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الهالل األحمر التركي في ريف إدلب

استمرار معارك ريف حلب الشمالي

بعد إدلب، المعارك في ريف الالذقية

تركيا تستقبل الجئي الشمال السوري

سوريتنا برس

حلب يف  للنظام  قتياًل   554
وثقت ش��بكة حل��ب ني��وز مقتل أكث��ر من 554 
عنص��رًا للنظ��ام وش��بيحته عل��ى جبه��ات حلب 
وريفها خالل ش��هر أيار الفائ��ت، بينهم مقاتلون 
من ح��زب اهلل ومقاتلون إيراني��ون وأفغان، كما 
وّثقت انشقاق أكثر من 50 عنصرًا من المجندين 
باإلجبار، بعدما اعتقله��م النظام واقتادهم إلى 

الجبهات. 

درعا يف  �شهيدًا   132
وثق »مكتب توثيق الشهداء في درعا« استشهاد 
132 ش��خصًا الش��هر الفائت، بينهم 40 مقاتاًل، 
و92 مدني��ًا، منهم 12 س��يدة، و 21 طفاًل، و 22 
قضوا تحت التعذيب، مش��يرًا إلى انخفاض كبير 
في أع��داد الش��هداء مقارنة باألش��هر الماضية، 
نظ��رًا لتوقف المعارك عل��ى العديد من الجبهات 

وغياب الطيران أحيانًا. 

فجر ال�شام الإ�شالمية تقاتل تنظيم الدولة
أعلن��ت حرك��ة فج��ر الش��ام اإلس��المية اإلثنين 
قت��ال تنظي��م الدولة ف��ي ريف حلب الش��مالي، 
بعدما اتخذت س��ابقًا ما وصفت��ه بموقف »الحياد 
اإليجاب��ي« الذي ناس��ب مرحل��ًة وظرف��ًا حقنت 

خالله الدماء وسدت الثغور وعززت الجبهات. 

ل حزب اهلل �شوريا اإىل فل�شطني  هل يحوِّ
48؟

قال��ت صحيف��ة السياس��ة الكويتي��ة نق��اًل ع��ن 
مصادرها الخاصة: إن حزب اهلل يشتري األراضي 
في القصير والطفي��ل بحمص، ويقوم بعمليات 
فرز طائف��ي تثير قلق األهالي الذين ش��بَّهوها 
بم��ا فعتله إس��رائيل ع��ام 1948م، م��ن تهجير 
وط��رد الفلس��طينيين، مضيفة أن الحزب ش��ق 
طريقًا من النبي ش��يت عبر ج��رود القلمون دون 

المرور بالقرى السنية لوصول العمق السوري. 

الهالل الأحمر الرتكي يف ريف اإدلب
جه��ز الهالل األحم��ر التركي الثالثاء مستش��فى 
ميداني��ًا في ريف إدل��ب، مكونًا من 50 س��ريرًا، 
وغرف عمليات، وغرف العناية المش��ددة، إضافة 
إل��ى أجه��زة األش��عة ف��وق الصوتي��ة، وأجه��زة 
التصوير، والمستلزمات الخاصة بالعيادات، وَْفق 
نائ��ب المدير العام للهالل األحم��ر التركي مينتز 

شيمشيك. 

دعوة لعملية �شيا�شية �شاملة يف اجتماع 
التحالف

دع��ا بيان مش��ترك لممثل��ي 20 دول��ة ومنظمة 
مشاركة في اجتماع التحالف في باريس الثالثاء، 
إلى »إطالق عملية سياسية شاملة بشكل سريع 
تحت إشراف األمم المتحدة«، مشيرًا إلى أن بشار 

األس��د »غير قادر وال يرغب« في محاربة تنظيم 
الدولة. 

ودعا وزير الخارجية الفرنس��ي ل��وران فابيوس 
التحال��ف الدول��ي إل��ى إط��الق عملية سياس��ية 
بش��كل س��ريع لح��ل الن��زاع ف��ي س��وريا تحت 
إش��راف األمم المتحدة، مضيفًا أن »بش��ار األسد 
واإلرهابيين من دائرة واحدة، ولن نسمح بحدوث 

فوضى عارمة في سوريا«. 

الن�شرة تعدم اثنني من "احلديديني"
أفادت مصادر إعالمية األس��بوع الفائت أن جبهة 
النص��رة أعدمت اثني��ن من أبناء زعماء عش��ائر 
الحديديين، إحدى أكبر العش��ائر ش��مال ووسط 
سوريا، بتهمة إدخال مساعدات غذائية وتموينية 
لقوات النظام المحاصرة ف��ي مطار أبو الضهور 
العسكري، بعد حملة دهم لمنازل في مدينة أبو 

الظهور والبلدات المحاذية لها. 

تركيا تنقذ مزيدًا من املهاجرين غري 
ال�شرعيني

أنقذ فريق من خفر السواحل التركية 14 سوريًا، 
بينهم أربعة أطفال، بعد غرق قاربهم المطاطي 
فج��ر الثالثاء، قبالة س��واحل قض��اء ديديم في 
والية آيدين غربي تركيا، أثناء محاولتهم التوجه 

إلى أوروبا بشكل غير شرعي. 
وكان��ت والية إزمي��ر قالت في بي��ان اإلثنين: إن 
خفر الس��واحل التركية أنقذت 428 مهاجرًا غير 

شرعي خالل ثالثة أيام في مياه بحر إيجة. 

الدولة لتنظيم  قتيل  اآلف   10
أك��دت الواليات المتح��دة األمريكية على لس��ان 
نائب وزير خارجيتها أنتوني بلينكن، أن أكثر من 
عش��رة آالف مقات��ل لتنظيم الدول��ة قتلوا خالل 
تسعة أش��هر بغارات التحالف الدولي على مواقع 
التنظيم في العراق وس��وريا، مش��يرة إلى أنه ال 
ي��زال قادرًا على النهوض م��رة أخرى وأخذ زمام 

المبادرة. 

رئا�شي" جديد "عفو 
أفرج النظ��ام الثالثاء عن 240 معتقاًل في »عفو 
رئاس��ي« في إطار عملية المصالحات التي يقوم 
بها، بينما نقلت قناة روس��يا اليوم عمن سمتهم 
»أحزاب المعارضة والهيئات السياسية السورية« 
ترحيبه��م بمجمل الخط��وات الرامي��ة »لتخفيف 

أحمال الحرب » في البالد. 

الن�شرة تخاطب اأهايل املختطفني اللبنانيني:
قال��ت جبهة النصرة عبر تويتر في رس��الة إلى 
أهال��ي العس��كريين المختطفي��ن ف��ي ج��رود 
عرس��ال: »ن��ود أن نبي��ن لك��م أْن ال صحة لما 
يتداول��ه اإلعالم من أن المفاوضات انتهت بيننا 
وبي��ن عب��اس إبراهي��م )المدي��ر الع��ام لألمن 
الع��ام اللبنان��ي ال��ذي يتولى المل��ف(«. وعزت 
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�ش م�شاء اأم�ش القيادي يف جي�ش الإ�شالم اأبو  تعرَّ
مالك الزيبق ملحاولة اغتيال على اأطراف بلدة 

يلدا، وهو ما اأدى لإ�شابته اإ�شابة طفيفة. 

نائب الأمني العام حلزب اهلل اللبناين )نعيم 
قا�شم(: "�شيطرة داع�ش على تدمر ل تغري 
املعادلة ال�شورية؛ رغم اأن ذلك عالمة �شيئة 

�شاهمت بجو من الإحباط! ولول قتال حزب اهلل يف 
�شوريا لو�شل الإرهاب التكفريي اإىل قلب العا�شمة 

بريوت والعديد من املناطق اللبنانية". 

 �شامنثا باور مندوبة الوليات املتحدة الأمريكية 
يف الأمم املتحدة: "على دول جمل�ش الأمن الدويل 

اأن تتوحد لإيجاد طريقة فعالة لالأمم املتحدة 
لتحديد مرتكبي هجمات الأ�شلحة الكيميائية يف 

�شوريا".        

روحاين: طهران مل تن�ش واجبها الأخالقي 
والإن�شاين جتاه ال�شعب ال�شوري و�شتوا�شل 

م�شاعدته ودعمه، رغم تعر�شها هي نف�شها ملوؤامرة 
اأخرى با�شم احلظر. 

لفروف: مو�شكو ل تعار�ش ت�شكيل ائتالفات دولية 
ملواجهة تنظيم داع�ش؛ اإل اأن ق�شف �شوريا دون 

موافقة دم�شق الر�شمية خطاأ كبري، وجمل�ش الأمن 
نه من  الدويل يحتاج حاليا لتخاذ خطوة متكِّ

العثور على الذين ي�شرتون النفط من داع�ش. 

هيثم مناع: نحن على يقني باأن اجلي�ش ال�شوري 
غري قادر مبفرده على ك�شب املعركة مع الإرهاب 
وكذلك احلال بالن�شبة للفئات املقاتلة املعتدلة، 

ولكن كالهما معًا بوجود حا�شنة �شعبية موؤيدة 
للحل ال�شيا�شي، قادرون على ح�شم معركة 

اخلال�ش من الإرهاب والديكتاتورية يف وقت 
واحد. 

املتحدث با�شم البيت الأبي�ش جو�ش اإيرن�شت: 
"تلقينا تقارير تفيد باأن قوات النظام رمبا حتركت 

يف بع�ش املناطق باأ�شلوب ي�شب ل�شالح قوات 
تنظيم الدولة، كما اأن هناك تقارير اأخرى تفيد 
باأن النظام ي�شن هجمات على مقاتلي التنظيم". 

نائب وزير اخلارجية الرو�شي ميخائيل بوغدانوف: 
مو�شكو  يف  ثالثًا  اجتماعًا  ال�شورية  احلكومة  "طلبت 

و�شيتعني علينا اإجراء مناق�شات اإ�شافية مع ممثلني 
عن اجلماعات املعار�شة املختلفة".

تأخ��ر المفاوض��ات إل��ى »كث��رة التالع��ب في هذا 
المل��ف من قب��ل الطرف اللبنان��ي«، كما دعت إلى 
»تش��كيل لجنة من األهالي لتشرف على مجريات 

التفاوض«. 

الطفيلي: ان�شحاب حزب اهلل من �شوريا هو 
احلل

توجَّ��ه األمي��ن الع��ام األس��بق لح��زب اهلل صبحي 
الطفيلي إلى ش��يعة لبنان والعراق وسوريا وإيران، 
وق��ال: »أنتم تدافعون عن بش��ار، وأنت��م قلتم إنه 
قت��ل أطفالكم ونس��اءكم في كرب��الء وفي النجف 
وف��ي بغداد، وليس أنا من قلت ه��ذا، أنتم قلتم إن 

لديكم أدلة قدمتموها إلى األمم المتحدة«. 
وأض��اف: »الح��ل أن ينس��حب حزب اهلل من س��وريا 
ويقول للبنانيين جميعًا: أنا خرجت من سوريا. هذه 
ال تع��د هزيم��ة له، أن��ا أدعو أن يتحم��ل من ارتكب 
الخط��أ وذهب إلى س��وريا مس��ؤوليته، وأن يتنحى 
وبس��رعة، وأن تأتي قيادة أخرى. م��ا زلت مصرًا أن 
القرار هو قرار إيران��ي، وال يُحرِّك حجرًا في لبنان 

إال بقرار إيراني«. 

تبادل اأ�شرى مبعتقلني يف حلب
أعلن��ت حرك��ة أح��رار الش��ام اإلس��المية األربع��اء 
مبادلتها س��بعة أس��رى وجثتين لعناصر من النظام 
بثالثة معتقلين مدنيين لديه، بينهم امرأة وزوجها، 
بوس��اطة الهالل األحمر العربي السوري، في معبر 

كراج الحجز في حي بستان القصر في حلب. 

اجلولين: تنظيم الدولة "خوارج"
اعتبر زعي��م جبهة النصرة أبو محم��د الجوالني أن 
الخالف��ة الت��ي أعلنها تنظي��م الدولة غير ش��رعية، 
واصف��ًا عناص��ره ب��� »الخ��وارج«، وذلك ف��ي الجزء 
الثان��ي م��ن لقائه ف��ي برنامج بال ح��دود على قناة 

الجزيرة. 
وأض��اف: »جماع��ة الدولة لم يلتزم��وا بأوامر زعيم 
تنظي��م القاع��دة أيم��ن الظواه��ري بع��دم تفجير 
األسواق والحسينيات، وهم يكفروننا وال نكفرهم، 
ب��ال  ويكفرونه��م  المس��لمين  دم��اء  ويس��تبيحون 
ضواب��ط، حتى أنهم قتلوا م��ا يزيد عن 700 عنصر 
للنصرة ش��رق س��وريا«، وتابع: »الغرب يضع كوريا 
الشمالية وصدام حسين وحزب اهلل وحركة حماس، 
على الئحة اإلرهاب، رغم أنه��ا ال ترتبط بالقاعدة، 
ونح��ن ال نس��عى للحك��م، وحي��ن تق��وم حكوم��ة 
إسالمية راشدة في الش��ام سنكون جنودًا لها، وكل 
م��ن يتحدث ع��ن عاصفة حزم قادمة في س��وريا ال 
يفق��ه كثي��رًا من الواق��ع، فح��كام الع��رب والخليج 
يدافع��ون عن عروش وك��راٍس وال قيمة للش��عوب 

عندهم«. 
وحول الدورين اإليراني واألميركي في سوريا قال: 
»التحالف اإليراني مع األس��د، كان قائمًا على نش��ر 
التشيع في س��وريا، بينما طوَّعت الواليات المتحدة 
إي��ران وأطلق��ت يدها في س��وريا واليم��ن والعراق 
ولبن��ان؛ به��دف جرِّها للح��رب مع تنظي��م القاعدة 
نيابة عنها، بعدما أصيبت باالنكفاء نتيجة هزيمتها 
في العراق وباكس��تان، وفقدت قدرتها على إرسال 

جيوش للخارج«. 

بعد اإدلب، املعارك يف ريف الالذقية
س��يطرت فصائ��ل مقاتل��ة، بينه��ا الفرق��ة األولى 
الس��احلية ي��وم الس��بت، عل��ى تلة س��يرياتيل في 
منطق��ة جبّ األحم��ر، ومنطقة جب الغ��ار القريبة، 

في جبل األكراد بريف الالذقية.
ج��اء ذل��ك، بعيد  س��يطرة »جي��ش الفت��ح«، على 
معس��كر القياسات وقرى نحل وس��نقرة وبسنقول 
ومحمبل، وحرش بس��نقول على أوتس��تراد أريحا- 
ش��مالي  وطباي��ق  عينات��ه  ومنطقت��ي  الالذقي��ة، 
بس��نقول، وحواج��ز معي��ن والمنش��رة والكهرب��اء 
والغرب��ال وتلتي عبد الكريم وس��يرياتيل في ريف 

إدلب الغربيّ.

ا�شتمرار معارك ريف حلب ال�شمايل
أعلن تجمع فاستقم كما أمرت األحد، سيطرته على 
نق��اط جديدة باتجاه قرية أم الق��رى في ريف حلب 
الش��مالي، وذلك بعد هجوم لعناصر تنظيم الدولة  
عل��ى قري��ة   ام ح��وش  القريب��ة، واش��تباكات بي��ن 
الطرفين، أس��فرت عن ثالثة ش��هداء للتجمع وعدد 

كبير من القتلى والجرحى للتنظيم.
كذلك، أعلنت حركة »أحرار الشام اإلسالمية« مساء 
الجمعة، سيطرتها على آخر النقاط بين قريتي البّل 

والشيخ ريح قرب صوران.
وكان تنظي��م الدول��ة ب��دأ هجومه عل��ى ريف حلب 
الش��مالي األس��بوع الفائ��ت، ليس��يطر عل��ى قرية 
التقل��ي وبلدة صوران، ويح��اول التقدم نحو مدينة 

اعزاز، بهدف وصول معبر باب السالمة الحدودي.

تركيا ت�شتقبل لجئي ال�شمال ال�شوري
س��محت الس��لطات التركية األيام الماضية، بدخول 
مجموعات من الس��وريين إل��ى أراضيها، هربوا من 
المعارك بين تنظيم الدولة، ووحدات حماية الشعب 
الكردية في مدينة رأس العين، أو أجبرهم التنظيم 

على المغادرة من مدينة تل أبيض وقراها.
وقالت وكالة األناضول، إّن الالجئين، وبينهم نس��اء 
وأطفال، أدخلوا بشكل منظم إلى تركيا، بعد إتمام 
اإلج��راءات الالزمة، لتنقلهم الس��لطات التركية إلى 
مراك��ز التس��جيل في قض��اء “أقجه قلع��ة”، بوالية 

شانلي أورفة.

حكومة النظام تقطع �شلتها مبتعاقدي الرقة

طلبت رئاس��ة حكومة النظام في كتاب عممته على 
مؤسس��اتها العامة، ع��دم تجديد العقود الس��نوية 
للمتعاقدي��ن م��ن محافظ��ة الرق��ة، الواقع��ة تحت 
س��يطرة تنظي��م الدولة، وَْف��قَ صحيف��ة )الثورة( 

الموالية للنظام.
وأوضحت الصحيفة أن الحاالت االس��تثنائية لتجديد 
العقود يجب أن تتم بناًء على طلب من المؤسس��ة، 
مرفق��ًا ببيان تفصيل��ي من الوزي��ر المعني يوضح 
أس��باب تجدي��د العق��د، لترف��ع إلى رئاس��ة مجلس 

الوزراء.
واستثنى تعميمُ الحكومة عقودَ األطباء والصيادلة 
الس��نوية المش��مولة بالمادة 38 من المرسوم 111 
لع��ام 1966م، والعقود الس��نوية للمعوقين وَْفقَ 
الق��رار رق��م 74 لع��ام 2010م، إضاف��ة لعائ��الت 

الشهداء.
وأث��ار الق��رار الجديد حفيظة كثير م��ن أبناء الرقة، 
مم��ن يعتمدون على رواتبه��م الوظيفية في تأمين 
حياته��م؛ فيقول أبو إبراهيم )46 عامًا( لس��وريتنا: 
»حرم��ت من راتب��ي بعدما كان يغط��ي أجرة بيتي، 
بينما نتدبر مصروفنا المعيش��ي من راتب زوجتي. 
رغم محاولتي الحثيثة نقل عقد عملي إلى الخدمات 
الفنية في حلب، لم أحصل على الموافقة المطلوبة! 
وأشار عليَّ أحدهم، أنَّ الوسيلة الوحيدة لذلك، هي 
دفع رش��وة قدرها 250 ألف ليرة، أي ما يعادل راتب 

سنةٍ كاملةٍ، فرفضت األمر«.
ويش��ير المتخصص االقتصادي محمد الحس��ن إلى 
أن »الق��رار األخير يحمل أبعادًا عدة، منها أن النظام 
بدأ بالتخلي الكامل عن المناطق التي فقد سيطرته 
عليها، وأن العجز االقتصادي الكبير الذي يعانيه هو 

ما يدفعه إلى اتخاذ هذا النوع من القرارات«.
وعن انعكاس��ات الق��رار على حياة أبن��اء المحافظة 
يقول الحسن: »س��وف يزيد القرار حالة الفقر التي 
يعان��ي منها كثير م��ن أبناء المدينة، وس��وف ينقل 
ش��رائح واس��عة من حالة الفقر إل��ى الفقر المدقع، 
وس��يعزز أيض��ًا خضوع الن��اس لس��يطرة التنظيم 
المتطرف، وقد يس��اهم في زيادة أعداد العاملين أو 

المتطوعين في صفوفه بسبب الحاجة«.



4

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
ة ت

عي
بو

أس
     

   2
01

5  
ان

ير
حز

 7 
 )1

94
ا  )

يتن
ور

س
ان

مك
ف 

ظر

humans.of.syria@outlook.com

بالتعاون مع مجموعة: اإلنس��ان في سوريا
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مصطفى، 10 سنوات، جاء هو وأهله إلى سراقب منذ عام تقريبًا بعد أن تهدم منزلهم في معرة النعمان، يساعد والده في زراعة األرض.
سراقب، ريف إدلب، 25 / 5 / 2015
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�شبح كوباين يخيم على احل�شكة

م�شدر حقوقي: 45 جمزرة و2223 قتياًل ال�شهر الفائت

ير 
قار

 وت
بار

سوريتنا برسأخ
وثقت الشبكة الس��ورية لحقوق اإلنسان 
الفائ��ت،  الش��هر  2223 ش��خصًا  مقت��ل 
1713 منه��م قتلوا على يد قوات النظام، 
بينه��م 1381 مدني��ًا، منه��م 236 طفاًل 
و186 س��يدة و82 تح��ت التعذي��ب، إل��ى 

جانب 332 مسلحًا. 
وقتل��ت من وصفه��ا التقرير ب��� )فصائل 
المعارضة المس��لحة( 102 مدنيًا، بينهم 
31 طفاًل و15 سيدة، وشخصًا واحدًا تحت 
التعذي��ب. وقض��ى عل��ى يد ق��وات حزب 
االتح��اد الديمقراطي الك��ردي 14 مدنيًا، 
بينهم أربعة أطفال وأربع س��يدات، بينما 
قت��ل تنظي��م الدولة 301 ش��خصًا، 197 
منهم مدنيون، و 104 مسلحون، وقضى 

أربعة مدنيين على يد جبهة النصرة. 
وأضاف التقرير أن 86 مدنيًا س��قطوا في 
غ��ارات التحالف الدول��ي، بينهم 32 طفاًل 
و19 س��يدة، بينم��ا س��جل 21 حال��ة قتل 
ش��ملت خمسة أطفال وأربع سيدات، على 
أيدي جهات لم يس��تطع تحديدها، مشيرًا 
إل��ى أن التوثيق لم يش��مل قتلى النظام 
وتنظيم الدولة العتبارات تتعلق بسياسة 
التعتيم التي يتبعها الطرفان حول ذلك. 

وأكد التقرير أن )قوات النظام والش��بيحة 
انتهكت أح��كام القان��ون الدولي لحقوق 
اإلنسان، الذي يحمي الحق في الحياة(؛ إذ 
تشير األدلة والبراهين وَْفق مئات روايات 
ش��هود العيان، إلى أن أكث��ر من %90 من 
الهجم��ات الواس��عة والفردي��ة، وُجِّه��ت 
ضد المدنيين واألعي��ان المدنية، وهو ما 
يكذب رواية النظام السوري حول ادعائه 

مواجهة إرهابيين. 

اإعالميون خمطوفون، وجرحى:
وثقت الش��بكة في تقرير الثالثاء، مقتل 
عشرة ناشطين إعالميين الشهر الماضي، 
ُقتل س��بعة منهم على ي��د قوات النظام، 
واثن��ان عل��ى يد تنظي��م الدول��ة، وواحد 
على ي��د )فصائل المعارضة المس��لحة(. 
و12  اختط��اف،  ح��االت  ث��الث  وسُ��جلت 
إصابة، سبعة منها على يد قوات النظام، 
وخمس��ة م��ن قب��ل فصائ��ل المعارضة 
المس��لحة، بينه��ا حالتان باالش��تراك مع 

جبهة النصرة. 
ووثق التقري��ر أيضًا ثالث ح��االت اعتداء 
عل��ى الممتل��كات، واح��دة منه��ا لق��وات 
الك��ردي،  الديمقراط��ي  االتح��اد  ح��زب 
وواحدة لجبهة النص��رة، وأخرى لفصائل 

المعارضة المسلحة. 
وأك��د التقرير على )ضرورة التحرك الجاد 
والسريع إلنقاذ ما يمكن إنقاذه من العمل 
اإلعالم��ي في س��وريا، وض��رورة احترام 
حرية العم��ل اإلعالمي، وضمان س��المة 
العاملي��ن فيه وإعطائه��م رعاية خاصة، 

مع محاسبة المتورطين باالنتهاكات(. 

�شهداء حتت التعذيب:
وثَّ��ق تقرير الش��بكة األربع��اء، 84 حالة 
وفاة تحت التعذيب في ش��هر أيار الفائت، 
بينها 82 داخل معتقالت النظام، وحالتان 
ل��دى كل م��ن جبه��ة النص��رة، وفصائل 

المعارضة المسلحة. 
وتصدرت محافظة حم��اه قائمة الضحايا 
ب� 22 ش��هيدًا، أعقبتها درعا ب� 20، وإدلب 
بتس��عة، ودير ال��زور بثمانية، ودمش��ق 
بس��بعة، وريفه��ا بس��بعة أيض��ًا، لتأتي 
حم��ص بأربع��ة، وكل م��ن حل��ب والرقة 

باثني��ن، وواح��د ف��ي كل م��ن الحس��كة 
والس��ويداء والقنيط��رة، نال��ت أبرزه��ا: 
إعالمييَ��ن،  جامعيي��ن،  ط��الب  أربع��ة 
أس��تاذًا، محامي��ًا، طفاًل، س��يدة، كهلين، 

وصِلتا قربى. 
وأوضح التقرير أن الش��بكة تحصل على 
المعلوم��ات إم��ا م��ن معتقلين س��ابقين 
أو م��ن األهال��ي الذي��ن )يحصل��ون على 
المعلومات من أقربائهم المحتجزين عبر 

دفع رشوة إلى مسؤولين حكوميين). 

العنا�شر الطبية:
وثَّق��ت الش��بكة الخميس، مقتل عش��رة 
أش��خاص م��ن العناص��ر الطبية الش��هر 
الفائ��ت، ثمانية منهم قض��وا على أيدي 
ق��وات النظ��ام، وه��م )طبي��ب، صيدلي، 
متطوع��ة  س��يدة،  أحدهم��ا  ممرض��ان 
ف��ي الهالل األحمر الس��وري، مس��عفان، 
وش��خص م��ن عناص��ر العم��ل الطبي(، 
وطبيب��ة قتل��ت على ي��د تنظي��م الدولة، 
ومتطوع في الهالل األحمر قضى على يد 

)المعارضة المسلحة). 

جمازر:
وثَّق��ت الش��بكة ف��ي تقرير الجمع��ة، ما 
ال يق��ل ع��ن 45 مج��زرة الش��هر الفائت، 
38 منه��ا نفذته��ا قوات النظ��ام، وواحدة 
نفذه��ا التحال��ف الدولي، بينم��ا قام كل 
م��ن تنظي��م الدولة وفصائ��ل المعارضة 
المس��لحة بث��الث مجازر، أس��فرت جميعًا 
عن مقتل 601 شخصًا، بينهم 154 طفاًل 
و90 س��يدة؛ أي ما يعادل %37 من نس��بة 

الضحايا. 
وكان لحل��ب النصيب األكبر من الحصيلة 

ب��� 18 مج��زرًة، أعقبته��ا كل م��ن إدل��ب 
وديرالزور بثماني مجازر، وريف دمش��ق 
بث��الث، وحمص وحماه ودرعا والحس��كة 

كلٌّ منها بمجزرتين. 
حصيلة ش��هر أي��ار: 45 مج��زرة، و2223 
قتي��اًل، بينه��م عش��رة إعالميي��ن، و 84 
ضحية تحت التعذيب، وعش��رة أش��خاص 

من الفرق الطبية. 

سوريتنا - الحسكة - عدنان أبو كنان
مع اقتراب س��يطرة تنظي��م الدولة على 
آالف  أم��ام  يبق��ى  ال  الحس��كة  مدين��ة 
العوائل س��وى خيار النزوح شمااًل، حيث 
يمكنه��م أن ينعم��وا بقليل م��ن األمان، 
بينم��ا تنتظره��م أيام ال يمك��ن التكهن 

بعواقبها. 
وتتجه كل المؤش��رات الي��وم نحو تأكيد 
اقتراب س��يطرة التنظيم على الحسكة، 
وخاص��ة عق��ب س��يطرته عل��ى س��جن 
األح��داث ومحط��ة الكهرب��اء، أح��د أهم 
مداخل المدينة الذي ال يبعد عن مركزها 

سوى مئات األمتار. 
بم��وازاة ذلك، تعي��ش المدينة حالة من 
القل��ق والترق��ب، وتش��هد ح��االت نزوح 
كبيرة يتوجه األهالي خاللها إلى المناطق 
الش��مالية، وتحديدًا القامش��لي وعامودا 
أخ��رى،  ريفي��ة  ومناط��ق  والدرباس��ية 
ناهي��ك من ن��زوح داخل��ي م��ن األحياء 
والنش��وة،  الزه��ور،  كأحي��اء  الجنوبي��ة 

وغويران، إلى األحياء الشمالية. 
أبو خليل رجل خمس��يني، ق��رر الرحيل 
عن المدينة إلى قريته التي تبعد نحو 50 
كم شمااًل، فحزم على عجل قطع األثاث 
ومقتنيات أخرى، يقول: "أنقل محتويات 
منزل��ي م��ن أث��اث ومع��دات كهربائي��ة 
قب��ل دخول التنظيم إل��ى المدينة، خوفًا 
من ح��رب قد يطول أمده��ا، الجميع هنا 

متخ��وف هذه الم��رة وق��د ال نتمكن من 
الخروج الحقًا". 

ول��م يكن أبو حس��ن أفضل ح��ااًل، وهو 
الن��ازح م��ن قريت��ه التابع��ة لجب��ل عبد 
العزيز، إلى حي الزهور داخل الحس��كة، 
حي��ث لم تدم إقامته س��وى بضعة أيام، 
فها هو يتنقل بين حدائق المدينة، دون 

وجهة محددة... ال مسكن وال مأوى. 
أوضاع إنس��انية وخدمية صعبة تعيشها 
المدين��ة؛ حي��ث تنقط��ع الكهرب��اء ع��ن 
بع��ض األحي��اء نتيج��ة تفجير س��يارات 
مفخخة استخدمها التنظيم في هجومه 
األخي��ر، وهو ما أدى إل��ى توقف المحطة 
ع��ن الخدم��ة بش��كل كل��ي، ف��ي حين 
يحاص��ر عناص��ره المدين��ة م��ن جه��ات 
عدة، في ظل تخوف م��ن انقطاع المواد 

األساسية نتيجة هذا الوضع. 
واس��تقبلت المدينة - التي يتخطى عدد 
س��كانها نص��ف ملي��ون، بينه��م أك��راد 
وعرب ومس��يحيون - النازحين من باقي 
المحافظات، كدي��ر الزور وحمص وحلب 
ودرعا ودمش��ق، ليصبح مصيرهم على 
المحك م��ع تقدُّم التنظيم نحو المدينة، 
وهو ما جعل كثيرًا منهم ينوي المغادرة 
إلى مناط��ق أخرى ش��مااًل، بينما فضَّل 

آخرون عبور الحدود إلى تركيا. 
وتتح��دث أم مج��د ع��ن وض��ع المدين��ة 
فتق��ول: "هي مأس��اة مرتقب��ة لألهالي 

في حال دخول التنظيم، نخش��ى مصيرًا 
يشبه مناطق أخرى كالرقة والشدادي". 

ويرى مراقبون أن سيناريوهات عدة تنتظر 
المحافظة، أحدها: أن ينس��حب النظام من 
المدينة بعد تدميرها بش��كل ش��به كامل، 
التحتي��ة  وبنيته��ا  مقدراته��ا  واس��تنزاف 
المتواضع��ة أص��اًل، ليقح��م ح��زب االتحاد 
الديمقراط��ي ف��ي مواجهة م��ع التنظيم، 
ويك��رر م��ا ش��هدته مدين��ة عي��ن الع��رب 
)كوباني( بتحويلها ساحة حرب مفتوحة". 

ويقول محمد - وه��و موظف -: "الفوبيا 
أصابت األهالي نتيجة محاوالت التنظيم 
اقتح��ام المدين��ة، فقرر بع��ض زمالئي 
أخ��رى ف��ي وق��ت  إل��ى م��دن  الرحي��ل 
يختارون��ه، قبل أن تتقطع بهم الس��بل، 
التنظي��م ج��ديٌّ ه��ذه المرة، وس��تكون 

األيام القادمة عصيبة على الجميع". 

في المقاب��ل، يرجح فريق آخ��ر محاولة 
النظام ابتزاز الق��وات الكردية من خالل 
الضغط عليها واستخدام ورقة التنظيم، 
عق��ب دخوله��م م��ع ق��وات التحالف في 
الحرب عل��ى تنظيم الدول��ة في مناطق 
واس��عة من المحافظة، مع ع��دم إغفال 
الحدي��ث ع��ن المفاج��أة الت��ي وع��د بها 
اإليرانيون وانكفاء النظام في مناطقه. 

وأك��دت مص��ادر خاص��ة لس��وريتنا نية 
التنظي��م وجديته ف��ي اقتح��ام المدينة 
بأمر م��ن البغدادي، وردًا على خس��ائره 

في ريفها وتراجعه إلى معقله جنوبًا. 
وتعود أهمية الحسكة لكونها صلة وصل 
بين الرق��ة والجان��ب العراقي بالنس��بة 
العملي��ات  للتنظي��م، ونقط��ة انط��الق 
وباق��ي  للنظ��ام  بالنس��بة  العس��كرية 

الفصائل المسلحة، باتجاه الجنوب. 
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رغيف حماة: الأ�شمر ال�شام

رهان ارتفاع اأ�شعار العمالت الأجنبية يف احل�شكة

�شوريا اأطفال  مل�شلحة  دبي  يف  مزاد  يف  لوحة   200

ير 
قار

 وت
بار

أخ سوريتنا برس
بدأ الرغيف في س��وريا يكتسب اللون األسمر، في داللةٍ 
واضح��ة عل��ى عجز النظام ع��ن توفير أبس��ط مقومات 
الحي��اة ابتداًء من المحروقات التي رفع الدعم عنها نهاية 

العام الماضي وصواًل إلى رغيف الخبز. 
ويبق��ى حال الخبز في مدينة حماه هو األس��وأ؛ ففي 20 
آذار الماض��ي أصدر مدير عام المؤسس��ة العامة لتجارة 
وتصني��ع الحب��وب "موس��ى ن��واف العل��ي" ق��رارًا بنقل 
الطحي��ن األبيض من حماه إلى الس��احل وتوزيع طحين 
مخزَّن منذ س��بع س��نوات على أف��ران المدين��ة، ليتبين 

الحقًا أنه طحين فاسد ومعدٌّ لإلتالف. 
وفي سؤال موظف سابٍق في مختبرات المؤسسة العامة 
لتجارة وتصنيع الحبوب، عن حال الخبز في المدينة، قال: 
"كانت المؤسس��ة العامة للحبوب تسلم المطاحن طحينًا 
من الدرج��ة األولى والثانية ضم��ن المواصفات المحددة 
بق��رار ص��ادر عن وزي��ر االقتصاد، وهي أقم��اح معقمة 
خالية م��ن أي إصابة حش��رية، وكانت المطاحن س��ابقًا 
ترفض اس��تالم دفعات من القمح بحجة عدم استيفائها 
الشروط المطلوبة، بينما كانت صفات الخلطة المعتمدة 
للرغيف، تضمن %50 من القمح الطري الس��وري، و25% 
من القاسي الس��وري، و%25 من الطري المستورد، كما 
يج��ب أال تزيد نس��بة الش��وائب اإلجمالية فيه��ا عن 7%، 

وأن تك��ون درجة رطوب��ة األقماح المخم��رة من 5.15 - 
5.16، وأن تكون درجة لون الدقيق من 5 إلى 10 درجات 
ضوئية ونسبة استخراج الدقيق ال تقل عن %80، و 20% 
نواتج غربلة ونخالة، أما درجة النعومة )نس��بة التحبب( 

يجب أال تقل عن 85%". 
وأضاف: "اختلف الحال تمامًا اليوم، بعد س��يطرة عناصر 
م��ن األم��ن والجي��ش عل��ى المطاح��ن واألف��ران بحجة 
مراقب��ة خط��وط اإلنت��اج ومن��ع التهري��ب أو الغش في 
الم��واد. عناصر النظام يس��تلمون الطحي��ن ويفرضون 
على أصحاب األفران أخذه قس��رًا تح��ت طائلة االعتقال! 
والطحي��ن المس��لَّم للمخاب��ز بعي��دًا ع��ن صف��ات اللون 
والرائحة غير صالح لالستخدام البشري؛ فوَْفقًا لقوانين 
الوزارة يسمح بوجود شعرة واحدة من "نتانة القوارض" 
لكل س��بعين غرام م��ن الدقيق، والش��عرة وحدة قياس 
مخبري��ة يس��تحيل رؤيته��ا بالعي��ن المج��ردة وفي حال 
وجوده��ا تتكفل مناعة جس��م اإلنس��ان بمحاربتها، أما 
في ح��ال رؤية فض��الت القوارض ف��ي الرغيف كما هو 
الحال في حماه اليوم فنحن أمام رغيفٍ مسموم ال يجوز 

استهالكه". 
غي��ث، مناوب ف��ي أحد مخابز المدينة رفض ذكر اس��مه 
الكامل ألسباب أمنية قال: "الطحين الموزع على األفران 
فاس��د وكان مع��دًا لإلت��الف، ونح��ن نُل��زَم باس��تالمه 
باإلك��راه وتح��ت تهديد الس��الح أحيانًا؛ فالنظ��ام توقف 

عن توزيع الطحين األبيض منذ أش��هر، واليوم نش��تري 
بعض الطحين من السوق السوداء ونخلطه مع الطحين 

الموجود لنتمكن من عجنه". 
)أم أحم��د( ربة منزل من المدينة تق��ول أيضًا: "الرغيف 
الي��وم أس��وأ من خب��ز الثمانينيات، إذ بات يش��كل خطرًا 
على أطفالنا، لقد توقفت عن ش��رائه نهائيًا، واستعضت 
عن��ه بالخبز الس��ياحي، نحن نس��تطيع أن نحضر الخبز 
الس��ياحي ولكن غيرنا ال يس��تطيع تأمين��ه ويضطر إلى 

أكل الخبز األسمر". 
ف��ي المحصل��ة أزم��ة الرغي��ف مس��تمرة، وبينم��ا يلجأ 
الق��ادرون إل��ى الرغي��ف الس��ياحي يحت��ال األق��ل حظًا 
ويش��ترون الطحين األبي��ض، لتعود النس��وة إلى الخبز 
ف��ي البيت، أم��ا الغالبية فتس��تمر معاناتها م��ع الرغيف 

المسموم كما يسميه الحمويون. 

معلمات ومتعلمات
جهود فردية تبذلها ن�شاء 

حلب ملحو الأمية
سوريتنا - حلب - مصطفى حسين

لي��س تكليفًا وال دعمًا من أحد... ما يس��تقدم 
نس��اًء أمياتٍ ليتعلمْنَ من جديد في حلب هو 
وعيهن بأهمية ذلك، وإيجادهن ما أردْنَه في 

قسم محو األمية.
كوث��ر )مدي��رة مدرس��ة افتتح��ت ف��ي جام��ع 
المق��داد بن األس��ود(، تتحدَّث لس��وريتنا عن 
انط��الق فك��رة مح��و األمي��ة وتق��ول: "بدأنا 
مشروع التعليم بثالث معلمات متطوعات، كان 
هدفنا مواصلة تعليم أطفال تركوا مدارسَهم 
بس��بب القص��ف، لكنَّ��ا أضْفنا قبل ش��هرين 
قسم مكافحة األمية، بعدما أخبرتْنا والدة أحد 
التالمي��ذ عن رغبتها بتعلُّم الق��راءة والكتابة، 
ل��م نتوقع حينه��ا هذا اإلقب��ال! ونح��نُ نعلِّم 
اليوم ستين امرأة تجاوز معظمهن الخمسين. 
أصبح��تْ مكافحُة األميَّة ضرورًة حتميَّة لبناء 
مجتمعاتن��ا، وااللتح��اق بمراك��ز مح��و األمية 

واجبٌ على كل األميين".
اكتس��اب مهارات جديدة، والرغب��ة في تعليم 
أبنائه��ن، وق��راءُة الق��رآن ربم��ا كان اله��دفَ 
األوض��حَ الذي س��عيْنَ إلي��ه، تقول عائش��ة 
)45 عام��ًا(: "أرغ��ب في تعليم أبنائي األش��ياَء 
االس��تعانة  إل��ى  ��ر  ُأضطَّ أن  دون  البس��يطَة، 
بأحد، أودُّ أن أق��رأ القرآن، وأفهم جيدًا معاني 
كلمات��ه". وقد ال يتوقف األم��ر عند هذا الحدِّ، 
ف� )أم محمد( تطمحُ إلى تعلُّم مبادئ الحس��اب 

بعد تعلُّمها القراءة والكتابة.
وأش��ارت راني��ا )إحدى معلم��ات مح��و األمية( 
إل��ى جاهزي��ة كبيرة تبديه��ا المتعلم��ات أثناء 
الدروس، وقالت لس��وريتنا: "عندما نتعلم في 
وق��ت متأخ��ر تكون خاليان��ا الدماغي��ة بحاجة 
إلى تنش��يط، وما يفاجئني هو ارتفاع مستوى 
المتعلمات ومواظبتهن عل��ى حضور الدروس 

رغم مشاغلهن! وهذا أمرٌ عظيم بحد ذاته!
لق��د أثبتْ��نَ ل��ي أن التعل��م ال يق��ف عند حد 
العمر، والعمر ال توقفه الش��يخوخة في تغيير 

الذات واالرتقاء بها نحو األفضل".

سوريتنا - القامشلي - جوان تتر
"نعيش منذ اندالع الثورة كابوس انخفاض أسعار العمالت 
األجنبيّ��ة وارتفاعها؛ فأس��عار البضائع مرهون��ة بارتفاع 
س��عر الدوالر والي��ورو أو انخفاضهما، وقد تختلف في يوم 
واح��د. هذا يربكن��ا ماليًا، فنحن نش��تري ونبي��ع البضاعة 

وَْفق سعر معين مرتبط بقيمة الدوالر اليومي". 
هك��ذا يبدأ محمد الخض��ر حديثه لس��وريتنا، وهو صاحب 
محل لبي��ع موادَّ غذائي��ة بالجملة في مدينة القامش��لي، 
الت��ي ش��هدت مؤخرًا ارتفاعًا قياس��يًا ألس��عار ال��دوالر؛ إذ 
وصل س��عر صرفه األس��بوع الماضي إلى نحو 300 ليرة، 
بينما وصل س��عر مبيع اليورو إلى 320 ليرة، وسط غضب 
المواطني��ن وع��دم قدرته��م على فعل ش��يء إزاء تالعب 
القائمي��ن عل��ى الس��لطة في الحس��كة بأس��عار العمالت 
األجنبية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أس��عار البضائع والمواد 

الغذائية كافة. 
تس��وء األوضاع االقتصادي��ة في مدن محافظة الحس��كة 
يوميًا بس��بب أوض��اع الح��رب، ويأتي التعامل م��ع الدوالر 
ليزيد مش��كلة المواطن والتاجر؛ فيشتري األخير بضائعه 
ً فرقَ  بالعملة األجنبية ويبيعها بالليرة الس��ورية مُستغالَّ

العملة. 
م��ن جهة أخرى يق��ول التاجر خيرو محمد لس��وريتنا: "نحن 
مرهون��ون بأس��عار العمل��ة األجنبي��ة، أن��ا تاج��ر لألجه��زة 
الكهربائي��ة وأضط��ر لش��رائها م��ن التج��ار الكب��ار بالعملة 
األجنبية، لكنها ترتفع بش��كٍل جنوني يومي��ًا، وهو ما يرفع 
أسعار األجهزة، وال نملك أي طريقة لخفضها درءًا للخسارة". 

وحول انعكاس ارتفاع أسعار العمالت األجنبية يقول دلجار 
س��يدو: "هذا األمر يؤثِّر على حياتن��ا ووضعنا االقتصادي؛ 
فارتفاع أسعار المواد يكون مرهونًا بمسألة ارتفاع أسعار 
ال��دوالر، األمر الذي يجعل الصادر أكث��ر بكثير من الوارد، 
بل إن ذلك يؤثر على حالتنا النفس��ية، كوني سأقصِّر في 

تقديم وتوفير متطلبات عائلتي وأطفالي". 
أما أس��امة قاس��م فيرى أن: "لمس��ألة التعام��ل بالعمالت 
األجنبية تأثير كبير، أضف إلى ذلك ش��عوري باالس��تغالل 
م��ن قِبَ��ل أصح��اب المح��الِّ التجاري��ة في ظ��ل رفعهم 

المستمر لألسعار". 
جودي حس��ين - وه��و بائع جملة للم��واد الغذائية - يقول 
لس��وريتنا أيضًا: "من��ذ أوائل العام الجاري والليرة تش��هد 
عدم استقرار أمام العمالت األجنبية، وهو ما أدى إلى حالة 
من عدم االس��تقرار في أس��عار الس��لع، كما أننا نصطدم 
مع المواطنين في مس��ألة الش��كوى المستمرة من ارتفاع 
األس��عار المفاجئ، وبخاص��ة حينما يتدخ��ل بعض التجار 

ويستغلون ذلك". 
تعاني العوائ��ل ذات الدخل المحدود ومن تتس��لم رواتبها 
بالليرة - وهي تشكل النسبة العظمى من سكان الحسكة 
- من ارتفاع أسعار العملة األجنبية؛ فالمواطن ال يستطيع 
تأمين مس��تلزماته اليوميَّة في ظل عدم اس��تقرار أسعار 
العم��الت األجنبية، وانع��دام الرقيب عل��ى محاربة الغالء، 
وهو ما يتيح فرصة أمام تجار الحروب والس��وق الس��وداء 

للتالعب باألسعار. 

سوريتنا برس
يقام في السادس من الشهر الجاري في إمارة دبي، المزاد الفني الخيري 
)فنان��ون من أجل س��وريا(، ويعود ريعه ألطفال س��وريا ف��ي المخيمات، 
ويضم الم��زاد ما يقارب 200 لوحة فنية أنجزه��ا مجموعة من الفنانين 
ح��ول العالم، بمبادرة م��ن الفنانة اإلماراتية )فاطمة لوتاه( وبمش��اركة 

فنانين من الوطن العربي والعالم. 
ويحت��وي المزاد على مجموع��ة من اللوحات المختارة ألس��ماء مهمة من 
الفناني��ن الع��رب واألجانب، الذين ب��ادروا من طرفه��م بالتبرع من أجل 
الهدف الخيري في تظاهرة فنية إنس��انية؛ حيث سيعود ريع تلك اللوحات 
وتذاكر الحفل لدعم األطفال في مخيمات الالجئين السوريين عن طريق 

الهالل األحمر اإلماراتي. 
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النفط قبل الثورة
تت��وزع حق��ول النف��ط في س��وريا على 
ثالثة مواقع أساسية: األولى في شمالي 
شرقي البالد في الس��ويدية والرميالن. 
والثاني��ة ف��ي حوض الف��رات في حقلي 
عمر والتيم، حيث يقع أكبر مخزن للنفط 
الخفي��ف. والثالث��ة ف��ي مس��احات بادية 
الش��ام. وف��ي البالد محطت��ان للتصفية 
في كل من حم��ص وبانياس التي تعبر 

إليها خطوط أنابيب النفط العراقي. 
التس��عينيات  وبداي��ة  الثمانيني��ات  ف��ي 
ع��ام  ليش��كل  النف��ط  إنت��اج  تصاع��د 
ص��ادرات  م��ن   %  60 حوال��ي  1994م 
الدولة الس��ورية دون أن ينعكس ارتفاع 
الص��ادرات عل��ى الواق��ع االقتصادي في 
س��وريا! وال ب��د م��ن اإلش��ارة هن��ا إلى 
أن المظه��ر االقتص��ادي الع��ام في عهد 
األس��د األب كان م��رآًة للواقع السياس��ي 
المتمث��ل بمركزي��ة مفرط��ة، من خالل 
نظام اقتص��ادي تدخُّلي تق��وده الدولة 
م��ن خالل التخطي��ط وإحالل ال��واردات، 
وتأمي��م الممتلكات الخاص��ة والخارجية، 

وعقدٍ اجتماعي هجين توفر فيه الدولة 
أبسط الخدمات مقابل تنازل األفراد عن 

حقوقهم وحرياتهم بشكٍل كامل. 
م��ع مرور الوقت خلق احتكار حزب البعث 
للس��لطة ف��ي كل القطاع��ات منظومًة 
من المصالح والفس��اد أدت - على الرغم 
من معدالت النم��و التصاعدي لالقتصاد 
الس��وري من��ذ االس��تقالل - إل��ى ركود 
اقتص��ادي وأزمة معيش��ية ش��ديدة في 
فت��رة الثمانيني��ات وبدأت األس��ئلة تدور 
ع��ن المخ��زون أو االحتياط��ي النفط��ي 
في سوريا؟ األس��ئلة الممنوعة في عهد 

األسد. 
خ��الل عه��دي األس��د األب واالب��ن بقي 
النفط الس��وري م��ن مخصصات القصر 
الجمه��وري وبقي القط��اع النفطي أكثر 
الش��عب  يس��مع  غموض��ًا،  القطاع��ات 
الس��وري ع��ن ارتف��اع مع��دالت انتاج��ه 
أوج��ه  أو  الكمي��ة  معرف��ة  دون  فق��ط 
الصرف! وبقي حكرًا على األس��د يوزعه 
عل��ى محازبي��ه وحاش��يته ويس��تخدمه 
لش��راء الوالءات؛ حتى أنه أعطى شركة 

أوكس��دنتال األمريكية حق��وق التنقيب 
ع��ن النف��ط داخل س��وريا في مس��احة 
تزيد على مساحة لبنان وذلك أثناء لقائه 
التاريخ��ي بالرئي��س األمريكي األس��بق 
بي��ل كلينت��ون في جني��ف؛ حي��ث أعلن 
الطرف��ان حينها أن اللق��اء بين كلينتون 
واألس��د م��ن أج��ل الس��الم، فتبي��ن أنه 
بترتيب من ش��ركة أوكس��دنتال للنفط 
للحص��ول عل��ى امتي��ازات ف��ي س��وريا 
مقاب��ل دع��م أمريك��ي لتس��ليم الحكم 

البن حافظ األسد بشار. 
وفي تقرير س��ابق "للش��بكة الس��ورية 
م��ن  ع��دد  أك��د  اإلنس��ان"  لحق��وق 
المسؤولين المنش��قين عن نظام األسد 
بأن عائدات النفط بلغت بحسب التقرير 
اإلحصائي للطاقة العالمية الذي تصدره 
ش��ركة "بي ب��ي " قراب��ة ال���� 385 ألف 
برمي��ل يوميًا في عام 2010م، وتصرف 
تلك العائدات ما بين مصاريف شخصية 
ترفيهي��ة، ويخصص ج��زء منها لتمويل 

الميليشيات التابعة لألسر الحاكمة. 
على الرغم من أن س��وريا ال تعوم على 

بحي��رة م��ن النفط كم��ا ي��روَّج إعالميًا 
إال أن إنتاجه��ا ع��ام 2010م بل��غ 0.5% 
من إنت��اج النف��ط العالمي، كم��ا ُقدِّرت 
احتياطيات س��ورية من النف��ط بحوالي 
2.5 ملي��ار برمي��ل، والت��ي تمث��ل 0.2% 
م��ن إجمالي االحتياطيات العالمية، وهي 
تقارب احتياطيات المملكة المتحدة التي 

تقدر ب� 2.8 مليار برميل. 
منذ أواس��ط والية األس��د االب��ن األولى 
ب��دأ الحديث عن اقتصاد م��ا بعد النفط، 
وف��ي خطاب أم��ام مجلس الش��عب ذكر 
األس��د االب��ن الموض��وع صراح��ًة، وتم 
اإلعالن عن ت��آكل الثروة النفطية للبالد 
دون  2025م  ع��ام  نهائي��ًا  ونضوبه��ا 
أن يستش��عر المواط��ن وجوده��ا أصاًل! 
وصاح��ب التراج��ع في اإلنت��اج زيادٌة في 
االس��تهالك بحك��م التضخ��م والتط��ور 
الصناعي؛ بحيث وصل إنتاج النفط عام 
2010م إل��ى 380 أل��ف برميل نفط في 
اليوم بينم��ا يتزايد االس��تهالك المحلي 
ووص��ل حتى 340 أل��ف برميل نفط في 
الي��وم فقط، وهو ما أدى لتآكل الفائض 

سوريتنا - ياسر مرزوق

عل��ى الرغ��م من أن س��وريا منحت امتيازاته��ا النفطية األولى للش��ركات 
األجنبية "شركة عراقية" عام 1930م إال أنها لم تظهر كدولة منتجة للنفط 
حتى نهايات عام 1960م، وتصاعدت مداخيلها من الس��لعة االستراتيجية 
مع ارتفاع أس��عار النفط عالميًا أوائل عام 1970م، كما حصلت سوريا على 
إي��رادات عالية من خالل الرس��وم المفروضة على خط��وط النفط المارة 
م��ن أراضيها مثل التابالين القادم من المملكة العربية الس��عودية وخط 

أنابيب كركوك – بانياس القادم من العراق. 
وأول اكتشاف ذي جدوى اقتصادية للنفط كان عام 1956م في حقل "قره 
شوك" شمال ش��رق البلد على يد شركة نفط أمريكية، تبعه عام 1959م 

اكتشاف حقل السويدية على بُعْد 15 كم جنوب حقل قره شوك. 

في عام 1964م أممت الحكومة الس��ورية صناعة النفط، وبدأت الش��ركة 
العامة للنفط بمس��اعدة خبراء من االتحاد الس��وفييتي س��ابقًا باس��تثمار 
حقلي قره ش��وك والس��ويدية، وتواصل إنتاجهما حتى عام 1980م، وبعد 
االنته��اء من خط أنابيب طوله 663 كم لنق��ل النفط إلى طرطوس على 

ساحل المتوسط عام 1986م دخلت سوريا نادي المصدرين.
بينم��ا ش��هدت األعوام الممت��دة من ع��ام 1970م وحت��ى 1977م أهم 
االكتش��افات النفطية في حقل الرميالن، وبدأت الدراس��ات العلمية تتواتر 
ع��ن وجود كمي��ات كبيرة من النفط الخ��ام في الجزيرة الس��ورية والبحر 

المتوسط بشكٍل خاص. 

نفط �شوريا
من �شواد النظام اإىل �شواد داع�ش
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كشفت مصادر داخل حكومة 
النظام عن موافقة مجلس 
الوزراء على إجراء عقود حماية 
لمنشآت وخطوط نقل النفط 
الخام والمشتقات النفطية 
وقوافل نقل النفط وتشكيل 
لجنة وزارية، وتمرير قرار 
عقود مع شركات أمنية خاصة 
رُخِّصت لحماية خطوط 
النفط والمشتقات بحيث 
تشارك هذه الشركات بحصة 
تقدَّر 5 % من إيرادات ما يمر 
من نفط. 

ووصل حتى 40 – 50 ألف برميل في اليوم، مقارنًة بالفائض 
في أواخر التس��عينات ال��ذي ُقدِّر بنحو 400 أل��ف برميل في 
اليوم، وكان هذا الفائض مرشحًا للتآكل السريع عام 2011م 

بغض النظر عن اندالع الثورة. 

خريطة النفط بعد الثورة: 
م��ع بدايات الع��ام الثاني للثورة حلت كارث��ة متعددة الجوانب 
بالقط��اع النفطي في س��وريا، امتدت لتش��مل حقول النفط 
واألنابيب وخط��وط النقل، ولم تنجح العقوب��ات االقتصادية 
المفروضة على النظام في وقف نزيف النفط المس��تمر حتى 

يومنا هذا. 
بات��ت الفوض��ى والهدر عنوان��ًا للقطاع النفطي في س��وريا؛ 
فوفقًا للتقرير الصادر عن المرصد الس��وري لحقوق اإلنسان 
تح��ت عن��وان "دير الزور… ش��يوخ النف��ط"، وثَّ��ق فيه حالة 
فوض��ى النف��ط في دي��ر ال��زور؛ فحق��ول الغاز تت��وزع على 
تس��ع نق��اط يتبع لها عدد كبي��ر من اآلبار الت��ي تضخ النفط 
بنس��ب متفاوتة، وتسيطر عليها عدة جهات تتوزع بين الهيئة 
الش��رعية المركزي��ة الت��ي تض��م "جبه��ة النص��رة واأللوية 
والكتائ��ب المبايع��ة لها، وجيش اإلس��الم واأللوي��ة والكتائب 
المبايعة، ومجموعات عش��ائر مسلحة"، األمر الذي وصل إلى 
حد تسمية بعض اآلبار بأسماء العشائر التي تسيطر عليها. 

حاليًا ومع استمرار المعارك وتوسع تنظيم الدولة في سورية 
على حساب المعارضة المس��لحة بات النفط السوري مقسمًا 
بين تنظيم الدولة والقوات الكردية والنسبة األكبر للتنظيم، 
في حين انحس��رت س��يطرة النظ��ام لتقتصر عل��ى مصافي 
النفط فقط، حتى أنابي��ب النفط وخطوط النقل بات النظام 
عاج��زًا عن حمايتها؛ حيث كش��فت مصادر من داخل الحكومة 
السورية عن موافقة مجلس الوزراء من حيث المبدأ على إجراء 
عقود حماية لمنش��آت وخطوط نقل النفط الخام والمشتقات 
النفطية وقوافل نقل النفط وتش��كيل لجنة وزارية، وتمرير 
قرار عقود مع الش��ركات األمنية الخاصة التابعة لميليش��يات 
الش��بيحة والت��ي رُخِّصت منذ أكثر من ع��ام لحماية خطوط 
النفط والمشتقات بحيث تشارك هذه الشركات بحصة تقدَّر 

5 % من إيرادات ما يمر من نفط. 

�شركة نفط كردية:
بع��د أن س��يطرت ق��وات حماية الش��عب الكردية عل��ى حقول 
الرمي��الن أغ��زر حقول النفط في س��وريا بعد معارك شرس��ة 
خاضته��ا مع جبهة النصرة أواًل ثم تنظيم داعش الحقًا، أعلنت 
ف��ي نهايات الع��ام الماضي تأس��يس ش��ركة "TEV - DE" أي 
 ،"KSC" �ش��ركة توزيع محروقات الجزيرة المعروفة اختصارًا ب
لتحل محل ش��ركة س��ادكوب التي كانت تش��رف على عمليات 

تكرير وتوزيع مشتقات النفط. 
الش��ركة المذكورة باش��رت مهامه��ا في جلب مص��افٍ جديدة 
م��ن إقليم كردس��تان الع��راق إل��ى منطقة "تل الع��دس" في 
المالكية وبدأت بعمليات اس��تخراج النفط كبديل عن الوسائل 
البدائي��ة التي كانت متبعة زمن س��يطرة جبهة النصرة، وتنتج 
ه��ذه المصف��اة ما يق��ارب 400 أل��ف ليتر م��ن م��ادة المازوت 
يومي��ًا إضافة إلى 150 ألف ليتر من م��ادة البنزين، وتوزع في 

مناطق السيطرة الكردية بأسعار شبه رمزية، وسط تساؤالت 
مش��روعة عن الحق في اس��تنزاف موارد وطني��ة لفئة محددة 

طمعًا بكسب والء الحاضنة الشعبية الكردية. 

تنظيم الدولة:
تنظي��م الدولة وبحس��ب الخريطة التي نش��رها مؤخرًا مكتب 
المعلومات الجغرافية ف��ي وزارة االتصاالت والنقل والصناعة، 
بالتنس��يق م��ع وزارة الطاقة والث��روة المعدنية ف��ي الحكومة 
السورية المؤقتة، يس��يطر على جميع حقول النفط في البالد 
باس��تثناء حقل الش��اعر الذي تس��يطر عليه قوات النظام وهو 
خاض��ع دائمًا لعمليات كر وفر بي��ن الطرفين، وحقول الرميالن 

الخاضعة لوحدات حماية الشعب الكردية كما ذكرنا سابقًا. 
يعتم��د تنظي��م الدولة عل��ى النفط كم��ورد رئيس��ي لتمويل 
نش��اطاته العس��كرية واإلعالمي��ة والتقنية وهو يق��وم ببيعه 
لتج��ار الحرب الموجودين ف��ي المناطق الش��رقية خاصًة أبناء 
العش��ائر التي يرغب التنظيم بكس��ب حيادها على األقل، كما 
يهرِّب بعضًا من إنتاجه إلى تركيا عبر سماسرة الحرب أيضًا. 

إال أن النظام الس��وري يبقى المش��تري األول لنفط داعش في 
صفق��اتٍ كثر الحديث عنه��ا إعالميًا، ولعل آخره��ا ما صرح به 
جيش اإلس��الم عن نتائج التحقيقات مع قائد جيش الوفاء "أبو 
س��ليمان الديري" الذي قبض��ت عليه المعارضة المس��لحة منذ 
أيام في دوما حيث أكدت التحقيقات معه عن اتصاالت مباش��رة 
كان��ت تجري بين أف��راد في جيش الوف��اء وعناصر من تنظيم 
داعش، وكانت تجارة النفط أهم محاور االتصال؛ إذ تم االتفاق 
بي��ن النظام وداعش عل��ى بيع النفط من قب��ل داعش بالليرة 

السورية وعدم تعاملهم 
ما  عكس  على  بالدوالر 
في  داع��ش  به  يتعامل 
ال��ع��راق، وه��ذا م��ا ثبت 
التنظيم  إن  حيث  فعاًل 
كافة  بتسليم  ي��ق��وم 
في  رواتبهم  عناصره 
بالليرة  السوري  الشمال 

السورية. 
االتحاد  أن  أيضًا  يذكر 
الشهر  فرض  األوروبي 
ال��م��اض��ي ع��ق��وب��اتٍ 
ع��ل��ى رج���ل األع��م��ال 
ال�����س�����وري "ج�����ورج 
ح��س��وان��ي" الت��ه��ام��ه 
لشراء  كوسيط  بالعمل 
النظام  لصالح  النفط 
تنظيم  م��ن  ال��س��وري 
الدولة من خالل شركة 
تشغل  التي   HESCO
محطة للغاز في مدينة 
تحت  الواقعة  الطبقة 
الدولة  تنظيم  سيطرة 

اإلسالمية. 

ثروات الأر�ش 
ال�شورية

أرض��ًا خصب��ة  الس��ورية  تعتب��ر األرض 
البت��رول  ويش��كل  الباطني��ة،  بالخي��رات 
الفوس��فات،  الم��وارد، يلي��ه  أه��م تل��ك 
فالملح الصخري والجص واإلس��فلت، كما 
تحت��وي العديد م��ن الم��وارد الهامة التي 
تس��تخدم كم��واد أولي��ة ف��ي الصناع��ات 
كالمارن )صخر طيني كلس��ي(، والغضار 
والرمال والصخور بأنواعها الكلسية منها 
والبازلتي��ة، وغيره��ا كثي��ر م��ن الثروات 

الباطنية.

النفط:
تنتج س��وريا ما يقارب ال� 400 ألف برميل 
من النفط يوميًا حس��ب إحصائية األوبك 
لع��ام 2011م، وال��ذي يترك��ز إنتاجه في 
الشمال الش��رقي من س��وريا، الواقع في 
معظمه حاليًا تحت سيطرة تنظيم الدولة. 

الفو�شفات:
يعتب��ر الفوس��فات أح��د أه��م المع��ادن 
التي تس��تخرَج في س��وريا، حيث يتركز 
وجوده ف��ي السلس��لة التدمري��ة والجزء 
الش��مالي م��ن جب��ال الس��احل، وتعتب��ر 
الش��رقية وخنيفي��س ووادي الرخيم من 
أهم أماكن استخراجه في سوريا، ويقدر 
إنت��اج الفوس��فات ف��ي س��وريا بحس��ب 
التقرير السنوي الصادر عن وزارة النفط 
والث��روة المعدنية للنظام الس��وري بنحو 
1234 طن، يص��دَّر معظمه خارج البالد؛ 
حيث يس��تخدم في العديد من الصناعات 

الكيميائية وفي إنتاج األسمدة.

امللح ال�شخري:
يق��در االحتياط��ي م��ن المل��ح الصخري 
بنح��و 110 ميلون طن، بحس��ب التقرير 
الس��ابق لوزارة النفط والثروات المعدنية 
الس��ورية، إال أن إنتاج��ه قد توق��ف حاليًا 
بس��بب خروج مناطق اإلنتاج عن سيطرة 
النظام الس��وري؛ حيث تصادف توضعات 
الملح في المنطقة الش��مالية والشمالية 
الش��رقية من س��وريا، وتعتب��ر دير الزور 
ومنطقة الجبول في حلب من أهم مراكز 
إنتاج الملح الصخري، والتي كانت تغطي 
حاجات البالد من المادة الخام للملح، لكن 
ما تمر به الب��الد حاليًا من ظروف الصراع 
الجاري والذي أخرج عددًا كبيرًا من معامل 
مدينة حلب عن اإلنتاج، وهو ما دفع وزارة 
االقتصاد الس��ورية لشراء الملح الصخري 
من األدرن بضعف الثمن الستمرار عميلة 

اإلنتاج.

الإ�شفلت:
ف��ي  رئيس��ي  بش��كل  اإلس��فلت  ينت��ج 
مناط��ق الكفري��ة ف��ي ري��ف الالذقي��ة، 
ومنطق��ة البش��ري ف��ي دير ال��زور، حيث 
يق��در االحتياط��ي العام فيهم��ا بنحو 88 
مليون طن، يس��تخدم اإلسفلت في تعبيد 

الطرقات وإنتاج مواد خاصة للبناء.
احلديد: 

االحتياط��ي العام: 110 ملي��ون طن، توجد 
في الزبداني، جبال الساحل، تدمر.

الكروم: 
االحتياط��ي الع��ام: 20 ألف ط��ن، توجد في 

منطقة البسيط - الالذقية.
املنغنيز:

االحتياط��ي الع��ام: 20 ألف ط��ن، توجد في 
منطقة البسيط - الالذقية.
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صرح وزير الخارجية البريطاني السابق 
"ديفي��د مليباند" الذي يترأس حاليًا لجنة 
مجل��س اإلنق��اذ الدولية قائاًل: "س��وريا 
دخلت ف��ي عصر الظ��الم"، حي��ث أعلن 
تجمع "مع س��وريا" الذي يضم ما يقارب 
130 منظمة إنسانية وحقوقية، في أذار 
الماضي أن سوريا تعيش في ظالم شبه 
تام بنس��بة بلغ��ت %83 منذ ب��دء الثورة 
الش��عبية ضد نظام الحكم التي تحولت 
إل��ى حرب ش��املة في البالد. واس��تندت 
الدراس��ة إل��ى ص��ور التقط��ت باألقمار 
ووه��ان  جامع��ة  أعدته��ا  االصطناعي��ة 
في الصين؛ حيث نش��ر التجم��ع أن أكثر 
المناط��ق تضررًا ه��ي مدينة حلب، فقد 
بلغت نسبة األضواء المطفأة لياًل حوالي 
%97، تلته��ا مدين��ة الرقة التي يس��يطر 
عليها تنظيم الدولة، بنسبة %96، وكانت 
مدينة دمشق التي يسيطر النظام على 
أغل��ب أحيائه��ا تعاني االنخف��اض األقل 

في الطاقة الكهربائية بنسبة 33%. 
وأوض��ح أح��د العلم��اء القائمي��ن عل��ى 
الدراس��ة أن تلك الص��ور الملتقطة من 
عل��ى بعد 800 كم فوق األرض تس��اعد 
الس��وريين  ومخ��اوف  آالم  فه��م  عل��ى 

العاديين يوميًا. 

اأرقام عن الكهرباء: 
أصدرت وزارة الكهرباء السورية التقرير 
اإلحصائي الس��نوي لعام 2011م، حيث 
أفاد ب��أن إنت��اج الطاق��ة الكهربائية بلغ 
50 ملي��ار كيلو واط س��اعي خ��الل عام 

2011م، بينم��ا صرح نصوح سمس��مية 
مدي��ر ع��ام مؤسس��ة النقل ف��ي وزارة 
الس��ورية  الصح��ف  إلح��دى  الكهرب��اء 
بانخف��اض حج��م اإلنتاج إل��ى 22 مليار 
كيلو واط س��اعي في عام 2014م، هذا 
يعني انخفاضًا بنسبة %56 مقارنة بعام 

 .2011
بينم��ا أص��درت مجموعة عم��ل اقتصاد 
س��وريا تقريرًا س��ابقًا نبه��ت من خالله 
إلى أن نس��بة الهدر في قط��اع الكهرباء 
في سوريا قد يصل إلى %40 في بعض 
المناطق، وعَزَت ذلك إلى وجود شبكات 
قديمة وحديثة متدنية المواصفات؛ حيث 
قدرت قيمة الهدر في الطاقة الكهربائية 
عام 2013م بنحو ملياري دوالر س��نويًا، 
مشيرًة إلى أن سوء االستخدام والترشيد 
للطاقة الكهربائية يلع��ب دورًا هامًا في 

كمية الطاقة المهدورة. 

اخلريطة الكهربائية:
س��د الف��رات ف��ي الرق��ة الواق��ع حاليًا 
تحت س��يطرة تنظي��م الدولة "داعش"، 
يعتب��ر من أه��م مصادر تولي��د الطاقة 
الكهربائية في سورية عمومًا والشمال 
السوري خصوصًا. استطاعت "سوريتنا" 
التح��دث إلى أح��د العاملين في الس��د، 
والذي فضل عدم الكش��ف عن اس��مه، 
قائ��اًل: "إنت��اج س��د الفرات م��ن الطاقة 
ميغ��ا   1000 إل��ى  يص��ل  الكهربائي��ة 
واط، وتع��دُّ هذه الكمية كافية لتغطية 
مناطق الش��مال الش��رقي من س��وريا 

كامل��ة، إضافة إلى أج��زاء من المنطقة 
الوس��طى، فمحافظة الرقة والحس��كة 
ودير الزور تعتمد في تأمين احتياجاتها 
من التيار الكهربائي على الس��د بشكل 
أساس��ي، أما ريف حلب الشرقي فيمكن 
ربط��ه بالمحط��ة الحراري��ة ف��ي حلب 
الواقعة تحت س��يطرة التنظيم. أما عن 
س��اعات التقني��ن التي تص��ل حتى 22 
س��اعة في مدينة الرق��ة، فهو واقع غير 
مبرر م��ن الناحي��ة التقني��ة؛ ألن حاجة 
المحافظ��ة ال تتجاوز 120 ميغا واط في 

أقصى أوقات الذروة". 
تاب��ع قائ��اًل: "إن العش��وائية والفس��اد 
في إدارة الس��د وعدم االهتمام بروافد 
الصحي��ح،  التقن��ي  بالش��كل  البحي��رة 
ل��ري  البحي��رة  م��ن  أقني��ة  واس��تجرار 
أراضي أمالك الدولة التي س��يطر عليها 
بعض المتنفذين في التنظيم، أدى إلى 
انخفاض منسوب المياه في السد، وهو 
ما أثر بشكل س��لبي على توليد الطاقة 
فيه، ولكن نس��بة هذا التأثير ال تتجاوز 
%20؛ أي أن الس��د م��ا زال يعمل بحدود 

75 - %80 من طاقته اإلنتاجية". 
أما في الجنوب السوري فهنالك عدد من 
المحطات، منها محطة تشرين الحرارية 
جنوب ش��رق دمش��ق وغيره��ا الكثير، 
وهي تعتمد بش��كل أساسي على الغاز 
والفي��ول؛ غي��ر أن األزمة الت��ي تعاني 
منه��ا البالد حال��ت دون إمكاني��ة توفير 
الوقود الالزم لتشغيلها بشكل مستمر. 

حلول بديلة: 
ل��م يق��ف الس��وريون عند لع��ن الظالم 
فقط، بل حاولوا بدءًا إشعال شمعة، ثم 
انتقل��وا من لمبة الكاز، ث��م إلى مولدات 
البنزي��ن الصغيرة التي أصبحت تش��كل 
عبئًا كبيرًا مع ارتفاع أس��عار المحروقات 
إلى 250 ليرة وسطيًا للتر البنزين، حتى 
وصل��وا ف��ي نهاي��ة المطاف لالس��تعانة 
بمح��ركات الدي��زل الكبي��رة "األمبيرات" 
الت��ي أصبح��ت مهنة لها أص��ول وقواعد 

ونظام محدد كباقي المهن. 
أبو زياد مالك أول محرك ديزل في الرقة 
تحدث إل��ى س��وريتنا: "م��ع ذاك الظالم 
الذي يخيم على حيِّنا لياًل، كان مش��روع 
تل��ك المولدة قد نضج ف��ي مخيلتي بعد 
أن ش��اهدت تقريرًا عن تل��ك المحركات 
م��ن مدينة حل��ب، فقمت بش��راء محرك 
باس��تطاعة 25 كفا، استطعت من خالله 
تزويد منزلي ومن��ازل الجيران في حيِّنا 
س��وري  لي��رة   200 بس��عر  بالكهرب��اء 

لألمبير الواحد أسبوعيًا". 
بينما تحدث عمرو - وهو مواطن سوري 
يقطن أحد أحياء مدينة حلب في القسم 
"قم��ت   :- النظ��ام  لس��يطرة  الخاض��ع 
باستجرار 5 أمبير من المولدة الموجودة 
ف��ي ش��ارعنا ل��� 8 س��اعات يومي��ًا ف��ي 
منزلي، لك��نَّ قِدَم المحول��ة وتحميَلها 
فوق طاقتها، كان كفياًل بتسبيب أعطال 
كثيرة فيها، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر 
األمبي��ر الواحد حتى 350 ليرة أس��بوعيًا 

في بعض األوقات". 
وفي دراس��ة مستقلة أوضحت أن حوالي 
مليون مول��دة صغيرة وكبيرة دخلت إلى 
س��وريا خالل العامي��ن الس��ابقين، هذا 
واألمبي��ر الواح��د يعتبر كافيًا لتش��غيل 
جه��از التلف��از وعدد م��ن لمب��ات توفير 

الطاقة. 
غير أن ما تنتجه تلك المولدات من عوادم 
ناتجة عن ح��رق الفيول المك��رر، تؤدي 
النتش��ار الكثير من األمراض التنفسية 
محم��ود  الدكت��ور  تح��دث  والعضوي��ة. 
أح��د العامليين ف��ي المج��ال الطبي في 
مدينة حل��ب قائاًل: "يوميًا لدينا كثير من 
المراجعات ألطفال وبالغيين، بش��كايات 
تنفس��ية نتيجة الغازات السامة الصادرة 
ع��ن المول��دات ف��ي األحي��اء، واحت��راق 
القمامة في مكب جس��ر الحج في وسط 

المدينة في جزئها المحرر". 

ع�شر الظالم: 4 
�شنوات بال كهرباء

سوريتنا برس
بات انقطاع الكهرباء في سورية أمرًا 
مألوف��ًا للمواطني��ن عموم��ًا في كل 
أرجاء الب��الد منذ بداية ع��ام 2012، 
ودخ��ول الب��الد ف��ي حالة م��ن عدم 
االس��تقرار نتيج��ة الص��راع الج��اري، 
بعد أن كانت الكهرباء من مس��لمات 

الحياة المتوفرة. 

صورة ملتقطة باألقمار الصناعية توضح المناطق المضاءة في سوريا

2011 2014

دمشق من غوطتها | عدسة سام
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هواء وماء ونفايات: طاقة منزلية
سوريتنا برس

يفتق��ر معظم الس��وريين اليوم لم��وارد الطاقة، وتبلغ الحاجة أش��دَّها في 
المناطق المحاصرة ك� )الغوطة الش��رقية(؛ حيث انتعش��ت االبتكارات بعدما 
اس��تعان األهالي بوس��ائل بديلة لتأمي��ن الطاقة الالزم��ة للتدفئة واإلنارة 

وتشغيل المحركات. 
وأثبتت التجربة العملية فعالية هذه الوسائل في تلبية حاجات المحاصرين، 
ويش��ير مهندس الطاقة محمد حسن إلى أنَّ "معظم هذه الوسائل اعتمدت 
على الطاقة المتجددة التي تمنحنا إياها الطبيعة كالطاقة الشمسية وحركة 

المياه والرياح.
بينم��ا اعتم��د بعضها اآلخر عل��ى توليد طاق��ة بديلة باس��تخدام تفاعالت 

كيميائية أو حيوية. تستخدم دول العالم هذه الطرق في إطار مجاالت معينة 
وباستخدام تقنيات عالية، إال أن السوريين أبدعوا في استعمالها باستخدام 

أدوات بسيطة جدًا". 
ويش��جع حسن على تطوير هذه الوسائل، متوقعًا أن تستمر أزمة عدم توفر 
موارد الطاقة في بيوت السوريين باستمرار األزمة وبعدها بسنوات، مضيفًا 
أن "ه��ذه التج��ارب ال ت��زال بحاجة إل��ى الرعاية، وبتمويل بس��يط وبعض 
الخب��رات يمكنها أن تخ��رج من إطار التجارب الفردية وتتحول إلى مش��اريع 
ل بدياًل جديًا  محليَّة صغيرة، قادرةٍ على توليد الطاقة بمردودٍ أعلى وتشكِّ

لمصادر الطاقة المفقودة". 

طواحني هوائية ونواعري:
أنش��أ المهن��دس الميكانيكي إبراهيم عزَّت باس��تخدام 
صفائح معدنية وبعض األس��الك ومحوِّلة، وبمس��اعدة 
أحد الحدَّادين، أنش��أ طاحونتي هواء في غوطة دمشق، 
بهدف توليد الطاقة الكهربائية الغائبة عن المنطقة منذ 
بدء الحصار. يقول عزَّت لس��وريتنا: "تطلب اختيار ُقْطر 
المروحة وعلوِّها، شهرًا كاماًل من التجارب، ليتناسبا مع 
س��رعة الرياح ف��ي المنطقة، فضاًل عن انتق��اء النقطة 
الجغرافي��ة األمث��ل لنص��ب الطاحون��ة، الت��ي ينبغي أن 
تكون ضمن مساحة مفتوحة وممر هوائي يشهد حركة 

رياح دائمة". 
ويضيف: "كون دمش��ق ليس��ت م��ن المناط��ق المؤهلة 
جغرافيًا لوضع طواحي��ن هوائية، وكون هذه الطواحين 
ليس��ت مصنوعة بدق��ة، فمردودها م��ن الكهرباء ليس 
عالي��ًا جدًا، إال أنها تفي ببعض الحاجات في ظل الحصار 

كالشحن واإلنارة وغيرها. 
الطاحونة الواحدة تتكون من مروحة من ثالث ش��فرات، 
وترتف��ع بدوره��ا إلى عل��و 15 مترًا عن س��طح األرض، 
لتق��وم الرياح بتحريكه��ا وتنتج طاقة حركي��ة، تحوِّلها 

المحولة إلى كهربائية". 
ويلف��ت االنتباه إل��ى أن توليد هذه الطواحي��ن للكهرباء 
لي��س مس��تقرًا؛ فه��و يعتم��د على س��رعة الري��اح؛ لذا 
فاالس��تخدام األمث��ل له��ا يتطل��ب وصله��ا بمنظم جهد 
وتخزي��ن الكهرب��اء الناتجة عنه��ا بالبطاري��ات الكبيرة. 
ويتاب��ع "تحوَّل��ت ه��ذه الطواحين إلى مص��در رزٍق لي؛ 
حيث نقوم يوميًا بش��حن بطاري��ات ذات أحجام مختلفة، 

ونستخدم طاقتها الحقًا ألغراض مختلفة". 
ودفعت الحاجة إلى الكهرباء كثيرًا من المزارعين للعودة 

إل��ى اس��تعمال النواعي��ر لس��قاية األراض��ي الزراعية، 
ويذكر عبد اللطيف الغس��اني )أح��د المزارعين( أنه عاد 
الستخدام تقنية النواعير بطريقة مختلفة عن السابق، 
ويوض��ح: "نعتمد على حركة الناعورة في المياه الجارية 
لتولي��د طاق��ة كهربائية ووصلها ببطاري��ة لتخزينها ثم 
استعمالها في تشغيل مضخات الماء لري األرض، بخالف 
النواعير التي استعملت سابقًا في سورية؛ فكانت تحمل 
الماء وتوزعه مباش��رة عبر أقني��ة إلى األرض"، ويضيف 
"اش��ترينا الناعورة من ح��داد يعمل ف��ي صنعها وبيعها 
مؤخرًا، وضعناها ضمن س��اقية تجري فيها المياه بجانب 
األرض.. كانت مياه السواقي غزيرة هذا الشتاء، وهو ما 
ساعدنا على توليد الكهرباء بشكل جيد، ومن َثمَّ توفير 
مي��اه نظيف��ة ل��ري األرض بعدما تعرض موس��م العام 
الماض��ي للجفاف، وتلوث��ت المحاصيل بمي��اه المجاري، 

وانتشرت األمراض". 

اإنتاج الغاز:
��ر الغاز األهالي إلى اس��تخدام النفايات  دفع��ت ندرة توفُّ
في توليد غ��از )الميت��ان( المفيد في الطه��ي والتدفئة، 
فبدأ س��كان بع��ض المناط��ق الريفية، باس��تعمال هذه 
ر  الطريقة، بس��بب ارتفاع س��عر أس��طوانة الغ��از، وتوفُّ

النفايات العضوية كروث الحيوانات. 
ويقول األس��تاذ عص��ام الحكيم - وه��و مهندس زراعي 
-: "الحاج��ة له��ذه الط��رق تتزايد في س��ورية، وتتطلب 
مجهودًا كبيرًا؛ إال أنها تتحول الحقًا إلى مصدر اقتصادي 
جيد للغاز وبتكاليف شبه معدومة؛ فيقوم األهالي بدايًة 
بتوفير وعاء نفايات، يختلف ش��كله بين منطقة وأخرى، 
وهناك من استخدم البراميل المعزولة، وآخر صنَّع حفرًا 
في األرض وعزله��ا بالنايلون من الداخل، بهدف تكوين 

حجرة معزولة عن الهواء، لتقوم البكتيريا بعملية تحليل 
الهوائي��ة للنفاي��ات العضوية الموضوعة ف��ي الحجرة، 
وهو ما ينتج غاز الميتان الحيوي، الذي يس��حب بواسطة 

أنابيب". 
ويش��ير أبو عدنان - وهو أحد المزارعين - إلى أنه يعمل 
م��ع عدد من جيرانه يوميًا على جم��ع النفايات العضوية 
م��ن األرض والمن��ازل، كبقايا الطع��ام وخاصة الزيوت، 
مؤك��دًا أن ه��ذه الحف��رة تس��تطيع تأمي��ن غ��از الطهي 

لحوالي خمسة منازل. 

غاز الهيدروجني:
ش��جع ع��دد م��ن الش��بان الس��وريين عل��ى تولي��د غاز 
الهيدروجي��ن واالس��تفادة من��ه ف��ي التدفئ��ة والطه��ي 
وتش��غيل المولدات، وأوضحوا طريقة توليده عبر مقطع 
فيديو عرض على ش��بكات التواصل االجتماعي، وحصد 
أكثر من مئة ألف مش��اهدة، ويق��ول أبو هيثم: "طبَّقت 
ر عن��اًء كبي��رًا وتكاليف  الطريق��ة في عمل��ي وهي توفِّ
شراء الغاز الطبيعي، فأس��تفيد من هذا الغاز في تمييع 
وتس��خين بعض المواد الالزم��ة لصيانة األدوات واآلالت 

التي أعمل على إصالحها". 
ر المهندس حس��ن من خطورة وق��وع انفجار، في  ويحذِّ
حال عدم اس��تخدام صمامات تضمن م��رور الغاز باتجاه 
واح��د، كما يؤكد على ضرورة اس��تخدام ه��ذه الطريقة 
م��ن قبل أيدٍ خبيرة، ويوض��ح أّن "الغاز المنبعث هو غاز 
الهيدروجين الناتج عن تفاعل األلمنيوم مع هيدوكس��يد 
الصودي��وم والم��اء، وهو غ��از خفيف قابل لالش��تعال، 
يستعمل عالميًا كمصدر للطاقة في المركبات الفضائية 

والمفاعالت النووية". 

مراوح لتوليد الكهرباء في درعا | وكالة سمارت
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1992  /  5  /  8
بعد عش��ر س��نوات من 
أمرن��ا  يط��رح  الس��جن 
أم��ن  محكم��ة  أم��ام 
الدول��ة، وم��ا كان م��ن 
األمور المستحيلة أصبح 

واقعًا ومعقواًل وحقًا. 
يح��اول النظام أن يفتَّ 
ف��ي عضدنا! إننا لس��نا 
نادمين ولس��نا خائفين 
ولس��نا ط��الب رحمة... 

نحن طالب حق. صحيح اس��تُخدِمنا دون وعي منا لدعم 
االس��تبداد، ولكننا اآلن على اس��تعداد لدف��ع حياتنا ثمنًا 

إلزالة هذا االستبداد. 
الطقس اليوم ماطر وبارد. 

1992  /  5  /  9
المحاكمة تعني إذا تمت: 

 - تأجي��ل اإلفراج عن المعتقلي��ن، أو تبرير عدم اإلفراج 
عنهم، وصرف انتباههم إلى نتائج المحاكمة. 

 - إلحاق أكبر الضرر بالمعتقلين وحرمانهم من الحقوق 
المدني��ة وح��ق العمل ولقمة العيش، وم��ا يتبع ذلك من 

إذالل وابتزاز. 
 - التجريد المدني يحد من فاعليتهم السياسية. 

 - إمكاني��ة إيقاف العمل باألحكام العرفية إذا كان هناك 
دفاع قوي ضد األحكام االستثنائية. 

ربما تبرز الجدوى من هكذا دفاع، ألن النظام في أحداث 
أكب��ر لم يح��رج. يريد النظ��ام إقالق األهل وس��حق أية 

تحركات مضادة بشأنهم ومالحقتهم. 
إن التح��رك الم��دروس يخدم القضي��ة الوطنية ويحوِّل 

المحاكمة إلى تظاهرة سياسية. 
طبعًا المحاكمة تحتل حيزًا من اهتمام الجميع. 

حال الطقس غريبة فاألمطار منذ يومين. 
حتى اآلن وصل عدد الذين مثلوا أمام محكمة أمن الدولة 

من حزب العمل 51 سجينًا والحبل على الجرار. 
1992  /  5  /  10

ُأبلغن��ا ه��ذا الي��وم بإيق��اف زيارتنا لمدة ش��هر من أجل 
التهيئة لتقديمنا للمحاكمة. 

1992  /  5  /  11
تم إعالمنا: 

 - أن المحاكمة س��تتم أمام محكمة أمن الدولة وس��يتم 
استدعاؤنا خالل األيام القليلة القادمة. 

 - بتوقيف الزيارات لمدة شهر. 
 - المحاكم��ات س��تتم لن��ا وللمكتب السياس��ي ولجماعة 
بع��ث الع��راق، والطري��ف أن الش��اب ف��ارس س��الم من 
حم��اة المعتقل منذ عام 1977 والمحك��وم، قد ُأبلغ أمرًا 
بالمحاكم��ة م��ن جدي��د! يومها حكم��ت علي��ه المحكمة 

بالبراءة، وآخر كنيته عرب ستعاد محاكمته. 
نعتق��د أن الحك��م مع��د س��لفًا؛ البع��ض س��يفرج عنه، 

والبعض سيواجه أحكامًا بزيادة على سنوات سجنه. 
1992  /  5  /  12

جاءت نتيجة التحليل من مخبر مساكن برزة وتأكد وجود 
س��كر بال��دم / 260 /، ويق��ول الطبيب إن ه��ذا االرتفاع 

ليس خطيرًا. 
مع هذا االضطراب الذي نعيش��ه بسبب إحالتنا للمحاكم 
ب��دل إخالء الس��بيل ننظ��ر من الش��بابيك إل��ى الطيور 

واألرض الخضراء. 
1992  /  5  /  13

يتخي��ل البعض منا أن المحكمة س��جال وأخذ وردٌّ وفيها 
مرافعون من المحامين مس��موح لهم بالكالم. ويتصور 
هذا البعض أنه س��يدافع عن نفس��ه ويدين الممارسات 
الفظة للنظ��ام، ويذهب هذا البعض بعي��دًا في التخيل 
متص��ورًا أن��ه مثل المص��ري نبي��ل الهاللي ال��ذي أدان 

النظام المصري ووضعه في قفص االتهام. 

تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �شــجني

مذكرات أحمد سويدان س
نا

سوريتنا - عمار محمد
وجدت نفسي أسكن مهجعًا وأتقاسم بضعة أمتار مع أنصاف غرباء، الهم قريبون مني كونهم سوريون 

في بالد ال أعرفها، وال هم غرباء بالقدر الكافي، إذ تجمعنا اللغة والسياسة والهرب المشترك نحو أي 
معبر، أنا في إسطنبول، وأحب أن أسمي غرف منزل السكن الشبابي بذات اسم غرف االعتقال التي 

اختبرتها لمرتين في سوريا، هذه مهاجع قذرة مثلها، قليلة التهوية، تتصارع فيها األنفاس، سكانها 
متنوعو القصص ال يجمعهم شيء، ويتشاركون في البالط، لهجات عدة وظروف عدة، عيون من 

الصعب قراءتها، وجميعنا نخشى من بعضنا البعض. 

�شكن �شباب اإ�شطنبول: مهجعي اجلميل

اليوم الرابع:
ال مكان أرخص لإلقامة في إس��طنبول.. )أكس��راي( هي مالذ المهاجرين ونص��ف المهاجرين والهاربين والفقراء 
وكادحي أكثر مدن العالم ازدحامًا. صاحب السكن خبير في ابتزاز الجميع، يشبه أمير حرب في الجنوب أو الشمال 
أو الشرق، بينه وبين زبائنه أمضي معظم يومي صامتًا.. هل أعود للشام؟ كيف؟ أنا من وصلت إلى تركيا مشاركًا 

في دورة تدريبية يؤمها الناشطون والناشطات.. ال أنا لست ناشطًا، أنا خامل اليوم إلى أقصى حد! 
كنت سأعود للشام لكنني علمت أن معتقاًل أعرفه ذكر اسمي لمحقق ما في فرع مخابرات ما، ضربوه بال شك، أو 
ربما عذبوه قلياًل وكان لينًا فذكرني، أو ربما كان صلبًا فعذبوه كثيرًا فذكرني.. ال يهم، المهم أن عودتي لدمشق 

بعد اعترافه ستحجز لي بطاقة إلى الجنة، أو إلى النار، من يدري! 

الأ�شبوع العا�شر:
ه��ذا وطن صغي��ر.. كلنا هنا )الحمصي والحلب��ي والرقاوي، والرس��تناوي، والدرعاوي..(، المع��ارض حتى عظمه 
والموالي بس��ره، الرمادي بوجهه وموقفه، وقد يكون فينا علوي ينكر نفس��ه خش��ية منا، وداعشي يعظنا ويلهو 
بأعصابنا، كردي نزق، وش��امي أِنف، وديري كثير المزاح.. بعضنا يحلم لياًل بأوروبا ونس��ائها وراتبها، إلى يمينه 
ينام حالمٌ بالمزيد من الليرات التركية التي إن صرفت الواحدة منها صارت 99 من الليرات السوريات، إلى يساره 
يرى ثالث كابوس��ًا ويردد اس��م أمه، أنا تحت النافذة، أحلم بدمش��ق وبعمل ال كثير من اإلهانة فيه، ال أنام إال في 

حين يبدأ الشخير الجماعي في مهجعنا الحبيب. 

الأ�شبوع الثالث والع�شرون:
في المهاجع األخرى قصص أخرى، ش��اب أتم الثامنة عش��رة ووجد نفسه في تركيا هاربًا من الخدمة في الجيش 
النظامي، فتراه يعمل نهارًا ويحاول أن يدرس لياًل، أسمعه يخبر والده عبر الهاتف كم هو مرتاح وسعيد و"األمور 
تمام" يكذب ببراعة. وآخر يعمل في معمل بعيدًا عن مهاجعنا، يس��افر كل يوم من أس��يا إلى أوروبا ويعود منها 
إليه��ا، يجم��ع الق��روش التركية في حصالة حصنها بجانب م��كان نومه، قال لي مرة في لحظة - ال ش��ك أنه ندم 
عليه��ا - كم يش��عر بالذل والعار، فه��و اليوم يعمل ك� "البغل" ويتقاضى أقل من العامل التركي ولس��اعات أطول 
فيرس��ل لعائلته في س��وريا ما اس��تطاع ويعتاش بالباقي. الجميع ال يرى إس��طنبول وال يعرف منها إال مواصالتها 

ولؤم سكناها وصور المنتجات الكثيرة في شوارعها. 

الأبد:
واألن م��اذا؟ كأني في مطار نزلت من طائرة ألس��تقل أخرى، ال طريق إلى الس��ويد فال م��ال معي أعطيه لمهر ب 
يبيعني الوهم ويأخذني لنصف البحر، وال طريق إلى دمش��ق أدخلها فُأنسى وكأني غير مرئي.. هل أدخل تهريبًا 
إليه��ا؟ وهل تركوا أي فتحة لها إال وقفوا أمامها؟ في الش��ام أنا محس��ود، يقول��ون عني إني أعيش في تركيا ولي 
من الحظ ما لم يكن لغيري..! أنا نفس��ي حس��دت نفسي حين علقت هنا، لم تكن إسطنبول بهذا القبح بعد، كان 
)الميترو( و)الترام( برَّاقان.. عش��رات من المح��ال والدكاكين.. آالف من األصناف.. وكهرباء في كل مكان.. مياه ال 
تنقطع وال تُشرَب.. وشوارع بال حواجز فيها وال تفتيش.. فراغ كبير في مدينة تنمو مع كل دقيقة، اليوم أنا في 

مهجع ال أصدق أنه في ذات تلك المدينة التي سحرتني قبل أشهر. 
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سوريتنا - فراس الحنوش
رأيتها ذات يوٍم والبرميل يهوي إلى ذاك الحي، لم أر منها إال وجهها وتلك 
المنشفة التي اتخذتها حجابًا يغطي شعرها، وإصبعًا يتشهَّد؛ فالبرميل ال 

ينطبق عليه نظرية السقوط الحر في الفيزياء!

كان مجموعة من شباب الحي يقفون كلَّ يوم منذ الصباح الباكر حتى غروب الشمس 
عل��ى قارع��ة الطري��ق، ينظرون إل��ى الس��ماء يكبِّ��رون ويركضون عن��د كل برميل 
صارخين: )ش��لفت، شلفت... اهلل أكبر ش��لفت...(. كان ذاك البرميل المملوء بالحقد ال 
يعن��ي ل��ي الكثير؛ فالموت نج��اة في ذاك الحي، وق��د مللت تغيير زج��اج النافذة ألكثر 
من ثالث مرات خالل ش��هر، والغبار الذي يجبرني على تنظيف المنزل كل يوم... أذكر 
ذات ي��وم مفع��ٍم بالموت أن��ي طلبت من كل رفاق��ي مغادرة المن��زل؛ فقد هوى حتى 
اآلن م��ا يقارب س��بعة براميل! لم أكن أودُّ أن تتس��خ مالبس��ي بدمائه��م، فقد مللت 
م الضغط ما تبقى من زجاجها الثمين نس��بيًا،  اللون األحمر! فتحت النافذة كي ال يحطِّ
أعددت )أركيلتي( الجميلة التي كانت ترافقني عند كل موتٍ وجريح... جلست مستمعًا 
ل� )س��مفونية بحيرة البجع( لتشايكوفس��كي ليصبح الموت أقل صخبًا، س��معت صراخ 
الشبان: )شلفت، شلفت(. نظرت من تلك النافذة، وكانت أعناقهم ممتدة إلى السماء... 
طل��ب من��ي أحدهم - رافعًا عالمات النصر- أن أقوم بالتصوير - ظنًا منه أنني إعالمي 
إلح��دى القنوات - قائ��اًل: )صورني معلم، خلي العالم تش��وفنا(. التقط��ت له ولرفاقه 
صورة بكاميرا الجوال، فال أعلم متى س��يموت، وال هو يعلم أن موته ال يعني لي شيئًا 

أنا الذي أراه كل يوم، فماذا سيعني لهذا العالم األصم؟
)اهلل أكبر، شلفت...( وعلى غير عادتي خرجت مسرعًا، عالمًا أن تلك الفتاة سوف تخرج 
لت��رى البرميل األعمى يه��وي. كان كل الجوار ينظر إلى الس��ماء إال أنا فقد كنت أنظر 
إلى ش��رفتها، كانت عيناها حزينتان بالقدر الكافي كي أطفئ الموسيقى خجاًل منهما، 
كان البرميل اللعين قريبًا منا، كان الجميع يصرخ بحالة من الهس��تيريا، شتمت الموت 
م��راتٍ عديدة؛ فق��د أخاف عينيها كثيرًا، لم يترك ذاك الطيار س��ماء حيٍّ حتى أرس��ل 
إلين��ا صندوق��ًا أخر محم��اًل بالفجيعة، كان الح��يُّ صاخبًا، لم يعد لي رغبة في س��ماع 

تشايكوفسكي؛ فالموت الهادئ كما أتمناه قد فقد أحد أركانه. 

صب��احَ الي��وم التالي قرر أه��ل جارتي النزوح عن الحي. جلس��ت على الش��رفة أرقب 
رحيله��م... فل��م أعرف اس��مها حتى اآلن! أواس��ي النف��س بأني فقدت خ��الل األعوام 
الماضي��ة الكثير؛ فأي��ن عائلتي، ورفاق درب قد أكلتهم القب��ور، وأمانٍ كثيرٌة أصبحت 

حبيسة تأمين ماء صالح للشرب كل يوم؟ 
جمعوا ما استطاعوا حمله في تلك العربة الصغيرة ومضوا... تمنيت لهم سفرًا سعيدًا 

بعيدًا عما يخافون، حيث يكون الموت بعيدًا. 
لم تكن س��وى بضع دقائق في ساعة الموت القريب، حتى صرخت الصبية على زاوية 
الطريق )ش��لفت، ش��لفت(... لم أهتم كثيرًا؛ فلمَ الخروج اآلن؟ فلم يعد لي على تلك 
الش��رفة حلمٌ! فالموت س��وف يأتي أينما كنت هذه المرة. سقط البرميل بقوة أكبر... 
كان الغب��ار يمأل كل ش��يء من حولي، خرجت إلى الش��ارع... فرائحة ال��دم الممزوجة 
باللحم المحروق قريبٌة جدًا... كان البرميل قد س��قط على تلك العربة التي استقلوها 
للن��زوح... في لحظات عادت ذاكرتي البصرية إلى كل الموت المتس��اقط مذ رأيت تلك 
الفتاة التي ال أعرف اس��مها، حاولت جاهدًا رفع ما أس��تطيع إلخراجها، لكن لم أس��تطع 

هذه المرة أن أفعل شيئًا. 
فالموت الهادئ في كل مرة كان أس��رع من��ي، وأقرب إليها من حبل الوريد، لتبقى هي 

ومنشفتها الزهرية ذكرى ال أعرف اسمها. 

ذات الو�شاح الزهري

اأم مروان يف "ق�شرها"
ل تنتظر

حلب - حي الشعار | عدسة رامي شريف لسوريتنا

سوريتنا - دمشق - سمير واجد
ف��ي قصرها، تق��ول س��اخرة وواصفة عدة أحج��ار كبيرة 
رصفت فوق بعضها لتش��كل غرفة في الشارع تأويها في 
المعضمية في ريف دمشق: هذه ليست بلدتها التي خلقت 
وعاش��ت وتزوجت فيه��ا، ثم فقدت زوجه��ا وابنها الصغير 
فيها.. ال، هذه البلدة التي ُقتلت فيها ابنتاها وابنها وخُطف 

فيها حفيدها، وهي هاربة من القصف إلى مثله. 
كان��ت أم م��روان )45 عام��ًا( تس��كن في منطق��ة حجيرة 
إلى الغرب من دمش��ق، مع زوجه��ا وأبنائها في منزل من 
عش��وائيات المنطق��ة الفقيرة في ري��ف العاصمة. هطل 
اله��اون على المن��ازل من النظام أم م��ن المعارضة يا أم 
م��روان؟ من يدري؟ تقول األرملة والثكلى: نحن ال نس��أل 
هناك من يقصفنا كي ال نقع في إدانة من سيصل منازلنا 
أواًل، القذيفة كانت ذكية، دخلت غرفة الجلوس، انقسمت 

وقتلت زوجي وابني الصغير وأحرقت األثاث وانطفأت. 
اإىل دم�شق:

كثر الهطل الناري في حجيرة، وحملت السماء مزيدًا من 
األرواح إليها، غادر األحياُء المنازل فارين اتجاه دمش��ق، 
مثله��م فعل��ت أم م��روان مصطحبة معها م��ن بقي من 
العائلة )ولدان( وداد المراهقة ومروان ابن العاش��رة، بال 
م��ال وطبعًا ب��ال متاع وصلت العائلة إل��ى الزاهرة وباتت 
في حديقتها ثالثة أيام تحت سماء باردة! أم مروان كانت 
ال تنام أغلب الليل، تبقى تراقب ابنتها لياًل وتخش��ى من 
عي��ون المتلصصين، تهدهد عل��ى كتف مروان كي ينام 
وينس��ى أمر الطعام قلي��اًل.. ثالثة أيام م��ن دون طعام 
أب��دًا، كان التس��ول خيارًا صعب��ًا ال تقبله نفس��ها وأمام 
أطفالها. كان عادة تحتاج لمراس تفتقده وصوت ال وقت 
لدي��ه إال للدعاء لنفس��ها ال لغيرها.. وج��اء الفرج، تقول 
أم مروان واصفة علبة س��ردين ورغيف خبز تركها شاب 
بالقرب منه��ا، ال تعلم إن كان يقصدها بهما أم ال، لكنه 

رحل، أكل مروان وأكلت وداد وصبرت هي، ونامت. 
الو�شول اإىل الق�شر:

لم تُمِض أم مروان أكثر من ذلك في الزاهرة، ستلجأ مع 
أوالده��ا إلى المعضمية.. خي��ار ال تعرف األم لم اتخذته! 
لم تذهب إلى منطقة تحت��رق أيضًا؟ في البلدة الجديدة 
حصلت عل��ى أغطية وبعض من الطعام، س��كان البلدة 

س��اعدوها م��ن دون كثير من األس��ئلة، بعض الش��بان 
جمع��وا أحجار الطرقات ورمل الش��ارع وبن��وا لها الغرفة 
التي بات اس��مها القصر، بينما تكفلت هي بالتدفئة عبر 
صفيح��ة حدي��د تضع فيه��ا كل ما هو قاب��ل لالحتراق.. 

الحذاء الواحد يبقى مشتعاًل لساعات. 
مروان نائم:

البرد اش��تد والنار لم تعد قادرة وحدها على رد المرض، 
ليال والطفل يئن.. برد عطش إرهاق، ينتفض فتضمه، 
يص��رخ فتبكي له وتدع��و اهلل له، يذوب ف��ال تعرف كم 
نقص منه! ينام وينام فتظن أنه في تحس��ن، أنفاس��ه 

تقل فتظن أن الحمى تغادره.. إلى أن مات. 
أس��بوعان بعد وصوله��ا للمعضمية التي ل��م تعرف من 
قب��ل ودفنت ابنها الثاني فيها، هذه المرة س��اهمت هي 
بنفس��ها في حف��ر القبر، كان رجال كثر أمضوا س��اعات 
ف��ي إقناعها أنه مات ولي��س في نوم طويل.. لم تصدق 

أبدًا أنها فقدته نتيجة الجوع ونقص العالج، كبَّر الرجال 
حولها وصوروا وتفرق��وا، بقيت هي أمام القبر تتابع أي 

حركة علهم كانوا مخطئين. 
وداد عرو�ش للمرة الثانية:

ستة أشهر منذ موت مروان، يتقدم أحد شبان المعضمية 
لخطبة وداد، بال أي طلبات أو شروط أو تردد وافقت األم 
مع االبنة على الزواج فكان.. غادرت االبنة القصر تاركة 
أم مروان بين قصرها وقبر ابنها ومنزلها، بعد ش��هرين 

حملت وداد، بعد تسعة وضعت أحمد. 
كيف نج��ا أحمد من تلك القذيفة؟ ال أح��د يعلم! نجا الرضيع 
بينما قتل والداه! سقطت وداد مع زوجها في منزلهما بقصف 
جديد، نجا الصغير قلياًل قبل أن يختفي تمامًا وتكثر الروايات 
ح��ول مصيره، هل خط��ف؟ هل مات؟ هل مش��ى وهرب؟ ال 
تمل��ك أم مروان أية إجابة، ال تريد ترك المعضمية، وال تريد 

البقاء فيها، هي ال تنتظر أي شيء إاله.. الموت. 

مدينة حجّيرة | عدسة شاب دمشقي
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منظمات المجتمع المدني في سوريا

هذه الصفحة بالتعاون مع كلنا مواطنون - إعداد المحامي فارس حسّان

وهو  2012م،  عام  نشاطها  بدأت  حكومية  غير  منظمة 
الديمقراطي،  التحول  لتحقيق  بدائل  اقتراح  على  العمل 
اإلنسان،  وحقوق  االنتقالية،  والعدالة  القدرات،  وبناء 

وإدارة النزاع في سوريا. 
على  أيضًا  )دولتي(  تعمل  األه��داف  هذه  من  وانطالقًا 
والمطبوعات  والبصرية  السمعية  التدريب  مواد  تطوير 
التقنيات  من  متنوعة  مجموعة  باعتماد  وذلك  التدريبية؛ 
وتطوير  عمل  ورشات  تنظيم  إلى  باإلضافة  واألساليب. 
منصة إلكترونية ألرشفة األعمال الفنية التي تم إنتاجها 
بسيطة،  بطريقة  وعرضها  2011م،  آذار  شهر  منذ 
واضحة، ومباشرة هذه األعمال التي تروج لمبادئ حقوق 

اإلنسان حول الجنس، والعرق، والدين، والمساواة. 
تحقيق  إل��ى  القريب  المستقبل  في  )دول��ت��ي(  تسعى 

التغييرات في: 
بالتغيير  تَعِد  إلى حالة دولةٍ  القتل  االنتقال من حالة   -
المساءلة  لصالح  االنتقام  ميول  من  التقليل  محاولة  مع 

والعدالة. 
المختلفة  النظر  وجهات  تقبُّل  على  القدرة  تعزيز   -

وأهمية التنوع.

- تعزيز القيم المدنية وسيادة القانون. 
- تطوير تكتيكات من العصيان المدني والنضال الالعنفي 

والتغيير السلمي.
بعيدًا عن مشاركاتها الفاعلة والمشاريع التوعوية وطرق 
األهم  هو  )دولتي(  إنجاز  يبقى  إعالميًا  الناجح  تقديمها 
العناصر  من  كبيرة  أعداد  تدريب  خالل  من  األرض  على 
في الداخل السوري مع عدة مجموعات في دمشق، وحلب 
منذ  متنوعة  عمل  ورشات  عبر  والرقة  وإدل��ب،  وريفها، 

تأسيسها وحتى اليوم.

www.dawlaty.org
fb: /dawlaty.org

ثقافة حق��وق اإلنس��ان باتت المعي��ار األول في 
تقيي��م م��دى تق��دم دول��ة أو تأخره��ا، والتوجه 
العالمي اليوم ال يتجه نحو مناقشة هذه الحقوق 
أو الج��دل بش��أن أهميتها؛ إنما يت��م الحديث عن 
كيفية تطبيقها بفاعلية وشفافية وتعميمها على 
األجيال القادمة عبر وزارات التربية والتعليم من 
خالل المقررات الدراس��ية واألنش��طة الالصفية 
أيضًا، من خالل ما يس��مى التربي��ة حول حقوق 
اإلنس��ان؛ بمعن��ى تعليم قواعد حقوق اإلنس��ان 
من خالل ممارسة عملية التعليم بطريقة تحترم 
حق��وق المربين والط��الب، أو تمكين األفراد من 

التمتع بحقوقهم واحترام حقوق اآلخرين. 
وتهدف التربية على حقوق اإلنسان بموجب اإلعالن 
العالم��ي لحق��وق اإلنس��ان إل��ى )إنماء ش��خصية 
اإلنس��ان إنم��اًء كام��اًل، وتعزي��ز احترام اإلنس��ان 
والحريات األساس��ية، وتنمية التفاهم والتس��امح 
والصداقة بين جميع الش��عوب والجماعات العرقية 
أو الديني��ة(. وتش��مل التربية - بن��اًء على تعريف 
)إعالن األمم المتحدة للتربية والتدريب في ميدان 
حقوق االنسان( - جميعَ مجاالت التعليم والتدريب 
والمعلومات والتوعية واألنشطة التعليمية الرامية 
إل��ى تعزي��ز االحت��رام العالم��ي، ومراع��اة حقوق 

اإلنسان والحريات األساسية. 
وبحس��ب منظم��ة العف��و الدولي��ة ف��إن التربية 
على حقوق اإلنس��ان )ممارس��ة مدروس��ة تقوم 
عل��ى المش��اركة وته��دف إل��ى تمكي��ن األف��راد 
والمجموع��ات والمجتمع��ات م��ن خ��الل تنمي��ة 
المعارف والمهارات والمواقف المتسقة مع مبادئ 

حقوق اإلنسان المعترف بها دوليًا(. 
عل��ى مس��توى المنطق��ة العربي��ة أق��رَّ مجلس 
جامع��ة ال��دول العربي��ة ف��ي قمة الري��اض عام 
2007م وَضْ��ع خط��ة عربية نموذجي��ة للتربية 
على مبادئ حقوق اإلنس��ان للفترة ما بين عامي 
2009م – 2014م، وق��د ت��م فع��اًل وض��ع ه��ذه 
الخطة من قبل مجموع��ة من الخبراء العرب في 
المج��ال الترب��وي، وفي قضايا حقوق اإلنس��ان، 

وقد حددت الخطة األهداف التالية: 
 - إدماج حقوق اإلنس��ان في المنظومة التربوية 

في مختلف المراحل التعليمية. 
 - تأهي��ل العناصر البش��رية وتدريبها في مجال 

التربية على حقوق اإلنسان. 
 - تهيئ��ة البيئ��ة التعليمية للتربي��ة على حقوق 

اإلنسان. 
 - توس��يع المش��اركة المجتمعية في نشر ثقافة 

حقوق اإلنسان. 
إال أن الطبيعة الشمولية للنظام الحاكم في العالم 
العرب��ي، وانتف��اء مصلحته في تطوي��ر البرامج، 
والسياس��ات التربوي��ة أبق��ى الخط��ة ف��ي أدراج 
جامعة الدول العربية دون أي ش��كل من أش��كال 
التطبي��ق؛ فبينما اكتف��ت دول كالمغرب والكويت 
- مث��اًل - بإدراج مفهوم حقوق اإلنس��ان في كتب 
التربية المدنية والدينية، أعلنت كل من اإلمارات 
العربي��ة المتحدة والبحرين والع��راق وعمان عن 
نيتها تنقيح الكتب المدرسية، ومراجعة المناهج؛ 
بغية إدماج حقوق اإلنس��ان فيها ولم تترجم هذه 

النوايا بشكٍل عمليٍّ حتى اآلن. 
في المحصلة عجزت المنظومة العربية الحاكمة 
ع��ن إدراك أن ع��دم احت��رام الكرامة اإلنس��انية 
وعدم احترام المس��اواة في الحقوق، ال يمكن أن 
ينتج مجتمعًا مس��تقرًا، وبقيت عاجزة عن إدراك 
أهمي��ة تحديث السياس��ات االجتماعية والتربوية 
ودرج��ة أولوي��ة المبادئ العامة لحقوق اإلنس��ان 
ف��ي أي مس��عى للتطوي��ر أو اإلص��الح، وقد أتت 

ثورات الربيع العربي خير دليٍل على ذلك. 

الرتبية على حقوق 
الإن�شان يف العامل العربي
وعلى  حقوقه،  تعلم  في  الحق  إنسان  )لكل 
تتخذ  وأن  الحق  هذا  تحترم  أن  الحكومات 

كافة التدابير الالزمة لتسهيل إنفاذه(.

سوريتنا برس - ريف الالذقية
ق��دم المجلس المحلي لمحافظة الالذقية منذ تأسيس��ه قبل 
عامين ونصف، خدمات كثيرة لقرى جبلي األكراد والتركمان 
في ريف الالذقية الشمالي، من صيانة طرق وحمالت إغاثية 
وتوعوي��ة ودعم أف��ران... إضافة الى إقامة مش��اريع تأمين 

المياه، ومؤسسات عديدة، أبرزها الدفاع المدني.
ويس��يِّر أعضاء المجل��س القديم أعماله منذ ع��ام، بانتظار 
انتخابات لتش��كيل آخ��ر جديد، بعدما عل��ق رئيس المجلس 
فادي إبراهيم أعماله بس��بب إيقاف الحكومة المؤقتة دعمه، 
ف��ي حين يوجِّه ناش��طون اتهام��ات كثيرة للمجل��س، بينها 
وج��ود أعضائه في الخ��ارج، وعدم حصولهم على ش��هادات 

علمية تؤهلهم لهذا المنصب.
و بع��د تعلي��ق أعم��ال المجلس وازدي��اد الصراع��ات، كلَّفت 
الحكوم��ة لجنة تحضيرية بتحضي��ر انتخابات مجلس جديد، 
وتنفي��ذ مس��ح جغراف��ي وس��كاني ف��ي المحافظ��ة، إال أن 
أش��ياء كثيرة أعاق��ت ذلك، كان أبرزها حس��ب ما بيَّن عضو 
اللجنة التحضرية )أبو محمد( لجريدة س��وريتنا: »االنقس��ام 
داخ��ل المجلس والضغط على اللجنة إلع��ادة انتخاب أعضاء 
المجل��س القديم، إل��ى جانب غياب الدع��م المالي، وتعطيل 
ال��وزارة ألعماله��ا، عبر اعتراضه��ا المتكرر عل��ى آلية عملها 

وقوانينها، لتفشل اللجنة التحضرية بمهمتها«.
وعل��ى خلفي��ة ذل��ك، ازداد الوضع س��وءًا، فأص��درت المجالس 
الفرعي��ة )البلدي��ات( بيانًا علق��ت فيه جمي��ع خدماتها في ريف 
الالذقية المحرر من أعمال إغاثية وخدمية نتيجة إيقاف المجلس 
دعمها، وانقلبت عليه وأسست مجلس شورى - ضم إضافة إلى 
المجالس الفرعية - عدة هيئات ومنظمات مدنية ومحلية بريف 

الالذقية، وممثلين عن الفصائل العسكرية المقاتلة.
وأع��د مجلس الش��ورى النتخابات، أدت إلى تش��كيل مجلس 
محل��ي جديد، إلى جان��ب المجلس القديم تحت ش��عار »من 

ل أعضاء المجل��س القديم  الداخ��ل وإل��ى الداخ��ل«،  ليش��كِّ
مجلسَ أهل الش��ورى، ف��ي خطوة لتش��كيل مجلس محلي 

للمحافظة يكونون جزءًا منه.
وف��ي حدي��ث م��ع عض��و مجل��س الش��ورى ورئي��س بلدية 
)دويركة( مصطفى حاج بكري، أوضح أن »تش��كيل المجلس 
كان مب��ادرة من��ا نحن المجال��س الفرعية باعتم��اد آلية نتج 
عنها مجل��س محافظة، يضمُّ متخصصين وس��كان الداخل 

وأصحاب الكفاءات.
ج��اءت ه��ذه المب��ادرة عن حس��ن ني��ة، بع��د فش��ل اللجنة 
لنا مجلس��ًا  التحضيري��ة في تش��كيل مجل��س جديد، فش��كَّ
ض��م أكاديميين وثوريين، ال يحمل��ون والءات ألحد ويمثِّلون 
جميع س��كان المحافظة، لنثبت للجميع أن في الداخل كفاءات 

وأصحاب شهادات تكفي لقيادة بلد«.
وأضاف: »في حال أجرت الحكومة انتخابات للمجلس المحلي ولم 
ل س��ابقًا وتمت دعوتهم إليه، سيحضرون  تعترف بمجلس شُ��كِّ
بالتأكي��د، لكنهم ل��ن يقبل��وا إال أن يكون أعض��اء المجلس من 
حَمَل��ة الش��هادات الجامعي��ة، وأن يصرِّحوا خطي��ًا بالعمل في 

الداخل، وأن يتراوح عمر رئيس المجلس من 25 و55«.
له المجلس  كذلك قال: »إن مجلس أهل الش��ورى الذي ش��كَّ
المحل��ي القديم، كان بهدف ملء ش��اغر، وردًّا على مبادرتنا 

بتشكيل مجلس«.
م��ن جهته، قال الصحافي س��ليم العمر لجريدة س��وريتنا: » 
المجل��س المحلي كان جيدًا وبش��رى خير ف��ي البداية، لكنه 
اليوم عاجز عن تقديم أي خدمات، والجميع يحمل مس��ؤولية 
االنقس��ام الحاصل، لك��نَّ المتضرر الوحيد، ه��م النازحون 
والفق��راء، فاالنقس��ام تس��بب ف��ي وقف المش��اريع وس��وء 

األوضاع المادية.
أصبحت المش��اكل والضرر كبيرين، وجميع س��كان محافظة 
الالذقي��ة باتوا يعلم��ون بوجود مجلس��ين محليين معطلين، 

ليسا منتخبين، ويتنافسان فيما بينهما ويتسببان بالضرر«.

جمل�شان يتناف�شان واخلا�شر "مواطن"
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سوريتنا برس
أطلق أطب��اء وعاملون في القط��اع الصحي 
داخ��ل س��وريا حمل��ة )أطب��اء تح��ت الن��ار(، 
وناش��دوا العال��م للتح��رك ووق��ف عملي��ات 
النظام العس��كرية، التي تس��تهدف المرافق 

الصحية والفرق الطبية.
وترعى الجمعية الطبية السورية واألمريكية 
الحمل��ة وتق��ول: )إن أولويته��ا ه��ي حش��د 
تضام��ن القطاع الطب��ي في العال��م وإعالء 
األص��وات أم��ام صنَّ��اع الق��رار ف��ي العالم، 
وعلى رأسهم مجلس األمن الدولي للتحرك(.

وطال��ب الطبي��ب محمد تين��اري )مدير إحدى 
المستشفيات الميدانية في سرمين في ريف 
إدلب، وأحد المش��اركين ف��ي الحملة( األطباَء 
والعاملي��ن في القطاع الطب��ي في العالم أن 
)يوصل��وا أصواته��م إلى القادة ح��ول العالم 
لوق��ف الهجم��ات الجوي��ة التي يش��نها نظام 
األس��د ض��د المدنيي��ن والف��رق والمنش��آت 
الطبي��ة( وأض��اف: )لقد تعرض المستش��فى 
الميداني الذي أسسته وأديره للقصف الجوي 
والمدفعي 17 مرة.. إلى أعضاء مجلس األمن 
كلماتك��م ل��ن تحم��ي الس��وريين، أفعالكم 
فقط س��تفعل، من فضلكم افرضوا تطبيق 

قرارتكم وأوقفوا الهجمات الجوية(.
من جان��ب آخر يقول )عبد( أح��د أطباء حلب: 
)الهجمات الجوية ال تنشر الموت فقط؛ لكنها 
تنشر الرعب في كل مكان، ينتابني شخصيًا 
الهلع عندما أس��مع صوت الطائرة، حتى حين 
أكون خارج س��وريا(. ورغم فقدانه عددًا من 
زمالئ��ه، يفس��ر الطبي��ب بقاءه في س��وريا 

قائاًل: )م��ن الغريب أال أبقى! ه��ذه مدينتي، 
يقت��ل الناس فيه��ا كل يوم... إنّ��ه واجبي(. 
ويقول جراح آخر: )إن مت وعاش 100 فذلك 

يستحق العناء... أنا أقوم بعملي(.
وتفتح الحمل��ة المجال أمام جمي��ع العاملين 
الصحيي��ن ف��ي العالم، للمش��اركة والتوقيع 
م��ن خ��الل موقعه��ا اإللكترون��ي الخ��اص، 
وتحثه��م عل��ى المب��ادرة ش��خصيًا، بتفعيل 
القضية أمام صناع القرار الذين يعرفونهم، 
وبذل جه��ود إعالمية للتعريف بأكبر مأس��اة 

يواجهها القطاع الصحي في العالم.
خ�شائر القطاع ال�شحي يف �شوريا:

• 10 قتلى خسائر الفريق الطبي خالل شهر 
أيار/ مايو الماضي.

• %97 م��ن األطب��اء الذين قتلوا في س��وريا 
قتلهم النظام.

• قت��ل 615 عاماًل في القط��اع الطبي، ودمر 
باس��تخدام  ميداني��ًا  مستش��فىً   242

األسلحة العشوائية.
• يتعام��ل الجراح��ون مع عدد م��ن اإلصابات 
المروع��ة غير المس��بوقة بس��بب القنابل 

العنقودية والبراميل المتفجرة.
• أنش��ئت مستش��فيات ميدانية في الكهوف 
والمصان��ع والش��قق والم��زارع المهجورة 

خوفًا من الهجمات الجوية.
• يُجمِع األطب��اء على أن )وقف القصف( هو 

المساعدة الوحيدة التي يحتاجونها اليوم.
• 15.000 طبيب س��وري هربوا خارجًا خالل 

الحرب.

اأطباء حتت النار: اأوقفوا الق�شف اجلوي!

ما أن يس��لِّم الالجئ نفس��ه إلى الس��لطات - س��واء في 
المط��ار أو داخ��ل األراض��ي النمس��اوية - فإن��ه يخضع 
لتحقي��ق مقتضب )أوَّل��ي(، وبعد االنتهاء م��ن المقابلة 
اأُلوْل��ى يتم إصدار بطاقة هوية حس��ب قضية الالجئ، 

وهي كالتالي: 

على  وافقت  الحكومة  أن  وتعني  البي�شاء:  البطاقة 
دراسة طلب اللجوء، وغالبًا ما تُمنَح للحاالت اإلنسانية، 
يسمح  حيث  السابقين؛  المعتقلين  أو  لألقليات،  أو 

لحاملها بالتجوال في كاّفة أرجاء النمسا. 

متأكدة  غير  الحكومة  أن  وتعني  اخل�شراء:  البطاقة 
دولة  في  له  بصمات  هناك  أن  أو  الالجئ،  هوية  من 
البصمة،  بشأن  مشاورات  وتجري  أخرى،  أوروبية 
بالتجوال ضمن منطقة معنية قريبة  لحاملها  ويسمح 
ال  اليونان  في  البصمة  حال  وفي  فقط،  )المخيم(  من 
إلى  تعمد  بل  إجراء؛  بأي  النمساوية  الحكومة  تقوم 

قبول الطلب على أراضيها. 

البطاقة احلمراء: وهي خاصة بالالجئ الذي ال يملك 
يمنع حاملها  أو هويته، حيث  إثبات حول شخصيته  أي 

من مغادرة )المخيم(. 

المرحلة الثاني��ة لطلب اللجوء تكون بع��د فرز الالجئين 
على المخيمات الموزعة على الواليات، والتي تختلف تبعًا 
لحجم الطلب��ات المقدمة في كل والي��ة، وخالل اإلقامة 
ف��ي المخي��م يُمنَ��ح الالجئ مصروف��ًا مح��دودًا يتراوح 
بي��ن 50 ي��ورو ش��هريًا و 40 ي��ورو أس��بوعيًا في بعض 
المقاطعات؛ إال أن اإلقامة في المخيم تتيح لالجئ العمل 
داخ��ل المخيم ف��ي )اإلطع��ام، والتنظي��ف، والصيانة(، 
ويس��تطيع بذلك الحصول على مبل��غ 200 يورو إضافي 

في الشهر الواحد. 
بع��د الحصول على الموافقة على طل��ب اللجوء، يعطى 
الالجئ بموجبه جواز س��فر )رمادي( يتيح له الس��فر إلى 
كل دول العالم ما عدا بلده األصلي، وال يس��تطيع البقاء 
خ��ارج األراضي النمس��اوية مدة تزيد عن 6 أش��هر، وإال 
يس��قط حق اللجوء، ويحق لحامل جواز الس��فر الرمادي 
التقدم بطلب الحصول على الجنس��ية بعد 6 سنوات من 

دخوله المخيم. 
وق��د يمن��ح الالج��ئ ح��قَّ الحماي��ة الدولي��ة، وف��ي هذه 
الحال��ة يمنح بطاقة )رمادية( وال يس��مح ل��ه بالخروج من 
األراضي النمس��اوية تحت طائلة س��قوط الحق بالحماية. 
هذه الحماية يتم تجديدها س��نويًا ويحق لحائزها التقدم 
للحصول على الجنسية بعد 10 سنوات من دخوله المخيم. 

التأمي��ن الصح��ي لالجئي��ن من��ذ  النمس��ا  كم��ا توف��ر 
لحظ��ة الوص��ول إلى أراضيها، ويش��مل التأمي��ن دخوَل 
المستش��فيات وصرفَ األدوية، ويس��تثنى منه العمليات 
التجميلية، وبالنس��بة لّلغ��ة توفر النمس��ا دورات لتعلم 

اللغة األلمانية بعد الحصول على اإلقامة أو الفيزا. 
أما بالنس��بة للدعم المادي فتتكفل الحكومة النمساوية 
بحياة الالجئ وس��كنه لمدة ال تزيد عن 3 س��نوات، وهي 
الم��دة الكافي��ة لك��ي يصب��ح خاللها ق��ادرًا عل��ى تعلُّم 
اللغ��ة والعمل واالندماج في المجتم��ع، كما تقدم الدولة 
لالجئي��ن قروضًا ميس��رة في حال قدَّم الالجئ دراس��ة 

مقبولة لمشروع ينوي افتتاحه. 
وتطبق النمسا معايير حقوق اإلنسان والقانون بصرامة، 
وال توج��د فيها تس��هيالت لطالبي اللج��وء كما هو الحال 
ف��ي ألمانيا والس��ويد؛ وهذا م��ا يثير بع��ض االنتقادات 
حول ترحيلها بع��ض الالجئين الس��وريين الذي بصموا 
في إيطاليا س��ابقًا؛ إال أنه إذا ما استكمل الالجئ شروط 
اللج��وء القانونية تبقى النمس��ا من أفض��ل دول العالم 
في هذا المجال حيث لم تسجل أي حالة اعتداء لفظي أو 

خرق لسرية الالجئ طيلة عمر الثورة السورية. 

 اللجوء يف النم�شا 
قبول حذر وقوانني �شارمة

سوريتنا - نعيم اليماني
النمسا أغنى دول العالم تقريبًا، وذات الكثافة 

السكانية المنخفضة، وتحتل المرتبة 17 من حيث 
مؤشرُ التنمية البشرية تعدُّ وجهًة مهمة لالجئ 

السوري، وال يختلف الوصول إليها عن الوصول إلى 
دول االتحاد األوروبي عبر البر أو البحر. 
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قراءة يف كتاب
بيري لمازيري: م�شافر اإىل �شورية

أخفقت فرنس��ا في احتالل س��وريا، ألنها 
تجاهل��ت حقائ��ق تق��ول إن الس��وريين 
مثقفون متعلمون، لديهم تاريخ يعتزون 
به، تاريخ من التج��ارة والثقافة واإلدارة، 
تاري��خ يرق��ى إلى م��ا قبل ميالد الس��يد 
المس��يح بآالف الس��نين، ه��ذا ما خلص 
إليه بيير المازيير في كتابه الوثيقة التي 
قدم له��ا الكاتب واألديب خي��ري الذهبي 
1926 أي  الكت��اب ع��ام  قائ��اًل: » وض��ع 
بعد أفول الثورة الس��ورية التي ش��اركت 
فيه��ا أطياف المجتمع الس��وري بأش��كاٍل 
مختلف��ة حت��ى انته��ت باالس��تقالل عام 
1946« ويضي��ف: »م��ر عل��ى تأليف هذا 
الكت��اب حوال��ي الق��رن مم��ا يس��مح لن��ا 
بقراءة كيف كان اآلخر، وكيف كان يقرأنا 
ويرانا وهذا أمر ش��ديد الفائدة إذ يكشف 
م��دى الخطوات التي خطوناه��ا منذ ذلك 
الزم��ن اإلقطاعي المذهب��ي الذي أورثته 
لنا المجم��دة العثماني��ة – المملوكية في 
حرك��ة المجتمع، حيث حولت المجتمع إلى 
كت��ل ثل��ج متجمدة متج��اورة غي��ر قادرة 
عل��ى الت��ذاوب والتخال��ط وبن��اء مجتمٍع 
موحد، كما فعلت فرنسا الحافلة باألعراق 
والمذاهب والصراع��ات الدموية أكثر من 
س��وريا بعش��رات الم��رات، ولك��ن العلم 
واالقتص��اد والس��وق الموح��دة والدول��ة 

المركزي��ة اس��تطاعت أن تذي��ب هذا كله 
لتصن��ع الهوي��ة الفرنس��ية الت��ي نراها 

اآلن«. 
»مس��افر إلى س��ورية« كت��اب بعيدٌ كل 
البع��د ع��ن االستش��راق الذي كان س��مًة 
للتعاط��ي األوروب��ي مع الش��رق عمومًا، 
ويظه��ر فيه الجه��د الواضح ف��ي ترجمة 
الدكت��ورة فوزي��ة الزوب��اري، م��ن خالل 
التعليقات والحواش��ي الت��ي توضح فيها 
كثي��رًا م��ن المفاهي��م والمس��ميات التي 
تنتمي للغة االس��تعمارية بينما نس��ميها 

نحن كوطنيين تسمياتٍ مختلفة. 
الكتاب توثيقٌ لزيارة إلى س��ورية أو بالد 
الش��ام ولكنها ليست س��ورية السياسية 
المعاص��رة الت��ي نعرفه��ا اآلن ب��ل ه��ي 
س��ورية المعاصرة ومعها لبنان المعاصر 
واإلس��كندرون قبل فصلهم��ا عن الوطن 
األم، إنه��ا س��ورية بع��د إنهي��ار الث��ورة 
الس��ورية وإنس��حاب وتوزع الثوار ما بين 
مصر واألردن والعراق، وظهور الطامعين 
الكثيري��ن في عرش س��ورية، ب��دءًا من 
ميش��يل لط��ف اهلل، األمي��ر المصرف��ي 
وحت��ى عب��د اهلل ب��ن الحس��ين وبينه��م 

كثيرون. 
يروي المازيير إخفاقات سياس��ة االنتداب 

الفرنس��ي والمش��اكل الت��ي زرعه��ا في 
الجسم السوري، حين تبرع الجنرال غورو 
مأخوذًا ب��روح وعصبية الحروب الصليبية 
الطبيعي��ة  م��ن س��وريا  ج��زٍء  باقتط��اع 
وتس��ليمها للموارنة تحت مس��مى لبنان 
الكبي��ر، كما يش��ير إلى أولئك الس��اعين 
لعرش س��ورية أثن��اء الحكم الفرنس��ي، 
منهم على س��بيل المثال األمير المصري 
ميش��يل لط��ف اهلل ال��ذي اش��ترى لق��ب 
اإلم��ارة م��ن الش��ريف حس��ين المفلس 
فص��ار بفلوس��ه أمي��رًا، وص��ار يطال��ب 
بعرش سورية، كما يتحدث عن اإلداريين 
الفرنس��يين الس��اعين إلى فصل مناطق 
الش��ام ع��ن بعضه��ا لتش��كيل دوي��الت 

ليكونوا رؤساء لها. 
عاصر المازيير مش��روع تقس��يم سوريا 
إل��ى دويالت وهن��ا يورد قص��ًة على كل 
الطغ��اة قرائتها فمع كل مظاه��ر التأييد 
مس��تقلة  دول��ةٍ  وتش��كيل  لالنفص��ال 
ف��ي حلب يوث��ق المازيير ماحدث س��اعة 
الحقيقة: » خمس��ة عش��ر يومًا انقضت، 
ج��رت فيه��ا االنتخاب��ات في والي��ة حلب 
بأس��رها، واجتم��ع المجل��س المش��ّكل.. 
وخالل الس��اعة األولى م��ن اجتماعه قام 
باقتراع جماعي، يؤكد ارتباطه بدمش��ق، 

للتبدي��ل.  القاب��ل  غي��ر  االرتب��اط  ه��ذا 
ولالحتج��اج عل��ى أي محاول��ة قد تحصل 
الموضوع��ة  لتقس��يم جدي��د لألراض��ي 
تح��ت االنت��داب، ولإلع��الن ع��ن وفائهم 
لفكرة الوح��دة الس��ورية، ولكي يظهروا 
بأنهم من خ��الل االقت��راع، يعبّرون عن 
ش��عور الش��عب، حم��ل الحلبي��ون نصف 
قنطار من االعتراضات المزيشنة بتواقيع 
جميلة بخط اليد األسود، ممهورة بأختام 
بنفس��جية اللون، فحواه��ا أن كل من له 
قيمة في س��ورية الشمالية يعلن أن حلب 
ودمشق ال تش��كالن سوى جسم واحد له 
الدماغ نفسه، واألحش��اء نفسها، وان لب 
الضلع من اللح��م ال يريد أن ينفصل عن 

العظم«.

ولد ب��دوي بن أدي��ب بن إس��ماعيل الديران��ي في حي 
الميدان الدمش��قي عام 1894م، وكان والده قد انتقل 

من مدينة )داريا( قبل عدة سنوات من والدته. 
تلق��ى علومه األولي��ة في كتاتي��ب حي المي��دان، ومع 
بلوغه الثانية عش��رة من العمر ب��دا ميله واضحًا للخط 
العربي من خالل عنايته وإتقانه الش��ديد لما يكتب من 

آيات كريمة لفتت أنظار معلميه. 
كان للديران��ي الحظ في أن ينش��أ ف��ي العصر الذهبي 
للمدرس��ة الش��امية في الخ��ط، تلك الت��ي قامت على 
س��واعد يوس��ف الرس��ا، مم��دوح الش��ريف، صبح��ي 
البيالني، حس��ين البغجاتي، محمد علي الحكيم، محمد 

الزرزور، وسليم الحنفي وآخرون. 
فبع��د حري��ق الجام��ع األم��وي ع��ام 1893م تقاط��رت 
دمش��ق لترميم جامعها، وأرسل الس��لطان عبد الحميد 
الثاني )يوس��ف الرس��ا( كبيرَ خطاطي السلطنة ليقوم 
بتزيين ألواح الجامع بأيقوناتٍ من الخط الثلث والنسخ 
الباقية حتى اليوم على قبر النبي يحيى عليه الس��الم، 
وق��د تتلمذ ب��دوي على يدي��ه وأخذ عن��ه قواعد هذين 

الفنين من الخط. 
كما أخ��ذ عن الخط��اط القاضي )مصطفى الس��باعي( 

الخطَّ الفارسي، ثم عمل في محترَف صديقه وأستاذه 
الخطاط الشامي المبدع )ممدوح الشريف( والزمه طيلة 
سبعة عش��ر عامًا، وأخذ عنه قواعد الكوفي والديواني 
والرقعة، واس��تمر يعمل في محله حتى افتتح لنفس��ه 
مح��اًل ق��رب الجامع األم��وي لينتقل بعدها إل��ى التكية 
الس��ليمانية وسط دمش��ق، متخذًا الخط حرفة ومهنة، 
وقد مك��ث في هذا المكت��ب نحو أربعي��ن عامًا، درَّس 
أثناءها فن الخط العربي لهُواته ومحترفيه. وكان يريد 
نس��خ القرآن الكريم بخطه، لكنه لم ينجز منه س��وى 

ثالثين صفحة من سورة البقرة. 
برع الديراني بخط )التعليق( الفارس��ي، وهو وجه من 
وجوه تطور الخط الفارس��ي بتطعيمه مع خط النس��خ 
وقد أبدعه عماد الحس��ني وسيفي القزويني في إيران، 
إال أن الديراني زاد على المدرس��ة الفارس��ية؛ فأسلوبه 
في الكتابة مس��تقر على الس��طر وحروفه حادة خالفَ 
األس��لوب اإليران��ي األكث��ر توضع��ًا عل��ى المس��توى 
العم��ودي، أم��ا في الثل��ث فقد ف��اق ب��دوي معاصريه 
وأساتذته في الشام وقارع في تراكيبه أعظم خطاطي 
عصره، وأكثر ما دل عليه لوحته الشهيرة ذات الخمسين 

نوعًا من الكتابة. 
عام 1954م سافر الديراني إلى إسطنبول لالطالع على 
تط��ور الخط العربي فيه��ا، وحل ضيف��ًا على الخطاط 
التركي الش��هير )حام��د اآلمدي(، كما زار اإلس��كندرية 
وقاب��ل مش��اهير الخطاطي��ن فيها، ومن اإلس��كندرية 
س��افر إلى القاهرة ونزل ضيفًا على الخطاط الس��وري 
األصل حس��ني البابا، ثم عاد إلى إس��طنبول ومنها إلى 

دمشق. 

وف��ي ع��ام 1967م توفاه اهلل في دمش��ق ودفن فيها، 
وبعد عاٍم على وفاته مُِنح وس��ام االس��تحقاق السوري 
م��ن الدرجة األول��ى، وقد اس��تلمه أبن��اؤه. وأقيم على 
هام��ش ه��ذه المناس��بة مع��رض ألعمال��ه ف��ي قاعة 
المع��ارض في متحف دمش��ق الوطني، كم��ا ُكرِّم في 
)لبن��ان( ع��ام 1999م م��ن قب��ل مركز البي��ان الثقافي 
والمكتب اإلس��المي تحت رعاية مفتي جمهورية لبنان 
الدكت��ور )محمد رش��يد القبان��ي(، وفي إط��ار مهرجان 
)بي��روت( عاصم��ة الثقاف��ة العربي��ة أقيم ل��ه معرض 

خاص به وحفل تكريم. 
ترك الديراني إرث��ًا كبيرًا من روائعه في جامع الروضة 
والمنص��ور والثري��ا والدقاقي��ن والف��ردوس والعثمان 
والمجل��س النياب��ي ولجنة مي��اه عين الفيج��ة، وكذلك 
ش��هادات خريج��ي جامعة دمش��ق وحلب، ول��ه كتابات 
والفت��ات كثيرة على أب��واب الدور والمتاج��ر والمكاتب. 
ومن آثاره ف��ي الدول العربية، خطه المرقوم في جامع 
الخلي��ة الس��عودية في بي��روت، والفت��ات ودليل غرفة 
تج��ارة الكويت، واللوح��ة الموجودة في الح��رم النبوي 
الش��ريف، وه��ي مكتوب��ة بالذهب: )ي��ا أيه��ا النبي إنا 
أرسلناك ش��اهدًا ومبش��رًا ونذيرًا( األحزاب 45، ولوحة 
للمل��ك عب��د العزيز آل س��عود، وه��ي بالذه��ب أيضًا: 

)وينصرك اهلل نصرًا عزيزًا( الفتح 3.
قال عنه تلميذه )أحمد المفتي(:

سحر الحروف على أيديه قد كملت 
ما خطها بعده عجمُ وال عرب 

أكــرم بـه بـــدوي االســم يمشــقه 
مـن دارية موســومٌ به اللقـب 

بدوي الديراين )خطاط ال�شام(

سوريتنا - ياسر مرزوق

)بدوي الديراني كان خطاطًا كبيرًا، سحره في تناسب الكتلة، ال يدانيه أي خطاط في عالمنا الكبير. طبع 
شاميته على خطه، وانتقى لنفسه منهجًا تميز به عن أساليب الفرس(. 

الخطاط العراقي هاشم البغدادي، كتاب كتاب قواعد الخط العربي
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جائزة )�شمري ق�شري( 
2015

أقامت بعث��ة االتح��اد األوروبي 
في لبنان بالتعاون مع )مؤسسة 
س��مير قصي��ر( ي��وم 2 حزيران 
2015م حف��ل تس��ليم جائ��زة 
س��مير قصير لحرية الصحافة، 
في الذكرى الس��نوية العاش��رة 
الغتيال الصحفي سمير قصير. 

فئ��ة التحقيق االس��تقصائي: هش��ام من��اع )مواليد 1990م( م��ن مصر، وهو يم��ارس الصحافة 
االس��تقصائية منذ أربع س��نوات نش��ر مقاله بعنوان )التجميل بالصودا الكاوي��ة( في موقع مجلة 

فيتو اإللكتروني في 3 آذار 2015م. 
فئة التقرير الس��معي البصري: محمد نور أحمد )مواليد 1982م(، وهو صحفي ومؤلف موسيقي 
فلسطيني سوري. يصور فيلمه بعنوان )أنا أزرق( الذي أنتجته وبثَّته )بدايات( في 3 تشرين األول 
2014م، في��ه صعوب��ة الحياة اليومية في مخيم اليرموك، ودور الموس��يقى في إبقاء اآلمال حية 

بغدٍ أفضل. 
فئة مقال الرأي: أيمن األحمد )مواليد 1984م( من سورية، وهو صحفي مستقل يعمل في مواقع 
إلكترونية س��ورية وعربية. نش��ر مقاله بعنوان )أبي! من هو ميش��يل س��ورا؟( في موقع )الربيع 

الملعون( في 13 آذار 2015م. 
تكافئ جائزة سمير قصير لحرية الصحافة التي يمنحها االتحاد األوروبي صحفيين تميزوا بجودة 
م سنويًا  عملهم، والتزامهم حيال الديمقراطية وحقوق اإلنس��ان. وتكرم هذه الجائزة التي تُنَظَّ

منذ عام 2006م الصحفي اللبناني سمير قصير الذي اغتيل في 2 حزيران 2005م في بيروت. 

فنان يقاتل 
بالبندقة والري�شة

إسماعيل خليفة خريج كلية 
الفنون الجميلة في دمش��ق 
حرف��ة  يمته��ن  ل��م  ال��ذي 
أخ��رى س��وى الرس��م من��ذ 
أكثر من عش��رين عامًا، لم 
يتوقف نضاله عند حد رسم 
الملصق��ات الثورية عش��ية 

المظاهرات التي شارك في تنظيمها واإلعداد لها في ضواحي دمشق، ولم تردع أنشطته السلمية 
مداهمة منزله ومرس��مه عدة مرات من قبل األمن ومالحقته. وبات واحدًا من أبرع المقاتلين في 

صفوف المعارضة على خطوط التماس، رغم اعترافه بأنه لم يحمل بندقية من قبل. 
في مرسم صغير على مقربة من خطوط رباط الثوار في منطقة األربعين جنوب دمشق، يواظب 
إس��ماعيل على الخلوة لس��اعات طويلة في جوار منزله قبل أن يحين موعد نوبة الحراس��ة على 

الجبهة. وفي أحيان كثيرة يصطحب معه معدات الرسم إلى الجبهة لتصوير عمل ما. 
مش��اركات خليفة توزعت بين كفر سوس��ة وداريا ومعضمية الشام، واس��تمر في إنجاز اللوحات 
الزيتية والملصقات الثورية واألعمال الفنية األخرى مستخدمًا األدوات البدائية ومواد خام مختلفة 

بعد تضاؤل معداته. 

)اأ�شوات( اأنطونيو بور�شيا
ص��در ع��ن دار األزمنة كت��اب )أص��وات( لإليطال��ي أنطونيو 
بورشيا )1885م – 1968م(، وهو من ترجمة وليد السويركي. 
ج��اء أنطوني��و بكتابه الوحي��د، ليواجه )العال��م الذي ال يفهم 
ش��يئًا م��ن دون كلم��ات(، ويش��غل كتَّ��اب عصره م��ن أمثال 
بريت��ون وبورخيس وميللر بش��ذراتٍ، هي كل ما كتب طوال 

حياته، لعله يحتمل وحشة الوجود اإلنساني. 
تحاك��ي )أص��وات( بورش��يا بعض��ًا م��ن ش��ذرات نيتش��ه وم��ا 
تنطوي عليه من ممارس��ة الش��ك في المعرفة وانتقاد معانيها 
المكرَّسة، كما يقترب مؤلف )أصوات( في وجه من تجربته من 
الروماني إميل سيوران؛ إذ كتب األول باإلسبانية وهي لغة غير 
لغته، مثلما فعل الثاني الذي هجر الرومانية وكتَب بالفرنسية. 
نجح بورش��يا في مقاومة معاناته الحياتية وجنون العالم معًا 

بوصفهم��ا أزمته الش��خصية، واس��تطاع أن ينفذ إلى ما وراءها عبر التأم��ل العميق ال عن طريق 
الدرس المعرفي، وهو الذي لم يتلق تعليمًا أكاديميًا. 

رامي شريف
صاحبها  يقوم  ذاتيًا:  الملتقطة  الصورة  أو   ،)Selfie( سيلفي 
ذكي  هاتف  باستخدام  أو  ما،  كاميرا  بواسطة  بالتقاطها 
التواصل  شبكات  على  بنشرها  ليقوم  أمامية،  بكاميرا  مزود 
معينة،  نفسية  حالة  عن  خاللها  من  ليعبر  أو  االجتماعي، 
وبحسب قاموس أكسفورد فقد أصبح مصطلح سيلفي كلمة 

العام 2013م. 

ن�شاأة ال�شيلفي:
فهي  عشر،  التاسع  القرن  إلى  سيلفي  صورة  أول  تاريخ  يعود 
قديمة قدم التصوير؛ حيث عرض معرض )ناشيونال غاليري( في 
واشنطن صورة سيلفي للفرنسي شارل مارفيل، في حين عرض 
متحف )ناشيونال بورتريت غاليري( في لندن صورة سيلفي لدوقة 
روسية تعود لعام 1914م، حيث كانت في الثالثة عشر من عمرها، 
تلك  تشاطرنا  أن  من  منعها  وقتها  بوك  الفيس  وجود  عدم  أن  إال 
أول  أن  الشهير  السويدي  )الكامبس(  موقع  نشر  بينما  الصورة، 
صورة سيلفي تعود إلى عام 1850م، والتي التقطت قبل 164 عامًا 

من انتشارها. 

اأ�شهر �شور ال�شيلفي:
العالم،  في  سيلفي  صور  كأشهر  العالم  حول  صورة   11 صنفت 
دخلت  كما  الفاتيكان،  في  فرنسيس  البابا  صورة  أشهرها  وكان 
صور السيلفي عالم السياسة؛ حيث التقط الرئيس األمريكي بارك 
نيلسون  تكريم  مراسم  خالل  كاميرون  ديفيد  مع  سيلفي  أوباما 

مانديال في جنوب إفريقيا. 
في سوريا أخذت السيلفي طابعًا آخر، حيث نشر عدد من مقاتلي 
الجيش الحر، صورة سيلفي مع أحد األسرى األفغان الذين يقاتلون 
سيلفي  صور  الناشطين  من  عدد  ونشر  األسد،  قوات  جانب  إلى 
)سيلفي  واألخرى  طائرة،  من  يسقط  برميل  مع  إحداها  مختلفة 

والنظام خلفي(، لتصبح السيلفي ظاهرة عامة. 

منظمة ال�شحة العاملية وال�شيلفي:
إدراج  تدرس  سوف  أنها  على  العالمية  الصحة  منظمة  صرحت 
اإلدمان على التقاط صور السيلفي ضمن قائمة األمراض النفسية 
باالعتماد  عالجها  يجب  التي  األمراض  أحد  لتصبح  2015م،  لعام 

على األدوية الخاصة بطب األمراض النفسية. 

الرابطة الأمريكية للطب النف�شي تدر�ش ال�شيلفي:
األخير  اجتماعها  خالل  النفسي  للطب  األمريكية  الرابطة  أكدت 
في شيكاغو األمريكية، على أن التقاط صور السيلفي هو مرض 
عقلي، وأطلقت على هذا المرض اسم )سيلفيتس(، ويعرَّف بأنه 
مواقع  على  ونشرها  الذاتية  الصور  التقاط  في  الكبيرة  الرغبة 
التواصل االجتماعي، والذي يعبر عن حالة من عدم الثقة بالنفس، 
العالج  يقتصر على  المرض  لهذا  حاليًا  المتوفر  العالج  أن  وحددت 

السلوكي المعرفي فقط. 

ن�شائح للتقاط �شيلفي مميز:
1 - خذ زاوية مميزة، وابتعد قلياًل عن الكاميرا، فقرب الكاميرا من 

الوجه يجعل المالمح كبيرة، وغير مقبولة. 
أو  الشعر،  كتسريحة  الصورة:  في  مميزًا  شيئًا  أظهر   -  2
التركيز  يكون  كي  لألظافر،  طالء  حتى  أو  للعينين،  مكياج 
إخفاءها.  تود  التي  العيوب  على  وليس  به،  ترغب  ما   على 
3 - قم بالتقاط أكثر من صورة بزوايا مختلفة، كي تختار األجمل. 
االبتكار  روح  تحمل  توثيقية  ظاهرة  السيلفي  صور  وتبقى  هذا، 
الشبابي لهذا الجيل، ما دامت ضمن الحدود الطبيعية التي حددتها 
ذكرى  لتصبح  يوميًا،  صور  ثالث  من  بأقل  عالمية،  طبية  دراسات 
للحظات السعيدة في المستقبل؛ لكنها قد تكون سببًا للموت، كما 
صورة  تسببت  حيث  مؤخرًا،  داعش  تنظيم  عناصر  أحد  مع  حدث 
سيلفي قام بالتقاطها أمام مقره، باستهداف المقر من قبل طائرات 

التحالف، فكان ذاك السيلفي األخير. 

�شيلفي
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�شوريا: الأوىل عامليًا يف م�شاهد القتل امل�شورة

ف��ي حلقة ح��وار س��وريالي التي بثت 
ي��وم الجمعة الفائت جرى ما يلي: قبل 
كل س��ؤال يوجهه مقدم البرنامج كان 
يس��بقه بطلب الس��ؤال، مث��اًل: »بحب 
أس��ألك عن - س��ؤالي التاني، س��ؤالي 
الثال��ث، ه��ون ب��دي أس��ألك«. ورغم ه��ذا اإليضاح 
للمستمع والضيف بأن هناك سؤاًل قادمًا من المقدم، 
كان الضي��ف يستفس��ر دائما طالبًا إيضاح الس��ؤال! 
سنغفر للضيف مشاكل الصوت التي باتت غير مهمة 
ف��ي اإلذاعات الس��ورية الجديدة، لك��ن - أيها العزيز 
- أنت تس��تقبل ضيفًا لتسأله فال تس��تأذنه قبل كل 

سؤال، دمت ذخرًا للفن! 
 • • •

»يس��عد صباحك ي��ا بلد .. اس��تغالل 
وب��ال  األق��ارب وطمعه��م«... هك��ذا 
البرنام��ج  عن��وان  كان  مقدم��ات  أي 
الصباحي لراديو نس��ائم سوريا ليوم 
الجمعة، المذيع قال: »صباح الرواق« 
المذيع��ة أردف��ت: »صب��اح المامونية 
��ر المقدم��ان بت��رددات  والجوعاني��ن« قب��ل أن يذكِّ
المحط��ة في حلب. ه��ذا الخط��اب الصباحي اللطيف 
كان بعد أن ضربت حلب في اللية الس��ابقة بعشرات 
البرامي��ل، ث��م ب��دأت أغني��ة »بلغ��ي كل مواعيدي« 
علقت المذيعة الفطنة »الغو كل مواعيكن إال موعدنا 
تس��عة الصبح«! بكينا، نعم! ال حياء في اإلعالم نحن 

بكينا، ولم نستطع المتابعة في ذلك الصباح. 
 • • •

الس��يدة العزيزة ع��زة البحرة، نحن نحب��ك في اهلل؛ 
لك��ن ي��ا أخت��ي فلننتبه، ل��م يكن من 
المس��تحيل استئجار منزل في سوريا، 
رغ��م صح��ة م��ا قلت��ه ع��ن القان��ون 
القدي��م الذي انتهى ع��ام 1998، فقد 
كان العقد الس��ياحي متواف��رًا في البالد، ومن َثمَّ ما 
قلته لم يكن صحيحًا تاريخيًا. ثانيًا جلس��نا ألكثر من 
س��اعة نفكر في جملتك »البيت ش��هد طهور أخي«. 
صدمن��ا ول��م نعرف بم��اذا تفيدن��ا المعلوم��ة، نحن 

بانتظار التفاصيل الدرامية الشيقة! 

هيك رح ن�شمع
)ج��وا البي��ت( برنام��ج اجتماع��ي يناق��ش القضاي��ا 
المتخصصي��ن  م��ع  االجتماعي��ة 
ويتضم��ن فواصل كوميديا باإلضافة 
لفقرة مواهب براعم سوريا كل يوم 
أحد الس��اعة الواح��دة والنصف ظهرًا 

عبر راديو أورينت.

 • • •
)صحت��ك باألل��وان( برنام��ج صح��ي 
يع��رض معلوم��ات غذائي��ة وطبي��ة 
منوع��ة بقالب س��ريع، كما يس��تقبل 
االختصاصي��ن  بع��ض  البرنام��ج 
وأطب��اء، تقدم��ه إيري��س كل س��بت 

الساعة الثانية عشر ظهرًا عبر راديو ألوان.  
 • • •

يُبَ��ث  برنام��ج  إنكليزي��ة(  )فس��حة 
باللغل��ة اإلنكليزي��ة ويع��رض الهم 
المواق��ع األثري��ة الس��ورية الكردي��ة 
في البالد، كل يوم أحد الرابعة ظهرًا 

على راديو ويالت أف أم.

هيك �شمعنا
ش��هدت ح��روب العالم منذ أن حمل البش��ر 
حج��رًا وقتل��وا ب��ه بعضه��م ماليي��ن م��ن 
الجرائم الوحش��ية، لم تك��ن توصف طبعًا 
بهذا التعبير، كان القت��ل بالزيت المغلي أو 
بالتقطي��ع أو بإخراج أحش��اء الضحية فعاًل 
قانوني��ًا في بل��دان القارة األوربي��ة، القتل 
حرق��ًا كان عم��اًل دينيًا تطيهري��ًا في بلدان 
مثل فرنسا وايطاليا، الصلب طريقة فضلى 
للقت��ل ف��ي اإلمبراطوري��ات الت��ي حكمت 
العال��م مئات من الس��نين، وكان االغتصاب 
جزءًا من المكافأة للجن��ود حتى قبل انتهاء 
المعرك��ة! لم تكن تبقى اآلث��ار بعد الدفن 
أو التخل��ص م��ن الجثث، س��وى م��ا يكتبه 
المؤرخ��ون لم يكن بوس��ع أجيال الحقة أن 
تعرف كيف مات األسالف أو كيف قتلوا، كان 
من الممكن اصطحاب رس��امين كبار ضمن 
الجيوش ليوثقوا المعركة في لوحة، هؤالء 
كان يص��ورون الملوك واألم��راء على جياد 
بأبهى المالبس وأكثر النظرات بطولة، لم 

يكن أحد يهتم بما يفعله الجنود. 
وحدَه��م القتل��ة المتسلس��لون األكثر حبًا 
للش��هرة، كان م��ن الممك��ن أن يس��تفيدوا 
كثي��رًا م��ن هات��ف نق��ال بكامي��را 8 ميغا 
بكس��ل، جاك الس��فاح مثاًل كان سيستعين 
بالوات��س أب ليرس��ل للصح��ف ف��ي لندن 
مقطع��ًا مص��ورًا لضحي��ة جديدة ج��ز للتو 

حنجرتها، لكنها كانت لندن 1988 فاضطر لترك رس��الة ال يزال يش��ك في أنه هو نفس��ه من أرس��لها وليس 
صحف��ي يريد قصة، قتلة الصدفة أو القتلة الصغار ال يفضل��ون أن يتركوا خلفهم دليل إدانة عادة، قتلة الثأر 
ق��د يلتقط��وا اليوم بعض الص��ور، مثلهم مثل من يش��عرون بالمتعة بالجريمة ويفضل��ون االحتفاظ ببعض 
الذكريات منها، كالجنود األمريكيين في سجن أو غريب، المغتصبون كذلك يملكون ذات النوع من حب التوثيق، 
ون كجزء من العمل.  فيصورون الضحية، بينما يهتم الصحافيون بحفظ اللحظات األخيرة لمن يشنقون أو يصفَّ
جرائم الحرب - ألس��باب ش��تى - هي مدعاة فخر عادة لدى مرتكبيها، روح التجبر والس��لطة أو معاني الرجولة 
المعلبة تدفع الجنود الرتكاب الجريمة وما معها من انتهاكات، والرغبة في نشر الرعب وسرعة »النصر« تجعل 
القادة في الحروب ميالين للتعريف بجرائهم، فينشرون األخبار بطرق غير مباشرة، وقد ينشرون اإلشاعات عن 
جرائم لم تحدث لتحقيق ذات الهدف« النصر«. هذا على األقل فعلته ميلش��يات إس��رائيلية في فلس��طين عام 

1948م؛ إذ بثت أخبارًا كثيرة وسمحت لبعض الشهود بالنجاة كي يرووا ما ارتكبت من فظائع. 
ف��ي س��وريا، ال يوث��ق النظام - تقريبًا - أيًا من جرائم��ه، يترك للتكهن مكانًا في عق��ول العائالت لتعرف كيف 
قضى أحد أفرادها في المعتقالت مثاًل، بينما يقوم بأعمال التصفية بعيدًا حتى عن عدس��اته الرس��مية، تهرب 
منه بقصد أو بغير قصد بعض اللقطات، كتلك الشهيرة بمشيلين عازار في داريا بريف دمشق، أو ما صورته 
ديمة ناصيف في القلمون، وبشكل أقل رسمية يسرب جنوده في لحظات نشوتهم لقطات لقتلهم أو تنكيلهم 
أو تعذيبهم لمدني أو عس��كري م��ا، ويتمكن إعالميو المعارضة والثورة من تأكي��د جرائمه في أماكن القصف 
بكافة أنواع القنابل والصواريخ. وال تزال الشكوك والتحليالت مستمرة حول ما إذا كان قد سرب بنفسه بعضًا 
م��ن جرائمه، عبر أش��رطة تصور اعتداًء على أطفال ونس��اء وقت��اًل على الهوية، كصورة س��احة بانياس عام 
2011م، فال أجوبة مقنعة مثاًل لتس��ريبات »س��يزر« آلالف من صور المعتقلين؛ إذ كيف تخرج صور كهذه من 

قبضته األمنية إال برغبته هو؟ 
كذلك بعض كتائب المعارضة السورية، تركت للكاميرات أن تصور ما تشاء وما يحب العدو، فنادرًا ما يتم دخول 
منطقة سورية جديدة ويؤسَر فيها جنود للنظام، وال ترى شريطًا مصورًا للحظات التحقيق أو التعذيب: ضرب 
مبرح ال يتوقف، إهانات تترافق مع عبارات تحكم على األس��ير وتعده بالموت القريب، عمليات إعدام س��ريعة، 
س��حل للجث يرد على س��حل للجثث أخرى، خطاب ال يتماش��ى مع الهدف األول الذي ال يزال يرفع على الشاشات 
وفي المؤتمرات، بينما ال يزال مشهد أبو صقار يأكل الكبد جزء من خطابات الجعفري في األمم المتحدة باكيًا 
على ذلك الكبد الذي لم يتشظَّ ببرميل كأخوته في سوريا، بعض المعارضة تترك الدليل - الذي من الصحيح 
أنه ال يفيد أي أحد بمنظور جنائي - لكنه فاعل جدًا سياس��يًا، على األقل ال يزال قس��م من السوريين يعتقد أن 
كل الثورة هي رجال يتلذذون بقتل النس��اء ألنهن زانيات، أو يفرحون إذا قتلوا »نصيريًا« واس��تتابوا »سنيًا«... 
قسم آخر من ذات الشعب، ال يزال يظن أن معنويات العدو تنهار مع كل مقطع مماثل، أو أن التشفي والشماتة 

من شيم الكرام؛ فال توقف إال بعد النشر الذي يجب أن يكون سريعًا وحصريًا وممهورًا بشعار خاص. 
يمل��ك الس��وريون اليوم أكبر مكتبة م��ن الجرائم المصورة، منها ما يتمتع بدقة عالي��ة ومنظور جيد، ومنها ما 
ُأخِذ على عجل، وكلها تكفي لتحتل س��وريا المركز األول في هذا االختصاص الفريد في فن التصوير. الجميع 
صور، مدنيون وجنود وناش��طون وصحفيون... الجميع س��اهم في تأليف وإغناء المكتب��ة، والعالم يرى ويتابع 
ويختار ما يبث وما ال ينشر، والسوريون ينتجون بال توقف، يقتلون ويقتلون، ويوثقون كل ما تتسع له الذاكرة 

اإللكترونية، وال تطيقه تلك البشرية. 

سوريتنا - عامر محمد
ربما ال تحتل سوريا المركز األول في عمليات القتل والتصفية واالغتيال في العالم، إال أن السنوات 
األربعة األخيرة جعلتها تحتل المرتبة األولى في عمليات القتل المصورة بكافة طرق التقاط الصور 
HD التي  الممكنة، من الهاتف المحمول بكاميراته ذات الدقة المنخفضة أو العالية، وصواًل ألفالم 
ينتجها تنظيم الدولة اإلسالمية داعش. ويسيطر الموتى من السوريين على الحصة األكبر من أرشيف 

العالم لجرائم القتل والتصفية واإلعدام بشتى الطرق والوسائل. 

طين وسكين | عمل للفنان خالد ضوا
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عقيل حسين
بينما اصُطلح على وصف المعارضات التقليدية في دول 

الوطن العربي - ومنها سورية - بأنها تمثل وجهًا آخرًا 
للطغيان، بعد أن تشبعت من ممارسات عدوها الطاغية، 

وتتعزز بالمقابل فكرة سقوط الحركة اإلسالمية في 
مستنقع الطاغوتية، وهي التي تقوم إحدى مرتكزات 

الخطاب التقليدي لديها على مصطلح )الحرب على 
الطاغوت(! 

وبينما تتسع مفردة )الطاغوت( في اللغة واالصطالح 
لتشمل كل ما يعيق الوصول إلى الحق من خالل الطغيان 

بمختلف أشكاله المادية والمعنوية، فإن الرمزية التي 
حصر بها خطاب الجماعات اإلسالمية )الطاغوت( كانت في 

الحكام الذين ال يحكمون بالشريعة فقط. 
وفي الوقت الذي أسقطت هذه الجماعات رمزيًا كل 

الطواغيت من الحكام باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لإليمان، 
فإن معظم هذه القوى ال تقيم وزنًا ألشكال الطواغيت 

األخرى؛ بل إنها تسقط في فخاخ طواغيت صنعتها هي 
ونمَّتها حتى تغولت، لتصبح متكاملة األركان، تمتلك من 

القوة والتأثير ما يكفي إلعاقة الحق والحيلولة دونه!
والحقيقة، أن نقد هذه الحالة بدأ منذ وقت غير قصير 

داخل الحركة اإلسالمية ذاتها، حتى بدا أن اإلخوان 
المسلمين وتيارات إسالمية أخرى قد استفادوا من هذا 
النقد، وهو األمر الذي لم يحصل إال على نطاق محدود 

جدًا لدى تيار السلفية الجهادية. 
فعلى الرغم من أن التجربة الجزائرية وما ترتب على 
انحراف الحركة الجهادية فيها من مآٍس على الشعب 

الجزائري، قد أطلقت األصوات األولى من هذا النقد داخل 
التيار، عبر عبد اهلل عزام وأبو مصعب السوري وعطية اهلل 
الليبي وغيرهم، إال أن أي تطور لم يكن قد تم تلمسه في 

أداء ورؤية السلفية الجهادية الحقًا على هذا الصعيد. 
فقد تكررت األخطاء ذاتها في العراق والصومال ومالي، 
وظلت الشخصيات التي قادت التنظير والتبرير للتجربة 

الجزائرية المريرة، هي نفسها المنظرة للقوى الجهادية 
في الصومال والعراق، والمدافعة عن أخطائها وجرائمها، 

أو المبررة لها في أحسن األحوال. 
لكن تغول تنظيم الدولة عمليًا وفكريًا، وإظهارَه الشراسة 
في الرغبة بابتالع الحركة السلفية الجهادية بشكل كامل، 
من خالل العمل على احتواء قادتها وجماعاتها ومنظريها، 

أو سحب البساط من تحتهم وإسقاطهم... كل ذلك دفع 
العديد من هذه الجماعات والشخصيات لالعتراف بأخطاء 

كبرى ومشاكل خطيرة تراكمت دخل السلفية الجهادية 
لتولد في النهاية داعش، إال أن ذلك لم يكن كافيًا أيضًا؛ 
خاصة أنه جاء في إطار المناكفات، ال النزول عند الحق. 
لقد كانت حركة أحرار الشام هي االستثناء الوحيد بين 

جماعات السلفية الجهادية التي أرادت التصدي لهذا الفكر 
الخاضع لطواغيت متخفية مواربة داخل الحركة اإلسالمية، 

ومحاربتها كحركة، وهو السبب الذي يعتقد الكثيرون - 
وأنا منهم - أنه أدى لقتل قادة الحركة جميعهم في ليلة 

واحدة، في حادثة غامضة لم تفك رموزها إلى اليوم. 
وإذا كانت مساهمات الشرعي العام السابق لجبهة النصرة 

العراقي )أبو ماريا القحطاني( شهيرة على هذا الصعيد، 

مثلها مثل كتابات شرعي أحرار الشام )أبو يزن الشامي( 
في مواقع التواصل االجتماعي والتي كانت أكبر أثرًا وأكثر 

عمقًا، إال أن قادة آخرين في الحركة، نشروا الكثير من 
الرسائل بهذا الشأن قبل مقتلهم، وهو أمر لم يجد من 

يستمر فيه ويطوره بعدهم من داخل الحركة اإلسالمية 
السورية إال على نطاق محدود جدًا، افتقر إلى المنهجية، 
وهو الفراغ الذي سعى إلى ملئه عدد من المستقلين من 

أصحاب التوجه اإلسالمي، بشكل شخصي وباجتهاد خاص. 
لقد حاول هؤالء جاهدين التنبيه لخطورة االستمرار في 

هذا النفق الذي دخلته الحركة اإلسالمية وأغواها، إلى 
درجة أنها أصبحت ترى الخروج منه خطيئة!

فبينما كان الطاغوت يحكم بهواه، أصبح هوى من ثار 
عليه يتحكم به، وغدا التعصب للجماعة والحزب والفصيل 

والتنظيم طاغوتًا آخر، واإلعجاب بالرأي طاغوتًا ثالثًا، 
واالنتصار للشيخ أو اإلمام أو القائد أو األمير طاغوتًا 

كذلك، والحرص على المصلحة الضيقة الخاصة على 
حساب المصلحة العامة طاغوتًا أيضًا؛ بل إن أعجب 

الطواغيت وأقواها، وأكثرها شدة في التأثير والسيطرة 
على أصحابها، هو )طاغوت األتباع(. 

فكم من حقيقة تم السكوت عنها من قبل قادة ومشايخ 
ومنظرين ومفكرين، فقط كي ال ينقص اتباعهم أو 

يفقدوا مريديهم أو يخسروا مؤيديهم! وكم من باطل 
تحول إلى حق بطريقة مدهشة، فقط إلرضاء المتابعين 

من العامة، أو خشية من نقمتهم وتحولهم!
بل إن هذا النوع من الطاغوتية التي سقط فيها أكبر 

المنادين بحرب الطاغوت، بدا في شكل عجائبي مدهش، 
حين أصبحت الرغبة في الحصول على أكبر عدد من 

المتابعين على تويتر وفيس بوك، أكبر عند هؤالء من 
الحق أو التضحيات أو الدماء التي تسيل. 

وإذا كان السكوت عن جرئم داعش في سوريا وصمة عار 
أسقطت الكثير من منظري السلفية الجهادية وقادتها، فإن 

هذا يساويه انجراف بعض اإلعالميين من أصحاب المنابر 
والشهرة في هذا التيار، رغبة منهم بالحصول على المزيد 

من المتابعين والمعجبين!
لقد دفع هؤالء طاغوتُ حب الشهرة والحفاظ عليها، 
للتعامل مع قضية داعش وخطرها بمنتهى األنانية؛ 

فتصرفوا بطريقة لم يقيموا فيها أي اعتبار لدم الحق 
الذي ينزف بمواجهة الباطل! وبذريعة الحياد قاموا بهدر 

هذا الدم وهذه التضحيات، دون أي شعور بالمسؤولية؛ إذ 
بينما كان البعض يدفع دمه ويغامر برأسه وروحه من أجل 

إظهار حقيقة داعش لألمة، ويموت في سبيل ذلك، كان 
هؤالء اإلعالميون يتصيدون أي خبر، ويضخمون أي حادثة، 
أو يدبجون أي جمل تزيد من افتتان الجمهور بها، من أجل 
كسب المزيد من اإلعجابات والتعليق... هكذا بكل بساطة!

إن وعي الحالة اليوم مسؤولية الجميع، والتخلص من 
طواغيت الهوى والعُجْب واألتباع والمناصرين والخشية 

من قول الحق لدفع ألم معنوي أو خسارة زائفة، هو واجب 
متكامل األركان دينيًا وأخالقيًا وإنسانيًا، ومن يقدم أي 
طاغوت على هذه الحقيقة، فليتبوأ موقعه من الهاوية 
التي يسوق الناس إليها، قبل أن يتبوأ موقعه من النار 

بالتأكيد. 

خوشمان قادو
 كانت بُنية الفكر المؤسِس لمفهوم الدولة في 

سوريا بعد استالم حزب البعث العربي االشتراكي 
في بدايات الستينيات، قائمًة على فكرة النفاق 

الممنهَج كوسيلة غير قابلة للمساءلة فيما 
بعد، وذلك بعد خروج الحزب عن مساره الفكري 

والعقائدي، واالقتصار فقط على الجانب النظري، 
وقد تجسَّدت هذه الفكرة بشكل أعمق ومحَكم 
بعد استالم حافظ األسد دفة الحكم في سوريا 

عام 1970م عن طريق ما سُميَّ ب� )الحركة 
التصحيحية(، التي أضحت بوابة النفاق الفكري 

والمعرفي في التمهيد لبناء دولة مفرَّغة من 
المؤسسات كمفهوم، رغم اإلصرار الدائم على 
دورها الرائد في بناء المجتمع من قِبل النظام 

الذي تكوَّن للحفاظ على تلك الفكرة.
 الالفت لالنتباه في الصورة العامة لسوريا كدولة 

)حكومة ونظامًا( كان قدرتها على تثبيط العقل 
وبناء عقل نمطي جمعي ينهل من المصلحة 

الضرورية لكلِّ مكوِّن في سوريا، متمثِّاًل 
بأشخاص كانوا بذور النفاق في المجتمع السوري. 

القومية، العلمانية، الديمقراطية، البرلمانية، 
االشتراكية، التعددية، الدينية والطائفية كلُّها 

كانت تجتمع في شخص الرئيس وحزبه الحاكم، 
حتى مؤسسات الدولة، األحزاب، وكافة الجمعيات 

والتنظيمات كانت ضمن تلك الدائرة المحاطة 
بتلك المفاهيم، دون أن تتجسَّد كثقافة عامة 

متأصِّلة في ذهنية الفرد والمجتمع، وبقيت 
مؤسسات الدولة لتعليم المواطن الفساد 

والرشوة، وفي الوقت نفسه لتجريده من كامل 
حقوقه كمواطن يجب أن يُحترم دون أن يدرك 
هو نفسه هذا األمر. كل ذلك أدَّى إلى اغتراب 

الفرد عن ذاته، وعدم استيعابه لمفهوم المواطنة؛ 
وطنًا مبهمًا لم يستطع أن يرتقي إلى الغطاء 

الذي كان يتستر به دومًا. بذلك لم يتجسَّد 
مفهوم المواطنة في المجتمع السوري قط؛ بل 

تخطى األمر إلى الخلط بين كلٍّ من االنتماء 
والمواطنة، وكان للنظام دور بارز في هذا األمر 

ألنه أكثر المستفيدين؛ فحاول أن يلعب على وتر 
االستضعاف واالستقواء لمكوِّن على اآلخر؛ لذا 
غابت المواطنة وغدا االنتماء خارج إطار مفهوم 

الوطن، أي كلٌّ ينتمي إلى قوميته أو طائفته.
 كلُّ من كان يعمل خارج تلك الدائرة المرسومة 

)من قبل النظام وأجهزته األمنية( من أفراد، 
ومنظمات، وجمعيات وأحزاب، كان ال بد له 

إمَّا التماهي مع المركز، كي يضمن كينونته 
واستمراريته ككيان، دون أن يكون له أي تأثير 

على عقل المجتمع ومن َثمَّ على المواطنين، أو 
التملُّص منه ليعمل بشكل سريٍّ مُعلنًا خروجه 

عن الخط العام.
المؤسسة األمنية بدورها - وقد غدت شبحًا راقدًا 

في ذهنية المواطن السوري - كانت كفيلة في 
أن تحدَّ من الحركة الفكرية والثقافية )العلمانية 

والدينية( في المجتمع؛ لذلك كانت األحزاب 
السياسية المعارضة، الجمعيات، المراكز الدينية، 

المنظمات الثقافية غير المتماهية مع شكل 
النظام في سوريا، األكثرَ خطورًة ومالحقًة في 
ظل األحكام األمنية التي كانت الحاميَ األقوى 

لمفهوم النفاق في ذهنية المجتمع السوري، 
وهو الشيء الذي جعل من بعض تلك األحزاب 

والجمعيات والمنظمات غير قادرة على أن تعمل 
حسب برامجها المعلنة، والتي غدت - بطريقة أو 

بأخرى - عرضة للنفاق أيضًا.
حين بدأ الحراك الشبابي في سوريا، سارعت 

الذوات المنافقة إلى كسر حالة الدهشة، والرغبة 
لدى عامة الناس في سوريا، والتي كانت في طور 

التمهيد للثورة في مجتمع لم يُختبَر أبدًا في 
مثل هذه المواقف، إال في مناطق محدودة. غياب 

ر فتح المجال أكثر  ر والعقل المنظِّ العقل المفكِّ
أمام راكبي أمواج الثورة؛ لذا استفاد األسد االبن 

من بنية النفاق التي غرزها األب بحنكة في العقل 
السوري، والتي كانت تكتسح المجتمع السوري 

برمته. البنية المعرفية للمواطن السوري كانت 
أقرب إلى مفهوم النفاق أكثر منها إلى مفهوم 

الثورة، والشعب كإطار عام كان الضحية األكبر 
في هذه المعادلة في ظلِّ غياب برنامج واضح 

وعلني للمعارضة، سواء أكانت علمانية أم دينية.

من حرب الطاغوت اإىل ال�شقوط يف فخ الطواغيت! وطن ل يعرفه مواطنوه
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