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60 ألف نازح في الحسكة

تركيا تدخل 4 صهاريج وقود إلى سوريا

عاصفة الجنوب تبدأ في درعا

خندق على الحدود السورية التركية

سوريتنا برس

60  األف نازح يف احل�سكة
ق��ال مكت��ب األم��م المتح��دة لتنس��يق الش��ؤون 
اإلنس��انية في دمش��ق: إنَّ نحو 60 ألف ش��خص، 
نزحوا من مدينة الحس��كة، ج��راء هجوم لتنظيم 
الدول��ة على الجهة الغربية للمدينة فجر الخميس 

الفائت. 
وأوض��ح المكتب أنَّ 50 ألف ش��خص نزحوا داخل 
مدينة الحس��كة، بينما غادرها عشرة آالف آخرون 
باتجاه مدينة عامودا القريبة من الحدود التركية. 
وذكر التقرير أن »ما يقدر بنحو 200 ألف شخص 
ق��د يحاولون الفرار م��ن المدينة خالل الس��اعات 
المقبلة باتجاه المناطق الش��مالية من المحافظة 

وعلى األرجح باتجاه عامودا والقامشلي«.

تنظيم الدولة يهاجم احل�سكة
ش��ن تنظي��م الدول��ة الخمي��س الفائ��ت هجومًا 
مفاجئ��ًا على الجه��ة الغربي��ة لمدينة الحس��كة، 
وسيطر على عدة أحياء ومواقع هناك، بعد معارك 

مع قوات النظام. 
اتفاق��ًا  أن  الجمع��ة،  محلي��ون  ناش��طون  وذك��ر 
عقد بي��ن قوات النظ��ام ووحدات حماية الش��عب 
الكردية، إلش��راك عناص��ر األخيرة ف��ي المعارك 
ضد »داع��ش«، وذلك تحت عدة ش��روط، أهمها: 
أّن يس��لم النظام القوات الكردي��ة، جبل الكوكب 
)الفوج 123(، مع كل األس��لحة الثقيلة والذخيرة، 
بينما تبقى الدوائر الحكومية فقط تحت س��يطرة 
النظ��ام، وتبقى ال� YPG صاحب��ة القيادة، والقوة 

العسكرية الوحيدة بالمنطقة. 
وواص��ل عناصر التنظي��م الس��بت تقدّمهم في 
المدينة، حيث س��يطروا على حي غويران شرقي 
وغالبية حي غوي��ران غربي جنوبي المدينة، بعد 
هجوم واسع من عدة محاور، كما استطاعوا أيضًا، 
الس��يطرة على أجزاء واس��عة من ح��ي العزيزية 
شرق مدينة الحس��كة، بعد اقتحام حاجز المكننة 
الزراعي��ة ومعم��ل الغ��زل، وفق وكال��ة »أعماق« 

التابعة للتنظيم. 

اأكرث من 12 األف ق�سوا حتت التعذيب
أصدرت الش��بكة الس��ورية لحقوق اإلنس��ان يوم 
الجمعة تقريرًا بمناس��بة اليوم العالمي لمساندة 
ضحاي��ا التعذيب، وّثقت في��ه مقتل قرابة 12 ألف 
ش��خص بس��بب التعذيب في س��ورية، من��ذ بدء 

االحتجاجات ضد النظام في آذار 2011م. 
وحس��ب التقرير، فإن القوات الحكومية )الجيش، 
األمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية 
األجنبي��ة( قتل��ت ما ال يق��ل عن 11358 ش��خصًا 
بسبب التعذيب، بينهم 157 طفاًل، و62 سيدة، أي 
ما يعادل %99 م��ن مجموع الضحايا الكليّ. بينما 
قتلت فصائ��ل مختلفة في المعارضة المس��لحة، 
أكثر من 31 ش��خصًا، معظمهم أسرى من القوات 

الحكومية، بينهم سبعة أطفال وسيدتان. 
وقت��ل تنظي��م الدولة ما ال يقل عن 29 ش��خصًا، 
بينهم طفالن وس��يدتان، كما قت��ل تنظيم جبهة 

النصرة، خمس��ة أش��خاص، في حي��ن، قتل أكثر 
م��ن س��تة آخري��ن، بينهم طف��ل، على ي��د قوات 
»اإلدارة الذاتي��ة« الكردي��ة )بش��كل رئيس قوات 
ح��زب االتحاد الديمقراطي الكردي، وحدات حماية 

الشعب، وقوات األسايش). 

تنظيم الدولة خارج كوباين جمددًا
اس��تعادت وحدات حماية الش��عب الكردية السبت 
سيطرتها على مدينة عين العرب )كوباني( شمال 
ش��رق حل��ب، بع��د هج��وم مفاجئ ش��نه عناصر 

تنظيم الدولة فجر الخميس، على المدينة. 
وقال ناش��طون: إن نحو ثالثي��ن عنصرًا للتنظيم 
تس��للوا إلى المدينة، وارتكبوا مجزرة كبيرة، راح 
ضحيته��ا نح��و 262 قتياًل وأكثر م��ن 180جريحًا، 
في حين قتل حوالي 80 عنصرًا للتنظيم، وس��ط 
غ��ارات لطي��ران التحال��ف الدول��ي، عل��ى مواقع 

التنظيم في ريف المدينة الجنوبي. 

االقت�ساد ال�سوري يجمع ما بقي منه
أصدر معهد »تشاتهام هاوس« البريطاني تقريرًا 
بعنوان »االقتصاد الس��وري: يجمع ما بقي منه«، 
قال فيه إّن االقتصاد الس��وري تراجع بنسبة 50% 

منذ عام 2011م. 
 وأوض��ح ديفيد باتر )المش��رف عل��ى التقرير( أن 
»أكبر الخس��ائر ف��ي االقتصاد الس��وري منذ أربع 
س��نوات تأتي م��ن قطاع��ات الطاق��ة والصناعات 
التحويلية، فاإلنتاج الغذائي انخفض بش��كل حاد 
نتيجة الصراع، ولكن دَوْر الزراعة هو األكبر في 

إنتاج البالد من الناحية النسبية«. 
وخل��ص التقري��ر إلى ع��دة نقاط، بينه��ا تقلص 
عدد الس��كان من 21 مليونًا إلى نحو 17. 5 نتيجة 
الهج��رة، وتهجير ما ال يقل ع��ن ثلث ما تبقى من 
الس��كان كنازحين داخل البالد، إلى جانب تسجيل 

أكثر من ربع مليون حالة وفاة منذ 2011م. 

تركيا تدخل 4 �سهاريج وقود اإىل �سورية
أدخلت الحكومة التركية اليوم أربع س��يارات عبور 
تحمل صهاريج وقود عبر معبر أطمة الحدودي إلى 
األراضي الس��ورية لتغطية العجز في المش��افي 
والمخاب��ز التي أعلن معظمه��ا التوقف عن العمل 

بسبب فقدان مادة المحروقات.

اتفاق اأوروبي على ا�ستيعاب 60 األف مهاجر 
غالبيتهم �سوريون

دع��ت مفوضي��ة ش��ؤون الالجئي��ن التابعة لألمم 
تقدي��م  إل��ى  األوروب��ي  االتح��اد  دول  المتح��دة 
»التزام��ات ملموس��ة« لتخفي��ف الضغ��ط عل��ى 
اليونان وإيطاليا. وجاءت هذه الدعوة بعدما خاض 
قادة االتحاد األوروبي نقاشات طويلة حول كيفية 
التعام��ل مع أزم��ة الالجئين في البحر المتوس��ط 
واتفق��وا على خط��ة لتش��ارك مس��ؤولية رعاية 



3

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
ة ت

عي
بو

أس
     

   2
01

5  
ان

ير
حز

 2
1  

)1
96

ا  )
يتن

ور
س

ان
زم

ف 
ظر

اأردوغان: لن ن�سمح اإطالقًا ببناء دولة يف حدودنا 
اجلنوبية �سمال  �سورية مهما كان الثمن، ولن 

نتغا�سى عن عملية تغيري الرتكيبة ال�سكانية يف 
املنطقة.       

وزير اخلارجية االأمريكي جون كريي: يجب اأن 
يكون هناك انتقال من نظام االأ�سد اإىل حكومة 

متثل اجلميع وميكنها اإ�سالح ال�سرر الكبري الذي 
حلق ب�سورية. 

حملة اأنقذوا البقية: كونوا معنا وال ت�ست�سغروا اأي 
جهد اأو م�ساركة يف منا�سرة ق�سية املعتقلني، ادعو 

اأ�سدقاءكم ليكونوا معنا، بادروا الإنقاذهم! اإميانًا 
منا كنا�سطني �سوريني بعدم توفري اأي جهد �سغري 

اأو كبري الإي�سال �سوت معتقلينا يف �سجون االأ�سد«. 

رئي�س جلنة االأمن القومي يف جمل�س ال�سورى 
االإيراين، عالء الدين بروجردي: »اإن دعمنا 

للحكومة وال�سعب ال�سوري م�ستمر، واإن ت�سحياته 
كفيلة بتحقيق الن�سر مهما �سعدت التنظيمات 
االإرهابية من ممار�ساتها االإرهابية، ومهما بلغ 

حجم دعمها وتدريبها وت�سليحها من قبل حماتها 
االإقليميني والدوليني«. 

�سريجيو بينريو )رئي�س اللجنة الدولية امل�ستقلة 
للتحقيق يف االنتهاكات يف �سورية(: ما يزال 

ال�سوريون يفقدون حياتهم وديارهم و�سبل ك�سب 
رزقهم يف �سراع تبذل فيه حماوالت �سئيلة - اإن 

وجدت - لالمتثال للقانون الدويل، وا�ستمرار 
احلرب ميثل ف�ساًل ذريعًا للدبلوما�سية. 

وليد جنبالط: »زار ال�سويداء املدعو علي مملوك 
)اأي معلم مي�سال �سماحة( واجتمع مع م�سايخ 

العقل حمر�سًا، وهذه وظيفته التحري�س على 
القتل واالجرام«.

اأجنيال مريكل: م�سكلة الهجرة متثل اأكرب حتد 
�سهدته خالل فرتة حكمي يف ما يتعلق باالحتاد 

االأوروبي، لكنني اأرى هنا مهمة �سخمة اأمامنا، ومن 
هنا �سيتم التاأكد اإذا كانت اأوروبا على م�ستوى هذه 

املهمة. 

النظام ينعي اللواء »حممد نا�سيف خري بيك« 
معاون نائب رئي�س النظام ال�سوري ب�سار االأ�سد.

المهاجرين. وتهدف الخطة غير الملزمة إلى اس��تيعاب 
60 أل��ف ش��خص، لكنه��ا تعف��ي المجر الت��ي رفضت 
الخط��ة باعتبارها »عبثية« وأيض��ًا بلغاريا باعتبارها 

إحدى أفقر دول االتحاد.

خندق على احلدود ال�سورية الرتكية
باش��رت الس��لطات التركية، حفر خندق على حدودها 
م��ع س��ورية في قض��اء »نصيبي��ن« بوالي��ة ماردين 
جنوب شرقي البالد، بهدف منع عمليات التهريب، وفق 

ما ذكرت وكالة األناضول التركية. 
وأوضحت األخيرة أن عمليات حفر الخندق بدأت األحد، 
حي��ث تم حفر 200 متر منه، حتى ُظهر اإلثنين، بينما 
لم يصدر أي بيان رس��مي من الس��لطات حول الطول 
اإلجمال��ي للخندق، عرض��ه أو ارتفاعه والمدة الالزمة 

إلنجازه. 

مطالب بوقف جتنيد ال�سباب الباك�ستاين يف 
�سورية

طال��ب مجل��س علم��اء باكس��تان حكوم��ة بالدهم ب� 
»وقف تجنيد الشباب الباكس��تاني للقتال في صفوف 
نظام األسد، بدعم وتجنيد وتمويل إيراني، تحت لواء 
)الزينبيون(، مهددين بتصعيد الموقف عبر تظاهرات 
عارمة في كل باكس��تان من أجل وقف هذه اإلجراءات 
التي تهدف إلى الوقوف إلى جانب القاتل بش��ار األسد 

ضد الشعب السوري«. 
ونق��ل موق��ع العرب��ي 21 ع��ن مص��ادر باكس��تانية 
مطلعة، أن إيران عزمت مؤخرًا على إرس��ال أربع جثث 
لمقاتلين باكستانيين شيعة، لدفنهم في بالدهم، إال 
أن الحكومة الباكس��تانية رفضت استالم الجثث، وهو 
ما دف��ع الحكومة اإليرانية إلى دفنه��م على أراضيها، 

وتكفل عائالت القتلى الشيعة. 

)�سورية( اأكرث دولة تفتقر لل�سالم عامليًا
صنَّ��ف مؤش��ر الس��الم العالم��ي 2015م المعروف ب� 
»غلوب��ل بييس أنديس«، س��ورية ف��ي المرتبة 162 
واألخي��رة عالمي��ًا، كأكث��ر دول��ة تفتق��ر للس��الم في 

العالم، وذلك للعام الثاني على التوالي. 
وكانت الدول العش��ر األقل سالمًا في العالم: سورية، 
العراق، أفغانستان، جنوب السودان، جمهورية إفريقيا 
الوس��طى، الصومال، الس��ودان، جمهوري��ة الكونغو 

الديمقراطية، باكستان، كوريا الشمالية. 
بينما كانت المراتب العش��ر األولى لكل من: آيسلندا، 
دنمارك، النمس��ا، نيوزيالندا، سويسرا، فنلندا، كندا، 

اليابان، أستراليا، جمهورية التشيك. 

جي�س ال�سالم يف املنطقة ال�سرقية
أعلنت فصائل )لواء الجهاد في س��بيل اهلل، لواء أمناء 
الرقة، ل��واء أحرار الطبقة، لواء هارون الرش��يد، لواء 
جند الحرمين، جبهة ثوار ت��ل أبيض، ولواء التحرير(، 
توحده��ا تحت اس��م »جي��ش الس��الم«، وتخليها عن 
أسمائها، ووضع نفسها تحت تصرف مكتبه السياسي. 

عا�سفة اجلنوب يف درعا
ب��دأت فصائل في الجي��ش الحر والكتائب اإلس��المية 
صب��اح الخميس، معرك��ة »عاصفة الجن��وب«، بهدف 
تحري��ر مرك��ز مدين��ة درع��ا، وم��ا حولها م��ن نقاط 
عسكرية تسيطر عليها قوات النظام، إلى جانب بلدتي 

عتمان والنعيمة وما تحتويهما من ثكنات عسكرية. 
وف��ي الي��وم األول للمعركة س��يطر مقاتل��و عاصفة 
الجنوب على حاجز رسالن جانب المشفى الوطني في 
درعا المحطة، وحاجز الس��رو قرب بلدة عتمان شمال 
درعا، كما أوقعوا عشرات القتلى والجرحى في صفوف 

النظام، بعد استهداف مراكزه األمنية في المدينة. 
واستشهد خالل المعارك، مصور قناة الجزيرة »محمد 

األصفر«، واإلعالمي »عمر جهاد مسالمة«. 

رت املدنيني االئتالف: وحدات حماية ال�سعب هجَّ
توصلت لجن��ة تقصي الحقائق التي ش��كلها االئتالف 
الوطن��ي للوق��وف على أحداث مدينة ت��ل أبيض، إلى 
وق��وع تجاوزات عدي��دة من ق��وات »حماية الش��عب« 
ضد الس��كان المدنيين في منطقة تل أبيض، تنوعت 
بين إرس��ال رسائل تهديد عبر االتصاالت الهاتفية، أو 
صفحات التواصل االجتماعي من أشخاص محسوبين 
عليها مثل صفحة )خابات علي  khabat Ali( وهو ابن 
رئي��س اإلدارة المؤقتة للمجل��س المحلي الكردي في 
ت��ل أبيض، الذي نش��ر قوائم المطلوبي��ن لدى قوات 

»األسايش «.
ووفق اللجنة، فقد تم االستيالء على اآلليات والمواشي 
والمحاصيل الزراعية، وسرقة المنازل، وكتابة عبارات 
عنصرية ضد العرب على الجدران في عدة أماكن، كما 
أن أغلب عملي��ات النزوح الجماع��ي حدثت قبل دخول 
ق��وات الحماية إلى هذه القرى بس��بب التهديدات التي 
كانت تصلهم، وبسبب األخبار المروعة عن االنتهاكات 

المرتكبة قبل فترة وجيزة في ريف الحسكة. 

تفجريات عام 2012م باأمر ماهر االأ�سد
قال��ت وثيقة نش��رها موق��ع »ويكيلك��س«: »هنالك 
إش��ارات كبيرة إلى مس��ؤولية المخابرات الجوية بأمر 
من ماهر األس��د، عن التفجيرات التي شهدتها دمشق 
عام 2012م، دون علم بقية األجهزة، باس��تثناء دعوة 
اللواء رس��تم غزالي إلى اجتم��اع صباحي أثناء تفجير 

مركزه«. 
وحول تأزم العالقة بين األس��د ونائبه فاروق الشرع، 
ذكرت الوثيقة أن »الش��رع زار األس��د، وبع��د الزيارة، 
قال لمدير مكتبه صف��وان غانم إن الوضع بينه وبين 
الرئيس األسد س��يء؛ ألنه أعطى رأيه بصراحة أمام 
الرئيس، فغضب الرئيس األسد منه وانتهت المقابلة 

بشيء سيء«. 

م�سطفى مغنية م�سوؤواًل عن اجلوالن
عين حزب اهلل اللبناني مصطفى عماد مغنية مسؤواًل 
ع��ن جبه��ة الجوالن الس��ورية، خلف��ًا لش��قيقه جهاد 
مغنية، بعدما قتل في غارة إسرائيلية على القنيطرة 

بداية العام الجاري. 
ونقل��ت صحيف��ة »السياس��ة« الكويتية ع��ن مصادر 
»ش��ديدة الخصوصية« في حزب اهلل، أن هذا التعيين 
أث��ار اس��تياء قياديات في صف��وف الحزب، بس��بب ما 
سمَّوها، »المحس��وبية العائلية« التي تقف خلف هذا 

التعيين )التوريث(. 
وأّكدت المصادر أّن مصطفى يس��ير على خطى أخيه 
سواء من ناحية االستعانة بسكان قرى الجوالن الدروز 
أو بالفلسطينيين هناك، وأشارت إلى أن احتمال نجاح 
مصطف��ى مغنية في بداي��ة مهمته لن ي��دوم، نظرًا 
النعدام خبرته في المجالين األمني والعسكري، وهو 
ما قد يؤدي به إلى اتخاذ قرارات خطأ تؤدي إلى نتائج 

كارثية. 

اإيران ورو�سيا م�ستعدتان ملوا�سلة دعم االأ�سد
قال المحلل العس��كري اإلس��رائيلي عاموس هرئيل: 
إيران وروس��يا مستعدتان لمواصلة دعم األسد وإنقاذ 
نظام��ه رغم كل الهزائم التي لحقت به مؤخرًا، وهذه 
االستماتة، تقف وراءها المصالح اإليرانية في السعي 
للهيمنة على اإلقليم، والمصالح الروسية في استمرار 
الوصول العسكري إلى المنطقة عبر ميناء طرطوس.
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بذر القمح في حزرما بغوطة دمشق الشرقية 16 / 12 / 2014.
عدسة لـ حسام وهبي سوريتنا
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معتقلو حماة املركزي ل�سوريتنا:
َقِبلنا املفاو�سات وبانتظار تنفيذ النظام لوعوده

نق�س الوقود يهدد باإغالق م�ست�سفيات ال�سمال

�سحتك يف رم�سان
ال�سيام ومري�س ال�سكري:

تكاد نس��بة مرضى الس��كري في الوطن العربي ترتفع إلى نسبة %10 من 
مجموع الس��كان، ولِمَا لهذا المرض المزمن م��ن مضاعفات ومتاعب، فقد 

كان طرحه ذا أهمية بالغة للمحافظة على صحة المريض. 

اأنواع مر�س ال�سكري:
1 - مريض الس��كري م��ن النوع األول: يعتمد على األنس��ولين كعالج، فإن 
المريض يمكنه الصوم وأخذ الجرعة عند وجبة اإلفطار والسحور. أما أولئك 
الذين يعتمدون على أكثر من جرعتين من األنسولين لضبط معدل السكر 
في الدم فيفضل عدم الصيام لهم؛ تجنبًا لمضاعفات ارتفاع السكر لديهم 

أثناء الصيام. 
2 - مريض السكر من النوع الثاني: يكون الشخص بدين في العادة، وغالبًا 
م��ا يتب��ع نظامًا غذائيًا كعالج متمم، حيث يمكنه الصوم بدون أي مش��اكل؛ 
وذل��ك لِما فيه من فوائد في تقليل مقاومة الجس��م لألنس��ولين باإلضافة 

إلى تخفيف الوزن. 
3 - المرضى الذين يتناولون أقراصًا عن طريق الفم ينقسمون كالتالي:

 - ن��وع يتناول جرعة واح��دة يوميًا، وهؤالء يمكنهم الصيام وتناول الجرعة 
مع وجبة اإلفطار. 

 - ن��وع يتناول جرعتين من األق��راص يوميًا، يمكنه الصيام وتناول الجرعة 
األولى مع اإلفطار والجرعة الثانية مع وجبة السحور، وتقلل الجرعة الثانية 

إلى النصف منعًا لهبوط السكر أثناء النهار. 

ن�سائح ملر�سى ال�سكري خالل ال�سيام:
• المحافظة على نوع وكمية الطعام. 

• تقسيم الطعام إلى 3 وجبات وليس إفطارًا وسحورًا فقط. 
• تأخير وجبة السحور إلى ما قبل الفجر مباشرة. 

• ممارسة النشاط اليومي العادي مع أخذ قسط من الراحة بعد الظهر. 
• اإلكثار من تناول الماء وقت اإلفطار. 

• إذا حدث هبوط في مس��توى الس��كر يجب قطع الصيام فورًا، وتناول ماده 
سكرية حتى لو كان ذلك قبل اإلفطار بدقائق. 

• يج��ب التنبي��ه إلى أن انخفاض الس��كر أخط��ر من ارتفاع الس��كر؛ فيجب 
الحرص من ذلك ويفضل ممارسة بعض الرياضة لهؤالء المرضى. 

االإم�ساك:
ينتج اإلمس��اك في رمض��ان عن تغيُّر ف��ي العادات الغذائي��ة للصائم، وما 
يرافقها من سوء في العادات الغذائية المتبعة، وقلة كمية الماء في الجسم، 

وهو ما يؤدي لخمول في األمعاء وكسلها. 
نصائح لتجنب اإلصابة باإلمساك خالل شهر رمضان:

1 - التدرج في تناول وجبة اإلفطار. 
2 - شرب ما ال يقل عن 2 لتر من المياه يوميًا. 

3 - اإلقالل من شرب المنبهات التي تحتوي على الكافيين. 
4 - تناول الفواكه والخضراوات الغنية باأللياف الطبيعية التي تحسِّ��ن من 

عملية الهضم. 
5 - ممارسة بعض الرياضات الخفيفة كالمشي أو صالة التراويح. 

6 - تناول ما ال يقل عن 60 جرامًا من البروتين. 
7 - ويُنصَ��ح بمنق��وع التين والمش��مش )قمر الدين( للتغل��ب على حاالت 

اإلمساك ولكن دون اإلكثار منها. 

احذر من اجلوع الكاذب:
بعد صيام عددٍ من س��اعات طويلة في نهار رمضان، وانتظار األذان ومدفع 
اإلفط��ار بفارغ الصبر، يهيأ لك أنك ق��ادر على التهام مائدة الطعام بكل ما 

عليها بسبب إحساسك بالجوع طوال اليوم. 
وذلك ما يعرف باس��م الجوع ال��كاذب؛ فالمعدة الخاوية ط��ول نهار رمضان 

تحتاج للتمهيد أواًل، لتعمل بكفاءة جيدة، دون حدوث مشاكل هضمية. 
1 - اب��دأ اإلفط��ار بكوب من اللبن أو التمر لتعوض جس��مك الطاقة الالزمة 

له طوال اليوم. 
2 - اح��رص عل��ى تناول طب��ق الش��وربة مع بع��ض النش��ويات الخفيفة، 

واحرص على مضغ الطعام جيدًا. 
3 - ث��م يمكن��ك تن��اول وجب��ة اإلفط��ار المتكاملة م��ن بروتي��ن وفيتامين 

ونشويات. 
4 - حاول اإلقالل من تناول الحلويات آلنها مشبَعة بالسعرات الحرارية. 

5 - تناول على األقل من 8 – 10 أكواب ماء بمعدل كوب كل ساعة لتعويض 
جسمك من الماء المفقود خالل الصيام. 

6 - احرص على عدم شرب الماء كثيرًا خالل اإلفطار. 

سوريتنا برس
أنهى نحو 700 معتقل سياسي في سجن حماة المركزي إضرابهم المفتوح عن الطعام - والذي 
امتد ستة أيام متواصلة - احتجاجًا على األحكام الظالمة التي أصدرتها محكمة مكافحة اإلرهاب 

في العاصمة دمشق بحق ما يزيد عن 50 معتقاًل من معتقلي الثورة. 
 عبَّ��ر أح��د المعتقلين من داخل الس��جن )رفض ذكر اس��مه للضرورات األمنية( لس��وريتنا عن 
اس��تياء المعتقلي��ن من تخ��اذل العال��م والمنظمات الحكومية ومؤسس��ات الثورة الس��ورية عن 

نصرتهم، وحمَّلهم مسؤولية فشل تحويل قضيتهم لقضية رأي عام عالمي. 
ووج��ه المصدر رس��الة على لس��ان جمي��ع المعتقلين السياس��يين مفادها "لس��نا بحاجة لألمم 
المتح��دة والمنظم��ات اإلغاثية، وال لطعامكم وال أي ش��يء منك��م، ما لم نر تجاوب��ًا من قبلكم 
لمطالبنا الحقوقية المش��روعة". وتس��اءل "جميع المعتقلين من الثوار الحقيقيين، أين االئتالف 

الوطني والحكومة المؤقتة من معاناتهم، لم نسمع كلمة تضامن معنا". 
وعن سبب فك اإلضراب يقول المصدر: "اضطررنا في اليوم السادس لإلضراب إلى فكه بشكل 
مؤق��ت، بعد تخلي العالم عنا، ذقنا خاللها كل أنوع ال��ذل والهوان، ورضينا بمقابلة رئيس لجنة 
المصالح��ة ف��ي حماة محمود س��باهي )أبو محم��ود(، الذي ق��دم تعهدات بقدوم وزي��ري العدل 
والمصالح��ة الوطني��ة في حكوم��ة النظام لمقابلتنا". وأض��اف: "نحن متأك��دون أن هذه الوعود 
وهمي��ة وأنه��ا قدمت للضغط علينا من أجل فك اإلضراب، ونح��ن بعد عدة أيام من هذه الوعود 

لم نر أيًّا من الوزيرين". 
لها المعتقلون،  ونوَّه إلى أن "إدارة الس��جن تجتمع بش��كل ش��به يومي مع لجنة مفاوضات ش��كَّ
وكانوا قد طلبوا منا خالل هذه المفاوضات اس��تالم س��الل غذائية مقدمة من األمم المتحدة عن 
طريق مؤسسة الرعاية االجتماعية، من أجل الظهور أمام المنظمات الدولية أن الوضع طبيعي، 

ولكننا رفضنا ذلك، في حين استلمها سجناء الجرائم والجنايات". 
وأش��ار المعتقل إلى أن "المعتقلين يقبلون أن يعتقلوا في أش��د س��جون العالم قس��وة، على أن 
ر بأن "جميع األحكام الصادرة بعيدة كل البعد عن القانون وحقوق  تكون المحاكمات عادلة"، وذكَّ
اإلنس��ان، وأن هن��اك م��ا يزيد عن 100 معتق��ل منذ ع��ام 2011م، جميعهم م��ن المتظاهرين 
السلميين حيث لم يكن هناك انتشار للسالح وقتها، كما أن هناك 400 معتقل من عام 2012م 
وم��ا قبل��ه، وال يوجد إثبات عل��ى أحد منهم أنه ش��ارك بحمل الس��الح، جميع تهمهم بس��يطة، 

وبعضهم بدون اتهام أوأي ادعاء شخصي من أحد". 
وع��ن الوضع الحال��ي للمعتقلين قال المصدر: "الوضع ش��به طبيعي، ولكن هن��اك حالة تخوُّف 
وغليان لدى المعتقلين من اس��تمرار هذه األحكام القاس��ية، حيث يدور حديث بضرورة تصعيد 

الموقف خالل شهر رمضان إن لم تتغير األحكام". 
ويذك��ر أن محكم��ة مكافح��ة اإلرهاب أص��درت منذ بداية ش��هر حزيران الج��اري 56 حكمًا بحق 
معتقلين سياس��يين في س��جن حماة المركزي ممن هم على عالقة بالثورة الس��ورية، 8 منهم 
ف حكمهم مع مرس��وم العف��و الذي أصدره رأس  حُكِم��وا باإلع��دام، و 12 حكموا باإلعدام وخُفِّ
النظام مع بداية رمضان للسجن المؤبد مع دفع غرامة مالية قيمتها 40 مليون ليرة، و 25 منهم 

حكموا بالسجن مدة عشرين عامًا، وأحد عشر معتقاًل بمُدد تتراوح بين 12 - 15 عامًا. 
وبع��د دخ��ول المعتقلين في اإلضراب الذي بدأ في الس��ابع عش��ر من حزي��ران الجاري، أصدرت 
المحكمة المذكورة بتاريخ 21 حزيران أحكامًا بإعدام 7 معتقلين، حسبما وثقت الشبكة السورية 

لحقوق اإلنسان، ليصل عدد المحكومين باإلعدام إلى خمسة عشر شابًا. 
يذكر أيضًا أن سجن حماة يحتوي على حوالي 700 معتقل سياسي معظمهم من أبناء محافظتي 

حماة والرقة. 

سوريتنا برس
ح��ذرت منظم��ة أطباء بال ح��دود من حالة نقص الوق��ود الذي تعاني من��ه المرافق الصحية في 
س��ورية، وقالت ف��ي بيان صادر عنها في 22 من حزيران/ يونيو الج��اري: إن انقطاع الوقود في 
الشمال السوري تسبب في وقف الخدمات الطبية التي من شأنها إنقاذ حياة السكان؛ فقد ُأجبرت 
كثي��ر من المرافق الصحية في حماة وإدلب على إغالق أبوابها أو خفض خدماتها بش��كل كبير، 

نظرًا لنقص الوقود الالزم لتشغيل مولدات الكهرباء والنقل. 
وأش��ارت المنظمة إلى أن المستشفيات فرغت من مخزونها من الوقود منذ 14 من حزيران، في 
حين بات من الصعب الحصول عليه في ظل ارتفاع أسعاره إلى 5 أضعاف سعره السابق، وأردفت 
أنها تلقت طلبات للوقود من قبل عدد من المستش��فيات التي تدعمها في ش��مال سورية، وأنها 
قام��ت بتوفير بع��ض تبرعات الوقود، التي أثم��رت توزيع 6، 200 لتر عل��ى 15 مرفقًا طبيًا في 
محافظات حلب وإدلب وحماة، وكذلك على ش��بكات س��يارات اإلس��عاف، وأعربت عن نيتها إرسال 

مزيد من التبرعات في األيام المقبلة. 
م��ن جهة أخ��رى، قالت دنيا دخيل��ي )مديرة برامج منظم��ة أطباء بال حدود لس��ورية(: "لقد كان 
الوضع الطبي لسكان شمال سورية سيئًا في األساس، اآلن أصبحت حياة كثير من السوريين في 
خطر أكبر، فالعديد من المستش��فيات على وش��ك اإلغالق! توفير الوقود ضروري جدًا لتش��غيل 
مضخات مياه الش��رب، والحاضنات لحديثي الوالدة، وتس��يير س��يارات اإلس��عاف لتوفير الرعاية 
المنقذة للحياة"، وأضافت "س��يكون للدعم الذي نقدمه أثر قصير األمد فقط، وندعو إلى حش��د 
الدعم لتوفير الوقود ليلبي االحتياجات الهائلة والعاجلة للس��وريين، من أجل الس��ماح للخدمات 

األساسية كالمستشفيات وسيارات اإلسعاف واألفران بالعمل". 
في السياق نفسه، وجهت مديريتي الصحة في كل من حماة وإدلب نداء استغاثة عاجل، وأعلنتا 
أن المرافق الصحية س��تخفض أنش��طتها جراء نقص الوقود، وبأنها ق��د تضطر لإلغالق خالل 

األيام المقبلة. كما حذر الدفاع المدني من احتمال توقف أنشطتهم في وقت قصير. 
يذكر أن انقطاع الوقود عن المناطق المحررة في كل من إدلب وحماة وحلب بدأ منذ بداية شهر 
حزيران الجاري، بعد منع داعش سيارات المحروقات من المرور إلى مناطق المعارضة، تزامنًا مع 

سيطرتها على صوران في ريف حلب الشمالي. 
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ملحق خاص يصدر عن صحيفة سوريتنا
يعنى بتغطية أعمال المجالس المحلية داخل سوريا

28 حزيران 2015 
souriatna@gmail.com

ملاذا هذا امللحق
مع انطالق الثورة السورية وبداية خروج 

نظام األسد من بعض المناطق كانت 
قوى المعارضة أمام تحديات كبيرة، تمثلت 

في إمكانية ملء الفراغ المؤسساتي الذي 
أحدثه انسحاب موظفي وعاملي الدولة من 
المدن والبلدات المحررة، وفي رد ادعاءات 
النظام بعجز السوريين عن تسيير أمورهم 
وبأن غيابه رديف لالنفالت والفوضى، وفي 

تقديم نموذج للمجتمع الدولي عن إمكانية 
وجود بديل حقيقي ومدني لنظام األسد 

ظهرت المجالس المحالية في المحافظات. 
في بدايات تأسيسها، مارس السوريون من 
خاللها شكاًل من أشكال المواطنة الفطرية 

إن جاز التعبير، وظهر بوضوح ميل السوريين 
نحو التنظيم والعمل المشترك، أقلُّه لتأمين 
الحاجات األولية، وقد شكل انسحاب النظام 

- المبني أساسًا على قاعدة تشريعية مفصلة 
للحفاظ على مركزية الدولة، ووأد أي تحرك 
أو فعالية مدنية - حاجة أساسية للمجتمع، 
للتنظيم الذاتي تطبيقًا نموذجيًا لطروحات 
قوانين ليست مرتبطة بالضرورة بالتنظيم 

السياسي أو حتى بمسائل عسكرية. فهي 
تختص بكل األمور التفصيلية في الحياة 
اليومية من القوانين التي تنظم الحياة 
المعيشية واالقتصادية، ودوائر النفوس 

والعقارات... حتى إلى القوانين التي تنظم 
عمل الجمعيات، والتشريعات الضريبية 

والجمركية.
المجالس المحلية بال شك ضرورة وحاجة 

أساسية لمجتمع عاش في ظل دولة 
متحكمة بأدق تفاصيل الحياة عقودًا، 
وتأسيس لدولة القانون والمؤسسات 

المرتقبة، ورهان اجتازته المعارضة حول 
قدرتها على إنتاج سلطاتها البديلة، 

والتأسيس لمرحلة ما بعد سقوط األسد. 
وقد قدمت المجالس المحلية الكثير 

من الخدمات مثل: »المعونات اإلنسانية 
كالطعام والمأوى، المعونات والخدمات 

الطبية، الخدمات اإلعالمية، خدمات مدنية 
كإدارة الفضالت، والنظافة، والتعليم، 

وتأمين المياه والمازوت، والشرطة... إلخ«.
وعلى الرغم من الشوائب التي على رأسها 
غياب التمثيل الصحيح للمواطنين بسبب 

سطوة المال والسالح من جهة ونقص 
الخبرة وغياب الثقافة المدنية والتنسيق 
بين المجالس المختلفة من جهة أخرى، 
إضافًة للقصف الجوي المستمر للنظام، 

الذي دمر أي بنية تحتية يمكن البناء عليها 
في المرحلة الراهنة يبقى اإلنجاز األهم 
هو زرع قيم العمل المشترك واالحترام 

المتبادل لتحقيق بيئة وظيفية متالحمة 
يسودها الود والتعاون للعمل نحو إنتاجية 
أفضل، ووضعت المجتمع المدني السوري 

أمام مسؤولياته الحقيقية في رعاية وتسيير 
الشؤون اليومية. 

م��ع اإلغ��اق النهائي للغوط��ة وضع��ف الق��درة اإلغاثية لدى 
منظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية المحاصرة، وفي 
تحدٍ هو األكبر لنظام األسد، زرع المجلس المحلي في بلدة دير 
العصافي��ر 200 دونم من القمح، لتأمين متطلبات األهالي من 
مادة الطحين والبرغ��ل، إضافة إلى تأمين فرص عمل للعوائل 
المحتاجة. هذا المش��روع الذي بدأ مطلع العام الجاري واجهته 
عدة عقبات، أولها غياب أي ش��كل من أش��كال الدعم الخارجي، 

والنقص الحاد في مادة المازوت الضرورية الستخراج المياه. 
على الرغم من الصعوبات إال أن المش��روع اس��تمر واستفادت 
خمسون عائلة من فرص عمل وفَّرها، واليوم ينتظر أهالي دير 
العصافي��ر الحصاد الذي يقدَّر وَْفق��ًا للمجلس المحلي ب� 100 

طن من القمح، كفيلةٍ بتخفيف معاناة أهل البلدة. 
مش��روع دي��ر العصافير ليس الوحي��د من نوع��ه، فقد انطلق 
منذ أس��ابيع مش��روع األمن الغذائي في الغوطة الشرقية لعام 
2015م، بتموي��ل وص��ل إل��ى 355 أل��ف دوالر، قدمها مكتب 
التنس��يق والدع��م التاب��ع للحكوم��ة المؤقت��ة، بينما تش��رف 
محافظة ريف دمش��ق على عملية التنفيذ في مساحة تمتد على 
نحو 1000 دونم من األراضي الزراعية داخل الغوطة الش��رقية 

المحاصرة. 
من مب��ادرات هذا المش��روع مبادرة المكت��ب اإلغاثي الموحد 

لزراع��ة الملف��وف كأحد المحاصيل الرئيس��ة، ضمن مش��روع 
الزراعات الش��توية، الذي يس��تخدمه س��كان الغوطة الشرقية 
بدي��ًا للخبز عل��ى موائده��م، حيث ب��ات يعرف باس��م الخبز 
األخضر، إضافًة إلى مش��اريع تربية األرانب لتأمين الحد األدنى 
من اللح��وم، كونه��ا تتكاثر بس��رعة وال تحت��اج لكمياتٍ من 

األعاف كالمواشي.
وحول آليات المش��روع والتفاصيل، يقول رائد سريول )مسؤول 
مكتب المشاريع في المحافظة(: إن العمل قسم بين المجالس 
المحلية في مناطق )المرج – ضواحي دوما، وحرس��تا – مسرابا 
– مدي��رة – حورية(، بينما تنال ه��ذه المجالس ما قيمته 30% 
م��ن ناتج المش��روع أي المحصول، وتملك المحافظة النس��بة 

المتبقية أي %70 تودع في مستودعاتها. 
تخط��ط المحافظة لتوزي��ع المحصول على األف��ران بالمجان، 
ويقول سريول: »سنوزع المحصول على األفران بشكل مجاني، 
التوزيع سيتم وفق نسبة السكان بكل حي ومنطقة، وذلك عبر 

التنسيق بين المجالس المحلية والمحافظة«.
يذَكر أن غوطة دمشق تكتسب زخمًا وأهمية كبرى، وال يعطيها 
هذه القيمة رقعة أرضية تشغلها أو عدد سكانها، فالغوطة التي 
يق��در طولها ب�25 كيلو مت��ر وعرضها بين 12 - 15 كيلو متر، 

كانت صنوًا للعاصمة دمشق تأخذ منها وتعطيها.

ملفوف وقمح: خبزًا للغوطة
يصل سعر أربعة أرغفة خبز معدّةٍ من القمح الكامل والشعير في مناطق الغوطة الشرقية إلى حوالي 1000 ليرة، 

يباع الخبز القديم أحيانًا للسكان، مع توقف دخول المواد الغذائية إلى بلدات ومدن الجنوب الدمشقي، والحاجة 
الكبيرة لتوفير البديل، جاءت بفكرة مشاريع زراعية توفر االحتياجات األساسية للسكان، وعلى رأسها القمح.

أنجز هذا الملحق فريق سوريتنا داخل سوريا وخارجها بدعم من البرنامج اإلقليمي السوري

حصاد القمح في حزرما بغوطة دمشق الشرقية 25 / 6 / 2015.
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ج�سرين: جمل�س يحتاج لدعم اأكرب

القمامة �سماد يف دوما

»المجلس المحلي الثوري في بلدة جسرين يهدف إلى تنظيم الحراك الثوري في البلدة، وتوحيد 
الجهود في شتى المجاالت، باعتباره الممثل الوحيد للبلدة أمام جميع الهيئات والكيانات السياسية 

الداخلية والدولية«. 

ق��ام المجل��س المحل��ي ف��ي بل��دة جس��رين بالغوط��ة 
الشرقيّة بداية الش��هر الجاري، بحصد ودرس محصول 
الش��عير، ووزَّع 2 كغ منه مجان��ًا لكل عائلة، كما تم بيع 
2 كغ بس��عر 350 ليرة، هو س��عر التكلف��ة، للتأثير على 
أس��عار الس��وق وفي محاولة لتخفيض أسعارها، بهدف 

تخفيف العبء عن أهالي البلدة والوافدين إليها. 
كذل��ك وزع المجل��س مواد مختلفة ُفقدت من األس��واق 
كالس��كر والبطاطا والرز: إما بسعر الشراء، دون إضافة 
تكاليف النقل واألجور الت��ي يتحملها صندوق المجلس، 
أو بإضاف��ة هام��ش ربح��ي صغير يغطي مبال��غ األجور 

والنقل. 
ويبيع المجلس المواد األساس��ية وم��ادة الخبز في مركز 
البيع التابع له، بأس��عار مدعومة عل��ى البطاقة العائلية 
ألهال��ي البل��دة الذي��ن يعتمدون بش��كل كبي��ر على ما 

يؤمنه لهم هذا المركز. 

اأعمال خدمية:
على صعي��د آخر، قام المكتب الخدم��ي التابع للمجلس، 
بما سماها »أكثر األعمال مشقة وصعوبة في جسرين«، 
وهو تسليك أسقية البلدة، بإمكاناته البسيطة المتوفرة، 
بعدما أدى االس��تخدام القليل للمياه في المنازل بس��بب 

صعوبة تأمينها، إلى س��طم في أسقية البلدة الرئيسية 
وه��و ما اضطر عدد م��ن العائالت إلى مغ��ادرة منازلها، 
فض��اًل ع��ن امت��الء بع��ض األماك��ن والطرق��ات بمياه 

األسقية. 
وأش��ار المجلس إلى ارتفاع تكاليف هذا العمل، بس��بب 
غالء مادة المازوت واالضطرار الستخدام اآلليات الثقيلة 
ف��ي الحفر وتغطية أجور العمال الذين يعملون س��اعات 
طويل��ة، مؤكدًا ع��دم تبني أي جهة تأمي��ن تكاليف هذا 
العمل، بينما جه��ز المكتب اإلعالمي مش��روعًا يتضمن 

تفاصيل وتكاليف العمل. 

املجال التعليمي:
أش��رف المجلس عل��ى مش��روع ترميم وإص��الح البنية 
التحتي��ة لمدرس��ة في جس��رين، بالتعاون م��ع البرنامج 
اإلقليم��ي الس��وري، حرصًا م��ن مكتب��ه التعليمي على 
»س��ير العملي��ة التعليمي��ة بالش��كل األنس��ب وتوفي��ر 

الوسائل المادية والنفسية للطالب«. 
وفي إط��ار العمل على المدرس��ة، عم��ل المجلس على 
ترميم الج��دران المتصدعة، وطالء الصفوف والجدران، 
إن��ارة  وتمدي��د  عليه��ا،  توجيهي��ة  عب��ارات  وتخطي��ط 

للصفوف، وإعادة تأهيل دورات المياه. 

خالد 32 عامًا، دوما:
المجلس رائع كتير، منوجهلن شكر كتير كبير، 

ألن عم يدعموا الناس بمشارع كتيرة، أهمها 
مشروع إفطار الصائم، عم يتم توزيع كل يوم ما 
يقارب 1000 وجبة افطار، صحي ما بتكفي بس 

هاد يلي اهلل مقدرهن علية شكرا إلهن. 

اأم �سامر، 40 �سنة، حمورية:
قدمنا طلب من شهرين للمجلس ليساعدونا 

بترميم البيوت المقصوفة والمدمرة بالحارة، 
واهلل ما قصروا، وحسب إمكانياتن اشتغلوا اهلل 

يعطيون العافية. 

اأبو حممد، 46 �سنة، عربني:
المجلس جيد وأهم ما يقوم به هو موضوع 
النظافة، وكذلك موضوع االهتمام بالعائالت 

النازحة والحفاظ على الممتلكات، لكن نتمنى 
اهتمام اكبر بهذه الناحية حيث ال يخلو األمر 

من السرقات لألغراض الشخصية، من منازل 
العائالت التي غادرت. 

اأم قتيبة، 35 �سنة، دوما:
سمعنا عن مشروع لحم األرانب، مشروع منيح، 

بس األرنب بدوالر وما في دوالر شو منعمل 
بحالنا؟؟

اأم اأمين، اأم لطفلني، زملكا:
المجالس المحلية داخل الغوطة بأكملها تقوم 

بفعاليات جيدة ال بأس بها، أهمها تنظيف 
الشوارع وإزالة ركام األبنية المدمرة وغيرها. 

اأبو خالد، دوما:
قبل أسبوعين كنت بدائرة النفوس بالمجلس 

المحلي بدي سجل مولود ابن أخي استشهد قبل 
شهرين، ما شاء اهلل عليهم، يا أخي لما تشوف 
هدول الناس بيزرع فينا األمل وبتخلينا نشوف 

بكرا أحلى. 

ا�ستطالع راأي

اس��تطاع المجل��س المحل��ي ف��ي مدين��ة دوم��ا وبعض 
المناطق األخرى تحويل أزمة النفايات المتراكمة إلى حل 
لمشكلة السماد، وحس��ب المجلس، فإن عماله يقومون 
بإعادة تكرير النفايات وتحويلها إلى أسمدة للزراعة إلى 

جانب التخلص من النفايات المتراكمة. 
وأطل��ق المجل��س المحل��ي حمل��ة »ال للتصح��ر«، وزرع 
خاللها 4000 ش��جرة زيت��ون لتكون بدياًل عن األش��جار 
التي قطعت أو س��تقطع في المس��تقبل، بع��د أن تجاوز 
الحصار عامه الثالث، واستنزفت الغوطة جميع مواردها، 
فتحولت إلى قطع األشجار المثمرة لتستعملها بدياًل عن 
الغ��از أو الم��ازوت ف��ي التدفئة والطبخ، وهو ما يش��كل 
خطرًا حقيقيًا على المستقبل الغذائي، ليس في الغوطة 

وحدها بل في دمشق أيضًا. 
ويطالب رأفت - وهو ناش��ط إعالمي في المدينة - إدارة 
المجالس المحلية، بالعمل لالستثمار في مشاريع الطاقة 
العضوي��ة وتكرير المخلفات النفطي��ة، لتكون بدياًل عن 
األشجار التي ال تزال تقطع حتى اليوم، رغم القيود التي 

فرضتها المجالس الشرعية على قطع األشجار. 
ويق��ول أب��و أحم��د )مدي��ر المجل��س المحل��ي ف��ي دوما 
لس��وريتنا(: »نح��ن بدورنا نقوم بمش��ارع صغي��رة أهمها 
تنظيف الطرقات، وإزال��ة الردم من مناطق الدمار، وإصاح 

البنية التحتية حس��ب اإلمكانات الموجودة، ومشارع إفطار 
صائم في الغوطة الش��رقية، ورش المبيدات الحش��رية في 

المدينة للقضاء على األمراض القاتلة. 
نح��ن نواجه صعوبة ف��ي تأمين المبي��دات، لكننا نفعل 
ألن ع��دم قيامن��ا بذل��ك، ق��د يس��بب كارث��ة إنس��انية 
بسبب انتش��ار األمراض، كما أننا نس��تخرج السماد من 

القمام��ة الموجودة في البل��دة، بتكريرها واس��تخدامها 
س��مادًا للمزارعي��ن، وبخاصة أنهم يعان��ون مؤخرًا، من 
قلة الس��ماد بس��بب اس��تخدامه من قبل الثوار للتفجير. 
ورغم كل ذلك، فإن )االئت��الف الوطني( وبعض الجهات 
الخاصة، تدعم المجلس، بما ال يكفي رواتب للموظفين 
فق��ط، بينما يعمل غالب عناصر الدفاع المدني، بش��كل 

تطوعي. 

تكريم طالب المرحلة اإلعدادية المتفوقين في بلدة جسرين

يواجه المجلس المحلي صعوبة في تأمين المبيدات التي تضمن عدم انتشار األمراض
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فاتن، أو أم سميح كما تحب أن تُنادى، لتستعيد سماع اسم 
ابنها »الدكتور سميح« المعتقل لدى نظام األسد منذ أكثر 
من عامين، ولالعتق��ال حكايات عديدة معها، فقد اعتقلت 
مرتين، ونالها قسط إضافي من إساءة قوات النظام كونها 
فلسطينية األصل، »أنت فلسطينية شو عالقتك بسوريا« 

كما كان يقول الضابط الذي حقق معها. 
تب��دأ القصة التي س��ترويها أم س��ميح لنا بع��د خروجها 
م��ن ف��رع الخطيب ع��ام 2014م، ودخولها إل��ى الغوطة 
الش��رقية، واش��تداد حصارها، ليتجاوز س��عر كيلو األرز 

1000 ليرة. 
»بدأت األسعار ترتفع والبضائع تتالشى، وصارت الناس 
تفقد أوزانها من الجوع، وكنت تعرفت في المعتقل على 
الس��يدة »نجاة مرشد«، هي من الس��ويداء من الطائفة 
الدرزي��ة، حدثته��ا ع��ن م��دى س��وء الوضع اإلنس��اني، 
فاقترحت علي إنش��اء مطبخ إلطع��ام المحتاجين، وفعال 
بدأت بمبلغ ساعدتني على تأمينه وهو 150 ألف ليرة«. 
ورغ��م أن المبلغ ال يكفي إلطع��ام عدد كبير من الناس، 
إال أنني بدأت العمل، واس��تخدمت أدوات الطبخ التي كان 
يمتلكها »لواء درع العاصمة« في مدينة حرس��تا، كوني 

لم أملك مطبخ أو أدوات طبخ. 
ومع مرور الوقت وسوء األوضاع، بدأت البحث عن مصادر 
لتموي��ل »مطبخ يد واحدة«، وأطلقت عليه هذا االس��م، 
على أم��ل أن نصبح يدًا واحدة ف��ي مواجهة موت يحيط 

بأهالي الغوطة المحاصرين. 

ل��م تك��ن التبرعات الت��ي أجمعه��ا كبي��رة، فأحيانا كنت 
أس��تلم مبل��غ 100 دوالر أو أكثر، وتأت��ي التبرعات ممن 
يرغبون بالمس��اعدة، ثم انش��أت صفحة باسم المطبخ 
على فيس بوك ألتواصل مع من يريد تقديم المساعدة. 
المش��كلة األساس��ية هي ضع��ف التموي��ل، فالتبرعات 
الفردي��ة ال تكفي إلطع��ام جميع الناس أو حتى لش��راء 
الحط��ب، بعدما بلغ س��عر الكيل��و الواحد من��ه 75 ليرة، 
ورغ��م ذلك تابعت العمل حتى اس��تطعت الحصول على 
مبلغ 285 ألف ليرة، لشراء عدة طبخ قدمها »مركز نساء 
اآلن« واس��تطعت دفع تكاليف المكان الذي أصبح مطبخًا 

ومستودعًا لتخزين المواد. 
اليوم أنا سعيدة ألني أستطيع مواصلة الطبخ بشكل شبه 
يوم��ي، كما حصلت على بع��ض رؤوس الماعز والدجاج، 

لتأمين الحليب والبيض لألطفال في مدينة حرستا. 
أتمن��ى أن أس��تطيع تقديم الحليب ل��كل أطفال الغوطة 

لك��ن الكميات ال تكف��ي، حتى أن الوجب��ات التي أطبخها 
تكف��ي إلطع��ام 250 عائل��ة تقريبًا، بينما الت��زال مئات 

العائالت بأمس الحاجة للقمة خبز. 
ف��ي الفت��رة الماضي��ة كان التوزي��ع يتركز عل��ى مدينة 
حرس��تا، كونها من أكثر المدن حاجة، لكنني اليوم أوزعه 
في معظ��م م��دن الغوطة، وخالل ش��هر رمض��ان أردت 
العم��ل في المناطق الخط��رة والبعي��دة كمنطقة جوبر، 
التي ال تصلها الحمالت اإلغاثية ووجبات إفطار الصائمين. 
أن��ا ال أض��ع الطع��ام في صح��ون بالس��تك كم��ا يفعل 
القائمون على مشاريع إفطار صائم حاليًا، نظرًا الرتفاع 
أسعارها، لذلك أطلب من األهالي إحضار صحون معهم. 
عالقتي جيدة مع الجميع ولم أتعرض لمضايقات من أي 
أح��د، على العكس الجميع يحاول المس��اعدة على األقل 
في تنظيم عمليات التوزيع كي يحصل المحتاجون على 

حصصهم. 

اأم �سميح:
من ال �سيء تطعم املحبة

جلنة تطوعية الإح�ساء �سكان الغوطة تبداأ من حمورية
اأم وائل، 33 �سنة، زوجها �سهيد لديها 4 اأطفال، عربني:

نتمنى أن يكثف المجلس جهوده بالموضوع 
االغاثي ألنه بصراحة أكثر ما يهم الناس. إن 
لم نجد ما نأكله ونطعمه ألطفالنا فلن نهتم 

بأي أمر آخر. نسمع بأن الدعم المادي للمجلس 
قليل لكن نتمنى أن يتواصلوا مع المسؤولين في 
الخارج لزيادة الدعم ألن األسعار مرتفعة جدًا في 

الغوطة وال قدرة لنا على إعالة عائالتنا. 

عمر، 23 عامًا، حر�ستا:
المجلس المحلي يحتاج إلى دعم، طبعًا شكرا 

لكل الخدمات يلي عم يقدموها بس هاد الشيء 
حسب االمكانيات الموجودة بالغوطة. 

اأبو ح�سن، 55 عامًا، دير الع�سافري:
متأملين خير من حصاد القمح، اهلل يوفقهم 

ويشد على إيديهن، والمهم الحكومة المؤقتة 
تضل عم تدعمن. 

با�سل، 33 عامًا، م�سرابا:
المجلس المحلي مالو أي وجود على األرض 

منسمع فيه سمع فقط، وال يقدم شيء. 

اأبو وديع، 30 عاما، دوما:
المجلس المحلي ال يقدم شيء، سرقة بسرقة، 

وعدونا بمشرع افطار صائم ما عم نشوف شيء، 
وين الدعم يلي عم يجي؟

ا�ستطالع راأي

سيؤخذ على هذه القصة الصحفية أنها 
منحازة لبطلة قصتها، وهذه حقيقة، وتبريرها 

بأنه على اإلعالم أن ينحاز للبشر الحقيقيين، 
ولمن نالوا يقين الناس بأنهم صادقون، 

يعطون وال يأخذون. 

تط��وع عدد من ش��باب مدين��ة حمورية لتش��كيل لجنة 
مهمته��ا إج��راء إحص��اء س��كاني دقي��ق ع��ن العوائ��ل 
ر فيه الحصول على  المحاصرة في المدينة، في وقت تعذَّ
أرقام دقيقة حول أعداد الس��كان في الغوطة الشرقية، 
بسبب القصف اليومي، وحركة النزوح الداخلي المتكرر.

ويس��اعد هذا اإلحص��اء المجال��س المحلية ف��ي تقدير 
حاجاتها الفعلية على المس��تويات الصحي��ة، والغذائية، 
والخدمي��ة. فبدأت اللجن��ة عملها بتقس��يم المدينة إلى 
م��ة، ثم قام��ت بإحصاء  قِطاع��ات وأحي��اء ومب��انٍ مرقَّ
عدد األفراد، وَأجْرَت مس��حًا ش��اماًل عن الوضع الصحي 

والمعيشي للعوائل.
وتوسَّ��ع العمل الحقًا ليشمل جميع مدن وبلدات الغوطة 
الش��رقية؛ حيث توجَّه��ت اللجنة إلى زمل��كا وعين ترما 
وح��زة وغيره��ا؛ إلج��راء اإلحصائي��ات بالتنس��يق م��ع 

المجالس المحلية هناك.
وش��مل اإلحص��اء المتضرري��ن م��ن الح��رب وأصح��ابَ 

األمراض المزمنة والحالَة المعيش��ية لألس��ر، وبحس��ب 
القائمي��ن على المب��ادرة، فإن هدفها ه��و حفظ حقوق 
المدم��رة  البي��وت  ومعرف��ة  والمغتربي��ن،  المقيمي��ن 
والمسكونة بالنازحين إلى البلدة، التي تتوسط الغوطة 

ويلجأ إليها الهاربون من القصف والدمار. 
كذلك تس��اهم هذه المبادرة في حصر ومعرفة الحاجات 
المجتمعي��ة وترتي��ب األولوي��ات والتنس��يق بي��ن كافة 
المكات��ب في الغوطة الش��رقية، بينما يق��ول القائمون 
على المش��روع، إن أهمَّ الصعوبات التي تواجههم، هي 
تكالي��ف التنق��ل والطباعة؛ إال أنهم مس��تمرون بالعمل 

كمتطوعين.
يَُذكر أن عدد سكان الغوطة حسب اإلحصائية السكانية 
الحكومي��ة ع��ام 2010م بل��غ مليوني��ن ومئ��ة وس��تة 
وتس��عين ألف نس��مة، بينم��ا انخفض عددهم بنس��بة 
%46 خ��الل عام 2013م بس��بب الحص��ار وقصف قوات 
النظام للمدنيي��ن، وتقول اإلحصاءات التقديرية الحالية 
إن عدد س��كان الغوطة يبلغ الي��وم أكثر من خمس مائة 

ألف نسمة.
ويع��د اإلحصاء واحدًا من أكث��ر التخصصات أهمية على 
اإلطالق؛ ألنه أحد العناصر الرئيس��ية في أي عمل إداري 
أو مؤسس��ي، وهو في التطبيق العملي أحد أهم الركائز 
التي تس��اعد صناع القرار على اتخ��اذ قرارات فعالة في 
مجال السياس��ة العامة والبرامج والمش��اريع، وذلك عن 
طري��ق وضع أفض��ل األدلة المتوفرة ف��ي جوهر عملية 
تطوير السياس��ات وتنفيذها، عن طري��ق عمل منهجي 

وعلمي وعقالني. 
ف��ي التجرب��ة اللبنانية األق��رب إلينا، بع��د أربعين عامًا 
تقريب��ًا مضت على ان��دالع الحرب، ليس هن��اك إحصاء 
شامل لعدد الس��كان أو المهاجرين زمن الحرب باستثناء 
بعض الدراس��ات المبنية على إحص��اءات عينية، أو على 
ج��داول حرك��ة المغادري��ن والعائدين ل��دى األمن العام 
اللبنان��ي، إضاف��ًة إل��ى غي��اب أي إحصاء ع��ن الملكيات 
العقارية وانتقالها زمن الحرب، وهو ما أثَّر بشكل فعلي 
على سياسات التنمية والتخطيط بعد اتفاق الطائف، كما 
ساهم في ضياع حقوق شرائح بأكملها من المواطنين. 

حر�ستا يف  "نغف" ال�سيف 
يرى أهالي الغوطة الش��رقية أن فصل الصيف 
يقف لصالحهم ضد نظام األسد، الذي يمعن في 
تجويعهم وحرمانهم من أبس��ط شروط الحياة، 
إال أن فصل الحصاد يحمل للسكان المحاصرين 
ش��رورًا جديدة، فارتفاع درجات الحرارة أدى إلى 
انتشار مرض »النغف« الناتج عن تجمع القمامة 

وتركها عدة أيام أحيانًا.
)أب��و عمر 45 عامًا( من س��كان مدينة حرس��تا، 
يحمِّ��ل المجل��س المحل��ي مس��ؤولية انتش��ار 
مح��ددة  مناط��ق  باختي��ار  ويتهم��ه  الم��رض 

لتنظيفها على حساب مناطق أخرى.
بالمقاب��ل، يق��رُّ المجل��س على لس��ان إدارته، 
بع��دم قدرته على تخديم المدينة بش��كل جيد 

نتيجة نقص الوقود وتعطل اآلليات.

يوزع مطبخ أم سميح الوجبات الغذائية على معظم بلدات الغوطة بما فيها جوبر
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وقد كرست العديد من العهود والمواثيق الدولية الحق في االنتخاب والمشاركة كحق أساسي 
من حقوق اإلنسان، ونصت الكثير من القوانين على حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة 
لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.  فإرادة الشعب هي جوهر سلطة 
الحكم، ويج��ب أن تتجلى هذه اإلرادة من خالل انتخابات نزيهة تُجرى دوريًا باالقتراع العام، 
وعل��ى قدم المس��اواة بين الناخبين، وبالتصويت الس��ري أو بإجراء مكاف��ئ من حيث ضمان 

حرية التصويت. 
في تجربة المجالس المحلية الس��ورية لم تكن العملية االنتخابية مثالية بالمعنى القانوني، 
ففي أغلب الحاالت انبثقت المجالس المدنية من المجالس الثورية، وفي بعض الحاالت كانت 
المجالس المدنية تنبثق من المجالس العس��كرية وتُشكل من قِبَلها، كما أن االنتخاب بقي 

لصالح األشخاص والمجموعات القادرة على جلب تمويل خارجي لمشاريع الدعم واإلغاثة. 
ولما كان الهدف القريب من إنشاء المجالس المحلية هو إيجاد صيغة محلية واقعية لمواجهة 
تح��دي تقديم الخدم��ات العامة في ظل الثورة وظروف التدمير الت��ي يفرضها النظام؛ إال أن 
الهدف األس��مى واألهم هو االنتقال لتأسيس حياة عامة يسودها مبدأ الكرامة والحرية على 
كامل األراضي السورية، لذا البد من التشديد على الحق االنتخابي ونزاهة وحرية االنتخابات 

بشكٍل كامل.
كما يجب النظر إلى العملية االنتخابية بوصفها آلية من آليات اإلصالح في سوريا المستقبل، 
فاإلصالح لغة يكون باس��تبدال المصلح بالمفس��د عبر عملية اإلب��دال واإلحالل، واالنتخابات 
الح��رة هي الوس��يلة الس��لمية األبرز الت��ي يتم من خالله��ا اإلصالح لمؤسس��ات الدولة، من 
أعلى مس��توى إلى أدناه، وإذا كانت الثورة هي الس��بيل إلس��قاط الدكتاتوريات، فإن العملية 

االنتخابية النزيهة هي الوسيلة األنجح لمنع ظهورها ثانيًة. 
م��ن هنا كانت أهمية الصوت االنتخابي والمحافظة علي��ه، والحرص على أال يُعطى إال لمن 

يستحق، فال يُباع وال يُشترى، وال يُجامل به أحد، وال يُهمل. 

مكاتب وجلان:
وتتبع للمجلس عدة مكاتب ولجان، بينها لجنة الخدمات، 
وإزال��ة  الش��وارع  وتنظي��ف  القمام��ة  جم��ع  ومهمته��ا 
األنق��اض، وتعمل في ظ��روف صعبة جدًا، نتيجة نقص 

الوقود الالزم للمعدات وقطع الغيار.
لجن��ة المي��اه والصرف الصح��ي، وتقوم عل��ى االهتمام 
بش��بكة الص��رف الصح��ي المتض��ررة ج��راء القص��ف 
المستمر منذ أربعة أعوام، إلى جانب تأمين مياه الشرب 

للمواطنين.
أم��ا مكت��ب لج��ان األحي��اء، فمهمت��ه إحص��اء األهال��ي 
واالهتم��ام بإع��داد قوائم باحتياجاته��م، ويعتبر رئيس 
لجن��ة الحي بمثاب��ة المختار في حيه، فقس��مت المدينة 
إلى ثمانية أحياء، لكل حي رئيس لجنة حي يتبع للمكتب 
التابع بدوره للمجلس المحلي، ويستقبل المجلس جميع 

الشكاوى من األهالي عن طريق مكتب لجان األحياء.
ولجن��ة المقاب��ر، مهمته��ا حفر القب��ور وتنظي��م المقابر 
وتوثيق الدفن ضمن س��جالت خاصة، إضافة إلى السجل 
المدني ويهتم بالوالدات والوفيات وجميع شؤون التسجيل 

المدني وإصدار بطاقات شخصية وعائلية مؤقتة.
الس��جل العقاري أيضًا، ويهتم بأرش��فة وتدوين السجالت 
العقاري��ة والمحافظ��ة عليه��ا وإص��دار إخراج��ات القي��د 
العقارية وتوثيق البيوت، وهيئة الرقابة والتفتيش وتعمل 
على مراقبة عمل اللجان الثورية واالطالع على الش��كاوي 

الواردة بحق أحدها والتدقيق المالي في سجالتها.
ولجنة الكهرباء، التي تحاول تنظيم المولدات الكهربائية 
التي توفر اش��تراكًا س��اعيًا للكهرباء في المدينة، بينما 

يش��رف مكتب اإلي��واء، على الممتل��كات المهجورة وفتح 
الش��قق للوافدي��ن ومن ه��م دون منزل. بينم��ا تتمثل 
مهمة لجنة للمس��تودعات بالحرص على المس��تودعات 

العائدة ألشخاص خارج المدينة.
وتضم األمان��ة العام��ة للمجلس المحل��ي، ممثلين عن 
جميع اللجان المدني��ة العاملة في المدينة، وهو ما يتيح 
االط��الع على جميع مش��اكلها والمش��اركة ف��ي الحلول 

والتنسيق في العمل.
ويعم��ل ما يقارب 50 موظفًا - بين إداري وخدمي - على 
خدم��ة ما ال يقل عن 50 ألف مواطن من أهل المدينة أو 
م��ن الوافدين إليها، كما يعمل على اس��تحداث مكاتب أو 

لجان حسب الحاجة.

م�ساريع:
قال »أبو اليس��ر براء« المس��ؤول اإلعالمي في المجلس 
المحلي: »إن المجلس ال يتلقى أي دعم باس��تثناء بعض 
التبرعات من فاعلي الخير، ويعمل على مش��اريع كثيرة، 

منها ما هو قيد التنفيذ، وآخر قيد الدراسة«.
ومن مش��اريع المجلس، إعادة تدوير النفايات واستخراج 
الس��ماد منها ومشاريع حفر اآلبار وإعادة تأهيل الحدائق 
والمراف��ق العام��ة وتنظي��م األس��واق، أي كل ما يتعلق 

بالشق المدني لخدمة المواطنين.
وآخر مش��اريع المجلس، كان تأمين س��لة غذائية بوزن 
12 كغ غرام بسعر مدعوم جدًا مقارنة بالسوق، »فمثاًل 
س��عر كيلو الس��كر 2500 في الس��وق تم تأمينه بسعر 

300 ل.س وجميع مواد السلة بنفس السياق.

�سعوبات ومطالب:
أه��م الصعوبات التي تواجه المجل��س، هي قلة الموارد 
وخاصة م��ا يتعل��ق بالروات��ب اإلدارية ولجن��ة الخدمات 
وصيان��ة اآللي��ات م��ن نق��ص ف��ي قط��ع الغيار وش��ح 

المحروقات وغالء أسعارها.
وأكد »أبو اليسر« لسوريتنا، أن عضو المجلس يتقاضى 
8000 لي��رة، إن كان مت��زوج و 4000 إن كان أع��زب، و 
»نجتهد لرف��ع الراتب دون جدوى، فه��و راتب مخزي في 
ظ��ل الغ��الء الفاحش في األس��عار، ونطالب بش��دة عن 

طريق وزارة اإلدارة المحلية لكن ال استجابة.
يتقاض��ى عض��و المكت��ب التنفي��ذي ف��ي وزارة اإلدارة 
المحلية ش��هريا 1500 دوالر، في حين أنهم إلى اآلن لم 
يرس��لوا أي مبلغ كرواتب إدارية للمجالس التي تعطيهم 
الش��رعية، وإل��ى اآلن كل مجلس في الغوطة الش��رقية 
يجته��د منفردًا لتأمي��ن نفقاته وبخاص��ة اإلدارية منها، 
ولس��نا مس��تفيدين من االئت��الف أو الحكوم��ة المؤقتة 
بش��يء، حتى المنح التي تقدم من ال��دول يتحكمون بنا 
فيه��ا، كأنه��م هم المانح��ون لها! كما ح��دث في المنحة 
القطرية التي أرس��لوا الدفعة األولى منها نصف المبلغ، 
وما نزال بانتظار الدفعة الثانية التي ربما ال تصل بحجج 
متع��ددة مثل صعوبة إيص��ال المبالغ، أو عدم اس��تيفاء 

موضوع توثيق المبالغ وحجج أخرى«.

عربني: جمل�س منظم لـ 50 األف مدين

تدابري الوقاية من الق�سفانتخابات املجال�س: �سوتك حقك، حافظ عليه

تأسس المجلس المحلي في مدينة عربين، منتصف عام 2012م، وشهد نظامه الداخلي تعدياًل 
مستمرًا حتى منتصف عام 2014م، حين تم التوصل إلى صيغة تضمن الخروج بمجلس محلي فاعل 

بمشاركة شعبية وثورية، مدة واليته سنة قابلة للتجديد.

تعتبر االنتخابات المحلية األصدق تعبيرًا عن رغبات وطموحات المواطنين، كونها 
بعيدة نسبيًا عن تجاذبات السياسة، ولنتائجها مفعول مباشر وملموس على حياة 

الناخب اليومية.

الت��وزع وعدم التجم��ع؛ إذ يعطي التجم��ع الفرصة المناس��بة للطيران   •
للض��رب مكان التجمع، كما يفت��رض أال يحتوي الملجأ الواحد على أكثر 

من خمسين شخصًا. 
ف��ي ح��ال التواج��د داخل المن��ازل يجب الن��زول إلى الطاب��ق األرضي،   •

واالبتعاد عن النوافذ والمطبخ والغرف التي يمكن أن تشتعل. 
االختباء تحت الطاوالت أو تحت األس��رة بعد تغطيتها بألواح خش��بية إن   •

أمكن. 
كما ينصح بتغطية الرأس بشرشف أو منشفة مبلولة؛ لتجنب استنشاق   •
الغبار في حال س��قوط القذيفة على أحد أج��زاء المنزل مما يؤدي إلى 

االختناق في كثير من الحاالت. 
االحتف��اظ دائم��ًا بصاف��رة أو مصباح ي��دوي، وذلك لطل��ب النجدة من   •

المسعفين بعد انتهاء الغارة. 
تغليف الوثائق الرس��مية »شهادات ميالد، وشهادات جامعية ومدرسية،   •
وس��ندات ملكية« بمس��توعب بالس��تيكي »نايلون« ووضعها في علبة 
حدي��د ودفنه��ا في الطاب��ق األرضي في م��كان معلوم، بحيث يس��هل 

استخراجها الحقًا. 
في حال بدأت الغارات وكان الش��خص في مكانٍ مكشوف، عليه البحث   •
فورًا عن أي حفرة أو ساتر لالختباء، وفي حال تعذر ذلك، فإن االستلقاء 
عل��ى جنب وحماية الوج��ه والعينين هو أفضل وس��يلة لتقليل الخطر، 
ك��ون القذائف تنفجر بطريق��ة مخروطية وكلما كان الجس��م مالصقًا 
ل��ألرض تقل��ص احتمال اإلصابة، كم��ا ينصح بفتح الف��م لمنع حدوث 

انفجار في الرئتين جراء الموجات الصوتية المذكورة سابقًا. 
في حال انتهاء القصف يتوجب االمتناع تمامًا عن االقتراب من أي جسم   •
مش��بوه أو العب��ث به أو محاولة ردمه أو س��كب الم��اء عليه، بل يتوجب 
وضع إش��ارة واضحة لمنع االقتراب ريثما تعالج المس��ألة، كون القنابل 
التي يستخدمها النظام تنفجر على مراحل أو تكون بشكل ألغام تنفجر 

عند االقتراب منها. 

أعمال مجلس مدين��ة عربين اليومية
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يص��ل العدد الكلي لف��رق الدفاع المدن��ي في ريف 
دمش��ق إلى 350 عنصرًا، موزعين على 17 مركزًا، 
تس��عة منهم في الغوطة الشرقية، إال أن هذا العدد 
ال يبدو كافي��ًا لتغطية جميع عمليات اإلنقاذ في ظل 

استمرار قصف النظام العشوائي على المنطقة.
يعمل عناصر الدفاع المدني ساعات طويلة، ويقول 
ف��راس )أح��د المتطوعي��ن(: »إن العم��ل ال يتضمن 
دوامًا رس��ميًا، يمكن للمتطوع أن يعمل 24 س��اعة، 
وال توجد مناوبات، فهناك حالة اس��تنفار شبه دائمة 
بس��بب القص��ف، وتتوزع نش��اطاتنا بين اإلس��عاف 
وإنقاذ العالقين تحت األنقاض وإخالء المدنيين من 

أماكن القصف وإطفاء الحرائق«. 
وبمقارنة المقابل المادي مع عدد الساعات الطويلة 
لعمل عناصر الدفاع المدني، وأهمية ما قاموا به، ال 
ينال هؤالء ما يس��تحقونه، فلم يتلق أي منهم راتبًا 

مقابل عمله مدة طويلة.
ومنذ قرابة ش��هر باتوا يحصل��ون على مقابل مادي 
يت��راوح بي��ن 100 و150 دوالرًا، ويقول محمود آدم 
)المتح��دث باس��م الدفاع المدني في ريف دمش��ق(: 
»إن ما يحص��ل عليه عناصر الدف��اع المدني اليوم، 
ه��و تحفيزي بالنس��بة لغالء المعيش��ة في الغوطة 
بس��بب الحص��ار، 100 دوالر تكفي العائلة أس��بوعًا 
واح��دًا ال أكث��ر. عمِلن��ا أرب��ع س��نوات دون انتظ��ار 
مقابل، تمام��ًا كالصليب أو اله��الل األحمر أولوياتنا 

هي تقديم المساعدة«. 
 من جهة أخرى أسهمت تدريبات أجرتها إدارة الدفاع 
المدن��ي ف��ي غوطة دمش��ق، اس��تمرت عل��ى مدى 
ثالثة أس��ابيع في رف��ع مه��ارات المتطوعين، يقول 
آدم: »إن أع��داد المتدربي��ن وصلت إلى 150 متدربًا، 
غالبهم من ذوي الخبرة، فقد عملوا طوال الس��نوات 
األرب��ع الماضية، لكن ينقصهم التدرب على مهارات 
متقدم��ة ف��ي إخ��الء الجرح��ى والمصابي��ن، ورف��ع 
األنق��اض، وإنقاذ العالقين تحتها، فضاًل عن س��بل 
اإلطفاء وكيفي��ة التعامل مع النيران في حال نقص 
الم��واد مث��ل الب��ودرة وس��يارات اإلطف��اء الثقيلة«، 
الخب��رة  ذوي  م��ن  بمدربي��ن  »اس��تعنا  ويضي��ف: 

الطويلة، كانوا يعملون في مؤسس��ة الدفاع المدني 
قبل بدء الثورة«.

وكأي مؤسس��ة إغاثي��ة غي��ر ربحي��ة ف��ي المناطق 
المح��ررة، تعتم��د مؤسس��ات الدف��اع المدن��ي على 
الدع��م المقدم م��ن قب��ل منظمات أخ��رى، وهو ما 
يح��دد إمكانياته��ا وينعك��س على مس��توى عملها. 
ومع تحولها من هيئة إلى مؤسس��ة، استطاع الدفاع 
المدني في ريف دمش��ق الحص��ول على دعم مادي 
أكبر، أدى إلى رفع جاهزيته من %35 إلى %75 اليوم. 
يوض��ح آدم، أن الدعم ال��ذي تتلقاه مديريت��ه اليوم، 
تقدِّمه منظمتان، يضاف إليه دعم فردي تحصل عليه 
من بعض المتبرعين، إال أنه ليس هناك موردًا دائمًا، 
ويتابع: »تصرف األموال المقدَّمة في تغطية التكلفة 
التش��غيلية للعم��ل، لكنه��ا حتى الي��وم ال تفي بكافة 
المتطلبات، وس��بب النقص الحاصل هو ش��ح اآلليات 
الثقيلة لرفع األنقاض ك� )التراكس( وسيارات الشحن 
كبي��رة و )الش��وكة(، هن��اك أيض��ًا ش��ح بالمحروقات 
كالديزل، والم��ازوت، والبنزين. يمك��ن لهذه المعدات 
أن تكون س��ببًا أساسيًا في تس��هيل العمل، ومن َثمَّ 
إنقاذ مزيد من أرواح المدنيين العالقين تحت المباني 
المنهارة، يضط��ر المتطوعون في كثي��ر من األحيان 
للحفر بأيديهم وقد تستمر عملية اإلنقاذ عدة أيام«. 

وتعمل كلٌّ من المجالس المحلية والمحافظة التابعة 
للحكوم��ة المؤقت��ة والدف��اع المدن��ي، ف��ي تقديم 
الخدمات المدنية ألهالي الغوطة الش��رقية بش��كل 
منفصل ومس��تقل، ورغم وجود تقاطعات في مهام 
كثيرة، فمن النادر أن يتم التنسيق أو التعاون بينها.

ويش��ير آدم إل��ى »حاجة الدفاع المدن��ي للتعاون مع 
كل م��ن المجالس المحلي��ة والمحافظة، خاصة في 
مج��ال تبادل اآللي��ات؛ إذ يمكنهم االس��تعانة بآليات 

أخرى في الحاالت الحرجة بغرض اإلنقاذ«. 
ويعود تشكيل مؤسسة الدفاع المدني في الغوطة، 
إلى ش��هر أيار 2014م، إال أن نشأتها بدأت مع الثورة 
السورية، حيث ساهمت جهود فردية في مدينة دوما 
بتكوين ما يسمى »هيئة الدفاع المدني« التي تولت 

حينها عدة عمليات إنقاذ ضمن إمكانات محدودة. 

الدفاع املدين يف ريف دم�سق:
باأيدينا نزيل الركام

و...
يحقق املعجزات وينتظر واحدة

هكذا يشرح أكرم أبو علي )مدير اإلعالم في الدفاع المدني 
بالغوطة الشرقية( صعوبات عمل المتطوعين في فريقه، 
نه من تقديم  ويتمن��ى لو أن الفريق يمتلك دعمًا كافيًا يمكِّ

مساعدة أكبر.
ى فريق الدفاع المدني في ريف دمش��ق دعمًا ال يذكر،  تلقَّ
بعدم��ا بدأ عمل��ه بالتزامن م��ع انطالق الثورة ف��ي البالد، 
ويش��ير أبو عل��ي إل��ى أنَّ دعمًا ش��حيحًا وصل خ��الل أربع 
س��نوات، ل��م يمكنه��م حتى اآلن م��ن امتالك آلي��ات ثقيلة 
يحتاجها العمل اإلنس��اني واإلغاثي الذي يقوم به الفريق، 
ويضي��ف: »آخ��ر دع��م وصلن��ا، كان من مجل��س محافظة 
دمش��ق - مكتب المش��اريع، وبدعم من البرنامج اإلقليمي 
الس��وري، ه��ذا الدعم أمَّ��ن لنا بع��ض اآللي��ات الخفيفة، 
كالكش��افات الليل��ة والق��وارص و )صواريخ الجل��خ(، لكنه 

توقف ولم نستطع تأمين المزيد«.
ف��ي ليلة واح��دة من األس��بوع الثاني في حزي��ران، قصف 
النظام دوما بثالثة صواريخ )أرض – أرض(، س��قط إثرها 
بناءان مؤلفان كل بناء من خمسة طوابق، وعَلِق عشرات 

المدنيين تحت األنقاض.
اس��تطاع فريق الدفاع المدني إنقاذ ستة مدنيين بما يملك 
م��ن آلي��ات خفيفة. يق��ول أبو عل��ي وهو يش��رح الصورة 
المرفقة: »العمل على إنقاذ الش��اب اس��تمر س��ت ساعات، 
س��اعدتنا الكش��افات الليلية على العمل لي��اًل، مع أن الجهد 

كان كبيرًا، في النهاية ُأنقِذ الشاب ونجا من الموت«.
يرى أبو علي أن الدفاع المدني الس��وري يتمتع باس��تقالل 
سياسي كامل، وال يتبع ألي جهة عسكرية، ويطالب بتلقي 
الدعم من كل الجهات الثورية داخل البالد وخارجها، مؤكدًا 
أن الفريق ال يملك أي ش��رط لتلقي الدعم، باستثناء البقاء 
بذات االس��تقالل: »نحن عمليًا بال دعم اليوم، من المتوقع 

أن تصلنا رواتب للمرة األولى نهاية الشهر الجاري«.
تلق��ى الدف��اع المدني في ريف دمش��ق س��يارتي إس��عاف 
وس��يارة إطف��اء من وحدة تنس��يق الدعم، قبل نحو ش��هر 
ونص��ف، فبعدم��ا كان الفريق يتنق��ل بالدرج��ات الهوائية 
طوال س��نوات، بات اليوم يملك عرب��ات تمكنه من التنقل 
بش��كل أس��رع، بعدم��ا تلق��ى دعم��ًا صغيرًا من مؤسس��ة 

»مايدا« على شكل دفعة واحدة لم تكرر.
ينتظر فريق الدفاع المدني أن يتلقى دعمًا تش��غيليًا الزمًا 
للعمل في ظل ضربات النظام الجوية، لكن هذا االنتظار ال 

مكان له عند الفريق بعد كل غارة.
الفريق الذي س��اهم في إنقاذ حياة العشرات، ينتظر اقتناء 
آليات ثقيلة كالرافعات وسيارات الدفع )التركسات( وغيرها، 
كي يستطيع إنقاذ الجميع، دون أن تتكرر قصة محمد الذي 

استشهد تحت أنقاض منزله.

»ألكثر من اثنتي عشرة ساعة، استمر العمل على 
إزالة األنقاض! قصف النظام البناء بصواريخَ 
بالستية، ومحمد عالق تحت الركام! أدواتنا ال 

تساعدنا في تسريع عملية البحث والرفع... وصلنا 
إلى محمد، لكن الطفل فارق الحياة، لقد تأخرنا!«.

خالل دقائق فقط تفرغ طائرات النظام أو مدفعيته نيرانها على بيوت 
السوريين، فتحل الكارثة، ويهرع عناصر الدفاع المدني إلى المكان في 

زمن قياسي، ليبدؤوا إسعاف الجرحى وإخماد النيران وإخالء المكان، وإنقاذ 
ما يمكن إنقاذه من تحت األنقاض.

يتكرر السيناريو ذاته في مناطق كثيرة تسيطر عليها قوات المعارضة، وهو 
ما دفع باتجاه تكوين ذاتي لفرق الدفاع المدني.

وحدة اإلطفاء في عربين تخمد حريق في أحد محاصيل القمح بعد استهدافها بقذائف الهاون.

كادر الدفاع المدني في ريف دمشق يصل إلى 350 عنصر موزعين على 17 مركزًا، 9 في الغوطة الشرقية
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االآالف مهددون: الهيئات الطبية يف غوطة دم�سق
اإمكانيات ال تفي باالحتياجات

ينعكس حصار الغوطة الشرقية اليوم على 
مستوى الرعاية الطبية التي يحصل عليها 

أهلها، ويتعسر في ظله إجراء أبسط العمليات 
اإلسعافية والجراحية، أو الحصول على مجرد 

مسكن لأللم. وبين عدد محدود جدًا من 
األطباء واالختصاصيين، وشح األدوية وارتفاع 

أسعارها، يدفع المرضى الثمن كل يوم. 

وتش��هد العناية المش��ددة المركزية للغوطة الش��رقية 
الموج��ودة ضم��ن مركز دوم��ا الطبي ضغط��ًا كبيرًا في 
م��ا يتعلق بالمرضى. يتزامن مع اش��تداد عمليات قصف 
النظ��ام تبعًا ألبو عدن��ان »أحد األطباء ف��ي دوما« الذي 
يقول: »إن متوس��ط أع��داد المرضى ش��هريًا يصل إلى 

120 مريضًا ضمن المركز«. 
يعي��ش قرابة 25 مريضًا بالقص��ور الكلوي حياتهم في 
ظل تهديد دائم بتوقف العالج، لكون وحدة غسيل الكلية 
هي الوحيدة في دوما، وهي تحت إشراف المكتب الطبي 
الموحد، تتولى إجراء جلسات غسيل الكلى بشكل دوري 
لهؤالء المرضى، بعدد يصل إلى 125 جلس��ة شهريًا، إال 
أن المركز يعاني من انقطاعات متكررة لمعدات غس��يل 
الكلية، وهو ما يضطره إلى تقليل أعداد الجلس��ات لعدد 

من المرضى خالل فترة االنقطاعات. 
 يق��ول أب��و محمد وه��و أحد مرض��ى القص��ور الكلوي: 
»أعي��ش في منطقة بعيدة نوعًا م��ا عن المركز، وأزوره 
ثالث مرات ش��هريًا إلجراء جلسة الغسيل. فقدت صديقًا 
لي منذ 3 أش��هر كان مصاب��ًا بالقصور الكلوي أيضًا، لم 
تتوفر حينها المعدات إلجراء الغس��يل بالوقت المناس��ب. 
حيات��ي أيضًا في خطٍر دائ��م، يقول األطباء إن ما لديهم 

اليوم سيكفي مدة محدودة فقط«. 
وتول��ى اله��الل األحمر ف��ي دوما مؤخرًا إدخ��ال عدد من 
مع��دات غس��يل الكل��ى، ضمن قافل��ة مس��اعدات طبية 
وغذائي��ة، فيقول الطبيب أبو عدن��ان: »إن ما تم إدخاله 
م��ن قبل الهالل األحمر، وه��و مقدم من منظمة الصحة 
العالمي��ة، ج��اء ف��ي وق��تٍ كان المركز فيه على وش��ك 
اإلغالق، إال أن هذه المواد ال تكفي أكثر من ش��هر واحد 
فق��ط. نواجه حاليًا مش��كلة عدم دخ��ول الدفعة الثانية 
لمعدات غس��يل الكل��ى والتي كنا ق��د وُعِدنا بها. هناك 
صعوب��ة دائمة ف��ي تأمين المس��تلزمات الطبية الالزمة 

الستمرار العمل الطبي في الغوطة«. 
بدورهم يعمل الجراحون في الغوطة الش��رقية، وس��ط 
ظروف اس��تثنائية بس��بب كثرة أعداد اإلصابات وظروف 
الحصار. يقول أبو محمد - وهو ممرض -: »يمكث الجراح 
ف��ي كثير من األحي��ان مدة طويلة في غرف��ة العمليات، 
وقد يضط��ر إلجراء العمليات ل� 24 س��اعة متواصلة في 
أوقات اش��تداد القصف والمعارك«، وتشير أرقام المكتب 
الطب��ي الموحد في دوما إلى إجراء 1269 عملية جراحية 
خالل األش��هر الخمس��ة األولى لعام 2015م؛ أي بمعدل 

ثماني جراحات في اليوم الواحد. 
أع��داد  أن  إال  االختصاص��ات،  معظ��م  وج��ود  ورغ��م 
االختصاصيي��ن قليلة جدًا نس��بة لعدد الس��كان، وينحصر 
وج��ود اختصاص��ات كلٍّ م��ن الجراحة الصدري��ة والجراحة 
الترميمية وجراحة األوعية في دوما، بينما يوجد اختصاصي 

وحيد للجراحة العصبية في كامل مناطق الغوطة. 
من جانب آخر، يعاني أهالي الغوطة الشرقية، من انتشار 

األوبئة التي تسجل أعدادًا متزايدة من المصابين، ويشير 
المتحدث باسم المكتب الطبي الموحد في دوما إلى انتشار 
الحمى التيفية، والس��ل، إضافة إلى التهاب الكبد )ا(، وهو 
ما أكدته الهيئة الطبية العامة في الغوطة الش��رقية التي 
لفتت إلى انتش��ار الحمى التيفية والمالطية، بس��بب عدم 
وجود الكهرباء الالزمة لحفظ األطعمة ومشتقات الحليب 
ف��ي الغوط��ة، وأضافت أن هذا م��ا يبرر ازدي��اد مراجعي 
العيادة الداخلية فيها بنسبة %15 خالل شهر أيار الماضي، 

فضاًل عن العدد الكبير لمراجعي المخبر والصيدلية. 
وتعتمد جميع المراكز الطبية القائمة اليوم على معدات 
وأجهزة المستش��فيات الت��ي قصفها النظ��ام منذ ثالثة 
أع��وام، في حين تس��تمد الم��وادَّ الطبي��ة واألدويَة من 
مس��اعدات مجموعة منظمات طبي��ة تتلقاها بين الحين 
واآلخ��ر، وقد واجه��ت هذه المراك��ز خطر اس��تهدافاتها 
المتك��ررة من قبل قوات النظام، كان آخرها في ش��باط 

2015م، وراح ضحيتها طبيبان وممرض. 

تربية االأرانب يف الغوطة ال�سرقية
هل ت�سد الرمق؟

تجاوز حصار نظام األسد للغوطة الشرقية عامه الثالث، فتراجعت أعداد 
األبقار والثروة الحيوانية عموما بنسبة تجاوزت %60 حسب تقديرات 

المجالس المحلية في الغوطة. 
وبدأ نفوق األبقار بسبب الجوع واألمراض منذ أكثر من عامين، وهو ما 

دفع بالسكان والهيئات المحلية للبحث عن بدائل عن لحومها، بعدما 
تجاوز سعرها خالل شهر رمضان 3000 ليرة حسب »منظمة أسس«.

بدوره��ا بدأت هيئة اإلغاثة اإلنس��انية الدولة IHR، مش��روعًا يقوم عل��ى تربية أمات 
األرانب في مدينة دوما، ضمن مزرعة تضم 180 قفصًا مزودًا بمعالف ومشارب وبيوتًا 
لل��والدة، تح��وي بداخلها 150 من أم��ات األرانب الجاهزة للتكاث��ر، إضافة إلى 30 ذكرًا 

قادرًا على التلقيح.
وتقول الهيئة: إنها أطلقت المش��روع بالتعاون مع إدارة المجالس المحلية، في محاولة 
لتأمي��ن فراخ األرانب لس��كان الغوطة بس��عر يقل بنس��بة %40 عن س��عرها الحالي، 

وتأمين بديل مناسب للبروتين الحيواني.
ويتحدث نوار قاسم مدير المنح في »مركز بيتنا سوريا« )إحدى المنظمات الداعمة( أن 
تربي��ة األران��ب - األرانب األلمانية تحديدًا - هو أحد الحل��ول لتأمين مصادر بديلة عن 
لحوم األبقار والدجاج، »فمدة أربعين يومًا كافية لتلد أمات األرانب، إضافة إلى سهولة 

تأمين األعالف التي ال تحتاج إلى سعرات عالية، كاألعشاب البرية«.
وتخض��ع تربي��ة األرانب وضمان الحف��اظ على حياتها، لعوامل خاص��ة - كما يقول أبو 
الطي��ب )أحد األطباء البيطريين المش��رفين على المش��روع( - ولتأمي��ن ظروف تربية 
مناس��بة، ويش��ير إلى أنهم »بنوا أقفاصًا خاصة لألرانب معزولة عن األرض وبتهوية 

جيدة، إضاف��ة إلى تلقيح المواليد الجدد للحيلول��ة دون إصابتها بمرض جرب األرانب، 
الذي يؤدي إلى وفاتها بشكل مؤكد«.

ول��م يدخ��ل المش��روع مرحلة التوزيع بع��د، إال أن عددًا من س��كان مدين��ة دوما قالوا 
لس��وريتنا: إنهم ال ينتظرون منه الكثير، فيقول أبو إس��كندر )25 عامًا( أنه س��مع عن 
مش��روع األران��ب منذ عدة أش��هر وإلى اليوم لم ي��رَ أرنبًا واحدًا، ويضي��ف: »مللنا من 

األخبار التي ال تشبع«.
أم��ا أم محم��د - وهي أم ألربعة أطف��ال - فتقول: »إن كانت األران��ب للبيع فما الفائدة 
منها؟ نحن ال نس��تطيع ش��راء البرغل حتى نش��تري اللحمة«!، إال أن المشروع يبقى - 
حسب الناشط اإلعالمي تيم السيوفي - »خطوة جيدة على أمل أن تستمر وال تجهض 
ككثي��ر من المش��اريع البديلة األخرى، كمش��اريع الطاقة أو الزراع��ات البديلة التي لم 

تغير من الوضع المعيشي شيء حتى اليوم«.

يعاني أهالي الغوطة الشرقية، من انتشار األوبئة التي تسجل أعدادًا متزايدة من المصابين

تربية األرانب أحد الحلول لتأمين مصادر بديلة عن لحوم األبقار والدجاج
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ا�ستطالع راأي

فار�س، 25 �سنة، عربني:
المجلس منظم جدًا وال يمكن ألحد أن يصدق 
كيف تم إنشاء كل هذه المكاتب من ال شيء 

وفي ظل الحصار والقصف. على معارضة 
الخارج أن تخجل من نفسها وأن تنظر لهذه 

المجالس والتجارب الرائدة وتدعمها بكل ما لديها 
من امكانيات ألنها فعال نواة للدولة السورية 

الحقيقية بعد سقوط النظام. 

اأبو مو�سى، 60 عامًا، والد لثالث �سهداء، دوما:
لما بشوف وجوه شباب مكتب الخدمات بدوما 

عم يشتغلو بتنضيف الشوارع أو يبخوها لمنع 
الحشرات واألمراض، قلبي من جوا بيفرفح، 

يا عمو الغوطة رح ترجع تعمر، اهلل يوفقن 
ويحميون. 

اأبو علي، 38 عامًا، مقاتل يف اجلي�س احلر، 
ال�سيفونية:

إخواننا في المجلس المحلي لمدينة دوما ال نرى 
منهم سوى الخير والعطاء، وننتظر توحيد الجهود 

في المؤسسات الفاعلة بالمدينة. 

اأبو بالل، 56 عامًا، القابون:
25 ألف بالقابون ونواحيها، وكلن أوضاعتن 

تعبانة، والغال مو تارك لحدا لقمة، الناس يلي عم 
تقدر عليه عم تعملو بس مو طالع بإيدها أكتر.

اأبو خالد، دوما:
قبل أسبوعين كنت بدائرة النفوس بالمجلس 

المحلي بدي سجل مولود ابن أخي استشهد قبل 
شهرين، ما شاء اهلل عليهم، يا أخي لما تشوف هدول 

الناس بيزرع فينا األمل وبتخلينا نشوف بكرا أحلى. 

اأبو الرباء، 35 عامًا، �سقبا:
ليش عم تغطوا أخبار المجالس؟ شو إلكن 

مصلحة معن؟ ومين عم يدعمكن؟

�سعيد، 28 عاما، كفر بطنا:
في كتير شغالت منيحة بالمجالس بشكل عام، 

وفي أفكار حلوة لبناء سورية وإلعادة إعمار 
الغوطة، بس بدها دعم ألن رواتب الموظفين ما 

عم يقدروا يأمنوها متل الناس. 

املجل�س املحلي يف القابون: 
جهود كبرية رغم احل�سار

جمموعة احلياة للتنمية يف حي القابون

بعد هجمة النظام الشرسة على حي القابون 
وفرضه حصارًا عليه قبل عامين، عملت جهود 

فردية على إدارة شؤونه المدنية، ليتم االتفاق 
الحقًا، على تأسيس مجلس محلي في أيلول 

2014م. 
ويق��ول رئيس المجلس المحلي في ح��يِّ القابون »أبو 
عل��ي« لس��وريتنا: إن المجل��س يضم كف��اءات علمية، 
ويتأل��ف من ع��دة مكاتب، ه��ي، مكتب اإلغاث��ة، ويعنى 
بش��ؤون إغاث��ة المدنيي��ن القاطني��ن من أهال��ي الحي 
والضيوف من األحياء المج��اورة وأهالي الغوطة، ويوفر 
لهم قدر استطاعته المواد الغذائية وحليب األطفال، إلى 

جانب تأمين المساعدة للعائالت الفقيرة والمعدمة. 
مكتب اإلس��عاف، الذي يعمل على مدار الساعة إلسعاف 
إل��ى  وإيصاله��م  وتخديمه��م  المصابي��ن،  الجرح��ى 
المستش��فى من أج��ل المراجعات، ومكت��ب الدفن، الذي 

يقوم بتخديم المقبرة وتجهيزها وتسجيل الوفيات. 
وتعمل الورش��ة الصحي��ة، على إصالح وتخديم ش��بكة 
المياه في الحي، بينما تعمل ورشة طوارئ الكهرباء على 
إصالح وتمديد شبكات الكهرباء المنخفضة والمتوسطة 

التوتر. 
أمَّ��ا مكتب الدف��اع، فيحتاج مكتب إخ��الء ومركز إطفاء، 
وكان يض��م ورش��ة أعمال النظافة، وبس��بب عدم توفر 

الدعم الكافي قامت مؤسسة حياة بتبني الورشة. 
يضاف إلى ذلك، مكتب اإلحصاء، ومهمته إحصاء س��كان 
الحي والش��هداء واأليتام، كما تض��م المجالس المحلية 
أيضًا، مكتبًا طبيًا وآخر تعليميًا، ومؤسس��ة حياة تتكفل 
بمهام هذي��ن المكتبين على أكمل وج��ه، ويأتي الدعم 

المادي من الحكومة المؤقت��ة والجمعيات اإلغاثية ولكن 
هذا الدعم ال يكفي لتأمين متطلبات الحي. 

ذ  ويذكر »أبو علي« أن المجلس المحلي في القابون، ينفِّ
مشاريع عديدة، بينها مشروع شبكة المياه، ويقوم على 
مد ش��بكة مياه آبار لتغطي��ة الحي، ومش��روع حيواني، 
يضم أبقارًا ودجاجًا، وهو مشروع تنموي يؤمِّن الحليب 

للحي، وفي طور اإلنشاء لتأمين البيض أيضًا. 
ويخ��دم المجلس المحل��ي - وَْفق تصريح رئيس��ه - ما 
يق��ارب 20 أل��ف نس��مة، يتعاون��ون مع��ه بش��كل جيد، 
لمعرفته��م ظروف العم��ل وصعوباته الكثي��رة، وأهمها 
نقص الدعم الم��ادي لمكاتب المجلس، وصعوبة تأمين 
مواد ومس��تلزمات العمل، نتيجة الحصار الذي يخضع له 
الح��ي، بينما يص��ل عدد العاملين ف��ي المجلس إلى 60 

عاماًل. 

إصالح ش��بكات الكهرباء إحدى مهام المجلس المحلي في القابون

ه��ي مجموعة غير ربحي��ة ال تتبع ألي جهة سياس��ية أو 
عسكرية أو مناطقية. وهي عدد من الشباب والناشطين 
والذي��ن يعملون بدعم ومس��اندة م��ن المجتمع المحلي 
وبعض المنظمات ذات الطابع اإلنس��اني، ويهدفون أواًل 
وأخي��رًا للعمل م��ن أجل اإلنس��ان، ومن أجل مس��تقبل 

سوريا. 
تأسس��ت مجموعة الحي��اة للتنمية في ح��ي القابون في 
منتصف العام 2012 خالل ظروف حرب عصيبة وحصار 
ش��به مطبق على مناطق ريف دمشق، وذلك عن طريق 
عدد من الشباب والناشطين الذين عملوا واهتموا بشكل 

أساسي باألمور الطبية والتعليمية. 
وكان��ت البداي��ة على ش��كل عم��ل فردي دون تأس��يس 
مجموعة بش��كل معل��ن، حيث تم العمل على تأس��يس 
مش��فى ميداني في الحي لعالج جرح��ى الحرب، ومعهد 

لتعليم األطفال المنقطعين عن الدراسة بسبب الحصار 
والنزوح. 

ب��دأت المجموع��ة تتوس��ع ف��ي أواخ��ر الع��ام 2013 مع 
ازدي��اد مش��اريعها وع��دد العاملين فيه��ا، واليوم تعمل 
بش��كل أساسي في حي القابون وتخدم عدد من األحياء 

المجاورة مثل برزة وتشرين وحرستا الغربية.
تق��وم المجموع��ة بدع��م كل من مش��فى الحي��اة الذي 
يتضمن مش��فى للعملي��ات الجراحية ومش��فى للتوليد 
ومشفى للجراحة العينية وعيادة أسنان ومخبر ومجموعة 
عيادات ش��املة، ومدرس��ة الحياة التي تقوم على تعليم 
مئات الطالب ف��ي كافة المراحل الدراس��ية، إضافة إلى 
بعض المشاريع التشغيلية واإلغاثية التي تهدف لتأمين 

مواد غذائية أساسية لعدد من أهالي المنطقة. 

يضم مش��فى الحياة مشفى للعمليات الجراحية ومشفى للتوليد ومش��فى للجراحة العينية وعيادة أسنان ومخبر ومجموعة عيادات شاملة
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تأس��س تجم��ع مراكز نبع الحي��اة في مطلع ع��ام 2013م، 
وافتتح المركز األول في مس��رابا، التي افتقرت إلى وجود أي 
مدرس��ة، بينما وصل عدد المراكز اليوم إلى خمسة، تتوزع 

في دوما، والريحان، والشوفونية، ومسرابا. 
تُعن��ى ه��ذه المراك��ز باألطف��ال والس��يدات، إضاف��ة إلى 
المش��اريع الزراعي��ة، ويق��ول مج��د الدي��ك أحد مؤسس��ي 
المش��روع: إن المركز الواحد يس��تقبل م��ن 200 إلى 250 
طف��ًا في منطق��ة تضم أكثر من 850 أل��ف مدني محاصر، 

بينهم حوالي 250 ألف طفل. 
ويشرح: »تستقبل المراكز حوالي ألف طفل كل ثاثة أشهر، 
والرق��م يتج��دد بع��د انتهاء الم��دة، التي تتضم��ن التعلم 
م��ن خال اللعب والدعم النفس��ي، ومع نهاي��ة كل تدريب 
أو مش��روع، نق��دم للطفل المش��ارك بع��ض األدوات التي 
تمكن��ه من تطبيق ما تعلمه في منزله، مثل أدوات النظافة 
الشخصية في ختام أس��بوع صحي توعوي مثًا، بينما نفرد 

مساحة للدعم النفسي والصحي لمرتادي المراكز«. 
الطريق��ة غي��ر التقليدية في التعلي��م - أي التعلم من خال 
اللعب - تتم من خال مدرس��ين ومش��رفين تلق��وا تدريبًا 
خاصًا خال عامين ونصف، فضًا عن أن نسبة كبيرة منهم، 

مدرسون وتربويون سابقون. 
يتاب��ع المركز مش��اريع الدعم النفس��ي لألطف��ال، فيوضح 
الديك أّن المركز يقدم جلسات دورية خاصة بالعائات، كي 
تتمك��ن من التعامل مع الطفل بش��كل يتوافق مع ما تلقاه 
في المرك��ز بعد انتهاء فت��رة وجوده هناك، ويش��مل ذلك 
حت��ى التدريب على تجهيز الوجبات الغذائية الخاصة بصحة 
الطفل النفس��ية، كم��ا خُصِّص مركزان لتقدي��م التدريب 

المهني ل� 300 سيدة يتجددن كل شهرين ونصف. 
ويعمل المركز مع النس��اء السوريات، ويقدم دورات في عدة 
مهن منها »تصفيف الش��عر، وصيانة الحاس��ب، والحياكة، 
واللغتي��ن العربي��ة واإلنكليزي��ة«. يقول الديك: إن األس��ر 
تفضل دورات اإلس��عاف األولي، لما لها من دور في حياتهم 

اليومية في مناطق ريف دمش��ق، ويتابع: »معظم السيدات 
فق��دن دورهن كرب��ات منازل؛ ف��ا م��واد وال محروقات وال 
كهرباء أو موارد في المنازل، النساء تحتاج للتعلم والتدريب، 
كي تس��تمر في العمل واإلنتاج. كثير من الس��كان شاهدوا 
مصابين يقع��ون أمامهم، لذلك هناك تفضيل لدروات مثل 
اإلس��عاف األولي، عمومًا نحن نستطلع اآلراء حول المشاريع 
التي يجب أن نقدمها للعائات والسيدات، في الغالب القرار 
بن��وع التدريب الجدي��د يتم عبر نتائج االس��تطاعات، التي 
تق��ول أيضًا إن األهالي يرغبون ب��أال تكون الدروة أو المدة 
التي تستقبل فيها المراكز الطفل ثاثة أشهر بل تمتد عامًا 

كامًا، لكن هذا غير متاح لنا حاليًا«. 
فترة التدريب وما يمكن أن تقدمه مراكز نبع الحياة، ترتبط 
بتلقي التمويل والدعم الازم من جهات إنسانية، هذا الدعم 
ال يزال غير كاف لتأمين كل احتياجات الس��كان أطفااًل ونساًء 
في مناطق ال تقدم الحي��اة الطبيعية، بينما يملك القائمون 
على المراكز ش��رطًا واحدًا لتلق��ي أي تمويل، وهو أال يفرض 
عليهم أو على المستفيدين أي فكر سياسي أو أيديولوجي. 

حق��ق المرك��ز بعض النجاح ف��ي حاالت كثي��رة، عانى منها 
األطفال نتيجة ما عاش��وه وعرفوه في مناطق تش��هد نزاعًا 
عس��كريًا، ويذكر المتحدّث: »في حاالت التبول غير اإلرادي، 
وضعف النط��ق، والعنف ل��دى األطفال، ش��اهدنا كثيرًا من 

حاالت التقدم والتغلب على المشكلة النفسية العضوية«. 
يه��دف القائم��ون عل��ى المش��روع برمت��ه إل��ى أن يكون 
مس��تدامًا، حت��ى اللحظة التي يقوم فيه��ا المجتمع المحلي 
ب��إدارة المش��روع بنفس��ه، ويع��ول »الديك« عل��ى القبول 
الشعبي للمراكز التي ال تتبع أي جهة، فهي ال تزال مستقلة 
ال تتبنى فكرًا سياس��يًا أو أيديولوجيًا معينًا، وتؤمن للسكان 
اليوم في أدنى المس��تويات، مراكز آمنة بعيدة عن المعارك 
واالش��تباكات وعمليات القصف، ه��ذا يظهر من خال أبنية 
المرك��ز الت��ي تقع في أقبي��ة مجهزة باالتص��االت ومعدات 

اإلسعاف األولية لحاالت الطوارئ. 

 »نبع احلياة«: خم�س مراكز خلدمة
الغوطة يف  مدين  األف   850

لم يختلط معاذ »7 سنوات« مع أقرانه في مركز نبع الحياة للطفولة بمدينة دوما، كان يفضل 
اللهو واللعب وحيدًا، وفي وقت الغارات يركض مسرعًا إلى مكان سقوط القذيفة دون أن يحسب 

العواقب، أو يشعر بالخوف، كان يعاني من تبعات نفسية ناتجة عما يعيشه األطفال في بالد 
تشهد عمليات عسكرية، ومع الوقت عاد معاذ إلى السلوك الطبيعي نسبيًا، بعد ثالثة أشهر على 

وجوده في المركز. 
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هيك �سمعنا
ِجي��رار »مهضوم«، بت��ول مصطنعة، هذا هو 
االنطباع األول عن الحلق��ة األولى من برنامج 
»ش��لي بنَّاء« المصور التي بث��ت يوم األربعاء 
الماض��ي، رغ��م أن الحلقة في الس��ياق العام 
أتت فوق التوقعات؛ فعادة ما يكون )الستاند أب( كوميدي 
السوري قليل اإلضحاك، نجحت الحلقة في جعلي ابتسم، 
وه��ذا - واهلل - لجي��د، لكني ل��م أفهم بت��ول التي كانت 
تنتقد الدراما في رمضان وتصفها باإلكثار من »العري«، 
ه��ل انتبه��ت يا بت��ول لما ترتدين��ه؟ هل ه��ذه بلوزة أم 
تيش��يرت أم خرق��ة، أو اإلضاءة قاتلة في األس��تديو؟ ثم 
لماذا استخدمت كل تعابير الوجه تلك في مشهد اغتصاب 
جيرار؟ كان يكفي التلميح، عمومًا مبروك »أنكن طلعتوا 

على التلفزيون«.
 • • •

اكتشفنا مؤخرًا محطة إذاعية اسمها سوريات، 
االكتش��اف جاء إثر احتف��ال المحطة التي تبث 
من دمش��ق عبر اإلنترنت، بمرور س��تة أشهر 
على انطالقها. وفي تقرير خاص عن »الحدث التاريخي« 
أطل��ت مدي��رة الراديو تش��رح لنا م��دى تعلقه��ا باإلذاعة 
ووصفته��ا بأنه��ا »ابني«! حس��نًا وطيب، لك��ن أن تقول 
المدي��رة أنه��ا ق��ررت إطالق رادي��و »صوت��ي« فهذا كان 
مهواًل! يا أختي ال يوجد راديو مقروء أو مرئي، راديو يعني 
صوت��ي حكمًا، تس��قط الصف��ة المضافة ألنه��ا بديهية! 
نسينا ذلك لنستمع في التقرير ذاته إلى معدة تقول إنها 
كتبت كثيرًا في الصحافة المقروءة واإللكترونية، يا أختي 
أنت أيضًا، هل سترس��مين في الصحافة اإللكترونية، أم 
س��تطبخين على الورق مثاًل؟ كان ذلك اليوم األخير الذي 

نستمع فيه لسوريات. 
 • • •

في برنامج بع��دك على بالي من راديو روزنة 
كمي��ة مذهل��ة من النك��د، على األق��ل هذا ما 
ظهر في الحلقة األخيرة من البرنامج، الراعي 
- وهو اس��م مقدم البرنامج - فنان في جعلنا 
نفك��ر ف��ي االنتح��ار، يس��اعده المخ��رج الذي يس��تخدم 
الصدى مع الص��وت، تَرَف المغتربين واضح في الحلقة: 
»ش��و ناوي تعمل...؟ شو ناوي تعمل...؟ شو ناوي؟« على 
األغلب أنوي االنتحار، أنت تشبه مارك حين يسألني على 

الفيس بوك: »ماذا يخطر في بالك؟« بارك اهلل بكم.

هيك رح ن�سمع
»ال��رادار« ق��راءة اس��تراتيجة ف��ي المعرك��ة 
الممتدة من سورية إلى لبنان والعراق، تطورات 
المعارك وثغرات الجيوش والميليش��ات، قراءة 
عسكرية يقدمها هشام خريسات يوميًا الثانية ظهرًا عبر 

راديو أورينت.

 • • •
»طربي��ات حلبي��ة« برنام��ج يعن��ى بالط��رب 
الحلب��ي والت��راث األصي��ل لمدين��ة الش��هباء، 
ويس��تعرض مس��يرة الحياة الفنية لمطربيها 
في دوحة الش��هباء األصيلة يومَ��ي األحد والخميس عبر 

راديو حارة.
 • • •

»أن��ا بق��در« برنام��ج تنم��وي يق��دم أف��كارًا 
تس��اعد على تطور المجتمع في زاويا متعددة، 
ويع��رض البرنام��ج آراًء لس��وريين من خالل 
اس��تطالع لل��رأي، إعداد صف��اء التميم��ي، تقديم يحيى 

صطيف، يوميًا في رمضان عبر راديو روح.

علي حيدر، الرجل املده�س

ل��م يكن رئيس الحزب القومي الس��وري علي حيدر أحدًا 
قب��ل الث��ورة في الب��الد، كان وال يزال متنق��اًل بين لبنان 
وس��ورية حيث ينشط حزبه الش��امي بين البلدين، يدير 
الجناح المنش��ق عن األخ��ر الذي ينضوي في ما يس��مى 
الجبه��ة الوطنية التقدمية، حيدر حتى أول أش��هر الثورة، 
كان ش��به منس��ي، إلى أن خرج على وسائل إعالم تابعة 
للنظام، ثم استش��هد ابنه اس��ماعيل، وتحالف مع رئيس 
حزب اإلرادة الش��عبية قدري جميل، ليحمل الحقًا حقيبة 
وزارية اقترحتها كتلته في "مجلس الش��عب"، المصالحة 

الوطنية. 
دم��ٌث، لبقٌ، دبلوماس��ي، أنيق، كثي��ر المصطلحات أثناء 
الحدي��ث، انطباع أول تش��كله عن الرج��ل الذي يعود في 
أصوله إلى الس��لمية بريف حماة، طبيب بش��ري، طال ما 
حافظ على مس��افة من النظام، تبقيه قريبًا منه وبعيدًا 
عنه في الوقت ذاته، ظهر كرجل س��الم حين أراد النظام 
أن يسوِّق للمصالحات، وكرجل ملتزم بكل تقاليد العمل 
ال��وزاري حين كان النظام يصر على ما يس��ميه الحس��م 
العس��كري قبل ما يسمى الحل السياس��ي، رغم قناعته 

بأن السياسي يجب أن يسبق العسكري. 
ش��تم آالف الم��رات من معس��كر الموالين ف��ي صفحات 
التواص��ل االجتماع��ي، وذك��ر اس��مه من قبله��م مع كل 
خس��ارة عس��كرية كب��رى لحقت بالنظ��ام، متهَم��ًا بأنه 
س��اعد "المس��لحين" بالعفو أو إطالق الس��راح أو العودة 
"لحضن الوطن"، اس��تقبل في طرطوس كفاتح في عدة 
مؤتم��رات، ترافق��ه قوات عس��كرية نظامي��ة تحميه من 
لجانها الشعبية الهائجة، هو أكثر من تتجرأ عليه مذيعات 
إعالم النظام، فينلنه باألس��ئلة ويحملنه المسؤولية عن 
حال البالد، ويقاطعن��ه ويحرجنه، بينما تنكره المعارضة 

وال تراه بعيدًا أبدًا عن النظام وأمنه. 

ال�سمت بعد اإ�سماعيل:
ل��م يب��كِ أبدًا ي��وم استش��هاد إس��ماعيل، كان يرد على 
االتص��االت التي ت��رده تلك الليلة، كرجل ل��م يعرف بعد 
أن ابن��ه قض��ى، يفاجئ المتصل ال��ذي يتلعثم ثم يقدم 
الع��زاء، يب��ادر حي��در بطل��ب المبارك��ة، مع نب��رة صوت 
المبتس��م الراضي، بارك لي يقول للمتصل، ال كأب فقد 

بكره، بل كرجل حقق إنجازًا غير مسبوق. 
في الش��رق يبادر الرجال لذلك، يبادرونك بالبسمة حين 
يسقط االبن ش��هيدًا، ال لبس في قاتله وصوته وسالحه 
ع��ادة، لكنها كانت الحادية عش��رة لياًل، الب��الد فيها أمن 
وجيش منتش��ر في كل ركن، وفيها قلة من المعارضين 
حملوا الس��الح، الطرق الرئيسية - كالتي استشهد عليها 
إسماعيل - ال تزال تحت سيطرة كاملة من أجهزة النظام، 
كي��ف يكون حيدر متأكدًا من هوية القاتل؟ الس��يارة هي 
الدليل، أجاب حيدر حين سأل السؤال بلطف: كان يستقل 

سيارتي الشخصية، ظنوه أنا، فقتلوه. 
حت��ى الي��وم لم تس��جل المعارضة وال الكتائ��ب وال حتى 

الجماعات اإلرهابية استهداف أي شخصية من ذات القيمة 
بشكل مماثل، حتى خلية األزمة كانت حادثة فردية تدور 
حولها آالف الش��كوك في هوي��ة منفذها، ثم إن حيدر لم 
يكن عدوًا واضحًا بعد، بالكاد كان ينوي الترشح النتخابات 
مجلس الش��عب، ويرفع الالءات بوجه المعارضة والنظام 

كل حسب ما يرى، فلماذا يكون هدفًا؟ 
ال يزال السؤال مؤلمًا وبال إجابة، هل حقًا يبيع أب دم ابنه 
لقاتله ويصمت؟ هل علم حيدر بأن النظام قتل إسماعيل 
فتقبل التهاني؟ هل س��ورية التي ي��رى حيدر نجاتها مما 
هي فيه بطريقة يظن أنها ناجعة، تستوجب تضحية من 
ه��ذا الن��وع؟ ال بد أن حي��در متأكد من أن قاتل إس��ماعيل 
ال يم��ت للنظام ب��أي صلة، هكذا يقول المنطق البش��ري 
السليم، من الصعب أن ال يزوره إسماعيل كل ليلة معاتبًا، 

إذا كان قاتله النظام الذي بات األب جزء أصياًل منه. 

ال�سمت بعد جميل:
ف��ي نهاي��ة ع��ام 2013م، غادر ق��دري جميل ال��ذي كان 
النائ��ب االقتص��ادي في مجلس ال��وزراء دمش��ق باتجاه 
موس��كو، قب��ل أن يعل��ن النظام أن��ه أقاله م��ن منصبه 
قبل س��اعات من س��فره، تلقى علي حيدر الخبر بالتأكيد 
على أن جميل عائد إلى دمش��ق بعد أسابيع طالت وباتت 
أش��هرًا! م��ا لبث حيدر أن عاد لصمت��ه إزاء جميل، قبل أن 
تنهار الجبهة الشعبية التي تضم حزبيهما وأحزابًا أخرى، 
ويعل��ن مقرب��ون من حيدر أن حزبه ي��درس االندماج مع 
ش��قيقه في الوطنية التقدمية بعد س��نوات من الفرقة، 
س��اهم في ذلك طارق أحمد، الحمصي الذي كان يشغل 
منفذية االقتصاد في الحزب، والذي كان انشق عن حيدر 
وانضم لحزب الجبهة الوطنية التقدمة، بينما رفض حيدر 
أن يتس��لم أي حقيبة وزارية غير التي أسس��ها ألنه ليس 

تكنو قراطًا، بل سياسيًا أواًل تهمه الحقيبة السياسية. 

ال جواب!
قبل أش��هر من اليوم، قال حيدر إن ع��دد المعتقلين لدى 
النظام ال يتجاوز عشرة آالف، عرَّف المعتقلين بأنهم من 
حملوا الس��الح ضد الدولة، ومن تورطوا في أعمال عنف، 
بينما الحظ ف��ي الحديث ذاته أن هناك بعض المعتقلين 
السياس��يين في معتقالت النظام، حاث��ًا إياه على إطالق 
سراحهم، قبل أن يعتبر أن من يقضي في المعتقل، يموت 
لوضع صحي وليس نتيج��ة أليٍّ من أنواع التعذيب! أصر 
حي��در على ذلك، فال تعذيب ف��ي المعتقالت، ختم الرجل 
الحديث في مكتبه بمش��روع دمر، بالكثير من االبتس��ام 
واله��دوء والترحاب، بعد أن يغل��ق باب المكتب، يقلب كل 
الكتب الرس��مية التي أرسلها لمكتب األمن القومي سائاًل 
عن أس��ماء معتقلين ومفقودين، ينظر للفاكس الذي ال 
يأتيه بجواب، يعزي نفس��ه "قانوني��ًا يمتلك مكتب األمن 
القومي الحق في عدم اإلجابة على الكتب الرس��مية، في 

حال كان هناك ما يمس األمن القومي للبالد".

عامر محمد
انتشر الخبر، “فارق المعارض السوري عدي رجب الحياة تحت التعذيب على يد عناصر من قوات األمن السورية، 
بعــد وعود من وزيــر المصالحة الوطنية في حكومة النظام علي حيدر، بأنه لن يتعرض للمســاءلة من قبل 
ســلطات النظام، وعقب وصوله إلى األراضي الســورية بنحو شــهرين، اعتقلته أجهزة المخابرات العسكرية 
في طرطوس، ونقل بعد 8 أيام من االعتقال إلى المشفى ليفارق الحياة على إثرها” صمت الوزير ولم يعلق.
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قياسًا على قطعية العبودية في مقولة المفكر 
السوري الراحل إلياس مرقص )في الديمقراطية: أن 
تعطي الحقوق كاملة لكل الناس في مجتمع وتحرم 
%1 منهم بنسبة %1 من هذه الحقوق، فإن الحقوق 

كلها مهددة وبسرعة والكل يصبح عبيد( فإننا 
كسوريين ومنذ عقود االستبداد كنا نمارس حرفة 

العبودية بحق انفسنا وبحق اشقاؤنا في الوطن 
عندما نصمت عن سلب حقوق بعض منا ولو بنسبة 

%1 فكيف بسلبهم جنسيتهم السورية؟
جريمة المكتومين من السوريين االكراد، جريمة 

وطنية موصوفة بحق سورية وبحق كل السوريين 
ويتحمل مسؤولية هذه الجريمة كل القيادات 

السياسية منذ صدور مرسوم الجنسية الصادر 
بالمرسوم التشريعي 67 في 31 / 11 / 1961 

واإلحصاء السكاني الذي أجري عام 1962 الذي سبّب 
مشكلة مزمنة تعرف بأجانب الحسكة، حيث استثني 

عشرات اآلالف من الجنسية السورية، مرورًا بالمرسوم 
التشريعي رقم 276 تاريخ 24 / 11 / 1969 إبان 

الحكم البعثي وفي دستور 1973 الذي اصدره حافظ 
األسد وتقع عليهم تهمة خيانة االمانة الوطنية وهذا 

حقيقي ومنطقي ولكن ألم تكن هناك مسؤولية 
مباشرة على كل مواطن سوري منذ ذاك الزمان األغبر 

وحتى ما قبل قيام الثورة السورية في 2011؟؟
ال شك أن لألنظمة االستبدادية كل المصلحة في 

السيطرة والتحكم بتوازنات اثنية ودينية وطائفية 
ومذهبية لكل الفئات االجتماعية التي تسيطر عليها 

رغم إدعاءاتها بأنها نظم ديمقراطية وعلمانية 
وحامية للتنوع بينما في الحقيقة هي تحافظ على 

صمامات الصراعات بينها مستبقية لها كنوع من 
الحفاظ على كيانها كسلطة وال تتوانى عن التدخل 
بكل قوتها األمنية والعسكرية في الوقت المناسب 

لتطيح بكل ما يهدد ذاك الكيان بحجج الحفاظ 
على الوطن مستخدمًة أدواتها الرخيصة من إعالم 
ومنظرين وأجهزة امنية لتبرير العنف والقهر الذي 

تمارسه. 
لنقف كمواطنين سوريين ولو لمرة واحدة وبعد قيام 

ثورة وطنية شعبية لم تنطفئ نارها بعد، لنقف أمام 
مرآة انفسنا لنحاسبها على صمتنا أمام قهر السلطة 

البعثية ثم األسدية لشعبنا الكردي منذ المراسيم 
العنصرية تجاههم والتي بالنتيجة أدت لصمتنا عن 
مجازر أحداث القامشلي في آذار 2004 كما سبقتها 

صمتنا عن مجازر الثمانينيات. 
و أمام مرآة ذواتنا علينا أن نفكر بشكل عقالني 

بما حدث ويحدث في المناطق التي يشكل المكون 
السوري الكردي نسبة اجتماعية وازنة ولنستذكر 

مظاهرات القامشلي وعفرين والحسكة وركن 
الدين ومنطقة األكراد بدمشق وكيف استدرك 

النظام انضمامهم للثورة السورية بأن أصدر 
المرسوم التشريعي رقم 49 القاضي بمنح 

المسجلين في سجالت أجانب الحسكة الجنسية 
العربية السورية وعمل على تشكيل ميليشيات 
كردية مسلحة بأسماء متعددة لتحقيق انفصال 
السوريين االكراد عن الثورة السورية والتلويح 

بفكرة الكيان الكردي الذي يتمدد من شمال العراق 
باتجاه سورية تالقت معه في منتصف الطريق 

النزعات العنصرية الشوفينية العربية للكثير من 
المعارضين السوريين وتكويناتهم السياسية 

لتتحول لفوبيا مع سيطرة التطرف على مناطق 
التنوع القومي العربي الكردي اآلشوري التركماني 

في شمال وشمال شرق سورية. 
على واقع األرض الحالية، تعتبر القوات المسلحة 

الكردية هي أكثر القوات تنظيمًا وعماًل تحت مظلة 
سياسية موحدة بالمجمل، بينما بقيت القوات 

المعارضة المسلحة التي تقاتل النظام في تلك 
المناطق، مشرزمة عفوية العمل وليست لها مظلة 

سياسية ناهيك عن اجندات إقصائية من اسالم 
متطرف واجندات عنصرية وطائفية غير وطنية 

وأخرى تحت قيادة اجنبية، بينما استفادت التنظيمات 
المسلحة الكردية من التعاطف الدولي لتاريخها 

ولحاجة التحالف الدولي لحلفاء على األرض 
يجنبوهم فاتورة التدخل المباشر بقوات مشاة، 

حتى الوقت الحاليً. 

بينما تتعامل التنظيمات 
العسكرية الكردية بعقالنية 

وباستراتيجية ذكية، رغم 
عدم وضوح الرؤية النهائية 

لها ودخول اجندات انفصالية 
على الخط، تبقى العنصرية 

والتطرف واالقصاء خطاب 
معظم التنظيمات العسكرية 
المعارضة السورية المنفلتة 
هنا وهناك دون العمل على 

قيام جيش وطني بعقيدة 
وطنية خالصة وبقيادة عسكرية محترفة تقر بأجندة 

وطنية وتتعهد بالحفاظ على الوطن وعلى حيوات 
وارزاق السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم 

وبالنأي عن السياسة بعد تحقيق التحرير واسقاط 
النظام األسدي. 

كيف للسوري الكردي أن يثق بمن يعده باالقصاء مرة 
ثانية وبدولة تميز بين مواطنيها على اساس أنه ذكر، 

عربي، مسلم، سني كمواطن درجة أولى بعد عقود من 
قهر انظمة مارست ذاك التمييز بكل وقاحة وتجبر؟؟

و كيف للسوري العربي أو التركماني أن يثق 
بممارسات بعض التنظيمات الكردية المسلحة 

لعلميات تهجير وحرق للبيوت لتغير الطبيعة 
الديموغرافية لمناطق تنوع تاريخي بين الجميع؟؟ 

حسب ما يرد من أخبار. 
لن يحمي السوريين سوى انفسهم وليس ألي دولة 
اقليمية أو غربية )ال امريكا وال روسيا وال فرنسا وال 

اسرائيل وال تركيا وال السعودية وال الخليج وال ايران 
وال األردن وال العراق وال حتى أوجالن أو بارزاني( 

مصلحة في استعادة السوريين روح ومبادئ الثورة 
الوطنية طالما أنها ترى فيها مصلحة في تدخالتها 

وفي تصفية حساباتها ضد بعضها. 
كل الحروب العرقية والدينية والطائفية في تاريخ 

الشعوب بدأت بفقدان الثقة وبممارسات التمييز 
واالقصاء والتصفية والتهجير وستبقى تحت رماد 

االيام لتظهر نارًا تحرق الجميع ولو بعد عقود وعقود، 
بينما الضمانة الوحيدة للجميع افرادًا ومجموعات هو 

الخطاب الوطني والراية الوطنية والعمل الوطني 
لبناء اجندة يتفق عليها الجميع وتحقق مصالحهم 
وهي دولة المواطنة والحريات والعدالة، حيث كل 

الرايات وكل االنتماءات وكل الثقافات مصانة ومحمية 
بدساتير وطنية مدنية ولكن تحت راية وطن واحد 

وانتماء واحد هو االنتماء السوري. 

دولة املواطنة و�سمانة االنتماء
السوريون محكومون باألمل، ربما 
كان لهذه الجملة المؤلفة من ثالث 

كلمات، نصيب كبير في حياة كل 
مواطني سورية. المسرحيُّ الراحل 
سعد اهلل ونوس )1941 - 1997م( 

كان يعي حينها مدى تطابق ما قاله 
مع الحالة النفسية واالجتماعية 
للمجتمع السوري برمته أفرادًا 
ومؤسسات. بعد فترة االنتداب 

الفرنسي على سورية، وقبلها حكم 
السالطين والباشوات العثمانيين، 

دخلت سورية مرحلة جديدة؛ مرحلة بناء الوطن، لذا تم 
تفعيل دور البرلمان بشكل أكبر وبدأت الحركة السياسية 

والشخصيات الوطنية آنذاك تلعب دورًا بارزًا في بناء مجتمع 
منهك من االستعمار.

غاب الشكل الطبيعي لالستعمار المتمثل بالوجود العسكري 
ذ كل شيء، إال أن الرواسب بقيت إلى  والسلطة التي تنفِّ

يومنا هذا؛ الرواسب التي عملت الدولة المنتدبة وتلك 
الدول التي لديها مطامع ومصالح في سورية والمنطقة 

على تشكليها قبيل خروجها. الحكومات التي جاءت في عهد 
ما بعد )جالء المستعمر(، لم تكن قادرة على االندماج مع 
عقل الجمهورية حديثة النشوء، رغم وجود الرواد الذين 

كان لهم الفضل في نقل العلوم والمعارف إلى مجتمع 
الجمهورية الجديدة، كذلك ترجمة الكتب إلى اللغة العربية، 

إال أن الفكر الحر لم يتبلور لدى اإلنسان الفرد، فكانت 
صورة الديكتاتور هي األوضح في المشهد السياسي وحتى 

الفكري والمعرفي. بدأت سلسلة االنقالبات العسكرية، 
وبدأ معها االبتعاد عن الجو الديمقراطي الذي كان سائدًا 

مع هامش جيد من الحرية، وتمَّ في ما بعد حظر كثير من 
الحركات السياسية، وزُجَّ بالمئات من المثقفين وطالب 

الجامعة والكتاب وغيرهم في السجون، بتهم كانت تعلن 
عنها الحكومة التي تأسست على يد من قام باالنقالب. آخر 

تلك االنقالبات كانت عام 1970م، سمي حينها ب� )الحركة 
التصحيحية(.

خالل ما جرى من تغييرات غير طبيعية في بنية المجتمع 
السوري، تعرضت نفسية المواطن السوري النتكاسات 

عديدة، فالشعارات التي ُغرست في عقله، والصدمة التي 
اها في ما بعد من أصحاب تلك الشعارات، والذين قاموا  تلقَّ
بقمع كل من ينادي بما نادوا به هم من قبل، كل ذلك دفع 

بالمواطن السوري إلى أن ينحو منحىً آخر، رغم وفائه 
وحبه لوطنه، لذا كان دائمًا الضحية الوديعة لقادة جمهورية 

األمل. 
غدًا األمل لدى المواطن السوري، اليوم والغد والمستقبل، 

وارتبطت كافة مناحي الحياة باألمل. فساد المؤسسات، 
قبضة السلطة األمنية، القمع الممارس بحق المعارضين، 
كمُّ األفواه وغيرها من الممارسات، كلها كانت ستحلُّ في 
ما بعد، وفق جدول زمني كان يحلم به معظم المواطنين 
السوريين، وذلك ألنهم كانوا مفعمين باألمل، األمل الذي 

ورثوه عن أجدادهم وورَّثوه ألحفادهم، بات الجنين السوري 
يولد وهو متأمل بحياة حرة وكريمة.

في البيت، في المدرسة، في الشارع، في العمل، في 
المكتب، في المؤسسة، في الملعب... إلخ، كان دائمًا األمل 
يلمع في العيون، أمٌل مصقل مثل عِلٍم ال بدَّ لكل سوري 

أن يتعلمه غريزيًا. لكن تدريجيًا غدا هذا األمل الذي كان 
الحل الوحيد واألمثل، والخارج عن سلطة األمن القمعي، 

مرضًا كالطاعون اكتسح المجتمع السوري، وأمسى المواطن 
السوري بذلك أسيرَ ما تم بناؤه في عقله من أحالٍم مردُّها 

األمل في مستقبٍل أفضل. 
األمل هو أعظم مخدِّر اخترعه اإلنسان، حسب تعبير 

المتصوف الهندي أوشو )1931 1990-م(، نعم هذا ما جرى 
للمواطن السوري ذاته، لم يعد مكترثًا لِمَا يجري من حوله، 

فمقوالت: "الحيطان لها آذان" و"امشي الحيط للحيط وقول 
يا ربي السترة" مع األمل القابع في ذات المواطن، كان نوعًا 

من المخدِّر الذي كان ال بد منه حتى يغدو المجتمع برمته 
أسير ما زرعه قادة جمهورية األمل في المواطن رغمًا عنه، 

وكل من يخلع األمل عن نفسه، كان مصيره معروفًا.  
اليوم أيضًا، وبعد العام الخامس من القتل والدمار، السوريُّ 

محكوم باألمل، لكن هذه المرة اتسعت رقعة السوريين 
المحكومين باألمل لتشمل دول الجوار، ودواًل أوربية، حتى 
البحار والمحيطات كان لها نصيبٌ من المحكومين باألمل. 

جمهورية املحكومون باالأمل

خوشمان قادو 
القامشلي

خالد قنوت 
كندا

عمل للفنان خالد ضوا | طين وسكين
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كيف تربر ما ال ميكن تربيره!

في تحول للمشهد المعتاد عن الديبلوماسية األمريكية شهدت الحلبة السياسية 
نشاطًا محمومًا لوزير خارجية أمريكا في اآلونة األخيرة ميدانه المنطقة العربية 

وتركيا وروسيا، قبيل انعقاد قمة كامب ديفيد منتصف أيار المنصرم بين القيادة 
األمريكية وقيادة دول الخليج العربي، وكان محورها األساسي محاولة إقناع هذه 

الدول باالتفاق النووي األمريكي اإليراني المزمع عقده. 
والمتتبع لوسائل اإلعالم والصحف الغربية يجد إقرارًا بتراجع الثقة المتبادلة الذي 
أعقب تراخي القبضة العسكرية األمريكية في العالم عمومًا والمنطقة خصوصًا 
وعدم قدرة أمريكا على أخذ دور شرطي العالم الذي كانت تؤديه منذ تسعينيات 

القرن الماضي، وفي السياق ذاته أتت سلسلة اعتذارات أغلب قادة دول الخليج عن 
الحضور وتفويض من هو أدنى منهم تمثياًل بالحضور بمثابة الصفعة القوية 

للسياسة األمريكية المترامية في أحضان ولي الفقيه اإليراني والساعية إلنفاذ 
التقارب مع إيران، ولو كان ذلك على حساب فتح المجال أمام توسع الطموح 

الفارسي في منطقة المشرق العربي. 
من الواضح أن دول الخليج العربي أدركت – ولو متأخرًا جدًا - انحسار الهيمنة 

األمريكية السياسية والعسكرية، واستيقظت على كابوس المارد الفارسي 
المرعب الذي توغل بعد لبنان والعراق وسورية إلى اليمن خاصرة الجزيرة العربية 

الرخوة، وبدأت تحاول إنقاذ نفسها من االبتالع بمحاولة سد الفراغ الذي أعقبه 
ذلك االنحسار األمريكي.

فكانت عاصفة الحزم بداية مدافعة المشروع الفارسي بقرار محلي يدل عليه 
المحاوالت األمريكية الحثيثة المعهودة بجعل ذلك التدخل الخليجي على قاعدة ال 
غالب وال مغلوب، ومحاولة احتواء تلك العاصفة بقرارات دولية من األمم المتحدة 

كان آخرها نزع صالحية تفتيش السفن التي ترسو في اليمن من دول التحالف 
إلى مقر األمم المتحدة في جيبوتي. 

أمام كل تلك التغيرات اإلقليمية التي تشهدها منطقتنا وأمام حالة االنحسار 
اإلمبراطوري األمريكي تلك، وبداية صعود التحالفات اإلقليمية الجديدة لسد ذلك 

الفراغ وهو ما أحوج الثوار والمجاهدين في سورية إلدراك حقائق وأبعاد تلك 
المتغيرات والمعطيات، وإيجاد تموضع راسخ وفق قواعد سياسية شرعية متينة 
تصوغ ثوابت شرعية وثورية تكون بمثابة المحور في الدوالب المسنن الذي ال 

يمنع حركة ذلك الدوالب لكنه يجعله يدور في فلكه. 
فكيفما تقاطع ذلك الدوالب مع دواليب أخرى ومهما تشابكت مسنناته مع 

مسنناتها فال بد له أن يدور دائما في فلك ذلك المحور. 
فأين نحن اآلن من تشكيل محور الثورة السورية وأين نحن من إيجاد مسنناتها 

الدوّارة؟ 

ثوابت الثورة وم�سنناتها الدوارة
د. أبو محمد الحسيني

مسؤول مكتب التوجيه والبرامج السياسية 
في حركة أحرار الشام اإلسالمية

خلصت الحصيلة النهائية لضحايا الجريمة المروعة التي 
ارتكبتها داعش في ريف عين العرب كوباني، إثر هجومها 

األخير على المدينة األسبوع الماضي، إلى مئة وستين قتياًل، 
أربعون منهم فقط من عناصر قوات الحماية الكوردية والجيش 

الحر، بينما المئة والعشرون اآلخرون، فهم مدنيون، وبينهم 
عوائل كاملة بما فيها من أطفال ونساء، قتلوا بشكل عشوائي، 

فقط ألنهم يسكنون هذه المنطقة. 
هذه الجريمة التي ارتكبها التنظيم في مناطق مختلفة من 

ريف عين العرب، نفذتها نوعية خاصة من جنود تنظيم الدولة، 
يختلفون في تركيبتهم عن العناصر الذين تسللوا إلى داخل 

المدينة بنفس الوقت، ونفذوا هجمات عند معبر )مرشد بينار( 
الحدودي مع تركيا. 

فبينما يصنف مهاجمو المدينة والمعبر على أنهم من قوات النخبة في التنظيم، فإن 
المعلومات المؤكدة تقول إن مهاجمي القرى في ريف عين العرب من مقاتلي داعش، 

كانوا مجرد عناصر غير منظمين. 
وبشكل أدق، فقد كان هؤالء من المجرمين الذين تعتمد عليهم قيادة التنظيم في 

تنفيذ المهمات األكثر قذارة، ومن بينها اغتيال عناصر أو قادة في التنظيم نفسه ممن 
يثيرون غضب القيادة، أو يطلب منهم االنتقام من أحياء وقرى أو مناطق محددة داخل 
حدود )الدولة( بشكل يبدو خارج عن إرادة الجهاز الرسمي، بمعنى التشبيح أو البلطجة 

تمامًا، وقد تم اختيارهم هذه المرة جميعًا من أبناء المناطق التي سبق وأن دخلتها قوات 
الحماية الكوردية، بعد معارك مع داعش، وُاتهمت هذه القوات بارتكاب تجاوزات وجرائم 

بحق السكان العرب والتركمان فيها. 
كل ما سبق من معلومات ال قيمة لها في الحقيقة أمام ما انتجته هذه الجريمة المروعة، 

والتي مع ذلك، تمر كأي جريمة أخرى ترتكبها هذه الجهة أو تلك، على الرغم من 
بشاعتها والعدد الكبير لضحاياها. 

لكن دراسة هذه المجزرة وردود الفعل عليها تصبح ضرورة من الناحية االجتماعية على 
األقل، إذا ما أردنا معالجة طريقتنا جميعًا في التعاطي مع ما يجري في البالد اليوم، 

بحيث لم نكتف أن تحول الضحايا والدم إلى حدث عادي حتى بالنسبة لنا نحن )فكيف 
بالنسبة لآلخرين!!(، بل إن هؤالء الضحايا ودماؤهم أصبحوا سلعة في سوق التشفي 

والشماتة بالنسبة للبعض، وغدت الجريمة تبرر الجريمة، انطالقًا من موقع االنتماء 
الديني أو القومي أو المناطقي.. وربما الفئوي أيضًا!

لقد كان الفتًا انخفاض عدد المحتفين من جمهور موقعي تويتر وفيسبوك بعودة 
تنظيم داعش إلى عين العرب، إذ لم يعد هناك من يعتبر ذلك نصرًا إال عناصر التنظيم 

وعدد محدود من الناس العاديين، وهو أمر إيجابي بعد أن أصبح تأييد التنظيم شعبيًا 
في الحضيض، لكن بالمقابل، كانت هناك لغة تبريرية عالية في التعاطي مع جريمة 

قتل المدنيين المئة والعشرين، وصورهم المؤلمة.. وطبعًا يوجد على الهامش من 
كانت ردة فعله الشماتة، كما أن هناك من تجاهل الحدث تمامًا. 

هذا التوصيف لو قمنا بقصه تمامًا كما هو، ولصقه على أي خبر قبل أسبوعين أو أكثر 
حول ما يجري من تجاوزات وجرائم من قبل قوات ال�PYD في المناطق العربية والتركمانية 

التي دخلتها عقب طرد داعش منها، ستجد وبكل أسف أنه توصف صالح تمامًا. 
فبالمقابل، نظرت فئة من األكراد على الفيسبوك وتويتر إلى مثل هذه االرتكابات 

بلغة تبريرية ترى أنها رد فعل طبيعي على دعم أو انتماء او تأييد سكان هذه المناطق 
لداعش، وبالطبع، مع وجود فئة على الهامش أيضًا احتفت بهذه األحداث لألسف، 

وآخرون أنكروها تمامًا وتعاملوا معها بال مباالة، ليضيع في زحمتها صوت األكراد الحر 
المستنكر والمعترض. 

في هذا اإلطار استذكر مقالة الكاتب )سعيد ناشيد( في جريدة العرب اللندنية قبل شهر، 
وحملت عنوان )كيف تبرر ما ال يبرر( حيث أورد الكاتب عدة أمثلة عما أصبحنا عليه كأمة، 

نبرر بها ما ال يمكن تبريره. 
في أحد األمثلة يقول الكاتب: تنظيم “الدولة اإلسالمية” اآلن يقوم بهدم كل اآلثار 

التاريخية في الموصل وتدمر وغيرهما، وأنت تريد أن تبرر ما ال يبرر، ماذا تفعل؟
األمر سهل، كل من يحتج على تلك الهمجية قل له: عجبًا، أتحزن على األحجار وتنسى 

اإلنسان؟ طبعا فأنت بهذا االعتراض لن تحمي اآلثار 
وال األحجار وال اإلنسان، لكنك تستطيع أن تحمي 

داعش من بعض االنتقادات ولو لبعض الوقت. 
والحقيقة فإن الكاتب مصيب تمامًا في استنتاجه 

الذي يماثل واقع حالنا كجمهور في منطقة ملتهبة.. 
فنحن اليوم أصبحنا فقط في موقع التبرير لما يرتكبه 

اآلخرون بحقنا جميعًا كمدنيين وبالتناوب، مرة هؤالء 
ومرة هؤالء، لتحقيق أهداف ومصالح ال يمكن أن 

تكون من مصالحنا كشعب أو كشعوب. 
فمثلما برر البعض لداعش تجاوزاتها على السكان 

األكراد في ريف حلب والرقة والحسكة، جاء من الطرف 
اآلخر من يبرر لقوات الحماية تجاوزاتها بحق السكان 

العرب والتركمان، ودائمًا تستخدم الجمل ذاتها من 
قبيل: ألم تشاهد كل ما فعله هذا الطرف، وأزعجك 

فقط ما فعله ذلك الطرف؟!!
وطبعًا دون أن تتمكن بهذه اللغة التبريرية من حماية 

ال األكراد وال العرب والتركمان من هذه التجاوزات 
واالرتكابات التي نصبح شركاء غير مباشرين فيها، 

بمواقفنا الال انسانية والال أخالقية والالشرعية منها.. 
ألننا فقط نتمكن بذلك من فتح المجال أكثر أمام هذه 

عقيل حسين 
فرنسا

األطراف وغيرها لتتجرأ أكثر على ارتكاب المزيد منها. 
األمر نفسه ينطبق أيضًا على من يبرر مقتل مدنيين في مناطق سيطرة النظام نتيجة 
أخطاء – على األقل - من قبل البعض، بالقول: تركتم كل جرائم النظام وتتحدثون في 

هذه األخطاء.. وهكذا بحيث تشمل القائمة العديد من األمثلة التي ال يفيد التبرير لها 
بحماية أي بريء من أي طرف أو جهة، ال األكراد وال العرب، وال سكان مناطق سيطرة 

النظام أو المناطق المحررة، وال األكثرية وال األقليات، وال الحجر وال البشر، وبشكل 
يناقض حتى مبادئ الدين واإلنسانية، فضاًل عن مبادئ الثورة. 

إن المطلوب هو موقف واحد من الجميع يواجه الجريمة على أنها جريمة، وبشكل حازم 
أيًا كان مرتكبها وأيًا كان الضحية طالما كان مدنيًا، وهو موقف مازال يستميت من أجله 

الكثيرون من مختلف األطراف واالنتماءات، فطوبى لهم. 
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منظمات المجتمع المدني في سوريا

هذه الصفحة بالتعاون مع كلنا مواطنون - إعداد المحامي فارس حسّان

املدار�س ال�سديقة حلقوق 
االإن�سان

فارس حسان

يبقى توثي��ق االنته��اكات زمن الح��روب األداة األنجع 
لتحمي��ل الطغاة مس��ؤولية م��ا يقترفونه م��ن جرائم 
بحق ش��عوبهم أمام المجتمع الدولي وإزاء التزاماتهم 
بموجب القانون الدولي، وهو المادة األولية ألي تحرك 
قضائ��ي، أو دول��ي، أو أي مش��روع خ��اص بالعدال��ة 

االنتقالية بعد انتهاء الحرب. 
مرك��ز توثيق االنته��اكات في س��ورية منظمة مدنية 
مس��تقلة، غي��ر حكومي��ة وغي��ر ربحية. ب��دأت العمل 
في مجال رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنس��ان في 

سورية بداية شهر نيسان 2011م. 
يعتم��د المركز على ش��بكة من الراصدي��ن موزَّعين 
على كامل األرض الس��ورية، بالتكام��ل مع نخبة من 
النش��طاء الحقوقيين داخل س��ورية وخارجها، وفريق 
إداري م��ن نش��طاء مقيمين خ��ارج س��ورية وداخلها؛ 
لتوثي��ق كافة خروقات وانتهاكات حقوق اإلنس��ان من 
جميع األطراف، إضافًة للعمل على حماية تلك الحقوق 

وتعزيزها في ثقافة السوريين. 
ويقوم المركز بنش��ر إحصائيات ح��ول قواعد البيانات 
لدي��ه بش��كل دوري عل��ى ش��كل تقاري��ر أس��بوعية 

وش��هرية وس��نوية في صيغة نس��ب مئوية ورس��وم 
توضيحي��ة، إضافة إلى إصداره عش��رات من التقارير 
الحقوقي��ة ح��ول مواضي��ع وانته��اكات مختلف��ة ف��ي 

سورية. 
يعتمد المركز في عمله على معايير تتوافق والمعايير 
الدولية الخاصة بعمل ومنهجي��ة عملية التوثيق التي 
أقرَّته��ا منظم��ة العف��و الدولي��ة، حيث يش��رف على 
الموقع فريق من النش��طاء الحقوقيين، على رأس��هم 
المحامي��ة "رزان زيتون��ة" المختطف��ة حتى الس��اعة، 
أما النش��طاء اآلخرون فقد خضع جميعهم للعديد من 
ال��دورات التدريبي��ة الدولية في عدة بل��دان وعواصم 
عالمي��ة وت��م تدريبهم بش��كل عمل��ي ومفصل على 
آلي��ات التوثي��ق الحديث��ة المعتم��دة م��ن المنظم��ات 

والهيئات الدولية، على رأسها األمم المتحدة.

مركز توثيق االنتهاكات يف 
�سورية

www.vdc-sy.info
https://www.facebook.com/vdcsy

فبع��د عقود من كون ثقافة حقوق اإلنس��ان محصورة في 
أوس��اط معينة كالنخب السياس��ية واالجتماعية والثقافية 
وغيرها، بات االتجاه السائد اليوم نحو تأصيل هذه الثقافة 
الحقوقية ف��ي أذهان الطلبة؛ بحي��ث تنعكس آثارها على 
س��لوكياتهم ومواقفه��م وممارس��اتهم داخ��ل المدرس��ة 
وخارجه��ا، وَْف��ق رؤية منهجي��ة متكاملة، عل��ى أن يكون 
المعل��م - باعتب��اره المؤثر األكبر واألق��رب لطالبه - العبًا 
أساس��يًا ف��ي تحقي��ق ذل��ك عل��ى أرض الواقع م��ن خالل 

أنشطة وتطبيقات وأساليب متعددة. 
ويعتب��ر مش��روع الم��دارس الصديق��ة لحق��وق اإلنس��ان 
أح��د أبرز تجلي��ات الثقافة التي تركز على الش��أن التربوي 
لتكييف العملية التربوية والتعليمية وَْفق أهداف التنش��ئة 
الديمقراطي��ة ومدنية الدولة، الت��ي تعرِّفها منظمة العفو 
الدولي��ة بأنه��ا: "المدرس��ة الت��ي تقب��ل بحقوق اإلنس��ان 
كمب��ادئ عمل وتنظيم. وهي المدرس��ة الت��ي تنمي بيئة 
ومجتمع��ًا يت��م فيهم��ا تعل��م حق��وق اإلنس��ان وتعليمها 
وممارس��تها واحترامها والدفاع عنها وحمايتها. إنها المكان 
الذي يتم فيه إش��راك الجميع وتش��جيعهم على المشاركة 
بغ��ض النظر عن صفتهم أو دوره��م، وحيث يُحتَفى فيه 

بالتنوع الثقافي. 
وباختصار، فإن المدرسة الصديقة لحقوق اإلنسان تكفل 
أن مب��ادئ المس��اواة والكرام��ة واالحت��رام وع��دم التمييز 
والمش��اركة تقع في قلب تجربة التعل��م وأنها حاضرة في 

جميع مجاالت الحياة المدرسية الرئيسية. 
والمش��روع ال��ذي ينتظر تعميمَ��ه عل��ى دول العالم كافة 
ب��دأ بمرحل��ة تمهيدي��ة تش��مَل م��دارس ثانوي��ة من 14 
بلدًا عام 2011م هي: "بنين، وس��احل الع��اج، والدنمرك، 
وغانا، وإيرلندا، وإس��رائيل، وإيطاليا، ومولدوفا، ومنغوليا، 
والمملك��ة  والس��نغال،  وبولن��دا،  وبراغ��واي،  والمغ��رب، 

المتحدة". 
وتقوم المدرس��ة الصديقة لحقوق اإلنسان وَْفقًا لمنظمة 

العفو الدولية بتعزيز ما يلي:
- مناٍخ عامٍّ من المساواة والكرامة واالحترام وعدم التمييز 

والمشاركة في المدرسة بأسرها.
- منهٍج تشاركي ديمقراطي كامٍل للقيادة المدرسية؛ حيث 
يش��ارك جميع أفراد المجتمع المدرس��ي في القرارات التي 

تؤثر عليهم.
- تمكي��ن الطلبة، والمعلمين، والموظفين من المش��اركة 
في وضع السياس��ات المدرس��ية وتطبيقها بشكل حقيقي 

على قدم المساواة. 
- مشاركة الطلبة في المناقشات المتعلقة بالتغيير.

ينمِّ��ي  ال��ذي  والتراب��ط  بالمش��اركة  الش��عور  تزاي��د   -
المسؤولية المتبادلة والتضامن المحلي والعالمي. 

- تج��ارب التعلم الغني��ة المتعلقة بحقوق اإلنس��ان داخل 
غرف��ة الصف وخارجه��ا، ويُطَلق على منه��ج التربية على 
حقوق اإلنسان الذي يتخطى غرفة الصف ويصل إلى جميع 
مناحي الحياة المدرسية، اس��م "المنهج المدرسي الكلي"، 
وهو منهج كلي، أو المنهج الذي يقوم على الحقوق. وتبين 
هذه المصطلحات مش��اركة جميع أفراد المجتمع المدرسي 
ف��ي خلق بيئ��ة يتم فيها تعلُّ��م حقوق اإلنس��ان وتعليمها 

وممارستها واحترامها والدفاع عنها وتعزيزها. 

أجمــع الحقوقيــون والناشــطون في مجــاالت حقوق 
اإلنســان ورصــد االنتهــاكات بحقه، علــى أن أفضل 
وســيلة لصون هــذه الحقوق وعــدم التعــدي عليها 
كمبادئ أجمعت عليها شــعوب العالم، إنما تتمثل في 
توعية الناس بحقوقهم وتعليمهم كيفية الدفاع عنها 
فــي الوقت المناســب، من خالل النهــوض بالمناهج 
الدراســية وتطويرها، وتضمين هذه المناهج للمواد 
والمواثيق الدولية المعنية بحقوق اإلنسان، كاإلعالن 
العالمــي لحقــوق اإلنســان، واتفاقية حقــوق الطفل، 

واتفاقية السيداو. 

الرتكي لل�سعب  �سوريني  طالب  من  وردة   1000
"أنا أحب الس��وريين جدًا.. هم مس��لمون.. أن تترك وطنك وتذهب إلى بلدٍ آخر أمرٌ سيء.. ولكن سنعيش كلنا 
معًا ألننا نتشارك هذه األرض.. "، هذه العبارة قالها أحد المواطنين األتراك في شريط مصور مدته ست دقائق 
تقريبًا عن حملةٍ أطلقتها رابطة الشباب السوريين في جامعة كوفايلي التركية والتي قامت بتوزيع ألف وردة 
على المارة في الشارع كرسالة شكر للشعب التركي على حسن ضيافته واستقباله ودعمه إلخوانه من الشعب 

السوري، وتقديم كافة التسهيالت لهم. 
يذكر أن هذه ليست 

الحملة األولى من نوعها 
سبقتها حملة توزيع 
ورود في تركيا أيضًا 

عام 2013 بمبادرة من 
الجمعية السورية للعمل 

التطوعي إنماء وبدعم 
من المجلس الوطني 
السوري، وأخرى في 
شارع الحمرا بلبنان 

بمبادرة من منظمات 
المجتمع المدني 

اللبنانية والسورية. 
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بسبب بعد المسافة ال تشكل كندا مقصدًا 
للس��وريين؛ كون الوصول إليها مستحيل 
بطرق غير شرعية، ويبقى الوصول إليها 
حص��رًا عن طريق برنامج إعادة التوطين 
ف��ي المفوضية الس��امية لالجئين أو عن 

طريق مكتب الهجرة الكندية. 
مؤخ��رًا، ًاو بع��د عزوفه��ا ع��ن اس��تقبال 
السوريين الالجئين في السنوات األخيرة، 
وافقت كندا على اس��تقبال 10 آالف الجئ 
س��وري بش��كل مبدئي؛ حيث أعلن وزير 
الهج��رة الكندي��ة ألكس��اندر ب��أن ب��الده 
وافقت على استقبال ما يزيد عن 10 آلف 
الجئ س��وري خ��الل العامي��ن القادمين، 
ووزعت دائ��رة الهجرة الكندي��ة الالجئين 
القادمي��ن إليها على قس��مين: 60 % من 
المراد إعادة توطينهم على نفقة القطاع 
الخاص »الكفاالت الكنسية«، و40 % على 

نفقة الحكومة الكندية. 
أما عن الهجرة إلى كندا فتقديم الطلبات 
مت��اح في الس��فارات الكندية ف��ي العالم 

أو ع��ن طريق موقع الهج��رة اإللكتروني، 
ضمن ش��روط مح��ددة تصب ف��ي خدمة 
االقتص��اد الكن��دي، أوله��ا اتق��ان اللغ��ة 
والمه��ارات  الفرنس��ية،  أو  اإلنكليزي��ة 
العالية أو السيرة الذاتية الجيدة في مجال 
العم��ل، وتعتمد كن��دا نظ��ام النقط في 
التعامل مع الش��خص المتق��دم للهجرة؛ 
بحيث توزع على الش��كل التالي: التعليم 
25 نقط��ة، اللغ��ة 24 نقط��ة، عقد عمل 
ف��ي كن��دا 10 نَُقط، الخب��رة العملية 21 
نقط��ة، العم��ر 10 ِنق��اط، الق��درة على 
التكيف 10 ِنقاط«، ويجب على الشخص 
المتق��دم للهجرة أن يزيد عدد ِنقاطه عن 

67 نقطة من أصل 100 نقطة. 
في حال توفر الش��روط الس��ابقة تصبح 
الهج��رة إل��ى كن��دا متاح��ة تح��ت برامج 
متنوعة أولها الهجرة الفيدرالية »العمالة 
الح��رة« عندم��ا يطل��ب مكت��ب الهج��رة 
وظائ��ف بعينها لدعم االقتص��اد الكندي، 
أو هجرة كيبك المقاطعة الناطقة باللغة 

الفرنسية، أو عن طريق كفالة األقارب أو 
الكفاالت الكنسية. 

عل��ى الرغ��م م��ن أن الحكوم��ة الكندية ال 
تقدم لالجئ في الس��نة األولى على األقل 
المس��اعدات وعناصر الدع��م التي يقدمها 
االتح��اد األوروب��ي؛ إال أنها تقدم س��لًة من 
إذ  العال��م؛  الحق��وق تع��دُّ األفض��ل ف��ي 
يحق للحائز عل��ى اإلقام��ة الدائمة التقدم 
للحصول على الجنسية بعد أربع سنوات من 
إقامته على األراضي الكندية وَْفقًا لقانون 
الجنس��ية المعدل ع��ام 2014م، كما تقدم 
الحكومة تأمينًا صحيًا مدى الحياة، ودراسة 
مجانية لالجئ أو المهاجر، كما أن القوانين 
الكندية تَعُد الحاصل على الجنس��ية أهاًل 
لجميع الحقوق منذ اكتس��ابها، بما في ذلك 
حق التصويت والترش��ح لمنصب سياسي، 
والحق��وق االقتصادية كامل��ة بما في ذلك 
الحق في امتالك العق��ارات والتقدم لطلب 
ق��روض مصرفي��ة، إضاف��ًة الس��تحقاقات 

المعاش التقاعدي. 

تجدر اإلش��ارة إل��ى أن المجتم��ع الكندي 
بحك��م  بالمهاجري��ن  مرحِّ��ب  مجتم��ع 
تكوينه، وبهذا الصدد تقول »دانا فاغنر« 
مؤلف��ة كتاب »اله��روب والحرية: قصص 
ع��ن اله��روب إل��ى كن��دا«: »إن الالجئين 
كن��دا  إل��ى  وصوله��م  عن��د  الس��وريين 
س��يملؤون، على األرجح، وظائف يملكون 

مؤهالت أعلى من التي تتطلبها.
والبع��ض منهم س��يجد مع الوقت س��باًل 
لالنتق��ال إل��ى مهنه��م الس��ابقة، وهذه 
المرة بش��هادات ومؤه��الت كندية، بينما 
س��يبرُع البعض اآلخر في مجاالت جديدة 

عليهم كليًا«. 
وتضيف: »..وسيقوم الالجئون السوريون 
بعد كل ذلك بالعطاء. وس��يرد السوريون 
لمجتمعه��م الكن��دي جميل��ه كم��ا يفعل 
الجمي��ع مهندس��ين، وعاملي��ن في قطاع 
الصح��ة، وأهَل علم وثقاف��ة، وقياديين، 

ومواطنين ملتزمين«. 

كندا: وفرة اقت�سادية وجمتمع مرحب بالالجئني

االقت�ساد ال�سوري انكم�س اأكرث من 
الن�سف خالل اأربعة اأعوام

خالفات على النفط يف مدينة الالذقية اأدت اإىل 
توقف التنقيب عنه

نعيم اليماني
يشكل المجتمع الكندي في عمومه خليطًا من المهاجرين؛ حيث يوجد في كندا 34 عرقًا، 
عــدد أفــراد كل منها أكثر من مئة ألف شــخص. كما أن هناك 10 أعــراق عدد أفراد كل 
منهــا أكثر مــن مليون، وعدد من األعــراق ذات أعداد قليلة. أكثرية الشــعب الكندي ذو 
أصول بريطانية، وأيرلندية، وفرنســية، باإلضافة لهذه األعــراق الثالثة هناك أعراق تعد 
أعراق أقلية. تشــكل المساحات الشاســعة، وقلة عدد السكان، ووفرة الموارد االقتصادية 
عناصــر جذب للمهاجرين حول العالم، الذين اتجهوا إلى كندا عبر هجرات يمكن وصفها 
بالجماعية؛ إذ كان يصل إلى األراضي الكندية حوالي 250 ألف الجئ سنويًا، قبل أن تحدد 

الحكومة شروطًا أقل تساهاًل في موضوع الهجرة عام 2002م.

سوريتنا برس
ذك��ر تقرير صدر مؤخرًا عن مركز دراس��ات )تش��اتام ه��اوس( االقتصادي 
البريطان��ي أن االقتص��اد الس��وري انكمش أكثر من النص��ف خالل األعوام 
األربع��ة الماضية، ف��ي ظل توقف إنت��اج النفط وحصر إنتاج��ه بيد تنظيم 

الدولة اإلسالمية، إضافة لتوقف عجلة الصناعة. 
وتس��اءل المركز في تقري��ره عما إذا كان��ت أرقام الخس��ائر االقتصادية 
س��تؤدي النهياٍر عس��كري لحكومة بش��ار األسد، أم أن  سلس��لة الهزائم 

العسكرية المتتالية سوف تؤدي النهيار اقتصادي. 
وقال التقرير المعنون ب� "االقتصاد السوري.. لملمة ما تبقى": "الليرة السورية 
فق��دت %78 من قيمتها منذ بداية الصراع في س��ورية عام 2011، وأن معدل 

التضخم االقتصادي بلغ ذروته في شهري تموز وآب 2013 بمعدل 120%". 
كما أش��ار إلى أن متوس��ط زيادة األس��عار بل��غ حوالي %51 بين ش��هري 
كان��ون الثاني ع��ام 2012 وآذار 2015م، وأنه أثناء النصف األول من عام 
2015م ظهر لدى النظام عالمات تصدع وانهيار متزايدة على الصعيدين 

العسكري واالقتصادي. 
وتس��اءل التقرير إن كان التدهور الحاد المتس��ارع لالقتصاد قد يقود إلى 
انهيار النظام عس��كريا أو إلى تس��وية سياس��ية تفرض م��ن الخارج وال 
يرغب فيها األس��د، أم أن مزيدًا من االنتكاسات العسكرية ستؤدي النهيار 
اقتصادي عام لدى النظام؟ حيث عانى قطاع النفط من انكماش نس��بته 
94 % باألسعار الحقيقية منذ عام 2010م وَْفقًا ألرقام صادرة عن المركز 

السوري لبحوث السياسات. 
ون��وه التقري��ر إلى أن عدد الس��كان اإلجمالي لس��ورية البال��غ 21 مليونًا 
انكمش حوالي %17 ووصل لنحو 17. 5 مليونًا بسبب النزوح، إال أن أرقامًا 
أممية تش��ير إلى أرقام أكبر بكثير؛ حيث صرحت األمم المتحدة بمناسبة 
اليوم العالمي لالجئ، المصادف للعشرين من حزيران الجاري أن 4 مليون 
الجئ مس��جلين لديها، إضافة لمئات اآلالف من الالجئين غير المسجلين، 

والماليين من النازحين داخليًا ضمن األراضي السورية. 
يذك��ر أن كثي��رًا م��ن المناط��ق الواقعة تح��ت س��يطرة ق��وات المعارضة في 
محافظتي حلب وإدلب وفي ريف حماة، تش��هد أزمة اقتصادية حادة تهدد حياة 
مئ��ات اآلالف من المدنيين، ج��راء منع تنظيم داعش س��يارات المحروقات من 
التوجه للمناطق المذكورة، وهو ما أدى الرتفاع سعر برميل المازوت )الديزل( 
من عش��رين ألف ليرة ليتجاوز عتبة المئة ألف لي��رة، وهو ما أدى لإلعالن عن 

توقف عدد من المستشفيات عن العمل بسبب نفاد مخزونها من الوقود. 

الالذقية - ميس الحاج 
بعد أس��ابيع قليل��ة على بدء 
العم��ل  الس��وري  النظ��ام 
النف��ط داخل  بالتنقي��ب عن 
نق��ل  الالذقي��ة،  مدين��ة 
المدين��ة  م��ن  ناش��طون 
ع��ن توق��ف أعم��ال التنقيب 
بس��بب خالفات ح��ول ملكية 
النف��ط وعائدات��ه ف��ي ح��ال 
ت��م اس��تخراجه بي��ن أف��راد 
عائل��ة رئي��س النظ��ام. فقد 
كشفت شبكة إعالم الساحل 

المعارضة عن وجود خالفات بين آل األسد حول النفط ونقلت كالم ابن عم رئيس النظام السوري 
بشار األسد لمقربين منه أن النفط سيكون ملك الدولة العلوية القادمة. 

ن عمال ومهندس��ين  ف��ي حي��ن كانت قد نقلت صفحات موالية للنظام س��ابقًا أخبارًا تفيد عن تمكُّ
س��وريين بمس��اعدة خبراء روس من اكتش��اف آبار للنفط داخل حي قنينص الذي يعتبر من أش��د 
األحياء معارَضة للنظام في المدينة، والذي شارك باالحتجاجات المناهضة لبشار األسد منذ ثالثة 

أعوام. 
هذا ما أدى إلى انتشار حالة من الخوف بين أهالي الحي؛ فقد أكد أحد شباب حي قنينص لسوريتنا 
م��ا نش��رته صفحات النظام عن توجه اآلليات إلى الحي والب��دء بالتنقيب عن النفط مضيفًا أنه مع 
بداية العمل كان األهالي يعيشون حالة من الخوف من أن تكون حجة جديدة لنظام لتهجير أهالي 
الحي والتخلص من س��كانه المعارضين؛ خصوصًا أن الحي يقع وس��ط األحي��اء الموالية، وازدادت 

المخاوف مع وصول عدد من التبليغات لسكان بإخالء منازلهم بهدف التنقيب. 
لكنه أش��ار إلى أن العمل س��رعان ما توقف في ظل غياب تبرير رسمي من قبل الجهات الحكومية، 
لكن جميع سكان مدينة الالذقية باتوا على علم بوجود خالفات حول النفط في حال تم استخراجه. 
وكانت صحف تابعة للنظام )تش��رين، الثورة( نقلت عن مدير حقول النفط في المنطقة الوسطى 
قول��ه: إن كل الظواهر تؤكد وجود النفط بكمي��ات مقبولة ومواصفات جيدة في المدينة، وتحدثت 
)الصورة( مع مصدر في وزارة النفط كش��ف عن وجود تنس��يق مس��تمر خالل الفترة الحالية بين 

الوزارة وشركة "سيور نفتا" الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في الساحل السوري. 
يش��ار إلى أنها ليس��ت المرة األولى التي يتم فيها التنقيب عن النفط في مدينة الالذقية، س��بقها 
أيضًا محاولة اس��تخراج للنفط عام 2007م في حي الفاروسي وعام 2008م في سوق الهال داخل 

المدينة. 

معدات تنقيب النفط في حي قنينص بمدينة الالذقية
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سوريتنا - ياسر مرزوق
ولد بديع حقي في دمشق عام 1922م آلل حقي األسرة 
الدمش��قية والمؤسس��ة لحي القنوات في دمش��ق، وهو 
ما يدل عليه رقم الس��جل في النف��وس المدني )قنوات 
بران��ي رقم 16(، توفي والده وهو في الرابعة من العمر 

وتكفلت أمه بتربيته. 
تلق��ى علومه األولية في مدرس��ة الح��ي لينتقل بعدها 
إل��ى مكت��ب عنبر مصنع الرج��االت في س��ورية، وهناك 
بدأ مش��واره األدبي حيث بدأ بالنشر في بعض الصحف 
اليومية أو األسبوعية، من هذه الصحف “سمير التالميذ” 
وكان��ت أول صحيف��ة مخصص��ة لألطفال في س��ورية، 
وكتب فيها عندما كان في الثانية عش��رة من عمره وهي 
تجربته األولى، ثم نش��ر في صحيفة “األحد” األسبوعية 
لصاحبها إيليا ش��اغوري أولى مقاالته األدبية، كما نش��ر 
ف��ي العديد من الصح��ف والمجالت الس��ورية واللبنانية 

والعربية. 
تخ��رج من كلية الحقوق في دمش��ق عام 1944م، وبعد 
االس��تقالل استحق منحًة لدراس��ة الحقوق الجزائية في 
باريس وحصل عل��ى الدبلوم في القانون عام 1947م، 
وانتظ��م ف��ي العم��ل ف��ي الس��لك الدبلوماس��ي وزيرًا 
مفوضًا في باريس، وفي عام 1950م حصل على درجة 

الدكتوراه في القانون من باريس أيضًا. 
عمل في الس��لك الدبلوماس��ي س��فيرًا ووزي��رًا مفوضًا 
لس��ورية بين عامي “1945 – 1986م” في عدة عواصم 
عالمية مثل: موسكو، بغداد، مقديشو، الجزائر، كابول، 

كوناك��ري، وغينيا. أتقن عدة لغ��ات عالمية كاإلنكليزية 
والروس��ية والفرنس��ية وغيرها. وهو م��ا أهله  لترجمة 
عدد من اآلثار العالمية بلغت نحو 11 عماًل منها: “ال تزال 
الشمس تشرق - آرنس��ت همنغواي - المعطف واللوحة 
- غوغ��ول – البس��تاني - جن��ى الثم��ار – ش��يترا - دورة 
الربي��ع - لرابندان��ات طاغ��ور - قصائد مناضل��ة - أحمد 

سيكوروتي”. 
عن عمله الدبلوماسي يقول “حقي”: “تشيخوف يقول: إن 
الط��ب هو زوجتي الش��رعية وأما القصة فهي عش��يقتي. 
وأن��ا أقول: إن الدبلوماس��ية زوجتي الش��رعية واألدب هو 
عشيقتي وإن زوجتي وعش��يقتي تفاهمتا معًا لمصلحتي 
ألن الدبلوماسية بس��فري إلى الخارج رفدت أدبي بتجربة 
خالب��ة كما تس��نَّى لي أن أتق��ن اللغ��ة اإلنجليزية واللغة 
الفرنس��ية فضاًل عن الروس��ية، وأن أترج��م وأن أتأثر بما 
كتبه عباقرة الرواية والقصة. وقد ترجمت طاغور وغوغول 
وهمنج��واي إل��ى اللغ��ة العربية وتأث��رت كثي��رًا بالنفحة 
اإلنس��انية التي يتحلى بها أدب تولس��توي وكتبت عنه في 
كتابي )قمم في األدب العالمي(. الدبلوماسية نفعتني ولم 
تضرن��ي إنما األعمال القنصلية التي كنت أعكف عليها قد 
ش��غلتني عن االنصراف إل��ى األدب على النح��و الذي أريد 
وقد امتد عملي زهاء أربعين عامًا، منها ثالثون عامًا خارج 
س��ورية تجولت خاللها في إفريقيا وآسيا وأوروبا وتعرفت 

على طباع الشعوب الذين تعاملت معهم”.  
فاس��توحى من مصائب فلس��طين ونكباتها أربعة كتب، 
أولها “التراب الحزين” الذي نال جائزة الدولة عام 1959م 
زم��ن الوحدة مع مصر، وثانيها كتاب “حين يورق الحجر” 

وه��ي مجموعة مق��االت حول عذاب��ات الفلس��طينيين، 
و “انتفاض��ة أطف��ال الحجارة” و “ قوس ق��زح فوق بيت 

ساحور”.
كما كتب سيرة حياته تحت عنوان “الشجرة التي غرستها 
أم��ي” والذي قدم ل��ه عبد الس��الم العجيلي قائ��اًل “لقد 
غرس��ت أم بديع ش��جرة في األيام الفائت��ة، تفيأت ظلها 
ومتع��ت نظري بخض��رة أوراقها، والش��جرة الثانية هي 
بديع نفسه الذي غرسته في حديقة األدب وروضة الفن 

من هذا الوطن”. 
ع��ام 1975م تقاعد حقي م��ن عمله في وزارة الخارجية 
وتفرغ للكتابة إلى أن توفاه اهلل في دمشق عام 2000م 

ودفن فيها. 

م��ع اندالع ث��ورات الربي��ع العرب��ي تزايد 
الحدي��ث عن ربي��ع بلغراد وث��ورات أوروبا 
المتماثل��ة  للطبيع��ة  عموم��ًا،  الش��رقية 
ف��ي  والش��يوعي  العرب��ي  للنظامي��ن 
أوروب��ا س��ابقًا يف��رق هافل بينه��ا وبين 
الدكتاتوري��ات التقليدية ويصفها بأنظمة 
ما بعد الش��مولية “طبيع��ة النظام القائم 
ع��ن مفهومن��ا  اختالف��ًا جذري��ًا  يختل��ف 
التقلي��دي للدكتاتوري��ة، حتى من منظور 
المقارن��ة الخارجية، هذا االختالف دفعني 
ألن أختار له تسمية مختلفة “نظام ما بعد 
الش��مولية” وهو بالتأكيد ليس مصطلحًا 
دقيق��ًا، لكن��ي ال أعرف مصطلح��ًا أفضل 
من��ه، فكلمة “م��ا بعد ه��ذه” ال تعني أنه 
ليس ش��موليًا، بل على العك��س أريد أن 
أقول أنه ش��مولي بطريق��ة مغايرة تمامًا 
للديكتاتوري��ات “التقليدي��ة” التي يرتبط 
بها في مخيلتنا مفهوم النظم الشمولية. 
النظ��ام  لطبيع��ة  وصف��ًا  هاف��ل  يق��دم 
ال��ذي عايش��ه ي��كاد يتطابق م��ع طبيعة 
النظ��ام الحاكم في س��ورية حت��ى اليوم 
قائ��اًل: “ف��ي نظ��ام م��ا بع��د الش��مولية 
يالحق اإلنس��ان بمبررات��ه في كل خطوة 
يخطوها تقريبًا، يالحق��ه بالطبع مرتديًا 
في��ه  فالحي��اة  األيديولوجي��ا؛  قف��ازات 
متش��ابكة كنس��يج طحلب��ي م��ن الكذب 
واالدعاء، فحكومة البيروقراطية تس��مى 

حكومة الش��عب وباس��م الطبقة العاملة 
يت��م اس��تعباد الطبق��ة العامل��ة، اإلذالل 
المستش��ري لإلنس��ان يفس��ر عل��ى أن��ه 
تحرير كامل لإلنسان، ويطلق على حجب 
المعلومات ت��داول المعلوم��ات، والتالعب 
بالقوة التحكم العام في القوة، والتعسف 
في اس��تعمال القوة حف��ظ النظام العام، 
وقم��ع الثقافة تنمية الثقافة، كما يفس��ر 
نش��ر التأثي��ر اإلمبريال��ي عل��ى أنه دعم 
للمضطهدي��ن، والحجر عل��ى حرية الرأي 
على أن��ه أعلى درج��ات الحري��ة، وتزوير 
االنتخاب��ات عل أن��ه قم��ة الديمقراطية، 
ومن��ع حرية التفكير على أنه أفضل اآلراء 
العلمي��ة، واالحت��الل عل��ى أنه مس��اعدة 

األشقاء”. 
ويضيف قائاًل: “السلطة في أنظمة ما بعد 
الش��مولية حبيسة الكاذبين، لذلك عليهم 
أن يزوروا الماضي والحاضر والمس��تقبل 
كم��ا يزورون اإلحصائي��ات وليس مطلوبًا 
من اإلنسان أن يصدق هذه التعمية، لكن 
يجب عليه أن يتصرف على أنه يصدقها أو 
يقبلها صاغرًا، أو يتعامل بصورة مقبولة 
م��ع من يتبعها، لهذا ه��و مجبر أن يعيش 
ف��ي الك��ذب، ويكف��ي أن يتقب��ل الحي��اة 
بكذبه��ا ويتعاي��ش معه��ا، وبه��ذا يدعم 
النظ��ام ويؤي��ده ويجعل من نفس��ه جزءًا 

منه”. 

 كما يؤكد بأن الهوية البش��رية في صراٍع 
دائ��م من أج��ل تحقي��ق ذاتها م��ع نظٍم، 
ت��ارة ديكتاتوري��ة تقليدية، وت��ارة أخرى 
ديكتاتوري��ة، تدَّع��ي أنه��ا تحكم باس��م 
الش��عب وتعمل لصالح��ه. يقدم لنا هافل 
هذا الصراع من منظور قادته المستقلين 
خارج الس��لطة، أو كما يصفهم بالضعفاء 
الذي��ن رفضوا حياة الخ��داع والوهم الذي 
يُطعم به الديكتاتور مواطنيه ويدفعهم 
إل��ى أن يتنازلوا عن حاجاتهم الش��خصية 
واليومية لصالح تحقي��ق أغراضه. فكلما 
تضاءلت مساحة تأثير أي نظام دكتاتوري، 
يتقل��ص تج��اوب المجتمع مع��ه حضاريًا، 
وبالتالي يفرض النظ��ام إرادته بطريقة 
مباش��رة أو بواس��طة ط��رق مفضوح��ة 
خالية م��ن أي اعتبار للعال��م أو تبرير لما 
يفعل��ه من ناحي��ة أخ��رى. وعندما تصبح 
آلي��ات الق��وة أكثر تعقي��دًا فإنه��ا تُحكِم 
قبضته��ا عل��ى المجتمع بطريق��ة كبيرة 
وراسخة ويمتد تأثيرها تاريخيًا ويتضامن 
المزيد من األف��راد “خارجيًا” مع بعضهم، 
وتتعاظم أهمية التبرير األيديولوجي في 
نطاق تواجد هؤالء األفراد، ليصبح بمثابة 
جس��ر بين القوة واإلنس��ان جس��ر تعبره 
الق��وة باتجاه الف��رد والفرد اتج��اه القوة، 
لهذا السبب تلعب األيديولوجيا في أنظمة 
ما بع��د الش��مولية دورًا هام��ًا يتمثل في 
تكتل الوحدات والدرجات ووسائل التحكم 

التي ال تترك شيئًا للصدفة. 
ويص��ف األيديولوجيا ف��ي أنظمة الحكم 
ما بعد الشمولية بأنها من تقدم لإلنسان 
وهم��ًا مف��اده أنه ش��خص كري��م صالح 
وطبيعي، تس��هل ل��ه أن ال يكون مس��خًا 
لشيء غير بش��ري ال طائل منه، وتمكنه 
م��ن التحاي��ل على ضمي��ره واالختباء عن 
العال��م وع��ن نفس��ه من حقيق��ة وضعه 
وحيات��ه المزري��ة، إنه��ا ش��رعية فعال��ة 
وفخم��ة ف��ي الوقت نفس��ه تتح��رك إلى 
أعلى وإلى أس��فل وف��ي الجوانب، تتحرك 
نحو البش��ر ونحو اهلل، إنها س��تار يلف به 
الرجل “س��قوط وجوده” وش��كله وتأقلمه 
م��ع الوض��ع القائ��م، إنه��ا دليل الب��راءة، 
اله��رم  أس��فل  الجمي��ع م��ن  يس��تخدمه 
االجتماعي إلى أصحاب أعلى الوظائف في 
هرم الس��لطة والذين يترجمون حرصهم 
عل��ى البقاء فيه��ا من خ��الل كلمات حول 

خدمة الطبقة العاملة. 
يعرض هافل ف��ي خاتمة كتاب��ه لكيفية 
عم��ل الح��ركات المدني��ة الثائ��رة، أو م��ا 
تسمى في ش��رق ووس��ط أوربا بحركات 
المنش��قين وعالقته��ا بالمواطن والنظام 

والحياة. 

فات�سالف هافل: قوة امل�ست�سعفني
هل تعتقد أن العرب مستعدون للديمقراطية؟ كان هذا السؤال الذي طرحه المسرحي ومهندس إسقاط الشيوعية 

ورئيسها السابق “فاتسالف هافل” على مترجمه وصديقه الكندي “بول ويلسون” عندما عرض عليه فكرة ترجمة كتابه 
للعربية والذي أجابه قائاًل: وهل كنتم أنتم مستعدين لها عندما قمتم بثورتكم عام 1989م؟ “فهمت ما تعنيه” هكذا 

أجابه فاتسالف هافل. 

الروائي ال�سوري  بديع حقي



21

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
ة ت

عي
بو

أس
     

   2
01

5  
ان

ير
حز

 2
1  

)1
96

ا  )
يتن

ور
س

ثورية احلارة" بعيون  "باب 
قامت مجموعة من الشباب والناشطين بتصوير 
مسلسل يستلهم أجواءه من المسلسل الشهير 
"ب��اب الحارة" إنم��ا بطريقة كوميدية س��اخرة. 
مجموع��ة من الش��باب الث��وار يجس��دون واقع 
الثورة المؤلم من خالل عرض مشاهد تعكس 
الواقع الثوري بعمل درامي س��اخر، ويسلطون 
الضوء على )عواينية( النظام، و )خوان( الثورة، 
فكانت الحلقة األولى منه تحت اس��م "الخاين"، 

وقد عرضت على قناة حلب اليوم. 
وق��ال مخرج العمل مصع��ب عرابي: "الفكرة مصدرها أخطاء مسلس��ل باب الح��ارة، وما وصلوا إليه 
من تلفيق تاريخي، وتملق سياس��ي بعد رفع علم الثورة في األجزاء الس��ابقة ثم يلغى في الجزأين 

السادس والسابع نهائيًا". 
حلم هؤالء الش��بان كان تقديم أعمال تحمل صوت الثورة، في محاولة لتقديم وجه آخر للس��وريين، 
حس��ب تعبير المخرج مصطفى عرابي. كما أوضح أن لديه��م أعمااًل أخرى وأنهم خاضوا تجارب فنية 

كلها كان محورها فضح تناقضات النظام.

اأجنلينا جويل تزور خميم 
الالجئني يف جنوب �سرقي تركيا

زارت الممثل��ة األمريكية أنجلينا جولي )الحائزة 
عل��ى جائ��زة األوس��كار، والمبعوث��ة الخاص��ة 
للمفوضي��ة الس��امية لألم��م المتحدة لش��ؤون 
الالجئي��ن( مخيمًا لالجئين في ماردين التركية، 
الواقع��ة في جنوب ش��رقي تركيا، ويعيش في 
المخي��م 2378 م��ن أبناء الطائف��ة اإليزيدية و 
3047 س��وريًا، وكان برفق��ة جول��ي الرئي��س 
والمف��وض  أردوغ��ان،  طي��ب  رج��ب  الترك��ي 

الس��امي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، أنطونيو غوتيريس. واشترت جولي مئات األلعاب لتوزيعها 
على األطفال. 

ولجولي س��بعة أطفال منهم أربع��ة أوالد بالتبني: أحدهم من كمبوديا وآخر م��ن فيتنام والثالث من 
إثيوبيا. ويقال إنها تخطط لتبني طفل سوري التقته في زياراتها األولى لمخيمات الالجئين في تركيا. 

الق�سايا  نقدية" يعالج  ق�سايا  "ال�سحافة 
التي تواجه ال�سحافة

ص��درت الطبعة العربية م��ن كتاب "الصحاف��ة قضايا نقدية" 
للمؤل��ف س��تيوارت أالن، عن )مجموعة الني��ل العربية(، وهي 

من ترجمة بسمة ياسين. 
الكت��اب يطرح كثيرًا من المس��ائل الش��ائكة المتعلقة بميدان 
الصحافة، ومنها القضايا الرئيسية التي تواجه الصحافة اليوم 
والمناقشات الهامة المتعلقة بأشكال وممارسات عمل التقرير 

الصحفي وكيف يمكن تحسين جودة العمل اإلخباري؟
وهو كتاب يكش��ف عن الموضوعات الرئيس��ية التي تتضمنها 
الدراس��ات المتعلق��ة باألخبار والصحافة. فه��و يجمع مختارات 
شيقة من مقاالت أصلية ترتبط بأكثر الموضوعات والمناقشات 
وأشكال الجدل أهمية في هذا المجال المتنامي بشكل سريع، 

وذلك باس��تخدام دراس��ة الحاالت على نطاق واس��ع، وتتمحور الموضوعات ح��ول دور الصحافة تجاه 
الديمقراطي��ة، والمصادر النش��طة للمعلومات في مجال إنتاج األخب��ار، وأخالقيات الصحافة، والتحيز 

الجنسي والتمييز العرقي في األخبار، والتحول إلى الصحف المصورة الصغيرة. 

حملة "ال للتعذيب اأينما كان"
للديمقراطي��ة   "Biratî" التآخ��ي  مرك��ز  أطل��ق 
والمجتم��ع المدن��ي حملة "ال للتعذي��ب أينما كان" 
في مدن محافظة الحسكة، وذلك بتوزيع كراسي 
الحمل��ة المتوفري��ن باللغتين الكردي��ة والعربية 
مس��تهدفين فئات مجتمعية واس��عة؛ كم��ا ُأقيمت 
ورش��ات توعوية وتدريبية حول مفهوم التعذيب: 
نشأة التعذيب، ضحايا التعذيب وأبرز مواد اتفاقية 
مناهض��ة العنف. كم��ا تضمنت نش��اطات الحملة 
اإلع��الَن عنه��ا عبر تعلي��ق الفتات ورس��م لوحات 

جداري��ة تحمل لوغو الحملة باللغات العربية والكردية واإلنكليزية والس��ريانية بغية الوصول إلى أكبر 
عدد ممكن من شرائح المجتمع. 

فة
قا

ث

جوان تتر
الدراما السورية لم تتوانى منذ ثالث سنواتٍ خلت عن 

فضح ذاتها بنصوٍص سطحية تتناول الثورة السورية أو 
)األزمة( كما تحلو تسميتها للعديد من العاملين في هذا 
المجال، والذين ال يزالون متمسّكين بشبح النظام الذي 

يوفِّر لهم مبالغ مالية طائلة، من خالل السّماح لهم 
بالعمل في التمثيل أو اإلخراج، باإلضافة إلى حريّة التنّقل 

في العاصمة دمشق أو السفر إلى خارجها، بامتيازاتٍ عالية 
تقدّمها الحكومة وذلك بناًء على تقارير استخباراتيّة 

موّثقة عن توجهّات هذا النموذج من السوريين.

الدراما ال�سورية
داُء ال�ّسطحّية يجتاُح البالد

منذ ثالث سنوات وأكثر، وفي كل موسٍم رمضانيّ بالتحديد، 
نشاهد كمًَّا هائاًل من المسلسالت السورية التي يتمّ عرضها 

على شاشات القنوات الفضائية العربية، في البداية، لندع دراما 
البيئة الشاميّة جانبًا كونها دراما خالية من أي موضوع، سوى 

اإلسقاط على الواقع السوريّ المُعاش، وبمبالغةٍ مفرطة 
في سرد التفاصيل الدمشقيّة القديمة، كنوٍع من النوستالجيا 

إلى ماضي االنتصارات على االحتالل الفرنسي أو العثماني، 
ولننتقل إلى دراما الحياة اليومية، أو تلك االعمال التي تتناول 

الثورة السورية وتأثيراتها االقتصادية واالجتماعية، وما خّلفته 
تلك الثورة من ثغراتٍ بين المواطنين، هؤالء المساكين! الذين 

انقسموا إلى ثالثة أقسام، منهم من يؤيّد النظام السوري، على 
الرغم من بطشه وعلى الرغم من أنَّهم يعرفون ويدركون هذا 

البطش، إالَّ أنّهم يغضّون األبصار بدعوى القناعة التامّة بأّن 
هذا النظام أفضل من أي فصيٍل آخر معاِرض سيستلم سدّة 

الحكم، والقسم الثاني هو القسم المعارض تمامًا، والذي يريد 
رحيل النظام اآلن وفي هذه اللحظة بالذات، أمّا القسم الثالث 

حن، القسم الذي يرضى بكّل  فهو القسم األكثر تعرُّضًا للطَّ
شيء مقابل أن يعيش بهدوء. 

ما يسجّل للدراما السورية المُنتجة خالل عمر الثورة السورية 
هو تسطيح كل المواضيع باإلضافة إلى تهميش االنسان 

السوري من خالل التركيز على حياته اليومية فقط، وبطريقة 
ساذجة جدًا في ذات الوقت الذي يتمّ فيه السكوت عن القضايا 

الكبرى التي تهمّ الشعب أكثر، فالعاملون في مجال الكتابة 
الدرامية واالنتاج الدرامي ال يعرفون أو ربمّا يعرفون ولكن 
يتناسون أّن االنسان السوري لم يعد يهمّه شيء اآلن إالَّ أن 

يغادر النظام، وتنتهي هذه الحرب كيفما كانت طريقة مغادرة 
هذا النظام )جالِب الخراب(، على الرغم من أّن العديد من الناس 

ال يفصحون عن مواقفهم خيفًة على حياتهم ومعيشتهم من 
أن تنهار، يتجاهل صُنّاع الدراما العُتاة أّن من يساهم في 
صنع هذه الدراما السطحيّة هو ذاته الذي ينتج هذا الخراب 

السوري الغائر في العمق منذ سنواتٍ بعيدة، بالتأكيد صنع مثل 
هكذا دراما هو فعل مقصود من قبل النظام السوريّ وأجهزته 
األمنيّة وأكبر دليل على ذلك هو أّن قارئ النّصوص الدراميّة 
في الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون السوري هو ضابط برتبة 

عقيد! تقصُّدٌ لتهميش فعل الثورة والحِراك الذي يدلُّ على 
تغييٍر ما. 

وإن قمنا بتقسيم الفنانين إلى قسمين أيضًا سنرى المؤيّد 
والمعارض معًا في نفس الخانة من ناحية تسطيح مفهوم 

الثورة، وذلك من خالل الداللة التالية: العمل في مسلسل يعالج 
الثورة السوريّة ولكن له دالالت مغايرة لما هو حاصل حقيقًة 
على األرض، بمعنى آخر هو نوعٌ من التحايل على المُشاهد 

والنّظر إليه على أنَّه ال يدري ما يحصل وهو الذي يواجه هذه 
المعمعة وحيدًا دون سَنَد. 

قديمًا كانت السينما والدراما رافدًة للثورات ومصدر قوّة للثوار 
والمتظاهرين ومؤيِّدًة لهم، ربمّا السينما العالمية وبعضٌ من 

السينما العربيّة، ولكن حالة الدراما السورية باتت بائسة وال 
همّ في موضوع االنتاج الدرامي إالَّ المبالغ الماليّة المدفوعة 
لقاء هذا العمل، أيُّهما أكثر، دون الغوص في تفاصيل وعمق 

الجرح السوري الذي بات واضحًا للعيان ومالحَظًا بقوّةٍ شديدة 
وال تحتاج إلى عيٍن دراميّة تحلَّل الواقع المحلَّل مسبقًا، سوريا 

مادة دراميَّة ُأسيَء معالجتها في كّل األحوال. 
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الغوطة الشرقية – أحمد تي
برغل  إنه  الحصى!  مع  برغل  بوجبة  )غوطاني(  يوم  من  الصيام  من  ساعة  عشرة  تنتهي ست 
انتجه  من  لدى  وقت  ال  الحصاد،  بأحجار  يمتزج  مسلوق  غير  قمح  هنا،  نسميه  هكذا  »كسر« 

لتنظيفه، فهناك أفواه ستأكله مهما ارتفعت نسبة الحصى فيه وقلت نسبة القمح. 

اأنا مدعو للبازالء والرز واللوز

س
نا

من ذاكرة العتمة
مذكرات أحمد سويدان

1992  /  5  /  19
بداي��ًة س��أتكلم عن الطق��س، ألنه 
في هذه الس��نة غي��ر طبيعي، وغير 
مأل��وف، ول��م نع��رف هك��ذا م��دارًا 
ل��ه، فمن��ذ أي��ام ونحن تح��ت رحمة 
منخف��ض جوي بارد، ول��ذا عدنا إلى 
السراويل والكنزات الصوفية والتدثر 
بأرب��ع بطانيات. الخف��رة في الخارج 
مس��تمرة والمطر الليل��ي ال ينقطع، 
وينهمر منذ المس��اء كل يومين، وما 
تنقل��ه الجرائد يدل عل��ى عموميته، 

وكأن��ه يوجد تغير في ال��دورة المناخية. نتمنى ل��و نراقب الطبيعة 
والفصول خارج القضبان، وخارج األسالك الشائكة واألسوار. 

جاء س��بعة إلى الس��جن محوَّلين من مركز التحقيق العس��كري 
ف��ي تدمر، مضى على توقيفهم أكثر من س��نة، والس��بب "حرب 
الخليج" أحدهم متهم بالتهليل والتصفيق والصراخ عندما س��مع 

بسقوط صواريخ على إسرائيل. 
أكد الدكتور علي الصارم أنه متهم – مع جملة اتهامات – بالتهليل 

والفرح بسقوط الصواريخ العراقية على الدولة العبرية. 
جهاد نعيسة يعاني من ضعف الرؤية قبل السجن، وفي المعتقل 
ازدادت مع استفحال الكسل الوظيفي، وقد مضى إلى التل وبعد 
الفحص تبيّن أنه ال يرى في كل واحدة سوى واحد من عشرة مع 
انحراف حاد. جهاد في الس��جن منذ صيف 1983م، وله أخ "عادل" 
ف��ي المزة منذ عام 1970م وله قريب هو أكثم بن عز الدين ابن 
عم والده، ُأوقِف وحُكِم عشر سنوات ألنه عضو في لجنة حقوق 
اإلنس��ان، وأكثم هذا حقوق��ي، ومحام. والد جه��اد هو عطا اهلل 

أقدم أستاذ لغة إنكليزية في محافظة الالذقية. 

1992  /  5  /  20
منذ اس��تيقظت وأنا أش��عر بالوهن وبالتعب وارتخ��اء المفاصل. 
أتُ��رى الس��بب الرياضة والح��ركات الرياضية، أم أكل��ي للبطاطا 
البارح��ة، أم الطقس البارد، وع��دم االحتياط له والذي يصل لياًل 

إلى ستة درجات؟ 
 اآلن نخرج إلى التنفس في الساحة بعد انقطاع استمر منذ الثلث 

األول من كانون األول. 
شربت متة العصر مع عبد الكريم متوَّج الموقوف منذ عام 1987م 
ف��ي المهجع الثالث ال��ذي يقيم فيه. حكى لي ع��ن كيفية اعتقاله 
والتحقي��ق معه قائاًل: كنا مكلفين بكتابة ش��عارات على الحيطان 
ضد انتخاب رأس النظام في حملة انتخابه عام 1986م. وبما أنني 
أعمل دهانًا فكنت في س��اعة متأخرة من الليل أكتب بالدهان في 
أماكن بارزة وعلى جدران واضحة، ومما كتبته: "ال ألسد يأكل أبناء 
مملكته" و "ال للطاغية". وكان يرافقني البعض لمواجهة المفارق، 
أحد هؤالء كان من طالب الحادي عش��ر، وله قرابة مع جهاز األمن 
العس��كري فرع الالذقية الذي يترأس��ه العقيد سهيل العلي أغروه 
واعت��رف عليَّ، وعلى الكثيرين بعد ع��ام واعتقلونا. لقد تعرضت 

لتعذيب شنيع شُلت على أثره يدي اليمنى ثالثة أشهر. 
كان��ت معنا فت��اة ضربت مث��اًل في الش��جاعة، كانوا يش��تمونها 
بألفاظ نابية، فتجيب عل��ى ألفاظهم بنفس األلفاظ غير هيَّابة 
وال خائفة وقد عرَّوها صارخين بها "يا شرموطة"، فكانت تجيب 
"أنت��م أوالد الش��راميط". وق��د قوَّت م��ن معنوياتن��ا. لم أعترف 
أب��دًا، وقد أحضروا اثنين من الذي��ن اعترفوا عليَّ، أصررت على 
النك��ران، ونع��تْ االثنين بالك��ذب واالفتراء. أحدهم��ا تراجع عن 
إفادت��ه، أم��ا الثاني فأص��ر، أما أنا فبقي��ت مصرًّا عل��ى اإلنكار. 
وعندما نُقلت إلى دمش��ق أنزلوني في "الدوالب" مهددين بقطع 
ي��دي. بقيت مصرًّا على النكران. لق��د واجهني القاضي بالتهمة 
نفس��ها، فقل��ت ل��ه: ليس ل��ي عالقة بما س��جلوه تح��ت الضرب 
والتعذي��ب. تصوَّر عندما داهموا بيت��ي والبناية كانوا حوالي 50 
عنص��رًا مدججين بالس��الح، وأرادوا اقتحام الدار وقف أبي بالباب 
وهدده��م وقال لهم: الس��اعة الثالثة صباحًا ل��ن تدخلوا إال على 
جثت��ي. أبي "ريِّس المينا" رئيس الحمالين ال يقدر عليه عش��رة 
رجال. جس��ده مليء بطعنات الس��كاكين. زانوا الموقف، وتراجع 

الضابط مسؤول مجموعة االقتحام. 
صحي��ح أننا ش��باب وصغار، خس��رنا دراس��تنا ومس��تقبلنا. لكننا 
جميع��ًا رغم صغرنا )مواليد الدفعة بي��ن 1960 و1970م( نؤمن 
أن النض��ال ضد ه��ذا النظام أمر ش��ريف وملحٌّ وض��روري، ألن 
ممارسته كريهة، وغير وطنية، وغير أخالقية وهي ليست بحاجة 

إلى برهان. 

أب��و ياس��ين كان المنق��ذ لي حين دعاني لتن��اول الفطور في منزله، الدعوة تش��كل لع��ازب وحيد مثلي 
فرصًة لتناول طبخ منزلي بعد غياب دام سنوات، فليس ما ُأعدُّه بنفسي من طعام يندرج ضمن منتجات 
المطبخ. وصلت المنزل المظلم، ال ترى فيه إال بصيص ضوء ينتج عن »ليد«، ربما يستخدمه أبو ياسين 

إلضاءة المنزل خالقًا جوًا رومنسيًا حين يخلو بزوجته. 
جلس��نا على األرض حيث وزع الطعام على مربع من القماش، ننتظر اآلذان أو نظرة إلى الس��اعة تشير 
لموع��د حلول اإلفطار، تجلس تنظر إلى الطعام، لعابك يس��يل، أنت الي��وم محاصر مدلل بطعام أعدته 

سيدة منزل خبيرة بالطعام ولن تفسد وجبتك بتذكر البرغل الذي فتك بأسنانك اليوم الماضي.  
الرز والبازالء الخضراء تلمع عاكس��ة ضوء اللي��د األخضر من الفاصولياء، واألصفر الداكن من حبات لوز 
المشمش المحمص على وجه طبق الرز، أبيض الرز يتكامل مع المجموعة اللونية، بينما الرائحة تحدد 
ل��ك المكونات وتخفي بعضها، األلوان والرائحة تقول جملة واحدة: »كم هي عظيمة تلك الزوجة، تدلل 

صديق زوجها كي يبيض وجهه في دعوة المحاصر للمحاصر«. 
ال تتعجل وتظن أن أبا ياس��ين رجل بعمر األربعين؟ ال، هو ش��اب دخل الربيع الثالث من عمره في وقفة 
رمض��ان، ف��ي ذات اليوم فقد والدته في قذيفة أصابت منزله، فت��زوج من فتاة تتقن الطبخ كثيرًا لكنها 
طفل��ة وَْفق األع��راف الدولية. في أعراف الحصار والش��ام والريف والوطن كل فتاة فوق العاش��رة هي 
مش��روع س��يدة قابلة للزواج. هذه هنا، لم توافق فقط على الزواج في عمر اللعب، بل كانت واعية إلى 

أنها تحظى بزوج مع إخوته الصغار، فعليها أن تلعب دورين، الزوجة الصالحة واألم الثانية. 
ينثر أبو ياس��ين الفواكه أمامي ويدعوني بش��دة تميز أهل الش��ام ومحيطها، المسكين لم يعرف أن ما 
تناولته اليوم في منزله، يعادل طعامًا يكفيني لحصار جديد، أنا من أكل الجبن مع الخبز لس��نوات حتى 

بات قاردًا على تميز كل المكونات غير الصالحة في كليهما. 
من أين لك هذا يا أبو ياسين؟ قال المحاصر الشكاك في داخلي، لم أقل أنا، لكن السؤال كان ملحًا مني 
علي، فأبو ياس��ين يعمل مع منظمة إغاثية ال تقدم وال تؤخر، لكنه س��عيد بكونه غير عاطل عن العمل، 
يرعى أطفااًل ويبكي أمًّا ويالطف زوجة... هذه هي، الزوجة هي السر، النساء مدبرات قنوعات، يعمِّرن 
البيوت، لم ال أتزوج أنا؟ أطرد الفكرة س��ريعًا بينما يُدخِل أبو ياس��ين الش��اي إلى مجلس��نا، مع الس��كر 

األبيض، يطيب الكالم والجلوس. 
لي��اًل، كل األص��وات متواف��رة في الغوط��ة: القص��ف، واألذان، والصمت، وق��رع الطب��ل... الطبل جديد، 
)المس��حراتي( ق��رر إحياء التراث علَّه يحيا ه��و! ربما يفكر في أول أيام العيد، حين س��يدور على منازلنا 

طالبًا العيدية، ماذا يتوقع من المحاصرين، حفنة برغل، أم حفنة قمح؟ 

أش��هر بعد ذلك ول��م يعد ناصر ابن ال��� "17 عامًا" 
ق��ادرًا على الوق��وف، يظن األطباء داخ��ل المخيم 
أن االلته��اب قد نض��ج في قدم��ه المصابة لدرجة 
تس��توجب بتره��ا، لم تعد أمه تحتم��ل الفكرة؛ أن 
تفقد ش��خصًا جديدًا ألن ال دواء يصل إلى المخيم، 
كان عليه��ا كما كل أم أن تتصرف بس��رعة، بينما 
كان ع��دد ش��هداء الحص��ار يرتفع يوم��ًا بعد يوم، 
وم��ن الممكن أن يحم��ل ناصر رقم��ًا جديدًا ليس 
ببعيد عن ال��ذي حمله والده، هي تفضل أن يبقى 

يحمل الرقم واحد، كاألول واألكبر بين أبنائها. 
انتش��ر مرض ناصر بينم��ا األم تراقبه عاجزة عن 
فعل ش��يء، إلى أن ُفكَّ الحص��ار جزئيًا بداية عام 
2014م، أدخلت المس��اعدات التي تعرف بالكراتين 
م��ن س��احة الريجة التي يس��يطر على مش��ارفها 
الدمش��قية الفصائ��ل الفلس��طينية المتحالفة مع 
النظام، بينما س��مح النظام بإخراج بعض الحاالت 
المرضي��ة الخط��رة وكبار الس��ن م��ن المخيم إلى 
دمشق، آلية الخروج كانت تتم عبر إرسال األسماء 
من داخل المخيم إلى فرع فلسطين الذي يوافق أو 

ال يوافق عليها، رفض طلب أم ناصر. 
من ذات النقطة التي توزع فيها المساعدات، قررت 
األم اصطح��اب مصابه��ا وصغيريه��ا لعله��ا تقنع 
فلس��طينيًا أو سوريًا هناك بالسماح لها بالمغادرة، 
فاعتقل��ت مع ناص��ر بتهمة تش��غيل مطب��خ تابع 
للجي��ش الحر ف��ي المخيم، بينما نق��ل الصغيران 

إلى مركز لإليواء في دمشق. 
بعد ش��هر تقريبًا تمكن الصغيران من العودة إلى 
اليرم��وك م��ن طريق بيت س��حم، وهما يعيش��ان 
وحدهم��ا في المخي��م الذي اختبر من��ذ ذاك أنواعًا 
جدي��دة م��ن المقاتلي��ن والمقذوف��ات، ال بطاق��ة 
عائل��ة وال إثباتات عل��ى وجود عائل��ة، ومن َثمَّ ال 
مس��اعدات من أي جهة كانت. االنتباه من الجيران 
والس��كان وح��ده م��ا يؤم��ن للطفلين بعض��ًا من 
الطع��ام والعناية، حمدان وجد عم��اًل في المخيم، 
هو يس��اعد صاحب أرض في بساتين السبينة في 
حصاد الحشائش، يشاهده القناص ويصيب غيره. 
الصغي��ران يدركان بش��كل أكثر م��ن كاف أن األب 

شهيد، واألم معتقلة، واألخ بين الحالتين. 

مخيم اليرموك - فارس بالل
يحمــل أبــو ناصــر )45 عامــًا( الرقــم 65 من 
بيــن شــهداء الحصــار، قتلــه نقص الــدواء 
لمرضــه العضال في الخامس عشــر من تموز 
عــام 2013م، ال جرعــات كيماويــة فــي زمن 
الحشــائش في المخيم، كانت العائالت تقطف 
ما تنبتــه األرض لتطهــوه وتأكلــه! أم ناصر 
التي كان عليها االعتناء باألســرة، دفنت الزوج 
وســلكت كما كل أمهات المخيم الطريقَ إلى 
أرض المحصول في بســاتين الســبينة، هناك 
حيــث يمطــر القناصة مــن كل طــرف ولون 
وتوجه األرضَ بالرصاص، بال تفرقة بين جائع 
ومقاتل، أصيب ناصر برصاصة في ســاقه، عاد 

الجميع إلى المخيم مع مصاب وبال طعام. 

عائلة ال�سهيد 65
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وص��ل األطف��ال إلى صالة الع��رض، أكثر 
إي��اد  الفن��ان  فيه��ا  كان  الت��ي  اللحظ��ات 
الج��رود متوت��رًا كان��ت قبي��ل وصوله��م، 
فبع��د قليل س��يحكم أبط��ال الصور عليه 
وعل��ى أنفس��هم، تجول��وا ف��ي المعرض 
بي��ن اللوح��ات التي اخت��ار إي��اد أن تكون 
معظمها باألسود واألبيض، راقب األطفال 
قصصه��م وصوره��م، تأمل��وا وجوههم 
بفرح من النادر أن يزور أطفااًل يس��كنون 
دار األيت��ام، ش��اهدوا "ج��زءًا م��ن زمنهم 
وذاكرته��م، فالص��ور بتواري��خ مختلف��ة 
وبعضه��ا يعود لعام مضى" كما يقول إياد 
الذي ارتاح لنج��اح الزيارة؛ فأي جرح كانت 
س��تتركه صورة لن تعجب صاحبها، ليس 
في نفس الكائن في اللوحة فقط، بل في 
ذهن الفنان المدرك لحساسية موضوعه. 
هل وصلت الحكاية؟ قبل هذا السؤال، هل 
من الواجب أن تسرد الحكاية أصاًل؟ في دار 
الس��الم قص��ص ال تصدق، أطف��ال ذاقوا 
أقس��ى أن��واع األل��م! كلمة يتام��ى ال تفي 
الحقيقة ش��يئًا م��ن ذاتها، ال يظ��ن إياد أن 
على المش��اهد أن يعرف أكثر مما التقطته 
العدس��ة، الصحفيون ال يحب��ون هذا، هم 
ش��غوفون بس��ماع كل التفاصيل وروايتها 

وس��ردها ألف مرة، المص��ور ليس كذلك، 
هو يرغب بالتقاط النور والظل فقط. 

إلي��اد فلس��فة خاصة في تلوي��ن اللقطة 
أو تركه��ا س��وداء وبيض��اء، فحين تكون 
الطفل��ة م��ع والدتها ف��ي الدار، س��يحتل 
الل��ون المش��هد، ويجب أن تك��ون ملونة، 
وحين يكون طفل مع رفيق له يتهامسان، 
لك��ن حي��ن تكون صغي��رة وحي��دة تحتل 
زاوية في ال��كادر؛ فلماذا الل��ون؟ اللونان 
الس��يدان سيعكس��ان وحدتها وخسارتها 

التي كانت في داخل البالد. 
لم يعتد إياد أن يوجه عدس��ته حين تولى 
تركيزها بقية العدس��ات، ه��و ال يرى ما 
ت��راه الكاميرا الصحفية لس��بب بس��يط، 
فه��و ال يحم��ل الكاميرا ليك��ون موثقًا أو 
صحفي��ًا، بل ه��و فنان يخت��ار أن يلتقط 
صورة س��تصير لوحة لعجوزين يسكنان 
منطقة تش��هد معركة ب��داًل من تصوير 
العسكر والرصاص، تلك الصورة ستبقى 
ألنه��ا توثق الحي��اة، أما األولى فس��تزول 
ألنه��ا تختلط بالخبر وتُنسَ��ى معه، تلك 
التفاصي��ل المنس��ية ه��ي ما تهم��ه وما 
تش��غل باله، هذا ما دفعه ألختار موضوع 

معرضه األول هذا. 

ف��ي ذات المعرض عرض إي��اد إلى جانب 
اللوح��ات، ش��ريط فيديو ل��ذات األطفال، 
في الفيلم القصير أو مجموعة المشاهد 
كم��ا يحب أن يس��ميها، تش��اهد األطفال 
العدس��ة،  ع��ن  ويبتع��دون  يقترب��ون 
يضحكون ويتزاحم��ون، فراد أو جماعات، 
باألبي��ض واألس��ود م��ن الممك��ن لك أن 
تش��اهد جزء جديدًا م��ن القصة، البعض 
كره فكرة الص��ورة المتحركة "هناك من 
اعتب��ر أن الفيديو يش��وش عل��ى الصور 
واللوحات، ش��خصيًا وقعت في حيرة حول 

ذلك قبل العرض" يقول إياد. 
التجرب��ة  المع��رض األول للفن��ان،  ه��و 
الت��ي كان دافعه��ا األول ه��و تقديم ريع 
المعرض للدار ولألطفال، لم تكن لتقوم 
ل��وال هذه الفكرة بحس��ب إي��اد، فهو غير 
مهتم بإعادة ع��رض األلم على الجمهور 
الس��وري الموجود في المدين��ة التركية، 
حي��ن تختل��ف معه حول ذل��ك، وتقول له 
إن أي فن��ان يحتاج للمع��ارض والصاالت 
ومن حق��ه أن يقدم نفس��ه عبر العرض 
المباش��ر، تجد إي��اد يوافقك عل��ى فكرة 
واح��دة، ه��ي تقدي��م ش��يء م��ا ألبطال 
لوحاته، فيقول: "كان يجب كس��ر العالقة 

بين الدار وأي مكان مثله وبين الصحافة؛ 
فف��ي الع��ادة يتوج��ه الصحفي��ون حت��ى 
للمخيمات ويتلقطون الصور ثم يبيعونها 
وينتهي األم��ر، هذه يرب��ك الطفل أو أي 

متضرر يتم التقاط صورة له". 
البهج��ة ه��ي الس��يدة ف��ي جمي��ع لوح��ات 
المعرض، لم تشاهد إال طفاًل قد يكون في 
أي مكان في العال��م، ضحكات ولعب ولهو، 
عي��ون تراقب لكن تبتس��م، ال تتس��ول وال 
تطلب الشفقة، إذا لم تكن تعرف القصص 
والحكايا، فإنك لن تكتش��ف من هم هؤالء 
األبط��ال، إال إذا أردت، ل��م يخدش أي طفل 
في أي لوحة، ل��م يهن كما جرت العادة في 

كثير من عدسات البالد. 
في البحث خلف الص��ورة أو خارج الكادر، 
س��تعلم أن الحكايا تضم قصص الحرب، 
أطفال فقدوا ذويهم أمام أعينهم، صغار 
أصيب��وا ونج��وا، بعضهم فر م��ن الحرب 
لساعات في طرق ال يسلكها حتى الكبار، 
صغار جدُا على لقب ال يجوز أن يشبههم، 
لكنه كان لهم، تتبعه اليوم حكايات أخرى 
يعيش��ونها يومي��ًا، وقل��ة م��ن ينتبه��ون 

ويفعلون شيئًا من أجلهم.
الصور: عدسة إياد الجرود لسوريتنا

سوريتنا - عامر محمد
لم يخطط إياد ألي صورة، ترك العيون 
هي التي تحدد المكان والزمان، وحدها 
اختبــرت  التــي  الصغيــرة  أجســادهم 
حكايات ال يقوى على سماعها الكثيرون، 
هــي من قــررت أن تحتل هــذا الجزء أو 
ذاك من الكادر، هو جلس فقط في فناء 
الــدار، راقبهم، لعب معهم، بينما كانت 
عدســته تلتقط الصور متأثرة بما خزنه 
طوال أشــهر من قصصهم، ال وعيه هو 
الــذي قرر الــكادر، دون أن يســقط أيًا 
من إدراكه اآلني على تموضعهم الحر، 
الذي ســردوا فيها مئــة حكاية وحكاية 
فــي تســعة وتســعين صــورة ضمهــا 
معرض المصور الشاب في غازي عنتاب 

التركية، وحمل اسم عيون وحكايا.

حني التقط امل�سور 
لقطات جيدة

س
نا
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وجهت رئيس��ة الدي��وان في وزارة التربي��ة بالحكومة 
الس��ورية المؤقتة الس��يدة »هنادة فيصل الرفاعي« 
عب��ر صفحتها الش��خصية على موقع فيس��بوك نداء 
إل��ى دولة قطر ورجاء بعدم دعم الحكومة الس��ورية 
المؤقتة بأي مبالغ مالية بسبب تفشي السرقات والفساد 
المالي ضمن الحكومة المؤقتة بحس��ب ما نش��رت، فقد ذكرت في 
صفحته��ا »نرجو عدم دع��م الحكومة الس��ورية المؤقتة بأي مبالغ 
مالية ألنهم يسرقوننا لتبقى قائمة برئيس الحكومة والوزراء مثل 
الفزاع��ة ال يفيدون إال أنفس��هم«. الصحوة - إن ج��از التعبير - ألم 
تأتي متأخ��رة؟ ولماذا على مواقع التواصل االجتماعي؟ حس��نًا أنت 
بطلة، لكن هل عمر الفس��اد ال��ذي تتحدثين عنه اليوم قصير ولم 
يك��ن من��ذ ما قبل الثورة إن ش��ئت؟ ما هو الخالف الش��خصي الذي 

دعاك اليوم لهذا »البوح«؟ 

أقرت الس��لطات األمريكية يوم الجمعة حق المثللين في 
»ال��زواج« في جميع واليات البالد. حس��نًا، بغض النظر 
عن الموقف من الخبر الذي عادة ما يكون شخصيًا بحتًا، 
لكن السوريين انبروا لإلدانة، أو التضامن، أو التهكم من 
الخبر، وانش��غلوا به إلكترونيًا لساعات عبر مواقع التواصل 
االجتماعي: فمن متش��دد س��اخر منتقد قرر تلوين ص��ورة البغدادي أو 
األسد بذات ألوان »راية المثليين«، إلى متضامن لون صورته الشخصية 
ب��ذات األل��وان، واندلع��ت النقاش��ات والش��تائم من كل ح��دب وصوب، 
ألن��ه ال عم��ل لنا، وال ه��مَّ، وال قضية، وال مأس��اة، وال حتى وطن! في 
الحقيقة إن من انش��غلوا بالخبر وردحوا معه أو ضده، هم الس��وريون 
في أوروبا والعالم، وليس السوريين المحاصرين المكلومين الجائعين 
المقصوفي��ن، ب��ات بعض منا فارغًا حتى من قضيت��ه! لديه من الوقت 

ما يستفز به غيره أكثر من ذاك الذي يعمل أو ينتج أو حتى يأكل به. 

أطلق��ت مجموعة من الناش��طين ف��ي مدينة حماة 
حملة مدنية تحت اسم »حماة هون« بهدف تسليط 
الض��وء على اس��تمرار مش��اركة المدين��ة بالثورة 
السورية، وللتذكير بمساهمتها في محطات الحراك 

المعارض للنظام السوري. 
وج��اء في البي��ان الصادر عن الحمل��ة، أن القائمي��ن على الحملة 
يسعون للنهوض بالواقع الثوري، ووأد التقوقعات المناطقية التي 
ب��رزت في الفترة األخي��رة، وتدعيم أواص��ر التكاتف بين تكتالت 
المحافظة وناش��طيها، لرفع مس��توى التنس��يق بما يخدم العمل 
الثوري في المحافظة. الحملة تأتي بعد أش��هر من غياب المدينة 
ع��ن خريطة الثورة في البالد، رغم أنه��ا عرفت أهم المظاهرات 

بثقل سياسي ال مثيل له نتجية لتاريخ المدينة مع النظام. 

اسطنبول - عمار محمد
مع بداية شهر رمضان بدأ فريق هذه حياتي يتنقلون 
بين المطاعم السورية، اتخذوا لباسًا موحدًا وضعوا 
عليه شعار الفريق الملون، الشعار ينص على عبارة 
»ش��ارك س��اعد ابتس��م«، يجمع الفري��ق الوجبات، 
ويعدونها لتكون جاهزة للتوزيع على العائالت، التي 

وضعوا قوائم بأسمائها في وقت سابق. 
حمل��ة »حفظ النعمة« هي مبادرة من عدَّة مبادرات 
يقوم بها الفريق، تقوم على أساس التبرع بوجبة أو 
بثمنها، ولو كانت من فائض المطاعم السورية منها 
والتركي��ة؛ بحيث يعاد تنظيمه وتقس��يمه، وتوزيعه 

بعد ذلك على المستحقين من العائالت المحتاجة. 
يق��ول يم��ان زبد مدي��ر ومش��رف الفري��ق: »بدأت 
الفك��رة من وجود حاج��ة للكثير من الس��ورين في 
إس��طنبول، ون��درة الفِ��رَق الش��بابية التطوعي��ة 
»المس��تقّلة« فيها، وهو جزء من فريق األردن الذي 
ُأس��س منذ حوالي خمس س��نوات كفريق مستقل، 
ليكون مس��اهمًا ومؤمنًا بالتغيي��ر اإليجابي والتأثير 

في المجتمع«. 
الحملة كانت قد بدأت بتأمين وجبات اإلفطار لقرابة 
20 عائلة خالل اليوم األول من ش��هر رمضان، لكن 
تع��اوُُن عدد كبير من المطاعم س��اعد المتطوعين 
عل��ى زي��ادة ع��دد ه��ذه العائ��الت تدريجيًا، وس��د 
احتياج��ات ع��دد كبي��ر من العائ��الت الس��ورية في 

رمضان. 
يش��ير زبد إلى أن »الفريق يس��تهدف العائالت غير 
المس��جلة ف��ي أيَّ��ة جمعية أكث��ر من غيره��ا، بعد 
متابعتها من قبل مس��ؤولي التواص��ل والمعلومات 
في الفري��ق. كثيرة هي القصص المؤلمة التي كنا 
عل��ى تماس معها ضم��ن حمالت التوزي��ع اليومية، 
ولعلَّ آخرها قصة عائلة مكونة من أب وأم وخمسة 
أبن��اء، األم حام��ل ف��ي ش��هرها الراب��ع، ومريضة 
بالفش��ل الكل��وي وماء ف��ي الرئة، قالت لن��ا إن إبر 
الكورتيزون هي التي تس��بب له��ا االنتفاخ وهبوطًا 
ف��ي ضغط ال��دم يرافق��ه اإلغم��اء والدوخ��ة، لكن 
الحمل يمنعها من تعاطي أدوية الضغط وااللتهاب، 

فدواء الضغط يس��بب لها ال��زالل، وحب االلتهاب له 
تأثي��ر كبير على الحمل والرضاع��ة بعد ذلك. وهذا 
بصرف النظر عن الوضع المادي السيء للعائلة ». 

م��ن جان��ب آخ��ر، يش��ير مدي��ر الفريق إل��ى أنهم 
»يعمل��ون عل��ى ع��دة أصعدة إل��ى جان��ب الصعيد 
اإلغاثي، كالطبِّ��ي والتعليمي والتأهيل التربوي. ال 
تقتصر حمالتنا عل��ى الجانب اإلغاثي مع أن الوضع 
يقتضي ذل��ك، فنحن بص��دد العمل على مش��روع 
يعن��ى بمتابع��ة الجرح��ى والمصابين م��ن إخوتنا، 
وإنش��اء قاعدة بيان��ات بمعلوماته��م والتواصل مع 
الجه��ات الحكومية والمنظمات الطبي��ة ألجلهم. أما 
عل��ى الصعي��د التعليم��ي فيقوم الفريق بأنش��طة 
ثقافية موجَّه��ة لألطفال أكثر منها للكبار: كمكتبة 
»جيل اقرأ«، وهي مكتبة مجانية لألطفال المقيمين 
في إسطنبول، باإلضافة لعدد من الدورات التدريبة 

والنشاطات التفاعلية«. 
ونظرًا لحساس��ية ال��دور الذي يتوج��ب على أعضاء 
الفري��ق القيام به أثناء تعامله مع ش��رائح مختلفة 
م��ن المتضررين، يس��عى الفري��ق لتطوير مهارات 
أعضائ��ه؛ وذل��ك عبر القي��ام بع��دة دورات تدريبية 
وعملي��ة بمس��اعدة ع��دد م��ن متخصصي��ن أتراك 
وس��وريين في مج��ال التواص��ل والدعم النفس��ي 
والتأهيل التربوي، كتهيئة لشباب الفريق ليتعاملوا 

مع الحاالت الحرجة وباألخص مع األطفال. 

حملة »حفظ النعمة« توؤَمن وجبات االإفطار لع�سرات 
العائالت يف اإ�سطنبول


