
1

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
 ع

در
ص

  ت
ة   

عي
بو

أس
    

    
    

    
   2

01
5  

يار
1 أ

7 |
  )1

91
د )

عد
  ال

|  
عة

راب
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو



2

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
 ع

در
ص

  ت
ة   

عي
بو

أس
    

    
    

    
   2

01
5  

يار
1 أ

7 |
  )1

91
د )

عد
  ال

|  
عة

راب
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

ان
مك

ف 
ظر

القلمون: املعركة ت�شتد
أعلن »جيش فتح القلمون« الجمعة عن 

سيطرته على تلة موسى في منطقة 
القلمون بريف دمشق، بعد اشتباكات مع 

قوات النظام وميليشيا »حزب اهلل« اللبناني، 
في هذه األثناء كشفت صور بثتها قناة 

»المنار« التلفزيونية التابعة لحزب اهلل، أن 
هذا الحزب قام باستخدام طائرات من دون 

طيار في المعارك التي شنها ضد مقاتلي 
المعارضة السورية و«جيش الفتح« في 

جرود القلمون السورية وبالتنسيق مع جيش 
النظام في األيام الماضية. 

اإدلب: النظام يق�شف �شراقب وكفر عويد
استشهد العشرات في كل من كفر عويد 
وسراقب، جراء قصف نفده النظام على 

البلدتين يوم أمس، وأفادت مصادر صحفية 
عن »مقتل وجرح العشرات بينهم نساء 
وأطفال جراء قصف جوي على المناطق 

السكنية في بلدة كفرعويد بجبل الزاوية 
بإدلب«، وبينت المصادر أن »قصفًا جويًا 

على وسط السوق الشعبي في مدينة 
سراقب تسبب بسقوط قتلى وجرحى 

بينهم طفلة«، وأشارت المصادر إلى »مقتل 
شخص وجرح آخرين جراء قصف على مدينة 

معرة النعمان بريف إدلب، كما طال القصف 
الموزرة والرامي وقمة تل النبي أيوب 

وإحسم، باإلضافة لمدينة جسر الشغور 
وقريتي الكستن وبشالمون بمحيطها«. 

النظام: اإىل تدمر وداع�ش يف ال�شخنة
أرسل النظام السوري أول أمس تعزيزات 

عسكرية إلى مدينة تدمر، للتصدي لتنظيم 
»الدولة اإلسالمية« الذي يتقدم نحو 

المدينة، فيما قال المرصد السوري لحقوق 
اإلنسان إن التنظيم أعدم »الجمعة« 23 

مدنيًا بينهم 9 أطفال، إلى ذلك أعربت 
منظمة اليونسكو عن قلقها البالغ إزاء 
تقدم تنظيم »الدولة اإلسالمية« الذي 

بات على مشارف مدينة تدمر األثرية في 
وسط سوريا، وبات مقاتلو التنظيم، وفق 

المرصد على بعد كيلومتر واحد عن مواقع 
تدمر األثرية، والمصنفة على الئحة التراث 

العالمي. 

منبج: 7 مدنيني يف جمزرة للنظام
قضى سبعة مدنين على األقل بينهم ثالثة 

أطفال وامرأتين وأصيب أكثر من أربعة 
عشر أخرين، جراء غارات جوية لطيران 

النظام الحربي، استهدفت الجمعة، مدينة 
منبج التي يسيطر عليها تنظيم “داعش” 

في ريف حلب الشرقي، وأشارت مصادر 

ميدانية إلى أن الطيران الحربي شن ثالث 
غارات جوية على المدينة، استهدفت إحداها 

المخبز اآللي في المدينة، حيث كان يتجمع 
مئات المدنيين، ما تسبب بوقوع مجزرةٍ 
بحقهم، وخاصًة بعد انفجار خزان وقود 

ضخم قرب المكان المستهدف، وأكد ناشطو 
المدينة أن أعداد الضحايا مرشّحة للزيادة 

بسبب خطورة إصابة عدد كبير من الجرحى، 
وخاصًة األطفال منهم، كما أشار المصدر 

إلى صعوبة نقل الجرحى من ذوي اإلصابات 
الخطرة، إلى خارج مناطق سيطرة تنظيم 

“داعش”. 

الغوطة: ال خروج للطالب خوفًا عليهم
قالت القيادة العسكرية الموحدة في الغوطة 

الشرقية إنها تمنع خروج طالب الشهادات من 
الغوطة باتجاه دمشق حرصًا على أرواحهم، 

وقالت القيادة في بيانٍ لها يوم الخميس، 
أن أكثر من 250 شابًا من طالب الشهادات 

هم في سن التجنيد اإلجباري، مشيرة 
إلى خشيتها من أن يقوم النظام بضمهم 
إلى جيش الوفاء في حال غادروا الغوطة، 

خاصة بعد حادثة جرت العام الماضي حيث 
قام النظام بضم شاب وحيد لعائلته إلى 

الميليشيا المذكورة، فيما اعتقل ثالث 
طالبات وخمسة طالب. 

درعا: حترير جديد
أعلنت كتائب من الجيش الحر عن بدء 

معركة »صدى ادلب«، الهادفة إلى تحرير 
عدة نقاط عسكرية في محيط مدينة 

الصنمين، آخر معاقل الفرقة الخامسة في 
درعا، فيما دارت اشتباكات عنيفة تزامنت 

مع قصف عنيف بالبراميل صباح السبت 
في محيط بلدة الفقيع المطلة على مدينة 
الصنمين، واستطاع مقاتلوا الحر السيطرة 
على الحاجز المهم الواقع على طريق درعا 
الصنمين الحيوي، فيما تستمر االشتباكات 
في بلدات السحيلية والدلي والفقيع بريف 

درعا. 

ف�شائل اجلنوب تتفق على الدفاع 
امل�شرتك

أصدرت فصائل الجبهة الجنوبية السبت 
بيانًا أعلنت فيه عن تعيين القيادة المشتركة 

للجبهة المؤلفة من سبعة قادة، في خطوة 
هي األولى من نوعها منذ تأسيس الجبهة 

الجنوبية قبل أكثر من عام، وقال بيان صدر 
باسم القادة السبعة إنه تم التعاهد على 
الدفاع المشترك بين كافة الفصائل التي 
ستتحرك في حال تعرض أي منها لهجوم 

من أي طرف من األطراف. 

سوريتنا برس
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فتح حلب تتو�شع
أعلن تحالف »غرفة عمليات فتح حلب« يوم 

الخميس، عن توسع التحالف بعد انضمام 
فصائل جديدة إليه، وأفاد بيان بأن »فتح 

حلب« تضم فصائل: الجبهة الشامية، حركة 
أحرار الشام اإلسالمية، جيش اإلسالم، فيلق 
الشام، كتائب ثوار الشام، تجمع فاستقم كما 
أمرت، كتائب فجر الخالفة، حركة نور الدين 

الزنكي، جيش المجاهدين، جيش السنة، 
كتائب أبو عمارة، حركة بيارق اإلسالم، 

جبهة األصالة والتنمية وتجمع العزة«. 

البغدادي: احتداكم!
بثت مواقع مقربة من تنظيم الدولة يوم 

الخميس، كلمة صوتية جديدة لزعيم التنظيم 
أبو بكر البغدادي تحت عنوان »انفروا خفافًا 

أو ثقااًل«، وحث البغدادي في كلمته المسلمين 
في جميع الدول على االلتحاق بمناطق 

سيطرة تنظيم الدولة، معتبرًا أن التنظيم 
يقوم في الوقت الحالي بحرب »الدول 

الكفارة« نيابة عن المسلمين جميعًا، وأكد أن 
معارك تنظيم الدولة حاليًا حاسمة، وأن العرب 

مهمتهم حماية اليهود والصليبيين حسب 
تعبيره، وتحدى البغدادي -الذي راجت أنباء 

عن إصابته مطلع األسبوع- الحكام العرب في 
التدخل إليقاف براميل طيران نظام األسد 

التي تقتل األبرياء في سوريا. 

اأوباما: ال حل قريب يف �شوريا
قال الرئيس األميركي باراك أوباما إن 

العمل العسكري لن يكون حاًل في سوريا، 
ومن األفضل أن تتعاون واشنطن مع دول 

الخليج ودول أخرى في المنطقة، مثل تركيا 
لمحاولة التوصل لحل لألزمة. 

وأوضح أوباما للعربية أن »الموقف معقد 
للغاية وال يوجد حل قريب، هناك متطرفون 
معارضون لألسد متورطون في انتهاكات«، 

وبشأن بشار األسد واستخدامه لألسلحة 
الكيمياوية ضد شعبه، اعتبر أوباما أن 

»األسد تخلص من أسلحته الكيمياوية ولهذا 
لم نقصفه«، كما رأى أوباما أن »الجهود في 

سوريا يجب أن تكون عبر تحالف دولي«، 
ووفقا لرؤيته فإن »التدخل األميركي لم 
يكن ليوقف الحرب األهلية في سوريا«. 

البنتاغون: قتلنا اأبو �شياف يف دير الزور
قالت وزارة الدفاع األميركية البنتاغون إن 
قوات أميركية خاصة نفذت عملية نوعية 

شرق سوريا استهدفت أحد أهم قيادات 
تنظيم »داعش« ويدعى أبو سياف الذي 
يعرف بأنه قائد أنشطة داعش النفطية 

التي تشكل أحد أهم مصادر تمويل التنظيم 
المتطرف. وأضافت الشبكة أن العملية 

نجم عنها أيضا اعتقال زوجة »أبو سياف« 
العراقية حيث أودعت حجزًا عسكريًا في 

العراق، وقالت المصادر الصحفية أن العملية 
تمت عبر طائرات هيليكوبتر أميركية توجهت 

إلى مقر القيادي في داعش بمدينة دير 
الزور فيما قتل في العملية أيضا نحو 10 من 

مقاتلي التنظيم خالل االشتباك معهم، في 
حين عاد الجنود األمريكيون الذين شاركوا 

في العملية دون خسائر في صفوفهم. 

وا�شنطن ومو�شكو: حت�شري ملا بعد االأ�شد!
بدأت روسيا والواليات المتحدة محادثات 

تحضيرية لمناقشة قضية سقوط نظام 
بشار األسد، بحسب ما أشارت إليه صحيفة 

»ذا تايمز The Times » البريطانية في 
تقرير نشرته أمس، وقالت الصحيفة إن 
لقاء وزير الخارجية األميركي جون كيري 

ونظيره الروسي سيرغي الفروف، األسبوع 
الماضي، أشار إلى إصرار موسكو على دعم 
األسد بال حدود، ورغم هذا فمن الواضح أن 

كال الجانبين بات مقتنعا تمامًا بأن القتال 
في سوريا وصل إلى نقطة فارقة، وأن 

االنتقال إلى »مرحلة ما بعد األسد« أمر البد 
من مناقشته، وأشارت مصادر أمريكية إلى 

أن هذا األمر ربما يعني التفكير في منح 
األسد حق اللجوء إلى طهران أو موسكو. 

 كامب ديفيد:
لنحمي االأقليات ونزيح االأ�شد

كشف البيان الختامي لقمة كامب ديفيد 
عن توافقات في وجهات النظر حول أزمات 
العراق وسوريا ولبنان وليبيا. وفيما يتعلق 

بالشأن السوري أعلن الرئيس األمريكي 
وقادة دول الخليج الذي التقوا في القمة 
األسبوع الماضي التزامهما بالعمل من 

أجل التوصل إلى حل سياسي مستدام في 
سوريا، ينهي الحرب ويؤسس لحكومة 

شاملة تحمي األقليات العرقية والدينية، 
وتحافظ على مؤسسات الدولة. لكنهما 

شدَّدا على أن بشار األسد فقد شرعيته. 

االئتالف لدمي�شتورا: اإيران م�شرة
أبلغ االئتالف الوطني السوري مبعوث األمم 

المتحدة لسوريا ستيفان دي ميستورا أن 
محادثات األمم المتحدة، ومشاركة إيران فيها 

تضر بالشعب السوري وتفاقم من معاناته، 
وقال االئتالف في رسالة سلمها العضو في 

االئتالف هيثم المالح إن خطة دي ميستورا، 
والتي تهدف إلى السماع لوجهات نظر أكثر 

من أربعين جماعة لن تقود إلى تحقيق 
األهداف المرجوة، وفي رسالة منفصلة 

رفض 30 فصياًل معارضًا خطة دي ميستورا 
واتهموه بأنه متحيز وال يعرض حاًل واضحًا. 

اأوغلوا يزور �شليمان �شاه
زار أحمد داود أوغلو رئيس الحكومة التركية، 

األحد الماضي ضريح سليمان شاه التاريخي 
في موقعه الجديد في سوريا، وفق ما أعلن 

مكتبه، وتأتي الزيارة التي لم يعلن عنها 
مسبقًا لتكون األولى لمسؤول سياسي تركي 
إلى الموقع الجديد لضريح سليمان شاه، الجد 

األكبر لمؤسس السلطنة العثمانية عثمان 
األول، ويقع الضريح على بعد 200 متر عن 
الحدود التركية في الداخل السوري، كما زار 
داود أوغلو القوات التركية المتمركزة بشكل 

دائم في الضريح الذي يقع اآلن في قرية 
أشمة، ويمكن رؤيته بسهولة من األراضي 

التركية بحسب مكتبه، يذكر أنه في فبراير 
الماضي قامت القوات التركية بعملية توغل 
غير مسبوقة داخل األراضي السورية لنقل 

الضريح من موقعه السابق. 

ح�شار م�شفى ج�شر ال�شغور م�شتمر 
وت�شارب االأنباء حول من فيه. 

»اأحرار ال�شام« ت�شتهدف بعبوتني 
متفجرتني موقع للنظام يف حي 

برزة” بدم�شق.  “م�شاكن 

م�شوؤول اإيراين يزور »العتبات 
املقد�شة« يف دم�شق ويعلن: امللك 

ال�شعودي خائن. 

الدفاع املدين يف خان �شيخون 
يتوقف عن العمل بعد برميل 

متفجر يوم اخلمي�ش. 

اخلوجة: نعمل على اإقامة مناطق 
اآمنة يف �شوريا وتاأ�شي�ش حكم 

مدين الإدارة �شوؤون هذه املناطق. 

مقاتالت تركية اأ�شقطت يوم 
اأم�ش طائرة ا�شتطالع �شورية بعد 
اخرتاقها املجال اجلوي الرتكي. 
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Humans of Syria

humans.of.syria@outlook.com

 The compassionate earth gives you back as much as you sow. I›ll stay a servant of»بالتعاون مع مجموعة: اإلنسان في سوريا
the land till the end of my life. That was my upbringing, and that›s what I›ll teach my 
children. If you care for the land, it will always love you back.»
Ammar, 37 years old, 30 / 4 / 2015, Babbila, South Damascus countryside 
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»األرض الحنونة تعطيك بقدر ما تعطيها.. سوف أبقى خادمًا لألرض حتى نهاية حياتي، هكذا تمت 
تربيتي وهكذا سأربِّي أبنائي.. إذا أحببت األرض فإنها ستحبك حتمًا«..

عمار، 37 عام، ببيال، جنوب دمشق، 30 / 4 / 2015
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Humans of Syria

humans.of.syria@outlook.com

بالتعاون مع مجموعة: اإلنسان في سوريا
«Our family lost a lot this year because our land was hit by a disease and the crops were 
flooded»
Khaled, 13 years old, 14 / 5 / 2015, Huzruma, Eastern Ghouta, Syria
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»أصاب أرضنا داء اسمه )األرض البجاجة( وهو طوفان المياه على المحصول الزراعي، خسرت عائلتنا 
الكثير بسببه هذه السنة«. 

خالد 13 سنة، 14 / 5 / 2015، حزرمة، الغوطة الشرقية، دمشق
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�شركات النقل يف ال�شويداء بني الغالء واال�شتغالل

تقرير حقوقي يوّثق اأبرز مراكز االحتجاز 
التابعة لـ "املعار�شة امل�شّلحة"

ير 
قار

 وت
بار

أخ

سوريتنا - السويداء - ليليت مطر
لم يتجاوز س��عر تذكرة النقل من السويداء إلى 
دمش��ق 50 لي��رة س��وريّة، في ش��ركات النقل 
العام، و70 ليرة في شركات النقل الخاص، قبل 

بداية الثورة في آذار 2011. 
وم��ع بدء االحتجاجات، بدأت األس��عار باالرتفاع، 
حتّ��ى وص��ل س��عر التذك��رة إل��ى 750 لي��رة 
سوريّة، بسبب ارتفاع سعر المواد النفطية من 
جهة، واس��تغالل الش��ركات للوضع الراهن من 

جهة اخرى. 
 )ليل��ى( طالبة من الس��ويداء تدرس في جامعة 
��ر أن تقط��عَ المس��افة بي��ن  دمش��ق، وتضطَّ
المدينتَيْن مرّتين أسبوعيًّا، تقول لسوريّتنا: 
»يوجد في جامعة دمشق ما يقارب 8000 طالب 
من الس��ويداء، معظمهم م��ن الطبقة الفقيرة، 
يعبرون من دمش��ق إل��ى الس��ويداء وبالعكس 
بش��كل ش��بهِ يومي لعدم توّفر س��كن جامعي 

لكّل هذا العدد، وبداًل من مس��اعدة الطالب في 
الح��دّ من زي��ادة االِرتفاع، نجد ش��ركات النقل 

ترفع من سعر التذكرة بين الحين واآلخر«. 
وتضيف ليلى: »الش��ركتَان المس��يطرتان على 
ه��ذا الطريق هم��ا )التوفي��ق والش��هباء( علمًا 
أنّهم��ا تمتل��كان مخزون��ًا احتياطي��ًا كبي��رًا من 
البت��رول إضاف��ة إل��ى محّط��ات الوق��ود، ونحن 
نتس��اَءل ماذا يضرّهم��ا لو حملت��ا معنا بعض 

التكاليف وخّفضتا سعر التذكرة؟«. 
وحول ردّ فع��ل الطاّلب تجاه هذا االِس��تغالل، 
قال )عمر(: »قبل أش��هر قليلة، نّظمنا اعتصامًا 
في الس��احة العامّة لكراج الس��ويداء، مطالبين 
بتخفيض س��عر التذاك��ر، األمر ال��ذي أدّى إلى 
إضراب شركتَيْ )التوفيق والشهباء( عن العمل 
ألي��اٍم قليلة، حينه��ا تعاقدْنا م��ع مجموعة من 
الباص��ات، ال يتجاوز س��عر التذك��رة لديها 400 
لي��رة، ما جع��َل الش��ركتان ترضخ��ان، وتنزالن 

سعر التذكرة إلى 300 ليرة«. 
وبعد هذا االِعتصام افتُتِحتْ شركة )الوسيم( 
وكان س��عر التذكرة لديها ال يتج��اوز 250 ليرة، 
إال أنّه��ا أغلق��ت الحق��ًا م��ن قِبل الش��ركتَيْن 
المنافس��تَيْن، بحجّ��ة تعرّضه��ا لكثي��ر م��ن 
الحوادث أثناء نقل للركاب، ليعاود سعر التذكرة 
لالرتف��اع ويص��ل إل��ى 400 لي��رة ف��ي الوق��ت 

الحالي. 

مزيد من ال�شحايا نتيجة 
غياب النقاط الطبّية عن 

بع�ش اأحياء حلب
سوريتنا - حلب - مصطفى حسين

م��ن أهمّ م��ا يمكنُ تأمينُه لحي��اة المدنيين في 
كّل ح��رب، إح��داث نق��اط طبيّة تف��ي حاجاتهم 
نتيج��ة  أو  القص��ف  نتيج��ة  اإلس��عافيّة، س��واء 

األمراض التي تخّلفها هذه الحرب.
وربّم��ا كان نصي��بُ حلب م��ن ه��ذه النقاط هو 
األقل، نَظ��رًا ألحيائها المتع��ددة والكبيرة، والتي 
تتع��رّض بش��كل يوم��يٍّ لقصف بش��تّى أنواع 
األس��لحة، ما يجع��ل مهمّة إس��عاف الجرحى أمرًا 

صعبًا بعض الشيء.
 )س��امر( الذي فق��د ابنَ��ه نتيجة قص��ف النظام 
لمس��جد )الباقر( في حي القاطرج��ي أثناء تعّلمه 
القرآن، يقول لس��وريّتنا: "منذ أن توفي ابني مع 
بقية األطفال في المس��جد، وأنا أس��عى إلنش��اء 
نقط��ة طبيّ��ة ف��ي حيّن��ا، فعندم��ا ت��مّ قصف 
المسجد الذي كانوا يتعلمون فيه، أصيبوا بجروح 
خطي��رة، وحتّ��ى وصلتْ س��يارة اإلس��عاف وتمّ 
نقلهم إل��ى مستش��فى، كان أكثره��م قد فارق 
الحي��اة من بينهم ابني"، ويضي��ف: "لو كان لدينا 
مرك��ز طبيّ بمعدّات بس��يطة الس��تطعنا إنقاذ 

حياة أولئك األطفال".
تك��رار ه��ذه الح��االت المش��ابهة ف��ي كثي��ر من 
المناطق، جعل المس��ؤولين عن األحياء يناشدون 
الجه��ات المعنيّة من منظم��ات داعمة وجمعيات، 
افتت��اح نقطة طبي��ة في كّل حي، تك��ون مزوّدة 
بالمس��تلزمات واألدوي��ة الضروريّ��ة لإلس��عاف، 
وف��ي هذا الش��أن يق��ول )محم��د الح��وت( مدير 
مجل��س حي كرم الطحان: "نحن في هذا الحي ال 
نبع��د إال 1000 مت��ر عن جبهة ك��رم الطرّاب، ما 
يجعل س��قوط القذائف العشوائية علينا أكثر من 
باقي األحي��اء، وحتّى الوق��ت الحاضر ليس لدينا 
أي نقطة طبيّة تمّكننا من إس��عاف المصابين، إذ 
أق��رب مركز طبيّ يبعد عنّا مس��افة 5 كيلومتر، 

وهذه فعاًل مشكلة حقيقيّة".
وفيما يتعلق بالمنظمات المهتمّة بالشأن المدني 
وبخاصًة الصحّي، أعلنت وحدة التنسيق والدعم 
"ACU"، نيّتها إنش��اء نقطة طبيّ��ة في كّل حي 
بحلب، مش��يرة إلى أنّها تنتظر وص��ول المعدات 

الكافيّة للبدء بهذا المشروع.

سوريتنا برس
وّثقت الش��بكة الس��ورية لحقوق اإلنس��ان، 
اعتق��ال م��ن س��مّتها فصائ��ل "المعارضة 
المس��لحة"، م��ا اليق��ل عن 2043 ش��خصًا، 
بينه��م 136 طفاًل، و875 س��يدة، قتل أكثر 
من س��بعة منهم بس��بب التعذيب، كما قتل 
ستة آخرون، بسبب ظروف االحتجاز السيئة 
إث��ر اعتق��ال العش��رات من عائالته��م، بعد 

اقتحام عدرا العمالية في ريف دمشق.
وأضاف��ت الش��بكة ف��ي تقريره��ا الص��ادر 
الس��بت الفائت بعنوان "في انتظار العدالة"، 
أن أكث��ر المحافظ��ات الت��ي تع��رّض أهلها 
لالعتق��ال م��ن قب��ل فصائ��ل "المعارض��ة 
المس��لحة"، هي ريف دمش��ق، ثم الالذقية، 

ثم إدلب، ثم حلب.
وأوضح التقري��ر، أّن الش��بكة اعتمدت على 
معلومات من ناجين من مراكز احتجاز تابعة 
للمعارضة المسلحة، إضافة إلى شهادات من 
األهال��ي المحليي��ن المتواجدين في مناطق 

مراكز االحتجاز، وشهادات ووثائق أخرى.
وفي التفاصيل المتعلق��ة بمراكز االحتجاز، 
ذكر التقرير، أّن الهيئة الش��رعية في حلب، 
الت��ي تأسس��ت ف��ي أيل��ول 2012، أع��ادت 
تأهي��ل مش��فى العي��ون ف��ي ح��ي قاضي 
عس��كر، وحوّلت��ه إلى س��جن يح��وي ثالثة 
أقس��ام، للرجال والنس��اء واألطف��ال، كذلك 
تدير الهيئة الشرعية ثالثة سجون في ريف 
حل��ب الغربي، ه��ي )دارة ع��زة، المنصورة، 
والقاس��مية(، فض��اًل ع��ن س��جن مؤسس��ة 
التوحي��د األمنية، والذي يتبع مباش��رة للواء 
التوحي��د، ويق��ع ف��ي ح��ي قاضي عس��كر، 
ويعتبر من السجون الصغيرة، إذ يتسع ل� 60 

شخصًا فقط. 
وفي حلب أيضًا، أش��ارت الش��بكة إلى وجود 
س��جن أمن الثورة ف��ي بلدة الراعي ش��مال 
المدين��ة، والذي أغلق قبي��ل هجوم تنظيم 
الدولة على البلدة في شباط 2014، وأنشئ 
م��ن قبل عدة فصائل أبرزه��ا لواء التوحيد، 
يضاف إليه، س��جون لواء ش��هداء بدر، التي 
بلغ عددها نحو 20 سجنًا شمال مدينة حلب، 

وشهدت انتهاكات كبيرة بحق المدنيين.

أمّا في محافظة دمشق، فيقول التقرير إّن 
أب��رز مراكز االحتجاز، تعود للقضاء الموحد، 
ال��ذي أنش��ئ ف��ي تم��وز ع��ام 2014، يأتي 
بعدها س��جن التوبة التابع لجيش اإلس��الم، 
الذي أنش��ئ في بداي��ات 2013، ويضم نحو 
650 معتق��ل، بينهم 70 ام��رأة، إضافة إلى 

عشرات المحتجزين من عدرا العمالية. 
وعل��ى الصعي��د ذات��ه، يش��ير التقري��ر إلى 
س��جون جي��ش األم��ة، وأبرزه��ا المرك��زي 
والش��رطة العس��كرية، والتي تم تس��ليمها 
للقض��اء الموح��د، بعد اس��تهدافه وحّله من 
قبل جيش اإلسالم، إلى جانب مراكز أخرى، 
هي، س��جن الهدايا، س��جون فيلق الرحمن، 

سجن المنطقة، وسجن النساء.
وف��ي محافظة درع��ا، يعدّ مرك��ز االحتجاز 
التاب��ع لمحكم��ة غ��رز، ال��ذي تأس��س عام 
2012، أب��رز مراك��ز االحتجاز الت��ي أجمعت 
عليها فصائل المعارض��ة، ويعمل فيها نحو 
22 قاضيً��ا، وتتب��ع له��ا عدة مكات��ب، تليها 
دار الع��دل التي أنش��ئت ع��ام 2014، لتمثل 
القضاء ف��ي محافظت��ي درع��ا والقنيطرة، 
وتضم محكمة غرز ومحكمة الكوبرا التابعة 

لجبهة النصرة.
وأرفقت الش��بكة تقريرها، بقائمة بأس��ماء 
بعض المعتقلين الس��ابقين والحاليين لدى 
فصائ��ل "المعارض��ة المس��ّلحة"، وأبرزهم 
الطبيب س��الم أبو النص��ر المعتقل من قبل 
شعبة المعلومات في حلب، وكاتب العدل في 
مدين��ة دوم��ا نذير العدس ال��ذي اعتقل من 
قبل جيش اإلسالم، فضاًل عن الطفل حاتم 
ش��بلي، وهيالنة نصر من مدينة السويداء، 

ورزان سليم من ريف الالذقية.
إلى ذلك، أّكدت الش��بكة، على ضرورة إدانة 
التعذي��ب واالختف��اء القس��ري، وضمان حق 
الضحاي��ا ف��ي الحص��ول عل��ى التعويضات 
المناس��بة، والتوق��ف نهائيًا، عن اس��تخدام 
مراكز االحتجاز الس��رية والسماح لمنظمات 
حق��وق اإلنس��ان الس��ورية باالط��الع على 
أوض��اع المحتجزين، وإحالة الملف الس��وري 
للمحكم��ة الجنائي��ة الدولي��ة، وتطبيق مبدأ 

مسؤولية حماية المدنيين.
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هكذا قتل اأبو �شياف يف دير الزور، خفايا ليلة الهجوم

مو�شم احل�شاد واملحا�شيل املحروقة يف ريف حم�ش ال�شمايل

سوريتنا - حمص - بتول عمار
مع بداية حصار ريف حمص الش��مالي، بدأت 
معان��اة األهال��ي بمن��ع النظام دخ��ول المواد 
الغذائي��ة، م��ا دفعهم للجوء إل��ى محاصيلهم 
الزراعي��ة، لس��د حاجتهم وبخاص��ة في مادة 

الخبز. 
مدين��ة الحولة، هي إحدى م��دن ريف حمص 
الش��مالي، وأكثرها معاناة بس��بب انقطاعها 
ع��ن باق��ي الري��ف بحواج��ز النظ��ام والقرى 

المحيطة بها. 
وف��ي بداية موس��م الزراعة للع��ام الماضي، 
قطع النظام مياه الري عن األراضي الزراعية 
ف��ي المدين��ة، والتي كان��ت تتدفق من س��د 
الحولة، مما تس��بب بدمار آالف الهكتارات من 
المحاصيل، التي تعد شريان الحياة ألكثر من 

مئة ألف نسمة في الحولة المحاصرة. 
أمّا في هذا الموس��م، فامتنع أهالي المدينة 
ع��ن زراعة أراضيهم، فمنه��م من تخوف من 
القصف الذي يس��تهدف المحاصي��ل، ومنهم 
من ال يريد تكرار مأساته، بعدما حرقت أرضه 
مع محصولها في الموس��م الماضي، على يد 
عناص��ر حاجزي القبو وقرم��ص، ومنهم من 

تحت��اج أرض��ه لإلصالح بع��د تعرضها للصف 
بقذائ��ف فوس��فورية، تح��وي مواد س��امة ال 
تكتف��ي بح��رق المحاصيل بل تض��ر بالتربة 

ايضًا. 
وكان��ت الحول��ة ش��هدت العام الفائ��ت، ثالث 
عواصف طبيعية، أس��فرت عن قطع الطريق 
الوحيد الذي يصل إلى خ��ارج المدينة، والذي 
يعتمد علي��ه األهالي لتأمين الس��ماد والبذار 
واألغذي��ة، إضاف��ة إلى تلف مئ��ات الهكتارات 
من المحاصيل الزراعية، وذلك بسبب طبيعة 

األراضي المنحدرة هناك. 
وعلى خلفي��ة ذلك، بدأ مزارعو المدينة، حفر 
اآلبار ووصلها بمضخ��ات كهربائية، ليتمكنوا 
م��ن ريّ أراضيهم بالتنقيط، م��ا دفع النظام 
إلى قطع الكهرباء ع��ن المدينة، بحيث يعيق 
األراض��ي  وري  المضخ��ات  تش��غيل  عملي��ة 
وتخزين مياه الش��رب، في حي��ن أّن المولدات 

الكهربائية ال يمكن تشغيلها في ظل انقطاع 
المحروق��ات، الت��ي إن وجدت فإنها تس��تخدم 
لتش��غيلها مدة قصيرة، تكفي لتعبئة خزانات 

المياه المستخدمة للشرب والطهو فقط. 
كذل��ك، أض��اف انقط��اع المحروق��ات، كارثة 
األهال��ي  توجّ��ه  بالزراع��ة،  ألم��ت  جدي��دة 
إثرها لقطع األش��جار المثم��رة والغير مثمرة 
واس��تعمالها كبديل ف��ي التدفئ��ة، وأغراض 

أخرى. 
وس��ط كل ذلك، يعتمد الس��كان ف��ي مدينة 
الحولة بش��كل رئيس��ي اليوم، عل��ى تهريب 
الطحي��ن والمحروق��ات من مناطق س��يطرة 
النظ��ام وم��ن الق��رى »الموالي��ة«، التي تباع 
ربطة الخبز فيها بمبلغ 25 ليرة سورية فقط، 
بينما يعمل فرن واحد أو اثنان في الحولة، إن 
توفر الطحين، ويصل س��عر الربطة فيها إلى 

250 ليرة. 

يقوم معظم اأهايل مدينة احلولة اليوم، ب�شناعة 
�شعر  ويتجاوز  النفقات،  لتوفري  املنازل  يف  اخلبز 
اأحيانًا  وي�شل  لرية،  اآالف  ع�شرة  الطحني  كي�ش 
األفًا، كما يلجاأ االأهايل لطحن املعكرونة   17 اإىل 
كطعام  ت�شتخدم  التي  واالأعالف  والربغل 

للحيوانات و�شناعة اخلبز منها. 

سوريتنا برس - دير الزور 
قتلت ق��وات أمريكية خاصة مس��ؤول النفط 
في تنظيم الدولة اإلسالمية داعش المعروف 
باسم »أبو س��ياف« فيما اعتقلت زوجته وفق 
م��ا أعلن��ت وزارة الدف��اع األمريكي��ة، وقالت 
ال��وزارة إن قوات أمريكي��ة خاصة نفذت فجر 
الس��بت إنزااًل مظليًا على األراضي السورية، 
اس��تهدفت م��ن خالله الوحدات الس��كنية في 
حق��ل العم��ر النفط��ي، القري��ب م��ن مدينة 
الميادين، المركز الرئيس لتنظيم الدولة في 

محافظة دير الزور. 
وبدأت العملية في الثانية لياًل بحسب ما أفادت 
لسوريتنا مصادر قريبة من الموقع، حيث قام 
عناصر من القوات األمريكية بمحاصرة حقل 
العمر، وجرت اش��تباكات م��ع عناصر التنظيم 
انتهت بمقتل ثالثة من ق��ادة التنظيم وعلى 
رأسهم »أبو س��ياف« المسؤول الرئيسي عن 
إدارة ملف النفط والغاز، باإلضافة إلى صالح 
الصومع��ي »أبو أس��امة«، ومهاجر س��عودي 
اس��مه يمان الجزراوي، كما تمكن المهاجمون 
من أس��ر زوج��ة أبو س��ياف، التي يش��اع في 
المنطق��ة أن لها دور كبير في »تنظيم عملية 
أس��ر وتوزي��ع اليزيدي��ات العراقي��ات اللواتي 
أس��رهن التنظيم« مؤخرًا، وأض��اف المصدر 
أن كل م��ن ف��ي الحقل من الرج��ال وقع بين 
قتي��ل وجري��ح، ويقدر ع��دد القتل��ى بثالثين 
قتي��اًل، كم��ا تعرضت بع��ض النس��اء اللواتي 

كن متواجدات في المدينة الس��كنية إلصابات 
وجرى إسعافهن في مدينة الميادين. 

رف��ض  لس��وريتنا،  خ��اص  مص��در  وذك��ر   
التصري��ح عن اس��مه، أن الق��وات األمريكية 
كان��ت مصحوبة بعناصر يتحدث��ون العربية، 
فيما كان الهجوم ق��د تم على بناء مؤلف من 
أربعة طوابق، وبعد تصفية عناصر التنظيم، 
ت��م جمع النس��اء مقيدات في أح��د الحمامات، 
والن��داء على إحدى األس��يرات باالس��م، وهو 
ما حص��ل أيضًا مع زوجة أبو س��ياف، وأضاف 
المصدر أن العديد من النساء تعرضن لهجوم 
م��ن كالب بوليس��ية كان��ت برفق��ة الق��وات 

الخاصة المهاجمة. 
بحس��ب المص��در ف��إن م��ن بي��ن المصابات 
ش��قيقتان هما »نارة وس��ارة أحم��د الزغير«، 
حيث يج��ري عالجهما في مش��افي الميادين، 
وهم��ا زوجت��ا كل م��ن أب��و أس��امة ويم��ان 

الجزراوي. 
إل��ى ذلك فإن حقل العم��ر الواقع في منطقة 
متطرف��ة، وبعي��دة عن االش��تباكات ومناطق 
التوت��ر األمن��ي، ال يتمتع بحراس��ة مش��ددة، 
مما س��اعد - باإلضافة إلى عنصر المفاجأة - 
القوات األمريكي��ة على تنفيذ مهمتها بنجاح، 
فيم��ا يش��ير ناش��طون محلي��ون إل��ى وجود 
مؤش��رات لخ��رق اس��تخباراتي مّك��ن القوات 
األمريكي��ة من معرفة تفاصي��ل دقيقة حول 

طبيعة المكان.

ومن ناحيته اعترف التنظيم بالعملية دون أن 
يذكر حجم الخسائر البش��رية التي مني بها، 
مؤك��دًا أن العملي��ة تم إحباطه��ا، ولم تحقق 
أهدافه��ا، ولم يوض��ح التنظي��م أي تفصيل 

يتعلق باألهداف المفترضة من قبله. 
كان الرئي��س األمريك��ي ب��اراك أوبام��ا منح 
التفوي��ض للعملي��ة الت��ي أدت إل��ى مص��رع 
القيادي أبو س��ياف، »بن��اًء على توصية أجمع 
عليه��ا طاقمه لألم��ن القومي، بمج��رد توفر 
المعلومات االستخبارية الكافية لنجاح العملية 
الجريئ��ة، وتوفي��ر المس��تلزمات الضروري��ة 
لتنفي��ذ تلك العملي��ة« وفقًا للناطقة باس��م 
مجلس األم��ن القوم��ي األمريك��ي برناديت 

ميهان. 
والت��ي أضافت بأن »ه��ذه العملية تم ش��نها 
بموافق��ة كامل��ة م��ن الس��لطات العراقي��ة، 
وكغاراتن��ا الجوي��ة الحالي��ة ض��د داعش في 
س��وريا، فإنه��ا تتوافق م��ع القان��ون المحلي 

والدولي«.
حق��ل العمر النفط��ي هو من أغ��زر الحقول 
في س��وريا، ويعتب��ر النفط ال��ذي ينتجه من 
أجود أنواع النفط الس��وري، وكان قد تعرض 
لع��دة هجمات م��ن قبل قوات النظ��ام وقوات 
التحال��ف، أم��ا المدينة الس��كنية في��ه فكانت 
خاصة بالعاملين في الحقل قبل أن يس��تولي 

عليه التنظيم وتصبح مسكنًا لعناصره.
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بعد اأن خ�شرت اأغلب موارد اخلزينة االقت�شادية

�شوريا.. اقت�شاد احلرب

انهيار اللرية ال�شورية:
يُعزى انهيار العمالت بش��كل عام إلى أسباب 
كثي��رة، تتعل��ق بالوض��ع السياس��ي واألمني 
للبل��د، والذي ينعكس مباش��رة على الحقيبة 
االقتصادي��ة، كم��ا أن العقوب��ات االقتصادية 
والسياس��ية، ووجود دين سياس��ي مالي على 
المص��ارف المحلي��ة، تعتبر أس��بابًا رئيس��ية 
ف��ي انهي��ار العمل��ة المحلي��ة، إضاف��ة إل��ى 
مكاس��ب  يحقق��ون  الذي��ن  »المضاربي��ن«، 
مادية، عبر التالعب بسعر العمالت، والتحكم 
بال��دوالر  متمثل��ة  الصعب��ة  العمل��ة  بض��خ 
والي��ورو، م��ا يع��دّ عاماًل أساس��يًا ف��ي تغير 
أس��عار الص��رف س��لبًا أو إيجابًا، فض��اًل عمّا 
رتبت��ه الح��رب الجارية في الب��الد، من تدمير 
للبني��ة التحتية وخ��روج الم��وارد االقتصادية 
ع��ن س��يطرة النظ��م االقتصادي��ة الحاكمة، 
وتش��كيلها ل� »كانتون« اقتصادي تحت اس��م 
»الس��وق الس��وداء«، والذي يعد أحد أس��باب 
االنهيار االقتصادي الحاصل، حيث سبّبت كل 
هذه العوامل مجتمعة، هروب رؤوس االموال 
نح��و الخارج والتي تحتاج بيئة اقتصادية آمنة 

الستمرار عجلتها. 
بالمقاب��ل، يواصل المص��رف المركزي، ضخ 
القطع األجنبي، في محاولة منه لوقف تدهور 

ص��رف العمل��ة، مم��ا يس��اهم في اس��تقرار 
العملة المحلية عند مستويات قياسية مقارنة 
بسابقتها لفترات زمنية محدودة، وزيادة غنى 
المضاربي��ن في الس��وق الس��وداء، وتمكين 
الفجوة االقتصادية بين الطبقات االجتماعية، 
في حين يبقى التس��اؤل االكب��ر، عن مصدر 

العمالت التي يتم ضخها في السوق. 
وتعتمد الخزينة السورية على النفط كعامل 
أساسي في تأمين القطع األجنبي، عن طريق 
بيع الفائض من االنت��اج المحلي والذي يقدر 
ب� 370 ألف برميل يوميًا، حسب آخر احصائية 
لوزارة النفط في حكومة النظام لعام 2011، 
فيما تش��ير إحصائي��ات غير رس��مية، إلى أّن 
حكومة النظام، فقدت ما يقارب %70 من هذا 

اإلنتاج نتيجة الصراع الحاصل. 
ه��ذا وتعتب��ر الس��ياحة، المص��در األساس��ي 
الثاني لتزويد الخزينة بالقطع االجنبي، إال أّن 

تناقصها الحاد في سوريا نتيجة 
ما تش��هده البالد، ح��رم النظام 
من أحد أهم مصادر تمويله، في 
الوقت الذي ال تس��د فيه حواالت 
الس��وريين من الخارج، النقص 
القط��ع  كمي��ة  ف��ي  الحاص��ل 
االجنبي نتيجة قلتها مقارنة مع 

مق��دار النق��ص، ما رتّب ديون��ًا طويلة األمد 

سوريتنا - رامي شريف
طردي  ب�شكل  واليورو،  كالدوالر  االأخرى  العمالت  اأمام  ال�شورية  اللرية  انهارت  الثورة،  بداية  منذ 
مع الزمن، و�شجلت اأدنى م�شتوى لها اأمام الدوالر يف ني�شان املا�شي، حيث اقرتب �شعر املبيع من حاجز 
الـ300 لرية للدوالر الواحد، مقارنة بـ 48 لرية مقابل الدوالر يف اآذار 2011، ثم ما لبث اأن انخف�ش 
200 مليون  230 لرية مقابل الدوالر، بعد اإعالن امل�شرف املركزي ال�شوري نيته، �شخ  اإىل عتبة الـ 

دوالر يف ال�شوق املحلية كخطوة اإ�شعافية، للحد من تدهور عملته. 

عل��ى النظ��ام، وودائ��ع مصرفي��ة م��ن الدول 
الداعمة ل��ه كإيران وروس��يا وفنزويال، والتي 
تس��فر عن دي��ون تحم��ل على عات��ق الدولة 

السورية وليس فقط النظام الحاكم. 

من امل�شوؤول؟ ومن املت�شرر؟
تعتبر السوق السوداء للصرافة والتي يمتلكها 
كم��ا يش��اع، ع��دد م��ن التج��ار المقربين من 
النظام، سببًا رئيسًا في انهيار الليرة السورية، 
فضاًل عن السياس��ية االقتصادية الفاشلة، أو 
التي تتقصد أن تكون فاش��لة باتباع سياسيات 
مالي��ة ارتجالية بعيدة عن المنطق االقتصادي 
العام، عبر ضخ العملة الصعبة وبيعها لمراكز 
الصرافة، في دائرة اقتصادية أصبح المواطن 
الس��وري فيها مركزًا لتحمل األعباء فقط، عن 
طريق زيادة أس��عار المواد المس��توردة والتي 
أصبحت تش��كل القس��م األكبر من موجودات 
األسواق المحلية نتيجة توقف البنية الصناعية 

المحلية عن االنتاج. 

توقيت االنهيار.. ال�شدفة املدرو�شة:
يح��اول النظ��ام ع��ن طري��ق ض��خ العم��الت 
األجنبية وشرائها عبر محالت الصرافة التابعة 
له، التالعب بس��عر صرف الليرة السورية في 
أوقات محددة من السنة، أي أنّه يضخ العمالت 
األجنبية في السوق، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر 
اللي��رة، وانخف��اض س��عر العم��الت األخ��رى، 
ليقوم بش��رائها عن طريق شركات الصرافة 
التابعة له، ومع اقتراب موسم القمح، يشتريه 
بالليرة، ويصدّره للخ��ارج بالدوالر، ما يربحه 

ماليين الدوالرات.

اإح�شائيات م�شتقلة، وحياة املواطن:
حقق االقتصاد السوري إحدى أكبر نسب النمو 
في منطقة الشرق األوسط بين عامي 2006 

مو�شم القمح الوقت املنا�شب للنظام 
للتالعب ب�شعر ال�شرف ليكون 

املواطن هو اخلا�شر الوحيد يف اأي 
املعادلة االقت�شادية.



11

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
 ع

در
ص

  ت
ة   

عي
بو

أس
    

    
    

    
   2

01
5  

يار
1 أ

7 |
  )1

91
د )

عد
  ال

|  
عة

راب
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

ير 
قار

 وت
بار

أخ
ال�شوريون يف االأردن:

يعملون ال  املخيمات  خارج   70%

على  يعتمدون  املخيمات،  خارج  االأردن  يف  مقيمني  �شوريني  ع�شرة  كل  من  ت�شعة 
امل�شاعدات اخلارجية يف تاأمني متطلبات معي�شتهم، وفق درا�شة حديثة ل�شركة "اإب�شو�ش" 
االقت�شادية  ال�شوريني  الالجئني  اأو�شاع  حول  االأردن،  ومقرها  واالأبحاث  للدرا�شات 

واملعي�شية يف االأردن.

و2010 بمعدل نمو %5، وفق إحصائيات البنك 
الدولي، أمّ��ا في ع��ام 2013 فأصدرت األمم 
المتحدة تقريرًا مفاده، أن ثلث س��كان سوريا 
البال��غ عدده��م 23 مليون نس��مة، هم تحت 
خ��ط الفق��ر، في ظ��ل ارتفاع مع��دل البطالة 
لنس��ب قياس��ية قدرت ب� %48.6، أي ما يعادل 

نصف القوى الشبابية العاملة. 
ه��ذا ويعتم��د قراب��ة ال��� %80 م��ن الس��كان 
عل��ى الزراع��ة، الت��ي تأث��رت بش��كل كبي��ر 
نتيجة س��يطرة تنظيم الدولة على مس��احات 
واس��عة م��ن األراض��ي الزراعية في الش��مال 
الس��وري، وفرضه الضرائب عل��ى المزارعين 
ونق��ل المحاصيل بعد دف��ع ثمنها إلى مناطق 
س��يطرته ف��ي الع��راق، م��ا ادى إل��ى ارتفاع 

جنوني في أسعار الخضروات والحبوب. 
وحسب تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية 
لغربي آس��يا )االس��كوا(، فقد ارتفع المستوى 
الع��ام لألس��عار ف��ي س��وريا بنس��بة 161%، 
وشهدت أس��عار الغذاء ارتفاعًا بمقدار 185%، 
والحب��وب بنس��بة %179، م��ا اضط��ر العديد 
من األس��ر الس��ورية للجوء إلى مراكز االيواء 
واالعتم��اد بش��كل كبي��ر عل��ى المس��اعدات 
الغذائي��ة المقدم��ة م��ن البرامج اإلنس��انية، 
والتي يقدر عدد المس��تفيدين منها بنحو 6.5 

مليون سوري. 
ول��م يكن تأثير انهي��ار الليرة الس��ورية على 
الوض��ع االقتصادي للمواطن الس��وري فقط، 
بل تبعته نتائج كارثية في المدى المتوس��ط 
على انتش��ار األم��راض الوبائي��ة وانخفاض 
نس��بة التعليم بي��ن األطفال، وانهي��ار البنية 
الزراعي��ة لألراض��ي الصالح��ة لإلنت��اج ف��ي 

سوريا. 

تداعيات م�شتقبلية:
الجس��د  ف��ي  الس��رطان  استش��رى  أن  بع��د 
الس��وري، ليس فق��ط على مس��توى االنهيار 
الح��اد ف��ي االقتص��اد الوطني، بل ما س��بقه 
والبني��ة  االجتماعي��ة  التركيب��ة  انهي��ار  م��ن 
التحتي��ة والمؤسس��ات الحكومية، الس��يما أن 
االنهي��ارات الحادة المتوقعة ف��ي البلدان التي 
تعاني من الحروب قد حدثت، فإّن ما س��يحدث 
الحق��ًا ال يتع��دى كون��ه تجس��يدًا لنتائج تلك 
االنهي��ارات، التي تحم��ل آث��ارًا كارثية حتمية 
على المواطن السوري، ما ينبئ بارتفاع نسب 
البطالة واالجرام وانخفاض مؤش��رات الصحة 

والتعليم. 

احللول االأنية:
تقس��م س��وريا حالي��ًا لث��الث مناط��ق تبع��ًا 
للس��يطرة العس��كرية، فف��ي المناطق األقل 
تأثرًا نس��بيًا والتي تقع بمجملها تحت سيطرة 
النظ��ام، يجب فرض ق��رارات اقتصادية أكثر 
حزم��ًا، إضافة إلى ضبط تهري��ب األموال إلى 

الخارج، للمحافظة على انهيار ثابت لليرة. 
أم��ا ف��ي المناط��ق الواقع��ة تح��ت س��يطرة 
الفصائ��ل العس��كرية، فيكمن الح��ل المؤقت 
بإنت��اج مش��اريع مس��تدامة واالس��تفادة من 
الثروات الزراعية والباطنة، وتمكين المواطن 
الس��وري من الحصول عل��ى قوته عن طريق 
مص��ادر داخلية ولي��س فقط باعتم��اده على 
المساعدات اإلنسانية المقدمة من المنظمات 

العالمية. 
وتبقى تلك المس��احات الواقعة تحت سيطرة 
تنظيم الدولة، تعاني من جميع أشكال النزف 
االجتماع��ي واالقتص��ادي والثقاف��ي، دونم��ا 

بوادر لحّل قريب.  

سوريتنا برس
أظهرت الدراس��ة أيضًا أّن 40% 
من الس��وريين، يعتمدون على 
المعون��ات الخارجي��ة المقدم��ة 
من األمم المتح��دة والمنظمات 
غير الحكومي��ة، وأن دخل كثير 

من هذه العائالت يقّل عن 200 دينار أردني.
وتمحورت الدراسة حول السوريين المقيمين 
خ��ارج مخيم��ات الالجئي��ن، والبال��غ عدده��م 
1,3 ملي��ون، حس��ب أرقام ص��ادرة عن وزارة 
الداخلي��ة األردني��ة، والذين يش��كلون حوالي 

%93 من السوريين المقيمين في المملكة.
وش��ملت الدراس��ة أل��ف عائل��ة س��ورية ت��م 
اختياره��ا عش��وائيًا، بمجموع يق��در ب� 6000 
ش��خص، حيث بين��ت النتائ��ج، أن معدل عدد 
أفراد األسرة الس��ورية يقدر بستة أشخاص، 
وهو ما يتخطى متوس��ط عدد أفراد األس��رة 
األردني��ة، والبال��غ 5,4 فرد، كم��ا أوضحت أّن 
األطفال تحت س��نّ الخامسة عشرة يشكلون 

ما نسبته 46%. 
الدراسة أشارت أيضًا، إلى أّن الغالبية العظمى 
م��ن الس��وريين يعملون بش��كل مؤق��ت، ما 
يحرمهم من االس��تقرار الوظيفي والحياتي، 
وأن %70 ممن هم في عمر العمل ال يعملون. 
أما من الناحية التعليمية، فقالت الدراس��ة إّن 
أكثر من %40 من األطفال في سن التعليم ال 

يتوجهون للمدارس.
يعانيه��ا  الت��ي  القاس��ية  الظ��روف  ورغ��م 

الس��وريون ف��ي األردن، تبيّ��ن أّن %80 م��ن 
األسر المدروس��ة، تمتلك خطًا "خلويًا" واحدًا 
على األقل، والذي يعتب��ر نقطة التواصل مع 
السوريين في األردن مع أقاربهم، والسوريين 

ضمن سوريا.
وكانت منظمة "كير" العالمية، أجرت دراس��ة 
مش��ابهة في وقت س��ابق، قالت فيها إن 40% 
من العائالت الس��ورية خارج المخيمات، تدفع 
م��ا يزيد ع��ن 150 دينارًا كأج��رة لبيت مؤلف 
م��ن غرفتين، وأن %57 من الفئة المدروس��ة 
ال يحصلون في بيوتهم على المياه النقية، ما 

يضطرهم لشراء المياه.
كذلك أظهرت أرقام حكومية، أّن عدد س��كان 
األردن حوال��ي 9,9 ملي��ون نس��مة، وأن 14% 
من س��كان األردن اليوم من السوريين، حيث 
يش��كل حملة الجنس��ية األردني��ة 7,3 مليون 
نس��مة، بينما يش��ّكل الوافدون، 2,6 مليون، 

أكثر من نصفهم سوريون.

املخيمات  خارج  ال�شوريني  من   40%
يف االأردن، يعتمدون على املعونات 

اخلارجية املقدمة من االأمم املتحدة 
واملنظمات غري احلكومية

اأكرث من %40 من االأطفال يف �شن 
التعليم، ال يتوجهون للمدار�ش.

أحد أسواق الالجئين في األردن
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اأغلقت احلكومة الرتكية حدودها الربية مع �شوريا، يف التا�شع من اآذار العام اجلاري، دون تقدمي �شبب ر�شمي لذلك، فيما تناقلت عدة �شحف، 
ت�شريبات حول تقارير اأمنية تفيد بنية النظام ال�شوري القيام بعمليات تخريبية يف االأرا�شي الرتكية وخميمات اللجوء، بالتزامن مع اقرتاب 

فرتة االنتخابات الربملانية والبلدية الرتكية. 

متنف�ش ال�شمال ال�شوري يغلق يف وجه الفارين من املوت
ا�شتمرار اغالق املعابر احلدودية الرتكية

سوريتنا - تركيا - فراس الحنوش 
ع��زا محلل��ون س��بب اإلغ��الق، إل��ى التبعات 
االقتصادي��ة والديموغرافي��ة الت��ي خلفته��ا 
حركة النزوح الكبيرة للسوريين نحو األراضي 
التركية، حيث يقدر عدد الالجئين المسجلين 
في آخ��ر إحصائية تركية رس��مية، بنحو 1.7 

مليون الجئ. 
ويس��تثني قرار إغالق الحدود، دخول سيارات 
اإلس��عاف والش��حن التج��اري، والمس��اعدات 
المقدم��ة م��ن منظم��ات المجتم��ع المدن��ي 
الموجودة في تركيا، وذلك بعد حصولها على 
تصريح مس��بق، كما يسمح بعودة السوريين 
إل��ى بالدهم، باس��تخدام الهوية الش��خصية 

فقط. 
من جهتها، قالت )س��مراء بوالت(، عضو حزب 
العدال��ة والتنمية الحاكم ف��ي تركيا، إّن تغير 
السياس��ية التركي��ة وإغالقها الب��اب المفتوح 
أمام الالجئين السوريين الفارين من الصراع 
بع��د أربعة أعوام من بدايت��ه، أصبح ضرورة 
ملح��ة للحفاظ عل��ى أمن المواط��ن التركي، 
فيم��ا ي��رى )ايردم( وه��و مواط��ن تركي، أن 
إغالق الحدود في ه��ذا التوقيت، يأتي نتيجة 
تخ��وف الحكوم��ة التركية من ح��دوث أعمال 
تخريبي��ة ضمن أراضيها، س��تؤثر س��لبًا على 
س��ير االنتخاب��ات، وبخاص��ة في ظ��ل وجود 
حملة منتقدة لسياس��ة الحكومة اتجاه تدفق 

الالجئين السوريين نحو األراضي التركية. 
وفي س��ياق ذل��ك، تداول ناش��طون نقاًل عن 
مص��ادر تركي��ة ضم��ن معب��ر ب��اب اله��وى، 
تصريحا غير رس��مي، يؤكد أن فترة االغالق 
سوف تستمر حتى نهاية االنتخابات في شهر 

حزيران القادم. 

ماذا بعد االإغالق؟
فتحت أزمة إغالق الحدود البرية بين س��وريا 
وتركي��ا، والتي تقدّر ب� 700 كم، بابًا واس��عًا 
أمام عمليات التهريب إلى تركيا، حيث تتفاوت 
األسعار التي يتقاضاها المهربون عبر الحدود، 
حس��ب المنطقة والتشديد األمني من الطرف 
الترك��ي، إذ يكاد ينع��دم التهريب في مناطق 
ري��ف عين الع��رب، بينما يك��ون أقل صعوبة 
في المناطق القريبة من باب الس��المة وباب 
الهوى، ليص��ل المبلغ المتقاضى على تهريب 
الش��خص الواح��د إلى 10000 ليرة س��ورية، 
عبر ط��رق وعرة موحل��ة غالب��ًا، بينما يصل 
المبل��غ إلى 100 دوالر للش��خص الواحد، في 
مناطق الرقة وريف حلب الش��رقي، الخاضعة 

لسيطرة تنظيم الدولة. 
)تحس��ين( وه��و مواطن س��وري م��ن مدينة 
الرقة، دخ��ل إلى األراض��ي التركية بطريقة 
غير ش��رعية مؤخ��رًا، عب��ر ريف ت��ل أبيض 
الحدودي مع تركيا يقول لس��وريتنا: "تقاضى 
من��ي المه��رب مبلغ 100 دوالر لق��اء دخولي، 

وكان��ت العملي��ة غاي��ة ف��ي الصعوب��ة حيث 
اضط��ررت للدخ��ول في نف��ق لتصريف مياه 
األمط��ار، والمش��ي لمس��افة 3 ك��م، حت��ى 

استطعت الوصول إلى األراضي التركية". 
كذل��ك، يتع��رض الكثي��رون خ��الل عملي��ات 
التهري��ب، للقن��ص وإطالق الرص��اص الحي 
والضرب المبرح من قبل "الجندرما" التركية، 
ويقول )حمدي(، الشاب الذي حاول العبور من 
منطقة )حوار كلس( نح��و األراضي التركية: 
"كان��ت من أصع��ب اللحظات الت��ي مرت بي، 
أطلق��وا الرص��اص الح��ي علين��ا، وكان معي 
مجموع��ة م��ن الش��باب والنس��اء، اضطررنا 
لمس��اعدة النس��اء بالج��ري واجتي��از النف��ق 
المحف��ور على الحدود، حي��ث عبرت مجموعة 
منا، فيما بقيت مع آخرين داخل النفق، لتأتي 
دوري��ة من ح��رس الح��دود الترك��ي، وتقوم 
بضربن��ا بالعص��ي والحج��ارة، م��ا اضطرني 
للع��ودة إل��ى س��وريا بع��د أن تعرض��ت يدي 

للرض". 

التهريب وردود الفعل الرتكّية:
تتف��اوت ردات فع��ل "الجندرم��ا"، من منطقة 
إلى أخرى، حس��ب الضاب��ط المناوب، وتعليقًا 
على ذلك، قالت )رش��ا( وهي مواطنة سورية 
من ريف ادلب، اضطرت لعبور الحدود التركية 
بطريقة غير ش��رعية بعد تع��رض منطقتها 
للقصف بغ��از الكلور من قبل ق��وات النظام: 
"س��اعدنا عناصر الدوري��ة الحدودية بالعبور، 
اللغ��ة  كلم��ات  ببع��ض  معرفت��ي  وبحس��ب 
التركية، فقد س��معت الضابط المسؤول عن 
الدورية يقول لعناصره، س��اعدوا الس��وريين 

فإنهم أخوتكم فروا من الموت". 
لك��ن ه��ذا التس��اهل ال يظه��ر دائم��ًا، ففي 
نيس��ان الماض��ي يقول )فؤاد(، وهو مس��عف 

في إح��دى منظومات اإلس��عاف بري��ف ادلب: 
"تعرضت البل��دة للقص��ف، كان هناك حاالت 
حرجة لم تس��تطع النقطة الطبية البس��يطة 
المص��اب  لنق��ل  اضطررن��ا  ل��ذا  معالجته��ا، 
وإدخال��ه عبر بوابة باب الهوى إلى المش��افي 
التركي��ة، وهناك ق��ام أحد عناص��ر الجندرما 
بتفتي��ش المصاب بطريقة همجية وتحريكه 
بعنف ش��ديد وه��و ينزف، كما طل��ب من أحد 
الممرضين االتراك تقييم حالته، فإن لم تكن 

حرجة فسوف لن يسمح بإدخاله". 

مواد التهريب:
التهري��ب ه��ذه عل��ى  وال تقتص��ر عملي��ات 
الس��وريين الفارين مما تشهده البالد، فهناك 
البضائع التجارية والمواشي من أبقار وأغنام، 
كم��ا يس��تفيد التجار م��ن فرق األس��عار بين 
تركيا وس��وريا، إذ يعتبر الشاي المادة األولى 
ف��ي عمليات تهري��ب البضائع بس��بب ارتفاع 
ثمن��ه في تركي��ا وإقبال الس��وريين واألتراك 
علي��ه، فيما يعتب��ر الدخان الم��ادة الثانية من 
حيث الرواج، بس��بب غالئه الشديد في تركيا، 
حيث يصل س��عر علبة الس��جائر المهربة في 
تركيا إلى بين خمس إلى عشر ليرات تركية، 
فيما ال يتعدى س��عرها في س��وريا 200 ليرة 
سورية، بمعدل أرباح يصل إلى %150، ورغم 
ذل��ك، تبق��ى رخيصة مقارنة بس��عر مثيلتها 

في تركيا. 
إغالق الحدود التركية مع سوريا، والتي تعتبر 
شريان الحياة للشمال السوري، انعكس سلبًا 
عل��ى حي��اة المواطن ف��ي س��وريا، وبخاصة 
في ظل تكثي��ف النظام قصف��ه الجوي على 
المنطق��ة، بع��د س��يطرة جيش الفت��ح على 
مدينتي إدلب وجس��ر الشغور، ما يجعل إعادة 
فتح البوابات الحدودية أو ممرات إنسانية إلى 

داخل األراضي التركية، ضرورة ملحة.  

يستثني القرار سيارات اإلسعاف والشحن التجاري والمساعدات اإلنسانية
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سوريتنا - حلب - منصور حسين
هذا الرقم دفع منظمة ميرس��ي اإلنس��انية، 
ال��ى إط��الق مش��روع )رعاي��ة األم والطفل( 
في المناطق الواقعة تحت س��يطرة الفصائل 
العسكرية، ليكون المش��روع األول من نوعه 
ال��ذي يهتم باألم الحام��ل، وتقديم ما يلزمها 
م��ن أدوي��ة واستش��ارات طبية، إضاف��ة الى 
مراقب��ة فت��رة الحمل ومتابعة صح��ة الجنين 

الذي ترعاه المنظمة، حتى بلوغه العامين. 
الطبيب��ة )فريدة( أخصائية التوليد والمس��ؤولة 
ع��ن المش��روع، تتحدث ع��ن عمله لس��وريتنا، 
األطب��اء  بعم��ل  ب��دأ  المش��روع  "إّن  فتق��ول: 
والمتخصصي��ن برعاي��ة الحوام��ل ف��ي ش��هر 
تش��رين األول من ع��ام 2014، ليقدم خدماته 
الى 217 أم حامل، و120 طفل في مدينة حلب، 
إلى جانب مراقبة فترة الحمل، وتقديم األدوية 
والفيتامين��ات الالزمة لألم خالل ه��ذه الفترة، 

كما يقدم المركز دروس توعية لألم الحامل".
وكح��ال بقي��ة المراك��ز الصحي��ة، ف��إن هذا 
المركز يعاني من نقص في الكوادر الطبية، 
التي يحاول القائمون عليه تداركها، من خالل 
تكثي��ف جهوده��م والتركيز عل��ى تقديم يد 
الع��ون لألم الحامل على مدار الس��اعة، رغم 
أن ع��دد المراجعات للمش��فى الصغير تفوق 
قدرة الكادر الطبي العامل فيه، ما يدفع إدارة 

المركز لمحاولة زيادة عدد العاملين.
ال��ذي يصي��ب األم الحام��ل نتيج��ة  الخ��وف 

القص��ف ال��ذي تتعرض ل��ه المدينة بش��كل 
مس��تمر، يتس��بب بفق��دان عدد م��ن األجنة، 
كما يتس��بب بنقص المناعة لدى الجنين حال 
خروج��ه للحياة، األم��ر الذي تعتب��ره الطبيبة 

)فريدة( نتيجة طبيعية أثناء الحروب.

اأ�شباب ارتفاع معدالت احلمل:
الحم��ل  مع��دالت  )فري��دة(  الطبيب��ة  وتع��زي 
وال��والدة المرتفعة في المناط��ق الخارجة عن 
سيطرة النظام، إلى "قلة الوعي لدى الزوجين 
م��ن مخاط��ر الحم��ل في ه��ذا الوض��ع، والذي 
يحت��اج الى راحة األم وع��دم تعرضها الى جهد 
بدن��ي أو نفس��ي كبي��ر، إضاف��ة لحاجتها الى 
األمان، وهو أمر معدوم في هذا الوقت، وعليه، 
فمن م��ن الطبيعي أن ترتفع حاالت إجهاض أو 

وفاة للجنين، فضاًل عن الوالدة القيصرية". 
خ��الل  الثان��ي  بمولوده��ا  الحام��ل  )س��حر( 
فت��رة الثورة، تج��د األمر مختلف��ًا عما يطالب 
ب��ه األطب��اء لناحية الح��دّ من ح��االت الحمل 
واإلنجاب، فتش��رح وجهة نظره��ا قائلة: "إن 
أفض��ل الط��رق لقت��ل الم��وت ه��ي الحي��اة، 
والتعاي��ش م��ع الوض��ع الحالي عل��ى أنه أمر 
طبيعي، فق��د أعادت الروح لي ضحكة طفلي 
ال��ذي أنجبت��ه منذ أكث��ر من عام، وأس��ميناه 
محم��د"، وتضي��ف: "كانت األوضاع مأس��اوية 
بامتياز بسبب القصف على حلب، لكن عندما 
نظ��رت الي��ه بع��د خروجه إل��ى الدني��ا، تغير 
الكثير في حياتي، شعرت بأني أم لحياة يجب 

أن تستمر في هذا البلد، وأنا اليوم أجدد هذه 
الحياة بإنج��اب طفلي الثاني، على الرغم من 
استمرار حملة القصف على المدينة، وازدياد 

األوضاع صعوبة".
اله��دوء، الراح��ة، والعناي��ة الطبي��ة، عوام��ل 
أساسية في الحياة يفتقدها الجميع في سوريا، 
إال أنها لم تمنع السوريين من اإلنجاب، فالناس 
أصبح��وا ينظرون ال��ى األوض��اع الحالية على 
أنه��ا معرك��ة وجود بالنس��بة له��م، وأن هناك 
من يح��اول القضاء على حياته��م، رغم تأكيد 
األطباء على أن هناك مناخ يجب أن يتوفر لألم 
م��ن أجل الحمل واإلنجاب، وبين هذين الرأيين 

تثمر حبات الليمون في المنازل السورية.

اأو�شاع اقت�شادية ومعي�شيه مرتدية، فاإّن  على الرغم من احلرب التي ت�شهدها البالد، وما تعانيه من 
�شوريا بني عامي  الوالدة يف  واالإجناب، حيث جتاوز عدد حاالت  الزواج  االإقبال على  وا�شلوا  ال�شكان 

النظام. حكومة  يف  ال�شحة  وزارة  اإح�شائيات  وفق  حالة،  األف   700 الـ  و2014   2013

اإن�شانّيٌة ُمايدة، غري ربحيٍة وغري �شيا�شية، وال تقوُم على  "مبادرٌة مك�شيكّية  م�شروع )احلب�شة(، هو 
اأ�شا�ٍش دينّي، ت�شتند اإىل مبداأ امل�شوؤولّية امل�شرتكة بني جميع ال�شعوب جتاه كّل التحّديات التي تواجه 

العامل"، ح�شب ما جاء يف موقع احلملة. 

م�شروع )احلب�شة( مبادرة الأجل امل�شتقبل

سوريتنا برس
ته��دف الحمل��ة، إل��ى إرس��ال رس��الة تضامن 
للش��عب الس��وريّ عن طريق تس��هيل س��فر 
ط��الب س��وريين، مم��ن ف��رّوا م��ن الص��راع 
ويعيش��ون حاليّ��ًا كالجئي��ن، إلى المكس��يك 

لمواصلة دراستهم العليا. 
وترعى ه��ذه المبادرة النقاش��ات التي تهدف 
إل��ى التوعي��ة بش��أن األزم��ة اإلنس��انية في 
اإلقليمي��ة  وتداعياته��ا  األوس��ط،  الش��رق 
رالّطالب  والعالمية، وتقت��رح، نموذج��ًا يُصوِّ
الف��رص  وكأح��د  السّ��وريين، كمس��اعدين 
المفي��دة لتعزي��ز الح��وار بين الثقاف��ات التي 

ترعى ثقافة السّالم العالميّة. 
ويضي��ف الموق��ع، أّن ه��ذه المب��ادرة »تراهن 
على مس��تقبل س��وريا وبنائه��ا المعتمد على 
طاقات الش��باب السوريين، والذين حُرموا من 

ر النزاع  استكمال دراس��تهم العليا بسبب تفجُّ
المس��ّلح هناك، كما تأخذ في الحس��بان جميع 
الخب��رات المح��دودة المتوافرة ل��دى المبادرات 
العالق��ة  ��ح  توضَّ والت��ي  األخ��رى،  الدولي��ة 
المباشرة بين الدّعم المقدّم لهؤالء الالجئين 
بم��ا يخص دراس��تهم العليا، وبي��ن إعادة بناء 
المجتمع��ات المتض��ررة م��ن الن��زاع المس��لح 
القائم، وتبني أواصر الّثقة مع المجتمع الدولي 
المتعاون مع الحكومة المكس��يكية لتس��تطيع 
القيام بدوٍر إيجابي كمشارك في مؤتمر جنيف 

الثاني للسّالم«. 
ويطرح موقع الحملة، ثالث مكوّنات للمشروع، 
هي مكوّن التّحليل والوعي، ومكوّن النّش��ر 
ومكوّن االستقبال المتعّلقان بجميع األنشطة 
الضّروريّ��ة الختيار واس��تقبال وتأمين إقامة 

الّطالب السّوريين في الجامعات المكسيكيّة، 
والتي سيَتِمُّ تنفيذها من قبل أربع مجموعات 

عمل، غير مُخوّلة بتلقي الدعم المالي. 
ويتبنّى مش��روع الحبش��ة، مفهوم اليونسكو 
ويهدف إلى دعم واستغالل التنوع في الخبرات 
لبن��اء ثقافة التفاهم بين المس��تفدين واألمة 
المكس��يكية والعالم، ويعرض المش��روع هذا 
التنوع كأس��اس مش��روٍع مفتاحيّ ووكمصدر 
إلهام حاسٍم لتطوير سوريا على المدى البعيد. 
هذا ويملك المش��روع وثيقة تأسيس��ية تش��رح 
المكوّنات األصليّ��ة والفرعيّة المطلوبة لبلوغ 
األه��داف المعلن��ة، ويترافق ذلك م��ع عددٍ من 
الملحقات التّي تصف كّل األنشطة ذات الصّلة، 
وجوان��ب تقنيّ��ة أخرى م��ن أجل تنفي��ذٍ ناجح، 
على ما ذكر موقع )حركة زايتجايست بالعربية(. 
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جامعة الفرات ه��ي إحدى الجامعات الحكومية 
الت��ي تتبع لوزارة التعلي��م العالي، يقع مقرها 
ف��ي مدين��ة دي��ر ال��زور، وتع��دّ م��ن أح��دث 
الجامع��ات الس��ورية من حيث تاريخ اإلنش��اء، 
فقد تم افتتاحها ع��ام 2006، وتضم الجامعة 
وفقًا لمحمد السعود، أحد خريجي كلية اآلداب، 
17 كلية، لدير ال��زور الحصة األكبر منها، بعد 

توقف الكليات التابعة للجامعة في الرقة. 
وتعاني الجامعة من عدة مش��كالت، بحس��ب 
األزم��ة  م��ع  ب��دأ  "بعضه��ا  الس��عود  محم��د 
والبعض اآلخر تفاقم خاللها، ومن المش��اكل 
الت��ي تفاقم��ت خ��الل األزمة مش��كلة ضيق 
المس��احة وقلة المباني المخصصة للكليات. 
فبعد سيطرة المعارضة على مساحات كبيرة 
ف��ي المدين��ة خرج��ت المباني ف��ي المناطق 
الخاضعة لس��يطرتها من الخدمة، وتم حشر 
الكلي��ات جميع��ًا ف��ي بنائي��ن فق��ط "اآلداب 
والزراعة"، وتخصي��ص قاعة أو قاعتين على 
أبعد تقدير لكل كلية، وتم أيضًا توزيع طلبة 
الكلية الواحدة على بنائين مختلفين، فطلبة 
الس��نتين الرابعة والخامس��ة في كلية الطب 
يدرسون في مشفى األسد، بينما الطلبة في 

بقية السنوات في بناء كلية الزراعة".

خريجون جدد واأطباء من امل�شفى 
الع�شكري للتدري�ش يف اجلامعة 

ويعد ضعف الكادر التدريس��ي من المش��اكل 
الكبرى التي تعان��ي منها الكلية، إذ إن الظرف 
األمني ف��ي المدينة دفع الكثير من األس��اتذة 
الجامعيي��ن إلى رفض الق��دوم إلى دير الزور، 
وجع��ل إدارة الجامعة تعمل على س��د النقص 
باالعتماد على كوادر ال تمتلك خبرة كافية في 
المجال الذي تعين فيه، وتظهر هذه المش��كلة 
بش��كل حاد في كلي��ة الطب، يذك��ر محمد أن 
"مادة علم الوراثة يدرسها أسعد العيسى وهو 
مهن��دس زراعي، وم��ادة علم الحياة يدرس��ها 
الدكتور علي العلي وهو دكتور في الهندس��ة 
الزراعية، هذا إضافة إلى االستعانة بأطباء من 
المشفى العس��كري في اختصاصات الداخلية 
والهضمي��ة والجراح��ة، ال يمتلك��ون أي  خبرة 
في التدريس، ويتصرفون مع الطلبة بفجاجة 

وعنجهية ال يمكن توقعها في الجامعة".
ويضي��ف محمد أن "م��ن الطرائ��ف النادرة في 
الكلية تلك المرتبط��ة بالخريجين الجدد، الذي 
يأت��ون للتدريس ف��ي الكلي��ة ليصبحوا محط 
س��خرية من الطلبة النع��دام الخبرة لديهم، أو 

بسبب الش��روط الس��يئة التي يوضعون فيها. 
أن��س الج��وري تم تعيين��ه في نهاي��ة الفصل 
الدراس��ي الماضي لتدريس مادة النسج العامة 
لطالب الس��نة الثانية مما جعل��ه يدرس المادة 
كله��ا في خم��س محاضرات، ث��م أعطى ألحد 
الطلب��ة القس��م المطلوب من الم��ادة لتوزيعه 
على زمالئه، مس��تغنيًا عن بقية الكتاب، الذي 
يعد من أهم الكتب في مقررات السنة الثانية".

ف�شاد اإداري ومايل، وفا�شدون ال يعنيهم 
اإخفاء ف�شادهم

الفس��اد ظاه��رة رافق��ت العديد من أس��اتذة 
الجامعات السورية، ولكنها في جامعة الفرات، 
وتحديدًا خالل العامين األخيرين، صارت أشد 
فجاجة م��ن أن يت��م إخفاؤها، وهذا الفس��اد 
يش��مل الكادري��ن اإلداري والتدريس��ي، فقد 
أدى نق��ص الكادر اإلداري ف��ي الجامعات إلى 
تعطيل العدي��د من معام��الت الطلبة، وربما 
يك��ون أكثرها أهمية ورقة كش��ف العالمات، 
والتي أصبحت مهمة بالنس��بة ألي طالب قبل 
أن يغادر المدينة، ألنه قد ال يتمكن من العودة 
إليها. تش��ير سيما، طالبة من دير الزور )اسم 
مستعار(، إلى أن هذه الورقة التي ال يستغرق 
اس��تخراجها عادة أكثر م��ن يومين تحتاج في 
كلية "البتروكيميا" مثاًل إلى ش��هر ونصف، أو 
إلى 1500 ليرة س��ورية يت��م تقديمها "تحت" 

ورقة الطلب للموظف المسؤول.
كما انتش��رت بكثرة ظاهرة بيع العالمات من 
قب��ل األس��اتذة، وظاه��رة بيع األس��ئلة قبل 
االمتحان، األمر الذي أدّى في الفصل الماضي 
إل��ى إع��ادة امتح��ان "الثقافة" ف��ي الجامعة، 
بس��بب انتش��ار أس��ئلة الم��ادة وتوزيعها في 

المكتبات قبل ساعات من بدء االمتحان.
وي��رى مصع��ب، طال��ب هندس��ة مدنية في 
محافظة الحس��كة، أن حال كلي��ات دير الزور 
ينس��حب على ش��قيقاتها في الحس��كة، فيما 
يتعلق بالفوضى وانتش��ار الرش��اوى وش��راء 
المناصب اإلدارية، مما دفع العديد من الطلبة 
إل��ى الفرار إل��ى جامعات أخرى عل��ى أمل أن 

تكون أفضل حااًل.

ظاهرة اأبناء "االأ�شاتذه" و"امل�شوؤولني" 
تثري �شخط بقية الطلبة

"لي��س بالض��رورة أن تكون مُج��دًّا لتحصل 
عل��ى عالم��ات عالي��ة، يكف��ي أن تك��ون ابنًا 
ألس��تاذ جامع��ي لكي يعطي��ك أس��تاذ المادة 
عالمة عالية كخدم��ة يؤديها لوالدك – ربما - 
مقابل خدمة مشابهة فيما بعد"، بهذه العبارة 
يحاول مصطفى )اس��م مس��تعار(، طالب في 
كلية الطب، أن يس��لط الضوء على زاوية من 
زوايا الفساد في الجامعة، ويضيف مصطفى: 
"هل من المصادفة أن يكون سومر وسوزان، 
ابن��ا طليعة الصي��اح عميد كلي��ة اآلداب، من 
األوائ��ل ف��ي الجامع��ة؟! وكذل��ك اب��ن مدير 
مش��فى األس��د؟! وكالهما يُتَّهم بالتش��بيح 
وبارتباطات��ه األمني��ة، وهل م��ن المصادفة 
أن تنش��ر نتائج إحدى الم��واد في كلية الطب 
وتكون نسبة النجاح %6,2 ويحصل ابن عميد 
كلي��ة الزراع��ة على مع��دل 96 % ف��ي المادة 

نفسها؟!".

�شكن طالبي "ع العظم" وال خيارات 
اأخرى اأمام �شاكنيه

وبي��ن ضغ��ط الخدم��ات التعليمي��ة الس��يئة 
وضي��ق المكان يذك��ر وليد، طال��ب في كلية 
الزراع��ة، أن "الكثير م��ن الطبة الوافدين إلى 
المدينة من ريفه��ا أو من المحافظات األخرى 
يعانون من أزمة الس��كن، فالبناء المخصص 
للط��الب نصفه مش��غول م��ن قب��ل نازحين 
م��ن األحياء المحررة، والنص��ف المتبقي غير 
مجه��ز، ومع ذلك هو يع��ج بالطلبة الذين لم 
يج��دوا مأوى لهم، ويعيش��ون فيه بال ماء وال 
كهرب��اء وال تدفئ��ة، ألنهم ال يملك��ون خيارًا 

آخر".
كم��ا يعاني طلبة آخرون م��ن التهديد بالطرد 
م��ن المنازل التي يس��تأجرونها، بس��بب نفاد 
المال الموجود لدى معظمهم بعد أش��هر من 
الحص��ار، وال يوجد أي وس��يلة إليصال المال 
إليهم، مما يجعلهم يعيشون ظروفًا معيشية 

غاية في الصعوبة".

جامعة الفرات.. طلبة يجاهدون للح�شول على "�شهادة"
رمبا فقدت قيمتها

سوريتنا - دير الزور - محمد عبد الرحمن 
حالة انهيار �شبه كلي ت�شهدها موؤ�ش�شات الدولة يف 
قبل  من  الع�شكرية  االأعمال  بدء  منذ  الزور  دير 

النظام ال�شوري �شد املدينة واأهلها.
املوؤ�ش�شات  من  موؤ�ش�شة  باعتبارها  الفرات،  جامعة 
التي تتبع للنظام، نالها ن�شيب من تلك الفو�شى، 
املواطنني،  من  وا�شعة  ب�شريحة  ارتباطها  اأن  اإال 
جعل فو�شاها تدفع االأهايل اإىل التذمر وال�شك يف 
قيمة "ال�شهادات" التي ميكن اأن متنح خلريجيها.



15

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
 ع

در
ص

  ت
ة   

عي
بو

أس
    

    
    

    
   2

01
5  

يار
1 أ

7 |
  )1

91
د )

عد
  ال

|  
عة

راب
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

ديا
مي

هيك رح ن�شمع
اجتماع��ي  برنام��ج  منس��ية«  وأوض��ة  »لي��ل 
يس��تقبل ضيوف��ه من المبدعين الس��وريين 
والع��رب ويفت��ح لهم ناف��ذة للتج��وال في 
عوالمهم وابداعاتهم واختياراتهم في دنيا 
الموسيقى والفن، تقديم علي سفر، كل 

يوم عند الثامنة مساًء عبر صوت راية.
 • • •

إنس��اني  برنام��ج  ح��ق«  »ب��أي 
اجتماعي يناقش مواضيع تدور حول حقوق اإلنس��ان 
السوري واالنتهاكات التي يتعرض لها. تقديم: ميران 
أحمد، مش��اركة بالتقدي��م: نوار األغا. إع��داد: وهاد، 
ن��وار اآلغ��ا، مي��ران أحمد. إخ��راج: أدم، أمي��ر، نصف 

شهري عبر راديو نسائم سوريا.
 • • •

»تكتي��ك« برنام��ج يعنى بآخ��ر التط��ورات الميدانية 
العس��كرية، وأهم العمليات النوعية، ويهدف لرس��م 
صورة عسكرية متكاملة، من خالل التعريف بجغرافيا 
المعارك وأبرز أطرافها، والخطط المعتمدة واألسلحة 
المس��تخدمة، ويس��تضيف البرنام��ج ضباط��ًا وق��ادًة 
ثوريين وإعالميين على إطالع بالمواضيع المطروحة. 

يوميًا عند الثامنة مساًء عبر ردايو حارة إف إم.

هيك �شمعنا
تمك��ن رادي��و روح من إجراء لق��اء مع منى غانم، م��ن تيار بناء الدولة الس��ورية 

بعد التصريحات المثيرة للجدل التي نشرتها قناة األورينت نيوز، الراديو الذي 
ال يهتم باألخبار السياس��ية عادة، هو الوحيد بين وس��ائل اإلعالم الس��ورية 
البديلة التي تجري لقاًء ومتابعة صحفية لخبر تم تداوله في وسائل اإلعالم 
بش��كل غير مس��بوق. ففي حين اكتفت وس��ائل اإلعالم بالنه��ل من الخبر 
األول، أي التسريب، عمل روح على إعطاء زاوية أخرى لذات الخبر من خالل 

اتصاله بغانم. 
 • • •

اعرض مسلس��ل »بس��مة صباح« عبر راديو روزنة بعد فترة طويلة م��ن الترويج، لنفاجأ بأن 
المسلس��ل يع��ود بنا إلى أي��ام الثورة والح��راك األول من عام 2011، ففي الحلق��ة الثالثة من 
المسلسل، عرضت قصة حمزة الخطيب الطفل السوري الذي بات رمزًا للثورة، لكن المسلسل 
ورغم مش��اركة نجوم سوريين فيه كالفنانة يارا صبري، لم يستطع أن يقدم جديدًا للمستمع 
باستثاء التكرار لكل ما نعرف من أحداث، مع لمسات دارمية ال تروي القصة التي كنا ننتظر إن 

تأتينا مختلفة عما سمعنا. 
 • • •

أعلن الكاتب »التنويري« نبيل فياض مع إذاعة شام إف إم الموالية للنظام عن رفعهما معروضًا 
إل��ى الجهات الدولي��ة المختصة، إلحالة فيصل القاس��م وقناة الجزي��رة الفضائية إلى القضاء 
بتهمة التحريض على اإلبادة الجماعية، على خلفية ما ورد في حلقة االتجاه المعاكس بتاريخ 
5 أيار 2015 وذلك لمنع تكرار أي دعوات من هذا القبيل بحق أي من مكونات الشعب السوري.. 
إل��ى هنا ينتهي ما ُأعلن، أما ما هو مس��كوت عنه فهو تحريض فياض نفس��ه، ضد دوما مثاًل 
ف��ي أب م��ن العالم الماضي حين دعا لمحوها، أو تحريض ش��ام إف إم ضد ريف دمش��ق إبان 
المظاهرات األولى عام 2011، فيما هنا تمامًا تحاضر العاهرة بالشرف وهنالك من يصفق.  

هذه املادة ال ت�شحق حتي "اليك" واحد
سوريتنا - عامر محمد

هو لي�ش فتحًا مبينًا فقط، بل عمل بطويل رمبا لن يتكرر يف القريب من الزمان، ما فعله مرا�شل قناة 
اأورينت عرب ت�شجيل حديث خا�ش لرئي�ش تيار بناء الدولة لوؤي ح�شني مع نائبه منى غامن.

دع��ك مم��ا يثرثر ب��ه المدربون في ورش��ات 
العم��ل التي تقيمها المنظم��ات األوربية لكل 
العاملي��ن ف��ي اإلع��الم الس��وري الجدي��د أو 
البديل، عن أنه انتهاك أم جرم يحاس��ب عليه 
القان��ون، وخرق ألدبيات المهن��ة، فأنت أصاًل 
شاركت في هذا النوع من الورشات كي ترفه 

عن نفسك في الفنادق والمطاعم ال أكثر. 
يُقيّم قس��م كبير م��ن رؤس��اء التحرير في 
المواقع الصحفية الس��ورية الجدي��دة اليوم، 
م��دى نجاح الم��ادة مما تحصده م��ن إعجابات 
ومش��اركات عب��ر موقع التواص��ل االجتماعي 
األش��هر بي��ن الس��وريين Facebook، وهذا 
ليس ادعاًء، بإمكانك أن تسمعهم يتفاخرون 
باألرق��ام الت��ي تحظ��ى به��ا صفحاته��م في 
مقاهي غ��ازي عينت��اب التركية، يتنافس��ون 
عل��ى الرقم األعلى، وبعضهم بالفعل يمتلك 
أرقام��ًا م��ن المتابعين ت��كاد تك��ون مذهلة، 
لكن للعبة ش��روطها التي يج��ب أن تُراعيها، 
فعلي��ك أن تتمتع بفك��ر قصير األم��د، وقلم 
قلي��ل األدب، واعل��م أن مادتك س��تموت بعد 
س��اعات من نش��رها، ألن ال أحد س��يفكر في 
قراءتها أصاًل، وال حتى أنت، فدعك من الجهد 
والبعد والعمق، الجمي��ع مهتم بالعنوان، ركز 
عليه وزيّنه بالرائج في زمن القتل واالنتقام 
والثأر، زخرفها بالسريع من الكالم، وإياك أن 
تس��تخدم عب��ارات ال يحبها مش��ترك الموقع، 
ال ت��زرع فيه المل��ل وهو يتابع��ك عبر جواله 
وق��د رمى بجس��ده عل��ى األريك��ة يقلب بين 
الصفح��ات، س��يهرب منك إن ب��دأت بالحديث 
عن الوطن ووحدته وبقائه، هذا ليس عملك 

أصاًل أنت إعالمي "حر" ال أكثر. 
ف��ي العن��وان، أكثر م��ن جملة براق��ة خالبة 

تجبر المتابع الملول على الضغط على "واهلل 
أعجبني" من مثل "اش��ف قلبك بالخنازير هذا 
زم��ن التغيي��ر" أو "الفطائس ف��ي كل مكان 
والمطر فوق الرمان" اذهب بعيدًا في عمقك، 
فعّ��ل غريزت��ك واجعلها تغلي ل��دى قارئك، 
أطربه وحدثه عن الطوائف والمذاهب، أخبره 
م��ن داعب م��ن؟ ومن يله��و مع م��ن؟ أطلعه 
عل��ى كل التفاصي��ل الت��ي ل��م يلحظه��ا ألن 
برمياًل فجّر له منزله، اضرب النس��اء بالنساء 
والرجال بالرجال، صوّر األطفال وانتهك كل 
حقوقهم، حّقر كل خصم وكل شريك، نافس 
النظ��ام وتغّل��ب علي��ه، وس��تفعل، ليضغط 

المتابع على األريكة "وهي مشاركة". 
عمليًا طالما لم تجد طريقًا بعد إلى أوربا كي 
تقيم هناك كن بال هدف. ليس أنت فقط بل 
كل مؤسستك، طالما البحر خطرٌ في الركوب 
والعب��ور نح��و ب��الد تعطي��ك إقام��ة، كن بال 
ه��دف، ال تحاول أن تفت��ح ولو ثقبًا نحو بلدك 
س��وريا، كن تائهًا شاردًا عابثًا، فكل ما يحدث 
في سوريا لم يعطك بعد أي هدف تعمل من 
أجله وال حتى للحظة، ال تتعب نفسك بالبحث 
أو التقص��ي، وال تفك��ر ف��ي مش��روع طويل 
األم��د، فأنت ال تع��رف متى س��يتوقف الدعم 
السخي، وال تفكر في ابتكار دعم ذاتي، فأنت 
معتاش ومنهك كي تفكر، أال يكفي تفكيرك 

في إبداع العناوين؟. 
مع الوقت س��تصبح مش��هورًا وذائ��ع الصيت، 
س��يلحق ب��ك المعجب��ون ف��ي كل موقع ومع 
كل ص��ورة، س��يهرولون ألجل��ك، ويعلق��ون 
ل��ك، وعلي��ك، ومن أجل��ك. وأنت، ل��ن تخفي 
فخرك بما فعلت، وتفعل وس��تفعل، وال تقرأ، 
وال تس��مع، تأمل فق��ط صفحاتك وهي تنمو 

كالس��رخس في زاوية رطبة من هذا العالم، 
راقبها وافتخر بما صنعت يداك، دعك من كل 
الحاس��دين والحاقدين والش��بيحة والنبيحة، 
كلهم ش��بيحة، أي من ال ي��رى فيك الموهبة 
والنج��اح والق��درة هو ش��بيح، وس��يكون لك 
أنت أيضًا ش��بيحة ومري��دون، أنت.. أنت ومن 
س��واك، كيف كان سيكون اإلعالم والصحافة 

في غيابك؟
أي أخبار س��نقرأ وأي عنواين سنتابع؟، ثابر.. 
ثاب��ر، ربما ف��ي يوم من األيام س��تحظى بما 
ل��دى "يس��ر دول��ي" ال��ذي يطالعن��ا "بحك��ي 
فاضي" ع��ن منخ��ار حبيبته، ه��و يملك اآلن 
حلم��ك، أكثر من 200 أل��ف متابع في صفحة 

واحدة. 
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صحيفة الغارديان البريطانية 12 أيار 2015
ترجمة: منصور العمري

لتهريب  �شنوات  ثالث  ا�شتمرت  عملية  اأنتجت 
االأدلة  من  يكفي  ما  �شوريا،  من  ر�شمية  وثائق 
لتوجيه االتهام واالإح�شار اإىل املحاكمة، للرئي�ش 
ال�شوري ب�شار االأ�شد و24 من كبار اأع�شاء نظامه، 

وفقًا لنتائج جلنة التحقيق الدولية.

وتركز ق�شايا االدعاء �شد القادة ال�شوريني على 
 2011 عام  خالل  االحتجاجات  قمع  يف  دورهم 
والتي اأدت اإىل ال�شراع، حيث مت اعتقال ع�شرات 
منهم  وكثري  معار�شني،  اأنهم  ُي�شتبه  ممن  االآالف 

تعر�شوا للتعذيب والقتل يف ال�شجون ال�شورية.

الوثائق ال�شورية املهّربة تكفي لتوجيه االتهام لب�شار االأ�شد
مت اإعداد ق�شايا االدعاء �شد ب�شار وكبار اأع�شاء نظامه لتقدميهم اإىل مكمة جرائم حرب قادمة

للعدال��ة  الدولي��ة  للجن��ة  األدل��ة  تجمي��ع  ت��م 
والمس��اءلة )CIJA(، والتي تتكون من محققين 
وخبراء قانونيين عملوا سابقًا في محاكم جرائم 
الحرب ليوغوسالفيا السابقة ورواندا والمحكمة 
الجنائية الدولية )ICC(، والذين عملوا مع فريق 
مكون من خمسين محققًا سوريًا نفذوا المهمة 
الخطيرة ف��ي تهريب وثائق النظام خارج البالد. 
وقتل منهم حتى اآلن محقق واحد، وأصيب آخر 
بجروح خطيرة، كما اعتقل عدد منهم وتعرضوا 
للتعذي��ب من قبل النظام. ويت��م تمويل اللجنة 
م��ن قب��ل ال��دول الغربي��ة بم��ا فيه��ا المملكة 
المتحدة والوالي��ات المتحدة واالتح��اد األوروبي 

وألمانيا وسويسرا والنرويج وكندا والدنمارك.
كم��ا ت��مّ جم��ع األدل��ة وإع��داد قضاي��ا االدعاء 
ف��ي  الت��ي ستنش��أ  الح��رب  لمحكم��ة جرائ��م 
المس��تقبل. ولقد استخدمت روسيا حق النقض 
ف��ي مجلس األمن ف��ي األمم المتح��دة لمنع أي 
تحقي��ق لنظام األس��د ف��ي المحكم��ة الجنائية 
الدولية أو إنشاء محكمة مخصصة لسوريا، ومع 
ذلك فإن سلس��لة النكسات العس��كرية األخيرة 
للنظام واإلقتتال الداخلي في المستويات العليا 
م��ن الحكومة الس��ورية قد زادت م��ن احتماالت 

سقوط األسد، وتقديمه ونظامه إلى العدالة.

مهربو احلقيقة ال�شوريون
 تقوم لجنة التحقيق الدولية حاليًا بالتحقيق في 
س��ير الحرب من قبل كل م��ن النظام وجماعات 
معارض��ة متطرف��ة، لكنه��ا انته��ت بالفعل من 

إعداد ثالث حاالت مالحقة قضائية.
األول��ى ترّكز على المؤسس��ة العليا في النظام 
والمس��ؤولة ع��ن إص��دار األوامر، وه��ي الخلية 
المركزية إلدارة األزمة، ومن بين األسماء بشار 
األس��د، ومحمد الش��عار وزير الداخلية، ومحمد 
سعيد بخيتان الس��كرتير المساعد لحزب البعث 
ورئيس خلية األزمة في األش��هر الس��تة األولى 
م��ن العملية، في الفترة من م��ارس/آذار وحتى 

نهاية سبتمبر/أيلول 2011.
ترّكز قضية االدعاء الثاني��ة على الجهاز األدنى 
مباش��رة م��ن خلي��ة األزم��ة وهو مكت��ب األمن 
الوطن��ي )جه��از األم��ن القومي(، وال��ذي يضم 
رؤس��اء وكاالت االس��تخبارات واألم��ن األربع��ة 
اللجن��ة  الثالث��ة  الحال��ة  الرئيس��ية. وتتضم��ن 
األمني��ة لدير الزور، برئاس��ة أمي��ن حزب البعث 
في المحافظة، والتي سيطرت أيضًا على أجهزة 

االستخبارات في محافظة الرقة 
المجاورة.

م��ن   22 تحدي��د  ت��م  وق��د 
المس��ؤولين المتبقي��ن، ووردت 
أس��ماؤهم ف��ي قضاي��ا االدعاء 
في لجنة التحقي��ق، وتم تزويد 

الحكوم��ات به��ا ولكن لم يصرّح به��ا علنًا حتى 
اآلن.

ق��د أثبت��ت التحقيقات الس��ابقة ت��ورط النظام 
الس��وري في ارتكاب جرائم ح��رب، بما في ذلك 
تحقيق لجنة األمم المتحدة في ديسمبر/كانون 
األول 2013 وال��ذي وج��د أن "األدلة تش��ير إلى 
مس��ؤولية أعلى مس��توى ف��ي الحكوم��ة، بمن 
فيه��م رئي��س الدول��ة". ومع ذلك، ق��ال رئيس 
اللجنة الدولي��ة للعدالة والمس��اءلة بيل وايلي، 
إن عم��ل اللجنة كان متميزًا بحيث أنتج مذكرات 
قانوني��ة، بما ف��ي ذلك ملخص��ًا للوقائع واألدلة 
الداعمة والقانون الواج��ب التطبيق بما يؤهلها 

البدء في المحكمة.
وقال ويلي: "ليست المسؤولية الجنائية الفردية 
من مه��ام لجنة األم��م المتحدة، لذل��ك لم يتم 
إع��داد ملف��ات للمحاكمة وهذا لي��س خطأهم، 
بل هو فقط خارج واليتهم، فمهامهم أوسع بما 
ف��ي ذلك الحقوق االجتماعية، وحقوق األقليات، 
وحق��وق المرأة، بينما نرّكز نح��ن على القانون 
اإلنس��اني الجنائي الدولي والمسؤولية الجنائية 

الفردية".
تس��تند نتائج اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة 
ف��ي المق��ام األول عل��ى أدل��ة توثيقي��ة، ففي 
مقره��ا في عاصم��ة غربية ال يمك��ن تحديدها 
ألس��باب أمني��ة، تمتل��ك حوال��ي نص��ف مليون 
صفح��ة م��ن األوام��ر والتقاري��ر المرس��لة إلى 
أعلى وأس��فل من خلية قي��ادة األزمة المركزية 
إلى المحافظات والمديري��ات، وطلبات اعتقاالت 
جماعي��ة واعتق��االت لمخالف��ات ضبابي��ة مث��ل 

"مناقشة األحداث بطريقة سلبية".
يعم��ل مع اللجن��ة الدولي��ة للعدالة والمس��اءلة 
فريق من المحققين في كل محافظة س��وريّة، 
كان��ت مهمتهم جمع األوراق من وكاالت الجيش 
واألمن والمخابرات التابعة للنظام، عادة بعد أن 
يت��م التخلي ع��ن المباني الحكومي��ة أو بعد أن 
يستولى عليها مقاتلو المعارضة. وكان البد من 
تهريب الوثائق في كثي��ر من األحيان من خالل 

نق��اط التفتيش التي يس��يطر عليها الجيش أو 
جماع��ات معارضة متطرف��ة يمكن أن تعتقل أو 
تقتل أي ش��خص وج��د يعمل لحس��اب منظمة 

غربية.
اقترب كبير المحققين عادل )اسم مستعار( من 
التع��رض للقتل في عدة مناس��بات، وقال: "لقد 
تسبب هذا العمل بكثير من التوتر في عائلتي"، 
وقال في مقابلة في عاصمة خليجية: "يعتريني 
خوف وقلق دائم، ولك��ن ما زلت أؤمن بالعدالة، 
وآم��ل برؤي��ة محكمة لمحاكم��ة القي��ادة العليا 

ومحاسبتها على الجرائم المرتكبة يومًا ما".
قامت اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة أيضًا بما 
يقرب من 400 مقابلة، كثير منها مع المنشقين 
من الداخل، ولكن وايلي ضابط المش��اة الكندي 
الس��ابق الذي شغل منصب محقق في المحاكم 
اليوغوس��الفية والرواندية، فضاًل عن المحكمة 
الجنائي��ة الدولية، قال:" إن العم��ل الورقي كان 
نقط��ة البداية ف��ي قضايا اللجنة ض��د النظام، 
وكان��ت حيازة الوثائق المهرّبة هي األمر األكثر 

أهمية، وهي المفتاح".
كما أن هناك تحقيق مستقل في جرائم الحرب 
التي ترتكبها جماعات معارضة متطرفة، يعتمد 
أكثر عل��ى روايات الش��هود من الداخ��ل، فضاًل 
عن تحليل المواد المتاحة للجمهور بما في ذلك 
الدعاي��ة اإلعالمي��ة ومقاطع الفيدي��و، حيث تم 
تحمي��ل أكثر م��ن 470 ألف منه��ا وحفظها من 
قبل، ويجري تحليلها وش��رحها من قبل الجئين 

سوريين يعملون في اللجنة.
يتواصل مع اللجنة العديد من الهيئات القضائية 
الغربية، وتس��عى لدعم المالحق��ات القضائية 
ف��ي كال الجانبين حيثم��ا كان هناك دليل محلي 
إلى المشتبه به. ولكن من أجل محاسبة شاملة 
لس��لوك النظ��ام ينبغ��ي على األرج��ح االنتظار 
لتغيي��ر الحكومة في دمش��ق أو تغيير في قلب 

مجلس األمن الدولي.

ت�شتند نتائج اللجنة الدولية للعدالة 
وامل�شاءلة يف املقام االأول على اأدلة توثيقية، 

حيث متتلك حوايل ن�شف مليون �شفحة 
من االأوامر والتقارير املر�شلة اإىل اأعلى 

واأ�شفل من خلية قيادة االأزمة املركزية اإىل 
املحافظات واملديريات
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باجتاه الهاوية.. 
املكابح عند القدم الي�شرى وميكن فرملة املجانني

عقيل حسين
لس��ت من دعاة التمس��ك بالرم��وز واألصنام 
السياس��ية، ولق��د عبرن��ا عن ذلك مع ش��باب 
الثورة في حلب، حي��ن اختلق بعض األطراف 
مش��كلة العلم والراية، وكان موقفنا أن لكل 
جه��ة الحق في رفع ما تراه مناس��بًا من رموز 
وراي��ات، دون التع��دي عل��ى حق��وق الطرف 
اآلخر في رفع ما يراه مناس��بًا، وهو موقف لم 
ينبع فقط من مج��رد االعتراف البديهي بحق 
اآلخر، بل وأيضًا، من ضرورة ثورية قدرناها 
كناش��طين، ف��ي إط��ار البحث عم��ا يجمع وال 
يفرق، وع��ن مخرج ألزمة جديدة من األزمات 
التي ال ندري كيف يتم اختالقها بهذه الكثافة 

المدهشة في ثورتنا. 
لك��ن عندم��ا أظه��ر الط��رف اآلخر ف��ي حلب 
االعت��داء على عل��م الث��ورة، وعلى الش��باب 
والجه��ات التي تتبن��اه وتتخذه رمزًا سياس��ًا، 
وقف أغلبنا بحزم في مواجهة هذا االعتداءات، 
الت��ي كان بعضه��ا نظريًا باللس��ان، وبعضها 
عملي باليد والس��الح، إلى أن تالش��ت األزمة 

وانتهت. 
لكن إصرار من اختلق هذه المشكلة باألصل، 
عل��ى الربط بي��ن الناش��طين والمؤسس��ات 
الثوري��ة كليًا باالئت��الف وأحزابه وق��واه، بل 
وبالعلماني��ة والعمال��ة )!!!( جعلهم يتلقفون 
حادث��ة المؤتم��ر الصحف��ي المذك��ورة تلك، 
كش��ربة ماء للظم��آن في الصح��راء، فراحوا 
يحتف��ون بها م��ن أجل إظهار الش��ماتة بعلم 
جدي��د  م��ن  واتهامه��م  وأصحاب��ه،  الث��ورة 
بالوقوف ضد المش��روع اإلسالمي ومعاداته، 
من خالل التساؤل: أين أنتم من هذه الحادثة 

إذًا. 
طبع��ًا ل��م ننتظ��ر كناش��طين وث��وار ه��ذه 
الش��ماتة، وتل��ك التس��اؤالت لك��ي نعبر عن 
إدانتن��ا للحادث��ة، وعل��ى الرغ��م م��ن أنن��ي 
شخصيًا لم أكن مقتنعًا بمطالبة خالد الخوجة 
باالس��تقالة، إال أنني وقعت ب��دون تردد على 
البيان الذي طالب االئتالف باالعتذار، والخوجة 
باالس��تقالة، وذل��ك لقطع الطري��ق على من 
يري��د االصطي��اد بالماء العكر، مم��ن لم يعد 
يش��غلهم من الثورة، إال السعي للتخلص من 

أبنائها وزيادة أعدائها!
نع��م، لقد فش��لت الث��ورة في انتاج مش��روع 
واحد ناج��ز، يوضح هويتها ويش��كل إطارها 
الجامع، ويحدد عنوانها وهدفها، وانتقلت في 
الكثير من مفاصله��ا وإمكاناتها، من الصراع 
م��ع النظام كعدو، إلى التناف��س القاتل غالبًا 
بين قواها، ما أوصل البعض إلى أن الثورة ال 
تتس��ع إال لطرف واحد، له رمز واحد، وعنوان 

واحد. 
إن الق��ول بهذا الحك��م من أي ط��رف، يعني 

بوضوح أن هدفه هو السعي وبالقوة للقضاء 
على بقية األطراف والجه��ات األخرى العاملة 
داخ��ل الث��ورة، وه��ذا يفت��رض أنه س��يقوم 
باالنتقال في الحرب من معركة إلى أخرى مع 
كل ه��ذه األطراف، من أج��ل فرض وتحقيق 
مش��روعه ف��ي النهاي��ة.. أي تمام��ًا كما قالت 

وفعلت داعش. 
إن الرك��ون لتخرصات ح��زب التحرير الملوثة 
للس��مع واألبص��ار، والت��ي راق��ت لفصائ��ل 
صغي��رة وجدت فيها فرصة للتذكير بنفس��ها 
م��ن جديد، ف��ي القول رايتن��ا وال راية أخرى، 
وال  ومش��روعنا  أخ��رى،  دول��ة  وال  ودولتن��ا 
مشروعَ آخر.. وكذلك الركون لموقف أطراف 
وش��خصيات في المعارضة التقليدية، ممن ال 
يقبلون بالتفكير خارج الصندوق الذي وضعوا 
أنفس��هم فيه، بحيث ال يقبلون الثورة، وال أي 
مش��روع دون أن يكون صافيًا حسب رؤيتهم، 

سيؤدي حتمًا إلى الهزيمة للجميع. 
ب��ل حتى إن س��قط النظام ف��ي النهاية، فإن 
المس��تقبل الحتم��ي الذي ينتظ��ر الجميع، إذا 
ما استمر س��ير األمور بهذا الشكل اإلقصائي 
الراف��ض لآلخ��ر والمعادي له، هو مس��تقبل 
إم��ارات وأم��راء ح��رب، وميليش��يات تتصارع 
للس��يطرة على الش��وارع والح��ارات والقرى، 
وس��تكون الصومال وأفغانس��تان وقتها، دواًل 

وردية بالنسبة لسوريا.. 
طبعًا هذا ليس اكتش��افًا، بل حقيقة ال تحتاج 
لذكاء خارق من أجل تصورها وفهمها، بل إن 
م��ا يجب أن يحظ��ى بهذه الدرجة م��ن الذكاء 
فع��اًل، هو أن يفهم الجميع: أن الثورة قام بها 
س��وريون من مختلف االنتماءات والتوجهات، 

وأن الدول��ة - أي دول��ة - ال يمك��ن أن تك��ون 
دولة إذا لم تتس��ع لجميع أبنائها ومكوناتها.. 
مع االعتراف طبعًا بالوقائع التي تش��كل هذه 
الحقيق��ة، وف��ي مقدمته��ا أن الث��ورة قام��ت 
على حامل األغلبية الس��نية، وأن أبرز قواها 

العسكرية هي القوى اإلسالمية. 
لك��ن بالمقابل، س��تصبح ه��ذه الحقيقة فخًا 
خطي��رًا إذا م��ا تحولت إلى ش��عار ش��وفيني، 
وصن��م سياس��ي جدي��د، ال يعت��رف بالوقائع 
األخرى وال يعيه��ا، وفي مقدمة هذه الوقائع، 
أن الحضور الس��ني الطاغي ف��ي الثورة، هو 
نتيج��ة طبيعية لك��ون األغلبي��ة الديمغرافية 
في سورية )سنة(، لذلك فقد كان السنة دومًا 
بمثاب��ة األخ األكبر لبقية المكونات، والحضن 
ال��ذي يحم��ي اآلخري��ن، والحامل الرئيس��ي 

لقضايا الوطن وتضحياته. 
إن تذاك��ي البع��ض حي��ن عم��ل عل��ى رمي 
ش��ركائه من المركب، ظنًا من��ه أن هذا يتيح 
ل��ه التفرد بالمركب، أدى وبس��بب جهله بكل 
ما يل��زم لقيادة هذا المرك��ب، أو عدم قدرته 
بمفرده على قيادته، إلى تضاؤل فرص نجاة 

المركب باألصل..!
واقع خلقه الس��ماح إلمعات ومجانين بتصدر 
المش��هد الواقعي عل��ى األرض، واالفتراضي 
التواص��ل  ومواق��ع  اإلع��الم  وس��ائل  ف��ي 
االجتماع��ي، ما يدل��ل بوضوح، عل��ى الخطر 
الذي يته��دد الثورة كحركة مب��ادئ، ويتطلب 
في الوقت نفس��ه ال��دوس عل��ى مكابح هذا 
الجنون من أجل إنقاذ المركب قبل أن يسقط 

في الهاوية. 

اأعادت حادثة علم الثورة يف املوؤمتر ال�شحفي الذي عقده رئي�ش االئتالف خالد اخلوجة، مع رئي�ش تيار بناء الدولة لوؤي ح�شني االأ�شبوع املا�شي، 
اأعادت اجلدل من جديد حول ق�شية علم الثورة. 

مل يكن ت�شرف لوؤي ح�شني مفاجئًا، فموقفه من ق�شية العلم معروفة م�شبقًا، وكان على االئتالف اأن ال يقع يف هذا اخلطاأ الكبري، واأن ينتبه لهذه 
النقطة، طاملا قرر التفاو�ش والتحاور مع بقية اأطراف املعار�شة )بغ�ش النظر عن املواقف من هذه االأطراف( بدل اأن يت�شبب ت�شرف غري 

م�شوؤول من املنظمني اأو املوظفني بخلق م�شكلة اأخرى جديدة!
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معر�ش للفنانة ال�شورية �شارة �شما يف لندن
ُاف�تتح��ت الفنان��ة الس��ورية س��ارة ش��مّة، 
معرض��ًا في لندن عرضت من خالله تجربتها 
الش��خصية في الص��راع الس��وري. وتعكس 
لوحاته��ا آالم المتضرري��ن، ومحاولة س��ماع 

صوت من لقوا حتفهم في النزاع. 
يتضمن المعرض لوحات حرب أهلية عالمية، 
عدده��ا 16 لوح��ة، بأحج��ام ضخم��ة وأخرى 
صغيرة، عكست من خاللها رؤيتها الشخصية 

سوريتنا - ياسر مرزوق
تلقى الزركلي تعليمه االبتدائي في المدرسة 
الرشدية في بعلبك، لينتقل بعدها مع أسرته 
إل��ى دمش��ق ع��ام 1918 ويتاب��ع تعليمه في 
مكت��ب عنب��ر أعرق م��دارس دمش��ق وخزان 
الطاقات البش��رية والش��بابية ف��ي المدينة، 
وأثن��اء دراس��ته ف��ي مكتب عنبر ش��ارك في 
مظاه��رة جرت لالحتجاج على زي��ارة قام بها 
اللورد بلفور إلى دمشق فاعتقل مع عدد من 
الوطنيي��ن، انتس��ب الحقًا إل��ى دار المعلمين 

بدمشق، وتخرج منها. 
بدأ حياته الوظيفية مدرسًا في مدرسة الملك 
الظاه��ر في أيلول ع��ام 1921، ث��م نقل إلى 
اإلدارة المركزي��ة ب��وزارة » المع��ارف » ع��ام 
1936 فعمل سكرتيرًا لرئاسة التعليم الثانوي، 
وف��ي العام نفس��ه ألقى قصيدته المش��هورة 
بمناسبة ذكرى ميس��لون فاعتبرتها السلطات 
الفرنس��ية ماس��ة بكرامة االنتداب فأخرج من 

الوظيفة وبقي مدة سنتين بال عمل. 
ع��ام 1938 أعيد إل��ى عمله ف��ي وزارة المعارف 
ثم نقل إلى رئاسة الوزراء وعين معاونًا لرئيس 
الديوان عام 1942، ثم رئيسًا لشعبة التدقيق. 

ع��ام 1947 عين مديرًا إلذاعة دمش��ق، وكان 
أول مدي��ر لإلذاع��ة الوطني��ة، وف��ي نهاي��ة 
العام اس��تقال من مديرية اإلذاعة، وفي عام 
1949 عي��ن مدي��رًا للمطبوعات، ث��م عضوًا 
ف��ي مجلس التأدي��ب، ومارس مهم��ة األمين 
الخاص لرئيس الوزراء، وفي عام 1954 عين 
مديرًا معاونًا لمعرض دمشق الدولي، وتنقل 

في مناصب أخرى حتى تقاعده عام 1963. 
تصف الموس��وعة العربية الزركلي بما يلي: 
» عرفته مجالس األدب ومنابر الش��عر شاعرًا 
مجي��دًا يمل��ك ناصي��ة القوافي، فنال ش��عره 
إعج��اب الناس بجمي��ع طبقاته��م، وكانت له 
زمن االنتداب الفرنس��ي على سورية مواقف 
مشرفة، أقض مضاجعهم بلهيب قوافيه، مما 
عرضه النتقام س��لطات االنتداب الفرنس��ي 
مرات كثيرة، وكان طوياًل مديد القامة، أسمر 
البش��رة قوي الش��كيمة حاضر الج��واب أنيق 
اللب��اس، ال يع��رف التزل��ف أو التملق، يتحدث 
من قلبه ويميل إلى مداعبة محدِّثيه، وكانت 
ل��ه أحادي��ث إذاعية كثي��رة خصَّ به��ا إذاعة 
دمش��ق. وكان خبيرًا بخفاي��ا التاريخ الحديث 
لس��ورية يع��رف عنه ما ال يعرف��ه إال قلة من 
الناس بسبب عمله أمينًا عامًا لمجلس الوزراء 

في الخمسينيات ومطلع الستينيات ». 
إضافًة لعمله التعليم��ي واإلداري الناجح كان 

للزركل��ي الي��د الطولى ف��ي العم��ل األهلي 
رئيس��ًا لمجل��س إدارة جمعي��ة المكفوفي��ن 

بدمشق سنواتٍ عدة.
عاص��ر الزركل��ي ش��عراء دمش��ق األربع��ة » 
محم��د الب��زم، خير الدي��ن الزركلي، ش��فيق 
جب��ري، خلي��ل م��ردم بي��ك » وربطت��ه بهم 
عرى الصداقة إال أن ش��عره لم يرق إلى إبداع 
األربع��ة الكب��ار، لكن ميزته أن��ه كان يختزن 
تجارب وحوادث التاريخ في س��وريا من الثورة 
الس��ورية م��رورًا باإلضراب��ات والمظاه��رات 
فضاًل عن أحداث فلسطين الدامية وشجونها. 
جمع ع��ددًا كبي��رًا من قصائده ونش��رها في 
ديوان��ه »دنيا على الش��ام » في بيروت أواخر 
الس��تينات. وله قصائد كثيرة خارج الديوان ال 
تقل أهمية عما ورد في ديوانه من القصائد، 
إن ل��م تفقها والس��يما قصيدته »فجر الرجاء 
» الت��ي نظمه��ا احتف��ااًل من��ه ببداي��ة القرن 
الخامس عش��ر الهجري. ول��م يقتصر إنتاجه 
األدبي على الش��عر ب��ل كانت له مش��اركات 
نثري��ة عالية منه��ا مقاالته الت��ي جمعها في 

كتابه بعنوان » نفثات قلم«. 
عام 1989 توفاه اهلل في دمش��ق حيث ش��يع 
ودفن فيها وأقام النادي األدبي حفل تأبين له 

حضره من تبقى من شعراء وكتاب عصره.

وجوه من وطني
اأول مدير لالإذاعة الوطنية

�شليم الزركلي 1903 – 1989

1903 الآل الزركلي االأ�شرة الكردية االأ�شل. والتي وفد  ولد �شليم بن كامل الزركلي يف بعلبك عام 
جدها االأكرب من اأر�شرورم الرتكية اإىل دم�شق وا�شتوطن فيها منذ اأكرث من مئتي عام، والتي برز منها 

اأعالم يف جمال االأدب والفكر لعل اأ�شهرهم �شاحب االأعالم »خري الدين الزركلي«. 

للمآسي والحرب الطاحنة التي يُدفع ثمنها من 
دماء أبناء الش��عب الس��وري وممتلكاتهم، إلى 
أن تعدت آثاره��ا البعد المحلي، وهو المعرض 
الف��ردي الثاني للفنانة التش��كيلية الس��ورية 

سارة شمّة في لندن. 
وترى ش��مّة أن الفنان ليس بمعزل عما يجري 
ف��ي محيطه، ويحاول ق��در اإلمكان أن يعكس 
فن��ه، وحبه للن��اس، والش��عوب، للحفاظ على 

مكتسباتهم مهما كانت خلفياتهم. 

نا�شطون يفتتحون مركزا ثقافيًا
بادر مجموعة من الناش��طين الس��وريين في 
محافظة القنيطرة إلى تأس��يس مركز ثقافي 
تحت اس��م »مركز زيت��ون الثقافي«. يحتضن 
المركز العديد من النش��اطات الش��بابية، مثل 
الرس��م والخط والتصوير وتقنية المعلومات، 
وذل��ك به��دف تنمي��ة المواه��ب لدى الش��باب 

المنهك بسبب الحرب. 
وواجه��ت القنيط��رة كغيرها م��ن المحافظات 
الس��ورية ضعفا بالعملي��ة التعليمية، وذلك ما 
دف��ع ناش��طين إلقامة ه��ذا المرك��ز الثقافي، 
الذي استهدف جذب الشباب ممن تعلموا مبادئ 

الحاس��وب ونش��اطات فنية مختلفة كالرس��م 
والخ��ط، كم��ا تش��تمل أنش��طة المرك��ز على 
التدري��ب المهن��ي كالخياط��ة وغ��زل الصوف 

والتطريز. 
ويس��تفيد أكث��ر م��ن ثالثمائ��ة ش��خٍص م��ن 
عمر13 عاما وحتى 18 ربيعًا من هذه الدورات 
التي ش��ملت أيض��ا التثقيف الزراع��ي وكيفية 
التعامل مع خالي��ا النحل، باإلضافة إلى أصول 

اإلسعافات األولية. 
ويسعى المش��رفون على هذا المركز الثقافي 
للتفكير في مس��تقبل سوريا وتنمية المواهب 
الش��بابية فيه��ا، من أج��ل إخراج الش��باب من 
أج��واء الح��رب والقتال المس��تمر ودفعهم إلى 

النظر للحياة من زاوية إيجابية. 
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قراءة يف كتاب

د. جورج قرم:
تاريخ اأوروبا وبناء اأ�شطورة الغرب

تقول بع�ش االأ�شاطري اأن اأوروبا هي االأمرية الفينيقية التي خطفها زيو�ش اإىل جزيرة كريت وتزوجها 
التاأكيٍد على االأ�شول امل�شرقية الأوروبا ولغتها وح�شارتها.  ولعل تكرار �شرد  اأطفااًل، مع  واأجنب منها 
املقوالت  هيمنة  من  التخل�ش  العربي  للمثقف  ماوالت  اإال  لي�ش  العربية  االأدبيات  يف  االأ�شاطري  هذه 
العربي  الواقع  يف  فعليًا  رة  متجِذّ ثقافتنا  فت�شبح  العربية،  ثقافتنا  يف  املتوغلة  االأوروبية  واالإ�شكاليات 
وم�شريته التاريخية، التي هي بدورها حتتاج اإىل مزيٍد من البحث النقدي لكْي نعي ماذا حَلّ بنا من 

تهمي�ش يف حياة االأمم ويف �شنع االأحداث، بْل من عدم الوجود، ابتداًء من القرن احلادي ع�شر ". 

كتاب جورج قرم يعد ق��راءة منهجية ونقدية 
لتاري��خ أوروبا بطريقةٍ ال تختصر لب الثقافة 
االوروبي��ة ف��ي االمبريالية واالس��تعالء على 
الش��عوب المس��تعمرة. بل تتجه للكشف عن 
تن��وع الثقافة األوروبية واخت��الف مرجعياتها 
وتناقضها أحيان��ًا، هذه التناقضات التي قادت 
القارة إلى حروب طويلة في كثير من األحيان. 
في قراءت��ه للتاريخ األوروبي يكش��ف جورج 
ق��رم ع��ن المفارق��ة الضخم��ة الت��ي عممها 
األوروبي��ون ع��ن قارتهم، فمثل ه��ذه القارة 
المقسمة إلى شعوب ولغات وثقافات وديانات 
مختلفة للغاي��ة، تخيلت وحدته��ا الحضارية، 
بما فيه��ا نظام قيم موحد، وذل��ك تحت راية 

مفهوم الغرب. 
الغ��رب  يحل��ل ق��رم ظه��ور مقول��ة وح��دة 
التناقض��ات  كل  م��ن  بالرغ��م  وانتش��ارها، 
الكائن��ة ف��ي مجموع��ة الش��عوب األوروبية، 
شارحًا لمسار التاريخ األوروبي بعيدًا عن كل 
سرديات تاريخ أوروبا من قبل كبار المؤرخين 
الفيلس��وف  رأس��هم  وعل��ى  والفالس��فة، 
األلمان��ي الش��هير هيغ��ل فف��ي نظ��ر ه��ذا 
الفيلسوف يجسّد تاريخ أوروبا ارتقاء العقل، 
ما صيّر هذه القارة المحرّك الطليعي لتاريخ 
البشرية. في وقت الحق ساهمت أعمال عالم 

االجتماع األلماني ماك��س فيبر، في تفصيل 
أس��باب ه��ذه العبقري��ة الخاص��ة بالحضارة 
األوروبية، بردها إلى المسيحية، والمسيحية 
البروتستانتية بالمقارنة مع الديانات األخرى 
ف��ي العال��م. ث��مّ م��ا لبث م��ع تط��وّر علم 
اللس��انيات ونظرية األعراق أن كرّس الكثير 
من المفكرين، وعلى رأس��هم إرنس��ت رينان 
فكرة العبقرية اآلرية التي تتسم بها الشعوب 
األوروبية، في مقابل الشعوب السامية -التي 
منها العرب-  والتي تتس��م بعقل غليظ يخلو 

من اإلبداع. 
س��اهمت هذه األف��كار في إقناع ال��رأي العام 
األوروب��ي بعظمت��ه، وعظمة دين��ه، ودفعته 
إلى الخروج من حدوده لغزو العالم وتنصيره، 
ودفعت��ه إلى اضطه��اد الدين اليه��ودي، ألنه 
دين نظرًا إلى ساميّته يعرقل مسيرة أوروبا 
نحو التناغم االجتماعي والتقدّم، وتمّ اتهام 
المؤمني��ن به��ذا الدي��ن بأنه��م رأس��ماليون 
جش��عون، يمتصّ��ون دم��اء الش��عوب، وتارة 
بأنهم اش��تراكيون وشيوعيون خرّبوا النظام 

القائم. 
يس��عى قرم أيضًا إلى تحليل وفهم اس��تيالء 
ه��ذه الق��ارة الصغيرة على مق��درات العالم، 
بعيدًا ع��ن التبس��يطات أو األح��كام النمطية 

المس��بقة، س��واء في تعظيم دور أوروبا في 
التاريخ اإلنس��اني، أو بالعكس أي النظر إليها 
على اعتبارها مجرد قوة ش��ر، زرعت فس��ادًا 

في العالم باستعمارها للقارات األخرى. 
يركز أيضًا على أس��اليب وتقنيات وأدوات بناء 
أس��طورة أوروب��ا ووح��دة الغ��رب، بمكوناتها 
وتبريراته��ا المختلفة، ذلك أننا في المش��رق 
االسالمي قد بنينا أيضًا العديد من األساطير 
متأثرين بتقنيات الثقافات األوروبية في البناء 
األسطوري، وإن الكثير من المقوالت واألفكار 
األس��طورية الطاب��ع التي أدخل��ت في صميم 
ثقافتن��ا العربي��ة المعاصرة متأث��رة بمعظم 
األحي��ان بالمفاهيم والمقوالت األوروبية، بل 
قد تك��ون في بعض األحيان مجرد عكس��ها، 
فتن��درج ف��ي إش��كاليات تاريخية وسياس��ية 
ليس��ت من صنعن��ا كثقافة عربية مس��تقلة، 
بل من نتاج تصدير اإلش��كاليات الغربية عبر 

العالم. 
ك��رّس الكثي��ر م��ن المفكرين الغ��رب فكرة 
العبقري��ة اآلري��ة التي تتس��م بها الش��عوب 
األوروبي��ة، ف��ي مقابل الش��عوب الس��امية - 
التي منها العرب -  والتي تتس��م بعقل غليظ 

يخلو من اإلبداع. 

م�شروع كتاب 
»حكايتنا حكاية، 
حكايات تراثية«

ويعدّ هذا 
المشروع األول من 

نوعه في العالم 
العربي، إذ أطلق 
في مسرح البلد 

بالعاصمة األردنية.
وه��و باللغتي��ن العربية واإلنكليزي��ة، بهدف 
تدوين ثقافة المهجر وذاكرته وإنقاذ الذاكرة 
الش��عبية في ظ��ل الصراعات الدائ��رة، وهو 
حكاي��ات رواها الجئون س��وريون ف��ي لبنان 

ونازحون في مدينة السويداء. 
وُطبع الكتاب في 261 صفحة ضمن مش��روع 
»الحكواتي« بدعم مؤسس��ة »تراث حضاري 
البري��د  ويانصي��ب  الس��ويدية  ح��دود«  ب��ال 
الس��ويدي، وبالتع��اون م��ع ش��بكة »حكاي��ا« 
ممثل��ة بالملتقى التربوي العربي في األردن، 
ومرك��ز المعلومات العربي للفنون الش��عبية 

»الجنى« في لبنان، ومس��رح البلد، والشراكة 
مع مؤسسة »فابيوال« للحكي في السويد. 

وخالل حفل إطالق الكتاب قدم الحكواتي السوري 
نمر س��لمون، المقيم في إس��بانيا، ثالث حكايات 

حبلى باإلسقاطات السياسية واالجتماعية. 

»اأنا الجئ« اأ�شبوع اأفالم 
انطلق��ت في مس��رح القصب��ة بمدين��ة رام 
اهلل فعاليات أس��بوع أفالم، تح��ت عنوان »أنا 
الجئ«، لتسليط الضوء على مصير الالجئين 
الفلسطينيين والس��وريين بعد اندالع األزمة 

السورية قبل أربع سنوات. 
وافتتح األس��بوع بالفيلم الوثائقي »ال سبيل 
للعودة هناك، ي��ا عزيزي« للمخرجة اللبنانية 

من أصل فلسطيني كارول منصور. 
وإلى جانب فيلم »ال سبيل للعودة هناك«، من 
المقرر أن تعرض خالل أس��بوع »أنا الجئ« - 
في الفترة من 12 إلى 19 من الشهر الحالي - 
خمس��ة أفالم طويلة، وأفالم قصيرة جميعها 
عن واقع الالجئين الفلسطينيين والسوريين. 
وم��ن بي��ن تل��ك األف��الم »نحن��ا م��و هيك« 
للمخرجة كارول منصور أيضا، و«ماء الفضة« 

للمخرجي��ن أس��امة محم��د ووئ��ام بدرخ��ان، 
و«العودة إلى حمص« لطالل ديركي، و«بلدنا 
الرهي��ب« لمحم��د األتاس��ي وزي��اد حمصي. 
ومن بي��ن األف��الم القصيرة التي س��تعرض 
فيلم »حص��ار« عن يوميات مخي��م اليرموك، 
ش��ارك في إخراجه 11 شابا، قتل اثنان منهم، 
وفيل��م »أن��ا أزرق« ع��ن الخروج م��ن المخيم 
إلى بي��روت. و«مدين��ة الماله��ي« عن طفل 
س��وري يبيع ال��ورود في بي��روت. و«ميرمية« 
عن »أبو الطيب« الذي عاش نكبة فلس��طين. 
وستُعرض أفالم »أنا الجئ« في مدن رام اهلل 
وجنين وحيف��ا والناصرة، وكذلك في الملتقى 

السينمائي بمدينة غزة في الفترة نفسها. 
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اأكراد اإيران وغياب املواطنة

يف الطريق اإىل بريطانيا
�شوريون عالقون يف كاليه 

الفرن�شية

   إعداد المحامي فارس حسّان

هذه السلسلة بالتعاون مع:

ت
ريا

وح
ق 

قو
ح

تنص الم��ادة 19 من الدس��تور اإليران��ي على ما 
يلي: " يتمتع أفراد الش��عب اإليراني من أي قومية 
أو عش��يرة كان��وا، بالمس��اواة ف��ي الحق��وق، وال 
يعتبر اللون والعنصر أو اللغة وما شابه ذلك سببًا 

لالمتياز " 
كم��ا تنص المادة 48 من الدس��تور عل��ى أنه: " ال 
يج��وز التمييز بين مختل��ف المحافظات والمناطق 
في مج��ال اس��تغالل المص��ادر الطبيعي��ة للثروة 
وتقس��يم  وتنظي��م  العام��ة  الوطني��ة  والم��وارد 
النش��اط االقتص��ادي ف��ي مختل��ف المحافظ��ات 
ومناطق البالد، بحيث يوظف في كل منطقة رأس 
الم��ال واإلمكان��ات الضرورية في ح��دود حاجاتها 

واستعدادها للنمو ". 
إال أنه ومن خالل نظرةٍ معمقةٍ للدستور اإليراني 
نجد أن النص بذاته يقصي مجموعًة بكاملها من 
الس��كان في م��ادةٍ ال يوجد لها مثيل في دس��اتير 
العالم على اعتبار أن التطور من طبيعة القوانين 
حي��ث تنص الم��ادة 12 من��ه عل��ى أن: " المذهب 
الجعفري االثني عش��ري يبق��ى إلى األبد المذهب 

الرسمي إليران وهو غير قابل للتعديل ". 
حي��ن يف��رض الدس��تور اإليران��ي مذهب��ًا أبدي��ًا 
غي��ر قاب��ٍل للتعديل عل��ى جمي��ع المواطنين فهو 
يقص��ي الطائفة الس��نية بكامله��ا باإلضافة إلى 
أتباع الديانات األخرى. ش��أنه بذلك شأن الدساتير 
الدينية نقيض الدس��اتير المدنية، إال أن اإلقصاء 
وغي��اب المواطن��ة يب��دو إضافي��ًا في حال��ة الكرد 
الس��نة على اعتبار أن األكراد الشيعة يعانون من 
الالتكافؤ ف��ي الفرص والتمييز القومي في جميع 
المج��االت الثقافية واالجتماعية واالقتصادية على 
الصعي��د العمل��ي، فبالرغم من أن إي��ران ملتزمة 
بموج��ب االتفاقي��ات الدولية لحقوق االنس��ان بما 
فيه��ا العه��د الدول��ي الخ��اص بالحق��وق المدنية 
والسياس��ية، والعه��د الدول��ي الخ��اص بالحقوق 
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة، واالتفاقية 
الدولي��ة للقض��اء عل��ى جمي��ع أش��كال التميي��ز 
العنص��ري إال أن األقليات في إي��ران وفي مقدمها 
األكراد ظلت تخضع لقوانين وممارساتٍ تمييزية، 

بما في ذلك تقييد الوصول إلى المرافق األساسية 
مثل األراضي، والس��كن والمياه والصرف الصحي 
ومصادرة الممتلكات والحرمان من الخدمات العامة 
وحق العمل في القطاع العام وشبه العام كما في 
القطاع الخ��اص أحيانًا بناًء على إجراء " غوزينش 
" وهو إج��راء انتقائي ذو طاب��ع إيديولوجي معقد 
يتمحور حول المعتقد السياس��ي أو الديني والوالء 
للجمهورية اإلس��المية، بما في ذلك والية الفقيه 

التي تشكل أساسًا للنظام السياسي. 
كم��ا يعان��ي األك��راد في إي��ران التمييز من��ذ أمدٍ 
بعيد، وتقم��ع حقوقه��م االجتماعية والسياس��ية 
والثقافي��ة، وكذل��ك تطلعاته��م االقتصادية، كما 

الكردي��ة  المناط��ق  تتع��رض 
االقتصادي،  والحرم��ان  لإلهمال 
مما يؤدي إلى زي��ادة الفقر، وقد 
واجه األكراد عقودًا من التحديات 
المتصلة بالسكن بدءًا من تدمير 
قراه��م خ��الل الح��رب االيرانية 

العراقية، وصواًل لمش��اكل أكثر حداثة من إهمال 
الدولة إلى اإلخالء القس��ري، كما يُمنع األكراد من 
تسجيل أطفالهم بأس��ماء كردية ذات معاني مثل 
" كسوران، خابات، وريزغار " وغيرها من األسماء 

التي تحمل دالالت كردية واضحة، ويبقى استخدام 
اللغ��ة الكردية ف��ي التعلي��م محظ��ورًا ويتعرض 
م��دراء الم��دارس االبتدائي��ة التي تس��مح بتعليم 
اللغ��ة الكردي��ة للتحقي��ق والمضايق��ات والتهديد 
بإغ��الق مؤسس��اتهم ليص��ل األمر إل��ى االعتقال 
والتعذيب وفقًا لتقرير منظم��ة العفو الدولية عن 
" انتهاكات حقوق االنس��ان بح��ق األقلية الكردية، 

لعام 2008 ". 
كما تس��اق بحق األفراد من األقلية الكردية الذين 
يعب��رون ع��ن أي ش��كل م��ن أش��كال المعارض��ة 
السلمية اتهامات المشاركة في الجماعات الكردية 
السياس��ية المحظورة مث��ل الح��زب الديمقراطي 
الكردس��تاني اإليران��ي، وكوم��اال وبج��اك، ومثل 
هذه االتهام��ات تعزز احتمال تعرضهم لالنتهاكات 
الخطي��رة لحقوق االنس��ان بما في ذل��ك التعذيب 
وعقوبة اإلعدام وذلك وقفًا لتقريٍر لمنظمة العفو 
الدولي��ة أيض��ًا تح��ت عن��وان " إيران توس��يع قمع 

المعارضة ". 
ف��ي الختام، وكما ذكرنا مرارًا ب��أن الدولة المدنية 
وترس��يخ مب��ادىء المواطن��ة هما الحل الس��حري 
للمجتمع��ات المتع��ددة األع��راق واألدي��ان، وهم��ا 
الضام��ن الوحي��د لالس��تقرار والت��داول الس��لمي 
للسلطة وفي غيابهما ستبقى الشعوب المضطهدة 
على موعدٍ دائٍم مع االنتفاض للمطالبة بحقوقها، 
ولع��ل ما حصل في إيران قبل أيام خير دليٍل على 

ذلك. 

يعرتف الد�شتور االإيراين بالتعددية القومية يف البالد وي�شرح ب�شرورة التكافوؤ وامل�شاواة بني مكونات 
املجتمع االإيراين على اعتبار اأن اإيران كانت ومنذ عهود بعيدة موطنًا للعديد من ال�شعوب ومل ُيالحظ 
عرب التاريخ اأن هذه البالد �شكنت من قبل قومية اأو �شعب مبفرده موحد اللغة والثقافة اإطالقًا، اإذ 

يعي�ش يف اإيران اإ�شافًة اإىل الفر�ش، االأتراك االآذريني، االأكراد، العرب، البلو�ش، الرتكمان. 

سوريتنا - عبير آغا

تثن  مل  كاليه،  يف  املعاناة  من  كاملة  اأ�شهر  اأربعة 
خالد عن املحاولة، املرة االأخرية كانت منذ اأيام، 
اإىل  الو�شول  حلم  اأي�شًا،  بالف�شل  باءت  اأّنها  اإال 
بريطانيا ال يبدو بعيدًا بالن�شبة له، ورغم كل ما 
يعانيه اليوم ي�شف ماتبقى له "بع�شة كو�شاية". 

تن�ش املادة 12 من الد�شتور االإيراين على 
اأن: "املذهب اجلعفري االثني ع�شري يبقى 
اإىل االأبد املذهب الر�شمي الإيران وهو غري 

قابل للتعديل".  كما مُينع االأكراد من ت�شجيل 
اأطفالهم باأ�شماء كردية ذات معاين مثل 

من  " وغريها  وريزغار  خابات،  "ك�شوران، 
االأ�شماء التي حتمل دالالت كردية وا�شحة.

وصل خالد )26 عامًا( إلى كاليه وهي مدينة في 
ش��مال غرب فرنس��ا، مقابل��ة لبريطانيا وأقرب 
المدن الفرنس��ية إليها، وكجمي��ع الواصلين إلى 
هن��اك، يطمح خالد بش��ق طريق��ه عبرها إلى 
األراضي البريطانية والحصول على حق اللجوء 
فيه��ا، من خالل البواخر أو الش��احنات المنطلقة 

من ميناء المدينة. 
يروي خالد "غادرت س��وريا منذ تس��عة أش��هر، 
قبل ذل��ك اعتقلت مرتين، المرة الثانية كنت قد 
تخرجت لتوي من كلية الهندسة لكن فرحتي لم 
تكتمل، خرجت بعد 6 أشهر، حينها باع أبي بيتنا 
على عجل وأعطاني ثمنه، وقال لي أنه يريدني 
أن أذه��ب به إل��ى أفضل مكان ف��ي العالم وأن 
أك��ون بخير، وإن كان ل��ن يراني بعد اآلن، بدأت 

حينها رحلتي إلى بريطانيا". 
توج��ه خالد إلى تركيا، وب��دأت رحلته المحفوفة 
بالمخاطر إلى اليونان ثم إلى إيطاليا ومنها إلى 

فرنس��ا، دامت الرحلة قرابة الخمسة أشهر، هو 
اليوم يعيش في)كاليه( بانتظار فرصة الوصول 
إل��ى بريطاني��ا، يش��ير خال��د إل��ى أن "العب��ور 
إل��ى بريطانيا بات أش��د صعوبة مؤخرًا بس��بب 
التش��ديد األمن��ي المكث��ف للش��رطة، وتدعيم 
الس��ياج من قب��ل الحكوم��ة البريطانية وهو ما 
يصع��ب علين��ا الوصول إل��ى المين��اء، إذ يحاول 
الكثيرون القفز فوق هذا الشبك، وأصيب الكثير 
منهم بأذى خالل المحاولة "، ويضيف "رغم كل 
الذل والمصاعب لن استس��لم حتى أصل إلى ما 
أريد، تعرضت للتعذيب واالضطهاد وخرجت من 
المعتقل بأعجوبة، ثم قطعت مسافات شاسعة، 
وعرضت حياتي للخطر، ال يمكنني أن أقف هنا". 
ويش��تكي العدي��د م��ن المهاجرين من انتش��ار 
األم��راض بس��بب الحال��ة المعيش��ية المتردية 
التي يعش��ونها، تبع��ًا لخالد "هن��اك العديد من 
األمراض الجلدية والتنفس��ية المنتشرة، بسبب 
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البرد الش��ديد الذي لم يعتد عليه المهاجرون القادمون من مناطق دافئة، 
إضافة إلى اإلهمال وانعدام ظروف النظافة". 

وفق��ًا ألرق��ام األمم المتحدة فإن ما ال يقل عن 2500 مهاجر غير ش��رعي 
عالق��ون ف��ي كاليه اليوم، وهو ثالثة أضعاف العدد الذي س��جل قبل عدّة 
أش��هر، ومرش��ح لالزدياد بس��بب اس��تمرار النزوح من معظم هذه الدول 
بس��بب الحرب. المهاجرون من جنسيات آس��يوية وإفريقية مختلفة، وتبعًا 

لخالد فإن السوريين يقدرون بثلث أعداد المتواجدين هناك. 
ظروف أكثر من س��يئة يعيشها الس��وريون العالقون، إذ ال تتوفر أي خيام 
أو مس��اعدات من قب��ل الجهات الحكومي��ة، عدا عن هذا فه��م يتعرضون 
لمضايق��ات وتعنيف كبير من قبل الس��لطات المحلي��ة، يوضح خالد "ينام 
البع��ض في بيوت مهجورة فيم��ا ينام آخرون في خيام اش��تروها وهناك 
م��ن ينام ف��ي العراء، ال تتوف��ر حمامات في معظم األماك��ن، حتى ضمن 
المدينة نتنقل عدة مرات، تأتي الش��رطة إلينا وتقول أنه ممنوع أن نبيت 
هن��ا، أي اعت��راض يعني أننا س��نتعرض للض��رب المبرح، نحم��ل متاعنا 
بس��رعة ونتنقل إلى مكان آخر، نتعرض هنا إلى ش��تى أنواع اإلهانة، لم 
أتوقع كل هذه المعاملة السيئة"، ويضيف "كل ما نحصل عليه هو بعض 

المساعدات الغذائية من قبل منظمات أهلية إال أنها غير كافية". 

التعامل الس��يء للس��لطات الفرنس��ية م��ع المهاجرين في ه��ذه المدينة 
لي��س جديدًا، فقد س��بق له��ا أن أجْلت العدي��د منهم وفكك��ت المخيمات 
الت��ي أقاموها، حدث هذا على مدى الس��نوات األرب��ع الماضية، ما عرضها 

النتقادات شديدة من قبل المنظمات الحقوقية. 
الجدير بالذكر أن "لكاليه" الفرنس��ية تاريخ طوي��ل مع طالبي اللجوء إلى 
أوربا بحكم موقعها الجغرافي، حيث بدأ وصول الالجئين إلى هذه المدينة 
منذ أوائل التسعينات إثر سقوط األنظمة الشيوعية في عدد من دول أوربا 
الش��رقية، وامتد إلى أواسط التسعينيات حين وصل إليها الجئون فروا من 
حرب يوغس��الفيا الس��ابقة، إال أنها ومنذ بداية القرن الحالي تشهد تدفقًا 
لالجئين من أكراد وعرب وأفغان وأفارقة، ليعيشوا ظروفًا من المعاناة لم 

تنته حتى اليوم. 

وإذا نظرنا للموضوع من ناحيةٍ أخرى، يتبين 
لن��ا أن هناك عوام��ل من الممك��ن أن تضاف 
إل��ى المبادىء الحقوقية الت��ي تحث الحكومة 
األلمانية على استقبال الالجئين، فمع بدايات 
الربيع العرب��ي بدأ التداول ع��ن حاجة ألمانيا 
ل250 أل��ف الج��ىء م��ن دول الربي��ع العربي 
وذلك لتعوي��ض النقص في اليد العاملة بعد 
تحسن األوضاع االقتصادية في روسيا وعودة 
الكثير من الالجئي��ن الروس إلى بالدهم مما 
جع��ل الكثير م��ن قطاعات األعم��ال في حال 

عوز لليد العاملة. 
إال أنه وبعيدًا عن األس��باب، تبقى ألمانيا من 
أفضل وجهات اللجوء، فعندما يصل الالجئون 
الس��وريون إل��ى ألماني��ا، يتم إرس��الهم أوال 
إلى م��ا يس��مى ب "مراكز االس��تقبال"، حيث 
يبقون هناك لفترة قد تصل إلى ثالثة أشهر. 
وف��ي وقت الحق، يتم توزيعه��م وفقا لنظام 
الحص��ص الثابت��ة عل��ى الوالي��ات األلماني��ة 
حس��ب إيراداته��ا الضريبي��ة وعدد س��كانها. 
وبعدها تقوم الواليات بتوزيع الوافدين الجدد 

على المدن والبلديات. 
م��ع  األلماني��ة  الس��لطات  تعام��ل  ويختل��ف 
الالجئين الس��وريين حس��ب كيفية قدومهم 
إلى ألماني��ا، فالالجئ��ون الواف��دون في إطار 
برام��ج الحصص المتف��ق عليه��ا، يحصلون 
مباش��رة على إقامة لمدة س��نتين. في حين، 
يجب عل��ى الس��وريين القادمين إل��ى ألمانيا 
بطرق غير شرعية تقديم طلب لجوء وانتظار 

ما ستسفر عنه اإلجراءات اإلدارية. 

االإقامة يف املانيا: 
القانون األلماني شديد التعقيد لناحية اإلقامات 
الت��ي يمكن أن يحص��ل عليها األجان��ب، ومنها 
اإلقام��ات المؤقت��ة والدائم��ة، إقام��ات بغرض 
الدراس��ة والعم��ل، إقام��ات ل��م ش��مل العائلة 
اإلنس��اني.  أو  السياس��ي  اللج��وء  وإقام��ات 
الالجئون السوريون الذين وصلوا إلى ألمانيا أو 
ف��ي طريقهم إليها يحصلون بش��كل عام على 
إقامات ألسباب إنسانية استنادًا إلى بنود حماية 

الالجئين وهي عدة أنواع. 
حي��ن يدخل الالجىء الس��وري إل��ى ألمانيا فإن 
الدائ��رة االتحادي��ة للهج��رة والالجئي��ن تمنحه 
اإلقامة استنادًا إلى البند 25 من قانون اإلقامات 
األلماني وبالتحديد على إحدى اإلقامات التالي:

- اإلقام��ة بن��اءً عل��ى البن��د 25 الفق��رة 1 من 
قانون اإلقام��ة األلماني. وهي إقامة تمنح لمن 
ت��م االعتراف ب��ه كالجئ سياس��ي ألنه مالحق 
سياس��يًا اس��تنادًا إلى المادة 16 آ من الدس��تور 

األلماني. 
- اإلقام��ة بناءً عل��ى البند 25 الفق��رة 2 الخيار 
األول م��ن قانون اإلقام��ة األلماني. وهي إقامة 
تمن��ح لم��ن ت��م االعتراف ب��ه كالجئ بحس��ب 
اتفاقي��ة جني��ف الخاصة بوض��ع الالجئين لعام 
1951 والت��ي تن��ص على ع��دم ج��واز ترحيل 
الالجئي��ن ألنه��م يتعرض��ون للمالحق��ة ف��ي 
بلدهم بس��بب دينه��م أو عرقه��م أو قوميتهم 
أو قناعاته��م السياس��ية أو انتمائهم لمجموعة 

اجتماعية معينة أو بسبب جنسهم أيضًا. 
كال اإلقامتين المذكورتين أعاله تمنح الشخص 

اإذهب اإىل اأملانيا..
اأف�شل مكان لالجئ 
حتى االآن

اأملانيا جنة اللجوء بالن�شبة لل�شوريني، الدولة الرائدة يف جمال حقوق االإن�شان يف العامل، والتي تقود وتوجه 
وتوافر  االقت�شادي  لتقدمها  باالإ�شافة  التاريخي،  فرن�شا  دور  متلًة  االإن�شان  حلقوق  االأوروبي  الد�شتور 

فر�ش العمل هذه العوامل جمتمعة جتعلها وجهًة لل�شوريني الذين يدخلون اأرا�شيها مبختلف الطرق. 

الحقوق القانونية ذاتها. فيحق لحاملها الحصول 
على وثيقة سفر لالجئين باإلضافة إلى تصريح 
إقامة لمدة ثالث س��نوات وبع��د مضيها يحق له 

الحصول على اإلقامة الدائمة. 
- اإلقام��ة بناًء عل��ى البند 25 الفق��رة 2 الخيار 
الثاني من قان��ون اإلقامة األلماني. وهي إقامة 
تمن��ح لمن ت��م االعتراف بحقهم ف��ي الحصول 
على حماية مس��اندة ألن حياتهم أو س��المتهم 
معرضة للخطر في بلدهم بس��بب اندالع حرب 

فيها على سبيل المثال. 
وتمن��ح هذه اإلقامة لمدة أقصاها ثالث س��نوات 
ويمك��ن تمديده��ا إذا لم تلغ الدائ��رة االتحادية 
للهجرة والالجئين س��بب حص��ول الالجئ عليها 
ف��ي حال تغير نظام الحكم في البلد األم أو في 
ح��ال زال الخطر في��ه أي أصبح بل��دًا آمنًا. يحق 
للش��خص الحصول عل��ى اإلقام��ة الدائمة بعد 
إقامته لمدة س��بعة س��نوات في ألمانيا إذا حقق 
عددًا من الش��روط ومنها تعل��م اللغة األلمانية 
)إثبات المشاركة بدورة االندماج( وعدم االعتماد 
على المعونات االجتماعية في نفقات المعيش��ة 
وتس��ديد رس��وم التأمين التقاعدي لمدة ال تقل 

عن 60 شهرًا. 
الكالم السابق عن اإلقامة تحت بند الحماية هو 
كالم نظ��ري بحت إذ أنه لم ترج��ع أي دولة من 
دول االتحاد األوروبي مقيمين على أراضيها إلى 
بالدهم حتى بعد زوال أسباب الخطورة باستثناء 
حالة ضيقة جدًا طردت فيها الحكومة الهولندية 

عددًا من الالجئين ألسباب أمنية بحتة. 
إل��ى جان��ب الح��االت الس��ابقة أق��رت الحكومة 
الس��تقبال  اتحادي��ة  برام��ج  ثالث��ة  األلماني��ة 
الوالي��ات  برام��ج  إل��ى  باإلضاف��ة  الس��وريين، 
الس��تقبال الس��وريين ف��ي ألماني��ا المخصص 
للس��وريين المقيمين في ألمانيا والراغبين في 
إحض��ار أقاربهم إليها ش��رط أن يؤمن��وا كفالة 

بنفقات معيشتهم فيها. 

ما ال يقل عن 2500 مهاجر غري �شرعي عالقون يف كاليه ثلثهم من 
ال�شوريني، منهم ينام يف بيوت مهجورة فيما ينام اآخرون يف خيام ا�شرتوها 

وهناك من ينام يف العراء، ال تتوفر حمامات يف معظم االأماكن.

  المحامي نعيم اليماني
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�شبعة �شم و23 ملم

سوريتنا - مخيم اليرموك - فارس العايدي
ده��ش الطبي��ب حين وصل��ت األم الحامل إلى بقايا المش��فى، وقالت ل��ه إنها في 
المخاض، أين هو الحمل ليكون هناك مخاض؟ بطنها صغير ووجها نحيل وال تسير 
كما تفعل النس��اء قبل الوالدة؟ أصرت مع زوجها عل��ى أنها في المخاض ففحصها 
الطبيب وس��مع نبضات قلب خافتة من بطنها، فس��ارع بتجهي��ز ما بقي من غرفة 

العمليات.
ولد محمد وهذا اس��م مؤقت له، لم تفكر العائلة الصغيرة بعد باالس��م المناس��ب 
للمولود الذي ال يعرفون إن كانت س��تكتب ل��ه الحياة أم ال، فطفل بهذه المقاييس 
م��ن النادر أن يكم��ل الطريق، فكي��ف إذا كان مولودًا في أرض يم��وت فيها الكبار 
جوعًا وعطش��ًا وقصفًا؟ ليس من الس��هل عليه المقاومة، لكن كل شيء بأمر اهلل، 
قال الطبيب بعد أن انتهى من العملية، والدة سهلة وسلسة، لم تحتج إلى أي جهد، 

خرج الطفل خالل ثوان، بكى، ثم نام.
ش��هد المخيم خالل الش��هر األخير فقط خمس حاالت والدة، محمد هو أقلهم وزنًا 
واصغره��م حجمًا  وأصغرهم أماًل، يس��تمر الس��كان في اإلنج��اب رغم التحذيرات 
الت��ي يطلقها الطبيب من أن المواليد قد ال يعيش��ون، ينبه إلى ضرورة اس��تخدام 
موان��ع الحم��ل، يذّكر ب��أن الطعام ش��حيح والمخي��م فقير، لكنهم يس��تمرون في 
اإلنجاب رغم هذا وال يس��تمعون إليه، يحاول أن ينصحه��م بتأجيل الحمل، لكنهم 
يُبكرون ويس��رعون فيه كلما زادت النصائح، يغضب الطبيب ويتسمر في عمليات 
ال��والدة التي أتقنها مؤخرًا، فه��ذا ليس اختصاصه األول، لكن الظرف الحالي جعله 

يعمل في جميع االختصاصات الطبية التي لم تكن تخطر على باله.
لم يس��تطع والد محمد أن يحصل على أي مس��اعدات غذائية هذا األس��بوع، وحتى 
إن حصل فلن يكون هناك حليب لألطفال في الحصة المسماة كرتونة، رز وعدس 
ومعكرونة وبعض الزيت والسكر، سيكون السكر مفيد قال األب، فيما خالفته األم، 
فالسكر المنحل في الماء لن يقوي عظم المولود، سيحميه فقط من اليرقان الذي 
كان ق��د قضى على مولود جارتهم الش��هر الماضي، الكرتون��ة بعيدة عن متناول 
العائلة، فال وثائق رس��مية تثبت وجودها أصاًل، قال المش��رف على عملية التوزيع 
في بلدة يلدا لألب الحديث، أين دفتر العائلة وأين ش��هادة الوالدة؟ ال شيء من هذا 
مع األب الذي يس��كن مخيمًا محاصرًا، قال لها الس��كر مفيد س��ترين إنه س��يغذيه 

ويقويه.
ينام محمد كثيرًا كغيره من األطفال، ترقبه أمه وتطلب أن يطول نومه أكثر، فحين 
يس��تفيق سيبكي كثيرًا، ال حليب لديها فهي مصابة بالجفاف، قالت لها الجارات إن 
األمر طبيعي، فليست كل النساء كثيرات الحليب، وبعضهنّ يفقدنه من الرعب أو 
الحزن أو المرض، وهي تحمل كل األسباب التي تجعل صدرها فارغًا منه، قلن لها 
إن الحل بس��يط سترضعه الجارات المرضعات القريبات والبعيدات، ريثما »يفرجها 

اهلل«، وليكن له أخوات وأخوة في الرضاعة في كل بيوت المخيم.
اليوم تقف أم محمد، وهي أم ألربعة أطفال في طابور على أحد المطابخ الخيرية، 
يتعجب المصطفون مما تحمل بين يدها، ما هذا الذي يصدر هذا الصوت، سرعان 
ما يدركون أنه صبي ولد في الحصار، لعائلة فلس��طينية فرت من مخيم السبينة، 
ووصل��ت إل��ى اليرم��وك لتنجب طفاًل جدي��دًا ينتظر م��ع أخرين نهاي��ة هذا الصف 

الطويل. 
إن الحل بس��يط سترضعه الجارات المرضعات القريبات والبعيدات، ريثما »يفرجها 

اهلل«، وليكن له أخوات وأخوة في الرضاعة في كل بيوت المخيم

هذا وجه ممد بعد �شاعات 
من والدته يف خميم الريموك 

جنوب دم�شق، من اجلبهة 
حتى الذقن ال�شغرية �شبعة 

�شم و23 ملم فقط، فيما 
يبلغ وزنه اأقل من كيلوغرام 

بغرامات قليلة، مل ياأكل 
كثريًا بعد منذ اأن خرج 
للعامل ليزيد من اأعباء 

والديه، فهو لن ي�شاهم 
يف زيادة ح�شة العائلة من 
امل�شاعدات الغذائية التي 

توزع على �شكان املخيم، ولن 
ي�شجل على دفرت العائلة، 

ب�شبب احل�شار امل�شتمر منذ 
عامني على املخيم.

1992  /  4  /  28
نزل وزني بشكل ملحوظ، 
وأصبحت هزياًل، وبدا أنني 

أعاني أمرًا، هناك احتماالن: 
األول زيادة نسبة السكر، 

الثاني انهيار الراتب الغذائي، 
فالحريرات خّفت مع انعدام 

اللحمة والفواكه، ولكن ليس 
عليَّ وحدي، بل على الجميع، 

إذًا هناك مرض ما. 
1992  /  4  /  30

ج��اء إل��ى جناحن��ا لإلقام��ة ب��ه الصحاف��ي أنور ب��در من 
الدريكيش، وقد فتش��وا أغراضه وه��و قادم إلينا، فادعوا 
أنه يحمل رس��ائل، فأنزلوه إلى المنفردة، وحلقوا شعره. 
والحقيقة أنهم عثروا على كيس مليء بالهدايا.. مس��ابح 
من حب التمر وميداليات ومس��ابح من ح��ب الزيتون. هذا 

اليوم خرج من الزنزانة، وجاء إلى جناحنا. 
جلست معه وروى الحادثة التالية: منذ شهر جاء من تدمر 
ش��خص اس��مه حس��ن أو حس��ين زينو من حم��اه، يحمل 
الدكتوراه في البيولوجيا من إح��دى الجامعات األمريكية، 
منذ وصوله اعتقل عام 1987 أو 1988، سِيق إلى تدمر، 
وأثن��اء التنف��س أو أثناء الذهاب للحم��ام فتكوا به وألقوه 
أرض��ًا وضرب��وه بالكابالت، إح��دى الضرب��ات قلعت عينه 
اليمن��ى، بعده��ا بم��دة فقد عقل��ه، وهو إل��ى اآلن يقوم 
بحركتي��ن ال إراديتي��ن، وهما: 1 - الوقوف ج��وار الحائط 
وظه��ره للجمي��ع، والبش��كير ف��وق رأس��ه. 2 - الجل��وس 

والركوع على ركبتيه، واضعًا صفحة خده على األرض. 
1992  /  5  /  1

لفتت نظري مقالة ش��املة للمفكر محم��د إقبال مترجمة 
ف��ي / اآلداب األجنبي��ة / ح��ول تجدي��د الفك��ر الديني في 
اإلس��الم. ينطل��ق إقبال م��ن اإلب��داع العلم��ي. يقول إن 
أرس��طو صاحب تفكير عقلي مجرد، وإن التفكير العقلي 
اإلس��المي تجريب��ي. فالنظ��ام ق��ال إن الش��ك بداية كل 
معرفة، واب��ن حزم قرر أن الحس أصل من أصول العلم، 
أم��ا ابن تيمية فقال إن االس��تقراء هو الطريقة الموصلة 
إل��ى اليقين، ولذا ف��إن التفكير العربي اإلس��المي يعتمد 

على التجربة والمالحظة. 
البيروني كش��ف ع��ن زمن االنفعال، والكندي عن تناس��ب 
الح��س مع الداف��ع، والمنه��ج التجريب��ي الذي ينس��ب إلى 
فرنس��يس بيكون أخ��ذه بالواقع عن س��لفه روجر بيكون، 
وهذا بدوره أخذه عن ابن الهيثم األندلسي وكتابه المناظر. 
هناك الطوس��ي نصر الدي��ن 1201 – 1274 قلب نظرية 
إقلي��دس ع��ن الخطي��ن المتوازيي��ن على أس��اس الفراغ 
الم��درك، فعدل عن ذلك، ووضع أس��اس الحيِّ��ز الزائد أو 
الف��راغ الفوقي، وهن��اك البيروني الذي رأى فس��اد الرأي 
بثب��وت الك��ون، ورأى أن الثاب��ت يتغي��ر. وأن الكون ال في 
حال��ة وج�ود بل في حال��ة صيرورة إلى وج��ود. البيروني 

فلكي. طبيب. مؤرخ. فيلسوف توفي 1408م. 
ويتابع إقبال الخوارزمي في نقل الرياضيات من الحس��اب 
والتع��داد إل��ى عل��م الجبر. أما اب��ن مس��كويه فبحث في 
التسلس��ل المنطقي لتحول النبات إل��ى حيوان، والحيوان 

إلى إنسان. توفي 421ه�. 
يب��دو أن العقل العلم��ي التجريبي العربي اإلس��المي لم 
يكن مس��تقياًل. ألم يكتشف ابن النفيس الدورة الدموية، 
وأب��و بكر الرازي وجابر بن حيان، وابن س��ينا ألم يوجدوا 
الطب الس��ريري. وعمر الخيام، وابن الراوندي، وابن أبي 
صبيع��ة أل��م يكونوا رواد إب��داع. لم يكن العق��ل العربي 
اإلسالمي مستقياًل في »الرياضيات، في الطب، والصيدلة 

والكيمياء والهندسة.« 

تاريــخ مــن ال تاريـخ لهـم
يوميــات �شــجني

  مذكرات أحمد سويدان



23

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
 ع

در
ص

  ت
ة   

عي
بو

أس
    

    
    

    
   2

01
5  

يار
1 أ

7 |
  )1

91
د )

عد
  ال

|  
عة

راب
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

س
نا

العنيد جاك.. �شهيدًا حتت التعذيب

التهمة: معلمة

سوريتنا - دير الزور - أحمد عبد اهلل
بهدوٍء شديد، يحمل الشمعة المضيئة، ويتجه إلى أحد الرفوف ليحضر 
ل��ك الكتاب ال��ذي طلبته، رفوف يحفظها نهارًا ع��ن ظهر قلب فال يجد 
عن��اًء في تتب��ع محتوياتها حين يحل الظالم، إنه ج��اك العبد اهلل الذي 
أل��ف الظالم في مكتبت��ه "الكواكبي" وإعتاد عليه، أقنعت نفس��ي بأن 
عطاًل ما س��بب انقطاع الكهرباء عن مكتبته، وهي أش��هر مكتبات دير 

الزور وأقدمها. 
بعد أشهٍر من التردد عليه، عرفت أن الظالم الذي يحيط بالمكتبة كان 
يعبر عن أول وأجمل حالة عصيان مدني في دير الزور، بدأها منفردًا، 
قبل الثورة بس��نوات، ألن ج��اك العبد اهلل "العني��د" رفض دفع فواتير 

الكهرباء الجائرة التي كانت تفرض عليه. 
وحين جاء بعد ذلك أمرٌ بإغالق المكتبة ألنها تلتهم بضع س��نتيمترات 
م��ن الرصي��ف، أغلق ج��اك المكتبة واحت��ل الرصيف، وص��ارت الكتب 
والصح��ف تعلق على واجهتها مزينة بخيط يتدلى من األعلى، يتأرجح 
عليه حنظلة موليًا ظهره للمارة، كما رس��مه ناجي العلي قبل سنوات. 
تق��رأ عل��ى الواجهة أيضًا عب��ارات يكتبها ج��اك بيده، ش��عارات تتغير 
مفرداته��ا ولكنها تظل ت��دور في فلك الحرية، قصاص��ات تتناثر أمام 
المكتب��ة وعلى بعد أمت��اٍر منها، أمتاٍر فقط، وكت��اب الكواكبي "طبائع 
االستبداد" الذي يتصدر الكتب المعروضة، يشجع الجميع على قراءته، 

يبيعه بسعر التكلفة. 
حنظلة والشمع األحمر الذي ختمت به المكتبة، كانا محفزًا للعديد من 
الش��بان للتقرب من جاك، وتحمل "نزقه وعصبيته"، لتبديد الغموض 
ال��ذي يحيط به، كرجٍل يتحدى "التنين"، يتعرفون عليه أكثر، يدركون 
طيبت��ه، ثقافته فال يفارقونه بعدها، ربما كانت المكتبة هي وس��يلة 
الضغ��ط األخي��رة على جاك من قب��ل النظام، لذلك عاقب��وه بإغالقها 
بحج��ة واهي��ة، فكان لس��ان حاله يق��ول "ال أش��ياء أملكه��ا لتملكني" 
ويواصل تحدي النظام في دس المنشورات داخل الجرائد التي يوزعها، 

وال يمنعه من إشهارها سوى خوفه على مرتاديه. 
كان جاك يصدر منش��ورات باس��م مرصد الكواكبي لحقوق االنس��ان 
بدي��ر الزور، بالتعاون بينه وبين ش��خص آخر - بحس��ب ما كان يذكر 
لم��ن يخصهم بها - كانت المنش��ورات تتمحور ح��ول الحريات وحقوق 
االنس��ان، باإلضافة إلى مواضي��ع أخرى تهدف إل��ى تحريض األذهان 
عل��ى التس��اؤل والتفكي��ر، ال يجلس إال حي��ن تكتمل حلق��ة أصدقائه 
حوله وبينهم إبريق ش��اي، يده ال تكاد تسدل حتى يعود ويرفعها، يده 
التي يس��تخدمها للنداء على الرائح والغادي للمش��اركة في كوب شاي 
مس��ائي. كان مسيحيًا في وسط مس��لم، وماركسيًا في وسط مؤمن، 

وكان محبوبًا من الجميع فحين تجلس معه، تتذكر أنك انسان قبل أن 
تكون أي شيء آخر، يبتسم حين يناديه أحد أصدقائه الشبان "شيخي". 
ظل جاك على حاله ثورة متقدة.. منفردة في قلب شارع "حسن الطه" 
أهم ش��وارع دير ال��زور، إلى أن انطلق��ت ثورة الحري��ة والكرامة، لم 
يخرج جاك من المس��اجد مع الش��بان الثائرين لكنه س��ار معهم، وفي 
مقدمتهم باتجاه س��احات الحرية. في الوق��ت الذي نأى فيه الكثير من 
المثقفين الماركسيين عن الس��احات ألسباب مختلفة، خالفهم ووضع 
يده بيد الش��باب الثائرين هاتفًا للحرية. وحين أحجم معارضو النظام 
القدام��ى عن النزول إلى الس��احات خوفًا على حياته��م خالفهم فكان 

يُشاهد في كل مظاهرة أو اعتصام. 
النقط��ة المفصلية في حي��اة جاك كانت يوم بدأ تدخ��ل الجيش لقمع 
االحتجاج��ات ف��ي دي��ر ال��زور، غ��ادر اآلالف م��ن الث��وار والمعارضين 

والمنظرين ووو.. وبقي جاك. 
رفض مغادرة دير الزور وأقام في المدينة يس��اعد قدر استطاعته في 
إغاثة الناس، كان وجوده مخرزًا في عين الطاغية، ظل طوال السنوات 
الماضي��ة محاطًا بالش��بيحة والدف��اع الوطني وعناص��ر األمن وعيون 
المخبرين، ولم يه��ادن. "هذه ثورتي" من المؤكد أن جاك "العنيد" هو 
الوحي��د الذي كان يجرؤ أن يتبناها علنًا ويظل متش��بثًا بها وهو يقيم 
ف��ي مناطق النظام، ويردد "ه��ذه ثورتي" اعتقل ث��الث مرات، آخرها 
منذ سبعة أش��هر، االعتقال األخير هو االعتقال المر، ألن جاك لم يعد 

بعدها، مات الشيخ جاك بن جورج يعقوب عبداهلل تحت التعذيب. 

سوريتنا - مصطفى حسين
ل��م نك��نْ نتوّق��ع أن يك��ون بالب��اب مصيبة 

ستحلُّ علينا. 
ب��ادر »أحم��د« أح��دُ طاّلب��ي ف��ي المرحل��ة 
اإلعداديّ��ة إلى فتح��هِ، وارتبك ج��دًّا عندما 
ش��اهد أح��د عناص��ر »الحس��بة« التابعي��ن 
لتنظيم الدولة، يس��أله إن كان هنالك نس��اء 
داخل الم��كان. وبكثيٍر من الخ��وف والتلعثم 
ردّ أحم��د نافي��ًا، عندها دخل ه��ذا العنصر، 
وقبل أن أتنبّه لوجوده، رآني أعمل كاش��فة 
الوج��ه، فث��ارتْ ثائرته واس��تدعى مرافقيه 
على الف��ور، واقتادونا إلى المركز الرئيس��ي 

لما يُسمّى »الحسبة« دون أن يصغوا لنا. 
هن��اك، لم يك��ِن التحقيقُ الذي ُأج��ِري معنا 
مختلفًا عن التحقيقات التي تجري في األفرع 
األمنية، فهي تحوي الّطابع ذاته وربّما أسوأ. 
بعد أن فصلون��ا عن بعضنا للبدء بالتحقيق، 
بادروا بسؤالي حول ماذا كنّا نفعل في هذه 
»الخل��وة غير الش��رعيّة«، أخبرْتُه��م بأنّنا 
نق��وم بنق��ل المكت��ب ِإْذ ال أس��تطيع القيام 
بهذا العمل وحدي، لكنّ الشخص ذاتهُ الذي 
اس��تدعى العناصر ق��ال بأنني أك��ذب، وأنّه 

شاهد »أحمد« مفتوح األزرار، بينما شاهدني 
أرقصُ في الداخل!!. 

ال يُق��دِّرُ حجم هذه الطعن��ة إاّل من عايش 
ه��ذه الحادثة، كان��وا ي��ودّون الضغط عليّ 
ألعترف بم��ا لم يحدْث، ولم أك��ن قد عرْفتُ 

بعد ما فعلوه بالطالبين. 
بعد سويعاتٍ قليلة اتّصلوا بأخي الذي حضر 
على الف��ور، وأخبروه بأنّن��ي ُكنْتُ أمارسُ 
»الزّن��ا« في خلوت��ي غير الش��رعيّة، وهذا 
م��ا اعترف ب��ه الطالبان، ثمّ خرج��وا تاركين 
»المس��دس« على الطاولة في إش��ارة ألخي 

بأن »يقتلني«. 
تفهّم أخي ما حدث، وعرف من خالل حوادث 
سابقة كيف يقومون بإلباس الجرم لشخص 

بريء ليتخّلصوا منه. 
بعد نصف س��اعةٍ عادوا وهم يؤنّبون أخي، 
ِإْذ كي��ف له »أاّل ينتقم لش��رفه«، لكنّه حاول 
محاورتهم فلمْ يسمعوه وطردوه على الفور. 

ف��ي ه��ذا الوق��ت، كان��وا يقول��ون للطفلين 
بأنّن��ي اعترْفتُ بكّل ما حدث، مس��تخدمين 
ذات األس��لوب ال��ذي اس��تخدموه ض��دّي، لم 
يعترف��ا بش��يء، فسُ��جنّا لثالث��ة أي��ام م��ع 

استمرار التحقيقات. 
اس��تدعاني  الثالث��ة  األي��ام  مض��يِّ  وبع��د 
القاض��ي، فقصصْ��تُ علي��ه كّل م��ا حدث، 
وعندم��ا لم يج��د أيّ دلي��ل يدينن��ي، أطلق 

سراحي. 
وبعد أسبوع جلدوا الطفليْن أربعين جلدًة ثم 

أطلقوهما. 
ل��م تكنْ مأس��اتي خالل ه��ذه الحادثة تقدر 
مقارنة بانقس��ام الناس في تصنيفي، فقّلة 
هم الذي��ن يعرفون كذب التنظي��م وأفعاله، 
بينما اآلخ��رون يكررون ما أش��اعه التنظيمُ 
عنّي في المدينة، لقد قضوا على مستقبلي. 

 نقاًل عما تعرّضتْ له إحدى المعّلمات 
في مدينة الباب. 

ولد جاك عبد اهلل 
لعائلة أرمنية في 
مدينة دير الزور، 
تلقى تعليمه في 
مدرسة الكبوشية 
بالمدينة ولم يكمله، 
بقي أعزب طوال 
حياته في مكتبته 
"الكواكبي"، توفي 
بعمر ناهز السبعين 
تحت التعذيب في 
سجون النظام 
السوري بتاريخ 12 
أيار 2015

كان ذلك يف ال�شيف الفائت، عندما فر�ش تنظيم الدولة اإغالق املكاتب التعليمّية يف كّل املناطق اّلتي 
ي�شيطر عليها، قبل بدء امتحان طاّلب ال�شهادات. ومنع التدري�ش باأّي �شكل، مكتفيًا« بدوراتِه ال�شرعّية«. 

وكان علينا كمعّلمني اأن نتابع هذه املهّمة �شّرًا، فاأن�شاأنا مكتبًا يف منطقة بعيدة اإىل حدٍّ ما عن تواجد 
عنا�شر التنظيم، وا�شتمّرْينا يف العمل حتى انتهت االمتحانات، حينها ا�شتعْنُت بطالبني لنقِل معّدات 

املكتب اإىل مكاٍن اآخر، واأثناء عملنا ُطِرق الباب. 
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أيضًا باسل األسد لكن هذه المرة هو المطار الذي 
يحمل اسمه في الالذقية، المطار سيستقبل أول 

طائرة أوربية تصل سوريا بعد سنوات من انقطاع رحالت نقل 
الركاب إلى سوريا من أوربا، الشركة هي »اوتولوكس« التي 

ستسير رحالت منتظمة إلى »عروس الساحل« ابتداًء من يوم 
األحد 24 ايار، من كييف العاصمة األوكرانية، يأتي هذا بعد 

أن انطلقت من دمشق شركة طيران خاصة جديدة تحمل اسم 
»فالي داماس«، ليطير النظام كيفما شاء إلى بغداد وبيروت 

وطهران محماًل بما شاء من أسلحة وعتاد وأموال، فيما العالم 
»الحر« يحدثنا عن عقوبات ومقاطعات وتدريب ودعم موجه 

للسوريين، فأي سوريين يقصد هذا العالم؟

اأحمر

اأخ�شر

برتقايل

ندد االئتالف لمرتين خالل يوم واحد بتصريحات لؤي 
حسين التي وجد فيها »حقدًا على ثورة الشعب السوري 

وشهدائه األبرار«، حيث انبرى سالم المسلط في منشور طويل 
للحديث عن الرجل الذي جرحه من خالل ما قال في لحظة 

»خصوصية« مع مراسل صحفي، ورأى المسلط أنها تقطع 
»الجسور« التي يحاول االئتالف بناءها مع قوى المعارضة، والسؤال 

األحمر للسيد مسلط ولالئتالف: بماذا إذًا تناقشتم مع حسين قبل 
المؤتمر الصحفي؟ عن ماذا تحدثتم معه ومع نائبه منى غانم 

التي كانت قد التقت بالخوجة قبل أشهر في اسطنبول؟ ماذا كان 
موضوع الحديث؟ الطقس في تركيا مثاًل؟ أم الثورة والشعب 

والشهداء! ربما كان الحديث هو باسل األسد.

تأهل الشاعر السوري مصعب بيروتية إلى 
المرحلة األخيرة من برنامج أمير الشعراء، 

حيث يشارك بيروتية مع ستة شعراء عرب في النهائيات، 
كالسوري الوحيد الذي وصل لهذه المرحلة، وكان قد تأهل 

بشكل مباشر في المراحل السابقة من البرنامج الذي يقدم 
عبر تلفزيون أبو ظبي، وهو واحد من أهم البرامج التي 
تعرّف المشاهدين في العالم العربي على شعراء شباب 

جدد من أمثال المصري هشام الحخ.

سوريتنا برس
أقامت مؤسس��ات أهلية داخل مخيم اليرموك المحاصر، في جنوب دمش��ق 
معرضًا فينًا خاصًا في الذكرى السابعة والستين لنكبة الشعب الفلسطيني، 
وق��ال المجلس المدني في المخيم إن المعرض أقيم تحت ش��عار »العودة 
ح��ق« في مركز الش��باب، بمش��اركة من أبناء الش��عب الفلس��طيني إحياًء 
للذكرى األليمة، وليثبتوا للعالم أن ش��عب فلس��طين س��يبقى حيًا ش��امخًا 
صام��دًا ف��ي أرض��ه ومخيمات��ه ..حتى الع��ودة  إلى وطن��ه وإقام��ة دولته 

الفلسطينية على كامل ترابه الوطني .
وكان المع��رض ق��د ض��م مصنوع��ات تراثية فلس��طينية، مث��ل اللوحات 
والملبوس��ات الخاصة بالمدن الفلس��طينية، فيما ضم أيض��ًا صورًا قديمة 
اعتاد الس��كان عل��ى االحتفاظ بها ف��ي منازلهم داخل المخي��م المحاصر، 
مث��ل الرحى والهودج والزي الفلس��طيني التقليدي، كما أقيم على هامش 
المعرض حفل شعبي، حيث غنى المشاركون أغانٍ من التراث الفلسطيني، 
فيما أظهرت صور بثت من هناك مش��اركة النساء في المخيم، إن كان في 

الحضور أو في العروض.
يذك��ر أن المخيم محاصر من قبل قوات النظام منذ تموز عام 2013، فيما 
يسيطر تنظيم الدولة على أجزاء واسعة منه، منذ األول نيسان هذا العام.

معر�ش لذكرى النكبة يف خميم 
الريموك بدم�شق


