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«This library contains 11,000 books, a diverse collection of Arabic and foreign novels, religious 
books and books on human development. My friends and I gathered them to take advantage 
of them and save them from being incinerated by bombs, as happened to many of the books in 
the town. We are going through a hard period with daily bombardments and danger staring us 
from every side but we did not give in. We are gathering the books we can. Each book contains 
the owner›s name so it can be restored when he returns to the city. As you can see, the library is 
comfortable for reading and a lot of people visit to read. The door is open for all».
Abu Al-Ezz, 23, has been living under siege for more than two years.
Daraya, Damascus, Syria | 21 / 4 / 2015

Humans of Syria

humans.of.syria@outlook.com

بالتعاون مع مجموعة: اإلنسان في سوريا
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»تضم هذه المكتبة أحد عشر ألف كتاٍب متنوٍع، من بينها روايات عربية وعالمية، وكتب دينية، وكتب تنمية 
بشرية.. جمعناها أنا وأصدقائي من أنحاء المدينة لالستفادة منها وحمايتها من االحتراق والتلف الذي كان 
مصير كثير من الكتب جراء القصف والمعارك. كانت مرحلة جمع الكتب صعبة جدًا بسبب القصف والخطر 

الشديدين، لكننا لم نستسلم وقمنا بجمع أكبر كمية ممكنة من الكتب ونقلها إلى هذا المكان. تمت أرشفة 
الكتب مع أسماء أصحابها بشكل دقيق كي يتمكن كل شخص من استعادة كتبه عندما يعود إلى المدينة، 
وبانتظار ذلك فإنها موجودة في هذا المكان المريح للقراءة، كثير من الناس يأتون إلى هنا لقراءة الكتب، 

فهذه المكتبة مفتوحة للجميع«
أبو العز، 23 عام، يعيش تحت الحصار منذ أكثر من عامين | داريا، دمشق، سوريا 21 / 4 2015
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Humans of Syria

humans.of.syria@outlook.com

بالتعاون مع مجموعة: اإلنسان في سوريا

«Our situation would be better if my mother was still alive. Me and my little brother 
Hussein are not afraid of starving to death, but we,re afraid to lose our father too and be 
alone». 
Mary, 8 years old, she and her four years old brother Hussein live with their father. Their 
mother died last year of malnutrition.
They have been living under siege for the past two years
Yarmouk Camp, Damascus, Syria 25 / 3 / 2015
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تقول مريم: »كان يمكن أن تكون أوضاعنا أفضل لو أن والدتي ال تزال على قيد الحياة، أنا وأخي الصغير 
حسين ال نخاف الموت جوعًا، لكننا نخاف أن يرحل أبي ويتركنا وحدنا أيضًا«. 

مريم 8 سنوات / حسين 4 سنوات.
يعيشان مع والدهما بعد أن توفيت والدتهما جراء نقص المواد الغذائية تحت الحصار العام الماضي. 

مخيم اليرموك، دمشق، سوريا 25 / 5 / 2015
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ج�ضر ال�ضغور يف قب�ضة "جي�ش الفتح"
والأنظار تّتجه اإىل مدينة اأريحا وال�ضاحل

سوريتنا برس
أعلن “جي��ش الفتح” المقاتل في إدلب صباح 
الس��بت س��يطرته على مدينة جسر الشغور 
بالكام��ل بعد مع��ارك عنيفة اس��تمرت لعدة 
أي��ام، تمكن م��ن خاللها من الس��يطرة على 
الحواج��ز التابعة لقوات النظام جميعها داخل 

المدينة. 
وأكد أبو وحيد القائد العسكري لكتائب أنصار 
الش��ام - وهي إحدى فصائ��ل “جيش الفتح” 
- لجري��دة “س��وريتنا” أن جي��ش الفتح دخل 
المدينة من عدة محاور بعد أن تمّكن مقاتلوه 
م��ن الس��يطرة عل��ى معم��ل الس��كر وحاجز 
بشالمون والمنش��رة والدبس والعالوي على 
مداخل المدينة، ومن ث��م واصل التقدم إلى 
المثلث األمني ومحيط المش��فى العسكري، 

آخر معاقل قوات النظام فيها. 
وأوض��ح أب��و وحيد أن��ه تمت الس��يطرة على 
المدين��ة بع��د اش��تباكات وصفه��ا بالعنيفة، 
تكب��دت فيها الق��وات النظامية أكثر من 150 
قتياًل و50 أسيرًا وقعوا في قبضة المعارضة 
المس��لحة، ف��ي حين تكب��دت ق��وات “جيش 

الفتح” 40 قتياًل وجريحًا على األقل. 
وأوضح أبو وحيد ل� ”سوريتنا” أن أهمية مدينة 
جسر الشغور تأتي من موقعها االستراتيجي 
عل��ى الطريق بين حل��ب والالذقي��ة، إضافة 
إلى قربها من أكبر معاقل النظام في مدينة 

الالذقية. 
وبيّ��ن القيادي ف��ي كتائب أنصار الش��ام أن 
ع��ددًا م��ن عناص��ر ق��وات النظام انس��حبوا 
باتجاه قرية الكسير، الواقعة في سهل الغاب 
المح��اذي لمدينة جس��ر الش��غور م��ن الجهة 

الغربية. 
وف��ي س��ياق متص��ل، كش��ف أب��و وحي��د ل� 
”سوريتنا” أن المعارك ستنتقل باتجاه مدينة 
أريحا ومعس��كري القرميد والمسطومة ليتم 
“إعالن محافظة إدل��ب محررة بالكامل، ومن 
ث��م التوجه إل��ى معاقل النظام في الس��احل 

السوري”. 
وم��ن جهت��ه، ق��ال الناش��ط محمد الحس��ن 
لجريدة “سوريتنا”: »إن قوات النظام ارتكبت 
مجزرتي��ن ف��ي المدين��ة ردًا عل��ى س��يطرة 
قوات المعارضة المسلحة عليها، األولى قبل 
خروجه��ا من المدينة، إذ أعدم��ت 26 معتقاًل 
في س��جن المدين��ة المرك��زي. والثانية راح 
ضحيته��ا أكث��ر م��ن 30 ش��هيدًا و60 جريحًا 
م��ن المدنيي��ن ج��راء غارتي��ن بالصواري��خ 
الفراغية نفذتهما طائرات حربية اس��تهدفت 
منطقة الصومعة وس��ط المدينة أثناء تجمّع 

المدنيين فيها«. 
وتزامنت س��يطرة قوات “جي��ش الفتح” على 
مدين��ة جس��ر الش��غور م��ع إع��الن الفرق��ة 
األولى الس��احلية سيطرتها على سهل الغاب 

الش��مالي الغرب��ي بش��كل كامل عب��ر بيان 
مص��ور، وذل��ك بع��د تحري��ر كل م��ن حاجز 
الكم��ب والس��رمانية وبيت ثائ��ر وبيت نظير 

والبناية والشيخ سنديان والطاحون. 
وبيّ��ن مدير المكت��ب اإلعالمي ف��ي الفرقة 
األول��ى الس��احلية ف��ادي أحمد لس��وريتنا أن 
المقاتلي��ن تمكن��وا من االس��تيالء على ثالث 
دباب��ات وقاعدة كونكورس وعربة بي إم بي 
وعدد كبي��ر من األس��لحة والذخائ��ر، مؤكدًا 

مقتل العشرات من عناصر قوات النظام. 
وأض��اف أن مقاتلي الفرقة األولى الس��احلية 
تمكنوا م��ن قطع طريق اإلم��داد بين مدينة 
الالذقي��ة وجس��ر الش��غور، وقام��وا بتفجير 
العش��رات من آليات النظام الثقيلة، الفتًا إلى 
أن الس��يطرة على هذا الجزء من سهل الغاب 
ج��اء بالتنس��يق م��ع الفصائ��ل المقاتلة في 

مدينة جسر الشغور. 
يُش��ار إل��ى أّن س��يطرة ق��وات المعارض��ة 
المس��لحة عل��ى ه��ذه المناطق تم��ت ضمن 
معرك��ة أطلقته��ا فصائ��ل المعارض��ة من��ذ 
أيام تحت مس��مى “معركة النصر«، شاركت 
فيه��ا فصائل مقاتل��ة مختلفة من محافظات 
الالذقي��ة وحماة وإدلب، أبرزه��ا حركة أحرار 
الش��ام وكتائب أنصار الشام والفرقة األولى 
الساحلية وصقور الغاب وجبهة النصرة وجند 

الشام وصقور جبل الزاوية وجبهة الشام. 

فرحة الثوّار بعد تحرير جسر الشغور | عدسة سوريتنا
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3419 �ضوري غريق
أعلن��ت المنظم��ة الدولي��ة للهج��رة، يوم 
االثنين، عن غرق س��فينة تق��ل أكثر من 
قبال��ة  أغلبه��م س��وريون  300 ش��خص 

السواحل اليونانية في البحر المتوسط. 
وأوضحت المنظمة، بحس��ب وكالة األنباء 
»تلق��ت طل��ب  أنه��ا  ب(  )ا ف  الفرنس��ية 
اس��تغاثة م��ن ش��خص على مت��ن مركب 
ف��ي المياه الدولية«، مضيفة »هناك ثالث 
سفن والشخص الذي اتصل قال إن هناك 
اكثر من 300 ش��خص على المركب الذي 

يستقله والذي يغرق حاليا«. 
م��ن جهته��ا اعتب��رت مس��ؤولة خارجي��ة 
االتح��اد األوروب��ي فيدري��كا موغريني أن 
»ال مزيد من األع��ذار« لدول االتحاد لعدم 
التحرك بعد كارثة غرق مركب المهاجرين 

األخيرة في البحر المتوسط. 
وتأت��ي هذه الحادثة غداة غ��رق ما يقارب 
700 مهاج��ر بعد غرق ق��ارب صيد يكتظ 
بالمهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل 

ليبيا أثناء الليل. 
ولقي ما ال يقل عن 3419 مهاجرا س��وريا 
حتفه��م في البحر المتوس��ط ع��ام2014 
بع��د ان ح��اول أكثر من 207 آالف س��وري 
عب��وره منذ مطل��ع العام الحال��ي ما يمثل 
ارتفاع��ا كبي��را مقارنة ب��� 70 ألف مهاجر 
هربوا من البالد عبر البحر في عام 2011. 
وس��بق أن تعرض��ت قوارب تق��ل الجئين 
س��وريين حاول��وا الفرار إل��ى دول غربية 
للغرق، وأس��فر ذلك عن مقتل العشرات، 
ف��ي حي��ن تق��دم نح��و 53 أل��ف س��وري 
بطل��ب لجوء إلى أوروبا ع��ام 2013، وفق 
إحص��اءات مفوضي��ة الالجئي��ن، ويقي��م 
بعضهم بصفة قانونية في بلدان االتحاد 
األوروب��ي، فيم��ا اتهمت منظم��ة »العفو 
الدولي��ة« تل��ك ال��دول بخ��ذالن الالجئين 
الس��وريين، وقال��ت إن قادته��ا يج��ب أن 
يشعروا بالخجل من األعداد القليلة الذين 
أبدوا استعدادهم لتوطينهم في بالدهم. 
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قار
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كتائب يلدا �ضتغلق الطريق اإىل الريموك وخماوف من اقتحام النظام
سوريتنا برس

ق��ال المجل��س المدني ف��ي مخي��م اليرموك 
الكتائ��ب  إن  دمش��ق  بجن��وب  المحاص��ر 
العس��كرية الت��ي تس��يطر عل��ى بل��دة يلدا، 
والت��ي عقدت صلح��ًا مع النظام قبل أش��هر، 
أعلن��ت أنه��ا س��تغلق الطري��ق أم��ام حرك��ة 
المدنيين المحاصرين ف��ي المخيم، مع مهلة 
حت��ى الس��ابعة من مس��اء الي��وم األحد لمن 
يود الخ��روج أو الدخول. واتّهم المجلس، في 
تصريح��ات خاصة بس��وريتنا، ه��ذه الكتائبَ 
بتنفي��ذ خط��ط النظ��ام بإف��راغ المخيم من 
س��كانه تمهي��دًا القتحام��ه. يأت��ي ه��ذا بعد 
أن ق��ال من��دوب النظ��ام في األم��م المتحدة 
بش��ار الجعف��ري في جلس��ة لمجل��س األمن 
ي��وم الجمعة إن ع��دد الموجودي��ن في داخل 
المخيم ال يتجاوز األلف »جميعهم من الذكور 

واإلرهابيين«. 
إلى ذل��ك كانت فصائ��ل فلس��طينية موالية 
للنظ��ام قد قالت إنه��ا تحش��د مقاتليها على 
مداخل المخيم تمهي��دًا لما وصفته بتحريره، 
فقد قالت الجبهة الش��عبية - القيادة العامة - 

إنها اس��تقدمت عش��رات المقاتلين من لبنان 
للمشاركة في العمليات العسكرية التي تنوي 

بدأها في قلب مخيم اليرموك. 
الس��لطة  م��ن  وف��د  يس��تعد  األثن��اء  ف��ي 
الفلس��طينية لزيارة دمش��ق يوم غ��د لبحث 
قضية مخي��م اليرم��وك وفق ما أعل��ن وزير 
العمل الفلسطيني أحمد مجدالني، الذي قال 
إن الوفد س��يضم عدة ش��خصيات فلسطينية 
م��ن منظمة التحرير. كان مجدالني قد أعلن، 
ف��ي زيارت��ه األخيرة لدمش��ق قبل أس��ابيع، 
أن المنظم��ة تت��رك للنظ��ام حري��ة التصرف 
العس��كري ف��ي المخي��م المحاصر، مم��ا أثار 
حينه��ا موج��ة غض��ب واس��عة ف��ي أوس��اط 
الالجئي��ن الفلس��طينيين، الذين ح��ّذروا من 
مجازر قد ترتكبها الميلشيات الموالية لنظام 

الحكم في البالد. 
الناش��ط اإلغاثي أحمد الشريف قال لسوريتنا 
إن األهال��ي المحاصرين في المخيم يخش��ون 
النظ��ام  ينفذه��ا  ق��د  اقتح��ام  عملي��ة  م��ن 
خ��الل األي��ام القليل��ة المقبل��ة، خصوصًا مع 
التصريحات السياسية األخيرة لكل من النظام 

والسلطة الفلس��طينية من جهة، والتصرفات 
العسكرية لكتائب يلدا من جهة أخرى. 

كان تنظي��م الدول��ة اإلس��المية ق��د اجت��اح 
المخي��م ف��ي األول م��ن ه��ذا الش��هر م��ن 
مح��اوره الجنوبي��ة، فيما تمك��ن النظام من 
استعادة الس��يطرة على س��احة الريجة في 
شماله، قبل أن يتمكن التنظيم من استعادة 
السيطرة عليها يوم الخميس الماضي، فيما 
يس��تمر النظ��ام بقصف المخي��م بالبراميل 
المتفجرة حينًا، وبالصواريخ البالس��تية حينًا 

أخر. 

بعد اأكرث من 70 يومًا على احل�ضار
ربطة خبز واحدة لكل عائلة يف مع�ضمية ال�ضام

سوريتنا برس
أفاد ناش��طون محليون ي��وم الجمعة الفائت 
أّن قوات النظام س��محت بإدخ��ال ربطة خبز 
واحدة لكل عائلة في مدينة معضمية الشام 
بغوط��ة دمش��ق الغربي��ة، وذلك بع��د مرور 
أكثر م��ن 70 يومًا على حص��ار قوات النظام 

للمدينة بشكل كامل.
ووفق المصدر نفسه فإّن نقطة توزيع الخبز 
تقع ف��ي الحيّ الش��رقيّ للمدين��ة، موضحًا 
أّن عل��ى من يريد الحص��ول على الخبز عبور 
ثالثة حواجز، هي حاجز الفرقة الرابعة، حاجز 

الجوية، وآخر لما يسمى الدفاع الوطني.
وف��ي الس��ياق نفس��ه يخض��ع المدنيون في 
الطري��ق نحو نقطة التوزيع، والتي تبعد نحو 
1 كم، لتفتيش دقيق يشمل الرجال والنساء، 
الذي��ن يتوّج��ب عليه��م اصطح��اب الهوي��ة 

الشخصية وبيان دفتر العائلة.
ه��ذا وتمنع قوات النظم، إدخ��ال أنواع المواد 
الغذائية جميعًا، باستثناء الخبز، بينما يعيش 
نحو 40 ألف نسمة داخل معضمية الشام، في 
ظل نقص كبي��ر بالمواد الغذائي��ة والطبية، 
مما أس��فر عن س��قوط خمس ضحايا، حسب 

ناشطين في المدينة.
يأت��ي ذلك بعد خ��روج أهالي معضمية الش��ام 
بمظاهرة منتصف شهر شباط الماضي احتجاجًا 
عل��ى دخول إعالم النظام إلى المدينة، إذ رفعوا 
أعالم الثورة وطالبوا بالمعتقلين أمام كاميراته، 
وه��و ما دفع النظام إلى إغ��الق المعبر الرئيس 

الذي يصل المدينة بدمشق عبر السومرية.
وفي إطار التصعيد الذي شهدته المدينة عقب 
الحادث��ة منع النظ��ام إدخال الم��واد الغذائية 
والطبي��ة والمحروق��ات إل��ى المعضمية، كما 
منع المدنيين من الدخول والخروج، باستثناء 

الموظفين والطالب.

ب��دوره ق��ال مكت��ب دمش��ق اإلعالم��ي إّن رئيس 
م��ا يُدعى لجن��ة المصالح��ة في المدينة )حس��ن 
الغندور( أبلغ األهالي بما سماه قرار الدولة النهائي 
بش��أن المدينة، وجاء فيه: "إخ��الء المدينة إما من 
األهال��ي والمدنيي��ن أو من المعارضة السياس��ية 
والعس��كرية، أي )الجي��ش الحر(، أو تع��ود المدينة 
بكل ما تعني الكلمة من معنى إلى حضن الدولة". 
وكان��ت هدن��ة معضمية الش��ام، الت��ي بدأت 
أواخر عام 2013، ش��هدت خروق��ًا عديدة من 
قبل النظام، تمّثلت باس��تمرار فرض الحصار 
على المدينة واعتقال أبنائها، فضاًل عن عدم 

اإلفراج عن المعتقلين.
يُذكر أّن مدينة معضمية الش��ام، تعدّ نقطة 
استراتيجية مهمة في الغوطة الغربية، نظرًا 
القترابها م��ن عدة مناطق عس��كرية وأمنية 

في الريف.

 مظاهرة شارع المدارس في مخيم اليرموك اليوم
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�ضانع الرباميل.. �ضاحب ال�ضلطة الأعلى يف الالذقية
سوريتنا – الالذقية – جهان الحاج

منذ بداية الثورة الس��ورية حتى هذا اليوم ال 
توجد إحصائية رس��مية بعدد الضحايا الذين 
أن  إال  النظ��ام،  برامي��ل  بمقتله��م  تس��ببت 
غالبية المنظمات الحقوقي��ة المعنية بتوثيق 
انتهاكات حقوق اإلنسان تشير إلى أن معظم 
الضحايا الذين س��قطوا في س��وريا منذ عام 
بالبرامي��ل  القص��ف  بس��بب  قض��وا   2011
التدمي��ر  عش��وائية  األداة  تل��ك  المتفج��رة، 
والتوجيه، تلقيها طائرات النظام على مناطق 

سيطرة المعارضة بشكل يومي. 
وال يت��م تصني��ع تلك البراميل حس��ب ما هو 
متع��ارف علي��ه ف��ي معام��ل الدف��اع التابعة 
لقوات النظام أو في إيران، وإنما س��لم نظام 
األس��د قطاع صناعة البراميل لمتعهد مقرب 
م��ن العائل��ة ف��ي جبل��ة، ويتم تحضي��ر هذا 
الس��الح في مكانٍ محاطٍ بتشديدات أمنية ال 
مثيل لها، وال يحظى بها أي فرع أمن أو نقطة 

عسكرية لقوات النظام. 
ويقول “شادي”، وهو أحد العاملين السابقين 
في معمل البراميل في الالذقية، ل� ”سوريتنا”: 
“بعد ب��دء العمليات العس��كرية ض��د مناطق 
س��يطرة قوات المعارضة حوّل النظام معمل 
الحدي��د قرب مدينة جبل��ة إلى معمل لتصنيع 

البراميل”. 
وأوض��ح ش��ادي أن المعم��ل ينتج يومي��ًا مئة 
برمي��ل على األق��ل بمكون��ات رخيصة وغير 

مكلفة، ويع��دّ الديناميت أو ال� “TNT” مادتها 
األساس��ية، كم��ا يض��اف إلي��ه قط��ع معدنية 
وزجاجي��ة وبقاي��ا عب��وات الذخي��رة وعمالت 
معدنية سُحبت من األس��واق، لتقوم بمهمة 
الش��ظايا، وتح��دث أكب��ر ض��رر ممك��ن ف��ي 
المحي��ط. وتحط حوام��ات ق��وات النظام في 
س��احة مخصص��ة لها ف��ي المعم��ل لتحمّل 
مناط��ق  أج��واء  إل��ى  متوجه��ًة  اس��تطاعتها 

سيطرة المعارضة”. 
وأبرم النظام، حس��ب ما ذكر ش��ادي، صفقة 
اس��تثمار المعم��ل م��ع متعه��د يُدع��ى أيمن 
جابر من قرية الش��لباطية في ريف الالذقية، 
وه��و أح��د أكبر رج��ال النظ��ام في س��وريا، 
والرج��ل األول للنظ��ام في مدين��ة الالذقية، 
وهو معروف ف��ي المدينة بثروت��ه وعالقاته 
القوي��ة بنظ��ام األس��د وعائلت��ه، مؤك��دًا أن 
ع��دة مصادر في مدين��ة الالذقية تتحدث عن 
مئ��ات ماليين الليرات التي يتقاضاها ش��هريًا 
م��ن النظام، وذلك لتش��غيله المعم��ل بإدارة 
ش��قيقه الضابط المتقاعد. وقد طالت الجابر 

العقوبات األوربية واألمريكية. 
وحس��ب ناش��طين ف��ي مدين��ة الالذقية فإن 
المعم��ل، معمل البرامي��ل، كان هدف��ًا دائمًا 
لث��وار ريف الالذقية، إذ تع��رض مرات عديدة 
لقص��فٍ بصواري��خ الغ��راد، لك��ن ل��م تت��م 
إصابته بش��كل دقي��ق، كما تع��رض صاحبه 
لث��الث محاوالت اغتي��ال على يد الث��وار، كان 

آخره��ا داخل مدينة دمش��ق، ونج��ا منها بعد 
إصاب��ة عدد م��ن مرافقي��ه، ليحت��اط بعدها 
بإج��راءات أمني��ة كبي��رة ف��ي منزل��ه بح��ي 
الزراعة في الالذقية، وفي موكبه الذي يضم 
ثالث س��يارات من نوع واحد وخمس س��يارات 
مرافق��ة، بحس��ب م��ا ي��روي س��كان مدين��ة 

الالذقية. 
وتتح��دث مص��ادر داخل مدين��ة الالذقية عن 
س��لطة الجابر داخ��ل المدينة، الفت��ًة إلى أن 
ضباط األم��ن والجيش ف��ي الالذقية يهابون 
االصطدام معه، وهو يتمتع بس��لطةٍ منحته 
إياه��ا البرامي��ل، أق��وى أدوات النظ��ام ف��ي 

مواجهة معارضيه. 

ير 
قار

 وت
بار

أخ

بدء ا�ضتبدال لوحات ال�ضيارات ال�ضورية يف 
تركيا وغرامات ومنع جتوال لل�ضيارات املمتنعة

سوريتنا برس
ب��دأت مديري��ة ف��رع الم��رور بمدينة 
»كهرم��ان مرع��ش” التركي��ة بتغيير 
لوحات الس��يارات الس��ورية الموجودة 
في المدين��ة إلى مثيالته��ا بالتركية، 
وذل��ك لتجنّ��ب حدوث اعت��داءات على 
الس��يّارات الس��ورية من قِبل بعض 
تعت��رض  الت��ي  التركي��ة  الجماع��ات 
ضم��ن  الس��وريّين  تواج��د  عل��ى 
األراض��ي التركي��ة ولتس��هيل عملية 
ضب��ط المخالف��ات المرورية من قِبل 

الس��يارات الس��ورية حس��ب ما ذكرت وسائل 
إعالم تركية.

الرّقاب��ة  مديري��ة  ف��رع  رئي��س  وأوض��ح 
والتّس��جيل المروري »ن��ادر تللي” لوس��ائل 
إع��الم تركي��ة أّن مديرية الم��رور بدأت بمنح 
الس��يارات الس��ورية الموجودة في المحافظة 
والبال��غ عدده��ا 300 مركبة، لوح��اتٍ تركية 

صالحة لالستخدام المؤّقت.
للس��يارات  الممنوح��ة  اللوح��ات  وس��تكون 
الس��ورية عل��ى ش��كل )SAA 001 46(، حيث 
س��يكون بإمكان مالكي الس��يارات السورية، 
الحص��ول على اللوحة بع��د إبرازهم الوثائق 
التي تثبت تس��ديدهم قيمة التأمين ورس��وم 
التّس��جيل، باإلضافة إلى الوثيقة التي تثبت 

إجراء فحص تقني للسيارة.
كما أوضح تللي أّن اللوحة ستًمنح للسوريّين 
المُس��جّلين ل��دى إدارة الّط��وارئ والكوارث 

التركي��ة )AFAD(، أي الذين يحملوه ما يعرف 
ب� “بطاقة الكملك”.

وأض��اف تللي أّن إدارة فرع المرور س��تفرض 
عقوبات مادية على أصحاب الس��يارات الذين 
س��يمتنعون ع��ن تس��جيل س��ياراتهم، كم��ا 
س��يتمّ من��ع كاّفة الس��يارات الس��ورية التي 
ل��م يتم تبدي��ل لوحاتها م��ن التّجوّل ضمن 

األراضي التركية.
وأش��ار تللي إلى أّن السيارات التي يتمّ تبديل 
لوحاتها ال يمكن بيعها، كما ال يمكن استخدامها 
إاّل من قِبل صاحبها األصلي، مُضيفًا أّن على 
أصح��اب الس��يارات الس��ورية، الحص��ول على 
وثيق��ة خروج في ح��ال أرادوا مغادرة األراضي 

التركية بواسطة سياراتهم الخاصّة.
الجدي��ر بالّذكر أّن إدارة فرع المرور في والية 
»غ��ازي عنت��اب« كان��ت قد ب��دأت من��ذ فترة 
بتغيي��ر لوحات الس��يارات الس��وية الموجودة 

ضمن المدينة.

�ضرائب جديدة يف 
احل�ضكة يفر�ضها النظام

سوريتنا برس - الحسكة 
عمد النظام إلى فرض ضرائب جديدة لتمويل 
نفس��ه نتيج��ة العج��ز المال��ي ال��ذي يعان��ي 
من��ه، فوج��د في رس��وم االمتحان��ات الثانوية 
فرصة بس��بب اإلقبال علي��ه من قبل ما يعرف 
ب�"التس��جيل الحر" لش��هادات الثانوي��ة العامة 

والفروع المهنية والشرعية.
وق��ال مراس��ل “س��وريتنا ف��ي الحس��كة: “إن 
مديرية التربية فرضت رسومًا على من يرغب 
بالتقدم إلى امتحانات الش��هادة الثانوية، حيث 
ينبغ��ي على الطالب أن بدف��ع مبلغ ثالثة آالف 
ليرة سورية عن طريق مديرية المالية ليحصل 

على وصل يضاف إلى أوراق التسجيل”.
وق��ال ش��يار، م��درّس م��ن مدينة الحس��كة 
ل�"س��وريتنا": "ازداد اإلقب��ال عل��ى االمتحانات 
العام��ة م��ن قب��ل المنقطعين عن الدراس��ة، 
ألنه��م وجدوا فرص��ة في ظل االنف��الت الذي 
تش��هده البالد”، وأضاف ش��يار : "من الطبيعي 
أن تفت��ح مديري��ة التربي��ة المج��ال أمامه��م، 
لتس��تفيد من المبلغ المدفوع، وأحيانًا يمددون 

فترة التسجيل أيضًا".
ومن ناحية أخرى شكلت إدارة الهجرة والجوازات 
م��ورد آخ��ر، فقد نش��طت حركتها كثي��رًا وفي 
كافة المدن الس��ورية، وومعظم أفراد العوائل 
الس��ورية باتوا يملكون جوازات سفر، ففرض 
النظام ضريبة بقيمة خمسة آالف ليرة سورية 
تدف��ع للمصرف العق��اري، بينم��ا فرضت على 
الش��باب ضريب��ة إضافي��ة بقيم��ة ثالث��ة آالف 
ليرة س��ورية تدفع للمصرف ذاته وذلك للذين 

يتراوح أعمارهم ما بين )18و42( عامًا.
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بعد اأيام على و�ضوله اإىل اإ�ضطنبول
وقفة احتجاجية تركية - �ضورية �ضد )زهران عّلو�ش(

سوريتنا برس
شهدت مدينة إسطنبول التركية مساء الثالثاء 
الفائ��ت وقف��ة احتجاجي��ة نّظمها ناش��طون 
أتراك وس��وريّون ضد وجود )زهران علوش( 

قائد جيش اإلسالم في تركيا.
ورف��ع المحتج��ون خالل الوقفة، التي ش��ارك 
فيه��ا أس��اتذة جامعي��ون وفنانون ونش��طاء 
حقوق إنس��ان، صورَ الناش��طين السوريين 
)س��ميرة خلي��ل، رزان زيتونة، وائ��ل حمادة، 
وناظ��م حم��ادي(، الذي��ن يرجّ��ح ناش��طون 
اختطافه��م من قبل جيش اإلس��الم. ورفعوا 
أيضَا ص��ورًا ل� )زهران عل��وش(، ُكتب عليها: 
"م��كان زهران ه��و المحكمة، ولي��س طاولة 
المفاوضات مع الس��لطات التركيّة"، و"النريد 

في بلدنا من خطف رفاقنا".
وق��رأ نجات��ي س��ونمز، وه��و مخ��رج وناق��د 
س��ينمائي، تصريحًا باس��م الحمل��ة، تضمن 
معلوم��ات ع��ن المختطفين األربع��ة، مطالبًا 

بالكشف عن مصيرهم وإطالق سراحهم.
وردد المحتجون هتاف��ات بالتركية والعربية، 
منها: "علوش في تركيا، وسميرة في السجن! 

علوش في تركيا، ورزان في السجن!".
بدوره��ا قال��ت الناش��طة الحقوقي��ة التركية 
)ش��اناي أوزدن(، وهي إحدى منظمي الوقفة 
االحتجاجية ضد عّلوش عبر فيسبوك: "اعتبر 
كثي��ر من الس��وريين أن أحد أهم المش��اكل 
الت��ي واجهت نضالهم من أج��ل نيل حريتهم 
خالل الس��نوات األربع األخي��رة، أي منذ بداية 
الث��ورة الس��ورية، هو غي��اب اهتم��ام العالم 

بسوريا وبقضية السوريين، وواقع أن العالم 
ال يع��رف عن نضال الس��وريين أو ال يريد أن 

يعرف عن نضال السوريين. 
اآلن، م��ع الحمل��ة ض��د زيارة زه��ران علوش 
إل��ى تركيا، أجد مفارق��ة طريفة في أن يأخذ 
رد فع��ل الكثي��ر م��ن الس��وريين - خصوصًا 
جماعة زهران علوش نفس��ه - شكل نظرية 
المؤام��رة: كي��ف ع��رف ه��ؤالء األت��راك عن 
رزان وس��ميرة وناظم ووائل؟ من يقف خلف 

تحركهم؟
لذل��ك أجد م��ن الض��روري التأكي��د أننا نقف 
م��ع الثورة الس��ورية، وأننا نداف��ع عن حقوق 
الالجئي��ن الس��وريين الذي��ن يعيش��ون معنا 
ف��ي تركيا اآلن، وفي الوقت نفس��ه نقف ضد 
الطغيان الذي يمارس��ه عل��وش وأمثاله على 
المناضلين السوريين من أجل الحرية. أقترح 
عليه��م أن يتج��اوزوا نظري��ات المؤامرة وأن 
يفهموا أننا سنس��تمر في عملنا من أجل هذه 
القضي��ة إلى أن ينال مخطوف��و دوما األربعة 

حريتهم".
وكان��ت مجموعة مجهولة الهوية اقتحمت في 
التاس��ع من ش��هر كان��ون األول لع��ام 2013 
مكتب مركز توثيق انتهاكات حقوق اإلنس��ان 
ف��ي مدين��ة دوم��ا بري��ف دمش��ق، لتعتق��ل 
الناش��طة في مجال حقوق اإلنس��ان ومديرة 
المركز )رزان زيتونة(، وأعضاء المكتب )وائل 
حمادة( و)ناظم الحمادي( و)س��ميرة الخليل(، 
وق��د حمّ��ل ذوو المختطفين جيش اإلس��الم 
مس��ؤولية س��المتهم، نظرًا لس��يطرته على 

المنطقة.
وفي س��ياق ذلك، علق )عل��وش( على اتهامه 
بقضية المختطفين بالتأكيد على أن فصيله 
ال يمارس دورًا أمنيًا في المدينة، مش��يرًا إلى 
أنه حوّل القضية إل��ى مركز "التوبة"، بهدف 
التحقيق في الموضوع، مضيفًا أن هذا كل ما 

يستطيع فعله.
وقال )عل��وش( ردًا على س��ؤاله حول الجهود 
المبذول��ة إلط��الق س��راح )زيتون��ة( في أحد 
المؤتم��رات الصحفية بش��هر آب 2014، إنّه 
من الالف��ت التركي��ز على )زيتون��ة( وإهمال 
عشرات آالف المعتقالت من "نساء المسلمين" 

في سجون النظام.
م��ن جهته��ا، أص��درت 45 منظم��ة حقوقية، 
أهمّها العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، 
بيان��ًا يطال��ب بإط��الق س��راح المختَطفي��ن 
األربعة، مؤكدة أّن "على الجماعات المس��لحة 
التي تمارس السيطرة على دوما أن تفرج عن 
النش��طاء إذا كانوا ره��ن احتجازها، أو تحّقق 

في اختطافهم وتعمل على اإلفراج عنهم".

الإن�ضان حلقوق  ال�ضورية  لل�ضبكة  الهاوية" تقرير  قاع  ""يف 
يوثق مقتل 463 نا�ضطًا اإعالميًا

سوريتنا برس
وّثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 
٤٦٣ ناش��طًا إعالميًا منذ بداي��ة االحتجاجات 

ضد النظام في آذار/ 2011.
وفي تفاصيل تقريرها الصادر بتاريخ 23 من 
نسيان الجاري تحت عنوان )في قاع الهاوية(، 
قال��ت الش��بكة: “إّن قوات النظ��ام قتلت 399 
إعالميًا، بينهم خمسة صحفيين أجانب، و28 

قتلوا تحت التعذيب في معتقالته”.
وبالمقابل، ذكر التقرير أّن تنظيم الدولة قتل 
27 إعالمي��ًا، بينه��م ثالثة صحفيي��ن أجانب، 
بينما ُقتِل على يد تنظيم جبهة النصرة ستة 

إعالميين.
أمّ��ا بالنس��بة لمن س��مّاها التقرير "فصائل 
المعارض��ة المس��ّلحة"، فأّكدت الش��بكة أنّها 
تس��ببت بمقت��ل 20 إعالمي��ًا، بينه��م ث��الث 
س��يدات، ف��ي الوق��ت ال��ذي قض��ى في��ه 11 
إعالميّ��ًا، بينه��م صحف��ي أجنب��ي، عل��ى يد 

جماعات لم تُحدد هويتها.
وعل��ى صعي��د آخ��ر، أش��ار التقري��ر إل��ى أّن 
الش��بكة س��جّلت نح��و 1027 حال��ة اعتق��ال 
وخطف، وحمّلت قوات النظام مسؤولية 868 
حال��ة اعتقال، بينها 12 صحفي��ًا أجنبيًا. بينما 
وجهت االته��ام إلى حزب االتحاد الديمقراطي 

الكردي باختطاف أو اعتقال 24 إعالميًّا، أفرج 
عنهم جميعًا.

وحمّ��ل التقري��ر تنظيم “الدولة اإلس��المية” 
مس��ؤولية اعتقال واختط��اف 62 حالة، بينها 
13 صحفيًا أجنبيًا وس��يدة، ف��ي حين اعتقلت 
جبه��ة النصرة، حس��ب التقرير، 13 ش��خصًا، 
بينه��م صحفي��ان أجنبي��ان. وكان صحف��يٌّ 
واحدٌ اعتقله تنظيم “جند األقصى” أفرج عنه 
الحقًا، في حين أش��ار التقرير إلى أن فصائل 
المعارضة المس��لحة اعتقلت أو اختطفت 42 
إعالمي��ًا بينه��م صحفي��ان أجنبيان، وس��جل 
التقرير أخيرًا 17 حالة بينهم ثالثة صحفيين 

أجانب تحت بند “جهات مجهولة”.
وأوضحت الش��بكة أنّها اعتمدت في تقريرها 
عل��ى أرش��يفها وتحقيقاته��ا، وعل��ى روايات 
إل��ى  الضحاي��ا وأقربائه��م، إضاف��ًة  أهال��ي 
المعلوم��ات ال��واردة من النش��طاء المحليين، 

وتحليل الصور والفيديوهات التي وردتها.
وأشارت الش��بكة تحت ما عنونته ب� "منهجية 
التقري��ر" إلى أهمي��ة دور المواطن الصحفي 
ف��ي نقل ونش��ر األخب��ار، مضيف��ة أّن حمله 
القتالي��ة  بالعملي��ات  ومش��اركته  الس��الح 
المواط��ن  يُس��قط عن��ه صف��ة  الهجومي��ة 
الصحف��ي، التي تع��ود إليه باعتزال��ه العمل 

العسكري.

ولف��ت التقري��ر أيض��ًا إل��ى ال��دور الس��لبي 
لم��ا وصف��ه بخط��اب الكراهي��ة والتحريض 
والطائفي��ة، ال��ذي انطل��ق بداية م��ن إعالم 
النظ��ام وال��دول الموالي��ة ل��ه، لينتق��ل إلى 
بع��ض الصحفيين المنتمين إل��ى "الجماعات 
المتشددة" والداعمين لها، داعيًا إلى محاسبة 
ه��ؤالء جميع��ًا، باالس��تناد إلى ق��رار مجلس 
األم��ن 2170 الص��ادر ف��ي 15 م��ن آب ع��ام 
2014، والق��رار رق��م 2199 الص��ادر في 12 

من شهر شباط في العام الجاري.
الش��بكة  طالب��ت  تقريره��ا  خت��ام  وف��ي 
المفوضية الس��امية لحقوق اإلنس��ان بإدانة 
اس��تهداف اإلعالميين في سوريا، بينما دعت 
لجنة التحقيق الدولية إلى إجراء تحقيقات في 

استهداف اإلعالميين بشكل خاص.
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تنظيم “الدولة” يهدم منازل ملعار�ضيه اأحرقها النظام �ضابقًا

تنظيم "الدولة" يفر�ش اأتاوى يف احل�ضكة
واجلدران تب�ضّره بقدوم اجلي�ش احلر

سوريتنا – دير الزور - محمد عبد الرحمن
بدأ تنظيم الدولة األس��بوع الفائت بحملة هدم 
وتجري��ف للعدي��د من المن��ازل في ري��ف دير 
الزور الش��رقي، وتحديدًا في منطقة الش��حيل 
ومحيطها، حيث قام عناصر من التنظيم بهدم 
من��ازل للمدنيين مس��تخدمين جرافات ثقيلة، 
ف��ي تص��رف ه��و األول م��ن نوع��ه م��ن قِبل 
تنظيم “الدولة” ف��ي المنطقة. والالفت للنظر 
في المن��ازل التي تم هدمها ه��و أن  معظمها 
ت��م حرقه��ا من قب��ل النظ��ام س��ابقًا، ويقوم 
التنظي��م اليوم بهدمها بحج��ة انتماء أصحابها 

إلى ”عصابات المرتدين”.
ويذكر "بس��ام"، أحد أبناء الش��حيل، أن قائمة 
اله��دم طالت ف��ي منطقته منازل المنتس��بين 
إلى الجيش الحر وجبهة النصرة وأحرار الشام، 
ومن��ازل للعديد من األهالي بحج��ة انتماء أحد 

أبنائهم إلى أحد الفصائل المذكورة سابقًا.
وعم��ل التنظي��م عل��ى نه��ب محتوي��ات هذه 
المنازل من أثاث وأبواب ونوافذ وتوزيعها على 
عناص��ره قب��ل الش��روع بهدمه��ا، ووصل عدد 
المن��ازل عل��ى الئح��ة الهدم إلى ثمانية عش��ر 
منزاًل، بينها من��ازل قادة معروفين بإنجازاتهم 
ضد ق��وات النظ��ام، ويتمتع��ون بمكانة كبيرة 
عن��د األهال��ي، مثل منزل س��ليم الخال��د قائد 
ل��واء جعفر الطيار، ال��ذي تمكن من الفرار من 
سجون التنظيم بعد س��يطرته على المنطقة، 
حي��ث ت��م ه��دم منزل��ه ف��ي -18 6 – 2014، 
علم��ًا أن المن��زل كان قد تم إحراق��ه من قبل 
عناص��ر النظام م��ع بداية الث��ورة. وكذلك تم 
هدم منزل "محمد الشحيل" أمير جبهة النصرة 
في المنطقة الش��رقية، ومنزل أبي البراء، أحد 
ق��ادة الجبه��ة، واليزال األخي��ران يقاتالن على 

الجبهات ضد النظام في درعا.
وإذا كانت قائمة الهدم في الش��حيل طالت 18 
منزاًل ف��إن قائمة االس��تيالء عل��ى المنازل لم 
تنتهِ بع��د، فقد ش��ملت إضافة إلى منتس��بي 
الجي��ش الحر والجبهة من��ازل مغتربين، بحجة 
ارتباطه��م بدول كاف��رة. ومن الذي��ن طالتهم 
فتاوى التكفير الطبيب علي الرمضان، المقيم 
ف��ي فرنس��ا منذ ما يق��ارب 20 عامًا، والش��يخ 

رامي الش��اهر الصالح الدوش، وهو من وجهاء 
الشحيل ويقيم في السعودية.

كما أقدم تنيظم “الدولة”، وبش��كل استثنائي، 
عل��ى الس��يطرة على ح��ي كامل ف��ي منطقة 
الش��حيل، هو حي الهجر، وجعله منطقة أمنية 
تضم كاًل من الحس��بة التابعة للتنظيم واألمن 
والش��رطة اإلس��المية والمحكمة. وسبّب هذا 
اإلجراء قلقًا بالغًا ل��دى األهالي، الذين اعتبروا 
وج��ود مقرات وس��جون ومخ��ازن أس��لحة في 

مناطقهم أمرًا شديد الخطورة على حياتهم.
وتعدّ بلدة الش��حيل مقرًا لقيادة جبهة النصرة 
في المنطقة الش��رقية، وعاش أبناؤها صراعًا 
مريرًا مع تنظيم “الدولة”، إال أن مبايعة بعض 
الفصائ��ل المقاتلة للتنظيم ف��ي تموز 2014 
س��هلت س��يطرته عليه��ا، ث��مّ أجب��ر التنظيم 
األهالي على مغادرتها وترك ممتلكاتهم، التي 
كان��ت عرض��ة للنهب م��ن قبل عناص��ره، ولم 
يس��مح لهم بالعودة إلى منازلهم إال بعد فترة 

نزوح طويلة، وبعد تفتيش دقيق.
وإن كانت سياس��ة االستيالء على المنازل بلغت 
ذروتها في الشحيل، إال أنها شملت كل المناطق 
التي يسيطر عليها التنظيم، وال توجد إحصائية 

دقيقة لعدد المنازل التي تمت السيطرة عليها، 
ولكنها تزداد يوم��ًا بعد يوم، ويمارس التنظيم 
خالله��ا كل صن��وف العن��ف والقس��وة، وم��ن 
الحوادث المرتبطة بذلك، حادثة االستيالء على 
منزل أحد المتهمين بممارسة السحر والشعوذة 
ف��ي قرية بقرص التابعة للميادين، وطرد ذوي 
المتهم منه، وتحويله إلى سجن تابع للتنظيم، 
مما أجبر الكثير من األهالي المحيطين بالمنزل 
عل��ى التفكي��ر بمغ��ادرة المنطق��ة خوف��ًا من 
القصف، وهربًا من أصوات التعذيب التي تسمع 
في محيط المنزل، كما قام التنظيم بجلد رجل 
ف��ي الثماني��ن من العم��ر ، في قري��ة صبيخان 
الواقعة في الريف الش��رقي لدي��ر الزور، وذلك 
ف��ي 19 – 4 – 2015، ه��و وأح��د أبنائ��ه وأف��اد 
ناشطون أن سبب الجلد هو اتهام التنظيم لهما 

بالتحايل على "الدولة اإلسالمية".
وأض��اف المصدر أن لهذا الرجل ابنًا في إحدى 
دول الخلي��ج، وحي��ن قرر التنظيم الس��يطرة 
على منزل��ه أثناء غياب��ه، واجههم األب بعقد 
ش��راء تم بموجب��ه نقل مليكة المن��زل إليه، 
مما جعل التنظيم يتّهه بالتحايل، ونّفذ حكم 

الجلد بحقه.

سوريتنا برس
ف��ي ظل األوض��اع المعيش��ية المزري��ة التي 
يعيشها طيف واس��ع من المدنيين في جنوب 
محافظة الحس��كة وريفها الش��رقي، والغالء 
الفاحش الذي طال الس��لع والخدمات، وتراجع 
قيم��ة الليرة الس��ورية أمام الدوالر، يس��تمر 
تنظي��م الدولة اإلس��المية بإص��دار القوانين 
والفت��اوى المُلزم��ة لس��كان المناط��ق التي 
يس��يطر عليه��ا. وكانت آخر فت��اواه أن أصدر 
ق��رارًا جديدًا يف��رض على أصح��اب األعمال 
التجاري��ة ضريبة جديدة تحت مس��مى: "زكاة 

البضائع". 
وبموج��ب هذا الق��رار فرض تنظي��م الدولة 
اإلس��المية على أصحاب السيارات التي تعمل 
بنق��ل النفط غرام��ة بنس��بة 5.2 بالمئة من 
صافي ربحه عن كل شحنة، وذلك بعد تحديد 
قيمة الس��يارة والحمولة من النفط والمرابح 

الت��ي يمكن أن تع��ود على صاحب الس��يارة، 
إضاف��ة إل��ى الس��يارات التي تحم��ل البضائع 

والمواد الغذائية القادمة من أي مكان. 
ويشتكي األهالي من سلوك عناصر التنظيم 
تجاههم، إذ وصف أحد س��كان ريف الحس��كة 
ممارس��اتهم األخيرة ب� "تش��ليحة س��ريعة"، 
تعليق��ًا على الغرامات واألت��اوى التي فرضها 
التنظي��م مؤخرًا في ريف الحس��كة الجنوبي، 

أحد أكبر معاقله. 
وق��ال )أ. ع(، وهو أحد س��كان ريف الحس��كة 
الجنوبي، ل� ”سوريتنا”: “إن التنظيم رفع سعر 
الخبز إلى 120 ليرة بعد أن كان س��عر الربطة 
80 لي��رة، وذل��ك بع��د تخفيض ع��دد أرغفة 
الخب��ز، وانخف��اض الج��ودة أيض��ًا، مضيف��ًا: 
"أصدر التنظيم قرارًا بمخالفة الباب المفتوح 
بمبلغ ٢٥ ألف ليرة، ومخالفة الكهرباء بالمبلغ 
نفس��ه، وذلك لزي��ادة عائ��دات التنظيم على 

حساب البسطاء”. 
وف��ي س��ياق آخ��ر، خّف��ض التنظي��م رواتب 
عناصره إلى 50 دوالرًا شهريًا للعنصر الواحد، 
بعدما كان يتقاض��ى عناصره مبالغ تزيد عن 
ال��� 100 دوالر أمريك��ي. ف��ي حي��ن عمد إلى 
حج��ب إعال��ة األب واألم ع��ن ذوي القتلى من 
عناصره الذين قضوا ف��ي معاركه ضد قوات 
النظام أو فصائل المعارضة المس��لحة، وقام 
التنظي��م بإلغاء الراتب ال��ذي كان يمنحه إلى 
ذوي الش��اب األع��زب الذي يقت��ل في صفوف 

التنظيم”. 
وف��ي أول ردة فعل من نوعه��ا على منهجية 
التنظيم ف��ي التعامل مع عوام الس��كان قام 
مجموع��ة من ش��بان المنطق��ة بإزالة لوحات 
وإعالنات تخص التنظيم، وكتبوا عوضًا منها 
“الجيش الحر قادم”، األمر الذي يعكس حجم 

االحتقان لدى األهالي. 
ويفس��ر متابعون هذه الخطوَة ب��أن "تنظيم 
الدولة" ربم��ا يعاني من ضائقة مالية، نتيجة 
قتاله على عدد كبير من الجبهات في س��وريا 
والعراق، واس��تهداف طيران التحالف المتكرر 
لمنابع النفط التي يسيطر عليها، والتي تعدّ 

من أهم مصادر تمويله وأكبرها. 
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القام�ضلي: خبز بطعم النخالة

الأ�ضد ي�ضاعف ر�ضوم اجلوازات وقن�ضلية اإ�ضطنبول متدد يف يوم واحد

سوريتنا - القامشلي - جوان تتر
ع��ادت أزمة الخبز إل��ى الظه��ور مؤخرًا في 
مدين��ة القامش��لي، خصوصً��ا م��ع وصول 
أعداد كبيرة م��ن نازحي المحافظات األخرى 

إليها.
وعلى الرغم من وج��ود فرن صغير في كل 
حي ينتج الخبز السميك، الذي تختلف نوعيته 
عن الخب��ز الذي تنتج��ه األف��ران الحكومية 
اآللي��ة، فإّن ه��ذه األف��ران الصغي��رة باتت 
تعتم��د على مطاحن محلي��ة إلنتاج الطحين 

وإمداد األفران بهذه المادة الرئيسة.
وبدأ أهالي المدينة يشتكون من رداءة نوعية 
الخبز، إذ يقول أحم��د موفق، العامل في أحد 
األفران الصغيرة: "إن س��بب رداءة نوع الخبز 
ال��ذي نبيعه للناس مؤخرًا هو انخفاض جودة 
الطحين المقدَّم من قبل الجهات المختصّة، 
فالطحين الذي نس��تعمله حاليًا هو من النوع 
الرديء، ولكننا ال نملك أيّ حّل لهذه المشكلة، 
وما يحص��ل اآلن هو أّن طحن القمح يتمّ مع 
قش��وره من دون غربلته وتنظيفه بالش��كل 
المناس��ب، األمر ال��ذي يؤدَّي إل��ى إنتاج خبز 
سيئ، خصوصًا مع رداءة اآلالت المُستخدمة 
في الطح��ن، كما أنه ال يت��م إمدادنا بالكمية 
الالزم��ة م��ن قب��ل المؤسس��ات المس��ؤولة 
لتغطي��ة النقص الحاصل في الطلب المتزايد 

دومًا على هذه المادة".
على الصعيد نفس��ه، يؤثر ارتفاع األس��عار 
المستمر بالنس��بة لمعظم المواد التموينية 
س��لبًا في أس��عار بيع مادة الخب��ز، إذ يتراوح 
س��عر ربطة الخب��ز بي��ن )35( و)300( ليرة 
س��وريّة، بينم��ا يصل س��عر رغي��ف الخبز 

السّ��ميك إل��ى )10( لي��رات، ناهي��ك ع��ن 
األف��ران التي تعمل خارج أوق��ات الدوام في 
الفترات المس��ائية، والتي تس��تغل الفرصة 
لترفع من س��عر رغيف الخبز السّ��ميك إلى 

حوالي )25( ليرة.
تق��ول فاطمة، وه��ي إحدى س��يدات مدينة 
القامش��لي: "إّن ارتفاع أس��عار الخبز يسبّب 
لنا قلقًا ش��ديدًا، وال نبصر أيّ حّل يلوح في 
األف��ق وال ن��دري إلى م��ن نتوجّ��ه، وعندما 
نس��أل أصح��اب األفران ع��ن نوعي��ة الخبز 
ال��ذي يصنعونه، والذي ب��ات لونه مائاًل إلى 
السُّمرة ناهيك عن طعمه السيئ، يخبروننا 
ع��ن رداءة نوعية الطحين المُس��تخدم، من 
دون الخوض في الش��رح ح��ول األزمة التي 
تس��بّب إرباكًا لعمّال الف��رن، وأحيانًا يصل 
به��م الح��دّ إلى االمتن��اع عن البي��ع لمجرّد 

مطالبتنا بتحسين نوعيّة الخبز".
ف��ي مدين��ة القامش��لي ثم��ة فرن��ان آليان 
إلنتاج الخبز، أحدهما خاضع لسيطرة قوّات 
النظام، واآلخر واقع تحت سيطرة السلطات 
الكرديّة. والحاصل اآلن هو أّن الفرن التابع 
لقوات النظام، )الذي هو أعلى إنتاجيًّا قياسًا 
إل��ى الفرن اآلخر(، ال يم��دّ المواطنين بهذه 
الم��ادة بالش��كل الكاف��ي، ال بل ف��ي أغلب 
األحيان يتمّ االتّفاق بين عناصر من قوّات 
النظ��ام ومأجوري��ن على بيع ربط��ات الخبز 
للمواطنين على األرصفة خارج مقرّ الفرن، 
وبأس��عار اس��تغالليّة مرتفع��ة، م��ا يُرغم 
السكان في بعض األحيان على شراء ربطة 
الخبز بس��عر مرتفع يصل إل��ى ال� 300 ليرة 
سورية، عوضًا من الشراء من الفرن مباشرًة 

بس��عر 35 ليرة س��ورية تقريبًا، األمر الذي 
يشّكل عبئًا اقتصاديًا على اأُلسر في مدينة 
القامشلي، في ظّل المباالة المسؤولين عن 

هذا الفرن.
يُذك��ر أن وزارة التموين والتج��ارة الداخلية 
التابع��ة للنظام ق��ررت مؤخرًا زي��ادة كمية 
الطحين المُستخرج من كل 100 كغ إلى 95 
كغ بداًل من 85 كغ، مما زاد من كمية النخالة 
ف��ي الطحين. وق��د قال بع��ض األطباء في 
المدين��ة إّن وجود النخالة ضمن الخبز يؤدي 
إلى تقرح��ات معدي��ة والتهابات باألغش��ية 
القولوني��ة، إضافة إلى حالة من اإلمس��اك، 
خصوص��ًا ل��دى م��ن يعان��ي صعوب��ة ف��ي 
الهضم، فضاًل عن تأثيرها في األطفال. في 
حين تع��دّ محافظة الحس��كة األولى بإنتاج 
القمح في س��وريا، ويتميز إنتاجها بالنوعية 

الممتازة.

سوريتنا برس
21 م��ن نيس��ان  أص��در بش��ار األس��د ف��ي 
الجاري مرس��ومًا أق��رّ فيه مضاعفة رس��وم 
منح جوازات الس��فر أو تجديده��ا أو تمديدها 
للس��وريين جميعه��م خ��ارج الب��الد، وفق ما 

نقلته وكالة سانا التابعة للنظام.
وبلغت كلفة الحصول عل��ى جواز جديد وفق 
المرس��وم الجدي��د 400 دوالر أميرك��ي أو ما 
يعادلها بالي��ورو، في حين تبلغ كلفة التجديد 

أو التمديد 200 دوالر أمريكي أو ما يعادلها.
وبه��ذا االرتف��اع تك��ون التكالي��ف الس��ابقة 
تضاعف��ت، بع��د أن كان القان��ون رقم واحد 
الص��ادر في العام 2014، والذي جاء في إطار 
تعديل رس��وم األعمال والخدمات القنصلية، 
حدد الرسم القنصلي للجواز أو وثيقة السفر 
للس��وريين المقيمي��ن ف��ي الخ��ارج ب��� 200 

دوالر، وللفوري ب� 400 دوالر.
الش��ؤون  ف��ي  المتخص��ص  وي��رى  ه��ذا 
االقتصادي��ة أحم��د العل��ي أّن الق��رار "يهدف 
إلى جمع األموال من جيوب الس��وريين خارج 
الب��الد، ف��ي إط��ار مس��اعي حكوم��ة النظام 
لت��دارك الخس��ائر االقتصادية الكبي��رة التي 
لحق��ت بها مؤخ��رًا، وذلك م��ن دون أي اعتبار 

لما يعانيه الس��وريون خارج البالد من ضائقة 
مادية، خصوصًا أن القس��م األكبر منهم هم 
من المهجرين والالجئين، والذين اضطرتهم 

ظروف الحرب إلى الفرار خارجًا".
وأضاف العلي أنه "مما الش��ك فيه أن النظام 
يس��عى إلى ابت��زاز الس��وريين ف��ي الخارج، 
خصوص��ًا أن معظمهم م��ن معارضيه، وهو 
ما يبدو واضحًا من خالل حرمان الكثير منهم 
م��ن ح��ق الحصول عل��ى الجواز بحج��ة أنهم 

مطلوبون إلى األجهزة األمنية”.
وعق��ب ص��دور المرس��وم حدد وزي��ر داخلية 
النظ��ام محمد الش��عار مدّة صالحي��ة الجواز 
الجديد الممنوح لمن هم خارج البالد بسنتين 
بداًل من ست سنوات، ولم يذكر مدة صالحية 

الجواز بعد تجديده.
وفيما يتعلق بإجراءات تجديد جوازات الس��فر 
للس��وريين ف��ي القنصلية الس��ورية بمدينة 
إس��طنبول التركي��ة، نش��ر الصحفي س��امر 
كنج��و عبر صفحته على فيس��بوك أن تمديد 
الجوازات الس��ورية أصبح بع��د القرار الجديد 
لمدة س��نتين فق��ط، ولم يع��د هنالك تمديد 
لمدة س��نة واحدة أو أربع سنوات كما كان في 

السابق.

وذك��ر كنجو عق��ب زيارته للقنصلي��ة أنه لم 
يع��د يتطلب تجديد الجواز موافقات أمنية من 
سوريا، أو تقديم طلب مسبق، وأصبح الجواز 
يمدد في ي��وم واحد من القنصلية مباش��رة، 

وذلك بعد الحصول على موعد.
ويأتي قرار األس��د في الوقت الذي تجاوز فيه 
س��عر صرف الدوالر األميرك��ي حاجز ال� 300 
ليرة س��ورية في السوق الس��وداء، فيما بقي 
الس��عر الرس��مي لصرف الدوالر عن��د حدّ ال� 
220 ليرة، ووصل س��عر صرفه في الحواالت، 

والذي يقره البنك المركزي، إلى 260 ليرة.

ير 
قار

 وت
بار

أخ



12

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
   ت

ة  
عي

بو
أس

     
     

     
    

20
15

ن 
سا

 ني
26

 | 
 )1

88
د )

عد
  ال

|  
عة

راب
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

الدفاع املدين يف املناطق املحررة
فرق تطوعّية وم�ضاركة ن�ضائية وليدة

سوريتنا - عبير آغا
ش��ّكل الدف��اع المدن��ي الس��وري على مدى 
الس��نوات الماضية س��ندًا ومنقذًا حقيقيين 
الس��وريين في  والمتضرري��ن  للمنكوبي��ن 
معظم المناط��ق المحررة، وقد اس��تطاعت 
فرق��ه المنتش��رة ف��ي معظ��م المحافظات 
تس��جيل أرق��ام قياس��ية من حي��ث عمليات 
اإلنق��اذ واإلس��عاف التي تق��وم بها في ظل 
القص��ف اليوم��ي ال��ذي تتعرض ل��ه المدن 
والقرى الخاضعة لس��يطرة قوات المعارضة 

المسلحة من قبل قوات النظام السوري.
وحّفز النجاح المؤسس��اتي والتنظيمي الذي 
يعمل ب��ه الدفاع المدني عل��ى جذب المزيد 
من المتطوعين وتوسيع فريق العمل. مركز 
عفرين ه��و أحدث فرق الدف��اع المدني في 
مدينة حلب، ابتدأ عمله منذ بداية ش��هر آذار 
الماضي، وهو يتبع إداريًا إلى مديرية الدفاع 
المدني في حلب. يوضح بدرخان مصطفى، 
وه��و مدي��ر الفريق، لجري��دة س��وريتنا أّن 
"الفري��ق يتك��ون حالي��ًا م��ن 23 متطوع��ًا، 
بينهم 6 متطوعات، ويمتلك سيارة إسعاف، 
إال أنّ��ه اليزال يفتق��د الكثير م��ن المعدات 

واآلليات".

مهام اإ�ضافية
تتمت��ع مدين��ة عفري��ن بحال��ة م��ن الهدوء 
واألم��ان مقارن��ة م��ع المناط��ق المحيطة، 
ويفس��ر مصطف��ى أن الحاج��ة إل��ى وج��ود 
الدف��اع المدني فيه��ا تأتي من ع��دم وجود 
فرق إس��عاف وإنقاذ تعمل بش��كل مجاني، 
فالخدمات الصحية  جميعها مأجورة، إضافة 
إل��ى أن��ه يعيش فيه��ا الي��وم م��ا يزيد عن 
ملي��ون و200 أل��ف إنس��ان، إال أن��ه ال يوجد 
فيه��ا حتى مرك��ز إطفاء"، يكش��ف أيضًا أّن 
"الهوية اإلنس��انية المحايدة التي يتمتع بها 
الدفاع المدني سورية، وكونه يعمل بشكل 
مستقل محايد من دون تفريق بين األعراق 
والطوائ��ف، كانت دافعًا كبيرًا لتكوين فريق 

عفرين”.

يق��ول مدير الدفاع المدني ف��ي حلب، عمار 
الس��لمو، لجريدة س��وريتنا: "نسعى ليكون 
مركز عفرين أحد أولوياتنا، فهو يعمل اليوم 
بإمكاني��ات بس��يطة، والي��زال ف��ي مرحلة 
االنط��الق وبحاجة إل��ى الكثير م��ن الدعم. 
س��نقوم بتزوي��ده خ��الل األي��ام أو األش��هر 
القادمة باألساس��يات من المعدات وسيارات 
اإلطف��اء". ويضيف: "يتضم��ن عمل الفريق 
المش��اركة ف��ي نش��اطات مدني��ة،  الي��وم 
كاللقاح��ات واألعم��ال اإلغاثي��ة، خصوصً��ا 
أن المدين��ة تس��تضيف أع��دادًا كبي��رة م��ن 

النازحين إليها".
م��ن جهت��ه، يفصّ��ل بدرخان أن نش��اطات 
الفري��ق تش��مل حالي��ًا "اإلس��عاف، وحمالت 
التوعي��ة للناس ف��ي التجمع��ات، ولألطفال 
في الم��دارس، إضافة إلى زي��ارة المخيمات 
الموج��ودة ف��ي عفري��ن، وتقيي��م الوض��ع 
الصح��ي للنازحي��ن"، ويتاب��ع: "آخ��ر حمل��ة 
قمن��ا بها ب��دأت في 16 من ش��هر نيس��ان/ 
إبري��ل الج��اري، ضم��ن مدرس��ة ابتدائي��ة، 
عرّفن��ا خالله��ا ع��ن عملن��ا كدف��اع مدني، 
وكي��ف يمك��ن للن��اس االس��تفادة من��ه في 
حاالت الط��وارئ، إضافة إل��ى التدريب على 
التعليمات األساس��ية للتصرف أثناء القصف 
الني��ران  واالنفج��ارات واالحتم��اء م��ن أذى 

وجرات الغاز والمحاليل الكيميائية”.

م�ضاركة ن�ضائية
عل��ى الرغم م��ن الحضور النس��ائي القوي 
ف��ي العديد من المنظم��ات والفرق اإلغاثية 
والطبية األخرى، إال أن المش��اركة النسائية 
ف��ي الدف��اع المدن��ي كان��ت مح��دودة خالل 
الفت��رة الماضي��ة، وهو ما س��وّغه كثيرون 
بالخط��ورة الكبي��رة الت��ي تكتن��ف طبيع��ة 
العم��ل، مع ه��ذا بادرت العديد م��ن الفتيات 
للتط��وع في ف��رق الدفاع ف��ي كل من حلب 
وإدل��ب. ويلف��ت الس��لمو إلى أن المش��اركة 
النس��ائية التي يتميز بها فريق عفرين ذات 
أهمية كبيرة ف��ي التأكيد على هوية العمل 
اإلنس��اني الذي يقوم به الدفاع المدني في 

س��وريا، ويش��ير إلى أّن "أع��داد المتطوعات 
في الدفاع المدن��ي وصلت إلى 6 متطوعات 
ف��ي حل��ب و14 متطوع��ة ف��ي إدل��ب، ع��دا 
عن كثي��رات غيره��ن من اللوات��ي خضعن 
لتدريب��ات ف��ي عملي��ات اإلس��عاف واإلنقاذ 
ليقمن بالمس��اعدة في ح��االت الطوارئ في 

محيطهن".
ميرف��ان مصطفى، هي إح��دى المتطوعات 
ف��ي فري��ق عفري��ن، تق��ول إنه��ا "تجد في 
نفس��ها كأنثى القدرة عل��ى العمل في هذا 
المج��ال، ل��ذا فهي ل��ن تبخل بب��ذل أي جهد 
لخدم��ة الناس ومس��اعدتهم والتخفيف من 
معاناتهم"، وتضي��ف أنّها "لطالما حلمت أن 
تعمل في مؤسس��ة تحمل القيم اإلنس��انية 
والمب��ادئ الت��ي يتمتع به��ا الدف��اع المدني 
الي��وم". وتش��جع ميرفان الفتيات والنس��وة 
الراغبات ف��ي التطوع للمب��ادرة واالنضمام 
ال��ى الدف��اع المدن��ي، وتق��ول: "م��ا تمر به 
س��وريا وم��ا يعاني��ه الناس هو مس��ؤوليتنا 
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اأئمة م�ضاجد “حلب الغربية” 
يدعون املدنيني اإىل حمل ال�ضالح
والأهايل م�ضتاوؤون من “امل�ضايخ”

سوريتنا - حلب = فؤاد األحمر 
انطلق��ت ف��ي اآلونة األخيرة من مس��اجد مناطق حلب الخاضعة لس��يطرة قوات 
النظ��ام خالل ص��الة الجمعة وال��دروس الدينية دع��وات من األئم��ة موجهة إلى 
المدنيين تحثهم على حمل الس��الح في وجه فصائل المعارضة في حال وصلت 
المعارك إلى أحيائهم، كما دعا األئمة إلى إرس��ال النس��اء إل��ى محافظات أخرى، 
تخضع لس��يطرة قوات النظ��ام، وخص بعض األئمة مدين��ة الالذقية، معتبرين 

أنها المالذ األكثر أمنًا. 
وتوح��دت عناوين الخط��ب يوم الجمعة في المس��اجد جميعها ف��ي مناطق حلب 
الغربي��ة، وحثت أهالي حلب على حمل الس��الح، وحذرتهم من خطورة س��يطرة 
قوات المعارضة على المدينة. جاءت هذه الدعوات بناء على توجيهات من ضباط 
األمن في حلب، إذ تتلقى المساجد قبل كل صالة جمعة ورقة تكتب فيها المحاور 

األساسية التي يجب التطرق إليها. 
وأث��ارت ه��ذه الدع��وات غضب الحلبيي��ن، ورأى معظمه��م فيها إس��اءة إلى أهل 
المدينة، كون األئمة تطرقوا إلى النس��اء ووصف بعضهم الشبان بالمتقاعسين 
ف��ي الدف��اع عن أعراضه��م، واعترض بع��ض المصلين عل��ى كالم األئمة أثناء 

الخطبة وردوا عليهم مباشرة، ومنهم من رفض أن يؤدي الصالة خلفهم. 
وش��هد جامع الصدي��ق في حي الجميلية مغ��ادرة عدد من الش��بان من دون أداء 
صالة الجمع��ة، قبل أن يُنهي الخطيب )عالء الدي��ن زعتري( خطبته. وعرف عن 
الزعتري قربه من ضباط األمن في حلب، وقد وصف الشباب في خطبته بالجبناء 
ألنه��م يهربون من االلتحاق بالخدم��ة اإللزامية واالحتياطية، مطالبًا أهالي حلب 
جميعهم بحمل السالح، كما دعا الزعتري عالنية وعلى منبر المسجد أهالي حلب 
جميعهم إلى إرس��ال نسائهم إلى مدينة الالذقية، مدعيًا أن هذا اإلجراء من باب 

الخوف على األعراض. 
وقال أبو فيصل أحد سكان حي الجميلية ل� ”سوريتنا”: "إنه من غير المنطقي أن 
نهجّر نساءنا خارج حلب، ونتركهن وحدهن، إن هذا األمر يخالف عاداتنا وبيئتنا، 
ومن المس��تحيل أن أعود ثانية أُلصلي في هذا المس��جد مادام الش��يخ الزعتري 

إمامه، ألنه مجرد عميل يحاول إثبات والئه لضباط األمن". 
ول��م يكن الزعتري ه��و اإلمام الوحيد الذي أثار بخطبت��ه غضب أهالي حلب، بل 
كان هن��اك أئمة آخرون كالش��يخ "محمد نديم الش��هابي" إمام جام��ع الفتح في 
حي المحافظة، والذي كان مضمون خَُطِبه في هذا الش��هر مش��ابهًا لخط الشيخ 
الزعت��ري ولك��ن بحدة أقل، إذ طالب الش��هابي اآلب��اء بإلزام أبنائه��م بااللتحاق 
بصف��وف الجيش، وعدم الس��ماح لهم بالهروب م��ن أداء خدمتهم اإللزامية، كما 
تطرق الش��يخ الشهابي إلى ما أس��ماه خطورة دخول المسلحين إلى حلب، مدعيًا 
أنه يتلقى تهديدات يومية من قبل معارضين مسلحين، يتوعدون فيها بقتل كل 

عائلة موالية للنظام في حلب عند تمكنهم من السيطرة على كامل المدينة. 
وفي السياق نفسه قال األستاذ عامر “إن الشهابي يطالبنا بحمل السالح ويدفعنا 
إلى الموت وأوالده جميعًا جالسون في المكاتب ويسعون وراء المناصب في وزارة 
األوقاف وغيرها، وعندما يش��عر بالخطر س��وف يك��ون أول الهاربين مع عائلته، 
والتهدي��دات جميعها التي يدعي أنها تأتيه هي مجرد تلفيق ليحاول هذا الش��يخ 

أن يخيف بها أهالي حلب". 
وفي غضون ذلك، طالب أهالي حلب أئمة المس��اجد بالتوقف عن دعوة الش��بان 
إلى حمل الس��الح، معتبرين أن هدفها إثارة الفتنة وتحريض الشبان على القتل 
ودَفعه��م إلى الموت. كما علمت "س��وريتنا" أن مجموعة من أهالي حلب، طالبت 
اللجان المسؤولة في جامعي الفتح والصديق بإجبار أئمة المسجدين على تقديم 

اعتذار عن الكالم الذي وجد فيه الكثير من الحلبيين إساءة لهم. 
وقال الس��يد عمر، وهو أحد س��كان حي المحافظة ومقرب من لجنة جامع الفتح: 
"اس��تقبلت لجن��ة الجامع األهال��ي ولكنها اكتفت باالس��تماع إل��ى طلباتهم ولم 
تعدهم بش��يء، ألن لجنة الجامع ال حول لها وال قوة وال تس��تطيع حتى أن توجه 
أي مالحظ��ة للش��يخ محمد نديم الش��هابي، فه��و لديه حصانة ودع��م كبير من 
قب��ل ضباط المخابرات، كما ال يس��تطيع أي مواطن الكالم معه ألنه دائمًا محاط 

بحراٍس شخصيين". 
وكان مفت��ي النظام أحمد حس��ون تحدث قبل بداية الش��هر الحالي عبر وس��ائل 
إعالم النظ��ام، مطالبًا قوات الجيش والميليش��يات الموالي��ة لها بقصف مناطق 
س��يطرة المعارضة وإبادتها على حد تعبيره، ودعا قوات النظام إلى الهجوم على 
مناطق سيطرة المعارضة بداًل من السياسة الدفاعية التي تنتهجها حسب قوله. 

جميعًا، ال عذر ألحد ألن ينأى بنفسه عن تقديم العون".

خماطر 
تعم��ل فرق الدفاع المدني في ظ��ل الكثير من المخاطر، 
وتبع��ًا ألحم��د عب��د اهلل، وه��و أح��د المتطوعي��ن، ف��إّن 
"الطيران الحربي التابع لقوات النظام يتقصّد اس��تهداف 
المنطق��ة نفس��ها بعد ع��دّة دقائ��ق، بع��د وصولنا إلى 
المنطقة، وهو ما يتس��بب في وقوع المزيد من الضحايا 
م��ن الن��اس وعناصر الدف��اع المدني"، ويضي��ف: "يتمتع 
الجميع بروح التضحية، نبادر للمساعدة من دون أن نفكر 
بأنفسنا أو بعائلتنا، لن نتمكن من العمل أو اإلنقاذ إن لم 

نفعل ذلك".
أم��ا س��امر، وهو متط��وع آخ��ر، فيش��ير إل��ى الضغوط 
النفس��ية الكبيرة وحالة التخبط الوجداني الذي يعانونه: 
"نختبر خالل س��اعات اإلنق��اذ الكثير من المش��اعر، تارًة 
أشعر بالغبطة عندما أرى إنقاذ إنسان من تحت األنقاض 
وهو الي��زال حيًا، وتارًة باألس��ى لرؤية الجث��ث والحاالت 
اإلنس��انية المفجعة. أجهد نفس��ي في التركيز على آلية 
العم��ل، لكن ال يمكنني االنفصال عما أش��اهده أمامي". 
يعت��رف س��امر أنه فكر م��رارًا بترك العم��ل إال أنه تخلى 
ع��ن الفك��رة مؤخرًا، فأهمي��ة ما يقوم به تف��وق أهمية 
م��ا يعانيه، ويقول: "سأس��تمر في العمل م��ا دمت  قادرًا 

عليه”.

�ضح املعدات وانعدام الرواتب
وتعان��ي فرق الدفاع المدن��ي اليوم من نقص الكثير من 
المس��تلزمات والمع��دات في ظل تزايد األوض��اع األمنية 
سوءًا، وتراجع حجم الدعم الذي تحصل عليه. وقد أطلق 
مجموع��ة م��ن الناش��طين مؤخ��رًا حملة لمس��اندة فرق 
الدف��اع المدني في إدل��ب عقب تحري��ر المدينة، وأوضح 
بي��ان ص��ادر ع��ن اإلدارة أن الفري��ق بحاجة ماس��ة إلى 
المس��تلزمات والتجهيزات، كس��يارات اإلس��عاف، والوقود 
ال��الزم لتش��غيلها، والمع��دات الالزم��ة لرف��ع األنق��اض 
وانتش��ال المصابي��ن والضحاي��ا، خصوصًا بع��د الحملة 
الشرس��ة التي ش��نتها قوات النظام على المدينة، والتي 

استهدفت البشر والحجر”.
وأش��ار إلى أن الفرق تق��وم بعملها منذ أكثر من عام من 
دون أي أج��ر، وأن الدعم ال��الزم للمصاريف التش��غيلية 
انقط��ع منذ أربعة أش��هر. وقال مجد خل��ف مدير العاقات 
العام��ة إنه "ال يخفى على أحد حجم العمل الذي تقوم به 
فرق الدفاع المدني ف��ي إدلب، والتضحيات التي قدموها 
في ظل انعدام المكافآت ونقص المصاريف التش��غيلية، 
نح��ن ال نطال��ب برواتب في هذه الفترة بق��در ما نطالب 
بمصاريف تس��اعدنا على إنجاز مهمتنا اإلنس��انية". في 
ه��ذا اإلط��ار أّكد الس��لمو أن ف��رق الدف��اع المدني عامة 
منقطعة من الرواتب، ويضيف "نسعى جاهدين لتأمينها، 

وقد ناشدنا الجميع ولم نجد حاًل حتى اللحظة".

ير 
قار

 وت
بار

أخ
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كوباين اأمام حمنة 
اإعادة الأعمار

سوريتنا - خوشمان قادو
تعود الحياة بش��كل تدريجي إلى مدينة عين 
العرب "كوباني" بعد عودة اآلالف من أبنائها، 
الذين فرّوا إلى البل��دان المجاورة إثر هجوم 
تنظي��م "الدول��ة اإلس��المية" عل��ى المدينة 
وس��يطرته عل��ى قس��م كبير منه��ا، ليبدؤوا 
حي��اًة جديدة مع ما خلفت��ه المعارك من دمار 
طال حوالي 80 % من بنيتها التحتية، حس��ب 

ما صرحت به رئاسة اإلدارة الذاتية هناك. 
وعقب استعادة السيطرة على المدينة تعالت 
النداءات من أجل إعادة إعمارها وتأمين عودة 
المواطني��ن إليها، وقد ش��ّكلت اإلدارة الذاتية 
لجن��ة إلع��ادة اإلعم��ار، كم��ا تش��كلت لجنة 

مستقلة للغرض نفسه.
وصادق برلم��ان إقليم "كردس��تان العراق"، 
إثر ن��داء رئي��س اإلقليم مس��عود البرزاني، 
عل��ى تقديم الدع��م إلعادة إعم��ار كوباني، 
إذ ش��هدت المدينة وصول العديد من الوفود 
المختصة، بقصد الوق��وف على كيفية عمل 
إعادة اإلعم��ار وآليته، في الوق��ت الذي أبدت 
في��ه بع��ض ال��دول األوروبي��ة اس��تعدادها 

لتقديم الدعم أيضًا.
ويق��ول أب��و ش��يرزاد، صاح��ب أح��د المحال 
التجارية، لس��وريتنا: "يوجد ف��رق كبير بين 
فت��رة ما قبل الحرب وم��ا بعدها، اآلن كميات 
الس��لع والم��واد الغذائي��ة الت��ي تدخ��ل إلى 
المدين��ة قليلة، مما يجعل البي��ع قلياًل أيضًا، 
لكن الحياة تع��ود إلى المدينة تدريجيًا، وبات 
الناس يدركون أنه��م أمام محنة أكبر، وهي 

بناء مدينتهم من جديد". 
م��ن جهتها قال��ت الصحفي��ة )ش��يرين تمو( 
من كوباني ل�س��وريتنا: "تلّقى أبناء المدينة 
خب��ر تحريره��ا بالفرح والزغاريد، فنش��طت 
حركة العودة خالل الشهر األول، إال أن فرحة 
األهالي بالتحري��ر أعمتهم عن ظروف الحياة 

القاسية التي سيعانونها في مدينة استمرت 
فيه��ا الحرب أربعة أش��هر، ودام فيها الحصار 
أكث��ر من عامي��ن" مش��يرة إل��ى أّن كوباني 

التزال محاصرة من جهاتها األربعة".
 وتابع��ت تم��و: "وحده��م التج��ار يتحكمون 
بأس��عار الم��واد الت��ي يحصل��ون عليه��ا من 
تركي��ا، معظم الم��واد مفقودة ف��ي المدينة 
بش��كل تام، كحليب األطفال. ال كهرباء تنير 
المدين��ة وال م��اء يكفي حاجات س��كانها، أما 
الذي��ن تدم��رت منازلهم إثر قص��ف طائرات 
التحالف لمواقع التنظي��م فال يزالون الجئين 

في دول الجوار وغيرها".
وبع��د انقط��اع دام أكثر من س��تة أش��هر تم 
افتت��اح المدارس في المدين��ة إلتمام العملية 
التربوية، وإعادة الطالب إلى صفوف الدراسة.

وج��اء ذل��ك بع��د ع��ودة الالجئين م��ن تركيا 
ومطالبتهم بتس��جيل أبنائهم في المدارس، 
إذ أوضح��ت مص��ادر م��ن داخ��ل المدينة أن 
الم��دارس س��تُفتتَح حس��ب ع��دد الطلب��ة 
الموجودي��ن، وس��يكون التدري��س باللغتين 
الكردي��ة والعربي��ة، مش��يرة إل��ى أن طلب��ة 
الش��هادتين اإلعدادي��ة والثانوي��ة يمكنه��م 
التسجيل في كوباني وتقديم االمتحانات في 

حلب أو أي محافظة أخرى. 
وكان وفد من المجموعة االستشارية لأللغام  
MAG وص��ل إل��ى كوبان��ي م��ن بريطاني��ا 
مؤخ��رًا، به��دف تقدي��م المس��اعدة والدعم 
إلزالة األلغ��ام، وذلك بعد أن وجّهت رئاس��ة 
إل��ى المنظم��ات  المجل��س التنفي��ذي ن��داء 
المختص��ة إلزالة األلغام الت��ي تركها تنظيم 
"الدول��ة اإلس��المية"، حرص��ًا عل��ى س��المة 

المواطنين العائدين. 
كذل��ك ناش��دت اإلدارة الذاتي��ة، إضاف��ة إلى 
المنظم��ات الدولية وبعض ال��دول األوروبية، 
الحكومة التركية فتح ممر إنساني عبر بوابة 
مرش��د بينار، لتس��هيل إعادة إعم��ار المدينة 
وعودة األهالي، مما يسمح أيضًا بدخول مواد 
البناء والحاجات األساسية، من المواد الغذائية 
والتمويني��ة، واألدوية والمس��تلزمات الطبية، 

فضاًل عن فتح المجال أمام حركة التجارة. 
يُذك��ر أن مقاتل��ي وح��دات حماية الش��عب، 
باالش��تراك مع وح��دات حماية الم��رأة وقوات 
الح��ر،  الجي��ش  م��ن  البش��مركة وفصائ��ل 
استعادوا الس��يطرة على كوباني في 26 من 
كان��ون الثاني من الع��ام الجاري، بمس��اندة 

مقاتالت التحالف الدولي. 

ير 
قار

 وت
بار

أخ
م�ضوؤول تركي يف مدينة كيلي�ش يرتك كر�ضّيه لطفلة �ضورّية

سوريتنا برس
تسلمت الطفلة السورية "زهراء تيت" منصب 
نائ��ب وال��ي مدين��ة كيلي��س "وداد يلم��اظ"، 
والذي يشغل منصب مسؤول مخيم "إلبيلي" 
لالجئين ب��ذات الوقت، وذلك ضم��ن فعاليات 
احتف��ال الجمهوري��ة التركي��ة بعيد الس��يادة 
الوطنية والطفولة يوم الخميس 23  نيسان. 
وأف��اد يلم��اظ لوس��ائل اإلع��الم التركية، أن 
“زه��راء فقدت والدها ف��ي الحرب الدائرة في 
س��وريا”، مضيفا أن��ه "يعيش س��عادة بالغة 
لترك منصبه لطفلة س��ورية ف��ي هذا اليوم 
الممي��ز، حي��ث احتفلن��ا الي��وم م��ع األطفال 
الس��وريين الفارين من الح��رب والظلم، في 
عيد 23  نيس��ان للس��يادة الوطنية والطفولة 
ال��ذي أه��داه مؤس��س الجمهوري��ة التركي��ة 

أتاتورك لكافة األطفال. 
والحتفاالت 23 نيس��ان تقليد كبير في تركيا 
ويعط��ي بع��ض األطف��ال فرصة الس��تبدال 

الكبار، حيث يقوم رئيس الجمهورية، ورئيس 
الوزراء، وأعضاء في البرلمان، وحكام واليات، 
وقادة ش��رطة وعدد من المس��ؤولين رفيعي 

المس��توى بت��رك كراس��يهم ليجل��س عليها 
األطف��ال لي��وم واحد ف��ي إط��ار التعبير عن 

رمزية هذا اليوم. 
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سوريتنا - الحسكة - عدنان أبو كنان
تق��ف مدين��ة الحس��كة وه��ي خ��زان القمح 
الس��وري عل��ى أعت��اب أزم��ة كبي��رة نتيج��ة 
النقص الذي تش��هده في مخزونها من القمح 
وهي تحت س��يطرة نظام األسد، ويرجع هذا 
النقص بشكل أساسي إلى الترحيل المستمر 
من قب��ل النظام له��ذا المخزون، وإلى س��وء 
التخزين وتبديد الكميات المتوفرة بطرق غير 

شرعية. 

النظام يفّرغ مراكز التخزين يف احل�ضكة 
اإىل مدن اأخرى

شهدت األسابيع األخيرة عمليات شحن مكثفة 
لمادة القمح نفذها النظام، من مراكز تخزين 
الحب��وب التي تت��وزع ضمن مناطق س��يطرة 
الق��وات التابعة لح��زب االتح��اد الديمقراطي 
PYD، ومناطق س��يطرة النظام في محافظة 
الحس��كة، وكان الش��حن باتج��اه مناطق في 

دمشق وحلب وميناء طرطوس.
وذكر مصدر مطّلع ل�”س��وريتنا”، فضّل عدم 
الكش��ف عن هويته لدواٍع أمني��ة، أن عمليات 
الش��حن هذه تمت بموجب اتفاقية الستبدال 
القمح القاسي بالقمح الطري، عقدها النظام 
م��ع إحدى الش��ركات اإليطالية، وهي ش��ركة 
"كاسيلو"، وتنص االتفاقية على قيام النظام 
بنقل مادة القمح القاسي من مراكز وصوامع 
الحب��وب في الحس��كة إلى مين��اء طرطوس، 
ليصار إلى شحن الكمية، وهي 100 ألف طن، 
ع��ن طريق البحر إل��ى إيطاليا. ف��ي المقابل 
تلتزم الش��ركة بإيص��ال الكمية نفس��ها من 
القم��ح الط��ري الذي يُس��تخدم ف��ي صناعة 
الخب��ز، وتعويض النظام بمبل��غ 10 دوالرات 
ع��ن كل طن كمصاريف لنقل الكمية برًا إلى 

الساحل.
وأك��د المص��در أن عمليات النقل ب��دأت مطلع 
ش��هر آذار الفائت، وقد ت��م نقل أكثر من 75 % 

من الكمية.

�ضحن القمح يوؤكد تن�ضيق النظام مع 
تنظيم “الدولة الإ�ضالمية”

فرض تنظيم الدولة مبلغ 300 ألف ليرة على 
كل ش��احنة تمر في مناطق سيطرته، وذلك 
وفقًا ل��� )س. ح(، موظف في قط��اع الحبوب، 
وال��ذي أضاف أن��ه بعد عبور نحو 70 ش��احنة 
أوقف التنظيم تنفيذ هذا القرار، وبدأ بفرض 
نس��بة %25 م��ن الكمي��ة المش��حونة لق��اء 
السماح بعبورها، في إشارة واضحة إلى مدى 
التنس��يق بين التنظي��م والنظام ف��ي مجال 
عبور كثير من المحاصيل االس��تراتيجية في 

المنطقة.
ولف��ت إلى أن التنظيم حص��ل على كمية 25 
ألف طن من القمح القاس��ي خ��الل فترة أقل 
من ش��هرين من عمليات الش��حن، المستمرة 
إلى اآلن، إذ ال بديل من مرور قوافل الش��حن 
في األراضي التي يسيطر عليها في الحسكة 

والرقة.

�ضوء تخزين وخ�ضائر باملليارات
وباإلضاف��ة إل��ى عمليات الش��حن الت��ي قام 
به��ا النظام، فإن��ه تعامل بطريقة س��يئة مع 
المخزون المتبقي، حيث ذكر المصدر السابق 

لسوريتنا أن مؤسس��ة إكثار البذار في مدينة 
الحس��كة قام��ت بتخزي��ن كمي��ة 200 أل��ف 
ط��ن من القمح المُحسّ��ن ف��ي مراكز تابعة 
للمؤسسة خالل موسم الشراء للعام الفائت، 
وه��ذا ع��ادة يس��تخدم للب��ذار في المواس��م 
الالحقة، ونتيجة لسوء ظروف التخزين وعدم 
توفي��ر مس��تلزماته، م��ن ش��وادر وأرضي��ات 
صالحة ومس��تودعات، اجتاح��ت األمطار هذه 
المخ��ازن، األمر ال��ذي عرّض كمي��ات كبيرة 
منه��ا للتل��ف، )نس��بة %60 بحس��ب تقديرات 
رس��مية(، وتحولت هذه الكمي��ات التالفة إلى 
"لصاق��ات"، أي غذاء لألس��ماك، تقدر قيمتها 
بأكثر من 6 مليارات ليرة، تضاف إلى خس��ائر 

هذا القطاع.
كما تعرض��ت األك��داس المخزنة ف��ي مركز 
الث��روة الحيوانية وجرمز في القامش��لي إلى 
انهيارات كبيرة، أدت إلى إتالف كميات مماثلة، 
وذل��ك نتيجة عدم مالءم��ة األراضي الترابية 
للتخزي��ن ونفاد م��واد التعقي��م وغيرها، مما 
زاد من حجم الخس��ائر وانتشار بعض اآلفات 
التي أصابت المخزون وحولته إلى مواد ش��به 

علفية، بحسب أحد الموظفين.
وي��رى ناش��طون م��ن الحس��كة أن النظ��ام 
يواج��ه هذه المش��اكل والخس��ائر كلها بعدم 
االكت��راث لمس��تقبل ه��ذه المحافظ��ة، فقد 
وجهت حكومته بعدم شراء محاصيل الموسم 
الحال��ي، الذي بات عل��ى بُعد أي��ام من اآلن. 
ويش��تكي المس��ؤولون عن عمليات التخزين 
من نقص ح��ادٍّ في مواد التعقي��م المرافقة 
للتخزي��ن، مثل "الديتا غاز - فوستوكس��ين". 
مم��ا أدى إلى انتش��ار جرثوم��ة "الخابرة" في 

القمح .
ويتجه مس��ؤولو النظام إل��ى مواجهة الحاجة 
المتزايدة لمادة الطحين إلى اس��تجرار كميات 
كبي��رة من مدينة القامش��لي، به��دف طحنها 
وتحويلها إلى دقيق تمويني صالح للخبز، بعد 

نفاد الكميات المخزنة في الحسكة.
النظ��ام يواجه النقص بزيادة نس��بة النخالة 

بالخبز
يشتكي األهالي في عموم محافظة الحسكة 
من رداءة الخبز ف��ي اآلونة األخيرة، من حيث 
الش��كل والطعم، بعد أن قررت وزارة التجارة 
في حكوم��ة النظام زيادة نس��بة النخالة في 

مادة الطحين من %75 إلى %95، وهذه النسبة 
تع��د األكبر، وهي تجعل م��ن الخبز مادة غير 

قابلة لالستهالك في الظروف العادية.
وذك��ر مصدر طب��ي لس��وريتنا أن وجود هذه 
النسبة من النخالة والشوائب األخرى في مادة 
الطحي��ن، كقش��رة القمح والق��ش وغيرها، 
ي��ؤدي بالضرورة إل��ى العديد من المش��اكل 
الصحية، خصوصًا لدى كبار الس��ن، إذ تؤدي 
إل��ى تقرّح��ات معَديّ��ة والته��اب األغش��ية 
القولونية وعس��ر الهض��م، وتصيب األطفال 

بالتليّف والتسمّم الغذائي.

خ�ضائر موؤ�ض�ضة احلبوب يف القام�ضلي
تس��هم محافظة الحس��كة بنس��بة عالية في 
إنتاج س��وريا م��ن القمح، حي��ث يصل معدل 
اإلنت��اج الس��نوي إل��ى أكثر من ملي��ون طن، 
ويُعد القمح الس��وري القاسي من أجود أنواع 
القم��ح عالميًا. وعلى الرغم من ذلك س��جلت 
المؤسس��ة العام��ة لتج��ارة وتصني��ع الحبوب 
خسائر كبيرة في األشهر األخيرة، وذلك وفقًا 
لوثيق��ة مس��ربة م��ن المؤسس��ة المذكورة، 
موجه��ة إل��ى وزارة االقتص��اد ف��ي حكوم��ة 
النظام، في ش��باط الفائت. تتح��دث الوثيقة 
عن خسائر المؤسسة حتى نهاية عام 2014، 
والتي تق��در بنحو مليونين ونص��ف المليون 

من القمح في المحافظة.
وجاء في ه��ذه الوثيقة أن لجنًة مش��ّكلة من 
قبل المؤسس��ة العامة للحبوب قامت بإحصاء 
الخسائر في فرع الحبوب في القامشلي، وقد 
بلغ��ت الخس��ائر 2423000 ط��ن م��ن القمح 
بش��قيه الطري والقاس��ي، و85 ألف طن من 
الش��عير. وأش��ارت الوثيق��ة إل��ى أن خس��ارة 
المؤسس��ة بلغت 18 مليار ليرة سورية، أي ما 
يق��ارب ال� )70( مليون دوالر. كما أكدت خروج 
ع��دد كبير م��ن مراك��ز الحبوب عن س��يطرة 
النظ��ام، فلم يع��د يوجد س��وى أربعة مراكز 
تابعة للمؤسس��ة، يوجد فيها 60 ألف طن من 
القم��ح، وهي ضمن مناطق س��يطرة النظام 
في الحس��كة والقامشلي. ولفتت الوثيقة إلى 
تدمي��ر أكثر من 30 مرك��ز حبوب وصويمعة، 
بعضها بش��كل كامل وبعضها اآلخر بش��كل 
جزئ��ي، وتم ذلك م��ن قِبل جهات مس��لحة، 
بع��ض ه��ذه المراك��ز يق��ع ضم��ن س��يطرة 

الوحدات الكردية.

احل�ضكة: خزان القمح ال�ضوري، بني الرتحيل و�ضوء التخزين
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هيك رح ن�ضمع
»س��معت موخ��ا ش��و طري��ش«، فق��رة ضمن 
البرنام��ج الصباح��ي عل��ى )ص��وت راية(. 
الفقرة تعتمد على حوار بين شخصيتين 
بقال��ب كوميدي ناقد لبع��ض الظواهر 
الس��ورية الت��ي ال تبتعد عن المش��هد 
السياسي والعسكري في البالد. يوميًا 
في الساعة العاشرة وخمس وأربعين 
برنام��ج  ضم��ن  صباح��ًا  دقيق��ة 
صباحكن سوري على )صوت راية(.

 • • •
استطالع آراء الس��وريين حول أهم ما يشغل الشارع 
الس��وري كل يوم، تفت��ح )روزنة( هواءه��ا ألكثر من 
100 س��وري من مناط��ق مختلفة من الب��الد ليعبروا 
عن آرائهم وأفكارهم بحرية. عبر راديو روزنة يوميًا 

الواحدة والربع، ويعاد عند الثانية والنصف ظهرًا.
 • • •

برنام��ج يعُنى بآخر التطورات الميدانية العس��كرية، 
وأه��م العملي��ات النوعي��ة، ويهدف إلى رس��م صورة 
عس��كرية متكامل��ة، م��ن خ��الل التعري��ف بجغرافيا 
المعارك وأبرز أطرافها، والخطط المعتمدة واألسلحة 
المس��تخدمة. ويس��تضيف البرنام��ج ضباط��ًا وق��ادًة 
ثوريين وإعالميين على اطالع بالمواضيع المطروحة. 

كل ثالثاء السابعة مساء عبر راديو )حارة(

هيك �ضمعنا
في الحلقة السادس��ة والثالثي��ن من برنامج »من قل��ب البلد« على إذاعة 
)س��وريالي(، ع��رض البرنام��ج قصة فتاة ق��ال إنها امتهن��ت الدعارة في 
جامع��ة دمش��ق، وع��رض صوتها بع��د أن عدّله ك��ي ال نتع��رف عليها. 
الحلقة قالت إن الظروف االجتماعية واالقتصادية التي تعيش��ها س��وريا 
الي��وم أجب��رت الضيفة على امته��ان الدعارة، فيما س��ردت هي قصتها، 
كان المق��دم يعل��ق على ما تقول كأنها ظاهرة انتش��رت في البالد كلها، 

معممًا الحالة الفردية، التي ال نشكك في مصداقيتها، وكأنها ظاهرة عامة 
بين فتيات جامعة دمش��ق. الزمالء في )سوريالي(، تذكروا فقط ما يقوله إعالم النظام عن 
الالجئات الس��وريات في دول الج��وار، وقارنوا بين ما قدمتم وما قدموا، إذا وجدتم تش��ابهًا 

فنحن على يقين بأنه غير مقصود.
 • • •

كم هو جميل برنامج »تويت فيس« عبر إذاعة )نس��ائم س��وريا(، البرنامج الذي يعرض لنا 
أبرز ما كتبه الناش��طون والناش��طات على مواقع التواصل االجتماعي ب��كل كوميديا العالم 
الممكن��ة، ال يحرمنا أبدًا من متابعة تلك »البوس��تات« المذهلة على مواقع التواصل، يذهب 
بن��ا من جديد إلى الهامش الس��وري المنفصل عن الواقع بع��د أن حاولنا الهروب منه باتجاه 
المذياع، ثم إنه ومن جديد س��وريا بخير، هكذا تقول الموس��يقى الفرحة التي ترافق قراءة 
البوستات، وكذلك تفعل نبرة المذيع السعيد، سوريا بخير »سلوغن« مناسب لهذا البرنامج.

 • • •
فضيلة الش��يخ )محمد حمادة( هنالك شاب دائم النظر إلى النساء بالحرام، ماذا توجه له من 
رس��الة؟ س��أل المذيع في راديو )الكل( ضيفه، قال الضيف: أتوجه له بقلب محب، إن أعداءنا 
أرادوا أن يحولوا شبابنا إلى لصوص ألعراضنا، ثم تحدث الشيخ عن ضرورة أن تقوم النساء 
بحف��ظ فروجهن، واس��تطرد الضيف بذلك وأغرق في الحض عل��ى االبتعاد عن الزنا. نذكر 
م��ن جديد بأن رجال دين الس��لطة أغرقونا بمثل هذا الكالم ط��وال عقود، ومن المفترض 
الي��وم أن رج��ال الدين قد توجهوا ب��كل ما لديهم من علم لخدمة األم��ة والحديث في صلب 

قضاياها وهمومها.

تعّرف عن قرب على ب�ضام القا�ضي
  معتز أسامة

ضجت مواق��ع التواصل االجتماع��ي خالل األيام 
الماضية بما نشرة بس��ام القاضي، الذي يعرِّف 
عن نفس��ه بأنّه ناش��ط في مجال حقوق المرأة 
والطفل، عن ضحايا قوارب الهجرة غير الشرعية 
الذي��ن قض��وا ف��ي البح��ر األبيض المتوس��ط، 
معتب��رًا أنهم يس��تحقون هذا المصي��ر، ومعلنًا 

"الشماتة" فيهم بال أي مواربة.
حين تعرفت على بس��ام القاض��ي للمرة األولى 
ع��ام 2008 كان الرجل من القلة الذين يدافعون 
ع��ن حقوق الم��رأة والطف��ل في س��وريا، كثير 
الصدام مع رجال الدين واألمن، ومعتقل س��ابق 
لس��نوات في س��جون النظام بتهمة االنتماء إلى 
مجموع��ة العم��ل الش��يوعي المحظ��ورة، فيما 
كان��ت أش��هر مواجهاته مع الس��لطة ق��د وقعت 
عام 2010 حين وقف مع عدة ش��خصيات سورية 
ضد مش��روع قانون األحوال الش��خصية، مسميًا 
إي��اه بالقان��ون األس��ود أو مش��روع "طالب��ان". 
المش��روع بق��ي مش��روعًا ول��م ي��رَ الن��ور بعد 
مواجهات س��خّر فيها القصر الجمهوري "وسائل 
اإلعالم ومؤسسات المجتمع األهلي" كي ترفض 
المش��روع وال يق��ع ه��و - أي القص��ر - في حرج 
م��ع واضع��ي المش��روع "وزارة األوق��اف ووزارة 
العدل ومجموعة من رجال الدين الدمش��قيين". 
وبش��كل سريع، مشروع القانون كان ينص مثاًل 
عل��ى أن الرجل المس��لم إذا م��ا أدى اليمين أمام 
المحكم��ة على أن أي فتاة مس��يحية هي زوجته 
فلن تستطيع المحكمة إال أن تصادق على ذلك، 
فيما كان المسيحيون يسمون بموجب المشروع 

ب� "أهل الذمة".
مع الوق��ت، وبعد اعتقال دام س��اعات في صيف 
2011، ظه��ر وجه مختلف تمام��ًا للقاضي، وجه 
يقدس الحذاء العس��كري ويعت��ز به ويعدّ رجال 
المخاب��رات الذين عذبوه لس��نوات ف��ي اعتقاله 
األول مث��ااًل "للوطني��ة واإلخ��الص والدفاع عن 
الوطن". غرد القاض��ي مرارًا وتكرارًا حول ذلك، 
فشتم الش��هداء وعدّ الس��وريين رعاعًا وجهلة، 

وكتب رس��الة ش��هيرة لبش��ار األسد س��ماه فيها 
بعض��و مجل��س الحكم ف��ي س��وريا، ووزع تهم 
اإلرهاب والش��ذوذ والصهيونية على المعارضة 
والم��واالة بالقدر نفس��ه. اصطدم م��ع المواالة 
وحكوم��ات النظ��ام م��رارًا وتك��رارًا تحت ش��عار 
الدفاع عن "الجندي الس��وري البطل"، وس��اهم 
في تأسيس حزب مجد نيازي صديقته المقربة.

السياس��ية  المعارض��ة  ق��ادة  القاض��ي  يته��م 
بالعمالة للغرب في الوقت الذي يتقاضى هو فيه 
مبالغ طائلة من دول أوربية لمصلحة مش��روعه 
مع الناش��طة مي أبو غزال��ة "الرياض الدامجة"، 
المش��روع الذي بدأه قبل عام 2011، كاد ينتهي 
حي��ن وص��ل الموق��ف السياس��ي للقاض��ي إلى 
المنظم��ة الراعي��ة فه��ددت بوق��ف التمويل إذا 
ل��م يصم��ت القاضي، فم��ا كان من��ه إال أن أقال 
الموظفي��ن ف��ي المش��روع جميعه��م، محتفظًا 
بالرواتب واألجور الت��ي كانت قد وصلت بالفعل 

من المنظمة الدولية، بالتواطؤ مع )أبو غزالة(.
تته��م مقربات م��ن القاضي ومم��ن عرفنه في 
فترة م��ا قبل الثورة - أي في أي��ام "نضاله" من 
أجل حقوق المرأة - بالتحرش الجنس��ي اللفظي 
عل��ى األقل، فيم��ا ال ي��زال ممنوعًا من الس��فر 
بموج��ب ق��رار قديم ص��در بحقه، ومج��ردًا من 
حقوقه المدنية كلها، ومنها الحق في الترشح أو 
االنتخ��اب، وهذا لم يمنعه م��ن تأييد االنتخابات 
الرئاس��ية الهزلية ع��ام 2014، معتبرًا أن من ال 

ينتخب هو خائن وجب قتله.
خس��ر القاض��ي رفاق��ه وأصدق��اءه كلهم خالل 
الس��نوات األخيرة، حت��ى إن بعضهم تحولوا إلى 
أعداء وخونة، منهم منى غانم نائب رئيس تيار 
بن��اء الدول��ة، ود. محمد الدندل عض��و االئتالف 
الوطني الس��وري، الذي كان اشتبك مع القاضي 
وتالس��نا في ع��ام 2011 أثناء نق��اش مبكر عن 
األح��داث في س��وريا، فالقاض��ي انطل��ق دائمًا 
م��ن فكرة أن الس��الح كان حاضرًا م��ن اللحظات 

األول��ى للحراك في الب��الد، وأن الطائفة العلوية 
مس��تهدفة في وجوده��ا في الب��الد، فيما بقيت 
أس��ماء كفتارو أس��تاذة الش��ريعة العدو القديم 
عل��ى التصنيف نفس��ه من قب��ل القاضي، فهي 

وهابية متآمرة على القاضي.
وق��ف القاض��ي ف��ي الس��نوات األرب��ع الماضية 
ضد كل ش��يء، م��ن النظ��ام والمعارضة والحل 
السياس��ي أو العس��كري والمؤتمرات في الداخل 
والخ��ارج. ع��ارض التحري��ر والتطهي��ر والتقدم 
والتراجع، ولم يعرف أحدٌ ما الذي يريده تمامًا أو 
في أي صف سياس��ي يقف! فيما قدّس وبشكل 
يوم��ي عناص��ر الجي��ش وتبن��ى "بطوالته��م" 
وقصصهم التي رواها نق��اًل عنهم، ووعد مرارًا 
بحمل الس��الح في وجه الثورة التي أّلف لها اسمًا 
طوي��اًل ونابيًا، ونش��ر مقاالت عدة حملت أش��نع 
األلفاظ وأكثرها بذاءة، وكثيرًا ما تتشابه أفكاره 
ف��ي طريق��ة طرحها وزاوي��ة تناولها مع أس��ماء 
معارض��ة المعة في مواقع التواصل االجتماعي، 
في رفض كل ش��يء وش��تم كل ش��يء، ضمن 

عقلية إقصائية ال حدود لها.
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يف ق�ضية فك الرتباط و�ضراع البقاء وامل�ضتقبل:
هل تخلع الن�ضرة جلباب القاعدة؟

  عقيل حسين

حفل��ت الس��احة اإلعالمية ومواق��ع التواصل 
االجتماعي مؤخرًا بنقاشات وتصريحات مثيرة 
حول قضية فك ارتباط جبهة النصرة بتنظيم 
القاعدة، في توقيت يبدو غاية في الحساسية 
بالنس��بة للثورة في سوريا، إذ تجري ترتيبات 
واسعة - كما أصبح معلومًا - إلحداث تغييرات 
في التعاطي اإلقليمي والدولي على األرض. 
الالف��ت في األم��ر أن البحث ف��ي القضية لم 
يقتصر على النص��رة والفصائل األخرى، بل 
هو بح��ث يجري على المس��تويات كلها داخل 
الجبه��ة، حي��ث يس��ود انقس��ام بي��ن القادة 
والمنظري��ن فيها حول ض��رورة فك االرتباط 
من عدمه، وكيفية التعاطي مع هذه القضية، 
التي تض��ع النصرة اليوم، بل والقوى األخرى 

جميعها في سوريا على مفترق طرق. 
لم يعد خافي��ًا، بعد عملية عاصفة الحزم في 
اليم��ن، أن ترتيب��ات جديدة تع��د للتدخل في 
سوريا عسكريًا، من قبل دول إقليمية )داعمة 
للث��ورة(، بغ��ض النظر ع��ن مس��تويات هذا 

التدخل، وكيفيته وآلياته. 
ولعل الزيارة العلنية التي قام بها قائد جيش 
اإلسالم، المحسوب على الس��عودية، زهران 
عل��وش إلى تركي��ا مؤخ��رًا، واللق��اءات التي 
عقدها مع عدد من المبعوثين والمس��ؤولين 
والق��ادة م��ن ع��دة دول )كم��ا قي��ل(، تنق��ل 
التق��ارب الس��عودي - الترك��ي فيم��ا يخ��ص 
القضية الس��ورية إلى مرحل��ة الحقيقة، بعد 

أن كان مجرد تكهنات وتصريحات. 
ومقابل وجود قائدٍ محس��وب على السعودية 
ف��ي أنق��رة فإن م��ن المهم اإلش��ارة هنا إلى 
حقيق��ة االنس��جام ف��ي المصالح حت��ى اآلن 
بين تركيا وجبه��ة النصرة، وهو أمر لم يكن 
للنص��رة أن تحق��ق القض��اء عل��ى فصيلين 
عس��كريين محس��وبين على الس��عودية في 
شمال سوريا أخيرًا )جبهة ثوار سوريا وحركة 

حزم( من دونه. 
تط��ور كبير ج��دًا، ينق��ل بدوره االس��تحقاق 
اإلقليمي القادم في سوريا من حيز التحليالت 
والتوقع��ات إلى االس��تعداد لوض��ع اليد على 
المقب��ض، وهو م��ا يب��دو أن الواق��ع تجاوزه 
أيض��ًا، وصواًل إلى فت��ح الباب ووضع أول قدم 
قوي��ة )وفق التص��ور الجدي��د( ف��ي الداخل، 
م��ن خالل الدع��م االس��تثنائي ال��ذي حظيت 
ب��ه الفصائل العس��كرية مؤخ��رًا، وأنتج قوة 
موح��دة تنظيمًا باس��م جي��ش الفتح، حققت 

حتى اآلن تقدمًا كبيرًا في الشمال. 
لك��ن اتفاق المصالح بي��ن النصرة وتركيا، ال 
يقارن أمام العالقة القوية بين أنقرة وحركة 
أحرار الشام، التي عادت قوية جدًا اليوم، وهو 
أمر يرش��ح الحركة للقيام ب��دور البطولة في 
الشمال، حال اتخاذ أي قرار من الدول العربية 
وتركيا في التدخل المباشر فعاًل، مقابل منح 
هذا الدور لجيش اإلسالم في دمشق وريفها، 

وللجيش الحر القوي جنوبًا في حوران. 
وإذا كان الجمي��ع قد فهم من البيانات األربعة 

التي أصدرتها تجمعات الجيش الحر الرئيسة 
في درع��ا، وأعلن��ت فيه��ا المقاطع��ة لجبهة 
النص��رة، مؤش��رًا عل��ى بداي��ة ف��رز صري��ح 
بين القوى العس��كرية عل��ى األرض، تمهيدًا 
العتمادها رس��ميًا ف��ي أي تحرك واس��ع ضد 
الق��وي  العس��كري  المؤش��ر  ف��إن  النظ��ام، 
على ه��ذه التحضي��رات، والذي ل��م ينتبه له 
الكثي��رون، يأتي من منطق��ة القلمون، التي 
فتح فيها تنظيم الدولة مؤخرًا معركة واسعة، 
كهج��وم اس��تباقي هدف��ه قطع ط��رق إمداد 
الفصائل بين الحدود األردنية وريف دمشق، 
عب��ر الطري��ق الصحراوي الممتد م��ن البتراء 
إلى المحسى شمال شرق حمص، وهي طرق 
توفر السالح والذخيرة والمؤن للغوطة وريف 
حمص الخارج عن سيطرة النظام، كما يمكن 
اس��تخدامها بش��كل عكس��ي من قب��ل هذه 
الفصائل )من الش��مال إلى الجنوب( في حال 
تقدمت أكثر في البادية على حس��اب داعش، 
وهو ما يخش��اه التنظيم ويحاول استباقه من 

خالل هذه المعركة. 
وإذا م��ا صحت األخبار التي تحدثت عن النجاح 
ف��ي تج��اوز االنعكاس��ات الس��لبية لبيان��ات 
الجي��ش الحر ف��ي درعا حول جبه��ة النصرة، 
ف��إن ه��ذا مؤش��ر عل��ى أن النص��رة فهم��ت 
الرس��ائل بوض��وح. وعليه، فليس مس��تغربًا 
أن ال يك��ون للجبهة أي رد فعل )حتى إعالميًا( 

على تلك البيانات. 
واس��تيعاب الجبه��ة له��ذه الرس��ائل لم يكن 
ليتحقق، أو ليترجم من قبلها بهذا الشكل، لو 
أنه ج��اء فقط عبر البريد األردني، األمر الذي 
يدل مرة أخرى على أن الرسائل نفسها وردت 

من مصادر أخرى، وإن كان بشكل مختلف. 
م��ن ه��ذا المنطل��ق يج��ري تفس��ير الحديث 
النص��رة  ارتب��اط  ع��ن  الي��وم  المتصاع��د 
بالقاع��دة، وإمكاني��ة فك��ه أو ضرورته، حتى 

داخ��ل الجبهة نفس��ها كما قلن��ا، إذ تم تداول 
العدي��د م��ن األخبار عن ب��دء قي��ادة النصرة 
حملة دروس ش��رعية لعناصره��ا في قضية 
)المفاس��د والمصال��ح(، األمر ال��ذي يرى فيه 
الكثي��رون تمهي��دًا من قي��ادة النصرة إلعالن 

قادم عن فك ارتباطها بتنظيم القاعدة. 
وعل��ى خط��ورة األم��ر داخلي��ًا عل��ى الجبهة، 
ف��إن ه��ذه المس��ألة ل��م تك��ن ولي��دة اليوم 
ف��ي الحقيقة، ب��ل دائمًا م��ا كان الحديث عن 
االرتب��اط بالقاع��دة مث��ار جدل داخ��ل جبهة 
النص��رة، وب��دأ أص��اًل من��ذ مناقش��ة إع��الن 
البيع��ة ألمي��ر القاع��دة، ردًا عل��ى إعالن أبي 
بك��ر البغدادي )الدولة اإلس��المية في العراق 

والشام( في نيسان 2013. 
لك��ن ذل��ك ال يعني أن األمر س��يكون يس��يرًا 
عل��ى النص��رة، ب��ل إن مخاطر اإلق��دام على 
هذه الخط��وة اآلن معتبرة فعاًل على التنظيم 
وتماس��كه الداخل��ي، فلي��س من الس��هل أن 
يت��م التخلي ع��ن الرمز الرئي��س الذي حفظ 
الجماعة بعد أن كادت تنهار مع إعالن )الدولة 
اإلس��المية(، وهو الرمز ال��ذي زاد من قيمته 
تركيز قادة النصرة وشرعييها على هذا الرمز 
وتمجي��ده طوال عامين، بعد أن ش��كل عامل 
جذب وإقناع قوي، بل وش��رعية أيضًا للنصرة 

بوصفه تنظيمًا جهاديًا. 
وإذا كان��ت قي��ادة الجبهة ق��د تصرفت طوال 
الماضي��ة ب��ذكاء منقط��ع  الس��نوات األرب��ع 
النظير، حفظ لها استمرارية التنظيم وتنامي 
قوته وانتش��اره، ف��إن تحديًا صعب��ًا يواجهها 
الي��وم أم��ام امتح��ان مصي��ري ب��كل معنى 
الكلمة، يضعها أمام خيارات صعبة جدًا، يبدو 
أن أقله��ا إيالم��ًا هو إعالن ف��ك االرتباط عن 

القاعدة.. 
ولك��ن لم��اذا ه��و الخي��ار األفضل بالنس��بة 

للنصرة؟!
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اأحد موؤ�ض�ضي البعث واأول من هجاه
�ضامي اجلندي 1920 - 1995

»أصبح البعثيون بال بعث، والبعث بال بعثيين: 
أيديهم مصبوغة بالدم والعار يتسابقون إلى 

القتل والظلم والركوع أمام مهماز الجزمة«.
»بقي أن نس��أل من ه��و المتهم، الجواب: كل 
الن��اس، فتقرير بس��يط على ورق��ة من أحد 
الرف��اق، تب��دأ: بأم��ة عربية واح��دة، وتنتهي 
بالخلود لرس��التنا، يعني شهورًا في الزنزانة، 

ثم إنسانًا يُحطم مدى الحياة«. 
نحتفي بالطبيب والسياس��ي واألديب المتنور 
»س��امي الجندي«، الذي اكتش��ف مبكرًا زيف 
ادعاءات حزب البعث الذي حكم سوريا لعقود، 
وآث��ر االنس��حاب والت��واري بعيدًا ع��ن مماألة 

الدكتاتور. 
ولد س��امي الجندي في الس��لمية عام 1920، 
والسلمية لمن ال يعرفها مدينٌة للعلم والثقافة 
والعيش المشترك، وآل الجندي أعرق أسرها، 
بي��ت م��ن بي��وت العل��م والثقاف��ة والتن��وع 
الطائف��ي في العائلة نفس��ها. يق��ول الجندي 
عن طفولت��ه: »كلما نمت حلمت بذلك الطفل 
الصغي��ر اللع��اب، أراه يقطف زه��ر الوحواج، 
يرك��ض مع كلب��ه الق��وي وراء األرنب، يبحث 
بعصا عن العقارب، يغس��ل خروفه بالساقية، 
أو يعود من الكرم مع الش��مس وجحشه ينوء 
بالعن��ب، يق��رأ وهو راك��ب معلق��ة عمرو بن 
كلثوم، يحفظ عش��رة أبيات ك��ي يلقيها على 
مس��مع أبيه، أو كان عقابه الضرب، أراه قابعًا 
م��ع أخوت��ه الصغار وق��د حملق بأمه يس��تمع 
إليه��ا تروي قصص أبي زي��د الهاللي وعنترة 
والزبي��ر وذي يزن، أو يقلد رواية جدته ش��عر 
الف��ارض، حتى إذا يفع قلي��اًل روى إلخوته ما 
حفظه عن ظهر قلب من اإللياذة، يلقيها إلقاء 

رواة القصص في المقاهي«. 
تلق��ى علوم��ه األولية ف��ي الس��لمية وانتقل 
بعده��ا إلى حم��ص، حيث درس في مدرس��ة 
اللغ��ة  اتق��ن  وهن��اك  األرثوذك��س،  ال��روم 
الفرنس��ية، ثم انتقل إلى الجامعة الس��ورية 
»جامعة دمش��ق«، ودرس طب األسنان فيها، 
وتخ��رج ع��ام 1944. وخالل حيات��ه الجامعية 
في األربعينيات تعرف على الحياة السياس��ية 
في الجامعة، مركز القرار والثقافة والسياسة 
في البالد. وفي دمش��ق أيضًا تعرف إلى زكي 
األرس��وزي، األب الروحي لح��زب البعث، الذي 
درس الفلس��فة في الس��وربون في باريس، 
وس��كن دمشق تاركًا لواء إس��كندرون بعد أن 

ضمته تركيا عام 1939. 
بعد تخرجه عاد الجندي إلى الس��لمية ليفتتح 
عيادت��ه هن��اك، ول��م تنقط��ع عالقت��ه م��ع 
العاصم��ة التي بقي يتردد عليه��ا دوريًا للقاء 
الساس��ة والمش��اركة في بعض النش��اطات. 
كما انتس��ب مبكرًا إل��ى حزب البع��ث العربي 
االش��تراكي إيمان��ًا من��ه بطروح��ات الوح��دة 

والحرية واالشتراكية. 
عام 1958 كان الجندي من أش��د المتحمسين 
للوحدة، وخاللها كان عضوًا في مجلس األمة 
ومديرًا للدعاية واألنباء في اإلقليم الشمالي. 

ومع قيام حركة االنفصال س��ارع الجندي إلى 
تش��كيل حركة الوحدويين االشتراكيين، التي 
ضم��ت في صفوفها بعثيين وناصريين لس��د 
الف��راغ الناج��م عن ح��ل األحزاب في س��وريا 
قبي��ل الوح��دة. وكون��ه األمين الع��ام لحركة 
الوحدويي��ن االش��تراكيين ومن أش��د خصوم 
االنفص��ال اعتُق��ل وأودع س��جن المزة. وعن 
ه��ذه المرحل��ة يق��ول: »عندما دخلت س��جن 
الم��زة عام 1962، أخذني الذين جاءوا بي من 
فرع المخابرات إلى غرفة رقيب الس��جن، كان 
ي��أكل، فنظرت بشَ��رَهٍ إل��ى مائدته، مضى 
عل��ي يوم��ان ب��ال أكل، ق��ال: تفض��ل، قلت: 
ش��كرًا، وأذن لي بالجلوس على كرسي ريثما 
ينتهي من غدائه ثم جرى التسليم واالستالم 

وأصبحت تابعًا له. 
قال لي: أعطني كل م��ا لديك ولم يبقَ معي 
غير قلٍم ف��ي بنطالي دخل معي إلى الزنزانة 
فذهب جوعي، س��مح لي بعد أي��ام بالتدخين 
فعم��دت إل��ى ورق عل��ب الس��جائر أمس��دها 
ث��م أكت��ب عليه��ا، وذات ي��وم اكتش��ف أمري 
فصودرت أوراقي، وعندما صرت وزيرًا طالبت 

بها فرُدّت إلي«. 
م��ع انق��الب حزب البع��ث في الثام��ن من آذار 
ع��ام 1963 وتس��لمه زم��ام الحك��م، أصب��ح 
سامي الجندي عضوًا في مجلس قيادة الثورة 
وناطقًا رس��ميًا باسمه، وُكلِّف بوزارة الثقافة، 
وعاد إلى صفوف حزب البعث معتبرًا أن حركة 
الوحدويي��ن ش��كلت خالل مرحلة ح��لِّ الحزب 

وانتهى دورها بعودة نشاطه. 
ع��ام 1963 أيض��ًا، وعل��ى إثر انقالب جاس��م 
علوان الفاش��ل وارتف��اع وتيرة الش��قاق في 
صفوف حزب البعث، رأى الكثيرون في سامي 
الجندي القريب من جناحي الحزب حاًل، وُطلب 
منه تش��كيل الوزارة، إال أنه اس��تقال واعتذر 
عن تش��كيل الحكومة نتيجًة لتدخالت اللجنة 
العس��كرية وفرضها أسماء للحقائب الوزارية، 
وأص��در بيان��ًا ألق��اه عب��ر تلفزي��ون وإذاع��ة 
دمش��ق، يبيّن فيه رغبته، وقد لخصه ببيتين 

من الشعر:
م��ا قلتَ أنتْ وال س�������معتُ أنا // هذا حديٌث 

ال يَليقُ بنا
إنَّ الك��رامَ إذا صحبْتَهُمْ // سَ��تَروا القبيحَ 

وأظهروا الحَسَنا
اختي��ر الجن��دي بعده��ا وزي��رًا لإلع��الم ف��ي 
حكوم��ة »صالح البيطار«، وش��ارك في جميع 
الوف��ود التي ناقش��ت مس��ألة إع��ادة الوحدة 
بي��ن س��وريا ومصر م��ن دون ج��دوى، إال أنه 
س��رعان ما اكتش��ف زي��ف ادع��اءات البعثيين 
بالوح��دة والحري��ة، وق��دم الحق��ًا ف��ي كتابه 
البعث الش��هادة األب��رز عن نظ��ام البعث في 
س��وريا قائاًل: »في استوديو التجربة، رأيت ما 
ال يصدق��ه العقل، فق��د رأى أعضاء المحكمة 
أن يش��ترك الش��عب بمباذله��م، ف��ال تفوت��ه 
مس��رات النصر، فعمدوا إلى تسجيل مشاهد 
اإلعدام من المهجع إلى الخشبة، عملية عصب 

العيني��ن، واألمر بإطالق النار، ثم يندلق الدم 
من الفم، وتنطوي الركبتان، وينحني الجس��د 
إل��ى األمام، بع��د أن تتراخى الحبال نفس��ها، 
خرجتُ ولم أقل ش��يئًا، فسألني أحد الضباط 
مس��رورًا: كيف رأيت يا دكتور، قلت: أهذا هو 

البعث. 
قال: لم أفهم، أجبت: ولن تفهم، وإذا باألستاذ 
ص��الح البيط��ار يدخ��ل الهث��ًا، قال ل��ي: هل 
صُوِّرت فعاًل مشاهد اإلعدام، قلت: نعم، قال 
للضب��اط الموجودين: إياكم أن تُنش��ر، فقد 
تس��بب لنا قضي��ة عالمية، وظ��ل هناك حتى 
قصّ المختصون كل المشاهد المثيرة، ولكن 
بعض تلك الصور تسربت إلى خارج سورية«. 
ث��م يتابع الجندي قائاًل: “كنا نس��مع أنها أزمة 
تمر، وأن الس��جناء يرفلون ف��ي نعيم مقيم، 
نا، ثم علمنا بعد  فال ضرب وال تعذيب، وصدّقَّ
شهور عديدة، أن الرفاق تعودوا عادات جديدة، 
فصاروا عندما يملون الحياة الرتيبة، يذهبون 
إلى سجن المزة، فتفرش الموائد وتدور الراح 
ويؤت��ى بالمتهمي��ن للتحقي��ق ومن ث��م تبدأ 
الطقوس الثوري��ة، إذ يتفننون ويبدعون في 
كل ي��وم رائعة جدي��دة، وأظن أن الدوالب من 

اكتشافات آذار. 
ل��م يكن أم��ام الجن��دي إال الوق��وف في وجه 
العس��كر والمطالبة بإعادة الثورة إلى مبادئها 
األول��ى، وكان رد الطغم��ة الحاكم��ة واضحًا، 
إذ زاره ف��ي مكتب��ه ب��وزارة اإلع��الم رئي��س 
الجمهوري��ة أمين الحاف��ظ طالبًا من��ه انتقاء 
س��فارة من قائمة الس��فارات الش��اغرة التي 
وضعها أمام��ه، فاختار باريس التي بقي فيها 

حتى عام 1986. 
بعد نكسة حزيران المدوية عام 1967 تعالت 
األص��وات في داخل س��وريا مطالب��ًة بالتغيير 
والتحقي��ق في أس��باب الهزيمة، وُطرح اس��م 
الجن��دي للع��ودة إلى البالد وتش��كيل حكومة 
ائتالفي��ة، فم��ا كان م��ن حكام دمش��ق إال أن 
اس��تدعوا الجن��دي وأودع��وه س��جن القلع��ة 
ألربعة أش��هر ليخرج بعدها مع أم��ٍر بمغادرة 

األراضي السورية. 
توج��ه الجن��دي إل��ى تون��س طبيبًا، ث��م عاد 
لالس��تقرار ف��ي بي��روت ليب��دأ قص��ة النجاح 
كأديٍب ومفكر. وفي ع��ام 1982 تدمّر منزله 
جنوبي العاصمة بيروت وُأحرقت مكتبتُه على 
أثر االجتياح اإلس��رائيلي، فسُ��مح له بالعودة 
إلى مس��قط رأس��ه س��لمية، وهن��اك أمضى 

سنواته األخيرة ليرحل بصمت عام 1995. 
بعي��دًا ع��ن كتاباته السياس��ية الرائدة، والتي 
ش��كلت صفع��ًة للنظ��ام الحاكم في س��وريا، 
العربي��ة بمؤلف��ات  المكتب��ة  الجن��دي  أث��رى 
وتراجم، نذكر منها: كتاب »عرب ويهود« الذي 
قدم له الملك حس��ين بن طالل، كس��رة خبز، 
صديقي الي��اس، أحداث ف��ي المنفى، أتحدى 
وأتّهم، رواية س��ليمان قصة ح��ارس الكلب، 

إضافًة إلى ترجمته ألمهات األدب الالتيني.

  ياسر مرزوق
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دانييل لوغاك:
�ضورية يف عهدة اجلرنال الأ�ضد

»للحكوم��ة ذراع طويل��ة وذراع قصيرة، الطويلة ه��ي لألخذ، وتصل إلى 
كل مكان، القصيرة هي للعطاء ولكنها تصل فقط للقريبين جدًا«.

»س��وريا في عهدة الجنرال األس��د«، ترجمٌة مميزة لحافظ األسد، الالعب 
األساس��ي في تاريخ س��وريا منذ الثامن من آذار عام 1963 يوم االنقالب 
العس��كري الذي قاده العقيد غير الحزبي »زياد الحريري«، وس��مي الحقًا 
ثورة البعث، ويوم عودة المقدم المُس��رَّح حافظ األس��د إلى الجيش من 

وظيفته بوزارة االقتصاد، إلى أواخر عام 1991 تاريخ صدور الكتاب. 
يرص��د دانييل لوغاك بموضوعية الفتة مس��يرة الجنرال ليوثق بالمراجع 
طفولته وخلفيته االجتماعية والسياسية واالقتصادية والعقائدية، مرورًا 
بالصفق��ات التي عقدها لالس��تحواذ على رق��اب الس��وريين واللبنانيين 
الحق��ًا، وس��ط تواطؤ عرب��ي وغرب��ي ملفت، لتُقدِّم س��ورية، بحس��ب 
تعبي��ره، الص��ورة األكثر رثاًء في العالم العربي كل��ه، ولتتصدر األنظمة 

األكثر قساوًة في العالم كله. 
بحس��ب لوغاك، ومنذ نهاية الس��بعينات من القرن الماضي تعدّ س��وريا 
»دكتاتورية شرس��ة أو عش��ًا لإلرهابيي��ن«، بموازاة ذلك يتمتع رئيس��ها 
الجنرال حافظ األسد غالبًا بتقديٍر مسبٍق حسن، ومن النادر أن تجد رجال 
دولة أو مس��ؤولين سياس��يين أوروبيين أو أمريكان لم يكيلوا له المديح، 
حت��ى لو كان باردًا، منذ عقدين من الزمن، وفي معرض ذكرهم لطبيعة 

نظامه الذي ال مناص منه. 
كبار هذا العالم كلهم من الرئيس نيكسون إلى الرئيس جورج بوش األب 
إلى هنري كيس��نجر إلى الرئيس فاليري جسكار دستان، مرورًا بالرئيس 
فرانس��وا ميتران أو جيمس بيكر، وزير خارجية الواليات المتحدة األسبق. 
حيوا كلهم، في مناس��بةٍ أو أخرى، »حكمة« وذكاء أو واقعية الرجل الذي 
يرس��م منذ عام 1970 أقدار هذا البلد بعدد س��كانه االثني عشر مليونًا، 

ومساحته التي تقرب مساحة بريطانيا العظمى. 
وفي عام 1976 أجمع العالم الغربي كله على تقدير التدخل السوري في 
لبنان، ومن دون إبداء اهتمام بمن بدأ بالمناورات المش��رقية التي جعلت 
جيش األس��د يس��تقر في الواقع في أنح��اء لبنان كلها، باس��تثناء جنوبه 
بس��بب الفيتو اإلس��رائيلي. هن��أ األمريكان واألوروبي��ون بعضهم بعضًا 
مع قدٍر من الصالفة والس��ذاجة لوجود الجيش الس��وري في لبنان، الذي 
بحس��ب رأيهم سيسمح أخيرًا للبنان »باستعادة س��يادته« و«إعادة األمن 

والنظام« إلى معظم أجزاء الكيان الوطني اللبناني. 
في شباط عام 1987، وبعدما ُطرد الجنود السوريون من بيروت بأسلوٍب 
م��ذل »م��ن دون أمجاد«، عادوا إل��ى لبنان خالل الغزو اإلس��رائيلي إلنهاء 
المواجهات المس��تمرة للميليش��يات اللبناني��ة فيما بينه��ا، أو بينها وبين 
المنظمات الفلسطينية. لم يجد الغرب شيئًا يقوله أو يعيد قوله، ولم يكن 
عند أحدٍ الش��جاعة ليذكر أنه قبل أش��هٍر كانت أجهزة األمن واالستطالع 
الس��ورية تزي��د النار وق��ودًا بتس��ليحها لحلفائها الش��يعة اللبنانيين في 

حركة أمل، آملين تصفية الموالين لياسر عرفات. 
كذلك نس��ي الغربيون أيضًا اغتيال بش��ير الجميل ف��ي أيلول عام 1982 
عل��ى يد عميِل مواٍل للس��وريين، أو أكث��ر من ذلك الدور ال��ذي قامت به 
س��وريا في إيصال قوة مهمة من الحرس الث��وري اإليراني وغيرهم من 

المتطرفين اإليرانيين إلى لبنان. 
يضي��ف لوغ��اك أنَّ جرائم األس��د في لبن��ان قائمٌة بما ح��دث في الداخل 
السوري من انتهاكات وجرائم على مسمع ومرأى الغرب، وبتواطؤ واضح، 
وهي: من 150 إلى 200 قتيل في 9 و10 آذار عام 1980 في مذبحة جسر 
الشغور، وبين ألف وألفين قتلوا عام 1980 في حوادث حلب خالل إعادتها 

إلى صوابه��ا، و600 قتل��وا يوم 27 
حزيران عام 1980 في سجن تدمر، 
ونحو 400 قتلوا في حماه ما بين 23 
– 26 نيس��ان ع��ام 1981، والختتام 
هذه السلس��لة المخيفة من عمليات 
القتل، أذك��ر مذابح حم��اه المرعبة 
في ش��هر ش��باط عام 1982، والتي 
أدت إلى مقتل ما بين عش��رين إلى 

ثالثين ألفًا من سكانها. 
ف��ي الخت��ام ق��راءة ش��هادة لوغاك 
ع��ن  واضح��ة  تفس��يراتٍ  تعط��ي 
اس��تمرار نظ��ام األس��د االب��ن في 
مواجهة ثورةٍ شعبية قل مثيلها في 
المنطقة والعالم، وتقدم تصوراتٍ 
واضح��ة لكيفي��ة بناء نظام األس��د 

الذي أورثه لخليفته. 
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مهرجان حم�ش الأول لالأفالم الت�ضجيلية

أقيم المهرجان في حي 
الوعر بمدينة حمص، 

وكانت المشاركة بعدة 
أفالم وثائقية تنقل 

صورة سوريا الراهنة، 
والوضع الذي يعيشه 

السوريون بسبب 
الحرب. 

افتت��ح المهرج��ان بع��رض فيلم »اغتي��ال حلب« من إنتاج ش��بكة 
الجزي��رة، وفي الي��وم الثاني عرض فيلم »دفاتر العش��اق«، بينما 
خصّص اليوم الثالث لعرض األفالم المش��اركة بمس��ابقة أفضل 
فيل��م، فعُرضت خمس��ة أف��الم مش��اركة وفيلمان ضيف��ان على 
المهرجان. وكانت المنافسة بين أفالم: »ريحان، الجندي المجهول، 

الخنادق الخضراء، زناد وقلب، رحلة«. 
جائ��زة أفضل فيلم في المهرجان كانت من نصيب فيلم »ريحان«، 
م��ن إعداد وإخراج الناش��ط مهند الخالدية، ألن��ه امتاز باإلبداع في 
التصوي��ر، وقوة ف��ي العرض واإلخ��راج، وبمؤث��رات صوتية ثرية 
وعلى درجة عالية من التميز والجمال، حاماًل رسالة إنسانية ثورية 
مفادها أننا مستمرون، وأننا لسنا مجرد أرقام في هذه األرض، بل 
أروح تنبض وتس��تمر، حس��ب ما أفادت به لجنة التحكيم. في حين 

نال فيلم »خنادق الخضراء« المركز الثاني. 

»ر�ضومات على ورق« معر�ش للفنان لل�ضوري نهاد 
ترك يف غالريي »اأيام« يف بريوت

تعص��ف  الت��ي  األح��داث  إزاء 
بس��ورية أصدر الفنان السوري 
نهاد الترك سلس��لة من اللوحات 
بأل��وان  ورس��ومات  الحبري��ة 
األكريليك تجسّد الصراع القائم 
في البلد منذ أيامه األولى، حين 
بدأ على شكل انتفاضة شعبية، 

وصواًل إلى وضعه الراهن، بعدما تحوَّل إلى حرب شاملة. 
اس��توحى الت��رك أف��كاره م��ن انتقاله من دمش��ق إلى بي��روت بعد 
ان��دالع الحرب. ش��خصيات الترك صلبة، وكأنن��ا إزاء مالمح الصخور 
المتهالكة. تش��مل أيضًا وجوه ش��هداء معروفين، كالمغني إبراهيم 
قاش��وش والشهيدتين ديالر وريحانا، وشهداء مجهولين وشخصيات 
محورية من الحرب، ولكل واح��د منهم وجه متورم، ويقف بعضهم 
رافعًا عالمة النصر في إشارة إلى صمود شخصيات الترك المهزومة. 

»اأبراج ال�ضمت« �ضور خميم الريموك يف ال�ضويد

أق��ام الفن��ان الفلس��طيني ف��ادي خط��اب 
معرض��ًا خاص��ًا بص��ور كان التقطه��ا في 
مخي��م اليرم��وك المحاصر جنوب دمش��ق 
وض��م  الصم��ت«،  »أب��راج  اس��م  حم��ل 
المعرض، الذي أقيم في مدينة يوتوبوري 
الس��ويدية، صورًا لعدد من شهداء المخيم 
الناشطين في المجال اإلنساني واإلغاثي، 
منهم خالد بكراوي وحس��ان حسان. وقال 
خط��اب إنه اس��تقى اس��م المع��رض من 
الديانة الزرادش��تية التي ترف��ع المتوفين 

حتى السماء وال تدفنهم في األرض. 
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ال�ضرطة املدنية يف دولة 
املواطنة )3(

   إعداد المحامي فارس حسّان

هذه السلسلة بالتعاون مع:

زاويتن��ا الي��وم ه��ي األخيرة في سلس��لة 
الشرطة والمواطنة، نرصد فيها مقترحاتٍ 
ال ب��د منه��ا لبناء جه��اٍز أمني يس��هر على 
خدمة المواط��ن ويكرس لحمايته وحماية 
حقوق��ه م��ن االنته��اك. فللوص��ول إل��ى 
مجتمع ديمقراطي تحكمه مبادئ القانون 
والمواطنة ال بد من تصور متكامل وخطة 
واضح��ة لمعالجة الخلل الكبي��ر المتراكم 
تج��اه  الجماع��ة، ونظرته��ا  ف��ي ذهني��ة 
الش��رطة ودوره��ا الواج��ب حص��ره فقط 
ف��ي خدم��ة المجتم��ع. فترس��يخ المبادئ 
الحديثة المتعلقة بطبيعة الدولة الحديثة 

وضوابطها يس��تلزم العمل عل��ى معالجة الخلل 
الراه��ن في طبيعة األجهزة األمني��ة وبنيتها في 
الدول العربية، فمما الش��ك فيه أن هذه األجهزة 
تعان��ي م��ن مش��اكل بنيوي��ة جوهري��ة، وتمثل 
بوضعه��ا الراهن عبئًا على الدولة والمجتمع معًا، 
وأي جهد يه��دف إلى النهوض بالحال��ة المتردية 
لحقوق اإلنس��ان في بالدنا ينبغي ل��ه أن يرتكز 
عل��ى إع��ادة تقيي��م وهيكلي��ة حقيقي��ة له��ذه 
األجهزة، ومراجع��ة مدى صالحية العاملين فيها، 
وربما يستلزم األمر إعادة بناء بعضها من نقطة 
الصفر، وهو الطريق الذي سلكته مختلف الدول 
التي حققت نقلة حقيقية نحو بناء دولة مواطنة 
ديمقراطية، ترس��خ لس��يادة القان��ون بعد عقود 
من نظام مستبد. ويجب أن تشمل هذه المراجعة 
فلس��فة بن��اء ه��ذه األجه��زة، بحيث يتم كس��ر 
الحواج��ز الت��ي وضعت بي��ن األجه��زة والعاملين 
فيها وبين المجتمع عمومًا لغاية تمكين األنظمة 
الحاكمة م��ن توجيه هذه األجه��زة نحو ما يخدم 
مصالحه��ا، حت��ى إن تع��ارض ذلك م��ع مصلحة 

الدولة والمجتمع بكامله. 

وال بد من ض��رورة مراجعة ضوابط القبول في 
كليات الش��رطة وفلسفة ومناهج إعداد وتأهيل 
أفراد الشرطة بما يس��مح بتمثيل مختلف فئات 
المجتمع، ويضمن عدم عزل أفراد الشرطة عن 
المجتمع، واقتصار االلتحاق بكلية الشرطة على 
من أت��م تعليم��ه الجامعي ال الدراس��ة الثانوية 
فحسب. كما يجب مراجعة نظام الدراسة بكلية 
الش��رطة على قاعدة أال تش��كل فترة الدراس��ة 
مص��درًا للعزلة بين طالب الش��رطة والمجتمع، 
مما يح��د من طغي��ان الت��راث الس��لبي الراهن 
للعملية التعليمية في كليات الش��رطة واألجهزة 
األمنية بش��كٍل عام، وهو ما أفرز س��ابقًا أجيااًل 
من أفراد الش��رطة منعزلة تمام��ًا عن المجتمع، 

وتمتلك فهمًا مغلوطًا لدورها وعالقتها معه. 
كم��ا ينبغي الح��رص عل��ى مراع��اة التنوع في 
خلفيات الموظفين العلمية، بحيث تكون لديهم 
الدراي��ة الكامل��ة والمهني��ة المطلوب��ة للقي��ام 
بواجباتهم على نحو س��ليم، وينبغي أن يشمل 
ذل��ك الخب��رات ذات الصلة في مجال��ي القانون 
والرعاية الصحية، ويجب توفير الموارد الكافية 
للعم��ل بفاعلية وتجن��ب لج��وء الموظفين إلى 

الرش��وة أو المحس��وبيات نتيجًة للع��وز المالي. 
ويجب العم��ل أيضًا على تأس��يس آليات مراقبة 
فعال��ة ألداء األجه��زة األمني��ة، والعم��ل عل��ى 
مواجه��ة ظاه��رة اإلف��الت م��ن العق��اب، فعلى 
الرغ��م من أن معظم ال��دول العربية تتبنى في 
تش��ريعاتها آليات للمحاس��بة وتلّقي الش��كاوى 
عن تجاوزات رجال الش��رطة واألمن إال أن الواقع 
العملي يكش��ف عن ش��كلية هذه التش��ريعات، 

وعدم وضعها حيز التنفيذ. 
اآلليات المقترح��ة لمراقبة عمل رجال 
الش��رطة ينبغي أن تح��دد صالحياتها 
بوضوح في نص دستوري أو تشريعي، 
الكافي��ة  بالضمان��ات  تحظ��ى  وأن 
الستقالليتها، وأن يحدِّد التشريع فترة 
والية المراقبين وأس��باب فصلهم، وأن 
تؤم��ن لهم حصان��ات كافي��ة تحميهم 
من أي ش��كل من أش��كال االعت��داء أو 
االنتقام نتيجة عملهم، وأن يسمح لهم 
دائمًا بزي��ارة المخافر وأماكن التوقيف 
والمعتق��الت، وكل ما هو خاضع لوالية 
تتضم��ن ه��ذه  وأن  قانوني��ًا،  الدول��ة 
الزيارات لقاءات خاصة م��ع المعتقلين والحق 
في زيارات غي��ر معلنة لجميع أماكن الحرمان 

من الحرية. 
تتس��م  أن  يج��ب  المذك��ورة  المراقب��ة  آلي��ات 
بالش��فافية، وأن تخضع آليات عملها ووس��ائلها 
للمراجعة والتقييم المستمر، بغية تعزيز اآللية 
وتفعيله��ا، وأن تُنش��ر تقاريره��ا وت��وزّع على 
نطاق واسع، بما يس��اهم في تفعيل التوصيات 
الت��ي تقدمها من أجل االضط��الع بواليتها على 

النحو األمثل. 
وف��ي الطريق نحو ترس��يخ قاع��دة لعمل رجال 
أن تعم��ل س��لطات  ينبغ��ي  األم��ن والش��رطة 
الدول��ة على مواجهة ظاهرة استش��راء التعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاس��ية 
أو الالإنس��انية أو المهين��ة ف��ي ال��دول العربية، 
وال��ذي وصل إلى حد أن بع��ض أجهزتها األمنية 
ل��م تعد تقوم بذلك لحس��اب أجهزته��ا الحاكمة 
فقط، بل لحس��اب أجه��زة أمني��ة تابعة لبعض 
الدول الغربية، تحت ش��عار الحرب العالمية على 

اإلرهاب. 

سوريتنا برس
أصدر الدفاع المدني الس��وري الدليل الخاص 
لحماي��ة المدنيي��ن م��ن القص��ف، ويع��رض 
توجيهات��ه من خالل فيل��م توضيحي، ويورد 
الدلي��ُل التعليمات التي يتوجب على المدنيين 

اتباعها قبل القصف الجوي وأثناءه وبعده.

قبل الق�ضف
ينص��ح باختيار غرف��ة داخلي��ة ذات أقل عدد 
م��ن الج��دران الخارجي��ة والنوافذ، بالنس��بة 
للس��اكنين في الطوابق العليا عليهم النزول 
طابقين، ألن أرضية الطوابق السفلية تكون 
قادرة على تحمل وزن الطوابق العليا، وتبقى 

ثابتة بعد القصف.
داخ��ل الغرف��ة يتوج��ب تجن��ب الوق��وف في 
مواجه��ة الناف��ذة أو الباب الخارج��ي، والوضع 
ف��ي الحس��بان الخط��ورة الش��ديدة للزج��اج 
المتطاير. األفضل إزالة المرايا أو الطاوالت أو 
األش��ياء الثقيلة التي يمكن أن تُقذف باتجاه 
الموجودين وتسبب اإلصابات نتيجة االنفجار، 
كما يمك��ن دع��م النوافذ باس��تخدام أكياس 

الرمل. 

اأثناء الق�ضف
عن��د الوجود خارجًا ال يجب على الش��خص أن 
يركض لالختباء، فقط عليه االس��تلقاء على 
جانبه وش��بك اليدين خلف الرأس، مع إغالق 
األذني��ن والعينين وفتح الف��م، وبذلك يخفف 
م��ن احتمال اإلصاب��ة، ألن الش��ظايا والتراب 

يتطاير عاليًا.
أم��ا داخ��ل المن��ازل فاألفض��ل االبتع��اد عن 
النواف��ذ والج��دران الخارجي��ة وإغ��الق منابع 
الغاز وإطف��اء األنوار، واالس��تلقاء بالطريقة 
السابقة نفسها بجانب شيء صلب، كالسرير.

وفي ح��ال قيادته للس��يارة فأفض��ل تصرف 
ه��و التوقف فورًا وإطف��اء المحرك واألضواء، 
واالتجاه الى أقرب ملجأ، فإن لم يتوفر فيجب 
االس��تلقاء عل��ى األرض بالطريقة الس��ابقة 

نفسها.

بعد الق�ضف 
األفض��ل عدم االقت��راب من م��كان القصف، 
ومحاول��ة منع اقتراب المدنيين وتجمعهم في 
المكان، فذلك يعيق عمل الدفاع المدني، عدا 
أّن التكتي��ك األكثر ش��يوعًا من قب��ل طيران 

النظام هو قصف المبنى مرة أخرى في وقت 
يتراوح بي��ن 30 ثانية و5 دقائ��ق، فور تجمع 

الحشود.
من المستحس��ن عدم انتشال المصابين من 
تح��ت األنقاض فقد يضاع��ف ذلك إصابتهم، 
وترك ذلك العم��ل للمختصين، فهم يعرفون 
األنس��ب واألكثر أمنًا النتش��ال الضحايا. كما 
يُفضّ��ل ع��دم االقت��راب أو لمس األجس��ام 
الغريب��ة، فق��د تكون قناب��ل غي��ر منفجرة، 

ويُفضّل إبالغ المختصين عنها.

حتت الأنقا�ش
ف��ي ح��ال تع��رض المبنى للقص��ف األفضل 
محاولة إيج��اد الطريقة األكثر أمن��ًا للخروج، 
واالبتع��اد ع��ن المنطق��ة المس��تهدفة، كم��ا 
يتوجب على العالقي��ن االنتقال إلى المنطقة 
األكث��ر تماس��كًا. الص��راخ يس��تهلك الطاقة، 
األفض��ل محاول��ة إص��دار صوت باس��تخدام 
المُت��اح حولك للف��ت انتباه ف��رق اإلنقاذ إلى 
مكان��ك. عند وجود دخ��ان أو نيران فاألفضل 
البقاء على مس��توى منخفض ق��در اإلمكان، 

ألنها ستتصاعد إلى أعلى.

كيف نحمي اأنف�ضنا اأثناء الق�ضف اجلوي
ت

ريا
وح

ق 
قو

ح

عناصر شرطة حلب الحرة



21

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
   ت

ة  
عي

بو
أس

     
     

     
    

20
15

ن 
سا

 ني
26

 | 
 )1

88
د )

عد
  ال

|  
عة

راب
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

ت 
ريا

وح
ق 

قو
ح

ال�ضوريون يف اململكة العربية ال�ضعودية
جتاهل خمجل و�ضروط اإقامة قا�ضية

ف��ي بداي��ات ع��ام 2013 حاول��ت مجموع��ة 
من الالجئين الس��وريين اله��رب إلى أراضي 
المملك��ة العربي��ة الس��عودية الت��ي توصف 
بالداع��م األكبر النتفاضة الش��عب الس��وري 
ومطالبه بالحري��ة والكرامة، كان الهرب عبر 
األردن، الذي قامت وحداته الحدودية بمالحقة 
الهاربين داخل أراضي المملكة وإعادتهم إلى 
مخيم الزعتري بعد تحقيقاتٍ أمنيةٍ طويلة. 
فالس��عودية الت��ي اس��تقبلت آالف الالجئين 
الكويتيي��ن عام 1990، وأس��كنتهم في فلٍل 
وش��قق فخمة، ووفرت لهم المال ومس��توى 
المعيشة الالئق، تضن اليوم باستقبال الجئ 
س��ورٍي واح��د. والحال تمتد إل��ى دول الخليج 
العرب��ي كلها، ذات الم��الءة المالي��ة والقدرة 

على استيعاب تبعات اللجوء. 
وفي تقريرها عن أوضاع الالجئين السوريين 
الصادر منذ أيام قالت منظمة العفو الدولية: 
»دول الخليج تقاعس��ت عن اس��تضافة الجئ 
واحد من س��وريا في تجاهٍل مخجل، بش��كل 
خ��اص م��ن دوٍل كان واجب��ًا عليه��ا أن تكون 
في طليعة من يقدمون الدعم للس��وريين«. 
وقال »ش��ريف الس��يد عل��ي« مدي��ر برنامج 
حق��وق الالجئين والمهاجري��ن في المنظمة: 
»إنه من المخزي أن نرى دول الخليج العربي 
وقد امتنعت تمامًا عن توفير أي فرص إلعادة 
توطي��ن الالجئين، إذ ينبغي للروابط اللغوية 
والديني��ة أن تض��ع دول الخليج ف��ي مقدمة 
ال��دول الت��ي تع��رض م��أوى آم��ن لالجئي��ن 
الفارين م��ن االضطهاد وجرائ��م الحرب في 

سوريا«. 
لم يقتص��ر انتقاد دول الخلي��ج العربي على 
منظمة العف��و فقط، فقد صرح رئيس حزب 
الحرية في هولندا »خيرت فيلدرز« بأنه يجب 
طرد الالجئين الس��وريين، الذين من المقرر 
أن تس��تضيفهم هولندا في الش��هر الجاري، 
إلى ال��دول الخليجية، التي وصفه��ا بالغنية. 
وأض��اف: »الس��عودية غنية ولديها مس��احة 

كافية الستقبالهم«. 
إذًا ال وج��ود لالجئي��ن على أراض��ي المملكة 
العربية الس��عودية ،إال أنه��ا على الرغم من 
ذلك تس��تضيف أعدادًا كبيرة من الس��وريين 
وتعم��د  الس��عودي،  الكفي��ل  نظ��ام  تح��ت 

الس��لطات في المملكة إلى إعفاء السوريين 
المخالفي��ن ألح��كام اإلقام��ة م��ن الغرامات، 
وتمنع ترحيلهم بمرس��وٍم أو مكرمةٍ ملكية، 
وليس استنادًا إلى اتفاقية جنيف التي ترعى 

حقوق الالجئين وتمنع ترحيلهم. 
أم��ا ع��ن دخ��ول الس��وريين وإقامته��م في 
المملك��ة فهو خاض��ع لنظام التأش��يرة، التي 
باتت ش��به ممنوعة مؤخرًا على الس��وريين، 
باستثناء األطباء والمهندسين ورجال األعمال 
أو والدي المقيم في السعودية إقامة قانونية، 
ش��رط أن يكون راتبه كافيًا إلعالتهم. وعلى 
كل س��وري يرغب ف��ي التقدم إلى الس��فارة 
السعودية لطلب تأشيرة أن يقدم اإليضاحات 

التالية: 
أ – الغرض من الدخول. 

ب - الم��ال الذي يحمله س��اعة دخوله نقدًا أو 
شيكات. 

ج - الجهة التي ستمده بالمال في حالة عجزه 
عن اإلنفاق على نفسه في المملكة. 

د - كفيل��ه على تعهدات��ه والتزاماته وضمان 
ترحيله حال��ة لزوم س��فره، أو المتعاقد معه 

من أصحاب األعمال أو الشركات.
وف��ي ح��ال عجزه ع��ن تأمين الكفي��ل يكلف 
بدفع رصيد من المال يع��ادل تكاليف إعادته 

إلى الجهة التي تأشَّر جوازه منها آخر مرة، مع 
أخ��ذ تعهد منه بالحضور ل��دى مكتب مراقبة 

األجانب في كل أسبوع مرة على األقل. 
العربي��ة  المملك��ة  أن  م��ن  الرغ��م  وعل��ى 
الس��عودية تس��اهم في تعليم الجزء األكبر 
من األطف��ال الالجئين الس��وريين في لبنان 
إال أنه��ا تحظ��ر عل��ى الس��وريين المقيمين 
الم��دارس  ف��ي  الدراس��ة  أراضيه��ا  عل��ى 
الحكومي��ة أو الجامع��ات، وه��ذا الحظر ليس 
خاص��ًا بالس��وريين، بل ه��و بمثاب��ة قانون 
ف��ي المملكة بحصر التعلي��م الحكومي على 

مختلف درجاته بالمواطنين. 
أما عن الحياة والعمل في المملكة فيُس��جَّل 
م��ع  الالف��ت  الس��عودي  الش��عب  تعاط��ف 
السوريين ألسباٍب دينية أو لطبيعة العالقات 
التاريخي��ة بي��ن البلدين، ولم تس��جل خالل 
س��نوات الثورة أي حادث��ةٍ عنصرية أو اعتداء 
ضد الس��وريين، كما أن العم��ل في المملكة 
مت��اح حت��ى لغي��ر المقيمي��ن القانونيين، إذ 
تس��تثني حم��الت التفتي��ش عل��ى العمال��ة 
األجنبي��ة، وبق��رار حكوم��ي، المخالفين من 
الس��وريين، الذي��ن تس��اهم تحويالتهم في 
تخفيف الكارثة االقتصادية التي يعاني منها 

ما تبقى من أهلهم في الداخل السوري. 

  المحامي نعيم اليماني

مساعدات سعودية لمخيم الزعتري
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1992  /  4  /  7
الس��اعة الثانية بعد الظهر أخلي س��بيل أكثر 
من خمس��ين من القضائيي��ن الذين يقومون 

على الخدمة في السجن. 
رأين��ا في الصحف صور صالة العيد، وكان عدد 
رجال األمن يفوق عدد المصلين. الطغاة كلهم 
يظهرون في العالم العربي واإلسالمي بمظهر 
أنقي��اء الس��ريرة، وهم ف��ي الواق��ع مجرمون 

وقتلة، وضد أدنى حق من حقوق اإلنسان. 

1992  /  4  /  8
إن نش��اط ح��زب العمل في المجال النس��ائي 
ملف��ت للنظر، وأعتقد أن خُم��س هيكله من 
النس��اء، وه��نّ م��ن الري��ف أواًل، والجامعيات 

ثانيًا، والوسط التربوي والطالبي ثالثًا. 
ومنذ أشهر تم توقيف سبٍع يَدُرن في إطار هذا 
الحزب، وجميعهن من الس��لمية. مكثن ش��هرًا 
ف��ي حم��اه، ثم تمّ س��وقهنّ إلى أم��ن الدولة 
واألمن السياس��ي في دمش��ق، وه��ن طالبات 
ومعلم��ات ومهندس��ات. إحداهن تدعى س��ناء 
حويجة واألخرى عواطف قنذع ، ومنى عيش��ة، 
أخت إس��ماعيل المعتقل منذ عام 1987، وهي 

مهندسة، ومحاسن الجندي مدرسة. 
ه��ذه األخي��رة طّلق��ت زوجه��ا ألن��ه كان من 

أصحاب المبادرة. 

1992  /  4  /  9
ف��ي تقري��ر صحاف��ي بثت��ه إذاع��ة »ص��وت 
أمريكا« جاء أن مجلس النواب األردني ناقش 
وضع خمس��ة أردنيين في الس��جون السورية 
منذ اس��تالم األس��د الحكم، وأن هذا المجلس 
يطالب به��م منذ أكثر من عامي��ن، وقد قابل 
عاكف الفائز رئيس مجل��س األعيان األردني 
حافظ األس��د وطالبه بهم، وعلى رأسهم ابن 
أخي��ه حاك��م الفائز وعم��ره 56 عام��ًا. وهم: 
ضافي جمعاني /62/ عام��ًا، مجلِّي نصراوين 
/57/ عام��ًا، حس��ن الخطي��ب / مواليد 1940/ 
يوسف البرجي مواليد /1936/. أضاف التقرير 
أنه يتوقع وصول البرجي إلى األردن نظرًا إلى 
حالته الصحية المتدهورة، كما طالب التقرير 

باإلفراج عن لجنة حقوق اإلنسان.

1992 /  4  /  10
علمنا م��ن الطابق األعل��ى أن دوريًة حضرت 
لي��اًل، وأخذت أربعة من لجنة حقوق اإلنس��ان 

بعد إنهاء عالقاتهم بالسجن، وهم: 
1 - نبيل ناعوس من ناحية القدموس التابعة 

لمحافظة طرطوس. 
2 - ناظم حسين من حلب. 

3 - سامر نعيسة من الالذقية. 
4 - ياسر اسكيف من جبلة. 

وكان ه��ؤالء قد حكموا ثالث س��نوات من قبل 
محكمة أمن الدولة. 

1992 /  4  /  11
أك��د عمر الخي��ام في رباعيات��ه أن الموت هو 
الحقيق��ة الوحيدة على س��طح ه��ذه األرض، 
وأضيف إلي��ه حقيق��ة ثانية وه��ي الموجودة 
دوم��ًا وه��ي االس��تبداد، كالهما م��ن حقائق 

الوجود هذا.
ف��ي الزي��ارات التي تأت��ي، يؤك��د األهل على 
أنه��م ينتظ��رون، وه��م ف��ي اللي��ل والنه��ار 
يحاول��ون التلهي عن هذا التله��ف واالنتظار، 

لكن عبثًا، فهذا القلق يحتضنهم. 

1992  /  4  /  12
القصيم��ي،  اهلل  عب��د  صديق��ي  تذك��رت 
ومشاويري معه في بيروت وترددي وإياه على 
»اإلكسبريس« في بوابة إدريس، ثم زيارتنا 
لقدري قلعج��ي في دار الكات��ب العربي الذي 

كان يطبع كتبه فيها. 
اعتق��ادي أن كتاب��ه /العالم لي��س عقاًل/ هو 
أعظ��م كتاب متم��رد في الوط��ن العربي في 

النصف الثاني للقرن العشرين. 
أم��ا الكت��اب العظيم ف��ي نصف الق��رن األول 
فهو »اإلس��الم وأصول الحكم« للمصري علي 
عبد الرزاق. إن الكتاب الذي ال يتحدى وينسف 
ويهاجم ويحرّك الواقع الراكد المستسلم، هو 

كتاب يساهم في تكريس الركود. 

1992  /  4  /  13
ما زلت أقرأ مش��روع الجابري، الج��زء الثاني. 
وق��د وصل��ت إل��ى /البره��ان/ وأعيد ق��راءة /

البيان/ هذا الجزء كثيف، وينوء بثقل المعرفة 
التاريخي��ة والتحليلي��ة. كما أنني أق��رأ كتيّبًا 
للمفكر س��مير أمين عنوانه /المغرب العربي 
الحدي��ث/ ترجم��ة كميل داغر، وه��و اختصار 
لكت��اب من مجلدين ل��م يترجم إل��ى العربية 
بعد، اس��مه: »اقتص��اد المغ��رب«، ومعلومات 
هذا الكتيّب تعود إلى ما قبل عام 1967. أقرأ 
كذل��ك في كتاب كريم بقردوني، المستش��ار 

السياسي لبشير الجميل: )لعنة وطن(. 

1992  /  4  /  14
جاءت زيارة عائد بن علي الهبود، وكلمة الهبود 
لق��ب لجده غلب علي��ه، وهذا الج��د من قبيلة 
طي، كان يس��كن في قرية »المشرفة« التي 
تق��ع غربي الرق��ة ب� 70 كم. الهب��ود هذا من 
مواليد 1855، كان له أربعة أوالد، وهم: خلف، 
وشواخ، وعيسى، وعلي، وهو أصغرهم، وهو 
م��ن موالي��د 1900. خدم الهب��ود في صفوف 

تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �ضــجني

  من مذكرات أحمد سويدان

الجي��ش العثماني وحارب في كل من: بلغاريا 
وروماني��ا. تجول الهبود في أرض��ي ديار بكر 
ومرعش /الرها/ وح��رّان، وعبر مراعي بكر، 
وطي، والعفادلة، ووصل في تجواله أنطاكيا، 
وطرس��وس، ومرَّ بمرس��ين. عاش مئة عام، 

توفي في منتصف الخمسينات.
وال��د عائد، الذي ه��و علي، ش��رَّق إلى قرية 
الهيش��ة واش��ترى أرضًا واس��تقر فيه��ا، رزق 
بعائ��د فق��ط ع��ام 1950، وثالث بن��ات، هن: 

عبده، ويازي، وآمنة. 
عائد المزارع، وال��ذي يعمل رئيسَ مرآٍب في 
مطحن��ة الرقة، والذي وعى العمل السياس��ي 
من��ذ ع��ام 1968، اعتُق��ل ف��ي أي��ار 1982، 
فناح عليه الوالدان واألخ��وات اللواتي تزوجن 
م��ن مزارعين. م��ات الوالد وه��و ينتظر ابنه، 
وماتت الوالدة بعد شهر، وقرر الجميع، الزوجة 
واألخ��وات، كت��م الخبر ع��ن عائ��د، ومنذ عام 

1988 وهن ال يخبرنه.
الي��وم جاءت زيارته وألح م��ن أجل إخباره عن 
أح��وال وال��ده، وانفج��رت الزائ��رات بالب��كاء. 
عندئ��ذ وقع عل��ى الحقيق��ة المُ��رة، وتعالى 

البكاء والصراخ من الجانبين. 
البليخ بكى

و»الهيشة« المطلة عليه ناحت
وقربه��ا ال��درب إل��ى »ت��ل أبي��ض« و«عي��ن 

عيسى« أجهش
الكل يسألون عن عايد بن علي الهبود 

والكل يقول: أين الذي طواه الس��جن كلَّ هذه 
السنوات 

اسمه عائد لكي يعود 
وهو حتى اآلن لم يعد 

البليخ يبكي
وتل أبيض وعين عيسى.

1992  /  4  /  15
أنهيت كت��اب بقردوني /لعنة وطن/، يمتاز الكتاب 
بالسالسة والصراحة. والكتاب من األدب السياسي 
الرفيع، الصادق، والدقيق. إن اس��تنتاجاته تجعلك 
تتأمل في الدراما اللبنانية والعربية، وفي االنهيار 

األخالقي الذي يجتاح المنطقة. 
في لبنان هناك انهي��ار اقتصادي كامل وجوع 
وفس��اد، الدوالر يصرف ب� 1400 ليرة لبنانية، 
بع��د أن كانت ه��ذه الليرة متينة قب��ل الحرب 
األهلي��ة وتع��ادل 3 ليرات منه��ا دوالرًا. تحرك 
الي��وم اتح��اد العم��ال الع��ام برئاس��ة بش��ارة 
بتظاهرة مهددًا بالعصيان المدني، وبالتصعيد 
لمواجهة الحكومة، والفوضى، وتدني األجور. 
منذ صباح اليوم ب��دأ تطبيق الحصار على ليبيا، 
حس��ب قرار مجلس األمن وق��رار محكمة العدل 
ر أحد أعضاء مجلس األمن الذي  الدولية. وقد حذَّ
عارض الحص��ار من الهيمن��ة المطلقة ألمريكا 
عل��ى األم��م المتح��دة ومجل��س األم��ن وعل��ى 
محكمة العدل الدولية، وهذا يجعل حقوق الدول 

الضعيفة مصادرة، وكذلك حقوق الشعوب.
وتق��ول األص��وات الجريئ��ة في ه��ذا الوطن 
وغي��ره: إن الذي جرَّأ أمري��كا على العرب هي 
مه��ا التناحر  الحكوم��ات العربي��ة، الت��ي يحطِّ
بي��ن بعضها، وقيامها بتفتيت قوى ش��عوبها، 
وابتعاده��ا عن الح��د األدنى ألمنه��ا القومي. 
فمنذ غياب عبد الناصر، والقضاء على الوجود 
الفلس��طيني فيه، وأخيرًا جاءت حرب الخليج، 
ومغامرة صدام حس��ين، والتح��اق الحكومات 
بأمريكا، مفضّلة األمن األمريكي على األمن 
العرب��ي، على الرغم م��ن أن األمن األمريكي 
يهم��ه أم��ن الدول��ة العبري��ة، والهيمنة على 
النف��ط. ل��ذا فالظرف مناس��ب لض��رب ليبيا، 
وض��رب كل حاك��م تس��وِّل ل��ه نفس��ه عدم 
الخضوع وعدم التماهي مع الحذاء األمريكي. 
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بال رواتب.. عمال املجل�ش املحلي يف حلب
على راأ�ش عملهم

سوريتنا - حلب – مازن نجم الدين 
قد يكون أمرًا طبيعيًا أن تش��اهد عمال النظافة 
يجوبون شوارع حلب بمعداتهم البسيطة، بينما 
يقوم موظف��و الكهرباء بإصالح ش��بكات التوتر 
أو الكابالت، معرضين أنفس��هم لخطر القنص، 
لكن لن يبقى ه��ذا أمرًا طبيعيًا عندما تعلم بأن 

هؤالء العمال لم يقبضوا رواتبهم منذ أشهر.
بات الجميع يعرف أن المجلس المحلي في مدينة 
حلب يعاني من حال��ة عجز اقتصادي مزمنة، قد 
تتسبب بتوقف قطاعات العمل الخدمية الرئيسة 
فيه، وهي النظافة والكهرباء والصرف الصحي. 
إذ إن أول م��ا يؤثر العجز االقتص��ادي في رواتب 
العم��ال والموظفي��ن في المجل��س، الذي يضم 

ستمئة وثالثين موظفًا وعاماًل.
عم��ال قط��اع النظاف��ة، ال��ذي يع��د م��ن أه��م 
القطاعات في المجلس المحلي وأنش��طها، هم 
أكث��ر المتضرري��ن من توق��ف الروات��ب. وعلى 
الرغ��م من أن الحاجة هي الس��بب الرئيس الذي 
دفعه��م إل��ى العم��ل في ه��ذا المج��ال إال أنهم 
ل��م يقبضوا رواتبهم منذ خمس��ة أش��هر، وهي 
مشكلة تتكرر بال انقطاع منذ تأسيس المجلس، 
ومع ذلك فهم مازالوا قائمين على رأس عملهم.

"أبو باس��ل" رجل في الخمسينيات، يعمل ضمن 
ش��عبة النظافة في قطاع المدينة القديمة، حاله 
كحال عمال القطاع، الذين يعانون من مش��كلة 
انقطاع الراتب، يوضح معاناته ويشرح لسوريتنا 

سبب تمسكه بالعمل، فيقول:
كن��ت أعمل قبل دخول الث��وار إلى حلب في هذه 
الش��وارع .. أخ��رج كل صب��اح أج��وب أزقة حلب 
القديم��ة وأنظفها من األوس��اخ، حت��ى أصبحت 
عالم��ًا بمكان كل كومة نفايات فيها، ولم يختلف 
األم��ر ل��دي بع��د دخوله��م، إال أننا في األش��هر 
الس��ت األخيرة أصبحنا نعاني من الوضع المالي 
الصع��ب، فكما يعلم الجميع ف��إن عامل النظافة 
يُعدّ من الفئات األكثر فقرًا في المجتمع، وراتبه 
هو األقل على اإلطالق، لكننا مع ذلك لم نقبض 

هذا الراتب منذ أشهر.
ويتابع أبو باس��ل: في الشهر الماضي قمت ببيع 
"البراد" و"الغس��الة" لتس��ديد الديون المتراكمة 
علي، وعلى الرغم من هذا كله لن أترك عملي، 
ففص��ل الصيف أصبح على األب��واب، وفيه تكثر 
األم��راض واألوبئة الناجمة عن انتش��ار القمامة 
وتراكمه��ا، كالج��رب وم��رض الليش��مانيا. وأن��ا 
مسؤول أمام اهلل والمجتمع عن نظافة شوارعهم 
وأحيائهم، وحماي��ة أطفالهم من األمراض التي 

يسببها تراكم النفايات في الشوارع. 
ال تنته��ي معان��اة عمال النظافة عن��د هذا الحد، 

فتجوّلهم في الشوارع واألحياء يعرض حياتهم 
للخط��ر، فف��ي أي لحظ��ة وفي أي م��كان يمكن 
أن يس��قط برمي��ل متفج��ر أو تنطل��ق رصاصة 
قناص، كم��ا حصل ألبي محمود وزميله حس��ن 
اللذين استشهدا بقصف قوات النظام على حيي 
الصاخ��ور وقاضي عس��كر أثن��اء قيامهم��ا بأداء 

واجبهما في العمل قبل فترة قصيرة.
قطاع األنص��اري أكبر قطاعات المجلس المحلي 
في مدينة حلب، والذي يمتلك آليتين، وهو بذلك 
يُع��دّ األفض��ل بين بقي��ة القطاع��ات على هذا 
الصعي��د، إضافة إلى نحو أربعي��ن عامل نظافة 
يقوم��ون بتخدي��م أحد عش��ر حيًا ف��ي المدينة، 
إضاف��ة إل��ى أربعة عم��ال كهرباء وع��دد مماثل 
يتبعون ش��عبة المياه والص��رف الصحي، وعلى 
الرغ��م م��ن ذلك ال يُع��دّ حاله أفض��ل من حال 

قطاع المدينة القديمة.
س��امر قرب��ي مدي��ر قط��اع األنص��اري، يتحدث 
عن اإلنج��ازات الت��ي حققها القط��اع والخدمات 
الت��ي يقدمها إل��ى المدنيي��ن، عل��ى الرغم من 
ضعف اإلمكان��ات والضائقة المالية التي تعصف 

بالمجلس المحلي:
يق��وم قط��اع األنص��اري بترحي��ل م��ا يق��ارب 
ثمانمئة طن من القمامة بش��كل أس��بوعي إلى 
المكب��ات الموج��ودة على خطوط االش��تباك مع 
ق��وات النظام في حي اإلنذارات، ومكب كروم آل 
بري. كما نقوم بإصالح شبكات الصرف الصحي 
العامة والخاصة التي تتعرض للقصف، ومتابعة 
أم��ور الكهرب��اء، وإص��الح األعطال الت��ي تواجه 

المحوالت والكابالت الرئيسة. 
بصراح��ة - يضيف قرب��ي - إن وجود الموظفين 
والعم��ال عل��ى رأس عمله��م حت��ى اللحظة أمر 
اس��تثنائي، فمعاناتهم أصبح يعل��م بها الجميع، 
وال يوج��د لديه��م مص��در رزق إال ه��ذا الراتب، 
ونح��ن في كل يوم نجل��س مع العمال ألكثر من 
ساعة، نحاول استيعاب غضبهم، ونصرّ عليهم 
للمواظب��ة على اس��تمرارهم، لك��ن ال أحد يعلم 

متى يفقدون أملهم ويجلسون في منازلهم.
قطاع��ا المدين��ة القديم��ة واألنص��اري، يُعدّان 
أنموذجًا للحال التي وصل إليها المجلس المحلي 
ف��ي مدين��ة حل��ب، وال��ذي يع��دّ أول مؤسس��ة 
مدنية ُأنش��ئت فور دخول الث��وار إلى حلب تحت 
اس��م المجلس االنتقالي، والذي يناط به العمل 
الخدمي إضاف��ة إلى اإلغاث��ة والتعليم والصحة 
واإلحصاء والدف��اع المدني، أثب��ت عماله النجاح 
ف��ي القيام بواجباتهم إلى ح��د كبير، لكنه يقف 
اليوم عل��ى حافة الهاوية إذا لم يتم الوقوف إلى 
جانبه وتأمين مصاريفه التشغيلة ورواتب عماله 

وموظفيه.

لذلك �ضنق نف�ضه
حكايات دفينة

سوريتنا - مصطفى حسين
"كان مزاجُه متقّلبًا جدًا في األسبوعَيْن 
األخيرين م��ن حياته، تارًة يغضب فيكيُل 
علينا س��ياًل من الش��تائم.. ضاربًا رأسَه 
بالجدار، وتارًة يبكي بحرقةٍ حتى تصبحَ 
عيناه جمرتَيْ��ن متقدتين، إلى أن انتهى 

به األمر بشنق نفسه". 
بهذه الكلمات تحكي "أم محمد" لسوريتنا 
مأس��اتَها بع��د أن غادرها زوجُه��ا، تاركًا 
لها إعالَة ثالثة أطفال ال يتجاوز أكبرُهم 

االثني عشرَ عامًا. 
كان أب��و محم��د يعم��ل قصّاب��ًا في حي 
"األرض الحمرا" بحل��ب، وبُقوْتهِ القليل 
ال��ذي يكس��به يتدبّ��ر أم��ورَ معيش��ته، 
وس��رعاَن ما اندلع��ت الثورُة في س��وريا 
ودخلتْ حلب في الحراك المُسّلح، انتهى 
عمُل��ه، فس��الحُ الج��و - الذي جع��َل ذلك 
الحي مخضبًا بال��دم وعارمًا باألنقاض - 
ه��دمَ منزَله ودكانَه الصغي��رة وُأصيبَ 

في قدمه إصابًة جعلته معاقًا تمامًا. 
تق��ول "أم محم��د": ل��م يعد لدين��ا بيتٌ 
يؤوين��ا وال عمل نعيش منه، فنزحْنا إلى 
حي طريق الباب وسكنّا في إحدى المنازل 
الخاوية، وهناك عش��نا على المس��اعدات 
التي تقدّمه��ا الجمعيات اإلغاثية، وكنْتُ 
أخرج كّل صباح طالبًة المس��اعدة ببعض 
األرغف��ة من األف��ران أو الجي��ران، بينما 
زوج��ي كان يذوي يومًا بع��د يوم، فأخواه 
نزح��ا إلى تركيا غي��ر مكترَثيْن به.. ولم 

يعد لنا أحد". 
خ��الل هذه الفت��رة ازداد أبو محم��د نزقًا 
وحزنًا وضعفًا، كان يش��عر أنّه عالة على 
عائلت��ه، فالمس��اعداتُ الت��ي يتلقونه��ا 
كّل ش��هرين ال تكف��ي فردًا واح��دًا طول 
ه��ذه المدّة، ولم يكن هناك من وس��يلة 
إال اس��تنجاد زوجت��ه بالجي��ران، لتؤم��ن 

ألطفالها لقمة حياتهم. 
" تغير جدًا قبل أس��بوعين من انتحاره".. 
تقول، ".. كان يثير ش��جارًا من أجل أتفه 
األش��ياء، ويب��دأ بالص��راخ ضاربًا رأسَ��ه 
بالحائ��ط، وم��ا إْن تنته��ي ف��ورُة غضبه 
حتى يب��دأ بالنحيب إلى أن تتورمَ عيناه.. 
ويهذي بأش��ياء ال تُفهَم، لقد كان يشعر 
بالضع��ف والمهانة التي ُألن��ا إليها.. وفي 
صب��اح يوٍم م��ا طلب إل��يّ أن أخ��رجَ مع 
األطفال الس��تجداء األرغف��ة، اعترضْتُ 
على خ��روج األطفال بصحبت��ي، فصرخ 
بش��كل مخيف، األمر الذي اضطرني إلى 
الخ��روج على الف��ور، وعندم��ا عدنا بعد 
الظهيرة.. كانت الفاجعة، فقد وجدنا حباًل 
يتدلى من س��قف الغرفة وهو يحمل جثة 
رج��ل أربعين��ي تتأرجح في اله��واء.. لقد 

شنق نفسه!". 

س
نا
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قد تكون األس��باب التي دفعت لؤي 
حس��ين إلى مغادرة س��وريا باتجاه 
تركيا، بحس��ب نائبه أنس ج��ودة، منطقية 
من وجهة نظره. فمن بقي في دمشق ألربع 
س��نوات في زمن الثورة ال ش��ك أنه يمتلك 
من األسباب الموجبة لمغادرة سوريا خلسة، 
كما يفعل ش��بانها المطلوب��ون للخدمة في 
جيش النظ��ام الكثير الكثير. وبغض النظر 
عن الموقف السياس��ي الخاص بحس��ين أو 
ذلك الذي يصنف فيه، وبغض النظر كذلك 
عن كل ما اتُّهم به من المعارضة والمواالة 
على حد س��واء خالل فترة اعتقاله األخيرة، 
ف��إّن مم��ا ال ش��ك في��ه أن حس��ين ارتك��ب 
الخطأ الذي ال يُغتفر بس��فره، إال إذا تغيرت 
المعطيات في األيام القادمة. الخطأ األحمر 
هو ما سببه هربه من سحب للغطاء األمني 
ألعض��اء التيار في دمش��ق، والذين اعتُقل 
منهم الناش��ط عبد الرحم��ن فتوح من قبل 
النظ��ام بع��د 48 س��اعة من ه��رب رئيس 
التيار، فيما توارى البقية منهم عن األنظار، 
أو أوقفوا نشاطاتهم كلها، أو "انشقوا"، كما 
فعل نائبه جودة. إذا كان هناك من يتعاطف 
مع حسين فيما سبق فإن مصيره السياسي 
معلق اليوم بمصير عبد الرحمن ابن ال� 23، 

والمعتقل لدى النظام.

من جدي��د ترتدي كنانة حويجة، المذيعة في تلفزي��ون النظام، الحجابَ وتتجه إلى 
بلدة جديدة من بلدات المصالحة في ريف دمشق، كانت هذه المرة هي التل.

حويج��ة التي التقت بالعديد من المواطنين في المدين��ة التي قصفها النظام حتى هدم نصفها 
وعلمه��ا الجوع في عام 2012، لم تجد من يريد الحديث مع قناتها، فيما وقفت هي مع المخرج - 
الذي لم يشهر مقص الرقيب إلزالة الرفض الذي واجهته كاميرا تلفزيون النظام - مُستغربَين 

من موقف المواطنين، لماذا يرفضون الحديث مع "التلفزيون الوطني"؟!
ربما ال تعلم حويجة لماذا رفضت مهجّرة من القابون إلى التل الحديث معها، وربما ال تعلم أيضًا 

لماذا رفض أطباء إعطاءها بعض الوقت.
لك��ن م��ا ال تعرف��ه حتم��ًا ه��و أن أه��ل الت��ل، 
كما ه��م معظ��م الس��وريين، س��يجدون يومًا 
لمحاس��بتها على األقل على أسلوبها التحقيقي 
مع س��كانٍ ال يفهمون كيف تجرؤ على السؤال 
ع��ن أحواله��م الي��وم فيما كان��ت، م��ع رفاقها 
كله��م، صامتة وموافقة عل��ى عمليات القصف 
واالعتق��ال والقت��ل الت��ي عرفته��ا البلدة خالل 
العامي��ن األولي��ن من الث��ورة، قب��ل أن تصالح 

جزّارها كي تحيا فقط.

اأحمر

برتقايل

"هنّ والشام اأخ�ضر
لهنّ"، اسم 

مؤسسة في مدينة 
الهامة غرب دمشق، 

المدينة المحاصرة من 
قبل النظام منذ أكثر من 

شهرين، اجتمعت فيها 
سيدات سوريات وأسسن 

مؤسسة تعليمية 
وخدمية هدفها تأمين 
فرص العمل والتعليم 

بينهنّ. 
ف��ي  يعمل��ن  الس��يدات 

صناع��ات منزلية غذائية، فيما تقوم بعضهن بتعليم أخريات فنون الحياكة والخياطة، ويس��عين 
لتسويق المنتجات إلى مناطق محيطة بالهامة.

أغلب الس��يدات اللواتي يعملن في مشاريع المؤسسة هنّ من زوجات الشهداء والمعتقلين، وقد 
نجحن في توحيد عملهن المدني في ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.


