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بال كهرباء، معاناة خميم الزعرتي اجلديدة احلبوب العطرية، املو�سم الأوفر يف احل�سكة

ل معرب اإىل تركيا اإل الطني
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الجوالني مع أحمد منصور على الجزيرة

تفجير سجن تدمر

ثوار جيش الفتح في قرى ريف إدلب

مظاهرات ضد زهران علوش وجيش اإلسالم في سقبا

جائزة حقوقية لخليل معتوق

عمار ال�سامي �سهيدًا
استشهد األحد، الناشط اإلعالمي ومراسل وكالة قاسيون 
عمار الش��امي، ومدي��ر مكتب الدفاع المدن��ي في منطقة 
الم��رج أنس أبو خطاب، في غارات للطيران الحربيّ، على 

بلدة مرج السلطان بريف دمشق. 

خليل معتوق ُيكّرم يف �سجنه
منحت منظمة محام��ون من أجل المحامي��ن الهولندية، 
المحامي خليل معتوق، المعتقل منذ نحو ثالث س��نوات، 
جائزة على نشاطه في حقوق اإلنسان، وطالبت النظام، 

الكشف عن مصيره.

هيئة عامة يف يربود
أعلن��ت مجموعة م��ن أبناء مدين��ة يبرود داخ��ل وخارج 
س��وريا، تش��كيل هيئة عامة، تعن��ى بالش��أن المدني، 
وتس��عى لتوحيد الجهود وقيادة العملية الثورية بحراكها 
المدني، وتقوم على عدة مبادئ، أهمها تشاركية القرار 

وتشجيع المبادرة الفردية. 

خمتطفي الن�سرة اإىل الواجهة
قطع أهالي مختطفي جبهة النصرة من الجيش اللبناني 
األحد، طريقًا أمام مقر السراي الحكومي وسط بيروت، 
وحمّل��وا ح��زب اهلل مس��ؤولية حي��اة أبنائه��م، ودع��وا 
الحكومة إل��ى التحرك العاجل لمنع أي عملية عس��كرية 

في عرسال تهدد حياة العسكريين. 

جمازر يف حلب واحل�سكة
استش��هد أكثر من 100 مدني السبت، في قصف جويّ، 
اس��تهدف مدينة الب��اب وحيي الفردوس والش��عار وبلدة 
بليون في ريف حلب، كما استش��هد عش��رات آخرون في 
قص��ف بالصواري��خ الفراغية على مدينة الش��دادي في 

ريف الحسكة. 

م�ستو�سف يف  �سهيدًا   20
قضى أكث��ر من 20 مدني��ًا، غالبهم نس��اء وأطفال، إثر 
اندالع حريق في مستوصف ميسلون بمدينة القامشلي 
في الحسكة، نتيجة تسرب من أسطوانة غاز، انتقل إلى 
برمي��ل وقود، وأدى النفجار أس��طوانة أوكس��جين قرب 
الب��اب الرئيس��ي، تزامنًا م��ع موعد لق��اح األطفال، وفق 

بيان األسايش. 

ال�سوريني الالجئني  �سندوق  يف  يورور  مليون   40
أطل��ق االتح��اد األوروب��ي، صندوق��ًا ائتمانيًا لمس��اعدة 
الالجئين الس��وريين، برأس مال أولي ق��دره 40 مليون 
يورو، وأش��ار إلى أّن هذه األموال س��تخصص لمساعدة 
400 ألف الجئ سوري في بلدان الجوار، وسيتم التركيز 

على قطاعات الشباب واألطفال، والتعليم واإلغاثة. 

لجئو لبنان موقوفون جمددًا
أوقف الجيش اللبناني السبت، 19 الجئًا سوريًا في زغرتا 

ومجدليا، و47 آخرين الخميس، بتهمة عدم حيازة أوراق 
نظامية واالش��تباه بانتمائهم لمجموع��ات إرهابية، في 

إطار حملة االعتقاالت المستمرة التي طالت العشرات. 

طريق مغلق يف القدم
الق��دم بدمش��ق  ف��ي ح��ي  المحل��ي  المجل��س  أعل��ن 
الخمي��س، إغالق طريق القس��م الش��رقي، ومنع دخول 
وخروج األهالي، ألس��باب عدة، بينه��ا إهانة وإذالل أبناء 
الح��ي عل��ى حواجز النظ��ام، وخرق هدن��ة وقف إطالق 
النار واس��تمرار االعتق��االت العش��وائية، وتقصير اتحاد 
المصدرين السوريين في عمله على تنظيف أوتوستراد 

دمشق – درعا القديم. 

�سقبا وجي�ش الإ�سالم وجهًا لوجه
شهدت مدينة سقبا الجمعة، تظاهرات ألهالي طالبوا جيش 
اإلس��الم، باإلف��راج عن ش��بان، اعتقلوا قبل عدة أس��ابيع، 
ونددوا بأحكام قي��ل إنّها صدرت بحقهم، بتهمة انتمائهم 
لتنظيم الدولة، في إطار ما س��مّاها جيش اإلس��الم حملة 
»القضاء على الفس��اد والمفس��دين«، فيما ذكرت مصادر 
ف��ي األخي��ر، أّن المعتقلين موجودون في س��جون القضاء 

الموّحد، وهو من يحدد براءتهم أو إدانتهم. 

�سجن تدمر ينهار والدمار م�ستمر
بّث تنظيم الدولة السبت، صورًا تظهر ما قال إنّه تدمير 
سجن تدمر العس��كري، بينما تحدّث ناشطون عن نيته 
تفجير مراكز أمنية، بينها فرع األمن العسكري، بعد أيام 

من سيطرة التنظيم على مدينة تدمر. 

طعمة ليزال رئي�سًا  للحكومة
نفى رئي��س الحكومة المؤقتة أحمد طعمة، ما نش��رته 
قناة أورينت، عن إقالته من منصبه، وأعرب في تصريح 
إلذاعة نس��ائم س��وريا، عن اس��تغرابه من نش��ر أخبار 
وإش��اعات وعدم نفيها رغم تأكيد ع��دم صحتها، معتبرًا 
أّن هدف الخبر، »إثارة الضعف في صفوف المعارضة«. 

الت�سعيد جمددًا يف بيت �سحم
أصيب الش��يخ أب��و عبدو الهن��دي، أحد وجه��اء بلدة بيت 
س��حم في دمش��ق، وعضو لجان التفاوض م��ع النظام، 
في محاولة اغتيال، رجّحت مصادر عسكرية، مسؤولية 
جبه��ة النص��رة عنه��ا، بعد أش��هر عل��ى التصعي��د بين 
النصرة وبعض أهالي البلدة، وتطوره إلى نزاع مس��ّلح، 

انتهى بانسحاب النصرة إلى اليرموك. 

قرى ريف اإدلب »�سديقة«
سيطر جيش الفتح الجمعة، على قرى كفرنجد ومعترم 
وأورم الج��وز في ريف إدلب، بعد س��يطرته على مدينة 
أريح��ا، آخر مواقع النظام في المحافظة، بينما انس��حب 

عناصر األخيرة من نقاطها في بسنقول ومحمبل. 
وس��اعدت منظمة الهالل األحمر الس��وري الس��بت، في 
إجالء نحو 300 عائلة من مدينة أريحا، إلى مراكز رعاية 
وإي��واء في مدين��ة حماه، في ظل اس��تمرار نزوح أهالي 

المدينة منذ يومين. 

سوريتنا برس



3

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
 ع

در
ص

ة ت
عي

بو
أس

    
    

20
15

ر  
أيا

 3
1 

 )1
93

ا  )
يتن

ور
س

ان
زم

ف 
ظر

فابيو�ش: نحّذر من تق�سيم �سوريا والعراق، 
وندعو اإىل ت�سكيل حكومة جديدة يف �سوريا، ت�سم 
�سخ�سيات من املعار�سة والنظام دون ب�سار الأ�سد. 

وزير �سوؤون ال�سرق الأو�سط الربيطاين توبايا�ش 
اإلوود: مّتت املرحلة النهائية لإتالف 200 طن من 

تر�سانة الأ�سلحة الكيميائية ال�سورية يف بريطانيا. 

من�سقة الأمم املتحدة لالإغاثة الطارئة فالريي 
اآمو�ش: �سهد العامل �سوريا وهي تنزلق على مدى 

اأربع �سنوات اإىل م�ستويات اأعمق من الياأ�ش، 
لتتعدى توقعات اأكرث املراقبني ت�ساوؤمًا. 

لفروف: توجد الآن قوا�سم بيننا وبني الوليات 
املتحدة، بعد اإعالنها عدم وجود بديل عن احلل 

ال�سيا�سي لالأزمة ال�سورية، ول ندعم �سيا�سة 
وا�سنطن يف دعم اجلماعات امل�سّلحة. 

اجلعفري: مقابلة اجلزيرة مع اجلولين، 
ا�ستهدفت الرتويج لالإرهاب وتوجيه مزيد من 

التهديدات للحكومة وال�سعب ال�سوري، و�سعت اإىل 
تبيي�ش �سفحة جبهة الن�سرة. 

وزير ال�سوؤون الجتماعية يف لبنان ر�سيد دربا�ش: 
خطة املخيمات تدبري ل بد منه، واإذا �سمح 

يل، اأ�ستطيع تنفيذها خالل �ستة اأ�سهر وتنفي�ش 
الغ�سب. 

مبعوث الأمم املتحدة اخلا�ش بالتعليم العاملي 
غوردن براون: �سنعمل خالل مئة يوم، على جمع 
مئة مليون دولر، لتزيد وزارة الرتبية اللبنانية 

عدد التالميذ امللتحقني باملدار�ش. 

مفتى اجلمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان: اأي 
اعتداء على عر�سال واأبنائها، هو اعتداء على كل 

اللبنانيني، على اجلميع اإدراك خطورة الو�سع، 
ومعاجلة الأمور باحلكمة. 

في�سل املقداد: اأردوغان مل يعد يحظى باأي 
احرتام اإقليمي اأو دويل، واحرتام ال�سعب الرتكي 

لقيادته يتال�سى يوميًا. 

اأعلن جي�ش الإ�سالم تخريج اأكرث من 100 
مقاتل، �سمن دورة جديدة جنوبّي دم�سق، لقتال 

النظام وتنظيم الدولة. 

اتفاق يف ال�سيخ مق�سود
توصلت غرفة عمليات )لبيك أختاه(، إلى اتفاق كامل 
مع قوات الحماية الش��عبية الكردية في حيّ الشيخ 
مقصود بحلب، بعد ش��هر على تشكيلها، »استجابة 
الس��تغاثة أهال��ي الحي من أك��راد وع��رب، ورعاية 
حقهم في حياة آمنة، ض��د االعتداءات المتكررة من 

مسيئي قوات األسايش الكردية«. 

»لواء درع ال�ساحل«، جديد احلر�ش اجلمهوري
أعلن الحرس الجمهوري التابع للنظام، تشكيل »لواء 
درع الساحل«، وأبدى استعداده ضم متطوعين مدة 
سنتين، أو عقد دائم برواتب تصل إلى 40 ألف ليرة، 
وذلك بعد س��يطرة جي��ش الفتح عل��ى أريحا وأورم 

الجوز في إدلب. 

لواء ذي قار يف جي�ش الإ�سالم
أعلن لواء ذي قار العامل في إدلب، انضمامه الكامل 
إلى جيش اإلس��الم، وأوضح على لس��ان قائده عبد 
الوه��اب علي��وي، أّن هدف��ه محاربة تنظي��م الدولة 
واس��تكمال القت��ال الس��تعادة المناط��ق كاف��ة من 

النظام. 

معركة تل اأبي�ش تبداأ
س��يطرت الق��وات المش��تركة الس��بت، عل��ى قرية 
بير حبش ف��ي ريف مدينة تل أبي��ض الغربيّ، إثر 
معارك مع تنظيم الدولة، بعد إعالن غرفة العمليات 
المش��تركة في ب��ركان الفرات، معرك��ة »تحرير تل 

أبيض«، واعتبارها منطقة عسكرية. 

تنظيم الدولة يتقدم يف ريف حلب
س��يطر تنظيم الدول��ة مؤخرًا، على بل��دات صوران 
والبل وتاللين والتقلي في ريف حلب الش��مالي، بعد 
معارك عنيفة مع مقاتلي الجبهة الش��امية وفصائل 
أخرى، بينم��ا كّثف قصفه على مدينة مارع، ما أوقع 

شهداء وجرحى بين المدنيين. 

اجلولين واجلزيرة مرة اأخرى
ق��ال أمي��ر جبه��ة النصرة أب��و محم��د الجوالني، إن 
ح��زب اهلل زائ��ل بزوال األس��د، وتحدّث ع��ن تقدّم 
جيش الفت��ح، وموقف النصرة تج��اه بقية الطوائف 

والفصائل العسكرية. 
وأك��د في مقابل��ة مع قن��اة الجزي��رة، أن النصرة ال 
تقاتل من ال يقاتلها، وتترك من يترك سالحه ويتبرأ 
م��ن النظام، كما وصف العلويين، ب� »طائفة خرجت 
عن دين اهلل وعن اإلس��الم«، وذكر أّن الجبهة تقبل 
تبرعات فردية من »عموم المسلمين«، نافيًا تلقيها 

أي دعم من دول أو منظمات أو أجهزة مخابرات. 
ولفت أمير جبهة النصرة، إلى تنس��يق عسكري بين 
النظام والواليات المتحدة، مؤكدًا وجود وثائق تثبت 
ذلك، وحّذر من انعكاس��ات اس��تمرار قصف التحالف 
لمواق��ع الجبهة، مؤك��دًا تلقيها إرش��ادات من زعيم 

تنظيم القاعدة أيمن الظواهري. 

وحدات حماية ال�سعب الكردية ت�سيطر على 
مربوكة، وتفجري يف �سارا

س��يطرت وح��دات حماية الش��عب الكردي��ة الثالثاء 
الفائ��ت، عل��ى بل��دة مبروك��ة ف��ي ريف الحس��كة 
الغرب��ي، بع��د حوال��ي أس��بوع من س��يطرتها على 
منطقة جبل عبد العزي��ز، بينما فجّر ثالثة عناصر 
م��ن تنظيم الدولة س��يارتين مفخختين قرب موقع 
لوحدات الحماية في قرية شارا التي سيطرت عليها 
في وقت سابق، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف 

األخيرة. 

اأردوغان: املناطق العازلة �سرورة، وكليت�سدار 
اأوغلو: تركيا تدّمر �سوريا

ق��ال الرئي��س الترك��ي رج��ب طي��ب أردوغ��ان، إّن 
حكومته اتفقت مع واش��نطن على تس��ليح وتدريب 
مقاتلي المعارضة السورية، ولم تتوصال إلى اتفاق 
بش��أن حظر ج��وي وإنش��اء منطق��ة عازل��ة، إال أّن 
تركيا اتفقت مع السعودية وقطر على ضرورة هذه 
الخط��وة، بينما عّلق زعيم حزب الش��عب الجمهوري 
كمال كليتشدار أوغلو، أّن الحكومة التركية تحالفت 
مع قطر والس��عودية لتدمير س��وريا، وقتل شعبها، 

عبر دعم ما سمّاها بالجماعات اإلرهابية. 

الأزهر: الدفاع عن تدمر معركة الإن�سانية 
باأكملها

دعا األزهر في بيان، إلى الدفاع عن المناطق األثرية 
في مدينة تدمر، بعد س��يطرة تنظيم الدولة عليها، 
واعتبرها »معركة اإلنسانية بأكملها«، مشددًا، على 
أن تدمير التراث اإلنس��اني والحض��اري أمر »محرم 
شرعا«، إلى جانب التعامل بالتهريب والبيع والشراء 

في اآلثار المنهوبة. 

انتحر خوفًا من اجلوع
سوريتنا - الغوطة الشرقية - أحمد تي

عُثر على »معروف د« مش��نوقًا في منزله بمدينة 
دوم��ا بالغوط��ة الش��رقية المحاص��رة، ف��ي وقت 
متأخر من مس��اء يوم السبت 30 أيار 2015. وقال 
شهود عيان لس��وريتنا إن معروف أقدم على شنق 
نفسه فيما نفت جهات عسكرية في دوما انتحاره، 

واعتبرت أنه قتل علي يد مجهولين. 
ش��هود عيان من جيران معروف قالوا لسوريتنا إن 
الضحية كان قد طلب من زوجته اصطحاب أطفاله 
الثالثة إلى منزل ذويه في دوما كي يتناولوا طعام 
العش��اء، فيما كان يخطط هو لالنتحار في منزله، 
اس��تخدم أس��الكًا هاتفية علقها في سقف الغرفة 
الرئيس��ية في منزل��ه ولفها حول رقبت��ه، بعد أن 
رب��ط  يدي��ه ليمنع نفس��ه من التراج��ع بعد تدلي 

جسده. 
وق��ال عناصر دورية الجنائية الت��ي عاينت المكان 
إن مع��روف قتل في منزله بدلي��ل ربط يديه إلى 
الخل��ف م��ن ظه��ره، ونف��ى عناص��ر الجنائي��ة أن 
تك��ون علمي��ة انتحار نتيج��ة األوضاع المعيش��ية 
الس��يئة ف��ي مناط��ق الغوط��ة، بينما ذك��ر أقارب 
الضحية لس��وريتنا أنهم متأك��دون من أن معروف 
انتحر ش��نقًا نتيجة عدم تمكنه من تأمين الطعام 
ألطفاله الثالثة في داخل دوما منذ أشهر، وأضافوا 
أنه حاول خالل أش��هر الحص��ول على عمل، إال أنه 
فشل في ذلك، فنصحه أحد أقاربه  -بعد أن رفض 
تأمين العم��ل له- بالذهاب إلى الجبهة للقتال ضد 
النظام، في صفوف كتائ��ب الغوطة إال أن معروفًا 

رفض العمل مع جهات عسكرية. 
فيما مضى كان معروف ناش��طًا ثوريًا، شارك في 
تظاهرات البالد األولى وبقي على موقفه السلمي 
ف��ي الث��ورة، وصف��ه كثير مم��ن عرف��وه بالرجل 
الهادئ المتوازن، لكنه تحاش��ى ف��ي األيام األخير 
الحديث م��ع أحد، كان يكتفي بإلقاء الس��الم على 
جيران��ه وم��ن يلقاهم في الش��ارع، خالل طريقه 
اليومي م��ن المنزل إلى األماك��ن التي يبحث فيها 

عن عمل أو طعام. 
يذك��ر أن دوما ش��هدت قب��ل حوالي الع��ام حادثة 
انتح��ار أخرى لش��اب ف��ي العقد الثالث م��ن العمر 
أق��دم على رم��ي نفس��ه من أعل��ى بن��اء بأربعة 
طوابق، نتيجة لتردي ظروفه المعيش��ية ورفضه 
االنضم��ام إلى كتائ��ب مقاتلة ف��ي المدنية، فيما 
يعاني الس��كان م��ن تبعات الحصار الش��ديد الذي 
يفرضه النظام على عموم الغوطة الشرقية، وقد 
وصل س��عر كيلو غرام من المل��ح إلى 1800 ليرة 

سورية.
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humans.of.syria@outlook.com

بالتعاون مع مجموعة: اإلنس��ان في سوريا
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»هذا اليوم كان صعبًا للغاية استهدفت داريا باثني عشر برمياًل متفجرًا. بعد كل برميل أتوجه مع زمالئي في الدفاع المدني بآلياتنا لفتح الطرقات أمام سيارات 
اإلسعاف، عملنًا خطر جدًا وكثيرًا ما تعرضنا للقذائف، وأظن أن مالبسي في الصورة تدل على صعوبة النهار الذي عشته، لكننا نقوم بواجبنا وعلينا أن نخاطر 

بأنفسنا أحيانًا للمساهمة في إنقاذ شخص مصاب جراء القصف«
عمر، 26 سنة، سائق آليات في الدفاع المدني السوري، 26 / 5 / 2015، داريا، ريف دمشق
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معتقلو �سجون النظام، احتمالت املوت واحلرّية

ِقطاف الكرز يف مو�سم التحرير

ير 
قار

 وت
بار

سوريتنا برسأخ
أريحا مدينة الكرز، حيث تنتشر حقول 
»حب المل��وك« كما يس��ميه أهلها، 
استقت تسميتها الكنعانية من كلمة 
»ريحو«، الرائحة الزكية المنبعثة من 

أشجار الكرز والمحلب. 
ارتفع سعر الكرز في ريف إدلب الشهر 
الماض��ي، بعد أيام على تصدير اتحاد 
المصدري��ن في دمش��ق، أربعة آالف 
طن، ليص��ل إلى 1700 لي��رة للكيلو 
الواح��د، ف��ي ظ��ل انخف��اض اإلنتاج 
بمقدار 21 أل��ف طن مقارنة باألعوام 

السابقة. 
ترغ��ب األس��واق المحلي��ة والعالمية 
بكرز أريح��ا وأصنافه الس��بعة، وتعدّ 
س��وريا األولى عربي��ًا والثامنة عالميًا 
ف��ي زراعته، وتنتج ما يق��ارب %4 من 

إنتاجه العالمي. 

سوريتنا برس
تش��ير تقديرات الشبكة السورية لحقوق اإلنس��ان، إلى أّن أعداد المعتقلين في سجون النظام، تفوق 

230 ألفًا، يضمّ أرشيفها 115 منهم، موثقين باالسم ومكان االحتجاز. 

قطاف "التحرير":
"نح��ن اآلن نأكل الكرز في مدينة أريحا، اهلل أكبر"، قال أحد مقاتلي جيش الفتح، عبر 
مقطع مصوّر في مركز المدينة الخميس الفائت، معلنًا سيطرة جيش الفتح على آخر 

معاقل النظام في إدلب. 
اقتح��م النظام أريحا في 28 كانون األول 2011، وحوّلها ثكنة عس��كرية، عقب خروج 
تظاهرات حاشدة، ليخسرها في 2013، ويستعيدها مجددًا في أيلول من العام نفسه، 
ويرتكب س��بعة مجازر بحق أبنائها، موقعًا نحو 1500 ش��هيد حتى بداية العام الحالي، 

وفق إحصائية غير رسمية. 

أريح��ا، بواب��ة جبل الزاوية من الجهة الش��مالية، فيها جبل األربعي��ن، الذي يطل على 
مساحات واسعة من ريف إدلب الغربي، وتشرف على طريق الالذقية - حلب، أحد طرق 

اإلمداد الرئيسية للنظام في الشمال السوري. 
بعد خس��ارته أريحا آخر التجمعات البش��رية الكبيرة، ال يبقى للنظام في إدلب، س��وى 
كفريا والفوعة المحاصرتين، ومطار أبو الظهور العس��كري، وقرى أخرى ش��ّكلت خط 
إمداد لقواته، ليخس��ر أيضًا، رهانه على تصدير الكرز مس��تقباًل، على حس��اب حاجات 
االستهالك المحلي، بعدما فقد معظم موارده االقتصادية لصالح الفصائل العسكرية 

وتنظيم الدولة. 

قالت الش��بكة الس��ورية لحقوق اإلنسان، إّن أكثر من 
115 ألف معتقل معرّض��ون للخطر، في حال اقتراب 

ما سمّتها "المعارضة المسّلحة" من مناطق معينة. 
ووّثق��ت الش��بكة، إع��دام ق��وات النظ��ام 42 معتقاًل 
في ف��رع األمن العس��كري بإدل��ب، ومبن��ى العيادات 
في جس��ر الش��غور، قبيل انس��حابها وسيطرة جيش 
الفتح، بينهم س��يدة من جنسية آس��يوية واثنين من 
عناصرها، ورجّحت أن عمليات اإلعدام تمت "بش��كل 
انتقامي وس��ريع"، ونجا ما ال يقّل ع��ن 530 معتقاًل، 
ته��م معظمه��م جنائي��ة، وأفرج��ت عنه��م فصائ��ل 

المعارضة المسلحة. 
وق��ارن تقرير الش��بكة الص��ادر األربعاء، بي��ن إفراج 
جي��ش الفتح عن جميع المعتقلين في إدلب، وتحقيق 
الفصائل المس��لحة التي سيطرت على مراكز احتجاز 
ف��ي الرق��ة ودرعا، ف��ي هوي��ات المعتقلي��ن والتهم 
المنس��وبة إليه��م، لتف��رج ع��ن جمي��ع المعتقلي��ن 
السياس��يين والنش��طاء الثوريي��ن، وتتحّف��ظ عل��ى 

السجناء بتهم جنائية. 

واعتم��د التقرير، على لق��اءات ذوي الضحايا وعناصر 
من الدفاع المدني في جسر الشغور، فضاًل عن صور 
خاصة وفيديوهات وأرشيف الش��بكة للمعتقلين منذ 

 .2011
إع��دام  عملي��ات  أن  الش��بكة،  تحري��ات  وأظه��رت 
المحتجزي��ن في إدل��ب، حدثت داخ��ل زنازينهم، عبر 
إطالق الرصاص بش��كل مباشر ومن مسافات قريبة، 
كما عثر فريق الدفاع المدني في جسر الشغور،  على 
27 جث��ة لمحتجزي��ن ف��ي الطوابق الس��فلية بمبنى 
العيادات الطبية التابعة للمش��فى الوطني، دفنت في 
مقبرة جماعي��ة بقرية زرزور، قب��ل أن يتعرف عليها 

األهالي. 
ودعت الش��بكة مجلس األمن، إلى إيجاد س��بل فعالة 
لحماي��ة المعتقلي��ن ل��دى النظ��ام، ومتابع��ة تنفي��ذ 
القرارات القاضية بوضع حدّ لالختفاء القس��ري، كما 
طالب��ت مجلس األمن، بتس��ليط الض��وء على قضية 

إعدام األسرى والتحقيق فيها. 

اخلبز ال�سياحي بـ 200 
لرية، و300 يف العطل

سوريتنا برس
أص��درت مديرية التج��ارة الداخلية التابع��ة للنظام الخميس 
الماضي، قرارًا جديدًا يحدّد أس��عار الخبز الس��ياحي، ب� 170 

ليرة للكيلو غرام الواحد. 
وتعي��ش صناعة الخبز، وبالتالي أس��عاره، عدم اس��تقرار إثر 
تراجع إنتاج القمح وقلة اس��تيراده، ما يغيّر سعر الكيلو غرام 

حسب المدينة والجهة المسيطرة. 
وتختل��ف أس��عار الخب��ز في دمش��ق نفس��ها، إذ يرتفع س��عر 
الربط��ة في بعض األحياء كأب��و رمانة والمزة، وينخفض في 
أحياء أخرى كضاحية األس��د وبرزة البلد، ويقول أحمد جدعان 
لسوريتنا، "ال أحد من الباعة يتقيد باألسعار الحكومية، يتراوح 
س��عر ربط��ة الخبز الي��وم بي��ن 200 و250 لي��رة، فيما يصل 
إل��ى 300 ليرة يوم الخميس عصرًا وف��ي العطل"، كما تقول 
أم عمر من حي المزة: "نلجأ لش��راء الخبز الس��ياحي، بس��بب 
االزدحام الش��ديد على األفران العامة، وكثيرًا ما تأتي دوريات 
الشبيحة أو األمن لتأخذ كميات كبيرة من الخبز، غير مكترثين 

بالمدنيين الذي يقضون ساعات في طابور االنتظار". 
ف��ي س��ياق آخ��ر، يش��ير كثي��رون، إلى تراج��ع ج��ودة الخبز 
الحكوم��ي مؤخرًا، نتيجة اس��تخدام أنواع رديئ��ة من القمح، 
وتقول الس��يّدة س��لمى من مدينة حماة: "تبيع األفران خبزًا 
أس��مر اللون، بسبب اس��تخدامها الدقيق القاسي المخصص 
لصناع��ة المعكرونة، ما أدّى إلصاب��ة بعض الناس وبخاصة 
األطفال بمش��اكل معوية، المشكلة ليست في الدقيق فقط، 
فالصناعة س��يئة أيضًا، وأغلب الخبز الذي نش��تريه محروق، 
ويصبح غير صالح لألكل بعد ساعات على خروجه من الفرن". 
وأّكدت مصادر خاصة لس��وريتنا، أّن ميناء طرطوس استقبل 
في وقت س��ابق 100 ألف طن من القمح الروسي، المستورد 
بموجب اتفاقية ش��راء وُّقعت بين س��فير س��وريا في روسيا 

رياض حداد ووزارة الزرعة الروسية. 
م��ن جهتها، طالبت منظمة األمم المتح��دة لألغذية والزراعة 
"ف��او"، بزي��ادة واردات س��وريا م��ن القم��ح، وذك��رت خ��الل 
تصريحات صحفية أّن االضطرابات التي تعيشها البالد، زادت 
عدد األشخاص المهدّدين بالمجاعة إلى 1، 4 مليون شخص. 

عناصر من فيلق الشام قبل بدء معركة تحرير أريحا
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سوريتنا - ياسر مرزوق
شهدت س��وريا أول عمليةٍ لزراعة القمح 
في التاريخ، في منطقة الهالل الخصيب، 
ال��ذي يب��دأ م��ن غ��ور األردن ممت��دًا إلى 
ح��وض الفرات عابرًا الس��احل والوس��ط 
والشمال الس��وري حتى أنه أطلق عالميًا 
على هذا القوس تسمية "النواة الشامية". 
ومن��ذ البدء بزراعتها ش��كلت مادة القمح 
س��لطة لم��ن يمتلكها، حي��ث ال أقوى من 

سلطة رغيف الخبز. 
اليوم باتت س��وريا بلدًا يغ��صُّ بالجياع، 
والقمح السوري الذي كان يومًا سلة الغذاء 
لإلمبراطورية الرومانية واإلس��المية من 
بعدها أصب��ح اليوم غنيمًة لثالث أصنافٍ 

من المجرمين. 
الحصة األكبر من الجريمة للنظام قطعًا، 
وه��و ال��ذي ق��دم قس��مًا م��ن المخ��زون 
االحتياط��ي إلي��ران ع��ام 2004، تقدمًة 
ممن ال يملك لمن ال يس��تحق، وهو الذي 
ب��اع كمي��ات هائلة م��ن القم��ح بالعملة 
أحج��م  وعندم��ا   .2011 ع��ام  الصعب��ة 
الفالح السوري عن بيع محصوله للنظام 
بس��بب ارتفاع أس��عار الس��وق الس��وداء 
حينها، عاد النظام إلصدار قوانين تحرّم 
المتاج��رة بالقم��ح وتجب��ر الم��زارع على 
بيع��ه لمؤسس��اته، تحت طائل��ة الغرامة 

والسجن. 
وهو من قصف صوامع الحبوب المنتشرة 
ف��ي منطق��ة ت��ل ب��راك ف��ي محافظ��ة 
الحس��كة ودمرها بالكامل. وعلى الرغم 
من ش��بح الجوع الذي اس��توطن س��وريا، 
قام ببيع جزء من محصول القمح لحليفه 
في الع��راق خالل عام��ي 2013 و2014، 
وس��ط اس��تهجان المراقبي��ن، وق��د برر 
فعلت��ه بأن بيع��ه وتمريره من الحس��كة 
إلى العراق أس��هل من نقله إلى دمش��ق 
عبر عدة مناطق تسيطر عليها المعارضة 

المسلحة. 
في نهاية األس��بوع الماضي قامت قواته 
الوطن��ي  الدف��اع  ق��وات  م��ن  بمس��اندة 
جمي��ع  لح��رق  حمل��ة  بش��ن  الموالي��ة 
المحاصي��ل الزراعي��ة، وج��رف وتخري��ب 
المزروع��ة والمحيط��ة ببلدات  لألش��جار 
ومس��حرة  باطن��ة  وأم  وجب��ا  الحميدي��ة 
وأوفاني��ا بريف القنيطرة. إضافًة للمزارع 
المحيط��ة بس��رية من��ط الحص��ان وتل 
الش��عار العس��كريين ف��ي ري��ف المدينة 

أيضًا. 
بالتزام��ن م��ع إح��راق المحاصي��ل ف��ي 
القنيط��رة، قام��ت ق��وات النظ��ام أيض��ًا 
بحرق محاصيل قرية معرزاف في الريف 
الغرب��ي لمحافظ��ة حم��اه. والمحاصي��ل 

الزراعية على ضفاف نهر العاصي جنوب 
وشرق قرية اللطامنة أيضًا. 

كم��ا أقدمت قواته بتاريخ 27 من الش��هر 
الج��اري على حرق المحاصيل في س��هل 
ال��روج على طريق حل��ب - الالذقية وفي 

محيط بلدة مورك في ريف حماه. 
ف��ي درعا خزان القمح في س��وريا اليوم، 
بعد اس��تيالء تنظيم الدولة على صوامع 
الحس��كة، والت��ي تبي��ن الحقًا أنها ش��به 
فارغ��ة بعد أن باعها النظ��ام لحليفه في 
الع��راق- فالحال مختلف، والم��زارع أمام 
حلي��ن إما أن تح��رق محاصيله، كما حدث 
في 19 من الشهر الحالي عبر استهدافها 

بالقنابل الحارقة وإما بيعها للنظام. 
فنظ��ام األس��د يس��عى جاه��دًا لحس��م 
معرك��ة القمح لصالح��ه، مس��تغاًل حالة 
العجز االقتصادي التي تعيش��ها الحكومة 
المؤقتة، وعينه على محصول القمح في 
درعا الذي أتى استثنائيًا هذا العام بسبب 
ارتف��اع مع��دالت تس��اقط األمط��ار ف��ي 
سوريا عمومًا. وإذا تم له ذلك فسيمسك 
برغيف الخب��ز ويوجهه س��الحًا ضد أبناء 

الثورة. 

ال�سراكة يف اجلرمية
أم��ا الش��ريك الثاني ف��ي الجريم��ة فهو 
تنظيم الدولة اإلس��المية "داعش " الذي 
يتص��رف كجي��ش وحكوم��ة احت��الل، إذ 
يس��يطر عل��ى منطقة جغرافية تش��كل 
خ��زان القم��ح في س��وريا وتق��در األمم 
المتحدة أن األرض الواقعة تحت س��يطرة 
تنظيم الدولة االس��المية، توفر ما يصل 

إلى %70 من اإلنتاج السنوي للقمح. 
فمدينة الرقة تقع تحت سيطرة "داعش"، 
أم��ا الحس��كة، الت��ي تعدّ س��ّلة س��ورية 

الغذائي��ة، فهي بدون ش��بكة للمواصالت 
س��يطرة  بع��د  بالعاصم��ة،  تربطه��ا 
"المعارضة المس��لحة" عل��ى أجزاء كبيرة 
م��ن الطري��ق الواص��ل بي��ن المحافظ��ة 

والعاصمة. 
ف��ي مناط��ق س��يطرته يم��ارس تنظيم 
الدولة تجارًة عابرًة لألقاليم، فهو يسرق 
القمح الس��وري ويبيعه للعراق، أو لتجار 
الحرب الذين يشترون القمح من التنظيم 
ويعي��دون بيع��ه ف��ي الس��وق الس��وداء 
بوصفه مستوردًا من سوق البحر األسود 
من "أوكراني��ا وجورجيا". إضافًة لإلتاوات 
الت��ي يفرضه��ا على المزارعي��ن بذريعة 
حمايته��م، ليبق��ى هو المش��تري الوحيد 
لما تبق��ى من القمح حيث أنش��أ "ديوانًا" 
للقمح مس��ؤواًل عن سلس��لة اإلمداد من 

حصاد المحصول إلى توزيع الدقيق. 
ف��ي الخامس عش��ر م��ن الش��هر الجاري 
أص��در تنظيم الدولة ق��رارًا في محافظة 
دي��ر الزور أت��ى نصه: " إل��ى األخوة تجار 
الحبوب واإلخ��وة المزارعين، عماًل بقوله 
تعال��ى " وآت��و حقه ي��وم حص��اده " فإنه 
يمنع منعًا باتًا بيع وش��راء الحبوب والثمار 
الت��ي تج��ب فيها ال��زكاة مث��ل " الحنطة، 
والشعير، والعدس، والكزبرة، والفستق، 
والزيت��ون، والعن��ب، وغيره��ا، إال بورقة 
مختوم��ة م��ن مكت��ب ال��زكاة والصدقات 
فنرج��و منكم التقيد وااللت��زام بالقرار"، 
وذل��ك عماًل بقول اهلل ع��ز وجل: " يا أيها 
الذين آمنو أطيعوا اهلل وأطيعوا الرس��ول 
وأول��ي األم��ر منك��م " وم��ن يخالف ذلك 

يعرض نفسه للعقوبة الشرعية. 
وإن أت��ى قرار التنظيم تحت غطاء الزكاة 
الش��رعي، إال أنه في باطن��ه موجه لمادة 
القم��ح تحديدًا حيث ألحق��ه بتعميٍم على 
أصحاب الحص��ادات بضرورة أخذ موافقة 
ديوان الزكاة أيض��ًا قبل أي عملية حصاد 

 غذاء �سوريا:
اأ�سواأ من ال�سومال

س��وريا اليوم ليس��ت على عتبة كارثة 
إنس��انية، وإنما هي وس��ط الكارثة، ال 
تتلقى س��وى تمويل مح��دود واهتمام 
متواضع، ومطٍر من الوعود والتعاطف 
ال يشبع وال يغني من جوع. رغم مأساة 
تؤك��د الش��واهد أنها واحدة من أس��وأ 

المآسي التي عرفها التاريخ. 
ه��ي مجاع��ٌة متعدّية، وس��يجد كتبة 
التاريخ وصفًا أش��د بالغ��ة لما يحصل 
في س��وريا، فمن طبيع��ة المجاعة أن 
تضرب أرض��ًا أو إقليم��ًا بعينه، يهجره 
س��كانه بحثًا ع��ن الماء وال��كأل، أما أن 
تالح��ق لعن��ة الج��وع الهاربي��ن أينم��ا 
حلوا فهي في التاريخ س��ابقة س��جلها 

السوريون في بعض بلدان اللجوء. 
في سورية اليوم فتوى تسمح للشعب 
والقط��ط.  ال��كالب  ب��أكل  الس��وري 
وأهالي المعضمي��ة والغوطة والمخيم 
الذي ال يبعد كثيرًا عن وسط العاصمة 
اعتادوا على األعش��اب ونب��ات الصبار 
وورق الش��جر عل��ى موائده��م. بينما 
يتس��لى عناص��ر األمن عل��ى الحواجز 
التي تحاص��ر المناطق الثائ��رة بإذالل 
السكان إلعادة أرغفة الخبز المصادرة. 
مع سياس��ة الحصار ظهرت تس��مياتٌ 
جدي��دة للحواج��ز منه��ا حاج��ز الموت 
ف��ي بس��تان القصر في حل��ب. وحاجز 
"من س��يربح ربطة خب��ز" بالقرب من 
س��جن عدرا. وأمام الحص��ار والتجويع 
والتالعب باألسعار باتت المجاعة سمًة 
للمناطق السورية تتفاوت نسبتها تبعًا 
لوالئه��ا للنظ��ام أو معارضتها له، وقد 
كش��فت دراس��ة حديث��ة للجن��ة األمم 
واالجتماعي��ة  االقتصادي��ة  المتح��دة 
لغرب��ي آس��يا "اإلس��كوا" أن 18 مليون 
س��وري يعيش��ون "تح��ت خ��ط الفقر 
األعل��ى"، الفت��ة إلى أن س��وريا تواجه 
احتم��االت المجاعة األس��وأ في التاريخ 
الحدي��ث. وي��رزح حاليًا نح��و 8 مليون 
س��وري تحت خط الفق��ر األدنى، و12 

مليون تحت خط الفقر األعلى. 
وص��ف "عثم��ان مقب��ل" المدي��ر العام 
للمنظم��ة البريطاني��ة "هيوم��ن أبيل 
المجاع��ة في س��وريا  انترناش��يونال" 
بأنه��ا "أس��وأ م��ن تس��ونامي ومجاعة 
الصومال وزلزال باكستان"، مؤكدًا أن 
ما شاهده في س��وريا لم يشاهده في 

كل تلك المناطق من قبل. 
وحذرت منظم��ة "إغاثة جوعى العالم" 
األلمانية، على لس��ان رئيس��تها "بربل 
ديكم��ان" من آث��ار المجاع��ة الخطيرة 
قائل��ة: إن أكث��ر م��ن أربع��ة ماليي��ن 
س��وري يعتم��دون عل��ى المس��اعدات 
الغذائية، وقرابة ربع األسر السورية ال 
تجد طعامًا لمدة سبعة أيام في الشهر. 
مش��يرة إلى أن تفاق��م التضخم جعل 
الكثي��ر من الن��اس غي��ر قادرين على 

شراء مواد غذائية. 
مع بدايات الثورة، انتهج النظام سياسة 
الحصار والتجويع لوأد الحراك السلمي. 
فف��ي ش��هر نيس��ان ع��ام 2011 أوعز 
لش��بيحته نه��ب المتاج��ر الغذائية في 
محافظ��ة درع��ا، وكانت األف��ران أولى 
المؤسسات التي اس��تهدفها بالقصف. 
الحق��ًا عمد إل��ى ح��رق المحاصيل في 
جب��ل الزاوية وريف حل��ب، ليغدو حرق 
المحاصيل، وخاص��ة القمح المحصول 
االس��تراتيجي األهم، س��لوكًا ممنهجًا 

يرقى لجريمة اإلبادة. 

قمح �سوريا: املعتقل اجلديد

صورة من االنترنت لحرق حقوق القمح بريف حماة
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الزراع��ة ه��ي الرّافد االقتص��ادي األوّل 
لم��دن محافظة الحس��كة، التي تضرَّرت 
بعد اندالع الثورة. وسيطرة تنظيم الدولة 
على مناطق سرعان ما استولى فيها على 
المحاصي��ل، أو أخذ مبال��غ من المزارعين 

لقاء السماح باستمرار عملهم.
ل��م تختل��ف صعوب��ات الموس��م الحالي 

عمّ��ا س��بق، يقول الم��زارع خلي��ل نُبّو 
لس��وريتنا: "الموس��م الزراعي هذا العام 
أكثر وف��رًة مما كان خالل عش��رة أعواٍم، 
فمعظم الزراعة بعلية، واألمطار غزيرة، 
لكن صعوب��ات كثيرة تالحقنا، والفوضى 
أّث��رت في آليَّ��ة العمل. قديم��ًا كنَّا نزرع 
أراضي واس��عة عبر الشّراكة في مناطق 
مثل الرّقة وريف الحس��كة، إاّل أّن هجمات 

تنظي��م الدولة أعاقتنا، وبي��ع المحاصيل 
تعثر بعدما خفضت الحكومة أسعارها. 

ل��م يكت��ف أصح��اب اآلليّ��ات الزراعيّة –
سابقًا-  بجني المحاصيل في الحسكة، بل 
تنقلوا في المحافظات، اختفى هذا اليوم، 
رق واللصوص".  في ظّل انتشار قّطاع الطُّ

وتش��غل زراع��ة الحب��وب العطرية، مثل 
الكمّ��ون والكزب��رة وحبّة البرك��ة، نحو 
%70 من األراضي، وترتفع نس��بة انتشار 
زراعة العدس والشعير، مقارنًَة باألعوام 
الماضي��ة، وبخاصّ��ة في مناط��ق الريف 
الجنوب��ي، بينم��ا تش��ّكل زراع��ة القمح 
حوالي %30، ما يس��بّب نقص��ًا في مادّة 

الّطحين األساسية.
ويعزو حسين برو، مهندس زراعي، تراجع 
زراع��ة القم��ح، إلى ع��دم توّفر الس��ماد 
وسعره المرتفع، وصعوبة الحصول على 
أدوية ومبيدات حش��ريَّة، ال تحتاج زراعة 
الحب��وب العطريَّ��ة، كمي��ة كبي��رة منها، 
ويضيف "تسويق الحبوب العطريّة ينجح 
في السوق الس��وداء من خالل تصديرها 
إلى دول مجاورة، م��ا ذفع المزارعين إلى 
اس��تبدال القمح بالحب��وب العطرية، في 
مس��احات واسعة من الحس��كة، وبخاصة 

منطقتي ديريك وعامودا".
الصور: عدسة جوان تتر لسوريتنا

بعد التصريح عن كمية القمح ومالكه. 
وف��ي خط��وةٍ الفت��ة ف��ي نهاية الش��هر 
الماضي، قام تنظي��م الدولة وعبر ارتاٍل 
م��ن الصهاريج والش��احنات بنق��ل مئات 
األطن��ان م��ن القمح العراقي م��ن مدينة 
الموص��ل تحديدًا باتج��اه تلعفر )56 كلم 
غرب الموصل( ثم إلى قضاء البعاج )120 
كل��م جن��وب غ��رب الموصل( لتعب��ر منه 
إلى الحدود الس��ورية القريبة، والتنظيم 
يس��عى هنا لتخزين القم��ح وبيعه الحقًا 
لنظام األس��د عبر وس��طاء تجارة النفط 
بي��ن الطرفين، فقد أبق��ى التنظيم على 
الموظفي��ن الس��ابقين من نظام األس��د 
إلدارة المطاحن في مدينة الرقة، كما أنه 
يتبع ذات سياس��ات النظام ف��ي المناطق 
الجنوبية وريف حماة، فإما البيع الحصري 
أو الحرق كما حصل بتاريخ 25 من الشهر 
الج��اري في قرية " الهوالك " القريبة من 

عين العرب. 
وأم��ام ه��ذه الجريمة متع��ددة األطراف، 
يقف االئتالف الوطني السوري المعارض 
مش��لواًل. فهو إلى جانب فشله السياسي 
وغيابه عن المش��هد الس��وري فشل في 
التح��ول لمؤسس��ةٍ إغاثي��ة، فالمجل��س 
الزراع��ي التابع للمعارض��ة، كان قد أعدّ 
مش��روعًا متكاماًل لش��راء المحصول من 
المزارعين، إال أن هذا المشروع لم يكتب 
ل��ه النج��اح، وذل��ك بس��بب ع��دم تأمين 
الرصي��د المالي، والذي ُق��دّر بحوالي 11 
مليار ليرة سورية، كان من المفترض أن 

يؤمنها االئتالف من الدول المانحة. 
صرح مدير مؤسسة الحبوب في الحكومة 
المؤقتة حس��ان محمد لصحيفة "العربي 
الجديد": "إن الحكومة الس��ورية المؤقتة 
لم تحص��ل على الدعم المال��ي، وتنتظر 
تنفيذ وعود لتأمين الدعم الالزم لش��راء 
القم��ح في المناط��ق المح��ررة من دولة 

خليجي��ة. وح��ذر المحم��د م��ن أن يص��ل 
قم��ح المناطق المح��ررة إلى ي��د النظام 
عبر السماس��رة. إذ سيس��تخدمه س��الحًا 
لمحاربة الش��عب السوري الثائر في لقمة 
خبزه "، وأض��اف: " في الوقت الذي تحول 
للمعارض��ة دون ش��راء  المالي��ة  األزم��ة 
القم��ح م��ن المزارعين، يض��ارب النظام 
على األس��عار حيث أعلن تس��عيرة للقمح 
القاس��ي بنحو 61 ألف ليرة سورية للطن 
)الدوالر = 241 ليرة(، و60 ألف ليرة لطن 

القم��ح الط��ري، وه��ي أعلى من أس��عار 
الموس��م الماضي التي ل��م تتعد 45 ألف 
لي��رة للطن القاس��ي و44 ألف ليرة للطن 

الطري". 
يبق��ى احتم��ال أن يحظ��ى نظام األس��د 
بمحص��ول القمح ف��ي درعا، وإح��راق ما 
تبق��ى من��ه ف��ي س��وريا واردًا ف��ي ظل 
س��عيه الش��ديد لش��راء القمح عبر لجانٍ 
تضم ش��خصياتٍ من المناطق المحررة. 

وفي ظل تقاع��س العالم أجمع عن دعم 
الحكوم��ة المؤقت��ة، ليضيف إلى س��جله 
اإلجرام��ي جريم��ة اإلب��ادة. والتي تضم 
في تعريفها بحسب ميثاق روما " أي نهج 
سلوكي يتضمن االرتكاب المتكرر ألفعال 
ض��د مجموع��ة م��ن الس��كان المدنيين، 
لفرض أحوال معيشية من بينها الحرمان 
من الحصول على الطعام والدواء بقصد 

إهالك جزء من السكان". 

سوريتنا - القامشلي - جوان تتر
"بي��ن منتصف أي��ار ونهاية حزي��ران، أترك محلي الصغير وأعمل في موس��م 
الحص��اد، هذه فرصة ألحصل على مبلٍغ إضاف��يّ يُعينني على العيش"، يقول 

محمد حسّي، الذي يعمل في مهنة الخياطة الرجاليَّة.

احلبوب العطرية
املو�سم الأوفر يف احل�سكة

مصدر اإلنفوغرافيك: المنتدى االقتصادي السوري
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ناقو�ش اخلطر:
بدأ انهي��ار الصناعات الغذائية الس��ورية 
في مطلع العام 2013، بعد سيطرة قوى 
المعارضة على بع��ض المدن الصناعية، 
وقصف النظام له��ا بالبراميل المتفجرة، 
وانتش��ار الحواج��ز عل��ى الطرق��ات بين 
الم��دن، مما دفع ب��رؤوس األم��وال التي 
تحت��اج بيئة آمنة لالس��تثمار إلى الهروب 
الب��الد، كم��ا أن تفكي��ك بع��ض  خ��ارج 
المصان��ع الغذائي��ة والدوائي��ة ومصان��ع 
الغزل والنس��يج وبيعها إل��ى دول الجوار، 
وتحويل بعضها لثكنات عس��كرية تابعة 
للقوى المتصارعة، ساهم بتفكك البنية 
االقتصادي��ة واإلنتاجي��ة، التي انعكس��ت 
المواط��ن  حي��اة  عل��ى  مباش��ر  بش��كل 

السوري. 
ح��دث تط��ور جدي��د م��ن ناحي��ة تكيّف 
االس��رة مع ه��ذه األوض��اع غذائي��ًا، فقد 
الغذائي��ة  والس��لل  "المون��ة"  أصبح��ت 
اإلنس��انية  المنظم��ات  م��ن  المقدم��ة 
العامل��ة في بع��ض المناطق الس��ورية، 
هي الركيزة األساس��ية في غذاء األس��رة 
الس��ورية اليوم��ي. ونتيج��ة الحصار في 
بعض المناطق وغالء األسعار في عموم 
البالد، تتف��اوت درجة الوص��ول إلى الحد 
األدنى من االكتف��اء الغذائي من منطقة 
إل��ى أخ��رى، فف��ي غوط��ة دمش��ق على 
سبيل المثال، يصل سعر لحم الضأن إلى 
3000 لي��رة للكيلو، بينما تب��اع مادة الرز 
إن توفرت ب��� 1900 لي��رة للكيلو الواحد، 
والس��كر ب��� 3150 لي��رة س��وريا للكيلو. 
ف��ي حين ال تتج��اوز أس��عار نظيرتها في 
مناطق الش��مال السوري الربع أو اقل من 
ذلك، ففي س��رمدا ال يتجاوز س��عر كيلو 
الرز 250 ليرة سوريا على سبيل المثال. 

ه��ذا التف��اوت يرج��ع إل��ى ع��دة عوام��ل 
أهمها، قرب مناطق الشمال السوري من 
الحدود التركية، وسهولة الطرقات نسبيًا 
وخلوها من نقاط تابعة للنظام السوري، 
بينم��ا تس��تنزف غوط��ة دمش��ق ومخيم 
اليرم��وك جنوب��ًا، تحت حص��ار خانق من 
قوات النظام السوري أسفر عن استشهاد 

عشرات المدنيين جوعًا. 
وفي الش��مال يتباين الح��ال من منطقة 
إلى أخرى، فف��ي مدينة دير الزور يخضع 
حي��ي الج��ورة والقص��ور الواقع��ان تحت 
س��يطرة النظام الس��وري لحصار محكم 
م��ن قبل تنظي��م الدول��ة، من��ع بموجبه 
دخول أي مواد غذائية أو طبية إلى هذين 
الحيين، وصل كيلو السكر إلى 2500 ليرة 
س��وري، بينما ال يتجاوز س��عره 200 ليرة 
ف��ي األحي��اء الخاضعة لس��يطرة تنظيم 
الدول��ة، أدى ذلك إلى استش��هاد عدد من 

المدنيين جوعًا وانتشار لألوبئة مما ينذر 
بكارثة إنس��انية تطال حوالي  200  ألف 

مدني في هذين الحيين. 

حلول فقرية:
لجأت األسر المتضررة إلى ابتكار أساليب 
التحايل على نقص المواد الغذائية، ففي 
غوطة دمشق يعتمد األهالي في صناعة 
الخب��ز عل��ى طح��ن الحبوب م��ن حمص 
وبقولي��ات أخ��رى متوفرة ف��ي المنطقة، 
كذلك زراع��ة بعض أن��واع الخضار على 
أسطح المنازل والش��رفات، بل إن بعض 
أهالي الغوطة قاموا بتصنيع غاز للطهي 
م��ن روث المواش��ي. كم��ا عم��ل األهالي 
على تربية األرانب نظرًا لتوالدها السريع 
والكبير لتس��د الحد األدن��ى من حاجتهم 
إل��ى البروتين الض��روري للحف��اظ على 
الحي��اة، غي��ر أن غالبي��ة األس��ر تعتم��د 
عل��ى الحش��ائش المروية بمي��اه الصرف 
الصحي والتي أدى تناولها النتشار مرض 

"التيفوئيد" في العديد من المناطق. 
واعتم��دت بعض األس��ر عل��ى "المونة"، 
وهو تقليد قديم عادت األس��ر الس��ورية 
إليه مؤخرًا، وه��و تخزين المواد الغذائية 
في فص��ل الصيف، حيث تكث��ر الخضار، 
بع��د تجفيفه��ا للحفاظ عليه��ا في فصل 
ورب  والباذنج��ان  كالبامي��ة  الش��تاء، 
البن��دورة، كله��ا تعتب��ر حلواًل إس��عافيه 

بالكاد تسد الرمق. 

ال�سمال ال�سوري: 
بدخولك س��رمدا بوابة الش��مال السوري 
نحو تركي��ا، تجد كل ما يمك��ن أن يخطر 
عل��ى بالك م��ن أن��واع الم��واد الغذائية، 
فم��ن الطبيعي ان تجد جبن��ة الموزريال، 
وأفخ��ر أنواع الش��وكوال العالمي��ة، فلكل 
حرب طفيلييها كم��ا معدميها، لكن ليس 
كل أهالي الش��مال السوري قادرين على 

ش��راء مثل هذه المواد، غير أنهم أفضل 
ح��ااًل م��ن أولي��ك الذي��ن يقطن��ون ف��ي 
مناط��ق الوس��ط والجن��وب الواقعة تحت 

سيطرة كتائب المعارضة. 
س��ومر صاح��ب أح��د مح��الت البقالة في 
مدين��ة س��رمدا يق��ول "تتن��وع بضاعتنا 
بحس��ب قدرة الزبون، فهناك النخب األول 
وهو مقتصر عل��ى األغنياء وتجار النفط 
وبعض تجار السالح، هؤالء ليس لديهم 
مشكلة في األسعار. أحد زبائني أوصاني 
عل��ى كافي��ار ألجلبه له م��ن تركيا، بينما 
معظ��م الزبائ��ن ه��م م��ن "الدراويش" 
الذي��ن يطلب��ون ما يل��زم بأقل األس��عار 
الموجودة لس��د حاجاتهم، دون أي اعتبار 

للنوعية". 

امل�ساعدات الإن�سانية:
أما األس��ر األشد فقرًا فهي تعتمد على ما 
تجود به بعض المنظمات اإلنس��انية من 
مواد اغاثية يتم توزيعها بمعدل وس��طي 
سلة لكل اس��رة. علمًا ان ما تحتويه هذه 
الس��لة ال يكف��ي 15 يوم��ًا ف��ي أحس��ن 
األح��وال ألس��رة مؤلفة من 6 أش��خاص، 
تحت��وي الس��لة حصة غذائي��ة كاملة من 
البقولي��ات والس��كر والبروتي��ن النبات��ي 
غالبًا، لكنها ال تصل إلى عموم محتاجيها. 

حتت �سيطرة "الدولة":
تعتب��ر المناط��ق الس��ورية الواقعة تحت 
س��يطرة تنظي��م الدولة أفض��ل حااًل من 
غيره��ا، المتالك��ه ح��دودًا مفتوح��ة م��ع 
العديد م��ن المناطق، إضاف��ة لغنى تلك 
الزراعي��ة والحيوانية،  بالثروات  المناطق 
وتوف��ر آبار النف��ط فيها، إال أن األس��عار 
تعتبر مرتفعة جدًا نتيج��ة ارتفاع الطلب 
ونق��ل  جي��دة،  بنوعي��ات  الغ��ذاء  عل��ى 
مناط��ق  باتج��اه  والبضائ��ع  الخض��روات 
س��يطرتها في العراق، مما يجعلها س��ببًا 

رئيسًا في ارتفاع االسعار، بما ال يتناسب 
مع قدرة المواطن السوري. 

اأرقام حمراء:
أص��درت وزارة االقتص��اد التابعة للنظام 
الس��وري، دراس��ة تبي��ن فيه��ا أن أضرار 
القطاع الصناعي من��ذ بداية الثورة حتى 
حزي��ران م��ن ع��ام 2014، بلغ��ت نح��و 
212.77 ملي��ار ليرة، فيما ت��وارد باحثون 
اقتصادي��ون، أن حجم الدم��ار الذي طال 
القطاع الصناعي تفوق ما أصدرته وزارة 

االقتصاد التابعة للنظام بستة أضعاف. 
ه��ذا ويقدر عدد المنش��آت الصناعية في 
سوريا، ب� 100 ألف منشأة، حسب المكتب 
المرك��زي لإلحصاء في س��وريا، ويش��ير 
التقرير إلى أن ما يقارب 60 ألف منش��أة، 
قد تعرضت للدم��ار الجزئي أو الكلي منذ 

بداية الثورة. 
إن التف��اوت الكبي��ر بين م��ا تحصل عليه 
األسرة السورية من غذاء، وما هو مطلوب 
لتحقي��ق الت��وازن الغذائ��ي في الجس��م 
البش��ري، يضع العالم أمام وضع مشين، 
فم��ن غي��ر المعق��ول أن يم��وت الن��اس 
جوعًا في القرن ال� 21، كلمات االس��تنكار 
والشجب ال تسد فم طفٍل جائع، و الحري 
به��ذا المجتم��ع أن يعمل عل��ى إنهاء هذه 
المأس��اة أقله��ا غذائيًا، عب��ر تفعيل أكبر 
ل��دور مؤسس��ات اإلغاث��ة، ووض��ع آلي��ة 
رقابية وتوزيع يضمن وصول الدعم إلى 
مس��تحقيه، فقد أثبتت تس��ريبات نشرت 
بعد س��يطرة قوات المعارضة على ثكنات 
عسكرية للجيش السوري في ريف ادلب، 
احتوائها على مس��اعدات إنسانية مقدمة 
م��ن األمم المتح��دة كان م��ن المفترض 
وصولها إلى الجائعي��ن والنازحين وليس 

إلى من كان سببًا في مأساتهم. 

سوريتنا - فراس حنوش
فرض الص��راع الدائر في س��وريا منذ 
4 س��نوات، ظروف��ًا طارئ��ة على األمن 
الغذائ��ي لألس��رة الس��ورية كما باقي 
قطاع��ات الحياة، لكن االنهيار الغذائي 
يبق��ى ف��ي المق��ام األول م��ن ه��ذه 
الهم��وم الرتباطه ببقاء االنس��ان على 
قي��د الحي��اة، وما يس��ببه من انتش��ار 
لألم��راض بي��ن البش��ر، حي��ث صرح 
األمين العام المساعد لمنظمة األغذية 
والزراعة في األمم المتحدة )الفاو(، في 
نيسان الماضي أن 10 ماليين شخص 
داخل سوريا يعانون من انعدام األمن 
الغذائ��ي نتيجة الص��راع الدائر هناك، 
بينم��ا يعاني م��ا يق��ارب 3. 8 مليون 

الجئ سوري في دول الجوار. 

الأزمة الغذائية:
من ال�سمال اإىل اجلنوب

60 % من المنشآت الصناعية 
تعرضت للدمار الجزئي أو 
الكلي منذ بداية الثورة. 
أضرار القطاع االقتصادي 
بلغت 212.77 مليار ليرة
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ربيع ثورة.. ر�سالة من قلب احل�سار

املرافق ال�سّحية يف الرقة 
ودير الزور، اأين ومن؟

اأطباء بال حدود تطور م�سروع الرعاية ال�سحية يف الأردن

سوريتنا برس
"كانت الذك��رى الثالثة للّثورة، نّظمن��ا تظاهرة ضمّت عددًا 
من ناشطي جنوبيّ دمشق المحاصر، وأعلنّا التجمّع، هذه 

البداية".
هكذا بدأ مطر اس��ماعيل، أحد مؤسس��ي تجمّع ربيع ثورة، 
حديث��ه لس��وريتنا، وأضاف "يتج��اوز عدد ناش��طي التّجمع 
20، يعمل��ون عل��ى تغطي��ة األحداث كافة، يش��ّكل عش��رة 
منهم مكتب إعالميًا، يوّثق ما تش��هده المنطقة، عبر تقارير 

مكتوبة ومصورة وصور ومقاطع فيديو".

�سعوبات وحتّديات:
يق��ول اس��ماعيل: "المخاطر األمنية هي األكث��ر تأثيرًا على 
العم��ل، فتنظيم الدولة يحارب م��ع فصائل أخرى، كّل كيان 
ثوري أو إعالمي ينقل الحقيقة، في حين يحاربه النظام عبر 

الهدن في بعض المناطق.
صعوبات أخ��رى تواجه التّجم��ع، تتعلق بانع��دام امكانياته 
وحص��ار النظ��ام، وما يحمله م��ن تأثيرات مادية ونفس��ية، 
إضافة إلى النزاعات الداخلية، وآثارها على الجنوب المحاصر 

ككّل".

جملة ربيع ثورة:
أصدر التجمّع أول عدد من مجّلة ربيع ثورة في 7 آب 2014، 
به��دف "توجيه رس��الة إعالمية ثورية للداخ��ل، في محاولة 
لمناقش��ة مش��اكل المناط��ق المحاص��رة عام��ة، وجنوبيّ 
دمش��ق خاصّة، بمحتوى إخباري سياسي، اجتماعي، ديني، 

أدبي، وثقافي، إلى جانب لقاء أسبوعي".

ويذكر اسماعيل: "لم نشهد مشاكل مع الفصائل العسكرية 
س��ابقًا، فكانت جميعها تستلم نس��خًا من المجّلة، باستثناء 
تنظي��م الدول��ة. بينما ش��ّكلت الصعوب��ات الماديّ��ة العائق 
األكب��ر ف��ي اس��تكمال العم��ل، فتوّقفنا مرات عدة، بس��بب 
أعط��ال ماكين��ة التصوير وع��دم إمكانية إصالحها بس��بب 
الحصار أو الرتفاع أسعار القطع المعّطلة، إضافة إلى ارتفاع 
أس��عار الورق والحبر ومس��تلزمات الطباعة، ما أدى للتوقف 

األولي منذ عدة أشهر.
اس��تكملنا العم��ل مؤخ��رًا، عبر طباع��ة ورقة واح��دة تحوي 
أربعة مواضيع، إال أننا توّقفنا نهائيًا مجددًا، نتيجة عطل في 
ماكينة التصوير، لم نتمّكن من إصالحه وشراء قطع بديلة".

تعاون ون�ساطات:
يعمل فريق الحراك الثوري في التّجمع، على عدّة أنش��طة 
بالتنس��يق م��ع المكتبين اإلعالم��ي والسياس��ي، وبالتعاون 
مع مجموعة )الش��عب الس��وري عارف طريقه(، وقام مؤخرًا 
بط��الء لوحت��ي غرافيتي )نحن��ا واليرموك واحد ي��ا خيا( في 

بلدتي يلدا وببيال.
وليد اآلغا، طالب سنة ثالثة في كلية اإلعالم وعضو المكتب 
السياس��ي للتّجمع يقول: "اإلعالم جزء أساس��ي من عملنا، 
لكننا ال نهدف لبناء مؤسسة إعالمية، ولم نقبل دعمًا من أي 

جهة، ألنه قد يعيق عملنا.
المكت��ب السياس��ي يض��مّ لجن��ة تواص��ل م��ع الفصائ��ل 
العس��كرية وبقي��ة الكيان��ات الثورية، ونعم��ل على إصالح 
تجاوزات ه��ذه الفصائل، عبر الضغط عليها، وعالقتنا قوية 

بمعظمها".

سوريتنا برس
أعلن��ت منظمة أطب��اء بال ح��دود في 20 أي��ار الجاري، 
ب��دء عملها على تحديث مش��روع األم والطفل الخاص 
بالالجئين الس��وريين ش��مال األردن، اس��تجابة لتزايد 
النظ��ام الصح��ي األردن��ي، وف��رض  الضغ��ط عل��ى 

السلطات رسومًا لقاء خدمات الرعاية الصحية.
وقال جان بابتيس ماريون، منس��ق مش��روع المنظمة: 
"اضررن��ا لتحدي��ث أنش��طتنا ف��ي إرب��د، نظ��رًا لتزايد 
االحتياج��ات، م��ن أع��داد الالجئي��ن وطبيع��ة الح��االت 
الت��ي نتلقاها، ويقدّم المش��فى ال��ذي ترعاه المنظمة 
خدمات��ه ألكثر من %26 م��ن الالجئين في كل من إربد 
وجرش والمفرق وعجلون، كما وصل عدد الوالدات في 

المشفى منذ عام 2013، إلى أكثر من ثالثة آالف".
وتشمل التحديثات وفق المنظمة، "تولي الوالدات المعقدة، 
ووج��ود فريق جراح��ي مختص بالعملي��ات القيصرية في 
المش��فى، إضاف��ة إلى تطوي��ر العمل على وح��دة العناية 
المركزة لحديثي الوالدة، وتوفير الرعاية التنفسية لهم".

وفيما يتعلق بالرعاية النفسية، أعلنت المنظمة، قيامها 

بأنش��طة توعوي��ة ضم��ن برنام��ج "الصحة النفس��ية 
لألطفال الس��وريين"، وكان رئي��س بعثة المنظمة في 
األردن مارك ش��قال أّك��د أن "أكثر م��ن نصف األطفال 
الذي��ن تابعهم فريق الصحة النفس��ية في المش��فى، 

م��رّوا بأزمة نفس��ية كالتعني��ف أو الفقدان، وتش��مل 
الرعاي��ة النفس��ية األمهات ونش��اطات الدعم الجماعي 
والتوجيه. جهود المنظمة ال تتعدى سدّ بعض الثغرات، 

وعلينا بذل المزيد".

سوريتنا برس
وّث��ق موقع صوت وص��ورة بالتع��اون مع حملة 
الرقة تذبح بصمت، المراكز الصحية والمشافي 
في محافظتي دير الزور والرقة، حس��ب مكانها 

والجهة المسيطرة عليها. 
وتوّزع��ت المش��افي في دير ال��زور، بين عامة 
البوكم��ال  المدين��ة، ومناط��ق  وخاص��ة، ف��ي 
والمعام��ل  والعش��ارة  والقوري��ة  والميادي��ن 
والكس��رة والخريط��ة، وافتت��ح الجي��ش الح��ر 
ع��ددًا منه��ا، بينم��ا توّق��ف بعضها ع��ن العمل 
نتيجة وجوده ف��ي مناطق نزاع، أو بعد تعرضه 
للقصف، أما بالنس��بة للمراكز الصحيّة، فأشار 
الموق��ع إل��ى اقتص��ار خدماته��ا خالل س��يطرة 
النظ��ام، على تقديم لقاح��ات األطفال وبعض 
الخدم��ات الطبية البس��يطة، لتتوق��ف معظمها 

الحقًا. 
وفي الرقة، وّثق الموقع 14 مشفى، ثالثة عامة 
و11 خاص��ة، تعرّض مش��فى الرق��ة الوطني 
ومش��فى الطبق��ة الوطن��ي لقصف ج��ويّ، ما 
أدى لتضررهما جزئي��ًا، إال أنّهما واصال تقديم 

خدماتهما. 
وكم��ا ح��ال المراك��ز الصحي��ة في دي��ر الزور، 
اقتصر عم��ل معظمها في الرق��ة، على تقديم 
لقاح��ات األطف��ال والخدمات البس��يطة، وخرج 
35 منه��ا ع��ن العم��ل بع��د س��يطرة الفصائل 
العس��كرية، نتيج��ة ع��دم توفر الدع��م الالزم 
وتحويلها لمقرات من قبل بعض الفصائل، في 

حين واصل 27 مركزًا العمل. 
بعد س��يطرة تنظيم الدولة على المدينة، أغلق 
كل م��ن )مركز الهالل األحم��ر، مركز االمراض 
مس��توصف  البتان��ي،  مس��توصف  الس��ارية، 
حزيمة، مركز الكالطة، حمام التركمان، ومركز 

سلوك الطبي(، ليبقى 20 مركزًا قيد العمل. 

الصورة: عدسة ربيع ثورة لسوريتنا



11

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
 ع

در
ص

ة ت
عي

بو
أس

    
    

20
15

ر  
أيا

 3
1 

 )1
93

ا  )
يتن

ور
س

ير 
قار

 وت
بار

أخ

�سدود بانيا�ش: من ال�سيدلية اإىل القرب

عدرا حمررة 
ومطهرة،
واأبو حممد يف 
ال�سارع

من هو علي �سدود؟ 
ل��م يك��ن قد س��مع ب��ه الكثي��رون خ��ارج ح��دود بانياس 
والمنطقة الس��احلية بش��كل عام، لكنه كم��ا يصفه أحد 
الناش��طين الثوريين في بانياس، هو المؤسس الحقيقي 
ألول تجمع شبابي غير حكومي نشأ في سوريا بعد اندالع 
الثورة في آذار 2011 والذي عُرف فيما بعد باس��م "شباب 

بانياس األوفياء للوطن". 
شهدت بانياس أول تظاهراتها في وقت مبكر من الحراك 
" الجمع��ة 18 آذار"، ب��رز علي ش��دود فورًا ف��ي صيدليته 
الواقعة وس��ط المدين��ة تقريبًا بوصفها مرك��زًا الجتماع 
الشباب المؤيد الذي وجد نفسه أمام التظاهرات المتزايدة، 
ش��دود كان يؤك��د على وج��وب الثق��ة بالدول��ة والنظام 
والرئي��س، وع��دم االنج��رار وراء مطال��ب المتظاهري��ن 
التي كانت ف��ي بدايتها المبكرة وجذبت الكثيرين من كل 

الطوائف في سوريا. 
"نورس" شاب س��وري كان من ضمن من يلتقون بشدود 
بش��كل منتظ��م، يتح��دث ع��ن نش��اط ش��دود ف��ي تلك 
الفت��رة بالقول "كان نش��اطه األول ه��و متابعة صفحات 
الفيس��بوك لمعرف��ة م��ن يكت��ب بطريق��ة متعاطفة مع 
الحرك��ة االحتجاجي��ة، لك��ن م��ا كان الفتًا أن��ه ركز على 
فئتي��ن: األقليات الديني��ة والمثقفين، هك��ذا كان يالحق 
كل متعاط��ف مع الث��ورة من المس��يحيين والعلويين في 
باني��اس إضافة إل��ى المثقفين من جمي��ع األطياف، كان 
هدفه واضحًا، س��عى من األسبوع األول للثورة إلى الحاق 

صفة الجهل والسلفية بالتظاهرات". 
يق��ول كامل وهو طبيب معارض م��ن بانياس: "اعتبرني 
عل��ي ع��دوًا ش��خصيًا ل��ه.. بعث لي برس��الة ع��ن طريق 
مع��ارف ث��م عن طري��ق كاه��ن المدينة أن��ه ال يليق بي 
كطبيب وكمسيحي أن أقف في صف من سماهم بالرعاع 
والس��لفيين، ثم تط��ور األمر بأن كتب تقري��رًا إلى األمن 

السياس��ي ولوال معرفة عائلتي بأح��د الضباط لكنت في 
غياهب السجن اليوم". 

ا�سعال الفتنة
مع اقتحام الجيش للمدينة في أيار من ذات العام توس��ع 
نش��اط علي، أنش��أ مجموع��ة "ش��باب باني��اس األوفياء 
للوط��ن" وهي تعتبر أول مجموعة تؤي��د النظام، ونظم 
عبرها المسيرات المؤيدة في بانياس وهي الظاهرة التي 
سرعان ما انتشرت عبر سوريا فيما بعد خالل العام األول 
والثان��ي للثورة، يقول أنس "كان األمر كطعنة الس��كين 
في القلب، أن نش��اهد الساحات التي أمضينا فيها شهورًا 
بالتظاه��ر تعود إلى نغمة مس��يرات التأيي��د ورفع صور 
بشار وتمجيده" وكان شدود في المقدمة يحث المؤيدين 
على المش��اركة، وأنش��أ على الفيس��بوك صفحات لنشر 
صور فاضح��ة لفتيات معارضات وموالي��ات من المدينة، 
كان األم��ر صادم��ًا، لكنه أوض��ح لنا أنه ال ب��د من احداث 
فتن��ة طائفية محدودة لش��د عصب طائفتن��ا وتحريضها 
عل��ى الطائفة األخرى واتهامها بالجهل والتكفير" الفكرة 
التي أطلقها ش��دود عبر  Facebook نجحت، إذ مرت أيام 

من التوتر انقسمت فيها األسواق بين الطوائف. 

من ال�سلمية اإىل ال�سالح
ف��ي منتص��ف ع��ام 2012 دعا ش��دود مجموعت��ه التي 
كانت تقتصر أعمالها على النش��اط "السلمي" إلى حمل 
الس��الح إلى جان��ب "الجي��ش" المجموعة س��ميت الحقًا 
"الدف��اع الوطن��ي"، ش��دود الصيدالن��ي ت��رك صيدليته 
وأصب��ح قائدًا عس��كريًا يحم��ل الس��الح دون أجر مادي، 
يقول نورس "ش��اركنا في مع��ارك جبل األكراد وحمص 
ث��م انتقلن��ا إلى حل��ب وكان��ت مجموعتنا وعلى رأس��ها 
ش��دود من أوائل مجموعات الدف��اع الوطني التي فتحت 
طري��ق خناص��ر - حلب الذي أغلقه الجي��ش الحر لفترة، 

لقد انتش��ل علي بيديه جثث رفاقه التي دفنها الثوار في 
خناصر بعد اقتحامها وانتش��ر ه��ذا الفيديو في بانياس 
وأصب��ح ش��دود أس��طورة محلية بي��ن مؤي��دي المدينة 
وكابوسًا للمعارضين حيث كان يستمتع بالقبض عليهم 

وتسليمهم للمخابرات". 
في آي��ار 2013، عرفت بانياس والعالم أيامًا لن تنس��ى 
أبدًا، اقتحمت قوات الشبيحة قريتي البيضا ورأس النبع، 
قب��ل أن تغادر كان��ت قد خلفت 200 ضحية بينهم أس��ر 
كامل��ة، يقول ن��ورس "عندما اجتمعنا مع ش��دود ولجأنا 
إلي��ه كعادتنا ليفس��ر لنا ما ح��دث قال لن��ا إن األمر كان 
ضروري��ًا، لقد ضربنا العصب الس��ني في الس��احل عبر 
باني��اس، )ربينا األرض بهم( لن يتجرؤوا بعد اليوم على 
رفع رأس��هم ف��ي الالذقي��ة أو جبلة، ثم كان��ت الصدمة 
عندم��ا اعت��رف لن��ا بفخ��ر أن��ه كان عل��ى علم مس��بق 
بالمجزرة وطلب المش��اركة بها وقام شخصيًا بذبح رجل 
بيديه في البيضا"، كانت هذه القشة التي جلعت نورس 

يقرر االنسحاب من مجموعة شدود والتحدث لنا اليوم. 

املوت
في ش��تاء العام 2013 وقب��ل نهاية الس��نة بقليل، أتى 
خبر مقتل ش��دود في معركة دير عطية، عمت الصدمة 
والفاجع��ة نفوس مؤيدي المدينة وتفجعوا عليه كما لم 
يتفجع��وا عل��ى أحد، لقد خس��روا قائده��م، وفي نفس 
الوقت سُمعت بوضوح أصوات زغاريد النساء في األحياء 

المعارضة، قتل علي شدود. 

بعد أن اس��تطاع كل من جيش اإلس��الم 
وجبه��ة النصرة الس��يطرة عل��ى المدينة 
العمالي��ة بعدرا. غ��ادر أبو محم��د منزله 
بعد قصف وقتل واعتقال وتهديد بالجوع 
عرف��ه الس��كان المدني��ون هن��اك، ف��ي 
دمش��ق بقي الرجل لمدة عام حتى سمع 
أن عدرا "طهّرت" من قبل النظام، طوال 
ذلك الع��ام ظّل أبو محمد يتنقل من بيت 
إل��ى بيت، وم��ن مركز إيواء إل��ى أخر، لم 
يك��ن هناك م��ن طريق إل��ى منزله الذي 
ال يملك ش��يئًا أخر في العالم س��واه، كما 
يقول. يصف مش��اعره ف��ي تلك اللحظة 
التي أعل��ن فيها المذياع أن ع��درا "عادت 
لحض��ن الوط��ن " فرح��ت، نع��م فرح��ت 
فس��أعود إلى بيتي، لس��ت وحدي بل كل 
من خ��رج م��ن المدينة، ق��ال البعض إن 
المن��ازل ق��د هدمت وربما س��رقت، لكننا 

سنعود مهما كان وضعها سيئًا". 
ل��م تكتم��ل فرحة أب��و محم��د، فالنظام 
وضع الكثير من العراقيل أمام من يرغب 
بالع��ودة من س��كان المدينة إل��ى منزله. 
أوله��ا أنه ال يحق للعائ��د أن ينام لياًل في 
المن��زل، فالمنطق��ة "ليس��ت أمن��ة م��ن 
اإلرهابيي��ن بعد" قال ل��ه عناصر الحاجز 
في أول المدينة، لكنه يريد النوم لو على 
البالط " سأنام حتى لو كان في بيتي ألف 
شخص يقولون عنهم إرهابيون"، لكن ال 
مكان للنوم حقًا فيم��ا تبقى من المنزل، 
كل ش��يء مس��روق، الج��دران مهش��مة 

برياح قليلة قد تنهار، لكنه سيسكنه ولو 
وقعت كل الجدران عليه. 

العقبة الثانية التي قالها النظام للس��كان 
أتت مباش��رة بع��د أن أعل��ن أن المنطقة 
"آمنة" بش��كل تام، بإمكان الجميع النوم 
لكن بش��رط واحد، على المالك أن يقدم 
م��ا يثب��ت ملكي��ة المن��زل، أو ما يس��مى 
رس��ميًا إبراز دفتر الس��كن في مس��اكن 
عدرا العمالية. الكثير من السكان غادروا 
منازلهم بثياب الن��وم وليس معهم حتى 
بطاقات ش��خصية، فكيف الحال مع أوراق 
الملكي��ة، غير هذا طلب النظ��ام أن يبرز 
كل مالك اش��ترى المن��زل من غيره حكم 
محكم��ة، ودفت��ر الس��كن، وتن��ازل م��ن 

صاح��ب البيت األساس��ي، وورق��ة بنكية 
تثبت أن أقس��اط المنزل لصالح مؤسسة 
اإلس��كان مس��ددة بالكامل، وأبو محمد ال 
يملك كل ه��ذا، فهو اش��ترى المنزل في 
الثمانين��ات م��ن رج��ل اختفى ول��م يعد 

يعرف عنه أي شيء. 
عج��ز أبو محمد عن الع��ودة لمنزله، فقرر 
نقل ما تبقى من متاع إلى دمشق ليبيعه، 
دخل ع��درا م��ن الحاج��ز الرس��مي، حمل 
المتاع في س��يارة النق��ل الصغيرة، واتجه 
نح��و الحاجز، لم يكن يعل��م بجريمته إلى 
أن أخبره ضابط النظام أنه سارق، لم تجد 
كل محاوالت��ه لتبرئ��ة نفس��ه، كان متهمًا 
على الحاجز، شوهد هناك للمرة األخيرة. 

فاروق طيبي
استيقظ السكان على أصوات إطالق ناٍر من مختلف أنواع األسلحة الخفيفة والمتوسطة بشكل لم 

يعهدوه من قبل، كان واضحًا أن الحدث جلل، تدفق المشيعون وهم بغالبهم من القرى واألحياء المجاورة 
لمكان التشييع مع حضور رسمي وعسكري، الميت شاب قتل في معركة دير عطية قبل ساعات، وقيل إن 
طائرة مروحية عسكرية نقلت جثمانه خصيصًا من ساحة المعركة إلى بانياس خالل ساعتين، ولم يكن 

هذا الشخص سوى الصيدالني علي شدود. 

سوريتنا - نور الورد
"قال��وا لنا إنه��ا حرّرت، قلن��ا عظيم، 
لكنن��ا ف��ي الش��ارع، ث��م قال��وا إنها 
طهّ��رت، قلن��ا عظي��م، لكنن��ا ال زلنا 
في الش��ارع" ومن ذات الش��ارع الذي 
يقصده أب��و محمد "48 عام��ًا" يروي 
كيف هجر وطرد م��ن منزله في عدرا 
العمالية بش��مال دمشق، الرجل الذي 
ال ه��و بمعارض وال هو بمواٍل وال هو 
برمادي، يصف نفسه ببساطة بالقول 

"أنا فقير وال بيت لي". 

صورة لعلي شدود مع الدفاع الوطني من االنترنت

صورة من االنترنت لحي عدرا العمالية
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1992  /  5  /  5
من سجن المزة 

العسكري جاءنا، ظهر 
هذا اليوم جهاد نعيسة، 
ومعه أربعة من الجبهة 

العربية المؤيدة 
للعراق. واألربعة 

محكومون ولم تنته 
أحكامهم بعد. 

كان جه��اد في الغ��رف العليا مع قيادة 23 ش��باط. حكى 
عن النوبة القلبية التي ألمت بالدكتور نور الدين، وقال: 
إن أف��راد القيادة جميعهم مرض��ى وأمراضهم متفاوتة، 

وجميعهم يعانون نفسيًا وينتظرون الموت. 
وعن��د العص��ر ج��اءت دفعة م��ن تدمر، قِي��ل إنها تضم 
القيادة المركزية لحزب العمل، يرافقهم 29 س��جينًا من 
تي��ار العراق، والتي��ار الديني. المحاكم��ات مؤكدة للبعث 
الديمقراطي ولحزب العمل وبعث العراق والتيار الديني. 
أق��رأ يومي��ات نائب ف��ي األري��اف لتوفيق الحكي��م التي 

ذكرتني بمذكرات صياد لتورغينف. 
قب��ل ذل��ك ق��رأت مس��رحًا للحكي��م. الجميل ف��ي هذه 
اليوميات رش��اقتها وعمقها، والنقد الالذع للدولة وشكل 

القضاء في الريف، وسوء تطبيق القانون. 

1992  /  5  /  6
رواية دقيق��ة ومتينة تصور انعكاس األزمة االقتصادية 
1929، الصراع متمثل فيها بين القديم والجديد. الرواية 
مكتوب��ة عام 1932 وربيع 1933. إنها »الثالثة القروية« 
أو »دودة ق��ز فص��ل الربي��ع«. مكانها قري��ة: - نينغ جيا 
كيلو. التابعة لمدينة: شاوكس��ينغ مقاطعة: - سيكيانغ. 
لألدي��ب الصين��ي: / م��او دون ما / الذي ب��دأ الكتابة عام 
1917، واشتهر منذ صدور رائعته: منتصف الليل وحصاد 
الخريف. / ومتجراس��رة لن / الت��ي زاوج فيها بين اقتران 
المحسوس بالفكر، والتجربة الحية بالتحليل السياسي. 
الترجمة جميلة ومتماس��كة والص��ادرة 1985 عن وزارة 

الثقافة السورية. 
بدأ القاضي ش��لهوب باستدعاء عناصر من حزب العمل، 
والالئحة تحتوي على 29 اس��مًا. تحولنا من انتظار إخالء 
ز  ع المحاكمة بين العناصر المدعوة، تركَّ السبيل إلى توقُّ
االهتم��ام بالتحقيق مع الدكتور عب��د العزيز الخير على 
التنظيم السري وعلى قلب نظام الحكم، وطلب القاضي 

إبالغ أهلهم بوضع محامين. 

1992  /  5  /  7
بث��ت األخبار ه��ذا الصباح ع��ن افتتاح مهرج��ان / كان / 
الس��ينمائي الدول��ي، ولجن��ة المهرج��ان اخت��ارت لقطة 
للممثل��ة مارلين ديتريش عن فيلمها / قطار ش��انغهاي 
/ المنت��ج عام 1932 كي يكون ملصق دورته الخامس��ة 
واألربعي��ن. وتش��اء المصادفة أن تعلن وس��ائل اإلعالم 
الفرنس��ية عن وفاة الممثلة الشهيرة التي تنتسب أصاًل 

إلى فيمار األلمانية في شقتها عن 90 عامًا. 
ناضل��ت ديتري��ش ض��د النازي��ة، ورفضت دع��وة هتلر 
لتظهر ف��ي أفالم ألماني��ة، ومنعت أفالمها ف��ي ألمانيا، 
فحصل��ت عل��ى الجنس��ية األمريكية ع��ام 1939، وأثناء 
الح��رب عملت ف��ي البرامج اإلذاعي��ة المض��ادة للنازية، 
وس��اهمت في جم��ع التبرع��ات. وكانت صديق��ة الكاتب 
أريك ماريا ريمارك مؤلف رواية: - ليلة لش��بونة، والذي 
س��جل في روايته قوس النصر وصفًا حيًا لوجهها »وجه 
بارد مش��رق فارغ ال يوحي بش��يء وال يطلب شيئًا. وجه 
يس��تطيع تغيي��ر تعبيراته ف��ي أية لحظ��ة. وجه يجعلك 

تحلم بما تريد بقصر أو كوخ«. 

تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �ســجني

مذكرات أحمد سويدان س
نا

في محل البائع الكبير، وجدت نوعين من الخبز، أولهما المعتاد، خبز القمحة الكاملة مع الش��عير، أس��مر سميك 
صل��ب وصغير الحج��م وصعب المراس، ثانيهما »اإلفرنجي« المس��مى في الش��ام من باب الدلع »الس��مون«، 
س��مون في الغوطة يا قوم الحصار!، ضبطني البائع مدهوش��ًا »مبحلقًا« بالس��مون، فسارع يفسر ويشرح لي 
»هذا من انتاج الغوطة عمو«. لم تزل الدهشة، سعر األسمر صعب المراس 850 ليرة وفي الكيس نص كيلو، 
س��عر اإلفرنج��ي 950 ليرة ول��م أهتم بوزنه بل بقدرته عل��ى ضم أي مادة غذائية ليكون لدي »سندويش��ة« 

اشتريته وغادرت المحل. 
كيس اإلفرنجي السمون الحبيب الغريب، شفاف ال يستر ما في جوفه، وأنا أسير في الغوطة مع ما أحمل كأني 
عار تراقبه األعين. إلى خلف ضهري تركت يدي التي تحمل الكيس، تلتف بخفة، حين مرّ أب مع طفليه بالقرب 
مني، لن يحتمل الصغيران المش��هد وسيس��أالن األب عن ش��راء مثله لهما، س��يخجل هو من نفس��ه ومنهما، 
ويش��تمها كي ينس��يهما الطلب فال مال معه، كم أنا درامي؟ كيف ألفت هذا المش��هد، ربما يأكالن أفضل مني 
بكثير، ربما يكون األب أمير حرب يبيع المازوت ويتاجر بالسكر ويتحكم بعباد اهلل، مضيت بضمير شبه مرتاح 

بعد السيناريو األخير. 
بع��د أمتار من األب وأطفال��ه، مرّ عدد من الرجال، تركت الكيس في مكانه بي��دي اليمنى، تأخذه أمامًا ووراء، 
عيوننا التقت، أنا الش��اب العش��ريني، النحيل قبل الحصار، وفيه وربما بعده، وهم ثالثة طوال، واثنان قصار، 
وواح��د بكرش، كان من الممكن أن تنش��ب معركة هنا بطلها الس��مون، وخاس��رها أنا، لو أنها كانت لس��ميت 
»واقعة السمونة« لكنها لم تكن، مضى الرجال في طريقهم ومضيت أنا أبحث عما يجعل للسمون قيمة أكبر. 
أمام الجبن الذي يسميه الشوام ومن في حكمهم جبنة »الدهن« لم تجحظ عيناي كثيرًا، فنحن معتادون عليه، 
البائع أيضَا وجه رأسمالي معتاد، نحن نسميه هكذا »رأسمالي« نشدد على كل حرف ساعة النطق، عمليًا نحن 
نش��تمه وال نس��أل أنفس��نا لماذا نفعل، هو ال يزال ينتج الجبن المطبوخ في الغوطة في معمل ال يزال سليمًا، 
يبيع ويبيع ونحن نأكل ونهضم ونش��تري ونش��تم. حملت جبن »الدهن« ارفقته بكيس السمون، تمت الوليمة 

الصباحية التي سيليها النوم حتمًا. 
سأتزوج من محاصرة، قلت ألبي الذي يعيش في أرض ال سياج لها، ذلك عبر اتصال االنترنت السيئ، ضحك، 
ثم صمت ثم صرخ: مجنون أنت؟ كنت منعت أفراد عائلتي من سؤالي عن موعد خروجي من الغوطة، فال جواب 
لدي ما يجعل السؤال مؤلمًا أكثر، قلت ال تسألوا وإال، بعد هذه ال� إال، لم يعد أحد يسأل، سأتزوج من محاصرة 
فهي الوحيدة التي س��تفهم كلماتي ومصطلحاتي مستقباًل، أليس��ت اللغة المشتركة بين الزوجين واحدة من 
أسباب الوفاق والهناء والبنين؟ هل علي أن أشرح لزوجتي ماهي الحياة مع »االنفيرتر«؟ أي دلوعة ستكون تلك 
التي ال تعرف ما هو هذا الجهاز الساحر، المحاصرة تعرف كيف تقتصد في العدس وال ترمي كل حبة تشعر أن 
لونها »مو ستايل« ستأكل زوجتي المحاصرة »الحلفى« ولن تشتكي، وصمت أبي أمام فصاحة ابنه المحاصر، 
قال لي »فكر اآلن في نفس��ك وس��يأتي وقت الزواج«، قلت له »كم أنا مشتاق ألحدثه ونحن نشرب الشاي في 

ربوة دمشق«، عاد ليصمت، عدت لتهديده بالزواج فعاد للكالم. 
ل��م أنم الليلة الماضية، عادة أعرف الليالي الت��ي ال طعام فيها، لكن ليس من عادة الجوع أن يبعد النوم عني، 
هذه المرة األولى التي تتفوق فيها معدتي على تعبي، كل الليل ظللت أحدق في السقف، كيف ال يزال صامدًا 
فوق��ي بع��د عامين من الحصار؟ ها أنا أحس��د س��قفي األخير، إنه فعل الضجر والحصار بال ش��ك، ها أنا عدت 
لذكر الحصار، تبًا لي من محاصر شكاء وبكاء ال يقدر نعم اهلل عليه، وال يعلم كيف يقول جملة واحدة ال يُذكر 

العالم فيها بأنه محاصر في الغوطة. 

معركة 
"ال�سّمونة" 
و"جبنة الدهن"

سوريتنا - الغوطة الشرقية - ريف دمشق - أحمد تي
أنا ال أرتدي حذاًء. خرجت من المنزل بالصندل المنزلي، أضرب أخره باألرض وأسمع الصدى وااليقاع. 

لم أكن أقبل فعاًل كهذا قبل الحصار، كمْ كنتُ مائعًا ولزجًا، أم أني اآلن قاٍس وفظ؟ هي السادسة 
صباحًا في الغوطة الشرقية وهذا فعل عادي جدًا فى منطقة محاصرة، لكن لماذا أربط كل شيء 

بالحصار؟ قبل أن أجد جوابًا شافيًا لسؤالي، كان الناس قد بدأوا بمغادرة منازلهم. مدرسات يسرّن 
بهدوء. طالب ال يتغازلون. رجال ال تعرف أي أعمال تقصد في الصباح الباكر. متجولون وجائعون 

وفقراء ومسلحون ومحدثو مواالة ومثلهم من المعارضين.

عدسة أحمد تي لسوريتنا
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وجد نور نفسه محاصرًا في المناطق السورية 
المحررة م��ن دون عمل طوال أش��هر، الحرب 
دخلت إلى بيته وسيطرت على كل التفاصيل، 
يقول واصفًا حاله في سوريا، يُمنّي النفس 
الي��وم بحي��اة أكث��ر كرمًا ف��ي الج��ارة تركيا، 
يس��ير معه عبر الحدود من يعمل في تهريب 
البضائع بين البلدين، رجل يتنقل بين سوريا 
وتركي��ا وال يق��وى عل��ى العي��ش ف��ي تركيا 
لغالئه��ا وال على البقاء في س��وريا لخطرها، 
بين المسافرين غير الشرعيين عائالت تهرب 

بأطفالها من جحيم الحرب. 
لم يكن أمام نور إال مكاتب التهريب لدخول 
تركيا، فهو ال يملك جواز سفر يخوله دخول 
البل��د الجار م��ن المعاب��ر، ع��دا أن المعابر 
تغل��ق ألس��ابيع م��ن دون أس��باب واضحة، 
رك��ب الب��اص م��ع أخري��ن نح��و الح��دود، 
المهرب يُطرب المسافرين باألمل والكثير 
من التطمينات عن س��هولة الطريق ويسر 
الرحل��ة، وكم هم محظوظ��ون ألنهم معه 
وليس مع غيره من المهربين، فهو ينس��ق 
م��ع "الجندرم��ا" التركية )ح��رس الحدود(، 

يقول المهرب فيرتاح نور ومن معه. 

كم هو كاذب
مع المسير سيطرت على أفكار نور جملة 
واحدة "كم هو كاذب" كان يعني المهرب، 
كلم��ا س��قط ف��ي برك��ة طيني��ة جديدة 
وهو يركض عبر الطري��ق بين البلدين، 
قف��زت الفكرة لرأس��ه، وقف��زت الحقيبة 
مع��ه وبات��ت أكثر وزن��ًا مما كان��ت عليه 
قبل س��اعات، من حوله ال يفكرون بكذب 
المه��رب، بل بلحظة  س��معوا عنها كثيرًا 
من مسافرين سابقين "إذا ألقى الجندرما 
القب��ض عليك��م فأنتم أم��ام يومين من 
االعتقال على األق��ل" يركض الجميع وال 
أح��د يريد أن يعرف بم��ا يفكر اآلخر اآلن، 
قل��ة هم النادمون، لي��س لخوضهم هذه 
الرحل��ة، بل ألنهم لم يقوموا باس��تئجار 
طف��ل مم��ن ع��رض المه��رب خدماتهم 
في حمل الحقائب ف��ي أول الطريق، نور 
غي��ر رأي��ه، "المهرب ص��ادق"، فقد رحب 
ب��ه عناصر أتراك عند نقطة تفتيش تلت 

الحدود مباشرة. 

ر�سا�ستان
ك��رم ج��رب ذات الرحلة، يختص��ر الرحلة 
ويقول "بهدل��ة"، مع الجم��وع التي كانت 
تنتظر إش��ارة المه��رب، وقف كرم ينتظر 
كم��ا الجميع إش��ارة من مس��اعد المهرب 
ال��ذي توغل ف��ي الطري��ق فاحص��ًا إياه، 
المهرب��ون صف��وا األطفال والنس��اء في 
مقدم��ة الرتل البش��ري، كي يرأف حرس 
الح��دود بالهاربي��ن، دروع بش��رية يقول 
ك��رم، الجندرم��ا أطلق��ت رصاصتين في 

الهواء، كانوا يروننا بوضوح. 
بع��د الرصاصتين، دبت الفوضى واالزدحام 
وانطل��ق الركض باالتجاهين، باتجاه تركيا 
للمصرين على العبور، وباتجاه سوريا لمن 
يعب��رون للمرة األول��ى وال زال لديهم وقت 
إلع��ادة التجربة، ك��رم عاد بع��د أن قرر أن 
يسلك طريق معبر"جبل التركمان" في ريف 
الالذقية، لكنه فوجئ بالمشهد ذاته هناك، 
فقرر أن يعبر وحيدًا بالرغم مما يحمله ذلك 

من مخاطرة في الطرق الجبلية. 

الالمعرب
ال معب��رًا رس��ميًا الي��وم من س��وريا إلى 
تركي��ا، معبر أطم��ة أغلق إل��ى أجل غير 
أش��هر،  األربع��ة  من��ذ حوال��ي  مس��مّى 
وتبع��ه معبر ب��اب الس��المة ال��ذي أغلق 
منذ ش��هرين، ثم معبر باب الهوى منذ ما 

يقارب الشهر وحتى اآلن.
الس��وريون ال زال��وا يعب��رون الح��دود أيًا 
كان الثم��ن، رص��اص أم اعتق��ال أو ربما 
قتل كم��ا هي المعابر الش��رقية، تأقلموا 
حت��ى م��ع حف��ر الطي��ن ف��ي األراض��ي 
الزراعي��ة، م��ع المط��ر والب��رد والحر، مع 
عي��ون المهربي��ن الصفراء الت��ي تكذب، 
ويصدق المسافرون، مع المحاوالت الليلة 
والنهاري��ة للوص��ول إل��ى أرض ال ح��رب 
فيها، وصل نور وكرم، ووصل العش��رات 

غيرهم.
في تركيا سيعيش��ون قلق��ًا مختلفًا، قلق 
الحياة العادي��ة، الهموم اليومية، والوطن 

البعيد. 

خارج من �سيدنايا، ذاهب اإىل اأوربا

ل معرب اإىل تركيا اإل الطني سوريتنا - عمّار محمد
رغم سوء الطقس ينتظر "نور" مع 

غيره من الشبان واألطفال والنساء، 
المحتشدين داخل مبنى قيد اإلنشاء 

على الشريط الحدودي السوري 
التركي في ريف إدلب، هم ينتظرون 

حول نار أوقدوها على عجل، 
والتفوا حولها يتبادلون قصصهم 

المتشابهة في دوافعها والمجهولة 
في نهايتها، ال يجدي سرد القصص 
في تمضية الوقت سريعًا، حتى قرر 

المهرب، إنها اللحظة المناسبة 
لقطع الحدود، لملم الجميع ما معه 
من متاع وبدأوا السير في الطريق 
المظلم، الجميع حذر من الدوريات 

التركية المدرعة التي تسمى "البترا" 
قال المهرب المصطلح محذرًا منها. 

مرت عش��رة أيام على ض��رب الغاضبين 
في المم��ر، أكم��ل أحمد س��نواته الثالث 
في س��جن صيدنايا، وأطلق سراحه، كان 
ال يزال مش��غواًل بس��بب حفل��ة التعذيب 
األخي��رة.. ألنه من إدلب، هذا س��بب تافه 
جدي��د يضرب م��ن أجله، وهو م��ن اعتاد 
عل��ى الض��رب والتعذيب ألس��باب تافهة 
عدي��دة، حي��ن قابلت��ه بعد اإلف��راج عنه 
مباش��رة س��ألني: م��اذا حدث ف��ي الثامن 
والعش��رين م��ن آذار؟ قلت له لقد خس��ر 
النظام كل الس��يطرة على إدلب، قال إنه 

توقع هذا وفهم سبب الضرب بغضب. 

ال�سمت خوفًا
بع��د ثالث س��نوات ع��اد أحمد إل��ى مدينته 
إدل��ب والتي باتت محررة الي��وم، عاد ليرى 
أم��ه وأخوت��ه وزوجته وابنه مج��د الذي بلغ 

السادس��ة م��ن عم��ره، دخ��ل بيت��ه وطلب 
الطع��ام م��ن أمه، أكث��ر من نصف س��اعة 
وهو ي��أكل بش��راهة فيما يس��ود الصمت 
بي��ن الجالس��ين، يكتف��ي الجمي��ع بتبادل 
النظرات فيما بينهم، تغير شكل أحمد على 
الحاضرين، كان نحيل الجسد شاحب الوجه 
جاحظ العينين بلحية طويلة وجس��د مليء 
بالكدم��ات، نادى أحمد عل��ى ابنه مجد عدة 
مرات لكن الصغير كان يخاف االقتراب منه. 
خ��روج أحمد من س��جن صيدنايا لم يكن 
كافيًا لنزع الخوف الذي سكن قلبه لثالثة 
س��نوات، خ��وف كان واضحا في األس��ئلة 
الت��ي طرحه��ا ع��دة م��رات، "هل س��وف 
يعود النظام ليس��يطر على إدلب؟ النظام 
يس��تطيع أن يص��ل إل��ي وأنا هن��ا؟"، لم 
أج��د وس��يلة لطمأنته إال أن أقس��م باهلل 
نافي��ًا احتم��ال ح��دوث ذل��ك، أمضى أول 

ي��وم له بع��د خروج��ه من الس��جن وهو 
يطرح األس��ئلة مستفسرًا عن أخبار البلد 
والمعارك وعن أحوال أصدقائه وأقربائه. 
كان يرف��ض ال��كالم ع��ن أس��باب الكدمات 
الت��ي تم��أل جس��ده، ويرف��ض اإلجابة على 
األس��ئلة الت��ي يطرحه��ا أهل��ه علي��ه حول 
الس��جن والمعاملة في��ه، حتى أنه رفض أن 
يذكر لي بعض أس��ماء رفاقه في الس��جن، 
ألححت عليه باألس��ئلة فقال "مدير الس��جن 
أخبرني إن تكلمت ش��يئًا عن وضع الس��جن 
س��وف يعيدني إليه"، حاولت أنا والعائلة مأل 
تلك الهوة التي س��ببها اعتق��ال أحمد لثالث 
س��نوات، كنا بحاجة ألشهر من السرد لنبين 
له أن الوضع تغير كثيرًا في كل البالد وليس 
فق��ط في إدلب، كان يج��ب أن نعرض عليه 
مئات من نش��رات األخبار ومقاط��ع الفيديو 

ليعرف أن النظام لم يعد بعبعًا كما كان. 

سوريتنا - إدلب - عثمان إدلبي
فتح الباب الحديدي للمهجع "ب يسار"، أطّل عنصر ضخم صارخًا "انبطحوا على األرض وارفعوا أقدامكم" عنصر آخر 

تابع الصراخ "غطوا أعينكم بأيديكم" أدرك المعتقلون أن هناك عقوبة، ولكن لم يعرفوا بعد من سيعاقب منهم 
في هذه الجولة، وال الطريقة التي ستتم بها، إلى أن صرخ واحد من السجانين "كل من هو من إدلب ليقترب من 

باب المهجع"، أحمد كان من بينهم، سُحبَ مع عدد من أبناء مدينته إلى ممر الجناح وانهال عليهم عناصر السجن 
بالضرب، أستمر التعذيب بالكابالت الرباعية حتى المساء، ُأنهك أحمد ورفاقه من شدة الضرب الهستيري، هذه 

ضربات غاضب أكثر منها ضربات متلذذ باأللم، الجسد المدمن على التعذيب يعرف تمامًا كيف يفرق بينهما. 

مّر الكالم
نجحن��ا، بع��د أي��ام ب��دأ أحم��د بال��كالم عن 
ثالث س��نوات ف��ي صيدنايا، لم يع��د مهتمًا 
بتهديدات مدير الس��جن، حدثن��ا عن جوالت 
التعذيب التي تعقد كل يوم جمعة، ربط بين 
ش��دة الحفلة وطول س��اعاتها وبين خس��ارة 
النظام لمعركة أو قرية أو وجه من وجوهه، 
أخبرن��ا كيف يعرف المعتقلي��ن أن أمرًا حدث 
ف��ي منطقة ما، حين يطال التعذيب أبناءها، 

تكلم لساعات واستمعنا لساعات. 
الي��وم من الممك��ن وصف أحم��د بغريب 
األطوار، يتكلم بصوت منخفض، يزعجه 
أي ص��وت مرتف��ع، يف��زع كلم��ا فتح باب 
الغرف��ة الت��ي يجل��س فيه��ا، ه��و هادئ 
بش��كل عام، هادئ بطريقة مقلقة لمن 
حوله، حركات جسده بطيئة إال حين يفتح 
الباب فيرتعش. لم أكن بحاجة لتفسيرات 
ل��كل ه��ذا، الرجل تكل��م همس��ًا بأوامر 
األب��واب  كل  طويل��ة،  ألش��هر  س��جانيه 
ترعب��ه فهي تترافق م��ع تعذيب محتمل، 
ال مج��ال كبير للحرك��ة، وال طاقة لها في 
الزنزانة فلما صرف الجهد في الس��رعة، 
هم��ه األول حتى اليوم أن يبقى على قيد 
الحياة، ارتقت غرائزه الدفاعية واستنفرت 
وال تزال، لم أسعه أبدًا يتحدث في أي أمر 
سياسي وال يتابع نشرات األخبار، قرر منذ 
أي��ام أن يهاجر إلى أوربا، ك��ي يمحو من 
ذاكرت��ه كل ما حدث له، وه��و ال يريد أن 

يعرف أبدًا ما حدث في غيابه. 

صورة من االنترنت لحدود التهريب مع تركيا
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املجتمع املدين 
وا�ستحقاق التغيري

سوريتنا - فارس حسان
ش��كل انهي��ار ج��دار برلي��ن ع��ام 1989 بداي��ًة 
لتاري��خ جديد في أوروب��ا والعال��م عمومًا، حيث 
تم اإلع��الن عن انته��اء نمط معين م��ن الدولة 
التي مارس��ت سطوتها باسم االشتراكية، وبدأت 
مرحلٌة اصطلح على تس��ميتها مرحلة "المجتمع 
المدن��ي"، بوصف��ه النقي��ض للدول��ة أو عل��ى 
األق��ل معادلها السياس��ي واالجتماعي. منذ ذلك 
الحين اتس��عت التنظيمات والمجاالت التي يجري 
التعبي��ر عنها باس��م المجتم��ع المدن��ي، والذي 
بحس��ب المفوضي��ة الس��امية لحقوق اإلنس��ان 
"يس��اهم يومي��ًا في تعزي��ز وحماية وتحس��ين 
حقوق اإلنس��ان ف��ي كل أنحاء العال��م". ومهما 
اختلف��ت تس��ميتهم )المدافع��ون ع��ن حق��وق 
اإلنس��ان، المنظم��ات غي��ر الحكومي��ة لحق��وق 
اإلنس��ان، نقابات المحامين، الن��وادي الطالبية، 
نقابات العمال، المعاه��د الجامعية، المدونين أو 
الجمعي��ات الخيرية التي تعمل م��ع فئات عرضة 
للتميي��ز(، ف��إن العناص��ر الفاعلة ف��ي المجتمع 
المدني تعمل ألجل مس��تقبل أفضل وتتش��ارك 
في أه��داف عام��ة لتحقي��ق العدالة والمس��اواة 

واحترام الكرامة اإلنسانية ". 
في عالمنا العربي عمومًا وسوريا بشكٍل خاص، 
اتس��مت العالقة بي��ن الدولة والمجتم��ع المدني 
بالتناقض واالنقطاع حتى العداء، وتم استبدال 
المجتمع المدني وهيئاته بأجهزة على المستوى 

الوطني أو المحلي 
والبلدي��ات،  وج��دت،  إن  المنتخب��ة،  "المجال��س 
يمك��ن   " واإلقليمي��ة  المحلي��ة  اإلدارة  وأجه��زة 
اعتباره��ا أدوات إضافي��ة للجه��از البيروقراطي 
المرك��زي للدولة أكثر منها مجالس ومؤسس��ات 
االس��تقاللية  م��ن  أدن��ى  بح��د  تتمت��ع  محلي��ة 
والتمثيلية، تس��عى لخدمة األفراد والمجموعات 

وترعى مصالحهم. 
مع هب��وب رياح التغيي��ر على البل��دان العربية، 
ظه��رت معطيات جدي��دة في مواجه��ة المجتمع 
المدني، وباتت عليه مهمة مزدوجة وهي أن يغير 
ويتغير، والتغيير يبدأ في عالقته مع الشارع الذي 
فرض نفس��ه بقوة وانتقل في الحالة الس��ورية 
بداي��ة الثورة من مس��رح لالحتجاج السياس��ي، 
ليصب��ح مج��ااًل لممارس��ة المواطن��ة على األقل 
في فت��رة زمنية مح��ددة "المظاه��رات المحمية 
في ريف دمش��ق مثاًل " بالمقابل كانت منظمات 
المجتمع المدني الس��رية أو الناش��ئة مع الحراك 
السوري تفتقر إلى القدرة االستيعابية، وبالتالي 
لم تك��ن ذات ثقل مجتمعي، ول��م يكن أفرادها 
في وضٍع يؤهلهم لتمثيل قوى أو فئات اجتماعية 
بعينها، وفي س��ياق هذه التط��ورات ظهر غياب 
التنس��يق بش��كل تام بين هذه المنظمات حتى 

على الصعيد اإلعالمي والتنظيمي. 
مع انحس��ار نشاط الشارع لصالح العسكرة زالت 
ص��ورة االنس��جام التي بدت في بداي��ات الثورة، 
وتحول الش��ارع إلى ش��وارع مختلف��ة ومتناحرة 
سياسيًا بأحسن األحوال كما أن تركيبة المجتمع 
المدني اختلفت جذريًا بفعل تأسيس العديد من 
المنظمات التي مازال الكثير منها غير معروف أو 
محدد الهوية يضاف إلى ذلك االرتهان للممول أو 

الداعم وشروطه بشكٍل كامل. 
الي��وم أمام المجتمع المدني تحديات كبيرة، لعل 
أهمه��ا البحث ع��ن قواعد وعن تمثي��ل حقيقي 
على األرض بعيدًا ع��ن ظاهرة المجتمع المدني 
االفتراضي الذي ال يقوم على العضوية بل على 
التواص��ل، فعملي��ة بناء الدول��ة المدنية تتطلب 
جه��ودًا مكثف��ة وحقيقية م��ن أج��ل الدفاع عن 
قي��م الحداثة والحقوق العامة والفردية، وكذلك 
الوع��ي بأن اإلص��الح القيمي الثقاف��ي يتم من 

القاعدة حصرًا. 

The Day After اليوم التايل
منظمة س��ورية مس��تقلة، تضم مجموعًة من الناش��طين 
واألكاديميين السوريين يمثلون طيفًا واسعًا من المعارضة 
الس��ورية، تعمل ف��ي مجال دع��م االنتق��ال الديمقراطي 
في س��وريا م��ن خالل التركيز على س��تة مجاالت "س��يادة 
القانون، العدالة االنتقالية، إصالح القطاع األمني، تصميم 
النظم االنتخابية وانتخاب الجمعية التأسيس��ية، التصميم 

الدستوري، اإلصالح االقتصادي والسياسات االجتماعية". 
تتضم��ن رؤي��ة المنظمة للعملي��ة االنتقالية ع��دة مبادىء 
تتلخص "بالش��مولية والمشاركة، والش��فافية والمساءلة، 

اإلجماع". 
من��ذ تأسيس��ها ع��ام 2012 نش��رت المنظم��ة العديد من 
الكتيبات والمقاالت المختص��ة بالتوعية في مجال الحقوق 
األساس��ية والحري��ات وبن��اء الدول��ة المدني��ة نذك��ر منها 
"كتيب��ات العدال��ة االنتقالي��ة، س��يادة القان��ون، المجتم��ع 
المدني، االنتخابات، المحاكمات العادلة" إضافَة للعديد من 

المقاالت ذات التوجه نفسه. 
الي��وم التالي لم تق��ف عند التوعي��ة المطبوعة بل اتجهت 
للعم��ل على األرض وفي مجاالت متع��ددة بيئية وتعليمية 
وتنموية، نذكر منها مش��روعًا في غاي��ة األهمية بالتعاون 

م��ع تجم��ع "المحامين الس��وريين األحرار" مش��روع حماية 
الوثائق، الذي يهدف لتوثيق س��جالت الملكية العقارية في 
المناط��ق المحررة، وتحويلها إلى نس��خ رقمية، تحفظ في 
مكان آم��ن من أجل حماي��ة الملكية القانوني��ة وممتلكات 
الش��عب الس��وري من الضياع والتلف، في ظل الحرب التي 
تشهدها البالد والدمار الهائل في البنى التحتية ومن بينها 
الدوائ��ر الحكومي��ة والمراف��ق العامة، ما ي��ؤدي إلى ضياع 
واندث��ار العديد من الوثائق الرس��مية الت��ي تحفظ حقوق 

المواطنين. 

www.tda-sy.org
fb: TheDayAfterTDA

منظمات المجتمع المدني في سوريا

هذه الصفحة بالتعاون مع كلنا مواطنون - إعداد المحامي فارس حسّان

 دائرة السجالت العقارية في المجلس
المحلي لمدينة دوما
صباح يوم 31 / 5 2015
المصدر: المجلس المحلي لمدينة دوما

مركز الن�ساء الآن يطلق جائزة اإبداعية با�سم �سمرية خليل
سوريتنا برس

أطلقت منظمة النس��اء اآلن، جائزتها للكتابة اإلبداعية للعام الجاري، باس��م 
الناش��طة المدني��ة س��ميرة خلي��ل، وتخص��ص ألفض��ل نص ي��روي تجربة 
ش��خصية، أو ش��هادة حية حول حادثة اعتقال أو مالحق��ة أو يوميات المجازر 
واالنتهاكات اإلنس��انية والعمل المدني والثوري،   على أن تكون ذات مرجعية 

في األمكنة والتواريخ واألحداث وتحمل طابعًا سرديًا وإبداعيًا. 
وتمنح الجائزة في بداية شهر كانون الثاني سنويًا، بشرط أن يترواح النص، 
بي��ن 20 و40 ألف كلمة، يبدأ تقديم��ه في أول كانون الثاني، حتى 30 أيلول، 
ويمنح صاحب المرتبة األولى، خمسة آالف دوالر. تعمل المنظمة على تأمين 
طباع��ة الكتاب ونش��ره وتوزيعه باالتفاق مع دار عربي��ة وتعود كافة حقوقه 

إلى المؤلف. 
 يُمن��ح الن��ص الفائ��ز بالمرتب��ة الثاني��ة 2000 دوالر، والثالثة أل��ف دوالر، 
وتتألف لجنة التحكيم من أربع ش��خصيات مس��تقلة عن المنظمة، يجوز لها 
أن توص��ي بحج��ب أيّ من الجوائز الثالث، أو بمن��ح الجائزة األولى مناصفة 

بين متسابقين.    
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سوريتنا - عبير آغا
ش��هد مخي��م الزعت��ري الثالث��اء الفائ��ت، تظاه��رة احتجاجي��ة 
لس��وريين طالب��وا بإيجاد حل عاج��ل ألزمة انقط��اع الكهرباء، 
تدخّ��ل ال��درك األردن��ي لفضّها، واس��تخدم الغازات المس��يلة 
للدموع، ما أدى إلى حاالت اختناق بين األهالي، على ما قال عبد 

الحكيم عبدو، أحد سكان المخيم لسوريتنا. 
وأض��اف العب��دو: "يتراف��ق غي��اب الكهرب��اء مع توق��ف معظم 
مضخات المياه عن العمل، نقطع مس��افات طويلة لجلب المياه، 
ونعي��ش ف��ي بيئة ح��ارة وجاف��ة، تتح��ول الكرفانة إل��ى بقعة 
م��ن جهنم في النه��ار ومكعب ثلج في الليل، ومعظم الس��كان 
ال يملك��ون ثمن الطعام، ما دفعهم لس��رقة خط��وط الكهرباء، 

وإثارة غضب السلطات األردنية". 
)أبو اليمان( عضو تنسيقية الزعتري قال: "إّن الكهرباء انقطعت 
بداي��ة الع��ام الج��اري، وتغيب ع��ن %90 م��ن المخيم، تش��ّكل 
المول��دات الخاصة اليوم، المص��در الرئيس للكهرب��اء، وتُأجّر 

للس��كان بالس��اعات بكلفة مرتفعة، كما أّن لغياب الكهرباء عن 
المخي��م الصحراوي، تداعي��ات كثيرة، كعدم إمكانية اس��تخدام 
وسائل التبريد وشح المياه، وبالتالي انخفاض مستوى النظافة، 

وانتشار األمراض واألوبئة". 
من جهته��ا، أعلن��ت المتحدثة باس��م مفوضية األم��م المتحدة 
لش��ؤون الالجئي��ن ديم��ة حم��دان، أن "المفوضي��ة ت��درس مع 
الحكوم��ة األردني��ة إمكاني��ة صيان��ة البني��ة التحتي��ة لش��بكة 
الكهرباء في المخيم بما يتالءم مع أحماله، والس��بب الرئيس��ي 
لألعط��ال، االس��تجرار الزائد خ��الل فصل الش��تاء، وبخاصة أّن 
الش��بكة صمم��ت للتزويد بالكهرب��اء لإلنارة والمراف��ق الطبية 

وليس الكرافات والمحالت التجارية". 
وخ��الل مؤتمر "وض��ع الالجئين في المنطق��ة"، ذكر المفوّض 
األعلى لش��ؤون الالجئين ف��ي األمم المتحدة ان��درو هاربر، أن 
"فات��ورة كهرباء المخيم تصل إلى 500 ألف دينار ش��هريًا، ولم 
تع��د المفوضية تمتل��ك الدعم الكاف��ي لتحمل ه��ذه التكاليف 

الضخمة". 

•  تصل أعداد الالجئين الس��وريين في 
األردن إلى 680 ألف الجئ. 

•  85 % م��ن الالجئين يعيش��ون داخل 
المجتمع األردني. 

•  83 ألف الجئ س��وري يعيش��ون في 
الزعتري. 

•  55 % م��ن الجئي مخيم الزعتري من 
األطفال. 

•  %53 م��ن الالجئين خ��ارج المخيمات 
من األطفال. 

•  يعيش الالجئون ف��ي المخيم ضمن 
كرفانات مسبقة الصنع. 

•  يض��م المخي��م نح��و ث��الث بقاليات 
ومحالت تجارة تحتاج للكهرباء. 

المصدر: األمم المتحدة
الصليب األحمر الدولي

عل��ى الرغم من س��معتها الطيبة ف��ي مجال الحري��ات واحترام 
حق��وق اإلنس��ان ال تش��كل هولن��دًا بل��دًا آمنًا لالج��ئ على كل 
الصع��د، فعلى الرغم م��ن أن هولندا ال ترف��ض طلبات اللجوء 
عل��ى أنواعها عادًة إال أنها تمنح الالجئ إقامًة مش��روطة تنتهي 
مفاعيله��ا بانته��اء األزم��ة في بل��ده األم، وهولندا ه��ي الدولة 
الوحي��دة م��ن دول االتحاد األوروب��ي التي قام��ت بإعادة بعض 

األسر العراقية إلى بلدهم عام 2003. 
تتنوع طرق الوصول إل��ى هولندا بين البر والبحر أو عن طريق 
الج��وازات الم��زورة للقادري��ن مالي��ًا، وبمجرد دخ��ول األراضي 
الهولندية يسلم الالجئ نفسه ألقرب مخفر، لتبدأ معاملة طلب 
اللجوء التي تس��تغرق مدًة تتراوح بين الش��هرين وس��تة أشهر 

بحسب البلدية المسؤولة وحجم الطلبات ضمن واليتها. 
م��ع تقديم طل��ب اللجوء تتكف��ل الحكومة الهولندية بالس��كن 
والم��أكل والطباب��ة لالجئ وتمنح��ه إعانة ش��هرية قدرها 220 
يورو، وبعد إصدار أوراق قبول طلب اللجوء وتأمين بيت للسكن" 
الحكوم��ة تختار البي��ت وتتكفل بمصاريف اإليج��ار" تعطى كل 
عائل��ة 1200 - 1400 ي��ورو ش��هريًا، وذلك تبع��ًا لظروف وعدد 
كل عائلة والمدينة الهولندية التي قدّم فيها الطلب، وال يسمح 
باالنتق��ال من المنزل ال��ذي تمنحه الحكوم��ة الهولندية إال بعد 

مرور عام على السكن فيه. 
كما تعتبر قوانين لم الش��مل في هولندا ميس��رًة إذا ما قورنت 
بغيره��ا م��ن دول االتح��اد األوروب��ي وتس��تغرق المعاملة بين 

الس��تة أشهر والس��نة ويسمح فيها بلم ش��مل األبناء فوق سن 
ال�18 سنة. 

بمجرد انقضاء خمس سنوات من تاريخ أول سكن في المخيمات، 
يحق لالجئ أن يتقدم بطلب الحصول على الجنسية الهولندية، 
بع��د إخضاع��ه لفح��ص لغ��ة وإثبات قيام��ه بعمل مح��دد لمدة 
س��نتين دون الحاجة لإلعانة الحكومية. وفي حال رفض إعطاء 
اللج��وء أو الجنس��ية يمك��ن الطع��ن بقرار الرف��ض عن طريق 
المحكم��ة بوجود محام، كما ال تش��ترط الحكوم��ة الهولندية أن 

يتنازل الالجىء عن جنسيته األصلية. 
أما بالنس��بة لتعليم اللغة الهولندية فه��و مجاني لالجئين، كما 
تق��دم بع��ض منظم��ات المجتمع المدن��ي التي تعن��ى بتعديل 
الشهادات الجامعية لالجئين وتقدم الحكومة ومنظمات المجتمع 
المدن��ي أيضًا قروض��ًا للتعليم ب��ال أي فوائد، وغالب��ًا ما يعفى 

الطالب منها في حال تخرجه وحصوله على عمل. 
إال أن المش��كلة األكبر الت��ي تواجه الجئي هولن��دا هي الحصول 
على ف��رص عمل على اعتبار المجتم��ع الهولندي أقل المجتمعات 
تقباًل لألجنبي ف��ي أوروبا، وكون هولندا أكثر البلدان ديمقراطية 
ال يعني أنها أكثر بلد تقباًل لألجنبي في أوروبا أو العالم. ويضاعف 
م��ن صعوبة الحصول على عمل أو البدء باس��تثمار معين الرقابة 
الصارم��ة الت��ي يفرضها مكت��ب الهج��رة واللجوء عل��ى تحركات 
الالجئي��ن وتنقالته��م ف��ي كل صغيرة وكبي��رة، كما تح��د دائرة 

الهجرة من حرية تنقل الالجئين في دول االتحاد األوروبي. 

هولندا، اأر�ش ال�سوريني الأوىل
سوريتنا - نعيم اليماني

هولندا مملكة األراضي المنخفضة، أكثر دول العالم انفتاحًا واحترامًا للحريات الشخصية للمواطنين، تصل قوانينها حد 
التطرف في مجال الحريات إذا ما قورنت بالديمقراطيات العريقة كبريطانيا مثاًل. ورغم تعداد سكانها المرتفع وطبيعة 
سياسات الضمان االجتماعي المحافظة فيها، تشكل هولندًا إحدى أهم وجهات السوريين الحالمين باللجوء إلى أوروبا. 

تعل��ن الش��بكة الس��ورية لإلعالم 
المطبوع )SNP( فتح باب االنضمام 
إليها أمام الصحف المحلية، اعتبارًا 
من األول من حزيران 2015 ولغاية 

الثالثين منه.
فعل��ى م��ن يرغ��ب بتقدي��م طلب 
االنضمام التواصل مع الشبكة عبر 

البريد االلكتروني التالي:
snp.syria@gmail.com

)طل��ب  عن��وان  تحم��ل  برس��الة 
انضم��ام(، وذل��ك للحص��ول عل��ى 

االستمارة المخصصة.
SNP ه��ي ش��بكة إعالمي��ة تضم 
خمس��ة صح��ف س��ورية مس��تقلة، 
)عنب بلدي، سوريتنا، تمدن، صدى 
الش��ام، كلن��ا س��وريون(. وته��دف 
إل��ى االرتق��اء بالصحاف��ة المحلية، 
م��ن خالل تعزيز العمل المش��ترك، 
وتبادل الخب��رات المهنية واإلدارية 

وتطويرها.

بال كهرباء، معاناة خميم الزعرتي اجلديدة
صورة من االنترنت داخل مخيم الزعتري
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ه�سام الها�سمي: عامل داع�ش
تنظيم الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�سام

فن
ة و

اف
ثق

فنان �سوري من رمال �سواطئ مر�سني 
يبني جرح �سوريا

يعتمد الفنان السوري فايز األديب على رفشه وأصابعه 
ليخط على ش��واطئ مدينة مرسين التركية، بعض ما 
اختزنه من ذكريات الحرب والنضال والس��جن والثورة 

المستعصية. 
لوحات فايز ال تصمد أمام أمواج البحر التي ترتطم 
باللوحات التعبيرية المبنية من الرمال، كل صور أو 

لوحات الفنان السوري تجسد معاناة الشعب السوري 
والثورة النازفة التي شارك فيها منذ بدايتها، وكان 

يحلم بسوريا أخرى، ال مكان لظالم أو مستبد فيها. 

قرار دويل حلماية الرتاث الثقايف

رفضت الجمعية العامة لألمم المتحدة استخدام تدمير 
المواقع األثرية كأس��لوب من أس��اليب الح��رب، يهدف 
إل��ى بث الرع��ب والكراهية وإش��عال الص��راع وفرض 
الجمعي��ة  ووافق��ت  عنيف��ة.  متش��ددة  أيديولوجي��ات 
وبرعاي��ة ألمانيا والعراق على قرار يه��دف إلى حماية 
الت��راث الثقافي الذي يتعرض لهجم��ات تنظيم الدولة 

اإلسالمية. 
ويطالب القرار - غير الملزم - بوضع حد للهجمات على 
المواق��ع التاريخية والديني��ة، ويدعو الدول إلى تكثيف 
جه��ود التحق��ق لضمان ع��دم ت��داول القط��ع األثرية 
المنهوب��ة من قبل المتاحف وتجار األعمال الفنية على 
أراضيها. وص��در القرار باإلجماع. مم��ا يعني أن جميع 
الدول األعضاء في األمم المتحدة، والبالغ عددها 193 

دولة، دعمت هذا اإلجراء. 

حفلة لالأطفال مبنا�سبة نهاية العام 
الدرا�سي

في مركز ن��وروز للمجتمع المدني ف��ي مدينة عامودا 
شمال شرقي سوريا، أحيت روضة »اإلنماء« لألطفال، 

حفاًل لتخريج طالب مراحل الحضانة الثالث.
وتخلل الحف��ل ألعاب وهدايا وأغانٍ لألطفال، ومن ثم 

اختتم بتوزيع الشهادات على أطفال الروضة
ويأت��ي ه��ذا الحفل بهدف إلدخ��ال الفرح��ة إلى قلوب 
األطف��ال، بع��د االنته��اء من الع��ام الدراس��ي الحالي، 
حس��ب ما أفاد المشرفون على الحفل في مركز نوروز 

وروضة اإلنماء لألطفال. 
وشهد الحفل إقبااًل كبيرًا من األطفال وذويهم، وجسد 

البعض شخصيات كرتونية معروفة.

العنصرية،  األيدولوجيات  ينبذ  "اإلسالم 
وطموحاته��ا المبني��ة عل��ى الغطرس��ة 
عل��ى  المتعج��رف  والتعال��ي  والعن��ف، 
اآلخري��ن، الممعن ف��ي تاري��خ القاعدة 
يجد أنه��ا تعمل تحت عناوي��ن اإلصالح 
أو التحضر أو التح��رر، القائم على نفي 
عل��ى  ليقي��م  اآلخر"النقي��ض"  وإلغ��اء 
أنقاض��ه ورفات��ه أمج��اده ومدنيته، كما 
ه��ي الحال في ممارس��ات إس��رائيل مع 
ش��عب فلس��طين، وحركات االس��تعمار 
والحروب العالمية والمحلية، مهما كانت 
أس��باب إشعالها، طالما أنها عدوانية كما 
سبق بيانه، وهي مهما اختلفت صورها 
ال تخ��رج عن وصف اإلرهاب والعنف من 

دون وجه حق ". 
به��ذه العب��ارة يقدم هش��ام الهاش��مي 
لعال��م داعش في محاول��ةٍ جريئة لفك 
رموز التنظي��م وهيكليته م��ن الداخل، 
وعل��ى الرغ��م م��ن األخط��اء المطبعية 
الكثي��رة واألخطاء ف��ي التبوي��ب يبقى 
الكت��اب محاول��ة جريئ��ة وجه��دًا بحثي��ًا 
واضحًا من المؤلف، يبدأ في جزئه األول 
مع تنظيم القاع��دة، األم التي خرج من 
رحمها عدد كبير م��ن الجماعات والكتل 
والتنظيم��ات ولكنه��ا اتخ��ذت ف��ي كل 
م��رة مظه��رًا متج��ددًا. على المس��توى 
التنظيمي جعله��ا بمنزلة مخلوق أميبي 
أح��ادي الخلي��ة ق��ادر عل��ى العيش في 
ظ��ل ظروف صعبة. وهكذا ظهر منها ما 
يعرف ِبتنظيم داعش، كناية عن الدولة 

االسالمية في العراق والشام. 
وقب��ل الخوض ف��ي تفاصي��ل التنظيم 
القواسم  الهاش��مي  ونشأته يستعرض 

الجهادي��ة  الفصائ��ل  بي��ن  المش��تركة 
ويوجزها بما يلي: "القضية المشتركة، 
اإليم��ان  الش��هادة،  أو  بالنص��ر  الوع��د 
بالفك��ر  التأث��ر  الرم��وز،  ال  بالجماع��ة 
الجه��ادي القطب��ي - اإلخوان��ي" ه��ذه 
الجهادية  الفصائل  المش��تركات تعطي 
طابعًا أمميًا يسهل نشأتها واستمراريتها 

في أسوأ الظروف". 
يصف الهاش��مي إعالم داعش بأنه خليٌط 
اإلعالمي��ة  االلكتروني��ة  المه��ارات  م��ن 
والثقاف��ات التكفيري��ة، فهن��اك الكات��ب، 
المهن��دس  وهن��اك  الخطي��ب،  وهن��اك 
والسياس��ي، وهناك التابع والمجند، وكل 
مجموعة لها وظيفتها المعينة، وهم على 
شكل شبكات، توجد كل شبكة في منتدى 
من المنتديات الجهادية أو موقع من مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي، لدع��م ه��دف من 
األه��داف التي يقررها اإلع��الم المركزي 
الخ��اص بتنظي��م داع��ش "مرك��ز الفجر 
الفرق��ان اإلعالمية"  لإلعالم، ومؤسس��ة 
حصرًا، واألمر العجيب بحس��ب الكاتب أن 
الم��الكات اإلعالمية لتنظي��م داعش في 
تزاي��د مذهل. وه��ذا يدل عل��ى أن هناك 
عق��واًل مهني��ة وخبي��رة هي التي تس��يّر 

أعمال اإلعالم الجهادي بصفة عامة. 
ع��ن تم��دد التنظي��م في س��وريا يقول 
الهاش��مي: "م��ع بدء المعارك المس��لحة 
ف��ي س��ورية ف��ي بداي��ة ع��ام 2012، 
أرس��ل تنظي��م الدول��ة االس��المية في 
العراق مجموع��ة من القيادات والخبرات 
العس��كرية واألمنية والش��رعية للدعوة 
لبيعة البغدادي وتوسيع جغرافية أتباعه 
بقي��ادة حج��ي بك��ر "حجي س��مير عبد 

محمد نايل الخليفاوي". 

وعندما كانت محافظات الشمال والشرق 
السوري تقبع تحت سيطرة الجيش الحر 
وبقية الفصائل السورية، كان البغدادي 
يترقب الوقت المناس��ب للتدخل وفرض 
س��يطرته هن��اك، إذ إن أجن��دة الحك��م 

بقهر السالح هي أجندته. 
لك��ن بع��د س��يطرته ف��ي أيل��ول ع��ام 
2013 وانس��حاب الفصائ��ل الس��ورية، 
أعلن البغدادي إقامة المحاكم الشرعية 
واألحكام الس��لطانية وأخذ الجزية، في 
مقدم��ة إلع��الن الخالفة، وتم��رده على 
بيعة القاعدة بشكل مباشر. في محاولة 
من��ه لتدويل ظاهرة داع��ش، وللحفاظ 
على ما يمكن حفظه من األموال والعتاد 
والس��الح، والدفاع عن حقه بالقيادة في 

العراق والشام. 
ف��ي هيكلي��ة التنظيم يعتب��ر البغدادي 
المتحكم في كافة مفاصل داعش. إليه 
المنته��ى في أخذ القرار، خالفًا لس��لفه 
الزرق��اوي ال��ذي ل��م يهت��م بالعناوي��ن 
الوظيفي��ة داخ��ل الهي��كل التنظيم��ي. 
لك��ن أب��و عم��ر البغ��دادي أف��رط ف��ي 
توصيف أدق أج��زاء المناصب الوظيفية 
لتنظيم الدولة االس��المية ف��ي العراق، 
وح��دد المه��ام والواجبات ل��كل وظيفة، 
وطرق التنسيق والتواصل بين مفاصل 

التنظيم. 
وكم��ا يعل��م الجمي��ع على ي��د أبي عمر 
البغدادي، انحسر عديد مقاتلي التنظيم 
الناش��طين، حي��ث جم��د كل م��ن ليس 
ل��ه وص��ف وظيف��ي ضم��ن التنظي��م، 
وجعلهم م��ن الفائضين ثم حولهم إلى 
خالي��ا نائمة ليس لها عالق��ة بالتنظيم 

س��وى البيعة والنصرة عند االس��تنفار، 
ه��ذا األمر أضعف م��ن نس��ب احتمالية 
المالي��ة  التكالي��ف  وقل��ص  االخت��راق، 
التنظي��م م��ن تحقي��ق الدق��ة  ومك��ن 

والنوعية في األهداف. 
عل��ى الرغم م��ن مظاه��ر الق��وة التي 
يح��اول التنظيم تعميمه��ا إال أنه يعاني 
من نقاط ضع��فٍ كثي��رة، منها الخالف 
الداخلي الدائم حول ش��رعية البغدادي، 
العالمي  المخابرات��ي  إضافًة للتضيي��ق 
عليه، إال أن عامل الضعف األبرز بحسب 
الهاش��مي "أن تنظي��م داع��ش عقائدي 
تكفي��ري، قائ��م عل��ى آراء ومعتق��دات 
تنظيم��ًا  كون��ه  جان��ب  إل��ى  تكفيري��ة 
مسلحًا، ولذلك حين يفقد من ينّظر له، 
وينشر له فكره، ويبرر له فعله، ويفتي 
لجنوده، يبدأ بفقدان سبب بقائه ولذلك 
يج��ب محارب��ة داع��ش بالفك��ر وليس 
بالقوة فقط، وأن استعمال العنف فقط 
ف��ي محاربة المنتمين إل��ى داعش يولد 
بالض��رورة عنفًا مض��ادًا، وإني أظن أن 
داعش اآلن ضعيف، ولكنه ال يحتضر". 
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�سربي مدلل.. �سيخ مطربي حلب

خيانة اأم  ال�سفارة" �سرارة  "�سيعة 

فن
ة و

اف
ثق سوريتنا - ياسر مرزوق

يقول الباحث محمد قدري دالل في كتابه  »شيخ المطربين صبري مدلل وأثر حلب في غنائه وألحانه«:
"روى لي أن الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب لما غنى قصيدته المشهورة "يا جارة الوادي" واصل 
البيت، وتعطلت لغة الكالم وخاطبت.. عيني في لغة الهوى عيناك، اكتشف المدلل أن عبد الوهاب لم 

يغنها مستمرًا نفسه على كامل الجملة، بل أنه يتنفس قبل كلمة "عيني" والقصة ال تعني شيئًا عند 
الكثير، لكنها تعني عند مزاولي الغناء الكثير، وقد تمرن المدلل عليها واستطاع غناءها بنفس واحد، 

لقد استطاع الحاج صبري مدلل الذي يعتبر آخر شيوخ الطرب في سوريا أن يحافظ على المدرسة 
الحلبية في الغناء التراثي، ويحلق في صوته النادر إلى بوابات العالمية". 

سوريتنا - فراس حنوش
حسن نصر اهلل األمين العام لحزب اهلل اللبناني، أطل في خطابه، بمناسبة عيد المقاومة اللبنانية في 
25 مايو، متحدثًا عن "شيعة السفارة"، قاصدًا السفارة األمريكية في بيروت، وهو مصطلح أطلقه على 
مجموعة معارضيه من الشيعة في لبنان والتي تستنكر تدخله السافر في سوريا، كما أطلق البغدادي 

األمير العام لتنيظم الدولة اإلسالمية سابقًا صفة "العمالء" على من لم يقف معه من السنة في سوريا. 

ول��د محمد ب��ن أحمد جمال مدلل في حي المش��ارقة في 
حلب، عش��ية دخول األمير فيصل لس��وريا ع��ام 1918، 
ألسرةٍ تعمل في التجارة. تلقى علومه األولية في كتّاب 
الح��ي ولدى بلوغ��ه االثني عش��ر عامًا توج��ه إلى حلقة 
الش��يخ أحم��د المصري في أحد مس��اجد حل��ب، في حي 
الجلوم الش��عبي لتعلم تجويد القرآن، ليفاجأ الشيخ بعد 
دروس قليل��ة بح��الوة صوت الصبي. حت��ى إّن المصلين 
كان��وا يتوقفون لبره��ة في فناء المس��جد لإلنصات إليه 

يرتّل سورًا من القرآن الكريم. 
بعد جهودٍ بذلها الش��يخ المصري ف��ي إقناع والده تمكن 
أخي��رًا من نقل مدل��ل إلى حلقة الش��يخ "عمر البطش " 
مؤسس المدرسة الحلبية في الغناء والموشحات، وهناك 
ح��از على إعج��اب الجميع وتعل��م العزف على آل��ة العود 

وبعض اآلالت اإليقاعية. 
كان عالم اإلنشاد الديني في حلب يحفل بتقاليد صارمة 
تب��دأ بالصعود إل��ى المئذنة فجرًا وأداء بعض التواش��يح 
واألذكار، ث��م يرف��ع األذان اليومي. فإذا اس��تيقظ أهالي 
الح��ي على هذا الصوت واستحس��نوه، يكون قد نجح في 
االختبار بامتياز ويجري االعتراف بموهبته كمؤذن. هكذا 
صعد صب��ري مدلل مئذنة مس��جد "قس��طل الحجارين" 
ليرفع األذان خمس مرات في اليوم، حتى أن أهالي الحي 
كانوا يتجمعون في محيط المس��جد لس��ماع صوته قبل 
أن ينته��ي به المطاف إلى "الجام��ع األموي الكبير" طوال 

سبعين سنة متواصلة. 
ع��ام 1947 وم��ع إنش��اء إذاعة حلب انتس��ب إل��ى فرقة 
اإلذاع��ة وقدم وصالت من الغناء التراثي وبعض األغاني 
الطربية، من ألحان الملحن الحلبي الكبير " بكري الكردي 
". ويع��ود الفضل للمدلل في ذيوع وانتش��ار طقطوقة " 

ابعتل��ي ج��واب " كما غنى م��ن محفوظات��ه رائعة زكريا 
أحم��د " ياحالوة الدني��ا " التي تفوق فيه��ا على صاحبتها 
" فتحية أحمد "، مما أث��ار حفيظة عائلته المحافظة التي 
وافق��ت عل��ى أن يكون ابنها منش��دًا ديني��ًا ال مطربًا في 
اإلذاع��ة، وتحت ضغط العائلة ت��رك مدلل اإلذاعة نهائيًا. 
إال أن بعض المراجع تش��ير إلى خالف ذلك فلو أن المدلل 
ت��رك اإلذاعة تح��ت وطأة ضغط األس��رة المحافظة لكان 
تركه��ا م��ن البدايات إال أنه اس��تمر في العم��ل حتى عام 
1954 حي��ث تركه��ا لخ��الفٍ م��ع إدارتها الجدي��دة واتجه 

للعمل الحر. 
بع��د أن ت��رك اإلذاعة أس��س فرقته الخاص��ة التي تقوم 
عل��ى إنش��اد المدائ��ح النبوي��ة واألذكار الديني��ة وتحيي 
حفالته��ا في المناس��بات الخاصة والعام��ة، وأطلق عليه 
اس��م "صبري" تيمن��ًا بالملحن "صب��ري النجريدي " الذي 

كان من أوائل ملحني السيدة أم كلثوم. 
وفي السبعينات من القرن الماضي، وفد إلى حلب الباحث 
الموسيقي الفرنسي "كريستيان بوخه " الذي تعرف على 
الفرقة وسجل لهم اس��طوانتهم "مؤذنو حلب " التي بيع 
منها الكثير من النس��خ. وفي العام 1975 نظمت للفرقة 

أول حفلة في باريس. 
كان حف��ل باري��س انعطافًا ف��ي حياة مدل��ل، فقد خرج 
الجمهور الباريس��ي مذهواًل بالحال الصوفي الذي نقلهم 
إلي��ه، وطالبوا ش��يخ المطربين بإع��ادة إنش��اد "أحمد يا 
حبيبي" أكثر من مرة. هذا النشيد الذي لحنه قبل حوالى 
ثالث��ة عق��ود عل��ى طريقت��ه الخاصة ف��ي م��زج المناخ 
الروح��ي بلمس��ة طربي��ة تنقل المس��تمع إل��ى مقاماتٍ 

صوفية مختلفة. 
كان الموع��د ف��ي باريس موع��دًا مع النجاح ال��ذي تكرر 

بدعوة من " مهرجان التراث العربي " مطلع الثمانينيّات، 
لتطبع على أثرها آالف النسخ من اسطواناته التي سجلت 
حقوقها باس��مه. ولتنقل المنش��د الحلب��ي صاحب دكان 

العطارة وسط حلب القديمة إلى مصاف العالمية. 
ف��ي عام 1982 وعلى إثر خالف مع بعض أعضاء الفرقة 
انس��حب مدلل وأسس فرقًة جديدة ش��اركت في حفالت 
في ألمانيا وفرنسا وهونغ كونغ ولبنان وتونس والمغرب، 
وكانت مشاركته في " مهرجان األيام الموسيقية العربية 
" ف��ي باريس مع صب��اح فخري وودي��ع الصافي والقارئ 
الش��هير عبد الباس��ط عبد الصمد أطلقته كأشهر منشد 

للمدائح في العالمين اإلسالمي والعربي. 
يقول صبري: "بعدما س��مع عبد الباسط صوتي في مدح 
الرسول، قال لي إذا كان صوتي معجزة في قراءة القرآن 
الكري��م، فإن صوتك هدية اهلل لعب��اده لتمدح مصطفاه 

محمد صلى اهلل عليه وسلم ". 
ش��كل صب��ري حال��ًة موس��يقيًة خاص��ة تعتمد مدرس��ة 
الس��ماع التي اش��تهر به��ا أهل حل��ب عمومًا. ل��م يتعلم 
النوتة الموس��يقية كتابة ب��ل حفظها عن ظهر قلب، مما 

يدل على موهبته الفريدة. 
ع��ام 2001 أصي��ب صبري بم��رٍض عضال أجب��ره على 
اعت��زال الفن ومالزم��ة منزل��ه ليتوفاه اهلل ع��ام 2006 
وتش��يعه حلب، يذكر أن المخرج الكبير محمد ملص أنجز 

فيلمًا وثائقيًا يحكي سيرة الفنان الكبير. 
ش��كل صب��ري حال��ًة موس��يقيًة خاص��ة تعتمد مدرس��ة 
الس��ماع التي اش��تهر به��ا أهل حل��ب عمومًا. ل��م يتعلم 
النوتة الموس��يقية كتابة ب��ل حفظها عن ظهر قلب، مما 

يدل على موهبته الفريدة. 

ل��م يظه��ر نص��ر اهلل كعادت��ه، متحدي��ًا، متحدث��ًا عن 
انتص��ارات حزب��ه، ب��ل كان مضطربًا موت��ورًا، بخطاب 
بعيد عن السياسة المعتادة في كالمه، مهددًا خصومه، 
واصفًا إياه��م: "باألغبياء والخون��ة والعمالء"، فلم يعد 
يس��تخدم لغة مبطنة وال يوارب ف��ي التهديد، فمعركته 
الي��وم ه��ي معركة وجودي��ة، ومن ليس معه س��يكون 
ض��ده، وذلك بع��د تقل��ص المس��احة الجغرافي��ة التي 
يس��يطر عليها نظام األس��د المدعوم عسكريًا من قبل 
الحزب في سوريا لصالح الثوار. بعد أن تراجعت المعركة 
الي��وم لتصبح دفاعية م��ع االنهيارات الس��ريعة لجيش 
النظام الس��وري والقوى متعددة الجنس��يات التي تقوم 
بدعمه، في الش��مال الس��وري في مناطق إدلب وتدمر، 
وفش��له في بسط الس��يطرة على المس��احات الواسعة 
في جرود القلمون، وهي الشريط الحدودي الجديد بين 

لبنان وسوريا في سلسلة جبال لبنان الشرقية. 
التط��ورات الميدانية التي انعكس��ت س��لبًا على جمهور 
الحزب ف��ي لبنان المنتش��ي دائم��ًا بانتص��ارات "والية 
الفقي��ه"، دفع��ت األمين الع��ام للحزب لخ��وض الحرب 
االس��تباقية ف��ي الداخ��ل اللبنان��ي لمواجه��ة منتقديه 
الحاليي��ن والمس��تقبليين قائ��اًل:"ال ص��وت يعل��و فوق 

صوت الرصاص"، مبطنًا كالمه بإلغاء تلك االصوات في 
الصحف والشاش��ات التلفزيونية، في تهديد غير معلن 

بإمكانية إسكاتهم قتاًل. 

من هم "�سيعة ال�سفارة":
مجموعة من الكتاب والصحفيين الش��يعة، الذين قاموا 
بتوجي��ه انتق��ادات لسياس��ة ح��زب اهلل وأمين��ه العام، 
وتدخله الس��افر في س��وريا، عبر الشاش��ات ووس��ائل 
اإلع��الم المطبوع��ة، كالصحفي حازم األمي��ن، وبادية 
هان��ي فح��ص ابن��ة العال��م الش��يعي هان��ي فحص، 

واإلعالمي نديم قطيش، وغيرهم الكثير. 
فيم��ا ق��ال مؤس��س إح��دى الصفح��ات الش��يعية على 
مواق��ع التواصل اإلجتماعي: "هم ليس فقط من يكتب 
معارضًا لحزب اهلل ومعركته الوجودية. ليس فقط من 
خال��ف الحزب بتخوينه للن��اس، ليس فقط من رأى في 
خي��ارات الح��زب خيانة للس��يادة اللبناني��ة، بل هم من 
يوف��ر البيئ��ة الحاضنة، وم��ن يهلل، ومن ه��م بحاجة 
لخطاب تش��جيعي كل أس��بوع كي ال يخسرهم الحزب. 
هم القنبلة الموقوتة، التي تهدد أمن لبنان، والذين مل 

منهم اليأس". 

ثورة الأرز:
بعد خطاب نصر اهلل وتهديده لمنتقديه ممن وصفهم 
"بشيعة الس��فارة"، فتح الباب واس��عًا أمام السوريين 
واللبناني��ن الش��يعة منه��م عل��ى وج��ه الخص��وص، 
بالبحث الستكشاف ومعرفة من هم "شيعة السفارة"، 
دافع��ًا الس��وريين الكارهي��ن للح��زب إلط��الق ع��دد 
م��ن الحم��الت الداعم��ة لمنتقدي��ه، كصفحة "ش��يعة 
الس��فارة"، و"نديم قطيش كلنا معك"، على صفحات 
التواصل االجتماعي، كما أدى إلى تقارب بين الس��ني 
والش��يعي المعارض لسياس��ة الحزب في لبنان، فقد 
تصدر هاش��تاغ #كلنا_شيعة_السفارة، ليكون األكثر 

تداواًل في لبنان عبر موقع تويتر. 

خماوف �سيعة ال�سفارة:
صرح اإلعالم��ي نديم قطيش عب��ر برنامجه "دي، إن، 
أ"، ع��ن مخاوفه م��ن أن خط��اب نصر اهلل يحم��ل أمرًا 
بتصفيتن��ا، بع��د االنتق��ادات الت��ي وجهه��ا اإلعالميون 
المناهضون لسياس��ة الح��زب وأمينه الع��ام، وانتقادنا 
الرتباط��ه بالق��رارات اإليراني��ة، وذل��ك بع��د أن طالب 
قطي��ش نصر اهلل بقطع عالقته م��ع إيران التي تجري 
مفاوضات حاليًا مع الواليات المتحدة األمريكية الداعمة 
لتنظيم الدولة اإلس��المية "داعش"، كم��ا اتهمها نصر 

اهلل في خطابه األخير. 
فيما يرى مراقب��ون للوضع في لبنان، أن اتهامات نصر 
اهلل يجب أن تؤخذ على محمل الجد، ألنها تحمل الكثير 
من التهديدات المبطنة ل�"شيعة السفارة"، فهل سينفذ 
نصر اهلل تهديده المبطن؟ وهل س��يكون رده في حال 

حدوثه شرارة "فريناز" لبنان؟



18

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
 ع

در
ص

ة ت
عي

بو
أس

    
    

20
15

ر  
أيا

 3
1 

 )1
93

ا  )
يتن

ور
س

ديا
مي

هيك �سمعنا
»من ميزاتي إني حساس، ببكي متل المطر 
وبحزن متل الخريف« هذا مقطع صغير جدًا 
م��ن مقدمة برنامج »رد قلب��ي« في حلقته 
التاس��عة عبر راديو ألوان، نطق المذيع بهذا 
ث��م قال »أنا بتعاطف كتير…كتي��ر كتير« فهمنا بعد لحظات 
أن موض��وع الحلقة ه��و التعاطف. وأن البرنامج هو نس��خة 
سورية ثورية من برنامج »س��ييل« اللبناني الشهير، المهم 
وبعيدًا عن النسخ واللصق من التجارب اللبنانية في اإلذاعات 
الس��ورية، اس��تطعنا أن نس��تنتج أن رادي��و ألوان يس��تهدف 
»المراهقين والمراهقات الذين أدماهم الحب، وربات المنازل 
ف��ي مخيمات اللجوء الفاره��ة، كما يوجه برامج��ه للغارقين 
في قاع المتوس��ط ليحدثهم عن فوائد الرطوبة، وال ينس��ى 
المقصوفي��ن والمقصوفات« فيما يرفع ش��عارًا واحدًا ال حياد 

عنه »ولي ع قلبي شو بشعة الحرب«. 
 • • •

من الصع��ب أن تج��د راديو عني��د كراديو 
أورين��ت، فقد اس��تقبل برنام��ج بيت الفن 
للم��رة الثاني��ة فنان��ًا أردني��ًا ف��ي حدي��ث 
استمر لس��اعة كاملة على الهواء، هنا من 
جدي��د حكمت الجغرافية على الخط��ة البرامجية والضيوف 
والمحللي��ن والمقدمين، لكننا اس��تمعنا للحلقة التي كانت 
»روووواق« فال هموم وال مش��اكل وال شيء يستحق الذكر 
أكثر من أعمال الفنان النجم ياسر المصري، قالت المذيعة 
إن الح��وار خ��اص وحص��ري مص��رة عل��ى أن نبق��ى على 
الس��مع، لكننا نعتذر فبعضنا كان مش��غواًل قلياًل بش��ؤون 
الم��وت والتهجي��ر والقصف والغ��ارات، نعدكم أن نس��تمع 
قريب��ًا فور إزالة الركام، فأنتم اإلذاع��ة التي تقول »وصار 

للثورة صوت« وياله من صوت. 
 • • •

إنها التاس��عة صباحًا وه��ا هو »مدري مين« 
يغن��ي لنا عبر نس��ائم س��وريا »بعرف مش 
طال��ع بإي��دي« ونح��ن مذهول��ون، م��ا لذي 
يحدث هل س��قط النظام، وم��ا المقصود ب� 
»ال م��ا بخليك��ي« التي يمط المطرب المجه��ول ياءها كثيرًا؟ 
المذيعة داهمتنا قالت لنا »مودوع« الحلقة هو حفظ السالم، 
المخ��رج انطل��ق بأغني��ة جديدة »بحب��ك وحش��تيني بحبك 
دمرتيني« المذيعة تقرًا الرسائل من عاشق إلى عاشقة ومن 
عاش��قة إلى عش��اقها، وبين كل هذا »نفاش حاد« حول يوم 
القبعات الزرقاء، فاليوم فرصة لتحية رجال الس��الم، قلنا: ال 
إل��ه إال اهلل، لحظات وقالت المذيعة حرفيًا »ابو باس��ل اهلل ال 
يرحم��و بقب��رو باع الج��والن« وبدأ الردح، ثم أش��ارت إلى أن 
حلب ستتحرر قريبًا جدًا، حتى اآلن كان لدينا في البيت راديو، 

اآلن هو محطم تمامًا في ركن بعيد، واهلل أكبر. 

هيك رح ن�سمع
ش��بابي  برنام��ج  أوبجك��ت«  »ميت��رو 
تفاعلي، يقدم عبر ثالث فقرات مختلفة. 
يبث كل يوم إثنين التاس��عة مساًء، من 

تقديم ريم وأحمد عبر راديو روح.
 • • •

»بنص الجو« هو برنامج صباحي منوع، 
يتضمن عدة فقرات إخبارية وموسيقية 
ومنوعة، ويستقبل بعض الضيوف في 
اختصاصات مختلفة، تقدمه، زهى ديب 

يوميًا، التاسعة صباحًا عبر راديو أنا. 
 • • •

»حكاية فش��كة« ط��ول عمرنا بنخاف 
م��ن الطلق��ة والقذيفة، ب��س يا ترى 
فكرنا ش��ي مرة إن��و ه��ي الطلقة لو 
بتحك��ي ش��و ممك��ن تخبرنا؟ ي��ا ترى 
ه��ي مبس��وطة بحياته��ا وب يلي عم 
تعمل��و؟ وال هي مجبرة عليه؟ حكاية من إعداد فريق 
س��وريالي وتقديم رني��م، ضمن برنام��ج حكايا كل 

إثنين عبر راديو سوريالي.

عّز الطلب: موؤيدة، حمجبة، فوزيرة
سوريتنا - عامر محمد

الثالوث المقدس واضح ال لبس فيه، الجيش والرئيس والعلم، قالت وزير الش��ؤون االجتماعية في حكومة 
النظام كندة الشماط في مقابلة عبر قناة سما في برنامج يحمل اسمًا غريبًا هو "نبض الشرق" يوم االثنين 
الماضي. كان س��قوط جسر الش��غور ال يزال طازجًا في أذهان الموالين المتابعين للقناة التي تُشتم منهم 

يوميًا، رغم أنهم يتسمرون أمام شاشتها. 

ل��م يكن إعالم النظام في حالة إنكار تام كما هو اليوم، 
يس��تقبل ضيف��ًا من وزن وزي��ر كي يثبّ��ت مواقعه في 
قل��وب محبي��ه. الجيش ق��وي وصام��د وال ينس��حب بل 
يتكتك ويتجمع، تركيا ال تزال تقتل وتسفك الدم، سالح 
الج��و متين ويحقق الكثير، قال��ت الوزيرة في ذات اللقاء 
وهي تنظر بثقة في عيني محاورتها الشقراء، لم تنسى 
قطر وال الس��عودية، ذات األسطوانة اجترتها الوزيرة مع 
إضافات خاصة باختصاص حقيبتها الوزارية، فمفوضية 
الالجئي��ن كاذب��ة، وآموس مسيس��ة، وهيوم��ن رايتس 

ووتش مدعية. هي فقط الصادقة. 
بمنطق هروب مثير اعتادت الش��ماط على المناورة أمام 
اتهام��ات آموس حول مناطق س��ورية يحاصرها النظام 
ويمن��ع الطع��ام عنها. تته��م الوزيرة آم��وس بازدواجية 
المعايير فهي ال تتحدث عن "الفوعة وال الزهراء وال نبل" 
مناطق محاص��رة يموت فيه��ا الجميع بفع��ل "اإلرهاب" 
قالت الش��ماط بكل ثقة. فيما تسيطر هي اليوم بشكل 
رسمي على الكثير من المساعدات الغذائية التي ال تزال 
األمم المتحدة ترس��لها إلى النظام لكي يقوم بتوزيعها 
على السوريين في مناطق س��يطرته، فتوزع الحصص 
بإتق��ان بين أف��رع المخاب��رات وعناصر الدف��اع الوطني 
والش��بيحة والجي��ش وتترك لصغ��ار الكس��بة الكراتين 
الفارغ��ة واألكياس، لتكون س��واتر وش��وادر في ش��ارع 

البرامكة بدمشق. 
ف��ي ذات اللق��اء الطوي��ل ج��دًا، تحدث��ت الش��ماط بثقة 
عن آثار س��وريا التي دمرها اإلره��اب، ومدحت بطوالت 
وأساطير خطها "حماة الوطن" في مشفى جسر الشغور، 
لم تتردد في وصف االنس��حاب بالنص��ر. لما ال وكل من 
س��بقها للحديث عن األمر أطل��ق ذات التعبير، قالت إنها 
ال تفهم في الش��ؤون العسكرية لكنها أكثرت من وصف 
المعارك التي ينتصر فيها الجيش حتى بعد موته، دمعت 

عيناها وهي تذكر "الشهداء". 

ال�ساهدة احلية
كانت الش��ماط فيما قبل الثورة أس��تاذة في كلية الحقوق 
في دمشق، كانت تناضل إلى جانب أخريات من أجل حقوق 
الم��رأة والطفل. خاضت صراع��ًا مريرًا مع د. محمد حبش 
في قضايا شرعية وقانونية، كافحت بما تعنيه الكلمة من 
أجل قيام مجتمع مدني س��وري، وكانت تجن حين تسمى 
ذات الوزارة الت��ي تحمل حقيبتها الي��وم المجتمع المدني 
بالمجتمع األهلي، كانت تقول بكل وضوح أن الدولة تريد 
لن��ا أن نعيش فيما قبل الدولة، فوص��ف المجتمع األهلي 
ال يصل��ح في وطن علماني حديث، بينما المجتمع المدني 
سننصهر فيه جميعًا وننتج وطنًا مزدهرًا، لم تحتج لكثير 
من الوقت بعد أن جلست على كرسي الوزارة حتى عقدت 

مؤتمرًا خاصًا ب� "المجتمع األهلي". 
قام��ت الث��ورة، كان أول نش��اط إعالم��ي للش��ماط عبر 
إطالل��ة إذاعي��ة متحدثة ع��ن تظاهرة في ح��رم جامعة 
دمش��ق. الحادثة كانت تظاهرة ومسيرة تواجهتا وانتهتا 
باعتقال المتظاهرين وفرح المُسيّرين، اتصلت اإلذاعة 
بالش��ماط، وصف��ت ما حدث بأن "ش��باب الوط��ن" كانوا 
في مس��يرة "عفوية" داخل الجامعة حي��ن دخل "غرباء" 
إل��ى الح��رم وهاجموه��م وأردوا منهم نفوس��ًا طاهرة، 
هي من نافذتها ش��اهدت ما حصل ونقلته "بأمانة" إلى 

المستمعين، انتهى االتصال. 

املكافاأة
لفت كالم الش��ماط المخابرات، أول ما حصل بعد حادثة 
كلي��ة الحق��وق ه��و إع��الن حاجز عس��كري عل��ى الباب 
الرئيس��ي لجامعة دمشق، فيما باتت الشماط وجهًا سنيًا 
يرتدي حجابًا يظهر على الشاش��ة الرسمية ليتحدث عن 
"اللحم��ة الوطنية" و"اإلرهاب" وقائد الوطن، كان النظام 
يحت��اج إل��ى محجبة كي تلع��ب دور البوق النس��ائي، مع 
خلفية حقوقية وقانونية نش��اط مدن��ي، لم يكن هناك 

أفضل من الشماط. 
سريعًا أعلن اسم الشماط في لجنة تعديل الدستور عام 
2012. القانونية المدافعة عن حقوق اإلنسان وعلمانية 

الدولة، كما كانت تس��مي نفسها، سمحت بمرور دستور 
ين��ص ف��ي مادت��ه الثاني��ة عل��ى دي��ن واض��ح لرئيس 
الجمهوري��ة، وال ينص عل��ى حقوق األقلي��ات، ويحتوي 
عل��ى م��ادة واضح��ة تق��ول إن كل الصالحي��ات لرئيس 
الجمهورية، فيم��ا فرح الجميع بإلغاء الم��ادة الثامنة من 

الدستور. 
كوفئ��ت الش��ماط أكثر حي��ن ُأعلنت وزيرة ف��ي حكومة 
النظ��ام ع��ام 2012. من��ذ ذل��ك الوقت وه��ي على ذات 
العرش الوزاري تش��تبك مع المؤسسات اإلغاثية العاملة 
في دمش��ق، وترس��ل كت��ب االحتج��اج للهيئ��ات الدولية 
معترض��ة عل��ى كل ما يط��ال نظامه��ا، فيما تس��تقبل 
وف��ودًا مثل وفد منظمة التحرير الفلس��طينية لتفاوض 
على كميات الحصص الغذائية التي ستس��مح المخابرات 
بإدخاله��ا، مقابل ما س��يحصل عليه النظام من أس��ماء 

مطلوبين وإفراٍج عن أسرى. 

الت�سبيح على الت�سبيح
ط��وال فت��رة تس��يدها ال��وزارة، بقي��ت الش��ماط محط 
اهتم��ام أكثر الموالين تطرف��ًا. فهي مع على حيدر وزير 
المصالح��ة الوطنية أكثر من ش��تم من قب��ل هؤالء، مع 
كل خب��ر عن ايصال دفعة مس��اعدات أو مرس��وم كريم 
م��ن الزعيم. الموالون ال زالوا يش��تمونها مع كل معركة 
يخس��رها النظام، تُعيّر الش��ماط بما فعلت تحت شعار 
"المصالح��ة الوطنية" حين يس��قط مقاتل أو عش��رة أو 
كتيب��ة أو مط��ار أو مدينة، فيما ش��ن الموال��ون الهجوم 
األش��رس عليه��ا منذ أش��هر، حين نش��روا ق��رارًا تمنح 
الوزي��رة بموجب��ه رخص��ة ألخيها ك��ي ينصب "كش��كًا" 
بالقرب من حديقة اإلس��كان في المزة الغربية، نش��روا 
القرار واتهموها بالفس��اد، تداول��وا الخبر على صفحات 
تس��مى "ال للفاس��د نع��م لإلص��الح" "مس��اكن الحرس 
الجمهوري"، "شبكة أخبار الالذقية ودمشق اآلن" صمتت 
الوزي��رة التي كانت قد امتنعت عن حمل هاتف نقال منذ 
تش��كيل حكومة الحلقي، وانبرى ش��بيحة آخرون للدفاع 

عنها في دولة "شفافة" ال تقبل الفساد. 

�سرغايا يف القلب
ولدت الشماط في بلدة سرغايا بريف دمشق عام 1973، 
البل��دة الت��ي ل��م تنخ��رط بحس��ب جيرانها ف��ي الحراك 
الثوري، تشهد مس��يرات موالية بين الحين واألخر، فيما 
تس��تقبل آالف من الالجئين من الزبداني في ش��وارعها 
وأبنيته��ا، تنع��م باله��دوء رغ��م أص��وات القص��ف على 
الجي��ران، فيما تزدهر أس��واق التهريب فيها رغم ضعف 

القوة الشرائية لدى الزائرين. 
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ك�سبت اجلغرافية وخ�سرت اآخر اأقنعتها، �سقوط داع�ش يف 
ريف حلب ال�سمايل

عقيل حسين
مقابل المكسب العسكري الذي حققته داعش في 

هجومها األخير على ريف حلب الشمالي، إال أن الخسائر 
التي منيت بها نتيجة هذا الهجوم، على الصعيدين 

اإلعالمي واالجتماعي كانت كبيرة. 
على مدار أسبوعين من التحضيرات العسكرية لغرفة 

عمليات فتح حلب، استعدادًا الستكمال طرد النظام من 
المدينة وريفها، كان الجميع يحذر من غدر داعش وقيامها 

بعرقلة هذه العملية، وهو ما حصل بالفعل. 
فقد توج التنظيم هجماته بالسيطرة يوم األحد على عدة 

قرى في المنطقة، بعد معارك عنيفة استدعت سحب 
المئات من العناصر المرابطين على جبهات النظام، 

من أجل التصدي لهجوم داعش هذا، والذي أسفر عن 
استشهاد ثالثين مقاتاًل، باإلضافة إلى عدد من المدنيين، 

الذين سقطوا نتيجة قصف التنظيم وتفجيره سيارة 
مفخخة في بلدة صوران إعزاز قبل سيطرته عليها. 

هذه العملية، دفعت حتى مناصري داعش أو المحايدين 
معها، إلى التساؤل مجددًا عن سبب هذا الهجوم وهدفه، 
والذي ال يخدم إال النظام، مثل مثله كل عمليات التنظيم 

المماثلة سابقًا. 
تساؤالت انطلقت وبصوت أعلى من قبل، بعد العملية 
االنتحارية المزدوجة التي نفذها التنظيم، في كل من 

مارع وحوار كلس قبل نحو شهرين، وأدتا إلى مقتل 
العشرات من الثوار والمدنيين، حيث جاءت هذه العملية 

في توقيت متزامن تقريبًا، مع هجوم قوات النظام 
على الريف الشمالي انطالقًا من قرى باشكوي ورتيان 

وحردتنين، في أخطر تطور عسكري على الثورة. 
كانت إجابة قيادة التنظيم على هذه التساؤالت بتنفيذ 

عملية انتحارية ثالثة لم تنجح، واستهدفت معسكر تدريب 
للجبهة الشامية قرب مدينة تل رفعت، باإلضافة إلى 

تصعيدها التهديد ب�)غزو حلب(!
وبينما كان هناك من ينتظر أن يتحرك ضمير من بقي 

لديه ضمير من أنصار داعش ومؤيديها، وكذلك من 
وقف على الحياد، متأملين إعالن موقف صريح بخصوص 
عملياتها األخيرة هذه، تفاجئ المنتظرون أن هذا الموقف 
جاء فقط من البسطاء من الناس العاديين، الذين أصبحوا 

أكثر وضوحًا في موقفهم من رفض هذا التنظيم 
وأفعاله، بينما حافظ من يمكن أن يصنع موقفهم فارقًا، 
من المناصرين لداعش أو المحايدين معها على صمتهم 

المشين!
وإذا كان موقف هذه الجهات أو الشخصيات التي غيبت 

ضميرها ودينها وأخالقها، لصالح الخوف أو الجبن أو 
المكسب، ال زال يؤثر في اقناع المقاتلين بمحاربة داعش، 
فإن التحول األخير في الموقف االجتماعي ردًا على جرائم 
التنظيم وعملياته الخادمة للنظام في حلب، قد حقق هذ 

الفارق بالفعل. 
والحقيقة أن ال شيء يمكن محاربة داعش به أكثر مما 

تحارب داعش به نفسها، واألثر الذي كان ينتظره كل من 
تصدى لهذا التنظيم فكريًا، من شباب األمة وعلمائها، 

ظل محدودًا، مقابل التأثير االجتماعي الكبير الذي كان 
ينتج عن قيام داعش في كل يوم بأسقاط أقنعتها بيدها، 

والكشف عن حقيقتها، باعتبارها تنظيمًا بعثيًا متجبرًا، 

يهدف الستعادة الحكم الذي خسره في العراق بأي ثمن، 
من خالل استغالل الدين، بعد أن احترقت ورقة القومية 
والعروبة، مهما كانت اإلساءات التي يسيئون بها للدين. 

هذه النتائج يمكن تلمسها من خالل ردود فعل الناس في 
المناطق المحررة أو مخيمات اللجوء أو دول الشتات التي 
تفرق فيها السوريون، بانتظار الخالص من هذا النظام 

وعودتهم إلى منازلهم، لتأتي داعش وتعيق من جديد 
عملية كبرى على طريق اسقاطه، ما أدى إلى تشكل 

دافع قوي يحفز الشباب على حمل السالح لمواجهة هذا 
التنظيم. 

فقبل اليوم، لم يكن يقبل بمحاربة داعش من مقاتلي 
الفصائل األخرى إال القليلون، رغم أن كل المعارك ضد 

داعش كانت دفاعية من قبل هذه الفصائل )!!( ولم 
يكن يحظى هؤالء القليلون بالدعم االجتماعي الكافي 
لقتال التنظيم بثقة وعزيمة كافيتين، وهو األمر الذي 

كان يسعد قادة داعش ومجرميها، ويجعلهم يستفيدون 
من هذا الوهن الذي كان يشجع عليه أشخاص وفصائل 

وقوى واعالميون، تحت شعار الورع والتقوى وأخوة الجهاد 
والدين، في الوقت الذي يصمت هؤالء أنفسهم عن كل 

جرائم داعش بحق أخوة الجهاد والدين!
نعم لقد أسقطت داعش بنفسها عن نفسها اليوم آخر 
ورقات التوت التي كان مؤيدوها وأذنابها والمنبطحون 

لها يحاولون ستر التنظيم بها، رغمًا عن التنظيم نفسه، 
والذي كان يتصرف بكل عنجهية وتجبر، دون أي اهتمام 
بستر نفسه، في سعي محموم لتحقيق أهدافه وأهداف 

من يقف خلفه. 
لقد أكدت معركة تحرير إدلب، أن غياب خنجر الغدر 

الداعشي هناك، كان عاماًل حاسمًا في سرعة تحقيق 
النصر على قوات النظام، وعلى من عرف حقيقة األمر 

أخيرًا أن يعي، أن ال حد سيمنعه من سكين داعش، 
أو يحفظ بيته وماله وزرعه وكرامته منهم، إال عزمه 

واستجابته لكل األعراف والشرائع، في التصدي لمن يريد 
أن يظلمه أو يقتله أو يغتصب ماله وأرضه، حتى لو غلف 

أهدافه هذه بأجمل الشعارات.. 
فمتى كان يجب علي أن أقبل بذبحي على يد مسلم، فقط 
ألنه مسلم، وأنه ال يحق لي الدفاع عن نفسي بمواجهته؟!!

ومتى كان يحق ألي شخص - مسلم أو غير مسلم - أن 
يتسلط علي، وأن يحكمني بالقوة رغمًا عني وعن إرادتي 

وقناعاتي؟!
متى كان يحق ألي أحد، حتى وإن كان مسلمًا، أن يستبيح 

كرامتي، ويعطي لنفسه الحق في إهانتي عندما يريد، 
واعتقالي متى أراد، والزج بي في سجنه ومعتقله حسب 

هواه؟!
أين قال اهلل أو الرسول بأنه يجب على المسلم أن يخنع 

لظلم مسلم آخر وتجبره، ولكن ال يجوز أن يخنع لظلم من 
هو غير مسلم؟!

أما السؤال لمن وقف على الحياد من الفصائل واألحزاب 
والجماعات وهو يرى أفعال داعش ومذابحها بحق 

المسلمين وغيرهم: إذا كان محرمًا أن يستعين المسلم 
بغير المسلم لصد عدوان داعش، فلماذا يصبح من يقاتل 
داعش بالنسبة لكم فاسقًا أو ربما كافرًا، طالما أن ال خيار 

أمامه إال أن يذبح بسكين هذا التنظيم؟!!

الأبي�ش الوحيد يف 
الرقة: عفني

سوريتنا - رامي شريف
ترعرعت على أن اللون األبيض هو لون الِرقة 
والحياة، ولون المالئكة، ولباس تلك الممرضة 
وهي مبتسمة، واألسود هو لون الموت، ولون 
الفقر والمرض، قرأت في كتاب الفلسفة في 
مدرستي الثانوية، عن نظرية "ثنائية اللون"، 

بحثت عنها ألجد أن كل األلوان تتدرج بين 
األبيض واألسود. 

استيقظت ذات يوٍم، مثقل الجسد على صوتٍ 
هدّار في سماء مدينتي التي يسيطر عليها 

تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش"، خرجت 
مسرعًا أتحرى ذاك الصوت، كان لطائرة تابعة 

لقوات التحالف الدولي، تظهر في السماء كنقطة 
سوداء، تحسبت اهلل على ما أيقظني، بدأت 

بغسل وجهي ونظرت إلى المرآة، كانت دقني 
طويلة، حاولت تشذيبها، لكن اللون األسود 

الداكن كان يخفي الكثير من مالمح وجهي، 
ارتديت بنطالي األسود وحذائي، الذي طالما 

حرصت أن يكون أسودًا، مذ شاهدت إحدى أغاني 
كاظم الساهر في مراهقتي، وقالت لي حبيبتي 

أن "األسود لوٌن أنيق" لتتهكم متابعًة "األسود 
يليق بك". 

خرجتُ من باب المنزل متجهًا إلى عملي، مررت 
بجدران ال تشبه جدران مدينتي، كانت كلها 

سوداء، وتلك راية خّفاقة للتنظيم كانت باللون 
األسود، ترتعد فرائسي عندما أراها، قبل أن 

أصل لمتجري الصغير، نادى المؤذن إلى الصالة، 
أسرعت كي أدخل المسجد، فسيارة "الحسبة" 
السوداء التابعة للتنظيم تجوب الشوارع اآلن، 

كان اإلمام يلبس عباءته وعمامة سوداء، بدقن 
طويلة مثلها، يزجرنا بنظرات وهو يتحدث عن 

الجهاد، وإن الحياة هي مكان الجبناء، "لست 
جبانًا بالقدر الكافي كي أموت في سبيل ما ال 
اقتنع به"، كلمات تبعثرت في عقلي الباطن، 

حاولت كتمانها فالتفكير قد يكون جريمة هنا، 
تستوجب القصاص. 

خرجت من المسجد، كل الوجوه متجهمة شاحبة 
إلى ربها ناظرة، داعية خائفة، هناك شابٌ 

في مقتبل العمر، يقف إلى جانبه أحد عناصر 
التنظيم بقناعه األسود، يتحدث بصوت مرتفع: 

"سنقيم على هذا المرتد حد القتل"، هوى 
السيف وتدحرج الرأس، لم تكُ المرة األولى 

التي أرى فيها ذاك المشهد، لكن اللون األسود 
أتعبني هذه المرة. 

أكملت طريقي نحو متجري، سمعت صوتًا 
يناديني بإسمي "شلونك عمو؟"، لم أعرف من 

المنادي، قد تكون ابنُة أخي أو طفلة جاري 
أو إحدى قريباتي، لم أهتم أني لم أميزها 

فكل نساء مدينتي تلبس النقاب األسود، فمن 
المنطقي أاّل أميزها، واطمئن على أن ذاكرتي 

مازالت بخير. 
جلست في متجري، حاولت أن ًأشعل التلفاز 

كانت شاشته سوداء بلون كل شيء في مدينتي، 
فالكهرباء مقطوعة اآلن، كل المالبس في 

متجري سوداء أو غامقة بدرجة أقرب إلى 
السواد، فهو لون هذه المدينة. 

يومٌ طويل بما يكفي كي أعود إلى منزلي، 
انهكت عيناي كثيرًا، ناديت زوجتي أن تحضر 

لي طعام الغداء، ريثما أالعب طفلتي ذات 
الخمس سنوات، ففي ابتسامتها أمٌل بغدٍ، ال 

أحسبه قد يأتي، دخلت غرفتها كانت تأُكل لوح 
من الشوكوال السوداء، حاولت إغماض عيني 

مبتعدًا والذهاب إلى المطبخ، كانت زوجتي تضع 
لمساتها األخيرة على الغداء، رفعت الغطاء كي 

أشتم روائحه الزكية، كان الباذنجان األسود 
يطغى كل ما في الوعاء، تحسبت اهلل مرارًا، 
ابتسمت إلى زوجتي وقلت لها "سوف استحم 
اآلن، لست جائعًا، يكفيني ما أكلت اليوم من 

هموم"، دخلت الحمام مبتغيًا حالًّ، فّكرت حتى 
أعييت التفكير مني، خرجت أنادي في أرجاء 

المنزل:" وجدتها، وجدتها، الكفن لونه ابيض، 
إنه الكفن حّلي الوحيد". 

عدسة: الفتات كفرنبل
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غاز احل�سار.. احلاجة اأم الخرتاع
سوريتنا برس

اس��تطاع أهالي الغوطة الش��رقيّة، إنتاج الغاز والمحروقات، 
لتخفيف أعباء الحصار وتأمين الوقود للتنقل والطهي.

عام��ان على حص��اٍر لم يثِن األهالي ع��ن تأمين احتياجاتهم 
بمب��ادرات محليّ��ة، اعتمدت آخره��ا على جمع البالس��تيك 
وتقطيعه ووضعه في براميل معدنية، فوق حرارة عالية، حتى 
ذوبانها وانصهارها، لتمرر في أنابيب طويلة، وتتبرد أبخرتها 

المتصاعدة، وتكثف لتنتج البنزين والبالستيك والغاز.
 تتفاوت الحرارة حس��ب المنتج المستخرج )ديزل أو بنزين(، 
أما الغاز فيتم ضغطه بطريقة مبتكرة حتى 7 - 8 بار، ضمن 

اسطوانات، تحوّل للمستهلك ومراكز البيع.
أبو قصي ممن استخرجوا مادة الغاز من البالستيك في محله بالغوطة الشرقية

أنهى مكتب الخدمات في المجلس المحلي لدوما، انتهاء حملة 
النظافة المكثفة لخمسة أيام متواصلة، أعقبها حملة رش 

مبيدات للصحة العامة، على جولتين يوميًا، ال تزال مستمرة 
بالتعاون مع مكتب الخدمات الموحد في الغوطة الشرقية .

المصدر: المجلس المحلية لمدينة دوما 
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