ظرف زمان
سوريتنا برس

�أنقرة �إىل احلرب
"إن العملية التي تش��نها تركي��ا ضد تنظيم داعش
ق��ال رئيس ال��وزراء التركي أحمد داود أوغلوَّ :
في س��وريا وحزب العمال الكردستاني في العراق ،ليست مؤقتة بل متواصلة ،مادام هناك تهديد
َ
الحربية التركية تش��نُّ غاراتٍ ضدَّ
أن المقاتالت
لتركي��ا" ،واش��ار أوغلوا في مؤتمر صحفي إل��ى َّ
تنظيم الدولة اإلس�لامية "داعش" في سوريا ،وضد متمردي حزب العمال الكردستاني في العراق
أن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني أكد حق تركيا في
منذ يوم الجمعة ،كاش��فاً عن َّ
هذه العملية.

اخلوجة :نعم لرتكيا
تركيا تدخل الحرب

رح��ب " االئتالف الوطني لق��وى الثورة والمعارضة الس��ورية" ببدء العمليات العس��كرية من قبل
تركي��ا عل��ى الحدود الس��ورية ،وجاء ذلك على لس��ان رئيس االئتالف ،خالد خوج��ة الذي قال" :إن
تلك العمليات العسكرية ترمي لمحاربة قوى اإلرهاب التي حصدت أرواح آالف من السوريين ،في
الوقت الذي تعمل العديد من الجهات ،وفي مقدمتها النظام الس��وري ،على تصدير اإلرهاب خارج
الحدود السورية وتهديد دول الجوار والمنطقة".
أن نظام األس��د يبقى الراعي
وأضاف خوجة أنه على الرغم من تعدُّد أش��كال اإلرهاب وأدواته ،إال َّ
األساس��ي له ،وال��ذي يعمل على تطبي��ق منهجه وسياس��اته اإلجرامية ،بالتعاون م��ع العديد من
التنظيمات المتطرفة ،كتنظيم "الدولة اإلس�لامية" (داعش) ،والتنس��يق مع أحزاب أخرى تس��ايره
بنفس النسق القمعي ،في إشارة إلى حزب "االتحاد الديمقراطي" الكردي.

�إيران� :إال ال�سيادة
الزبداني المجزرة مستمرة

سوريتنا ( 26 )201تموز 2015

احلظر اجلوي ،بعد قليل

سوريا أخطر بلد في العالم من جديد
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دعت إيران ،الس��بت ،إلى احترام "الس��يادة الوطنية" للدول في إطار مكافحة اإلرهاب بعد الغارات
الت��ي نفذتها تركيا في س��وريا على مواقع لتنظيم الدولة اإلس�لامية "داع��ش" ،وقالت المتحدثة
باس��م الخارجية اإليرانية مرضية أفخم" :إن محاربة اإلرهاب يجب أن تتم ضمن احترام القوانين
الدولية والسيادة الوطنية للدول".
"إن أي عم��ل ي��ؤدي إلى إضع��اف الحكومات الوطنية قد يش��جع في الواق��ع المجموعات
وأضاف��ت َّ
أن إي��ران ترحب بـ"التع��اون الدولي لمكافحة
اإلرهابي��ة عل��ى تنفيذ أعمالها اإلجرامي��ة" .وتابعت َّ
اإلرهاب".

أن االتف��اق بين تركيا والوالي��ات المتحدة على
ذك��رت صحيفة "حريي��ت" التركية ،ي��وم الجمعةَّ ،
الس��ماح للطائرات األميركية باستخدام قاعدة "إنجرليك" جنوب تركيا ،لشنِّ هجمات على تنظيم
الدولة اإلس�لامية في س��وريا ،يتضم��ن إقامة منطقة حظر طي��ران على أجزاء من س��وريا على
الحدود مع تركيا.
أن االتفاقَ يتضمن إقامة منطقة حظر طيران تمتد تسعين كيلومتراً بين مدينتي مارع
وأوضحت َّ
وجرابلس السوريتين ،على الحدود مع تركيا ،وستقدم هذه المنطقة الدعم لمنطقة آمنة مقررة
على األرض ،يمكن أن تمتد حتى خمسين كيلومترا في عمق سوريا.
وبناء على هذا االتفاق  -الذي جاء بعد أشهر من المفاوضات  -فلن تتمكن طائرات النظام السوري
من التحليق في منطقة حظر الطيران ،وس��يتم استهدافها إذا فعلت ذلك ،بينما ستعمل المنطقة
اآلمنة على منع تسلل المسلحين ،والتخفيف من تدفق المزيد من الالجئين إلى تركيا.

الزبداين املجزرة م�ستمرة
اته��م المجلس المحل��ي في الزبداني بريف دمش��ق األمم المتحدة بالعجز والصم��ت إزاء "اإلبادة
الجماعية" التي يرتكبها النظام الس��وري وحزب اهلل اللبناني ضد المدنيين ،في حين قتل مدنيان
وجرح آخرون جرَّاء تواصل قصف النظام للمدينة.
ِ
"إن نحو ألف عائلة ال تزال محاصرة داخل المدينة ،وقد ُقطعت المساعدات اإلنسانية
وقال المجلسَّ :
عنه��ا من قب��ل قوات النظام وحلفائه منذ أش��هر .وطالب المجلس المبعوث األممي "س��تيفان دي
ميس��تورا" بتقدي��م توضيح لموقفه إزاء ما ينتهجه النظام من سياس��ة حص��ار ،وتجويع جماعي،
قدسيا والهامة تحت الحصار

وقتل عشوائي بالمدينة.
ٍ

احتل��ت س��وريا مرك��ز أخطر بلد ف��ي العالم وف��ق الطبعة
التاس��عة الس��نوية لمؤش��ر الس�لام العالمي ،بعد أن كانت
عام 2008م ضمن الدول األكثر أمن ًا ،وأشارت الدراسة التي
نشرتها صحيفة "إندبندنت" إلى تدني مرتبة سوريا لتتذيل
َ
القائمة؛ نظراً لمستواها المنخفض في العسكرة ،والصراع
الداخلي والدولي ،والمستوى المرتفع من األمن واالستقرار
المجتمعي.
فإن بلدان ًا في الش��رق األوسط وإفريقيا تشكل
وبالمقارنة َّ
معظمها أدنى عش��ر دول ف��ي القائمة ،ومنها أفغانس��تان
التي ظلت في المؤخرة لبعض الوقت ،وذلك بسبب فوضى
الحرب على اإلرهاب

أعل��ن االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الس��وري،
وهيئ��ة التنس��يق الوطن��ي لق��وى التغيي��ر الديمقراط��ي،
التوصل إل��ى خارطة طريق إلنقاذ س��وريا تض��م المبادئ
األساسية للتسوية السياسية من خالل رؤية مشتركة تمهد
الس��تئناف العملية السياسية برعاية األمم المتحدة ،وتؤكد
على تغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل ،ويشمل
ذل��ك رأس النظ��ام ،وكاف��ة رم��وزه ومرتكزات��ه وأجهزته
األمنية.
وأك��د الطرفان ،في بيان مش��ترك ومؤتم��ر صحفي بمقر
االتح��اد األوروب��ي بالعاصم��ة البلجيكي��ة ف��ي بروكس��ل،
توصلهم��ا إل��ى خارط��ة طريق إلنق��اذ س��وريا ،وذلك بعد
مباحث��ات اس��تمرت يومي��ن ترك��زت على مناقش��ة أوضاع
الش��عب الس��وري ،والهجمة التي يتعرض له��ا ،ومواجهتها
عبرَ جهد وطنيٍّ مشتركٍ يجمع قوى الثورة والمعارضة.

الأ�سد :احلل ال�سيا�سي كالم فارغ
ذكر رئيس النظام بشار األسد أنَّه يؤيد الحوار من الناحية
النظرية ،لكن الحديث حالي ًا عن حل سياسي هو كالم فارغ،
ألن ال��دول الت��ي تدعم المعارضة السياس��ية ف��ي الخارج،
ه��ي ذاتها التي تدعم اإلرهاب ،بحس��ب ما ذك��ر في كلمة
متلفزة بثها التلفزيون اليوم ،وقال األسد" :إنه ال يوجد أفق
سياس��ي يمكن أن أتحدث عنه ،وأقدِّمه للش��عب السوري"،
أن المعارض��ة الخارجي��ة بدأت بالنواح منذ فش��ل
مضيف��ا َّ
مش��روع ضرب س��وريا في 2013م ،وتزايد الن��واح والعتب
على أسيادهم ألنهم لم يقدموا لهم هذا الشيء رغم أنهم
قدموا ألسيادهم كل شيء .على حدِّ قوله.
وأشاد األس��د بمس��اندة كل من روس��يا ،والصين ،وإيران،
وح��زب اهلل ،ووصفه��م باألصدق��اء الحقيقيي��ن للش��عب
السوري.

الطباع �شهيد التعذيب
أعل��ن في دمش��ق ع��ن استش��هاد الناش��ط اإلغاثي صالح
الطب��اع ف��ي أقبي��ة النظ��ام الس��وري بعد س��جن وتعذيب
دام أربع��ة أش��هر ،وكان الطب��اع عضواً في اله�لال األحمر
السوري ،ويعمل في إغاثة المهجرين إلى العاصمة دمشق،
أن قوات األمن الس��ورية
ونقل ناش��طون عن عائلة الطباع َّ
أبلغت العائلة أنها أعدَمت الطباع عن طريق الخطأ.

االئتالف يفتتح جامعة يف حلب

"إن جي��شَ الفت��ح قص��ف
قال��ت ش��بكة س��وريا مباش��رَّ :
بصواريخ غراد مدينة القرداحة ،مسقط رأس بشار األسد،
مس��اء الس��بت ،ودفع ه��ذا التط��ور مواقع إعالمي��ة تابعة
للنظام إلى االعتراف بس��قوط ستِّ قذائف صاروخية على
أن
أط��راف المدينة ،وعلى أراضيها الزراعية" ،مش��يرة إلى َّ
األضرار اقتصرت على المادية دون تسجيل إصابات.
وس��بق القصف اش��تباكاتٌ في جب��ل التركمان الس��تعادة
بعض التالل التي س��يطر عليها النظام في اآلونة األخيرة،
بحسب مصادر عسكرية في المنطقة.

قد�سيا والهامة حتت احل�صار
أغل��ق النظ��ام الس��وري منذ ي��وم األربع��اء الماضي جميع
الط��رق المؤدية إلى بلدتي الهامة وقدس��يا غربَ دمش��ق،
بعد مطالبته بجثة مقاتل لديه قال إنه اختطف في قدس��يا
ف��ي ذات اليوم ،كما قطعت الكهرب��اء والمياه عن البلدتين،
وتوقف��ت األف��ران ع��ن العمل فيم��ا تراكم��ت القمامة في
الشوارع واألحياء.
ووَفق ما نش��ره ناشطون من البلدتين ،فقد حلق الطيران
الحربي فوق قدسيا صباح اليوم من دون تسجيل أية غارة،
فيما انتشر عناصر من المعارضة في مداخل البلدتين.

الشعب السوري".

�صحيفة لوموند الفرن�سية:

الضربات التركية في س��وريا ..نقطة
تحول في الحرب ضدَّ تنظيم داعش

وزير اخلارجية الأمريكي جون
كريي:

يجب بحث سبل مواجهة تنظيم الدولة
ف��ي س��وريا ،وال��دور ال��ذي يمكن أن
تلعب��ه إي��ران وتركيا والس��عودية في
هذا الشأن.

ممثلة �صندوق الأمم املتحدة
للطفولة يف �سورية ،هناء املغني:

انقط��اع المياه جاء في أس��وأ األوقات،
إذ يعاني السوريون من حرارة الصيف
الش��ديدة وش��هدت بع��ض األحي��اء
انقطاع��ًا للمي��اه من��ذ م��ا يق��رب من
ثالثة أس��ابيع ،ما ترك مئات اآلالف من
األطفال عطش��ى ،ومصابين بالجفاف
وعرضة للمرض.

البابا �أطلقوا باولو
دعا البابا فرنس��يس اليوم إلى إطالق س��راح قسٍّ يس��وعي
إيطالي واثنين من المطارنة األرثوذكس خطفوا في سورية
من��ذ عامين ،مطالب�� ًا بالعمل عل��ى تحري��ر كل المخطوفين
هناك ،وكان القس اليس��وعي "باولو دالوليو" الذي عمل في
سورية ألكثر من  30عام ًا وساند الثورة ضدَّ بشار األسد ،قد
اختف��ى ف��ي  29تموز (يوليو)  2013ف��ي مدينة الرقة معقل
تنظيم "الدولة اإلسالمية" (داعش) حالي ًا.
و"دالوليو" معروف أيض ًا في الش��رق األوسط وأوروبا؛ فقد
عمل على تش��جيع الحوار اإلسالمي  -المسيحي ،حيث كان
يق��وم بترمي��م دير قدي��م في الصح��راء ورف��ض مغادرة
س��ورية حفاظ��اً على س�لامته ،عندما اندلع��ت الحرب قبل
أربع سنوات.

�سانا:

ذكرت وح��دات حماية الش��عب الكردية  YPGف��ي بيان لها
ُّ
األق��ل انته��اكاً لحقوق اإلنس��ان في س��وريا،
أنه��ا الجه��ة
وذل��ك في بي��ان أصدرته رداً على تقري��ر منظمة "هيومن
رايتس ووتش" ،التي اتهمت في تقريرها الوحداتِ بتجنيد
األطف��ال ،وبينت الوح��دات أنها طالم��ا التزم��ت بالقوانين
اإلنسانية وحرصت على تطبيقها ،مشيرة إلى
أن "الحاالت التي تم اإلش��ارة إليها في التقرير ،هي مسائل
َّ
ناتج��ة عن مس��ألة االنضباط ونعمل عل��ى تجاوزها ،رغم
أن التقري��ر ذكر بأن��ه يوجد تقدم في تطبي��ق وحداتنا لما
َّ
وقعت عليه من صكوك مع منظمة نداء جنيف بهذا الصدد.
وتطرَّقت إلى وحش��ية الهجوم الذي يش��نه تنظيم داعش
اإلرهابي من دون تفرقة الطفل عن المرأة والكهل العجوز
عن المقاتل".

أدع��و دول الخلي��ج إل��ى التع��اون م��ع
طهران في التصدي للتطرف والتشدد
في الش��رق األوسط ،وقال ظريف في
مؤتم��ر صحاف��ي ف��ي الكوي��ت« :أيُّ
تهديد لدولة واحدة هو تهديد للجميع..
َّ
تح��ل
ال يمك��ن لدول��ة بمفرده��ا أن
المش��كالت اإلقليمي��ة دون مس��اعدة
م��ن اآلخري��ن ،طه��ران تق��ف بجانب
ش��عوب المنطقة في مواجهة اإلرهاب
والتطرف والطائفية.

عفو عام ع��ن جرائم الف��رار الداخلي
والخارج��ي م��ن الجي��ش ،بش��رط
ش��هر للفاري��ن داخليًا
االلتح��اق خالل
ٍ
وشهرين للخارجي.

الأردن:

اس��تقبلنا خالل ال 48س��اعة الماضية
 121الجئًا س��وريًا م��ن مختلف الفئات
العمري��ة وم��ن كال الجنس��ين ،ق��وات
حرس الح��دود قام��ت بتأمي��ن هؤالء
الالجئين في مراكز اإليواء والمخيمات
المع��دة الس��تقبالهم ..كم��ا قدم��ت
ك��وادر الخدم��ات الطبي��ة الملكي��ة
الرعاية الصحية والعالجات الضرورية
للمرضى منهم.

أسبوعية تصدر عن شباب سوري مستقل

قال وزير خارجية النظام وليد المعلم" :إن اتفاق النووي بين
إيران والدول الست لن يؤثر على الدعم الثابت الذي تقدمه
طهران لدمش��ق ،مؤكدا أنه من السابق ألوانه الحديث عن
عقد مؤتمر سالم آخر برعاية األمم المتحدة بشأن سوريا"،
وق��ال المعلم" :إن االتفاق يش��كل اعتراف��اً واضح ًا بمكانة
إيران ،وأهمي��ة دورها المحوري على الس��احتين اإلقليمية
وأن إي��ران "دخل��ت المس��رح الدولي من أوس��ع
والدولي��ة"َّ ،
أبواب��ه ،وكلما كان حليفن��ا قوي ًا نكون أقوي��اء مهما توهم
الغ��رب بأن ما ج��رى يؤثر عل��ى األزمة الس��ورية ،فإنه إذا
ل��م يكن هذا التأثي��ر إيجابياً فلن يس��تطيع أحد أن يؤثر إال

«ح��زب العمال الكردس��تاني» منظمة
إرهابية ،وتركيا لديها الحق في الدفاع
عن نفس��ها ضدَّ الهجم��ات اإلرهابية
التي يش��نها متم��ردون ،نرحب بجهود
أنق��رة لمحارب��ة تنظي��م الدول��ة
اإلسالمية.

وزير اخلارجية الإيراين جواد
ظريف:

وحدات حماية ال�شعب :نحن �أقل من انتهك
املعلم :الغرب واهم

البيت الأبي�ض:
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أعلن��ت وزارة التربية ف��ي الحكومة الس��ورية المؤقتة عن
اس��تكمالها االستعدادات األولية لتشغيل جامعة حلب ضمن
مناطق س��يطرة المعارضة ،بدال من جامعة حلب الخاضعة
لحكم النظام ،وذلك للعام الدراسي ٢٠١٦ / ٢٠١٥م.
ويأتي هذا وفق ًا لخطة الحكومة السورية المؤقتة لتشغيل
الجامعات في محافظات الش��مال السوري ،وضمن المناطق
الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وأك��دت ال��وزارة في بيان لها أنها س��تقوم ف��ي وقت الحق
باس��تدعاء األكاديميي��ن الراغبي��ن ف��ي العمل مدرس��ين،
وس��يتمُّ إع�لان مس��ابقة رس��مية لتعيينهم ف��ي الجامعة
المحدثة.
ومن المتوقع أن تستوعب الجامعة المحدثة ما يقارب عشرة
آالف طالب ،حيث ستفتتح االختصاصات حسب أولوية إعادة
إعمار سوريا ،وفقا للوزارة.

غراد على القرداحة

المناط��ق الت��ي تم ط��رد داعش منها
في سوريا ستكون آمنة.

ظرف زمان

�سوريا �أخطر بلد يف العامل من جديد

االئتالف والهيئة لننقذ �سوريا

وزير اخلارجية الرتكي مولود
جاوي�ش �أوغلو:
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ظرف مكان
سوريتنا ( 26 )201تموز 2015
أسبوعية تصدر عن شباب سوري مستقل

ماهر خياط 26 ،سنة ،خريج كلية الرياضة ،العب المنتخب السوري في المصارعة الحرة سابقاً ،حاصل على بطولة العرب وبطولة آسيا ،يعمل حالياً منقذاً في الدفاع
المدني السوري بمدينة درعا.
درعا | 2015 / 7 / 12 ،عدسة اإلنسان في سوريا لـ سوريتنا
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الءات ال�سوريني يف الداخل ..ثورات متجددة طاملا يحكم ال�سالح
أخبار وتقارير

سوريتنا – فريق التحرير
ال يكاد يمرُّ يوم على المناطق السورية بمختلف أشكال القوى المسيطرة عليها ،إال وينتشر خبرٌ مفاده أن مجلساً مدنياً استقال ،أو هيئة قضائية علقت
أعمالها ،أو احتجاجاً مدنياً أُعلِن ،أو حملة رفض ما بدأت تنش��ط ،في ِّ
ظل انتهاكات تمارس��ها القوى العس��كرية المسيطرة على المناطق ،وتبدو أنواع
وأش��كال الرفض المدني والحراك الش��عبي السلمي واضحة في مناطق س��يطرة قوات المعارضة على اختالفها ،بينما ال تظهر تلك البوادر في مناطق
سيطرة النظام .يقول ناشط إعالمي مقيم في مدينة الالذقية الخاضعة لسيطرة النظامَّ :
«إن أيَّ هامش للحياة المدنية في أي بقعة محررة من سوريا،
ً
هو هامش متسع مقارنة بمناطق النظام ذات الحراك الممنوع ،والسلطة األمنية والعسكرية التي من شبه المستحيل الوقوف بوجهها حاليا».
من غوطة دمش��ق الش��رقية ،إل��ى درعا
جنوب��ًا ،وريف��ي إدل��ب وحل��ب ،ث��مَّ إلى
مناطق سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية
(داع��ش) ،مظاه��رُ تختلف في مس��توى
علنيّتها وشدتها وحضورها ،إال أنها تنبئ
قادر على الظهور،
عن وجود
رأي ش��عبي ٍ
ٍ
بمج��رد أن تخف وطأة الحكم العس��كري
التي تخضع له مناطق المعارضة.
الءات يطلقها نش��طاء من جنوب س��وريا
إل��ى ش��مالها ،ينتق��دون فيها ممارس��ات
كانوا قد رفضوها بش��كل حاس��م عندما
كان النظ��ام مس��يطراً عل��ى مناطقهم،
وهاه��م الي��وم يش��هدون ع��ودة بعض
إن من
مظاهرها" ،ومن الطبيعي القولَّ :
رفض ممارس��ات النظ��ام ووقف في يوم
من األيام ضده في شارع خاضع لسيطرة
قوات��ه األمني��ة ،ال بدَّ أن يق��ف لمواجهة
ممارس��ات باتت بعضها تقارب ممارسات
النظام ،وفي وجه من لم يصل مس��توى
ردهم األمني إلى ما يفعله النظام عادةً".
يضيف الناشط.

ال لالعتقال يف الغوطة ال�شرقية

سوريتنا ( 26 )201تموز 2015

كان��ت أوض��ح ص��ور الرف��ض الش��عبي
المدن��ي ف��ي مناط��ق س��يطرة جي��ش
اإلس�لام المع��ارض ف��ي غوطة دمش��ق
الش��رقية ،م��ا ج��رى مؤخ��راً م��ن قب��ل
ناش��طين مدنيين ،وتجمع��ات أهلية في
عدة مناطق محاصرة ،رفضًا لممارس��ات
جيش اإلس�لام ف��ي اعتقال الناش��طين،
والتي ب��دأت بقوة عندما ب��ادرت دوريات
تابع��ة للجي��ش بعمليات اقتح��ام لبعض
المن��ازل المدني��ة ،واقتي��اد ناش��طين
إل��ى المعتق��ل ،ثم تس��رب أنب��اء إهانات
يمارس��ها الس��جانون بح��ق المعتقلي��ن،
وف��ق ناش��طين رص��دوا تل��ك الظاهرة،
وبعضهم عانى منها معتق ً
ال في س��جون
جيش اإلسالم.
عشرات المظاهرات شهدتها مدن الغوطة
الشرقية (حمورية ،ومسرابا ،وكفربطنا،
وس��قبا) ،ب��دأت برف��ض "الفس��اد" ف��ي
المنطق��ة ،و"ع��دم وجود س��لطة رادعة
للتج��ار ،وارتف��اع األس��عار ،وانع��دام
القدرة الش��رائية لدى السكان" وفق أحدِ
المحتجين ،وم��ع بدء اعتقال متظاهرين،
بات��ت المطال��ب تض��مُّ إط�لاق س��راح

مظاهرات ضد جبهة النصرة في ريف إدلب

المعتقلين ،وكبح جماح الس��لطة األمنية
في الغوطة.
هتف��ت ش��وارع الغوط��ة ض��د قياديي��ن
في القوى العس��كرية المس��يطرة عليها
(جي��ش اإلس�لام وفيل��ق الرحم��ن)..،
"وكان��ت الالفت��ات والهتاف��ات جريئ��ة
وواضحة ،بما لم يتحمل��ه القائمون على
حكم المنطقة ..لتبدأ االعتقاالت".
ومن��ذ أي��ام تج��دَّدت حال��ة الرف��ض مع
اعتصام قامت به نس��اء من مدينة سقبا
بالقرب م��ن مقرات أمني��ة تابعة لجيش
اإلس�لام ،حي��ث طالب��ت النس��اء بإطالق
س��راح أبنائه��ن ،وأزواجه��ن ،وأقاربه��ن
المعتقلي��ن ل��دى الجي��ش بته��م متعدد
كالتخابر مع النظام أو داعش ،وهي ،كما
يذكر أبو ماجد الذي شهد المظاهرات في
المدين��ة ،ته��م جاه��زة أليِّ معتقل لدى
جيش اإلسالم.
ويقول شاهد العيان" :بات بعض األهالي
يخرج��ون بمظاه��رات يومي��ة :صباحية
ومس��ائية ،خاص��ة في س��قبا وحمورية،
يطالب��ون القض��اء الموح��د والقي��ادة
العس��كرية باإلفراج ع��ن المعتقلين ،وال
يثقون بوعود باتت تتكرر يومياً".

أسبوعية تصدر عن شباب سوري مستقل
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اعتصامات نسائية ضد جيش اإلسالم في الغوطة الشرقية

وتق��ول مري��م ( 24س��نة  -طالب��ة
هندس��ة)" :بع��د ع��دم اس��تجابة جي��ش
اإلس�لام لمطال��ب أهال��ي س��قبا ،بات��ت
تخرج المظاهرات يوميًا ،لتنادي باإلفراج
ع��ن المعتقلين ،قطع��ت نس��اء المدينة
الطري��ق الع��ام وقم��ن باالعتص��ام أمام
إحدى المفارز األمنية للجيش" ...وتضيف
مريم "أوجه سؤا ً
ال لكل شخص يعمل في
جيش اإلسالم إلى متى هذه المماطلة؟".

ال لداع�ش

تتخذ أنواع الحراك المدني والشعبي ضد
تنظيم الدولة اإلس�لامية (داعش) شك ً
ال
أكثر سرية ودقة من مثيالتها في مناطق
أخ��رى ،ب��ل وتظه��ر معارض��ة التنظيم
في المناطق الخاضعة له بش��كل يشابه
معارض��ة النظ��ام ،وذل��ك عب��ر حم�لات
بأس��ماء مزيف��ة ،أو ممارس��ات س��رية
ّ
تذكر بالحراك الش��عبي في مطلع الثورة
السورية ،ويعود ذلك إلى القبضة األمنية
المحكم��ة الت��ي يفرضه��ا التنظيم على
مناطقه ،ومالحقة الناش��طين المستمرة
الت��ي يمارس��ها ،وعملي��ات التصفي��ة
واإلع��دام الت��ي نفذه��ا بح��ق عش��رات
الناشطين.
يأت��ي الرفض لس��لطة داع��ش بالدرجة
األول��ى رداً عل��ى مجموعة م��ن القوانين
الت��ي فرضه��ا وألزم��ت العامة به��ا ،من
قواني��ن فرض الص�لاة ،والنق��اب ،ومنع
االختالط ،وقيود السفر ،إلى إيقاف خدمة
اإلنترنت.
وبالطب��ع ف��إن حم�لات االعتق��االت
والمداهم��ات الت��ي يما ِرس��ها عناص��ر
التنظيم بته��م التعامل مع الجيش الحر،
أو العم��ل م��ع منظم��ات غربي��ة ،وه��ي
سبب أساسٌ من أس��باب الحراك المضاد
الذي يتوس��ع يوم��اً بعد يوم في الش��رق
الس��وري ،حي��ث كان��ت بداي��ات الح��راك
الراف��ض له تظهر من خالل حمالت البخِّ
على الج��دران ،وكتابة عبارات مناوئة له،
والمطالب��ة باإلفراج عن ناش��طي الثورة
المعتقلين في سجون داعش ،إال أن تلك

الحم�لات تعرضت لقمع ش��ديد ومالحقة
للناش��طين فيها ،حيث تم إعدام وس��جن
الكثير من القائمين عليها ،وفق نش��طاء
من الرقة.
وم��ع م��رور الوق��ت ت��م تنظي��م الحراك
المض��اد لداع��ش من خالل حمالت نش��ر
أخبار وتوثيق انتهاكات ،وكانت أش��هرها
حملت��ا "الرق��ة تذب��ح بصم��ت" و"ص��وت
وصورة" ،والتي تضم نش��طاء إعالميين
ومدنيين داخ��ل وخارج مناطق س��يطرة
داعش ،يقول أحد مؤسس��ي حملة الرقة
تذب��ح بصمت في تصريح لــ (س��وريتنا):
"الحملة كانت نتيج��ة طبيعية لما ارتكبه
التنظيم من انتهاكات بحق المدنيين في
محافظ��ة الرقة ،ولما فرض��ه من قرارات
جائ��رة ،وقيامه بإعدام عدد من ناش��طي
الثورة في الرقة".
وتتن��وع نش��اطات الحملة وف��ق المصدر
بي��ن توزي��ع المناش��ير الورقي��ة داخ��ل
الم��دن والق��رى الخاضع��ة للتنظي��م،
وترجمة المق��االت التي "تفضح انتهاكات
التنظيم".

لتفرد  PYDبال�سلطة يف مناطق
ال ُّ
الأكرثية الكردية

كان م��ن الطبيع��ي في مناطق س��يطرة
الجن��اح العس��كري ( )ypgلح��زب االتحاد
الديموقراطي الكردي ( )pydفي المناطق
ذات األغلبي��ة الكردي��ة ف��ي الش��مال
الس��وري ،أن يكون هناك ح��راك رافض
أن ش��كل الحراك في
له��ذه الس��لطة ،إال َّ
تلك المناطق يأخذ صوراً مختلفة ،بوجود
أحزاب سياسية معارضة لتصرفات اإلدارة
الذاتية الحاكمة لتلك المناطق ،لذا تنوَّع
الح��راك المدني ف��ي تل��ك المناطق بين
بيان��ات حزبية ووقف��ات احتجاجية ،وبين
حمالت مدني��ة ينظمها نش��طاء في تلك
المناطق.
ممارس��ات وح��دات حماي��ة الش��عب ف��ي
مناط��ق اإلدارة الذاتي��ة ق��ادت النش��طاء
إل��ى الرف��ض ،تل��ك الممارس��ات الت��ي

ال لتدخل جبهة الن�صرة يف احلياة
العامة يف �إدلب

مئات المتظاهرين خرج��وا في عدة مدن
وبل��دات ف��ي ريف إدل��ب خالل األس��ابيع
الماضي��ة ،احتجاج��ًا عل��ى الممارس��ات
واالنته��اكات الت��ي تق��وم به��ا بع��ض
الفصائ��ل العس��كرية المنتش��رة ف��ي
المنطق��ة ،وكان��ت مطال��ب المش��اركين
في ه��ذه المظاهرات ،هي إنها ُء انتش��ار
المظاه��ر العس��كرية ف��ي التجمع��ات
المدني��ة ،وع��دمُ التدخ��ل ف��ي الناحي��ة
الخدمي��ة أو اإلدارة المدني��ة ،ورف��عُ ي��د
أن
العسكريين عن المؤسسات ،مع العلم َّ
جبه��ة النصرة هي الق��وة األكثر حضوراً
في المناطق التي شهدت تظاهرات.
وكانت كل من س��لقين ،وسرمدا ،واللج،
وجوزف ،من أبرز المناطق التي ش��اركت
ف��ي ه��ذه االحتجاج��ات ،حي��ث كان لكل
قرية مبرر وش��رارة أشعلت رفضاً مدنياً،
إال أن السبب العام هو تدخل العسكريين
ف��ي الحياة المدني��ة؛ ففي س��لقين وثق
ناش��طون قيام أحد عناصر جبهة النصرة
بض��رب فتاة بحجة عدم التزامها باللباس
الش��رعي ،وهو ما دفع المئات من سكان
المدينة إل��ى الخروج في مظاهرة تطالب
عناصر الجبهة بالخروج من البلدة.
ول��م تتوق��ف انته��اكات ه��ذه الفصائل
عن��د التدخل بش��ؤون المدنيي��ن بذرائع
تطبيق الش��رع ،فقد شهدت قرية جوزف
مظاه��رة أخرى ضدَّ جبه��ة النصرة ،بعد
منعه��ا إحدى اإلذاع��ات الثورية المعروفة

أخبار وتقارير

كان أش��دها وطأة عل��ى المجتمع األهلي
التجني��د اإلجباري ال��ذي فرضته الوحدات
عل��ى ش��بان مناط��ق س��يطرتها ،وه��و
م��ا الق��ى حم�لات رف��ض واعتصام��ات
تضاءلت شيئًا فش��يئاً مع اشتداد القبضة
األمني��ة للموح��دات ،وق��وى األس��ايش
(األمن الداخل��ي في اإلدارة الذاتية) ،فبلغ
قم��ع االحتجاجات أش��ده م��ن خالل فض
االعتصام الذي نفذه ش��باب ونشطاء في
مدينة عامودا يوم 2013 / 6 / 27م ،حيث
تم��ت المواجه��ة بالرص��اص واالعتقال،
ث��م كانت مظاهرات الدرباس��ية وعامودا
والقامش��لي  ،وم��ن بعده��ا انحس��رت
التح��ركات الش��عبية والحم�لات لتقتصر
على نش��ر األخب��ار و"الهاش��تاغات" على
مواقع التواصل االجتماعي ،وعلى بيانات
بع��ض األح��زاب المعروف��ة بعداوتها مع
حزب االتحاد الديمقراطي.

ف��ي محافظ��ة إدل��ب م��ن إنش��اء مكتب
داخل القري��ة الواقعة في جب��ل الزاوية،
وق��ام عناص��ر م��ن النص��رة بفت��ح النار
على المتظاهرين ،ما أدى إلى استش��هاد
شخص وإصابة ستة أخرين.
يقول الناش��ط الميداني أبو يوس��ف في
"إن السكان
حديثه مع صحيفة "سوريتنا"َّ :
المدنيين في ريف إدل��ب صبروا وتحملوا
قص��ف الطي��ران بالبرامي��ل المتفج��رة
والصواري��خ الفراغي��ة ،وش��هدوا ارتكاب
أفظ��ع المج��ازر بحقهم يومي��ًا ،واعتبروا
أن م��ا يحصل ه��و ردُّ النظام على تقدم
جي��ش الفت��ح على جبه��ات القت��ال ضد
وأن صبرهم هو دعمٌ لهذا
قوات النظامَّ ،
التقدم ،لكن أن يكون علينا الصبر كذلك
على أخط��اء بعض الفصائ��ل وتجاوزات
العناصر فهذا أكبر من طاقة الناس على
االحتمال".
ويتس��اءل أب��و يوس��ف" :كي��ف يمك��ن
للن��اس أن يصب��روا أكث��ر عندم��ا تق��وم
بع��ض الفصائل بفرض مفهومها للدين
عليه��م ،والتدخ��ل بش��ؤونهم الحياتي��ة
أن ممارس��ات
دون ح��دود؟!" ،مش��يراً إلى َّ
قامت به��ا الفصائل الموج��ودة في ريف
المحافظة أثرت عل��ى الوضع االقتصادي
للس��كان ،حي��ث ب��دأت ه��ذه الفصائ��ل
بف��رض إغ�لاق المح��ال التجاري��ة ف��ي
أوق��ات الص�لاة ،والغاي��ة من ذل��ك ،كما
يقول أبو يوس��ف ،ه��ي  " :المزاودة على
الن��اس حتى ف��ي عبادتهم ،ث��م أصبحت
أي��دي عناصر منه��م تطال حتى النس��اء
بتهمة ع��دم االلتزام باللباس الش��رعي،
كم��ا حصل في مدينة س��لقين ،علمًا أننا
ش��عب محافظ جداً ،ولكن الطابع القروي
يغلب على عاداتنا وتقاليدنا وهذا يشمل
ال��زي ولباس النس��اء ...ال يكف��ي أنهم ال
يفهمون عاداتنا ،ب��ل ويعتمدون منهجية
خاطئ��ة منفرة لن تكون في صالحهم وال
صالح الثورة ".
ولعل الس��خط الشعبي تزايد بعد حوادث
شهدها سكان قرى ريف إدلب قامت فيها
كل من جبهة النصرة وجند األقصى بطرد
النازحين م��ن بعض الق��رى ،وإجبارهم
عل��ى تس��ليم المن��ازل إل��ى العناص��ر
المس��لحة ،لتظهر الصورة أمام الس��كان
وكأن تلك الفصائل تسعى إلى التضييق
َّ
عليه��م وتجويعه��م .يقول الناش��ط عبد
اهلل حميد من ريف إدلب" :الناس يريدون
حماي��ة ،وأمن��ًا ،وخدم��ات ،وكرامة ،وهذا
حقهم .الناس يريدون أن يروا مؤسس��ات

مظاهرات تطالب فصائل الجنوب بالتوجه إلى الجبهات

تس��هل لهم حياتهم ،ومس��اجد يدخلوها
بحريتهم وإرادتهم للحصول على الراحة
النفس��ية ،وعبادة ربهم بم��لء إرادتهم،
الناس انتظروا الث��ورة كي يتخلصوا من
التوحش األمنيِّ والعسكري الذي فرضه
أن
النظ��ام الديكتات��وري ،لكن م��ا يجري َّ
البع��ض ،إم��ا أنه��م فهموا األمر بش��كل
خاطئ ،أو كانوا يتعمدون تش��ويه الثورة
لخدمة أعدائها".

ال لركود جبهات اجلنوب

كان��ت المظاهرات األحدث على الس��احة
الس��ورية ه��ي م��ا ش��هدته درع��ا من��ذ
أي��ام ،حين خ��رج المئ��ات م��ن المدنيين
ف��ي المناطق المح��ررة م��ن المحافظة،
مطالبي��ن بتح��رك ق��وات جي��ش الفت��ح
ومجمل فصائل الجبه��ة الجنوبية ،وذلك
بعد ركودٍ دام طوي ً
ال وفق ناش��طين من
المنطقة ،حيث ازدادت خالل فترة الركود
ه��ذا عمليات القص��ف واالس��تهداف من
قب��ل جيش النظام للمناطق المحررة في
الجنوب.
وطالب��ت المظاه��رات ف��ي درع��ا جمي��ع
العسكريين بالتوجه إلى الجبهات ،وعدم
التواج��د ضم��ن الم��دن وبي��ن التجمعات
الس��كنية ،وفي هذا الص��دد يقول عامر
حوراني وهو ناش��ط إعالم��ي يعمل في
المناطق المحررة في درعا" :إن انش��غال
العس��كريين عن الجبهات ووجودهم في
المناط��ق المدني��ة ،س��يزيد من س��خط
الن��اس عليه��م ،فتماس��هم المباش��ر مع
الناس البد يولد مش��اكل بسبب تدخلهم
أحياناً بشؤون المدنيين".
أن المظاهرات التي
ويلفت المصدر إل��ى َّ

خرجت تن��دد ببرود الجهات وعدم حصول
أيِّ تطور في معارك عاصفة الجنوب التي
أعلنها جي��ش الفتح والفصائ��ل األخرى،
كم��ا "أنه��ا تته��م الفصائ��ل العس��كرية
بالتسلط ومحاولة تقاسم مناطق النفوذ
والس��يطرة في درعا ،وتحصّل مكاس��بًا
عل��ى حس��اب المدنيين ال��ذي يتعرضون
للقصف اليومي" يختتم المصدر.

وحدها مناطق النظام
تبدو مناطق النظام هي المناطقَ األكثرَ
فقراً بالءاتها ،وهو ما يعود بشكل طبيعي
إل��ى القبضة األمنية التي تزداد يومًا بعد
ي��وم ،خاص��ة بعد خروج أكث��ر من نصف
الجغرافيا الس��ورية م��ن تحت يد النظام،
وهج��رة غالبي��ة الناش��طين المعارضين
من مناط��ق النظ��ام إلى خ��ارج البالد أو
إل��ى مناط��ق المعارض��ة ،ووج��ود اآلالف
منهم ف��ي س��جونه ،لتبدو الص��ورة في
الم��دن التي تتجول فيها الدوريات األمنية
والعسكرية التابعة للنظام بأشد قتامتها،
بعد حوالي خمس سنوات من الءات كانت
جميعه��ا موجهة ضد النظام وفي مختلف
وبشكل حراكٍ مدنيٍّ
المناطق السورية،
ِ
بح��تٍ" ،جرفت��ه أس��لحة النظ��ام لتكون
س��وريا بمجملها الءات أغلبها مكبوتة في
صدور س��كانها" بهذه الكلمات الس��ابقة
عبر ناش��ط م��ن الالذقي��ة لم يج��د بعد
الطريق إل��ى الخروج م��ن المدينة ،التي
تحتوي ش��وارعها على عناص��ر أمن أكثر
مم��ا تحتوي على مدنيين ،عبر عن الواقع
المرير الذي يعيش��ه الن��اس في مناطق
سيطرة النظام.
سوريتنا ( 26 )201تموز 2015
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أخبار وتقارير

مطلوبون للخدمة الإلزامية يف جي�شني
كوميديا التجنيد يف ال�شمال ال�سوري
القامشلي  -جوان تتر
"اعتدن��ا في الماضي اله��ربَ من عناصر
األمن العس��كريّ خش��ية س��حبنا لخدمة
كان ه��ذا األم��ر في��ه خط��ورة
الع َل��مَ ،
عظيم��ة ،خط��ورة تص��ل إل��ى إمكاني��ة
َّ
أش��قائي أو حتَّ��ى أبي ريثما
اعتقال أحد
أق��وم بااللتح��اق" ..هك��ذا يق��ول جان��و
محمّ��د ( 20عام��ًا) لــ س��وريتنا ،ومن ثم
يتابع بحسرة" :لم نكن نع َلم أننا سنصل
إلى ما نحن عليه اآلن ،فصائل عس��كرية
ال تعدّ وال تحصى تتنازع على السيطرة..
قد يب��دو األمر أفضل بالنس��بة للمناطق
أن بعض القرارات تس��اهم
الكرديَّة ،إلاَّ ّ
ف��ي إخالء المنطقة" ،قاصداً قرار الخدمة
اإللزامي��ة ف��ي صف��وف وح��دات حماي��ة
الشعب ،ذلك القرار الذي ّ
ذكره بمالحقته
من قبل عناصر األمن العسكري التابعين
للنظام.

مر�سوم اخلدمة

صدر مرس��وم أداء "واجب الدفاع الذاتي"
ع��ن المجلس التش��ريعي التاب��ع لإلدارة
الذاتيَّة في الثالث عش��ر من ش��هر تموز
أن "تقدِّم
عام 2015م ،والذي نصّ على ْ
ُّ
كل أس��رة م��ن مواطن��ي المقاطعة أحدَ
أفرادها الذكور ،ممّ��ن تتراوح أعمارهم
ما بين  30 18-س��نة ،ولمدة ستة أشهر،
يتدرّب فيه��ا الملتحقون على اس��تعمال
السالح" ،وبدأ تنفيذ القانون عبر مراحل،
ليب��دأ بع��ده تخري��ج دفع��ات كل س��تة

أش��هر ،مع مراعاة أوض��اع الطلبة ،أو من
هو مص��اب بمرض أو إعاق��ة معيَّنة من
خالل تسوية أوضاعهم لدى هيئة الدفاع
التابعة لإلدارة الذاتية الديمقراطيَّة.

تطبيق خاطئ

يقول الش��اب حس��ام ش��يخو ،وهو عامل
ّ
محال بي��ع الهواتف المحمولة:
ف��ي إحدى
"قان��ون الخدم��ة اإللزامي��ة ،أو التجني��د
اإلجب��اري الص��ادر ع��ن اإلدارة الذاتي��ة
خط��وة مهمّ��ة نح��و ترس��يخ مفه��وم
واج��ب الدف��اع الذاتي ،وحماي��ة المناطق
أن
ذات األغلبي��ة الكرديّ��ة ،عل��ى اعتبار ّ
المنطقة تتعرّض لهجوم من اإلرهابيين
ولك��ن طريق��ة تطبيق��ه خاطئ��ة ،أن��ا
مطل��وب ألداء خدم��ة الع َلم ف��ي الجيش
الس��وري النظام��ي ،وفي اللحظ��ة ذاتها
مطل��وب لواج��ب الدف��اع الذات��ي!! ،وهذا
اإلرب��اك يتعرّض له المئات من الش��بّان
أمثال��ي ،والهيئ��ات المختصة ف��ي اإلدارة
الذاتي��ة إلى اآلن لم تص��ل إلى إيجاد ّ
حل
أكون
لهذه المعضلة ،كي��ف يمكن لي أن
َ
مطلوبًا ألداء واجب التجنيد لجهتين؟!".
أمّ��ا المحام��ي محم��د س��يدو في��رى في
القانون خطو ًة مهمة نحو "تش��كيل وعي
ش��عبي بضرورة الدفاع عن الذات" ،ولكن
طريقة االعتقال العشوائية التي تحصل
بين الفترة واألخرى للشباب في الشوارع
والمح�َّل�اَّ ت ،تع��دُّ طريق��ة خاطئ��ة ف��ي
تطبيق القان��ون الصَّادر ،مع األخذ بعين
االعتب��ار التغاف��ل الحاصل ع��ن "احتراق

شبان يلتحقون بالخدمة اإللزامية ضمن صفوف وحدات حماية الشعب

الش��باب بني��ران تجنيدَي��ن" ،والذي كان
الس��بب ف��ي هج��رة الكثير منه��م "هربًا
وأم ً
ال في الخالص من هكذا قوانين".

مقارنة

على الرغ��م من معارض��ة الكثيرين من
مواطني مدينة القامشلي لقانون التجنيد
أن هناك ش��ريحة واسعة من
اإللزامي إلاّ ّ
الش��بَّان التحقوا بالخدم��ة وتخرّجوا من
خالل الدفعات الكثي��رة التي تمّ تدريبها
عل��ى حم��ل الس�لاح والحماي��ة الذاتيَّة،
حيث عاد المتخرجون إلى بيوتهم ..يقول
هوشيار محمد وهو أحد المتخرّجين من
الدفعة األول��ى التي التحقت لتطبيق هذا
القان��ون" :التحقت بواج��ب الدفاع الذاتي
وبقيت حوالي س��تة أش��هر ،عل��ى الرغم
ممّ��ا كنّا نس��معه م��ن األصدق��اء الذين
أدَّوا الخدم��ة اإللزامي��ة التابع��ة للجيش
الس��وريّ ،ومن الهلع ال��ذي كان يصيبنا
لمجرّد س��ماع مفردة (تجنيد) وخصوصًا
ل��دى صدور القانون ع��ن الهيئات التابعة
أن وج��ه المقارن��ة
ل�لإدارة الذاتيَّ��ة ،إلاَّ ّ

خاطئ ومجحف ما بي��ن التجنيد اإللزامي
التاب��ع ل�لإدارة الذاتي��ة ،وبي��ن م��ا كنّ��ا
نس��معه ع��ن الخدم��ة ضم��ن صف��وف
جي��ش النظام ،فكم س��معنا ع��ن حاالت
انتح��ار لمجنّدين بس��بب ع��دم قدرتهم
ٍ
عل��ى تحمّل الج��وّ الع��ام ..األمر مختلف
فيما يخ��صّ موضوع التجني��د اإلجباري
ضم��ن اإلدارة الذاتيَّ��ة ،س��واء من ناحية
اختالف المدة الزمنيَّة أو طريقة التعامل
المتّبع��ة ،أو بقيَّة التفاصي��ل المعروفة
بالنس��بة للخدمة العسكريَّة ،إضافة إلى
ما يتع ّلق بالتس��هيالت المقدّمة بالنسبة
للمتزوجي��ن أو المعيلين ،وج��ه المقارنة
كوميدي بحقّ".
مئات م��ن ش��بان المناط��ق ذات الغالبية
الكردي��ة يهج��رون بالده��م هرب��اً م��ن
الخدم��ة اإللزامي��ة ل��دى وح��دات حماية
الش��عب ،ومثلهم من يهرب م��ن الخدمة
لدى جيش النظ��ام ،ومئات يلتحقون هنا
أو هن��اك ،ليكون ق��در الش��بان االلتحاق
بجي��ش م��ا ،أو اله��روب م��ن س��لطتين
تتفقان على طلب الشبان لحمل السالح.

بني حماه النظام وحماه املحررة..
حواجز تنتظر ال�سرافي�س وم�ستقليها
حماه  -عبيدة أبو خزيمة
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«مهم��ا وضعن��ا من الحواجز ال يمك��ن فصل المناطق ف��ي ريف حماة
عن بعضها ألن هنالك مصالح مش��تركة بين األهالي والنظام مازالت
مس��تمرة حتى هذه اللحظات ،وخاصة األهالي المقيمين في المناطق
المح��ررة ،ولكنَّ حواجز النظام فرضت أش��كا ًال من الس��لوكيات ً
مذلة
وجدي��دة ،وكانت تمارس على س��اكني المناطق المح��ررة والمتنقلين
من مناطقهم إلى مناطق س��يطرة النظام عب��ر هذه الحواجز» ..يقول
ناشط في ريف حماه.
تتهم حواجز النظام كل العابرين منها إلى مناطق المعارضة بأنهم إرهابيون

جتربة طالب

تلك السلوكيات أجبرت خالداً على االمتناع عن الذهاب إلى الجامعة ،بعد تجربة مريرة
حصل��ت مع��ه ،حين كان قادماً م��ن حماه إلى قريت��ه المحررة في ريفه��ا .يروي خالد
ِّ
وال��ذل تعرضنا لها أنا وأخي أثناء عودتنا من مدينة
القصة" :ثالث س��اعات من اإلهانة
حماة إلى قريتنا بواس��طة سيارة نقل تتس��ع لــ  14راكباً أغلبهم من النساء واألطفال
باستثنائي أنا وأخي ،إضافة إلى رجل عجوز وزوجته المسنة أيضًا".
ويتابع المصدر" :أوقفنا أحدُ الحواجز كالعادة ،وأخذوا هويات الركاب ثم اقترب ضابط
ومع��ه عنص��ران باتجاه الس��يارة ،وطل��ب من الجميع الن��زول من الس��رفيس دون أن
يحملوا أي شيء بأيديهم ،ليصعد أحدُ العناصر إلى السيارة ويبدأ بالمصادرة ،كان أحد
األشخاص قد اشترى من المدينة كيلوين من اللحمة ألهله في القرية ،فقام العنصر
برميه��ا لل��كالب الموجودة بجانب الحاج��ز أمام عيني صاحبها ،أم��ا ربطات الخبز فقام
برمي بعضها أيضاً ..ثم قال :يمنع أن يدخل كل شخص أكثر من ربطة خبز واحدة".
أن ه��ذه األحداث تحصل بش��كل يومي بي��ن المحرَّر والمحت��ل من حماه،
ي��رى خال��د َّ
إال أن تجربت��ه اختلفت بعض الش��يء ع��ن المعتاد ،حيث إنه وبعد تفتيش��ه مع مجمل
الركاب تعرَّض للضرب والش��تم من قبل عناصر الحاجز الذين اتهموه مع أخيه بأنهما

إرهابيان خائنان ،ثم س��محوا للركاب بالعودة إلى الس��يارة ،بينما اقتادوه مع أخيه إلى
غرف��ة الضاب��ط .وهنا يروي ما حدث ل��ه قائ ً
ال" :تعرَّضنا في الغرفة للضرب والش��تم
مج��دداً ،وألش��كال أخرى من التعذيب ،وف��ي نهاية المطاف قام الضابط بس��ؤالنا عن
عدد من األشخاص من عائلتنا ،وكان بعض منهم قد انضم إلى صفوف الجيش الحر،
ثم طردون��ا بعد أخذ النقود التي نحملها وهواتفنا المحمولة ..ال أريد الجامعة وال أريد
الخبز من مناطق النظام بعد هذه الحادثة".

وموظف

أما أبو خضر وهو أحد الموظفين الحكوميين فهو مضطر للمرور على الحواجز بشكل
يومي .يقول" :بالرغم من أنني غير مطلوب ،إال أني أمرُّ على الحاجز وأنفاس��ي تكاد
تك��ون مقطوعة ،وكلما طلب من��ي أحد العناصر الهوية وأعطيته إياها يأخذ بش��تمي
وشتم أهلي ،كون قريتي من القرى الثائرة".
ُ
اليومية منعت الكثير من الموظفين من الدوام اليومي في دوائرهم،
تجاربُ أبي خالد
فالحواج��ز التي يمرُّون عليها الي��وم ،قد ال تكتمل رحلتهم م��ن خاللها غداً ،فقد وثق
ناش��طون من حماه اختفاء الكثير من الموظفين في حماه ،أثناء س��فرهم من قراهم
المحررة إلى المدينة الخاضعة لسيطرة النظام.

أخبار وتقارير

"اجلندرما" الرتكية
ت�ستبيح الدم ال�سوري
بتهمة العبور غري ال�شرعي
سوريتنا برس
ُ
أربع��ة مدنيين في الجانب الس��وري م��ن الحدود
قت��ل خالل األس��بوع الماضي
الس��ورية التركية ،وتحديداً في حوار كيلس المتاخمة لمعبر باب الس�لامة ،على
يدِ عناصرَ من حرس الحدود التركي «الجندرما» أثناء محاولتهم عبورَ الش��رط
الحدودي «التيل» بشكل غير شرعي.
يحاول العابرون الركض أو االحتماء من رصاص الجندرما بمجرد اجتيازم السياج الفاصل

ووثق نشطاء مقتل عالء محمد جولو من
مدين��ة حلب ف��ي ثاني أيام عي��د الفطر،
أثناء عبوره برفقة زوجته وابنه البالغ من
العمر عامين ،كما قتلت الطفلتان سيدرة
مني��ر العلي من مدينة دي��ر الزور ،وفرح
أحمد سرور من الرقة ،وسيف عبد الطائي
(عراقي الجنسية) بنفس الطريقة.
يقول غياث ش��اهد عيان عل��ى الحادثة لــ
(س��وريتنا ب��رس)" :كان ع�لاء يحمل ابنه
بين يديه على الجانب السوري من الحدود،
ٌ
رصاص��ة
وخ�لال لحظ��ات أصاب��ت رأس��ه
متفجر ٌة أدَّت إلى وفاته على الفور".
َ
موج��ة احتجاجات
وأش��عل مقت��ل ع�لاء
وغضب في صفوف النش��طاء السوريين،
وعلى مواقع التواصل االجتماعي ،ونظم
مجل��س ثوَّار حلب في اليوم التالي وقفة
احتجاجية في حلب ،حمل فيها النش��طاء
الفت��ات باللغ��ة التركية عب��روا فيها عن
اس��تيائهم من موق��ف الحكومة التركية،
وس��كوت االئت�لاف الوطن��ي والحكوم��ة
الس��ورية المؤقت��ة ،وكت��ب عل��ى إحدى
الالفت��ات باللغ��ة التركية ما معناه "س��يد
أردوغان انظر لضيوف��ك وهم يقتلون"،
في حين تساءلت الفتة أخر "أين الحكومة
واالئتالف الوطني مما يحدث".
يقول الناش��ط المدني معروف سبس��بي
من ح��ي بس��تان القصر والمش��ارك في

الوقفة لــ س��وريتنا بريس" :تبين ،وعلى
أن الدم السوري
مدار الس��نوات الماضيةَّ ،
رخيص على الجميع" ،وتس��اءل سبس��ي
عب��ر الصحيف��ة" :كي��ف يدخ��ل عناص��ر
داع��ش عب��ر الح��دود ،ف��ي حي��ن يمن��ع
السوريون الفارون من قصف النظام"؟!،
َ
الحقوقية
كما انتقد سبس��بي المنظمات
واألم��مَ المتح��دة المقص��رة حت��ى ع��ن
إصدار بيان تنديد ،أو انتقاد لهذه األفعال.
ويجم��ع نش��طاء تحدث��ت معهم س��وريتنا
أن حالة القتل ليست بجديدة ،ولكنَّ
بريس ّ
مؤسس��ات المعارض��ة الس��ورية تتجن��ب
الحديث عنها وإظهارها لإلعالم منعًا إلثارة
الخالفات والفتن مع الحكومة التركية.
ويعل��ق الناش��ط اإلعالمي لؤي أب��و الجود
على ما حصل قائ ً
"إن مثل هذه الحوادث
الَّ :
ليس بجديدة ،رأيتها عدة مرات بأم عيني"،
ويضي��ف" :ال يم��رُّ أس��بوع إال ويستش��هد
مدن��يٌّ على أيدي "الجندرم��ا" ،إضافة إلى
ذل��ك تنتش��ر ح��االت التح��رش الجنس��ي،
والضرب المبرِّح والركل الذي ال يميز بين
الكبار واألطفال ،يحدث هذا يومياً".
في سياق آخر ،أصدرت شبكة توثيق إدلب
بيان��ًا يعتب��ر األول من نوع��ه بخصوص
الموض��وع وصفت فيه ما حصل بأنه تمَّ
"دون رادع دين��ي ووازع أخالق��ي" ،ونوّه
أن "ه��ؤالء األطف��ال القاصري��ن ال
إل��ى َّ

يعرف��ون معن��ى خ��رْق قواني��ن الحدود
والتشريعات؛ فهم ال يتصرفون بعقولهم
وأفكارهم ،إنم��ا بجوارحهم وعواطفهم
ومش��اعرهم" ،وأض��اف البي��ان "ندي��ن
ونس��تنكر ه��ذا العم��ل الالقانون��ي،
والالإنس��اني ،والالأخالق��ي ،ه��ذا العمل
الش��خصي الجبان الذي يعب��ر عن الحقد
الشخصي لبعض الموظفين في مناطق
الحدود ،وعن فهمهم الخاطئ في تطبيق
األنظم��ة والقواني��ن" ،وطال��ب البي��ان
َ
التري��ث ،واحترامَ
المواطنين الس��وريين
قوانين بل��دان الجوار ،وع��دم مخالفتها،
كما طالب المسؤولين األتراك ومسؤولي
المعارضة الس��ورية بالبح��ث والمالحقة
القضائية ،حتى يحال الجناة إلى القضاء.
وعن وجه��ة النظر القانونية اس��تطلعت
(س��وريتنا ب��رس) رأي رئي��س تجم��ع
المحامي��ن األح��رار المحام��ي غ��زاون
قرنفل حول هذه الح��وادث ،فقال" :وفق
كل المعايي��ر القانونية ه��ي جريمة قتل
أن نوعية اإلصابة تشي
متعمد ،خصوصًا َّ
ألن االس��تهداف
بالني��ة الجرمي��ة للفعلَّ ،
الن��اريَّ ج��اء ف��ي ال��رأس أو ف��ي أمكنة
قاتل��ة ،فض ً
أن الضحية اس��تهدفت
ال عن َّ
وهي ماتزال داخل األراضي السورية ،ما
يش��كل انتهاكاً للقانون الدولي ،وجريمة
قت��ل متعم��دة ويتعي��ن على الس��لطات
التركية أن تتحمل مسؤولياتها القانونية

لجهة مساءلة الفاعل ،أو لجهة التعويض
لذوي الضحية أو الضحايا".
أن الكثير
وتاب��ع قرنف��ل كالم��ه" :صحي��ح َّ
م��ن الس��وريين ينتهك��ون القان��ون ف��ي
محاوالته��م عب��ور الحدود خالف��ًا للقانون،
لكن ذل��ك ال يعني اس��تباحة حيواتهم ،وال
يحقُّ للس��لطات التركية مساءلة العابرين
غير الش��رعيين إال إذا دخلوا بش��كل فعلي
إلى أراضيها ،حيث تكون جريمة العبور غير
المش��روع اكتملت أركانه��ا ،وهنا يفترض
القانون اعتقال الفاعل وإحالته إلى القضاء
وليس قتله ،أو االعتداء عليه جسدياً".
وأش��ار قرنف��ل إلى أنه "من ح��قِّ الدولة
التركية أن تبس��ط سيادتها على أراضيها
وحدودها ،ونتفهم المخاوف األمنية بهذا
الش��أن ،كما أنه من حقها أن تدير بشكل
منظ��م عملي��ة إدخ��ال طالب��ي الحماي��ة
ألراضيها ،لكنْ ُّ
كل ذلك ال يبرِّر القتل".
يذك��ر أن تركي��ا أصدرت في التاس��ع من
آذار الماضي قراراً يقضي بإغالق معبري
ب��اب الس�لامة وباب اله��وى ،واس��تثنيت
من��ه الحاالت اإلنس��انية ،ويأت��ي هذا في
ِّ
ظ��ل تعزي��زات كبي��رة للجي��ش التركي،
والمدعم��ة بمختل��ف صن��وف األس��لحة
لحماي��ة ح��دود ب�لاده الت��ي ت��ؤوي نحو
مليوني س��وري ،يس��كن معظمهم خارج
المخيمات الحدودية.

رامي شريف

ورقة �أداء الزكاة

كم��ا أص��در التنظيم قراراً نصَّ بموجب��ه على أنه يمنع
عل��ى أصح��اب الش��احنات الخ��روج م��ن األراض��ي التي
يسيطر عليها ،إال بورقة من ديوان الزكاة التابع له تثبت
أن صاح��ب الش��احنة أدى الزكاة الش��رعية .يقول أحمد،
َّ
وهو سائق ش��احنة للنقل بين مناطق سيطرة التنظيم
وري��ف ادلب" :يوقفنا الحاجز األخي��ر للتنظيم ،والفاصل
بين مناطق س��يطرته وريف حلب حيث تس��يطر كتائب
من الجي��ش الحر ،طالب��اً منّا ورقة تأدية ال��زكاة لندفع
ال��زكاة المفروض��ة من قب��ل التنظي��م عل��ى البضاعة
المحملة ،وقد تصل في بع��ض الحاالت إلى  300دوالر،
و مع ارتفاع أس��عار الوقود وما فرضه التنظيم علينا من
زكاة ،تزداد أعباء الحياة".

هاج�س احلاجز
ولم تقتص��ر مضايقات التنظيم لفئة األطباء وس��ائقي

حاجز تابع لتنظيم الدولة اإلسالمية

الش��احنات ،حيث تنتش��ر حواجزه داخل المدن وخارجها،
والتي أصبحت تشكل رعباً حقيقاً للمواطن السوري في
إن التنظيم يعدُّ كل مواطن سوري
مناطق سيطرته؛ إذ َّ
"متهم��ًا بالعمال��ة" ما ل��م يثبت خالف ذل��ك ،ويقول أحد
المواطنين م��ن مدينة دير الزور" :عبور الحواجز التابعة
للتنيظ��م أصبح يش��كل ل��ي ولجميع من أعرفه��م رعبًا
حقيقياً ،خصوصاً بعد اس��تهداف تل��ك الحواجز من قبل
طيران التحالف ،فقد عمد التنظيم إلى التفتيش الدقيق
لكل ش��خص ،وتأخي��ر المواطني��ن على تل��ك الحواجز،
ناهي��ك عن الته��م الجاهزة دائم��ًا كالعمال��ة والتدخين
وتجاوز الحدود ،ما يتس��بب باعتقال العديد من الش��بان
دون وج��ه حقٍّ ،لقد أصبحتُ أخش��ى الم��رور على تلك
الحواجز إال للضرورة القصوى".

أسبوعية تصدر عن شباب سوري مستقل

"عندم��ا رغبت في الس��فر إلى تركيا لقض��اء عطلة عيد
الفطر مع عائلتي اضطررت إلى أخذ موافقة من المكتب
األمني التابع لتنظيم الدولة اإلس�لامية (داعش)" .يقول
أحدُ الصيادلة لــ (س��وريتنا) ،ويكم��ل "كوني أعمل في
المج��ال الطبي فق��د حتّمت عليّ مهنت��ي وفق قوانين
التنظي��م ،اإلمضاء بش��كل دوري في نقاب��ة الصيادلة،
م��ا يجبرني على جلب موافقة أمنية للخروج من مناطق
سيطرة الدولة اإلسالمية".
ج��اء ما يتعرَّض له الصيدالني إثر إصدار تنظيم الدولة
اإلس�لامية قراراً في ش��هر أيار الماضي ينص على منع
األطب��اء والصيادلة من كافة االختصاص��ات من مغادرة
أراض��ي س��يطرته إلى الخ��ارج ،مه��دداً أي طبيب يرغب
بمغادرة مناطق س��يطرته بمص��ادرة ممتلكاته في حال
المغ��ادرة دون إذنِ من��ه ،وأوض��ح أح��دُ األطباء وفضل
أن "ديوان الصحة التابع للتنظيم رفض
عدم ذكر اسمه َّ
منحه ورقة ليس��تطيع الخروج من المحافظة ،مهدداً إياه
بمصادرة العيادة الخاصة به مع كافة محتوياتها في حال
مغادرته".
فيم��ا ص��رَّح طبيبٌ آخ��رُ" :يق��وم التنظي��م بالتضييق
على األطب��اء خصوصاً ،إلجبارهم عل��ى القبول بالعمل
في المش��افي التابع��ة للتنظيم ،والتي تق��وم بمعالجة

مقاتل��ي التنظي��م ،فبع��د خس��ارة معظم األطب��اء في
مناطق سيطرته ولجوئهم نحو تركيا أو أوروبا ،واعتقال
ع��دد منهم بتهمة العمل مع المنظمات الغربية ،أصبحت
مناط��ق التنظي��م تعان��ي من نق��ص حاد ف��ي الخبرات
الطبية".

سوريتنا ( 26 )201تموز 2015
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املواد منتهية ال�صالحية حمى �أ�سواق احل�سكة
أخبار وتقارير

القامشلي  -خوشمان قادو
ً
انتهت حادثة تس��مم جماعي ( 40شخصا) في أحد المطاعم الس��ياحية في الحسكة ،بتبادل التهم بين مديرية
الس��ياحة ،ومديرية التجارة الداخلية ،وحماية المس��تهلك في المحافظة ،حول الجهة المسؤولة ،دون اتخاذ أي
إجراء يذكر.
ولم تتوقف حاالت التس��مم عند ه��ذا الحادث ،بل تتكرر بين
فت��رة وأخ��رى .حيث أكد قس��م اإلس��عاف في الهيئ��ة العامة
لمشفى القامشلي الوطني مؤخراً ،استقبال  14حالة تسمم،
ناتجة عن تناول لحوم فروج مجمدة أغلبها مهرّبة من تركيا.
كامي��ران إلي��اس ،م��ن س��كان مدينة القامش��لي ،يق��ول لــ
(سوريتنا)" :لم نعد نثق بشيء من المواد الغذائية الموجودة
في س��وق المدينة وخاصة اللحوم ،جراء اإلهمال الكبير في
المجال الصحي".
ويتابع إلياس الذي يعمل سائق سيارة عمومية "لديَّ أصدقا ُء
ً
مكش��وفة ،وأع��رف كيف تُنق��ل لحومُ
يملك��ون ش��احناتٍ
الحيوان��ات المذبوحة" ،مضيفًا" :حت��ى لحوم الدجاج المجمّد
تُنقل مكشوفة في هذا الجوِّ الحار".
ٍّ
أمّ��ا أحمد رمض��ان ،والذي يعمل في مح��ل للخضار فيقول:
"هل ت��رى هذا الس��وق؟! ُّ
كل المح��ال ابتدا ًء م��ن الخضارة،
وانتها ًء باللحوم واألس��ماك ،ترم��ي نفاياتها هناك في نهاية
السوق".

�إجراءات ر�سمية

كانت هيئة التموين التابعة لإلدارة الذاتية الديمقراطية
ف��ي مقاطعة الجزيرة قد أعلن��ت ،عبر مكتبها اإلعالمي،
إتالفه��ا كمية من الم��واد منتهية الصالحي��ة ،في رأس
العين (س��ري كانيه) ،بعد جوالتها على المحال التجارية
في أس��واق المدينة ،كم��ا تم فرض غرام��ة مالية على

أصح��اب المح��ال ،وص��ادرت لجن��ة الرقاب��ة والتفتيش
التابعة لهيئ��ة التموين في مقاطع��ة الجزيرة كمية من
الم��واد اإلغاثية والغذائية منتهي��ة الصالحية في مدينة
القامشلي ،وذلك بعد بالغ من أحد المواطنين عن وجود
مواد منتهية صالحية في إحدى المتاجر.
وقالت نورا إبراهيم ،عضو في لجنة الرقابة والتفتيش:
"بعد مصادرتنا للمواد المنتهية الصالحية اكتشفنا وجود
ً
أن "المواد اإلغاثية
مواد إغاثية فاس��دة أيضاً"،
الفتة إلى َّ
خط أحم��ر يجب عدم المتاجرة به��ا ،ألن هذه المواد من
حقِّ المواطنين ،ويج��ب أن توزَّع عليهم" .وأتلفت لجنة
ً
وثالثة وخمسين كيلو
الرقابة والتفتيش ،طناً وثمانمئة
غرام��ًا من الف��روج الميت ،وذلك ك��ي ال يتاجَر بلحومها
وبيعه��ا للمواطنين ،وقد أش��ار اإلداري في لجنة الرقابة
أن "الحواجز التي أقامتها
والتفتيش ،رمضان حس��ن إلى َّ
داع��ش على الطرق المؤدية إل��ى مقاطعة الجزيرة أدت
إل��ى بعد المس��افة ،وبالتالي اس��تغراق وق��ت أطول في
الوص��ول ال��ى المنطقة ،مم��ا يؤثر على الفروج بس��بب
أن من مسؤولياتهم في
الحرارة المرتفعة" ،وأكد حس��ن َّ
لجن��ة الرقابة والتفتيش " ،أن يتلفوا هذه الطيور لما لها
من ضرر على صحة المواطن".

�أخطار كبرية

م��ن جهتها تحدثت الدكتورة عبير حصاف لــ (س��وريتنا):

رغم تعدد الجهات الرقابية إال أن المواد منتهية
الصالحية التزال حاضرة في أسواق المحافظة

"إن انته��اء م��دة الصالحي��ة ق��د يعني بكل بس��اطة أن
َّ
المنتج أصبح فاس��داً وليس سليماً صحيًا ،وبالتالي يجب
التخل��ص منه بأية وس��يلة ،أما في حال اس��تعماله فقد
يسبب عواقب وخيمة ،قد تصل حدَّ الموت".
ولفت��ت حصاف إل��ى أن األغذي��ة المجم��دة ،تملك فترة
صالحي��ة تتراوح بين ش��هرين الى  18ش��هراً تبعًا لنوع
الم��ادة المجمدة" ،وذلك عل��ى عكس ما يتوهم بعضهم
ب��أن صالحيته��ا دائمة م��ا دام��ت مودعة ف��ي الثالجة"،
مضيف��ة أن "الموض��وع متعلق بنوع الم��ادة التي انتهت
ّ
المجففة كالحب��وب والبقول ومثلها
صالحيته��ا ،فالمواد
ّ
تش��كل خطراً كبيراً ،في حين من الممكن أن تش��كل
ال
الم��واد الغذائية المع ّلبة خطراً كبيراً ،فعندما تنتهي مدة
وصالحية المواد الحافظة التي بداخلها يتم فسح المجال
أمام أن��واع الهوائية من الجراثيم الت��ي تتكاثر ،مفرزة
م��وادَّ ضارة ،وس��موماً خط��رة على صحة اإلنس��ان ،قد
تك��ون مميتة ك��ـ (الباتوليزم) وغيرها ،وه��ي تؤدي إلى
الموت ،أو إلى الشلل في أحسن األحوال".
ال تزال حاالت التس��مم منتش��رة ،على الرغم من تعدُّد
الجهات الرقابية في أسواق منطقة الجزيرة ،جرَّا َء تناول
األطعمة الفاس��دة والمواد الغذائي��ة منتهية الصالحية،
حيث تجد العديد منها في المتاجر والمحال التجارية حتى
اآلن ،دون أن تثمر جهود الرقابة في الحدّ من انتش��ارها
بشكل فعال.

ع�ضالت منتفخة بالهرموانات احليوانية
ال�صورة العامة ل�شبيحة حلب
حلب  -عثمان إدلبي

سوريتنا ( 26 )201تموز 2015
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نم��و عضلي مف��رط بات واضحاً على أجس��اد الكثيرين من ش��بيحة حلب ومقاتلي
ميليش��يا الدفاع الوطني فيها« ،فخالل شهر أو أيام قليلة بات الكثير من الشبيحة
ً
المنتش��رين في المدينة يملكون زنوداً
ضخمة ،وصدوراً منتفخة وأكتافاً عريضة».
يقول مدني من حلب« :هذا النمو العضلي السحري الذي طرأ على أجساد الشبيحة
كان نتيج��ة لتعاطيه��م الهرمونات الحيوانية التي تس��بب إفراطاً ف��ي نمو الكتلة
العضلي��ة وضخامة ف��ي وقت قصي��ر» ،واألحاديث تس��ري في المدين��ة عن لجوء
الش��بيحة إلى نوادي بناء األجس��ام في حلب لكي يأخذوا «كورس��ات األنادرول» أو
«الثيرابولي��ن» ،وتلك «الكورس��ات» عب��ارة عن أكثر من ثالثي��ن إبرة تحقن في
البطن ،وتسبب ضخامة عضلية في أماكن محددة من الجسم.
باتت أش��كال الش��بيحة الذي��ن يتعاطون
الهرمون��ات المحف��زة لنم��و العض�لات
ً
مخيف��ة للن��اس؛ أجس��اد ضخم��ة ولحى
س��وداء طويلة ،ووش��وم تمأل أجسادهم!
ويتباه��ى ه��ؤالء الش��بيحة بعضالتهم،
فيرتدون القمص��ان الضيقة ذات األكمام
القصي��رة ،ويمش��ون ف��ي الش��وارع
عارضين عضالتهم ،ولك��ن أغلب الناس
"بات��وا يدركون س��رَّ عضالت الش��بيحة،
وأصب��ح أم��رُ الهرمون��ات الحيواني��ة ال
يخف��ى عل��ى أحد ،وف��ي بع��ض األحيان
كان��ت أش��كال ه��ؤالء الش��بيحة مثي��رة
للس��خرية لدى البعض؛ فاس��تخدام هذه
الهرمون��ات يعط��ي غالب��ًا نم��وّاً عضليًا
أن هؤالء الش��بيحة
غير متجانس ،خاصة َّ
يدخل��ون الهرمونات إلى أجس��ادهم دون
أن يرفقوها بالتمري��ن الرياضي" .يقول

أحمد فروات��ي وهو مدرب كمال أجس��ام
ف��ي إح��دى أندي��ة حل��ب" :إن اس��تخدام
الهرمون بش��كل ع��ام يعطي نم��واً غير
متجان��س ،ولك��ن بدرج��ة أخ��ف حي��ن
يم��ارس الش��خص التماري��ن الرياضية،
وفي حال عدم ممارس��ة التمارين س��وف
تنمو العضلة بشكل ش��اذ وسوف يصبح
شكلها غير طبيعي".
ويتحدث البطل السابق في رياضة كمال
األجس��ام محمد تبان لــ (س��وريتنا) قائ ً
ال:
"معظ��م العب��ي كم��ال األجس��ام بات��وا
يدرك��ون خط��ورة تعاط��ي الهرمون��ات
الحيواني��ة ،الت��ي بات��ت كأنَّه��ا م��رض
وتفش��ى بي��ن العس��كريين والش��بيحة
في حل��ب ،فالحظت إقبا ً
ال ش��ديداً منهم
عل��ى ن��وادي كم��ال األجس��ام ،ولك��ن
لي��س للممارس��ة الرياضية ب��ل لتعاطي

نمو غير متناسق في العضالت يدل على استخدام الهرمونات بدون إرفاقها بتمارين رياضية

الهرمونات ،وجميعهم بات يملك أش��كا ً
ال
ً
منفوخة فقط دون أية فائدة".
كثيرة هي الدوافع واألس��باب التي جعلت
الش��بيحة في حلب يلج��ؤون إلى تعاطي
الهرمون��ات ،والحص��ول عل��ى عض�لات
فإن
ضخمة ،وحس��ب رأي الكابت��ن تبانَّ ،
أه��مَّ تلك األس��باب هي "دوافع نفس��ية
يوهم��ون أنفس��هم فيها بالق��وة ،ولكي
يرهبوا الناس بأشكالهم" .ويضيف تبان:
َ
الش��بيحة في الن��ادي وخارج
"أرى هؤالء
الن��ادي ،فهم ف��ي داخل الن��ادي يمضون
أوقاتهم أمام الم��رآة دون أن يقوموا بأي
تمرين ،وخارج النادي أراهم يمشون في
الطريق بشكل مستفز فاردين أذرعهم،
متباهين بعضالتهم الخلبية".
ب��ات إقب��ال الش��بيحة عل��ى تعاط��ي
الهرمون��ات الحيوانية مصدر رزق للكثير

م��ن النوادي بس��بب الثم��ن المرتف��ع لـ
"كورس��ات" اإلبر ،وأكثر أنواع الهرمونات
استعما ً
ال في حلب هو "كورس األنادرول"
وال��ذي يباع ف��ي بع��ض األندية بس��عر
( )30000مع أجرة المدرب المس��ؤول عن
حق��ن اإلب��ر ،وبخصوص ه��ذا الموضوع
يق��ول الكابت��ن محمد جزمات��ي المدرِّب
الس��ابق في أحد األندية" :يوجد من هذه
الهرمونات ما هو مستورد ،وما هو محلي
الصن��ع ،ولكن جميع الهرمونات التي تباع
في الن��وادي محلية الصن��ع ،كون زجاجة
الهرمونات المس��توردة ذات سعة  50مل
يزيد سعرها عن  200دوالر ،وهذا المبلغ
يعتب��ر كبيراً ،لذا يلج��أ المدربون إلى بيع
الهرمون��ات محلية الصن��ع والتي ال يزيد
سعر الزجاجة منها عن  60دوالراً".

حني يكون في�صل القا�سم "�أيقونة للثورة"

من �أنتم؟

ما اجلديد فينا؟

حجم الإهانة

على الموقع والكاتب أن يعتذرا من الش��عب الس��وري ،فليس��ت تلك األيقونة وليست تلك الثورة،
ليبحث��ا ع��ن آالف من األمهات واألطفال في داخل البالد ،إن كان من الضروري البحث عن أيقونات
للث��ورة ،بعد خمس س��نوات عليه��ا ،إن كان ال بد من األلق��اب الفخرية المجانية ،فلن يس��تحقها
القاس��م وال معظ��م الس��وريين خ��ارج البالد ،ربما ف��ي المخيم��ات اللبنانية والس��ورية آالف من
أيقونات ال يراها السراج.
الدفاع المدني وطواقم اإلس��عاف ،النس��اء الصابرات على الجوع والفق��د واالعتقال ،المغتصبات
المنس��يات ،واألمهات الصغيرات ،الثكالى وحديثو الترمل ،الوحيدات ،والمنكس��رون ،والمهزومون
بن��ا ،هم وه��نَّ األيقونات ،أطفال الصفيح ،والبرد ،والحلم األول ،ش��بان الم��وت المبكر ،من لم
يكمل��وا الثالثين ،ولم يعرفوا العش��رين ،من لم يملكوا جواز س��فر ول��م يعرفوا صوت طائرة إال
تل��ك التي تقصفهم ،من لم يعرف��وا الهواتف الذكية ،ولم يختبروا طع��م "الكنتاكي" األمريكي،
والش��اورما التركية ،واللبن اللبناني ،من يرتدون ما تيس��ر ،ويعيش��ون بما توف��ر ،هم األيقونة
والتاج والحلم واألمل.

�إ�صدار امل�ؤمتر
أن اإلذاعات السورية
ندَّع بشكل ال رسمي وال ش��خصيَّ ،
س��معنا ،ولم ِ
الجديدة ،ائتمرت في يومين متتاليين  21و 22من هذا الشهر في غازي
عنت��اب التركية تحت عنوان عريض جداً «دور اإلذاعة في حاالت الحرب
وألن النميمة سيدة الموقف فقد
ومراحل االنتقال السياسي الصعبة»َّ ،
اس��تطعنا أن نرمي آذاننا لبعض المش��اركين الذي نقلوا لنا بعض ما
ج��اء في المؤتمر ،مُبهِّرين كما هي الع��ادة ،األخبار األتية من القاعة،
فكان ال بد لنا أن نعلق ونبدي الرأي في غير محله كما العادة.
أيها األحبة ،س��معنا بأنكم اش��تبكتم قلي ً
ال فيما بينكم ف��ي اليوم األول،
حين عرضت كل إذاعة نفسها ،وعرفت عن برامجها وجمهورها ونشاطها
الث��وري ،والفني ،واالجتماعي ،والسياس��ي ،والتنم��وي ،والعملي ....إلخ،
ف��كان أن جميعك��م يمتلك أكبر نس��بة اس��تماع ،وواحدة م��ن إذاعاتكم
تتوجه إلى السورين في أوروبا ،وليس في البالد ،وأخرى تبني المشافي
والمستوصفات أكثر من أنها تقدم البرامج ،ورابعة غيرت برامجها إرضا ًء
للعس��كر على األرض ،وخامس��ة ُّ
تب��ث المنوعات ألننا تعبن��ا من الحرب،
فاختلفت��م وقرفتم م��ن بعضكم بعضًا ،واس��تمرَّ المؤتمر ب��ذات الحبِّ
والسالم.
واح��دة منكم قالت للحاضري��ن« :إنها األفضل وخارج المنافس��ة ،وال تقبل
الش��كَّ وال النقد ،فلقد غيرت برنامجاً كام� ً
ً
متصلة تعاني في أمريكا
ألن
لا َّ
اتصل��ت تش��تكي ،فكان م��ن اإلدراة أن قرَّرت نس��ف البرنامج تمام��اً ،فتباً
للمعاناة.
أن إذاع��ات من الع��راق ،اليم��ن ،وصربيا ،وتونس ،والبوس��نة،
علمن��ا َّ
واألردن ،وليبي��ا ش��اركت المؤتم��ر ،ه��ل فضحتمونن��ا أم��ام األجان��ب
واألش��قاء واألصدق��اء فعلتموها دولي��ًا؟! أال تكفي الفضيح��ة محلياً!؟
م��اذا قلت��م لهم ،هل س��معوا أيَّ برنام��ج لك��م؟ ال ال ال ،تحدَّثوا أنتم
أمامه��م ال تش��غلوا إذاعاتكم في المؤتمر رجاء ،قول��وا أن البث انقطع
بس��بب القصف ،اش��تموا النظام ،ارقصوا ،افعلوا أي شيء ،لكن إياكم
والمذياع ،اكسروه.
ثم ما قصة عنوان المؤتمر؟ الحرب واالنتقال السياسي! ،أنتم تجاوزتم
ذل��ك منذ زمن؟ راجع��وا برامجك��م الصباحية والمس��ائية ،اصغوا إلى
أغانيكم ،أو انظروا في المرأة؟ أو قولوا لنا أين تسهرون؟ وماذا تأكلون
وم��ع م��ن تتحدث��ون وأي الطائرات تركب��ون ،واألهم ،ك��م تقبضون؟
الحرب واالنتقال السياسي!!!
إخوت��ي األحبة ،نح��ن فكرن��ا بعناوين مناس��بة أكثر للمؤتم��ر القادم
نعرضها عليكم وعلى المنظمين:
«دور اإلذاعات في تبيض المال وتدمير األجيال»
أو «اإلذاعات السورية ،واستحداث جميعة خيرية»
أو « قدم برنامج وكيدَ األجانب»
«سمعني يا كدع ،جفرا وأنا الحاصودة»
بع��ضُ من نمّ��وا لنا عمَّا حدث ف��ي المؤتمر ،قالوا لن��ا إنكم نضجتم
ال فلم تع��ودوا تتقاتلون جهاراً
ال ،نحن اس��تنتجنا أنكم ش��بعتم قلي ً
قلي ُ
ً
نه��ارا في المؤتم��رات والمحافل الدولي��ة اإلذاعية ،وف��ي اليوم الثاني
كنتم تبتس��مون في وجوه بعضكم وتتبادلون الدعابات ،جيد جيد ،هذا
واهلل أفرحنا كثيراً.
في الختام ،بماذا اوصيتم؟ نحن نوصيكم بمايلي:
تقوى اهلل ومخافته.
ط��رد جميع الموظفين إال المدعوم ،أو المحس��وب عل��ى كتيبة ،أو فئة
ضالة كانت أم باغية.
إنتاج البرامج والتوقف عن محاولة إنتاج البرامج.
ترسيخ السلم األهلي بين كل إذاعة وشقيقتها أو شقيقها.
إغ�لاق كل اإلذاع��ات بش��كل ف��وري والتوجه نح��و العم��ل الثقافي أو
التنافس التجاري.
العمل الفوري على إنشاء إذاعات مجتمعية.
التوقف عن المشاركة في المؤتمر.
غازي عنتاب في  26تموز
المؤتمر الدولي لمكافحة اإلرهاب الدولي والمحلي واإلذاعي.

أسبوعية تصدر عن شباب سوري مستقل

المالحظ أيضَا ،كل هذا االنفجار ،فهناك من غضب من التسجيل ،أكثر من غضبه لسقوط برميل،
مؤش��ر الغضب بعد المس��اس ب��ـ "األيقونة" كان جنونياً ،ل��دى المريدين والتابعي��ن والمالحقين
للقاسم ،اصطف الجمهور يمينًا ويساراً على طرفي القاسم ،شتم البعض وأيد البعض ،في وقت
كان اليمين ،واليسار ،والتحت ،والفوق ،واألعلى ،واألسفل ،يُقصف ،ويجوع ،ويهتك ،ويقتل ،في
ِّ
ِّ
ألن حبَّ
كل الب�لاد ،عل��ى
األقل لم يغضب العددُ ذاته لضرب طفل س��وري في أزمي��ر التركيةَّ ،
ضُرب الطفل حدَّ الشلل.
أردوغان يشفع له عندنا ،حتى وإن ِ
فال جديد فينا ،نجنُّ ونثور من أصقاع األرض غرقى بالصغائر ،كم نجيد ذلك ،وكم نحن بارعون
فيه.

هكذا �سمعنا..

سوريتنا ( 26 )201تموز 2015

في بحث سريع عن اسم الهواس الذي أعترف أنني لم أكن أعرفه قبل مقاله هذا ،وجدت أن الرجل
كان ضيف��ًا على قن��اة صفا الدينية ،التي ال عم��ل لها إال النبش في التراث اإلس�لامي واالنتصار
للس��نة على الش��يعة ،هي ذات القناة الش��هيرة التي كان يطل عليها العرعور ،الذي جرف ش��كل
الثورة إلى الزاوية التي يحبها النظام ،بل التي طالما اشتهاها ،الهوَّاس في لقا ٍء له مع القناة كان
يتحدَّث عن تحوُّل جنوب العراق من التس��نن إلى التش��يع ،المقدِّم يهز برأس��ه طربًا ،والهوَّاس
أن
يس��رد ما لديه من "وثائق" ،وبغض النظر عن موضوع الحلقة الذي له الحرية في نقاش��ه ،إال َّ
الظهور عبر القناة ،يطرح السؤال ال للهواس ،بل لسراج برس" :ماذا تفعلون ّ؟".
في التس��جيل المس��رب ،ظهر القاس��م ربما للمرة األولى وبس��بب عدم وجود الكاميرا ،ش��خصاً
طبيعيًا ،ارتحت لصوته الذي لم يكن يبحث خالله عن اإلعجابات والمشاركات ،طمأنني أن الرجل
ليس ثم ً
ال كل الوقت بذاته وجمهوره ،فهو يتحدث بهدوء مع صديق قديم ،صديق يرغب بتسجيل
الحوار ألنه يخش��ى نفس��ه أو ً
ال ،وال ُّ
يقل أبداً ،حبًا للشهرة ،عن القاسم ،فنعيسة كان في يوم ما
واحداً من فريق إعداد برنامج القاسم عبر الجزيرة ،وضيفاً في مواضيع تتعلق باإلسالم لسنوات،
سواء عبر الهانف أو في اإلستديو.

ميديا

عامر محمد
يس��تنتج الكاتب العراقي أحمد الهواس ،في مقال نشر يوم األربعاء الماضي في موقع "سراج
ب��رس" َّ
أن "فيصل القاس��م أيقونة الثورة الس��ورية" ،ذات الجملة القطعي��ة والمهينة كانت
عن��وان المقالة التي نش��رت في وقت متأخر من الليل ،والتي تتحدث عن التس��ريب الصوتي
لمكالمة هاتفية بين القاس��م من الدوحة ونضال نعيس��ة م��ن الالذقية في وقت ما من عام
2013م ،الهواس أملى علينا َّ
أن القاس��م هو مقدسٌ ال يُس��مح المس��اس به ،رافعاً إياه إلى
مصافِّ األيقونات التي ال تمس ،وال تكسر ،وال يشوبها أي معكر ،فماذا يريد الهواس؟.
شخصياً ،ال أعرف كيف يكون القاسم أيقونة للثورة ،أساساً كيف يمكن أن تكون األيقونة خارج
جغرافية الثورة ،ثم ما العظيم الذي قدمه القاسم للثورة ،ورآه الهواس ،ولم يره الكثيرون من
شباب المظاهرات األولى ،هل هو الصراخ المؤذي ،والشتم ،والقدح ،والذمُّ ،والسباب؟ أم هي
المعارك التلفزيونية التي ترفع ضغط النساء وتحبط همة الرجال؟ كيف يكون رجل يبعد آالف
الكيلومترات عن أرض البراميل أيقونة؟.
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بني الطاغية والباغية ؛ تعددت الأدوار وامل�سرح واحد
ك ّتاب

د .أبو محمد الحسيني
مسؤول مكتب التوجيه والبرامج السياسية في حركة أحرار الشام اإلسالمية
(فبينم��ا هم يقتس��مون الغنائ��م قد ع ّلقو س��يوفهم
بالزيتون إذا صاح فيهم الش��يطان :إن المس��يح «أي
المس��يح الدجال الذي يمثل دور المس��يح» قد خ َلفكم
في أهليكم .فيخرجون وذلك باطل ،فإذا جاءوا الش��أم
خرج )..صحيح مسلم ()2897
على وقع إشراف طالئع المجاهدين على معاقل الطاغية
في الساحل ،ومتاخمتهم خطوطه الحمراء األخيرة
بتحرير آخر ما تبقى للنظام من نقاطٍ غربَ إدلب،
وبينما أصبحت مناطقه التي كانت طوال الثورة بمنأى
عن الحرب خطاً للدفاع األخير تدكها جحافل المجاهدين
سريع
وبتوجس ،عن احتمال انهيار
الثوار؛ بدأ الحديث،
ٍ
ٍ
للطاغية يشغل أوساط المحللين ،ومراكز الدراسات،
والمسؤولين الغربيين ،بل وحتى حلفاء النظام .من ذلك
أن االجتماع
ما كشفت عنه صحيفة "التايمز" البريطانية َّ
األخير الذي جمع وزيري خارجية أمريكا وروسيا في
مدينة "سوتشي" الروسية ناقش احتماالت انهيار سريع
محتمل للنظام عقب المكاسب األخيرة العسكرية للثورة.
أصبح هذا السيناريو يؤرِّق مراكز القوة العالمية التي
طالما اعتاشت على تحقيق أعلى درجات االستثمار
للصراع في سوريا وفق قاعدة "ال غالب وال مغلوب"،
من أجل استنزاف القوى الثورية ،وتدمير البلد ،وتهيئة

الظروف لبسط الهيمنة ٌّ
كل حسب مصالحه الحيوية في
المنطقة.
تلقفت داعش الباغية صيحات النذير والتحذير تلك التي
أطلقتها كبرى القوى العالمية بعد انتصارات الثورة على
الطاغية ،فصعدت على مسرح التآمر الدولي لتؤدِّي
الدور المطلوب كام ً
ال فاستلت سيف غدرها لتطعن الثوار
في ظهرهم ،وتصول على أهلهم في الريف الشمالي
آخر ما تبقى لحلب من متنفس ،فتوقف الزحف
لحلبَ ِ
إلى الساحل وانكفأ المجاهدون إلى ما تركوه خلفهم
ليلملوا جراحهم ،ويردوا عادية الباغية ،فالتقط الطاغية
طوق النجاة هذا ،وتراجع انحدارُه وتقهقره ،وبدأ
استعادة المبادرة وتجميع فلوله.
ومرة بعد أخرى تتالقى مصالح الطغاة بالبغاة ،ال تزال
داعش الباغية تثبت أنها الالعب األهمُّ على مسرح
التآمر ،واألداة األبرز اآلن إلنهاك الثورة ،وكبح تسارعها،
وسلب مكتسباتها ،وتسليمها لالعبين اآلخرين على
المسرح من نظام ومليشيات الـ (.)PYD
ولذلك ستستمر الباغية في محاوالتها اجتياح ريف
حلب الشمالي ،وحصار المدينة ،والوصول إلى تخوم
عفرين الواقعة تحت سيطرة مليشيات الـ ( ) PYDلتبدأ
بعد ذلك ممارسة دورها اآلخر على مسرح التآمر الذي
لطالما برعت فيه خالل معركة عين العرب "كوباني"
وريف الحسكة ،ومؤخراً ِّ
تل أبيض بتسليم تلك المناطق

ا�سرتاتيجية الثورة امل�ضادة
هاني أحمد

سوريتنا ( 26 )201تموز 2015
أسبوعية تصدر عن شباب سوري مستقل
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تأثرت سوريا بموجة الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة العربية
أن الوضع في سوريا مختلفٌ
والتي أطاحت بأنظمة تلك الدول ،إال َّ
نوعًا ما عما شهدته تلك الدول .فعمد النظام السوري إلى تبني
استراتيجية مضادة لقوى التحرر والثورة ترتكز على ركنين أساسيين:
األول :يقوم على أسس سياسة تعتمد "الحرب على اإلرهاب"؛ فبعد
األشهر األولى لسلمية الثورة السورية استطاع النظام تحويلها إلى
ثورة مسلحة بسبب أعمال القتل ،واالعتقال ،والتعذيب التي نفذها
بحقِّ معارضيه ،وبدأ يصفهم بالجماعات المسلحة "اإلرهابية"
المرتبطة بالخارج ،ومع التحاق القاعدة بركب الثورة السورية عمل
النظام على تسهيل حركتها ،وأطلق قيادتها من السجون وهو ما
بأن ما
سهل لهذه التنظيمات إعاد َة بناء شبكاتها من جديد ،ليبرر َّ
يحصل في سوريا ليست ثورة شعبية ،وإنما جماعات إرهابية غير
سورية تحاول اإلطاحة بالنظام الشرعي في سوريا ،ومن ثم قام
النظام بطرح نفسه كحليف ،والعب رئيسي قويٍّ ،ومؤيد للغرب
في حربهم على اإلرهاب ،وأحدِ أعمدة األمن واالستقرار في
المنطقة.
أما الركن الثاني :فيقوم على أساس هوياتي يعتمد على مبدأ
"تفعيل الطائفية"؛ عمل النظام السوري على حرف الثورة السورية
عن مسارها وأهدافها القائمة على إحداث تغيير سياسي يتجاوز
األسباب التي قامت ألجلها الثورة إلى اقتتال مركب يتمازج فيه
الطائفيُّ بالمركب الجهادي بالصراع اإلقليمي الدولي .ومن ثورة
شعبية ضد نظام مستبد إلى اقتتال طائفيٍّ بعد أن قام بتسريب
لقتل ،وتعذيب ،واعتقال من قبل مقاتلين
صور وفيديوهات ٍ
"علويين" ألشخاص من "الطائفة السنية" وبالعكس أيضًا ،وجعل
القتال بين محورين "محور سني" و"محور شيعي" ،وعمل على
إدخال الميليشيات الطائفية من لبنان ،والعراق ،وإيران إلى سوريا،
والتي أوغلت في دماء السوريين ،وبالتالي جرَّ سوريا إلى فتنة
طائفية.
أن النظام السوري فشل نوعاً ما في الركن
ومما سبق نالحظ َّ
األول من االستراتيجية ،وهو الحرب على اإلرهاب بالرغم من
صيحات بعض الدول واألطراف بإمكانية إعادة تأهيل النظام،
ومسعى النظام إلظهار نفسه على أنه حليف لقتال اإلرهاب،
فالواليات المتحدة األمريكية تعتبر النظام السوري أحدَ أعمدة
اإلرهاب وصانعه ،وبالتالي يستحيل بقاؤه ،وبناء شراكة معه
لمواجهة اإلرهاب ،وأنه ال بدَّ من إشراك السنة في السلطة،
وتمثيلهم بشكل حقيقي ،وإال فإن الحربَ على اإلرهاب لن تأتي
بأية نتيجة ،بينما نجح النظام في الركن الثاني وهو تفعيل
الطائفية ،وجرِّ الثورة السورية إلى االقتتال الطائفي ،وجعل
الثورة صراعاً بين "الهوية السنية" و"الهوية الشيعية".

لتلك المليشيات واالنسحاب منها وتمكينها من بسط
سيطرتها على كامل الحدود الشمالية لسوريا ،ووصل
الحسكة بعين العرب "كوباني" من جهة ،وبين عين
تاركة َ
ً
أهل
العرب "كوباني" وعفرين من جهة أخرى،
َ
المجهول بعد أن كانت
تلك المناطق يواجهون مصيرَهم
تمارس دورها القبيح اآلخر بالمزاودة عليهم ،وادعاء
خالفة المسلمين ،ووالية أمرهم ،وحماية أرضهم.
تتشابك ُّ
كل تلك األدوا ِر على مسرح التآمر الدوليِّ
على سوريا ،وتسعى مراكز القوَّة العالمية المدعية
لصداقة الشعب السوري منها ،واألخرى المجاهرة بحلف
الطاغية إلى حصر المشهد السوري بين الممثلين الذين
ارتضوهم ليرتقوا خشبة ذلك المسرح ،وتوزع األدوارَ
الشرير َة والخيّر َة على أولئك الالعبين ليؤدي كل منه
دوره بإتقان ،وتسلط األضواء اآلن على داعش الباغية
الشريرة ،ويرادُ منها بسط سطوتها على ِّ
كل مكتسبات
المجاهدين والثوار ،ليأتي بعدها دورُ ممثلي األدوار
الخيرة بسحق تلك المكتسبات بذريعة محاربة الشر.
فهل يبقى المجاهدون والثوار متفرجين على ذلك
المسرح حتى يصبحوا ضحية له أم يهبوا لقلب خشبة
ِ
ذلك المسرح فوق رؤوس ممثليه ولن يتم إنهاء ذلك
المسرح إال باستهداف قلب المسرح وذلك الممثل التي
تسلط عليه األضواء ويدعي زوراً وبهتانًا تمثيله للجهاد
والمجاهدين عندها فقط تنتهي المسرحية ،ويسدل بل
يتهاوى الستار!.

قر�ص "�شنكلي�ش"
في عام 2005م في مكتبة ميسلون بدمشق دخل شاب وشابة وسأال موظفة
المكتبة باللغة اإلنكليزية عن كتب محددة .لم تفهم الموظفة كالمهما
فسألتني المساعدة بحكم معرفتها بي؛ حيث كنت أضع لديها في المكتبة
مجموعة األعمال الكاملة للسيدة فيروز والرحابنة .المهم ،كان الشاب والشابة
ألمانيان ويسأالن باإلنكليزية عن دواوين للشاعر نزار قباني باللغة العربية.
صعقت الموظفة من طلبهما وسألتني أن أستفسر عن الموضوع فكان الردُّ
أنهما مغرمان بسورية ،ويريدان أن يأخذا منها أللمانيا كتباً ألهم كتابها،
وشعرائها ،ومفكريها لترجمتها هناك.
أبو
وعمر
حسين،
الصالح
ورياض
الجن،
جمعت لهما دواوين نزار قباني ،وديك
خالد قنوت
ريشة ،وأدونيس ،ومسرحيات سعد اهلل ونوس ،ومؤلفاتٍ ،وترجماتٍ إللياس
مرقص ،وجورج طرابيشي ،وفراس سوَّاح ،ومحمد الماغوط ،وممدوح عدوان،
وبعضَ المنشورات األخرى التاريخية فاشتروها جميعها وشكروني أمام فرحة
الموظفة.
في االغتراب ،يستغرب األجانب عندما كنت أتحدث لهم عن وطني سورية ،طبعًا قبل تطوُّر األمور
الحالية ،وعن تاريخها الثقافي ،واألدبي ،والفكري ،وعن تنوعها االجتماعي وانفتاح السوري عمومًا
للثقافات ،والعلم ،والعمل ،والتجارة ،ليسألوني عن موقع على االنترنت يمكنهم من البحث والمعرفة
والفول ،والكبة بلبنية ،والتبولة ،والوربات
عن سورية ألصدم بمواقع تتحدَّث عن الفتةِ بحمص،
ِ
بقشطة ،والعرقسوس والبوظة العربي ،ولف اليبرق ،والمحاشي ،وعن قهوة النوفرة والحكواتي
والنرجيلة ..كل شيء عن سورية ينحصر فقط باألكل والشراب والكروش واألوابد التاريخية.
َ
َ
والفالفل ،والكثيرَ من األطباق المتداولة في بالدنا لكنها دولة
التبولة ،والحمصَ،
إسرائيل سرقت منا
من أهمِّ مصنعي السالح في العالم ،ومن أقوى الدول في الصناعات الكيميائية واإللكترونية والذرية،
ولديها أقوى الشركات االقتصادية ،والمالية ،واإلعالنية ،واإلعالمية في العالم ،نقابلها انتقامًا منها
حمص ،وأطول سندويشة فالفل ،وأكبر "جاط" تبولة ،لكي نعلن للعالم أننا أصحاب هذه
بأكبر صحن
ٍ
االختراعات العظيمة بينما ال نقدر على صناعة "برغي" ،أو مسمار في بالدنا ،وفي أفضل األحوال
نستورد َّ
كل مكونات بعض المنتجات ونقوم بتركيبها ،ونقدمها على أنها فخر الصناعات الوطنية.
ليست المشكلة في أكبر قرص "شنكليش" يدخل في أرقام غينيس الغبية ،لكنَّ المشكلة بـ
الشنكليش" الذي في عقولنا وفكرنا ،والذي يعدُّ ،وفق معايير "الشنكليش" العالمية ،األفضل؛ فهو
األكثر عفنًا وتخلفًا حتى فاحت روائحه الكريهة فورَ قيام ثورة شعبية قصدها انفتاح العقل ،ومنح
المواطن حرية لكي يبدع فيها فكراً وعم ً
ال.
قرص "الشنكليش" ليس المشكلة ،بل المشكلة والكارثة في أن يكون هذا القرص بدي ً
ال عن العقل
في الرؤوس التي تبرر القتل ،واالستبداد ،والظلم ،وترى في النظام المجرم نظامًا مقاوماً ،وهو يقتل
واالنتقام
والقتل،
السوريين ،ويدمر سورية ،وتلك الرؤوس التي ترى في تدمير ما تبقى من سورية،
ِ
ِ
من الجميع هدفاً مشروعاً لحربهم الطائفية بحجة العين بالعين ،والسن بالسن ،وأيضاً بتلك الرؤوس
ٌ
التي ترى أنها هي من تملك الحقيقة والحقََّّ ،
باطل ما يصنعون ،ومباحٌ إلغاؤهم
وكل اآلخرين
وتصفيتهم ،ورؤوس أخرى ترى في دخول قوات تركيا ،أو إسرائيل ،أو إيران ،أو الواليات المتحدة
لسورية ح ً
ال.
َ
المنقذ آلالف السوريين من الجوع
قرص "الشنكليش" المسكين ،وفي ظروف تاريخية سورية كان
خالل حرب "السفربرلك" وغيرها ،كما كانت البطاطا منقذة أوروبا من الجوع خالل وبعد الحرب العالمية
الثانية ،لكن شعوب أوروبا لم تفكر يومًا في صنع أكبر صحن بطاطا مهروسة ،بل أقامت إمبراطوريات
صناعية ،وعلمية ،وفكرية للعالم.
نظلم "الشنكليش" كثيراً عندما نحمله أسباب تخلفنا ،وجهلنا ،وعصبيتنا ،وصراعاتنا الدينية والطائفية
واإلثنية ،وننسى أننا كنا ،ومازلنا ،أمام حدث وطني كبير هو قيام ثورة وطنية قدمت الكثير وأنجزت
الكثير ،ولكنَّ الكثيرين يعشقون ويفضلون العفنَ ورائحته على طعم ورائحة الحرية والكرامة.

قانون الثقافة  -ثقافة القانون

احلركة :خما�ض قدمي

أن حركة أحرار الشَّام مقدمة على خطوة
بدا واضحاً َّ
إصالحية كبيرة .وذلك منذ أن بدأت قياداتها ،أواخر عام
2103م ،بإجراءات النقد الذاتي علنياً ،بل ونقد منهج
السلفية الجهادية الذي تنتمي له الحركة ،وهو ما عبر
عنها الشرعي السابق في الحركة ،الراحل (أبو يزن
الشامي) بأنه "خروج من ضيق المنهج إلى سعة األمة".
لم يكن أبو يزن وحده في هذا المجال ،بل عبر عن هذا
التوجه معظم ،إن لم نقل جميع قادة أحرار الشام وقتها،
كما لم يولد هذا التوجه بشكل مفاجئ ،ولم يكن نتيجة
ردِّ فعل على ممارسات تنظيم الدولة (داعش) ،بل كان
مخاض قديم داخل الحركة ،بدأ مع والدتها باألصل،
نتيجة
ٍ
ً
محاولة
التي كانت (هذه الوالدة) في إحدى وجوهها،
الستباق دخول القاعدة ودولة العراق اإلسالمية إلى
سوريا ،وسيطرتهما على التيار السلفي الجهادي فيها.

خطوات جريئة

اجلبهة :رف�ض التغيري

مقابل ذلك ،لم يقتصرْ رفضُ التغيير لدى جبهة النصرة
عند رفض قيادتها فكَّ االرتباط بتنظيم القاعدة ،وهو ما
عبّر عنه زعيمها أبو محمد الجوالني في لقائه األخير مع
مكان حالياً داخل
أن ال َ
قناة الجزيرة قبل شهرين ،بل بدا ْ
الجبهة ألي تغيير من أي مستوى.
وقد شكل قرار فصل الجبهة للشيخ صالح الحموي ،أحد
مؤسسي النصرة ،والعضو في مجلس الشورى فيها من
الجبهة مؤخراً ،تصعيداً واضحًا من التيار المحافظ داخل
النصرة ،ضدَّ األصوات المطالبة باإلصالح فيها.
ُ
حساب (أسِّ الصراع في
صاحب
فصل الحموي،
وكان
ِ
ِ
الشام) على تويتر ،والمعروف بتبنيه فكرَ"عطية اهلل
الليبي ،وأبي يحيى الليبي" ،وكذلك عبد اهلل عزام،
المواجه للفكر السلفي الجهادي التقليدي ،وإقصاء
الشرعي العام السابق للحركة (المهاجر القحطاني)
بشكل ضمنيٍّ عن
من موقع القرار في الجبهة ،يعبران
ٍ
القناعة بضرورة الحفاظ على ما هو قائم.

عقيل حسين

داع�ش واملرجعية

لم يكن هذا التطور وحده المؤشر على أن مخاضًا تعيشه
الجبهة في داخلها ،لكنه مخاض عسير جداً .ولم يكن
َ
األول من نوعه ،كما قلنا ،منذ خروج النصرة من المنطقة
الشرقية بعد الهزيمة المؤلمة أمام داعش نهاية العام
الماضي في دير الزور .لكنها استمرت في دعم وتغطية
المجموعات والقطاعات التي تحالفت مع داعش ،أو رفضت
قتالها ،كما حدث في مخيم اليرموك مؤخراً ،وقبل ذلك
في أماكن أخرىُّ .
كل ما فعلته النصرة شكل رسائل
غير مباشرة ألصحاب التيار اإلصالحي فيها أو ًال ،وللقوى
الثورية األخرى ثانياً.
لكن قيادة التنظيم لم يسبق أن علقت على أي من
المالحظات ،واستمرت في تجاهل اآلراء المنتقدة
لسياستها ،وهو ما يفسره المطلعون على قناعة القيادة
المسيطرة حاليًا داخل الجبهة ،بإمكانية البدء بتطبيق
مشروع القاعدة في سوريا دونما الحاجة إلى أي تغيير،
خاصة مع تنامي الدور الذي تحظى به المرجعيات
التقليدية في التيار السلفي الجهادي على قيادة النصرة،
التي ال ترى بالمقابل ،أية ضرورة التخاذ إجراءات خطيرة
بحجم اإلصالحات التي تُطالب بها.

املراكمة على الف�شل

على األرض ،وبعد سيطرة جيش الفتح على إدلب ،ومن
خالل استمرار جبهة النصرة في أدائها على صعيد العمل
المدني واإلداري في مناطق سيطرة المعارضة ،تتجه
مؤسسات الجبهة القضائية والخدمية واإلدارية نحو المزيد
من االستقاللية ،حتى عن الشركاء في جيش الفتح ذاته.
وكذلك تكرس النصرة ،عسكرياً ،أكثر فأكثر ،تقوية
تحالفاتها مع الفصائل والمجموعات المنتمية إلى التيار
السلفي الجهادي ،كما حدث في تشكيل جيش فتح
الجنوب ،وغرفة عمليات أنصار الشريعة في حلب ،بحيث
يعزز كل هذا المؤشرات على مضي الجبهة ماضية فع ً
ال
في مشروع مستقل ،بمشاركة قوى أصغر وأكثر انسجامًا.
وال يبدو ناجزاً ،مشروع جبهة النصرة ،أو اإلمارة ،التي
سبق وأن أعلن عنها (الجوالني) في تسجيل مسرب ،ورغم
سعي التنظيم الحثيث إلى توفير مقوماته المادية ،أو
ممكن التحقيق بعد ،خاصة في ضوء فشل تجارب إدارة
العديد من المناطق ،والتي كانت النصرة جزءاً أساسيًا فيها
أن الجبهة
مع بقية الفصائل ،وما ينبه له الكثيرون هناَّ ،
تراكم على الفشل ،وال تنتج شيئاً مختلفًا كما هو واضح
على هذا الصعيد.

الثقب الأ�سود

لم تكن حركة أحرار الشام بطبيعة الحال ،بعيدة عن
تحالفات النصرة في الجنوب والشمال .بل كانت الفصيل
األكبر في جيش الفتح بإدلب ،والذي حقق نجاحات
عسكرية باهرة ،على الرغم من إخفاقاته الكبيرة على
صعيد اإلدارة المدنية.
إخفاقات لم تكن مفاجئة؛ فتجارب القوى العسكرية،
وفي مقدمتها الحركة والجبهة ،في إدارة المدن واألرياف
التي تمت السيطرة عليها من قبل ،كانت فاشلة إلى حدِّ
ٌ
أصيل في
أن هذا الفشل سببٌ
اعتبرت معه النصرة ذاتهاَّ ،
رغبتها باالستقالل في تجربة خاصة تقدم فيها مشروعها.
لكن ما ال تنتبه إليه الجبهة ،وما تقول الحركة إنها
انتبهت إليه ،أن أحدَ أهم أسباب هذا الفشل ،هو الطبيعة
الفكرية ،باألصل ،للتيار السلفي الجهادي ،الذي ما فتئ
يحاول تسويق مشروعًا مستهلكًا لم ينجح في أي مكان
من قبل ،وهو بالضبط ما يعتبره دعاة اإلصالح ،العامل
األساس في عدم قدرة هذا التيار على تحقيق النجاح
في الحكم واإلدارة ،وال إمكانية تحقيقه مستقب ً
ال ،إذا لم
يتمكن هذا التيار من تحقيق التغيير العميق ،والتحلي
بالشجاعة الكافية التخاذ قرارات خطيرة.
نعم ،لكنها لن تكون أخطر من عدم اتخاذها بكل تأكيد.
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بعد مقتل القيادة السابقة للحركة ،ترقب الجميع ما
ستكون عليه طبيعة توجه القيادة الجديدة ،وكان السؤال
األكبر هنا :هل ستتابع هذه القيادة المنهج اإلصالحي؟.
َّ
وظل الجواب غامضًا طيلة خمسة أشهر ،عملت خاللها
القيادة الجديدة بصمت ،قبل أن تكون إجابتها الصريحة،
بالتخلي عن شعار"مشروع أمة" لصالح شعار "ثورة شعب".
بدت القيادة الجديدة أقل صدحًا باألقوال من سابقتها،
لكنها أكثر جرأة منها على الصعيد العملي ،وذلك من
خالل إعادة الهيكلة التي قامت بها داخل صفوف وقيادات
الحركة ،وتكثيف الدورات الشرعية للعناصر ،بما يثبت
سالمة التوجه االنفتاحي ،وصو ًال إلى فصل ِّ
كل من لم
يقبل بمقاتلة تنظيم داعش.
وأخيراً من خالل تفعيل دور مكتبي العالقات العامة
والعالقات الخارجية ،الذي يقوم رئيسه اليوم لبيب النحاس
بنشر المقاالت التي تخاطب العالم في الصحف الغربية،
دون اكتراث بالهجوم العنيف الذي تتلقاه الحركة من
منظري التيار الجهادي ومريديهم.
إن ما يبدو عليه توجه الحركة اليوم ،وبكل وضوح ،هو
َّ
نخبوية التنظيم ،ورفض العمل السياسي ،لصالح خيار
القتال والقتال فقط ،الذي يمثل رأس أولويات التغيير
بالنسبة الحركة أحرار الشام اليوم ،والهدف من ذلك هو
االنتقال بالحركة من مجرد فصيل عسكري ،إلى حركة
سياسية شعبية ،تقاتل وتحاور ،وتتفاعل ،وتدير ،وتقود.

ك ّتاب

بينما اختارت قيادة جبهة النصرة ،التمسك بنخبوية
التنظيم ،وعدم االستجابة لمقتضيات ودعوات التغيير ،بما
يناسب الواقع والحالة السورية ،تمسكت قيادة حركة أحرار
الشام اإلسالمية الجديدة ،بطريق اإلصالح الذي اختارته
القيادة الحركة السابقة.
َّ
تتخل القيادة الجديدة عن هذا الخيار ،رغم صعوبته
ولم
هذا الخيار على مثل هذه الحركات ،بل وخطورته ،حتى
إن الكثيرين يعتقدون أن اغتيال القادة الواحد والخمسين
َّ
السابقين لحركة أحرار الشام ،في أيلول\سبتمبر ،2014
كان سبب هذا الخيار.
فضلت قيادة جبهة النصرة ،بالمقابل ،تجاهل الدعوات
إلى فكِّ ارتباطها بالقاعدة ،وارتأت المحافظة على
المسار الذي اختارته لنفسها منذ البداية ،حيث شمل ذلك
االستمرار في إقصاء أو فصل القادة الذين يتبنون نهجًا
إصالحيًا داخل الجبهة ،في موقف رأى فيه البعض ،تجنبًا
من قيادة النصرة ألي هزَّات داخلية ال تحتمل الجبهة
خطرها.

بل إن البيان الذي أصدره الحموي،
وأكد فيه على دقة ما جاء به
القحطاني وغيره من المطلعين
على مجريات األمور داخل جبهة
النصرة ،كشفَ عن تعطيل
العمل المؤسساتي فيها ،وأكد
البيان ،أيضًا ،تغييب مجلس
شورى الجبهة ،وتكريس سيطرة
الجوالني كقائد متفرد ،وهيمنته
مع المتحالفين معه داخل
التنظيم ،حتى من خارج مجلس
الشورى فيه ،على القرار.

أسبوعية تصدر عن شباب سوري مستقل

أن
يُذكر في كتب القانون ّ
دراسة العلم الدستوري تعود إلى
النصف األول من القرن التاسع
عشر ،حيث كان اإليطاليون
َ
أول من أدخل دراسته في
معاهدهم ،ثم انتقل إلى فرنسا
سنة 1834م ،ويعدُّ القانون
الدستوري أكثرَ فروع القانون
العام حداثة ،ألنه أكثر تعبيراً عن
خوشمان قادو
مفاهيم الديمقراطية ،والحرية،
والمساواة بالنسبة إلى غيره
فإن عمر
من القوانين ،ولذلك ّ
القانون الدستوري ال يتجاوز مئتي سنة ،وهو يعود إلى
أن هذا المصطلح
الثورتين األمريكية والفرنسية ،ونجد ّ
أن القانون اصطالحًا ،حسب
ٌ
مكون من كلمتين ،كما َّ
المختصين ،هو مجموعة القواعد القانونية العامة،
والمجردة اآلمرة والمكمّلة والمُلزمة ،فالقانون ليس
مجردَ تقنين للعالقات االجتماعية السائدة في الدولة،
وضابطًا للسلوك اإلنساني ،إنما هو ،في نفس الوقت،
وسيلة لتطوير هذه العالقات باتجاه إيديولوجي معين،
لذا فالقانون هو عمل سياسي يعبّر عن مصالح الفئات
االجتماعية السائدة في الدولة ،ويقسم الفقهاء القانون
إلى قسمين :خاصٍّ وهو ّ
ينظم العالقات بين األفراد،
كالقانون التجاري والمدني ،وهو األقدم ،وعامٍّ ّ
ينظم
العالقات بين الدولة واألفراد ،سواء كانوا مواطنين أم
أجانب ،كالقانون الدستوري ،واإلداري ،والدولي ،وهو
األحدث.
قانون الحياة الثقافية الذي أصدره المجلس التشريعي
لإلدارة الذاتية الديمقراطية ال يتالءم أبداً مع ِّ
كل
ما يجري من نضال وتضحيات من أجل حرية الفكر
والرأي ،كأساسين في بناء مجتمع مدنيٍّ بعيدٍ عن
الفكر اإليديولوجي ،والحزبوي؛ إذ لم يعد اإلنسان
قادراً على الرجوع إلى ما يحسّسه ببُنى مستهلكةٍ
في مناحي عدة ،وصار لزامًا على كل السلطات القائمة
حديثاً أن تكون قادرة على تأصيل األفكار والمفاهيم
التي تناضل من أجلها دون أية مواربة ،أو التفاف على
ً
واعية لماهيتها قبل
ثغرات مفاهيمية ،دون أن تكون
أن ّ
تؤطرها على شكل قانون يلزم به الجميع ،سيما
اإلدارة الذاتية الديمقراطية التي تأسست على مجموعةِ
أسس؛ كحرية الفكر والرأي والصحافة بإفراد مكانة
ٍ
شاسعة لها ضمنها.
ليس ّ
الحل أبداً في ترك األمور على أهواء األشخاص،
ألن المجتمع ّ
يُنظم من خالل القوانين التي توفّر
َّ
البيئة المناسبة لتطبيق القانون ذاته من جهة ،وكذلك
االرتقاء بمستوى الوعي المعرفي في جميع نواحيه،
ومن خالل ما يوفّره القانون ،من جهة أخرى ،لكن حين
يغدو القانون مجرّد إطار مفاهيمي ِّ
منظم لعمل ما،
دون الوقوف على سد الثغرات التي سوف تظهر في
ممارسة القانون ذاك ،لن يستطيع ،ألبتة ،أن يتبلور
كثقافة يجب تأصليها في البنية المعرفية للمجتمع
المؤسس على أنقاض مجتمع كان القانون فيه غائباً،
وغير مدرَك لدى غالبية الناس.
من خالل بعض المواد المذكورة في قانون الحياة
الثقافية تتبيّن االقتباسات من قوانين معمولة بها في
دول شتى ،ومنها القانون السوري .المسألة ال تتع ّلق
ٍ
بموضوع الثأر من كل ما يمتّ بالنظام السوري من
صلة؛ إذ كان َ
ثمة العديد من القوانين المستمدة من
االتفاقيات الدولية ،إلاّ أنّها لم تكن قابلة للتطبيق
بسبب العقلية السلطوية للنظام ،بل بعدم الوقوع في
خطأ تنميق العبارات على شكل قانون ،ألن للقانون
خاصية تبعدها عن التنميق ولغة التعميم ،دون ذكر
تفاصيل مهمة متعلقة بكيفية التعامل ضمن المادة
الواحدة من القانون ،إضافة إلى الحالة التفاعلية لمواد
القانون في الحياة العامة للمواطنين.
يرد في نهاية كل المراسيم المتعلقة بقوانين اإلدارة
ِ
الذاتية الديمقراطية التي توقّع من قبل الحاكمية
المشتركة ّ
أن القانون الصادر يعتبر
لكل مقاطعة ،ذكرُ ّ
نافذاً بدءاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ،مع
العلم أنّه ال توجد أية جريدة تصدر عن اإلدارة الذاتية،
إذ ال تعدُّ جريد ٌة ذات طابع سياسي محددٍ أن تغدو لسان
أن اإلدارة قادرة على إصدار جريدة
حال اإلدارة ،خاصة ّ
باسمها ،وستكون تلك الجريدة شرعية في تداولها بين
الناس طالما أنها تصدر عنها ،لذا يكون الفصل بين ما
هو حزبي وما هو مؤسساتي ضرورة ملحّة من أجل
تأصيل فكرة المؤسساتية التي تنادي بها اإلدارة الذاتية،
ونشر ثقافة العمل المؤسساتي المعتمد على القوانين
التي تساعد في النهوض بهذا الفكر في المجتمع.

الن�صرة والأحرار :خيارات التغيري اخلطرة
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الكرامة الإن�سانية
حقوق وحريات
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منظمات المجتمع المدني في سوريا

"اجتاهات":
ثقافية م�ستقلة

اتجاه��ات مؤسس��ة ثقافية تأسس��ت ع��ام 2012م على
ي��د مجموعة م��ن الفاعلين والمهتمين بالش��أن الثقافي
الس��وري ،به��دف تنش��يط الحرك��ة الفنية المس��تقلة،
والتعاون مع الفنانين ،والفاعلين الثقافيين المستقلين،
متجاوب م��ع بيئته االجتماعية
كجزء من نش��اط إبداعي
ٍ
والسياس��ية ،وتوفي��ر الدراس��ات واألبح��اث الميداني��ة
واألكاديمية الالزمة في التخطيط الثقافي ،وبناء مشاريع
ً
إضافة
ثقافية وفكرية منس��جمة مع احتياجات المجتمع،
إل��ى تطوير السياس��ات الثقافي��ة والتوجهات األساس��ية
للثقافة والفنون على المس��توى الوطن��ي لدمج مفهوم
الثقافة في عملية التنمية.
أن الثقافة
تس��تند اتجاه��ات ف��ي عمله��ا عل��ى قاع��دةِ َّ
والفن��ون المس��تقلة ه��ي تل��ك الت��ي تخلق م��ن صلب
عملي��ات التحول الكبرى ،وتؤس��س لها بش��كل مباش��ر
وأن األزم��ات الوطنية التي قد يعيش��ها
أو غي��ر مباش��رَّ ،
المجتم��ع هي نتاج مس��ار طويل من الخل��ل في النظرة
إل��ى األم��ور أدت إل��ى ما أدت إلي��ه من التباس��ات معقدة
في فهم المس��ائل الوطنية األساسية المتعلقة بالهوية،

https://www.facebook.com/Ettijahat
http://www.ettijahat.org/
فإن
واالنتم��اء ،ومفه��وم المواطنة ،واس��تناداً إل��ى ذلك َّ
الفعل الثقافي هو المؤس��س لمواطنة حقيقة تؤس��س
لتحول ديمقراطي في سوريا.
تعم��ل "اتجاه��ات" عل��ى تفعي��ل دور الثقاف��ة والفنون
المستقلة لتلعب دوراً إيجابيًا في عملية التغيير الثقافي،
السياس��ي واالجتماع��ي .كم��ا تس��عى المؤسس��ة إل��ى
المس��اهمة في بن��اء عالقة أصيلة بي��ن الفعل الثقافيِّ
والفني م��ن ناحية ،والمجتمع الس��وري بتنوعه وتعدُّده
من ناحية أخرى.
وتق��دم رؤيتها لس��وريا المتع��ددة ،المتنوع��ة ،المنتجة
فكريًا ،والتي تؤمن بالثقافة كحقٍّ ِّ
لكل مواطن سوري.
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هذه الصفحة بالتعاون مع كلنا مواطنون  -إعداد المحامي فارس حسّان

لعل أهمَّ س��لبيات الحروب عل��ى اختالف أنواعها
بط��رق مختلفة،
أنه��ا ته��در الكرامة اإلنس��انية
ٍ
الكرام��ة اإلنس��انية الت��ي عرفه��ا " كن��ط" بأنها
القيم��ة الممنوحة للش��خص اإلنس��اني في حدِّ
ذات��ه بمع��زل ع��ن طباع��ه الفيزيائي��ة وموقعه
االجتماع��ي ،والتي توج��ب معاملته كغاية وليس
كوس��يلة ،عل��ى اعتباره��ا قيم��ة تخ��صُّ الغاية
المطلق��ة وتختل��ف ع��ن الغاي��ات النس��بية التي
تمتل��ك ثمن��ًا ،وإذا كان المجد يرجع إل��ى المرتبة
ف��إن الكرامة هي
والدرجة بحس��ب كن��ط أيضاًَّ ،
قيمة مس��اواة ،وتتماهى مع الصورة التي يحملها
المرء لنفسه .عندئذ تأخذ الحماسة بالبعض إلى
درجة التضحي��ة بالنفس من أج��ل إنقاذ كرامته
من ِّ
كل إهانة.
الكرامة اإلنس��انية التي يتم االعت��داء عليها من
قبل جميع األطراف في س��وريا ابتدا ًء من النظام
وصو ً
ال إل��ى الفنانين ،والمصوري��ن ،والمنظمات
بطرق وحجج مختلفة ،تعتبر
اإلغاثية ووسطائها
ٍ
المقدم��ة والغاية لمنظومة حقوق اإلنس��ان في
العالم والت��ي تضمنتها ديباج��ة اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنس��ان بما نصه " :االعت��راف بالكرامة
المتأصل��ة ف��ي جمي��ع أعضاء األس��رة البش��رية
وبحقوقهم المتس��اوية الثابتة هو أساس الحرية
والعدل والسالم في العالم ." ..كما تشكل قاعدة
أخالقية وفلس��فية لحقوق اإلنس��ان األساس��ية،
فن��صَّ عليها الفصل األول م��ن اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنس��ان دون ذك��ر مباش��ر" :يولد جميع
الناس أحراراً ومتس��اوين ف��ي الكرامة والحقوق،
وه��م قد وهب��وا العق��ل والوج��دان ،وعليهم أن
يعاملوا بعضهم بعض��ًا بروح اإلخاء" ،وقد أعادت
األم��م المتح��دة تعري��ف الكرامة اإلنس��انية في
مطل��ع التس��عينات ،وجعلته��ا أحد أب��رز العناصر
األساسية في تعريف التنمية المستدامة ،الكرامة
ه��ي " أن يعي��ش اإلنس��ان حيا ًة أط��ول بكرامة"
بعيداً ع��ن الجه��ل والم��رض واإلذالل ،وبضمان
للحقوق األساسية.
ي��رى "رينيه غاس��ان" أحد أبرز المس��اهمين في
أن
صياغ��ة اإلع�لان العالم��ي لحق��وق اإلنس��ان َّ
الكرامة اإلنسانية هي المعيارُ والمحدِّدُ لحقوق
اإلنسان مجتمعة ،حيث يعرِّف هذه الحقوق بأنها
"فرع خاصٌّ من فروع العلوم االجتماعية يختص
بدراس��ة العالقات بين الناس ،استناداً إلى كرامة
اإلنس��ان ،وبتحديد الحقوق والرخص الضرورية
الزدهار شخصية كل كائن أنساني ".
كم��ا تش��تمل الكرامة عل��ى مضامين تتس��ع مع
تط��ور المجتمعات وارتقائها ،م��ن هنا فإن إحدى
المرتك��زات األساس��ية للكرام��ة اإلنس��انية أن
تك��ون إرادة الش��عب ه��ي التي تحك��م المجتمع؛
كون الش��عب هو مصدر السلطات .وبدون ذلك ال
كرامة للش��عب الذي ال يملك من أمره ش��يئًا وهو
ما طبق في مجتمعاتنا لعقود.
الكرام��ة اإلنس��انية تن��صُّ عليه��ا ُّ
كل دس��اتير
العالم المتحض��ر ،وأول من أدخل ه��ذا المفهوم
في صلب الدس��تور هم اإليرلندي��ون عام 1937
بينما ربط األلمان دستورهم ونظامهم القانوني
بالكرامة ،وكل مادة قانونية تعارض هذه المادة
الدستورية تصبح باطلة ،ففي الفقرة األولى من
الم��ادة األولى صيغ��ت الجملة كالتال��ي " :كرامة
اإلنس��ان ه��ي أم��ر ال يمس ب��ه .يج��ب احترامها
وحمايته��ا هي واج��ب ِّ
كل س��لطات الدولة" .وفي
ش��روحات الدس��تور األلماني ال يقصد باإلنسان،
اإلنس��ان األلماني فحس��ب ،بل اإلنس��ان المجرد
ب�لا جن��س ،أول��ون ،أو أص��ل ،أو حال��ة ،أو عمل،
وه��و ما انعكس الحق��اً على الدس��تور األوروبي
لحقوق اإلنسان ،وسلوك الحكومة األلمانية تجاه
الالجئين وغيرهم من الح��االت األكثر ضعفاً في
النظام القانوني.

الربازيل

وق��د انعكس االس��تقرار السياس��ي إيجاباً عل��ى الواقع
االقتص��ادي وأضح��ى االقتص��اد البرازيلي ،س��ابع أكبر
اقتص��اد في العال��م من قب��ل الناتج المحل��ي اإلجمالي
االسمي ،وتعادل القوة الشرائية اعتباراً من عام 2012م،
والبرازيل واحد ٌة من أسرع االقتصاديات الكبرى نمواً في
العالم حتى عام 2010م.
وتس��تضيف البرازي��ل حاليً��ا نح��و  6آالف و 492الجئً��ا
يحمل��ون  80جنس��ية ،منه��م  1739س��وريًّا ،و1071
أنغوليًّا ،و 834كولومبيًّ��ا ،و 799مواطنًا من جمهورية
الكونغو .بينم��ا بلغ عدد طلبات اللج��وء على مدار العام
المنصرم ثمانية آالف و ،302مقابل خمس��ة آالف و882
ف��ي الع��ام 2013م ،بحس��ب بيان��ات اللجن��ة الوطني��ة
لالجئين ،التابعة لوزارة العدل البرازيلية.
ً
وجهة لهجرة الس��وريين منذ عام
وقد ش��كلت البرازي��ل
 1820بع��د األزمات االقتصادية الت��ي تعرَّضت لها بالدُ
الحكم العثمان��ي ،تبعتها موجاتٌ أكبرُ من
الشَّ��ام أثناء
ِ
الهج��رةِ ف��ي الفت��رة بي��ن 1884م حت��ى 1939م ،وقد
بلغ��ت هذه الموجاتُ ذروتَها في الحرب العالمية األولى،
وش��كل الوجودُ الس��وريُّ ف��ي البرازي��ل ُقصصَ نجاح
ً
ونشاطا اقتصاديّا وعلميّا وسياسيا الحقاً.
ً
وم��ع اندالع الثورة في س��وريا ش��كلت البرازي��ل ملجأ لـ
 1700سوري ،وهو أكبر عدد لالجئين في البرازيل ،وقد
ق��دَّم معظمُ طالب��ي اللجوء طلباتهم في "س��او باولو"
الت��ي تض��مُّ أكبرَ تجم��ع للس��وريين إال أنه��م توجهوا

حقوق وحريات

البرازيل أكب��ر دول أمريكا الجنوبية وأمريكا الالتينية،
وخامس أكبر دولة في العالم ،سواء من حيث المساحة
الجغرافية أو عدد الس��كان ،وقد سبقت الدول العربية
ف��ي التخلص م��ن حكم العس��كر واالنتقال الس��لمي
للس��لطة ،ونجحت في تثبيت االستقرار السياسي منذ
نهاية تسعينات القرن الماضي وحتى يومنا هذا.

أيضًا إلى العاصم��ة ،ووالية "س��انتا كاتارينا الجنوبية"،
العمل
و"ري��و غراندى دو س��ول" .وقد قدَّمت منظم��ات
ِ
اإلنس��اني مثل "كاريتاس س��او باولو" ،وكذلك الكنيسة
األرثوذكس��ية الس��ورية المعون��اتِ لالجئي��ن وطالب��ي
اللجوء المحتاجين ،واش��تملت على المساعدات النفسية
االجتماعية ،والمنح المالي��ة للطوارئ ،وفصول تدريس
اللغة البرتغالية لتسهيل اندماجهم في المجتمع.
فتح��ت البرازيل ب��اب اللجوء للس��وريين ،عبر مش��روع
منح تأش��يرات إنسانية للس��وريين الهاربين من الحرب،
والباحثين ع��ن بلد يلجؤون إليه ،ووفقاً للمش��روع الذي
َ
ُ
البرازيلية في
فإن الس��فارات
أقرَّته
الحكومة االتحادية َّ
المجاورة لس��وريا س��تكون مس��ؤولة عن إصدار
البلدان
ِ
تأش��يرات الس��فر لألش��خاص الراغبين في الذهاب إلى
هن��اك ،أم��ا طل��ب اللجوء فيمك��ن تقديمه ل��دى وصول
َ
اإلنس��انية
أن التأش��يرات
الش��خص إل��ى البرازيل ،كما َّ

� 750شركة �سورية يف تركيا افتتحت
خالل الن�صف الأول من 2015م
سوريتنا برس

�أزمة ال�سوريني يف اليونان..
تقاع�س املجتمع الدويل

سوريتنا ( 26 )201تموز 2015

دع��ت منظم��ة أطباء بال ح��دود الق��ادة األوروبيي��ن ،والمفوضية الساميةلش��ؤون
الالجئي��ن والس��لطات اليونانية إل��ى التعامل بس��رعة للتعامل مع أزمة اس��تقبال
المهاجري��ن وطالبي اللجوء في القارة األوربية ،وذل��ك في بيان صادر عنها في الــ
( )20من تموز الجاري.
ً
أن آالفَ المهاجرين ،وطالبي اللجوء عالقون حاليا في الجزر
وأش��ارت المنظمة إلى َّ
اليونانية مثل "كوس" و "ليس��بوس" ،ويعيشون ظروفًا صعبة ،وأن الوضع الراهن
يمث��ل خرقًا اللتزامات اليون��ان واالتحاد األوروبي تجاه طالب��ي اللجوء والمهاجرين
الموجودين في اليونان ويتطلب رداً عاج ً
ال.
وندد البيان بتقاعس المجتمع الدولي في ِّ
حل أزمة الالجئين ،وقال" :إن هناك آالف
المهاجرين وطالبي اللجوء ،اليوم ،عالقون في ظروف صعبة في عدة جزر يونانية،
وقد وصل قرابة خمسة آالف شخص معظمهم من سوريا جزيرة " ليسبوس" خالل
أن مركز استقبال "موريا" الحالي ال يتسع إال لقرابة 700
األيام القليلة الماضية ،إال َّ
شخص ،وهو يعاني اكتظاظاً ،وظرف نظافة سيئة ،ونقصاً في الغذاء".
أن اآلالف من الواصلين الج��دد يضطرون للتخيي��م في العراء،
وأش��ار البي��ان إل��ى َّ
حي��ث يقيم معظمهم في "كاراتيب��ي" ،وهي قطعة أرض ال يديرها أحد ،حيث يجد
ً
ً
بالغة في الحصول على الم��اء ،والمأوى ،والمراحيض ،والرعاية
صعوبة
قاطنوه��ا
أن المؤونة ال تكفي لتغطية
الطبي��ة .ورغم جهود الس��لطات في توزيع الغ��ذاء ،إال َّ
احتياجات الجميع.
أن "قرابة  700ش��خص في "ك��وس" ينامون على األرض وس��ط
وأض��اف البي��ان َّ
األنقاض ،والزجاج المكس��ر في مبنى قديم مهدَّم ال يتس��ع سوى لمئتي شخص،
فيما تعمل فرق المنظمة الطبية على استقبال المرضى الذين يعانون من إصابات
كالجرب والتهابات الجلد ،والتي تأتي كنتيجة مباشرة لظروف المعيشة التي تفتقر
إل��ى النظاف��ة .ورغم جهود "أطب��اء بال ح��دود" للتنظيف وتأمين والمي��اه وخدمات
اإلصحاح ،لكن ال يمكن تحس��ين الظروف إال إذا اتخذت الس��لطات المحلية خطوات
لمعالجة الوضع الراهن".
يذكر أن منظمة أطباء بال حدود تعمل منذ آذار على توفير الرعاية الطبية وتوزيع
مواد اإلغاثة للمهاجرين الذين يصلون إلى جزر "أرخبيل دوديكانيسا" .وفي جزيرة
َ
الطبية وتوزّع م��وادَّ اإلغاثة،
"ك��وس" ،حي��ث تجري المنظمة حالي��ًا االستش��ارات
كما بدأت ب��إدارة عيادات متنقلة في "أرخبيل دوديكانيس��ا" على ظهر قوارب تزور
التجمع��ات الصغيرة التي يصل إليه��ا القادمون من تركيا .كما أجرت المنظمة 256
استشارة من خالل القوارب منذ أن بدأت أنشطتها في حزيران.

أسبوعية تصدر عن شباب سوري مستقل

أعل��ن اتح��اد الغرف والبورص��ات التركي في بيان صادر عنه ف��ي الـــ  20من تموز
أن ثلث الشركات األجنبية التي افتتحت خالل النصف األول من العام الجاري
الجاري ّ
أن الس��وريين الذين جاؤوا ف��ي المرتبة األولى في
تعود لس��وريين ،وبيّن االتحاد َّ
قائمة هويات االس��تثمار األجنبية ،وقد افتتحوا  750شركة من أصل  2395شركة
أجنبية ،يليهم المستثمرون األلمان بـ  184شركة ،ثم اإليرانيون بـ  142شركة.
أن عدد الش��ركات العامة المنش��أة زادت بنس��بة  % 21.85في
وأش��ار االتح��اد إلى َّ
ش��هر حزيران المنصرم عن مثيله من العام الماضي ،فيما تناقص عدد الش��ركات
المغلقة بنس��بة  ،% 11.62وتصل حصة السوريين من الشركات التي افتتحت في
حزي��ران وحده إلى  141ش��ركة س��ورية مقابل  27ألماني��ة و 25عراقية من أصل
 445شركة أجنبية.
وكان السوريون قد احتلوا في العام الماضي المرتبة األولى في قائمة المستثمرين
األجان��ب في مدينة اس��طنبول كبرى الم��دن التجارية في تركيا ،بنس��بة ،% 25.2
وافتتح��وا  1131ش��ركة من أصل  4487ش��ركة أجنبية بقيمة تق��در بـ  33مليون
دوالر.
وسجل رجل األعمال السوري محمد الخياط ،رئيس مجلس إدارة شركة "أوربانكون"
ومقرُّه��ا دولة قطر ،أكبر مناقصة عقارية بقيمة أولية تقدر بـ  400مليون دوالر،
لبناء منش��آت سياحية وملحقاتها على مساحة تقدر  158497متر مربع مؤلفة من
ستة أجزاء في منطقة "إستينيه" في إستنبول.
خي��اط ه��و واح��د من رج��ال األعمال الس��وريين الذي��ن أجبروا عل��ى نقل رؤوس
أموالهم خارج س��ورية ،بعد أن صادر النظام أمالكه بسبب انحيازه للحراك الثوري
ُّ
وتحتل الشركة التي يترأس
في س��ورية ،وسافر على إثر ذلك ليس��تقرَّ في قطر،
مجل��س إدارته��ا اليوم المرتبة  184عالميًا ،بقيمة أرباح س��نوية تصل لـ 1.1مليار
دوالر.
ويذكر أن تركيا هي الوجهة االس��تثمارية األولى لرؤوس األموال الس��ورية الهاربة
بس��بب الح��رب وتداعياته��ا االقتصادي��ة ،وتتركز االس��تثمارات واألعم��ال الخاصة
بالصناعيين ،والتجار ،ورجال األعمال القادمين من مدينة حلب في المدن الجنوبية
كغازي عينتاب ومرسين ،أما االستثمارات الخاصة بصناعيي دمشق فتتركز معظمها
ُ
صناعة الغزل والنس��يج واأللبس��ة أبرزَ المشاريع
في مدينة إس��طنبول .وتتضمن
الس��ورية ،إضاف��ة إلى المش��اريع المتوس��طة والصغي��رة؛ كالمخاب��ز ،والمطاعم،
ومحالت الحلويات.

ستس��تفيد منها األسرُ التي تعيش في البلدان المجاورة
لسوريا.
ال تقدم الحكوم��ة البرازيلية رزمة من المنافع كبطاقات
الس��فر ،والس��كن ،والعمل ،والتدريب المهني ،ودروس
اللغ��ة ،واإلعانة المادية لألش��خاص الذي��ن يرغبون في
طلب حقِّ اللجوء ،خالفًا لما تقدِّمه دول االتحاد األوروبي
أو أمري��كا الش��مالية ،ويت��مُّ االعتم��اد عل��ى الجمعيات
األهلي��ةِ ومنظم��ات المجتم��ع المدن��ي ،باالش��تراك مع
اللجنة البرازيلية الوطنية لش��ؤون الالجئين" المفوضية
السامية" ،في تقديم بعض المساعدة ،وَفقَ اإلمكانات
المتوفرة لديها.
تجدر اإلش��ارة إلى أنه ال توجد في البرازيل طلباتُ لجوء
معلقة ،بعد أن وافقت البرازيل على جميع الطلبات التي
قدمها السوريون الراغبون في اللجوء.
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جرجي جربائيل بيطار
ثقافة وفن

سوريتنا  -ياسر مرزوق
ول��د جرجي جبرائي��ل بيطار عام 1840م ف��ي الحارة «الجوانية» ف��ي باب توما ،آلل البيطار األس��رة
المس��يحية القديمة والتي حازت لقبها من حرفةٍ توارثتها عن جدها « البيطار باش��ي» ،وقد تميزت
أسر ُة جبرائيل ووردة بيطار باإليمان الشديد والورع ما انعكس الحقاً على مسيرة حياة ابنهما.
تلقى بيطار علومه األولية في مدرسة الروم الكاثوليك
في دمش��ق ،ثم انتقل إلى مدرسة اآلباء الفرنسيسكان
في ب��اب توما ،وف��ي عام 1854م ،انتس��ب إل��ى أخوية
س��يدة البشارة للرجال ،ونذر حياته لخدمة السيدة مريم
الع��ذراء ،وفي عام 1858م بعد أن أتمَّ تحصيله العلمي
في دمش��ق ،ح��اول والده أن يس��تميله للعمل في حرفة
أن مي��ل جرجي الواضح لحرفة النجارة جعله
األجداد ،إال َّ
يصرف النظر عن الفك��رة ،وافتتح له حانوتاً صغيراً في
باب توما ،وكان أول عمل يقوم به في التاس��عة عش��رة
من عمره إصالح��ات في دير الفرنسيس��كان في الحي،
وخزانة للدير ،وباب إلحدى قاعات الدير أيضًا.
ف��ي معرض ترميم��ه لقاع��ات الدير رأى بيطار ش��جرة
ليم��ون يابس��ة فاقتطعه��ا ،وش��دَّه لونه��ا األصف��ر
الكهرمان��ي ،فقطعها وأدخلها في خش��ب الجوز الغامق
فجاءت متجانس��ة ،فصن��ع منها عروقاً وزهوراً بأش��كال
هندس��ية دقيقة تش��به التخريم ،وكان في بداية عهده
ً
ً
قطعة وينزله��ا بيده في
قطع��ة
يقط��ع خش��ب الليمون
الج��وز المحف��ور ،وق��د توصَّل إل��ى صناع��ة قوالب من
الجوز الصلب حفر فيها هيئات بش��كل مس��طرة طولها
عش��ر س��نتيمترات وس��ماكة س��نتيمتراً واح��داً ،ونصف
سنتيمتر وربع س��نتيمتر ،ثمَّ أضاف إليها الحقًا الخشبَ
ٍ
الملون الذي يتم الحصول عليه من أشجار اللوز ،والجوز،
والورد ،والليمون ،والزيتون ،والكينا ،والمشمش البلدي،
ً
إضاف��ة إل��ى الص��دَف البح��ريِّ وعم��ل عل��ى تجميعها
بأشكال ورس��وم هندس��ية تتداخل مع بعضها ،لتعطي
لوح��ة فسيفس��ائية جميل��ة ،لتظه��رَ عل��ى ي��ده حرفة
الموزاييك أشهر الحرف الدمشقية على اإلطالق.
عام 1863م كان أوّل المش��اركين في تأسيس جمعيّة
"م��ار منص��ور" الدمش��قيّة ،وأصبح فيها عضـ��واً عام ً
ال
وناش��طًا ،وقام فيها بأعمال خيريّة جس��ديّةٍ وروحيّة،
وف��ي دمش��ق وخارجه��ا ،حت��ى لق��ب بـ��ـ "م��ار منصور
دمش��ق" ،ومع انخراطه في العمل الخيري تاقت نفس��ه

للرهبن��ة ،فتق��دم إلى القائمين على دي��ر المخلص في
لبنان لينذر نفسه راهباً ،إال أن إدارة الدير رأت في عمله
على حرفته في دمشقَ ،ونقلها لتالمذته تقربًا من اهلل
ال يقل عن الرهبنة فعاد إلى دمشق.
ذاعت ش��هرته داخل دمش��ق وخارجها ،وتوزَّعت أعماله
على القصور الدمشقية ،والكنائس ،واألديرة ،وفي عام
1880م ،ومع بلوغه سنِّ األربعين ،ذهب حلمُ الرهبنة،
وتزوج من السيدة ماري قاضي ،وأنجب منها سبعة بنين
وث�لاث بنات حقق اثنان منهما حلم جرجي ودخال س��لك
ً
إضافة إلى انتش��ار أعماله في س��وريا ولبنان
الرهبن��ة،
اتس��عت ش��هرته في الخ��ارج بع��د أن اش��تغل لقنصل
النمس��ا بدمش��ق مكتبًا كام ً
عُرض في معرض فيينا
ال ِ
الصناعي عام  ،1891ثم سافر إلى باريس حيث اشتغل
َ
واجهة كنيسة القديس "يوليانوس" بطوابقها األربعة.
ع��ام 1895م كلفه س��عيد باش��ا والي دمش��ق بصناعة
هدي��ةٍ م��ن الموزايي��ك للس��لطان عب��د الحمي��د األول
بمناس��بة المع��رض الصناع��ي ف��ي إس��طنبول ونقلها
إلى إس��طنبول ،فح��ازت على إعج��اب الس��لطان فقلدة
"وس��ام المجيدي الخامس" و"ميدالية االفتخار الفضية"،
ومبلغ��ًا كبي��راً من الم��ال أنفقه على األعم��ال الخيرية،
بعده��ا نال الجائزة األولى في المصوغات الخش��بية في
معرض مصر س��نة 1904م من لجنة الجمعية الزراعية
الخديوي��ة ،ليتوج��ه ع��ام 1908م إلى روم��ا حام ً
ال معه
ً
تحف��ة م��ن الموزاييك هدي��ة للباب��ا "بيوس العاش��ر"،
الذي منحه "الوس��ام الذهبي لفرسان جمعيّة القدّيس
سِ ْلفِسْ��ترُس" ،كما أهدى طاولة من الخشب َ
المطعَّم
بالصدَف والموزاييك لمقرِّ األمم المتحدة.
تتلم��ذ على ي��د البيطار عددٌ كبير م��ن الحرفيين الذين
فتح��وا الحق��ًا حوانيت وورش��اً ،وعلموا ودربوا عش��رات
الحرفيين في ه��ذه الصناعة الدمش��قية حتى بلغ عددُ
العاملين فيها أكثر من  1000شخص في ثالثينات القرن
الماضي ،كما كرَّس حياته وإيراده المالي لخدمة الفقراء

حت��ى بات أهالي الحارة الجوانية يلقبونه بالقديس تار ًة
وبخادم الفقراء تار ًة أخرى.
ع��ام 1927م صدمته س��يارة في أحد ش��وارع دمش��ق،
بش��كل مضطرد بعد خضوعه
وتدهورت حالته الصحية
ٍ
لع��دَّة عملياتٍ جراحي��ة ،وقد كان آخره��ا عام 1931م،
وفي صباح األحد  28تموز عام  1935توفاه اهلل ،وشيعته
موك��ب كبير ،ودُفن
دمش��ق على اخت�لاف طوائفها في
ٍ
ف��ي مدفن اآلباء المخ ّلصين ش��مالي مدخ��ل كاتدرائيّة
الروم الكاثوليك في حارة الزيتون بنا ًء على وصيته ،ثمّ
نُقل إلى مدفن عائلته في العام 1959م.
بع��د أن ك��رَّس بيط��ار حياته وثروت��ه لخدم��ة الفقراء
والمحتاجين ،أرسل الدمش��قيون عام 1979م كتابًا إلى
آب��اء "س��ينودُس ال��روم الكاثولي��ك للنظر ف��ي قضيّة
تطوي��ب جرج��ي بيطار قديس��ًا ،وف��ي ع��ام ُ 1981فتح
ّ
ملفه في الفاتيكان وأدرج اس��مه لدى الكرسي الرسولي
الروماني بنا ًء على قرار س��ينودُس ال��روم الكاثوليك "
 ،"1987ويُنتظ��ر اليوم تطويب القديس " جرجي بيطار
أن التقليد
" لينض��م لقافل��ة قديس��ي المش��رق ،علم��اً َّ
الفاتيكان��ي يقتض��ي م��رور خمس��ين عامًا عل��ى إدراج
الدعوى لتطويب صاحبها قديسًا.

الأغنية الثورية واالنتقام من حناجر ال�سوريني
سوريتنا  -جوان تتر
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َّ
توزيع
(يلال ارحل يا بشَّ��ار) ،مفردات مهدِّدة مع أنغام ش��جية دونما موس��يقى أو آالتٍ موسيقية احترافية أو
ٍ
ٍ
معين للحن ،ووس��ط حش��ودٍ من المتظاهرين المنس��جمين مع اللحن والكالم" ،هونداي" صغيرة محمول
ٍ
عليها مُضخم صوت بدائيّ ،هكذا بدأت األغنية الس��ورية تتغير منذ بدايات اندالع الثورة الس��ورية في درعا
الدم ،تلكَ األغنية التي كانت تتماهى مع وجع الس��وريين المتظاهرين ضدّ القمع واالس��تبداد والتي حوَّلت
عرس فنيٍّ عامّ اختلط فيها الفنّ والغنا ُء بدم أبنا ِء الشعب الثائرين.
الثورة إلى ٍ
اإلنسان الغنا َء سج ً
ال ّ
لكل الحكايا،
شكلت األغنية منذ بدأ
ُ
س��ج ً
ال عامَّ��ًا ل�لإرث المحك��يّ ،باإلضافة إل��ى احتوائها
قص��ص تراثية لتش��كل ذاك��ر ًة جمعية ش��فوية
عل��ى
ٍ
أغلب األحيان ،ومع حالة الحراك الثوري في س��وريا غدت
األغني��ة الرّديفَ اآلخر للمواطن الثائ��ر ،بمعنى أوضح،
باتت ُ
األغنية بحدّ ذاتها تشابه األعداد الهائلة للمحتجين،
أو ربم��ا الذاك��رة ُ
األخ��رى لعم��وم الس��وريين الحتوائها
على كالم يطالب بالحقوق ويلخص بش��كل عامّ س��بب
الحِ��راكٍ
َ
وأهدافه ليكون قريبًا من الف��ؤاد ،أغانٍ ثورية
نحو س��ريع
بس��يطة الكالم ومؤث��رة ،أغانٍ نظمت على ٍ
ك��ي تغن��ى ف��ي المظاه��رات لتب��رُز أس��ماء( :إبراهيم
وآخرون اش��تهروا
قاش��وش) و(عبد الباس��ط الس��اروت)
َ
في أغلب المناطق الس��وريَّة الثائ��رة ،األخيرَين َ
اللذين
ّ
ي��دل على فداحة الظلم والقتل
حاوال كتابة وغناء كالم
الممارَس��ين وبنغم ٍ
ش��عبيّ رائِج ،بقي��ت تلكَ األغاني
ِ
َ
عالِق ًة في أفواه ماليين الس��وريَّين حتّى بعدَ أن تاهت
وتأجيل الحلول وإطا َلة زمن
الثورة في سراديب السَّاسة
ِ
القتل ،باتت تلكَ األغاني تُغنَّى سِ��رَّاً حتَّى من قِبَل
إلعجاب ما باللحن أو
المؤيّدين للنظام السوريّ ،دندنة
ٍ
ربما بالكالم الخفيف الذي يلعَبُ دورَ الس�لاح ،وهذا ما
دف��ع بالنظام الس��وريّ إلى االنتق��ام بطريقة قذرة من
حنجرة (إبراهيم قاشوش)!!.

تطوَّرت حالة الغناء الثوريّ مع استمرار الثورة السورية
باالنزي��اح نحو التعقيدَ ،
أخِذ اللحنُ والكالم البس��يطان
بتوزيع موسيقيّ احترافيّ
وتمّ العمل على تحسي ِن ِهما
ٍ
خارج أسوار الحرب الدَّائرة لتصل إلى قمة يمكن وصفها
بالحال��ة المالئكية المقدَّس��ة للغناء وطقوس��ه ،وصلت
الموس��يقى إل��ى أرق��ى حاالته��ا اإلنس��انية للتعبير عن
وجَع الس��وري الثائر ،وتمّ االنتقال من حالة الموسيقى
الش��عبية إلى حا َلة السيمفونية كما َ
فعل (مالك جندليّ)
بلحن (إبراهيم قاش��وش) أس��طورة الغناء الثوريّ الذي
نج��حَ في اس��تفزاز أجه��زة األم��ن الس��وريّة بطريقة
مذهلة ،لكن دفع الثمنَ غالياً.
الكثيرون أن دَهر (الش��يخ إم��ام) َّ
ولى إلى
ربمّ��ا اعتقدَ
َ
غي��ر رجعة ،لكنَّ الس��وريين أعادوا تل��كَ األزمنَة ّ
بكل
أن القاعدة الشعبيَّة أليِّ
س��هولةٍ وعمق ،وال ش��كَّ في َّ
ٌ
عال من مس��تويات
مس��توى
كفي��ل بإيصال��ه إلى
ف��نٍّ
ٍ
َ
حصل فع ً
ال مع أغاني الثورة الس��وريَّة
الرقيّ ،وهذا ما
التي تماهَت مع مطالب النَّاس ،وساهمَت في تقديسها
كان يفعل (الشيخ
الئق بالحرية المنش��ودة ،كما َ
ٍ
بشكل ٍ
ً
ولحن عذب
رقيق
بصوتٍ
يش��دو
كان
حينما
ا
إمام) قديم
َ
ٍ
أن الحالة السورية
آالم الش��عب المصريّ المقموع ،غيرَ َّ
مختلف��ة تماماً عن بقية الحاالت ،فالغناء الثوريّ جُو ِبهَ

بقم��ع وإجرام ال َ
مثيل لهم��ا ،وصل الحدّ بهم إلى اقتالع
ٍ
حناجر المغنّين إلس��كاتها كليَّاً و َلم يفلحوا على الرغم
من الوحشيَّة المتَّبعة.
كان الفنَّان (سميح ش��قير) من أوائل الذين طرقوا بابَ
َ
ً
أس��اس
إلى
ا
مس��تند
الثورة
حالة
ع��ن
المعبرة
األغني��ة
ٍ
جماهيريّ لفن��ه الملتزم ليتبعهُ بع��دَ ذلك ٌ
جيل كامِل
م��ن الش��باب الثائِر ،ليدخ��ل الحراكُ الس��وريّ إلى ّ
كل
أن��واع الغناء ب��د ًءا من "الموَّال الش��عبيّ" وليسَ انتها ًء
بـ "ال��رّاب" ،في اآلن ذات��ه الذي َّ
تخلى فيه موس��يقيون
بتاريخهم الفنيّ الثائر عن مواقفهم السياسيَّة
مميزون
ِ
والمؤيّدة لحريَّة الش��عوب من خالل الغناء والموسيقى،
كما فعل (زياد الرحبانيّ) خالل عمر الثورة السوريَّة.
الثورة الس��وريَّة خلق��ت مناخات متعددة وأفقًا واس��عة
لتوضي��ح الجرح الس��وريّ وتبيان��ه لآلخ��ر المتا ِبع ،هذا
ُّ
كله ف��ي ظروف قمعية مهلكة ،لكن على الرغم من ّ
كل
تلك الظروف نجح الس��وريّ الثائر ببساطة لحنه وثرائه
الفكريّ أن ينطلق من قاعدةٍ ناجحة هي مقاومة القمع
وكل أنواع ُ
والقت��ل والتهجيرّ ،
الظ ُل��م بالغناء ،والهتافات
الت��ي تخرج من عمق الج��رح الرَّاهِن والذي بدأ يتمحور
ش��يئًا فش��يئاً ليغدو فنًا قائماً بذاته ،ومنطلِقًا من قيمةٍ
فكريّة ثوريَّة.

هرييف كيمف :كفى للطغمة

فرقة مس��رحية "س�لام يا ش��ام" ،أنش��أها
ش��بان س��وريون الجئون في لبنان ،وتقوم
بنشاطات فنية متنوعة في مخيمات اللجوء.
ويذكرُ مؤس��س الفرقة المس��رحية وس��ام
أن الهدف من فكرة "س�لام يا شام"
الغاطي َّ
"أن ه��ذا اإلنس��ان
إيص��ال رس��الة مفاده��ا َّ
الس��وريَّ الالجئ في المخي��م بافتقاره إلى
أبس��ط إمكانيات الفن ما يزال يقدم رسالة
فني��ة ..هناك مج��االن نعم��ل عليهما :األول
ترفيهي لألطفال ،واآلخر توعوي".
وتتنوع نش��اطات الفرقة بين المس��رح ،والتراث الشعبيِّ ،ومسرح الدمى ،و"الكورال" ،فض ً
ال
عن تصوير أفالم وثائقية قصيرة من واقع المخيمات.
وم��ن المس��رح والغناء انتقلت فرقة "س�لام يا ش��ام" بإمكانياته��ا المتواضعة إل��ى التمثيل
الدرامي ،حيث كان مسلسل "باب الخيمة" أولى تجربة لها.

ثقافة وفن

"�سالم يا �شام" ل�شبان �سوريني يف لبنان

فيلم ي�ؤر�شف الثورة ال�سورية

"صورة ذاتية" ،فيلم للمخرج عروة كوستا،
يحاول م��ن خالله أن يؤرش��ف لالنتفاضة
ً
إبداعية
اإلنسانية بصيغة فنية تحمل روحًا
أن
من وحي روح الشارع السوري ،موضحًا َّ
ِّ
ِّ
ولكل ثورة صورة.
لكل قمع ثور ًة
يتناول الفيلم ،من إنتاج “بدايات” ،المراحلَ
الت��ي عاش��تها الثورة الس��ورية ،ب��د ًءا من
مرحلة الكتابة على الحيطان والمظاهرات السلمية حتى األقصى ،مروراً بضرب المتظاهرين
واعتقالهم وس��قوط أعداد كبيرة منهم شهداء ،ثم الدخول في متاهات النزوح واللجوء ،حيث
العيش يغدو بصورة مستحيلة وال إنسانية ،وصو ً
ال إلى مرحلة الموت بالكيمياوي.
وق��دم المخرج المأس��اة عبر أس��لوب س��اخر يطالع الحقيق��ة بنموذج فني يختل��ف تماماً عن
نش��رات األخبار والصفحات "الفيسبوكية" ،إال أنه ال يسخر من المأساة ،أو من المارين عليها،
إنما يسخر من الوضع بأكمله متخذاً من المرارة دافعاً لسخرية وطرافة تقضي إلى ما يسمى
بالكوميديا السوداء.

�أملانية تفتح مر�سمها �أمام ال�سوريني

"�أجنحة الزنزانة" ي�صف �سجون النظام
ال�سوري

يتح��دث الكاتب الس��وري مفيد نج��م في كتابه
"أجنحة ف��ي الزنزانة" ع��ن الذكري��ات المريرة
التي عاش��ها المثقف��ون وغيرهم ف��ي غياهب
سجون وزنازين النظام السوري.
ويؤكد نجم على ضرورة التش��بث بترجمة هذه
المعاناة دون أية أغالل منظورة أو غير منظورة،
وبعي��داً عن أيِّ رقيب داخل��ي أو خارجي ،كي ال
تموت الحكاية مع صاحبها.
أن "الس��جون الس��ورية ،مثل س��جن المزة ،وكفرسوس��ة ،وصيدناي��ا تختلف باختالف
ويرى َّ
هندس��تها العمراني��ة وموقعها والقائمي��ن عليها ،حيث تتراوح بين س��جون مظلمة ،وقديمة
قاسية وضاغطة على النفس ،وبين سجون أكثر نظافة وراحة ،إال أنها جميعاً تسلب اإلنسان
كرامته وحريته.
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قدم��ت مدرس��ة الرس��م األلماني��ة "اس��تريد
باوتس��كيه" عرض��ًا للس��وريين الراغبي��ن
بالرس��م ،الموجودي��ن ف��ي ألماني��ا ،وطلب��ت
أن يستخدموا مرسمها ،مشيرة إلى أنها
إليهم ْ
ستس��تخدم الصور ف��ي مع��رض يتحدث عن
سوريا في مدينتها "سالفيلد".
وأضاف��ت "باوتس��كيه" أنها س��تعلم الش��باب
َ
طريقة رس��م بس��يطة في البداية؛ ما يخفف من صعوبة حاجز اللغة،
الس��وريين الراغبين
وستعلمهم الرسم على الزجاج ،أو الطبع عليه ،كما قدمت مجموعة من التقنيات التي يمكن
استخدامها كالتلوين الزيتي والخشبي والمائي وغيرها.
و قالت باوتسكيه" :على الناس أن يعرفوا من أين أتى السوريونَ ،
وأية حضارة كان لدى سوريا"،
ً
مضيفة أنَّه "عندما يعرف الناس هذا سيجرون تحو ًال فوريًا في نظرتهم إلى الالجئين".
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ولتحي��ا
للطغم��ة،
«كف��ى
الديمقراطي��ة» هو اإلص��دار الثالث
م��ن سلس��لة خصصه��ا المؤل��ف
"هيرف��ي كيم��ف" المس��ؤول ع��ن
صفح��ة البيئ��ة بجري��دة "لومون��د"
الفرنس��ية عن األزم��ة البيئية التي
يعيش��ها الكوك��ب ،وتداعياتها على
السياس��ة واالقتص��اد ،ف��ي الكتاب
األول " كيف يدم��ر األثرياء الكوكب
" يبي��ن لن��ا باألرقام فداح��ة األزمة
التي نعيشها ،ومدى خطورتها على
جمي��ع س��كان الكوكب ،وف��ي كتابه
الثاني "الخروج من الرأس��مالية من
أجل إنق��اذ الكوكب" يبي��ن لنا كيف
َ
َ
االقتصادية المستلهمة
السياسة
أن
َّ
م��ن الليبرالي��ة الجدي��دة ،والت��ي
تفرضه��ا الهيئ��ات المالي��ة العالمية
على س��ائر البالد هي س��بب الكارث��ة ،وال مجال لعبورنا األزم��ة إذا ما ظللنا
أس��رى لهذا النظ��ام االقتصادي ،أما الكتاب الثالث فه��و يحاول أن يبحث عن
سبيل للخروج من األزمة ،معو ً
بشكل كبير على الديمقراطية الحقيقية.
ال
ٍ
الديمقراطية هي النظام السياس��ي الذي فرضت��ه الحداثة ،وجعلته مطمحًا
للش��عوب عل��ى اخت�لاف ثقافاته��ا ،تعيش الي��وم ظرف��اً تاريخياً مس��كونًا
بالتناقض ،فالناس تتمس��ك بها ،بل تقوم بالثورات س��عياً لتحقيقها ،وفي
نفس الوقت تزداد الشكوك حول فعاليتها ومالءمتها إليجاد حلول للمشكالت
أن الديمقراطية بوصفها نظاماً سياس��يًا
المهمة والعميقة للبش��رية ،كم��ا َّ
وظيفته اإلدارة العامة لش��ؤون المجتمع ،تتعرَّض اليوم لهجوم من طرفين
متعارضي��ن ،الط��رف األول يتمثل في رجال األعمال والم��ال الذين يريدون
تعميم آلية الس��وق الحرَّة عل��ى جميع مظاهر الحي��اة االجتماعية ،وإطالق
السعي للربح ،وتراكم الثروات بال كابح ،ويمثل الطرفَ الثاني أنصارُ البيئة
ِ
أن الوعي بالخطر البيئي يستدعي ضرورة فرض قوانين ملزمة
الذين يرون َّ
أن الديمقراطية
للن��اس ،حتى وإن كانت ض��دَّ رغبتهم .يرى الط��رف األول َّ
مازال��ت تعطي الناس فرص��ة لالعتراض عل��ى القوانين واإلج��راءات التي
تس��هل حركة المال وتعظم األرباح ،أما الطرف الثاني فيش��دد على عجزها
عن التعبير عن المصالح الحقيقية للناس.
إن
بل
والتوت��رات،
العي��وب
م��ن
الديمقراطي��ة ليس��ت نظ��ام حك��م خالي
َّ
مالحظ��ات أفالطون النقدي��ة على الديمقراطية ،والتي صاغها منذ خمس��ة
وعشرين قرناً تبدو وكأنها توصيف دقيقٌ لما نعيشه اليوم ،فهو يعيب على
الديمقراطية أنها تفتح الباب ل ّلعب على مشاعر الناس واستغالل عواطفهم
واندفاعاتهم لتحقيق رغبة الحكام ال المحكومين ،وهو ما نسميه بالتالعب،
ألن
وقد س��اهمت وس��ائل اإلعالم المعاصرة في زيادة تأثيره السلبي نظراً َّ
الشعب يحدِّد من هو الحاكم ،وأن المرشحين لتولي المهام القيادية
اختيارَ
ِ
يس��رفون في إطالق الوع��ود واتخاذ القرارات التي تريح الناس وتس��رهم،
حتى وإن كانت غير مفيدة لهم ،وشبه أفالطون هذا الحاكم بطباخ األطفال
الذي يطبخ لهم دائماً أصنافاً من الحلوى يفرحون بها لكنها ضارة بصحتهم
وسالمة أجسادهم ،وهو ما نطلق عليه "الديماغوجيا" أو "الشعبوية".
ف��ي ه��ذا الكتاب م��ا يثبت صح��ة انتق��ادات أفالط��ون عن��د تطبيقها على
ديمقراطيتن��ا المعاصرة ،بحيث يق��دم أدلة ووثائق عل��ى التالعب الممنهج
إلفس��اد الديمقراطية من خالل أس��اليب مذهلة ،لم تك��ن لتخطر على بال،
في التحكم في مش��اعر الناس ورغباته��م ،لينحازوا بإرادتهم إلى ما يحقق
مصالح مس��تغليهم ،كما يقدم ص��وراً عن القرارات الش��عبوية التي تنحط
بعقلية الجمهور لمستوى البالهة حتى يسهل إسعاده بأتفه األشياء.
إال أن��ه وعل��ى الرغم م��ن اللوحة القاتمة الت��ي ينقلها الكت��اب ،فهو منحازٌ
للديمقراطي��ة ومداف��عٌ عنه��ا ،بوصفه��ا َ
أمل البش��ر في إيج��اد مخرج منْ
ورط��ة البيئ��ة ،ففي الواقع نح��ن ال نعيش في ديمقراطي��ة ،لقد تم تفريغ
الديمقراطي��ة من مضمونها واختزالها في مجرد انتخابات ،كما زادت نس��بة
اإلنف��اق عل��ى االنتخابات حتى بات النج��اح فيها مرتبطًا بالثراء أو مس��اندة
األثرياء.
يتنق��ل الكاتب بين دول أوروبا ،والواليات المتحدة ،والهند ،وروس��يا ،وكندا،
والصين ،ليرصد تقنين الفساد واستغالل البرلمان لتحقيق مصالح الشركات
االحتكارية ،وتحالف الس��لطة والثروة ،والرواب��ط العائلية بين أفراد النخبة
الحاكمة ،والتفاوت الرهيب بين األجور العليا واألجور الدنيا ،وتسريح العمال
توفي��راً للنفقات مع زيادة فلكية ف��ي مكافآت المديرين ،هذه المظاهر ،وإن
كان أثره��ا س��لبياً على حياة المواطن العادي في أوروب��ا أو أمريكا ،ذات آثار
كارثية في بالدنا ،من مجاعات وانهيار في التعليم ،وفي الصحة ،والتطرف؛
ما يجعل التصدي لها أكثر إلحاحًا.
إن التص��دي له��ذه المظاهر يكون عبر مواجهة الق��رارات التي تتخذ لحماية
َّ
مصال��ح األقوياء بس��هولة ،وذلك اس��تناداً إل��ى الديمقراطي��ة التي تعمقت
وامتدت بفضل وسائل اإلعالم الحديثة ،وعن طريق تعميق المعرفة والبعد
عن التضليل للس��ماح للمواطنين باتخاذ المواقف السديدة؛ فالموقف اآلن ال
ألن ندير ظهرنا للديمقراطية ،بل يدعونا إلى التمس��ك بها بوصفها
يدعونا ْ
وسيلتنا األساسية لتحقيق األمل.
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ال ت�سكن عنتاب ،هكذا فعلت بي

من ذاكرة العتمة
ناس

مذكرات أحمد سويدان
1992 / 6 / 1م
حدي��ث المحاكم��ات يطغ��ى على كل
األحادي��ث ،والحدي��ث ح��ول األح��كام
كذل��ك .ربما يُحكم البعض بأكثر من
س��جنهم .لكن س��قف األحكام ربما ال
يتج��اوز الخمس��ة عش��ر عام��ًا .أصبح
الس��جن في فترة حكم حافظ األس��د
ف��رض عي��ن عل��ى كل مواط��ن مثل
الجندية اإلجباري��ة ،وإذا قيَّض للمرء
الته��رب من خدمة العلم ،أو دفع البدل
ف��إن الته��رّب م��ن الس��جن ال يتم إال
بالم��وت أو العيش خارج هذه الدي��ار ،وإذا كانت خدمة العلم محددة
المدة فإن الس��جن ال يحدد بزمان ،فالذي يدخل ال يمكن له أن يخرج
إال ميتًا أو مرشحًا للموت ،ومن يخرج غير ذلك يكون للعناية الربانية
دخل.

1992 / 6 / 2م

سوريتنا ( 26 )201تموز 2015
أسبوعية تصدر عن شباب سوري مستقل
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ُّ
وأظل
أعاني من الوهن والضعف بحيث بالكاد أنهض لغسل وجهي،
ف��ي مكاني وتحت الغط��اء مع اصفرار وجهي ،ون��زول وزني ،وبدت
مظاهر الهزال على كل جسدي .الطبيب الداخلي أخذ عينة من دمي
وأعطاه��ا إلى الطبيب الضابط للس��جن إلرس��الها إل��ى التحليل في
مستشفى التل للوقوع على حالة السكر .هناك بعض اضطراب في
معدتي ،مع وجود تعفن وتش��نج معدي .الش��يء ال��ذي يقلقني هذا
الضعف وهذا الهزال اللذين انعكسا على وجهي.
عند رأس��ي يرقد عدد « الحياة المس��رحية « عن ع��ام 1988م .فيه
عن مس��رح األطف��ال .لم أس��تطع قراءت��ه الحتوائه عل��ى قدر من
النف��اق ،وفيه فصل قس��ري لألطفال في المجتم��ع الذي يعاني من
القهر واإلذالل ودوس الرأي والقانون ،وفيه تلويح باالش��تراكية في
كل الدول التي صارت – بين عش��ية وضحاها – غير اشتراكية ،ألنها
كانت بناء فوقياً بيروقراطيًا ،مع سطوة الحزب الواحد.
طبعًا عندما يذكر المس��رح الس��وري ال بد من ذكر سعد اهلل ونوس
الملت��زم ،المب��دع ،غير المتهافت الذي يش��غله ه��مُّ الحرية ،وهمُّ
الحق ،وه��مُّ المجتمع الحر .وقفت عند كلمات��ه وهو يرثي المخرج
فواز الس��اجر « :بشعة هي بيوتنا ،بش��عة هذه األحياء التي ارتجلها
الجش��ع ،وغبار الروح ،بش��عة هذه األل��وان الترابية الذابلة .بش��عة
وجوه الناس المقهورة والمهمومة .بش��عة هذه المش��ية المطأطئة،
هذه الطاعة الذليلة ،هذه النظرات الخائفة والذليلة ،بش��عة األخالق
الس��ائدة وه��ذا االبتذال ،هذا الس��فه ،ه��ذا الدجل ،ه��ذا االحتيال.
بشعة أغاني المرحلة بش��عة هذه التفاهات التي تخدّرنا بها قنوات
التلفزيون الملونة .بش��عة ه��ذه الخطابة التي تغرقنا س��يولها من
الوالدة وحتى الممات .هي في الحياة استبداد وقمع ،وهي في العمل
الفني تفكك وسطحية».
أمامي «الصين اليوم» عددا آذار ونيس��ان ورقم  3و 4التي أسس��تها
المناضل��ة المرحومة «س��ونغ تش��ينغ لينغ» زوج��ة الزعيم الوطني
«صن – يات – صين» التي ولدت عام 1893م .وهي تصدر بالصينية
إلى جانب لغات أجنبية عديدة منها العربية ،وتطبع النس��خة العربية
في مص��ر ،وبع��د وفاة المؤسس��ة ع��ام 1981م ،ص��ارت تصدرها
جمعية الرعية االجتماعية الصينية ،وهي ش��هرية .إن المرء ليش��ده
أم��ام الفن الصيني ،بألوان��ه الفاقعة وش��فافيته ورماديته ،وألوانه
الصارخة ،ويقف مذه��و ً
ال أمام المطرزات .أذهلن��ي بلوحاته الفنان
المعاصر» ووقوان تش��ونغ « وخاص��ة لوحته - :العصافير التي يتحد
فيها المتحرك والساكن ويشدك اللون ..واللطخة التي تشكل بعض
المالم��ح لخلفي��ة اللوح��ة .إلى جانب لوح��ة آثار مدينة «توتش��انغ»
القديم��ة ،ولوح��ة «بلدة مائية وأزهار» و «هن��غ غونج في الليل» و
«الخريف» و «فنان واس��ع» و «الصنوب��رة» و «األحجار» و «األخيرة»
يصيب��ك الذه��ول وأن��ت تمع��ن ف��ي ألوانه��ا الرمادي��ة ،والفاتح��ة
والخط��وط الصغيرة ثم تصبح عريضة وتتصاعد الصخور ،ويصعد
الصنوبر معه��ا .ثابتًا فيها متحديًا الصالبة والصالدة ألحسَّ صاعداً
إلى عالم مذهل من عوالم الطبيعة الصينية.
ه��ذا الفنان مذهل ف��ي حياته ودأبه وإخالصه ووطنيته وإحساس��ه
الصادق ،ومسؤوليته عن إحياء وتعميق الحضارة الصينية اإلنسانية
والج��ادة ،كما وقفت طوي ً
ال أمام رس��وم فالحي «ش��نجي» المرحة،
والمؤمن��ة بالعمل والفن ،وغير المعتمدة عل��ى األصول والمدارس،
بل على اإلحس��اس الصادق ،ونقل ما يختلج النفسَ من المشاعر،
وتفاعل ما لدى المش��اعر مع الحي��اة والطبيعة .قرأت عن «التيبت»،
والعم��ل في ح��وض «تاريم» ،وصح��راء «تاكالماق��ان» وعن رواية
اإلمام العظيم للكاتب الصيني المس��لم «س��ابق تانغ ينغ تشاء؛ كما
قرأت عن األدب الصيني الكالسيكي.

فراس حنوش
أعت��رف أنني حي��ن قامت الثورة ،لم أك��ن أعرف ما الذي تعني��ه كلمة ليبرال��ي ،قالوها أمامي
مش��مئزين ،تلعثمت وأنا أكررها سرّاً كي أحفظها أو ًال ،ثم أبحث عن معناها الحقاً ،والحقاً بات
تعبير الوجه الذي يلفظ الكلمة منوعاً ،واحد يش��مئز ،وآخر يش��عر بالفخ��ر ،وثالث يتلعثم ،من
الطبيع��ي أن ال أعرف الكلم��ة؛ فكل ما كنت قرأته فيما مضى كان المنهاج المدرس��ي ،وزاوية
األبراج في الصحف اليومية ،برج «األسد».

يف ال�شمال
كن��ت ف��ي حل��ب وكان عدوي
األول ه��و النظ��ام ،صرخ��ت
كثيراً باس��مه ألسقطه مدويًا
على األرض ،كان األدرينالين
يحكمن��ي ،ويحتلن��ي الغضب
الذي س��رعان م��ا احت��ل َّ
كل
حلبُّ .
كل األزقة ،والش��وارع،
والم��آذن،
واألرصف��ة،
والصوام��ع ،والمعام��ل كانت
غاضب��ة ،س��رعان م��ا تحول
األم��ر م��ن جدي��د ،لتصب��ح
َ
المدين��ة األخطر ف��ي العالم،
كنت أعرف ذلك ولست بحاجة
لتصنيف دولي يقول لي ذلك،
فحل��ب كانت عالم��ي الخطير
الذي ال أعرف غيره.
عرف��ت م��ن خطره��ا قناص
القلع��ة ال��ذي طالم��ا تدخ��ل
في الطريق الذي أس��لكه في
األزق��ة ،هنا يراني وهناك ال،
هن��ا أرك��ض ،وهن��ا أهرول،
وهن��اك أمش��ي راس��مًا زوايا
حادة نزقة وس��ريعة ،مش��ية
الزك��زاك ،ث��م البرامي��ل
الهاطلة ،وخ��ط التماس الذي
يضي��ق م��ن حول��ي ،كله��ا
أن
جعلتن��ي ال أناق��ش ف��ي َّ
كأثر برميل
ع��دوي الوحيد واألب��دي وربما األزلي هو النظام ،فعدت أصرخ ألراه عل��ى األرض ممدداً ِ
في جسد طفل.
ف��ي هذه األثناء ،كنت أوس��ع مداركي التي ليتها لم تتس��ع أب��داً ،نعم أنا أتمنى نعم��ة الجهل ،قرأت
عن الصوفية ،والعلمانية ،والس��لفية ،والخوارج ،والمرجئة ،غرقت في الكتب والمراجع ،اتسع عقلي،
أن عدوي تغير
وطال لس��اني أمام أصدقائي أحدِّثهم عن معارفي الجديدة المكتس��بة ،لم أكن أدرك َّ
شكله وجسمه ولونه ،نسخَ ذاتَه ربما ،وتوالد.
م��رت خمس س��نوات منذ تلعثم��ي بكلمة الليبرالي��ة ،كان مديري في العمل يقول ل��ي" :يا بني بعد
خروجك من قلب العاصفة ستتغير نظرتك عما حدثتني عنه ،ستنظر إليها كلوحة مرسومة مكتشفًا
مكامن السوء فيها ولتغرى بالجميل منها" ،لم أكن آبه بما يقول ،األدرينالين مستمر في التدفق وأنا
أثور أكثر كلما تحدثت عن الثورة.

يف اجلنوب
الي��وم أن��ا لم أعد ف��ي تلك المدينة الخطي��رة ،هنا حيث أنا هن��اك العجائب ،ما ٌء على مدار الس��اعة،
كهرباء ال تنقطع وال ترف لها عين ،فتحرق لك كل جهاز ورثته أو اش��تريته ،أدخل الحمام حين أش��اء،
وأنساه أحيانًا فهناك ما هو أهمُّ من اقتناص حمام ربما يكون األخيرَ كما كان الحال هناك ،أنا اليوم
حرّ ،رأس��ي منفتح على ِّ
كل جديد ،أفكر كفيلس��وف في الثورة ،والوطن ،والحكم ،وأمور المسلمين.
ألول م��رة أن��ا في مدينة جنوبية بعد أن عش��ت َّ
كل عمري في واحدة ش��مالية ،أنا ف��ي غازي عنتاب
التركية ،وهكذا رأيتها في أيامي األولى فيها.
أكثر ما كرهته هنا في الجنوب ،هو رفاقي في أحاديث المقاهي ،قضايا كبيرة تلك التي يناقشونها،
كنُخب ال أعرفها ،يتحدثون ال عن الثورة ،بل عمَّا حولها،
وه��م ينفخون الدخان ،ويراقبون الفتي��ات،
ٍ
يشاهدون قتي ً
ال على شاشات الالبتوب ،يغمضون العيون ،هرباً ال تألمًا ،ويستأنفون النظر إلى الفتاة
على اليمين ،ويقارنونها بتلك على اليسار.
بداية ،عاد لي االش��مئزاز المرافق لقول ليبرالية ،بعد قليل ذهب ،اليوم أعترف أنِّي ،ومنذ تش��رين
الثان��ي من العام الماضي تاريخ وصول��ي إلى عنتاب ،اندمجت مع النخبة التي كنت أنكرها في البدء،
انصه��رت بها دون إدراك ،ضبطت نفس��ي أراقب الفتاة على اليمي��ن ،وأغمض عيني هربًا من الميت
الجديد ،وأنفخ الدخان ،وأجول حول الثورة ال فيها ،وأبحث عن عدوي فاسمي عشرة على األقل.
هل هو أثر عنتاب؟! ليكن كذلك ،سأعرفه كي ال أجلد نفسي أكثر ،لست أنا وليسوا هم ولستم أنتم،
ً
ً
وقحة تتدلل ،تفس��دنا مدن من هذا
بذخة
ه��ي المدين��ة البطرة التي إن قارنتها بحلب اليوم وجدتها
النوع ال أدرينالين فيها.

ركن الدين ،فوق
ناس

عامر محمد
ً
في وجهه كل ش��يء ،حسنا هناك أنف،
وفمٌ ،وعينان ،وأذنان ،لكن ّ
الكل ليس
منس��جماً وال جذاباً ،فقط حين تكون
اإلض��اءة خافتة يُعجب بعض الش��يء
بما يرى ،في الضوء الش��ديد ال يروقه
محياه ،وقليالت ه��ن من أعطين وقتاً
كافي��اً لمراقب��ة وجه��ه ك��ي يتعلقن
ببع��ض مما في��ه ،أحبت��ه الحمقاوات
القبيحات فقط ،يق��ول متأكداً من َّ
أن
الذكية التي يحلم به��ا لن تحبه أبداً،
هي ال تراه ،وهو تعلم متأخراً جداً كيف
يعتن��ي بمظهره المتواض��ع ،والذي ال
يقبل وال يسمح بالكثير من التعديالت.
"احل��ق ذقنك جي��داً فليس فيها ما يثي��ر ،هي جزر وبقع
أكثر منها مس��احة لترك ما فيها ينمو كيفما أراد ،فرِّغها
ً
مصطنعة ال عفوية فيك ،هذه ليس��ت
وال تحددها فتبدو
ذقن��ًا ،أن��ت نحيل وأس��ود ولم يكتم��ل نم��وك" ،قال له
أب��و غالب حالقه الس��تيني الذي طالما اش��تكى علنًا من
خشونة ش��عره ،ومرة قال ،والصالون ،يغصُّ بالزبائن،
وهو يقصُّ شعرَه "ال حول وال قوة إال باهلل" ،فشعر هو
بالذنب والمس��ؤولية المباش��رة عن نوعية ش��عره التي
تجع��ل المقص يتل��وَّى ،لم يهج��ر أبو غالب أب��داً رغم
أن��ه ،ولس��نوات أس��معه كالماً الذع��ًا ،وال يع��رف لما لم
يتجه لصالون آخر ،كان يش��عر أحيانًا أن أبا غالب يطرده
أن الرجل
أن أدرك َّ
م��ن خالل ما يقول له من كالم ،إل��ى ْ
المسنَّ غبيٌّ فقط.
ف��ي جبل ركن الدين ،وجد غرفة آجارها ثالثة آالف ليرة
س��ورية فقط ،دق قلبه بش��دة ولم يصدِّق حين قال له
"إن ب��دل اإليج��ار في منطق��ةٍ كركن الدين
السمس��ارَّ :
منخفضٌ لهذه الدرجة" ،وافق على الفور أمام السمسار
النحيل الملتوي والنعس دائماً.
تصعد من خلف أفران ابن العميد شارعًا شديد االنحدار،
ث��م تواجه متاهة من األدراج التي ال تش��به بعضهاُّ ،
كل
درج بناه أصحاب البيوت على حسابهم ،فمنهم من بلطه،
ومنه��م من زخرف��ه ،ومنهم م��ن رمى بع��ض الحجارة
فصارت درجًا ،على يمينك تبدأ المباني الطابقية الغنية

في الصغر ،وعلى يسارك منازل تتراكم ،من هنا يهبط
الفق��ر نحو دمش��ق ،كلما صع��دت نحو األعل��ى ،تصبح
الج��دران أق��دم وأس��وء ،تكث��ر الروائح النتن��ة ،ويصبح
الرجال أكثر غلظة والنس��اء أعلى صوتًا ،واألطفال أكثر
عريًا ،حتى مالبس السكان الذين تصادفهم وأنت تعلو،
تصب��ح باهتة أكث��ر ،تلتف وتفق��د االتجاه��ات ،وتصل
للمنزل.
فسحة كانت سماوية في يوم من األيام ،وبات لها سقف
إس��منتي ال يسمح ألي ضوء بالدخول ،أرضٌ من إسمنت
أس��ود ،وزع��ت الغرف عل��ى أضالعه��ا ،ول��كل منها باب
حديدي ،داخل الغرفة الموعودة ،مكان مس��تطيل ضيق
بال عليه الحش��رات،
أكلت��ه الرطوبة ،على أرضه فراش ٍ
وق��د قضت ليال��يَ من الجنس الس��ريع ،هنا سيس��تقر
ألربعة أشهر.
ال في الليل وال في النهار تعرف الغرفة أي نور ،الكهرباء
هنا تقطع باألش��هر ،يسرق الس��كان من خطوط التوتر
الت��ي تمرّ ف��ي الحارات ،فتش��تعل األعمدة في س��اعات
ال��ذورة ،البلدية ال تعترف تقريبًا بكام��ل الجبل الفقير،
وال تصل��ح إال بعد ألف واس��طة ورش��وة وانتظار ،يراقب
الغرفة ويش��عر أن مرض الرب��و وذات الرئة ،ولد هنا ثم
انتق��ل نح��و العالم كل��ه ،واألن يخطط المرض��ان لغزو
جس��ده ،الجيران يجيدون َّ
كل أنواع الضوضاء والشتائم،
بعضهم يؤلف ش��تائم خاصة به ال تس��معها من غيرها،

حفري ولياليها الع�شر

�شهر اخلري

في ليالي رمضان ،لم تختلف الصورة في حفير الفوقا عن غيرها في مناطق البالد،
الكهرباء مقطوعة دائمًا ،والليلدات س��يدة الليل ،آذانان منتظمان للطعام ،وخمس��ة
للصالة ،فوضى في السوق ،وهدوء في الليل ،وتقاذف الفوقية في النهار ،تشابهت
خمسة وعش��رون يومًا من عمر الشهر ،صيام قيام قعود جلوس تعبد نميمة طعام
ثم طعام وبعض الدخان ،نوم فنوم ،فآذان ،فنوم ،ثم نوم إلى أن أتت ليلة القدر.
أذن المؤذن للصائمين باإلفطار ،فس��اعدته المدافع ،دكت الفوقا كما لم تعرف ولم
تس��مع من قبل ،ضرب كل ش��يئ ،هرع الس��كان ،كما أي س��كان ،يقصفون ،تركوا

بطل وم�سخ
اجتم��ع الرج��ال ،طارق الب��دوي والدكتورعم��ار وأعضاء لجن��ة المصالح��ة ،تباحثوا
المس��تجدات وتلق��وا طلب النظام "س��لموا محمداً ،نخفف من ح��دة القصف" رفض
محمد أن يس��لم نفس��ه ،فهو تمكن من قت��ل ضابطين من س��رية المهام الخاصة
وجرح خمس��ة ،فانقسم السكان ،بين من يراه بط ً
ال ومن يراه مسخًا ،األولون يرون
فيه ثائراً تمكن من رسم كمين محكم أدى لنتائج عسكرية ،األخرون رأوا فيه مسخًا
جرَّ القصف عليهم وزاد من خطر حياتهم.
ً
انتصر المس��خ على البطل ،هدد الرجال محمدا بالكشف عن منزله بدقة في البلدة
ك��ي يقصفه النظ��ام ،فيما أقنع آخ��رون عائلته ليقنعوه باالستس�لام ،فاستس��لم
محم��د ،وقيد إلى النظام ،حمله إليه أبو ف��راس حمزة ،وأبو عزام ،وأبو صدَّام حيث
تم تسليم محمد في منزل األخير.
نام��ت حفير بهناء تل��ك الليلة ،حواجزها ال تزال هناك ،المدافع إليها ترنو ،محمد لن
يعود ،رمضان مستمر والعيد قادم.
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في القابون كان س��كان بلدتي حفير ،الفوقا والتحتا ،متساوين أمام ازدراء السكان،
بكل عنصرية وفوقية ردَّد الس��كان في الحي الش��هير بسوق البضائع المهربة من
لبن��ان "هذا حفيري" ،فيرد الحفي��ري الصاع صاعين" :هذا نازح ،وذاك فلس��طيني،
وه��ذا قابوني" .نجح الس��كان الذي يتش��اطرون الفقر ،والمهرب��ات ،وأعمال البناء،
والصي��اح ،ف��ي تناب��ز األلقاب طوال س��نوات عاش��وها في بيوت متالصقة تس��رب
جدرانها أسرارهم لبعض البعض.
ث��م انتهى أوان العنصري��ة والترفع عن اآلخر ،على األقل بالنس��بة للحفيرين الذي
غ��ادروا القاب��ون باتجاه البلدتي��ن بعد أن ث��ارت القابون ثم دكت طوال أش��هر ،ثم
صالحت ،عادوا إلى الفوقا والتحتا ،مورس التمييز على أسس جديدة فرضتها الوقائع،
"فهذا شامي ألنه عاش في القابون ،وهذا فالح ألنه لم يغادر البلد" ،هذا قيل علناً،
في الس��رِّ كانت األهانات اللفظية ملونة أكثر "ه��ذا معارض وذلك معارض" لكنها
ظلت س��راً وفقاً للمس��يطر على األرض ،أو القاصف من السماء ،حينها يعلن الميال
إلى طرف عن والئه لبعض الوقت.

الطع��ام وف��رُّوا إلى الحمامات التي م��ن المفترض أنها حصينة ،ل��م يكن الخبر قد
نشر بعد ،إذ تبين أن عناصر من الجيش الحر تمكنوا قبل ساعات من قتل ضابطين
بالق��رب م��ن القطيف��ة" ،ض��رب الطريق العس��كري لل��واء 56بالفرق��ة الثالثة في
القطيفة ،والنظام حزين يرد الضربة بعشرة من أمثالها".
ل��م يعرف أحد كيف ع��رف النظام أن منفذ الهجوم يعود بالنس��ب إلى حفير الفوقا،
ب��ل وعرف الضباط خلف المدافع ،المُنفذ باالس��م "محمد عل��ي دياب" الذي وصفه
الس��كان باألبرز بين قادة الحر في حفير ،لم يعرفوا كيف نقل االس��م ولم يسألوا،
ه��م هربوا فقط بين المنازل ،بعد أن أعلن حصاراً كام ً
ال على البلدة ،وباتت اللقمة
مهددة بالنفاذ.
ً
أرس��ل النظام ،وهو يقصف ،ش��روط التفاوض ،لوقف القصف قلي�لا ،طلب محمد
خالل أربع وعش��رين ساعة ،وتذكر عش��رة جثث لمقاتليه قضوا على أطراف البلدة،
يريد الجميع ،كان واضحاً ،ستمسح البلدة إذا لم ينفذ األمر.
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والجميع وقحٌ للغاية.
م��ن حكمه طوال س��نوات ماضية؟ الفق��ر أم الضعف أم
الخ��وف؟ ،إذا رتبها رياضي��ًا ،فإن الفقر كان الس��يد فهو
مول��د الضعف ثم الخوف ،ال يس��ببُ الضع��فَ والخوفَ
الفق��رُ ،بل ينتجان عنه ،الخوف أيضَا ينتج عن الضعف،
لكن الضعف يتيم ال ينجب أيَّ شعور قوي أخر ،هو عاش
الثالث��ة ،كان فقي��راً من��ذ ولد ،ثم ضعيف��اً بحكم األول،
وخائفاً من األوَّل والثاني ،ومدى الفقر والحياة.
ال ش��يء في رأسه إال ذاته ،قال وهو يختبر فراش البول
في س��كناه الجدي��دة ،هو غارق في جهل��ه بها ،هي من
حكمت��ه طوال ثالثة عق��ود ،كبلته ألنه��ا مكبلة بثالوثه
المق��دس :الفق��ر ،والخوف ،والضعف ،ل��م يقاومها ألنه
ال أدوات لذل��ك ،تركها تلهو كيفما تش��اء ول��م يعاندها،
رغ��م كل ما س��مع عن ض��رورة لجمها ،وضبطه��ا دينيًا
وماركسيًا.
حي��ن م��ات ،لم تك��ن هناك حاجة لجلس��ات م��دح أو ذم
طويل��ة ،كان م��ن الكاف��ي بالنس��بة للجي��ران ،واألهل،
واألق��ارب ،جملة واح��دة تختصر الحياة ،م��ات فقيراً؛ أيُّ
تفاصي��ل إضافي��ة ال تفيد أحداً ،ال الرواي وال المس��تمع،
هل من حاجة لس��رد تفاصيل الفق��ر؟ كلها مثل بعضها
تتكرر دون توقف وتوجع القلب ،يكفي وجع الموت ،وهو
الميت الذي لن يوجعه أن ال ش��ي َء في ذكراه ،بل يكفيه
ما عرف من وجع الحياة.
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رصيف سوريتنا
خط��ب «القائ��د التاريخ��ي» م��ن قص��ر
المهاجري��ن ،بي��ن جمهور يجي��د التصفيق،
عن ِّ
كل ما يحدث في سوريا من وجهة نظره
ً
ونظ��ر نظام��ه ،معترف��ا بعد س��نوات بوجود
مقاتلي ميليش��يا حزب اهلل ومن س��ماهم خب��راء إيرانيين
أن األس��د اعتبر أن س��وريا لمن
ال أكثر ،الوقح في الخطاب َّ
يداف��ع عنها ،إذ يمكن له أن يعتب��ر أي مقاتل أجنبي ضمن
قوات��ه ،ه��و س��وري بالقطع ،فيم��ا ألقى الن��كات كما هي
العادة ،وه��ذه المرة عن انقطاع الكهرباء عن الس��وريين،
الذين لن يشاهدوا خطابه التاريخي الجديد ،قبل أن ينسف
من جديد أيَّ حل سياسي في البالد ألنه «كالم فارغ».
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س��ريعًا أيد خال��د الخوج��ة رئي��س االئتالف
الس��وري لقوى الث��ورة والمعارض��ة الحملة
التركي��ة الجوي��ة عل��ى تنظي��م الدول��ة في
س��وريا ،التأييد والترحيب الذي ال ينتظره أحد
يأت��ي ضم��ن أص��ول بروتوكولي��ة ،اعتاد االئت�لاف وقبله
المجل��س الوطني على تطبيقها ،فمث��ل ما بارك االئتالف
س��ابقُا االنتقال السياس��ي م��ن أمير ألمير ف��ي قطر ،هو
الي��وم يصدر بيان��اً لن يقرأه أح��د ،وال تنتظ��ره أنقرة وال
تحتاج��ه ،كان الصم��ت أكث��ر نفع��ًا من تس��جيل المواقف
المتوقع��ة والبدهي��ة ،والتي ق��د توحي بتلق��ي اإلمالءات
السياس��ية حتى في س��اعة اتخ��اذ موقف ،أو إص��دار بيان
يصبُّ سياسياً في مصلحة النظام ال المعارضة.
بعد أن قام رئي��س الوزراء التركي باالعتذار
م��ن طفل س��وري اعت��دي عليه ف��ي مدينة
أزمي��ر التركي��ة ،وكفالت��ه ،أظه��رت قن��اة
تلفزيوني��ة تركي��ة ،ف��ي تقرير له��ا ،طفلين
يبيعان المنادل الورقية في مدينة اس��طنبول ،القناة أجرت
لقاءات مع الطفلين السوررين الصغيرين الذي تبين أنهما
يقومان بجمع المال لصال��ح منظمة تركية تعنى بمرضى
الس��رطان من األطفال األتراك ،فاحتفل��ت القناة بهم ،فيا
صمت بعض الساس��ة عن الحادثة األول��ى وروجوا للثانية
بف��رح غام��ر ،بغ��ض النظر ع��ن ه��ذا ،ف��إن الطفلين مع
عائلتهم��ا ،يس��جالن موقفًا هاماً للس��وري ف��ي البلد الذي
استقبل برحابة أكبر عدد من الالجئين حتى اآلن.

ح�سام قطان ينال جائزة املنتدى الأكادميي الدويل
للم�صورين املحرتفني
مازن نجم الدين  -حلب
حص��ل المص��ور الس��وري
حس��ام قط��ان عل��ى الجائ��زة
الكب��رى للمنت��دى األكاديم��ي
الدولي للمصورين المحترفين
عالميًا ،والت��ي يقدمها المعهد
العال��ي البريطان��ي للتصوير
الفوتوغراف��ي ،ليك��ون أول
س��وري يتمكن م��ن نيل هذه
الجائزة.
حس��ام قط��ان ذو الـ��ـ ()21
عام��ًا كان قد أجب��ر على ترك
الدراس��ة ،وه��و ف��ي الص��ف
الثالث الثانوي بسبب مالحقته من قبل النظام؛ نتيجة مشاركته في الحراك الثوري ،ليتجه بعد سيطرة الثوار
عل��ى أجزاء واس��عة من مدينة حلب نحو العمل اإلعالمي ،ويبدأ طريق��ه ضمن فريق التصوير في مركز حلب
اإلعالمي ،ثم إلى العمل مع وكالة رويترز ،حيث اس��تطاع إثبات حضوره كأحد أفضل المصورين الذين يمكن
االعتماد عليهم في نقل وتوثيق المعاناة التي يعيشها السوريون في المناطق المحررة.
ولم تكن هذه هي الجائز َة األولى التي يتمكن حسام قطان من الحصول عليها ،بعد أن أصبحت صوره تزاحم
صور الفوتوغرافيين المعروفين على المس��توى الدولي ،وش��ارك في أكثر من معرض دولي وفعالية تصوير
على المستوى العالمي ،كما نال بداية هذا العام جائزة (إيان باري) للمصورين الشباب دون الرابعة والعشرين.
مدير مركز حلب اإلعالمي "يوس��ف صديق" والذي يتابع عمل حس��ام منذ أن حمل الكاميرا حتى اآلن ،يتحدث
لس��وريتنا عن س��ر النجاح الذي وصل إليه عدد غير قليل من ش��باب المركز وناش��طي الثورة بحلب ،فيقول:
هاو إل��ى محترف ،من خ�لال إخضاعه لتدريب
"تعتم��د سياس��ة مركز حل��ب اإلعالمي على نقل الناش��ط من ٍ
مكثف ،وصقل خبرته التي اكتسبها خالل الثورة وتطويرها ،عن طريق المتابعة المستمرة واإلشراف من قبل
صحفيين محترفين ،منهم من يعمل ضمن فريق المركز ،أو من الصحفيين العرب واألجانب الذين دخلوا إلى
سوريا في السنوات الماضية".
اإلعالن عن فوز حسام بجائزة المعهد البريطاني للتصوير ،جاء في مرحلة صعبة يمر بها الشاب الذي تعرَّض
سابقًا إلصابة خطيرة قبل ِّ
أقل من شهرين ،خالل تغطيته المعارك في حلب بين الثوار وقوات النظام.
ويشرح حسن قطان ،مراسل موقع الجزيرة نت ،وشقيق المصور حسام ،حالة شقيقه بأنه "يعاني على ما يبدو
م��ن االكتئاب ،م��ا جعله انطوائيًا على غير عادته ،وهو ما يعود حس��ب اعتقادي إل��ى انقطاعه عن العمل طيلة
أن الوكالة التي يعمل معها حسام ،إال أنها ال
الفترة الماضية ،وشعوره ربما بعدم االستقرار المهني ،على اعتبار َّ
تضمن له العمل الدائم ،رغم أنها لم تقصر في تحمل تكاليف عالجه ،ومثله مثل جميع الناش��طين المتعاونين
مع وسائل اإلعالم في تغطية األحداث في سوريا اليوم ،وهي نقطة يجب أن يتم إيجاد حل عادل لها".

