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جدار قلعة حلب ينهار

الزبداني كر وفر

األب عزيز حرّ

اليونيسف: سوريا ستعطش

سوريتنا برس

جدار قلعة حلب ينهار
انهار جزء من الس��ور الرئيس��ي للقلعة األثرية في مدينة حلب جراء تفجير نفق في محيطها، وفق ما 
أعلن عنه المرصد السوري لحقوق اإلنسان، اليوم األحد، من جهته صرّح المسؤول اإلعالمي في جبهة 
الشام، ياسر أبو عمار لوكالة أنباء األناضول: "إن جدارًا بارتفاع 4 أمتار في الجزء الجنوبي الشرقي من 
القلع��ة، انهار نتيجة تفجي��ر قوات النظام لنفق يمر بالقرب منه". وتع��دُّ قلعة حلب األثرية واحدة من 
س��تة مواقع سورية مدرَجةٍ على الئحة التراث العالمي، أبرزها: قلعة الحصن في حمص، وآثار مدينة 

تدمر في وسط البالد، واألحياء القديمة في دمشق. 

الباب: جمزرة بالرباميل
استش��هد 28 ش��خصًا على األقل معظمهم من المدنيين، يوم الس��بت، في قصف جوي لقوات النظام 
الس��وري عل��ى مدينة الباب التي يس��يطر عليها تنظي��م الدولة "داعش" بينهم ثالث��ة أطفال، وقصف 
النظام س��وقًا ش��عبيًا بحاويات متفجرة. فيما نقلت األنباء أن تسعة جثث احترقت بالكامل، ولم تتسنَّ 

معرفة ما إذا كانت تعود لمدنيين أم لعناصرَ من تنظيم "داعش". 

ال مياه يف حلب النظام
يس��تمر انقطاع المياه عن أحياء حلب الخاضعة لس��يطرة النظام منذ أكثر من 18 يومًا بعد تضرر خطِّ 
كهرب��اء الزرب��ة الذي يغذِّي محطة ضخ مياه س��ليمان الحلبي بالطاقة الالزمة لتش��غيل المحطة، فيما 
تتحكم جبهة النصرة وفصائُل مقاتلة أخرى في حلب بتشغيل المضخات على المولدة، وتطالب النظام 
بتش��غيل خطِّ الكهرباء الواقع بين حماه – الزربة، والذي توقف عن العمل بعد س��يطرة الفصائل على 

مركز البحوث، والتزال المفاوضات جارية بين الطرفين. 

الزبداين كر وفر
ش��هدت مدين��ة الزبداني قصف��ًا بالطيران الحربي على حي العامرية، مما تس��بب ف��ي دمار هائل في 
المدين��ة الت��ي تتعرض لقصف يوم��ي باألس��لحة الثقيلة، وتزام��ن القصف مع محاولة ق��وات النظام 
ومقاتلي حزب اهلل التقدم في محور قلعة الزهراء، حيث تمكنت قوات المعارضة من صدِّ هذه المحاولة 
وف��ق مصادرها، في وقت تؤكد فيه مصادر النظام وحزب اهلل اس��تمرار تقدمها بالمدينة وس��يطرتها 

على نقاط عدة فيها.
من جهة أخرى أشارت "شبكة شام" إلى أنَّ اشتباكاتٍ عنيفًة جدًا ال تزال مستمرة، ولم تتوقف منذ بدأت 
المعركة في الجهة الغربية للزبداني، كما أنَّ القصف الجوي والمدفعي والصاروخي أيضًا تواصل على 

األحياء السكنية. 

درعا: �صفقة تبادل مع النظام
نف��ذت فصائ��ل من المعارضة في درعا عملية تبادل مع النظام جرى بموجبها إطالق س��راح 40 معتقلة في 
سجون دمشق، التي تسلمت 11 جثة لعسكريين كانوا قد قتلوا في وقت سابق باشتباكات مع هذه الفصائل.

وتع��د ه��ذه العملية »امتدادًا لصفقة التبادل الش��هيرة التي وقعت بين حرك��ة المثنّى التابعة للجيش 
الس��وري الحر، وقوات النظام في درعا في نيسان الماضي«، وكانت حركة المثنى قد تمكنت من إبرام 
صفقة تبادل مع النظام الس��وري، س��لمت بموجبها الحركة 14 جثة لمقاتلين من الميليشيات الشيعية 

المساندة لقوات النظام، مقابل اإلفراج عن عشرة معتقلين من سجونه. 

يف احلارة: ا�صت�صهاد عائلة وقت االإفطار
استش��هدت عائل��ة بأكملها في مدنية الح��ارة بريف درعا إثر قصف قوات النظام ي��وم الجمعة للمدينة 
بالبرامي��ل المتفجرة أثناء آذان المغرب، وتعتبر هذه المجزرة الس��ابعة الت��ي ترتكبها قوات النظام في 
حوران خالل عشرة أيام بعد مجازر )نصيب، صيدا، الطيبة، طفس، النعيم(. وقد تزامن ذلك مع إصابة 
أكثر من مئتي مدني خالل 48 ساعة في حوران مع إقفال المشافي الميدانية الرئيسية في المحافظة. 

وا�صنطن ت�ؤكد: 12 غارة على احل�صكة
ش��نت الوالي��ات المتح��دة وحلفاؤها 34 غ��ارة جوية على أه��داف لتنظيم الدولة "داعش"، في س��وريا 
والعراق يوم الجمعة. وأعلن الجيش األمريكي أن 12 غارة اس��تهدفت عدة مواقع للتنظيم بالقرب من 
مدينة الحسكة في سوريا من أصل 17 غارة. وأضاف البيان أنَّ قوات التحالف نفذت أيضًا 17 غارة جوية 

قرب ثماني مدن في العراق بينها أربع غارات بالقرب من مدينة الموصل في شمال البالد. 
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ن�صراهلل:
والزبدان��ي  بالقلم��ون  يم��ر  الق��دس  "طري��ق 
والسويداء والحسكة وإذا سقط النظام في سوريا 

فإن القدس ستسقط". 

دي م�صت�را:
"ل��دي مقترح��ات جدي��دة م��ن أجل س��وريا نهاية 
يولي��و إلط��الق تس��وية سياس��ية ح��ول طريقة 
دعم األطراف الس��ورية في سعيها إلى إيجاد حل 

سياسي للنزاع".

املدير ال�صابق ل�كالة اال�صتخبارات املركزية 
االأمريكية:

"كلٌّ م��ن س��وريا والع��راق س��وف تختف��ي قريبًا 
م��ن خارطة الش��رق األوس��ط، والوط��ن العربي 
س��ينخفض إل��ى 20 دولة بداًل م��ن 22 دولة، في 

السنوات القليلة المقبلة".

املعهد امللكي الربيطاين لل�ص�ؤون الدولية:
"الدم��ار الذي لح��ق باالقتص��اد الس��وري صعبٌ 
فهمه من خالل س��رد األرقام وحدها. وقد تقّلص 
عدد الس��كان من نحو 21 مليون شخص إلى 17. 
5 مليون بس��بب الهجرة الخارجية، وموت أكثر من 

ربع مليون". 

مدير الدائرة ال�صيا�صية ملنظمة التحرير 
الفل�صطينية، اأن�ر عبد الهادي:

"ال يوجد حديث أو اتفاق مع الدولة الس��ورية لمنع 
الفلس��طينيين في س��ورية من الس��فر، والتنقل 

داخل األراضي السورية، أو إلى خارج سورية".

نائب وزير اخلارجية الرو�صي غينادي 
غاتيل�ف:

"نع��وِّل عل��ى أن تتمخ��ض الجول��ة الثالث��ة م��ن 
المفاوض��ات السورية-الس��ورية ف��ي العاصم��ة 
الروس��ية ع��ن نتائج عملي��ة. لقد عقدن��ا لقاءين 
جرت خاللهما نقاش��ات بناءة. وإذا تحدثنا عن لقاء 

ثالث فيفضل أن تكون نتيجته عملية".

برملاين فرن�صي التقى االأ�صد يف دم�صق:
”ال يمك��ن أن يكون هناك حلٌّ لألزمة في س��ورية 
من خالل االتحاد األوروبي، أو الغرب بش��كل عام، 
أو الوالي��ات المتحدة األمريكي��ة، دون الحديث مع 
الرئيس بش��ار األس��د، وهن��اك تضلي��ل إعالمي 
يتعرض له الشعب األوروبي حول طبيعة األحداث 

في سورية". 

هيثم مناع:
"هناك جدية دولية إليجاد حل سياس��ي لما يحدث 
في س��وريا خ��الل ه��ذا العالم، لقد ُظل��م مؤتمر 
القاهرة كثيرًا بالص��ورة والمخرجات والجهد الذي 
بُذِل من أجله، وكذلك ُظلِمت الوثائق التي نتجت 
عنه والت��ي تُعتبر أكثر الوثائق الس��ورية تقدّمًا 

ونُضجًا ومواكبة لألحداث والتغييرات". 

رئي�س احلك�مة امل�ؤقتة الدكت�ر اأحمد طعمة:
"حت��ى هذه اللحظة لم يتم صرف قرش واحد من 
المنح��ة القطرية كم��ا لم يوقع رئي��س الحكومة 
على أيِّ ق��رار صرف، وباقي ال��وزراء في اجتماع 
مس��تمر من��ذ أربعة أيام م��ن أجل دراس��ة طرق 
صرفه��ا بالطريق��ة األمث��ل بحيث يس��تفيد منها 

الجميع وبالقدر المتاح". 

راأ�س العني: انفجار جديد
وقع انفج��ار في مدين��ة رأس العين بمحافظة الحس��كة 
في وق��ت متأخر من ليلة الس��بت، ووفق مص��ادر محلية 
فإنَّ س��كان قضاء "جيالن بنار" في والية "شانلي أورفة" 
المقابل لمدينة رأس العين، س��معوا صوت االنفجار الذي 

وقع في أحد األحياء الغربية للمدينة السورية. 
وتمك��ن س��كان "جي��الن بن��ار" م��ن رؤي��ة ألس��نة اللهب 
المتصاع��دة من موقع االنفجار، دون ورود أي تفاصيل عن 
س��ببه، في حين رفعت قوات األم��ن التركية من تدابيرها 

األمنية على خط الحدود، عقب وقوع االنفجار. 

االأب عزيز حّر
أف��رج عن الراه��ب ضياء عزي��ز الذي أف��ادت تقارير بأنه 
كان مخطوف��ًا لدى "جبه��ة النصرة" ف��ي محافظة إدلب، 
وقال المرصد اآلشوري لحقوق اإلنسان: "إنه تمَّ الجمعة 
تحرير الراهب الفرانسيسكاني األب ضياء عزيز في قرية 
اليعقوبي��ة الواقعة في ريف محافظ��ة إدلب، والمخطوف 
منذ يوم السبت 4 تموز". وأشار البيان إلى أنَّ الجبهة نفت 
أيَّ تورط في عملية الخطف، وقالت: "إنها قامت بتحقيٍق 

في القرى المجاورة أدى إلى اإلفراج عنه".

النظام والتحالف يغريان على النع�صان
استش��هد وجُرح مدنيون يوم الخميس، بعد غارات شنّها 
طيران النظام الس��وري على معارة النعسان بريف إدلب، 
تلتها هجمات لطيران التحالف الدولي على مقار وعناصر 

ل�"جبهة النصرة" في المحافظة عينها. 
وأكد ناش��طون سقوط أكثر من أربعة ش��هداء كحصيلة 
أولية فضاًل عن عش��رات الجرحى، بعد أن قصف الطيران 
الحربي بصاروخ فراغي بلدة معارة النعس��ان بريف إدلب 
قرب طريق حلب، موضحين أن القصف "اس��تهدف سوقًا 

لبيع المحروقات بالقرية". 

الع�صائر تاأتلف 
ش��ّكلت مجموعة من شيوخ العش��ائر السورية في جنيف 
بسويس��را، نهاي��ة الش��هر الماض��ي، ائت��الف العش��ائر 
الس��ورية، ليكون تش��كياًل معارضا يض��اف إلى مجموعة 
التش��كيالت الموجودة س��ابقًا، والتي تس��عى إلى إسقاط 
النظ��ام، وأك��د الش��يخ عب��د الكري��م الفح��ل أمين س��ر 
االئتالف الجديد، والناطق باسمه، أنَّ التشكيل الجديد لن 
يكون بدي��اًل عن االئتالف الوطني الس��وري لقوى الثورة 
والمعارضة، أو أي مؤسس��ةٍ معارضةٍ أخرى، رغم الكثير 

من المالحظات المسجلة على عملها. 
كما أش��ار إل��ى أنَّ تش��كيل االئتالف الجديد ج��اء على يد 
مجموعة من ش��يوخ العش��ائر الذين كانوا قد ذهبوا إلى 
جنيف أصاًل للقاء المبعوث األممي إلى س��وريا "س��تيفان 

دي ميستورا". 

ميلي�صيا املقاومة: 7000 اآالف قتيل 
قالت مجلة )فورين بوليسي( األمريكية: "إن تنظيم حزب 
اهلل اللبنان��ي خس��ر م��ن 700 إلى 1000 مقات��ل منذ أن 
بدأ التدخل عس��كريًا في الحرب الس��ورية عام 2013م"، 
وأش��ارت المجلة إلى أنَّ وحدات حزب اهلل تترأس المعركة 
ض��دَّ جماعات المعارضة المس��لحة في الوقت الذي يلعب 
فيه الجيش الس��وري المتداع��ي الدور المس��اعد، وعلى 
الرغم من السرية الش��ديدة التي يفرضها التنظيم حول 
الع��دد الفعل��ي لقوات��ه عل��ى األرض داخل س��وريا، فإن 
مس��ؤولين ومحللين غربيين يعتق��دون أنه يوجد حوالي 
6 إل��ى 8 آالف مقات��ل م��ن حزب اهلل عل��ى األرض. يذكر 
أنَّ التنظي��م يرف��ض، أيض��ًا، خوض نق��اش فيما يتعلق 
بخسائره داخل س��وريا، لكن حجم الخس��ائر كبيرة وفي 

تزايد.
 

اإيران تهدد اأنقرة
ه��دد منص��ور ب��ور نائب رئي��س لجن��ة األم��ن القومي 
والسياس��ية الخارجية بالبرلمان اإليراني، بتحويل سوريا 
إلى قبر للجنود األتراك، إذا شاركت في أيِّ عمل عسكري 

ضدَّ النظام السوري. 
وقال بور: "إن أي تدخل تركي في س��وريا سيكون بمثابة 

خط��أ كبي��ر لم��ن يطلق��ون عل��ى أنفس��هم العثمانيين 
الجدد"، وهدّد قائاًل: "إنَّ سوريا ستتحوّل إلى قبر للجنود 

األتراك". 

الي�ني�صف: �ص�ريا �صتعط�س
حذرت منظمة اليونيس��يف من أنَّ تناق��ص إمدادات مياه 
الش��رب في أش��هر الصيف الحارة في س��وريا س��يعرض 

األطفال لخطر األمراض المنقولة عن طريق المياه. 
وناش��دت اليونيس��يف في بيان لها الحصول على مبلغ 5 
ماليين دوالر بش��كل ملح قبل نهاية شهر أغسطس من 
أجل االس��تمرار في اس��تجابتها في مجال المياه والصرف 

الصحي والنظافة العامة في سوريا. 
وذكرت أنه تمَّ تسجيل 105 آالف و886 حالة إسهال حادة 
منذ بداية الس��نة في س��وريا، كما حدث ارتفاع كبير في 
ح��االت اإلصاب��ة بالتهاب الكب��د الوبائي A ، حيث سُ��جل 
أقصى رقم جديد بعد التبليغ عن 1700 حالة في أس��بوع 
واحد فقط في شهر فبراير الماضي. كذلك تسبب احتدام 
الن��زاع في البالد ف��ي موجة جديدة من تهجير الس��كان، 
األمر الذي أدى إلى فرض عبء إضافي على شبكة المياه 

والصرف الصحي الهشة أصاًل. 

اأحرار ال�صام يف ال�ا�صنطن
فتح��ت صحيف��ة "واش��نطن بوس��ت" أعمدته��ا لحرك��ة 
"أحرار الش��ام" اإلس��المية المتحالفة مع "جبهة النصرة" 
والمحس��وبة عل��ى القاع��دة. ونش��رت الصحيف��ة مق��ااًل 
لمس��ؤول العالق��ات الخارجية في الحرك��ة لبيب النحاس 
انتق��د في��ه اس��تراتيجية اإلدارة األمريكي��ة في س��وريا، 
ووصفها ب�"الفاش��لة". واعتبر النحاس في ذات المقال أنَّ 

حركته "اتهمت زورا" بقربها من القاعدة. 

تركيا الأوروبا: ملي�ن �ص�ري على الطريق
ق��ال وزير ش��ؤون االتحاد األوروبي في تركي��ا: "إن بالده 
ستعاني من تدفق موجة جديدة من الالجئين السوريين"، 
ر المص��در ذات��ه م��ن أنَّ كثي��رًا منهم س��يحاولون  وح��ذَّ

الوصول إلى أوروبا. 
وتس��تضيف تركيا بالفعل مليون��ي الجئ منذ بدء األزمة 
ف��ي س��وريا، وه��و ع��دد أعل��ى مقارن��ة باألع��داد التي 
تستضيفها باقي الدول، األمر الذي يجعل من تركيا أكبر 

بلد مستضيف لالجئين في العالم. 
وتخش��ى تركي��ا اآلن أن يدف��ع القت��ال ح��ول مدينة حلب 
الش��مالية مليون الجئ آخرين إلى عب��ور الحدود ودخول 

أراضيها.

اإ�صرائيل ت�صكل ميلي�صيا الأجل �ص�ريا
دع��ت صحيفة "معاري��ف العبري��ة" إلى إدخ��ال تعديالت 
بنيوي��ة على جي��ش االحت��الل اإلس��رائيلي لتمكينه من 
مواجهة خطر "التنظيمات الجهادية" العاملة في س��ورية 

مستقباًل. 
وحّثت "معاريف" قيادة الجيش على تكثيف االستثمار في 
بناء وحدات خاصة ق��ادرة على تنفيذ عمليات خاطفة في 
عمق األراضي الس��ورية وقت الحاجة، وأشارت الصحيفة 
إلى أنَّ وجود عدد كبي��ر من التنظيمات التي تقاتل نظام 
األس��د، يفرض على الجيش اإلسرائيلي إعادة بناء القوة 
لديه بش��كل يمّكنه من العمل ضدَّ كلِّ تنظيم يمكن أن 
يعمل على اس��تهداف إس��رائيل، وهذه االحتياطات جاءت 

بناًء على معلومات استخباراتية دقيقة. 

من ا�صتخدم الكل�ر؟
اقترح��ت الوالي��ات المتحدة الخميس عل��ى مجلس األمن 
الدول��ي تكلي��ف فري��ق خب��راء تحدي��د المس��ؤولين عن 
الهجمات بغاز الكلور في س��ورية، وحسب مشروع القرار 
الذي اقترحته واشنطن فإن هذه البعثة التي أطلق عليها 
"آلية مش��تركة للتحقيق" س��تكون مؤلف��ة من خبراء من 

األمم المتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية. 
وس��تكون مهمته��ا "تحدي��د وب��كل الوس��ائل الممكن��ة 
األش��خاص والهيئ��ات والمجموع��ات والحكوم��ات" الت��ي 

نظمت أو ارتكبت هذه الهجمات. 
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humans.of.syria@outlook.com

بالتعاون مع مجموعة: اإلنس��ان في سوريا
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عامر وهيثم، عمّال في المكتب اإلغاثي في المجلس المحلي لمدينة داريا بعد تعبئة أكياس الطحين لمخبز المدينة.
ريف دمشق - داريا 12/6/2015
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سوريتنا برس أخ
ق��د يبدو ما يحصل في الزبداني س��ورياليًا 
للغاية، ذلك السهُل الواقع في ريف دمشق 
الغربي، والعصيُّ على اقتحام قوات النظام 
منذ سنوات، فالمعركة التي تدور اليوم فيه 
تختل��ف عن الكثير من مع��ارك البالد، حيث 
المقاتلون الذي��ن ال يزيد عددهم عن 500 
مقات��ٍل، وف��ق تقديرات نش��طاء مطلعين، 
)س��وريا  دولتي��ن  قب��ل  م��ن  محاص��رون 
ولبنان(، ويتعرض��ون لمحاوالت اقتحام من 
قبل أعتى ميليش��يات المنطقة، )حزب اهلل 
� ميليش��يات النظ��ام المقاتل��ة إل��ى جانب 
الجيش النظامي( إضافة إلى جيش النظام 

متمثاًل بسالحي المدفعية والطيران. 

تفا�صيل املعركة
مع مطلع شهر تموز الحالي بدأت تحضيرات 
لش��ن  الس��وري  النظ��ام  لق��وات  جدي��دة 
حمل��ة على الزبداني، بعد فش��ل عش��رات 
المح��اوالت الس��ابقة، وعدم ق��درة النظام 
على إجب��ار الثوار في المدين��ة على توقيع 
هدن معينة. وفي الرابع من تموز استيقظ 
أهال��ي المدين��ة ومحيطه��ا عل��ى أص��وات 
براميل الموت والقذائ��ف المنهمرة من كل 
االتجاهات، لتب��دو الحملة األكبر من نوعها 
الت��ي تس��تهدف المدينة، بمش��اركة قوات 
ح��زب اهلل اللبناني الذي يخ��وض المعركة 
ف��ي الص��ف األول، وفصائ��ل م��ن الجيش 

ال��ذي يتول��ى القص��ف الج��وي  النظام��ي 
والمدفع��ي، وقذائ��ف من الجان��ب اللبناني 
المتاخ��م للمدين��ة، وال��ذي تتوج��ه أصابع 

االتهام فيها إلى الجيش اللبناني. 
أكثر من 150 برمياًل خالل أقل من أسبوع، 
وما يفوق 100 صاروخ أرض - أرض، وأكثر 
من 1000 قذيفة مدفعي��ة، لدرجة تصادم 
القذائ��ف ببعضه��ا في الجو، وه��و ما أكده 
عدة نشطاء من المدينة، وما نقلته وسائل 
أنب��اء تعكس فيه فوضى محاولة االقتحام، 

وضياع البوصلة في حصار المدينة. 
ينقل الناش��ط عروة قلموني ل��� )سوريتنا( 
ص��ورة عام��ة ع��ن الوض��ع ف��ي الزبداني 
ومحيطها، فيق��ول: "لم ينجح االقتحام من 
جهة قلعة الزهراء حتى اآلن، وخسائر حزب 
اهلل بالعش��رات ف��ي القلعة بع��د وقوعهم 
ف��ي كمين أع��ده الث��وار، كم��ا أن القذائف 
تسقط خبط عش��واء في المدينة التي بلغ 
مس��توى دمارها خالل األيام األخيرة أعلى 
من مستوى الدمار خالل 4 سنوات مضت".

حلب - منصور حسين
لم تبدُ الصورة العامة لمدينة حلب منذ س��يطرة قوات المعارضة على القسم 
الش��رقيِّ منها، وعلى جزء كبير من ريفها مس��تقرة، ويعود ذلك إلى محاوالت 
النظام الس��يطرة عل��ى مناطق الثوار، والبراميل الت��ي أودت بحيات اآلالف في 
مدين��ة هي األكثر مأس��وية في س��وريا، وينذر واق��ع الصراع فيه��ا دائمًا بأنَّ 

راهنها مؤقت، وأن من سيطر على شرقها البد أن يكمل الطريق إلى الغرب. 
وب��دا ه��ذا األمر أكثر واقعي��ة وحضورًا خ��الل األيام الماضية م��ع التحضيرات 
العلنية والواضحة لفصائل الثوار شرق حلب، لخوض معركة الغرب، والبدايات 

التي وجدها المراقبون تدعو للتفاؤل، مع تقدم للثوار في نقاط التماس. 

تفا�صيل االنطالق 
بدأت معظم الفصائل العس��كرية العاملة في حلب خوض المرحلة األولى من 
معارك تحرير حلب، بهدف كسر خطوط الدفاع األولى لقوات النظام في األحياء 
والقرى والبلدات التي حولتها قواته إلى ثكنات، إضافة إلى المواقع العس��كرية 

واألمنية داخل المدينة وعلى أطرافها. 
وأعلن��ت غرف��ة عملي��ات )أنص��ار الش��ريعة( ي��وم الخميس الماض��ي انطالق 
هجماتها بهدف السيطرة على حيي جمعية الزهراء وحلب الجديدة، حيث حقق 

مقاتلوها تقدمًا في الحيين حسب إعالم الغرفة. 
وتضم الغرفة التي تشكلت قبيل انطالق المعارك، معظم الفصائل المعارضة 
ف��ي حلب وريفها، كجبهة النصرة، وحركة أحرار الش��ام، وجبهة أنصار الدين، 
إضاف��ة إل��ى الف��وج األول م��ن تش��كيالت الجيش الح��ر، وعدد م��ن الفصائل 

الصغيرة. 
يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار غرفة عمليات )فتح حلب( التي أشعلت جبهاتها 
بالتزامن مع هذا الهجوم، حيث أعلنت كل من كتائب ثوار الشام، وفيلق الشام، 
عن تدمير عدة آليات وعربات عس��كرية تابعة لقوات النظام في حي الزهراء، 
وتمكنه��م من الس��يطرة على مباني المهن��ا، ومنطقة المي��اه الواقعتين على 
تخوم كتيبة المدفعية في حي الزهراء قبل أن تستعيد قوات النظام السيطرة 

عليها. 
والحقًا أعلنت كل من حركة نور الدين زنكي، ولواء صقور الجبل، ولواء الحرية 
ع��ن تحريرهم ثكنة البحوث العلمية في حي الراش��دين، وهي آخر تحصينات 

النظام وأكثرها تحصنًا في منطقة الراشدين. 
وذكرت هذه الفصائل أنَّ أكثر من ثالثين عنصرًا من قوات النظام، وميليشيات 
الق��دس، وح��زب اهلل ُقتلوا خالل المع��ارك هناك، لينقل الث��وار معاركهم إلى 
داخ��ل ح��ي حلب الجدي��دة الذي يعتب��ر أحد أكبر أحي��اء مدينة حل��ب الخاضعة 

لسيطرة قوات النظام. 

ردٌّ جن�ين 
ومع اش��تداد وتيرة المع��ارك، كثف طي��ران النظام طلعاته الجوية في س��ماء 
مدينة حلب وريفها، حيث اس��تهدف ثكن��ة البحوث العلمية ببراميل تحوي على 
غاز الكلور الس��ام، وش��نَّ عش��رات الغارات الجوية على مناطق في ريف حلب 
الغربي، وطريق الكاس��تيلو، ومناطق االشتباك في حيي الزهراء، والراشدين؛ 

في محاولة منه إيقاف تقدم الثوار في تلك األحياء. 
وبع��د أيام من س��يطرة الث��وار على ثكنة البح��وث العلمية أعلن��ت كتائب )أبو 
عم��ارة( للمه��ام الخاصة تدميرها رتاًل  لحزب اهلل ف��ور خروجه من األكاديمية 

العسكرية في حي الحمدانية. 
وق��د جرت، رغ��م التركيز على المعارك الحالية في القس��م الغربي من المدينة 
ومدخلها الشمالي الغربي، اشتباكاتٌ متقطعٌة، ومناوشاتٌ بهدف إشغال جبهات 
المدينة الشرقية كما يبدو، كما تعرض مطار النيرب العسكري لقصفٍ بقذائف 
الهاون والصواريخ محلية الصنع، بينما وقعت اشتباكات في محيط قرية عزيزة، 

واللواء 80 إضافة إلى مناوشات ال تنقطع على جبهات المدينة الداخلية.

حلب: عندما ال يكتفي الث�ار ب�صرقها 
يك�ن الغرب ه� الهدف

حماه - جواد الحموي
يف��رض واقع الحرب عل��ى مناطق التماس 
بين الق��وى، وعل��ى المناطق التي تش��هد 
تحري��ر  بي��ن  اجتياح��ات،  ث��م  انس��حابات 
واحت��الل، أو العك��س، أن تك��ون المناطق 
األكثر دم��ارًا، والضحي��ة األكثر اس��تهدافًا 
بنيران المج��ازر. ويقع مدنيو تلك المناطق 
ضحايا بالجملة، وقد تكون هجرة س��كانها 
منه��ا الخس��ارَة األق��لَّ وقع��ًا، تح��ت وطأة 

القصف اليومي.
تمرّ في حماه، حيث الكثير من القرى تشهد 
مع��ارك الكر والف��ر، وتقدم ق��وات النظام 
تارًة ثم تراجعها تارة أخرى، المجازرُ كخبر 
يومي عادي؛ فالخبر األكث��ر رواجًا في تلك 
المناطق يتجل��ى في بيان الق��وى الجديدة 
التي س��يطرت عليها، أو اس��تعادت سلطتها 
فيها، أو تقدمت أو تراجعت، لتكون الضحية 
بعيدة عن العريضة المشغولة بمن سيطر 
في معركة اس��تراتيجية تعتب��ر األكثر قربًا 
مم��ا يس��مى "الحواض��ن الش��عبية للنظام 

وخزان الشبيحة".
وم��ع مطلع الش��هر الحالي ش��هد ريف حماه 
ثالث مجازر متتالية اس��تهدفت س��كان قرًى 
كان حظه��ا م��ن المش��هد الع��ام، أن تك��ون 

جبهات قتال شبه يومي، وبالتالي من السهل 
ج��دًا على طي��ران النظ��ام اعتباره��ا ميدانًا 
مفتوحًا إللقاء البراميل والقذائف إن توفرت.

قام طيران النظام في قرية الشريعة بريف 
حماة الغربي في )2015/7/3م( منها قواته  
بقصف األحياء بش��كل مكث��ف، وهو نفس 
اليوم الذي انس��حبت فيه، ما أدى إلى مقتل 
ستة مدنيين بينهم امرأة وطفل، وفي اليوم 
التالي ألقى طيران النظام المروحي براميل 
متفج��رة على مدينة اللطامن��ة بريف حماة 
الشمالي مما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين 
بينهم طفلة ف��ي الرابعة من عمرها، وفي 
ي��وم األح��د 7/5 ارتكبت مروحي��ات النظام 
مج��زرة جدي��دة في قري��ة الح��واش بريف 
حماة الغربي حيث قتل خمسة مدنيين تحت 

سقف بيت دمره برميل.
وت��كاد ال تغلق أبواب خيم العزاء في القرى 
الثالثة المنكوبة، والتي شهدت مجازر أخرى 
في فت��رات س��ابقة، مع اس��تمرار المعارك 
فيه��ا وحولها، وم��ع بقاء بع��ض المدنيين 
من س��كانها مم��ن لم تت��ح له��م الظروف 
االنتقال منها، ويفتقدون فيها أدنى شروط 

المعيشة والدعم الطبي واإلنساني.

شوارع حلب.. شوارع المواجهات

الزبداين: ح�صار دول واقتحام ميلي�صيات

ثالث جمازر متتالية يف حماه
جحيم مناطق التَّما�س

من الحراك الشعبي في الزبداني

حيث ال تخطئ البراميل منازل المدنيين رغم عشوائيتها
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ل��م تنتظر مريم أب��دًا أن تلد في حديقة، 
كانت وكأية امرأة حامل تنتظر نقلها إلى 
مستشفى، وسرير أبيض، وظرف صحي 
يمكن للمولود أن يلقى رعاية جيدة فيه، 
إل��ى وجودها الجبري في حديقة؛ ما جعل 
من والدتها في الهواء الّطلق وفي طقس 

النزوح قصة لن تنساها ابدًا.
مريم ام��رأة ف��ي عقدها الثال��ث، نزحت 
ع��ن منزله��ا ف��ي ح��ي غوي��ران الواق��ع 
عل��ى أطراف مدينة الحس��كة م��ن الجهة 
الش��رقية الجنوبي��ة، ولجأت م��ع عائلتها 
إلى إحدى حدائق المدين��ة )حديقة آذار(، 
وص��ادف ذلك فجر 25 حزيران المنصرم، 
عق��ب دخ��ول تنظي��م الدولة اإلس��المية 
األحي��اء الجنوبي��ة ف��ي مدينة الحس��كة 

واشتداد وتيرة المعارك والقصف.
يفيد نازح كان يتخذ الحديقة مس��كنًا له 
بالقول: "لم يكن المشهد مألوفًا، أن تضع 
امرأة مولوده��ا في حديق��ة عامة وعلى 
مس��امع م��ن حوله��ا، لكن ه��ي الظروف 

القاسية التي تعصف بالجميع جعلتنا نرى 
العج��ب". ويضي��ف "ُأجبرت هذه الس��يدة 
عل��ى وضع طفلها في مثل ه��ذا المكان، 
وف��ي ظل هذه الظروف نتيجة عدم توفر 
أي��ة إمكانية لنقله��ا إلى أحد المش��افي، 
فالمدينة تكاد تكون خالية من كل شيء، 
والنظام من��ع المدنيين م��ن الدخول إلى 
المشافي الخاصة التي خصصها لجرحاه، 
والمشفى الوطني خرج عن الخدمة جراء 
اس��تهدافه بالقص��ف، وه��روب الطواقم 

الطبية منه".
وأش��ار المص��در ذات��ه: " لقد عانت الس��يدة 
مخاضًا عس��يرًا، تمكنت النس��وة المحيطات 
بها من مساعدتها في تيسير عملية اإلنجاب، 
وكت��ب اهلل لها الس��المة أن تض��ع طفلتها.. 
رحم��ة"، وهو االس��م ال��ذي أطلق��ه والدها 

عليها؛ تيمنًا بفرج قريب على الجميع".
حالة أم رحمة لم تكن الوحيدة، إذ تكررت 
الحالة مع سيدة أخرى أنجبت أيضًا طفلها 
ف��ي حديقة عامة ف��ي مدينة الحس��كة، 

وهي من نازحي حي النشوة  في األطراف 
الجنوبية للحسكة.

تش��هد األماكن التي لجأ إليه��ا المدنيون 
الفارون من القصف والمعارك، أمام هذا 
المش��هد، غيابَ المنظمات الطبية س��واء 
الدولي��ة أو المحلية العامل��ة في المدينة، 

إضافة إلى المنظمات اإلنسانية األخرى.

�ص�رة عامة
يتوزع النازح��ون في عدة أماك��ن وأحياء 
مم��ن  جميع��ًا  وه��م  المدين��ة،  داخ��ل 
قرروا البق��اء داخلها؛ إذ ال خي��ار أمامهم، 
وبعد م��رور أكثر م��ن أس��بوعين مازالوا 
يفترش��ون الحدائق ويلتحفون الس��ماء، 
ف��ي ظ��لِّ أج��واء صيف ح��ار تص��ل فيه 
درج��ات الحراة إل��ى أكثر م��ن 45 درجة، 

وأوضاٍع إنسانية مأساوية.
يصف أحمد الش��ابُّ الصغي��ر من أهالي 
حي غويران حالته��م بعد النزوح فيقول: 
»مض��ى أكثر م��ن 15 يوم��ًا، ونحن نتخذ 

من هذه الحديقة مالذًا لنا، بعد أن هربنا 
من ه��ول القص��ف والمواجه��ات هناك« 

واصفًا أوضاعهم بالتعيسة.
أرضَ  تفت��رش  عائل��ة   25 م��ن  أكث��ر 
مرك��ز  م��ن  بالق��رب  صغي��رة  حديق��ةٍ 
المدينة، وعش��رات العوائ��ل األخرى في 
حدائق ليست بالبعيدة، وال يفصل بينهم 
س��وى بعض قط��ع القم��اش والس��تائر 
المهترئ��ة، ناهيك عن بع��ض المدارس 
التي أعدَّه��ا متطوِّعون من األهالي في 
أحياء المدينة الش��مالية، وكانوا يقدمون 
فيها ما استطاعوا من خدمات؛ من ُفرش، 
وأطعمة، وماء، في ظلِّ غياٍب ش��بهٍ تامٍّ 

للمنظمات اإلنسانية. 
وبحسب تقديرات النش��طاء في الحسكة، 
الحدائ��ق  إل��ى  النازحي��ن  ع��دد  يق��در 
والمدارس داخل مدينة الحس��كة وخارجها 
بأكث��ر من 100 ألف ش��خص، بع��د عودة 
آالف األش��خاص إلى منازله��م في األحياء 
الشمالية التي تشهد حالة استقرار نسبية.

والدة يف حديقة عامة.. يحدث يف احل�صكة
الحسكة - عدنان حمكو

تبدو القصة كالس��يكية في حكايا النزوح، واللجوء، والحصار، وس��لطة الحواجز، وتتكرر مثل هذه القصة في مختلف أش��كال وصور المعارك في العالم، فكم 
من فلس��طينية أنجبت مولودها على حاجز إس��رائيلي، أو على األقل تختزن أي ذاكرة عن حرب ما، والدة في ظرف اس��تثنائي، وربما في تفاصيل المأس��اة 

السورية من تلك الصور الكثيرُ.

يمكن لمن يعرف طرقات الالذقية وقراها 
الريفية، خاص��ة جبلي األكراد والتركمان، 
أن يتذك��ر اللوح��اتِ الس��ابقَة التي كانت 
تنص��ب بالق��رب م��ن الق��رى الس��ياحية، 
على طريق كس��ب، وقم��ة النبي يونس، 
وصلنف��ة، وس��واها، حيث كان��ت اللوحات 
دلياًل للس��ائح والعاب��ر للوصول إلى البلدة 
الت��ي يقصده��ا، أو للترحي��ب ب��ه. وكانت 
قمة التحذي��ر الذي قد يصل إليه مضمون 
اللوح��ة ه��و »انتب��ه! منطق��ة انهي��ارات 
ترابي��ة«، أو »انتبه! طري��ق متعرِّج«.ولم 
يخط��ر في بال الس��كان أن تس��تبدل تلك 

التنبيهات ب�عبارة »انتبه! قناص«. 
تتضمنه��ا  الت��ي  التحذي��رات  وتتكاث��ف 
اللوحات الطرقية في ريف الالذقية المحرر 
الي��وم عند االقتراب م��ن الطرق الخاضعة 
لس��يطرة النظام، وهي ذات أهمية كبيرة 
بالنسبة لس��كان المنطقة وزوارها، وهي 
بمضمونه��ا الحال��ي الفت��ٌة لألنظ��ار، كما 
تحقق نسبة قراءات أكثر من كلِّ اللوحات 
اإلعالني��ة الت��ي اعت��اد الجمهور الس��وري 

على تجاهلها في شوارع الوطن. 

ولي��س ببعيد عن »انتب��ه! طريق نظام«، 
وضعت الفت��ٌة أخرى على بداي��ة الطريق 
الواصل بين بلدة ربيعة في جبل التركمان 
وقرية خ��ان الجوز في جب��ل األكراد، وقد 
كت��ب عليه��ا: »أطف��ئ الض��وء! الطري��ق 
مس��تهدف«، وذل��ك للتحذي��ر م��ن الخطر 
على هذا الطري��ق؛ فهو يتعرض للقصف 
من قب��ل قوات النظام. وق��د كانت هنالك 
الفتات  م��كان هذه الالفتة تبيّن أس��ماَء، 

واتجاهاتِ القرى في المنطقة. 
باتت هذه اللوحات ف��ي المناطق المحررة 
أمرًا طبيعيًا يشاهده المارُّعلى الطرقات، 
وكل واحدة منها تحمل مضمونًا له أهمية، 
وتدل العابر عل��ى أمر في غاية الضرورة، 
ب��ل ووجودها يعتبر منق��ذًا من الموت في 

الكثير من األحيان. 
يقول رستم صالح أحد سكان جبل األكراد 
ل��� »س��وريتنا«: »إن هذه الالفتات صنعت 
وكتب��ت من قب��ل س��كان المنطقة بطرق 
بسيطة وبدائية، أو من قبل كتائب الجيش 
الح��ر، بعد تك��رر حاالت استش��هاد العديد 
من أهالي المنطقة أثناء عبورهم طرقات 

فيه��ا  تس��تهدفهم  وخطي��رة  مكش��وفة 
القذائ��ف، لذل��ك كان وضع ه��ذه العبارات 
الح��لَّ الوحيدَ الذي لجأ إلي��ه األهالي لمنع 

تكرُّر هذه الحوادث«. 
ولالفت��ات، أيض��ًا، وظائ��ف داللي��ة أخرى، 
حي��ث نصب��ت واح��دٌة منه��ا عل��ى طريق 
قري��ة البرناص، وقد كت��ب عليها »طريق 
المش��فى الميداني«، لمساعدة المصابين 
والمرض��ى في معرف��ة طريق المش��فى 

الميداني الرئيس في الريف. 
وق��د تك��ون الالفت��ُة األكث��ر غراب��ة هي 
»طريق الم��وت مغل��ق«، المنصوبة على 
الطريق الواص��ل بين قريتي آرا ودويركة 
ف��ي جبل األكراد، والذي يطل على مرصد 
ت��ال الذي تتمرك��ز به ق��وات النظام، حيث 
ت��م إغالق الطريق بعد تكرار االس��تهداف 
والموت فيه. وقد نبه��ت الالفتة الكثيرين 
إلى عدم س��لك هذا الطري��ق، فيما تتجه 
الالفت��ات األخرى نحو دالل��ة العابرين إلى 
الطرق األكث��ر أمنًا وصواًل إلى القرى التي 
يرغبون بزيارتها، أو إلى المعبر الحدودي. 
لي��س ثمة جهة مس��ؤولة ع��ن وضع هذه 
الالفتات، فق��د تمَّ نصبها بجه��ود أهالي 
الق��رى القريبة من ه��ذه الطرق��ات، كما 
كان لبع��ض كتائب الجي��ش الحر دور في 
وضعها على الط��رق المؤدية إلى خطوط 
الجبهة ومحاور القت��ال. إنَّ لهذه الالفتات، 
وبحس��ب م��ا أوضح طارق ش��يخ يوس��ف 
العام��ل في المجل��س المحل��ي لمحافظة 
الالذقية، دورًا كبي��رًا في حماية المدنيين 
والغرب��اء ع��ن المنطقة، كم��ا أنها أحدثت 
فارق��ًا كبيرًا ف��ي عدد ح��االت الموت على 
ه��ذه الطرقات، وف��ي وقوع الح��وداث، أو 
حت��ى الخطأ في س��لك الط��رق، الفتًا إلى 
تقصي��ر المجلس الذي م��ن المفترض أن 
تكون ه��ذه األعمال من مهام��ه، وأنَّ هذا 
التقصي��ر إنما عوَّضه »وع��ي أهالي ريف 
الالذقية، وإدراكهم لض��رورة هذا األمر«، 

حيث قاموا بنش��ر هذه اللوحات على جميع 
الطرق��ات التي تحتاج إل��ى وجودها ضمن 

إمكانياتهم البسيطة. 
ويضيف ش��يخ يوس��ف: »تغي��رت جغرافيا 
المنطق��ة، لذل��ك كان م��ن المفترض أن 
تتغير هذه اللوحات لتواكب ذلك، وتساعد 

على تلبية حاجات السكان الحالية«. 
أما الناشطة براءة العبد من ريف الالذقية 
فتق��ول: »وصل المئات م��ن النازحين من 
المحافظ��ات األخ��رى إل��ى مناط��ق ري��ف 
الالذقي��ة، وفيه��ا الي��وم ع��دد كبي��ر م��ن 
الغرباء، وه��م ال يعرف��ون المنطقة على 
عك��س أهلها، فكان��ت هذه المب��ادرة من 
قبل أهال��ي ريف الالذقي��ة لحماية هؤالء 

الناس من الموت«. 
وأش��ارت الناش��طة إلى أنَّ السكان عجزوا 
في بعض األماكن عن وضع لوحات نتيجة 
وع��ورة المنطق��ة، فقام البع��ض بكتابة 
عب��ارات عل��ى الج��دران، أو رس��م أس��هم 

تحذير، أو داللة على الطريق الصحيح.

الالذقية ريف  يف  قراءته  ميكن  مغلق" ما  امل�ت  "طريق 
الالذقية - ميس الحاج

تصادف العابرَ على أوتوس��تراد حلب - الالذقية، وتحديدًا مع نهاية المناطق المحررة في ريف الالذقية، لوحٌة طرقيٌة كتب 
عليها »انتبه طريق النظام«، مكان لوحة »محافظة الالذقية ترحب بكم« التي كانت قد نصبت لعشرات السنين من قبُل.
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الغ�طة ال�صرقية: �صارع الرف�س الذي ال ي�صتكني
دوما - معين جزراوي 

يتم »تطميش« وجه المطلوب بكيس أسود )كيس قمامة( ، ثم يُقتادُ 
أم��ام أهله وأفراد الحي إلى المعتقل، وتوجه إليه الش��تائم عالنيًة على 
المأل، وذلك قبل ثبات التهم أو نفيها، في حال كانت تهمته تس��تجدي 
االعتق��ال أص��اًل . المعتقل لي��س معارضًا للنظام الس��وري؛ يعيش في 
مناطق س��يطرة قواته األمنية والعس��كرية، والقوة المعتقلة ليس من 
فرع المخابرات الجوية، وال هي عس��كر من الفرق��ة الرابعة... المعتقل 
مدن��ي يعيش في الغوطة الش��رقية بريف دمش��ق المحرر، والس��لطة 

القائمة فيها هي سلطة جيش اإلسالم. 
أم��ا داخل المعتقل فتُقاِرب أس��اليبُ اإلهانة ما يتس��رب من معتقالت 
النظام، وهناك ش��هادات  نقلها معتقلون سابقون لدى جيش اإلسالم،  
بات من الس��هل توثيقها نتيجة تفش��ي ظاهرة االعتق��ال، ومن بعده 

اإلفراج عند القوة العسكرية األكبر في محيط العاصمة. 

لم يكن غريبًا أن يواجه جيش اإلس��الم مظاهر الرفض 
ف��ي مناطق س��يطرته بأس��لوب أمن��ي، وكان االعتقال، 
ب��رأي غالبي��ة س��كان الغوط��ة أو المتابعي��ن ألخبارها، 
منطقيًا؛ فالس��لطات العسكرية غالبًا ما تتخذ هذا القرار 
لس��هولته مقارنًة بإصالحات مطلوبة قد يكون من غير 
المربح تنفيذها، فانتش��رت الدوري��ات التي أطلق عليها 
سكان مدنيون في الغوطة اسم "الفرقة الرابعة"، تيمنًا 
بفرقة نظام األس��د األعن��ف، إال أن عناص��ر الفرقة في 
الغوطة ليس��وا مختصي��ن بغالبيتهم ف��ي األعمال التي 
يقومون به��ا؛ فالنس��بة الكبرى منهم كان��ت تعمل في 
مه��ن وح��رف عادي��ة، لكنه��ا تطوعت للعم��ل مع جيش 
اإلس��الم، ومارست "الش��تمَ، واالعتقاَل، وخلعَ األبواب، 
والض��ربَ، واإلهانات"، وف��ق مدنيين تخوف��وا من ذكر 

أسمائهم كي ال يالقوا مصير من شهدوا اعتقاله. 

حينما قال�ا ال...
إن االعتق��االت واألس��اليب األمني��ة القمعي��ة المذك��ورة 
أع��اله لم تكن في الحقيقة هي الس��ببَ األساس��ي في 
اندالع حاالت رفض ش��عبيٍّ، وتظاه��رات في عدة مدن 
خاضعة لسيطرة جيش اإلس��الم، كون االعتقاالت أصاًل 
ليس��ت الظاهرَة المتفش��ية، واألهمَّ ف��ي المنطقة، بل 
إنها جاءت بعد االحتجاجات ال قبلها؛  فالمحتجون في كلٍّ 
من سقبا، وكفربطنا، ومس��رابا، إنما خرجوا تضامنًا مع 
محتجي حمورية  ولألسباب ذاتها، إضافة إلى مقتل أحدِّ 
الش��بان المتظاهرين )بالل عيسى رفاعي( في حمورية 
برصاص من واجه المظاهرات من السلطات العسكرية 

المحلية. 
كانت الءات الغوطة الواقعة تحت س��لطة جيش اإلسالم 

ف��ي وج��ه تراخي الجي��ش في التعام��ل مع التج��ار، بل 
تش��جيعهم، فأمام الحصار الذي تعانيه الغوطة، يتحكم 
التج��ار في األس��عار، وفي طرح المواد في األس��واق؛ ما 
ضاع��ف األزم��ة اإلنس��انية، وأدَّى إلى تفش��ي الجرائم 
والس��رقات، يضاف إلى ذلك غياب سلطة القانون، وعدم 
الب��ت في الكثير م��ن القضاي��ا العالق��ة كقضايا بعض 
الس��جناء ف��ي معتق��الت جيش اإلس��الم، ث��م القبضة 

األمنية لمجمل الفصائل العسكرية في المنطقة. 
المتظاهري��ن قياديي��ن وش��خصيات  وطال��ت هتاف��ات 
معروف��ة ف��ي المنطق��ة، منه��ا "الزحط��ة، والمنفوش،  
وقيادات أمنية في فيلق الرحمن وجيش اإلس��الم"، وفق 

شهود عيان صرَّحوا بذلك  ل��� "سوريتنا". 
يقول ش��اهد من حموري��ة: " كل المدنيي��ن في مناطق 
الغوطة يعانون من سياس��ة التجويع، ومن س��لطة تجار 
الحواجز واألنفاق، ومن غياب الرقابة والقانون والقضاء، 
ومن س��لطة رجال الجي��ش واألمن.. وما أش��به هتافات 

اليوم بهتافات األمس ضد الطاغية األكبر". 
كان��ت المظاهرات التي عمت م��دن الغوطة خالل األيام 
الس��ابقة، هي األكبر ف��ي عدد المش��اركين منذ تحرير 
المنطق��ة م��ن س��لطة نظ��ام األس��د، وكان��ت الالفتات 
والهتافات جريئة وواضحة، بما لم يتحمله القائمون على 

حكم المنطقة.. لتبدأ االعتقاالت. 

االعتقال.. قدر املتظاهر ال�ص�ري
بع��د المظاه��رات العارم��ة الت��ي خرجت من ع��دة مدن 
ومناط��ق في الغوط��ة، تمت مداهمة البيوت الس��كنية، 
واعتق��اُل عدد من الش��بان الذي نظموا وش��اركوا، ومن 

ضمن المعتقلين الناش��ط اإلعالمي أن��س الخولي الذي 
اعتق��ل ه��و ووالده م��ن بيت��ه في مس��رابا ف��ي تاريخ 
2015/6/30م،  ليت��مَّ فيم��ا بع��د اإلف��راج ع��ن الوال��د 
واالحتف��اظ باالبن الذي عم��ل في تغطي��ة المظاهرات 

إعالميًا. 
وعندم��ا طالب��ت رابط��ُة إعالمي��ي الغوط��ة م��ن جيش 
اإلس��الم توضي��ح س��بب اعتق��ال الخول��ي، ردَّ قياديون 
رس��ميًا ب��أن االعتق��ال ل��م يت��م ألنَّ الخول��ي صحفيٌّ، 
وإنَّم��ا "عل��ى خلفية محاول��ة اغتيال أبي النور مس��رابا 
وإح��راق حاجز"، وذلك بناء عل��ى معلومات لديهم، حيث 
ل��م يعتقل وحده وإنما مع س��بعة آخري��ن، وهو ما نفاه، 
س��ابقًا، إعالميون من الغوطة قطعي��ًا. وقد تمَّ اإلفراج 

عن الناشط الخولي مؤخّرًا.

رف�س م�صتمر
يس��يطر ج��وُّ الرفض العام عل��ى الحي��اة اليومية لمدن 
الغوط��ة المحاصرة، في ظلِّ اس��تمرار ارتفاع األس��عار، 
وس��يطرة التج��ار، وقط��ع الطرق��ات، واعتق��ال بع��ض 
الناش��طين، وع��دم البتِّ ف��ي بعض األم��ور القانونية، 
لتظه��ر تل��ك المدن بص��ورة مؤهلة الس��تكمال الحراك 

وفق ناشطين منها. 
قضاي��ا نائمة ف��ي خزانات قض��اء الغوط��ة، ومعتقلون 
بتُهَ��ٍم أنتجه��ا النه��ج التجويع��ي، م��ن معتق��ل بتهمة 
سرقة "كيلو كوس��ا"، إلى آخر بتهمة "سرقة الخبز"، إلى 
متظاهر أو ناشط، وأكثر التُّهم الحاضرة وبقوة في وجه 

أي مطلوب هي تهمة التعامل مع داعش أو الفساد.

المعضمية - كنان الدمشقي
" الب��د لعقلك، مع هك��ذا نظام، أن يكون 
ديناميكي��ًا": مقولٌة أطلقها أحد ناش��طي 
مدين��ة المعضمي��ة وه��و يتح��دث ع��ن 
اليدوي��ةِ  الوس��يلةِ  الش��حن"،  "دراج��ة 
التي يس��تعملها بع��ض س��كان المدينة 
المحاص��رة في تولي��د الكهرب��اء، فهكذا 
نظ��ام )نظ��ام األس��د(، بحس��ب تعبي��ر 
الناش��ط، يمارس كلَّ ما ه��و ال أخالقي، 
وال يف��ي بوع��وده، قاص��دًا بذل��ك وع��دَ 
النظام بترميم الش��بكة الكهربائية الذي 
لم يفِ بالتزام به، وهو ما أجبر الس��كان 
على التفاعل مع الظروف المحيطة، حيث 
ال وقودَ لتش��غيل المول��دات، وهذا األمر 
اضطره��م إلى البحث عن ط��رق جديدة 

لتوليد الطاقة؛ فكانت "دراجة الشحن". 
الدراج��ة ه��ي "البس��كليت" ذات��ه، إال أنَّ 
وظيفته هنا هي تحويل الطاقة الحركية 

إل��ى طاق��ة كهربائي��ة، باالعتم��اد عل��ى 
الدراج��ة ف��ي ش��حن بطاري��ات األضواء، 

وبطاريات الهواتف المحمولة. 
يق��ول أح��د الممارس��ين لعملي��ة تولي��د 
الكهرب��اء بالدراجة: "ال ب��دَّ أنها مُتعِبة؛ 
فأنت تضّطر للقيام بعملية تدوير عجالت 
الدرَّاج��ة الهوائي��ة س��اعة كامل��ة حت��ى 
تخرج لك سبع )أمبيرات( كهربائية فقط. 
ولكن م��ا العمل؟! ال بدي��َل عنها في ظلِّ 
غي��اب المحروقات والكهرب��اء، وهي تفي 
بالغ��رض، وتُخِرجن��ا م��ن عال��م الظالم 

الحالك". 
ولهذه الدراجة، وفق ناش��ط آخر، أضرارٌ 
الصع��ب  م��ن  حي��ث  البطاري��ات،  عل��ى 
»التحك��م بع��دد )الفولط��ات( التي تخرج 
منه��ا، وبالتال��ي أن��ت تختصر م��ن عمر 
اس��تخدام البطاري��ة، إال في ح��ال وصْل 
��م كهربائ��يٍّ، ومن  ه��ذه الدراجة بمنظِّ

ثم وصل المنظ��م بالبطارية، ولكن هذا 
أصع��ب، ويتطل��ب طاقًة أكب��ر«. ويتمثل 
الض��رر اآلخ��ر بم��ا تس��ببه الدراجة من 
إره��اق جس��دي ف��ي ظ��لِّ قل��ة الم��واد 
الغذائي��ة الت��ي ته��ب جس��مًا م��ا الطاقَة 

القادرَة على توليد الكهرباء حركيًا. 
هي الطاقات البديلة، والعقول الس��ورية 
التي تجاوزت كل مآسي الحصار بعمليات 
حس��ابية، وفكر متنوِّر، وسلوك إبداعي، 

لخلق الحياة.

دراجة ال�صحن
م�لدة كهرباء يف وجه احل�صار

لم يتوقف الحراك الشعبي في الغوطة عند حدود حكم عسكري أيًا كان شكله

يستحسن وصل منظم بالمولدة حفاظًا على البطاريات التي سيتم شحنها
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في ح��ي الميس��ر، كان يقط��ن يامن مع 
عائلته المكونة من س��تة أشخاص: أمه، 
وأبيه، وأربعةِ إخوة يكبرونه جميعًا، وفي 
صبيحة أحد أيام ش��هر ش��باط الماضي، 
كان الحيُّ على موعد مع مجزرة مروِّعة، 
راح ضحيّته��ا عش��رة أش��خاص، وكانت 
عائلة يامن من بين الضحايا الذين سقط 
البرميل فوق منزلهم، حيث بقي الطفل 
تحت األنقاض مدة ساعة كاملة، قبل أن 

يتدخل رجال الدفاع المدني ويخرجونه. 
يام��ن ال��ذي اس��تيقظ بع��د يومي��ن من 
إصابت��ه في إح��دى المش��افي الميدانية 
الت��ي قدم��ت ل��ه العناي��ة الطبي��ة، حيث 
احتاج إل��ى عملية جراحية كي يتم إخراج 
الش��ظايا والحص��ى الت��ي اس��تقرت في 
جس��ده لحظ��ة القص��ف، نادى أم��ه فور 
اس��تعادته الوعيَ، لك��ن اإلجابة أتت من 
عمته، التي كانت تنتظرُ تماُثَله للش��فاء 

كي تصطحبه إلى منزله الجديد. 
أخفت عمة الطفل خبر استش��هاد عائلته 
بكامله��ا عن��ه، وأخبرت��ه أنه��م يرتبون 
المنزل بعد أن دمر، لكن س��رعان ما علم 
يامن أنه فقد عائلته، حين س��مع س��كان 
الحي الذي��ن كانوا يتحدثون عن المجزرة 

التي ارتكبت بحقهم. 
أربع��ة أش��هر والي��زال يام��ن يمتنع عن 
تصدي��ق فقداِن��ه أم��ه، وأب��اه، وإخوته. 
وكما تق��ول عمته التي تتكف��ل بتربيته 
مع خمس��ة من أطفالها: "إنه ال ينام حتى 
يتعبَ من البكاء، ويردِّد باس��تمرار بأنه 
يسمع صوتَ أمه في المنزل ويراها". هذا 
األم��ر أدَّى إلى إصابته بحالة هس��تيرية 
عندما يسمع صوت البرميل وهو يسقط، 
وهو أمر بات يش��كل هاجس��ًا لدى عمته 
الت��ي أصبح��ت تخش��ى عل��ى يام��ن من 
تدهور حالته، وعدم القدرة على ضبطها 
وعالجها في األي��ام المقبلة. ومثله يامن  
مثُل كثيٍر من األطفال في سوريا اليوم. 

واأحمد اأي�صًا
ولي��س بعيدًا عن حي القاطرجي، يقطن 
أحم��د في من��زل عم��ه الكائ��ن في حي 
الجزمات��ي بع��د أن فت��ك أح��د البراميل 
بعائلت��ه التي كانت تقطن حي مس��اكن 
هنان��و منذ م��ا يق��ارب الع��ام، وقد لقي 

أحم��د ما لقاه يامنُ م��ن ُفقدانٍ لعائلته، 
وتح��اول زوجة عم��ه إخراجه م��ن الحالة 
رًة له سبَل الراحة  التي يعيشها اآلن، موفِّ
الممكنة لديها، وأثناء لقاء )سوريتنا( بأم 
أحمد الجدي��دة للوقوف على حالة الطفل 
قال��ت: "أي��ام قليل��ة تفصلن��ا ع��ن عي��د 
اإلفط��ار، وأنا خائف��ة على أحم��د كثيرًا؛ 
فكيف ل��ي أن ألبس��ه رداء العي��د الجديد 
بع��د أن كان��ت والدت��ه تجهز له لباس��ه، 
وتجهز له الطع��ام أول أياِم عيد اإلفطار. 
إنَّ��ه أمر يجعلني أبكي من اآلن، ولس��تُ 
أدري كيف سأواس��يه في تل��ك اللحظة". 
وتتابع زوجة العم حديثها بعد أن تمالكت 
نفس��ها: "كان طف��اًل مش��اغبًا ال يه��دأ. 
واليوم النس��مع صوت��ه إال وق��ت بكائه، 
وفي بع��ض األحي��ان يأتي لين��ام عندي 
خائفًا من حلٍم راوده، ودائمًا يقول لي إنه 
شاهد والدته تنظف المطبخ، أو شاهدها 
قادمًة من الش��ارع إلي��ه، وهو األمر الذي 
ينقلونه إليَّ أطفالي الذين علمتهم على 
أن ال يدع��وه وحده في الش��ارع، هذا غير 
خوفه م��ن الطيران الذي ال يه��دأ أبدًا. ال 
أعلم م��اذا أفع��ل! كل ما أس��تطيع فعله 
احتضان��ه وقت بكائه، واالعتناء به، لكنه 
بحاجة إلى طبيب يعيده إلى ما كان عليه 

قبل مدة وأنا غير قادرة على ذلك". 

م�صاع للرعاية
بادر مجلس ثوار صالح الدين، بعد ارتفاع 
مع��دل األطفال الذين فق��دوا عائالتهم، 
إل��ى إنش��اء داٍر لكفالة األيت��ام من عمر 
الث��الث س��نوات حتى الثالثة عش��ر عامًا، 
وتضمُّ الدار مدرس��ًة لتعلي��م األطفال، 
وقاع��ًة رياضي��ة، إضافة إلى مش��رفين 
اجتماعيين مهمتهم إخ��راج األطفال من 

الوضع الذي يعيشونه. 
كما قامت الجمعيات الخيرية، والمنظمات 
اإلنسانية التي أنشأها ناشطون مدنيون 
داخ��ل حل��ب، بكفال��ة ع��دد م��ن األيتام 
تق��وم ه��ذه  الموجودي��ن هن��اك، كم��ا 
المنظمات بتقديم جلسات نفسية يشرف 
عليه��ا أطب��اء مختص��ون من أج��ل إعادة 
تأهيل األطف��ال ودمجهم ضمن المجتمع 

من جديد.

اأطفال ما بعد غبار الرباميل
جيل املاأ�صاة احللبية

حلب - منصور حسين

يهرع يامن إلى االحتماء خلف عمته بعد أن ألقى الطيران المروحي برمياًل متفجرًا 
عل��ى م��كان قريب، ويكاد ص��وت البرميل يقطع أنفاس الطفل ال��ذي له مع هذا 

الصوت المرعب حكاية ال ينساها.

يقول الطف��ل معروف: "أب��ي غادرنا إلى 
أوروبا ليرس��ل في إثرنا بعد ذلك، إاّل أنَنا 
تعبن��ا ف��ي انتظاره.. كن��ت أدرس، ولكن 
تكالي��ف الحي��اة أجبرتني عل��ى التوقف، 
امتهنت عدّة مهٍن بس��يطة، كالعمل في 
أحد األفران، لك��ن ما كنت أجنيه من هذا 
العمل بسيط جدّا، وقد تعرّفت، صدفًة، 
عل��ى أح��د المهرّبي��ن المداومي��ن على 
ارتي��اد المقهى، والذي عرض عليّ فكرة 
أن أرافقه، كان عملي يقتصر مع المهرِّب 
عل��ى أن أؤمّن له ع��ددًا معينًا من الناس 
الراغبين ف��ي اجتياز الحدود التركية لقاء 
مبل��غ م��ادي مغ��ٍر، واظب��ت عل��ى العمل 
مع��ه إلى أن ُقتِل عل��ى يد حرس الحدود 
الترك��ي، ومن خالل اللق��اءات التي كانت 
تحصل أثن��اء العمل تعرّفت على مهرّب 
آخر، ولكن��ه كان يعمل في مجال مختلف 
وهو مجال الس��الح، فاقتصر عملي على 
بيع الّطلقات، وأنواع معيّنة من األسلحة 
الخفيفة المنتشرة في هذه األيّام... كان 

يجلب لي أنواعًا متعدّدة من الّطلقات". 
يؤك��د مع��روف أن مهمت��ه تقتص��ر على 
استالم الّطلقات وبيعها بشكل سرّي، مع 
بضائع أخرى مختلفة  للتمويه على أشياء 
أخ��رى؛ األمر الذي يحقق له مرابح  تعينه 
على العيش في هذه الظروف القاسية.      
ف��ي كل صب��اح يأت��ي مع��روف ويفرش 
بضاعت��ه ف��ي ركٍن م��ن أركان الس��وق، 
مصطحبًا بعض الجُعَب المليئة بعياراتٍ 
مختلف��ة من الّطلقات، وبعض األس��لحة 
تقليدي��ة الصن��ع، إضاف��ة إل��ى بضاعةٍ 
بس��يطة مختلفة ومتنوعة م��ا بين موادَّ 
غذائي��ة ومس��تلزمات تجمي��ل يوهم بها 

السّلطات.

جتارة العنف.. االأكرث رواجًا
ظاهرٌة باتت سريعة التفشي في مجتمع 
ينجرّ تدريجيًا نحو الصراع المسلح، وفي 
منطقة تشهد غالبية أطرافها، ومراكزها 
أحيان��ًا، جبه��ات قت��ال، ما يجع��ل تجارة 
السالح األكثر رواجًا، وما يسخّر األطفال 
للعمل بها تح��ت وطأة ظرف مادي يجعل 

الطفل سهل االستغالل.
تق��ول هندري��ن هن��دي، وه��ي عامِل��ة 
في مج��ال منظم��ات المجتم��ع المدنيّ، 
ل���� "س��وريتنا": "ل��م يتس��نَّ لن��ا، نح��ن 
كمراقبي��ن للمجتم��ع، رصدُ مث��ل هكذا 
حاالت، والتي غالبًا ما تكون غير ظاهرة، 
إال أنَّن��ا، كمنظمة مجتمع مدنيّ، س��وف 
نق��وم، وبالتع��اون مع وس��ائل إعالميّة، 
بدراس��ة ه��ذه الظاهرة، والقي��ام بالدور 
المُلقى على عاتقنا، طالما أنّها مش��كلة 

تستوجب الحّل في أسرع وقت ممكن". 
ومن جانبه يؤّكد محم��ود إبراهيم، وهو 
مرشد اجتماعي، أنَّ بيع السالح من قِبل 
األطفال أمرٌ "بالغ الخطورة"؛ فهو يشجّع 
على تكوين العنف، مشدِّدًا على ضرورة 
إيق��اف امته��ان األطف��ال له��ذه المهنة، 
"فبيع األطفال ألية قطعة س��الح س��وف 
يش��جّعهم في المس��تقبل عل��ى امتهان 
أنواع أخ��رى أكثرَ خطورًة م��ن التجارات 
المحظ��ورة عالميّ��ًا"، ملقي��ًا الل��وم على 
تجّار الس��الح الكبار:"إنّها جريمة بحقّ، 
وتتطّلب تحركًا س��ريعًا لدرء مخاطر هذه 

اآلفة".

فقريًا" اأبقى  اأن  اأريد  "ال 
يعمل ش��اهين البالغ م��ن العمر17 عامًا 
ف��ي صالون حالقة، ويتح��دَّث عن عمله: 
"أعمل حتى س��اعاتٍ متأخّ��رة من النهار 
في الصالون، وفي س��اعات اليوم الباقية 
أساعد ش��قيقي األكبر في نقل األسلحة 
وبيعها... ش��قيقي األكبر ل��ه باعٌ طويل 
في ه��ذه التجارة، ول��واله لما اس��تطعنا 
العي��ش في هذا البلد المدمّ��ر اقتصاديًا 
ه��ي  مهمّت��ي  "إّن  ويضي��ف:  وأمنيّ��ًا". 
إيص��ال الجُعَب ومخ��ازن الرّصاص إلى 
بي��وت بع��ض الزبائ��ن الذي��ن يتعاملون 
مع الس��الح، أعمل بش��كٍل حذر خوفًا من 
القوّات األمنيّة التي تمنع حيازة الس��الح 
إاّل بإخ��راج الرّخ��ص وأخ��ذ اأُلذون��ات". 
وينقل ش��اهين عن أخيه قوله: " إنَّ هذه 
التج��ارة خطِ��رة، ولكنّها تدرّ بس��هولة 
أرباحًا طائلة، وأنا ال أريد أن أبقى فقيرًا".

ال يريد اأن يبقى فقريًا فيبيع ال�صالح
اأطفال جتارة امل�ت يف القام�صلي

القامشلي - جوان تتر

»ال تُقم بتصويري. أرجوك، أبي يتاب��ع كل الصحف، ومواقعَ التواصل االجتماعي 
التي تنقل أخبار سوريا في أوروبا، ال أريدُ له أن يراني«.. هكذا يقول معروف، البالغ 
من العمر 17 عامًا، وهو ينّقل بصره يمنًة ويس��رة خوفًا من قوات »اآلس��ايش« 
)األم��ن الداخلي في المناطق ذات الغالبية الكردية(، والتي بدأت في القامش��لي 
بإلق��اء القبض عل��ى األطفال الذين يبيعون الس��الح التقلي��دي، والرصاصَ في 

الشوارع بشكٍل خّفي، لتتمّكن من السيطرة على هذه الظاهرة.

قد ال يكون البحث عن األهل مجديًا بعد مجزرة الباميل

يخفي األطفال بضائعهم الحربية ببضائع استهالكية خوفًا من قوات األمن
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ف��ي أواخ��ر ع��ام 2012م، أنه��ى النظام أوس��ع عملياته 
العس��كرية عل��ى بلدتي الهامة وقدس��يا إل��ى الغرب من 
دمش��ق، تاركًا البلدتين بال أية خدمات صحية أو خدمية، 
م��ع أض��رار بالغة ال ت��زال ظاهرة حتى الي��وم في البنية 
التحتية، كانت البلدتان خاليتين تمامًا من أي مش��فى، أو 
طبي��ب، أو أي منظمة طبية، أو حتى مس��توصف، وباتت 
الحاج��ة إلى تخدي��م المنطقة التي تض��م أكثر من 400 
ألف مواطن س��وري ال يس��تطيعون الوص��ول إلى مركز 
طب��ي ف��ي حال��ة الط��وارئ أو االس��عاف نتيج��ة الوضع 
المت��ردي، والحص��ار والمتقط��ع والتدقي��ق األمني على 

الحواجز المحيطة ملحة جدّا. 
القت فكرة إنش��اء مش��فى التي أعلن عنه��ا مجموعة من 
ش��باب الح��راك الث��وري المبك��ر ف��ي الهام��ة، الكثير من 
االستهجان؛ فكيف لك أن تعلن عن مشفى ال يتمتع بصفات 

المشفى الميداني، بل مشفى علني رفع اسمه عليه؟!
كان أصحاب المبادرة يعولون على العلنية كسبيل لحماية 
المش��روع، وكان��ت المخاطرة كبيرة آنذاك، وس��رعان ما 
ثبتت صح��ة وجهة نظرهم، ولم تتعرض المش��فى ألي 
استهداف مباشر، لكن محمد الشامي أحد كوادر المشروع 

ال يخفي أن الفكرة كانت مجنونة. 

اأمام الق�صف
كان االعتماد األول على الدعم الشعبي الذي سيقف خلف 
المشروع، فالحاجة الكبيرة إلى مركز طبي بين األهالي، 
جعل��ت الحماي��ة تأتي من الداخ��ل، يقول الش��امي: "إنه 
كان من الممكن االس��تمرار في المطالبة بأي إنجاز، لكن 

المشروع استطاع أن يحقق بعض المطالب البسيطة". 
ويؤك��د الش��امي أنه��م ق��رروا أن يضع��وا المش��روع، أي 
المشفى، أمام أعين النظام. يقول: "قررنا أن نقول للنظام 
هذا هو المش��فى، ق��م بقصفه إن اس��تطعت، فإن فعلها 
فس��يضيف جريمة حرب جدي��دة لرصيده، لكنه لم يفعل". 
مع اإلشارة إلى أّن النظام قد قصف كل المشافي الميدانية 

والمراكز الطبية التي أقيمت قبل ذلك في الهامة. 
يع��رِّف القائم��ون عل��ى المجمع المش��روع بأن��ه تنموي 
طبي يقدم خدماته عن طريق عيادات تخصصية بفرعه 
األول، والمش��فى المجه��ز عل��ى م��دار الس��اعة بفرعه 
الثان��ي. وق��د تمكن المش��روع منذ إنش��ائه م��ن تقديم 
العديد من الخدمات للس��كان، والمقيمين المهجرين من 
مناطق دمشق وريفها. وقد تمثلت الفكرة األساسية في 
خلق مجتمع مدني حي وقادر، وبحس��ب تعبير الش��امي: 
"كن��ا نريد االنتقال م��ن الحالة الثوري��ة األولى إلى حالة 
البناء، وهي الخطوة الثانية من العمل". المجمع جزء من 
مؤسسة شام للتنمية االجتماعية، ويرفع القائمون عليه 

شعارًا: "نحن ندير وال نملك". 

انطل��ق المجم��ع بعيادة واحدة، ثمَّ توس��ع ليش��مل عدة 
اختصاص��ات طبية ف��ي مجم��ع العي��ادات، فافتتح مركز 
التوليد، ومركز اإلسعاف والطوارئ الذي يعمل على مدار 

الساعة في كال البلدتين. 

طفل النظام
يعم��ل في المجمع اليوم أكث��ر من 38 طبيبًا يعملون في 
مشافي دمشق أيضًا، وعن هذه االزدواجية بين المكانين 
يقول الش��امي: "بهذه الطريقة تمكنا من حماية الكادر، 
واألطب��اء، والمش��فى، والمرض��ى. نح��ن مث��اًل ال نطلب 
بطاقة ش��خصية م��ن المريض، كل ما يهمن��ا هو الحالة 

اإلنسانية التي تحتاج إلى العالج". 
في 26 ش��باط 2014م، استقبل المش��فى طفاًل جريحًا، 
كان ضابط في قوات النظام يس��تقل س��يارته في بلدة 
قدس��يا وتع��رض إل��ى إطالق ن��ار، قض��ى األب وأصيب 
الطفل، اس��تقبل المش��فى الحالة، وحاول الكادر الطبي 
تقدي��م الع��الج له، لكن��ه توفي أثن��اء العم��ل الجراحي، 
وحافظ ال��كادر على س��المة األم حتى لحظ��ة مغادرتها 
للمنطق��ة، وقد "تب��رع الكادر الطبي بال��دم للطفل أثناء 
العم��ل الجراح��ي، وكان م��ن الممك��ن أن نقايض عليها 

وعلى الطفل، لكننا تصرفنا بإنسانية أواًل". 

على طريق التم�يل الذاتي
يُدع��م المش��روع اليوم بحوال��ي 35 ألف دوالر ش��هريًا، 
يتلقاه المجمع من إحدى المنظمات الدولية، فيما يس��عى 
القائم��ون على المب��ادرة إلى الوصول إل��ى تمويل ذاتي 
كامل، يقول الش��امي: "نحن على هذا الطريق، وفكرتنا 
أن هذا المش��روع هو خدمي بامتياز، ويس��عى إلى دعم 
حي��اة اإلنس��ان أواًل، وال عالقة لنا بأيِّ فصيل عس��كري، 
أو سياس��ي، أو حزبي، ونخطط اليوم للوصل إلى عشرة 
آالف مس��تفيد يومي��ًا". وقدم المجم��ع خدماته ألكثر من 

120 ألف مستفيد منذ تاريخ إطالقه. 
وال يخف��ي الش��امي أن المش��روع يحتاج إل��ى دعم مالي 
أكبر لتأمين معدات وأجهزة ضرورية لسير العمل ويلفت 
النظ��ر إلى نقطة هام��ة في هذا المج��ال: "نحن ال نريد 
تموياًل تش��غيليًا، بل نحتاج إلى تمويل مستدام نصل به 
إلى لحظ��ة نقول فيها للداعم نح��ن ال نحتاجك وال نريد 

منك أي شيء إضافي". 
يخط��ط القائم��ون عل��ى المش��فى وغي��ره من مش��اريع 
مؤسس��ة ش��ام، إقام��ة مش��اريع ف��ي المج��االت التعليمة 
الخاص��ة باألطف��ال، ويقول��ون إنه��م جاه��زون إلط��الق 
المش��روع؛ فالكوادر جاهزة، وكذل��ك القدرة والمخططات، 
إال أنَّ عائق التمويل يقف دون ذلك، وال زلنا بانتظاره، فيما 
تستمر الخشية من جيل غير متعلم قد يظهر في السنوات 

القادمة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه اآلن.

حني "جنت" الهامة واأطلقت م�صفى علنيًا
سوريتنا برس

بل��غ عدد العمليات الجراحية التي أجريت في مجمع الش��ام الطبي في الهامة، 129 عملية خالل العش��رين يومًا 
األولى من ش��هر رمضان بزيادة مقدارها )230 %( عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث كان العدد 56 عماًل 
جراحيًا، وبزيادة مقدارها )196 %( عن عشرين يومًا قبل ذلك، بتكلفة ال تتجاوز 3000 ل. س، ألكبر عمل جراحي.

�صحتك يف رم�صان
من صفحة خبيرة التغذية:
 سهى خوري

بانتهاء ش��هر رمضان يكون جس��م الصائ��م قد اعتاد 
على نم��ط غذائي محدد ف��ي مواعيدَ ثابت��ةٍ مخالفًا 
بذلك النمَط المتبع طوال العام. وقد يكون هذا التغيير 
الج��ذري المفاجئ ف��ي الممارس��ات الغذائية مصحوبًا 
بعدد م��ن العوارض الصحي��ة، مثل التلب��ك المعوي، 
والحموض��ة، واالنتفاخات، واإلس��هال، والتخمة. وفيما 
يل��ي أه��مُّ النصائ��ح الغذائي��ة التي تس��اعدك على 
االنتقال بشكل مريح من مرحلة الصيام إلى اإلفطار:

االهتمام بتناول وجبة فط�ر خفيفة و�صهلة اله�صم
من المهم تعويدُ الجهاز الهضمي بالتدريج على هضم 
الطع��ام في س��اعات الصباح، ألن��ه اعتاد عل��ى الراحة 
التام��ة طوال النهار أثناء الصيام. وذلك بأن تكون وجبة 
الصباح خالية من األغذية الدسمة، ك��� )الحالوة، منتجات 
الحليب كاملة الجس��م، األغذية المقلية، الزبدة، اللحوم 
المصنّعة(. وينصح باس��تهالك خبز مصنوع من حبوب 
كاملة، وتناول أجبان قليلة الدس��م، أو بيضة مسلوقة، 

مع القليل من الخضروات. 

احلد من القه�ة
إنَّ اس��تهالك القهوة مرتبط بزيادة الش��عور بالحرقة 
في المع��دة، وهي إحدى العوارض الصحية الش��ائعة 
ف��ي أول أيام االفط��ار. لذلك ينصح بالحدِّ من ش��رب 
القه��وة، وأال تتع��دَّى، كح��د أقصى، فنجاني��ن يوميًا. 
ومن المهمِّ أيضًا عدم ش��ربها عل��ى معدة خاوية ألن 

هذا يزيد من حموضة المعدة. 

�صرب ال�صاي بدون نعنع
بينما يسهِّل شرب الشاي عملية الهضم، اال أنَّ النعنع 
يس��بب ارتخ��اء في صم��ام المع��دة وزيادة ف��ي إفراز 

عصارتها، ما يزيد من الشعور بالحرقة في المعدة. 

االإكثار من الزجنبيل
تش��ير األبحاث إلى أنَّ الزنجبيل يحوي مركباتٍ خاصًة 
تس��اعد في التخلص م��ن الغازات وحموض��ة المعدة، 
وكذل��ك في زيادة تدف��ق عصارة المرارة، ما يس��اعد 
ف��ي عملية الهض��م. وم��ن الجدير بالذك��ر أنه يمكن 
اس��تهالك الزنجبيل بجميع أشكاله بما في ذلك شربه 

ساخنًا عن طريق غلي جذوره. 

عدم االإفراط يف ال�جبات:
يجد البعض أولى أيام اإلفطار فرصة لإلفراط في تناول 
الطعام، بحجة تعويض الجسم الموادَّ الغذائية التي قد 
فقده��ا فت��رَة الصيام؛ األمر الذي قد ي��ؤدِّي إلى أضرار 
صحي��ة جس��يمة. وهنا ال بد م��ن التروي والت��درُّج بعد 
ش��هر كامٍل من الصوِم من أجل تهيئة الجهاز الهضمي 
تدريجي��ًا للع��ودة إل��ى اس��تقبال الطعام ف��ي المواعيد 
الجديدة. كما ينصح بتقس��يم الغذاء اليومي إلى خمِس 

أو ستِّ وجبات غذائية صغيرة وسهلة الهضم. 

اال�صتمرار با�صتهالك ال�ص�ربات وال�صلطات 
يعتبر استهالك الس��لطات والشوربات من الممارسات 
الغذائي��ة الصحّية التي يج��در المحافظ��ة عليها بعد 
انته��اء الصي��ام، خاصة أنها تس��هّل عملي��ة الهضم 
ف��ي المواعيد الجديدة للطعام، كم��ا ترفع من القيمة 
الغذائي��ة للوجبة لما تحتويه م��ن فيتامينات ومعادن. 

لذلك ينصح بعدم تركها عند انتهاء شهر رمضان.

تناول اللنب الذي يحت�ي على بكترييا حية
إنَّ اس��تهالك البكتيريا المفيدة المتواجدة بتركيز عاٍل 
في أنواع معينة من اللب��ن والتي تدعى "بروبيوتيك" 
يق��وِّي جه��از المناعة، ويس��اعد بش��كل ملحوظ في 
التخلص من الغازات واالنتفاخات، كما يس��هل عملية 
الهضم. وتشير األبحاث إلى أنَّ استهالك هذه البكتيريا 
النافع��ة عن طري��ق الغذاء يزيد من تركي��ز البكتيريا 
المتواجدة بشكل طبيعي في الجهاز الهضمي لإلنسان 

والتي تعمل على تخمير فضالت الغذاء فيه.
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عالء حّي
كان منص��ور قد ارتدى لب��وس المذهول 
أم��ام زعيم جبهة النص��رة، فبدا متفاجئًا 
ب��كل ما ق��ال األمي��ر، ت��اركًا ضيفه على 
غير العادة، مسترساًل إلى أقصى الحدود، 
فيم��ا اكتف��ى بإجاب��ات تلي��ق بمحض��ر 
محقق جنائ��ي مع عب��ود، أجوبة قصيرة 
ال إطال��ة فيه��ا وال داع��ي للتحق��ق منها، 
فيما عينا منصور تراقب الجس��د وتطرح 
األس��ئلة أكثر من لسانه، الذي انتقد فيه 
وضع س��وريا اليوم حزينًا من تقس��يمها 
بين علوي وس��ني، قبل أن يعود ويس��أل 
وأهل��ه، وقريت��ه،  دين��ه،  ع��ن  الضي��ف 

وموقف طائفته. 
لم يم��ت ع��الء الدي��ن األيوب��ي، المذيع 
الس��وري الشهير الذي طالما قدم برنامج 
الش��رطة ف��ي خدم��ة الش��عب، إذ بُعث 
الراحل من جديد، فحين طرح على عبود 
س��ؤاله عن سهيل الحس��ن، أنكر األسير 
لك��نَّ منص��ور ألمح إل��ى وج��ود قرابة، 
ومعرفة، وصلة قوية، ولم يوجه السؤال 
إال بصيغ��ة العالم باإلجاب��ة أو بنكرانها، 
كي يحاجج من لي��س به قوة لدفع التهم 
الت��ي أوله��ا القتل، ويجيب األس��ير بما ال 
يعجب منصور، فيجيبه المقدم، باللهجة 
المصري��ة، بأن��ه يعرف ما يخفيه لس��ان 

عبود. 

ناق�صني االآن
"مش حنقش��ك" قال منصور لعبود وهو 
متك��ئ، يش��وح بي��ده مؤكدًا عل��ى عدم 
االقتن��اع بم��ا يقول األس��ير، ث��مَّ يكرِّر 
الس��ؤال ع��ن موق��ف النظ��ام والطائفة 
والقوات النظامية، يريد بذلك أن يس��مع 
ويس��قطون،  ينه��ارون،  جميع��ًا  أنه��م 
لينتق��ل إلى أن��واع الطي��ارات والقذائف، 
ويس��عى إلى أن يحصل على عنوان كبير 
يصلح ليكون في حصاد المساء على ذات 

القناة، لكن صوت األسير الرقيق خوفًا، ال 
يحقق للمقدم الشهير ما يشتهي. 

يبح��ر منصور في تفاصي��َل من الصعب 
أن يمتلكها، حت��ى ضابط في رتبة عقيد 
في ق��وات النظ��ام: المخ��ازن، وصفقات 
الميليش��يات،  عناص��ر  وع��دد  الس��الح، 
ناهيك عن تحركات الجيش كلها ال تصل 
فيم��ا قبل الثورة إل��ى أيِّ ضابط حتى لو 
أمض��ى ثالثين عام��ًا في الجي��ش، فهو، 
كم��ا كل جيش في العالم، يخفي الكثيرَ 
م��ن معلومات��ه ع��ن غالبية المنتس��بين 
، ومرة  إلي��ه، لكنَّ أحم��د منصور مص��رٌّ
ثاني��ة يظه��ر ع��الء الدي��ن األيوبي على 

شاشة الجزيرة!. 
لم يع��رف منص��ور، وه��ذا طبيع��ي، ما 
ال��ذي يعنيه ضابط األم��ن في أية قطعة 
عس��كرية، وقد اس��تغرق المقدم الكثير 
م��ن الوقت ف��ي تفاصيل المط��ار، ودور 
الضب��اط، قب��ل أن ينك��ر الج��واب ال��ذي 
يس��معه م��ن عب��ود، حي��ن ذاك تش��عر 
ب��ه متحس��رًا عل��ى أنَّ الضي��ف ال يملك 
كل المعلوم��ات الت��ي يريده��ا منص��ور، 
كان يتوق��ع أكث��ر، لكن��ه ُأحب��َط من قلة 
المعلوم��ات، ليته��مَ المُته��مَ بالمناورة 

والمراوغة. 

اأنا النجم
مرر منصور خالل اللقاء، كما في لقائه مع 
زعيم جبهة النصرة، مشاهد من جوالته 
بين الدمار والشظايا، يتجوَّل الرجل بين 
األنق��اض، ش��اردَ الذهن يتأمل الس��ماء 
واألرض، يحم��ل ش��ظية ويق��دِّر وزنها، 
في مش��اهد ال تبرير له��ا إال القول بأني 
هن��ا، وهو قوٌل ال يفيد المش��اهِد، وكان 
من الممكن أن تجول الكاميرا وحدها في 
المش��هد بداًل م��ن تصوير النج��م متأماًل 
ف��ي مكان القصف، لكن ل��مَ ال؟ فليظهِر 
النج��م في اللق��اء أكثرَ تألق��ًا، ولتكتمل 
النجومي��ة، يَمُ��نُّ منص��ورٌ المش��اهدَ 

عالء الدين االأي�بي على اجلزيرة
سوريتنا - عامر محمد

»م��ا إن علمت أنَّ جبهة النصرة قد أس��رت العقيد الطيار علي عبود، حتي س��عيت 
للقائ��ه«. قال هذه العبارة أحمد منصور في حلقة برنامجه »بال حدود« التي قدمها 
م��ن إحدى المناطق الس��ورية.  ولم يخفِ اإلعالمي م��ن جديد، أناه التي تضخمت 
إلى حدٍّ لم يعدْ يليق بإعالميٍّ، س��قط منصور كما س��قط الطيار من السماء إلى 
األرض، لي��س ف��ي أيدي مقاتلين، بل في يد نفس��ه التي لم تع��د تميز بين ذاتها 
وبين ضيفها، وذلك رغم المقدمة المكتوبة والمقروءة التي قالت فيها القناة: »إن 
المقابلة تمت بموافقة »الضيف« األس��ير، وقول منصور: »إنَّ الضيف هو من أصرَّ 

على اللقاء«.

امل�االة تتابع "دنيا"
وتتجاهل "غدًا نلتقي"

جبريل بيراني
تص��رخ أم��ل عرفة في نس��خة 2015م من مسلس��ل دنيا مكررة »ل��ك حاج واهلل 
تعبنا«، فيما تس��مي ش��كران مرتجي »طرفة« وزير الكهرباء ف��ي حكومة النظام 
بنصف اس��مه »خميس« في كلِّ مشهد يُصور فيه انقطاع الكهرباء عن العاصمة، 
وتش��تمه س��ريعًا وتكمل الن��صَّ المركبَ على نج��اح الجزء األول ال��ذي ُأنتج قبل 
خمس��ة عشرة عامًا، النص الذي يريد أن يقول لنا: »إن سقف المعارضة في البالد 
ه��و االحتج��اج على عم��ل الحكومة وعلى فس��اد الن��اس«، بينما ال تس��مي عرفة 
المهجري��ن م��ن مناطق البالد والذين عانوا من ظلم »مس��لحين« بش��كل صريٍح، 
ويظهر الس��وري في العمل الدرامي، بال رأي وال موقف، يفكر بالس��فر عبر البحر، 

ويسرق المساعدات. 
كل هذا يجعل المواالة مرتاحة للعمل، ال ألن موضوعه يناس��ب التوجه »الوطني« 
فق��ط، بل ألن الممثلين المش��اركين فيه »وطنيون« كذل��ك، فمع عرفة ومرتجي، 
أيم��ن رضا، ونزار أبو حجر، ووفاء موصلي، وغادة بش��ور، ووجوهٌ جديدٌة، والعمُل 

يقدم كوميديا خفيفة، بال أية مفارقات ذكية، مع حشو درامي ال قيمة له. 
ُفصِّ��ل دور أيم��ن رضا »مح��روس« ليكون على مق��اس الممثل، فب��دا خارجًا عن 
الس��ياق العام للخادمتين اللتين تتنقالن بين المنازل الدمش��قية، ال دورٌ حقيقيٌّ 
وال قص��ٌة لرضا س��وى ما عوَّد المش��اهد عليه، هو عبارة ع��ن »كاريكتير« خاص 
يصلح ألي مسلس��ل، وأية قصة، ثمَّ يفاجئك النص في الحلقة العاش��رة بأن دنيا 
ربح��ت مبلغًا ماديًا كبي��رًا من اليانصيب، وانتقلت إلى من��زل فاخر، قبل أن تفلس 
من جديد وتعود لعملها األصلي »ش��غالة«، وهنا يس��تفيد رضا من بركة السباحة 
في المنزل ليلقي بنفس��ه فيها أكثر من خمس مرات في خمسة مشاهد، ال لسبب 
درام��ي أو كوميدي واضح، بل فقط الس��تغالل البركة من قب��ل الممثل الذي يبدو 

خالل المشهد بال حوار أو قصة واضحة. 
فيما عرض حتى اآلن من المسلسل، تفلس دنيا ألن شخصًا نافذًا اتهم »محروس« في 
قضية حشيش، فدفعت األسرة مبلغ 12 مليون ليرة سورية إلطالق سراحه، ويتهامس 
الممثلون اس��م الشخصية من دون أي توضيح، لتفسر المواالة وضع الشخصية كيفما 

تشاء، فهو فاسد ونافذ، وعلى األغلب تاجر من تجار الحرب، لكنه ليس من النظام. 
بعي��دًا عن شاش��ات المواالة، يتس��مر عرض مسلس��ل غدًا نلتق��ي، تلعب كاريس 
بش��ار دور »وردة« المهجرة من عين ترما بريف دمش��ق إلى لبنان، لتجد معها في 
السكن الخاص بالالجئين، عبد المنعم عمايري »محمود«، ومكسيم خليل »جابر«، 

وضحى الدبس »أم عبدو«، وزوجها »أبو عبدو« عبد الهادي الصباغ. 
ال يخ��وض المسلس��ل في الحدث اآلني، بل في تلك المش��اهد المنس��ية من حياة 
الس��وريين في ظلِّ الحرب، وق��د زين المخرج رامي حنا الح��وار الذكي والمختصر 
بمش��اهدَ ال كالم فيه��ا، ُقطع��ت فيه��ا  الص��ور المتتالية من دون حاج��ة إلى قول 
كلِّ ش��يء عب��رَ الكالم؛ فالصورة تتحدث منهيًة جمل��ة لتدخل في جملة، وعمليات 
المونتاج سينمائية، مع أصوات خلفية طبيعية، وأداء عاٍل من بشار، التي عمليًا هي 

القصة األضعف في المسلسل، مع أنه من بطولتها. 
أغل��ب الحوارات ال تصلح لعقلي��ة الموالي، فحين يصمت جابر الموالي أمام محمود 
المع��ارض، ويصل الحديث إلى أن البرمي��ل أبلغ من القذيفة، يغير الموالي القناة، 
وحي��ن يش��رح أبو عبدو الخطرَ من الع��ودة إلى حضن النظ��ام، يوافق الجميع في 
ال��كادر، وق��د يغض��ب الموالي، لكن المسلس��ل ف��ي ذات الوقت يظه��ر المعارض 
المثق��ف س��كيرًا تائه��ًا ال طريق له، لكن��ه غير ن��ادم، فيما الموالي جب��اٌن هاربٌ، 

وكالهما يتقاسمان الفقر والحاجة والغربة. 
ورغم أنهما ليس��ا بطلي العمل إال أنَّ الصباغ والدبس، يلعبان، ربّما، أهمَّ دورين 
ف��ي حياتهما الفنية. الزوج��ان القديمان، ينفصالن بعد أن تكتش��ف أمُّ عبدو أنها 
أخط��أت حين تزوجت برجل أحبته قبل ثالثين عام��ًا، فيما يقرر الزوج نقل العائلة 

إلى الرَّقة بعد أن يئس من الوصول إلى أوروبا. 
في ذات العمل يلعب »فادي صبيح« دورًا يشبهه موقفه السياسي، وهو مقاتل مع النظام، ثم 
تكشف الحلقات أنه شبيح، وسارقٌ وقاتل، وتخطط زوجته الحالية لقتله معتمدة على محمد 
حداقي الذي يعلب دورًا مميزًا بال أي حوار، مع كثير من اإليماء واألداء العالي بجسده ووجهه.

بأنه لفَّ الكرَة األرضية كي يحصل على 
اللقاء، تعبٌ هذه الدنيا يا منصور!. 

ل� ول� 
ل��و كان لمنصور أن يفعل ش��يئًا في هذا 
اللقاء، فهو إما تحوله إلى ناش��ط سوري 
وج��د نفس��ه إعالميّ��ًا في زم��ن الثورة، 
أو محقق��ًا ف��ي ف��رع مخاب��رات س��وري 
يجم��ع معلوم��ات ال قيمة لها ول��ن تفيد 
أحدًا،  وتصب لحظ��ة اإلذالل التي حصل 
عليه��ا منص��ور بس��هولة ف��ي مصلحة 
النظ��ام فق��ط وفما يحتاجه ف��ي إعالمه 
كي يح��رض من جديد بين الس��وريين، 
ويعّد اللقاء برمته مادة ممتازة ليسوقها 

أن��ه ضحي��ة "تكفيري��ن  النظ��ام عل��ى 
وإرهابيين". 

كنت ستكون مفيدًا أكثر لو استمعت إليه 
أكثر، ل��و ناقش��ته فعاًل في السياس��ية، 
لو س��محت له أن يداف��ع عن وجهة نظره 
بحري��ة كامل��ة، م��ا حججه السياس��ية؟، 
ال ن��وع طائرت��ه، أو لم��اذا يس��تمر ف��ي 
الطيران وقص��ف المدن والقرى بحجرها 
وبش��رها، أو ما يشعر حين القصف، ماذا 
س��يقول لك عما يش��عر به؟ لو تركت له 
وللس��وريين أن يس��معوا بعضًا مما في 
رأس��ه، لكنت مفيدًا أكث��ر وإعالميًا أكثر، 
لكن��ك غص��ت معه فيم��ا ال يعل��م، ولن 

يعلم وال يستطيع قوله لو كان يعلم. 
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ال ترمي الواليات المتحدة، كدولة عظمى و فاعلة كّتا

أساسية في منطقة الشرق األوسط، النرْدَ وال  
تتوسل  ربها قبل أن ترسم سياساتها حول العالم؛ 

ضمانًا لمصالحها القومية واالقتصادية ومصالح 
حلفائها وعلى رأسهم إسرائيل. وهي ذاتها ال 

تصل، كدولة مؤسسات، إلى حدود إسقاط دولة أو 
تحويلها إلى دولة فاشلة إال في حالة دولة مستعدة، 
ومؤهلة موضوعيًا وذاتيًا لهذا التحول ويعدُّ العراق 

النموذج األكثر استعدادًا لسقوطه كدولة أساسية 
في المنطقة بعد حكم استبدادي دموي لحزب 

البعث بقيادة صدام حسين وانقسامه عمليًا إلى 
ثالثة أجزاء متنافرة، ومتقاتلة بعد تدخل أمريكي 
عسكري مباشر. فهو، إًذا، النموذج األمثل لإلدارات 

االمريكية المتعاقبة في السيطرة على العراق 
ومقدراته الهائلة و مستقبله لعقود طويلة. 

في الحالة السورية ظهرت خشية الواليات المتحدة 
االمريكية من انهيار النظام األسدي يومَ لوحت 

فقط بالضربة التأديبية إثر مجزرة الكيماوي 
بالغوطة، كخشية حقيقية، خشية دولة عظمى لها 
حساباتها الدقيقة في التعامل مع األزمات الدولية، 

وذلك لألسباب التالية:
1 - أمريكا هي الدولة األكثر معرفة بنظام األسد، 

بعد بريطانيا، و بطبيعته و مراكز القوى فيه 
وتملك حقيقة أن النظام هو األكثر تعاونًا مع 

أجهزتها االستخباراتية كنظام خدماتي مصلحي 
يتعاون من الجميع، ويساوم الجميع من أجل 

مصالحه، وكنظام عائلي همه البقاُء على رأس 
السلطة في سورية بأيِّ ثمن.

2 - اإلدارة األمريكية تأخذ في حساباتها أن انهيار 
الدولة السورية ككيان، قد يُخلُّ بتوازن القوى 

اإلقليمية ما يفقدها صمام أمان سياساتها في الشرق 
األوسط، حيث تنظر بعين القلق إلى حالة االنصهار 

التام الذي أقامه حافظ األسد بين سلطته االمنية 
البوليسية، وبين مؤسسات الدولة السورية على مدى 

عقود من حكمه، وأنَّ انهيارًا في السلطة يعني انهيارًا 
في مؤسسات الدولة وانفراط عقد سورية.

3 - الواليات المتحدة و الدول الغربية لديها 
تصورات ودراسات معمقة عن الطبيعة 

الديموغرافية لسكان سورية والمنطقة ككل، وعن 
األزمات التاريخية التراكمية في نفوس وضمائر 

السوريين: أزمات دينية، وطائفية، ومذهبية، 
وإثنية. وتبقى مجتمعات هذه المنطقة، رغم 

حالة القبول المتبادلة بينها، دون حالة مصارحة 
ومصالحة حقيقية، بمعنى أنَّ هذه المنطقة تعيش 
حاالت عنفية، وفوضوية، وهي جاهزة  ألن تستعيد 

إرثها الدموي اإلقصائي لفرض حالة أكثرية ال 
سياسية في أضيق حاالتها.

4 - التجارب العسكرية للواليات المتحدة في 
المنطقة، واقتناعها بنتائج حروبها في أفغانستان، 

والعراق كنماذج يمكن تعميمها على باقي دول 
المنطقة كدول محاصصات طائفية المركزية 

تحكمها حكومات هشة 
مرتهنة، تصل للسلطة 

نتيجة اتفاقيات دولية 
وإقليمية، وتكون فيها 
الميليشيات المجتمعية 

أقوى من الجيوش الوطنية 
الضعيفة، والمرتهنة أصاًل، 
ما يجعل هذه البلدان هدفًا 

استراتيجيًا ألمريكا.
5 - تعدُّ التنظيمات 

المتطرفة القاعدية منها 
وغير القاعدية، والتي خرجت للعلن في سورية 
والعراق، ورغم تعقيد األسباب والتدخالت التي 

أنتجت أو ساهمت في ظهورها، مصلحًة وحجًة دوليًة 
لتدخل الدول سياسيًا، وعسكريًا، واستخباراتيًا في 
سورية اآلن، ومستقباًل، طالما أن هذه التنظيمات 

تؤدي أدوارها بدقة وتفانٍ. بالقضاء على تسونامي 
الثورات، ومطالب الحرية والديمقراطية، وفي 

تفريغ األرض من سكانها، وتغييرها ديموغرافيًا 
لتصبح جزرًا طائفية، ومذهبية، وقومية يربط بينها 

الكراهية والتعصب والدم.
قد تجد الواليات المتحدة أنَّ سورية أصبحت جاهزة 

أو على نار الجهوزية إلسقاطها كدولة، ويأتي 
في هذا السياق التصريحُ الفظُّ لرئيس جهاِز 
االستخبارات االمريكي السابق مايكل هايدن، 
بأنه لم يعد هناك دول اسمها العراق وسورية 

في المنطقة، إال أنَّ حسابات اإلدارة األمريكية قد 
ال تنطبق مع حساباتها في سورية، ألنَّ سورية، 

وبكل بساطة، ثارت بمعظمها ضدَّ نظامها 
االستبدادي، والهمجي، وكلِّ قيم وأهداف الثورة 

في الحرية، والتحرُّر، والكرامة، والعدالة التي 
لم تذهب أدراج رياح العنف والتطرف، والدماء، 

والرايات السوداء، والبيضاء، والصفراء.
إن بقاء ثنائية النظام األسدي وتنظيمات القاعدة 

بمختلف فصائلها، تبقى مصلحة أمريكية حتى 
تنكسرَ الثورة، أو حتى يرضى السوريون بدولة 

محاصصات بديلة فاشلة مستنسخة عن دولة 
العراق  وتبقى أمام السوريين من كل االنتماءات، 

ثوارًا ومعادين للثورة، فرصةٌ وحيدة إلسقاط 
هذه الثنائية من خالل التمسك  بهدف واحد هو 
دولة للجميع، دولُة المواطنة، ولكن بشرط الزم 

هو إسقاط األسد، ومحاكمة كلِّ رموز اإلرهاب 
التي مارسها النظام األسدي منذ عهد الطاغية 

حافظ األسد لالنتقال للشرط الكافي بإسقاط كل 
تنظيمات التطرف. 

نعم، كل سوري معنيٌّ ومسؤول أمام ضميره، 
وأمام وطنه المنهك، وأمام مستقبله، ومستقبل 
أطفاله كي يطيح بأحالٍم وغاياتٍ حقيقية تتمثل 

في مسح اسم سورية من خارطة العالم.
فمتى نبدأ؟؟؟!!!

كاتب سوري، مقيم في كندا

فمتى نبداأ اأيها ال�ص�ري؟
لم يتجسّد مفهوم المواطنة قطُّ في 

سوريا، حتى قبل أن يتطوَّر ليأخذ 
شكاًل واضحًا في المجتمع ال قبل 

االنتداب الفرنسي وال بعده، والمواطن 
في سوريا كان يتبع نوعًا غريزيًا 

محددًا في الشعور بالوطن الذي يعيش 
ويُعاش ألجله. كما أنَّ تعدّد القوميات 

واألديان والطوائف في سوريا جعل 
منه مجتمعا يتقبّل فيه أيُّ إنسان 
اآلخرَ دون أخذ التمايز العرقي، أو 

الديني، أو الطائفي بعين االعتبار. 
بدأت األمور تأخذ منحى فتنوي، حين اعتلت الشعارات 
القومية المرافقة الستالم حزب البعث المشهد العام 

لجمهوريةٍ كانت قد عاشت لتوّها تجربة ديمقراطية، سيما 
ون أنفسهم  من المنّظرين لفكر  من أشخاص كانوا يعدُّ

الحزب، وهم في األصل من األقّليات، فغدا المجتمع مرهونًا 
بمزاجية هؤالء، وابتعد معه المواطن تدريجيًا نحو االنغالق 

على قوميته، أو دينه، أو طائفته، لم يكن يهمّ أحدًا ممن 
كانوا في سدة الحكم والقائمين على المؤسسات الحكومية 

االلتفاتُ إلى المواطن، ومخاطبته في إطار الحقوق 
والواجبات، الحتضانه في وطن يكون مستعدًّا لتقديم ما 

لديه في خدمة الحيّز الجغرافي الذي يعيش فيه، بعيدًا عن 
الشعارات التي كانت تخدر النفوس المبدعة. 

اإلشكاليات التي ظهرت مؤخرًا، والتي بدا واضحًا مدى حالة 
التأزم العقلي لدى غالبية )المثقفين السوريين(، وهو أمرٌ 
متوّقع، نتيجة عدم معرفة السوريين بعضهم البعض من 

جهة، ووجود الذوات المتطفلة التي آثرت أن تغلو في خطاب 
الكراهية، والتحريض على العنف على أساٍس قومي أو ديني 

أو طائفي.
عدم إدراك الواقع وعدم القدرة على تحليل المشهد الراهن 

قبل المستقبلي تسبّب في إدخال المجتمع السوري ضمن 
إطارات ضيّقة، ما دفع بمكوّنات هذا المجتمع إلى االبتعاد 

عن ما كل يمت بسوريا، واقتصروا فقط على الحفاظ على 
كياناتهم، لذا كان مفهوم المواطنة ضحية مرة أخرى، في 

ظروفٍ تعدّ من المراحل األكثر حاجة إلى مثل هكذا مفهوم. 
بات الكثير من المحسوبين على النخبة السورية في الثقافة 

والمعارضة إرهابيين بفعل أفكارهم التحريضية، وبّث 
سموم عقولهم المتعفنة في جسد وطٍن لم يسلم من أقدام 

أبنائه الثقيلة، وهي تدعس عليه. بعد عدم تفوّق تلك 
النخبة على ذواتهم المنافقة، والتي كانت في أفضل مراحلها 

إنعاشا في عهد األسدين )األب واالبن( بادرت إلى ترويض 
نفسها على مقاس ما يؤمّن ديمومتها في قالب جديد، رغم 
التمايز الواضح مثل الشمس بين القالب وما يحتويه. أصبح 

كلٌّ يتحدث وكأنه أبٌ لكّل السوريين، ويفاوض باسمهم، 
ويهدد اآلخرين )داخليًا وخارجيًا( باسمهم، ويحضر المؤتمرات 

باسمهم، ويأكل أشهى المأكوالت باسمهم أيضا، وينام في 
أفخم الفنادق باسمهم، ويتقاضى راتبا زهيدا باسمهم!، ثم 
يحارب كالطغاة على صفحات التواصل االجتماعي باسمهم، 

وقبل أن ينام ربما يتذّكر أو على األغلب ال يتذكر ما حّل 
بالسوريين، وفي كل يوم يكون الدم والخراب والتشرّد 

وحده من نصيب السوريين الذين ينادى باسمهم. 
من يبني وطنا يبنيه للجميع، دون أن ينتابه فجأة أّن لديه 

رغبة جامحة في الخراب، كان حريّا بكل العاملين في 
الشأن العام، من كتّاب، وصحفيين، وإعالميين، وحقوقيين، 

وفنانين، وناشطين أن يتغّلبوا على الصراعات التي زُِرعت 
في داخلهم، وباتت، اليومَ، تُشّكل بؤرة للتوتر على صعيد 

بنية المجتمع السوري، لكن على العكس من ذلك؛ فقد 
كان للتطرف الفكريّ بالنسبة لغالبيتهم الغلبة في ميزان 

الوطن الذي يصبغونه بألوانهم القاتمة، ولم يتركوا مساحة 
لبصيص من األمل، حتى أضحى العيش مع أمثال أولئك في 
خانة المستحيالت؛ إذ إنّهم قطعوا الطريق أمام كّل الروابط 
التي البدّ من تفعليها، والعمل على إصالح المجتمع المنهك 

من أفعال كانت المسبب الرئيسَ في خلق الفتن والصراعات 
بين كل مكونات المجتمع السوري. 

رويدًا تخفتُ األصوات العاقلة، والتي تحاول جاهدة أن يتسع 
الوطن لجميع مواطنيها، أمام األصوات المسعورة والتي 

تحاول جاهدة أن تلغي مساحة الوطن الشاسعة في نفوس 
مواطنيه، وقالئٌل هم الذين يسعون إلى تأصيل المفاهيم 

التي تحفظ المجتمع والوطن من الويالت التي تحيُط به من 
كل حدب وصوب. 

صحفي سوري، مقيم في القامشلي

معرفة االآخر واجب وطني

خوشمان قادو  خالد قنوت 
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خالل الفترة القصيرة الماضية التي قضيتها في 
فرنسا، قابلت العديد من أفراد الجالية العربية 

والمسلمة، باإلضافة إلى سوريين وفرنسيين، وكان 
محور الحديث هو الثورَة. 

مالحظات عديدة أمكنني الخروج منها بعد هذه 
اللقاءات، تتعلق بانطباعات الناس هنا عن الثورة 

وصيرورتها، وقبل ذلك مسارها أيضًا، وكلها تستدعي 
االهتمام كما أعتقد. 

يمكن القول إنَّ االنطباع العام الذي يسود في عقول 
كثير من األشخاص، وخاصة بين غير السوريين، هو 

أن ما يجري في سورية اليوم حرب أهلية، أو حرب 
طائفية، بين النظام كممثل لألقليات من جهة، وبين 

داعش كممثل عن السنة! 
أما بالنسبة للسوريين، فهم كما السوريون في كل 

مكان، منقسمون بين مؤيد للثورة ومؤيد للنظام، وإن 
كانت لقاءاتي في أكثرها كانت مع المؤيدين للثورة، 

إال أنَّ هؤالء أيضًا باتت رؤيتهم متفاوتة فيما آلت 
إليه الثورة اليوم، وهذا ينطبق على كل من الجالية 

القديمة والوافدين الجدد. 
وبالطبع فإن مؤيدي النظام باقون على ما هم عليه 

منذ البداية، وهؤالء أفضل ما يمكن فعله معهم، 
هو االستمرار في إسقاطهم من الحسابات، بعد أن 
أسقطوا إنسانيتهم واألخالق، بينما يمكن المجادلة 

في رؤية المؤيدين للثورة أو رؤاهم، بعد أربع سنوات 
ونصف حملت الكثير من التقلبات. 

ما زال هؤالء، ورغم اختالف آرائهم وتباين انطباعاتهم 
وتعدُّد توجهاتهم، مستعدين لفعل كل ما يمكنهم 

فعله من أجل تقديم الدعم المادي والمعنوي للثورة، 
وإلخوتهم السوريين في الداخل، إال أنهم يفتقرون إلى 

التنظيم والمؤسسات الحاضنة لهم. 
ويشعر هؤالء بمسؤولية كبيرة تجاه الثورة ومعاناة 

أهلهم في الداخل وفي المخيمات، وبغض النظر عن 
تعاطفهم مع هذا التيار السياسي أو ذاك، أو نفورهم 

من كل هذه التيارات بالمجمل، فإنهم يمتلكون من 
الطاقة واإلرادة ما يكفي إلنتاج الكثير مما يفيد. 

هناك جانب آخر ال يقل أهمية عن افتقادهم إلى 
التنظيم، ويمكن أن تؤدي معالجته إلى تحقيق فائدة 

كبيرة ومباشرة للثورة والسوريين في الداخل. ويمكن 
توصيف هذه الحالة وفق اآلتي:

يشعر الكثير من السوريين في الخارج بأنهم منبوذون 
من إخوتهم في الداخل أو في دول الجوار، وأنَّ هناك 

شعورًا عام بازدرائهم إلى حدِّ تخوينهم، خاصة 
بالنسبة لمن غادر البالد خالل السنوات األخيرة، حتى 
إنهم أصبحوا ال يجرؤون على الحديث والمشاركة في 

الشأن السوري والثورة!
والحقيقة أنَّ مثل هذه الرؤية موجودة لدى قسم من 

السوريين تجاه كلِّ من حط به الرحال في الغرب، 
وهي نظرة مثبطة، بل مدمِّرة بال شك. لكن يبدو أنَّ 

ثمة مبالغة في درجة الحساسية هذه، وعلى السوريين 

المؤيدين للثورة في كل دول العالم، أن يدركوا أن 
القسم األكبر من أهلهم المحاصرين والمهددين 

في الداخل، أو المضيق عليهم في دول الجوار، ليس 
لديهم هذا االنطباع، وأن ما ينشر على )الفيس بوك(، 

ال يمثل الرأي العام الجمعي. 
يمكن معالجة هذه المشكلة، حسب رأيي، من خالل 

االنفتاح على الجاليات السورية في مختلف دول 
العالم، ومنحهم اهتمامًا إعالميًا أكبر، يشعرهم بقيمة 
دورهم، والحاجة إلى جهدهم في معركة الثورة، وعدم 

ترك الفضاء في مواقع التواصل واإلعالم، لصوت 
إقصائهم وإسقاطهم من معادلة الثورة. وهو صوت 
أصبح ديدن البعض ألسباب موضوعية أحيانًا، وغير 

منطقية في أغلب األحيان. 
إعالميًا نحن بحاجة إلى منح المهاجرين السوريين، 

وخاصة المهاجرين بعد الثورة، مساحاتٍ وأوقاتًا أوسع 
في اإلعالم، كما نحتاج إلى االنتقال من مجرد التركيز 

على النجاحات الخاصة التي يحققها أفراد منهم، 
إلى تغطية جهودهم ونشاطاتهم التي يقومون بها 

لدعم الثورة وأهل الداخل، وبشكل يشجع من يقوم 
بهذا األنشطة على بذل المزيد، ويدفع لتوسيع قاعدة 

المشاركة فيها. 
أما فيما يتعلق بالجاليات العربية واإلسالمية، وكذلك 
المجتمعات الغربية، فأعتقد أن المعركة هنا إعالمية 

خالصة، وهي معركة ال تتحمُل الثورُة وإعالمها فقط، 
رغم كل شيء، مسؤوليَة خسارتها خالل العامين 

الماضيين، لكن ال يجب االستسالم إلى نتائجها هذه 
بطبيعة الحال. 

لقد ساهم اإلعالم العربي والدولي في تكريس صورة 
نمطية عن الثورة السورية، خاصة منذ ظهور داعش، 

والترويِج للحرب األهلية أو الطائفية، بين هذا التنظيم 
والنظام، بينما أسقط اإلعالم بشكل ملحوظ كل قوى 

الثورة األخرى ووجوهَها، ولم يعد يمنحها المساحة 
والفرصة المستحقة للظهور. 

أضف إلى ذلك الرغبة التبريرية للمجتمعات العربية 
واإلسالمية، وكذلك المجتمعات الغربية، في التغطية 

على تقصيرها، حتى على مستوى األفراد والمؤسسات 
الحقوقية، في الوقوف إلى جانب الثورة ودعمها. وقد 

لجأ هؤالء إلى  هذه الصورة النمطية التي يحاول 
اإلعالم تكريسها؛ فذلك أسهل ما يمكن أن يفعلوه 

للتهرب من تقصيرهم. 
بل إن المدهش أن هناك من العرب، خاصة أبناء 

المغرب العربي بكل دوله لألسف، من يلوم السوريين 
بسبب ثورتهم، وينتشر أكثر فأكثر بينهم من ينظر 

إليها على أنها مؤامرة على نظام قومي عروبي ممانع، 
هدفها تدمير سوريا وتحقيق مصالح إسرائيل!

في كثير من األحيان يكون الموقف مستفزًا، خاصة 
إذا ما بلغ ببعض أصحاب هذا التوجه إعالن تأييدهم 
للقصف العشوائي، وتدمير المدن، وارتكاب المجازر، 
وتهجير الناس، على اعتبار أنَّ هذا هو»الحل الوحيد 

للقضاء على اإلرهاب والمؤامرة 
على سوريا المقاومة«!

ال يكفي هنا الرد المباشر من 
قبل السوريين المتواجدين هنا 

على هؤالء، على أهمية ذلك 
وفائدته أحيانًا، إال أنَّ المطلوب 

هو تحرُّكٌ إعالميٌّ واسعٌ 
ومنظمٌ، وباللغات األساسية 

الثالثة: )اإلنكليزية والفرنسية 
باإلضافة إلى العربية(، ويستمر 

هذا التحرُّكُ في توضيح 
الحقيقة، ويستعيد حضور الثورة، وقواها، ومبادئها، 

وقيمها، وتضحياتها. 
قد ينظر البعض إلى هذه المعركة على أنها بال طائل 

أو فائدة، ويرى أنَّ من لم يقف مع الثورة حتى اليوم 
فلن يقف معها أبدًا، وأن من يريد أن يقدم للثورة 
ال يحتاج لما يدفعه إلى ذلك أكثر من هذه الدماء 

والتضحيات.. 
هذا الرأي يمكن تفهمه من باب األلم والقهر والشعور 

باإلحباط فعاًل، إال أنه في جانب منه استسالمي، يخدم 
تمامًا من أراد إطالة عمر الثورة وعمل على ذلك كي 

تصل إلى هذه النقطة؛ النقطة التي سبق أْن تمَّ 
إدخال الصومال فيها من قبل، حين أطال المستفيدون 

من الحرب هناك عمر الصراع في هذا البلد، حتى 
أصبحت أخباره ال تعني العالم بشيء!

صحفي سوري، مقيم في باريس

معركة تكري�س الث�رة

االقتيات على امل�ت
هاني أحمد

 تراكض��ت الثوان��ي وبعده��ا ل��م يح��دث ش��يء، بعي��د 
انقضاض طائرة حربية على أحد مباني مدينة عين ترما 
في الغوطة الش��رقية، حينها هلع الجميع إلى الس��طح، 
وكان��وا يتدافعون فيما بينهم، وبس��رعة خيالية وصلت 
امرأة شابة، وأغلقت باب السطح خلفها، وقالت للطوفان 
البش��ري الذي كان خلفها، وهي تلهث وقد شحب وجهها: 

إنه سقط فوق منزلي إنه لي وألوالدي الجياع. 
أحده��م كان حذقًا فقال لها: افتح��ي الباب لقد صعدنا 
بس��رعة كي نطمئن عليكم ونعاين األض��رار فقالت: 
ش��كرًا نحن بخي��ر واآلن يص��ل زوج��ي. الحمد هلل لم 
ينفج��ر، بدت جارتها من خلف قضبان الباب أنها تحاول 
أن تقيس حجم��ه، وتقدِّر وزنه، وتتمت��م بأرقام. وما 
إن ب��دأ يعلو صوتها حت��ى قاطعتها وقال��ت لها: كفى! 
إنه صغي��ر ال تبالغي، لن تدفع لنا أفض��ُل كتيبة أكثرَ 
من خمس��ين ألف��ًا ثمنًا له، وأن��ت أدرى بحالن��ا، هكذا 
يقتات أهال��ي الغوطة المحاصرة عل��ى الموت من بيع 
مخّلف��ات القصف، والصورايخ التي لم تنفجر، فس��عر 
الص��اروخ يح��دِّده حجم��ه، ووزن��ه، ونوعي��ة الم��ادة 
المتفجرة المس��تخدمة في صنعه، سواٌء أكانت سمادًا 
محليًا أم مس��توردًا، فالس��ماد المحلي سعره منخفض 
على عكس المستورد حيث تستخدم كتائب المعارضة 
المس��لحة ه��ذه الم��واد ف��ي إع��ادة تصني��ع القذائف 
والصوراي��خ المحلية الصن��ع، والبدائية لمواجهة قوات 

النظام. 
هذه هي ح��ال الغوطة بعد أربع س��نوات من الحصار، 
والجوع، والصمود، والمعان��اة. والغوطة هي مجموعة 
بلدات تش��كل هالاًل حول العاصمة دمش��ق وبواباتها، 
وفيها ُأولى وَأكبر المدن الثائرة جغرافيًا وبشريًا، لذلك 
كان االنتقام منها كبيرًا، وبالوسائل كافة؛ من السالح 
الكيميائ��يِّ إل��ى الج��وع والحص��ار، وتقس��م الغوطة 
إلى قس��مين ش��رقية، وم��ن أبرز مدنه��ا: دوما، وعين 
ترم��ا، وكفربطنا، وس��قبا، وغربية، وم��ن أبرز مدنها: 
المعضمية، وداري��ا، ويعيش فيها حوالي نصف مليون 
ش��خص على ما تنبته األرض من حشائش، وأعشاب، 
ومزروع��ات، وعلى ما تجود به الس��ماء بس��بب حصار 
النظام لها، ومنعه عنها ال��دواء، والماء، والغذاء، وهي 
أبس��ط مقوِّمات الحياة البشرية في ظلِّ صمت دولي، 

وعجز عربي على تقديم يد العون.

عقيل حسين 

رسوم على جدران حي الوعر في حمص | عدسة شاب حمصي
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منظمات المجتمع المدني في سوريا

هذه الصفحة بالتعاون مع كلنا مواطنون - إعداد المحامي فارس حسّان

"غص��ن زيت��ون": تجمّع مدنيّ إنس��انيّ يُعن��ى بتلبية 
حاجات المجتمع السّ��وري بكافة فئاته، س��عيًا للنهوض 
ب��ه، والتخفيف م��ن معاناة أهل��ه، ووصواًل إل��ى مجتمٍع 
مدني متماس��ك، وقد أسس��ه عدد من الشباب المؤمنين 
بأهمي��ة العم��ل المدني ع��ام 2012 م ف��ي مدينة درعا 
مهدِ الثورة الس��ورية، حيث قامت مجموعة من الش��باب 
الجامعي بجمع تبرعات بس��يطة من أجل القيام بحمالت 
تس��اعد األطفال في الداخل الس��وري لمتابعة تعليمهم، 
وفتح المجال لهم ليكونوا بعيدين عن أجواء الحرب التي 

يعيشونها. 
ب��دأ التجمع عمل��ه بمجموعة من النش��اطات والفعاليات، 
منه��ا “غرفت��ي صفي” و”خلقن��ا لنعيش” و”ج��اي عبالي 
ألعب” و”ارس��م” و“أمل جديد بضحكة عيد” و“ال تنسونا” 
و“الشتوية بلشت”، إضافة إلى المشاركة في المظاهرات، 

ورفع الالفتات التي تتناسب مع وعيهم. 
 ينش��ط التجمع في مجاالت التعليم واألطفال واليافعين 
والدعم النفس��ي والمش��اريع اإلغاثية والتنموية، وهذه 
النش��اطات تش��مل معظم مدن وبل��دات محافظة درعا، 
مثل صي��دا، اليادودة، تس��يل، طفس، الطيب��ة، الجيزة، 
غصم، نصيب، الش��جرة، العجم��ي، أم المياذن، النعيمة، 
انخل، جاسم، درعا البلد، حي طريق السد، ومخيم درعا، 

ويضم ثالث قطاعات هي:
قط��اع األطفال: يح��وي هذا القط��اع تس��عة دور رعاية 
أو م��دارس موزع��ة على ق��رى درع��ا، والقنيطرة. وهي 
تعمل على اس��تمرار العملية التعليمي��ة ألكثر من ثالثة 
آالف طف��ل موزعي��ن على الصف��وف الدراس��ية األولى، 

إضافة إلى مركز الدعم النفس��ي الذي يستقبل األطفال 
األكث��ر حاجًة في إطار برامج الدعم النفس��ي على أيدي 

مختصين. 
كما يضم التجمع حافلة الزيتون للتعليم والترفيه، وهي 
عبارة عن حافلة تم تحويلها إلى غرفة تعليمية وترفيهية، 
وتم تزويدها بالعديد من الوسائل اإللكترونية من جهاز 
عرض وكمبيوتر محمول وغير ذلك، وتقوم بالتنقل في 

المناطق التي ال تغطيها شبكة المدارس والدور. 
قطاع اليافعين: يس��تهدف هذا القطاع 300 شاب وشابة 
م��ن الفئة العمري��ة " 12 – 17 " من خ��الل مركز ثقافي 
في محافظة القنيطرة يقدم دورات في اللغات والتقانة، 
إضاف��ًة إل��ى دورات تعلي��م الخياطة والنس��يج والزراعة 

وغيرها. 
قط��اع المش��اريع التنموي��ة: ويضم مزرعتين؛ مس��احة 
كل واح��دة منهما 25 دونمًا، زرعت بعدد من الخضراوات 

والبقوليات التي توزع على المناطق المنكوبة القريبة. 
تعرض تجمع "غصن زيتون" الفاعل في الداخل السوري 
إلى نكس��اتٍ عديدة لعل أبرزها استش��هاد أحد األعضاء 
المؤسس��ين "عمر الناطور"، مع توقف المشروع لبضعة 
أش��هر. لكنَّ هذه المحن لم تزد الفريق إال إصرارًا؛ حيث 
عادت النشاطات بش��كٍل أوسع في آب عام 2013م، وهو 
اليوم بصدد افتتاح مكتب جديد في بيروت لدعم وتمويل 

نشاطات الداخل السوري. 

جتمع غ�صن زيت�ن
�صبان و�صابات من اأجل 

االن�صان
https://www.facebook.com/
Combineolivebranch

القان�ن الدويل 
االإن�صاين والقان�ن 

الدويل حلق�ق االن�صان
سوريتنا - فارس حسان

غالبًا ما يتمُّ الخلط بين القانون الدولي اإلنساني 
والقانون الدولي لحقوق االنس��ان، وعلى الرغم 
م��ن التداخل بين المصطلحي��ن، بوصفهما فرعًا 
من فروع القانون الدولي العام، إال أنَّ االختالفات 
بينهم��ا كبيرة؛ فالقان��ون الدولي اإلنس��اني هو 
مجموعة العه��ود والمواثيق الت��ي تهدف لحماية 
االشخاص المتضررين في حال نزاع مسلح، كما 
ته��دف إلى حماية األموال التي ليس��ت لها عالقة 

مباشرة للعمليات العسكرية. 
وقد عرفته اللجن��ة الدولية للصليب األحمر بأنه: 
»مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى 
معاهدات أو أع��راف، والمخصصة بالتحديد لحل 
المش��اكل ذات الصفة اإلنسانية الناجمة مباشرة 
عن المنازعات المس��لحة الدولية أو غير الدولية، 
والتي تحدُّ، العتبارات إنس��انية، من حق أطراف 
النزاع في اللجوء إلى ما يختارونه من أساليب، أو 

وسائل للقتال، وتحمي األشخاص والممتلكات«.
النط��اق  أنَّ  التعري��ف،  خ��الل  م��ن  يتض��ح، 
الموضوعي للقانون الدولي اإلنساني هو حماية 
األش��خاص، واألموال، واألعي��ان، واألماكن التي 
ليس��ت لها عالقة مباش��رة بالعمليات العسكرية، 
مثل: الممتلكات الثقافية، وجميع األعيان المدنية 
األخرى، إضافًة إلى المنش��آت الطبية العسكرية، 
وسيارات اإلسعاف، أثناء النزاعات المسلحة وهذا 

نطاقه الزمني. 
أم��ا القان��ون الدول��ي لحق��وق اإلنس��ان أو م��ا 
يع��رف بالش��رعية الدولية لحقوق اإلنس��ان فهو 
مك��وَّن من اإلع��الن العالم��ي لحقوق اإلنس��ان 
بالحق��وق  الخ��اص  الدول��ي  والعه��د  )1948م(، 
المدني��ة والسياس��ية، والعه��د الدول��ي الخ��اص 
بالحق��وق االقتصادي��ة واالجتماعي��ة )1966م(، 
والبروتوكولين الملحقين. وهو يش��مل القواعد 
الت��ي ته��دف إل��ى حماي��ة اإلنس��ان كون��ه كائنًا 
بشريًا، وهذه الحقوق ال يتم اكتسابها أو وراثتها 
مث��اًل؛ إنَّها حقوق ثابتة ال يجوز ألي فرد أن يجرد 
منها أو يتنازل عنها وتنقسم إلى ثالثة فئات: أواًل 
- الحق��وق المدنية والسياس��ية. ثاني��ًا - الحقوق 
االقتصادية واالجتماعي��ة. ثالثًا - الحقوق البيئية 

والثقافية واإلنمائية. 
يكم��ل المصطلحان، رغم تمايزهم��ا، بعضهما، 
حي��ث يس��عى كلٌّ م��ن القانوني��ن إل��ى حماي��ة 
األفراد من األعمال التعس��فية، واإلساءة وأشكال 
االعتداء على الحقوق البشرية؛ فحقوق اإلنسان 
مالزم��ة للطبيع��ة البش��رية، وتحم��ي الفرد في 
كل األوق��ات: أوقاتِ النزاعات المس��لحة، وأوقات 
الس��لم. أم��ا القان��ون الدولي اإلنس��اني فيطبق 
في حاالت النزاعات المسلحة فقط. ومن ثم فإن 
قانون حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني 
يطبق��ان بطريق��ة متكامل��ة ف��ي ح��االت النزاع 

المسلح. 
إال أن بعض القانونيين يميزو بين المصطلحين 
عل��ى اعتبار أنهم��ا ال يطبقان ف��ي آنٍ واحد، بل 
بتعاقب زمني يفرضه النطاق الزمني لكل قانون 
على حِدَة، ففي الوقت الذي يتوقف أحدهما يبدأ 
اآلخ��ر بالعم��ل؛ أي حين يتوقف العم��ل بالقانون 
الدولي لحقوق اإلنسان بسبب اندالع نزاع مسلح 
يبدأ العمل بالقانون الدولي اإلنس��اني، والعكس 
صحيح، وفي الوقت التي تس��وَّى اآلثار المترتبة 
على الحروب، ويحل السلم يعود العمل بالقانون 
الدول��ي لحقوق اإلنس��ان بع��د أن يتوقف العمل 

بالقانون الدولي اإلنساني. 

عمال المجلس المحلي لمدينة دوما | 11 تموز 2015

مدارس غصن زيتون في درعا
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سوريتنا برس
"يأس��ف برنامج الغ��ذاء العالمي م��ن أنه ال يملك 
التموي��ل الكاف��ي لتقديم مس��اعداته لش��هر آب 
لالجئين خارج المخيمات، مع عدم إمكانية تقديم 
طلب اس��تئناف ف��ي هذه الحالة".. رس��الة وصلت 
إلى أجهزة المحمول لدى الالجئين الس��وريين في 
األردن، ول��م يس��تغرب الالجئون وه��م يقرؤون 
تفاصيل الرس��الة، على اعتبار أن مفوضية األمم 
المتحدة لش��ؤون الالجئين كانت قد خفضت قيمة 
القس��ائم الغذائية للفرد الواحد خالل شهر تموز 
الج��اري إل��ى 10 دناني��ر.. لتبلغهم رس��الة أخرى 
مفادها أنهم يس��تطيعون االس��تفادة من المبالغ 

الموجودة في أرصدتهم الحالية في أي وقت. 
تأتي اعتذارات األمم المتحدة بالتزامن مع ارتفاع 
التكالي��ف المعيش��ية ف��ي األردن، وه��و م��ا دفع 
الكثير من الس��وريين خ��ارج المخيمات إلى إخراج 
أبنائه��م من المدارس بس��بب عدم قدرتهم على 

دفع التكاليف. 

الجئ�ن
تق��ول أم أحم��د وه��ي إح��دى المتض��ررات م��ن 
الق��رارات األخي��رة: "ل��م نع��د قادري��ن على دفع 
األقس��اط المدرس��ية؛ فالتكاليف المعيشية تزداد 
مع توقف المس��اعدات، وقد ب��ات ابني يذهب إلى 
جام��ع قريب حي��ث يقيم��ون دروس��ًا مجانية في 
الق��راءة والكتابة"، وتذكر، أيض��ًا، أنها كانت تلجأ 
إل��ى معالجي الط��ب العربي، والع��الج بالعقاقير 
النباتية لعالج نقرس الفق��رات الذي تعاني منه، 
بع��د أن توقفت العديد من المش��افي عن تقديم 
الخدم��ات الطبي��ة المجانية للس��وريين، عدا عن 

"التكاليف العالية لألدوية". 

أم س��لمى، وهي أرملة وأم لثالثة أطفال، تصف 
القرار بالكارثي. تقول: "عملي في تنظيف البيوت 
بالكاد يكفي أجرة الس��كن، كنا مطمئنين؛ كوننا 
لن نموت من الجوع بوجود القس��ائم رغم قلتها.. 

ال أعرف كيف سأتدبر طعام الشهر القادم؟!". 
أم��ا أبو عمر فينوي العودة إلى المخيم بعدما بات 
عاجزًا حتى عن إطعام أطفاله خارجه، يقول: "لن 
يقطعوا المساعدات عن المخيم، ليس لدينا خيار 

إال أن نعود إليها". 
ويأتي عجز مفوضية الالجئين ومؤسسات األمم 
المتح��دة ع��ن الوف��اء بالتزاماتها بس��بب فجوة 
التموي��ل الحالية التي تعاني منها، إذ وصل عجز 
التمويل إلى %81 من القيمة المالية المخصصة 
إلغاثة الالجئين والنازحين السوريين. وقد دعت 
األم��م المتح��دة المجتم��عَ الدولي إلى تس��ديد 
قراب��ة 138مليون دوالر، حتى تس��تطيع تقديم 
العون للس��وريين الالجئين ف��ي األردن، ولبنان، 
ومص��ر، وتركيا، والعراق خالل األش��هر الس��تة 

المقبلة. 
ب��دوره أعلن برنامج الغ��ذاء العالمي التابع لألمم 
المتحدة في أول تموز الجاري، أنه س��وف يضطر، 
ف��ي ح��ال ع��دم تلقي��ه مس��اعدات عاجل��ة قبل 
ش��هر آب المقب��ل، إلى وق��ف جميع المس��اعدات 
الغذائي��ة لالجئي��ن الس��وريين الذي��ن يقيم��ون 
خ��ارج المخيم��ات، والذي��ن يق��ارب عددهم 440 
ألف شخص، كما س��يضطر إلى إجراء تخفيضات 
أكبر في المساعدات الغذائية لالجئين السوريين 
في األردن، ولبنان، بس��بب نقص التمويل، وأنه 
سيقوم أيضًا بتقليص قيمة القسائم االلكترونية 
ف��ي لبن��ان بنس��بة %50، وبالتالي تصب��ح قيمة 

المساعدات للفرد الواحد 13. 5 دوالرت شهريًا.

الالجئ�ن ال�ص�ري�ن خارج املخيمات يف االأردن 
حمروم�ن من الق�صائم الغذائية

يبق��ى ع��دد طالبي اللجوء ف��ي فنلندا، عل��ى الرغم من 
اإلمكانيات الكبيرة في البالد، ضئياًل مقارنة بدول أخرى 
ف��ي االتحاد األوروبي مثل: ألمانيا، والس��ويد، إذ لم يبلغ 
ع��دد الوافدين الس��وريين إل��ى فنلن��دا 600 الجئًا خالل 
األعوام الماضية، معظهم وصلوا عن طريق المفوضية 
العلي��ا لالجئي��ن، ويع��ود ذل��ك إل��ى صعوب��ة الوص��ول 
إل��ى فنلن��دا بالطرق غير الش��رعية؛ فالحدود الروس��ية 
الفنلندي��ة خاضع��ة لرقابة صارمة م��ن الطرفين بحيث 
تدفع الحكومة ماليين الدوالرات س��نويا لروسيا وتغض 
النظ��ر ع��ن تجاوزاتها م��ن المهاجرين وطالب��ي اللجوء 
اإلنساني القادمين من الداخل الروسي، كما أن الوصول 
إليها بحرًا يتم عن طريق الس��ويد وال يجد الالجئ حينها 
ضرورة للمجازفة كون الس��ويد من أفض��ل دول اللجوء 
في أوروبا، كما أنه بإمكان الالجئ التقدم للحصول على 
فيزا سياحية، أو فيزا دراسية�، أو أي نوع فيزا إلى فنلندا، 
ث��م بعد الوصول إلى فنلندا يقوم بتقديم طلب لجوء إال 

أنَّ هذا الطريق مغلق تمامًا بالنسبة للسوريين. 
ف��ي ح��ال تمك��ن الالج��ئ م��ن الدخ��ول إل��ى األراضي 
الفنلندي��ة بطريق��ة غير مش��روعة فعلي��ه التوجه فورًا 
إلى مقاطعة البيرانتا على الحدود الروس��ية والتي تبعد 

حوالي 3 س��اعات ع��ن العاصمة هلس��نكي؛ فاإلجراءات 
س��ريعة للغاية في هذه المقاطعة التي ترصد حكومتها 
المحلي��ة كادرًا خاص��ًا لح��االت اللج��وء، عل��ى اعتباره��ا 
المركز الرئيس للهجرة الفنلندية، وتجدر اإلشارة إلى أنَّ 
دائرة الهجرة الفنلندية هي األكثر تش��ددًا حيال البصمة 

في دول اتفاقية الدبلن باستثناء البصمة في اليونان. 
بع��د تقديم طل��ب اللجوء يت��م تقييم الحال��ة تحت بند 
اللج��وء، أو الحماي��ة من الدرج��ة الثانية، وهم��ا يملكان 
نف��س المفع��ول القانون��ي واقعي��ًا؛ ألنَّ األوض��اع ف��ي 
س��وريا س��اخنة، وال إمكاني��ة إلع��ادة الالج��ئ إليه��ا، أو 
إل��ى إحدى دول الج��وار، وكالهما يعطي��ان الحق بإقامة 
لمدة أربع س��نوات وبعدها يحصل الالج��ئ على اإلقامة 
الدائم��ة، وال يوج��د في فنلندا إقامة دائمة مباش��رة، بل 
تت��درج اإلقامة وصواًل للحصول على الجنس��ية في حال 
النجاح ف��ي امتحان اللغة، أو في حالة األش��خاص الذين 
تكون أعمارهم اكثر من 64 س��نة الذين يحصلون على 

الجنسية بدون اختبار اللغة. 
إضاف��ًة لش��رط اللغة واإلقامة بين أربع وس��بع س��نوات 
يتوج��ب في طال��ب الحص��ول عل��ى الجنس��ية أن يثبت 
معرفت��ه باللغ��ة الفنلندية أو الس��ويدية، أو إتقانه للغة 

الصم والبك��م باللغة الفنلندية، وأن يثبت توفرَ س��كن 
صالح لديه ومص��دٍر للدخل كافٍ، وأال يك��ون ُأدينَ في 
جرائ��مَ س��ابقة، وأال يكون قد امتنع أو ته��رَّب عن دفع 

الضرائب، أو أيَّة فواتير مستحقة. 
الحماي��ة م��ن الدرج��ة الثاني��ة في فنلن��دا تعتب��ر إقامة 
إنس��انية وه��ي غي��ر مش��روطة، وغي��ر قابلة للس��حب 

مستقباًل خالفًا للقانون الهولندي والبريطاني. 
إذا تم رفض طلب اللجوء الخاص بالش��خص في فنلندا 
يمكن للشخص التقدم بطعن على القرار أمام المحكمة 
اإلداري��ة فيها، وإذا ت��مَّ رفض الطعن فعلى الش��خص 
مغ��ادرة فنلندا، ويمك��ن له أن يتفادى ق��رارات الترحيل 
والرف��ض بأن يحص��ل على عم��ل. حينها يمك��ن له أن 
يتقدَّم بطلب لتجديد وترخيص اإلقامة بناء على العمل 
الجديد، وإذا تم الرفض أيضًا فعلى الش��خص المغادرة، 
وهو غير وارد في الحالة الس��ورية إال إذا كان الالجئ قد 

أتى من دولة آمنة كالسويد مثاًل. 
تق��دم الحكوم��ة الفنلندي��ة التعلي��م والطبابة بش��كٍل 
مجانيٍّ، كما تقدِّم ف��ي المدارس الكتب مجانًا للطالب، 

ويتم التدريس باللغة الفنلندية أو السويدية. 

فنلندا: دولة ال�صعادة االأوروبية

سوريتنا - نعيم اليماني
فنلندا جمهوري��ة برلمانية ذات حكومة مركزية في العاصمة وحكومات محلية في 
336 بلدي��ة، وهي تصنف كدولة للرفاه عالميًا، حيث تتصدَّر باس��تمرار المقارنات 
الدولية في األداء الوطني، وفي مقياس السعادة العالمي، كما تتزعم قائمة أفضل 
بلد في العالم؛ من حيث الصحة، والحركة االقتصادية، والتعليم، والبيئة السياسية، 
ونوعي��ة الحياة، كم��ا تعتبر ثاني أكثر البدان اس��تقرارًا في العالم، والبلدَ الس��ابع 
األكثر تنافس��ية في العالم وفقًا للمنت��دى االقتصادي العالمي، وثالث بلد من حيث 

نسبة الخريجين الجامعيين إلى عدد السكان. 

سوريتنا برس
أعلن��ت حكومة النظام الس��وري عن وصول 4500 ط��ن من الدقيق 
األوكران��ي عبر ش��ركة "كوثر اإليراني��ة"، إلى مس��تودعات مديرية 
المطاح��ن بالالذقية، كدفعة أولية من 150 ألف طن من القمح تنوي 

الحكومة استيرادها عبر الخط االئتماني اإليراني.
وكان ع��دد مراك��ز تجميع القمح قد تقلص م��ن 140 مركزًا في مختلف 
أنحاء البالد، إلى 31 مركزًا، بعدما فقد النظام السيطرة على الكثير من 
المناطق، وخصوصًا الش��مالية والشرقية منها التي تعدُّ السلَة الغذائيَة 
لس��وريا، لتأتي هذه الخس��ائر بالتزامن مع حملة قصفٍ مكثفٍ يش��نها 
النظ��ام عل��ى حقول القمح ف��ي المناط��ق الخارجة عن س��لطته، وكان 
آخرَها قص��فُ  المناطق الممتدة بين مزرعة بيت جن وقرية مغر المير 

بالقنيطرة والذي أدى الحتراق ما ال يقل عن 100 دونم من القمح.
ويعتم��د النظام في اس��تيراد الس��لع األساس��ية على الخ��ط االئتماني 
اإليراني بش��كل كامل، وقد وقع رأس النظام السوري بشار األسد يوم 
الخمي��س الماض��ي القانون رق��م 8 لع��ام 2015م، القاضي بتصديق 
اتفاقي��ة خطِّ التس��هيل االئتمان��ي الموقعة بين س��ورية وبنك تنمية 
الص��ادرات اإليراني بمبلغ ق��دره مليار دوالر أمريك��ي أو ما يعادله من 

العمالت األجنبية لتمويل استيراد البضائع وتنفيذ مشاريع.
يقول المتخصص االقتصادي أحمد الحس��ين ل���� )سوريتنا(: "يشكل 
هذا الخ��طُّ صمام األمام للنظام في اس��تمرار عجلة اقتصاده ش��به 
المتوقفة، خصوصًا في مناطق س��يطرته، والتي تعتمد بشكل كبير 

على استيراد المواد األساسية اإليرانية".
وكان��ت المديري��ة العام��ة للجمارك قد نش��رت أرقامًا قال��ت فيها إّن 
"س��وريا استوردت بقيمة 908 مليار ليرة سورية، وصدرت بما قيمته 
77 مليار ليرة خالل األش��هر الس��تة الماضية، أي أن قيمة الصادرات 

يعادل حوالي %7.5 من قيمة المستوردات".
ويحذر الحس��ين من خطورة هذه األرقام، ف��ي حال تخلت إيران عن 
النظام الس��وري سياس��يًا، فيقول: "س��وف يؤدي الق��رارُ إلى انهياٍر 
اقتصادٍي في كامل س��وريا، وبش��كل أساس��ي في مناطق س��يطرة 
النظ��ام، وبدرجة  أخ��فَّ في مناطق س��يطرة المعارضة التي يعتمد 

اقتصادها على التبادل التجاري مع دول الجوار كتركيا".

اخلط االئتماين االإيراين �صمام 
اأمان القت�صاد النظام
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كان آلل الخي��ر وبع��ض العائ��الت الوجيه��ة كآل كن��ج، 
والفاض��ل، وهواش، وغيرهم الح��ظُّ  في التعليم خالفًا 
لبقي��ة أبناء الطائفة، وقد برز منهم قبل اغتصاب البعث 
للسلطة السفير الس��وري في بغداد "منير الخير"، وبعد 
س��يطرته على الس��لطة قام األس��د بإعادة كتابة تاريخ 
الطائف��ة العلوي��ة، وتهميش وجهائه��ا، وقد وظف لذلك 

العديدَ من الكتاب والباحثين المأجورين. 
ف��ي حديثه ع��ن القرداح��ة يق��ول "فابري��س باالنش" 
المتخصص في ش��ؤون الشرق األوس��ط: "عانت القرية 
من تس��لط آل األس��د، الذين كثي��رًا ما ارتب��ط ذكرهم 
بصورة الوحش، ولم يكونوا ف��ي أعين أهالي المنطقة 
يملك��ون أي��ة حظوة ف��ي ماضيهم قب��ل أن ينجحوا في 
فرض أنفسهم، في حين أن عائالت أخرى في القرداحة 
من المثقفين أو من التي تحظى بقيمة دينية بين أهالي 
المدينة، وتوجد اليوم في مكانة أقل من تلك التي توجد 

فيها عائلة األسد". 

��ى الخي��ر تعليمه عند ُكتَّ��اب القرية، وحازالش��هادة  تلقَّ
الثانوية من مدينة الالذقية، وانتسب مبكرًا لحزب البعث 
العربي االش��تراكي؛إبمانًا منه ببعث األمة العربية حتى 
إنَّه س��مى ابنه البكر "بعث"!، وعم��ل على إعداد دوراتٍ 
لمحو األمية لنس��اء الساحل الس��وري، وقد اتسم شعره 

بالصدق والبساطة، وكان  يتناقله الناس شفهيًا. 
وم��ع انق��الب حافظ األس��د وس��يطرته على الب��الد وما 
رافق ذلك من انتشار ألش��كال الفساد والقبضة األمنية 
الغريبة عن المجتمع الس��وري ب��دأ الخير ينظم قصائدَ 
معارضة للنظام وممارس��اته، وساعده على ذلك وجاهة 
عائلته التي ش��كلت له غطاًء، خاصًة أنَّ األسد لم يتمكن 
بع��دُ من التغ��وُّل في البالد كما حدث مطل��ع الثمانينات 

من القرن الماضي. 
وفي منتصف الس��بعينات مارس نظام األس��د سلس��لة 
من عملي��ات االغتيال بح��ق النُّخب في س��وريا للقضاء 

عل��ى خصوم��ه المحتملي��ن، وج��رى إلص��اق الجرائ��م 
بالطليعة المقاتلة التابعة لإلخوان المس��لمين، ويشكل 
محمد فاضل، رئيس جامعة دمش��ق الذي تمت تصفيته 
ع��ام 1976م، المثال األش��هر على ذل��ك، وبعد وفاة أحد 
أصدقائ��ه المتخ��رج م��ن أمريكا، ل��م يت��واَن الخير عن 
التعبير ع��ن غضبه، وأطل��ق قصيدته الش��هيرة محماًل 
فيها حزب البعث وعائلة األسد مسؤولية مقتل صديقه. 
 وبترتي��ٍب م��ن رفعت األس��د، ت��م اختط��اف الخير ولم 
��ن عائلته بعدها م��ن رؤيته ال حي��ًا وال ميتًا، لذلك  تتمكَّ
لقب "ل��وركا العرب " لكنهم علموا من بعض المعتقلين 
الس��ابقين، أن��ه تم قطعُ لس��انه، وأنَّه ت��رك بال عالج، 

ومن ثم تصفيته في السجن.

مايكل ج�ن�صت�ن:
متالزمات الف�صاد: الرثوة، وال�صلطة، والدميقراطية

ح�صن اخلرّي "ل�ركا العرب"
سوريتنا - ياسر مرزوق

ولد حسن الخير في ثالثينيات القرن الماضي في قرية القرداحة ولم يتسنَّ لنا تحديد تاريخ ميالده. وآل الخير 
أعرق أس��ِر المنطقة، وأكثرُها وجاهة. يرجع نس��بهم إلى الغساس��نة العرب، وقد توارثوا الزعامة والمشيخة، 

وبرز منهم الشيخ »عبد الرحمن الخير، عبد اللطيف الخير، حمدان الخير، ديب الخير، أحمد الخير وآخرون..«

يشكل الفساد خصمًا عنيفًا للديمقراطية والتنمية االقتصادية في العديد من المجتمعات، 
وهو ينش��أ من الطرق التي يس��عى من خاللها الناس إلى الحصول على الثروة والسلطة 
والط��رق التي يس��تعملونها به��ا، ومن ق��وة أو ضعف الدولة والمؤسس��ات السياس��ية 
واالجتماعي��ة التي تعزز هذه العمليات أو تقيدها، ويرى مايكل جونس��تون أنَّ االختالفات 
في هذه العوامل تؤدي إلى ظهور أربع متالزمات للفساد: أسواق النفوذ، تجمعات النخبة، 
وحكم العائالت، والمس��ؤولون الحكوميون.  ويس��تعمل جونستون اإلجراءاتِ اإلحصائية 
لتحدي��د المجتمع��ات التي تنتمي إلى كل فئة، كما يس��تعمل حاالتٍ درس��يًة، ليظهر أن 
المتالزم��ات المتوقعة تظه��ر دائمًا، وتتضمن البلدان موضع الدراس��ة كاًل من الواليات 
المتح��دة األمريكي��ة، واليابان، وألمانيا "أس��واق النف��وذ" وإيطاليا، وكوريا، وبوتس��وانا 
"تجمع��ات النخبة"، وروس��يا، والفلبين، والمكس��يك "حك��م العائالت" والصي��ن، وكينيا، 

وإندونيسيا "المسؤولون الحكوميون". 

يس��تعرض جونستون مسيرة الحركة االقتصادية العالمية والتي 
أدت بعد عقدين من التحرير في السياس��ة، واألس��واِق، والحركةِ 
المتس��ارعةِ باطرادٍ لألش��خاص، ورؤوِس األموال، والمعلوماتِ 
عب��ر المناط��ق وحول العالم، إل��ى إعادة تش��كيل المجتمعات في 
سائر أنحاء العالم نحو األفضل غالبًا، غير أن هذه التطورات كانت 
مصحوب��ة بمخاوفَ متج��ددة فيما يتصل بالفس��اد، حيث توفَّرت 
ف��رص جدي��دة وكبيرة للس��عي وراء الث��روة والس��لطة، وكذلك 
الوس��ائل الجديدة الس��تعمالهما وتبادلهما بطرق غير مشروعة، 

ونقل عائدات ذلك عبر الحدود وبسرعة كبيرة. 
ف��ي تحليل��ه للفس��اد ال يتن��اول الكات��ب مش��كالت الفس��اد في 
المجتمع��ات النامية فقط، عل��ى اعتب��ار أنَّ الديمقراطيات الغنيَة 
لديها مش��كالت فس��اد خاصة بها، والفساد، بحس��ب جونستون، 
يع��ود بالفائ��دة على قلة م��ن الناس على حس��اب األغلبية، حيث 
إنه يؤخر ويش��وه التنمية االقتصادية، وينتهك الحقوق األساسية 
واإلج��راءات القانوني��ة، ويحوِّل الموارد ع��ن مقاصدها األصلية، 
س��واء كانت خدماتٍ أساس��يًة، أو مس��اعدات دولية، أو في مجال 
االقتصاد بمجمله، والذي يرتبط غالبًا بالعنف، وذلك عندما تكون 
ال��دول ضعيفة، ويعود هذا جزئيًا إلى الفس��اد. وي��رى الكاتب أنَّ 
الديمقراطي��ة تعني مزيدًا من انعدام األمن، وأنَّ األس��واق الحرة 
تعن��ي أن يصب��ح األغني��اء أكث��ر غنًى على حس��اب باق��ي أفراد 

المجتمع. 
أت��ى الكتاب في ثمانية فصول؛ يتضم��ن الفصل األول متالزمات 
الفس��اد الت��ي ذكرناه��ا آنفًا، وي��درس الفص��ل الثان��ي اإلجماع 
الجدي��د الذي يدفعه التحرير االقتصادي، والذي نش��أ فيما يتعلق 
بالفس��اد وصالت��ه بالديقراطية والتنمي��ة، وفي الفص��ل الثالث 
يع��رض جونس��تون أربعة متالزم��ات تعكس التراكي��ب المكونة 
من المشاركة االقتصادية والمؤسسات، بينما الفصول من الرابع 
وحت��ى الس��ابع تضع المتالزم��ات المفترضة موض��ع االختبار من 

خالل سلسلة من الحاالت الدرسية. 
ويبق��ى الفصل الثام��ن األكثر أهمية في الكت��اب؛ إذ يعرض فيه  

جونس��تون لإلصالح وماهيته وآلياته قائاًل: "أدى تجدُّد االهتمام 
بالفس��اد إلى إلقاء الضوء على المصال��ح، والمنظمات المركزية، 
بالنسبة للنظام العالمي الجديد، وكان مدفوعًا باعتقاد أن الفساد 
ال يؤدي فقط إلى عرقلة النمو والتكامل االقتصادي، بل إنه أيضًا 
في ازدياد مس��تمر، وقد تمَّ الربط بين تلك النقاط في معظمها 
بطريق��ة تقنية محددة". فعلى مس��توى الس��لوك الملحوظ، كان 
ينظر إلى الفس��اد بشكل أساس��ي على أنه رشوة، وجزء ال يتجزأ 
من عمليات المقايضة المش��وبة بالعيوب والمعاقة سياسيًا، وإلى 
الحي��اة السياس��ية والدولة على أنها، في أحس��ن األحوال، عوامل 
تس��هيل تقنية لألس��واق، وفي أس��وئها على أنها جوهر مشكلة 
الفس��اد. لهذا من غي��ر المس��تغرب أن تبقى المؤسس��ات العامة 
لسنوات طوال ثانويًة في معظم النقاشات التي تناولت اإلصالح، 
وهنا تكمن خطورٌة غير مدرك��ة حول أجندة التحرير االجتماعية. 
يق��ول: "نحن قادرون على الحد من الفس��اد بش��كٍل ملحوظ من 
خ��الل االس��تغناء عن الس��لطة وأدوارها، ولكن ه��ل نكون بذلك 
س��اعدنا على الحد من الفس��اد بكل ما للكلمة من معنى، أم أننا 
نك��ون قد خصخصناه وحس��ب؟، وف��ي تلك الحالة هل س��تصبح 

نظرتنا إلى العالم أفضل؟".
 م��ن وجه��ة نظري ف��إن التحرير االقتص��ادي الذي ش��هده الجيل 
الماض��ي قد أظهر مفارقًة عندم��ا أوضح أكثر من أي وقتٍ مضى 
وج��ود حاجة إلى مؤسس��ات قوية وقادرة عل��ى النهوض بأعبائها 

التي تعتبر عامة بكل ما تحمله تلك الكلمة من معنى. 
وبن��اًء عل��ى ما تق��دَّم يمكن القول: إنَّ تلك المؤسس��ات ليس��ت 
عمليًة بس��يطة؛ فهي س��تواجه مقاومًة عنيفة من المستفيدين، 
غي��ر أن الحاجة إل��ى القيام بذلك، واألش��كاَل المختلفة للتحديات 
الكامنةِ وراءه تتمّثل في عدد من مشكالت الفساد، التي ال تتعلق 
بالحياة السياس��ية والمؤسس��ات العامة القوية، كما أنَّها ليس��ت 
مصطلحات خاطئة ضمن مخطط اقتصادي أكبر، بل هي الطرق 
الوحيدة لبناء دُوٍل ونظاٍم عالمي أكثرَ تنافس��يًة، لكنه في الوقت 

عينه أكثرُ نزاهة وإنسانية.

قطعة اأر�س 
وا�صعة

سوريتنا - جوان تتر
السّادس��ة بتوقي��ت دمش��ق، إليكم 
نش��رة ألهمّ األنب��اء م��ن العاصمة 
دمش��ق، أو" هنا العاصم��ة"!!، تقول 
المذيعة بصوتٍ رخي��م، وأنا متيقن 
أّن هنا، هنا بالضّبط حيث أنا واقف، 
ركن الدّين، ال  قذائف من المسّلحين 
كما تقول نشرة األنباء الرّسميّة وال 
حواجز عسكريّة وال مسّلحون، فقط 
الصّمت والرّيبة من كّل االتجّاهات، 
ال أحد يبالي س��وى بص��ور الرّئيس 
المعّلقة على الجدران العتيقة، أقول 
في س��رّي: ليس��ت صورًا للرئيس!!، 
إنّها أش��باحه العديدة ونس��خ روحه، 
أنهي ما في قلب��ي من كالٍم مغمغم 

مطأطأ الرّأس. 
تمض��ي الس��يّارات صادح��ًة بأغاني 
دقائ��ق  خم��س  المض��ادّة،  الّث��ورة 
ويعل��ن اإلفط��ار، الحركة ه��ي ذاتها 
التي كان��ت قبل س��نواتٍ غائرةٍ في 
الذكرى، أحّّث نفس��ي على اإلس��راع 
كي أرى النّازحة الصّغيرة التي تبيع 
الخبز الّطازج نهاية الشّارع المفضي 

إلى الفراغ!!
هل يمك��ن لطفلةٍ نازحة أن تتالعب 
باألس��عار؟، أس��أل نفس��ي هامسًا.. 
صوتي يجيبني بحنكةٍ ودراية: " أجل 

كّل شيٍء وارد طالما أنّنا وحوش"!!
ف��ي درب الع��ودة أصط��دم بحاويات 
القمام��ة الخض��راء الم��دوّن عليه��ا 
ب��كّل وقاحةٍ وبخطٍّ أبي��ض غليظ:" 
حافظوا عل��ى نظافة مدينتكم"، وأنا 
العارف بأسرار نظافة المدن، أطفاٌل 
برائحة الياس��مين يبيع��ون الخبز وال 
أبصر الّطفل��ة النّازح��ة، صديقتي، 
أسأل ذاتي مرًّة أخرى:" ال قذائف في 
رك��ن الدّي��ن، إنني أرى اله��دوء ولو 
كان مفتع��اًل، إذًا، أين هي؟"، أتجوّل 
باحثًا عن الجواب، أتج��وّل باحثًا عن 
خبٍز أش��تريه م��ن نازحة، كّل ش��يء 

بارد وخافت ولكن أين نحن؟!!
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العدو ُي�صنع  ك�ني�صا" كيف  "بيار 
صدر عن "المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات" 
كتاب "صنع العدو أو كيف تقتل بضمير مرتاح"، للكاتب 
الفرنس��ي بيار كونيس��ا، من ترجمة نبيل عجان، في 

سياق مشروع "ترجمان". 
لم تعد الحرب مجرّد ش��أن حاكٍم ما يتطلع إلى المجد، 
ب��ل أصبح��ت ش��أن الجميع؛ ل��ذا ف��إن تهيئ��ة العقول 
الختي��ار الع��دو تنت��ج أيض��ًا عن آلي��ة سوس��يولوجية 
تؤسس للموافقة الجماعية. لكن الضمير ليس مسألة 
جماعية، إنما هو سؤال الفرد، فكيف يمكن للعسكري 

كفرد أن يقتل بضميٍر مرتاح؟!.
يت��م اختيار العدو وصنعه، برأي كونيس��ا، في س��ياق 

الح��روب الوطنية؛ فالحرب الوطنية قبل أي ش��يء هي ترخيص ممنوح ش��رعيًا لقتل 
أن��اس ال نعرفهم؛ لذا تبقى فكرة صنع العدو فكرَة الدولة في حروبها الوطنية، والذي 
تش��ترط تس��ميته عدم معرفتهِ، ليكون باإلمكان تخيله كآخٍر يحمل تهديدًا محتماًل. 
وه��ذا عل��ى خِالف الحرب األهلية الت��ي هي حرب الخصم على الخص��م، والجار على 

الجار. 
 

حملة "الدميقراطية م�صلك 
وطن"

أنهى مركز "آريدو" للمجتمع المدني 
والديمقراطية في مدينة القامشلي، 
وبالتعاون مع مؤسسة "دولتي" حملة 
خاص��ة ع��ن مفه��وم الديمقراطية، 
تحت عن��وان "الديمقراطية، مس��لك 

وطن". 
اعتبرت نوش��ين دريعي، عضوة إدارة الحمل��ة "الديمقراطية كمفهوم ومصطلح يعدُ 
م��ن المفاهيم، والمواضيع الحساس��ة التي تثي��ر الكثيرَ من الجدل ف��ي النقاش في 
المنطقة، وألنَّ الرغبة في نش��ر هذا المفه��وم بطريقة صحيحة بين العامة، وتوعية 

المجتمع حاجٌة ملحة". 
فعاليات الحملة التي امتدت قرابة الش��هر لتش��مل ورش��ات تدريبية ون��دوات وتوزيع 

)بروشورات( في كل من عامودا، والقامشلي، والقحطانية "تربى سبيه".

اللقاء ال�صبابي يف غازي عنتاب
لمجموع��ة  ال��دوري  اللق��اء  عق��د 
الشباب الس��وريين في مقر مكتب 
تط��ورات  لمناقش��ة  »مواطن��ة«  
الش��مال  ف��ي  الراه��ن  الوض��ع 
الس��وري، والهواجس من تحركات 
)قوات الحماية الكردية( في منطقة 
تل أبيض والحش��ود التركية على 
والتس��ريبات  الس��ورية،  الح��دود 
الصحفي��ة المرتبط��ة بها إلنش��اء 
منطقة عازلة في العمق السوري.

كما تم عقد لقاء بين مجموعة الحوار الوطني بعنوان »مناقشة حرة لألحداث الراهنة« 
في لقاء األربعاء الدوري.

ه� واأنا والبندقية

حلب - سامي ورد
تحت حرِّ شمس حارقة وبعد شدٍّ وجذب مع حرس الحدود التركي عبرتُ وصديقيَّ 
إل��ى األراضي الس��ورية عبر معبر باب الس��المة، وعلى بعد ع��دة كيلو مترات يقع 
كراج سجو خلف سياج حديدي يجتمع فيه الناس والسيارات، ومنه ينطلق العائدون 
إلى المناطق التي تتوزع سيطرتها على الثوار وداعش والنظام في حلب وريفها. 

وقد اضطررنا، لضيق وقتنا، إلى الخروج من الكراج عبر فتحة صغيرة من الس��ياج 
لنس��تقل س��يارة توصلنا إلى حلب، وترافقَ خروجنا مع مرور شخص مسلح ينادي 
ف��ي الناس: »على الص��الة.. صالة الجمع��ة«، ويهدِّد بإغالق الك��راج، ومنع خروج 
أيِّ ش��خص قب��ل أداء الصالة في مس��جد صغير ف��ي زاوية الك��راج، التزم الجميع 
بالتعليم��ات وكن��ا الخارجين الوحيدين عن قانونه، رمقنا عنصر مس��لح يقف على 
باب الكراج بنظرة ازدراء، ال تتجاوز سنه العشرين عامًا، وهو ذو لحية كثة، وسمرة 
حادة في وجهه الذي كان يقطر غضبًا، صرخ علينا بصوت أجش: »إنتو يلي هناك.. 
تاعوا لهون«.. تلفتنا حولنا!، وش��ككنا للحظ��ة بأننا المقصودون، كرَّر النداء وركز 
نظرات��ه علين��ا، تبادلت عيوننا نظراتِ االس��تغراب من طريق��ة صراخه المتعالي، 

وفي النداء الثالث أجبته غاضبًا: »انت تاعا لهون«. 
هرول نحونا مس��رعًا وأمسك بمقبض بندقيته، وصرخ بوجوهنا: »ممنوع الخروج 
م��ن الكراج وقت صالة الجمعة، وما بصير تاخذوا س��يارة م��ن خارج الكراج«، وبعد 
اعتراضنا على صراخه، قلنا له: »إننا مسافرون«، وأفهمناه أنَّ اهلل هو الذي رخص 
للمس��افر ما لم يرخص لغيره، وال يحق له، وه��و صاحب اللحية، أن يعترض على 
ذلك، وعبّر صديقي عن ضيقه قائاًل: »نحن نفهم في الدين أكثر منك، وال يمنحك 
حمُل الس��الح حقَّ الصراخ في وجوهنا«. عندها فقد صوابه وأرغى وأزبد بكلمات 
لم نفهم معظمها، ولم نفاجأ إال عندما تلفظ بشتائمَ بحقِّ ديننا الذي كان يدَّعي 
الدف��اع عنه قبل قليل، وزادت حدة الش��تائم عندما قال له صديقنا: »بعات معلمك 

نتفاهم معه، نحنا ما منحكي مع واحد كافر«. 
منع��ه بع��ضُ الناس من التهج��م علينا، وحاول أحد المس��ؤولين عنه أن يس��كته 
ى  ويبرِّر هجومه علينا.. ثمَّ تركناه ومضينا في طريقنا، ونحن نلعن كلَّ من يتخفَّ
خلف قناع الدين والثورة، ويس��تقوي بالسالح على مدنيٍّ أعزل، ونتحسر على من 
فقد البوصلة، ونس��ي الس��بب الذي حمل السالح من أجله ، رددتُ بتصنٍّع ثقافي، 
ولهيب الش��مس يلف��ح وجهي: البندقية التي ال ثقافة خلفه��ا، تقتل وال تحرِّر، بل 

وتُسقِط الثورَة، وتمدُّ في عمر النظام. 
لن أحمل الس��الح. ول��و أنَّ بعضهم يلومني على هذا الخي��ار، ولكني لن أنتقد من 

حمله إال إْن وَجَّهته غريزته ولم يوجهه عقله.

تقوم جمعية »سوريا حرية« بتنظيم ندواتٍ باللغة العربيّة، إمّا سياسية حول األوضاع في الوطن وتطوّراتها 
المحلي��ة واإلقليمية والدولية، أو ثقافية تعن��ى بمتابعة اإلنتاج الثقافي والفني. يُعِ��دّ هذه الندوات ويديرها 

فاروق مردم بك. 
وتطمح هذه الندوات إلى تنش��يط الحوار بين الس��وريّين الموجودين في فرنس��ا، القدامى منهم والوافدين 
إليه��ا حديثًا. وتأتي هذه الخطوة تلبيًة لرغبةٍ أبداها كثيرٌ من الس��وريين الذين ال يتكّلمون اللغة الفرنس��ية 
وموازية لتجربة الندوات الش��هرية باللغة الفرنس��ية التي تنّظمها الجمعية منذ نيس��ان 2014 م تحت عنوان 
»آحاد س��وريا حرية«، والتي حّققت نجاحًا ملموس��ًا من حيث انتظامها، وكفاءة المُحاضرين، وعدد المشاركين 

فيها من األصدقاء السوريين والفرنسيين. 
اللقاء األوّل كان بعنوان »الخريطة السياس��يّة والعسكريّة في سوريّة بعد أربع سنوات من انطالقة الثورة« 
مع كلٍّ من فداء حوراني، وراتب شعبو. واللقاء الثاني بعنوان »مالمح من تجربة الجيل الشاب بالعمل السياسي 
في س��وريا« مع كلٍّ من عمر الخطيب، عمر األسعد، وعاصم حمشو. أما الثالث فسيكون بعنوان »حوار مفتوح 

سياسي – ثقافي« مع فواز طرابلسي.

حرية" �ص�ريا  "ح�ارات 
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من ذاكرة العتمة
مذكرات أحمد سويدان

1992م  /  5  /  24
أنهي��ت قراءًة ودراس��ة في 
العرب��ي"،  "الفك��ر  مجل��ة 
ويحتوي العدد أربع ملفات: 
ح��ول الخط��اب الفلس��في 
العربي، الخطاب الفلسفي 
والتأثي��ر،  التأث��ر  بي��ن 
بح��وث ومق��االت نظري��ة، 
مراجعات. ويقع العددُ في 
مئتي��ن وس��بعين صفحة. 
الدراس��ات  ه��ذه  إح��دى 

تتن��اول المفكر زك��ي نجيب محم��ود، وتق��ول عنه:"إنه 
يضع الحرية السياس��ية على رأس مشكالتنا المعاصرة، 
ويعني بها تمتع الوطن والمواطن بهذه الحرية ، فالوطن 
م��ا لم يك��ن ح��رًا ال يمكنه أن يوف��ر الحري��ة لمواطنيه، 
وعلى الطرف المقابل، فإن المواطنين كلما حصلوا على 
قس��ط من الحرية ازداد اندفاعه��م اتجاه المحافظة على 
حري��ة بالده��م والدفاع عنه��ا". وهو يؤكد عل��ى الحرية 

االجتماعية إلى جانب الحرية السياسية. 
كم��ا هناك دراس��ة لن��ص الفارابي عن عل��م الكالم في 
مصنف��ه "إحصاء العلوم"، والت��ي أعدَّها المفكر العربي 
عثم��ان أمين. وتبي��ن أنَّ ظهور هذا السِّ��فِر الضخم في 
النص��ف األول م��ن الق��رن الراب��ع الهجري مهَّ��د لظهور 
"رسائل إخوان الصفاء" و "مفاتيح العلوم" و "للخوارزمي" 
و "رسالة ابن س��ينا في أقسام العلوم العقلية"، و"إرشاد 
القاص��د إل��ى أس��نى المقاص��د" للس��نجاري اإلكفان��ي، 
و"مقدم��ة اب��ن خل��دون"، و"مفت��اح الس��عادة ومصب��اح 
الس��يادة" لحاجي خليفة، و"أبجد العلوم" لصديق حس��ن 
خ��ان، و"كشَّ��اف اصطالحات الفن��ون" للتهان��وي. ويرى 
أن ه��ؤالء جميع��ًا قد تأث��روا بكتاب إحص��اء العلوم، كما 
امت��د تأثيره إلى المؤلفي��ن والمصنفين من أهل القرون 

الوسطى في الغرب. 

1992  /  5  /  27
سنمثل أمام محكمة أمن الدولة بين يوم وآخر،وللمحاكمة 
بعد هذا الس��جن الذي امتد عقدًا من الزمن معنى واحد: 

هو تحطيمنا وعدم اإلفراج عنا إال بعد إنهاكنا. 
إن الجميع قد تعب من الس��جن، ولكن الجميع يؤمن بحق 
المعارض��ة ف��ي الوج��ود، والجميع يؤمن بض��رورة زوال 
الطوارئ، واألحكام العرفية، وع��دم إعطاء نقطة واحدة 

لنظام استبدادي- مخابراتي. 

1992  /  5  /  28
أحكمت الشرش��ف القطني فوق رأس��ي بعد القدوم من 
الحم��ام واستس��لمت للن��وم، كانت الس��اعة تش��ير إلى 
الرابع��ة صباح��ًا، ورحت في ن��وم عميق ورأيت نفس��ي 
أحلم: كأنني في بناٍء في مكان ما أش��عر أنه سجن. أريد 
أن أع��رف أين ابن��ي قصي. رأيته ومعه أخت��ه ريما، لدي 
علم مسبق أنه تم توقيفه مع أخته. ال أعلم السبب، ثمَّ 
تأكدت أنه س��يقدِّم للمحاكمة. مررت م��ن زقاق لزقاق. 
أعرف أنني أتجوَّل في السجن، وفي ركن ما شبه تجويف 
رأيت االبنة ريما بنت 8 أو 9 س��نوات مع مس��اجين قالوا: 
يدي��رون باله��م عليه��ا، وأن صحته��ا جيدة، س��ألتها عن 
أخيها، كأنها أش��ارت لي أنه ذه��ب للمحاكمة، أومأت إلى 
االتجاه ال��ذي ذهب فيه. بعد قليل صع��دت درجًا، وكأني 
أعرف مس��بقًا أنني ذاهب إلى المخفر، وفي الطريق عند 
ممر ضيق التقيت قصيًا، ومعه شرطي. قلت له: ما األمر؟ 
قال: إنهم اعتقلوني. كان مبتس��مًا وأمسك بيدي اليمنى 
واس��تأنف: ومع��ي أخت��ي ريما. قل��ت: ما الس��بب؟ أجاب: 
ضبطوا معي طلقة رصاص كنت حصلت عليها من حزب 
اهلل، وق��د داهم��وا البي��ت وفتش��وه، وأرادوا اعتقال أمي 
عندما وجدوا الطلقة. فقلت لهم: هذه تخصني، وحصلت 
عليه��ا من ح��زب اهلل. عندئذ ج��اؤوا بي إلى الس��جن مع 
أختي، حاولت أن أس��أله لماذا أختك، وهي صغيرة؟!. لكن 
الحدي��ث أخذ منحى آخر ونس��يت، رغ��م أن بالي عندها، 

أنني سأعود إليها آلخذها وهنا انتهى الحلم. 
كانت الس��اعة السابعة إال عش��ر دقائق، واألبواب تفتح، 

والرقيب ينادي: التنفس في الساحة بعد عشر دقائق.

هدأ الرصاص في قدسيا خال تلك الطلقات التي تخترق 
صمت الليل أحيانًا، ال يس��مع الس��كان الجدد ما يشوش 
ليلهم المظلم، تغير كل ش��يء هنا، إن كنت من سكان 
البلدة الريفية الس��ابقين، فإنك حتمًا لن تعرفها اليوم؛ 
الوج��وه، والتوجهات، والدكاكي��ن والباعة تغيروا تمامًا، 
غ��ادر س��كاٌن وأتى آخ��رون ج��دد، غابت الث��ورة، نقل 
المقاتلون البندقية من كتف إلى كتف، ولت السبطانات 
وجهتها نحو قبلةٍ جديدة، غير واضحة وال أكيدة، انتهت 

الثورة هنا.
ال يزال أثر الحري��ق الكبير الذي ضرب البلدة في نهاية 
2012م، واضح��ًا عل��ى وج��ه البل��دة، لك��ن لي��س في 
نفس��ها، اختفى المتظاهرون، وتالشت عبارات الثورة، 
رحل السكان إلى غير رجعة، تاركين منازلهم لنازحين 
م��ن كل محيط دمش��ق، وبقيت قلة قليلة من س��كان 
البل��دة اليوم، وهم ممن كانوا يس��كنونها قبل الثورة، 
المقيم��ون حاليً��ا متض��ررون مباش��رون م��ن معارك 
المعضمية، ودراي��ا، ودوما، ومخيم اليرموك الذي يبدو 
كأن��ه انتقل م��ن الجنوب إل��ى الغرب، رح��ل الالجئون 
الفلس��طينيون إل��ى البل��دة الت��ي يدعونه��ا بلهجتهم 
"قادسيا" ونقلوا معهم همومهم وتجاربهم في التنقل 

والترحال.
قريب��ًا م��ن س��احة قدس��يا، حي��ث المس��جد العم��ري 
المقصوف ومثق��ب الجدران، لم يعد بروس��تد "كوكو" 
ينتظ��ر زبائن ج��ددًا، أغلقت جميع المحال المش��هورة، 
وقت��ل صاح��ب صيدلية الملق��ي في صيدلت��ه، وعادت 
البلدي��ة إلى العم��ل، وفيه��ا صورتان واح��دة للرئيس 
األب وثاني��ة للرئي��س االب��ن، وعلمٌ طالم��ا ُأحرق عام 
2012م، في ش��وارع البلدة، وكان يُرَفع خلف القاضي 
ف��ي المحكمة داخل البلدية، أم��ا المخفر فكما كان في 

شارع اسمه، للمفارقة، شارع الثورة.
تننش��ر المقاه��ي الش��عبية ف��ي البلدة الت��ي لم يكن 
فيه��ا هذا النوع م��ن المحال أبدًا، الفلس��طينيون نقلوا 
قهوة "أبو حشيش" باس��م جديد إلى البلدة التي لجؤوا 
إليه��ا، ونش��روا بس��طات تبيع الدخ��ان، وأحي��وا البلدة 
التي هج��رت تمامًا في 2012 م و2013م، كما س��كنوا 
الجوامع والم��دارس، وانتقلوا إلى المن��ازل التي فضل 
أصحابها تأجيرها على سكناها، وجلبوا معهم أعالمهم 
ومخيمه��م، وحتى مؤسس��اتهم اإلغاثي��ة والتعليمية، 

ينتظرون عودًة إلى المخيم، يظنونها ممكنة.
الواف��دون الجدد ال عالقة لهم بانتقال البلدة من الثورة 
إل��ى الهدنة ث��م إل��ى حالة الخض��وع الكام��ل، عائالت 
قدس��يا الكبيرة التي دفعت بعض��ًا من دمها أيام الثورة 
األولى، قررت أن تهادن وتعلن الس��الم مع النظام، كان 

ش��بح الجوع الذي رفعه النظام على البلدة عام 2013م 
مرعب��ًا للس��كان، والتج��ار، والمحاصري��ن، والوافدين. 
هادنت قدس��يا، وش��ئنا أم لم نشأ فإن قدس��يا انتخبت 
األسد في 2014م، في مركز افتتح في صدرها بالقرب 

من المسجد العمري.
 اليوم، تعيش البلدة عطشًا لم تعرفه من قبل، تنقطع 
المي��اه أليام متتالي��ة، فيما ال يعرف الس��كان الكهرباء 
إال ف��ي س��اعات قليلة متفرقة ف��ال مواعي��د ثابتة لها، 
والطري��ق نحو دمش��ق محش��وٌّ بالحواجز العس��كرية 
لق��وات النظ��ام التي تفت��ش وتعتقل وتهين الس��كان 
يوميًا، وش��بح الحصار ال يزال قائمًا، لكن من يُعرفون 
بش��يوخ المصالح��ة ف��ي البل��دة يطلق��ون التطمينات 
للنازحي��ن، ب��أن كل ش��يء على م��ا يرام، ولن يش��تد 
الحصار المفروض اآلن بطريقة أو بأخرى، ومواد البناء 
ممنوع أن تدخل، أمَّا الطحين فيأتي عن طريق النظام 
وقد يقطع إذا ش��اء، لكن ال أحد في قدسيا اليوم يشعر 
بحج��م اإلهانة، يكفي أن القصف قد توقف، كما يقول 

السكان، كي يشعروا أنهم في نعمة كبيرة.
المحي��ط كم��ا ه��و، مس��اكن الح��رس وجب��ل ال��ورد 
والج��ادات، أحياء ممنوع��ة على أي غري��ب، موالية حدّ 
القتل، مراقب��ة حدّ الهوس، تراقب قدس��يا التي كانت 
حت��ى األم��س تبادلها القص��ف، غير راضي��ة عن وضع 
الهدنة، قس��م كبير م��ن مقاتلي الج��وار الذين أحرقوا 
البلدة س��ابقًا غاضبون لتوق��ف المعركة واضطرارهم 
للقتال ف��ي مناطق بعيدة عن المن��زل، كم كان جمياًل 
أن تقصف بالهاون من فس��حة المنزل، أو تسلط فوهة 

القناصة من نافذة غرفة النوم.
حي��ن تعطش قدس��يا وتنقط��ع المياه عنه��ا، تلجأ إلى 
البلدة المنخفضة في الجعفرافيا، على عكس اس��مها، 
الهامة الغنية بالمياه، والمحاصرة حتى اليوم، فتش��رب 
قدسيا من جارتها فيما تخطط للمشاركة في حصارها 
ك��ي تتقي حصارًا، يقول وجهاء من الهامة: "إن النظام 
طل��ب ممن باتوا دفاع��ًا وطنيًا في قدس��يا، أن ينصبوا 
الحواج��ز بالق��رب م��ن معبر البي��رة لمن��ع التنقل بين 
البلدتين". تفكر قدس��يا لكنها ال تعطي جوابًا، وتنتظر 
الهامة حركة جارته��ا القادمة، التي قد ال تطعمها خبزًا 

حين يشتد الحصار.
تعبنا، قد يكون الردَّ الوحيد الذي تس��معه من السكان 
والوجه��اء وأصحاب الق��رار في البلدة، الج��وع ال يرحم 
وال يبقي من الثورة ش��يئًا، س��بقتنا حمص، والقابون، 
والمعضمي��ة، وببيال، ويلدا، فل��م ال نعتبر من غيرنا؟!، 
لم ال نتج��اوز المعرك��ة والحصار؟!، فنقي��م صلحًا ولو 

لحين، ثم لتكن ثورة، أو إصالحًا، أو تغييرًا.

قد�صيا التي باعتنا و�صارت "قاد�صيا"
عامر محمد

يستقبلك شعار الدفاع الوطني في مدخل قدسيا ، الطريق الوحيد هو ضاحية األسد، عليه شبان من البلدة 
حملوا الس��الح سابقًا ضد من يرفعون علمه اليوم، يفتشون المركبات  الداخلة بصرامة أقل، إذ ماذا ستجد 
في سيارة فتشتها قبلك سبعة حواجز على األقل، لياًل ينتشر المقاتلون متغيرو الوالء في البلدة، يبحثون عن 
منازل مهجورة ليسكنوها مؤقتًا، يتاجرون بمياه الشرب في صهاريج جوالة، يضايقون التجار الصغار الجدد، 

يشتبكون مع بعضهم، يغضبون ويهددون ثم ينامون.

الجامع العمري بعد سيطرة النظام ع قدسيا | تشرين األول 2012
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اإىل امل�صفى
ن��ادوا عل��ى عدة أس��ماء م��ن بينها اس��مي، صع��دوا بنا 
إلى أح��د المكاتب في الطوابق العلوية، س��جلوا بياناتنا 
وأحض��روا لنا عدة أوراق، كدّس��ت الته��م فوق بعضها، 
ُأجبرون��ا على التوقيع والبصم دون نقاش، وحوّلونا إلى 
المحكمة العس��كرية في منطقة المزة، ومنها حولت إلى 
محكمة اإلرهاب، ووُضِعت في فرع الشرطة العسكرية 

في القابون. 
أدخلون��ي إلى إحدى الزنزانات التي كانت كالقبر، فعتمة 
تلفّ الم��كان، ورطوبة عالية تخترق كل ش��يء، وضوء 
خاف��ت م��ن مصب��اح ال ي��كاد يضيء نفس��ه، وأجس��ادٌ 
مترامي��ة في أنحاء الزنزان��ة، منهم من صمت وانكمش 

على نفسه، ومنهم من استمرّ باألنين. 
وج��دتُ نفس��ي غريبًا بينه��م وانزويت بنفس��ي ألتأّلم 

وحدي، وأنا أنتظر الصباح. 
صباحًا نودي على أس��مائنا، وطل��ب من المحقق تحويلنا 
أنا وعدّة مصابين معي إلى المشفى العسكري، كبّلونا 
بجنزير طويل وس��اقونا إلى س��يارة ش��حن كبيرة وهم 
ينهالون علينا بالضرب، ُكدّسنا في الشاحنة وقد ربطت 
يداي بش��ريط بالس��تيكي، اس��تغرقنا س��اعات قبل أن 

نصل المشفى. 
ف��ي باحة المش��فى فوجئنا بالدباب��ات والمدرعات، كنت 
أتجاهل كل القصص واألفكار التي سمعتها عن المكان، 
بعد قليل نس��يتها فعاًل فقد ب��دأت أرى الحكايا واألبطال 
بعين��ي، تناث��رت الجث��ث في المم��رات، أكي��اس لموتى 

وأخرون عراة، تيّقنت عندها من مصيري. 

اأعطني بع�صًا من البطانية
ح��ّل الليل وكن��ا ننتظر في مفرزة خارج بناء المش��فى، 
س��حبوني إلى إحدى الزنازين المعتم��ة، التي ُفتح بابها 

ودُفعت إليها دفعًا. 
لم أستطع تمييز األشخاص من حولي إال أنني تحسست 
وجوده��م ألس��تقرّ في بقع��ة خالية، وقد كنت س��عيدًا 
لقدرت��ي على االس��تلقاء دون مضايقة أح��د أو االعتداء 

على حيّزه. 
دخل علينا السجّان مجدّدًا ليأمرني أن أنتقل إلى زاوية 
الغرفة وأس��تلقي على الس��رير هناك، تجاوزت األجساد 
واس��تلقيت بجوار معتقل قام بل��فّ »البّطانية« الغطاء 
على جس��ده بالكامل، ش��عرت بس��عادة لوجود ش��خص 
إل��ى جانبي، وأنا أنتظر منه أن يحادثني ليكس��ر الجمود 
والوحشة، اللتين لم يكن يقطعهما إال بضع أنّات بعيدة.. 
الناف��ذة الوحي��دة في الغرف��ة، تومض عن��د كل ضربة 
مدفعية، كان البرد قاسيًا، وال يستر جسدي سوى بنطال 
ممزّق وقميص داخلي، حاولت جذب »البّطانيّة« ألنعم 
ببعض الدفء، إال أّن زميلي في السرير كان متشبّثًا بها 
بش��دّة، اقتربت منه وهمس��ت له »أخ��ي معليه تخليني 

أتغطى شوي معك. بتكفينا البطانية » لم يجب. 
م��ن الطبيع��ي أن ال يجاوبني؛ فأنا من أريد أن اتقاس��م 
مع��ه حص��ة ال��دفء، وكل معتق��ل يفعل ذل��ك، بل قد 
يتح��ول أحيانًا إلى أناني يتش��بث بكل م��ا يبقيه حيًا في 
مكان ال سبيل للنجاة فيه. حاولتُ االقتراب منه، ليالمس 
جس��دي جس��ده ألنعم ببعض الدفء، إال أّن جسده كان 

أبرد من جسدي، ثمَّ لما يئست نمت. 
ب��زغ الفج��ر، ففتحت عين��يَّ والتف��تُّ إل��ى زميلي في 
الس��رير: وجه رم��اديّ متفسّ��خ، وفم مفت��وح، وعيون 
ش��اخصة، الرجل ميت! انتفضت من الس��رير... كان كل 
م��ن مع��ي في الزنزان��ة أمواتً��ا، ولك��ن  بمواقيت موت 
مختلف��ة، عل��ى األرض واألس��رة، ال أدري كيف ركضت 
نح��و الباب ألضربه بكلتا يديّ وأنا أصرخ: »أنا عايش أنا 

عايش« .
فت��ح س��جّان الب��اب وانهال عل��يّ بالكب��ل الرباعي »أنا 
عايش«، ف��ردّدت وأنا ألهث مس��تنجدًا بالس��جان، الذي 
اكتف��ى بنهري وتطمين��ي »ال تقلق. س��تموت مثلهم«. 
وأمرن��ي أن أع��ود إلى س��ريري دون ص��وت، وهو ينهال 
عليَّ ضربًا ويهدّدني بالضرب حتى الموت إن س��مع لي 

صوتًا. 
وحتى الساعة الرابعة كنت أنتهز غياب السجّان ألجلس 
ف��ي زاوية فارغة في الزنزانة بعيدًا عن كل الجثث، لكن 
لم أعد أس��تطيع احتمال البرد أكثر من ذلك، فاستجمعت 
قواي وسحبت الغطاء عن الجّثة المتفسّخة على السرير 
بصعوبة بالغة، ش��عرت بالدفء، وبعض االنتصار؛ فقد 
بات الغط��اء الرط��بُ الكريهُ الرائح��ةِ، المل��يُء ببقايا 

أجساد من سبقوني لي وحدي ولن ينازعني عليه أحد. 
ل��م يمِض اليوم إال وقد ناداني الس��جان، فأعدت الغطاء 
لصاحبه وتبعت الس��جّان، ليرمي بي في زنزانة مجاورة 
وه��و مواظب على ضربي طول الطريق، لحس��ن الحظ 

كانت زنزانة أحياء. 

غرف وغرف
س��اعدني بعض المعتقلين على الصعود إلى الس��رير، 
كان الوضع هنا أفضل نوعًا ما، ولم يلبث أن س��رى بيننا 

نوع من األلفة. 
ن��ادوا بنا ف��ي الي��وم التالي ليس��حبونا في سلس��لة أنا 
وحوالي ال� 11 معتقاًل آخرين، أدخلونا إلى المشفى، ثمَّ 
أت��ت إلينا ممرضة بدا لنا أنها تس��تمتع في إذالل وضرب 
المعتقلين، وقد أمرتنا بخلع مالبس��نا وهي تنهال علينا 
ضربًا، وشتمًا وهي تصيح »يلعنو بقبرو لحافظ يلي خال 

آبائكن عايشين بالتمانينات وما قتلهن«
قام��وا بعد ذلك بأخذ معظم المصابين إلى غرفة بدا لي 
أنها الغرفة التي يموت فيه��ا معظم المعتقلين، خاصَّة 
من س��اءت حالته وبات ميئوسًا منه، فقد انتشرت الجثث 
على أس��رّتها، وترامى بعض المعتقلين نصف األموات 

على أرضها، ال تعي أنهم أحياء س��وى من صعود بسيط 
لصدر أحدهم وهو ينازع أنفاسه. 

ب��دأت أدع��و اهلل أن يجنّبني ه��ذه الغرفة، لس��ت أبالي 
إن م��تّ بعد ذل��ك، لكن ليس هنا، وال ف��ي هذه الغرفة 
وأن��ا مكبّل ومغم��ض العينين، م��ر عل��ي ذاك الطبيب 
وراح يرمقني، فرفعت رأس��ي وش��ددت ص��دري محاواًل 
إحي��اء بع��ض المالم��ح ف��ي وجه��ي، وأخفي��ت ص��دى 
أنفاس��ي التعبة، بقيت أنا وث��الث معتقلين خارجًا، بينما 
أدخل��وا الباقين إلى الغرفة ليش��بعوهم ضرب��ًا وتنكياًل، 

ويستبدلوا الجثث على األسرّة بعدد منهم. 

اأنا فجرت تاميك�
بع��د خروجي م��ن المش��فى اصطحبوني إلى الش��رطة 
العس��كرية أُلحوَّل بعدها إلى س��جن ع��درا حيث بقيت 
حت��ى ح��ان موعد محاكمت��ي، وعرضت عل��ى قاض في 
محكم��ة اإلرهاب ليتلو عل��يّ التهم التي كنت أس��معها 
ألوَّل مرة، ما بين مموٍل للجماعات اإلرهابية، ومس��اعد 
على أعمال عس��كرية ضد الجيش السوري، إال أّن تهمة 
»تفجي��ر معمل تاميك��و« في منطق��ة المليحة في ريف 
دمش��ق، أضحكتني، وقد س��معت تحريره قبل اعتقالي 
بأيام، ولكنّي كنت في بيتي يومها ولديّ الحجج واألدّلة 

التي تثبت كالمي وتبرئني. 
أنكرت جميع التهم الموجّهة لي، وقمت بإثبات بطالنها، 
فأخبرت��ه بأنّي أرى الورقة وأس��مع االتهامات ألول مرة، 
وأنّهم أجبرون��ي على التوقيع والبصم على عدّة أوراق 
ال أدري ما فيها، فأصدر الحكم بإخالء سبيلي بعد جلسة 

مقتضبة. 

والي�م
استطعت تجديد جوازي والهروب خارج حدود دمشق ثم 
خ��ارج البالد، منذ تلك اللحظة وحتى اآلن وأنا أتنّقل بين 
المنّظم��ات األممية، وبين البلدان، وأراس��ل البعيد منها، 
وال أتلّقى إال ذات األعذار، دون أيّ أثر للتعاون، وباألخص 
من فروعها في لبنان، لكنّي الزلت أس��عى ألجد منظمة 
تس��اعدني على األقل في عالجي من المرض الذي يعدّ 
المرض الثاني بعدد الوفيات بعد اإليدز، والذي قد ينتقل 
إل��ى زوجتي وأطفال��ي إن أردت االس��تمرار بحياتي دون 
عالج، هو التهاب الكبد الوبائي B، مرض عنيد أنس��اني 
الوض��ع المتردي لقدم��ي التي ش��اهدت عظمها يخترق 

لحمي أليام. 
لماذا قلت لكم بعضًا مما عش��ته في المعتقل؟، حس��نًا، 
أن��ا ال أريد تعاطف��ًا منك��م، وال رأفة وال ش��فقة، وحتمًا 
ال يعنين��ي ندم الس��جان كبيرًا كان أم صغي��رًا إن قرًا ما 
كتبت، أنا عرفت أربعة أشهر فقط، هي فترة تكاد تكون 
ال ش��يء بالنس��بة لقصص غيري، أنا كتبت لكم ألقول: 
»إن��ي ال زلت حيّ��ًا، وأتمنى لكل من ه��و اآلن هناك، أن 

يبقى حيًا ولو بعد حين«. 

، اأنا حيٌّ
�صّدْق اأو ال ت�صّدق! )2(

تنشر سوريّتنا في هذه السلسة المؤّلفة من جزأين، 
قصّة شابٍّ سوريٍّ يروي فيها فترة اعتقاله في 
معتقالت دمشق، في الفترة الواقعة بين شهر 
تشرين األول 2013م، وشهر شباط 2014م. 

متابعة: عمّار محمّد 

»اسمي آدم، أنا في الثالثة والعشرين من العمر. قضيت منها أربعة أشهٍر في معتقٍل سوريٍّ هو الفرع )215(، أعاني اليوم من عدّة أمراٍض؛ منها: 
التهاب الكبد الوبائيّ، وأعيش اآلن في أحد بلدان الجوار، وكّل ما أحلم به هو عالج ضروري 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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كي��ف ي��رد خب��ر الطف��ل الس��وري ف��ارس 
الخض��ر ضم��ن صفح��ة »منوعات« قس��م 
»كوكتيل« في صحيف��ة العربي الجديد؟!. 
ال أح��د يعلم، لك��ن الخبر ورد هكذا س��ريعًا 
ومفاجئًا، وليست المشكلة كلُّها في نشر الصحيفة للخبر 
ضم��ن هذا الس��ياق ، بل ف��ي أنن��ا نبكي الي��وم الطفَل 
فارسً��ا بكثرة، بعد أن ش��اهدناه وصورناه طوال سنوات 
في بي��روت، ول��م نفك��ر، ال أش��خاص، وال منظمات، وال 
مؤسسات، في حمايته وتقديم المساعدة التي هي واجب 
هن��ا وليس��ت عطاء، نبكي فق��ط، ومن جدي��د نلعب دور 
الحزين الذي يرثي فقيده، من دون أية مراجعة أو مراقبة 

لذاتنا، أو حتى نقدٍ لها، ربما نستفيد، أقول: ربما...

ش��هدت الجمعة األخيرة من ش��هر رمضان، 
م��ن دون أيِّ حي��اء أو اس��تتار، احتف��االتٍ 
ديني��ًة أمام المس��جد األموي في دمش��ق، 
رُفع��ت فيه��ا أع��المُ ح��زب اهلل اللبنان��ي، 
واألع��المُ اإليراني��ة، إلى جان��ب أعالم البع��ث، واصطف 
العش��رات والتقطوا الصور أمام المسجد الذي يعتبر رمزًا 
للعاصمة السورية، ورفعوا األعالم وردّدوا عباراتٍ دينيًة 
غريبة عن المس��جد. ليست المشكلة في تأدية الطقوس 
الدينية، بل في الداللة السياسية التي أرادها المنظمون؛ 
دمشق محتلة بعلم ومقاتلين في قلبها، ولم يجد النظام 
أية غضاضة في المش��هد، فيما تِردُ أنباء عن منع سكان 

العاصمة من دخول المسجد بحجج أمنية.

نال الش��اب أحمد الباش »الجئ فلسطيني 
س��وري« كأس أفض��ل الع��ب ف��ي دوري 
ألمان��ي محلي ش��ارك فيه واحد وعش��رون 
فريق��ًا، وأهدى الب��اش فوزه لروح أخيه الش��هيد رياض 
الذي قضى في س��وريا قبل ثالثة أعوام. يذكر أن الباش 
كان يلعب كهاٍو في مخيم اليرموك »المدينة الرياضية« 
على يد والده ومدربه العامل البسيط الذي أورث عشقه 
لك��رة القدم ألبنائ��ه فكان يصطحب أحم��د وأخاه رياضًا 

ليلعبوا مع أوالد الحارة.

ربم��ا كان فارس الطفل الس��وري الذي باع كثيرًا من الورود في ش��ارع الحمرا البيروت��ي، من وجهة نظر جريدة 
النهار، جزءًا من التش��ويه البصري الحضاري الذي مارس��ه الس��وريون في الش��ارع العريق، فابتس��امة الصغير 
الالجئ ال تليق ببياض بشرة من رأتهم كاميرا النهار عندما تجولت في الحمرا.. الطفل عاد إلى بلده ليموت بعد 

أيام بنيران التحالف الدولي، الذي يعتبر كل ما تحته صحراء يمكن استهدافها. 
كثيرون هم األطفال الس��وريون الذي استشهدوا، حاملين بضائعهم الصغيرة داخل سوريا، من بائع البسكويت 
في حلب، إلى الطفل الذي رفض البيع بالدين، إلى أطفاٍل ما زالوا يجوبون شوارع المدن المحاصرة حاملين علب 
المحارم، أو الكبريت، أو القداحات، أو البسكويت، أو حتى اآلس لزوار المقابر.. بالتأكيد ليس الورد، ففارس وجد 
في بيروت من الورد بضاعة يمكن أن تباع في ش��وارع اش��تهرت بالعشق والقسوة.. لدرجة أن يتركها ثمَّ يموت 

بقذيفة طائرة!.
إن��ه، كبائعة الكبريت الت��ي أحرقت كل بضاعتها كي تقاوم بردَ العاصفة ولم تس��تطع فماتت، يمضي بأزهاره 
إلى حيث لم يكن يريد، ربما حلم أال يكون قصة تراجيديًة إلى هذه الدرجة، أو أن يحمل الورد يومًا ما ليفعل به 
ما يفعله العشاق الذين يشترون منه الورد على أطراف شارع الحمرا، ال أن يحمله فوق قبره وهو ابن 12 عامًا. 

فار�س من بلدي.. يرتجل


