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Humans of Syria

humans.of.syria@outlook.com

بالتعاون مع مجموعة: اإلنسان في سوريا
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«I stopped going to school because of the situation here، but I miss 
it. I carry a pen with me wherever I go and write on anything I 
can. I write down my name، and the names of my dad and brother. 
My dad is in prison and my brother was killed two years ago».
Moaz، 9 years old.  He has been living under siege for the 
past two years. This photo was taken 08 / 04 / 2015.
Douma, Eastern Ghouta, Syria

»تركت المدرس��ة بس��بب األوض��اع في المدين��ة، لكنني مش��تاق لها 
جدًا. أحمل معي قلمًا أينما ذهبت، وأكتب اس��مي على أي شيء يمكن 
الكتابة عليه، كذلك أكتب اس��م أبي الذي تعتقله قوات النظام، واسم 

أخي الذي استشهد منذ سنتين«.
معاذ، 9سنوات، يعيش تحت الحصار منذ عامين

دوما، الغوطة الشرقية، 8 / 4 / 2015

ان
مك

ف 
ظر
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«This is not my job I do it without pay».
Mohamad 20 years old. From the northern countryside of Aleppo. 
He helps clear the waste water from the toilet facilities.

This picture was taken on 13 / 2 / 2015, Bab al - Salama 
refugee camp, Turkey - Syria border

»هذا ليس عملي.. إنني أقوم به بال أجر«.
محمد، 20 عامًا، من حلب شمال سوريا

يساعد في تنظيف مياه الحمامات المتسخة في مخيم للالجئين السوريين.

مخيم باب السالمة لالجئين السوريين، الحدود السورية التركية، 13 / 2 / 2015
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«I have one son who lives in turkey but I haven›t seen him for a 
year. They have promised me a new tent. I just want to sleep»
Fatima، 80 years old, From Al Bab, country side of Aleppo, in 
front of the ruins of her tent which burned down today. 

This picture was taken on 13 / 2 / 2015, Bab al - Salama 
refugee camp, Turkey - Syria border

»لدي ابن واحد يعيش في تركيا، لكنني لم أره منذ عام كامل. لقد وعدوني 
بخيمة جديدة، أريد أن أنام فقط«

الس��يدة فاطم��ة، 80 عامًا، م��ن بلدة الباب بري��ف حلب، أم��ام بقايا خيمتها 
المحترقة في مخيم لالجئين. 

مخيم باب السالمة لالجئين السوريين، الحدود السورية التركية
2015 / 2 / 13
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بحلب الفائت  الأ�سبوع  خالل  �سهيدًا   84
واإجراءات وقائية لتجّنب وقوع املزيد

سوريتنا - حلب - مازن نجم الدين
مج��ازر بالجمل��ة يخّلفها قص��ف النظام على 
حلب، والذي تصاعد خالل األس��بوع الماضي، 
إذ كانت البداية بمجزرة الس��وق الشعبي في 
حي المع��ادي، والت��ي راح ضحيتها عش��رون 

مدنيًا على األقل.
تب��ع هذه المج��زرة مجازر أخرى عل��ى امتداد 
أيام األسبوع، كان أقس��اها في حي المشهد، 
حي��ث قض��ى عش��رة مدنيي��ن بينه��م أربعة 
تالمي��ذ وأرب��ع معلم��ات، نتيج��ة اس��تهداف 
مدرس��ة س��عد األنص��اري، بينم��ا ش��هد حي 
بس��تان القصر مجزرتين، األولى يوم الثالثاء 
في محيط جامع س��كر، والثانية يوم الجمعة، 
نتيجة سقوط الصواريخ الفراغية على أبنية 

سكنية قرب عدد من مساجد الحي. 
أس��بوع م��ن القص��ف الج��وي والصاروخ��ي 
العنيف، سُ��جِّل خالله س��قوط 82 صاروخًا، 
و36 برمي��اًل متفج��رًا، و27 ص��اروخ أرض - 

أرض، مما أدى إلى استشهاد 84 مدنيًا.
ه��ذا القصف دفع الثوار والدف��اع المدني في 
حلب إل��ى إعالن إغالق المس��اجد واألس��واق 
الرئيس��ة والم��دارس ف��ي المدين��ة، كإجراء 

احترازي للحد من ارتفاع عدد الضحايا.
ويوم الجمعة تم إغالق بعض المس��اجد في 
أحياء حلب المح��ررة، في وقت صالة الجمعة، 
خش��ية تعرضه��ا لالس��تهداف، فت��م إغ��الق 
العديد من المس��اجد في حي بستان القصر، 
وهو قرار ب��دا صائبًا، إذ إن الطائرات الحربية 
أغ��ارت على معظ��م المس��اجد الموجودة في 
الحي )سكر، بدر، جمال، المصلى( خالل وقت 
صالة الجمع��ة، إال أن هذه المس��اجد جميعها 

ُأعلِنت مغلقة قبل الصالة، ومع ذلك كان عدد 
الضحايا نتيجة هذا القصف كبيرًا.

يقول أب��و جهاد، أح��د القائمين عل��ى رعاية 
مس��جد المصلى في حي بس��تان القصر: "إن 
اس��تهداف جامع س��كر ي��وم الثالث��اء، وقبله 
س��وق  وقبلهم��ا  األنص��اري  س��عد  مدرس��ة 
ح��ي المعادي، ي��دل على ني��ة النظام قصف 
التجمع��ات المدنية بوضوح، وعلى الرغم من 
إغالقها إال أن القصف الذي استهدف المساجد 
في حي بس��تان القصر ي��وم الجمعة أدى إلى 
استش��هاد 12 مدني��ًا ممن يس��كنون بالقرب 
منها، ول��و أن الصالة ُأقيمَت في جوامع الحي 

لكانت أعداد الضحايا كبيرة جدًا بالتأكيد".
مج��زرة مدرس��ة س��عد األنص��اري ف��ي حي 
المشهد دفعت مديرية التربية الحرة في حلب 
إلى إعالن تعليق الدوام في المدارس، خشية 

من استهدافها.
ه��ذا الق��رار ج��اء اس��تجابة أيض��ًا لتعليمات 
مديرية الدف��اع المدني في حلب، التي أبلغت 
الجميع بض��رورة إغ��الق المراكز واألس��واق 
التي يمكن أن تك��ون مراكز تجمٍع للمدنيين، 
وت��م بالفع��ل إغالق األس��واق الرئيس��ة في 
أحي��اء المدين��ة الخاضع��ة لس��يطرة الث��وار، 
ومنها س��وق حي الش��عار، بعد قي��ام النظام 
باس��تهداف الحي بص��اروخ أرض - أرض من 

نوع )فيل( قبل ذلك بأيام.
"بيبرس مش��عل"، قائد فوج الدف��اع المدني 
في مدينة حل��ب، تحدث ع��ن التعليمات التي 
ص��درت م��ن جانبه��م به��ذا الخص��وص، إذ 
أش��ار إلى أنه بعد اشتداد وتيرة القصف على 
المناط��ق المدنية قام الدفاع المدني بإنش��اء 

ش��بكة تواص��ل م��ع المراصد الموج��ودة في 
حلب، لإلبالغ الفوري عن دخول الطيران أجواء 
المدينة، من أجل إخ��الء التجمعات المدنية أو 
المناط��ق التي تتجه إليه��ا الطائرات بأقصى 
س��رعة، والتعمي��م من أجل إط��الق صافرات 
اإلنذار قبل وقت مناسب يتيح للسكان التوجه 

الى المالجئ.
تتفاوت نس��ب التج��اوب مع مثل ه��ذ اإلجراءات 
بين منطقة وأخرى، فبالنسبة إلى سكان األحياء 
الش��رقية، كان التجاوب كبيرًا معها، أما س��كان 
األحياء الغربية فإن تجاوبهم كان أقل من ذلك.

ويبدو أن الخبرة التي اكتس��بها س��كان الجزء 
الشرقي من القسم المحرر من المدينة خالل 
األشهر الماضية من حملة القصف بالبراميل 
المتفجرة التي ش��نتها قوات النظام على هذه 
المنطق��ة قد س��اهمت في تحقيق اس��تجابة 

أعلى لديهم.
أبو أيمن صاحب محل لبيع الخضروات في أحد 
أحياء القسم الغربي من المدينة، يسوِّغ عدم 
تجاوبه مع صافرات اإلنذار بالقول: لقد تعبنا 
م��ن التوجه إلى المالجئ في كل مرة نس��مع 
فيها صافرات اإلنذار، فالطائرات موجودة في 
الس��ماء على مدار الساعة، وقدرُنا أن نعيش 
تحت وطأة القصف.. يجب أن تس��تمر الحياة، 

وال أحد يموت قبل يومه.
إغالق المساجد والمدارس واألسواق، إضافة 
إل��ى قطع الطرق ف��ي بعض األحي��ان، قد ال 
تمن��ع القتل، لكنه��ا محاولة من قب��ل الدفاع 
المدني، للتقليل من الخسائر البشرية نتيجة 
الهجمات التي يشنها طيران النظام في حلب، 

من دون أي أمل بإيقافها عما قريب.
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سوريتنا برس
قالت الش��بكة الس��ورية لحقوق اإلنس��ان إّن 
2901 شخصًا قضوا في سوريا جرّاء القصف 
بقذائ��ف اله��اون منذ بداي��ة االحتجاجات ضد 

النظام في آذار عام 2011.
وأوضح التقرير الص��ادر بتاريخ 16\4\2015 
تح��ت عن��وان )ال أمان ألحد( أّن ق��وات النظام 
قتلت أكثر من 1487 شخصًا بقذائف الهاون، 
بينه��م 1460 مدنيًا، منهم 138 طفاًل، و167 

امرأة، و27 مسلحًا.
ووف��ق الش��بكة ف��إن النصي��ب األكب��ر م��ن 
الضحايا كان لحمص ب� 466 شخصًا، أعقبتها 
دمش��ق ب� 427، وحل��ب ب� 184، ث��مّ إدلب ب� 
118، ودي��ر الزور ب� 113، لتأتي درعا ب� 103، 
والرق��ة ب� 53، والحس��كة بثمانية أش��خاص، 
فحماة بسبعة، والالذقية بخمسة، والسويداء 

بثالثة.
من جانب آخر، ذكر التقرير أّن 1414 شخصًا، 
قض��وا  س��يدة،  و285  طف��اًل،   381 بينه��م 
ف��ي قص��ف مش��ابه لفصائل عس��كرية في 
المعارض��ة المس��ّلحة، مش��يرة إل��ى أّن حلب 
جاءت على رأس القائمة ب� 721 شخصًا، أي ما 
يعادل %51 من مجموع الضحايا الكليّ، تليها 
دمش��ق وريفها ب� 448، ثمّ باقي المحافظات 

ب� 245.
ه��ذا وأف��ادت الش��بكة أّن 34 مدني��ًا، بينهم 
13 طفاًل، وس��يدة واحدة، قض��وا إثر القصف 
االتح��اد  لق��وات ح��زب  باله��اون  العش��وائي 
الديمقراطي الكردي على المناطق الس��كنية 

في الحسكة وريفها.
الش��بكة  وصفته��ا  م��ا  إل��ى  بالنس��بة  أمّ��ا 
بالجماعات المتش��ددة فقسّ��مها التقرير إلى 
قس��مين، هما تنظيم الدولة وجبهة النصرة، 
موضح��ًا أّن 156 ش��خصًا، بينه��م 37 طفاًل، 
و21 امرأة، قضوا في قصف عشوائي بالهاون 
لتنظي��م الدولة، بينما أس��فر قص��ف مماثل 
لجبه��ة النصرة ع��ن س��قوط 14 ضحية من 

المدنيين، بينهم أربعة أطفال، وثالث نساء.

وأرفقت الش��بكة تقريرها ببيانات وش��هادات 
ش��هود عيان ومقاطع فيديو وصور وتقارير، 
مش��يرة إلى عدم قدرته��ا على تحديد مصدر 
القصف والجهة المس��ؤولة عنه في كثير من 

الحوادث، خصوصًا في دمشق وحلب.
وأخي��رًا، لف��ت التقري��ر إلى أنّه ف��ي معظم 
حاالت االس��تهداف بالهاون ال يتمّ اس��تخدام 
تقني��ة تحدي��د المواق��ع وحواس��يب إط��الق 
القذائ��ف، مما يجعله س��الحًا عش��وائيًا وغير 

دقيق في إصابة أهدافه.

سوريتنا - حلب - مصطفى حسين
مع اقتراب حل��ول فصل الصيف ازدادَ تخوّف 
المواطني��ن ف��ي حل��ب م��ن اإلصاب��ة بوب��اء 
اللش��مانيا »حبّ��ة الس��نة«، بس��بب انتش��ار 
القمام��ة في معظم أحياء المدينة الش��رقية، 
إذ ساهمتْ الكمياتُ الكبيرُة للنفايات بانتشار 

أنواع مختلفة من الحشرات والقوارض. 
 فالط��رق البدائي��ة لمعالجة ه��ذه الظاهرة، 
كحرقه��ا أو دفنها في مناطق غيِر مخصّصة، 
زادت م��ن تلوث األج��واء المحيط��ة لما تبّقى 
من الس��كان، األمر الذي سبّب انتشار األوبئة 
واألمراض بين الصغار والكبار، مما أثار قلق 
المواطني��ن، الذين عبّ��روا عن تذمّرهم من 
تدهور وضع النظافة وتراكم القمامة بشكل 
مخيف، خصوصًا في أحي��اء: »قارلق، طريق 

الباب، الجزماتي، الميسر، القاطرجي«. 
وف��ي ه��ذا الس��ياق يق��ول أح��د س��ّكان حي 
الجزماتي ل� ”سوريتنا”: “للوهلة األولى تظنُّ 
أّن منعكس��ات الح��رب هي ما يك��دّرُ مزاجنا 
ويثي��رُ رعبن��ا فق��ط، إال أّن انتش��ار الروائح 
الكريه��ة والحش��رات ه��ي أح��د أس��باب ذلك 
أيضا.. تخيّْل أنا ال أس��تطيع أن ُأخِرج طفلتي 

الصغي��رة إل��ى الش��رفة ألعرضها للش��مس 
بسبب تلك الحشرات“. 

وعندم��ا واجهنا مجالس األحياء التي تنتش��ر 
فيها بش��كل أكبر هذه الظواهر، وس��ألناهم 
ع��ن س��بب إغفاله��م ع��دم تأمي��ن الخدمات 
الضرورية لكل حي، ق��ال »مازن المجدّمي« 
مدي��ر مجلس ح��ي القاطرجي: »لي��س لدينا 
بوصفن��ا مجل��س ح��ي م��ا يكفي م��ن المال 
لش��راء بعض المبيدات الفعالة للقضاء على 
تلك الحشرات، وقد حاولنا االستعانة بمجلس 
مدين��ة حل��ب م��رارًا من أج��ل نق��ل القمامة 
وترحيل األنق��اض، وكان ردُّهم على الدوام 
ب��أّن علين��ا التري��َث واالِنتظ��ار، فالمجل��س 
المحلي أيضًا يعاني على ما يبدو.. ال ندري«. 
تزايدُ اإلصابة بمرض اللشمانيا جعل بعض 
المس��توصفات يقتص��ر عملها عل��ى معالجة 
ه��ذا الوباء وتقديم اللقاح المناس��ب، فال بُدّ 
من إج��راءات وقائية ليتمّ تأطي��ره في دائرة 
محددة لمنع انتشار المرض. وبحسب مشرف 
لقاح شلل األطفال ومدير مستوصف الشعار 
»خال��د الخالد« فإن ارتف��اع حرارة الجو تجعل 
ه��ذه الطفيلي��ات تتفسّ��خ وتنتش��ر بكثرة، 
وهو م��ا يجعلنا نعالج كل يوم م��ا يزيد على 

الخمس��ين حالة في مستوصفنا وحده، وهذه 
كارثة.. على الجهات المعنيّة المس��ارعة في 

احتوائها، وإال فإنها ستنمو أكثر فأكثر«. 
يجم��ع الكل في حلب على ض��رورة توفر حلٍّ 
له��ذه الظاه��رة، التي تحت��اج أواًل إلى ترحيل 
مناط��ق  ورشِّ  يوم��ي،  بش��كل  القمام��ة 
تجميعها بالمبيدات الحشرية، وإبعاد تجمعات 
القمامة قدرَ المس��تطاع عن المناطق اآلهلة 
بالس��كان، والمن��ع م��ن نبش��ها وحرقه��ا في 
الش��وارع، األمر الذي ينعكس بش��كل سلبي 
على صحّ��ة من يق��وم بذلك، وعل��ى البيئة 

بشكل عام. 

مر�ض الل�سمانيا يطل براأ�سه يف حلب من جديد

ال�سبكة ال�سورية حلقوق الإن�سان:
الهاون يقتل 2901 �سخ�سًا منذ اآذار 2011
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سوريتنا - الالذقية - ميس الحاج 
ارتفعت مؤخرًا أعداد المصابين بمرض انفلونزا الخنازير داخل مدينة 
طرط��وس، كما ب��دأ المرض باالنتش��ار في المدن الس��احلية األخرى، 

كالالذقية وبانياس، بحسب ما أكده ناشطون محليون.
وف��ي طرطوس تج��اوز عدد المصابي��ن بالمرض مئة مصاب، وس��ط 
تكتم الجهات الرسمية على انتشاره وعدد اإلصابات والوفيات، باستثناء 
ما نقلته وكالة األنباء الرس��مية التابعة للنظام )س��انا(، في الثامن من 
الش��هر الحالي، عن مدير صحة المدينة، الذي صرّح بتس��جيل حالتي 
وف��اة و15 حال��ة إصابة يتمّ عالجها، مش��يرًا إل��ى أن اإلصابات التزال 

ضمن "الحدود الطبيعية".
وفي حديث لس��وريتنا كش��ف الطبيب )باس��ل(، العامل في المش��فى 
الوطني ف��ي الالذقية، عن ظهور حاالت إصابة بانفلونزا الطيور داخل 
المدينة، مؤكدًا أنّها التزال محدودة، مقارنة بانتشار انفلونزا الخنازير 

في طرطوس.
وع��زا المصدر ذلك إلى االزدحام الش��ديد ال��ذي تعانيه طرطوس، في 
ظ��ل ارتفاع أع��داد النازحين، الفت��ًا إلى كون انفلون��زا الخنازير مرضًا 
فيروس��يًا ينتقل عبر الهواء، وس��ط إهمال الجهات الحكومية، ونقص 

األدوية، فضاًل عن غياب توضيح من قبل وزارة الصحة.
بدوره أفاد الناش��ط )ع��الء( من مدينة طرطوس لس��وريتنا بانتش��ار 
حالة من الرعب والتخوف بين الس��كان من انتش��ار ما وصفه بالجائحة 
التي تصيب الساحل السوري، مش��يرًا إلى ضرورة الحديث عن انتشار 

المرض، وأخذ الحذر منه.
وفي الس��ياق نفسه ذكر مراسل )ش��بكة إعالم الساحل( قيام عناصر 
األمن بمنع المدنيين من دخول مش��فى الباسل في مدينة طرطوس، 

بسبب وفاة مسؤول كبير جراء إصابته بانفلونزا الخنازير. 

سوريتنا – دير الزور – محمد عبد الرحمن
تمكن نحو أربعين معتقاًل في س��جون تنظيم “الدولة اإلسالمية” يوم 
الس��بت الفائ��ت من الفرار خارج س��جن الهيئ��ة التنفيذي��ة في مدينة 
الميادين في ريف دير الزور، قبل ساعات من تنفيذ حكم اإلعدام بحق 
قس��م عدد منهم، وذلك بمس��اعدة أحد عناصر التنظيم، وهو سعودي 

الجنسية.
وذكر بش��ير العباد، ناشط من دير الزور لمراس��ل “سوريتنا” أن “أكثر 
م��ن أربعين معتقاًل في س��جون التنظيم تمكنوا م��ن الفرار إلى خارج 
األراض��ي التي يس��يطر عليها التنظي��م، وذلك بع��د أن هاجم عنصر 
س��عودي حرس الس��جن وأطلق عليهم النار، وتمكن من تحرير هؤالء 
المعتقلي��ن على دفع��ات، وفرّ برفقته��م ثم افترق بع��د الخروج من 

مناطق سيطرة تنظيم الدولة”.
وأوض��ح المصدر أن “المعتقلين الذين ف��روا كان من المقرر إعدامهم 
بعد س��اعات من توقيت فرارهم، األمر ال��ذي دفع عناصر التنظيم إلى 
تنفي��ذ حمالت تفتي��ش جنونية في أحي��اء دير ال��زور وريفها، ونصب 

حواجز على الطرقات التي تربط المدينة بالريف”.
وينتمي معظم المعتقلين الفارين إلى ريف دير الزور الشرقي، وعُِرف 
منهم أشرف كس��ار النجرس وعدد من أبناء قرية الطيانة القريبة من 

مدينة الميادين.
وأش��ار مراسل س��وريتنا إلى أن أجواء من االرتياح س��ادت في المدينة 
بعد فرار هؤالء المعتقلين، مشيرًا إلى أن معظمهم من أبناء المنطقة، 
أو من ذوي القرابة بأهل المنطقة، ومعظمهم معتقل بتهمة “الردة” أو 

مقاتلة عناصر التنظيم.
ودَأب تنظيم “الدولة اإلس��المية” في اآلونة األخيرة على إعدام عناصر 
الجي��ش الحر وعناصر الفصائ��ل التي كانت تواج��ه التنظيم، في دير 
ال��زور والرقة وريف حلب، وذلك بس��بب ما يش��كلونه من تهديد ألمن 
التنظيم في حال تحريرهم بحس��ب ما ترى مصادر محلية في مناطق 

سيطرة التنظيم.

سوريتنا برس
سجلت أس��عار المواد الغذائية خالل األسابيع 
الماضي��ة ارتفاع��ًا واضحًا، ش��مل إضافة إلى 
الخبز وبعض أنواع الخضار، أجور المواصالت 
واأللبس��ة، فضاًل عن أس��عار االتصاالت التي 
ارتفعت مطلع نيس��ان الجاري، في ظل عدم 
قدرة وزارة التموين على ضبط أسعار المواد 

في األسواق.
وق��دّر تقري��ر ص��ادر ع��ن "مكت��ب دمش��ق 
اإلعالمي" حجم ارتفاع األس��عار في دمش��ق 
ب� %10 ع��ن أواخر العام الس��ابق، مضيفًا أّن 
معظ��م التجار س��وّغوا ذل��ك بارتفاع س��عر 
صرف الدوالر، الذي تخطى 280 ليرة سورية 

خالل األسبوع الماضي.
وق��ال أب��و خالد أحد س��كان مدينة دمش��ق ل� 
"س��وريتنا": "إن الحالة االقتصادية تتجّه من 
س��يئ إلى أس��وأ، وكل األس��عار في الس��وق 
يحددها س��عر الدوالر، في حين أّن السوريين 
ال يتقاضون أجورهم بالدوالر"، مشيرًا إلى أّن 

راتبه اليوم ال يتعدى ال� 100 دوالر.
يأتي ذلك وس��ط عجز البن��ك المركزي طوال 
الفت��رة الماضي��ة ع��ن وق��ف تده��ور القيمة 
الش��رائية للي��رة، أو ضبط الف��وارق الكبيرة 
بين أسعار صرف الدوالر الذي يقدمه مقارنة 

بالسوق السوداء.

م��ن جهته، ذك��ر األخصائي االقتص��ادي عبد 
اهلل العمر أن جلسة التدخل األخيرة للمركزي 
الثالث��اء لم تؤثر في أس��واق العملة، مش��يرًا 
إل��ى رفع س��قف تموي��ل إج��ازات االس��تيراد 
من مؤسس��ات الصرافة إل��ى 150 ألف دوالر 

أمريكي.
أمّا بالنس��بة إلى أجور المواصالت، فسجّلت 
الحاف��الت الصغي��رة 35 ليرة س��ورية، عوضًا 
من 25،  بينما وصلت أجور الحافالت الكبيرة، 

إلى 40 ليرة سورية بداًل من 35 ليرة.
وفيما يتعلق بأس��عار االتصاالت، أصبح سعر 

الدقيقة الواحدة بالنسبة إلى الخطوط الحقة 
الدف��ع 6.5 لي��رة من خلوي إلى خل��وي، و9.5 
لي��رة من خل��وي إلى أرض��ي، بينما س��جّلت 
الدقيقة بالنس��بة إلى الخطوط مسبقة الدفع 
9 لي��رة من خل��وي إلى خل��وي، و12 ليرة من 

خلوي إلى أرضي.
وف��ي خت��ام تقري��ره، لف��ت مكت��ب دمش��ق 
اإلعالمي إلى الوضع "الكارثي" الذي تش��هده 
المناط��ق المحاص��رة ف��ي دمش��ق وريفه��ا، 
مقارنة بوس��ط دمش��ق، الذي يع��دّ األفضل 

حااًل من الناحية االقتصادية.

ارتفاع الأ�سعار يف �سوريا.. تاأثري الدولر وعجز "امل�سوؤولني"

انفلونزا الطيور واخلنازير تهدد 
مناطق ال�ساحل والإ�سابات يف ازدياد

نحو 40 معتقاًل يفّرون من �سجون 
التنظيم قبل �ساعات من اإعدامهم
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عثمان إدلبي - حلب
تصاعدت في اآلونة األخيرة مخاوف المدنيين 
القاطني��ن في أحياء حلب الخاضعة لس��يطرة 
ق��وات النظ��ام من معرك��ةٍ قد تفض��ي إلى 
انهي��ار المؤسس��ات الحكومية ف��ي المدينة، 
وضياع الوثائق الرسمية التي تثبت حقوقهم 

خالل المعركة أو بعدها.
إل��ى تثبي��ت  ونتيج��ة لذل��ك، س��ارع األهال��ي 
الملكي��ات ف��ي الس��جالت العقارية واس��تصدار 
األوراق الثبوتي��ة م��ن الس��جالت المدني��ة، كما 
أقبل الطالب على اس��تصدار كش��وف العالمات 
ومصدق��ات التخ��رج م��ن الجامع��ة، وازدحم��ت 
المصارف بالمودِعين الذين يرغبون في سحب 
أموالهم خالل األس��بوع الفائت، وقوبل ذلك من 
معظم الدوائر الرسمية بعرقلةٍ ومعوقات حالت 

دون تسيير أمور المواطنين وتسهيل أمرهم.
وق��ال س��عد، وه��و طال��ب ف��ي كلي��ة الطب 
البش��ري، ل��� ”س��وريتنا”:  "خ��الل األس��بوع 
المنصرم س��جل أكث��ر م��ن 500 طالب على 
كش��وف عالمات، ولكن دائ��رة االمتحانات في 
الكلية رفضت طلباتهم، كما أن كليات جامعة 
حل��ب جميع��ًا ترفض إعطاء كش��وف عالمات 
للطالب من دون ذكر األسباب، وهذا األمر أثار 

موجة من الغضب بين الطالب”.
 وم��ن جه��ة أخرى تض��ع البن��وك والمصارف 
الحكومي��ة والخاص��ة عوائق كثي��رة في وجه 
من يريد أن يس��حب أرصدت��ه المالية، فأغلب 
البنوك ال تس��مح بس��حب أكثر م��ن مئة ألف 
ليرة يوميًا لكل ش��خص، وهناك بنوك أخرى 

تدّعي عدم توفر السيولة النقدية لديها.
ويقول عبد اهلل، وه��و صاحب محل اتصاالت 
في حلب، ل� ”سوريتنا”: “توجهت إلى المصرف 
التجاري لس��حب رصيدي البالغ أربعة ماليين 
ليرة سورية، إال أن موظفي المصرف رفضوا 

تس��ليمي أكثر من 100 ألف ليرة، بحجة عدم 
توفر السيولة، واآلن أس��حب يوميًا 100  ألف 
ليرة، لعّلي أتمك��ن من الحصول على أموالي 
قبل أن يتفاقم الوضع في حلب ال سمح اهلل”.

ومن جهة أخرى أيضًا، يفكر الكثير من أهالي 
األحي��اء التي يس��يطر عليها النظ��ام بالنزوح 
ف��ي  عقاراته��م  ببي��ع  أو  مناطقه��م  خ��ارج 
المدين��ة، وذلك تخوفًا من معارك محتملة، أو 
ع من ق��وات النظام في حال  م��ن قصف متوقَّ
تمكنت قوات المعارضة بالفعل من السيطرة 
عل��ى المزيد م��ن المناطق ف��ي مدينة حلب، 
وق��د تصاع��دت بالفعل حركة الس��فر باتجاه 

الالذقية ودمشق وحماة.
ويق��ول وس��يم ق��زاز، وه��و من س��كان حي 
الحمدانية في حلب: “أرس��لت زوجتي وأبنائي 
األربعة إلى مدينة الالذقية، أصبحوا يتخوفون 
من انتقال المعارك إلى المنطقة التي نعيش 
فيها، خصوصًا أنها قريبة من خطوط الجبهة 

األولى في حي صالح الدين، سأبيع منزلنا في 
الحي، ثم ألحق بعائلتي إلى الالذقية”.

وم��ن ناحيته، يقول أب��و توفيق، وهو صاحب 
مكتب عقاري في حلب الجديدة، ل� ”سوريتنا”: 
“أكثر من خمس عش��رة عائلة عرضت بيوتها 
للبي��ع خ��الل األس��بوع المنصرم، كم��ا يقوم 
بع��ض أصح��اب المح��ال التجاري��ة بتصفية 
بضائعه��م وع��رض محالتهم للبي��ع، وأغلب 
البائعين يقدمون تسهيالت كبيرة للمشتري، 
وذلك لكي يتمكنوا من بيعها بسرعة”، وأشار 
أب��و توفي��ق إل��ى انخف��اض الطل��ب مقارنة 

بكثافة العقارات المعروضة للبيع.
وتبق��ى المخاوف من تك��رار س��يناريو مدينة 
إدل��ب بالنس��بة إلى معظم المدنيين تس��يطر 
عل��ى عقوله��م وتب��ث الرعب في نفوس��هم، 
وذل��ك بس��بب ما القت��ه المدينة بعد س��يطرة 
ق��وات المعارض��ة عليها م��ن تهجيٍر للس��كان 
ودماٍر كبير بسبب القصف العنيف الذي طالها.

اأهايل اأحياء حلب الغربية يتاأهّبون ملعركة حمتملة

سوريتنا برس
بدأ ناشطون على موقعي التواصل االجتماعي 
فيسبوك وتويتر حملة )أسبوع األسير السوري(، 
للتذكير بالمعتقلين في سجون النظام، والذين 
بينه��م  ش��خص،   215000 عدده��م  تج��اوز 

11427 شهيدًا تحت التعذيب. 
وال تقتص��ر الحملة على انته��اكات النظام من 
خط��ف واعتق��ال قس��ري، ب��ل تتجاوزه��ا إلى 
انته��اكات تنظي��م الدولة وتنظيم��ات أخرى، إذ 
توّث��ق اعتقال 3، 914 ش��خصًا على يد تنظيم 
الدولة، بينهم 478 طفاًل، و520 سيدة، و1471 

مختطفًا. 
وبالنس��بة إلى النظ��ام، تقول الحمل��ة إّن بين 

215000 معتقل لديه يوجد 9500 طفل، و6580 سيدة، و85000 مختطف. 
بدورها وّثقت الش��بكة الس��ورية لحقوق اإلنس��ان ما ال يقّل عن 487 طف��اًل معتقاًل لدى 

تنظيم الدولة، منذ آذار 2011 إلى غاية آذار 2015. 
ويق��وم على الحملة مجموعة "نش��طاء هاش��تاغ" الفاعل��ة على فيس��بوك وتويتر، والتي 
أطلقت حمالت مش��ابهة خالل الش��هر الماضي، كان أبرزها حملتي "إيران تحتل س��وريا"، 

و"حماة مأساة العصر". 
وتعرّف "نش��طاء هاش��تاغ" نفس��ها بأنها تجمّعٌ عام يضم النش��طاء الس��وريين والعرب 

إلنشاء حمالت إعالمية موجهة، لدعم ثورات الربيع العربي. 

سوريتنا - الحسكة
قال��ت مص��ادر إعالمي��ة إّن قوات ح��زب االتحاد 
الديمقراط��ي الكردي قطعت المي��اه والكهرباء 
والغاز عن بلدة )أبو راس��ين( في ريف الحسكة، 
على خلفية امتناع األهالي عن حضور اجتماعات 

الحزب.
وأضاف المص��در أّن عقاب البلدة جاء بقرار عضو 
الحزب )ناريمان مصطفى(، وهو ما دفع مجموعة 
من األهالي إلى التوجّه إلى المس��ؤول األول في 

المنطقة، مطالبين بمحاسبة )مصطفى(.
ووف��ق المص��در نفس��ه ف��إن المس��ؤول ع��ن 
المنطق��ة ل��م يس��تجب لمطالب األهال��ي، فيما 
تواص��ل قوات الح��زب حرمان البلدة م��ن المياه 

والغاز والكهرباء.
وكان ح��زب االتحاد الديمقراط��ي “PYD” أصدر 
منتصف العام الماضي ما سماه )قانون األحزاب 
السياس��ية( في مناطق س��يطرته في س��وريا، 
يحظر بموجبه تشكيل أحزاب ال تعترف باإلدارة 
الذاتية الت��ي أعلنها، ويعاقب بالس��جن كل من 
انضم إلى تنظيم حزبي غير مرخَّص من قبله.

 »ن�سطاء ها�ستاغ« تطلق حملة
#اأ�سبوع_الأ�سري_ال�سوري

نارميان تقطع الكهرباء 
واملاء عن قرية )اأبو را�سني(
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اخلبز "الرديء" اأزمة جديدة يف اأحياء الالذقية 
املعروفة بـ "اأحياء املعار�سة"

الإخوان امل�سلمون يف 
�سوريا يدعون علويي 
�سوريا اإىل ترك النظام

زهران علو�ض من الغوطة ال�سرقية "املحا�سرة" 
اإىل اإ�سطنبول الرتكّية

سوريتنا - الالذقية - ميس الحاج 
ل��م تعد ن��درة الخبز ه��ي المش��كلة الوحيدة 
التي تتعل��ق بهذه المادة األساس��ية للعيش، 
حيث ظهرت في مدين��ة الالذقية أزمة “الخبز 
الرديء” حسب مصادر محلية، إلى درجة يبدو 

فيها الخبز غير صالح لالستهالك.
ونقل ناش��طون أن المشكلة تكمن في الخبز 
األسمر الذي بات النوع الوحيد المتوفر، فضاًل 
ع��ن التالعب بال��وزن وعدد األرغف��ة، ويعود 
الس��بب في قلة جودة الخبز إلى وجود نس��بة 

كبيرة من النخالة فيه تزيد عن 60%.
و يق��ول الناش��ط المدني ف��ي الالذقية كرم 
يقتص��ر  األس��مر  الخب��ز  “إن  ل�”س��وريتنا”: 
وج��وده في المدينة على األف��ران في األحياء 
باالحتجاج��ات  ش��اركت  الت��ي  المعارض��ة 
المناهض��ة لنظام األس��د، أما أحي��اء المدينة 
الموالي��ة فخبزهم من الن��وع األبيض الجيد، 

مؤك��دا أن الخب��ز األس��مر يصبح غي��ر صالح 
لألكل بعد يوم واحد من صنعه.

وأكد عامر وهو عامل في فرن حكومي داخل 
المدين��ة أن الحكوم��ة أم��رت بخفض نس��بة 
الطحي��ن بأكث��ر م��ن 20 بالمئ��ة، م��ا اضطر 
األفران إلى خلط مادة الطحين بالنخالة لتسد 
حاجة الس��كان، األم��ر الذي جعل ل��ون الخبز 
أس��مر، إضاف��ة إلى وص��ول أنواع س��يئة من 

الخميرة حسب ما ذكر عامر.
م��ن جهتها ب��ررت وس��ائل إع��الم النظام أن 
الخميرة غير المناس��بة هي التي تسبب رداءة 
الخب��ز، وأن الحكوم��ة قدم��ت وع��ودًا بتأمين 

مادة الخميرة الجيدة.
وكان��ت حكوم��ة النظ��ام رفعت س��عر ربطة 
الخبز قبل ثالثة أشهر من عشر ليرات سورية 
لتصب��ح 35 لي��رة س��ورية، أما خ��ارج األفران 
الحكومية فقد زاد سعر الربطة عن 300 ليرة.

سوريتنا برس
ناش��طون  بّثه��ا  ص��ور  أظه��رت 
ي��وم الجمع��ة الفائ��ت قائد جيش 
اإلس��الم زهران عّل��وش في لقاء 
مع الشيخين كريّم راجح، وأسامة 
الرفاع��ي، خ��الل احتفالية تقيمها 
رابط��ة علماء الش��ام ف��ي مدينة 

إسطنبول التركية.
وف��ي س��ياق ذل��ك ق��ال رئي��س 
جي��ش  ف��ي  السياس��ي  المكت��ب 

اإلس��الم محمد علوش "إّن زهران علوش س��يلتقي خالل زيارته ش��خصيات سياس��ية وقيادات 
عس��كرية"، مؤكدًا ف��ي تصريح لمص��ادر إعالمية محليّ��ة أّن "هدف الزيارة ه��و توحيد جهود 

المقاتلين على األرض، وليس فقط في ريف دمشق".
بدوره، ذكر النقيب إسالم عّلوش أّن لقاء قائد جيش اإلسالم مع راجح والرفاعي تناول األوضاع 

في دمشق وريفها، إضافة إلى إيجاد حل لرفع الحصار عن الغوطة الشرقية.
على الصعيد نفس��ه تش��هد مواق��ع التواصل االجتماعي تس��اؤالت حول كيفي��ة خروج علوش 
م��ن الغوطة الش��رقية "المحاصرة"، ودخوله إلى تركيا، في الوق��ت الذي يصل فيه عدد ضحايا 

الحصار في المنطقة منذ بداية العام الجاري إلى 52، معظمهم من األطفال.
هذا وتش��ير إحصائيات شملت عش��رة آالف طفل في الغوطة الشرقية إلى أن مئة منهم قضوا 
بسبب سوء التغذية منذ نيسان العام الماضي، وإلى أن ألفين آخرين قد يالقون المصير نفسه.
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قار
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سوريتنا برس
دع��ت جماعة اإلخوان المس��لمين في س��وريا 
أبن��اء الطائفة "العلوية" إل��ى إعالن العصيان 
المدن��ي، وترك جيش النظام، واالنضمام إلى 
جمهور الشعب السوري الذي انتفض في وجه 
الظل��م واإلجرام، وفق بيان نش��رته الجماعة 

عبر موقعها الرسمي على اإلنترنت. 
وقالت الجماعة في بيانٍ حمل عنوان “س��جن 
العلويي��ن.. ومات��زال المفاتي��ح بأيديكم”، إن 
دعوتها "العلويين" لترك النظام تأتي انطالقا 
من الدعوة الواقعية المستش��ِرفة، التي تسير 
عليه��ا الجماعة منذ تأسيس��ها قبل عقود من 
الزم��ن، وأن تلك الدعوة تنبع من "فقه ورثناه 
النبوي��ة الخال��دة “صحيف��ة  ع��ن الصحيف��ة 
المدين��ة” الت��ي جمعتْ فأوعَ��ت، وأّكدت مبدأ 
المدين��ة  “يث��رب”  أبن��اء  بي��ن كّل  المس��اواة 
الجدي��دة، منذ اليوم األول لإلعالن عن مجتمع 

الرحمة والعدل والمساواة" وفق البيان. 
"العلوي��ة"  الطائف��ة  أبن��اء  البي��ان  وذّك��ر 
تبره��ن  الت��ي  الرس��مية  باإلحصائي��ات 
اس��تغالَلهم من قِبَل بشار األسد، والتضحية 
بهم من أجل البقاء على سدة الحكم، إذ تشير 
األرق��ام إلى مقتل 73 أل��ف مقاتل علوي منذ 

انطالق الثورة قبل أربعة أعوام. 
وأكدت جماعة اإلخوان المس��لمين في سوريا 
أنه��ا تق��دِّر المواق��ف التي اتخذه��ا عدد غير 
قلي��ل م��ن "العلويين، والمس��يحيين، والدرز، 
والتركم��ان"  واألك��راد،  واإلس��ماعيليين، 
باصطفافه��م إل��ى جان��ب الش��عب الس��وري 
ضد نظام األس��د، بخالف السواد األعظم من 

طوائفهم التي تساند النظام. 
ورحبت جماعة اإلخوان المس��لمين في سوريا 
بأي مب��ادرة من الطائف��ة "العلوية" تعلن من 
خالله��ا رفضَها ل� "الش��رير"، في إش��ارة إلى 
بش��ار األس��د، ولمش��روعه وخياراته وأدواته، 
الوطن��ي  المش��روع  إل��ى  انحيازه��ا  وتعل��ن 

السياسي والثوري، بكل أبعاده الوطنية. 
وتابع البيان: "وأن تب��ادرَ إلى إعالن العصيان 
المدن��يّ، فلم يك��ن أبناُء الطائف��ة قّط خوَاًل 
عن��د بيت األس��د، وال خزان��ًا بش��ريًا لتحقيق 
مآربهم. وأول ه��ذا العصيان هو االمتناع عن 
االلتحاق في س��لك القتلة وعن االنضمام إلى 

عصابات المجرمين”. 
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سوريتنا - دير الزور - محمد عبد الرحمن  
ش��ابان م��ن دي��ر ال��زور تناقل��ت وس��ائل اإلع��الم 
أخبارهما خالل األيام القليلة الماضية، أولهما اعتدى 
علي��ه عناصر م��ن تنظي��م الدولة اإلس��المية وهو 
يح��اول تهريب بعض الم��واد الغذائية إلى المناطق 
المحاصرة، وثانيهما مات غرقًا في نهر الفرات وهو 
يح��اول العبور إلى المدينة مع بعض األغذية. وبين 
هاتين القصتين حدثت الوفاة األقس��ى، وهي وفاة 
الطفلة )جود الحسين( نتيجة نقص األدوية والمواد 
الغذائية، لتُعدَّ جود أصغر ضحايا الحصار سنًا، في 

المدينة التي يقطنها 300 ألف نسمة.
 وتعان��ي دير الزور من حصار تنظي��م الدولة منذ 
بداية الع��ام الحالي تقريبًا، وفق ما ذكر لنا  محمد 
خل��وف أحد أبناء المدينة، وال��ذي أضاف أن النظام 
الس��وري قام مؤخرًا بم��ؤازرة التنظيم وذلك بمنع 
األهال��ي من الخ��روج إال بدواع صحي��ة، وال تنتهي 
أزم��ة المواط��ن "المري��ض" هن��ا، إذ يترتب عليه 
بع��د الحصول عل��ى الموافقة قطع مس��افة 3 كم 
مش��يًا على األقدام لتجنب حواج��ز تنظيم الدولة، 
وه��و طريق غي��ر آمن ألنه مكش��وف أمام قناصة 
التنظي��م، هذا بالنس��بة لم��ن يرغب ف��ي مغادرة 
المدينة بش��كل نهائي، أما م��ن يرغب في الذهاب 
إل��ى منطقة )البغيلية( القريب��ة من المدينة لجلب 
بعض الم��واد الغذائية من األراضي الزراعية فيها 
فإن عليه أن يترك بطاقته الش��خصية رهينة عند 

حاجز النظام.
ويضي��ف محمد أن هناك طريقة أخرى تعتمد على 
اس��تخدام مطار دير ال��زور، ولكن ه��ذه الميْزة ال 
يمك��ن تأمينه��ا ألي كان، إذ يتطل��ب األمر معرفة 
وثيقة بمسؤوٍل في األمن أو الجيش، أو دفع مبالغ 
مالية ضخمة، وهناك طابور طويل من المنتظرين 
الراغبي��ن في المغادرة ج��وًا، يتحكم بهم عدد من 

السماسرة.

 الو�سع املعي�سي يف املدينة 
بعد اأ�سهٍر من احل�سار

تتفاق��م يومًا بعد يوم آثار الحصار على المدنيين، 
إذ أدى إلى ش��به انعدام للمواد الغذائية األساسية، 
كالرز والس��كر والزيت والسمن، وفقًا للسيد جالل 
الحم��د الناط��ق باس��م حملة "مع��ًا لف��ك الحصار 
ع��ن دير ال��زور". إضاف��ة إلى التس��بب ف��ي ندرة 
المحروقات وارتفاع أس��عارها )ال��كاز 1800 ل.س 
– الم��ازوت 1800 ل.س – البنزي��ن 2000 ل.س(، 
ونفاد األدوية من الصيدليات. وقد س��جلت الحملة 
عددًا من حاالت اإلغماء وانتش��ارًا ألمراض اليرقان 

والجرب والقمل.
وأض��اف أن المدين��ة تعان��ي من��ذ 25 – 3 - 2015 
من انقطاع التيار الكهربائي ومنع ورش��ات شركة 
الكهرب��اء من إصالح األعطال، كم��ا تعاني األحياء 
المحاصرة من نفاد مادة الكلور السائل المستخدم 
في تعقيم مياه الش��رب، مم��ا اضطر العاملين في 
مؤسس��ة المياه إلى اس��تخدام مادة هيبوكلوريت 
ع  الصودي��وم أو الكلور البودرة بدي��اًل، والذي يُتوقَّ
نفاده خالل مدة أقصاها ش��هر واح��د، وهذا يُنذِر 
التيفي��ة  أم��راٍض كالكولي��را والحمّ��ى  بانتش��ار 

والتهاب الكبد.

النظام يدخل اأغذية فا�سدة، والفروع 
الأمنية تتاجر مبخ�س�ساتها

أول ش��حنة مواد غذائية قام النظ��ام بإدخالها عبر 
مط��ار دي��ر الزور كان��ت عب��ارة عن  ش��حنة مواد 
منتهية الصالحية، وتم بيعها بأسعار مرتفعة على 
الرغم من ذلك، وأدى اس��تهالكها بي��ن المدنيين، 
وفقًا لناش��طين، إل��ى العديد من حاالت التس��مم. 

ويرى ه��ؤالء أنه ال يمك��ن لهذه الصفق��ة أن تتم 
من دون التنس��يق مع الف��روع األمني��ة، ومن َثمَّ 
فإن التاجر المس��ؤول عن إدخالها - وهو من أهالي 
دي��ر الزور- لم تتم مس��اءلتُه أب��دًا أو التعرض له 
من قب��ل النظام، هذا إضافًة إلى أن لكل فرع أمن 
مخصصات��ه، ألنَّ لهم األولوي��ة في الحصول على 

أي مواد غذائية تصل إلى المدينة.
ويؤك��د جالل الحمد أن عناصر األمن يقومون ببيع 
الفائض من المواد الغذائية المخصصة لفروعهم 
بأس��عار باهظة، كما يُس��مح للتج��ار المرتبطين 
بف��روع األم��ن بإدخ��ال بع��ض الحص��ص وبيعها 
بأس��عار مرتفعة، مم��ا أدى إلى ارتفاٍع في أس��عار 
المواد األساس��ية بنسبة %1500 وهذا يفوق قدرة 

المدنيين على الشراء.
وأش��ار الحم��د إل��ى أن النظام يم��ارس العنف في 
أثن��اء تجم��ع المدنيي��ن لش��راء بع��ض الحصص 
الغذائية )القليلة أصاًل(، والتي يُدخلها إلى المدينة 
ويبيعه��ا بأس��عار مرتفع��ة، إذ ق��ام عناصر األمن 
باالعت��داء على المدنيي��ن المتجمهرين أمام مبنى 
المؤسسة االس��تهالكية في حي الجورة المحاصر، 
مم��ا أدى إلى العديد من اإلصاب��ات بين المدنيين، 
ومنها كس��ر يد امرأة وإصابة أخرى في عينها، وقد 

تطورت اإلصابة إلى نزيف.
وي��رى الحم��د أن النظام الس��وري يش��ارك تنظيم 
الدول��ة ف��ي الحصار المف��روض على ه��ذه األحياء 
بمنع اس��تخدام مط��ار دير الزور العس��كري إلدخال 
المواد األساس��ية للمدنيين، في حين أنه يستخدمه 
لتأمين مختلف احتياجات قطعه العسكرية وفروعه 
األمني��ة. فقد منع بعثة الصليب األحمر منذ مدة من 
التدخل عبر المطار، ثم تراجع بعد عدة أيام بس��بب 
ضغ��وط مورس��ت عليه م��ن عدة جه��ات منها بعثة 
األمم المتحدة، فسمح لبعثة الصليب األحمر بإدخال 
ش��حنة غذائية بتاري��خ 13 – 4 - 2015، وهذا يثبت 
ما أكدته الحملة من أن النظام يشارك في الحصار، 

وأنه قادر على إدخال المساعدات متى شاء.
ولدى س��ؤاله ع��ن رأيه بدخ��ول الش��حنة إلى دير 
الزور ذك��ر الحمد أن الحملة تَعُدّ دخول الش��حنة 
خطوة إيجابي��ة ولكنها غير كافي��ة، وتطالب بعثة 
الصليب األحم��ر بمواصلة الضغط على الس��لطة 
لمد جس��ٍر جويٍّ وإدخال المواد األساسية كلها إلى 
داخل األحياء المحاصرة، كما تطالب األمم المتحدة 
بتحم��ل مس��ؤولياتها القانوني��ة تج��اه المدنيين، 
والضغ��ط عل��ى النظ��ام لفت��ح طريق دي��ر الزور 
دمشق، ورفع الحصار عن باقي مناطق المحافظة.

وأك��د ف��رع اله��الل األحمر ف��ي دير ال��زور وصول 
الش��حنة إل��ى المدين��ة، فقد نش��ر عل��ى صفحته 

على الفيس ب��وك بتاري��خ 14-4-2015 أنه "بعد 
المعان��اة الت��ي تلقاها أبن��اء مدينة دي��ر الزور من 
الحص��ار الذي دام أكثر من 4 أش��هر على التوالي، 
وبع��د انقط��اع دخول الم��واد اإلغاثي��ة للمحافظة 
قراب��ة عام ونصف، اس��تطاع ف��رع منظمة الهالل 
األحمر العربي الس��وري، وبفعل الجهود المبذولة 
من القائمين عليه ومن المركز الرئيسي للمنظمة 
إيصال أول ش��حنة إغاثي��ة )غذائية( إل��ى المدينة 
بتاريخ االثنين 2015/4/13، وستس��تمر المنظمة 
بالدعم إلرس��ال مواد إغاثية من )غذائية، وطبية( 
ق��در المس��تطاع". ويذك��ر ناش��طون أن المنظمة 
تمكن��ت م��ن إيصال الش��حنة بع��د مس��اع بذلتها 
لتوقيع عقد مع الش��ركة السورية للطيران، والذي 
يتضمن نقل 180 طن من المواد الغذائية و7 طن 
من األدوي��ة خالل م��ده 10 أيام، وس��يتم التوزيع 
على 40 ألف عائلة مسجلة في فرع الهالل األحمر.

الئتالف يندد باحل�سار، وال�سبكة 
ال�سورية تدعو حلماية املدنيني

ويذك��ر أيض��ًا أن االئت��الف الوطني لق��وى الثورة 
والمعارضة قد ندد بالحصار، وأش��ار إلى أن نظام 
األس��د هو المس��تفيد األكب��ر من الحص��ار، وذلك 
للتباك��ي على أعتاب مجلس األمن وإظهار نفس��ه 
ب��دور الضحية، وذلك في بيان��ه الصادر بتاريخ  6 

.2015 - 4 -
ودع��ا االئتالف ف��ي البيان نفس��ه األم��م المتحدة 
ومؤسس��اتها اإلغاثية التي تص��ر على التعامل مع 
النظ��ام أن تعمل للضغ��ط عليه للس��ماح بإدخال 
المس��اعدات العاجل��ة إلى المدنيي��ن المحاصرين، 
وذل��ك تطبيق��ًا لقرار مجل��س األمن رق��م 2139 
إل��ى  اإلنس��انية  المس��اعدات  بإدخ��ال  القاض��ي 

المناطق المحاصرة كلها.
بينما تحدثت الش��بكة الس��ورية لحقوق اإلنس��ان 
ف��ي تقريرها الصادر بتاري��خ 11 – 5 - 2015 عن 
تردي األوضاع المعيش��ية في المدينة المحاصرة، 
وأش��ارت إل��ى وجوب الت��زام الق��وات المس��يطرة 
بالقان��ون اإلنس��اني الدول��ي عبر اإلنه��اء الفوري 
للحص��ار الذي يُع��دّ جريمة ح��رب، واالمتناع عن 
اس��تخدام المدنيي��ن وحصارهم واالحتم��اء بهم، 

بوصفها أساليبَ من أساليب الحرب.
كم��ا دعت ف��ي تقريره��ا أيض��ًا إلى تفعي��ل مبدأ 
»مس��ؤولية حماي��ة المدنيي��ن« وتطبيقه بش��كل 
فوري في س��وريا، واتخاذ إجراءات بموجب الفصل 
الس��ابع، بعد أن فش��لت القرارات الصادرة بموجب 

الفصل السادس كلها.

ويف الدير جوع.. دير الزور وال�سهر الرابع من احل�سار

تجمع ألهالي الدير عند مركز توزيع مساعدات
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التعليم يف مناطق “الإدارة الذاتية”
وحتديات فر�ض اللغة الكردية يف املدار�ض

سوريتنا - القامشلي - جوان تتر
مع أوّل تش��كيٍل لبُنْي��ة "اإلدارة الذاتية" في 
منطق��ة الجزي��رة الس��ورية ت��مّ تخصيص 
هيئات تتابع مختلف الش��ؤون، ومنها ش��ؤون 
التربي��ة والتعلي��م والمدارس المنتش��رة في 
المناط��ق كله��ا الت��ي تخضع لس��يطرة تلك 
اإلدارة، ب��دءًا م��ن المنهاج الدراس��يّ وليس 
نهاي��ًة بمس��ألة تُع��دّ إش��كاليّة كبي��رة في 
المنطق��ة، وه��ي طبعًا اللغ��ة الكرديّة، التي 

كانت ممنوعًة من التداول.
وكان��ت اإلش��كاليّة التي تعرّضت له��ا الهيئة 
المختصّة بشؤون التعليم هي إشكاليّة إدراج 
اللغ��ة الكرديّة ضمن المنهاج التعليمي، وكان 
األمر بال��غ الصعوبة، وال تزال هذه الصعوبات 
قي��د الدراس��ة والتمحيص ريثما يت��مّ العثور 
على حلوٍل تتمّكن بوس��اطتها هذه الهيئة من 

ترجمة المناهج المدوّنة باللغة العربية.
ويق��ول )أ.ج(، وهو موظف ف��ي هيئة التربية 
التابعة ل��إلدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة، 
ل��� ”س��وريتنا”: "لقد أص��درت هيئ��ة التربية 
والتعلي��م مجموع��ة ق��رارات للحف��اظ عل��ى 
س��المة التعليم ف��ي مناطق الجزي��رة كلها، 
ومنه��ا تغيي��ر بع��ض المناه��ج مث��ل م��ادة 
التربي��ة القومي��ة االش��تراكية وإق��رار م��ادة 
األمّ��ة الديمقراطيّ��ة عوض��ًا منه��ا, كما أّن 
هناك تعديالت ستطرأ على مادتي الجغرافيا 
والتاري��خ، ك��ون التاريخ الذي يتمّ تدريس��ه 
هو تاريخ مزوّر, كم��ا ألزمنا المدارس جميعًا 
بتدريس مادتي اللغة الكرديّة والس��ريانيّة 
إل��ى جان��ب اللغ��ة العربي��ة وفق ق��رار هيئة 

التربية والتعليم".
ومن ناحيته، يقول المدرّس س��ليمان أحمد، 
وه��و مدرّس م��ادة اللغة العربي��ة في إحدى 
م��دارس مدين��ة القامش��لي: "المناه��ج التي 
يتمّ تدريسها هي نفسها التي كانت تدرّس 
قبل اندالع الثورة السوريّة. وبخصوص مادة 
اللغة العربيّة كما هي الحال بخصوص بقية 
المناهج التعليميّة مثل الرياضيات أو التاريخ 
والجغرافي��ا, ل��م يتمّ محاول��ة تغييرها حتى 
هذه اللحظة, فالمواد يتمّ تدريس��ها كما هو 
مقرّر في خطة وزارة التربية التابعة للنظام 
الس��وريّ فق��ط، م��ن دون أي تغيي��ر س��وى 
التغييرات التي يت��مّ إقرارها من قبل هيئات 
التربية ضم��ن وزارة التربية الس��ورية, ربما 
التغيير الحاصل يكمن في إدماج تعليم اللغة 
الكردية لطاّلب المرحل��ة االبتدائية بالتعاون 

مع مدرسين لهذه اللغة ُأعدوا خالل دورات”.
ورأى أحم��د أن هذا األمر ينعكس س��لبًا على 
الط��اَلب، خصوصًا ف��ي المرحل��ة االبتدائية، 
لذا هناك حال��ة من التخبّط بهذا الخصوص، 
وق��د تمّ إع��الن مناهج جدي��دة لتعليم اللغة 
الكردي��ة وإدراجه��ا ضم��ن حصص دراس��ية 
معينة في صفوف المدارس االبتدائية، إاَل أن 
ك��وادر التدريس فوجئت بق��رار من مديريّة 
يُمن��ع  الس��وريّ  للنظ��ام  التابع��ة  التربي��ة 
بموجبه تدريس اللغة الكردية بأي شكٍل من 
األش��كال وتحت طائلة المس��اءلة القانونيّة، 
في ه��ذه الحالة يت��مّ تدريس مب��ادئ اللغة 
الكردية وإخضاع الطلبة المتحانات هذه اللغة 

من دون العودة إلى مديرية التربية، أو وزارة 
التربية التابعتين للنظام السوريّ". 

وال تخلو مسألة تعليم اللغة الكردية بالنسبة 
إلى الطلب��ة والتالميذ في مدينة القامش��لي 
من مش��اكل, هذه اللغة الت��ي تمّ منعها عبر 
عق��ود طويل��ة ف��ي المناط��ق ذات األغلبي��ة 
الكردية, فقد تمّ في 2011/11/25 تأسيس 
مؤسس��ة معنية بالنهوض به��ذه اللغة، وتمّ 
 ،)SZK( تس��ميتها بمؤسس��ة اللغة الكردي��ة
ومقرّه��ا ف��ي مدين��ة القامش��لي، وتض��م 
تقريبًا /250/ مدرّسًا للغة الكردية، موزعين 
على مختلف م��دارس المدينة لغرض تعليم 
المنه��اج الك��ردي المُق��رَّر م��ن قب��ل هيئة 
التربي��ة والتعلي��م التابعة ل��� ”اإلدارة الذاتيّة 
الديمقراطيّ��ة”، والذي هو عب��ارة عن منهاج 
مخصّص لتعليم مبادئ هذه اللغة مستقباًل. 
وأخذت المؤسس��ة على عاتقها منذ تأسيسها 
مهمة تدري��س اللغة الكردية ف��ي المدارس 
الرس��مية لمرحل��ة التعلي��م األساس��ي ع��ن 
طريق معلمين خضعوا ل��دورات مكثفة، كما 
أنه��م يعملون طواعية م��ن دون أن يتقاضوا 
رواتب. ت��م تخريج اآلالف م��ن المعلمين في 
عم��وم المناطق التي تخضع ل��إلدارة الذاتية، 
 )SZK( وت��م إصدار منهاج موحّ��د عن مطابع

لتدريس اللغة الكردية في المدارس جميعًا.
وب��ادر النظام ب��دوره إلى وض��ع عراقيل عن 
طريق مديرية التربية في محافظة الحسكة، 
شملت إيقاف المدارس وإغالقها، كذلك تهديد 
المدرس��ين بقطع رواتبه��م في حال ذهابهم 
إلى المدرس��ة، وحدثت صدام��ات بين مديري 
بع��ض الم��دارس ومعلم��ي اللغ��ة الكردية، 
لكن مؤسسة اللغة لم ترضخ للنظام وخلعت 
أبواب الم��دارس وواصلت التدريس، وقد تمّ 
إدراج حوالي /20/ ساعة دراسيّة في مختلف 

المدارس لتعليم اللغة الكردية.
ويق��ول آل��دار ف��ارس، مدير مؤسس��ة اللغة 
الكرديَّة ل� ”سوريتنا”: "عند افتتاح المؤسسة 
وب��دء تعليم اللغة الكردي��ة واجهتنا مصاعب 
كثيرة ليس��ت هيّن��ة مطلق��ًا, ويتابع فارس: 
"المؤسس��ة تتكوّن من خمس��ة مكاتب وكل 

مكت��ب يتألف من س��بعة أعض��اء, كل مكتب 
يقوم بعمل معيّن من خالل األعضاء الموكلة 
إليه��م مه��امّ متعدّدة, فهن��اك جمعية تقوم 
بمراقب��ة أوضاع تدريس الطلبة لمبادئ اللغة 
الكردية، وأخرى تقوم بمراقبة امتحانات هذه 

اللغة في المدارس”.
ويضي��ف ف��ارس: "المؤسس��ة تراق��ب عمل 
مدرس��ة   /150/ لحوال��ي  المنه��اج  تطبي��ق 
موزّع��ة ف��ي مدينة القامش��لي، م��ن خالل 
مراقبين موَفدين من قِبل المؤسسة لتفعيل 
وتمكي��ن تدري��س المنهاج المق��رَّر, كما بلغ 
عدد طاَلب المؤسس��ة الذين يتعّلمون مبادئ 
اللغة الكرديّة حوالي /12/ ألف طالب تقريبًا".  
وم��ن ناحيت��ه يق��ول هوش��نك محم��د، وهو 
طال��ب في الص��فّ الس��ابع: "أري��د أن أتعّلم 
اللغ��ة الكردية ولدي رغبة ش��ديدة في ذلك، 
ولكنن��ي ال أتمّكن م��ن التوفيق بي��ن موادي 
المدوّنة باللغ��ة العربية المقرّرة وفق وزارة 
التربي��ة الس��ورية والمنهاج المق��رّر لتعليم 
اللغ��ة الكردي��ة, هذه اللغ��ة نتكلَّمه��ا ولكنّ 

مسألة التعّلم بها أجدها صعبة نوعًا ما".
إلى جانب )SZK(، في 2012 تم تشكيل اتحاد 
المعلمي��ن التابع لإلدارة الذاتي��ة، وهو يضم 
أعضاء م��ن المكونات األخرى ف��ي المنطقة، 
ويقوم االتحاد باإلش��راف على س��ير العملية 
التعليمية بشكل عام، وذلك بعد بروز مالمح 
اإلهمال في المدارس نتيجة األحداث الجارية 

في سوريا.   
ومما يطفو على الس��طح من مش��اكل أيضًا 
أّن الق��رارات الت��ي تصدر من هيئ��ة التربية 
والتعلي��م التابعة ل��إلدارة الذاتيّ��ة تتعارض 
في أغلب األحيان م��ع قرارات مديرية التربية 
التابعة للنظام الس��وريّ، مثل مس��ألة إدراج 
اللغ��ة الكردية، وكذلك فإّن المناهج المقرّرة 
لتعليم اللغة الكرديّة كانت مطبوعة وجاهزة 
لإلدراج ضم��ن التدريس في المدارس، إاّل أّن 
ق��رارًا صادرًا م��ن مديرية التربية الس��وريَة 
منع تدري��س اللغة الكردية، لكن على الرغم 
م��ن هذا المن��ع يتمّ تدريس ه��ذه اللغة في 

أغلب المدارس.
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ملى.. �سامر.. هالة 
ا�سطرابات �سلوكية واإدراكية قلبت حياتهم

سوريتنا - عبير آغا
تمس��ك لم��ى )4 س��نوات( لعبته��ا الصغيرة، 
وتجلس على األرض في زاوية الغرفة، شيء 
ما يجعله��ا ال تطيق فراق هذه الزاوية، تقول 
األم: »كلم��ا أضعته��ا أجده��ا هن��اك، تمضي 
س��اعات طويلة، تحم��ل طعامها وتع��ود إلى 
الزاوي��ة، عندم��ا تش��عر بالخ��وف لي��اًل تترك 
س��ريرها وتن��ام على األرض هن��اك. منعتها 
ع��دّة مرات، حاولت وضع كنبة مكانها، فباتت 
تجلس خلفه��ا، ال يعجبني حال طفلتي، فهي 
تنفص��ل ع��ن المحيط عندما تجل��س هناك. 
نناديه��ا أحيان��ًا وال ت��رد علينا، تعي��ش حالة 
م��ن العزلة ش��به الدائم��ة، وترف��ض اللعب 
مع األطف��ال اآلخرين«. وتش��رح أن األمر بدأ 
من��ذ حادثة صاروخ الطائ��رة الذي ضرب بيت 
الجيران العام الماض��ي، وماتوا جميعًا حينها، 
بينه��م صديقته��ا التي رأت جثته��ا مصادفة. 
تروي: »عندما س��معنا ص��وت الطائرة قريبة 
ج��دًا أصابنا خوف ش��ديد، واندفعنا عش��وائيًا 

لنجلس في تلك الزاوية ونغطي رؤوسنا«. 
وتفس��ر األخصائي��ة النفس��ية هب��ة عبدللي 
تصرفات الصغيرة: »تعتق��د لمى أن المكوث 
ف��ي تلك الزاوي��ة هو ما حماه��م من الموت، 
وتح��وّل هذا الم��كان في عقله��ا الباطن إلى 
مصدر لألمان، وهي أشبه بلجوء األطفال إلى 
حض��ن أمهاته��م عندما يش��عرون بالخوف«، 
وتضيف: »تعيش لمى في حلب وهي تس��مع 
بشكل مستمر أصوات االشتباكات والقذائف، 
وهو ما يفسر حالة التهديد الدائم الذي تشعر 
به. وأما عدم تجاوبها مع محيطها بشكل جيد 
فهو أحد آثار ما بعد الصدمة التي تحتاج حتى 

تتخلص منها بعضًا من الوقت«. 
أما س��امر - وهو ش��اب عش��ريني - فيعترف 
أّن ظ��روف الحرب التي عاش��ها ف��ي المعتقل 
وف��ي س��وريا أث��رت ف��ي س��لوكياته وحالته 
النفس��ية الحقًا. لجأ س��امر إل��ى تركيا بعدما 
ع��اش تجربة االعتق��ال مرتين، ون��زح ثالث 
مرات مع عائلته داخل سوريا، وفقد أخاه الذي 
ال يعرفون ش��يئًا ع��ن مصيره. يذكر س��امر: 
»كن��ت أعتق��د أنني سأش��عر بالتحس��ن هنا، 
عل��ى الرغم من تخلصي من معظم الظروف 
السابقة، إال أنني أتحول تدريجيًا إلى شخص 
آخر، أدخن الس��جائر وأش��رب الكحول بكثرة، 
وأدخن الحش��يش كلم��ا امتلك��ت القليل من 
المال«، ويضيف: »أقضي ساعات طويلة وأنا 
نائ��م، لدي رغب��ة عارمة في فعل أي ش��يء 
يبعدني عن الواقع، طباعي تغيرت كليًا، كان 
ل��دي الكثير من األصدق��اء وتربطني عالقات 
قوي��ة مع الن��اس، أما اليوم فل��دي الكثير من 
ردود الفع��ل العدواني��ة، ويراودني الش��عور 
بالحق��د على أش��خاص بال��كاد أعرفهم، كما 
أميل إلى االنعزال ف��ي المنزل وعدم الخروج 
إال للض��رورة«، ويتابع: »ال أش��عر بالرضا عن 
نفسي، وكأني وقعت في دوامة، ال قدرة لدي 
على الخروج منها«. وتعّقب عبدللي أن الحالة 
الت��ي يعاني منها س��امر ه��ي االكتئاب، الذي 

بات يصيب نسبة كبيرة من السوريين. 
كم��ا تعان��ي هالة - وه��ي طالب��ة جامعية - 
من ضع��ف كبير ف��ي الذاكرة، ح��وّل حياتها 
إل��ى فوض��ى عارمة، وتس��ببت في رس��وبها 
في الس��نة الثالثة في كلي��ة التربية، وتروي 
أنه��ا: »راجع��ت عي��ادة نفس��ية مؤخ��رًا، بناء 

على طل��ب طبيب األم��راض العصبي��ة الذي 
أش��رف على حالته��ا، والذي رأى أنه��ا بحاجة 
إلى الدعم النفس��ي«. هالة يتيمة األب واألم 
منذ الصغر، وقد اعتقلت قوات األمن خطيبها 
عدنان منذ سنة ونصف، تروي: »على الرغم 
م��ن محاوالتي الكثيرة للتركيز في الدراس��ة 
لكنن��ي أخرج من المحاضرة من دون أن أفهم 
ش��يئًا، تفكيري كله محص��ور بالطريقة التي 
سأس��اعد فيها عدنان، ال يمكنني التركيز في 
أي ش��يء آخر، أنسى أس��ماء أصدقائي، وفي 
أي يوم من أيام األس��بوع نحن، كما أنسى إن 
كنت تناولت الطعام أم ال«، وتضيف: »صبري 
ينفد بس��رعة من أي ش��يء، مجرد أن أس��مع 
أي أحد يدافع عن النظام أو يس��وِّغ شيئًا من 
تصرفات��ه أفق��د أعصابي وأش��عر أنني أريد 
قتل��ه، عقلي ل��م يعد ملكي، أفقد الس��يطرة 

عليه تدريجيًا«. 
من ناحيتها تش��تكي أم سليمان من التغيرات 
الس��لوكية التي أصابت زوجه��ا بعدما نزحوا 
من بيتهم وفقد عمله، وتقول إنه بات ش��ديد 
العصبية، وبات س��ريع االنفعال، يغضب لكل 
صغي��رة وكبي��رة، ويض��رب األطف��ال بعنف 
ش��ديد، كما يواجه صعوبة بالنوم في معظم 
األي��ام«، وتضي��ف: »عج��زه عن تأمي��ن حياة 
كريمة لنا أفقده ثقته بنفس��ه، وبات ش��ديد 

العدوانية«. 

 الإ�سعاف النف�سي الأويل
تجاوب��ًا مع تفاقم االضطرابات النفس��ية في 
المجتم��ع الس��وري، ونق��ص ك��وادر الدع��م 
النفسي ومراكزه داخل سوريا، بادر الطبيبان 
الس��وريان حس��ام بهلول، وهو خري��ج كلية 
الطب ف��ي جامعة تش��رين، وأندري��ه أوتيو، 
وه��و خري��ج كلي��ة الط��ب بجامعة دمش��ق، 
ويعمل كالهما في قس��م الطب النفسي في 
جامع��ة )يال(، بإط��الق تدري��ب مجاني على 
اإلس��عاف النفس��ي األولي، وهو متاح للجميع 

على شبكة اإلنترنت. 

يتوجه التدريب إلى السوريين بشكل مباشر، 
لغي��ر  مبسّ��ط  بش��كل  معلومات��ه  ويق��دم 
المتخصصين، الذين يتعاملون مع أش��خاص 
تعرض��وا لصدم��ات ورضوض نفس��ية جراء 
الح��رب، وتحاكي األمثل��ة الواقع اليومي الذي 
يعيش��ه الس��وريون، كما يقدم لمحة شاملة 
لإلس��عاف النفس��ي األولي وتوضيح��ات فيما 
يخص أساس��يات التعامل مع هذه الش��ريحة 
ذات الخصوصي��ة، ويهدف إلى تطوير مهارات 

التواصل واالستماع لدى المتدربين. 
يَع��دّ التدري��ب أن تجربة النزوح من أقس��ى 
التج��ارب التي يتعرض لها البش��ر، فهو غالبًا 
م��ا يترافق م��ع ضي��اٍع للعالقات الش��خصية 
والممتل��كات، إضافة إلى ضي��اع القدرة على 
العمل والحصول على الدخل المادي، عدا عن 
فق��دان اإلحس��اس بالكرامة واألم��ان والثقة 
بالنف��س وبالمس��تقبل الق��ادم، ويوضح أن 
ضي��اع واحد م��ن هذه القيم كفيل بالتس��بب 

باألزمة النفسية عند الكثير من األشخاص. 

حقائق حول ال�سدة النف�سية الناجتة عن ظروف احلرب 
ليس كل الناس الذين تعرضوا لكارثة سيختبرون أعراض الشدة النفسية أو سيعانون من    •

مرض نفسي. 
من الطبيعي أن يبدي األشخاص ردود فعل مختلفة تجاه األزمة.    •

القس��م األكبر ممن تعرضوا لكارثة يتعافون من الش��دة النفس��ية من تلقاء أنفس��هم مع    •
مرور الوقت. 

تشمل تأثيرات الشدة النفسية اضطرابات سلوكية، وإدراكية، وروحانية، وعاطفية.    •
أبرز التغيرات الس��لوكية: تغير عادات النوم والطعام والتدخين والكحول واالنعزال وضعف     •

القدرة على العمل. 
أبرز التغيرات اإلدراكية: صعوبة التركيز وانحساره ونفاد الصبر وسهولة التشتت الذهني.    •
أب��رز التغي��رات العاطفية: س��هولة الغض��ب واالنفعال والقل��ق والعصبية وضع��ف الثقة    •

بالنفس. 
تس��مى هذه األع��راض بأعراض ما بعد الصدمة، وتعرف بأنه��ا رد فعل الحق محتمل من    •

معايشة حدث مؤلم أو أكثر، من قبيل معايشة العنف الجسدي والجنسي. 
معدالت انتشار اضطراب ما بعد الصدمة هو حوالي %8 في العالم عامة، وترتفع إلى 50%    •

في ظروف الحرب، وإلى %70 بالنسبة إلى المالحَقين والسجناء سياسيًا. 
يق��ول العلم��اء إن عوام��ل جينية ت��ؤدي دورًا ف��ي احتمال اإلصابة بالش��دة النفس��ية بعد    •

الصدمات. 

ت
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ال�سرطة املدنية يف دولة 
املواطنة )2(

   إعداد المحامي فارس حسّان

هذه السلسلة بالتعاون مع:

في زاويتنا اليوم نبحث في المعايير األساسية 
لحقوق اإلنسان، والتي يتوجب على الموظفين 
المكلفين بإنفاذ القوانين »الشرطة« احترامها 
ف��ي ظل دولة المواطنة، ه��ذه المعايير قامت 
بصياغتها منظم��ة العفو الدولية باالش��تراك 
م��ع مس��ؤولي الش��رطة والخب��راء من ش��تى 
البلدان، وحصرتها في عش��رة معايير، المعيار 
األول هو حق كل إنس��ان في أن يتمتع بحماية 
القانون، على قدم المس��اواة ومن دون تمييز 
على أي أساس، خصوصًا الحماية من العنف أو 
التهدي��د، وبصفة خاصة بح��ق الجماعات التي 

قد تتع��رض لألذى من دون س��واها، مثل 
األطفال والمسنين والنساء والنازحين 

والالجئي��ن وأف��راد األقلي��ات، ودور 
رجال الش��رطة مح��وري هنا في 
خدمة المجتمع وحماية األشخاص 

جميعًا من أي انتهاك للقانون.
أم��ا المعي��ار الثان��ي فه��و إب��داء 
التراح��م واالحت��رام ف��ي معاملة 

ضحاي��ا الجريم��ة جميع��ًا، وال ب��د 
بصف��ة خاص��ة م��ن الحف��اظ عل��ى 

س��المتهم وخصوصيتهم، وهنا يتوجب 
على رجال الشرطة اإلبالغ عن الضحية فورًا 

م��ن دون إبط��اء، وأن يوف��روا للنس��اء خاصًة 
أس��اليب تحقيق مبتك��رة ال تزيد م��ن امتهان 

الت��ي  الم��رأة  كرام��ة 
وقعت تحت العنف.

ع��دم  إل��ى  إضاف��ًة 
إال  الق��وة  اس��تعمال 
ف��ي حال��ة الضرورة 
القصوى، وبأدنى حد 
الظ��روف،  تقتضي��ه 
بتقدي��م  والتكف��ل 

أنواع المساعدات واإلسعافات الطبية في أقرب 
وق��ت ممكن للش��خص المص��اب أو المتضرر، 
والتكفل بإبالغ األقرب��اء أو األصدقاء بالحادث 

في أقرب وقت ممكن.
يجب على الشرطة تحاشي استخدام القوة عند 
مراقب��ة التجمعات حتى غير المش��روعة منها، 
والت��ي ال يلجأ المجتمعون فيها إلى العنف، وإن 
لج��ؤوا إلى العن��ف فعلى قوات الش��رطة أن ال 
تستخدم العنف لتفريقهم إال بأدنى حد ممكن 
من القوة، على اعتبار أنه من حق كل مواطن 
أن يش��ارك في التجمعات الس��لمية، سياس��ية 
كان��ت أم غير سياس��ية، والتي ال تخضع 
إال للقيود المحدودة المفروضة طبقًا 
للقواني��ن، والت��ي ال غن��ى عنه��ا 
ألي مجتم��ع ديمقراطي لحماية 
األم��الك والصح��ة العامة. كما 
أن��ه من نافلة الق��ول أن نذكر 
وج��وب ع��دم اس��تخدام القوة 
المفضي��ة إلى الم��وت إال حين 
يك��ون ذل��ك محتوم��ًا بصورة 
صارمة إما للدف��اع عن النفس 

أو حمايًة ألرواح اآلخرين.
كم��ا يفت��رض أال يُقب��ض على أي 
ش��خص إال إذا توفرت األس��باب 
علي��ه،  للقب��ض  القانوني��ة 
القانونية  وفقًا لإلج��راءات 
للقب��ض على األش��خاص 
ش��كل  أي  ع��ن  بعي��دًا 
م��ن أش��كال االعتق��ال 
التعس��في، مما يوجب 
على قوات الشرطة أن 
يضعوا على صدورهم 
تحم��ل  ش��اراتٍ 

أس��ماءهم أو أرق��ام وظائفه��م حتى يتس��نى 
تحديد هويته��م بوضوح، كما يج��ب أن تكون 
هذه اإلش��ارات واضحًة للعي��ان من دون لبس، 
كم��ا يجب ضم��ان تمكي��ن المحتجزي��ن جميعًا 
من االتصال ف��ورًا عقب القبض عليهم بأفراد 
أس��رتهم وممثليهم القانونيين، واالنتفاع بأي 
مس��اعدات طبية قد يحتاجون إليها، وإبالغهم 
بعد القبض عليهم فورًا بحقهم في توكيل أحد 
المحامي��ن، وتمكينهم م��ن االتصال به بصفة 
منتظمة، مع ضمان س��رية ه��ذا التواصل، بما 
ف��ي ذلك عقد لقاءات معه عل��ى مرًأى من أحد 
الحراس أو رجال الش��رطة، ال على مس��مٍع من 
أيهما، حتى يساعده المحامي في إعداد دفاعه 

وممارسة حقوقه.
معامل��ة  جميع��ًا  المحتجزي��ن  معامل��ة  يج��ب 
إنسانية، وتحاش��ي ارتكاب أي عمل من أعمال 
التعذيب أو س��وء المعامل��ة أو التحريض عليه 
أو التغاض��ي عن��ه مهما تكن الظ��روف، ويجب 
عصي��ان أي أمر بارتكاب��ه أو بالتحريض عليه 
أو بالتغاض��ي عن��ه، إذ يُع��دّ المحتج��زون من 
الفئ��ات المعرّض��ة للض��رر بحك��م وضعهم، 
انته��اك  أي  م��ن  الش��رطة حمايته��م  وعل��ى 
لحقوقه��م. أما بالنس��بة إلى األطف��ال فيُعدُّ 
احتجازه��م مخالف��ًة واضحًة للقان��ون، وال بد 
م��ن ع��دِّ حجزهم اس��تثناًء، بش��رط أن يكون 
في مؤسس��ات منفصل��ة، ويتوج��ب حمايتهم 
من االغتصاب واإليذاء الجس��دي والجنسي من 

جانب المسؤولين أو بقية المحتجزين.
ويج��ب حظر إع��دام أي ش��خص خ��ارج نطاق 
القض��اء أو إص��دار األم��ر بهذا أو التس��تر على 
أيهم��ا، ويجب رفض إطاع��ة أي أمٍر بخصوص 
ارتكابات مشابهة، إذ يُعدّ اإلعدام خارج نطاق 
القضاء من جرائم القتل العمد غير المشروعة.

والبد ل��كل م��رؤوس أن يبلغ رئيس��ه والنيابة 
العام��ة ع��ن أي انتهاك له��ذه المب��ادئ اآلنفة 
ليكف��ل  جه��ده  قص��ارى  يب��ذل  وأن  الذك��ر، 
اتخ��اذ الق��رارات المناس��بة بالتحقيق في هذه 
االنته��اكات، ويجب إج��راء التحقيق��ات الكاملة 
والفوري��ة والمس��تقلة في أي انته��اك لحقوق 
اإلنس��ان يرتكبه رجال الشرطة أو غيرهم من 
الموظفين المكلَّفين بإنف��اذ القوانين، وإحالة 

المخالفين للعدالة فورًا.

سوريتنا برس
أعلنت الجمعية الطبية السورية األمريكية، وفاة 
10 مرض��ى في الغوط��ة الش��رقية المحاصرة، 
بس��بب النقص الحاد في معدات غس��يل الكلى، 
وانع��دام اإلم��دادات الطبية ف��ي المنطقة، كما 
توقع��ت أن ينف��د المتبق��ي منه��ا ف��ي أقل من 
أس��بوعين، م��ا يهدد حياة 23 مريض��ًا في مركز 

غسيل الكلى، الوحيد في الغوطة الشرقية.
وأش��ارت الجمعية، عبر بي��ان صحفي في ال� 14 
من شهر نيسان/ إبريل الجاري، إلى أن اإلمدادت 
والمعدات لم تدخل الغوطة منذ نحو عامين، وأن 
أجهزة المركز تم ش��راؤها من مستشفى دوما، 
بعدم��ا دُمّر بغ��ارة جوي��ة للنظام ف��ي يونيو/ 

حزيران 2013.
وأض��اف البي��ان، أنّ��ه ت��م ش��راء المع��دات من 
المستش��فيات الخاصة التي كان��ت موجودة في 
الغوط��ة، موضح��ة، أّن نق��ص المع��دات أجب��ر 
الف��رق الطبية خالل األش��هر األخيرة، على الحد 
من جلسات العالج، إلى ثالث جلسات شهريًا لكل 
مريض، ما يشكل ثلث احتياجه األصلي، وهو ما 

ساهم في وفاة 10 مرضى.

وح��ّذرت الجمعية أيضًا، من موت جميع المرضى 
خ��الل أيام م��ن وقف الع��الج، ما لم يت��م اتخاذ 

إجراءات عاجلة. 
وطالبت المنظمة باالستجابة الدولية لهذا الوضع 
اإلنس��اني الحِرج، وأكدت على ضرورة الس��ماح 
لقوافل المساعدات الطبية بالدخول إلى الغوطة 
الشرقية، لتوفير المعدات الالزمة لغسيل الكلى، 
والقس��اطر،  والمرش��حات  البيكربون��ات  مث��ل 
كما دع��ت المجتمع الدول��ي والوالي��ات المتحدة 
األمريكي��ة، إل��ى الضغط على حكوم��ة النظام، 
للعمل مع الهالل األحم��ر وجهاتٍ حيادية أخرى، 
بما يؤمن إيصال المساعدات الطبية، وذلك وفقًا 
لما نص علي��ه قرار مجلس األمن 2139، والذي 
طالب األطراف جميع��ًا، بوضع حد فوري لحصار 
السكان، وإرس��ال قوافل المساعدات اإلنسانية، 

بما فيها الطبية إلى المناطق المحاصرة.
كذلك، وصفت الجمعية ما تقوم به قوات النظام 
اليوم، تجاه س��كان الغوط��ة، باالنتهاك الصارخ 
للقانون اإلنس��اني الدولي وفقًا التفاقية جنيف، 

مشددة على ضرورة انتهائه فورًا.
من جهته، ناش��د المكتب الطبي الموحد في دوما، 

منظمات اإلغاثة اإلنس��انية الدولي��ة، بذل أقصى 
الجهود، لتأمين مستلزمات تشغيل نقطة الغسيل 
الكل��وي المه��دَّدة بالتوق��ف نهائي��ًا ع��ن العمل، 
م��ا يش��كل تهديدًا مباش��رًا لحياة مرض��ى التحال 

الدموي )غسيل الكلى( في الغوطة الشرقية. 
وأّك��د المكت��ب، أن المركز هو الوحي��د الذي يخدم 
مرضى القص��ور الكلوي، الفتًا إلى أنّه يس��تقبل 
وسطيًا، 25 مريضًا، كما يجري 125 جلسة شهريًا، 

بشكل مستمر منذ عامين دون توقف. 

د مر�سى الق�سور الكلوي يف الغوطة ال�سرقية نق�ض املعدات يهدِّ
ت

ريا
وح

ق 
قو

ح

 مرضى القصور الكلوي بالغوطة الشرقية
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ال�سوريون يف الأردن
اأزمة اإن�سانية وا�ستغالل دائم

ش��كلت المملكة األردنية المحاذية لمحافظة 
درع��ا، أولى المحافظ��ات الثائ��رة على نظام 
األس��د، ملجًأ للس��وريين من الجنوب السوري 
خاصًة. ويس��تضيف األردن ما يتجاوز المليون 
ونصف المليون سوري، تم استيعاب أقل من 
نصفه��م في عدد من مخيم��ات الالجئين في 
محافظات الش��مال على نفقة األمم المتحدة 
وال��دول المانح��ة، فيم��ا يعي��ش معظمه��م 

بإمكانياتهم المالية الخاصة. 
وبعي��دًا ع��ن مخيم الزعتري س��يئ الس��معة 
بس��بب تك��رار الح��وادث في��ه، وع��ن األخبار 
المتوات��رة ع��ن االس��تغالل الجنس��ي لبعض 
الالجئات السوريات تحت عنوان الزواج، تبقى 
اإلقامة ف��ي األردن قانونيًا أق��ل صعوبة من 
البل��دان العربي��ة األخ��رى. فعل��ى الرغم من 
إغ��الق الح��دود األردني��ة بش��كل ت��ام بوجه 
الالجئين الس��وريين، بما في ذلك المطارات، 
لم تف��رض الحكومة األردني��ة أعباء إضافية 
على الس��وريين لتجديد اإلقام��ات في البالد، 

كما هو الحال في لبنان ومصر. 
عل��ى  الط��رف  غ��ض  أو  التس��هيالت  أن  إال 
إقام��ات الس��وريين ف��ي الداخ��ل األردن��ي ال 
تتي��ح لهم مغادرة األراض��ي األردنية والعودة 
إليه��ا أيًا كانت صفتهم، فف��ي العام الماضي 
حص��ر األردن دخول الس��وريين إل��ى أراضيه 
بالمهنيين والمستثمرين وأرباب األسر الذين 
قضوا م��دة طويلة ف��ي األردن. ووفقًا للقرار 
يمكن الدخول أيض��ًا للحاصلين على تصريح 
عم��ل، وللفنانين الذين تلقوا دعوى من جهة 
معين��ة، وكذل��ك أبن��اء األردني��ات »القصر«، 
والس��وريات المتزوجات من أردنيين. وبحسب 
الق��رار فإن��ه، ما ع��دا كل م��ن ُذكِر س��ابقًا، 
فإن الس��وريين الذي��ن يري��دون الدخول إلى 
األردن يحتاجون إلى موافق��ة وزارة الداخلية 
األردنية، ويش��مل ذلك عائالت المس��تثمرين 
ورجال الدين، والمرضى والحاالت اإلنسانية، 

وأصحاب العقارات وغيرهم. 
وفي حال إلقاء القبض على س��وري متس��لل 
خلس��ًة إال األراض��ي األردنية فال يت��م إبعاده 
عن الب��الد، بل يتم إيداعه ف��ي أحد مخيمات 
اللجوء بعد إجراءات وتحقيقات أمنية تس��تمر 
أيامًا. وإذا ما أراد الالجئ اإلقامة خارج المخيم 
فليس أمامه سوى الكفيل األردني، وقد كانت 
الداخلية األردنية قد أصدرت س��ابقًا ش��روطًا 
يك��ون  ب��أن  الس��وريين  الالجئي��ن  لتكفي��ل 
الكفي��ل أردن��ي الجنس��ية، وأن ال يقل عمره 

ع��ن 35 عامًا، وأن يك��ون متزوج��ًا، والتوقيع 
عل��ى تعه��د بدف��ع كفال��ة مقداره��ا 5 آالف 
دين��ار وإحضار الالجئين ف��ي أي وقت يُطلب 
من��ه ذلك. إضاف��ة إلى أن��ه ال يج��وز للعائلة 
األردنية الواحدة بأن تقوم بتكفيل أي الجئين 
سوريين إال مرتين فقط، إضافة إلى أنه يجب 
أال يكون على الكفيل األردني أي قيود أمنية، 
وأن تك��ون هن��اك صل��ة قرابة أو نس��ب بين 
ل بهم.  الكفي��ل األردني والس��وريين المُتكفِّ
كذلك تش��ترط تعليمات التكفيل الجديدة في 
ح��ال لمّ الش��مل أن يكون هن��اك أحد أقارب 
الس��وريين م��ن الدرج��ة األول��ى، وق��د دخل 

بطريقة نظامية عبر مركز حدود جابر. 
ويطل��ب من الكفي��ل األردني تعبئ��ة أنموذج 
خ��اص بالكفال��ة ل��دى مكت��ب إدارة ش��ؤون 
الالجئي��ن التاب��ع إلدارة األمن الع��ام، وصورة 
ع��ن »هوي��ة الكفي��ل األردني، وص��ورة عن 
وص��ورة  األردن��ي،  للكفي��ل  العائل��ة  دفت��ر 
عن بصم��ة العين للس��وريين، وص��ورة عن 
كرت المفوضية الس��امية، وإحض��ار البطاقة 
األمني��ة« التي تس��تصدرها األجه��زة األمنية 

للسوريين. 
وعلى الرغم من الشروط التعجيزية لموضوع 
الكفالة فإنه وفقًا لإلحصاءات الرس��مية فقد 
تم تكفيل ما يزيد على 91 ألف الجئ، توزعوا 
على 88044 الجئًا من مخيم الزعتري، و964 
م��ن مخي��م مريج��ب الفه��ود، و36 الجئاً من 

  المحامي نعيم اليماني

مخيم الحديقة، و33 من سايبر ستي، و1497 
م��ن مخي��م العس��كريين »المنش��قين ع��ن 
النظام«، وعلى سبيل اإلجازة وليس التكفيل. 
أم��ا عن العمل في األردن فل��ه محاذير العمل 
نفس��ها في أي من بل��دان اللجوء العربي، من 
ناحي��ة الغب��ن باألج��ور وعدم الحص��ول على 
تصاري��ح بالعمل، مما يضع الس��وريين تحت 
الضغط واالس��تغالل الدائمين، ومع ذلك فقد 
أنع��ش وج��ود الالجئي��ن الس��وريين الحركة 
التجارية في محافظات إربد والرمثا مثاًل، حيث 
ارتفع الطلب على السلع الغذائية بشكل عام، 
إضافًة إل��ى ارتفاع جودة الخدم��ات والبضائع 
والس��لع في أسواق تلك المحافظات، إذ دفعت 
المنافس��ة في السوق المحلية إلى رفع سوية 

القطاعين التجاري والصناعي. 
وعلى الرغم من التضييق ومنع رخص العمل 
ع��ن الس��وريين أيضًا كش��ف مركز دراس��ات 
القس��رية،  والهج��رة  والنازحي��ن  الالجئي��ن 
ومقره جامعة اليرموك، في دراسة رسمية أن 
الالجئين السوريين استحوذوا على حوالي 38 
أل��ف فرصة عمل منذ آذار 2011، بما يش��كل 
40 بالمئة من فرص العمل المطلوب توفيرها 
سنويًا للعمالة األردنية، ويُرِجع الباحثون ذلك 
إلى مهارة اليد العاملة السورية وخبرتها، مما 
يجعلها مفضّلة عن��د أرباب العمل، ولو خالفًا 

للقانون. 
أما التعليم في المملكة فالمدارس الحكومية 
ال��دوام  ضم��ن  الس��وري  الالج��ئ  تس��تقبل 

الرسمي، وفي فصول مسائية أيضًا. 
في الختام تجدر اإلش��ارة إلى استحالة مغادرة 
األراض��ي األردنية بش��كل غير ش��رعي نظرًا 
إلى التش��ديد الكبير على الح��دود، وإذا كانت 
وجه��ة الالجئ أوروبا أو الغ��رب عمومًا فليس 
أمامه إال التسجيل في مشروع إعادة التوطين 

لدى المفوضية السامية لالجئين. 

بالحديللث عللن اإلعللالم تتللردد مقولٌة شللهيرة عللن اإلعللالم األمريكي، 
مفادهللا أن تاريللخ أمريكا كتب من أخبار مجتمعاتها، وأن وسللائل اإلعالم 
سللردت أخبار المجتمعات منذ بدايتهللا، أي أن التاريخ األمريكي خُط بيد 
اإلعالميين. وال يُخفى دور اإلعالم المحوري في السلللم أو الحرب وتعاظم 
شللأنه مع بدايات الربيع العربي على أحد، إذ انتقلت فيه الصحافة وغيرها 
من الوسللائل اإلعالميللة إلى فضاء اإلعالم التفاعلي، الذي أتاح لإلنسللان، 
وبأدواتٍ بسلليطة، أن يكون ناشللرًا أو صحفيًا يتفاعل مع اآلخرين، وليس 

متلقيًا سلبيًا كما هو في اإلعالم التقليدي. 
كمللا يحقق اإلعالم التفاعلي، علللى الرغم مما يؤخذ عليه، فوائد آنية وحياتية 

للقارئ، حتى إن األخير بات عنصرًا في توجيه السياسات في أي وسيلةٍ إعالمية، 
وهو ما اتجهت إليه سللوريتنا في صفحاتها مؤخللرًا، فكانت البداية مع زاوية 
"جرس، قضايا المواطنين " ليصل رنينها إلى مكاتب مسؤولي المعارضة في 
مؤسسللاتها المختلفة، حيث تقبل الشكاوى واالستفسللارات 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 الشللتات السوري، من خالل استشارات مجانية مباشرة مع المحامي 

.souriatna.peeps@gmail.com نعيم اليماني على اإليميل
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1992  /  2  /  21
يق��ول زي��اد الفي��ل: أثن��اء التصوي��ت عل��ى 
الرئاس��ة الرابعة لحافظ األس��د أوقف الجهاز 
األمني أكثر من مئة في دمش��ق ألنهم قالوا 
أثن��اء التصوي��ت: )ال(. وق��د وص��ل إل��ى فرع 
المنطقة أكثر من خمس��ة عشر، وكان بينهم 
رائد من عداد الفرق��ة الثالثة. وقد نُميَ إلى 
الس��جناء أن ش��خصًا عادي��ًا من جب��ل العرب 
سأله رئيس الفرع العميد هشام بختيار، بعد 
اس��تدعائه من زنزانته: لم��اذا لم تقل )نعم( 
في ورقت��ك، فأجاب: ألم تقول��وا إن االنتخاب 

حر وديمقراطي؟ 
سأله مرة أخرى الس��يد العميد: هل تعرف ما 

هو /الكرسي/؟
أجاب الموقوف: ال. 

وعندما أجلس��وه عل��ى الكرس��ي الكهربائي 
وفرقع عموده الفقري وتأوَّه، وتوجَّع، وصاح، 
وتفصَّ��د الع��رق م��ن جبين��ه وكاد يصيب��ه 
الش��لل، أنهضوه. وسأله المحقق بعدها: هل 
عرفت /الكرس��ي/ اآلن؟ أجاب ببساطة: نعم. 
أردف المحقق: لو كنت تعرف /الكرس��ي/ هل 
كنت تش��طب على كلمة )نعم(؟.. أجاب كذلك 
ببس��اطة: ال. وبعد عشرين يومًا ُأخلي سبيله 
بع��د تأك��د التحقي��ق أن ال عالقة ل��ه بالعمل 
السياس��ي، وأن م��ا أق��دم علي��ه كان تصرفًا 

خاصًا وشخصيًا. 
حمل لن��ا في زيارت��ه عبد اهلل المق��داد كبّة 
مقلية أرس��لها لن��ا أبو معاوية ع��ادل صدور، 
ال��ذي ُأف��رج عن��ه صحي��ًا منذ أكث��ر من ثالث 
س��نوات ونصف، عندم��ا اعتُقل ع��ام 1982 
كان مس��اعدًا ف��ي القوى الجوي��ة اختصاص 
الم��زة  ف��ي مط��ار  ميكاني��ك، وكان يخ��دم 
القديم، وهو من ناحية )الدانا(، من محافظة 

إدلب. 
1992  /  3  /  30

 يبدو أن ضرب ليبيا بعد العراق أصبح مؤكدًا، 
وأن ذلك سيتم خالل شهر على أبعد تقدير. 

قال هيكل في لقائه مع قاس��م جعفر إلذاعة 
لن��دن: يق��ف الغ��رب صلف��ًا، وتق��ف أمري��كا 
منف��ردة بالعال��م وضمن��ه العال��م العرب��ي، 
وال تج��رؤ أي��ة دول عربية أن تقاط��ع أمريكا 
احتجاجًا، إذ كيف تقاطعها وقد س��اقت الجميع 
بالعص��ا إل��ى مدري��د، والجلوس إل��ى طاولة 
دون  وم��ن  أوراق،  دون  م��ن  المفاوض��ات، 
بن��ود، ومن دون إرادة. فليس��ت ليبيا الوحيدة 
المتهمة، وليس العرب الوحيدين الذين يجب 
أن يدخلوا خانة اإلرهاب. وقال غس��ان سالمة 
ف��ي »مون��ت كارل��و«: إن ضعفه��م وتهافت 
حكوماته��م، وتعويلهم الخير على غير أهله، 
وع��دم الثق��ة بأرضهم وش��عبهم وإراداتهم، 
وتحطيم بعضهم بعضًا، حش��رهم في هذه 

الزاوية الضيقة. 
التق��ى أب��و ف��وزي، ال��ذي ج��اء الي��وم م��ن 
مستش��فى الت��ل، بش��خص من أم��ن الدولة 
كنيته: »الح��زوري«، معتقل منذ عام 1986، 

وموج��ود في / قب��و / دوار كفرسوس��ة، وقد 
اعتُق��ل رهين��ة عن ه��ارٍب إلى الس��عودية، 
متزوج من ابنة عمته، وقد أرس��ل له رس��الة. 
والحزوري هذا ش��قيق نقيب أطباء حلب، وقد 
اغتيل من قبل الس��لطة الت��ي تتهم اإلخوان 

باغتياله. 
ف��ي اإلفراجات األخيرة ُأطلق س��راح أكثر من 
س��تة آالف م��ن حل��ب، وكان الس��ائقون من 
المدينة يلتقطون المساجين من الطريق بين 
حم��اه والمدين��ة التاريخية، مطلقي��ن العنان 
للزمامي��ر، من دون أن يأخ��ذوا أجرة. وصرّح 
كثيرٌ ممن ُأطلق سراحهم أنهم كانوا بأماكن 
مجهول��ة، وهي ليس��ت بالس��جون النظامية، 
هي عبارة عن أقبية في ريف دمشق، ويوجد 
منه��ا المئات، وال يعلم مواقعها س��وى أجهزة 

األمن. 
1992  /  3  /  31

ينته��ي آذار، ويب��دأ نيس��ان، يط��ل الربي��ع، 
الس��جن.  من��اور  ف��ي  العصافي��ر  وتزق��زق 
الشمس ترسل أش��عتها فوق األرض الرطبة 

فتعبق رائحة األرض الزراعية. 
طلبت المحكمة العس��كرية المصرية تقديم 
الفريق الش��اذلي طلب استرحام إلى الرئيس 
مبارك، فرف��ض وطلب محاكمت��ه ومحاكمة 

الرئيس السادات. 
بع��د الغداء أق��رأ في المجلد الثاني لمش��روع 
المفك��ر المغربي محمد عاب��د الجابري »بنية 
العق��ل العرب��ي«، يص��ب هذا المش��روع في 
م��روة،  اللبنان��ي حس��ين  المفك��ر  مش��روع 
ومش��روع الطي��ب تيزين��ي. مش��اريع الفكر 
االنحط��اط  زم��ن  ف��ي  وتتفاع��ل  تنض��ج 

السياسي. 
1992  /  4  /  2

ُأخلي سبيل ثالثين موقوفًا من الباب األسود / 
أمراض عضال / وهم مصابون بالسل الرئوي 
والعظمي، ولدى بعضهم أمراض عصية في 
العمود الفقري، وجلُّهم ال يستطيعون السير، 
ول��ذا حُمِلوا من قب��ل عناص��ر الخدمة على 

تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �ســجني

  من مذكرات أحمد سويدان

الظه��ور أو على البطاني��ات، إضافة إلى عدم 
القدرة على السير، فهم ال يستطيعون وقوفًا 
ومنهم من يبول في ثيابه. ومعهم خرج اثنان 
من المكت��ب السياس��ي هما: نض��ال قزعور 
وعالَّم حداد، وهما معتقالن منذ بيان التجمع 

في ربيع 1980. 
على األرجح أن غدًا هو عيد الفطر. 

1992  /  4  /  3
اس��تيقظنا على العيد، وزاد من وقوع اللوعة 
وراء  نقضي��ه  ال��ذي  العش��رون  العي��د  أن��ه 

الجدران. 
1992  /  4  /  4

وق��ع جاري في الن��وم في نوبة م��ن نوبات / 
الشقيقة / التي تأتيه بشكل دوري. إنها نوبة 
تش��ل الحركة، وتطرح اإلنسان أرضًا وتجعله 
يستس��لم للن��وم، وقب��ل النوم يم��ر بنوبات 
ضغط على الصدغين تدفعه للبكاء واألنين، 

وهذا ما حدث لجاري. 
 ج��اءت أخبار في زي��ارات بعض عناصر حزب 

العمل تقول: 
- إن حزب العمل سيقدم إلى محاكم ميدانية 

عسكرية. 
- منذ ش��هر ت��م اعتقال جمال س��عيد - وهو 
��ان حمصي،  يكت��ب القصة القصي��رة - وجفَّ
اللذي��ن ُأف��رج عنهما ف��ي 26 نيس��ان 1991 
مع خمس��ين من حزب العم��ل، عُدُّوا تاركين 

ومتنازلين. 
- أوق��ف األمن زوجة عهد الش��يخ حس��ن 15 
يوم��ًا، وهي ابنة هاجر ص��ادق عضو مجلس 

الشعب ورئيسة االتحاد النسائي سابقًا. 
- زوج��ة عهد رفضت ف��ي االنتخابات األخيرة 

التوقيع ب�: )نعم( على الوالية الرابعة. 
1992  /  4  /  5

تق��ول األخب��ار: إن الذي��ن ُأف��رج عنهم حتى 
اآلن ه��م 210 من أص��ل 600 من المعتقلين 
المقيمي��ن هن��ا، الباقي س��يُطلق س��راحهم 
عل��ى دفع��ات. تقدم��ت الدوائ��ر األمني��ة إلى 
القصر بطلب الموافقة على ثالثة آالف اسم، 

وسيُخلى سبيلهم قبل 17 نيسان. 
1992  /  4  /  6

ال��كل قل��ق ومنتظ��ر وال يق��در أن ينص��رف 
حت��ى إلى لعب الورق، هاجس إخالء الس��بيل 
الثان��ي  المجل��د  ف��ي  أق��رأ  الجمي��ع.  ي��راود 
لمش��روع الجابري، وأنهيت رواية جورج أمادو 
»أرض ثماره��ا من ذهب« ع��ن زراعة الكاكو 
واالحتكارات العالمية، وعن الفالح الذي يبقى 

فقيرًا في البرازيل الغنية بزراعة الكاكو. 
هناك حمل��ة إعالمية في اإلذاع��ات العالمية، 
ولج��ان حقوق اإلنس��ان ف��ي أورب��ا وأمريكا، 
تح��اول الحمل��ة بالخ��داع أن تص��ور أنها ضد 

ضرب العراق. 
الخالصة أن النظام يش��ارك بالتزوير والخداع 
يفصّ��ل  أن  ويح��اول  ال��كاذب،  واإلع��الم 

الديمقراطية على مقاسه وحجمه. 
د خبر ع��ودة اعتقال الفلس��طينيين: عبد  تأكَّ
الكريم درويش، وجم��ال عميره من / اللجان 
/ رديف حزب العمل في الساحة الفلسطينية، 
وقد اعتُقال منذ ش��هر، وموج��ودان في أقبية 

فرع فلسطين. 
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)مهرجان الب�سمة2( لتكرمي الأيتام ال�سوريني يف اأورفه الرتكية

دوما.. ن�ساء ورجال يزرعون الأ�سجار يف الطرقات

سوريتنا – أورفا - محمود الحسين
تح��ت عن��وان )مهرج��ان البس��مة 2(، أقام��ت 
منظمة س��اعد الخيرية، بالتع��اون مع منظمة 
اإلغاث��ة التركي��ة IHH ، وعدد م��ن الجمعيات 
األخ��رى، حفاًل لتكريم األيتام الس��وريين في 

مدينة أورفه التركية.  
وش��مل التكري��م نح��و 150 طف��اًل، بحضور 
رس��مي م��ن الجان��ب الترك��ي، ممث��اًل بوالي 
أورفه، الس��يد )ع��ز الدين كوش��ك(، ورئيس 
بلدية األيوبية ومدير منظمة اإلغاثة التركية/ 

فرع أورفه، السيد )محمد اكنجه(.
وحضر عن الجانب الس��وري، الدكتور محمود 
العوي��ص رئي��س منظم��ة س��اعد التركي��ة، 
جمعي��ة  رئي��س  مس��عود  زكري��ا  والس��يد 

المهاجرين واالنصار.
وب��دأ الحف��ل بكلم��ة للعويص، ال��ذي تعهّد 
باس��م منظمة ساعد، باالس��تمرار في كفالة 
األيتام، والعمل في مجال اإلغاثة، تحت شعار 
)مع اإلنس��ان ف��ي كل م��كان(، أعقبه��ا كلمة 
لرئي��س جمعي��ة المهاجرين واألنصار، ش��كر 

خاللها الحكومة والشعب التركي.
هذا وتخلل الحفل فقرات وأنش��طة متنوعة، 
إضاف��ة إلى تكريم عدد م��ن الحضور بجوائز 

رمزية.

سوريتنا - الغوطة الشرقية ريف دمشق - أحمد تي 
اعتاد األس��تاذ صبحي الثالثيني أن يذهب الى 
مدرس��ته مصطحبًا دراجته، الت��ي ال يركبها، 
ب��ل يجرها معه ك��ي يتجاوز الحف��ر والركام 
الناتج من القصف المس��تمر على شارعه في 
دوما، الش��ارع الذي أطلق عليه البعض اس��م 
)خ��ط الجبهة(، لقربه من الجبهة المش��تعلة، 
ولحصت��ه الكبي��رة م��ن القصف ال��ذي يناله 
مقارن��ة بباقي ش��وارع المدينة ف��ي الغوطة 
الش��رقية. صبحي هو أنم��وذج للكثيرين من 
قاطني دوما، الذين اعتادوا على  الس��ير بين 
ال��ركام ومالحظة أماك��ن القصف القديمة أو 
الجديدة، وإحصاء عدد األش��جار التي فقدتها 
األحي��اء لياًل نتيجة القصف أو بس��بب قطعها 
من قبل الس��كان لتكون وق��ودًا في منازلهم 
إم��ا ألعداد الطعام أو لغ��رض التدفئة. وعلى 
غي��ر العادة ينزل األس��تاذ صبح��ي من منزله 
ليرى مش��هدًا جديدًا وليتساءل متعجبًا: )كأنو 

الثورة خلصت؟!(

كاأنو؟!!
ف��ي ظ��ل االس��تحقاقات العس��كرية وغي��اب 
المبادرات المدنية ف��ي عموم الغوطة، أطلق 
نش��طاء الالعن��ف "أعض��اء مكت��ب الح��راك 
السلمي الس��وري في ريف دمش��ق"، مبادرة 
مدني��ة تنموي��ة لتش��جير أحد ش��وارع مدينة 
دوما وترميم��ه وتزيينه. الفكرة ارتكزت على 
ع��دة نقاط أوله��ا إعادة تأهي��ل أماكن زراعة 
األش��جار على جوانب الطريق، والتي تحولت 
م��ع الزمن إلى مكبات قمام��ة، لتأتي الخطوة 
التالي��ة بتأمي��ن  الغ��راس م��ن م��كان بعي��د 

نسبيًا عن المدينة، عقبة النقل الكبيرة حلها 
المتطوع��ون بما تيسّ��ر م��ن أدوات، فلجؤوا 
إلى عرب��ات تجرها الخيول كح��لٍّ وحيد لنقل 

الغراس إلى المدينة.
مع وص��ول الغراس والش��جيرات ب��دأ أهالي 
الح��ي بالتواف��د لنيل حصته��م، كأّن ما يوزع 
هو مساعدات غذائية إغاثية. السكان تعهدوا 
بالحفاظ واالعتن��اء بحصصهم من الغراس، 
التوزي��ع  بعملي��ة  البع��ض  انش��غل  وبينم��ا 
والغ��رس راح البع��ض اآلخر يق��وم بترحيل 
مخلف��ات القصف من أحجار وردم الى مكانها 
المخص��ص، فيما قام ش��بان آخ��رون بطالء 
الرصي��ف باللوني��ن األصفر واألبي��ض، فيما 
رُدِمت الحفر وُأعيد ترميم الرصيف كرتوش 
نهائية للحملة، ليرى األس��تاذ صبحي الشارع 
ويصيح من جديد: )عم تشتغلوا وكأنو الثورة 

خلصت(.

�سرارة البدء تكفي؟!
عل��ى الرغ��م م��ن أن الحمل��ة الت��ي أطلقه��ا 
الس��وري كان��ت  الس��لمي  الح��راك  نش��طاء 
صغي��رًة نس��بة إل��ى حج��م مدين��ة كدوم��ا، 
خصوص��ًا بالمقارن��ة م��ع حجم الدم��ار الذي 
لحق المدينة التي كانت من أوائل المدن التي 
طاله��ا القص��ف اليومي، إال أن ه��دف الحملة 
الرئيس لم يكن إص��الح الطرقات جميعها أو 
زرع ش��وارع المدين��ة كلها، يقول المس��ؤول 
األول عنه��ا، ب��ل هو تفعيل النش��اط المدني 
وإنعاش��ه، فه��و "متوّف��ى س��ريريًا"، وتعزيز 
ثقاف��ة العم��ل التنموي التطوع��ي. ومقياس 
نجاح ذلك بحس��ب أحد القائمين على الحملة 
هو: "المش��اركة التطوعية م��ن أهالي الحي 

وكب��ارًا،  أطف��ااًل  ورج��ااًل،  نس��اء  جميعه��م 
مسلحين وسلميين"، علمًا أن الحملة لم تكن 
معلنة مس��بقًا، لكن س��وريتنا علمت بها من 
قبل أحد أعضائها، لترصد س��ؤااًل تكرر كثيرًا 
في موقع العمل: "متى س��يحين موعد العمل 
ف��ي حيّن��ا؟"، القائم��ون على الحمل��ة أجابوا 
بأنه��م مس��تعدون لنقل الفكرة إلى ش��وارع 

أخرى في القريب العاجل.

حمالت ومبادرات اأم اإغاثة؟!
مع كل حملة أو مبادرة مماثلة يُطرح س��ؤال 
واح��د مفاده "لو صرفت جه��ود هذه الحمالت 
وتكاليفها على إغاثة عائلة واحدة على األقل 
أل��م يكن ذل��ك أفضل؟" يجيب أح��د القائمين 
عل��ى الحمل��ة بالق��ول: "إن تنمي��ة المجتم��ع 
عل��ى  أساس��ية  بص��ورة  تعتم��د  وتطوي��ره 
المبادرات واألنشطة التطوعية التي يقوم بها 
أفراد المجتمع نفسه، وهذا ال يعني أن العمل 
اإلغاثي ال حاجة إليه أو أنه غير ضروري، لكنه 
ليس جوه��ر القضية، إن لم يك��ن ثانويًا، أو 
إن ص��ح القول )إب��رة بنج( لتس��كين المرض 
ال القض��اء علي��ه، عل��ى عك��س المب��ادرات 
التنموية الفعالة التي نس��تطيع أن نقول إنها 
هي الناس والعم��ل معهم، وليس ألجلهم أو 

النيابة عنهم".
بالنسبة إلى األستاذ صبحي، الذي راقب سير 
العمل والنشاط في الحي، فإن الحملة ذّكرته 
باأليام األول��ى للحراك الثوري ف��ي الغوطة، 
وجعلت��ه يبقى محتارًا أمام س��ؤال كبير: هل 
يج��ب أن تُقام ه��ذه النش��اطات اآلن أم بعد 
انتهاء الثورة، أم أنها هي نفسها لبّ الثورة؟.

س
نا
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هيك رح ن�سمع
ن��ص الدنيا برنامج أخباري يتناول 
األخبار غير السياس��ية، كأخبار 
التكنولوجيا وعالم المعلومات 
والتقنية، تقدمة ليندا بيطار 
كل جمعة وسبت من الحادية 
عشرة وحتى الثانية عشرة 

عبر راديو روزنة.

 • • •
أن��ا والصح��ف، برنامج يس��لط الضوء على 
أبرز ما تناولته الصحافة العربية والسورية 
ح��ول الش��أن الس��وري، م��ن خالل ق��راءة 
العناوين ومواد الرأي، كل يوم عند العاشرة 

صباحًا عبر ردايو أنا.
 • • •

»س��ي في على اله��وا«، البرنام��ج اإلذاعي 
األول المختص بشرح البروتكوالت اإلدارية 
وش��ؤون الموظفين وحقوقهم في أس��واق 
العم��ل كله��ا، وصلة الوصل بين المس��تمع 
والمؤسس��ات الرافدة لكوادره��ا، كل ثالثاء 

السابعة مساًء على راديو حارة. 

هيك �سمعنا
األستاذ هادي البحرة رئيس االئتالف الوطني السوري سابقًا، نحيطكم علمًا أن إذاعة نينار التي قمت 
بمش��اركة برنامج لها عبر صفحتك الش��خصية يوم االثنين 23 نيسان وكتبت: »المضحك المبكي - 

من رحم األلم يصنعون البس��مة«، هي إذاعة يمولها محمد حمش��و في دمشق، وليست 
إذاعة ثورية أو جديدة أو حتى مستقلة، وإذا كنت قد تهت عن هويتها بسبب الكثرة 
المفرطة في وس��ائل اإلعالم السورية الجديدة فكيف لم تالحظ أن البرنامج يقول 
إن س��عر رغي��ف الخبز وص��ل إلى 4  لي��رات؟! أال تعلم أن رغي��ف الخبز في مناطق 

يحاصرها النظام يصل إلى 100 ليرة سورية؟ احذف المنشور اآلن، فضحتنا.
 • • •

في حلقة جديد من برنامج بيت الفن عبر راديو أورينت، أطل علينا الفنان األردني 
هاني متواس��ي في لقاء »خاص ومط��ول«، هكذا أخبرتنا المذيعة َفِرحًة بالضيف 

الكبير، وسردت لنا طوال ساعة من الوقت تاريخ الفنان وسيرته الذاتية، وأسمعتنا مزيجًا من أغانيه. 
قبل ذلك أخبرتنا كيف نستطيع التقاط البث في سوريا، وعددت أسماء مناطقَ كلُّ المستمعين فيها 
ه��م تحت القصف أو التهجير أو االعتقال أو ش��هداء، لكن ما الذي يمنعنا من االس��تمتاع بهذا اللقاء 
المهم من إذاعة تقول في تعريفها »وصار للثورة صوت«؟، إذ ال شيء في سوريا يستحق تخصيص 

ساعة من الوقت للحديث عنه، تابعوا التجربة النضالية لمتواسي أحبائي المحاصرين.
 • • •

رس��الة من روعة بتقول: »بونجور حابة اس��مع اغنية ل� نانس��ي عجرم محتجالك«، هذا ما قاله مقدم 
البرنامج الصباحي في راديو نسائم سوريا صباح يوم أمس وهو يقرأ »الشات«، المخرج كان مستنفرًا، 
فلم تمر لحظات حتى أذاع األغنية التي قاطعها المذيع ليقرأ رسالة جديدة: »أنا بو علي من اعزاز حابب 
اسمع ابو وديع« خرطش المخرج وأطلق أبو وديع »صابر وراضي«، اقتربنا من الراديو لنتأكد من اسم 
اإلذاعة، هل تبث من دمشق؟ ونحن بهذا القرب من المذياع سمعنا: »حبيبي تعاالاااا« تامر حسني.. ثم 

سمعنا - ويا ليتنا لم نسمع - »الطلقة الروسية«، هنا تأكدنا، نسائم سوريا عادت إلى حضن الوطن.

جربيل على �سما
ورم�سان من الإخبارية: �سوريا بخري
  عامر محمد

في إعالم النظام كل شيء ال يزال كما كان، ليس فقط في البالد التي 
تحترق ببطء كل يوم، بل حتى في عقول القائمين عليه. 

"الثب��ات ف��ي الموقف" يب��دو أكثر تج��ذرًا ل��دى العاملين ف��ي اإلعالم 
الرسمي كلما ابتعدت عن العاصمة، التقارير التي تبث من المحافظات 
عبر قناة سما مثاًل يتحدث فيها المراسلون بمجموعة مصطلحات كانت 
مرفوضة حتى ما قبل آذار 2011، فكيف اليوم؟ إذ يطل عليك مراسل 
من الالذقية أو حتى الحس��كة ليقول "سوريا الصمود عصية على كل 
متآمر وفق م��ا أكد أمين فرع حزب البعث العربي االش��تراكي"، يغرق 
المراس��ل ف��ي تغطي��ة الفعالية التي تج��ري في غ��رف مغلقة ليختم 
التقرير ب� "س��تاند" من الش��ارع العام وخلفه صورة ل��� "القائد" وعلم 

"الوطن" ونعود إلى االستديو المركزي في ساحة األمويين. 
في االس��تديو، تس��تقبل هناء الصالح طالل ناجي القيادي في الجبهة 
الش��عبية لتحرير فلس��طين - القي��ادة العامة - الذي يح��اول أن يهرب 
مم��ا تري��ده الصالح الت��ي ال تهتم بأي قط��رة دم أس��قطها ضيفها أو 
نظامه��ا، وتركز للحصول على اعتراف من ه��ذا القاتل مفاده أن خالد 
مش��عل "الحمس��اوي" قد ندم وعاد إل��ى "حضن الوطن واألس��د" بعد 
أن دخل��ت داعش إلى مخي��م اليرموك، ناجي ال يهت��م باالعتراف فهو 
مشغول بدوره بالتأكيد على القدرة "النضالية الكبيرة" لمقاتليه الذين 
يتقدمون في المخيم و"يدحرون" تنظيم "داعش". يتخلل اللقاء تقرير 
لمراس��ل حربيٍّ من الطراز المحبَّب ل��دى النظام، ثائر العجالني "من 
قلب مخيم اليرموك"، القلب هنا هو المكان القريب من س��احة الريجة 
التي تسيطر عليها الفصائل الفلسطينية الموالية لألسد منذ أكثر من 
ثالث س��نوات، العجالني ال يترك جملة تحبها المخابرات العس��كرية إال 
ويذكرها في تقريره، فالمخيم "محتل مغتصب من قبل اإلرهابيين"، 
فيم��ا النظام يح��اول تأمي��ن الحي��اة للمدنيي��ن. يع��ود العجالني إلى 
االس��تديو بعد أن أنهى وصل��ة اإلفك الخاصة به، وتع��ود الصالح إلى 
االنقضاض على مشعل، فيما يصرخ ناجي فينا بأن المخيم حرّ وحرّ 

بفضل سالحه. 
أيام تمرّ ليخرج أحمد جبريل في حديث يجترّ فيه التاريخ للمرة األلف، 
ساعة على اإلخبارية السورية وال يرد ذكر مخيمات الفلسطينيين التي 
أباده��ا النظام في س��وريا وال لمرة واحدة على لس��ان جبريل، األمين 
العام لميليش��يا القي��ادة العام��ة. المذيعة ربا الحجل��ي، التي ال تعرف 
ش��يئًا عن فلس��طين وحركتها الوطنية، ال تحاول أن تفعل شيئًا سوى 

أن تركز في عيني ضيفها الذي يطل بال حياء على الناس ليش��تم فتح 
والسلطة الفلسطينية والمعارضة السورية ويصلي لروح األسد. تختم 
الحجل��ي اللقاء وتهددنا بأن جبريل س��يتابع االجت��رار في موعد جديد 
األسبوع القادم. ينتقل البث إلى حلب، أنس رمضان مراسل اإلخبارية 
من الش��ارع يلتق��ي بالمواطنين األبرياء، ليعك��س صورة "حلب األمن 
واألم��ان"، يؤك��د المواطنون لرمض��ان أن حلب بخي��ر، والوطن بخير، 
واإلرهاب "سيخس��أ" بهمة "جيش الوطن". يلتف رمضان حول نفس��ه 
حي��ن يدوي صوت القصف على غرب حلب من ش��رقها، يتنهّد، ويعود 

إلى االستديو في األمويين. 
حل��ب عبر إعالم النظام وقعت فيها جريمة لم يعرفها الس��وريون أبدًا، 
ضحاي��ا تحت األنقاض، يص��رخ النظام بكل ما أوتي م��ن أبواق، وكأن 
المدين��ة نفس��ها لم تع��رف ضحايا تح��ت األنقاض قبل الي��وم، يبكي 
الجعف��ري وتُب��ّث األغاني الت��ي تمجّد حل��ب وتزخ��رف صورتها، فقد 
وقعت الواقعة في المدينة الشمالية، وبكل ما يحمله األمر من انفصام 
تستنفر القوات اإلعالمية والجوية للقضاء على حلب. باالنفصام نفسه 
تكون قنوات المعارضة الس��ورية اإلعالمية تقسم حلب من جديد، فال 
يوج��د ضحايا في حلب النظام س��قطوا بفعل القصف بالغراد من حلب 
المعارض��ة، ومع أن المش��هد في حلب المعارضة أكث��ر فجاعة منه في 
حل��ب النظ��ام، إال أن الصورة والن��ص والتعليق الذي يُبَ��ّث عبر إعالم 
المعارضة ينكر تلك الدماء باإلصرار نفسه الذي يمتلكه إعالم النظام. 
تقدم نشرة األخبار التي ال مشاهدين لها إال عناصر األمن والمخابرات 
على اختالف تس��مياتها، يراقب هؤالء كل حركة أو سكون في النشرة، 
يكتب��ون التقارير عمّا بُثَّ وما لم يُبَث، تُرف��ع التقارير إلى المكاتب 
والجه��ات المختصة كلها التي تتبنى كل "إنج��از" في البالد وتتبرأ من 

كل خطيئة. 
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ال أزال عاج��زًا ع��ن فهم كي��ف يمكن ألحد أن 
ي��زاود عل��ى تضحيات الس��وريين ف��ي هذه 

الثورة؟!!
فش��عبٌ قضت عائالتٌ منه بأكملها، وأمهات 
فقدن فلذات أكبادهن جملًة وفرادى، وأطفال 
يتِّموا وهجروا وقتلوا، بينما يعيش من تبقى 
منهم على قيد الحياة أس��وأ الظروف، ال أدري 

كيف يمكن أن يوجد من يزاود عليه؟! 
وم��ع ذلك فهناك من ي��زاود عليهم بالفعل!.. 
إنه تنظيم الدولة الذي ال يفتأ قادته وعناصره 
يمنّ��ون عل��ى الس��وريين أن )دولته��م( فيها 
العدد األكبر من )المهاجرين( الذين تركوا كل 
شيء في بالدهم، وجاؤوا لنصرة السوريين.

رواية تسقط عند تذكر أول جريمة أو مجزرة 
أو تفجي��ر نف��ذه التنظي��م بحق الس��وريين، 
وتهوي بش��كل فاضح أمام الحاالت التي كان 
المهاج��رون فيها ضحية جرائم هذا التنظيم، 
ولكن م��اذا حين يكون ضحي��ة إجرام داعش 

)مهاجر أنصاري(؟!

مهاجر اإىل الوطن
هو الناش��ط اإلعالمي هم��ام النجار )أبو يزن 
الحلبي( نفس��ه، الذي قضى متأث��رًا بإصابةٍ 
تسبب بها انفجار سيارة مفخخة، كان يقودها 
انتحاريٌّ من التنظيم في بلدة مارع في ريف 

حلب الشمالي، في السابع من هذا الشهر.
»هم��ام« الذي غادر إل��ى الكويت بعد تخرجه 
من كلي��ة االقتصاد، وعمل هن��اك في مجال 
التس��ويق، لم يت��ردد في تلبية ن��داء الثورة، 
ورمى مغريات البقاء في مغتربه كلها، فحزم 
حقائب العودة س��ريعًا إلى وطنه، مهاجرًا من 
جديد، ليش��ارك أبناء بلده الظ��روف الصعبة 

كلها التي فرضتها حرب النظام عليهم.
وعل��ى الرَّغم من المحاوالت كلها التي بُذلت 
لثنيه ع��ن هذا الق��رار، وإقناع��ه بالبقاء في 
الكوي��ت، لم يقبل أن يبق��ى بعيدًا عن وطنه 
الثائ��ر، وع��ن بلدته )م��ارع( الت��ي كانت في 
مقدمة المناطق الت��ي انتفضت ضد النظام، 

في الوقت الذي كان يرى فيه شبابًا يأتون من 
مختلف البالد للقتال في سوريا.

قرر همام أن يهاجر إلى بلده ومسقط رأسه، 
رافضًا أن يقبل فضل أحدٍ أو مزاودة أحد، كما 
رف��ض أن يت��رك لآلخرين مهم��ة الدفاع عن 
حّقه، وعندما وصل إلى ريف حلب قرر العمل 

في المجال اإلعالمي.
ل��م يكن اختياره هذا اعتباط��ًا، بل كان قرارًا 
واعيًا بحكم إدراك��ه أهميَة الناحية اإلعالمية 
للث��ورة، وه��و أمر وّف��ره له عمل��ه في مجال 
التس��ويق، فانضم إلى كتائ��ب الصفوة التي 
يقودها خاُله خطاب، المدرس الس��ابق، وأحد 
أب��رز ثوار م��ارع وحلب، كما عمل في ش��بكة 

شام اإلخبارية مراساًل لها في حلب.

داع�ض.. احلرب على الثورة
عندما ظهر تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( 
أدرك أب��و ي��زن، كم��ا أدرك كل صاحب عقل، 
أن وراء ه��ذا التنظي��م م��ا وراءه، وأن ما بعد 
اإلع��الن عن دول��ة البغدادي لي��س كما قبله. 
لكن��ه، ومعه الكثي��رون، حاول��وا أن ال يتركوا 
للتنظيم ذريعًة يُش��عل به��ا الحرب مع بقية 
الفصائل، إال أن األمر بدا محس��ومًا من جانب 

التنظيم في المواجهة والقضاء على الثورة.
لم تزح��زح تهديدات داعش وعمليات الخطف 
واالعتق��ال والتصفي��ة الت��ي نفذته��ا بح��ق 
الناشطين والقادة الثوريين أبا يزن عن الثبات 
على مبادئ الثورة، فاستمر بمواجهة مؤامرات 
التنظي��م عليها، وكان قلمه والكاميرا، إضافة 
إلى مصداقيته، هي كل أسلحته في مواجهة 

هذا التنظيم والنظام معًا.
الفارع��ة  القام��ة  ذو  الش��اب،  ه��ذا  كان 
واالبتس��امة الت��ي ال تفارق��ه إال ف��ي لحظات 
الح��زم، والت��ي يعرف مت��ى يج��ب أن تكون، 
يأس��ف بحس��رة لنج��اح داع��ش بالتأثير في 
عواط��ف البس��طاء وعقوله��م، لك��ن أكثر ما 
كان يؤلم��ه هو اس��تغالل التنظيم للمقاتلين 
المهاجري��ن، الذين جاء بعضه��م فعاًل بهدف 

الدفاع عن السوريين.

حرب املهاجرين
عم��ل أبو ي��زن بجهده كل��ه لمواجهة س��عي 
التنظي��م للظه��ور بأنه الوع��اء الحاضن لكل 
المقاتلي��ن الذين قدموا من خارج البالد، وأنه 
الممثل الوحيد لهم، وأن الثوار يقتلون هؤالء 
المهاجري��ن، وهو ما نجحت به داعش إلى حد 

كبير.
لقد ركز خطاب داعش على المهاجرين، وراح 
يطنب المديح لكل من عبر الحدود إلى سوريا 
به��دف القتال، وش��دد عل��ى إظه��ار فضائل 
ه��ؤالء العناصر على أبناء البلد، بدعوى أنهم 
هجروا بلدانهم ومتع الحياة فيها من أجل هذا 
الدفاع عن السوريين، وهو الخطاب الذي كان 

أحد مرتكزات حرب التنظيم اإلعالمية.
وكم كان أبو يزن يتألم حين ينعت قادُة داعش 
الش��بابَ الس��وري بأس��وأ الصف��ات، كالكفر 
والفس��ق والالمباالة، في الوقت الذي زاد فيه 
عدد شهداء الثورة على النصف مليون، بينهم 
اآلالف م��ن الناش��طين والمقاتلي��ن، الذي��ن 
حملوا الس��الح للدفاع ع��ن ثورتهم وحقهم، 
وكان بينه��م المئات ممن ترك��وا عملهم في 
الخ��ارج عندم��ا انطلق��ت الثورة، وع��ادوا إلى 

سوريا من أجل الموت دفاعًا عن قضيتهم.

كان أبو يزن أحد هؤالء الشباب.. )أحد األنصار 
المهاجرين(، وواحدًا من بين مئات السوريين 
ال��ذي هج��روا حي��اة الرفاهي��ة ف��ي بل��دان 
االغت��راب، وهاج��روا عائدي��ن إل��ى وطنهم، 
ليكون��وا أنصار ثورة اش��تعلت من أجل وضع 
ح��د لطغي��ان أربعين عام��ًا مع نظام األس��د 
باس��م العروب��ة والمقاوم��ة، ويري��د البعض 
أن يتك��رر اليوم مع داعش، باس��م اإلس��الم 
والجهاد، هذا التنظيم ال��ذي لم يتواَن قادتُه 
وعناص��ره عن قتل أي مهاج��ر أو أنصاري، أو 
أي ش��خص يعترض ولو بكلم��ة على جرائم 

التنظيم.

اأبو يزن احللبي
املهاجر الأن�ساري 
الذي قتلته داع�ض!
  عقيل حسين

ب
كّتا
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أدّت الثورة الس��ورية وم��ا رافقها من أوضاع 
اقتصادية واجتماعي��ة صعبة لدى العديد من 
األس��ر إلى بروز حاجة ماسة لوجود الجمعيات 
الخيرية، التي من ش��أنها العمل على تنظيم 
المساعدات الموجهة إلى المحتاجين، والعمل 
ما أمكن على تأمين المعونات الغذائية بشكل 
أساسي. وقد شهدت الحسكة، مثل غيرها من 
المدن السورية في ظل الثورة، انتشارَا كبيرًا 

للمؤسسات التي تعمل في هذا المجال.
وتختلف الجمعيات الخيرية في مدن محافظة 
الحس��كة م��ن حي��ث الش��ريحة االجتماعي��ة 
التي تتوجه إليها، فمنه��ا من يعمل لمصلحة 
المواطني��ن المحتاجي��ن بالفع��ل، ومنها من 
يعم��ل لمصلحة ش��رائح اجتماعي��ة أخرى، ال 
تنتم��ي إلى الفئ��ات الت��ي من أجله��ا أوجدت 
ه��ذه الجمعي��ات، ولكن المش��ترك فيما بينها 
هو الت��وزع العش��وائي، إضافة إل��ى أن عدم 
التخطيط يعد الس��مة األساسية التي تتصف 

بها معظم هذه الجمعيات.
ويتمث��ل الدور األساس��ي للجمعي��ات الخيرية 
برفد المواط��ن بما يحتاج��ه لمواجهة األزمة 
االقتصادي��ة الت��ي تعص��ف بأغل��ب المناطق 
الجزي��رة  مناط��ق  س��يَّما  وال  الس��وريَّة، 
السوريَّة، التي يعاني س��اكنوها قبل الثورة 
م��ن الع��وز. يتح��دّث س. م – وهو م��ن أبناء 
مدين��ة عام��ودا التابعة لمحافظة الحس��كة – 
ع��ن الجمعيَّ��ات الخيريَّة ف��ي مدينته، ويرى 
أنها قليلة العدد بالنظر إلى المدن األخرى في 
المحافظ��ة، وأنه��ا تنحاز إلى بع��ض العوائل 
المعروف��ة في المدينة بنس��بها أو حتَّى تلكَ 
العوائل الميس��ورة، وهو ال يلقي باللوم هنا 
على الجمعيَّات الخيريَّ��ة وحدها وإنمَّا أيضًا 
على تلك العوائل التي تقدَّم أس��ماءها على 

أنَّها عوائل محتاجة.
ويضيف أن “بع��ض القائمين على أمور هذه 
الجمعيَّ��ات يتعاملوَن مع الموض��وع بوصفه 
وظيف��ة رس��ميَّة، إذ يتقاضوَن لق��اء عملهم 

ه��ذا مبلغًا معيَّن��ًا من المال، م��ن دوَن األخذ 
��ة وبقوانين  باالعتب��ار ض��رورة التقيّد بالدقَّ
الجمعيَّ��ات الخيريَّة المعروف��ة والعاملة في 
أوقات الحرب في أصقاع األرض كلها، وكذلك 
بأساسيَّات التوزيع المعتمَدَة وتقدير الحاجة 
الفعلية من خالل اإلحصاءات الدقيقة الواجب 

تنفيذها والوقوف عليها بحياديَّة”.
وتعان��ي الجمعيَّ��ات الخيريَّ��ة العامل��ة ف��ي 
مدين��ة عام��ودا من صعوب��ات عدي��دة، يرى 
محس��ن جميل - وهو ناشط مدني في مجال 
اإلغاث��ة - أن أبرزه��ا ه��و “انخف��اض معدل 
الوعي الش��عبيّ بأحقي��ة المحتاج من ناحية، 
وقلة المعونات التي تصل إلى هذه الجمعيات 

من ناحية أخرى".
ويذك��ر جمي��ل حادثًة جرت مؤخ��رًا في إحدى 
ق��رى عامودا تع��رّض فيها أف��رادٌ من إحدى 

الجمعيات الخيرية لالعتداء بس��بب ما الحظه 
األهالي من تجاهل هؤالء لألس��ر المحتاجة، 
مم��ا دف��ع األهالي إل��ى الهجوم على س��يارة 
شحن المعونات وطرد الموظفين من القرية.

ويش��ير ناشطون إلى أن الهيئات التابعة لإلدارة 
الذاتي��ة الديمقراطي��ة س��نَّتْ مجموع��ة م��ن 
القواني��ن م��ن ش��أنها تنظيم عم��ل الجمعيات 
الخيرية في المناطق الخاضعة لس��يطرتها، إال 
أن عمل هذه الجمعيات ال يزال يتسم بالفوضى 
والمحسوبيات في أغلب األحيان، مما يستوجب 
مزيدًا من الدقة في مس��ألة توزيع المعونات أو 
توزيع قوائم الشراء، التي أثبتت نجاحها في درء 
االحتكاك مع النَّاس وتجنُّب المشاكل المتعلِّقة 
بالتوزي��ع، إضافة إل��ى التأكيد المس��تمرّ على 
ة  تسجيل أسماء العوائل المحتاجَة فعليًَّا وبدقَّ
متناهيَّة في مجال اإلحص��اءات التي يقوم بها 

العاملون في الجمعيَّات الخيريَّة. 

اجلمعيات اخلريية يف عامودا
حم�سوبيات يف العمل وانحراف عن الأهداف املن�سودة

  سوريتنا - عامودا -  جوان تتر

نهاد خّطاب
تأت��ي )القضية( – إن ج��از التعبير هنا – في 
مقدّم��ة أي ش��أن عاطف��يٍّ أو اجتماع��يٍّ 
يعايش��ه صاحبُها، حين تتحول إلى عقيدته 
األس��اس، إذ تجده مس��لوب الشخصية أمام 
ما يتبناه من فكٍر عق��ديٍّ، الذي يتحول إلى 
فعٍل س��لبي، نافٍر عن الطب��ع، قابٍل لتدمير 
ال��ذات واآلخ��ر م��ن أج��ل ه��ذه )القضي��ة / 
العقي��دة(، ول��كَ ف��ي )الجي��ش العقائدي، 
الح��زب العقائ��دي( مث��ااًل آني��ًا ع��ن التبني 

التدميري للفكر والمكان. 
وال يختل��ف تنظيم الدولة ف��ي هذه النقطة 
ع��ن أي س��لطةٍ تق��وم على عقيدة، س��واء 
عقي��دة دينية أم سياس��ية حزبية، إذ يمتلك 

قواع��د ديني��ة صلب��ة وعنيدة، يس��ير على 
ميزانها، ويجبر اآلخري��ن عليها، ويكون في 
الخ��روج عنه��ا عقابٌ س��ريع، يع��دّه فرضًا 
ديني��ًا، تطهيريّ��ًا أحيانًا، ويس��تخدم أفراده 

مفردة )التطهير( حرفيًا. 
وقد عايشت كثيرًا من مواقف هذا االستالب 
عن��د أفراد التنظي��م، وربما يفاجئ��ك أحيانًا 
االنق��الب الغري��ب ف��ي ش��خصية بعضهم 
من الح��ال العامة الس��ائدة قب��ل االنضمام 
إل��ى التنظيم إلى حال االس��تالب الكلي نحو 
م��ا يفرض��ه التنظي��م علي��ه، إذ يتحول من 
شخٍص بس��يط مس��الٍم إلى ش��خٍص قادٍر 
على اس��تخدام الس��ّكين بس��هولة ويُسْر، 
بل وفرح لم��ا يقوم به خدمًة ل��� )القضية / 

العقيدة(. 
وم��ن قص��ص ه��ذا )االس��تالب( أذك��ر هنا 
قص��ًة طريفًة ع��ن إحدى المهاج��رات، فقد 
كانت متزوجة حديثًا م��ن مهاجٍر أيضًا، وقد 
)استُش��هد( زوجُها بعد زواجه منها بقليل، 
وبعد فترة ش��عرت أنها بحاج��ة إلى مراجعة 
الطبيبة، التي اكتش��فت أّن الفتاة المهاجرة 
حام��ٌل، وهنا أش��فقت الطبيبة عل��ى المرأة 
الت��ي هاج��رت من بعي��د ومن ث��م ترمّلت، 
واآلن س��يكون لديه��ا طفٌل يتي��م، واحتارت 
كيف س��تخبرها بهذا الحم��ل، لكنها لم تجد 
خيارًا آخ��ر، وحين أخبرتها كان ردّ المهاجرة 
مفاجئ��ًا، وصاحت بفرٍح كبي��ر: »أووووووه.. 

مجاهدٌ صغير في بطني!!!«. 

اأووووووو.. جماهٌد �سغري يف بطني!!
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ش��كلت االنش��قاقات األخي��رة ع��ن صفوف 
تنظيم الدولة اإلس��المية مفتاحًا لفهم كنه 
هذا التنظيم المرعب بالِغ الضرر على الثورة 
الس��ورية وس��ورية المس��تقبل، ولع��ل أول 
الغي��ث كان المعلوم��ات التي حصل��ت عليها 
)س��وريتنا( ع��ن تنس��يٍق بين نظام األس��د 
وتنظي��م الدولة، أقله في موض��وع الرواتب 
ف��ي مدين��ة الرقة، إذ يتوج��ه على رأس كل 
شهر موفدٌ من تنظيم الدولة إلى فرع األمن 
العس��كري ف��ي مدين��ة الس��لمية مصطحبًا 
معه قوائم بأس��ماء الموظفي��ن الحكوميين 
ف��ي الرق��ة ليقب��ض رواتبهم ويوق��ع على 
االس��تالم، بينما يقف موظف��و إدلب - وهم 
الش��ريحة األكث��ر تض��ررًا ف��ي المدين��ة - 
بانتظار المجهول مع غياب أي تحركٍ للنظام 

لدفع رواتبهم مطلع الشهر المقبل. 
وال يقف التنس��يق بي��ن الطرفي��ن هنا، بل 
يتع��داه إل��ى أعل��ى المس��تويات ف��ي تجارة 
النف��ط إلى إيران وإلى الداخل الس��وري عبر 
وس��طاء من النظام نفس��ه الذي يس��تميت 
للظه��ور بمظه��ر المتحكم باقتص��اد البالد، 
حتى لو اقتضى األم��ر التعامل مع التنظيم، 
المس��يطر على غالبية نفط سوريا، لتأمين 
احتياجات��ه م��ن الطاق��ة عبر "أب��ي لقمان"، 
المع��روف بوالي الرقة، والذي يش��كل حلقة 
الوصل بين تنظيم داعش والنظام السوري. 
المعلوم��ات  م��ن  الرغ��م  وعل��ى  أن��ه،  إال 
المسربة، يبقى تنظيم الدولة اإلسالمية من 
أش��د الكيانات غموضًا في سوريا، فهو ينشر 
- أس��وًة بالقن��وات التلفزيوني��ة والصح��ف 
الموجه��ة - األخب��ارَ والتس��جيالت الدعائية 
الت��ي يريد نش��رها فق��ط، في حي��ن يبقى 
الحديث عن الهي��كل التنظيمي والمرجعيات 
والق��وات العس��كرية بمنزلة األس��رار، التي 
يأتي على رأس��ها "جيش الخالفة"، أو جيش 
داب��ق، الذراع العس��كري الض��ارب للتنظيم 

والبعيد كل البعد عن التداول اإلعالمي. 
أم��ا عن التس��مية فداب��ق بلدٌة س��ورية تقع 
عل��ى بع��د حوال��ي 35 ك��م ش��مال ش��رقي 
مدين��ة حل��ب، وتتبع إداري��ًا لناحي��ة أخترين 
ف��ي منطق��ة اع��زاز، ووقعت قربه��ا معركة 
م��رج داب��ق الش��هيرة، الت��ي ش��كلت إعالنًا 
النتص��ار العثمانيي��ن على الممالي��ك وإنهاء 
حكمهم لب��الد الش��ام نهائي��ًا. إال أن القيمة 
الرمزي��ة للمدين��ة ف��ي فكر تنظي��م الدولة 
ترج��ع إلى أنه��ا ُذكرت في "صحيح مس��لم"، 
الكت��اب الذي جم��ع األحاديث النبوية بس��ندٍ 
صحي��ح. وأتى في صحيح مس��لم عن النبي 
محمد "ص" ما نصه: "ال تقوم الس��اعة حتى 
تنزل الروم باألعماق أو بدابق فيخرج إليهم 
جي��شٌ من المدين��ة من خي��ار أهل األرض 
يومئ��ذ، فإذا تصافوا قالت ال��روم: خلوا بيننا 
وبي��ن الذين سُ��بُوا من��ا نقاتله��م، فيقول 
المس��لمون: ال واهلل، كي��ف نخل��ي بينك��م 
وبين إخوانن��ا، فيقاتلونهم، فينهزم ثلث وال 
يت��وب اهلل عليهم أبدًا، ويُقتل ثلثهم أفضل 
الش��هداء عند اهلل، ويفتتح الثلث، ال يفتنون 
أب��دًا فيفتتح��ون قس��طنطينية، وبينما هم 
يتقاس��مون الغنائ��م وق��د عّلقوا س��يوفهم 
بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح 
قد خلفك��م في أهليكم فيخرج��ون – وذلك 

باطل – فإذا جاؤوا الش��ام خ��رج، فبينما هم 
يع��دون للقتال يس��وون الصف��وف إذ أقيمت 
الص��الة فينزل عيس��ى ابن مري��م ليأمّهم، 
ف��إذا رآه ع��دو اهلل ذاب كما ي��ذوب الملح في 
الم��اء، فلو تركه الن��ذاب حت��ى يهلك ولكن 

يقتله اهلل بيده فيريهم دمه في حربته". 
اس��تنادًا إلى الحديث الس��ابق يلعب التنظيم 
على وتر التاريخ والحديث النبوي ذي الصفة 
المقدس��ة عن��د عم��وم المس��لمين ليطل��ق 
تسمية دابق على قوات النخبة في صفوفه، 
خصوصًا أن الحديث يقول بانضمام جزء من 
الروم إلى جيش المس��لمين وتوبتهم، وهو 
ما يفسره التنظيم بانضمام مقاتلين أجانب 
إلى صفوف��ه. كما أن كتب تفاس��ير الحديث 
النب��وي تذخر بمعلوماتٍ ح��ول معركة دابق 
الفاصل��ة، والت��ي يجتم��ع فيه��ا تح��ت راية 
الروم ثمانون دولًة صليبية، وهو ما يفس��ره 
التنظيم أيضًا باجتماع قوات التحالف الدولي 
في مواجهت��ه، والت��ي فاق عددها الس��تين 

دولة حتى اآلن. 
أما عن تش��كيل جيش داب��ق فقد ذكر موقع 
»الرق��ة تذبح بصم��ت« أنه أتى إثر خس��ائر 
التنظيم في ريف حلب الش��مالي وانس��حابه 
من نق��اطٍ أساس��ية كانت تحت س��يطرته، 
عندها ق��رر القيادي البارز ف��ي التنظيم أبو 
أيم��ن العراق��ي والقائد العس��كري للتنظيم 
ف��ي حين��ه أب��و عم��ر الشيش��اني تش��كيل 
مجموع��ة من قوات النخب��ة تتلقى تدريباتٍ 
خاصة في معسكر تم إنشاؤه خصيصًا لهذه 
الغاية في مطار الجراح العس��كري في ريف 
حلب الش��رقي، وبعد االنته��اء من التدريبات 
ت��م توزيع العناص��ر، البال��غ عددهم 4 آالف 
مقاتل، عل��ى المدن والبل��دات الواقعة تحت 

س��يطرة تنظيم الدولة، م��ن دون الزج بهم 
في أي معارك حتى اليوم. 

ن��واة  داب��ق  أن لجي��ش  التقري��ر  ويضي��ف 
عسكرية من خمسة قادة، ثالثة من األوزبك 
واثنان من الشيش��ان، يتمرك��زون في ريف 
حل��ب، ول��ه ميزاني��ة مالي��ة خاصة وش��بكة 
اتص��االت الس��لكية أمريكية الصن��ع خاصة 
أيضًا، وليس للسوريين أي وجود في الجيش 
القاع��دة، فالس��وريون  ال��رأس حت��ى  م��ن 
ممنوع��ون م��ن االنضمام إلى ق��وات النخبة 
التي يتم اختيار عناصرها بشكل دقيق جدًا، 

وبتزكية من القضاء العسكري. 
مؤخ��رًا، ول��دى ق��رار تنظي��م الدول��ة من��ع 
المواطني��ن م��ن مغ��ادرة أراض��ي الخالف��ة 
بحس��ب إعالن التنظيم، ب��رز حضورٌ لقوات 
النخبة عل��ى نقاط العبور أو الثغور بحس��ب 
مصطلحات التنظيم، إذ تتولى إلقاء القبض 
عل��ى عناص��ر داع��ش المنش��قين أو الذين 
يحاولون الف��رار، وتقوم بإعدامه��م ميدانيًا 
م��ن دون العودة إلى القضاء الش��رعي، كما 
ه��و األمر ف��ي ح��االتٍ مش��ابهة. كم��ا تثار 
الشبهات عن ضلوع قوات النخبة في عمليات 
االغتيال التي يق��وم بها تنظيم الدولة بحق 
ق��ادة المعارض��ة الس��ورية المس��لحة ف��ي 

الجبهات الشمالية خصوصًا. 
حت��ى الي��وم يس��تمر التنظي��م بالتكتم عن 
تعداد قوات النخبة الخاصة به، وعن أدوارها 
المحتمل��ة، خصوص��ًا أنه يواج��ه معارك قد 
تك��ون مصيرية ف��ي العراق، وس��ط حديث 
عن أدواٍر محتملة له��ذه القوات في المرحلة 
المقبل��ة في س��وريا، س��واء مع بق��اء نظام 

األسد أم مع رحيله. 

قوات النخبة الداع�سية )جي�ض دابق(
  ياسر مرزوق
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�ساعر الرابطة الأدبية
زكي قن�سل 1916 - 1994

زكي قنصل الش��اعر العرب��ي المهجري، ابن 
يب��رود، المدينة اآلرامي��ة العربية األقدم في 
ريف دمش��ق، والتي أخرج��ت للعالم رجاالت 
ف��ي السياس��ة واألدب في األرجنتي��ن وكندا 
وعموم األمريكيتين، والتي ش��هدت موجاتٍ 
من الهج��رة الجماعية نتيجًة للفقر وعس��ف 

األتراك في نهايات حكمهم للبالد العربية. 
ولد زك��ي قنصل في األرجنتي��ن عام 1916 
ألبوي��ن س��وريين، وف��ي ع��ام 1923 عادت 
أس��رته إلى يبرود، حيث تلقى مبادئ القراءة 
والكتابة في مدرسة كنيستها، لينتقل بعدها 
مع أس��رته أيضًا إلى بيروت ثم البرازيل عام 
1929، حي��ث انتقلوا جميعًا م��ع أخيه الياس 
ال��ذي س��بقهم إليه��ا ف��ي العام نفس��ه إلى 

بوينس آيرس عاصمة األرجنتين. 
امته��ن  المهاجري��ن،  الس��وريين  وكح��ال 
قنصل التجارة وحمل »الكش��ة« وانتقل بين 
الوالي��ات. والكش��ة كانت عبارة ع��ن بضائع 
برس��م األمان��ة يحمله��ا المهاج��رون العرب 
على أكتافهم ويتوجهون إلى األرياف لبيعها، 
وغالبًا ما كانت البضاعة ثيابًا ومستحضراتٍ 
للزينة. هذه الكش��ة كانت نواًة القتصادياتٍ 
ناش��ئة تحولت إلى مش��اريع كبرى فيما بعد، 
وذكاؤه  الس��وري  التاج��ر  طيب��ة  رأس��مالها 

ودماثته. 
بالتزام��ن مع العمل التج��اري أدمن )قنصل( 
المطالع��ة، ف��درس العربي��ة معتم��دًا عل��ى 
نفس��ه، وعندم��ا أصبح ق��ادرًا عل��ى الكتابة 
م��ارس الصحاف��ة ونظ��م الش��عر، واهت��م 
بالشعر االجتماعي، وصوّر حياة الفقراء من 
أبناء الش��عب المهاجر. وبعد إتقانه اإلسبانيَة 
والعربية انضم عام 1935 إلى أس��رة تحرير 
»الجري��دة الس��ورية اللبناني��ة«، الت��ي كان 
وكان  عزي��زة،  يوس��ف  موس��ى  يُصدره��ا 
ش��قيقه الياس رئيس��ًا لتحريرها. وفي عام 

1939 ترك العمل في الجريدة بس��بب خالفه 
الفك��ري م��ع صاحبها، وأسّ��س مع ش��قيقه 
الياس محاًل تجاريًا صغيرًا في إحدى ضواحي 
العاصم��ة بوين��س آي��رس، لكنه ل��م ينجح 
ف��ي أعمال التج��ارة، إذ كان اهتمامه منصبًّا 
على الشِّ��عر واألدب، فعمل أخيرًا موّظفًا في 
السفارة السورية في األرجنتين حتى وفاته. 
ع��ام 1949 ش��ارك ف��ي تأس��يس الرابط��ة 
األدبي��ة ف��ي من��زل الش��اعر ج��ورج صيدح، 
وكان��ت تضم: الي��اس وزكي قنص��ل، وعبد 
اللطيف اليونس، وجواد نادر، وس��يف الدين 
الرحّال، وجبران مس��وح، ومالتيوس خوري، 

وغيرهم. 
ع��ام 1950 تزوج من ش��ابةٍ س��ورية ورزق 
منه��ا طفل��ة أس��ماها »س��عاد«، توّفيت في 
الش��هر الثامن م��ن عمرها، فرثاه��ا بديوان 
أسماه »س��عاد«، صدر عام 1953، القى هذا 
الديوان شهرة واسعة، ثم رُِزقَ بعدها طفاًل 
أس��ماه »عم��ر«، تعبي��رًا عن حبّ��ه وتقديره 

لصديقه الشاعر )عمر أبو ريشة(. 
شّكل قنصل حالًة خاصة بين شعراء المهجر، 
إذ لم تنقطع صلته مع وطنه ومس��قط رأسه 
يب��رود، وق��د زارها أرب��ع مرّات ف��ي أعوام: 
وقوبل��ت  و1992،  و1986  و1984   1968
زياراتُ��ه بحف��اوةٍ وتكري��م عل��ى الصعي��د 
األدب��ي والجماهي��ري وحت��ى الرس��مي، كما 
احتف��ت به الصحاف��ة الس��ورية وأجرت معه 

لقاءاتٍ شرح فيها نظرته إلى الشِّعر. 
عام 1986، وخالل زيارته إلى سوريا، أشرف 
على طبع المجّلد األول من أعماله الش��عرية 
الكامل��ة ف��ي منش��ورات وزارة الثقافة، لكن 
المش��روع توّق��ف عن��د ه��ذا المجّل��د، وبقي 
المش��روع معلقًا حتى زيارته للملكة العربية 
الس��عودية بدع��وةٍ م��ن وزارة اإلع��الم عام 

1992، وُطِبع��ت أعمال��ه كامل��ًة ف��ي ثالث��ة 
مجل��دات على نفق��ة الثري الس��عودي »عبد 
المقص��ود محم��د س��عيد خوج��ة«، وأعيدت 
طباعتها في ثالثة مجّلدات فاخرة عام 1995 

في السعودية أيضًا. 
ع��ام 1989 حصل عل��ى جائزة اب��ن خلدون 
للشعر في إسبانيا، وعلى جائزة جبران خليل 
جب��ران العالمي��ة في اس��تراليا ع��ام 1991، 
وعل��ى جائزة مجل��ة الثقافة الدمش��قية من 
س��وريا، وعلى جائزة إذاعة »BBC« العربية 
ف��ي لن��دن، وخالل مس��يرته الش��عرية بقي 

قنصل مخلصًا لقضايا األمة العربية. 
عام 1994 توف��ي قنصل في بيونس آيرس 
عل��ى إثر انفج��ار ف��ي الدماغ، بع��د أن أثرى 
المكتب��ة العربي��ة بمؤلفاتٍ أهمه��ا: »ديوان 
الش��ظايا، مسرحية الثورة الس��ورية، ديوان 
س��عاد، مسرحية تحت سماء األندلس، ديوان 
نور ونار، ديوان عطش وج��وع، ديوان ألوان 
وألح��ان، دي��وان هواج��س، دي��وان متاهات 
الوط��ن  سداس��ية  دي��وان  الطري��ق،  عل��ى 
المحتّل، ديوان أش����واك، ديوان ش��عري أن�ا، 
ديوان ش���ذى جروحي«، وبوفاته طويت آخر 
صفح��ات الرابطة األدبية والش��عر المهجري 

الجنوبي بشكٍل عام. 

  ياسر مرزوق

م�سرحية "مولنا" الت�سوفية
عم��ان  األردني��ة  العاصم��ة  ف��ي 
»موالن��ا«،  مس��رحية  عُرض��ت 
وهي مش��تركة أردنية - سورية، 
كم��ا عرضت في عواص��م أخرى. 
المس��رحية م��ن تأليف الس��وري 
»فارس الذهبي« وإخراج األردني 
»نبيل الخطي��ب«، واعتمدت على 
ق��ام  »مونودرام��ا«،  واح��د  دور 

بأدائها الممثل الس��وري »حس��ني س��المة« الذي ي��روي ويعيش 
حكاية الشاب عابد، وهو ابنٌ لرجل دين فرض نمطًا معينًا للحياة، 
تجسدت في العمل والعبادة وخدمة الناس في حي »الشيخ محيي 

الدين« الدمشقي، وكل ما عدا ذلك ممنوع.
أظهرت المس��رحية جانبًا من تفاصيل الحياة اليومية وخصوصية 
المعيش��ة ف��ي الحي، كذلك كش��فت الجانب الروحي لدى الش��اب 
عاب��د والبحث ع��ن ذاته ومناجات��ه للخالق. كما ح��اول المؤلف أن 
يظهر الجانب المعتدل لإلسالم في مدينة دمشق، إشارًة منه إلى 

مدى الحاجة إليه في يومنا هذا.

من نوروز اإىل اآكيتو
حملة إعالمية لنشر ثقافة وقيم تقبل اآلخر, والحملة 
يقوم بها ) فريق الحملة من ناشطين مؤمنين بقيم 
الحمل��ة(، برعاية ش��بكة أم��ان. في وق��ت تبدو فيه 

التط��رق لمفاهي��م كالعيش المش��ترك وبناء جس��ور الثقة بي��ن المختلفين معادلة 
صعب��ة وغير مجدية في كثير من األحيان. وألننا مؤمنون أن الحل لهذا التعايش هو 
االعتراف باآلخر المختلف عنك واالنطالق من الذات وكس��ب الحوار مقدرة لفتح أفق 
فهم طبيعة اختالفنا, نس��عى وبطرق مختلفة لنش��ر هذه المفاهيم, ولكي نتلمس 
العيش المش��ترك ال بد من فهم وحوار عميق لما يعيق هدفنا. ومن نشاطات الحملة 
س��بع لوحات طرقية بأحجام كبيرة معّلقة في المناطق المختلفة لمدينة القامشلي، 
تحمل رسائل مختلفة باللغات )الكردية – العربية - السريانية(، تدعو إلى قيم الحملة 

من تقبّل اآلخر، وثقافة االختالف، والتركيز على الحوار كنافذة لمعرفة اآلخر.
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بيري لمازيري: م�سافر اإىل �سورية
أخفق��ت فرنس��ا ف��ي احت��الل س��وريا، ألنها 
تجاهلت حقائق تقول إن السوريين مثقفون 
متعلمون، لديهم تاريخ يعتزون به، تاريخ من 
التجارة والثقافة واإلدارة، تاريخ يرقى إلى ما 
قبل ميالد الس��يد المسيح بآالف السنين، هذا 
ما خلص إليه بيير المازيير في كتابه الوثيقة، 
الذي قدّم له الكات��ب واألديب خيري الذهبي 
قائاًل: »وضع الكتاب عام 1926، أي بعد أفول 
الث��ورة الس��ورية التي ش��اركت فيه��ا أطياف 
المجتمع السوري بأشكاٍل مختلفة حتى انتهت 
باالستقالل عام 1946 »، ويضيف: »مر على 
تألي��ف هذا الكتاب حوالي القرن، مما يس��مح 
لنا بق��راءة كيف كان اآلخر، وكيف كان يقرأنا 
ويران��ا، وه��ذا أمر ش��ديد الفائدة إذ يكش��ف 
مدى الخطوات التي خطوناها منذ ذلك الزمن 
اإلقطاع��ي المذهبي الذي أورثته لنا المجمدة 
العثماني��ة – المملوكية في حرك��ة المجتمع، 
حي��ث حولت المجتم��ع إلى كتل ثل��ج متجمدة 
متجاورة غير ق��ادرة على الت��ذاوب والتخالط 
وبناء مجتمٍع موحد، كما فعلت فرنسا الحافلة 
باألع��راق والمذاه��ب والصراع��ات الدموي��ة 
أكث��ر م��ن س��وريا بعش��رات الم��رات، ولكن 
العلم واالقتصاد والس��وق الموح��دة والدولة 
المركزية استطاعت أن تذيب هذا كله لتصنع 

الهوية الفرنسية التي نراها اآلن«. 
»مس��افر إلى س��ورية« كتاب بعيدٌ البعد كله 
ع��ن االستش��راق ال��ذي كان س��مًة للتعاطي 
األوروبي مع الشرق عمومًا، ويظهر فيه الجهد 
الواضح في ترجمة الدكتورة فوزية الزوباري، 
من خ��الل التعليقات والحواش��ي التي توضح 
فيه��ا كثيرًا م��ن المفاهيم والمس��ميات التي 
تنتمي إلى اللغة االس��تعمارية، بينما نسميها 

نحن بوصفنا وطنيين تسمياتٍ مختلفة. 
الكت��اب توثي��قٌ لزي��ارة إل��ى س��ورية أو إلى 
بالد الشام، ولكنها ليس��ت سورية السياسية 
ه��ي  ب��ل  اآلن،  نعرفه��ا  الت��ي  المعاص��رة 
س��ورية المعاص��رة ومعه��ا لبن��ان المعاص��ر 
واإلس��كندرون قب��ل فصلهم��ا ع��ن الوط��ن 
األم، إنها س��ورية بعد انهيار الثورة السورية 
وانس��حاب الث��وّار وتوزعه��م ما بي��ن مصر 
واألردن والعراق، وظهور الطامعين الكثيرين 
في عرش س��ورية، ب��دءًا من ميش��يل لطف 
اهلل، األمي��ر المصرف��ي، وحتى عب��د اهلل بن 

الحسين، وبينهم كثيرون. 

إنها سوريا التي لم يجف ماء الرحم العثماني 
الت��ي انبثقت منه بعد، من خالل عيني مثقف 
فرنس��ي، روائ��ي وصحفي يح��اول أن يكون 
ع��اداًل ف��ي قراءت��ه الفس��ادَ البيروقراط��ي 
الفرنس��ي، والتعصبَ الديني لدى الجنراالت 
الفرنس��يين. إنه��ا س��ورية من خ��الل عيني 
علمان��ي، اب��ن حقيق��ي للث��ورة الفرنس��ية، 
ورؤي��ة جدي��دة للباحثي��ن عن هوي��ة جديدة 
يتلمس��ونها، كتاب وثيقة ضروري الس��تعادة 

الكثير من الثوابت زمن الزالزل. 
ي��روي المازيي��ر إخفاق��ات سياس��ة االنتداب 
الفرنسي والمش��اكل التي زرعها في الجسم 
الس��وري، حين تب��رع الجنرال غ��ورو مأخوذًا 
بروح الحروب الصليبي��ة وعصبيّتها باقتطاع 
جزٍء من سوريا الطبيعية وتسليمها للموارنة 
تح��ت مس��مى لبنان الكبي��ر، كما يش��ير إلى 
أولئك الس��اعين إلى عرش س��ورية في أثناء 
الحكم الفرنس��ي، منهم على س��بيل المثال 
األمير المصري ميشيل لطف اهلل الذي اشترى 
لقب اإلم��ارة من الش��ريف حس��ين المفلس 
فصار بفلوس��ه أميرًا، وص��ار يطالب بعرش 
سورية. كما يتحدث عن اإلداريين الفرنسيين 
الساعين إلى فصل مناطق الشام عن بعضها 

لتشكيل دويالت ليكونوا رؤساء عليها. 
يوجز ح��ال بالد الش��ام قائ��اًل: »ب��الد خائرة 
الق��وى، منهكة، إنما قابلة كما يقولون إلنتاج 
القمح بكثرة إذا ما زُرع هذا القمح يومًا وفق 
األس��اليب الحديث��ة، حيث لم يع��د يوجد في 
سفوح الجبال المحيطة بها إال سهول شاسعة 
محمرة عارية مبذورة بالحجارة تجتازها أرتال 
اإلب��ل..«. كما يقدم وصفًا سياس��يًا اجتماعيًا 
الفاس��دة  المدين��ة  ه��ي  فبي��روت  لمدنه��ا، 
المش��غولة بجمع الم��ال والمنافع، مش��غولٌة 
بالكس��ب، تم��ارس بمهارة تامة ق��ول الكالم 
الذي يرغب السامعون في س��ماعه أيًا كانوا. 
أما دمشق فالوجهة يجب أن تكون إليها إذا ما 
ُأريد حقًا التعمق في الروح السورية ومتابعة 
خفقاته��ا فه��ي قل��ب س��ورية ودماغه��ا. أما 
حلب فهي حلب المس��لمة العصية عن الفهم 
والممت��دة بي��ن الصح��راء والقلع��ة، والتي ال 

تعطي سرها ألحد. 
عاصر المازيير مش��روع تقس��يم سوريا إلى 
دوي��الت، وهنا يورد قصًة، على الطغاة كلهم 

قراءته��ا، فمع كل مظاه��ر التأييد لالنفصال 
وتش��كيل دول��ةٍ مس��تقلة ف��ي حل��ب يوثق 
المازيي��ر ما حدث س��اعة الحقيقة: »خمس��ة 
عش��ر يوم��ًا انقضت، ج��رت فيه��ا االنتخابات 
ف��ي والي��ة حلب بأس��رها، واجتم��ع المجلس 
المشّكل.. وخالل الساعة األولى من اجتماعه 
قام باقتراع جماعي، يؤكد ارتباطه بدمش��ق، 
هذا االرتباط غير القابل للتبديل. ولالحتجاج 
عل��ى أي محاولة ق��د تحصل لتقس��يم جديد 
لألراضي الموضوعة تحت االنتداب، ولإلعالن 
عن وفائه��م لفكرة الوحدة الس��ورية، ولكي 
يظهروا بأنه��م من خالل االقت��راع، يعبّرون 
عن ش��عور الش��عب، حم��ل الحلبي��ون نصف 
قنط��ار م��ن االعتراض��ات المزين��ة بتواقي��ع 
جميل��ة بخ��ط اليد األس��ود، ممه��ورة بأختام 
بنفس��جية اللون، فحواها أن كل من له قيمة 
في سورية الشمالية يعلن أن حلب ودمشق ال 
تشكالن سوى جس��م واحد له الدماغ نفسه، 
واألحشاء نفسها، وأن لبَّ الضلع من اللحم ال 

يريد أن ينفصل عن العظم«. 
في الختام يبقى كتاب »مس��افر إلى سورية« 
وثيق��ة مهمة عن متاعب وأحالم فرنس��ا في 
الش��رق، وعن دروس السياسة في المشرق، 
عن س��ورية الكبرى ودمش��ق وحلب وبيروت 

وطبائعها. 
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الإرهاب مو�سوع  والإرهاب" يناق�ض  العنف  "�سيو�سيولوجيا 
الس��اقي  دار  ع��ن  الحي��دري  إبراهي��م  للدكت��ور  ص��در 
»سوس��يولوجيا العنف واإلره��اب« 2015، يتضمن مقدمة 
وخمس��ة فص��ول يتناول فيه��ا الكات��ب موض��وع اإلرهاب 
وانتشاره في العالم، ويبحث خطورته وحساسيته وتعقيده 
ونتائجه الوخيمة على المجتمع والفرد، وذلك عبر دراس��ته 

من الناحيتين السوسيولوجية والسيكولوجية. 
كما يعالج الكتاب سوس��يولوجيا العنف واالتجاهات النظرية 
في تفس��يره وعالقته بالطبيعة البش��رية، مستعرضًا أهم 
النظري��ات الت��ي عالج��ت العنف واإلره��اب، وف��ي مقدمتها 
نظري��ات العق��د االجتماعي، بدءًا م��ن هوبز ول��وك، مرورًا 

بماركس وفرويد وابن خلدون، وصواًل إلى فوكو وهابرماس.
ويوضح الكاتب أن إش��كالية اإلرهاب أصبحت الي��وم في غاية األهمية، الرتباطاتها 
المتعددة وتطبيقاتها العملية وتأثيراتها االجتماعية والسياسية واألخالقية، لكونها 
ظاهرة عالمية ومحلية في آن معًا، وموجودة في الشرق كما في الغرب وفي الدول 
والمجتمع��ات جميعها، س��واء كانت ديني��ة أم علمانية. وقد تط��ورت هذه الظاهرة 
الخطي��رة إل��ى ممارس��ة يومية تعبر ع��ن عنف وقس��وة، تدمر اإلنس��ان والمجتمع 

والحضارة، خصوصًا حين تتحول إلى أيديولوجية تكفيرية.  

بانتظار ال�ستقالل الثاين ل�سوريا، كورال )حنني( 
يغّني يف عينتاب الرتكّية

بمناس��بة عيد الجالء، وتحت عنوان )بانتظار االستقالل 
الثاني لس��وريا نغنّي(، استضاف مركز بيتنا سوريا في 
مدين��ة غ��ازي عينتاب التركية، أمس��ية غنائي��ة لكورال 
حني��ن، ال��ذي يضمّ س��يدات م��ن مختل��ف المحافظات 
الس��وريّة، قدّمن مجموع��ة أغاني تراثي��ة، ابتداء من 
درع��ا، وصواًل إل��ى الرقة والقامش��لي، م��رورًا بحمص 

وحلب. 
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وظه��ر األمير في إس��طنبول، من 
دوم��ا إل��ى المدين��ة التركية وصل 
زهران علوش قائد جيش اإلسالم في رحلة 
وصفتها مواقع صحفية بالشاقة، ولم يعرف 
أحد حت��ى اآلن كيف تمت، لك��نّ جزءًا منها 
بال ش��ك كان عبر النفق الشهير الذي يربط 
دوم��ا ببرزة، ما بعد ب��رزة هو المجهول إلى 
هذه اللحظ��ة، المه��م اآلن أن علوش الذي 
يحكم الغوطة الش��رقية المحاصرة بكل ما 
تعني��ه الكلمة من معنى، قد خرج منها، مما 
يعني أنه إما ف��ك الحصار عنها، وهذا بعيد 
االحتمال، أو أنه يشارك في حصارها، وهذا 
قري��ب من الحقيق��ة. وفي أق��ل التقديرات 
هو يتصرف بوصف��ه قائدًا أوحد يحق له ما 
ال يح��ق لغيره من "الرعي��ة"، التي عليها أن 
تج��وع وتُحاصر وتُقت��ل وتُقصف بصمت 
ت��ام، فيما يح��ق له ه��و أن يعتقل ويخطب 
ويس��افر ويلتقط الصور، وكم��ا هي العادة 
ل��دى "الزعماء" لن يطلعنا القائد عن س��بب 
الزي��ارة أو مس��وِّغاتها، فهذا أم��ر أكبر من 
قدرتن��ا على الفهم أو العلم أو االس��تيعاب، 
قد يكون الس��بب عس��كريًا أو سياسيًا وفق 
مس��وِّغات أمراء الحرب الحالية، وقد يكون 
عائلي��ًا أو حتى صحيًا، مع أن البعض يتمنى 
أن يش��اهد علوش في مرس��ين، مرس��ين 
محطة االنطالق نحو أوربا تهريبًا عبر البحر 

المتوسط. 

نجح سقباوي حر في إشعال 
االجتماعي  التواصل  مواقع 
خالل األي��ام الماضية بي��ن العلمانيين 
واإلس��الميين إن ص��ح التعبي��ران، فقد 
نشر سقباوي مجموعة فيديوهات حول 
نجاحه م��ع »أخوة« له ف��ي إقامة صالة 
الجمعة ف��ي مدنية نرويجية يقيم فيها 

بصفة الجئ. س��قباوي تحدث عن »النجاح« في إقامة الص��الة في بالد »الكفر« على الرغم من 
العقب��ات التي وضعها هؤالء »الكفار« في طريقه مع صحبه، ورأى لو أّن »نصرانيًا« أراد الصالة 

في بالد »المسلمين« أُلعطيَ قصرًا كي يصلي.
البرتقالي في القصة أن هناك »أخوة« للس��قباوي يؤيدون ما يقول، ويش��دون على يده بالاليك 
والشير والكومنت، ولم يسأله أحد أو ينصحه أحد بالعودة ببساطة إلى بالدنا »الغنية« بتعددها، 
أو بطلب اللجوء إلى دولة الخالفة مثاًل، فهناك أيها الحر السقباوي - وال نعلم كيف تسمي نفسك 
ح��رًا! - ل��ن يجبرك أحد عل��ى الصالة في قبو رط��ب، وال على الحياة مع الثلج الذي تش��تكي من 

هطوله أليام. 

اأحمر

برتقايل

عبد اهلل ش��اب س��وري م��ن درعا، اأخ�سر
فق��د إح��دى س��اقيه ف��ي قص��ف 
للنظ��ام طال منزله فغادر نحو األردن لتلقي 

العالج.
يعيش اليوم م��ع عائلته، ومع عكازه، يتنقل 
عب��د اهلل بين المنزل والمس��رح، فقد انضم 
الشاب إلى فرقة مسرحية تتبع لفريق ملهم 
التطوعي ليؤدي دورًا في مس��رحية اس��مها 

)طلعنا على الحرية(.
الص��ورة المرفقة لجزء من أدائه في مش��هد 

"الحب والحرب".
يقول عبد اهلل " أنا ما بحس بالعار أنو رجلي 
مبتورة.. إّلي كان س��بب ببت��ر رجلي هو إّلي 
رح يالحق��و الع��ار. أنا إنس��ان كام��ل وبحب 
الرس��م والتمثيل وبحب الحي��اة متل ما بحب 
س��ورية ورح أرجع على درعا وعمّر بيتنا إّلي 

دمرو الصاروخ".
سيعرض العمل المسرحي الذي يشارك فيه 
عبد اهلل في مس��رح عرجان ف��ي عمان أيام 
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