اسم البرنامج :ما وراء الخبر
عنوان الحلقة :التجويع سالح النظام السوري في مواجهة معارضيه
مقدمة الحلقة :ليلى الشيخلي
ضيوف الحلقة:
 صالح الخطيب/إمام وخطيب مسجد بيتر كاسلر/ناطق باسم المفوضية السامية لشؤون الالجئين ياسر النجار/مسؤول اإلغاثة في المجلس األعلى لقيادة الثورةتاريخ الحلقة3102/01/8 :
المحاور:
 األسد وإتباع سياسية التجويع الممنهج تعذر الجهود في إيصال المساعدات العجز الدولي حيال األزمة اإلنسانيةليلى الشيخلي :حيّاكم هللا ،اتهم ناشطون سوريون قوات النظام بإتباع سياسة تجويع
ممنهجة إزاء مئات اآلالف في أحياء دمشق الجنوبية ،من جانبها حذرت األمم المتحدة
من تفاقم أعداد الالجئين والنازحين في السوريين خالل العام المقبل.
نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في محورين :ما هي دالئل وأبعاد سياسة التجويع التي يتهم
النظام السوري بانتهاجها ضد معارضيه؟ كيف يتعامل المجتمع الدولي ودول الجوار مع
هذه السياسة ومجمل األزمة السياسة واإلنسانية المتفاقمة جراء الصراع في سوريا؟
بين النزوح في الداخل واللجوء إلى دول الجوار تحاصر المعاناة ماليين السوريين
فالنظام ال يكتفي بالقصف اليومي للمناطق الثائرة عليها فقط أخذ في تصعيد حرب من
نوع آخر على تلك المناطق إنها وفق ناشطين حرب التجويع ،أهم دالئلها حرق
المحاصيل الزراعية في مناطق مختلفة وفرض حصار خانق على نحو  011ألف من
السوريين في أحياء دمشق الجنوبية ،في الوقت نفسه أشارت تقديرات إلى األمم المتحدة
إلى أن أكثر من أربعة ماليين سوري سيلتحقون بقوافل اللجوء أو النزوح خالل العام
المقبل جراء استمرار الصراع.
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سجل]
[تقرير م ّ
محمد الكبير الكتبي :أكثر من عامين ونصف من الصراع في سوريا أفرزت وضعا ً
إنسانيا متفاقما ً مع تطاول أمد الصراع والضبابية التي تحيط بآفاق الحلول ،بين الثنايا
تبرز ما يسميها كثيرون سياسات التجويع التي يتبعها النظام ضد شعبه خاصة وأنها لم
تحظ باهتمام المجتمع الدولي رغم أنها ماثلة للعيان ويزداد ضحاياها ،نحو  011ألف
شخص بأحياء دمشق الجنوبية يتعرضون للقصف يوميا ً ويعيشون حصاراً خانقا ً ضمن
سياسة النظام الذي يمنع بموجبها إدخال الدواء والطحين وغيره من المواد الغذائية ومادة
المازوت التي تشعل المخابز مما أسفر عن موت عشرات ،ال يقتص ُر األمر على ريف
دمشق بل يُعاقب النظام السوري كل المجتمع السوري في أي اتجاه حسب إستراتيجيته
العسكرية دون أي اعتبار لألطفال والقُصر والمسنين ،ويقول الناشطون أن الهدف أيضا ً
إجبار سكان مناطق بعينها على النزوح لضمان حزام خاضع لسيطرة قوات النظام حتى
ولو كان أرضا ً محروقة ،سياسة التجويع التي يمارسها النظام تنتهك اتفاقية جنيف
الخاصة بحقوق المدنيين في النزاعات المختلفة وملحقاتها التي تحظُر األمر كأسلوب من
أساليب القتال وتحظر مهاجمة أو تدمير أو تعطيل نقل المنشآت والمواد األساسية لحياة
المدنيين كالمواد الغذائية وحقول اإلنتاج والماشية ومرافق المياه ،تقدر األمم المتحدة أن
نحو أربعة ماليين سوري سيصبحون الجئين أو نازحين خالل العام القادم ويصبح عدد
المحتاجين إلى إغاثات ملّحة نحو ثمانية ماليين ،وتنبه المنظمات المتخصصة أصالً إلى
ّ
أن عدد النازحين السوريين في الدول المجاورة يتزايد ويتطلب مزيداً من التعاون
الدولي ،إفرازات سنتين ونصف من الصراع السوري قاسية على مختلف الصعد لكن
سياسة تجويع الشعب حتى الموت تبقى من أكثر ملفات الصراع إشكالية وتفرض نفسها
بشدة على أجندة المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته وهو يعالج الملف السوري.
[نهاية التقرير]
األسد وإتباع سياسية التجويع الممنهج
ليلى الشيخلي :موضوع حلقتنا نناقشه مع ضيوفنا من ع ّمان بيتر كاسلر الناطق الرسمي
باسم مفوضية السامية لشؤون الالجئين لمنطقة الشرق األوسط ،من مدينة غازي عنتاب
التركية ياسر النجار مسؤول اإلغاثة في المجلس األعلى لقيادة الثورة السورية ،وعبر
سكايب من بلدة يلدا في ريف دمشق معنا الشيخ صالح الخطيب إمام وخطيب مسجد الذي
أعلن حملة إضراب عن الطعام لفك الحصار عن ريف دمشق ،أبدأ معك شيخ صالح
الخطيب تتهمون النظام بإتباع سياسة تجويع ممنهج متى بدأتم تشعرون بإتباع هذه
السياسة؟
صالح الخطيب :طبعا ً نحن في جنوب دمشق المحاصر من أكثر عشرة شهور األمر ال
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يحتاج إلى شعور األمر أصبح واقع موجود على وجه األرض ،النظام وكأنه جعل من
نفسه منافسة مع نفسه في اإلجرام والقتل يتفنن بكل ما هو ممكن من أساليب القتل فاآلن
وصل إلى آخر أسلوب وهو أسلوب القتل بالتجويع.
ليلى الشيخلي :نعم اآلن تقول شيخ صالح فقط حتى أفسر لك سؤالي ربما تقول األمر ال
يحتاج إلى شعور ولكن في الواقع هذا مصطلح التجويع الممنهج لم نبدأ نسمعه إالّ مؤخراً
أنتم يعني هذا األمر ربما يحتاج إلى إعداد وتخطيط ُمسبق من جانب النظام ،كيف بدأت
بوادر هذه السياسة بالنسبة لكم ومتى؟
صالح الخطيب :األمر ظهر لنا منذ أن أغلق النظام كل المداخل التي يمكن أن يدخل إلينا
طعام أو شراب أو دواء بالنسبة لجنوب دمشق والتي تضم خمسة عشرة بلدة ،تضم أكثر
من  011ألف عائلة وتضم أكثر من  %01منها أطفال ونساء ،منع الغذاء منع الطعام
من خالل محاصرة وتضييق على كل الحواجز والمنطقة من جميع الجهات من الجهات
األربعة جعل هناك طوق من شبيحته وأعوانه من المقاتلين من المرتزقة من حزب هللا
ومن العراق جعل حصار كامل من جميع الجهات في كل ما لديه من قوة حتى ال يدخل
شيء لنا وهذا األمر بدا تدريجيا ً إلى أن وصلنا إلى مرحلة ال نستطيع أن ندخل شيء
نهائيا ً وال يدخل لنا شيء نهائيا ً إالّ الهواء.
ليلى الشيخلي :تفضل؛ طيب فقط للتوضيح أيضا ً ربما إشارة يعني نشير إليها أن الشيخ
صالح الخطيب قد بدأ إضرابه عن الطعام منذ خمسة أيام مستمر فيه ،أريد أن أتحول إلى
بيتر كاسلر اآلن عندما يتم الحديث عن سياسة تجويع ممنهج قد يرد البضع ّ
بأن هذه
نتيجة طبيعية لحالة حصار لحالة قصف لماذا تسمى سياسة تجويع ممنهجة؟
بيتر كاسلر :في الحقيقة أن وكاالت األمم المتحدة للمساعدات مثل برنامج المساعدات
الغذائية توصل مساعدات ومواد غذائية إلى هناك إال ّ
أن كل األطراف الموجودة هناك
على األرض مسؤولة بموجب القانون اإلنساني الدولي على التأكد وضمان وصول
المساعدات الغذائية إلى كل من يحتاجها ،وكل من ينتهك هذا القانون الدولي اإلنساني ال
بد أن يتعرض أو يشعر بغضب المجتمع الدولي والقانون الدولي ألنهم هم المسؤولين
على حصول المدنيين على المساعدات اإلنسانية.
ليلى الشيخلي :ولكن التوصيف هنا هذا ما أريد أن أسال عنه يعني االتهام بسياسة تجويع
ممنهج كيف تختلف ربما عن أمثلة سابقة هل هناك أمثلة تستطيع أن توردها لنا تشبه ما
يجري في سوريا اآلن وكيف تعاملتم معها؟
بيتر كاسلر :إن الشيخ الذي تحدث إليكم قبل قليل يتحدث عن تجربة ملموسة شهدها
بنفسه وهذه معلومات ملموسة عن الوضع حيث هو هناك على األرضّ ،
إن المدنيين
داخل سوريا يعانون معاناة شديدة والناس هناك ال يحصلون على الرعاية الصحية وال
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المساعدات الغذائية أو أي مساعدات يحتاجونها فالناس يعانون من هذا النزاع ومن
القصف ّ
وإن كل األطراف على األرض هم مسؤولون على ضمان وصول المساعدات
إلى هؤالء الناس ،إن شركاءنا في األمم المتحدة مثل برنامج الغذاء العالمي يوصلون
الطعام إلى البالد ولكن ال يحصل الجميع على الطعام الذي يحتاجونه وقد سمعنا تقارير
ّ
بأن بعض األشخاص يعانون من الجوع ويشعرون بجوع ويموتون جوعا ً في بعض
مناطق البالد.
ليلى الشيخلي :ياسر النجار أين مسؤوليتكم أنتم في هذا؟
ياسر النجار :يعني نحن نتصور هنا أن هناك مفارقة عجيبة عندما يكون األمر يستهدف
السالح الكيماوي نجد قرارات األمم المتحدة تصبح ملّزمة ونجد أن وفد األمم المتحدة
ووفد إعدام السالح الكيماوي الذي يقدر أعداده ويتجاوز المائة بطلب من بان كي مون،
تشعر ّ
أن كل المجتمع الدولي حريص جداً على تنفيذ قرار ملزم إلعدام السالح الكيماوي
أ ّما قوافل اإلغاثة فنجد ّ
أن القرارات غير ملزمة وأن هناك خوف على أرواح القوافل
اإلغاثية ،لماذا لم يكن هناك مراعاة ّ
أن وفود األمم المتحدة عندما دخلت إلى األماكن
المحررة من أجل إعدام السالح الكيماوي كانت ترافقها قوات من الجيش الحر وكان
األمر بمشاهدة وبمباركة كافة المجتمع الدولي ،اآلن نشعر ّ
أن هذا األمر ال يسري على
القوافل اإلغاثية ،السؤال هنا :هل المجتمع الدولي حريص فعالً على أرواح أطفال
السوريين؟ هل المجتمع الدولي فعالً يقدر ّ
أن المجتمع السوري يعاني..
ليلى الشيخلي :لكن إذا أردنا أن نقلب السؤال ماذا فعلتم أنتم لتوعية المجتمع بخطر يعني
مثل هذه السياسات ،إلى أي حد فعالً لعبتم دور في هذا؟
ياسر النجار :المجتمع الدولي وتواصله مع المعارضة يكون من خالل اتجاه نشعر هنا
ّ
أن هناك يريد ضغطا سياسيا من أجل تمرير تسوية معينة ما ،المعارضة السورية عندما
تتواصل مع الداخل من أجل إمرار القوافل اإلغاثية تصطدم هنا بقرارات ،أوالً :هناك
قرارات أممية تقول أنها ال تتعامل مع القوافل اإلغاثية إالّ من خالل الحكومة السورية
وهذا أمر فيه مفارقة عجيبة ،األمر الثاني هناك مناطق فعالً يحاصرها النظام بقوة
عسكرية وتحاول المعارضة التعاون مع كتائب الجيش الحر من أجل إيجاد ممرات
إنسانية إغاثية ،السؤال هنا :تواصلت المعارضة بشكل مكثف جداً مع لجان الهالل
األحمر وقوى اإلغاثة الدولية لماذا لم تستطع هذه القوى السعي حثيثا ً من خالل قرارات
األمم المتحدة إللزام النظام السوري إلمرار قوافل اإلغاثة ،نحن نتحدث هنا على قوافل
حليب األطفال؛ هل حليب األطفال أصبح أمر صعب؟! هناك تصريحات للجعفري في
قرار األمم المتحدة أنه سيكون هناك محاسبة شديدة إذا ما تعاملت القوافل اإلغاثية من
خالل غير مظلة الحكومة السورية ،الحكومة السورية هي التي تتبع سياسة ممنهجة في
الحصار على الشعب السوري.
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تعذر الجهود في إيصال المساعدات
ليلى الشيخلي :طيب ربما هذا السؤال يوجه إلى بيتر كاسلر إذا سمحت لي ياسر،
سأوجه سؤالك إلى بيتر كاسلر يعني كيف تبرر عدم تمكن منظمات دولية حتى جهات
مثل جهاتكم أن تحرز تقدما على األرض فيما يتعلق بإدخال المعونات الغذائية؟
بيتر كاسلر :ثمة مشاكل تمنع وصولنا فهناك حرب تجري داخل سوريا وأنه لمن
الصعب جداً الوصول إلى بعض المناطق ولكن وكاالت مثل برنامج الغذاء الدولي
العالمي وصل بالمساعدات إلى أكثر من ثالثة ماليين شخص وهذا الشهر سيحاول أن
يقدم مساعدات ألربعة ماليين ،ونحن في مفوضية الالجئين قدمنا ثالثة آالف بطانية
ووزعنا مواد غذائي ة وصحية ألكثر من ثالث ماليين شخص وهدفنا أن نزيد من ذلك،
وبالتالي بعض المساعدات فعالً وصلت رغم الصعوبات ،لكن ثمة اقتتال عنيف ومخيف
يجري داخل سوريا ،ونحن تحدثنا فعالً عن الجيل الضائع من ماليين األطفال الذين
يعيشون دون أن يدخلوا في مدارس في سوريا وهناك أكثر من أربعة ماليين شخص
نازحين داخل سوريا وبالتالي هناك قتال ونزاع خطير على األرض ،وأن ّ كل األطراف
على األرض وكل الدول المجاورة وكل الدول األخرى عليها أن تقدم الدعم وتشجيع
محادثات السالم لكي يمكن أن يتوقف هذا الوضع الرهيب الذي يعاني منه الشعب
السوري ،حيث يمكن إيقافه بطريقة ملموسة بدال من أن يستمر النزاع ألشهر ولسنوات
قادمة.
ليلى الشيخلي :إذن قصف عنيف وقتال ومعارك ولكن في النهاية لجان التحقيق تدخل
واحدة بعد األخرى ويبقى منظر األطفال كما نراه في حالة من الجوع يقتاتون الخبز
الجاف المقلي بالزيت كما شاهدنا في أحد التقارير ،والسؤال هو :ما هو موقف المجتمع
الدولي ودول الجوار من تفاقم هذه األزمة جراء الصراع في سوريا ،هذا ما سنناقشه بعد
فاصل قصير أرجو أن تبقوا معنا.
[فاصل إعالني]
العجز الدولي حيال األزمة اإلنسانية
ليلى الشيخلي :أهالً بكم من جديد إلى هذه الحلقة التي نناقش فيها الدالئل واألبعاد
السياسية لسياسة التجويع التي يتهم كثير من المعارضين النظام السوري بانتهاجها ضد
معارضيه ،ربما أعود لصالح الخطيب ،الشيخ صالح الذي بدأ حملة إضراب عن الطعام
قبل خمسة أيام ،شيخ صالح هل تجد أي آثار لهذه الحملة التي بدأتها ما نوع التجاوب
الذي حصلتم عليه حتى اآلن؟
صالح الخطيب :أنا إن شاء هللا تعالى من خالل جوابي سأجيب حتى تعقيبا ً على ما
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تكلمت به قبل الفاصل وهو اتصال من الصليب األحمر وهو يقول لي مع كل المؤسسات
الدولية التي تسعى إلدخال مواد إنسانية غذائية طبية إلى جنوب دمشق هم مستعدون
للدخول بقوافل إنسانية إال ّ
أن هذا النظام المجرم الذي آثر على نفسه أال يسبقه أحد في
اإلجرام على مر التاريخ رفض ذلك ،األمر الذي وصلنا إليه نعم حصل هناك تجاوب
وتواصلوا معي ولكن األمر يعني ما يجعلني في حيرة هل من المعقول كل من على وجه
األرض من بشر وناس ال يستطيعون الضغط على هذا السفاح ومن معه من أجل إدخال
حليب لألطفال ،أذكر لك صورة واحدة امرأة أتتني أول البارحة تبكي وتقول لم يبق في
ثديي حليب ألنني لم أتذوق الطعام ،هذا الطفل الذي أصبح عمره خمسة أشهر من أي
آتي له بطعام مع أنه لم يبق له حليب في ثديي أمه؟! أنا أناشد أصحاب الضمير أناشد
اإلنسانية أناشد كل من في قلبه ذرة إيمان أو شرف أو حر على وجه األرض أن يساعد
هؤالء األطفال ،أكثر من  3011طفل اآلن شارفوا على الموت ليس بالقصف أو
ت أختي
بالتدمير الممنهج ال بل فقط ألنهم ال يجدون ما يريدون أن يأكلونه ،تخيلي أن ِ
امرأة وأظن أن لديك أطفال وتسيري في البيت من مكان إلى مكان وأطفالك يبكون من
أجل أن تبحثي عن طعام وال تجدي إال الماء ،الماء فقط وهللا العظيم وهللا هناك أكثر من
 011بيت دخلتهم أنا بنفسي ال يوجد فيها إال الماء ،وهذه رسالة أوجهها لكل حكام العرب
ولكل العلماء وإلى كل إنسان على وجه األرض وللمنظمات اإلغاثية واإلنسانية على
وجه األرض بيوت بأكملها أسر بأكملها في جنوب دمشق لم يبق عندهم إال الماء
وانتظروا أيام قليلة سنكون نحن إن شاء هللا عار على كل اإلنسانية التي وجدت..
ليلى الشيخلي :شيخ صالح رسمت لنا صورة مؤلمة وقاسية جداً نعم يهمنا أن نسمعك
ولكن من المهم أيضا ً أن نسمع نعم ،رسمت لنا صورة مؤلمة جداً ولكن مهم جداً أن
نبحث عن الطرق التي تؤدي إلى مخارج من هذه الحالة التي وصلت إليها األمور
خصوصا ً في ريف دمشق ،ياسر النجار في هذا الوقت ربما هناك تطورات سياسية لم
تخطر على بال كثير من أعضاء المعارضة الذين تحدثنا إليهم ،هذه اإلشادة بنظام األسد
التي جاءت على لسان وزير الخارجية األميركي كيف ترون أنها ستؤثر على الوضع
الحاصل إنسانياً؟
ياسر النجار :تماما ً يتماهى اآلن الموقف الروسي مع الموقف األميركي ،يبدأ األمر
بالموقف األميركي عندما يشكر أو يقدر موقف سوريا حكومة حول تعاونها بالملف
الكيماوي ويعقب ذلك بوتين ،كان من األجدر أن يبدأ بذلك بوتين ،المعارضة السورية
تنظر بقلق فعالً حول موضوع جنيف  3المعارضة السورية وصلت لها رسالة بشكل
واضح من الداخل السوري ومن الثوار في سوريا أنهم ماضون ضمن مبادئ الثورة
السورية ،الشارع في سوريا رغم القلق رغم األلم رغم الجوع رغم الحصار ُمصر على
إتمام هذه الثورة حسب مبادئه ،وهذا األمر دفع إيجابا ً إلى توحد فصائل من المعارضة
من الداخل وفصائل الجيش الحر وانعكس هذا األمر التخاذ موقف مباشر من االئتالف
-6-

حول جنيف  ،3جنيف  3يعنينا أنه اتفاق أميركي روسي لحل األزمة في سوريا أين واقع
المعارضة السورية وأين مصلحة الشعب السوري وأين الثورة السورية من خالل
جنيف 3؟ كل هذه األمور تتداعى اآلن ونشعر ّ
أن ال يمكن أن يتحقق جنيف  3إالّ من
خالل أن يكون المعارضة السورية وفق مبادئ الثورة ووفق مبادئ الثوار في سوريا ،ما
نراه اآلن هذه سياسة التجويع وهذا الضغط الدولي وهذا الضغط من النظام السوري
ومزيد من القصف ،اليوم مئات من القصف الجوي حمالت القصف الجوي كلها تسعى
للضغط سياسيا ً على المعارضة السورية عفواً.
ليلى الشيخلي :طيب لماذا ال ننظر إلى األمور بطريقة مختلفة ربما ،بيتر كاسلر أال
يمكن النظر إلى األمور ربما بطريقة مختلفة من وجهة نظر المعارضة طبعا ً األمر
مقلق ،هذا التقارب األميركي الروسي الذي حصل هكذا فجأة ،لكن من وجهة نظر
منظمات إنسانية أال يمكن أن يستغل هذا ربما إلحراج النظام السوري وخصوصا ً وأن
الضغوط في السابق فشلت اآلن ربما هناك طريقة أو منفذ تستطيعون أن تدخلوا منه إلى
داخل سوريا إليصال هذه المعونات ،هل ترون بارقة أمل في هذه اإلشادة األميركية
األخيرة ..بيتر كاسلر؟
بيتر كاسلر :أعتقد أن كل من يقاتل داخل سوريا ينبغي أن يحرج ويشعر باإلحراج عندما
يرى األطفال يموتون ويحرمون من المدارس والنساء يعشن تحت القصف والمدافع ال بد
للجميع أن يشعر باإلحراج نتيجة هذا الوضع الرهيب ،الحرب دخلت في سنتها الثالثة
اآلن وبعد أشهر قليلة ستبدأ في سنتها الرابعة وأصبح لدينا  2.8مليون شخص داخل
سوريا يحتاجون مساعدات إنسانية أربع ماليين منهم من النازحين وأكثر من واحد
ونصف مليون أصبحوا الجئين خارج سوريا ،وهذه أرقام كبيرة جداً ،عدد األشخاص
داخل سوريا ممن يحتاجون مساعدات أكبر من عدد سكان لبنان المجاورة مثالً ،وبالتالي
الوضع رهيب جداً وأن كل من يقاتل ينبغي أن يعي بحجم هذه المأساة نتيجة الحظر على
السكان.
ليلى الشيخلي :نعم ربما أستوقفك هناك فقط يعني أنت تتحدث عن أطراف مختلفة
مسؤولة عن عدم إيصال المعونات ،قبل قليل سمعنا الشيخ صالح الخطيب وهو يوجه كل
اتهامه للنظام بأنه المسؤول أوالً وأخيراً إلى أي حد ربما هذه الفكرة أيضا ً تقف عائق في
طريق إحراز أي تقدم في هذا المجال ،يعني هذه نقطة أيضا ً ربما من المهم أن نتوقف
عندها ..بيتر كاسلر؟
بيتر كاسلر :لم أسمع السؤال برمته.
ليلى الشيخلي :أتحدث عن أطراف مختلفة ،أطراف مختلفة مسؤولة عن عدم إيصال
الغذاء بينما صالح الخطيب يؤكد أن الطرف الوحيد المسؤول هنا هو النظام إلى أي حد
-7-

ربما يجب دحض هذه وتوضيح هذه النقطة؟
بيتر كاسلر :إن الشيخ يتحدث من وجهة نظره كشخص يعيش في منطقة معينة يشهد فيها
حرمان كبير من الطعام لعدم وصول مساعدات إليها ،وأنا متأكد أن أشخاصا آخرين في
مناطق أخرى من البالد قد يقولون كالما متشابها ً حول أطراف أخرى من الواضح أن
هناك حرب جارية وأن المساعدات غير كافية التي تصل للناس وأن النساء واألطفال
والمسنين يعانون من قلة الطعام ومن قلة الرعاية الصحية وإننا نعلم من وجهة نظرنا
ومن خبرتنا من أن بعض مساعداتنا تصل إلى بعض المناطق ولكن ليس بما يكفي
وبالتالي ّ
فإن كل من على األرض يتحمل مسؤولية إيصال المساعدات ،والتأكد من
وصول المساعدات لكل من يحتاجها.
ليلى الشيخلي :شكراً.
بيتر كاسلر :مساعدات غذائية ،رعاية صحية ،أدوية ومواد طبية صحية يحتاجها الناس.
ليلى الشيخلي :ربما بدأت بالشيخ صالح الخطيب وسأختم أيضا ً به في النهاية أنتم
موجو دون على األرض وأنتم ربما من تملكون الكلمة األولى واألخيرة في هذه األزمة
اإلنسانية التي يتحدث عنها العالم تفضل في دقيقة واحدة لو سمحت.
صالح الخطيب :جواب سريع فقط ّ
أن فرق التفتيش على الكيماوي دخلت كل المناطق بعد
موافقة النظام ولم يصب منها أي أحد بأذى عندما أقول ّ
أن النظام والنظام فقط هو
المسؤول األول واألخير عن قتل األطفال والنساء جوعاً..
ليلى الشيخلي :لألسف انقطع االتصال مع الشيخ صالح الخطيب عبر سكايب شكراً
جزيال لك شيخ صالح على العموم على مشاركتك ووجودك معنا في هذه الحلقة ،الشيخ
صالح هو إمام وخطيب مسجد أعلن حملة إضراب عن الطعام لفك الحصار في ريف
دمشق وقد بدأ هذه الحملة قبل خمسة أيام ،وشكراً جزيالً أيضا ً لضيفي من ع ّمان بيتر
كاسلر الناطق الرسمي باسم المفوضية السامية لشؤون الالجئين منطقة الشرق األوسط،
وشكراً لياسر النجار مسؤول اإلغاثة في المجلس األعلى لقيادة الثورة السورية من مدينة
غازي عنتاب التركية ،وشكراً لكم مشاهدينا الكرام على متابعة هذه الحلقة من برنامج ما
وراء الخبر نلتقي بإذن هللا في قراءة جديدة فيما وراء خبر جديد ،في أمان هلل.
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