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مظاهرة حا�شدة يف �سراقب تطالب ب�إعادة الزخم الثوري

خرج��ت مس��اء اإلثني��ن  2014 / 7 / 7في
س��راقب مظاهرة حاش��دة للتنديد بالفس��اد
والش��لل ال��ذي يتع��رض ل��ه جس��د الث��ورة،
بداية من القواعد المش��تتة إنتهاء باإلئتالف
والقيادة المشلولة ،والتي ال تزال تتنازع على
المحاصص��ة والتكت�لات بينم��ا الوض��ع على
األرض ي��ؤذن بكارث��ة كبي��رة ،خصوص��اً ما
يجري في مدينة حلب.

المظاه��رة تداع��ى له��ا أبناء البل��دة على
وس��ائل التواص��ل اإلجتماع��ي ،وق��د انضم
الكثير من فعاليات المدينة (بما فيهم بعض
الكتائب المسلحة) للمظاهرة السلمية والتي
أرادت إع��ادة إحياء الزخم الث��وري في تذكرة
منها أليام الثورة األولى ،فيما رفعت الالفتات
الثوري��ة المدنية ،البعيدة عن أي تس��يس أو
محاباة ألي جهة سياس��ية عدا الشعب وثورة
الشعب.

يذك��ر أن س��راقب والتي تعتب��ر من المدن
المح��ررة منذ وقت طوي��ل ،ال تزال حتى اآلن
تعاني القصف العش��وائي بالقذائف العادية
والعنقودي��ة م��ن معم��ل القرمي��د المجاور،
وغارات الطيران سواء بالبراميل أو الصواريخ
الفراغي��ة وكان آخره��ا الغ��ارة الت��ي وقعت
االس��بوع الماض��ي وتس��ببت في استش��هاد
أربعة أشخاص من أبناء البلدة وريفها.

من ميدانيات وادي ال�ضيف الثوار يحرزون تقدم ًا
وي�سقطون �أهم حواجز احلامدية
ح��رر ث��وار معرة النعم��ان قب��ل ظهر يوم
األربع��اء حاجز (الدهمان) أحد حواجز الحماية
لمعس��كر (الحامدي��ة) م��ن الجه��ة الغربي��ة
وخاصرة تجمع (المدجن��ة) ،بالقرب من معرة
النعم��ان بري��ف إدلب ،بع��د أن دم��روا ثالثة
دباب��ات لق��وات النظام وقتل��وا جميع عناصر
الحاجز ،كما غنموا دبابة وذخيرة.
وكان��ت ق��وات النظ��ام قامت صب��اح اليوم
بتغطي��ة م��ن الطي��ران الحرب��ي بمحاول��ة
الستعادة حاجز (الطراف) المجاور لـ(الحامدية)
و(الدهمان) واس��تطاعت التق��دم نحو محيط
الحاجز قبل أن يرد الث��وار القوات المتقدمة،
ويحكمون السيطرة على (الطراف) من جديد،
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واإلمتداد لحاجز (الدهمان) والسيطرة عليه.
وكان الثوار مهدوا لالقتحام بقصف الحاجز
بقذائ��ف الهاون ومداف��ع (جهنم) قبل اقتحام
الحاج��ز والس��يطرة علي��ه خ�لال عملي��ة لم
تستغرق سوى ساعتين.
فيم��ا دمر الثوار  3دباب��ات تي  62وتمكنوا
م��ن قت��ل طاقمهم��ا ،صب��اح ي��وم اإلثني��ن
وتصاعدت حدة االشتباكات بين الثوار وقوات
األس��د على حواجز (الط��رّاف  -الدهمان -
الهنجاك) والتي تعتب��ر نقاط حماية متقدمة
لمعس��كر الحامدي��ة ،والمدجنة عل��ى تخوم
معرة النعمان في ريف ادلب.
وفي س��ياق متصل أمطرت مدفعية الثوار

قوات النظام في تلك الحواجز بقذائف الهاون
ومدافع جهنم ،محققين إصابات مباشرة في
صفوفها.
وفي غضون ذلك شهدت منطقة االشتباك
غارات جوية مكثفة ،وقصفا عنيفا بالمدفعية
من معسكر (القرميد) قرب أريحا.
فيم��ا أغ��ار الطي��ران الحرب��ي عل��ى قرية
كفروم��ة القريب��ة م��ن منطق��ة المواجهات،
قاصف ًا أحيائها بالقنابل العنقودية.
يذك��ر أن الث��وار قد بدأوا(معركة الحس��م)
الجتثاث معس��كري (الحامدية ووادي الضيف)
والحواجز المحيطة بهما.
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هادي البحرة الرئي�س الثالث للإئتالف
من جامعة ويتش��تا في الوالي��ات المتحدة
األمريكية.

ف��از المع��ارض ه��ادي البحرة برئاس��ة
"االئت�لاف الوطن��ي" بـع��د حصول��ه على
 62صوت�� ًا ،بفارق  20صوتا عن منافس��ه
موفق نيربية ال��ذي حصل على  42صوتًا
في انتخابات رئاسة االئتالف ،بينما اقتصر
منافس��هما الثال��ث ولي��د العم��ري على 3
أصوات فقط.
وبلغ عدد المصوتين  113عضواً.
وانتخب عبدالحكيم بشار نائبًا للرئيس،
فيم��ا قرر االئت�لاف إع��ادة التصويت على
منص��ب النائبي��ن واألمي��ن الع��ام لع��دم
حصولهم على األغلبية.
يذك��ر أن البح��رة انض��م إل��ى االئتالف
الوطن��ي الس��وري من��ذ أكث��ر م��ن ع��ام،
وانتخب عض��واً في الهيئة السياس��ية ،وكان
كبير مفاوضي وفد المعارضة في جنيف.2

وهو من مواليد دمشق عام  1959وحاصل
عل��ى بكالوريوس ف��ي الهندس��ة الصناعية

لواء داوود ينح�سب من معركة حلب
�إىل الرقة ويبايع داع�ش
إنتق��ل ل��واء داوود وهو جزء من تش��كيل جيش
الشام ومقره األساسي في مدينة سرمين في ريف
ادل��ب ،ب��كل ما يحتوي��ه من عتاد وس�لاح وعناصر
ووقود ومؤن باتجاه الرقة ،بعد أن أعلن في مناطق
ريف إدلب أنه منطلق لمؤازرة ثوار حلب.
بينم��ا ب��دل أن يص��ل الرت��ل إلى حل��ب ليدعم
جبهاتها التي تمر في ظرف عصيب إلتف حول حلب
ليكم��ل طريق��ه إلى الرق��ة بغية مبايع��ة التنظيم
وخليفته الجديد.
وماه��و معلوم أن لواء داوود كان قد بايع تنظيم
دولة العراق والش��ام أثناء وجوده في إدلب ،وعندما
دح��ر تنظيم داعش في تل��ك المناطق أعلن اللواء
حي��اده تج��اه الموضوع ،وخش��ي ق��ادة الل��واء في
ه��ذه الفت��رة حدوث تصفي��ات لهم م��ن قبل باقي
الفصائل ،حيث نشرت شائعات أن بعض الفصائل
ستقوم بقتل كل القادة الذي يوالون داعش سراً أو
علن��ًا ،وهذا ما دفع قيادة الل��واء بالذهاب إلى الرقة
حي��ث يلقون ترحيب��ًا هناك كونهم م��ن المبايعين
االوائل.
يحتوي لواء داوود على أكثر من ألف مقاتل وعتاد
متنوع يشكل قوة كبيرة للواء ،كما أنه يحتوي على
أكثر من عشرة دبابات تم نقلها جميعا إلى الرقة.
يذك��ر أن عدة أرتال مرت باألمس قرب منش��آت
إيكاردا التي تبعد عن حلب حوالي خمس��ة وثالثين
كيلومت��راً ،متجهة إلى حلب للم��ؤازرة ،ليتبين فيما
بع��د أن ج��زءاً منها ق��د توجه إل��ى الرق��ة لمبايعة

تنظيم دولة العراق والشام.
كما أكدت تنس��يقية ش��باب عن��دان األحرار خبر
انتق��ال جزء من جيش الش��ام إلى الرق��ة لمبايعة
داع��ش م��ع نش��رها لص��ورة توضيحي��ة للطريق
ال��ذي اس��تخدمه ،وكتب��ت خب��راً يق��ول“ :انحياز ما
يس��مى بجي��ش الش��ام وانتقاله برت��ل مؤلف من
 130آلي��ة من حض��ن الثورة والثوار ف��ي ادلب إلى
حضن داعش ش��رقا عبر م��روره بالقرب من مطار
أبو الضهور وجنوبي خناصر طريق امداد عصابات
األسد إلى حلب.
فيم��ا ق��ال اإلعالمي ياس��ين أبو رائ��د وهو من
إعالمي��ي ري��ف حل��ب الش��مالي“ :إن :الرت��ل الذي
كان مق��رراً يص��ل إلى حلب هو ل��واء داوود بكامل
عتاده وجيش الش��ام اعلن فصل اللواء بعد اكماله
الطريق إلى الرقة لبيعة داعش”
وقد أصدر جيش الش��ام على خلفية ما حدث من
قبل قادة لواء داوود بيانًا يقضي بفصل لواء داوود
جاء فيه:
(بسم اهلل الرحمن الرحيم
بيان فصل
نحن قيادة جيش الشام نعلن ما يلي فصل لواء
داوود من جيش الشام نظرا لعدم التزامه بميثاق
جي��ش الش��ام الموقع بي��ن الفصائ��ل وااللوية
مجتمعة عند تشكيل جيش الشام).
وحسبنا اهلل ونعم الوكيل

وش��غل البحرة منصب المدير التنفيذي
لمستش��فيات عرفان وباقدو في جدة في
المملك��ة العربية الس��عودية ف��ي الفترة
بي��ن  ،1987 - 1983وبعده��ا منص��ب
المدير التنفيذي لش��ركة األف��ق للتطوير
التجاري ف��ي الفترة بي��ن ،2003 - 1987
ث��م المدير العام لش��ركة األف��ق العالمية
للمعارض بين عام��ي  ،2005 - 2004ثم
أصب��ح مديرا تنفيذيا لش��ركة تكنو ميديا
من  2005وحتى اآلن .اس��تفاد البحرة من
خبراته ف��ي االتصاالت ووظفها في خدمة
الثورة السورية منذ اندالعها ،حيث ساهم
ف��ي تأس��يس مجموع��ات دعم وتنس��يق
التواصل بين الداخل ووسائل اإلعالم.

�أمريكا تدرج �شركة
اماراتية على القائمة
ال�سوداء لدعمها الأ�سد
فرضت الواليات المتحدة األربعاء عقوبات على
شركة من االمارات لتوريدها منتجات نفطية إلى
نظام بش��ار األس��د وادرجت ش��ركتين سوريتين
أخريين على القائمة السوداء.
وقال��ت وزارة الخزان��ة األمريكي��ة إن ش��ركة
بانجيتس ومقرها الش��ارقة بدول��ة االمارات وردت
منتجات نفطية لس��وريا منها وقود طيران من عام
 2012حتى ابريل نيس��ان ه��ذا العام ومن المرجح
ان تلك المنتجات استخدمت في أغراض عسكرية.
ول��م يتس��ن الحصول عل��ى تعليق ف��وري من
بانجيتس.
وفرضت ال��وزارة أيضاً عقوبات على ش��ركتي
واجه��ة مقرهما دمش��ق وهما اكس��برت بارتنرز
وميجاتريد بس��بب مس��اعدة س��وريا في شراء او
تطوير صواريخ متعددة المراحل أو أسلحة تشمل
اسلحة كيماوية وبيولوجية.
وفرضت الواليات المتحدة عقوبات على حوالي
 200شخص وش��ركة منذ بدء الحرب األهلية في
س��وريا والت��ي قتلت أكث��ر من  150الف ش��خص
وتسببت في نزوح الماليين.
والعقوبات على الشركة االماراتية والشركتين
الس��وريتين س��تحظر على الناس والشركات في
الوالي��ات المتح��دة التعام��ل م��ع تل��ك الش��ركات
وستجمد اصولها في الواليات المتحدة.
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تقرير ال�شبكة ال�سورية حلقوق الإن�سان يوثق جرائم
امليلي�شيات الطائفية امل�ساندة للنظام

قال��ت الش��بكة الس��ورية لحقوق اإلنس��ان ،في
تقرير يوثق جرائم المليش��يات الطائفية المساندة
لنظام األس��د ،أن ه��ذه المليش��يات ارتكبت مذابح
تحمل صفة التطهير الطائفي ،حيث ذبحت الضحايا
بالس��كاكين ،وش��وهت الجث��ث ،وارتكب��ت فضائع
بالعن��ف الجنس��ي ،ع��دا ع��ن الحص��ار ،والتعذيب
والقصف العش��وائي عل��ى مس��اكن المدنيين في
عدد من مناطق سورية (ريف حلب ودمشق).

وأك��دت الش��بكة :أن النظام حاول من��ذ البداية
إضفاء الصفة الطائفية االرهابية على المحتجين
ضده ،ولم يقتصر االمر على الخطاب ،واالستفزاز
اإلعالم��ي ،والسياس��ي ،بقدر ما امت��د إلى تنفيذ
عشرات المجازر في مناطق الحساسية الطائفية،
كي يس��تغل ردة الفعل لتأكي��د مصداقية الوصف
الطائف��ي لالنتفاض��ة الش��عبية ،واس��تغالل ذلك
ف��ي تخويف األقليات من الحراك الش��عبي لتثبيت
ش��رعيته كنظ��ام علمان��ي يحم��ي األقلي��ات في
مواجهة عصابات إرهابية تكفيرية".
وأكدت الش��بكة في تقريره��ا أن  15فصي ًال من
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الميليش��يات الطائفي��ة ،وفروعه��ا س��اندت جيش
النظ��ام في حرب��ه ضد الش��عب الس��وري أهمها:
الح��رس الث��وري االيران��ي ،وح��زب اهلل اللبناني،
ول��واء أب��و الفضل العب��اس العراق��ي ،وحزب اهلل
العراقي ،وعصائب أهل الحق ،جيش المهدي..الخ.

وبين��ت الش��بكة ف��ي التقري��ر أن المقاتلي��ن
العراقيين ،واللبنانيين هم النس��بة الغالبة ضمن
الجنس��يات الت��ي تقاتل إل��ى جانب النظ��ام ،على
أساس طائفي ،إال انه و ّثق وجود ،ومقتل مقاتلين
م��ن جنس��يات مختلف��ة :أفغاني��ة ،وباكس��تانية،
ويمنية ،وحتى من جنسيات أفريقية.
وق��ال التقري��ر" :ب��دأت تظه��ر دالئ��ل وج��ود
مقاتلي��ن ،وفصائ��ل ش��يعية تقات��ل م��ع النظام
الس��وري في أواخر عام 2011م ،ولكن المنعطف
األب��رز كان في صيف 2012م ،حين ظهر لواء (أبو
الفضل العباس) ،وبدأت دعوات للقتال في سوريا
بذريع��ة حماي��ة المراق��د الش��يعية ،وترافق ذلك
م��ع بروباغندا حش��د طائفي بثتها وس��ائل إعالم
متنوعة من الصحف اليومية ،إلى الفضائيات ،إلى

وسائل اإلعالم االجتماعي.

ول��م يقتصر انتش��ار عناص��ر هذه المليش��يات
عل��ى محيط المراقد جنوب دمش��ق ،ب��ل امتد إلى
مناطق اخرى من ريف دمش��ق كالغوطة الش��رقية
والريف الش��مالي ،والى درعا ،وامتد انتشارها حتى
محافظة حلب في بداية ش��باط عام  2013حس��ب
التقرير.
وحس��ب انتشار هذه المليش��يات الطائفية كان
توزع المجازر ،ومذابح التطهير الطائفي ،حيث نال
الريف الدمشقي النصيب األعظم منها حيث اورت
الشبكة في تقريرها تفاصيل 10من أبرز المجازر
ف��ي ريف دمش��ق اقترفتها هذه الميليش��يات ،و6
مج��ازر في ريف محافظة حلب حيث ذبحت عائالت
بأكملها حسب التقرير.
كم��ا ع��رض التقري��ر تفاصي��ل مج��ازر نفذته��ا
الميليش��يات الطائفي��ة في كل من خناصر ،ورس��م
النقل ،والمالكية ،وأم عامود ،والمزرعة ،وتل شغيب
والعدنانية ،كان ضحاياها أكثر من  230مدنيًا بينهم
أطفال ،ونساء تعرضن لالغتصاب والقتل.
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مليون مدين يف حلب يواجهون كارثة �إن�سانية
ب�سبب العط�ش

يواج��ه ملي��ون مدن��ي في محافظ��ة حلب
ش��مال غربي البالد كارثة إنس��انية محتمة،
بس��بب نقص ح��اد في مياه الش��رب ،وغياب
خدم��ات الكهرب��اء ،بع��د اس��تهداف البني��ة
التحتي��ة وتعطيله��ا م��ن قبل نظام األس��د،
وتدمــي��ر ج��زء كبي��ر الخدم��ات ،وتخري��ب
األنابيب الرئيسة في المناطق التي تســـيطر
عليــه��ا كتائب المعـــارضة المس��لحة ،فض ً
ال
عن اس��تهداف النظام لفرق اإلصالح المعنية
ف��ي مدن وبلـــدات حلب وريفها لتصبح خارج
نط��اق المناط��ق المخدمة ،األم��ر الذي حول
األحياء التي من المفترض أن تكون سكنية،
لمناطق معـــدومة الـــياة بشكل كامل ،بهذه
الكلمـــ��ات وصف أب��و ف��راس الحلبي عضو
المكتب اإلعالمي في الجبهة اإلسالمية سوء
المعيشة في حديث مع «القدس العربي».
وقد أرجع��ت وزارة كهرب��اء التابعة لنظام
األس��د الخلل في توفير الكهرباء إلى «موجة
الحر» ،وق��ال المدير العام لتوزيع واس��تثمار
الطاق��ة الكهربائي��ة ف��ي حكوم��ة النظ��ام
المهن��دس عم��اد خمي��س ،أن الس��بب ف��ي

عزة».

انقطاع التي��ار الكهربائي ع��ن حلب وريفها،
يعود إل��ى «عدم وج��ود برنامج ف��ي األصل
للتقنين» ،و»أن عودة الح��رارة إلى معدالتها
س��وف تلغي الحاجة إل��ى التقنين وس��تلغى
الحاجة لالنقطاع المفاجيء للتيار الكهربائي
ال��ذي تراف��ق م��ع ه��ذه الحال��ة العاب��رة من
االرتفاع في درجات الحرارة».

الناطق الرسمي باسم األمين العام لألمم
المتح��دة س��تيفان دوجاريك ص��رح بأن نحو
مليون مواطن من سكان حلب يعانون نقصًا
في مياه الش��رب العذبة ،مؤكداً إلى أنها غير
متوفرة بشكل كلي في بعض أحياء المدينة.

وأك��د الحلبي ف��ي اتصال له م��ع «القدس
العرب��ي» أن انقط��اع الكهرباء والمي��اه ،بدأ
من��ذ حوالي س��تة أش��هر ،حيث ت��م قطعهم
لشهر كامل وبشكل متواصل ،لتعود سياسة
القط��ع ما بين حي وأخ��ر ،مما أدى إلى خروج
العدي��د م��ن المش��افي ف��ي المحافظ��ة عن
العمل بش��كل نهائي ،وزيادة ع��دد النازحين
باتج��اه الح��دود التركي��ة وال��ى المخيم��ات،
بأضعاف ما كانت عليه في الفترات السابقة،
وذكر أهم األحياء التي قطعت عنها الخدمات
وهي»حي الش��عار ،حي الصاخور ،الحيدرية
وحي هنانو» في حلب المدينة ،أما في الريف
كل من «
الحلب��ي فقد انقطعت الخدمات عن ٍ
عن��دان ،مارع ،تل رفعت ،رتي��ان ،حيان ،دارة

وتش��ير البيانات الصادرة عن مكتب األمم
المتحدة لتنس��يق الشؤون اإلنس��انية إلى أن
الوضع في مجال تزويد المدينة بالكهرباء في
تدهور مس��تمر ،وأضاف دوجاريك «الكهرباء
مقطوعة عن بعض أحياء حلب بالكامل ،في
حي��ن تتوفر في أحياء أخرى لمدة ال تزيد عن
س��اعة يوميا ،بينما قطعت المي��اه عن الجزء
األكبر من المدينة لمدة عش��رة أيام ،ويحاول
الهالل األحمر التفاوض مع طرفي النزاع من
أجل إصالح األنابي��ب وخطوط نقل الكهرباء
المتض��ررة ج��راء تفجي��ر  2حزي��ران /يونيو
ال��ذي حرم نح��و مليون من س��كان حلب من
انتظام توفر المياه».
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الـ  pydتقوم بتهجري العرب من مناطقها
اعتقل��ت مجموع��ات مس��لحة تابع��ة لحزب
االتح��اد الديمقراط��ي ( )PYDأم��س األح��د،
عش��رات المدنيين في حملة دهم ،واعتقاالت
في بلدة القحطانية بريف القامشلي.
وتش��ن ه��ذه المجموع��ات حم�لات الدهم،
واالعتق��االت ف��ي صفوف المدنيي��ن في ريف
الحسكة الش��مالي ،في اطار سياسة التخويف
للسكان ،وإجبارهم على الهجرة التلقائية من
قراه��م وبلداتهم بحج��ة مناصرتهم للجيش
الحر ،حسبما ذكر نشطاء.
وتك��ررت هذه الحمالت التي يش��نها الحزب
عل��ى قرى وبلدات عربية ف��ي الفترة األخيرة،
يتم خاللها اعتقال المئات ،وجمع السالح "حتى
بواري��د الصي��د" كما حص��ل ف��ي القحطانية
وقراه��ا ،ورأس العي��ن ،وت��ل تم��ر وقراه��ا،
والق��رى الواقعة عل��ى طري��ق رأس العين -
الدرباس��ية (ظه��ر الع��رب  -مش��يرفة  -تل
تشرين  -القيروان  -دبش).
وحس��ب مص��ادر محلية هج��رت مجموعات
تابع��ة لحزب ( )PYDخالل عام من س��يطرتها
عل��ى رأس العين أكثر م��ن  100عائلة عربية
م��ن المدين��ة بذريع��ة انتس��اب أبنائه��م إلى
فصائ��ل الث��وار المختلف��ة ،وخيّرته��م بي��ن
التصفية،وحرق البيوت ،وبين اخالئها.
وكان��ت منظمة سواس��ية لحقوق اإلنس��ان
قالت في بيان لها نش��ر عل��ى موقعها" :تجاوز
ع��دد المهجرين قس��ريًا  / ١٢٠٠ /مهجراً من
أبناء العش��ائر العربية في محافظة الحسكة،

وهم ينتم��ون لما يق��ارب  / 250 /عائلة ،تمّ
توثيق  239 /عائلة منهم،و ذلك وفقًا لما يلي:
القحطاني��ة  73عائلة ،تل براك  6عائالت ،تل
صوقل والمناجير اربع عائالت ،االغيبش وتل
تم��ر  27وعائل��ة ،قري��ة الحمرل��ة  23عائلة،
الدويرة  33عائل��ة ،رأس العين  45عائلة ،تل
حالف  17عائلة ،الناصرية  11عائلة".
وأف��اد نش��طاء ب��أن عش��رات المدنيين من
رأس العين ،والقحطاني��ة الزالوا مغيبين في
س��جون ح��زب االتح��اد الديمقراط��ي()PYD
منذ أش��هر دون أن يعرف مصيرهم ،او مكان
اعتقالهم ،في حين استش��هد ثالثة أش��خاص
من تل تمر تحت التعذيب قبل شهرين.

ويذك��ر أن المدين��ة (رأس العي��ن) الت��ي
يس��يطر عليه��ا ح��زب ( )PYDمن��ذ - 7 - 16
 ،2013وأتم الس��يطرة على ريفها في 11 - 1
  ،2013مدين��ة قديمة ،يقطنه��ا خليط منالعرب،واالش��وريين ،والس��ريان ،واألك��راد،
واألرم��ن ،والتركم��ان ،والماردلي��ة (بني بكر
المهاجري��ن م��ن ماردين) ،يبلغ عدد س��كانها
نحو  60ألف نس��مة تقريبا ،و 250الف نس��مة
مع الريف الذي تقطنه عش��ائر عربية تش��كل
 90%من سكانه،ويخشى العرب ،واألشوريون
من تعدي��ل ديمغرافية المنطقة بعد المعارك
األخي��رة التي ش��هدتا من��ذ نهاية ع��ام 2012
حتى اليوم.

ا�ست�شهاد  47فل�سطيني ًا و�صواريخ حما�س ت�صل لعمق ا�سرائيل
ه��زت غارات جوي��ة إس��رائيلية قطاع غزة
كل بضع��ة دقائ��ق ي��وم األربعاء ف��ي حين
واص��ل نش��طاء إط�لاق الصواري��خ لتصيب
عمق إس��رائيل في حرب متصاعدة استشهد
على اثرها  47شخصا على األقل في القطاع.
وللي��وم الثان��ي عل��ى التوال��ي انطلق��ت
صواريخ من نظام القبة الحديدية العتراض
صواري��خ أطلقت م��ن قطاع غ��زة باتجاه تل
ابي��ب العاصم��ة التجارية إلس��رائيل .وأطلق
بعض الصواري��خ أيضًا باتجاه محطة ديمونا
النووية االسرائيلية على مسافة  80كيلومترا
من غزة لكنها إما تم اعتراضها وإما س��قطت
في مناطق مفتوحة.
ووس��ط صيح��ات اهلل أكب��ر هل��ل
الفلسطينيون في غزة في الوقت الذي كانت
في��ه الصواري��خ تم��رق ف��ي الس��ماء باتجاه
إس��رائيل في هجمات يمك��ن أن تمنح حركة
حماس اإلس�لامية دعما ش��عبيا بع��د أن أدى
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خالفها الحاد مع النظام الجديد في مصر إلى
تعميق األزمة االقتصادية في القطاع.
وقال نشطاء فلس��طينيون إن صواريخ إم
  75طويلة المدى محلية الصنع اس��تهدفتديمونا وه��و موقع صح��راوي لمفاعل نووي
يفت��رض عل��ى نطاق واس��ع أن ل��ه دورا في
تس��ليح نووي .وقال الجيش االس��رائيلي إن
نظ��ام القب��ة الحديدية أس��قط صاروخا في
حين لم يسبب آخران اضرارا .ولم يتضح إلى
أي مدى اقتربت الصواريخ من بلدة ديمونا أو
مفاعلها النووي.
واس��تهدفت الصواري��خ أيض ًا بل��دات قرب
مدينة تل ابيب الس��احلية وفي الجنوب قرب
غ��زة .وأص��اب ص��اروخ مس��توطنة زخ��رون
يعق��وب التي تقع عل��ى بع��د  115كيلومترا
إلى الش��مال من غزة وهو أبع��د مدى تصله
الصواري��خ منذ أن كثفت إس��رائيل هجماتها
يوم الثالثاء.

وق��ال مس��ؤولو مستش��فيات إن  41مدنيا
على األق��ل منهم  12طف�لا كانوا ضمن 47
فلسطينيا استشهدوا في يومين من القصف
االسرائيلي وإن حوالي  300شخص أصيبوا.
ومع س��ماع دوي االنفجارات بشكل متواتر
بفع��ل الغ��ارات الجوي��ة على غزة بدا ش��ارع
التس��وق الرئيس��ي بالمدينة مهجورا إلى حد
كبير .وتحدث س��كان محلي��ون عن مئات من
الهجمات يوم األربعاء.
وق��ال الجيش االس��رائيلي إنه قصف 550
موقع��ا لحم��اس بينه��ا  60منص��ة إلط�لاق
الصواري��خ و 11من��زال ألعض��اء كب��ار ف��ي
الحركة .ووصف تلك المباني بأنها تس��تخدم
كمراكز قيادة.
وقال مس��ؤولون فلسطينيون إن  25منزال
على األق��ل إما دم��رت وإما أصيب��ت بأضرار
جسيمة وأنها ليست كلها مملوكة لنشطاء.
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اردوغان للمعار�ضة الرتكية :خذوا
مر�شحكم وان�ضموا لب�شار

أخ��ذت مفاعيل ما يجري في س��وريا وغزة
تظهر بش��كل جل��ي أكثر فأكث��ر على مالمح
الحم�لات االنتخابي��ة الخاص��ة بالرئاس��ة
التركية ،مع إلقاء المرش��ح له��ذه االنتخابات
رج��ب طيب أردوغان خطاب��ا ناريا ،انتقد فيه
بشدة مرشح المعارضة "أكمل الدين إحسان
أوغل��و" لتصريحاته التي طال��ب فيها بإقفال
األبواب أم��ام الالجئين الس��وريين ،ودعوته
اللتزام أنقرة الحياد في القضية الفسطينية.
وق��ال رئيس ال��وزراء الترك��ي "أردوغان"
إن "الش��عب الترك��ي ال يمك��ن أن يغم��ض
عيني��ه ع��ن م��ا يج��ري ف��ي س��وريا وغ��زة
ومص��ر ،مذك��را األت��راك بتاري��خ أجدادهم
العثمانيي��ن .وف��ي خط��اب ألقاه أمام حش��د
كبير في مدينة "طوقاط" شمال تركيا ضمن
حملته االنتخابي��ة لرئاس��ة الجمهورية ،قال
"أردوغ��ان"" :ال يمك��ن الوق��وف عل��ى الحياد
في قضية فلس��طين ،التي يقتل فيها العزل
واألبري��اء" ،منتقداً تصريحات مرش��ح حزبي
المعارض��ة الش��عب الجمه��وري والحرك��ة
القومي��ة "أكمل الدين إحس��ان أوغلو" ،الذي
دع��ا فيها إلى وق��وف تركيا عل��ى الحياد في
القضية الفلسطينية.
وأض��اف "أردوغ��ان" :أجدادن��ا قطع��وا
المس��افات وتوجه��وا إل��ى اليم��ن وتون��س،

ويري��دون مني أن ال أهت��م بقضايا المناطق
المجاورة ،يطلبون مني عدم رؤية ما يقع في
غزة ومصر وس��وريا ،أوجه كالمي إلى حزبي
الحركة القومية والش��عب الجمهوري" ،خذوا
مرشحكم وانضموا إلى بشار األسد".
وكان "إحس��ان أوغلو" تعه��د بإغالق أبواب
تركي��ا أم��ام الس��وريين إن ف��از بانتخاب��ات
الرئاس��ة ،قائ�لا" :أكث��ر من ملي��ون مواطن
سوري متواجدون اآلن في بالدنا ،وأغلبيتهم
دخل��وا بصفة غير الج��ئ .كان على تركيا أال
تفتح المجال أمامهم".
والالف��ت أن "إحس��ان أوغل��و" ال��ذي كان
يش��غل منصب أمي��ن عام "منظم��ة التعاون
اإلس�لامي" ،وكان يوص��ف ف��ي كثي��ر م��ن
األحي��ان بأن��ه البروفيس��ور اإلس�لامي ،هو
الذي وقع عليه خيار حزب الش��عب المعارض
بزعام��ة "كم��ال قليش��دار أوغل��و" العل��وي
االنتماء ،والذي لم يخف تأييده لنظام بش��ار
األس��د خالل حربه المس��تمرة على الش��عب
السوري منذ قرابة  4أعوام.
وتنعق��د االنتخابات الرئاس��ية التركية في
ش��هر آب الق��ادم ،وس��ط منافس��ة يتص��در
مش��هدها رئيس ال��وزراء الحالي رجب طيب
أردوغان ،و"إحسان أوغلو".
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عج��زا يف
ح��زب اهلل يواج��ه
ميزانيته ب�سبب دوره يف �سوريا
أف��ادت مص��ادر غربية أن ح��زب اهلل جهز
خطة طوارئ هدفها حصر عجزه المالي الذي
يتضخ��م يوم ًا بعد يوم والس��بب الرئيس��ي
ه��و تمويل الميلش��يات العاملة في س��ورية
م��ع النظام ،وحس��ب التقديرات ف��إن تكلفة
عمليات��ه في س��ورية وصلت نح��و  35%إلى
 40%من ميزانيته الس��نوية ،يضاف إلى هذا
الوض��ع اإلقتصادي االيران��ي المتدني والذي
ينعكس سلبًا على المس��اعدات المالية التي
تقدمه��ا إي��ران للحزب كم��ا كان يحصل في
الس��نوات الس��ابقة .وله��ذا أوج��د حزب اهلل
خطة ط��وارئ متنوع��ة اإلتجاهات وواس��عة
بالنس��بة للمص��ادر المالي��ة ومنه��ا ف��رض
ضريبة الدفاع عن الطائفة بنس��بة  5%على
كل أبناء الطائفة الشيعية.
أم��ا العائ�لات التي له��ا أبناء م��ن عناصر
الح��زب فهي معف��اة م��ن الضرائب إرس��ال
موفدين للطوائف الشيعية المقيمة في غرب
أفريقيا وجنوب أمريكا لجمع التبرعات لصالح
(مؤسسة دعم حزب اهلل والطائفه الشيعية)
حمل��ة إعالني��ة واس��عة لجم��ع التبرعات في
إي��ران تحت ش��عار (كلن��ا إيران وح��زب اهلل
للدفاع عن الش��يعة) حيث يتم إرسال شيوخ
كبار م��ن الطائفة لهم الكفاءة والقدره على
التأثي��ر لتنفي��ذ المهمة وجمع أكب��ر قدر من
التبرعات وس��تقام اجتماعات وجلس��ات بين
أعض��اء من البرلم��ان اللبنان��ي وأعضاء من
جبه��ة  8أذار وق��ادة م��ن ح��زب اهلل وعلماء
ومشايخ ش��يعة ايرانيين من أصحاب النفوذ
ليتم تنظي��م الحملة اإلعالمية التي تتضمن
إقام��ة مؤتمرات ف��ي إيران يتم م��ن خاللها
حث الش��عب اإليران��ي على التب��رع كما وإن
الضائقة المالية الشديدة التي يعيشها حزب
اهلل أوصلت��ه إل��ى العمل بش��كل س��ري جداً
بتج��ارة األعضاء وباألخص (الكب��د والكلية)
خاصة وأن الطلب شديد ويكثر عدد المرضى
الذين يحتجون لزراعة مثل تلك األعضاء.
ويق��وم ح��زب اهلل بتجارت��ة بع��د أن هيأ
طاقم�� ًا كام� ً
لا يعمل عل��ى خ��داع الالجئيين
الس��وريين المتواجدين في لبنان وإستغالل
حاجتهم فيش��تروا األعض��اء مقابل 5000$
لتب��اع بعده��ا بس��عر  90000$في الس��وق
الدولية ورغ��م وجود المص��ادر المالية التي
ت��م ذكره��ا والت��ي يعم��ل ح��زب اهلل عل��ى
تأمينه��ا ،يبق��ى ح��زب اهلل ف��ي عج��ز مالي
كبي��ر وبحاج��ة إلى أم��وال طائلة ليس��تطيع
االستمرار في تمويل الميلشيات العاملة في
سورية ،وليدعم الطائفة الشيعية في لبنان
والتي تكبدت خسائر كبيرة في األرواح جراء
مغامرته في سورية.
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الأثار ال�سورية بني املطرقة وال�سندان
مهند النادر

موقع س��وريا الجغراف��ي المميز جعله��ا موطنًا
للعديد من الحض��ارات التاريخية األقدم على وجه
األرض كم��ا تدل االكتش��افات األثرية والتي يعود
بعضها إلى أكثر من  8000س��نة قبل الميالد ،وال
تكاد تخلو منطقة من مناطق س��وريا من المواقع
األثري��ة الت��ي تع��ود إلى مراح��ل زمني��ة مختلفة
ويزيد عدد المسجل والمعتمد منها لدى اليونسكو
ودائ��رة األث��ار ع��ن  6000أالف موقع ع��دا اآلالف
األخرى الغير مسجلة والمنسية.
كان ان��دالع ش��رارة الث��ورة ف��ي س��وريا ف��ي
أذار  2011فرص��ة للكثيري��ن للقي��ام بحمل��ة
لس��رقة ونهب الت��راث الحضاري الس��وري إضافة
إل��ى تعرضه للض��رر والتدمي��ر نتيج��ة العمليات
العس��كرية المختلفة التي طالت المباني واألحياء
التاريخية والمواقع األثرية.
تع��رض الكثي��ر م��ن دور العب��ادة إل��ى الضرر
والتدمي��ر بمس��تويات مختلف��ة نتيج��ة انط�لاق
المظاه��رات منه��ا وتعرضه��ا لضرب��ات وني��ران
الجي��ش النظام��ي بحج��ة وق��ف االحتجاجات ضد
النظام ،ففي مدينة درعا تعرض المسجد العمري
ال��ذي يع��ود عمره لعه��د الخليفة الثان��ي عمر بن
الخط��اب لتدمير كبير بس��بب هجوم قوات النظام
علي��ه وضربه باألس��لحة المختلف��ة .كما تعرضت
المبان��ي التاريخي��ة ف��ي بل��دة بص��رى لألض��رار
الكبيرة ج��راء تعرضها للقصف م��ن قبل الجيش
النظامي وتمركز األس��لحة الثقيلة في س��احاتها،
وفي مدينة حمص تعرض مسجد الصحابي خالد
بن الوليد الذي يعتبر رمزاً لها ،لتدمير ش��به كامل
على ي��د ق��وات النظام أثن��اء حصاره��ا للمدينة،
كم��ا لحق التدمير مئذنة مس��جد كعب األحبار في
باب الدري��ب عندما قصفته دباب��ات النظام .وفي
محافظ��ة إدل��ب تعرض��ت العديد م��ن دور العبادة
للقص��ف والتدمي��ر مثلم��ا ح��دث لمئذنة مس��جد
التكية في أريحا ،والمسجد القديم في سرمين.
قذائ��ف النظ��ام ل��م يقتصر ضرره��ا على دور
العبادة اإلس�لامية وإنما طال أيضاً الكنائس ودور
العبادة المس��يحية وتم توثيق اس��تهداف أكثر من
ثالثين كنيس��ة في س��وريا جراء الح��رب الدائرة،
فقد أصابت قذائفه دير صيدنايا الذي يعود تاريخ
بنائ��ه إلى األيام األول��ى للديانة المس��يحية ،كما
طالت االعتداءات كنيس��ة أم الزنار وكنيسة سيدة
السالم والكنيسة األثرية والكنيسة اإلنجيلية في
مدينة حمص ،وكنيس��ة قري��ة البيضا في مدينة
بانياس .وجدير بالذك��ر األضرار التي لحقت بدير
مار موس��ى الحبش��ي في منطقة القلمون عندما
دخل��ت أجهزة األمن بحثًا عن األب باولو ،بحجة أنه
أخفى األس��لحة فيه ،وقد ورد ذك��ر بناء الدير في
مخطوط سرياني يعود للعام  575ميالدي.
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كم��ا تعرض��ت بع��ض الكنائ��س ودور العبادة
اإلس�لامية التاريخي��ة العتداءات م��ن قبل بعض
عناصر المعارضة وف��ي مقدمتهم عناصر الدولة
اإلس�لامية في العراق والشام «داعش» حيث قام
عناصرها بتدمير مقام الصحابي « أويس القرني
« ف��ي مدين��ة الرق��ة ،وأغلق��وا بع��ض الكنائس
وحولوه��ا لمق��رات له��م بع��د أن ألحق��وا الضرر
بمحتوياته��ا من أيقون��ات وتماثي��ل وغيرها .كما
وضعوا المتفجرات في ضريح الش��يخ عيسى عبد
القادر الرفاعي في بلدة البصيرة شرقي محافظة
دير الزور وفجروه .وقام عناصر «داعش» بتدمير
الفسيفس��اء البيزنطي��ة الت��ي تع��ود إل��ى القرن
الس��ادس ف��ي مدين��ة الرق��ة ،وأقدم مس��لحوها
أيضاً عل��ى تدمير معلمًا أثري��ًا وثقافياً يتمثل في
أسد شيران األثري الذي كان موضوعًا في حديقة
الرش��يد المش��هورة بمدينة الرقة .وقاموا بتدمير
مقب��رة روماني��ة في محافظ��ة حل��ب ،ومنحوتات
واستهدفوا عمداً التماثيل األثرية بالرصاص الحي
كما حطم��وا بعضها ،كما حطم عناصر المعارضة
المتش��ددة تمثال الش��اعر العباس��ي أبو تمام في
درعا.
وتقف أعم��دة آفاميا التاريخية في مرمى نيران
الدباب��ات ،والقناب��ل تس��قط في قلع��ة المضيق
الواقعة على الجانب الشمالي من سهل الغاب ،كما
تجد أفراد من الجيش السوري النظامي يتحصنون
خل��ف الج��دران الحجري��ة ،التي يبل��غ عمرها نحو
ثالث��ة آالف عام ،والتي تخللته��ا ثقوب الرصاص،
كم��ا قام��ت الجرافات بإح��داث ثغور ف��ي الجدران
م��ن أجل إتاحة المجال أمام الدبابات إلطالق النار.
وقبل ذل��ك تم اقتحام المتحف الذي أنش��ئ داخل
خ��ان أث��ري من العه��د العثمان��ي أس��فل القلعة،
وس��رقة لوحات فسيفس��اء من العصر الروماني.
لق��د أصبحت آفامي��ا ملكًا للقناصة ولس��وق اآلثار
السوداء.

إن اإلض��رار باألماكن األثرية ل��م يقتصر على
القص��ف أو االقتح��ام ،فهن��اك عملي��ات الس��رقة
والنهب التي وقعت في الكثير من المواقع األثرية،
وهذه العمليات مارس��تها جهات حكومية رس��مية
وأجه��زة أمني��ة وعصاب��ات متخصص��ة للس��رقة
وحت��ى مواطن��ون عادي��ون .حيث قام��ت األجهزة
األمنية بإف��راغ العديد من المتاحف كمتحف درعا،
والمتح��ف الوطني ف��ي حلب ،ونقل��ت العديد من
المقتني��ات الهام��ة م��ن متاحف القنيط��رة وحماة
وحم��ص إل��ى أماك��ن غي��ر معروفة ،وت��م تداول
الكثي��ر م��ن المعلوم��ات ح��ول نه��ب متاح��ف في
منطق��ة إدلب والمتح��ف اإلقليم��ي ومتحف معرة
النعم��ان وانتش��رت أخبار ح��ول نهب مرك��ز إيبال
األث��ري «ت��ل مردي��خ» وال��ذي يح��وي عل��ى آالف
المخطوط��ات والرقم التاريخي��ة .ولم يكن مصير
أث��ار مدينة دير الزور بأحس��ن ح��ا ًال والتي تصنف
على أنها أغنى المناطق األثرية العائد تاريخها إلى
م��ا قبل « 3000عام» ،ويح��وي متحفها على أكبر
أرشيف للكتابات المسمارية.
ومدين��ة تدم��ر التاريخي��ة التي ش��كلت مركزاً
حضارياً هامًا والتي اش��تهرت بأعمدتها التاريخية
وبمعب��د بع��ل وبحج الس��ياح إليها م��ن كل صوب
وحدب ،تتع��رض أثارها للس��رقة والتدمير نتيجة
تمركز القوات العسكرية في المنطقة ،وتعرضت
قلعة ش��يزر الواقعة ف��ي محافظة حم��اة ألضرار
كبيرة جراء عمليات النهب والقصف التي تعرضت
ل��ه .ويعتبر ما يجري ف��ي القرى األثري��ة المبنية
م��ن الحجر الجي��ري والت��ي تعرف باس��م «القرى
المنس��ية» ف��ي محافظ��ة إدل��ب أخط��ر عملي��ات
البحث غير المش��روع عن األثار وس��رقتها وبيعها.
والتي تحولت كما العديد م��ن المواقع األثرية في
محافظة درعا وحم��ص وحماة وغيرها إلى مواقع
عس��كرية لطرفي النزاع مما جعلها عرضة للنهب
والتدمير جراء األعمال العسكرية المختلفة.

أسبوعية مستقلة تصدر عن شباب إدلب وريفها

السنة الثانية العدد  12 70تموز 2014

|

حتقيقات زيتون

|

املخدرات طوفان يجتاح بيوت ال�سوريني
مها الخضور

ف��ي زم��ن الح��رب تنتش��ر الفوض��ى واآلف��ات
االجتماعي��ة الفتاكة ،التي يجب التوقف عندها وعدم
تجاهله��ا .لقد درج��ت مصطلحات جديدة ل��م يألفها
الس��وريون من قبل ،منه��ا مثال "ش��بيحة ،تعفيش،
تش��ويل ،تحش��يش" لإلش��ارة إل��ى تفش��ي أمراض
اجتماعية لحقت بالمجتمع وإب��داء ردّ الفعل العفوي
للدفاع عن النفس تجاهها .وهذه المصطلحات ليست
س��وى مفاتيح ألمراض تفتك بمجتمعنا وتهدمه من
الداخل .ولعل ظاهرة انتش��ار المخدرات هي األخطر
بين تل��ك األمراض لما لها من آثار طويلة األمد على
المجتمع ولس��رعة انتش��ارها كالنار في الهشيم بين
شبابنا موالين ومعارضين على حد سواء.
تُعد المخدرات بكافة أنواعها آفة العصر ومشكلة
حقيقي��ة تس��تهدف الش��باب وتس��تنزف االقتص��اد
الوطن��ي وتدمر صح��ة المجتمع ،حي��ث يتفق الجميع
على ضرره��ا البالغ على الحياة االجتماعية والصحية
واالقتصادية وضرورة العمل للحيلولة دون اتساعها.
ويع��زي المختص��ون ف��ي هذا الش��أن تفش��ي هذه
الظاه��رة بين الس��وريين في الس��نوات األخيرة إلى
الفوضى األمنية أوال ومن ثم إلى العوامل النفس��ية
كإحساس الشباب بضياع مستقبلهم أو حاالت الحزن
والغض��ب الش��ديدين بس��بب فقدان األه��ل واألحبة
بطرق غير اعتيادية وقاسية أكثر مما قد يستطيعون
تصوره وغيرها الكثير من األسباب.
إن انتش��ار المخ��درات وترويجه��ا وتعاطيها أصبح
ظاه��رة ف��ي الكثير م��ن األحي��اء الموالي��ة للنظام.
وه��ذه الظاه��رة الخطيرة تتنامى بش��كل متس��ارع
مما يس��تدعي الوق��وف عندها والبحث في أس��بابها.
الح��ظ كل الس��وريين ومن��ذ األيام األول��ى لثورتهم
أن إع�لام النظ��ام حرص عل��ى اته��ام المتظاهرين
بأنه��م غوغ��اء ومتعاطين للمخ��درات .وحين غصّت
س��احة العاص��ي بجمي��ع الحمويي��ن رج��اال ونس��اء
وأطفاال لم يت��ورع ذاك اإلعالم الفاجر عن اتهام كل
المعتصمين بأنهم قبضوا ثمن وقفتهم في الس��احة
وتناول��وا حبوب��ا مخ��درة ،ليرف��ع الحرج ع��ن النظام
بوجود احتجاجات شعبية عارمة ضده .وبعدها بفترة
وجي��زة بدأت الن��كات التي كانت تتن��اول الحماصنة-
م��ن ب��اب الدعابة-تتحول إل��ى نكات عن الحشاش��ة
ولم يتنبه المواطن الع��ادي ان هناك من يعمل على
تغيي��ر مفاهي��م وقي��م مجتمع��ه وهدمها ف��ي إطار
ح��رب الحكومة على ش��عبها .واليوم يوزع الش��بيحة
المخ��درات ألبناء المناطق الموالي��ة وبكثرة وبخاصة
بين طلبة المدارس ذكورا وإناثا.

الكثير م��ن الفيديوهات المس��ربة لعناص��ر الجيش
واألمن وه��م يتعاطون المخدرات قبل البدء بعمليات
القصف على المدنيين .ولعل أشهرها مقطع الفيديو
المص��ور من جبل قاس��يون في دمش��ق ،حيث يقوم
الجن��ود بتصوير بعضهم وهم يتعاط��ون المخدرات
كش��كل من أش��كال االس��تعداد لعملية القصف على
المدنيين ف��ي األحياء الدمش��قية .وبالفعل ال يمكن
لعاقل المش��اركة في هذه الجريمة أو االستمرار بها
إن ل��م يغيّب عقل��ه تماما .لكن ه��ؤالء الجنود نقلوا
أمراضه��م إلى األحياء الت��ي يقطنوها ،فلم يعد أمرا
غريب��ا أن تص��ادف أحدهم وه��و يترن��ح أمامك في
الشارع ألنه بكل بساطة يكون أحد "الحشاشة" الذين
يزداد عددهم بشكل مضطرد في تلك األحياء.
وبحس��ب اعت��راف الل��واء خال��د خض��ر مدي��ر إدارة
مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية لـ س��انا بمناسبة
الي��وم العالم��ي لمكافح��ة المخ��درات ال��ذي ص��ادف
الس��ادس والعشرين من الش��هر الماضي فإن ظاهرة
تعاطي المخدرات واالتجار بها أصبحت ظاهرة خطيرة،
كم��ا بي��ن أن "إدارة مكافح��ة المخ��درات تمكنت خالل
الع��ام الماضي م��ن مصادرة  139كغ حشيش��ا مخدرا
و5ر 37ك��غ هيروئين مخدرا و 65ك��غ كوكايين مخدرا
و446ر483ر 5حبة كبتاغ��ون و034ر 248حبة دوائية
مخ��درة و 3594ك��غ قنبا هندي��ا و 400كغ ب��ذور قنب
هندي و 500كغ مواد اولية لصنع الحبوب المخدرة وبلغ
عدد القضايا المتعلقة بجرائم المخدرات  3359قضية
وع��دد الموقوفي��ن  4325موقوفا" وال ب��د من التذكير
ب��أن تلك األرقام هي ما اس��تطاع خض��ر التصريح به
وليست حقيقية بالتأكيد فما خفي كان أعظم.
قال��ت رزان-إح��دى الناش��طات-وهي م��ا زال��ت
تعي��ش في أحد األحي��اء الموالية للنظ��ام في مدينة
دمش��ق تراقب م��ا يحدث داخله م��ن تغيير عن كثب:
"أم��ام بواب��ة إحدى الم��دارس تجمع بع��ض الطلبة،
كم��ا اعت��ادوا منذ م��دة ،جمع��ت بينهم أش��ياء أخرى
غي��ر الدراس��ة ،إنه��ا المخ��درات وتدخين الحش��يش
ال��ذي اعتادوا على تس��ميته "بالص��اروخ" وبين يدي

أحده��م قطع��ة يعالجها ،فيما كان زميل��ه يعد ورقة
التب��غ لحش��وها به��ا ،وبنش��وة كبي��رة تناوب��وا على
تدخينه��ا ،وكرروا العملية لم��رات عدة دون خوف من
رقيب أو حس��يب" .وعند س��ؤال أحده��م إن كان قلقا
ألنه يتعاطى الحش��يش أجاب " :إنني أحتاج إليه لكي
أنس��ى صوت القذائ��ف ،كما أن ما أق��وم به هو أخف
األضرار مقارنة مع بقية أصدقائي الذين يستعملون
أصنافا أقوى منه وثمنها أغلى" .ولم ينس��ى أن يؤكد
احتجاج��ه على كلمة القلق من التعاطي ألنه يرى أن
تعاطي المخدرات أصبح موضة ودليل على الحداثة.
وف��ي الضف��ة األخرى لي��س الوض��ع بأفضل حال
بالنس��بة النتش��ار المخ��درات ،إذ أن��ه وبالتزامن مع
وصول السالح إلى ش��بابنا في القرى والمدن الثائرة
وصلت معه كميات كبيرة من المخدرات وهذه حقيقة
علينا االعتراف به��ا على مرارتها .فقد أصبح الحديث
ع��ن تعاط��ي الحش��يش أم��را عادي��ا وال يس��توجب
الح��ذر .كم��ا أصب��ح باإلم��كان مش��اهدة العديد من
الش��بان يحملون حشيش��هم في جيوبهم ويتباهون
ب��ه وبنوعه الفاخر ،ال بل إنه��م يتهادونه في بعض
األحي��ان وف��ي أوس��اط معين��ة كمن يه��دي صديقه
وروداً .ول��م ُ
تخ��ل تجمع��ات الس��وريين في الش��تات
من تل��ك الظاه��رة أيض��ا ،فلم يع��د أم��را معيبا أن
يتحدث مجموعة من النش��طاء عن جلس��ات التعاطي
بكل بس��اطة في المقهى أو الش��ارع مثال .وال يغفل
هؤالء الش��باب التندر بالنكات الخاصة بالمحشش��ين
لنش��ر روح الفكاهة فيما بينه��م .وقد ينبري أحدهم
لتوضي��ح الفرق بين النوع الجي��د والنوع "المضروب"
ليظهر براعته في التعاطي.
وأخي��را يج��در الق��ول إنه ال ب��دّ من وقف��ة جادة
ومس��ؤولة لمكافحة المخ��درات والوقاي��ة منها ألنها
تفت��ك بش��بابنا وتطف��ئ ج��ذوة ثورتن��ا ،إن أع��داد
المدمنين تتضاعف بشكل مرعب وإن استمرت الحال
هك��ذا فلن يحت��اج النظام الس��تخدام األس��لحة في
تدمي��ر البلد ....ألن خيرة أبنائها من ش��باب وش��ابات
سيكونون في عداد المدمنين حينها.

وتش��ير معلومات خطيرة كشف عنها مصدر طبي
إل��ى أن "أصحاب بع��ض المقاهي باتوا يس��تخدمون
م��واد مخ��درة ضم��ن مكون��ات النرجيلة ف��ي خطوة
إلضف��اء طع��م خ��اص له��ا ،مم��ا ي��ورط رواد تل��ك
المقاه��ي ويوقعه��م ف��ي ف��خ اإلدمان ويع��ود على
أصح��اب المقاه��ي باألم��وال الطائلة .كم��ا ان هناك
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حلب مدينة ت�سكنها براميل املوت
إعداد :حسن قدور

حين يحل الموت بدل الحي��اة ,حين يحل البارود
بدل الماء ,حين يحل الخراب والدمار ,فهناك مدينة
تحت��رق بالبرامي��ل المتفجرة ,حل��ب ,حلب عاصمة
الش��مال الس��وري وأكب��ر مدين��ة بع��دد الس��كان
ف��ي س��وريا وأق��وى كتل��ة اقتصاديه في س��وريا,
أصبحت مدينة المعامل والتجارة مشلولة ,مقطعة
األوص��ال ,تنهم��ر عليه��ا براميل الموت األس��دية
صباح مساء ,صيف شتاء

كانت المروحيات تلقي نح��و  30برميال متفجرا
يوميا على مدينة حلب .يقول خالد حجو «إذا سقط
برميل متفجر في إحدى المناطق التي تضم مباني
ذات طاب��ق واح��د أو طابقين ،يدمر ه��ذا البرميل
الش��ارع عن بكرة أبيه .أما إذا سقط البرميل على
مبنى س��كني يتألف من ثمانية طوابق ،فس��يلحق
الض��رر بمبنيي��ن آخري��ن» .وخالد ه��و عضو في
فريق الدف��اع المدني ،الذي يضم ثالثين ش��خصا
ويعتب��ر الجه��ة الوحيدة الت��ي تس��تطيع الحضور
إلى مس��رح التفجيرات لتساعد الضحايا وتستخرج
الجرحى من تحت األنقاض.

فقدج��اء في بري��د الكتروني للمرصد الس��وري
لحقوق االنس��ان صدر الجمعة "بلغ  1963ش��هيداً
ع��دد المواطني��ن المدنيين الذين تمك��ن المرصد
السوري لحقوق اإلنس��ان من توثيق استشهادهم
ج��راء القص��ف بالبرامي��ل المتفج��رة والطي��ران
الحربي ،عل��ى مناطق في مدينة حلب وريفها منذ
مطلع العام الجاري وحتى ليل  29أيار/مايو".

يض��ع فري��ق خالد معدات��ه القليلة عل��ى أريكة
صغي��رة .ال يمتل��ك الفري��ق معدات ثقيل��ة للحفر
أو أجه��زة اتص��االت .وعندم��ا تس��قط البرامي��ل
المتفج��رة ،يتوجب على أعض��اء الفريق أن يذهب
مسرعا إلى مسرح األحداث من خالل اتباع األصوات
وأعمدة الدخان المنبعثة من مكان الحادث ،وبمجرد
وصوله��م إلى هناك يبدأون في الحفر باس��تخدام
أيديه��م حت��ى ينق��ذوا ما يمك��ن إنقاذه .وبس��بب
نق��ص المعدات الالزمة ،يمكن أن يس��تغرق األمر
أسبوعا كامال للبحث في أنقاض مبنى واحد .يقول
خال��د «هن��اك الكثيرون يفق��دون ببس��اطة تحت
األنقاض ،ألننا ال نستطيع الوصول إليهم».

ف��ي حلب فق��د حوال��ي ألف��ي مدن��ي أرواحهم
حت��ى اآلن ,بينه��م اكثر من  500طف��ل منذ بداية
العام في غارات ينفذها النظام الس��وري غالبيتها
بالبراميل المتفجرة.

واوض��ح ان القتل��ى يتوزعون بي��ن " 567طفال
دون س��ن الثامنة عش��رة ،و 283مواطنة ،و1113
رجال فوق سن الثامنة عشرة".
وال يش��مل ه��ذا االحص��اء القتلى ف��ي صفوف
مقاتل��ي المعارض��ة الذي��ن غالب��ا ما تس��تهدفهم
الغارات الجوية.
فيم��ا أوض��ح احص��اء حديث آخ��ر ب��أن طائرات
النظام ألقت  ٢٧٣برمي ًال متفجراً على مدينة حلب
منذ بداية ش��هر رمضان الحالي ،أي ما يعادل ١٥٠
طنًا من المتفجرات،
ظلت مدينة حلب ،العاصمة االقتصادية س��ابقا
لس��وريا ،في منأى ع��ن اعمال العن��ف حتى بداية
صيف  ،2012عندم��ا اندلعت فيها المعارك ،وباتت
الق��وات النظامية وفصائ��ل المعارضة المس��لحة
تتقاسم السيطرة على احيائها.
ومن��ذ منتص��ف كانون االول/ديس��مبر ،يش��ن
الطيران الحربي والمروحي السوري غارات مكثفة
ش��به يومية عل��ى مناطق س��يطرة المعارضة في
المدينة وريفه��ا .وكانت أكثر األحياء المس��تهدفه
هي تلك الواقعة بما يس��مى حلب الشرقية كأحياء
الش��عار والباب ووالس��كري واألنصاري والكالس��ة
وبستان القصر والصاخور ومساكن هنانو
ويقول ناشطون انها تهدف إلى اخضاع المدينة
بالن��ار ،بع��د ان تمك��ن النظ��ام من ط��رد مقاتلي
المعارض��ة م��ن مناط��ق اخ��رى ف��ي الب�لاد عب��ر
حصارها الش��هر طويلة ،ما تس��بب بنقص المواد
الغذائي��ة والطبي��ة وقب��ول المقاتلي��ن فيها بوقف
القتال وبتسويات مع النظام بهدف فك الحصار.
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و ب��أدوات بس��يطة يح��اول أهال��ي المفقودين
ورجال الدفاع المدني البحث بين الركام ،فاألسقف
االس��منتية الت��ي تموضعت فوق بعضه��ا البعض
حال��ت دون كل تلك الجهود ،فاألمر بحاجة لمعدات
وجرافات ال يملكها الدفاع المدني إلى اليوم.
يضي��ف وهو أحد رج��ال الدفاع المدني "نش��عر
بالذنب عندما يك��ون هناك عالقين تحت األنقاض
ين��ادون ويصرخون وال نتمكن من الوصول إليهم،
بسبب عجزنا على الحصول على الجرفات واألليات
المختصة برف��ع األنقاض رغم كل النداءات إال أنه
ال يوجد من يستجيب لصوت الضحايا".
فري��ق بي بي س��ي الذي زار حلب ش��اهد دمارا
مفجعا في حلب سببه القصف الجوي.شاهد فريق
من بي بي س��ي آثارا مفجعة للقصف الجوي على
المدنيين الس��وريين ،بعد تمكنه من الوصول إلى
مناطق يسيطر عليها المسلحون في حلب.
وقال��ت ف��رق اإلنقاذ لبي ب��ي س��ي إن المدينة
تعي��ش في "خط��ر وخوف".وقال��ت تقارير إن آالف
األش��خاص قتل��وا ،أو قطعت أطرافه��م ،في حملة
من القصف الجوي في شمال سوريا.
وكان إيان بانيل ،ودارين كونوي من بي بي سي
أول صحفيين غربيين يدخالن مناطق المس��لحين
في حلب.وتحدث بعض الس��كان ع��ن حالة الدمار
التي يعيش��ون فيها بعد أن دمرت بيوتهم بس��بب
القصف.

وتواج��ه ق��وات الدف��اع المدن��ي صعوب��ات في
ممارس��ة عمله��ا بس��بب نق��ص المع��دات ،وقل��ة
التدري��ب ،والتعرض للخطر.وكان ثمانية أفراد من
ف��رق الدفاع المدني قد لقوا حتفهم العام الماضي
عندما حاولوا إنقاذ بعض المدنيين وسط القصف
وإطالق الرصاص.
ومنذ أن خلت المدينة من س��كانها ،قلت عمليات
إلق��اء البراميل المتفجرة ،غي��ر أن قوات النظام ما
زال��ت تقصف حلب بما يقرب من  20برميال يوميا.
وفي الوقت نفس��ه ،ما زالت الغارات ،التي تش��نها
الطائرات ،وعمليات القصف ،التي حاصرت س��كان
المدينة خ�لال األش��هر الثمانية عش��رة الماضية،
مس��تمرة بال هوادة .أما الذي��ن بقوا في المناطق،
الت��ي يس��يطر عليها المس��لحون في حل��ب ،فهم
أش��د الناس فق��را ،حيث ال يملكون الم��ال للخروج
من المدينة ،كما أنه ليس��ت هناك أي أماكن أخرى
يمكنه��م الف��رار إليه��ا .ويق��در المجل��س المحلي
لمدي��ة حلب عدد األس��ر ،التي فق��دت منازلها منذ
بداي��ة إلقاء البرامي��ل المتفجرة ،بـ 20ألف أس��رة.
وق��د ه��رب البعض إل��ى المناطق الت��ي تقع تحت
سيطرة نظام األسد ،غير أنه يُعتقد أن نحو  7آالف
و 500أس��رة ما زالوا يعيشون تحت نيران القصف
في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون .يقول
أح��د المتطوعي��ن ،الذي يق��وم بتوزي��ع المالبس
«هن��اك نح��و  500أس��رة تأت��ي إلى هن��ا كل يوم
للحص��ول عل��ى مالب��س جدي��دة .ه��رب معظ��م
الس��كان من منازلهم من دون أن يحملوا أي شيء
معهم ،باستثناء المالبس التي كانوا يرتدونها».
أم مصطفى من س��كان حل��ب ،أم لثالثة أوالد،
تش��رح لم��اذا بقيت أس��رتها ف��ي حلب .تق��ول أم
مصطفى «ليس��ت هناك أماكن أخرى نذهب إليها،
فقد جرى إغالق جميع المدارس قبل شهرين عندما
بدأت قوات النظام في استهدافها .ال توجد كهرباء،
وال يمكنن��ا تحمل نفقات الوقود لتش��غيل مولدات
الطاقة» .عند معبر حي بس��تان القصر ،الذي كان
في يوم من األيام س��وقا مزدحمة والمكان الوحيد
الذي يمكن أن تعبر األس��ر م��ن خالله بين مناطق
الث��وار والنظام في المدينة ،يبدو الش��ارع مهجورا
وخاليا تماما .توقف المتمردون ،الذين يس��يطرون
على المنطقة ،عن الس��ماح للن��اس بعبور المعبر
منذ ش��هر مضى .يقول أبو يعقوب ( 18عاما) ،أحد
المتظاهري��ن الذي��ن يعملون ف��ي النقطة الطبية
ق��رب المعب��ر «منعن��ا الن��اس م��ن العبور بس��بب
القناصة ،حيث يس��مح النظام للن��اس بالعبور من
هن��ا ،غي��ر أن قواته تبدأ ف��ي اس��تهدافهم بعدما
يمرون مباش��رة .وقب��ل زيارتنا للمدينة بس��اعات
قليل��ة تجاهلت إحدى األمه��ات المتمردين وحاولت
عب��ور بس��تان القصر م��ع أطفالها الثالث��ة ،لكنها
أصيبت بطلق ناري في قدمها ويدها».
وال ي��زال الطعام يصل إل��ى المناطق ،التي تقع
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تحت س��يطرة المس��لحين ،من المناط��ق الريفية
الواقعة غ��رب حلب ،لكن المدينة تعاني نقصا في
األدوية .يضيف أبو يعقوب «ال توجد أي أدوية هنا،
س��واء في المستش��فيات الميدانية أو الصيدليات.
ويحاول الكثير من المرضى ،الذين يحتاجون أدوية
أو عالجات خاصة ،العبور إلى المناطق التي يسيطر
عليها النظام ،لكن سرعان ما يستهدفهم القناصة
ويفتح��ون نيرانهم عليهم ،وعلي��ه يتوجب عليهم
العودة مرة أخرى» .أما الس��بيل الوحيد للعبور بين
ش��طري المدينة المقس��مة فهو عن طريق ركوب
حافة تس��ير في طريق قريبة م��ن هنا ،لكن األمر
يتطل��ب ألفي ليرة في كل اتج��اه ،مما يجعل األمر
مكلفا للغاية بالنسبة لمعظم الناس هنا.

عملي��ات توثي��ق لإلصاب��ات ،وكثي��ر م��ن الن��اس
لق��وا حتفه��م في الش��وارع بس��بب ع��دم نقلهم
إلى المستش��فيات» .غي��ر أن تقري��را حديثا صدر
ع��ن منظم��ة «هيومان رايتس ووت��ش» قدر عدد
المدنيي��ن الذي��ن قُتلوا حتى اآلن بس��بب البراميل
المتفجرة بنح��و  2.321مدنيا ،غير أنه ومع الوضع
ف��ي االعتب��ار األش��خاص الذين ما زال��وا في عداد
المفقودين ،فمن المرجح أن يكون عدد المصابين
أعلى بكثير من هذا الرقم.

وتق��وم قوات النظام بقص��ف الطريقين يوميا،
مم��ا يجع��ل الطريقي��ن من وإل��ى المدينة س��بيال
س��هال للموت .وقد أخبرنا األطباء العاملون في أحد
المستش��فيات الميدانية بأنهم لي��س لديهم خيار
س��وى نقل المرضى ذوي اإلصابات األشد خطورة
إل��ى تركيا ،لكن س��يارات اإلس��عاف تتعرض أيضا
للقصف في طريقها إلى الحدود .يقول أحد األطباء
«ليس من الس��هل إيص��ال الجرحى إل��ى الحدود،
فالش��وارع ليس��ت آمنة بما في��ه الكفاي��ة .كما أن
الطريق المؤدي إلى حلب غالبا ما يجري استهدافه
من قبل مقاتالت النظام».
يق��ول أطب��اء المدين��ة إنه��م ليس��ت لديه��م
إحصائي��ات دقيقة عن عدد األش��خاص الذين لقوا
مصرعه��م أو أصيب��وا بج��روح جراء قص��ف حلب
بالبرامي��ل المتفج��رة عل��ى مدى األش��هر األربعة
الماضي��ة .يق��ول أح��د األطب��اء «ليس��ت لدينا أي

ويذك��ر هنا بأن الس��بب االساس��ي إلرتفاع عدد
ضحاي��ا البرامي��ل المتفجرة في حلب كان بس��ببب
قرار الكثير م��ن الناس بعدم النزوح أو العودة بعد
نزوح س��ريع ,ومعلوم بأن الكثافة السكانية عالية
ج��داً ف��ي المدينة الضيقة المس��احة ,هذا يفس��ر
وق��وع العدد الكبير م��ن الضحاي��ا  ,إضافة لكثافة
هجمات النظام على حلب بالبراميل المتفجرة
والت��زال حل��ب ،أكب��ر مدينة س��ورية ،وعاصمة
الب�لاد االقتصادي��ة س��ابقا ،تتع��رض لم��ا تصفه
جماع��ة هيوم��ن رايتس ووت��ش الحقوقي��ة بأنه
"حرب جوية عشوائية وغير قانونية على المدنيين
بأيدي القوات الحكومية".وأصدرت الجماعة الشهر
الماضي دراسة تعرضت آلثار الهجمات ومداها.
وتفيد الدراسة بأن استخدام البراميل المتفجرة
أصاب سكان حلب بـ"الهلع" في األشهر األخيرة.
وأدى الدمار والهلع الذي تسببه تلك القنابل إلى
هروب آالف الس��كان من المدين��ة هذا العام ،طبقا
لم��ا تقوله الجمعيات الخيرية غي��ر الحكومية التي
تعمل مع أسر النازحين.

|

ملف �إخباري
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وتق��ول س��ارة لي مديرة الش��رق األوس��ط في
هيومن رايتس ووتش إن "صور األقمار الصناعية
وأقوال ش��هود العيان تظهر فظائ��ع في أجزاء في
حلب".
وفي س��ابقة نادرة تدل على وح��دة آراء أعضاء
مجلس األمن الدولي بشأن سوريا ،تبنى المجلس
قرارا في فبراير/شباط دعا فيه إلى اإلنهاء الفوري
لـ"جمي��ع الهجم��ات عل��ى المدنيين ،واالس��تخدام
العش��وائي لألس��لحة على المناطق المأهولة ،بما
فيها القصف ،والبراميل المتفجرة".
وكان الق��رار قد دعا إل��ى الوقف الفوري ألعمال
العن��ف ،وطال��ب الجانبين بإنه��اء الهجمات ،ووقف
محاص��رة المدنيين كأس��لوب من أس��اليب الحرب.
ولم يحدث هذا أيضا.ويصر بش��ار األس��د على أن
قواته تقاتل من أجل حماية المدنيين ،وتس��تهدف
ما وصفه بـ"اإلرهابيين والمتطرفين األجانب"
فيم��ا يق��ول أبو بك��ر ،قائد م��ا يع��رف بكتائب
أبوعم��ارة ،إن القص��ف وح��د الث��وار .ويضي��ف أن
"النظ��ام يه��دد المدنيي��ن بالبرامي��ل المتفج��رة
والقص��ف الج��وي .وأدى هذا إلى توح��د الفصائل
المقاتلة لتشكل غرفة عمليات مشتركة".
ويعتق��د أن نح��و  70في المئة من س��كان حلب
تركوا المدينة.
وبلغ ع��دد ضحايا براميل النظام المتفجرة على
مس��توى سوريا  6493شخصا أكثر من  97%منهم
مدني��ون ،باإلضافة إلى دم��ار ما ال يقل عن 5840
مبنى بينهم مدارس ومش��اف] ومساجد وكنائس،
ما يؤكد استهداف البراميل ألحياء سكنية.
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فابئ�س �أجر العاملني
عبد العليم زيدان

12

ودخلت يا غسق الغواية
في الوقب
وتركت أشباح الغموض
تجوس أروقة التبقى
من وضوح
ال رقية من نور تغسل
وهمنا
ونغور في كنه الحكاية
غافلين
ما عاد زيت الوقت يكفي
فالمصابيح البعيدة
أثرت نوماً عميق
من ذا سيوقظ أهل
ذاك الكهف بعد المعجزات
من ذا بقلبهم يزاور كهفهم
ذات اليمين وشمسنا مغمورة
برماد حقد من سنين
شجر يصلي للمطر
والنوء يقتلع الغيوم
وراهب كسر الصليب
وعابد نسي السجود
من تواضع
واألنا تغتالنا
تبا لنا تبا لنا
ال تعجبي رجع الزمان بداحسي
وتزنرت بدم األسى غبراء
والنقع عام على رؤوس خيولنا
وروى البسوس تفاخر وغباء
فلتهنئي يا أمة ولدت أسى
منذ الجهالة أنطع ودماء
ال تدعي يوماً بياضك ناصعاً
أنت الذي ببياضها سوداء
يا صوت ابن خلدون
ال تحاول أن تعيد النشا
في زمن الحرائق ال تحاول
عجنوا أديم الخلق بالماء الغريب
وصادروا ماء الوالدة
أحياؤنا أمواتنا
أهواؤنا رغباتنا
أشعارنا أفكارنا
غرقت بنون الظاعنين
فلئيس أجر العاملين

