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ظرف زمان
سوريتنا برس

داع�ش ت�ستخدم الكيماوي!
قالت وحدات حماية الش��عب الكردية السورية والمرصد السوري لحقوق اإلنسان يوم السبت ( 18تموز
"إن تنظيم "الدولة اإلسالمية" استخدم غازات سامة في هجمات ضدَّ مناطق يسيطر
 /يوليو2015م)َّ :
أن عناصر كيماوية
الجهت��ان
وذكرت
الماض��ي"،
حزيران
أواخر
س��وريا
ش��رق
ش��مال
عليها األكراد في
َّ
استُخدمت أيضاً في هجوم على موقع للبشمركة العراقية الكردية في  21أو  22حزيران.
َّ
أن تنظيم "الدولة اإلس�لامية" أطل��ق "قذائف كيماوية بدائي��ة الصنع" على
وأك��دت الوح��دات الكردية َّ
منطقة تسيطر عليها قواتُ وحداتِ حماية الشعب في مدينة الحسكة وعلى مواقع لها جنوبي بلدة تل
براك الواقعة شمال شرقي مدينة الحسكة.

دي م�ستورا يف القاهرة من جديد
قصف طيران النظام على مناطق مختلفة في إدلب خالل أيام العيد

غ��ادر المبعوث األممي إلى س��وريا "س��تيفان دي ميس��تورا" ،العاصمة المصرية القاهرة مس��اء أمس
الس��بت ،بع��د زيارة التقى خاللها مع األمين العام لجامعة الدول العربي��ة نبيل العربي .وبحث المبعوث
األمم��ي إلى س��وريا مع العربي ،تطورات األوضاع وس��بل الحل في س��وريا ،في ثاني زي��ارة يقوم بها
المبعوث األممي إلى سوريا ،للقاهرة خالل أسبوع واحد.

جمازر العيد

قصف عنيف ومتواصل على بلد حفير
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حفري م�شلولة

حسين غرير وهاني الزيتاني وبانتظار مازن درويش

ش��لت بش��كل تام الحركة داخل شوارع بلدة حفير الفوقا بريف دمشق بعد قصف عنيف ومتواصل من
"إن المسعفين اضطروا إلى فتح المنازل على بعضها ليتمكنوا من التحرك
قبل النظام ،وقال ناشطونَّ :
في البلدة التي تحاصرها قواتُ النظام منذ أس��بوع ،وتش��ترط على أهلها تسليم "خمسين مسلحاً إلى
الجيش" ،وذلك بعد تسليمهم لـ "علي دياب"منذ نحو أسبوع".
ٌ
مجموعة من اللجان الشعبية
وكانت البلدة تخضع لـ "هدنة" بين الثوار وبين قوات النظام ،قامت خاللها
باقتح��ام البل��دة بحثاً عن قادة الثوار فيها ،ودارت خاللها اش��تباكات انتهت بمقتل عش��رين عنصراً من
الميليشيا المهاجمة ،وقطع رأس قائدها على يد ثوار البلدة.

"الدولة" يف تي 4
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ش��ن طي��ران النظام فجر الجمع��ة ،غاراتٍ على م��دن وبلدات في ش��مال البالد وجنوبه��ا مخلفاً قتلى
ومصابين في أول أيام عيد الفطر ،ففي حلب قصف الطيران الحربي بالبراميل المتفجرة مدينة الباب
الخاضعة لتنظيم الدولة في ريف حلب الشرقي ،ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة  11آخرين.
وكان ما يقل عن  11لقوا مصرعهم الخميس بالمدينة جراء قصف جوي.
كم��ا تعرضت بلدة دارة ع��زة بريف حلب الغربي لقص��ف بصاروخين فراغيين ،ف��ي حين تعرَّض حيا
المشهد وصالح الدين بمدينة حلب لقصف مدفعي ،وفق ناشطين.
وكان��ت أحي��اء جب القبة ،وب��اب النيرب ،وحي المرج��ة بمدينة حلب تعرضت أم��س لقصف بالصواريخ
والبراميل المتفجرة مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات .وفي درعا جنوبي سوريا ،استهدفت غارات
جوية فجر اليوم بلدة الغارية الشرقية.
وف��ي مع��رة مصرين بريف إدلب الش��مالي في ش��مال س��وريا ،ارتفع ع��دد قتلى الغارات عل��ى البلدة
بالبراميل المتفجرة منذ أمس إلى 17قتي ً
ال.

قالت مصادر في تنظيم الدولة إن مقاتليه تمكنوا من الوصول إلى مطار "تي فور" ()T4العسكري في
ريف حمص الش��رقي ،والس��يطرة على أجزاء منه ،وبثت وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم الدولة تسجي ً
ال
يظهر جانبًا من المعارك التي يخوضها مقاتلو التنظيم مع قوات النظام السوري في محيط المطار.
ويخ��وض التنظيم أيضا معارك مع قوات النظام بريف مدينة تدمر التي كان اس��تولى عليها في مايو/
أي��ار الماض��ي .ونعت مواق��ع موالية للنظام اللواء محس��ن مخلوف قائدَ الفرقة ال��ـ 11بجيش النظام،
أن مخلوفًا قتل في معارك ريف تدمر.
وذكرت مصادر في تنظيم الدولة َّ

خملوف مات
الزبداني تحت النار

ش��يع النظام الس��وري جثمان اللواء محسن مخلوف ،قائد الفرقة " "11دبابات وقريب والدة رئيس النظام
السوري بشار األسد في الالذقية ،والذي كان ً
مكلفا بعملية استعادة السيطرة على مدينة تدمر ومحيطها.

ويُعدُّ اللواء محس��ن مخلوف أرفع ضابط ف��ي قوات النظام قتل
منذ مقتل اللواء محيي الدين منصور ،قائد «القوات الخاصة» في
سوريا في أوائل أيار من العام الحالي.

أف��ادت صحيف��ة «التايم��ز» البريطانية بفرار مئ��ات الضباط في
الجيش النظامي بينهم مقربون من األسد .ونقلت الصحيفة عن
مواقع س��ورية معارضة ،أن  686عسكريا من القرداحة ،مسقط
رأس عائلة األسد ،في محافظة الالذقية ،هربوا من الجيش خالل
الس��تة أش��هر األولى من هذا العام ،وأغلبهم ضباط وقادة كبار،
وأضافت الصحيفة أن  14من الهاربين ينتمون إلى عائلة مخلوف.

 23غارة على التنظيم
السبت":،إن الواليات
قالت القيادة العامة للجيش األمريكي ،أمس
َّ
المتحدة األمريكية وحلفاءها نف��ذوا  23ضربة جوية ضدَّ مواقع
لتنظيم الدولة اإلس�لامية قرب مدينت��ي الرمادي ،وتلعفر غربي
العراق ،ومدينة الحسكة شمال شرقي سوريا".
وذكر الكولونيل ،واين موروتو ،مس��ؤول الشؤون العامة في قوة
أن "طيران
المهام المش��تركة لقوات التحالف الدول��ي – العربيَّ ،
التحالف الدولي رصد أهدافًا لتنظيم الدولة اإلس�لامية ،وحدَّدها
بشكل واضح قبل أن يقصفها بقوة ،ما أسفر عن سقوط خسائر
كبيرة في صفوف عناصر التنظيم".

التحالف يلقي املن�شورات
ألق��ت قوات التحالف الدولي منش��ورات ورقية ف��وق مدينة الرقة
تحم��ل ص��وراً لعناصر م��ن الجيش الح��ر والق��وات الكردية في
خطوة هي األولى من نوعها منذ بدء قوات التحالف هجومها على
تنظيم الدولة.
واس��تهدف طي��ران التحالف ي��وم أمس مدينة الرقة ،وش��ن عدة
غ��ارات على الفرقة  17ش��مال الرقة ،كما حلق طي��ران التحالف
الدولي في مدينة الطبقة على ارتفاع منخفض.
أن التنظي��م ق��ام بتوزيع أس��طوانات
وذك��رت مص��ادر إعالمي��ة َّ
اس��منتية عل��ى منصفات الط��رق الرئيس��ية بحجة ملئه��ا بمادة
الفي��ول ،وإش��عالها لتضلي��ل الطائ��رات ف��ي حال ب��دء أيِّ عمل
عسكري في الرقة.

البنعلي يف الرقة

بانتظار دروي�ش

الزبداين حتت النار
تدخ��ل الحمل��ة العس��كرية على مدين��ة الزبداني بريف دمش��ق
يومها الس��ابع عشر ،مع اس��تمرار القصف من قبل قوات النظام
على المدنية المحاصرة من قب��ل القوات الحكومية وقوات تابعة
أن
لح��زب اهلل اللبنان��ي ،وق��د ذكر تقري��ر لناش��طين معارضين َّ
مع��ارك الزبداني أس��فرت ع��ن مقتل  34عنصراً م��ن حزب اهلل،
و 17م��ن الق��وات الحكومي��ة إضاف��ة إلى عنصرين م��ن الحرس

درعا يف رم�ضان� 250 :شهيد ًا

س��جلت محافظة درعا خالل شهر رمضان المنصرم  251شهيداً،
قضوا خالل أيام الصيام التس��ع والعشرين يومًا ،بحسب ما وثقه
أن ش��هر
“مكتب توثيق الش��هداء” في المحافظة ،وأضاف المكتب َّ
رمض��ان انتهى بتوثيق  250ش��هيداً في عم��وم المحافظة ومن
أن ش��هر رمضان شكل ارتفاعًا حادّاً في
أبنائها وخارجها ،مؤكداً َّ
أعداد الضحايا ،بعد أن هاجم النظام المحافظة بعشرات البراميل
المتفجرة.
عدد الضحايا من المقاتلي��ن  96ضحية ،وعدد الضحايا المدنيين
ال ،و12رج ً
ال ،و 70رج ً
 ،155بينهم 27من النس��اء ،و46طف ً
ال تحت
التعذيب.

دم�شق داعل� :سالك
تمك��ن النظ��ام من إعادة فتح طريق دمش��ق  -داع��ل في الريف
الغربي م��ن درعا ،والذي يعد قطعه مس��تقب ً
ال خط��وة يمكن أن
تقل��ل من حج��م القوى الدفاعي��ة للنظام في حال تمَّ اس��تئناف
معركة عاصفة الجنوب على مدينة درعا.
"إن النظام يهمه
وقال المقدم أبو حسن قائد فرقة فجر اإلسالمَّ :
فت��ح هذا الطريق ،فأو ً
ال يق��وم بالتأمين على حواجزه بأال تهاجم
من قبل الثوار؛ فالطريق لن يخلو من المدنيين الذي يس��لكونه،
وثاني��اً يت��مُّ عبر هذا الطريق اس��تجرار القم��ح والخضرة اللتين
تعدَّان حاجيات أساسية بالنسبة إليه.

الفريح� :أف�شلنا ال�صهاينة
وصل وزي��ر الدفاع في حكوم��ة النظام فهد جاس��م الفريج يوم
الجمعة ،إلى إحدى تش��كيالت جيش النظ��ام في ريف القنيطرة،
أن الفريج تفقد برفق��ة عددٍ من
وذك��رت وكالة األنب��اء (س��انا) َّ
الضب��اط مواقع المقاتلين في ري��ف القنيطرة ،وأثنى على الروح
المعنوي��ة الت��ي يتمتعون به��ا ،وخاطبه��م قائ ً
ال" :لقد أفش��لتم
بصمودكم مخطط العدو الصهيون��ي وحلفائه ..وأصبحتم مثارَ
اعتزازن��ا جميع��ًا ببطوالتكم النادرة التي يش��هد به��ا العدو قبل
الصديق".

الفروف :دم�شق تريد مكافحة الإرهاب
ق��ال وزي��ر الخارجية الروس��ي" :إنه يعرف أن س��وريا تؤيد فكرة
تش��كيل تحالف متكام��ل لمحاربة اإلرهاب ف��ي المنطقة" ،وقال
س��يرغي الفروف ،في معرض حديث��ه للصحفيين حول مكافحة
اإلرهاب في منطقة الش��رق األوس��ط ،الخمي��س" :إنه وجد فيما
قال��ه نظيره الس��وري وليد المعلم خالل لقائه ب��ه "تأييداً مطلقًا
لمبادرة الرئيس الروسي".
وكان الرئيس فالديمير بوتين قد أعلن في نهاية يونيو/حزيران
أن روسيا ستؤيد تشكيل تحالف دولي لمحاربة اإلرهاب
2015مَّ ،
في منطقة الش��رق األوسط إذا رأت األطراف المعنية ،وباألخص
الطرف السوري ،ذلك ممكنًا.

أصبح��ت األزمة الس��ورية "أكبر
مأس��اة ف��ي الق��رن الح��ادي
والعشرين" ،مشدداً على ضرورة
إيج��اد ٍّ
ح��ل "يحم��ي س��وريا من
ش�لاالت الدم المستمرة منذ عام
2011م".

املر�شد الإيراين علي خامنئي:
نق��ف إل��ى جان��ب س��ورية التي
"تقف بحزم وقوة بوجه اإلرهاب
والصهيوني��ة بعكس م��ا تريده
الق��وى الغربية م��ن فرض إرادة
خارج إرادة الشعب".

الرئي�س الأمريكي باراك
�أوباما:
أميركا تفاوض��ت من حيث القوة
والمبدأ ح��ول االتفاق النووي مع
إي��ران ،الذي س��يتأكد العالم من
أن طه��ران لن تتمكن من
خالله َّ
سالح نووي.
امتالك
ٍ

رئي�س هيئة الأركان امل�شرتكة
الأمريكية اجلرنال رميوند
�أوديرنو:
هزيمة تنظيم الدولة اإلسالمية
"داع��ش" قد يس��تغرق "عش��رة
إلى عش��رين س��نة" ،وذلك أبعد
مما يتوقع البيت األبيض.

رئي�س وزراء النظام وائل
احللقي:
منس��وب المياه في دمش��ق جيد
ونس��بة تأمينه��ا تتج��اوز % 70
م��ن االحتياج��ات وت��م تأمي��ن
مياه الش��رب لمدينة حلب والتي
وصل��ت الكمي��ة إل��ى  % 50م��ن
الطاقة االحتياجية؛ أي :نحو 250
ألف متر مكعب.

رئي�س االئتالف الوطني
ال�سوري خالد اخلوجة:
لقد يئ��س النظ��ام وداعموه من
إم��كان وق��ف ثورتن��ا ،فعمد إلى
تصعي��د جرائم��ه بش��كل غي��ر
مس��بوق ،وق��د بلغ عدد ش��هداء
ش��هر رمض��ان  420 ،2ش��هيداً،
منه��م  300طفل وام��رأة ،ثلث
الضحايا من حلب وحدها.
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أعلن "المركز الس��وري لإلعالم وحرية التعبير" عن إطالق سراح
اثنين من أعضائه وهما حس��ين غرير وهاني الزيتاني ،من بين
 430معتق ً
ال أفرج عنهم النظام السوري في أوَّل أيام العيد .كان
غرير والزيتاني معتقلين لدى س��لطات النظام السوري ألكثر من
ثالث��ة أعوام ،فيما أش��ار المركز إلى أن��ه "ال معلومات لديه حتى
اآلن بشأن مدير المركز مازن درويش".
وقد أمضيا أكثر من  3س��نوات في الس��جون الس��ورية ،حيث تم
اعتقالهما في ش��باط ع��ام  ،2012برفقة م��ازن درويش ،عندما
داهمت المخاب��رات الجوية مقر المركز الس��وري لإلعالم وحرية
التعبير في دمشق.

أعلنت كتائب معارضة يوم الخميس عن فرض سيطرتها الكاملة
على قرية "خربة الناقوس" الواقعة في ريف حماة الغربي ،عقب
اش��تباكات عنيف��ة دارت مع قوات النظام الت��ي كانت تتمركز في
القري��ة .كم��ا أعلن عن قتل عش��رين عنصراً من ق��وات النظام،
واغتن��ام دباب��ة ،وكميات م��ن األس��لحة والذخائ��ر ،تركتها قوات
النظام إثر انسحابها من القرية.
وتصدَّت الكتائب لمحاولة مجموعات تابعة لقوات النظام بالتسلل
باتج��اه معس��كر "الخزانات" في خان ش��يخون القريبة من مدينة
"مورك" في ريف حماة الش��مالي والمحرر ،وكبدوهم خسائر في
العتاد واألرواح.

الأمني العام جلامعة الدول
العربية الدكتور نبيل العربي
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ّ
المنظر الفكريّ
تجدّد ظهور المتشدّد البحرينيّ تركي البنعلي،
لتنظي��م الدولة ،مر ًة أخرى في س��وريا ،أثن��اء إلقائه خطبة العيد
ي��وم الجمعة  17تمّوز 2015م ،ف��ي جامع النور بمحافظة الرّقة
السوريّة ،التي أعلنها التنظيم من قبل بأنّها والية تابعة له.
ويُعد تركي البنعلي من أكثر الشخصيّات في التنظيم اإلرهابي
إثار ًة للجدل ،ويملك عدة ألقاب ،من بينها «أبو س��فيان الس��لمي،
أبو همّام األثري ،أبو حذيفة البحرينيّ».

"الناقو�س" بيد املعار�ضة

تبذل بريطانيا المزيد لمس��اعدة
الوالي��ات المتح��دة ف��ي القضاء
على تنظيم "الدولة اإلس�لامية"
في سوريا.

ظرف زمان

� 600ضابط فروا

الث��وري اإليراني ،بينما قتل  30عنصراً من المعارضة المس��لحة
في المدينة.
وبحس��ب التقري��ر فقد س��قط عل��ى مدين��ة الزبدان��ي ،منذ بدء
الحملة ف��ي الثالث من يوليو الج��اري 470 ،برمي ً
ال متفجراً وأكثر
من  400صاروخ.

رئي�س الوزراء الربيطاين
ديفيد كامريون:

3

أخبار وتقارير

حلب تنزح �إىل نف�سها،
ً
ثانية..
حلب  -عثمان إدلبي
ف��ي الثالث م��ن رمضان خرج أبو أحم��د وعائلته من
بيتهم الواقع في حيِّ جمعية الزهراء هرباً من الموت،
سنتان مرَّتا وأبو أحمد وعائلته كانا يرفضان الخروج
من منزله��م تحت خطر إس��طوانات الغ��از وقذائف
الهاون ،حي��ث لم يكن أبو أحم��د يرضى ترك منزله
ً
لقمة س��ائغة لش��بيحة النظام ،الذين باتوا يسرقون
كل منزل ينزح منه سكانه في حي جمعية الزهراء.
س��نتان مرتا وأبو أحمد يضطر يومياً للمرور بين البيوت
والطالقي��ات (نوافذ القن��ص واالس��تهداف بالرصاص)،
لك��ي يصل إلى بيته ،واس��تمر صبر أب��ي أحمد وعائلته
حتى الي��وم الثالث من ش��هر رمضان ،وه��و اليوم الذي
ش��نت فيه قوات المعارضة أش��رس هجوم لها على حي
جمعية الزهراء وفرع المخاب��رات الجوية المجاور للحي،
وفي هذا اليوم تعرَّضت ابنة أبي أحمد الش��ابة إلصابة
في ركبتها ناتجة عن انفجار قذيفة هاون قرب غرفتها،
ف��كان هذا اليوم آخر يوم ألبي أحمد وعائلته في بيتهم،
لينتهي صموده في مدينته.

نحو �أحياء �أخر

كان��ت وجهة نزوح أبي أحمد وأس��رته إلى حيِّ المنش��ية
حيث يقط��ن أحد أقربائ��ه ،وبعد أيام من الن��زوح قابلت
جريد ُة (سوريتنا) أبا أحمد وسألته عن حاله فقال" :شعور
قاس أن ترى بيتك يسرق ويهدمُ أمام عينك ،وأنت نازح
مشرَّدٌ ال تجد مكانًا يؤيك مع أسرتك".
َ
حركة
ليس وحده أبو أحمد ،فقد ش��هد ش��هرُ رمض��ان
ن��زوح مس��تمرة ألهال��ي حيي الزه��راء وحل��ب الجديدة
تزامناً مع التقدم الذي أحرزه مقاتلو الفصائل المعارضة
المنضوي��ة ف��ي غرفة عملي��ات فتح حلب ،ف��ي منطقة
البح��وث العلمي��ة والراش��دين المالصقتي��ن لحيِّ حلب
الجدي��دة ،وعلى مح��ور فرع المخاب��رات الجوية وجمعية
الزهراء.
أصبح القس��م الغرب��ي من ح��ي جمعية الزه��راء خاليًا
بش��كل كامل من الس��كان ،أم��ا حركة الن��زوح في حي
حلب الجديدة فقد اقتصرت على بعض سكان الجمعيات
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تبدو خيارات النزوح إلى أحياء أكثر أمنا في حلب غير مجدية للبعض ..فالمعارك مستمرة

الس��كنية الواقعة عل��ى أطراف الح��ي كجمعية الضباط
وجمعي��ة البح��وث ،وبخص��وص األس��باب الت��ي دفع��ت
األهال��ي للن��زوح .يقول وائل بنقصلي وهو أحد س��كان
ح��ي حلب الجديدة" :أمضيت مع أهلي يومين متواصلين
مختبئين ف��ي الحمامات ،ومحتمين م��ن الرصاص الذي
كان يرتط��م بج��دران المن��زل ،وم��ن القذائ��ف الت��ي
تنه��ال على الحيِّ مثل زخ��ات المطر ،منتظرين أن تهدأ
االشتباكات قلي ً
ال حتى يحين لنا الخروج من المنزل".
ب��أن ش��بيحة النظ��ام باتوا
يفي��د بع��ض س��كان الحي َّ
يتعرضون لش��بان الحي ،ويقومون بسرقتهم ،ويبتزون
األهالي للحصول عل��ى المال ،خاصة في الفترة األخيرة
خال م��ن الس��كان ،فكانت
الت��ي ب��ات فيها الحيُّ ش��به ٍ
ممارس��ات الش��بيحة هذه س��بباً لدى العديد من س��كان
حي جمعي��ة الزهراء للنزوح من بيوتهم ،ويقول س��امر
رمض��ان" :تعرَّضت للس��رقة م��ن قبل ش��بيحة النظام
مرتين :في المرة األولى أخذ أحد الش��بيحة جوالي ،وفي
الم��رة الثانية أخذ ش��بيح آخر محفظت��ي دون أيِّ مبرِّر،
فكانوا يس��تغلون خل��وَّ الحيِّ من الناس ويس��تخدمون
أس��لحتهم للتهديد ،وبعد هاتي��ن الحادثتين قرَّر أبي أن
نت��رك الح��ي ،وننتقل للعي��ش عند بيت ج��دي في حي
المارتيني".
كان��ت وجه��ة أغل��ب النازحين م��ن حيي حل��ب الجديدة
وجمعية الزهراء نحو األحياء الواقعة في وسط المدينة،
والتي يسيطر عليها النظام والتي تعدُّ أكثر أمناً ،فمنهم
من وجد بيت��ًا لألجار ،والبعض اآلخر نزح مؤقتًا إلى بيت
أحد أقربائه متأم ً
ال أن يعود إلى بيته قريبًا ،وهناك آخرون
أيقن��وا أن أحياء حلب الخاضعة لس��يطرة النظام لم تعد

صالحة للعيش ،ففضلوا الس��فر إلى محافظات أخرى أو
إلى خارج س��وريا كما هو حال األس��تاذ توفيق الذي قرَّر
السفر إلى تركيا تاركًا منزله في حي جمعة الزهراء وقد
بدأ حديثه قائ ً
ال" :إن حلب مآلها السقوط" ،وأوضح كالمه
أن مقاتل��ي النظام الموجودين
حين ق��ال" :عندما رأيت َّ
على جبهات جمعية الزهراء هم مجموعة من الش��بيحة
الذي��ن ليس لديهم همٌّ س��وى س��رقة المدنيين ونهب
لا أم آج ً
أن حلب س��وف تس��قط عاج� ً
ال،
بيوتهم ،أدركت َّ
وس��وف يكون حالها كباقي أحي��اء حلب المحررة ،فقررت
السفر والنجاة بحياتي وحياتي أسرتي".

مربرات �أخرى للنزوح

ل��م يقتص��ر نزوحُ أه��ل حلب إل��ى خ��ارج المدينة على
س��كان المناطق المش��تعلة فقط ،بل شمل سكان باقي
األحياء الخاضعة لس��يطرة النظام خالل ش��هر رمضان
بس��بب الوض��ع المعيش��ي الذي ازداد س��وءاً خ�لال هذا
الشهر ،حيث س��ئم هؤالء الناس االنقطاعات المستمر َة
للمي��اه وللكهرب��اء واإلنترن��ت ،وغ�لاء األس��عار .تقول
الس��يدة م��رام نعس��اني القاطن��ة ف��ي ح��ي الس��ريان
الجدي��دة" :منذ أكثر من ش��هر لم تأتِ المي��اه والكهرباء
ً
قليلة خالل هذا
بش��كل مقبول ،ولم نرهما إال س��اعاتٍ
الشهر ،ومصاريف العيش في حلب صارت مرتفعة جداً ،
ِّ
األقل ندفع َّ
كل أس��بوع  2000ليرة ثمنًا لصهريج
فعلى
م��اء ،و 3000ليرة لش��راء أمبيرات الكهرب��اء من صاحب
المول��دة ،و 2500لي��رة مصاريف إنترن��ت ( ،)3Gناهيك
عن مصاريف الطعام ،والمواص�لات المرتفعة ،فقرَّرنا
الهجرة إلى أوروبا ،ونحن اآلن ننتظر أن نبيع منزلنا لكي
ندفع تكاليف السفر".

دميو :قرية حما�صرة بقرى الدفاع الوطني
حماه  -عبيدة الحموي
ال ش��ك َّ
أن قدر القرى التي تظهر أيَّ مظاهر رفض للنظام الس��وري ،أو حتى إنها
ال تظهر ذلك ،وإنما هي فقط ال تنتمي للس��ياق السياسي والديني في محيطها،
وتق��ع ف��ي الوقت ذات��ه في محيطٍ م��ن القرى الت��ي توصف بمواالته��ا للنظام
الس��وري ،أو بأنها خزَّان ش��بيحته وميليش��ياته ..يكون معلقاً بيد ذلك المحيط،
وتك��ون بمثابة ورقة ضغط على مناطق الث��وار القريبة .وربما كانت البيضا ومن
ثم الزارة ،والحصن ،والتريمسة ،أو حتى تلكلخ ،وبانياس األمثلة األقربَ إلى هذه
الصورة.
قري��ة ديمو في ريف حم��اه تبدو مثا ً
ال متطابق��اً مع الحاالت س��ابقة الذكر ،فقد قامت
"ميليش��يا" الدفاع الوطني التابعة لنظام األس��د مؤخراً ،باختط��اف حافلتين في قرية
أصيلة الموالية للنظام ،حيث ُّ
تقل الحافلتان عدداً من األطفال والنس��اء والش��بان من
ديمو (قرية ذات أكثرية سنية محاطة بقرى ذات أكثرية علوية) في ريف حماة الغربي.
ووفق الناش��ط طارق من ريف حماة فإن الحافلتين كانتا تقالن  24امرأة وأربعة شبان
وعدداً من األطفال أثناء مس��ير الحافلتين من ديمو (مس��قط رأس الركاب) إلى حماه؛
فالطريق اآلمن الوحيد لسكان ديمو باتجاه حماه هو الطريق المار من قرية أصيلة.
يبي��ن المص��در أن الخاطفين ينتمون إلى عائلة من قرية المحروس��ة الموالية للنظام
في س��هل الغ��اب ،وأن أس��باب االختطاف هو قيام الجيش الحر بأس��ر أح��د أفراد هذه

كثيراً ما تتعرض القرية لالستهداف بتهمة المعارضة  ..رغم خضوعها للنظام

العائل��ة ال��ذي "يعمل مع النظام" خالل المعارك األخيرة الت��ي تمكن الجيش الحر فيها
َ
الحادثة ليست "المر َة
فإن هذه
من السيطرة على عدد من قرى الغاب .ووَفق المصدر َّ
األول��ى التي يقوم بها النظ��ام وعناصره بالضغط على الثوار ع��ن طريق بلدة ديمو،
فقد قامت القرى الموالية ،أيضًا ،بمحاصرة هذه القرية ،والتهديد بارتكاب مجزرة فيها
عندما توجه جيش الفتح لتحرير س��هل الغاب ،واقتربت االشتباكات من القرى الموالية
للنظام".
ً
تع��ود هذه الورقة لتظهر مع بدء المعارك أيضا على بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين
أن "اس��تعمال النظام هذه الورق��ة أيضًا في هذا
للنظ��ام في الش��مال ،ويرى المصدر َّ
مُستغرَب أبداً.
غير
أمرٌ
القريتين"
اقتحام
عن
المكان ،للضغط على الثوار للتراجع
ٍ

أخبار وتقارير

العمل بعيد ًا عن البندقية
الزراعة �أو التجارة
�أوما بينهما
الالذقية  -ميس الحاج
يمض��ي الش��اب أحم��د منذ ع��ام معظ��م يومه في
حراث��ة األرض ،والعمل بالزراع��ة بعد أن ترك مدينة
الالذقي��ة ،وتوجه إلى الريف المح��رر هرباً من خدمة
العلم اإللزامية .وقد تح��دَّث أحمد ابن  19عاماً لــــ
(سوريتنا) عن حياته حالياً ،حيث ترك أسرته وبيته في
المدينة ،ولكنه فضل عدم حمل السالح ،فهو ال يريد
أن يش��ارك بالقتال إلى جان��ب أي طرف ،وهو يعيش
ف��ي المناطق المح��رَّرة مثل باق��ي المدنيين ،لكنه
دخل له.
مجبرٌ على العمل لتوفير ٍ
أي��ة فرصة عمل في ِّ
ل��م يجد أحمد َ
ظ��ل الحرب الدائرة،
ٍ
وبعد عنا ِء عدة أشهر قرَّرَ العمل بالزراعة ،وعلى الرغم
من أنه لم يملك أية خبرة في هذا األمر ،لكنه بدأ بالعمل
أن مناطق ريف الالذقية تش��تهر به��ذه المهنة،
معتب��راً َّ
ويملك جدُّه قطعة أرض صغيرة قام أحمدُ بالعناية بها
وحراثتها .يقول" :أن تكون ش��اباً ال تؤمن بالسالح فتلك
تهم��ة تالحقك ،حاولت االبتعاد عن الس�لاح والبحث عن
حياة هادئ��ة ،بعيداً عن القتل ،أعم��ل بالزراعة ،وأعتمد
عل��ى نفس��ي ،وأؤم��ن ب��األرض وبعطائه��ا وبعمل��ي"،
"إن الف��رص ضيق��ة أم��ام الن��اس والخي��رات
مضيف��ًاَّ :
ضعيفة وهذا أفضل ما يمكن أن أعمله حالياً.

مهن �أخرى

جاس��م أيضًا ش��ابٌّ خ��رج مع بداي��ة الثورة م��ن مدينة
الالذقي��ة ،ولم ينضم إل��ى الفصائل المقاتل��ة ،بل بات
يبحث عن عمل ل��ه في ِّ
ظل هذه الظروف الحالية ،فكان
األمر صعبًا في البداية ،لكنه فكر بأمر يعود بالنفع على
الجميع ويؤمن له دخ ً
ال مادياً جيداً.

يعتبر العمل بتقطيع الحطب من أكثر المهن المنتشرة في ريف الالذقية المحرر

تحدَّث جاسم عن مشروعه الصغير قائ ً
ال" :قمتُ بشراء
مولدة كهربائية كبيرة تعمل على المازوت ،وعملت على
توصيل الكهرباء لسكان قريتي مقابل اشتراكات شهرية
تعتمد على قدر استهالك كل شخص لألمبيرات" .ويقوم
جاسم يومياً بشراء المازوت ،ومراقبة المولدة وتشغيلها
من الس��اعة الثامنة مس��ا ًء حتى الواحدة ،ومن واجبه أن
ٌ
عطل ما .ويرى جاس��م أنه غير قادر
يصلحه��ا لو أصابها
عل��ى حم��ل الس�لاح ،وإن كان معظم الش��بان يحملونه
بأن "هن��اك أم��وراً أخرى
ويقاتل��ون ب��ه ،ويب��رِّر ذل��ك َّ
يحتاجها الناس هنا ،ونس��تطيع تأمينها لهم والمساهمة
بطرق أخرى غير القتال".
م��ن جهت��ه عم��ر يعي��ش ظروف��ا أصع��ب فالحي��اة في
الريف ،حس��ب قوله ،قاس��ية خصوصًا مع انعدام أبسط
مقوماته��ا نتيج��ة الح��رب ،حي��ث يتوجب علي��ه العمل،
وهو مثل جاس��م لم يش��ارك بحمل السالح ،وهرب من
مدينة الالذقية منذ حوالي العامين ،ليعمل حاليًا بتقطع
الحط��ب وبيعه ،مقاب��ل القليل من المال الذي يس��اعده

في تس��يير أموره ،يتحدث ع��ن المعاناة التي يجدها في
العمل ،فهو لم يعتد هذا النوع من األعمال الشاقة" :لكن
ال يوجد ٌّ
حل آخر ...الش��بان الذي��ن يتركون بيوتهم غالبًا
ما ينضمون إلى فصائل مقاتلة في المعارضة ،وبالتالي
يحصل��ون على رات��ب ومصاريف لحياته��م ،أما الذين ال
يريدون حمل الس�لاح فهم يعيش��ون كباقي المدنيين،
وبالتال��ي هم مجبرون على العم��ل للحصول على المال
ومع انعدام الفرص ،واس��تمرار الحرب ،وغياب المشاريع
والمؤسس��ات ،فق��د لجأ ُّ
كل ش��اب إل��ى ابت��كار عمل له
يتناسب مع الظروف الحالية".
ً
أمَّا حسين فيبدو وضعه مختلفا؛ فما يزال يعمل بمهنته
ذاته��ا .يقول " :لم يتغير عملي بعد االنتقال إلى الريف ،
فقد كنت أعمل حالقاً في مدينة الالذقية ،وعندما ُطلبتُ
إلى خدمة العلم االحتياطية تركت المدينة وتوجهتُ إلى
الريف ،ففتحت صالونًا ،وتابعت عملي في المهنة ذاتها",
أن العمل في الريف يع��ود عليه بدخل مادي
وأش��ار إلى َّ
وأن وضعه المادي تحسن كثيراً عن السابق.
أكبرَّ ،

بني الن�صرة وجي�ش الإ�سالم
ت�صاعد الر�صا�ص واللهجة
تش��ير مجموعة من األح��داث إلى أنه من الصع��ب بمكان أن
يكون هنالك اتفاقٌ بين القوى المعارضة المقاتلة في غوطة
دمشق الشرقية ،خاصة مع برود الجبهات ضدَّ النظام هناك،
ف�لا يكاد يمرُّ أس��بوع عل��ى المنطقة التي كانت تش��هد قبل
فترة احتقانًا ش��عبيًا ضدَّ القوى المسلحة ،إال وتسجَّل حادث ٌة
تنبئ بمعركة بين قوى المعارضة ،وأهمها حاليًا األحداث التي
توسع الخالف بين جيش اإلسالم وجبهة النصرة بشأنها.

حوادث

جبهة النصرة ،وأن جيش اإلس�لام "ليس متفرغاً لمش��اغبات
داخلية تفتعلها جبهة النصرة".

ا�ستياء مدين

ُ
يحمل
لم يخفِ غالبية نشطا ِء المنطقة استياءهم ،والذين ال
الكثي��ر منهم مش��اعر االحترام أليِّ طرف م��ن الطرفين ،إال
أنهم يجدون في ذلك ،ما يجده مدنيو المنطقة "شق الصف"؛
فالمواجهات التي من الممكن أن تدور في المنطقة ،إنما هي
"مواجه��ات جانبية تبعد البنادق عن هدفها األساس��ي" ،وَفق
قول ناش��طٍ من دوم��ا ،ولم يخفِ في حديثه عن ممارس��ات
ش��غب و"تش��بيح" يقوم بها عناصرٌ من النصرة ،مس��تغلين
ٍ
وجود ش��رخ جديد بين جيش اإلس�لام والمجتمع المدني في
المناطق الخاضعة لحكمه.
يقول أبو خالد وهو مدني من مدينة مس��رابا لــ (س��وريتنا):
"م��ا يحدث اآلن في المدينة وفي الغوط��ة ،فتنة كبيرة ونحن
ل��م نعد نحتمل أكثر من ذلك ،نس��أل م��ن اهلل الفرج" ،ويرى
أن ما يجري اليوم هو تكرارٌ لما حصل
الناشط المدني سامر َّ
س��ابقًا مع عدة فصائل في الغوطة الش��رقية .يقول":ال نريد
أن ن��رى دماء أبنائنا تس��يل في بلدنا ،نريد أن َّ
نحل مش��كلة
الخالف ،ال أن نؤجج كما يفعل البعض".

أسبوعية تصدر عن شباب سوري مستقل

َ
نق��اط تمركز
هاج��م مقاتلون م��ن جبهة النص��رة قبل أيام
تابعة لجيش اإلس�لام في مدينة مسرابا القريبة من المعقل
األساس��يِّ له ف��ي مدينة دوما ف��ي الغوطة الش��رقية بريف
دمش��ق ،كم��ا أحرقت جبه��ة النصرة قب��ل أيام حاج��زاً تابعًا
لجيش اإلس�لام ،واعتقلت منه��م بعد ذلك قيادياً عس��كرياً،
ليش��تد خطاب األخير ضد الجبهة ،والذي كان قد اش��تد سابقًا
في عدة مواق��ع ،أهمها مخيم اليرموك ،حي��ن اتهم الفصيل
َ
جبه��ة النصرة
األكب��ر ف��ي ريف دمش��ق (جي��ش اإلس�لام)،
بالتواط��ؤ م��ع تنظي��م الدول��ة اإلس�لامية وتس��هيل دخ��ول
التنظيم إلى المخيم ،ومنع مقاتلي جيش اإلسالم من التدخل
في المعركة.
وكان زه��ران عل��وش قائد جيش اإلس�لام قد اته��م النصرة
بش��قِّ الص��ف وزرع الخ�لاف بين فصائ��ل المعارض��ة داعيًا
إياه��ا للرجوع عن تلك األفعال ،وغرَّد النقيب إس�لام علوش

مقاتلون من فصائل معارضة في ريف دمشق

سوريتنا ( 19 )200تموز 2015

الغوطة الشرقية  -يامن جزراوي

الناطق الرس��مي باسم جيش اإلس�لام عبر حسابه الرسمي
في موقع تويتر قائ ً
ال" :نهيب بعقالئهم  -مش��يراً إلى النصرة
– أن يلجم��وا س��فها َءهم حقنا لدماء المجاهدي��ن" ،وجاء في
بحرق حاجز حف��ظ األمن ،واعتقال
التغري��دة :اته��ام النصرة
ِ
قائد في الجيش.
ً
وبلغ الخط��اب حده األعل��ى تصاعديا ببيان ص��در عن جيش
اإلس�لام مؤخراً اته��م جبهة النص��رة بالوقوف ض��د القضاء
الموحد في الغوطة ،حيث جاء فيه" :أثناء قيام جيش اإلسالم
بتنفي��ذ مذكرة اعتقال صادرةٍ عن القضاء الموحد بحقِّ أحدِ
المطلوبي��ن للمث��ول أمام العدالة من بل��دة مديرة بتاريخ 12
 2015 – 7م الس��اعة الس��ابعة مس��اء تدخلت مجموعة منالملثمي��ن دون حيلولة تنفيذ تل��ك المذكرة" ،وذكر البيان في
أن مجموعة من مسلحي جبهة النصرة
موجز شرحه لألحداث َّ
قامت بعد مغادرة الس��رية التابعة لجيش اإلس�لام المنطقة
بمهاجم��ة المقر األمن��ي التابع له��م ،واعتقال أح��د قياديَي
الجيش ويدعى أبا ع�لاء ،كما قامت المجموعة المداهمة كما
ذكر البيان باالستيالء على ست بنادق حربية.
أن جبهة النص��رة هي من
تش��ير دالئل جيش االس�لام إل��ى َّ
يقف وراء هذه األحداث وفق بيان الجيش المذكور؛ فبعد هذه
الحادثة ،قامت ثالث دراج��ات نارية بالمرور أمام حاجز لألمن
تابع لجيش اإلس�لام وبادرت بإطالق الرصاص المباشر على
الحاجز ،مما دفع عناصر جيش اإلسالم إلى الردِّ فأصيب أحدُ
الملثمين ،وتبين فيما بعد أنه من جبهة النصرة.
وختم البيان بطلب االس��تجابة لحكم القضاء من قبل عناصر
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أخبار وتقارير

يف احل�سكة :فالحون يحجمون عن الت�سويق
و�آخرون يرف�ضون زراعة القمح
عامودا  -عدنان حمكو
ال تبدو الرغبة ظاهرة لدى أبي أسامة ( 41عاماً) ،من أهالي ريف مدينة الحسكة ،في بيع محصوله من القمح
وباقي منتجات أرضه من بقول ومحاصيل عطرية ،هذا ما بدا من خالل حديثه لـــ (سوريتنا)« :أقوم باالعتناء
ببعض ش��تالت البندورة والخضار التي تعيننا على العيش صيفاً ،وقد أمضيت فصل الش��تاء بانتظار موسم
كان من المتوقع أن يكون وفيراً».
ً
وكمية
ويضي��ف" :بعد أن جنينا محصول القمح والكمون
م��ن الش��عير ،ل��م أش��أ أن أس��وِّقه إلى مراكز تس��ويق
مركز
الحبوب الت��ي حددها النظام ،والتي اقتصرت على
ٍ
واحدٍ في مدينة الحس��كة ،واثنين في القامش��لي ،على
أمل أن تكون األس��عار أفضل في ح��ال بيعها إلى التجار
أن أسعار المنتجات الزراعية
في السوق السوداء" .ويذكر َّ
قد "ش��هدت ارتفاعاً جيداً مع بداية موس��م الحصاد ،ثمَّ
م��ا لبث��ت أن تراجع��ت بعد َّ
أقل م��ن  10أيام؛ إذ ش��هدت
المحافظ��ة إغ�لاق كافة الط��رق المؤدية إل��ى خارجها،
األم��ر الذي انعكس على تجارة المواد الزراعية وغيرها،
وس��ننتظر أياماً أخرى على ما يب��دو ،على أمل أن تعاود
االرتفاع حتى نتمكن من بيع محاصيلنا".
لم يك��ن الحال ينطبق على حس��ام الذي قرَّر تس��ويق
محصوله مباش��رة إلى مركز تسويق الحبوب في مدينة
القامش��لي ،إذ ي��رى أنَّ��ه" :من األفضل بي��ع المحصول
مباشرة ،حتى تكون الفرصة سانحة لتحصيل ثمنه منذ
البداية".
وأشار حسام في حديثه إلى أنه في السنوات الفائتة "كنا
نبيع محصول القمح وبأس��عار أقل بكثير من هذا العام،
فقد س��وَّقنا محصول القمح بسعر  30ليرة ،وفي العام
الفائت كان س��عره ق��د وصل إلى  45لي��رة ،ووصل هذا
العام إلى  61ليرة ،وهذا أمر جيد".
تراجع إنتاج القمح بشكل ملحوظ خالل السنوات األخيرة،

تبعًا للظروف المناخي��ة ،وارتفاع تكاليف الزراعة ،وغالء
المس��تلزمات الزراعي��ة ،وارتف��اع أس��عار المحروق��ات
واألس��مدة ،إضاف��ة إلى إحج��ام كثير م��ن الفالحين عن
زراعة القم��ح وتوجههم إلى زراعات بديل��ةٍ كالمنتجات
العطري��ة والبقوليات ،التي تحقق لهم هامش��اً أكبر من
الربح وبكلفة أقل.
إبراهي��م الحس��ين ( 64عام��ًا) ،ق��رر تخزي��ن محصوله
له��ذا العام الذي تن��وع بين الكمون ،والقمح ،والش��عير،
ً
نتيجة لتوقف حركة البيع والش��راء في السوق
والعدس،
الس��وداء لدى التج��ار ،وليس لدي��ه أية فكرة لتس��ويق
محصول القمح لدى مراكز الحبوب لدى النظام.
يقول إبراهيم" :كميات القمح لهذا الموس��م قليلة جداً،
والطل��ب على الن��وع الطري الذي يس��تخدم في صناعة
الخبز س��يكون كبيراً ،وحتى اللحظة ال فرق بين أس��عار
"إن انتظار
الحكومة الرس��مية وأس��عار التجار" .وأضافَّ :
بضع��ة أيام قد يحق��ق فرقًا كبيراً في الس��عر ،وبالتالي
من الممكن تعويض الخس��ائر في المج��ال اآلخر ،إذ لم
يكن إنتاج باقي المحاصيل جيداً بالنسبة لنا".
ش��هدت محافظة الحس��كة مؤخ��راً حركة ش��حن ونقل
لمخزون القمح ،خالل الفترة التي سبقت انطالق موسم
الحصاد ،فقد تمَّ نقل أكثر من  300ألف طن من القمح
( 100ألف طن باتجاه محافظات دمشق والساحل ،و200
ألف طن تمَّ بيعها إلى إحدى الشركات اإليطالية بموجب

داع�ش تغذي نف�سها بـ � 90ألف
برميل نفط �سوري
سوريتنا برس
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كشف بحث اقتصادي أصدره المنتدى االقتصادي السوري في  10تموز الجاري ،عن
توزُّع وحجم إنتاج آبار النفط السوري ،وبيّن التقرير الذي حمل عنوان «النفط
القاتل ،سرقة مستقبل السوريين» أن تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) يسيطر
على  80%من منابع النفط في سوريا ،فيما تقع  12%منها تحت سيطرة القوات
الكردية ،ويسيطر النظام السوري على الثمانية بالمئة المتبقية والواقعة في
ريفي حمصَ وحماة ،ومناطق صغيرة في دير الزور والحسكة.
ويقدَّر البحث الناتج الكلي من حقول النفط الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش بـ
 90ألف برميل يومياً؛ وتتصدر دير الزور حجم اإلنتاج بحوالي  74ألف برميل ،تليها
الحسكة بـ  10آالف برميل ،كما تحصل داعش من الحقول المنتشرة شرقي حمص
على خمسة آالف برميل ،ومن محافظة الرقة ألف برميل يوميًا.
أما عن الطرق التي يتخذها التنظيم لتصريف النفط ،والجهات التي يذهب لها فقد
أش��ارت فاليري مارسيل زميلة معهد «تشاتام هاوس» البريطاني إلى أنَّه «بإمكان
مقاتلي داعش بيع النفط لمش��ترين في ٍّ
كل من تركيا ،وإقليم كردس��تان العراق،
«إن مسلحي داعش يستخدمون مصافيَ مؤقتة ،ما يسمح لهم
وإيران» ،وأضافتَّ :
ببيع المزيد من النفط بسهولة ،عدا أن عمليات التهريب قائمة منذ أشهر».
أن «النظام الس��وري هو الجه��ة الوحيدة التي
وتؤك��د الحكوم��ة الس��ورية المؤقتة َّ
تشتري النفط من الجماعات المتطرفة المسيطرة على اآلبار في المنطقة الشرقية
الخارجة عن س��يطرة األس��د ونظامه ،وهو ما يعتبر انتهاكًا خطيراً لقرارات مجلس
األمن التي تحظر ش��راء اإلنتاج النفطي من الجماع��ات المتطرفة» ،فيما قال خبير
ش��ؤون الطاقة في معهد أوس��اك التركي حس��ن أوزيرتم إن «تهريب النفط لتركيا
عمل شائع ،فيما يبلغ سعر لتر البنزين
أو الديزل القادمين من سوريا حوالي
 0.7 – 0.5دوالراً ،بينما يصل سعر لتر
الديزل في تركيا نحو  2.7دوالراً».
َ
قيم��ة مبيع��ات النف��ط
وق��در البح��ث
اليومي��ة للتنظيم بـ  300أل��ف دوالر ،أي
 208,2دوالر َّ
كل دقيق��ة ،ما يجعله أغنى
التنظيمات المتطرفة في العالم.

ال يبدو ترك زراعة القمح قراراً يتخذه الفالح بقدر ما
هو ظرف أجبرهم على البحث عن منتج يسها بيعه

عقد أبرمه النظام معها) ،من مراكز "صومعة الحس��كة
ومركز الثروة الحيوانية" في القامشلي.
"إن حركة الش��راء بالنسبة
بدوره قال التاجر حاج زهيرَّ :
ترتق إلى الس��نوات الس��ابقة؛ فأس��عار
لمادة القمح ،لم ِ
القمح لدى مؤسس��ة الحبوب جيدة ،ولي��س هناك فارق
كبي��ر يمك��ن أن يحقق من خالل��ه التاجر أرباح��ًا تغريه
للشراء".
كم��ا لفت إلى أن��ه من الممكن للتج��ار أن يحققوا أرباحاً
معقولة من خالل شراء الكمون والكزبرة والعدس ،إذ لم
يعد هناك حاجة كبيرة لشراء القمح وتخزينه".
وأك��د مصدر من مؤسس��ة الحب��وب في القامش��لي ،أن
ق��راراً صدر بخصوص إبقاء مراكز الش��راء مفتوحة إلى
نهاية العام الحالي ،الستقبال مادة القمح من الفالحين،
حيث لم تتمكن المؤسس��ة من شراء سوى  240ألف طن
خالل الموس��م الحالي ( 40ألف طن في مركز الحس��كة،
و 200أل��ف طن في مركزي جرمز– الثروة الحيوانية في
القامشلي).
تتص��در محافظة الحس��كة قائمة المحافظ��ات المنتجة
للحبوب وعلى رأس��ها القمح ،وقد وصل اإلنتاج إلى أكثر
من مليون طن في س��نوات سابقة ،فيما تراجعت كميات
اإلنتاج لتصل إلى م��ا دون الـ " "300ألف طن ،لتتفق مع
توقعات مؤسسة الحبوب لهذا العام.

خدمات طبية جمانية
لالجئني ال�سوريني يف عر�سال
سوريتنا برس

تق��دم الهيئ��ة الطبية في
عرس��ال بلبن��ان خدماتها
َ
الطبي��ة لجمي��ع الالجئين
الس��وريين ف��ي عرس��ال
والذي��ن يق��در عددهم بـ
 80ألف الج��ئ ،وذلك من
خالل مش��فى خاص بها،
يتضم��ن عيادات وقس��م
إس��عاف وغ��رف عمليات،
ويس��تقبل قس��م اإلس��عاف في المش��فى ما ال يقل عن  150حالة يومي��اً ،ويجري
المشفى خمس عمليات جراحية يومياً بشكل تقريبيٍّ ،فيما تستقبل عياداته قرابة
 500مراجع.
"إن التحديات
يقول عبد الحليم شمس الدين المتحدث باسم المشفى لـــ (سوريتنا)َّ :
التي يواجهها المش��فى ف��ي الوقت الراهن مادية بالدرجة األول��ى" .مضيفًا" :نحن
بحاجة ماس��ة لتوس��عة قس��م الحواضن والوالدات النس��ائية؛ إذ ال نمتل��ك إلاّ ثالث
حواضن ،وال نستطيع استقبال أكثر من ثالثة أطفال ،وال يمر شهر واحد إال ويموت
طفل في قسم الخدَّج ألننا لم نستطع تأمين حاضنة له".
وينحصر تقديم العديد من الخدمات الطبية في المنطقة في هذا المشفى ،كقسم
التوليد ،والعمليات النس��ائية ،والجراحة العامة والعظمية ،وقسم الحواضن ،وعيادة
معالجة "اللش��مانيا" ،ووحدة غسيل الكلية .ويشير شمس الدين إلى وجود "مشفى
تابع لجمعيات إغاثية ،لكنه ال يمتلك العدد الكاف��ي من األطباء واإلخصَّائيين
آخ��رَ ٍ
إلسعاف وعالج المرضى".
وتس��هم األوض��اع الخدمية الس��يئة التي يعيش��ها الالجئون في المنطقة بتفش��ي
األمراض .وال تأخذ المنظمات اإلغاثية على عاتقها  ،بحس��ب تعبير ش��مس الدين،
مس��ألة ترحي��ل النفايات ،وتنظي��ف المخيمات ،إضافة إلى انخف��اض نظافة المياه،
"إن أكثر األمراض انتش��اراً بين الالجئين
وع��دم توفر الصالحة للش��رب .ويضيفَّ :
ه��ي الموس��مية ،إضافة إلى األمراض المعدي��ة التي تزداد أع��داد المرضى بها مع
م��رور الوقت ،وأبرزها داء الف��م واليد والقدم ،القوباء ،الج��رب ،النكاف (أبو كعب)،
والعديد من أمراض الجهاز البولي".

ق�ضاء موحد
كي ال تتكرر ق�صة القا�سم :حلب نحو
ٍ

وبع��د أي��ام م��ن االعتق��ال أُطل��ق س��راح
المجموع��ة الت��ي كانت معتقل��ة داخل دار
القض��اء ،دون أن يك��ون بينه��م الناش��ط
القاس��م ليت��مَّ العث��ور بعدها عل��ى جثته
بالقرب من حريتان.
وقد ذكرت دارُ القضاء أنَّها غير مس��ؤولة
ع��ن عملي��ة التصفية؛ فقد أطلقت س��راح
القاسم مع المجموعة وسلمتهم إلى إحدى
المجموع��ات الت��ي قامت بتصفيت��ه ،ولم
تسمِّ دار القضاء هذه المجموعة ،أو تقمْ
بفت��ح تحقيق من أجل الكش��ف عن هوية
القاتل.

حملة لتوحيد الق�ضاء

ِّ
تش��كل هذه الحادثة وغيره��ا من عمليات
االغتيال ف��ي حلب ،وح��وادث االقتتال بين
الفصائ��ل العامل��ة ف��ي المدين��ة وريفها،
إضاف��ة إل��ى انتش��ار المحاك��م وهيمن��ة
العس��كر على الس��لطة القضائية ،وغياب
الجهة القضائية الت��ي تمتلك القدرة على
نش��ر األم��ن ورد المظال��م إل��ى أصحابها،
مجموعة من األسباب التي دفعت مجموعة
من القضاة والمحاميين والمجالس الثورية
في المدينة ،إلى إط�لاق حملةٍ تهدف إلى

توحي��د القض��اء ،والعمل على اس��تقاللية
قرارات��ه ضم��ن محكمة واح��دة ،يتم فيها
دمج جميع الهيئات القضائية الموجودة في
حلب.
قامت الحملة التي ترعاه��ا منظمة "اليوم
التال��ي" باالجتم��اع م��ع رؤس��اء المحاك��م
الموج��ودة ف��ي حلب ،من أج��ل البحث عن
س��بل التوحد وتقريب وجه��ات النظر بين
هذه المحاكم (المحكمة الشرعية ،القضاء
الشرعي ،محكمة القاسمية).
وق��د تح��دَّث المحامي عباس موس��ى أحد
القائمين على مب��ادرة توحيد القضاء ،إلى
"س��وريتنا" عن عم��ل المبادرة واألس��باب
الت��ي دفعته��م إل��ى إطالقه��ا ،والمرحل��ة
التي وصلت لها .يقول" :من أهم األس��باب
الت��ي دفعتن��ا إل��ى إط�لاق ه��ذه الحمل��ة
كثر ُة المحاكم ،وانتش��ارها ف��ي المناطق
المح��ررة ،حي��ث بلغ عددها س��تَّ محاكم.
وم��ع غي��اب التنس��يق بي��ن ه��ذه الجهات
والتش��تت الحاص��ل ف��ي عملي��ة القضاء،
عمدن��ا إلى إطالق ه��ذا المش��روع ،وقمنا
بتوزي��ع الجهود بيننا وبي��ن بعض الجهات
الثورية ،التي تبنت هذه الفكرة وس��اعدتنا
كثي��راً ف��ي عملي��ة التنس��يق بينن��ا وبين

المحاكم".
عملت المبادرة التي انطلقت أعمالها مطلع
العام الحالي ،بحسب تعبير الموسى ،على
تكثي��ف االجتماع��ات بينها وبي��ن المحاكم
القضائية ،ومن أهم األس��باب التي جعلت
المب��ادرة تحق��ق تقدم��ًا تكثي��ف التغطية
اإلعالمي��ة عليه��ا ،والعم��ل على الرس��وم
الجداري��ة ف��ي المدين��ة ،من أج��ل إيصال
الصورة كاملة إلى المواطن الذي كان أكثر
المعانين من مشكلة التشرذم.

قوانني ُ
�ستعتمد

ويضي��ف المحامي عب��اس قائ ً
ال" :بس��بب
وجود إرادة مبدئية في التوحد بين الجهات
القضائية ،اس��تطعنا االتفاق على تشكيل
جس��م قضائ��ي موح��د ،س��مي (مجل��س
القض��اء األعل��ى) وال��ذي س��يكون الجه��ة
القضائية الكبرى في حلب وريفها إن ش��اء
اهلل ،وقد ت��م انتخاب رئيس أعلى للقضاء
ونائ��ب ل��ه ،كم��ا س��تتبع جمي��ع المحاكم
ٍ
القضائية للمجلس".
وع��ن الصيغ��ة القانوني��ة الت��ي س��يتمُّ
اعتمادها في المجلس ،واآللية المتبعة في
التنفيذ يقول" :أجمع القضاة والش��رعيون

أخبار وتقارير

حلب  -منصور حسين
أُغلقت قضية اغتيال المصور وليد القاسم الذي كان يعمل
مع كادر ش��بكة «حلب نيوز» دون الكشف عن الجهة التي
قامت بارتكاب هذه الجريمة ..اعترض طريق القاسم ،وبعد

عودت��ه مع مجموع��ة من الجيش الحرِّ م��ن تغطية إحدى
مع��ارك الثوار ضد تنظيم الدولة اإلس�لامية في ريف حلب
الش��مالي ،حاجزٌ تابعٌ لدار القضاء في مدينة حريتان وقام
باعتقاله مع المجموعة التي كانت برفقته.

عل��ى اعتم��اد القان��ون العرب��ي الموح��د
الذي يعتمد الش��ريعة اإلس�لامية كمصدر
في اس��تنباط األح��كام القضائي��ة ،وقمنا
بتقس��يم هذه المحاكم إلى (محاكم تمييز
واستئناف) وس��يتم العمل وفق هذا القرار
بعد انتهاء المؤتمر الصحفي للمبادرة الذي
سيتم عقده نهاية الشهر الجاري".
نجح��ت المب��ادرة ،بالتعاون م��ع الفعاليات
كافَّ��ة ،بتحقيق خطوات كبيرة على طريق
إنجا ِز وحدة القضاء في المناطق المحرَّرة
بحلب وريفها ،كما ش��مل المش��روع ،ومن
خ�لال المب��ادرة أيض��ًا ،االتفاق عل��ى آلية
عم��ل جدي��دة للش��رطة الح��رَّة ،وجعله��ا
ٍ
مؤسس��ة تابعة لمجلس القض��اء المعلن،
نائب عامٍّ في
وس��يقوم المجلس باختي��ار ٍ
كل قسم شرطة مهمته التحقيق ،وإرسال
التقرير إلى المحكمة التي تعنى بالقضية،
وبذلك تصبح جميع المؤسس��ات القضائية
ً
خاضعة
واألمني��ة ف��ي المناطق المح��ررة
لجهة قضائية واح��دة هي مجلس القضاء
األعلى.

�سلطتان قانونيتان وت�شريعات مت�ضاربة
القام�شلي حتت �إدارتني
القامشلي  -جوان تتر

من��ذ س��يطرة ح��زب االتح��اد الديمقراط��ي
على الس��لطة ف��ي مدن محافظة الحس��كة
واس��تالمه جمي��ع المراك��ز فيه��ا ،تقريب��اً،
ً
تابع��ة للحكوم��ة الس��وريَّة،
والت��ي كان��ت
بدأت اإلدارة التابعة للحزب بإصدار مراسيم
وقواني��ن خاصَّة به��ا ،يت��مّ تطبيقها على
المواطنين ،ولوحظ على الجانب اآلخر أيضًا
أن القوانين التابعة للنظام السوريّ ال زالت
ّ
س��ارية المفع��ول ويتمّ التعام��ل بها ولكن
على نط��اق ضيّق جدَّاً ،وهذا األمر س��بَّب
إرباكاً لدى المواطنين ،فهناك أكثر من جهة

قوانني ال زالت �سارية املفعول

ما زالت الحكومة الس��ورية ،على الرغم من
القواني��ن الجديدة التي تمّ س��نّها من قبل
الهيئات المختصَّة التابعة ل�لإدارة الذاتيَّة،
تتدخّ��ل في أم��ور كثيرة ،ومنه��ا ما حصل
مؤخَّراً في حريق مس��توصف ميسلون في
مدينة القامش��لي ،حي��ث أب��رزت تحقيقات
بأن ما حصل
جهات تابعة للنظام الس��وريّ ّ
دون أن تتدخَّل
ه��و حال��ة "قض��اء وق��در"َ ،
بترميم المس��توصف في الوقت ذاته ،بينما
تكف َلت ُ
ّ
هيئة الصحة التابعة لإلدارة الذاتيَّة
الديمقراطيَّة بترميم المستوصف وإعادته
وكأن النظام الس��وريّ يحاول
إل��ى العم��لّ ،
إثب��ات ذات��ه بإج��راء التحقيق��ات وم��ن ثم
ُّ
التمل��ص من الحادثة فيم��ا يخصُّ النواحي
الماليَّة ،والالفت أيضاً أن السلطات الجنائية
والقانوني��ة أصدرت وبش��كل س��ريع نتائج
ً
متهربة من مطالبات المواطنين
تحقيقاتها،
وأهالي الضحايا.
وأمام ما حدث في المستوصف ،وقف أهالي
الضحاي��ا رافضي��ن الس��يطرة القانوني��ة
للنظ��ام عل��ى القضي��ة ،ومحملي��ن اإلدارة
الذاتية مس��ؤولية ما حصل ،كونها السلطة
"األجدى" برأيهم لتقييم الحادثة ،والتحقيق

به��ا ،وإخضاعها لقانون مختل��ف عن قانون
النظام السوري المشهور بـــ "دفن األحداث،
وتج��اوز أيِّ قان��ون يضبطه��ا ،لمن��ع أيّ��ة
تداعي��ات" .وهذا ما عبَّر عنه وفق نش��طاء
من المنطقة.

تداخل

ثمَّة أمور كثيرة ومختلطة في مدن محافظة
الحسكة ،فأغلب الموظفين في المؤسسات
الحكوميَّ��ة التابع��ة للنظ��ام الس��وري
يتقاضَون أجورهم من الحكومة السوريَّة،
ويقومون في الوقت نفسه باستخراج دفاتر
عائلة صممّتها اإلدارة الذاتيَّة!! ،ويتقيّدون
تقيدًا تام��اً بالقوانين الص��ادرة عن هيئات
تابعة ل�لإدارة الذاتيَّة فيما يخصّ مواضيع
قوانين التموين والتجارة وغيرها.
وفي مس��ألة التجنيد اإلجب��اري ،هناك فئة من
الش��بان مطلوب��ة لخدم��ة التجنيد م��ن قِبَل
ّ
الطر َفي��ن .يق��ول المواط��ن محم��د د ّلي وهو
س��ائق س��يَّارة عموميّ" :باتت األمور مزعجة
بالنس��بة ألغل��ب المواطنين؛ فهن��اك أكثر من
نقط��ة تفتيش لش��رطة المرور :نق��اط تابعة
للنظام السوريّ ،وأخرى تابعة لإلدارة الذاتيَّة،
نضطر لمس��ايرَة ّ
وأحيانًا كثيرة ّ
الطرفين فيما
يخصّ موضوع المخالفات المروريَّة".

سوريتنا ( 19 )200تموز 2015
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سقط عشرات القتلى في حريق مستوصف ميسلون وسجل الحادث كقضاء وقدر

أسبوعية تصدر عن شباب سوري مستقل

تختلف القواني��ن والتش��ريعات التي تنظم
المجتم��ع وتفاصيل العالقات في��ه بمختلف
أش��كالها ف��ي زم��ن الث��ورات أو الح��روب أو
أي ط��ارئ عل��ى الحياة ف��ي دولة م��ا ،وفي
س��وريا أمثل��ة كثي��رة م��ن ه��ذا المفهوم؛
فالجهات المسلحة المسيطرة على المناطق
الجغرافية هي المسؤولة عن سنِّ القوانين
وتطبيقها ،س��واء كان ذلك بش��كل مباش��ر
أو غير مباش��ر ،وربم��ا تب��دو المناطق التي
تخضع لتداخل س��لطتين هي المناطق التي
تش��هد فوض��ى قانوني��ة واضح��ة ،وهو ما
يتب��دى بالفعل في الش��مال الش��رقي حيث
تتداخ��ل الس��يطرة بي��ن النظ��ام الس��وري
وحزب االتحاد الديموقراطي في عدة مدن.
أُعلِن��ت اإلدارة الذاتي��ة ف��ي المناط��ق ذات
الغالبي��ة الكوردي��ة ش��مال س��وريا في 21
م��ن كان��ون الثان��ي 2014م ،وتراف��ق هذا
اإلع�لان تدريجي��اً م��ع البدء بس��نّ قوانين
جديدة تختلف كليَّاً عما مضى ،بل وبعضها
يتعارض مع القوانين المفروضة والمعمول
بها من قِبَل النظام السوريّ.

قانونيَّة تحاس��ب المواطن ،بدءاً من شرطة
الم��رور ،وليس انته��ا ًء بالتموي��ن والتجنيد
اإلجباريّ.
يق��ول المحامي جالل ع��زّو لــ (س��وريتنا):
"مس��ألة س��نّ القواني��ن ف��ي المناط��ق
المحرَّرة بات أمراً محس��ومَاً ،إذ ال َ
يعقل أن
تسري قوانين النظام السوريّ على مناطق
خالية من تواجد األخير ،فكل جهة تس��يطر
على رقعة جغرافيَّة معيَّنة تضفي صبغتها
عل��ى تل��ك الرقعة ،من خالل إصدار وس��نّ
قوانين جديدة ّ
تتفق وسياستها".
ب��ات ه��ذا التع��ارُض ف��ي األداء وتطبي��ق
القوانين مصدر ش��كوى ألغلبية المواطنين
عل��ى صعي��د تأمي��ن العيش وتس��يير أمور
الحي��اة اليوميَّ��ة ،وعل��ى الرغ��م م��ن هذا
أن هن��اك ش��ريحة كبرى من
التع��ارض إال ّ
النَّ��اس ،أيض��ًا وعل��ى ّ
الط��رف النقي��ض،
تنسجم مع هذه القوانين الجديدة ،وترحّب
به��ا ،وتعتبره��ا خط��وة أولى نح��و االرتياح
والديمقراطيَّ��ة .يق��ول عل��ي س��عدو أح��د
مواطني الحس��كة" :كيفما كان��ت القوانين
الص��ادرة حديثاً ع��ن اإلدارة الذاتيَّة ،إلاّ إنها
تجرب��ة جدي��دة ،وتبقى أفضل م��ن قوانين
النظ��ام الس��وريّ م��ن ناحي��ة العقوب��ات
أن هذه القوانين تنس��جم
والتطبي��ق ..أرى ّ
م��ع حياتن��ا الجدي��دة ،والظ��روف َّ
الطارئ��ة
التي ّ
تحل بالمنطقة" .ويتابع الس��يد سعدو
قائ� ً
لا" :ما يج��ب فعله اآلن ه��و أن نتخ ّلص
كليَّ��اً من قوانين النظام الس��وري الخاصَّة
بالجامعات ،والرس��وم المختلفة ،التي تعتبر
مجحفة بحقّ المواط��ن ،وعلى مَدار عقود
طويل��ة تمّ فيها اس��تنزاف طاقات الش��عب
والمساهمة في ُّ
وآن الوقت كي يتمّ
تخلفهَ ،
االنتهاء منها".
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كوارث �صحية يف دير الزور
نتيجة تلوث املياه
سوريتنا برس
تتس��بب المعارك والحصار الذي تعيش��ه مدينة دير
الزور المقسمة بين فكي النظام وداعش في تراجع
مع��دالت الرعاية الصحي��ة األولية وتدني ش��روط
الحياة األساس��ية ،ويؤدِّي تلوُّث المياه الناجم عن
تكري��ر النفط البدائي ،وارتفاع درج��ات الحرارة عن
 40درجة مئوية ،وغي��اب عمليات التعقيم المنتظم
لمياه الشرب ،إلى انتشار الكثير من األمراض.
وقد كشف تقرير صادر عن مركز الرصد المبكر لألوبئة
التاب��ع لوحدة تنس��يق الدعم ،عن تص��در محافظة دير
ال��زور لحاالت االش��تباه بعدد من األم��راض ،إذ تجاوزت
حاالت اإلس��هال الدموي الحاد ،والحمى مجهولة الس��بب،
والتهاب السحايا عتبة اإلنذار في المدينة ،خالل األسبوع
األوَّل من شهر تموز الجاري.
أن  % 13 ،66من حاالت االشتباه باإلسهال
وبيّن التقرير َّ
الدموي ،و 23%من إجمالي حاالت االشتباه بحمى مجهولة
السبب ،وسجلت أغلبها عند األطفال تحت سنِّ الخامسة.
أن
ويلفت الناش��ط الطبي أبو عبد الرحم��ن الديري إلى َّ
"ق��رار الحكومة التركية خفض حج��م المياه التي تضخُّ
في الفرات أدَّى إلى ارتفاع نس��بة التل��وث فيه ،بالرغم
م��ن أنه تحول إلى مصدر أساس��ي للكثير من الس��كان،
لري مزروعاتهم وتأمين مياه الش��رب بشكل مباشر من
النهر دون مرورها عبر محطات التنقية والضخ".
كم��ا يلعب الدم��ار وتعط��ل البني��ة التحتي��ة دوراً كبيراً
في انتش��ار هذه األمراض ،حيث يؤكد الناش��ط مجاهد
أن % 95
ديراني��ة م��ن حملة "دير ال��زور تذبح بصم��ت" ّ
من محط��ات تنقية المياه في المحافظ��ة متوقفة تمامًا
أعطال ال تس��تطيع فِ��رَق الصيانة
عن العمل ،بس��بب
ٍ
الوصول إلى أماكن وجودها.
ويزي��د غياب المواد المعقم��ة وخصوصاً مادة الكلور من
أن "الكلور
تفاق��م الوضع ،حي��ث يؤكد أبو عبد الرحم��ن َّ
الم��ادة المعقم��ة األساس��ية لمي��اه الش��رب ل��م تدخ��ل
المحافظ��ة منذ نحو  6أش��هر" ،ويضيف" :جرت العادة أن
ترس��لها المنظمات التابع��ة لألمم المتح��دة عبر الهالل

بات غالبية سكان دير الزور يعتمدون على الفرات للري والشرب بشكل مباشر

األحمر العربي الس��وري بطائرات "يوش��ن" المخصصة
للشحن في مطار دير الزور ،ولكنَّ قراراً مجهول السبب
أص��دره قائد ق��وات النظ��ام بالمنطقة الش��رقية اللواء
محمد خضور يمنع بموجبه إدخال هذه المواد".
وهو ما تؤكده نتائج نشرة اإلصحاح البيئي الصادرة عن
أن
القس��م الصح��ي في وحدة تنس��يق الدع��م؛ إذ تبين َّ
نسبة تعقيم مصادر المياه بالكلور في مدينة دير الزور
وعدده��ا " "52مص��درًا قد تراجعت بأكث��ر من  10%في
األس��بوعين الثالث والرابع والعشرين من السنة الجارية
عن األسبوع الثاني والعشرين ،بخالف مصادر المياه في
كل من الميادين والبوكمال التي س��جلت ارتفاع نس��بة
التعقيم بها في الفترة ذاتها.
كما تس��بب قرار النظام ،من جهة أخرى ،بوقف إرس��ال
المازوت ال�لازم لتش��غيل المولدات في محط��ة كهرباء
التغيلبي��ة ،بانقطاعه��ا تماماً منذ أكثر م��ن  10أيام عن
حوال��ي  250أل��ف ش��خص ف��ي المدينة التي يس��يطر
النظام عليه��ا وتحاصرها داعش ،كم��ا توقفت محطات
ض��خِّ المياه ،حيث يلجأ المدنيون إلى اآلبار كبديل عنها،
يقول أب��و حذيفة أحد س��كان حي الجورة" :ه��ذه المياه
غير آمنة ،ألن غالبية اآلبار قديمة أُعيدَ استخدامها دون
إجراء التأكد من س�لامة اس��تخدامها ،أو إجراء التحليالت
الضرورية لها".
أما ف��ي ريف دير ال��زور فتمنع داعش جمي��ع المنظمات
السورية والدولية من إدخال مس��اعداتها بحجة عمالتها
للغرب ،ما يدفع األهالي إلى تأمين للمياه ،وابتكار طرق
جديدة للتعقيم؛ كالغلي ،أو التنقية باستخدام المرقدات
اليدوي��ة ،حيث تمرر المياه على عدة طبقات من الحصى

والحجارة مختلفة األحجام.
ويص��ف الطبيب أبو عمر هذه الطريقة بأنها "غير فعالة
بشكل دقيق ،بسبب ارتفاع نسبة التلوث واجتيازها عتبة
وألن الكثير من الجراثيم والميكروبات
الوضع الطبيعيَّ ،
الدقيق��ة تمرُّ عبرها" ،وينصح "بإمرار مياه الش��رب أو ً
ال
عب��ر هذه المرق��دات ثم غلي الماء لم��دة  20دقيقة ،ثم
تترك حتى تبرد ويُعادُ استعمالها".
بدوره��ا حذرت اليونيس��يف في تقرير ص��ادر عنها في
أن تناقص إمدادات مياه
 10من ش��هر تموز الجاري م��ن َّ
الش��رب المأمون��ة في أش��هر الصيف الحارة في س��وريا
س��يعرض األطفال لخطر األمراض المنقولة عن طريق
أن " منظقة دير الزور في ش��رق
المياه ،وأضاف التقرير َّ
الب�لاد تُعدُّ من المناطق التي يرتفع فيها خطر تفش��ي
أن مي��اه المجاري
األم��راض ،حيث تش��ير التقاري��ر إلى َّ
الخام تلوِّث بش��كل خطير نهرَ الفرات الذي يعتمد عليه
السكان المحليون للحصول على المياه ،حيث تمَّ التبليغ
عن  144 ،1حالة تيفوئيد في المنطقة".
وناش��دت اليونيس��يف العال��مَ جم��عَ  5ماليي��ن دوالراً
بشكل مستعجل ،قبل نهاية آب المقبل لضمان استمرار
االس��تجابة ألزم��ات َّ
��اع المي��اه ،والص��رف الصحي،
قط ِ
والنظاف��ة بس��وريا ،كم��ا أطلق��ت عدة جه��ات معارضة
س��ورية ،كاالئت�لاف الوطني الس��وري ،ن��داءاتٍ تطالب
بض��رورة فتح معابرَ إنس��انية للمنظمات الدولية إلنقاذ
آالف المدنيي��ن هن��اك ،لك��نَّ تعنُّ��تَ النظ��ام وداعش
حرب م��ازال العائقَ
واس��تخدامهما للمدنيي��ن كورق��ةِ ٍ
األكبرَ في وصول المساعدات الضرورية لهم.

�صحة ع�شرات �شبان الغوطة ال�شرقية
رهينة حرق البال�ستيك لتوليد الوقود
سوريتنا ( 19 )200تموز 2015
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الغوطة الشرقية  -معين الجزراوي
ال تؤدِّي البدائل السريعة التي يخترعها ناشطو المناطق المحاصرة إلى تغطية
احتياج��ات الس��كان ،لكنها ت��ؤذي العاملين به��ا ،ألنَّها تفتقد إلى األس��اليب
الصحية والقانونية :فمن طرق توليد الكهرباء إلى أس��اليب اس��تخراج وتكرير
النفط وغيرها ،وتترافق القيمة القليلة التي تقدمها للسكان مع خسارات صحية
يدفعها بالدرجة األولى العاملون بها.

خطأ صغير بتقدير درجة الحرارة قد يؤدي إلى انفجار براميل الصهر

وفي الغوطة الش��رقية س��جل ناشطون سوريون عش��رات اإلصابات بحروق ومشاكل
تنفس��ية وجلدية خطرة ،نتيجة عمل بعض الش��بان باس��تخراج البنزين والمازوت من
البالس��تيك ،ع��ن طريق صهره ،وهو م��ا يوفر القليل م��ن الوقود ش��به المفقود في
المنطقة المحاصرة من قبل النظام منذ سنوات.

أهمها الربو" ..البيض غائب عن الغوطة كيف س��يتم اتباع التعليمات الصحية؟" يقول
الناشط..
تصل نسبة احتمال إصابة العامل بالحروق أثناء العمل إلى  % 45بسبب ارتفاع احتمال
الخطأ في تحديد درجة الحرارة ،أو الخطأ في أسلوب التبريد.

قنبلة موقوتة

قواعد

يعتب��ر العم��ل في صهر البالس��تيك بمثاب��ة قنبلة موقوت��ة ،وفق نش��طاء المنطقة؛
فأي خطأ في تحديد درجات الحرارة المناس��بة للصهر ،أو أي خطأ باس��تخدام المعدات
سيؤدِّي إلى انفجار.
أن يتمَّ األخذ بها خالل
أن التعليمات الصحية التي يج��ب ْ
ويب��دو ،أمام هذه الخط��ورةَّ ،
ٌ
غائبة عن العاملين ،بسبب الحصار ،والضائقة المادية ،والعمل دون خبرة
هذه العملية
كافية ،وهو ما أدَّى إلى تسجيل اإلصابات وأهمها التنفسية.
أن العمل في ه��ذا المجال يجب أن يتراف��ق مع احتياطات
وينقل ناش��طٌمن الغوط��ة َّ
معين��ة ،كأن يتن��اول العام��ل يومياً كأس��اً من الحلي��ب وبيضة لتعويض الجس��م عن
الجف��اف الحاصل أثن��اء العمل ،وهو ما يت��مُّ مراعاته؛ ما يؤدِّي إلى إصابات تنفس��ية

يتم اختيار العمال في هذه المهنة من الش��بان اللذين تتراوح أعمارهم بين الـ  20والـ
ألن األصغر سناً ال يتحمل درجة الحرارة الكبيرة حسب المصدر ،بيمنا يحتاج
 30س��نة َّ
تصني��ع ألف ليتر من الوقود إلى وجود  30عام ً
ال ،وهو ما ُّ
يدل على انخفاض مس��توى
اإلنتاجية؛ فتلك الكمية ال تكفي حيًا واحداً لتوليد الطاقة الكهربائية أكثر من ساعتين
ونصف يوميًا.
ال تقاب��ل رواتب العاملين بهذه المهنة حجم األخط��ار المحيطة بهم ،فمبلغ ألفي ليرة
ل��كل عام��ل يومياً ،ال يكفي كفافَ يوم واحدٍ في ظ��روف الحصار ،وهي عملياً مقابل
ٍ
أخط��ار قد تودِي بحياة العامل المجبر على هذا العمل بس��بب انعدام الفرص ،وحاجة
المنطقة إلى الوقود الذي يمنع النظام دخوله إلى مناطق الغوطة الشرقية.

سوريتنا  -عامر محمد
الحجة األولى والوحيدة التي يطلقها
أصحاب «األيادي البيضاء» لصورهم
المذل��ة وه��م يقدمون المس��اعدة
للس��وري المحت��اج ،ه��ي أن الداعم
والراعي والمغي��ث ،يريد أن يتحقق،
وليس من وسيلة أفضل للتحقق من
أن مكرم��ة المانح الكريم قد وصلت
إلى الجائع ،من صورة ال تخفي الوجه
وال تستر الفاقة.
ومهما ع�لا صوت المنتقدين للصور
التي تظهر أطفا ًال ،وش��يوخاً ،ونساء،
مع عل��ب الزيت وأكياس الرز والمال،
فإن الصور تعود لتظهر كل حين مع
ومانح مختلف.
شعارات مختلفة
ٍ

م��ن يعمل��ون في منظم��ات إغاثية وإنس��انية س��ورية أو دولية
اليوم ،يقولون لك" :إن أحد ش��روط المانح ،س��واء كان دولة ،أو
منظم��ة ،أو حتى جهاز مخابرات ،هو التوثيق ،الذي ال يس��تقيم
في كش��وفات مالية أو ورقية ،وال تكفي كلمة الرجل الوس��يط،
وال أمانته ،وال س��يرتهُّ .
وكل ما يحتاجه كي يش��عر بالرضى لما
يظ��ن أنه ُ
محتاج ،هذا
لبائس
صورة
عن
عبارة
خير قام به
فعل ٍ
ٍ
مُح��بُّ الصور يريد دلي ً
ال واضحاً لطفل لم يس��مع بعد بحقوقه
الدولي��ة بقدر ما س��مع وع��رف وعاش الج��وع والحص��ار ،وهو
المانح ذاته لم يسمع أبداً بتلك الحقوق التي يسلبها من الطفل
وينتهكها ألنه فاعل خير معطاء.
إن الداعم أو المانح أو الممول ،أيًا كان هذا ش��رطه ال يالم على
َّ
فعل��ه ،ومن يالم هو الوس��يط ،وه��ذه الصفة ليس��ت من باب
التجني عليه ،فدوره االقتصادي يحمل هذا االس��م ،هو وس��يط
خدم��ات ،أو وس��يط م��ال ،أو وس��يط إغاث��ة ،يالم ألن��ه يخضع
للش��رط وال يناقش في��ه ،قد يكون ناقش ف��ي المبلغ وطريقة
تحويل��ه وما يج��ب أن تحتويه الحصة والس��لة الغذائية ،لكن ال
ص��وت له فيما يتعلق ببن��ود التوثيق التي يع��رف كيف يتالعب
بها ،وال يجدُ ضرراً من تصوير من ليس له قوة على االعتراض
أو الرف��ض ،إذ يق��ف المحتاج أمام العدس��ة ،وبجانب الس��لة أو
المبلغ المالي ،وكلما كان حزيناً أكثر أو س��عيداً أكثر ،كلما رضي
الوسيط بالرضى الذي سيدخل إلى قلب المتبرع الشهم.

لعبة املنظمات

�سوريا ال�سوق املفتوح

قلة من السوريين اطلعوا على عمل المنظمات الدولية اإلغاثية
واإلنس��انية العاملة في س��وريا ،وقلة من هذه القلة مس��تعدة
للتحدث عن خفايا العمل للسياس��ي أو ً
ال وليس اإلنساني ،رغم
الش��عارات الكبيرة التي ترفع جهاراً نهاراً ،ومن النادر أن تتواجد
مؤسس��ة إغاثية إنسانية في عالم اليوم ،ليست في الحقيقة إال
ش��ركة مالية تستثمر في الحروب واألزمات والكوارث الطبيعية،
مهما كان اسمها ،أو مؤسسوها ،أو القائمون عليها.
وتس��تطيع أن تميز في المشهد الس��وري ،كم تكون السياسية
حاض��رة في نق��ل الس��لة الغذائي��ة ،وآخ��ر المش��اهد كان في
الزبدان��ي التي ق��رر النظام م��ع ميليش��اته أن "يطهرها" ،فبدأ
العمل العس��كري ،وأطلق ناش��طو المدينة في الداخل والخارج
صيح��ات االس��تغاثة ،فانبته العال��م إلى المدينة ،وقرر إرس��ال
المس��اعدات ،واليوم في بيروت تستنفر ُّ
كل المؤسسات التابعة
لألمم المتحدة واالتحاد األوربي إليصال الطعام إلى المحاصرين
هناك رغم أن ال طريق إلى هناك.

ميديا

�أمرك �س ّيدي
هذا هوالفقري

ابت�سم؛ �أنت فقري

الدائرة

من الزبداني خرج الصوت مس��تنكراً َّ
كل هذا االهتمام ،إذ طالما
كان الحص��ار موجوداً وطالما كان القصف كثيفًا ،فلمَ اآلن حين
استحال الطريق؟ يقول مقربون من منظمات مهتمة بالزبداني
اليوم إن األمر يجري على النحو التالي :
حزب اهلل يخطط القتحام الزبداني ،والخبر على وسائل االعالم
الدولية.
اإلعالم يحفز الساسة والحكومات.
الحكومات جاهزة للدفع.
المنظمات "الش��ركات" تقدم المش��اريع الخاصة بالمنطقة التي
تشغل الحدث السياسي العسكري.
الحكومات تدفع ،المنظمات تشتري وتصرف.
المساعدات تصل أو قد ال تصل.
هذا الدائرة ،تكررت في س��وريا عشرات المرات على األقل ،كان
أهمه��ا ربما مخيم اليرموك جن��وب العاصمة ،الخبر عبر اإلعالم
كان أن تنظيم الدولة اقتح��م اليرموك ،جنت الحكومات وقررت
الدفع ،ال لعمل خيري س��اذج إنما لمكاس��ب سياس��ية ،مرّ شهر
نسيان وكان كل العالم يريد أن يطعم ويسقي المخيم ،ثم قام
زلزال نيبال ،فغاب اليرموك وحلت المأساة الطبيعية التي شردت
الماليين على سلم األولويات الدولية ،من جديد الحكومات تقدم
للش��ركات والشركات تش��تري ،والجياع قد يأكلون ،ففي مخيم
اليرموك أكل النظام أكثر ما ذاق المحاصر الطعام في خيمته.
تش��كل سوريا اليوم في سوق اإلغاثة الدولية ،سوقُا مفتوحة ال
تنافس��ها أي سوق أخرى في العالم ،وهي اليوم الحدث التجاري
األبرز للتب��رع وتبيض األموال ووجوه الساس��ة في كل العالم،
ففيم��ا تص��رف الحكومات األم��وال لصال��ح الس��وريين ،تنفق
الشركات الدولية التي تسمى خج ً
ال منظمات ،أكثر من  60%من
قيمة المبالغ في غير موضوعها األساسي ،وهذا قانوني جداٌ في
دول االتحاد االوربي مث ً
ال ،فمصاريف التشغيل واإلدارة والتنقل
كله��ا تقتطع من المبالغ األصلي��ة ،وال يصل إال القليل ألصحاب
العالقة المستهدفين.
وال أحد يشبع ،ال الوسيط وال الشركة وال المستفيد المستحق ،ألن
غالبية المشاريع التي ينفق عليها في سوريا اليوم ،هي مشاريع
رمي السمكة وليس تعلم اصطيادها ،قلة هم من يصرون على
ش��راء صنارة ،وقلة أقل تفكر في الصنارة أص ً
ال ،فأي شركة في
العالم تريد أن يس��تمر المستهلك في استهالكه وبحاجة متزايدة
كي يس��تمر ربحها وال ينتهي استثمراها؟! وما الفائدة من صنارة
قد تؤدي إلى استغناء الجائع عن الممول بائع السمك؟!.
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حقوق وحريات

"اجلمعية الت�أ�سي�سية"
�أ�سلوب ًا مدني ًا
سوريتنا  -فارس حسان

منظمات المجتمع المدني في سوريا

م�ؤ�س�سة رعاية الطفل
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ب��دأ مش��روع رعاية الطفل ف��ي مدينة كفرنب��ل أيقونة
الثورة الس��ورية كفريق متنقل من ناش��طين وناشطات
يعمل على تنظيم زيارات إلى مدارس اللجوء في المدينة
والقرى المحيطة به��ا ،وتتضمن الزيارات برامج ترفيهية
بس��يطة ،وتقديم ع��روض مرئية عن طري��ق (الفيديو)
بوس��ائل بدائي��ة كان له��ا األث��ر األكب��ر عل��ى األطف��ال
واألهال��ي ،وق��د تطوَّرت هذه النش��اطات لتش��مل فقرة
ً
إضافة إلى البرامج
اﻷلعاب الرياضية في باحة المدرس��ة،
التوعوي��ة الموجه��ة لألطف��ال وأهاليه��م الذي��ن كان��وا
يش��اهدون العروض الت��ي تعنى بأمور الصحة والس��لم
اﻷهلي ،وكيفية التعامل مع اﻷنقاض ومخلفات الحرب.
بلغ عدد اﻷطفال المس��تفيدين في ه��ذه المراكز حوالي
 500طف��ل ،وتطور المش��روع ،إث��رَ النتائج الملموس��ة
على نفس��ية األطفال وتفاعلهم مع النشاطات السابقة،
بافتت��اح مرك��ز لمح��و األمي��ة ،وتعلي��م مب��ادئ اللغ��ة
اإلنكليزي��ة والحس��اب ،ليس��تقبل مئة طف��ل على أربع
فترات أسبوعياً ،وتمَّ تقسيمهم بحسب فئاتهم العمرية.
ب��دأ الفريق بإقامة نش��اطات لهم؛ كالرس��م ،والتلوين،
واﻷشغال اليدوية ،وألعاب اﻷحجيات ،والتمارين العقلية،
إضافة إل��ى تعليمهم بع��ضَ الحروف والكلم��ات باللغة
اﻹنكليزي��ة .وقد ﻻقت هذه النش��اطات ترحيبًا كبيراً من
قب��ل اﻷطف��ال واﻷهال��ي ،وتزايد ع��دد الراغبي��ن منهم
بارتياد المركز بشكل كبير.
توق��ف عمل المركز لمدة ش��هر ،وذلك بع��د أن تعرَّض
إلى عملي��ة نهب وتخريب من قبل فصي��ل متطرِّف في
ً
إضاف��ة إلى
بش��كل أوس��ع ليقدِّم،
المنطق��ة ،ث��مَّ عاد
ٍ
الخدمات الس��ابقة ،دوراتٍ للدعم والتأهيل النفسي بعد
تلقي كوادره تدريباتٍ ودوراتِ دعم نفسي في تركيا.
وق��د تمَّ في اآلون��ة اﻷخيرة تجهي��ز مركز ث��انٍ في الحيِّ
الش��رقي من كفرنبل عل��ى غرار المرك��ز اﻷوَّل في الحيِّ
الغربيِّ الس��تيعاب أع��داد اﻷطف��ال المتزاي��دة إضافة إلى
مدرس��ةٍ بجوار مرك��ز الدَّعم النفس��يِّ اﻷوَّل مؤلفةٍ من
خمس��ة صف��وف ،وتس��توعب نح��و  100طالب ف��ي الفترة

https://www.facebook.com/child.care.
kafranbel
الواح��دة ،ويس��تفيد منه��ا اﻵن حوالي  75طالب��ًا من الصف
الرابع ممن تضرروا في بداية اﻷحداث ،وتم انتقاؤهم وَفقًا
بعض المعلمين.
لمستواهم الدراسيِّ المتدني بمساعدة ِ
يطمح مش��روع حماية الطفل إلى إقام��ة وتجهيز مراكز
وك��وادر جديدة ف��ي الريف اإلدلب��ي والبل��دات المجاورة
لكفرنبل ،كما يطمح في القريب العاجل إلى إنشاء مجلة
َ
أعمال ورس��وماتِ وقص��صَ اﻷطفال
لألطف��ال توث��ق
الموجودي��ن ف��ي ه��ذه المراك��ز ،وتكون مص��در ترفيه
ً
إضافة
وتوعية لهم وللذين ستوزَّع عليهم هذه المجلة.
مركز ثقافيٍّ يعنى بالطفل ،يحتوي مجموعة
إلى إنشاء
ٍ
كبي��رة م��ن الكت��ب العلمي��ة والترفيهية ليك��ون مرجعًا
َ
ُ
ليتكامل
األطف��ال المعلوماتِ
ثقافي��اً ،ومكانًا ينهل منه
العم��ل من أجل الطفلِّ ،
ُ
وكل ما هو مس��اعد وفاعل في
واع ومثقفٍ لسوريا المستقبل.
إعداد جيل ٍ

هذه الصفحة بالتعاون مع كلنا مواطنون  -إعداد المحامي فارس حسّان

الجمعية التأسيس��ية أحد األس��اليب الديمقراطية
المتبع��ة في وضع وإنش��اء الدس��اتير ف��ي حاالت
التحرر الوطني ،أو االنتقال من النظام الش��مولي
إلى نظ��ام ديمقراط��يٍّ ،وذلك اس��تناداً إلى مبدأ
سيادة األمة ،وتطبيقًا حقيقياً لنظام الديمقراطية
التمثيلي��ة أو النيابي��ة ،بع��د أن أصب��ح تطبي��ق
الديمقراطية المباشرة مستحي ً
ال.
ويعن��ي ه��ذا األس��لوب ف��ي وض��ع الدس��اتير أن
تف��وِّض األم��ة ،وهي صاحب��ة الس��يادة ومصدر
الس��لطات ،ممثلين عنها لممارس��ة هذه الس��يادة
مرَّة واحدة لوضع الدستور ،بحيث يعتبر الدستورُ
الص��ادرُ عنه��ا وكأنه ص��ادرٌ عن األم��ة بمجموع
أفرادها ،وفي هذه الحالة ال داعي لعرض الدستور
المق��رِّ على الش��عب من جديد ،فبمج��رد إقرا ِرها
من الجمعية التأسيسية تعتبر هذه الوثيقة نافذة
وملزمة لألمة ونظام الحكم المرتقب على اعتبار
ِ
أن الدستور وُضع من الشعب بمجموعه ال من فئة
َّ
معينةٍ منه ،وفي تاريخ الدس��اتير السورية اعتمد
دس��تور عام  1928على جمعية تأسيسية منتخبة
ش��عبيًا أف��رزت م��ن بي��ن أعضائه��ا لجن��ة لوضع
الدس��تور وكذلك الحال عام 1949م في التأسيس
لدس��تور عام 1950م ،وه��ي النقلة الديمقراطية
األبرز في التاريخ السوري الحديث.
ُ
وأوَّل م��ن أخذ به��ذه الطريقة الوالي��اتُ المتحدة
األمريكي��ة بع��د اس��تقاللها ع��ن بريطاني��ا ع��ام
1776م ،كم��ا اتخذت��ه الحق��اً ف��ي وض��ع وإق��رار
دس��اتير الواليات ودس��تورها االتح��ادي ،كما تعدُّ
ِ
فرنس��ا أكث��رَ الدول ف��ي العالم اعتماداً ألس��لوب
الجمعية التأسيس��ية إلقرار الدس��اتير ،وذلك في
دس��تور الجمهورية األوَّل بعد عام 1789م ،وفي
دس��تورَي ع��ام 1848م ،وع��ام 1875م ،كما َ
أخذ
به الدس��تورُ األلمانيُّ عام 1919م ،والنمس��اوي
ع��ام 1920م ،والهن��دي ع��ام 1949م ،وللجمعية
التأسيس��ية نوع��ان :األوَّل تك��ون في��ه الجمعية
ذات ه��دف مح��دود ومحص��ور بوض��ع دس��تور
للب�لادَّ ،
والثاني تكون فيه جمعية تأسيس��ية ذات
دور تش��ريعي تنتق��ل بعد وضع الدس��تور لتكون
َ
َ
التشريعية في البالد.
السلطة
وستواجه الجمعية التأسيسية في الحالة السورية،
وإن كان��ت أس��لوبًا ديمقراطياً خالص��ًا ،صعوباتٍ
جمة بعد س��قوط النظام أوَّلها الحاجة إلى ظروف
أمنية مس��تقرة عل��ى امتداد البالد إلج��راء عملية
انتخابية نزيهة وش��املة ،وهو ما يصعب تحقيقه
في ضوء اس��تمرار االقتتال بي��ن بعض الفصائل
ً
إضافة إلى األعداد الكبيرة من النازحين
المسلحة،
والالجئين مما يلقي بظالله على س��ير أي عملية
انتخابية.
كم��ا أن المواط��ن الس��وري قد ال يعط��ي ،بعد أن
أُنهكَ طوال س��نوات الحرب عل��ى مختلف الصعد،
صوتَه على أساس الحياد والكفاءة ،أو للشخصيات
التي تحظى بالثقة ،وتق��دِّم تصوراً وطنياً جامعًا
للب�لاد ،بل قد يتأثر صوته باعتب��ارات اقتصادية،
ومناطقي��ة ،وطائفية بالمق��ام األول؛ ما قد يفرز
جمعي��ة تأسيس��ية ال تعكس طموح��ات ومطالبَ
الشعب السوري الحقيقية.
كم��ا يُؤخ��ذ عل��ى أس��لوب الجمعيات التأسيس��ية
إجما ً
ال أنه يؤدي إلى تحجيم دور الش��عب وحصره
إطار ضيق يقتصر على المس��اهمة الس��لبية
في ٍ
التي ال تتجاوز اختيار أعضاء الجمعية التأسيس��ية
دون أن يتدخ��ل الش��عب ف��ي تحدي��د اتجاه��ات
الجمعية ،أو التأثير باإليجاب في مضمون الدستور
ال��ذي يتح��دَّد مصي��ره بالكامل من قب��ل أعضاء
الجمعية النيابية المنتخبة.

مثقفو الأحكام العرفية

ك ّتاب
سوريتنا ( 19 )200تموز 2015

ّ
شكل رحيل وزير الخارجية السعودي (سعود الفيصل)
مؤخراً ،حدثًا هاماً شغل السوريين المؤيدين للثورة،
بحكم الدور الذي لعبه الراحل في القضية السورية
وغيرها من القضايا ،وتفاوتت ردود الفعل حول مواقف
الرجل بين اإليجابي والسلبي.
يقودنا كال الموقفين (المادح والذام) إلى مناقشة
مواقفنا من كل من اصطف إلى جانب الثورة ،حيث يبدو
لنا في المحصلة أننا كنا أكثر من قسى على أصدقائنا،
وبشكل يفتقد للحكمة بكل أسف!
"امسك الصديق بكلتا يديك" حكمة لم نحسن في
َ
العمل بها ،نتيجة عوامل كثيرة ،بعضها
الغالب
موضوعيٌّ نابع من حجم الظلم والقهر الذي تعرَّضنا،
له وانتظرنا مواقفَ أكبرَ بكثير من أصدقائنا ،أو غير
موضوعي ،يتمثل غالباً في الرغبة بأن يكون أصدقاؤنا
مثلنا تماماً ،بحيث يكون أيُّ اختالف ُّ
وكل خطأ كافيًا
للقطع معهم.
وتُعتبر الثورة على صعيد السوريين ،كحدث ،محنة
حقيقية ِّ
بكل معنى الكلمة ،وقد استوجبت دفع ثمن
باهظ من الجميع ،وهذا الثمن كان مضاعفًا بالنسبة
تتوان ،رغم ذلك ،عن دفعه وتحمل
لفئات محددة ،لم
َ
تبعاته.
فكبار المسؤولين في الدولة ،بمن فيهم ضباط الرتب
الكبيرة ،والنخب الثقافية من كتاب ،ومفكرين ،وفنانين،
ً
إضافة إلى مؤيدي الثورة من أبناء األقليات
وصحفيين،
العرقية والدينية ،دفعوا ،بسبب موقفهم اإليجابي من
الثورة ،ثمناً مضاعفًا على الصعيد الفردي.
لقد ضحى البعض بالمكانة والنفوذ والثروة ،بينما
ضحى آخرون بالطائفة واالنتماء من أجل حلم الثورة
والخالص من النظام ،والوقوف في صفِّ المظلومين
وأصحاب الحق ،لكن أحداً منهم لم يكن يتوقع أن يكون
عليه دفع ثمن آخر!
فكم من مسؤول أو ضابط تلقينا خبر انشقاقه
قصص عن تاريخه وماضيه ،وكم
باستذكار أو تأليف
ٍ
من كاتب أوجدنا له نتاجاتٍ لم تكن من قبل ،أو حوَّرنا
فيها كي تبدو صالحة إلدانته ،وكم من فنان نقبنا
في أعماله عما (يدينه) من وجهة نظر من ال يريده
في الثورة ،ضاربين عرض الحائط بالمبدأ الثوري
الثابت والمستمر ،في تأييد االنشقاق والتشجيع عليه،
األمر الذي ساهم ،وهذه حقيقة ،بانخفاض معدالت
االنشقاقات ومستوياتها.
كما برزت معاداة المختلفين والتشهير بهم ،والعمل على
إسقاطهم ،ألنهم نظروا من زاوية مختلفة عن الزاوية
التي ننظر منها ،أو عبروا عن رأي ال يتفق وآراءنا ،أو
انتقدوا خطأ لم يكن مسموحاً لهم انتقاده من وجهة
نظر المسيطرين!.
َ
تحميل الناس ما ال يطيقون ،ومطالبتهم
وكذلك فإن
بأكثرَ من إمكانياتهم ،سببٌ آخرُ من أسباب تنفير
األصدقاء .والجميع يعرف هذا األمر ،وينطبق ذلك
بالدرجة األولى ،ربما ،على الدول التي أيدت الثورة،
وعملت على دعمها بقدر حجمها وإمكاناتها ،لكننا أردنا
منها مواجهة العالم كله ..هكذا وبكل بساطة!
أن األشخاص المؤيدين للثورة ،من المنتمين أليِّ
كما َّ

عرق أو طائفة من األقليات غير
ٍ
فإن
المؤيدة للثورة كجماعةَّ ،
عليهم  -من وجهة نظر البعض
 أن يتفرغوا لشتم طائفتهم،أو أن ينسلخوا من انتمائهم
القومي ويحرقوا نسبهم ،كي
يصبحوا مقبولين!
هذه ليست ديباجة مديح بحقِّ
من وقف مع الثورة من الدول
عقيل حسين
والمسؤولين ،أو من النخب وأبناء
األقليات ،فهو في النهاية موقف
أخالقي ،وواجب إنساني ال مِنة فيه ،لكن تفريغ الثورة
من شموليتها ،ومن ثم محاصرتها وتركها بال أصدقاء،
هو خطر ،والتنبه إليه واجب ال ُّ
يقل أهمية عن الواجب
الثوريِّ.
يوظف النظام إعالمه ومخابراته َّ
فبينما ّ
وكل ملياراته،
كاتب ،أو نجم ،أو محلل ،أو أصغر موظف
الستقطاب أيِّ ٍ
قيمة وفي أقل مؤسسة دولية  ،وبينما تقوم داعش
بتجنيد إعالمها وأموالها وخطبائها وخالياها لجذب المزيد
من العناصر ،وكسب تأييد الناس بالكذب والتزوير حتى
في الدين ،نجد أننا نغرق أكثر فأكثر في فخِّ خسارة
األصدقاء ،ونستخدم َّ
كل مهاراتنا في ذلك!
فال يكادُ يمرُّ أسبوع دون أن تنتشر مقاطع الفيديو،
أو صور ،أو أخبار ملفقة ،بهدف النيل من شخصيات
أن الكارثة
دول وقفت بجانب الثورة ،إال َّ
سورية ،أو ٍ
تأتي عندما يتمُّ تداولها وتبنيها من قبل جمهور
الثورة ،وعلى نطاق واسع ،وبشكل مدهش ..ثم
نكتشف أن مصدرها النظام ،أو داعش ،أو غيرها من
الجهات المعادية للثورة!
وكم من فكرة سعى جمهور الثورة في نشرها وترويجها
ومن ثم تكريسها ،دون التمحيص فيها وبمصدرها
وهدفها ،ودون سماع قول المختصين بها ،أو قبول رأي
المخالفين لها ،ثم اكتشفنا الحقًا مدى الضرر الكبير
الذي تسببت به لنا ..لكن ومع ذلك غالبًا ما نعيد الكرَّة!
وكم من شخصية ثورية قدمت وناضلت وضحت من أجل
الثورة بما ال يقدَّر بثمن ،ثمَّ احترقت بين ليلة وضحاها!
أن هناك من قرَّر حرقها بالفعل ،ألن
والسبب هو َّ
وجودها يضرُّ بمصالحه ،أو مشروعه ،فقام باللعب في
عواطف الناس واستغالل حماسهم ،وخاصة من خالل
وسائل التواصل االجتماعي ،وحقق ما أراد بكل سهولة.
لقد أفنى الناشطون ومنظمو المظاهرات في بداية
َ
األطول والجهد األكبر في كسب الناس
الثورة الوقت
إلى صفوف الثورة ،وفي مخاطبة العالم عبرَ اإلعالم
ِّ
وبكل غرابة ،خسارة األصدقاء هي
لدعمها ،ثم أصبحت،
َ
الفعل الصحيح؟!
ليس المطلوب بهذا الصدد تسليم ذقن الثورة لكل من
ادَّعاها ،وليس كل من أيدها من األشخاص أو الدول قد
فعل ذلك من أجل أهدافها ،لكن القيام بدور (حراسة
الثورة) يفرض على من أخذ على عاتقه هذه المهمة،
أال ينشغل في الحفاظ على الثورة من وجه ،والمساهمة
في إلحاق الضرر بها من وجوه أخرى ،فيكون بذلك كمن
نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثًا.

أسبوعية تصدر عن شباب سوري مستقل

كان المثقف السوريّ ،
ككل شيء
وفي ِّ
ظل األحكام العرفية وسلطة
األمن المتماهية مع كل شاردة
وواردة ،للحفاظ على أمن الدولة،
حسب مزاعمهم ،غائبا بشكل
شبه تام عن الحياة الثقافية ،و لم
يستطع أن يبني أنماطًا ثقافية
خارج اإلطار العام ،أو القوالب
خوشمان قادو
التي كانت تُحدَّد من قبل مثقفي
السلطة والذين كانوا متماهين
إلى درجة كبيرة مع سياسة النظام
وتعامله مع المجتمع ،إذ أمسى أولئك المثقفون ،أعني
بذلك مثقفي السلطة ،عناصرَ في قوات األمن السوري
وكأنهم فرع من فروعها.
تغنّى الكثيرُ بمنجزات النظام السوري واألحزاب التي
كانت تعمل ضمن محور الممانعة ،ومن بين هؤالء د.
عماد فوزي شعيبي فقد كان أحد أولئك المتماهين ،إذ
كان يسخّر ّ
جل محاضراته الجامعية من أجل الدعاية
للنظام السوري وحزب اهلل.
وقد استغربتُ ،كما العديد من أصدقائي في قسم
الفلسفة بجامعة تشرين ،عقب حرب تموز ،حين هاجمت
إسرائيل لبنان ،كيف لدكتور جامعي أن ينهض بمهمة
الدعاية لنظام ما أو غيره .وكان الكثير من أصدقائي
أن هذا
ينظرون إليَّ بعين الريبة ،بعد أن أخبرتهم ّ
الدكتور يريد أن يؤدلِج عقول الجامعيين ،وربما هذه هي
المهمة الرئيسة له ،وليست إعطاء ما لديه من معرفة
للطالب ،وسرعان ما نُعتُّ بمناصرتي إلسرائيل ،وكيف
لشخص مثلي أن يرفض أن يحمل أعالم حزب اهلل
وصور زعيمه في المسيرات التي كانت تنظم في مدينة
الالذقية.
استطاع النظام السوري أن يَخ ُلقَ أجوا َء خاصة
للمثقفين ،أجواء تقرِّبهم من ِّ
كل ما يحلم به المثقف
المتحامل على مجتمعه ،دون أن يقدِّم له أيّ شيء يذكر
بدوره ،وفي الوقت نفسه يبعدهم عما يخصّ السياسة
َ
العامة التي تنتهجها السلطة تجاهَ المجتمع ،بذلك غدا
المثقف ،من خالل بعض الفعاليات التي أنشأت ّ
تشكل
نمطًا من العادة في الحالة الثقافية ،حاضنة ممتعة لكل
من يريد أن يغدو مثقفًا في سوريا ،فلم يتب ّلور قط
الفكرُ الثقافيُّ والمعرفيُّ ،الذي البدّ أن يتمتع به أيُّ
مجتمع ما ،وبقي معظمهم يمارسون الثقافة
مثقف في
ٍ
َ
مثل أيِّ نشاط يوميٍّ يقومون به.
لقد كان شعار"افعل ما شئت ،فقط ال تتكلم في أمور
الدولة" كفي ً
معين من "المثقف الطارئ"،
ال بإيجاد نمطٍ
ٍ
واكتسح هذا النمط المشهدَ العامَّ للعمل الثقافي في
أن ارتياد مقاهٍ محددة ،والتقرّب من أسماء
سوريا .كما َّ
محددة ،وارتداء نوع معين من اللباس ..إلخ ،ساعد على
غياب المثقف المؤمِن بقضيته كإنسان أو ًال ،وبقضية
ومعاناة أفراد مجتمعه ثانيًا ،بل على العكس ساهم
ذلك الوضع في إخفاء وإسكات أصوات بعض المثقفين،
والمفكرين ،واألكاديميين الذين كانوا على تماسّ مباشر
مع معاناة المواطنين في سوريا ،ويدركون مدى تعنُّت
النظام وطابوره الخامس.
ولم يستطع المثقف ،مع بداية الحراك السلمي في
سوريا ،أن ينهض بدوره مرة أخرى؛ إذ لم يختلف األمر
عما قبل شيئًا ،ومنهم من وقف مع قضية الشعب،
وانغمس في مسائل سياسية بحتة وصراعات جانبية،
ومنهم من بقي يدافع عن النظام من منطلق طائفي ،أو
ألجل مصالحه المرتبطة بوجود النظام .وفي النتيجة لم
يخدم القسمان قضية الشعب أكثرَ من خدمتهم ألجندات
فرضت عليهم ،ألنّهم ابتعدوا عن الدور المناط بهم.
فكر
وبقي عدد قليل حاول  -ومازال  -أن يعمل في إطا ِر ٍ
مؤسساتي بعيداً عن ّ
كل الصراعات الدائرة ،ألنّه يؤمن
بقيمة اإلنسان وكرامته وحريته ،لذا انبرى لهم العديد
من مثقفي األحكام العرفية ،تحت مسمى المعارضة هذه
المرة ،ليُخفتوا ويُسكتوا األصوات العاقلة والمفكرة،
فاتحين بذلك المجال أمام األصوات المتلبّدة والمراهقة
ثقافياً ومعرفيًا.
حريّ ِّ
بكل مثقفٍ أال يقف موقف الحياد السلبي مما
يتعرّض له وطنه ومجتمعه ،وأن يُظهر المواقف الحاسمة
في المواضيع المصيرية ،وال ينتظر هذا المجتمع المنتفخ
كرهاً وحقداً أن يختزل المثقف في إطار إعطاء النصيحة
على صفحات التواصل االجتماعي .ابتعد عن السياسة
واللغة المحمومة ،والتفت إلى الشعب واستمع إليه.

ي�شرتي �أعدا�ؤنا �أ�صدقاءهم باملال ونخ�سر �أ�صدقاءنا ً
جمانا!
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ثقافة وفن

ب�سمة عبد العزيز
ذاكرة القهر
درا�سة حول منظومة التعذيب

ثريا احلافظ
رائدة العمل الن�سائي

:

سوريتنا  -ياسر مرزوق
لم يتوقف نضال المرأة السورية في سبيل تحررها
وتح��رر بلدها ،وقفت جنب��اً إلى جنب م��ع زوجها
وأبنائه��ا ف��ي ش��تى الميادي��ن واالختصاصات،
التاريخ السوري يحفل بذكراهن.

سوريتنا ( 19 )200تموز 2015
أسبوعية تصدر عن شباب سوري مستقل
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ول��دت ثري��ا الحاف��ظ في دمش��ق ع��ام 1911م آلل
الحافظ األسرة الدمشقية ،والدها الشهيد األميراالي
أركان حرب أمين لطفي الحافظ الذي أعدمه األتراك
مع قافلة األحرار في السادس من أيار 1916م ،وبعد
وف��اة والده��ا تزوج��ت والدتها من األمي��ر مصطفى
الش��هابي ،الذي كفلها وأحسن تربيتها على الوطنية
وحبِّ العلم.
تلق��ت الحاف��ظ علومه��ا ف��ي م��دراس دمش��ق ،ثم
تابعت دراس��تها في دار المعلمات وتخرجت فيها عام
1928م ،وبعد تخرجها عملت مدرس��ة لألدب العربي
في دمش��ق ،ثم مدي��ر ًة ف��ي العديد من مدارس��ها،
بالتزام��ن م��ع قيامها بدوراتٍ لمحو أمية النس��اء في
بعض بيوت دمشق.
كانت الحافظ في طليعة المظاهرات النس��ائية ضدَّ
االنت��داب الفرنس��ي ع��ام 1928م ،كما ش��اركت في
المظاهرة النسائية التي نظمتها سيدات دمشق عام
1929م بمناسبة االنتخابات النيابية لحضِّ الناخبين
عل��ى اختي��ار نوابه��م م��ن قائم��ة الكتل��ة الوطنية
المؤلف��ة من ف��وزي الغزي ،وفارس الخوري ،وس��عد
اهلل الجابري ،وهاشم األتاسي.
تزوَّجت من الصحفي منير الريس الذي كان الداعمَ
األبرزَ لمس��يرتها ،ولدى صدور الحكم باعتقاله عام
1939م م��ن قب��ل الس��لطات الفرنس��ية ،ق��ادت مع
رفيقاته��ا "إلفت األدلبي ،وجيهان الموصلي ،وس��نية
األيوب��ي" مظاه��ر ًة لرفض األح��كام الجائ��رة بحقِّ
ً
عرضة لحملة م��ن الضغط من
الوطنيي��ن م��ا جعلها
قبل قوَّات األمن حينها ،فداهمت منزلها في منتصف
اللي��ل ،وبحثت عن زوجه��ا تحت األسِ��رَّة ،فصرخت
"إن منيراً رجل شجاع ،وال يختبئ تحت األسرة،
فيهمَّ :
ولو كان هنا ألحسن استقبالكم" ،في هذه األثناء كان
الريس قد انضم للثورة ضدَّ االس��تعمار البريطاني
في العراق وغادر األراضي السورية.
ش��اركت الحافظ في تأس��يس العديد م��ن الجمعيات
الت��ي تعنى بحق��وق الم��رأة وتمكينها ،نذك��ر منها:
"يقظ��ة المرأة الش��امية  -خريج��ات دور المعلمات -
دوحة األدب  -جامعة نساء العرب القوميات  -الرابطة
الثقافي��ة النس��ائية  -الن��ادي األدبي النس��ائي" ،كما
ّ
تلقت مع رفيقاتها التدريب على السالح خالل العدوان
الثالثي عل��ى مصر عام 1956م ،وفي العام نفس��ه
أسس��ت جمعية رعاية الجندي التي كان من أهدافها
القي��ام بزي��ارات للجن��ود ف��ي مواقعه��م ،ودعمهم
معنوي��ًا ف��ي المواس��م واألعي��اد ،وإرس��ال الكت��ب
والنش��رات والمجالت التي تزيد من ثقافتهم أو ترفّه
عنهم ،وكذلك عيادة الجرحى في المستشفيات.
كم��ا حوَّل��ت جري��دة "بردى" الت��ي يصدره��ا زوجها
لمنبر للمن��اداة بحقوق الم��رأة ،حيث
مني��ر الري��س،
ٍ
قام��ت بتحرير زاوية يومية "في حق��ل المرأة" ،وفي
عام 1946م أنش��أت صالونه��ا األدبي "حلقة الزهراء
األدبي��ة" ،وجعلت مق��رَّه منزل زه��راء العابد زوجةِ
رئيس الجمهورية السابق محمد علي العابد.
وفي عام 1952م رشحت نفسها لالنتخابات النيابية،
ولم يكتبْ لها النجاح ،ثم عادت ورش��حت نفسها في
زم��ن الوحدة بين س��ورية ومصر للمجل��س النيابي
فنجح��ت وحصل��ت عل��ى الترتي��ب الثان��ي ف��ي عدد
األصوات في منطقتها.
وف��ي ع��ام 1953م أنش��أت صالونها األدب��ي الثاني
"منتدى س��كينة األدبي" وأطلقت عليه اسم "سكينة"

أوَّل
على اسم السيدة س��كينة بنت الحسين صاحبة ِ
صال��ون أدبي في اإلس�لام ،وقد افتت��ح بمقر النادي
العربي بدمش��ق ف��ي "1953 / 11 / 26م" وكان من
أعضائه السيداتُ زاهدة حميد باشا ،رمزية القوتلي،
ماوية الش��يخ فضلى ،إلفت اإلدلب��ي ،عزيزة هارون،
أم��ل جزائري ،عناية رمزي ،وأُخري��ات .وكانت الهيئة
ً
مؤلفة من الس��يدات فقط ،مع اإلش��ارة إلى
اإلدارية
وج��ود أدباء رج��ال أمثال الدكت��ور إبراهيم الكيالني
وأسعد محفل وغيرهم.
ف��ي نهاية الخمس��ينات نقل��ت الحاف��ظ المنتدى إلى
بيتها بحي المزرعة الدمشقي ،والذي قال عنه األديب
"عيس��ى فتوح"" :مهما نس��يت فلن أنسى تلك األيام
الجميل��ة التي كن��ت أتردد فيها على منتدى "س��كينة
األدب��ي" الذي أسس��تهثريا الحافظ ف��ي منزلها بحي
المزرع��ة في دمش��ق والذي ازدهر بين خمس��ينيات
وس��تينات الق��رن الماض��ي وكان الوحيد م��ن نوعه
آنذاك".
وتتح��دَّث ثريا في كتابها "الحافظي��ات" عن المنتدى
قائل��ة" :لق��د ق��ام المنت��دى بنش��اط أدب��ي وقومي
ٌ
واس��عة في نش��ر الثقافة األدبية،
ج��مٍّ ،وله جوالتٌ
ومعالج��ة القضايا العربية ،وتوجي��ه الحياة الوطنية،
ورفع مس��توى الحياة االجتماعية ،لق��د كان المنتدى
يقيم في كل عام عشرات الجلسات األدبية والفكرية
والعلمي��ة والقومية كاالحتف��ال بذكرى الجالء ،ويوم
الش��هداء ،وذك��رى الوح��دة ،وي��وم الجي��ش ،وي��وم
الجزائر إب��ان الثورة الجزائرية .واش��ترك في ندواته
أعالمٌ من العالم العربيِّ يقدِّمون أحسن نتاجهم".
اس��تمرَّ نش��اط المنت��دى من��ذ تأسيس��ه حت��ى عام
1963م ،ثمَّ أُوقف بعد انق�لاب الثامن من آذار الذي
حظ��ر جميع النش��اطات المدنية في الب�لاد ،وانتقلت
ً
متابعة نش��اطها حتى
على إثرها الحافظ إلى مصرَ
ع��ام 1970م ،ومن ثم توقف تمامًا ،وعاش��ت بعدها
ً
متنقلة بين دمشق والعديد من مدن العالم،
الحافظ
حيث ألقت عدة محاضرات في دمشق ،وبيروت ،ودير
َ
أحاديث في إذاعة دمش��ق،
ال��زور ،وحم��اة ،وس��جلت
والقاه��رة ،والكويت ،وأهمُّ أحاديثها كان عن نهضة
المرأة الس��ورية والعربية وعن تأسيس��ها الجمعيات
الخيري��ة والثقافية واألدبية والسياس��ية ،كما قدَّمت
حديث��اً خاصًا عن رحلته��ا إلى الصين ع��ام 1958م،
ونشرت في الصحف والمجالت شعراً منثوراً ومقاالتٍ
عدَّةً.
في تس��عينات القرن الماضي اس��تقرَّت الحافظ في
بش��كل نهائي حتى وافتها المنية في الثاني
دمش��ق
ٍ
من شهر حزيران عام  2000ودُفنت في دمشق.
رحلت الحافظ بعد أن أثرَت المكتبة العربية بكتابين
هامين" ،حدث ذات يوم" الذي تناول تاريخها النضالي
منذ طفولتها حتى خروجها إل��ى ميدان العمل العام،
ً
إضافة إل��ى تجاربها،
و"الحافظي��ات" ال��ذي ضمنت��ه،
ُ
وتناضل من
خالص��ة األف��كار والقيم الت��ي تتبناه��ا
أجلها ،وقد أهدَته إلى المجاهدات في س��بيل تحرير
فلسطين ،وقدَّم له األمير يحيى الشهابي.

يحظى فعل التعذيب بتوصيف��ات متعددة وتعريفات متباينة،
لكن األوصاف والنعوت كلها ال تكفي المرء كي يستشرف األثر
الذي يتركه في النفس البش��رية ،حيث يترك في قس��م كبير
مم��ن ُقدِّرت لهم مجابهت��ه آثاراً دامغة وربم��ا أبدية :عالمات
خوف ورهبة حاضرة ،أمارات هزيمة عالقة بالحلوق ،وشروخًا
دفينة في العقول والنفوس يصعب دوماً جبرُها.
ويلقي هذا الكتاب في بعض فصوله ،على الرَّغم من صعوبة
التكهن بما يدور في ذهنية الجالدين حين يمارسون التعذيب،
الض��وء على الدفاعات النفس��ية الت��ي يس��تخدمها القائمون
على التعذيب من أجل تبرير أفعالهم ،وتحصين أنفس��هم من
الشعور بالذنب إزاء جرائمهم الفادحة ،وهي آلياتٌ تستند إلى
حدٍّ كبير على الخلفية السياس��ية والنظام الحاكم الذي يدعم
هؤالء ،ويقدِّم لهم الحماية والمباركة.
يقدِّم الكتاب لتفس��ير ظاهرة التعذيب تطبيقاً عملياً لمعارف
الصح��ة النفس��ية ،والط��ب النفس��ي خ��ارج ح��دود العي��ادة
"اإلكلينيكي��ة" ،وذل��ك لي��س من منطل��ق الدفاع عنه��ا وإنما
بأن فهم أية ظاه��رة هو الخطوة األولى
اس��تناداً إلى االقتناع َّ
نحو دعمها لو كانت ظاهر ًة مرغوبًا فيها ،أو مقاومتها لو كانت
مكروهة وبغيضة ،مثلما هو الحال بالنسبة لظاهرة التعذيب.
كم��ا يتعام��ل مع التعذي��ب باعتب��اره ظاهر ًة تم��سُّ الجنسَ
البش��ريَّ كل��ه ،ول��م تقتصر عل��ى بل��د دون آخ��ر ،ليعكسَ
ً
ً
أن التعذيب ليس اختراعًا بش��ريًا محدودَ
حقيقة
مؤلم��ة هي َّ
ٌ
عالمية ،بل قد يكون
التأثير فحس��ب ،وإنما هو أيضًا ظاه��ر ٌة
أن تأتي العولمة التي وعدتن��ا بتحويل العالم
من المفارق��ات ْ
إل��ى قري��ة صغي��رة يملكها البش��ر جميع��اً بعولم��ة التعذيب
والمعتقالت ،حيث لم يعد من النادر أن نجد المواطنين ينقلون
من بالد إلى بالد أخرى بهدف تعذيبهم في ِّ
ظل مراقبة شعبية
َّ
أقل ،أو بحثاً عن حماية قانونية أعلى.
يحمل الكتاب أج��زا َء تاريخية ،ومتناً رئيس��ًا يحوي المعلومات
الطبية المتخصصة الت��ي تتعلق بالتعذيب ،وما يفعله بأبدان
وعق��ول البش��ر ضحاي��ا وجالدِّي��ن ،كم��ا يحم��ل الكثي��ر من
التحليالت النفس��ية المتصلة بالواقع السياس��ي واالجتماعي،
ً
ومجموع��ة من االنطباعات المرتبطة بأح��داث قريبة ،وكذلك
بعض الخبرات الخاصة التي اكتسبتها الكاتبة من خالل عملها
مع من نجوا من جحيم التعذيب.
تش��ير الكاتب��ة إل��ى اس��تخدام اللغ��ة المذك��رة عن��د الحديث
ع��ن التعذي��ب ،بحيث يتصوَّر أغل��بُ الناس أن يع��ذّب الرجل
يصان جسدُ المرأة احترامًا
ويتعرَّض إلى العنف الشديد بينما
ُ
ٌ
محافظ ،مع أنه ،واقعياً،
مجتمع ،يوصَفُ بأنه شرقيٌّ
لتقاليد
ٍ
إن التنكيل بالنس��اء
يط��ال التعذي��بُ الجميع في حاضرنا ،بل َّ
رسائل الجالد إلى اآلخرين،
في بعض األحيان أقدرُ على حمل
ِ
فال خطوط حمرا َء ،وال تقاليدَ ،وأعرافاً تبقى َّ
محل احترام ،وما
لشيخ ،أو امرأة ،أو طفل.
من شفاعة
ٍ
ً
قائلة" :طرحتُ منظومة التعذيب أمام القارئ
وتختم الكاتبة
آملة أال يشعر بفداحتها وقسوتها فيختار الصمت بدي ً
ً
ال آمناً،
أن أسلط
وإنما أردت ْ
الضوء على دوائر
مغلقة ندور فيها
جميعًا منتظرين
لحظة الخروج؛ إذ ما
من نهاية للحديث
عن العنف والتعذيب
ما بقيت هنالك
سلطة غاشمة
َّ
وتتحكم في
تحكم
المسارات والمصائر،
وما بقيت الشعوب
في حالة الخنوع،
وما من نهاية طالما
ّظل هناك جالدون
آمنون يمرحون
في الطرقات ،وبات
الضحايا في خوفٍ
ووجل".

ماما �إرهابية
توقفت بالسيارة على أوتوستراد المزة في دمشق ،على اليمين القصر العدلي
الجدي��د ،بن��اء أبيض كبير ،وبب��طء ترجلت وتقدمت باتج��اه المبنى ،عناصر
النظام في كل مكان ،مسلحين ومموَّهين ينتشرون حول القصر الذي يضم
محكمة اإلرهاب ،وتحاشيت النظر مباشرة في أعينهم ،خشية أن تقضح عيناي
كم أكرههم وأكره نظامهم.

الباك�ستانية ،ماللة يو�سف
زاي ،تفتتح مدر�سة لالجئات
ال�سوريات

ثقافة وفن

رنا صالح

افتتحت مؤخراً الفتاة الباكستانية،
ماللة يوس��ف زاي ،والحائزة على
جائ��زة نوب��ل للس�لام ،مدرس��ة
لالجئات الس��وريات ف��ي منطقة
البق��اع ف��ي لبن��ان ،وج��اء ذل��ك
بالتزامن مع احتفالها بعيد ميالدها الثامن عشر.
وتدع��م مالل��ة الت��ي تمتل��ك منظمة غير حكومية ،بحس��ب وس��ائل إعالم ،مش��اريع
التعليم ،وقد تحمّلت تكاليف إنش��اء المدرس��ة ،وأصبحت جاهزة الس��تقبال ما يقارب
الـ  200طالبة س��ورية في المرحلة الثانوي��ة ،ودعت ماللة في كلمة مؤثرة لها "زعماء
وقادة العالم إلى االس��تثمار في الكتب بد ً
ال من الرصاص" .واعتبرت ماللة خالل كلمة
أن "أصوات الالجئين الس��وريين واجه��ت تجاه ً
"آن
ال لفترة طويلة" ،معتبرة أنَّه َ
ألقتها َّ
األوان ألن يتمَّ سماع هذه األصوات".

طالب يقومون بدرا�سة
ميدانية عن الالجئني
ال�سوريني يف لبنان

ص��در ع��ن دار "أك��ت س��ود"
الباريس��ية نص مفق��ود للكاتب
الس��وري حنا دي��اب ،بعنوان "من
حل��ب إلى باري��س" .وينتمي هذا
النص إلى أدب الرِّحلة الذي كان
ممارسًا في س��وريا في القرنين
الس��ابع عش��ر والثام��ن عش��ر،
خصوص��ًا م��ن قبل المس��يحيين ،لكن ما يمي��ز نص "من حلب إل��ى باريس" عن هذه
النصوص وغيرها هو أن صاحبه إنسان عادي لم يكن لديه أي طموح في ممارسة هذا
النوع األدبي واحترام مميزاته ،وما يميز دياب عن غيره ممن كتبوا مثل هذا النمط في
ً
تأدية لمهمة ،فسفره هو نوعٌ من الرحلة المسارية لشاب
الكتابة ،أنه لم يقم برحلته
كان يبحث عن طريقه ،ونصه مكتوب كتأمل في الحياة التي منحته في ش��بابه فرصًا
مختلفة لم يعرف أو لم يشأ اغتنامها.
ً
مقارنة بنصوص معاصريه ،على حرية أكبرَ في السرد والتعبير
ويش��هد نصُّ دياب،
لعدم انغماسه في ثقافة أدبية يتوجب االحتفاء الثابت بها ،كما فعل كتّاب أدب الرحلة
داخل نصوصهم ،ولعدم ش��عوره بواج��ب التطرق إلى األماك��ن والمواضيع المعهودة
الت��ي تحضر في نصوص ه��ذا األدب ،بل نراه يمنح األولوي��ة لتجاربه الخاصة ،معبراً
بإس��هاب عن مشاعر الدهش��ة ،والحيرة ،والخوف التي اعترته أثناء سفره ،مما يعكس
التزاما من قبله بسرد مرحلة بعيدة عن حياته بأمانة.
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الن�ص
من "حلب �إىل باري�س" ُّ
املفقود
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هن��ا ف��ي القصر من المفترض أن أجد أس��م أم��ي المعتقلة في دفت��ر ما ،عليَّ أن
أدققَ في األس��ماء علي أجده ،هكذا يضيع النظام عم��ر المعتقل وعمر عائلته في
إج��راءات عفنة وطويلة بين أفرع المخابرات ومحاكم اإلرهاب ووزارة العدل ،وصلت
إلى الباب األسود الكبير ،وكان مئاتٌ قد سبقوني إليه ،فوقفت معهم انتظر.
الب��اب على اس��مي ،فأجبت��ه بأني هن��ا ،أمرني بالدخ��ول إلى غرفة
ن��ادى عنصرُ
ِ
ألن "أه��ل نهر عيش��ة بيخوفو" فاجأتني الس��يدة التي قامت بتفتيش��ي
التفتي��ش َّ
بالق��ول" :أطفئ��ي هاتفك الج��وال إذا عرفوا أن��ه يعمل "بتتبهدلي" ،كانت ش��بيحة
تنصح إرهابية.
انته��ى التفتيش وأخروني كي أس��جل اس��مي في دفتر كبير مع س��بب الزيارة إلى
محكمة اإلرهاب ،ضحكت وقلت" :إن الس��بب هو الش��وق له��م"  ...لم يجب العنصر
عل��ى تهكمي العلني ،فيما كانت فكرة تفجي��ر المبنى برمته ال تفارق بالي ،أمرني
العناصر أن أنتظر في داخل المبنىـ وفي ركن فيه غيري من المنتظرين ،كنا نقف
ً
رائحة سيئة للغاية.
تحت الدرج ونشم
كانت تقف بالقرب مني امرأة مس��نة وس��ألتني عمن أبحث هن��ا ،قلت لها عن أمي،
دهش��ت السيدة وصرخت بأعلى صوتها " أمك معتقلة" نظر الجميع إلي باستغراب،
فأجبته��م نعم أمي معتقلة منذ عام وال أعلم أين هي ،وأنا هنا ألبحث عن اس��مها،
ث��م قلت لهم" :هل هي المرة األولى التي تس��معون فيها ع��ن اعتقال امرأة؟! ...لم
يجب أحد حين صرخ عنصر فينا بأن نصمت وإال سيطردنا إلى الخارج.
تحولت أس��ئلة الحاضرين إلي هامس��ة ،م��ن أين أنت؟ متى وأي��ن اعتقلت والدتك؟
بماذا تورطت الحجة؟ كم عمرها؟
فيم��ا ردد البعض عبارات الش��فقة عل��ي وعليها ،وراح البعض يظه��ر متفاجئًا من
اعتق��ال النس��اء ،كان علي أن أجيب الجمي��ع دفعة واحدة ،قلت له��م :أمي إرهابية،
َ
المس��كينة
هك��ذا ق��ال لي الضاب��ط الذي اعتقله��ا من على الحاجز ،ثم أني لس��ت
الوحيد َة هنا ،كلكم مس��اكين مثلي تبحث��ون عن معتقلين ،كنت أبكي وأنا أرد على
جملهم ،وأس��ئلتهم ،ودهشتهم ،فاعتذرت المسنة القريبة مني بالقول" :إن الرجل
يتحمل االعتقال أكثر من المرأة".
جاء دوري ألدخل الديوان ،فس��ألني العنصر في المكتب عمن أبحث ،قلت :عن أمي.
لم ِّ
يوفر الفرصة كي يتذمَّر من اإلرهابين في البالد ،أراني عش��رين س��ج ً
ال كبيراً،
ومنحني عش��ر دقائق ألقرأها كلها وأجد أو ال أجد اس��م أمي فيه��ا ،كانوا قد أدخلوا
رج ً
ال كبيراً في الس��ن مع��ي إلى الديوان ،وهو ال يقرأ وال يكتب ،فس��ألني أن أبحث
عن اسم ابنه "أحمد" بين األسماء ،ثمَّ مرَّت الدقائق الممنوحة لي سريعاً ،ولم أجد
اسم أمي وال اسم أحمد ،وحتى السجالت لم تنته ولم أعرف إن كان اسمها بين آالف
األسماء هنا.
خرجت من المحكمة ،وانا أردِّد في ذاتي :هل كنت أعول فع ً
ال على كشف مصير أمي
الي��وم؟ ،ال ،لكنه يوم جديد ضاع في البح��ث عنها ،هي اإلرهابية ،التي داوت جريحًا
في منزلها ،وحمت ش��باباً متظاهرين من االعتقال ،وأدخلت طعاماً للمحاصرين في
ٌ
إرهابية ماما ،وأنا أعتز بك ،أينما كنت.
جنوب العاصمة ،حسناً أنت

أنه��ى الفري��ق المؤل��ف م��ن 21
طالبًا لبنانيًا وس��ورياً وبمساعدة
ثالثة أس��تاذة ،ف��ي معهد العلوم
السياس��ية في جامع��ة القديس
يوس��ف "الجامع��ة اليس��وعية"
في بي��روت من دراس��ة ميدانية
تناولت موض��وع "نظرة الالجئين
السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة لمسألة شعورهم باألمن".
وتم اإلعالن عن نتائج الدراس��ة ،التي ش��ملت مختلف أرجاء الب�لاد ،وتوقفوا في أكثر
م��ن  120مدينة وقرية وفي مناط��ق نائية ،وقاموا بتعبئة  800 ،1اس��تمارة (200 ،1
للس��وريين و 600للبنانيي��ن)" ،ك��ي يتمكنوا م��ن قياس مدى اإلحس��اس باألمان بين
أن "أبرز
الالجئين الس��وريين واللبنانيين" .وقد تبيَّن ،بحس��ب ما خلصت إليه الدراسة َّ
المخ��اوف التي تقلق الالجئين الس��وريين في لبنان هي األم��ن ،واالقتصاد ،واألوراق
أن " % 62من الس��وريين
القانوني��ة" .وم��ن بعض النتائ��ج التي انتهت إليها الدراس��ة َّ
وأن  % 70من الس��وريين المس��تطلعين ال
يعملون لقاء أجر متوس��ط يبلغ  393دوالرَّ ،
ٌ
مسجل لدى المفوضية السامية
أن  % 79منهم
يحملون أوراقًا قانونية في لبنان ،رغم َّ
لشؤون الالجئين".
ِّ
وق��د خرج��ت ٌّ
كل من الدراس��ة والمؤتم��ر بثماني��ة توصي��ات تمثل "حلم مئ��ات آالف
أن هذه الدراس��ة
الس��وريين ف��ي لبنان الي��وم" ،وذكر بعض القائمين على الدراس��ة َّ
"ستدق باب الحكومة اللبنانية ،وتضغط على الجرس حتى يتم فتحه على مصراعيه".
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العب الكرة الذي جنا

من ذاكرة العتمة
ناس

مذكرات أحمد سويدان
1992 / 5 / 29
وقع بيدي كت��اب« :الحركة العمالية في
فلسطين» لألستاذ أسعد صقر الذي كان
رئيس��اً التحاد الصحافيين عند اعتقاله.
أمض��ى مؤلف��ه بالمعتق��ل خم��سَ
سنوات .يقع الكتاب في قسمين :األول
منذ ع��ام 1948 – 1900م ،والثاني منذ
 1948إل��ى 1980م .يتكلم المؤلف فيه
شعب فلسطين برمته ضدَّ
على نضال
ِ
الصهيوني��ة واإلنكلي��ز ،وموقع الطبقة
العامل��ة ،والحرك��ة النقابي��ة ونضالها
أثناء المدِّ واالنحسار ،ونضال الحزب الشيوعي بشقه الوطني واآلخر
الصهيوني الذي يعمل لحساب «إس��رائيل» ،و»الهستدروت» ،ويبحث
الكتاب في حالة العمالة عبر المراحل والسنوات.
قرأت قصة لوديع إبراهيم ،وحملها جهاد نعيسة مع أغراضه ألنه كان
في المزة يدبج نقداً لها .عنوانها (السيخ  /وتقع في  13صفحة ،ونقد
جهاد لها في  21صفحة).
التحليل والنقد يدل على التمكن ،ويفسر أبعادها ومضمونها وحركة
الطف��ل في ذلك اليوم الذي مضى فيه من بيته إلى بيت جدته .وهذا
ُّ
ويدل على ق��درة جيدة على تفتي��ح النص ،وقد
النق��د يرص��د بدقة،
دلن��ي – وأنا أق��رؤه – على لقطات كانت غائبة ،وف��ي الظل ،كما يدل
على ثقافة تحاول االستفادة من السينما والفنِّ التشكيلي.
عال��م الطفولة ي��كادُ أن يكون هو العالمَ المس��يطرَ ،والذي يحاصر
وديع��اً من ِّ
كل جان��ب ،فأينما التف��تَ رآه ،وأينما قف��ز ال يأتي إال في
أحضانه .إنه يزخرفه باإليقاعات واإلسقاطات ،ويصوره بحنان وصدق
وبساطة ،وباستالب أحيانًا يصل حد االندماج الكلي.

1992 / 5 / 30
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تق��ول العامة فالن ضربَ��هُ « القولنج « وهو عبارة عن وهن وصليل
في أعلى الكتفين ،وإقياء ،وإس��هال ،وسببه ريح باردة تصيب َ
الرقبَة
والوج��ه المتعرقين فيق��ع المصاب ،وتصيبه الب��رداء ،ويصبح بحاجة
وتعرُّق حتى يزول ما يلقاه خالل يومين.
لغطاء سميك
ٍ
هذا « القولنج « أصابني خالل الشهرين الماضيين ثالث مرات ،وعندما وقعت
طريحًا أخذ الزوار يتوافدون - :كان إبراهيم عبود من أوائل الزائرين بوجهه
المدوَّر وبيجامته الزرقاء ،وقامته الممتلئة ،ووده المعهود .يسأل متلهفًا.
إن الم��رض في الس��جن لعن��ة ما بعده��ا لعنة .لقد اضط��رب الجناح
لمرضي ،وجاء علي الش��مالي المنكوب بش��قيقه ،والمتماسك والذي
تع��رض للموت ف��ي زنزانته ،والذي يمتاز بالس��عة واس��تيعاب اآلخر
واله��دوء ،وجاء محمد الجندي الذي يتحدث في اللغة والفكر قال :يجب
علين��ا نح��ن المتقدمين بالس��ن أن نتغل��ب على األم��راض وأن نظل
كالس��اريات التي تحم��ل القناديل .وجاء الدكتور حس��ين بكر بقامته
المتوس��طة ،وابتس��امته اللطيفة ،ومعه الدكتور مزيد ..وهذا وهذا.
إنن��ا جميعًا نتألم لمرض أحد .الس��جن جعلن��ا متراصين ،وهمّ اآلخر
هو همّ الجميع .بعد الغداء هاجمني اإلقياء ،وعاودني اإلعياء ،وعادت
الب��رداء ،وكانت عظامي ترتج��ف ،وبعدها ارتحت من الغثيان وعادني
مسا ًء عبد الكريم متوج وهو َقلِقٌ بشأني ومتوترٌ.

1992 / 5 / 31

ج��اء زائراً لمهجعنا ش��اب اس��مه محمد زيد الهوي��دي مواليد 1965م،
ومعتق��ل منذ ع��ام 1987م ،ومحكوم خمسَ س��نوات ،ومتهمٌ بكتم
معلومات .وعندما انتهى حكمه جلبوه من تدمرَ إلى هنا.
آل الهوي��دي ه��م ش��يوخ الفعادلة ،لهم ٌ
خ��ال بالعراق يراس��لهم وكانوا
يعتقلون كل من يتلقى رس��الة ،وقد اعتقلوا من العائلة أكثر من خمسة
أف��راد .له خال طبيب من الرقة اعتقلوا ولديه فدفع لقاء إخالء س��بيلهما
 280ألف ليرة ،وقالوا له :إذا لم تدفع فالتهمة جاهزة .وس��يتم تحويلهما
إل��ى العاصم��ة .ثم بع��د إخالء س��بيلهما اختفت س��يارته أربعة أش��هر،
وظهرت على طريق حلب – الرقة .ثم اعتقل هو بالذات ثالثة أشهر وقد
دفع مبلغاً حتى تم اإلفراج عنه .قال :كل ذلك تم عندما كان «الدربولي»
مديراً لفرع الرقة العسكري ،وهو من ريف السلمية ،تل جديد.
الذين يس��اقون إلى س��جن تدمر ليس لهم زيارات ،وس��يف المحاكم
ٌ
مسلط على رقابهم ،ويمكن أن يكونوا مجال ابتزاز وارتزاق
الميدانية
لمدراء السجن وضباط المحاكم الميدانية.
محمد زيد هويدي جاءته بالواسطة أربع زيارات مدفوعة األجر بقيمة
 1000غرام ذهب خالص.
ذهب أهله إلى قرية الهنادي (من قرى الس��احل) مسقط رأس فيصل
غانم مدير س��جن تدمر ،والتقوا بوالدته ودفعوا لها المبلغ (كل زيارة
 250غ��رام) .وكانوا يأخذون الهدايا من الصوف والس��من والجبن بما
يعتبر من الهدايا البسيطة.

عامر محمد
هل الحقتك مدينة
من قبل؟ ،هو يعيش
مالحقاً من مدينة طالما
الحقته حتى حين كان
فيها ،يتخيل ساحة «أبو
حشيش» تسير خلفه،
تتبعها قهوة «أبو
شفيق» ويليهما دوار
البطيخة ،هو ال يعرف
مطاعم العاصمة الفاخرة
وال يحفظ أسماءها،
وال يودُّ أن يعرف عن
دمشق أكثر مما عرف،
حنينه إليها ال يطاق،
يحدثك عنها كأنها امرأة
لم يخلق لها مثيل،
فتكره وصفه وحبه ،وال
تجسد تفسيراً ،حتى
يأخذك الحديث معه إلى
معرفة أنه غادَرَ دمشق
قبل أن يدفن أخاه رياضاً
الذي قضى في قصف
جوي ،فسقطت خمس
طبقات عليه ،وال يزال
تحتها حتى اليوم.
في دمش��ق ع��اش أحم��د الب��اش الفلس��طيني
الس��وري ،ثم نزح منه��ا إليها ،ثم هاج��ر بعد أن
قصفته المدينة وحاصرته والحقته ،عرف فيه ما
يس��ميه بدماثة "قصة مؤثرة" يتلوها دون تردد،
كم��ا يخبرك عن ال��كأس المتواض��ع الذي حصل
علي��ه م��ن بطولة كروي��ة في برلي��ن ،هو كأس
أفض��ل العب ف��ي دوري محلي ش��ارك فيه أكثر
من عش��رين فريق��ًا ،يمثلون الجالي��ات األجنبية
في برلين ،ومنها الجالية السورية ،اختارته لجنة
خاصة لنيل الكأس ،ففرح به واشتهر عبر مواقع
التواصل االجتماعي في األسبوع الماضي.

الأنقا�ض

"إن
في قصته التي عاش��ها ف��ي المخيم ،يقولَّ :
الطائرة األولى ضربت في كانون األول من عام
2012م ،فاهتزَّ المخيم ،وغادر السكان ،وبقيت
عائلة الب��اش فيه ،لكنَّ الحص��ار الجزئي أتعب
األب واألم المريضي��ن" ،بعد ذل��ك قرر أحمد مع
رياض أن يغادر الوال��دان إلى اإلمارات العربية،
وف��رَّ "أحمد" باتجاه قدس��يا ،وبق��ي رياض في
المخيم.
عاد األبوان إلى س��وريا من أجل ابنيهما ،فدخال
المخي��م في وق��ت كان تنقل المدن��ي مذ ً
ال لكن
ممكن��ًا ،دخ�لا بحثًا ع��ن رياض ول��م يجداهما؛
فاالتصاالت ف��ي اليرموك مقطوع��ة ،وال يعلم
األب��وان مصي��ر ولدهم��ا البك��ر ول��م يتخيال ما
يح��دث ،ففي الرابع عش��ر من رمض��ان ،وقعت
الغ��ارة الثاني��ة بطائ��رة المي��غ عل��ى اليرموك،
فأسقطت البناء على رياضَّ ،
وظل هناك.
يقول أحمد" :إنه علم باستش��هاد رياض لكنه لم
يخبر والديه"؛ فقد كان عليه أو ًال أن يخرجهما من
اليرموك ،فالحصار يضيق ،وقد تمكن من نقلهما
إلى دمش��ق بمش��قة ،ثم غادر الجميع إلى لبنان،
وس��كنوا في مخيم عين الحلوة ،الذي يعاني فيه
الفلس��طيني  -الس��وري من تضيي��ق وانتهاكات
ال مثي��ل له��ا في أيِّ مكان أخر ف��ي العالم إال في
األراض��ي المحتل��ة ،بحس��ب ما يقول س��كان من
هناك.

�إىل هناك

ل��م يك��ن أحمد يخط��ط لالنتق��ال إل��ى برلين،
لك��ن ش��قيقته قدمت طلب��ًا للس��فارة األلمانية
الت��ي وافقت عليه ،وس��افرت العائلة إلى برلين
لتعي��ش فيها ،الي��وم يجد أحم��د صعوبة كبيرة
فيما يس��ميه التأقلم في البل��د األوربي ،فاللغة
والعادات والحياة ال تش��به ما عرفه وأحبه طوال
حيات��ه ،وه��و يلعب الي��وم كمحت��رف في فريق
محلي م��ن الدرجة الثانية ،ويحل��م أن يعلب مع
فريق من الدرجة األولى في ألمانيا في يوم من
األيام.
يذك��ر ملعب المدينة الرياضي��ة والنادي العربي
الفلسطيني ،وهو الملعب األول في المخيم ،ثم
فريق الجي��ش الذي كان العباً في��ه في الدوري
السوري ،لكنه غادر ذلك المخيم؛ ألن اإلمكانيات
لم تس��مح له باالس��تمرار في اللع��ب ،فالفقر،
والقلة ،وتأمين المس��تقبل شكلت مجموعة من
األس��باب التي منعت الالعب من االس��تمرار في
تحقي��ق حلمه .ومع ِّ
كل هذا ال ينس��ى أحمد كم
شجعه والده على ممارسة الرياضة وكرة القدم
بش��كل خاصٍّ ،مع ش��قيقه ري��اض ،الذي بات
اليوم شهيداً.

�سيا�سية �أم ال؟

يلع��ب أحمد ،فض ً
ال عن الفري��ق األلماني الذي هو
فيه ،ضمن فريق سوري ش��كله شباب من الجالية
والالجئين هناك ،وهو يرفض أن يحس��ب الفريق
عل��ى أي جه��ة سياس��ية ف��ي س��وريا؛ فالفريق ال
يتلق��ى أي تموي��ل أو دعم مالي من أح��د ،بل هو
مستقل تمامًا ،وحين تس��أله عن العلم يقول ،إنه
عل��م خاص بالفريق الذي يضم س��وريين من كل
الفئات والطوائف السورية.
وق��د حصل الفريق ذاته منذ أيام على المركز األول
ف��ي بطولة أقيمت في ألماني��ا لمكافحة العنصرية،
ويتمن��ى أحمد أن تحقق ه��ذه اإلنج��ازات المتتالية
مع الفرق الصغيرة الت��ي يلعب بها اليوم ،نقلة في
مس��يرته الرياضية التي مرت بانتكاسات عدة ،منها
ما عاشه في سوريا ثم لبنان واليوم في ألمانيا.

العيد يف الدويلعة ،واهلل لنكيف!

دمشق  -سمير واجد | تحرير عامر محمد
أن قلة ممن شاهدتهم
هناك عيد في الدويعلة ،صحيح َّ
فيها كانوا صائمين ،لكن الجميع يحتفل بالعيد ،والعيد
هن��ا قديم الط��راز ،ألع��اب تنص��ب في الس��احات منذ
الثامن والعشرين من الشهر ،مفرقعات تزيد من صوت
الح��رب ،مالبس ملونة ومزركش��ة منه��ا الجديد تمام ًا
ومنها من البالة وجميعها رخيصة ال تدوم.
مراهقون يس��كنون الطرق��ات وفي المس��اء يالحقون
المراهق��ات ،عائ�لات تتن��زه في الس��وق الوحي��د الذي
يحت��وي على كل ش��يء ،أصوات المول��دات تصدح لي ً
ال
ونهاراً ،وأصوات القصف القريبة لم تعد تس��تفز أحداً،
مموه��ون ،وعس��كريون ،ولج��ان ش��عبية ،ولصوص،
وباع��ة ف��ي كل زق��اق ،مع الضوض��اء والغب��ار والفقر
وانقطاع المي��اهُّ ،
بأن العيد يمر من
كل ذلك يوحي لك َّ
هنا.

جميعًا ،يدخل الزقاق فيش��اهده السكان ويبدأ التذمرَ؛
فه��و يريد العيدية منهم ،وه��م ال يريدون الدفع ،لكنه
س��ينتصر كم��ا كل ع��ام ،لكن أكب��ر مبلغ دف��ع له هو
خمسٌ وعش��رون ليرة ،راقبها بقرف وش��تم الس��كان
ومضى للزقاق الثاني.

�آن الليل

تس��ترخي الدويلعة لي ً
ال ،وتنام متأخ��رة ،وضوضاؤها

ناس

إن كن��ت ال تعرفها ،فمن الصعب أن أصفها لك ،هي ال تش��به أي حيّ آخر
في دمشق وربما في سوريا ،هنا فقط في الدويلعة من الممكن أن تعيش
في منزل تسكنه خمس عائالت تتشارك معها الحمام والمرحاض والمطبخ
والفقر الع��ادي ،منازل غريبة تتراكم فيها الغرف بش��كل هندس��ي مزعج،

وس��كان مش��وهون ،ومختلطو الدين ،والعرف ،والعرق ،والل��ون ،والحلم،
والفقر ،يتنازعون على النس��اء والقليل من المال وعلى الرغبة ،غريبون عن
السياسية ،والعسكر ،وعن دمش��ق ،التي ال تبعد عنهم إال بضع دقائق في
أي وسيلة نقل.
ال تنته��ي إال مع الفج��ر ،األطفال هن��ا ال ينامون أبداً،
كأنهم ينظمون مناوبات لإلزعاج ،قس��م ينام وقس��م
يض��رب الج��دران واألب��واب ويهرب ،ثم يعود القس��م
المن��اوب للنوم ويق��وم النيام للمتابعة ،النس��اء تأكل
وتسمن ،والرجال تدخن وتسكر ،ينكسر اإليقاع قلي ً
ال
ٌ
قذيفة ما عل��ى الحي ،فيه��رول الجميع
حين تس��قط
إلى مكان الس��قوط يراقبون ،ويحدقون ،ثم يعود كل
شيء كما كان.

يف الزقاق

 25ويت�أرجح
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أبو خالد س��تيني متقاعد يطلب من جاره الشاب محمود
أن يس��اعده في إن��زال "المرجوحة" من على الس��طح،
فال درج إلى الس��طح ،وحين بني المنزل لم يفكر أحدٌ
في أهمية الس��طح ،ب��ل في توفير تكلف��ة الدرج على
المال��ك ،اللعبة "الحديدة" متهالكة وصدئة ،قال محمود
ُّ
س��يحل كل المش��كلة،
ألب��و خالد ال��ذي رد بأن الطالء
نصبا المرجوحة في وس��ط الزق��اق ،فيما ثبت أبو خالد
القواع��د بأكي��اس الرمل ودهنه��ا بالل��ون األحمر ،لم
بأن اللعبة آمنة لألطفال اآلن ،فطرده أبو
يقتنع محمود َّ
أن
خالد كي ال ينش��ر اإلش��اعات ،فيما بدأ هو بالترويج َّ
أجرة اس��تعمال المرجوحة ه��ي  25ل .س بين الصغار
الذي تجمعوا حوله متحمسين.
يطل أبو حس��ن ،المس��حراتي الوحيد ف��ي العالم الذي
ال يص��وم ،وهو يدخن علن��اً في النه��ار ويضرب طبلة
صغي��رة لي ً
ال ،وال يردد أس��ماء الجيران م��ع أنه يعرفهم
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تخ��رج أم احم��د م��ن بيتها ومعه��ا ابنتها فاطم��ة التي
تحمل خرطومَ المياه ،وتحمل األم المكنسة ،ثم يبدأن
تنظيف الشارع في وقت وصول المياه ،وفي هذه األثناء
تش��اهد أمُّ عماد العمل فتسرع بخرطومها للمشاركة،
فتسحب المياه بالمكانس نحو فتحات الصرف الصحي،
لك��ن القمام��ة واألوراق والبقايا تمأل الزق��اق الضيق،
أما أبو أحمد فيوجه من س��طح المن��زل زوجته وجارته
لكيفي��ة العم��ل ،فتش��تمه أم أحمد وتضح��ك أمُّ عماد
ويضحك هو ،ويردُّ الش��تيمة بمثلها ،ويستمرُّ العمل،
فيندف��ع ش��ابان مراهق��ان لمس��اعدة الس��يدتين ،ال
لش��هامة إنما لالقتراب من فاطمة المراهقة التي تلعب
بالخرط��وم ب��دالل الفت ،وحين ذاك تغ��ري األب واألم،
كالعادة ،ش��هامة الش��ابين م��ن غير أن يحلظ��ا عملية
التودد من ابنتهما فاطمة التي اس��تدار جس��دها حديث ًا
فيم��ا ال يزال عقله��ا طف ً
ال ال يفه��م كل معاني الدوائر
في جسدها.
وف��ي الوقت نفس��ه كان��ت ابتس��ام قد أرس��لت بطلب
جارتها أم فؤاد لتساعدها في تحضير الحلويات الشعبية
المنزلية التي ل��م تعد رخيصة ،فـ��ـ "المعمول" بالجوز
ال بالعجوة ف��ي 2013م ،ث��م معمو ً
ص��ار معمو ً
ال بجوز
الهن��د في 2014م ،ث��م عاد للجوز هذا الع��ام ،فزوجها
تطوع في الدفاع الوطني ،الميليشيا التي أدخلت سعادة
إلى قلب ابتسام وبات الزوج مرزوقًا بجيب ممتلئ ،تهم
أمُّ فؤاد بالمساعدة كي تحظى ببعض األقراص ساعة
أن الكمية ليس��ت بكبيرة،
االنته��اء من العم��ل ،رغ��م َّ
فابتس��ام حض��رت أربع��ة كيل��و غرامات م��ن الطحين
فقط ،وه��ي قادرة عل��ى إتمام العمل بنفس��ها ،لكنها
تري��د أن تتفاخ��ر بالجوز وال��زوج في آنٍ مع��اً أمام أمِّ
فؤاد ،التي ستنشر الخبر في الزقاق.
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رصيف سوريتنا
قض��ت الطفل��ة الس��ورية رغ��د محمد
جالل ،من س��كان ح��ي المارتيني في
حلب ،يوم الجمعة الماضي في وس��ط
البح��ر أثناء هجرتها مع أهله��ا إلى أوروبا،
بع��د أن منعها المهرِّب المصري من نقل دواء مرض
الس��كري الذي تعاني منه ،وبعد وفاتها نتيجة نقص
األنس��ولين ،أجبرَ المهرِّب والدها عل��ى إلقاء جثتها
ألن إيطاليا ال تس��تقبل جثثاً بحسب قوله،
في البحر َّ
وم��رَّ الخبر مرور الكرام في ِّ
كل وس��ائل اإلعالم ،أو
ً
سورية
حتى لم يظهر في بعضها األخر ،لتكون رغد
جديدة تقضي خالل رحلة الهروب من البالد.
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تع��رض إعالم��يٌّ ومس��عف العت��داء
بالضرب وإطالق النار في حي الكالسة
ف��ي حل��ب الي��وم األح��د ،بع��د قصفٍ
بالصواري��خ من قبل النظ��ام ،ولم تتضحْ
بطلق
أس��باب االعتداء الذي أدى إلى إصابة المس��عف
ٍ
ناريٍّ في الي��د ،فيما تعرَّض اإلعالمي لرضوض في
أن األهالي في
جس��ده ،فيم��ا نقلت مواق��ع صحفي��ة َّ
الكالس��ة هم من قاموا بالهجوم فيما لم يكن يتواجد
ف��ي المنطقة أيُّ عنصر مس��لح تاب��ع ألي جهة ،ولم
تتضحْ أس��بابُ االعتداء أو مبرِّراته ،فيما أثير الكثير
من التكهنات حول األسباب والدوافع.
قام��ت أمه��ات وأطفال بإغ�لاق وقطع
الطريق الرئيس��ي الواصل بين مدينة
س��قبا وبلدات ومدنالغوطة الشرقية،
وذلك احتجاجًا على تصرفات قامت بها قوى
«إن
مس��لحة معارضة في المنطقة ،وقالت النس��اءَّ :
المماطل��ة ،والمراوغ��ة ،والل��ف ،وال��دوران من قبل
المس��ؤولين األمنيين في جيش اإلس�لام ،قد وصل
إلى حد ال يمكن الس��كوت عنه» .كان جيش االسالم
قد رفض قرار القضاء الموحد باإلفراج عن عشرات
العناصر من جيش األمة بعد ثبوت براءتهم علناً مما
أدى حينها إلى استقالة قاضي قضاء الغوطة.

ال يبحثون عن الكلأ �إمنا مكان ال ُ
أغنام فيه
تقتل ال ُ
َ
رعاة الأغنام يف ريف حماه
حماه  -عبيدة الحموي
«ل��م نع��د نبحث ع��ن الم��اء وال��كأل ..إنما عن
المنطق��ة اآلمنة ،التي يمكنن��ا فيها ضمان أمننا
الشخصي وأمن مواش��ينا» ..هذا هو لسان حال
العاملي��ن ف��ي رعاية المواش��ي (كم��ا ورد على
لس��ان راع من ريف حماه) ،ف��ي مختلف المناطق
السورية ،فالمهنة التي امتهنها مئات السوريين،
بات��ت كغيرها من المهن الت��ي تبحث عن أمان
مفرداتها قبل بحثها عن أي شيء آخر.
تعتبر محافظة حماه المحافظة السورية األشهر بتربية األغنام وإنتاج األلبان واألجبان

يقول أبو حسان (راعي أغنام)" :نبحث عن مكان ال قصف فيه ،لذا لم يعد بإمكاننا الدخول إلى القرى بقطيع األغنام،
ولم يعد باإلمكان وضع القطيع في حظيرة ..فالطيران يقصف كل شيء مبني".
ق��ام أحد رعاة المواش��ي في ري��ف حماه ،كع��ادة أي راع ،بأخذ أغنامه إل��ى الحظيرة في القرية الت��ي يقطنها ،وبعد
منتصف الليل س��قطت قذيفة وس��ط األغنام فقتلت ما يقارب  35رأس��اً من الغنم ،بينما أصيبت العش��رات بإصابات
مختلفة ،أمَّا ما تبقى منها فاضطر الراعي إلى بيعه وترك المهنة.

�أ�ضرار خمتلفة

ليس القصف وحده ما أدى إلى ترك المهنة ،أو إلى ترديها الكبير الذي تش��هده أش��هر مناطق امتهان لها كحماه ،إنما
ألن ذلك إن لم يؤدِّ إلى ترك
الظروف األخرى المتردية ،كقطع الطرقات ،ومنع دخول األعالف إلى المناطق المحررةَّ ،
بشكل مضاعفٍ بارتفاع
الحيوانية،
المهنة من قبل أصحابها ،فإنَّه سيؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعار المنتجات
ٍ
األسعار بشكل عام ،متأثراً بذلك بقلة الرعاة حالياً.
"كنا نش��تري كيس العلف بسعر  1200ليرة س��ورية ،وحاليًا أصبح سعر الكيس  3500ليرة ..،حرق النظام األراضي
واآلن س��أبيع النصف اآلخر ..ال أستطيع اليوم الخروج
الزراعية التي زرعناها من أجل المواش��ي ،بعت نصف قطيعيَ ،
ب��ه خ��ارج القرية؛ فالطيران يرصدني ويرصد تلك األغنام التي س��تكون هدفاً س��ه ً
ال للقذائ��ف"ز هذه الكلمات التي
تحدَّث بها أبو محمد (راعي أغنام) تختصر حالة رعاة األغنام هناك.
اش��تهرت غالبية المناطق التي تش��هد حاليًا معارك بين قوات النظام والمعارضة في ريف حماه ،بتربية المواش��ي،
َّل م��ا يمكن رصده من نتائج حالية على هذه المهنة ،ه��و انخفاض أعداد رؤوس األغنام إلى َّ
لك��ن أو ُ
أقل من نصفِ
ما كانت عليه قبل عام 2011م.
ويضي��ف الراع��ي أبو محمد" :إذا بقي��ت األوضاع األمنية عل��ى هذه الحالة ،وأس��عار األعالف بهذا الغ�لاء ،فإن أعداد
المواش��ي س��وف تتناقص أكثر فأكثر ،وس��وف ينعكس ذلك على الوضع االقتصادي لمحافظة حماة بش��كل كارثي
مضاعف ،وال يوجد من يأبه بأهمية هذه الثروة الحيوانية وفقدانها اليوم".

