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Humans of Syria

humans.of.syria@outlook.com

بالتعاون مع مجموعة: اإلنسان في سوريا

«I›ve had a passion for vintage cars since 1979. I love them for their durability and 
historic value. I›ve spent half my life collected antique cars, and I now have 24, including 
cars of the Syrian leaders like Adeeb Shishakli and Hosni Al-Zaim. I was working to 
establish an antique automobile museum in Aleppo, but the cars I›ve collected have not 
been spared the bombardment on the city, and now they›ll take years to be repaired. I›ll 
hand them down to my children so they can finish what I started.» 
Abu Omar, 69 years old | Aleppo, Syria | 30 / 4 / 2015 
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»بدأ شغفي بالسيارات القديمة منذ عام 1979، أحببتها لمتانتها وقيمتها التاريخية، وأمضيت نصف 
عمري وأنا أجمع السيارات القديمة، حتى أصبح لدي 24 سيارة، من بينها سيارات لزعماء سوريين، كأديب 

الشيشكلي وحسني الزعيم. كنت أعمل على إنشاء متحف للسيارات العريقة في حلب، ولكن السيارات 
التي كنت قد جمعتها لم تسلم من القصف الذي طال المدينة كلها، وهي تحتاج اآلن إلى سنوات كي يتم 

إصالحها، ولهذا فإنني سأورثها ألبنائي، علهم يكملون ما بدأته أنا«. 
أبو عمر، 69 عامًا | حلب، سوريا | 30 / 4 / 2015
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Humans of Syria

humans.of.syria@outlook.com

بالتعاون مع مجموعة: اإلنسان في سوريا

«I now live in a school in my neighborhood. I›m tired of being displaced from one area to 
another, so I decided to return to the area where my home once stood. There was no home 
more beautiful than ours; it had four rooms, and everything I needed as the lady of the 
house. But now it›s all turned to rubble. I miss everything in the house... even the clothes 
we had, but now everything is destroyed. I fled my house about two years ago, and I 
returned two months ago to find it like this. So instead we graze cattle and live off of their 
products. We don›t ask much from God, just to end these sad days and have our house 
back, and our happiness.»
Nouriya al-Kadro, 45 years old | Basida village, Idlib province  | 21 / 4 / 2015
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»أعيش اآلن في المدرسة المجاورة لمنزلي تمامًا، لقد تعبت من النزوح من منطقة إلى أخرى، وقررت 
العودة إلى جوار منزلي في النهاية حتى بعد أن تم تجريف القرية بالكامل. 

ليس هناك ما هو أجمل من منزلنا، لقد كان منزاًل كبيرًا مكونًا من أربع غرف، وفيه كل ما تحتاجه سيدة 
المنزل، لكنه تحول اآلن إلى ركام. أفتقد كل شيء في البيت، حتى المالبس، لكنه مدمر اآلن تمامًا. 

خرجت من منزلي قبل نحو عامين، وعدت إليه منذ شهرين ألجده على هذه الحال، أجلس كل يوم أمامه 
وأشعر بالحسرة على ما وصلت إليه األوضاع. ال أطلب شيئًا من اهلل سوى أن تنتهي هذه األيام الحزينة، 

وأن نتمكن من الحصول على بيت لنا كي ترجع األيام السعيدة«. 
نورية الكدرو، 45 عامًا | قرية بسيدا في ريف إدلب الجنوبي | 21 / 4 / 2015
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جي�ش الفتح ي�شعل جبهات القلمون وقتلى حزب اهلل بالع�شرات

سوريتنا - رواد حيدر
ب��دأت المع��ارك بُعيد إع��الن التش��كيل الجديد 
ف��ي المنطق��ة الممتدة بي��ن جرد بل��دة فليطة 
ش��مااًل، وجرد بلدة عسال الورد جنوبًا، إذ سيطر 
جيش الفتح في الي��وم األول من المعركة على 
ع��دة نق��اط في ج��رد بل��دة الجبة جن��وب غرب 
مدين��ة يبرود، إضافة إل��ى نقاطٍ كان حزب اهلل 
اس��تحدثها أواخر الش��هر الماضي في جرد بلدة 

عسال الورد.
من جهته، قال الناطق باس��م تجمع )واعتصموا 
بحب��ل اهلل(، )زكري��ا الش��امي(، لس��وريتنا: "إّن 
هذه الضربات المفاجئة والنوعية اضطرت حزب 
اهلل إلى إعادة انتش��اره في ج��رود بلدتي نحلة 
وبريت��ال اللبنانيتين، إذ حاول التس��لل من تلك 
الج��رود إلى القلمون، إال أن الثوار صدوا الهجوم 

وكبّدوا ميليشياته خسائر بشرية وعسكرية".
وفي رد )الش��امي( حول إمكاني��ة الحفاظ على 
التشكيل الجديد، واستمرارية العمل العسكري، 
قال: "إن جيش الفتح يُعدّ نواة تأسيس للتوحد 
في القلمون بشكل عام، على غرار ما حدث في 
إدل��ب، ألن التوح��د في هذه المرحلة هو س��بب 
تحقي��ق النص��ر، كم��ا أّن غايتنا الرئيس��ة هي 
تحري��ر كامل أراض��ي القلم��ون وبلداته، وطرد 
ميليشيا حسن نصر اهلل والدفاع الوطني وقوات 
النظ��ام، وتأمين الحدود الس��ورية اللبنانية من 

تسلل ميليشيات حزب اهلل".
وفي الس��ياق نفسه أضاف )الش��امي(: "أّن هذه 
المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 60 عنصرًا 
لقوات النظام وميليش��يا حزب اهلل، بينهم ستة 
قياديي��ن عس��كريين وميدانيي��ن، كان آخرهم  
قائ��د كتيب��ة الصواري��خ الموجه��ة ف��ي ج��رود 
بريت��ال، وال��ذي قت��ل خ��الل مع��ارك الخميس 

الماضي".
وكان كل م��ن )ل��واء الغرب��اء، كتائ��ب الس��يف 
م��ن  ورج��ال  دمش��ق،  نس��ور  ل��واء  العم��ري، 
القلم��ون(، أعلن��وا في التاس��ع والعش��رين من 
الش��هر الماض��ي  تش��كيل "تجم��ع واعتصم��وا 
بحبل اهلل"، الذي أش��ار في بيانه التأسيسي إلى 
أن "اله��دف م��ن التجمع توحيد جه��ود الفصائل 
للمقاوم��ة وتحري��ر األراضي المحتل��ة في بالد 
الش��ام م��ن النظ��ام األس��دي وم��ن يواليه من 

الميليشيات الشيعية وغيره".
ب��دأ الش��هر  النظ��ام وح��زب اهلل  وكان إع��الم 
الماض��ي التروي��ج لم��ا س��مّاها حمل��ة "تطهير 
القلمون"، في حين أشار األمين العام لحزب اهلل، 
)حس��ن نصراهلل(، في خطابه األخير إلى معارك 
القلم��ون قائ��اًل: "نحن ل��ن نصدر بيانًا رس��ميًا، 
والعملي��ة عندم��ا تب��دأ س��تتكلم ع��ن نفس��ها، 
وس��تفرض نفسها على وسائل اإلعالم، وحينئذ 

سيعرف الجميع أن هذه العملية قد بدأت".
معركة القلمون الأوىل:

س��نة ونص��ف مض��ت عل��ى معرك��ة القلم��ون 
األولى، التي بدأت ب� )معركة قارة(، في الخامس 
عش��ر من ش��هر تش��رين الثان��ي ع��ام 2013، 
معرك��ة اس��تمرت ثالثة أي��ام، هَ��دَفَ النظام 
خالله��ا إلى الس��يطرة عل��ى المدخل الش��مالي 
للقلمون، وقطع آخر خط إمداد لمقاتلي الكتائب 
في المنطقة، لتعقبها بعد خمس��ة أيام )معركة 
مدينة النبك(، التي اس��تمرت تسعة عشر يومًا، 
والتي راح ضحيتها أكثر من 400 ش��هيد، حُرق 
نصفهم ف��ي أقبي��ة المنازل عل��ى أيدي جيش 

النظ��ام وميليش��يات ح��زب اهلل وأب��ي الفضل 
العب��اس، الذي��ن تباه��وا به��ذا العم��ل ووثقوه 

بمقاطع مصوّرة نُشرت على يوتيوب.
في الثاني عش��ر من ش��هر ش��باط 2014 بدأت 
المعرك��ة األكبر، )معرك��ة يب��رود(، التي كانت 
مح��ط أنظ��ار الجمي��ع، كونه��ا التجم��ع األخي��ر 
للمقاتلي��ن داخ��ل م��دن القلم��ون الغرب��ي، إذ 
استمرت 33 يومًا، وش��اركت فيها أغلب فصائل 
القلم��ون، وهو م��ا لم تش��هده مع��ارك أخرى، 
نظ��رًا لكونه��ا )الفرصة األخيرة(، حس��ب تعبير 

ناشطين.
انتقال املعارك اىل اجلرود:

م��ا إن س��يطر جيش النظام عل��ى مدينة يبرود 
حتى انتقلت المع��ارك تلقائيًا إلى الجرود، التي 
تمت��د على طول ما يقارب 70 كيلومترًا بمحاذاة 
الش��ريط الح��دودي م��ع لبن��ان، إذ ب��دأت تأخذ 
طاب��ع "الكر والف��ر"، وهو م��ا ع��دّه المقاتلون 
الخط��ة األنجح، كونها تس��تنزف ق��وات النظام 
ع��دم  نتيج��ة  له��ا،  المس��اندة  والميليش��يات 

معرفتهم بتفاصيل األرض الجبلية الوعرة.
ب��دوره، كان ح��زب اهلل الالع��ب األساس��ي في 
مع��ارك الج��رود، والي��زال، إذ تص��در األوام��ر 
مباش��رة م��ن غرف��ة العملي��ات التابع��ة له في 
مدين��ة ق��ارة، ليت��م تنفيذها من قب��ل عناصر 

جيش النظام.
نقاط كثيرة سيطر عليها المقاتلون في الجرود 
خ��الل ع��ام 2014، خصوصًا تل��ك الممتدة بين 
بلدة فليطة شمااًل، وسهل رنكوس جنوبًا، والتي 
كان أهمها النقاط التي س��يطر عليها المقاتلون 
في الس��ادس م��ن تش��رين األول 2014، والتي 
تق��ع على أط��راف بلدتي الجبة وعس��ال الورد، 
وأهمه��ا نقطة )ضه��ور المعبور(، التي تش��ّكل 
سلسلة جبال تفصل بين البلدتين، وتعد نقاط 
الحماية األساسية لخط اإلمداد الرئيس لعناصر 
ح��زب اهلل، الخ��ط الذي يب��دأ من بل��دة بريتال 
اللبنانية مرورًا بمدينة يبرود وصواًل إلى مدينة 

قارة، حيث توجد غرفة العمليات.
وم��ع بداي��ة الع��ام 2015 تركزت المع��ارك في 
ج��رود بل��دة فليط��ة، إذ أعلن��ت جبه��ة النصرة 
في التاس��ع عشر من ش��هر آذار سيطرتها على 
نقطتي )المش( و)ش��عبة حمي��دة(، بعد معارك 
مع قوات النظام وحزب اهلل، أس��فرت عن تدمير 
ع��دد من اآللي��ات الثقيل��ة، لتنس��حب منها بعد 
ذلك، وتعاود الس��يطرة عليها في الثاني عش��ر 

من نيسان الماضي. 

ال�شهر اجلاري، ت�شكيل )جي�ش  اأخرى، يف اخلام�ش من  الن�شرة( وجتمع )واعت�شموا بحبل اهلل( بال�شرتاك مع ف�شائل  اأعلن كلٌّ من )جبهة 
الفتح القلمون(، والذي �شم اأغلب الف�شائل الع�شكرية املوجودة يف القلمون الغربي، فيما مل تعلن ف�شائل اأخرى ان�شمامها ب�شكل ر�شمي بعد.

رتل عسكري لكتائب الثوار في القلمون

النظام ي�شتهدف قوافل 
الهالل الأحمر يف دوما 

وال�شحية )اإ�شراء(
سوريتنا برس - الغوطة الشرقية - دوما

نَعَتْ ش��عبة الهالل األحمر السوري في دوما 
األربع��اء الماضي إح��دى متطوعاتها )إس��راء 
الحب��ش(، التي لم تتج��اوز 19 عامًا، وذلك إثر 
اس��تهداف قوات النظ��ام قافلًة إغاثي��ًة تابعًة 
للمنظم��ة، بع��د دخوله��ا المدينة ع��ن طريق 
معب��ر مخيم الوافدي��ن، األمر ال��ذي أدّى إلى 
إصاب��ة )حب��ش( بجروح خطيرة، أس��فرت عن 
استش��هادها الحقًا، فضاًل ع��ن إصابة آخرين 

من كوادر المنظمة وعدد من المدنيين. 
وكان��ت القافل��ة دخلت المدين��ة عقب صفقة 
بين النظام واالتحاد اإلس��المي ألجناد الشام، 
س��مح النظام إثره��ا بإدخال القافل��ة، مقابل 
إط��الق س��راح ثالثة أس��رى من مدين��ة عدرا 
العمالية، كش��فت مص��ادر من االتح��اد أنهم 

عائلة الكاتب )فواز خيو(. 
وحملت القافل��ة، المكونة من ثالث س��يارات، 
م��وادًا طبي��ة ومع��دات غس��يل كل��ى وأغذية 
وهداي��ا لألطف��ال، خاص��ة بحم��الت الدع��م 
النفسي التي تقيمها فرق الهالل في المدينة، 
وتتك��ون المواد الطبية الت��ي أدخلت من 250 
جلسة غسيل كلى، وعشرة آالف من اللقاحات 

المختلفة، و500 جرعة أنسولين. 
وتعد ه��ذه المع��دات الطبية ضروري��ة لحياة 
العديدة من المرضى، بع��د وفاة آخرين خالل 
شهر نيسان الماضي إثر نقص معدات غسيل 
الكلى، التي ل��م تدخل إلى المنطقة منذ أكثر 
من عامين، فيم��ا لم تحتِو القافلة الس��ابقة، 
والتي دخل��ت المدينة في نهاي��ة 2014، على 

معظم هذه المواد. 
يُذك��ر أن مدين��ة دوم��ا تعي��ش حص��ارًا تامًا 
من��ذ أكثر م��ن عامين، وتحظر ق��واتُ النظام 
دخ��ول أي م��ن اإلم��دادات إليه��ا، كالغ��ذاء أو 
الم��واد الطبي��ة أو الوق��ود، كم��ا تنع��دم فيها 
خدمات الماء والكهرب��اء، ويعيش أهلها عقابًا 
اقتصادي��ًا وخدمي��ًا حقيقي��ًا، ع��دا ع��ن خطر 

القصف المتواصل على المدينة. 
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)جي�ش التوحيد( يف ريف حم�ش ال�شمايل واملقاتلون يتقّدمون

ظهور خاليا تنظيم الدولة يوؤخر تقدم الف�شائل الع�شكرية يف املنطقة 
اجلنوبية ومعارك ل�شتئ�شالها

ال�شمايل  حم�ش  ريف  يف  مقاتلة  ف�شائل  اأعلنت 
ت�شكيل  يف  كلّيًا  واندماجها  نف�شها  حّل  موؤخرًا 

جديد، حتت ا�شم )جي�ش التوحيد(.

سوريتنا برس - حمص
وضمّ جي��ش التوحيد، الذي ُأعل��ن عنه الثالثاء 
الفائ��ت، )تجم��ع ألوية اإليمان ب��اهلل، لواء حماة 
العقيدة، لواء تلبيس��ة، لواء 313 جند بدر، لواء 
أسود اإلسالم، كتائب سيف اإلسالم خطاب، لواء 
صقور تلبيس��ة، ل��واء معاوية بن أبي س��فيان، 
كتائ��ب س��يوف الح��ق، وكتائب مس��تقلة تابعة 
لغرفة العمليات(، فيما قالت مصادر محليّة إنّه 

يتألف من نحو خمسة آالف مقاتل.
ه��ذا وأعل��ن التش��كيل الجديد، باالش��تراك مع 
غرفة عمليات )نصرة المستضعفين( التي تضم 
كالًاّ من )حركة أحرار الشام، فيلق حمص، أهل 

الس��نة والجماعة، أجناد حمص، جبهة النصرة، 
وجن��د التوحيد(، ب��دَء معركة )وكان حق��ًا علينا 
نصر المؤمنين(، للس��يطرة عل��ى قرى كفرنان 

وتسنين وجبورين.
وس��يطر مقاتل��و المعركة ف��ي مرحلتها األولى 
على حاج��زي حوش زبال��ة، وحاج��ز الديك في 
قري��ة جبورين، وحاجز زكبو في قرية تس��نين، 
وحاج��زي المداج��ن وبي��ت القرميد ق��رب قرية 
كفرن��ان، والتي أوضح ناش��طون أنّها تش��ّكل 

طريق��ًا أساس��يًا نحو فت��ح الطريق إل��ى مدينة 
الحولة وفك الحصار عنها، فضاًل عن االس��تيالء 

على مراكز قوة النظام.
وكان محيط قرية أم شرش��وح ش��هد اشتباكات 
عنيف��ة، تخلله��ا اس��تهداف حركة أحرار الش��ام 
اإلس��المية بقذائف الهاون والصواريخ تجمعات 
النظام في قرية كفرنان، مما أس��فر عن مقتل 

عدد من عناصرها وتدمير مدفع 23.
وتع��ود أهمي��ة ه��ذه الجبه��ات، وف��ق مص��ادر 
إعالمي��ة، لقربه��ا من خ��ط اإلمداد العس��كري، 
طريق مصي��اف - حمص، وموقعه��ا الجغرافي 

بين مدينتي الحولة وتلبيسة.
ويأتي ذلك بعد تش��كيل جيش الفتح في إدلب، 
وس��يطرته عل��ى المدينة ومواقع أخ��رى، بينها 
مدينة جسر الش��غور، فضاًل عن اإلعالن مؤخرًا 
عن تش��كيل جيش الفت��ح في القلم��ون، وبدء 

معاركه مع النظام وميليشيا حزب اهلل.

عادت مظاهر التوتر بني جبهة الن�شرة وف�شائل مقاتلة 
من جهة، ولواء �شهداء الريموك يف ريف درعا الغربي 

من جهة اأخرى، اإذ دارت ا�شتباكات بني الطرفني، 
اأ�شفرت عن عدد من القتلى واجلرحى، بينهم قادة 

ميدانيون يف الن�شرة .

سوريتنا - درعا - سارة الحوراني
تج��دّدت المع��ارك بين ل��واء ش��هداء اليرموك، 
وجبه��ة النصرة باالش��تراك م��ع فصائل أخرى، 
عل��ى خلفي��ة قي��ام عناص��ر تابعين ل� )س��رايا 
الجهاد(، المُتّهم بمبايعة تنظيم الدولة، والذي 
يتخ��ذ من بل��دة القحطانية في ري��ف القنيطرة 
الغرب��ي مقرًا ل��ه، بنص��ب كمي��ن لعناصر من 
لوائي )أحرار ن��وى( و)الفرقان( التابعين للجبهة 
الجنوبية، أثناء توجههم للمش��اركة في معركة 
الس��يطرة عل��ى مدينة البع��ث ف��ي القنيطرة، 
مم��ا أدى إل��ى مقتل س��تة منهم، بينه��م قائد 
المجموعة، وهو نقيب منش��ق، إضافة إلى أسر 

نحو 13 عنصرًا.
وبن��اء على ذلك، ش��نت جبهة النص��رة وبعض 
الفصائ��ل التابعة للجبهة الجنوبية هجومًا على 
بل��دة القحطاني��ة وبعض القرى المج��اورة لها، 
ليشتبك عناصرها مع )سرايا الجهاد(، المعروفة 
أيض��ًا ب��� )جي��ش المجاهدي��ن(، وس��ط قصف 
متبادل باألسلحة الثقيلة، مما أسفرعن سيطرة 
المهاجمي��ن على بلدت��ي القحطانية والعدنانية 
والمش��فى الميداني والمعب��ر، فضاًل عن مقتل 
عدد من عناصر سرايا الجهاد وأسر آخرين، فيما 
بقي مصي��ر قائ��د المجموعة المع��روف ب� "أبو 

مصعب الغنوصي" مجهواًل حتى اللحظة.
بالمقاب��ل، هاجم لواء )ش��هداء اليرموك(، الذي 
يمت��د نف��وُذه على ري��ف درعا الغرب��ي وبعض 
ق��رى ري��ف القنيط��رة وبلدات��ه، حاج��زًا لجبهة 
النصرة في بلدة س��حم الج��والن في ريف درعا 
الغربيّ، حيث َقتل وأسر عناصر الحاجز، بينهم 
قياديون، كما نشر بيانًا أعلن فيه قطع الطريق 
الواصل بين ريف درعا الغربي وريف القنيطرة، 
وتقدّم��ه نحو بلدة )حيط( للتخلص من عناصر 

جبهة النصرة.

لواء �شهداء الريموك:
وعل��ى الصعي��د نفس��ه، ق��ال )أب��و عبداهلل 
الجاعوني(، نائب قائد لواء ش��هداء اليرموك، 
المته��م من قب��ل النص��رة بمبايع��ة تنظيم 
الل��واء  إّن  مس��جل،  ش��ريط  ف��ي  الدول��ة، 
هاج��م مقرات جبهة النصرة في بلدة س��حم 
الج��والن في خط��وة اس��تباقية ق��د تتخذها 
جبه��ة النص��رة وحلفاؤه��ا بحش��د قواتهم، 
والهجوم عل��ى مقرات اللواء ف��ي المنطقة"، 
ووص��ف )الجاعون��ي( محكم��ة دار العدل في 
حوران، الت��ي توافقت عليها معظم الفصائل 
العس��كرية في درعا، ب��� "دار الظلم"، متّهمًا 
إياه��ا بالتبعي��ة لجبهة النصرة ف��ي قرارتها، 

وانصياعها ألوامرها.
كذلك، أشار )الجاعوني( إلى أن اللواء اتخذ الراية 
السوداء منذ بداية تش��كيله قبل ظهور تنظيم 
الدولة، نافيًا تقاعس اللواء عن المش��اركة في 
مع��ارك ريف درعا والقنيط��رة منذ فترة طويلة 

على حد تعبيره.

دار العدل يف حوران:
بدوره��ا أص��درت دار الع��دل في ح��وران قرارًا 
يطال��ب الفصائ��ل العامل��ة ف��ي درع��ا جميع��ًا 
باعتق��ال قائ��د ل��واء ش��هداء اليرم��وك )محمد 
س��عد الدين البريدي(، والمس��ؤول األمني )نادر 
القس��يم(، فضاًل عن ش��رعيّي اللواء: )خالد أبو 
مش��لح(، الملق��ب ب� )أبو حمزة القرش��ي(، و)أبو 
عبد الملك(، والشرعي )أبو زرعة(، التابع لجيش 

الجهاد.
هذا وطالب البيان عناصر لواء ش��هداء اليرموك 
الت��زام منازله��م، وع��دم التع��رض للفصائ��ل 
الموكل��ة بتنفي��ذ الق��رار، مؤكدًا عل��ى ضرورة 

"تحييد المدنيين والسعي إلى تأمينهم".
وأوضح��ت دار الع��دل أّن القرار ج��اء بعد ثبوت 
انتم��اء الل��واء إلى تنظي��م الدولة، وإع��ادة فتح 
محكمة الش��جرة، وم��ا نتج عنها م��ن ازدواجية 
القض��اء وش��ق الص��ف، إلى جانب ش��كاوى من 
األهال��ي والفصائ��ل ضد الل��واء، ع��ن عمليات 

اختطاف طالت المدنيين والعسكريين.

اجلبهة اجلنوبية:
م��ن جانب��ه، ق��ال )عص��ام الري��س(، الناط��ق 
باس��م الجبه��ة الجنوبي��ة للجي��ش الح��ر، ف��ي 
تصري��ح لجريدة س��وريتنا: "إنه تم تطهير بلدة 
القحطاني��ة من بقاي��ا عناصر )س��رايا الجهاد(، 
الذي��ن كان��وا يتحصن��ون داخله��ا، وذل��ك بع��د 
معركة استمرت عشرة أيام، وحوصروا فيها من 

قبل مقاتلي المنطقة جميعًا."
وأوض��ح )الريس( أيضًا: "أّن ظهور خاليا مبايعة 
لتنظيم الدولة في هذا الوقت أّثر سلبًا في سير 
المعارك"، مش��يرًا إل��ى أن المنطقة التي تجري 
فيه��ا االش��تباكات لمالحق��ة س��رايا الجهاد هي 
خطوط انطالق ل� "تحرير ما تبقى من محافظة 
القنيط��رة، كمدين��ة البعث وخ��ان أرنبة، اللتين 

تقعان تحت سيطرة قوات النظام".
كذلك شدد الناطق باسم الجبهة الجنوبية:"على 
أن النظام والمليش��يات الداعم��ة له تتبع تكتيكَا 
جدي��دًا لوقف تقدم ق��وات المعارضة، خصوصًا 
بع��د االنتص��ارات الت��ي حققته��ا ف��ي الجنوب 
السوري، وذلك باإليعاز إلى خاليا تنظيم الدولة 
بالظهور في المنطقة، وهو ما يشير إلى إفالس 
النظ��ام، الذي يلجأ اآلن إلى آخر أوراقه وحلفائه 
من مليش��يات أجنبية وعناصر حزب اهلل، إضافة 

إلى خاليا داعش".
وتابع )الريس( أنّه س��يتم التعام��ل مع تنظيم 
)الدول��ة( "بقبضة من حديد"، كم��ا أكد: "أنّه ال 
يمكن لداعش أن يوج��د في مناطقنا الجنوبية، 
وأن أي فصي��ل يثب��ت انتم��اؤه إل��ى داع��ش أو 
تعاونه معه س��يتم اقتالعه بش��كل كامل، من 
دون أي تهاون"، الفت��ًا إلى عدم وجود أي تعاون 
أو تنس��يق بين الجبهة الجنوبية وجبهة النصرة 
حاليًا في المعارك ضد خاليا "داعش"، وموضحًا: 
"أّن كل فصي��ل يقاتل في مناطق نفوذه وعلى 
جبهات��ه، ولكن يمك��ن أن يكون هن��اك مصالح 
مشتركة متمثلة بإزالة داعش ومخلفاتها، وهذا 

ال يعني بالضرورة حدوث تعاون أو تنسيق."
وكان��ت مناطق عدة ش��هدت مظاه��رات تطالب 
بخروج الفصائل العسكرية من البلدات والقرى، 
فضاًل عن اإلفراج ع��ن المعتقلين، ووأد الفتنة، 
وحقن الدماء، وتوجيه السالح إلى جبهات القتال 

مع قوات النظام والمليشيات التي تسانده .
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 امل�شت�شفيات يف ريف الالذقية
عمل م�شتمر حتت ال�شغط واأثناء املعارك

ير 
قار

 وت
بار

سوريتنا - الالذقية - ميس الحاج أخ
اأثرت املعارك العنيفة، التي يخو�شها املقاتلون �شد قوات النظام يف ج�شر ال�شغور وقرى �شهل الغاب، يف 

الو�شع الطبي يف ريف الالذقية، الذي بات يعاين �شغوطات كبرية و�شعوبات يف العمل.

حلب.. مقربة املواد 
الغذائية منتهّية 

ال�شالحية

سوريتنا - حلب - مصطفى حزوري
لم يكنْ من الس��هل أبدًا اس��تقدام مساعدات 
تفي حاجة المنكوبين والمتضرّرين جرّاء ما 
تشهده حلب، لذا نشطتْ المؤسسات اإلغاثية 
ومجال��س األحي��اء في محاولة لتقس��يم هذه 
المساعدات تقسيمًا متساويًا على المحتاجين، 
لك��نّ المش��كلة الت��ي يتح��دث عنه��ا الجميع 
مؤخ��رًا هي وص��ول منتجات غذائي��ة منتهية 

الصالحية.
)عم��ر(، مدي��ر مجل��س ح��ي قارل��ق يق��ول 
لس��وريتنا: "معظم المواد التي نس��تلمها منذ 
قرابة س��تة أش��هر تك��ون فاق��دة الصالحية، 
خصوصًا أغذية األطفال كالحليب والبسكويت، 
ونحن ال نستطيع رفضها، والسيَّما وأّن الحي 
يحت��اج إل��ى الكثي��ر من المس��اعدات بس��بب 
فق��ره"، ويتاب��ع )عم��ر(: "انته��اء صالحية أيّ 
س��لعة ال يعن��ي أنها غي��ر قابلة لالس��تهالك، 
ألّن الم��واد الحافظ��ة تكون فعال��ة بعد انتهاء 
الصالحية لثالثة أش��هر على األقل، لكن هذا 

ال يعني أنّها ال تسبب أمراضًا".
وف��ي حدي��ث لس��وريّتنا م��ع مدير مؤسس��ة 
الري��ان اإلغاثي��ة )فداء(، ش��رح كي��ف تنتهي 
صالحيّة هذه المواد بس��وء تدبير الداعمين، 
ورجّ��حَ أّن تك��ون م��دة صالحية الم��واد عند 
دخوله��ا األراضي الس��ورية كافي��ًة لتوزيعها، 
وأض��اف: "تُخ��زّن الم��واد ف��ور وصوله��ا في 
المستودعات فترة من الزمن، ومن ثمّ تُسّلم 
للمؤسسات لتقومَ كّل مؤسسة بتوزيع المواد 
عل��ى مجال��س األحياء، وخ��الل ه��ذه الدائرة 

الطويلة تكون المادة فقدتْ صالحيّتَها".
لك��نْ ف��ي الوق��ت نفس��ه يعت��رض كالمَ��ه 
)محم��ود(، وه��و أح��د المتابعي��ن للموضوع، 
وال��ذي ي��رى أّن المش��كلة أواًل وأخي��رًا ف��ي 
الداع��م، إذ يش��تري بس��عر منخفض م��وادًا 
غذائي��ة توش��كُ أن تنتهي، وحين تتس��ّلمها 

الجهات المعنية تجد أنّها فاقدة الصالحية.
إذًا فاألمر الذي يهمّ هو أن مس��اعدات إغاثيّة 
ت��وزع منتهي��ة الصالحية عل��ى المدنيين في 
حلب، من دون التنبّه إلى األضرار التي يمكن 
أن تسبّبها، وفي هذا السياق يتحدّث الدكتور 
)أحمد(، األخصائي في ط��ب األطفال، عن أّن 
تناول مثل هذه المواد يس��بب تحسّس��ًا وألمًا 
معوي��ًا، إضافة إلى اإلس��هال واإلقياء، أمّا في 

أخطر حاالته فإنّه يؤدي إلى التسمّم.
وفق��ًا لم��ا يقول��ه المدني��ون، فإّن المش��كلة 
ليس��تْ في قيمة الم��ادة وأضراره��ا، بل في 
كيفيّ��ة تحويل مدين��ة مثل حل��ب إلى مكبّ 

لكل ما هو منتهي الصالحية.

ويعاني مستش��فى )الشهيد أس��امة أبلق( الميداني -الذي يُعد المستش��فى الرئيس في ريف 
الالذقية، ويس��تقبل ش��هريًا ثالث��ة آالف مريض من مناطق مختلفة في ري��ف الالذقية وريفي 
إدل��ب الغربي وحماة الش��مالي- ضغطًا كبيرًا وازدحامًا ش��ديدًا، حس��ب ما بيّ��ن الطبيب )أيمن 
الس��ليمان( خالل حديثه إلى جريدة س��وريتنا، إذ أش��ار إلى أّن المستشفى استقبل 110 جرحى 
خالل األس��بوع الماضي، كما قام بإجراء 48 عملية جراحية، توزعت بين عظمية وجراحة عامة 

وبولية، مما أجبر األطباء على عدم استقبال المراجعين والحاالت العادية أثناء فترة المعارك.
كذلك، يعاني المستش��فى، الذي يضم عدة أقسام ويحوي غرفتي عمليات والعديد من األجهزة 
الطبي��ة، من نقص الك��وادر العاملة، والس��يما العظمي��ة والقلبية والهضمي��ة، خصوصًا أثناء 

المعارك، في ظل انتشار الكادر الطبي التابع للمستشفى على جبهات القتال.
هذا ووصف المريض )أحمد سعدو( وضع المستشفيات في ريف الالذقية بالجيد، كما أوضح أّن 
أهمّ ما يعانيه المرضى والمصابون هو عدم وجود أماكن استش��فاء، إذ يُجبر المريض أحيانًا 
على البقاء في خيمة قرب المستش��فى وتلقي العالج، مؤكدًا أّن المستش��فيات تحتاج إلى بناء 
أكبر، فضاًل عن ضرورة توفير االختصاصات كلها، وزيادة الكوادر الطبية العاملة، لتناسب حجم 

العمل الذي تقدمه، ولتخفف من معاناة بعض المرضى في السفر إلى تركيا لتلقي العالج.
وف��ي تقيي��م للوضع الطبي بريف الالذقية أكد الطبيب )خليل آغ��ا(، رئيس مديرية الصحة في 
الساحل، أن الوضع جيد نسبة إلى الظروف التي يعملون فيها وما يحصلون عليه من دعم، كما 
كش��ف: "أن مديرية الصح��ة التابعة لوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة اس��تطاعت، بعد فترة 
قصيرة من تأسيسها، تحسين الكثير من األمور، فقد أعادت العديد من المستشفيات والمراكز 
الطبي��ة للعم��ل، بعدما أغلقت بس��بب عدم توفر الدعم أو ألس��باب أخرى، وأبرزها مستش��فى 
)البرن��اص(، ال��ذي أغلق منذ حوال��ي عام على خلفية اعتقال خمس��ة أطباء من��ه، على يد أحد 

الفصائل العسكرية."
وقال )آغا( لسوريتنا إّن المديرية تقدّم األدوية واألجهزة الطبية للمستشفيات، مضيفًا أّن أغلب 
الدع��م يصلها عن طريق المنظم��ات، في حين لم تقدم الحكومة أو االئتالف أي دعم، كما ذكر 
أّن المستشفيات والمديرية تعمل بالتنسيق مع الفصائل العسكرية، التي تقدم لها المساعدة، 

وال تشّكل أي ضغط عليها.
وفي س��ياق متصل، ذكر )آغا( أّن المستش��فيات تعاني من مش��اكل فقط أثناء المعارك، نظرًا 
لصعوب��ة إيصال الجرحى اليها، بس��بب بعد المس��افات وطبيع��ة المناطق الجبلي��ة والطرقات 
الوع��رة، مؤكدًا أن أغلب المستش��فيات والنقاط الطبية في ريف الالذقية الواقع تحت س��يطرة 
الفصائل العسكرية تعمل بالتنسيق مع المديرية، التي تشرف على بعض مستشفيات ونقاط 

ريف إدلب الغربي، وتحاول أن تساعدها قدر اإلمكان. 
إلى ذلك، أوضح )آغا( أن بعض المستش��فيات ال تس��تقبل الجرحى، مثل مستش��فى اإلخالص، 
المخت��ص باألم��راض النس��ائية واألطفال، مم��ا يجعل الضغ��ط األكبر يقع على المستش��فى 
الرئيس، وهو مستش��فى الشهيد أس��امة أبلق. كما لفت إلى عدم انتشار أي مرض أو وباء في 
المنطقة، مضيفًا أن النازحين في المخيمات ال يعانون من مش��اكل طبية أيضًا، وأن ما س��يتم 

العمل عليه مسقباًل هو تأسيس مراكز استشفاء للجرحى ومصابي الحرب. 
يذكر أن ريف الالذقية يحوي خمس��ة مستش��فيات ميدانية، هي مستشفى الشهيد أسامة أبلق 
ومستش��فى اإلخالص ومستش��فيات س��لمى وربيعة والبرن��اص، إضافًة إلى أكثر من عش��رة 
مراكز ونقاط طبية، أبرزها مركز الدكتورة نوال شاكر، ونقطة مشرفة، ونقطة الكبير، فضاًل 

عن مركز العالج الفيزيائي، ومركز تركيب األطراف الصناعية .

مشفى الشهيد أسامة أبلق في ريف الالذقية
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تقارير حقوقية: 51 جمزرة يف �شوريا و2231 قتياًل بينهم �شتة 
اإعالميني خالل �شهر ني�شان الفائت

احل�شكة على  هجوم  يف  مدنيون  و�شحايا   ،PYD مقرات  ت�شتهدف  تفجريات 

ير 
قار

 وت
بار

أخ

�شحايا التعذيب:
وقالت الش��بكة إنّها وّثقت الشهر الماضي ما ال 
يق��ّل ع��ن 108 حالة وفاة "بس��بب التعذيب في 
مراك��ز االحتجاز النظامية وغي��ر النظامية"، 19 
حالة منها في إدلب، 18 في حماه، 17 في درعا، 
14 ف��ي ريف دمش��ق، 11 في كل من دمش��ق 
وحم��ص، ثماني ح��االت في دير ال��زور، خمس 
ف��ي حلب، اثنتان في الحس��كة، وواحدة في كل 

من السويداء والقنيطرة والرقة.
وج��اء ف��ي التقري��ر أّن 104 أش��خاص قتل��وا تح��ت 
التعذي��ب على يد ق��وات النظ��ام، بينما قت��ل ثالثة 
أشخاص على يد جبهة النصرة، وآخر على يد تنظيم 
الدول��ة، مضيفًا أّن بي��ن الضحايا أربع��ة إعالميين، 

ثالثة أساتذة، ومتطوعًا في الهالل األحمر.

النتهاكات بحّق الإعالميني:
أمّا بالنس��بة لالنتهاكات بحق اإلعالميين خالل 
ش��هر نيس��ان فوّثق��ت الش��بكة ف��ي تقريرها 
الصادر بتاريخ 2\5 مقتل ستة إعالميين، أربعة 
منهم على ي��د النظام، واثنان عل��ى يد تنظيم 

الدولة.
وفي السياق نفسه، ذكرت الشبكة أنّها سجّلت 
حالة خطف واحدة من قبل جبهة النصرة، طالت 
اإلعالمي )محمد ع��ون( المعروف ب� )ريان ريان( 
ف��ي مدينة حلب، كما س��جّلت خم��س إصابات، 
كانت قوات النظام مسؤولة عن ثالث منها، فيما 
تسببت جبهة النصرة وتنظيم الدولة بإصابتين.

كذل��ك أف��ادت الش��بكة أنّها وّثقت س��بع حاالت 
اعت��داء على الممتل��كات الخاص��ة باإلعالميين، 

اثنت��ان منه��ا نّفذته��ا ق��وات النظ��ام، ومثله��ا 
"فصائل المعارضة المسّلحة"، في حين سُجّلت 

ثالث حاالت اعتداء من قبل تنظيم الدولة.

�شحايا الكوادر الطّبّية:
المتعلق��ة  التقاري��ر  اس��تكمالها  إط��ار  وف��ي 
بش��هر نيس��ان قالت الش��بكة إنّها وّثقت مقتل 
س��بعة أش��خاص من الك��وادر الطبية، خمس��ة 
منه��م قضوا على يد قوات النظ��ام، واثنان من 
متطوع��ي الهالل األحمر، قضي��ا على يد جهات 

لم تستطع الشبكة تحديد هويتها.

قتلى �شهر ني�شان:
وكانت الشبكة أّكدت بداية الشهر الجاري مقتل 
2231 ش��خصًا ف��ي ش��هر نيس��ان، %95 منهم 
مدنيون، الفتة إلى ارتف��اع أعداد الضحايا ممن 
سمّتهم "مسلحي المعارضة"، الذين قتلوا على 
يد تنظيم الدولة، خصوصًا عبر عمليات التفجير 

واالشتباكات.
وأشار التقرير أيضًا إلى أّن حصيلة شهر نيسان 
ارتفعت ب� 534 شخصًا عن حصيلة ضحايا شهر 
آذار الفائ��ت، موضحًا أنّ��ه ال يغطي القتلى من 
قوات النظام وتنظيم الدولة، لعدم وجود معايير 
يمكن اتباعها، في ظل حظر ومالحقة الطرفين 

لفريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان.
وف��ي التفاصيل، وّثق��ت الش��بكة مقتل 1884 
ش��خصًا على ي��د ق��وات النظام، بينه��م 1519 
مدني��ًا، منه��م 269 طف��اًل، و192 ام��رأة، ف��ي 
حين قضى ثالث��ة مدنيين على يد حزب االتحاد 

الديمقراطي الكردي.

بدوره، قت��ل تنظي��م الدولة 68 مدني��ًا، بينهم 
طفالن وس��يدتان، كما قتل 142 مس��ّلحًا، أثناء 
االش��تباكات مع فصائل المعارضة المسّلحة، أو 

عن طريق عمليات إعدام ميدانية لألسرى.
هذا وأفادت الشبكة بمقتل عشرة مدنيين على 
يد جبهة النصرة، بينهم طفالن وس��يدة، وثالث 
ضحاي��ا تحت التعذي��ب، فيما قال��ت إّن "فصائل 
المعارضة المس��ّلحة" قتلت 82 ش��خصًا، بينهم 

21 طفاًل، و14 سيدة.
ونس��ب التقري��ر 42 حال��ة قتل، طالت عش��رة 
أطفال وست س��يدات، لجهات أوضح أّن الشبكة 

لم تستطع تحديد هويتها.

�شحايا ق�شف التحالف الدويل:
إل��ى ذل��ك، أّكدت الش��بكة، ف��ي تقري��ر بتاريخ 
6\5، ارتف��اع حصيلة الضحايا المدنيين على يد 
ق��وات التحالف إل��ى 169، بينهم 42 طفاًل، و30 
امرأة، بعد توثيق حادثة قصف قرية بير محلي، 
الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة في ريف حلب، 
والت��ي أودت بحي��اة 64 مدنيًا، منه��م 31 طفاًل، 

و19 سيدة.

سوريتنا برس 
51 جمزرة خالل  اأكرث من  اإنها وثقت    5\5 بتاريخ  الإن�شان يف تقرير  ال�شورية حلقوق  ال�شبكة  قالت 

ال�شهر الفائت، راح �شحيتها ما ل يقّل عن 499 �شخ�شًا، بينهم 110 اأطفال، و79 �شيدة.
واأو�شحت ال�شبكة اأّن قوات النظام ارتكبت 50 جمزرة، ق�شى اإثرها 492 �شخ�شًا، بينهم 108 اأطفال 
و79 �شيدة،  فيما ارتكبت من �شّمتها "املعار�شة امل�شّلحة" جمزرة وحيدة، اأ�شفرت عن مقتل �شبعة مدنيني، 

بينهم طفالن، ف�شاًل عن اإ�شابة 18 اآخرين.
ووفق التقرير، فاإّن حمافظة اإدلب ت�شّدرت القائمة بـ 19 جمزرة، اأعقبتها حلب بـ 11 جمزرة، ودرعا 
ب�شبعة جمازر، فيما ُوّثقت اأربع جمازر يف كل من حماه وريف دم�شق، وثالٌث جمازر يف حم�ش، وجمزرة 

واحدة يف كل من دير الزور والرقة واحل�شكة.

سوريتنا برس- الحسكة
اس��تهدف تنظيم الدولة بس��يارة مفخخة صباح 
األربع��اء الفائ��ت، أح��د مق��رّات ح��زب االتحاد 
الديمقراطي الكردي  PYD في مدينة الحسكة.

وف��ي التفاصي��ل، أف��ادت مص��ادر محليّ��ة، أّن 
س��يارة يس��تقلها خمسة أش��خاص يرتدون زيًّا 
يش��به زيّ عناص��ر ال���  YPG، هاجم��ت بن��اء 
"الصحة الحيواني��ة" داخل مجمع دوائر الزراعة، 
الذي حوّل��ه الحزب مقرًا له مؤخ��رًا، حيث فجّر 
أحد عناصر التنظيم الس��يارة، لتندلع اشتباكات 
عنيف��ة بين الطرفي��ن داخل المبنى، ما أس��فر 
وف��ق مص��در طبيّ، ع��ن أكث��ر م��ن 15 قتياًل 
لوح��دات الحماي��ة، فض��اًل ع��ن مقت��ل منفذي 

العملية الخمسة. 

بالمقاب��ل، ذكر عضو في اآلس��ايش لس��وريتنا: 
"أّن مجموع��ة مؤلف��ة من س��تة عناص��ر تابعين 
لتنظيم الدولة، كانت تقّلهم سيارة من نوع )كيا 
ريو(، دخلت إلى المجمع أمام مقر آسايش المرأة، 

وقتلوا إحدى أعضائه بمسدس كاتم صوت". 
بموازاة ذلك، استهدف التنظيم بقذائف الهاون، 
حي��ي الصالحية والمفتي، الخاضعين لس��يطرة 
ح��زب االتح��اد الديمقراطي، م��ا أدى إلى مقتل 
خمس��ة مدنيين، بينهم أربعة من عائلة واحدة، 
وج��رح نح��و ثماني��ة آخرين، إضاف��ة إلى موجة 

نزوح كبيرة لألهالي.
وأعلن��ت القي��ادة العام��ة لقوات اآلس��ايش في 
بي��ان الخمي��س الفائ��ت: "من��ع التج��ول داخ��ل 
مدينة الحس��كة اعتبارًا من الس��اعة الثامنة من 
مس��اء كل يوم وحتى الساعة السادسة صباحًا، 

بدءًا م��ن تاريخ إصدار البيان حتى إش��عار آخر، 
باستثناء الحاالت اإلسعافية".

وطال��ب البيان أهالي المدينة االلتزام بما صدر، 
مؤكدًا على ضرورة حملهم البطاقات الشخصية 
أثناء الخروج م��ن منازلهم نهارًا، وعدم التحرك 
نه��ارًا بواس��طة الدراجات الناري��ة، تحت طائلة 
الحج��ز فورًا من دون مس��اءلة، داعيًا إياهم إلى 
عدم حمل أس��لحتهم الشخصية في المدينة، أو 
قيادة سياراتهم أثناء التجول بسرعة تتجاوز 40 

كم/سا ضمن المدينة.
إلى ذلك، تستمر المواجهات العنيفة بين تنظيم 
الدول��ة، ووح��دات الحماية الكردي��ة، في الريف 
الغربي لمدينة الحس��كة، وسط غارات لطيران 
التحال��ف، اس��تهدفت مواق��ع التنظي��م، موقعة 

عشرات القتلى.
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حتت عنوان: )�شورية والتعليم.. واقع وحتديات(
)علم( تختتم موؤمترها الدويل الأول

ير 
قار

 وت
بار

أخ

واقع التعليم وحتّديات احلّل
وأش��ارت الكاتب��ة واإلعالمية )ابته��ال قدور(، 
التي حض��رت المؤتمر، في حديث لس��وريتنا 
إل��ى "أهمي��ة حص��ول ه��ذه المش��اريع على 
الدعم المادي، حتى تس��تطيع االستمرار، في 
ظ��ل الوض��ع اإلنس��اني والتعليم��ي الكارثي 
ف��ي س��وريا"، وأردف��ت أّن: "أهمي��ة المؤتمر 
تأت��ي م��ن كونه يع��رض نتائ��ج المش��اريع 
الت��ي ت��م تنفيذه��ا أم��ام داعميه��ا، وهو ما 
يمنحه��ا مصداقية أمامهم، ويحفز على البدء 
بمش��اريع جدي��دة، فض��اًل عن الوق��وف على 

الواقع التعليمي الحالي في سوريا".
و كش��فت )ق��دور( عن وجود مح��اوالت دائمة 
ألدلج��ة التعلي��م المعتم��د عل��ى المانحي��ن، 
خصوص��ًا في أوق��ات الح��روب، وأضافت "قد 
يضط��ر المديرون إل��ى القب��ول بالمال، لكن 
تقع عليهم  المس��ؤولية هنا بأال يقبلوا المال 
المس��يّس، وأن يتصرفوا بحكم��ة، فالتعليم 
مهم��ة إنس��انية، ال يج��ب أن توجّه سياس��يًا 
أو عقائدي��ًا، ويج��ب أن ترك��ز عل��ى مواكب��ة 

متطلبات التعليم العالمية".
وع��ن التنقيح الذي قامت ب��ه الهيئة للمناهج 
الس��ورية بيّن��ت )بي��ان طنط��اوي(، عض��و 
األمانة العامة للهيئة، أنّه تم على مرحلتين، 
كما قال��ت في حديث لس��وريتنا: "قمنا بإزالة 
الشوائب من المناهج، كما في مادة الفلسفة، 
والحوادث والمغالطات من العقيدة، إاّل أننا لم 
نقم بأي تغييرات في مناهج التربية الدينية، 
على الرغم من أنن��ا مطالبون بذلك من قبل 
بع��ض الجه��ات، إال أن مهمتنا ليس��ت الدعوة 

في الوقت الراهن".
ولفت��ت )طنط��اوي( إل��ى أّن أب��رز التحدي��ات 
الت��ي تواج��ه عم��ل الهيئ��ة ف��ي الداخل هي 
"أن األطفال ال يعيش��ون في بيوت مستقرة، 
وأنهم لم يس��تطيعوا الوص��ول إلى المناطق 
الجنوبي��ة م��ن س��وريا، فالتع��اون محص��ور 
بالمناطق الش��مالية"، وفي س��ؤال عن وجود 
مصاع��ب مادي��ة تعاني منه��ا الهيئ��ة أجابت 

طنطاوي أّن "أهل الخير كثيرون".

م�شاريع بني الواقع واخليال
غطت المش��اريع الجديدة للهيئ��ة، والتي بلغ 
االحتياج��ات  بع��ض  مش��روعًا،   11 عدده��ا 
بع��ض  كتأس��يس  األساس��ية،  التعليمي��ة 
الم��دارس، وترمي��م أخ��رى، وطباع��ة كت��ٍب 
مدرس��ية، وإلح��اق المنقطعين ع��ن التعليم 
بمدارس خاصّة، وتأهيل المعلمين، وإنش��اء 
القيم��ة  بلغ��ت  إذ  مدرس��ية،  صح��ة  مرك��ز 
اإلجمالية للمش��اريع جميعًا 50 مليون دوالر، 
فيم��ا بين��ت إدارة الهيئة أن الهدف األساس��ي 
للمشاريع عامة هو استيعاب القدر األكبر من 

الطالب، وتطوير أكبر قدر من األساتذة.
وفيما يتعلق بمش��روعها ال��ذي طرحته خالل 
المؤتم��ر، والذي أث��ار بعض الج��دل والكثير 
من التس��اؤالت، قال عضو أمانة الهيئة )بيان 
طنط��اوي( لس��وريتنا: "إّن فك��رة المش��روع 
إبداعي��ة، وه��ي إنش��اء مدرس��ة افتراضي��ة 
للط��الب الذي��ن ال يس��تطيعون الذه��اب إلى 
الم��دارس بس��بب الظ��روف االمني��ة، وذل��ك 
م��ن خ��الل متابع��ة إم��ا الحلق��ات التعليمية 
التلفزيوني��ة عبر قناة خاصة بالمش��روع،  أو 
قن��وات اليوتي��وب، أو الموق��ع االلكترون��ي"، 
مضيف��ة: "أّن البرنام��ج س��يطبق م��ن خالل 
أو  الط��الب،  عل��ى  ب��اد(  )آي  أجه��زة  توزي��ع 
أقراص ليزرية تحوي حلقات تعليمية ألجهزة 
الكمبيوت��رات الخاصة به��م، أو ذواكر تخزين 
إلكترون��ي، أو من خالل )القافل��ة التعليمية(، 
وه��ي عبارة عن حافلة تح��وي أجهزة لعرض 
الدروس، تتنقل بين المدن والقرى المحررة، 

وتستقبل الطالب لحضور الدروس فيها".
وطلبت )طنطاوي( من المانحين في المؤتمر 
تمويل المشروع الذي قدّرت تكلفته بحوالي 
مليوني دوالر للوحدة التنفيذية، و4.5 مليون 
دوالر لوس��ائل نش��ر المش��روع، ووعدت بأن 
يس��تفيد منه قراب��ة مليوني طفل س��وري، 
بينم��ا ذكرت في ردها على س��ؤال س��وريتنا 
ح��ول آليات مراقبة تنفيذ المش��روع، وضمان 
واألدوات  األجه��زة  م��ن  األطف��ال  اس��تفادة 
الموزع��ة لألغ��راض التعليمي��ة: "لن��ا ه��دف 

أساسي، هو تأهيل الكوادر، بالطبع لن نوزع 
األجهزة في الش��وارع، سيكون هناك تنسيق 

ولجان".

اأزمة ال�شهادات الليبية 
أسئلة كثيرة وجّهها الصحفيون إلدارة الهيئة 
فيما يخصّ مشكلة عدم االعتراف بالشهادة 
الثانوي��ة الليبية، التي يحص��ل عليها الطالب 
في المناطق الواقعة تحت س��يطرة الفصائل 
العس��كرية داخ��ل س��وريا، وف��ي الم��دارس 
السورية في تركيا، والتي تشرف الهيئة على 
منحه��ا آلالف الط��الب س��نويًا بالتنس��يق مع 

الحكومة الليبية.
بدورها أوضح��ت الهيئة أنها التملك أي صفة 
رسمية لتفرض على الجهات التربوية التركية 
قبول الش��هادة، مؤكدة أنه��ا التوفر جهدًا في 

الضغط على الجهات الفاعلة جميعًا.
م��ن جانب��ه، كش��ف مستش��ار وزارة التربية 
التركية خ��الل المؤتمر عن نيّة الوزارة إقرار 
اختب��ار نوع��ي، خ��اص بالطالب الس��وريين 
جميعًا، يؤهله��م لدخول الجامع��ات التركية، 
مش��يرًا إل��ى إمكاني��ة تقدّم م��ن ال يحملون 
الش��هادة الثانوي��ة إلى هذا االختب��ار، بخالف 
اختبار التعديل الذي يجرى في الوقت الراهن.

وتواج��ه هيئ��ة التربي��ة والتعلي��م الس��ورية 
الي��وم، والتي تط��رح نفس��ها بوصفها هيئة 
احتياج��ات  بتلبي��ة  تُعن��ى  مدن��ي  مجتم��ع 
التعلي��م للس��وريين، الكثي��ر م��ن التحديات 
أع��داد  وصل��ت  إذ  التعليمي��ة،  والمصاع��ب 
األطفال المحرومين م��ن التعليم في الداخل 
والخ��ارج الس��وري، وفق��ًا إلحصائي��ات األمم 
المتح��دة ومنظمات المجتمع المدني، إلى 3.5 
مليون طفل، في حين قاربت أعداد المدارس 
المدمرة كلي��ًا ثالثة آالف مدرس��ة، والمدمرة 
جزئيًا خمس��ة آالف، في الوقت الذي فقد فيه 
%66 م��ن المعلمي��ن عملهم ف��ي التدريس، 
ووصل��ت أع��داد حامل��ي الش��هادات الثانوية 
من الس��وريين، الذين لم يحصوا على قبول 

جامعي، إلى 70 ألفًا.

سوريتنا برس  - اسطنبول
والتعليم  للرتبية  ال�شورية  الهيئة  اختتمت 
ما  امتد  الذي  الأول،  الدويل  موؤمترها  )علم( 
اإ�شطنبول  مدينة  اأيار اجلاري، يف  من   3  1- بني 
الرتكية، والذي هدف، تبعًا لإدارة الهيئة، اإىل 
التي يعي�شها الطالب  املاأ�شاة  "الوقوف على واقع 
جديدة  تعليمية  م�شاريع  واإطالق  ال�شوريون، 

ل�شد فجوة التعليم الكبرية يف �شوريا".
م�شّورة  تقارير  عر�ش  املوؤمتر  فعاليات  و�شملت 
ال�شنتني  خالل  الهيئة  وم�شاريع  ن�شاطات  عن 
املا�شيتني، والتي تتلخ�ش، وفق اإدارة الهيئة، بـ 
"تنقيح وطباعة كتب مدر�شّية، ورعاية امتحانات 
طالب ال�شهادات وفق املنهاج الليبي، اإ�شافة اإىل 
تبني عدد من املدار�ش ال�شورية ودعمها، واإن�شاء 

ثالث اأخرى يف تركيا، مع تدريب املعلمني".
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�شح اخلدمات وتكاليف 
معي�شية مرتفعة

اأ�شعار جديدة للحبوب وفالحو احل�شكة 
يواجهون اأزمات املو�شم

سوريتنا برس - ريف الالذقية
أص��در المنتدى االقتص��ادي الس��وري، نهاية 
ش��هر نيس��ان الفائت، دراس��ة حمل��ت عنوان 
"اقتصاديات ري��ف الالذقية"، رصدت تفاصيل 

الواقع االقتصادي الحالي هناك. 
ويبيّن التقرير، عبر دراسته الوضعَ المعيشي 
للسكان، أن معدل اس��تخدام الناس للكهرباء 
ال يتع��دى أربع س��اعات وربع الس��اعة يوميًا، 
موضح��ًا أّن %60 من األهال��ي يحصلون على 
الكهرب��اء من خ��الل مولدة األمبي��رات، و40% 
من خ��الل مولداتهم الخاصّة، وس��ط انعدام 

تام لكهرباء الشبكة العامة. 
وعلى الرغم م��ن غنى ريف الالذقية بمصادر 
الش��هرية  التكلف��ة  أن  إال  الطبيعي��ة  المي��اه 
الس��تهالك المياه، بالنسبة لألس��رة الواحدة، 
تصل إلى 700 ليرة سورية، إذ يعتمد السكان 
على مياه الصهاريج بنسبة %25، وعلى اآلبار 
الخاصة بنسبة %33، في ظل تعطل الشبكات 

العامة لتوصيل مياه الشرب. 
وكشف التقرير أيضًا عن توفر موارد التدفئة 
في المنطقة بأسعار مرتفعة، إذ بلغ متوسط 
التكلفة الش��هرية الس��تهالك الحطب لألسرة 
الواح��دة 8. 6 ألف ليرة س��ورية، أما متوس��ط 
التكلف��ة الش��هرية الس��تهالك الم��ازوت فهو 

أربعة آالف ليرة سورية. 
هذا وبلغ متوسط التكلفة الشهرية الستهالك 
البنزين ثالثة آالف ليرة سورية، وهو يستخدم 
لتش��غيل المول��دات الكهربائي��ة. أمّ��ا الغاز، 
ال��ذي ال يتوف��ر في الس��وق معظ��م األحيان، 
فيس��تخدم ألغراض الطهي بمعدل أسطوانة 
واحدة شهريًا، وبمتوسط تكلفة شهرية يصل 

إلى 4. 6 ألف ليرة سورية. 
وتش��ير الدراس��ة إل��ى أن %40 م��ن الس��كان 
المس��اعدات  عل��ى  ت��ام  بش��كل  يعتم��دون 
اإلنس��انية، والتي يع��دّ مصدرها األساس��ي 
 60% أن  إل��ى  لفت��ت  كم��ا  ش��ام"،  "منظم��ة 
م��ن المس��اكن هي مس��تأجرة وليس��ت ملكًا 
لس��اكنيها، وأن معظ��م أصحابها ال يتقاضون 
أجرته��ا، فيم��ا أّك��د %80 م��ن الس��كان أنهم 
يعيشون أمانًا نسبيًا، بسبب وجود حالة قصف 

جوي متكرر على المنطقة. 
ويوصي التقرير في نهايته المجالسَ المحلية 
الت��ي تتول��ى إدارة الخدم��ات ف��ي المنطق��ة 
بالعمل على تأمين اإلنارة للشوارع والمنازل، 
من خ��الل مش��اريع تعتم��د عل��ى البطاريات 
والليدات، لتخفيف تكاليف استهالك الكهرباء، 
كم��ا يقترح إقام��ة دورات تدريبية للمواطنين 
ح��ول مش��اريع االقتص��اد الزراع��ي المنزلي، 
وتربي��ة الدواج��ن لتأمي��ن اللح��وم والبي��ض 
بأس��عار أقل، وذل��ك من خالل التنس��يق بين 
المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني. 
إلى ذلك، يتوجه المنتدى االقتصادي لمنظمات 
المجتمع المدني بضرورة دعم تلك المناطق، 
من حي��ث مش��اريع البني��ة التحتي��ة، كتعبيد 

الطرقات والمشاريع الصغيرة. 

سوريتنا برس = الحسكة
أص��درت حكومة النظ��ام مؤخرًا الئحة بأس��عار 
الحب��وب للموس��م الحال��ي 2015، إذ تم اعتماد 
س��عر 61 لي��رة للكيلوغ��رام الواحد م��ن القمح 
لي��رة   48 الط��ري والقاس��ي، وس��عر  بش��قيه 
للكيلوغ��رام الواح��د من الش��عير، بع��د أن كان 
سعر الشراء العام الماضي يتراوح بين 44 و 45 

ليرة للقمح،  و33 ليرة للشعير.
وف��ي ظل ذلك يواج��ه الفالحون ف��ي محافظة 
الحس��كة جملة م��ن الصعوب��ات، أبرزها تأمين 
مس��تلزمات الحصاد من أكياس وسواها، فضاًل 

عن إمكانية تسويق هذا المحصول ضمن مناطقهم.
هذا وتحدّث مصدر خاص لس��وريتنا عن واقع المش��كالت في الحس��كة، فق��ال: »قامت اللجنة 
األمنية لدى نظام األس��د في محافظة الحسكة بتحديد ثالثة مراكز للشراء، تقع جميعها ضمن 
مناطق س��يطرة األمن والش��بيحة والجيش، وه��ي: )مركز حبوب الحس��كة(، جنوبيّ المدينة، 
عل��ى أطراف حي غويران، وق��رب مناطق التّماس مع تنظيم الدولة، ومرك��زا )جرمز( و)الثروة 
الحيوانية( في مدينة القامش��لي، وذلك من دون اكت��راثٍ للصعوبات التي قد تواجه الفالح في 

نقل محصوله إلى تلك المراكز«.
وأردف المص��در: »ت��م تحديد مرك��ز وحيد على مس��توى المحافظة، وهو مرك��ز )الثروة(، لبيع 
أكياس الخيش، وهنا تبرز أولى المشكالت التي يواجهها الفالحون، إذ تمتد المساحات المزروعة 
عل��ى مناطق واس��عة من المحافظ��ة، تبدأ غربًا من ح��دود محافظة الرقة وري��ف رأس العين، 
وصواًل إلى ريف الحس��كة الش��مالي، ومنه إلى حدود س��وريا مع العراق ش��رقًا«، مشيرًا إلى أّن 
»بُعْد المسافات عن المركز الذي تم تحديده يزيد من األعباء المادية على الفالح، مما يضطره 
إلى دفع أجور إضافية لنقل مس��تلزمات الحصاد، في الوقت الذي حدد فيه النظام س��عر كيس 
الخيش ب� 240 ليرة، تُضاف إليها كلفُة النقل من مركز التوزيع إلى حقول اإلنتاج، وبهذا يصبح 

ثمن الكيس نحو 300 ليرة، في حين كان ثمن هذه األكياس ال يتجاوز ال� 100 ليرة سابقًا«.
وم��ن جهة أخرى أكد أحد موظفي مؤسس��ة الحبوب أن الكمية الت��ي وصلت إلى المحافظة هي 
أربعة ماليين كيس فقط، موضَّحًا: »أنّه تم حصر التوزيع بمركز وحيد، بينما تحتاج المحافظة 
إل��ى أكثر من عش��رة ماليين كيس خيش إلتم��ام عمليات الحصاد، األمر الذي أوقع المؤسس��ة 
والف��الح في م��أزق كبير، وذلك لعدم قدرة الف��الح على الحصول على ما يحت��اج إليه من هذه 
األكي��اس، ومن ث��مّ فتح الباب أمام احتكار التجار لهذه المادة، والتحكم بأس��عارها، إضافًة إلى 

استغالل الموظفين القائمين على التوزيع للفالحين«.
وتش��ير التقديرات الرس��مية إلى ارتفاع إنتاج المحافظة، التي تعدّ الخزان الرئيس للحبوب في 
س��وريا وتش��ّكل ما يق��ارب %70 من إنتاج الب��الد، إلى ثالثة ماليين طن م��ن القمح هذا العام، 
نتيجة الهطوالت المطرية الشتوية والربيعية التي رفعت من سوية المحصول بأشكاله جميعًا.

النظام يكّثف ق�شفه اجلوي على ريف الالذقية 
وا�شتنفار اأمني يف املدينة

سوريتنا - الالذقية - ميس الحاج 
صعّد الطي��ران الحربي والمروحي مؤخرًا غاراته على قرى ريف الالذقية وبلداته الواقعة تحت 
س��يطرة الفصائل العس��كرية، إذ وثق ناش��طون أكثر م��ن مئتي غارة جوية خ��الل ثالثة أيام، 
اس��تهدفت من��ازل المدنيين وخطوط التَّماس م��ع المقاتلين على جبهات القت��ال، مما أدى الى 
سقوط خمسة شهداء وسبعة جرحى، بينهم أطفال، فضاًل عن أضرار مادية كبيرة في األراضي 

الزراعية. 
ووفق الناش��ط اإلعالمي )محمد الحسن( فإن القصف بالصواريخ الفراغية والبراميل المتفجرة 
أس��فر عن حالة نزوح كبيرة في صفوف المدنيين، من قرى ريف الالذقية إلى الحدود التركية، 
كما أش��ار إل��ى أّن المنطقة تتعرض لقصف يومي وعش��وائي، بينما يلق��ي الطيران المروحي 

براميله على المنطقة لياًل.
وتشهد مدينة الالذقية استنفارًا أمنيًا كبيرًا، وحمالت اعتقال طالت عشرات من الشبان.

وفي الس��ياق نفسه، قال الناش��ط )عالء الالذقاني( لس��وريتنا إن قوات األمن اعتقلت أكثر من 
عش��رين شابًا على الحواجز التابعة لها، والمنتشرة داخل مدينة الالذقية، خالل األيام الماضية، 
مضيف��ًا أّن عناص��ر النظام قاموا بإخالء حديق��ة أبي تمام، وتحويلها إلى ثكنة عس��كرية، كما 
أقام��وا حواج��ز جديدة على مداخل المدينة، في ظل انتش��ار عناصر الدفاع الوطني باألس��لحة 

الكاملة.
هذا وتش��هد المدينة حاالت اس��تنفار أمني متكرر، تزامنًا مع خسارة النظام ألي مدينة جديدة، 
إضافة إلى تقدم المقاتلين، والس��يما س��يطرتهم مؤخرًا على مدينة جسر الشغور وقرى سهل 

الغاب.
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الواقع الطبي يف "اأر�ش اخلالفة" بني ادعاءات التنظيم ومعاناة املدنيني

الت�شييق على العاملني يف املجال الطبي:
وكان التنظي��م عم��ل من��ذ بداية تأسيس��ه في 
مدين��ة الرق��ة عل��ى خط��ف األطب��اء، ومنه��م 
الطبي��ب الج��راح )إس��ماعيل الحام��ض(، ال��ذي 
اليزال مصيره مجه��واًل حتى اليوم، بعد خطفه 
في ش��هر تش��رين الثاني 2013، علمًا أنّه كان 
م��ن أوائ��ل األطب��اء الذي��ن عالج��وا المدنيي��ن 
والمقاتلين ف��ي الرقة، قبل س��يطرة الفصائل 

العسكرية عليها وبعد ذلك.
كذل��ك، عم��د التنظي��م إل��ى اعتقال ع��دد من 
األطباء والك��وادر العاملة في منظمة "أطباء بال 
حدود"، وسعى إلى تهجير آخرين بعد تهديدهم 
م��ع  تعامله��م  بحج��ة  واالغتي��ال،  بالخط��ف 
المنظم��ات واتهامهم بالكفر والردة، كما اعتقل 
في آب الماضي عددًا م��ن العاملين في المراكز 
الصحية في ريف حلب الش��رقي، بتهمة العمالة 

للغرب والقيام بما سمّاها حمالت "تبشيرية".
ه��ذا وأغل��ق التنظي��م المس��توصفات، وأجب��ر 
العاملي��ن فيه��ا عل��ى االلتحاق بمستش��فياته، 
ويذك��ر أح��د األطب��اء المقيمي��ن أن التنظي��م 
رمّم بناء المستش��فى الوطني في الرقة، بعد 
تعرضه للقصف من قبل قوات النظام، وفرض 
رس��ومًا على عدد من الخدمات الطبية المقدمة 
للمدنيي��ن، إذ ف��رض %25 م��ن قيم��ة التحاليل 
الطبية على المدنيين، ومبلغ 500 ليرة س��ورية 
لنقل المريض في س��يارة اإلسعاف، مشيرًا إلى 
ني��ة التنظيم تقديم ال��دواء للمرضى المدنيين 

بسعر العموم.
ويذك��ر أح��د األطب��اء المقيمي��ن والعاملين في 
مرك��ز صحي ضم��ن مدين��ة الطبق��ة، الواقعة 
تحت س��يطرة التنظيم، أن التنظي��م بدأ مؤخرًا 
بالتضيي��ق الش��ديد على س��فر األطب��اء خارج 
مناط��ق س��يطرته، نتيج��ة النقص الح��اد في 
الكوادر الطبية، فضاًل عن تهديده جميع األطباء 
الذي��ن غ��ادروا المحافظ��ة م��ن دون إذنٍ من��ه 
بمصادرة عياداته��م وممتلكاتهم في حال عدم 
التحاقه��م بدي��وان الصحة التابع ل��ه خالل مدة 

أقصاها 15 يومًا.

اأمرا�ش ووقائع:
وتقول آخر االحصائيات لمركز عالج التالسيميا، 
األبي��ض  البح��ر  المع��روف بفق��ر دم ح��وض 
المتوس��ط، والذي كان يقدّم خدماته ألكثر من 
700 مريض قبل س��يطرة الفصائل العسكرية 

عل��ى الرقة المدينة، إنّه ش��هد وف��اة 42 طفاًل 
موثقين باالس��م خالل ع��ام 2014 فقط، بينما 
كان يُعَد المركز المس��ؤول ع��ن عالج الحاالت 
ش��رقيّ س��وريا وف��ي ريف��ي حل��ب وحم��ص 

الشرقيين.
يصي��ب  وراث��ي،  جين��ي  م��رض  والتالس��يميا 
األطف��ال بمراح��ل مبكرة، ويصن��ف طبيًا كأحد 
األمراض القابلة للعالج، لكن إهماله قد يس��فر 
عن مضاعفات خطيرة، أهمه��ا نقص المناعة، 

الذي يؤدي للموت الحتمي.
أم��ا بالنس��بة لقس��م غس��يل الكلي��ة "الدي��ال 
الدم��وي" فليس أفض��ل حااًل من بقية أقس��ام 
المستشفى، فهو يحوي 11 جهازًا، بينها جهازان 
مصنوع��ان في الياب��ان، يحت��اج كل منهما إلى 
تيار كهربائي بتوتر 110 فولط، إال أنهما تعّطال 
وخرج��ا عن الخدمة، نتيج��ة توصيلهما إلى تيار 
عاٍل بتوتر 220 فولط. كما قصف النظام قسم 
غس��يل الكلى ف��ي ش��هر آذار 2014، مما خّلف 
ض��ررًا كبي��رًا بمحتويات القس��م، ال��ذي يعاني 
أص��اًل فقرًا ح��ادًا بالم��واد الضرورية لجلس��ات 
غس��ل الكلى، األمر الذي تس��بب بوفاة أكثر من 
20 ش��خصًا خالل العام الفائت، حس��ب شهادات 

أطباء وناشطين محليين.
ويتحدّث أحد األطباء داخل إحدى المستش��فيات 
التابعة للتنظيم، عن انتش��ار واسع لداء الكلب، 
نتيج��ة نه��ش ال��كالب للجث��ث المرمي��ة ح��ول 
المدينة، وارتفاع سعر العالج إلى ما يقارب 100 
دوالر للجرع��ة الواحدة، علمًا أن المريض يحتاج 

إلى سبع جرعات على األقل.
وف��ي س��ياق متص��ل، ش��هدت محافظ��ة الرقة 
انتش��ارًا كبي��رًا ل��داء اللش��مانيا، ال��ذي يصنف 
وفق منظم��ة الصحة العالمي��ة كأحد األمراض 
الوبائية، إذ تشير إحدى اإلحصائيات إلى أن عدد 
ح��االت المرض تجاوزت ال��� 2000 في محافظة 
الرقة، مم��ا دفع التنظيم لالس��تعانة بمنظمات 
خارجية لمكافحة المرض، إال أنّه بدأ بالتضييق 
عليها مؤخرًا، عبر إجبارها على تقديم ما يسمى 
ب� "السيرة األمنية" للعاملين ضمنها، مطالبًا بأن 
يت��م التوظيف فيه��ا حصرًا ع��ن طريق "مكتب 
الخدم��ات" الخاص به، كم��ا طلب من الحاصلين 
على الموافق��ة األمنية، جل��ب "تزكية" من أحد 
عناص��ر التنظيم، للقب��ول بعمله في المنظمة، 
إضاف��ة إلى فرض توظيف عدد من األش��خاص 
في مكاتب المنظمات مراقبين على سير العمل.

املنظمات الطبية:
وكان التنظيم استولى في شباط الماضي على 
مس��تودعات منظم��ة الهالل األحم��ر ومراكزها 
جميع��ًا، الت��ي كان��ت تق��دم خدماته��ا الطبي��ة 
والوقائية للمدنيين في الرق��ة، كما أصدر بيانًا 
تداولت��ه مصادر إعالمي��ة، قالت إّن نس��خًا منه 
وزعت على جميع المستشفيات والمستوصفات 
العامل��ة في مناطق التنظي��م، يمنع بموجبه أي 
منظمة س��ورية أو عربي��ة أو عالمية من العمل 
ضم��ن مناط��ق س��يطرته، الفت��ًا إل��ى أن على 
العاملين في تلك المنظمات ضمن سوريا إخالء 
أماكن عملهم بش��كل ف��وري، تاركين المعدات 
الطبية الموج��ودة لديهم، والتي ق��رر التنظيم 

مصادرتها، وفق البيان عينه.

حمالت اللقاح:
فض��اًل عن ذل��ك، من��ع التنظيم مؤخ��رًا حمالت 
اللقاح ضمن مناطق س��يطرته، من دون تقديم 
أس��باب واضحة، فيما تحدث أحد أخصائيي طب 
األطف��ال، والمقيم في مدينة الرقة، لس��وريتنا 
عن أهمية اللقاحات بالنسبة لألطفال، إذ تقوم 
بتعزيز عمل جهازه��م المناعي، لحمايتهم من 
األمراض وانتشار األوبئة في المستقبل، مؤكدًا 
عل��ى أن إيقاف حم��الت اللقاح س��يعرض عددًا 

كبيرًا من األطفال ألمراض قد تنتهي بالموت.

كلية الطب الب�شري:
وفي كانون الثان��ي الماضي أصدر التنظيم قرارًا 
بإنش��اء كلي��ة الطب البش��ري في مدين��ة الرقة، 
نتيجة نق��ص الكوادر الطبي��ة، إذ وضع عددًا من 
الش��روط للمتقدمي��ن، أهمه��ا أن يت��راوح عم��ر 
المنتس��ب بي��ن 18 - 30 س��نة، وأن يك��ون حائزًا 
على شهادة الثانوية العامة بمعدل %80، كما حدد 
مدة الدراسة فيها بثالث سنوات فقط، تتوزع على 

ست مراحل، وتشمل الجانبين النظري والعلمي.

منع ال�شفر اإىل مناطق "الكفر":
يذكر أّن التنظيم أصدر منذ عدة أش��هر قرارات 
بمنع س��فر المدنيي��ن خارج مناطق س��يطرته، 
بحج��ة منع الس��فر إل��ى مناطق "الكف��ر"، على 
حد تعبير أحد ش��رعيّيه، مما انعكس سلبًا على 
المرض��ى المدنيي��ن، نتيجة عدم توف��ر العالج 
لبعض األمراض ضمن حدود سيطرة التنظيم، 

ومنعهم من السفر لتلقيه خارجها.

سوريتنا - رامي شريف
بّث تنظيم الدولة موؤخرًا مقطعًا م�شّورًا حتدث فيه 
عن "ديوان ال�شحة يف اأر�ش اخلالفة"، على ل�شان 
الطبيب )اأبو عبد الرحمن ال�شامي(، وهو جّراح 
الدموية،  والأوعية  القلب  جراحة  يف  خمت�ش 

وخريج م�شت�شفى املجتهد يف دم�شق.
وقال التنظيم يف املقطع الذي بث على يوتيوب: "اإن 
ديوان ال�شحة اأُن�شئ يف الرقة منذ ثمانية اأ�شهر، واإّن 
الطبية  املوؤ�ش�شات  مفا�شل  بني  العمل  تنظيم  مهمته 
يف دولة العراق وال�شام، وهدفه الأ�شا�شي هو الرقي 
موؤ�ش�شة  م�شتوى  اإىل  الطبي من احل�شي�ش  بامل�شتوى 
)اأبو  الطبيب  دعا  كما  اخلالفة"،  دولة  با�شم  تليق 
الفاروق الأن�شاري(، رئي�ش ق�شم العناية املركزة يف 
امل�شت�شفى الوطني بالرقة، الكوادر الطبية للهجرة 

المشفى الوطني في الرقةنحو اأر�ش اخلالفة، ح�شب تعبريه.
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اأ�شبه مبعتقالت،
فنادق مر�شني حمطة يف الطريق

اإىل اأوربا
يزرع اأبو حممود النبكي الرعب يف نفو�ش ما يزيد عن خم�شئة �شخ�ش من �شوريني 
اإىل  لقبه  ويعود  الرتكية،  مر�شني  يف  فندق  يف  مقيمني  وفل�شطينني  وعراقيني 
ينهي  اأن  قبل  فيها،  ثورية  كتبية  قائد  كان  التي  دم�شق  ريف  يف  النبك  مدينة 
الفندق  غرف  للزبائن  يقدم  هو  هنا،  اجلميع  على  ي�شيطر  هو  هناك،  القتال 
بعد اأن حوله مل�شتودع ب�شري كبري، فال تدفئة ول خدمات تنظيف ول وجبات، 
فيما قد ُيجرب ت�شعة اأ�شخا�ش على الإقامة يف غرفة خم�ش�شة ل�شخ�شني، وحت�شر 
النزلء  العرتا�ش،  على  قدرة  متلك  اأن  دون  من  بع�شًا  بع�شها  مع  العائالت 
وين�شرون  واأروقته،  الفندق  ممرات  يف  التنظيف  اأعمال  بكل  يقومون  املوؤقتون 
مالب�شهم على ال�شرفات والنوافذ، فيما اأفرغت بركة ال�شباحة من املياه وخف�ش 
اأو  �شغرية  كل  يف  حممود  اأبو  ي�شاأل  الكل  الع�شر،  من  اأقل  اإىل  املوظفني  عدد 
كبرية، ومن النادر اأن تعود تلك البت�شامة التي ا�شتقبل بها نزلئه اأول مرة بعد 

اأن يكون قد تقا�شى املال منهم وباتوا اليوم جمرد ب�شاعة يجب التخل�ش منها. 

سوريتنا - مرسين - عامر محمد
مالك الفندق مواطن تركي الجنس��ية، س��لم 
الفن��دق ألبي محم��ود ضمن عقد اس��تثمار، 
وبموجب العق��د ال تلتزم إدارة الفندق بتقدم 
الخدمات للن��زالء وهي بذلك خارج محاس��بة 
القان��ون الترك��ي ألنها لم تعد مس��ؤولة عن 
الفندق المؤجر، ومع هذا ال يزال مدير الفندق 
الترك��ي يمل��ك مكتبًا ف��ي البهو الرئيس��ي، 
المعلوم��ات تكش��ف أن المدي��ر التركي وأبو 
محم��ود ش��ركاء ف��ي الصفق��ات الت��ي تعقد 
هن��ا، وينفذان مع��ًا خطط الرح��الت البحرية 
وينظم��ان اس��تقبال المس��افرين ويح��ددان 

التكلفة. 
حول بركة الس��باحة ف��ي ذات الفن��دق الذي 
نغفل اس��مه هن��ا، يجل��س مهرب��ون صغار 
ويعرض��ون  الزبائ��ن  يلتقط��ون  وسماس��رة 
عليهم الس��فر في مراكب كل ما يميزها أنها 
"كبي��رة وغير قابل��ة للغرق"، من الش��واطئ 
التركي��ة باتج��اه إيطالي��ا ومنها نح��و ألمانيا، 
تتن��وع الحكايات ع��ن البلدان التي تس��تقبل 
فن��دق  ف��ي  والع��رب  الس��وريين  الالجئي��ن 
الخمس نج��وم، فمن أنواع اإلقامات المتوفرة 
ف��ي كل بل��د، وش��كل الكامب وم��دة اإلقامة 
قب��ل الحصول على الجنس��ية، إل��ى التكلفة 
بالي��ورو وس��اعات الس��فر عب��ر البح��ر لياًل، 
كله��ا أفكار يتم تكراراها صباح مس��اء، على 
ألسنة الناجين - مؤقتًا - من المشهد السوري 
والعراقي، البعض منهم مرّت عليهم أسابيع 
من االنتظ��ار، فيما مرّت على أخرين أش��هر 

كاملة بانتظار موعد الرحلة. 

عائالت كاملة يف غرف باردة وبال خدمات:
تقضي العائالت اس��ابيع االنتظ��ار بما تبقى 
معه��ا من مال قليل، فتكتفي ببعض الطعام 
الرخيص والماء الذي تش��تريه من الدكاكين 
القريب��ة، بع��د أن تك��ون ق��د دفع��ت كل م��ا 
تملك ألب��و محمود قبل أن تقيم في الفندق، 
تكلفة الشخص الواحد تصل إلى خمسة أالف 

ي��ورو، ويقضي االتفاق بإيصال 
المس��افرين إلى أوربا عبر البحر 
كما يوهم أبو محم��ود الزبائن، 
تفاصي��ل  أي  إعط��اء  دون  م��ن 
إضافي��ة، كم��ا أن العائ��الت في 
الغالب ال تطل��ب هذه التفاصيل 

ألنه��ا تجهل في األصل كيفية الوصول بحرًا، 
أو ألن بعضه��ا مره��ق لدرج��ة لم يع��د فيها 

يشك بأي شيئ. 
أبو محمد يبلغ الس��تين م��ن العمر يقيم في 
الفن��دق م��ع زوجت��ه وأوالده من��ذ أكث��ر من 
شهرين، كل ليلة تقريبًا يترك الغرفة ويتجه 
إلى مكتب االستقبال، كي يتوسل للموظفين 
أن يعط��وه غط��اء إضافي��ًا ألطفال��ه، لك��ن 
الموظفي��ن يقفون عاجزين عن تلبية الطلب 
فاإلدارة تمنع تقديم أي شيئ إضافي للنزالء، 
قد يبكي السوري أبو محمد في بعض الليالي 
من حال��ه اليوم، الموظفون أنفس��هم نزالء، 
قرر أبو محمود توظيفهم مقابل مبالغ بخسة 
"بعضه��م يتقاض��ى 300 لي��رة تركي��ة ف��ي 
الش��هر" فيما تعمل في مطعم الفندق سيدة 
مع زوجه��ا وابنها ذو 15 عام��ًا بأجر طعامهم 
فق��ط، وت��روي قصص��ًا ع��ن ح��االت إهان��ة 
تعرض��ت لها م��ن قبل س��وريين يعملون في 
المطب��خ حين أش��ارت إلى أن كمي��ات الطعام 

المعطاة إليها قليلة وال تقوتها. 

الن�شحاب ممنوع على من ا�شرتك يف 
ال�شفقة:

ال يس��تطيع المقي��م ف��ي الفندق االنس��حاب 
م��ن الصفق��ة التي يك��ون قد أبرمه��ا مع أبو 
محمود، فاألخير وضع ش��رطًا على كل نزيل 
- مس��افر، وهو أن اإلقام��ة مجانية طالما لم 
ينس��حب من الرحلة المنتظرة، لك��ن إذا قرر 
النزي��ل \ المس��افر ذلك، فعليه تس��ديد ملبغ 
40 لي��رة تركي��ة ع��ن كل ليل��ة قضاه��ا في 
الفندق الذي بات أشبه بمعتقل، فيما ال تملك 
الغالبي��ة العظمى منهم مجم��وع المبلغ الذي 

قد يصل إلى 2400 ليرة تركية "1000 دوالر" 
ولكي يضمن أبو محمود عدم هروب أحد من 
زبائنه، فقد أبقى لديه كل األوراق الرس��مية 
الخاص��ة بالنزالء من جوازات س��فر وبطاقات 
ش��خصية، فضاًل ع��ن المبل��غ المالي الخاص 
بالرحل��ة، ما جعل الف��رار من قب��ل النزالء - 

المسافرين أمرًا مستحياًل. 
يطل الفندق على البحر المتوس��ط مباشرة، 
على الش��اطئ تش��اهد عش��رات من الشبان 
المتحمس��ين للرحل��ة نح��و أورب��ا، الغالبي��ة 
العظم��ى منه��م اس��تدانت نفق��ات الوصول 
أو باع��ت ما تمل��ك في البالد الت��ي أتت منها، 
يختلفون حول الراتب في الس��ويد أو الميزات 
ف��ي ألمانيا، وي��رون قصصًا س��معوها ممن 
جوالته��م  عب��ر  الوص��ول،  ف��ي  س��بقوهم 
يلتقطون الصور ألنفسهم بالقرب من البحر، 
وقد تس��مع منهم كالمًا ع��ن بعض المخاطر 
أثناء رحلة الشتاء، وكيف هي النجاة من خفر 
الس��واحل، وكي��ف أن رحل��ة الصي��ف أفضل 
صحيًا وأكثر نجاحًا، الجميع يكره الوصول إلى 
اليونان ففيها س��تعتقل وتمنع من المغادرة، 
قد تسمع أن قصص حب قد نشأت في الفندق 
بين ش��بان وش��ابات، قصص مؤقت��ة بحكم 
الرحلة القادمة، لكنك من النادر أن تسمع أي 

حديث عن األوطان التي قدموا منها. 
تضم مرسين عش��رات الفنادق األخرى التي 
تحول��ت إل��ى ذات الغرض م��ن مالكيها أو من 
مهربين استثمروها لذات الهدف، بعضها من 
الممن��وع عل��ى القاطنين في��ه المغادرة تحت 
أي ظرف كان، وهي تنتشر على طول ساحل 

المدينة المطلة على المتوسط. 

يحجز املهرب كل الأوراق الر�شمية 
للنزلء، وينمع عنهم اأي خدمات 

يف الفندق، حتى التنظيف تقوم به 
العائالت بنف�شها
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هيك رح ن�شمع
»بقع��ة ص��وت«، برنام��ج يع��رّف بنق��اط 
قانوني��ة وإعالمي��ة عبر ح��وار بين عدة 
ش��خصيات تتحاور بلهجة إدلبية، فتروي 
معلوم��ات منوع��ة، وتعتم��د عل��ى آخر 
األخبار في الش��أن الس��وري. كل سبت 
عب��ر رادي��و »فريش« عند الخامس��ة 

مساًء. 

 • • •
»اقتصادك��م«، برنام��ج اقتص��ادي أس��بوعي، يتناول 
أكث��ر القضاي��ا إث��ارة للج��دل ف��ي الش��ارع الس��وري، 
يناقشها، ويس��مع آراء المواطنين حولها، ويناقشها مع 
المختصي��ن، ويترك لكم مجااًل ل� ”فش��ة خلق”. تقديم 
ميس ش��تيان، كل أربعاء الواحدة وخمس دقائق، عبر 

صوت راية. 
 • • •

»حك��ي م��ن البل��د«، برنامج ح��واري يس��تضيف عددًا 
من الش��خصيات الس��ورية الفاعلة في شؤون المجتمع 
المدن��ي في س��وريا، يقدمه هيثم، كل س��بت الثامنة 

مساًء عبر راديو »روح«. 

هيك �شمعنا
عل��ى الصفح��ة الرس��مية لرادي��و »أورين��ت« وجدنا ه��ذا العنوان 

»صباحك��ن بل��دي م��ن بلدي ش��اركونا ص��ور فطورك��ن على 
انس��تغرام وعملولن��ا ت��اغ @OrientRadio« نظرن��ا جيدًا إلى 
الص��ورة وما فيها م��ن مغريات، حدقن��ا، ثم س��ألنا: هل يعلم 
القائم��ون عل��ى الرادي��و أن جمهوره��م الس��وري يعاني من 
ويالت حرب وحصار وتجويع؟ هل س��معوا بخبز الش��عير؟ هل 
وصلهم خبر لحم القطط؟ نش��ك، ال بل نجزم. هم ال يعرفون 

جمهورهم أبدًا. 
 • • •

لماذا هذا االبتس��ام كله في فقرة »أنا والصحف« عبر ردايو »أنا« ال أحد يعلم؟ إذ 
تقدم مذيعة الفق��رة في البرنامج الصباحي قراءة الصحف وكأنها تقدم األبراج، 
يتل��وى صوته��ا وفق ما ال يناس��ب النص الذي تق��رأه، بينما يعي��د علينا المخرج 
المقطع الموسيقي نفسه ليزيد من عذابنا وألمنا الصباحي كل يوم. أيها الزمالء 

ال بأس باإلقالة التعسفية في بعض األحيان. 
 • • •

ال يختلف األمر لدى األخ الذي يقدم برنامج »يس��عد صباكن« عبر راديو«ألوان«، 
الفرح المصطنع نفس��ه يتكرر في ساعات النهار األولى، بينما أمتعنا المخرج في 
حلق��ة يوم أمس بخلفية موس��يقية ألغنية أم كلثوم، ثم اس��معنا إلى ش��يرين، 
ليتابع المذيع قراءة ما ورده من رس��ائل بصوت يتل��وى كيفما اتفق. أيها الزمالء 
ف��ي بع��ض األحيان ليس هن��اك من داٍع لبرنام��ج صباحي، اترك��وا فيروز تقدم 

الفترة كلها. 

سوريتنا - عامر محمد
يناق��ش الحمش ف��ي مقاطع الفيدي��و، التي 
س��بق أن نش��رها عل��ى الصفح��ة نفس��ها، 
مواضيع تهم المراهقين، هو ال يقول أي أمر 
جديد في مضمون ما ينشر، لكن ما يميزه هو 
أس��لوبه ولهجته الش��امية، وكمية كبيرة من 
المصطلحات التي تعكس بيئة "داخل الس��ور 
الش��امي"، فيما يقف أم��ام الكاميرا بثقة من 
الن��ادر أن تكون عند أصحاب الوزن الثقيل، أو 
من يسميهم هو نفسه "تسعة وصالون" في 
مقطع يس��خر فيه من نفسه، قاطعًا الطريق 
عل��ى من يس��خرون منه. فيما يلتق��ط أحيانًا 

بع��ض التفاصيل التي م��ن النادر أن يلحظها 
أح��د من أبناء جيله، م��ع ضحكة عفوية قد ال 
تكون ذات نغم��ة جميلة، لكنه��ا حتمًا معدية 
في نق��ل الضح��ك إل��ى المتابع، ع��دوى من 
النادر أن تكون لدى م��ن يحترفون هذا النوع 
الجدي��د من اإلعالم الذي س��محت ب��ه مواقع 

التواصل االجتماعي في العالم العربي. 
كان التوقيت الذي نشر فيه الحمش "الحلقة" 
الخاص��ة بس��ارة نخلة، التي قال��ت إنها حازت 
عل��ى لقب ملك��ة جمال س��وريا، حاس��مًا في 
س��رعة انتش��اره، إذ حقق الفيدي��و أكثر من 
200 أل��ف مش��اهدة خ��الل أي��ام قليل��ة م��ن 

نشره، فيما تضاعف عدد المتابعين لصفحته 
الخاص��ة ليصل إل��ى ثمانية عش��ر ألف متابٍع 
مع نهاية األس��بوع الماض��ي. تناقل الموالون 
والمعارض��ون المقط��ع بش��هية كبي��رة، بعد 
أن عب��ر الحم��ش عمّ��ا خط��ر بب��ال كل من 
تابع صور س��ارة التي مدحت األس��د في لقاء 
المعارضي��ن  مش��كلة  فكان��ت  تلفزيون��ي، 
معه��ا فضاًل، ع��ن عدم جدارته��ا باللقب، هو 
موقفها السياس��ي المؤيد للنظامين السوري 
والمصري ف��ي الوقت نفس��ه، فيما اقتصرت 
مش��كلة الموالين على أنها ال تس��تحق اللقب 
ال��ذي تحمل��ه. الحم��ش "لع��ب" في مس��احة 
حساسة للغاية، فهو يهاجم من توالي األسد، 
عل��ى الرغم من أن��ه لم يذكر األم��ر أبدًا في 
مقطع��ه، لكن التهدي��دات وصلته من أطراف 
لم يس��مِّها، وفق ما ذكر عل��ى صفحته قبل 
أيام، معلنًا أنه "س��يعتزل" م��ا يقوم به. فيما 
اس��تمر تداول الفيديو على الش��بكة من غير 

انقطاع لدى عموم السوريين. 
قد يغلق الش��اب صفحته على موقع التواصل 
االجتماع��ي كما قال، وقد ال يفعل، فقد أعلن 
مرات عدة عن ق��راره بالتوقف عن التصوير، 
ومن الصعب اآلن التنبؤ بمس��تقبل فني كبير 
أو صغي��ر له، فعادة ما يفش��ل م��ن يقدمون 
هذا النوع م��ن "الفيديوهات" حي��ن ينتقلون 
إل��ى عمل محت��رف فعل��ي، فش��روط العمل 
الحقيقي��ة تختلف تمامًا عم��ا يمكن أن يقدم 
عب��ر كاميرا هاتف نق��ال في المن��زل، إال أن 
الش��اب، الموهوب بال ش��ك، يتع��رض اليوم 
لما هو أخطر من هذا، فس��المته الش��خصية 
ق��د تك��ون على المحك في دمش��ق، بس��بب 
انتش��اره غي��ر المتوق��ع م��ن أي مراقب، في 
عاصمة ال يس��مع فيه��ا لغير الص��وت الواحد 
أن يُس��مع، فيما قد يكون من غير المستغرب 
أن ت��رى الحمش في لقاء عبر قناة س��ما في 
األيام المقبلة، ألننا، وكما هي العادة، نطالب 
كل س��وري بإعالن موقف سياس��ي قد يكون 
م��ن األفض��ل أن يعلنه لآلالف من األس��باب، 
حينها سيلعن الفتى بغض النظر عن ظروفه 
وأسبابه الحالية، وسيخون، ثم ينسى وتقتل 

البذرة التي يحملها في مهدها لألبد. 

وقع حممود احلم�ش، ابن الثامنة ع�شرة اإل قليال، بعد اأن بث مقطع فيديو �شغري عرب موقع 
بني  ال�شيا�شية،  جتاذباتنا  براثن  يف  �شوريا،  جمال  ملكة  على  متهّكمًا   FACEBOOK
معار�ش ومواٍل يف خطهما العري�شني وكل ما بينهما من درجات، اإذ �شريعًا طلب املتابعون من 
اليافع، الذي ل تنق�شه خفة الدم، اأن يعلن موقفًا �شيا�شيًا وا�شحًا و�شريحًا من النظام، فيما 

يعي�ش هو يف قلب دم�شق حي امليدان، ويقول اإن ل عالقة له بال�شيا�شية على الإطالق. 

فيديو ملراهق �شوري 
يحقق 200 األف 
م�شاهدة يف اأيام
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كّتا طائرة عس��كرية تحمل ضباطًا ومس��ؤولين من الصف األول في نظام األس��د تغادر مطار 

المزة العسكري.. تبادل كثيف للنيران ومجموعة من الضباط تحاصر القصر الجمهوري في 
دمشق لتعلن االنقالب على األسد.. رأس النظام السوري يُقتل على يد مرافقه اإليراني.. 
أنيس��ة مخلوف والدة رأس النظام وأرملة الطاغية المؤس��س تتوجه إلى بالروسيا محملة 

بثروة العائلة.. وزير الداخلية وعائلته ينتقلون إلى بيروت.. مقتل علي مملوك.. 

املر�شوم الأخطر يف �شوريا ميرر و�شط ا�شتعالها..

ال�شائعات يف زمن احلرب
داع�ش بني القطع والتقطيع

حكايات دفينة »2«
مصطفى حسين

من��ذ أن س��يطر تنظي��م داعش عل��ى معظم ريف 
حلب الشرقيّ، ومنه مدينته الباب، و«خالد« يحلم 
بالع��ودة إلى تلك المدين��ة التي غادره��ا مُرغمًا، 
ألنّه أحد الذين قاتلوا التنظيم، قبل أن ينسحبوا. 

واس��تمرّ في خوض هذه المعارك ض��دّ التنظيم 
بعد خروجه من مدينته، آماًل أن يعود إليها يومًا. 

تقول »راما«، إحدى قريبات خالد، لس��وريتنا: »كان 
يكّلمنا كّل يوم ليطمئن على أخبارنا ويستفسر عن 
آخر قرارات التنظيم وجرائمه، ولم يكنْ في وسعنا 
إال طمأنت��ه وحّث��ه عل��ى الصبر، بينما ه��و يختتم 
كّل مكالمة بقوله: )س��أراكم قريب��ًا(، ظنّنا أنّهم 

يخططون الستعادة ما سلبه التنظيم منّا«. 
كان خال��د ق��د التحق بجبه��ة النصرة، والس��يّما 
أّن داع��ش قتل منه��ا الكثير م��ن العناصر، وظنّ 
أّن النص��رة ل��ن تقف مكتوفة األيدي بس��بب تلك 
الجرائ��م، إاّل أّن اقتصاره��ا عل��ى محارب��ة النظام، 
واكتفاءه��ا بص��د هج��وم التنظيم م��ن دون أيّ 
محاول��ة للتق��دّم، جعلته يفّكر بطريق��ة جنونيّة. 

تضيف راما:
»بعد حديثٍ طويل دار بينه وبين أخي، أخبره بأنّه 
سيأتي متنّكرًا بزيِّ امرأة، فظنّه يمزح على عادته، 
إاّل أّن الح��دّة والتصمي��م ف��ي كالم��ه أّكدا مدى 
تهوّره، أخبره أخي بع��دم المجازفة حفظًا لحياته، 
لك��نّ خال��دًا طمأنه ب��أّن التنظيم لن يكتش��فه، 
خصوصًا بعد اإلج��راءات المُش��ددة التي ُفِرضتْ 
على النس��اء في الملبس، ثمّ أنهى المكالمة بعد 
أن حدد موعد مجيئه، ش��يٌء غامضٌ لم أس��تطعْ 

فهمَه، أيُّ حنين يدفعه إلى كّل هذا الجنون؟!«
كان خالد قد استعار هوية امرأة، وفعاًل تنّكر حسب 
ال��زيّ ال��ذي يفرضه داع��ش، ومضى إل��ى الريف 
الش��رقي بحلب، تتاب��ع راما حديثه��ا: »أقفل خالد 
هاتفه المحمول منذ الصباح المحدّد لس��فره، ولم 
يس��تطعْ أحدٌ منّ��ا االطمئنان علي��ه، وعند حلول 
المس��اء فاجأتنا امرأٌة بخبر مفاده أّن التنظيم أسر 
رج��اًل متنّكرًا ب��زيّ امرأة. لم نس��تطعْ تصديق ما 
س��معناه، طلبْنا منها الحديث ع��ن كيفية حدوث 

هذا، فأخبرتْنا بما يلي:
اس��توقف تنظيم داعش س��يارة محمّل��ًة بركاٍب، 
طالبًا البطاقات الش��خصية، بينما كان أحدُ عناصر 
التنظي��م يمعنُ في النس��اء لي��رى إن كانت هناك 
مخالف��ٌة في زيِّهن، وم��ا ِإْن وقعتْ عينُهُ على يدٍ 
كبيرةٍ المرأة حتّى ساوره الشكّ، فأمرها بالكالم.. 
بدا صوتُها ذكوريًّا بعض الشيء، األمر الذي زاده 
ش��ّكًا، فطلب إليها رف��ع غطاء وجهه��ا، وإْذ برجٍل 

ملتٍح تحت هذا الغطاء!«
اقت��اد عناص��رُ التنظيم خال��دًا إلى م��كان ما في 

المدينة، ولم يكنْ ألحدٍ أن يعرف ماذا حّل به. 
تختم راما حديثها لسوريتنا: »بعد مرور أيام عديدة 
على اعتقاله أرسل أخي أحد معارفهِ المقرّبين من 
التنظيم ليسأل عن خالد، لكنّهم سارعوا بإعالمهِ 
ع��ن قتلهم لمرت��دٍ متنّكر، وعندما استفس��ر عمّا 
ين��وون فعلهُ بالجّث��ة، أخبروه بأنّه ل��م يتبق منه 

شيء، فقد تمّ تقطيعُهْ!«

سوريتنا - ياسر مرزوق
ه��ذه المعلومات، وغيره��ا كثير، كانت ش��اغل 
الس��وريين األكبر في األس��بوع الماضي، همسًا 
في ش��وارع دمشق وجهرًا على وسائل التواصل 
األنب��اء  وكاالت  بع��ض  إن  حت��ى  االجتماع��ي، 
العالمي��ة تورط��ت في نقل الخب��ر، مما أدى إلى 
حاٍل من اإلرباك والمتابعة لدى معارضي النظام 
م��ن دون الموالي��ن، وهو م��ا يلمس��ه أي متابع 

لصفحات التواصل االجتماعي. 
ليس��ت الح��رب النفس��ية، والتي 
باألم��ر  اإلش��اعة،  أدواته��ا  م��ن 
الجدي��د، نذك��ر هنا إش��اعة وفاة 
النب��ي محم��د )ص( ف��ي غ��زوة 
جي��ش  أطلقه��ا  والت��ي  أح��د، 
جي��ش  عل��ى  لإلجه��از  قري��ش 

المس��لمين مع تقهقره في أح��د. ويعج التاريخ 
القديم والحديث بحوادث مش��ابهة، ففي بداية 
الح��رب العالمي��ة الثانية مثاًل ش��كلت الحكومة 
البريطانية خليّة من الصحافيين والمراس��لين 
الحربيّين، هدفهم صناعة ش��ائعات وترويجها 
ح��ول العالم: أخبار ال أس��اس لها م��ن الصحة، 
تصب��ح "حقيقة " بمهارات صحافية بارزة، لرفع 
معنويات الجنود، أو لخداع العدو وهزمه نفس��يًا 
قبيل بدء الحرب. فجاءت حصيلة المشروع: نحو 
8000 قصّ��ة كاذب��ة حّققها مبدع��و التواصل 
اإلعالمي والحرب النفسية. هذه الحالة لم تكن 
حكرًا على بريطاني��ا، بل على الدول المتحاربة 

جميعًا، وهي اليوم مواد تدريس أكاديمية. 
وفي تس��عينيات القرن الماضي روجت أمريكا، 
ف��ي حربه��ا بالوكالة ض��د االتحاد الس��وفيتي، 
إش��اعًة تدعو للس��خرية إال أنها انتشرت بشكل 
غريب في العالم االس��المي أجم��ع، مفادها أن 
الطيور تتكلم في أفغانس��تان ضد السوفييت، 
فبات اب��ن الدن وطالبان مالئكًة في حربهم مع 
الس��وفييت حتى الطيور باتت تتكل��م، ومدافع 
الس��وفييت تُدمّر عل��ى إثر كلم��ة "اهلل أكبر"، 
وفجأة، ومع اختالف العدو، انهزم ابن الدن على 
أيدي األمريكان، ولم تنطق الطيور أبدًا لتواجه 

قصف األمريكيين ألفغانستان. 
مع الربيع العربي، الذي كانت وس��ائل التواصل 
االجتماع��ي منب��ره األول، تعاظم أمر الش��ائعة 
ومفاعيله��ا، مم��ا اضط��ر القذافي إل��ى الظهور 
بش��كٍل تهريج��ي تحت المط��ر لدقائ��ق لينفي 
اإلش��اعات التي ت��م تداولها عن هرب��ه وعائلته 
م��ن ليبي��ا، كما أن��ه، وتمهيدًا النقالب العس��كر 
على حكم مرسي انتشرت في اإلعالم المصري 
شائعاتٌ عصية على التصديق، منها أن الرئيس 
مرسي باع سيناء وقناة السويس لقطر، وأعطى 
عق��د احت��كاٍر لألهرام��ات لمدة 100 ع��ام ألحد 
الشركات العالمية، وتنازل عن حاليب وشالتين. 
كل ه��ذه األخبار، التي ثب��ت عدم صدقها، كانت 
كفيلًة بنزول المصريين إلى الشوارع وتأييدهم 

لحكٍم عسكري ثاروا ضده أصاًل. 
قد ال تكفي مقالة أو بحٌث الس��تعراض اإلشاعات 
المس��تخدمة في السياس��ة أو زمن الحرب، وهي 
أمرٌ مسوَّغ، إال أنه غير مشروع، فالحرب المعنوية 
أو النفس��ية هي النوع الوحيد من الحروب التي ال 
تخض��ع ألي قانون دول��ي أو موجباتٍ أو عقوبات، 
وهي تنمو وتزدهر في كن��ف الدكتاتوريات التي 

م��ن س��متها انع��دام المعلوم��ات ون��درة األخبار 
وغياب الشفافية، يضاف إليها تدني نسبة الوعي 
عن��د المتلق��ي، فالمجتم��ع الجاه��ل يك��ون بيئًة 
خصبة ومناس��بة لترويج الشائعات، كما يزيد من 
حدته��ا غيابُ الثق��ة باإلعالم الرس��مي في حال 

نفيه الخبرَ أو تأكيده. 
اإلش��اعة  االجتماعي��ة  العل��وم  مجل��ة  تع��رِّف 
السياس��ية بأنها: " إحدى األس��اليب األساس��ية 
للحرب النفس��ية والمس��تعملة من طرف رجال 
السياس��ة، نظرًا لما لها من ق��درة على التحكم 
في الس��لوك اإلنس��اني م��ن جهة، وم��ن جهة 
ثاني��ة قوتها في التأثير على الجزء المس��تهدف 
من اإلنس��ان وهو العق��ل، وهي صيغة منظمة 
لنش��ر وتروي��ج أخب��ار ومعلومات، س��واء كانت 
صحيحة أو كاذبة. هدفه��ا الحصول على نتائج 
تتواف��ق واأله��داف المرس��ومة لها، وتش��ارك 
في تحديد معالمها وس��ائل اإلع��الم المختلفة، 
هذه األخيرة التي تس��اهم في تش��كيل عقول 
الجماهي��ر وتوجيهه��ا وتحمي��ل األف��راد عل��ى 
تحديد مواقفهم من أطراف القضايا السياسية 

أو الصراعات المختلفة ". 
كم��ا حاول كلٌّ من ألبورت وبوس��تمان أن يضعا 
قانونًا أساسيًا للشائعة في شكل معادلة جبرية، 
ووص��ال إلى أن��ه من الممكن وض��ع معادلة عن 
شدة الش��ائعة على النحو التالي: شدة الشائعة 
= األهمي��ة * الغموض، واس��تنادًا إلى المعادلة 
الس��ابقة فإن أي إش��اعة تتعلق ب��رأس النظام 

وحاشيته هي إشاعٌة بغاية الشدة. 
ربما ق��د تك��ون اإلش��اعات التي أش��علت مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي ضربًا من ض��روب الحرب 
النفس��ية التي تقوده��ا المعارضة ض��د النظام 
إلضعاف حاضنته الش��عبية والتأثير في مؤيديه، 
إال أن تس��اؤاًل ال ب��د م��ن طرح��ه ع��ن انش��غال 
المعارضين وإعالمهم بأنباء مقتل رأس النظام 
أو هرب��ه بينم��ا مرّ المرس��وم الجمه��وري الذي 
أص��دره رأس النظام بإحداث ش��ركاتٍ س��ورية 
قابض��ة مس��اهمة مغفل��ة خاصة، به��دف إدارة 
واس��تثمار أمالك الوحدات اإلداري��ة أو جزء منها، 
م��رور الكرام، وه��و يعني ف��ي مضمون��ه بيعًا 
قانونيًا لألراضي السورية إليران، كونها الوحيدة 

المستعدة لالستثمار في بلدٍ تنهشه الحرب. 

مرر راأ�ش النظام الأ�شبوع املا�شي مر�شومًا 
يق�شي باإن�شاء �شركاٍت �شورية قاب�شة 

م�شاهمة مغفلة خا�شة، بهدف اإدارة 
وا�شتثمار اأمالك الوحدات الإدارية اأو 

جزء منها، وهو ما يعني يف م�شمونه بيعًا 
قانونيًا لالأرا�شي ال�شورية لإيران.
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سوريتنا - عقيل حسين
أذكر ف��ي ذلك العام كيف جنّد النظام المئات 
من أبناء العشائر في حلب وريفها للمشاركة 
ف��ي قمع االحتجاج��ات الكوردي��ة، وكيف كان 
يس��لحهم وينش��رهم ف��ي حي��ي األش��رفية 
والشيخ مقصود لمشاركة رجال األمن وقوات 
الجيش في مواجهة المحتجين األكراد، وهي 
حالة مصغرة عما جرى في الحس��كة وريفها، 
حيث انتهج النظام األس��لوب ذاته، ولكن على 
نطاق أوس��ع، في تجنيد أبناء العشائر لنفس 
الغاية، مس��تغاًل النع��رة القومية والتحريض 
على األكراد )باعتباره��م انفصاليون كلهم، 
يريدون اقتطاع جزء من الوطن ال يستحقونه 
من أجل إقامة دولة تقيم عالقات مع اسرائيل 

وتعمل ضد العرب..(. 
لقد صدقنا نحن العرب الس��وريين كل ما أراد 
منا النظ��ام أن نصدقه عن أش��قائنا الكورد، 
وخاصة لجهة أنه��م انفصاليون كلهم، بينما 
كان الط��رف االنفصالي الوحي��د بين األكراد 
)وهو حزب العمال الكوردس��تاني( يعيش في 
أحضان النظام.. بمعنى أن الشيء الذي جندنا 
النظام جميعًا لمحاربت��ه، وعممه في أذهاننا 
ع��ن الك��ورد كله��م، كان ه��و م��ن يحتضنه 

ويقويه على حساب كل االكراد!
نجح النظام في قمع انتفاضة الكورد )2004( 
دون أن يمنحهم أبس��ط حقوقهم، مثلما نجح 
ف��ي تكريس الص��ورة الذهني��ة العدائية في 
عقل بقية الشعب عن أشقائهم األكراد طيلة 

هذه العقود. 
ومع ذلك، لم يتأخر الكورد عن المشاركة في 
الثورة الس��ورية التي انطلق��ت من درعا في 
آذار 2014، فكان��ت مظاهرات كبرى تبث كل 
يوم جمعة م��ن مختلف المناط��ق الكوردية، 
دون التفات إلغ��راءات النظام ومغازلته لهم، 
وتقديمه التن��ازالت لصالح القومية الكوردية 
به��دف تحييدهم عن الث��ورة، حتى جاء حزب 
صالح المس��لم، وهو النس��خة الس��ورية من 
حزب العمال، واس��تطاع بالتعاون والتنس��يق 
مع النظام، أن يس��يطر وبالقوة على المشهد 

الكوردي في سوريا. 
ومرة أخرى جاء من أس��قطنا في فخ التعميم 
عل��ى الكورد، فاس��تطاعت بع��ض القوى أن 
تقن��ع أغلبنا أن األك��راد أعداء للث��ورة كلهم، 
وأنهم )bkk( كلهم، وأنهم مع النظام كلهم.. 
وص��واًل إلى تقب��ل المعارك العبثي��ة التي تم 
خوضها معهم، وهذا ليس بشيء إذا ما قورن 
بقبول بعضنا بمحاصرة األكراد كش��عب في 
عفري��ن، أو الح��رب التي ش��نتها داعش على 
عين العرب كوباني الع��ام الماضي ولم تنته 

ارتداداتها إلى اليوم!!
األك��راد  أن  ق��ررت  داع��ش  وألن  ففج��أة، 
كف��ار، وأن أهل عي��ن الع��رب كوباني كلهم 

انفصاليون، وأن جميع األهالي هناك هم من 
ح��زب العمال، أصب��ح الكثيرون من��ا مؤيدون 
له��ذه الحرب، التي هجرت نحو مليون كوردي 
س��وري مس��لم من أراضيهم ومنازلهم، هم 

وكل من كان نازحًا إليهم من السوريين!
وخ��الل هذه الفت��رة المجنونة م��ن التجييش 
ضد األكراد، بذل الناشطون الكورد في الثورة 
جهودًا مضنية إلقناع الس��وريين بأن الغالبية 
العظمى من الكورد وطنيون، ال يؤيدون حزب 
العمال وأف��كاره، وأنه مقابل آالف المنضمين 
لهذا الحزب، يوجد عش��رات اآلالف من األكراد 
الطيبين البسيطين الذين يريدون أن يعيشوا 
الحي��اة بعي��دًا ع��ن المتاع��ب واآلالم وانتهاك 
حقوقهم وكرامتهم، وأن أقصى طموحاتهم، 
ه��ي ذاتها طموحات الس��وريين المش��اركين 
في الث��ورة أو المؤيدين لها، ولكن دون نتائج 
كبي��رة، حيث بق��ي صوت الجن��ون أقوى، بما 
يخدم أعداء الثورة والش��عب السوري من كل 

األطراف، وفي مقدمتهم النظام. 
لك��ن فج��أة أيض��ًا تغي��ر كل ش��يء تقريب��ًا 
م��ع اش��تعال الم��دن الكوردي��ة ف��ي إي��ران 
بالمظاهرات واالحتجاجات ضد النظام هناك، 
فأصب��ح األك��راد أبطال ش��رفاء يس��تحقون 
التقدي��ر واالحت��رام، وأمس��ى م��ن كان معبًأ 
ضدهم باألمس بالدعاية البعثية - الداعشية، 
متعاطف��ًا معه��م وهاتفًا له��م ومعترفًا بهم 

وبحقوقهم اليوم!
تظه��ر ه��ذه المفارق��ة م��ن جدي��د إل��ى أي 
ح��د نحن ش��عب طيب بس��يط، يس��هل على 
أعدائن��ا التالع��ب بن��ا من خالل اس��تغالل أي 
خط��اب عاطف��ي أو تجييش للمش��اعر، وإلى 

أي ح��د نح��ن انفعالي��ون يمكن أن 
ننقاد للدعاية على حس��اب الوعي 
بالحقيق��ة والمصلحة والهدف، كما 
تظهر م��دى قصر ذاكرتن��ا، بحيث 
ننسى س��ريعًا دروس الماضي وال 

نستفيد منها. 
ال أدري إل��ى أي ح��د نح��ن بحاج��ة ف��ي هذه 
المناس��بة للتذكي��ر بالتاري��خ، ال��ذي يحف��ل 
البعيد منه والمتوس��ط بعش��رات األمثلة عن 
البط��والت الكوردي��ة ف��ي الدفاع ع��ن األمة 

االس��المية، أو في تضحياتهم وثوراتهم في 
كل المناطق التي عاشوا بها مضطهدين من 
أجل حقوقهم، والتي كان يقودها دائمًا علماء 
دين مس��لمون، لم يجدوا من األمة والشعوب 
المس��لمة ف��ي التاري��خ الحدي��ث، التعاط��ف 
والدع��م الكافيي��ن لنصرتهم، حت��ى لم يعد 
لديه��م معبرًا آخرًا بع��د وأد تجاربهم وإعدام 
 ،)PKK( قادتهم الشعبيين سوى حزب العمال
الذي أحتضن ش��بابًا كرديًا يائسًا، لم يجد من 
يحتضن��ه أو يتفهم��ه طيلة عق��ود، وبدل أن 
نراجع حساباتنا ونعترف بأخطائنا وتقصيرنا 
تجاهه��م وتج��اه قضيتهم وحقوقه��م، رحنا 

نشتم هؤالء الشباب!
ومع ذلك، لن يكون اللوم أمام حالة االنتفاضة 
الكوردي��ة في إي��ران أخيرًا أهم من الس��عي 
لالستفادة من هذه الحالة، من أجل التأسيس 
لعالق��ة جدي��دة بي��ن الع��رب واألك��راد ف��ي 
سورية، تقوم - إن لم يمكن على الطبيعي - 

فأقله على ما هو صحيح ومفيد وواع. 
إن انتفاضة )مهاب��اد( على نظام الماللي في 
إيران، يجب أن تكون فرصة لنا جميعًا من أجل 
إعادة حس��اباتنا ومراجعة ال��ذات نحن )العرب 
واألك��راد( الذين يواجهون ظلم ه��ذا النظام 
ف��ي البلدي��ن، وأن نعي كلنا أنن��ا إذا لم نكن 
نري��د أن نتعاون كأخوة )وه��ذ هو الطبيعي(، 
كأصح��اب  نتع��اون  أن  يج��ب  األق��ل  فعل��ى 
مصلحة مشتركة، يريد المتطرفون والعمالء 
من أبن��اء جلدتنا، أن يفرقونن��ا ويضعفوننا، 
لصالح عدو مشترك، باستخدام خطاب يظهر 
غي��ر ما يبطن، إن كان ل��دى العرب أو إن كان 

لدى األكراد. 

مهاباد.. انتفا�شة ل�شتعادة احلقوق والعقل والذاكرة 

2004 �شد النظام اتداء من القام�شلي وانتهاء بحي ركن الدين يف دم�شق، تبنى كل  عندما انتف�ش الأكراد ال�شوريون عام 
ال�شعب ال�شوري تقريبًا خطاب النظام وتو�شيفه لهذه النتفا�شة، وبالكاد كنت �شتجد ذلك اليوم �شوريًا من بقية القوميات، ومن 

كل الطوائف، يتعاطف مع الكورد ويتفهم اأ�شباب انتفا�شتهم. 

انتفا�شة )مهاباد( على نظام املاليل يف 
اإيران، يجب اأن تكون فر�شة لنا جميعًا من 
اأجل اإعادة ح�شاباتنا ومراجعة الذات نحن 

)العرب والأكراد( الذين يواجهون ظلم 
هذا النظام يف البلدين، واأن نعي كلنا اأننا 
اإذا مل نكن نريد اأن نتعاون كاأخوة )وهذ 

هو الطبيعي(، فعلى الأقل يجب اأن نتعاون 
كاأ�شحاب م�شلحة م�شرتكة. 
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بينهم م�شابون..
م�شرحي  عر�ش  يف  طفاًل   29

لأجل امل�شابني بال�شرطان
العام  م  ُقدِّ الذي  عال�شو”،  “طلعنا  امل�شرحي  العر�ش  يف  دورها  رزان  اأنهت 
املا�شي يف العا�شمة الأردنية عمان، كانت الطفلة قد اأنهت قبل فرتة وجيزة من 
العر�ش امل�شرحي، الذي قدمه اأطفال، رحلة عالجها من مر�ش �شرطان الدم. 
جديدًا،  عر�شًا  التطوعي  ملهم  فريق  يف  الأطفال  من  رفاقها  قدم  اليوم 
حمل ا�شم “طلعنا عاحلرية”، على م�شرح العلجون يف عمان، �شيذهب ريعه 
مل�شلحة الأطفال امل�شابني باملر�ش نف�شه، رزان لي�شت معهم، لأن املر�ش عاد 

لها من جديد، هي اليوم يف باري�ش تتابع عالجها.

سوريتنا - عمار محمد 
"تبدأ فكرة العرض 

بالبساطة نفسها التي 
يبدأ فيها كل شيء، 

كتلك اللحظة التي باحت 
فيها ألوان أطفال ”درعا” 

لترسم موقفًا سيغير 
تاريخ سوريا إلى األبد، 

تلك األلوان التي وقفت 
في وجه أربعين عامًا من 
سوريا كما كنا نعرفها"، 

هكذا يشرح باسل من 
فريق ملهم فكرة العرض 

المسرحي الجديد، ويقول: 
"نقدم اليوم القسم 

المسرحي الثاني من عملنا 
الذي بدأناه العام الماضي، 
مسرحية )طلعنا ع الحرية(.

العرض يقدم مالمحًا من الثورة الس��ورية، من جمالها وقس��اوتها"، ويمزج 
الع��رض بين عددٍ من مش��اهد البالد في أربع س��نوات خل��ت، فمن مجزرة 
الكيماوي في الغوطة في آب 2013، إلى قصص المعتقلين المس��تمرة، إلى 
الح��ب في زم��ن الثورة، كلها مش��اهد حاضرة في العرض، مش��اهد تنتقل 
بين االبتس��ام حين��ًا والدمع حينًا آخ��ر، فيما الهدف من العم��ل ككل هو بث 
رسالة عبر المسرح فحواها أن السوري سيستمر في الحياة مهما كان ما مرّ 
به، وفق ما تؤكد تس��نيم من فريق ملهم "نريد أن نقول إن ش��هداء مجزرة 

الكيماوي أو االعتقال  ليسوا أرقامًا، وإن السوريين كلهم ليسوا أرقامًا".
يش��ارك في العرض تس��عة وعش��رون طفاًل، ل��كل منهم قصة عاش��ها وال 
ي��زال يعيش تبعاتها، بعض األطف��ال قدِموا من مراكز يتلقون فيها العالج، 
وبعضه��م من أيتام س��وريا، وبعضه��م فقدوا أطرافًا، ش��ادي يش��ارك في 
العرض لمس��اعدة أطفال سوريين ال يجدون من يساعدهم، هكذا قال حين 
س��ألناه عن سبب المشاركة في العرض المسرحي: "نريد القول إن الظلم ال 
ينتهي، وأريد أن أقول إني سأعود إلى بلدي في يوم من األيام، فرحت كثيرًا 
بمش��اركتي في المس��رح، هناك الكثيرون ممن حضروا المس��رحية هنا في 
األردن، هذا يفرحني". بينما يقول عمر ببساطة: "شاركت ألن المال سيذهب 
لعالج أطفال مصابين بالسرطان"، يبتسم الطفل ويستعد لمغادرة المسرح.

فض��اًل عن تطوع األطفال في تقديم العرض، تطوع الفريق الفني كذلك 
ف��ي عمله لمصلحة الهدف نفس��ه. يقول عبادة فتنة، الذي تولى هندس��ة 
الصوت في المس��رح، إن التجربة كانت مختلفة بالنس��بة له، فهو يحترف 
العم��ل في التصوي��ر ومعالجة الفيدي��و، ويتابع: "بدأ أول ي��وم لي بخوف 
وتوتّ��ر، م��ا لبث أن تالش��ى أمام همّة األطفال المش��اركين، وحماس��تي 

بعدها كانت نابعة من حماسهم، الذي أعطاني دافعًا للنجاح".
ويضي��ف عبادة "كل العقبات تختف��ي بمجرد رؤيتك لتعب األطفال والجهد 
المبذول منهم على مدى أشهر، ليؤدّوا مسرحية ال تتجاوز الستين دقيقة، 

ليدافعوا فيها عن نصيبهم من الطفولة".
العمل المس��رحي "طلعن��ا عالحرية" ُقدِّم من األول حتى الرابع من ش��هر 
أيار، بإشراف المخرج جالل الطويل، في سياق مشروع أثر الفراشة، لعالج 
صدمة الحرب "بالس��ايكودراما"، وذلك بالتعاون مع فريق ملهم التطوعي، 

ومركز البدر للمشاريع العالجية.

�شارك يف العر�ش ت�شعة 
وع�شرون طفاًل، لكل منهم 

ق�شة عا�شها ول يزال 
يعي�ش تبعاتها

�شوريات يف فر�شة اإي�شال اأ�شواتهن اإىل العامل
الفيل��م  م��دة  دقيق��ة،  س��بعون 
س��وريا«  »مل��كات  التس��جيلي 
من إخ��راج ياس��مين فضة، الذي 
عرض في عمّان عاصمة األردن، 
وبرعاي��ة الهيئة الملكية لألفالم. 
يُعد ه��ذا الفيلم توثيقًا لمحاولة 
بناء عمل مسرحي يشكل مزيجًا 

بين مس��رحية »نس��اء طروادة« وواقع س��وريات الجئات في األردن، وذلك 
لتقاطع الحالتين في الحرب والتهجير. 

تب��دأ مراحل العم��ل من إقناع النس��اء، اللواتي تجاوز بعضهن الخمس��ين 
عامًا، بالمش��اركة ف��ي العمل، إل��ى التدريبات على النصوص المقتبس��ة 
بالعربية الفصيحة من المسرحية األصلية، والتي بدت صعبة النطق على 
ربات بيوت بس��يطات برزن في الفيلم، إلى تحدث السيدات عن قصصهن 
الش��خصية وفقدان إخوة وأزواج وأهل ف��ي الحرب. وفي ختام العرض دار 
نقاش بين الجمهور ومنتجة الفيلم والنس��اء السوريات اللواتي ظهرن في 
الفيلم. كما تحدثت النس��اء بطالت الفيلم للحض��ور عن المعاناة وظروف 

الحرب القاسية التي عانين منها، والدمار الذي حل بسوريا.

ال�شلطات قيود  �شد  فرح" ثورة  تبكي  "عندما 
صدر النص المسرحي »عندما 
الس��وري  للكاتب  ف��رح«  تبكي 
مضر الحجي، عن دار الفارابي 
المس��رحية    .2015 ببي��روت 
مأخ��وذة م��ن قص��ة حقيقي��ة 
وهي مقس��مة إلى 11 مشهدًا، 
من دون التقس��يم إلى فصول، 

وكل مشهد من هذه المشاهد يحكي جزءًا من القصة. 
المس��رحية تضم خمس ش��خصيات، دني��ا صديقة ف��رح التي تتعرف 
عليها هذه األخيرة مصادف��ة في المظاهرة وتختبئ في منزلها، أحمد 
حبيب فرح الذي يريد الذهاب إلى األردن، إضافة إلى األب »والد فرح«، 
والضابط الذي يحقق مع فرح ويساعد والدها على تهريبها. نالحظ أن 

األب والضابط يبقيان من دون أسماء، وكأنهما اختزال لجيل أو فئة.
تدور أحداث المسرحية في مدينتي دمشق وعمّان، ويشير النص من 
دون التصري��ح بوضوح إلى م��رور مدة زمنية ال يمك��ن تحديدها بين 
المش��اهد. يكّثف النص التغيرات االجتماعية والسياسية التي تمر بها 
البالد، لتبدو الحريّة التي تدعو إليها الثورة في سوريا بأنها ال تقتصر 
فق��ط على تغيير النظام السياس��ي، بل هي أيض��ا التحرر من القيود 

االجتماعية واألبوية.

 دليل ال�شحف ال�شورية اجلديدة
ص��در كت��اب »دلي��ل الصح��ف 
ع��ن  الجدي��دة«،  الس��ورية 
مؤسس��ة عنب بلدي اإلعالمية، 
ويض��م الكتاب تعريف��ًا موجزًا 
بم��ا يزي��د عل��ى 260 صحيفة 
محلي��ة، ص��درت بع��د انطالق 
الثورة السورية في آذار 2011. 
وبل��غ عدد الصحف المؤرش��فة 

حت��ى تاري��خ إصدار الكت��اب 268 مجل��ة وجريدة، تمت فهرس��تها في 
صفحاته األخيرة أبجديًّا، وبحس��ب تاريخ صدور كل منها، كما ُألحقت 
بالفه��ارس مجموعة م��ن الخرائ��ط البيانية التوضيحي��ة )إنفوغراف( 
تظه��ر حركة الصح��ف الجديدة )ص��دور، توقف، مطب��وع، الكتروني، 

مناطق الصدور، دورية الصدور…الخ(، إضافة إلى تصنيفات أخرى. 
ُطبع من الكتاب 2000 نس��خة ورقية بتمويٍل من منظمة المس��اعدات 
الش��عبية النرويجي��ة  NPA، وب��دأ توزيع��ه مجانًا بوس��اطة الش��بكة 

السورية لإلعالم المطبوع )SNP( في كل من سوريا وتركيا.
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وجوه من وطني

املطران اأي�شيدور�ش فتال 1886 - 1961

زمن النتداب الفرن�شي حاول الفرن�شيون اللعب على الوتر الطائفي يف مدينة حلب، فقالوا ملطران 
لأعمال  حت�ّشبًا  الكنائ�ش  اأمام  حمايًة  �شي�شعون  اأنهم  فتال(  )اأي�شيدور  املدينة  يف  الكاثوليك  الروم 
�شغٍب وحرق، فاأجابهم قائاًل اإنه �شيطلب من اإخوته امل�شلمني حماية الكنائ�ش، ولن يتوجه اإىل القوات 

الفرن�شية حلمايتها. 

سوريتنا - ياسر مرزوق
ولد أيس��يدور ديمتريوس بن الياس فتح اهلل 
فتال في حلب عام 1886، آلل الفتال، األسرة 
العربية العريقة، والتي يعود نس��بها، بحسب 
القزويني في كتابه "أسماء القبائل وأنسابها" 
الصفحة 44: "إلى جدهم إبراهيم بن دليهم 
بن مطلب بن موسى بن حمد.. بن حسون بن 
ناصر. وقد توزع��ت من آل فتال وفتلة الكثير 
من القبائل واألسر العربية في مختلف البالد 
العربية، ال س��يما الش��امية منها"، وآل الفتال 
أس��رة تبوأت مناصب سياسية واقتصادية في 
العه��د العثمان��ي، فف��ي بيروت مثاًل س��ميت 
منطقة في المرفأ باسم منطقة الفتال، نظرًا 
للوجاه��ة والث��راء اللذي��ن يتمتع بهم��ا الفرع 
الس��ني من العائلة، أما الفرع المس��يحي من 
األس��رة فقد س��ميت منطقة "قسطل الفتال" 
ف��ي حل��ب باس��مه، نظ��رًا لوجاه��ة األس��رة 

وعراقتها. 
تلق��ى علومه األولي��ة في مدرس��ة القديس 
نيق��والوس، انتق��ل بعدها إل��ى القدس عام 
1886 لدراس��ة الاله��وت، حيث نال الس��يامة 
الكهنوتي��ة بعد إنهاء دراس��ته ف��ي 20 تموز 
1912، واحتفظت به إدارة اإلكليركية ليدرس 
فيه��ا اللغ��ة العربي��ة، وبقي فيه��ا حتى عام 
1930، وخ��الل إقامته في القدس كان ينتقل 

إلى بيروت لتدريس العربية أيضًا. 
ع��اد إلى حل��ب ع��ام 1930 مديرًا للمدرس��ة 
األسقفية هناك، ثم مديرًا لمدرسة القديس 
جاورجي��وس الش��عبية، حي��ث ق��ام بمهمّات 
رس��وليّة مهم��ة ف��ي إدارة جمعيّ��ة التعليم 
المس��يحي والن��ادي الكاثوليك��ي. وف��ي عام 
1943 كان��ت س��يامته مطرانًا على أبرش��ية 
حلب، ومن��ذ توليه المنصب عم��ل على إيجاد 
صالتٍ مش��تركة بين الش��عب واإلكليروس، 
فأسس النشرة الطائفية لبحث أحوال الرعية 
ومناقش��تها، وقسّ��م المدين��ة إل��ى مناطق، 
عيّن عل��ى رأس كل منها أحد الكهنة. وكانت 
كلُّ العائ��الت قباًل تختار منه��ا "خوري بيتها". 
وجعل مدخول البطرشيل "العمادات واألكاليل 
يتقاس��مه  مش��تركًا،  والخط��ب"  والجن��ازات 

خوارنة الرعايا بالتساوي. 
يصف الصحفي البريطاني "فيكتور كالوس" 
في كتاب��ه "حكاي��ات وذكري��ات"، والذي جمع 
مادت��ه خالل مرافقته للقائد العام البريطاني 
الذي دخل سوريا أواخر الحرب العالمية الثانية 
- المط��راَن فت��ااًل قائ��اًل: ه��و األدي��ب الكبير 
صاحب كتاب المش��وق، والمرب��ي الذي تخرج 

على يديه أس��اتذة القانون والعلم واألدب في 
سوريا ولبنان وفلسطين ومصر، والذي وّليَ 
زمام أبرش��ية حل��ب والوطن الس��وري يجتاز 
حقب��ة مصيريّة بي��ن االس��تقالل واالنتداب، 
ال��ذي ص��ار انتدابي��ن، إنكليزي��ًا وفرنس��يًا، 
وذلك بعد انكس��ار فرنسا عام 1940 ودخول 
الفرنس��يّين األح��رار واإلنكليز إلى س��وريّة 
ولبن��ان، وخ��روج أنصار بت��ان منهم��ا، وكان 
بديهيّ��ًا أن يتقات��ل اإلنكلي��ز والفرنس��يّون 
األحرار على الحكم في سوريّة، وسألني قائد 
مكتب األمن اإلنكليزي في حلب أن ُأرافقه في 
زيارة المطران أيس��يدورس فتّال. اس��تقبلنا 
المطران أحس��ن اس��تقباٍل، وكان الكومندان 
ش��و يتقن الفرنس��يّة إتقانًا كام��اًل، وبلهجة 
باريس��يّة صحيح��ة، فأخ��ذ يش��رح للمطران 
مهمة الجيش اإلنكلي��زي في المحافظة على 
األمن في س��وريّة، وطبعًا منها حلب، ويكرّر 
أن��ه ال يري��د وال يس��مح بوقوع اعت��داء على 
الكنائ��س والقس��س والرهب��ان والراهب��ات، 
أو اصطدامات بين المس��لمين والمس��يحيّين 
على اإلطالق، وأض��اف مخاطبًا المطران: "أال 
ت��رى س��يادتك أن نرس��ل ق��وّة تحافظ على 
مدخ��ل الكنيس��ة وتغل��ق المناف��ذ المؤدّي��ة 
إليه��ا؟" فأجاب��ه: "أيّة ق��وّة تعني ي��ا حضرة 
الميجر؟ أهي القوة البريطانيّة أم السوريّة؟" 
وقب��ل أن يجيب��ه عن س��ؤاله فوج��ئ الميجر 
ش��و بالردّ: "إّن المطران فتّ��ال إذا احتاج إلى 
حماية فلن يطلب إاّل حماية أبنائه السوريّين، 
فالدرك السوري موجود ويستطيع أن يحمي، 
ال مطرانيّة الروم فقط، بل الوطن الس��وري 
قاطب��ة. أنا ش��خصيًّا ل��ن اس��تنجد إاّل بأبناء 
وطن��ي وإخواني، وم��ا تفضّلت به يا س��يادة 
الميجر عن اعتداء مس��لمين على مسيحيّين 
أو العك��س ل��ن يحص��ل مطلقًا. نح��ن أخوة، 
ونح��ن ي��د واحدة، وقل��ب واحد ض��دّ المحتّل 
والمغتص��ب، ف��ال أق��رّ معلوماتك ب��أن ثمّة 
اعتداءات قد تحصل أو حبل األمن سيضطرب. 
ال ال إن ذل��ك خي��اٌل لن يحص��ل على األرض 
الس��وريّة، وأن��ا إذا دبّت الفوض��ى أو أثيرت 

س��أطلب من الشباب المسلم أن 
يحمي كنيستي وبيتي وأبنائي، 
وأؤكد لك أنّهم سيلبّون الطلب 

فورًا". 
بع��د االس��تقالل، وف��ي زي��ارةٍ 
القوتل��ي  ش��كري  للرئي��س 
المطراني��ة  زار  حل��ب،  إل��ى 

الكاثوليكية، وخاطب المطران فتااًل قائاًل: "إن 
جهادك ليس أقّل مما بذلناه وبذله السوريّون 

دمًا واستشهادًا ومااًل. وليس لدي وسام أمنحه 
ل��ك إاّل هذا الوس��ام، وهو أنّك أح��د بناة هذا 
االس��تقالل وهذه الحريّ��ة، اللذين ينعم بهما 

هذا الشعب". 
بعد االس��تقالل اس��تمر المطران الوطني في 
قيادته للرعية والس��هر على خدمتها، إذ يعود 
إليه الفضل في تأس��يس المدرسة الصناعية 
بإدارة اآلباء السالزيان، وأتى براهبات المعونة 
"مدرس��ة  للبن��ات  ثانويّ��ة  الدائم��ة إلنش��اء 
القديس��ة كاترينا"، وعمل على دعم مدرسة 
القدي��س ديمتري��وس للبنات، وبن��ى بجانبها 
صال��ة ن��ادي العمّ��ال لتك��ون رديف��ًا للنادي 
الكاثوليك��ي ف��ي األحياء الش��عبية، كما عزّز 
الميت��م الطائفي، وجعل منه ش��به مدرس��ة 
مهنية، ووسّع مدرس��ة القديس نيقوالوس، 
وبن��ى جناح��ًا جديدًا فيه��ا، كما بنى مدرس��ة 
جديدة في جبل السيّدة بجانب الكنيسة، التي 
تجدّدت أيضًا في عهده. وس��عى لنقل كنيسة 
القديس جاورجيوس من حيّ الشرعس��وس 
إل��ى األحياء الجديدة، فاقتن��ى األراضي بجهد 
كبي��ر، وق��ام بحفلة وضع الحج��ر األول في 1 
أيار 1960، إاّل أن األعم��ال الفعلية لم تبدأ إال 

بعد وفاته. 
أواخر آب ع��ام 1961 توعكت صحة المطران، 
وتوفاه اهلل في بداية ش��هر أيل��ول، وأقيم له 
تأبين ش��عبي وروح��ي في الكنيس��ة، وقالت 
صحيف��ة الش��باب ف��ي عددها الص��ادر في 6 
أيل��ول تحت عنوان "قصة رج��ل الدين والدنيا 
ال��ذي فقدت��ه اإلنس��انيّة": »ُفجعت الش��هباء 
برجل دي��ن ودنيا، كان ملء الس��مع والبصر، 
خدم اهلل والوطن وأج��زل من أجلهما العطاء، 
تهالك ما وسعه التهالك على خدمتهما، وبذل 
ما وس��عه البذل لل��ذود عن حياضهم��ا، فكان 
خيّرًا في كل مجاالت الخير، وكان إنسانيًّا في 
كل مجاالت اإلنس��انيّة، حتى إنه فارق الحياة 
ولي��س له فيه��ا س��وى المحبّي��ن المقدّرين 
رفع��ة تلك النف��س الكريمة الت��ي القت وجه 

ربّها راضية مرضية«. 

املطران اأي�شيدور�ش فتال الأديب 
الكبري �شاحب كتاب امل�شوق، مرٍب 
تخرج على يديه اأ�شاتذة القانون 

والعلم والأدب يف �شوريا ولبنان 
وفل�شطني وم�شر.



19

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
 ع

در
ص

  ت
ة   

عي
بو

أس
    

    
    

    
   2

01
5  

يار
1 أ

0 |
  )1

90
د )

عد
  ال

|  
عة

راب
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

فن
ة و

اف
ثق

قراءة يف كتاب

كرين برنتون: درا�شة حتليلية للثورات

مهرجان الربيع يف القام�شلي

األوان" برن�شم  الوتر  "ع 

حتت  مرة  لأول  �شدر  وقد  الثورة،  ت�شريح  مفهوم  يف  �شدرت  التي  الكتب  اأ�شهر  من  الكتاب  هذا  يعد 
وُترجم   ،1964 1956، وجرى حتديثه عام  واأُعيد طبعه عام   ،1938 الثورة عام  ت�شريح  عنوان 

اإىل العربية مراٍت عدة. 

يس��تعرض برنت��ون معن��ى الث��ورة وماهيته��ا 
ومراحله��ا من خ��الل أربع ثوراتٍ عب��ر التاريخ، 
في فرنسا وإنجلترا وروس��يا والواليات المتحدة 
األمريكي��ة، ويوض��ح العوام��ل األولي��ة لقي��ام 
الثورات في مختلف هذه الدول، ودور المثقفين 
قب��ل الث��ورات وأثناءها، ودور القوة العس��كرية 
أثن��اء الث��ورات، ومواط��ن الضع��ف ف��ي حك��م 
المعتدلين بعد الثورة، ثم اس��تيالء المتطرفين 

على الحكم، وعهود اإلرهاب والفضيلة. 
ولع��ل من المفيد قراءة كت��اب برنتون في هذه 
المرحلة من التاريخ العربي الثائر، كون الثورات 
- وإن اختلف��ت زمانيًا ومكانيًا - تملك صفاتٍ أو 
س��ماتٍ مشتركة، ش��أنها ش��أن النظام الحاكم 
وطبيع��ة تعامله مع الثورة، وهو م��ا بدا واضحًا 
ف��ي موقف النظام العربي بمجمله تجاه الحراك 

الشعبي وتداعياته في الوطن العربي. 
في تعريف الثورة يقول برنتون: الثورة مصطلح 
فضف��اض، فهي قد تعن��ي التغيي��ر، أو التغيير 
المفاجئ الهائل، وق��د تعني التغيير الدائم نحو 
األفضل، أي بمعنى التق��دم أو النمو، وقد تأتي 
بمعنى تصحيح األوض��اع، وربما يُتعارف عليها 
بأنها تغيير ش��امل في الهيئ��ة الحاكمة، كما قد 
تعني تغييرًا في الع��ادات االجتماعية والثقافية 
واالقتصادي��ة واألنظمة التي يعي��ش في ظلها 
مجموع��ة م��ن البش��ر. وإذا كان��ت الث��ورة ف��ي 
تعريفها تدور ح��ول الدالل��ة المركزية الخاصة 
بالتغيي��ر فإن البحث في األنظم��ة القديمة أمرٌ 
الزم، ألن��ه يقودنا إلى اإلجابة عن س��بب تفجر 

الثورة وأسباب اندالعها. 
كم��ا يق��دم الكتاب إش��ارًة ف��ي غاي��ة األهمية، 
مفاده��ا أن البؤس والمعاناة االقتصادية ليس��ا 

ش��رطين الزمين للث��ورة، فالفق��راء موجودون 
ف��ي كل مكان، لكن ليس لهم التأثير القوي في 
ان��دالع الث��ورات، إال أن غياب العدال��ة بين أفراد 
المجتمع من قِبَل الحكومة هو الس��بب األقوى 
لقي��ام الثورات، وذل��ك عندما تم��ارس إجراءات 
سياس��ية تحول دون حصول بعض األفراد على 
الفرص المتاحة آلخرين. وكما يقول المؤلف: إن 
التعجي��ز عن القيام بوجوه النش��اط االقتصادي 
يجب أن يثير االس��تياء بي��ن الناس قبل قيامهم 
بالث��ورة.. ولن تس��تطيع الثورات أن تنش��ب من 

دون كلمة العدالة، وما تثيره من عواطف. 
وم��ن المالح��ظ ف��ي البل��دان التي قام��ت فيها 
الثورات أنها كانت تتميز بأنها مجتمعات ميسورة 
ماليًّا، لكن بعض القطاعات في المجتمع تشعر 
بأن السياس��ات الحكومية تس��ير ضد مصالحها 
االقتصادي��ة، كم��ا أن بع��ض الحكوم��ات تأخذ 

بالمحسوبية والفساد في معامالتها. 
في الث��ورات األرب��ع، الت��ي طرحها برنت��ون، كان 
ف��رض الضرائب الباهظة س��ببًا قوي��ًا لقيامها، إذ 
حاول��ت الحكوم��ات القائم��ة أن تجم��ع أم��وااًل من 
الناس رغمًا عنهم، فرفضوا الدفع. وثوراتنا األربع 
كله��ا ب��دأت تندلع بين أن��اس اعترض��وا على دفع 
ضرائب معينة، ونّظموا أنفس��هم لالحتجاج عليها، 
ث��م بلغ��وا أخيرًا نقط��ة الغليان إلزاح��ة الحكومة 
القائم��ة وإح��الل حكوم��ة أخ��رى محله��ا. ولي��س 
معن��ى ذلك بالض��رورة أن أولئ��ك الذي��ن قاوَموا 
فرض الضرائب تنب��ؤوا أو رغبوا في ثورة جذرية، 
إنم��ا يعنى بالض��رورة أن االنتقال من الحديث عن 
التغي��رات الضرورية الكبرى إل��ى العمل الحقيقي 

قد حدث نتيجة لفرض ضرائب غير مألوفة. 

كرين برنتون:
أمريك��ي م��ن موالي��د ع��ام 1898، درس ف��ي 
جامعت��ي هارفارد وأكس��فورد، وش��غل وظيفة 
أس��تاذ التاري��خ القدي��م والحدي��ث ف��ي جامعة 
هارفارد. من أشهر مؤلفاته كتاب )أفكار ورجال(، 
الذي ترجم جزء منه تحت عنوان: تشكيل العقل 
الحديث، وتم نش��ره في سلس��لة عالم المعرفة 
الكويتية الش��هيرة. كما أنه كان عضوًا في عدد 

من الهيئات والجمعيات العلمية األمريكية. 
صدر الكتاب عن الهيئة العامة المصرية لقصور 
الثقاف��ة- القاه��رة، ترجم��ة: عبدالعزيز فهمي، 
مراجعة: الدكت��ور محمد أنيس، عدد الصفحات: 

292 صفحة

الثورات )واإن اختلفت 
زمانيًا ومكانيًا( متلك 

�شفاٍت اأو �شماٍت م�شرتكة، 
�شاأنها �شاأن النظام احلاكم 

وطبيعة تعامله مع الثورة.

سوريتنا - القامشلي - جوان تتر
نّظم المهرجان، الذي استمر خمسة أيام، ما بين 2 - 6 من الشهر الجاري، كلٌّ 

من منظمة سوا ومركز آريدو للمجتمع المدني والديمقراطية. 
وق��ال )أس��امة أحم��د(، اإلداري ف��ي المهرج��ان، لس��وريتنا: "ق��دّم مهرجان 
الربيع، كعادته، العديدَ من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة، من مس��رٍح 
وعروٍض فلكلورية وموسيقية، إضافًة إلى معرض للفن التشكيلي والتصوير 
الفوتوغرافي. تميّ��ز المهرجان هذا العام بعدد المش��اركات وتنوعها، فضاًل 

عن الزخم الجماهيري، الذي زاد على أعداد حضور العامين الماضيين". 
وأض��اف )أحم��د(: "وق��د كان للهجرة أثرٌ ف��ي المهرجان، إذ عان��ت اإلدارة من 
تأمين مش��اركات الف��رق الفنية، نظرًا إلى هجرة غالبية الموس��يقيين الذين 
كنا نعتمد عليهم في المواس��م الماضي��ة"، مؤكدًا: "أّن المهرجان حقق الجزء 
األكبر من أهدافه، وهو التفاعل والتش��ارك بين مكونات المنطقة، وترس��يخ 

قيم السلم األهلي، والتعايش المشترك بينها". 
من جهته، يقول الس��يد )حس��ين محمد(، أحد مواطني مدينة القامشلي: "أنا 
مواظب على حض��ور فعاليات المهرجان منذ ثالثة أعوام، وأصرّ على إحضار 
عائلتي للمش��اركة في النش��اطات والفعاليات كلها، ومش��اهدة المس��رحيات 
ومعارض التصوير الفوتوغرافي. المهرجان يش��ّكل لوحة للعيش المشترك 
وتبادل الثقافات والتراث، من خالل الرقصات الفولكلورية والمسرح المقدّم"، 
ويتاب��ع: "لو أّن الم��كان الذي يُقام في��ه المهرجان كان واس��عًا أكثر لحضرت 

أع��دادٌ كبي��رة من الناس، ولك��ن المكان ضيّ��ق إلى حدٍّ ما، وهذا ما س��بّب 
إرباكًا ونقصًا في أعداد الجمهور والراغبين في المش��اركة بحضور الفعاليات 

واألنشطة". 
وكان��ت نش��اطات المهرجان جميع��ًا تدور حول الواقع الس��وري، كمس��رحية 
"جدل"، التي كان محورها األساسي نبذ الطائفية. كذلك األفالم السينمائية، 
الت��ي كان��ت تتمحور حول قضي��ة الهجرة، الت��ي يعاني منها الس��وريون منذ 

اندالع الثورة. 
وفي س��ؤال عن الغاية من مث��ل هذه المهرجانات ودالئله��ا في هذه األوقات 
بال��ذات، تقول الس��يدة )دني��ا ف��واز(، مديرة مكت��ب مركز المجتم��ع المدني 
والديمقراطي��ة في القامش��لي، لس��وريتنا: "يعد مهرجان الربي��ع حدثًا مهمًّا 
وإيجابي��ًا، ولك��ن هناك صعوب��ات ونواقص تحصل ف��ي كل دورة من دورات 
المهرجان، على سبيل المثال اختيارهم لألفالم الوثائقية لم يكن موّفقًا منذ 

الدورة الماضية". 

يف  الربيع  مهرجان  فعاليات  بداأت  األوان"  برن�شم  الوتر  "َع  �شعار  حتت 
ن�شخته الثالثة، واملقام �شنويًا منذ ثالثة اأعوام يف مدينة القام�شلي. 
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الك�شافة الأهلية ال�ّشورية ت�شارك يف خميم )ت�شانكلي( يف تركيا

املواطنة وعقوبة الإعدام

   إعداد المحامي فارس حسّان

هذه السلسلة بالتعاون مع:

ت
ريا

وح
ق 

قو
ح

مع تطور التشريعات، وانتقالها من آليات تحكم 
العالق��ة بي��ن أف��راد المجتم��ع، وبي��ن المجتمع 
والدولة، إلى آلياتٍ تضمن حقوق اإلنسان على 
مختلف الصع��د، ظهر اتجاه عالم��ي إللغاء هذه 
العقوبة، تجلى ذلك في المادة الثانية من ميثاق 
الحقوق األساس��ية لالتحاد األوروبي، التي تمنع 
تطبيق عقوبة اإلعدام نهائيًا. كما أنه واس��تنادًا 
إلى توصيات منظمة العفو الدولية، فقد أصدرت 
الجمعية العامة لألم��م المتحدة قرارًا غير ملزم 
يقض��ي بإلغاء عقوب��ة اإلعدام نهائي��ًا، إال أنه، 
وعل��ى الرغم م��ن التطور التش��ريعي الحاصل 
عالمي��ًا، يبق��ى أكث��ر من نص��ف س��كان الكرة 
األرضية يعيشون في دول تطبق هذه العقوبة، 
م��ن بينها الدول األكثر س��كانًا، كالصين والهند 

وإندونيسيا والواليات المتحدة األمريكية. 
باس��تثناء الم��ادة الثاني��ة م��ن ميث��اق الحقوق 
األساسية األوروبي، والتي تعدّ قاعدة إقليمية، 
ال يوجد أي قاع��دة دولية عرفية تحظر اإلعدام، 
أو تعامل��ه معامل��ة التعذي��ب. إال أّن المُتّف��ق 
عليه في القان��ون والتش��ريعات الدولية هو أّن 
عقوبة اإلعدام تندرج ضمن المعاملة القاس��ية 

والالإنسانية. 
وع��ادة م��ا تش��ير البل��دان التي تطب��ق عقوبة 
اإلعدام إلى أن عقوبة اإلعدام هي إحدى وسائل 
ردع األش��خاص عن ارتكاب الجرائم، ولكن هذا 
الزعم يفقد مصداقيته يومًا بعد يوم، وال تتوفر 
أدل��ة أن العقوب��ة أثبت��ت فعاليته��ا في خفض 
مع��دالت الجريمة، مقارنة بالعقوبات القاس��ية 

األخرى. 
وعلى الرغم من االبتعاد تدريجيًا عن األش��كال 
إذ حظ��رت  العقوب��ة،  تنفي��ذ  ف��ي  االنتقامي��ة 

بريطانيا باكرًا اإلعدام بالمقصلة، كما تم إلغاء 
اإلعدام عن طريق نزع األحشاء وتقطيع الجسم 
إلى أربعة أجزاء، والتي كانت سائدة في أواسط 
آس��يا وأوروبا الش��رقية، واس��تبدالها بالش��نق 
ثم الحقن��ة المميتة، وحجرة الغاز، أو الكرس��ي 
الكهربائي في أمريكا تحت عنوان طرق اإلعدام 
األكثر إنس��انية، إال أن الطريقة ال تنفي أن هذه 

العقوبة اعتداء سافر على حق الحياة. 
وعل��ى الرغم م��ن االتج��اه العالمي نح��و إلغاء 
تقليصه��ا،  أو  تجميده��ا  أو  اإلع��دام،  عقوب��ة 
عل��ى أكب��ر ع��دد ممك��ن م��ن الجرائ��م، إال أنه 
وف��ي المنطقة العربية تس��ير األم��ور باالتجاه 
المعاكس، فجيبوتي هي الدولة العربية الوحيدة 
التي ألغت عقوبة اإلعدام من قوانينها، في حين 
تعاظ��م تطبيق اإلع��دام في الس��نوات القليلة 
الماضي��ة في كلٍّ من س��وريا ومص��ر والمملكة 
العربي��ة الس��عودية والع��راق، وتم اس��تخدامه 

ألغراض سياسية في كثيٍر من األحيان. 
وفي المنطقة العربية عامًة، وسوريا خاصًة، تم 
اس��تخدام عقوبة اإلعدام على نطاٍق واس��ٍع من 
قبل بعض التنظيم��ات المتطرفة، في مخالفةٍ 

للن��ص الديني اإلس��المي الذي 
يحصر اإلع��دام كعقوبة بثالثة 
ح��االتٍ، القتل المتعمّ��د، وزنا 
المت��زوج أو المتزوج��ة، إضافة 
إل��ى جريم��ة الترويع واإلفس��اد 
كل  وأحيط��ت  األرض،  ف��ي 
جريم��ة بش��روط كثي��رة لتمنع 

إيقاع عقوب��ة اإلعدام ظلم��ًا وبالمجّان، إضافًة 
ألن اإلس��الم يس��عى لدرء أنواع العقوبات التي 

هي أدنى بكثير من عقوبة القتل ما استطاع. 

عقوبة اإلعدام مخالفًة لإلعالن العالمي لحقوق 
اإلنسان ولمفهوم المواطنة، ألسباٍب عدة، أهمها 
أن نظري��ة العق��د االجتماعي الت��ي يقوم عليها 
مب��دأ المواطنة تقضي بأن يتن��ازل المواطنون، 
كونه��م طرفًا من أط��راف العقد، ع��ن جزء من 
حقوقه��م وحرياتهم مقابل ما تؤديه الدولة من 
خدمات وحماية قانوني��ة، إال أن الحق في الحياة 
غير قاب��ٍل للتنازل تحت أي مس��مى، ومن ثم ال 
يجوز للجماع��ة أن تقر بالقواني��ن التي تقضي 

باإلعدام. 
كما تش��ّكل عقوب��ة اإلع��دام اعت��داًء على حق 
الحي��اة بمج��رد إقراره��ا فه��ي تش��كل اعت��داًء 
وخروج��ًا ع��ن القان��ون أو غاي��ة المش��رع ف��ي 
معرض تنفيذها أيضًا، واألمر هنا عائد لطبيعة 
ه��ذه العقوبة بوصفها عقوب��ًة ال يمكن التراجع 
عنه��ا بعد تنفيذها، إذ ال يمكن اس��تبعاد احتمال 
إعدام ش��خص ب��ريء. ومنذ الع��ام 1976، على 
س��بيل المث��ال، ثب��ت فيم��ا ال يدع مجااًل للش��ك 
براءة 143 نزياًل تحت طائلة اإلعدام في سجون 
الواليات المتحدة األمريكي��ة، وتم العفو عنهم، 
ولكن بالنس��بة للبعض منهم جاء العفو متأخرًا 

عقب تنفيذ األحكام بهم. 
وتش��ّكل عقوب��ة اإلع��دام أيض��ًا مخالفًة ألصل 
المساواة بين البش��ر، الركن الرئيس من أركان 
المواطن��ة، خصوص��ًا ف��ي ال��دول الت��ي تعتمد 
نظام هيئ��ة المحلفين القضائ��ي. فعلى الرغم 
من المس��اواة المفترضة بي��ن المواطنين إال أن 
الراجح أن يُحك��م عليك باإلعدام إذا كنت فقيرًا 
أو تنتم��ي إلى قومي��ة أو عرقي��ة أو أقلية دينية 
معينة، وال يعني ذلك أن هؤالء األش��خاص هم 
أكثر مي��اًل الرتكاب الجرائم م��ن غيرهم، ولكن 
نظرًا لكونهم يفتقرون للموارد القانونية، وألن 
نظم هيئات المحلفين والمحاكم تعكس التحيز 

السائد وطنيًا ضد أي فئة كانت. 

عقوبة الإعدام )واإن كانت اإجراًء ق�شائيًا بهدف الردع العام واملنع( هي يف املح�شلة 
احلياة.  يف  حقه  هو  الإن�شان  حقوق  من  حق  اأهم  كون  الإن�شان،  حلقوق  ُمناٍف  قتل 
وعقوبة الإعدام اعتداء �شارخ على احلق باحلياة، ومن ثّم كل احلقوق التابعة له. 

سوريتنا برس
وضمّ الوفد المشارك في المخيم، الذي أقيم بتاريخ 22 - 26 نيسان، 150 
كش��افًا و50 مرش��دة وأكثر من 30 قائدًا وقائدة، م��ن مختلف المجموعات 

الكشفية واإلرشادية السورية.
وف��ي تقرير له حول المخيم قال موقع )ترك برس(: »إّن مش��اركة العرب 
في أي مناسبة تخص معركة )تشانكلي(، أو )جناق قلعة باللغة العثمانية(، 
كانت ش��به معدومة ألسباب عدة، على الرغم من الدور المهم الذي لعبوه 
فيها، أما في هذه السنة، التي صادفت الذكرى المئوية، فقد حظي المخيم 
بمشاركة سورية وجزائرية ولبنانية، وبرزت مشاركة الوفد السوري الذي 

رفع علم االستقالل السوري«.
وجاءت مش��اركة الكشافة السورية تحت مظلة المفوضية األهلية السورية 
الناش��ئة حديثًا، والتي تضم حتى اليوم 500 كش��اف ش��اب و200 مرش��دة 
فت��اة في 15 مجموعة أهلية مختلفة، تس��اهم في تنمي��ة مهارات األطفال 
الس��وريين في مختلف المناطق، وتهدف إلى تأس��يس مجموعات كش��فية، 
منتشرة داخل وخارج البالد، رائدة على مستوى الجمعيات الكشفية العربية 

والعالمية، كما تسعى إلى االنضمام إلى المنظومة الكشفية العالمية.

وتأسست الكش��افة األهلية السورية عام 2012 من قبل قادة كشفيين 
مؤهلي��ن للعمل على تنمية مه��ارات األطفال الس��وريين الالجئين إلى 

دول الجوار.
والحرك��ة الكش��فية حركة تربوي��ة تطوعي��ة غير سياس��ية، موجهة 
للفتية والفتيات، مفتوحة للجميع من دون تمييز في األصل أو الجنس 
أو العقي��دة، وفقًا لألهداف والمبادئ والطريقة التي وضعها مؤس��س 
الحرك��ة اللورد بادن باول ع��ام 1907، وتضم اآلن أكثر من 30 مليون 

عضو حول العالم.

اأقامته  الذي  )ت�شانكلي(  خميم  يف  ال�شورية  الأهلية  الك�شافة  فرق  �شاركت 
القوات  بني  للمعركة  املئوية  الذكرى  يف  الرتكية  الك�شفية  الفدرالية 

العثمانية الرتكية وقوات احللفاء عام 1915.

يح�شر الن�ش الديني الإ�شالمي الإعدام 
كعقوبة بثالثة حالت، القتل املتعّمد، وزنا 

املتزوج اأو املتزوجة، اإ�شافة اإىل جرمية 
الرتويع والإف�شاد يف الأر�ش، واأحيطت 

كل جرمية ب�شروط كثرية ملنع اإيقاع عقوبة 
الإعدام ظلمًا وباملجان.
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ماذا يحدث اإذا علقت يف اليونان

الهيئة العامة للريا�شة وال�شباب تعلن ت�شكيل منتخب �شوريا الوطني لكرة القدم

  المحامي نعيم اليماني

اليونان، بوابة اأوروبا لبع�ش الالجئني اأو نهاية الرحلة بالن�شبة لالأقل حظًا، اإذ تفر�ش قوانني الهجرة 
الأوروبية على ال�شاعني للح�شول على حق اللجوء الإن�شاين اأو ال�شيا�شي تقدمي الطلب يف اأول نقطة 

دخول لأوروبا، وهو ما يعني بقاء ال�شوريني يف اليونان يف حال األقت �شلطات هذا البلد القب�ش عليهم. 

الرحلة إلى اليونان تبدأ من الش��واطئ التركية، 
وتت��راوح تكلفتها م��ن 800 دوالر حتى األلفين 
دوالر، بحس��ب الرفاهية واألمان المقدمين في 
الرحلة، أو برًا عن طريق بلغاريا، وتُعدّ اليونان 
بالنسبة إلى غالبية الالجئين السوريين بمنزلة 
دولة "ترانزي��ت" ليس إال، من أجل االنتقال إلى 
وجهة أخرى في أوروبا، حيث س��يطلبون اللجوء. 
وتقدم لهم اليونان تصريحًا باإلقامة لمدة ستة 
أشهر، لكنها ال تس��مح لهم بالسفر، ومع انتهاء 
مفع��ول التصريح يصبح الالج��ئ في وضع غير 

قانوني. 
وه��ذا يناف��ي المعلوم��ات الخاطئ��ة الت��ي يتم 
تناقلها شفهيًا أو تروج لها بعض مواقع التهريب 
االلكتروني��ة بأن حكومة اليونان من الممكن أن 
تمن��ح الالجئ وثيقة س��ارية لمدة س��بعة أيام، 
تمكنه��م بعده��ا م��ن الرحيل إل��ى البل��د الذي 
يختارون��ه. والذي كان يح��دث على أرض الواقع 
أن بع��ض الس��وريين كان يتهرب م��ن البصمة 
في اليونان، ويتم ذلك عن طريق دفع رش��وة أو 

أي س��لوك غير قانوني، ريثما يتدبر أمر تهريبه 
إلى داخل أوروبا، األمر الذي بات بغاية الصعوبة 

مؤخرًا. 
الحكوم��ة اليوناني��ة، الت��ي تعاني من مش��اكل 
اقتصادي��ة اقترب��ت ح��د اإلف��الس، ال تقدم أي 
إعان��ات أو ضماناتٍ للس��وريين، كما أن القطاع 
الخاص عاجزٌ عن تأمين فرص عمل للسوريين 
في ظل مع��دالت بطالة للمواطنين هي األعلى 
من نوعها في دول االتحاد األوروبي، هذه الحال 
حولت قرابة األربعين ألف سوري إلى محتجزين 
في سجٍن كبير يسمى اليونان، تحت وطأة الفقر 

وابتزاز المهربين. 
في نهايات العام الماضي لم يكن أمام الالجئين 
العالقي��ن ف��ي اليونان إال االعتصام في س��احة 
البرلم��ان اليونان��ي للمطالب��ة بالس��ماح له��م 
باالنتقال إل��ى الدول األوروبي��ة لتقديم اللجوء 
هن��اك، وبعد عش��رين يوم��ًا عل��ى االعتصام، 
وإزاء الضغوط الكبيرة من الحكومات األوروبية، 
خصوصًا الحكومة األلماني��ة، على اليونان، أقر 

البرلم��ان من��ح وثائق س��فر وإقامة للس��وريين 
خ��الل مدة تتراوح م��ن 15 إلى 45 يوم��ًا، وبهذا 
س��يكون لالجئين إقامة دائم��ة، ورعاية صحية، 
م��ع إمكانية العمل، وأيض��ًا إمكانية زيارة الدول 

األوروبية األخرى لمدة ثالثة أشهر كل عام. 
هذا القرار ل��م يلقَ ترحيبًا م��ن قبل الالجئين، 
الذين اعتب��روا أن الحياة أو العي��ش في اليونان 
أس��وأ من حال الس��وريين في دول اللجوء سيئة 
الس��معة كالجزائر مث��اًل، وعلى إث��ر ذلك قرروا 
االس��تمرار ف��ي االعتصام، على أمل أن يس��مح 
له��م بالتوجه إلى دول أوروب��ا الغربية، وكان رد 
الحكوم��ة اليونانية واضح��ًا، بأنها ال تملك خطة 
مس��تقبلية لتحسين اس��تقبال الالجئين، كما أن 
الس��ماح بمغ��ادرة اليونان نحو ال��دول األوروبية 
األخ��رى متعلق أيض��ًا بموافقة أعض��اء االتحاد 

األوروبي.
في حال استس��لم الالجئ لق��دره، وَقِبل تقديم 
اللج��وء ف��ي اليون��ان، وهو أم��ر ن��ادر الحدوث، 
فعلي��ه أن يبق��ى ف��ي الحجز مدًة ق��د تصل إلى 
أشهر، لعجز الحكومة عن معالجة طلبات اللجوء 
المتراكم��ة، الت��ي يناهز عدده��ا 37000 طلٍب، 
ف��ي ظ��ّل نظ��ام اإلج��راءات القدي��م، ال��ذي لم 
يتم تطوي��ره الس��تيعاب أعداد الالجئي��ن، التي 

تضاعفت %250، أغلبهم من السوريين. 
وقد يُحتج��ز األفراد الراغبون في تقديم طلبات 
لج��وء م��ن دون أن يخضع��وا لتقييٍم ف��ردي، أو 
يُنظر في بدائل الحتجازهم، ويبقى األشخاص 
اآلخرون، الذي��ن يتقدّمون بطلبات اللجوء وهم 
قيد االحتجاز، محتجزين إلى حين تس��جيل طلب 

لجوئهم، األمر الذي قد يستغرق أشهرًا. 
وتن��در أماكن اإلقامة المتوف��رة لطالبي اللجوء، 
وتبق��ى الخدم��ات غي��ر كافي��ة، ويش��ّكل ذل��ك 
بش��كل خاص مص��در قلق بالنس��بة للضعفاء، 
مث��ل األطفال غي��ر المصحوبي��ن والمفصولين 
عن ذويهم، والنس��اء العازبات. وفي حين تنصّ 
القواني��ن الوطني��ة على ضرورة إي��الء األهمية 
واألولوي��ة لتحدي��د ه��ذه الفئ��ات ومس��اعدتها 
وحمايتها يصعب تطبيق ذلك على أرض الواقع، 
فالمنظم��ات غي��ر الحكومي��ة التي تدي��ر مراكز 
الس��تقبال  والمخصّص��ة  القائم��ة  االس��تقبال 
طالبي اللجوء واألطفال غير المصحوبين تعاني 
م��ن نقص ف��ي التموي��ل، وثمة خط��ر حقيقي 

يتهدد توفير الخدمات. 
أقرت الحكوم��ة اليونانية مؤخ��رًا تقديم طبابة 
مجاني��ة لالجئي��ن الس��وريين إث��ر اعتصامه��م 
ف��ي س��احة البرلم��ان، عل��ى الرغم م��ن الواقع 

االقتصادي المتردّي. 

سوريتنا - محمود الحسين 
أعلن��ت الهيئة العامة للرياضة والش��باب مؤخرًا تش��كيل منتخب س��وريا 
الوطني لكرة القدم، الذي اتخد من مدينة كّلس التركية مقرًا لتدريباته. 
واعتب��ر رئيس الهيئة الس��يد »ولي��د مهيدي« في تصريح لس��وريتنا، أن 
تش��كيل المنتخ��ب هو أحد أه��م إنج��ازات الهيئة، والتي بدأت أنش��طتها 
بتجميع الرياضيين في جس��م رياضي واحد، ثم انتقلت إلقامة البطوالت 
الرياضية في المخيمات وفي المدن التركية التي يوجد فيها الس��وريون، 

باإلضافة لتنفيذ دورات في التحكيم وفي اإلعالم الرياضي«.
وأوضح »مهيدي« أنه قبل إعالن المنتخب بش��كل رسمي تم التواصل مع 
الش��ركات التجارية الس��ورية لرعايته، وتم تعيين الكادر اإلداري والفني 
والطب��ي، باإلضاف��ة إلى توجي��ه المدرّبي��ن للتواصل ودع��وة الالعبين، 
الذين تم انتقاؤهم، إلى المعس��كر الذي س��يقام في مدينة كلس خالل 
األس��بوع القادم، كما وجهت الدعوة لعش��رة العبين م��ن نجوم المنتخب 

السوري سابقًا والمحترفين خارج سوريا، ليلتحقوا بالمعسكر«. 
وفي الس��ياق نفس��ه، ذكر »مهيدي« أن فكرة تش��كيل المنتخب وتحديد 
مقره في مدينة كلس، القت ترحيبًا كبيرًا من قبل رئيس بلدية المدينة 
ومدير الرياضة والشباب فيها، ووضعوا تحت تصرف الهيئة، ملعبين لكرة 

القدم، ووعدوا بتقديم تجهيزات رياضية للمنتخب. 

يذك��ر أن الهيئ��ة العام��ة للرياض��ة والش��باب ال تتبع ألي ح��زب أو تجمع 
سياس��ي، ولها مكاتب في كل من حلب وإدلب ودرعا وريف دمش��ق ودير 
ال��زور، وأنها تعمل حس��ب ما ذكر »مهيدي« عل��ى التواصل مع االتحادات 
العربية واآلس��يوية والدولي��ة، للحصول على االعت��راف بالمنتخب، وأخذ 

مقعد االتحاد السوري لكرة القدم التابع للنظام. 
وكانت الهيئة العامة للرياضة والشباب شّكلت في شهر آذار 2014، خالل 
مؤتم��ر عُقد ف��ي مدينة أورف��ه التركي��ة، وضم أكثر م��ن 500 رياضي 

منشق عن منظمة االتحاد الرياضي العام التابعة للنظام. 
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1992  /  4  /  23
ف��ي  الصح��ي  وضع��ي 
تده��ور، هن��اك مواق��ع في 
ة«،  بش��رتي مصابة »بالحكَّ
القدم والس��اق  في ظاه��ر 
ه��ذه  وتف��رز  والفخ��ذ، 
»الحكة« حبيبات حمراء، أكد 
الطبي��ب إس��ماعيل أنها من 
نوع »الح��زازة«، إنه مرض 
أخ��رى  جه��ة  م��ن  جل��دي. 
نشفان الريق هذا، والتبوُّل 

المتواص��ل، مما قد يعني احتمال االرتفاع الفجائي للس��كر 
فوق ال� 120، وهو الحد الطبيعي. وفي هذه الحالة ال بد من 
الذهاب إلى مستش��فى التل وإجراء التحاليل الالزمة، رافق 
ذلك كله انخفاض في الوزن، وضعف في الوجه، وبروز في 

العينين، كأن عالمات الشيخوخة قد غزتني. 
عل��ى الرغم من ه��ذه الظواهر ما زلت أق��رأ بنهم، وها لم 
يب��قَ من كت��اب الجابري – الج��زء الثاني - الطبع��ة الثالثة 
س��وى س��تين صفحة، وأبدأ بكت��اب »الس��نديانة الحمراء« 
لمحم��د دك��روب، وهو كت��اب تاريخ��ي – أدبي، ي��روي فيه 
ظروف العمل الش��يوعي في بالد الش��ام من��ذ عام 1907. 
كذل��ك بدأت بالج��زء الثالث من ملحمة حم��روش عن ثورة 
1952 والضباط األحرار، ألن دوري في قراءته لم يحن بعد. 
الطقس متقلب، والتعب من السجن بادٍ على وجوه الجميع. 

1992  /  4  /  24
منذ عشر س��نوات الساعة الثانية عش��رة ظهرًا، اختطفت 
من الش��ارع، وكنت أس��عى للوصول إلى موق��ف نورا في 
ش��ارع أب��ي رمانة بع��د خروجي م��ن مبنى االتح��اد العام 
لنقابات العمال مقابل فن��دق »المارديان«، كان ينتظرني 
الصدي��ق )حام��د أبو حام��د(، كي أذهب وإياه في س��يارته 
الش��بيهة بالطنبر كي أتس��وَّق من س��وق اله��ال القديم 
بعض��ًا من الخضروات والحاجيات للبيت، وكنت في ضائقة 

مالية، وفي حال من المعيشة بائسة. 
1992  /  4  /  25

بع��د أن طبّق��ت صيام��ًا جزئيًا، أحاول تحاش��ي العش��اء، 
وتجن��ب اإلفط��ار والتأخر حت��ى العصر في تن��اول الغداء، 
ب��دأت بع��ض الق��وة والحيوية تع��ودان إلى جس��دي، كما 
ص��رت أتخيل زيارة البعض، لكي أرس��ل عيّنات من دمي 

للتحليل، للتأكد من مرض السكري. 
1992  /  4  /  26

النش��اط المع��ارض يزداد ف��ي الش��ارع الس��وري، ولكن 
المخابرات واألمن أق��وى بما ال يقاس من هذه المعارضة. 
تطال��ب ه��ذه المعارض��ة بالديمقراطية، وإلغ��اء األحكام 
العرفي��ة، وتبي��ن ذلك ف��ي مالحقة لجنة حقوق اإلنس��ان 
وإلقاء القبض عل��ى أعضائها، وعلى الكوادر القيادية في 
حزب العمل. وربما يسعى هذا النظام لإليقاع بشخصيات 
أخرى ت��زاول النش��اط المع��ارض، كما أن النظام يش��دد 
المراقب��ة عل��ى م��ن أطل��ق س��راحهم ف��ي كان��ون األول 

الماضي. 
1992  /  4  /  27

خبر الس��ماح لليهود الس��وريين أن يس��افروا خارج القطر 
أثار الحوار والنقاش في الجناح والممر والمهاجع. 

أنهيت بعد جهد ومعاناة الجزء الثاني من مش��روع الجابري 
/بنية العقل العربي/ دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة 
في الثقافة العربية، إنه مشروع كبير، ويدل على نهوض 
ثقافي ومعرفي ونقدي، على الرغم من أن الوطن يعاني 
من س��قوط سياس��ي واقتصادي وأمن��ي، وتبعية للخارج، 

وعداء للغة الحوار والديمقراطية. 

تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �شــجني

حكيم الغوطة ورجلها ال�شلمي م�شى

  مذكرات أحمد سويدان

سوريتنا - الغوطة 
الشرقية - أحمد تي
قلة من ال يعرفون 

أبو مرشد في الغوطة 
الشرقية، الرجل الذي 
كان قبل زمن الثورة 

صاحب ورشة صغيرة 
للزجاج في حرستا، 

وبات فيما بعد رئيس 
المكتب السياسي في 

"تجمع أحرار ثورة 
الكرامة"، الذي كان 

قد أسسه مع مجموعة 
من وجوه الغوطة في 
وقت مبكر من الحراك 

الثوري في جنوب 
دمشق.

أصبح من الش��خصيات القليلة، وربما الوحيدة، الت��ي حافظت على تيار مدني بين 
ش��باب جنوب دمش��ق عمومًا وحرس��تا خصوصًا، فامتد نش��اطه إلى كل المناطق 
المحيطة بمدينته، كصمام أمان لعموم الجنوب الدمشقي في عصر السالح، حتى 

استُشهد في الثاني والعشرين من نسيان 2015.
فقد أبو مرش��د ابنه في 14 / 11 / 2014، مرش��د الذي كان يبلغ 19 عامًا من العمر 
لق��ى مصرعه حين كان يس��عف مدنيين س��قطوا نتيجة قصف م��ن قبل النظام. 
استشهاد مرشد الذي كان يصفه "الوجع الكبير" لم يؤثر في رأيه ولم يجعل الرجل 
متطرفًا، يقول "محمد"، ابن الثانية والعشرين والذي عرف أبو مرشد طوال سنوات 
في الغوطة، اكتأب أبو مرش��د لكنه لم يوقف نشاطه وعالقته مع الناس والسكان، 
خصوصًا من المدنيين الذين كانوا يرون فيه موجِّهًا، قد ال يتكرر حدوثه في جنوب 

دمشق.
"كان غامضًا"، هكذا يصف "محمد" ما كان يسمعه من "أبو مرشد" في بداية الثورة 
في البالد "كان يتحدث عن س��وريا وعن ضرورة التنظيم واإلدارة، ويشرح لنا كيف 
يجب أن يوجه السالح في طريق صحيح، على الرغم من موقفه الرافض للتسلح". 
يقول من عرف الش��هيد عن قرب، ويضيف بأنه حاف��ظ على عالقة طيبة بمعظم 
أهالي حرستا من مدنيين وعسكرين، شاركه في المجلس األول عدة شخصيات لم 
تكتب لهم الحياة، فاستش��هدوا الواحد تلو األخر، إما أثناء إسعاف مصابين، أو خالل 

قصف للنظام، منهم "أبو عماد، وأبو حسان الترك، وأبو حمزة".
ما ان انتشر السالح في حرستا، كما هو الحال في معظم المناطق السورية، حتى 
انتش��رت الفوضى. أبو مرش��د تمكن من المحافظة على قانون يحمي المدني من 
بطش قد يتعرض له من مسلح ما، وتمكن الرجل حتى من تجريد أحد عناصر الحر 
من سالحه حين اعترض طريق المدنيين وكان يهم باالعتداء عليهم. يسرد شبان 
م��ن حرس��تا ذكرياتهم مع الرجل وه��م غير قادرين على تنظيمها بش��كل دقيق، 
لكنه��م يجمعون على أن ش��هيدهم كان يملك من الصبر والق��درة على اإلقناع ما 

يفوق أي شخصية أخرى في عموم الغوطة.
مع بداية هذا العام، وحين أعلن جيش اإلس��الم عن حملة صاروخية تجاه دمش��ق 
للرد على مجازر النظام في الغوطة، تمكن أبو مرش��د مع مجموعة من رفاقه من 
وضع حد لحملة علوش التي طالت المدنيين في دمشق من دون العسكريين، فقد 
قدم أبو مرش��د ما يمكن تس��ميته بورقة عمل للرد على النظام، جعلت من حملة 

علوش تقف عند حد معين.
التق��ى "محمد" بأبي مرش��د للمرة األخيرة في منزله قبل أش��هر، كان غاضبًا - أي 
محمد - من عدم جدوى النش��اط المدني في أرض يحكمها السالح وسماء يسكنها 
الطيران، يقول محمد إن أبا مرشد سمعه حتى اللحظة األخيرة قبل أن يقول له إن 
أي عمل مدني مهما كان صغيرًا هو ما س��يبقى ويدوم، فيما كل البنادق س��يكون 
مصيره��ا ال��زوال. المنطلق هذا، ينس��حب على رأيه حين اإلجابة على س��ؤال "ما 
النهاي��ة لوضع البالد، سياس��ي أم عس��كري؟" يؤكد الش��هيد أن الحل ف��ي النهاية 

سيكون سياسيًا، يشمل سوريا واحدة غير مقسمة.

وقــف قائد جي�ــش الإ�شالم زهــران علو�ش يف النا�ش خاطبــًا فيهم نا�شحــًا كما يحب اأن 
ي�شور نف�شه، "ما يجمع ال�شوريني اليوم هو راية ل اإله اإل اهلل.."، قبل اأن يتابع وقف 
رجــل من احلا�شرين وقال: "اإن ما يجمع ال�شوريني هــو علم ثورتهم، تلك الراية التي 
ل تتبــع لأي دولة، بل هي لل�شوريــني ومن ال�شوريني فقط"، �شمــت علو�ش ومل يجب، 
ثــم تابــع اخلطبــة، كان الرجل الذي وقــف مقاطعًا هــو "حممود املدلل" اأبــو مر�شد.
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حممد،
�شاحب اجلملة 
ال�شهرية
يوب" "�شاحمني 
ماذا يفعل اليوم؟

س
نا

سوريتنا - حلب - منصور حسين
ال يمك��ن ألح��د ف��ي الث��ورة أن ينس��ى تل��ك 
الكلم��ات الحلبية، التي خرج��ت من فم طفل 
لم يكن عمره يتجاوز الثالثة عشر ربيعًا، وقد 

قالها والدماء تغطي جسده الصغير. 
محمد الذي أصر على مرافقة والديه لحضور 
تش��ييع الش��هيد عبد الواح��د هن��داوي، عام 
ألفي��ن واثن��ي عش��ر، تلق��ى رصاص��ة ف��ي 
ص��دره الصغي��ر، أطلقها عناص��ر األمن على 
المش��يعين، ليردد أثناء إسعافه هذه الجملة، 
الت��ي تحول��ت اليقون��ة ثوري��ة م��ع صورته 
الش��هيرة، والتي كان أكثر م��ا يميزها قبعته 

التي على رأسه. 
التقين��ا بمحمد بع��د مرور ثالث��ة أعوام على 
اإلصاب��ة، في صال��ون للحالق��ة، يمتلكه أحد 

إخوته في القسم المحرر من مدينة حلب.. 
كان��ت مالم��ح التعب بادي��ة علي��ه، إذ ال يزال 
يعان��ي م��ن آالم اإلصاب��ة عل��ى الرغ��م من 
محاولته التعاي��ش معها كل هذه الفترة، إلى 
جانب اضطراره إلى العمل من أجل مس��اعدة 

عائلته الفقيرة. 
يس��تريح محم��د على أح��د المقاع��د ليلتقط 
أنفاس��ه بعد قيامه بعملية تنظي��ف للمكان، 
ث��م يتحدث لس��وريتنا ع��ن إصابت��ه، وكأنها 

وسام شرف يتفاخر به أمام الجميع. 
يق��ول محمد: س��معت حدي��ث وال��داي الذين 
س��يذهبان إلى تش��ييع الش��هيد عب��د الواحد 
هن��داوي ف��ي ح��ي اإلذاع��ة، أص��ررت عل��ى 
الذه��اب معه��م، عل��ى الرغم م��ن رفضهم، 
وأثن��اء هتافن��ا للش��هيد فتح عناص��ر النظام 

النار علينا، ألشاهد شابًا يسقط بالقرب مني 
قبل أن أش��عر بحري��ق يكاد يلته��م صدري، 
ومن ث��م توج��ه المتظاهرون إل��يّ من دون 
أن أعل��م الس��بب، حت��ى الحظت تدف��ق الدم 
من جس��دي، وقتها انتابني شعور بالسعادة، 
شهيد يكفن بعلم الثورة ويخرج خلفي اآلالف 
م��ن المتظاهري��ن، إال أنني خف��ت أال يرضى 

والدي عني بعد تعنتي لحضور التشييع. 
يصم��ت محمد وكأنه يس��تحضر تلك اللحظة 
التي مرت عليه، قبل أن يتابع الحديث: شاهدت 
وال��دي وه��و يرم��ي بنظراته على الحش��ود 
والشهداء الذين يتساقطون بيننا.. كان يبحث 
عني وعن أمي الت��ي كانت معنا، عندما رآني 
بي��ن أي��دي مجموعة م��ن المتظاهرين وهم 
يحاولون إس��عافي، قلت تلك الكلمات لوالدي، 
ثم فقدت الوعي بأحض��ان أحد الرجال الذين 

قاموا بإسعافي. 
إنق��اذ محمد م��ن الم��وت كان أمرًا مدهش��ًا، 
فالرصاص��ة اخترق��ت ص��دره، ونزف بش��دة 
لوقت غير قصير، قبل أن يتم إسعافه، ويبادر 
مجموع��ة م��ن المتظاهري��ن للتب��رع بال��دم 
من أجل��ه، قبل أن تق��وم طبيب��ة بمعالجته، 
وتحمّل خطر االعتقال والمس��اءلة، فإسعاف 
المتظاهرين يعدّ من أخطر األعمال بالنسبة 
إل��ى النظام، إال أنها اس��تطاعت النجاح بعالج 

محمد وإعادته إلى أمه. 
ولم تكن ه��ذه اإلصابة الوحيدة التي تعرض 
لها محمد خالل مشاركته في الحراك الثوري، 
فقد واجه خطر الحرق باألس��يد أثناء خروجه 
في إح��دى المظاهرات داخل حي��ه، بعد قيام 
إح��دى الش��بيحات برش الم��ادة الحارقة على 

المتظاهري��ن، مم��ا أدى إل��ى تش��كل نترات 
مزعجة في أنفه تمنعه من الرؤية بوضوح. 

اس��تضافتنا عائلة محمد في منزلها الصغير، 
ال��ذي يقع في أحد الطواب��ق العليا من مباني 
حيه��م ال��ذي يتع��رض إل��ى القص��ف الجوي 
يومي��ًا.. منزل يحدث ع��ن ثورية أصحابه منذ 
النظ��رة األول��ى، خصوص��ًا أن أع��الم الثورة 

تنتشر في كل جزء من المنزل. 
وال��دة محم��د، المتظاهرة والمس��عفة خالل 
الح��راك الث��وري، تص��ف لن��ا ش��عورها حين 
س��معت نبأ إصابة ابنها، وتتحدث عن معاناته 
بع��د م��رور أع��وام عل��ى اإلصاب��ة، فتقول: 
"ظنن��ا أن النظام لن يطلق الن��ار، فقد كانت 
المب��ادرة العربية ف��ي أيامها األول��ى، إال أنه 
ارتكب مجزرة خالل التش��ييع، ذهب ضحيتها 
اثن��ا عش��ر ش��خصًا، وعش��رات المصابي��ن، 
بينه��م ابن��ي محمد، وبعد أن ش��اهدت مكان 
اإلصابة اعتقدت أني س��أفقده، وقتها انهارت 
أعصابي.. ش��عور ال يمكن وصفه، فقط األم 

تعلم معنى هذه اللحظة وهذا الشعور". 
تتاب��ع أم محمد حديثها بع��د أن طبطبت على 
ق��دم طفله��ا: "ل��م ينم محم��د ليل��ة أمس، 
اش��تد عليه األل��م نتيجة الب��رد، نملك بعض 
المس��كنات واألدوي��ة م��ن أجل��ه، لكنه��ا بال 
فائ��دة حين يش��تد الوج��ع، فهو بحاج��ة إلى 
الراح��ة وإلى رعاية طبية وصحي��ة، هذا غير 
حاجت��ه إلى بعض األدوية المفقودة في حلب 
المح��ررة، أنا خائفة أن تلتهب جراحه، ناهيك 
عن التعب النفس��ي الذي أصاب��ه بعد انعدام 
قدرته على اللعب خوف��ًا من اإلرهاق البدني 

الذي يؤثر في صدره". 

�شن  يف  اليوم  اأ�شبح  واخواتي"،  اإمي  على  �شلم  ا�شت�شهدت،  اأنا  �شاحمني،  يوب،  "�شاحمني  كلهم:  ال�شوريني  عرفها  التي  الكلمات  "حممد" �شاحب 
ال�شاد�شة ع�شرة، وهو بحاجة اإىل رعاية طبية وعملية جتميل لالأنف، فحالته ال�شحية ترتاجع يومًا بعد اآخر، وعائلته بالكاد ت�شتطيع حتّمل النفقات 
املعي�شية، خ�شو�شًا اأن والده اليوم يعي�ش على راتبه الب�شيط جدًا بو�شفه مقاتاًل يف اجلي�ش احلر، وهو راتب مل يكن ينتظره الرجل اأ�شاًل كما يقول 

حني حمل ال�شالح عام 2012. 
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غدًا من المقرر أن يقام مؤتمر صحفي يجمع رئيس 
االئتالف السوري خالد الخوجة مع رئيس تيار بناء 
الدولة السورية لؤي حسين، من دون أن توضح »المؤسستان« 

سبب المؤتمر أو فحواه أو الغاية منه، سوى أنهما دعيا اإلعالميين 
للحضور والتغطية، فما الذي جمع الرجالن بما يمثالن اليوم؟ لم 
يقل لنا أحد، وما األمر الذي يحتاج إلى مؤتمر صحفي كي يعلن 

عنه؟  ظل أيضًا غريبًا عنا نحن معشر السوريين، سوى أن علينا 
أن نتابع المشهد الجديد ونقبل ما فيه من تبدالت ال نعتقد أنها 

ستحمل أي تبدل لمشهد البالد المكرر.

اأحمر

اأخ�شر

برتقايل

بكل ما يحمل من تشوهات أطل رأس النظام في مدرسة 
بنات الشهداء في المزة، خاطبًا بأسر ورجال وأطفال 

يحدثهم عن النصر األكيد والمؤامرة والهيمنة، أرغى وأزبد قبل أن 
يقول جملة تشبه أفكار زهران علوش هي »المعركة ليست حربًا، 
والحرب هي عدد من المعارك« شوح بيديه، وهنا وجب األحمر في 

إعالم الثورة، فقد انتشر الخبر أن يده ووجهه فيهما أثار حروق، 
انتشرت الصور وذيعت األخبار ولم يكلف أحد نفسه عناء متابعة 

الفيديو ليعلم أن ظاًل ما  ظهر على وجنته ويده وليس أثار حريق، 
كما بان في صور ثابتة التقطت له، فيما أصرت وسائل إعالمنا على 

أن األسد احترق ولم تصحح الخبر حتى الساعة.

أمل اليرموك هي مؤسسة مدنية إنسانية مستقلة 
شكلها مجموعة من الشباب الفلسطيني الذي رفض 
مغادرة مخيم اليرموك، وتعمل  المؤسسة على تأمين و تعبئة 
المياه لالستخدام المنزلي وكذلك مياه الشرب، فيما تم إنشاء 

فريق للنظافة يخرج لتنظيف شوارع و حارات المخيم، وتهتم هذه 
المؤسسة بفئة األطفال و الشباب من خالل إقامة دورات رياضية 

و ترفيهية بشكل دوري و كذلك إقامة دورات توعية في كيفية 
التعامل مع الظروف التي يعيشها المخيم، يأتي هذا في وقت 

رفضت فيه كل المؤسسات اإلغاثية أن تعمل في اليرموك منذ 
األول من نيسان الماضي بعد أن دخل تنظيم داعش المخيم.

مركز ب�شمة وزيتونة، يحتفل بعيده ال�شنوي 
الأول يف )�شاتيال اللقاء(

سوريتنا برس - لبنان
في ذكرى مرور عام 

على تأسيسه أقام 
مركز بسمة وزيتونة 

للثقافة والفنون 
احتفالية بعنوان 
)شاتيال اللقاء(، 

استمرت ثالثة أيام 
7 – 8 - 9 أيار، بدعم 
من البرنامج اإلنمائي 

لألمم المتحدة.
وفي حديث لس��وريتنا مع أحد القيّمين عل��ى االحتفالية والعاملين في المركز 
قال: "ش��ارَكنا الحفَل فنانون من الجنسيات كلها، لتكون مساحًة للقاء، وإيمانًا 
من مركز بسمة وزيتونة بأن الفن هو أداة للحوار وأداة للتغيير، كذلك لنتمكن 
م��ن الوصول إل��ى أكبر عدد من الش��باب في مخيم ش��اتيال، كن��وع من أنواع 

التحدي بأن نقيم نشاطات فنية وثقافية في حالة الحرب واللجوء".
وأض��اف المتحدث: "أن مركز بس��مة وزيتونة تأس��س مطلع ع��ام 2014، وهو 
ملتق��ى للثقافة ومنب��رٌ لإلبداع والمبدعين، يهتم بنش��ر الوع��ي تجاه قضايا 
المجتم��ع المعاص��ر جميعه��ا، عبر بواب��ة الثقاف��ة، ويحتضن اإلب��داع ويرعى 
المواهب، ويوجهها نحو خدمة المجتمع، ليحقق رؤية المؤسسة في العمل من 

أجل الوصول إلى )مجتمع بنّاء يعيش بكرامة(".
وكان برنام��ج االحتفالية غنيًّا بالفقرات الموس��يقية واللوحات الفنية، إذ ُأقيم 
في اليوم األول عرض أفالم قصيرة، من نادي )لكل الناس(، إضافًة إلى لوحات 

"دبكة" لفرقتي )أجراس العودة( و)أحالم الجئ(.
وف��ي اليوم الثان��ي ُأقيمت حفلة موس��يقية )غناء: ماريا حس��ن، عود: صبحي 
عب��دو، غيت��ار: مازن األتات، وكاخ��ون: غياث قناعة(، فض��اًل عن عرض كورال 

أطفال، لفرقة بسمة وزيتونة.
وف��ي ختام االحتفالي��ة ُأقيمت ندوة حواري��ة بين المش��اركين والجمهور حول 
أهمية العمل الفني والثقافي في البيئات المُهمّش��ة، أعقبتها حفلٌة موسيقية 

لفرقة )فرن الشباب(، ومعرضٌ ألعمال األطفال الفنية.
يُذك��ر أنَّ االحتفالي��ة تضمَّن��ت افتتاح أول مكتب��ة عامة ف��ي المخيّم، لتوفر 

للشباب واألطفال المكان المالئم للدراسة.


