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مقتل �سابط يف عملية لأحرار ال�سام بدم�سق

قالت حركة أحرار الش��ام إنها قتلت ضابطًا في جيش 
النظ��ام ف��ي عملي��ة تفجي��ر س��يارتين ف��ي منطقة 
الديوانية في حي العدوي بدمشق فجر األحد، وذكرت 
الحركة أن عمليتها أس��فرت عن مقتل العميد بس��ام 
مهنا مع س��بعة من مرافقيه. ومن جهتها قالت وسائل 
إعالم تابعة للنظ��ام إن انفجار األحد ناتح عن قذائف 

هاون. 

النظام: طائرة كوير�ص �سقطت بعطل فني

ق��ال النظام الس��وري يوم أمس إن طائرة عس��كرية 
تابعة له س��قطت بعد لحظات م��ن إقالعها من مطار 
كوي��رس بري��ف حل��ب نتيجة عط��ل فن��ي، فيما كان 
ناش��طون قد أش��اروا إلى أن تنظيم الدولة االسالمية 
هو من أس��قط الطائرة في محي��ط المطار. يذكر أن 
التنظيم يفرض حصارًا على المطار منذ آذار 2014. 

غوتري�ص: افتحوا احلدود

طالب المفوض الس��امي لش��ؤون الالجئين أنطونيو 
غوتريس الدول عامة والخليجية خاصة بفتح حدودها 
أمام الالجئين الس��وريين، داعي��ا المجتمع الدولي إلى 
التضام��ن مع الدول المضيفة له��م وتلبية احتياجاتها 
حيث تش��ير األرقام بأن خطة االستجابة التي أطلقتها 

تلك الدول لم يلبى منها إال 60%. 
للمنت��دى  الختام��ي  الي��وم  وق��ال غوتري��س خ��الل 
االقتص��ادي العالمي »داف��وس«، إن األردن ال يحظى 
بأولوي��ة في أجن��دة المنظمات الدولية مم��ا زاد عليه 
الس��وريين  الالجئي��ن  أن وص��ل ع��دد  بع��د  الع��بء 
المس��جلين في المفوضي��ة إلى 630 ألف��ا، مؤكدًا أن 
أزمة السوريين باتت تعد كارثه اقتصادية إضافة إلى 

كونها إنسانية في المقام األول. 

املعرب الأخري مع العراق بات مع »داع�ص«

قال المرصد الس��وري لحقوق اإلنس��ان، إن مس��لحي 
تنظيم الدولة اس��تولوا على آخ��ر نقطة حدودية بين 
س��وريا والعراق، بعد أن انس��حبت ق��وات النظام من 
نقط��ة التنف الحدودي��ة، التي تعرف باس��م »الوليد« 
عل��ى الجانب العراقي، وتكمن أهمية االس��تيالء على 
معب��ر التنف بأنه يمكن التنظيم من ربط مواقعه في 
وس��ط س��وريا مع مواقعه في محافظة األنبار غربي 
العراق، واعترفت الواليات المتحدة بأن هذه التطورات 

تشكل انتكاسة للتحالف الذي تقوده. 

ا�سرائيل: �سن�سرب غاز الأع�ساب يف �سوريا

هددت دولة االحتالل اإلس��رائيلي بش��ن غارات جوية 
عنيفة في س��وريا، لضرب مواقع تحتوي على أسلحة 
كيميائي��ة وعل��ى رأس��ها »غ��از األعص��اب«. وذكرت 
أن  اإلس��رائيلية،  أحرون��وت«  »يديع��وت  صحيف��ة 
إس��رائيل تتابع عن كثب محاوالت نظام بش��ار األسد 

إلخفاء السالح الكيميائي، الذي يشمل غاز األعصاب، 
وأنه إذا اس��تمر النظام الس��وري باإلصرار على حيازة 
سالح دمار ش��امل، فإن إسرائيل س��تدرس خطواتها 
مجددًا، على حد قولها. وأضافت الصحيفة العبرية، أن 
إس��رائيل على علم بمحاوالت النظام السوري إلخفاء 
السالح الكيميائي وتحاول معرفة المواقع المشبوهة، 
وأنه »في هذه األثناء يفضلون في إس��رائيل أن ينفذ 
المراقبون الدوليون هذا العمل وأن يعملوا على إخراج 

هذه المواد من سوريا«. 

الأمن الدويل: قلقون على املدنيني يف تدمر

أعرب مجل��س األمن الدولي ي��وم الجمعة عن »قلقه 
العمي��ق« إزاء مصي��ر آالف الس��كان الذي��ن بقوا في 
تدم��ر، وكذلك على مصير أولئك الذين فروا من هذه 
المدين��ة األثرية الس��ورية التي س��يطر عليها تنظيم 
»الدولة اإلس��المية«. وقال المجلس في بيان رئاسي 
ص��در بإجم��اع أعضائ��ه ال���15 إنه قل��ق بالخصوص 
عل��ى مصي��ر النس��اء واألطف��ال ف��ي تدم��ر »نظ��را 
للممارس��ات المعهودة عن تنظيم الدولة اإلس��المية، 
وطال��ب المجلس كل المتحاربين بفتح »ممرات آمنة« 
للمدنيي��ن الراغبين بالفرار م��ن أعمال العنف، مذكرًا 
ب��أن »المس��ؤولية تق��ع بالدرج��ة األولى عل��ى عاتق 

الحكومة السورية لحماية مواطنيها«. 
وج��دد أعضاء المجلس إدانته��م لتدمير معالم التراث 
الثقاف��ي في كل من س��وريا والع��راق، والذي ارتكبه 
»خصوصا تنظيم الدولة اإلس��المية«، كما أعربوا عن 
»قلقه��م العميق« إزاء مصير آثار تدمر المدرجة على 

قائمة اليونيسكو للتراث العالمي. 

ج�سر ال�سغور: ت�سارب الأنباء حول عنا�سر النظام

تمك��ن جي��ش الفت��ح م��ن اقتحام مستش��فى جس��ر 
الش��غور بعد أي��ام من حصاره له، مم��ا أدى إلى هرب 
أغلب عناصر النظام من المستش��فى إلى الجنوب مع 
غط��اء جوي نف��ذه الطي��ران الحربي، وقال��ت مصادر 
صحفي��ة إن عددًا كبي��رًا من عناصر النظ��ام قتلوا أو 
أس��روا أثناء هروبهم من المش��فى، فيم��ا بثت جبهة 
النص��رة وجيش الفت��ح مقاطع تظهر جث��ث العناصر 
الفارين، كما أعلن المرصد الس��وري لحقوق اإلنسان 
فرار العش��رات من القوات الحكومية من مستش��فى 
في جس��ر الش��غور، وأف��ادت وكال��ة )س��انا( أن قوات 
النظ��ام المدافعة عن مش��فى جس��ر الش��غور أجرت 

»مناورة تكتيكية« وتكمنت من فك الحصار عنها. 

علو�ص: ل ت�ستمعوا لالإعالم

نفى قائد جيش االس��الم زهران علوش ما نسب إليه 
من دعوة إلنش��اء جيش س��وري من ق��وى المعارضة 
الس��ورية وق��وات النظ��ام، وقال علوش ف��ي تغريدة 
ل��ه على موق��ع تويتر إن عل��ى الن��اس أن ال تأبه بما 
ينش��ره اإلعالم الذي يريد الس��وء بالس��وريين، وكان 
قائد جيش االس��الم قد وصل إلى تركيا والتقى بعدد 
من علماء المس��لمين في الشام بينهم معاذ الخطيب 
وسارية الرفاعي، فيما أجرى حوارًا صحفيًا مع جريدة 

أمريكية تحدث فيه عن »حرية الرأي والتعبير«. 

سوريتنا برس

المعبر األخير مع العراق بات مع »داعش«

بعد المسطومة إلى أريحا

اشتباكات جيش اليرموك مع جبهة النصرة في درعا

الزبداني: قصف وقنص

جسر الشغور: تضارب األنباء حول عناصر النظام
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عندان: برميلني و12 �سهيدًا

استشهد 12 ش��خصًا بينهم تسع نساء وجرح عشرات 
ي��وم الجمعة ف��ي غ��ارة بالبراميل المتفج��رة نفذها 
الطي��ران الحربي الس��وري على مدين��ة عندان بريف 
المحافظة، وأكدت ش��بكة ش��ام استش��هاد ما ال يقل 
عن 12 ش��خصًا وإصاب��ة 25 آخرين في الغارة، وقالت 
إن طائ��رة حربية ألق��ت برميلين متفجرين بعد صالة 
الجمعة، في حين أكدت لجان التنس��يق المحلية مقتل 
13 بينهم عش��ر نساء. وقال المرصد السوري لحقوق 

اإلنسان إن من بين القتلى ثالثة أطفال. 

وا�سنطن اآ�سفة: قتلنا طفلني يف �سوريا

أق��رت الوالي��ات المتح��دة ي��وم الخميس باستش��هاد 
طفلين ف��ي ضربة جوية أميركية اس��تهدفت جماعة 
»خراس��ان« التابع��ة لتنظي��م القاعدة نفذته��ا قوات 
التحال��ف الدولي، بمنطق��ة حارم ف��ي محافظة إدلب 

شمالي سوريا. 
ويُع��د ه��ذا أوّل إق��رار بوق��وع خس��ائر بش��رية في 
صفوف المدنيين جراء الضربات التي يوجهها التحالف 

الدولي منذ أشهر. 
وقال قائد القيادة العسكرية للتحالف الدولي لمواجهة 
تنظيم الدولة اإلس��المية الجن��رال األميركي جيمس 
تي��ري إن تحقيق��ًا عس��كريًا أميركي��ًا خل��ص إلى أن 
»الغارات الجوية التي ش��نت ضد منش��آت تستخدمها 
جماعة خراسان قرب مدينة حارم أسفرت على األرجح 
عن مقت��ل طفلين غير مقاتلي��ن«، وأضاف تيري في 
بي��ان »نحن نأس��ف لهذه الوفي��ات غي��ر المقصودة« 
مش��يرًا إلى أن التحالف مستمر في اتخاذ كل التدابير 
المعقولة أثناء عملية االس��تهداف »لتخفيف المخاطر 

على غير المقاتلين«. 

فتح حلب: نحن جاهزون

اس��تمر الحش��د اإلعالم��ي ل�غرفة عملي��ات فتح حلب 
التي تش��كلت من 21 فصياًل مس��لحًا، بمش��اركة 22 
ألف مقاتل، للس��يطرة على مدنية حلب بشكل كامل، 
وقال فت��ح حلب إنه يملك نح��و 300 آلية ثقيلة، منها 
60 دباب��ة، و70 عربة مصفحة، و170 س��الحًا ثقياًل، 
و20 ألف س��الح ف��ردي، ويُعد تش��كيل »فت��ح حلب« 
تك��رارًا لتجرب��ة »جيش الفت��ح«، الذي أعلنت س��بعة 
فصائل إس��المية عن تش��كيله مؤخ��رًا، والذي تمكن 
من السيطرة على مدينتي إدلب وجسر الشغور، أواخر 

نيسان الماضي. 

مو�سكو: الإرهابيون ق�سفونا

قال��ت الخارجية الروس��ية ي��وم الثالثاء إن اس��تهداف 
سفارة االتحاد الروسي في دمشق هو »عمل إرهابي«، 
وقال المتحدث باسم الخارجية ألكسندر لوكاشيفيتش 
»ندع��و المجتم��ع الدولي إل��ى تقديم تقيي��م مالئم 
للهجوم اإلرهابي على البعثة الدبلوماس��ية الروسية، 
ونطالب جميع األطراف التي لها تأثير على المتطرفين 
في س��وريا، بمطالبتهم بالوقف الفوري لهذه األعمال 
والعنف بش��كل عام« وكان مجمع الس��فارة الروسية 
في دمش��ق قد تع��رض لقصف بقذائ��ف الهاون نهار 
الثالثاء، ولم يصب موظفو السفارة بأي اصابات، لكن 

القذائف ألحقت أضرارا بالبناء. 

ا�ست�سهاد مدر�سة وجرج تالميذ يف هاون على 
دم�سق

استشهدت مدرس��ة وأصيب 23 تلميذًا عندما سقطت 
قذيف��ة هاون على مدرس��تهم في ح��ي المالكي في 
دمش��ق ي��وم األربع��اء، وذك��رت مص��ادر صحفية أن 
قذيفت��ان س��قطتا عل��ى مدرس��ة الثقف��ي، ومحيط 
الماس��ة م��ول، بالتزام��ن م��ع بداية امتحان��ات طالب 

شهادة التعليم األساسي. 

احل�سكة: 170 قتياًل للدولة

ق��ال المس��ؤول الكردي ناصر حاج منص��ور والمرصد 
الس��وري لحقوق اإلنسان إن القوات الكردية السورية 
المدعومة بغارات جوي��ة ينفذها التحالف الذي تقوده 
الوالي��ات المتح��دة، قامت بش��ن هجوم ض��د تنظيم 
الدولة في ش��مال ش��رق س��وريا وإن 170 على األقل 

من مقاتلي التنظيم قتلوا هذا األسبوع.
وأضاف المس��ؤول الك��ردي إن وحدات حماية الش��عب 
الكردي��ة الس��ورية والق��وات المتحالف��ة معها طوقت 
مقاتل��ي داعش ف��ي 12 قرية قرب بل��دة تل تمر في 
محافظة الحس��كة بش��مال شرق س��وريا. والمنطقة 
مهمة ف��ي المعركة ضد التنظيم المتش��دد ألنها تقع 
على حدود أراض يس��يطر عليها مسلحو التنظيم في 

العراق. 

الريموك ي�ستبك مع الن�سرة يف درعا

ش��هدت بل��دة س��حم الج��والن بري��ف درع��ا الغربي 
اش��تباكات بي��ن مقاتل��ي جبه��ة النص��رة م��ن جهة، 
ول��واء ش��هداء اليرم��وك من جه��ة أخرى، وق��ال لواء 
اليرم��وك في بي��ان له أنه س��يطر على قري��ة البكار 
عقب اش��تباكات م��ع لواء مقات��ل، فيما نف��ذت جبهة 
النصرة مداهمات وتفتيش لمنازل في بلدة تل شهاب 
الحدودي��ة مع األردن، بريف درعا الغربي، والتي تعود 

لذوي مقاتلين في لواء شهداء اليرموك«. 
وقال إن »جبهة النصرة طلبت من س��كان بلدة س��حم 
الج��والن في ريف درع��ا الغربي، عل��ى حواجزها، أن 

يخلوا البلدة، ألنها ستشهد اشتباكات طاحنة«. 
يشار إلى أن لواء شهداء اليرموك كان قد سيطر في ال� 
29 من شهر نيسان الماضي، على مقر لجبهة النصرة 
في بلدة س��حم الجوالن بالري��ف الغربي لدرعا، عقب 
اش��تباكات دارت بين الطرفين، وأس��فرت عن مصرع 
ما ال يقل عن س��بعة مقاتلين من النصرة والفصائل 
الداعم��ة له��ا، م��ن ضمنهم أح��د أبرز قيادي��ي جبهة 
النصرة المنحدر من بلدة الش��حيل ومصرع عنصرين 

من لواء شهداء اليرموك أحدهما قيادي. 

بعد امل�سطومة اإىل اأريحا

سيطر جيش الفتح على معسكر المسطومة بالكامل 
بري��ف إدل��ب بع��د مع��ارك عنيفة م��ع ق��وات النظام 
المتمركزة فيه، وواصلت عناصره الزحف باتجاه مدينة 
أريحا بعد سيطرتها على عدة حواجز إستراتيجية في 

جبل األربعين المطل على مدينة أريحا.
وكان جي��ش الفت��ح قد س��يطر في وقت س��ابق على 
كامل قرية المسطومة ومعسكر الطالئع، أكبر معقل 
للنظام في ريف إدلب، بعد اش��تباكات اس��تمرت ثالثة 
أيام، وتكبدت قوات النظام خس��ائر كبيرة، وانسحبت 

إلى بلدة أريحا جنوب معسكر المسطومة.
من جهتها، قالت وكالة سانا الرسمية إن قوات الجيش 
الس��وري الت��ي كانت تتمرك��ز في المعس��كر انتقلت 
لتعزز الدفاعات في أريحا، وإن عناصره بخير، حس��ب 

تعبير الوكالة. 

الزبداين: ق�سف وقن�ص

قتلت امرأة في مدينة الزبداني بريف دمش��ق، عصر 
اليوم السبت، برصاص قناص قوات النظام المتواجد 
في منطقة المعمورة بمحي��ط المدينة، كما تعرضت 
مدينة الزبداني لقصف بقذائف الدبابات والصواريخ، 
من تجمعات قوات النظام عند حواجز )ستوت، الخزان، 
اله��وة وآي��ة الكرس��ي(، دون  األتاس��ي، الس��نديان، 

تسجيل إصابات. 
في األثناء، جرح طفل عقب قصف اس��تهدف بلدة دير 
العصافير، مصدره مدفعية ق��وات النظام المتمركزة 
ف��ي قرية ش��بعا، تزامنًا م��ع س��قوط قذيفتي هاون 

مجهولتي المصدر على مدينة السيدة زينب. 

 بوغدانوف:
اجلانب الأمريكي اأبدى اهتماما مبوا�سلة 

امل�ساورات مع رو�سيا لت�سوية الأزمة ال�سورية

 ال�سبكة ال�سورية حلقوق الإن�سان:
ما ليقل عن 2157 مواطنًا �سوريًا ق�سوا 

غرقًا اأثناء الهجرة.

 الأ�سد لوفد اإيراين:
دول »عميلة« ردت على »الإجناز« النووي 

بت�سعيد دعم الإرهاب ب�سوريا.

 اإعالم النظام:
تنظيم الدولة قتل 400 مدين يف تدمر

 ن�سراهلل:
»قد نعلن« التعبئة العامة للقتال يف »كل 

مكان« يف املرحلة املقبلة.

 الأمم املتحدة:
النظام منع املدنيني من مغادرة تدمر قبل 

دخول »الدولة الإ�سالمية« اإليها. 

 الدفاع املدين يف خان �سيخون
يتوقف عن العمل بعد برميل متفجر يوم 

اخلمي�ص املا�سي. 

اجلبهة ال�سامية تقتل 15 عن�سرًا لقوات 
النظام بتفجري موقع لهم يف حي مي�سلون 

مبدينة حلب.

 �سامل امل�سلط:
كل جرمية تنفذها طائرات النظام هي 

نتيجة مبا�سرة للتاأخري يف فر�ص منطقة اآمنة. 
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يقف جمال، 15 سنة، أمام خيمته ليبيع مازوت التدفئة.
هو كمعظم األطفال في المخيم يشجع فريق ريال مدريد.

13 / 2 / 2015، مخيم باب السالمة، الحدود السورية التركية humans.of.syria@outlook.com

بالتعاون مع مجموعة: اإلنس��ان في سوريا
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فاضل، سنتان، من مدينة حلب، ولد في مخيم الالجئين، حيث ال يوجد مالبس كافية لألطفال.
لهذا هو بال بنطال.

13 / 2 / 2015، مخيم باب السالمة، الحدود السورية التركية
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humans.of.syria@outlook.com

بالتعاون مع مجموعة: اإلنس��ان في سوريا
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تركت خديجة، 14 سنة، مدرستها منذ أنهت الصف الرابع االبتدائي بسبب المعارك والمعاناة والحصار في جنوب دمشق.
بقيت خديجة في مخيم اليرموك خالل سنوات الحصار إلى أن هاجمه تنظيم الدولة مؤخرًا، فنزحت مع عائلتها إلى بلدة يلدا المجاورة حيث يقيمون اآلن في 

مدرسة تحولت إلى مركز إليواء النازحين.
لدى خديجة ثالث أخوات صغيرات، هي أكبرهن، وجميعهن بال تعليم.

تقول خديجة أنها تريد أن تأكل سندويشة شاورما وأن تشاهد التلفاز الذي يبدو اليوم حلمًا بعيد المنال.
تريد أيضًا فستانًا جديدًا جمياًل.

16 / 5 / 2015، يلدا، دمشق، سوريا
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اخلريطة املائية ال�سورية:
تتصف الموارد المائية في س��وريا بعدم 
تجانس توزعها السكاني، وبالتالي بعدم 
انس��جامها مع التوزع اإلقليمي للسكان، 
مما يعرضها لضغوطات كبيرة كمًا ونوعًا 

في االستهالك. 
حيث تقس��م مص��ادر المياه في س��وريا 
إلى قس��مين رئيس��يين: األول هو موارد 
مائية تقليدية تش��مل المياه الس��طحية 
والجوفي��ة، ومي��اه األمط��ار، والثاني هو 
م��وارد مائية غير تقليدي��ة تتضمن مياه 
الصرف الصحي والصرف الزراعي ومياه 

االستمطار. 
- الم��وارد المائي��ة التقليدية: تتس��اقط 
األمط��ار ف��ي س��وريا في فصل الش��تاء 
وتختلف كميتها من سنة إلى أخرى وتبعًا 
للمناط��ق على الخارطة الس��ورية، حيث 
قدرت وزارة الري في حكومة النظام عام 
2010، كمية التهاطل المطري الس��نوي 
بنح��و 46 ملي��ار متر مكعب في الس��نة، 
ونتيجة لوقوع سوريا جغرافيًا في مناطق 
جافة أو شبه جافة فإن القسم األكبر من 

هذا التهاطل يعود ويتبخر. 
أما بالنسبة للمياه السطحية التي تشمل 
المائي��ة  والخزان��ات  والينابي��ع  األنه��ار 
الطبيعي��ة واالصطناعي��ة، فه��ي تتغذى 
بمعظمها من ينابيع صغيرة تتصف بأنها 
موس��مية وس��ريعة النضوب. وتستخدم 
ه��ذه المي��اه كلي��ًا لإلم��دادات المنزلي��ة 
وألغ��راض الري والصناع��ة، مما يجعلها 
أح��د المصادر غي��ر المس��تدامة للطاقة 
المائي��ة وأكثر عرضة للتل��وث والعوامل 
البيئية المختلفة، وتعتبر المياه الجوفية 
مصدرًا هامًا للسكان في بعض المناطق 

على الخارطة السورية. 
- الم��وارد المائي��ة غي��ر التقليدي��ة: من 

أهمه��ا م��وارد الص��رف الصح��ي، حي��ث 
تصب��ح المياه المس��تخدمة منزليًا متاحة 
م��ن  الزراع��ي  ال��ري  ف��ي  لالس��تخدام 
خ��الل صرفها في مج��اري األنهار، تقدر 
دراس��ة  بحس��ب  الس��وري  ال��ري  وزارة 
صادرة في ع��ام 2000م كمي��ة الرواجع 
المائي��ة الناتج��ة م��ن الص��رف الصحي 
والمستخدمة مباش��رة في الري الزراعي 

بنحو مليار متر مكعب سنويًا. 
هذا وقد بدأ ما يس��مى بخاصية الصرف 
الزراع��ي في بداي��ة ه��ذه األلفية يلقى 
اهتمام��ًا متزاي��دًا كمصدر غي��ر تقليدي 
للمي��اه، حي��ث ب��دأت حركة نش��طة في 
مج��ال بن��اء قن��وات الص��رف الزراع��ي 
وإع��ادة تأهيل المياه المصروفة من أجل 

استخدامها ثانية في الري الزراعي. 

الفجوة املائية يف �سوريا بعد الثورة:
يق��در خ��ط الفق��ر المائ��ي عالمي��ًا عند 
مس��توى 1000 مت��ر مكع��ب للش��خص 
الواحد س��نويًا، لكن في المناطق الجافة 
وشبه الجافة والتي تعتبر سوريا إحداها، 
فإن هذا الخط يُحدد عند مس��توى 500 

متر مكعب سنويًا. 
وبحس��ب إحصائيات غير رس��مية للعديد 
م��ن المنظم��ات اإلنس��انية ف��إن األم��ن 
المائ��ي للمواط��ن الس��وري، ق��د انحدر 
بش��كل كبير في بعض المناطق، نتيجة 
لتخ��رب البنية التحتية المائية وس��يطرة 
قوى متع��ددة على مصادر المياه وتوقف 
والحص��ار  المائي��ة،  المضخ��ات  عم��ل 
العس��كري المف��روض عل��ى ع��دد م��ن 

المناطق. 

الواقع املائي ال�سوري بعد الثورة:
حصل تغير كبير للواقع المائي للمواطن 

السوري بعد انطالق الثورة، حيث تغيرت 
مص��ادر المياه المس��تخدمة ف��ي العديد 
م��ن المناطق، تبعًا للخارطة العس��كرية 
ومناطق الس��يطرة، وأثر الضرر الحاصل 
والكهربائي��ة  المائي��ة  الش��بكات  ف��ي 

المغذية لمحطات الضخ. 
هذا وقد تأثرت نوعية مياه الشرب نتيجة 
لتوق��ف عملي��ات الفلت��رة في ع��دد من 
المصافي الرئيس��ية، مما ينذر بانتش��ار 
العديد من األوبئة الناتجة عن اس��تهالك 

الماء غير المعالج. 

سوريتنا - فراس حنوش
ازداد األمن المائي في س��وريا تعقيدًا منذ بداية الصراع الدائر في البالد، حيث تس��ببت الحرب الجارية بتهالك البنية التحتية بشكل عام، وخصوصًا شبكات المياه 
إث��ر عملي��ات قص��ف النظام، وتفجير األنفاق من قبل كتائب المعارضة، إل��ى جانب انقطاع مصادر الكهرباء مما أوقف عمل مضخات المياه، كل هذه األس��باب وما 
تبعها من سيطرة تنظيم الدولة على مجرى نهر الفرات شريان الحياة في الشمال الشرقي السوري، وتغير السياسة المائية االقليمية، أدى إلى شلل جزئي في حياة 

المواطن السوري، وزيادة في األعباء على كاهله. 

ع��روة مواطن يس��كن ف��ي مدينة حلب 
تحدث إلى س��وريتنا قائاًل: "بعد القصف 
ال��ذي طال عدد من محط��ات ضخ المياه، 
ونتيج��ة لتض��رر الش��بكات الكهربائي��ة 
المغذية للمضخات، فإننا نعاني من أزمة 
حادة في توفير المياه الصالحة للش��رب، 
فاضطررن��ا لحف��ر بئ��ر م��اء ف��ي الحي 

لتأمين احتياجاتنا من المياه". 
لكن السؤال األهم ليس بطريقة تأمين 
المياه في المناط��ق التي تحتوي مصادر 
جوفي��ة أو س��طحية، إنم��ا م��ا ه��و مدى 
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صالحية هذه المياه لالستخدام البشري؟

أح��د  يق��ول عبي��دة وه��و طبي��ب ف��ي 
المس��توصفات الطبية في مدينة حلب: " 
منذ انقطاع المياه بشكل كبير عن مدينة 
حلب، ازداد عدد الحاالت في المستوصف، 
والت��ي تراجعنا بش��كايات ف��ي الكليتين 
غالبَا، والناتجة بشكل رئيسي عن نوعية 
الم��اء المش��روب والخض��روات المروي��ة 

بمياه ملوثة". 
أحمد "اسم مس��تعار" الحد العاملين في 
مؤسس��ة مياه الرقة س��ابقًا، يتحدث عن 
واق��ع نهر الفرات حيث ق��ال: "تعد بحيرة 
س��د الف��رات أكبر خ��زان مائ��ي صناعي 
ف��ي س��وريا، على امت��داد 80 ك��م خلف 
س��د الف��رات ف��ي مدين��ة الطبق��ة، مما 
يوضح أهميته��ا كمصدر رئي��س للمياه 
في س��وريا"، وع��ن أهم المش��اكل التي 
يعاني منها مج��رى الفرات يحدثنا أحمد: 
" إن تناق��ص منس��وب مي��اه النه��ر بعد 
سيطرة تنظيم الدولة على مدينة الرقة، 
أصبح يه��دد بكارثة إنس��انية وبيئية قد 
تك��ون األكبر في س��وريا، حيث انخفض 
منس��وب المياه إلى أقل م��ن 6 أمتار عن 
الحد األدنى، مما أخ��رج عددًا من عنفات 
الس��د عن عملها في توليد الكهرباء، كما 
ي��ؤدي هذا االنخف��اض إلى تش��قق في 
جسم الس��د، مما يهدد بإغراق محافظة 
الرق��ة وجزء كبير من مدين��ة دير الزور، 
كما يعد هذا االنخفاض عاماًل في توقف 
مضخ��ات المياه ع��ن عمله��ا، االمر الذي 
ي��ؤدي إل��ى حرم��ان ريف حلب الش��رقي 
ومنطق��ة الجزيرة م��ن المي��اه بالكامل، 
وتع��د اإلدارة الفاش��لة الت��ي يق��وم بها 
التنظي��م، والقص��ف ال��ذي ط��ال الس��د 
أكبر خطر محدق باس��تمرار عمل الس��د 
ووجوده، حيث عم��ل التنظيم على وضع 
أش��خاص مقربين منه أكث��ر من كونهم 

أخصائيين في إدارة السد". 
كم��ا يعد حف��ر اآلبار بش��كل عش��وائي 
نتيج��ة غي��اب الرقابة س��ببًا ف��ي جفاف 
الم��وارد المائي��ة الجوفي��ة، الت��ي تغذي 

األنهار. 
وال يب��دو الواق��ع ف��ي الجنوب الس��وري 
بأفض��ل حال مما هو عليه في الش��مال، 
حيث يعتب��ر نبع الفيجة مصدرًا رئيس��يا 
لمي��اه الش��رب ف��ي العاصم��ة دمش��ق، 
وت��دور معارك عنيفة بين ق��وات النظام 
والكتائب المعارضة له، دخلت المياه فيها 
كعامل ضغط على النظام لوقف القصف 
بالبرامي��ل المتفجرة، وقد نفذت الكتائب 
تهدي��دًا أطلقت��ه بقطع المي��اه، وبالفعل 
قطع��ت المياه ع��ن مدينة دمش��ق لمدة 
48 س��اعة، مم��ا أجب��ر النظام الس��وري 
عل��ى إيقاف القصف عل��ى تلك المناطق 
وعق��د هدن��ة مؤقتة م��ع الث��وار، لكنها 
تبقى هدنة هشة عرضة لالنهيار في أي 
لحظة، مما ينبىء بعطش يضرب سكان 

العاصمة دمشق. 

حلول بديلة:
إن اخ��راج المي��اه كس��الح ف��ي المعركة 
يعد أمرًا اساس��يًا، والتعامل مع منشآتها  
كمنش��آت حيوية يس��هل كثيرًا  تجنيبها 
جه��ات  إل��ى  اإلدارة  وتس��ليم  الدم��ار، 
اختصاصية، هو الحل الوحيد وقد نجحت 
ه��ذه التجرب��ة نس��بيًا في مدين��ة الرقة 
الس��ورية قب��ل س��يطرة تنظي��م الدولة 
عليها، حيث كان المشرف األساسي على 
قطاع المي��اه هو منظمة اله��الل األحمر 
العربي الس��وري فرع الرق��ة، حيث نجح 
في تقديم خدمة معقولة نس��بيًا لقطاع 
المي��اه ف��ي المدين��ة، لكن تبق��ى جميع 
األس��لحة متاحة في الحرب بالنسبة لكل 
ط��رف، فه��و يراها مش��روعة طالما أنها 
تحقق غايته، والخاسر االكبر هو اإلنسان 
السوري واالرض السورية والبيئة كذلك، 
على المدى القريب والمتوسط والبعيد. 

تعم��ل كثير م��ن محطات المي��اه المغذية للمناط��ق الخارجة عن 
س��يطرة النظام، بشكل جزئي ليوم أو يومين في األسبوع، بينما 
ال يعم��ل بعضها اآلخر أبدًا، )أحمد( م��ن المجلس المحلي في دير 
الزور تحدث لس��وريتنا عن أسباب توقف المحطات وقال: "إن أهم 
اسباب توقف المحطات وعملها بشكل جزئي، هو انقطاع الكهرباء 
عن المحافظة ألكثر من ثالثة أش��هر متواصلة، فالمحطات تعمل 
اآلن على الديزل الذي يزيد المصاريف المادية للجهات التي تقوم 
على إدارة المحطات، ما يدفعها لتشغيل المحطات في أيام محددة 
)ي��وم أو يومان ف��ي األس��بوع( لتخفيض هذه األعب��اء"، وأضاف: 
"األعطال المتك��ررة التي تصيب المح��ركات ومحطات المياه هي 

األخرى سبب في هذا التوقف".
من جهت��ه، يقول )عم��ر( من قرية الش��ميطية: "منذ أس��بوع لم 
تعمل محطة المياه في القرية، بسبب عطل فني أصابها ولم يتم 
اص��الح هذا العطل بع��د، وأنا اآلن اقوم بش��راء المياه من الباعة 

المتجولين الذين ينقلون المياه من محطات القرى المجاورة".

اإدارة �سيئة ملحطات املياه:
يق��وم تنظيم الدول��ة بإدارة محط��ات المياه في دي��ر الزور، منذ 
س��يطرته عليها أواخر الش��هر الس��ابع من العام الماض��ي، إدارة 

يصفها األهالي ونشطاء المحافظة بالسيئة.
)عمر أحمد( مدير محطة مياه في ريف دير الزور الش��رقي يقول: 
"بع��د أن فرض تنظيم الدولة حصاره عل��ى مدينة دير الزور منع 
الموظفين من الدخول الس��تالم رواتبه��م -ومنهم العاملون في 
محط��ات مياه الش��رب- ما دف��ع الكثير م��ن ه��ؤالء لإلحجام عن 
العمل"، مضيفًا: "ترك العاملين للعمل، أجبر التنظيم على تعيين 
موظفي��ن ب��داًل عنهم، لكنّ��ه اختار هؤالء ألنهم أق��ارب عناصره 
وأمرائ��ه، في حين ال يمتلك أغلبهم أدنى خبرة في تش��غيل هذه 
المحطات، ما سبب أعطااًل كثيرة وبالتالي توقف طويل للمحطات 

عن العمل".
)خل��ف( أحد عمال محط��ات المياه يقول لس��وريتنا:" تركت العمل 
بع��د منع��ي م��ن الذهاب واس��تالم مرتب��ي من مناطق س��يطرة 
النظ��ام، فأنا ال أس��تطيع ان أعيل أس��رتي دون المرتب، وأنا اآلن 

أعمل في البناء".

مياه غري معقمة:
جمي��ع محطات المياه ف��ي المناطق الخارجة عن س��يطرة النظام 
ف��ي دير الزور، ال يوجد فيها مادة الكلور المس��تخدمة في تعقيم 
مياه الش��رب، وفي هذا السياق قال الناش��ط  )حسين العلي( من 
دير الزور: "إن المصدر الرئيس��ي لمادة الكلور التي تستخدم في 
تعقيم مياه الش��رب، كان الهالل األحمر العربي الس��وري وبعض 

المنظمات الخارجية".
ب��دوره أّكد )احمد الس��يد( من فرع الهالل األحم��ر بدير الزور ذلك 
قائ��اًل: "إن المنظم��ة كان��ت ت��زود محط��ات المياه ف��ي المناطق 
المح��ررة بمادة الكلور إلى أن فرض التنظيم حصارًا على مناطق 
س��يطرة النظام، فأصبح من المس��تحيل تزوي��د المحطات بمادة 

الكلور بسبب رفض النظام والتنظيم لهذا األمر".
يأتي ذلك، إلى جانب توقيف عمل المنظمات داخل مناطق سيطرة 
التنظي��م، ما يجعل المياه الت��ي تضخ من المحط��ات، مياهًا غير 
معقمة، فالمحطات عب��ارة عن أداة فقط إليصال المياه من النهر 

للمنازل في حال عملها، وليست محطات تنقية واعادة تكرير.
)سعد( 33 عام من مدينة البوكمال قال: "كانت محطات المياه في 
المدينة تضخ مياه معقمة وذات جودة جيدة ولكن منذ ستة أشهر 
ال نش��رب المياه من المحط��ات، ألنها غير معقم��ة إضافة لوجود 

رائحة وطعمة غريبة وكريهة".
أم��ا )أم محمد( فتقول: "إّن مي��اه المحطة بعد انعدام مادة الكلور، 
ال تصلح سوى لتنظيف المنزل، ولالستخدامات العامة من غسيل 

للمالبس واألواني في أيام توفرها".

ر�سوم مالية على مياه ال�سرب:
بالرغم من التوقف المتكرر للمحطات وعدم تعقيم مياه الش��رب 
أثناء ضخها، يقوم تنظيم الدولة بفرض رسوم على مياه الشرب 
وغرامات مالية على المخالفين لقوانينه في هذا الشأن، ويتحدث 
)ياس��ين( عن ذلك فيقول: "إّن التنظيم يفرض رس��م مالي على 
كل منزل يس��تفيد من محطات المياه يقدر ب� 1000 ليرة سورية 
ش��هريًا، ويقوم بجباية هذه األموال عن طريق موظفين معينين 
م��ن قبله، أما المتخلفين عن التس��ديد فيف��رض عليهم غرامات 

أكبر من الرسم الشهري المتعارف عليه".
كذل��ك، يفرض التنظيم مخالفات على م��ن يقوم باالعتداء على 
شبكة المياه، أو يستخدم مياه الشرب ألغراض السقاية والزراعة 
والتنظي��ف حول المنزل، إذ تؤكد )أم احمد(، أّن مياه الش��رب تأتي 
في أيام نادرة الى منزلها وهي ال تكفي ربع احتياجاتهم في قرية 

الخريطة، إال أّن التنظيم يجبرهم على دفع الرسم الشهري.

مياه ال�سحة "املعلبة" والينابيع العذبة حلول مكلفة 
لالأهايل:

لج��أ األهالي لهذه األس��باب مجتمعة إلى ش��راء المياه من الينابيع 
العذب��ة المتواج��دة في المحافظ��ة، أو مياه الصحة المعلبة لس��د 

احتياجاتهم.
)أبو خلف( م��ن أهالي مدينة البوكمال يقول: "بس��بب رداءة مياه 
محطة الش��رب بالمدينة وتوقفها المس��تمر نقوم بش��راء المياه 
العذب��ة، من التج��ار الذين ينقلونها الى المدين��ة من منطقة نبع 
عين علي"، ويضيف: "أقوم بشراء برميل الماء الواحد بمبلغ 200 
ل.س وه��و ال يكف��ي لمدة يوم واح��د، وفي حال ل��م نتمكن من 
الحص��ول على صهريج مي��اه من النبع أقوم بش��راء مياه الصحة 
المعلبة، لس��د حاجة المنزل من هذه المادة وهو حال أغلب أهالي 

المدينة".
أما )أم  نزار(، التي ال تملك المال الكافي لشراء مياه الصحة، فهي 
تش��رب من مياه المحطة غير المعقمة في أيام عملها ومن المياه 
المنقولة من الفرات بشكلها الخام، وتقول: "ليس لدينا ما يمكننا 
من ش��راء مي��اه الصحة بس��بب وض��ع العائلة الس��يئ اقتصاديًا، 
ولكننا على أمل أن يعود كل شيء الى ما كان، ونتمكن من شرب 

مياه معقمة".
"التنظيم يفرض رسم مالي على كل منزل يستفيد من محطات 
المي��اه يقدر ب� 1000 ليرة س��ورية ش��هريًا، ويق��وم بجباية هذه 
األموال ع��ن طريق موظفي��ن معينين من قبله، أم��ا المتخلفين 
عن التس��ديد فيفرض عليهم غرامات أكبر من الرس��م الش��هري 

المتعارف عليه".

حمطات املياه يف دير الزور: م�ساكل متفاقمة ومياه غري معقمة

سوريتنا – دير الزور - محمد حسان
تعاني دير الزور مؤخرًا، نقصًا في مياه الش��رب بس��بب العمل الجزئي للكثير من محطات المياه التي ال تغطي احتياجات 
المستفيدين منها، إضافة إلى انعدام تام لمادة الكلور المستخدمة في تنقية مياه الشرب، واإلدارة السيئة لها، ما سبب 

وضعًا كارثيًا وبخاصة مع قدوم فصل الصيف.

نقل المياه من الفرات
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سوريتنا برس
عقد النظام في الس��ابع عشر من الشهر 
الج��اري، مؤتم��رًا حم��ل عن��وان "إع��ادة 
اإلعم��ار" في العاصم��ة اللبنانية بيروت، 
بحضور عدد من الش��ركات المس��تفيدة 
والموالي��ة ل��ه، وذلك بعد فش��ل جهوده 
الحثيث��ة خالل األش��هر الماضي��ة إلقامة 
المؤتمر في دمشق، نتيجة رفض ممثلي 

العديد من الشركات السفر إلى سوريا. 
وتن��اول المؤتمر، مواضيع إع��ادة تأهيل 
وتطبي��ق  المدم��رة  الس��كنية  األبني��ة 
ش��روط البناء الحديثة واستخدام الطاقة 
الكهرب��اء  وتولي��د  والبديل��ة  المتج��ددة 

وتقنيات الربط الشبكي المتقدمة.
وذك��رت مص��ادر مطلع��ة ف��ي العاصمة 
بي��روت لس��وريتنا، أن المؤتم��ر س��جّل 
حض��ورًا مكثف��ًا لش��ركات له��ا عالق��ات 
مباش��رة وغير مباشرة بحزب اهلل، فضاًل 
ع��ن ممثلي��ه السياس��يين ف��ي رئاس��ة 
المؤتمر، كم��ا حضر ممثلين عن الملحق 
النمس��ا  س��فارتي  م��ن  ل��كل  التج��اري 

والصين.
ون��وّه المص��در إل��ى أّن "هن��اك إقب��ااًل 
م��ن الش��ركات اللبنانية عل��ى مثل هذه 
المؤتمرات، بس��بب رغبتها ف��ي الدخول 
بالسوق الس��ورية، لتستفيد من اقتصاد 

األزمات".
من جهته يق��ول المتخصص االقتصادي 
أغل��ب  "إّن  لس��وريتنا:  العل��ي(  )أحم��د 
الش��ركات اللبنانية تدخل م��ن باب هذه 
دور  وتلع��ب  س��وريا،  إل��ى  المع��ارض 
الوس��يط بتأمي��ن متطلب��ات النظام عن 

طريق السوق السوداء".
يعتم��د  "النظ��ام  أّن  )العل��ي(  ويوض��ح 
بش��كل كبي��ر عل��ى الش��ركات اللبنانية 
ف��ي توفي��ر الكثير م��ن احتياجات��ه التي 
م��ن  االقتصادي��ة  العقوب��ات  تمنع��ه 
تأمينه��ا، وأهمه��ا قط��ع غي��ار الطائرات 
واألجه��زة اإللكترونية ووق��ود الطائرات 
والمحروق��ات، إضاف��ة لتش��كيلها مظلة 
لحس��ابات بنكية تابعة للنظام في لبنان 

والعالم".

وتختل��ف ال��رؤى ح��ول الكلف��ة الفعلية 
إلع��ادة إعم��ار س��وريا، بس��بب صعوبة 
وصول المؤسس��ات الحيادية والمختصة 
لمختلف مناطق س��وريا لتقدير األضرار، 
إال أّن الخبي��ر العق��اري الس��وري )عم��ار 
اليوس��ف(، صرح في وقت سابق لوسائل 
إع��الم محلي��ة وعربي��ة أّن ع��دد األبنية 
المدمرة بلغ نحو مليوني وحدة س��كنية، 
وأن س��وريا بحاج��ة عاجل��ة لبن��اء ثالثة 
ماليين وحدة، مضيف��ًا أّن الكلفة األولية 

إلعادة إعمار المس��اكن المهدمة تقدّر ب� 
73 مليون دوالر.

كذلك، تش��ير تقارير رسمية إلى أّن 60% 
من المنش��آت الصحية في سوريا مدمرة، 
إضافة إلى 5500 مدرس��ة خارج الخدمة، 
بينم��ا يقدّر البن��ك الدولي تكلف��ة إعادة 
إعمار س��وريا، بما ال يق��ل عن 200 مليار 
دوالر، وتذهب أرقام أخرى إلى كلفٍ أقل.

م��ن جهت��ه يتوق��ع المهن��دس الزراعي 
)أحم��د صالح( في حديث لس��وريتنا: "أّن 
كل��ف إع��ادة اإلعم��ار ق��د تتع��دى جميع 
توقع��ات المهتمين، ما يضع س��وريا في 
مص��اف ال��دول الفاش��لة مس��تقباًل، إن 
ل��م تتوف��ر معج��زة اقتصادي��ة تنقذها" 
العام��ة  المؤسس��ة  "مخاب��ر  ويضي��ف: 
إلكثار البذار في منطقة الليرمون بحلب 
مثاًل، جميعها س��رقت وبيعت في السوق 
الس��وداء، وكانت تحوي موازين حساسة 
لوزن ب��ذار القمح المط��ورة، يقدّر ثمن 
الواحدة منه��ا، بثالثة ماليين ليرة عندما 
كانت قيمة الدوالر ال تتعدى الخمس��ين"، 
ويضيف س��اخرًا: "يبدو المؤتم��ر هزليًا، 
االقتص��اد  يدمّ��ر  م��ن  ه��و  النظ��ام 
فعل��ى أرض الواقع يش��تري م��ن أموال 
الس��وريين أس��لحة ليدمر به��ا البالد ثم 
ينادي الشركات االجنبية لتأتي وتعمّر ما 

قام بتهديمه".

سوريتنا - الحسكة - عدنان أبو كنان
أحي��اء كثي��رة في مدينة الحس��كة وأخرى ف��ي بلدات 
وم��دن تابع��ة له��ا تدخ��ل أس��بوعها الثان��ي ب��ال ماء 
وكهرب��اء، نتيج��ة انهي��ارات أصابت أكثر من خمس��ة 
أب��راج كهرباء في منطقة القحطانية التابعة لمنطقة 
المالكية على الحدود الش��مالية الش��رقية من سوريا. 
والت��ي تغذي محطات الضخ بالكهرباء، في ظل توقف 

كثير من خطوط الكهرباء في المحافظة.
يقول عالء 22 عام،  من أهالي حي النش��وة الشرقية: 
"م��ع دخ��ول فصل الصيف ل��م يعد باإلم��كان العيش 
بدون ماء أو كهرباء، مرّ أكثر من اسبوع ونحن نكابد، 
للحص��ول على بضعة ليترات من الماء، قبل ذلك كان 
يتم ضخ المياه للحي كل ثالثة أيام، وكنا اعتدنا حياتنا 
وفق هذا المعطى المفروض علينا، أما أن تمر ثمانية 
أي��ام بدون قطرة ماء واحدة، فهذا أمر يكاد اليحتمل"، 
ويضيف )عالء(: "على مقرب��ة من الحي هناك بعض 
المستفيدين من هذه األزمة، يعرضون كميات كبيرة 
م��ن المياه المعدنية المثلجة، حيث وصل س��عر الليتر 

الواحد إلى 100 ليرة، وهذا سعر قياسي". 
وف��ي الس��ياق ذات��ه أش��ار )ع��الء(، إل��ى ع��دم توفر 

الصهاري��ج الخاص��ة بالمي��اه الجوالة، نتيج��ة األزمة 
الكبيرة الممتدة على أحياء المدينة، وتحكم بعض ما 
وصفها بالميليشيات، وبحثها عن االستفادة القصوى 
من هذه االزمة. وأزمات أخرى ش��بيهة، األمر الذي زاد 

من حدة األزمة والحال ينطبق على كافة األحياء.
ه��ذا وتعي��ش تجمع��ات س��كانية كثي��رة اختناق��ات، 
ف��ي ظل عدم إيص��ال كميات كافية م��ن المياه إليها، 
وترتب��ط هذه األزمة بعدم إيجاد حلول على مس��توى 
توفي��ر الطاقة الكهربائية لتش��غيل اآلبار التي تغذي 

المناطق المتضررة من قبل الجهات المعنية.
وكان مدي��ر عام المؤسس��ة العامة لمياه الش��رب في 
الحس��كة المهن��دس )محمود العكل��ة(، بيّن في وقت 
س��ابق، أن منطقتي الحس��كة وتل تم��ر تتغذيان من 
مش��روع مياه علوك الذي يضم 30 بئرًا، يستثمر منها 
20 بئ��رًا، بينما تبقى عش��رة احتياط، تؤمن 100 ألف 
مت��ر مكع��ب يوميًا، كما أوض��ح، أنّه يتم ض��خ المياه 
للس��كان على ثالث فترات، ما أدى إلى الحدّ من الهدر 
من جهة وإيصال المياه للمناطق البعيدة والعالية من 
جه��ة ثانية، الفتًا، إلى أنّها تعمل اآلن بطريقة الضخ 
الذاتي لع��دم توفر الطاقة الكهربائية لتش��غيل هذه 
اآلب��ار، ما يخلق أزمات ويجع��ل إمكانية وصول المياه 

إلى األحياء أصعب.
كذل��ك، يتم تأمين مياه الش��رب لمنطقة القامش��لي 
من خالل آبار الهاللي��ة والعويجة، بطاقة 60 ألف متر 
مكع��ب، ومن س��د الس��فان بطاقة خمس��ة آالف متر 
مكعب، أما في باقي أنح��اء المحافظة فهناك 90 بئرًا 
ف��ي الوح��دات اإلداري��ة، و544 بئرًا ف��ي الريف تغذي 

ألفي تجمع سكاني.
وأش��ار )عكلة( أيضًا، إل��ى وجود صعوب��ات تواجههم 
كمؤسس��ة، تتمثل بانقطاع الكهرباء الالزمة لتشغيل 
محطات الضخ، وتعطل مجموعات التوليد االحتياطية، 
وقل��ة الس��يولة المالية بس��بب ضع��ف الجباية وعدم 
توفر القطع التبديلية، أمور ساهمت في تصاعد حدة 
األزم��ة، وع��دم ايجاد آلي��ة حقيقية وجدي��ة لمواجهة 

االزمات.
تج��در اإلش��ارة إل��ى أن المحافظ��ة تغرق ف��ي ظالم 
كامل، إذ تغيب الكهرباء عنها منذ فترة طويلة، ما دفع 
األهالي إلى إيجاد مصادر بديلة واللجوء إلى المولدات 
المتفاوت��ة األحج��ام لس��د النق��ص الكبي��ر والتقليل 
من ضرر غي��اب الكهرباء، والذي يص��ل إلى عدة أيام 

متواصلة.

احل�سكة تدخل اأ�سبوعها الثاين بال ماء وكهرباء

النظام يقيم موؤمتر "اإعادة اإعمار �سوريا" يف بريوت
وحزب اهلل حا�سر جمددًا

زعيم املعار�سة الرتكية 
يعد بتحقيق �سالم مع 
�سوريا واإعادة مليوين 

�سوري اإليها
سوريتنا برس

وعد زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر 
أحزاب المعارضة التركي��ة كمال كلجدار 
أوغل��و بتحقيق الس��الم مع س��وريا حال 
وص��ول حزبه للس��لطة وإع��ادة مليوني 

سوري إليها. 
وق��ال كلجدار أوغلو ف��ي مقابلة مع قناة 
تركية: "الحكومة تتناول جزًءا من الكالم 
وتتغاض��ى ع��ن الج��زء اآلخ��ر، وتق��ول 
إن كلج��دار أوغل��و س��يعيد الس��وريين، 
نح��ن بالتأكيد ال نرس��ل الناس إلى أتون 

الحرب". 
وأش��ار كلج��دار أوغل��و إل��ى أن انتقادات 
حزب��ه للحكومة تنصب على السياس��ات 
الت��ي اتبعته��ا الحكومة ف��ي التعامل مع 
ملف الالجئين السوريين، نافيا أن يكون 
ق��ال: "لماذا صرفت��م 5، 5 ملي��ار دوالر" 

على الالجئين السوريين. 
ورأى أن تركي��ا "اضط��رت لدف��ع فاتورة 
السياس��ة الخاطئة التي اتبعتها في ملف 
إيواء الس��وريين"، مش��يرا إل��ى أنه كان 
يمكن إيواؤه��م في منطقة عازلة داخل 

األراضي السورية. 
وأض��اف أن "تركيا دولة كبي��رة بالتأكيد، 
وس��تفتح ذراعيه��ا للفارين م��ن الحرب، 
ولكنه��ا اتبعت سياس��ة خاطئ��ة في هذا 
اإلط��ار". وذكر أن هناك مش��اكل ترتبت 
على "عدم دفع السوريين ضرائب، وعلى 

قبولهم بأجور أقل من األتراك". 
يذك��ر أن 53.7 ملي��ون ناخب س��يصوت 
داخ��ل تركي��ا يوم الس��ابع م��ن حزيران 
للبرلم��ان  نائب��ا   550 النتخ��اب  الق��ادم 
التركي ف��ي دورته ال�25 والتي يش��ارك 
فيه��ا 30 حزب��ا منه��ا ثالث��ة ممثل��ة في 
البرلم��ان األخير وهي العدال��ة والتنمية 
الحاك��م والش��عب الجمه��وري والحرك��ة 

القومية المعارضان. 

تقارير رسمية: %60 من 
المنشآت الصحية في سوريا 
مدمرة، و5500 مدرسة خارج 
الخدمة.

البنك الدولي: تكلفة إعادة 
اإلعمار في سوريا ال تقل عن 
200 مليار دوالر.
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سوريتنا - عبير آغا
أطلق ناشطون من حي الوعر المحاصر 
ف��ي مدينة حم��ص، "مهرج��ان حمص 
الرياض��ي" بدورته األول��ى، والذي ابتدأ 
فعالياته في الس��ابع عش��ر من الش��هر 
الج��اري، ووص��ل عدد المش��اركين فيه 
إلى 1200 مشارك، كما شملت فعالياته، 
عش��ر رياض��ات فردي��ة وجماعية، هي 
والكي��ك  والمصارع��ة  الق��دم  "ك��رة 
بوكس��ينغ والجودو والكاراتيه والجمباز 
والطائ��رة والش��طرنج وك��رة الطاول��ة 

وألعاب القوى". 
وف��ي الي��وم األول للمهرج��ان، عرّف��ت 
إدارته بفعالياته وأهدافه، خالل االفتتاح 
عل��ى  المش��رفون  في��ه  تح��دث  ال��ذي 
الرياض��ات المش��اركة، ع��ن رياضاته��م 
وتاريخها والمشاركين فيها، كما تضمّن 
محاضرة عن األخالق الرياضية، واختتم 
البط��والت  ع��ن  فيديوه��ات  بع��رض 
الس��ابقة للرياضيين م��ن مدينة حمص 

وتاريخهم الرياضي.
وحس��ب إدارة المهرجان، فإنه يهدف إلى 
"إعادة رون��ق الحراك الث��وري لحمص"، 
إذ يق��ول مدي��ر المهرج��ان )عب��د العزيز 
الحمصي( لجريدة سوريتنا: "هدفنا قبل 
كل ش��يء ه��و بناء جي��ل رياضي مثقف 
رياضي��ًا ويتحل��ى باألخ��الق الرياضي��ة، 
إضاف��ة إلى رف��ع معنوي��ات أهل حمص 
بعد سنوات قاسية من الظلم"، ويضيف: 
"نعل��م جي��دًا التأثي��ر اإليجاب��ي العميق 
للرياض��ة عل��ى نف��وس األهال��ي ف��ي 
حمص، كم��ا آن األوان للرياضة أن تعود 
للواجهة بعد أن غيّبتها بشكل كبير تلك 
الس��نوات العجاف التي مرت على حمص 
وأهلها"، مش��يرًا إلى "وجود دعم ثقافي 
توعوي ورياضي لكافة الفرق والالعبين 

أثناء س��ير البطوالت، لتذكيرهم بأهمية 
األخ��الق الرياضية وضرورته��ا من أجل 

إنجاح المهرجان".
ويشرف أبناء الحي على إدارة المهرجان، 
ال��ذي يصفون��ه بأنّه "صناع��ة حمصية 
اس��تطاعوا  أنّه��م  مؤكدي��ن  بامتي��از"، 
افتتاح��ه بإمكاني��ات مادي��ة متواضع��ة، 
إذ يق��ول )الحمص��ي(: "كل ما نملكه هو 

اإلرادة والكثير الكثير من العزيمة". 
هذا وابتدأت الفعالي��ات الرياضية لجميع 
األلع��اب يوم األربعاء الماضي، وتس��تمر 
م��دة 15 يوم��ًا، يت��م في نهايته��ا تتويج 
وتكري��م الف��رق الفائزة ف��ي جميع هذه 

األلعاب.
وكان��ت االفتتاحية لمباري��ات كرة القدم 

-والتي يش��ارك به��ا 42 فريقًا يضم كل 
منها خمس��ة العبي��ن-  ش��هدت حضورًا 
كبيرًا، م��أ الملعب اليتيم ف��ي الحي، ما 
دّل عل��ى تعط��ش األهال��ي للفعالي��ات 
المدنية التي من شأنها إبعادهم آنيًا عن 

حياة الحرب والحصار.
وعن ارتباط المهرجان الرياضي بالثورة، 
يق��ول )مهند الخالدية( وه��و مصور من 
الح��ي: "إن المهرجان ال��ذي يقيمه الثوار 
في حمص "عاصمة الثورة" يظهر الوجه 
الحض��اري الجمي��ل ألهل الح��ي والروح 
الرياضية للثائرين فيه"، ويضيف "الثورة 
التموت، هي ليس��ت الدماء والدمار الذي 
أراده لها الطغاة، هي الحضارة كما يراها 

الثائرون".

الوعر املحا�سر يحيي الريا�سة يف حم�ص

يقول عبد العزيز الحمصي، 
مدير المهرجان:

»نعلم جيدًا التأثير اإليجابي 
العميق للرياضة على نفوس 
األهالي في حمص، كما آن 
األوان للرياضة أن تعود 
للواجهة بعد أن غيّبتها 
بشكل كبير تلك السنوات 
العجاف التي مرت على 
المدينة وأهلها«.
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امللتقى الأول للحوار الإ�سالمي يختتم اأعماله يف ا�سطنبول
وزهران علو�ص يخاطب الغرب "نريد دولة حتمي احلقوق"

»من موت اإىل موت« اأكرث من 2157 �سورّيًا، ق�سوا غرقًا منذ نهاية 2011

سوريتنا برس
اختت��م المجل��س اإلس��المي الس��وري 
الخمي��س الفائ��ت، فعالي��ات "الملتق��ى 
األول للحوار اإلس��المي"، الذي نسّ��قه 
مركز الدراسات اإلستراتيجية والتواصل 
الحضاري التابع للمجلس، والذي استمر 
مدة ثالث��ة أيام ف��ي مدينة اس��طنبول 

التركية. 
وت��رأس الملتقى الدكت��ور )عبد الكريم 
بّكار( عضو أمناء المجلس، بحضور نحو 
40 ش��خصيّة، ممثل��ة لجهات سياس��ية 
وعسكرية ومدنية وشرعية من الداخل 
والخارج الس��وري، أهمّه��ا، قائد جيش 
اإلس��الم )زه��ران عّلوش(، فض��اًل عن 
ش��خصيات من االئت��الف الوطني لقوى 

الثورة والمعارضة. 
ه��ذا وافتت��ح الملتقى الش��يخ )أس��امة 
الرفاع��ي( رئي��س المجل��س، وناق��ش 
الخطاب  المجتمع��ون، "كيفي��ة توحي��د 
اإلعالمي للثورة السورية باتجاه محاربة 
النظ��ام، وفكر الغل��و الممث��ل بتنظيم 
الدول��ة، إضاف��ة إل��ى تحدي��د الخطوط 
الحمراء في الثورة، التي ال يجوز التنازل 
عنه��ا ف��ي أي عملي��ة سياس��ية مقبلة، 
الجه��ود  توح��د  آلي��ات  إيج��اد  وكيفي��ة 

الثورية على األرض". 
من جهت��ه، دعا )زهران علوش( المجلس 
اإلسالمي السوري، إلى لعب دوٍر مفصليٍّ 
في تكوين الجس��م المرجعي للثورة، بما 
يملك��ه من علماء ودع��اة لهم ثقلهم في 
الداخ��ل، بينما أّك��د األس��تاذ )أحمد معاذ 
الخطي��ب(، على ضرورة توحي��د الخطاب 
اإلعالم��ي الثوري ف��ي جمي��ع المجاالت، 

منوهًا إلى أن ذلك ينتج عن توحيد الصف 
الثوري والرؤية لدى الجميع. 

وفي سياق متصل، قال )زهران عّلوش( 
ف��ي مقابل��ة م��ع صحيفة )ماكالتش��ي 
األميركي��ة(، إّن الس��وريين ه��م الذين 
يق��ررون ش��كل دولته��م المس��تقبلية 
بع��د س��قوط النظ��ام، وأن كل ما يهمه 
هو دول��ة تحم��ي الحقوق، مش��يرًا إلى 
أن التعاي��ش بين الس��وريين )األكثرية 
واألقليات( موج��ود منذ زمن طويل، وال 
تس��عى األكثري��ة لفرض الس��يطرة أو 

القمع. 

أوض��ح  بالعلويي��ن،  يتعل��ق  وفيم��ا 
الش��عب  م��ن  ج��زء  أنه��م  )عل��وش(، 
الس��وري، الفتًا إلى ضرورة محاسبة من 
تلطخ��ت أيدي��ه بالدماء منه��م، مؤكدًا، 
أّن تصريحاته الس��ابقة، أتت تحت وطأة 
ضغ��ط الواق��ع ف��ي الداخل، فيم��ا ذكر 
الناطق باس��م جيش اإلس��الم )إس��الم 
عل��وش(، أّن "خطاب��ات زه��ران علوش 
ف��ي الغوطة ه��ي لالس��تهالك المحلي، 
لحش��د المقاتلين ضد القوى األخرى، ال 
سيما تنظيم الدولة"، مضيفًا: "أّن هناك 
خطاب موج��ه للجمه��ور الداخلي، وآخر 

للجمهور الخارجي". 

وص��رّح )علوش( ف��ي المقابل��ة ذاتها، 
وص��ول  منع��ت  األمريكي��ة  اإلدارة  أن 
ش��حنة من األسلحة المضادة للطائرات، 
كان��ت قادمة م��ن ليبيا، مش��يرًا إلى أن 
ه��ذه اإلدارة ال تأب��ه للش��عب الس��وري 
وم��ا يتع��رض له م��ن مجازر، كم��ا أنها 
ال تس��مح ل��ه بالدفاع عن نفس��ه أيضًا، 

حسب تعبيره. 
إل��ى ذل��ك، نقل��ت الصحيف��ة ع��ن أحد 
مس��اعدي )عل��وش(، قوله إنه مس��تعد 
للتخلي عن الراية اإلس��المية الس��وداء 
والبيض��اء الت��ي تمثل جيش اإلس��الم، 

واستبدالها بعلم الثورة. 

سوريتنا برس
قالت الشبكة الس��ورية لحقوق اإلنسان، 
إن أكث��ر م��ن 2157 س��وريًا، %75 منهم 
نس��اء وأطفال، قضوا غرق��ًا أثناء الهجرة 

غير الشرعية منذ نهاية عام 2011. 
واستعرضت الشبكة في تقريرها الصادر 
السبت بعنوان »من موت إلى موت«، أبرز 
28 حادث��ة هج��رة غي��ر ش��رعية، حدثت 
خالله��ا ح��االت م��وت لس��وريين بس��بب 
الغرق، كم��ا أرفقت التقرير بصور وثائق 
سفر لسوريين غرقوا على شواطئ ليبيا، 
وآخرين أنق��ذوا من قبل خفر الس��واحل 
اإليطال��ي، فض��اًل ع��ن مقاط��ع مصورة 

لشهادة أحد الناجين. 
وج��اء ف��ي التقرير ال��ذي ذك��ر، أّن أعداد 
الالجئين السوريين فاقت أعداد الالجئين 
الفلس��طينيين، وبلغت م��اال يقل عن 5. 
8 ملي��ون الج��ئ، أّن %90 م��ن الالجئين، 
هم م��ن المناطق الخاضعة لس��يطرة ما 
س��مّتها »المعارضة المس��لحة«، كما أّن 
الس��بب الرئيس��ي ال��ذي يدف��ع الالجئين 
للخروج، هو استمرار ما وصفه ب� »شالل 

الدماء والقصف والدمار داخل سوريا«. 

�سعوبات وم�ساكل:
وحول الصعوبات التي يواجهها الالجئون 
بع��د وصوله��م إل��ى دول الج��وار، بيّنت 
الشبكة، أّن التعليم يأتي في مقدمتها، إذ 
تتجاوز نسبة عدم االلتحاق بركب التعليم 

%40 لأطف��ال وط��الب الجامع��ات، تليها 
مشكلة الغذاء، حيث ينتشر سوء التغذية 
بشكل واسع بين الالجئين السوريين في 
مختل��ف البلدان، وفي كثير من األحيان ال 

تتوفر المياه الصالحة للشرب. 
إل��ى جان��ب ذل��ك، تأت��ي صعوب��ة تلقي 
المس��جلين  المس��جلين وغير  الالجئي��ن 
والعنصري��ة،  الس��كن  وأزمت��ا  الع��الج، 
وبخاصة في لبنان بسبب تبعية الحكومة 

الحالية لحزب اهلل. 

الأ�سواأ يف ا�ستقبال الالجئني:
ولفت التقرير، إلى تقصير الدول الغربية 
في اس��تقبال الالجئين الس��وريين، حيث 
تص��دّرت بريطانيا القائمة، باس��تقبالها 
أق��ل م��ن مئ��ة الج��ئ، ف��ي ظ��ل رفض 
س��لطات الهج��رة فيها قب��ول أي طلب أو 

أي��ة حالة إنس��انية حتى ف��ي حالة وجود 
قرابة من الدرجة األولى تحمل الجنس��ية 
البريطاني��ة، أعقبته��ا الوالي��ات المتحدة 
األميركية، التي اس��تقبلت ما ال يزيد عن 
200 ش��خص، رغم إنفاقه��ا مبالغ مالية 
ضخمة لمساعدة الالجئين، وفق الشبكة. 

تو�سيات:
ودع��ت الش��بكة المجتم��ع الدول��ي، إلى 
معالجة جذر مش��كلة الالجئين، والس��بب 
بالده��م  م��ن  فراره��م  ف��ي  الرئي��س 
المتمث��ل ف��ي عملي��ات القت��ل اليومي��ة 
والقص��ف وتدمي��ر منازله��م، واالعت��داء 
عل��ى نس��ائهم، كم��ا طالب��ت بض��رورة 
زي��ادة كميات المس��اعدة للنازحين داخل 
س��وريا، الذي��ن تج��اوزت أعداده��م 6. 4 
مليون ش��خص، م��ا يخفف بش��كل كبير 

2157 سوريًا غرقوا أثناء 
محاولتهم الهجرة غير 
الشرعية عبر البحر، 75% 
منهم نساء وأطفال، و90% 
من المناطق الخاضعة 
لسيطرة »المعارضة 
المسلحة«.

م��ن عمليات اللجوء، مؤكدة على ضرورة 
»التحقي��ق في فضائح عمليات الس��رقة 
والفس��اد، الي حذرنا منها مرارًا وتكرارًا، 
والمتمثل��ة بقي��ام الس��لطات الس��ورية، 
وبالتنس��يق مع بعض العاملين الدوليين 
داخل األراضي السورية بتحويل أكثر من 
90 بالمئة من المس��اعدات إلى المناطق 
المؤي��دة للنظام، ومحاس��بة المتورطين 

في ذلك«. 
إل��ى ذل��ك، أّك��د التقري��ر عل��ى ضرورة 
ايف��اء المجتمع الدول��ي بتعهداته المالية 
واللوجستية التي وعد بتقديمها لالجئين 
الس��وريين، ب��ل وزيادته��ا بالت��وازي مع 
االرتف��اع الهائ��ل ف��ي أع��داد الالجئي��ن 

شهريًا.
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ن�ساء من دير الزور..
بانتظار قارب قد ل ياأتي

"ف��ي مدين��ة دير ال��زور يوجد م��ال بال 
م��واد غذائية، وف��ي ريفها يوج��د مواد 
غذائي��ة لكن ب��ال م��ال"، به��ذه العبارة 
تلخ��ص )ناديا(، معلمة تقيم في مدينة 
الميادين، حال دير الزور، وش��كالن من 
أش��كال الموت البط��يء يحيطان بأهلها 
منذ أن أعلن التنظيم حصارها، وتضيف 
اس��تالم  م��ن  األهال��ي  "من��ع  )نادي��ا(: 
رواتبهم مرّ بعدة مراحل، بدأت بالوعظ 
واإلرشاد، ونصح األهالي بعدم التعامل 
مع النظ��ام "الكاف��ر"، ثم تط��وّر األمر 
إل��ى منع دخول الناس إل��ى المدينة، ثم 
مصادرة س��يارات نقل ال��ركاب واعتقال 
الس��ائق وال��ركاب أحيان��ًا، إل��ى أن بل��غ 
ذروت��ه بص��دور فتوى تكفي��ر بحق كل 

من يتقاضى راتبه من النظام". 
ورغم الرع��ب الذي أثارت��ه الفتوى بين 
االقتص��ادي  الوض��ع  أن  إال  األهال��ي، 
المت��ردي وانع��دام مص��در آخ��ر للرزق 
دفعهم للمغامرة ومحاولة التس��لل إلى 
المدين��ة، معرضي��ن أنفس��هم لخط��ر 
الم��وت قنصًا أو بفتوى التكفير في حال 
الع��ودة، وحت��ى إن لم يطب��ق التنظيم 
الفت��وى بع��د، لك��ن إمكاني��ة تطبيقها 

قائمة في أي لحظة. 
والنس��اء في دي��ر الزور هن الش��ريحة 
األكث��ر مجازفة ف��ي هذا األم��ر، وتبرر 
)نادي��ا( ذلك بقوله��ا: "إن الوضع األمني 
القلق ف��ي مدينة دير الزور، وش��ائعات 
ف��رض التجنيد تمنع الش��بان من دخول 
المدين��ة، إضافة إلى أن النس��اء أس��هل 

م��رورًا على حواجز النظ��ام من الرجال، 
الدوائ��ر  ف��ي  تلق��ى تعاطف��ًا  والم��رأة 

الحكومية ال يلقاه الرجال". 

املغامرة باحلياة مقابل الراتب 
ال�سهري:

يس��لكها  الت��ي  الط��رق  أه��م  وح��ول 
"المتسللون" تذكر )أم محمد( سيدة من 
ريف دير الزور: "أن هناك طريقان، األول 
عبر البادي��ة وهو ش��ديد الخطورة ولم 
يعد يس��لكه أحد مؤخرًا، بس��بب انتشار 
عناصر داعش ف��ي البادية، ما قد يؤدي 
إلى االعتقال أو االس��تهداف من قبلهم، 
والطري��ق الثان��ي ه��و الطري��ق األكثر 
استعمااًل، حيث يصل من يرغب بدخول 
المدين��ة إل��ى قري��ة الجنين��ة، وبعدها 

للمرة الثالثة تحاول ناديا 
الوصول إلى دير الزور 
المحاصرة الستالم راتبها 
الشهري، وللمرة الثالثة تفشل 
بعد قضاء ليلتين متتاليتين 
على الضفة الموحشة، مع 
أناس غرباء، هي ليست 
السيدة الوحيدة التي تتحدى 
فتوى داعش بتكفير من 
يقبض راتبه من النظام، 
وتحاول التسلل إلى مدينة 
دير الزور. 

إلى ضف��ة النه��ر ويحاول ق��در اإلمكان 
التخف��ي بين ال��زل "ن��وع م��ن النباتات 
النهرية الكثيف��ة"، واالنتظار حتى يأتي 
الق��ارب م��ن الضفة الثاني��ة لنقله، وقد 
يأت��ي ف��ي الي��وم األول أو الثاني وقد ال 
يأتي قبل أسبوع، الموضوع يتوقف على 
الوض��ع األمن��ي في المنطق��ة" وتضيف 
)أم محم��د(: "هذا القارب يأت��ي لياًل ألن 
عناصر داعش ال يتواجدون في المنطقة 
بع��د غي��اب الش��مس، ولك��ن بالمقابل 
ف��إن غياب داعش ال يعن��ي غياب الرعب 
فالش��اطئ غير مضاء ومليء باألعشاب 
الكثيف��ة وال��كالب الش��اردة، إضافة إلى 
خط��ر الطي��ران، الذي ال نع��رف كيف أو 
متى يمكن أن يقصف المنطقة، ساعات 
من الرعب يعيش��ها الناس على الضفة، 
ق��د تنتهي بقدوم القارب وانتهاء مرحلة 
من مراح��ل المعان��اة. أو ق��دوم الفجر، 
وبالتال��ي االضطرار للع��ودة إلى القرية 
والمبي��ت في أحد المن��ازل، بانتظار ليل 

آخر". 
ولعل المفاجئ في األمر، أن أجرة القارب 
ه��ي 5000 ليرة، أي م��ا يعادل خمس أو 
س��دس الراتب ال��ذي تت��م المغامرة من 
أجله، وفي سياق ذلك، تشير )أم محمد( 
إل��ى "المعامل��ة الس��يئة الت��ي يلقاه��ا 
"المغام��رون" حي��ن يس��تقلون الق��ارب 
م��ن الحاج��ز التابع للنظ��ام عند منطقة 
فرات الش��ام حيث يت��م التحقيق معهم، 
وتفتيش��هم تفتيش��ًا دقيق��ًا، والتعامل 
معه��م بريبة، وبعد تج��اوز الحاجز، يتم 

دخ��ول المدينة وبالتالي عملية اس��تالم 
الروات��ب، ث��م الع��ودة بس��يارة أج��رة، 
تقت��ص م��ن الرات��ب 1500 لي��رة وهي 
تقل الش��خص باتجاه قرية عياش، قبل 
الع��ودة بق��ارب آخ��ر، يلتهم قس��مًا من 

الراتب أو ما تبقى منه". 
وتؤكد )أم محم��د(، أن "الرحلة قد تكلف 
حوال��ي عش��رة آالف لي��رة س��ورية، م��ا 
يش��كل نص��ف الراتب الش��هري تقريبًا، 
وه��و مبل��غ كبي��ر ولكننا ال نمل��ك خيارًا 
آخ��ر غي��ر المغام��رة م��ن أجل العش��رة 
المتبقي��ة، والت��ي ب��ات اآلن م��ن ش��به 
المستحيل الحصول عليها بعد التصعيد 
الحالي بين النظام والتنظيم، ألن األخير 
صار يس��تخدم الرص��اص الحي في منع 

عمليات التسلل". 

العمل: جهاد" مقابل  "بيعة 
ويذكر ناشطون أن تنظيم الدولة بدأ مع 
مطلع 2015، بمنع األهالي من اس��تالم 
رواتبه��م دون أن يوجد بدائل مناس��بة، 
ما جعل ريف دير الزور يعيش في وضع 
انساني س��يء جدًا، ويرد )بشار صبحي( 
من أبن��اء دير الزور هذا اإلجراء من قبل 
التنظي��م إل��ى غايتين، األول��ى تخلص 
التنظيم م��ن االنتقاد الموج��ه له، حين 
يسمي نفس��ه "دولة" ورعاياه يقبضون 
رواتبهم م��ن "دول��ة معادي��ة". والغاية 
الثانية ه��ي إكراه الناس عل��ى مبايعته 
ألنه س��يكون الملجأ الوحي��د للكثير من 
الش��باب الذين ال دخول لديهم. مضيفًا، 
أّن التنظيم عم��ل على اإلعالن عن فتح 
ب��اب التوظيف في العدي��د من المجاالت 
أهمها التعليم، لكنه عاد واش��ترط على 
م��ن يريد التعليم لدي��ه أن يكون مبايعًا 
"بيع��ة جه��اد"، وأن يخ��وض معس��كرًا 
للتدري��ب عل��ى حمل الس��الح، على حدّ 

قول )صبحي(. 
وح��ول تعامل النظام م��ع معاناة الناس 
ف��ي ه��ذا الخص��وص، ي��رى ناش��طون 
أن��ه كان يمكن للنظام أن يس��هل األمر 
عل��ى الموظفي��ن في الري��ف وذلك عن 
طريق تس��ليم الرواتب في مدينة أخرى 
كالحس��كة، كم��ا س��بق ل��ه أن فعل في 
ع��ام 2012، إلى جانب تخّليه عن رفض 
تسليم الراتب بغير الحضور الشخصي. 

دير الزور - محمد عبد الرحمن
"س��اعات من الرعب يعيش��ها الن��اس على الضف��ة، قد تنتهي بق��دوم القارب 
وانتهاء مرحلة من مراح��ل المعاناة. أو قدوم الفجر، وبالتالي االضطرار للعودة 

إلى القرية والمبيت في أحد المنازل، بانتظار ليل آخر". 
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حاج��ة دول االتح��اد األوروب��ي للطاقات 
ه��ذه  أن  إال  محت��وم.  أم��رٌ  البش��رية 
ال��دول تعم��ل عل��ى انتق��اء حاجاتها من 
المعروض البش��ري الذي تف��رزه حروب 
المنطق��ة، وهي تس��عى الس��تقدام يدٍ 
عامل��ةٍ رخيصة وكفاءاتٍ علميةٍ ش��ابة 
لتصب في مصلح��ة اقتصادياتها القوية 
أصاًل، يضاف إلى ذل��ك المحاذير األمنية 
وفوبيا اإلس��الم التي يشكلها المهاجرون 
غير الش��رعيين، كل هذه األس��باب دعت 
لظاه��رة  للتص��دي  األوروب��ي  االتح��اد 
الهج��رة غي��ر الش��رعية عس��كريًا، تحت 
ش��عاٍر إنساني براق وهو محاربة االتجار 
بالبش��ر، إال أن اله��دف البعي��د من��ه هو 
المحافظ��ة عل��ى قدرة هذه ال��دول على 

االختيار واالصطفاء. 
ه��ذه العملية وإن تمت ل��ن تمنع الهجرة 
غي��ر الش��رعية عب��ر المتوس��ط. إال أنها 
س��تقضي على أحالم الفئ��ة األقل حظًا 
ب��اب  ويبق��ى  أوروب��ا.  إل��ى  بالوص��ول 
اليخوت الفارهة والرحالت السياحية عبر 

المتوسط والجوازات المزورة منفذًا لمن 
يمتلك المال بين المهاجرين.. 

وبحس��ب بيان وزراء الخارجية المذكور، 
فإن العملية ستكون على مراحل متتابعة 
وفقًا لمتطلبات القانون الدولي في خالل 
شهرين، بحيث يجري التخطيط للعملية 
والمرحل��ة األول��ى م��ن مراقب��ة وتقييم 
ش��بكات التهري��ب واالتج��ار بالبش��ر في 
وس��ط البح��ر األبيض المتوس��ط. بينما 
س��يتم في المرحلتي��ن الثاني��ة والثالثة 
م��ن العملية البحث، واكتش��اف وتعطيل 
األص��ول م��ن المهربي��ن، عل��ى أس��اس 
القانون الدولي وبالتعاون مع الس��لطات 
المنظوم��ة  مق��ر  وس��يكون  الليبي��ة، 
األوروبي��ة الجديدة "يوناف��ور" في روما، 
واألمي��رال إنريك��و كريدندين��و )إيطالي 
الجنس��ية( قائد العملية وتقدّر التكاليف 
العام��ة للعملي��ة ب��� 11، 82 مليون يورو 
سيتم تشغيلها في مرحلة تجريبية تدوم 
شهرين، باإلضافة إلى والية أولية مدتها 

12 شهرًا. 

وفي إطار العملية الس��ابقة تسعى دول 
االتحاد األوروبي للحصول على تفويض 
كام��ل للقي��ام بعملي��ة عس��كرية داخل 
األراضي الليبية، وفي مياهها اإلقليمية، 
للتص��دي لقوافل الهجرة قب��ل مغادرتها 

الشواطىء. 
من جانبه وفي ظ��ل االنتقادات العالمية 
لسجله الحقوقي، وليقدم نفسه بصفته 
ش��ريكًا للغ��رب تح��ت أي مس��مى ق��دم 
النظ��ام المص��ري خدمات��ه، حي��ث رعى 
مؤتم��رًا في ش��رم الش��يخ إلق��رار خطة 
لمحارب��ة الهجرة غير الش��رعية واالتجار 
بالبش��ر، علمًا أن هذه الهج��رة ليس لها 
أي آث��ار س��لبية على األم��ن أو االقتصاد 

المصريين. 
وق��د اس��تضافت مص��ر المؤتم��ر تح��ت 
عن��وان مؤتم��ر لجن��ة تس��يير المب��ادرة 
األوروبية األفريقية الجديدة، حول تعاون 
االتحاد األوروبي ودول القرن األفريقي، 
بشأن مسارات الهجرة، ومكافحة ظاهرة 

الهجرة غير الشرعية، واالتجار بالبشر. 

وصرح مس��اعد وزير الخارجية المصري 
هش��ام ب��در: " بأن ب��الده ق��ادت اجتماع 
اللجنة نحو إقرار خطة عمل شرم الشيخ 
لمكافحة الهجرة غير الش��رعية واالتجار 
بالبش��ر، حي��ث حرص��ت عل��ى التوصل 
إل��ى تواف��ق أوروب��ي أفريق��ي، يحق��ق 
المنفع��ة والمصلح��ة المش��تركة لجميع 
األط��راف"، وأضاف: " كرس��ت مصر كل 
جهودها نحو إصدار خط��ة العمل لنتائج 
ملموس��ة ومش��روعات تنموي��ة مح��ددة 
وتوفي��ر تموي��ل دول��ي مخص��ص له��ا، 
بحي��ث ال تقتص��ر المب��ادرة عل��ى كونها 
حوارًا للسياسات، والدعوة للمؤتمر تأتي 
في إطار ترس��يخ الدور المصري النشط 
في تفعي��ل التعاون األوروبي واألفريقي 
م��ا  الس��يما  الهج��رة،  ح��ول  المش��ترك 
يتعل��ق بدع��وة االتح��اد األوروب��ي إل��ى 
تبنى سياس��ات أكثر ايجابية إزاء الهجرة 
الشرعية والتنقل، وفتح مسارات جديدة 
للهجرة القانونية، خاصة في ضوء ارتفاع 

أعداد الضحايا في اآلونة األخيرة". 

ت
ريا

وح
ق 

قو
ح

 بـ 82 مليون يورو، 
الحتاد الأوروبي 
�سيمنع الالجئني من 
التوافد اإليه

سوريتنا - نعيم اليماني
سعيًا منه للحد من تدفق 

المهاجرين غير الشرعيين إلى 
أراضيه، وتحت شعار مكافحة االتجار 

بالبشر، وافق مجلس وزراء خارجية 
االتحاد األوروبي يوم االثنين 

الماضي على إطالق عملية عسكرية 
لقطع الطريق أمام المهربين 

والمتاجرين بالبشر، في منطقة 
البحر األبيض المتوسط. هذه 

العملية ستكون تحت اسم "يونافور" 
بحسب بيان المجلس. 

سوريتنا برس
قال��ت وزارة التربي��ة في الحكوم��ة المؤقت��ة، إن وزارة 
التعليم ف��ي الحكومة التركية، أوقفت اعتماد الش��هادة 
الليبي��ة كمؤه��ل لدخ��ول الجامعات ف��ي تركي��ا، بينما 
أوضحت مديري��ة التربية في لقاء مع قن��اة حلب اليوم، 
أن االمتحان��ات المزمع إجراؤها نهاية ش��هر أيار وبداية 
ش��هر حزيران س��تعتمد على المنهاج الخاص بالحكومة 
المؤقت��ة فق��ط، وأن المنه��اج الليب��ي ل��ن يدخ��ل في 

اختباراتها لهذا العام. 
وأك��دت المديرية، أنّها أبلغت جميع المدارس الس��ورية 
ف��ي تركي��ا، ق��رار الحكوم��ة التركي��ة، ع��دم االعتراف 
بالش��هادة الليبية منذ بداية العام الدراسي، مضيفة أّن 
بع��ض المدارس أص��رت على متابع��ة تدريس المنهاج 
الليب��ي، وهو تجاوز يضر بمصلحة الطالب، وبخاصة أّن 
الطال��ب ال��ذي درس المنهاج الليبي، س��يتقدم المتحان 
معياري وف��ق منهاج الحكومة المؤقت��ة في حال رغبته 

بدخول الجامعات التركية. 

وح��ول ع��دد الط��الب الس��وريين الذي��ن س��يتقدمون 
المتحان��ات الحكوم��ة المؤقتة، أحصت ال��وزارة 15 ألف 
طال��ب ضم��ن الم��دارس التابعة له��ا في تركي��ا ولبنان 
واألردن وس��وريا، فيما بلغ عدد الطالب الس��وريين في 

المدارس الخاصة أكثر من عشرة آالف. 
وفيم��ا يتعلق باالمتح��ان المعي��اري لدخ��ول الجامعات 
التركية، لفتت مديرية التربية، إلى أنّه س��يتم بإشراف 
الحكومة التركية، مؤكدة أنّه سيقام في يوم واحد نهاية 
ش��هر حزيران، ويقس��م إلى أربعة مجموعات من 180 
س��ؤااًل موزعة بين مواد الرياضي��ات والعلوم الطبيعية 
والفيزياء والكيمياء واللغتين العربية واألجنبية والتاريخ 

والجغرافية والفلسفة والتربية اإلسالمية. 
ه��ذا وتحصل المواد األدبية لطال��ب »العلمي« على 7% 
من نس��بة درجات��ه، والم��واد العلمية بالنس��بة لطالب 

»األدبي« ستحصل على النسبة ذاتها. 
بالمقابل، أقامت مديرية التربية في الغوطة الش��رقية، 
ندوة بعنوان »امتحان الشهادات«، تحدّثت عن موضوع 

قرار منع خ��روج الطالب من الغوطة الش��رقية لتقديم 
االمتحانات في مناطق سيطرة النظام بدمشق. 

وجاء في بيان وزعت��ه المديرية ضمن الندوة، أن القرار 
جاء بعد مش��اورات عدي��دة مع أعضائه��ا، قدمّته الحقًا 
للقي��ادة العس��كرية الموح��دة، كما أّك��دت أّن القرار لم 
يصدر عن المديرية بل عن القيادة، موضحة أّن أس��باب 
منع خ��روج الطالب عدي��دة، منها، »المفاس��د التربوية 
المحدق��ة بالط��الب، والخش��ية من تعرضه��م لمخاطر 

االعتقال أو سوق الذكور منهم للتجنيد اإلجباري«. 
وأضاف البيان، أن النظام يستغل خروج الطالب إعالميًا، 
ليقول بأن��ه يدير العملية التعليمية ف��ي هذه المناطق 
وبالتالي حصوله على الدعم المالي المخصص للتعليم 

من قبل عدد من الجهات التعليمية الدولية. 
وف��ي نهاي��ة البيان، نوّه��ت المديرية، إل��ى أنها حددت 
فترة قب��ول طلب��ات التق��دم لالمتحانات ف��ي المناطق 
الواقعة تحت س��يطرة الفصائل العسكرية، حتى نهاية 

دوام السبت الموافق 23 / 5 / 2015. 

احلكومة الرتكية ل تعرتف بال�سهادة الليبية
وتفا�سيل حول منع خروج طالب الغوطة ال�سرقية
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حماولت تركية لتنظيم ال�سوريني 
بعد اإغالق احلدود:

بدأت الس��لطات التركية بفرض قوانين 
جدي��دة، وذل��ك به��دف تنظيم ش��ؤون 
أراضيها،  الس��وريين ضم��ن  الالجئي��ن 
ويأت��ي إغالق الحدود التركية الس��ورية 
بس��بب تهدي��دات أمني��ة ت��واردت إل��ى 
الس��لطات التركي��ة، ح��ول ني��ة النظام 
الس��وري اس��تخدام الالجئين السوريين 
في تركيا كورق��ة ضغط على الحكومة 
التركية خ��الل االنتخاب��ات الوطنية في 
ش��هر 6، مم��ا دف��ع الس��لطات التركية 
إلغ��الق حدوده��ا البري��ة مع س��ورية، 
أمام المسافرين الداخلين إلى األراضي 
التركية عبر المنافذ البرية مع س��ورية، 
فيما اس��تمر الس��ماح له��م بالعبور نحو 
الس��يارات  وف��رض تس��جيل  س��ورية، 
ف��ي  الم��رور  دوائ��ر  ضم��ن  الس��ورية 
المحافظ��ات التركي��ا، والحص��ول عل��ى 
اإلقام��ات  واس��تخراج  تركي��ة،  لوح��ات 
للس��وريين في تركيا وتسجيلهم ضمن 
دائرة الهجرة، وتمديد اإلقامات المنتهية. 

ت�سجيل ال�سيارت ال�سورية ومنحها 
لوائح تركية:

نظرًا لكث��رة الس��يارات الس��ورية التي 
دخل��ت األراض��ي التركي��ة بع��د بداي��ة 
الثورة الس��ورية، وبهدف تنظيم حركة 
الس��يارات الس��ورية وضب��ط المخال��ف 
منه��ا، ومن��ع أي اعتداء م��ن قبل بعض 
الجماع��ات المتطرف��ة التركي��ة عليه��ا، 
قام��ت مديري��ة ف��رع الم��رور بإص��دار 
بيان تدعو في��ه المواطنين الس��وريين 
الذي��ن يملك��ون مركب��ات س��ورية غير 
مسجلة بمراجعة إدارة الفروع المرورية 
الس��تبدال اللوح��ات الس��ورية بلوح��ات 

تركية جديدة. 
وج��اء في البيان الصادر ع��ن المديرية، 
والذي حصلت سوريتنا على نسخة منه، 
أن ف��رع إدارة الم��رور بدأ بمن��ح وثيقة 
مرورية للس��يارات السورية التي دخلت 
األراض��ي التركية قبل تاريخ 3 نيس��ان 
عملي��ة  ستس��تمر  حي��ث   ،2015 ع��ام 
تسجيل السيارات حتى تاريخ 3 أيار من 
نف��س الع��ام، وذلك اس��تنادًا للمادة 51 
من قانون التنظيم المروري في تركيا. 

وذك��ر البي��ان أن��ه يج��ب عل��ى مالك��ي 
المركبات الس��ورية، اصطح��اب األوراق 

التي تثب��ت ملكيته��م للمركبة وإحضار 
دفت��ر تس��جيل الس��يارة الممن��وح م��ن 
قب��ل الس��لطات الس��ورية، م��ع ارف��اق 
ه��ذه األوراق بالنس��خ المترجم��ة إل��ى 
اللغة التركية، كما يُل��زم البيان مالكي 
السيارات بإحضار بطاقاتهم التعريفية، 
والوثيقة الجمركي��ة الممنوحة لهم من 
قبل إدارة الهجرة في المعابر الحدودية. 
إضافة إلى دفع رس��وم التسجيل البالغة 
205 لي��رة تركي��ة، وتس��جيل الس��يارة 
ضم��ن مؤسس��ات التأمي��ن ف��ي تركيا، 
وإج��راء الفح��ص التقني للس��يارة قبل 

مراجعة إدارة المرور في المحافظة. 

الإقامات يف تركيا:
هن��اك ثالثة أن��واع لإلقامات ف��ي تركيا 

بالنسبة للمواطنين السوريين:
- إقام��ة الج��ئ: وهي إقام��ة مخصصة 
لجميع الس��وريين الذين يملكون أوراق 
ثبوتي��ة أو حت��ى الذي��ن ال يملكونه��ا، 
وبالتال��ي س��وف يحصلون عل��ى إقامة 
بصف��ة "الج��ئ انس��اني" أو م��ا تع��رف 
باس��م اإلقام��ة المؤقت��ة، وه��ي تمنح 
الس��وريين حق العمل ضم��ن األراضي 
التركية، ويتم استصدارها من األمنيات 

او دائرة الهجرة في أي مدينة تركية. 
- اإلقام��ة الس��ياحية: مدتها ع��ام واحد 
من تاريخ استصدارها، تمنح للسوريين 
وللجنس��يات المختلف��ة ضم��ن ش��روط 
معين��ة حدده��ا القان��ون الترك��ي، كأن 
يكون الشخص الذي يرغب باستخراجها 
يملك وثائق س��فر رسمية، وجواز سفر 
دخ��ل به إل��ى األراضي التركية بش��كل 
رس��مي بحي��ث ال يتج��اوز م��دة دخول��ه 
عند التس��جيل ثالثة أش��هر، إضافة إلى 
عق��د إيجار من��زل مصدق م��ن البلدية 
لم��دة ع��ام كام��ل، وتأمي��ن صحي من 
إح��دى مراك��ز التأمين لمدة ع��ام يدفع 
بموجب��ه المقيم مبلغ يت��راوح بين 500 
- 800 لي��رة تركي��ة، وحس��اب ف��ي أحد 
البن��وك التركية بمبلغ 6000 آالف دوالر 
أمريك��ي، تقدم ه��ذه األوراق إلى دائرة 
األمنيات ف��ي المحافظة ويمنح بموجبها 
المقي��م إقام��ة لمدة ع��ام كام��ل على 

األراضي التركية. 
- إقام��ة المس��تثمر: وه��ي إقامة تمنح 
لرجال األعمال السوريين الذين يقومون 
االراض��ي  ضم��ن  اس��تثمارية  بأعم��ال 
التركي��ة، وتمنحه��م حق امتالك س��جل 

تجاري او صناعي في تركيا، والعمل في 
كافة المهن كمستثمرين. 

اخلطوات اجلديدة لالإقامة يف تركيا:
قام الموقع االلكتروني الخاص بطلبات 
اإلقام��ة وتمديده��ا في تركي��ا بتحديث 
بيانات��ه خ��الل الش��هر األخير م��ن عام 
2015، ويت��م التقدي��م لإلقام��ة حصرًا 
من خ��الل ث��الث خط��وات عب��ر الموقع 
الرس��مي لإلقامات، بحسب موقع "تركيا 
- اآلن"، والت��ي حددها الموقع الرس��مي 

لالستصدار اإلقامات ب�:
- ملء اإلستمارة الموجودة على الموقع، 
وطباعته��ا ويت��م توقيعه��ا، أو الدخ��ول 

للرابط المباشر لإلقامة. 
- تضاف الوثائق المتعلقة بنوع اإلقامة، 
وس��بب البقاء ف��ي تركيا إلى اس��تمارة 
المراجع��ة، وارس��الها بالبري��د مرفق��ة 

بعنوان اإلقامة. 
- يتم الذه��اب إلى مديرية إدارة الهجرة 
ب��داًل م��ن مديرية الش��رطة ف��ي تاريخ 
اصطح��اب  بش��رط  الموع��د  وس��اعة 

الوثائق المطلوبة. 

ه��ذا وقد ت��واردت اش��اعات حول فرض 
تأش��يرة لدخول الس��وريين إل��ى تركيا 
م��ن الخارج، بعد إغ��الق حدودها البرية 
مع س��وريا، فيما نفت مصادر عدة منها 
وزارة الخارجية التركي��ة ودائرة الهجرة 
والجوازات أي أنب��اء حول ذلك، محذرين 
م��ن رغبة البعض في اس��تخدام قضية 
الالجئين السوريين كورقة ضغط خالل 
االنتخاب��ات الوطني��ة الجاري��ة حاليًا في 

تركيا. 
الس��وريين  م��ن  العدي��د  ذك��ر  فيم��ا 
القادمي��ن م��ن الخ��ارج عب��ر مط��ارات 
تركيا، أن الس��لطات التركي��ة منعتهم 
أراضيه��ا، بس��بب  إل��ى  الدخ��ول  م��ن 
ع��دم امتالكهم إلقامات مس��جلة على 
األراضي التركية، فيما قالت الس��لطات 
التركي��ة أنه��م ق��د خالف��وا القواني��ن 
الت��ي تحدد مدة اإلقامة للس��وري على 

أراضيها بثالثة أشهر فقط. 

ت
ريا

وح
ق 

قو
ح

الإقامة يف تركيا وت�سجيل ال�سيارات ال�سورية.. خطواتها اجلديدة

موقع الهجرة والجوازات: 
www.e.ikamet.goc.gov.tr

متوفر باللغتين التركيا واإلنكليزية. 

سوريتنا - رامي شريف
أغلقت الحدود التركية السورية في 

وجه المسافرين والنازحين السوريين 
من الطرف التركي، ومعها زاد عدد 
الحواجز للشرطة والجيش التركي 

بين المدن التركية تطالب السوريين 
بحمل بطاقة اإلقامة "الكميلك"، 
وتوبخ من ال يحمله وتطلب منه 

الذهاب إلى دائرة الهجرة الستخراج 
اإلقامة في أقرب وقت ممكن، ويذكر 

أن في تركيا اليوم ما يقارب 1.8 
مليون الجئ سوري مسجل. 

تركيا تنفي فر�ص تاأ�سرية دخول على ال�سوريني
نفت ثالث مصدر خاصة في وزارة الخارجية التركية، وفي إدارة الهجرة التركية، 
وفي مطار إس��طنبول لت��رك برس فرض تأش��يرة على المواطنين الس��وريين 

القادمين إلى تركيا.
يأت��ي ذل��ك بعد ورود أنب��اء على مواق��ع إعالمية س��ورية عن ص��دور قرار عن 
الحكوم��ة التركي��ة بتاري��خ 19 أي��ار/ مايو الج��اري يفرض تأش��يرة دخول على 
الس��وريين الراغبين بدخول تركيا، األمر الذي نفته المصادر الرس��مية التركية 

نفيا قاطعا.
واتفق��ت المصادر ف��ي تصريحات خاصة لترك برس الي��وم الخميس عدم ورود 
أي تعليم��ات أو ح��دوث أي تغيير في قوانين إعفاء الس��وريين من الحصول على 

تأشيرة لدى دخول تركيا.
كم��ا أكدت المص��ادر إمكانية دخول الس��وريين إلى تركيا بجواز س��فر ولو كان 

منتهي الصالحية، بشرط أن ال يكون قد تم "العبث به".
وذك��رت أن هن��اك أطرافا تريد أن تعب��ث بورقة الالجئين الس��وريين في تركيا 

بترويج مثل هذه اإلشاعات.
وبدوره، جدد األمن التركي تحذيره للمواطنين السوريين من الوقوع في شراك 

مثل هذه الحيل واإلشاعات، والتي تهدف إلى العبث بأمنهم واستقرارهم.
وتجدر اإلش��ارة إلى أن تركيا تنتظر االنتخابات البرلمانية في 7 حزيران/ يونيو، 
األم��ر الذي يرافقه صراع إعالمي وسياس��ي لم ينجُ منه ملف وجود الس��وريين 

في تركيا من استخدامه كورقة في المساومة السياسية والمزايدات.
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1992  /  5  /  2
أذاعت لندن البارحة لياًل 

نقاًل عن لجنة العفو 
الدولية، خبرًا مفاده 

أن الدكتور نور الدين 
األتاسي رئيس الجمهورية 

السابق نقل منذ أربعة 
أيام بحالة إسعاف، إثر 

نوبة قلبية حادة إلى 
مستشفى تشرين.

وأوضح��ت اإلذاع��ة نق��اًل عن مص��در الخب��ر أن الدكتور 
نور الدين معتقل في س��جن المزة العسكري منذ اثنين 
وعش��رين عامًا، دون أن توج��ه إليه أية تهمة، وذلك منذ 

قيام حافظ األسد بانقالبه في تشرين عام 1970. 
 ق��رأت مرافعة المحامي المصري المناضل نبيل الهاللي 
الت��ي عنوانه��ا » النظام المصري في قف��ص االتهام ». 
إنها من مطبوعات اليس��ار العرب��ي آب 985. وهي تضع 
النظ��ام المصري ورئيس��ه والح��زب الحاكم ف��ي زاوية 

االتهام والتبعية. 

1992  /  5  /  3
أفادت األخبار أن االعتقال طال الكاتب التقدمي س��المه 
كيل��ه. وس��معت الرقي��ب ين��ادي على ش��خص من أجل 
الزي��ارة ه��و عصام أب��و عجيب وه��و ليس ف��ي جناحنا 
وال طابقن��ا. وهو ضابط متفوق برتب��ة عقيد، قِيل إنه 
اعتقل بس��بب وش��اية مخبر ق��ال بأنه أطف��أ جهاز البث 

والرئيس يخطب. 
ال ي��زال حدي��ث المحاكم��ات س��اٍر، وق��د اتخ��ذت بعض 
االحتياطيات.. كإرس��ال إش��ارات إلى محامي��ن معينين، 

واالتفاق على منطق موحد أمام المحكمة. 
أنهيت الليل��ة الماضية كتاب محمد دك��روب. إن فيه كمًا 
هائاًل من المعلومات، كما أعجبت جدًا بالبرنامج النقابي 
الذي دبّجة فؤاد الشمالي. كان هذا القائد النقابي واعيًا 
لمس��ألة الوطن واستقالله عن التجاذبات. وبغض النظر 

عن بعض المبالغات فالكتاب ملحمة. 
ولع��ل مما يلف��ت النظر، التالح��م مع الثورة الس��ورية، 
وورود اس��م المناض��ل القومي علي ناص��ر الدين الذي 
زرته في بيته عام 1961 عن طريق ابنته أميمة، وكانت 
من طالباتي في الصف الس��ابع بالمعه��د الثانوي، الذي 
كان في المصطبة – البس��طة. وكنت قد قرأت له بعض 

اآلراء والمؤلفات. 
ي��روي دك��روب أن الرج��ل س��جن م��ع القائد الش��يوعي 
قلع��ة  ف��ي   1929  –  1927 العامي��ن  قراب��ة  مادوي��ان 
القدم��وس، وإرواد وقلعة الرقة، وفي بيروت مع المكتب 

السياسي للحزب الشيوعي. 

1992  /  5  /  4
هك��ذا تتراكم األيام. ومعه��ا يتراكم الس��جن ويتََكوّم 
س��نينًا وفصواًل وش��هورًا وأيامًا ولياٍل ونهارات، وتتعالى 
فوق رؤوسنا تفاصيل الزمن.. إن السجن أصبح بالنسبة 
إلين��ا هو الحي��اة، وهو الموت، وهو الجه��ات األربع، وهو 
األرض والس��ماء والنجوم الس��يَّارة والقمر والش��مس.. 
هو كل ش��يء وق��د حال بينن��ا وبين كل األحب��اب، وكل 

الطقوس وكل األهداف. 
إن��ه قت��ل فين��ا اإلنس��انية والش��وق والحن��ان واللق��اء 
واألحض��ان الدافئة. ه��ذا التراكم »الس��جني« ال يصبح 
بهذا الحض��ور إال عندما يتراكم االس��تبداد، وتتأجج في 
الجه��ات ن��ار الطغي��ان لت��أكل كل غصن رطي��ب، كأنك 
ارتكبت كل الذنوب، واجترحت كل الممنوعات، ولذا عليك 
واجب السجن والدوس وتلقي اإلهانات إلى أبد اآلبدين.. 
إنه ألمر فوق الطاقة، فوق مس��توى س��قف العالم. هذه 

المفاهيم المقلوبة التي امتأت حقدًا وتلوثًا وجريمة. 

تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �ســجني

الفول يف حلب لثالث مرات يوميًا

مذكرات أحمد سويدان

»ابو عبدو الفوال« او »أبو حس��ن الفوال« او »أبو شادي الفوال« وغيرها من األسماء، تنتشر على واجهات محال 
حلبي��ة كان��ت فيما مضى تبيع األلبس��ة أو األحذية، أو حتى كان��ت مقاهي خدمة انترنت، في ش��ارع النيل وحي 

الفرقان والجميلية، حول أصحاب المحال التجارية أعمالهم إلى مطاعم صغيرة تقدم الفول والحمص والفتة. 

من الإنرتنت اإىل احلم�ص
ل��م ي��أكل أهل حلب »الفول المُدمس« قط كما يفعلون اليوم، في كل الوجبات تقريبًا يحضُر طبق الفول على 
الموائ��د الت��ي أرهقه��ا ارتفاع األس��عار الجنوني في كل البالد. ب��� 125 ليرة تحصل عل��ى الطبق مع صحن من 
الخضار في ش��وارع حلب التي انتش��ر فيها الفوّالون في السنوات األخيرة، بذات السرعة التي كانت تنتشر فيها 
مح��الت صيانة الهواتف الخليّوية، فيما يش��تري البع��ض ذات الطبق إلعداده في المنزل على الغداء أو العش��اء 

بحوالي 250 ليرة. 
حوّل »مضر« مقهى االنترنت الخاص به في حلب الجديدة إلى مطعم صغير، يقول »غابت خدمة االنترنت عن 
حلب خالل السنوات الماضية بشكل شبه تام، فقررت تحويل المقهى إلى مطعم فول ألن الناس قد تتوقف عن 
شراء كل شيء إال الطعام« أطلق مضر اسم »أبو أحمد الفوال« على مطعمه رغم أن االسم ال يمت له بأي صلة 

لكنه يجلب الزبائن كما يقول. 

رخي�ص ويكفي العائالت
يأكل رامي وجبات الفول بش��كل شبه يومي، يقول إنه يفعل ذلك ليوفر بعض المال ويشرح »كنت معتادًا على 
الوجبات الغربية الجاهزة، لكن سعر أي وجبة صغيرة بات يصل إلى 300 ليرة سورية، وهي ال تشبع أبدًا، عمليًا 
إن أردت أن أتناول وجبة الغداء كاملة من محل وجبات سريعة علي أن أدفع ألف ليرة، لدى أبو عبدو الفوال، أدفع 

120 ليرة، وأحصل على وجبة مع الخبز والخضار«. 
م��روان ال يأكل الفول في المطاعم، بل يش��تريه وهو غير معد بش��كل كامل ويأخذه إل��ى المنزل، فيما لم تعد 
الوجب��ة ت��ؤكل من قبل العائلة يوم الجمعة كما جرت الع��ادة، يقول »كل يوم هو الجمعة اآلن، أحضر الفول من 
المطاعم وأشتري بعض الطماطم والبصل، في المنزل تعدّ زوجتي الطبق مع بعض حامض الليمون الصناعي 

وال نضع الزيت معه، الوجبة تكلفني لكل عائلتي حوالي 300 ليرة، هذا مبلغ ال يزال كبيرًا«. 
تكل��ف الوجب��ة الغذائية التي تعد في مطابخ المن��ازل أكثر من 1000 ليرة، إن كانت تحت��وي على لحم الدواجن 
»الدجاج« هذا مبلغ هائل اليوم في حلب مع تدني القدرة الشرائية وانتشار البطالة في المدينة، وانتشار الفقر، 
مع انقطاع مصادر الطاقة كالكهرباء وغاز الطبخ، فضاًل عن انقطاع المياه أيضًا، كل هذا جعل من الصعب على 

العائالت أن تستخدم المطابخ إال في بعض الوجبات التي تعد على عجل، ومنها الوجبات الباردة. 

س
حلب الغربية - عثمان إدلبينا

بإمكانك أن تقرأ اسم »نكمة« الذي كان مطعمًا فاخرًا في حلب، على واجهة مطعم صغير يعرض 
الحُمصّ في أطباق كبيرة على واجهته، ويتصاعد البخار من أنية كبيرة يُسلق فيها الفول، فيما 

يتدفق الزبائن من ساعات الصباح األولى حتى ما بعد منتصف الليل لتناول الوجبات الرخيصة نسبيًا.
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هكذا �ُسّل اأبو وائل يف املخيم

اأبو اأن�ص، ق�سى يف املعتقل، قبل اأن يرى ابنه حرًا
سوريتنا - إدلب - فؤاد األحمر

ل��م يرى أبو أنس قطرون مدينته جس��ر الش��غور 
وهي محررة، كما لم يكتب له أن يرى ابنه المعتقل 
أنس وهو ح��ر، حرم من هذه اللحظ��ات التي كان 
ينتظرها، بأم��ر من ضابط في األمن العس��كري. 
حي��ن أمر هذا الضابط عناص��ره بتصفية عدد من 
المعتقلين الموجودين في الفرع قبل أن ينس��حبوا 
من مقره��م. يوم فقد النظام إدلب، كان أبو أنس 

من بين المعتقلين الذين تمت تصفيتهم. 
اعتق��ل الش��هيد عبد ال��رؤوف قطرون في جس��ر 
الشغور في شهر نيسان الماضي من دون أن توجه 
له تهمة واضحة، وأفاد ش��خص مق��رب من عائلة 
قطرون أن أب��و أنس اعتقل بعد أن جاءت وش��اية 
به من مخبر في المدينة، قال لأمن العس��كري إن 
أب��و أنس تربط��ه عالقات مع معارضي��ن مقيمين 
ف��ي تركيا، وله صالت بالمقاتلي��ن في المعارضة، 
تم تحويله بعد ذلك إلى فرع األمن العس��كري في 
مدينة إدلب، وحين حررت المدينة من قوات النظام 
ف��ي الثامن والعش��رين م��ن آذار، وُج��د أبو أنس 

مقت��وال ف��ي أقبية الف��رع، كان خبر وفات��ه محزنًا 
ألهالي مدينته. 

أن��س قط��رون ه��و االبن األوس��ط ألبي��ه، وهو أول 
معتقل في جسر الشغور ومن أوائل معتقلي الثورة، 
أرب��ع س��نوات مض��ت عل��ى اعتقال��ه، حكم��ت عليه 
محكمة الميدان العس��كري بالس��جن لخمس��ة عشر 
عامًا، لمش��اركته في تنظيم الحراك الثوري السلمي 
ف��ي مدينة جس��ر الش��غور، أربع س��نوات تنقل فيها 
أنس بين معظم أفرع المخابرات في إدلب ودمش��ق، 
قب��ل أن يظهر على إحدى قن��وات النظام في مقابلة 
تلفزيونه، أجبر فيها على االعتراف بالتهم التي لفقت 
له. بعد ظهوره عل��ى التلفزيون بات رمزًا للثورة في 

جسر الشغور. 
كان أب��و انس ي��ردد هذه الكلمات دائم��ا امام أصدقائه 
"أخ��اف أن يصف��وا أن��س ف��ي الس��جن، واهلل أنس لم 
يفع��ل ش��يء لم يؤذي أحد"، كلما س��ئل أب��و أنس عن 
ابن��ه المعتقل كان يقول "واهلل اني قد اش��تقت له" ثم 
تتساقط دموع الرجل على وجنتيه، دفع أبو أنس الكثير 
من المال لضباط وشبيحة ومحامين لكي يرى ابنه حرا 

طليقًا قبل أن يعتقل هو نفسه، ولكن دون جدوى. 
كان أب��و انس يدرك أن أي معتقل لدى أفرع األمن 
هو مش��روع شهيد، فكان أبو أنس هو الشهيد بعد 

أن قتل وهو مكبل بقيوده داخل معتقله. 

حين قصف النظام الس��وري مس��جد 
عب��د القادر الحس��يني بطائ��رة الميغ 
الس��كان  غ��ادر معظ��م   ،2012 ف��ي 
اليرم��وك باتج��اه دمش��ق أو باتج��اه 
مناطق محيط��ة به، بقي أبو وائل مع 
زوجت��ه وابنهما األكبر وائل "35" عامًا 
ف��ي اليرم��وك، فيما غ��ادر البقية من 
أوالده وأوالد أوالده المخي��م، وقال إنه 

سيصمد في اليرموك.
دخ��ل تنظي��م داع��ش ف��ي األول من 
نيس��ان الماض��ي، كرر أب��و وائل ذات 
العب��ارة "صامد أنا هن��ا" كان أبو وائل 
م��ن  إال  والعافي��ة،  الصح��ة  بكام��ل 
أم��راض يعان��ي منها الرج��ل في هذا 
العمر، يس��تخدم للتغل��ب عليها أدوية 
ومسكنات تصله من منظمات وهيئات 
إغاثية، لك��ن مع دخ��ول التنظيم إلى 
المخيم، توقف كل شيء، لم يعد حتى 
بعض الطعام ممكنًا، فيما بدأت ليالي 

اليرموك بالتعرف على البراميل. 
بين البرامي��ل وصواريخ "الفيل" بقي 
أبو وائل يحدث الشبان أمام باب منزله 

في شارع صفد عن النكبة أو النكسة، 
ع��ن ح��رب أكتوب��ر، وجي��ش اإلنقاذ، 
يطل��ب من أحده��م س��يجارة، يتنهد، 
يق��ول إن أيام النكبة أكث��ر رحمة مما 
ه��و الحال الي��وم في اليرم��وك، لكنه 
يستدرك س��ريعًا "ال تتركوا اليرموك، 
ال تفعل��وا مثلما فعلنا مع فلس��طين، 
م��ا تتركه ال يعود، عليك أنت أن تبقى 

فيه، هنا، في هذا المخيم".
تتاب��ع زوجت��ه الحدي��ث "إم��ا القبر أو 
فلس��طين، ال خي��ار ثال��ث لن��ا" فيم��ا 
تصم��ت م��ن جدي��د يتاب��ع ه��و "هذا 
المخي��م إن ض��اع ضاعت تل��ك البالد" 
ث��م يب��دأ بالحدي��ث عم��ا كان يملك��ه 
في فلس��طين، "أراٍض زراعية كثيرة 
وشاس��عة…" هنا ينفض الشباب من 
حول��ه فق��د اعت��ادوا على س��ماع ذات 

الكالم من كل عجائز اليرموك. 
تجمع الش��بان أمام منزل أبو وائل في 
صب��اح ليلة قصف، كل ش��يء س��قط 
عل��ى اليرموك لياًل، الفي��ل والبراميل 
كان  اله��اون،  م��ن  الكثي��ر  والكثي��ر 

وائل ق��د أصيب بش��ظايا بالقرب من 
القل��ب، ح��اول المس��عفون كل الليل 
فعل ش��يء وهم ال يملكون إال بعض 
الش��اش والضم��ادات والمطه��رات، ال 
طبي��ب يمتل��ك ه��ذه المه��ارة ليفتح 
جرح��ًا بالق��رب م��ن قلب الش��اب كي 
يخرج الش��ظايا ويعيد إغالقه، ناش��د 
المتواج��دون ف��ي المخي��م م��ن ه��م 
في خارج��ه كي يس��محوا بنقل وائل 
إلى مش��فى ف��ي العاصمة، ل��م تفلح 

المناشدات وقضى وائل. 
خرج أب��و وائل من ب��اب المنزل، وقف 
أمام الجموع، "م��ا األمر؟" قال منتظرًا 
جوابًا، ل��م يكن جمي��ع الحاضرين قد 
أدوا واجب العزاء بعد، حين س��قط أبو 

وائل أرضًا، عرف الشلل فقد استشهد 
بك��ره، زادت أمراض��ه مرضًا ال ش��فاء 
منه، كان الطبيب قد لمح له بإمكانية 
إصابته بالش��لل بس��بب ش��ح الدواء، 

لكن ليس هذا ما تسبب في شلله. 
بغي��اب وائ��ل بات��ت الحص��ة الغذائية 
الت��ي يحصل عليها الزوجان العجوزان 
مس��تحيلة الوصول، ال أحد منهما قادر 
الي��وم على التوجه إلى يلدا التي توزع 
فيه��ا الحص��ص الغذائي��ة، كان وائل 
يق��وم بهذه المهم��ة اليومية، اليوم ال 
يزال الزوج��ان يصران على البقاء في 
المخيم مهما حصل لهما ومهما حصل 

لليرموك. 

س
نا

فارس بالل - مخيم اليرموك - جنوب دمشق
أتم أبو وائل الثمانين من العمر، تعينه زوجته التي وصلت إلى الخامسة 

والسبعين ويعينها على الحركة وقضاء حوائجهما، عاشا عمرًا من الرحالت 
والنكبات معًا، أولها حين غادرا فلسطين عام 1948، عرفا كل أمل ظهر 

مع كل حرب خاضها العرب مع اسرائيل، وناما مع كل خيبة ومع كل هزيمة 
جرتها تلك الحروب، اختلفا كثيرًا على فلسطين وأي الكفاح أفضل للوصول 
إليها، وأي الفصائل أنجح، لكنهما يتفقان اليوم على أنهما لن يغادرا مخيم 

اليرموك المحاصر مهما حدث. 

أبو وائل وأم وائل
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هيك �سمعنا
مدي��رًا  تك��ون  أن  الجمي��ل  م��ن 
لإلذاع��ة، هذا ال ش��ك في��ه، ومن 
ف��ي  مذيع��ًا  تك��ون  أن  األجم��ل 
اإلذاع��ة التي تديرها بش��رط أن 
تتمت��ع ببع��ض س��المة الصوت، 
إذا ل��م تك��ن كذل��ك، فس��يكون 
مصيرك مشابه لمديرة راديو روزنة، تصر على لعب 
الدوريين، فال أنت مذيع وال أنت مخبر وال أنت محقق 
وال أن��ت قاضي وال أنت مصاب بالرش��ح المزمن، أنت 

كل هذا لكن، لست مذيعًا أو مذيعة، دمتم. 
 • • •

تصرّ اإلذاعات الس��ورية الجديدة 
على أن مراس��ليها منتشرون في 
كل ربوع الوطن الغالي، نس��ائم 
س��وريا مثاًل قالت لن��ا أمس، إنها 
تج��ري اتصااًل م��ع مراس��لها في 
دمشق ياسر الدوماني، الخبر كان 
عن قذائف على منطقة السيدة زينب، المراسل كان 
واضحًا فيما قال، هو في الغوطة المحاصرة، سرد لنا 
كل ما يحدث في الريف وحتى القلمون، لكن المذيعة 
شكرت في نهاية الحديث المراسل من جديد على أنه 
يتحدث من دمش��ق، الس��ؤال، هل هو شرط الممول 

أن تقنعونا أن لكم مراسل في دمشق؟. 
 • • •

نح��ن  أن��ا،  رادي��و  ف��ي  الزم��الء 
نحبك��م في اهلل، لك��ن، المقدمة 
الموسيقية لبرنامجكم اليوم »مع 
الن��اس« تعطي نتيجة معاكس��ة 
لما تريدون، الناس تهرب يا زمالء 
ب��دل أن تتجم��ع أم��ام المذي��اع. 
اللحن مؤلم، كيف سنس��معه كل يوم، كل يوم؟ هل 
المخرج الذي يس��تمع للحن به��ذا التواتر بخير؟ كيف 
ه��و المعد؟ ه��ل أذناه س��ليمتان؟ المق��دم ما وضعه 

النفسي، مرهق هو أليس كذلك؟ حياكم اهلل. 

هيك رح ن�سمع
برنام��ج  السياس��ي«  »المش��هد 
الملف��ات  أح��د  يناق��ش  سياس��ي 
السياسية الس��اخنة والمهمة على 
الس��احة  أو  الس��ورية،  الس��احة 
اإلقليمي��ة أو الدولي��ة المؤثرة على الوضع الس��وري. 
البرنام��ج حواري، يس��تضيف في كل حلق��ة عددًا من 
السياس��يين والمحللين السياس��يين الطالع المستمع 
على آخر المس��تجدات وما يدور ف��ي كواليس صناعة 
الق��رار التي تؤثر على الوضع الس��وري. يقدمه فريق 

العمل، كل أربعاء السادسة مساًء عبر راديو حارة. 

 • • •
»بدن��ا نتغي��ر« برنام��ج اجتماعي 
يناق��ش قضاي��ا تتعلق بالش��باب 
وه��و  م��كان،  كل  ف��ي  الس��وري 
برنام��ج تنم��وي تحفيزي يس��عى 
للتأثي��ر باألف��راد لتحقي��ق مجتمع 
إيجاب��ي. إع��داد وتقدي��م: مي��ران أحم��د كل اثني��ن، 

السادسة مساء عبر راديو ألوان. 
 • • •

يعن��ى  برنام��ج  الش��مس«  »والد 
بحكايات الثورة الس��ورية، قصص 
الس��وريين،  الش��هداء والمعتقلين 
القص��ص  أصح��اب  بص��وت 
األصليين، كل ثالثاء الحادية عشرة 

صباحًا من تقديم رانيا حمور، عبر راديو أورينت.

نعي�سة: اأول الت�سبيح، اأخر الياأ�ص

كما اعتاد النظام، اجلزيرة ترى يف داع�ص معار�سة �سورية

هو اليأس من انتظار الفرصة المناسبة من جعل نضال 
نعيس��ة ي��زداد جنونًا، فقد انتظر من يس��مي نفس��ه ب� 
»اإلعالمي« لس��نوات في دمشق كي يجد فرصة ليشبح 
فيها عبر التلفزيون الس��وري الرسمي، لكن الفرصة لم 
ت��أت، كل ما كان هو لقاء عبر برنامج »س��وريا تتحاور« 
عبر الفضائية الس��ورية عام 2013، حين كان واحدًا عن 
عش��رة ضيوف في ذات االستديو. إطاللة لم تتكرر أبدًا، 

ولم تشبع حبه الكبير للظهور والتملق وطرح األفكار. 
كان نض��ال نعيس��ة ف��ي يوم م��ن األيام مق��دم برامج 
عب��ر قناة رفعت األس��د ANN، ظه��ر كثيرًا عل��ى القناة 
حتى لفت نظر النظام، الذي اس��تدعاه إلى دمش��ق عام 
2006، القص��ة الت��ي يرويها نعيس��ة تق��ول إن النظام 
ع��رض علي��ه أن يكون وزي��رًا لإلعالم في البالد، س��ال 
لعاب نعيس��ة، فترك رفعت وعاد إلى دمشق، فمن غيره 
أجدر بالمنص��ب؟ لكن النظام، اعتمادًا على ذات الرواية، 
أهمله تمام��ًا منذ وصل العاصمة الس��ورية، لم يعتقله 
ولم يمنعه من أي شيء، لكنه لم يف بوعده الذي قطعه 
ل��ه حين كان في باريس، حتى أنه لم يعينه ولو صحفيًا 
في واحدة من صحف العاصمة أو صحف الالذقية التي ال 

يزال يسكن فيها. 
 Facebook اليوم بإمكانك أن تتابع صفحة نعيسة على
بكثير من الدهشة فهو ال يخفي أي جزء من جنونه، إلى 
جانب من يقف هذا الرجل؟ باس��تثناء رئيسه »المفدى« 
ال أح��د فوق الش��تم والق��دح والذم، منش��ورات متنوعة 
ع��ن حزب البع��ث الحاكم، ع��ن المحافظي��ن، عن زمالء 
التش��بيح اإلعالمي، عن الثورة والمعارضة، عن الضباط 
الفاس��دين، والكثير الكثير من منشورات تظهر »إجرام 
اإلس��الم«، يقارع داعش عبر الصفح��ة ويغلبها، يحابي 
الدف��اع الوطن��ي وجيش الوطن، يش��تم وزي��ر اإلعالم 
أيًا كان اس��مه، يتلق��ى اإلعجابات م��ن المتابعين الذين 
يمجدون س��يرته، يش��تم نبيل فياض وبس��ام القاضي 
وقناة س��ما وشام إف إم، يداعب قناة تالقي، يمدح إذاعة 

صوت الشعب. 
الوزي��ر الوحي��د ال��ذي مدح��ه نعيس��ة لمرة واح��دة هو 
عم��ران الزعبي وزي��ر اإلعالم الحالي ل��دى النظام، كان 
األخي��ر ق��د أطلق برنامج »س��وريا تتح��اور« بعد خطاٍب 

لأس��د، الزعبي ال��ذي ظل لفت��رة طويلة يش��رف على 
إعداد البرنامج بنفس��ه لما »له من أهمية« طلب نعيسة 
ك��ي يكون ضيف��ًا فيه، حجز له طائرة م��ن الالذقية إلى 
دمشق، وأنزله في غرفة في »ميرديان« دمشق، ابتسم 
نعيسة كثيرًا، نشر من غرفته في الفندق على صفحته 
اإللكتروني��ة يمتدح »انفتاح الوزير ورجاحة عقله وعمق 
التفكير لديه« انتهت الحلقة وعاد نعيس��ة إلى الالذقية، 
ظ��ن أن الباب الموصد بوجهه فتح أخيرًا، لكن الدعوة لم 
تتكرر أبدًا، فش��تم الزعبي بعد ذلك ووصفه ب�«الجاهل 

الوهابي السلفي عدو العلم«. 
ع��رف العالم العربي نعيس��ة من خ��الل برنامج االتجاه 
المعاكس الذي كان ضيفًا في بعض حلقاته المخصصة 
للحدي��ث عن اإلس��الم، قبل ذلك يقول نعيس��ة إنه كان 
واحدًا من معدي البرنامج الشهير في قناة الجزيرة، ذلك 
الزمن يس��ميه نعيس��ة ب� »الزمن الجميل«، فيما يعيش 
اليوم فيما يسميه أيضَا زمن »البعث والعطالة«، ويذكر 
كلم��ا التقى بأي صحف��ي، بأنه كتب آالف م��ن المقاالت 
»البحثي��ة« بالمج��ان، قب��ل أن ينهي كالمه ب��ال أي عزة 

نفس، عن أنه ال يملك مااًل إلطعام أوالده. 

سوريتنا - عامر محمد
هو أول من دعا إلبادة دوما وريف دمشق، سبق دعوة نبيل فياض بعام كامل تقريبًا، فقبل أيام من 

شهر رمضان عام 2013، اقترح نضال نعيسة في لقاء إذاعي، أن تُقصف مناطق المعارضة في ساعة 
اإلفطار، كي يموت »اإلرهابيون« وهم يأكلون، اإلذاعة لم تحتمل صراحة الفكرة وعمق إجرامها، فقطعت 

االتصال، فهاجم نعيسة اإلذاعة واتهما ب� »الوهابية السلفية والعرعورية«. 

فاتح عزام
كل  يل��ون  ال��ذي  الس��وري  النظ��ام  كم��ا 
عل��ى  ال��دال  األس��ود  بالل��ون  معارضي��ه 
اإلرهاب، وهذا منذ الخامس عش��ر من آذار 
2011، فعل��ت قناة الجزي��رة في تقرير لها 
بثت��ه يوم الس��بت الماض��ي، التقرير قالت 
فيه فاطم��ة التريك��ي من نصه��ا الجميل 
في لغته »للمعارض��ة أيضًا ألوانها« لتعود 
وتق��ول مؤك��دة، »أن ثلثي الب��الد بات في 

ي��د المعارضة الس��ورية«، وتكم��ل التريك��ي تقريرها 
القبيح في مضمونه عما حققه تنظيم الدولة االسالمية 
»داعش« من انتصارات في العراق وس��وريا، مع خلفية 
موس��يقية ألغاني التنظي��م وعلمه، أو لوغ��و »أعماق« 
ف��ي زاوية الشاش��ة اليمنى أو اليس��رى حس��ب اإلصدار 
الذي اس��تخدمته القناة في التقرير، فيما ش��غل عناصر 
التنظي��م الجزء األعظم من الشاش��ة عل��ى طول المدة 

الزمنية للمادة اإلعالمية الخاصة بالجزيرة. 
التقرير الذي حمل اس��م »المعارضة الس��ورية تسيطر 
عل��ى أكث��ر م��ن ثلثي س��وريا واألس��د مع��زول عن كل 
حدوده الخارجية باس��تثناء لبن��ان«، لم يميز بين األلوان 
الت��ي قال��ت القن��اة إنها تعك��س أطي��اف المعارضة، بل 
وحدتها الجزيرة براية س��وداء واح��دة، ناضل عدد كبير 
من السوريين وال زالوا ضدها بذات الدم الذي ناضلوا به 
حكم األسد، لكن القناة التي تغطي في األساس عمليات 

التحال��ف الدول��ي المس��تمرة من��ذ أش��هر 
عب��ر ضربات جوية ض��د التنظيم، لم ترى 
م��ن كل المعارضة الس��ورية التي تفضل 
دائم��َا أن تلحقه��ا بصفة مس��لحة، إال هذا 
التنظي��م، متناس��ية أن الس��وريين حاربوا 
التنظي��م منذ بداية عام 2014 على األقل، 
فيما التنظيم الذي ت��راه الجزيرة معارضَا، 
نكل بالس��وريين في كل مكان وصل إليه، 
كان أخرهم سوري تلقى قذيفة أر بي جي 
ف��ي صدره ألنه قاتل من يحتل أرضه التي 

حلم بأن يراها محررة. 
ف��ي المحصلة ربما تريد الجزيرة أن تقول أن المعارضة 
السورية »إرهابية«، لكن وألنه ذات قول األسد وأعوانه 
ال��ذي تف��رح القن��اة بعزلت��ه إال م��ن لبن��ان، فربما هي 
بريئ��ة من هذا، وربما لم تس��مع بكل م��ا فعل التنظيم 
ف��ي البالد، وه��ذا صعب على قناة تمتل��ك أكبر عدد من 
المراس��لين في الداخل الس��وري، لكنها حتم��ًا أكثر من 
يعل��م كيف يس��تفيد النظام م��ن تعميمها ه��ذا، وكيف 
يس��تثمر األس��د الذي كان��ت التريك��ي تحدث��ه بفصيح 
ال��كالم، من ن��ص كهذا ودالل��ة عمياء ترف��ض التمييز 
بين س��وريين ن��ادوا بحريتهم في وج��ه طاغية، ليجدوا 
انفس��هم أمام عش��رات الطغاة، وكيف ال تدرك الجزيرة 
أن من أخر انتصار الثورة وقيام الدولة التي حلم بها هذا 

الشعب، هو التنظيم وأشباهه وبعض داعميه؟
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بهذه الطريقة يقوم أبو بس��ام الرجل الستيني، بتوثيق 
قص��ف ق��وات النظام لمنطقت��ه عن طري��ق النحت على 

بالخشب  
باس��تخدام أدوات بس��يطة، فهو ال يحتاج س��وى س��كين 
ومطرقة وقطعة من الخش��ب، ليش��كلها كم��ا يريد، منذ 
صغره يمارس هذه الهواية التي عمل على تنميتها خالل 

ش��بابه، وهو يعيش الي��وم مع عائلت��ه وأطفاله الصغار 
في إحدى القرى بجبل التركمان بالريف الشمالي لمدينة 
الالذقية، مكان قريب من خط الجبهة ومحاور االش��تباك 
مع قوات النظام، هنا اس��تقر بعد أن عاد إلى س��وريا من 
اإلم��ارات العربي��ة المتحدة م��ع انطالق الثورة الس��ورية 

وتحرير قريته بجبل التركمان.

قصت��ه مع النحت بدأت وهو صغير كهواية حس��ب قوله، 
واألن يكرس أغلب وقت��ه لتوثيق ما يرتكب من انتهاكات 
يقوم بها النظام ضد المدنيين في س��وريا، لكل منحوتة 
حكاية وس��بب، فالبارجة البحرية مث��ال أنجزها حين قام 
النظام باقتحام حي الرمل الجنوبي داخل مدينة الالذقية 
واس��تخدامها لقصف س��كانه، فيما الطائ��رة التي تحمل 
البرميل  أنجزها بعد حمل��ة القصف بالبراميل المتفجرة  
الت��ي ش��نها  النظام عل��ى مدينة حلب، ليق��وم بعد ذلك 
بنح��ت دباب��ة وآلي��ات عس��كرية وأس��لحة في مناس��بات 
أخرى، لكنه أيضَا أنجز أعمااًل عن السالم  والحياة والعمل 

"كحمامة السالم و الجرار الزراعي وبيت جده".
يسعى أبو بسام من خالل منحوتاته أيضا إليصال رسالة 
ال��ى العال��م عن طريق الف��ن "ليقف على م��ا يحدث في 
س��وريا من جرائم ويروي ما يتعرض له الش��عب السوي 
من قصف بأس��لحة همجية" في إشارة منه إلى أن الثورة 
"تتجسد بطرق أخرى غير حمل السالح فالثورة السورية 

تحمل الكثير من االبداع".
يهدي أبو بس��ام أعماله لأطفال في منطقته، ويس��عى 
ال��ى تعليمهم فن النحت والرس��م ضمن م��ا يتاح له من 
وق��ت وامكانيات، أما ما تبقى من أعماله الفنية فيحتفظ 
به��ا ف��ي منزله، مؤكدا أن��ه يرغب بعرضها بعد س��قوط 
النظ��ام. ليتح��دث عن المناس��بات التي دفعت��ه الى صنع 
كل منحوت��ة، ويعي��ش اليوم في قريت��ه محاطًا بجيرانه 
وبعض الزوار الراغبين بمشاهده أعماله، وبعض هؤالء 

أفراد في الحيش الحرّ.

الموس��يقى  إن  تق��ول  فنان��ة س��ورية  الحاف��ظ  ميس��ا 
تمكنها من إيص��ال الفرح إلى القلوب، فيم��ا تهتم كثيرًا 
بالموسيقى الموجهة لأطفال، ألن ذلك "يساعد في بناء 
قلوبهم وعقولهم" تقول الفنانة التي تعود بأصولها إلى 

مدينة دمشق. 
عن نش��أتها تقول الحافظ لس��وريتنا، إنها تنتمي لعائلة 
موس��يقية، فأخوه��ا يعزف على آلة الع��ود وأختها عازفة 
بيانو، يعود الفضل في هذا ألبويها اللذان شجعاها على 
تعلم الموسيقى، ولم تمنعها دراسة االقتصاد من دراسة 
الموسيقا في معهد خاص كما أنها أقامت ورشات لتقديم 
الدعم النفسي لأطفال السوريين، من خالل الموسيقى 

بعد انتقالها إلى لبنان.
اعتبرت ميسا أن المناخ الموسيقي في تركيا، وإسطنبول 
تحديدًا يتميز بالمرونة، وهو مهيأ بشكل أكبر من سوريا 
إلقامة وإعالن الحفالت الموسيقية بدون أي عقبات، حيث 
"الس��طنبول خصوصي��ة كبيرةكونها مزيج بين الش��رق 
والغ��رب باإلضافة الى س��هولة وصول الس��وريين إليها" 

ولكنها ال تنسى بدايتها ونشأتها الموسيقية من سوريا.

نحات حرب،
اأبو ب�سام فنان يوثق الق�سف 
باخل�سب

مي�سا احلافظ، ال�سورية الوحيدة يف كورال ا�سطنبول

ريف الالذقية - جيهان حاج بكري
طائرة تحمل برمياًل متفجرًا لكنها مختلفة هذه المرة، 

فهي مجرد منحوتة حشبية، كذلك هي الدبابة، وعدد من 
األليات العسكرية واألسلحة التي تستخدم منذ سنوات 

لقصف المدنيين في ريف الالذقية وعموم سوريا.

سوريتنا - تركيا - محمود الحسين
بعد استقرارها في تركيا انضمت إلى كورال 

اسطنبول الدولي كمغنية وعازفة بيانو، الكورال 
الذي يضم أكثر من 30 فنانًا من مختلف 

الجنسيات حول العالم  استقبلها لتغني معه في 
العديد من المناسبات والحفالت، لتكون السورية 

الوحيدة في هذا الكورال.

وعن رأيها باألغاني والموس��يقى الت��ي نتجت عن الثورة 
الس��ورية قالت ميسا "إن الموس��يقى هي مرآة المجتمع، 
وعل��ى مر التاري��خ كان هناك أثر خاص له��ا، ألنها نتجت 
عن معاناة الش��عوب. وفي س��وريا تحديدًا ب��رزت لوحات 
فني��ة وأغان��ي أكثر من رائعة عكس��ت بصدق وعن قرب 

نبض الشارع السوري".
ولدى س��ؤالنا لها عن ق��درة الفنانين الس��وريين –الذين 
برزوا في اآلون��ة األخيرة- على إيصال الهوية الس��ورية 
بالش��كل المطل��وب أجابت بأن��ه من  الجمي��ل أن تالحظ 
وجود عدد كبير من الفنانين والموس��يقيين الس��وريين 
وخاص��ة في ظل الح��رب والمعان��اة. كم��ا أن للغربة أثر 
كبي��ر في تحري��ض اإلب��داع لدى الفن��ان وهن��اك أمثلة 
كبي��رة على ذلك، ولكنها أكدت في الس��ياق نفس��ه بأنه 
يجب على الجميع التركيز على التراث الس��وري ألنه غني 
وجميل، وألن الفن والموسيقى رسالة ويجب على الجميع 

تقديمها بأجمل صورة.
وعن مش��اريعها ذكرت ميس��ا الحافظ بأنها قامت بإنشاء 
ك��ورال موزاييك م��ن خالل دع��وة أطلقتها عل��ى مواقع 
التواص��ل االجتماعي والقت تجاوبًا كبيرًا من الس��وريين 
المقيمين في إس��طنبول، إليمانهم بأن الموس��يقى هي 
أداة للف��رح والس��الم وللمزج بي��ن الثقاف��ات، باإلضافة 
لمش��اركة فناني��ن أجان��ب تواقي��ن لمعرفة الموس��يقى 
الش��رقية. وترك��ز ميس��ا في عمله��ا هذا عل��ى األغاني 

والتراث السوري ليكون كورال شرقي بامتياز.
كما عملت على إنش��اء مركز )هارمون��ي( لتدريب األطفال 
م��ن مختلف الجنس��يات عل��ى التمثيل، والمس��رح، والغناء، 
واألغاني الراقص��ة العالمية لتحضيرهم لمهرجان األطفال 

الدولي خالل الفترة القادمة.
وتطم��ح ميس��ا إل��ى الع��ودة القريب��ة الى س��ويا لتقدم 
مش��اريعها الموس��يقية داخ��ل الوط��ن، إليمانه��ا ب��دور 
الموس��يقى المؤث��ر، وبأنه��ا األداة الت��ي تصن��ع الف��رح 

والبسمة. 
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سوريتنا - ياسر مرزوق
ف��ي األس��بوع الماض��ي م��رت ذك��رى 
رحيل س��عد اهلل ونوس م��رور الكرام، 
النش��غال عالمنا العربي عن كل شيء، 
وهو الذي مأ خش��بة المسرح السوري 
إثارًة وجداًل وش��غفًا بالحياة. س��عد اهلل 
ونوس ال��ذي بدأ مس��رحه مفعمًا بأمل 
التغيي��ر والعبور نحو مجتمعاتٍ أفضل، 
انتق��ل بعد االحتالل االس��رائيلي لثاني 
العواص��م العربي��ة بع��د الق��دس إل��ى 
مرحلة منس��وجة من الشك والمساءلة 
والقل��ق، باحثًا عن الص��واب والحقيقة، 
ليع��ود الحق��ًا إل��ى أم��ٍل ال ش��فاء منه، 
وه��و القائل في » ملحمة الس��راب »: » 
إّن الزرقاء قالت لو أنّكم لم تس��تعجلوا 
موتها لكان ممكن��ًا أن تبصر في البعيد 
شمس��ًا تش��رق بعد انقش��اع هذا الليل 

الطويل«. 
تعرّف س��عد الصغير على الفقر باكرًا، 
وأيق��ن أن هن��اك أس��بابًا وراءه. وحين 
ص��ار كاتب��ًا ب��ات محرض��ًا عل��ى هدم 
قصور الظلم وإال فالنهاية هي نهاية » 
بائع الدب��س الفقر » أحد أبطال ونوس 
ال��ذي انتظر طوياًل مملك��ة العدالة إلى 
أن استحال بقعًا صفراء على اإلسفلت. 
الت��ي  ف��ي أعم��ال س��عد اهلل ون��وس 
منع الرقي��ب وصول أغلبها إلى خش��بة 
المس��رح استش��راف لم��ا يح��دث اليوم 
في س��ورية وبقية الدول العربية. فهو 
الذي تنب��أ بالح��راك الش��عبي والثوري 

الذي يعرفه العال��م العربي حاليًا بعيدًا 
ع��ن األيديولوجي��ا مرّك��زًا في أس��ئلته 
العميقة على طبيعة الس��لطة والسعي 

إلى الحرية. 
كان��ت الحري��ة صنوًا لون��وس القائل » 
يراودني األمل بأنن��ا نقاتل لكي نبتكر 
نظام��ًا جدي��دًا، ال لنحافظ عل��ى نظاٍم 
نعرف جميعًا أن��ه تداعى وانهار«، بينما 
شكلت إس��رائيل ألد أعدائه حيث قال: » 
إن إحساسي الجنائزي سيتضاعف أكثر 
وأكثر، ألني وأنا على حافة هذه التخوم 
الرجراجة بين الحي��اة والموت أعتقد ان 
اسرائيل، واني أقولها بالمعنى الحرفي 
ال بالمعنى المجازي، أن اسرائيل سرقت 
الس��نوات الجميل��ة م��ن عم��ري وأنه��ا 
أفسدت على إنسان عاش خمسين عامًا 
مثاًل الكثير من الف��رح، وأهدرت الكثير 

من اإلمكانات«. 
ولد س��عد اهلل ونوس في قرية حصين 
البح��ر القريب��ة م��ن طرط��وس ع��ام 
1941، وفيها تلقى علومه األولية، وفي 
الثانية عش��ر م��ن عمره اخت��ار كتاب » 
دمعة وابتس��امة » لجبران جليل جبران 
صديقًا، صداق��ُة مع الكتاب امتدت حتى 

لحظاته األخيرة. 
انتقل بعدها ليتابع دراس��ته في ثانوية 
طرطوس، وبعدما حصل على الشهادة 
الثانوية عام 1959 س��افر إلى القاهرة 
ف��ي منح��ةٍ دراس��ية للحص��ول عل��ى 
إجازة في الصحاف��ة. وخالل إقامته في 
مصر وقع االنفصال الذي شكل صدمًة 
لون��وس حاله ح��ال أبناء جيل��ه، حينها 

كت��ب أولى مس��رحياته » الحي��اة أبدًا » 
والتي تأخر نشرها كثيرًا. 

عام 1963 حص��ل على إجازة الصحافة 
وانتهى من إعداد دراسة نقدية مطولة 
ع��ن رواية » الس��أم » أللبرت��و مورافيا 
ونش��رها في مجلة » اآلداب » بالتزامن 
مع نشر مس��رحيته »ميدوزا تحدق في 
الحياة ».. بعدها عاد إلى دمشق وتسلم 

وظيفته في وزارة الثقافة. 
ش��كل عام 1964 عامًا خصب��ًا لونوس 
حي��ث نش��ر ث��الث مس��رحيات قصيرة 
ف��ي اآلداب البيروتي��ة والموقف العربي 
بدمش��ق، وهي »فصد الدم وجثة على 
الرصيف ومأس��اة بائ��ع الدبس الفقير« 
باإلضاف��ة إل��ى العدي��د م��ن المق��االت 

والمراجعات النقدية. 
ع��ام 1966 اس��تحق ون��وس منحًة من 
وزارة الثقاف��ة لدراس��ة المس��رح ف��ي 
باري��س، وهن��اك تلق��ى خبر النكس��ة 
فكتب مس��رحيته الشهيرة »حفلة سمر 
من أجل حزي��ران« ومس��رحية »عندما 

يلعب الرجال«. 
ف��ي نهاية ع��ام 1967 عاد إلى س��وريا 
لتنظي��م مهرج��ان دمش��ق المس��رحي 
األول ال��ذي افتت��ح بمس��رحيته »الفيل 
ي��ا ملك الزمان« من إخ��راج عالء الدين 
كوك��ش، كم��ا أخ��رج رفي��ق الصب��ان 
»مأس��اة بائ��ع الدب��س الفقي��ر« وت��م 
تقديم العملين ف��ي عرض واحد خالل 

المهرجان. 
العرب��ي  المس��رح  كان   1972 ع��ام 
عل��ى موع��دٍ مع س��هرة مع أب��ي خليل 
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ق�سة �سوريا يف م�سرحية الأطفال 
»طلعنا عاحلرية« 

قدم مجموعة من األطفال السوريين العرض الخامس 
عش��ر واألخير من مس��رحية »طلعنا على الحرية« في 
العاصم��ة األردني��ة عمان، وذهب ري��ع العمل لأطفال 
الس��وريين المصابي��ن بالس��رطان والمحاصري��ن في 

الغوطة الشرقية بريف دمشق. 

»نحن على مسافة قليلة من الحرب التي تحدث بالقرب منا 
في س��وريا، ال أعرف إن كنتم تعرفون الحرب، حرب سوريا 
مثل الحرب العالمية الثانية فيها براميل وس��كود وطائرات 
ودبابات، هن��ا ال توجد حرب ونرجو أال تقع أية حروب، لكن 
من المهم أن نش��عر بأن هؤالء األطفال هم ضحايا حرب، 
إنهم ليسوا ممثلين، ويقفون على المسرح للمرة األولى«. 
به��ذه الكلم��ات ق��دم المخرج ج��الل الطوي��ل لعرضه 
المس��رحي، مبدي��ًا أس��فه لقس��وة محت��واه التعبيري 
ومنوهًا بأن هذا هو العرض الخامس عش��ر في األردن 
والخامس والعش��رين في دول اللجوء السوري )األردن، 

مصر، لبنان، تركيا(. 
حضر عروض المس��رحية فنانون وش��خصيات سورية 

وعربية، مث��ل يارا صبري عبد الحكي��م قطيفان مازن 
الناط��ور وفارس الحلو والممثلة األردنية نادرة عمران، 
واإلعالم��ي أكرم خزام ووزير اإلعالم األردني الس��ابق 

صالح القالب. 

الفنانون ال�سوريون مبخيم الزعرتي، 
لوحاتهم اأ�سواتهم

أقي��م مع��رض تش��كيلي لش��باب مخي��م الزعتري في 
األردن، تح��ت عن��وان »ف��ن م��ن الزعت��ري« بمرك��ز 

»سوريات عبر الحدود« بعمّان.
شارك في المعرض ستة رسامين، وإنتاج رسمهم يصل 
إل��ى 250 لوح��ة، لكنهم ل��م يتمكنوا من نقله��ا جميعًا 
م��ن المخيم إضاف��ة لمحدودي��ة المس��احة المخصصة 
للمعرض، حس��ب ما أفاد به عبدو الحسين، أحد منظمي 
المعرض والمشرف على فريق ينبوع شباب في المخيم.

كما ذكر أن الرسامين محمد العماري، ومحمد العوض، 
وأحمد النابلس��ي، وعالء، وأبو همام، ل��م يتمكنوا من 
مغادرة المخيم، بعضهم ألس��باب ش��خصية وبعضهم 
اآلخر لعدم حصولهم على تصاريح مغادرة، وقد تخلل 
معرضهم هذا لوحات فني��ة متنوعة إضافة إلى لوحات 

»أن نتخيل مسموح، أن نتوهم مسموح، أن نحلم مسموح، ولكن حذار أن 
يتحول الخيال إلى واقٍع.. ممنوع، أو يتحول الوهم إلى شغٍب.. ممنوع، أو تتحد 

األحالم وتتحول إلى أفعال.. ممنوع«. 

على الرغم من أن حياة ونوس 
كلها كانت تحفل بالعطاء، 
إال أن فترة التسعينات التي 
تزامنت مع صراعه مع مرض 
السرطان، كانت محطة 
للروائع من أعماله، يقول 
»التخلي عن الكتابة للمسرح، 
وأنا على تخوم العمر، هو 
جحود وخيانة ال تحتملها 
روحي، وقد يعجالن برحيلي«. 
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قراءة يف كتاب
يزيد ال�سايغ: فوق الدولة، جمهورية 

ال�سباط يف م�سر

حازت المؤسس��ة العس��كرية ف��ي مصر زمن ث��ورة المصريين 
عل��ى نظام مبارك إعجاب الجمهور العربي بأس��ره، حين وقفت 
مع الش��عب ف��ي مواجهة الطاغي��ة. إال أن الحقائق م��ا لبثت أن 
تكش��فت عب��ر االنقالب العس��كري على مرس��ي والصراع بين 

المؤسستين العسكرية والمدنية زمن حكم اإلخوان وقبلهم. 
جمهورية العس��كر في مص��ر تمتد من الرت��ب العليا وصفقات 
التس��ليح إلى معامل الصابون واإلسكان وشاليهات االصطياف. 
مؤسس��ٌة تغلغلت في مصر الدولة منذ استيالء الضباط األحرار 
عل��ى الحكم ع��ام 1952 وتعاظ��م نفوذه��ا طردًا مع الفس��اد 
اإلعالم��ي واالقتص��ادي واالجتماعي الذي تعيش��ه مصر. وهو 
العامل المس��اعد األكبر في المحافظة على استقرار جمهورية 

العسكر، التي تستغل هذا األمر بدورها أبشع استغالل. 
من��ذ الع��ام 2011 يخبرنا الصايغ ع��ن صراٍع بين المس��ؤولين 
الج��دد المنُتَخَبين ديمقراطيًا، وبي��ن المجلس األعلى للقوات 
المس��لحة، حول قيادة مس��تقبل البالد في حقبة ما بعد مبارك. 
فالمجل��س األعل��ى، الذي حكم مص��ر منذ أوائ��ل العام 2011، 
يسعى إلى ترسيخ وصايته على البالد في الدستور. والسلطات 
المدنية تحاول بدورها انتزاع الس��لطة من مؤسسةٍ عسكريةٍ 
ش��كلت دعامة الحكم السلطوي لعقود، وتسعى اآلن إلى البقاء 
ف��وق القانون. وهذا الواقع إنما يض��ع مصير العملية االنتقالية 

في مصر على المحك. 
فبعد عام 2011 وسّعت القوات المسّلحة المصرية توّغلها التام 
ف��ي كّل مج��ال تقريبًا من مجاالت نظام حس��ني مبارك القائم 
على المحس��وبيات. وجرت اس��تمالة كبار الضباط عبر وعدهم 
بتعيينه��م بع��د التقاع��د ف��ي مناصب رئيس��ية في ال��وزارات 
والهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة، ومنحهم رواتب 
إضافية وفرصًا مربحة تمكنهم من كس��ب دخل إضافي وزيادة 
موجوداته��م المادية، وذلك مقاب��ل والئهم للرئيس. جمهورية 
الضباط هذه ش��كلت أداًة أساسيًة للس��لطة الرئاسية، والتزال 
تحتفظ بنفوذها السياس��ي المتغلغل حتى بعد سقوط مبارك، 
مخترقًة جهاز الدولة واالقتصاد على السواء، ليس على مستوى 

القيادة وحسب، بل على المستويات كافة. 
يح��ذر صايغ مما ح��دث الحقًا فيق��ول: »بغية تف��ادي الوصاية 
العس��كرية الصريحة، البد أن يتوصل كٌل من الرئيس الجديد، 
محمد مرس��ي، واألحزاب السياسية في مصر، إلى توافق راسخ 
عل��ى الحدّ من الصالحيات االس��تثنائية التي يس��عى المجلس 
األعلى للقوات المسلحة إلى تضمينها في الدستور الجديد. كما 
أنه من الضروري تثبيت الرقابة المدنية الفعّالة على تفاصيل 
ميزانية الدفاع وأي مصادر أخرى للتمويل العس��كري. مع ذلك، 
يجب أن يل��زم القادة المدنيون الحذر. فكلم��ا أحرزوا مزيدًا من 
التق��دّم، كافحت جمهورية الضب��اط أكثر إلحكام قبضتها على 
ما لها من س��لطات، مس��تخدمًة ش��بكاتها الواس��عة المتغلغلة 
ف��ي جميع أنح��اء جه��از الدولة بغي��ة عرقلة سياس��ة الحكومة 
وإصالحاتها، وإعاقة تأمين الخدم��ات العامة، وتقويض النظام 

الديمقراطي الناشئ«. 
وع��ن امتي��ازات جمهوري��ة الضب��اط يق��ول الصاي��غ: »الي��وم 
بلغ��ت جمهوري��ة الضب��اط امتداده��ا األوس��ع. فيتمتّ��ع كب��ار 
الضب��اط بإمكانية الوصول إلى مجموعة واس��عة من الوظائف 
الحكومي��ة بع��د التقاع��د، وبرف��ض الحص��ول عل��ى الخدمات 
والس��لع المدعومة، وبالس��يطرة على الموارد والفرص الكبيرة 
ضمن االقتصاد المدني، وبالمكان��ة االجتماعية المرموقة. كما 
أن جمهورية الضباط تمارس س��يطرة حصريّ��ة على ميزانية 
الدفاع، والمساعدة العس��كرية األمريكية، والشركات المملوكة 
للمؤسّس��ة العس��كرية. يُضاف إلى ذلك أن جمهورية الضباط 
تس��تند إلى ش��عور عميق باألحقيّة المؤسّس��ية والشخصية. 
ولذا فإن تقليصها وردّها إلى حجمها الطبيعي س��يكون عملية 

دقيقة وطويلة تستغرق سنوات عديدة«. 
بع��د االنقالب عل��ى الرئيس »محمد مرس��ي« باإلمكان التأكيد 
عل��ى أن جمهوري��ة الضب��اط ف��ي مصر ل��ن تنته��ي إال بوجود 
معارض��ة مصري��ة متحالف��ة وقوي��ة، وليس��ت المعارضة التي 
س��رعان ما تحالفت مع العس��كر خوفًا على مكاسبها وتهميشها 

في ظل نظام قمعي يحكم البالد. 

فن
ة و

اف
ثق

للخ��ط العربي. وقال مدير مركز س��وريات عبر الحدود 
عامر الحافظ إنهم يهدفون لتش��جيع الش��باب الفنانين 
في المخيم وتسويق لوحاتهم، وإيجاد الفرص إليصال 

أصواتهم إلى أكبر عدد من الناس. 

جناة عبد ال�سمد »لن ت�ستمر احلرب 
اإىل الأبد، لن يدوم هذا اخلراب«

ص��در ع��ن دار مدارك بدب��ي كتاب »في حن��ان الحرب« 
)2015(، للكاتبة السورية نجاة عبد الصمد، وهي تكملة 

لكتابها الس��ابق »غورنيكات س��ورية« الذي قدمت فيه 
وجوهًا وحكايات إنس��انية على هامش الثورة السورية، 
ثم على هامش الحرب فيم��ا بعد، ووصفت كتابها بأنه 

مرويات من النافذة الخلفية أليام الوجع السوري. 
كما قسمت القاصة 

عملها إلى عدة أجزاء، 
هي »نساء، أطفال، في 

دار الرعاية، مواطنون 
فدائيون، في حنان 

الحرب«، ويضم كل جزء 
عددًا من القصص التي 
تساهم في رسم لوحة 
الوجع السوري المديد. 

الح��رب  الكاتب��ة  تص��ف 
ب�«الطاعون«  والطاغي��ة 
ألنهم��ا يفت��كان بالحي��اة 
البشر  ويبعدان  الطبيعية 
كم��ا  إنس��انيتهم،  ع��ن 

تصف نس��اء س��وريات من مختلف الطبق��ات واألماكن، 
وتتح��دث ع��ن مس��اعيهن إلنقاذ أنفس��هن وأس��رهن، 
وتستذكر كيف كن مدلالت وخريجات جامعة وموظفات، 
وس��يدات أعمال، ومهنيات وصرن ف��ي الحرب بال بيوت، 
وبال أزواج، أو نجا بعض رجالهن بعد خسران كل ما بنوا. 

�سحافة املواطن مالها وما عليها، يف 
مقام اآرت كافيه

ضم��ن فعاليات مقام آرت كافي��ه، أقيمت ندوى بعنوان 
»صحافة المواط��ن مالها وما عليها، ف��ي مقر دار نون 

في غازي عنتاب التركية.
حاضر ف��ي الندوة اإلعالمي ناجي ج��رف، تالها نقاش 
مفتوح مع الحضور عن واقع الصحافة السورية اليوم.

تدعونا عاصفة االنتقادات والشجب المحقة التي رافقت حكم اإلعدام 
بحق الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي والذي شكل - سواء 

اتفقنا مع نهج اإلخوان المسلمين أو ال - طعنًة لمصر الدولة 
والمؤسسة، لقراءة كتاب »جمهورية الضباط« ليزيد الصايغ، الذي 

ينبه فيه إلى الحكومة الخفية التي تعلو على المؤسسة الحاكمة في 
مصر وتوجهها. 

القباني وترجمة لكت��اب »حول التقاليد 
المس��رحية » لج��ان في��الر وترجم��ات 
لبريخ��ت وغوغول وغيرهم، وفي العام 
نفس��ه اس��تحق ونوس إدارة المس��رح 

التجريبي في مسرح القباني. 
ع��ام 1977 نش��ر ف��ي ملح��ق الث��ورة 
الثقافي على عددين مس��رحية »الملك 
ه��و المل��ك« الت��ي أخرجه��ا فيم��ا بعد 
المخ��رج المصري مراد مني��ر وعرضها 

في القاهرة. 
عل��ى الرغم م��ن أن حياة ون��وس كلها 
فت��رة  أن  إال  بالعط��اء،  تحف��ل  كان��ت 
التس��عينات التي تزامنت مع صراعه مع 
مرض الس��رطان، كانت محطة الروائع 
للمسرح العربي والعالمي عمومًا ومنها 
»منمنمات تاريخي��ة والليالي المخمورة 

وطقوس اإلشارات والتحوالت«. 
يق��ول ونوس ف��ي أحد مقاالت��ه: »منذ 
أربع��ة أع��وام وأن��ا أق��اوم الس��رطان. 
بال��ذات،  وللمس��رح  الكتاب��ة،  وكان��ت 
أهم وس��ائل مقاومتي. خالل السنوات 
األربع، كتبت وبص��ورة محمومة أعمااًل 
مسرحية عديدة. ولكن ذات يوم، سئلت 
وبما يش��به الل��وم، ولمَ ه��ذا اإلصرار 
على كتابة المسرحيات، في الوقت الذي 
ينحس��ر في��ه المس��رح، وي��كاد يختفي 
من حياتن��ا، فأجيب: التخلي عن الكتابة 
للمس��رح، وأنا عل��ى تخ��وم العمر، هو 
جحود وخيان��ة ال تحتمله��ا روحي، وقد 

يعجالن برحيلي«. 
كرّم ونوس في محاف��ل عديدة أهمها 
مهرج��ان القاه��رة للمس��رح التجريبي 
ف��ي دورته األول��ى. ومهرج��ان قرطاج 
ف��ي تونس ع��ام 1989م. وحصل على 
جائ��زة س��لطان العوي��س الثقافية عن 
حقل المس��رح في دورته��ا األولى، كما 
ترجم��ت مس��رحياته إل��ى العدي��د من 

اللغات األجنبية. 
ع��ام 1997 توفي بعد معاناة مع مرض 
الس��رطان دام��ت لخم��س س��نوات لم 
ينقطع خاللها ع��ن الكتابة، فقد ذكرت 
زوجت��ه فاي��زة ش��اويش أنه ل��م يترك 
الكتاب وال��ورق واألقالم حتى في أيامه 
األخيرة بالمستش��فى وهو يودع دنيانا، 
وقبل رحيله بأش��هر، وقف أمام عدس��ة 
عمر أميراالي ليروي س��يرته ومكابداته 
وش��قاءه في مواجهة الم��رض العضال 
ف��ي فيل��م »هن��اك أش��ياء كثي��رة كان 

يمكن أن يتحدث عنها المرء«. 
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خالد قنوت 
أصابنا إعياء ودوخة وكادت أختي أن تقع 

أرضًا. حتى أخي الذي كان برتبة نقيب 
اضطر لخلع معطفه العسكري وقد 

أصابه التعرق والتعب. 
أخيرًا، ينادي عنصر الشرطة العسكرية 
علينا ثم يدقق باألوراق. وجهه الصلب 

الخالي من أي مشاعر أو تعابير الزال 
بذاكرتي وصوته الجاف يأمرنا بالسير 
خلفه إلى غرفة الزيارة ونحن نتقاسم 
حمل شوال الخضرة وبعض األكياس 

التي تحوي مالبس داخلية وكنزات 
صوف ونظارات طبية. 

مرورنا بظالل بعض الشجيرات أعاد لنا 
الروح، لطريق طويل، ترابي أو نصف 

مزفت، تصطف على يساره أبنية أو قد 
يكون بناء أرضي شاحب بدون نوافذ، 

لم أعد أذكر. 
انعطفنا على اليسار ودخلنا عدة بوابات 

حديدية يحرسها عناصر من الشرطة 
العسكرية اآلليي التحرك واالنفعال، 
لندخل غرفة الزيارة التي تتصدرها 

صورة الطاغية يجلس تحتها شاب برتبة 
رقيب بالشرطة العسكرية يبدو أنه 

مجند. كان لطيفًا وكان عليه أن يسمع 

كل كلمة وينظر إلى كل حركة في 
الزيارة التي تمتد لخمسة عشرة دقيقة. 

كانت أصوات البوابات الحديدية تفتح 
وتغلق تباعًا وتقترب من غرفة الزيارة 

ليدخل أخيرًا عنصران من الشرطة 
العسكرية. وخلفهما جسد طويل نحيف 

لشاب كان قبل سنوات مفعم بالحياة 
والصحة قادمًا من أوكرانيا ومعه شهادة 
بالهندسة باختصاص ميكانيك دبابات. 

بشرته أكثر بياضًا مما كانت، وعيناه 
التائهتان تبحثان عن الضوء لترى 

األشياء واألجسام. ما لفتني أنه بحركة 
الإرادية رفع يده وكأنه يحاول حماية 

وجهه عندما طلب منه السجان أن يدخل 
للغرفة. 

عناق وأحاديث وكلمات محسوبة بيننا 
نحن المرهقين من ساعات االنتظار 

خارج المعتقل الرهيب وبين شقيقي 
المعتقل السياسي، أمام الرقيب الذي 
حاول بجهد خاص منه أن يبعد نظره 

عنا لعلنا نسرق لحظة حميمية انسانية 
واحدة خارج أصول الزيارات. 

لم أعد أذكر األحاديث التي كان علينا 
أن نسردها خالل خمسة عشرة دقيقة 
فقط لزيارة تبدأ إجراءاتها قبل شهر، 

بتقديم طلب -في فرع التحقيق 

العسكري بمنطقة الجمارك-  لزيارة 
معتقل خاصة بأقرباء الدرجة األولى، 

ثم رحلة تبدأ من الخامسة صباحًا، بينما 
تبدأ الخمسة عشرة دقيقة في الساعة 

الواحدة ظهرًا تحت أعين صورة الطاغية 
الجاحظتان. 

مر الوقت سريعًا ليخبرنا الرقيب الشاب 
أن الوقت المتبقي للزيارة هو دقيقتان 

فقط، لكن صوت من خارج الغرفة سأله 
عن شيء ما، فتظاهر الرقيب بأنه يريد 

أن يرد فقام من خلف طاولته وخرج. 
كلمات أخي ال أنسى منها أي حرف حتى 
اآلن: )لن نتراجع عن مبادئنا وملتزمون 
بإسقاط نظام حافظ األسد وبناء دولة 

وطنية ديمقراطية، خبر الجميع( لتنتهي 
هذه الكلمات بدخول الرقيب معلنًا 

بود انتهاء الزيارة. وليدخل السجانان 
ويطلبان من المعتقل أن يرافقهما 
وليرفع أخي يده الإراديًا مرة أخرى 

محاواًل حماية وجهه. 
أخرج أخي من جيبه قطعتين وطلب من 
الرقيب أن يتفحصهما قبل أن يقدمهما 

لي، كانتا مسبحة مشغولة من بذر 
الزيتون. وأخرى عبارة عن نواة ثمرة 

دراق مشغولة بطريقة رائعة وقد كتب 
عليها اسمي. 

مازالت تلك الهديتان معي منذ ثالثين 
عامًا لتخرج اليوم من صندوق الذكريات 
مع أخبار سقوط سجن تدمر العسكري 
بأيدي متطرفي داعش اإلرهابي الذي 
سيعيد ترميمه ليمتلئ بأحرار سورية 

من جديد. 
كان على السوريين أن يثوروا بعد أكثر 

من ثالثين سنة على نظام الطاغية 
حافظ األسد ليتحرر السجن ولكن ليس 

كما حرر ثوار فرنسا سجن الباستيل، 
إنما بتواطؤ النظام المجرم مع إجرام 

اإلرهاب الداعشي. 
لكن وبعد أكثر من أربع سنوات على 

قيام الثورة. ومع كل هذا الدمار 
والقتل واإلجرام األسدي فليكن علينا 

جميعًا كسوريين أن نؤمن بأن ال هدف 
لنا اليوم، سوى إسقاط هذا النظام 

عسكريًا وخلعه من جذوره لتغيير قواعد 
اللعبة التي تضع السوريين بين سندان 

النظام ومطرقة اإلرهاب والتطرف. 
وسيكون علينا أيضًا كسوريين أن نقوم 

بثورة أخرى على أي استبداد جديد. 
وربما أن نخوض حربًا وطنية طويلة 

الستعادة السيادة والوحدة الوطنية وبناء 
الدولة الوطنية الديمقراطية من جديد. 

لم تكن الرحلة إلى تدمر سوى 
غصة متواصلة، تبدأ من الخامسة 

صباحًا وخفقان قلب متصاعد وتوقف 
األنفاس عند حاجز أبو الشامات 

للتفتيش الدقيق "لشوال الخضرة" 
الذي سيقدم للمعتقل ورفاقه. 
التصاريح والهويات الشخصية 

جاهزة، ولكن الوقوف على مسافة 
من بوابة السجن لساعات تحت 

شمس حارقة هو عقوبة ألهل 
المعتقل ومحاولًة لإلذالل مقصودة 

ومبرمجة. لم تتوقف للحظة، قصائد 
السباب واللعنات في أعماقي لصاحب 
الصورة الضخمة على بوابة السجن، 
صورة الطاغية حافظ األسد بلباسه 

العسكري وبنظرته الحاقدة. 
�سقوط �سجن تدمر
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النت�سارات القاتلة.. املر�ص الذي ل يريد البع�ص ال�سفاء منه!

عقيل حسين
لم يكن مفاجئًا احتفاء إعالم النظام 

مؤيديه بنجاح جزء من عناصر الجيش 
والضباط الذين كانوا محاصرين في 

المشفى الوطني بجسر الشاغور، في 
الفرار والوصول إلى مدينة أريحا بريف 

إدلب، بل كان األمر مثيرًا للسخرية 
واالستهزاء من جديد. 

ورغم أن من تمكن من الوصول 
سالمًا إلى معاقل النظام من هؤالء 
العسكريين، ال يساوي أكثر من ربع 

مجموع من كان محاصرًا في المشفى، 
حيث تحدثت التقارير عن أكثر من 

مئتي عنصر وضابط وصل منهم إلى 
أريحا أربعة وستون فقط، إال أن اإلعالم 

الرسمي روج لأمر على أنه »نصر كبير، 
وتحقيق إلرادة القيادة وقرارها الحاسم 

في إنقاذ جنودها«، الذين حوصروا 
ألكثر من شهر ونصف في المشفى. 

ولو أن األمر اقتصر على احتفاء 
اإلعالم الرسمي بهذا )النصر( لظل 

األمر في حدود المتوقع، إما أن يستمر 
المؤيدون بالقبول بهذه الشطحات 
التي تستهين بأصغر عقل بشري، 

حيث عمت االحتفاالت عددًا من المدن 
والقرى الساحلية ابتهاجًا وشكرًا للقيادة، 
ناهيك عما حفلت به الصفحات والمواقع 

المؤيدة للنظام على االنترنت من 
مديح وثناء على النجاح الجديد )للجيش 

العربي السوري(، فهنا تبلغ السخرية 
ذروتها! 

طبعًا لم يكن أحد يتوقع احتجاجات 
شعبية في المناطق الخاضعة لسيطرة 

النظام، أو التي تعتبر من حواضنه، 
لكن استمرار هذه الحاضنة في مجاراة 

قيادتها إلى درجة االحتفاء بموت 

أبنائهم وخذالنهم من قبل النظام بهذه 
الطريقة، يشير وبقوة إلى أن المرض 

الذي أستفحل باألمة منذ نكسة حزيران 
67، ويتلخص في القبول بتضليل 

األنظمة، وتصديق كذبها، واالحتفاء 
به، ما يزال مستمرًا، ويرفض الكثيرون 

التعافي منه رغم كل آالمه. 
والحقيقة أن نكسة حزيران لم تكن 

الهزيمة األولى التي احتفت بها الجماهير 
على أنها نصر قبل أن تكتشف الحقيقة، 

بل إن أولى هذه )االنتصارات القاتلة(، 
كانت مع انقالب )الضباط األحرار( في 

مصر عام 1954 والذي قاده جمال عبد 
الناصر ضد النظام الملكي، حيث بشر 
الرجل بنهاية عهد الظلم وبداية عهد 

الشعب والجماهير، لكن ما ثبت أن 
هذه )الثورة( وما تالها من )ثورات( في 

عدد كبير من البلدان العربية، والتي 
لم تكن في واقع األمر سوى انقالبات 
عسكرية، جرت على األمة عقودًا من 

الديكتاتوريات والطغيان والتخلف. 
لقد تمكنت هذه االنقالبات، من اللعب 

بمشاعر الشعوب، واستغالل عواطفها، 
ليسيطر أصحابها من العسكر على 
السلطة، ويحكمون الدول بالحديد 

والنار، والكذب المستمر والخداع 
والتضليل، فأصبح معهم تخريب 

االقتصاد ازدهارًا، وافساد المجتمعات 
تقدمًا، ونهب الثروات عدالة، والقضاء 

على العمل السياسي ديموقراطية، 
والقمع والبطش أمنًا وطنيًا ومصلحة 

قومية.. لكن األكثر سوداوية في 
هذا المشهد، هو الجرأة المدهشة 

لهذه األنظمة على الترويج للهزائم 
العسكرية التي كانت تمنى بها على أنها 

انتصارات!!

فبعد النكسة المروعة عام 67، احتفت 
األمة كلها بانتصار تشرين 73، وروج 

حافظ األسد، الذي تلقى جيشه هزيمة 
أخرى في مرتفعات الجوالن »أن ما 

تحقق كان نصرًا عظيمًا على العدو 
الصهيوني« في الوقت الذي كانت كل 

األرقام تتحدث عن خسارة جديدة.. 
ومثله فعل أنوار السادات رئيس مصر 

حينها، والذي لم يتمكن من استعادة 
سيناء فعليًا، إال بعد خمسة أعوام من 
هذه الحرب، وذلك بعد زيارته للقدس 
المحتلة، وتوقيعه اتفاقية السالم في 

كامب ديفيد عام 78. 
وعلى المنوال نفسه عزف صدام 

حسين، حين قدم انسحابه من الكويت، 
بعد الهزيمة القاسية التي مني به 

الجيش العراقي في حرب الخليج الثانية 
عام 91 أمام قوات التحالف، على أنه 

انتصار كبير، فرض االحتفال به كذكرى 
سنوية حتى سقوطه عام 2003. 

وكان آخر االنتصارات الخلبية الكبيرة 
التي تم االحتفاء بها عربيًا، )انتصار( 

حزب اهلل في تموز 2006، والذي قتل 
نتيجته ألف وخمسمئة لبناني مقابل 

عشرين جنديًا اسرائيليًا، ومع ذلك، تم 
تعميم الحدث على أنه نصر آخر لأمة 

عظيم!
ونتيجة نجاح انتشار هذا المفهوم للنصر 

جماهيريًا إلى حد مغري، فقد تجرأت 
العديد من التنظيمات التي تسمي نفسه 

جهادية، على استخدام األسلوب ذاته 
في الترويج بمنتدياتها وعلى وسائل 

اإلعالم )النتصارات ضخمة(، وحدث ذلك 
خاصة في العراق والصومال، وقبلهما 
في الجزائر، في الوقت الذي كانت فيه 

المؤامرات على هذه الدول ومصالح 

شعوبها، تنجح بشكل دقيق، بينما كانت 
الشعوب وحدها من يدفع الثمن. 

وفي هذا السياق، كتب الشيخ الراحل 
أبو أيمن الحموي، أحد قادة حركة 

أحرار الشام، وهو من أصحاب التجربة 
الجهادية في أفغانستان والعراق، مشيرًا 
إلى هذه النقطة في إحدى رسائله حيث 

يقول: 
»وال أنسى قول ذلك الشاب الذي قابلته 
في ريف حلب وعمره ال يتجاوز الرابعة 

عشرة، حيث حدثني بثقة إن )األخوة( 
في العراق سبوا مجندات أمريكيات، 

فابتسمت له قائاًل: واهلل يا عين عمك 
هم الذين سبونا!!«. 

في ثوراتها التي انطلقت منذ عام 
2010، خرجت الشعوب العربية لتعبير 

عن نفاذ صبرها من هذه األنظمة، وكان 
أبرز وجوه هذا التعبير، الرفض الحاسم 
الذي أكدت عليه في كل مكان انتفضت 

فيه، للحوار مع األنظمة، والمطالبة 
القطعية بإسقاطها، حين اعتبرت دعوات 

األنظمة للحوار، ووعودها باإلصالح، 
مناورة جديدة منها، وكذبة كبيرة أخرى، 

وهو الوجه األكثر جوهرية في هذه 
الثورات ربما، بما يحمله من تعبير عن 
صحوة فكرية لم تعد تقبل مزيدًا من 

الخداع والتضليل. 
لكن ورغم ذلك، هناك من ال يزال مصرًا 

على خداع الناس والضحك عليهم، 
ولما ال يفعل، طالما أنه ال يزال يجد 

مصدقين، كهؤالء المؤيدين الذين 
احتفلوا )بنصر( النظام األخير في جسر 

الشغور، وقبله )االنتصارات( المتتالية 
العجيبة لجيش األسد منذ أربع سنوات 

أو يزيد. 
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تمكنت المعارضة من بس��ط س��يطرتها على مشفى جسر الشغور في 
إدلب بعد أيام من االش��تباكات والقصف من قب��ل النظام في محيطه، 
هلل النظام لخروج بعٍض من مقاتليه أحياء بعد حصارهم هناك، فيما 
قت��ل أخرون وهم يحاولون الفرار جنوبًا. حتى اآلن كل ش��يء على ما يرام 
تقريب��ًا إال العادة القديم��ة التي لم يتم التخلص منها حتى اآلن، وهي ليس��ت فقط 
االنتهاكات التي تمارس بحق عناصر النظام األسرى - وقد يوافق البعض على ذلك 
- بل هي عمليات تصوير هذه األفعال، التي لن تساهم إال في إدانات دولية مستمرة 
لق��وى المعارض��ة ومن كاف��ة منظمات حقوق اإلنس��ان، فيم��ا يبدو اله��دف المعلن 
لعملي��ات التصوير التي تتراف��ق مع االنتهاكات »زرع الرعب في قلوب عناصر النظام 
وإيهان نفسه ومعنوياته« أقل بكثير من تلك الخسائر التي تجرها ذات العملية على 

عموم السوريين. 

كث��ر الحدي��ث صحفيًا خالل األس��بوع األخير، ع��ن احتمال وق��وع مجزرة 
بحق مواطنين علويين س��وريين في مناطق من الساحل السوري أو في 
حمص سيقوم النظام بالتمهيد لها، التحذيرات قالت إن النظام يحتاج في 
ه��ذا الوقت بال��ذات من تقدم لجيش الفتح من جه��ة وتمدد تنظيم الدولة 
من جهة أخرى، لثوب الرجل البريء الذي ال حول له وال قوة أمام المجتمع الدولي، وأمام 
الس��وريين الموالين ل��ه حتى اآلن، دوليًا س��يحقق النظام عبر مجزرة محتملة يس��مح 
لق��وى متطرفة بتنفيذه��ا، نظريته المفضلة بأنه »حامي األقلي��ات« فيما داخل البالد 
س��يعطي س��ببًا جديدًا للمواالة التي بدأت تفقد أي أمل، كي تس��ارع نحو االنتقام عبر 
التطوع ضمن قواته، أما آليات التنفيذ فهي »إعادة التجميع« التي ينسحب بموجبها من 
مناطق معينة تاركًا خلفه مدنيين ظنوا أنه حاميهم، ليالقوا مصرعهم على يد القوات 
الجديدة التي تدخل لتس��يطر، س��يبكي النظام دمًا أحمر على جث��ث قدمها بيده، ومن 

مناصريه، كي يعود ويقتل من تبقى برعاية دولية »حساسة« تجاه ضعفه. 

رغم كل ما تعيش��ه الغوطة الش��رقية بريف دمشق من قصف وحصار 
وتجويع من جهة، وس��طوة عسكرية لكتائب عدة من جهة أخرى، ورغم 
امتناع معظم اإلعالم السوري الجديد عن التطرق لممارسات وانتهاكات 
تق��وم بها بعض الفصائ��ل بحق المدنيي��ن، فقد تظاهر ول��و الكترونيًا 
مدنيون في الغوطة الشرقية في األيام القليلة الماضية ضد أبو خالد الدقر المعروف 
ب� »الزحطة« والذي يس��يطر على نفق يصل حرستا ببرزة، النفق الذي يعتبر المعبر 
الوحيد للمدنيين الراغبين بمغادرة كل مناطق الغوطة بحس��ب المدنيين هناك، بات 
بابًا للتجارة والسمسرة، إذ قال المدنيون الذين قام بعضهم بتصوير نفسه مع الفتات 
تدين »الزحطة« أن أس��عار المواد الغذائية مثاًل يتم التالعب بها ورفعها وفق ما تريد 
إدارة النفق، والتي ال تسمح إال لمن تعرف فقط بالعبور والخروج إلى برزة، المظاهرة 
باتت اليوم صفحة على مواقع التواصل االجتماعي، وهي األولى التي تس��مي األمور 

بمسمياتها في الغوطة المحاصرة بريف دمشق. 

 ق�سة �سوريا يف م�سرحية الأطفال
»طلعنا عاحلرية« 

قدم مجموعة من األطفال 
السوريين العرض الخامس 
عشر من مسرحية »طلعنا 
على الحرية« في العاصمة 
األردنية عمان، وذهب ريع 
العمل لأطفال السوريين 

المصابين بالسرطان 
والمحاصرين في الغوطة 

الشرقية بريف دمشق. 

»نحن على مس��افة قليلة من الحرب التي تحدث بالقرب منا في سوريا، ال أعرف إن 
كنتم تعرفون الحرب، حرب سوريا مثل الحرب العالمية الثانية فيها براميل وسكود 
وطائ��رات ودباب��ات، هنا ال توجد حرب ونرجو أال تقع أية ح��روب، لكن من المهم أن 
نش��عر بأن ه��ؤالء األطفال هم ضحايا حرب، إنهم ليس��وا ممثلي��ن، ويقفون على 

المسرح للمرة األولى«. 
بهذه الكلمات قدم المخرج جالل الطويل لعرضه المس��رحي، مبديًا أس��فه لقس��وة 
محتواه التعبيري ومنوهًا بأن هذا هو العرض الخامس عش��ر في األردن والخامس 

والعشرين في دول اللجوء السوري )األردن، مصر، لبنان، تركيا(. 


