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تصعيد بين األهالي وفيلق الرحمن في حمورية

النظام يتقدم في حماه، ويحاصر قرى موالية 

إجراءات اقتصادية جديدة للمصرف المركزي

معارك حلب على أشدها 

سوريتنا برس

جي�ش الإ�سالم وتنظيم الّدولة، اإعدام متبادل:
أصدر جيش اإلس��ام مقطعًا مصوّرًا بعنوان »قص��اص المجاهدين من الخوارج المارقين«، يظهر 
فيه إعدام 18 عنصرًا لتنظيم الدّولة، بينهم كويتي وسعودي، عبر إطاق الرّصاص في رؤوسهم. 
وأظهر المقطع، عناصر التّنظيم مكبلين بساس��ل حديدية، ويلبس��ون الّلباس األسود، فيما ارتدى 

مقاتلو »جيش اإلسام« مابس برتقاليّة الّلون. 
كذل��ك، أظه��ر المقطع، عناصر تنظي��م الدّولة، يقولون إنه��م ال يقاتلون قوات النظ��ام، ويعتبرون 
»كل الفصائ��ل عل��ى األرض مرتدّة وكفرة وعماء«، وإن ش��رعيي التّنظي��م »يكفرون عموم أهل 
الس��نة والجماعة في س��ورية« ويفضلون تقديم قتال »الصحوات« على قتال »النصيرية« والنظام، 
مضيفين أّن قادة في التّنظيم، كانوا يعتبرون »أهل الغوطة الش��رقية مرتدون ويستحقون الحصار 

المفروض عليهم من قبل النظام«. 
وكان موال��ون لتنظي��م الدّول��ة، بّثوا مقطعًا مص��وّرًا، حمل عنوان »توبوا قب��ل أن نقدر عليكم«، 
أظهر إعدام 12 مقاتااً لجيش اإلس��ام ذبحًا بالس��كاكين، سبقه رسالة وجهها أحد عناصر التّنظيم 
ل�»زه��ران عل��وش«، دعاه في��ه للتوبة والتوقف عن قت��ال التّنظيم، محذرًا إياه م��ن أّن »مصيرهم 

سيكون مثل مصير هؤالء إذا لم يتوبوا«. 

ت�سعيد بني الأهايل وفيلق الرحمن يف حمورية
استنكر المجلس المحليّ في مدينة حمورية بريف دمشق، قيام عناصر من »فيلق الرحمن«، بإطاق 
الرص��اص على متظاهرين ف��ي المدينة، وقتل أحدهم، في حين أعلن الفيلق، تس��ليم »الفاعلين« 

للقضاء الموحّد في الغوطة الشرقية. 
واته��م المجل��س في بيان ل��ه: »أصحاب الم��آرب واألجندات المختلف��ة بحرف تظاهرة عن مس��ارها 
ومقصدها، وتوجيهها إلى منزل قائد فيلق الرحمن«، حيث أطلق حرس��ه الشخصيّ، الرّصاص على 
المتظاهرين، بهدف تفريقهم، ما تس��بّب بمقتل الش��اب بال الرفاعي. وطالب المجلس، قائد فيلق 
الرحمن، النقيب عبد الناصر ش��مير، بإحالة »من تس��بّب بهذه الفتنة، ومن تلّطخت أيديهم بالدّماء 

إلى القضاء العادل لينال عقابه«. 
وكان الفيل��ق أّك��د ف��ي بيان ل��ه أّن »ما جرى رف��ع إلى القض��اء الموحّد ليفصل فيه، مش��دّدًا على 

»التزامه بقرارات القضاء الموحّد وخضوعه لها«. 
وجرى تش��كيل لجنة قضائيّة، يرأس��ها الشّ��يخ أبو أحمد عيون، وتضمّ والد القتيل بال الرفاعي، 

للتحقيق في أحداث حمورية. 
وش��هدت بلدة مس��رابا األس��بوع الفائت، تظاهرات لنس��اء وأهالي توجهوا خالها إلى مقرات جيش 
اإلس��ام، وطالبوا بأبنائهم المعتقلين لديه منذ نحو خمس��ة أش��هر، وذلك ضمن سلس��لة تظاهرات 
خرج��ت ف��ي مدن وبلدات الغوط��ة، للمطالبة بفتح جبه��ات القتال مع النظام وف��كّ حصار المنطقة 

وإسقاط »تجّار الدماء«. 

النظام يتقدم يف حماه، ويحا�سر قرى موالية 
س��يطرت قوات النظام الس��وري الس��بت، على قرى الكريم، واألش��رفيّة، وقبر فضّة، والرّملة في 
س��هل الغاب بريف حماه الغربي، عقب اش��تباكات عنيفة مع مقاتلي حركة أحرار الش��ام اإلس��امية، 

وتجمع صقور الغاب. 
وكان النظ��ام ق��د انس��حب الجمعة  من قرية الشّ��ريعة، بعد اتفاق مع الفصائل المقاتلة، س��مح له 

ا.  بسحب آلياته وعناصره من الحاجز الرئيسي، مقابل عدم قصفه القرية الحقاً
وقبل ذلك، شهدت قريتا البارد والقاهرة االثنين، اشتباكات بين أهالي القريتين الخاضعتين لسيطرة 
النظ��ام م��ن جهة، وقوات النظ��ام مدعومة بقوات إيرانية من جهة أخرى، بع��د يوم واحد من اقتحام 
النظ��ام للمنطقتي��ن واعتقاله عددًا من أبنائهما، بأوامر القيادي اإليران��ي »عفاري«، قائد العمليّات 

العسكريّة في مطار حماه العسكريّ. 

مليونا يورو لالأطفال ال�سوريني
أعلنت الحكومة األلمانية، تبرعها بمليوني يورو لمنظمة األمم المتحدة للّطفولة “اليونسيف”، لدعم 
تعليم أطفال الّاجئين الس��وريين ف��ي تركيا، إلى جانب تعاونها مع وزارة التربية التركية، ورئاس��ة 
إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لرئاسة الوزراء التركية )آفاد(، من أجل إعادة األطفال السوريين إلى 

المدارس، خصوصًا الذين اضطروا إلى ترك الدراسة أليّ سبب من األسباب. 
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قصف قوات النظام على الزبداني

الربكان الثائر يف الزبداين
نّفذت حركة أحرار الشّام اإلساميّة مساء الخميس، هجمة استباقية على قوات النظام 
وح��زب اهلل اللبنان��ي في مدينة الزبداني بريف دمش��ق، تحت اس��م »الب��ركان الثائر«، 

لتسيطر، في اليوم األول، على حاجز الشّاح والمباني المحيطة به،. 
��ا، عند الجه��ة الغربيّة ف��ي منطق��ة الجمعيّات وقلعت��ي الكوكو  وتق��دم النظ��ام الحقاً

والزّهراء، كما سيطر بالتّعاون مع عناصر حزب اهلل، على قلعة التّل غرب المدينة. 
بموازاة ذلك، ش��نّ طيران النظام الحربيّ والمروحيّ، عش��رات الغ��ارات على المدينة 
ونقاط االش��تباك، في وقت حشد فيه النظام وداعموه، قواتٍ بريّة على تخوم المدينة، 

الحدوديّة مع لبنان. 

معارك حلب على اأ�سدها 
قتل عشرات من عناصر النظام السبت، إثر تفجير مقاتلي غرفة عمليات أنصار الشريعة، 
مبنى كانوا يتحصنون فيه، قرب دوّار المالية على جبهة حيّ جمعيّة الزّهراء في حلب. 
جاء ذلك، بعد يوم واحد من سيطرة غرفة عمليات »فتح حلب« على ثكنة البحوث العلمية 

غربيّ المدينة، إلى جانب عدة مبان في حيّ جمعية الزهراء. 
وتأتي أهمية الس��يطرة على ثكن��ة البحوث العلمية، في انهيار خ��ط دفاع النظام األول 
عن حيّ حلب الجديدة، في ظل سيطرة المقاتلين على حيّ الراشدين الشمالي مؤخرًا. 
وكان )13( فصيااً إس��اميًّا، بينهم )جبهة النصرة، حركة أحرار الشام اإلسامية، جبهة 
أنصار الدين، حركة مجاهدي اإلسام، كتائب فجر الخافة، ولواء السلطان مراد(، أعلنوا 
الخميس، تش��كيل غرف��ة عمليات »أنصار الش��ريعة«، لتب��دأ أوّل أعمالها العس��كرية، 
باقتحام مقرات قوات النظام في حيّ جمعية الزهراء، وتسيطر على مبنى المياه المطّل 

على مدفعية الزهراء ومنطقة »بيوت مهنا«.

تقارير حقوقية توثق �سحايا حتت التعذيب
وّثقت الش��بكة الس��ورية لحقوق اإلنسان، مقتل تسعة وخمس��ين مواطنًا سوريًا تحت 
التعذيب في ش��هر حزيران الفائت، 56 منهم قضوا في س��جون النظام، فيما قتل اثنان 

في سجون تنظيم الدّولة، وقضى آخر في سجون حزب االتحاد الديمقراطي الكردي. 
وفيما يخصّ الضّحايا اإلعاميّين، قالت الشّ��بكة: »إّن تس��عة إعاميّين قتلوا الش��هر 
الماضي، خمسة منهم قضوا على يد قوات النظام، وأربعة على يد تنظيم الدّولة، بينما 

تعرّض خمسة آخرون للخطف. 
ووّثق تقرير آخر للشّ��بكة، مقتل )11090( ش��خصًا، قتلت قوات النظام )8509( منهم؛ 
أي: م��ا يع��ادل )%077( م��ن مجم��وع عمليات القتل، ف��ي حين قتلت قوات ح��زب االتحاد 
الديمقراط��ي الكردي )67( مدنيًّا، وقضى )945( ش��خصًا على ي��د تنظيم الدّولة، كما 
قت��ل )79( آخرون عل��ى يد جبهة النصرة، وقتل��ت »فصائل المعارضة المس��ّلحة )612( 

شخصًا. 

اإجراءات اقت�سادية جديدة للم�سرف املركزي
نقلت جريدة الوطن التّابعة للنّظام، عن مصدر مصرفيٍّ، أن مصرف سورية المركزي 
طالب المصارف العامة بتزويده بقوائم اسمية للقروض التي تم منحها لمقترضين في 
المناطق الس��اخنة والتي تسيطر عليها المعارضة، إضافة إلى مطالبته بتزويده بالكتلة 

الحالية لهذه الديون. 
ويمّك��ن هذا اإلج��راء المصرف المركزيّ، م��ن التمييز بين المتعاملين المتعثرين بس��بب 
األعمال الحربية التي أدت إلى خروج منشآتهم عن الخدمة، وبين المتعاملين الذين امتنعوا 

عن التسديد رغم استمرار منشآتهم في العمل ضمن المناطق اآلمنة، وفق الجريدة. 

اأيام بدر يف جوبر
أطلقت فصائل القيادة العسكرية الموحّدة في الغوطة الشرقية السبت الفائت، معركة 
»أيام بدر« في حيّ جوبر ش��رقيّ دمش��ق، لتس��يطر على نقاط عدة كان يتمركز فيها 
، موقعةاً قتلى وجرحى لألخير، وسط قصف  جيش النظام، وتفجّر معمل الصابون كامااً

جويّ ومدفعيّ مكّثف. 

وليد جنبالط:
لم��اذا ل��م يعط الس��اح النوع��ي للجيش الح��ر ليوّف��ر عش��رات آالف الضحايا 
على الش��عب الس��وري، ويس��مح لهم بالتفاوض من الندّ إلى الن��دّ، كما يمنح 
المعارض��ة قوّة دفع عمليّة في إزاحة رموز اإلجرام في النظام وفي مقدمتهم 
رأس النظام، كانت الحجّة بأّن هذا الساح قد يسقط في أيدٍ غير أمينةٍ وهي 

حجة سخيفة. 

�سريغي لفروف:
الرئيس الروس��ي اقترح على جميع دول المنطقة في الشّ��رق األوسط توحيد 
جهودها، وخاصّة س��وريا والجيش الس��وري والمعارضة السورية، بما في ذلك 
المعارضة الس��ورية المس��ّلحة التي تدعو إلى الحفاظ على سوريا دولة موحدة 
ا متساوية  ذات س��يادة، وبطابع علماني، دون أيّة مظاهر تطرّف تضمن حقوقاً

لمختلف المكوّنات اإلثنيّة والطائفيّة. 

اأحمد داود اأوغلو:
ليس لدينا خطط فورية ألي تدخل عسكري في سوريا، وإذا حدث أي شيء من 
ش��أنه تهديد األمن التركي فس��وف نتحرك على الفور، ول��ن ننتظر حتى الغد، 
ولكن من الخطأ التوقع أن تركيا س��تقوم بمثل هذا التدخل األحادي الجانب في 

الوقت القريب ما لم تكن هناك مخاطر. 

الناطق با�سم اخلارجية الأمريكية:
وزارة الدف��اع األمريكي��ة، تعتق��د أنه ليس هن��اك حاجة لمنطق��ة آمنة تتطلب 
جهدًا، ومصدرًا، واس��تعدادًا، لوجستيًا، وزمنًا، وأن تستخدم قوات التحالف ما 

لديها لتأسيسها، إال أنّنا على علم بقلق تركيا بخصوص المنطقة الحدودية. 

اأمري عبد اللهيان، نائب وزير اخلارجية الإيرانية:
إيج��اد منطقة عازلة في س��ورية لن تس��اعد على حّل األزمة هن��اك؛ الحّل في 
س��وريا سياسيٌّ فقط، واللجوء إلى الخيارات العسكرية يشكل خطرًا على أمن 

المنطقة. 

هيئة التن�سيق الوطنية:
نش��دّ على أيدي المقاتلين الشجعان من وحدات حماية الشعب وكتائب الجيش 
الح��ر الذين دحروا تنظي��م »داعش« اإلرهابي في تّل أبيض بعد أن تصدّوا له 
وم��ا زالوا في عين الع��رب وريفها مرّتين، ونهيب بكل القوى الحفاظ على هذا 

التعاون وعدم االنجرار لمواقف التشكيك والتحريض. 

زعيم حزب ال�سعب اجلمهوري، كمال كليجدار اأوغلو، حول التدخل 
الرتكّي يف �سوريا: 

ح��زب العدال��ة والتنمية لم يكتف بانتهاج سياس��ات أض��رت بالمواطن التركي، 
ويري��د اآلن أن يدخل الباد في أزمة دبلوماس��ية خارجية، ويجعل من ذلك أداة 
في سياس��ته الداخلية، ويقدم على مغامرة غير محس��وبة س��يدفع ثمنها عامة 

الناس في تركيا. 

رئي�ش الوزراء الربيطاين:
نحّذر من تبعات المضي قدمًا في الضربات الجوية على سورية، فمن شأنها أن 

تجبر بريطانيا على االختيار بين شرور تنظيم الدّولة أو نظام األسد. 

رئي�ش جلنة الدفاع جوليان لوي�ش:
من المستحيل التدخل في سورية دون مساعدة الفصائل اإلسامية في شمال 

الباد، أو نظام األسد. 

برنامج الأغذية العاملي:
تمكنا الجمعة، من إيص��ال ألفي حقيبة غذائية لمنطقة تل أبيض بريف الرقة 

وهي المرّة األولى منذ ثمانية شهور. 

رئي�ش مركز الأبحاث ال�سرتاتيجية يف اإيران، علي اأكرب وليتي:
ل��و جرى اآلن اس��تفتاء فإن األصوات المؤيّدة للرّئيس بش��ار األس��د والحكومة 
الس��ورية س��تكون أكثر ممّا مض��ى، الدّولة الس��ورية لن تس��قط، وكلما مرّ 

الزمن يدرك الشعب السوري أهميّتها. 
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humans.of.syria@outlook.com

بالتعاون مع مجموعة: اإلنس��ان في سوريا
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“دماء شهدائنا سقت أرض سوريا، وسنبقى صامدين حتى آخر قطرة من دمنا، ولن نتراجع عن تحقيق مطالبنا حتى لو دامت الثورة أربعين عامًا”.
أبو عمر، 65 عامًا، دوما، الغوطة الشرقية.
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وتحم��ل ه��ذه الّلوحات، رغم بس��اطتها، 
معان��ي عميقة، يت��مّ اختياره��ا بعناية، 
ال  فإنّ��ه  المجموع��ة  لقواع��د  ��ا  ووفقاً
يج��ب أن تمسّ أية م��ن التّوجّه��ات، أو 
السّياس��يّة  أو  االجتماعيّة،  االعتق��ادات 
ألحد، أو تغوص به��ا. تقول إيمان: "نريد 
للموضوع أن يام��س تطّلعات النّاس ال 
احتياجاتهم، ولكّل لوحةٍ رس��الٌة، نسعى 
إل��ى أن تصل وبالدّرجة األولى إلى قلوب 
وعق��ول المحاصري��ن هن��ا، وبالدّرج��ة 

 ." الّثانية إلى العالم ككلٍّ
تلف��ت إيم��ان إل��ى أّن تجربة الرّس��وم، أو 
الكتاب��ة عل��ى الج��دران، لم تك��ن جديدة 
بالنّس��بة إلى ح��يّ الوع��ر، أو العديد من 
المناط��ق المح��رّرة، إاّل أنّهم اس��تطاعوا 
إحداث ف��وارق ع��ن التّج��ارب السّ��ابقة، 
وتوضّح: " ننّفذ كّل شيء بشكٍل مدروٍس 
ومنّظم، ونعمل بجدٍّ على تطوير الشّكل 
والمحت��وى، إلخراج رس��وٍم أكث��ر نضجًا، 
وأشدّ تأثيرًا على الناس. إّن اختيار المكان 
ال يت��مّ عش��وائيًا، نخت��ار أكثر الشّ��وارع 
ازدحامً��ا، ث��م ننتقي مكان الرّس��م الذي 
يج��ب أن يتمتع برمزي��ة معين��ة"، وتتابع: 
"فك��رة الرّس��م الوليدة تم��رّ أيضًا بعدّة 
مراح��ل قب��ل أن يت��مّ تنفيذه��ا؛ يقت��رح 
أو  الرّس��ومات،  م��ن  مجموع��ة  الشّ��باب 
العبارات اّلتي تكون – عادةاً - أبيات قصيدة، 
أو مقولةاً ملهمة، أو حكمة ما، نتناقش في 
اختيار أفضلها، ثمّ نعي��د صياغتها أحيانًا 
لتكون سلسةاً وسهلة الوصول إلى القارئ، 

ثم نبدأ بتنفيذها". 
م��ن جان��ب المش��اهد، يس��تطيع الم��رء 

لمس العديد م��ن الفروق��ات بينها وبين 
التّجارب السّ��ابقة للرّسم على الجدران 
نصف المدمّرة ف��ي مناطق أخرى، ولعّل 
أبرز ه��ذا الفروقات هو ابتع��اد المحتوى 
ع��ن المواق��ف، أو اإليحاءات السياس��ية، 

وتشبّعها بجرعات عالية من التحفيز. 
إحدى التّفاصيل التّنفيذية أّن الناشطين 
يستعملون الدّهان لعدم توّفر البخّاخات 
األسهل استعماالاً بس��بب الحصار، وتبعًا 
إليم��ان: "يب��دأ الناش��طون العم��ل على 
الرّس��م م��ع طل��وع النّه��ار، ورغ��م أن 
التنفيذ ال يس��تغرق عادةاً مدّة طويلة، إاّل 
أن��ه يحتاج إلى جهود خمس��ة مش��اركين 

على األقّل". 

تكامل املعنى واملكان
اس��تطاع النّاش��طون خل��ق تكام��ل في 
والم��كان. وم��ن  العب��ارة  بي��ن  المعن��ى 
األمكنة المختارة مدينة المعارض، وهي 
إحدى أبرز معالم الحيّ، كانت قبل بداية 
األزم��ة تحف��ل بالفعاليّ��ات والمع��ارض 
المتنوّعة، إلى أن اش��تهى له��ا النظام - 
من��ذ ع��ام تقريبًا - ذلك الصّ��اورخ الذي 

أحالها خرابًا. 
"لك ش��يء في ه��ذا العالم.. فق��م" هذه 
الناش��طون  اخت��ار  اّلت��ي  العب��ارة  ه��ي 
كتابته��ا عل��ى الحائط الذي بق��ي صامدًا 
منها، يقول مهن��د الخالدية أحد مصوّري 
الح��يّ: "الكثير من السّ��ّكان يمرّون أمام 
ه��ذا الحائ��ط كّل يوم، عن��د ذهابهم إلى 
السوق الموجود هناك، كان مشهد الدّمار 

يشعرهم بالحس��رة على ما حّل بها، لكن 
هذه العبارة باتت تبعث فيهم األمل". 

المتراس كان أيضًا أحد األمكنة المختارة، 
ويقع على الخّط الفاصل بين أحد شوارع 
الحيّ والقس��م اآلخر م��ن المدينة، حيث 
قوّات النظ��ام، وهو مك��وٌّن من هياكل 
السّ��يّارات المحروق��ة وبع��ض الخردة؛ 
ما جعله منبعًا للتّش��اؤم ل��دى المارّين 
أمام��ه، إل��ى أن قامت المجموع��ة بطاء 
ه��ذه الهياكل، ورس��مت عليه��ا الزهور، 
ويوضح مهند: "الكثي��رون وقعوا ضحيّةاً 
لرص��اص القنّ��اص ف��ي ه��ذا الش��ارع، 
ويحتفظ النّاس بذكريات سيّئة عن هذا 
المتراس الذي يس��تعملونه لاحتماء من 
رصاص القنّاص، لكنّ الش��عور السلبي 
الذي كان يبثه بات - بعد أن رس��موا عليه 
- أخ��ف. والحقيقة هي أنّهم اس��تطاعوا 
أن يرس��موا عل��ى جان��ب واحد م��ن هذه 
الهياكل فق��ط؛ فالموت يترّصدهم على 

الجانب اآلخر".
على جدار بقي من المبنى المدمّر، رسموا 
خمس��ة أطف��ال يتأرجح��ون ح��ول معلم 
السّ��اعة األشهر في مدينة حمص، إنّهم 
"عبد الرّحمن، وهي��ام، ومحمّد، وزهور، 
وعم��ران". وقد استش��عر الناش��طون أّن 
ه��ذا  تف��ارق  ال  األطف��ال  ه��ؤالء  أرواح 
المبنى الذي ماتوا تحت أنقاضه، فرسموا 
أطيافه��م عل��ى الج��دار. وي��رى مهنّد أن 
هذه الّلوحة ه��ي " بمثابة الطبطبة على 
الجراح، والتّأكيد على إرادة البقاء اّلتي لم 

ولن يقهرها الساح". 

ترحيب اأهلي
فينتابه��م  بعي��د  م��ن  األل��وان  "ي��رون 
وعندم��ا  إليه��ا،  يقترب��ون  الفض��ول، 
يقرؤون أو يش��اهدون الرّس��وم تش��رق 
وجوههم بابتسامة، غالبًا ما يتوّلى األب 
مهمة شرح المعنى ألطفاله، بينما يقوم 
بعضهم بتصوريها، ويأخذ آخرون أمامها 

)سيلفي( ". 
ي��روي مهند مش��اهداته ع��ن ردود فعل 
النّاس على الرّسومات. ويضيف "نجحت 
الرّس��ومات بج��دارة أن تجت��ذب اهتمام 
أهالي الح��يّ، وبات الكثي��رون يترّقبون 

القادم منها". 
وع��ن س��رّ ه��ذا التّأثي��ر يق��ول: "بتن��ا 
نتعايش مع مآس��ي الحرب، حتى افتقدت 
حياتنا الجمال، ويمكنني القول: إنّها باتت 
باهتة، ويحتاج النّاس إلى من يلوّن لهم 

أيّامهم ويبّث فيها روحًا جديدة". 
من جهتها تش��ير إيمان إل��ى ردود الفعل 
اإليجابيّ��ة اّلت��ي حصدها فري��ق العمل: 
"حصلن��ا على الكثي��ر من التّش��جيع من 
النّ��اس، إضاف��ة إلى عروض المس��اعدة 
والرّغبة بالمش��اركة، وقال لنا الكثيرون: 
إنّهم باتوا يحبّون النّظر إلى العديد من 
األماكن اّلتي كانوا يتجنبون النّظر إليها". 
وتؤك��د: "أّن نش��اّطهم ل��ن يتوّق��ف هنا؛ 
فدائمً��ا م��ا نع��د النّ��اس أنّن��ا س��نقوم 
باألفض��ل ف��ي الم��رّات القادم��ة، رغ��م 
الحص��ار والخ��راب، ونح��ن نؤم��ن أنّن��ا 
باأللوان يمكننا أن نخلق حياةاً من العدم". 

لوحاٌت على جدران حم�ش املحا�سرة.. بثٌّ للحياة من العدم
سوريتنا برس

»يقف فوق الخراب يحمل بيديه ابتس��امة يس��م بها وجه الش��مس«، هذه العبارة هي مضمون إحدى الّلوحات اّلتي نّفذتها مجموعة »حيطان حمص« 
على أحد جدران حيّ الوعر المحاصر، حيث بدأت مجموعة من نش��طاء العمل المدنيّ مؤخّرًا بتنفيذ عدد من الّلوحات المش��ابهة على جدران الحيّ، 

والهدف من ذلك، بحسب تعبير إيمان محمد، إحدى منّظمات النّشاط، هو »بّث األمل في نفوس النّاس الذين يحيون على األمل«. 
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سوريتنا برس
أعلن حاكم مصرف س��وريا المركزي التّابع للنّظام 
أدي��ب ميّالة، طرح عمل��ة ورقيّةٍ جدي��دةٍ من فئة 
األل��ف ليرة، وذلك خال مؤتم��ٍر صحفي، أدرج تحت 
عن��وان "حض��ارٌة وانفتاحٌ وتط��وّرٌ"، وعقد الّثاثاء 

الماضي. 
األوراق  "إّن ط��رح  المؤتم��ر:  وق��ال ميّال��ة خ��ال 
الجديدة يأتي في إطار التّحس��ين المستمرّ لميزات 
األوراق النّقديّ��ة المطروح��ة ف��ي التّ��داول، بم��ا 
يعكس المظهر الحضاريّ والتّاريخيّ لسورية، كما 
يس��اهم في الحفاظ على س��امة األوراق النّقديّة 
الس��ورية، وحمايته��ا م��ن التّعرّض للتّل��ف نتيجة 

كثرة االستعمال". 
وأض��اف: "إّن ض��خّ  العملة الجدي��دة يأتي في ضوء 
ارتفاٍع واضح في احتياطيّ المصرف المركزيّ، بعد 
ارتفاع موارد الدّولة من القطع األجنبيّ نتيجة نموّ 
الصّادرات، وتوّفر فائٍض جيّدٍ من الموادّ والسّلع". 
وصمّم��ت العمل��ة الجدي��دة بش��كل يب��رز م��درّج 
بصرى على الوجه األماميّ، و)موزاييك( ش��هير من 
محافظة السّويداء، ومن العامات البارزة في الوجه 
األمام��ي رقم الفئة، والنّق��وش، والتّواقيع، إضافةاً 
إلى عامة مخصّصةٍ للمكفوفين، وتظهر عند ثني 
الورقة نجمٌة في أس��فل يسار الورقة بلونٍ موحّدٍ 
عن��د النّظر إلى الورقة بش��كل مباش��ٍر، كما يظهر 
- عندم��ا تثن��ى الورق��ة - رقم الفئة داخ��ل النّجمة 

بألوانٍ متعدّدةٍ. 
في سياٍق آخر، بدأت صفحاتٌ مواليٌة للنّظام - على 
ا على  مواق��ع التّواصل االجتماع��يّ - هجومًا عنيفاً
حكوم��ة النظام، بس��بب حذف صورة حافظ األس��د 

الرّئي��س السّ��ابق للنّظ��ام الس��وري، واّلتي كانت 
على العملة القديمة. 

ورافق��ت ص��ور العمل��ة الجدي��دة المنش��ورة عل��ى 
الشّ��بكة العنكبوتيّة المئات من التّعليقات من قبل 
مؤيّ��دي النظ��ام، واّلتي تش��تم الحكوم��ة، وحاكم 
مصرف س��وريا المركزيّ بش��كل ش��خصيٍّ، حيث 
عّلق��ت إحداهن "وتدعى حا أحمد": " هذا التّصميم 
غي��ر جمي��ل، نري��د القديمة، ص��ورة باني س��وريا 
الحديث��ة". فيما لم تخ��ل أخرى م��ن الفكاهة، كتب 
آخ��ر: "بهجت س��ليمان س��فيرنا باألردن ق��ال: أزالوا 
الص��ورة ألن قيم��ة العملة انخفض��ت وال يليق ذلك 
بص��ورة الرّئيس وس��ترجع إلى مكانه��ا أقوى حين 

يقوى االقتصاد". 
فيما عّلق ناش��ٌط س��وريٌ مقي��م في ألماني��ا قائااً 
لجري��دة س��وريتنا: "ح��ذف صورة حافظ األس��د أثار 
كّل هذه الشّتائم والمواقف. كيف سيقبلون بتداول 

السّلطة في الباد؟!". 
يذك��ر أّن حكوم��ة النظام طرحت ف��ي بداية آب من 
الع��ام الفائت )2014م( عملةاً ورقيّةاً جديدةاً من فئة 
ال��� )500( لي��رة، وبرّرت وزارة الماليّ��ة التّصرّف – 
وقتها - بضرورة اس��تبدال العمات الورقيّة التّالفة 

بأخرى جديدةٍ منعًا للتّزوير. 
يق��ول المحّلل االقتصاديّ أحمد الحس��ين لصحيفة 
)س��وريتنا(: "طرح العملة الجديدة لي��س دليااً على 
االنتعاش االقتصاديّ كما يش��يع النظام، فقبل عام 
)2011 م( كانت ال���� )1000( ليرة تعادل)20( دوالرًا 
أمريكيًّ��ا، أمّ��ا الي��وم فتع��ادل )3( دوالرات ونصف 
ال��دّوالر تقريبً��ا، حي��ث تش��هد س��ورية تضخّمً��ا 
اقتصاديًّ��ا كبيرًا، وال��ذي وصل إلى عتب��ة )120%( 

بحسب منّظماتٍ دوليّةٍ مختصّةٍ". 

نع��ى فريق الهال األحمر الس��وري ف��ي درعا، إحدى 
متطوّعات��ه - وهي حنان حس��ن - الت��ي قضت يوم 
الجمع��ة ف��ي )25( الخام��س والعش��رين  من ش��هر 
حزي��ران/ يوني��و الماضي، إثر إصابتها بش��ظيّة في 
رقبته��ا،  حي��ن اس��تهدف القص��ف منزلها ف��ي حيّ 
السّبيل في درعا.  وش��ارك فريق المنّظمة في دفن 
الفتاة اّلتي لم تكمل )28( ثمانبةاً وعشرين ربيعًا من 

عمرها، وذلك في مقبرة درعا المحّطة. 
ل��م تكن الحادث��ة هي األول��ى من نوعه��ا؛ فقد فقد 
اله��ال األحم��ر العدي��د م��ن المتطوّعي��ن، وأصيب 
آخرون، خال السّ��نوات الماضية، ومعظمهم فارقوا 

الحياة وهم يؤدون مهامّهم اإلنسانيّة.
وق��ام  فريق الهال األحمر باالنتش��ار في أحياء درعا 
المحطة اّلتي تعرّضت لعدد من القذائف العشوائيّة، 
وقام��ت س��يّارات اله��ال بنقل ع��دد من الشّ��هداء  
والجرح��ى من المدنيّين من األحي��اء، اّلتي تعرّضت 
للقص��ف و بالتّحدي��د حي السّ��حاري، وتكفلت فرق 

الهال األحمر بمعالجة الجرحى و دفن الشهداء.

 يق��ول أح��د المتطوعي��ن )تحف��ظ على ذك��ر كامل 
اس��مه(: "ل��ن يثنين��ا خط��ر الم��وت ع��ن أداء مهامّنا 
اإلنس��انيّة، ونؤمن بما نقوم به ف��ي وجه آلة القتل 
ا أو إعاميًّا". ويتّهم  اّلتي ال تستثني طبيبًا أو مسعفاً
المتطوّع كّل من يحمل السّ��اح بمعاداة اإلنسانيّة،  
ويضيف: "عملنا على مدى السّ��نتين الماضيتين من 
خ��ال التنس��يق مع جمي��ع األط��راف المتحاربة على 
خدمة النّاس، ونحن ال نكفّ عن اإلعان والتّصريح 
ب��أّن مهامّنا ال تصبّ إاّل في خدمة اإلنس��ان، إاّل أنّه 
ال أحد يبرّئنا، بل يكي��دون لنا االتّهامات والتّخوين، 

وهو ما يعرّضنا لاستهداف من جميع األطراف".
يذك��ر أّن فري��ق اله��ال األحمر الس��وري ال��ذي تقع 
مراك��زه ضمن مناطق النظام في س��ورية يعمل من 
خال آالف المتطوّعين على األرض، وبالتّنسيق مع 
جهات دوليّةٍ، على رأس��ها الّلجنة الدّوليّة للصّليب 
األحم��ر، ويق��وم ب��أداء مه��امّ طبيّ��ةٍ وإغاثيّة بين 

مناطق النظام والمعارضة.

الهالل 
الأحمر 
يفقد اإحدى 
متطّوعاته 
يف درعا

سوريتنا برس

البنك املركزّي يطرح عملة جديدة من فئة الألف 
لرية بال وجه الأ�سد

�سّحتك يف رم�سان 

ملاذا الإفطار على الّتمر يف رم�سان؟
الكثي��ر منّا يقوم بهذه العادة تلقائيًا دون أن يس��أل نفس��ه 
ما الفائدة من اإلفطار على التمر في رمضان؟، هذه السّ��نّة 
النّبويّة، واّلتي أصبحت من عادات الشّهر الفضيل، تخّلصنا 
من العديد من األعراض المزعجة اّلتي نشعر بها بعد اإلفطار 
في رمض��ان، ففي آخ��ر س��اعات الصّيام يح��دث انخفاضٌ 
لمستوى السّّكر في الدّم؛ ما يؤّثر على المخّ مسبّبًا الخمول 
الّذهن��يّ، وعدم القدرة على التّركيز، م��ع الخمول الحركيّ 
وقّلة النّش��اط العضليّ، كما تكون المعدة في حالة سكون، 
وم��ع بدء اإلفطار نحت��اج إلى غذاء يحّق��ق المعادلة الصّعبة 
للجس��م بأن يك��ون س��ريع الهضم حتّ��ى ال يره��ق المعدة 
الخاملة، وينشّط حركتها، وسريع االمتصاص والوصول إلى 
المخّ والعضات إلزالة الخمول الذهني والعضليّ، وتنشيط 
الجس��م بس��رعة، وذل��ك الحتوائ��ه عل��ى نس��ٍب عالي��ة من 
السّ��ّكريّات األحادية والّثنائيّة )الجلك��وز والفركتوز(، والتي 
تمتصّ بسرعة عالية للوصول إلى الدّم في دقائق معدودة، 
وخصوصًا إذا كانت المع��دة واألمعاء خاليتين، كما هو الحال 
في الصيام، ما يس��اعد على إرسال إشارات الشّبع إلى المخّ، 
وينتج عنه الش��عور باالمتاء، فتقّل كميّات الّطعام الدّاخلة 
إلى الجس��م عن��د اإلفطار، عل��ى العكس من تن��اول الموادّ 
الدّسمة مباشرة، واّلتي ال تشعر المخّ باالمتاء إال عند امتاء 
المع��دة بكميّاتٍ كبي��رة من الّطعام، وهو ما يس��بّب الكثير 
من المش��اكل الصحية كاإلمس��اك، والخمول، والصّداع بعد 
اإلفطار، ليكون التّمر مع الماء، أو الّلبن هو الغذاء الوحيد الذي 
يحّق��ق هذه المعادلة خال )20( عش��رين دقيقةاً من تناوله، 
فالتّمر منجمٌ من العناصر المعدنيّة والفيتامينات، كما أنّه 
غن��يٌّ باأللي��اف المنشّ��طة للمناعة، والمانعة من اإلمس��اك 
وس��رطانات األمع��اء، والمخّفضة للدّهون و)الكوليس��ترول( 

الضّار، ويحارب الحساسيّة، ويعالج )األنيميا(. 

�سيام رم�سان يزيد الكولي�سرتول احلميد باجل�سم:
أظهرت دراسٌة قام بها باحثون من المعهد الوطنيّ للتّغذية 
بتون��س أّن نس��بة مس��تويات )الكولس��ترول( للصّائمي��ن 
األصحّاء في ش��هر رمضان الكريم، تزيد بنس��بة تصل إلى 
)%20( عش��رين بالمئ��ة، وه��ي من العوامل الت��ي تقّلل من 

مخاطر اإلصابة بأمراض القلب والشّرايين. 
وبحس��ب نتائج الدّراس��ة اّلتي نش��رتها "الدّوريّ��ة الطبية 
التّونس��يّة" فإنّه لم ياحظ، عل��ى الرّغم من زيادة كميّة 
السّ��عرات الحراريّة اّلتي يتناولها الفرد خال شهر رمضان، 
أيّ تغيّ��ر في أوزان المش��اركين أو مس��تويات السّ��ّكر في 
ا لما أش��ار إليه الباحث��ون فقد ازدادت  ال��دّم عنده��م، وطبقاً
كميّات الدّهون غير المش��بعة اّلتي تناولها أحد األش��خاص 
المش��اركين خ��ال ش��هر رمض��ان المب��ارك، واّلت��ي يمكن 
الحصول عليها من الدّهون النّباتيّة، والحبوب، واألس��ماك، 

وهي ذات تأثيرات إيجابية على صحّة اإلنسان.

الّطريقة الآمنة لتاأخري الّدورة ال�ّسهرّية:
 تتوارد األس��ئلة عن الطرق اآلمنة لتأخير الدّورة الشّهريّة؛ 
فف��ي ح��ال الصّي��ام، أو الح��جّ والعمرة، بوجه ع��ام، يمكن 

تأخير الدّورة بإحدى طريقتين:
األول��ى تكون من خ��ال المحافظ��ة على مس��توى هرمون 
)البروجيس��تيرون( في الدّم، والثانية عن طريق المحافظة 
عل��ى الهرموني��ن )األس��تروجين والبروجيس��تيرون( معً��ا 
وبشكل ثابت، بحيث يحافظ على ثبات بطانة الرّحم، وعدم 
ح��دوث الدورة، وف��ي الحالة األول��ى يبدأ اس��تخدام هرمون 
)البروجيس��تيرون( ف��ي النّص��ف الّثان��ي م��ن الشّ��هر )من 
الممكن البدء من اليوم الخامس عش��ر إلى اليوم العش��رين 
من بداية نزول الدّورة السّ��ابقة بحس��ب مع��دّل الدّورة(، 
ومن األفضل أاّل تس��تخدم هذه الّطريق��ة للتّأخير أكثر من 
أس��بوعين، أمّا الّطريق��ة الّثاني��ة، ونتائجه��ا أفضل، وهي 
اس��تخدام الهرمونين معً��ا، في صورة أق��راص منع الحمل 
ابت��داًء من اليوم الّثان��ي لبداية نزول الدورة السّ��ابقة؛ عن 
طريق أخذ قرٍص واحد يوميًّا باس��تمرار وفي نفس الموعد 
وم��ن الممكن بهذه الّطريقة تأخير الدّورة لمدّة ش��هرين أو 
أكثر؛ طالما أنّنا نستخدم األقراص بالتّواصل من دون خطأ، 
وبوجهٍ عامٍّ ال توجد مش��اكل من استخدام كلتا الّطريقتين 
عل��ى خصوبة الفتاة أو المرأة، ألّن معدّل الهرمون يرجع إلى 

الحالة الّطبيعيّة بمجرّد نزول الدّورة بعد توّقف العاج.

فريق الهال األحمر أثناء الدفن
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ال توجد طري��ق واحدٌة في ريف الاذقية 
ا م��ن النظام، فضااً عن  إال وذاقت قصفاً
أّن الّطرق��ات تعاني - ف��ي األصل-  من 
وض��ٍع س��يٍّء من��ذ م��ا قب��ل التّحري��ر، 
بحسب النّاش��ط اإلعاميّ أحمد الحاج، 
ال��ذي قال  ل�� )س��وريتنا(:  "إّن غياب دور 
المجل��س المحليّ عن تحس��ين الّطرق 
أو تعبيده��ا، تركه��ا -أي الّطرق��ات- في 
حالة س��يّئةٍ يعاني منه��ا المدنيّون في 
جمي��ع تنّقاتهم، فق��وّات النظام تقوم 
والبرامي��ل  بالصّواري��خ،  باس��تهدافها 
المتفجرة، بشكل متكرٍّر ؛على اعتبار أّن 
السّ��يّارات، والمارّة، هم هدفٌ لقوّات 
النظ��ام؛ م��ا يخّلف أضرارًا كبي��رةاً فيها، 
وحفرًا، وانقطاعًا، وأغلب هذه األضرار 
نتيج��ة الدّم��ار الحاصل فيها ". مش��يرًا 
إل��ى " أّن الّطرق��ات الرّئيس��ة هي اّلتي 
تعدّ المش��كلة األكبر؛ كطريق المشفى 
الميداني الذي يوصف بأنّه أسوأ الّطرق 
في ريف الاذقية بس��بب الحفر الكبيرة 

فيه، وكثرة المطبّات".
تتجّل��ى المش��كلة الكبيرة اّلت��ي يخّلفها 
س��وء الّطرقات من خال الوضع الصحي 
في ري��ف الاذقية. يق��ول الّطبيب أيمن 
الحّف��اوي العامل في مش��فى الشّ��هيد 
"تش��ّكل  الميدان��يّ(:   أبل��ق  )أس��امة 
��ا، حتّ��ى عل��ى ال��كادر  الّطرق��ات عائقاً

الطبي الذي ينقل الجرحى في س��يّارات 
اإلس��عاف، وينتج عن ذلك تدهور الحالة 
الصحي��ة للمري��ض، وزي��ادة التّكاليف، 

واستهاكٌ زائدٌ للوقود".
المحّل��يّ  المجل��س  يتّه��م  الحّف��اويّ 
بالتّقصير؛ معتبرًا أّن طريق اإلس��عاف 
يحتاج إلى صيانة بش��كل دوريٍّ، فعلى 
الرّغ��م م��ن أنّه��م قدّم��وا العديد من 
الشّ��كاوي للمجلس المحّليّ للمساعدة 
في تحسين الّطرق وصيانتها، لكن دون 
جدوى.  كما أشار الى أّن أكثر ما يقوم به 
المجلس ه��و ردم الحفر على الّطرقات، 
وأضاف: " إّن ادارة المش��فى ستقوم، إذا 
اس��تمرّ وض��ع الطرقات هك��ذا،  بوضع 
خططٍ بديلة، من خال إنش��اء مش��افي 
، وأقرب  متقدّمةٍ في مناطق أفضل حاالاً

إلى مناطق االشتباك والقصف".

املجل�ش: نحن نعمل
ب��دوره ذكر المجلس المحل��ي لمحافظة 
الاذقي��ة أنّه يعمل بأقّل اإلمكانيات في 
ظّل غياب الموارد، بحسب ما يؤّكد عضو 
المجل��س المحّل��ي لمحافظ��ة الاذقيّة 
عمار خزن��دار ل�� )س��وريتنا(:  "المجلس 
المحل��ي ق��ام بتس��ليك جمي��ع الّطرقات 
بريف الاذقية. وال يوجد حاليًّا حلٌّ سوى 

التّسليك، مع غياب الدّعم عن المجلس، 
وعدم توّف��ر مادّة اإلس��فلت؛ فمن دون 
وجود ه��ذه الم��ادّة ال نس��تطيع تقديم 
ش��يٍء أكثر من التّس��ليك كح��لٍّ حاليٍّ 
ألزمة الّطرقات، إضاف��ةاً إلى الحاجة إلى 
قوّة تنفيذيّة م��ن أجل الحدّ من إغاق 

المجاري والمصارف".
خزندار حمّل األهالي بعض المسؤولية 
عن حال��ة الّطرقات، وذك��ر: "قام بعض 
السّ��ّكان -خال موسم الشّتاء- بإغاق 
مجاري ومص��ارف المياه، وتحويل المياه 
للّطرق��ات؛ ما يؤدّي الى انجراف الّطرق، 
وحدوث انهي��اراتٍ، كما حدث في طريق 
)مخيم البش��يرية(، وتحتاج جودة الّطرق 
إل��ى وعٍي م��ن األهالي الذي��ن يقومون 
أيضًا بفتح أراضي على جانب الّطرقات؛ 
م��ا يس��بّب تخريبه��ا. والجمي��ع يتحمّل 
المعارض��ة  كتائ��ب  م��ن  المس��ؤوليّة؛ 
اّلت��ي كانت تقوم بتس��يير آليّ��ات ثقيلة 
كالدّبّاب��ات و) البل��دوزرات( عل��ى هذه 
الّطرق��ات؛ ما يؤدّي إلى إزالة اإلس��فلت 
عنه��ا، وإحداث أض��رار فيه��ا ، واألهالي 

الذين قاموا بنقل األتربة من الطرق ".
أمّا عن طريق المشفى الميدانيّ -وهو 
الطري��ق الرئيس ف��ي ري��ف الاذقيّة-  
فق��د بيّن خذن��دار أنّه طري��ق حدوديٌّ 
وهو س��يٌّء في األصل، وزاد في س��وئه 

تصرّفات السّ��ّكان الذين قاموا بتسكير 
حف��ر ومج��اري المي��اه، وتحويله��ا إليه. 
كما بيّن أّن المجل��س قام مراتٍ عديدةاً 
بتعبي��ده، وفرش��ه ب�� )الجم��اش(، وهي 
مادّة تقوم الشّ��ركات والدّول بفرش��ها 
عل��ى الّطرق قب��ل التزفي��ت، ومع غياب 
مادة الزفت فإنّهم ال يستطيعون تقديم 

أكثر من ذلك .

البلدية: نحن عاجزون
ال تخف��ي بلدي��ة قرية دويرك��ة عجزها 
ع��ن القي��ام بأيّ دور يحس��ن م��ن واقع 
الّط��رق، وصرّح رئي��س بلديّة دويركة 
مصطفى حاج بكري ل�� )سوريتنا( أنّهم 
ف��ي البلديّ��ات - كمجال��س فرعيّ��ةٍ - 
عاج��زون عن إقامة مش��اريع لتحس��ين 
الّط��رق؛ فالمجلس المحل��يّ للمحافظة 
ه��و السّ��لطة العلي��ا التي تش��رف على 
عم��ل المجال��س الفرعيّ��ة )البلديّات(، 
وكذل��ك يس��عى مجل��س المحافظة إلى 
تمويل الخطط والمشاريع المقدّمة من 
المجالس الفرعيّة بالتّعاون مع الوزارة 

والجهات الداعمة. 
ح��اج بك��ري حمّ��ل المجل��س المحل��يّ 
للمحافظة السّ��بب فيم��ا تعانيه طرقات 
الاذقي��ة ع��ن طري��ق تقاع��س  ري��ف 
مجل��س المحافظ��ة القديم ال��ذي يصرّ 
على ع��دم العم��ل، وعدم ت��رك المجال 

لمجلٍس جديدٍ ليبدأ عمله .
يضيف حاج بكري: "غياب أعضاء المكتب 
التّنفي��ذيّ لمجل��س المحافظة، وانتهاء 
الدّس��توريّة، وتقاعس��هم في  واليت��ه 
الدّع��وة إل��ى انتخ��اب مجل��ٍس جدي��دٍ، 
والخافات الكبيرة الحاصلة في المجلس 
المحل��يّ للمحافظ��ة، كّل ذلك حال دون 
موافقة المنّظم��ات الداعمة على تمويل 

أيٍّ من المشاريع في ريف الاذقية".
يذكر أّن أغلب الّطرقات في ريف الاذقية 
باتت – حاليًّا- غير س��الكة نتيجة سوئها 
الكبي��ر، وانهياره��ا في أغل��ب المناطق، 
إضاف��ةاً إل��ى إغ��اق العديد م��ن الطرق 
نتيجة استهدافها من قبل قوّات النظام، 
ووقوعه��ا ف��ي مناط��ق مكش��وفةٍ على 
مراص��ده، لتقتص��ر الّطرق��ات في ريف 
الاذقي��ة عل��ى أربع��ة ٌط��رق رئيس��ةٍ، 
تصل قرى جبل األكراد بجبل التّركمان، 
إضاف��ة إلى طري��ق المش��فى. وجميعها 

تعاني من مشاكل أيضًا .
الصور: عدسة سوريتنا

اأربعة طرق �سالكة
 يف ريف الاّلذقية، 
وامل�سوؤولون يتقاذفون الّتهم

الالذقية - ميس الحاج 
ت��زداد الحال��ة الصحي��ة للمص��اب الذي ينقل م��ن مناط��ق بعيدةٍ أو 
م��ن خطوط الجبهات س��وًءا لتصل إلى )%60( بس��بب وع��ورة الّطرق 
وبدائيّتها، فيما ال تتجاوز في مناطق ريف الالذقية ال�� )%30(؛ إذ يصل 
المصاب إلى المشفى وهو يعاني من مضاعفاتٍ سبّبتها الّطريق له... 
بينما يتقاذف المعنيّون االتّهامات حول المسؤول المباشر عن صيانة 

وتعبيد الّطريق.
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قص��ة ترويه��ا فاطمة التي نزحت من مدينتها الحس��كة 
إث��ر المع��ارك الت��ي دارت فيها خ��ال األس��بوع الماضي 
بين ق��وات النظام من جهة، وبين عناصر تنظيم الدولة 
اإلس��اميّة، والتي تركزت في أحياء غويران، والنّشوة، 
والزه��ور.. القص��ة التي ترويه��ا فاطمة تس��تذكر فيها 

أصغر تفاصيلها.
ت��روي فاطم��ة: "كان برفقتن��ا بعض األهال��ي من حي 
النّش��وة، لم يتمّكنوا م��ن إنقاذ أطفاله��م الذين علقوا 
في نه��ر الخابور، بعد أن دخل عليه��م عناصر التّنظيم 
)داعش( بع��د منتصف ليل الخميس. عج��زوا عن إخراج 
جمي��ع أطفالهم نتيج��ة الرّعب، ومن لديه رجٌل مس��نٌّ 
بق��ي؛ فهو ال يس��تطيع عب��ور النهر عقب إغ��اق قوات 
النظ��ام الّطريق الوحيدة المؤدّية إلى الكراجات واألحياء 

الشّماليّة".

معارك م�ستمرة 
تس��تمر االش��تباكات في المدين��ة التي تع��ددت هويات 
الق��وى المقاتلة فيها، من مدفعية تابعة لجيش النظام، 
إل��ى مقاتات التحال��ف الدولي التي تدع��م قوى وحدات 
حماية الش��عب )ypg(، فيما تحاول ق��وات تنظيم الدولة 
اإلس��امية التقدم، لتكون األحياء الغربية والشرقية في 

المدينة بمثابة ميادين معارك مفتوحة، 
 يفي��د الناش��ط المدن��ي مش��عل أوصمان، م��ن مدينة 
الحس��كة، صحيف��ة س��وريتنا بالق��ول: "قص��ف طيران 
النظام الس��وري لم يتوّقف، متركزااً على حيّ النّش��وة 
وجنوب حيّ غويران حي��ث يتمركز عناصر داعش، فيما 
التزال ق��وات النظام متمترس��ة في المرب��ع األمني في 
الس��وق وفي غوي��ران، ويتق��دم أحيانًا نح��و ليلية، أمّا 
عناصر داعش فتتمركز في جنوب المدينة )حيي نش��وة 
غربي وشرقي ودوار البانوراما وليلية(. أما وحدات حماية 
الش��عب فتحافظ عل��ى مواقعها ف��ي األحياء الش��مالية 

متقدمةاً نحو العزيزية وفيات الحمر والكراج القديم". 

نزوح
أعداد كبيرة من الس��كان نزحت نحو األحياء الشّ��ماليّة 
ف��ي المدين��ة، واّلتي تخض��ع لس��يطرة YPG، فيما نزح 
قس��م إلى مدن المحافظة األخ��رى، فوصلت إلى مدينة 
تل تمر 350 عائلة، وإلى رأس العين )س��ري كانيه( 250 
عائلة، وإلى الدرباس��ية 700 عائلة، وإلى عامودا 1300 

عائلة، وإل��ى المالكية )ديرك( 155 عائلة، وذلك حس��ب 
إحصائيّ��ات منّظم��ة روج آف��ا لإلغاثة والتّنمي��ة، والتي 
ذكرت أّن عدد النّازحين في األيام الثاثة األخيرة وصلت 
إل��ى 300 ألف نازح إلى خارج مدينة الحس��كة، و50 ألفااً 

نحو األحياء الشّماليّة في الحسكة.
واس��تقبل مخي��م روج ف��ي مدين��ة دي��رك )المالكيّ��ة( 
حوال��ي 200 عائل��ة نازحة، فقد أفاد المرصد اآلش��وريّ 
بوصول 300 عائلة من الكلدان والس��ريان واآلشوريين 
والمس��يحيين إل��ى مدينة القامش��لي، حيث "ت��مّ إيواء 
غالبيّته��م في الكنائس والمدارس واألديرة، إضافةاً إلى 

استضافة بعضهم في منازل سّكان المدينة". 
أمّ أحمد نازحة من حيّ النّش��وة الغربيّة تقول: "بدأت 
أص��وات االنفج��ارات وإط��اق الرّصاص الكثي��ف تمام 
السّ��اعة 11 ليل الخميس، لم نك��ن نعلم ما يجري في 
: "عند الس��اعة  الخ��ارج، وال نعلم ما القصّ��ة"، مضيفةاً
الخامس��ة فجرًا خرجنا، مع كثير من البشر الهاربين من 
جحيم الحرب اّلتي وصلت إلى الحيّ الذي نسكن، استمر 
بنا المسير عدّة كيلو مترات إلى أن حّط بنا الرّحال عند 
أوّل محّطةٍ وهي س��احة خت��و اّلتي باتت نقطة انطاق 

للنّازحين إلى باقي المناطق في المحافظة". 
وأش��ارت النازح��ة إل��ى أّن هن��اك "بع��ض أه��ل الخير" 
س��اعدوهم، فهم يقيمون اآلن على س��طٍح ملحٍق بأحد 
الجوام��ع ف��ي مدين��ة عامودا، ال ش��يء يقيه��م من حرّ 
الصّيف س��وى س��قف لم يكتم��ل بناؤه، كم��ا أّن بعض 
المس��اعدات الفوريّ��ة الت��ي قدّم��ت له��م م��ن بعض 
الجمعيّ��ات الخيرية كانت "تقيهم م��ن الجوع"، ومع كل 

هذا فثمّة لديهم "أمٌل بالعودة إلى منازلهم قريبًا". 

س��لوى أيضااً نازح��ة من حي العم��ران.. "ب��دأت أصوات 
االش��تباكات تتعال��ى فج��ر الخمي��س، حمل��ت أطفال��ي 
وبعض احتياجاتنا البس��يطة وتوجهن��ا إلى دوّار الصباغ 
حيث اآلالف مثلنا، فقام عناصر ال�)YPG( بتأمين واسطة 

نقل أقّلتنا إلى مدينة عامودا". 
ينش��ط الهال األحمر الكرديّ في عام��ودا في التعامل 
م��ع قضية الن��زوح إل��ى المدين��ة، وذلك بالتنس��يق مع 
مفوضيّ��ة الّاجئي��ن، حي��ث تم توزيع "بع��ض الفرش، 
ووجب��ات الّطع��ام للمهجّري��ن من الحس��كة " وفق عاء 

وهو مسؤول في الهال.
تق��دّم عدة منّظم��ات دّوليّة ومحليّ��ة تعمل في مجال 
اإلغاثة، وكذل��ك األهالي، المس��اعدات للنّازحين، وفي 
 :)IRC( ه��ذا الصدد يقول مازن الحس��يني م��ن منظمة
"ت��مّ توزي��ع المس��اعدات الغذائيّة والصحي��ة، وفرش 
وأدوات مطب��خ،  وإس��فنجات،  بّطانيّ��ات،  م��ن  النّ��وم؛ 
ومنّظفات بأنواعها على النّازحين، وفي مدينتي عامودا 
والدرباس��ية قامت المنّظمات المحليّة بتأمين المدارس 
كماج��ئ للنّازحي��ن، كم��ا قدّم��ت له��م الم��اء والخبز 

والخضروات".  
بدوره قال كانيوار، مس��ؤول إغاثيٌّ في منّظمة عامودا 
لحق��وق اإلنس��ان: "وصل إل��ى مدينة عام��ودا أكثر من 
1500 عائلة ف��ي اليوم األوّل، وتمّ ف��رز هذه العائات 
وتوجيهه��ا إلى باق��ي المدن أو المخيّمات بحس��ب رغبة 
النّازحين، كما ت��مّ افتتاح أكثر من مركز، وحوّلنا مقرّ 
المنّظمة إلى مركز إيواء نتيجة تزايد أعداد النّازحين". 

ولفت كانيوار إلى ضعف اإلمكانات بالنّس��بة للمنّظمة، 
لذا يتمّ االعتماد على بعض المنّظمات المحليّة في ظّل 

استمرار تدّفق النّازحين إلى المدينة. 

تعفي�ش 
عن الوضع الخدمي واإلنساني في المدينة، قال الصحفي 
خ��ال عمر: "ال تزال األفران الشّ��عبيّة تعم��ل في األحياء 
الشّماليّة للمدينة، فيما تتناقص الموادّ الغذائيّة مردفااً 
أنه "ال يوجد عمل في المدينة، فكل المحاّل مغلقة، وسط 
أنب��اء تأّكدن��ا منه��ا، عن قيام ميليش��يّات ق��وّات النظام 
بعمليّات سرقةٍ لمنازل المدنيّين والمحاّل التّجاريّة في 
منطق��ة السّ��وق والمريديان وبعض األحي��اء الجنوبية"، 
موضح��ااً أن الكثيرين من أصح��اب المحاّل التّجارية قاموا 
ا من  بإخ��اء بضاعته��م ونقلها إل��ى مناطق أخ��رى خوفاً
س��رقتها من قبل الميليش��يات، وذلك "بعد انتش��ار أخبار 

عن نهب المحّات". 
كّل االحتم��االت مفتوح��ة في الصّ��راع الدّائ��ر بمدينة 
الحس��كة، رغم ع��ودة بع��ض النّاس إل��ى بيوتهم بعد 
إخ��راج عناص��ر تنظي��م الدول��ة منه��ا، إاّل أّن المراقبين 
يش��يرون إلى ارتف��اع وتيرة الصّراع ف��ي المدينة خال 

األيّام المقبلة. 
الصور: عدسة سوريتنا

نزوح، ق�سف، معارك.. احل�سكة مدينة الحتمالت املفتوحة
الحسكة - خوشمان قادو - عدنان حمكو

الطي��ران  قص��ف  وس��ط  الخ��روج  م��ن  »تمّكنّ��ا 
والمدفعي��ة.. أصوات اش��تباكات عنيفة بالقرب من 
بيتن��ا، نجون��ا بأرواحن��ا وأطفالنا الذي��ن أحرقتهم 
ش��مس الصيف، ل��م نتمكن من حمل ش��يء، حتى 

أوراقنا الثبوتيّة بقيت هناك«.
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سوريتنا برس
وّثقت الشّ��بكة الس��ورية لحقوق اإلنس��ان مقتل )2137( الشّ��هر الفائت، )1373( 
، و)124(  منه��م قتل��وا على يد قوّات النظ��ام، بينه��م )1072( ، منهم )218( طف��ااً

سيّدة، و)56( قضوا تحت التعذيب، إلى جانب )301( من المسّلحين. 
وقتل��ت من وصفها التّقرير ب���� )فصائل المعارضة المس��ّلحة( )112( مدنيًّا، بينهم 

)25( طفااً و)28( سيّدة.
وقضى على يد قوّات حزب االتّحاد الديمقراطيّ الكرديّ )20( مدنيًّا، بينهم أربعة 
أطفال وس��يّدتان، بينما قتل تنظيم الدّولة )545( ش��خصًا؛ )451( منهم مدنيّون، 
، و)85( س��يدة، و)94( مس��ّلحًا، وقض��ى )39( مدنيًّا على يد جبهة  بينهم )28( طفااً

النّصرة. 
وأض��اف التقرير أّن )21( مدنيًا س��قطوا ف��ي غارات التّحالف الدّول��يّ، بينهم )11( 
طفااً و)3( س��يّدات، بينما سجّل )24( حالة قتل ش��ملت سبعة أطفال وسيّدة، على 
أيدي جهاتٍ لم يس��تطع تحديدها، مش��يرًا إلى أّن التّوثيق لم يشمل قتلى النظام، 
وتنظيم الدولة العتبارات تتعّلق بسياسة التّعتيم اّلتي يتّبعها الّطرفان حول ذلك. 
وأّكد التّقرير »وجود حاالت كثيرة لم يس��تطع توثيقها، وخاصّة في حاالت المجازر، 
وتطوي��ق البلدات والق��رى، وقطع االتّصاالت اّلتي تقوم بها الحكومة الس��ورية في 
كّل مرّة، وبش��كل متكرّر؛ ما يرشّ��ح العدد الفعليّ لارتفاع، وكّل ذلك بسبب منع 

الحكومة السورية أليّة منّظمة من العمل على أراضيها«.

جمازر:
وّثق��ت الشّ��بكة في تقريرها ما ال يقّل ع��ن )46( مجزرة الش��هر الفائت؛ )33( منها 
نّفذته��ا قوّات النظام، وثاٌث نّفذه��ا التحالف الدولي، واثنتان نّفذها تنظيم الدولة، 
بينم��ا ق��ام كّل من فصائل المعارضة المس��ّلحة وجبهة النّص��رة بأربع مجازر، وقد 
أس��فرت جميعًا عن مقتل )828( ش��خصًا، بينهم )169( طفااً و)161( سيّدة؛ أي ما 

يعادل )%40( من نسبة الضّحايا. 
، أعقبتها إدلب تس��ع مجازر،  نال��ت حلب النّصيب األكب��ر من الحصيلة )19( مج��زرةاً
وحمص خمس مجازر، وريف دمشق أربع مجازر، ودرعا ثاث، ودير الزور والرقة كلٌّ 

منها مجزرتين، ودمشق والحسكة مجزرة واحدة لكلٍّ منهما. 
،  )56( ضحيّة تح��ت التّعذيب،  حصيلة ش��هر حزي��ران: )46( مج��زرة، )2137( قتيااً

وعشرة أشخاص من الفرق الطبيّة. 
وفيما يخصّ الضّحايا اإلعاميّين، قالت الشّبكة: »إّن تسعة إعاميّين قتلوا الشهر 
الماضي، خمس��ة منهم قضوا على يد قوات النظام، وأربعة على يد تنظيم الدّولة، 

بينما تعرّض خمسة آخرون للخطف«. 

: )46( جمزرة م�سدر حقوقيٌّ
و)2137( قتيالاً ال�ّسهر الفائت

تركيا حت�سد على احلدود
و�سيناريوهات غري وا�سحة

ح: �سنخ�سر  حمافظة ريف دم�سق تو�سّ
)100( مئة لرية لرية يف ربطة اخلبز

الغوطة الشّرقيّة - محمود آدم
تطلق محافظة ريف دمش��ق بعد أيام من اآلن مش��روع "األمن الغذائي في الغوطة 
الش��رقية"، ويهدف إلى س��دّ االحتياجات المحليّة من مادّة القم��ح، كما يهدف إلى 

زراعة )1000( ألف دونم. وتشارك فيه عدّة بلدات في الغوطة. 
تتوزّع األلف دونم على بلدات عدّة بحس��ب مس��ؤول التّواصل في مكتب المش��اريع 
في المحافظة السّ��يّد رائد سريول؛ حيث أوضح أّن "المساحة مقسّمة بين المناطق 
وف��ق اآلتي: المرج )500( خمس��مئة دونم، حموريّة )125( مئة وخمس��ة وعش��رون 
دونمًا، مس��رابا )125( مئة وخمس��ة وعش��رون دونمًا، حوش الضّواهرة )125( مئة 
 ، وخمس��ة وعش��رون دونمًا، وس��يوزّع المحصول على أهالي الغوطة الشرقية كاّفةاً

وعن طريق المجالس المحليّة، وبقيّة المساحة ستكون بعهدة المحافظة". 
وس��يتمّ تعويض المجالس المحليّة المش��اركة بنس��بة )%20( ل��كّل مجلس على 
مس��احة أرضه، ويتمّ تعويضه بنس��بة )%10( بدل بذار، كما س��يجري العمل على 
تس��ليم مجل��س المحافظ��ة باقي المحصول، وذل��ك لتوزيعه ضم��ن خّطة تحقيق 
األمن الغذائيّ في الغوطة الشرقيّة، على أن يتمّ حفظ )10 %( من البذار لمشروع 

القمح العام. 
ويوضّح س��ريول بالقول: " س��يكون التّوزيع ضمن خطة محدّدة؛ أي: ما يصل إلى 
كيلو غ��رام، أو أكثر بقليل للعائلة الواحدة، وعن طريق المجالس المحليّة، ولكنّنا 
اس��تبدلنا الخّط��ة ليتمّ تحويل المش��روع من إغاثيٍّ إلى تنم��ويٍّ، وذلك من خال 
مكتب الحبوب والمخابز، وبإش��راف المكتب االقتصاديّ، ومشاركة جميع الفعاليّات 

اإلغاثيّة". 
يهدف المش��روع إلى الحدّ من احتكار القمح في األس��واق، ودع��م صناعة الخبز. يقول 
س��ريول: "إّن الهدف الرئيس هو دعم ربطة الخبز، بخس��ارة كحدٍّ أدنى )100( مئة ليرة 
س��ورية، وب��دل ان يكون نصي��ب العائلة كيلو غرامًا م��ن القمح، وبالتّع��اون مع جميع 
الفعاليّات س��يتمّ تأمين الخبز وتوزيعه لكامل الغوطة الشّرقيّة، ولمدّة شهرين كحدٍّ 

أدنى وبسعر مدعوم". 
يتلّقى المشروع دعمًا من البرنامج اإلقليميّ السوري، وبتنفيذ شركة )كيمونيكس( 
الدولي��ة، ومجلس محافظة ريف دمش��ق - مكتب الغوطة الشّ��رقيّة بالتّعاون مع 

المجالس المحليّة، بقيمةٍ تصل إلى )317( ثاثمئة وسبعة عشر ألف دوالر.

تناقلت وس��ائل إع��ام عالميّة أخب��ارًا مفاده��ا أّن الحكومة التّركيّ��ة قامت بتجهيز 
قوّاتها المس��ّلحة على الحدود التّركيّة السورية، في تحليات تضاربت ما بين اعتبار 
هذه التّطورات بمثابة اس��تعداد للتّدخل العس��كريّ المباش��ر، وأخ��رى رأت في ذلك 
مج��رّد خط��وة أمنيّة وإعاميّة، أو إش��ارة إلى ع��دم رضا تركيا على س��يطرة القوى 

الكرديّة على الشّمال السوري. 
وفي السّ��ياق الرسميّ كان الحديث األوضح والمفسّر للحشود العسكريّة التّركيّة، 
م��ا قال��ه رئيس ال��وزراء التركي أحم��د داود أوغلو، ف��ي إفطاٍر رمضانيٍّ م��ع ممّثلي 
األقّليّ��ات الدّينيّ��ة، ومنّظمات المجتمع المدنيّ في مدينة إس��طنبول، وممّا جاء في 
حديث��ه:  "بادنا على أهبة االس��تعداد لاحتم��االت كاّفة، وفي حال ط��ال أيّ انتهاكٍ 
الحدود الجنوبيّة مع س��ورية والعراق، وقد اتّخذت تركيّا التّدابير الّازمة كاّفة، لمنع 

المساس باالستقرار الذي تنعم به الباد". 
فيم��ا أش��ارت تقارير صحفيّ��ٌة تركيٌّة إلى أّن تلك االس��تعدادات إنّم��ا تأتي ردًّا على 
تقدّم القوى الكرديّة في شمال سوريا، وسيطرتها على المعابر الحدوديّة مع تركيا، 
حيث من الواضح احتمال أن تقوم تركيّا  بإغاق الممرّ الحدودي بينها وبين حلب؛ إذا 
ما امتدّ "الكيان الكردي" من الحسكة إلى عفرين، بعد دخول قوات حماية الشعب إلى 

تّل أبيض وتقدّمها غربًا. 
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عامر محمد

كادت عقولنا تتهشّ��م إن لم تكن قد تهش��مت بالفعل؛ فخالل أس��بوع 
واحد ظهر وجه متط��رّف في »تطوره« أو »حضارته« من خالل ما أقرّته 
السّ��لطات األمريكية م��ن حقوق مدنيّ��ة خاصّة بالمثليّي��ن، وبين ما 
نعيش��ه في الشّ��رق العربيّ، من تطرّف دينيٍّ منذ س��نوات على األقل، 

وبين جمعةٍ س��مّيت بالسّ��وداء ش��هدت هجماتٍ تبنّاه تنظيم الدولة 
اإلس��الميّة في ثالث قارّات، ش��رق العالم وغربه أظهرا أكثر من أي وقت 
مضى، وجهين محّطمين للعربيّ الشّرقيّ، فيما انبرى هذا األخير إلبداء 
الرّأي في غير موضعه »التّواصل االجتماعيّ« وزمنه »احتراق الشّرق«.

الهوّة الكبيرة بين العالمين سحقت شيئاًا 
من عقول الكثيرين منّا، وربّما لن يظهر 
أثر ذلك قريبًا، لكن نظرٌة س��ريعة على 
ردود األفعال، اّلتي ال تهمّ أحدًا، ستعطي 
بعضً��ا من أثر القوّتين الهائلتين الّلتين 
تعرّضنا لهما في األسبوع األخير، نقول: 
إنّها تلك اآلراء التي صرفناها عبر مواقع 
التّواصل االجتماعيّ ال تهمّ أحدًا، ألنّها 
تظهر حج��م االغت��راب الذي بتن��ا نحياه 
ا  )الس��وريون خصوصًا( عمّ��ا يحدث حقًّ
حولن��ا، فضااً عن إطاق آراء س��ريعة ال 
تعتمد على منه��ج معرفيٍّ واضح، كانت 
ردّات فعل يليق بها أن تدفن ال أن تنشر 
عل��ى المأل، ث��م تتح��وّل إلى نقاش��اتٍ 
عقيمةٍ، نس��تفزّ بها بعضن��ا البعض ال 

أكثر.
الدين��يّ- الموض��وع  س��خونة  ه��ي 

االجتماعيّ، اّلتي دفعتنا إلى الغرق حتّى 
التّراقي فيما ليس من شؤوننا العاجلة، 
بالّذات وأّن الشّرق كان قد حسم موقفه 
م��ن القضي��ة دينيًّا واجتماعيًّ��ا، وحتّى 
نفس��يًّا، منذ مئات الس��نين، لكن الخبر 
مسيٌل لّلعاب على مواقع التّواصل؛ فأيّ 
منش��ور عنه س��يحّقق »نجاحًا« مغريًا 
للمتصّفحين، إش��كاليّة آنيّة ستزيد من 
التّفاعل لعدد من السّ��اعات، ثم ينقلب 
النّاش��ر مرتاحً��ا لين��ام، بعد أن س��جّل 

ا وهميًّا في عالم افتراضيٍّ. هدفاً

حّمى الّن�سر
ال ته��مّ أحدًا، ألنّها فعااً كذلك، من في 
هذا العالم يهتمّ ألحكامنا وآرائنا، وبكّل 
ما تحمله الجملة من تراجيديا وبكائيّة، 
إاّل أنّ��ه م��ن الواج��ب طرحه��ا، إذا كان 
العالم لم يهتمّ لموتنا بش��تّى الّطرق، 
فه��ل س��يهتمّ برأي��ك ف��ي قضيّ��ةٍ ال 
تعني��ك؟، بعيدًا عن العالم الذي ال يرانا، 
��ا آلراء بعضن��ا، فنحن ال  ه��ل نهتمّ حقاًّ
نسمع وال نقرأ، لكنّنا ننطلق علميًّا من 
مواقف ثابتةٍ ك��ي نثبتها أكثر ال لنعدّل 
فيها. هذا في كّل القضايا اّلتي نناقشها 
افتراضيًّ��ا، إمّ��ا أن نب��دي الكثي��ر م��ن 
اإلعج��اب، أو الكثير من النّبذ والرّفض، 
لقد عّلمتن��ا مواقع التّواصل االجتماعيّ 
أس��وأ م��ا يمك��ن تعّلم��ه؛ الحقائ��ق غير 
القابل��ة للنّق��اش، التّس��رّع ف��ي إبداء 
ال��رأي حتّى فيما ال رأي لن��ا فيه، أو أنّنا 
غير مؤهّلين، علميًّا، إلبداء الرّأي فيه. 
المواق��ع، ال يراق��ب الجمي��ع  عل��ى ذات 
ش��هيّته المفرط��ة ف��ي النّش��ر، يرمي 
ال��كام ف��ي لحظت��ه، تح��اك الدّعاب��ة، 
والمقارن��ة والتّجربة الشّ��خصيّة على 
عج��ٍل، أو على ش��كل جم��ٍل مترابطةٍ، 
يه��رول الموافق��ون، وغي��ر الموافقي��ن 
للتّعلي��ق والمش��اركة، تكب��ر القضيّ��ة 
، يتوسّ��ع  اّلت��ي ل��م تك��ن قضيّ��ةاً أصااً
النّق��اش إلى لحظ��ات مرهقةٍ، تنش��ر 

الصّور و)الغرافيك( و)الكوميك(، ينتهي 
األمر باالنشغال بأمٍر جديدٍ.

حس��نًا كّل ما س��بق هو ف��ي واقع األمر 
اله��دف الرّئيس م��ن مواق��ع التّواصل 
االجتماع��يّ، لك��نّ الخل��ل يظه��ر ف��ي 
االنفص��ال الكامل ع��ن الواق��ع. غريبٌ 
كيف يصرف كّل هذا الوقت في الحديث، 
ليس��ت  قضي��ة  م��ن  المواق��ف  وتبن��ى 
بمحوريّة ل��دى غالبيّتن��ا؟!. ربّما تكون 
أولويّةاً لدى البعض، لكنّها أصغر من أن 
تكون على ه��ذا القدر من التّداول، كنّا 
نغل��ي، ونزبد، ونضرب الح��رف بالحرف 
كي نظهر كعلمانيّي��ن تارة، أو مؤمنين 
ت��ارة أخ��رى، صرفنا الوق��ت والمال، من 
جديد، ف��ي غير موضعه، ه��ي حمًّى ال 
خاص قريب منها، انساق لها حتّى من 

يفترض بهم بعض الحكمة.

ا اأن تكون جنماً
تت��ألأل  االفتراض��يّ،  العال��م  ذات  ف��ي 
النّج��وم، ب��ا لمع��ان حقيق��يٍّ، تنبض 
االنتش��ار  وتتنّف��س  البع��ض،  قل��وب 
وال��رّواج، كث��رٌ ه��م الذين ل��م يعودوا 
يش��عرون بقيمتهم أو قيمة ما يفعلون، 
إذا لم يش��اركونه مع األصدقاء والغرباء، 
م��ن أق��ّل األم��ور ش��أنًا، حتّ��ى أكثرها 
ا، تس��طو بش��كل كامل كّل حركةٍ  عمقاً
ف��ي العال��م االفتراض��يّ عل��ى العال��م 

الحقيق��يّ، فيم��ا تصبح السّ��طوة أكثر 
فجاج��ةاً حين تس��يطر عل��ى اإلعام وما 
يقدّم فيه. لم يعد من الممكن أن يقدّم 
ا على مواقع  برنامج من دون نش��ره سلفاً
التّواص��ل، ذاب اإلع��ام التّقلي��ديّ في 
ذل��ك الحديث الذي يس��مّى بالتّفاعليّ، 
وظه��ر إعاميّ��ون قد استس��لموا تمامًا 
للسّطوة، ولم يبق سوى متابع من خلف 
شاش��ة، ليصي��ر ه��ذا المتاب��ع المصدر، 
والهدف، والغاية، والضّيف، وبات هو كّل 

ما يهمّ أوّالاً وأخيرًا.

قليل من الّدكتاتورّية
من حقّ الجمي��ع أن يعبّر عن رأيه، إلى 
حدٍّ كبير. ويبدو ه��ذا مريحًا، لكنّه في 
التطبي��ق مؤل��مٌ، وأحيانً��ا مدمّر. هل 
، للتّعبير عن رأيه؟!  الجميع مؤهٌّل، فعااً
ه��ل تلّقين��ا ما يكف��ي من العل��وم كي 
نمتلك الح��قّ في التعبي��ر؟!. مبدئيًّا ال، 
لكن هذا ال ينفي الحقّ في إبداء الرّأي، 
لكنّن��ا نحتاج إلى رقي��ٍب ال أحد أفلح منه 
... العقل؛ بعضٌ منه ومن س��طوته قد 
تكون مفي��دة في لجمنا وخلق مس��افةٍ 
بينن��ا وبين ما ن��راه، كي نجي��د الحكم، 
أو نق��ول بوض��وٍح، ال رأي ل��ي في هذا، 
فلي��س من الّطبيعيّ أن تمتلك رأيًا في 

كّل شيء!
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ماأ�ساة ثورة ال�سوريني: خميم الريموك منوذجااً
شّكل الوضع الفلسطينيُّ أحد تعقيدات الثورة السورية، 

وأحد الحساسيات التي تثقل عليها، إلى جانب قضايا 
األكراد والتنوُّعات المذهبية واإلثنية والدّور اإلقليمي. 

وبحسب بعض اإلحصائيات الموّثقة فقد بلغ عدد 
الضحايا من الفلسطينيين السوريين أكثر من 2500 

شهيدًا، كان 300 منهم ضحيّة التعذيب و150 ضحيّة 
الجوع في مخيّم اليرموك، كما أن ما يقارب نصف 

الفلسطينيين السّوريين باتوا الجئين مرّة ثانية، أو 
ثالثة في األردن، أو لبنان، أو تركيا، وفي غيرها من 

الدول. 
حاول النظام، منذ بداية الثورة آذار2011، إحالة ما 

يجري إلى العامل الخارجيِّ، وقد اتَّهم الفلسطينيين، 
في مخيمي الاجئين في الاذقية ودرعا، بأنّهم وراء 
األحداث، حتى إن أول شهيد فلسطيني كان من درعا، 

ويدعى وسام الغول بتاريخ 23 اذار 2011م؛ وهذا قبل 
العمل المسّلح. 

بعد ذلك حاول النظام التستُّر بقضيّة الفلسطينيين 
لقمع ثورة السُّوريين، باعتبار أّن ما يجري مجرّد مؤامرة 

خارجيّة تستهدف نظام المقاومة والممانعة، وهو ما 
فعله بالتشجيع على مسيرات العودة، مستغا حماس 
شباب فلسطين لقضيتهم الوطنية )المقصود مسيرة 
يوم الخامس من حزيران 2011(، وهو الذي كان يمنع 
إقامة ندوة سياسية او شعرية او معرض فني أو فريق 

كرة قدم، إال إذا كان وفق مزاجه، وبناء على موافقة من 
"الضابطة الفدائية"، أو أية جهة أمنية أخرى. 

على أيّة حال فإن مسعى النظام لم ينجح، بسبب حال 
االنقسام الفلسطيني، وأيضا بسبب عدم تجاوب مجتمع 

الفلسطينيين السوريين معه، أو مع الفصائل الموالية 
له، وهو ما تمت ترجمته عمليًّا بتحويل المخيمات، 

وضمنها مخيم اليرموك إلى مناطق آمنة ألهالي 
المناطق السورية المجاورة والمنكوبة. 

والحاصل أنَّ النظام لم يرتح لهذا المعادلة، وبات يشتغل 
على إفشالها مع الموالين له؛ فبات يتعامل مع المخيم 

بوصفه منطقة خارجة عن سلطته، ويبنغي تأديبها، أو 
تدفعَ الثمن. ومعلوم أنَّ ذلك األمر حصل قبل أن يكون 

ثمّة مسلحون في مخيّم اليرموك، وقبل ظهور جبهة 
، قام النّظام، يوم  النصرة أو غيرها. في هذا اإلطار، مثااً

13 / 7 / 2012م، بإطاق النّار على مظاهرة في المخيّم، 
ما أدّى إلى مصرع ثمانية فلسطينيين، أحدهم "أحمد 

السهلي" والمعروف ب�� " أبو رامز"، وقد أعدم بين أوالده 

وفي منزله، المجاور لمكان التظاهرة، من دون أي سبب، 
ولعل هذا هو الحدث المؤسس لكل ما جرى فيما بعد. 

وفي يوم 2 / 8 / 2012 م لقي 18 ثمانية عشر 
فلسطينيًّا مصرعهم في حي "الجاعونة" في المخيم، 
نتيجة القصف الصاروخي من قواعد النّظام القريبة، 

وهو ما تكرَّر يوم 5 / 11 من العام ذاته؛ حيث لقي 13 
شخصًا من أبناء المخيّم مصرعهم. وبلغ عدد شهداء 

القصف الصاروخيِّ من فلسطينيي مخيم اليرموك 
وحده أكثر من 80 شهيدًا )عدا فلسطينيِّي الحجر األسود 

والتضامن المجاورين  وذلك حتى 15 / 11 / 2012م؛ 
أي: قبل حادثة قصف طائرة "الميغ" بيوم واحد، والتي 

استهدفت مسجد عبد القادر الحسيني ومدرسة الفالوجة، 
وهي غارة تكرَّرت يوم 19 / 12 )قرب المحكمة المجاور 
لشارع الثاثين(، وأحدثت دمارًا هائا في دائرة قطرها 
50 خمسين مترًا. المهمُّ أنَّ الجماعات المسلحة دخلت 
إلى المخيَّم، تمامًا كما حصل في المناطق السُّوريَّة 

األخرى، ما أثار مخاوف أهالي المخيَّم الذين آثروا الخروج 
ا من قصف النظام.  منه خوفاً

بعد ذلك أخضع النِّظام المخيَّم لحصار مشدّد، تحت 
طائلة القصف والقنص، ومنذ 500 يوم بات المخيَّم 
في حالة إغاق كاملة، يُمنع الدُّخول إليه أو الخروج 

منه، وتمَّ حظر إدخال الموادِّ التموينيّة والطبية إليه، 
كما قطعت الكهرباء والمياه. واألسوأ من ذلك أّن مجتمع 

الفلسطينيين في سوريا خسر عددًا كبيرًا من خيرة 
شبابه، نتيجة القصف والقنص أو في المعتقات. 

ثمة ثاثة استنتاجات رئيسية من هذا العرض، أوَُّل هذه 
االستنتاجات هو أنَّ المخيّم تعرّض إلى ما تعرّض له 
قبل ظهور السّاح، وقبل التّحوُّل إلى الّثورة المسلَّحة 

في المجال السّوريِّ، وقبل ظهور جبهة النصرة 
ا  وشبيهاتها. وثانيها أنَّ النِّظام، الذي يفرض طوقاً

وحشيَّا حول المخيَّم، ويمنع حتّى رغيف الخبز والماء، 
هو المسؤول، بشكلٍّ مباشٍر عن تناسل ظاهرة النُّصرة 

في المخيّم، وهيمنتها عليه. وثالثها أنَّ ما يحصل 
للفلسطينيين ليس نسيج وحده، فقد حصل مثله في 
المناطق السورية األخرى، في درعا، وحمص، وحلب، 

ة، وفي دمشق؛ في القابون، وبرزة، ودوما،  وإدلب، والرَّقَّ
السيما مع صعود داعش أو النّصرة، مع كلِّ االعمال 

المشينة واإلجراميَّة التي ترتكبها هكذا جماعات بحقِّ 
السُّوريِّين أو الفلسطينيين. 

بيد أنَّ هذه اإلشكاليّة ليست سوريّة فحسب، فهي 

فلسطينيَّة أيضًا، السيَّما مع 
اختاف الموقف من النِّظام 

والّثورة السُّوريَّة، ووجود 
فصائل موالية للنظام السُّوري 
تاريخيًّا، كونها تستمدُّ وجودها 
من عاقتها به. وال شكَّ أّن هذا 

الوضع انعكس سلبًا على مجتمع 
الفلسطينيّين السّوريّين، 

الذين وجدوا أنفسهم من دون 
أيِّ سند، وحتى من ممّثلهم 

الشّرعيّ والوحيد؛ أي: منّظمة 
التّحرير، وهو الوضع الذي جعل قطاعات واسعة منهم 

تغادر سوريا، في تجربة لجوء ثانية، إلى منافي جديدة. 
وال حاجة لنا إلى لقول هنا: إنَّ موقف الكيانات السياسية، 
من المنظمة إلى السّلطة وصوالاً إلى الفصائل، من ثورة 

السوريين دليل نكوص عن ثقافة الحرِّية والتّحرير، 
ل الحركة الوطنية الفلسطينية إلى مجرَّد سلطة.  وتحوُّ
بدورها فإن قوى الثورة والمعارضة السورية لم تتعامل 

على نحو مناسب مع الوقائع الجارية، فهي لم تتخذ 
مواقف حاسمة من الجماعات المسلحة التي دخلت إلى 

مخيّم اليرموك، علما أنه بيئة حاضنة للثورة، وكان 
بمثابة منطقة آمنة للنازحين من المناطق السورية 

المجاورة. والمؤسف أنَّ هذه الجماعات تعاملت مع 
المخيَّم بوصفها قوَّة احتال، وصدر عنها ممارساتٌ ال 
تمسُّ للثَّورة بصِلة، فضااً عن أنَّها حاولت أن تبسط 

سطوتها على الفلسطينيّين الباقين في المخيم، وهي 
في كل ذلك أساءت للفلسطينيين كما أساءت للثورة 

السورية ذاتها. 
المؤسف ان البعض انطلت عليه الدعاية الساذجة التي 
حاول البعض تسويقها بدعوى أّن المخيّم هو منطقة 

سورية )وهذا صحيح طبعًا(، وأنّه بمثابة بوَّابة الجنوب 
لتحرير دمشق، لتبرير ما حصل، وتبرئة ذمَّتها من 

مسؤوليّته عن قيام النّظام بتدمير المخيم وتشريد 
معظم سكانه. هكذا أضحت حال الفلسطينيين كحال 
السوريين، في السّرَّاء والضّرَّاء، من قبل النظام، أو 

الجماعات المسلحة، أو المعارضة، األمر الذي ينبغي 
ا على عدالة ومشروعية قضيّة السوريّين  تداركه حفاظاً

وقضيّة الفلسطينيين في آنٍ. 
كاتب فلسطيني سوري مقيم في فرنسا

ماجد كيالي

مخيم اليرموك آذار 2015 - رويترز
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في رمضان فقط استطاعت 
داعش أن تقدّم ما عجزت عنه 
القنوات الفضائيّة من أساليب 
جديدةٍ في المشهد البصريّ، 

والذي بات فنًّا يدركه "داعش" 
في استهداف مشاهده المجبولة 

بفضول مشاهدة كّل ما هو 
جديد، إذ يحضّر الشّاهد نفسه 
طيلة العام ليرى بعينيه التي ال 

تحسب البعد البؤريّ بينها وبين 
شاشة التلفاز، ويغدو كاهما 

مشاركين في الحدث ذاته، ما يغيب عنه في شهر واحد. 
لكنّ داعش استطاعت أن تكسر تلك الحالة النّمطيّة 

لدى المشاهد في العالم كّله، صورة ومرئيًّا، على 
شاشة التلفاز وعلى صفحات الشّابكة، وقدّم لمشاهده 

الذي امتلك )قلبًا جريئاًا( تدريجيًّا من خال ما شاهده 
من صور ومقاطع مرئيّة كانت تبّث خراب المنازل، 

. هذا التّمهيد  وأناسًا قتلى أو مجروحين، نساء وأطفاالاً
البصريّ الذي تكوّن لدى عامّة النّاس، خاصّة في 

الدّول اّلتي تحارب داعش وترتكب الجرائم، ومهّدت 
التّخاذ تقنيات ذات جودة عالية، إذ استعانوا بخبراء 

التّصوير والمونتاج والمؤّثرات. 
بات معظم الناس ينتظر ما ستقدم عليه داعش من 

طريقة جديدة في محاسبة الكفرة، أو من مقترفي 
المعاصي. رغم أّن العديد كانوا يتجنّبون مشاهدة تلك 
المقاطع الفظيعة اّلتي كانت تبّث عن طريق ما يسمى 

ب�)نشطاء الثورة( على أشرطة )اليويتيوب(، وصفحات 
التّواصل االجتماعيّ، دون أي يحسبوا األبعاد النّفسيّة 

الفظيعة التي تظهر على مدى أشهر لدى المتلّقي، 
إاّل أّن معظمهم في النّهاية كانوا يخضعون للفضول 

الغريزيّ الذي يشّكل النّواة الرئيسة لكّل معرفة لدى 
المتلّقي في المجتمع الشّرق األوسطيّ. 

قطع الرؤوس، إعدام الناس في السّاحات العامّة، جلد 
الرّجال والنّساء، كذلك عمليّات الرّجم، رمي الناس 
من فوق شاهٍق، كّل تلك المشاهد لم تعد تؤّثر على 

مخيّلة كّل الذين يشاهدونها، إذ استعانت داعش 
بابتكارات جديد، ربما هي مقتبسة من أفعال كانت 

تمارسها السّلطات في العصور القديمة، واستطاعت 
أن تقدّمها بطريقة حداثيّة مواكبة ثورة التّكنولوجيا، 

وحاجة اإلنسان الحداثيّ إلى ما يشبع لديه المشهد 
البصري، والذي بات أحد أهمّ الرّكائز اّلتي تبنى عليها 
الشّخصيّة المجتمعيّة وصار يشوبها القلق بخصوص 

التّعامل مع الواقع المعاش. 
غدت الصّورة النّمطيّة اآلن في مخيلة النّاس تلك 

الصورة اّلتي تدّل على العنف، والقتل، والذبح.. إلخ، وإّن 
سهولة وصول تلك المشاهد والصور إلى كّل الناس، 
بمختلف الفئات العمريّة، إنّما أسّست لثقافة جديدة 
متّسمة بالخطر النّفسيّ، واالجتماعيّ؛ ألنّها تترك 

آثارًا سلبيّةاً على المزاج المعرفيّ العام، السيّما حين 
تتعرّض مخيّلة األطفال إلى العنف الممنهج دون دراية 
من األهل. ليس باألمر السهل أن تعالج من سيكبّرون 
على عشرات الصّور والمقاطع التي تحوي على إنسان 

يقوم بذبح إنسان آخر، أو إنسان يحمل رأس إنسان 
آخر في يده بعد قطعها عن الجسد، كذلك المجازر 

الجماعيّة واألطفال الذين تحت األنقاض، كّل ذلك أدّى 
إلى التّمازج فيما بين األلوان حتّى باتت كّل األلوان 
متشابهةاً فيما بينها إلى حدٍّ ما، والّلون األحمر الذي 

يغطي شاشات التلفزة، معظم اليوم، لم تستطع أن 
تتجاوز كنهه على أنّها مجرّد دٍم ال غير، حتّى إن وجد 

في بيئة مختلفة وفي مواضيع مجردة. 
ربّما مشهد الّطيّار األردنيّ معاذ الكساسبة، الذي أسر 

لدى داعش بعد سقوط طائرته، حين تمّ حرقه وهو في 
القفص، ومن ثمّ نشر الرّكام عليه يبدو، على ما فعله 
حين كان طيّارًا ويرمي بالقذائف على المدن التي كانت 
تحت سيطرتها، أوّل مقطع يخضع لتقنية عالية الدّّقة. 
قفص مشدود من أطرافه األربعة بسلسلة حديديّة 
ومعّلق في الوسط، يبدو وكأنه مشدود إلى السّماء، 

صوت الساسل التي تنسدل نحو الماء، هذه آخر 
مشهد بّثته داعش، إذ يظهر أربعة رجال وهم باللباس 
البرتقالي داخل قفص حديديٍّ، وحتى يستقرّ القفص 

في قاع المسبح.
كاتب سوري مقيم في القامشلي

"داع�ش" ابتكارات 
يف م�ستوى امل�سهد الب�سري

خوشمان قادو 

تمضي كلُّ مستويات التفاعل االجتماعيِّ الكبرى في 
سعيها إلى بلوغ أهدافها في سياق طبيعٍي متماثٍل، 

يحدِّده خّطان متوازيان يتباعدان بدرجات متفاوتة، بناء 
على الظروف التي تحيط بهذا السير والمتغيرات التي 

تفرض نفسها عليه. 
الخط األسفل )التحتاني( أو خط الحد األدنى، هو الخط 

الذي يبقى ثابتًا ال ينكسر أو يتغيَّر، وال يمكن لمن 
ينطلق منه أن يغيّر فيه مهما كانت الظروف، بينما 

يكون خط الحدُّ األعلى )الفوقاني( هو الخط المِرن الذي 
ينفتح با حدود، موسعًا الطريق إلى الدَّرجة التي تكون 

ممكنة، بما يساهم في كسب أكبر عدد من المؤمنين 
واألدوات، ومانحًا من يسير تحته أكبر مساحة ممكنة 

لتحقيق أكبر قدر من األريحية والتأقلم. 
الخط األعلى هذا هو فقط الذي يمكن أن يعلو 

وينخفض بفعل عوامل وتأثيرات خارجة عن اإلرادة، 
ا  وهو فقط الذي يمكننا أن نتدخل نحن، بإرادتنا ووفقاً

لحاجاتنا، فنرفعه لنوسع إذا ما رأينا أننا بحاجة إلى ذلك 
ويمكننا أن نفعل، أو نخفضه، فنضيق إذا ما تطلب ذلك 
االجتهاد، ثم نتابع على أساس ثابت، وهذا األساس هو 

الخطُّ التَّحتاني أو خط الحد األدنى. 
الثورات واألديان، بما هما عليه من فعل اجتماعي 

تحرِّكه منظومة فكرية وقيمية تحمل من القوَّة والقدرة 
اإليمانيّة ما يكفي لتحقيق هذا الفعل واستمراره، هما 

أكثرُ فعلين إنسانيَّين في التاريخ يتحققان في ظل 
قاعدة هذين الخطين، أو يحاالن إلى تصنيفات جديدة 
تبتعد أو تقترب من أصلهما بحدود االبتعاد أو االقتراب 

من قيمهما. 
والثورات باعتبارها منظومة قيم سامية تسعى لتغيير 
واقع سلبي، من خال االنتصار للخير، وتحقيق العدل، 

ورفع الظلم، وإقامة الحق، ال تكفيها منظومة القيم، 
وال تحميها من السُّقوط، أو التَّحوُّل واالنحراف، إذا لم 

تتمّكن من الحفاظ على هذه المنظومة وااللتزام بها 
حتى النهاية، أو إذا ما تمَّ إهمالها ألي سبب، حدث ذلك 
على دفعة واحدة أو على دفعات، فا فرق، ألن النتيجة 

ستكون واحدة. 
يحفل التاريخ بالعديد من األمثلة عن مثل هذه التجارب 

الثورية، التي كانت المناداُة بقيم وحقوق وأهداف سامية 
أساسَ انطاقها، ومحرك دفعها، لكنَّها سقطت عمليًّا 
فيما أخرجها من دائرة التّصنيف الثوريَّ بما هو عليه 

من مصطلح إيجابٍي، إلى تصنيفات سلبيَّة، وسمتها 
تاريخيًا بالشر إبدًا، بل وواقعيًا لم يكتب لها أن تتوسع 

وأن تنتج أو تعمر لهذ السبب. 
في تاريخ المنطقة العربية، لدينا مثاالن صارخان على 

هذه الحقيقة، هما ثورتا )الزنج والقرامطة( وهما الثورتان 
اللتان اشتعلتا في مساحة جغرافية واحدة تقريبًا، وفي 

مرحلة زمنية متقاربة، وانطلقتا باألصل من فكرة 
التغيير، واإلصاح، وإقامة العدل، والمساواة، لكنهما 

سريعًا ما سقطتا وقيدتا في سجل الحركات اإلجرامية. 
حدث ذلك بسبب عدم استطاعة القوى الشعبيَّة 

والبشريّة لهاتين الثورتين المحافظة على منظومة 
، حين تمكن قادة ومقدمو  القيم التي انطلقوا منها أوالاً

هاتين الحركتين من السيطرة على حراكهما، والسير 
بهما في اتجاهات أخرى خارج خطي القيم )العلوي 

والسفلي(. 
لقد استغل علي بن محمد وقادته حركة الزنوج )254 - 

270 ه� - 868 - 883 م( حين جندوا أتباعها وحولوها من 
حراك ثوري يرفع شعارات العدالة والخاص من الظلم، 

إلى فعٍل همجيٍّ داس قادته 
كل القيم وأخضعوا الحركة 
إلى طموح السلطة الجامح 

لديهم، فكانت نتيجتها عشرات 
اآلالف من الضَّحايا، باإلضافة 

إلى تدمير حواضرَ إساميَّة 
كبرى )أهمّها مدينة البصرة(، 
وهو األمر الذي خلدته الذاكرة 

الشعبية بمصطلح )خراب 
البصرة(. 

بينما التفَّ الناس حول الحركة 
القرمطية )273 ه� - 873 – 1075 م( واجتمعت عليها 

القبائل في األحواز، والبحرين، ومناطقَ من الشام، 
والجزيرة العربية، واليمن، بشكٍل لم يسبق له مثيل منذ 
الدَّعوة العباسية، بسبب الشعارات التي رفعها قادة هذه 

الحركة، واألهداف السامية التي نادوا بها، وقيم الخير 
والعدل والمساواة التي وعدوا بتحقيقها. 

لكن، وعلى الرَّغم ممّا توفر لهذه الحركة من قوة 
وجيوش وبيعات ووالءات وغنى وسيطرة جغرافية، 

ومئة عام من السلطة، بل وإنجازات عمرانية وصناعية 
وزراعية، لم ينس أحدٌ ما ارتكبته الحركة من جرائم 

قتل جماعيٍّ، وسطٍو، ونهٍب، وإخضاٍع بالقوة واإلرهاب 
أو باإلغراء، وسقوَطها في فخ استغالها لنشر مذهب 

دينيٍّ، ورغبتَها بالسلطة على المستويين الشخصيِّ 
واألسريِّ. 

هذان المثاالن يوضِّحان كيفيَّة انحراف الثورات أو 
حرفهما، واستغال قواها البشرية كوقود لتحقيق أهداف 
غير أهدافها األساسية، لم يعف تاريخيًا كلُّ المشاركين 

فيهما والمقاتلين من أجلهما من تبعات سقوطهما، 
وهو سقوط وقعت فيها العديد من الحركات، والثورات، 

والدَّعوات اإلصاحيَّة في مختلف أنحاء العالم، قبل ذلك 
وبعده أيضًا، بينما نجى القليل منها فقط. 

ومن هذا القليل الذي نجى وال زال محطَّ دراسات وبحث 
الّثورة الفرنسيّة اّلتي تفجّرت في 1789م، لكنَّها لم 

تصبح ناجزة، وتحّقق أهدافها اّلتي نادت بها بالفعل 
إال بعد عقود، واجهت فيها كّل محاوالت االستغال 

واالنحراف، لكنَّ قواها المخلِصة بقيت حيّة. 
في مراحل كانت هذه القوى الحية تكمن كمن ينبطح 

على بطنه فوق خط الحد األدنى، لحمايته وليس 
لاستسام، بفعل هدفه مقاومة انكسار الخط األعلى 

إلى حد يكاد يسحق الخط التحتاني هذا، وفي مراحل 
كانت تعود وتقف لتواجه وتقود وتتقدم، لكن على 

أساس متين يضمنه هذا الخط الذي لم يلن أو يتلون، 
بينما غرقت ثورتا الزنج والقرامطة وغيرهما من حركات 
ثورية أصبحت ال تذكر إال كمثال قبيح رغم كل تضحيات 

أبناءها الصادقين والمؤمنين بها، والتي تتجاوز بما 
ال يقارن تضحيات الثورة الفرنسية هذه، أو حتّى لم 

يرتكب فيها ما ارتكب في ظلِّ الثورة الفرنسية، وباسمها 
وتحت يافطتها من جرائم كبرى. 

حدث ذلك ألّن هذه الّثورات في بعض وجوهها فقدت 
قواها الحيَّة، وداست قيمها األساسية، والتهمت، تحت 

ضغوط أو ظروف أو خدع، حتَّى شعاراتها، ومبادئ 
دعوتها، فانهزمت بما ظنّت أنّه عامل قوّتها؛ هذا 

العامل المخادع الذي يكمن، أكثر األحيان، في إطاق 
العنان للقوة والساح فقط، والميل إلى الشّوفينية 

والعنصرية، وهو أمر، وإن حقق لها بعض التفوق في 
بعض المراحل، هوى بها في النِّهاية إلى األبد. 

صحفي سوري مقيم في باريس

عقيل حسين 

ة والقيم يف حركة الثورات وماآلتها.. القوَّ
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فالمبدأ األساس��يّ التّفاقيّة دبلن، واّلتي 
انضمّ��ت إليها هنغاريا ع��ام 2003م، هو 
أّن البلد المسؤول عن دخول طالب الّلجوء 
ف��ي االتح��اد األوروبي هو المس��ؤول عن 
دراس��ة طل��ب لجوئ��ه، إاّل إذا كان طال��ب 
الّلجوء قاصرًا؛ أي: دون الّثامنة عش��ر من 
العم��ر، وغي��ر مصح��وٍب بأحدٍ م��ن أفراد 
أس��رته البالغين، وكان أحد أفراد أس��رته 
البالغي��ن ف��ي دول��ة عضو أخرى بش��كل 
قانون��ي، عن��د ذل��ك تصبح تل��ك الدّولة 
اّلتي فيها أحد أفراد أسرته هي المسؤولة 
ع��ن النّظ��ر ف��ي طل��ب لجوئ��ه، وغالبًا 
م��ا تتغاضى ال��دّول األطراف عن ش��رط 
الوج��ود القانونيّ ألحد أفراد األس��رة؛ إذ 
يكف��ي أن يك��ون أحد البالغي��ن قد تقدّم 
بطلب لجوء إلى أحد الدّول األطراف حتّى 

يتمّ جمع الملّفين، ودراستهما سويّة .
والبصم��ة تس��قط بحال��ة واح��دة فقط، 

وه��ي أن يت��وارى الّاجئ ف��ي البلد اّلتي 
يري��د التّقدّم بالّلج��وء إليها م��دّة )18( 
ثمانية عش��ر شهرًا، وبعدها تصبح دولة 
الّلج��وء ملزم��ةاً بالنّظ��ر ف��ي طلبه دون 
ا، إال أّن هذا الحّل  اعتباٍر لبصمت��ه س��ابقاً
غي��ر متاح؛ فالّاجئ غي��ر قادر على إعالة 
نفسه مدّة سنة ونصف، هذا إذا نجح في 

التّواري أصااً .
��ا للمجل��س  إال أّن نظ��ام الدّبل��ن - ووفقاً
السّ��امية  لّاجئين والمفوضيّة  األوروبيّ 
لّاجئين- فش��ل في توفي��ر حماية نزيهة، 
ومتكافئة، وفعّالة لّاجئين. وقد تجّلى ذلك 
في االنتقاص م��ن الحقّ في فحٍص عادٍل 
لطلب��ات الّلج��وء، والحصول عل��ى الحماية 
الفعّال��ة، فضااً عن التّوزيع غير المتكافئ 

لطلبات الّلجوء بين الدّول األعضاء .
وتبق��ى البصم��ة ف��ي هنغاريا م��ن أكبر 
العقبات اّلتي تواج��ه الّاجئ إلى الدّاخل 

األوروبيّ بطريقة غير شرعية؛ إذ تشّكل 
هنغاريا البوّابة الرّئيس��ة ف��ي الّطريق 
للدّخ��ول إل��ى دول أوروب��ا الغنيّة، مثل 
النّمسا، وألمانيا، وفرنسا، إال أنّها تعاني 
من مشاكل اقتصاديّةٍ كبيرةٍ، كما أنّها 
ال تمتلك مؤسّساتٍ مؤهّلةاً للتّعامل مع 
الّاجئي��ن، ما يجعل العي��ش فيها صعبًا 

وخطرًا بالنّسبة لّاجئين األجانب.
إال أّن دوالاً كسويسرا، وفرنسا، وبريطانيا، 
الرّغ��م  ولوكس��مبورغ تعت��رف - عل��ى 
من المعطي��ات الس��ابقة - بالبصمة في 
هنغاري��ا، وتعيد الّاجئ إليه��ا فورًا، أمّا 
السّويد فإنّها تعترف بالبصمة الهنغارية 
قانونً��ا، إاّل أّن مصلحة الهجرة فيها غالبًا 
م��ا تتغاضى عنه��ا، كما منع��ت الحكومة 
األلمانيّة - ف��ي قرار صادر عن المحكمة 
اإلداريّة العليا في برلين مؤخّرًا- ترحيل 
السوريين إلى هنغاريا اّلتي بصموا فيها 

قبل وصولهم إلى ألمانيا - بحسب قانون 
الّلج��وء- وذل��ك عل��ى خلفيّ��ة المعاملة 
السّ��يّئة اّلت��ي يتع��رض له��ا الّاجئ��ون 
ف��ي هنغاريا، وش��كواها من زي��ادة عدد 
الّاجئين فيها، بحس��ب م��ا جاء في نصّ 

القرار.
وبه��ذا تك��ون ألماني��ا البل��د الوحي��د في 
االتّحاد األوروبيّ الذي ألغى البصمة في 
هنغاري��ا قانونًا، ومن المرجّح أن تتبعها 
السّ��ويد اّلتي - وإن تس��اهلت بموضوع 
البصم��ة - تراس��ل الحكوم��ة الهنغاريّة 
قب��ل البتّ ف��ي أيّ طلٍب، وف��ي حال لم 
يأت ردٌّ خال )3( ثاثة أو )6( س��تّة أشهر 
يح��قّ لمكتب الهجرة النّظ��ر في قضيّة 
الّاج��ئ، وه��ذا التّأخي��ر يش��ّكل ضررًا 
بالغً��ا على الّاجئ، إضاف��ةاً إلى مصاعب 

الّلجوء والتّأقلم.

ب�سمة هنغاريا ، حّجة التن�سل من الالجئني

نعيم اليماني

تح��دّد اتّفاقيّ��ة دبلن الدّولة المس��ؤولة عن النظر في طلب لج��وء أحد رعايا 
ال��دّول األجنبيّة عن طريق بصم��ة الكترونيّة، تؤخذ في إحدى الدّول الموقعة 
عل��ى االتّفاقيّ��ة ، إال أنّه يجوز أليّ دولة عض��ٍو النّظر في طل��ب لجوٍء مقدٍّم 
من أحد رعايا دولة أجنبيّةٍ حتّى وإن لم تكن هي الدّولة المس��ؤولة عن ذلك 
بحسب معايير هذه االتّفاقيّة، إذا تبيّن لها أّن حالة طالب الّلجوء استثنائيًّة، أو 
ذات معايير إنس��انيّةٍ خاصّةٍ؛ أي: إنّه يحقّ أليّة دولة عضٍو دراسة طلب لجوٍء 
لش��خص يملك بصمة لجوء، وطلب لجوٍء سابٍق في دولة عضو أخرى، إال أّن هذا 

االستثناء يطبّق على نطاٍق ضيٍّق جدًّا.

الرحلة إلى اليونان تبدأ من الش��واطئ التركية، وتتراوح تكلفتها من 800 دوالر حتى 
األلفي��ن دوالر، بحس��ب الرفاهي��ة واألم��ان المقدمين ف��ي الرحلة، أو ب��رااً عن طريق 
بلغاريا، وتُعدّ اليونان بالنسبة إلى غالبية الاجئين السوريين بمنزلة دولة "ترانزيت" 
ليس إال، من أجل االنتقال إلى وجهة أخرى في أوروبا، حيث سيطلبون اللجوء. وتقدم 
لهم اليونان تصريحااً باإلقامة لمدة ستة أشهر، لكنها ال تسمح لهم بالسفر، ومع انتهاء 

مفعول التصريح يصبح الاجئ في وضع غير قانوني. 
وه��ذا يناف��ي المعلومات الخاطئة التي يتم تناقلها ش��فهيااً أو ت��روج لها بعض مواقع 
التهري��ب االلكترونية ب��أن حكومة اليونان من الممكن أن تمنح الاجئ وثيقة س��ارية 
لم��دة س��بعة أيام، تمكنه��م بعدها من الرحيل إل��ى البلد الذي يختارون��ه. والذي كان 
يح��دث عل��ى أرض الواقع أن بعض الس��وريين كان يتهرب من البصم��ة في اليونان، 
ويتم ذلك عن طريق دفع رشوة أو أي سلوك غير قانوني، ريثما يتدبر أمر تهريبه إلى 

داخل أوروبا، األمر الذي بات بغاية الصعوبة مؤخرااً. 

الحكوم��ة اليونانية، التي تعاني من مش��اكل اقتصادية اقتربت حد اإلفاس، ال تقدم 
أي إعانات أو ضماناتٍ للسوريين، كما أن القطاع الخاص عاجزٌ عن تأمين فرص عمل 
للس��وريين في ظل معدالت بطالة للمواطنين هي األعلى من نوعها في دول االتحاد 
األوروبي، هذه الحال حولت قرابة األربعين ألف س��وري إلى محتجزين في سجٍن كبير 

يسمى اليونان، تحت وطأة الفقر وابتزاز المهربين. 
ف��ي نهايات العام الماضي ل��م يكن أمام الاجئين العالقين ف��ي اليونان إال االعتصام 
في س��احة البرلمان اليوناني للمطالبة بالس��ماح لهم باالنتقال إل��ى الدول األوروبية 
لتقديم اللجوء هناك، وبعد عش��رين يومااً على االعتصام، وإزاء الضغوط الكبيرة من 
الحكوم��ات األوروبي��ة، خصوصااً الحكوم��ة األلمانية، على اليونان، أق��ر البرلمان منح 
وثائق س��فر وإقامة للس��وريين خال مدة تتراوح من 15 إلى 45 يومااً، وبهذا سيكون 
لاجئي��ن إقامة دائمة، ورعاية صحية، مع إمكاني��ة العمل، وأيضااً إمكانية زيارة الدول 

األوروبية األخرى لمدة ثاثة أشهر كل عام. 
ه��ذا الق��رار لم يلقَ ترحيبااً من قبل الاجئين، الذين اعتب��روا أن الحياة أو العيش في 
اليونان أس��وأ من حال الس��وريين في دول اللجوء سيئة السمعة كالجزائر مثااً، وعلى 
إث��ر ذلك قرروا االس��تمرار في االعتصام، على أمل أن يس��مح له��م بالتوجه إلى دول 
أوروب��ا الغربي��ة، وكان رد الحكوم��ة اليونانية واضحااً، بأنها ال تملك خطة مس��تقبلية 
لتحس��ين اس��تقبال الاجئين، كما أن الس��ماح بمغادرة اليونان نحو ال��دول األوروبية 

األخرى متعلق أيضااً بموافقة أعضاء االتحاد األوروبي.
ف��ي حال استس��لم الاج��ئ لقدره، وَقِب��ل تقديم اللجوء ف��ي اليونان، وه��و أمر نادر 
الح��دوث، فعلي��ه أن يبق��ى في الحجز م��دةاً قد تصل إلى أش��هر، لعج��ز الحكومة عن 
معالج��ة طلب��ات اللجوء المتراكمة، الت��ي يناهز عددها 37000 طل��ٍب، في ظّل نظام 
اإلج��راءات القدي��م، الذي لم يتم تطويره الس��تيعاب أعداد الاجئي��ن، التي تضاعفت 

%250، أغلبهم من السوريين. 
وق��د يُحتج��ز األفراد الراغبون في تقدي��م طلبات لجوء م��ن دون أن يخضعوا لتقييٍم 
فردي، أو يُنظر في بدائل الحتجازهم، ويبقى األش��خاص اآلخرون، الذين يتقدّمون 
بطلب��ات اللجوء وهم قيد االحتجاز، محتجزين إلى حين تس��جيل طلب لجوئهم، األمر 

الذي قد يستغرق أشهرااً. 
وتن��در أماكن اإلقام��ة المتوفرة لطالبي اللجوء، وتبقى الخدمات غير كافية، ويش��ّكل 
ذلك بش��كل خاص مصدر قلق بالنس��بة للضعف��اء، مثل األطفال غي��ر المصحوبين 
والمفصولين عن ذويهم، والنس��اء العازبات. وفي حين تنصّ القوانين الوطنية على 
ض��رورة إياء األهمي��ة واألولوية لتحديد ه��ذه الفئات ومس��اعدتها وحمايتها يصعب 
تطبيق ذلك على أرض الواقع، فالمنظمات غير الحكومية التي تدير مراكز االستقبال 
القائمة والمخصّصة الس��تقبال طالبي اللج��وء واألطفال غير المصحوبين تعاني من 

نقص في التمويل، وثمة خطر حقيقي يتهدد توفير الخدمات. 
أق��رت الحكوم��ة اليوناني��ة مؤخ��رااً تقدي��م طباب��ة مجاني��ة لاجئين الس��وريين إثر 

اعتصامهم في ساحة البرلمان، على الرغم من الواقع االقتصادي المتردّي. 

ماذا يحدث اإذا علقت يف اليونان
اليون��ان، بواب��ة أوروبا لبعض الالجئي��ن أو نهاية الرحلة بالنس��بة لألقل حظًا، 
إذ تف��رض قواني��ن الهجرة األوروبية على الس��اعين للحصول عل��ى حق اللجوء 
اإلنس��اني أو السياسي تقديم الطلب في أول نقطة دخول ألوروبا، وهو ما يعني 

بقاء السوريين في اليونان في حال ألقت سلطات هذا البلد القبض عليهم. 
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منظمات المجتمع المدني في سوريا

هذه الصفحة بالتعاون مع كلنا مواطنون - إعداد المحامي فارس حسّان

عن العدالة الّد�ستورّية

ب�سمة وزيتونة

فارس حسان
ا؛ حيث يقتصر على  كان مفهوم العدالة الدّس��توريّة ضيّقاً
عرض المبادئ العامّة، وأشكال وأنواع الرقابة الدّستوريّة 
على السّلطات الّثاثة، وغدت بعد عام 1945م أمرًا مازمًا 
ل��كّل دس��تور جديد، أو تغيي��ٍر للنّظام السّياس��يّ باتّجاهٍ 
ديمقراط��يٍّ، كم��ا هو الحال بالنس��بة لبقيّة المؤسّس��ات 
الدّستوريّة؛ أي: رئيس الجمهورية، والحكومة، والبرلمان، 
والقض��اء. وه��ي المؤسّس��ة الدّس��توريّة الرّابع��ة اّلتي 
تتميز عن غيرها من المؤسّس��ات باس��تقاليتها، وحيادها، 
وابتعادها المبدئيّ عن السّياس��ة، ف��كّل الدّول األوروبيّة 
الشّ��موليّة اّلت��ي اتّجه��ت نح��و النظ��ام الديمقراطي من 
النّمس��ا، وألماني��ا، وإيطالي��ا إل��ى المنظومة الشّ��يوعيّة 
السّ��ابقة خصّص��ت للرّقاب��ة عل��ى دس��توريّة القوانين 
مس��احةاً م��ن دس��تورها الوطن��يّ بغرض حماي��ة الحقوق 

والحرّيّات األساسيّة من إمكانيّة تعدّي المشرّع عليها. 
وف��ي هذا الصّدد يقول الفقيه الفرنس��ي “مورو كابللتي”: 
إّن القرن التّاس��ع عش��ر كان قرن البرلمانات اّلتي سيطرت 
على مؤسّس��ات الدولة باس��م اإلرادة الش��عبية، أما القرن 

العشرين فهو قرن العدالة الدّستوريّة “ با منازع. 
ويش��ّكل القان��ون الدّس��توريّ للعدال��ة الدّس��توريّة إلى 
جانب القانون الدّس��توريّ للحقوق، والحرّيّات األساسيّة، 
والقانون الدّس��توريّ للمسؤوليّة الجزائيّة للحّكام المثّلث 
للقانون الدّستوريّ الحديث، الذي لم تعد تحتل فيه المبادئ 
العامّة للنظم الدّس��توريّة وأنواعها وخصائصها األهميّة 
اّلت��ي كانت لها في النّص��ف األوّل من القرن الماضي، هذا 
المثّلث يعتبر اليوم الضّمانة الفعّالة والرئيس��ة لممارس��ة 
س��لطة ش��ّفافة وس��ليمة في دولة القانون والمؤسّس��ات؛ 
تمن��ع اس��تبداد األكثريّة، والذي يش��ّكل مي��ااً طبيعيًّا عند 
السّ��لطات، والحّكام، وتضمن حق��وق المواطن، وحرّيّاته 
األساسيّة، وإخضاع ممارسة الحكم للمساءلة والمحاسبة. 

فالغاية األساس��يّة للعدالة الدّس��توريّة منع االستبداد من 
خال المحافظة على التّوازن بين السّلطات، ومنع أيٍّ منها 
وخاصّة السّ��لطة التّش��ريعيّة، من تج��اوز صاحيّاته؛ ما 
يؤدّي إلى انحراف النظام الدّيمقراطيّ، ألن الدّيمقراطيّة 
أوّالاً هي حكم الشّ��عب لنفسه، ولكنّها ال يمكن أن تتحّقق 

إاّل إذا تمّت المحافظة على التّوازن بين السّلطات. 
وقد يرى البعض أّن وجود س��لطة أو جهاٍز قضائيٍّ حياديٍّ، 
ومس��تقلٍّ على رأس اله��رم البنائيّ للدّول��ة يتعارض مع 
مفه��وم الدّيمقراطيّة، وبالتّال��ي فالقوانين الصّادرة عن 
ممّثلي��ه ه��ي تعبيرٌ واض��حٌ وصريح ع��ن إرادة الجماهير، 
وباالنتخاب يعبّر النّوّاب عن إرادة األكثريّة، هذا هو الوجه 
الجمي��ل الكاس��يكيّ للدّيمقراطيّ��ة، أمّا الوج��ه الجديد 
ا فه��و يتمّثل في خض��وع ممّثلي الشّ��عب  واألكث��ر إش��راقاً
لرقاب��ةٍ على أعمالهم يمارس��ها القضاء الدّس��توريّ الذي 
يعبّر أيضًا، ولو بش��كل غير مباشٍر، عن اإلرادة الشعبيّة، 

وقيمها، وفهمها للدّيمقراطيّة. 
كم��ا يجب أاّل ننس��ى أّن النظ��ام النّازيّ ف��ي أوروبا، والذي 
تسبّب بحرب كونيّة هي األكثر تدميرًا في تاريخ البشريّة، 
وصل إلى السّ��لطة في ظّل نظام ديمقراط��يٍّ برلمانيٍّ، 
وم��ن خال االنتخابات البرلمانية؛ األم��ر الذي دفع بالفقهاء 
ورجال الفكر إلى االقتناع بضرورة وجود ضوابط، أو كوابح 
ا عل��ى الدّيمقراطيّة،  للسّ��لطة منعًا لاس��تبداد، وحفاظاً

وحقوق اإلنسان وحرّيّاته األساسيّة. 
ا وتحوّالتٍ لم تعد  أما في عالمنا العربيّ الذي يش��هد حراكاً
توحي بالكثير من اآلمال، في مس��تقبل ديمقراطيٍّ يشّكل 
وحده خش��بة الخاص من مستنقع كّل أزماتنا السّلطويّة، 
واالجتماعيّة، والدّينيّة، والثقافيّة، فلم تنضج حتّى اليوم 
فك��رة العدالة الدّس��توريّة عند المواطني��ن، ولدى النظام 
الحاك��م على حدٍّ س��واء، ونح��ن اليوم بحاجة ش��ديدة إلى 
تشبٍّع بالفكر الدّيمقراطيّ أكثر من حاجتنا إلى مؤسّسات 
ديمقراطيّة، وليس أدّل على ذلك سوى معرفة أّن ثمّة من 
أص��ل أربعةٍ من دول الرّبي��ع العربيّ ثاثاًا منها توجد فيها 
محاك��م، أو مجال��س دس��توريّة عجزت ع��ن صيانة حقوق 
المواطني��ن، وه��ي: “مص��ر، تون��س، س��وريا”، وأّن أعرق 
ديمقراطيّ��ةٍ في العالم “بريطاني��ا” مازالت ترفض اعتماد 
الرّقابة على دستوريّة القوانين، وتستعيض عنها بضمير 

الجماعة إذا جاز التعبير. 

www.basmeh-zeitooneh.org
www.facebook.com/basmehzeitooneh

بس��مة وزيتون��ة جمعيّ��ٌة أهليّ��ٌة لبنانيّ��ٌة تعنى 
والمجتمع��ات  الس��وريين  الّاجئي��ن  بمس��اعدة 
مب��ادرةٍ  م��ن  نش��أت  لبن��ان.  ف��ي  المس��تضعفة 
تطوّعيّةٍ صغيرةٍ اس��تجابةاً للمش��اكل اإلنسانيّة 
اّلت��ي ازدادت إث��ر األزمة اإلنس��انيّة التي تعيش��ها 
س��ورية، وتط��وّرت س��ريعًا، ث��مّ انتقل��ت م��ن 
المس��اعدات اإلغاثيّ��ة إل��ى إنش��اء خمس��ة مراكز 
محليّةٍ، في مختلف أنحاء لبنان؛ وكل مركٍز يقدّم 

الخدمات للمجتمعات المستضعفة.
تعم��ل الجمعيّة في مراكزها على توفير مش��اريع 
تنمويّةٍ صغيرةٍ في المناطق المهمش��ة، من ذلك 
)الدّع��م اإلغاث��يّ، المس��اعدات الّطبيّ��ة، تأهيل 
المس��اكن، مدرس��ة، معهد تعليم الكبار، مش��غل 
التّطري��ز للنّس��اء، الحماي��ة والدّعم النّفس��يّ، 
التربي��ة على السّ��ام، برنام��ج المنح للمش��اريع 
متناهية الصّغر، إضافةاً إلى مركز بس��مة وزيتونة 

للّثقافة والفنون( .
��ا م��ن المجتمع��ات الت��ي  تعم��ل الجمعيّ��ة انطاقاً
تس��اعدها، أي أن مش��اريعها مصمّم��ٌة بن��اًء على 
الحاجات بش��كل أساس��يٍّ، والوصول إل��ى المركز 
والخدمات مسهٌّل ومتاحٌ للجميع، وتهدف الجمعيّة 
إلى تنمية قدرات أعضائها، فتقوم بتدريب وتعيين 
أفرادٍ من المجتمع المحليّ؛ مستحدثةاً بذلك فرصًا 

للعمل في مجتمٍع مستويات البطالة فيه مرتفعٌة .
ويعدّ مركز مخيّم )ش��اتيا( أكبر مركٍز من مراكز 
بس��مة وزيتون��ة، وقد أصبح من أكب��ر المراكز في 
، ويس��تفيد منه الرّجال،  المخيّم وأكثرها ش��موالاً
والنّس��اء، والشّ��باب، واألطفال. وه��و يوّفر حاليًّا 
المس��اعدة لم��ا يق��ارب )3000( ثاثة آالف أس��رةٍ 
داخ��ل المخيّم، وف��ي محيطه؛ أي: م��ا يقدّر بنحو 

)18000( ثماني عشرة ألف نسمة.
م��ع تراج��ع الدّع��م الدّول��يّ والمحل��يّ المق��دّم 
لّاجئي��ن الس��وريين تعاني الجمعيّة مش��اكل في 
تموي��ل وتنفيذ مش��روعاتها، لذلك أطلق��ت حملةاً 
لجمع التّبرّعات عبر وس��ائل التّواصل االجتماعيّ 
الحيويّ��ة  الخدم��ات  تقدي��م  اس��تمرار  لضم��ان 
لمجتمعاتٍ تزداد عرضةاً للتّهميش واالس��تضعاف 

من قبل الجميع..
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سوريتنا - ياسر مرزوقثق
ولد زكي طليمات الحمصيّ في القاهرة عام 1884م آلل طليمات األسرة الحمصيّة المعروفة بوجاهتها وقدمها،  هاجر 
جدّه أسعد بن مصطفى طليمات من حمص، واستوطن القاهرة للعمل في التّجارة، وأنجب ولدًا سماه عبد اهلل الذي 

تزوّج بدوره من امرأة شركسيّة أنجبت أحد أبرز صنّاع المسرح العربيّ في العصر الحديث “زكي طليمات الحمصي” .

مؤسّسًا  أراده  الذي  الكتاب  ونشر  بالرّاهنية،  اغتياله،  على  تقريبًا  سنواتٍ  عشر  مرور  بعد  حتى  قصير،  سمير  تأمّالت  تتّسم 
ليتحوّل مع موته إلى وصيّة. اقتنع المؤرّخ، واألكاديميّ، والمناضل الذي قضى اغتيااًل وهو يمارس دوره النّقديّ كمثّقفٍ بأّن 
الفكر يستطيع أن يتحوّل سالحًا ديمقراطيًّا في وجه أنظمة العسف واالستبداد، وصار يبحث في تواصل الفكر التّنويريّ الذي 
صنعته النّهضة العربيّة في نهاية القرن التّاسع عشر، وبداية القرن العشرين؛ هذا الفكر التّنويريّ الذي قاده الشّقاء العربيّ 

إلى نهايته المأسويّة. 

زكي طليمات "اأبو امل�سرح العربّي" 

�سمري ق�سري: تاأّمالت يف �سقاء العرب 

كان ح��يّ عابدي��ن ف��ي القاه��رة وال��ذي 
ا للحكم، وسكنًا  ترعرع فيه طليمات مقرًّ
للنّخب��ة، وفيه قصر س��عد باش��ا زغلول، 
وحس��ين باش��ا رش��دي، ومحم��ود باش��ا 
الفلكيّ، وغيرهم، ومقارّ األحزاب الكبرى 
والقنصليّات، والسّفارات، ودور الصّحف 
الكبرى "روز اليوس��ف والب��اغ". في هذه 
األجواء نش��أ طليمات وتلّقى تعليمه، وفي 
ع��ام 1916م حص��ل عل��ى ش��هادة إتمام 
الّثانويّة العامّة من المدرس��ة الخديويّة، 
وف��ي الع��ام التّال��ي انض��مّ إل��ى فرق��ة 
"عب��د الرحمن رش��دي" ممّثااً ومس��اعدًا 
ف��ي إخراج األعمال المس��رحية، وفي عام 
1921م ص��ار أح��د اعض��اء فرق��ة "جورج 
أبيض"، وكاتبًا في إحدى الوزارات. وخال 
ه��ذه الفترة ت��زوّج من رائ��دة الصّحافة 
العربيّة "روز اليوسف"، غير أّن هذا الزواج 

 . لم يستمر طويااً
أوف��د ع��ام 1925م في بعثة إلى فرنس��ا 
لدراس��ة المسرح، ليعود بعدها سكرتيرًا 
ا إداريًّا،  لمدير الفنون الجميلة، ثم مشرفاً
ومدرّسً��ا لإللقاء بمعه��د التّمثيل عقب 

افتتاحه عام 1930م.
م��ن  الّثاثينيّ��ات عان��ى طليم��ات  ف��ي 
تضيي��ق القص��ر الملك��يّ عل��ى أعماله 
ا على  أثن��اء حكم الملك فؤاد مص��ر. وردًّ
س��طوة القصر أطل��ق حرك��ةاً فريدةاً من 
نوعها في النضال السّلميّ عبر تأسيس 
"جمعي��ة الحمي��ر" للدّفاع عن المس��رح، 
وقد شّكلت حينها تحدّيًا صريحًا للملك؛ 

إش��ارةاً إل��ى أّن الحم��ار أكث��ر الحيوان��ات 
ق��درةاً على تحمّل الّظل��م، وأّن الفنّانين 
ف��ي مص��ر مس��تعدون للتّحمّ��ل مثله، 
وضمّ��ت الجمعي��ة ف��ي صفوفه��ا "ط��ه 
حسين وعباس محمود العقاد وسيد بدير 

وتوفيق الحكيم".
التّح��اد  مدي��رًا  عيّ��ن  1934م  ع��ام 
الممّثلي��ن، وبق��ي يترّقى ف��ي المناصب 
حت��ى ع��ام 1942م، حي��ث عيّ��ن عميدًا 
للمعه��د العال��ي لفنّ التّمثي��ل العربيّ، 
وعل��ى الرّغ��م م��ن إس��هامه الب��ارز في 
تأسيس المسرح المصريّ، إاّل أّن حضوره 
العرب��يّ كان األه��مّ في مس��يرته حيث 
سافر عام 1954م إلى تونس بدعوة من 
حكومتها للمش��اركة في تأسيس الفرقة 
القوميّ��ة، كما ش��ارك في إنش��اء معهد 

الفنون المسرحية بتونس.
وف��ي الكويت يعتبر طليمات أبا المس��رح 
الكويتيّ الذي أسّس��ه حم��د الرجيب في 
األربعين��ات، وال��ذي ش��ّكل، حتّ��ى الغزو 
العراق��يّ للكوي��ت، المعل��م األب��رز في 
المش��هد الّثقاف��يّ الخليج��يّ والعرب��ي 
عمومً��ا. وقد كان للرجيب دور مؤسّ��س 
في إخراج وتأليف المس��رحيّات الكويتيّة 
دعوت��ه  ف��ي  كان  األه��مّ  دوره  أّن  إاّل 
زك��ي طليمات إل��ى زيارة الكوي��ت أواخر 
الخمس��ينات من الق��رن الماضي وهناك 
ا في الحركة  أح��دث طليمات تح��وّالاً مهمًّ
المس��رحيّة الكويتيّ��ة فقب��ل اس��تقال 
اإلمارة بعامين تقريبًا أعد دراسةاً مهمّة 

ع��ن تأس��يس المس��رح الكويت��يّ وفق 
المقاييس العالميّة.

وفي زيارته الّثانية عام 1961م، وفي ظّل 
االنفتاح الّثقاف��يّ الكويت��يّ عربيًّا بعد 
االستقال، أسّس فرقة المسرح العربيّ 
اّلت��ي انض��مّ إليه��ا ع��دد م��ن العناصر 
الش��ابّة م��ن الموهوبين في المس��رح، 
وخض��ع ه��ؤالء الشّ��باب إل��ى تدريب��ات 
مكّثف��ة، وواجه طليمات مش��كلةاً خطيرة 
بمقايي��س مجتم��ع الكوي��ت المحاف��ظ؛ 
ف��كان ال ب��دّ من فت��اة كويتيّة تش��ارك 
زميله��ا الوق��وف على خش��بة المس��رح، 
ونج��ح طليم��ات بع��د حض��ور فتاتي��ن؛ 
هم��ا: مري��م الصالح، ومري��م الغضبان، 
لتكونا أوّل العناصر النّسائيّة الكويتيّة 
اّلتي وقفت على خش��بة المس��رح، وكان 
أوّل ع��رض مس��رحي لفرقة )المس��رح 
قري��ش"  "صق��ر  مس��رحية  العرب��ي(  
اّلت��ي ش��هدت مش��اركة الفنّانتين مريم 
الصّال��ح، ومري��م الغضبان، إل��ى جانب 
عدد من األس��ماء الش��ابّة اّلتي س��رعان 
ما أخ��ذت فرصته��ا، وأثبت��ت نجوميّتها؛ 
مثل: "عبد الحس��ين، عبد الرّضا، وسعد 
الفرج، وخالد النّفيسي، وغانم الصّالح، 
وجعفر المؤمن، وعددٌ آخر من الفنّانين 
ه��ي  مس��رحيّة  لحرك��ةٍ  المؤسّس��ين 

األهمّ في تاريخ المنطقة . 
بعد عش��ر س��نوات تقريبًا في الكويت عاد 
إلى مصر مستش��ارًا فنيًّا للهيئ��ة العامّة 
للمس��رح، والسّ��ينما، إاّل أّن حال السّ��ينما 

والمسرح، زمن االنفتاح، لم يعد يرقى إلى 
قامةٍ بوزن طليمات فآثر االبتعاد تدريجيًّا، 
ورحل في القاهرة عام 1982م ودفن فيها.

ف��ي رصي��د مؤسّ��س المس��رح العربيّ 
الكثير من األعم��ال؛ حيث أخرج عددًا من 
المسرحيّات، ومن أشهرها: "أهل الكهف، 
تاج��ر البندقيّة، السّ��يّد، نش��يد الهوى، 
الفاكهة المحرّمة، الشيخ متلوف، مدرسة 
األزواج، أوبري��ت ي��وم القيامة، مدرس��ة 
النساء، الناصر، وحواء الخالدة". كما شارك 
في  العديد من األعمال السينمائيّة، ومن 
أبرزه��ا "م��ن أجل ام��رأة" ع��ام 1959م، 
و"بهيّة" ع��ام 1960م، وفيل��م "يوم من 
عم��ري" ع��ام 1961م، وفيل��م " النّاصر 

صاح الدّين" عام 1963م .
يذكر أّن طليمات حاز على نيشان االفتخار 
م��ن درج��ة )كومان��دور(؛ أي: قائ��د، م��ن 
قب��ل الحكومة التّونس��يّة ع��ام 1950م، 
وجائ��زة الدّولة التّش��جيعيّة في الفنون 
م��ن المجل��س األعل��ى لرعاي��ة الفن��ون 
واآلداب والعلوم االجتماعيّة عام 1961م، 

باإلضافة إلى درجة الدكتوراه الفخريّة.

يق��ول »الي��اس خ��وري« ف��ي مع��رض 
تقديمه للكتاب: »يش��عر القارئ أنّه أمام 
صرخة من أجل الحريّة والدّيمقراطيّة، 
يطلقها صحفيٌّ يعيش الحدث، ويبلورها 
م��ؤرّخ يصن��ع الّذاكرة، وفي ه��ذا الجمع 
يعلن س��مير قصير فرادت��ه، وهي فرادة 
مرتبط��ة بعمق انتمائه إل��ى بيروت اّلتي 
لم تكن فقط مركز التّحدي في مش��روع 
الحداث��ة العربيّة، بل ه��ي المدينة اّلتي 
قاومت الحصار اإلسرائيليّ، وصنعت أفق 
حرّيّتها في مواجهته، ثم استكملت هذا 
األفق عبر انتفاضتها ضدّ هيمنة النظام 
المش��ترك،  الس��وري–اللبناني  األمن��يّ 
فاتح��ةاً بذلك أفق دم��ج مقاومة االحتال 

بالنّضال من أجل الديمقراطيّة ». 
يحّل��ل قصير الشّ��قاء العرب��يّ بوصفه 
ابنًا للعجز رافضًا المقوالت الجاهزة من 
نوع تحمي��ل اآلخر الغربيّ - الكولونيالي 
مس��ؤوليّته بش��كٍل مطل��ق، أو القب��ول 
بالفرضيّ��ات االستش��راقيّة اّلت��ي ت��رى 
اإلس��ام ف��ي ش��كله الجام��د م��ن دون 
التّطل��ع إلى إس��ام جديد يب��دو متجّذرًا 

أكثر في الّثقافة العربيّة اإلساميّة. 
وال يقدّم الكتاب نفسه بوصفه برنامجًا 
سياس��يًّا أو تقرير خبيٍر. إنّ��ه أوّالاً كام 
صادر عن مثقف عربيٍّ كغيره من الكام 
ال��ذي يمكن تداول��ه في كّل م��كان، في 
باري��س أو دمش��ق، في لن��دن أو بيروت، 
في القاهرة أو الدار البيضاء، في الجزائر 
العاصم��ة أو منذ بعض الوقت في بغداد، 
فلي��س المقص��ود االحتم��اء وراء إجم��اع 
م��ا ال يتحق��ق أبدًا، كما ال ب��دّ لكام كّل 
مفّك��ر أن يتّس��م بهويّته السّياس��يّة، 
فواضع هذه التأمّات عربيٌّ، مش��رقيٌّ، 

علمانيٌّ، كما هو ظاهرٌ في نصوصها. 
: لفظ��ة »عربيّ«  يضي��ف قصي��ر قائ��ااً
اّلتي يتمّ في كّل م��كان تقليص داللتها 
لتقتص��ر على معن��ى اإلثنيّة الموصوفة 
ف��ورًا بالخ��زي، أو ف��ي أفض��ل األح��وال 
ف��ا  المنك��رة.  بالحض��ارة  الموصوف��ة 
خي��ر ف��ي أن تك��ون عربيًّا ه��ذه األيّام، 
فاعتال النّفس، وش��عور بعض النّاس 
باالضطه��اد، وصوالاً إلى ك��ره الّذات لدى 
بعضه��م اآلخر، هو القاس��م المش��ترك 

األعمّ ف��ي العالم العربيّ، وحتّى أولئك 
الذي��ن ظنّ��وا أنّهم في من��أى عن ذلك، 
كالسّ��عوديّين النّافذي��ن، والكويتيي��ن 
الموسرين، لم يعد يفوتهم هذا الشّعور 
من��ذ وقوع أحداث )11( الحادي عش��ر من 

أيلول. 
كم��ا أّن لش��قاء الع��رب - بحس��ب تعبير 
؛ فهو يصيب فئاتٍ ال  الكاتب - خصوصيّةاً
يطولها الشّ��قاء في المجتمعات األخرى، 
ويتجّل��ى ف��ي المفاهيم والمش��اعر أكثر 
م��ن تجّليه ف��ي األرق��ام بدًءا بالشّ��عور 
المتجّذر والشّائع بأّن المستقبل مسدود. 
وال مجال - أمام الدّاء العضال ذي األوجه 
العدي��دة ال��ذي ق��د ينهش ه��ذا العالم - 
لاستكانة إاّل عبر الهروب الفردي، والحال 
أن الشّ��قاء العربيّ هو أيضًا وليد نظرة 
اآلخرين، هذه النّظرة تحول دون الفرار، 
وتذّك��رك بما فيه م��ن ريب��ة وعنجهيّة، 
بوضعك الذي ال مهرب منه، س��اخرةاً من 
عج��زك، وقاضي��ةاً على آمال��ك على نحو 
مس��بٍق، وغالبً��ا م��ا توقفك عن��د مراكز 

الحدود. 

وانعدام الدّيمقراطيّة ليس عّلةاً خاصّة 
بالعالم العربيّ تحديدًا، ويبقى النظام 
اإلقليم��ي الوحيد الذي تش��ّكل فيه هذه 
اآلفة القاس��م المشترك بين جميع دوله 
تقريبً��ا، إل��ى درج��ة أّن الدّكتاتوريّ��ة 
بالمعن��ى الدّقي��ق للكلم��ة - وإن تك��ن 
محص��ورة بدولتي��ن، أو ث��اث؛ الع��راق 
باألمس، وس��وريا وليبيا باألمس واليوم 
- تطغ��ى بطابعه��ا على باق��ي الدّول، 
الديمقراطيّ��ات  إط��اق  م��ن  وتح��دّ 
إل��ى  بالحرّيّ��ات  وتص��ل  المس��تعارة 
أدنى مس��توًى لها، يضاف إل��ى ذلك أّن 
المواطنيّ��ة لم تكتس��ب م��ن الحصانة 
م��ا يجعلها قادرة على الدّف��ع في اتّجاه 

التّحوّل الدّيمقراطيّ.
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اليون�سكو تقوم بحملة 
للدفاع عن الرتاث

أطلقت اليونس��كو حملةاً بعنوان 
"متّح��دون م��ع التّ��راث" للدّفاع 
عن التّراث في وجه المتطرّفين 
ودعايته��م، وذلك عل��ى هامش 
المؤتمر التّاس��ع والّثاثين للجنة 
التّراث العالميّ في بون بألمانيا، 
وال��ذي سيس��تمر حت��ى ي��وم 8 

يوليو/تم��وز الجاري. وس��يبحث المجتمعون عددًا من القضايا، م��ن بينها التّهديد الذي 
تتعرّض له مدينة تدمر األثريّة وغيرها من مدن مهد الحضارة في سوريا والعراق.

كما دعت المديرة العامة لمنّظمة األمم المتّحدة للتّربية والعلوم والثقافة )يونس��كو( 
إيرينا بوكوفا في لندن إلى مواجهة "اس��تراتيجيّة التّطهير الّثقافي" اّلتي يقودها من 

سمتهم متطرفي تنظيم الدولة اإلسامية، وجعل الّثقافة أداة لمواجهتهم.
واس��تهدف تنظي��م الدولة اإلس��امية مواق��ع أثريّةاً ع��دّة، ومؤخّرًا فخّخ��وا المواقع 
األثرية في مدينة تدمر األثريّة الش��هيرة في س��وريا، وهو ما أثار مخاوف من تدمير 

هذا الموقع المدرج على الئحة التّراث اإلنسانيّ العالميّ. 
وقالت بوكوفا من خال مؤتمر في معهد شاتام: "إن تدمير التراث من قبل المتطرّفين 
لي��س ضررًا جانبيّا، المتطرّفون يس��تهدفون التّراث بش��كل منهج��يٍّ لضرب جذور 

وقلب المجتمعات"، معتبرةاً أّن هناك "استراتيجيّة تطهير ثقافيٍّ".

ن�ساطات لالأطفال يف 
خمّيم بعفرين

بدأ مركز بهار لتنمية القدرات في 
مدينة عفرين بنشاط دعم نفسي 
يس��تهدف أطف��ال مخي��م "روبار" 
بناحية ش��يراوا، وسيس��تمرّ على 
م��دى جلس��ة واحدة في األس��بوع 

طيلة شهر رمضان.
أنش��طة مثل ورشات  ويتضمّن 

الرّس��م ودعم المواهب، باإلضافة إلى جلس��ات الدّعم النّفس��يّ من قبل المش��رفة 
النّفس��يّة، كم��ا قام كادر العم��ل بفحص األطفال م��ا دون الخمس س��نوات لمعرفة 

أوضاعهم الصحية، وخاصّة من ناحية التّغذية من خال قياس الّطول والوزن.
تقول بريفان عبدو المرشدة النّفسيّة في المركز: "إّن النّشاط يهدف إلى التّرفيه عن 
األطفال، وتنمية مواهبهم خاصّة أنّهم ال يتلّقون أيّ دروٍس أو يذهبون إلى المدارس 

وال يمتلكون ألعابًا، فهم يتجوّلون ضمن المخيّم تحت أشعة الشمس طوال الوقت".

جائزة الدولة لأدب 
الطفل يف دورتها 

ال�ّساد�سة
الّثقاف��ة والفن��ون  أعلن��ت وزارة 
والتّ��راث القطريّة ي��وم الّثاثاء 
في العاصمة الدوحة عن أس��ماء 
الفائزي��ن بجائ��زة الدّول��ة ألدب 
الّطف��ل ف��ي دورتها السّادس��ة، 
المس��ابقة   نتائ��ج  عل��ى  وغل��ب 
طابع "المناصفة"، حيث تقاس��م 
جائزة الشّعر السوري مصطفى 

بن محمد عدنان عن عمله "تعالوا نتعّلم من س��يرة رس��ول اهلل" مع السّعوديّ حسن 
مبارك عن عمله "اسمه أحمد".

وفاز في مجال الرّواية الكاتبة القطريّة ش��مّة شاهين الكواري عن عملها "شاهين"، 
والمصريّ يعقوب الشّارونيّ عن روايته "سفن األشياء الممنوعة".

وفي مجال رس��وم كتب األطفال، فاز مناصفة األردنيّ نضال محمّد البزّم عن عمله 
"حبات البّلوط"، والسورية نورا محمّد بشير عن "نجمة األحام".

بينما آلت جائزة أفضل موسيقى أغاني األطفال، بعد حجبها لعدّة دورات، إلى األردنيّ 
إبراهيم محمّ��د الدّّقاق، وحجبت جائزة مجال "تطبيق��ات الهواتف واألجهزة الّذكيّة"؛ 

لقّلة عدد المشاركات، وعدم جودة األعمال المرشّحة. 
من جانبها، كش��فت رئيس��ة مجلس أمناء جائزة الدّولة ألدب الّطفل كلثم الغانم في 
تصريح ل�� )الجزيرة نت( أنّه س��يتمّ ،ألوّل مرّة، ترجمة قصص األطفال الفائزة إلى 
الّلغة اإلنجليزيّة، بهدف توصيل الّثقافة العربيّة واإلساميّة، والقيم االجتماعيّة إلى 

أبعد مستوًى من االنتشار بحكم حاجز الّلغة.

تج��ارب عديدة ناقش��ت الّثورة الس��ورية س��ينمائيًّا ولك��ن برؤًى ش��به ناضجةٍ، 
وبتكالي��ف قليلةٍ في ظّل الدّعم الماديّ البس��يط؛ فالسّ��ينما بحاجة إلى معدّات 
تقنيّ��ة كفيلةٍ بإخراج الرّؤى المراد تحقيقها عبر قصّة الفيلم، والنّاظر إلى حال 
السّ��ينما المعمولة خال فترة السّنوات األربع اّلتي خلت من عمر الثورة السورية 
س��يرى الك��مّ الهائل م��ن األفام اّلتي ت��مّ إنتاجه��ا؛ منها ما هو وفق المس��توى 
المطلوب والمميّز، ومنها ما هو دون المستوى، إاّل أّن العقبة األساس تكون، على 
الدّوام، في مس��ألة التّمويل الم��اديّ، وتوفير المعدّات اّلتي تعدّ بحقّ مش��كلةاً 

تقف أمام تطوّر مثل هكذا صناعة.
حاالتٌ ن��ادرة تمّ فيها تحقيق الج��ودة وإيصال الرّؤى إلى المتلّقي، وباس��تخدام 
إمكانيّ��اتٍ بس��يطة س��واٌء عل��ى صعي��د التقنيّة المس��تخدمة، أو على مس��توى 
المشاركين في عمليّة الصّنع. وكشفت السّينما الثوريّة، أو سينما الواقع الثوريّ 
عن مش��اكل معّقدة بين الس��وريين، ففي ظّل التّنازعات الحاصلة بين التّيّارات 
الس��ورية المتعدّدة برزت المفاهيم الكثي��رة المختلطة لكل تيّار على حدة، إاّل أّن 
ما يطفو على السّطح وما هو واضح للعيان بشدّة هو شجاعة الفرد السوري الذي 
اس��تطاع من خال الكتابة والفنّ أن يتج��اوز هذه المحن اّلتي أرادها رأس النظام 

السوري.  
يق��ول ريبر يوس��ف المقيم ف��ي ألمانيا، والذي يعم��ل في المجال الس��ينمائي ل�� 
)سوريتنا( »أنا ال أتابع كّل شيء، ولكن أنا على يقيٍن أّن سينما الّثورة قامت بإدخال 
القضيّة إلى س��وق عالميّة، وأغلب المؤسّس��ات وش��ركات اإلنتاج تدعم السّينما 
التّس��جيليّة؛ ألنّها تحوي كمًّا هائااً من الدّمّ، ومش��اهد الحركة، وهذا الصّنف 
له جمهوره. والنّقطة األكثر س��لبيّة في هذا الموضوع هي أّن هذه المؤسّس��ات 
المنتج��ة لم تفّكر، ول��و للحظة، أن تق��دّم رغيف خبز لهؤالء النّ��اس الذين يتمّ 
تصوير حاالتهم والعنف الذي يتعرّضون له، وهناك فكرة أو دراس��ة لتحويل هذا 
النّمط من السّ��ينما إلى )السّيّد( المس��يطر، تمامًا مثل مشروع األغنية العربية 

وكيفيّة تحوّرها«.
ويتاب��ع يوس��ف: »في ألمانيا ثمّة دعم كبير للسّ��ينما التّس��جيليّة؛ فالمش��اهد، 
هنا، يحبّ الرّعب، ويريد أن يرى مش��اهد وصورًا حيّةاً للقتل دونما تمثيل، وهذا 
الش��يء متوّفر بكثرة في األفام التي تمّ إنتاجها خال عمر الّثورة الس��ورية، من 
خال تصوير المش��اهد الحيّة للقصف وتصوير مشاهد القتل والدّمار الحيّة في 

العديد من األفام المنتجة«. 
وق��د انخرط العديد ممّن يمتلكون الموهبة، بفضل هامش الحرّيّة المعطاة إلى 
العديد من الش��بّان الس��وريين، في هذا المجال وبمعدّات بس��يطة جدًّا ووصلت 
أفامه��م القصيرة إلى المهرجانات العالميّة، والقت استحس��انًا من النّّقاد؛ فهي 
تمجّ��د ذاكرةاً ما، ذاكرة الخراب الس��وري اّلتي باتت أس��طورةاً يمكن الحديث عنها 
بكام��ل الخش��وع والرّهبة، ولكن وجد في الجهة األخرى من ينتقد هذه السّ��ينما 
الجدي��دة وبح��دّةٍ بدع��وى انع��دام المصداقيّ��ة، أو قّل��ة الخبرة ل��دى العديد من 

المشتغلين عليها، أو القائمين على تصدير ما هو منجز. 
يقول هجار السّيّد أحد المتابعين لهذه السينما: »حقيقةاً لم أجد في سينما الثورة 
، وخاصّةاً في الفترة األخيرة، وبمتابعة بس��يطة ستكتشف، وبكّل  أيّة موضوعيّةاً
س��هولة، اتجاهات المقاطع المنتجة؛ هذه االتّجاه��ات الضّائعة، إذا صحّ التعبير، 
فيه��ا خلٌط، نوعًا ما، بين الفيل��م الوثائقيّ، والفيلم القصير؛ حيث إّن لكلٍّ منهما 
س��ماته وطرقه الخاصّة في التّصوير واألداء، واّلتي ال يمكن كشفها، أو تمييزها 

عن بعضها البعض في حالة السّينما المنتجة خال الّثورة السورية.
ولكن يمكن القول عن هذه السّ��ينما إنّها ترق��ى إلى مصافّ الملحمة، وذلك في 
الفترة األولى من عمر الّثورة، وأعني بها تلك األفام التي كان يتمّ تصويرها عبر 
أجهزة الهواتف المحمولة، حيث كانت تتوّفر صدقيّة أكبر وكانت هناك موضوعيّة 
م��ا، ال بل أّن المصداقية كانت أش��دّ وكنت تعلم تمامًا ب��أّن الفيلم هو عبارة عن 
تقرير موجع إلظهار معاناة الشعب السوري وخاصّةاً في مناطق الحصار، نوعٌ من 

البّث الحيّ للخراب الدّائر والقمع الجنونيّ الممارس ضدّ شعٍب أعزل«. 
كان��ت السّ��ينما الّثوريّ��ة الجديدة اّلت��ي وصلت إل��ى العالميّة، عل��ى الرّغم من 
ى متس��ارعة، أن توصل الكلمة السورية  الصعوبات اّلتي تعترضها، تحاول، وبخطاً
التي استشهد ألجلها النّاس األبرياء إلى اآلخر المتفرّج الذي يعضّ شفتيه ندمًا، 
ألنّه ال يس��تطيع فعل أيّ شيء يذكر، أو يوقف من خاله قطرة دٍم واحدة لمجرّد 

رؤيته ألحد األفام المصنوعة. 
س��تبقى هذه السّينما البس��يطة ناقوس خطٍر يدقّ لاستدالل على حكاية شعٍب 
أراد أن يعي��ش الحريّ��ة، وأن يعي��د الكرامة المس��لوبة، لكنّه واجه بطشً��ا دمّر 
الّذاكرة الس��ورية، تلك هي السّينما الثوريّة الجديدة في كّل األحوال، إنّها إعادة 

خلٍق لذاكرة سوريةٍ جديدة.

حّتى ال�ّسينما ال�سورية انق�سمت
جوان تتر

تناقش  أو  والمشوّشة  المشوّشة  األفكار  أرض  على  السينما  رحال  تحّط 
المشاكل التي ترافق االضّطرابات العنيدة على الحّل والعصيّة على الفهم 
في أغلب األحيان، تلك القضايا التي سبّبت إشكااًل في الشّرح والتفصيل 
لتسهب في شرح المرض ومحاولة الوقوف على الحّل ولو نسبيًّا، لكن يوجد 
من هو قادر على كتابة جديدة للواقع بطريقة سينمائيّة أقرب إلى الحقيقة.
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1992م  /  5  /  21
صباحً��ا  الّثامن��ة  قبي��ل 
انتهي��ت م��ن ق��راءة مجّلة 
"الحياة التّشكيليّة" والعدد 
لوح��ةٍ  ثاثمئ��ة  تضم��ن 
ولوحتين، وكان في مئتين 

وأربعين صفحة. 
جاكس��ون  م��ع  غص��ت 
بلوك األمريك��ي، ونظريّة 
األل��ف الّثاني��ة للمياد، كما 
وقف��ت على حياة الروس��ي 

"كاندينس��كي" المول��ود ع��ام 1866 واس��تعراض لكتابه 
"م��ا يخ��صّ الرّوحانيّ ف��ي الف��نّ"، كما عجب��ت للحياة 
القصي��رة والحيّة للفنان��ة األلمانية "ب��اوال بيكر"، وقرأت 
بش��وق المدارس الفنية: "المس��تقبلية، الف��نّ البصري، 
الميتافيزيقيا، الدادا، البنائية، الفنّ الجماهيري )البوبي(". 
وتت��وق ه��ذه الم��دارس كاف��ة إل��ى التّجدي��د، والتّغلغل 
للوص��ول إل��ى األعم��اق والتّخّلي ع��ن س��كون الماضي، 
واالبتعاد عن التّقليد، ورفس االتّباع، وإعان شأن اإلبداع. 
بعد اإلفطار الزمني الخم��ول، ورغبت في النوم، بعد أن 

علمت أّن بوادر الرّشح تهاجمني. 
ق��رأت قب��ل الّظهر وبع��ده قصّ��ةاً لوديع إبراهي��م بعنوان 
"الخيط". وديع الشّ��ابّ الّظريف الذي يستمرّ في السّجن 
منذ عام 1980م، والذي توّفي والده منذ شهر، ثمّ توّقفت 
زي��ارة أمّه بس��بب مرضه��ا وش��يخوختها، وانقط��ع أخوه 
الضابط عن زيارته لوجود منع إداريٍّ من المخابرات بذلك. 
ث��مّ قصصه عن الّطفول��ة اّلتي فقدها حتّ��ى وهو طفل، 
وعندما يستوحي الّطفولة يسقطها على قضايا مصيريّة. 
ه��ذه القصّة "الخي��ط" عالمٌ م��ن األوالد الذين همّهم 
العب��ث، واالنصراف إلى عالم الّلع��ب والحبّ بينما، وهم 
كذلك، يتابعون الكبار الذي��ن يراقبون وينفعلون بحرب 
)5( الخام��س من حزي��ران، فيختل��ط جدّ الكب��ار بعبث 
الصّغ��ار، ويتمّ تبادل األدوار، فيصب��ح جدّ الكبار عبثاًا، 
وعب��ث الصّغ��ار جدًّا. ثم يص��ل الطرفان إل��ى الفاجعة 
واالنكف��اء والفش��ل. والقص��ة طويل��ة نس��بيًّا، لكنّها 
رش��يقة فنيًّ��ا، ومتقن��ٌة، وتنتق��ل من موق��ع آلخر دون 
إرب��اك، مع عدم تكّل��ف الحوار، وس��ير الح��رب، وأغاني 
اإلذاع��ات، إضافةاً إلى إحباط األوالد الذين لجؤوا إلى قبو 

العمّة مع أهاليهم ليقيهم من خطر الحرب. 
يستمر مضيّ عناصر حزب العمل إلى المحكمة. 

1992م  /  5  /  22
ج��اء لزيارت��ي ابراهي��م عبود م��ن قري��ة )الجنينة( في 
محافظة طرط��وس، وقد كان والده حجّ��ارًا ومعماريًّا. 

عاش حوالي المئة عام. 
الي��وم جمع��ة ولدين��ا عطلة ف��ي الس��جن. ال أحد يذه��ب إلى 
المحكمة، ليس هناك زيارات، وال ترد أخبار من الطوابق العليا. 

ال يظهر المساعدون. ولذا ننكفئ على أنفسنا في الجناح. 

1992م  /  5  /  23
لوح��ات األحام تذكرني بلوحات "ال��دادا"، وجوه ضائعة، 
مس��طحة، وعيون محدّقة بنظرات بعيدة عن المعقول، 
والمأل��وف. رأي��ت حلمًا في��ه الوجوه معروف��ة، وواضحة 
لكنّها جامدة، كأنّني اس��تدعيت من مهجعي إلى ساحة، 
وجمعٌ من العس��كر حولي، يهمّون بضربي، وأنا أناش��د 
الرّقيب، وأنكر وش��ايةاً منس��وبة إل��يّ، والرّقيب يهدّد 
بتأديبي. وحول الساحة مقاعد جلس عليها أناسٌ، ورأيت 
أمّ قصيٍّ صامتة وجالسة، إلى جانبها ريما ابنة الّثامنة، 
وكان جهدي ينصبّ إلقناع الرّقيب بعدم ضربي. تركني 
الرّقي��ب وق��ال لي: ام��ض اآلن إل��ى الزّي��ارة. رأيت أمّ 
قصي ترتدي بيجامة، وتضع رجااً على رجل بوجه قاتم 
وحزين. نهضنا إل��ى زاوية. حاولت الكام مع ريما. ظلت 
صامتة وه��ي ترنو بعيدًا بوجه حزين وس��اكت. ظهرت 
امرأة واقفة لم أعرفها كانت تقول: وجهك تغيّر كثيرًا. 
كانت ساحة الملعب ورائي، وكذلك األطراف التي يجلس 
عليها الناس. ال أملك حريّة الحركة. وجه ريما ووجه أمّ 

قصيٍّ لم يفقدا مامحهما.

من ذاكرة العتمة
مذكرات أحمد سويدان

العقيد امللك
لم يس��مح النظام لعدد كبير من السّّكان بالعودة إلى 
منازلهم بحجج عديدة، بعد أن اس��تعاد السّيطرة على 
البل��دة، منها عدم امت��اك األوراق التي تثبت الملكية، 
أو انهم ليس��وا اصحاب المنازل األصلين؛ إذ إّن قس��مًا 
كبي��رًا م��ن األبنية هو جمعيّ��اتٌ س��كنيّة حكوميّة، 
باع أصح��اب المنازل فيه��ا العقارات آلخري��ن، ومع أّن 
انتهاكاتٍ س��جّلت بح��قّ جميع السّ��ّكان خال الفترة 
اّلتي سيطرت فيها المعارضة على البلدة، إاّل أّن النظام 
ال يزال يخش��ى الوجود السّنّيّ بعد أن اتّهمه في آب 
2013م بتسهيل دخول جبهة النّصرة وجيش اإلسام 

إليها. 
العقي��د، كم��ا يعرف بي��ن الس��كان، هو من يس��يطر 
على الحاجز الرئيس للبلدة، بأمره يس��مح أو ال يسمح 
للسّ��ّكان بالمبي��ت ونقل المت��اع، التّضييق الشّ��ديد 
قّلص عدد السّّكان في عدرا، لكنّه لم يمنع وجودهم 
بش��كل ت��اٍم، كان العقي��د قد من��ع المس��اجد من فتح 
أبوابه��ا، كما منع رفع اآلذان، بحس��ب ما يقول س��كان 

البلدة ل�� )سوريتنا(: ، بدورها ال تزال الكنائس تستقبل 
المصلين يوميًا وترفع الصلوات وتقرع أجراس��ها أيام 

اآلحاد. 

اعتقال �سيخ
بعد أش��هر من المن��ع تمّكن أبو محمد اإلدلبيّ "اس��م 
مس��تعار" من اس��تصدار أمر من مديري��ة أوقاف ريف 
دمش��ق، يس��مح له بفتح المس��جد الذي يعم��ل إمامًا 
فيه، حمل القرار الرس��ميّ وع��اد نحو بلدته اّلتي كان 
قد خس��ر منزله فيها، على ذات الحاج��ز. واجه العقيد، 
ال��ذي اعتبره واحدًا من وج��وه "التحريض" في الباد، 
فمنعه من دخول البل��دة، ولم يأبه حتى بقراءة القرار 

الصّادر عن جهة رسمية. 
ظنّ أبو محمد أن ما يحمله من أوراق رس��مية يس��مح 
له برف��ع الصّوت بوجه العقيد وعناصره، لكن النقاش 
م��ع العقيد وعلى مرأى المصطفي��ن المدنيّين، انتهى 
باعتقال أبي محمّ��دٍ، واقتياده إلى جهة مجهولة، فيما 
نسي القرار الذي كان بيده، وال تزال المساجد في عدرا 

مغلقةاً في وجه المصّلين، وممنوع رفع اآلذان فيها. 

ل اآذان
ول �سالة
يف عدرا

سمير واجد
يرفرف علم النظام في السّاحة الرئيسة في عدرا بريف دمشق، ويرفرف معه شعار غير معلن بشكل 
واضح، يفرض فيه النظام قانونًا جديدًا على البلدة التي “طهرها” من خالل الحاجز العسكري، 
موّظفي  من  كبير  عدد  يقطنها  التي  السّكنيّة  المنطقة  إلى  اإلرهاب”  “عودة  يقول  كما  ليمنع 

الدّولة، والقوّات النظامية؛ فال صالة، وال آذان، وال أيّ مظهر إسالميٍّ خوًفا من “اإلرهاب”. 

ليس��ت هذه ه��ي القصّ��ة األول��ى اّلتي تتع��رّض لها 
»زوج��ة محمّد« واّلتي لم يمض على زواجها به إال ليلة 
واح��دة، فكّل أس��بوع وفي ي��وم الجمعة تحدي��دًا تدور 
س��يارات »األم��ر بالمعروف والنه��ي عن المنك��ر« بحثاًا 
ع��ن الذين لم ي��ؤدّوا ص��اة الجمعة؛ متفّق��دةاً المحاّل 
التّجاريّ��ة والعابرين، ليتمّ اعتق��ال كّل من لم يذهب 
إلى أداء الصّاة، أو من يتأخّر عنها كما حدث مع محمّد. 
وربّم��ا من س��وء حّظه أنّه يقيم ضم��ن مجتمع يخصّ 
ي��وم »الخميس« بطق��وس الزّفاف، تل��ك المرحلة هي 
األهمّ في اس��تقراء الزوجين لبعضهما جسديًا، وربّما 
لو كان يعل��م من خصّ هذا اليوم للزواج أنّنا س��نؤول 
 . إلى ما نحن عليه اليوم.. لتريّث قليااً واختار يومًا بديااً
كان محمّدٌ قد اس��تيقظ متأخّ��رًا كعادة كّل عريس، 
نهض واس��تحمّ وس��ارع إلى االلتحاق بصاة الجمعة، 

لكنّه عاد بعد دقائق قليلة طالبًا ثيابه!
فزعت زوجته عندما رأت مرافقاه.. فس��ألته عن وجهة 
ذهابه ومن يصحبه ومتى يعود، فردّ بابتسامة مليئة 
بالم��رارة: »ذاه��ب ألتعّلم أصول الدي��ن، تخيلي.. لقد 
تبيّ��ن له��م أنّنا ال نعرف ش��يئاًا منه!«، ث��م طلب إليها 
أن تتعجّل في جلب األغراض، بينما كانت تس��مع من 

داخل منزلها أصواتًا هائجة وأخرى محتجة. 

حاول��ت »إيم��ان« أن تدخل زوجها لتستفس��ر منه عن 
الس��بب ال��ذي أدّى العتقاله، فاحتجّ��ت بأنّها ال تعرف 
أماكن البيت ومحتوياته جيدًا وأنّه على صاحب المنزل 
انتقاء ما يحتاجه بنفسه.. وبذلك دخل إلى بيته بعد أن 

أمهل دقيقتين. 
تتحدث »إيمان«: حكى لي أّن التأخّر هو سبب اعتقاله، 
وعندم��ا أخبره��م بأنّه عريس لم يكم��ل، بعد، يومه 
األوّل؛ قال��وا له بأّن حالته تقتضي الدّورة الشّ��رعيّة 
أكثر من غيره، ألّن عليه أن ينشئ أوالده تنشئةاً دينيّةاً 

صحيحة ويكون له بعد ذلك ذريٌّة صالحة!
لقد فشلت كّل محاوالته األخرى في إقناعهم، باستثناء 
طلبه بأخذ مابسه وطمأنتي عنه، ويبدو أّن هذا األمر 

ال يتاح أليٍّ كان«!
عن��د ه��ذا الح��دّ تتنهّد »إيم��ان« كم��ا لو أنّه��ا غابة 
احترقت أشجارها، تتصاعد أنفاسها الّاهبة.. وتكمل: 
» عّلمن��ا الق��رآن بأنّ��ه ال إكراه في الدي��ن، بأيّ حجّة 
يجبروننا على ش��يء ربّما كنّا ال نري��ده« وتضيف: » 
عندم��ا تودّ أن تعّل��م أحدًا ما.. فإنّه من السّ��خف أن 
تك��ون غي��ر منّفذٍ لما تملي��ه على غي��رك، وهؤالء ... 
ألي��س من األفض��ل لهم أن يذهب��وا أوالاً للصاة، بدالاً 

من ترصّد النّاس واعتقالهم؟!«.

ل تتزوج يوم اخلمي�ش يا اأخي
مصطفى حسين

»طرق الباب بعد مدّة قصيرة من مغادرته المنزل وفي صحبته مرافقان، طلب منّي أن أحضر بعض 
مالبسه؛ بينما كان يناقشهما في أنّه لم يكمل يومه األوّل معي، وكانا يرفضان كّل ما أسموه حججًا 

بسبب تأخّره عن أداء صالة الجمعة، واقتاداه أخيرًا بدعوى أنّهما سيعّلمانه أصول الدّين!«. 
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يف البدء 
كان صراخًا حادًّا ومستمرًّا، ال شكّ أنّكم قرأتم كثيرًا 
عن ذلك الصّراخ الذي يس��مع في المعتقات. لقد قرأت 
ا وقعه على  أن��ا كثيرًا عنه، لكن كّل ما كت��ب ال يفي حقًّ
اآلذان، ربّم��ا يكف��ي أن أقول لكم: إنّ��ه ينتزع جزًءا من 
العق��ل. س��معته فور دخولي إل��ى المعتق��ل، هناك من 
يع��ّذب اآلن خلف ه��ذا الجدار، قلت ذلك في نفس��ي وأنا 
ا أم��ر العنصر ل��ي ولبقيّة من  أجل��س القرفص��اء منّفذاً
دخلوا معي. لم يطل األمر قبل أن ينتش��ر الصّوت ذاته 
في الغرفة ذاتها اّلتي أنا فيها، مع تطاير الدّماء، وتمزّق 
المابس. كنت أنتظر الضّربة األولى على ظهري، كنت 
أريدها كي أعرف أيّ ألٍم س��أواجه، كان انتظارًا قبيحًا، 
ا  . هي من حديد، ليست )كرباجًا( وال سوطاً لم يدم طويااً
وال حزامااً، س��يخٌ حديديٌّ، خرّ عليّ مرارًا فأغمي عليّ 
تمامً��ا. وعندما اس��تيقظت - بعد أربعة أيام - ش��اهدت 
عظمي قد اخترق لحمي، كانت قدمي قد كس��رت وخرج 
العظم منها. في المعتق��ل، وتحديدًا في األيّام األولى، 
تكون س��اذجًا ومثي��رًا للضّحك بالنّس��بة للقدامى من 
، وتك��ون قليل الصّبر،  المعتقلين، تطلب أش��ياء غريبةاً
كثير التّذمّر. لكنّك ال تاحظ ذلك إال بعد أن تصبح أنت 
، بعد استيقاظي طلبت  قديمًا تراقب المستجدّين. فمثااً
ممّ��ن حولي الماء، ثمّ تحسّس��ت يدي ألجد )س��يرونًا( 
طبيًّا محقونًا في ذراعي. أنا الجديد هنا طلبت الماء من 
العنصر السّجّان، بعدها فهمت موقعي كمعتقل أحمق 

وغرٍّ. 

يف ال�سقف 
بع��د س��اعات نقلت س��حااً إلى غرف��ة أخ��رى، وأنا أركل 
ى على ظهري، ورأس��ي نحو األعلى،  وأش��تم، كن��ت ملقاً
نح��و األجس��اد المعّلقة في اله��واء، بش��رٌ معّلقون من 
أيديهم، يئنّون مثلي، عظامٌ وجلدٌ ودمٌ. ش��ابٌّ وحيدٌ 
وضعت ف��ي فمه عصًا يب��دو أنّها طويل��ٌة، وقد وصلت 
معدت��ه، كّلم��ا م��رّ عنص��رٌ بالقرب من��ه، دفعه��ا نحو 
أحش��ائه، كان جسده يقطر دمًا من عدّة مواضع، عيناه 
ال تمل��كان القوّة لرفع جفنيه، ه��و الوحيد الذي لم يكن 

يئنّ. 

اأبلغ الكّي
"ق��ف ياحي��وان" ص��اح العنصر ب��ي، كان يعل��م أنّي ال 
أس��تطيع الوقوف، الكس��ر بليٌغ في قدمي، العظم غادر 
موضع��ه، والّلحم ط��ريٌّ يتدّلى، وااللته��اب بدأ وظيفته 
ف��ي جرحي. داس ب��كّل قوّته على عظم��ي، فصرخت، 
كان صوتي تمامًا مثل الصّوت الذي س��معته في اليوم 
األوّل، رشّ��وا الماء عل��يّ، وبدأت جلس��ة الكهرباء. كّل 
الجسد يتشابه سريان التيّار فيه، إال الخصيتين، يرقص 

عظمك منهما، تش��ّل وتقترب م��ن الموت، أرتخي تمامًا 
بع��د كّل صعق��ة. لكنّي أصدرت صوتًا أبل��غ، ال بدّ أنّه 
أرع��ب الواصلين حديثاًا، ومن جديدٍ ال أس��تطيع وصفه، 
وذل��ك حي��ن بدء قل��ع أظاف��ري، أو تكس��ير أصابعي، أو 

ضربي على خصيتيّ باستمرار. 
عّذب نفس��ك ك��ي يتوّقف تعذيبي، كان ال ب��دّ أن أعّذب 
نفس��ي أنا، طلبت من أح��د المعتقلي��ن أن يخلع كتفي، 
هك��ذا لن أش��عر بأل��م، كان��ت خّطت��ي أن أجعل��ه يخلع 
الكتفي��ن، لكنّي لم أحتمل بع��د األوّل أن أجرّب الّثاني، 
لك��ن الخّط��ة نجحت، وس��قطت أن��ا بطريق��ة مضحكة 
حي��ن عّلقت من كتفي، مّل العنص��ر منّي وأعادني إلى 

الزّنزانة. 

زمالء
 كان مع��ي في المعتق��ل طفٌل لم يتجاوز العاش��رة من 
العم��ر، عرفت أنّه اعتقل مع كّل عائلته بس��بب نش��اط 
أخي��ه ضدّ النظام، ورجٌل س��تّينيٌّ م��ن منطقة المزّة، 
تهمته أنّه قام برفع سور منزله القريب من مطار المزّة 
العسكريّ، وثاثة شبّانٍ اعتقلوا على حاجٍز في منطقة 
مش��روع دمّر، فقط ألنّهم من سّكان بلدة المعضميّة. 
ورج��ٌل آخر اعتقل هو وابنه البال��غ من العمر )23( ثاثةاً 
وعشرين عامًا مع عددٍ من الشّبّان في حملة اعتقاالتٍ 
طالته��م من منازلهم في منطقة كفرسوس��ة، تعرفون 
طبعً��ا أّن الجميع كان يع��ّذب بذات الق��در، فيما جميعنا 
أيضًا نش��رب الماء م��ن الق��ارورة اّلتي نب��ول فيها ليااً 

ونملؤها بالماء صباحًا. 

حديد 1 
كان نصيب��ي أن أوض��ع ف��ي زنزان��ة تس��مّى "حديد 1" 
وق��د كانت تضمّ عددًا هائااً من المعتقلين بمس��احتها 
الصّغي��رة، "6*4" فق��د كنّا نبل��غ )180( مئ��ة وثمانين 
معتق��ااً في وقت ال��ّذروة، ونفق��د في كّل ي��وٍم ما بين 
ال��� )3( إل��ى )4( معتقلين، بقي��ت في ه��ذه الزّنزانة ما 
يقارب الشّ��هر، التقيت فيها بعددٍ م��ن أصدقائي الذين 
اعتقل��ت معه��م، وقد س��اءت حالته��م الصحية بش��كل 
كبير، فأحدهم مثااً تقرّح وتشّقق جلد ظهره من شدّة 

الضّرب الذي كان يناله. 

ل تف�سل 
أصي��ب الكثي��ر م��ن المعتقلين بحال��ة من الجن��ون كنّا 
نس��ميها بالدّاخل "الفصان"؛ حي��ث كان يغيب أحدهم 
عن الوعي فجأةاً، ثمّ يصحو وكأنّه ش��خصٌ آخر، ويبدأ 
بالهذي��ان والتّحدّث وح��ده، ويضرب زم��اءه من حوله 
دون أيّ س��بب. وكثي��ر منه��م كانوا يفارق��ون الحياة إن 

اس��تمرت حالتهم لع��دّة أيّام، وقد كنّا كثي��رًا ما نبقى 
دون أيّ��ة إض��اءة، فا نميّز لي��ااً من نه��ار إاّل من خال 

مواعيد وجبات الّطعام اليوميّة. 

غرفة اأحمد
"غرف��ة الع��زل" أو "غرف��ة األم��وات "، ع��ادة يس��مّي 
المعتقل��ون كّل ش��يء ف��ي المعتق��ل بألق��اب، حتّ��ى 
الس��جانون له��م ألق��اب بيننا. تم��رّ بتل��ك الغرفة وأنت 
في طريقك إل��ى الحمّام، والذي ل��ه مواعيده الخاصّة. 
تتك��دّس فيه��ا الجثث، وتس��تبدل كل ي��وم، بعضها با 
أط��راف، نص��ف عاريةٍ أو عاري��ٌة تمامً��ا، القّلة منهم ال 
يكونون قد فارقوا الحياة بعد، ولكنّهم س��يفعلون ذلك 
بعد قليل. كان العدد المتوسّ��ط فيها يوميًّا ما بين )40 
– 50( جّثة، وكنّا نتلّقى الضّربات في طريقنا لنس��رع، 
وهم يعدّون لنا حتّى الرقم )10( كي نخرج دون إبطاء، 
وم��ن يتجاوزه��ا يس��حل، ويش��بع ضربًا ليكم��ل قضاء 
حاجت��ه على نفس��ه، ث��مّ يمنعوه بعدها من اس��تخدام 

الماء. 
خال فترة بقائي تأزّمت ق��دم صديقي أحمد الذي كان 
أصي��ب بنوٍع من االلتهاب في ركبت��ه، وبدأت تنزف دمًا، 
وقيحً��ا بش��كل كبير، كنّا نح��اول جاهدي��ن أن نفرغها 
له. لم يكن وحده من تدهورت صحّته بش��كل ملحوظ، 
فحالتي الصحية تزداد س��وًءا يومًا بعد يوم، أخبرنا أنّه 
باس��تطاعتنا طلب تحويلنا إلى مشفى المزّة العسكري 
)601(، وه��ذا المش��فى بحدّ ذاته - كم��ا نعلم - امتدادٌ 
لفرع المنطقة، بل أس��وأ، إال أنّنا نع��دّ في كّل األحوال 
، وكنّ��ا بين رافض ومس��تعدٍّ  موتى، تش��اورنا طوي��ااً
لألمر، حتى جاء يومنا المش��ؤوم، وصاح السّ��جّان فينا، 
ليخرج م��ن يريد تحويله إلى المش��فى، تبعه قّلة ممّن 
كانوا يتلوّون من شدّة األلم، وهم على يقين باستحالة 
عودته��م مج��دّدًا، ومعهم أحمد يس��ير متحام��ااً على 

نفسه بعد تأزّم وضع قدميه. 
ف��ي الي��وم ذاته ف��ي موع��د خروجن��ا إل��ى المراحيض 
مررنا بغرفة الع��زل، لمحت صديقي أحمد قد مدّد على 
األرض مع المجموعة التي كانت س��تحوّل إلى المشفى 
العس��كريّ، وكنّا نحسب أنّهم وضعوهم هناك مؤّقتًا، 
، في اليوم  إاّل أّن نظ��رات أحم��د كانت مت��ردّدةاً وخائف��ةاً
التّال��ي وجدناه��م مجرّدين م��ن كّل مابس��هم، دون 
أيّ ح��راكٍ، وقد فارق��وا الحياة بمن فيهم أحمد، س��ألت 
أح��د القدامى عن أمره��م، فأخبرني بأنّه��م قد حقنوا 
بإب��رة هواء، وهي عبارٌة عن حقنة فارغة من أي س��ائل 
تحقن في مجرى الدم، ليصل الهواء إلى القلب؛ فيصاب 
المعتقل بجلط��ةٍ من فوره ويفارق الحي��اة على إثرها، 

وهذا شكٌل من أشكال اإلعدامات هنا. 
يتبع..

، اأنا حيٌّ
�سّدق اأو ل ت�سّدق!

تنشر سوريتنا في هذه السّلسة المؤّلفة من 
جزأين، قصّة شابٍّ سورٍي يروي فيها فترة اعتقاله 
في معتقالت دمشق، في الفترة الواقعة بين شهر 
تشرين األول 2012م، وشهر شباط 2014م.

متابعة: عمّار محمّد 

“اسمي آدم، أنا في الثالثة والعشرين من العمر. قضيت منها أربعة أشهٍر في معتقٍل سورٍي هو الفرع )215(، أعاني اليوم من عدّة أمراٍض؛ 
منها: التهاب الكبد الوبائيّ، وأعيش اآلن في أحد بلدان الجوار، وكّل ما أحلم به عالجًا ضروريًّا لبقائي حيًّا، ليس لي إال هذا الحلم. صحيحٌ أّن 

تلك األشهر األربعة ال تزال حيًّة في داخلي، لكن لك أن تصدّق أو ال تصدّق أنّي الزلت حيًّا”. 
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الع��دد )100( هو حصيلة المقاتلين الس��وريين الذين تلّقوا 
تدريب��اتٍ عس��كريّة طالم��ا وعدت به��ا واش��نطن، والمئة 
هؤالء ل��ن يواجهوا النظ��ام، بل اعدتهم واش��نطن لمقاتلة 
تنظي��م الدولي��ة ف��ي س��وريا، كان الرق��م الكبي��ر ال��ذي تريده 
الوالي��ات المتّحدة مع حلفائها خمس��ة آالف، وكانت تتح��دّث عن النظام، 
الي��وم تعط��ي ض��وًءا أخضر من أجل م��ا يقل عن فصيل في س��رية من 
سرايا مش��اة النظام لمقاتلة تنظيم كان نتيجة وليس سببًا في المشهد 
الس��وري، الرقم قليل لي��س لقّلة المتقدمين، بل ألنّهم انس��حبوا رغم 

الميزات، حين عرفوا أي حرب تريد واشنطن إعدادهم لها. 

لي��س ببعيد ج��دًّا عن حيّي ب��اب السّ��باع والمحّطة، فقد 
أعلن في حمص عن قرب افتتاح صالة س��ينمائيّة جديدة 
بتقنية )8D(، قال المعلنون: »إن الصالة ستقدّم لروّادها 
تقني��ة تمكنّهم من التّعايش مع التفاصيل الحس��ية التي 
تعرض على الشاشة كافة، وسيرشّ الجمهور بالماء، بينما يتلّقى بطل 
الفيلم الرّذاذ، وستهتزّ المقاعد إذا وقعت البطلة على األرض، وسيشعر 
الجالس بالّلهب حين تنفجر حافلة ما، في فيلم )أكش��ن( أمريكي، مكان 
الصالة هو فندق س��فير حمص، الذي طالما كان مركز نصب واسترزاق 
م��ن موالي النظام في المدينة الت��ي دمّر نصفها على األقل فوق أهلها 
قب��ل أن يهجّروا عنها، ليفتتح تجّار الحرب اآلن صالة قالوا إنّها بتقنيات 

عالميّة، ال مثيل لها في المنطقة.

رغم أنّهم مهجرون من مخيمهم ويعيش��ون في دمشق، 
إاّل أن ثاث��ة م��ن ط��ّاب الشّ��هادة الّثانويّة م��ن مخيّم 
اليرموك المحاصر بجنوب دمش��ق، حصل��وا على المراكز 
األولى في الشّهادة الّثانويّة في مناطق النظام، حيث حصلت 
ن��دى خالد ش��واهين على المرك��ز األوّل على الب��اد، فيما حصل يمان 
محم��د عطوة ومحمد عاء الدين جلبوط على المركز الرابع على القطر 
في ذات الش��هادة، علمًا أن كثيرًا من سّكان المخيّم الذين غادروا منه، 
يعيش��ون في ظ��روف اقتصاديّة صعب��ة، إمّا في مراك��ز اإليواء أو في 

بعض ضواحي دمشق. 

»كارنيغ��ي«  مؤسّس��ة  قام��ت 
الخمي��س  ي��وم  األمريكي��ة، 
الماض��ي، بمن��ح لق��ب »المهاج��ر 
الس��وري  للموس��يقار  العظي��م«، 
مالك الجندليّ، لما يبذله من أجل 
العط��اء الفنّيّ في إغن��اء الّثقافة 
ف��ي  ومس��اهمته  األمريكيّ��ة، 

تطوير المجتمع. 
مالك الجندليّ المؤّلف الموسيقيّ 
من أصول سوريةٍ، وعازف الكمان 
الشّ��هير، ول��د ف��ي ألماني��ا ع��ام 
1972م، وقام بتوزيع أقدم تدوينة 
موس��يقيّةٍ، واّلتي اكتش��فت في 
مدينة أوغاريت الس��ورية، وأطلق 
عليها اسم »أصداء من أوغاريت«، 
وحصل على ع��دّة جوائز عالميّةٍ 
ومحليّة؛ منها: »الجائزة األولى في 
المس��ابقة الدّوليّة للموسيقيّين 
الشّ��باب« ع��ام 1988م، و«جائزة 
أفض��ل ع��ازف بيانو م��ن الواليات 
المتّح��دة«، و«الجائزة الكبرى في 
التّألي��ف الموس��يقيّ م��ن مدينة 

أتانتا األمريكيّة. 
وضمّت الئحة الفائزين لهذا العام 
)38( ثماني��ةاً وثاثي��ن ش��خصيّة 
أمريكيّة مهاجرة من )30( ثاثين 
جنس��يّة عالميّ��ة، بينه��ا توماس 

كامبيل المدير التّنفيذيّ لمتحف »الميتروبوليتان« للفنون. 
يذك��ر أن مؤسّس��ة »كارنيغي« تمنح ه��ذه الجائزة السّ��نويّة لش��خصيّات أمريكيّة مهاجرة 
س��اهمت ف��ي إغن��اء الّثقافة، وإثراء االقتص��اد والمجتمع، وذلك بإش��راف لجن��ة تحكيم تضمّ 
مجموعةاً من اإلخصّائيّين، والعديد من العلماء والباحثين، وطريقة التّرش��يح. وآليّة االختيار 
والتّقيي��م غي��ر معلن��ةٍ، ومقتصرٌة عل��ى مجلس إدارة المؤسّس��ة للحفاظ عل��ى خصوصيّة 

وأهميّة هذه الجائزة.

مالك اجلنديّل.. الّلحن ال�سوري اجلميل


