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أسعد مساعد سالم القطان
تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

رياض الصانع 

موعد آخر مع عذابات تعصر 
أرواحنا التي أتعبتها دروب 

آالم الشرق الغارق في املآسي 
واحلروب جتسده عاصفة الدم 
والدمار اجلاثمة على رغبة في 

احلياة تراود من ال ذنب لهم 
سوى أنهم وجدوا في حلظة 

الشدة والبؤرة األكثر التهابا في 
اجلرح السوري.

فاكهة محرمة في ليل حلب 
املمتد بني جرحني، املمزق 

من الوريد إلى الوريد باتت 
النجاة في زمن املوت األعمى 
الذي تبعثره آلة القتل في كل 
االجتاهات قذائف ورصاص 
منهمر على األجساد الغضة 
العارية ال يصدها سقف وال 
يحدها جدار ليختلط اللحم 

والدم باحلجارة والتراب وتصير 
كتال فاقدة للمالمح ترقب طويل 
لعربة إسعاف لم تصل وجرعة 
دواء صار الوصول إليها حلما 

يراود الذين غدر بهم الزمن 
وأبقاهم على أرصفة االحتضار 

ينتظرون يدا رحيمة متتد 

إليهم قبل اكتمال موتهم أمعاء 
خاوية يتضور أصحابها بعد 
أن تقطعت بهم السبل وصار 
وصول ما يسد الرمق واحدا 
من أبعد املستحيالت. أيتام 

وأرامل فقدوا احلبيب واملعيل 
والسند يطرقون األفق وما 
من مجيب في زمن انكماش 
احلواس وضمور الضمائر، 

أفواج من البشر في مخيمات 
اللجوء ومناطق الشتات املمتدة 

من أقصى أقاصي املعمورة 
إلى أقاصيها ينتظرون والدة 

جديدة لألحياء املوتى في مدينة 
أتقنت إحصاء حلظات أهلها 

األخيرة تختصر حلب املأساة 
السورية املمتدة منذ اندالع 

األزمة التي حولت السوريني إلى 
مشاريع قتلى وجرحى وجوعى 
ومشردين ينشدون حياة حرة 
كرمية ما تعبت حناجرهم من 

الصراخ وال يجدون صدى 
ألصواتهم التائهة ست سنوات 

ينفتح فيها القتل على القتل 
واجلوع على جوع الفقدان على 

فقدان الدمار على دمار التشرد 
على شتات ولم يصح ضمير 
البشرية لوضع حد لعذابات 

السوريني وانكماش إحساسنا 
بإنسانيتنا ونحن نرى األخ 

والشقيق خارج إطار شروط 
عيش البشر تأخر ضمير هذا 
العالم في اخلروج من سباته 
واالنحياز إلنسانية أصحابه 
التي ال تكتمل بغير استعادة 

السوري الذي بات أيقونة 
املظلومني في هذا الكون حقه في 

حياة حرة وكرمية
#حلب_تباد

#ادعوا_لشهداء_حلب
#مات_ضمير_العالم

#حلب_تباد_بصمت_عربي_ودولي
 #حلب_ستنتصر

#حلب_ياهلل_ليس_لهم_غيرك
#حلب_تستغيث

#حلب_امللحمة_الكبرى
#حلب_حتت_النار

#سوريا
#حلب_اليوم

#صرخة_حلب

يأيها النائمون على جثث الصغار، حلب حتترق، 
تباد، وجثث االطفال مألت األزقة والطرقات، أيها 
العالم املتحضر والسائر في طريق النمو، إن ما 

يحدث اليوم هو أكبر فضيحة أخالقية وإنسانية 
ال يعادلها في الفظاعة سوى غزو املغول للعراق 

في القرون املاضية، ال شيء يعلو على نحيب 
اجلروح واملوت، برك من الدماء وجثث مشوهة 

ومشاف تغض باجلرحى، وأطباء ألفوا البكاء 
لهول املصاب اجللل، والعالم ينظر ولم تهزه 

صورة فتاة تعانق دميتها وسط الدمار وحيدة 
بعدما قتل أفراد عائلتها، وال صورة شيخ كهل 
لم يستجد أحد، بل رفع أكفه ليشتكي لقاضي 

السماء. العالم اصبح دمه باردا الى حد الفصام، 
واإلنسانية التي تتبجح بها احلضارة الغربية 
لم تعد سوى شماعة تستعمل ضد الشعوب 

املتهالكة، على االرجح انه يجب أن يسعى العقالء 
ليس الى تغيير املفاهيم واألنظمة وإمنا لزراعة 
مصل الرأفة واإلنسانية املفقودة في عصر ال 
يعترف اال بالتحالفات ذات األثر االستراتيجي 
أو االقتصادي ولو كان بالقتل والتدمير. العالم 
ال يجيد أخذ العبر واملواعظ وال يعي الدروس 

السابقة فيما وقع في البوسنة والهرسك ورواندا 
وكمبوديا من عمليات ابادة جماعية، وبعدما قدم 
ضمانات عن طريق انشاء محكمة العدل الدولية 

وأرسى اتفاقيات دولية متعددة االطراف ملنع تكرار 
تلك اجلرائم، هانحن اليوم نرى خيانة وتقاعس 
املجتمع الدولي في حتمل مسؤولياته التاريخية 
والقانونية واألخالقية. لألسف روسيا وسورية 

وحلفاؤهما يرتكبون مجازر ضد االنسانية 
وجرائم اإلبادة اجلماعية التي حرمتها اتفاقيات 

جنيڤ االربع والبروتوكوالت امللحقة بها، وحرمتها 
اتفاقيات حقوق االنسان كاإلعالن العاملي حلقوق 
االنسان والعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية 

والسياسية وغيرها من االتفاقيات واملعاهدات التي 
انتهك حرمتها العدوان الروسي واالسدي على 

الشعب السوري، فالذي يحدث هو حرب بالوكالة 
على األرض السورية ما بني روسيا وأمريكا ومن 

واالهم في التوجه، فاألسد ال ميلك القرار مثلما ال 
ميلك قلبا. 

واحلرب على اإلرهاب هي مبرر من ال مبرر له، 
فبأي سلطة متلك النفوس قتل االبرياء، والدعوة 
هنا الى حل سياسي هو نوع من العبث والضحك 

على الذقون، فبعد كل هذه املجازر واملآسي لم 
يعد هناك مجال للمحادثات السلمية في قاموس 
الضحايا واأليتام والثكالى. ورمبا ما يحدث في 

سورية هو رسالة خفية من ادارة بوتني الى ادارة 
الرئيس األميركي اجلديد دونالد ترامب بأن روسيا 

ما زالت سيدة قرارها، على الرغم من احلصار 
االقتصادي والعقوبات، وفي ظل ذلك وحتى كتابة 
هذه السطور التزال املعركة قائمة من طرف واحد 
ضد الشعب األعزل، وال أمل في حل مرتقب. وألن 

اإلنسانية حترك عواطفنا الراكدة عرفت الكويت 
يوم األربعاء وقفة احتجاج امام السفارة الروسية 

للتنديد بالوحشية والهمجية والبربرية ضد 
االبرياء، شارك في تلك الوقفة كل اطياف الشعب 

وخرجوا على الرغم من برودة الطقس للتأكيد 
على ان االنسانية مازال لها موطن في الكويت. 

وإن كانت هذه الوقفة الرمزية تثلج الصدور، فهي 
ليست ذات أثر في ظل السكوت املتواطئ للمجتمع 

الدولي.

تجيير أغلب برامج تلفزيون الكويت لتسليط الضوء على القضية وجمع التبرعات

»اإلعالم« تكثّف جهودها لنصرة »حلب« والشعب السوري
أعلنــت وزارة اإلعــام 
الكويتيــة عــن أنهــا تقوم 
بحملة كبيرة من أجل نصرة 
الســوري  حلب والشــعب 
ووضعــت خططها إلجناح 
تلــك احلملــة بالتعاون مع 

جهات أخرى.
وأكد كل من وكيل وزارة 
اإلعــام املســاعد لشــؤون 
التلفزيون مجيــد اجلزاف 
والوكيــل املســاعد لقطــاع 
اإلعام اجلديــد واخلدمات 
اإلعامية يوسف مصطفى 
لـ »كونا« أن أهل الكويت وكل 
من على ارضها يســاهمون 
في إجنــاح هذه احلملة من 
خال تفاعلهم وتبرعاتهم.

وقال الوكيل اجلزاف: إن 
وزارة اإلعام ممثلة بقطاع 
التلفزيــون وكل القطاعات 
دشــنت امــس خطــة ملــدة 
اســبوع وجتدد مــن خال 
جتيير اغلب برامج تلفزيون 
الكويــت لنصــرة الشــعب 

السوري.
وبــن ان هنــاك أيضــا 
برنامجــا مخصصا لنصرة 
ســورية تتراوح مدته بن 
ســاعتن وأربــع ســاعات 
يوميا بالتعاون مع جمعية 

الهال األحمر الكويتية لفتح 
التبرعات ملصلحة الشعب 
السوري ونقلها مباشرة على 

تلفزيون الكويت.
مــن جهته، قــال الوكيل 
يوسف مصطفى إن القيادة 
اإلعاميــة مهتمــة بشــكل 
كبير إلجناح هــذه احلملة 

بتكاتــف كل القطاعــات في 
وزارة اإلعام، مشــيرا إلى 
دور قطاع اإلعــام اجلديد 
واخلدمات اإلعامية الكبيرة 

في تلك احلملة.
وعن دور قطاع االعام 
اجلديد في نصرة الشــعب 
الســوري بن مصطفى ان 

القطــاع قام بنشــر حملة 
أوســمة )هاشتاغات( على 
برامج التواصل االجتماعي 
املختلفــة وأبرزها برنامج 
)تويتر( ووســم )صرخة 
حلب( الذي انتشــر محليا 
وإقليميا ودوليا ملســاندة 
فــي  الســوري  الشــعب 

محنتهم.
وأوضح ان ادارة التواصل 
االجتماعي في قطاع االعام 
اجلديد تقوم ايضا مبتابعة 
جميع التغريدات والتفاعات 
اإليجابية، مؤكــدا ان هناك 
تفاعا كبيرا جدا من اجلمهور 
ملــا تقوم بــه وزارة اإلعام 
الهــال األحمــر  وجمعيــة 
الكويتية، كما ان دول مجلس 
التعاون اخلليجي والوطن 

العربي تفاعلت معه.
وعن دور ادارة اخلدمات 
االجتماعية في قطاع اإلعام 
اجلديــد بــن مصطفــى ان 
اإلدارة انتجــت العديــد من 
الفواصل التي ستعرض على 
حسابات وزارة االعام في 
برامج التواصل االجتماعي 
وحتت الوسم اخلاص بحملة 
التبرعات ملصلحة الشعب 

السوري.

الهيئة التنفيذية لالتحاد وفروعه طالبت بضرورة إيقاف الممارسات البشعة في حلب

ناشد المنظمات األممية استخدام سلطاتها للحد من االنتهاكات الالإنسانية

تعاون كويتي ـ قطري في توزيع املواد اإلغاثية في حلب

د. املسباح: نُصرة املسلمني في حلب واجب شرعي

طلبة الكويت: على مجلس األمن اتخاذ موقف حاسم

احتاد النقابات احلكومية يثمّن موقف الكويت جتاه حلب

أصــدرت الهيئة التنفيذيــة لاحتاد الوطني 
لطلبة الكويت وفروع االحتــاد الوطني لطلبة 
الكويــت في كل من: »جامعة الكويتـ  الواليات 
املتحــدة األميركيــةـ  جمهورية مصر العربيةـ  
فرنسا والدول املجاورة ـ استراليا ـ كندا« بيانا 
أدانت فيه املجازر التي يرتكبها النظام السوري 
وأعوانه في مدينة حلب السورية داعية شعوب 
العالم واملنظمات الدولية ومؤسســات املجتمع 
الدولي الى املســارعة حلماية السورين وإنقاذ 
حلب وإيقاف املمارســات البشعة التي يرتكبها 

النظام السوري وأعوانه روسيا وإيران فورا.
وفيما يلي نص البيان: 

في ظل التخاذل املخزي من كافة دول العالم 
يواصل النظام السوري وحلفاؤه روسيا وإيران 
تنفيذ مجازرهــم اإلجرامية حلرق مدينة حلب 
السورية وإبادتها مبن عليها بعد أن وقفت ثورة 
الشعب السوري أمامهم صامدة ملا بذله ثوارها 
األحرار من تضحيات عظيمة وبطوالت نبيلة في 
مواجهة العصابة الدولية املتكالبة على سورية 
احلبيبة والتي لم جتد لها مفرا من اللجوء لسياسة 

األرض احملروقة انتقاما من هؤالء األحرار.
وال يغيب عــن العالم أجمع الدور املفضوح 
إليران وتدخلها السافر في سورية عامة وحلب 

بصفة خاصة من خال امليليشــيات واملرتزقة 
التابعــة لهــا واملنتشــرة فــي عمــوم ســورية 
احلبيبة منــذ اندالع األزمة وحتــى وقتنا هذا، 
وهذه امليليشيات متارس صنوفا من االنتهاكات 
واالعتداءات الوحشية بصفة يومية بحق الشعب 

السوري.
إن ما يجري على أرض سورية الطاهرة إمنا 
هو مخطط للقوى الكبرى العاملية التي تواطأت 
على القضية الســورية وتسببت في قتل مئات 
اآلالف وتشــريد املاين من الشــعب السوري، 
بغية تنفيذ أجندتها السياســية الرخيصة في 
املنطقة ومدفوعة بتحقيق مصاحلها االقتصادية 
على حساب اإلنسانية التي اغتيلت في بقعة من 

أجمل بقاع األرض. 
وأمــام هذا التآمر من القوى الكبرى العاملية 
واخلذالن الواضح من قبل احلكومات واملجتمع 
الدولي للقضية السورية، وصمتهم املهن على ما 
يرتكب في حلب من مجازر وحشية، فإننا نهيب 
بضمائر الشعوب احلرة في كل مكان بالعالم أن 
تنتفض لرفض هذه املمارســات والضغط على 
حكوماتها من أجل وقف هذه الهجمات فورا حماية 
للدماء الزكية التي تسيل واألرواح الطاهرة التي 
تتساقط كأوراق الشجر بشكل يومي في أرض 

حلب الطاهرة.
كما نطالب مجلس األمن الدولي بأن يتوقف 
عن أداء دوره الهزلي في تلك املسرحية الرخيصة 
من خال جلســاته الشــكلية التي يعقدها كلما 
أحس باحلــرج أمام فظاعة االنتهــاكات التي ال 
تخرج إال بتوصيات باهتة تعمق جرح سورية 
وتزيده أملــا، وأن يقوم بدوره ملرة واحدة فقط 
باتخاذ موقف حاسم جتاه الدول املتكالبة على 
ســورية احلبيبة ووقف املمارســات الوحشية 
التي يرتكبها النظام األسدي الفاجر مدعوما من 
روسيا بطائراتها وقاذفاتها وإيران مبيليشياتها.

املوقعون على البيان:
١ ـ الهيئــة التنفيذيــة لاحتــاد الوطني لطلبة 

الكويت.
2ـ  االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع اجلامعة.

3ـ  االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع جمهورية 
مصر العربية.

4ـ  االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع الواليات 
املتحدة األميركية.

5 ـ االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع فرنســا 
والدول املجاورة.

٦ ـ االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع كندا.
7ـ  االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع استراليا.

أدان احتاد نقابات العاملن في 
القطاع احلكومي املجازر في مدينة 
حلب الســورية املنكوبة مطالبا 
املجتمع الدولــي والدول الكبرى 
بتحمل مسؤولياتها جتاه ما يحدث 
هناك من خال التدخل الســريع 
إليقاف نزيف الدم وحماية املدنين 
وإنقاذهم واإلســراع فــي إدخال 
املســاعدات اإلنســانية إلى حلب 
في ضوء األوضاع املأساوية فيها.

وقال رئيس احتاد العاملن في 
القطاع احلكومي عامر البسيس 

في بيان صادر عن االحتاد إن ما 
يحــدث في حلب يعد جرائم ضد 
اإلنسانية بكل املقاييس، لذا يتعن 
على املنظمــات األممية وجامعة 
الدول العربية ومنظمة التعاون 
اإلسامي استخدام سلطاتها من 
خال عقد اجتماعات طارئة للحد 
من االنتهاكات الاإنســانية التي 
ُترتكب في املدينة والتحرك السريع 
لوقف إطاق النار فيها، والسماح 
بخروج املدنين من املعابر اآلمنة 
وإنقــاذ األطفال والنســاء الذين 

يواجهــون احلصــار واجلــــوع 
والبرد. 

وثمن البسيس املوقف الشعبي 
والرســمي للكويــت والتزامهــا 
مبسؤولياتها التاريخية العربية 
واإلسامية من خال دعوتها لعقد 
دورة طارئة ملجلس جامعة الدول 
العربية على املســتوى الوزاري 
لبحث الوضع في سورية في ضوء 
األوضاع املأساوية في مدينة حلب 
التي تشــهد جرائم حرب ونزيفا 
للدماء تدمى له القلوب، وتقشعر له 

األبدان، مطالبا مؤسسات املجتمع 
املدني الكويتي وعلى رأسها جمعية 
الهال األحمر الكويتية بتقدمي كافة 
ســبل الدعم واإلغاثة للمنكوبن 
في حلب إلنقاذ الوضع املأساوي 
الذي مير به املدنيون العزل خاصة 
األطفــال والنســاء، والعمل على 
إدخال املســاعدات اإلنسانية لهم 
من خال التنســيق مع املنظمات 
الدوليـــــة السيمـــا أن اجلمعية 
لديها خبـــرات واسعـــة في هذا 

املجــال.

الهال  وّقعــت جمعيــة 
األحمــر الكويتيــة اتفاقية 
تعــاون مع الهــال األحمر 
القطري لتوزيع املساعدات 
النازحــن  اإلغاثيــة علــى 
الســورين من مدينة حلب 
التي تعاني أوضاعا مأساوية.
رئيــس  نائــب  وقــال 
مجلس إدارة اجلمعية أنور 
احلســاوي فــي تصريح لـ 
»كونــا« ان اجلمعية تولي 
مجاالت التعاون والتنسيق 
مــع املنظمــات اإلنســانية 
الدوليــة اهتمامــا كبيــرا، 

السيما الهال األحمر القطري 
ملا له من إسهامات إنسانية 
في إغاثة املنكوبن في حلب.
احلســاوي  وأضــاف 
أن هــذه االتفاقيــة تأتــي 
ضمن املشاريع اإلنسانية 
واســتمرارا  للجمعيــة 
للرسالة التنموية اإلنسانية 
إلــى  الكويتيــة وتهــدف 
إيصال املساعدات للنازحن 
الســورين بصفة عاجلة. 
واكد ان للجمعية اكثر من 
تعاون مشترك مع املنظمات 
اإلنســانية واجلمعيــات 

الوطنية اخلليجية إلغاثة 
املنكوبن، مشــددا على ان 
اجلمعيــة ليــس لديها أي 
تعاون مع الهــال األحمر 
إدخــال  فــي  الســوري 
للنازحــن  املســاعدات 
السورين من مدينة حلب.

وأشار إلى أن االتفاقية مع 
الهال األحمر القطري تنص 
علــى توزيع ســات املواد 
الغذائية علــى املتضررين 
في مدينة حلب، موضحا ان 
الهال القطري سبق ان ادخل 
إغاثية ووزعها  مســاعدات 

على املتضررين هناك.
وأكــد أهميــة االتفاقية 
التي تلبي احلاجات امللحة 
للنازحــن الســورين مــن 
مدينــة حلب وتســاهم في 
التخفيف عنهــم في الفترة 
الراهنة التــي يعانون فيها 
أوضاعا إنسانية مأساوية.

وشدد على أهمية الدعم 
املشترك »إلخواننا النازحن 
الســورين«، مبينــا ان هذا 
االتفاق يوفر مجاال أوســع 
في العمل اإلنساني واإلغاثي 
للتخفيف من أعباء النزوح.

ليلى الشافعي

الداعيــة  أكــد  الكلمــات  بهــذه 
اإلســامي د.ناظم املسباح ضرورة 
قيام املســلمن- حكومات وعلماء 
وشــعوبا- بالعمــل وفــق قدرتهم 
واســتطاعتهم علــى رفــع الظلــم 
واحلصار على املســلمن في حلب، 
مذكرا بقول النبي ژ »املسلم أخو 
املســلم ال يظلمه وال يسلمه، ومن 
كان فــي حاجة أخيــه كان اهلل في 
حاجته، ومن فّرج عن مســلم كربة 
فّرج اهلل عنه كربة من كربات يوم 
القيامة، ومن ستر مسلما ستره اهلل 

يوم القيام«، الفتا إلى أنه ال غنى عن 
دور والة أمور املسلمن- وفقم اهلل 
وسدد خطاهم- في استخدام أدواتهم 
الدبلوماسية، وأن يبذلوا ما ميلكون 
مــن أســباب لوقف آلــة القتل التي 
تســتخدمها القوات املوالية للنظام 
السوري ضد املسلمن املستضعفن 

في حلب.
وأكــد وجوب أن ميد كل مســلم 
يــد العون إلخوانه فــي حلب وفق 
استطاعته سواء كان ذلك باملال أو 
الدعاء أو الكلمة، مشيرا الى أهمية 
دور العلمــاء والدعاة والوجهاء في 
ايصال كلمتهم إلى املســؤولن في 

الباد االســامية بالطرق الشرعية 
من أجل أن يساهموا في رفع الظلم 

عن املظلومن في حلب.
وتابــع د. املســباح: ان احملنــة 
التــي متر بها ســورية بشــكل عام 
وحلب بشكل خاص هي باء عظيم 
وشــر مستطير، ولَِم ال! وقد تكالب 
أعداء األمة اإلسامية علينا من كل 
صــوب وحدب، الفتــا الى ضرورة 
أن يقف املسلمون مع أنفسهم وقفة 
محاسبة والبحث عن مكامن اخللل 
وأوجــه القصور التي تتســبب في 
هذا االستضعاف الذي متر به األمة، 
مشيرا الى أن البعد عن العمل بكتاب 

اهلل وســنة رسوله من أهم أسباب 
الضعف والهوان الذي متر به امتنا 
وال حول وال قوة إال باهلل. وناشد د. 
املسباح عموم املسلمن في الكويت 
وكافة البلدان اإلسامية ضرورة أن 
يكون أي احتجاج على أحداث حلب 
قائمًا على االعتدال والوسطية وفي 
اطاره الشــرعي الصحيح، حتى ال 
يكون انكار املنكر مبنكر أشد منه، 
داعيا املولى جل وعا أن يفّرج عن 
اخواننا في حلب وأن يجبر كسرهم 
ويرحم ضعفهم، وأن يحفظ  الكويت 
ومــن عليها من كل مكروه وســوء 

وجميع باد املسلمن.

أنور احلساوي 

في حلب.. العالم ينام على جثث األطفال!

ليل حلب الطويل
»إدارة مركز جابر األحمد الثقافي«:

ريع حفلة نوال لصالح ضحايا مجزرة حلب
مفرح الشمري 
Mefrehs@

أعلنت إدارة مركز الشيخ 
جابر األحمد الثقافي أن ريع 
األمسية الغنائية التي أحيتها 
املطربة نوال الكويتية »امس« 
اخلميس ســيذهب كامال 
لصالح ضحايا مجزرة حلب 

في سورية.
البيان  جاء ذلــك فــي 

الصادر من اإلدارة »انه استشعارا من إدارة 
املركز ملا يعانيه أشقاؤنا في سورية من ظلم 
بني، وجرائم بشعة ترتكب بحق اإلنسانية 

الكويت  وتزامنا مع موقف 
الرسمي والشعبي في نصرة 
الشعب السوري بكل الطرق 
والوسائل فقد مت التنسيق مع 
متعهد احلفل على ان يذهب 
كامل الريع لصالح الضحايا 

السوريني«.
إلى أن  البيان  وأشــار 
الدول  أوائــل  الكويت من 
إلى استنكار  التي سارعت 
اجلرائــم التي ترتكب بحق 
الشعب الســوري وتخصيص ريع احلفل 
ماهو إال إحدى تلك الرسائل الداعمة حلقوق 

إخواننا السوريني ونصرتهم.

نوال الكويتية


