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عدسة حسام وهبي لـ سوريتنا

التحالف يركز على �شمال حلب

قصفت مقاتالتُ التحالف الدولي ضدَّ تنظيم الدولة اإلسالمية
مناطقَ من ريف حلبَ الش��ماليِّ َ
خالل األي��ام الماضية ،كان
آخرها بلدة تاللين التي خضعت مؤخراً لسيطرة التنظيم.
«إن
وقال��ت مصادر إعالمية م��ن ريف حلب الش��ماليَّ :
ً
جوية ش��بهَ يوميةٍ ُ
تنفذها طائ��رات التحالف
طلع��اتٍ
باتت تش��هدها قرًى م��ن ريف حلب بالق��رب من مارع
المحاصرة من قبل التنظيم».
ً
وكان��ت طائرات التحالف قد قصف��ت مؤخرا بلدة أطمة
عل��ى الح��دود الس��ورية التركية ،م��ا أدَّى إل��ى مقتل
مدنيين بينهم أكثرُ من عش��رة أطفال ،حيث استنكرت
منظم��ات دولي��ة ،وكذلك االئت�لاف الوطني الس��وري
المع��ارض هذا القص��ف ،الذي قالت الوالي��ات المتحدة
ً
تابعة لجبهة
مخازن وق��واتٍ
عن��ه بأنه كان يس��تهدف
َ
النصرة شمال حلب.
سوريتنا ( 16 )204آب 2015
أسبوعية تصدر عن شباب سوري مستقل
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يف درعا ..معارك جديدة

أطلقت قوات عس��كرية معارضة مؤخراً معركة جديدة
ف��ي مدينة درع��ا ،ته��دِف من خالله��ا إلى الس��يطرة
على حيِّ المنش��ية ،وهو الحيُّ الوحيدُ المتبقي تحت
سيطرة النظام في درعا البلد.
وش��هدت المعارك تصاعداً مس��تمراً ف��ي محيط الحي،
بع��د تق��دُّم ق��وات المعارضة ف��ي على ع��دة محاورَ
تجاه��ه ،إضافة إلى اس��تخدام أس��لوب الخن��ادق التي
اس��تطاعت من خاللها مجموعاتٌ من الجيش السوري
الحرِّ التوغل في الحيِّ ،واالنتشار بين منازله.
وفي ريف درعا الغربيِّ س��يطرت قواتُ المعارضة منذ
على عدة نقاط عسكرية في بلدة اليادودة ،إضافة إلى
مجموعة من التالل الواقعة غرب المدينة أيضًا.

اغتيال قيادي �سوري يف اجلي�ش احلر يف عر�سال

نقل ناش��طون س��وريون مقيمون في مخيم عرس��ال
أن قيادياً في الجيش
للنازحين الس��وريين في لبن��انَّ ،
الس��وري الحرِّ وُجدَ مقت��و ً
ال أمام منزله ف��ي المدينة
المتاخمة للحدود السورية.
أن العقيد عبد اهلل الرفاعي أحدُ القادة
وبينت المصادر َّ
العسكريين البارزين في الجيش السوري الحر المقاتل
في القلمون الغربي ،قد قتل «اغتيا ً
ال» في عرسال.
ول��م تص��دِرْ ُ
أي��ة جه��ة حت��ى تاري��خ  8 / 15أيَّ تبنٍّ
للعملي��ة ،كما لم تصدر ُ
أيَّ��ة جهة حكوميةٍ لبنانية أيَّ
تفاصي��ل عن الحادث الذي اس��تهدف العقي��دَ الرفاعي
(قائ��د الفرق��ة  11ف��ي القلم��ون) ،والذي فق��د ولديه
خالل قتالهما ضدَّ النظام الس��وري وميليشيا حزب اهلل
اللبناني في القلمون.

ا�ستع�صاء يف �سجن حماه املركزي

هدنة مل تنجح يف الزبداين وكفريا والفوعة

قال نشطا ُء إعالميون سوريون في
«إن سجناء في سجن
مدينة حماةَّ :
حماه المركزي نفذوا استعصا ًء في
السجن داخل زنازينهم ،اعتراضًا
ع��ل��ى األوض����اع ال��م��أس��وي��ة التي
يعانونها داخ��ل السجن ،وتطوَّر
االستعصاء ليقوموا بالسيطرة على
العنابر الرئيسة فيه ،واستخدام
األس��رة في إغ�لاق األب���واب ومنع
عناصر األمن من االقتحام».

ع��ادت المعارك إل��ى محيط مدين��ة الزبداني في ريف
دمش��ق ،وقريتي كفريا والفوعة ف��ي ريف إدلب ،بعد
فش��ل التوصل إلى اتفاق بين جيش الفتح المعارض،
ووف��د إيران��ي مكل��ف بالتف��اوض م��ن قب��ل النظام
الس��وري ،حي��ث أعل��ن جيش الفت��ح قب��ل يومين بدء
قصف مواق��ع في الفوعة وكفريا بعد انقضا مهلة 28
ساعة من وقف إطالق النار والتفاوض.

إطالق
أن قوات الجي��ش النظامي حاولت اقتحام الس��جن ،حيث سُ��مع صوتُ
ونقل��ت مص��ادرُ إعالمية س��ورية َّ
ِ
أن معظم الذين قاموا بـ "أعمال الش��غب" هم من
النا ِر في داخله .بينما نقل المرصد الس��وري لحقوق اإلنس��ان َّ
المتهمين بالقيام بأعمال إرهاب إثر مشاركتهم في االحتجاجات ضدَّ النظام السوري.
َ
سجن حما َة المركزيِّ ،يظهر فيه
تسجيل "فيديو" عن
وتداول نشطاء سوريون على مواقع التواصل االجتماعيِّ
ِ
سجناء يغطون وجوههم ويهتفون" :اهلل أكبر".
وأن مفاوضات
أن اقتحام الس��جن لم ينجح حتى تاريخ السبت َّ ،8/15
ومن جانبها أكدت مصادر إعالمية معارضة َّ
تجري بين قوات النظام التي تحاصر الس��جن ،وبين الس��جناء ،للوصل إلى اتفاق اش��ترط فيه الس��جنا ُء اإلفراج
تردْ ،حتى اآلن ،أنبا ُء عن المس��تجدات في هذا الصدد ،مع اس��تمرار اس��تهداف عنابر الس��جن
عنه��م ،فيم��ا ل��م ِ
ستعطشللدموع.
المسيلة
بالغازات
سوريا
اليونيسف:

وأك��د مس��ؤولون م��ن جيش الفت��ح ال��ذي تصدرت
التفاوض فيه حركة أحرار الش��ام اإلس�لامية أنه لم
يتمَّ االتف��اق مع الوفد اإليراني ،حيث اش��ترط نقل
أهال��ي الفوع��ة وكفريا إل��ى الزبدان��ي ونقل أهالي
الزبداني والمقاتلين فيها إلى القريتين بريف حمص،
وهو ما رفضه جيش الفتح ،وأهالي الزبداني.
أن عد َة مب��ادرات تهدف إلى التوصل إلى هدنة
يذكر َّ
في الزبداني فش��لت خ�لال الفترة الس��ابقة ،لتعودَ
َ
غالبية
المع��ارك ف��ي محيط المدين��ة التي قصف��ت
ً
مدعومة بميليش��يا
أبنيته��ا ق��واتُ النظام الس��وري
حزب اهلل اللبنانيِّ.

الأتارب ت�ستمر بالتظاهر َّ
�ضد جبهة الن�صرة

ظرف زمان

اس��تمر نش��طاء م��ن مدين��ة األت��ارب في ري��ف حلب
بتنظيم تظاهرات مضادَّة لجبهة النصرة في المدينة،
واإلفراج عن
مطالبي��ن إياها بالخروج م��ن المدين��ة،
ِ
مجموعة من المعتقلين في س��جونها منذ أشهر .وفق
وسائل إعالمية بثت مشاهدَ عن المظاهرات.
أن الهتافاتِ المتكرِّر َة على لس��ان
وأف��ادت المص��ادر َّ
َ
المتظاهري��ن في المدين��ة ،طالبت النص��رة باإلفراج
عن معتقلين كانوا سابقًا مقاتلين في حركة "حزب"،
والت��ي َّ
حُلت إث��رَ مواجهات م��ع النصرة قبل أش��هر،
إضاف��ة إلى المطالبة بنقل مق��رَّات الجبهة إلى خارج
المدينة.
وكان��ت المظاه��رة األكبر الت��ي ش��هدتها المدينة قد
جابت شوارع األتارب بعد صالة الجمعة الماضية ،ولم
ْ
يسجل إثرها أيُّ حادث أمني حتى اآلن.

تنظيم الدولة يحا�صر مارع

أطبق تنظيم الدولة اإلس�لامية حصاراً خانقًا على مدينة
م��ارع في ريف حلب ،بع��د معارك دارت بين��ه وبين قوات
المعارضة السورية في المدينة.
«إن أكثر من 120
وقال المرصد السوري لحقوق اإلنسانَّ :
قتي ً
ال سقطوا في المعارك األخيرة حول مارع التي تخضع
لس��يطرة المعارض��ة ،وتحتوي ع��دداً كبيراً م��ن مقاتلي
الجيش السوري الحرِّ».
أن تنظيم الدولة اإلسالمية اآلن يسيطر على
وبين المرصد َّ
الطريق الواقع غرب المدينة والمؤدي إلى الحدود التركية.
أن مدين��ة م��ارع تع��دُّ منطق��ة
وم��ن الجدي��ر بالذك��ر َّ
اس��تراتيجية بالنس��بة لقوات المعارضة؛ فه��ي تقع على
طريق إمداد رئيسة نحو تركيا.

ماهر الأ�سد �أمْ �شبيهه يف جورين؟

أوغلو ..لن نرسل قوات برية إلى سوريا
أن
أكد وزير الخارجي��ة التركي مولود جاويش أوغلو َّ
بالده ال تريد إرس��ال قوات برية إلى سوريا لمحاربة
تنظيم الدولة اإلسالمية ،إال أنه لم يستبعد أن َّ
يظل
ذلك خياراً للمستقبل.
وبي��ن أغل��و ف��ي مقابل��ة م��ع قن��اة تلفزيوني��ة تركي��ة َّأن

مطلوب
المستقبل قد يفرض على تركيا «القيامَ بأيِّ شي ٍء
ٍ
للتصدي لتنظيم الدولة بما في ذلك العمليات البرِّية».
أن غ��اراتٍ ً
جوية تق��وم بها طائ��رات التحالف
يذك��ر َّ
الدول��ي ضدَّ تنظيم الدولة اإلس�لامية تنطلق حاليًا
م��ن قاعدتين جويتين تركيتين ،بعد أن اقرَّت تركيا
فتحهما للمقاتالت الدولية.

الزعبي :مصير سوريا وإيران واحد
ق��ال وزير اإلعالم في حكومة النظام الس��وري عمران
وإن التعاون
«إن مصير س��وريا وإي��ران واحدَّ ،
الزعبيَّ :
الثنائيَّ يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين»،
وفق وكالة األنباء الرسمية السورية (سانا).
وبي��ن الزعب��ي خ�لال لقائه وزي��ر الثقافة واإلرش��اد

أن بالده تعلمت الكثير
اإلسالمي في إيران علي جنتي َّ
اإلع�لام الحربي،
م��ن الخب��رَات اإليرانية في مج��ال
ِ
مشيراً إلى خبرات إيرانية كبيرة في هذا المجال.
وقال الزعبي بعد توقيع مذكرة تفاهم وتعاونٍ إعالميٍّ
ٍ
«إن هذا التعاون سيعزِّز الوقوف في
سوريٍّ – إيرانيٍَّّ :
وجه المخاطر التي تهدِّد المنطقة وهويتها».
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أن
ل��م تس��تطع أي��ة جه��ة إعالمي��ة ،حت��ى َ
اآلن ،أن تثب��ت َّ
الشخصية العسكرية ،التي تمَّ تداول «فيديو» حول زيارتها
لجوري��ن في ري��ف حماه ،هي ماهر األس��د ش��قيقُ رئيس
النظام الس��وري أم ال ،فقد ادَّعى نش��طا ُء مؤيدون للنظام
أن الضابط بالزِّيِّ العس��كريِّ هو العميد ماهر األسد ،وأنها
َّ
إح��دى جوالته الكثي��رة التي يقوم بها بي��ن قطعات الجيش
على الجبهات ،إال أنه «ال يتم تصويرها عادةً».
بأن الش��خصية ليست
فيما تمس��ك ناش��طون معارضون َّ
وأن الوج��هَ ال��ذي ظهر ف��ي «الفيديو» ال
ماه��رَ األس��دَّ ،
يتطابق مع ماهر األس��د ،وس��خر بعضه��م بالقول« :هل
أج��رى األس��د عملي��ات تجميلي��ة لوجه��ه ،ليتعاف��ى من
اإلصابات التي لحقت به سابقًا؟!».
نش��ر ناش��طون ش��كوكاً أخرى حول الش��خصية هل هي
ماهر األس��د؟ ،ومن هذه الش��كوك مش��ابكة األيدي بين
ُ
وقل��ة ع��دة
الضاب��ط وبي��ن مرافق��ه وس��ائق الطائ��رة،
المرافقين للضابط ،وقِدَم طراز الطائرة.

الخوجا ..روسيا غير متمسكة باألسد
لم��س رئي��س االئت�لاف الوطن��ي لق��وى الث��ورة
والمعارضة الس��وري خالد خوجة عدمَ تمسك القيادة
الروسية بشخص رئيس النظام السوري بشار األسد،
وذلك خالل لقائه مسؤولين روسيين في خضم زيارة
ألعضا َء من االئتالف إلى روسيا االتحادية.

ونقل المكتب اإلعالمي لالئتالف قول خوجة في مؤتمر
صحف��ي َّأن القي��ادة الروس��ية حريصة عل��ى «تطبيق
مبادئ جنيف» ،وعلى إيجاد ٍّ
حل سياسيٍّ في سوريا.
«إن اتفاقًا بين
الخوجة:
عن
وقال المكتب اإلعالمي نق ًال
َّ
االئتالف والقيادة الروس��ية جرى؛ الستمرار المشاورات
واللقاءات بهدف الوصول إلى ٍّ
عادل في سوريا».
حل ٍ

�أم �سليمان الأ�سد جتدد ترب�ؤها من ابنها

الأ�سري يف يد قوات الأمن اللبنانية

ذك��رت الوكالة الوطنية اللبنانية لإلعالم صباح يوم الس��بت
إن قوات األمن اللبنانية قد ألقت القبض على أحمد
الماضي َّ
األس��ير ،والمتهم بعدة جرائم في س��جل المحاكم اللبنانية،
وذلك خالل محاولته الفرارَ من لبنان عبر مطار بيروت.
أن األس��يرَ ،المتهمَ بأحداثٍ إرهابيةٍ في
وأكدت الوكالة َّ
َ
القتال في
صيدا ،وبمش��اركة ق��وات المعارضة الس��ورية
مناطقَ سوريةٍ ،كان يحاول الهرَبَ إلى مصرَ باستخدام
سفر مزوَّ ٍر ،وبتغييرات أجراها على شكله.
جواز ٍ

بالتعاون بين مكتب التنمية والمجلس المحلي لمدينة دوما ،عقدت األسبوع الماضي دورة تدريبية ألعضاء المجلس
المحلي والمكتب التنفيذي وبعض موظفي المجلس تشمل المحاور التالية  :الحكم المحلي  -الحوكمة  -اإلدارة  -الهياكل
التنظيمية  -التخطيط االستراتيجي  -اإلدارة المالية  -إدارة المشاريع  -التواصل مع الجمهور  -تعزيز اإليرادات الداخلية.
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جددت والدة س��ليمان هالل األس��د المته��م بقتل العقيد
في جيش النظام حس��ان الش��يخ في الالذقي��ة التبرؤ من
ً
عالنية ،من خالل منش��ور عل��ى صفحتها في موقع
ابنها
التواصل االجتماعي «فيس بوك» ،حيث قالت« :إنه سبق
ً
نتيجة لألفعال الش��ائنة
وأن تب��رَّأ والدُ س��ليمان من ابنه
التي يقوم بها الولد» ،وهي تجدِّد باسمها هذه التبرؤ.
وذكرت فاطمة مسعود األسد أنها كانت قد ناشدت الجميع
مس��اعدتها في ضبط تصرفات ابنه��ا المتعلقة باعتدائه
على اآلخرين ،وفي مساعدته على التخلص من اإلدمان.
ومن جه��ة أخرى تداول ناش��طون صوراً لوالدة س��ليمان
األس��د بالزِّيِّ العس��كري وه��ي تتجول بي��ن عناصر من
ميليشيا الدفاع الوطني التي كان يقودها زوجها.
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أخبار وتقارير

جمازر يف ال�شرقية والغربية حترتق بــ "النابلم"
الغوطتان هدف النظام من جديد
الغوطة الشرقية  -يامن جزراوي
اس��تمرت خالل األيام الماضي��ة مقاتالت
النظام الس��وري باس��تهداف م��دن وقرى
الغوط��ة الش��رقية بري��ف دمش��ق ،ف��ي
حملة جديدة وصفها ناشطون من سكان
المنطقة بالعنيفة ج��داً ،متهمين النظام
الس��وري ب��ـ "التقص��د بارت��كاب مج��ازر
جديدة في دوما ومحيطها".
وكان��ت حمل��ة القصف الجوي األش��د في
دوما ،حيث قتل ما ال يقل عن  150مدنيًا
وجرح أكثر من  200خالل األيام الماضية
نتيجة القصف الجوي على مناطق سكنية
من المدنية األكبر في ريف دمشق والتي
تخضع لسيطرة المعارضة.
ٍّ
مكتظ
وتركز االستهداف على سوق شعبي
في دوما ومحاطٍ باألبنية ،فيما سقط أكثر

وجرح العش��رات
م��ن  10قتلى في س��قباِ ،
في مناطق أخرى من الغوطة المحاصرة.
وف��ي تصريح لس��وريتنا ق��ال محم��د ،وهو
ناش��ط مدني م��ن مدينة دوم��ا ،وأحد كوادر
«إن مفقودين ،حتى
الدف��اع المدن��ي فيه��اَّ :
اآلن ،يت��مُّ البح��ث عنهم بع��د قصف النظام
لألس��واق الش��عبية ف��ي المدين��ة» ،الفت��ًا
إلى ضع��فٍ في الم��واد الطبية واإلس��عافية
واألدوية عل��ى اختالف أنواعها ،ومرجعًا ذلك
إلى الحصار الذي تعاني منه المنطقة.
واته��م المص��درُ النظ��امَ باس��تخدام
م��وادَّ حارقةٍ أثناء القص��ف ،ما يزيد من
فعالية القذائف ،ويوس��ع م��ن إمكانياتها
التدميرية ،بحسب قوله.
وم��ن جهت��ه يلف��ت متط��وِّعٌ آخ��ر ف��ي
الدفاع المدني في الغوطة الش��رقية إلى

أن "مواق��ف صعب��ة" تواجهه��م أثناء أداء
َّ
ُ
انتش��ال
مهماته��م ،حيث م��ن الصعوبة
الجرح��ى أو الضحايا م��ن تحت األنقاض،
بس��بب قلة اآلليات الالزمة لهذه األعمال،
وق��د تجل��ت الحاج��ة بش��كل كبي��ر ف��ي
القصف األخي��ر على مدينة عربين ،حيث
س��قطت أكثر من س��تة أبنية ،وكان "من
المضن��ي ج��داً
ُ
الوص��ول إليها وانتش��ال
الجرحى من تحت األنقاض".

"نابامل" على داريا

ذكر متطوعون في ف��رق الدفاع المدنية
ف��ي مدين��ة داري��ا الخاضع��ة لس��يطرة
أن االس��تهداف
المعارضة بريف دمش��ق َّ
األخي��ر ال��ذي نف��ذه النظام عل��ى مدينة

دوما | عدسة حسام وهبي لـ سوريتنا

داريا" ،تضمن استخدام اسطوانات حارقة
تحت��وي مادة "النابال��م" ،وهو ما أدى إلى
اش��تعال حرائ��قَ كبي��رةٍ ف��ي المدين��ة،
ودما ِر عشرات المنازل والمستودعات".
وبينت المصادر عدمَ قدرة فرق الدفاع المدني
على السيطرة على تلك الحرائق بالرغم "من
استخدام جميع اإلمكانات المتاحة".
وأدَّى القص��ف ،بحس��ب المص��ادر ،إل��ى
مقت��ل أكث��رَ م��ن  20مدين��اً ،وإصاب��ة
ِ
العشرات بجروح وحروق ،فيما تجاوز عدد
"اإلس��طوانات" ،والبرامي��ل الت��ي ألقيت
على داريا خالل األسبوع الماضي الـ 120
ً
"إس��طوانة" ،إضاف��ة إلى أكث��ر من 109
صواريخ أرض – أرض.

الدفاع املدين يف الغوطة ال�شرقية خ�لال الق�صف كادر ًا ُّ
ُ
يعد من
�ضحاي��ا الدفاع امل��دين :خ�سر
ً
�أهم امل�سعفني لديه ،وهو املتطوع �سمري �أبو اخلري ،الذي قتل �أثناء �إ�سعافه جمموعة من املدنيني
ً
جميعا.
اجلرحى نتيجة غارة جوية ،ليتمَّ ا�ستهدافه ومن معه بغارة ثانية �أدَّت �إىل مقتلهم
ُّ
امل��دين يف الغوطة ال�شرقية ق��د خ�سر متطوعني يف العا�ش��ر من ال�شهر احلايل
وكان الدف��اع
�أي�ض ًا ،ق�ضيا من حر�ستا القنطرة� ،أثناء قيامهما بعمليات الإنقاذ.

قالت �أنها انتهاكات ..اجلي�ش احلر يغادر معركة مع الأكرد يف �صرين
حلب – عبد الرزاق النبهان
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تس��اؤالت كثي��رة طرحه��ا ناش��طون
ومعني��ون بالتط��ورات الميداني��ة ف��ي
الش��مال الس��وري ،حول قضية مشاركة
فصائ��ل من الجيش الس��وري الحرِّ ،إلى
جانب وحدات حماية الش��عب الكردية في
المع��ارك األخيرة بريف حلب ،ضد تنظيم
الدولة اإلس�لامية ،بعد اتهام��ات للقوات
الكردي��ة بتنفي��ذ عمليات تهجي��ر العرب
بش��كل مس��تمر ،وح��رق منازله��م ،في
المناط��ق الت��ي تخضع لس��يطرتها ،بعد
انسحاب تنظيم الدولة منها.
ش��ارك م��ع وح��دات حماي��ة الش��عب في
المع��ارك الدائ��رة ض��د تنظي��م الدول��ة
في بل��دة صري��ن "،وهي إح��دى البلدات
الت��ي اتهم��ت الوح��دات الكردي��ة بط��رد
الع��رب منها" ،لوا ُء ث��وار الرقة من مدينة
الرقة ،وكتائبُ ش��مس الشمال من أبناء
منبج وصرين ،وس��رايا ج��را بلس ،وجند
الحرمي��ن ،وفصائ��ل صفيرة م��ن أهالي
القرى العربية على ضف��اف نهر الفرات،
وجميعه��ا فصائ��ل تعم��ل تحت مس��مى
غرفة عمليات بركان الفرات التي تقودها
قوات حماية الشعب الكردية.

ان�سحاب ف�صائل من احلر من القتال

كثيرة هي الفصائل التي أعلنت انسحابها

يحاول احلر «عدم �إتاحة
الفر�صة للوحدات الكردية
باالنفراد يف عملية التحرير».

م��ن بل��دة صري��ن ومجموعة م��ن القرى
التي س��يطرت عليها غرفة عمليات بركان
الفرات منها كتائب جند الحرمين ،وسرايا
جرابل��س ،وأح��رار القب��ة ومجموع��ات
صغي��رة م��ن مقاتل��ي الق��رى العربي��ة
"احتجاجا على االنتهاكات المس��تمرة التي
تق��وم بها الق��وات الكردية ف��ي المناطق
العربي��ة" ،وف��ق قول أبو محم��د العوني،
وه��و قائ��د ميداني في الجيش الس��وري
الحر ،والذي أضاف" :قررنا االنس��حاب من
جبه��ات القتال ضد تنظيم الدولة بس��بب
االنتهاكات األخيرة من قبل قوات الحماية
وحرق
الش��عبية بح��قِّ الق��رى العربي��ة،
ِ
المن��ازل ،وتهجير المدنيي��ن منها ،خاصة
بع��د تكرر ه��ذه االنتهاكات" ،مش��يراً إلى
أنه��م أجروا اتصاالت مع القيادات الكردية
ك��ي يوعزوا لعناصره��م بالكف عن هذه
التصرف��ات ،إال أنه ورغم تلقيهم "وعودًا
بعدم تكرار األمر" ،وبينما كانوا ينتظرون
تنفي��ذ ه��ذه الوع��ود ،تفاج��ؤوا "بدخول
عناص��ر وح��دات الحماي��ة إل��ى صري��ن
وتهجير األهالي منها بقوة السالح".
أن أهالي بل��دة صرين،
وأض��اف العون��ي َّ
وفي ضوء هذه التط��ورات ،لم يجدوا بداً
من التوجه إلى مناطق س��يطرة التنظيم
ف��ي ري��ف الرق��ة ،بينم��ا توج��ه آخ��رون
إل��ى قريتي القب��ة ،والجع��دة العربيتين،
الواقعتي��ن عل��ى ضف��اف نه��ر الف��رات
ف��ي ريف مدين��ة عين الع��رب "كوباني"،
وأننا ،بناء على ذل��ك" ،قررنا كجيش حر
االنسحاب من البلدة ،وجميع جبهات القتال
ضد تنظيم الدولة ،خاصة بعد تكرار هذه

االنته��اكات من قبل ق��وات الحماية بحق
القرى العربية في المنطقة".
وعن أسباب اس��تمرار المقاتلين العرب من
الجيش الحر في القتال إلى جانب الوحدات
الكردية في الفترة السابقة ،رغم االتهامات
المتك��ررة بانته��اكات تق��وم به��ا الوحدات
أن "عدداً كبيراً
الكردية ،أش��ار القيادي إلى َّ
م��ن مقاتلي ه��ذه الكتائب ،هم م��ن أبناء
المناطق التي تتم الس��يطرة عليها" ،الفتًا
أن بع��ض المقاتلين من العرب والكرد
إلى َّ
"تجمعه��م عالق��ات جيرة وقراب��ة ،وهناك
تحال��ف بينهم على ط��رد تنظي��م الدولة،
لكنهم في الوقت نفسه يقولون لهم :نحن
ضدَّ التهجير والتطهير العرقي".
ويتاب��ع القي��ادي" :م��ا تح��اول أن تفعله
ه��ذه الفصائ��ل هو عدم إتاح��ة الفرصة
للوح��دات الكردي��ة باالنفراد ف��ي عملية
التحري��ر التي ربما تنس��بها إلى نفس��ها،
كم��ا نطم��ح لط��رد تنظي��م الدول��ة من
مناطقن��ا ،بعد أن أذاقن��ا الويالت ومارس
علينا االضطهاد".

الوحدات تنفي

وصف قائد عس��كري من وح��دات حماية
الش��عب رف��ض الكش��ف ع��ن اس��مه ما
ينش��ر حول القرى العربية بأنه "ادعاءات
كاذبة" ،وأعلن عن استعداد قوات الحماية
الس��تقبال جميع منظمات حقوق االنسان
للتحقق م��ن الواقع على األرض ،وهو ما
سبق وأن أعلنه قياديون في الوحدات.
أن قوات
وأشارَ المس��ؤول العسكري إلى َّ
الحماي��ة تعم��ل عل��ى إج�لاء المدنيي��ن،
بغ��ضِّ النظر عن انتمائهم القومي ،من
مناطق الخطر ،بس��بب استمرار المعارك
ف��ي المنطق��ة ،مش��يراً إلى إع�لان بلدة
صرين منطقة عس��كرية بسبب تواصل
القتال بين تنظيم الدولة وقوات الحماية،
مقل ً
ال من أهمية انس��حاب بعض فصائل
الجيش الحر من ه��ذه المعارك ،ومعتبراً
أن ذلك ال يعدو أن يكون انسحابَ أفرادٍ،
َّ
وأشار الى اس��تمرار عمل غرفة "عمليات
ب��ركان الفرات" التي تض��مُّ فصائل من
الجيش الحر في القتال إلى جانب القوات
الكردية ضد تنظيم الدولة.

�سيطرت وحدات حماية ال�شع��ب الكردية بتاريخ  2015-7-27على بلدة �صرين الواقعة
يف ري��ف حلب ال�شرق��ي ،بالتعاون مع مقاتل�ين من اجلي�ش احلر ،وبدعم ج��وي من طائرات
التحال��ف الدويل بعد ا�شتباكات مع تنظيم الدولة ،بينما ال تزال املعارك م�ستمرة يف حميط
البل��دة ،و�سط حماوالت من قبل التنظيم ال�ستعادتها ،ونفت وحدات حماية ال�شعب الكردية
جمدد ًا �أيَّ ا�ستهداف للمدنيني العرب يف املنطقة ،ودعت لالبتعاد عما �أ�سمته «خطاب التفرقة
الذي يغذي العن�صرية القومية» ،م� ً
اجلهات التي تن�شر َ
مثل هذه االدعاءات «تهدف
ؤكدة � َّأن
ِ
�إىل �شرعنة بقاء تنظيم الدولة يف املنطقة».

أخبار وتقارير

من�سيون و�سط احل�صار
�أكرث من  700معتقل يف دير الزور
دير الزور  -محمد حسان
ف��ي الوقت الذي ينش��غل فيه الس��وريون بحص��ار تنظيم الدولة اإلس�لامية
"داع��ش" لمناطق ق��وات النظام في دير ال��زور ،والواقع المأس��وي للمدنيين
نتيجة الحصار ،تتطلع قلوب الكثير من األهالي إلى الس��جن المركزي ،والفروع
األمنية في المحافظة التي تضم مئات المعتقلين من أبنائهم.

ال�سجن املركزي

يضم س��جن دي��ر ال��زور المرك��زي التابع
للنظ��ام م��ا يقارب  470س��جينًا م��ن عدَّة
مناط��ق ،غالبيتهم من أبن��اء محافظة دير
الزور ،والبعض م��ن المحافظات المجاورة
كالرقة ،والحسكة ،وجميع المعتقلين داخل
الس��جن المرك��زي يقض��ون فت��رات حكم
تتراوح بين السجن لمدة عام ،والمؤبد.
أحمد أحد المفرَجي��ن عنهم حديثًا يقول
لـ��ـ س��وريتنا« :ال يوجد في الس��جن أيٌّ
م��ن معتقل��ي ال��رأي ،أو المعتقلين على
خلفي��ة أحداث الث��ورة الس��ورية؛ فجميع
نزالء السجن محكومون بقضايا جنائية،
وجميعهم من الرجال ،وال وجود لمعتقالت
من النساء داخله».
يتمُ
الح��االت
بعض
«ف��ي
ويتاب��ع أحمد
ّ
جلب بعض معتقل��ي الرأي ،والموقوفين
عل��ى خلفية أح��داث الثورة إلى الس��جن
بصف��ة إي��داع لم��دة معين��ة ،ريثم��ا يتم
نقله��م إل��ى م��كان أخ��ر؛ أي :إن جمي��ع
معتقلي الرأي يتم نقله��م إلى العاصمة
دمش��ق بعد انتهاء التحقيق معهم داخل
الفروع األمنية في المحافظة».

ظروف ال�سجن ومدى الت�أثر باحل�صار

دير الزور المركزي
لم يتأثر نزال ُء س��جن ِ
بالحص��ار تأث��راً ملحوظ��اً ،وخاص��ة من

الناحي��ة المعيش��ية م��ن طعام وش��راب
وغيره بسبب إمداد الس��جن من تعيينات
الجي��ش النظام��ي الت��ي تص��ل إل��ى
المحافظة من المطار العس��كري بشكل
يوميٍّ عبر طائرات صغيرة "إنتينوف".
شهاب "اسم مستعار" من عناصر النظام
العاملين في الس��جن رفض الكشف عن
اس��مه الحقيقي ق��ال" :اليزال الس��جناء
يتلق��ون ثالث وجبات من الطعام بش��كل
يومي كما في السابق ،ولكن الحصار كان
ل��ه أثر من حيث جودة الطع��ام ونوعيته،
فس��ابقاً قبل الحصار كانت تقدم للنزالء
جمي��ع األطعم��ة والمش��روبات ،وهن��اك
ندوات مستثمرة من قبل النزالء يوجد بها
ُّ
كل ش��ي ٍء من طعام ،وشراب ،وحلويات،
ٍ
أم��ا اآلن فالوجب��ات تقتصر عل��ى الخبز،
والبطاطا ،والبرغل ،والبندورة".
وأضاف "إدارة الس��جن قام��ت في الفترة
األخيرة بإيقاف عمل الندوات المس��تثمرة
من قبل الس��جناء بس��بب الحصار ،وعدم
توف��ر الم��واد االس��تهالكية ،والن��دوات
ٌّ
محال يس��تثمرُها الس��جناء مقابل
ه��ي
َ
مبالغ مادية تعود إلى إدارة الس��جن لمدة
أقصاه��ا ع��ام واحدٌ ،ويوجد ن��دوات لبيع
الخض��ار ،واللب��ن ،وندوات لبي��ع الحلوى،
وغيره��ا ،واإلغ�لاق لم يؤثر س��وى على
المستثمرين لها".

كل معتقلي الفروع األمنية هم من المتهمين بمناهضة النظام

الفروع الأمني

تض��مُّ ف��روع األم��ن بدي��ر ال��زور250
معتق� ً
لا 200 ،منه��م معتقل��ون بف��رع
ً
األم��ن العس��كري ،و 50معتق�لا بف��رع
أمن الدولة ،وجميعه��م موقوفون بتهمة
مناهض��ة النظ��ام ،وأغلبيتهم م��ن أبناء
دي��ر ال��زور ،فيم��ا البعض م��ن محافظة
الرق��ة أو الحس��كة ،وبينه��م أطف��ال لم
يتمّوا ال��ـ  18عاماً من عمرهم ،ونس��اء
أيضاً  ..وفق أحد المفرجين عنهم مؤخراً
من تلك الفروع.
أبو سعيد من ريف دير الزور الغربي والد
إحدى الفتيات المعتق�لات في فرع األمن
العسكري يقول« :تم اعتقال ابنتي عنود
على حاجز دوار السالمة ،أثناء ذهابها إلى
جامعتها ،ولم نعلم س��بب االعتقال بعدُ،
بالرغم من المراجعات المس��تمرة للفرع،
ودف��ع مبال��غ طائل��ة للضب��اط لإلف��راج
عنه��ا لكن دون جدوى ،وه��ي تقبع داخل
المعتقل األمني منذ عام كامل».

وانتش��ار األم��راض ،وف��ق م��ا يذك��ره
معتقلون س��ابقون ..بالل معتقل س��ابق
في ف��رع األم��ن العس��كري بدي��ر الزور
يق��ول« :وجبات التعذي��ب معروفة ،وجبة
نهاري��ة ،ووجب��ة ليلي��ة ،وهن��اك وجبات
حين الطلب بحس��ب الضاب��ط أو المحقق
المن��اوب ،ولكن القاس��م المش��ترك أنها
منوعة تحتوي ما ال يخطر على بال بش��ر
من طرُق التعذيب الجسديِّ والنفسي».
يقتص��ر طع��امُ الس��جناء عل��ى وجبتين
يصفهم��ا المف��رجُ عن��ه بالصغيرتي��ن
ج��داً ،حي��ث تق��دِّم األولى في العاش��رة
صباحاً "قطعة خبز والقليل من المربى"،
واألخ��رى عند الثانية بع��د منتصف الليل
"القي��ل م��ن البرغ��ل ..وال يقص��د بذلك
إطعام المعتقلي��ن بقدر ما يجعلهم على
قيد الحياة فقط" يقول بالل.
وتنتش��ر ف��ي المعتق�لات الكثي��رُ م��ن
األم��راض "الج��رب ،القم��ل ،الته��اب
المفاصل ..وغيرها" بسبب غياب النظافة
العامة ،ومنع المعتقلين من االستحمام.

تعذيب ممنهج ولقيمات للبقاء على
ُّ
رب
يع��د ال�سجن املرك��زيُّ يف دير ال��زور �أك َ
ال�سج��ون يف املنطقة ال�شرقي��ة ويظم 470
قيد احلياة
يعان��ي المعتقلون داخل الف��روع األمنية معتق�ل ًا غالبته��م م��ن �أبن��اء دي��ر ال��زور
م��ن ظ��روف إنس��انية صعب��ة تب��دأ املحكومني بق�ضايا جنائية.
بالتعذيب ،وال تنتهي بالش��تم واإلهانة،

الغاب الأو�سط يف يد املعار�ضة واملعركة القادمة هي جورين
حماه  -عبيدة الحموي

تداولت مواقع "إنترنت" سورية ،ووسائل
إعالمية ،أخباراً مفادها ارتفاع عدد قتلى
النظ��ام في معارك الغاب إلى مئاتٍ خالل
َّ
أقل من ثالثة أس��ابيع ،فيما أكد المصدر
«أن عددَ القتلى يفوق 400
لـــ س��وريتنا َّ
قتي��ل بينهم قياديون مث��ل علي الحاجي
قائد مجموعة ما يسمى الفهود في قوات
الصح��راء الت��ي تعمل تحت إمرة س��هيل
الحسن ،والعقيد فتحي الملقب باألخضر،
وهو قيادي معروف».

جورين املعركة القادمة

َّ
تتركز المع��ارك الحالية بالقرب من قرية
جوري��ن الت��ي تتضم��ن واحداً م��ن أكبر
المعسكرات ومراكز التجمع التابعة لقوات
النظ��ام ف��ي حم��اه ،والذي تح��اول قوات
النظام جهدها عدمَ خس��ارته ،وفي هذا
الص��دد تناقلت وس��ائل إعالمية س��ورية

وف��ي حدي��ث لـ��ـ س��وريتنا ق��ال الناش��ط
"إن معس��كر
اإلعالم��ي مصع��ب األش��قر َّ
جورين يشكل أكبر ثكنة عسكرية لقوَّات
النظ��ام ف��ي س��هل الغ��اب ،ويع��دُّ خزانًا
بش��ريًا ،ومركزاً لقصف الق��رى والمناطق
المح��ررة ،إضافة إل��ى أنه اعتب��اره قاعد ًة
النط�لاق األرت��ال نح��و نقاط االش��تباك،

ر ُّد فع��ل النظام :متا�شي�� ًا مع تقدم قوات املعار�ض��ة يف �سهل الغاب ،نف��ذت مقاتالت النظام
ال�س��وري ع�شرات الغ��ارات اجلوية على الأماكن الت��ي خ�ضعت م�ؤخ��ر ًا للمعار�ضة ،لي�سقط
ع�ش��رات املدني�ين بني قتي��ل وجريح يف عدة قرى ،وكان��ت احل�صيلة الأك�بر يف قرية قلعة
امل�ضيق حيث �سقط �أكرث من  30قتي ًال نتيجة اال�ستهداف بالرباميل وال�صواريخ.
كم��ا ا�ستهدفت طائرات النظام حمطة زي��زون بعد �سيطرة املعار�ضة عليه��ا لتتعر�ض لدمار
وُ�صف بالهائل ،و�أدَّى �إىل خروجها نهائي ًا عن اخلدمة.

سوريتنا ( 16 )204آب 2015

خ�سائر ب�شرية

تبعد قوات املعار�ضة حالي ًا 1
كم عن جورين املعك�سر الأكرب
للنظام يف ريف حماه.

والمعارك في س��هل الغ��اب وإدلب ،ويعتبر
هو ،أيضاً ،مركز لقيادات من الميليش��يات
اللبناني��ة واإليراني��ة المقاتل��ة إل��ى جانب
النظام في حماة".
1ك��م ه��ي المس��احة الت��ي تفص��ل قوات
المعارض��ة حاليًا عن جوري��ن ،وهو ما أدى
إل��ى ن��زوح الس��كان المدنيين م��ن القرى
القريب��ة م��ن جوري��ن باتجاه م��دنِ وقرى
الساحل الس��وري ،وفي حال السيطرة على
"فإن الثوار س��وف يضعون َ
أول قدم
جورين َّ
على طري��ق الالذقية من جهة صلنفة التي
تبعد عن معسكر جورين ما يقارب  10كيلو
مت��رات ،وبذلك تك��ون القرداح��ة على بعد
َّ
أقل من  40كيلو متر ،و سوف يكون النظام
بموقف حرج أمام مؤيديه" ،حسب األشقر.

أسبوعية تصدر عن شباب سوري مستقل

شكل تقدم فصائل المعارضة المقاتلة في
س��هل الغاب بريف حماه "نقط��ة تحول في
س��ير المعارك في المنطقة" ،وفق ناشطين
ميدانيين متابعين لسير العمليات العسكرية
في المنطقة ،وذلك بعد س��يطرة المعارضة
عل��ى مجموعة م��ن الق��رى والمناطق التي
تعدُّ استراتيجية في ريف حماه.
وفي تصريح لـــ سوريتنا يقول أبو المجد
أحد الناش��طين الميدانيين في ريف حماه
"إن خسائر
الخاضع لس��يطرة المعارضةَّ :
كبيرة مُنيت بها قوات النظام في س��هل
الغ��اب ،الذي ب��ات الجزء األكب��ر منه يتبع
للث��وار ،والهج��وم األخي��ر عل��ى مواق��ع
النظ��ام أدى إل��ى لس��يطرة الكاملة على
منطقة الغاب األوسط".
بعد السيطرة على محطة زيزون الحرارية
ثم تقدُّم قوات المعارضة لتس��يطر على
عش��رات الق��رى ف��ي المنطق��ة المحيطة
ومنها قرية الزيادية ،والمشيك ،والزيارة،
وتل واسط ،والمنصورة ،وصوامع الحبوب،
وخربة الناق��وس ،وحاجز التنمية الريفية،
تمكنت المعارضة من السيطرة على قرية
فورو الصفصافة ،والبحصة ،وتل القرقور
االستراتيجي القريب من معسكر جورين.
أن الس��يطرة عل��ى ت��ل
وأك��د الناش��ط َّ
القرق��ور "كان��ت نقط��ة تحول في س��ير

المعارك على األرض ،حيث كانت تتمركز
في ِّ
التل عدة دبابات ورشاش��ات بأنواعها
المختلف��ة ،كم��ا كان ُّ
التل يق��وم بتأمين
ِّ
ل��كل تح��رُّكات ق��وَّات
الغط��اء الن��اريِّ
النظام باتجاه معظم جبهات سهل الغاب،
بسبب ارتفاعه و إشرافه على أغلب قرى
س��هل الغاب ،وريف جس��ر الشغور ،وهو
ُّ
خط الدفاع األول عن معسكر جورين".

مقطع "فيديو" يظهر فيه ش��قيق رئيس
النظام السوري ماهر األسد مرتديًا البذة
العس��كرية ومتجو ً
ال بين جن��ده ،وذكرت
أن ه��ذا المقطع
مص��ادر موالي��ة للنظام َّ
أخذ خالل جولة لألسد في جورين.

يتوقعناشطونأنتكونمعركةجورينهياألعنف
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أخبار وتقارير

اللرية ال�سورية:
�سالح �أم �سيادة ،وهل وجب
اال�ستبدال؟
حلب  -سامي ورد

أثارت دعوات اس��تبدال العملة السورية بالعملة التركية
في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة شمال سوريا
ج��د ً
ال واس��عاً بين النش��طاء ،وفي األوس��اط الش��عبية،
وتميزت آراء مؤيدي الفكرة ومعارضيها بتباين حادٍّ َ
حال
دون الوصول إلى نقاط التقاء مشتركة في هذا الشأن.
الداعون إلى اس��تبدال العملة والمؤيدون لطرحهم يرون
أن ه��ذا االس��تبدال "خط��وة مهمة على طريق إس��قاط
النظ��ام" ،عب��ر إضع��اف اقتص��اده وإيقاف ض��خِّ العملة
األجنبية لمناطق س��يطرته ،كما أنها ته��دف إلى حماية
مدخ��رات المواطنين م��ن الضياع عن طريق اس��تبدالها
بعملة أجنبية.
ِّ
أن مس��ألة
في المقاب��ل
يح��ذر المعارضون للفكرة من َّ
استبدال الليرة السورية بعملة أخرى ستؤدِّي إلى إلحاق
كبي��ر بالمواطنين محدودي الدَّخل ممن يقبضون
ضرر
ٍ
ٍ
رواتبهم بالليرة الس��ورية ،وهم ش��ريحة واسعة ،فض ً
ال
أن ه��ذه الخطوة "تمثل تخليًا عن الس��يادة الوطنية
عن َّ
ول��ن تؤثر في إس��قاط النظ��ام ،ألن النظ��ام يعتمد في
تأمي��ن موارده عل��ى حلفائه مثل إيران وروس��يا" ،وفق
معارضين لالستبدال.

العمل��ة الحالية ه��ي عملة النظام وليس��ت عمل��ة الدولة،
أن الدعوة الس��تبدال
وبس��قوطه س��وف تنهار» ،الفتًا إلى َّ
الليرة الس��ورية ه��ي بمثابة «خط��وة اس��تباقية لتخفيف
الضرَ ِر الذي س��يلحق بالناس بعد س��قوط النظام وانهيار
اقتصاده" ،داعياً إلى تصويب هذه المبادرة والمساعدة في
وضع ضوابط محددة لها "بد ًال من مهاجمتها».
بينما يرى هيثم عثمان مدير إحدى المنظمات اإلنسانية
العاملة في حلب أن استبدال العملة السورية الذي يهدف
إلى إس��قاط النظام هو «كمن يه��دم البيت فوق رؤوس
س��كانه إلخراج الجرذ منه» ،ويشكك في أن يكون قرارُ
االس��تبدال مرتك��زاً على دراس��ة علمي��ة منضبطة من
أن النَّاس يدَّخرون
قب��ل خبراء اقتصاديين ،مضيفًا إلى َّ
أمواله��م بالعم�لات األجنبية ،ويقتصر اس��تخدام الليرة
السورية على التداول اليومي فقط.

مربرات اقت�صادية

تش��ير دراس��ة لنقاب��ة االقتصاديي��ن األح��رار إلى عدة
آثار إيجابية متوقعة لالس��تبدال ،بينه��ا المحافظة على
األص��ول النقدي��ة من فق��دان قيمته��ا في ح��ال انهيار
النظ��ام ،ألن األوراق النقدي��ة الت��ي يطبعه��ا النظام ال
مقاب��ل لها من العمالت األجنبية أو الذهب ،كذلك يؤدِّي
االس��تبدال بحس��ب الدراس��ة إلى فكِّ االرتباط بالنظام
"الذي ربط مصير الشعب الس��وري والدولة ببقاء األسد
في الحك��م" ،إضافة إل��ى تجنب وقوع انهي��ار اقتصادي
كالذي حدث في العراق ،أو لبنان.

مواقف

وحول مبررات استبدال الليرة السورية يقول محمد جليالتي
«إن
عضو مكتب إدارة المش��اريع في مجل��س مدينة حلبَّ :

بعيد ًا عن قدرات
املواطن ال�شرائية
الإدارة الذاتية ترفع
�أ�سعار املحروقات
الحسكة  -عدنان حمكو
سوريتنا ( 16 )204آب 2015
أسبوعية تصدر عن شباب سوري مستقل
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أث��ار الق��رار األخي��ر ال��ذي أصدرت��ه اإلدارة الذاتية
الحاكم��ة للمناط��ق ذات األكثري��ة الكردي��ة ف��ي
محافظة الحسكة برفع أسعار المحروقات الكثيرَ من
ردود األفع��ال من قبل األهالي ،وأصحاب المش��اريع
المختلف��ة ،لما يترتب على ذلك م��ن أعبا َء وتكاليفَ
ماديةٍ تزيد من الضغوط التي يعيشها األهالي.

غالء عام

"بع��د أقل من يومي��ن على رفع أس��عار المحروقات
كرف��ع قيمة اللت��ر الواحد من م��ادة المازوت من 30
ليرة سورية إلى  45ليرة سورية للمستهلك ،لوحظ
ارتفاع أس��عار الم��واد األساس��ية بنس��بة تفوق ما
تقرَّر زيادته ،وعلى س��بيل المثال ال الحصر فسعر
كيلو الفروج ارتفع بمقدار  200ليرة ،باإلضافة إلى
الخب��ز والخضروات واأللبس��ة ...وق��س على ذلك"،
يقول منصور منصور من سكان الحسكة ،ويضيف
في تصريح لـــ سوريتنا" :منذ اللحظات األولى قرَّر
أصحاب المول��دات الكهربائية رفع قيمة "األمبيرات"
بحجة الزيادة الكبيرة التي لحقت بأس��عار المازوت،
حي��ث ج��اءت بنس��بة  50بالمئ��ة ،إضافة إل��ى أجور
النقل المرتبطة أصال بارتفاع ثمن الوقود".

ملاذا اللرية الرتكية؟
أن اختيار اللي��رة التركية كعملة بديلة
وتوضح الدراس��ة َّ
سببه أن تركيا هي الشريك التجاري األكبرُ في المناطق
المحرَّرة ،وهي البلدُ الوحيدُ لعبور البضائع المس��توردة
أن اختيار
إل��ى الش��مال الس��وري وبالعك��س ،وتضي��ف َّ
الليرة التركية يأتي بس��بب سهولة تأمين الفئات النقدية
المطلوبة ،وخاصة الصغيرة منها من أجل مالءمة القدرة
أن هذه الخطوة
الشرائية لليرة السورية ،وتؤكد الدراسة َّ
تح��رم النظام من الحص��ول على العم�لات األجنبية ألن
ِ
تبادل عالميٍّ ،بل محليٍّ.
عملة
ليست
التركية
الليرة
ٍ
ويقل��ل نش��طاء معارضون لالس��تبدال م��ن أهمية إعالن
اللجن��ة بدء ت��داول العملة التركية ،وي��رون أن الموظف أو
العامل الذي يقبض راتبه بالليرة التركية سيتوجه لصرفها
إلى الليرة السورية ليتمكن من اقتناء حاجياته من األسواق
التي ال تتداول سوى بالليرة السورية.

�إق��رار التداول :عق��دت اللجنة ال�سوري��ة لال�ستبدال امل�ؤقت
للعمل��ة يف املناط��ق اخلا�ضع��ة للمعار�ض��ة م�ؤمت��ر ًا �صحفي ًا يف
حل��ب الأح��د املا�ض��ي� ،أعلنت خالله ب��دء العم��ل با�ستبدال
اللرية ال�سورية بالرتكي��ة يف التعامالت اليومية من املجال�س،
والف�صائل الع�سكرية ،واملحاكم الق�ضائية يف ال�شمال ال�سوري.
و خ�لال الأ�سابي��ع املا�ضية عق��دت اللجنة ذاته��ا عدد ًا من
الن��دوات العلمي��ة وامل�ؤمت��رات ال�صحفي��ة يف مدين��ة حلب
عر�ضت خاللها مربرات ا�ستبدال العملة و�آلياتها.
وتت�ألف اللجن��ة ال�سورية ال�ستبدال عملة التداول من نقابة
االقت�صادي�ين الأحرار ،وممثلني ع��ن الف�صائل الع�سكرية،
وامل�ؤ�س�س��ات الثورية ،واملحكمة ال�شرعي��ة ،واملجل�س املحلي
ملدينة حلب.
وعر�ض��ت املحكم��ة ال�شرعية وبع���ض الف�صائ��ل الع�سكرية
َ
م�شاهد تظهر موظفني ،وع�سكريني ،وهم يقب�ضون رواتبهم
باللرية الرتكية ،وذلك تنفيذ ًا لقرار جلنة اال�ستبدال.

م�ساعدات دخلت دير الزور
املحا�صرة ومل تو َّزع حتى الآن

دير الزور
شهدت أسعار المواد االستهالكية ارتفاعًا بعد يومين
من رفع سعر المحر وقات

بأن من يقوم بإصدار مثل
العديد من المواطنين يرى َّ
هذه القرارات ،ال يستند إلى دراسة توفق بين متطلبات
الس��وق وحاجة المواطن وإمكاناته وقدرته الشرائية،
حي��ث وص��ف حس��ين .م  ،مواطن من الحس��كة ،هذا
الق��رارَ بأنه "خطوة نح��وَ زيادة الم��وارد المالية لدى
أن
اإلدارة الذاتي��ة على حس��اب األهالي" ،مش��يراً إلى َّ
أن
هناك زيادة في اإلنتاج بالنسبة للمحروقات ،خاصة َّ
جميع آبار النفط ُ
ذاتية الضخ ،وال تكلف المس��تثمرين
الكثي��ر ،ولع��ل هذا القرار "ج��اء لمواكب��ة الزيادة في
أسعار السوق العالمية بشكل عام".
س��ليمان سائق س��يارة أجرة يقول ":بشكل تلقائي
نقوم برفع تعرفة الركوب؛ فأصحاب الس��يارات هم
َ
وثمة
المتأثرون في المقام األوَّل من هكذا قرارات،
ٌ
إضافية تترتب علينا ،وفي بعض الحاالت
مصاريفُ
يرتبط رفعُ األجور بمزاجية الس��ائق الذي بات لديه
المبرِّرُ ،والحجة بوجه الزبائن".
ً
مجموعة من سائقي ومالكي
وتجدر اإلشارة إلى أن
س��يارات النقل العامة ،اعتصموا عقب إصدار القرار
برف��ع أس��عار المحروق��ات ،ف��ي مدينة القامش��لي
مطالبي��ن برف��ع تعرفة الرك��وب ،واس��تجابت لهم
دائر ُة الم��رور التابعة لإلدارة الذاتي��ة ملبية مطالب
المحتجين بزيادة تصل إلى  30بالمئة.

تق��وم الإدارة الذاتي��ة ب�إنتاج امل�شتق��ات النفطية التي ت�ستخرج م��ن حقول رميالن �شرقي مدين��ة القام�شلي ،بطرق
تقليدي��ة وبطاقة �إنتاجي��ة متو�سطة ،لكنها ت�ؤمن احتياجات املنطقة ب�شكل �شبه كام��ل من املازوت والبنزين ،وهي من
الأنواع الرديئة نتيجة زيادة ال�شوائب ،ونق�ص املواد التي ت�ضاف لها عادة يف الظروف الطبيعية.

تمك��ن اله�لال األحم��ر العرب��ي الس��وري ي��وم األربع��اء
2015/8/12م ،م��ن إدخال ش��حنة مس��اعدات إل��ى أحياء دير
ال��زور المحاصرة من قبل تنظيم الدول��ة "داعش" منذ مطلع
العام الجاري.
مصادر من داخل الهالل األحمر قالت" :إن الش��حنة عبارة عن
 2طن من المواد الغذائية س��يتم توزيعها على ش��كل س�لات
غذائية تتضمن الواحدة منها "تمر -فول -حمص -معكرونة-
زي��ت زيت��ون -خضره مش��كلة -ط��ون -زعتر" ،وتزن الس��لة
الواحدة  13,700كغ".
ً
ج�لال الحم��د الناطق باس��م حملة "مع��ا لفك الحص��ار عن دير
الزور" قال" :تمَّ تس��جيل دخول الش��حنة إلى دي��ر الزور ،ولكن
أن
ل��م يتم توزيعها عل��ى المدنيين حتى اآلن ،عل��ى الرغم من َّ
هذه الشحنة ال تكفي سوى  150عائلة فقط ،فيما تضم األحياء
المحاصرة  250ألفَ مدنيٍّ".
وقال الحمد« :إن مخاوفًا تس��ري بين المدنيين حاليًا من "قيام
ضب��اط األمن باالس��تيالء على تلك الش��حنة ،أو قس��م منها
وبيعها للتجار ،كما حدث في ش��حنة المس��اعدات األولى التي
دخلت إلى مناطق الحصار في شهر نيسان الماضي».
عج��ز األم��م المتح��دة
وتاب��ع الحم��د «نس��تغرب اس��تمرارَ
ِ
والمنظمات اإلغاثية الدولية من إيجاد آليات فعالة إلنقاذ حياة
المدنيي��ن المحاصرين ،وندعو جميع الهيئات الفاعلة إلى فتح
جس��ر جويٍّ لتأمين اس��تمرار دخول المس��اعدات ،واإلش��راف
ٍ
عل��ى توزيعه��ا ،إضافة إلى تس��هيل خروج المدنيي��ن ،وإزالة
جميع العراقيل التي يضعها النظام في هذا الشأن».
أحمد السالم أحد أهالي حي الجورة المحاصر استطاع الخروج
«إن نظام األس��د هو من يعرقل
من الحصار قبل أيام يقولَّ :
إدخال المساعدات إلى االحياء المحاصرة ،ويمنع َّ
كل المنظمات
من التدخل ،مما يضعه ش��ريكًا في تجوي��ع المدنيين ،ويثبت
أن النظ��ام قادر عل��ى إغ��راق األحياء
إدخ��ال ه��ذه الش��حنة َّ
المحاصرة بالمساعدات».

م�ستقبل حلب املائي رهينة احلفر الع�شوائي للآبار
أخبار وتقارير

حلب  -عثمان إدلبي
ف��ي ِّ
كل مرَّة تنقطع فيها المياه عن األحياء الخاضعة لس��يطرة النظ��ام في حلب يزداد عدد اآلبار في هذه
ً
األحياء ،وعند كل انقطاع يقف المحافظ وأعضاء مجلسه مكتوفي األيدي لعدة أيام ،ثم يصدرون أمرا بحفر
ٍ
آبار جديدة ،وحس��ب المهندس أحمد جمعة الموظف في المجل��س البلدي لمدينة حلب فإن محافظ حلب
"ق��د أعطى  56رخصة لحفر آبار منذ بداية ش��هر حزيران في ه��ذا العام حتى اليوم ،كما يفيد المصدر َّ
بأن
المجلس البلدي أيضاً قام بحفر  15بئراً خالل هذا العام في مناطق مختلفة من حلب.

حتذيرات من انخفا�ض املن�سوب
ه��ذه اآلب��ار التي أصبح��ت تحفر بع��ددٍ كبير وبش��كل
عش��وائي وتتعرض لس��حب جائر ،باتت تش��كل خطراً
كبيراً عل��ى الثروة المائية الجوفية ،وه��ذا ما أكده عددٌ
من الخبراء في المجال المائي ،والذين حذروا من "كارثة
حقيقية سوف تصيب حلب في حال استمر السحب الجائر
من المياه الجوفية".
كان من بي��ن الخبراء المهندس رأف��ت داالتي المختص
في عل��م "الهيدرو جيولوجي��ا" والم��وارد المائية ،والذي
قال" :في حال اس��تمرَّ حفرُ اآلبار بهذه الكثرة ،واستمر
الس��حب الجائ��ر منها ،فس��وف ينخفض عم��ق تموضع
البس��اط المائي ،وهذا االنخفاض له آثار س��لبية كثيرة،
وأن إنشاء آبار جديدة سوف
أن اآلبار س��وف تجفَّ ،
أهمها َّ
ً
أن
كما
القديمة،
اآلبار
أعماق
تفوق
ألعماق
ا
حفر
يتطلب
َّ
الس��حب الجائرَ من اآلبار المحفورة في مناطق س��كنية
سوف يؤدِّي إلى حركة أفقية للمياه داخل األرض يمكن
أن يؤثر على قواعد المباني ويؤدِّي إلى تصدعها".
ووصف المهندس حفر اآلبار في حلب بالعمل العشوائي
"إن حفر البئ��ر يتطلب عمليات
وغي��ر المدروس ،وق��الَّ :
س��بر وتحريات ليتم تحديدُ مكانه بشكل صحيح ،ولكي
ٍ
ال يؤث��ر على اآلبار الت��ي تحيط به ،وحتى نس��تطيع أن
أن من
نس��حب منه ما ًء نظيفاً ،ولكن م��ا رأيته في حلب َّ
يح��دد م��كان البئر ه��م الن��اس العاديون ،وف��ي أفضل
األحوال صاحب الحفارة".
غير مدروس،
حفر اآلبا ِر بشكل ِ
كما حذَّر المختصُّ من خطورة ِ

ون��وَّه إلى أنه من الممك��ن أن تختلط مياه المجاري مع المياه
الجوفية في حال لم يحدَّد مكان البئر بشكل صحيح.

�آثار وا�ضحة
ط��رأ نقصٌ كبير على مخ��زون المياه الجوفية في حلب
خالل الس��نتين الماضيتين ،وردَّ بع��ض االختصاصيين
هذا النقص إلى السحب الجائر من المياه الجوفية ،وذلك
حين أجرى المهندس أحمد جمعة دراس��ة علمية وأفادنا
بها ،والتي تقارن بين عمق منس��وب المياه الجوفية في
ع��ام 2011م ،وبين عمق منس��وب المي��اه الجوفية في
شهر حزيران من عام 2015م ،ويقول المهندس جمعة:
«أجرت مؤسسة مياه حلب عملية سبر وتحريات في عام
2011م لقياس منس��وب عمق المي��اه الجوفية في أحياء
وسط المدينة كالميدان ،والجابرية ،والسليمانية ،وكان
متوس��ط عمق المياه  26متراً ،أما في شهر حزيران من

يف كثري من الأحياء بات �إن�شاء البئر يحتاج
حلفر �أكرث من  100مرت.

هذه السنة فقد أصبحت المياه تظهر على عمق  52متراً
ف��ي نفس تل��ك المناطق بن��اء على معلوم��ات حصلتُ
إن منسوب المياه
عليها من بعض صاحبي الحفارات؛ أيَّ :
الجوفية انخفض بمقدار  26متراً بنسبة .»% 100
بدأت معالم المش��كلةِ التي حذر منه��ا المائيون تظهر؛ فعدد
من اآلبار المحفورة في بع��ض األحياء المرتفعة جفت ،وفي
كثي��ر م��ن األحياء بات إنش��ا ُء البئر يحتاج إل��ى حفر أكثر من
 100مت��ر ،وحت��ى مجل��س المحافظة ل��م يدرك بع��دُ حجم
المش��كلة ،ومازال يعتمد على حفر اآلب��ار ٍّ
كحل وحيدٍ ألزمة
المي��اه ،فالحص��ول على ترخيص لحفر بئر أمر س��هل يحتاج
فقط إلى عريضة موقعة من بعض أبناء الحي ،ولكن مجلس
المحافظ��ة ال يتكفل بأي��ة نفقة مادية ،بينما يتقاس��م أبناء
الحي كلفة الحفر والتمديد والمضخات.

حلول بديلة :دعا عد ٌد من املهند�سني واملخت�صني يف جمال املوارد املائية �إىل درا�سة بع�ض احللول التي توفر املياه ال�صاحلة
لل�شرب لأهايل حلب ،وال ت�ؤثر يف من�سوب الب�ساط املائي اجلويف ،كم�شروع معاجلة وتنقية مياه نهر «قويق» ،هذه الفكرة بد�أت
بدرا�ستها منظمة الهالل الأحمر ،وعلمت �سوريتنا من �أحد العاملني يف الهالل الأحمر � َّأن املنظمة در�ست امل�شروع من الناحية
الفنية ،والت�صميمية ،واالقت�صادية ،ولكن املنظمة حتاول الآن �أن تبحث عن متويل يغطي نفقات هذا امل�شروع ،كما يجري
املهند�س املدين فوزي �شنان درا�سة مل�شروع حفر �آبا ٍر ارتوازية يف مناطق �صخرية قرب حلب ودمج مياه هذه الآبار بال�شبكة
َّ
وحتدث لنا املهند�س فوزي عن فكرته قائ ًال« :فكرتي تعتمد على حفر عدة �آبار ارتوازية خارج املناطق ال�سكنية،
العامة،
وو�صلها بال�شبكة العامة للمياه ،والغاية منها ُّ
احلد من انخفا�ض من�سوب املياه اجلوفية داخل حلب وجعل هذ الآبار ح ًال م�ؤقت ًا
ملياه ال�شرب».
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مزارعو ريف
حماه ..ت�سويق
باجتاه ال�سوق
الأعلى �سعر ًا..
�سوق النظام
حماه  -إياد العمر

جتارب

أب��و عماد م��زارع في ريف حم��اة الخاضع

يجني الفالحون الثمار قبل أوانها أحياناً تداركاً للعمليات العسكرية

لس��يطرة المعارض��ة ،و ِرث أرض��ه الت��ي
هي مصدر رزق��ه الوحيد عن والده ،يجد
محصوله اليوم مهدداً بشكل يومي ،فهو
اليوم غي��رُ قادر على حماي��ة المحصول
من ت��ردِّي األوضاع الجوية ،بس��بب قلة
اإلمكاني��ات .يقول« :تعرَّضت لخس��ارات
كثي��رة حالي��اً ،ما جعلن��ي مضط��راً لبيع
المحصول في المناطق األكثر غال ًء ،حتى
أعوِّض عن خس��اراتي ،لذا ب��دأت البحث
ع��ن مناط��ق تخض��ع للنظ��ام يمكنن��ي
أن هناك
بيع محصول��ي فيها ،مع العل��م َّ
صعوب��ة في إدخ��ال المحص��ول ،إال أنني
تمكنت من التعام��ل مع أحد التجار الذين
يسوِّق المحصول لي في مناطق النظام،
وبالسعر الذي يناسبني».

معاذ أيض��ًا مزارع في ري��ف حماة يواجه
الكثي��ر م��ن الصعوب��ات ف��ي تس��ويق
وتصريف محصوله من الخيار والبندورة،
بعد مجموعة من المش��كالت التي تسبق
قضية التصريف ،وقد بين هذه األس��باب
بقول��ه« :هناك نق��ص كبير ف��ي المواد
الالزمة للزراعة سواء كانت من األسمدة،
أو األدوي��ة الزراعي��ة ،أو م��ادة الم��ازوت،
فض ً
ال الوضع األمني الذي يعيق عملي في
األراضي ،حيث أعمل في س��اعات متأخرة

م��ن الوق��ت مس��تغ ً
ال عدم وج��ود قصف
أو اس��تهداف م��ن النظام» ،ه��ذه األمور
جعلت المزارعَ معاذاً يبحث عن التسويق
األفض��ل للمحص��ول فاتجه إل��ى مناطق
«ألن األس��عار فيه��ا دوماً تكون
النظ��امَّ ،
أعل��ى من المناط��ق المحررة ..بالنس��بة
إل��ى الخِيار ف��ي المناطق المح��ررة يباع
بالجمل��ة بس��عر  50ليرة س��ورية للكيلو
غ��رام الواح��د ،أم��ا ف��ي مناط��ق النظام
فيصل السعر إلى  75ليرة سورية».

اتقاء لق�صف
يلج�أ �أغلب الفالحني يف ريف حماه �إىل جني حما�صيلهم يف وقت مبكر،
ً
الأرا�ضي� ،أو �أية م�شكالت �أخرى ،مما ي�ؤثر على وزن املح�صول و�سعره عند بيعه ،وهو �سبب
�إ�ضايف للجوئهم �إىل ال�سوق الأعلى �سعر ًا؛ �أي :يف �أ�سواق املناطق اخلا�ضعة ل�سيطرة النظام.

أسبوعية تصدر عن شباب سوري مستقل

ق��اد تده��ور الوض��ع األمن��ي واش��تدادُ
المع��ارك ف��ي الكثي��ر م��ن المناط��ق
الس��ورية الكثير من المزارعين إلى ترك
ُ
كوارث بأراضيهم
أعمالهم ،بع��د أن حلت
ومحاصيلهم ،وفق مزارع ٍمن ريف حماه،
أن م��ن بقي منه��م يمته��ن الزراعة،
إال َّ
وبات "يكافح من أجل االستمرار ،وحراثة
األرض ،وبيع المحصول" وفق المصدر.
«إن القص��ف الذي تتعرَّض له قرى ريف
َّ
حماه ،تس��بب في تده��ور الزراعة ،فمن
لم تدم��ر أرضه ،ب��ات اآلن ف��ي مواجهة
مش��كالت جديدة ،كارتفاع أج��ور األيدي
العامل��ة ،وصعوب��ة بي��ع المحص��ول،
أم��ام ه��روب الكثي��ر م��ن المدنيين من
المناطق التي تتعرض للقصف ،وتش��هد
مواجهات» .يقول الفالح.
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زواج ال�سوريات من رجال �أتراك..
بني التجارب والقانون الرتكي
سوريتنا برس
بعد مرور أكثر من أربع س��نوات على أوَّل موجة نزوح للسوريين إلى األراضي
التركية ،وتجاوز أعداد الس��وريين المس��جلين فيها  1.8ملي��ون الجئ ،بدأت
العالقات االجتماعية واالقتصادية بين الس��وريين واألت��راك َّ
تتجذر ،وازدادت
معها حاالت الزواج بينهم.
ع��ددٌ من هذه الحاالت أنش��ئت في اتجاه
طبيعي كتع��رف الطرفين على بعضهما،
ومشاعر متبادلة تكللت بارتباط رسمي،
فيم��ا دفعت األوض��اع المعيش��ية للعديد
من الس��ورين باتجاه تفضيل الزواج من
أن معظم
حام��ل الجنس��ية التركي��ة ،إال َّ
ح��االت ال��زواج الش��ائعة ه��ي م��ن رجل
مت��زوج مس��بقاً ،وه��و زواج ال يحظ��ى
بقبول اجتماعي في تركيا.
جمانة ( 29عامًا) الجئة ومقيمة في تركيا،
نزحت م��ن مدينة عين الع��رب "كوباني"
منذ عدة أش��هر ،وهي اليوم متزوجة من
تركي ،تتح��دث عن تجربتها" :وصلت إلى
هذه الب�لاد وحيدة ،بدأت البحث عن عمل
حتى أستطيعَ تدبر أموري ،تعرفت خالل
ذل��ك على أحد أصح��اب المحالت وعرض
ً
بداية ،فقد
علي الزواج مباش��رة ،ترددت
كان متزوج��ًا ،وه��ذا يعن��ي أني س��أكون
الزوج��ة الثانية ل��ه ،فكرت طوي� ً
لا ،لكن
بعد فشلي في إيجاد عمل ،لم أجد ح ً
ال إال
بقبول عرض ال��زواج ،تزوجنا بعقد زواج
عرفيٍّ وبحضور الش��هود ،أعطاني مهراً
قيمت��ه  3آالف ليرة تركية ،وأهداني جزءاً
من أرض زراعية يمتلكها".
تضي��ف جمان��ة" :ف��ي البداي��ة ل��م أكن
مرتاحة لما أفعل ،كانت لدي مخاوف كثير
من هذه الخطوة التي اعتبرها أصدقائي
مته��وِّرة ،ولك��ن أهل��ي كان��وا موافقين
عليه��ا؛ فه��و من أص��ول كردية ،لحس��ن
حظي أنه رجل جيد ومعاملته معي جيدة،
أعتق��د أن حياتي أفضل مم��ا كانت عليه

ر�أي �شرعي:
سوريتنا ( 16 )204آب 2015
أسبوعية تصدر عن شباب سوري مستقل
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ا�ستطلعت �سوريتنا ر�أي الباحث الإ�سالمي
ريا���ض درار عن املو�ضوع ف�أجاب «الزواج
ر�ضا وقبول مع الرتكي �أو غريه ،والزوج
هو من يتحم��ل امل�س�ؤولية القانونية عنه،
ال يوج��د مانع �شرعي ،م��ع �أين �أف�ضل �أن
يك��ون ال��زواج الثاين من �أج��ل التكافل
ِّ
وح��ل م�شاكل الأيتام بكفالة
االجتماعي،
الأمِّ م��ع �أوالدها عن طري��ق الزواج ،ال
للتمت��ع والرتفي��ه ،وت�ستطي��ع الزوج��ة
تعوي�ض حقوقها من خالل املهر َّ
املقدم� ،أو
عقد بيع مكفول �أو ما �شابه ذلك».
بدوره يقول الباح��ث الإ�سالمي الدكتور
حمم��د حب���ش لـ��ـ �سوريتن��ا« :الأت��راك
م�سلم��ون ،وحكمه��م يف ال�ش��رع كحك��م
يق��ر تعدد
�أي م�سل��م ،وك��ون القانون ال ُّ
الزوجات فهذا ال يغري من احلقيقة �شيئ ًا،
يق��رون َّ
ح��ق ويل الأمر
معظ��م الفقهاء ُّ
ُّ
بتقييد بع�ض املباح ،والتعدد من املباحات
التي يجوز لويل الأمر �أن مينعها».

خ�لال الحرب ،لك��ن لو لم تك��ن ظروفي
س��يئة لما أقدمت على هذا الزواج ،ورغم
أني ال أعاني من المش��اكل ،لكني أش��عر
أنن��ي تنازلت ع��ن اعتبار الس��ن ،وكوني
الزوج��ة الثاني��ة ربما س��يترتب على هذا
أشياء لم أعاني منها بعد".

جتربة �أخرى
تجرب��ة مختلف��ة ترويه��ا أم محم��د 36
عام��اً أرمل��ة م��ن ري��ف حل��ب« :تزوَّجت
من رجل تركي مس��نٍّ م��ن مدينة نيزب
بعق��د نظام��ي ف��ي المحكم��ة ،ولكن��ي
لس��ت س��عيدة بحيات��ي ،زوجت��ه األولى
الت��ي طلقها من أج��ل الزواج ب��ي ،بدأت
تضايقن��ي وتزعجن��ي ،فقررن��ا االنتقال
إلى قرية صغيرة ،ورغم ذلك لم أنجُ من
إزعاجاته��ا ،أعان��ي من رف��ض اجتماعي
كبير لي».
ٍ
ال يس��مح القانون الترك��ي للرجل الزواج
بأكث��ر من امرأة في نف��س الوقت ،ويلجأ
الرج��ال المتزوجون مس��بقًا إلى االكتفاء
بعق��د ق��ران ش��رعي ال يعت��رف في��ه
القان��ون ،م��ا يح��رم الزوج��ة الثانية من
جميع حقوقه��ا القانوني��ة ،ويترتب على
هذا مش��اكل قانوني��ة واجتماعي��ة تهدد
مس��تقبل ال��زواج ،أبرزها ع��دم قدرتهم
على تس��جيل أطفالهم ،مع هذا تنتش��ر
الدعوات المش��جعة من قبل رجال الدين
ل��زواج الس��وريات م��ن أت��راك وإن كانوا
متزوجين.
وتجهل معظم السوريات اللواتي يقدمن
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عل��ى خطوة ال��زواج م��ن ترك��ي متزوج
توجه القانون الترك��ي اتجاه هذا الزواج،
يوض��ح رئيس تجم��ع المحامي��ن األحرار
المحام��ي غ��زاون قرنف��ل لـ��ـ س��وريتنا
"يحظر القان��ون التركي تعدُّدَ الزوجات،
ويف��رض قان��ون العقوب��ات ف��ي مادته
 237عقوب��ة الحبس عل��ى كل من أجرى
زواجاً خارج إطار القانون التركي ،أو وفقًا
للمراسم الدينية فقط ،ويعاقب بالحبس
لم��دة  6أش��هر كل م��ن يجم��ع زوجتين،
وتش��مل العقوبة الزوج والزوجة الثانية،
إضاف��ة إل��ى عقوب��ة الحبس لـ  3أش��هر
لكل م��ن ينظم عقد زواج ديني س��رّاً أو
أن الم��ادَّة  143م��ن القانون
علن��ًا ،كم��ا َّ
المدن��ي الترك��ي ال تعترف بال��زواج الذي
ال يت��مُّ إبرامه وتوثيقه في مكتب الزواج
أن هذا الزواج ال
بالبلدية المختص��ة ،كما َّ
ينتج آثاره القانوني��ة ،فال حقوق للزوجة
الثانية بعقد خارج اإلطار القانوي التركي
وال ينسب األوالد لها".
ويضيف قرنفل "نح��ن كتجمع للمحامين
الس��وريين األح��رار توجهن��ا عب��ر ع��دة
وس��ائل إعالم وعبر سلس��لة من الندوات
والمحاض��رات القانوني��ة أال تق��دِم
الس��وريات ،وال يقبل��ن بال��زواج خ��ارج
اإلطار القانون��ي التركي؛ إذ لن ينتج عن
هذه المخالفات آث��ار قانونية تحفظ لهن
حقوقه��ن ،ول��ن يعت��رف عليه أم��ام أية
جه��ة ،حت��ى إنه لن يح��ق لها أن تنس��ب
األوالد له��ا ،فيم��ا يحق للزوج��ة التركية
األولى نسب أوالد الزوجة الثانية".

املادة  143من القانون املدين
الرتكي ال تعرتف بالزواج
الذي ال يتم �إبرامه وتوثيقه
يف مكتب الزواج بالبلدية
املخت�صة.

ويتاب��ع "ننصح أية س��ورية عرض عليه
الزواج أال تقبل اال بتوثيقه بشكل رسمي
وقانون��ي ف��ي مكات��ب ال��زواج بالبلدية
ووف��ق القوانين الش��رعية؛ فهو الش��يء
الوحيد الذي يحصن حقوقها".
بدوره��ا تق��ول الباحث��ة االجتماعية هند
ش��رابي «الموض��وع معقد ،ويه��دد حياة
الزوج��ة م��ن بدايته��ا وفي المس��تقبل،
وخصوص��اً أن الكثي��ر منه��ن صغي��رات
السن وال يمتلكن وثائق رسمية» .وتتابع
«التقي��ت بالعدي��د منهن ،ووج��دت أنهنَّ
يتظاه��رن في البداي��ة بالقبول والرضى
أن الداف��ع
بال��زواج ،ولكن��ي اكتش��فت َّ
األساس��ي لهذا القب��ول ال يتعدَّى الحاجة
المادي��ة والكب��ت األس��ري ،وغالبيتهن ال
أن القان��ون التركي يحرمهن من
يعرفن َّ
حقه��ن ف��ي مواليدهن إن كش��ف األمر،
لذل��ك يتوجب عل��ى المنظمات النس��ائية
والحقوقي��ة ،ووس��ائل اإلع�لام التنبي��هُ
الدائمُ من مخاطر ال��زواج الثاني إضافة
إلى تكثيف الحمالت التوعوية والقانونية
لتعريف النس��اء الس��وريات بأبع��اد هذه
الخطوة ،والتي تقول مصادر غير رسمية:
إنها أصبحت باآلالف».

ت�ص��ل ن�سبة الن�ساء ال�سوريات الالجئات يف تركيا ح��وايل  % 23,7من جمموع عدد الالجئني امل�سجلني لدى منظمة �إدارة الطوارئ والبالغ
مليون�� ًا و� 629ألف�� ًا ،وترتاوح �أعما ُر َّ
ه��ن داخل املخيمات وخارجها م��ا بني  59 - 18عام�� ًا ،وال َّ
يتعدى م�ستوى التعلي��م  % 64يف املرحلة
ً
ً
االبتدائية ،وت�صل ن�سبة من ال متلك َّ
منهن وظيفة �أو عمال معينا �إىل .% 87
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حقوق وحريات

�إياكم واللجوء �إىل �أ�سرتاليا بطرق
غري �شرعية
سوريتنا  -نعيم اليماني
ش��كلت أس��تراليا الدولة الق��ارة ،والتي يش��كل المهاجرون نس��بة  % 80من
س��كانها ،تاريخياً هدفاً للهجرة من لبنان ،وس��وريا عامَّة ،ومحافظة السويداء
خصوصاً؛ نظراً لس��هولة االندماج في مجتمعه��ا المتعدِّد ،ولحاجتها الدائمة
للسكان واليد العاملة ،حيث ُّ
تحتل المركزَ الثالث عشر في التقدم االقتصاديِّ،
والسادس عشر في تصنيف مؤشر التنافسي العالمي 2011–2010م للمنتدى
االقتص��ادي العالمي ،كما تتقدم ف��ي العديد من التصنيف��ات العالمية مثل:
التنمية البش��رية ،وجودة الحياة ،والرعاية الصحية ،والعمر المتوقع ،والتعليم
العام ،والحرية االقتصادية ،وحماية الحريات المدنية ،والحقوق السياسية ،كما
تعتبر األولى في معيار جودة المعيشة خارج أوروبا.
اتخذت الحكومة االسترالية إجراءات يمكن
وصفها بالمتش��دِّدة ،إذا لم نقل عدائية،
بوج��ه الالجئين عموماً والس��وريين على
وج��ه الخص��وص ،حي��ث قطع��ت األم��ل
ف��ي الوص��ول ع��ن طري��ق الهج��رة غير
الش��رعية الت��ي س��لكها آالف اإليرانيين
واألفغان تاريخيًا ،وقد صرَّح وزير الهجرة
ب��أن
األس��ترالي ''س��كوت موريس��ون''
َّ
استراليا ستمتنع عن تقديم حقِّ اللجوء،
أو اإلقام��ة الدائم��ة أليِّ ق��ادم ألراضيها
ٍ
طريق غير ش��رعيٍّ ،وأنها س��تعمل
عن
ٍ
على إرس��الهم إلى ''بابوا غينيا الجديدة''
و''ناورو'' في المحيط الهادئ واحتجازهم
في جزر ال تملك أدنى مقومات الحياة.
ه��ذا اإلج��راء ليس طارئًا على السياس��ة
األسترالية بحقِّ الالجئين؛ فهي مستمر ٌة
متبع منذ عشرة أعوام،
في تطبيق إجرا ٍء ٍ
وهو تقدي��م حوافزَ لطالب��ي اللجوء من
أجل الع��ودة إل��ى بالده��م ،وتصل هذه
الحواف��ز إل��ى نح��و عش��رة آالف دوالر
أس��ترالي تدف��ع لالجئي��ن م��ن أجل عدم

التق��دم بطلب��ات للج��وء ،والع��ودة إل��ى
أن عدد
بالدهم .وأض��اف الوزير المذكور َّ
الذين يقبلون الع��رض زاد ثالثة أضعاف
بمج��رد أن علموا أنهم ل��ن يحصلوا على
إقامة دائمة في أستراليا.
ال يبقى أم��ام الالجئ الس��وريِّ ،والحالة
هذه ،إال انتظارُ برنام��جَ إعادة التوطين
الذي ترعاه المفوضية الس��امية لش��ؤون
الالجئي��ن ،ش��ريطة أن يك��ون مس��ج ً
ال
كالجئ ف��ي المفوضية ومقيم��ًا في دول
أن عدد الذين اس��تقبلتهم
الجوار ،علم��ًا َّ
َّ
يتخط الخمس��ة آالفِ الجئ
أس��تراليا لم
منذ بداية الثورة في سوريا.
تمنح أس��تراليا الالج��ئ ،إضافة إلى كون
اللغة اإلنكليزية هي اللغة شبه الرسمية
في البالد ،والتي يملك عدداً من الالجئين
أبجدياته��ا ،بينم��ا يتقنه��ا البعض اآلخر،
َ
فرص��ة تقديم طل��ب اللجوء عب��ر البريد
اإللكتروني لمكتب الهجرة في أس��تراليا،
ويج��ب أن يتضمن الطلب قص��ة الالجئ
الفلس��طيني  -الس��وريِّ ،أو السوري وما

ً
إضافة إلى
مرَّ به م��ن أحداث في بل��ده،
صورةٍ عن جواز السفر ،واألوراق الثبوتية
المتوف��رة ،وص��و ِر المؤه�لات العلمي��ة،
وش��هادات الخبرة إن وجدت ،وقد صرَّحت
الخارجية األسترالية بقبول طلبات اللجوء
إل��ى الب�لاد للس��وريين المتضرِّرين من
األحداث الجارية في س��وريا ،س��واء ممن
هم داخل س��وريا ،أو للسوريين الالجئين
دول أخرى وأيضاً لم��ن لديه مخاطر
ف��ي ٍ
من العودة إلى سوريا .وكذلك المواطنون
في فلس��طين ،وتت��راوح الم��دة الفعلية
لقبول طلبات اللجوء إلى أس��تراليا من 6
أشهر إلى  9أشهر من بداية تقديم ملفِّ
اللجوء إلى ممثلين الهجرة في أستراليا.
وف��ي ح��ال الموافق��ة على الطل��ب يتمُّ
تقدي��م برام��ج اندم��اج ف��ي المجتم��ع
األس��ترالي لجمي��ع األف��راد الالجئين إلى
األراضي األس��ترالية ،إضاف��ة إلى برامجَ
تعليميةٍ وترفيهيةٍ ،وليس هذا فحس��ب
ب��ل هن��اك خدم��ات الرعاي��ة الصحي��ة،
وتوفير المس��كن المالئم ،وتقدِّم إعانة

العفو الدولية� :أدلة دامغة على ارتكاب جرائم
حرب يف الغوطة

جرائم حرب

كفاح للحياة

إن أكثر من  200شخص قضوا بسبب
قال التقريرَّ :
عدم الحصول على الرعاية الطبية
جرّاء
الجوع ،أو
ِ
الكافي��ة في الغوط��ة الش��رقية بي��ن  21أكتوبر/
تش��رين األول 2012م و 31يناي��ر /كان��ون الثاني

التحرك الدويل
حاجة �إىل
ُّ

أن القراري��ن الصادرين عن مجلس
يج��د التقري��ر َّ
األم��ن الدولي قب��ل أكثر من س��نة ل��م يفلحا في
تخفيف معاناة المدنيين ،يقول بومدوحة" :مجلس
األمن الدولي َّ
ظل متفرجاً بينما يتواصل االستهزاء
علناً بالقرارات ،وتزداد األزمة س��وءاً بمرور الوقت،
على الرَّغم من التعهدات باتخاذ مزيد من الخطوات
لضم��ان تنفيذ القرارين .وق��د أصبحت الحاجة إلى
اتخاذ الخطوات الالزمة ال تحتمل االنتظار".

قال معاون وزي��ر النقل في حكومة النظام عمار كمال الدين في
«إن  % 15فق��ط من إجمالي
تصري��ح إلح��دى الصحف اللبناني��ةَّ :
وإن ثالثة خطوط
الخط��وط الحديدية جاهزة للعمل في س��ورياَّ ،
م��ن أص��ل  13خطاً الت��زال صالح��ة للعمل م��ن الناحي��ة الفنية
واألمنية ،ويقدر طولها بـ  259كم ،من أصل  1712م هو الطول
اإلجمالي للسكك الحديدية السورية».
وكان��ت وزارة النق��ل قدرت ف��ي وقت س��ابق ،القيم��ة اإلجمالية
ألضرار المؤسس��ة العام��ة للخطوط الحديدية بنح��و  8,52مليار
ليرة س��ورية ،ف��ي الوقت الذي ش��كك فيه اقتصادي��ون بواقعية
األرق��ام الصادرة ع��ن حكومة النظام ،في ض��وء صعوبة وصول
خبراء محايدين للكثير من مناطق سوريا ،التي تمتد فيها السكك
الحديدية ومحطات القطارات.
أن عدد مستخدمي القطارات
فيما تش��ير أرقام حكومية سابقة إلى َّ
في س��وريا خالل الع��ام 2010م بلغ نح��و  5,3ملي��ون راكب ،وفيما
تراجع خالل 2013م إلى  154ألف مواطن ،إي بنسبة مقدارها .% 95
القطارات في س��وريا لم تكن وس��يلة نقل فق��ط ،إنما هي جز ٌء
راس��خٌ من ثقافة السوريين وعاداتهم الس��ياحية ،التي فقدوها
األعوام الماضية مع غياب إمكانية التنقل إال لغرض النزوح.
أن أولى السكك الحديدية في سوريا قد مُدَّت من دمشق
ويذكر َّ
لبل��دة مزيريب جنوبي س��وريا ع��ام 1893م ،وبط��ول  103كم،
ويعتب��ر ُّ
خط حديد حل��ب – إس��طنبول ،والمكمل لقطار الش��رق
الس��ريع ال��ذي كان يصل إلى مدينة باريس ،م��ن أهم القطارات
في تاريخ س��وريا؛ فقد كان يس��تخدم ألغراض مدنية وعسكرية
لنقل متطوعي ما يعرف بـ "الس��فر بلك" للقتال إلى جانب الدولة
العثماني��ة خالل الحرب العالمية األول��ى ،إضافة إلى قطار الحجاز
المؤس��س في عام 1900م ،والذي كان يحمل الحجاج من دمشق
للمدينة المنورة برحلة تستغرق  5أيام.

أسبوعية تصدر عن شباب سوري مستقل

وثق��ت المنظمة في تقريرها م��ا ال يقل عن  60غارة
جوية بين "يناير" و "يونيو" من العام الحالي ،أسفرت
"إن العديد من
عن مقتل حوالي  500مدن��ي ،وقالتَّ :
األماكن العام��ة التي تعج بالمدنيين تم اس��تهدافها،
كسوق مزدحمة ،ومدرسة ،ومسجد ،في وقت الصلة".
أن تحليل صور األقمار الصناعية
التقرير أشار إلى َّ
أثب��ت اس��تهداف المناط��ق الس��كنية كالهجم��ات
الجوية التي نفذت بين  28ديسمبر  /كانون الثاني
و 10فبراير /ش��باط ،والتي أظهرت دمارَ عددٍ من
المباني السكنية في جوار مسجد طه في دوما.

 % 85من ال�سكك احلديدية
يف �سوريا ّ
معطلة

سوريتنا ( 16 )204آب 2015

أصدرت منظمة العفو الدولية في الــ  12من شهر
آب الج��اري تقريراً خاصًا بجرائم الحرب وانتهاكات
حق��وق االنس��ان ف��ي الغوط��ة الش��رقية بعنوان
"تُرك��وا للموت تح��ت الحصار" .ويكش��ف التقرير
ِ
َّ
حرب يرتكبها
جرائ��م
على
دامغةٍ
ة
أدل
وج��ود
عن
ٍ
النظام ضدَّ أهالي الغوطة ،ويس��لط الضوء على
الص��رَاع األليم ألكثر م��ن  163ألفَ إنس��انٍ من
أج��ل البقاء في ِّ
ظل الحصار ،كم��ا يفضح التقرير
االنته��اكات الت��ي يرتكبه��ا من وصفه��م التقرير
بالجماعات المسلحة في المنطقة.

2015م ،وفقاً للجمعية الطبية األمريكية السورية.
وقال س��عيد بومدوحة ،القائم بأعمال مدير برنامج
الش��رق األوسط وش��مال أفريقيا في منظمة العفو
الدولية" :تستخدم القوات الحكومية التجويعَ كسالح
إن
ف��ي الحرب في انتهاك
ص��ارخ للقان��ون الدوليَّ .
ٍ
حجب المواد الغذائية واإلمدادات األساس��ية الالزمة
للبقاء على قيد الحياة قسو ٌة بالغة ترقى إلى مرتبة
العقاب الجماعي للسكان المدنيين".
أن الجماعات المسلحة غير التابعةِ
ويكشف التقرير َّ
للدولة ،وخاصة "جيش اإلس�لام" ،مذنبة بمجموعة
واحتجاز
من التجاوزات ،بما فيه��ا عمليات اختطاف،
ٍ
تعس��فيٍّ ،وقصفٍ عش��وائيٍّ .ويعد اس��تخدامهم
غير الدقيقة ،مثل مدافع الهاون وصواريخ
لألسلحة ِ
غراد ف��ي المناط��ق المأهولة بالس��كان يصل إلى
مس��توى جرائم ح��رب .وهن��اك إفادات من س��كان
أن لدى مقاتلي "جيش اإلس�لام" وأسرهم
محليين َّ
وف��ر ًة م��ن الم��واد الغذائي��ة ،ف��ي حي��ن يضط��رُّ
مبالغ فيها بشكل كبير.
أسعار
المدنيون إلى دفع
ٍ
ٍ

بطال��ة لألف��راد الالجئين إل��ى حين توفر
فرصة عمل ،وتوفر ،أيضاً ،برامج لدراسة
اللغة اإلنجليزية مجاناً.
أمَّ��ا فيما يخص الحصول على الجنس��ية
األس��ترالية ،ووفق��اً لقان��ون الجنس��ية
المع��دل ع��ام 2015م ،فيج��ب أن تتوفر
ف��ي طال��ب الحص��ول عل��ى الجنس��ية
األس��تراليّة ،لكي يكون الشخص مؤه ً
ال
لتقديم طلب لنيل الجنس��ية األسترالية،
ُ
الشروط اآلتية« :أن يكون بالغًا من العمر
 18عامًا أو أكبر حين تقديمه الطلب ،وأن
تكون لديه إقامة دائمة لمدة سنتين وقت
تقديم الطلب بعد أن كانت خمس سنوات
ف��ي القان��ون القدي��م ،وأن تك��ون لديه
معلومات أساس��ية في اللغ��ة اإلنكليزية
وقت اتخ��اذ قرار بالطلب من قبل الوزير،
وإلم��ام ومعرف��ة كافي��ة بالمس��ؤوليات
واالمتي��ازات المترتبة من نيل الجنس��ية
وقت اتخ��اذ قرار بالطلب من قبل الوزير،
وأن يكون حسن السلوك والسيرة».
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اجليل الثالث من حقوق الإن�سان
حقوق وحريات

سوريتنا  -فارس حسان
يمكن تصنيف الحقوق إلى ثالث فئات:
اجليل الأول حلقوق الإن�سان :هو الجيل المرتبط بالحريات،
ويش��مل الحق في الحياة والحرية واألم��ن ،وعدم التعرض
للتعذي��ب ،والتح��رُّرَ م��ن العبودية ،إضافة إلى المش��اركة
السياسية ،وحرية الرأي والتعبير والتفكير والضمير والدين،
وحرية االش��تراك في الجمعيات والتجمع ،وهي حقوق ترجع
بس��ندها القانوني إلى إعالن حقوق اإلنسان والمواطن في
فرنسا عقب الثورة الفرنس��ية ،ووثيقة مؤتمر «فيالدلفيا»
المؤسس��ة الحقًا ف��ي الوالي��ات المتحدة األمريكي��ة ككيان
قانونيٍّ وسياس��يٍّ ،ولحق��وق الجيل األول س��ندٌ تاريخيٌّ
وقانون��يٌّ في قوانين الش��عوب والكتب الس��ماوية بدرجات
وتس��ميات مختلفة ،وقد تمَّ اعتماد هذه الحقوق واالعتراف
بها عالميًا ،وإعطاؤها صيغة رسمية ألوَّل مرةٍ في القانون
الدول��ي من خ�لال الم��واد  3إل��ى  21في اإلع�لان العالمي
لحق��وق اإلنس��ان ف��ي 1948م ،والحق��اً في العه��د الدولي
الخاصِّ بالحقوق المدنية والسياسية في 1966م.

منظمات المجتمع المدني في سوريا

تب َّنى ثورة
تأس��س مش��روع ''تب��نَّ ث��ورة'' ف��ي خري��ف عام
2011م م��ن قبل ناش��طين وناش��طات س��وريين
وألمان في ضوء القمع الوحش��ي المس��تمر للثورة
السورية السلمية ضد نظام األسد.
يتمت��ع فريق ه��ذا المش��روع بالخبرة ف��ي المجال
السياس��ي لدى المنظمات غير الحكومية ومنظمات
ً
إضافة
المجتم��ع المدني ،كما ضمَّ بي��ن أعضائه،
الرئيس ،شبكة واسعة من المتطوِّعين
إلى الكادر
ِ
وثيق م��ع األعضاء المؤسس��ين
بارتب��اطٍ
تعم��ل
ٍ
على تنفيذ مش��اريعها في دعم الحراك الس��لمي،
والس��عي نح��و التح��ول الديمقراطي في س��وريا،
وذلك عبر أربعة محاورَ:

الدعم املايل:

سوريتنا ( 16 )204آب 2015
أسبوعية تصدر عن شباب سوري مستقل
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األلمان المهتمين بالوضع السوري على نقل صورة
النش��اطات الثورية والمدنية التي تنفذ في سوريا
تحت ِّ
ظل أس��وأ الظروف وإيصال صوت الناشطين
والناش��طات إلى اإلع�لام األلماني ،وتنف��ذ نداءات
تضامن دائمة ح��ول مختلف األح��داث والتطوُّرات
الحاصلة على امتداد األرض السورية.

تق��وم المجموع��ات المدنية في معظ��م المناطق
بال��دور الرئيس��ي في تنظي��م األنش��طة الثورية
والمدني��ة الس��اعية إل��ى نش��ر الفك��ر المدن��ي
والالعنف��ي ،ودع��م التوج��ه الديمقراط��ي ف��ي
ً
إضاف��ة إلى
المجتم��ع ،وتلع��ب ه��ذه المجموعات،
دورها هذا ،دوراً هامًا ف��ي إدارة وتنظيم الخدمات
العام��ة عوضًا ع��ن النظام ،وهي تق��وم بذلك في
معظم الحاالت بش��كل تطوعيٍّ ،أو شبه تطوعيٍّ،
ً
مادية كبي��رةً ،وه��ذه المجموعات
وتتحم��ل أعب��ا ًء
بحاجة دائمة إلى تمويل لتغطية جانب من نفقاتها
م��ن حيث تأمي��نُ المال ال�لازم للمحامي��ن للدفاع
عن الموقوفين ،أو لدفع بدل الس��كن ،أو مصاريف
التنق��ل للناش��طين والناش��طات المتخفي��ن ،أو
لتأمين مستلزمات الالفتات والمنشورات والكتيبات
التوعوية.

يه��دف «تبنَّ ث��ورة» أيضاً ،إل��ى بناء آلي��ة لتبادل
للخب��رات بي��ن المجموع��ات المدني��ة ف��ي ألماني��ا
ونظيراته��ا الس��ورية م��ن أج��ل تقوية األنش��طة
الس��لمية ضدَّ النظام م��ن ناحية ،وم��ن أجل بناء
وتفعيل دور المجتمع المدني في سوريا عبر توفير
المعلومات حول التجارب الس��ابقة في دول أخرى،
أو حول أساليب عمل المجموعات النقابية ،ووسائل
اإلض��راب المؤث��رة ،أو كيفية إجراء حم�لات دولية
للتضامن مع المعتقلين على سبيل المثال.

التكاتف:

تدخل مدين ال ع�سكري:

على الرغم من التغطية اإلعالمية المكثفة للثورة
الس��ورية ،فإن��ه ،وعلى عكس الح��ال خالل حروب
البلق��ان مث ً
ال ،ال توجد في ألماني��ا روابط قوية مع
س��ورية ،والهدف م��ن نموذج التبن��ي هنا هو خلق
وسيلة تقارب تكون أساسًا لتعاون مستدام ،ويقوم
فريق «تبنَّ ث��ورة» وعبرَ فريق م��ن المتطوعين

تبادل اخلربات:

يعدُّ هذا المش��روع ،إلى جانب المس��اعدة العملية
الت��ي يقدِّمه��ا ،أح��د الجه��ود الرامية إل��ى تعزيز
التضام��ن الدول��ي مدني��ًا ،فالمش��روع يه��دف إلى
خلق صيغة للتدخل ،بصف��ة مجتمع مدني لتقوية
عمل الناشطين ،والناشطات السياسيين السلميين
وتخفيف احتماالت التصعيد العسكري قدر اإلمكان.

هذه الصفحة بالتعاون مع كلنا مواطنون  -إعداد المحامي فارس حسّان

اجلي��ل الث��اين حلق��وق الإن�س��ان« :الحق��وق االقتصادي��ة
واالجتماعي��ة» ،والذي يش��مل حقَّ الحص��ول على عمل،
وحقَّ الحصول على الرعاية الصحية والسكن ،والضمانِ
االجتماعيِّ ،وإعان��اتِ العاطلين .وقد تمَّ تضمين حقوق
الجيل الثاني ،أيضاً ،في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس��ان
ف��ي المواد  22إلى  ،27وفي العهد الدولي ،أيضاً ،الخاصِّ
بالحقوق االقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية.
إن هذا الصنفَ من الحقوق يتميز عن س��ابقاته بأنه ُّ
أقل
َّ
تف��رُّداً؛ أي :إنه يفرض عل��ى الحكومات واج��بَ احترامه
وتحقيقه ،من خالل العمل على تهيئة الفرَص والموا ِردِ،
ليحص��ل المواطن على حقوقه في الس��كن مث� ً
لا ،وهذه
الحقوق ترجع في س��ندها القانوني إلى تشريعاتِ الدول
بع��د الح��رب العالمي��ة الثاني��ة ،والت��ي بدأت م��ن خطاب
الرئي��س األمريك��ي «فرانكلي��ن روزفلت» ال��ذي تضمن
اقتراحاً لوثيقة ثانية للحقوق أثناء خطبة حالة االتحاد عام
1944م ،وص��و ً
ال إلى الميث��اق االجتماعي األوروبي األكثر
تعبيراً عن هذا النوع من الحقوق.
اجليل الثالث حلقوق الإن�س��ان« :الحقوق البيئية والثقافية
والتنموية» :يتخطى هذا التصنيف مجردَ الحقوق المدنية
واالجتماعية ،ويعدُّ أكثرَ أش��كال الحق��وق تطوُّراً ،وهي
الضام��ن لحق��وق األجي��ال المقبلة على مختل��ف الصعد،
ما يش��كل تقدُّمًا ملحوظًا في فلس��فة الح��قِّ والقانون،
الحصر ،الحقَّ في التنمية
ويش��مل ،على س��بيل المثال ال
ِ
االجتماعي��ة ،واالقتصادي��ة ،والح��قَّ ف��ي بيئ��ة صحي��ة
َ
والمش��اركة ف��ي التراث الثقافي،
وفي الموارد الطبيعية،
والث��روات الباطنية ،والحقَّ في الث��روة الموجودة في قاع
البح��ار ،والحقَّ في اإلغاثة عند الك��وارث الكبرى ،والحقَّ
ً
إضافة إلى الحق في االس��تدامة ،واإلنصاف
في التضامن،
بي��ن األجيال ،ويرجع الس��ند القانونيُّ للجي��ل الثالث من
الحقوق ،أو الحقوق الخضراء ،كما بات يطلق عليها الحقاً،
إلى إعالن «ستوكهولم» للبيئة في 1972م ،والصادر عن
مؤتم��ر األمم المتح��دة المعني بالبيئة البش��رية ،وإعالن
«ريودي جانيرو» بشأن البيئة والتنمية عام 1992م ،حتى
إن بع��ض الدول كـ��ـ «فنلن��دا» و»نيوزلندا» و»الس��ويد»
َّ
ضمنت دساتيرها نصوصًا تحمي هذه الحقوق وتعزِّزها.
وتتخ��ذ فئة الجي��ل الثالث من الحق��وق بع��داً دولي ًا؛ فهي
تس��عى ف��ي هدفه��ا األس��مى إلى ضم��ان حقِّ اإلنس��ان
في التط��وُّر َ
بغية تقلي��ل الفجوة بين األغني��اء والفقراء
ضمن البل��د الواحد ،وكذلك بين البل��دان الصناعية وتلك
ً
نتيجة لتطور
التي تس��عى إلى التطور ،ه��ذه الحقوق أتت
المجتمع اإلنس��اني بالتزامن مع تط��وُّر حقوقه ومطالبه،
فاالجته��اد القانونيُّ من أجل تطوير الحقِّ الجديد ،كحقِّ
اإلنس��ان في البيئة النظيفة مث ً
ال ،انطلق من تطوير حقِّ
اإلنس��ان ف��ي الصح��ة والملكي��ة ،ألن هذا الح��ق مرتبط
ارتباطًا قويًا مع الحقِّ في بيئة خالية من التلوث.
م��كان لتطبي��ق الجي��ل الثالث من
ف��ي عالمن��ا العربي ال
َ
الحق��وق في ِّ
ظ��ل غياب الحق��وق األساس��ية ،لكتن ال بدَّ
م��ن تكريس ثقاف��ة تلك الحقوق ل��دى المواطن العربي،
والمطالبة بها واعتبارها من حقوقه األساس��ية ،وأساس��ًا
أن من ش��أن
للحري��ة والعدال��ة والس�لام ،والتأكي��د على َّ
َ
إتاحة فرص تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة.
احترامها

حارة ال ّنور ()2
�أم نغم

في منتصف الحارة سكن أبو نغم العراقيُّ الشيعيُّ مع
زوجتيه :ذك��رى ابنةِ عمه وزوجته األول��ى ،ثم طليقته
التي بقيت تس��كن ف��ي ذات المنزل ،ومها الفلس��طينية
الصفدي��ة ،ل��م نك��ن كصبي��ة نالح��ظ الزوجتي��ن ،بل
البنتي��ن ،نغ��م ورش��ا ،صاحبتي الش��عر الطوي��ل الذي
ي��كاد يص��ل إلى األرض ،ل��م تكن ذكرى ،وه��ي أمهما،
تقبل أن يقصا ش��عرهما أب��داً ،فتركتاه ينس��دل ويأخذ
َ
الجميلة
أن الفتاة
عقولن��ا الصغيرة التي لم تكن تفه��م َّ
ليست ش��عراً طوي ً
ال فقط ،س��كنتنا الدهشة طوال أيام
المراهق��ة األول��ى وهن يلعبنَ «الريش��ة» ف��ي الحارة
الق��ذرة والمليئة بالحفر ،يلعب��ن ،ويركضن ،ويضحكن،
ثم تنادي واحدة منهما إحدى الوالدتين:
 مامي مها....مامي ذكرى تطل واحدة منهن :أي مامي مامي صار العشاف��ي الحارة الت��ي كان الجميع ينادي أمه بها ب��ـ ''أمي يما
يام��ا'' ،كان غريبًا علين��ا ذلك اللفظ ''مام��ي'' ،فاجتمعنا
ضمني��ًا عل��ى أن عائلة أبي نغ��م من ''األكاب��ر'' ،أضافت
ح��ركات أم نغم التي كانت الس��افرة الوحي��دة في الحارة
تقريبًا ،مزيداً من التأكد بالنسبة لنا إلى أن هربت العائلة
في ليلة واحدة من الحارة وانقطعت أخبارها تمامًا.
ش��خصية تجمع َّ
ٌ
المواهب
كل
أبو نغم هو هش��ام زكي،
ِ
التي خلقها اهلل في اإلنسان ،مع ِّ
كل الرَّذائل التي وضعت
في��ه ،هو ابن عائل��ة بغدادية تتكوَّن م��ن  34أخًا وأختًا،
أبوه مزواجٌ ،وله أربعُ زوجات اقتسمن البيت ذاتَه ،ورغم
هذا وصل هشام إلى الجامعة ودرس الفنون الجميلة في
جامع��ة بغداد قبل أن يتطوَّع ف��ي المخابرات في خطوة
قلم��ا يقدم عليه��ا الرس��امون ،لك��ن بغداد الس��بعينات
أجبرته على سلك الطريق األقوى في داخلها.
فرَّ هش��ام مع زوجتيه وبناته من بغداد باتجاه دمش��ق،
ُّ
وت��دل اللوح��ة الموقعة باس��مه الكامل لحافظ االس��د،
والت��ي طالما رفع��ت على بن��اء محافظة دمش��ق ،على
صالت��ه الجدي��دة بالمخابرات الس��ورية ،كذلك س��يارته
«المرسيدس» التي لم تدخل مثلها الحارة حتى المرحلة
ُ
رجال الحارة مثل
التي س��كن فيها النَّوَرُ مساكن برزة،
اللحام أبي محي الدين ،كانوا يهمس��ون لبعضهم خوفًا
ِ
حين يمرُّ أبو نغم من الحارة:
 أبو محي الدين'' :مدوبل هاد'' مع المخابرات الس��وريةوالعراقية
 أبو محمد'' :بشغل نسوانو'' حبيبي...لم يكن ما يقوله أبو محمد الفلس��طيني مجافيًا للصواب؛
فق��د كان أبو نغ��م يخرج في س��هرات ليلية في دمش��قَ
الثمانين��ات نحو فن��ادق البالد الفخم��ة مصطحباً معه مها
وذكرى حتى س��اعات متأخرة من اللي��ل ،لم يكن أحدٌ في

سوريتنا  -عمار محمد

أن في
حين غ��ادر يزن دمش��ق ،كان يعل��م َّ
طريق��ة أكثر م��ن جيش يريد رأس��ه ،ليس
أولها النظ��ام وليس آخرها تنظي��م الدولة،
خافَ م��ن النصرة بالقدر ذات��ه الذي ترعبه
فيه قصص الجبهة الشامية ،حكي له كثيراً
عن أحرار الش��ام ،وجيش االس�لام وكتائب
الح��ق واله��دى ،فتخل��ص م��ن كل ش��ي ٍء
يعتن بش��عره كما
عل��ى هاتف��ه النقال ولم ِ
يفع��ل ش��ابٌّ في أوَّل العش��رين ع��ادة في
العاصمة الس��ورية ،لكنه ل��م يكن يعرف أن
أكبر مش��اكله والتي ال يستطيع تجنبها هي
الجيش التركي على الحدود.

ف��ي خرب��ة الج��وز بري��ف إدل��ب كان الوقت
بع��د منتصف اللي��ل ،يجلس العش��رات من
الس��وريين والفلس��طينيين العراقيي��ن
الراغبي��ن ف��ي الوص��ول إل��ى األراض��ي
التركية ،ي��زن وصل تلك الليل��ة فيما كانت
عائ�لات كثيرة قد وصلت من��ذ أيام إلى تلك
النقطة الحدودية ،ش��عر بأن الخوف والحذر
يس��يطران على الجميع هنا ،لكنه اس��تجمع
ش��اب عش��رينيٍُّّ ،
وكل ما
ش��جاعة واندفاعَ
ٍ
يري��ده أن يص��ل إلى ألمانيا ،وأك��د للمهرِّب
أن��ه مس��تعدٌّ لتجاوز الحدود كأوَّل ش��خص
م��ن الموجودي��ن عل��ه يفتح له��م الطريق،

األساس��يَّ لبناء المنازل ،التقدم كان حال منزل أمِّ نغم
التي يجاوره��ا تماماً الطابق الثاني من منزل أبي محمد
الفلس��طيني الذي ترك الطاب��ق الثاني من المنزل البنه
محمدٍ الذي كان يدعى أبا العزِّ ،عمليًا تلتقي الش��رفتان
ٌّ
كل إل��ى جوار الثاني��ة وليس مقابلها ،أب��و نغم كان قد
غطى ش��رفته المتقدِّمة بجدران من القصب المش��بك
الذي راج في دمش��ق أواس��ط الثمانينات ،ظلت ش��رفته
طوي ً
ال على هذه الحال ،لها نافذتان ترفعان في تصميم
مش��وَّه للنواف��ذ الش��امية القديمة ،خل��ف القصب أتمَّ
البناء على الش��رفة التي كان لها ناف��ذ ٌة ثالثة من الجهة
اليمنى؛ أي :تمامًا حيث تبداً شرفة أبي العزِّ.
في عام  90اش��ترى أب��و العز القصب المش��بك وغطى
واجهة ش��رفته بش��كل تام ،ولم يترك أيَّ��ة نافذة فيها،
بعد أيام فتح ش��باكاً صغيراً على اليس��ار ،يقابل ش��باك
أمِّ نغ��م وال يفصله عنه إال ُّ
أقل من متر من الهواء ،بعد
أس��بوع وص��ل النافذتين بوصالت من القصب أش��به ما
تكون بـ��ـ ''دهليز'' بينهما  ،جُنت أم محمد التي تس��كن
في المنزل األرضي المقابل للش��رفتين ،وهي شابة في
العش��رينات من معضمية الش��ام ،قالت ألمِّ مروان التي
تسكن تحت الشرفتين المتحدَتين:
 يتستروا شوي ،شو هاد ،عيب واهلل عيب! لك ما عاد حدا استحى أم محمد ،شو بدك بالحكي!. ول��ي ولي عل��ى المناظر اللي عمش��وفها ولي ،بطفيالضو عندي وأتفرَّج من الشباك ،ولي!....
عب��ر ''الدهليز'' القصبي ،كانت أمُّ نغم تحش��ر نفس��ها
وتص��ل إلى أبي العز ف��ي أوَّل الليل ،تقضي الليلة عنده
وتع��ودُ فجراً ،أمُّ محمدٍ التي طالما كان زوجها مس��افراً
وهو س��ائق في ش��ركة نقل حكومية ،ظلت تتابع ألكثر
تنق َ
م��ن عام م��ن النافذة وفي الظ�لامُّ ،
��ل أمِّ نغم بين
الش��رفتين ،حت��ى الي��وم ال��ذي أزي��ل في��ه الدهليز ،ثم
الشبك من شرفة أبي العزِّ ،وانتهت العالقة بين العراقية
مروان
والفلس��طيني ،لك��نَّ أمَّ محمد كانت تص��ف ألمِّ
َ
َّ
كل يوم ما يحدث بجملة مختصرة جداً ''فلم بال زلم''.

فرح المه��رب الذي كان قد
التجربةِ ،
وليك��ن ِ
قب��ض منه حت��ى تلك اللحظ��ة أكثر من 25
الف ليرة سورية.
الطري��ق جبل��ي ،نهب��ط ،ثم تس��تقيم ،ثم
تصعد التلة حيث األمان ،عشرات األمتار من
الركض في األرض الزراعية التي تكش��فها
اإلض��اءة عل��ى أعم��دة عالي��ة ،وتحرس��ها
س��يارات الجيش التركي ،ويسكنها الظالم،
تدفقت تلك الحماس��ة في عروق يزن وقرر
االنطالق من تهليالت ودعاء الحاضرين.
ركض ،ثم رك��ض ،اقتادته قدماه نحو ما ال
يعل��م وكان يس��ابق األرض ،تهزمه خطوة،
ويه��زم ه��و أخ��رى ،كان س��ريعاً بم��ا يليق
بعمره حتى جاء منتصراً ال يعرف الهزيمة إال
ن��ادراً ،انهال الرص��اص وصعب عليه تحديد
الجهة ،الطين في األرض جعله يش��عر بأنه
ُ
أثق��ل مما كان قبل لحظ��ات ،رئتاه تقتربان
م��ن االنفجار ،وقلب��ه ما عاد ل��ه أي ضابط،
ضرب��ات تتس��ابق وتحبطه ب��دل أن تحفزه،
أن أمس��كه جن��ديٌّ ترك��يٌّ ظه��ر من
إل��ى ْ
الفراغ ،وأوقعه أرضًا.
تلقى يزن عشرات الضربات واللكمات ،ازرقَّ
بعضٌ من جس��ده واحمرَّ آخرُ ،ونزفَ ٌ
ثالث،

ع��اد حيث التجم��عُ الكبي��ر ،وحي��ث المهرِّب
طري��ق جديد
ال ي��زال يطل��ب المال إليج��اد
ٍ
للجميع ،نسا ًء وأطفا ًال ورجا ًال ،فقراء وأغنياء،
مدللين وهاربي��ن ولصوصًا ،وعس��كراً ملوا
الحرب ،وصغاراً لم يعرفوا إال الحرْبَ كحياة.
المهرِّب قصي��رٌ جدّاً ،وماهرٌ ج��داً ،وليس
محط َ
َّ
أية ثقة ،لكن عليك هناك في "التيل"
وعند الح��دود أن تثقَ به ،وس��تفعل ،هكذا
فعل الجميع فدفعوا حتى القرش األخير مما
ُ
يصول ويجول،
كانوا يحملون ،فيما المهرب
ويتح��دَّث عب��ر هاتف��ه النق��ال َّ
كل بضعةِ
دقائقَ ،ث��م يعود لينقل خب��راً عن الطريق
للمنتظري��ن ،بع��دَ س��اعاتٍ ق��ال المه��رِّب
بثقةٍ" :لق��د تمَّ االتفاق ،الجن��ديُّ التركيُّ
يريد مبلغ��اً من المال وبعض الم��اء الباردِ،
وس��يعبر الجميع" .هاج الحاض��رون وفق ما
يس��مح به الزمان والم��كان ،ثم وافقوا على
دفع المزيد.
َ
عند الفجر ،دخل الجميع إلى تركيا ،منهم من
بق��ي فيها ،ومنهم من رح��ل عنها في رحلة
تهريب أخرى نح��و أوروبا ،واحد ٌة فقط قتلت
برص��اص ح��رس الح��دود التركي ،وس��بعة
ِ
جرحوا ،وعاد خمسة إلى الحرب بعد اشتياق.
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أن َّ
توقفت رئتاه عن اس��تيعاب ما يحتاج من هواء ،شعرَ َّ
كل خلية من جسده
كان��ت تخزن الهواء لث��وانٍ قبل أن تطرحه من جديد بع��د أن أحرقته ،وجهُ
المال لعب��ور الحدود ،وهو ال يزال يرى
المه��رِّب ال يزال يطالبه بالمزيد من ِ
وجه المجند التركي الذي ضربه بشيء يشبه "الكرباج" ،ثم أعاده إلى سوريا،
ُّم نحوَ تركيا.
يزَن لم يعد قادراً اآلن ال على العودة إلى سوريا وال على التقد ِ

عمل للفنانة :ريم يسوف
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الحارة يمتلك دلي ً
ال على ذلك إال أسعدُ محمود ،وهو عراقي
ثانٍ يس��كن الحارة ،كان رسامًا ،وش��يعيًا ،وبغداديًا أيضاً،
ويكره أبو نغم وال يلقي الس�لام عليه ،لكنه حدث عرفان
الصحفي الفلسطيني في سهرة عائلية عن هشام:
 سلم الكثيرُ من شباب بغدادَ للموت ،ثم هرَبَ بعد أنطلب رأسه ،هو حقيرٌ وال يمثل العراق أبداً...
أن حصل على هجرة نحو كندا،
أسعد بقي رساماً مغموراً إلى ْ
وترك الحارة َّ
عرفان.
وكل من فيها ولم يودِّع حتى صديقه
َ
ل��م تش��اهد الح��ارة أبا نغ��م إال رج� ً
لا وس��يمًا قوي��ًا يركب
ٍ
«المرسيدس» مع بناتٍ وزوجاتٍ جميالت ،حتى عام 1988م،
في ذل��ك الصيف وصل المنتخ��ب العراقي بك��رة القدم إلى
دمشق ليلعب مباراة مع نظيرة السوري في ملعب العباسيين
بدمش��ق ،كان��ت الح��ارة تش��اهد المب��اراة عب��ر التلفزيون
الس��وري ،حين رحب المقدم عدن��ان بوظو في بداية المبارة
بالمنتخب العراق��ي وبالمعلق القادم من تلفزيون بغداد كي
ينق��ل المبارة على اله��واء ،قال بوظو نرح��ب بالزميل وائل
زكي من تلفزيون العراق ،رد وائل السالم.
س��مع أبو نغم األس��م ثم الصوت وتأكد من أن وائل هو
تس��ع
ش��قيقه الذي لم يش��اهدة منذ غ��ادر بغدادَ قبل
ِ
مس��رعاً نحوَ ملعب العباس��يين
س��نوات ،ركب س��يارته
ِ
الذي ال يبعد عن مساكن برزة إال عشرَ دقائق في سيارة
خاصة ،كانت الس��اعة عندها ال تتج��اوز الثامنة ،لم يعد
حتى منتصف الليل.
دخل هش��ام الح��ارة مترنحاً وس��يراً على األق��دام ،كان
يص��رخ باس��م وائ��ل ويبك��ي ،اس��تيقظت الح��ارة التي
ل��م تكن قد نامت بع��د على الجَ َلبة ،وق��ف أبو نغم في
منتصف الحارة ،وتحت منزله ،وسرَدَ ما حصل معه:
 ضربوني يا ذكرى ،ما ش��فت وائل يا ذكرى ،وائل خويايا ذكرى....
كان األمن الس��وري ق��د أغلق الملعب في تم��ام الثامنة
َ
دخول أيِّ شخص ،حاول أبو نغم أن يدخل ،وعندما
ومنع
منع��وه اعترض حتى أغضبهم ،فاعت��دوا عليه بالضرب
المبرِّح لس��اعات ،لم يكن وائ��ل الذي يعلق على المبارة
أن هشاماً في سورية
ضمن البعثة العراقية ،وكان يعلم َّ
أص� ً
يلتق
لا ،وغادر دمش��ق مباش��رة بع��د المباراة ول��م ِ
الشقيقان أبداً.
عندما قرَّر هش��ام أن يطلق ذك��رى كان ذلك بناء على
طلبها ،مع هذا اتفق��ا على أن تظل هي في ذات المنزل
الذي ستس��كنه ضرَّتها الفلس��طينية الشقراء مها ،ولم
تع��رف الحارة يومًا أي خالف بين الثالثة ،أمُّ نغم ذكرى،
كان��ت لعوباً وجميلة لم تص��ل إلى األربعين بعد ،عرفت
الكثير من الرج��ال الذين إما كانوا يأتون إليها ،أو تذهب
ه��ي إليهم ،ظلت تلك ش��كوكًا صبيانية حتى عرفت ُّ
كل
الحارة أن عالقة موتورة نش��أت بي��ن أم نغم وأبي العزِّ
الفلسطينيِّ الشاب الذي كان بعمر  29عامًا.
بي��وت الح��ارة متالصق��ة تمام��اً ،يتق��دم بعضه��ا على
بعض ببضع��ةِ أمتار وفقاً لما يمتلكه م��ن بنى المنزل
من واس��طة ف��ي البلدي��ة ،تبيح له أن يخال��ف المخطط
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الساعة السادس��ة صباحًا.
جالسٌ عل��ى عازليُّ .
الكل
ني��ام ،من��ذ قلي��ل حلق��ت
ذقن��ي واس��تمتعت برائحة
الصاب��ون ،ث��م غس��لت
وجه��ي .الصم��ت مطبقٌ،
وصداح العصافير أسمعه،
وأتمتع بصحو في رأس��ي،
ٌ
معق��ول ف��ي
وبتماس��ك
ق��واي ،ورغبة في الجلوس
وتأم��ل األيام ،والزمن ال��ذي مضى ،والعم��ر الذي هوى،
والس��جن ال��ذي يس��تمر ،والج��دران التي تضي��ق ،وهمُّ
السياسة ،ودورة السلطان ..أرحل مع هذا العيد إلى أهلي،
وه��م يقضون عي��داً وراء عيد بدون��ي ،تحرقهم اللوعة،
واالنتظار .وها هو عيد آخر يضاف إلى أكثر من عشرين،
وهم أيتام .لقد ابيض ش��عري ،وهوت س��نوات العمر بال
حساب ،كأنها لم تكن ،وهدني الجوى والشوق ،وبرَّح بي
حب اللقاء ،وحب احتض��ان األم واألوالد ،والجلوس معهم
حول المائدة .نضحك ونتحدث بإفاضة وزقزقة.
أيه��ا العي��د أت��راك تحمل لنا خب��راً ما نكحل ب��ه العيون،
ونش��رح به ه��ذا القلب ال��ذي عاله الصدأ ،وم�لأه القيح.
لق��د ن��أى عنا كل فرح ،وه��وى علين��ا كل ثقيل ،وحطت
عل��ى صدرنا صخور االس��تبداد .نريد وطناً ح��راً وعزيزاً
ويريدونه ذلي ً
ال مفتتًا .أيها العيد! ال أريد إثقالك .أخاف أن
تغادرني ،فأنت الباقي لنا من مالحة كانت .فلماذا نفرّط
بها ،ونجازف بمحياها الوضيء؟
ه��ذا الع��ام أص��م ب�لا س��مع ،وال إحس��اس .أكث��ر كتابه
وصحفيي��ه ومحاميه وقضات��ه ال يزبّون عن بيضة الحق
والقان��ون ،وهم يرون كيف تداس الحقوق ..وكيف تتخم
الس��جون ،ويم��وت اآلدمي��ون بالجل��د والتعذي��ب .وهكذا
يسقط الوطن بسبب سقوط حماة حقه ،فيسقط اإلنسان
كذلك ،ونستمر في السجن لنكون وقوداً لألجيال القادمة،
فكل المؤش��رات تش��ير إلى نفاذ وقود جيلن��ا في صحراء
الج��دال والنقاش .لقد مضت تطلعاتنا ،ودفنت ،وس��كتت
دقات قلوبها .جيلنا كان جيل الخيبة ،لم تكن هناك سعة،
ولو في الخيال تتسع ألحالمنا ،لقد عشنا – بال فخر – على
أل��وان متداخلة له��ذه األحالم ،ومن كثرة م��ا حلمنا ،ومن
كث��رة ما ن��أى عنا الواقع وقعنا على رؤوس��نا ،ولم نحصد
سوى السجن واألسى واآلهات .هل غرر بنا الزمن؟ ويا ما
غرر بالكثيرين ..نحن جيل الخيبة والشعارات واألحالم.
اس��تمعت إلى خطبة العيد ف��ي الجامع األموي صباح هذا
الي��وم ،ففوجئ��ت بالمديح غير الطبيع��ي للحاكم القاتل
بحيث ش��عرت أن الدين نفس��ه يدنس ويداس باألقدام..
هذا الش��يخ أال يخجل من دينه ،من عمامته من ذقنه من
لباس��ه الذي يغش الناس ب��ه ..كان الدين ال يزال إلعالء
كلمة اإلنس��ان ،ولم يكن إلعالء كلم��ة الحاكم فكيف إذا
كان ه��ذا الحاك��م طاغياً .غاش��مًا .اس��تبداديًا .أين كلمة
الحق عند سلطان جائر؟.
الصرع��ة الثاني��ة الت��ي أحزنتني ه��ي مس��يرات اللجان
الش��عبية في ليبيا – وهي واهلل ليس��ت شعبية – محتجة
على دعوات القذافي الوحدوية ..إنها اللجان المخابراتية.
فهذا القذافي الذي يحكم منذ  23عامًا باس��م الثورة .بال
قانون وال حقوق ،وال تداول س��لطة .إن مس��يرات اللجان
الش��عبية هذه لو كانت ش��عبية كانت تطال��ب بانتخابات
حرة واإلفراج عن المعتلقين السياسيين.
إن هؤالء الحكام – القذافي واألس��د – سوف يخلدون في
الس��لطة ف��إذا ماتوا حكموا م��ن قبورهم وأش��اروا على
أوالدهم الورثة بما يشاؤون.
لماذا اإلنس��ان أحمق ومغرور إلى ه��ذه الدرجة؟ فالنبوات
والفلس��فات ،والفكر واألدب ،كلها أكدت على أن اإلنس��ان
يجب أن يكون متواضعاً ،فهو يموت فجأة ،ويطمر في حفرة
وأنه ال ينفعه س��وى الذكر الحسن ،وهذا الذكر يتمثل في
الزهد بالمال ،وعدم االنتفاخ بالسلطة ،فاإلنسان العظيم
هو الذي يبقى إنسانًا أمام السلطة أو الجاه أو المال.
لقد خرج حكامنا من جلودهم ،واعتبروا السلطة أداة قهر
لإلنس��ان ليزداد ذ ً
ال ،ال لتعزيزه ولذا يهرب المواطن الحر
مهاجراً ،وإما تفتح له السجون أبوابها.

"هولري" ..مطعم الذقاين يف عامودا
القامشلي  -جوان تتر
"أريد أن أبقى هنا ،أن أعمل لكي ّ
أتمكن من تربية ابنتي ومساعدتها على التعلم" ،تقول أمّ آية النّازحة
من مدينة الالذقية إلى عامودا ،وهي تعدّ الطاوالت في مطعمها الصّغير الذي اس��تأجرته منذ قدومها
إلى المدينة اس��تعداداً الستقبال زبائنها الذين اعتادوا على وجهها البشوش ،البشاشة التي اختفت عن
كل الوجوه بعد أربع سنواتٍ من ّ
ّ
الذل والقهر.

من الغرب �إىل ال�شرق

تس��رد أمّ آية ذات الــ " "35عامًا لــ س��وريتنا« :قدمت مع زوجي الكرديّ إلى القامش��لي في مطلع العام 2012م،
"إل أنّن��ي قدمت إلى هنا هربًا من أهلي أو ً
ّ
ككل النازحي��ن الذي��ن قدموا من مناطقنا بحثاً عن مأوًى ،" ،وتتابع اّ
ال
ً
خاصّة أنني هربت
ألنّ��ي تزوّجت من غير طائفتي ،وهذا األمر لدى بعض العوائل في الس��احل يعتب��ر جريمة،
ً
مصادفة ذات يوم في س��وق المدينة ،اس��تقرّينا في مدينة القامش��لي ولكن
مع زوجي الذي كنت أحبّه والتقيته
دخل لنا ،قرّر زوجي حينها أن يسافر إلى خارج سوريا بمفرده حتّى يؤمن لنفسه فرصة عمل
بسبب عدم وجود ٍ
عمل مناس��ب
على
يعثر
أن
يحاول
وهو
عام،
من
أكثر
اآلن
ذهابه
على
مضى
ولكنه
طلبن��ا،
وم��ن ثمّ يرس��ل في
ٍ
في إقليم "كردس��تان" العراق لكن دونما جدوى ،التقيت بأحد أق��ارب زوجي ليخبرني عن مدينة عامودا الصغيرة
ً
ً
متوجّس��ة من هذا
بداية كنتّ
وإمكاني��ة منح��ي مطعماً صغيراً أعم��ل به مؤقّتًا ريثما يرس��ل زوجي في طلبي،
إزعاج من المجتمع وإمكانيّة أن أستطيع االستمرار
بأن المرأة تعمل دونما
العمل؛ فأنا من بيئة ساحليّة معروفة ّ
ٍ
بأن عامودا ال تختلف عن الساحل بشيء أيضاً ،هنا افتتحت
في مثل هكذا عمل في مجتمع مغلق ،اّإل أنّني فوجئت ّ
مطعم أسميته "هولير" حيث يقيم زوجي حاليًّا».

�أنام حيث �أعمل :

إزعاج من أح��د ،أو حتّى من
تبتس��م أم آيةث��م تتاب��ع« :مضى عل��ى افتتاح مطعمي وق��تٌ طويل ،أعمل دونم��ا
ٍ
الس��لطات المس��ؤولة عن إدارة الشؤون ،حياتي طبيعيّة ،وعملي مستقرّ نوعاً ما لوال موجة الغالء الفاحشة التي
تسيطر على الحالة العامّة وتمنع الناس من ارتياد المطاعم مثلما كان عليه الوضع فيما مضى ،وعند السؤال عن
ً
غرفة صغيرة لي والبنتي الصغيرة آية البالغة من العمر
م��كان إقامته��ا تجيب أمّ آية" :أنام حيث أعمل ،خصّصت
عش��ر س��نوات ،أنام في الغرفة الصغيرة مع ابنتي التي تتع ّلم اآلن اللغة الكرديّة مع أصدقائها في المدرسة ،وال
تشعر بأي اختالفٍ يذكر».

نازحون و�أعمال:

تزايد أعداد النازحين إلى مدن محافظة الحس��كة من مختلف المحافظات الس��وريّة ،وساهم هؤالء النّازحون في
غريبة أو صعبة على ّ
ً
سكان المدينة األصلييّن ،مساهمين بذلك في تحريك االقتصاد
اجتراح أعمال جديدةٍ كانت
الرّاكد في كل مدن المحافظة بس��بب الغالء ،وموجات الهجرة التي تعصف بها ،س��ترى في مدينة القامشلي أكثر
ّ
محال تجاريّة لنازحين قدموا من مدينة حلب مقدّمين بذلك
م��ن مطعم أصحابه من النّازحين م��ن دير الزور أو
ٍ
تنوّعًا في األعمال الموجودة في مدن محافظة الحس��كة ،يقول س��مير أحمد ،وهو مرش��د اجتماعي لــ س��وريتنا:
ً
ً
صحيّة ،وس��ليمة تس��اهم
اجتماعيّة
«إن اندم��اج النازحي��ن في المناط��ق الجديدة التي قدموا إليها تعدّ ظاهر ًة
ّ
أن ّ
كل مدينةٍ في س��وريا تختلف جغرافيتها عن األخرى،
ف��ي تنوّع المجتم��ع والثقافات المختلفة ،فمن المعروف ّ
وبالتالي تختلف طرق التفكير والعمل ،ومساهمة هذا األمر مهمّة جدّاً في تحقيق مبدأ السلم األهلي والتعايش
نواح».
المشترك من عدّة ٍ

نوال ال�صويف� ،أو مالك كاتانيا
علي سفر
هل من مهاجر ال يعرف نوال الصوفي؟ ربما يحتاج الكثيرون في بقاع
متعددة من العالم إلى التزود ببعض المعارف عن هذه الش��خصية،
لكن أغلب المهاجرين الذين اختاروا إيطاليا للعبور إلى بلدان اللجوء
ال ب��دَّ أنهم م��رُّوا أمام عيني نوال التي يطل��ق الصحفي "IASON
 "ATHANASIADISعليها لقب "مالك كاتانياTHE ANGEL OF ،
 "CATANIAوه��و يصنع عنها فيلم "بورتريه" ،ليوصل لــ "الميديا"
الغربي��ة بعضاً مما تفعله هذه المرأة التي رهنت حياتها اليومية من
أجل المحافظة عل��ى حياة الالجئين الذي تتوه بهم الس��بل ،وخدَع
المهربين ،وهم يعبرون البحر المتوس��ط من الس��واحل التونس��ية
والليبية باتجاه الساحل اإليطالي في جزيرة صقلية.

يق��ام حالي��اً في "أي��ام غالي��ري" ف��ي بيروت،
مع��رض بعن��وان "الضوء كش��كل" ،ويس��تمر
حتى  28آب/أغسطس .يضمُّ المعرض أعما ً
ال
ل��كل م��ن الس��وريَين منذر كم نق��ش ،وثائر
هالل ،واإليران��ي فرزاد كوهان .ويعمل هؤالء
جميعهم على تصوير العمليات المتجددة التي
تتراف��ق مع التغيرات والتب��دالت الحاصلة التي
تواجهه��م أثناء إنتاجهم الفن��ي .ويقدّم منذر
أعم��ا ً
ال فنية من منحوتات و"باس��تيل" ولوحات
مبتكراً أعما ً
ال أثيرية تشير إلى أفكار أسطورية
ووجودي��ة ف��ي الوقت نفس��ه .تظهر فيها ثنائية البعد .هو عالم أس��طوري بطلته ش��خصية
مبتكرة ذات شعر أحمر ،ممتلئة الشكل ،فيها مالمح حسية من الشخصيات األلوهية المنتمية
إلى الفن القديم.
أما أعمال ثائر هالل فتتضمن الكثير من التنوعات الضوئية ،ولكن مع تطبيقات لونية كثيفة
عدّة مضافة إليها وسائط مختلفة كأوراق األشجار مث ً
ال .وقد استوحى لوحاته من زرع البذور،
حي��ث تتوزع النباتات ضمن صفوف متس��اوية .ثائ��ر هالل أحدُ الفناني��ن البارزين في الفنِّ
الس��وريِّ المعاصر .وتأتي أعماله ذاتُ الوس��ائط المتعددة في طليعة أعمال التجريد العربي
المعاصر في منطقة الشرق األوسط .يرسم مستوحياً من بيئته مباشرة ،آخذاً بعين االعتبار
الجوانب النفس��ية والمادية ،ومستكش��فًا "الديناميكية" المكانية البتكار تشكيل جديد مبنيٍّ
على التراوح الناجم عن حركة المجتمع وثقافته.
أما فرزاد كوهان فيستخدم تراكيبَ يصوِّر من خاللها الوقائع الملموسة ،عبرَ ابتكار طبقات
لونية تحاكي المش��اعر والتجارب اإلنس��انية ،والمس��احات الجس��دية والنفس��ية .تستكشف
منحوتات��ه ولوحات��ه مفاهيمَ متعددة ،مث��ل الحبِّ ،والهج��رة ،والهوية ،وغالبًا ما يس��تخدم
َ
الوس��ائط المتع��ددة واألغراض المتاحة .يس��تلهم من تاريخه الش��خصي وم��ا أحاط به من
ظروف.

حاجو ير�سم "رئي�س من دون �سبب قلة �أدب"

ال�سمان تكتب عن املر�أة وحتديات الواقع

ص��در عن منش��ورات غ��ادة الس��مان ،بيروت،
2015م رواي��ة "يا دمش��ق وداعا  -فسيفس��اء
التم��رُّد" ،لألديب��ة الس��ورية غ��ادة الس��مان.
بطل��ة الرِّواية ه��ي زين الخي��ال ،وهي امرأة
دمش��قية متم��رِّدة ال تنف��ك تق��اوم محاوالت
اس��تالب أنوثتها وش��خصيتها ،تجاه��د للدفاع
ع��ن حقوقها ،تصم��د في مقاومته��ا ونضالها
ضدَّ الس��لطة الذكورية الت��ي تحاول إرضاخها
بمختلف الس��بل ،وتصرُّ على إكمال مشوارها
في الحياة واألدب بقوة ،ويقين ،وإيمان ،وعناد.
كما ترسم السمان في الرواية وجوهًا متعدِّدة
للرَّجل ،تتخلل تلك الوجوهَ عدَّ ُة عوالمَ ،منها :عالمُ األدب ،والصحافة ،والسياسة ،والتجارة،
والمخابرات ،واألعمال ،والحرف.
ً
مفارقة مرير ًة تتمثل في النظرة العدائية من قبل جميع من يحيطون ببطلتها
تُظهر السمان
واقعية عن انطباعات وآراء من يختلفون معها ،ويجدون أنها تش��كل خطراً
ٌ
زين ،وهي صورة
على مركزياتهم وقواقعهم بتمرُّدها وسعيها لنيل حريتها.
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افتت��ح ف��ي مكتبة "صفح��ات" بمدينة إس��تانبول
التركية ،معرضاً لرسام الكاريكاتير السوري سعد
حاجو ،بعنوان "رئيس من دون سبب قلة أدب".
وف��ي لقاء مع رادي��و "روزنة" ،ق��ال الفنان حاجو:
"إنه اختار االسم من إحدى رسوماته التي تتحدَّث
ع��ن فترة معينة من الوضع الس��وري مرَّت خالل
الخمس س��نوات الماضية ،وهي تتناول التمس��ك
بالسلطة« ،عادة مدرب كرة القدم أن يستقيل في
حال خسر فريقه ،ما بالك حين تحدث ثورة وتفقد
الس��يطرة على ثالثة أرباع األرض ،لكنَّ أصحاب
الس��لطة استمروا في التمس��ك بالحكم» ،مشيراً
إل��ى النظام الس��وري ،وتابع «ه��ذه المنظومة ال
تقبل النقد وال االعتراف بالخطأ».
وع��ن مواكب��ة ف��نِّ "الكاريكاتير" للثورة الس��ورية ،بي��ن حاجو أنه كانت هن��اك صعوبة في
البداي��ة لدى فنان��ي "الكاريكاتير" في مواكب��ة األحداث ،خاصة في الس��نة األولى ،حيث كان
الحراك الشعبي سباقًا في التعبير والسخرية ،ولكن بعد فترة استطاع الرسامون ،وعلى وجه
الخصوص الرسامون الشباب ،إيجادَ األسلوب الخاصِّ بهم.

أسبوعية تصدر عن شباب سوري مستقل

ِّ
ل��كل من أراد
كان��ت ومازال��ت الوصاي��ا على ش��بكات التواص��ل االجتماعي
هذا الطريق للجوء إلى أوربا تش��تمل على أرقام خفر الس��واحل في المياه
اإلقليمي��ة التي تمرُّ بها مراكبُ الالجئي��ن ،وباإلضافة إلى هذه األرقام كان
رقم نوال الصوفي الشخصي ،الزمًا وضروريًا؛ ففي أيِّ وقت يمكن لالجئين
أن يطلبوا مس��اعدتها ،وهم متأكدون بأنها ستجيبهم ،وستقدِّم لهم َّ
كل ما
َ
عالقة نوال مع البحر ،هي البداية األصلح،
فإن
يمك��ن لها أن تقدِّمه ،ولهذا َّ
للدخ��ول ف��ي عوالمها ،وهي تفتتح مس��احتها بالتذكير بأس��ماء أش��خاص
مرُّوا في حياتها ولم تس��تطع أن تنساهمّ ،
مذكرة بوجود  23ألف مهاجر لم
َ
ألمواج المتوسط.
فريسة
كانوا
الوصول إلى هذه الضفة ،ألنهم
يستطيعوا
ِ
تج��ول كامي��را « »Iason Athanasiadisبرفق��ة نوال الصوف��ي داخل مراكز
اس��تقبال الالجئي��ن ،لترصد تفاصيل مهم��ة في وقائع اإلج��راءات التي يجب
أن يم��رَّ فيه��ا هؤالء ك��ي يتمكنوا م��ن العب��ور ،ولتلتقط مالم��حَ من وجوه
هؤالء وهم يعيش��ون القلق ،والخوف ،ما يجعلهم أس��رى لمشاحنات ورعونة
تقودُه��م إليها رغباتهم بالخالص الس��ريع ،وفي مثل ه��ذه اللحظات يصبح
الش��جار احتما ًال قائماً ،البد لها من أن تدخل في مس��اراته ،فهي ال تس��تطيع
أن تق��دم المال الالزم لمن ال يملك منه ش��يئاً ،ولكنه��ا تدفع باآلخرين إلى أن
يس��اعدوا المحتاجي��ن ،حتى وإن كان النزقُ صفة م��ن صفات حديثها معهم،
تقول نوال مخاطبة الالجئين« :س��امحوني على هالكالم بس أنا بعتبر حالي
من وقت ما بتحطوا رجلكم بالبحر بعتبر حالي أمكم ..ففيني قلكم أيَّا شي».
ف��ي ليلة الميالد ،وه��ي لحظة يتوقف عنها مخ��رج «البورتريه» ،تقف نوال
على باب «بولمان» س��ينقل عدداً من الالجئي��ن ،منبهة إياهم على ضرورة
احترام القانون ،على األرض األوروبية ،وتلتقط «الكاميرا» مرة أخرى وجوه
الالجئين التي بات��ت اآلن أكثرَ راحة ،ولكنها غارقة بلهفة العبور ،وهي في
اآلن ذاتِ��ه ،تتعلق بكل ما تقوم بها ،إنها في هذه اللحظة :المنقذ ،الدَّليل،
الحام��ي ،وه��ي المالك الح��ارس ألحالم ه��ؤالء !..ولكن كيف يح��دُث هذا؟
كيف يمكن لش��خصية نوال ،أو باألحرى دوره��ا ،أن يحوز َّ
كل هذه المتابعة
َ
يحيل
لتفس��ير س��وى أن
م��ن قبل الالجئين ،هنا ال يجد المخرج من طريقة
ٍ
أصل الحكاية ،فيعودَ إل��ى حكايات الالجئين الذين يتحدَّثون
المش��اهد إلى ِ
بقاع س��ورية أخرى ،فبعد كل
في
جرى
وعما
اليرموك،
مخيم
عما جرى في
ٍ
هذا الخراب اإلنساني ،يصبح من يقدِّم المساعدة بال حدود مالكاً حقاً.
«اإلدمان على اإلنس��انية مث��ل اإلدمان على المخ��درات» ،تتحدَّث نوال عن
ارتباط حياتها برغبتها في مشاركة الالجئين تفاصيلهم ،فهي ال تساعدهم،
بل تعيش معهم!!.
هك��ذا وف��ي َّ
أقل من تس��ع دقائ��ق ،يتمكن صان��ع «البورتريه» م��ن إحكام
ً
واضح��ة أمام الجميع ،فحين
الط��وق على لحظة إنس��انية متفتحة ،ليجعلها
ً
ف��إن النموذج الذي
تكون حياة اآلالف من البش��ر
رهينة لبعض المس��اعدةَّ ،
تقدِّمه ُ
نوال الصوفي ،يصبح في المقدمة.
يكن مشاهدة «البورتريه» على الرابط
https://vimeo.com/133137254

"ال�ضوء ك�شكل" :حداثة املحاكاة
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�أديب ال�شهباء
�سامي الكيايل 1972 - 1898
سوريتنا  -ياسر مرزوق
ولد س��امي الكيالي في حلب عام 1898م آلل الكيالي األس��رة التي تنتسب إلى
أش��راف الحجاز ،والذين نزلوا إلى حلب في زمن المماليك واس��تقروا فيها ،يذكر
الدكت��ور إبراهيم العقيلي في كتابه ''ذرية اإلمام الحس��ين'' َّ
أن آل الكيالي عائلة
عريق��ة النس��ب ،وإلى الي��وم يعرفون بأنهم ''بي��كاوات'' الش��ام ،وهي من أهم
العائ�لات المحافظة ،وذات النس��ب المتصل ،ولهم نفوذ واس��ع بلغ إلى حدِّ أن
شيدت لهم مساجدُ أثري ٌة تحمل اسمهم في حلب ،وحمص ،وإدلب ،وأريحا ،كما
أنجبت هذه العائلة المباركة الكثير من العلماء والفقهاء والحكام.

وال��ده الش��يخ عل��ي الكيال��ي ال��ذي كان
يش��تهر بلقب العالم ،وكان قاضيًا شرعيًا
في حلب طوال عش��رين عامًا ،ثم أصبح
مفتي��ًا للش��ؤون اإلس�لامية وفقيه��ًا،
ومدرس��ًا كان ل��ه األثر األكب��ر في رعاية
ابنه وتوجيهه.
تلق��ى علوم��ه األولي��ة ف��ي المدرس��ة
الس��لطانية بحل��ب ،وم��ع ان��دالع الحرب
العالمي��ة األول��ى ،اضط��ر لالنقطاع عن
الدراس��ة وااللتح��اق بالس��لك الوظيفي
نظ��راً للح��ال االقتصادي��ة الس��يئة التي
فرضته��ا الحربُ على بالد الش��ام عمومًا
بش��كل خ��اص ،وبالتزام��ن م��ع
وحل��ب
ٍ
عمله اإلداري أمينًا لس��رِّ بلدية حلب ،بدأ
نش��اطه األدبيُّ واتصاالته باألدباء ،حيث
ب��دأ ينش��ر أش��عاره ومقاالته ف��ي مجلة
«الش��علة» الحلبية التي أصدرها في عام
1920م الش��قيقان األديب��ان :فت��ح اهلل
ووديع قسطون.
عام 1927م أصدر ،وعلى نفقته الخاصة،
مجل��ة «الحدي��ث» األدبي��ة التي ش��كلت
ظاه��ر ًة ف��ي التاري��خ الس��وري الحديث،
وقد نافس��ت حلبُ م��ن خالله��ا القاهر َة

َ
عاصمة العرب في حين��ه ،وتحولت منبراً
ألقالم األحرَار من الكتاب والش��عراء في
الوط��ن العربي كل��ه؛ إذ كان في مقدمة
م��ن تج��اوب م��ن صاح��ب «الحدي��ث»،
الدكت��ور ط��ه حس��ين ،والدكت��ور محمد
حسين هيكل ،والشاعر الدكتور إبراهيم
ناجي صاحب قصي��دة ''األطالل'' ،ومحمد
تيم��ور من مص��ر ،أما من س��ورية فكان
يكت��ب فيه��ا العالمة الدكت��ور محمد كرد
علي ،وخليل مردم بيك ،وش��فيق جبري،
وعمر أبو ريش��ة ،وخليل هن��داوي ،ومن
لبنان أمين الريحاني ،وخليل تقي الدين،
وكرم ملحم ،وصالح األسير ،ومن العراق
جميل صدق��ي الزه��اوي ،ومحمد مهدي
الجواهري ،ورضا الشبيبي ،وآخرون.
ً
إضاف��ة إل��ى قيمتها
ش��كلت ''الحدي��ث''،
األدبية منبراً اجتماعيًا يدعو إلى التغيير،
والحري��ات ،والمس��اواة؛ م��ا أث��ار حفيظة
التيار المحافظ في حلب ،فوقع القائمون
ً
عريضة قدموها إلى رئيس الدولة
عليها
''ت��اج الدي��ن الحس��ني'' تطال��ب بإعدام
الكيال��ي ،بعد إغالق مجلت��ه ،وطرده من
وظيفت��ه ،وكان يش��غل وظيف��ة األمين

العام لبلدية حلب ،فضحك رئيس الدولة
آن��ذاك ،وهو يق��رأ عريض��ة المتحاملين
عل��ى الكيال��ي ،وق��ال له��م بش��يء من
الس��خرية« :ل��و اكتفيت��م بإع��دام ذل��ك
األديب ،كان من السهل إجابة طلبكم».
وف��ي منتص��ف الثالثين��ات م��ن الق��رن
الماضي عين مفتش��اً إداريًا عامًا لبلديات
المنطقة الش��مالية ،ثم مدي��راً عامًا لدار
الكت��ب الوطنية ،ومدي��راً للمركز الثقافي
ً
إضاف��ة إل��ى أن��ه عض��و في
ف��ي حل��ب،
اللجة الثقافية التابع��ة للجامعة العربية،
ومحاض��رٌ في معه��د الدراس��ات العربية
العليا في مصر ،والمجلس األعلى لرعاية
الفن��ون واآلداب زم��ن الوح��دة ،وعضوٌ،
أيض��اً ،في مجم��ع اللغ��ة العربي��ة ،وفي
عام 1935م .رحل إلى فرنس��ا ،وإنكلترا،
ودوَّن انطباعات��ه
وسويس��را ،وإيطالي��ا
َ
َ
الذاتية في كتاب عنوانه «شهر في أوربا».
كان الكيال��ي م��ن أش��د المتحمس��ين
للوح��دة مع مصر على الرغم من انتمائه
للفئة األكث��ر تضرُّراً م��ن الوحدة ،وبعد
صمودها ثالثًا وثالثين عامًا صدرَ القرار
بق��رار من
بإيق��اف المجلة ع��ام 1960م
ٍ

حكوم��ة الوح��دة الت��ي أوقف��ت يومذاك
معظ��م الصح��ف والمج�لات ،لك��ن هذا
التوق��ف لم يوق��ف الكياليَّ ع��ن العمل،
َّ
ُ
يش��تغل ف��ي التألي��ف ،والتصنيف،
فظل
وإلقاء المحاضرات ف��ي المراكز الثقافية
والجامع��ات العربية ،وخصوصًا في معهد
الدراس��ات العربي��ة بالقاه��رة ،وكان��ت
حصيلة بع��ض محاضراته كتاب��اً ضخمًا
عنوان��ه «الحرك��ة األدبي��ة ف��ي حلب من
1950 – 1800م».
س��امي الكيال��ي الذي آثر إيق��اف الحديث
على صحته النفس��ية والبدني��ة لم يؤيد
االنفص��ال أبداً ،وكان يق��ول «إن جريمة
االنفص��ال أبش��ع جريمة وطني��ة ،وهي
وصمة ع��ار في جباه مرتكبيه��ا ومحبيها
والداعين إليها» ،ومع نكسة عام 1967م
اش��تد حزن��ه ،وتضاعفت كآبت��ه وأخذت
صحت��ه تتده��ور .ثم م��ا لب��ث أن أقعده
المرض ولزم بيته ،ويوم وفاة جمال عبد
الناص��ر بكاه الكيالي قائ ً
ال« :ال نس��تطيع
أن نفع��ل ش��يئًا ،فال َّ
أقل من أن نس��كب
ذوبَ قلوبن��ا ،عل��ى م��ن ب��ذل قلب��ه في
سبيل أمته وبالده».
وفي مس��اء الخميس  17شباط 1972م،
توف��اه اهلل ،وأقام��ت حل��ب لوفات��ه حف ً
ال
تأبيني��اً مهيباً ،وأصدرت له مجلة ''الضاد''
عدداً خاصًا لتكريمه.
رح��ل الكيال��ي بع��د أن أث��رى المكتب��ة
العربية بأكثر من خمس وعشرين دراسة
أدبي��ة علمي��ة ،نذكر منها'' :س��يف الدولة
وعص��ر الحمدانيين'''' ،أبو الع�لاء  -دفاع
ابن العديم عن��ه'''' ،الراحل��ون'''' ،المرأة:
ه��ذا اللغ��ز األب��دي'''' ،مع طه حس��ين''،
''م��ن األدب المعاصر'''' ،صراع في س��بيل
القومي��ة العربي��ة'''' ،ولي الدي��ن يكن''،
''الحركة األدبية في حلب'''' ،األدب العربي
المعاص��ر ف��ي س��ورية'''' ،خمر وش��عر''،
''في الربوع األندلسية'' ،و''الحكيم شهاب
الدين السهروردي'' ،وغيرها.

علي حرب
ثورات القوَّة الناعمة يف العامل العربي :نحو تفكيك الديكتاتوريات والأ�صوليات
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ش��كل الربي��ع العرب��ي وألع��وام طويلةٍ
ٍ
مقبلة حق ً
ال للبحث االجتماعي والسياسي
ً
وس��احة للرص��د والتأمل في
والثقاف��ي،
تفكي��ك «الدكتاتوري��ة» واألصولي��ات،
وأث��ر العولم��ة والجيل الش��اب على هذه
التوجه��ات ،وبه��ذا الصّدد ص��در للباحث
اللبنان��ي علي حرب كتاب «ث��ورات القوّة
النّاعم��ة في العالم العربيّ :نحو تفكيك
الدّيكتاتوريّ��ات واألصوليّ��ات» ،ع��ام
2011م ،وأع��اد إص��داره بطبع��ةٍ منقحة
ع��ام 2012م ،وه��و مجموع��ة مق��االت
تابع��تْ ث��ورات العال��م العرب��ي ابت��دا ًء
بتونس ،ثمّ في مصر ،ألن ال ّثورة في ٍّ
كل
من هذين البلدين ،نجحت بأقصى سرعة،
ّ
وبأقل الخس��ائر في األرواح واألرزاق ،في
تحقيق الحدّ األدنى من أهدافها ،أال وهو
سقوط النّظام السّياسيّ ،ألن ما يُنتظر

م��ن ال ّثورة هو أن تغ ِّي��ر النّظام الفكريّ
بعدّته وعاداته وآليّاته.
يصف حرب حال العالم العربيِّ مع بداية
ثورات��ه قائ� ً
لا :ال مبالغة ف��ي القول بأن
ع��ام 2011م حمل توقيع العرب وختمهم
بوقائعه وأحداثه .إن��ه كان «عام العرب»
بامتي��از ،إذ هم أذهل��وا العالم بثوراتهم
التي ج��اءت كزلزال اهت��زّت معه أوضاع
راكدة منذ عقود ،بقدر ما سقطت أنظمة
حك��م عاتي��ة ،وهَ��وَت أصن��ام فكري��ة
خاوية .وكان من مفاعيل ذلك أن تغيّرت
المعطي��ات وتبدّل��ت التحالف��ات وانقلبت
المع��ادالت ،بقدر م��ا ظهر فاعل��ون جدد
على المس��رح بنمطهم ونماذجهم ،ومن
الطبيع��ي أن يت��رك ه��ذا الح��دث الكبير
أصداءه وآثاره ،في هذا العصر الكوكبي،
َّ
محط
في العالم أجمع؛ األم��ر الذي جعله
النظر ،وم��ادة ال��درس والتحليل ،وحمل
الكثيري��ن عل��ى تجدي��د الق��راءة للوضع
العالمي ،الس��تخالص ال��دروس والعِبَر،
وإعادة رسم السياسات االستراتيجية.
أم��ا عن دور المرأة في هذ الربيع فيعتبر
حرب أن مع الث��ورات الناعمة يفتتح عهدٌ
جديد تكسر معه المرأ ُة الوصاية ،وتصنع
فيه حرِّيتها بمشاركة الرَّجل في الساحة
والميدان ،على قدم المساواة ،وفي بعض
األحي��ان كان��ت الم��رأة رائ��دة أو س��باقة
ف��ي الحرك��ة ،والمب��ادرة ،والمناقش��ة،

والفاعلي��ة ،ول��و م��ن خلف النق��اب .ولن
تعود األمور إلى الوراء .فما يعدُّه النظام
األب��وي ،ل��دى الم��رأة ،ضعف��اً ،أو عورة،
أو عيب��اً ،وقد أخذ يرتدّ ض��ده لكي يغدو
سالحًا قوياً في المقاومة واالحتجاج ،كما
تشهد محاوالت التعرّي المضادِّ ،والثورة
الجارية هي ،أيضاً ،ثورة اإلنسان العاديِّ
الذي طالما كان يحضر بين الحش��د وفي
الساحات ،ولكن كمتلقٍّ يمتثل ويطيع ،أو
كرق��م في قطيع ،لك��ي يمارس طقوس
التقدي��س والتعظيم لزعيم��ه األوحد ،أو
قائده الملهم ،أو بطل��ه المنقذ والمحرر،
ممّن يفك��رون ويقرِّرون عن��ه .أمّا هو
فم��ا كان عليه إ ّ
ّ
ويصفق،
ال أن يص��دِّق،
ويه ّل��ل .ه��ذا م��ا كان يح��دث ف��ي حقبة
الث��ورات اإليديولوجي��ة ،واالنقالب��ات
العس��كرية ،والمقاوم��ات التحرري��ة
التي حكمت وس��يطرت باس��م الش��عوب
والجموع ،أو باس��م القضايا والش��عارات
المقدس��ة ،ولك��ن لك��ي تس��تعبد الناس
وتص��ادر حريتهم ،أو ته��در كرامتهم ،أو
تنهب ثرواتهم ،وكما آلت إليه الش��عارات
والمشاريع ،تحت هذا العنوان أو ذاك.
ويفس��ر تأخر الع��رب عن اللح��اق بركب
الحري��ات والتغيير بأنهم ظل��وا متع ّلقين
بزعمائهم وآلهتهم ،متشبثين بأفكارهم
وسياس��اتهم ،خائفي��ن عل��ى هوياته��م
وثوابتهم ،ينظرون إلى العالم ومتغيراته

بعي��ن الس��لب والعِ��داء ،أو يغرقون في
نرجس��يتهم الثقافي��ة الت��ي تزيّ��ن لهم
أنه��م خي��ر أمّة ،فيم��ا ه��م أصبحوا في
مؤخرة الركب .حتى عندما انهار المعسكر
االش��تراكي ،بش��عاراته ودوله ،استمرت
األنظمة العربية التي احتذت نموذجه ،أو
دارت في فلكه ووقفت في صفه.
وف��ي حديث��ه ع��ن األصولي��ات الناش��ئة
يق��ول« :ه��ي كالديكتاتوري��ات تأخذ من
َ
واألس��لحة
الغرب التقنياتِ ،والتجهيزاتِ،
الت��ي تس��تثمرها في حروبه��ا ،كما تفيد
غي��ر المحدود لجمع
من انفتاح األس��واق
ِ
غير المش��روعة ،فيما
الث��روات الطائل��ة ِ
ه��ي ترف��ض القي��مَ ،والمفاهي��مَ،
والنظ��مَ الت��ي يمك��ن اس��تثمارها ف��ي
أعمال التحديث واإلنماء ،أو تجسيدها في
احترام الحقوق ،وإطالق حريات التفكير،
والتعبير .والتنظيم.
ه��ذا اإلخف��اق المتواص��ل ،تجرب��ة بع��د
ً
ومرحل��ة بع��د أخ��رى ،ق��د وجد
تجرب��ة،
ترجمته فيما وصلت إليه األوضاع العربية
من انس��داد األف��ق ،واس��تهالك األفكار،
واس��تنفاد الوس��ائل ،وفش��ل البرام��ج،
وس��قوط الدع��وات ،س��واء عل��ى جبه��ة
«الديكتاتوري��ات» أو األصوليات الصاعدة
في المجتمع.
الناشر :الدار العربية للعلوم  -ناشرون2015

في البداية يجب االعتراف بأنني أميل نحو العاطفة كصفة للشخص ،بشرط أال تتحكم بالقرار ،وقد أحمل
من المبررات التي تنجيني من االنتقاد السافر لحاملي العقالنية ،وهم بالصيغة الشرقية من األقليات
النادرة ،وما تمرُّ فيه البالد من هول المصاعب وإعالن الحرية والكرامة كمطلب يجعلني أتوجه بالنقد
لفكرتي قبل أن أعمم التحليل على مساحة الوطن بالعموم ،وعلى محافظتي السويداء بالخصوص ،وذلك
لما رصدناه جميعًا من ضعف في القرار العام ،أو االتفاق على شكل منضبط في أية قضية صغرى تؤدي
بالضرورة إلى المبتغى الكبير؛ فاختالف الرأي َّ
حل في النهاية كمصيبة علينا مع أنه إلى اآلن يلبس جلباب
أن الفردية صارت هي الصفة التي تنجي أيَّ أحدٍ منا بعد أن أدركنا الفخ في
الديموقراطية ،مدركين تمامًا َّ
ضعفنا كشكل مجتمعي متخلخل ،وال يحمل سمة واضحة سوى العاطفة.

االنفعال �صفة �سوداء �أم بي�ضاء؟!

من المتفق عليه في
أن
الموروث الشعبي َّ
صاحب االنفعال السريع
يملك قلبًا أبيضَ،
وسريعًا ما يعود بعد
انفعاله إلى الهدوء.
هذا مستساغ من
أغلبنا في أيام السلم،
أما في الحرب فبكلمة
واحدة تصف االنفعال
بأنه "قاتل" .ومن زار
السويداء وسكن فيها
بأن
أليام سيرصد َّ
الناس ،هنا ،خالصة
انفعاالت بالمطلق.
بشرٌ انفعالية لدرجة أنك لو توجهت بأي سؤال حماسي :أين سينتهي األمر في البالد؟ .هل لديك غاز؟،
ُ
يُؤاخذ فيها ،بل
أو أيِّ سؤال بسيط أو مركب ألي أحدٍ منهم فيجب أن تدرك بأن الجمل العشرة األولى ال
َ
العاطفة المتفجرة في صدر المجيب وأما بعد ذلك فسترصد حقيقة الجواب أو زيفه .هنا كانت
تخصُّ
َ
المسؤولة الوحيد َة عن الفعل السريع أما العقل فقد أدْمَنَ التأخر دائمًا ،وذلك ريثما
العاطفة وما تزال
تنتهي العاطفة في القاموس الخاص من "الفزعة ،حماوة الدم ،الغيرة" ،وكل هذه صفات تشي باالرتباك.
ُ
المشاكل المتكررةُ ،وأخص هنا ما يتبقى من المشكلة بعد
إذا ما تمعنا جيداً بالشكل الذي تذهب نحوه
ً
أن هذا البقاء يمكن أن ال يكون شيئًا أبداً؛ فالكثير من القضايا سيطرت
أيام من اندالعها ،فسنجد
حقيقة َّ
على شوارع المحافظةِ أليام ،وصارت حديث األطفال أيضاً ،ومن ثم تبخرت ،مع أنها ماتزال قائمة لدرجة
أن المراقب يكاد ال يصدق تخلي الناس ببساطة عن قضايا كانت معظمها ،وماتزال ،مصيرية ..وهنا يأتي
َّ
الجواب سه ً
ال على ما أظن :ألن العاطفة ملولة!.

�أين امل�صيبة يف االنفعال؟

تناق�ضات عاطفية قبل اخلال�صة

حين تنال من المشاهدة َّ
كل هذه التناقضات ماذا تفعل؟!:
وساع إلى خنق الصوت ،وذلك في السويداء
بالحقِّ،
هاتفٍ
بين
األولى
اللحظة
 - 1انشقاق المجتمع من
ٍ
وباقي المناطق.
 - 2حين أرى بأمِّ عينيَّ طف ً
ال يفتح حصالته ويعطي المال لعائلة نازحة .وأرى في عيون صغير آخرَ رعبًا
حقيقيًا من الوافدين ،وحين يركض أحدُ الشباب للوصول إلى المحتاجين قبل إخوته إليصال ولو خصلة
عنب للوافدين العابرين ويحرم أحد اآلباء أوالدهم من فتح الباب.
 - 3حين يختلط الرعب والخوف ،وله مبررات ترافقت مع أحداث ،مع األمان واقتسام الفراش مع الوافد ،وله
مبررات ترافقت أيضًا مع أحداث.
َ
كامل مساحة الوطن ،وبين أن يكون داخل جدران
 - 4وحين يغدو الوطنُ في المنزل الواحد بين أن يكون
ذات البيت.
إن العاطفة ال تُنجي.
فعند ذلك ،وأمام كل هذا ،ال يسعنا إال القولَّ :

اخلال�صة

إن شكل الفرز العشوائي الذي حصدنا نتائجه في السويداء إن َّ
دل على شيء فإنه ُّ
يدل في البداية على الفردية
َّ
التي أراها صفة عامة في المجتمع السوري ،وتشكل هذه الفردية الحصيلة األولى للجهل؛ فعدم الثقافة يؤدِّي
بالضرورة إلى ْ
رفض التشارُك ،والسبب فذ هذا أنك ،باألصل ،لن تحمل الفكر الذي يخوِّلك للتشارك فيه
تالق في األهواء قبل كل شيء .وهنا ال أُحمل المواطنَ
هو
ما
اتفاق
من
المحافظة
في
نراه
مع أحد ،وأما ما
ٍ
َ
إن سياسة سحب مقومات
نزقها
في
المثقفة
الطبقة
انتقد
ما
بقدر
أية مسؤولية،
السريع ،في رغبة التغييرَّ .
ِ
الحياة المادية والنفسية يتطلب منا العمل جميعًا بذات الهدوء المعاكس والسليم ،لغرس الحياة من جديد ،ومن
أن الدماغ الجامد ال ينم عن العقل أبداً.
خالل حديثي المتواصل مع أُناس كثيرين وصلت إلى قناعة مفادها َّ
في السويداء يلزمنا عقل جمعيٌّ حرٌّ ،ويلزمنا االقتناع بإمكانية التشارك ،حتى قصة السوق يعرفها الغربا ُء
بأن سوق السويداء يكادُ ال يحمل يافطة واحدة تعلن تشارك شخصين في ٍّ
محل
عن المحافظة قبل السكان َّ
مستخلص من القاموس الشعبي الدارج والناطق بخالصات رائعة" :فكاك الحر إيدو".
تجاريٍّ ،وأختم بمثل
ٍ
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إن نقطة الضعف في العاطفة االنفعالية هي بسهولة السيطر ُة عليها وقيادتُها باالتجاه المرادِ ،واألخطر
َّ
َ
َ
المعرفة
االنفعالية ،كمحافظة السويداء ،يُستطاع سحقها تماماً إذا ما امتلك اآلخر
أن المجتمعاتِ
من ذلك َّ
التدميرية بإدراكِه للمنسوب الذي يجعل هذا المجتمع يثورُ فيقوم بالعمل تحته تماماً ،سالباً بذلك
أن األسعار خيالية،
مقوماتِ الحياة ،وهذا ما يحدث تماماً اآلن ،وبنظرة دارسةٍ للوضع المعيشيِّ نرى َّ
والكهرباء مفقودة ،والماء ناقصة في أغلب المحافظة ،والغاز متأرجح ،وحقيقة الخبز مرعبة ،وكلها نتائج
حصدها المواطن بخطة مدروسة منَ النظام والتجار الذين حافظوا على هدوء القاتل وما زالوا ،مع حفاظٍ
خسيس بتغذية العاطفة بأحداث متفرقة تزرع الثقة بهؤالء الناس على أنهم أصحاب قرار " .كفك سجن
ٍ
أحدهم" ،أو الطريقة األخس ،وهي تقدير كبار القوم هنا على حساب الصغار الذين أقول عاطفيًا لألسف":
كرامتهم من كرامة كبيرهم" ،وبالتحليل المخزي :ال مشكلة عند الصغير من اإلهانة إذا كان كبيره بخير،
ً
خاصة أن تصرفه توافق طرداً مع كبار
وهذا ما سهل الطريق أمام النظام للسيطرة على هكذا مجتمع،
أن مناصبهم الشعبية بخير.
المحافظة الذين صاروا ،بالضرورة ،وجهًا من وجوه النظام طالما َّ
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باتت ثقافة حمل وتعليق صو ِر الرُّموز
واألعالم ،والتصفيق جزءاً ال يتجزَّأ
من الوعي الفرْدِ في مجتمعات
الشرق أوسطية .سوريا لم تكن بعيدة
عن تلك الثقافة ،إذ كانت الصور،
واألعالم ،والشعارات كأن نلبس
مالبسنا ،فنلبسها ّ
كل صباح ،بل ننام
معها ،ما مهّد لبروز ثقافة الكذب
خوشمان قادو
واالفتراءُّ .
كل ذلك من أجل االستمرار
في العيش ،مثلما كان يظنّ أصحابها،
في الشوارع ،والساحات ،في المدارس
ّ
المحال
والجامعات ،في الدوائر الرسمية والمكتبات ،وفي
أيضاً ،وحتى الكثير من البيوت لم تكن تخلو من صور
األسد األب واالبن فيما بعد ،إضافة إلى أعالم البعث .لم
تقتصر ثقافة "الكولكة" في تلك المظاهر فقط ،بل شملت
َ
والصحافة ،واإلعالمَ ،وحتى الكالم اليومي.
الخطابات،
أن الكثير من تلك المظاهر كانت لالحتماء أكثرَ
منَ المؤكد ّ
منها للجدِّية ،فالقبضة األمنية الشديدة ،وكلمة المخابرات
التي كانت كفيلة بأن تجعلك تتبرأ حتى من ذاتك ،أسّستا
لهذه الثقافة التي انتشرت في المجتمع السوري كردّ على
تلك األجهزة األمنية ،والقائمين على أمو ِر الدولة بأنهم
أكثرُ وطنية وحبّا للوطن وقائده ،بل ِّ
كل ما يتع ّلق بالقائد
وأسرته وأركان سلطته ،القائد الرياضي ،السياسي ،الجندي،
المعلم ،القاضي ،الطبيب ،ابتسامته ،شعره ،لباسه ،عقيلته
وأوالده كانت مواضيع مميزة لـــ "الكولكة".
أذكر حين جرى االستفتاء الشعبي لرئاسة األسد األب في
آذار /مارس 1999م ،والذي كان نسبته  ،% 99حادثتين
طريفتين تتعلقان بالكمّ الهائل من الالوعي المليء بكيفية
تقديم القائد على أنه كل شيء .في إحدى الخيم التي
نصبت من أجل االحتفال باالستفتاء في مدينة القامشلي،
كان الفنان الكردي "عبدالقادر سليمان" ،وهو معروف
بشخصيته الهزلية كما يُعتبر ملك الرقصة "الكرمانجية"
إحدى أنواع الرقص الكردي ،يقدّم بعض األغاني باللغتين
العربية والكردية ،وحين كان يغني أغنية ""Anî.. anî penêr
 anî.. Bûka Hemû penêr anîومعناها" :جلبت الجبنة،
جلبت ..عروسة بيت حمو جلبت الجبنة" ،دخل وفد من
سلطات المدينة يتقدَّمهم محمد منصورة رئيس فرع األمن
العسكري ،وحين لمحه عبدالقادر سليمان أكمل األغنية،
لكنّه أدخل اسم حافظ األسد بد ً
ال من "عروسة بيت حمو"،
فقال ،كما تُلفظ في الكردية" :حافظ أسد جلب الجبن".
وحصل ما يشابهها في خيمة أخرى للمناسبة ذاتها مع فنان
كردي آخر ،وهو "عادل حزني" ،أيضا حين دخل وفد من
سلطات المدنية الخيمة التي كان يغني فيها الفنان مجبوراً،
بدأ الحاضرون يهتفون "بالروح بالدم نفديك يا حافظ"،
فبادر الفنان عادل إلى عزف ذلك الشعار على البزق لحناً.
لم يختلف األمر بتاتا بعد آذار/مارس 2011م ،عما قبله،
بل كثرت عددُ األعالم التي ترفع ،كذلك عددُ صور الزعماء
والقادة ،ودخل التم ّلق مرحلة جديدة ،وهي التفنّن في
التعامل مع المعطيات التي تحدث على األرض ،وحسب
كل منطقة في سوريا ،السيما أولئك الذين لم يستطيعوا
أن يختاروا طرفاً بعينه من األطراف المتصارعة ،شاهدت
بعيني وسمعت بعضَ أهالي القرى التي كانت على ِّ
خط نار
المعارك بين "داعش" والـ " ،"YPGكيف كانوا مرتبكين في
حين توجّه األسئلة إليهم من قبل الصحفيين ،لم يستطيعوا
أن يتخذوا موقفًا محدَّداً ،بل كان ثمة إكثارٌ للمديح للطرف
المسيطر ،كانت تنمُّ عن مدى تأصّل تلك الثقافة التي
أذاعها النظام وأجهزته األمنية بين مكونات سوريا ،عالوة
على التكوين النفسي للشخصية السورية ،والتي اتخذت من
ثقافة التم ّلق مبدأ أساساً في تعاملها اليومي ،حتى وإن كانت
خارج نطاق المُسبّب لتلك الثقافة.
يعتبر الفكر اإليديولوجي القائم على الحكم المسبق لكل
شيء ،من أخطر األفكار التي تجعل من المجتمع مجرّد
قوالبَ وأنماطٍ ذات لونٍ واحدٍ ،وفي الوقت ذاته يُق ّلل من
تأثير وفعالية الفكر الحرِّ والمدني الذي يفتح الباب أمامَ
أن تتأسس
االرتقاء
بالوعي الجمعيِّ والمجتمعي ،لذا البدّ ْ
ِ
في مجتمعنا ثقافاتٌ مضادَّة لتلك الثقافات الموروثة من
األنظمة المعاقة ،ربما سنعاني كثيراً ،لكن تقع على عاتقنا
مسؤولية نشر ثقافات تليق بالفكر اإلنساني الحرّ ،وتأصيل
ثقافة النقد المعرفي بدال عن ثقافة "الكولكة".

السويداء  -آدم سوس

ك ّتاب

التم ّلق "الكولكة"
ثقافة مت�أ�صلة يف ذواتنا

ال�سويداء بني العاطفة والعقل
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ولع امل�أ�ساة ..عذاب الرمز ال�شعبي
ك ّتاب

إدلب  -حسين جرود

احلكائي
الرمز
ّ

تقشِّر األس��طورة اإلنسان من الشوك والزوائد ،وتخرجه
المع��ًا صقي ً
كرمز أو
ال قش��يباً يب��زغ أمام ن��ور الش��مس
ٍ
فكرة ،أو حتى مجاز وخيال .وفي كل رواية أو قصة هناك
كمية من "الفانتازي��ا" ،والغرائبية ،واإلثارة التي تفرضها
الجمالية والخيال ،أو حتى "العدالة الش��عرية" التي حكمت
الدراما لقرون ،وجرَّتها إلى النهايات السعيدة قبل جرِّها
لتسطيح العالقاتِ واألشخاص ،وخلقهم بصورتي الخير
المطلق والشر المطلق.
وإذا كان��ت "الدرام��ا" بأح��د تعريفاتها ه��ي :الحياة بعد
أن نن��زع منها التفاصيل المملة والحش��و ،ونس��تخلص
النس��غ ،أو الخيط ،أو اللبَّ ،أو العمود الفقري ،أو العصب
الحس��اس من المجرى العام والس��ياق الطويل الذي قد
ال وثقي ً
يب��دو اعتياديًا مم ً
ال إذا ت��مَّ النظر إليه في لقطة
كامل��ة للمش��هد برمت��ه ،وم��ع اس��تحالة ه��ذه النظ��رة
الش��املة أيضًا ،لذلك جرَت اآلداب على استحداث أنماط
جديدة كـ "الس��وريالية" ومن ثم العبثي��ة التي ازدهرت
في فرنس��ا مع "صموئيل بيكيت" و "يوجين يونس��كو".
وإذا كان التفس��ير الشامل مستحي ً
ال وقاد البحث عنه إلى
محاوالت فني��ة ال تنتهي ذكرنا بعضها ،فإن هذا ال يدعو
إلى التبس��يط واالكتف��اء بوهج الحكاية عندما ننس��اق
وراء الخيال ،ونفتن بجماليات النصوص ،ونحوِّل أبطال
القصص لرموز ال بش��رية ،وتغدو الحياة حكاية ساحرة
نهرب بها من تداخل الواقع الثقيل والعبثية الخانقة.

قراءات عابرة للزمان!!

الحياة ه��ي الكتاب األوَّل وباقي الكتب نس��خ وش��روح،
وول��ع بتمجي��د األش��خاص واألش��ياء ،وتأمل لم��ا جرى،
وتكهن فيما تخبئه األيام في الصفحات القادمة .تتكرَّر
الحكايا الس��احرة ،وصور البطولة في كل زمان ومكان،
وق��د صنعت الث��ورة الس��ورية كثي��راً من الرم��وز على
مستويات مختلفة ،وفي ظروف متباعدة كـ "غياث مطر،
وحس��ين هرموش ،والساروت ،ووو" ،وما تزال القصص
تنس��اب أمام أعينن��ا دون أن نراها ونتوق��ف عندها في
بعض األحيان.
الحكاي��ة تتك��رَّر ف��ي ِّ
كل زم��انٍ وم��كان ،هن��اك دائماً
ح��بٌّ ،وهن��اك موت ،وهن��اك غرور ،وع��ذاب ،وتضحية،
ووف��اء ،وغدرٌ ،لك��ن الظرف التاريخي ه��و المتغير وقد
أمور
ال يتك��رَّر أبداً ،لذل��ك كان "بلزاك" ش��غوفًا بتبيان ٍ
كثيرة كاألح��داث التاريخية ،والوضع االقتصادي ،والبنية
االجتماعية ،وحتى عمر المكان ،وأسلوب العمارة وغيرها
َ
محيط الحكاية كأنها دراسة بشرية لكن ضمن
ليرس��م
ظروف محدَّدة.
ال نذك��ر َّ
كل ذل��ك الظرف الروائي ،ونذك��ر الحكاية التي تقول:
"الفت��اة التي تكبَّرت على العرس��ان الش��باب ،تزوجت من خال
سوريتنا ( 16 )204آب 2015
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أمه��ا" ،طالما تكرَّرت هذه الحكاية من رواية "مرقص س��و" لــ
"بلزاك" في مسلسالتنا وقصصنا دون أن نهتم بإظهار الخلفية
االجتماعية والظرف التاريخي الجديد.

ت�سطيح الأمل

ف��ي بريق اإلعالم وخلف اس��تديوهات الجزيرة الفاخرة،
وتتال��ي الص��ور ثالثي��ة األبع��اد عل��ى قن��اة العربي��ة ،
واألخبار على شاش��ة "الفي��س بوك" الصقيل��ة الزرقاء
أن وراء ذلك لحم��اً ،ودمًا ،وأوجاعًا.
التفاعلية قد ننس��ى َّ
بل ف��ي برام��ج الـ��ـ'' ''BBCالحوارية قد تش��غلك أناقة
المق��دِّم ،والحض��ور ،وطريقة الع��رض البرَّاقة للجمل
ف��ي مس��تطيالت ،ودوائرَ ،ورس��وم بيانية ع��ن الفكرة
وعن األش��خاص الذي��ن تؤث��ر ٍ
فيهم ،وعن األش��خاص
الذي��ن يس��حقون يوميًا وراء ه��ذه البهرجة .وتتس��طح
قيم��ة األلم ف��ي نظرنا .كما اعتدنا على مش��اهد القتل
في فلسطين قبل الثورة ،وصرنا نذكر تضحياتهم بلغة
الفخر واالعتزاز ،دون أن نش��عر بأل��م ،أو تأنيب ضمير،
ُ
جم��ال الش��خص مرتبط��اً بنظرن��ا بتضحيات��ه
وص��ارَ
ومعانات��ه .تجاوزنا دروي��ش و"يحبونني ميت��ًا" لنضيف
َ
أتع��ذّب" ،فالش��عوب العربية
عليه��ا" :يحبونن��ي طالما
ش��عوب مازوخية تعش��ق العذاب ،وهي شعوب عاطفية
بعيدة عن المنطق وتحكيم العقل.

امل�أ�ساة

لماذا ننحاز إلى المأساة أكثر من الملهاة؟ في كالسيكيات
المس��رح األوروبي كانت المأس��اة تخت��ص بأبناء طبقة
النبالء ،وعند الحديث عن آالم الش��عب والبس��طاء تكتب
الملهاة المضحكة .هذه الرؤية العمياء التي ترى الفقراء
عبي��داً ومجموعة م��ن الرعاع ومجا ً
ال للتن��در من المؤكد
كان لها ما يبرِّرها في ذلك الزمن ،فاألدب يكتب للنبالء،
والكتَّ��اب يعيش��ون على نفق��ة البالط ،والش��عب يرزح
بالجهل .وفي تراثنا ش��ي ٌء من ه��ذا ،فلم يمنح المتنبي
الش��عب إال مقطوع��ات قصير ًة من الهج��اء ،أما أبو تمام
الذي سبقه كان يضيف إلى الهجاء بعض الغزل الفاحش
واإلخواني��ات ،لك��نَّ َّ
جل أدبه��م كان للقص��ور واألمراء.
وبعد قيام الثورة الفرنس��ية َّ
مكان
حل األدب البرجوازي
َ
أدب الب�لاط ،فالكتاب هم أبناء تلك الطبقة ،وكان األدب
بعي��داً أيضاً عن الن��اس والواقع .وأكبرُ مش��اكله دبيبُ
حبٍّ أو ف��راقٌ طارئ بين حبيبين برجوازيين باس��تثناء
"فيكت��ور هيج��و" ال��ذي كان برجوازياً أيض��اً ،وابن أحد
القادة العس��كريين في فرنس��ا ،ولكنه انح��از بأدبه إلى
حياة الناس الحقيقية .ومع الجمهورية الثالثة ،وانتش��ا ِر
التعليم ظهرَ األدبُ الواقعيُّ في فرنسا مع رائده "إميل
أن من يعيش المأس��اة هم
زوال" .وصار من الواضح اآلن َّ
الفق��راء ،أما الملهاة فهي من نصيب اللصوص وأصحاب
السلطة.

عمل للفنان :محمد الوهيبي

رموزنا
ح��بُّ العذاب يرتبط بالرومانس��ية وتقدي��س الفرد ،أما
الس��عادة فللصوص وأصحاب القصور" :التي يسكن بها
أناس مثلنا ولكنهم غيرنا" كما قرأنا في كتب المدرسة.
ه��ؤالء الرم��وز نمجده��م طالم��ا تش��تَّتوا ،وتعذَّب��وا،
وس��جنوا ،وخطف��وا ،وقتل��وا ،وال نأبه لهم ف��ي لحظات
مجدهم وألقهم وراحتهم.
كم من مصاب أمطرناه بعبارات المديح ،ونحن نعلم أنه
ل��م يُعالج ولم تُق��دَّم له أية مس��اعدة .كأننا نريده أن
يبقى في ذلك الوضع ،وال نريد ألس��طورته أن تنكس��ر.
طالم��ا أنه َّ
يتعذب نحبه ونحترمه؛ ألنه فعل ش��يئاً نعجز
عنه ،وعندما يصبح بخير ورفاهية ،فيجد عم ً
ال في تركيا
أو يلجأ إلى أوروبا يصبح مبغضاً إلى نفوسنا التي َّ
تحولت
اآلن إلى الحسد وتريد أن تحصل على ما حصل عليه.
لن أتحدث عن ارتباط مجد الشخص بعذابه وآالمه ،فربما
كان ه��ذا صحيح��اً وحقيقيًا ،ولكن خارج إط��ار الذات .هل
يف��رض علينا أن نعش��ق ه��ذه العذاب��ات ونعتبرها ولهنا
ومتعتنا ،وتعويضًا عن النور بما تش��ع من حقيقة وإيمان.
ب��دل أن نس��عى إلى تخفيفها ،أو نفهم أس��بابها على ِّ
أقل
تقدي��ر .ولم��اذا عندما يتغي��ر وضع الش��خص من الظرف
ِّ
المع��ذب إلى الحي��اة الطبيعية يخرج من دائ��رة اهتمامنا.
ربما ما تزال الش��عوب العربية تعيش رحلتها بين الحكاية
األسطورية والرواية الواقعية؟!.

ر ٌّد َ
املحلي يف قرية «باتبو»
من املكتب الإعالمي للمجل�س
ِّ
ردًّا عل��ى مادتك��م المنش��ورة ف��ي ملح��ق المجالس
المحلية ،بتاريخ  9آب ،والمعنونة« :باتبو قرية صغيرة
تعين نفسها بنفسها» نودُّ اإلشار َة إلى بعض النقاط:
إن القرية يس��ير ش��ؤونها مجلسٌ محليٌّ منتخبٌ من
َّ
قب��ل مجل��س ش��ورى القرية بش��كل توافق��ي ،وهم
يمثل��ون كاف��ة أطي��اف المجتمع ف��ي القري��ة ،وتعمل
ٌ
وثالثة
ف��ي المجلس ورش��ة للكهرب��اء ،وأخرى للم��اء،
للنظاف��ة ،والمجلس ليس معينًا تعيينًا من قبل فصيل
جيش المجاهدين ،كما هو مذكور في مادتكم ،كما أنه
أن الفصيل يس��يّر شؤون القرية ،فالذي
ليس صحيحاً َّ
يس��ير ش��ؤونها ه��و المجلس المحل��يُّ ،بالتع��اون مع
مركز ش��رطة «باتبو» ،الذي يتبع إداريًا لقيادة ش��رطة
محافظة حلب الحرَّة.
أن «شائعات تنتشر بين األهالي
كذلك ننفي ما ذكر من َّ
حول س��رقة م��واردِ المجل��س المحل��يِّ» ،ونؤكد أنه
ع��ار عن الصحة تمامًا ،فالمجلس دعمه ضعيفٌ
كالمٌ ٍ
جداً ،ونعتمد على أنفس��نا في الذه��اب إلى المنظمات
والجمعي��ات المعني��ة ،وال يوجد ٌ
دخل م��اديٌّ للمجلس،
فعن أيةِ س��رقةِ مواردَ تتحدث��ون؟! ،والمجلس بالكاد
يستطيع أن يغطي نفقات النفط واألمور األخرى.
أما بالنس��بة للوض��ع الخدمي فهو جيد ج��داً ،وال نقول

ألن المجلس قام
ممتاز ،فالبئران يعمالن بش��كل جيدَّ ،
باس��تجرار مول��دة  200كيلو واط ع��ن طريق منظمة
الهالل األحمر للبئر الش��مالي ،وتوجد مولدة  100كيلو
واط للبئ��ر الغربي ،وتم إح��داث أكثر من مرفوع للمياه
في البئر الشمالي ،وبسعر رمزي جداً وأقل من التكلفة،
وبس��عر  700ليرة سورية فقط يصل الصهريج إلى أي
بي��ت في القرية ،وكان المواطنون يش��ترون الصهريج
الواحدَ س��ابقا بـ  1500إلى  2000ليرة سورية من آبار
القرية الخاصة.
وتعليقاً على عدم القدرة على دفع الرواتب للموظفين
أن جميع الورش��ات،
في ورش��ة الكهرباء والماء ،نبين َّ
بما فيها ورش��ة النظافة والكهرب��اء والمياه ،تتقاضى
رواتب جيدة منذ أكثر من  7أش��هر ،أما بالنسبة لوضع
الكهرباء فهو جيد في القرية .وتقوم ورش��ة الكهرباء
بش��كل دائم بمتابعة المخالف��ات واإلصالحات؛ ففيها
اختصاصي��ون للتوت��ر العال��ي والتوت��ر المنخف��ض،
ونظ��راً
لعدم قدرة المحوِّلة الس��ابقة عل��ى التحمل،
ِ
بس��بب عدد النازحين الهائل ،والكثافة السكانية التي
تضاعف��ت ،م��ا أدى إلى إضع��اف جمي��ع المولدات في
القري��ة ،والبال��غ عدده��ا  9مولدات تقريب��اً ،فقد قام
المجلس المحليُّ ،منذ ش��هر تقريب��اً ،بتأمين محولة
كهربائي��ة  630كيل��و واط للحارة الغربية ، ،وبس��عر

 500ليرة سورية لألمبير الواحد.
أما موضوع العاطلين عن العمل من الشَّباب فهذا يعود
إلى أوضاع الحرب ،وما نمر فيه من مصاعب في تأمين
لقم��ة العيش ،ولك��ن المجلس المحلي يس��عى جاهداً
ف��ي تقليل عدد الش��باب العاطلين ع��ن العمل ،خاصة
من ذوي الكف��اءات والخبرات ،وتوظيفه��م في المكان
المناس��ب .علما أن��ه قام بتأمي��ن وظائف للمدرس��ين
الذين انقطعت رواتبهم سابقاً.
وبالنس��بة لموض��وع ف��رن الخب��ز هناك ف��رن خاص،
ولكنه متوقفٌ عن العمل منذ أكثر من  4أشهر ،بسبب
األعطال الت��ي يتطلب إصالحها كلفة عالية ،والمجلس
عاج��ز عن دع��م الفرن بس��بب اإلمكاني��ات الضعيفة،
والخبز يأتي إلى القرية بش��كل يومي من فرن سرمدا
واألتارب ويغطي حاجة المواطن بسعر جيد جدّاً.
ومن��ذ فت��رة ت��م اس��تحداث فري��ق دف��اع مدن��ي م��ن
المتطوعي��ن ،تاب��ع للمجلس المحلي للقري��ة ،وإحداث
نقط��ة طبية منذ أكثر م��ن  4أش��هر ،وجميعها بجهود
المجل��س المحلي المدع��وم من اله�لال األحمر ،وهي
جاه��زة الس��تقبال حاالت اإلس��عافات األولي��ة ،ويديره
طبيب وطبيبة إخصائيان ،وعدد من الممرضات.

الناطق الإعالمي با�سم املجل�س املحلي يف قرية باتبو كرم �أبو نوار

ل�ؤي ح�سني �أمنوذج ًا و�ضحية
ميديا

سوريتنا  -نسيم القصير
ألس��باب ال يعل��م به��ا إال اهلل ُّ
وكل خلقه ،أعلن عددٌ من منتس��بي تيار بناء الدولة انس��حابهم،
موق��ع التواصل االجتماعي "فيس بوك"؛ فبعد أش��هر من حملة
م��ن التيا ِر بش��كل مفاجئٍ عبرَ
ِ
ً
االنس��حاب ألعضاء التيار المقيمين في دمشق ،بعد وصول رئيس��ه لؤي حسين هاربا إلى تركيا،
أعلن عددٌ من األعضاء المؤسسين في التيار المقيمين خارج سوريا انسحاباً تاماً لم يفسروه عبر
صفحاتهم.
انته��ت الفكرة التي كان يحلم بها التيار وبقي لؤي
مجتمع
حس��ين وحده في تيار سياس��يٍّ كمؤسسةِ
ٍ
مدنيٍّ أكثرَ منه تياراً سياسيًا في العاصمة دمشق
طوال أربع سنوات.
م��ن بقي اليوم إلى جانب حس��ين يلي��ق بهم لقب
م��واالة عميق��ة أكث��ر م��ن أن يكون��وا معارضين؛
فمعارض��ة المعارض��ة ق��د تك��ون اس��مًا مناس��بًا
للبقي��ة الكهل��ة م��ن التي��ار ،والتي ال عم��ل لها إال
إط�لاق النظريات من أوروبا وعب��ر مواقع التواصل
االجتماع��ي ،بع��د أن فقد التيار األم��ر الوحيد الذي
كان م��ن الممك��ن أن يع��ول عليه ،أال وهو ش��بابه
المنتم��ون إل��ى طوائ��ف الب�لاد كاف��ة ،وإثنياته��ا،
وأعراقها ،وألوانها.
تقول األنباء الشحيحة الواردة من دمشق وبيروت:
"إن س��بب االنس��حابات هو رغبة المنس��حبين في
َّ
تيار سياس��يٍّ جدي��دٍ يعمل م��ن الخارج،
تش��كيل ٍ
بعدم��ا أصاب التيار الموت ،لكن ه��ذا الموت مؤقت
على ما يبدو ،وليس أكثر من سريري ،فهو يخطط
الي��وم لفتح مكاتب جديدة له ف��ي تركيا التي تبدو
حكومتها جاهزة الس��تقباله على أراضيها ،حس��ين
نفس��ه يعاني سياسياً من ضربة قاصمة كادت ،إن
ل��م تكن ،أن تنهي مس��تقبله السياس��ي الذي كان
يحلم به ،اليوم يخطط الرجل للوصول إلى الساحة
السياسية كالعب ال يرى نفسه إال بين الصفوة.
يتش��ارك ل��ؤي حس��ين ،كم��ا غي��ره من الساس��ة
الس��وريين المعارضين ،غياب الخبرة بش��كل تامٍّ
في اس��تغالل اإلعالم التقليدي أو ً
ال ،والجديد ثانياً،
وال تزال كل منش��وراته تتابع األح��داث بذات اللغة
األكاديمية التي ال تتسق مع نبض الثورة ،ودقاتها،
بتحلي��ل عمي��ق أو س��ريع أو مجتزأ لم��ا حدث ،دون
أم��ر يفتح له
تقدي��م أية رؤية تطل��ع القارئ على ٍ
ناف��ذة جديدة على الخب��ر أو الحدث ،يعامل اإلعالم

على أنه منبر خطابيٌّ شخصيٌّ حيناً وحزبيٌّ حينًا
آخر ،حس��ين ال يرى اإلعالم غاية ،بل يراه وس��يلة
لنشر غاية ،وهذا ما ال يصلح في سوريا اليوم.
ويخطئ الرجل باختي��ار األحداث التي يودُّ التعليق
عليها ،فتارة يفض��ل الخبر األكيد الموثق ،فيتأخر،
وتارة يخت��ار زاوية تثير َّ
كل جنون المتابعين الذين
يعم��ل ج ّلهم كمتربص ب��ه ال متابع ل��ه ،فال ينجو
منه��م وال تنج��و فكرت��ه الت��ي قد تحتم��ل بعض
النق��اش أحيانًا ،وفوق هذا تجد تلك اللغة المنتهية
الت��ي ال تلي��ق بمواق��ع التواص��ل االجتماع��ي ،فال
ٌ
تعديل بعد
رأي بعد ال��رأي وال ردٌّ على ال��رأي ،وال
التعليق والسؤال.
أسيء كثيراً إلى لؤي حسين وال شكَّ ،لكنه ساهم
مراراً وتكراراً في صنع اإلساءة لنفسه ،بناها عملياً،
َّ
أن كثيراً من السوريين ال
وغذاها فعلياً ،والمفاجئ َّ
يعرف��ون عن حس��ين إال ما قيل عن��ه ال ما قال هو
نفس��ه ،والقلقلة هذه جعلت من الرجل أشبه بمدع
ال يملك أية فكرة ،كلمة معارضة وطنية تس��معها
عن لؤي حس��ين كصف��ة منتهية ال تقب��ل النقاش
من شخصيات من المفترض أنها بنت الثورة ،فهي
تلق��ت ردَّ الفعل ،ولم تعرف أب��داً الفعل ،ما يجعل
م��ن الضحية المفترض��ة؛ أي :لؤي حس��ين ،مجرد
ش��خصية ثانوية أم��ام الضحية األكب��ر واألوضح،
والتي هي نحن.
إن جالست حسين فع ً
ال ،وال أظنك فعلت ،ودعك من
ذلك الحديث المقتطع والقصير والغاضب له ،فإنك
ستس��مع من الرج��ل ما يطيب لك ،لك��ن ال تقرأ له
أبداً ،قلم��ا يخطئ ،وكثيراً ما يصي��ب فيما يريد أن
يقول ،يتركك بعيداً ويذهب هو أبعد مما يجب ،فال
قوة لك للمتابعة ،وال قدرة له للتفس��ير أكثر ،وهذا
كل ما في األمر.

املرا�سل :هل � ّ
أوثق �أم �أغيث؟
يتع��رّض الصحفيون لمواق��ف مختلفة أثن��اء تغطية التفجي��رات أو المعاركّ ،
جل الصحفييّن الس��وريّين
ً
عصيّة على الفهم
العاملين في مجال تغطية األحداث يعيشون مواقف من الصعب تفسيرها أو تكاد تكون
من هول الحدث وفجائعيّته.
يق��ول رودي س��عيد مص��وّر فوتوغراف��ي "رويت��رز" لــ
سوريتنا" :من أكثر المواقف المحرجة ،كانت أثناء قيامي
بتغطية نزوح أهالي "ش��نكال" ،واألزمة اإلنسانيّة التي
واجهتهم وذلك عقب مهاجمة تنظيم الدولة اإلسالميّة،
كان موقف��اً مؤ ّث��راً ،آن��ذاك م��رّت بنا ام��رأة وبصحبتها
طف��ل ،وكان التع��ب قد ن��ال منهم��ا ،دن��وت منهما كي
ألتقط صوراً تو ّثق الحالة المزرية وأعرضها على وسائل
اإلع�لام ،فما رأيت من الس��يدة إال وهي تب��ادر بالحديث
وبنب��رةٍ قاس��ية :أليس من الالئ��ق أخالقيّاً أن تس��قي
وتطع��م الناس عوض��ًا عن تصويره��م!!" ،يتابع رودي:
"هن��ا اختلطت األحاس��يس بداخلي ،والس��ؤال الذي كان
ي��دور في المخيّلة :بأيّهما أب��دأ؟ توثيق الحالة كي يرى
العال��م ما يفعل��ه هذا التنظي��م اإلرهاب��ي بالمدنييّن،
وه��ذا ما يملي��ه عليّ ميث��اق المهنة التي أعم��ل بها أم
أدع "الكامي��را" جانبًا وأفعل كما قالت لي المرأة ،وهذا ما
يمليه عليّ ضميري اإلنسانيّ كذلك؟".

وي��روي أك��رم صال��ح مراس��ل "أورين��ت اإلخباريّ��ة" لــ
سوريتنا" :من المواقف المبكية التي مررت بها كانت في
أح��داث مجزرة "كوبان��ي" األخيرة أثن��اء تغطيةٍ ألوضاع
المدين��ة ،وتزامن الهجوم ال��ذي ّ
نفذه داعش مع وجودي
ال صغيراً
في المدينة ،حملت بيديّ تقريباً حوالي  34طف ً
كانوا مستشهدين بقنّاصات داعش ،الحالة المزرية في
هذا الموض��وع والتي أربكتني أيّم��ا إرباك هي ضرورة
أن أق��وم بالتوثي��ق ،وه��ذا أم��ر مهن��يّ ،إنّه��ا مج��زرة
مروّع��ة بحقّ أبرياء ،وعلى الجانب اآلخر من الضروريّ
واإلنس��اني كذلك أن أقوم بإسعاف الجرحى والمصابين
ظل ق ّلة الكادر الطبيّ في تلك المنطقة ،كنت حائراً
في ّ
بين أن أكون ش��خصاً مس��اعداً في اإلس��عافات ،أو ناق ً
ال
للص��ورة والخب��ر ،األمر في غاي��ة اإلرباك ،ف��ي النهاية
اخت��رت أن أك��ون مواطناً نجا م��ن المجزرة ف��ي لحظةٍ
قدريّة ،ويقوم بإغاثة ما يمكن إغاثته في ّ
ظل الهمجيّة
المسيطرة ،وقمت بوضع الكاميرا جانبًا ،اخترت أن أسرد
هذه الحالة لوس��ائل اإلعالم دونما أيّ توثيق ،وأنا أعلم

تمام��ًا أنّني س��أتعرّض للكثير من االنتق��ادات بدعوى
أن
انعدام وجود صور تثبت هذا الش��يء على الرغم من ّ
األمور جليّة للجميع".

�ضحك م�ؤ ٌ
مل

ال يخل��و عمل المراس��ل م��ن مواقف مضحك��ة ،فالضّحك
نابعٌ من عمق األل��م ،وربمّا من أكثر المواقف التي مررت
بها ش��خصيّاً هي أثناء تغطيتي لمهرجانات محليّة معينة
أو مؤتم��رات للسياس��يّين في مدينة القامش��لي ،وس��بب
الضح��ك عاد ًة هو الكالم الملقى ،وال��ذي يكون خارجًا عن
إط��ار ما يحدث في س��وريا ،ال بل يتعدّى األمر إلى أحاديث
جانبيّ��ة أخ��رى ال تتع ّلق بمحتوى المؤتم��ر ،عندها أدع آلة
التس��جيل جانباً ألستغرق في نوبة ضحك داخليّة ،ضحكٌ
ٌ
سؤال واحد يخطر على البال:
ممزوج بألم وسخرية قاسية،
"أين أنتم وأين الشّ��عب؟!" ،ثمّ كيف يمكن لسياس��يّ أن
يشعر بألم شعب يحتضر؟! ،ما من طريقة ّ
بكل تأكيد!!.

أسبوعية تصدر عن شباب سوري مستقل

توثيق �أم �إغاثة؟

توثيق دون �صورة
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منوعات

برنامج "�سكايب" من �أجل الأعمال

حملة الر�سم على
اجلدران� :أطفال عامودا

أطلق��ت ش��ركة "مايكروس��وفت" عرض��ًا لنس��خة جدي��دة من
برنامج الـ "س��كايب" من أج��ل تطبيقات األعمال على نظامي
" "IOSو " "Androidإضافة إلى "."Windows
و تحتوي نسخة الـ"سكايب" الجديدة لوحة قيادة مبسطة لسهولة
التصفح من أجل االتصاالت والمكالمات ،إضافة إلى االجتماعات،
وربط مواعيدك ضمن التقويم على برنامج " "Outlookمن أجل
استعراض األعمال التي لديك بشكل أسهل.
وق��ام فريق "س��كايب" بإعادة بن��اء التعامل م��ع التطبيق أثناء
المكالم��ة أو االجتم��اع ،ونتج ع��ن هذه اإلعادة س��هولة التنقل
ضمن التطبي��ق ،واس��تخدام أزرار كبيرة للقي��ام بعملية كتم
ُ
وإضاف��ة مش��تركين ،وإدارة المكالم��ة ،وإضافة إلى
الص��وت،
ذل��ك ،التنقل بين مكالم��ات "الفيديو" ،والت��ي يمكن أن تكون
ملء الشاش��ة ،والمحتوى بنقرة واح��دة دون أن تتأثر المكالمة
التي تقوم بها ،أو يؤدِّي ذلك إلى فقدان الصوت.

يق��وم مرك��ز "البراعم لتنمي��ة مواهب
األطف��ال" ،بمدين��ة عام��ودا ،بع��دة
نش��اطات يهدف من خالله��ا إلى "تنمية
مواهب األطفال وجذبهم من الش��وارع
ليحتضنه��م ،مح��او ً
ال إع��ادة األطف��ال
إلى الحياة المس��المة ،وش��غل أفكارهم
وطاقاتهم المكبوتة ،بعيداً عن السياسة
والدي��ن والتطرف" ،حس��ب م��ا صرح به
مؤس��س المرك��ز محمود ش��يخي .وبدأ
مؤخراً بحملة رسم على جدران المدينة،
إلط�لاق طاقات األطف��ال وتحويلها إلى
لوحات فنية.
أن "المركز يمأل وقت
ويضيف شيخي َّ
ف���راغ األط��ف��ال باألنشطة المفيدة
وال��س��ل��ي��م��ة ،إلن���ش���اء ج��ي��ل مهتم
بالموسيقى ،وال��رس��م ،وال��م��س��رح،
وغيرها ،وذلك بعد الحالة النفسية التي
يعانونها ومشاهد الدمار التي تسكن
ذاكرتهم".
بدوره��ا قال��ت مدي��رة المرك��ز بش��رى
"إن النش��اطات تنم��ي مواهب
ش��يخيَّ :
أخ��رى يضمه��ا المركز ،مثل المس��رح،
والعزف على آالت موسيقية كـ "الكمان،
والغيتار ،والطنب��ور ،واإليقاع" ،وتعليم
"الصولفيج" الغنائي ،والرياضة ،إضافة
إلى التدريب��ات اإليقاعية ،والش��طرنج،
والرس��م ،وفن التدوير ،والرَّس��م على
الجدران".

رامي جومر

ومن �أهم ميزات "�سكايب" �أعمال:
 - 1ميزات للتعاون في العمل وعقد اجتماعات بشكل احترافي،
كلها متكاملة مع حزمة تطبيقات "أوفيس":
أن "س��كايب" أعم��ال و تطبيق��ات "أوفيس" يعم�لان معًا،
وبم��ا َّ
فق��د بات من الس��هل اآلن التع��اون في العمل ضم��ن تطبيقات
"أوفيس" .وس��ترى بطاق��ة جهة االتصال الخاصة بكل ش��خص
يس��تخدم التطبيق نفس��ه الذي تس��تخدمه ،مما يتيح لك إرسال
رس��الة فورية أو بري��د "إلكتروني" إليه بس��رعة ،أو بدء مكالمة
مع��ه .ويمكن��ك ،أيض��اً ،جدول��ة اجتماعات��ك ،واالط�لاع عل��ى
محفوظات المراسلة الفورية في " ،"Outlookوبدء اجتماعات من

تطبيقات مثل" "Wordو" "PowerPointبهدف مشاركة أعمالك.
 - 2إمكانية االتصال بأيِّ مكان باستخدام الجهاز المفضل لديك:
يمكنك االتصال بأيِّ شخص في الشركة ،والذين يستخدمون
"س��كايب"  ،وذلك بغضِّ النظر عن الجهاز الذي يس��تخدمونه؛
فبرنامج "س��كايب" يعمل على أغلب أنظمة التشغيل كـأجهزة
"الكمبيوت��ر" ،واألجهزة اللوحية ،والهوات��ف الذكية ،ويمكن أن
تضمَّ  250ش��خصاً لالجتماع الواحد ،حتى ل��و لم يكن لديهم
تطبيق "سكايب" أعمال ،وال يحتاجون ،من أجل ذلك ،سوى إلى
اتصال هاتفي أو اتصال بـ "اإلنترنيت".
 - 3المس��اعدة ف��ي الحف��اظ عل��ى أم��ان المعلوم��ات وإدارة
الحسابات بسهولة:
تتم حماية كل االتصاالت من خالل عملية تشفير مشدَّدة ،إضافة
إلى التحكم بحسابات الموظفين لديك ،وتعيين الميزات باالستناد
إلى احتياجات التعاون لدى األش��خاص ،واالطالع على المعلومات
المخزنة ِّ
شخص في المؤسسة عبر "سكايب" أعمال.
لكل
ٍ
س��يعمل تطبيق "س��كايب" أعمال مع معظم تقنيات االتصاالت،
ل��ذا يبقى بإمكانك إج��راء المكالم��ات ،أو تلقيها عل��ى الهواتف،
واالنضمام إلى االجتماعات ،ويمكنك اس��تخدام وسائل التخزين
المحلية التي لديك ،ونقلها تدريجيًا إلى خدمة التخزين الحسابي.

�أطباء عرب القارات لدعم ال�سوريني يف عنتاب �صحي ًا
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ُ
منظمة «أطباء عبر القارات» في الثامن من الش��هر الجاري عيادات رعاية النساء واألطفال
افتتحت
الس��وريين ف��ي مدينة غازي عنت��اب جنوب تركي��ا ،لتقديم خدم��ات الرِّعاي��ة المتكاملة ألمراض
الطفولة بشكل مجانيٍّ لألطفال من عمر يوم وحتى  12سنة.
وتش��تمل العيادات على قسم لطب األطفال ،والتغذية لمعالجة س��وء التغذية ،وأمراض الطفولة،
وقسم الدعم النفسي واالجتماعي وحماية الطفل ،إضافة إلى قسم تدريب الكوادر وبناء القدرات.
ومنهج تدريبيٍّ (الرعاية المتكاملة ألمراض الطفولة) برعاية
وتزامن بدء عمل العيادات مع برنامج
ٍ
منظم��ة الصحة العالمية ،بهدف تدريب  16طبيباً س��وريًا (تخصص أطف��ال) ،كدفعة أولى ،يتبعها
تدريب  16طبيباً آخرين ،لتنفيذ برنامج خاص باألطفال داخل سوريا.
وذك��ر الدكتور خالد مصطفى رئيس القس��م اإلعالمي للمنظمة في مكت��ب غازي عنتاب في لقاء
أن العياداتِ قد باش��رت عملها مع األطفال ،فيما سيبدأ عمل العيادات النسائية
مع جريدة س��وريتنا َّ
أن العالج في العيادات ،وصرف الدواء «مجاني» للس��وريين القاطنين
بعد حوالي الش��هر ،موضحًا َّ
جنوب تركيا.
أن األطباء العاملين في العيادات معظمهم من السوريين مع وجود أطباء
وأضاف الدكتور مصطفى َّ
أن عدد المس��تفيدين من مش��اريع المنظمة المنتش��رة في الداخل
من جنس��يات أخرى ،مع العلم َّ
السوري يتراوح ما بين  50 – 30ألف شهرياً.
«إن المنظمة تقيم دوراتٍ تدريبية َ
رأب فجوة الصحة
وحول مج��االت التدريب قال مصطفىَّ :
حول ِ
ِّ
المتعلق بتغذية أطفال سوريا ،وتغذية األطفال أثناء الطوارئ ،إضافة إلى
النفسية ،وطرق المسح
التدريب على تقييم الوضع التعليمي في سوريا».
وعن نش��اطات المنظم��ة األخرى ذكر المصدر« :تش��ارك المنظمة في المخيم��ات الميدانية إلدارة
ً
مش��تركة مع أطبا ِء العيون السوريين (جمعية البصر) ،التي تقوم
الكوارث ،كما أنها أطلقت مبادر ًة
حالياً على مشروع زراعة القرنية لمرضاها من السوريين ،إضافة إلى مشروع (أطفالنا في عيوننا)
لمعاين��ة أم��راض العيون عند أطفال المخيمات والمدارس في الداخل الس��وري» ،موضحاً أنَّه يتم
زرع قرنية شهرياً تقريباً.
إجْرَا ُء خمس عملياتِ ِ
وحول أكثر األمراض التي تصيب األطفال الس��وريين ممن يراجعون العيادات قالت األس��تاذة منى
«إن أكثر األمراض ظه��وراً بين األطفال هي اإلس��هال،
مام��ان اختصاصي��ة تغذية ف��ي العي��ادات َّ
أن البرنامج س��يركز عل��ى تقديم نظام غذائي للطف��ل ،ومراقبة نموه،
والته��اب البلعوم ،مؤكد ًة َّ
وتوعية األمهات ،وإقامة دورات توعية لألمهات حول اإلرضاع الطبيعي وأمراض التغذية».

�أطب��اء عرب القارات :منظم��ة �إن�سانية عاملية تعمل يف جم��ال الإغاثة الطبي��ة يف  37دولة حول العامل،
للرعاية ال�صحية الأوَّلية داخل �سوريا ،قبل ّ
و�أن�ش�أت عام 2014م َ
َ
توقف املركز ال�ساد�س بدير
مراكز
�ستة
ِ
الزور عن العمل لتحديات �أمنية ،وي�ستفيد من املراكز �شهري ًا � ُ
أكرث من ع�شرة �أالف �شخ�ص.
م�ش��اف تخ�ص�صية يف َّ
الداخل منه��ا م�ست�شفى الن�ساء ،والتوليد يف تل رفع��ت ،وم�شفى �شمارين
وللمنظمة
ٍ
اجلراحي يف ريف حلبَ ال�شم��ايل� ،إ�ضافة �إىل م�شفى الأمرا�ض العقلية ب�إعزاز ،وم�ست�شفى دار ال�شفاء يف
ُ
الغوطة ال�شرقية».

فريق "�ص ّناع الب�سمة"
اجتماعي � -إغاثي  -توعوي

ً
غذائية للمحتاجي��ن في الداخل
يقدم فريق "صناع البس��مة" معون��اتٍ
الس��وري ،وكف��االت "مبالغ مالي��ة" لعوائل الش��هداء الذين استش��هدوا
ف��ي ه��ذه الحرب الش��عواء ،وتأمينَ مس��تلزمات دراس��ية لألطفال من
قرطاسية ومالبس ،ودعمًا للمراكز التعليمية وتأمين احتياجاتها.
كم��ا يقوم الفريق الذي تأس��س منتصف ع��ام 2012م بمعالجة اآلفات
َ
الجلدية لدى األطفال خاصة ،مثل الجدري ،و"اللش��مانيا" ،والتشوهات،
والح��روق الناتجة عن القصف ،وم��ا إلى ذلك ،ضمن عالجات طبٍّ بديل
مخصصة لمعالجة هكذا حاالت.
"إن الفريق يعمل في
س��وريتنا:
لــ
الفريق
يقول محمود حس��ن مدي��رُ
َّ
مخيمات النزوح شمال س��وريا الواقعة على الحدود مع تركيا ،كمخيمات
أطمة ،وباب السالمة ،وقاح ،وشمارين ،وأكدا ،وسجو ،وعفرين ،ومدينة
حلب وريفها ،وريف إدلب".
أن الفري��ق يه��دف إل��ى إع��ادة تأهيل ضحاي��ا الحرب نفس��ياً
وأض��اف َّ
واجتماعيًا ،وتنمية مواهب األطفال الذين لم يعد لديهم مراكزُ تعليمية
وتنموي��ة لرعايته��م في ِّ
ظل الح��رب ،وإغاثة أهلنا داخل س��وريا مادياً،
وطبي��ًا ،ومعنوي��ًا ،والحدِّ من الجهل واألمية ،ونش��ر الوعي في صفوف
المتضرِّرين والنازحين ،إلنشاء جيل يرقى وترقى به سوريتنا.
ويبل��غ عددُ المتطوِّعين في الفريق أكثر من  40متطوِّعًا حول العالم،
منه��م  18متطوعاً نوعيٌّ من مختل��ف االختصاصات والخبرات يعملون
داخل سوريا.

كيفية التعامل مع الطفل يف حال فقد �أحد �أفراد العائلة

مرات بيجيك الزعل
متل المطر ..زخّات
وبيتركك ..غصّات
مرات بيجيك بوقت
متل الصبح ..مخنوق
وبيتركك لتروق
مرات بيجيك بوجع
بيحنن قلوب الحجر
وبيتركك ..ذكرى بشر
مرات بيجيك بهدا
بيغل بضلوعك
وبيتركك مكسور ..لدموعك
مرات بيجيك الزعل
وبياخدك مرات
وأنت متل حالك
ميت على مهلك
عايش ..مع اللي مات.
•••

باقي

صوتي متل قنديل
مطفي ما عندو زيت
عايش على الـ يا ريت
والقلب
كنّو بيت
حيطان من غبرة
ومالو سقف هـ البيت
والعنكب��وت معشش��ة خيوط��ا عل��ى
رموشي
وممدود خيط بخيط
بَعْد الدرب دربي
وخلف المدى قبري
وباقي أنا
مهما أنا فليت..
•••

�أهلي

مركب

ال ضل بالمينا حكي
وال ضل ببحورو وعد
وربّان
آخد هالدني سكرة
ومجدافو ناطر موج
وزنودو برد
صار األمل جواتنا صاري
مكسور ..والمينا بعد
يا قلب ..يا مركب زهد
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أن احتواءه مع ب��ذوره على
الدموي��ة ،ويمنع الس��رطانات .كم��ا َّ
معدن "بورون" يفيد النس��اء بعد انقطاع الطمث ،فيحافظ على
معدالت عالية من الهرمون األنثوي "إستروجين" ،وبذلك يخفف
َ
المشاكل التي تواجهها النساء عند انقطاع الطمث.
يحت��وي ب��ذر العن��ب األحم��ر خصوصاً عل��ى الكثير م��ن المواد
المس��ماة "برونثوسيانيدنس" ،وهي ش��بيهة بالمواد الموجودة
بالنبات��ات ،والمس��ماة "فالفونيدات" ،وهي تحم��ي خاليا الدهن
من مش��اكل الجزيئات الحرة وتدميرها لألنسجة والخاليا ،وهي
تمنع ،أيضًا ،أمراض القلب بأن تحمي مادة "كولجين" الضرورية
لسالمة األوعية الدموية.
واحت��واء ب��ذور العنب على م��واد "برونثوس��يانيدنس" ،يجعلها
تلعب دوراً هامًا في مكافحة األمراض عن طريق تنش��يط جهاز
المناعة المقاوم لــ"البكتيريا" ،و"الفيروس��ات" والفطريات ،كما
تكافح الحساسية بأنواعها ،وتعمل كموادَّ مضادةٍ لاللتهابات.

ال تفتكر
لو طالت األيام
بتشوفني نَسيان
وحياة دمعات القهر
وصحاب ضيعها العمر
والقلب يالـ عبَّا بحر
ما بعرف ال ِنسيان
ال تفتكر..
لو زاد ع كتفي التعب
بتشوفني تعبان
وحياة غصّات الصبر
وسنين قضيتا سِكِر
والورد يالـ خبَّا عطر
كتفي حجر صوان
ال تفتكر..
لو ضاقت الدنيا
بتشوفني هربان
وحياة جَفالت المِهر
وعيون ّكحلتا جمر
والكاس يالـ فايض سِحر
راجع متل نيسان
ال تفتكر
لو طالت األيام
لو زاد ع كتفي التعب
لو داقت الدنيا
بتشوفني عندك
عندي أهل
بيعدّلو اللي مال
وبيوتن الميدان.
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العنب وبذوره ،يقي من
ال�سرطان والتجاعيد
يتوفر العنب بكثرة في جميع المناطق في هذا الفصل من العام،
وهو يحت��وي على مواد كثيرةٍ مضادة لألكس��دة ،مثل فيتامين
معاكس لتصنيع الموادِّ الضارة المس��ماة
بدور
ٍ
"أ" ،ال��ذي يقوم ٍ
جزيئاتٍ حرَّةً ،والتي تؤدي إلى ش��يخوخة األنس��جة والتجاعيد،
نتيج��ة التعرض أكثرَ من نصف س��اعة ألش��عة الش��مس فوق
البنفسجية التي تصيب الجلد بالكلف.
كما يحتوي العنب وبذوره على مادة "إيالكس أس��يد" التي تقي
من المواد المسرطنة الموجودة داخل الجسم ،وبذلك يمنع نمو
الس��رطانات ،وتح��وِّل الخالي��ا الصحيحة إلى خاليا س��رطانية.
حسب موقع الدكتور ضياء طبيب "دوت كوم".
بأن العنب األس��ود
أثبت العلماء في جامعة "كورنيل" األميركية َّ
ً
عالية جدّاً من "رس��فيراترول" ،ال يحتوي مثلها
يحت��وي كمياتٍ
العنب األبيض أو األخضر ،ولك��ن يجب تناول جميع أنواع العنب
بما يحتويه من مادة "إيالكس أسيد" ،والموادِّ األخرى المفيدة.
أن وجود مادة "رسفيراترول" في
وأثبتت أبحاث أخرى في اليابان َّ
العنب وبذره يعطي حماية للقلب واألوعية الدموية ،وتمنع هذه
المادة جفاف األوعية الدموية بالحيوانات.
وبس��بب احتواء العنب األحمر وبذوره على معدن "الس��يلينيوم"
المض��اد لألكس��دة ،يوصف لع�لاج أم��راض األوعي��ة الدموية،
كم��ا أنه يعطي القل��ب واألوعية الدموية مناع��ة ضد األمراض

مرات

فادي جومر

منوعات

يش��كل فق��دان األب ،أو األمِّ ،أو أح��د
ً
ً
حقيقي��ة للطفل ،ويمكن
صدمة
اإلخوة
أن يؤدي إلى آثار نفس��ية قريبة وبعيدة
المدى .ال يعي األطف��ال ،خاصة الصغار
يكوِّنون
منهم ،معنى الم��وت ،وغالبًا ما
َ
ً
غريبة وبعيدة
عنه أف��كاراً ،وأحاس��يسَ
عن الواقع.
ويعتق��د األطف��ال ف��ي عم��ر م��ا قب��ل
بأن الميت يمك��ن أن يعود ،أو
المدرس��ة َّ
يتوقع��ون عودته بعد فت��رة من الزمن،
وغالبًا ما تكون لديهم مشاعرُ من الذنب
تختلف شدتها من حالة ألخرى ،واعتقادٌ
مبهمٌ بأنهم السبب وراء الوفاة ،وخاصة
األب بالتحديد.
إذا كانت مرتبطة باألمِّ أو ِ
ووض��ع الدكت��ور جم��ال خلي��ل صب��ح
عامة َ
ً
حول كيفية التعامل مع
إرش��اداتٍ
صادر عن ش��ركة
كتيب
في
الحالة
ه��ذه
ٍ
روَّاد المس��تقبل ،أهمها ضرورة اإلجابة
بص��دق ،ومحاولة
ع��ن أس��ئلة الطف��ل
ٍ
التح��دُّث مع��ه ومصارحت��ه بم��ا حدث،
عدم مس��ؤوليته عن
وض��رور ُة
ِ
توضيح ِ
الموت ،وإبعاد الشعور بالذنب عنه.
ومنها اس��تخدام لغ��ة س��هلة وبطريقة
فيه��ا ن��وع م��ن اله��دوء والطمأنين��ة،
وإشراك أحد األبوين أو اإلخوة ،واألقارب
ممن يت��ودَّد له��م الطفل ف��ي توضيح
معنى الموت بصورة مالئمة وبس��يطة.
وع��دم مبالغ��ة الكب��ار ف��ي التعبير عن
حدادهم ،،وتقبل مشاعر الطفل وتفهم
الصدم��ة وآثارها عل��ى كيانه ،مع تفهم
مش��اعر الفقدان والخس��ارة العميقين.
وتش��جيعه عل��ى التح��دُّث عن أف��كاره،
وعن أهمية الش��خص المتوفى بالنسبة
له ،دون إجبار ،والتح��دُّث معه بوضعية
االحترام وبتلقائية دون تكلف ،ومحاولة
جعل الموضوع معه على س��بيل الحوار
البس��يط واله��ادئ ،وذل��ك م��ن خ�لال
مش��اركته بع��ضَ النش��اطات المحببة،
مث��ل الرس��م أو ق��صُّ ورق الجرائ��د
وترتيبها.

ويق��ول الدكتور صب��ح« :إياكم والوعود
أو التفس��يرات الكاذبة ،حاولوا الجلوسَ
َ
والحديث
م��ع الطفل عندما يكون هادئ ًا،
معه عن مواقفَ مش��تركةٍ مع المتوفَّى
وبع��ض الذكريات المحبب��ة ،وال تجبروه
عل��ى الكالم على أش��يا َء وموضوعاتٍ ال
يريد التحدث عنها».
وم��ن المه��م تجنيب األطفال مش��اهدَ
التلفزي��ون الدموي��ة والعنيف��ة ق��در
ُ
تفعيل استجابات
اإلمكان؛ ألن من شأنها
فع��ل له��ا عالق��ة بالصدم��ة،
وردود
ٍ
واالس��تفادة م��ن الم��وروث الدين��يِّ،
للتخفيف من حدَّة اإلحس��اس بالفقدان
والخس��ارة ،وإش��راك الطف��ل بصل��وات
جماعية ،أو قراءة آيات قرآنية ،وال تنسوا
أن األطف��ال بحاجة إل��ى فترة معينة من
َّ
الح��داد والح��زن .وأية محاول��ة إلخفائها
أو تجاوزه��ا ،ق��د يك��ون ل��ه آث��ار بعيدة
المدى على صحة الطفل النفسية ،مثل
"الكبت ،وردات الفعل الجس��دية ،وكثرة
التع��رُّض لألم��راض ،مع ضع��ف جهاز
المناعة العام".
انش��روا البهجة ف��ي البيت رغم الجراح،

ومن المستحس��ن اصطحاب الطفل إلى
المقب��رة وزيارة ضري��ح الفقيد ،لهضم
أن الش��خص ق��د م��ات فع� ً
لا،
حقيق��ةِ َّ
وتجنب عباراتٍ ُ
تقلل أو تتجاهل ش��عورَ
الطف��ل بالحزن .وال تضج��روا من تكرار
األس��ئلة المحيّ��رة م��ن قب��ل الطف��ل،
وحاولوا اإلجابة عنها بطرق مختلفة.
وم��ن المه��م ف��ي األح��وال الطبيعي��ة،
والت��ي ال توجد اآلن في معظم المناطق
الس��ورية المح��رَّرة أو الت��ي خرجت عن
ُ
اإلحال��ة إلى الطبيب أو
س��يطرة النظام،
اإلخصائ��ي ،أو حتى استش��ارة ش��خص
قري��ب ذي ثق��ة ف��ي ح��ال تع��ذر ذلك،
وهناك أس��باب عديدة تدف��ع إلى اإلحالة
خطر أو أفكار
أو االستشارة ،منها :وجود
ٍ
قد تؤدِّي إلى اإلتي��ان بعمل عنيف ضدَّ
النف��س "كالم ع��ن ني��ة انتح��ار ،وقتل
للنفس للتخلص م��ن األوضاع الصعبة،
والذه��اب لمالق��اة الفقي��د ف��ي اآلخرة"
اله��زال الش��ديد ،الحرم��ان م��ن الن��وم
لفت��رات طويل��ة ،االمتن��اع ع��ن الحركة
واالهتم��ام بالنظافة الش��خصية ،البكاء
المتواصل.

تفعيلة
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رصيف سوريتنا
تجري المفاوضات حول الزبداني والفوعة
معاً ،ما رش��ح تجاوز ِّ
كل متوقع ،يس��مى
دولياً التهجيرَ القسريَّ ،والعرقيَّ ،ينقل
غير أرضه��م ،يبادَلون
الس��كان كما ه��م إلى منطق��ة ِ
ليتغي��رَ ُّ
كل ش��يء ،بي��ن الزبدان��ي والفوعة س��ينتقل
المقاتل��ون م��ع عائالته��م من وإل��ى ،وجه��اء الزبداني
رفض��وا الفكر َة برمتها ،قالوا إنهم لن يستس��لموا مهما
كل��ف األم��ر ،هنا ال يُعرف ما األفضل بي��ن األمرين ،أن
تت��رك ألفَ عائلة لقصفٍ همجيٍّ من ميليش��يات تقتل
على الطائف��ة ،أو تفاوض عليه��ا ،أم أن تنقل العائالت
ذاته��ا إل��ى أرض بعي��دة عنه��ا ،وتت��رك لس��كانٍ جددٍ
ينتمون إل��ى طائفة المهاجم األوَّل ،وص��ل األمرُ هذه
المرة حدّاً محيراً ،وغاية في الرعب.

سوريتنا ( 16 )204آب 2015
أسبوعية تصدر عن شباب سوري مستقل
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مركز "الن�ساء الآن" يقيم �أ�سبوع ًا ثقافي ًا

زورت صفحات عراقية قصة وفاة ش��ابة
فلس��طينية س��ورية كان��ت قض��ت يوم
اإلثني��ن الماضي على الحدود الس��ورية
َ
غير
تح��اول
التركي��ة ،وه��ي
دخ��ول تركي��ا بطريق��ة ِ
ِ
شرعية ،إذ قضت الشابة رغدُ عبود 17عاماً ،برصاص
ح��رس الح��دود في خرب��ة الج��وز بريف ادل��ب ،ودفت
هن��اك ،لتفاج��أ عائلته��ا بصورها منش��ورة على عددٍ
«إن الش��هيد َة
من الصفحات اإلخبارية العراقية ،تقولَّ :
قضت على يد عناصر تنيظم الدولة بعد أن كانت تزود
الجيش العراقي» ،بمعلومات عن التنظيم في مناطق
بنشر
من البالد ،الصفحات أغفلت اس��م رغد ،واكتفت
ِ
صو ِرها التي س��بق أن انتش��رت في صفحات س��ورية
وفلسطينية.

المف��رح الوحي��د ال��ذي م��رَّ في
الخب��ر
ِ
األس��بوع الماض��ي ،كان اإلف��راج ع��ن
الصحف��ي م��ازن دروي��ش ،بع��د ث�لاث
أشهر من االعتقال في سجون النظام،
سنوات وبضعة
ٍ
خ��رجَ دروي��ش عل��ى أن يحاكم في محكم��ة اإلرهاب
بدمش��ق ،األخضرُ الكثيرُ في الخبر هو ما سرِّب بعد
ذل��ك ،إذ كان دروي��ش قد َّ
عل��م عدداً م��نَ المعتقلين
َ
والكتابة،
والموقوفين معه في س��جن ع��درا الق��راء َة
َ
َ
فتحَ صفاً دراس��ياً
واس��تعمل ما توفر
داخل الزنزانةِ،
ليكون إما جداراً ،أو طبشوراً ،ويكون هو أستاذاً وغيرُه
تالميذ ،أه ً
َ
ال درويشُ م��ن جديد ،وأنت كنت واحداً من
آالف من المعتقلين الذين الزلنا ننتظرهم جميعاً.

أق��ام مرك��ز «النس��اء اآلن» ف��ي لبن��ان مجموع��ة من
الفعالي��ات الثقافية بعنوان "فنٌّ حول العالم" ،وتضمن
عدَّة فقرات ثقافية بعنوان :الفن اإلس�لامي ،السجون
ف��ي العال��م ،عجائب الحدود ف��ي العالم ،لوح��ات فنية
ألش��هر رس��امين" ،فيديو" ،فرق��ة موس��يقية في أحد
شوارع إسبانيا و"بيتهوفن".
وعق��دت ندوة بعنوان "زواج ح��ول العالم  -زواج خمس
نجوم" ،وعرَّفت المحاضرة الثقافية "زواج حول العالم"
بطق��وس الزواج ف��ي العديد من الدول مث��ل :الصين،
إيطاليا ،اإلس��كيمو ،القبائل اإلفريقية ،الهند .بحضور

أكثر من  50س��يدة ،باإلضاف��ة لمحاضرة بعنوان "زواج
خمس نج��وم" تضمنت معاييرَ األس��رة الصحية ،دورَ
ً
وأسئلة يجب اإلجابة
المرش��د األس��ري ،أهدافَ الزواج،
عنها قبل الزواج.
كم��ا نظم المركز ف��يمجدل عنج��ر ،محاضرة بعنوان
"نس��اء عظيمات" ،تناولت تجاربَ نس��ا ٍء أحدثن تغييرًا
حفظه التاريخ لهنَّ ،كزنوبيا ملكة تدمر وإنجازاتها في
المملكة ،وآثارُ تدمر شاهدة على عظمتها.
ُ
صناعة
أن النس��اء بإمكانه��ن
هدف��ت المحاضرة إل��ى َّ
التغيير ،والتاريخُ أكبر دليل على ذلك.

