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الصليب األحمر في المعضمية

من سقبا إلى دوما، تظاهرات ضد جيش اإلسالم

»PYD« تل أبيض، من »داعش« إلى

وثائق الكيماوي في الواليات المتحدة

سوريتنا برس

ال�ضليب الأحمر يف املع�ضمية:
دخل��ت اللجن��ة الدولية للصليب األحمر األس��بوع 
الفائ��ت، إل��ى مدين��ة معضمية الش��ام في ريف 
دمش��ق الغرب��ي برفق��ة الهالل األحم��ر العربي 
الس��وري، وس��لَّمت أدوي��ة لألم��راض المزمن��ة 

الالزمة لعالج نحو خمسة آالف مريض. 
ف��ي  المعيش��ية  األوض��اع  اللجن��ة  ووصف��ت 
المعضمي��ة بالرهيب��ة، ف��ي أول زي��ارة لها منذ 
بداي��ة الع��ام الج��اري، وقال��ت إن نح��و 40 أل��ف 
شخص داخل المدينة، ال يزالون في حاجة ملحة 

إلى الخدمات األساسية ومنها المياه والكهرباء. 

من �ضقبا اإىل دوما، تظاهرات �ضد جي�ش 
الإ�ضالم:

أظه��ر مقط��ع مص��ور بُ��ثَّ الجمعة عل��ى موقع 
يوتي��وب نس��اًء م��ن مدين��ة دوم��ا ف��ي الغوطة 
الش��رقية، يطالبن باإلفراج ع��ن معتقليهم في 

سجون جيش اإلسالم. 
وقال ناش��طون: إن النس��اء اعتصم��ن للمطالبة 
باإلف��راج ع��ن أبنائه��ن المقدَّري��ن بالمئات في 
س��جون جيش اإلس��الم، كم��ا أن هنالك أس��بابًا 
أخ��رى للتظاه��ر أبرزه��ا الحصار والغ��الء الذي 

تشهده الغوطة الشرقية. 
وكان��ت مدينة س��قبا ش��هدت مؤخ��رًا تظاهرات 
طالبت جيش اإلسالم باإلفراج عن شبان اعتقلوا 
قبل عدة أسابيع، ونددت بأحكام قيل إنها صدرت 

بحقهم بتهمة انتمائهم لتنظيم الدولة. 

مليون طلب جلوازات �ضفر منذ بداية 2015
نقل��ت صحيف��ة »الوط��ن« التابع��ة للنظام عن 
»ع��دد  أن  والج��وازات  للهج��رة  العام��ة  اإلدارة 
طلب��ات ج��وازات الس��فر خ��الل الع��ام الحال��ي 
بل��غ نحو ملي��ون، من داخ��ل س��ورية وخارجها، 
بمعدل خمس��ة آالف طلب يوميًا«، وأش��ارت إلى 
أن »دمش��ق وريفها احتل��ت المرتبة األولى بعدد 
طلبات جواز الس��فر التي بلغت 360 ألفا بمعدل 
ألفي طلب يوميًا«، مضيفة أن »نسبة السوريين 
الذين انتهت صالحية جوازات س��فرهم في دول 

عربية وأجنبية بلغت 40%. 
يأتي ذلك بعدما قرر النظام في نيسان الماضي 
تس��هيل معام��الت الحصول على جوازات س��فر 
للسوريين الموجودين خارج البالد، مع مضاعفة 
كلفة جواز الس��فر لس��وريي الخ��ارج من مئتي 

دوالر إلى أربعمئة. 

»احلركو�ش« بدًل عن »�ضالمة«:
أعلن مجلس الش��ورى ف��ي »الجبهة الش��امية« 
قب��ول اس��تقالة قائده��ا الع��ام »عب��د العزي��ز 
سالمة«، وتعيين »محمد علي الحركوش« قائدًا 

عامًا جديدًا لها. 
وأوضح��ت الجبه��ة ف��ي بي��ان لها الخمي��س، أن 

اس��تقالة »س��المة«، جاءت رغبًة منه في »فسح 
المجال أمام الطاقات والكفاءات الجديدة في هذه 

المرحلة«. 
وتعهدت الجبهة، أن تبذل ما في وسعها للمحافظة 
على حقوق الش��عب الس��وري والتمسك بثوابت 
ثورت��ه، وتوجَّه��ت إلى م��ن أس��متهم »أصحاب 
الضمي��ر اإلنس��اني«، وطالبته��م بالوق��وف إلى 
جانب الس��وريين في محنتهم، وأن يكونوا عونًا 
على رفع الظلم عنهم ونيل حريتهم وكرامتهم. 

الأ�ضد يعد بانتخابات مبكرة:
نقل��ت وكالة »س��بوتنيك« الروس��ية عن مصدر 
في األم��م المتحدة، طل��ب عدم ذكر اس��مه، أن 
بش��ار األس��د وعد المبعوث الخاص إلى س��ورية 
»س��تيفان دي ميس��تورا« ب��درس اقت��راح إجراء 

انتخابات مبكرة في البالد. 
وأضاف المصدر، أن��ه لمس »أجواء إيجابية« من 
زيارة دي ميس��تورا التي استمرت ثالثة أيام إلى 
دمشق، واجتماعه مع األسد ووزير خارجيته وليد 
المعلم، في إطار مشاورات جنيف التي تهدف إلى 
تفعي��ل بيان جني��ف الصادر بتاري��خ 30 حزيران 

2012م. 

جي�ش الإ�ضالم: لن نكون ذراعًا لأحد، 
و�ضنخ�ضع لأي �ضلطة جديدة.

قال »إس��الم علوش« المتحدث الرس��مي باس��م 
جيش اإلسالم، إّن مسلحي التنظيم سيُخضعون 
أس��لحتهم ألي س��لطة جديدة تتولى إدارة البالد 
بعد س��قوط نظام األسد، ش��ريطة أن »تساوي 

بين جميع السوريين دون تمييز«. 
وأضاف ف��ي تصريح لوكالة األنب��اء األلمانية أن 
عالقة جيش اإلس��الم جيدة م��ع »جميع األطراف 
الدولي��ة« ول��ن يك��ون ذراع��ًا ألي دول��ة، وتابع: 
»المكون الرئيس��ي في الثورة هو مكون معتدل 
لي��س لديه مش��اريع خاص��ة ومش��روعه األوحد 

إسقاط النظام«. 
ورفض علوش إعطاء شكل تفصيلي عن نظام 
الحكم أو الحكومة التي ينش��دونها حال س��قوط 
نظام األس��د، وأضاف: »لسنا أوصياء على الناس 
لنختار لهم ش��كل الحكومة وش��كل الحكم الذي 

يريدونه«. 
وحول تنظيم الدولة أوضح علوش: »داعش هو 
صنيع��ة المخاب��رات اإليرانية والس��ورية وبقاؤه 
مرتبط ارتباطًا وثيقًا ببق��اء النظام وخاصة في 
ما يتعلق بإمداده بالمال والس��الح، وعند سقوط 
النظ��ام سيتالش��ى بأس��رع مم��ا تتخي��ل؛ فهذا 
التنظي��م ال يمتلك عمقًا في المجتمع الس��وري، 
بل هو طارئ عليه. جيش اإلس��الم تنبه لخطره 
مبك��رًا والح��ق عناص��ره وقض��ى عل��ى وجوده 
بالكام��ل ف��ي دمش��ق ومحيطه��ا، لك��ن تخاذل 
بعض الفصائل والتس��هيالت الكب��رى المقدمة 
له من األس��د مكناه من االس��تمرار والتوسع في 

بعض المناطق«. 
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رئي�ش الوزراء الرتكي اأحمد داود اأغلو: "ينبغي 
علينا خالل اإدراكنا لرم�ضان، األاّ نن�ضى اأن لنا اإخوة 
يف �ضوريا واليمن وليبيا وم�ضر والعديد من الدول 
ل ي�ضتطيعون اإحياء رم�ضان ب�ضكله احلقيقي ب�ضبب 

الأزمات الداخلية". 

مفتي لبنان حول حادثة قلب لوزة يف اإدلب: 
العقل  �ضيخ  �ضماحة  مواقف  جانب  اإىل  نقف  "نحن 

ورجالت الطائفة وبالأخ�ش مع الزعيم الوطني 
الكبري وليد جنبالط، هذه املواقف التي تتجلى فيها 

العقالنية واحلكمة لدرء الفتنة الدرزية ال�ضناّية 
التي لن ن�ضمح باأن تقع يف �ضوريا ول يف لبنان". 

املفو�ش ال�ضامي ل�ضوؤون الالجئني اأنطونيو 
غوتريي�ش: "و�ضل عدد النازحني ب�ضبب ال�ضراع 
نهاية عام 2014 اإىل 59 مليونًا وخم�ضمئة األف 

�ضخ�ش، مبا يعني زيادة بن�ضبة %16 مقارنة 
بالعام الذي �ضبقه، وبن�ضبة %60 عما كان عليه 

العدد قبل ع�ضر �ضنوات". 

جمموعة العمل من اأجل فل�ضطينيي �ضوريا: "هرب 
ما يقارب 14 األف فل�ضطيني اإىل اأوروبا من 

ال�ضراع يف �ضوريا، يف حني جتاوز هذا العدد ت�ضعة 
اآلف يف العام 2013، وثالثة اآلف عام 2012، 

ليكون العدد الإجمايل منذ بداية الثورة 
ال�ضورية هو 36450 فل�ضطيني". 

جنبالط: "اأدوني�ش يحور ويدور يف جدليته 
الفكرية ليجد كل العذار لإدانة التوجه الأ�ضا�ضي 

لل�ضعب ال�ضوري يف احلرية والكرامة، لكنه ين�ضى 
اأو يتنا�ضى اأن هذا ال�ضعب، وعلى مدى �ضتة اأ�ضهر، 

انتف�ش �ضلميًا يف كل �ضوريا وكان جواب النظام 
اإطالق النار والعتقال والتعذيب دون متييز". 

جون كريي: اأنا واثق اأن حكومة نظام الأ�ضد، م�ضوؤولة 
عن اأغلبية الهجمات الكيماوية، واإن �ضرب اجلميع 

بداأ ينفد، وبحثنا مو�ضوع ا�ضتخدام النظام لالأ�ضلحة 
الكيماوية مع رو�ضيا، واجلهود جارية لوقف ذلك. 

اأجنلينا جويل: "امل�ضكلة ل تقت�ضر على كونها اأزمة 
لجئني، واإمنا هي يف الأ�ضل م�ضكلة اأمن عاملي 

واإدارة عاملية، الالجئون ل ميثلون م�ضكلة، واإمنا 
هم جزء من حل الأزمة التي يعاين منها العامل، 

حيث لبد من حمايتهم وال�ضتثمار بهم، لأن 
بو�ضعهم الإ�ضهام يف اإعادة بناء بالدهم". 

وأك��د المتحدث باس��م »جيش اإلس��الم« في ختام 
حديثه على استحالة نجاح مشروع تقسيم سورية، 
فق��ال: »النظام لدي��ه اليقين الكام��ل بعدم قدرته 
عل��ى اس��ترجاع المس��احات التي خرج��ت من تحت 
س��لطته، لذل��ك يق��وم بي��ن فين��ة وأخ��رى بإعادة 
هيكل��ة خط��وط دفاعه بما يتناس��ب مع خس��اراته 
الجديدة وبما يوائم ش��كل المنطقة المتبقية تحت 
يده، واألس��د وإيران يتوهمان بأن الحل ربما يكون 
في التقس��يم، لكن هذا األمر غي��ر قابل للتطبيق؛ 
فالس��وريون لن يقبلوا بدولة مقس��مة على أسس 

طائفية أو عرقية«. 

:»PYD« تل اأبي�ش، من »داع�ش« اإىل
س��يطرت غرف��ة عملي��ات »ب��ركان الفرات« مس��اء 
اإلثني��ن على كامل مدينة ت��ل أبيض في محافظة 
الرقة ش��مال شرقي سورية، بعد معارك مع تنظيم 

الدولة. 
وس��يطر مقاتل��و وح��دات حماي��ة الش��عب الكردية 
)PYD( باالش��تراك م��ع مقاتلين م��ن الجيش الحر 
على المعبر الح��دودي الواقع بين مدينة أقجه قلعة 
التركية وتل أبيض السورية عقب انسحاب مقاتلي 

تنظيم الدولة. 
وترافق��ت الس��يطرة على المدينة م��ع حركة نزوح 
واسعة لسكانها باتجاه األراضي التركية، بينما قالت 
وكالة األناضول التركية أنه خالل أسبوعين لجأ نحو 
15 ألف س��وري إلى تركيا، هربًا م��ن المعارك بين 
القوات المش��تركة وتنظيم الدولة، وقصف طيران 

التحالف الدولي. 

جلنة لتق�ضي احلقائق حول تل اأبي�ش:
ق��ررت الهيئ��ة السياس��ية ف��ي االئت��الف الوطن��ي 
السوري يوم الخميس تشكيل لجنة تقصي حقائق 
للوق��وف عل��ى أح��داث مدينة ت��ل أبي��ض والقرى 

المحيطة بها. 
وتض��م اللجنة عددًا م��ن أعضاء الهيئة السياس��ية 
ومندوبي��ن من وزارة العدل ف��ي الحكومة المؤقتة، 
ومنظمات حقوقية كردي��ة ومنظمات مجتمع مدني 

ومراكز توثيق االنتهاكات. 
وتتمثل مه��ام اللجنة بترتيب لق��اءات مع النازحين 
والمتضرري��ن للوقوف على األس��باب التي دفعتهم 
للج��وء والنزوح، ومعرفة م��دى رغبتهم في العودة 

إلى مناطقهم ودراسة لوازم تأمين عودتهم. 

نا�ضطون �ضوريون يدينون اإعدام »مر�ضي«:
أدان ناش��طون س��وريون الخميس، حك��م اإلعدام 
الص��ادر بح��ق الرئيس المصري »محمد مرس��ي«، 
ودعوا إلى إخراجه من الس��جن وإسقاط التهم عنه، 

وذلك في بيان مصور بُثَّ على يوتيوب. 
واعتب��ر البي��ان أن »قض��اَء مِص��رَ اس��تهزأ ِبعقِل 
الشعِب المصري أواًل، ثم استهزأ بعقول كل شعوب 
ه��ذا الوطن، من خالِل حُكِِم اإلعدام بحِق الرئيس 

المنتخب محمد مرسي«. 
وتابع: »ندين هذا الحُكمَ الظالم والباطل، ونطالبُ 
الش��رفاَء مِنَ السُلطاتِ المصرية بإخراج الرئيس 
محمد مرس��ي من الس��جن، وإس��قاط ه��ذه التهم 
الباطلة عنه«، مضيفًا: »بدعمكم لنظام السيس��ي 
تكونوا قد أضعتم ثورَة شعٍب ضد الظلم، وأضعتم 

الحرية والديمقراطية وحتى حقوق اإلنسان«. 

وثائق الكيماوي يف الوليات املتحدة:
الس��ورية  الطبي��ة  الجمعي��ة  ف��ي  أعض��اء  ق��دم 
األميركي��ة وثائق إلى لجنة العالق��ات الخارجية في 
الكونغرس األمريكي، تؤكد اس��تخدام نظام األسد 
أسلحة كيميائية ضد الش��عب السوري، وذلك خالل 
مش��اركتهم في جلس��ة بعنوان »اس��تخدام األس��د 

أسلحة كيميائية« يوم األربعاء. 

وتتضم��ن الوثائ��ق - حس��ب ش��بكة ش��ام - صورًا 
ومقاط��ع فيديو توثق 31 حال��ة قصف بغاز الكلور، 
منذ 16 آذار حتى ش��هر حزيران م��ن العام الحالي، 
وأش��ارت أني س��بارو )الطبيب��ة المتطوعة منذ عام 
2012م ف��ي العمل على الحدود الس��ورية التركية( 
إل��ى أن »النظام يس��تهدف مناط��ق المدنيين بغاز 
الكل��ور«، داعيًة إل��ى فرض حظر طي��ران باعتباره 

»الحل الوحيد لمنع القتل«. 

�ضوريا: اإىل  اأجنبي  مقاتل  األف   16
قال��ت وزارة الخارجي��ة األميركي��ة ف��ي تقريره��ا 
الس��نوي ع��ن اإلرهاب، الص��ادر يوم الجمع��ة، إنها 
س��جلت تدفقًا لم يس��بقه مثيل للمقاتلين األجانب 
إلى سورية بتأثير مواقع التواصل االجتماعي غالبًا. 
وأضاف التقرير الذي يغط��ي عام 2014م أنه حتى 
أواخ��ر كان��ون األول، س��افر 16 ألف مقات��ل أجنبي 
إلى س��ورية، وهو ما يزي��د على معدل أولئك الذين 
س��افروا إل��ى أفغانس��تان أو باكس��تان أو العراق أو 
اليم��ن أو الصوم��ال »في أي مرحلة في العش��رين 

عامًا الماضية«.

تطهري طائفي �ضامت يف �ضوريا:
نش��ر موقع »نامه ش��ام« األربعاء تقريرًا بالعربية 
تح��ت عن��وان »التطهي��ر الطائف��ي الصام��ت ف��ي 
س��ورية«، اته��م في��ه النظ��ام الس��وري وداعمي��ه 
اإليرانيين واللبنانيين، بالتهجير الممنهج للمدنيين 
السوريين وتدمير ممتلكاتهم واالستيالء عليها في 

مناطق معينة من سورية، مثل دمشق وحمص. 
وقال التقرير إن »تطهيرًا طائفيًا يحدث في سورية، 
بينما يراقب العالم ما يحدث بصمت«، مؤكدًا تورط 
»الحلقات الضيقة للنظامين السوري واإليراني في 

تهجير المدنيين وتدمير ممتلكاتهم«. 
واعتب��ر أن »هذي��ن النوعي��ن من الجرائ��م الدولية 
يش��كالن معًا ما يب��دو أنه سياس��ة تطهير طائفي 
رس��مية، يقودها مزيج من تجار ح��رب من الحلقة 
الضيق��ة للنظام الس��وري وبرنامج تش��ييع يدفعه 
ويمول��ه النظام اإليراني«، مش��يرًا إل��ى أن »تورط 
أعلى مستويات النظام الس��وري في جرائم الحرب 
والجرائ��م ضد اإلنس��انية ه��ذه، إضافة إل��ى قادة 

ورجال أعمال إيرانيين ومن حزب اهلل«. 
وتضم حملة )نامه ش��ام( مجموعة من الناش��طين 
والصحفيي��ن المواطني��ن اإليرانيي��ن والس��وريين 
واللبنانيين، تركز على كش��ف دور النظام اإليراني 

في سورية. 

»امتحان وطني« �ضرط اأ�ضا�ضي للح�ضول على 
�ضهادة التخرج

أص��درت وزارة التعلي��م العال��ي الس��ورية مؤخرًا، 
ق��رارًا يقضي بضرورة تقدم طالب كلية الهندس��ة 
بقس��ميها  الف��رات  جامع��ة  ف��ي  البتروكيميائي��ة 
)البت��رول والصناع��ات البتروكيميائية(، إلى امتحان 
وطن��ي كش��رط أساس��ي للحص��ول عل��ى ش��هادة 
التخ��رج، وذلك ابت��داًء من العام الدراس��ي 2015 – 

.2016

 اتفق��ت الس��لطات التركي��ة م��ع اإلدارة الذاتية في 
عين العرب / كوباني على افتتاح معبر مرشد بينار 

الحدودي ليومين في األسبوع. 
وقد أوضح إدريس نعس��ان، رئيس هيئة الخارجية 
ف��ي »مقاطعة كوباني«، يوم الخميس في تصريح 
لوسائل اإلعالم، أن »البوابة ستفتتح يومي االثنين 
والخميس من كل أس��بوع، حيث سيعبر من كوباني 
إلى تركيا 200 ش��خص أس��بوعيًا، دون تحديد عدد 

العائدين إلى كوباني من تركيا«. 
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humans.of.syria@outlook.com

بالتعاون مع مجموعة: اإلنس��ان في سوريا
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»أصبحنا اليوم نعاني لنحصل على أبسط أساسيات الحياة مثل الخبز«.
دمشق، القابون، 1 / 6 / 2015
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هل فعلها الأكراد؟
بانتظار الدليل، عرب احل�ضكة نزحوا تطهريًا ام ق�ضفًا اأم خوفًا؟

خوشمان قادو - رامي شريف - عامر محمد

تل أبيض أو )كري س��بي( كم��ا تترجم في اللغة الكردية، تق��ع المدينة التابعة 
لمحافظة الرقة شمال المدينة ب� 70 كم، على الحدود مع تركيا، وهي من أوائل 
المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام في محافظة الرقة عام 2012م، وبداية 
لتشكيل عدد كبير من كتائب الجيش الحر التي بلغت نحو 70 كتيبة، كانت تلك 
المدينة محور األحداث خالل األسبوع المنصرم لما تشهده من أهمية جغرافية، 
فهي أحد أهم المنافذ الحدودية التي يس��يطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية، 

ونسيج اجتماعي قومي يحوي مكونات عربية وكردية وتركمانية. 

احلدث
ت��ل أبي��ض أو )ك��ري س��بي( كم��ا تترجم 
في اللغ��ة الكردية، تق��ع المدين��ة التابعة 
لمحافظة الرقة ش��مال المدين��ة ب� 70 كم 
عل��ى الح��دود مع تركي��ا، وهي م��ن أوائل 
المناط��ق التي خرجت عن س��يطرة النظام 
ف��ي محافظ��ة الرقة ع��ام 2012م، وبداية 
لتش��كيل ع��دد كبي��ر م��ن كتائ��ب الجيش 
الح��ر الت��ي بلغ��ت نح��و 70 كتيب��ة، كانت 
تلك المدينة محور األحداث خالل األس��بوع 
المنصرم لما تش��هده من أهمية جغرافية، 
فه��ي أح��د أه��م المناف��ذ الحدودي��ة التي 
يس��يطر عليه��ا تنظيم الدولة اإلس��المية، 
ونس��يج اجتماع��ي قومي يح��وي مكونات 

عربية وكردية وتركمانية. 
بعد السيطرة على بلدة »سلوك« من قبل 
تنظيم الدولة بعد خالفه مع جبهة النصرة 
في النصف األول من عام 2013م )حوالي 
10 كم شرقي تل أبيض(، تقدمت القوات 
المش��تركة م��ن الش��رق نح��و مدينة تل 
أبيض، في 14 / 6 / 2015م وكانت البلدة 
ش��به خالية واس��تطاعت أن تدخل الجهة 
الش��رقية م��ن المدينة في اليوم نفس��ه، 
كم��ا التق��ت القوت��ان اآلتية من الش��رق 
)من رأس العين( واآلتي��ة من الغرب )من 
كوبان��ي( ف��ي جنوبي مدينة ت��ل أبيض، 
وتمت الس��يطرة كاملة عل��ى المدينة في 

مساء يوم اإلثنين 15 / 6 / 2015م. 
تقدمت ق��وات الحماية الش��عبية )الكردية( 
وعدد م��ن كتائب الجيش الحر ضمن غرفة 
عمليات ب��ركان الف��رات، وتمت الس��يطرة 
الكامل��ة عليه��ا بانس��حاب تنظي��م الدولة 
»داع��ش« في ال��� 16 من الش��هر الجاري، 
وس��ط ن��زوح كبي��ر لألهال��ي نح��و مدينة 
الرق��ة والم��دن التركي��ة المحاذي��ة، وقدِّر 
ع��دد النازحين في إحصائيات غير رس��مية 
بنحو 60 ألف نازح، دخل منهم نحو 30 ألفًا 
إلى األراضي التركية عبر بوابات إنس��انية، 
بينما تم نزوح قسم كبير نحو مدينة الرقة 

إبان انسحاب التنظيم من تل أبيض. 
س��اعات بع��د ذل��ك، وانتش��رت األخبار عن 
عملي��ات تطهي��ر عرق��ي مارس��تها القوات 
الكردي��ة بحق القرى العربية التي ش��هدت 
اقتتااًل م��ع تنظيم الدولة. الخبر الرئيس��ي 
ال��ذي تم تداول��ه أرفق بصور م��ن الحدود 
الس��ورية التركية، لمواطنين عالقين قرب 
الش��ريط الفاصل بين الح��دود، فيما تبنت 
معظم وسائل االعالم الس��ورية والعربية 
نش��راتها  رأس  عل��ى  وصدرت��ه  الخب��ر، 

وتقاريرها االخبارية. 

من اأنقرة اإىل وا�ضنطن اإىل جلنة تق�ضي
سياس��يًا س��ارعت أنقرة إلى اته��ام القوات 
الكردية بالقي��ام بعملي��ات تطهير عرقي؛ 
إذ اعتب��ر نائ��ب رئي��س ال��وزراء الترك��ي 
بولن��ت أرين��ج ي��وم الثالث��اء أن م��ا يجري 

ش��مال س��ورية يعد »تطهيرًا عرقيًا للعرب 
والتركمان يرمي لتوحيد كانتونات متفرقة 
خاص��ة بتنظيم��ات كردي��ة أهمه��ا ح��زب 

االتحاد الديمقراطي«. 
أرين��ج ذه��ب باالتهام إلى ما ه��و أبعد من 
عملي��ات التطهي��ر العرقي؛ إذ ق��ال »هناك 
عالقات غريبة بين تنظيم الدولة اإلسالمية 
داع��ش ووح��دات حماي��ة الش��عب الكردية 

)PYD( وح��زب االتح��اد الديمقراط��ي«. 
كان الرئي��س التركي رج��ب طيب أردوغان 
ق��د قال قب��ل يومين من تصريح��ات نائب 
رئيس ال��وزراء إنه قلق من تق��دم القوات 
الكردي��ة ف��ي منطقة تل أبي��ض في ريف 
الرق��ة، معتب��رًا أن اله��دف منه��ا »إزاح��ة« 

العرب والتركمان عن مسكنهم األصلي. 
يوم��ان بع��د ذل��ك، الخميس تق��رر الهيئة 
الوطن��ي«  »االئت��الف  ف��ي  السياس��ية 
المع��ارض في اجتم��اع لها، تش��كيل لجنة 
تقصي حقائ��ق للوقوف على أحداث مدينة 
ت��ل أبي��ض والق��رى المحيط��ة به��ا، حول 
اللجن��ة ق��ال عض��و الهيئة السياس��ية في 
االئت��الف الوطن��ي المع��ارض عب��د األحد 
اصطيف��و لرادي��و روزنة ي��وم الجمعة »إن 
اللجن��ة تضم عرب��ًا وأك��رادًا وآش��وريين، 
و«تش��كيل اللجنة جاء بن��اء على طلب من 
ثوار الفرات من الع��رب واألكراد، وقد أثنت 

جميعًا على تشكيل اللجنة«. 
كان س��بق كالم اصطيف��و، تصريح��ات ل� 
قاس��م خطيب )عضو االئت��الف( علق فيها 
على أح��داث تل أبيض واتهام��ات التطهير 
العرق��ي بالقول »الذين عب��روا الحدود من 
مناط��ق مختلف��ة والنازح��ون ليس��وا م��ن 
أهال��ي ت��ل أبيض فق��ط، إنما هم نس��بة 
ضئيل��ة، فمعظمهم من تدم��ر وإدلب ودير 

ال��زور.. نتيجة الخ��وف والذعر م��ن القادم 
وبسبب إغالق كافة المعابر«. 

بينم��ا رد ط��ارق س��لو )نائب رئي��س حزب 
الحرك��ة الوطني��ة التركماني��ة( م��ن غازي 
عنتاب، ف��ي مداخلة على قناة س��كاي نيوز 
العربية عل��ى النبأ نفس��ه بالقول »داعش 
طلب��ت م��ن التركمان االنضم��ام إليهم من 
أج��ل القت��ال ض��د الق��وات الكردي��ة، لكن 
التركم��ان رفض��وا ه��ذا العم��ل ألنه��م إذا 
ش��اركوا م��ع التنظيم فس��وف يُقتلون من 
قبل القوات الكردية، والس��بب اآلخر للنزوح 
ه��و قص��ف التحال��ف، ألن القص��ف يدم��ر 
كل البي��وت وكل مق��رات التنظيم. الس��بب 
اآلخ��ر ه��و إف��راغ المنطق��ة، عندما حصل 
االش��تباكات على خ��ط الق��رى التركمانية 
طلبت القوات الكردية من أهالي المنطقة - 
وخاصة من التركمان - إفراغ وإخالء قراهم 
بسبب عدم ضمان األمن لهم، لهذه األسباب 
نزح التركم��ان عن قراهم. ل��م يحصل أي 
احتكاك للتركمان مع الق��وات الكردية، ألن 

أغلب سكان المنطقة هاجروا منها«. 
م��ن جهة أخرى كش��فت الوالي��ات المتحدة 
»الجمع��ة« عن مخاوف من اس��تغالل حزب 
الس��وري  الك��ردي  الديمقراط��ي  االتح��اد 

لغارات التحال��ف الدولي ضد تنظيم الدولة 
اإلس��المية ف��ي تهجي��ر أع��داد كبي��رة من 
العرب والتركمان في ش��مال شرق سورية، 
وذلك بعد اته��ام تركيا للغرب بالتواطؤ مع 

األكراد ألجل ذلك. 
وق��ال المتحدث باس��م الخارجية األميركية 
جي��ف راثك��ي »لقد نقلن��ا مخاوفن��ا لحزب 
االتح��اد الديمقراط��ي ح��ول س��جلهم في 
حقوق اإلنس��ان، بما في ذلك ترويع أحزاب 

سياسية كردية منافسة في السابق«. 

من الأر�ش
تمكنت سوريتنا من لقاء بعض المواطنين 
الذي عبروا الح��دود باتجاه منازلهم بعد أن 
توقف االقتتال بين القوات الكردية وتنظيم 
الدول��ة، حيث ت��م توثي��ق عودة ع��دد من 
العائالت نح��و المدينة، ليق��در العدد بنحو 
3000 مدني حتى اآلن، وسط تطمينات من 
قي��ادات الوحدات الكردي��ة وقيادات الجيش 
الحر بحماية المدنيين ومحاسبة أي انتهاك. 
)أبو أحمد( أحد المواطنين العائدين إلى داخل 
س��ورية صرح لس��وريتنا قائاًل »كما حاس��بت 
داعش األهالي على انتماء أبنائهم إلى كتائب 

»نقولها عالنية، ونؤكد أن أبوابنا 
مفتوحة للجميع، خالل حمالتنا 

التحريرية لم نجرح أصبع أي مواطن 
مدني، بالرغم من محاوالت تنظيم 

الدولة استخدام المدنيين دروعًا بشرية، 
جميع مقاتلي وحداتنا كانوا يعون هذا 

األمر ويتحركون بمسؤولية«. 
ريدور خليل )المتحدث الرسمي باسم 

وحدات حماية الشعب( لسوريتنا. 

»نحن رصدنا عمليات تهجير بحق مواطنين 
عرب في عدة مناطق من الحسكة منذ 

شهر شباط، حين هاجمت القوات الكردية 
مدعومة بقوات التحالف الدولي مناطق 
سيطرة التنظيم، لدينا أدلة كثيرة حول 

ذلك، منها صور وشهادات لمدنين وأسماء 
معتقلين لدى القوات الكردية«. 

هدى العلي المتحدثة الرسمية باسم 
الشبكة السورية لحقوق اإلنسان لسوريتنا. 

AP | الجئون على الشريط الحدود مع تركيا
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الجي��ش الح��ر، كان الخوف كبيرًا م��ن الوعود 
الصادرة عن بعض العناصر من قوات الحماية 
الكردي��ة، بمحاس��بة الع��رب عل��ى انتمائه��م 
للتنظي��م أو تأييده��م له، فكان��ت ردة الفعل 
الطبيعي هي نزوحي م��ع عائالتي نحو تركيا 
بطريق��ة مذلة، إال أن عودة ع��دد من جيراني 
في الحي دفعني إلى التفكير بالعودة، فلس��ت 
أح��د عناص��ر داع��ش، إنم��ا كن��ت أقطن في 
منطقة تحت نفوذه��م، واألكراد هم أخوة لنا 

وجيران عبر عقود من الزمن، وسأعود«. 
بينم��ا وثَّق ع��دد من الناش��طين المحليين 
م��ا قالوا إن��ه انته��اكات قامت به��ا القوات 
المس��يطرة عل��ى تل أبي��ض »منهم أحمد 
الحاج صالح« وتحدثوا عن »مصادرة بعض 
السيارات وقتل بعض األشخاص المدنيين، 
وحرق بعض المن��ازل« إال أن هذا التوثيق 
لم يعلن عنه بش��كل رسمي وقوبل بإنكار 
الق��وات عب��ر ممثليه��ا اإلعالميي��ن! وهذا 
مس��ؤول ف��ي اإلدارة الذاتي��ة ف��ي منطقة 
»الجزي��رة« عب��د الكري��م س��اروخان ق��ال 
»االتهام��ات ه��ي ج��زء من حمل��ة إعالمية 
يائس��ة يراد منها ض��رب المك��ون الكردي 

والعربي بعضهما ببعض«. 
كما صرح أح��د عناصر الجيش الحر )فضل 
ع��دم ذكر اس��مه( لس��وريتنا »كانت هناك 
بع��ض التج��اوزات على مس��توى العناصر 
والقيادات، إال أن أبو عيسى )قائد لواء ثوار 
الرق��ة التابع للجيش الحر( وعد بمحاس��بة 
المتجاوزي��ن وردِّ الحق��وق إل��ى أصحابها، 
نح��ن خرجن��ا لنص��رة أهلن��ا م��ن بط��ش 

التنظيم، ليس لظلمهم«. 

ال�ضبكة متاأكدة وقريبًا ت�ضهر الأدلة
تقوم الش��بكة الس��ورية لحقوق اإلنس��ان 
بعمليات بحث موسعة حول حقيقة ما جرى 
ف��ي تل أبي��ض وَْفق م��ا تق��ول المتحدثة 
باس��م الش��بكة ه��دى العل��ي لس��وريتنا، 
ويتم االعتماد في تقارير الش��بكة التي لم 
تنشر بعد على ش��هادات حصلت عليها من 
ش��هود نزحوا من المنطقة، وعمليات رصد 
تس��تغرق كثير من الوقت في ظل تضارب 
األنباء، لكن الشبكة رصدت عليمات تهجير 
بحق ق��رى عربية يس��يطر عليه��ا تنظيم 
داع��ش منذ ش��هر ش��باط 2015، م��ع بدء 
الهجم��ات العس��كرية من الق��وات الكردية 
مدعومة بغ��ارات طيران التحال��ف الدولي، 
وتصف الش��بكة علميات التهجير بالواسعة 

في مناطق سيطرة تنظيم الدولة. 
تقول الش��بكة إن هناك عاملين رئيس��ين 
دفع��ا س��كان قرى ري��ف الحس��كة للهجرة 
بشكل جماعي عنها، هما التهديد بالقصف 
م��ن قب��ل التحال��ف الدول��ي، أو القص��ف 
المباش��ر عليها. وتش��ير العلي إل��ى وجود 
ق��رى نزح س��كانها قبل أن تص��ل المعارك 
إليه��ا، بينم��ا تؤك��د أن الق��وات الكردي��ة 
قام��ت بتوجيه ما أس��مته باإلنذار لس��كان 
بعض القرى قبل إجبارهم على المغادرة، 
وتش��رح العلي أن الشبكة رصدت آلية تتم 
فيه��ا عملي��ات التهجير » تقص��ف طائرات 
التحالف قري��ة ما، ثم تدخل ق��وات كردية 

إليها وتتم عملية التهجير بحق السكان«. 
حرق��ت  الكردي��ة  »الق��وات  العل��ي  تتاب��ع 
وردمت منازل في بعض القرى ألن أبنائها 
منتس��بين للتنظيم« تص��ف العلي عملية 
التهجير بالمعقدة ألن البعض منها لم يتم 
على أس��اس عرقي بل تحت شعار محاربة 
التنظي��م، بينما تمن��ع القوات المس��يطرة 
على القرى ذاتها السكان من العودة بحجج 

كثيرة، وفق الشبكة ذاتها. 
تملك الش��بكة مجموعة من األدلة الكافية 
حول عمليات التهجير التي مارستها القوات 
الكردية بحق قرى عربية في ريف الحسكة، 

وستقوم بعمليات النشر بعد أيام. 

الوحدات: نحن نحمي وحدة البالد
الكردي��ة  الش��عب  حماي��ة  وح��دات  تدل��ل 

عل��ى براءتها م��ن تهمة التطهي��ر العرقي 
المنس��وبة إليها، بأن األط��راف التي وجهت 
له��ا ه��ذه االتهام��ات ليس��ت بثوري��ة ولم 
تص��در أي بي��ان إدانة واضح له��ا؛ إذ يقول 
المتح��دث الرس��مي باس��م وح��دات حماية 
الش��عب ريدور خليل لسوريتنا »في الوقت 
الذي نقدم القرابين لتحرير ش��عوبنا التي 
ذاق��ت األمرين من داعش وبطش��ها، تأتي 
بع��ض األط��راف والجهات وتح��اول جاهدة 
اتهام وحداتنا بجرائم وانتهاكات بعيدة عن 
أخالقن��ا، ه��ذه األطراف لم تق��م بأي عمل 
ثوري في مناط��ق داعش ولم تصدر حتى 

اآلن أي بيان يندد بانتهاكاتها«. 
الوح��دات تؤك��د أن أبوابه��ا مفتوح��ة أمام 
الجميع، وأنها ل��م تجرح حتى أصبع مواطن 
مقاتل��ي  جمي��ع   « خلي��ل  يتاب��ع  مدن��ي، 
وحداتن��ا كانوا يعون ه��ذا األمر ويتحركون 
بمس��ؤولية، ه��ذه األط��راف لو كان��ت فعاًل 
تري��د الخي��ر لس��ورية وتق��ف ض��د إرهاب 
داع��ش، لكانت وقفت إلى صفنا. نحن ومن 
خالل قواتنا المتنوعة واندماج دماء الشهداء 
نحم��ي أخوة الش��عوب ونعم��ل على حفاظ 
وحدة بلدنا، إن الذين يعملون على تقسيم 
س��ورية يعادوننا ويعادون ش��عبنا بطريقة 
شوفينية، ونحن نقول لهم كل من تلطخت 
يده بدماء الس��وريين، ال يحق له أن يعطي 

لوحداتنا دروسًا في حقوق اإلنسان«. 

ثوار الرقة: كذب وافرتاء
ش��ارك ل��واء ث��وار الرق��ة ف��ي العمليات 
العسكرية »كتفًا إلى كتف« مع المقاتلين 
األك��راد، وكل ما يقال عن عمليات تهجير 
ه��و ش��ائعات يروجه��ا تنظي��م داع��ش، 
يق��ول أب��و مثنى )القائ��د العس��كر للواء 
ث��وار الرقة( ل� س��وريتنا »كل ما قيل بعد 
تحرير مدينة تل أبيض لتش��ويه حقيقة 
انتصاراتنا بعي��دة كل البعد عن الحقيقة 
الموج��ودة على األرض؛ فنحن في مدينة 
تل أبيض لنؤك��د أن الجيش الحر يحارب 
كتف��ًا إلى كتف مع وحدات حماية الش��عب 
YPG، وأعالمنا مرفوعة معًا في المدينة 
وعلى معبر تل أبي��ض أيضًا، كما أن كل 
اإلش��اعات التي تطلقها داع��ش وأطراف 
أخ��رى يقولون إن الوحدات الكردية تهجر 

العرب، كلها كذب«. 
يتاب��ع أب��و المثن��ى »ل��واء ث��وار الرقة هو 
في المدين��ة، وأبوابنا مفتوح��ة أمام كافة 
وس��ائل اإلع��الم وهي تس��تطيع أن تدخل 
أي��ة قرية، وبإمكانه��ا أن تتقصى الحقائق 
لتتأك��د أن ال��كالم ع��اٍر عن الصح��ة، كلنا 
س��وريون، ونح��ن نعم��ل عل��ى تحرير كل 

البلد من داعش والنظام«. 

عرب الغمر وقيام الدولة
يعتم��د الناش��طون األكراد خ��الل نفيهم 
ته��م االنته��اكات والتهجي��ر الت��ي توجَّه 
للمقاتلي��ن األك��راد عل��ى أن الصحاف��ة 
األجنبية التي تصل إلى مناطق السيطرة 
الجديدة، ال تتحدث أبدًا عن عمليات تهجير، 
يق��ول الصحف��ي ج��وان تت��ر لس��وريتنا 
»وصل��ت ع��دة قنوات إلى ت��ل أبيض في 
الس��اعات الماضية، وتحدثت إلى األهالي 
الع��رب في عدد م��ن القرى، ولم تس��مع 
ه��ذه الصحافة أي معلوم��ات عن عمليات 
تهجير مورس��ت بحق المدنيين« يرد تتر 
كل االتهام��ات الموجه��ة إل��ى المقاتلين 
األكراد بأنها لغايات سياس��ية لدى بعض 

قوى المعارضة السورية. 
بذات ش��دة النف��ي يقول المش��رف العام 
إلذاعة والت محمود كيكي لس��وريتنا »إن 
أي عمليات تهجير لم تحدث في المناطق 
الت��ي س��يطر عليه��ا المقاتل��ون األكراد 
مؤخرًا، ويشير إلى أن علميات التهجير لو 
كان مخط��ط لها لكان��ت وقعت في »خط 
العش��رة« الت��ي س��كنها عرب س��وريون 
وتعود ملكيتها ألكراد سوريين، بعد قيام 
س��د الف��رات، غم��رت أراٍض وق��رىً في 
حوض السد، فقام النظام آنذاك بتمليك 

المتضررين أراٍض في الحسكة من رأس 
العين إلى المالكية، من دون أي تعويض 
ألصحابه��ا الحقيقين... لو كان المقاتلون 
يرغب��ون بتهجير العرب لفعل��وا ذلك في 
أراضي »ع��رب الغمر« وليس في أراضي 

يمتلكها العرب أبًا عن جد«! 
لك��ن الدفاع عن الموقف الك��ردي عبر ما 
ينش��ره اإلعالم الغربي ال يروق لعدد من 
الناش��طين والصحفيي��ن الع��رب، فعمار 
ميه��وب يق��ول »إن الصحاف��ة األجنبي��ة 
تتس��تر على تصرف��ات المقاتلين األكراد 
ألنهم جزء من التحالف الدولي، الصحافة 
األجنبية تدخ��ل مناطق وح��دات الحماية 
بموج��ب اتف��اق مس��بق عل��ى التغطي��ة 
وكتمان الحقائق، هم ال يعرفون األرض 
وال تاري��خ المنطق��ة وال طبيعة الس��كان 

فيها«. 
قيام الدولة المس��تقلة ألكراد سورية هو 
كل ما يراه الناشط أبو محمد، الذي يقول 
لس��وريتنا »قامت قوات الحماية الكردية 
بالس��يطرة على الش��ريط الح��دودي مع 
تركيا من األراضي السورية، وإنزال علم 
الثورة في تل أبي��ض، وتهجير عدد كبير 
م��ن العائ��الت العربي��ة، إلنش��اء دولتهم 

المزعومة على األراضي السورية«. 

بانتظار اللجان والأدلة
غ��ادر اآلالف من الس��وريين قراهم ومناطقهم التي كان يس��يطر عليها تنظيم 
داعش وباتت تحت س��يطرة ق��وات الحماية الكردية، علمي��ات النزوح تمت خالل 
س��اعات باتج��اه تركيا أو الرق��ة، كل األطراف الت��ي تنفي وتؤك��د ال تملك دلياًل 
حقيقًا حتى اآلن على صحة ما تقول، س��وى أنها تع��د بتقديم الدليل في األيام 
واألس��ابيع القادمة لعموم الس��وريين، الذين يحتاجون لمعرفة الحقيقة دون أي 

صيغة سياسية على نتائج التحقيقات القانونية والمؤسساتية. 

داخل مدينة تل أبيض | عدسة سوريتنا

داخل مدينة تل أبيض | عدسة سوريتنا
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سوريتنا - فارس شهابي
استهدف النظام السوري خالل ستة 

أيام مخيم خان الشيح لالجئين 
الفلسطينين بأكثر من اثني عشرة 

برمياًل متفجرًا بينها ثالثة ألغام 
بحرية وحاوية متفجرة، استهدفت 
إحداها مدرسة تابعة لوكالة غوث 

وتشغيل الالجئين الفلسطينين 
األونروا، فيما نفذ حمالت اعتقال بحق 

مدنين حاولوا مغادرة المخيم على 
طريق خان الشيح - زاكية. 

اأقرب خميم 
لفل�ضطني، حما�ضر 
وجائع وبال م�ضايف

�ضعارنا: احلياد ُينجي
مثل��ه مث��ل مخي��م اليرم��وك ال��ذي كان 
خ��ان الش��يح أكبر س��وق غذائ��ي وخزانًا 
للمدرس��ين ف��ي مناط��ق جن��وب ري��ف 
دمش��ق، فيما اس��تقبل حتى 2013 أكثر 
م��ن مئة أل��ف مهجر من مخي��م اليرموك 
ومناطق س��ورية مثل زاكي��ة وبلدة خان 
الش��يح، وطرح المخيم ش��عار الحياد من 
الحدث الس��وري، بعد أن س��يطرت قوات 
المعارضة الس��ورية على كامل المناطق 
المحيط��ة ب��ه، فق��رر الس��كان ممثلي��ن 
بوجهاء العش��ائر وناش��طيه البقاء بعيدًا 
عن الش��باك العسكري في البالد، لتفادي 
أب��ر الخس��ائر بحس��ب ما يقول الناش��ط 
محمد أبو وسيم "هذا ليس شعارًا سلبيًا، 
ب��ل كان ش��عار الحي��اد ايجاب��ي برأين��ا، 
فعالقاتنا بقيت جيدة مع مناطق دروش��ة 
وعرط��وز وزاكي��ة، المخي��م ه��و العمق 
الش��عبي لهذه المناطق، كنا قادرين على 
تقديم المس��اعدة لس��كان الجوار بعد أن 

باتت أحيائهم منكوبة". 
كان اليوم الذي س��بق إعالن هذا الموقف 
فاصاًل في تاريخ المخيم، يقول أبو وسيم 
"ف��ي 13 إذار 2013 ع��رف خ��ان الش��يح 
أكبر المع��ارك بين قوات النظ��ام وقوات 
المعارض��ة، لم نك��ن ضم��ن المعركة ال 
كمش��اركين وال داعمي��ن، إال أننا قصفنا 
بأكثر من ألفي قذيف��ة في ذلك االربعاء 
الذي س��مي فيم��ا باألربعاء األس��ود، بعد 
ذلك الي��وم بدأت المأس��اة، فهجر قس��م 
كبي��ر م��ن األهال��ي واعتقل واستش��هد 

أخرون". 
شكل أهالي المخيم لجان اهلية لهدفين، 
األول حماية المخيم، والثاني عدم السماح 
ألي قوة عس��كرية بدخول��ه كي ال يصبح 
في مواجهة مباش��رة مع النظ��ام، فبقي 
المخي��م خال بش��كل ت��ام م��ن أي وجود 
للمعارضة السورية، رغم هذه ومنذ آذار 
2013، دخل مخيم خان الشيح في حصار 

جزئي، ما لبث أن تحول لحصار كامل. 
لم يكن ثمن الحياد مس��تحق الدفع فقط 
لصال��ح النظ��ام، إذ أن الطاب��ع الس��لمي 
الذي أصر عليه المخي��م، دفع ثمنه أبضَا 
للمعارض��ة الس��ورية التي كان��ت تطالب 
بموق��ف داعم له��ا من الفلس��طيني في 
خان الشيح، يقول أبو وسيم " دفعنا ثمنًا 
باهظًا لقاء الموقف الس��لمي من الحراك 
يحت��وي  المخي��م  أن  صحي��ح  الس��وري، 
عل��ى كل المواقف السياس��ية المتواجدة 
في س��وريا اليوم، أي أن هن��اك من يرى 

أنها ثورة س��ورية، وهناك م��ن يري أنها 
مؤام��رة عل��ى الب��الد، إال أنن��ا اتفقنا أن 
الس��الح ال يجب أن يرفع ض��د أي أحد في 

هذا الخالف السوري السوري". 

احل�ضار بدء
قطع النظام الطريق الواصل بين المخيم 
ودمشق من خالل اغالق الطريق المسمى 
طري��ق القنيطرة، ثم قط��ع طريق حاجز 
الل��واء 68، في ذات العام قرر النظام منع 
دخ��ول الوق��ود فتوقف��ت المش��افي عن 
العم��ل، فيما ال ي��زال مس��توصف وكالة 
األون��روا خاليًا تمامًا م��ن أي دواء، ليبقى 
طري��ق زاكية الخطر هو الس��بيل الوحيد 
لنق��ل المصابي��ن والمرضى، يق��ول أبو 
وس��يم "على طري��ق زاكي��ة ارتقى عدد 
كبي��ر م��ن الش��هداء بقصف مباش��ر من 
النظ��ام عل��ى المركب��ات التي يس��تقلها 
المدني��ون، كان االس��تهداف مباش��رًا في 
كثي��رًا م��ن األحي��ان رغم أن بل��دة زاكية 
وقع��ت هدن��ة مع النظ��ام، منذ ش��هرين 
تقريب��ًا ب��ات الحص��ار كاماًل م��ع انقطاع 

الطعام والدواء بشكل تام". 
تنتشر البطالة بين سكان المخيم اليوم، 
ف��ال عمل ممكن وال تنقل وال مس��اعدات 
تص��ل م��ن أي جهة كان��ت، حت��ى وكالة 
األونروا التي تعت��رف فيه كمنطقة عمل 
لها، لم تقدم أي شيء يذكر للسكان، فيما 
زاد القص��ف من اإلرباك بي��ن المدنيين، 
قص��ف  وأن  س��بق  المخي��م  أن  فرغ��م 
بخس��مة وثالثين برمياًل من��ذ 2013، إال 
أن عملي��ات القص��ف أخدت في االس��بوع 
األخي��ر طابع��ًا أكث��ر وحش��ية، فقصفت 
مدرسة األونروا في قلب المخيم، وأغارت 
الطائرات الحربية أربعة عشرة مرة خالل 

نصف ساعة علي المخيم. 
ترتبط علمي��ات القصف الت��ي يقوم بها 
النظام عادة بحدث سياس��ي أو عس��كري 
في المحي��ط، الغ��ارات األخي��رة أتت من 
دون أي تط��ور ف��ي محيط خان الش��يخ، 
هو قصف ألجل القصف، يبدأ مع س��اعات 
الصباح وحتى الظهيرة، بغارات مس��تمرة 

ومكثفة. 

مابعد الق�ضف
يطالب س��كان المخيم وناش��طيه بإيقاف 
القص��ف المس��تمر، إذ يقدر الناش��طون 
أن %40 م��ن المخي��م ب��ات مدم��رًا فيم��ا 
تزي��ل الحاوي��ات المتفج��رة الت��ي قلم��ا 
يس��تخدمها النظام في كل سوريا، أحياء 

كاملة، وتخلف ع��دد كبيرًا من المصابين 
والجرح��ى، يتراف��ق ذل��ك م��ع علمي��ات 
قن��ص وإطالق نار مباش��ر على المدنين 
الذي يحالون المغادرة باتجاه دمش��ق، إذ 
تس��تهدفهم ق��وات النظام م��ن الحواجز 
العس��كرية، كما في الرابع عشر من ايار 
حين اس��تهدف النظام حافلة تقل مدنين 
فاستش��هد اربعة اشخاص بينهم طفلين 

فيما جرح سبعة أخرون. 
لم يبقى من س��كان المخي��م الذي يقدر 
عدده��م بحوال��ي 25 ألفًا ع��ام 2011 إال 
م��ا يقرب من 10 آالف، فيم��ا غادر البقية 
باتجاه مخميات لبنان أو مخيمات س��ورية 
أخرى، خان الشيح هو المخيم الوحيد في 
س��وريا الذي يتميز بالطبيعة العش��ائرية 
للسكان، فعشائر مثل الصبيح والمواسة 
والزمغرية، تس��كن المخيم وتبقي على 

التماسك االجتماعي فيه. 

بالأرقام:
  •  المس��افة بين الق��دس ومخيم خان 

الشيح هي 195 كلم
  •  س��جل المخي��م 150 ش��هيدَا حت��ى 
الي��وم، قض��وا ف��ي عملي��ات قصف 

وقنص. 
  •  يق��در ع��دد معتقل��ي المخي��م لدى 
النظام بأكثر من 120 معتقاًل قضى 

منهم 17 تحت التعذيب
3000 آالف طف��ل يعيش��ون ف��ي    •   
المخي��م ثلثه��م دون الخامس��ة من 

العمر
  •  0 ع��دد المراكز الصحية العاملة في 

المخيم
  •  14 ع��دد ضحايا الطريق الوحيد من 

المخيم »خان الشيح - زاكية«. 

رم�ضان يف الريموك:
ق�ضف واغتيال ومطبخ

فارس بالل - مخيم اليرموك
ما زال الناش��ط االغاثي إياد أيوب مجهول المصير بعد أختطافه من قبل تنظيم 
الدولة االسالمية داعش في مخيم اليرموك في جنوب دمشق، فيما شهد المخيم 
خالل االسبوع الماضي عمليات قصف بالهاون أسفرت عن استشهاد مدنيين، في 
وق��ت قتل في��ه قائد كتيبة عس��كرية بايعت تنظيم الدولة في اس��تهداف لقوات 

النظام. 
كان الناش��ط االغاث��ي أيوب قد توجه إل��ى المخيم قادمًا من يل��دا بعد تطمينات 
م��ن أب��و أحمد ه��واري الذي يش��غل منصبًا في الهيئة الش��عبية الغاثة الش��عب 
الفلسطيني في المخيم، وفور وصوله إلى مقر االجتماع اختطفه عناصر داعش 
ما أثار ش��كوكًا حول تورط هواري في عملية االختطاف، بحس��ب ما أكد مقربون 
من أيوب لس��وريتنا، فيما يتداول الس��كان إشاعات عن تصفية أيوب بقطع رأسه 

في المخيم. 
إلى ذلك قالت صحيفة الوطن المقربة من النظام، إن ميليش��ا الدفاع الوطني 
تمكن��ت من "قتل قائد لواء العز المُبايع لداعش "جاس��م ابراهيم قرح باش " 
الملقب ابو رضا مع خمس��ة من مرافقيه" اثر اس��تهدافهم برمايات نارية على 
مح��ور "الدعبول - طب��ب"، فيما نجى في وقت س��ابق أبو ربي��ع كرعونه قائد 
كتيبة الكراعين من محاولة اغتيال بإطالق النار عليه من مجهولين في جنوب 

المخيم. 
في الش��أن اإلنس��اني ال ي��زال المخيم محاصرًا بش��كل كامل م��ن قبل قوات 
النظ��ام وميليش��يات متعاملة معه، فيم��ا تمكنت بعض الهيئ��ات اإلغاثية من 
إدخال المس��اعدات الغذائية للس��كان بمقدار حوالي 2000 سلة، فيما افتتحت 
إحدى المؤسس��ات مطبخًا خيريًا جديدًا مع أول أيام ش��هر رمضان المبارك في 

اليرموك. 

صورة من اإلنترنت لمخيم خان الشيح
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على �ضفري الهاوية، القنيطرة مدمرة ومن�ضياّة

أحد مخيمات محافظة القنيطرة | عدسة نزار بريدي

سوريتنا - القنيطرة - نزار بريدي
تحتض��ن القنيطرة اليوم العدي��د من العائالت الفارّة 
من ريف دمش��ق، كالهبّاري��ة، والدناجي، ودير ماكر، 
ودورين وريف درعا الش��مالي، كالحارة والدلي وكفر 
ش��مس. ويعاني أهال��ي المدينة وضيوفه��م ظروفًا 
معيشية بالغة القس��وة، إذ ال يتوانى النظام عن منع 
دخول مس��تلزمات األطفال والرض��ع، وتجويع الكبير 

والصغير في المدينة. 
مغيّب��ة  والمس��المة  الهادئ��ة  المحافظ��ة  ه��ذه  تع��د 
إعالمي��ًا، رغم ما تحتضنه من معاناة. معظم س��كانها 
م��ن الفقراء والبس��طاء، فالحرب لم تترك لهم س��بياًل 
للعيش، إذ باتت الزراعة التي كانوا يقتاتون منها مهمة 
ش��به مس��تحيلة، في ظل إغالق النظام كاف��ة المعابر 
في وج��ه المزارعين، وعدم تمكنهم من الحصول على 

البذار والمواد الضرورية. 
وتش��هد مخيم��ات القنيطرة زي��ادة كبيرة ف��ي أعداد 
النازحي��ن والفارّي��ن م��ن الري��ف الدمش��قي وكافة 
مناط��ق الن��زاع، بالرغ��م م��ن أنه��ا ال تتمت��ع بأدنى 
الخدمات المعيشية. كمياه الشرب، والخدمات الطبيّة، 
ع��دا أن خيمه��ا متهالكة ال تق��ي برد الش��تاء وال حرّ 
الصي��ف. ويعاني س��ّكانها من نقص حاد ف��ي الدواء 
وحلي��ب األطف��ال، بعد من��ع قوات النظ��ام من دخول 

كافة أنواع المنتجات إليها إضافة للطحين والوقود. 
وتضم المحافظة أربعة مخيمات رئيس��ية فيها وهي 
الرحم��ة واألمل وبريقة والش��حار، وتش��ير إحصائية 
أجري��ت مؤخ��رًا إل��ى أن أع��داد القاطني��ن ف��ي هذه 

المخيمات يصل إلى 770 عائلة. 
ف��ي الس��ياق، أدّت س��يطرة النظ��ام عل��ى المعاب��ر 
الرئيسة للمحافظة، ومنعه لدخول البضائع إليها، إلى 

ارتفاع األس��عار بشكل كبير، 
وحرم��ان األهالي من ش��راء 
الم��واد الغذائي��ة األساس��ية. 
تسارع األحداث الميدانية في 
كالمع��ارك  األخي��رة،  اآلون��ة 
الدائرة بين ما يسمى بالخاليا 
الدول��ة  لتنظي��م  النائم��ة 
اإلس��المية وعناص��ر الجيش 
الح��ر، أدت أيضًا إل��ى تفاقم 
المش��كلة وتضيي��ق الخن��اق 
عل��ى األهال��ي والمهجّري��ن 

إليها. 
تأمي��ن  إل��ى  األهال��ي  يلج��أ 
جرّات الغاز بطريقه التهريب 
م��ن األماك��ن الواقع��ة تحت 
س��يطرة النظام، وتصل لهم 
بأسعار خياليّة، إذ يصل سعر 
جرة الغاز إل��ى 6800 ل. س. 

وكذلك األمر بالنسبة ألس��عار المازوت إذ يصل سعر 
الليت��ر الواحد إل��ى 425 ل. س. وهي المصدر الوحيد 
لتش��غيل مولدات الكهرباء في ظ��ل االنقطاع الدائم 

للكهرباء منذ أربعة أعوام. 
رغب��ة الس��وريون في البق��اء تف��وق كل المحن، فال 
يتكاس��لون ع��ن ابتكار أس��اليب جدي��دة تحميهم من 
حرم��ان الحصار، وتس��اعدهم على االس��تمرار. عدم 
توّفر الغ��از المنزلي وارتفاع أس��عاره دفع العديد من 
المواطني��ن إلى اختراع حلول بديلة، منها اس��تخراجه 
بطرق بدائية من مخّلفات الحيوانات أو استخدام بقايا 

الخشب لتوليد غاز الميتّان القابل لالشتعال. 
ويحاول بعض األهالي تنفيذ مشاريع زراعية متواضعة، 
كزراعة عدد م��ن الخضار كالخيار والبن��دورة والبصل، 
كي ال يضطروا لشرائها بأسعار تفوق الخيال، ويلجؤون 
إلى تربية ما تيسّ��ر من المواشي والدجاج لتأمين لقمة 

العيش. 

عن القنيطرة
تقع القنيطرة في وادي عالي في هضبة الجوالن 
على ارتفاع 942 م فوق س��طح البحر. تحيط بها 
بقاي��ا ث��ورات بركاني��ة قديمة، يتخّلله��ا عدد من 
الفوّه��ات البركاني��ة الخامدة الت��ي يصل ارتفاع 
بعضها إلى 150 - 200 م فوق المنطقة المحيطة، 
لعبت التالل البركانية في المنطقة دورًا هامًا في 
الص��راع على المنطق��ة، حيث أصبح��ت معظمها 
مناطق مراقبة أو مواق��ع إطالق للنار، كما حصل 
ف��ي ح��رب أكتوب��ر وفي أوقات الس��لم، س��اعدت 
الترب��ة البركاني��ة الخصب��ة على انتش��ار بعض 

األنشطة مثل زراعة القمح والرعي. 

أطفال في المخيم | عدسة نزار بريدي

املحالت والور�ضات 
�ضوق  "احللبية" تدعم 

العمل يف الالذقية

أحد أسواق مدينة الالذقية

سوريتنا برس
يس��هم التج��ار الحلبي��ون الي��وم ف��ي إنع��اش ال��دورة 
االقتصادي��ة للمدن الس��احلية، ال س��يما الالذقية. وتلعب 
الورشات والمعامل الصغيرة ومتوسطة الحجم المملوكة 
م��ن قبل تجار حلبيين، والتي افتتحت في اآلونة األخيرة، 
دورًا أساسيًا في دفع العجلة االقتصادية لهذه المدن، في 

ظل اقتصادٍ متهاٍو للدولة. 
ويص��ف )محم��د. ن( من الالذقي��ة اقتص��اد المدينة بأنه 
»يتغذى على المكاس��ب المالية للحرب، كرؤوس األموال 
التي تم نقلها، ورواتب ومس��روقات الجنود والمتطوعين 
في الجيش والش��بيحة ومختلف الميليشيات المقاتلة إلى 

جانب النظام السوري«. 
ويضي��ف: »أن��ا ش��خصيًا نقل��ت ماكين��ات الخياط��ة من 
ورشتي في حي الخالدية في حلب مع نهاية عام 2012م 
إلى الالذقية واس��تأجرت مش��غاًل صغيرًا فيها، أشغل 12 
عام��اًل معي في هذه الورش��ة، وأوزع منتجاتي في جميع 
الس��احل وص��واًل إلى حم��اة. وم��ع أن مش��روعي صغير 
أرباح��ه متواضع��ة إال أنها تصرَّف بالكام��ل هنا، وهو ما 
ينطبق على المش��اريع األكبر كالمعام��ل الكبيرة، والتي 
تس��تثمر أرباحها أيضًا في افتتاح مشاريع جديدة متركزة 
في المناطق التي يس��تند إليها النظام في دعمه سياس��ًا 

وعسكريًا واقتصاديًا«. 
ويعزو محمد سبب عدم سفره خارج سورية إلى »اعتباره 
م��ن رؤوس األم��وال الصغيرة، وال قدرة ل��ي على افتتاح 
ورش��ة خياط��ة في تركي��ا، لو س��افرت لكن��ت عاماًل في 
ورش��ات الخياط��ة الخاص��ة به��م لي��س أكثر. م��ع أنني 
أتعرض هنا للعديد من المضايقات األمنية، وأضطر لدفع 

الرشاوى للجميع بدًء من الجندي إلى كبير الشبيحة«. 
وظه��ر الوج��ود االقتص��ادي الفاع��ل ألهال��ي حل��ب في 
الس��احل السوري مع بداية عام 2013م، عندما تصاعدت 
وتي��رة المعارك بين المعارضة وق��وات النظام في حلب، 
وهو ما تسبب بنزوح كثير من رؤوس األموال المتوسطة 

والصغيرة والمهارات المهنية والتجارية إلى الالذقية. 
يقول )عماد( من الالذقية: »من الشائع أن نرى كثيرًا من 
الحرفيين والتجار من أصول حلبية في المحالت التجارية 
وعل��ى األرصف��ة يبيع��ون منتجاته��م، وه��و م��ا أغن��ى 

المنتجات في األسواق وبعث الحياة فيها«. 
أبن��اء  أن »غالبي��ة  الالذقان��ي  الناش��ط عم��ران  وي��رى 
المنطق��ة يعملون مع جيش النظام، وليس لديهم الوقت 
واإلرادة للعمل بالتج��ارة والصناعة، لذا فإن قدوم التجار 
والصناعيي��ن من مناطق أخرى أبرزه��ا حلب، أمَّن كثيرًا 
ض األس��عار نتيجة وَفرتها والمنافسة  من المنتجات وخفَّ
بين المنتِجين، وهو ما أدى النتعاش األسواق وضبطها«. 
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ق�ضفها ب�ضكل مبا�ضر، 10 م�ضافـي خارج اخلدمة يف �ضهر
سوريتنا برس

أن  ح��دود  ب��ال  أطب��اء  منظم��ة  أعلن��ت 
الهجم��ات الجوي��ة األخي��رة الت��ي ش��نها 
النظام على مناطق س��يطرة المعارضة، 
والتي اس��تهدف من خاللها المستشفيات 
والمرافق الطبية، تسببت في توقف كثير 
من الخدمات الطبية الحيوية في سورية، 
وقال��ت إن %40 من مجمل المستش��فيات 
العامل��ة ش��رق حل��ب تض��ررت بس��بب 
القص��ف والبرامي��ل المتفجرة ف��ي أيار/ 

مايو الماضي.
وبيَّنت المنظمة في بيان صادر عنها في 
18 م��ن حزيران/ يوني��و الجاري، أنَّ عداد 
المستشفيات المستهدفة وصل إلى عشر 

على األقل منذ أيار/ مايو الفائت. 
وأش��ار البيان إلى القص��ف الذي تعرَّض 
ل��ه مستش��فى بص��رى ف��ي درع��ا لي��ل 
اإلثني��ن الماض��ي، والذي تس��بب بإلحاق 
أضرار جس��يمة بالبنية والمع��دات، وهو 
م��ا تس��بب بخروجه عن العمل، وأش��ارت 
إل��ى كون��ه المرك��ز الطبي الوحي��د الذي 
ال��والدة  لحديث��ي  الرعاي��ة  يق��دم  كان 
وخدمة غس��يل الكل��ى في درع��ا. يقول 
أحد األطباء المسؤولين عن المستشفى: 
"استُهدف المبنى حوالي الساعة الحادية 

عش��رة مساًء بأربع قنابل حطمت األبواب 
والنواف��ذ. وحي��ن وصلن��ا س��معنا صوت 
المروحي��ة الت��ي كان��ت ال زال��ت تح��وم 
ف��ي الم��كان، حي��ث قمنا بإج��الء الفريق 
الطب��ي والمرض��ى. وبعد س��اعة، ألقيت 
س��تة براميل أخرى دمرت نصف المعدات 
الطبية وألحقت أضرارًا جسيمًة بالمبنى".

وأش��ار البي��ان إل��ى أن هذا االعت��داء جاء 
بع��د أيام قليل��ة فقط من الهج��وم الذي 
تعرَّض له مستشفى ترعاه المنظمة في 
حلب. وأش��ار أحد األطباء في المستشفى 
ال��ذي تعرض للقص��ف إلى أنَّ "س��يارات 
لقص��ف  هدف��ًا  أيض��ًا  بات��ت  اإلس��عاف 
النظ��ام.  كان الفريق الطبي موجودًا في 
المستش��فى وأصيب أحد األطباء، لكنهم 
مستمرون بالعمل حتى بعد هذا الهجوم. 
من الطبيعي أن تش��عر بالخ��وف، إال أننا 
ملتزم��ون بالمضي ف��ي عملنا. وبوصفنا 
فريقًا طبيًا يعمل في حلب، نشعر بخيبة 
األم��ل ألن العالم يراقبن��ا دون أن يتدخل 
لحمايتن��ا. نح��ن بحاج��ةٍ إل��ى الحماي��ة 
من ه��ذه الهجم��ات، والوض��ع صعب جدًا 

ومؤلم".
تض��رُّر  يدف��ع  نفس��ه،  الس��ياق  ف��ي 
المستش��فيات وف��رارُ العناص��ر الطبي��ة 
خ��ارج الب��الد المرض��ى للبح��ث بش��كل 

متواصل عن بدائل جديدة للحصول على 
الرعاية الطبية، لكن خياراتهم تقل يومًا 

بعد يوم، عدا عن مصاعب توفر الدواء.
)رئي��س  فرانسيس��كو  كارل��وس  ودع��ا 
بعث��ة أطباء بال حدود إلى س��ورية( جميع 
األطراف المتحاربة إلى "احترام المدنيين، 
بموج��ب  الطبي��ة،  والف��رق  والمراف��ق 
اإلنساني"، ووصف فرانسيسكو  القانون 
الهجم��ات الجديدة عل��ى المرافق الطبية 
ر م��ن  بأنه��ا "غي��ر المقبول��ة"، كم��ا ح��ذَّ
"احتم��ال مغ��ادرة معظم م��ن تبقى من 

العاملين الطبيين في حال اس��تمرار هذه 
الهجم��ات"، مش��يرًا إلى النق��ص الحالي 
الكبير في الموارد البش��رية الطبية، بعد 
أن انتق��ل معظمهم للعيش في المناطق 

الريفية أو في تركيا".
يذك��ر أن المنظمة تدير بش��كل مباش��ر 
س��بعة مراف��ق طبية داخل س��ورية، كما 
تدع��م قراب��ة 100 عي��ادة ومركز صحي 
المناط��ق  ميدان��ي ضم��ن  ومستش��فى 

الواقعة تحت سيطرة المعارضة.

قد تعط�ش،
اإدلب م�ضلولة ومظلمة

سوريتنا - إدلب - محمد ملندي
تده��ورت األحوال المعيش��ية ف��ي محافظ��ة إدلب على 
خلفية المعارك الدائ��رة بين الثوار وتنظيم الدولة وبعد 
أن قطع األخير خط نقل م��ادة المازوت، وهو األمر الذي 

أثر بشكل رهيب على سير الحياة اليومية في إدلب. 
ويس��يطر تنظيم الدولة اإلسالمية على مناطق الشمال 
الشرقي من سورية، حيث تتركز معظم اآلبار النفطية، 
ويعدُّ استخراج النفط وتكريره من أهم الموارد العلنية 
الت��ي يعتمد عليها التنظيم في تأمي��ن التمويل الخاص 
ب��ه. ويق��در إنتاج داع��ش من النف��ط يومي��ًا بأكثر من 
100 أل��ف برميل، يتم تصدير قس��م منه��ا نحو مناطق 
الش��مال السوري الواقعة تحت س��يطرة فصائل الجيش 
الحر والكتائب اإلسالمية، كما أكد بعض الناشطون قيام 
التنظي��م بتزويد النظام الس��وري بش��احنات من النفط 
الخام بش��كل يومي، ويتم تكرير قسم كبير من النفط 
المستخرج عن طريق حراقات بدائية الستخراج البنزين 

والمازوت والكاز. 

احل�ضار القت�ضادي:
فبع��د الهزائم الت��ي مُِني بها التنظيم ف��ي عين العرب 
وريف حلب الشمالي وآخرها في تل أبيض شمال الرقة، 
التي س��يطرت عليها قوات الحماية الش��عبية »الكردية« 
وفصائ��ل من الجي��ش الحر، بدأ التنظيم في اس��تخدام 
تكتي��كات ووس��ائل أق��وى للضغط عل��ى معارضيه من 
كتائ��ب الجي��ش الحر والفصائ��ل اإلس��المية والمدنيين 
القاطنين في أماكن س��يطرتها؛ حيث ق��ام بمنع وصول 
النف��ط إل��ى المناط��ق الت��ي تس��يطر عليه��ا فصائ��ل 
المعارضة السورية، وهو ما أدى إلى شلل تام في جميع 
الخدمات التي تعتمد على النفط، فقد ارتفع سعر برميل 
الم��ازوت إلى 75 ألف ليرة س��ورية للبرمي��ل الواحد بعد 
أن كان بح��دود 20 ألف لي��رة، وهو ما أدى الزدياد معاناة 

المدنيين المتراكمة منذ بداية النزاع في البالد؛ فتوقفت 
المولدات عن تزويد المش��افي بالكهرباء الالزمة لعملها، 
كما توقف��ت األفران عن العمل حتى وصل س��عر ربطة 
الخب��ز في حال توفره��ا إلى 350 ليرة س��ورية لكل 12 
رغيف، هذا وتوقفت اآلبار المس��تخدمة الستخراج الماء 

لعدم توفر الديزل لعملها. 

اإدلب تغرق يف الظالم:
أوقف انقط��اع المازوت جميع البنى التحتية واألساس��ية 
في إدلب وجميع القطاعات كالزراعة والصناعة والتجارة، 
وعج��ز المزارعون عن س��قاية الخضار وه��و ما أدى إلى 
تض��رر كبير ف��ي اإلنتاج، إضاف��ة إلى تأثر أج��ور العمل 
والنقل والبيع، وقد انقطع��ت مولدات الكهرباء »مولدات 
األمبير« ع��ن العمل فغرقت مدن وق��رى إدلب بالظالم، 
واألفران لم تعد تنتج الخبز الذي يعتبر المادة األساس��ية 
للحي��اة حتى ب��ات المواطن ف��ي المناط��ق المحررة في 
حصار خان��ق؛ إذ أصبحت ش��وارع مدينة س��لقين خالية 
م��ن الس��يارات، ومظلمة بع��د توقف تج��ارة األمبيرات، 
وأما ع��ن الدفاع المدني وفرق اإلنق��اذ التي تعتمد على 
المركبات بش��كل رئيس في عملها، فق��د اقتصر عملها 
على الحاالت االستثنائية جدًا بعد فقد البنزين والمازوت. 
ف��ي لق��اء مع مدي��ر مركز الدف��اع المدني في س��لقين، 
محمد نور حميدي صرح لسوريتنا بأن »جاهزية الفريق 
اقتص��رت عل��ى الح��االت الخاص��ة مثل قص��ف الطيران 
وحدوث المجازر فاآلليات خلت تقريبًا من الوقود بما فيها 

الجرافات والسيارات وأدوات الحفر«.

وق��د تأث��ر القطاع الطبي بش��كل كبي��ر نتيج��ة اعتماد 
المستش��فيات على المازوت في تولي��د الكهرباء الالزمة 
الضروري��ة  األوكس��جين  م��ادة  تولي��د  وف��ي  لعمله��ا، 
لحي��اة األطف��ال الخ��دج والمصابين بش��كل ع��ام، حيث 
أف��اد مدي��ر المستش��فى الميداني في س��لقين أبو عبد 
الكريم لس��وريتنا أن كثيرًا من المرض��ى باتوا مهددين 
بالم��وت بع��د انقط��اع م��ادة الم��ازوت، فهن��اك مرضى 
العناية المرك��زة باإلضافة إلى 12 مريضًا بالكلى الذين 
يتوافدون إلى المش��فى يوميًا لتلقي العالج، مشيرًا إلى 
أن مخ��زون الم��ازوت في المستش��فى يمك��ن أن يصمد 
خمس��ة أيام فقط، وبعدها سنكون أمام كارثة إنسانية، 

مهددة للحياة. 
كم��ا توقفت محطات المياه عن اس��تخراج المياه وتزويد 
المنازل بها، حيث تعتمد المناطق الواقعة تحت س��يطرة 
فصائ��ل المعارضة عل��ى المح��ركات البدائية »محركات 
الديزل« في استخراج المياه للسقاية والشرب، وقد صرح 
مدير مؤسس��ة المياه المهندس أحمد عزو لسوريتنا بأن 
النظ��ام المائي ف��ي المنطقة بات عل��ى المحك، فاآلالت 
ال تعم��ل إال بمادة المازوت، وق��د عمدنا إلى تقنين كبير 
في ض��خ المياه إل��ى األهالي، رغم ذلك فإن اس��تطاعة 

المؤسسة حاليًا في أسوأ حاالتها. 
يذك��ر أن عددًا من األهالي في بنش وس��لقين تظاهروا 
في األسابيع الماضية تنديدًا باألحوال المعيشية السيئة 
مطالبي��ن الث��وار والجهات الرس��مية بإيج��اد حلول لهذه 
األزمة البالغة، التي كان تنظيم داعش الس��بب الرئيس 

فيها. 

إحدى البسطات في مدينة تفتناز | سمارت

مدخل اإلسعاف أمام أحد مشافي حلب
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الأثاث املنزيل ُمباعًا 

جتارة رائجة يف مدن احل�ضكة

لبي��ع  تاج��ر  محم��د"  "زبي��ر 
المنزليَّ��ة  واألدوات  األث��اث 
مدين��ة  ف��ي  المس��تعملة 
"نس��تلم  يق��ول  القامش��لي 
واألدوات  المنزل��ي  األث��اث 
الكهربائي��ة المس��تعملة من 
الذي��ن يقرِّرون  المواطني��ن 
الهج��رة، وم��ن َث��مَّ نبيعه��ا 
بأس��عار منخفض��ة مقارن��ًة 
مع األس��عار الباهظة لألدوات 
الكهربائية الجديدة المتوفِّرة 
أن  ويؤك��د  األس��واق"،  ف��ي 
"ارتفاع أسعار األثاث المنزلي 

الجدي��د يس��اعدنا في تس��هيل عملي��ة البيع 
بس��بب الف��رق الواضح بي��ن األس��عار، وفي 
النهاية نس��لِّم المبالغ إل��ى أصحاب األثاث بعد 
اقتطاع نسبةٍ معيَّنة من سعر األثاث المُباع". 
ه��ذه التج��ارة باتت رائجة بع��د موجة الهجرة 
المتزاي��دة م��ن مختل��ف م��دن المحافظة إلى 
خارج البالد، كما تقول روجدا، إحدى السيدات 
في المدينة "هاجر أبنائ��ي الثالثة إلى ألمانيا 
منذ سنتين، وبفضل التسهيالت التي يقدِّمها 
األلم��ان في ما يتعل��ق بقوانين لمِّ الش��مل، 
فق��د تمك��ن ابني األصغ��ر من اإلرس��ال في 
طلب��ي، وحالي��ًا أبي��ع أث��اث منزل��ي للجي��ران 
بأس��عار رخيصة كي أتمكن م��ن جمع نفقات 
السَّ��فر"، وتتاب��ع: "ه��ذا األث��اث ال��ذي أبيعه 
اآلن أمضيت معه عم��رًا طوياًل من الذكريات، 
ولك��ن ما باليد حيل��ة، لقد بقي��ت وحدي اآلن 
وال أس��تطيع المكوث هنا أكثر". لكن ال يتعلق 
بالهج��رة فق��ط؛ وتس��اهم األوض��اع  األم��ر 
االقتصادية الس��يئة لبع��ض العوائل الفقيرة 
الت��ي تق��وم ببيع ج��زء م��ن األدوات المنزلية 
واألثاث المُستعمَل لديها لسدِّ رمق العيش. 
وتختلف طرق بيع األثاث المنزلي المستعمَل، 
وتأخذ أش��كااًل متطوِّرة ومبتَكرة حس��ب مدن 
المحافظ��ة المتع��ددة، فمنه��م م��ن يبيعه��ا 
ف��ي محالت صغي��رة، حي��ث األث��اث واألدوات 
عل��ى  مفروش��ة  المس��تعمَلة  الكهربائي��ة 
األرصف��ة أم��ام تل��ك المح��الت الموزعة بين 

أحي��اء المدينة، ومنهم م��ن يبيعها معروضًَة 
على عرباتٍ صغيرة أو سيارات شحن صغيرة 

كذلك متنقلة في شوارع المدن. 
يق��ول "ري��زان حس��ين" صاح��ب مح��ل لبيع 
المواد الغذائية في أحد أحياء القامش��لي "في 
اآلونة األخيرة خصَّصت جزءًا من المحل لبيع 
األدوات المس��تعمَلة واألثاث المنزلي القديم، 
م��ن غ��رف ن��وم وأرائ��ك خش��بية، باإلضافة 
إل��ى أدوات كهربائي��ة متنوعة، وأيضًا ألبس��ة 
مُس��تعمَلة تعود لبعض األقارب الذين قرروا 

الهجرة أيضُا". 
تتع��دد طرق البي��ع ولكن في نهاي��ة المطاف 
تكون الفائ��دة لمال��ك األثاث والبائ��ع، األخير 
الذي ال يخس��ر ش��يئًا س��وى بعض��ًا من كالم 
"المفاصَلة" مع المش��تري، بينم��ا األول يتابع 

المشهد بحزنٍ وحسرة. 
يذك��ر أن االقب��ال الش��ديد على ش��راء األثاث 
المنزلي المس��تعمَل مؤخ��رًا يعود إلى ارتفاع 
أس��عار األدوات المنزلي��ة الجدي��دة تزامنًا مع 
الغالء الذي يس��يطر على المشهد االقتصادي 
برمَّته في مدن محافظة الحس��كة. باإلضافة 
إل��ى أن الح��دود مغلق��ة تقريب��ًا أم��ام توافد 
األدوات المنزلي��ة الكهربائية واألثاث المنزلي 
الجي��د، ث��م إن أغل��ب البضائ��ع الداخل��ة هي 
بضائ��ع إيراني��ة تدخ��ل عب��ر ح��دود إقلي��م 
كردستان العراق، وتتميز بالرداءة عالوًة على 

سعرها الباهظ. 

جوان تتر - القامشلي 
س��اهمت هجرة السوريين ونزوحهم في السنوات األربع الماضية في ظهور تجارات كثيرة 
في مدن محافظة الحس��كة وقراها، لعل أهمها تجارة األثاث المستعمل التي بدأت تتزايد 

مع خلو البيوت من أصحابها وضعف األوضاع االقتصادية.

�ضحتك يف رم�ضان
ال�ضيام والقرحة:

القرحة: هي تقرح في الغشاء المخاطي للمعدة، نتيجة اختالل في التوازن 
بين العوامل الضارة بالغشاء المخاطي وبين أليات الدفاع عنه، ومن أهم 
هذه األسباب: اإلصابة ببكتريا الملوية البوابية، وتناول مضادات االلتهاب 
غير الس��تروئيدية مثل األس��برين، وحاالت فرط إفراز الحمض المعدي، 
إضافة إلى العديد من العوامل التي تزيد إمكانية حدوث القرحة الهضمية، 

كالتدخين وتناول الكحول وبعض األدوية كالتتراسكلين وغيرها. 
اأعرا�ش القرحة: 

1 - األلم الناتج عن الجوع، والذي يتناقص عند تناول الطعام. 
2 - الغثيان واإلقياء. 

3 - النزف الهضمي في الحاالت الشديدة، والذي قد يؤدي إلى حدوث فقر 
الدم. 

مري�ش القرحة وال�ضيام:
1 - يجب اتباع تعليمات الطبيب المعالِج، وتناول األدوية بصفة مستمرة. 
2 - اتباع اإلرشادات الغذائية، وأهمها: اإلقالل من المواد الحارَّة والبهارات، 
والقهوة والشاي، والمشروبات الغازية، وتناول كميات كافية من الماء. 
3 - التدخي��ن هو العدو األول للقرحة والمس��بب أللمها، والصيام س��بيل 

جيد للتوقف عنه. 
4 - االس��ترخاء والتعام��ل م��ع الضغ��وط الحياتية التي تس��بب زيادة ألم 

القرحة. 
5 - معالجة ارتجاع الحمض المعدي المرئي. 

6 - ف��ي حال نصيحة الطبيب المس��لم بضرورة اإلفط��ار فيجب اإلفطار، 
لمنع حصول المضاعفات. 

امل�ضروبات الرم�ضانية وفوائدها:
يحتاج جسم اإلنسان إلى كثير من السوائل في فصل الصيف لكي تلطف 
م��ن درجة حرارته، وتعدُّ المش��روبات الرمضانية ضرورية للصائم ألنها 
تمده بما يحتاجه من الفيتامين��ات والمعادن إضافة إلى فوائدها الكثيرة، 
فيعم��ل الكركديه على تهدئة األعصاب، واللبن على فتح الش��هية، وقمر 
الدين على حماية الخاليا، والتمر باللبن يغذى الجسم، والعرقسوس يدر 

البول، والقهوة العربية تنشط الخاليا. 

قمر الدين:
يحم��ي خالي��ا الكب��د ألنه عب��ارة عن مش��مش مجف��ف، ويحتوي نس��ب 
عالي��ة من األحم��اض النباتية وهذه األخيرة يقصد بها حمض الس��تريك 
والترتري��ك والماليك والكثير من الس��كريات، ويمتاز قمر الدين باحتوائه 
على نس��ب كبيرة من المعادن مث��ل الحديد والبوتاس��يوم، ومواد ملونة 
كالكاروتين الذي يعمل مضادًا لألكس��دة الت��ي تكافح الخاليا الخبيثة في 
الجس��م، كما يحتوي العديد من الفيتامينات كالفيتامين )ب( المركب، وله 

تأثير ملين لألمعاء. 

التمر هندي:
من المش��روبات الرمضانية شائعة االس��تخدام في الدول العربية عامة، 
وله اس��تخدامات عديدة، وحبوبه تش��به حبوب الفول األخضر المضغوط 
المغط��اة بمواد لزجة، وهذه المواد هي التي تس��تخلص بالنقع في الماء 
البارد أو الس��اخن لالس��تفادة مما تحتويه من مواد فعالة، مثل األحماض 
النباتية، والبوتاس��يوم والمنغنسيوم، ويحتوي على نسبة ال بأس بها من 
الزي��وت الطيارة والم��واد البكتينية والمواد الدهنية والهالمية، ويس��اعد 
التمر هن��دي على الهضم، وزيوته الطيارة تس��اعد في طرد الغازات من 
األمعاء، وله تأثير ملين خفيف ولذلك يستحب تناوله بعد اإلفطار مباشرة 
لالس��تفادة بخاصيته في فتح الش��هية والمساعدة على الهضم، ويفضل 
تناوله في الجو الحار حيث إنه مخفض لحرارة الجس��م ومعرق، وش��هير 
باس��تخدامه في الطب الش��عبي في مص��ر لعالج الحم��ى وارتفاع درجة 
الحرارة وضربات الشمس، كما أن له تأثيرًا مضادًا للبكتريا خصوصًا تلك 

التي تسبب التهاب البلعوم كما أنه يفيد في عالج الغثيان واإلمساك. 

العرق�ضو�ش:
يتكون من جذور نبات العرقسوس، الشهير بحالوة طعمه ولونه األصفر، 
وبالرغم من ش��دة حالوته فإنه يحتوى على كمية قليلة جدًا من الس��كر، 
ليس لها تأثير يذكر على مرضى الس��كري، كما أن له تأثيرًا ملطفًا على 
األغشية المخاطية للجهاز التنفس��ي، وذو تأثير ملطف للغشاء المخاطي 
المبط��ن للمع��دة واالثني عش��ر؛ حيث يوصف في الطب الش��عبي كعالج 
للقرحة إذا استُخدِم بجرعات مركزة، ويفيد العرقسوس في عالج التهاب 
وجف��اف البلعوم والس��عال والربو والتهاب المفاصل لما له تأثير مش��ابه 
للكورتي��زون، لذل��ك ننصح مري��ض الضغط المرتفع بع��دم اإلكثار منه 
خوفًا م��ن زيادة الضغط، ول��ه تأثير مدر للبول ومطه��ر للكلى والحالب، 

وطارد لألمالح، وقاتل للجراثيم والميكروبات في المسالك البولية.  عدسة جوان تتر لسوريتنا
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»المطمطة« الشهيرة في الدراما السورية، التي عادة 
م��ا تطول فيها الحلق��ة التلفزيونية من أي مسلس��ل 
من 30 دقيقة إلى 60 وربما أكثر، انتقلت إلى اإلذاعة، 
وتحدي��دًا إلى س��وريالي مسلس��ل بتوقيت س��ورية؛ 
فعلى مدى حلقتين من المسلس��ل الرمضاني، تعبنا كثيرًا ونحن 
نس��تمع ألحاديث جانبية بي��ن األبطال الذي هم نج��وم تلفزيون 
أص��اًل! بعيدًا عن ه��ذا، ال نعلم لماذا اس��تخدم المخ��رج كل هذه 
اإلفكتات الخاصة بمواقع ووس��ائل التواص��ل االجتماعي؛ فصوت 
مكالمة س��كايب وإشعار الفيس بوك كلها تسمعها طوال الحلقة، 
إذ غ��اب ع��ن اإلذاع��ة أن من يس��تمع إليهم في األصل يس��تخدم 
اإلنترنت وجهازَ كمبيوتره، فيضيع و»ينعفط« و»يقفط« مع كل 

لمسة من المخرج. 
 • • •

عل��ى »ه��وا س��مارت« كان للش��هر الكري��م نصي��ب 
م��ن اإلب��داع أيض��ًا ف��ي برنامج حم��ل اس��م »حكايا 
الدار من ش��هريار«، نق��ول إبداع��ًا ألن البرنامج يبدأ 
بجرع��ة مذهلة من الس��ماجة »ص��وت أنثوي يق��ول: بلغني أيها 
الملك الرش��يد« هنا ال نمارس تميزًا جندري��ًا فالحقيقة أن فريق 
البرنامج أرادها س��مجة نس��معها على مدار ثالثي��ن يومًا ناهيك 
عن اإلع��ادات! عدا ذلك أبدع المذيع بش��تمية بالغة حاول المخرج 
أن يموهها بفش��ل ذريع عبر صفارة لم تس��تر إال حرفًا واحدًا من 
الكلم��ة النابي��ة! تابعنا االس��تماع، فلم نفهم، ربم��ا نكون قليلي 
الفهم، لكن إن أردت أن تؤدي س��تاند أب كوميدي، فكن مهضومَا 

يا أخي أو اعتزل اإلبداع. 
 • • •

لي صديق أب لثالثة أطفال يقيم في حرستا، محاصر 
هو ويحب الراديو، اس��تمع منذ يومين لبرنامج ش��يق 
ش��يق، اس��مه »أورينت كلينك« كان موضوع الحلقة 
هو »مش��اكل البشرة في ش��هر رمضان« قالت المذيعة الفخورة 
بموضوعها الرمضاني الس��وري، صفن صديقي ولمس بش��رته 
وحك صلعته، تابع االستماع، شرحت المذيعة - التي على ما يبدو 
مصابة بالزكام - أن األظافر أقوى من الش��عر وهي ال تتس��اقط 
وتنم��و م��ن تحت الجل��د، ع��اد صديقي للح��ك، وح��ك أكثر حين 
اس��تضاف البرنامج طبيبًا قال أن بش��رتنا س��ترهَق في رمضان 
ألنن��ا ن��أكل وجبتي��ن فق��ط، انتفض صديق��ي وض��رب الطاولة 
وغض��ب ألن بش��رته المحاص��رة في الغوط��ة ال تأكل ش��يئًا منذ 
سنوات وستترهل وتذبل، قلق على بشرته وبشرة أطفاله، لكنه 
ارت��اح، واهلل ارت��اح حين نصح��ه الطبيب أن يتناول الس��مك فهو 

ممتاز للبشرة، وال حول وال قوة إال باهلل. 

هيك رح ن�ضمع
»مباركة طاعت��ك« برنامج رمضان��ي اجتماعي، 
يسلط الضوء على الثقافة الرمضانية في حلب، 
ويس��تعرض مجم��ل األح��داث في تاري��خ الناس 
الحلبيي��ن، وماه��ي أب��رز التغيي��رات بالثقاف��ة الرمضاني��ة 
الحاصل��ة ف��ي حياتهم.. يوميًا الس��اعة الواح��دة ظهرًا على 

راديو حارة. 

 • • •
»رمض��ان حي��اة« برنام��ج طبي يعن��ى بالصحة 
العامة ف��ي رمضان، ويقدم نصيح��ة يومية من 
أج��ل صيام صحي م��ن خالل التنبيه لما يناس��ب 
الصائم من طعام وس��وائل في الش��هر الكريم، 

يوميًا مع ميس باشا عبر راديو نسائم سورية. 
 • • •

»لمة س��ورية« برنامج يحاول أن يس��لط الضوء 
اصطفافه��م  كان  أي��ًا  الس��ورين  أوج��اع  عل��ى 
السياسي؛ فالدمع واحد والصوت واحد واإلنسانية 
ال يمك��ن أن تتج��زأ، يومي��ًا في رمضان الس��اعة 

التاسعة مساء مع زهى ديب عبر راديو أنا. 

هيك �ضمعنا
ليس حسون وحدَه من لم يعد يرى من حلب إال ما تشاء 
عيناه! كثير من الس��وريين يمارس��ون التعامي نفس��ه 
أمام المدينة التي قس��متها الحرب إلى شعبين لهما من 
التاريخ ما يختل��ف تمامًا عن بعضهما؛ فمن الصعب أن 
يتش��ارك ابن حي اإلذاعة مع ابن حي الفرقان في نوع 
القذيف��ة الت��ي عرفها خالل ثالث س��نوات، ش��تان بين 
برميل ومدفع جهنم، وش��تان بين الموت طمرًا والموت 
ف��ي أخ��ف حاالته، لم يع��د أحد يهتم ف��ي توحيد حتى 

المدينة األكثر استيرادًا للموت في البالد.
بعد ساعات من إطاللة حسون، احتفلت قناة أورينت 
بنهاي��ة الموس��م الثال��ث م��ن برنامج هنا س��ورية، 
فعرضت حلقة الثالثاء أبرز المش��احنات التي وقعت 
على الهواء مباش��رة بين الضيوف ومقدمة البرنامج 
روال حيدر، حي��در التي كانت قدم��ت للحلقة بقولها 
إن البرنام��ج كان قريبًا من كل الس��وريين فهي لم 
تتنازل عن حقوقهم، نس��فت تل��ك الموضوعية في 
المقدمة في التقرير الذي ب��دأت به الحلقة؛ فالقناة 
اش��تبكت مع الصحفي ح��ازم نهار م��ن أجل تعميم 
صفة القتل على الش��يعة، ثم مع قيادي كردي حين 
تبنَّ��ت ما كتب على مواق��ع التواصل االجتماعي عن 

ممارسات لهم في شمال شرق البالد.
األكثر جمااًل عبر التقرير، جاء على لسان قارئه حين 
عرض مقااًل لهوش��نك أوس��ي في صحيف��ة الحياة، 
فقال القارئ: »تمكن هوش��نك من تمرير مقاٍل له« 
ف��ي نبرة توح��ي وكأن الصحفي م��رر قنبلة وليس 
مق��ااًل وليس من حق��ه أن يكتب إال عب��ر »التمرير« 
بحس��ب وصف القن��اة، يتابع التقرير ليكش��ف لنا أن 
الطائف��ة الوحي��دة التي لم يش��تبك معه��ا وألجلها 
البرنامج هي »الس��نة« في س��ورية، لكنه مع حيدر 
والغ��رام  والموضوعي��ة  المهني��ة  ش��عار  يرفع��ان 

بالسوريين.
م��ا لم يقل��ه البرنامج الذي اس��تقبل ضيوفًا مادحين 
ومثنيي��ن علي��ه، هو أنه نج��ح مع القناة ف��ي التفوق 
عل��ى قن��اة الدنيا الموالي��ة للنظام؛ فهي إن عكس��ت 
خالل س��نوات الب��ث الخم��س الماضية، فق��د نجحت 
ف��ي تكريس أكثر م��ا يجب االبتعاد عن��ه من قبل أي 
عامل في اإلعالم، الطائفية السياس��ية التي تتبناها 
القناة ق��د تكون بعيدة عن المالحظة األولى من قبل 
المتاب��ع، فهي تروج لها من خ��الل مزج الكالم بالدم، 
جمه��ور غاضب قد يكون يتاب��ع القناة من حي قصف 
للتو، فيأتي الخبر ليش��في الص��دور ال لينير العقول، 

تصطاد القناة في مياه ملوثة وتلقط منها ما تعرضه 
كجواهر وخبطات إعالمية لم يسبقها أحد إليها.

ف��ي الحلق��ة نفس��ها يق��ول الصحفي أحم��د كامل 
ف��ي ردِّه على س��ؤال حيدر حول كي��ف من الممكن 
التعاطي مع الطوائف الس��ورية دون الوقوع في فخ 
االتهامات، أن الحل هو بعدم التعميم »لنقل علويين 
وليس العلويين، ش��يعة وليس الشعية« ألفُ والمُ 
التعري��ف المحذوف��ة ه��ذه ي��رى كامل أنه��ا كفيلة 
ب��رد التهمة ع��ن أورينت، لكن هل ه��ي كفيلة حقًا 
بجع��ل القناة والبرنامج قريبًا من »كل الس��وريين« 
كم��ا وصف��ه الضي��ف؟ هل من أح��د ف��ي كل البالد 
ق��ادر على تقبل لغ��ة إخبارية تحم��ل صفات الناس 
والجماعات والكيانات وحتى األش��خاص الدينية بداًل 

من السياسية؟
قالت حيدر إن اللغة الطائفية هذه هي لغة الش��ارع 
الي��وم، ليغيب عنه��ا أن مهمتها كإعالمي��ة ليس أن 
تجل��س على الرصيف لتنقل ما ي��ردد الناس حرفيًا، 
بل أن تس��معهم جيدًا ثم تنقل ما قال��وا إلى الهواء 
بع��د أن تقتطع منه كل ما هو ضار، لكنها مدرس��ة 
المش��اركات  بع��دد  المنده��ش  القاس��م  فيص��ل 
لصفحات��ه عل��ى مواق��ع التواصل االجتماع��ي كلما 
ش��تم وقدح وذم، هي المدرسة المحببة ليس فقط 
لألورينت، بل لكثير من اإلعالميين السوريين الذين 
يعتب��رون أن االعالم اليوم، هو م��ا يلقى التصفيق 

اإللكتروني األزرق.
حي��ن انتقل البرنامج إلى اس��تطالع للرأي أجري في 
الغوطة الش��رقية لدمش��ق، كان ما ينقص الشاشة 
هو لوغو الفضائية الس��ورية، الجميع يحب البرنامج 
واس��تمع له وش��اهده، وله مري��دون... ال يخلو األمر 
من بعض المالحظات التي ترد في بال المستطَلعةِ 
آراءه��م، فه��م ليس��وا محاصري��ن وال جائعي��ن وال 
متعبي��ن وال مقصوفي��ن، ب��ل يهمهم الي��وم كمال 
القن��اة وروعته��ا وش��فافيتها، وكأن الس��وريين لم 
يكف��روا ب��كل اإلع��الم أي��ًا كان اصطفاف��ه الظاهر 

لعلمهم بأن السم هو الغالب على الدسم.
نعم يحتاج الس��وريون إلى س��نوات من المران على 
لعب��ة اإلع��الم التي لن يجيدوها في ظ��ل ما تمر به 
البالد؛ فالتفاخر بإنجاز إعالمي مهني في زمن التيه 
ه��ذا هو ليس ترفًا فحس��ب؛ إنما هو ف��رح بالدم أو 
قص��ف بالكالم س��واء كان مطلِقه مفت��ي للبالد أو 

النظام أو أمير حرب يملك شاشة فضائية.

الأورينت حتتفل: هنا �ضورية برنامج »ال�ضوريني جميعًا«
سوريتنا - وليد صهيب

قصف مفتي »ما بقي من الجمهورية« أحمد بدر الدين حس��ون حلب مجددًا عبر شاش��ة اإلخبارية 
السورية يوم اإلثنين الماضي. قال حسون للمذيع المتأثر بشهداء حلب الغربية الذي سقطوا بقصف 
لقوات تقول إنها تتبع للمعارضة الس��ورية: »يتحدثون عن البراميل وأن النظام يقصف بالبراميل« 
حسون الذي ذكر البراميل لينفيها، أكد على ما قاله قبل سبعة أسابيع من ضرورة أن يتحرك »جيش 
الوط��ن« من أجل وقف المج��زرة التي تتعرض لها حلب، التي لم يعد يرى منها إال تلك األحياء التي 

يسيطر عليها نظامه، بينما كانت األورينت تحتفل بما تملكه من موضوعية مهنية ال مثيل لها.
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منظمات املجتمع املدين 
وم�ضوؤولياتها

خوشمان قادو
تختلف التعريفات التي صدرت حول المجتمع المدني 

منذ نشوء هذا المصطلح وحتى يومنا هذا؛ إذ كل 
مصطلح يعرِّف حسب سياقه التاريخي ووَْفق شروط 

نشوئه. يشير مصطلح المجتمع المدني - حسب 
المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية - إلى 
كل أنواع األنشطة التطوعية التي تنظمها الجماعة 
حول مصالح وقيم وأهداف مشتركة. وتشمل هذه 

األنشطة المتنوعة الغايَة التي ينخرط فيها المجتمع 
المدني لتقديم الخدمات، أو دعمَ التعليم المستقل، أو 
التأثيرَ على السياسات العامة. ففي إطار هذا النشاط 

األخير - مثاًل - يجوز أن يجتمع مواطنون خارج دائرة 
العمل الحكومي لنشر المعلومات حول السياسات، أو 

ممارسة الضغوط بشأنها، أو تعزيزها )معاقبة صانعي 
السياسات أو مكافأتهم(. 

بعد بدء الحراك الشعبي السلمي في سورية، سارعت 
المنظمات األمريكية واألوروبية إلى تقديم الدعم 

ى  لمنظمات سورية حديثة النشوء، تلك التي تلقَّ
أفرادها التدريب في تركيا غالبًا، ومن َثمَّ قاموا 

بإنشاء مراكز لهم داخل سورية. وتم إدخال مفاهيم 
ليست بجديدة على المجتمع السوري فقط، بل لم 

تكن متداولة حتى، وغالبية المواطنين السوريين لم 
يكونوا على دراية بماهية تلك المفاهيم، أو االستفادة 

منها. 
المجتمع المدني واحد من تلك المفاهيم التي بدأ 

العمل عليها بقوة من قبل تلك المنظمات الداعمة. 
هذا االصطالح كان متداواًل نسبيًا قبيل الثورة في 
سورية، لكن لم يأخذ مساره الصحيح، أو باألحرى 
لم يُسمح بأن يأخذ مساره الصحيح. الدولة مبنية 
على مؤسسات، هذا ما كان يتكرر كثيرًا من قبل 

النظام السوري وإعالمه، وكان ثمة نقابات، واتحادات، 
ومنظمات، ونوادٍ.. إلخ، تشمل كل فئات المجتمع وكال 

الجنسين.. المشهد العام للدولة كان يوحي بذلك، 
إال أن مفهوم المؤسساتية كان غائبًا تمامًا، المفهوم 

الذي يشمل مناحي الحياة السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية، وبروز بعض المحاوالت 

لتأسيس فكر مبني على أسس المجتمع المدني 
والديمقراطية في المجتمع في سورية بعد عام 

0002م لم تتبلور بشكلها الفعال في كافة المجاالت، 
وظلت أسيرة الرقابة األمنية التي لم تتهاون أبدًا في 

قمع أي فكر مغاير لسياسة النظام الحاكم. 
مفهوم التطوع الذي يعتبر أحد ركائز العمل في مجال 

المجتمع المدني، باتَ ساذجًا في نظر كثير من الناس، 
وهذا مردُّه إلى انتشار ثقافة أن كل من يعمل في 

منظمة ما يجب أن يكون ذلك بمقابل مادي، متناسين 
الهدف األساسي من العمل لتنمية المجتمع أو االرتقاء 

به إلى حد المسؤولية وقدرته على تغيير كثير من 
األشياء، دعك عن التهم التي توجَّه إلى المنظمات 
العاملة في مجال اإلغاثة والمجتمع المدني وحقوق 

اإلنسان ومجاالت أخرى على أنهم يتقاضون أموااًل وال 
يعملون شيئًا؛ طبعًا في ظلِّ غياب مفهوم الشفافية 

لدى كثير من المنظمات. 
إن منظمات المجتمع المدني والعمل المدني عمومًا 

تقف أمام صعوبات كثيرة، تتجاوز عدم تقبُّل المجتمع 
لعملهم، لتمسَّ البنية التي تقوم عليها من مسائل 

الشفافية والفساد التي تعدُّ من المشكالت األكبر في 
ظل مجتمع نخر الفساد مؤسساته التي كان النظام 
- وبطريقة ممنهجة - يساهم في توسيعها لتنخر 

البنية التنظيمية لكل المؤسسات؛ سواء تلك الحكومية 
أو التي كان يعدها من منظمات المجتمع المدني 

كالنقابات واالتحادات. 
في الراهن ال تزال المنظمات تنازع مسألة شرعيتها 

في المجتمع وكسب التأييد المجتمعي لها، وترتيب 
المسألة التنظيمية والهيكليات اإلدارية، لتتجاوز النظام 

الحزبي الذي ال يزال مهيمنا، وأخيرا تبقى مسألة 
االستقاللية من المواضيع الهامة التي ال تزال معرقلة 

لعمل المنظمات في سبيل تقديم خدمات مجتمعية 
بعيدة عن البروبوغاندا ألطراف سياسية بعينها. 

من عني العرب اإىل تل اأبي�ش
�ضركاء يف التهجري، اأدوات يف التق�ضيم

عقيل حسين
شكلت سيطرة قوات الحماية الكردية على مدينة )تل أبيض( الحدودية مع تركيا األسبوع الماضي، تطورًا متقدمًا 

وصفعة قوية للكثيرين، في مقدمتهم تركيا التي تعي أكثر من غيرها خطورة مثل هذا التطور على أمنها القومي 
ومستقبل المنطقة أيضًا. 

وإذا ما اعتبر الكثيرون أن الحديث عن تهجير وتطهير عرقي تقوم به قوات الحماية الكردية في هذه المناطق 
حديث مبالغ فيه، فإن ما ال يحمل أي مبالغة بالتأكيد، هو التوجه الدولي الواضح لفرض التقسيم في سورية، من 
خالل البداية بإقليم )كردستان الغربية( حيث أصبحت معالم هذا اإلقليم في سورية أكثر وضوحًا اليوم، بل يكاد 

يكون على وشك الوالدة. 
فمن أصل )069 كيلو مترًا( هي طول الحدود المشتركة بين سورية وتركيا، تسيطر قوات حزب االتحاد 

الديمقراطي الكردستاني اليوم على )057( كيلو مترًا، وهو رقم يعطي مؤشرًا صريحًا عن الدور الذي لعبه كل 
من تنظيم الدولة )داعش( والتحالف الدولي، في خلق هذا الواقع الجديد على األرض السورية. فبينما كانت قيادة 

داعش تتحرك لتحقيق النتائج التي خطط لها واضعو هذا المشروع، من خالل هجومها على المناطق الكردية 
في ريف الحسكة وغربي نهر الفرات في الشمال الشرقي، بشكل متتابع وبال منطق عسكري أو مبرر سياسي، 

كان طيران التحالف يقوم بالتدخل جوًا لصالح القوات الكردية التي تقاتل التنظيم على األرض، لتكتمل فصول 
المسرحية في كل مرة، بتراجع التنظيم وانسحاب مقاتليه من هذه المناطق، وترك األرض مفتوحة أمام قوات ال� 

DYP لتسيطر عليها بشكل كامل. 
ما تبقى من خريطة تحقيق دولة كردستان الغربية في سورية، هو وصل مدينة )عين العرب - كوباني( بمنطقة 

عفرين، وهي مهمة ستكون األصعب في مشروع الدولة الكردية، نظرًا لتعقيد المنطقة عسكريًا وعدم توفر 
العامل الديموغرافي الكردي المساعد في هذه المناطق الواقعة في ريفي حلب الغربي والشمالي. 

لكن ما سيجعل من هذا األمر ميسرًا بالنسبة للقوات الكردية والتحالف، هو أن تنجح داعش في اجتياح المناطق الخاضعة 
لسيطرة الثوار في ريف حلب الشمالي، وأن تنكفئ الفصائل عن مواجهتها، األمر الذي سيجعل من الخطوة التالية أسهل 

بالنسبة ألصحاب مشروع اإلقليم الكردي؛ حيث ستكون قوات الحماية مرة أخرى هي الوحيدة المستعدة لقتال التنظيم 
على األرض، وهي الوحيدة التي ال تعتبر استعانتها بطيران التحالف كفرًا طالما أنه يحقق مصالحها وطموحاتها. 

لقد حاولت تركيا على مدار ثالث سنوات التعاون مع الفصائل العسكرية لمواجهة تنامي قوة ال� DYP في شمال 
البالد وشرقها، لكن رغم معظم المواجهات التي جرت بين الطرفين، فإن حسن تنظيم القوات الكردية ووجود 

خطة ومشرع تسير بناء عليهما، مكن هذه القوات في النهاية من الوصول لمعظم أهدافها، من خالل التعاون مع 
كل من يمكن أن يحقق لها مصالحها. 

أما شعبيًا، فقد ساهمت السياسات الخاطئة والتصرفات المرفوضة من قبل العديد من القوى العسكرية الثورية 
أو المحسوبة عليها بحق المواطنين األكراد العاديين ومناطقهم، ناهيك عن السقوط في فخ الخطاب القومي 

المتطرف الذي جرهم إليه خطاب مماثل لكنه ممنهج ومدروس من أذرع ال� DYP في اإلعالم ووسائل التواصل 
االجتماعي، في توسيع حاضنة حزب )صالح المسلم( بين الشعب الكردي في سورية. 

لكن الضربة األهم، كانت تلك التي تلقتها أنقرة من الفصائل العسكرية في معركة عين العرب، حين أخلَّت هذه 
الفصائل بتعهداتها بإرسال مئات المقاتلين إلى المدينة، بما يمنع تفرد قوات الحماية الكردية باألرض. 

بدت الحكومة التركية ومعها )العقيد عبد الجبار العكيدي( الذي تم توريطه من قبل هذه الفصائل في عين العرب، 
كدجاج يبحث في تراب عين العرب، وبينما كانت أنقرة ترى كيف يحقق عدوها التاريخي حزب العمال الكردستاني 
)البي كى كى( كل التعاون مع التحالف الدولي، مقابل عدم قيام حلفائها من الفصائل الثورية بأي شيء من ذلك، 

كان العكيدي يتلقى السباب والشتائم والتكفير والتخوين بكل رعونة!
على أي حال، فإن تنظيم الدولة يقترب من إنجاز المراد منه في سورية، ومن صنعه ليفرض واقعًا مستقبليًا جديدًا 

- أحد أبرز وجوهه )التقسيم( - حقق أهدافه األولية من هذا التنظيم، وهو اآلن سيتابع تحقيق المراحل التالية إذا 
ما بقينا مجرد متفرجين. 

المشكلة هي أن أي دعوة للفصائل العسكرية، أو حتى المقاتلين المحليين للقتال ضمن مناطق قوات الحماية 
الكردية، من أجل تحقيق التوازن مع هذه القوات على األرض، يواجه فورًا بتخوين صاحبه وتكفيره وترهيبه، 

وبطريقة تعبر عن مستوى خطير من القصور والمراهقة. 
فبدل أن تتحرك الفصائل إلنقاذ وحدة البالد، انكفأت وراحت تمارس دور التثبيط والترهيب لكل من يفعل ذلك 

من المقاتلين العرب السنة، األمر الذي أفرح قوات الحماية الكردية! كيف ال وهو يحقق لها تفرُّدها بالسيطرة 
على األرض، حتى أنها رفضت وجود قوات كردية أخرى، هي قوات )البيشمركة(؛ فهل ستقبل بقوات عربية؟ وأين 

ستجد أفضل من قادة وفصائل وشرعيين وإعالميين وناشطين، يكفرون ويخونون ويهددون كل من يفكر بالقتال 
في هذه المناطق من العرب، األمر الذي لم يترك سوى حفنة قليلة من الجيش الحر تقاتل هناك، وعلى رقابهم 

مسلطة سيوف االزدراء والتخوين!
حفنة ورغم الدعم التركي اليائس لها، إال أنها عمليًا ال تقدم وال تؤخر، ال في القتال وال في ما بعد القتال، فضاًل 

عن عدم القدرة على تحقيق التوازن مع القوات الكردية بما يمنع فعاًل مشروع التقسيم والتهجير الذي نبكيه اليوم 
ونشتمه، بعد أن كان معظمنا دون أن يعلم، مساعدًا فيه!

عائالت سورية على معبر أقجه قلعة الحدودي مع تركيا
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منظمات المجتمع المدني في سوريا

هذه الصفحة بالتعاون مع كلنا مواطنون - إعداد المحامي فارس حسّان

»بيتن��ا س��وريا« تجربة مميزة في الحَ��راك المدني 
الس��وري؛ فهي مؤسس��ة تتعاطى الش��أن الثقافي 
والتنموي عمليًا اس��تنادًا للتجربة والممارسة بهدف 
تس��هيل الوصول لمس��تقبل ديمقراطي جامع لكل 

السوريين. 
بيتن��ا س��وريا تتس��ع للش��باب العرب واألت��راك في 
مدينة غ��ازي عنتاب القريبة من الحدود الس��ورية، 
والت��ي تضم أع��دادًا كبي��رة من الالجئين وتس��عى 
دائمًا لتصحيح الصورة النمطية عن الالجئ والنازح 
المطبوعة في األذهان من خالل التعريف بالسوري 
المثقف والسياس��ي والناش��ط، ومن خالل تنشيط 
الح��راك الثقافي الس��وري في غ��ازي عنتاب خاصة 

وتركيا عامة. 
كما تعمل بيتنا س��وريا على خلق مساحة مشتركة 
توفر مكان��ًا للقاء بين الجه��ات المانحة والمنظمات 
الس��ورية العاملة داخل س��ورية لتس��هيل التواصل 
وتمكي��ن المنظم��ات الس��ورية م��ن العم��ل وَْف��ق 
المب��ادئ واألس��س الت��ي تعمل به��ا ه��ذه الجهات 
المانحة، ومس��اعدة المنظمات والجمعيات السورية 
على تجهي��ز موازن��ات مالية والحص��ول على دعم 

وتمويل لالستمرار. 

إضافًة للنشاط التمويلي الذي يستهدف المجموعات 
العاملة داخل س��ورية، يقدم بيتنا س��وريا مس��احة 
ثقافية للسوريين المقيمين في مدينة غازي عنتاب 
ليقدم أمسيات شعريًة وس��ينمائيًة وأفالمًا وثائقيًة 

ومسرحًا وندواتٍ وحفالتٍ موسيقيًة. 
وعل��ى الرغ��م من س��عيها الدائ��م لتأمي��ن تمويل 
للمنظم��ات ف��ي الداخل الس��وري فإن بيتنا س��وريا 
تعتمد عل��ى فكرة مبتك��رة لتمويل نش��اطاتها من 
خ��الل تأجي��ر المكاتب الموجودة ف��ي مقر المنظمة 
لمجموع��ات ومنظم��ات ومج��الت وجرائد س��ورية، 
ووضع المرك��ز وقاعاته تحت تص��رف جهات مانحة 
تري��د إقام��ة ورش��ات تدريبي��ة، إضاف��ًة للتموي��ل 
التقلي��دي الذي يت��م توظيفه في مش��اريع تنموية 

داخل سورية. 

املحكمة اجلنائية الدولية

بيتنا �ضوريا:

فارس حسان

www.baytnasyria.org
https://www.facebook.com/baytnasyria

بع��د طل��ب المحكم��ة الجنائي��ة الدولي��ة توقي��ف الرئي��س 
الس��وداني عمر البش��ير في جنوب إفريقيا، وبعد أن أصدرت 
محكم��ة في جنوب إفريقي��ا قرارًا بمنعه من مغ��ادرة البالد، 
غ��ادر البش��ير منذ أي��ام القم��ة اإلفريقية التي تس��تضيفها 

جوهانسبرغ، وعاد حرًا إلى بالده مبكرًا. 
الرئيس السوداني الصادر بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة 
الجنائي��ة الدولي��ة التهام��ه بارت��كاب »إب��ادة وجرائ��م حرب 
وجرائم ضد اإلنسانية« يجول في بلدان العالم حتى الموقعة 
منها على ميثاق روما المؤس��س للجنائية الدولية والذي يعدُّ 
ملزم��ًا لألط��راف الموقعة علي��ه... وهو ما يطرح تس��اؤالتٍ 

مشروعة عن حقيقة العدالة الدوالية ومدى تسييسها. 
تأسس��ت المحكم��ة الجنائي��ة الدولي��ة ع��ام 2002م وعُ��دَّ 
تأسيس��ها انتصارًا لمبادئ العدالة، فكانت أول محكمة قادرة 
عل��ى محاكمة األف��راد المتهمي��ن بجرائم اإلب��ادة الجماعية 
وجرائ��م ضد اإلنس��انية وجرائم الح��رب وجرائ��م االعتداء، 
وه��ي تنظر ف��ي الجرائم المرتكبة بعد تأسيس��ها حصرًا أي 

بعد عام 2002م. 
ومنذ تأسيس��ها فتح��ت المحكمة الجنائي��ة الدولية تحقيقات 
ف��ي أربع قضاي��ا »أوغن��دة الش��مالية، وجمهوري��ة الكونغو 

الديمقراطية، وجمهورية إفريقيا الوسطى، ودارفور«. 
التحري��ر  وتون��س ومنظم��ة  األردن وجيبوت��ي  وباس��تثناء 
الفلس��طينية مؤخ��رًا ل��م توقع ال��دول العربية عل��ى ميثاق 
المحكم��ة، وهو ما يعط��ي حصانًة لمجرمي ال��دول العربية 
اتج��اه المحكمة التي تنظر بالقضايا ف��ي حاالتٍ محددة »إذا 
كان المته��م بارتكاب الجرم مواطنًا إلحدى الدول األعضاء أو 
إذا قبل��ت دولة المتهم بمحاكمت��ه، أو إذا وقع الجرم المزعوم 
ف��ي أراضي دول��ة عضو في المحكم��ة، أو إذا أحيلت القضية 

للمحكمة من قبل مجلس األمن«. 
في الحالة الس��ورية - خاصًة كون س��ورية ليس��ت طرفًا في 
ميث��اق روم��ا وال أمل باتخاذ ق��رار من مجل��س األمن بحكم 
الفيتو الروس��ي الصين��ي المتكرر - يحت��اج تحريك الدعوى 
مباش��رًة إل��ى تقديم ش��هادات من أش��خاص وقع��ت عليهم 
جرائم عنصرية أو إبادة جماعية أو اضطهاد عرقي أو مذهبي 
أو أي انته��اك من االنتهاكات المنص��وص عليها في الميثاق، 
لتشكيل قناعة لدى المدعي العام للمحكمة بضرورة تحريك 

االدعاء مباشرًة. 
يذك��ر أن الجرائ��م المح��ددة ف��ي ميث��اق روما ه��ي، اإلبادة 
الجماعية؛ وتعني ارت��كاب أي فعل من األفعال التالية بقصد 
إه��الك جماع��ة قومية أو إثني��ة أو عرقي��ة أو دينية بصفتها 
هذه، إهالكًا كليًا أو جزئي��ًا »قتل أفراد الجماعة، إلحاق ضرر 
جس��دي أو عقلي جس��يم بأفراد الجماعة، إخض��اع الجماعة 
عم��دًا ألحوال معيش��ية يقصد به��ا إهالكها الفعل��ي كليًا أو 
جزئيًا، فرض تدابير تس��تهدف منع اإلنج��اب داخل الجماعة، 

نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى«. 
جرائ��م ضد اإلنس��انية وتعني: ارتكاب أي فع��ل من األفعال 
التالية في إطار هجوم واس��ع النط��اق أو منهجي موجه ضد 
أي��ة مجموع��ة من الس��كان المدنيي��ن، وعن عل��م بالهجوم 
»القت��ل العمد، اإلبادة، االس��ترقاق، إبعاد الس��كان أو النقل 
القس��ري للس��كان، السجن أو الحرمان الش��ديد على أي نحو 
آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد األساسية للقانون 
الدولي، التعذيب، االغتصاب أو االس��تعباد الجنسي أو اإلكراه 
عل��ى البغ��اء، أو الحمل القس��ري، أو التعقيم القس��ري أو أي 
شكل آخر من أش��كال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة 
من الخط��ورة، اضطهاد أية جماعة مح��ددة أو مجموع محدد 
من الس��كان ألسباب سياس��ية أو عرفية أو قومية أو إثنية أو 
ثقافي��ة أو ديني��ة، أو متعلقة بنوع الجنس، أو ألس��باب أخرى 
من المس��لم عالميًا بأن القان��ون الدولي ال يجيزها، االختفاء 
القسري لألش��خاص، جريمة الفصل العنصري، األفعال غير 
اإلنس��انية األخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدًا في 
معاناة ش��ديدة أو في أذىً خطيٍر يلحق بالجس��م أو بالصحة 

العقلية أو البدنية«. 
جرائم الحرب والت��ي تعني: االنتهاكات الجس��يمة التفاقيات 
جني��ف المؤرخة ب��� 12 آب 1949م، أي: أي فع��ل من األفعال 
التالية ضد األش��خاص، أو الممتلكات الذي��ن تحميهم أحكام 

اتفاقية جنيف ذات الصلة. 
أم��ا جريم��ة العدوان فحت��ى اآلن لم يجِر تحدي��د أركانها في 
النظام األساسي للمحكمة ولم تمارس المحكمة اختصاصها 

اتجاه هذا الجرم. 

افتتاح حديقة يف خميم دوميز
سوريتنا برس - مخيم دوميز

افتتح��ت في مخيم دوميز لالجئين الس��وريين ف��ي محافظة دهوك في إقليم كردس��تان العراق أول حديقة 
عامة للمخيم تحت اسم )شهيدان/ Şehîdan(، وتم ذلك بحضور نائب محافظ دهوك، باإلضافة إلى عدد من 

مسؤولي المنظمات المدنية واإلنسانية، واإلدارة المشرفة على المخيم. 
وأف��ادت إدارة المخي��م لوس��ائل اإلع��الم أن "افتتاح حديق��ة عامة في المخي��م يأتي ضمن سلس��لة األعمال 
والنش��اطات الت��ي تقوم بها اإلدارة، وذلك م��ن أجل االهتمام بجوانب الحياة االجتماعية والنفس��ية لالجئين، 
س��ًا لهم"، وأكدت اإلدارة على أنها ستس��مر في إنش��اء مش��اريع أخرى تعتمد على الالجئين  حتى تكون متنفَّ

أنفسهم. 
تقول سعاد، إحدى الالجئات في المخيم "إن فكرة إنشاء حديقة عامة في المخيم هي خطة رائعة ومهمة، ال 
سيما لألطفال، بالنسبة لي سأجلب أطفالي إلى هذه الحديقة ليعلبوا فيها بداًل من اللعب في شوارع المخيم، 

وهكذا سأكون مرتاحة البال".
أما عصام أحمد، 40 عامًا، فأشار أن "الحديقة واسعة وتم غرس عدد كبير من األشجار، وهذا الشيء يسعدنا؛ 

ألنه سيشكل مقصدًا لعوائل الالجئين لقضاء أوقات جميلة بعيدة عن أجواء المعاناة".
يذَكر أن مخيم دوميز لالجئين الس��وريين يضم أكثر من خمس��ين ألف الجئ حسب إحصائيات األمم المتحدة 
لعام 2014 م، وبنى بعضهم مؤخرًا بيوتًا من اإلس��منت بعد الس��ماح لهم من قبل إدارة المخيم، وهذا األمر 

كان عامل راحة لدى بعضهم.
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إال أن أرض األح��الم - حس��ب صحيف��ة 
»واش��نطن بوست« األمريكية - لم تقبل 
س��وى 31 الجئًا سوريًا عام 2013م، و65 

الجئًا عام 2014م. 
وهو األمر الذي دفع دعاة حقوق اإلنسان 
إل��ى  الكونج��رس  أعض��اء  م��ن  وكثي��ر 
المطالب��ة بتغيير هذا الوض��ع، وذلك في 
الوقت الذي ت��أوي فيه البل��دان المجاورة 
مث��ل األردن ولبن��ان وتركي��ا مئات اآلالف 

من الالجئين السوريين. 
أمري��كا الت��ي عزفت ع��ن إع��ادة توطين 
الالجئي��ن الس��وريين ف��ي لبن��ان وتركيا 
بحجة مكافحة اإلرهاب ال تشكل بلد لجوٍء 
للس��وريين ألس��باب عديدة؛ لع��ل أهمها 
اس��تحالة الوصول إلى أمريكا بشكل غير 
شرعي، وصعوبة اللجوء بشكل عام حتى 
لو كان دخول األراضي األمريكية شرعيًا، 
إال أن التن��وع ال��ذي تتمت��ع ب��ه الوالي��ات 
المتح��دة كونه��ا تض��م مختل��ف األعراق 
البشرية بسبب كثرة الهجرة إليها، ولكون 
غالبي��ة س��كانها مهاج��رون م��ن ق��ارات 
وبل��دان أخ��رى، فإنها تبق��ى عامل جذب 
للس��وريين القادرين عل��ى الوصول إلى 

أراضيها. 

وعلى الرغم من قوانين اللجوء المتشددة 
فإن الواليات المتحدة وخالفًا لمعظم دول 
االتح��اد األوروبي تس��مح بتقديم طلبات 
اللجوء في س��فاراتها عب��ر العالم، إال أن 
احتمال قبول الطلب في الحالة الس��ورية 
قلي��ل ج��دًا وخاض��ع لش��روط وإج��راءات 

معقدة. 
أما بالنس��بة للس��وريين المقيمين أصاًل 
في الواليات المتحدة فقد اشترط برنامج 
الوالي��ات المتحدة لالجئي��ن في طلباتهم 
وج��ود خط��ر أو اضطهاد دين��ي أو عرقي 
أو جنس��ي أو سياس��ي حقيق��ي يمنعهم 
من العودة إلى بالدهم، كما يتوجب على 
الالجئ أن يثبت أنه ل��م يتم توطينه في 
بل��د أجنبي، وتتم معالج��ة طلبات اللجوء 
من قبل مكتب ش��ؤون الس��كان والهجرة 

والالجئين في وزارة الخارجية. 
كم��ا يش��ترط تقدي��م طلب اللج��وء بعد 
م��رور أكث��ر م��ن عام م��ن اإلقام��ة على 
األراض��ي األمريكي��ة إال أن��ه ف��ي الحالة 
الس��ورية يتم قبول الطلب��ات قبل مرور 

عام وذلك الستمرار الحرب في سورية. 
م��ع التش��دد بقواني��ن اللج��وء وعلى إثر 
الضغوط��ات الحقوقي��ة واإلعالمية على 

اإلدارة األمريكية صدر قرار عام 2014م 
بمنع ترحيل أي سوري عن أرض الواليات 
عم��ل  موافق��ة  الس��وريين  من��ح  وت��م 
ف��ي الوالي��ات المتح��دة، وبذل��ك حص��ل 
الس��وريون عل��ى إقامة نظامي��ة مجانية 
ورق��م ضم��ان اجتماع��ي صالح��ة لغاية 
2015 وعل��ى خلفي��ة اس��تمرار  آذار   31
األحداث في سورية تم تمديد القرار عامًا 
إضافي��ًا، كم��ا خفف��ت اإلدارة األمريكي��ة 
من تطبيق قان��ون »الدعم المادي« الذي 
كان يش��كل عائقًا في وجه طالبي اللجوء 
من الس��وريين ك��ون القان��ون يمنع كل 
من عمل في مناطق س��يطرة المعارضة 
فصائ��ل  م��ع  مالي��ًا  وتعام��ل  الس��ورية 
تعتبره��ا الوالي��ات المتح��دة »إرهابي��ة« 
م��ن الحصول على اإلقامة في أمريكا، إال 
أن هذا التعديل وإن ب��دا ظاهريًا منصفًا 
للس��وريين أو حافظ��ًا لحقوقهم إال أنه ال 

ينط��وي على جديد؛ فاألصل أنه في حال 
رفض طل��ب اللجوء في الواليات المتحدة 
األمريكي��ة يحق للش��خص طلب الحماية 
بموجب معاه��دة منع التعذي��ب؛ حيث إن 
المادة الثالثة منها تلزم الواليات المتحدة 
األمريكي��ة بع��دم إرس��ال أي ش��خص أو 
إرجاعه إلى مكان يتعرض فيه لالضطهاد 
أو س��وء المعامل��ة ويكون الش��خص في 
هذه الحالة قد اس��تفاد من ح��ق الحماية 

وليس من حق اللجوء. 
وتجدر اإلشارة إلى أن الحكومة األمريكية 
ال يوجد لديها برامج لدعم الالجئين ماديًا 
قد تس��تمر لس��نوات أس��وًة بدول االتحاد 
األوروب��ي وه��ي إن وج��دت ع��ن طريق 
منظمات أهلي��ة فهي محدودة للغاية كما 
أن التعليم والطباب��ة بحاجة لقدرة مالية 
ال تتوفر ل��دى الحاصل على اللجوء حديثًا 

في أغلب األحيان. 

�ضام العم  بالد  يف  فقط  �ضوريًا  لجئًا   96
سوريتنا - نعيم اليماني

نج��ح اإلعالم األمريكي وهيمنة الواليات المتحدة األمريكية االقصادية والثقافية 
والعس��كرية على العالم في رس��م صورة أرض األحالم لوصف الحياة في أمريكا، 
وباتت الحياة في الواليات المتحدة األمريكية والحصول على جواز السفر األمريكي 
حلمًا يراود الشباب في العالم حتى أن بعض مواطني أمريكا الالتينية والمكسيك 

يخوضون رحالت الموت للوصول إلى األراضي األمريكية. 

سوريتنا - الحسكة - عدنان أبو كنان
يق��ع ح��ي غويران في الجهة الجنوبية الش��رقية من مدينة الحس��كة، تترامى أطرافه 
على ضفة الخابور الجنوبية، ويعد بوابة الحسكة الجنوبية من جهة طريق دير الزور، 

والذي يعده الجميع توأمًا لتلك المحافظة. 
يتش��كل الحي في معظمه من المك��ون العربي، ويبلغ عدد الس��كان فيه نحو 05 ألف 
نسمة، ويعد الحي األكبر في مدينة الحسكة من حيث المساحُة وعددُ السكان، يقسمه 
الطريق العام إلى “غويران غربي” و “غويران ش��رقي” وهو الحاضن األساسي للثورة. 
يض��م هذا الحي الع��دد األكبر من الدوائ��ر الحكومية، منها مديري��ة األحوال المدنية، 
والمصرف التجاري، والمؤسس��ة العامة للحبوب في س��ورية، وشركة سادكوب، وكلية 

االقتصاد والهندسة المدنية، وعدد آخر من المرافق الهامة. 
خرجت أول مظاهرة في هذا الحي بعد أس��ابيع قليلة م��ن انطالق أول صرخة للحرية 
قادم��ة م��ن جنوب الب��الد “درعا” ف��كان الرد حاضرًا في الش��مال، حي��ث انطلقت ُأوَلى 
التظاه��رات م��ن أمام الجام��ع الكبير في غويران ش��رقي، وردد أبناء الحي والحس��كة 
عموم��ًا هتاف��ات الثورة “يا درعا حنا معاك للموت” و “ بال��روح بالدم نفديك يا حمص” 
و “واحد واحد واحد الش��عب السوري واحد” وغيرها، وكانت كلَّ يوم تعلن تضامنها مع 
درعا وحمص ودير الزور وباقي المدن الثائرة، ثم ما لبثت أن تشكلت لجان وتنسيقيات 
تنظم التظاهرات، وتعمل على ربط النش��اط الس��لمي في عموم أحياء المدينة عربًا 

وكردًا. 
رُفِ��ع علم الثورة على مئذنة الجامع الكبير ف��ي الحي بداية عام 2102م، بعد أن قرر 
المتظاه��رون مواجه��ة النظ��ام بصدورهم العاري��ة، إيذانًا بتحرير الحي من س��طوة 
النظ��ام. ش��ارك أبناء الح��ي إخوتهم في باقي أحياء المدينة مش��اعر الح��زن والفرح، 

وشيعوا شهداءهم يدًا بيد. 
ق��دم حي غويران خيرة ش��بابه؛ فمنهم م��ن اعتُقل ومنهم من استش��هد على مذبح 
الحرية، وكان أول ش��هيد هو “عبد الرحمن النامس” غداة محاولة المتظاهرين إسقاط 
صن��م “األس��د” على دوار غوي��ران من الجهة الغربي��ة، حيث ارتقى ش��هيدًا برصاص 
النظام، ليفتح الباب أمام قوافل الش��هداء من بعده، كما تعرض عش��رات من الش��بان 

إلى التصفية الجسدية في معتقالت النظام. 
تمكن أبن��اء الحي من تحريره بالعزيمة واإلصرار، بصدوره��م العارية والحجارة، إلى 
أن ب��ات الح��ي محكومًا من قبل أبنائه؛ فقد أوجدوا حمكًا ذاتيًا للحي بعيدًا عن س��لطة 
النظ��ام، وتمكنوا من تأمي��ن كافة الخدمات الضرورية وتأمي��ن الخبز وفض النزاعات 

بين األهالي. 
حاول النظام على مدى أربع س��نوات قمع كل مظاه��ر الحرية في الحي، الذي تعرض 
خالل الس��نة األخيرة لمحاوالت متك��ررة من قبل النظام القتحام��ه وقصفته مقاتالت 

النظام مرارًا، إال أن أبناءه دافعوا عنه بكل بسالة.
لق��د دف��ع حي غوي��ران الثمن مبك��رًا وتع��رض س��كانه للتضييق من قب��ل النظام 
وحوص��روا طوياًل في محاولة إلذاللهم، كما ش��ردت كثير من العوائل، ونزح األهالي 
أكثر من 3 مرات خالل العام الفائت، في وقت تعرضت المنازل للنهب من قبل شبيحة 
النظام، إلى أن سار أحراره على خطى أبناء حمص العدية، عندما وصلوا إلى اتفاقية 
تقض��ي بخروجهم من الحي حتى يتمكن من بقي م��ن األهالي من العودة والعيش 

في منازلهم. 
وال ي��زال الحي إلى اليوم يتعرض لحم��الت دهم واعتقال من قبل قوات النظام، بينما 
ال يزال من بقي داخل الحي ترنو عينه إلى القادم من أرض الكرامة يمنُّون نفوسهم 

بوصول مدِّ االنتصارات والتحرير إلى أرضهم يومًا. 

خط النار الأول: حي غويران يف احل�ضكة
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في نهايات الحكم العثماني أللبانيا برز اس��م »حس��ن آغا الش��يخ يوس��ف األرناؤوط« كأحد المتحمس��ين 
لالس��تقالل واالنفصال عن الدولة العثمانية. ويبدو أن آلل األرناؤوط شأنًا معتبرًا في ألونية األلبانية، وهو 
ما دفع السلطان عبد الحميد خان إلى نقله إلى بيروت مديرًا عامًا لألمن هناك للتخلص من نشاطه ودوره 
بين الش��باب األلباني. استقر حسن آغا في بيروت وتزوج من أس��رةٍ مارونية ورزق بطفلين أحدهما أحمد، 

الذي رزق بدوره عام 1892م بطفٍل سماه معروف. 

رائد ال�ضحافة الأدبية: معروف الأرناوؤوط

تلقى مع��روف علومه األولية في المدرس��ة اإلس��المية 
وس��ط بيروت، ثم تتلم��ذ على يد الش��يخ »أحمد عباس 
األزهري« في الكلية العثمانية اإلس��المية، التي وصفت 
حينه��ا بمعق��ل العروبيين والمتحمس��ين للغ��ة العربية 
ف��ي مواجهة مالم��ح التتريك التي بدأت تغزو الس��لطنة 

العثمانية. 
أتقن األرناؤوط الفرنس��ية وزاد شغفه وتعلُّقه بالعربية 
باك��رًا. وف��ي ع��ام 1912م ب��دأ بالكتاب��ة ف��ي الصحف 
البيروتية الش��هيرة ك� »البالغ، وال��رأي العام، واإلقبال«، 
كم��ا ترج��م عددًا م��ن الرواي��ات العالمية ومنه��ا »عذاب 
الضمير، األخرس القاتل، الطفالن الشريدان« وغيرها، 
وف��ي ع��ام 1916م أص��در م��ع صديق��ه »س��ليم عب��د 
الرحمن« مجلة »القلم العربي« التي توقفت بسبب سفر 
األرن��اؤوط. ففي ع��ام 1916 التحق بالجي��ش العثماني 
ألداء خدمته اإللزامية في إس��طنبول الت��ي أمضى فيها 
عامين كان لهما األثر األكبر في رواياته الحقًا. وفي عام 
1918م ومع اندالع الثورة العربية الكبرى فر من الجيش 
العثمان��ي وانضم إلى الثورة العربية، ودخل دمش��ق مع 
الجي��ش العربي بقي��ادة الملك فيصل وقرر االس��تقرار 
فيه��ا، وعم��د ف��ورًا إلى تأس��يس جري��دة »االس��تقالل 
العربي« مع صديقيه »عثمان قاس��م، ورش��دي الصالح 
ملح��س« إال أن ه��ذه الجريدة توقفت بعد ش��هرين من 

إطالقها ولم تحقق نجاحًا يذكر. 
هنا وعلى الرغم من أن »االس��تقالل العربي« لم تحقق 

نجاح��ًا يذك��ر إال أنه يج��وز اعتبار األرناؤوط أب��ًا حقيقيًا 
للصحافة األدبية في الوطن العربي على اعتبار أنه أول 
من أخرج مطبوعًة صحفية تهتم باألدب والش��عر، بينما 
أتت مجلة الرس��الة األش��هَر في تاريخ الصحافة األدبية 
عام 1932م على يد مؤسسها األديب أحمد حسن الزيات. 
عام 1920م أصدر جريدته اليومية الثانية »فتى العرب« 
الت��ي يجوز اعتباره��ا أول جري��دةٍ سياس��يةٍ ناقدة في 
سورية. كانت »فتى العرب« تصدر عصر كل يوم وتنفذ 
طبعته��ا خ��الل أقل من س��اعة، واس��تمرت ف��ي طليعة 
الصحف الدمش��قية حتى ع��ام 1948م، وعلى صفحاتها 
كت��ب أع��الم العربي��ة، أمث��ال: عب��اس محم��ود العقاد، 
وإبراهي��م عبد الق��ادر المازني، ومحمد حس��ين هيكل، 
وأمير الش��عراء أحمد ش��وقي، وخليل مطران، وش��كيب 

أرسالن، وغيرهم. 
بالق��رب من س��راي الحكومة على طرف س��احة المرجة 
كان��ت »فتى الع��رب« تصدر يومي��ًا في أرب��ع صفحات، 
كان األرن��اؤوط ومن مطبعت��ه المتواضعة يحرر ويدقق 
الجري��دة بقلم��ه، ويكت��ب مقالته��ا االفتتاحي��ة الناقدة، 
هذه المقالة التي لم يس��لم منها الملك فيصل ووزراؤه 
وزعم��اء س��ورية المتالحقي��ن، والت��ي كان األرن��اؤوط 
يصيغه��ا بعناي��ةٍ ولغ��ةٍ روائي��ةٍ فائقة تُس��كِت حتى 

منتقديه. 
ع��ام 1929م أصدر روايته األولى »س��يد قريش« والتي 
ق��دم لها الدكتور »مني��ر العجالني« قائاًل: »رواية س��يد 

قري��ش، فيها عطر، وفيها موس��يقا، وفيه��ا عنصرٌ من 
الشعر، كتبها صاحبها ال ليلعب، وال ليبذر الكتابة، ولكنه 

كتبها كما أتنفس أنا وأنت«. 
في ع��ام 1930م انتخب عض��وًا عاماًل ف��ي مجمع اللغة 
العربية في دمشق، وفي عام 1932م نشر رواية »على 
ضف��اف البوس��فور« ف��ي مجل��ة »اللطائ��ف العصرية« 
البيروتية ابتداًء من عدد الس��ادس من نيسان وفي ستة 
أع��داد الحقة، وه��ي رواية عاطفية س��جل فيه��ا كثيرًا 
من مش��اهداته زمن إس��طنبول، إال أنه نش��رها باس��ٍم 
مس��تعار، لحرص��ه المفرط عل��ى عدم الظه��ور ككاتب 
لقص��ص عاطفية، وهو مؤلف » س��يد قريش » وعضو 

مجمع اللغة العربية أيضًا. 
على الرغم من عمله الصحفي المضني فقد أصدر عام 
1936م روايت��ه الثاني��ة »عم��ر بن الخط��اب« في أربعة 
أجزاء لم يحفظ منها س��وى جزأين ليتبعها عام 1941م 

برواية »طارق بن زياد«. 
ع��ام 1942 أص��در الروائ��ي والم��ؤرخ رواي��ة »فاطم��ة 
البتول« وهي روايٌة تس��تحق التوقف عندها مطواًل؛ حيث 
ضم��ت تصويرًا رائعًا لحياة حفي��د النبي محمد صلى اهلل 
عليه وس��لم الحس��ين بن علي، وتصويرًا مؤث��رًا لواقعة 
استش��هاده، ومبالغًة في وصف وتصوي��ر مجون الخليفة 
األم��وي »يزي��د ب��ن معاوي��ة«. رواي��ة »فاطم��ة البتول« 
قوبلت باستحسانٍ كبير لدى القراء والمتخصصين وُأعيد 
طباعتها أكثر من مرة في عاصمة األمويين دمشق، لتؤكد 
على مدنية الدولة حينها وتس��قط ادعاءاتٍ بوجود سنيةٍ 

حاكمة بالمعنى الضيق، في أربعينيات القرن الماضي. 
عام 1943م بدأ بروايته »القاهرة« التي صور فيها واقع 
الحال في مدينة المعزِّ، والمراحل التي س��بقت تأسيس 
الدول��ة الفاطمية، إال أن هذه الرواية لم تكتمل، لتنضم 
إل��ى عددٍ ال بأس به من المؤلفات غي��ر المطبوعة التي 
حرمت منها المكتبة العربية بسبب رحيل المؤلف باكرًا، 
ومنها »نصارى العرب في الشام«، »حياتي ومذكراتي«، 

»تاريخ األدب الفرنسي في القرن التاسع عشر«. 
وفي ع��ام 1948م وع��ن عمر يناه��ز ال��� 56 عامًا رحل 

معروف األرناؤوط عن دمشق ودفن فيها.

ازدادت وتعاظمت مش��كلة األقليات عشية 
الربي��ع العربي، بل إنها تش��ابكت إلى حد 
التعقي��د ووصلت في بع��ض البلدان إلى 
طريق مس��دود على الرغم من التطورات 
التي حصلت في العالم على هذا الصعيد، 
ال س��يما ف��ي أوروب��ا التي ش��هدت حروبًا 
ديني��ة طاحن��ة إل��ى أن اس��تقرت بإقامة 
الدول��ة المدني��ة وإعالن مبادئ المس��اواة 
طبق��ًا للقان��ون، تل��ك الت��ي تعمقت في 
الم��رأة  بخص��وص  العش��رين  الق��رن 

واألقليات وحقوق اإلنسان عمومًا. 
يق��دم عب��د الحس��ين ش��عبان مجموع��ًة 
م��ن المباح��ث والدراس��ات ع��ن مفه��وم 
األقليات وعالقتها بالربيع العربي عمومًا، 
ويخ��ص المس��يحيين بالج��زء األكبر من 
بحث��ه الذي تضم��ن عدة عناوي��ن: الربيع 
العرب��ي و »األقلي��ات«، و »األقلي��ات« في 
الدول اإلس��المية المعاص��رة«، وماذا بعد 
تفريغ المنطقة من المس��يحيين؟ وس��بع 
رسائل الستهداف المسيحيين، ومسيحيو 
العراق: الجزية أو المجهول، والمسيحيون 
وإمباب��ة  الخط��ر،  وناق��وس  والمواطن��ة 
وأخواتها، وهجرة المس��يحيين: افتراضات 
الصراع واشتراطات الهوية، والمسيحيون 

والبيئة الطاردة. 
يقول ش��عبان ف��ي حديثه ع��ن األقليات: 
الت��ي  العرب��ي«  »الربي��ع  موج��ة  أث��ارت 
عصف��ت بمنطقتن��ا ردود فعل بخصوص 
مصطلح��ًا  كان  وإن  وه��و  »األقلي��ات«، 
ملتبس��ًا إال أنه مس��تخدم م��ن قبل األمم 
المتح��دة، خاصًة بإعالن حق��وق األقليات 
الص��ادر ع��ام 1992م أو إع��الن حق��وق 
الش��عوب األصلية الصادر ع��ام 2007م، 

ولعل مفهوم األقلية واألكثرية يحمل في 
ثناياه معنى التسيُّد من جهة والخضوع أو 
االس��تتباع من جهة أخ��رى، وهو ال ينبغي 
أن يشمل القوميات واألديان بل هو أقرب 
إل��ى التوازنات واالصطفافات السياس��ية. 
أما بخص��وص القوميات واألديان واللغات 
واألصول الس��اللية واإلثني��ة، فينبغي أن 
تك��ون على قدٍر واحد من المس��اواة، ألنه 
يفترَض بالحقوق أن يتساوى فيها جميع 
البشر دون التمييز بينهم بسبب عددهم، 
أقلي��ة أو أكثري��ة. كم��ا أن ه��ذه الحقوق 
ش��املة وعام��ة، وتخص اإلنس��ان بغض 
النظ��ر عن عرق��ه ودين��ه وقوميته ولغته 
وجنس��ه وأصله االجتماعي وهي حقوق، 
ال يمك��ن تجزئته��ا أو االنتق��اص منها أو 

المفاضلة بينها ألي سبب. 
انعك��س الربي��ع العرب��ي مباش��رًة عل��ى 

موضوع األقليات لسببين: 
األول: ما صاحب عملية التغيير وما أعقبها 
من فوضى وأعمال عنف اس��تهدفت بهذا 
الق��در أو ذاك التنوع��ات الثقافي��ة س��واء 
أو  األك��راد  أو  األقب��اط  أو  المس��يحيون 
غيره��م م��ن التكوين��ات المختلف��ة ف��ي 
البل��دان الت��ي ش��هدت تح��والت أو التي ال 
تزال تشهد حَرَاكًا شعبيًا لم يحسم بعد. 
والثان��ي: ه��و صعود التيار اإلس��المي، ال 
س��يما ف��ي تون��س ومصر والمغ��رب في 
أول انتخاب��ات نيابية بع��د الربيع العربي، 
ناهيك��م عن انتعاش��ه في ليبي��ا واليمن 
وس��ورية والبحري��ن، وه��ي ال��دول التي 
ش��هدت ح��ركات احتج��اج واس��عة تكل��ل 
بعضها بتغيير األنظمة الس��ابقة، وظلت 
تراوح ف��ي بعضها اآلخر. األم��ر الذي أثار 

مخاوف مش��روعة في الغالب ومبالغ فيها 
في بعض األحيان.

ولع��ل الحذر حت��ى درج��ة الهل��ع أحيانًا من 
ان��دالع موج��ة عنف وتط��رف وتعصب، كان 
قد أصاب األقليات، حتى وإن كان انتش��ارها 
يهدد المجتمع كله إال أن تأثيره على األقليات 
كان واس��عًا وعميقًا، خصوص��ًا في المرحلة 

االنتقالية التي تغيب معها هيبة الدولة. 
يرى الكاتب أيضًا أن مش��كلة األقليات مع 
الربي��ع العرب��ي تكمن ف��ي أن الحكومات 
الس��ابقة كان��ت ف��ي غالبيتها تعبي��رًا أو 
تمثي��اًل لطرفٍ س��ائد »أقلي��ة أو أغلبية« 
عل��ى األطراف األخ��رى الخاضعة »أغلبية 
أو أقلي��ة« ال بالمعنى السياس��ي بل بقدر 
عالقت��ه بالتكوي��ن القوم��ي أو الديني أو 
المذهب��ي أو حت��ى الج��وي والمناطق��ي 
باالس��تحكام  تتعل��ق  ألس��باب  أحيان��ًا، 
بالسلطة واالستئثار فيها من خالل شبكة 
من االتب��اع والمريدين. ال س��يما من ذات 
الجهة الحاكمة والمتحكمة، وهوما يطرح 
موض��وع المواطن��ة على بس��اط البحث، 
خصوصًا التمييز القومي والديني والتنوع 

الثقافي والتعددية المطلوبة. 
الديمقراطي��ة  ضع��ف  أو  غي��اب  بس��بب 
وش��حِّ  وممارس��ات  وحقوق��ًا  مفاهيم��ًا 
الثقاف��ة الحقوقي��ة والقانونية، خصوصًا 
الغالبي��ة  ف��إن  اإلنس��ان  ثقاف��ة حق��وق 
الساحقة من الشعوب العربية نظرت إلى 
التغييرات الت��ي أرادتها وضحَّت من أجلها 
بش��يء من االرتي��اب بعد حس��م الصراع 
مع الس��لطات الحاكمة الس��ابقة، بل إنها 
ظلت مذهولة وهي ت��رى التيار التقليدي 
يتص��در المش��هد، بع��د أن كان المحف��ز 

األول الن��دالع االحتجاج��ات الش��عبية هو 
الرغب��ة في االنعت��اق والحري��ة والكرامة 
اإلنسانية ومحاربة الفساد، وهو ما أطلق 
علي��ه البعض مصطل��ح س��رقة الثورات 
أو الهيمن��ة عليه��ا؛ ألنه ش��عر في لحظة 
تحقيق النصر أن الحصاد األكبر س��يكون 

لصالح التيار اإلسالمي. 
يخُلص شعبان في نهاية الكتاب إلى نتائج 
مهم��ة لحل إش��كالية األقليات مس��تقباًل، 
تتضمن دف��ع صاحب القرار التخاذ مواقف 
حاسمة لجهة المساواة والمواطنة وتكافؤ 
الف��رص وعدم التمييز، والعمل على خلق 
بيئة تشريعية صالحة، وكذلك إنشاء بيئة 
تربوية مناسبة تساعد النشء الجديد على 
تلمُّ��س الطريق الصحيح وتس��عى إلزالة 
كل ما من شأنه اإلساءة إلى األديان بشكل 
مباشر أو غير مباشر في المناهج التربوية 
والتدريس��ية، وتربية الطلبة بروح األخوة 
والتضامن والتس��امح والمساواة والالعنف 
والمشترك اإلنساني، الذي يعلي من شأن 

اإلنسان ويخدم خصوصياته. 

عبد احل�ضني �ضعبان: امل�ضيحيون والربيع العربي
يف اإ�ضكاليات الدميقراطية والتنوع الثقايف يف العامل العربي
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مقاهي دم�ضق
ل �ضاَي بعد اليوم

جوان تتر
جرمانا لياًل، س��احة السيوف، رهٌط من الخلق يتمشى في ظل أنواٍر 
قليل��ة مبعثرة، ف��ي الغداة والرَّواح ستس��مع أغ��انٍ ال تمتُّ بصِلةٍ 
إلى عالم الموس��يقى، ولكن ما الذي يجري في هذا العالم؟ يتساءل 
)س��مير( صاحب المقهى في نهاية الس��احة التي اتخذها عناصر من 
العس��كر موضع��ًا لهم. تفتيش اإلنس��ان من رجال العس��كر موضة 
بالي��ة اآلن في كل أرجاء العاصمة مس��تعيضين ع��ن ذلك بتفتيٍش 
دقيق للس��يارات، لذا س��ترى كمية من الس��يارات الصفراء والبيضاء 
وه��ي واقفة في رتٍل ش��بيهٍ بتل��ك األرت��ال العس��كرية، بمراقبةٍ 
بس��يطة للعسكر س��ترى الوجوم مس��يطرًا على مالمحهم أن تدنو 
أية س��يارة، وبمجرد االنتهاء من التفتيش المم��زوج بالريبة والقلق 
تنفرج أسارير العسكر، وس��تالحظ بكل سهولةٍ البسمة المرسومة 
على الشفاه المُتعَبة! يمضي )سمير( في الحديث وهو يتأمل وجوه 
المارة بحذٍر ومن َثمَّ بتأنٍّ يرش��ف كأس الش��اي: “المقاهي دُمِّرت، 
الس��ياحة دُمِّرت، ودُمِّر كل شيء، كنا في الماضي القريب نتسامر 
مع وجوه األحبة، اآلن نتسامر مع وجوه عسكرية مقيتة، كان المقهى 
��ًا بوجوهٍ أعرفها وُأخرى ال أعرفه��ا، قلوبنا مُعتِمَة واألوضاعُ  مكتظَّ
تنحدرُ نحو الس��وء! ه��ل لنا أن نُعيد الزَّمان إل��ى دقائق ُأخرى غير 
التي نعيش��ها اآلن؟ يردُّ )سمير( على نفسه: “فلنذهب إلى الجحيم، 
فلتذهب الحربُ إلى الجحيم، فليذهب كل من خَذلنا إلى الجحيم!”. 
ُأحاِوُل التخفيفَ عن )س��مير( بكالٍم عن اإلخ��اء ونبذ الطائفية وعن 
غ��دٍ جديدٍ قادِم ال محال��ة لكن دونما ج��دوى، أراهُ مطأطئ الرأس 
وه��و يغمغمُ بكالٍم ال أكاد أس��تبينُهُ لش��دَّة الهم��س، يأتي زبوٌن 
ليطلبَ الشَّ��اي، يصرخُ )س��مير( في وجهه: “ال ش��ايَ بعد اليوم، ال 
ر بعد اآلن!”، يغيب الزبون عن األنظار بعد أن يفهم الحالة جيَّدًا،  سكَّ

حالَة السَّخَط المسيطرة على النَّاس جميعًا. 
دمش��ق المعروفة بالمقاهي المنتش��رة في كلِّ األحياء، مقاهٍ كانت 
في الماضي الحتس��اء الش��اي وتدخي��ن النارجيلة المش��هورة وَلعب 
الن��رد، لك��نّ مع ان��دالع الثورة الس��وريَّة ب��دأت مقاه��ي اإلنترنت 
باالنتشار بسرعة، على الرغم من أن الداخَل إلى مثل تلكَ المقاهي 
يكوُن غريبًا عن دمشق أو زائرًا طارئًا لعدَّة أيَّام، ألن خدمة اإلنترنت 
��رة في كل بيت تقريبًا، لكن الناش��طين والصحفيين هم أكثر  متوفِّ
النَّ��اس ابتع��ادًا عن ارتياد ه��ذه األماكن وخصوصًا ف��ي هذه األيام 
بسبب قبضة المخابرات الس��ورية المتشدِّدة، التي تقتحمُ مقاهي 
اإلنترن��ت بين َفينَ��ة وُاخرى وبش��كٍل فجائي، ناهيكَ ع��ن اقتحام 
المقاهي الكثيرة الموزَّعة في كل األحياء، وعادًة ما يكون االقتحامُ 

هادئًا على شكل رجِل أمٍن يرتدي لباسًا مدنيًَّا للتمويه. 
يق��ول محم��د حس��ن - وه��و طال��ب جامعي يقُط��ن في أح��د أحياء 
العاصمة -: “ارتياد المقاهي في دمشق كان أمرًا ممتعًا للغاية، ولكن 
في اآلونَةِ األخيرة اختفى هذا الش��يء إال في بعض أحياء دمش��ق 
الراقي��ة الت��ي تتمتَّعُ بحماي��ةٍ أمنيَّ��ة عالية؛ ففي حي )س��اروجة( 
المشهور بالمقاهي الدمش��قية القديمة كنا نرتاد هذا الحي لنقتعد 
الكراسي الموزَّعة ونتقاسمَ األجواء األليفة، ولكن القبضة األمنيَّة 
المتش��دِّدة وخاصًَّة بالنسبة للغرباء عن دمشق يمنعنا من مواصلة 
االرتي��اد، هو ليس منعًا وإنما هنالك على الدوام توجُّسٌ ما وخيفة 

ًا”.  من االعتقاالت، إنه أمرٌ مؤسفٌ حقَّ
وم��ن جانٍب آخَر، اختلفت الش��وارع في دمش��ق القديمة التي كانت 
��ًة بالمقاه��ي الموزَّعة على نهايات كل ش��ارعْ، تلك المناظر  مكتظَّ
المُبهِرة لألضواء ولجلوس الناس على الكراس��ي وسماع الموسيقى 
الصادح��ة التي ألهم��ت كثيرًا م��ن الّفنانين التش��كيليين، باتت اآلن 

للمتسولين والمشردين من الحرب الدائرة. 
ارتياد المقاهي في دمش��ق العاصمة كان طقسًا مثاليًا للترويح عن 
النفس بعد يوم عمٍل طويل مليٍء بالتناقضات ولكن سماء الرّيبَةِ 
الملبَّدَةِ بغيوٍم س��وداء منعت هذا األم��ر، قلياًل ما نُبصِر المقاهي 
مزدحم��ًة كم��ا ف��ي الماض��ي القري��ب، واآلن إن وُجدَ الزح��ام فهو 
مصطن��عٌ ومُمَثَّ��ٌل ببراعة، الجميع مُرتاب، وه��ذا األمر أثر بطرفه 
على الحالة االقتصادية لكثير من أصحاب المقاهي الذين يضطرون 
إلى تغيي��ر مهنتهم أو التش��بثِّ بطيف الهجرة والف��رار من األوضاع 
التي ال زالت تعصف بكل النواحي في دمشق العاصمة، هذه المدينة 
التي كانت تُعرَف بمقاهيها باتت اآلن تُعرف بعدد القذائف المنهاَلة 
م��ن الغيبْ عل��ى رؤوس البَشَ��ر العالقين في هذا الس��جن الفارهْ 

والمُعتِمْ! 

معر�ش يحاكي معاناة اأطفال 
الالجئني ال�ضوريني

المتح��دة  نظم��ت المفوضي��ة الس��امية لألم��م 
لش��ؤون الالجئي��ن ف��ي بي��روت باالش��تراك مع 
دار اإلقام��ة ف��ي “عالي” معرضًا يحك��ي المعاناة 
الكبيرة التي يعيشها أطفال الالجئين السوريين 

في لبنان. 
حض��ر المعرض عدد م��ن الوزراء والمس��ؤولين 

اللبنانيي��ن والفناني��ن، وش��ارك في المعرض أكثر من عش��رين فنان��ًا بأعمالهم الفني��ة من لوحات 
ومنحوتات وصور فوتوغرافية تجس��د معاناة الالجئين الس��وريين. عل��ى أمل أن يصل الصوت بهذه 
الطريقة إلى من هم في موقع القرار والسلطة، ألجل مساعدة األطفال النازحين الذين هم ضحية 

هذه الحرب، بحسب أحد الحضور. 
وكان المتح��دث باس��م منظم��ة األمم المتحدة للطفولة )يونيس��يف( كريس��توف بولي��ارك قال في 
مؤتمر صحفي في مكتب األمم المتحدة في جنيف، إن لبنان يحتل المرتبة الثانية من حيث استقباُل 
األطفال الس��وريين الالجئين. يذَكر أن عدد الجئي س��ورية المسجلين رسميًا لدى األمم المتحدة في 

لبنان يتجاوز 1. 2 مليون الجئ. 

»حلب نقطة ال�ضفر« معر�ش يف 
باري�ش

أقام المصور الصحفي الس��وري مظفر س��لمان 
معرض��ه األول في حي “الكانزي��م” في باريس، 
تح��ت اس��م “حل��ب نقطة الصف��ر”؛ حي��ث يلفت 
نظ��رَ المارة الصورُ الضخم��ة على جدران “بيت 

الصحفيين”. 
وفي تصريحات أدلى بها مظفر س��لمان لوسائل 

اإلع��الم، اعتبر أن إقام��ة معرض في باريس مهم ألي مصور في العالم وتحديدًا للس��وريين، حيث 
يؤكد الرسالة التي اشتغلت عليها خالل السنوات الماضية. 

اعتم��د س��لمان في هذا المعرض عل��ى طريقة جديدة تقوم على ع��رض )١٥( لوحة كبيرة، و )٧٦( 
لوحة بقياس��ات صغيرة نس��بيًا، واللوحات هي محاولة إلعطاء فكرة عن الواق��ع الملموس للضحايا، 

وذلك من أجل أن يؤرخ بذاكرة الصور للحظة الوالدة من الموت. 

»ق�ضة حب �ضورية« يف مهرجان 
بربيطانيا

فاز المخرج البريطاني )شون ماكاليستر( بجائزة 
)مهرجان ش��يفيلد لألفالم الوثائقية( الذي انعقد 
في بريطانيا عن فيلم )قصة حب سورية(، وكان 
ش��ون قد ب��دأ بالتجهيز له منذ ع��ام 2009م، ثم 
تعرض لالعتقال بس��ببه على يد نظام السوري 

في شهر تشرين األول 2011م. 
يحك��ي الفيلم عن معتقَلي رأي س��ورييَن هما “عامر” و “رغ��د” حيث بدأت قصة حبهما في المعتقل 

من خالل فتحة صغيرة استحدثاها في جدار الزنزانة الذي يفصل بينهما، حيث اتفقا على الزواج. 
س��يتزوج عام��ر ورغد وس��يحظيان بعائلتهما الصغيرة، س��يتناوب الزوجان على دخ��ول المعتقل مع 
انطالقة الثورة الس��ورية إلى أن يتم اعتقال ش��ون نفس��ه وعندها تفر العائلة إلى لبنان خوفًا من 

انفضاح موضوع الفيلم ومن هناك إلى منفاهما في فرنسا. 

»�ضفحات« ملتقى عربي يف 
اإ�ضطنبول

ت��م تخصيص مبنى قديم ف��ي حي “الفاتح” في 
إس��طنبول كمكتبة وملتقى ثقافي، المبنى الذي 
توزع��ت طوابق��ه الثالثة ما بين صال��ة المقهى، 
وقاع��ة المكتب��ة والمطالع��ة، ورك��ن مخصص 

لألطفال.
أس��س ه��ذا الملتق��ى مجموع��ة م��ن الفناني��ن 
الس��وريين، المقيمي��ن ف��ي إس��طنبول، وه��م: 

أس��امة القادري وجلنار حاجو وأليسار حسن ويارا صبري وماهر صليبي وفراس فياض. وساهم في 
التأسيس من تركيا الكاتبة زينب باكسو، ومن عُمان الكاتبة عبير علي.

جاء الملتقى - كما يقول مؤسس��وه - في ظلِّ الحاجة الماس��ة إلى الكتاب العربي داخل إس��طنبول، 
التي تكاد تخلو من أي مكتبة قد يُعَثر فيها على كتٍب مطبوعة باللغة العربية.

تحت��وي “صفح��ات” على أكث��ر من 1000 كت��اب تتوزع على مختل��ف حقول األدب، وتض��م مؤلفاتٍ 
بالعربية وكتبًا مترجمة عن لغات أجنبية. كذلك توجد كتب باللغات التركية واإلنجليزية والفرنسية. 
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خضعت لحمية شديدة 

رغم الراتب الغذائي 
المتواضع.. ما زال 

الوهن والعطش 
يالحقاني. رغم ذلك 

آكل وأقرأ وأنام برضا 
وانسجام. 

بعد إغ��الق الب��اب أقرأ 
ثالث س��اعات في مجلة 
التش��يكية«،  »الحي��اة 

وهو عدد عن سنتين وذلك منذ تشرين األول 1988 حتى 
نهاي��ة أيلول عام 1990. وهو عدد حافل وممتع وعميق. 
تعرفت منه على الفنان نصير ش��ورى ورحلته في اللون 
المتناغ��م، وعلى الفنان س��هيل األحدب ابن مدينة حماه 
وعل��ى الفن��ان اليمني: - ف��ؤاد الفتيح، ولوح��ات صنعاء 
القديمة، كما شدني الفنان محمد نصر اهلل وهو يواكب 

نضال االنتفاضة ويمزج الدم المراق بحبر اللوحة. 
إن ه��ذه المجل��ة يب��دو أنها تعان��ي من الضي��ق المالي 
واإلهمال، واش��تداد الخن��اق، وكانت في هذا المس��توى 
/ الحي��اة المس��رحية / التي يب��دو أنها ف��ي طريقها إلى 
الغياب، وتصدر كل عامين. من الصعب في هذا المحيط 
المل��يء بالملق واللزوجة الصمغي��ة أن يصمد الجاد، إن 
كان في الفن التش��كيلي أو التأليف المسرحي أو اإلبداع 

الشعري أو الخَلق الروائي. 
المجال مفتوح للطبال والزمار والقراد والوالغ. 

ب��دأت محكمة أمن الدولة العليا باس��تدعاء عناصر حزب 
العمل. التحقيقات األولية عادية وهادئة، وتقول األخبار 
هن��اك تململ في صف��وف المحامي��ن، ويتوج��ه الكثير 
منهم كي يس��جلوا أس��ماءهم كموكلين عن المتقدمين 

إلى المحاكمة، أو كمحتجين على هذه المحاكمة. 
1992  /  5  /  17

أذاعت لندن تقريرًا عن كتاب عنوانه »سورية مسافرة » 
صادر ع��ن لجنة العفو الدولية. وقد وزع في أوربا بمئات 
اآلالف من النسخ، وصادر باللغة اإلنكليزية. وقد جاء في 

التلخيص الذي استمر أكثر من )10( دقائق: 
- الكت��اب ترجم إل��ى أربع لغ��ات حتى اآلن ومنه��ا اللغة 

العربية. 
- إن النظام الس��وري يحتفظ حتى اآلن بأكثر من سبعة 
آالف معتقل سياس��ي يعتبرهم مجرمين وخارجين على 

القانون. 
- إن النظ��ام رفض ويرفض التجاوب مع أبس��ط حقوق 
اإلنسان، ويدير ظهره ألبسط مبادئ لجنة العفو الدولية. 
- النظام يعتمد في حكمه على جهاز أمني مدرب ومنظم 

ويزاول القمع واإلرهاب ضد الشعب. 
- النظام يتخذ الرهائن واحتجازهم قانونًا يس��لطه ضد 

المطلوب والمالحق. 
- الصحاف��ة واإلع��الم والثقافة والمس��رح كلها خاضعة 

لسيطرة األجهزة السرية. 
- حاف��ظ األس��د مدعوم من ش��رائح الس��نة ف��ي المدن 

الكبيرة ومنها العاصمة. 
- تح��اول الوالي��ات المتح��دة ش��طب اس��مه م��ن دائ��رة 
اإلره��اب، وخاص��ة بع��د ح��رب الخلي��ج. إال أن تاريخ��ه 
اإلرهابي والمعادي لحقوق اإلنسان جعلها غير قادرة أن 

تقوم بهذا الدور. 
 ما زال عناصر حزب العمل يمضون إلى المحاكمة ونحن 

ننتظر بقلق وترقب.  
1992  /  5  /  22

ج��اء لزيارت��ي ابراهي��م عبود إنه م��ن قري��ة /الجنينة/ 
محافظ��ة طرطوس وال��ده كان حجَّ��ارًا ومعماريًا. عاش 

حوالي المئة عام. 
اليوم جمعة عطلة في السجن. أحد ال يذهب إلى المحكمة، 
ال تجيء الزيارات، ال ترد أخبار من الطوابق العليا. ال يظهر 

المساعدون . ولذا ننكفئ على أنفسنا في الجناح. 

تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �ضــجني

مذكرات أحمد سويدان س
نا

في دوما يكثر األغنياء، أشاهد تاجرًا غنيًا يتودد لي كل 
الوقت وفي كل لقاء يجمعني به مكرهًا! أصلع س��مين 
قصي��ر، كاريكاتير ال يلي��ق إال بانتهازي، يطبطب على 
كرش��ه ويقول “أم النظام الغاش��م” بينما ينمو كرشه 
بش��كل يتناسب طردًا مع أيام الحصار! يقول من جديد 
“أخت النظام”. بينما قد يعرض عليك رغيف خبز تشعر 
بأنه يشتريك به إلى األبد! فترفض أنت الجائع أن تباع 
م��ن معدتك، وترحل مع كثير من ع��زة النفس وقليل 
من الطاقة لتتجول في س��وق فارغ تمامًا مع أنه ش��هر 
الطعام والمالئح! فهذا بائع مُصِر على أن تشتري منه 
الطماطم، والكمية التي يعرضها ال تتجاوز ثالثة كيلو 
غرام��ات، ذبلت وأصابه��ا التعب وبعد قليل س��تتعفن، 
لكنه مس��تمر في عرضها أمام زبائن يفضلون رؤيتها 
والتأمل في اس��تدارتها على تحمُّل س��عرها! سييأس 
البائع في النهاية و )س��يفرمها( ويأكلها ويندم مرتين، 
م��رة ألن��ه فكر ب��أن يتاج��ر بالم��ادة األكثر ن��درة في 
الغوطة، ومرة ألنه لم يقدم على تقطيعها حين كانت 

طازجة متماسكة قليلة الماء كثيرة اللب. 

غدارة يا كو�ضا:
جميعن��ا هرولنا نحو بائع الكوس��ا، فالكيلو اليوم ب� 35 
ليرة، س��عر مغر للجميع، تفاضل النس��اء بين الحبات، 
يلمسنها، يضغطن عليها، يقدرن وزنها... أنا أحاول أن 
أتعلم منهن، ألمس واضغط وأش��م، فال استنتج فرقًا 
بين الحبة واألخرى، أمأل الكيس ببعض منها وأقرر أن 
كيلو واحد س��يكون كمية ممتازة لعازب مثلي، كبيرات 
غامقات حبات الكوس��ا، رخيصات جدًا، لكنهن غدارات، 
فه��ن وحده��ن ال يش��كلن وجب��ة! ندمت حي��ن فهمت 
أن عليَّ أن أش��تري أش��ياء أخرى كي تكتم��ل الوجبة، 
البرغل ب� 1600 ليرة، وال��رز ب� 2000، وهناك الحطب 
والزيت، ماذا فعلت بنفس��ي، ثالثة أالف ليرة كي أصنع 

فطورًا من الكوسا. 

اإىل الطعام:
عند المغ��رب يرفع األذان، صيغة المفرد هنا ال تنطبق 
على مساجد مدينتي؛ فهنا ترفع )اآلذانات(، كل مسجد 
يتبع فصياًل ويطبق مذهب��ًا أو طريقة أو يتبنى فتوىً 
يق��رر أن موع��د اإلفط��ار في دقيق��ة ما بع��د الثامنة! 
ترتف��ع اهلل أكب��ر... تحت��ار العائ��الت فه��ي ال تعلم أيًا 
منهم ه��و إش��عار انتهاء ص��وم اليوم! أري��د أن أفطر 

عل��ى أذان األم��وي، كان��ت الوجبة أمام��ي بكل فحش 
ثمنها وجه��د إعدادها، معها عصير بلون فاقع يباع في 
دوما... المذياع على إذاعة العدو التي تبث من دمشق، 
رف��ع اآلذان من األموي، وقال لي المذيع إفطارًا ش��هيًا، 
بص��وت مصطنع وإيمان منع��دم كمدمن أصابته حكة 
تأخ��ر الجرعة، تناولت علبة الس��جائر بع��د أن صنعت 
القهوة، وجلس��ت أنفث الدخان على الكوس��ا المختلط 
مع البرغل، ه��دوء كامل في الغرف��ة، فقط )الوالعة( 

في يدي تخترقه كلما أشعلت لفافة جديدة. 

�ضكرين:
هناك ش��يء يطي��ر في ه��ذا الظالم! كائن م��ا! ال هو 
ذباب��ة وال هو بعوضة! أصغر م��ن صرصار، وأكبر من 
نحل��ة، اس��معه يصطدم بالج��دار، تغلب ح��ذري على 
كس��لي فأش��علت النور وتابعت فضاء الغرفة، لم أجد 
شيئًا! في فنجان القهوة وجدتها منتحرة! فراشة حمقاء 
بيضاء قررت أن تموت في سائل أسود وتفسد قهوتي. 
لم يكن العصير الذي اش��تريته من السوق سوى مواد 
كيماوي��ة محالة بالس��كرين، الس��كرين راج هنا حين 
اختفى الس��كر، ال ن��دري كيف تصبح الم��ادة التي من 
المفت��رض أنها نادرة حاضرة كبدي��ل بينما كانت هي 
البديل في ما س��بق! الس��كرين يمتص كل السكر من 

الجسد ويتركك بال أي طاقة. 
أنا أصاًل ال طاقة لي إال ألتابع الصور على الفيس بوك، 
يرس��ل لي صديقي م��ن “مملكة” برزة ص��ورة لعبوة 
البيبس��ي، مع “ههههههه” أرد له “صحة هههه” تصرُّ 
أسناني وتلتصق، أجبر وجهي على تبنِّي االبتسام، في 
داخلي، أنا س��عيد ألن صديق��ي تمكن من عبور النفق 
نحو برزة، ابتس��م مج��ددًا، بينما الص��وت العميق في 
داخلي يقول ش��امتًا “هههه��ه” يريدني أن أكون حاقدًا 
عل��ى من خرجوا وتركون��ي محاصرًا... ألجم��ه، وأتابع 
الحدي��ث مع صديقي الحر مؤخ��رًا، يخبرني ماذا تناول 
اليوم من طعام، اس��تخدم عددًا أكبر من )الس��مايالت( 
أثن��اء مبالغت��ي ف��ي إظهار الس��عادة! هو تمس��اح )أي 
صديقي( يس��تمر في تع��داد فوائد المغادرة، ابتس��م 
وأرسل )س��ماياًل( يرقص ويضرب األرض فرحًا، ُأنهي 
الحدي��ث معه بكثير من الف��رح واألمنيات ووعد باللقاء 
القري��ب. يتمحور حق��دي اآلن على الفراش��ة البيضاء 
الت��ي دمرت قهوتي، لن أدفنها بما يليق برقيقة مثلها، 

سأرميها في الصرف الصحي لتذبل هناك وتندم. 

الإفطار على اإذاعة العدو

م��ا كل هذا الحر؟ ه��ل كان الجو حارًا هكذا قبل بداية رمضان أم أن عقل��ي يريد أن يتغلب على إيماني 
فيصور لي الجو خانقًا كي أس��رع إلى المياه وأفطر؟ ماذا س��أتناول في وجبة اإلفطار؟ س��ألت نفسي ولم 
أجد جوابًا سريعًا، فخيارات السوق تتركني دون وصول سهل إلى مائدة شهية، ثالثون يومًا سيتكرر هذا 

السؤال وسأحصل على ذات اإلجابة. 

سوريتنا - ريف دمشق - الغوطة الشرقية - أحمد تي
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وجدن��ا أري��ج أخي��رًا، بعد داع��ش وقبل برمي��ل جديد، 
ظهرت أريج في ش��وارع مخيم اليرموك، وهو ما جعلها 
تظهر بعد طول اس��تتار، هو برمي��ل رماه النظام على 
منزله��ا فأجبرها مع عائلتها عل��ى االنتقال من الجنوب 
إلى الش��مال، في المخيم ذاته، حملت بعض المتاع مع 
الش��قيقين الصغيري��ن واألب المريض ووج��دت منزاًل 
قريبًا من العروبة، فوجدناه ووجدت هي ش��هرة كبيرة 
في اليرموك، ومس��تمعين ال حصر له��م، تحدثهم عن 

أمها وشقيقها ووالدها. 
هي ابنة العشر سنوات التي تقول لك اليوم بتلعثم "أنا 
أمٌّ الي��وم ألخوي أبناء الثالثة والرابعة" هي األم بعد أن 
غاب��ت األم الحقيقة عن الجميع ف��ي رحلة كانت تبحث 
فيها ع��ن طعام بالق��رب من يلدا، كان ه��ذا قبل ثالث 
س��نوات من اليوم، وكان كل شيء في المخيم عزيزًا ال 
ظهور له، فقدت األم سالي وعبد الجليل، توأمين بعمر 
ثمانية أش��هر، قضي��ا جوعًا وبردًا وحص��ارًا، لم تحتمل 
األم أي خس��ارة مماثلة جديدة فق��ررت أن تعبر طريق 
القناص مع ابنها الصبي األكبر الذي كان يبلغ العاشرة، 
لم تعد األم، اس��تترت تمامًا عن عيون أريج، التي تقول 

لك اليوم إن والدتها مع ش��قيقها معتقالن، من أين أتت 
بالفكرة ال أحد يعلم، ربما يكون والدها من زرع الفكرة 

في رأسها كي تصبر وتنتظر وتربي أطفااًل صغارًا. 
ل��م تعد أريج تتح��دث بتلك البراءة الت��ي يمتاز بها كل 
أطف��ال العال��م، تفاجئك بجم��ل جاهزة معلب��ة، جمٍل 
من المعتاد أن تس��معها من الكبار: "اهلل ينهي الحصار 
وينتق��م م��ن الظالم" عب��ارة يقولها كل أه��ل المخيم 
الذي��ن يذك��رون كي��ف كان الح��ال قبل الحص��ار، عمر 
أريج ال يس��مح له��ا بمعرفة الح��ال دون حصار، ما لذي 
يعني��ه الطعام المعدُّ في مطبخ المنزل وليس المطبخ 
الجماعي، أو قد تردد عبارة رمادية في السياسية يحبها 
أه��ل المخي��م ويأملون منه��ا أن تبقيهم على مس��افة 
واحدة من المتصارعي��ن: "إحنا ما دخلنا بحدا، مو حرام 
إحن��ا هيك يصير فينا اهلل يرجع األمان لس��ورية" أفكار 

أكبر من طفلة وأصغر من هذه الطفلة تحديدًا. 
ف��ي مركز اإلي��واء حديث اإلنش��اء في يل��دا تلهو أريج 
مع األطفال كثيرًا، تضرب معظمهم، تش��تم بعضهم، 
تضحك م��ن ضعف الصغار، وتبكي حي��ن يكون البكاء 
س��الحًا لدى أي طفل، يحيط به��ا مصورون وإعالميون 

وفضوليون من المخيم، سياسيون يرون في كل طفل 
مكس��بًا دعائيًا عالي التأثير، إغاثيون ينش��رون قصتها 
كدلي��ل على تقصير العالم وجريمت��ه ويطلبون الدعم 
م��ن أجل القضي��ة، أمهات يراقبنها ك��ي يدللن على أن 
غياب األم يترك أثارًا قاس��ية عل��ى األطفال وتربيتهم، 
مراهق��ون ل��م يكتش��فوا بع��د العالق��ة م��ع األنث��ى 
فيضربونه��ا كلم��ا اس��تطاعوا، بن��ات يج��دن فيها قوة 

تكفي إلبعاد األقوياء المتنمرين. 
العامل��ة ف��ي  المنظم��ات اإلغاثي��ة  أري��ج كل  تش��كر 
اليرموك، حتى تلك الت��ي لم تعد تعمل في المخيم، ال 
تزال أريج تردد اسمها وتوجه لها الشكر، ال يوجد طفل 
ف��ي العال��م يحفظ أس��ماء الهيئات اإلغاثي��ة والخدمية 
واإلنس��انية مثلم��ا يحفظه��ا أطفال المخي��م، يعرفون 
أي حص��ة غذائي��ة ه��ي األغن��ى بين الحص��ص، وأيها 
يحتاج لجه��د إضافي في الحصول على مس��اعدته، أي 
المؤسس��ات فاسدة أكثر يا أريج؟ تجيبك دون تردد، من 
يج��ب المخيم يا أريج؟ ال أحد، تقول وقد ملت منك ومن 
أس��ئلتك وم��ن حضورك الذي ال يجدي نفع��ًا، وال يقدم 
وال يؤخر سوى عبثًا بنهارها المليء بالمهام والواجبات. 

وجدناها! اأريج 
حية يف ال�ضمال 
وترفع اأ�ضبعًا لنا

سوريتنا - مخيم اليرموك - فارس بالل 
ترفع أريج أصبعها األوس��ط أمام عدسة 
مصور يرغب بالتق��اط صورة لها، اليوم 
ال رغب��ة لها بالتموضع أمام العدس��ات، 
همُّها كبير؛ فغ��دًا رمضان وهذا الثالث 
م��ن نوع��ه م��ن دون أمٍّ ف��ي المنزل، 
وسيكون بعده عيد بال أم أيضًا، وهي لم 
تُجد لعب دور األم بعد، هي بالكاد تجيد 
دور الفتاة الصغيرة الت��ي ترفع أصبعها 
األوسط في وجه الناس وال تعلم المعنى 
قليل التهذيب للحركة، سوى أنها تغيظ 
الشخص الذي أش��ارت له بها، فتكررها 

كلما ضاق صدرها من شخص جديد.  

حلب - سامي ورد
 ف��ي ركٍن قصيٍّ م��ن غرفة تتوس��ط المن��زل المتواضع 
يجل��س محدق��ًا في ش��قوق الس��قف اإلس��منتي، يحاول 
جاه��دًا أن يتغل��ب على جراحه، يمد ي��ده الصغيرة، بالكاد 
تالمس أطراف كوب الماء الذي يرقد متراخيًا على الطاولة 
الخش��بية، لك��ن ألمه يعي��ق حركته ويح��ول دون معانقة 
كف��ه للكوب. إنه��ا المحاولة الثالثة لكس��ر ظمئ��ه، انتهت 
أيضًا بسقوط الكوب وتمزقه أشالًء، ذكرته باألشالء التي 

تحوَّل إليها جسد صديقه عامر. 
بدت على أحمد ابِن الخمس��َة عش��رَ ربيعًا مشاعرُ الخيبة 
واإلحباط، وقال بصوت تملؤه الحرقة واأللم "يا ربي خفف 

عني واهلل تعبت". 
م��ع كل حرك��ة يقوم بها يش��تد علي��ه ألم قدم��ه، وتعود 
ذاكرت��ه إلى تلك اللحظ��ة المرعبة التي ج��اء فيها الموت، 
كان على ش��كل  قذيفة اختارت صديقه عامر، وتركت في 
قدم��ه جراحًا غائرة، ويقول الطبيب: "إن تهش��مًا في جزء 
من العظم أصاب القدم، وهي مهددة بالبتر إن لم تتفاعل 
م��ع العالج المقدَّم لها، وهو أم��ر يرتبط بالمصاب وحالته 

النفسية". 
"في مثل هذا الوقت اليوم، كنت انتهي من دوام المدرسة، 
وأتوجه مع عامر إلى ورش��ة أبو عل��ي في حي الفردوس" 
يقول أحمد، ويضيف متنهدًا: "أنا شبه متقن لمهنة صناعة 
األحذي��ة. يومي��ًا بع��د انتهاء وقت المدرس��ة كن��ت أذهب 
للعمل، ألتمكن من تأمي��ن احتياجات أمي وإخوتي بعد أن 

استشهد أبي، لكنني اآلن عاجز عن الذهاب إلى أي مكان". 
عُ��ِرف أحم��د بنش��اطه وحيويت��ه، يم��أل البي��ت بضجيجه 
ويالع��ب إخوت��ه. يقوم بواجب��ات األب تج��اه عائلته، بينما 

يرقد اآلن طريح فراشه ال يقدر على اإلتيان بأية حركة. 
بصوت متقطع مش��فوع بالبكاء تق��ول أم أحمد: "كان هو 
المعي��ل الوحي��د - بع��د اهلل - للعائل��ة. اضط��ررت للعمل 
كمس��تخدمة في إح��دى المنظمات لتأمي��ن ثمن العالج له 

ولقمة العيش لعائلي المكونة من ثالثة أطفال". 
صوت اصطدام ك��وٍب باألرض وأنينُ الطاولة يصالن إلى 
مس��مع األم في مطبخها الخال��ي إال من ثالجة فارغة، هو 

ج��رس اإلنذار ال��ذي ينبهها أن ابنها يح��اول الحركة، رغم 
تحذي��رات الطبيب. تهرع إلى غرفت��ه، تحاول التخفيف من 
وطأة شعوره بالعجز، وتخفي خلف ابتسامتها دموعَ القهر 
والح��زن على ابنها التي كادت تفق��ده بعدما فقدت زوجها 
متأث��رًا بجراح أصيب بها بعد س��قوط برمي��ٍل متفجٍر في 

مكان عمله. 
تؤمِّن منظمُة غراس المتخصصة في رعاية الطفل ألحمد 
وأخيه مبلغًا ماديًا شهريًا كونَهما يتيمين، وإلى جانب ذلك 
تس��عى للتنسيق مع بعض المراكز الطبية لعالج إصابته. 
وتشير إحصائيات المنظمة إلى أن "عدد األيتام المصابين 
ف��ي مناطق س��يطرة المعارض��ة في مدينة حل��ب وريفها 
يتج��اوز 8600 طف��ل، م��ن بين ثالثي��ن ألف طف��ٍل يتيم 
في المحافظ��ة". يقول هيثم عثمان مدي��ر المنظمة: "إن 
ملف األطفال المصابين م��ن أكبر التحديات التي تواجهها 
منظماتُ المجتم��ع المدني في س��ورية، كونه يحتاج إلى 
تموي��ل كبير ودائ��م، نظرًا لندرة المنظم��ات المتخصصة 

بالطفل عمومًا، وبرعاية المصابين بوجه خاص". 
ويؤكد الطبيب المتابع لحالة أحمد: "إنه رغم تهش��م أجزاء 
م��ن عظام قدمه ف��إن بإمكانه مع الع��الج الدائم أن يعود 

للمشي تدريجيًا، ولكن ليس قبل عدة أشهر". 
ل��دى أحمد من اإلصرار والعزيمة أكثر مما لديه من الحزن 
والقه��ر، وهو م��ا يبدو جليًا ف��ي محاوالته تج��اوز اإلعاقة 
المؤقتة، بلغةٍ تش��ي بتحدٍ كبير يقول: "لن أموت، لو قدر 

اهلل لي الموت، لمتُّ مع عامر، لكن اهلل اختار لي الحياة".
تختزل حياة أحمد وآالمه النفس��ية واالجتماعية واقع آالف 
األطفال الس��وريين الذين خلَّفت الح��رب معاناًة مضاعفًة 
في حياتهم، معاناَة َفْقد األب المعيل واإلصابة الجس��دية، 
لك��ن إرادة أحم��د وأمَله بالش��فاء أقوى م��ن ضعفه، يردد 
بإصرار: "س��أعود لمدرس��تي وعملي، ولن أدع أمي تبكي 

إال من الفرح". 

يوم اختار املوت �ضديقي 
وتركني عاجزًا

عدسة فارس بالل لسوريتنا
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في »مكرمة« جديدة من االئتالف السوري المعارض، يدرس 
األعض��اء الكرام مش��روعًا جدي��دًا لمنح الرواتب الش��هرية 
ألعضائه الذين يتجاوز عددهم المئة من دون س��بب مهم، 
وإذا صحت األنباء المش��كوك ف��ي تعقلها حتى اللحظة، فإن 
االئتالف س��يقرر منح م��ا يصل إل��ى 1500 دوالر لكل عضو، 
باس��تثناء أعضاء الهيئة السياس��ية والرئاسية ألنهم مخصصون برواتب. 
المشروع سيطرح للتصويت عبر اإلنترنت فال وقت لألعضاء كي يجتمعوا 
ويقرروا! هذا المشروع يأتي بعد أن انتهى االئتالف من عالج جميع جرحى 
ل بكل الثكالى  البالد المرميين في المستشفيات أو الحدائق، وبعد أن تكفَّ
واليتامى واألطفال الس��وريين، وبعد أن أنهى كل مأساة في قلب كل أم، 
بعد أن حل جميع مش��كالت الش��عب الس��وري االقتصادية وب��ات متفرغًا 

للمزيد من البذخ والعطاء، دام فضلكم يا »سيادة الرئيس«.

نجا من النظام وميليش��ياته وكل قتلته في سورية ووصل 
مني��ر مع عائلت��ه إلى لبن��ان قادمًا م��ن مخي��م اليرموك، 
ليقي��م في مخيم جديد له من بطش النظام في ما مضى 
قص��ص روي بعضه��ا ونُِس��ي بعضه��ا األخ��ر، ف��ي صبرا 
وشاتيال أقام الطفل ابن العشر سنوات، وظنت العائلة أنها في مأمن من 
رصاص وقصف وقنص، لكن في بيروت وفي ضاحيتها الجنوبية، شيعت 
ميليش��يا حزب اهلل مقاتاًل جديدًا لها ُقتِل في س��ورية، أطلق المحتفلون 
بالموت الرصاص في الضاحية، فأصيب منير بواحدة في رأسه حين كان 
يلهو في حديقة بيروتية! استقرت الرصاصة في رأسه أسبوعين قبل أن 
يستش��هد في مستشفى لبناني، منير مازن حزينة هو الضحية الجديدة 

للميليشيا التي تقتل السوريين باسم مقدساتها.

ق��ررت النجم��ة األمريكية أنجلينا جول��ي أن ترافق الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان في زيارته لمخيمات الالجئين 
الس��وريين ف��ي تركيا ي��وم أمس، لتن��اول وجب��ة إفطار 

رمضاني بينهم ومواساتهم.
وذل��ك بعد خط��اب قالت في��ه أنجلينا في األم��م المتحدة م��ا عجز عنه 
سياس��يون وزعماء وقادة سوريون عن الالجئين، مختصرة كل مآسيهم 

وناقلة كل ما يجول في خاطرهم.
ف��ي هذه األثناء بإمكانك متابعة نجوم الدراما الس��ورية في مسلس��ل 

فضائحي جديد اسمه »صرخة روح«.

سوريتنا برس
ع��ادًة م��ا توجد المخلفات غير المنفجرة لألس��لحة في جميع المناطق التي تش��هد اش��تباكات 
ل هذه المناطق مس��احة واس��عة من س��ورية اليوم؛ لذا يرتفع مؤشر خطر  أو قصف، وتش��كِّ
هذه المخلفات إلى الحد األعلى، وتش��كل هذه المخلفات اليوم تهديدًا كبيرًا على المدنين في 
معظم المناطق المحررة، ويعدُّ األطفال هم األكثر عرضة لهذا الخطر بس��بب عدم إدراكهم 

لخطورة األجسام الغريبة. 
وتنتج األجس��ام الخطرة عن مخلفات قذائف المدفعية، والقناب��ل اليدوية، والهاون، والذخائر 
الصغي��رة والصواري��خ وغيرها؛ إذ تتبقى بع��ض األجزاء غير منفجرة من هذه األس��لحة بعد 

استعمالها والتي يمكنها أن تنفجر في أي لحظة. 
ولألس��ف تفتقر معظم الجهات العاملة في المجتمع الس��وري اليوم إلى القدرة على التعامل 
م��ع هذا النوع من المخاطر، بالرغم من االزدياد الكبير في أعداد الضحايا والمعوقين بس��بب 
هذا النوع من المواد المتفجرة؛ لذا يتوجب على السكان المحليين في المناطق الخطرة الوعي 
لوجود هذه المخلفات ريثما تتولى جهات متخصصة إزالتها وهو أمر يستمر عادة عدة سنوات 

بعد انتهاء الحرب. 
في حال رؤية أجسام مشكوك بأمرها كهياكل الصواريخ أو األسلحة يجب عدم االقتراب منها 
وتحذي��ر األطفال من خط��ورة األمر، وإبالغ أي جه��ة كالدفاع المدني لفحص هذه األجس��ام 

وإبعادها، في أسوأ األحوال يمكننا وضع عالمة حمراء بالقرب منها للداللة على خطورتها. 
أم��ا في حال وقوع حادث انفجار ألحد المخلفات ف��ي أحد األماكن فيفضل عزل المنطقة التي 
حدث فيها االنفجار بش��ريط، حتى ال تتكرر الحادثة؛ إذ يحتمل بقوة وجود أجس��ام أخرى غير 

منفجرة في المحيط. 
ويبقى األهم كبت الرغبة أو الفضول في لمس أي جس��م غريب مهما كان ش��كله، فقد يقود 
ر وعلِّم  هذا الفضول إلى تفجير يودي بحياة الشخص أو يتسبب له بعاهة جسدية دائمة. )تذكَّ

األطفال أن الفضول قاتل أحيانًا(. 
إذا رأيت ذخيرة غير منفجرة بش��كل مباش��ر فكل ما عليك فعله هو التوقف عن الحركة تمامًا 
وتمال��ك األعصاب، وتحذير من هم برفقتك لوج��ود الخطر، عاين المكان حول قدميك وتأكد 
م��ن عدم وجود مخاطر أخرى، إذا لم تدس على جس��م غريب بنف��س الخطوات التي اتبعتها، 
في حال وجود جماعة يجب على كل ش��خص أن يتحرك على حدة، بعد الخروج بلِّغ عن وجود 

الخطر وأعلم به سكان المنطقة.  

احذروا املخلفات غري املنفجرة
احموا اأطفالكم


