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04أخبار سوريا

"التجييش اإلعالمي" يخنق 
الغوطة.. رابطة اإلعالميين 
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05تقارير المراسلين

هل حظوظ العرب
في التأهل للمونديال 

حقيقية؟

الحديد.. استيراد من تركيا 
والفصائل تدخل خط التجارة

09اقتصاد

"بّدلها"..
من الخيمة للبيت في درعا

06تقارير المراسلين

"رددنا جميل األتراك ونأمل 
بتكريم مصوري سوريا"

تركيا تكرم مصوَرين 
ين وثقا أحداث  سوريَّ

االنقالب الفاشل

مل تكــن ليلــة الخامــس عــر مــن 

ــا  ــى تركي ــة ع ــت اعتيادي ــوز الفائ مت

الجــئ  ماليــن  وثالثــة  وشــعبها 

محاولــة  فقوبلــت  فيهــا،  ســوري 

ــر  ــل غ ــرد فع ــكري ب ــالب العس االنق

الشــعبي،  املســتوى  م ســبوق عــى 

ــل مــن  أجهضــت وأفشــلت مســاعي الني

ــن  ــتورية، وكان للمصوَري ــة الدس الرعي

ــالء  ــايس وع ــد الباني ــوريَّن محم الس

خويلــد نصيــب املشــاركة يف توثيــق 

بعدســتيهام. األحــداث 

اعتصامات يف ســاحات اســطنبول، كربى 

املــدن الرتكيــة، اســتمرت ثالثــة أســابيع، 

وهتافــات تشــاركية بــن ألــوف األتــراك 

ــت  ــاعر فاض ــرب، ومش ــم الع وضيوفه

وليــس  لرتكيــا  واالنتــامء  بالوطنيــة 

للعســكر، كل ذلــك بــدا مــن خــالل آالف 

الصــور والتســجيالت املصــورة عــرب 

ــع  ــي، ووض ــل االجتامع ــع التواص مواق

أفضــل  ضمــن  اســميهام  الشــابان 

50 مصــوًرا نقلــوا بعدســاتهم قصــة 

ــل. ــالب الفاش االنق

19رياضة

12

حلب بال مشاٍف
الهجوم مستمر

ربى محيسن.. أحرجت المجتمع 
الدولي وكّرمتها بريطانيا

15مجتمع
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لم يكن حلم أهالي داريا الجلوس داخل المخيمات وتلقي المساعدات والسلل اإلغاثية، 
بعد انتقالهم إلى ريف إدلب، كما يقولون، إذ بدأت رحلة البحث عن مهنة تؤّمن معيشتهم 

بكرامة في الشمال السوري، منذ وصولهم آب الماضي، في ظل انعدام شبه كلي 
لفرص العمل، وخاصة ألصحاب الِحرف.

مطعم في ريف إدلب يقوم عليه نازح من مدينة داريا - تشرين الثاني 2016 )عنب بلدي(

زين كنعان - إدلب

"كان مـروع صيانـة مضخـات املـازوت 

إال  الباهظـة،  لتكلفتـه  يل  بالنسـبة  حلـاًم 

أنـه أصبـح حقيقـة اليـوم"، يقـول عمـر 

العبّـار، أحـد أهـايل مدينـة داريـا، الـذي 

يقطـن يف ريـف إدلـب، وأحد املسـتفيدين 

مـن "مـروع األمـل"، الذي جـاء كإحدى 

املبـادرات التـي سـعت لتأمن فـرص عمل 

ألهـايل داريـا، وأطلقتـه منظمتـا "مسـلم 

القـرى"  و"أم  والتنميـة،  لإلغاثـة  بّنـاء" 

يديرهـا  ومهـٍن  حـرٍف  لدعـم  الخريـة، 

شـباب املدينـة يف الشـامل السـوري.

بإطـالق  املـروع  فعاليـات  أوىل  بـدأت 

حرفـة الحالقـة يف السـابع مـن تريـن 

الثـاين الجـاري، عـى أن يدعـم أصحـاب 

الحرف بـرأس ماٍل مؤقت لتسـير أمورهم، 

حتـى ينطلقـوا مبروعهـم الخـاص مـع 

مـرور الوقـت.

العبّـار يعيـل أفـراد أرستـه وعائلـة أخيـه 

الـذي قتـل يف داريـا، ويضيـف يف حديٍث 

إىل عنـب بلـدي أن املروع أتـاح له فرصة 

أن يكـون رّب عمـل وليـس أجـرًا، مردفًـا 

"سـاعدين املـروع عـى تأسـيس حيـاة 

كرميـة بعيـًدا عـن املعونة"، ووجه شـكره 

القامئـن عـى املروع. إىل 

آلية العمل على "مشروع األمل"
عنـب بلـدي تحدثـت إىل محمـد ديرانية، 

"مسـلم  منظمـة  يف  املشـاريع  مديـر 

إىل  تهـدف  املبـادرة  إن  ويقـول  بّنـاء"، 

افتتـاح ثالثـة عـر مروًعـا للحرفيـن 

مـن أهايل داريـا يف بلـدة جرجناز بريف 

عـى  القامئـون  يتكفـل  أن  عـى  إدلـب، 

والتجهيـزات  املعـدات  بـراء  املشـاريع 

التشـغيلية  الكلفـة  ودفـع  حرفـة،  لـكل 

وإيجـار مـكان العمل ملـدة ثالثة أشـهر، 

"ريثـام ينطلـق املـروع ويعـود ريعـه 

عـى صاحبـه".

ومتثـل آليـة االتفاق مـع الحرفيـن بعقود 

تشـرتط اقتطـاع نسـبة شـهرية وصفهـا 

 ،25% وتبلـغ  بـ"الصغـرة"،  ديرانيـة 

تعـود لصنـدوق الجهـات املنفـذة "بغرض 

االسـتثامر يف مشـاريع تنموية وتشـغيلية 

أخرى".

ويـرى مديـر املشـاريع يف "مسـلم بّناء"، 

ألصحـاب  "حافـٌز  املقتطعـة  النسـبة  أن 

الحـرف عـى العمـل واالجتهـاد".

توظيـف  ضـامن  إىل  املـروع  يهـدف 

مـن  عليهـا  والحفـاظ  الحرفيـن  خـربات 

الضيـاع، وتأمـن العائـد املـادي ألربعـن 

مـن  فـرًدا   154 قرابـة  تضـم  عائلـة، 

العـبء  "تقليـل  إىل  إضافـة  املسـتفيدين، 

عى املنظـامت املحليـة، والعمـل عى دمج 

وإنعـاش  املحـي  املجتمـع  يف  املهجريـن 

السـوق، وال ننـى الحـرص عـى نشـأة 

األطفال بشـكل سـليم بعيًدا عن التسـول".

تكلفة المشروع الواحد
ال يوجـد سـقف مـايل محـدد للمـروع 

الواحـد، بحسـب ديرانيـة، إذ وصلـت كلفة 

بعـض الحرف إىل حـوايل 11 ألـف دوالٍر 

مضخـات  تصليـح  كمـروع  أمريـي، 

املازوت، بينـام يجري العمل عى مشـاريع 

"خراطـة الحديـد" بكلفة قـد تصل إىل 15 

ألـف دوالر.

املنظـامت  مـع  الحرفـة  صاحـب  يتفـق 

املانحـة، مـن خالل عقـد يتعهد مـن خالله 

باملحافظـة عـى املسـتلزمات والتجهيـزات 

بالظـروف  املتعلقـة  "غـر  األرضار  مـن 

القاهـرة"، عـى أن يسـلمها للجهـات يف 

حال قـرر تـرك العمل يف املـروع "تحت 

كان". أي ظـرف 

تأمـن  تتـوىل  القـرى"  "أم  منظمـة 

الخدمـات اللوجسـتية للمـروع، وتلعـب 

دوًرا يف ضـامن سـره كـام يجـب، وفـق 

ديرانيـة، الـذي يشـر إىل إمكانيـة دعـم 

داريـا  أبنـاء مدينـة  املهجريـن مـن غـر 

حـال  "يف  األوىل،  بالدرجـة  املسـتهدفن 

املالمئـة". الظـروف  توفـرت 

وفـق رؤية املسـؤول التنفيـذي يف منظمة 

"أم القـرى"، حسـن الدغيم، فـإن التوجه 

لسـببن:  يـأيت  التنمويـة  املشـاريع  إىل 

األول لزيـادة تعلّـق األهايل بـاألرض وعدم 

التفكـر بالهجـرة، والثـاين لكفايـة هـذه 

األرس وأال يقتـر اعتامدها عـى املعونات 

زيـادة  إىل  إضافـة  واملتقطعـة،  الطارئـة 

العالقـة والروابـط بـن العائـالت الوافدة 

مـع املجتمـع املضيـف، كـام يقـول لعنـب 

. ي بلد

انفطاع الحرفيين وّلد تخوًفا
زياد جـامل الديـن، املدير امليـداين املنتدب 

مـن املنظمتن، يـرى أن انقطـاع الحرفين 

عـن العمـل منـذ أكـر مـن أربع سـنوات، 

"جعـل بعضهـم ينـى كامليـات الحرفة، 

للبـدء  لديهـم  تخوفًـا  ولّـد  الـذي  األمـر 

عنـب  إىل  حديثـه  يف  مشـرًا  بالعمـل"، 

بلـدي أن البـدء بهـذه املشـاريع الصغـرة 

"سـيكون محفـزًا للحرفيـن ويعـزز مـن 

ثقتهـم بنفسـهم".

وبحكـم اطالعـه عى سـر العمـل، كونه 

املديـر امليـداين للمـروع، يلفـت جـامل 

الديـن إىل صعوبـات تواجـه املنظمتـن، 

وإدلـب،  وحلـب  تركيـا  مـن  كل  يف 

وتتمثـل بكـرة الحواجـز والتخـوف مـن 

مصادرتهـا، رغم أن املـروع مل يواجه أي 

يشء مـن هذا القبيـل حتـى اآلن، عى حد 

تعبـره.

رعـى املـروع حتـى السـبت 19 تريـن 

مـروع  هـي:  ورشـات  ثـالث  الثـاين، 

محـل حالقـة بكلفـة 650 دوالًرا أمريكيًـا، 

ومطعـم بكلفـة 2600 دوالر، إضافـة إىل 

مـروع تصليـح مضخـات املـازوت الذي 

يديـره العبّـار، بينام يسـعى القامئون عى 

"مـروع األمـل"، لبدء املرحلـة الثانية منه 

خالل األيـام املقبلـة، لتغطية بقيـة الحرف 

يف بلـديت جرجنـاز وأطمة.

13 حرفة بدعم مؤقت ألصحابها 

"مشروع األمل" لتشغيل أهالي داريا
في الشمال السوري

عنب بلدي - الغوطة الغربية

أعادت جبهة "فتح الشـام" سـيارات األسـلحة 

والذخائـر للـواء "شـهداء اإلسـالم"، بعـد أن 

صادرتهـا منـذ ثالثـة أيـام، بالقرب مـن معرب 

أطمـة الحـدودي مـع تركيا.

ونـر قائـد لـواء "شـهداء اإلسـالم"، مؤيـد 

 19 السـبت  اليـوم،  وائـل(،  )أبـو  حبيـب 

تريـن الثـاين، عـرب حسـابه يف "تويـرت"، 

أنـه "بجهـود املنصفـن يف جبهة فتح الشـام 

وإخـالص األخـوة يف الفصائل عـادت الحقوق 

لشـهداء اإلسـالم، وحـّل الخـالف مـع جبهـة 

فتـح الشـام".

وكان القـايض الرعـي يف "جيـش الفتـح"، 

عبـد اللـه املحيسـنيي، أكـد فـور الحادثـة أن 

مـا حصـل مـن قبـل "فتـح الشـام" بالنسـبة 

ملقاتـي داريـا، هو خطـأ ويجب محاسـبة من 

العمل. بهـذا  أمـر 

وأشـار املحيسـني املقـرب، مـن جبهـة "فتـح 

الشـام"منذ يومن، أن الطرفن جلسـا "جلسة 

أخويـة" وحـل األمر، ومـن املفـرتض أن يعود 

السـالح. كامل 

16 مـن  اعتقلـت يف  الشـام"  وكانـت "فتـح 

الشـهر الجـاري، 13 عنًرا من لواء "شـهداء 

اإلسـالم" املقاتـل يف داريـا سـابًقا، وصادرت 

للـواء،  وذخائـر  أسـلحة  تحمـالن  سـيارتن 

لتفـرج عـن املعتقلـن يف ذات اليـوم.

والقـت العمليـة اسـتنكاًرا وغضبًا واسـًعا من 

قـادة الفصائـل العاملة يف املنطقـة، مطالبن 

صادرتـه،  الـذي  السـالح  بإرجـاع  الجبهـة 

"إهانـة  هـو  العمـل  هـذا  أن  ومعتربيـن 

للثـورة".

مبقاومـة  اإلسـالم"  "شـهداء  لـواء  يعـرف 

عنـارصه وصمودهـم أمـام الهجـامت املتكررة 

لقـوات األسـد، التـي حاولـت اقتحـام املدينـة 

مئـات  وصـّد  سـنوات،  أربـع  مـدى  عـى 

داريـا. عـن  الهجـامت 

وانتقـل اللـواء ملدينـة إدلـب شـامل سـوريا، 

بعـد التسـوية التـي قضـت بإخـراج املقاتلن 

واألهـايل مـن مدينة داريـا، وأجـرى تعديالت 

عاًمـا  قائـًدا  وعـّن  قيادتـه،  مجلـس  ضمـن 

للعالقـات  ومنسـًقا  حبيـب،  مؤيـد  جديـًدا 

الخارجيـة ومديـرًا للمكتـب السـيايس القائـد 

السـابق سـعيد نقـرش.

السالح يعود لـ "شهداء اإلسالم" 
والخالف مع "فتح الشام" ينتهي

عنب بلدي - الغوطة الغربية

األسـبوع  هـذا  األسـد  قـوات  شـنت 

هجوًمـا يعتـرب "األعنـف" عـى بلدة 

خـان الشـيح، منـذ انطـالق الحملـة 

العسـكرية مـع بدايـة شـهر تريـن 

املـايض. األول 

القصـف،  حمـالت  رأس  وعـى 

لألونـروا  تابعـة  مدرسـة  اسـتهداف 

)وكالـة األمـم املتحدة لغوث وتشـغيل 

مخيـم  يف  الفلسـطينين(  الالجئـن 

خـان الشـيح، الخميـس، 17 تريـن 

الثـاين.

ويـأيت االسـتهداف بعد قصـف جامع 

الهـدى وسـط املخيـم، قبيـل صـالة 

الفجـر مـن يـوم األحـد 13 تريـن 

إمـام  مقتـل  إىل  أدى  مـا  الثـاين، 

املسـجد  املسـجد ومؤذنـه، وتعـرض 

لدمـار كبـر.

ويعتـرب جامـع الهـدى أحـد الروح 

املعامريـة وسـط مخيـم خان الشـيح 

ويتكـون مـن عـدة طوابـق ويحـوي 

رشعية. مدرسـة 

الحـريب،  الطـران  اسـتهدف  كـام 

14 تريـن الثـاين،  صبـاح االثنـن 

سـبب  مـا  املـدين،  الدفـاع  مركـز 

دمـاًرا فيـه، وتعطـل بعـض اآلليات، 

مـن  اثنـن  إصابـة  إىل  باإلضافـة 

. عـن ملتطو ا

وأفــاد مراســل عنــب بلــدي يف 

الغوطــة الغربيــة أن بلــدة خــان 

هــذا  خــالل  تعرضــت،  الشــيح 

ــل  ــارب 500 برمي ــا يق ــبوع، مل األس

ــي،  ــران املروح ــا الط ــر ألقاه متفج

مبعــدل 50 برميــاًل يوميًــا اســتهدف 

وحــي  القصــور  حــي  معظمهــا 

ــا  ــة مل ــدة، باإلضاف ــكيك يف البل س

ــوع  ــا مــن ن ــد عــن 50 صاروًخ يزي

ــوايل  ــار وح ــديد االنفج ــل" ش "في

200 قذيفــة مدفعيــة. 

وتعـاين البلـدة مـن حصـار مطبـق 

منـذ قرابـة 50 يوًمـا، حـن انطلقت 

مـع  مرتافقـة  عسـكرية  حملـة 

بشـكل  البلـدة  القتحـام  محـاوالت 

مختلفـة. محـاور  مـن  يومـي 

ويقطـن البلـدة مـا يقـارب 12 ألـف 

الالجئـن  مـن  معظمهـم  مـدين، 

الفلسـطينين، إىل جانـب نازحن من 

مناطـق أخـرى يف ريـف دمشـق. 

ــع  ــوري بتقطي ــام الس ــح النظ ونج

ــة  ــة الغربي ــدات الغوط ــال بل أوص

عــرض  خــالل  مــن  مؤخــرًا، 

والتهديــد  والهــدن،  املصالحــات 

ــال  ــع إدخ ــن ومن ــتهداف املدني باس

ــز،  ــالق الحواج ــة وإغ ــواد الغذائي امل

ليســهل فــرض الســيطرة عــى هــذه 

البلــدات وعــزل بلــدة خــان الشــيح، 

التــي تعتــرب تجمًعــا عســكريًا كبــرًا 

ــف  ــة يف ري ــل املعارض ــر معاق وآخ

ــا  ــة لكونه ــريب، باإلضاف ــق الغ دمش

الطريــق  عــى  خطــرًا  تشــكل 

ــي  ــن محافظت ــل ب ــدويل الواص ال

دمشــق والقنيطــرة.

خان الشيح تحت النار..
القصف يستهدف مراكزها الحيوية
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قصف الطيران الحربي اليهدأ

حلب "جريحة" بال مشاٍف

عنـب بلدي - خاص

وبعـد وصول حاملة الطائرات الروسـية 

املوانـئ  "األمـرال كوزنيتسـوف"، إىل 

السـورية، أعلنت وزارة الدفاع الروسـية 

حملة عسـكرية واسـعة النطـاق، بدأتها 

يف ريفـي حمـص وإدلـب، لتضـم إليها 

مؤخـرًا مدينـة حلب.

هـذه الحملة جـاءت بعد عـدة مناورات 

عسـكرية روسـية يف املتوسط، وإعالن 

مصادر عسـكرية دبلوماسـية روسـية، 

القاذفـات  أطقـم  أعـدت  موسـكو  أن 

"تـو160-"  الروسـية  االسـرتاتيجية 

التأهـب  وضـع  يف  و"تـو95-" 

السـتخدام  إضافـة  القتاليـة،  واملهـام 

حلـب  مدينـة  يف  الكاليـرب  صواريـخ 

لتحقيـق إصابـات دقيقـة يف األهـداف 

لـوزارة  بيـان  بحسـب  العسـكرية"، 

الدفـاع.

الدراسـات  أكادمييـة   رئيـس 

قسـطنطن  الروسـية،  الجيوسياسـية 

هـذه  سـياق  يف  أعلـن  سـيفكوف، 

العمليـة، أن روسـيا تسـتخدم أسـلحة 

سـوريا،  يف  التاريـخ  يف  مـرة  ألول 

الصاروخيـة  "باسـتيون"  منظومـة 

أهـداف  تدمـر  لــ"  تهـدف  التـي 

إمكانيـات  مـن  والتحقـق  عسـكرية، 

املنظومـة يف ظروف القتـال الحقيقية 

ودراسـة  الربيـة،  األهـداف  ضـد 

إمكانيـات املنظومـة كافـة يف ظروف 

الحقيقيـة". القتـال 

وأكدت وزارة الدفاع الروسـية اسـتخدام 

وزيـر  قـال  حيـث  األسـلحة،  هـذه 

النظـم  شـويغو، إن  سـرغي  الدفـاع، 

"باسـتيون"  السـاحلية  الصاروخيـة 

نفـذت إطـالق صواريـخ ضـد أهـداف 

يف عمـق األرايض السـورية، مضيًفا أن 

هـذه الصواريخ مزودة بـرؤوس "ذاتية 

التوجيـه" ومخصصـة لتدمـر األهداف 

البحريـة وليس الربيـة، ويف حال رضب 

األهـداف الربيـة يجـري القصـف وفق 

معطيـات نظـم املالحة، وقـد يصل خطأ 

اإلصابـة إىل نحـو 150 مـرتًا.

مشـاٍف خارج الخدمة.. وغارات 
جويـة ال تحصى

التـي  العسـكرية  الحملـة  بعـد إعـالن 

عـى  األسـد  ونظـام  روسـيا  بدأتهـا 

الجويـة  الغـارات  تهـدأ  مل  حلـب، 

عـى املدينـة عـى مـدى خمسـة أيـام 

متواصلـة مركـزة قصفها عـى األحياء 

بالسـكان،  املأهولة  واملناطـق  السـكنية 

مئـات  وقـوع  إىل  أدى  الـذي  األمـر 

مـن  جلّهـم  املدنيـن  بـن  الضحايـا 

والنسـاء. األطفـال 

عنـب بلـدي تحدثـت مـع مديـر الدفاع 

إبراهيـم  حلـب،  مدينـة  يف  املـدين 

الشـهداء  "حصيلـة  إن  وقـال  الحـاج، 

املدينـة  عـى  الجويـة  الغـارات  جـراء 

منـذ بـدء الحملـة، بلغـت 295 شـهيًدا 

جريًحـا". و860 

الحـاج أشـار إىل أن الغـارات الجويـة 

الحـريب  الطـران  يشـنها  التـي 

مبـارش  بشـكل  تسـتهدف  السـوري، 

الحيويـة  واملناطـق  السـكنية  األحيـاء 

املدنيـن. بـن  حركـة  تشـهد  التـي 

وأعلنـت مديريـة صحة حلـب الحرة يف 

بيـان لهـا، مسـاء الجمعـة 18 ترين 

الثـاين، خـروج كافـة مشـايف مدينـة 

حلـب عـن العمـل، مشـرًة إىل أنه "مل 

املدينـة،  يف  صحـي  مرفـق  أي  يبـَق 

األوليـة  واإلسـعافات  العـالج  يقـدم 

الغـارات  بعـد  والجرحـى،  للمـرىض 

الجويـة الهمجيـة من الطـران الحريب 

والسـوري". الـرويس 

والقـوات  األسـد  قـوات  اتهـم   البيـان 

األسـلحة  جميـع  باسـتخدام  الروسـية 

قصـف  يف  العسـكرية  واآلليـات 

املدنيـن مـن أطفـال ونسـاء، متعمـًدا 

واملنشـآت  التحتيـة  البنـى  اسـتهداف 

واملالجـئ. الحيويـة 

يف  بلـدي  عنـب  مراسـل  وأفـاد 

املدينـة عـن خـروج املشـايف الخمسـة 

العمـل، مـن  املدينـة عـن  املتبقيـة يف 

الحكيـم،  األطفـال  مشـفى  بينهـا 

إضافـًة  والـزرزور،  البيـان،  ومشـفيا 

العزيـز  عبـد  بـن  لخروج مشـفى عمر 

يف حـي املعـادي، وهـو آخـر مشـفى 

كان قـد تبقـى يف حلـب، وسـقط فيـه 

الجرحـى  الضحايا بـن  مـن  عـدد 

فيـه. املوجوديـن 

املراسـل أضـاف أن الطـران الـرويس 

متفجـرة  براميـل  ألقـى  والسـوري، 

تحتـوي غـازًا سـاًما، مـا أدى إىل عدد 

املدنيـن،  بـن  االختنـاق  حـاالت  مـن 

الطبيـة،  املعـدات  يف  نقـص  ظـل  يف 

لهكـذا  املسـتخدمة  الـرذاذ  وأجهـزة 

مصـادر  أكدتـه  الـذي  األمـر  حـاالت. 

ذلـك  وأرفقـت  املدينـة،  يف  طبيـة 

اختنـاق  لحـاالت  بتسـجيالت مصـورة 

املدنيـن. مـن  عـدًدا  أصابـت 

مدينـة  يف  املـدين  الدفـاع  وأحـى 

املدفعيـة  قذائـف  عـدد  حلـب، 

اسـتهدفت  التـي  الجويـة  والغـارات 

الذيـن  والضحايـا  حلـب،  مدينـة 

 19 السـبت  يـوم  يف  إثرهـا  سـقطوا 

منـذ  األعنـف  وهـو  الثـاين،  تريـن 

إعـداد  لحظـة  حتـى  الحملـة،  بـدء 

القذائـف  عـدد  بلـغ  إذ  التقريـر. 

2000 قذيفـة مـن املدفعيـة املتمركزة 

يف  الرقيـة  األحيـاء  أطـراف  عـى 

حلـب، إضافـة إىل 250 غـارة جويـة 

واألبنية  امليدانيـة  املشـايف  اسـتهدفت 

سـاعة.  24 مـن  أقـل  يف  السـكنية، 

السـورية والروسـية  الجويـة  الغـارات 

عسـكر،  قـايض  أحيـاء  عـى  تركـزت 

والفـردوس،  واألنصـاري،  والزبديـة، 

وجرس الحج، والهلك، والشـعار، وسيف 

والجلـوم،  الباشـا،  وبسـتان  الدولـة، 

واملرجـة. األنصـاري  إىل  إضافـًة 

بعد فشل قوات المعارضة السورية، في األسابيع األولى من الشهر الجاري، بفك الحصار عن األحياء الشرقية من المدينة، وخسارتها لعدة نقاط 
ومناطق سيطرت عليها مؤخًرا، توجهت أنظار موسكو والنظام السوري، لبدء العملية العسكرية التي حضرت لها منذ أسابيع، مستغلة التخبط 

السياسي الذي يشهده العالم في مجريات الرئاسة األمريكية وتطوراتها.

حصيلة الشهداء جراء الغارات الجوية على 
المدينة منذ بدء الحملة، بلغت 295 شهيًدا 

و860 جريًحا

األمم المتحدة
للشـؤون  املتحـدة  األمـم  مستشـار  قـال 

السـكان  إن  إيجالنـد،  يـان  اإلنسـانية، 

املحارصيـن يف األحيـاء الرقيـة يف حلب 

قامتـة جـًدا. لحظـة  يواجهـون 

إيجالنـد عـزا ذلـك إىل غيـاب اإلمـدادات 

الغذائيـة والطبيـة يف ظـل اقـرتاب فصل 

الشـتاء، إضافـة إىل توقـع هجـوم عنيـف 

مـن قبل النظام السـوري وحليفه روسـيا.

البيت األبيض
نددت مستشـارة األمن القومـي األمريي، 

سـوزان رايـس، بالقصـف الهمجـي، الذي 

اسـتهدف مشـايف يف األحياء الرقية من 

مدينـة حلـب، محـذرة موسـكو والنظـام 

السـوري مـن عواقب مثـل هـذه األفعال.

وقالـت رايـس يف بيـان لهـا إن الواليـات 

املتحـدة "تديـن بشـدة الهجـامت الرهيبة 

مسـاعدات  وعـامل  طبيـة  منشـآت  ضـد 

إنسـانية. ال عـذر لهـذه األفعال الشـائنة".

وأضافـت أن "النظـام السـوري وحلفاءه، 

باألخص روسـيا، مسـؤولون عـن العواقب 

لهـذه  الطويـل  املـدى  وعـى  الفوريـة 

األفعـال".

المنسق العام لهيئة التفاوض 
رياض حجاب

العليـا  للهيئـة  العـام  املنسـق  دعـا 

للمفاوضـات رياض حجـاب، إىل "تكثيف 

التحـرك الـدويل للضغط عى نظام األسـد 

وحلفائـه لوقـف املجـازر التـي تحدث يف 

حلـب".

وأكـد حجاب أن روسـيا وإيران تسـتغالن 

حالـة الفـراغ الدبلومـايس نتيجـة توقـف 

املفاوضـات األمريكيـة- الروسـية لتصعيد 

املوقـف ومحاولـة الحسـم بقوة السـالح، 

بوقـف  إلزامهـام  رضورة  عـى  مشـدًدا 

األعـامل العدائيـة.

االئتالف الوطني
أدان عضـو الهيئة السياسـية يف االئتالف 

واملعارضـة  الثـورة  لقـوى  الوطنـي 

الحملـة  جامـوس،  بـدر  السـورية، 

السـكان  تسـتهدف  التـي  اإلجراميـة 

حـل  فـرض  بهـدف  حلـب،  يف  املدنيـن 

عسـكري خارج إرادة السـورين، وقال إن 

"النظـام وحلفـاءه رضبوا عـرض الحائط 

كل األعـراف والقوانـن الدولية، ونسـفوا 

بحقـوق  املتعلقـة  الدوليـة  القوانـن 

اإلنسـان".

وأضـاف جامـوس أن مـا يقـوم به األسـد 

السياسـية  للعمليـة  "قتـل  هـو  وروسـيا 

ودفـن لهـا"، محمـاًل املسـؤولية للمجتمع 

الـدويل بشـكل كامـل نتيجـة عجـزه عـن 

القيـام مبهامـه األساسـية وعـى رأسـها 

املدنيـن. حاميـة 

المؤقتة الحكومة السورية 
قـال وزير الصحـة يف الحكومة السـورية 

املؤقتـة الدكتـور، محمـد فـراس الجندي، 

إن الهجمـة العسـكرية األخرة اسـتهدفت 

املرافـق والكـوادر الطبيـة بشـكل ممنهج 

مـن قبل طـران النظام وروسـيا، مشـرًا 

املشـايف  خـروج  إىل  أدى  ذلـك  أن  إىل 

الثالثـة العاملـة يف ريـف حلـب الغـريب 

عـن الخدمـة، وتدمر أحدها بشـكل كامل.

ولفت الجنـدي االنتبـاه إىل أن مدينة حلب 

شـهدت قصًفـا عنيًفـا أصـاب منظومـات 

العمـل الطبي واإلسـعاف، وأدى إىل توقف 

كامـل للخدمـات الطبية والعجز عـن تلبية 

للمدنيـن املحارصين  الالزمة  االحتياجـات 

وعددهـم 300 ألف نسـمة.

منظمة أطباء بال حدود
أن  حـدود  بـال  أطبـاء  منظمـة  أكـدت 

تدمـر  إىل  أدت  العسـكرية  الهجـامت 

مشـفى لألطفـال ومشـفى أخـرى خاصة 

عـدد  وأن  حلـب،  مدينـة  يف  بالجراحـة 

 130 الــ  تجـاوز  املسـتهدفة  املشـايف 

.2016 العـام  مطلـع  منـذ  مشـفى 

األسـد  نظـام  مـن  كاًل  املنظمـة  ودعـت 

يف  الـدم"  حـامم  "وقـف  إىل  وروسـيا 

حلـب التي تتعـرض لغارات جويـة كثيفة، 

التـي  القصـف  وإىل وضـع حـد ألعـامل 

املدنيـن. تسـتهدف 

ردود فعل السياسيين والمنظمات
الدولية الحقوقية

طفل بين آثار الدمار في حي الشعار بعد قصفه بالصواريخ الفراغية والبراميل - 18 تشرين الثاني 2016 )عنب بلدي(
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عنب بلدي - خاص    

حققت قـوات "سـوريا الدميقراطية" تقدًما عسـكريًا 

تنظيـم  حسـاب  عـى  الشـاميل،  الرقـة  ريـف  يف 

"الدولـة اإلسـالمية"، مسـتفيدة مـن الغطـاء الجوي 

الـذي وفرته قـوات التحالف الـدويل بقيـادة الواليات 

املتحـدة األمريكيـة، ما جعلهـا عى بعـد 25 كيلومرتًا 

مـن عاصمـة التنظيم يف سـوريا.

قـوات  بـدأت  الجـاري  الشـهر  مـن  العـارش  ومنـذ 

"قسـد" عملياتهـا الربية بهدف السـيطرة عـى قرية 

تـل السـمن والقرى املحيطة بها شـامل الرقـة، تخللها 

غـارات جويـة أدت إىل تدمـر جـرس قريـب يشـكل 

الرقـة  مدينـة  بـن  التنظيـم  ملقاتـي  عبـور  نقطـة 

وريفهـا الشـاميل.

الثـاين،  تريـن   19 السـبت  "قسـد"،  وأعلنـت 

سـيطرتها الكاملـة عـى القريـة، إىل جانـب قريتـي 

ثلـث خنيـز ودويلعة، بعـد مواجهـات اسـتمرت نحو 

أسـبوع كامل، أسـفرت عن انسـحاب تنظيم "الدولة" 

منهـا، لتصبـح القـوات الكرديـة والعربيـة املدعومـة 

أمريكيًـا عـى بعـد 25 كيلومـرتًا مـن مدينـة الرقـة.

وكانـت غرفـة عمليـات "غضـب الفـرات" الهادفـة إىل 

السـيطرة عى مدينة الرقة، أعلنـت يف 14 ترين الثاين 

الجـاري نتائـج املرحلـة األوىل من عملياتها العسـكرية، 

وذلـك يف مؤمتر صحفـي عقدته قيادة الغرفـة يف قرية 

الهيشـة التي سـيطرت عليهـا قبل نحو أسـبوع.

وأوضحت قيـادة الغرفـة أن املرحلـة األوىل خلصت إىل 

السـيطرة عى مسـاحة 550 كيلومـرتًا مربًعـا تحتوي 

34 قريـة و31 مزرعـة، وعـدًدا مـن التـالل واملراكـز 

تنظيـم  مـن  عنـرًا   167 قتـل  كـام  االسـرتاتيجية، 

"الدولـة"، واعتقل أربعة آخرون، بحسـب قيـادة الغرفة.

ونفـت "غضـب الفـرات" األنبـاء التي تفيـد بوقوع 

التقاريـر  رغـم  املعـارك،  إثـر  مدنيـن  ضحايـا 

قريـة  مجـزرة يف  أكـدت حـدوث  التـي  اإلعالميـة 

الهيشـة يف التاسـع مـن تريـن الثـاين الجـاري، 

وأكـد  عليهـا،  الفـرات"  "غضـب  سـيطرة  قبيـل 

املتحدثـون باسـم الغرفـة أنـه "سـيتم إعـادة جميع 

النازحـن عنـد تأمـن قراهـم ومنازلهـم مـن خطر 

إرهـاب داعـش، باإلضافـة إىل تنظيـف القـرى مـن 

اإلرهـايب". التنظيـم  زرعهـا  التـي  األلغـام 

وأطلقـت فصائـل كرديـة وعربيـة مقربة مـن أحزاب 

"اإلدارة الذاتيـة" املعلنـة مـن قبـل حـزب "االتحـاد 

الفـرات"  "غضـب  معركـة  الكـردي،  الدميقراطـي" 

يف الخامـس مـن تريـن الثـاين الجـاري، بهـدف 

السـيطرة عـى مدينـة الرقـة، بدعـم مـن التحالـف 

الـدويل بقيـادة الواليـات املتحـدة.

ويشـارك يف املعركـة، ضمـن قـوات "قسـد" وغرفـة 

عمليـات "غضـب الفـرات" كل مـن الفصائـل التالية: 

ووحـدات   ،)YPG( الشـعب"  "حاميـة  وحـدات 

"حامية املـرأة" )YPJ(، ولواء "صقـور الرقة"، ولواء 

"التحريـر"، ولـواء "شـهداء الرقة"، وكتيبة "شـهداء 

حامم الرتكـامن"، ولواء "أحـرار الرقة"، ولـواء "ثوار 

تـل أبيـض"، واملجلـس العسـكري الرسياين.

األصفر يتمدد في عاصمة "داعش"

25 كيلومتًرا تفصل "سوريا الديمقراطية" عن مدينة الرقة

"سوريا الديمقراطية" تتوغل من الشرق عقب تصريحات أمريكية "مريبة"

"الجيش الحر": سنسيطر على "الباب"
ولن تدخلها "قسد"

عنـب بلدي - خاص    

تضاءلـت فرص تنظيـم "الدولة اإلسـالمية" 

بالصمـود طويـاًل داخـل مدينـة البـاب، إثر 

الحصـار املطبـق عليهـا مـن ثـالث جهـات 

تقريبًـا، واقـرتاب فصائـل "الجيـش الحر" 

املنضويـة يف غرفـة عمليـات "درع الفرات" 

مـن أحيائهـا السـكنية من املحور الشـاميل، 

ال سـيام بعد السـيطرة عـى بلـديت قديران 

والدانـا يف 15 تريـن الثـاين الجاري.

الرقيـة  الشـاملية  الجهـة  شـهدت  بينـام 

متغـرات خـالل األسـبوع الفائـت، متثلـت 

الدميقراطيـة"  "سـوريا  قـوات  بتوّغـل 

لتسـيطر عـى مثـاين قـرى دفعـة واحـدة، 

مسـتمًرا  مـازال  كامـاًل،  حصـاًرا  وتطبـق 

حتى سـاعة إعـداد الخرب عى بلـدة العرمية 

"الدولـة"،  تنظيـم  لسـيطرة  الخاضعـة 

وتصـل إىل أطـراف بلـدة قباسـن الواقعـة 

وبالتـايل  أيًضـا،  التنظيـم  نفـوذ  تحـت 

أصبحـت عـى بعـد تسـعة كيلومـرتات من 

البـاب. مدينـة 

عـى  حافظـت  للبـاب  الغربيـة  الجهـة 

تحـرك  أي  تشـهد  فلـم  النسـبي،  هدوئهـا 

مـن قبـل قـوات "قسـد" منـذ نحـو شـهر، 

كذلـك كان األمـر يف الجهـة الجنوبية، إذ مل 

ترصـد عنـب بلـدي أي تحـرك لقوات األسـد 

 24 الفـرات" يف  بـدء عمليـات "درع  منـذ 

آب املـايض، رغـم أنباء عن حشـد عسـكري 

لقـوات األسـد يف مطـار كويـرس.

"مريبة"  أمريكية  تصريحات 
الثــاين،  تريــن   16 األربعــاء،  يــوم 

ــدث  ــان، املتح ــون دوري ــد ج ــق العقي أطل

الــدويل،  التحالــف  باســم  العســكري 

ــأن  ــًعا بش ــداًل واس ــارت ج ــات أث تريح

ــف  ــة إن التحال ــا رصاح ــال فيه ــاب، ق الب

ــنها  ــي تش ــة الت ــات الحالي ــم العملي ال يدع

ــش  ــل "الجي ــع فصائ ــة م ــوات الرتكي الق

ــاب. ــة الب ــى مدين ــر" ع الح

يشـن  ال  التحالـف  أن  دوريـان  وأوضـح 

عـى  الهجـوم  ملسـاعدة  جويـة  رضبـات 

العمليـة  هـذه  شـنت  تركيـا  ألن  البـاب، 

بشـكل "مسـتقل"، وأضـاف خـالل مؤمتـر 

بغـداد  العراقيـة  العاصمـة  مـن  صحفـي 

"اتخـذوا )األتـراك( هذا القرار عى املسـتوى 

الوطنـي"، مشـرًا إىل أن واشـنطن سـحبت 

عنـارص قواتهـا الخاصـة الذيـن نرتهم من 

يف  وحلفائهـا  الرتكيـة  القـوات  دعـم  أجـل 

بدايـة عملية "درع الفـرات"، يف آب املايض.

وأقحـم املتحـدث العسـكري األمريـي قوات 

البـاب، مؤكـًدا أن  "قسـد" يف حديثـه عـن 

املحادثـات الدبلوماسـية الجاريـة حاليًـا بن 

تركيـا والتحالـف يجب أن تتوصـل إىل اتفاق 

"سـوريا  لقـوات  املسـتقبي  الـدور  حـول 

الدميقراطيـة" ومنـع مواجهة مسـلحة بينها 

"يجـب  وأضـاف  الرتكيـة،  القـوات  وبـن 

تجنـب مخاطـر أن يقـوم رشيـكان مهتـامن 

بهزميـة تنظيـم داعـش بتحـرك يف امليـدان 

بنتيجـة غـر مفيدة". يـأيت 

مـن جهتها تبـدو تركيا حـذرة قبيـل خطوة 

الدفـاع  وزيـر  أوضـح  إذ  البـاب،  دخـول 

الـرتيك فكري أيشـق، أن كالً من "موسـكو 

حـول  بدورهـام  رؤى  لديهـام  وواشـنطن 

يف  مشـرًا  االسـرتاتيجية"،  البـاب  مدينـة 

تريـن   18 الجمعـة  صحفـي،  تريـح 

مكثّفـة  ثالثيـة  مباحثـات  أن  إىل  الثـاين، 

روسـية- أمركيـة- تركيـة، تجـري ملتابعـة 

مضيًفـا  املدينـة،  جبهـة  عـى  التطـورات 

تسـعى  وتركيـا  مختلفـة،  مصالـح  "هنـاك 

بدورهـا لضـامن أمنهـا وحاميـة مصالحهـا 

اإلقليميـة".

الحر" "الجيش 
 يصر على دخول الباب

السـيايس  املشـهد  تعقيـدات  عـن  وبعيـًدا 

بـن القـوى النافـذة شـامل سـوريا، يبـدو 

"الجيـش الحـر" أكـر إرصاًرا عـى دخول 

املدينـة، نافيًـا مـا تداولتـه بعـض املواقـع 

أمريـي  ضغـط  عـن  والعربيـة  املحليـة 

ورويس عـى األتـراك، جعـل أنقـرة تحجـم 

عـن تقديـم دعـم جـوي يف اآلونـة األخرة.

فرقـة  قائـد  عثـامن،  أحمـد  العقيـد  وأكـد 

"الجيـش  فصائـل  أن  مـراد"،  "السـلطان 

الحـر" عـى أتـم االسـتعداد للسـيطرة عى 

مدينـة الباب، مشـدًدا عـى اسـتمرار الدعم 

تنظيـم  ضـد  الواسـعة  للعمليـة  الـرتيك 

"الدولـة".

عنـب  إىل  حديـث  يف  عثـامن،  وقلـل 

بلـدي، مـن أهميـة اقـرتاب قـوات "سـوريا 

قباسـن )شـامل  بلـدة  الدميقراطيـة" مـن 

رشق البـاب(، لكنـه أشـار يف الوقـت ذاتـه 

إىل أن أي خطـر محتمـل مـن قبـل القـوات 

قـد يجعـل "الجيـش الحـر" يواجههـا كـام 

تعبـره. بحسـب  "داعـش"،  يواجـه 

اشـتباكات  مـن  واشـنطن  موقـف  وعـن 

محتملـة بن "قسـد" و"الحر" قـرب الباب، 

أوضـح العقيد عثـامن أن "الواليـات املتحدة 

جويًـا  دعـاًم  تقـدم  الـدويل  والتحالـف 

للعمليـات ضـد داعـش فقـط، وبالتـايل لن 

بيننـا  للمعـارك  جويـة  تغطيـة  أي  تقـدم 

سـتلتزم  بـل  حصلـت،  لـو  فيـام  وبينهـم 

الكامـل". الحيـاد 

تحظـى مدينة البـاب باهتـامم دويل، كونها 

آخـر قـالع تنظيـم "الدولـة" يف محافظـة 

حلـب، ونقطـة متـاس بـن القـوى الثـالث 

وقسـد،  )النظـام،  األرض  عـى  الفاعلـة 

واملعارضـة(، عـدا عـن تأثرهـا املبارش عى 

الجـارة منبـج، والتـي تريدهـا تركيـا خالية 

مـن كـرد "االتحـاد الدميقراطـي".

عناصر من الجيش الحر في ريف حلب الشمالي- 17 تشرين األول )المكتب اإلعالمي لقوى الثورة(

حملت األيام القليلة الماضية فتوًرا على جبهات مدينة الباب االستراتيجية شرق حلب، عقب نجاح "الجيش 
الحر" بالوصول إلى أطرافها، وهي الفترة ذاتها التي شهدت تصريحات أمريكية "مريبة" حول تفّرد أنقرة 

بقيادة المعركة بمعزل عن "التحالف الدولي"، تزامن كل ذلك مع توّغل قوات "سوريا الديمقراطية" من 
الشرق لتصل إلى أطراف بلدة قباسين المجاورة.
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بين اقتتال الفصائل وغياب سلطة القانون

"التجييش اإلعالمي" يخنق الغوطة
ق أعمالها

ّ
رابطة اإلعالميين تعل

عنـب بلـدي - الغوطة الشـرقية      

بعـد قرابـة عامـن مـن العمل الـذي وصفه 

علّقـت  "اإليجـايب"،  بــ  الغوطـة  أهـايل 

الرقيـة  الغوطـة  يف  اإلعالميـن  رابطـة 

أعاملهـا، يف ظـل معوقـات مختلفة عاشـها 

اإلداري. الـكادر 

غـر  بنصـاب  العامـة  الهيئـة  واجتمعـت 

14 ترين الثـاين الجاري،  مكتمـل، االثنن 

وغلـب النقـاش والحـوار عى الجلسـة، كام 

ينـص النظـام الداخـي، لرُتجـأ إىل جلسـة 

21 من الشـهر نفسـه. أخـرى، االثنـن 

وللوقـوف عى أسـباب تعليق عمـل الرابطة 

واملعوقـات التـي عانـت منها خالل األشـهر 

آراء  عـى  ولإلضـاءة  املاضيـة،  السـبعة 

اإلعالميـن األعضـاء فيهـا وغـر األعضـاء، 

األعـامل،  تعليـق  وخطـوة  عملهـا  حـول 

تحدثـت عنـب بلدي مع كـوادر مـن الرابطة 

ممثلـن  إىل  إضافـة  إعالميـن،  وناشـطن 

عـن الفصائـل.

لمـاذا علقـت الرابطـة عملها؟
مل يحـر اجتـامع الهيئـة العامـة للرابطـة 

األعضـاء  أصـل  مـن  شـخًصا،   60 سـوى 

الفاعلـن. ومـا جعلهـا تتحـول إىل نقـاش 

أن  رضورة  هـو  الحـق،  وقـت  إىل  وتؤّجـل 

يحـر 80 عضـًوا، وهو أقل عـدد ميكن أن 

تعتـرب فيـه الجلسـة كاملـة النصـاب، وفـق 

عبـد الرحمـن بشـر، عضـو مجلـس اإلدارة 

الرابطـة. يف 

عمـل  تعليـق  أسـباب  عـن  بشـر  وتحـدث 

عاشـوا  أعضاءهـا  إن  وقـال  الرابطـة، 

بـن  "التجييـش"  ظـل  يف  "الصدمـة"، 

اإلعالميـن يف الفـرتة األخـرة، يف الوقـت 

الـذي كانـت تعمـل فيـه عـى رفـع سـوية 

لجهـة  تبعيـة  أو  دعـم  أي  دون  اإلعـالم، 

انتقـادات  تلقـت  أنهـا  مؤكـًدا  معينـة، 

وغـر  الفصائـل  إعالميـي  مـن  واتهامـات 

فـال  حـاًل  نـر  مل  "وبالتـايل  اإلعالميـن، 

ونـرتك  فصيـل  إعالمـي  فصـل  نسـتطيع 

مواجهـة  تسـتطيع  نعـد  ومل  اآلخريـن، 

الهجمـة، يف الوقـت الـذي يشـارك أعضـاء 

التجييـش". يف  مؤثـرون 

بــ  التجميـد  قـرار  وصـف  عـى  ورًدا 

غـر  القـرار  أن  بشـر  اعتـرب  "التهـرب"، 

النظـام  يف  يوجـد  وال  قانونيًـا،  صحيـح 

الداخـي قـرار بهـذا الخصوص، "مـا دعانا 

إىل االجتهـاد يف ظـل الوضع الراهـن، فقبل 

أن عمـل بعـض  عامـن مل نكـن متوقعـن 

أعضـاء الرابطـة املؤثريـن سيفشـل الرابطة 

ملصلحتهـم".  ويسـتخدمونها 

رئيـس مجلس اإلدارة يسـتقيل
 قبل نحو أسـبوعن اسـتقال رئيـس مجلس 

اإلدارة يف الرابطـة، هـادي أبـو ريـان، بعد 

مشـاكل مرتاكمة قيـل إن سـببها "التجييش 

يُحـّدد  مل  الـذي  املصطلـح  اإلعالمـي"، 

أعضـاء  قبـل  مـن  ال  لـه،  واضـح  تعريـٌف 

الرابطـة وال مـن اإلعالميـن حتـى اليـوم.

وبينـام وافق بعـض األعضاء هـذه الخطوة، 

مـن  "هروبًـا  واعتربوهـا  آخـرون  رفضهـا 

املسـؤولية".

اإلدارة  مجلـس  رئيـس  ريـان،  أبـو  هـادي 

املسـتقيل، عـزا سـبب االسـتقالة إىل أنـه مل 

بالنظـام  فـراغ  ظـل  يف  التغيـر  يسـتطع 

أدوات  خـالل  مـن  العمـل  مينـع  الداخـي، 

أساسـية مينحهـا، مؤكًدا أن "غياب السـلطة 

والقانـون يف الغوطـة كان أحـد أهـم وأبرز 

األسـباب التـي أوصلـت الرابطـة إىل ما هي 

اليوم". عليـه 

"الحـل يف أن تعمـل الرابطـة بشـكل منظم 

تحت ظـل سـلطة قانونية كالرطـة مثاًل"، 

وفـق "أبـو ريان"، الـذي أكد أنـه "ال يوجد 

للرابطـة،  الداخـي  النظـام  يف  بنـد  أي 

املجلـس  رئيـس  اسـتقالة  رشوط  يُحـدد 

أن  إىل  الفتًـا  اإلدارة"،  مجلـس  أعضـاء  أو 

الرابطـة "عانـت ضغوطًـا بشـكل دائـم، إال 

أن أدوات الضبـط غابت ألن أغلب املجيشـن 

ضمـن  للفصائـل  يتبعـون  إعالميـون  هـم 

الرابطـة".

التعريـف  غيـاب  أن  ريـان  أبـو  ويـرى 

الواضـح لــ "التجييـش"، واملعايـر التـي 

تحـدده، إضافـة إىل نقـص الخـربة اإلدارية 

بتعليـق  االجتهـاد  إىل  "دعـا  والسياسـية، 

عمـل الرابطة وهـذا القـرار يحتمـل الخطأ، 

ظـل  يف  للصـواب  األقـرب  الحـل  أنـه  إال 

العجـز بخصوص مـا يجـري يف الغوطة".

أداء الرابطـة وقـرار تعليـق عملها 
فـي عيون إعالميـي الغوطة

ال خيـاَر متـاح أمـام الرابطـة سـوى القرار 

الـذي اتخذته، كـام يقـول القامئـون عليها، 

إال أن بعـض الناشـطن اإلعالميـن تعّمقـوا 

التفاصيـل وتحدثـوا لعنـب بلـدي عـن  يف 

رأيهـم بخصـوص أداء الرابطة خـالل الفرتة 

املاضيـة، وقيّمـوا قـرار تعليـق عملها.

أميـن حجـازي، ناشـط إعالمـي، اعتـرب أن 

تسـمية  اإلعالمـي"  "التجييـش  مصطلـح 

خاطئـة، "فبالنهايـة قسـم كبـر مـن أفراد 

إىل  بآخـر  أو  بشـكل  يتبعـون  الرابطـة، 

أحـد الفصائـل، وبالتـايل يدافـع كٌل منهـم 

إليـه، وتوجـه  ينتمـي  الـذي  الفصيـل  عـن 

هـذا  عـى  لبعضهـا  االتهامـات  األطـراف 

األسـاس".

أعضـاء  مـن   60% أن  حجـازي  وافـرتض 

الرابطـة يتبعـون للفصائـل، "بهـذا الشـكل 

سـيجعل تجميـد عضويـة وفصل أشـخاص 

منهـم، دور الرابطـة ضعيًفـا، وبالتايل فإن 

أعضاءهـا عالجـوا األمـر بشـكل خاطـئ، إذ 

ليـس لديهـم معيـار لكلمـة التجييـش".

ورغـم أن الرابطـة تقدمـت أكر مـن خطوة 

إىل األمـام خـالل عملها منـذ تأسيسـها، إال 

أنهـا "تعـاين رشًخـا كبـرًا، وهـذا مـا دلل 

عليـه عـدم اكتـامل النصـاب يف االجتـامع 

إىل  عـادت  أنهـا  نعتـرب  وهنـا  األخـر، 

الخلـف عـرات الخطـوات باتخاذهـا قرار 

التجميـد".

الناشـط اإلعالمـي فـادي عبـد اللـه، يـرى 

أن قـرار الرابطـة "جـاء يف توقيـت حـرج 

الرابطـة  فقـط  وليـس  الغوطـة  تعيشـه 

بشـكل خـاص"، معتـربًا أن اسـتقالة رئيس 

يف  الواقـع  مـن  "هـروب  إدارتهـا  مجلـس 

الوقـت الـذي يجب أن تكـون فيـه أكر قوة 

وجـرأة، عـى اعتبـار أن مصلحـة الغوطـة 

عليهـا  القامئـن  ولكـن  األسـاس،  هـي 

بسـلبية". ترفـوا 

"جيش اإلسـالم": حسـابات وهمية.. 
"فيلـق الرحمـن": ال تعليق

يف خضـّم تلـك االتهامـات، توجهـت عنـب 

الدمشـقي،  حمـزة  إىل  بالحديـث  بلـدي 

نائـب رئيس "هيئـة التوجيـه املعنوي"، يف 

فصيـل "جيش اإلسـالم"، ووصـف مروع 

بـه  والـذي متيـزت  "املهـم"،  بــ  الرابطـة 

الغوطـة الرقيـة عـن غرهـا مـن املناطـق 

املحـررة.

ووفق الدمشـقي فـإن أهم إنجـازات الرابطة 

اإلعالمـي"،  الـرف  "ميثـاق  بــ  متثـل 

والـذي ينـص أحد بنـوده عـى أن "االفرتاء 

خطـوط  واالتهـام،  الطعـن  أو  والتدليـس 

وهـذه  خطـر،  أمـر  وتجاوزهـا  حمـراء 

التجييـش"،  أسـاس  هـي  األربعـة  األمـور 

التـي  املشـاكل  أسـباب  أحـد  كان  والـذي 

حصلـت يف الغوطـة الرقية، وفـق رؤيته.

بوسـعها  مـا  بذلـت  الرابطـة  أن  ورغـم 

الصـادرة  التجـاوزات  هـذه  مـن  للحـد 

إال  الدمشـقي،  قـال  كـام  اإلعالميـن،  عـن 

وسـائل  يف  واملتـاح  الواسـع  "املجـال  أن 

خلـف  والتخفـي  االجتامعـي،  التواصـل 

ضعـف  إىل  إضافـة  وهميـة،  حسـابات 

الوسـائل املتاحـة للرابطـة يك تتابـع مثـل 

إىل  القضـاء  وتقسـيم  الحسـابات،  هـذه 

املخالـف  إحالـة  عمليـة  صّعـب  قضاءيـن، 

قضائيـة". لجهـة 

يف  "التوجيـه"  هيئـة  رئيـس  ويـرى 

الكبـر  االسـتقطاب  أن  اإلسـالم"  "جيـش 

الـذي حصـل بـن الفصائـل وغرهـا مـن 

األسـباب، أدى إىل الحـد مـن قـدرة الرابطة 

كامـل،  بشـكل  "التجييـش"  إيقـاف  عـى 

أن "هنـاك حسـابات وهميـة رمبـا  مؤكـًدا 

أو  الغوطـة  يف  اإلعالميـن  بعـض  يديرهـا 

للنظـام ويسـعون  يتبعـون  خارجهـا ممـن 

لزيـادة الـرخ يف الغوطـة، تعمـل وتنر 

للرابطـة  نارهـا، وال ميكـن  الفتنـة وتـذيك 

هـذه  عمـل  إيقـاف  الحاليـة  بصالحياتهـا 

أن  رضورة  إىل  دعـا  كـام  الحسـابات"، 

الرقابـة  ومكتـب  القانـوين  املكتـب  يبحـث 

يف الرابطـة عـن الوسـائل لضبـط أصحاب 

عليهـا. القامئـن  ومحاسـبة  الحسـابات 

"فيلـق  قبـل  مـن  القضيـة  عـى  وللتعليـق 

التواصـل  بلـدي  عنـب  حاولـت  الرحمـن"، 

أكـر من مـرة، مع املتحدث الرسـمي باسـم 

الفصيـل، وائـل علـوان، كونه أحد مؤسـي 

املكتـب  ومسـؤول  بداياتهـا،  يف  الرابطـة 

املـايل يف أول إدارة لهـا، إال أنهـا مل تلَق رًدا 

التقرير. حتـى يـوم نـر 

وينتظـر أهـايل وإعالميـو الغوطـة تفاهـاًم 

قريبًـا بـن الفصائـل، معتربين أنه سـيجلب 

األمـان إىل الغوطـة، ورمبـا يفـك الجمـود 

الـذي تعيشـه رابطـة اإلعالميـن، ويُسـّهل 

عملهـا كـام كان األمـر عليـه قبـل االقتتـال.

لم يكن مصطلح "التجييش اإلعالمي" منتشًرا في الغوطة الشرقية بريف دمشق، إال أنه غدا جزًءا ال يتجزأ من عمل عدٍد ال 
بأس به من اإلعالميين وغير اإلعالميين، منذ اقتتال الفصائل فيها والذي بدأ نيسان الماضي، ما أثر بشكل سلبي على منحى 

اإلعالم في الغوطة، ودعا إحدى أبرز مؤسساتها لتجميد أعمالها.

اإلعالميني  رابطة  تأسست 

الغوطة الرشقية نهاية  يف 

2014، ونظّمت منذ بدء  عام 

الدورات  العديد من  عملها 

إعالميي  لتأهيل  اإلعالمية، 

مكتب  برعاية  الغوطة، 

فيها،  والتأهيل  التدريب 

والذي تأسس يف كانون 

األول 2015.

وتضم الرابطة 230 عضًوا، إال 

أن 157 منهم فقط يعتربون 

من األعضاء الفاعلني، 

ويتكون مجلس إدارتها من 

عرشة أعضاء بينهم الرئيس 

ونائبه وأمني الرس، إضافة 

إىل األعضاء مسؤويل 

مكاتب: املالية، والرقابة، 

واألنشطة، والتدريب 

والتأهيل، والعالقات العامة، 

القانوين. واملكتب 
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محمـد قطيفان - درعا    

اإلغاثيـة  الهيئـات  جهـود  وتتواصـل 

السـوري  الجنـوب  يف  واإلنسـانية 

السـتقبال فصل الشـتاء، بشـكل متسارع، 

حيـث تعمـل عـى التخفيـف مـن معاناة 

سـكان املخيـامت، عـرب توفر املسـاعدات 

اإلغاثيـة، وإعـادة تأهيـل ما ميكـن تأهيله 

مـن املخيـامت والطرقـات الواصلـة إليها، 

ولكـن تصطدم هـذه الجهود دامئًـا بواقع 

تفرضـه طبيعـة الخيـم وكثافـة النازحن 

إليهـا، مـا يسـتوجب البحـث عـن بدائـل 

جذريـة، وحلـول غـر مؤقتـة.

عليـه  تـرف  الـذي  املـروع  ويعتـرب 

مـع  بالتعـاون  حـوران"،  "أهـل  رابطـة 

منظمـة "عيـد" الخريـة، االنفـراج األول 

مـن نوعـه ملأسـاة املخيـامت يف الجنـوب 

السـوري.

املكتـب  مديـر  النجـار،  أسـامة  السـيد 

اإلعالمـي لرابطـة أهل حـوران، تحدث إىل 

"عنـب بلدي" موضًحـا أن الرابطـة عملت 

بجهـد للتجهيـز السـتقبال فصل الشـتاء، 

والتخفيـف من قسـاوته عـى املتررين، 

بالبـدء  اسـتباقية  بخطـوة  "قمنـا  وقـال 

بتجهيـز الوحـدات السـكنية، التـي تبلـغ 

مسـاحة الواحـدة منهـا 53 مـرتًا مربًعـا، 

تسـتوعب  ومنافعهـام،  غرفتـن  تتضمـن 

أرسة مـن سـتة أفـراد".

الوحـدات  هـذه  أن  النجـار  وأوضـح 

بتمديـدات  مجهـزة  سـتكون  السـكنية 

لـن  "ولكـن  الصحـي،  والـرف  امليـاه 

الحاليـة،  مرحلتـه  يف  املـروع  يغطـي 

التجهيـز الداخـي للوحدات السـكنية عى 

مسـتوى املفروشـات وغرهـا، ولكن هناك 

مشـاريع قادمـة لتوزيـع املدافـئ ومـواد 

التدفئـة ومشـاريع البطانيـات، باإلضافـة 

لتضـاف  الشـتوية"،  األلبسـة  ملشـاريع 

هـذه املشـاريع الطارئـة، لجملة مشـاريع 

والعيـادات  الغذائيـة  واملـواد  الطحـن 

املتنقلـة، و"قامئـة طويلـة مـن مشـاريع 

يف  الرابطـة  تعتمـد  حيـث  املخيـامت"، 

وخطـط  املشـاريع  دراسـة  عـى  عملهـا 

واملنظـامت  للهيئـات  وتقدميهـا  املعالجـة 

املانحـة ليصـار إىل اعتامدهـا الحًقا، حيث 

عمـل  أولويـة  الشـتاء  مشـاريع  تتقـدم 

النجـار. بحسـب  اليـوم،  الرابطـة 

للوحـدات  املحـدود  العـدد  ويطـرح 

السـكنية، مع الكثافـة العاليـة للمخيامت، 

مـن  املسـتفيدين  أولويـة  عـن  السـؤال 

النجـار يف هـذا  هـذا املـروع، وأجـاب 

مخيـامت  وضعـت  الرابطـة  أن  الصـدد، 

مخيـم  يضـم  الـذي  األوسـط  القطـاع 

ملخيـامت  باإلضافـة  زيـزون،  ومسـاكن 

القنيطـرة  يف  والربيقـة  وجباتـا  األمـل 

عـى رأس األولويـة، "يي هـذه املخيامت، 

تجمعـات األهـايل الهاربـن مـن القصف 

يف  واملقيمـن  السـاخنة،  املناطـق  يف 

والبلـدات،  القـرى  أطـراف  الخيـام عـى 

ويف بعـض املـدارس، باإلضافـة للعائالت 

والفقـرة". املتعففـة 

إىل  عمـدت  الرابطـة  يف  اإلغاثـة  فـرق 

نتائجـه  أظهـرت  مبـديئ،  مسـح  إجـراء 

وجـود أكر من عـرة آالف عائلـة بحاجة 

لالسـتفادة مـن هـذه املشـاريع، بحسـب 

النجـار، مضيًفـا "العـدد قابـل لالرتفـاع 

األمنيـة،  للظـروف  تبًعـا  االنخفـاض،  أو 

مـع  والتنسـيق  بالراكـة  نعمـل  ونحـن 

التـي  املناطـق  ضمـن  املحليـة،  املجالـس 

تسـتهدفها مشـاريعنا، وبالتـايل فإن هذه 

املجالـس، سـتكون مسـؤولة عـن وضـع 

آليـات ومعاير إسـكان املهجرين، حسـب 

املعتمـدة". األولويـة 

التوجـه نحو هـذه املشـاريع اإلعامرية، ال 

يعنـي بحسـب النجـار، أن مرحلـة إعـادة 

هـذه  تنـدرج  "بـل  بـدأت،  قـد  اإلعـامر 

اإلسـعافية  الخطـط  إطـار  يف  املشـاريع 

مـن  قـرًسا  املهجريـن  معانـاة  لتخفيـف 

بيوتهـم"، ومل تغفل الرابطة يف دراسـتها 

لهذا املـروع، قيـام النظـام بقصف هذه 

إىل  الرابطـة  لتعمـد  السـكنية،  الوحـدات 

دراسـة األخطـار بشـكل مسـبق، "أخذنـا 

بعـض التدابـر للتخفيـف من أثـر قصف 

النظـام".

ومل يكـن التخـوف مـن هجـامت النظـام 

املتكـررة، هـو التحـدي األكـرب أمـام هذا 

الكبـر  االرتفـاع  يعتـرب  إذ  املـروع، 

تصـل  التـي  البنـاء،  مـواد  أسـعار  يف 

مناطـق  مـن  قادمـة  املحـررة،  للمناطـق 

سـيطرة قـوات األسـد، واحـًدا مـن جملـة 

التحديـات التـي تواجـه املـروع، وأكّـد 

هـذا  عـى  التغلـب  "ميكننـا  النجـار 

التكلفـة  بزيـادة  األسـعار،  يف  االرتفـاع 

املشـكلة  ولكـن  للمـروع،  التأسيسـية 

األكـرب التـي يصعب وجـود حل لهـا حتى 

اللحظـة، هـو العـدد الكبر مـن املهجرين 

والنازحـن، يف معظـم مناطـق الجنـوب 

السـوري عموًمـا… ال تتوفـر القـدرة عى 

اسـتيعاب جميـع املهجريـن ضمـن هـذه 

الوحـدات السـكنية، وعلينـا أال ننـى أن 

القصـف املسـتمر للنظام، والخـوف الدائم 

لكثـر مـن األهـايل، يدفعهم نحـو النزوح 

عـن منازلهـم بشـكل متكـرر".

انفـراج  انتظـار  يف  الجلـوس  أن  يبـدو 

"األزمـة السـورية" مل يعـد يـروق ألهـل 

املخيـامت، ومـع قـدوم فصـل الشـتاء يف 

كل عـام، تتصاعد نربة الخـوف والتحذير، 

مـن كـوارث مقبلـة، فأصبـح لزاًمـا عـى 

اإلغاثيـة  والهيئـات  املسـؤولة،  الجهـات 

الحلـول  عـن  للبحـث  الرتكيـز  توجيـه 

الجذريـة التـي ترفع هـذه املعانـاة عنهم، 

وسـط تسـاؤالت يطرحهـا أهـل املخيامت 

أنفسـهم، هـل اسـتبدال الخيام، باملسـاكن 

املؤقتـة، هـو الخطـوة األوىل نحـو إيجاد 

املخيـامت الدامئـة، البديلـة عـن املسـاكن 

األصليـة، وهـل نحن اليـوم بصـدد تكرار 

سـيناريو مخيامت الالجئن الفلسـطينين 

ومخيـامت النازحـن الجوالنيـن؟ اإلجابة 

فيـام تحملـه الثـورة يف مقبـل األيـام.

"بّدلها" من الخيمة للبيت.. 

مشروع لبناء وحدات سكنية في درعا

شـيار عمر - الحسكة     

منعـت إدارة مدرسـتني رسيانيتني )مسـيحيتني( 

بالحسـكة،  القامشـي  مدينـة  يف  خاصتـني 

الطالبات املسـلامت املسـجالت لديهام، مـن ارتداء 

الحجـاب ضمـن الـدوام املـدريس.

ويُطبـق القـرار تحـت طائلـة فصـل مـن ال تلتزم 

األهـايل  مـن  اسـتهجانًا  القـى  وقـت  يف  بـه، 

املدينـة. يف  والحقوقيـني 

إدارة  عـن  صـدر  الحجـاب  ارتـداء  منـع  قـرار 

مدرسـتي "الحياة" و"الحريـة" الخاصتني، اللتني 

تقعـان ضمـن مناطـق سـيطرة النظام السـوري 

يف مدينـة القامشـي، الثالثاء 15 ترشيـن الثاين 

األرمـن  لكنيسـة  املدرسـتان  وتتبـع  الجـاري، 

والرسيـان، وتسـتقبالن تالميذ وطـالب املرحلتني 

والثانويـة. االبتدائيـة 

عنـب بلـدي اسـتطلعت آراء بعـض أهـايل املدينة، 

مديريـة  مـن  بصمـت  قوبـل  القـرار  إن  وقالـوا 

يديرهـا  والتـي  الحسـكة،  محافظـة  يف  الرتبيـة 

النظـام.

ولفـت بعضهـم إىل أن املديريـة "مل تحرك سـاكًنا 

ومتنـع القـرار الـذي يخلـق نوًعـا مـن الكراهيـة 

والطائفيـة".

عيـى خليل، والد إحدى الطالبات يف القامشـي، 

اعتـرب يف حديـٍث إىل عنـب بلـدي، أن القـرار أثار 

حالـة مـن االسـتياء، "كونـه ميـس أحـد مظاهر 

االلتـزام الدينـي يف املجتمـع، ويتناقـض مع كون 

اإلسـالم دين الدولـة السـورية ورشعيتها".

قـرار املدرسـتني يـأيت يف ظـل "االنفـالت األمني 

الحسـكة"،  محافظـة  تعيشـها  التـي  والفـوىض 

وفـق الناشـط الحقوقـي فـراس عليكـو.

وقـال عليكـو لعنب بلـدي إن القرار سـيعزز فكرة 

الطائفيـة لدى مكونـات املنطقـة، "يف ظل غياب 

هيبـة ورشعية الحكومة السـورية".

وتشـهد املـدارس الخاصـة يف مدينـة القامشـي 

"اإلدارة  منـع  بعـد  الطـالب،  مـن  واسـًعا  إقبـااًل 

الذاتيـة" التابعـة لحـزب "االتحـاد الدميقراطـي" 

يف  السـوري  النظـام  مناهـج  تدريـس  الكـردي، 

سـيطرتها. مناطـق 

واعتمـدت املدارس مناهـج بثالث لغـات، الكردية، 

والعربيـة، والرسيانيـة، األمـر الـذي دعـا بعـض 

خاصـة  مـدارس  يف  أبنائهـم  لتسـجيل  األهـايل 

ضمـن مناطـق سـيطرة النظـام.

القامشـي،  مدينـة  يف  املدرسـني  بعـض  يـرى 

ممـن اسـتطلعت عنـب بلدي آراءهـم، أن الهدف 

املسـلمني  الطلبـة  القـرار يكمـن يف طـرد  مـن 

الفـوىض  مسـتغلني  الرسيانيـة،  املـدارس  مـن 

حالًيـا،  املنطقـة  تعيشـها  التـي  التعليميـة 

والتـي دعـت البعض لإلبقـاء عـى أبنائهم دون 

. تعليـم

يف  أبنائهـم  بتسـجيل  صعوبـة  األهـايل  ويجـد 

الرتبيـة  هيئـة  منـع  بعـد  وخاصـة  املـدارس، 

أيلـول  نهايـة  الذاتيـة"  "اإلدارة  يف  والتعليـم 

املـايض، التالميـذ الكـرد والعـرب مـن التسـجيل 

يف املـدارس الخاصـة املسـيحية، داخل الحسـكة، 

.2017  2016- الحـايل  الـدرايس  العـام  خـالل 

مدارس سريانية في الحسكة تمنع طالباتها المسلمات من ارتداء الحجاب

مهندسون في مشروع "بدلها" في محافظة درعا )فيس بوك(

تجاوز عمر بعض المخيمات في الجنوب السوري، ثالث أو أربع سنوات، ومع استمرار الثورة وتصعيد 
قوات األسد المستمر، تزداد أعداد المخيمات بشكل متصاعد، وتزدحم الخيام بقاطنيها، ومع غياب شبه 
تام لحلول إعادة اإلعمار، أصبح من الضروري البحث عن حلول جذرية تساهم في رفع المعاناة الشتوية 

المتكررة، ليبرز إلى الواجهة اليوم، مشروع "بّدلها" اإلعماري، الهادف إلى بناء 80 وحدة سكنية، تستهدف 
500 شخص من المهجرين في المخيمات والسهول.

قمنا بخطوة استباقية بالبدء بتجهيز الوحدات 
السكنية، التي تبلغ مساحة الواحدة منها 

53 متًرا مربًعا، تتضمن غرفتين ومنافعهما، 
تستوعب أسرة من ستة أفراد
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إدلب.. 

نافس صاالت اإلنترنت التركي
ُ

خدمة "ADSL" ت

جـودي عرش - حمص       

ومل  لخطبتـي  الشـباب  أحـد  "تقـدم 

كان  فقـد  العـرض،  بقبـول  أتـردد 

أننـا  إال  خلقـه،  بحسـن  معروفًـا 

تقـول  قصـر"،  وقـت  يف  انفصلنـا 

الوعـر  التـي تقطـن يف حـي  هنـد، 

مختـرة  حمـص،  يف  املحـارص 

ظاهـرة بـرزت إىل العلـن يف اآلونـة 

األخـرة، متمثلـًة بحاالت طـالق، بعد 

فشـل العالقـة بـن الزوجـن، لقر 

الخطوبـة. فـرتة 

تزوجـت هنـد بعمـر العريـن عاًما، 

تتجـاوز  مل  خطوبتهـا  فـرتة  أن  إال 

التـي  املـدة  وهـي  واحـًدا،  شـهرًا 

اعتربتهـا الشـابة، يف حديٍث إىل عنب 

بلـدي، غر كافيـة لتالحـظ االختالف 

الفكـري بينهـا وبن زوجهـا، وتقول 

"حـدث الطـالق بعـد ثالثـة أشـهر، 

إصـالح  عائالتنـا  محـاوالت  رغـم 

بيننـا". املتكـررة  املشـاكل  وتفـادي 

سـعيدة  بدورهـا  شـهد  تكـن  مل 

أشـهرًا  يـدم  مل  الـذي  بزواجهـا، 

إن  بلـدي  لعنـب  وتقـول  طويلـة، 

طالقهـا جـاء "بسـبب غيـاب التفاهم 

زوجهـا". مـع 

الفتاتان حالتـن من عرات  وتعتـرب 

فيهـا  القـت  التـي  األخـرى  الحـاالت 

الفتيـات املصـر نفسـه، وعـزا عبـد 

العزيز دااليت، عضـو املنظمة العربية 

الوعـر،  حـي  يف  اإلنسـان  لحقـوق 

يف حديـٍث إىل عنـب بلـدي، السـبب 

الحيـاة  عـى  أثـرت  التـي  "للحـرب 

االجتامعيـة مبـا فيهـا الـزواج املبكر 

املـدروس". واملتـرسع وغـر 

زيجات "فاشلة"
الشـباب والشـابات  إن  يقـول دااليت 

يجـب أن يخضعـن لـدورات تأهيلية، 

واختبـارات نفسـية واجتامعيـة قبـل 

الـزواج. وتوافقـه الشـابة هنـد التـي 

فشـل  يف  األبـرز  السـبب  أن  تـرى 

يف  "يكمـن  الطرفـن  بـن  العالقـة 

غيـاب النضـج الفكـري عنـد أغلبيـة 

بالـزواج". والراغبـات  الراغبـن 

صديقاتهـا  أغلـب  أن  هنـد  وتؤكـد 

زيجاتهـن،  املشـاكل يف  مـن  عانـن 

الدرايـة  األسـباب بغيـاب  وتلخصـت 

يف  وواجباتـه،  الـزواج  مبسـؤوليات 

ظل عـدم االسـتقرار النفـي "بفعل 

التـي  املتسـارعة  واألحـداث  الحـرب 

تتسـبب  والتـي  الحـي،  بهـا  ميـر 

العالقـات  بدمـاٍر كبـر وتشـتت يف 

األرسيـة".

زواٌج مبكر

عـى  معممـة  تكـون  رمبـا  ظاهـرة 

أماكـن  اختـالف  عـى  السـورين 

وجودهم، كانت سـببًا رئيسـيًا لفشـل 

ريـف  يف  العالقـات  مـن  العـرات 

الناشـط  ويقـول  الشـاميل،  حمـص 

اإلعالمـي مـن ريـف حمـص، محمـد 

الـزواج  إن  بلـدي  لعنـب  الرحـال، 

املبكر سـاهم بشـكل كبـر يف تدهور 

الزوجـن. بـن  العالقـات 

"أغلـب الزيجات يف الريف الشـاميل 

تكـون بـن شـاب يبلـغ مـن العمـر 

20 عاًمـا، وفتـاة مل تتجـاوز الثامنـة 

عـر مـن عمرهـا"، يضيـف الرحال، 

معتـربًا أن مـا سـبق عامـٌل رئيـي 

أسـهم يف فشـلها، "فال ميكن لشـاب 

أرسة  يكـّون  أن  عاًمـا   20 بعمـر 

يفتقـر  بينـام  ألطفـال،  أبًـا  ويكـون 

تفكـره للنضـج، وينطبـق األمر عى 

الفتـاة".

ولفـت إىل أن أغلـب األهايل يسـعون 

إىل تزويـج بناتهـن "أمـاًل بتخفيـف 

عـن  نتجـت  التـي  املاديـة  األعبـاء 

وفقـدان  العمـل،  وقلـة  البطالـة 

ألرزاقهـم". األهـايل 

األول  تريـن  مـن  العريـن  يف 

جامعـي  زواٍج  حفـل  أقيـم  املـايض، 

لــ 80 شـابًا وشـابًة يف حـي الوعر، 

يف خطـوة هي األوىل مـن نوعها يف 

املنطقـة، ورعته منظامت مـن ضمنها 

مؤسسـة "العـز بـن عبـد السـالم"، 

والتـي منحـت كل زوجن مبلـغ ألف 

دوالر أمريـي، وفـق القامئـن عـى 

. لحفل ا

وبينـام القـى الحفل قبـواًل جامهريًا، 

إىل  حينهـا  ودعـوا  كثـرون  انتقـده 

نـر الوعـي الفكـري حول الـزواج، 

إال أن االنتقـادات مل توقـف منظمـي 

الحفـل، عـن تنظيـم آخر مشـابه يف 

ريـف حمـص الشـاميل 13 تريـن 

55 شـابًا،  الجـاري، وشـمل  الثـاين 

وتأهيليـة،  نفسـية  دعـم  آليـة  وفـق 

أبـو ياسـن، أحـد  بحسـب سـليامن 

منظمـي الحفـل.

إىل  حديثـه  يف  ياسـن  أبـو  ويـرى 

عنـب بلـدي أن بنـاء "أرسة ثائـرة"، 

أن  إىل  مشـرًا  املعـارك،  مـن  أهـم 

عـن  البعـد  كل  "بعيـٌد  املـروع 

فشـلها،  أو  العالقـات  نجـاح  معيـار 

فنحـن بذلنا أكـرب الجهود يف سـبيل 

التوعيـة، و نأمـل أن يجلـب املروع 

إيجابيـة". نتائـج 

العالقـات  فشـل  ظاهـرة  تبـدو  ال 

الواقـع  عـى  جديـدة  الزوجيـة، 

التعريـج  أن  إال  حاليًـا،  السـوري 

الواقـع،  وحـي  مـن  حـاالت  عـى 

رمبـا يُسـلّط الضـوء عـى القضيـة، 

لطـرح حلـول أو اهتـامم أكـرب مـن 

قبـل املنظـامت املعنيـة، وفـق رؤيـة 

حمـص. ناشـطي 

طـارق أبو زياد - إدلب     

يسـتخدم الشـاب رضـا الحميص، أحـد أهـايل مدينة 

إدلـب، خدمـة  "ADSL"، والتـي توفر له ميـزاٍت عدة 

الالسـلي. الرتيك  باإلنرتنت  مقارنـة 

خاللها  وعاىن  إدلب،  يف  العام  قرابة  منذ  الخدمة  توفرت 

املشرتكون بها، مع قلة عددهم، مشاكل يف االنقطاع والخدمة، 

لكنها غدت اليوم متاحة لدخول كل منزٍل يف املدينة.

الشـام  "أحـرار  حركـة  يف  الخدمـي  القطّـاع  يُديـر 

يف   )ADSL( اإلنرتنـت  خدمـة  أمـور  اإلسـالمية"، 

الشـامل السـوري، وأعلـن يف تسـجيل مصـور، بثّـه 

يف 15 تريـن الثـاين الجـاري، عن تطويـره للخدمة 

التـي تـأيت رديفـة لالتصـاالت األرضيـة، وميكـن أن 

املقاسـم  توصيـل  منـزل، مـن خـالل  كل  إىل  تصـل 

املوجـودة يف كل بلـدة باإلنرتنـت الـرتيك، وتوفرها 

بأسـعار  يريدهـا  ملـن  األريض،  االتصـال  عـرب خـط 

وصفـت مـن قبل معظـم املشـرتكن الذين اسـتطلعت 

عنـب بلـدي آراءهـم بــ "الزهيدة".

"التكلفـة الزهيـدة أهم مـا جعلني أشـرتك بالخدمة"، 

يضيـف الحمـيص، يف حديـث إىل عنب بلدي، مشـرًأ 

إىل أن الخـط يوفـر خدمـة اإلنرتنت لكل أفـراد املنزل، 

مهـام كان العـدد، بينـام كان الخـط الـرتيك يوفرهـا 

مـن خدمـة  االسـتفادة  عـن  "ناهيـك  محـدد،  لعـدد 

."ADSL االتصـال األريض املجانيـة يف خدمـة

أسعار االشتراك بالخدمة
تتيـح الخدمـة لألهـايل االشـرتاك برسعتـن، واحـد 

 4( شـهريًا  سـورية  لـرة  ألفـي  بسـعر  ميغابايـت 

دوالرات(، و2 ميغابايـت بسـعر ثالثـة آالف لـرة )6 

دوالرات(، إضافـة إىل سـعر مـوزع الخدمـة ويقـّدر 

دوالًرا(.  18( سـورية  لـرة  آالف  بتسـعة 

تبـدو أسـعار االشـرتاك بالخدمـة مشـجعًة يف حـال 

الـرتيك،  باإلنرتنـت  االشـرتاك  بأسـعار  مقارنتهـا 

إىل  ميغابايـت   1 برسعـة  االشـرتاك  سـعر  يصـل  إذ 

بينـام  شـهريًا،  دوالًرا(   25( سـورية  لـرة   12500

يتضاعـف املبلـغ يف حـال نيـة املسـتخدم االشـرتاك 

2 ميغابايـت، عـدا تكلفـة التجهيـزات التـي  برسعـة 

يتوجب عى املشـرتك رشاؤهـا، وتقدر وسـطيًا بـ 40 

ألـف لـرة سـورية )80 دوالًرا(.

أضرار قد تلحق بالخدمة  
عـادل الخـرم، مـن سـكان مدينـة أريحـا، ويعمل يف 

محـل لخدمات االتصـاالت، يقول إن للخدمـة إيجابيات 

لهـا نقـاط  أن  إال  املـال،  الكثـر مـن  كثـرة وتوفـر 

ضعـف متمثلـة بـأن شـبكاتها تتعـرض للكثـر مـن 

األعطـال، كونهـا موصولـة بشـكل سـلي، "وخاصة 

يف ظـل الحـرب التـي نعيشـها، رمبـا تترر بسـبب 

اسـتهداف شـظية صغرة، إلحدى الخطوط الرئيسـية 

للخدمـة وتتسـبب بإيقافهـا".

أفضـل  الالسـلكية  الشـبكات  أن  إىل  الخـرم  ويشـر 

الجيـد  مـن  أنـه  معتـربًا  بالقصـف،  تتأثـر  ال  ألنهـا 

الرسعـات  ولكـن  إنرتنـت،  منـزل  كل  يف  يكـون  أن 

املوجـودة تكفـي فقط لغـرض التواصل عـى الربامج 

اإلنرتنـت  خدمـة  تضاهـي  أن  ميكنهـا  وال  العاديـة، 

الـرتيك، فبينـام تصـل الرسعـة القصـوى لهـا إىل 2 

ميغابايـت، توفـر صـاالت اإلنرتنـت الـرتيك رسعـات 

ميغابايـت.  30 إىل  كبـرة تصـل 

رغـم أن أغلـب مقاسـم االتصـال األريض خرجـت عـن 

الخدمـة، بعد قصفها مـن قبل الطـران، إال أن الصعوبة 

ال تكمـن بتفعيـل "ADSL" وفـق باسـل جـرب، وهـو 

مهندس اتصـاالت من مدينة إدلب، بـل تكمن يف متابعة 

صيانتها بشـكل دوري، للحفاظ عى اسـتمرارها، "فهي 

تتطلـب مختصـن ملراقبتها والحفـاظ عليها".

وتتباين اآلراء لـدى مقارنة الخدمـة باإلنرتنت الرتيك، 

ويعتمـد البعـض مـن أصحـاب الدخـل املحـدود عى 

الزهيـد،  االشـرتاك  مـن سـعر  لالسـتفادة   "ADSL"

يف وقـٍت يـرى آخـرون أن اإلنرتنـت الـرتيك أفضـل، 

باعتبـاره أكـر رسعـة وتطـوًرا رغـم تكلفتـه األعى.

حمص.. 
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رأي وتحليل08

أحمد الشامي 

يف العرشين من كانون الثاين املقبل، سوف يؤدي 

الرئيس الخامس واألربعون للواليات املتحدة القسم 

الدستوري يف "واشنطن". اسم هذا الرئيس العتيد: 

دونالد ترامب.

مع األسف هذه ليست مزحة ولسنا يف أول نيسان… 

نعم، لقد اختار األمريكيون رجالً ال يفقه يف السياسة 

شيئاً كرئيس للقوة األعظم.

الزلزال السيايس املسمى "ترامب" بدأ منذ عام 2011 

حني طرح الرجل علناً السؤال حول "أمريكية" الرئيس 

"باراك أوباما". 

"ترامب" طلب من "أوباما" أن ينرش شهادة والدته 

ليك يتأكد األمريكيون أن رئيسهم قد ولد فعالً يف 

"هاواي" وليس خارج الواليات املتحدة، علامً أن 

الدستور األمرييك يقيض بأن يكون الرئيس املنتخب 

أمريكياً وأن يكون مسقط رأسه يف الواليات 

املتحدة.

باملقابل، "أوباما" انتهز فرصة اجتامع  مندويب 

وسائل اإلعالم يف البيت األبيض أواخر عام 2011، 

ليك يسخر علناً من "دونالد ترامب" ويهني الرجل 

بعبارات ال تليق برئيس دولة.

حسب البعض، فقد قرر "ترامب" يومها أن ينتقم 

من الرئيس األسمر و"يرششحه" وهو ما يحصل 

حالياً، يكفي رؤية تعابري وجه "أوباما" وهو 

يستقبل خليفته يف البيت األبيض ليك ندرك مدى 

خيبة الرجل. 

يحق للسوريني أن يشمتوا بالرئيس األسمر الذي 

واجههم باالحتقار واالزدراء، لكن خليفته لن يكون 

أفضل.

بحسب البعض، لن يصل للبيت األبيض رئيس أكرث 

سوءاً من "أوباما" فيام يخص السوريني.

يف رأيي، قد يكون "ترامب" أسوأ من "أوباما"... لن 

يكون الفارق كبرياً، ففي أسوأ األحوال، ستتم ٳضافة 

الصواريخ األمريكية ٳىل قنابل "بوتني" وبراميل 

"األسد". سيقول قائل، عن حق، إن الشاة املذبوحة ال 

يؤملها السلخ، املشكلة أن "الشاة" يف هذه الحالة هي 

الشعب السوري الذي ابتاله الله بأسوأ البرش وبأنذل 

األصدقاء وبأحقر القيادات يف تاريخ البرشية.

لن يكون السوريون وحدهم من "يتمتع" بفضائل 

القيادة الحكيمة يف البيت األبيض. سوف يتمتع 

األمريكيون أيضاً بخريات انتخاب السيد "ترامب"، 

الذي سوف تبدأ مشاكله منذ اليوم األول لدخوله البيت 

األبيض.

نخىش أن يتحّول مقّر الرئاسة األمريكية إىل 

"سيتكوم" لربامج تلفزيون الواقع وأن تكون 

املنافسة عى أشدها ما بني برنامج "عائلة 

كارداشيان" وبرنامج "الصعلوك األشقر يف البيت 

األبيض".

أحد الخرباء يف الحياة السياسية األمريكية يتوقع 

أن تهطل الدعاوى واالتهامات عى السيد "ترامب" 

مثل املطر، ورمبا يتم اتهامه بالتخابر مع دولة 

أجنبية وبقبض الرشاوى والفساد. هناك احتامل أن 

تتم ٳقالة الرجل قبل انتهاء واليته ٳن مل يخرج السيد 

"ترامب" من جلده ويفاجئنا بواقعية ورصانة مل 

نعهدهام منه، ويصغي لنصائح مستشاريه وكبار 

مسؤويل الحزب الجمهوري.

ليست الواليات املتحدة وحدها هي التي تدخل يف 

مرحلة اضطراب سيايس وقالقل سوف تتصاعد مع 

تزايد إحباط األمريكيني ومع الفشل املتوقع لسياسة 

السيد "ترامب" الغوغائية والالعقالنية.

العامل كله سوف يدخل يف مرحلة من االضطراب 

السيايس والجيوسرتاتيجي، سوف نشهد سباق 

تسلح محموم بدأت بوادره يف الظهور مع صفقات 

السالح الضخمة التي نالتها "فرنسا" ذات السياسة 

املستقلة عن الواليات املتحدة.

"النظام العاملي" الذي يحترض منذ صفقة الكياموي 

املشينة سوف يتم إشهار وفاته، وسنشهد نهاية 

نظام "السلبطة" الدويل املسمى زوراً "مجلس 

األمن".

كل القيادات السياسية املسؤولة والتي تحرتم نفسها 

سوف تسارع للتزود بالسالح خاصة االسرتاتيجي 

والنووي وسرنى سياسات اقتصادية أنانية وإجراءات 

حامئية سوف تدخل االقتصاد العاملي يف مرحلة من 

الركود والرتاجع.

بدل أن  تندمج سوريا يف املجتمع الدويل، يبدو أن 

املجتمع الدويل "يتسورن"...

سؤال أخري، من كان يتحجج "بفيتو أوباما" 

املفروض عى تسليح السوريني، ما هي الحجة التي 

بقيت لديه اآلن وهو يرى "الرئيس األسمر" يحزم 

حقائبه مبذلة؟
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كابوس اسمه 

"ترامب"

لسنا وحدنا من نكتوي بالنار

حــذام زهور عدي 

يكــرث الحديث عن تأليف مؤمترات 

للمعارضة السياســية يعتقد من 

يقرتحها أنها "ســتجلب الديب من 

ديله" كام يُقال، واملستغرب أن 

املقرتِحة واملقرتَحة  األسامء  جميع 

لهــذه املؤمترات تنفي علمها بها، 

إنها إشاعات غرضها جس  وتقول 

النبض، أشــاعتها أجهزة النظام أو 

مــا يف ُحكمها من األجهزة التي 

القرار يف سوريا املحتلة،  متلك 

لكــن الوقائع تقول إن هناك حراكًا 

غري عادي يف األجواء السياسية 

الســورية من األطراف املعنية بها 

كلهــا، قد تكون أجواًء إقليمية 

راغبة بإنهاء املأســاة السورية مبا 

يخــدم مصالحها، مظهرة حرصها 

الدماء السورية،  عى إيقاف نهر 

كاألجواء املرصية أو ما يشبهها، 

وقد تكون األجواء الروسية التي 

تعمــل عى حٍل يضمن مصالحها 

بإبقاء مندوبها الســامي يحكم 

ســوريا مع مساحيق مكياج تعتقد 

أنها كافية إلقناع معارضني 

بعــد هذا الكم الهائل من التدمري 

والتهجري، وإذا كان مصطلح 

مؤمتــر ينطبق عى بعض ما يُنرش 

فإن االبتعاد عن املصطلح باســم 

لقاءات ال يُغري من األمر شــيًئا.

بوتني  أن  الواضحة  والحقيقة 

اليوم يســعى جاهًدا للفوز بحٍل 

يضمــن فيه التمخرت تحت أقواس 

النرص التي ســيبنيها الشعب 

القائد الوطني  الرويس له، فهو 

الذي أعاد لروسيا كل أمجاد 

املفقودة  السوفييتي  االتحاد 

دون خسارة تُذكر، وبذلك تفرد 

كرئيس رويس منذ عقود مبثل 

هذا االنتصار، وهو يعلم جيًدا 

السابقة  أوباما  أن سياسة 

األسد وأجهزته  وشخصية بشار 

اللذان أعطياه  العامالن األهم  هام 

هذا النرص، ولذلك ال يريد أن 

ينتظــر تغرّي األمور التي قد ال 

تكون لصالحه أو قد تكون، 

إذا كان يستطيع  وملاذا يغامر 

أن يرتب األمور اآلن كام يريد، 

فعصفــور باليد أفضل من عرشة 

عى الشجرة كام يُقال. وترامب 

هذا الذي أظهر وًدا ومجاملة 

له قد يقلب املجن بعد أشــهر، 

أليس هو صاحب شعار "أمريكا 

الجمهوري هو  والحزب  القوية" 

واملغامرات  الحروب  نفسه صاحب 

الغليظة. من جهة  والعصا 

أخرى فقد تورط السيد بوتني 

يُجيش  ما  السوري  بالتدمري 

الرأي العاملي ليس ضد سياســاته 

فحســب ولكن قد يؤثر عليه 

الروسية  املعارضة  وتبدأ  داخلًيا 

الحساب،  بكشف  باملطالبة 

إعالمه  أالعيب  ستنكشف  وعندئٍذ 

كلهــا ويفقد لقب البطل القومي 

الرويس األوحد.

أجل إنها اللحظة املناســبة لبوتني 

الستمزاج اآلراء من أجل َسوق 

لالشرتاك  سياسيني  معارضني 

بعمليــٍة تجعلهم كتلة وازنة لهيئة 

يتخلص من  املفاوضات، وبذلك 

هيئــة املفاوضات التي أتعبته هي 

ومــن يدعمها، ثم يُعطي املجموعة 

الجديدة رشعية من خالل إعالمه 

ويناور  الصلبة،  الدولية  ومواقفه 

للتوصل معهم إىل اتفاق ما، 

السابقة لألمم  املقررات  خارج 

املتحــدة، اتفاٍق يفرضه كأمر واقع 

ويُلقيــه عى طاولة مجلس األمن 

للموافقــة عليه بذريعة حقن 

السورية.  املأساة  الدماء وإنهاء 

يوقع رشكاؤه  نفسها  وبالذريعة 

السوريون عى ما يريد هو 

النظام األسدي. وأتباعه من 

لن يجادل السوريون يف رغبتهم 

بإنهاء مأســاتهم، فقد بلغ سيل 

الحناجر  الزىب وحبست  الدماء 

األنفاس، لكّن السؤال: ماذا يقدم 

املؤمترات  لهذه  بوتني والنظام 

التي يريدون -كام يُشاع- أن 

يعقدوها يف حضن حميميم 

الرويس )هذا يف حال ترفعهم 

عن انعقادها يف حضن األسد(؟

إن كل مــا يُقال إىل اآلن ال يعدو 

تشــكيلة الجبهة الوطنية التقدمية 

مع  الصيت،  السيئة  السابقة 

أالعيــب كالمية ال تُنتج إال بقاء 

األرسة األسدية حاكمة إىل األبد، 

وقــد يقول من يرى مثل تلك 

املؤمتــرات بابًا لالنفراج، علينا أن 

ُهزمت  فالثورة  نكون واقعيني… 

ليس بصالحنا،  الدويل  والوضع 

والقرار مل يعد بيد السوريني، 

وليس لنا ســوى أن نستسلم لألمر 

الواقع إلنقاذ ما مُيكن إنقاذه.

ليس مهاًم عند السوريني من 

سيكون يف مثل هذه املؤمترات، 

وليس مهاًم  فاألسامء التعنيهم، 

انعقادها، يف حضن  مكان 

العروبة القاهرة، أم يف حضن 

أو  روسيا موسكو أو حميميم، 

يف حضن االتحاد األوريب أو… 

بالرغــم من أهمية داللة املكان عى 

الالعبــني الكبار، لكن املهم هل 

تضمن تلك اللقاءات االســتقرار يف 

سوريا وتُحررها من االحتالالت؟ 

انتهاء  ومن يستطيع ضامن 

االحرتاب واألسد مايزال ممسكًا 

بســلطته املطلقة؟ ومن يستطيع 

السوريني من مقاومة  منع 

االحتالل اإليراين والرويس؟ ودول 

التحالف الســتني ماتزال بطريانها 

الخارقة  العسكرية  وتقنيتها 

مل تستطع خالل سنة ونيف 

أن تنهي أمر داعش؟ وإذا كان 

السوريون ليسوا أصحاب قرار، 

وإذا كانت روسيا وإيران وأمريكا 

هم أصحاب القرار فام دور 

املؤمترين يف هذه املرسحية؟ هل 

هم الكومبارس الذي يردد الزمة 

األغنيــة؟ أم أن أصواتهم ال تصلح 

للكومبارس؟  حتى 

يف ظروف العنف الرويس، 

النظري املامرس، عى  املنقطع 

والسياسة  السوري،  الشعب 

يبذل  املتبلورة،  األمريكية غري 

الفقيه وواجهتهام  والويل  بوتني 

النظام السوري أقىص وأقى 

الحرب  ما يستطيعون من 

والسياسية  والنارية  النفسية 

الدولية  الفوىض  النتهاز فرص 

وتجيــري نتائجها إلنهاء املقاومة 

السورية، ويف هذه األجواء 

إنقاذ  باسم  باملؤمترات  يلوحون 

مــا ميكن إنقاذه، ومع أن الحقيقة 

هي نوع من االستسالم وطريقة 

مــن طُرقه إال أنها حتى لو كانت 

فعى  البيضاء  باألعالم  استسالًما 

من سيشارك بتلك املؤمترات أن 

يعــي أمرين: إنها لن تجلب أي 

نوع من االستقرار، ليس ألنها 

الشعب  متعن يف مظلومية 

السوري فقط، وإمنا ألن أصحاب 

القرار الذين زينوا لبشــار الحل 

إبقاء  يريدون  والدمار  العسكري 

سوريا يف رصاع دائم، أما األمر 

الثاين واملرتبط باألول فهو واقع 

االحتاللني اإليراين والرويس.

إن سكة السالمة لسوريا 

الوطن والشعب ال متر مبحطات 

والتعب  اليأس واإلحباط 

املسألة ببضع وزراء  واختصار 

يعرف السوريون جيًدا مدى 

بكيفية  متر  صالحياتهم،إمنا 

بناء قوة تفرض احرتامها عى 

للصوت  وتعيد  الالعبني  جميع 

الســوري جلجلته، تبدأ بجبهة 

عريضة للتحرير الوطني سياســًيا 

بسورية  وتنتهي  وعسكريًا 

سورية  التعددية،  الدميقراطية 

قليل  والكرامة، فقط  املواطنة 

الشخصنة  الصرب ونكران  من 

السوري بخري. الشعب  وسيكون 

 إما هذا أو ســكة الندامة التي لن 

يخرج السوريون منها إال بعد 

عقود ورمبا مبا يتجاوز القرن 

من أعامر الدول.

محمد رشدي شربجي 

يعتقد كثريون اليوم أننا مقبلون عى اضطراب 

عاملي واسع قد ينتهي بنا إىل حرب عاملية ثالثة، 

ستكون األخرية بالتأكيد التي تشهدها البرشية، 

يدعم ذلك صعود اليمني املتطرف يف القارة 

العجوز، وفوز متطرف برئاسة الواليات املتحدة، 

وجنون عظمة ورغبة عارمة باالنتقام لهزمية 

الحرب الباردة تحكم الكرملني، عدا عن تراجع 

عاملي للدميقراطية واإلميان بها كطريقة جيدة 

بالحكم، مع يونان دميقراطي غارق بالديون، 

وصني ديكتاتورية حققت لعقود ومازالت تحقق 

معدالت منو مرتفعة.

والحال أن هذا الذعر من فوز ترامب باالنتخابات 

ناتج باألساس من تجربة قاسية مرت بها 

الدميقراطية يف ثالثينيات القرن املايض، مع 

فوز هتلر بانتخابات دميقراطية يف أملانيا ثم 

مضت يف طريقها حتى وصلنا إىل الحرب 

العاملية الثانية. 

ولكن التشابه بني الحالتني مايزال بعيًدا، ال ميلك 

أي ميني أورويب وأمرييك صاعد أيديولوجية 

قريبة من النازية األملانية أو الفاشية اإليطالية، 

ال يتحدث ترامب وال ماري لوبان يف فرنسا عن 

"عرق" صايف يجب تحسينه من خالل إجراء 

عمليات إخصاء جامعي للمعاقني وأصحاب 

األمراض الوراثية و أصحاب "املنطق الضعيف" 

يف الحياة بحسب التصنيف العجيب الذي وضعه 

النازيون، وال يتحدث خريت فيلدرز يف هولندا 

عن رضورة إخضاع األعراق األخرى املتخلفة 

بالقوة للعرق اآلري املنزه.  

ال ينفـي هذا طبًعا وجود كراهية عميقة ومدعاة 

لليأس لألجانب عامة وللمسلمني خاصة، 

كراهية تجاوزت مسـؤولية أفراد الجالية املسلمة 

املوجودة يف أوروبا عن تقديم صورة حسنة 

أو سـيئة عن اإلسالم إىل فوبيا ورهاب مريض 

يغذيه سياسيون "بيض" مصابون بهلع 

االنقراض لصالح "الغرباء" الذين هم غالًبا 

املسـلمون، هلع تجاوز القارة العجوز لينترش يف 

العامل أجمع. 

ال يعني ما سبق طبعا أننا كمسلمني أو كجنس 

برشي يف وضع جيد، فاملراهنة عى "عقلنة" 

التطرف أو إدراكه لحدوده يف لحظة معينة هي 

رضب من الخيال، والدعوات التي يطلقها هذا 

اليمني صباح مساء ضد املسلمني تعيد للذاكرة 

ما كان يحدث ضد اليهود قبل قرن من الزمان 

يف ذات القارة، مسلمو أوروبا اليوم قد يكونون 

يهود القارة األوروبية الجدد.

ولكن هذا يعني أن النضال ضد اليمني املتطرف 

والعنرصية مل يحسم بعد لصالح اليمني، فام 

زالت كتلة وازنة ضمن املجتمعات الغربية تحارب 

ضد هذا التوجه، وعى املسلمني املقيمني يف 

أوروبا أن يكونوا جزًءا من هذا املعركة داخل 

مجتمعاتهم الجديدة، معركة تخاض باألدوات 

التي تتيحها األنظمة الدميقراطية وهي كثرية 

ومتنوعة، معركة تحتاج إىل تعاون املسلمني 

مع هذه املجتمعات ملحاربة اليمني والدفع نحو 

سياسة أخالقية.

أزمة العامل اليوم ليست أزمتنا نحن املسلمني 

وحدنا وإن كنا نبدو أننا أكرث املترضرين منها، 

نحن الذين قتلنا اإلرهاب والحرب اللعينة عى 

اإلرهاب، نحن أبناء ريف دمشق وحلب والرقة 

وباقي مدن سوريا، ولكنها مع ذلك أزمة يكتوي 

بها العامل أجمع، أزمة نظام عاملي صاغه وحوش 

أقوياء، وال بد للمستضعفني أبناء دور الخراب 

أن يعيدوا صياغته مرة أخرى إن كان الجنس 

البرشي يريد البقاء.

سكة السالمة لمؤتمرات الندامة
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مصطلحات اقتصادية

الترانزيت
يف  يطلـق  مصطلـح  "الرتانزيـت" 

النظـام الـدويل عـى الحالـة التي 

أو  أو بضائـع  ميـر بهـا أشـخاص 

وسـائط نقـل أو طاقـة كهربائيـة 

يف إقليـم دولـة مـا، دون أن تكون 

الوصول. محطـة  الدولـة  هـذه 

تعـرب  أن  النقـل  لوسـائل  وميكـن 

عـدًدا مـن البلـدان، قبـل أن تصـل 

إىل البلـد الـذي هو مقصد السـلع، 

الـدويل"،  "العبـور  هـذا  ويسـمى 

ويطلـق بوجـه خـاص عـى النقل 

. ي لرب ا

أن  هـو  الناقلـني  يهـم  مـا  وأكـرث 

رحلتهـم  مواصلـة  مـن  يتمكنـوا 

يف دول العبـور، بأقـل اإلجـراءات 

)املسـتندات،  املمكنـة  الرسـمية 

أوقـات  التوقـف،  مـرات  عـدد 

التفتيـش(،  عمليـات  االنتظـار، 

دول  يف  للسـلطات  بالنسـبة  أمـا 

التثبـت  مـن  لهـا  فالبـد  العبـور، 

مـع  العابـر  النقـل  قانونيـة  مـن 

غـري  واألعـامل  املخاطـر  تجنـب 

الرضوريـة.

الرتانزيـت،  تجـارة  ونشـطت 

تصديـر  إعـادة  تعنـي  التـي 

املسـتوردة،  والبضائـع  السـلع 

تنقـل  إذ  السـابقة،  السـنوات  يف 

اإلرسـال  مراكـز  مـن  البضائـع 

االسـتقبال،  وموانـئ  مراكـز  إىل 

إجـراء  إو  مؤقًتـا  إيداعهـا  بقصـد 

عليهـا  التصنيـع  عمليـات  بعـض 

أن  قبـل  تعبئتهـا،  أو  تغليفهـا  أو 

تصـدر مـرة أخـرى دون أن تـؤدى 

جمركيـة. رسـوم  أي  عنهـا 

االتفاقيـة  عـى  صادقـت  سـوريا 

الجمركيـة املتعلقـة بالنقـل الدويل 

الشـاحنة  بالسـيارات  للبضائـع 

 ،1975 يف  جنيـف  يف  املوقعـة 

إضافـة إىل توقيعهـا القـرار الـذي 

أعـده االتحـاد العريب للنقـل الربي 

عام 1976، ويهدف إىل االسـتفادة 

النقـل  وإمكانيـات  طاقـات  مـن 

الـربي العربيـة للـركاب والبضائع، 

بشـبكة  العربيـة  األقطـار  وربـط 

متكاملـة. للسـيارات  طـرق 

لـرواج  سـبًبا  كان  الرتانزيـت 

البضائـع املهربـة يف سـوريا قبـل 

دفـع  دون  إدخالهـا،  بعـد  الثـورة، 

عـن  عليهـا  الجمركيـة  الرضيبـة 

أغلـب  كان  فقـد  لبنـان،  طريـق 

يسـتوردون  السـوريني  التجـار 

لبنـان ثـم يقومـون  البضائـع إىل 

بتهريبهـا عـرب جبـال القلمون إىل 

سـوريا. داخـل 

ــت  ــي كان ــواد الت ــرث امل ــن أك  وم

هــي  الطريقــة  بهــذه  تدخــل 

وأجهــزة  النقالــة  الهواتــف 

مــن  تــأيت  التــي  الكمبيوتــر 

ــم  ــان ث ــة إىل لبن ــدول األوروبي ال

ســوريا. داخــل  إىل  تهــرب 

وكانــت ســوريا طريــق عبــور 

لكثــري مــن الشــاحنات والبضائــع 

التــي كانــت تــأيت إىل املرافــئ ثــم 

ــة  ــوار وخاص ــل إىل دول الج تنق

لكــن  ولبنــان،  واألردن  العــراق 

الثــورة الســورية  انــدالع  بعــد 

حركــة  تراجعــت   ،2011 يف 

انخفــاض  بســبب  الشــاحنات، 

إىل  القادمــة  الســفن  عــدد 

املرافــئ الســورية بعــد العقوبــات 

النظــام  عــى  األوروبيــة 

ــة  ــه، إضاف ــة ل ــرشكات التابع وال

ــذه  ــة إىل ه ــرق املؤدي إىل أن الط

الــدول غــري آمنــة نتيجــة املعــارك، 

والعــراق. األردن  وخاصــة 

مـراد عبـد الجليـل - عنـب بلدي

الوقـت  يف  الحديـد  تجـارة  وتعتـرب 

نشـاطًا،  التجـارة  أنـواع  أكـر  الراهـن 

ال  كبـرة،  وكميـات  نقـل  فشـاحنات 

ميكـن إحصاؤهـا، تدخـل بشـكل يومـي 

إىل املنطقـة نتيجـة الطلـب املتزايـد عى 

املـادة، خاصـة يف املناطـق التـي تشـهد 

حركـة إعـامر )حـارم وسـلقن( نتيجـة 

وبعدهـا  الرتكيـة  الحـدود  مـن  قربهـا 

إضافـة  املسـلح،  النـزاع  مناطـق  عـن 

فيهـا مـن  النازحـن  أعـداد  ازديـاد  إىل 

األخـرى. املناطـق 

موجود.. غير  االحتكار 
بالحديد تتاجر  والفصائل   

الطريـق  يعتـرب  الهـوى  بـاب  معـرب 

الوحيـد لشـاحنات الحديـد التـي تدخـل 

املعامـل  مـن  قدومهـا  بعـد  إدلـب،  إىل 

مـع  اتفـاق  عقـب  تركيـا  يف  املوجـودة 

أحـد التجـار السـورين، أو التـي تصـل 

مـن دول أخرى عـرب الباخـرة إىل مدينة 

عـرب  ذلـك  بعـد  نقلهـا  ويتـم  مرسـن، 

املعرب،  الرتكيـة )ترانزيـت( إىل  األرايض 

)منطقـة  الطابـون  منطقـة  إىل  ثـم 

األوزان(. وتحديـد  البضائـع  تفريـغ 

تفـّرغ  الشـاحنات  دخـول  وعقـب 

املناطـق  عـن  بعيـدة  مسـتودعات  يف 

السـكنية، حسـبام قال تاجـر الحديد يف 

إدلـب، عبـد املالـك أبـو املجد، الـذي أكد 

أنـه ال يوجـد رشكات مخصصـة بتجـارة 

الحديـد، أو احتـكار من أحد األشـخاص، 

التعاقـد مـع  وإمنـا ميكـن ألي شـخص 

رشكات حديـد تركيـة واالسـتراد، حتـى 

إن بعـض الفصائـل املقاتلـة يف املنطقـة 

يف  وتخزينـه  الحديـد  بـراء  تقـوم 

بيعـه. ثـم  املسـتودعات 

مـن  عـدٍد  مـع  تواصلـت  بلـدي  عنـب 

املصـادر يف الشـامل السـوري، وأكّـدت 

خـط  عـى  الكـربى  الفصائـل  دخـول 

اإلنتاجـي"  "القطـاع  ضمـن  التجـارة، 

عـى حـدة. منهـا  لـكّل  يتبـع  الـذي 

وأضافـت املصـادر أن الفصائـل تتحّكـم 

املناطـق  بعـض  إىل  التجـارة  بخطـوط 

التـي ال تسـيطر عليهـا، كمناطـق قـوات 

وتتقـاىض  الدميقراطيـة"،  "سـوريا 

ألـف  بـن  تـرتاوح  مبالـغ  ذلـك  عـى 

وألفـي دوالر عـى كّل شـاحنة، بحسـب 

. لتهـا حمو

وعـن كميـة الحديـد، قـال أبو املجـد إنه 

الكميـات  بسـبب  إحصاؤهـا  ميكـن  "ال 

نتيجـة  يوميًـا،  تدخـل  التـي  الكبـرة 

تشـهدها  التـي  الكبـرة  اإلعـامر  حركـة 

املحـررة". املناطـق 

الـذي  الهـوى،  بـاب  معـرب  يفصـح  وال 

تديـره حركة "أحرار الشـام اإلسـالمية"، 

التجـاري  النشـاط  حجـم  عـن  رسـميًا 

. ه عرب

بالدوالر.. التسعير 
األسعار يرفع  الدور  وانتظار   

طـن  إدلـب  مدينـة  يف  التجـار  يسـّعر 

مسـتورًدا،  كونـه  بالـدوالر  الحديـد 

العامليـة  بالبورصـة  سـعره  ويرتبـط 

ويتأثـر بهـا. ويبلـغ سـعر طـن الحديـد 

 7 متضمًنـا  دوالًرا،   450 نحـو  حاليًـا 

الهـوى  بـاب  ملعـرب  عمولـة  دوالرات 

للطـن الواحـد، إضافـة إىل أجـرة النقـل 

وتفريغهـا. الشـحنات  وتحميـل 

وقـد يرتفـع سـعر الطـن أكر مـن 450 

دوالًرا، نتيجـة وجـود ازدحـام يف بعض 

األحيـان عى املعـرب، األمر الـذي تضطر 

لعـدة  االنتظـار  إىل  الشـاحنات  فيـه 

الحديـد  انقطـاع  إىل  يـؤدي  مـا  أيـام، 

نتيجـة  سـعره  وارتفـاع  املنطقـة  يف 

رفعـه مـن قبل بعـض التجـار "مرييض 

التاجـر. بحسـب وصـف  النفـس"، 

النظام مناطق  مع  التجارة  انعدام 
ونشـط التهريـب يف اآلونـة األخرة بن 

مناطـق النظـام واملعارضـة، عـن طريق 

إال  الطرفـن،  مـع  متعاونـن  أشـخاص 

أن تجـارة الحديـد قليلـة إذا مـا قورنـت 

إىل  حاجتهـا  نتيجـة  البضائـع  ببقيـة 

لنقلهـا. كبـرة  شـاحنات 

وأكـد عبـد املالـك أبـو املجـد أنـه ال يوجد 

تهريـب بـن مناطـق املعارضـة والنظـام، 

نتيجـة وجـود حاجزيـن عـى الطريقـن 

الوحيدين بـن املنطقتـن، تابعن لفصائل 

جبهـة "فتـح الشـام" و"أحـرار الشـام" 

مجـال  يوجـد  فـال  األقـى"،  و"جنـد 

أبـًدا إال يف حـال دفـع أتـاوات  للتهريـب 

مرتفعـة للجانبـن، بحسـب "أبـو املجد".

التابعـة  حـامة  مدينـة  يف  حديـد  تاجـر 

عـن  الكشـف  )رفـض  النظـام  لسـيطرة 

اسـمه( أكّد لعنـب بلدي أن تهريـب الحديد 

الذي يدخـل من تركيـا إىل مناطـق النظام 

بسـبب  سـعره  غـالء  نتيجـة  مسـتحيل، 

الرائـب التـي تدفع إىل حواجـز الفصائل 

املقاتلة يف إدلب، إضافـة إىل دفع )أتاوات( 

لحواجـز النظـام املوجـود يف منطقة "أبو 

دايل" يف ريـف حـامة الشـاميل الرقـي، 

والخاضعة لسـيطرة عشـائر موالية للنظام 

السـوري برئاسـة الشـيخ أحمـد درويش، 

الشـعب. مجلس  عضـو 

وبالتـايل فـإن الحديـد الـذي يصـل إىل 

املناطـق الخاضعـة لسـيطرة النظـام من 

أوكرانيـا وروسـيا عـرب مرفـأ الالذقيـة، 

يكـون أرخص مـن اسـتراده مـن تركيا 

يف  املعارضـة  سـيطرة  إىل  وإدخالـه 

النظـام. إدلـب وتهريبـه إىل مناطـق 

ويزيـد سـعر الطـن يف مناطـق النظـام 

حاليًـا عن 550 دوالًرا، إال أن هذا السـعر 

يبقـى أقـّل مـن دفـع تكاليـف نقلـه من 

التجار. املعارضـة، بحسـب  مناطـق 

التاجـر يف حـامة أكـد أن التهريـب بـن 

النظـام واملعارضـة يقـوم عـى األشـياء 

البسـيطة، يف حـن أكـد عبـد املالـك أبو 

النظـام  مناطـق  مـع  التبـادل  أن  املجـد 

)األملنيـوم  الخـردة  مـواد  عـى  يقتـر 

والكـروم(. والفونـت  والنحـاس 

 300 إدلـب  يف  األملنيـوم  سـعر  ويبلـغ 

بلـغ  حـن  يف  الواحـد،  للكيلـو  لـرة 

1450 لرة وسـعر  سـعر كيلو النحـاس 

لـرة.  650 الفونـت 

ويبـدو أن الحـرب مل توقـف النشـاطات 

بـل  السـوري،  الشـامل  يف  التجاريـة 

مناطقـه،  يف  املؤثـرة  الجهـات  تأقلمـت 

الجديـدة،  السـوق  مـع رشوط  والتجـار 

مصالحهـا. يضمـن  مـا  عـى  للحفـاظ 

حديد إدلب من تركيا
والفصائل تدخل خط التجارة

بسبب حركة اإلعمار الواسعة التي شهدتها مناطق ريف إدلب في األشهر الماضية، نشطت تجارة مواد البناء بين 
مناطق المعارضة السورية وتركيا، عبر مدينة سرمدا التي باتت تعتبر البوابة االقتصادية للشمال السوري، بعدما 

برزت كواجهة استثمارية تجذب التجار في المنطقة، نتيجة موقعها االستراتيجي المهم بالقرب من الحدود، فهي 
ال تبعد سوى ستة كيلومترات عن تركيا.

مستودعات شركة الهدى على طريق سرمدا في ريف إدلب 19 تشرين الثاني 2016 )عنب بلدي(

18.300  21 15.650الذهب  18 الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب ً 525السكر )ك(  400البنزين  225 األرز )ك( 

  ليرة تركية  مبيع 156 شراء 160 يورو   مبيع 565 شراء 570 دوالر أمريكي  مبيع 535 شراء 538



عنب بلدي - السنة الخامسة - العدد 248 - األحد 20 تشرين الثاني/نوفمبر 102016 ملف خاص

عنب بلدي - خاص

املدرسـة هـي حجـر األسـاس يف حياة 

اإلنسـان، وهـي اللبنـة األوىل يف بنـاء 

اختـالف  عـى  الشـعوب،  ثقافـات 

املناطـق، وتكمـن أهميتهـا يف تطويـر 

وثقافيًـا  اجتامعيًـا  وتأهيلهـم  األفـراد 

ومعرفيًـا. 

األوسـط  الـرق  يف  املجتمعـات  وألن 

متعـددة اللغات والثقافـات والقوميات، 

كام هـو الحـال يف الجزيرة السـورية، 

اتجهـت األنظـار إىل مدارسـها لدورها 

وأسـاليب  القيـم  بـّث  يف  األسـايس 

االجتامعـي. التعايـش 

نقلـًة  املنطقـة  يف  املـدارس  وشـهدت 

نوعيـًة من منهـاج ذي مرجعيـٍة قومية 

متعـددة  مناهـج  إىل  واحـدة،  ولغـة 

العمريـة  املراحـل  مـن  تبـدأ  اللغـات 

بالجامعـات. وتنتهـي  الصغـرة، 

"فرحان علي" مدرسة تسمع فيها 
"صباح الخير" بثالث لغات

كلامت  وُشعبها  باحاتها  يف  تصدح 

وصيحات وهتافات عربية وكردية، ترتدد 

عى حناجر التالميذ، الذين يجتمعون يف 

مساحة ضيقة، تضم تشكيلة منوعة من 

أبناء الجزيرة السورية.

يف مدرسـة "فرحـان عـي" االبتدائية، 

بحـي الهالليـة يف مدينـة القامشـي، 

يجتمع التالميـذ صباًحا، ليلقـوا التحية 

عى بعضهم بالعربيـة "صباح الخر"، 

والكرديـة "به ياين بـاش"، والرسيانية 

صفرو".  "بريـخ 

األغلبيـة مـن تالميذ املدرسـة مـن قرى 

وأحيـاء مدينـة القامشـي، أقبلـوا عى 

وثقـايف،  اجتامعـي  بدافـع  املدرسـة 

مـدى  عـى  أهاليهـم  روابطـه  أسـس 

سـنوات عـدة.

أفـن عبـد الرحمـن، تلميـذ كـردي يف 

"فرحـان عـي"، تحـدث لعنـب بلـدي 

عـن األجـواء الدراسـية والتعليمية التي 

يعيشـها، مع عـدد مـن أقرانـه العرب، 

الذيـن اجتمعـوا يف ُشـعب وصفـوف 

متالصقـة، وسـاحات ميارسـون فيهـا 

األلعـاب الرياضية يف حصـص الفراغ. 

يقـول أفن "لـدي عـدد مـن األصدقاء 

العرب، نـأيت مًعا إىل املدرسـة صباًحا، 

ونلعـب مع بعضنـا البعـض، وال يوجد 

أي فـرق أو اختـالف بيننـا، فأنـا أتعلم 

العربيـة، إىل جانـب الكردية".

رغم أن املدارس املختلطة، التي تشـكلت 

مؤخـرًا يف مدينـة القامشـي، القت يف 

البدايـة صعوبـة يف تأقلـم التالميذ من 

مكونـات مختلفـة فيـام بينهـم، إال أن 

روابـط  بتشـكيل  كفيـاًل  كان  الوقـت 

حـاالت  يف  تخطـت  وألفـة،  صداقـة 

املكـون  أبنـاء  بـن  الروابـط  كثـرة 

الواحـد نفسـه. 

الـكادر التدريـي يف "فرحـان عي" 

يضـّم أسـاتذة ومدرّسـات عربًـا وكرًدا، 

أصـول  الكـردي  األسـتاذ  ويـدرّس 

لكافـة  والكرديـة  العربيـة  اللغتـن 

املدرسـة، بينـام  العمريـة يف  املراحـل 

العلـوم  دروس  العـريب  املعلـم  يقـدم 

وفـق  األجنبيـة،  واللغـة  والرياضيـات 

ما تشـر إليـه املدرّسـة الكرديـة منيفة 

نـواف حمـي.

تقـول اآلنسـة منيفة إن تالميذ املدرسـة 

"كـرسوا أشـكال التفرقـة والعنريـة 

فيـام بينهـم، فدامئًـا تجدهـم يلعبـون 

العربيـة  اللغتـن  ويتعلمـون  مًعـا، 

والكرديـة مـن الطرفـن، ولـكل طرف 

منهـاج خـاص بـه".

تـرتدد عى شـفاه التلميذ محمـد، وهو 

االبتـدايئ،  الثالـث  الصـف  عـريب يف 

اسـمه  كـردي  صديـق  "لـدي  عبـارة 

عبـودي"، مـردًدا أن لديه أصدقـاء كرًدا 

وعربًـا يف املدرسـة وخارجهـا، يلعـب 

منهم. ويتعلـم  معهـم، 

محمـد  ميارسـها  متنوعـة  ألعـاب 

مـع أصدقائـه العـرب خـالل أوقـات 

الفـراغ، ومـن أبرزها لعبـة الـ "15" 

الدارجـة يف املدرسـة، وهـي األكـر 

شـخصيته. يف  تأثـرًا 

تتألـف مدرسـة "فرحـان عـي" مـن 

الصـف  مـن  تتـدرج  صفيّـة،  ُشـعب 

األول االبتـدايئ حتـى السـادس، وتضم 

مناهجهـا املبـادئ األساسـية والخاصة 

لكل مكـون عرقـي، فالصفـوف الثالثة 

األوىل يـدرس فيهـا كل تلميـذ بلغتـه 

الصـف  بعـد  تدخـل  بينـام  األصليـة، 

الثالـث لغات املكونات األخـرى ليتعرف 

. عليها

"أدرّس اللغـة العربيـة للتالميـذ العرب 

والكـرد، فاملدرسـة الواحـدة جمعتهـم 

نسـهم يف جمعهـم  أن  واجبنـا  ومـن 

والصداقـة  الزمالـة  روابـط  وتقويـة 

فيـام بينهـم"، تقـول شـرين داوود، 

وهـي مدرّسـة كرديـة مجـازة باللغـة 

العربيـة، وتقـدم الخـربة التـي حصلت 

عليهـا خالل سـنن دراسـتها الجامعية 

املدرسـة.  لتالميذهـا يف 

وخـالل حديثنا مـع الـكادر التدريي، 

جيهـان  الكرديـة  املدرّسـة  توضـح 

فرحـان متـر "أدرّس الصف السـادس 

للمكونـن العـريب والكـردي… تعليـم 

األم  لغتهـم  يقتـر عـى  ال  التالميـذ 

فقـط، بل عـى خلـق تشـكيلة تعليمية 

مـن كافـة لغـات منطقـة الجزيـرة".

األساسـية  املهمـة  أن  تؤكـد  جيهـان 

تركـز  أن  يجـب  املختلطـة،  للمـدارس 

تبـادل  عمليـة  عـى  أسـايس  بشـكل 

اللغـات بن الطـالب، فالتلميـذ الكردي 

اللغـة  يجـب أن يعطـى كافـة قواعـد 

العربيـة إىل جانب لغتـه األم، والعكس 

عنـد التالميـذ العـرب.

فـرتة  أنشـأ خـالل  السـوري  النظـام 

سـيطرته السـابقة عى مناطـق ومدن 

مـدارس  عـدة  السـورية،  الجزيـرة 

كرسـت عـدة مفاهيـم كــ "القوميـة 

املـدارس  تسـهم  ومل  االشـرتاكية". 

التـي أسسـها سـابًقا يف الرتكيـز عى 

الفكـري  والتقـارب  التعايـش  أسـس 

املنطقـة،  مكونـات  بـن  واالجتامعـي 

مهملًة بذلـك قياًم وعـادات تأصلت يف 

الجزيـرة السـورية منـذ القـدم.

"صباح الخير" بثالث لغات

مدارس مختلطة تجمع أبناء الــــــعرب والكرد في الجزيرة
تنوعت العالقات بين مكونات الجزيرة السورية، على المستويات الثقافية 
واالجتماعية واالقتصادية، وترسخت تاريخًيا بشكل عفوي بحكم األرض 

الواحدة، التي ضمت كرًدا وعرًبا وسريان، فتداخلت فيما بينها، فارضة 
أنواًعا من التنظيم والتنسيق، في ظل تعدد لغات المنطقة.

القرى  في  مدّرًسا  رحلته  بدأ  كردي 
أبنائه إلى  تجربته  ونقل  العربية.. 

مراحلـه  بدايـات  يف  شـبابه  ذكريـات  يسـرتجع 

الثانويـة  شـهادة  نيلـه  بعـد  األوىل  التدريسـية 

منطقـة  يف  "وكيـل"  كــ  العمـل  ليبـدأ  العامـة، 

بـراغ  تـل  بـن  وكرديـة،  عربيـة  غالبيـة  ضّمـت 

واحتـوت  السـورية،  الجزيـرة  يف  حميـس  وتـل 

يف  والرسيـان،  والكـرد  العـرب  ضمـت  مـدارس 

جـو تعليمـي ملـّون مـن ثـالث لغـات.

"ال أنـى مـا قدمـه األهـايل العـرب يف املنطقـة 

الكـرد،  للمدرسـن  كبـر  وتقديـر  احـرتام  مـن 

املـدارس  يف  التدريـس  مبهمـة  أوكلـوا  الذيـن 

العربيـة سـابًقا"، يقـول املـدرس الكـردي نديـم 

ومسـرته  قصتـه  يـرسد  وهـو  عمـر،  خـر 

. لتعليميـة ا

يضيـف املـدّرس، يف حديث إىل عنـب بلدي، "يف 

األشـهر الثالثة األوىل مـن مزاولتـي التدريس، مل 

ميـر يـوم إال ونتلقـى دعـوة إىل مأدبة غـداء عند 

أهـايل الطـالب العرب".

التـي  السـورية،  الجزيـرة  منطقـة  ومتيّـزت 

مـن  العديـد  ضمـت 

العربيـة  العشـائر 

باالعتنـاء  والكرديـة، 

الذيـن  باملدّرسـن 

يف  بالتدريس  يوكلـون 

التي  والبلـدات  القـرى 

. نهـا يقطنو

العـادات  هـذه 

كانـت  والتقاليـد 

تنبـع مـن منطلـق االحـرتام 

والتقديـر لهـذه الشـخصيات عى اختـالف العرق 

التـي تنتمـي إليـه، سـواء مـن كـرد أو عـرب أو 

. ن يـا رس

وال يقتـر االحـرتام والتقديـر عـى أبنـاء هـذه 

املنطقـة، فهنـاك العديد من األسـاتذة واملدرسـن 

تلقـوا  ودمشـق،  وحـامة  حمـص  مـن  املكلفـن 

نفـس املعاملـة واالهتـامم، بحسـب عمـر.

تـراث  صناعـة  يف  األسـاس  األم  اللغـة  وتعتـرب 

وقيـم املكونـات واملجتمعـات واألمـم يف املناطـق 

بالهويـة  الوثيـق  الرتباطهـا  نظـًرا  السـورية، 

هل تؤيد المدارس المختلطة بين العرب 
والكرد في الجزيرة؟

تضـم منطقـة الجزيـرة السـورية نحـو 450 قريًة 

كرديـة وعربيـة، وعـدًدا مـن القـرى الرسيانيـة، 

وأخـرى مختلطة، ما شـّكل حالة مميزة مـن التنّوع 

الثقـايف واالجتامعـي، تداخلت فيها لغـات مختلفة، 

مشـكلة جـرسًا للتواصـل بـن سـكان املدينـة، أو 

البلـدة، أو القريـة الواحدة.

الجزيـرة السـورية بـدت مثااًل مهـاًم عى أثـر هذا 

التنـوع، من خـالل جـّو مـن التعايش العـام الذي 

خلـق داخـل القـرى والبلـدات واملـدن، انطالقًا من 

الوجود املشـرتك عـى األرض، للتبـادل اللغوي بن 

أبنـاء جميـع املكونات.

انعكـس يف  املجتمعـي  والرتابـط  التعايـش  هـذا 

العمليـة التعليميـة باملنطقـة، وخاصة يف سـنوات 

مناهـج  إدخـال  خـالل  مـن  السـورية،  الثـورة 

جديـدة ضمت كتبًـا ودروًسـا اختلفت عـن املناهج 

واألسـاليب التعليميـة التـي سـادت خالل سـيطرة 

النظـام السـوري.

فالنظـام السـوري منـع خالل سـنوات سـيطرته ما 

قبـل الحراك الثوري يف سـوريا، املكـون الكردي من 

اسـتخدام لغته يف التعليم، ومل يولهـا اهتامًما ضمن 

املناهج الدراسـية، إال أّن الكرد اسـتمرّوا يف التمسـك 

بلغتهـم، وعلّموهـا لجرانهم من املكّونـات األخرى.

الكـوادر  مـن  عـدد  مـع  بلـدي  لعنـب  لقـاء  يف 

التدريسـية وأهايل الطالب العـرب والكرد والرسيان 

يف مناطق الحسـكة والقامشـي، السـتطالع آرائهم 

حـول املـدارس املشـرتكة واملختلطـة التـي جمعت 

هـذه املكونـات مًعـا يف املنطقـة، وعـن أهميتهـا، 

ونوعية املناهـج املتبعة يف التدريـس، يقول مدرّس 

اللغـة العربية هيثم إسـامعيل "أؤيد هـذا النوع من 

التدريـس الـذي يتـم تطبيقـه يف مـدارس منطقة 

الجزيـرة السـورية، يف ظـل جـو مـن التآخي بن 

العـرب والرسيـان والكرد".

إال أن إسـامعيل يشـر إىل أنه "يجب أن يكون هناك 

تنسـيق أكرب بـن املكونات وخاصة بن املسـؤولن 

عنهـا، من خـالل التنسـيق بـن املناهج وانتسـاب 

التالميـذ إىل املـدارس، فهم يعيشـون اآلن حالة من 

االسـتقرار، ونّود أن يتحقـق ويزداد هذا االسـتقرار 

من خـالل التعاون املشـرتك بـن املسـؤولن، لي 
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السـورية  الجزيـرة  منطقـة  يف  التعليميـة  العمليـة 

واجهـت صعوبـات متباينة خالل السـنوات السـابقة، 

سـواء من نقـص الكـوادر التعليميـة، أو عملية تعديل 

املناهـج الدراسـية التي أعلن عـن اعتامدهـا يف العام 

2015 و2016. الـدرايس 

اقتـر نظـام العمل يف املدارس سـابًقا عـى مناهج 

تدريسـية فرضهـا النظام السـوري يف كافـة املراحل 

الدراسـية، ومع بداية الثورة السـورية وسيطرة اإلدارة 

الذاتيـة عـى املنطقة، أدخلـت اللغـة الكرديـة واللغة 

الرسيانيـة عـى املـدارس ليتـم العمل بهـا إىل جانب 

اللغـة العربيـة يف مـدارس واحدة.

املـدارس املشـرتكة اقتـرت عـى املناطق التـي تتبع 

القليلـة  األشـهر  خـالل  وتوسـعت  الذاتيـة،  اإلدارة 

املاضيـة، لتصـل إىل 1360 مدرسـة، يـوزع عليهـا 

12 ألـف معلّـم باختـالف انتامءاتهـم، بحسـب هيئة 

. بية لرت ا

نائـب الرئاسـة املشـرتكة بهيئـة الرتبيـة والتعليم يف 

مقاطعـة الجزيـرة، مالـك حنـا، تحـدث لعنـب بلدي، 

عـن آلية هـذه املـدارس، وكيفيـة توزيع الطـالب فيها 

وترتيبهـم يف ُشـعب صفيـة. يقـول حنـا "املـدارس 

املشـرتكة يف منطقـة الجزيـرة السـورية، ال تقتـر 

عـى مكـون دون آخـر، بـل عـى طبيعـة األحيـاء 

املقـررة وجـود املدرسـة فيها".

التنـوع الثقايف جمـع هـذه املكونات واسـتلزم إيجاد 

آليـة مـن أجل ترسـيخ هـذه التعايـش، ويوضـح حنا 

"أغلب األحيـاء املنترة يف منطقة الجزيرة السـورية، 

تتـوزع فيهـا ثالثـة مكونـات أو أكـر، كتل بسـمية، 

وقربح".

مناهج تعليمية أدخلتها "اإلدارة الذاتية"
الذاتيـة"  "اإلدارة  طرحـت  األخرتـن  السـنتن  يف 

برامـج جديـدة للتعليـم، تتضمـن التدريـس باللغتن 

الكرديـة والرسيانيـة، كلغات جديدة مل يكن مسـموًحا 

بهـا سـابًقا، إىل جانـب العربية.

نائـب هيئـة الرتبية والتعليـم يف الجزيرة السـورية 

رشح طبيعـة املنهـاج املعتمد يف املدارس املشـرتكة، 

ويقـول حنـا "املنهـاج باللغتـن العربيـة والكردية 

الصـف  األول حتـى  الصـف  للطـالب مـن  يـدرّس 

السـادس، أمـا فيام يخص منهـاج اللغـة الرسيانية، 

والثـاين  األول  الصـف  منهـاج  يف  طرحـه  فتـم 

فقط". االبتـدايئ 

ويشـر إىل أن "التلميـذ يف املدارس املشـرتكة يتاح له 

حريـة االختيـار بن اللغة األساسـية التي يـدرس بها، 

إضافـة إىل لغة ثانيـة يختارها".

مناطق ومـدن الجزيرة السـورية ضمـت خليطًا كبرًا 

مـن املكونـات العربيـة والكرديـة والرسيانيـة، فقلام 

تجـد منطقة مقتـرة عى مكـون واحـد دون اآلخر، 

إال بعـض املناطـق يف أقى الشـامل الرقـي منها.

هـذه العملية التـي اتبعتهـا هيئة التعليم املشـرتك يف 

منطقـة الجزيرة السـورية تهـدف إىل "دفـع الطالب 

الخامـس االبتـدايئ،  مـن الصـف األول إىل الصـف 

لتعلـم اللغات الثـالث األساسـية يف منطقـة الجزيرة 

السورية".

ويضيـف حنـا أن الهيئـة تعمل منـذ قرابة عـام كامل 

داخـل الجزيـرة السـورية عـى تجهيز منهـاج وكتب 

جديـدة للطـالب والتالميـذ، مشـرًا إىل أن "املنهـاج 

يُجمـع مـن أكـر مـن مصـدر، بحيـث تراعـى ثقافة 

األمـة الدميقراطيـة وليسـت ثقافـة معينـة مفروضة 

عـى املكونـات بأكملها".

ضـّم املنهـاج املتبـع يف املـدارس املشـرتكة يف بلدات 

الجزيـرة، املبادئ األساسـية والخصوصية لكل مكون، 

لكنـه القـى رفًضا من بعـض األهـايل يف املنطقة، عدا 

عـن االزدحـام بـن الطـالب يف املـدارس، مـا دفعهم 

للتوجه إىل املـدارس الخاصة يف املنطقـة، والتي تتبع 

مناهـج تعليميـة تابعة للنظـام السـوري، وتدرس يف 

بعـض املـدارس التابعة له، خاصـًة وأن هـذه املدارس 

توفّـر اسـتقرارًا مـن ناحية الشـهادات املعـرتف بها، 

أكـر من املناهـج املفروضـة حديثًا.

لكـّن آخريـن يـرون أن هـذه املـدارس املختلطـة هي 

الوسـيلة الوحيـدة واألنجـع، لتـاليف العجـز وتّرر 

التعايـش  لبنـاء  نـّر  وطريـق  التعليمـي،  القطـاع 

السـلمي بـن مكونـات الجزيـرة السـورية.

"صباح الخير" بثالث لغات

مدارس مختلطة تجمع أبناء الــــــعرب والكرد في الجزيرة

املالزمـة للشـخص الـذي ينطق بهـا، سـواء كرديًا أو 

عربيًـا أو رسيانيًـا، بحسـب مـا عـرب عنه عمـر، وهو 

يقلـب صفحـات إحـدى الكتب التـي يدّرسـها لطالبه 

العـرب والكـرد مـن بينهـم أوالده، مضيًفـا "دّرسـت 

اللغـة العربيـة، وتخصصت يف تدريـي يف املرحلة 

االبتدائيـة حتـى املرحلـة اإلعداديـة والثانويـة باللغة 

العربيـة".

منطقـة  يف  املكونـات  بـن  تنشـأ  ال  األخـوة  روح 

الجزيـرة السـورية مـن عـرب وكـرد وأرمن وآشـور، 

يتابـع  بينهـم،  فيـام  اللغـات  وتداخـل  بتعلـم  إال 

الطـالب  الزمالـة بـن  الكـردي، فــ "روح  املـدّرس 

ومـن  املنطقـة،  لغـات  كافـة  بتعلـم  وتنمـو،  تـزداد 

خـالل املـدارس التـي تجمعهـم، األمـر الـذي يؤّمـن 

جميـع املسـتلزمات الرتبويـة والتعليميـة التـي تطّور 

وروابـط  أسـس  عـى  والثقافـة  التعليـم  مسـتوى 

قويـة".

اتبـع النظـام السـوري محـاوالت فصـل كبـرة بن 

العـرب والكـرد من كافـة النواحـي الثقافيـة وخاصة 

التعليميـة يف منطقـة الجزيـرة السـورية، مـن خالل 

املناطـق  ألسـامء  التاريخـي  والتحريـف  املناهـج 

واملـدن السـورية، مكرًسـا بذلـك مفاهيم بعثيـة تنبع 

أذهـان األطفـال  مـن سياسـة حـاول ترسـيخها يف 

والطـالب يف بدايـات مراحلهـم العمريـة.

لكـن خـالل األعـوام الخمسـة املاضيـة، تحّول رسـم 

ومناهـج  مـدارس  مـن  الكاملـة  التعليميـة  املسـرة 

منطقـة  أبنـاء  يـد  إىل  للغـات  وانتقـاء  وكتـب 

طـالب  ضمـت  مشـرتكة  مـدارس  لتنشـأ  الجزيـرة، 

املكونـات. كافـة 

ظـروف السياسـة والحـرب والتـي تركـت عـدة آثار 

تكويـن  أجـل  مـن  السـعي  رضورة  تلـزم  جانبيـة، 

إليـه  االسـتناد  ميكـن  وأسـاس  جيـدة،  هيكليـة 

والعيـش  السـورية  الجزيـرة  حضـارة  تعميـق  يف 

املشـرتك وروح الزمالـة واألخـوة مبختلـف مكوناتها 

املجتمعيـة، عـى غـرار الحضـارات واألمـم األخرى.

إن  بالقـول  عمـر  نديـم  األسـتاذ  يؤكّـده  مـا  وهـو 

التـي  االجتامعيـة  والروابـط  التعايـش  "أسـس 

تكونـت بـن مجتمعـات الجزيـرة، ال بـد مـن روابط 

تجمعهـا وتحافـظ عـى اسـتمرارها، من خـالل خلق 

صـالت بـن أطفال هـذه املكونـات، فبـذور التعايش 

ال بـد أن تـزرع بينهـم، لتنمـو وتكرب مـع تطورهم".

ينعكـس التعايش يف املـدارس واملناهـج كخلية أوىل 

ضمن مدارسـنا".

أمـا ثابت داوود، أحد سـكان مدينة القامشـي، فيلفت 

اللغـة  التدريسـية يف  إىل مشـكلة غيـاب الخـربات 

الكرديـة، ويـرى أنـه "منـذ زمـٍن بعيـد نـّود أن يتم 

تدريس اللغـة الكردية يف مدارس الجزيرة السـورية، 

عـى  القامئـن  أن  هـي  األساسـية  املشـكلة  لكـن 

التدريس ليسـوا مؤهلـن إلعطاء الـدروس للطالب".

أهميـة إدخـال اللغـة الكرديـة إىل املناهج الدراسـية 

يف سـنوات الثورة السـورية التي يراها ثابـت داوود، 

ال بـد أن تدعمهـا طريقـة دمـج كافـة الطـالب مـع 

بعضهـم مـن عـرب وكـرد ورسيـان، إال أن "الهيئـة 

الرتبويـة تضـع التالميـذ الكرد يف صفـوف منفصلة 

عن العـرب يف الوقت الـذي يجب عليهـم أن يندمجوا 

مـع بعضهـم البعـض"، مضيًفـا "يجـب أن يكـون 

املنهـاج موحًدا مبا يتـامىش مع أفكار العـرب والكرد 

عـى حٍد سـواء".

توحيـد املناهج الدراسـية التي طالب بـه ثابت داوود، 

دعـا إليـه أيًضا عبـد الغفور إسـامعيل، والـٌد لتالميذ 

يف مدينـة القامشـي، والـذي يوضـح أن "املتـرر 

األسـايس يف عمليـة تغيـر املناهـج الدراسـية يف 

مـدارس املنطقـة، هـو الطالـب بشـكل أسـايس من 

املكونات". جميـع 

إسـامعيل يضيـف أنـه ال بـد مـن "عمليـة توحيـد 

املناهـج الدراسـية يف مـدارس الجزيـرة السـورية، 

ألن هـذه العمليـة يف اختـالف املناهـج تـؤدي إىل 

التـام يف العمليـة الرتبويـة، ويف حـال  االختـالف 

صعوبـة توحيـد املناهج، مـن الـروري اللجوء إىل 

تشـكيل توافـق بـن املنهاجـن، وإعطاء حريـة تامة 

للطالـب لالختيـار بينهـا".

رضـوان عثـامن مـن مدينـة القامشـي، يجـد أنـه 

"خالل السـنة األوىل مـن فرض املنهـاج الكردي عى 

املـدارس، الحظنـا إقبااًل كبـرًا من قبـل التالميذ عليه، 

إال أنـه يف السـنة الثانيـة الحظنـا أمـرًا عكسـيًا مـن 

خـالل ركـود يف اإلقبـال وتراجع يف عـدد امللتحقن 

باملدارس".

باملناهـج  النظـر  إعـادة  أنـه "يجـب  أكـد  عثـامن 

املتبعـة، ورسـم اسـرتاتيجية لتعلـم كافـة اللغـات 

املنتـرة يف منطقـة الجزيـرة، األمـر الـذي يؤدي 

التعليميـة". العمليـة  إنعـاش  إىل 

تالميذ في مدرسة "فرحان علي" بحي الهاللية في القامشلي - 17 تشرين الثاني 2016 )عنب بلدي(

تالميذ في مدرسة "فرحان علي" بحي الهاللية في القامشلي - 17 تشرين الثاني 2016 )عنب بلدي(

1360 مدرسة مختلطة في الجزيرة 
ومنهاج جديد يدخلها

التلميذ في المدارس المشتركة 
يتاح له حرية االختيار بين اللغة 

األساسية التي يدرس بها، 
إضافة إلى لغة ثانية يختارها
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منطقـة الجزيرة، تعـد املوطن األسـايس لزراعة القمح 

والشـعر يف سـوريا، والسـلة الغذائية للبلد، وتسـعى 

كل كبـر، وقفز مبعـدالت التضخـم إىل نحو 500%.

عنب بلدي - خاص  

مل تكـن ليلـة الخامـس عـر مـن متوز 

وشـعبها  تركيـا  عـى  اعتياديـة  الفائـت 

فيهـا،  سـوري  الجـئ  ماليـن  وثالثـة 

العسـكري  االنقـالب  محاولـة  فقوبلـت 

بـرد فعـل غـر مسـبوق عـى املسـتوى 

مسـاعي  وأفشـلت  أجهضـت  الشـعبي، 

وكان  الدسـتورية،  الرعيـة  مـن  النيـل 

للمصوَريـن السـوريَّن محمـد البانيايس 

يف  املشـاركة  نصيـب  خويلـد  وعـالء 

بعدسـتيهام. األحـداث  توثيـق 

اسـطنبول،  سـاحات  يف  اعتصامـات 

ثالثـة  اسـتمرت  الرتكيـة،  املـدن  كـربى 

أسـابيع، وهتافـات تشـاركية بـن ألـوف 

ومشـاعر  العـرب،  وضيوفهـم  األتـراك 

لرتكيـا  واالنتـامء  بالوطنيـة  فاضـت 

وليـس للعسـكر، كل ذلـك بدا مـن خالل 

آالف الصـور والتسـجيالت املصـورة عرب 

ووضـع  االجتامعـي،  التواصـل  مواقـع 

 50 أفضـل  ضمـن  اسـميهام  الشـابان 

مصـوًرا نقلوا بعدسـاتهم قصـة االنقالب 

الفاشـل.

بانيـاس  مدينـة  مـن  البانيـايس  محمـد 

خويلـد  وعـالء  طرطـوس،  محافظـة  يف 

مـن حـي الصليبـة يف مدينـة الالذقيـة، 

تحدثـت إليهـام عنـب بلـدي لتقـف عـى 

متـوز،   15 أحـداث  توثيقهـام  مجريـات 

مؤخـًرا. وتكرميهـام 

ليلة مرعبة دون نوم 
يف السـاعة الثامنـة مـن مسـاء 14 متـوز 

تغـر كل يشء، بـدأت األنبـاء تتـواىل عن 

اعتياديـة يف سـامء  حركـة طـران غـر 

العاصمـة الرتكيـة أنقـرة، وسـادت أجـواء 

التوتـر يف اسـطنبول، إىل أن تكشـف كل 

محاولـة  إنهـا  سـاعة،  غضـون  يف  يشء 

عسـكري. انقـالب 

بـدأت قطعـات الجيش "االنقـاليب" تدخل 

املدينـة الكبـرة، يف محاولة لفـرض حظر 

تجـوال يسـهل عمليـة االنقـالب، وهنا كان 

عـالء خويلـد حامـاًل كامرته التـي ال يكاد 

يفارقهـا يقـف يف محطـة "جيفيـز ليبـا" 

الجيـش  عنـارص  أوقفـه  املدينـة،  وسـط 

وأنزلـوه قـرًسا مـن املحطـة مـع مـن كان 

فيهـا، وأخـربوا النـاس أنهم سـيطروا عى 

البـالد ومنعـوا التجـول، ليبـدأ بالتصويـر 

اللحظة. تلـك  يف 

أصيب السـوريون بالخـوف والهلع نتيجة 

يـؤدي  قـد  والـذي  املفاجـئ،  االنقـالب 

إىل طردهـم مـن البـالد لـو نجـح، أو إىل 

اضطرابـات تجعـل هـذا البلـد جحياًم كام 

هـو الحـال يف سـوريا، لكـن عـالء تعّود 

عـى العمل يف ظـروف الحـرب واملخاطر 

لصالـح  سـابًقا  عمـل  كونـه  األمنيـة، 

وكالـة "رويـرتز" مـدة ثالث سـنوات يف 

املناطـق املحـررة، ولعـدة وكاالت وقنوات 

التصويـر  باختصـاص  تلفزيونيـة، 

والسـيناميئ. الفوتوغـرايف 

"كنـت بعيًدا عـن منزيل، وبصعوبـة بالغة 

وصلـت إىل البيـت لرنقـب أيـن سـتذهب 

الطـران  منـزيل  مـن  وصـّورت  األمـور، 

الحـريب عندمـا انقض عى مطـار أتاتورك 

أردوغـان  طيـب  رجـب  الرئيـس  بوجـود 

"صباًحـا  وأضـاف  عـالء،  قـال  داخلـه" 

التجمـع  وصـورت  املطـار  إىل  ذهبـت 

مظاهـرات  وثقـت  ثـم  فيـه،  الشـعبي 

واعتصامـات حـي الفاتـح يف ذات اليـوم، 

معظـم  يف  املعتصمـن  مـع  وبقيـت 

سـاحات اسـطنبول مـدة أسـبوع كامل تال 

االنقـالب".

الصحفـي  كان  أيًضـا،  الليلـة  تلـك  يف 

واملصـور محمـد البانيـايس عـى طاولـة 

مطاعـم  أحـد  يف  أصدقائـه  مـع  عشـاء 

اسـطنبول، عـاد إىل املنزل مرسًعـا وجلس 

يف منـزل صديقـه يتابـع األخبـار بتمعـن 

الوضـع، وبعدمـا طالـب  ملعرفـة حقيقـة 

إىل  بالنـزول  الـرتيك  الشـعب  أردوغـان 

الشـوارع، كان خيار البانيـايس ورفاقه هو 

"الوقـوف مع الشـعب الرتيك الـذي وقف 

إىل جانـب السـورين شـعبًا وقيـادة".

نـزل الشـاب املنحـدر مـن مدينـة بانياس، 

والتـي شـهدت أوىل املظاهرات ضـد نظام 

األسـد، مع أصدقائه إىل شـوارع اسطنبول، 

واتفقـوا عـى الحديـث والهتـاف باللغـة 

فعـل  ردود  مـن  خوفًـا  حـًرا،  الرتكيـة 

محتملـة قـد تكـون سـلبية "هتفنـا معهم 

)يا الله.. بسـم اللـه.. الله أكرب(، فكشـفونا 

مـن لهجتنـا وعرفـوا أننـا عـرب.. أخذونـا 

باألحضـان وشـكرونا عى وجودنـا معهم 

السـاحات". يف 

شـاهده  مـا  بكامرتـه  البانيـايس  وثـق 

رافـض  كبـر  شـعبي  تفاعـل  مـن 

يف  مبـارًشا  بثًـا  وأجـرى  لالنقـالب، 

اليـوم األول للمظاهـرات لثـالث محطات 

عربيـة عرب "فيـس بوك اليـف"، وصّور 

لصالـح وكالتن عربيـة وأجنبيـة، وبقي 

السـاحات مشـاركًا يف االعتصامـات  يف 

آب،   7 يف  كايب"  "ينـي  مليونيـة  حتـى 

وكبـار  أردوغـان  الرئيـس  بحضـور 

مسـؤويل الحكومـة، والتـي أعلنت فشـل 

االنقـالب كليًـا ونهايـة االعتصامـات يف 

الشـوارع.

تكريم على "رد الجميل" 
فشـل االنقالب، وتنفس األتـراك وضيوفهم 

عـالء  واحتفـظ  الصعـداء،  السـوريون 

ومحمـد مبخزونهـم الوفـر مـن الصـور، 

لبلديـة  ملصـق  أمـام  صدفـة  ليقفـا 

"كوتشـوك تشـكمجه" قبـل ثالثة أشـهر، 

الذيـن  للمصوريـن  مسـابقة  عـن  يعلـن 

االنقـالب  وأحـداث  االعتصامـات  غطـوا 

الفاشـل، فأرسـل كل منهـام أربـع صـور 

املسـابقة. يف  للمشـاركة 

إحدى أبـرز الصـور التي التقطتها عدسـة 

خويلـد هـي ألب وابنـه يف مسـجد الفاتح 

يجلسـان  اسـطنبول،  وسـط  التاريخـي 

ويضعـان عى كتفيهـام علـم بالدهام، يف 

مشـهد يحمـل الكثـر مـن املعـاين، كـام 

يف صـورة البانيـايس، والتي تظهر شـابًا 

إحـدى  يف  الـرتيك  العلـم  يحمـل  تركيًـا 

سـاحات التظاهـر، ويحمـل طفلتـه عـى 

كتفيـه رافعـة علـم بالدهـا أيًضا.

ضمـن  ومحمـد  عـالء  صورتـا  اختـرت 

أفضل 57 صـورة وثقت أحـداث 15 متوز، 

وحـازا عـى مراتـب متقدمة، يف املسـابقة 

التـي شـارك فيهـا 600 مصور بــ 2000 

معـرض  يف  الصـور  ووضعـت  صـورة، 

لبلديـة  التابـع  كـوي"  "صفـا  مبركـز 

تريـن   13 يف  تشـكمجه"،  "كوتشـوك 

الثـاين الجـاري، كـام وضعـت صورتاهام 

لالنقـالب،  تاريخـي  توثيـق  ألبـوم  يف 

احتـوى عى أسـامء الضحايا واألشـخاص 

الذيـن ضحـوا بأنفسـهم إلفشـاله.

وحصـل أصحـاب املراتـب السـبعة األوىل 

حـاز  بينـام  كبـرة،  ماليـة  مبالـغ  عـى 

يف  صورهـام  جـاءت  اللـذان  الشـابان 

املرتبتـن الثانية عـرة والثالثة عرة عى 

تكريـم وشـكر من فعاليـات رسـمية بينها 

اسـطنبول  مقـام  وقائـم  البلديـة  رئيـس 

وشـخصيات تركيـة رفيعـة، ومبلـغ مـايل 

بسـيط.

وعقـب خويلـد عى فـوز صورتـه بالقول 

"سـعدت بالفـوز والتكريـم، مـن الجميل 

أن يذكـر اسـم مصـور سـوري ضمن هذه 

الفـرتة التاريخيـة املهمـة يف تركيـا، وأن 

أتـراك  مصوريـن  ضمـن  اسـمي  يوضـع 

وثقـوا املرحلـة"، مضيًفـا "الـيء الـذي 

جميـل  رد  هـو  بطوليًـا،  ليـس  فعلنـاه 

خـالل  وسـاعدنا  معنـا  وقـف  لشـعب 

ثورتنـا، وفتـح لنـا أبـواب بـالده"، وهـو 

ما أكـد عليه البانيـايس أيًضا، مشـرًا إىل 

أنها رسـالة للشـعب الـرتيك "نحن لسـنا 

الجئـن يف هـذه البـالد فقـط، بـل نحـن 

معكـم ومـع إرادتكـم للوقـوف يف وجـه 

الظلـم".

بـدت  غّصـة  السـورين  الشـابن  لـدى 

عنـب  إىل  حديثهـام  خـالل  واضحـة 

بلـدي رغـم تكرميهـام، عـرّب عنهـا محمد 

نسـتطيع  "عسـانا  بالقـول  البانيـايس 

تكريـم مصورينـا يف سـوريا كـام فعـل 

أشـقاؤنا األتـراك، وتوثيـق الثـورة ضـد 

ضحـى  التـي  الصـور  بـآالف  النظـام 

أجـل  مـن  بحياتهـم  أصدقائنـا  بعـض 

عليهـا". الحصـول 

"رددنا جميل األتراك ونأمل بتكريم مصوري سوريا"

ين وثقا أحداث  تركيا تكرم مصوَرين سوريَّ
االنقالب الفاشل

 محمد البانياسي وعالء خويلد كّرما ضمن مسابقة للمصورين في مدينة اسطنبول )فيس بوك(

صورة محمد 
البانياسي ضمن 

أفضل 57 صورة 
وثقت أحداث 

االنقالب الفاشل 
في اسطنبول 

)فيس بوك(

صورة عالء 
خويلد ضمن 
أفضل 57 صورة 
وثقت أحداث 
االنقالب الفاشل 
في مدينة 
اسطنبول
)فيس بوك(
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عنب بلدي - الغوطة الشرقية  

ويف هـذا الصـدد طـرح مكتـب املرأة 

دومـا،  ملدينـة  املحـي  املجلـس  يف 

فكـرة زيـادة متثيـل الكادر النسـايئ 

يف املجلـس، مـن خـالل نقـاش بـدأ 

الجـاري،  الثـاين  تريـن  منتصـف 

املقبلـة. األيـام  يف  يسـتمر  أن  عـى 

وجـرى النقـاش داخـل مقـر املجلس 

بحضـور  دومـا،  مدينـة  يف  املحـي 

نسـاء املجتمـع املـدين، وأعضـاء مـن 

نائـب  إىل  إضافـة  املحـي،  املجلـس 

املهنـدس  املؤقتـة،  الحكومـة  رئيـس 

أكـرم طعمـة، "لتعزيـز دور املرأة يف 

وجودهـا  ورضورة  املحـي،  املجلـس 

يف قطاعـات العمـل املختلفـة داخـل 

الغوطـة".

الحـارضات  طرحتهـا  عـدة  نقـاٌط 

الـاليت وصـل عددهـن إىل 25 امرأة، 

مكتـب  مديـرة  ريحـان،  بيـان  وفـق 

ضمنهـا  مـن  املجلـس،  يف  املـرأة 

للمجلـس  الداخـي  النظـام  تعديـل 

للنسـاء  مقاعـد  وتخصيـص  املحـي، 

فيـه، إضافـة إىل نقـاش طعمـة حول 

دائـرة  مـن  املـرأة  خـروج  رضورة 

القـرار،  اتخـاذ  دائـرة  إىل  التنفيـذ 

وجـه  يف  تقـف  التـي  واملعوقـات 

النسـاء. 

اللـوايت  النسـاء  بعـض  وتحدثـت 

الرتبيـة  مديريـة  يف  يعملـن 

واملنظـامت، عـن تجاربهـن الخاصـة 

عـى  ناجـح  كنمـوذج  العمـل،  يف 

رّحـب  حـن  يف  صعيـد،  مـن  أكـر 

طعمـة بالطـرح وأكد دعمـه والتعاون 

متثيـل  يقتـر  كيـال  لتحقيقـه،  

أعضـاء املجلـس املحي عـى الذكور.

"نسـاء  مركـز  مديـرة  خيتـي  هـدى 

النقـاش  وصفـت  الغوطـة"، 

باعتبـاره طـرح قضيـة  بـ"الفّعـال" 

رضوريـة لدعم دور املـرأة يف املراحل 

املقبلـة، وقالـت لعنـب بلـدي، "وعدنا 

إليـه  سـيؤول  مـا  وننتظـر  خـرًا 

الوضـع". 

زيــادة  فكــرة  ريحــان  وتــرح 

ــرة إىل أن  ــس، مش ــل يف املجل التمثي

املرشــحات يجــب أن يخضعــن ملعاير 

ــحة  ــدى املرش ــون ل ــة، "كأن يك معين

شــهادة، أو اختصــاص جامعــي أو 

تكــون مبرحلــة عمريــة محــددة أو أن 

ــا"، مؤكــدّة  ــك اختصاًصــا وظيفيً متل

ــا بخصــوص  "كــام هــو الحــال حاليً

الفئــة الناخبــة، فــإن فئــة املهندســن 

ــخص  ــن ش ــر م ــا أك ــح عنه سيرتش

ــك  ــم، وكذل ــن زمالئه ــون م ويُنتخب

ــن". ــاء واملعلم األطب

املهنـدس  إىل  تحدثـت  بلـدي  عنـب 

خليـل عيبـور، رئيـس املجلـس املحي 

يف مدينـة دومـا، وقـال إن املوضـوع 

مردفًـا  اآلن،  حتـى  بأمـره  يُبـت  مل 

"قدمنـا وعـوًدا للفعاليـات النسـائية، 

عـى أن تكـون الفكرة ضمـن أولويات 

طروحـات املجلـس، والتـي سـتُناقش 

خـالل تعديـل النظـام الداخـي، مـن 

لهـذا  مؤخـرًا  شـّكلت  لجنـة  خـالل 

األمـر".

عيبـور وصـف النقـاش بــ "البّناء"، 

الرتشـح  مـن  مُتنـع  "مل  أنـه  وأكـد 

لتكـون عضـًوا يف املجلـس نهائيًـا"، 

موضًحـا أن الـدورة املاضيـة شـهدت 

ترشـيح اثنتـن مـن النسـاء عـن فئة 

التعليـم، "ولكنهـام مل تحصـال عـى 

ضمـن  لتكونـا  الكافيـة  األصـوات 

املجلـس".  أعضـاء 

عـى  للنسـاء  الرتشـيح  يقتـر  ال 

فئـة معينـة، وفـق عيبـور، "فاملقاعد 

ويحـق  الرجـال  عـى  حكـرًا  ليسـت 

رئيـس  ودعـا  ترتشـح"،  أن  للمـرأة 

مجلـس دومـا املحي، النسـاء إىل "أن 

يُنظّمـن نشـاطات وفعاليـات تعريفية 

املرشـحون  يفعـل  كـام  بأنفسـهن، 

الرجـال".  

يف  العامــالت  النســاء  وتــرى 

الغوطــة، رغــم قلــة عددهــن، أن 

ــام  ــا أم ــٍد م ــوح إىل ح ــال مفت املج

بينــام  لتشــعر بوجودهــا،  املــرأة 

تعتقــد أخريــات أن دور املــرأة تطــور، 

فاملــرأة اليــوم تتحــدث وتطالــب 

ــى  ــاكلها ع ــرض مش ــا وتع بحقوقه

أصحــاب الخــربة، وتحــاول االنخــراط 

اإلداري. العمــل  يف 

عفاف جقمور - إدلب   

داخـل بيـت صغـر مـن ثـالث غـرف، يتجمـع يوميًا 

عـرات التالميـذ والطالب، بعـد أن غدا البيـت معهًدا 

للتعليـم ومحـو األميـة تحـت اسـم "معهـد الكندي"، 

فتحولـت غرفه إىل صفـوف، تديرها أختـان من مدينة 

معـرة النعـامن يف ريـف إدلب.

تـدرس املعلـامت يف املعهد ثـالث لغات رئيسـية، هي 

اإلنكليزيـة، والفرنسـية، والرتكيـة، إضافـة إىل برامج 

ملحـو األمية، يدرنهـا بطرقهـّن الخاصة.

عـادت األختان عـال ورجاء األسـعد إىل مدينتهام معرة 

النعـامن، يف ريـف إدلـب، بعـد سـيطرة املعارضـة 

عليهـا صيف عـام 2012، لتؤسسـا املعهد الـذي يُقّدم 

خدماتـه ألهـايل وطـالب املدينـة مجانًا حتـى اليوم.

يف ذلـك الوقـت تركـت األختـان تعليمهـام يف كليـة 

اآلداب بجامعـة حلـب، تحـت وطـأة ضغـوط أمنيـة 

وخوفًـا عى نفسـيهام، إال أنهـام وجدتا فراًغـا تعليميًا 

"كبـرًا"، لذلـك كرّسـتا عملهـام لرتقيتـه و"لخدمـة 

مجتمـع أثـرت عليـه الحـرب"، عـى حـد وصفهام.

فرنـي  أدب  طالبـة  عاًمـا(،   25( عـال  وتقـول 

ومديـرة املعهـد، لعنـب بلـدي إنهـا تأملت بعـد توثيق 

والذيـن  املدرسـة،  مـن  املترسبـن  الطـالب  عـرات 

ال يعرفـون كتابـة اسـمهم رغـم كـرب عمرهـم، إضافة 

بـدورات  االلتحـاق  يكونـوا يسـتطيعون  إىل مـن مل 

العامـة،  والثانويـة  األساسـية  للشـهادتن  التأهيـل 

لقلـة اإلمكانيـات املاديـة يف ظـل الحاجـة للـدروس 

الخصوصيـة.

بعـد مـرور أشـهر انضـم لألختـن خمس معلـاّمت، 

املسـتفيدين منـه بشـكل تدريجـي  أعـداد  وتزايـدت 

مـن املرحلتـن االبتدائيـة واإلعداديـة، إىل مـا يقـارب 

400 طالـٍب وتلميـٍذ حاليًـا، وتتابـع املعلـامت عملهن 

كمتطوعـات منـذ أربـع سـنوات حتـى اليوم.

آمنـة العريض، إحـدى املعلامت املتطوعـات يف املعهد، 

تقـول لعنـب بلـدي إنهـا أحبـت أن تتطـوع ملسـاعدة 

الطـالب وتعويـض النقـص بعـد دوامهـم املـدريس، 

ولدعـم النسـاء غـر املتعلامت.

يعملـون  الطـالب  بعـض  أن  املعهـد  مديـرة  وتؤكـد 

ويعتمـدون عـى املعلومـات التـي يحصلـون عليهـا 

منـه، مشـرة "بدأنـا مـع بعضهم مـن مرحلة مسـك 

القلـم، وقبـل أيـام أخـربين أحدهـم أنـه قـرأ النرة 

املرفقـة يف دواء أمـه دون أي صعوبـات، وهـذا أمـر 

أسـعدين".

رجـاء األسـعد )20 عاًما(، أخـت مديرة املعهـد وطالبة 

األدب اإلنكليـزي، تديـر نشـاطات مختلفة بـن الفينة 

واألخـرى، وتتنـوع بـن األغـاين واملرسحيـات باللغة 

ترعاهـا  أخـرى  نشـاطات  إىل  إضافـة  اإلنكليزيـة، 

املنظامت اإلنسـانية، وإحداها شـبكة "أمـان"، ويقول 

فريقهـا  إن  بلـدي،  لعنـب  العـزو،  ريـاض  مديرهـا 

يُحـّر لنشـاط تعليمـي وترفيهي داخـل املعهد خالل 

املقبلة. األيـام 

نظّمت األسـعد ثـالث مرسحيات خالل األشـهر السـتة 

املاضيـة، لزيـادة مهارة الطـالب يف اللغـة اإلنكليزية، 

وتشـر يف حديثهـا إىل عنـب بلـدي إىل أن "كفـاءة 

املعهـد يف التدريـس وكونـه مجانيًـا جعـل الجميـع 

يتوافـدون عليـه مـن كافـة أنحـاء معـرة النعامن".

املعهـد وزيـادة مسـاحته  لتوسـعة  تطمـح األختـان 

تأسـيس  املعلـامت  مـع  وتحـاوالن  صفوفـه،  وعـدد 

منهـاج خـاص مبحـو األميـة، وإدخـال اللغـة الرتكية 

داعـاًم  ليكـون  املدينـة،  ثقافـة  إىل  أكـرب  بشـكل 

للمؤسسـات التعليميـة املنتـرة يف محافظـة إدلـب.

نساء دوما ُيطالبن بزيادة تمثيلهّن
في مجلس المدينة 

معهد "الكندي"..
أسسته جامعّيتان في إدلب ويقّدم خدماته مجاًنا

تستمر محاوالت الفعاليات النسائية في الغوطة الشرقية، لزيادة تمثيلهن في مجلس المدينة، 
وسط مجتمٍع محافٍظ يعترض على عمل المرأة، ودخولها معترك الحياة العملية.

نقاشات الفعاليات النسائية مع المجلس المحلي في مدينة دوما - منتصف تشرين الثاني 2016 )عنب بلدي(

نشاطات المعهد في مدينة معرة النعمان 2016 )عنب بلدي( 

بـدأت كـوادر مكتـب املـرأة يف دوما عملهـا مطلـع عـام 2015، وكان 

باكـورة تلـك األعـامل مؤمترًا ضـم جميـع الفعاليـات التـي تديرها أو 

تعمـل فيهـا نسـاء، بالتعاون مـع مركـز "شـام" الحقوقـي، وجاءت 

الخطـوة لتعزيـز دور املـرأة يف العمـل املؤسسـايت ضمـن املجالـس 

املحليـة، وفـق القامئـني عـى املكتب.

يضم مجلس مدينـة دوما 25 

عضـًوا جميعهم مـن الذكور، 

ويتوزعـون بـني مهندسـني 

واقتصاديـني، وخـرباء زراعة 

وتعليـم وصحـة، إضافة إىل 

ممثلـني عن مجالـس األمناء 

واألحياء.

عنب بلدي - خاص  

بدأت مديريـة الرتبية والتعليم يف ريف دمشـق، بطباعة 

السـجالت والجـالءات املدرسـية الخاصـة باملـدارس يف 

الغوطـة الرقيـة، األسـبوع املـايض، بشـكل مختلـف 

عـام كانـت عليـه يف األعوام السـابقة، من حيث الشـكل 

واملضمون، عـى أن توزع عى املـدارس العامة والخاصة 

خـالل األيـام املقبلة.

وترعـى مؤسسـة "الشـام" التعليميـة مـروع طباعة 

السـجالت، والتـي تعتـرب مـن أهـم القضايا التـي تثبت 

أعـامل التالميـذ وتحفـظ حقوقهـم، وفق تعبـر عدنان 

سـليك، مديـر الرتبيـة والتعليـم يف ريف دمشـق.

يقـول سـليك لعنب بلـدي إن املؤسسـة تكفلـت بطباعة 

كافة السـجالت، مبا فيهـا التفقد اليومـي، ودفاتر توقيع 

الحصص للمدرّسـن، وسـجالت تثبيت العالمات، إضافة 

إىل السـجل العـام للتالميـذ ضمـن املدرسـة الواحـدة، 

والذي يظهر نجاحهم ورسـوبهم وكل ما يتعلق بالعملية 

التعليميـة، مؤكـًدا أنها "سـتُوزّع عـى األغلبية العظمى 

مـن مـدارس الغوطة".

الجـالء املـدريس يف سـوريا، كان سـابًقا يحمل صورة 

اسـتبدلته  والتعليـم  الرتبيـة  مديريـة  أن  إال  األسـد، 

بشـعارها، وتحـدث مديـر الرتبية يف ريف دمشـق عن 

تطـّور الجـالء املدريس خالل السـنوات املاضيـة "بدأنا 

نطبـع املعلومـات داخـل الجـالء فقـط بـدون صـورة 

وغـالف خارجـي منذ عـام 2013، ثـم خضعت لبعض 

التعديـالت عـام 2014، إىل أن أصبحـت كـام هي عليه 

اليـوم، بعـد تعديل بسـيط عـام كانـت عليـه يف العام 

املـايض، والتـي رعـت طباعتهـا مؤسسـة )تعليـم بال 

تركيا". يف  حـدود( 

ألغيـت بعـض املـواد للتالميذ ضمـن الخطـة والربنامج 

التدريـي الحـايل، ولفـت سـليك إىل أن وزارة التعليـم 

التابعـة للحكومـة املؤقتـة، مل تقـر حتى اليـوم تدريس 

مـادة "القوميـة"، لذلك ألغيـت كام مـادة املعلوماتية من 

املنهاج الـدرايس الحايل، كـون األخرة تحتـاج مقومات 

ومسـلتزمات غر متوفـرة داخـل الغوطة.

ترعـى مديريـة الرتبية والتعليـم تنظم أمور حـوايل 50 

ألـف تلميـذ وطالـب، ضمـن 140 مدرسـة، بينـام تدير 

املؤسسـات التعليميـة األخـرى، ضمـن قرابـة 42 مركزًا 

تعليميًا خاًصا آخرين، وسـيحصل جزء كبـر من املراكز 

عى نسـخ من السـجالت، بحسـب سـليك.

ويُقـارب عددهم يف املـدارس التابعة للمديريـة، 39 ألف 

طالـب وتلميـذ، ممـن هـم تحـت سـن 18 عاًمـا، ثلـث 

العـدد مـن الحلقـة التعليميـة األوىل )من الصـف األول 

إىل الرابـع(، بينـام تسـتقطب مـدارس التعليـم األهـي 

والخـاص والخـري، ربع طـالب الغوطـة، ويصل عدد 

األطفـال فيهـا إىل 11 ألـف تلميذ.

مديرية التربية
في ريف دمشق تطبع 

السجالت المدرسية
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مشاعر  بتخفيف  احتفاًء  األمر  وليس 

هو  ما  بقدر  األم،  للغة  الحنن  أو  الغربة 

التواصل بلغة  ترحيب بأّي وسيلة تسهل 

الحديث  ناطقوها  يجيد،   ال  أو  يحبّذ،  ال 

السورين  تعلّم  يعيق  الذي  فام  بسواها. 

ستة  يقارب  ما  مرور  رغم  الرتكية  للغة 

أعوام عى إقامة بعضهم يف تركيا؟ وما 

النتائج املرتتّبة عى الجهل بها؟

معوقات التعلم
لماذا أتعّلم التركية؟

يقيم السـيّد أبو بـراء )40 عاًما( من ريف 

دمشـق، يف واليـة هاتاي "اسـكندرون" 

منـذ ثالثة أعـوام، إال أنه رغـم ذلك يكاد ال 

يعرف سـوى كلامت قليلـة باللغة الرتكية 

"أعـرف األرقام بالرتكية، أسـئلة بسـيطة 

مثـل هل يوجـد لديـك؟ ما سـعر؟ متى؟ 

وأيـن؟ لكننـي يف كثـر مـن األحيـان 

أواجـه صعوبـة يف فهـم إجابـات هـذه 

األسـئلة"، يقول أبـو براء.

يؤمن الرجـل أن إقامته يف تركيا مؤقتة ولن 

تطـول عودتـه، وهـو ما مينعه مـن التعلم 

بالدرجـة األوىل، إضافـة إىل عدم اضطراره 

لتعلمها يف الواليـة التي يقيم بها، ويوضح 

"معظم أهـايل هاتـاي من أصـول عربيّة، 

ويعرفون اللغة العربيـة باإلضافة للرتكية، 

لـذا فهم يتواصلون معنـا بها".

يضيـف أبو بـراء أنـه يتواصـل يف عمله 

مـن  محيـط  مـع  بقاليـة،  يف  كبائـع 

السـوريّة،  البضائـع  ويبيـع  السـورين 

واملعامـالت التجارية تتـم جميعها باللغة 

مـن  الكثـر  "لجـوء  يتابـع  العربيـة، 

السـورين إىل املحافظـة جعلهـا أشـبه 

ودكاكـن  مبحـاّلت  عـريب،  مبجتمـع 

وبضائـع سـورية، وأحاديـث عربيّة أينام 

اتجهـت، فلـامذا أتعلـم الرتكيّـة؟".

غالء أقساط المعاهد
ال تتيـح الحكومة الرتكيـة برامج مجانية 

لتعليـم اللغة للسـورين بشـكل واسـع، 

الراغبـن  معظـم  يجعـل  الـذي  األمـر 

بتعلمهـا يحجمـون عـن ارتيـاد معاهـد 

اللغـات بسـبب التكاليـف، ومـن بينهـم 

إحـدى  يف  جامعـّي  طالـب  محمـد، 

الكليـات الرتكية، ويقـول "عندما خرجُت 

اخـرتُت دراسـة  أهـي،  تركيـا مـع  إىل 

البكالوريا السـوريّة، وبعد نيي الشـهادة 

الثانويـة ورغـم معرفتـي بحاجتـي للغة 

الرتكيـة إال أننـي مل أسـجل مبعهـد للغة 

يكلّـف  حيـث  األقسـاط،  غـالء  بسـبب 

املسـتوى الواحـد قرابة 300 يـورو، علاًم 

أن الدورة سـتة مسـتويات، فّضلت العمل 

ومسـاعدة أهـي باملـال عـى ذلك".

نيل  بعد  محمد  عى  مرّا  كامالن  عامان 

بجامعة  االلتحاق  دون  الثانوية  الشهادة 

أو تعلّم اللغة الرتكية، إىل أن حصل عى 

اللغة،  تشمل  جامعية  منحة  يف  قبول 

يضيف محمد "رغم رغبتي بدراسة هذه 

اللغة ومحاواليت للتعلم الذايت إال أن هذا 

اليوم  الخيار يحتاج لجهد ووقت طويل، 

تختر  واحدة  درسيّة  حصة  أن  أالحظ 

أياًما من محاواليت السابقة يف فهم كلمة 

املعاهد  تكاليف  لكن  بسيطة،  أو محادثة 

غر متاحة ملعظم السورين هنا".

خمود الهمة
فور وصـول ماريا )28 عاًمـا( من مدينة 

حمـص، إىل مدينة مرسـن مـع زوجها، 

قـررا أن يبدأا عـى الفور بتعلّـم الرتكيّة، 

محاولـن أال يكـررا تجـارب السـورين 

املهـّم، تقـول  الجانـب  يف إهـامل هـذا 

"وصلنـا إىل تركيـا منـذ عـاٍم تقريبًـا، 

وقررنـا أن نسـعى لالندماج بـن األتراك 

وكـرس الخوف مـن اللغة بالبـدء الفورّي 

مدرّسـة  مـع  اتفقنـا  وهكـذا  بتعلّمهـا، 

سـورية إلعطائنا دروًسـا خصوصيّة مع 

عائلـة صديـق زوجي".

الـدروس  بتلّقـي  العائلتـان  بـدأت 

الخصوصيـة بحامس رسعـان ما خمد، 

تعلّـل ماريـا ذلـك "وجـدُت وزوجـي 

عمـاًل يف رشكة سـوريّة وهو يسـتغرق 

منا نهارنـا كله، مام قلّـص الوقت املتاح 

كبـر"،  بشـكل  الجانبيـة  للنشـاطات 

وهكـذا بـدأت العائلتـان بتخفيض عدد 

الـدروس لتتناسـب مـع انشـغال ماريا 

وزوجهـا، تتابع "خفضنا الـدروس من 

درسـن أسـبوعيًا إىل درس واحد، ومن 

ثـم كل عدة أسـابيع درس، ثـم انقطعنا 

متاًمـا"، تقـول ماريـا ذلك وتعـرب عن 

أسـفها النقطاعها بكلمـة تركية- عربية 

األسـف". "مع 

هل سمعت بسيارة مخالفاتها أغلى منها؟

السوريون واللغة التركية
م وخسائر الجهل بها

ّ
معوقات التعل

كان لدّي رغبة بدراسة هذه اللغة ومحاوالت للتعلم الذاتي، إال أن هذا الخيار 
أياًما  اليوم أالحظ أن حصة درسّية واحدة تختصر  يحتاج لجهد ووقت طويل، 

أو محادثة بسيطة، لكن تكاليف  السابقة في فهم كلمة  من محاوالتي 
هنا السوريين  لمعظم  متاحة  غير  المعاهد 

دورات للغة التركية في منطقة الفاتح باسطنبول )مركز عقول للغات فيس بوك(

رغم محاوالت مصطفى كمال أتاتورك الحثيثة لحذف الكلمات العربية والفارسية من اللغة التركية، واالستعاضة عن التركية 
العثمانية بتركية حديثة ذات حروف التينّية، إال أن كلمات مثل "تاريخ، حساب، عاجل، مجبور، إصرار، تسليم، الزم" مازالت أساسّية 

ومستخدمة في اللغة التركية اليوم، إضافة إلى ما يزيد عن ألف كلمة عربية أخرى، وهي ما ينّقب عنه السورّيون باجتهاد في أي 
حوار تركّي يسمعونه، حيث يستقبلون مرور الكلمات العربية بسعادة االكتشاف ال التعّلم. 

مساعدات لتعليم اللغة

هنـاك معوقـات متنـع السـوريني من تعلـم اللغـة الرتكيـة، إال أنـه يوجد ما 

يسـاعد عـى ذلك أيًضـا، مـن قبيل:

- العيش بني الناطقني بها، حيث يساعد االحتكاك عى التعلم املبارش.

- توافـر العديـد مـن املصـادر باللغـة العربيـة عـى اإلنرتنـت لتعلـم اللغـة 

الرتكيـة.

- توافـر تطبيقـات أندرويـد لتعليـم اللغات ومـن بينهـا الرتكية مجانًـا، مثل 

.Busuu و   Doulingo

- سامع األغاين واملسلسالت الرتكية.

مخالفات السيارة "أغلى منها"
لتعلـم  أنـه ال يـرى نفسـه مضطـرًا   رغـم 

اللغـة الرتكيـة، إال أن "أبـو بـراء" يعـرتف 

جهلـه  مثـن  ودفـع  للخـداع  تعـرّض  بأنـه 

لسـيّارة  رشائـه  عنـد  وآخرهـا  مـراًرا،  بهـا 

مـن رجـل تـريكّ، يقـول أبـو بـراء "جهي 

باللغـة يجعلنـي أمـّر بالكثـر مـن املواقف 

مع األتـراك، ممـن يسـتغلون عـدم معرفتي 

وآخـر  معـن،  لغـرض  وحاجتـي  بلغتهـم 

موقـف كان عندمـا اشـرتيت سـيّارة قدمية 

مـن رجـل تـريكّ مقيـم يف منطقتـي، مثن 

تركيـة  لـرة   5000 يتجـاوز  ال  السـيارة 

تلزمنـي  لكنهـا  السـيئة،  حالتهـا  بسـبب 

لتنقـاليت بـن البيـت والعمـل يف منطقـة 

الطـرق". جبليـة وعـرة 

السـيارة  اسـتخدام  مـن  شـهرين  بعـد 

ومامطلـة صاحبهـا لرغبـة "أبو بـراء" بأن 

عـرف  رسـميًا،  ويسـّجلها  السـمه  ينقلهـا 

سـبب املامطلـة، يـرح ذلـك "بعـد البحث 

الرتكيـة،  اللغـة  يتقـن  صديـق  بصحبـة 

اكتشـفُت أن املخالفـات املرتتّبـة عـى هـذه 

السـيارة تزيد عـن سـعرها الذي اشـرتيتها 

بـه، هـل سـمعت بسـيارة مخالفاتهـا أغى 

منهـا؟".

رفض صاحـب السـيارة الرتيكّ اسـتعادتها 

مـن "أبو بـراء" واالعـرتاف بخداعـه، يقول 

"اّدعـى أنه وّضـح يل األمر لكننـي مل أفهمه 

بعيـٍب  عاقـل  يقبـل  وهـل  جهـي،  بسـبب 

اسـتعادة  عـى  أرصرت  عرفـه؟  إن  كهـذا 

أمـوايل، وبعـد صـوالت وجـوالت وتدّخـل 

الكثـر مـن الوسـطاء اسـتعدتها بالنهايـة، 

لله". الحمـد 

"احذروا من مزدوجي اللغة"
أبـو نضـال، سـتّينّي مـن  أن يتوجـه  قبـل 

حمـص، وزوجتـه إىل تركيـا، وّجهـت إليهم 

الكثـر مـن التحذيرات حـول عـدم التعامل 

مـع من يتقنـون اللغتـن العربيـة والرتكية، 

يف  الوقـوع  مـن  يحمهـام  مل  ذلـك  لكـن 

الـّرَك، تقـول أم نضـال "لجأنا من سـوريا 

إىل اليمـن، وعندمـا سـاءت األوضـاع هناك 

انتقلنـا إىل تركيـا، مل يكـن لدينـا أحـد يف 

اسـطنبول، وكِـرب عمرنـا ال يسـاعدنا عـى 

تعلّـم اللغـة، وهكـذا تعرّفنـا عـى شـخص 

يدعـى أبـو سـنان، تـريكّ من أصل سـورّي 

ومتـزوج مـن  سـورية، وعـرض مسـاعدتنا 

يف كل يشء، مل يكـن لدينـا مشـكلة باملقابل 

املـادي الـذي نعطيه إيـاه بطبيعـة الحال".

وسـلّمته  سـنان"،  بـ"أبـو  العائلـة  وثقـت 

عـن  البحـث  مـن  ابتـداء  يلزمهـا،  مـا  كل 

بيـت واسـتئجاره، مـروًرا بزيـارة املشـايف 

واسـتصدار بطاقـات الحاميـة املؤقتـة، إىل 

رشاء األثـاث وتذاكـر الطائـرات، تضيـف أم 

نضـال "زارنـا مـع عائلتـه واعتربنـاه جزًءا 

منـا، صـار وسـيلتنا لالنتقـال بـن األماكن 

بـه،  الخاصـة  األجـرة  سـيارة  باسـتخدام 

شـعرنا معـه باألمـان ألنـه يتحـدث اللغـة 

الرتكيـة ويعـرف قوانـن البلد، وينـوب عنا 

يشء". كل  يف 

اكتشـف أبـو نضـال مصادفة حجـم الخداع 

أسـعار  قـارن  عندمـا  لـه،  يتعـرض  الـذي 

تذاكـر الطـران االعتياديـة مبـا يشـرتيه له 

أبـو سـنان، وهنـا بـدأت سلسـلة املقارنات، 

تـرح أم نضـال "بعـد أن عرفنا أن أسـعار 

تذاكـر الطـران أرخـص بكثـر مـام ندفعه 

ألبـو سـنان، بدأنـا مبقارنـة كل ما اشـرتاه 

لنـا مع مـن تعرفنـا عليهـم من السـورين، 

وهكـذا أدركنـا كـم كان جهلنـا كنـزًا له".

خسائر الجهل باللغة
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عبادة كوجان - عنب بلدي 

أسـلوٌب رشـيٌق مبّسـٌط يف اسـتعراض واقع 

عملهـا اإلنسـاين، بلَكنٍة بروتيٍة مكتسـبٍة من 

والدتهـا اللبنانيـة، مـع مصطلحـاٍت توضـح 

بطبيعـة الحـال انحيازهـا للثـورة ضـد نظام 

األسـد، بـدا ذلـك خـالل حـوار أجرتـه عنـب 

بلـدي مع الشـابة السـورية، عشـية حصولها 

عـى جائـزة "مـارش" وتكرميهـا يف لندن، 

لتكـون واحـدة من السـوريات الـاليت نجحن 

يف إيصال صوت السـورين للمجتمع الدويل.

"سوا للتنمية واإلغاثة" 
وظروف نشوئها 

عائلـة   40 أّول  لجـوء  خـرب  اإلعـالم  نقـل 

سـوريّة إىل لبنـان يف كانـون األول 2011، 

هربًـا من ظروف الحرب التي أشـعلها األسـد 

يف وجه خصومه السـلمين، وهنـا بدأ فعليًا 

نشـاط رىب اإلنسـاين، وقالـت "تواصلـت 

مع بعـض أصدقـايئ، وتوّجهنا نحو شـامل 

لبنان لـرنى حاجات الوافديـن.. زياريت هذه 

تركـت يفّ أثـرًا وأملًـا هائلـن مـن القصص 

التـي سـمعتها، وأّول مـا قمت بـه عندها هو 

إخبـار كل مـن أعـرف عـن حالـة العائـالت 

املأسـاوية عـرب رسـالة نصية رشحـت فيها 

ما هـي الحاجـات الطارئـة، وفـورًا انترت 

رسـالتي برسعة خياليـة وتواصل معي مئات 

األشـخاص الذيـن أرادوا التـربع، أو التطوع 

الدعم". وتقديـم 

ازدادت الحاجـات مع تواصـل لجوء العائالت 

إىل لبنـان، األمـر الـذي دعـا رىب لتأسـيس 

منظمتهـا، وقالـت "أسسـت )سـوا( لتكون 

منظمـة محلية تسـتند عى املجتمـع املحّي 

يف لبنـان وتدعمـه يف الوقت ذاتـه.. املنظمة 

باسـم  املتحـدة  اململكـة  يف  مسـّجلة  اآلن 

مؤسسـة سـوا، للعمل عـى دعم السـورين 

بشـكل أسـايس يف املنطقـة ويف أوروبـا".

تحولـت "سـوا" مـن النشـاط اإلغـايث إىل 

الشـاملة لالجئـن  التنميـة  التعليمـي، ثـم 

السـورين يف لبنـان، وتابعـت رىب "بدأنـا 

بتعزيـز مفهـوم التنميـة الشـاملة، فتغطّي 

والتعليـم،  اإلغاثـة،  مجـاالت  اآلن  املنظمـة 

والتنميـة، وسـبل العيـش، وتشـمل الربامج 

واملجتمعـات  لألفـراد  األساسـية  الحاجـات 

الدعـم  برامـج  نقـّدم  كذلـك  وتتجاوزهـا، 

وغـر  الروحـي  االجتامعـي،  النفـي 

الربـط  يف  يسـاهم  والـذي  العقائـدي، 

بـن أفـراد املجتمـع الواحـد، وبينـه وبـن 

املجتمعـات األخـرى، مـن خـالل املوسـيقى 

والفنـون والرياضـة والطبيعـة، إضافـًة إىل 

تأهيـل  يعيـد  الـذي   )Bridging( برنامـج 

املنقطعن عـن التعليم للدخـول إىل املدارس 

الرسـمية، أو التوجـه نحو التدريـب املهني".

تتبع "سـوا للتنمية واإلغاثـة"، وفًقا للقامئة 

عليهـا، نهًجـا يختلـف عـن باقـي املنظامت 

املحليـة والدولية، ويسـتند إىل ثالثـة مبادئ 

تأسيسـية هي: الكرامـة، امللكيـة، والفاعلية، 

وأوضحـت "كل إنسـان ميلـك الحـق إلدارة 

حياتـه وعيشـها كام يشـاء، كل إنسـان لديه 

الحـق بـأن يعيش حيـاة كرميـة، عملنا ليس 

عمـاًل خريًـا، إنـه عمـل مجتمعي يبـدأ يف 

املجتمـع ويكـون من أجلـه، فنعمـل مع كل 

فـرد يف العائلـة، ونشـاطاتنا مدفوعـة مـن 

املجتمـع الـذي يف املخيـامت واملهجـر، هـم 

من ينتقون املشـاريع ويديرونها وينفذونها، 

ودورنا كإدارة املنظمة هو تسـهيل املشـاريع 

التـي يرغـب بهـا األهايل".

نقلة نوعية عقب خطابها
 المؤثر في لندن

ألقـت رىب محيسـن كلمـة اسـتمرت مثاين 

دقائـق، أمام سياسـين ومسـؤولن غربين 

وعـرب، حـروا مؤمتر "مسـاعدة سـوريا 

واملنطقـة" املنعقد يف لندن، شـباط املايض، 

منهـم أمن عـام األمم املتحدة بـان يك مون، 

ورئيـس وزراء اململكة املتحـدة وقتها، ديفيد 

كامرون.

انتـرت كلمـة رىب عـرب مواقـع التواصـل 

االجتامعـي بشـكل الفـت، وتحدثـت عنهـا 

مواقـع وصحف محلية وغربيـة، معتربًة أنها 

متكنـت مـن إحـراج بـان يك مـون وممثي 

املجتمـع الـدويل، عندمـا اسـتهلت كلمتهـا 

بالقـول "قيـل يل إننـي أتيـت إىل هنـا لي 

أسـبب لكم صدمـة، أو يك أجعلكـم تبكون، 

أو رمبـا ألخربكـم قصًصـا عـن الالجئـن 

السـورين، إال أننـي لـن أقـوم بذلك". 

اتسـمت كلمة الشـابة السـورية بالشـجاعة 

والواقعيـة، والنقـد البنـاء لطريقـة تعامـل 

الـدول املانحة مـع القضية السـورية برمتها، 

وتعامل الـدول األوروبية واملجـاورة مع آالف 

الالجئـن، لتختـم كلمتهـا بعبـارة "أدعوكم 

وأحثكـم جميًعا أن تتكلموا معنـا، والتتكلموا 

عنـا، والتتكلمـوا باسـمنا، وأعدكـم مـن هذا 

املنـرب أننـي سـأرد جميـل اسـتضافتكم لنا 

اليـوم، يف مؤمتـر املانحـن القـادم الـذي 

سـيعقد يف سـوريا"، ليعلـق بـان يك مون 

عى املداخلة بالقول "شـكرًا عى شـجاعتك.. 

سـنبذل قصـارى جهدنا".

ولـدى سـؤالنا عـن أي نقلـة نوعيـة يف عمل 

رىب محيسـن، حققتها الكلمة التي ألقتها قبل 

أشـهر، أجابت الشـابة "ما قلته أمـام بان يك 

مـون أتحـدث فيه منـذ عـام 2011، مل أعرف 

أن هـذا الفيديو تناقله السـوريون وترجموه"، 

وتابعـت "الكلمـة هي نتيجة عمـل طويل مع 

جمعيات محلية وناشـطن سـورين، لكيفية 

الضغـط عى سياسـات الدول".

ورأت رىب يف كلمتهـا أنهـا "كانـت نقطـة 

تحـول يل يف مسـريت اإلنسـانية، ليس من 

مبـدأ الشـهرة، ألن عملنـا نسـأل أن يكـون 

خالًصـا لوجه الله وهو واجبنـا، بل من خالل 

الرسـائل املؤثـرة التي وصلتني مـن أهلنا يف 

املناطق املحـارصة والتي تتعـرض للقصف، 

ومن هذا املنطلق أحسسـت مبسـؤولية كبرة 

أحملهـا تجـاه أهلنـا يف سـوريا، وشـعرت 

بضغـط مضاعـف وواجـب أكـرب يجـب أن 

أؤديـه بأفضـل طريقـة ممكنة".

لن تكون هـذه الكلمـة األوىل أو األخرة، كام 

أكـدت رىب، وقالـت "نحن مواظبـون بعملنا 

للضغـط عى املجتمـع الـدويل والحكومات، 

العيـش  سـبل  وتأمـن  املدنيـن  لحاميـة 

الكرمية للسـورين، إلنهـاء الحـرب، ووقف 

القصـف عـى املدنيـن، وحاميـة املـدارس 

واملستشفيات، ولكن لألسـف املجتمع الدويل 

واألمـم املتحـدة صٌم بكـٌم مل يأخـذوا كالمنا 

بعـن االعتبار، وخذلـوا القضية السـورية".

معوقات وأعباء العمل اإلنساني
ال تخفـي مسـؤولة "سـوا" األعبـاء الكبـرة 

التـي تقـع عـى عاتقهـا، وهـي مازالت يف 

الثامنـة والعريـن مـن عمرها، مـن ناحية 

الشـعور الدائـم بالتقصـر، نتيجـة الحاجة 

وطموحهـا  السـورين،  لالجئـن  الكبـرة 

املخيـامت  يف  لألهـايل  مثـايل  مبسـتوى 

يختلـف جذريًا عام هـم فيـه اآلن، وهو عبء 

تحملـه معهـا أينام ذهبـت، لكنها تتقاسـمه 

مـع فريقهـا "أنـا محاطـة بفريـق رائع من 

السـورين والسـوريات يف منظمـة سـوا أو 

املجتمـع املدين السـوري، وأفضـل ما حصل 

معنـا خـالل السـنوات الخمس هـو التعرف 

عى رفقـة يؤمنـون بـذات املبـادئ، ونعمل 

مًعـا ملسـتقبل أفضل".

جملـة مـن املعوقـات تواجـه رىب محيسـن 

تجاهـل  أبرزهـا  "سـوا"،  يف  وفريقهـا 

املجتمـع الـدويل للمناشـدات التـي أطلقتها 

املنظامت السـورية لـرورة حامية املدنين، 

كـام أن الوقـت يشـّكل عائًقـا إضافيًـا يف 

عملهـا "الوقت يسـر ضـدي، هنـاك أعامل 

يجـب إمتامهـا يف أوقـات ضيقـة نسـبيًا"، 

أمـا املعـّوق الثالـث فيتجـى يف أن "املبالغ 

املاديـة التـي تتـربع بهـا الـدول تذهـب إىل 

الجمعيـات الكبرة واإلقليميـة، أما الجمعيات 

املحليـة فتبذل جهًدا مضاعًفـا للحصول عى 

تربعـات، والتي باتـت شـحيحة يف العامن 

األخريـن".

استنزاف الكوادر املؤهلة، أمر تعاين منه رىب، 

يرون  السورين  الشباب  أن عرات  باعتبار 

األخرى  الدول  نحو  عبور  جرس  لبنان  يف 

"خرسنا الكثر من كوادر الفريق، الذين تركوا 

لبنان للبحث عن حياة أفضل، واضطررنا أن 

نجذب كوادر جديدة نعمل معها من جديد"، 

طبيعة  مع  معاناة  إىل  أخرًا  أشارت  لكنها 

عملها كامرأة "هناك أناس ال يرغبون يف أن 

تقود امرأة مؤسسة، وتظهر يف منابر عامة، 

ورغم ذلك القيت ترحيبًا وتشجيًعا من املحبن 

والسورين عموًما".

تـم ترشـيح رىب محيسـن للفـوز بجائـزة 

الخارجيـة  عـن  الصـادرة  "مـارش" 

الربيطانيـة، ومنحت إياها لعملها يف "سـوا 

للتنميـة واإلغاثـة"، وأهدتهـا خـالل حفـل 

التكريم لالجئن السـورين، وتربعت باملبلغ 

الـذي حصلت عليه )1000 جنيه اسـرتليني( 

للمنظمـة التي أسسـتها قبل خمس سـنوات، 

ومازالـت مسـتمرة.

خمس سنوات في تنمية الالجئين السوريين 

ربى محيسن..
أحرجت المجتمع الدولي وكّرمتها بريطانيا

"تكلموا معنا، وال تتكلموا عنا، وال تتكلموا باسمنا"، بهذه العبارة أنهت الدكتورة ربى محيسن كلمتها المؤثرة وغير االعتيادية في مؤتمر "مساعدة 
سوريا والمنطقة" المنعقد في لندن، شباط الماضي، لتعتبرها الصحافة محرجًة للمجتمع الدولي وبان كي مون، الحاضر المستمع آنذاك. وفي 13 

تشرين الثاني الجاري أعلنت الخارجية البريطانية فوز ربى بجائزة "مارش 2016" لصناعة السالم وبناء السالم، لعملها من خالل منظمتها "سوا للتنمية 
واإلغاثة" لمساعدة الالجئين السوريين في لبنان.

ربى محيسن تفوز بجائزة "مارش 2016"- 13 تشرين الثاني )فيس بوك(

رىب محيسـن )28 عاًمـا( فتـاة مـن أب 

لبنـان  يف  نشـأت  لبنانيـة،  وأم  سـوري 

لكنهـا  فيـه،  الكامـل  تعليمهـا  وتلقـت 

األم  بلدهـا  لزيـارة  فرصـة  أي  توفـر  مل 

سـوريا يف العطالت األسـبوعية واألوقات 

املتاحـة.

حازت رىب عى بكالوريوس يف االقتصاد 

بروت،  يف  األمريكية  الجامعة  من 

االقتصادية،  التنمية  يف  وماجستر 

من  االقتصادية  الشؤون  يف  ودكتوراه 

جامعة "Soas" يف لندن.

الالجئـن  مـع  عملهـا  الشـابة  بـدأت 

الفلسـطينين يف لبنـان، ثم مـع الالجئن 

ثـم   ،2006 عـام  يف سـوريا  اللبنانيـن 

مسـاعدة  يف   2011 عـام  منـذ  لتعمـل 

الالجئـن السـورين يف لبنان، وتؤسـس 

منظمتهـا "سـوا" املتخصصـة يف مجال 

اإلغاثـة والتعليـم وسـبل العيـش. 

صياغـة  يف  السـورية  الشـابة  شـاركت 

ضغـط  مجموعـات  وتشـكيل  القوانـن 

عـى الجهات السياسـية العامليـة واملحلية 

ومازالـت  الالجئـن،  حقـوق  أجـل  مـن 

مسـتمرة يف عملها اإلنسـاين حتـى اآلن.
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د. كريم مأمون

يف األطفـال قبـل عمـر السـنتن غالبًـا 

مـا ينتـج األمل البطنـي عن وجود سـبب 

عضـوي، أمـا عنـد األطفـال األكرب سـًنا 

فيشـكل السـبب العضوي حـوايل 10% 

مـن الحـاالت فقـط، بينام ال يكـون هناك 

مـن   90% يف  لـألمل  عضـوي  سـبب 

الحـاالت.

أهم األسباب العضوية
أسـباب تتعلق بالسـبيل املعـدي املعوي: 

اإلمسـاك املزمـن، عـدم تحمـل الالكتـوز 

غـازات  مـع  بالبطـن  تطبـل  )يحـدث 

بالطفيليات  اإلصابـة  ومغص وإسـهال(، 

)يكـون هنـاك تطبـل بالبطـن ومغـص 

مـن  كبـرة  كميـة  تنـاول  وإسـهال(، 

الفرتكـوز )يـؤدي إىل أمل بطني ال نوعي 

وإسـهال(،  وغـازات  بطـن  تطبـل  مـع 

أعـى  أملهـا  )يكـون  الهضميـة  القرحـة 

البطن حارقًـا أو إحساًسـا بالضيق يزداد 

عنـد االسـتيقاظ أو قبل الوجبـات ويزول 

املـري  التهـاب  الحموضـة(،  مبضـادات 

حرقـة  مـع  البطـن  أعـى  األمل  )يكـون 

خلـف القفـص الصـدري(، رتـج ميـكل 

)يكـون األمل البطنـي عـادة حـول الرسة 

أو يف أسـفل البطـن، وقـد يكـون هنـاك 

دم يف الـرباز(، االنغـالق الراجـع )يكون 

األمل البطنـي عـى هيئـة مغـص شـديد 

انتيـايب، ويصاحـب الـرباز قطـرات من 

الـدم أثنـاء حدوثـه(، الفتـق الداخي أو 

الفتـق يف جدار البطـن، التهـاب الزائدة 

املزمـن )يكـون أملهـا يف الربـع السـفي 

األمين مـن البطن ويصعب تشـخيصها(.

والبنكريـاس:  باملـرارة  تتعلـق  أسـباب 

الربـع  األمل يف  )يتميـز  املـرارة  حصـاة 

العلـوي مـن البطـن ويـزداد سـوءاً مـع 

الصفراويـة  الطـرق  تكيـس  الوجبـات(، 

مـن  العلـوي  الربـع  يف  أملهـا  )يكـون 

البطـن مـع وجـود كتلـة، وارتفـاع مادة 

التهـاب  الـدم أحيانًـا(،  البيلروبـن يف 

املتكـرر )يكـون األمل ثابتًـا  البنكريـاس 

مـع  الظهـر  إىل  ينتـر  قـد  وشـديًدا 

إقيـاء(.

البوليـة  باملجـاري  تتعلـق  أسـباب 

والتناسـلية: التهابـات املجـاري البوليـة 

وفـوق  العانـة،  فـوق  األمل  )يكـون 

الخـارصة(، التحيص البويل )األمل شـديد 

ميتـد مـن الخـارصة إىل الناحيـة األربية 

االضطرابـات  الخصيـة(،  عـى  وينـزل 

البوليـة التناسـلية )األمل فـوق العانـة أو 

يف أسـفل البطـن وتكون هنـاك أعراض 

بوليـة(. تناسـلية 

أسـباب متفرقة: الشـقيقة البطنية )عادة 

للشـقيقة  عائليـة  قصـة  هنـاك  يكـون 

ويكـون األمل مصحوبًا بغثيـان(، الرع 

البطنـي )تصاحـب األمل أعـراض بادرية 

جلـربت  متالزمـة  التشـنجات(،  لنـوب 

)يصاحبهـا أمل بطني بسـيط مـع ارتفاع 

بسـيط يف البلردبـن(، الحمـى العائلية 

للبحـر املتوسـط )تتميز بنوبـات متكررة 

الشـديد  البطنـي  واألمل  الحمـى  مـن 

ومضـض مـع وجـود دليـل آخـر عـى 

التهـاب األغشـية املصليـة العديـد(، فقد 

الـدم املنجـي )يصـاب الطفـل بنوبـات 

مـن اآلالم املتعـددة يف عـدة مناطق ومن 

بينهـا وأهمهـا آالم البطـن الشـديدة مـع 

فقـر الـدم الزمـن(، التسـمم بالرصاص 

)يـؤدي عى املـدى البعيـد إىل أمل بطني 

فرفريـة  إمسـاك(،  وجـود  مـع  مبهـم 

هيونـج شـونالين )تتميـز بطفـح جلدي 

مـع أو بـدون أمل بطنـي ماغـص شـديد 

الـرباز،  يف  خفـي  دم  مـع  ومتكـرر، 

الوعائيـة  الوذمـة  املفصـل(،  والتهـاب 

العصبيـة )تتميـز بأمل يف البطـن وتورم 

يف الوجـه أو املجـاري التنفسـية ويكون 

املتقطعـة  البورفريـة  غامًضـا(،  أملهـا 

تطلقـه  شـديد  بـأمل  )تتميـز  الحـادة 

األدوية أو حالـة الصيـام أو االلتهابات(.

الالعضوية: األسباب 
األمل  ويتميـز  الوظيفـي:  البطنـي  األمل 

بأنـه ال نوعـي ويكون حول الـرسة غالبًا.

وتتميـز  املتهيجـة:  األمعـاء  متالزمـة 

وإسـهال،  متقطعـة،  مغـص  بحـاالت 

إمسـاك. و

التخمـة بـدون قرحـة: وأعراضها تشـبه 

القرحـة الهضميـة وآالم أعـى البطـن.

ما هو األلم البطني الوظيفي؟
يتصـف  عضـوي،  غـر  سـببه  أمل  هـو 

التاليـة: بالصفـات 

املوقع: حول الرسة.

طبيعة األمل: تشنجية.

األمل: ظهـور مفاجـئ، دون سـبب  بـدء 

للعيـان. ظاهـر 

مـدة األمل: قصـرة نسـبيًا، ثـوان حتـى 

أو سـاعتن. سـاعة 

العالقة بالطعام: دون عالقة باألكل.

غـر  انقطاعـات  مـع  ظهـور  التكـرار: 

أسـابيع. أو  أليـام  منتظمـة 

وهـذا النـوع مـن اآلالم يشـكل مصـدر 

إزعـاج للطفـل ولألهـل وللطبيـب، حيث 

للفعاليـات  الطفـل  بـأداء  لخلـل  يـؤدي 

بالقلـق  األهـل  يصـاب  وقـد  اليوميـة، 

بسـبب عـدم القـدرة عـى إيجـاد سـبب 

عضـوي لهـذا األمل املتكـرر، فيضغطون 

عـى الطبيـب لوضع حـد لهذه املشـكلة، 

وأكـر األطـراف انزعاًجـا هـو الطبيـب 

الـذي يحمـل عـبء التشـخيص والتدبر 

لـه، بسـبب عـدم القـدرة عـى العثـور 

عـى سـبب واضـح ومقنـع لألعـراض، 

وصعوبـة إقناع األهـل بأن هـذا األمل هو 

وظيفـي.

كيف يتم تشخيص سبب األلم 
البطني المتكرر عند األطفال؟

التوجه التشـخييص العام محافظ يشـمل 

اختبـارات دم روتينيـة: تعـداد عنـارص 

الـدم الكامـل، رسعـة تثفل كريـات الدم 

الحمـراء، اختبـارات بول وبـراز، فحص 

البطـن باملوجات فـوق الصوتيـة، وكذلك 

الحليـب  تقديـم  عـن  االمتنـاع  محاولـة 

ومنتجاتـه ملـدة أسـبوعن أو ثالثة.

يف حـال كان وصـف األمل منوذجيًا آلالم 

البطـن الوظيفيـة، دون عالمـات لوجود 

سـليمة  نتائـج  ومـع  عضـوي،  سـبب 

لالختبـارات املذكورة أعـاله، عندئذ ميكن 

االكتفـاء بذلـك وطأمنـة األهـل.

مـرض  بوجـود  االشـتباه  عنـد  أمـا 

دم  اختبـارات  إجـراء  فيجـب  عضـوي، 

طبيـة،  تصويـر  فحوصـات  إضافيـة، 

التصويـر  السـينية،  االشـعة  كتصويـر 

املقطعـي املحوسـب )CT(، أو فحوصات 

الهضمـي. للجهـاز  الداخـي  التنظـر 

وأهـم العالمات التـي تثر الشـك بوجود 

البطـن  ألمل  كسـبب  عضـوي  مـرض 

املتكـرر: أمل غـر محصور حـول الرسة، 

أو  الكتـف  أو  الظهـر  إىل  األمل  انتقـال 

إمسـاك،  أو  إسـهال  وجـود  األطـراف، 

عـدم  الهضمـي،  الجهـاز  مـن  نزيـف 

السـيطرة عى اإلفـرازات، ارتفـاع درجة 

الحـرارة، قـيء، آالم يف املفاصـل، هبوط 

اضطـراب  جلـدي،  طفـح  الـوزن،  يف 

وميـل  ضعـف  والتطـور،  النمـو  يف 

عائـي  تاريـخ  األمل،  نوبـة  بعـد  للنـوم 

مـن القرحـة، أوجـاع توقـظ الطفـل من 

نومـه، داء األمعـاء االلتهـايب، الشـقيقة 

النصفـي(. )الصـداع 

ــر  ــة غ ــود نتيج ــال وج ــى يف ح وحت

ســليمة ألحــد االختبــارات املذكــورة، 

أن  بالــرورة  يعنــي  ال  هــذا  فــإن 

الظاهــرة التــي تــم اكتشــافها هــي 

ــى  ــن، فع ــا يف البط ــبب أملً ــي تس الت

ســبيل املثــال، وجــود كيســات األميبيــا 

ــأمل  ــة ب ــا عالق ــون له ــرباز ال تك يف ال

جرثومــة  وجــود  وحتــى  البطــن، 

ــد  ــي ق ــة يف املعــدة )الت ــة البوابي امللوي

تســبب التهابًــا وقرحــة( ليــس لــه 

ــة. ــاآلالم البطني ــة ب ــرورة عالق بال

كيف يتم عالج آالم البطن 
المتكررة عند األطفال؟

يف حال كان السـبب مرًضـا عضويًا فيتم 

عـالج هـذا املـرض، أمـا عنـد اسـتبعاد 

وجـود أمـراض عضويـة فيمكـن عندها 

معالجـة األعـراض عـن طريق مسـكنات 

األمل ومضـادات تشـنج األمعـاء، ويجـب 

تهدئة الطفـل وأهله وطأمنتهـم بأن األمل 

الغالـب  وظيفـي وغـر خطـر، وعـى 

فإنـه سـيختفي مـع مـرور الزمن.

 ويف حـاالت معينـة رمبـا ترجـع اآلالم 

مـن  الخـوف  مثـل  نفسـية  أسـباب  إىل 

يكـون  حينئـٍذ  االمتحانـات،  أو  املدرسـة 

اآلالم  هـذه  مـع  التعامـل  كيفيـة  تعلـم 

أخـذه،  يجـب  تدبـر  أهـم  واملخـاوف 

وميكـن التفكـر يف توجيـه الطفـل إىل 

العـالج النفـي، ورمبـا يحتـاج لألدوية 

لالكتئـاب. املضـادة 

هـو  مورفـن،  ميثيـل  أو  كودئـن، 

مـادة  عـن  عبـارة  أفيـوين،  مسـتحر 

األفيـون  خشـخاش  يف  يوجـد  قلويـة، 

والخشـخاش املنـوم، وعـى مـر التاريخ 

البـري تـم زراعـة خشـخاش األفيـون 

كمسـكن،  متنـوع،  بشـكل  واسـتخدامه 

لإلسـهال،  ومضـاد  للسـعال،  ومكافـح 

املنومـة  لخصائصـه  كمنـوم،  وكذلـك 

املرتبطـة بتنـوع مكوناتـه النشـطة التي 

تشـمل املورفـن والكودئـن وبابافرين.

وقـد تـم عـزل الكودئـن ألول مـرة عـام 

الكيميـايئ  قبـل  1832 يف فرنسـا مـن 

بيـر روبيكيـت. والصيـديل 

 ميكن اسـتخالص الكودئن مـن األفيون، 

املسـتخدم  الكودئـن  معظـم  ولكـن 

يصطنـع مـن املورفـن، ويعتـرب حاليًـا 

يف  اسـتخداًما  األكـر  األفيونيـة  املـادة 

العـامل، وهـو يوجـد يف الئحـة منظمـة 

الروريـة،  لألدويـة  العامليـة  الصحـة 

حيـث تضـم هـذه الالئحـة أهـم األدويـة 

الالزمـة يف النظـام العالجـي األسـايس.

وأمالحـه  الكودئـن  امتصـاص  يتـم 

بسـهولة من الجهـاز الهضمـي، ويتحول 

ونوركودئـن،  املورفـن  إىل  الكبـد  يف 

الناتجـة  والعنـارص  الكودئـن  ويطـرح 

عـن اسـتقالبه بالكامل تقريبًـا عن طريق 

الـكى.

وترتبـط املنتجـات النشـطة الناتجـة عن 

الكودئـن مـع املسـتقبالت األفيونيـة يف 

إىل  مؤديـة  املركـزي  العصبـي  الجهـاز 

تسـكن األمل، كذلـك تخفـف مـن شـدة 

االرتـكاس لـألمل، وتؤثـر بشـكل مبـارش 

عـى البصلة السيسـائية فتثبط السـعال، 

كام تسـبب تثبيطًا عصبيًـا مركزيًا معماًم.

ولذلـك فـإن أمـالح الكودئـن )سـلفات 

الكودئـن  وفوسـفات  الكودئـن 

وهيدروكلـورات الكودئن( تسـتعمل يف:

عـالج اآلالم الخفيفـة واملعتدلـة، مثـل آالم 

الروماتيزميـة،  اآلالم  الصـداع،  الشـقيقة، 

عـرس الطمـث، آالم األسـنان.

املنتـج  غـر  الجـاف  السـعال  تخفيـف 

. للقشـع

عـن  الناتـج  وخاصـة  اإلسـهال،  عـالج   

العصبـي. القولـون  متالزمـة 

معلومات صيدالنية
يتوافـر الكودئن يف األسـواق عى شـكل 

أقـراص، أو رشاب، أو محاليل معدة للحقن 

تحـت الجلـد أو يف العضـل، ويتوافر يف 

بعـض الدول عى شـكل تحاميـل رشجية 

الحصـول عـى هـذه  أيًضـا، وال ميكـن 

املنتجـات إال مـن خـالل وصفـة طبية.

وتحتـوي هـذه املنتجـات عـى الكودئن 

كرتكيبـة منفردة بعيارات متعـددة )15 – 

30 – 60 ملـغ( أو مضـاف ألدويـة أخرى 

)بعيـارت 8 – 10 ملـغ( كالباراسـيتامول 

دولـو  سـولبادئن،  )سـيتاكودئن، 

)كودابريـن(  األسـربين  أو  كودئـن...( 

أو  بلـس(  )نوروفـن  اإليبوبروفـن  أو 

مسـكنات أخـرى أو مرخيـات العضـالت، 

وكذلـك عى شـكل مخاليط أكـر تعقيًدا، 

 + األسـربين  مخلـوط  ذلـك  يف  مبـا 

باراسـيتامول + الكوديـن + الكافيـن + 

مضـادات الهيسـتامن وغرها مـن املواد.

عنـد إعطـاء الكودئـن فمويًا يبـدأ تأثره 

خـالل 0.5 – 1 سـاعة ويصـل لذروتـه 

بعـد 1 – 1.5 سـاعة، أما عند االسـتخدام 

حقًنـا فيبدأ التأثر خـالل 10 – 30 دقيقة 

ويصـل لذروتـه بعـد 0.5 – 1 سـاعة، و 

تبلـغ مدة التأثـر 4 – 6 سـاعات.

بعـد  أو  مـع  كودئـن  تنـاول  يفضـل 

الطعـام، وتضبـط الجرعـة باالعتامد عى 

املريـض. واسـتجابة  األعـراض  شـدة 

لتسكن األمل: 

• لألطفـال بجرعـة 0.5-1 ملغ/كـغ كل 

الجرعـة  الحاجـة،  4-6 سـاعات حسـب 

القصـوى 60 ملـغ كل 4-6 سـاعات.

• للبالغـن بجرعة 30ملـغ )15-60 ملغ( 

كل 4-6 سـاعات حسـب الحاجة، الجرعة 

360ملغ/24 سـاعة. القصوى 

لتثبيط السعال يعطى فمويًا: 

• لألطفال بجرعـة 1 - 1.5 ملغ/كغ/يوم 

تقسـم 4-6 دفعات حسـب الحاجة.

• للبالغـن بجرعـة -10 20 ملغ كل 6-4 

سـاعات حسـب الحاجة، الجرعة القصوى 

120ملغ/24 سـاعة.

تحذيرات

ال ينصـح باسـتخدامه عند األطفـال الذين 

تقـل أعامرهم عن سـنتن.

يفضـل عـدم إعطائـه للحوامـل )يصّنف 

ضمـن املجموعـة C(، وكذلـك للمرضعات 

ملـا قد يسـببه مـن حـاالت وفـاة لحديثي 

الـوالدة عنـد األمهـات املرضعات.

يجب تجنـب تنـاول الكحـول أو مثبطات 

الجملـة العصبيـة مثـل مزيـالت القلـق، 

مضادات االكتئـاب، املنومـات، ومضادات 

الُذهـان خـالل فـرتة االسـتخدام بسـبب 

تعاضـد التأثـر املثبـط )تهدئـة مفرطة(.

القصـور  مريـض  عنـد  الجرعـة  تعـدل 

الكلـوي، فإذا كانـت تصفيـة الكرياتينن 

10-50 مـل/د يعطى %75 مـن الجرعة 

املعتـادة، وإذا كانـت تصفيـة الكرياتينن 

أقـل من 10 مـل يعطى%50 مـن الجرعة 

املعتادة.

إىل  يـؤدي  )االنسـامم(  الجرعـة  فـرط 

تثبيـط تنفي وعصبي مركـزي، ومغص 

هضمـي وإمسـاك.

باسـتخدام  املرتبطـة  الجانبيـة  اآلثـار 

النعـاس،  اإلمسـاك،  تشـمل  الكودئـن 

الحكـة، الغثيـان، التقيـؤ، جفـاف الفـم، 

ضيـق الحدقـة، انخفـاض ضغـط الـدم 

النشـوة،  البـول،  احتبـاس  االنتصـايب، 

االكتئـاب، عـدم القـدرة عـى االنتصـاب، 

الجلـدي. الطفـح 

اعتـامًدا  املديـد  اسـتعامله  يسـبب  قـد 

فيزيائيًـا ونفسـيًا، فـإذا توقف الشـخص 

عن اسـتعامل الدواء بشـكل مفاجئ تظهر 

أعـراض االنسـحاب: الرغبة الشـديدة يف 

الحصـول عـى الـدواء، وسـيالن األنـف، 

ضعـف،  األرق،  والتعـرق،  والتثـاؤب، 

تقلصـات يف املعـدة، والغثيـان، والتقيؤ، 

العضـالت،  وتشـنجات  واإلسـهال، 

وقشـعريرة، والتهيـج، واألمل. لذلـك يجب 

عـى املسـتخدم التوقـف عـن اسـتخدام 

الـدواء تدريجيًـا وتحـت إرشاف طبيـب 

مختـص.

يف  الكودئـن  عـن  الكشـف  وميكـن 

الـدم أو البـول ملراقبـة العـالج، أو تأكيد 

لفحـص  أو  التسـمم  حـاالت  تشـخيص 

املخـدرات. تعاطـي 

ما الذي تعرفه عن دواء

كودئين؟

تربية وأسرة

األلم البطني المتكرر
عند األطفال

األلم البطني هو ظاهرة شائعة في مرحلة الطفولة، وتصيب 10 - %20 من األطفال، 
وقد تكون آالم البطن حادة أو مزمنة. غالًبا ما تكون اآلالم الحادة شديدة جًدا ما يدفع 
األهل الصطحاب طفلهم إلى الطبيب فوًرا، أما اآلالم المزمنة فهي آالم تنتاب الطفل مرة 

واحدة في األسبوع على األقل على مدار شهرين، شرط أن تكون شديدة إلى درجة أن 
تؤثر على فعالية الطفل، وهذه اآلالم المتكررة قد تعود ألسباب عضوية أو وظيفية.
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تــردد اســم هــذه الروايــة يف مواقــع 

االجتامعــّي ومنتديــات  التواصــل 

ــا  ــو م ــري، وه ــكل كب ــراءة بش الق

ميالدهــا"  "تاريــخ  بـــ  يــي  ال 

وعمرهــا يف عــامل الكتــب، إذ نــرشت 

ــى  ــة العي ــة بثين ــة الكويتي الكاتب

ــار  ــه" يف أي ــط التي ــا "خرائ روايته

ــريًا  ــاًرا كب ــت انتش ــا الق 2015، لكنه

يف صفــوف القــراء خــالل فــرتة 

ــا. ــخ نرشه ــن تاري ــرية م قص

رحلــة  قصــة  الروايــة  تحــيك 

حــّج، ألب وأم كويتيــني "فيصــل" 

و"ســمية"، مــع ابنهــام الهزيــل 

ــّج  ــة الح ــول رحل ــاري"، تتح "مش

ــرب  ــرة والتق ــن املغف ــث ع ــن بح م

إىل اللــه، إىل رحلــة بحــث عــن 

ابنهــام الضائــع بــني ثالثــة ماليــني 

حــاج يف مكــة املكرمــة.

وهكــذا وخــالل 24 يوًمــا روائًيــا 

ــه  ــة، نتي ــى 400 صفح ــة ع موزع

يف دروب متشــعبة بأماكــن كثــرية، 

ــاع  ــه بضي ــاع إميان ــني أٍب ض ــا ب م

ابنــه، وأّم أيقنــت أن إميانهــا طريُقها 

ــاده. ــد إليج الوحي

بعائلــة  الخاصــة  القصــة  هــذه 

الكاتبــة  بوابــة  هــي  مشــاري 

عصابــات  عــامل  إىل  للدخــول 

ــم  ــرة به ــة واملتاج ــال األفارق األطف

التــي  الفظائــع  الســعودية،  يف 

ــف  ــني الخط ــا ب ــم م ــب بحقه ترتك

االغتصــاب  الجســدي،  والتعذيــب 

بــرت  يف  الوحشــية  واملعاملــة 

األطــراف أو إطفــاء نــور العــني، 

األعضــاء. ببيــع  انتهــاء 

ورغــم كــون مــكان وزمــان الروايــة 

ــم  ــة وموس ــة املكرم ــني )مك ديني

الحــج(، إال أن العيــى ال تحــاول 

ــظ  ــة واملواع ــب الديني ــام الخط إقح

ــس، إذ  ــى العك ــطورها، ع ــني س ب

تُعنــى بطــرح األســئلة عــى القــارئ 

ال بعــرض قوالــب مــن اإلجابــات 

ــزة. الجاه

أســلوب الكاتبــة ســلس، تنحــاز 

ــان  ــا اإلنس ــح لقضاي ــكل واض بش

ــكار  ــن األف ــري م ــالل الكث ــن خ م

وعمــق  بجــرأة  طرحتهــا،  التــي 

تحــاول الكشــف مــن خاللهــام عــن 

ــامل. ــح الع قب

اقتباسات من الرواية:
البيــض،  هــؤالء  عــى  "اللعنــة 

لــو قــدم إىل املخيــامت بصفتــه 

ــد.  ــه أح ــا صّدق ــة مل ــرشًا أو داعي مب

ــامل  ــون الع ــف، ل ــون مختل ــه ل يلزم

املتحــرّض، الــذي يذهــب إىل الجرمية 

ــق" ــة عن ــة وربط ــازات نظيف بقّف

ــك  ــك، جاهزيت ــود ل ــر ال يع "األم

األمــر  حقيقــة  مــن  تغــرّي  ال 

ــري  ــتعًدا، أو غ ــت مس ــواء كن س

ــامل  ــك الع ــوف يدهس ــتعد، س مس

ويســحقك" بأظالفــِه 

كتاب

رواية
خرائط التيه

تميم عبيد - عنب بلدي

نحـو  الجديـد  اإلعـالم  وسـائل  تتجـه 

الفيديـو،  صحافـة  يف  أكـر  االسـتثامر 

نظـرًا لتسـهيل منصـات وسـائل التواصل 

لهـا. الجمهـور  وميـل  ذلـك  االجتامعـي 

أنـت كصحفـي موبايـل سـتجد كثـرًا من 

التطبيقـات التـي تسـاعدك إلنتـاج تقارير 

ومقابـالت مصـورة جاهـزة للنـر. هـذه 

لالسـتخدام  فقـط  تصنـع  مل  التطبيقـات 

الصحفي بل بشـكل رئيي إلنشـاء قصص 

الفيديو ومشـاركتها مع العائلـة واألصدقاء.

سـنتكلم عـن تطبيقـات التصويـر وإعداد 

املحمـول،  هاتفـك  مـن  املرئيـة  التقاريـر 

 ،"VivaVideo" وبشـكل خـاص تطبيـق

العمـل وأحـد أفضـل  كونـه األسـهل يف 

تطبيقـات الكامـرا وتحريـر الفيديـو.

كيف يستخدم؟
واجهة الربنامج سـهلة االسـتخدام، ستجد 

عندمـا تفتحـه ألول مـرة سـتة أيقونـات، 

تسـتطيع اختيـار عـدة صـور لتصميـم 

فيديـو منهـا، أو تصويـر فيديـو مبارشة 

اسـتوديو  مشـاهدة  أو  التطبيـق،  مـن 

البـدء  أو  لديـك  والفيديوهـات  الصـور 

مبـارشة باقتطـاع ودمـج مقاطـع فيديو 

تأثـرات  تحميـل  تسـتطيع  كـام  لديـك، 

إضافيـة مـن املتجـر الخـاص، مـا يحّول 

جهـازك إىل رشكة إنتـاج مرئية بأسـاليب 

بسـيطة وغـر معقـدة.

• اخـرت تصويـر فيديـو جديـد )ينبغـي 

أن يكـون لديـك مخطـط لتقريـرك قبـل 

مراعـاة  تنـى  وال  املشـاهد(،  تصويـر 

القوالـب الصحفيـة يف اختيـار اللقطـات 

والتـدرج فيهـا، من املهـم اختيـار اإلضاءة 

املناسـبة.

• اخرت املشـاهد التي ستسـتخدمها ورتبها 

ملخططك. تبًعا 

• تسـتطيع إدراج مقاطـع موسـيقية مـع 

الفيديـو إن احتجـت ذلـك.

• أحيانًـا قـد تحتـاج إىل وضـع بعـض 

يف  الشـارحة  والعناويـن  النصـوص 

الفيديـو، والتطبيق  يؤّمن هـذا مع خيارات 

والحـركات. والخطـوط  باأللـوان  كثـرة 

• إن كنـت من هـواة التصويـر البطيء فال 

تقلق، تسـتطيع تبطيء الفيديـو حتى 0.2 

صـورة يف الثانية.

• تسـتطيع تصديـر الفيديـو النهـايئ إىل 

املعرض مبارشة أو مشـاركته عى وسـائل 

التواصـل االجتامعـي لديك.

خدمات إضافية
أسـايس،  متعـددة:  تصويـر  خيـارات   •

فيديـو  مضحـك،  مؤثـرات،  سـيلفي، 

كـوالج. موسـيقي، 

• تحسـن التأثرات للتصوير "السيلفي"، 

وإعطاء البـرة بياًضا طبيعيًا.

• قوالـب جاهـزة للفيديوهـات املضحكـة 

مهاراتـك. السـتعراض 

• املزيـد مـن املوسـيقى لخلفيـة الفيديـو 

متوفـرة يف مكتبـة التطبيـق.

.GIF دعم امللصقات املتحركة •

خدمـة  تفعيـل  قريبًـا  املحتمـل  مـن 

مسـتخدمي  بـن  االجتامعـي  التواصـل 

الربنامج، فقـد أطلقت الخدمـة بالفعل يف 

اإلصـدار األخر مـن التطبيـق يف الفلبن 

وماليزيـا. وسـنغافورة 

 200 يسـتخدم هـذا التطبيـق أكر مـن 

حتـى  العـامل  حـول  مسـتخدم  مليـون 

التطبيقـات  كأحـد  اختـر  وقـد  اآلن، 

املميـزة يف "Google Play" عدة مرات، 

تطبيقـات  بـن  األوىل  املرتبـة  محتـالً 

صنـع وتحريـر الفيديـو يف أكـر مـن 

100 دولـة حـول العـامل.

حّسـنت رشكـة "Google" مـن أداء خدمـة الرتجمة 

التـي توفرهـا للمسـتخدمن عـى جميـع املنصـات، 

مـن خـالل ترجمـة النصـوص بـن اللغـات بشـكل 

دقة. أكـر 

وأعلنـت الركـة العامليـة مسـاء الثالثـاء، 15 ترين 

الثـاين، أنها طـّورت من قـدرات الرتجمة التـي توفرها 

عـرب الخدمـة، من خـالل دعم تقنيـة "الرتجمـة اآللية 

العصبيـة"، يف إطار سـعيها إىل االعتـامد عى تقنيات 

الـذكاء الصناعي.

ورصدت عنب بلدي ضمن منشـور لــ"Google" عى 

مدونتهـا، أن باحثـي الركـة أعلنوا أيلـول املايض عن 

نسـخة خاصة مـن التقنيـة الجديـد، بعد سـنوات من 

البحـوث التـي أجريـت عليها وولـدت نتائـج وصفتها 

بأنهـا "مثرة".

ويوفـر النظـام العصبي ترجمـة الجملة بشـكل كامل 

يف وقـت واحـد، بـداًل من ترجمتهـا ككلـامت منفردة، 

األوسـع  السـياق  ويسـتخدم  السـابق،  يف  كان  كـام 

ملسـاعدته عـى معرفة الرتجمـة األكر دقـة، من خالل 

ضبـط وإعادة ترتيب الكلامت، "لتكون أشـبه بإنسـان 

يتحـدث بقواعـد لغويـة صحيحة"، وفـق الركة.

ــة"  ــة العصبي ــة اآللي ــور "الرتجم ــت تتط ــع الوق وم

لتوفــر ترجــامت أفضــل وأقــرب إىل الدقــة، مقارنــة 

ــة  ــي الرتجم ــل"، وه ــتخدمه "غوغ ــت تس ــا كان مب

ــر  ــوايل ع ــل ح ــا قب ــي أطلقته ــة، الت اإلحصائي

ــوم. ــن الي ــنوات م س

التقنيـة الجديـدة لن تشـمل حاليًـا كافة اللغـات التي 

توفرهـا الخدمـة، وتتجـاوز حاجز املئة، بل سـتتضمن 

تسـع لغات هـي: اإلنجليزية، والفرنسـية، واإلسـبانية، 

والصينيـة، واألملانيـة، واليابانية، والكوريـة، والرتكية، 

والربتغالية.

واعتمـدت "Google" اللغـات السـابقة، كونها اللغات 

األم لثلـث سـكان العامل، وفـق تعبر الركـة العاملية، 

وذكـرت أنهـا متثـل نحـو %35 مـن عـدد الرتجامت 

التي تجـري عـرب خدمتها.

وأصبحـت الخدمـة متوفرة عى كافة منصـات الركة، 

مبـا فيهـا الويـب وتطبيقـات األجهـزة املحمولـة، عرب 

نظامـي "أندرويـد"، و"آيفون".

الـذكاء  عـى  االعتـامد  نحـو   "Google" وتتجـه 

الصناعـي، وهـذا مـا أعلنـه الرئيـس التنفيـذي لهـا، 

سـوندار بيتشـاي، أيـار املـايض، الـذي قـال إن رحلة 

الركة تسـر نحـو جعل الـذكاء الصناعـي عى رأس 

أولوياتهـا.

كـام ظهـر توجههـا مـن خـالل مـا تعمـل عليـه من 

تطبيقـات وأجهـزة، إذ أطلقـت تريـن األول املايض، 

الشـخيص  ومسـاعده   ،"Pixel" الـذيك  هاتفهـا 

."Google Assistant"

مـن  اآلالف  مئـات  الرتجمـة  خدمـة  ويسـتخدم 

مواقـع  بـن  شـيوًعا  األكـر  وتعتـرب  املسـتخدمن، 

وتطبيقـات أخـرى تتيـح امليـزة ذاتهـا، إال أن الخـرباء 

التقنيـن مل يكـن يعتربونهـا ترجمـة جيدة، مـا يفتح 

التحديـث األخـر. املجـال أمـام تقييمهـا بعـد 

"VivaVideo"
حّول الموبايل

إلى شركة إنتاج؟

"Google Translate"
ُيطّور ترجمة الُجمل إلى نصوص أكثر دقة

أشهر تطبيقات تحرير الفيديو

 KineMaster •
PowerDirector •

CyberLink من شركة
VideoShow •

Adobe Premiere •
Clip  

WeVideo •

الواقـع  العامليـة خدمـة   "Google" طرحـت رشكـة 

نوعهـا،  مـن  األوىل  هـي  خطـوة  يف  االفـرتايض، 

يسـتطيع فيهـا املسـتخدمون الوصـول إىل أي مـكان 

يريـد  التـي  املناطـق  فـوق  والتحليـق  العـامل  يف 

. فها استكشـا

وتناقلـت عـرات املواقـع التقنيـة األسـبوع املـايض 

مـا أطلقـت عليها اسـم خدمـة "استكشـاف األرض"، 

والتـي يتطلب اسـتخدامها ارتـداء أحد نظـارات الواقع 

االفـرتايض التـي متلكهـا الركة.

"Google" أعلنـت يف 16 تريـن الثـاين الجـاري، 

عـن إطـالق الخدمـة باسـتخدام التقنيـة، مـن خـالل 

تطبيقهـا الجديـد "Google Earth VR"، كـام ميكن 

التعـرف عليهـا مـن خـالل موقع خـاص عى شـبكة 

اإلنرتنت.

ومتكـن الخدمـة املسـتخدم مـن استكشـاف حـوايل 

197 مليـون ميـل مربـع مـن العـامل، وفـق الركـة، 

والتنقـل بن أبـرز املعـامل العاملية واألماكن املشـهورة، 

وفـق  الكوكـب"،  الستشـكاف  ممتعـة  "كوسـيلة 

."Google"

 ،"HTC" من رشكـة "Vive" ويدعـم التطبيق نظـارة

وتقـول الركـة إنها سـتدعم العـام املقبـل، املزيد من 

املنصـات األخـرى التـي من شـأنها أن تسـاعد وتطور 

الجديدة. خدمتهـا 

متجـر  عـى  جديديـن  تطبيقـن  الركـة  وأطلقـت 

التشـغيل  بنظـام  الخـاص   "Google Paly"

"أندرويـد"، قبـل أيـام، تزامنـا مـع طـرح نظارتهـا 

للواقع االفرتايض " Daydream view" يف األسـواق.

ق حول العالم مع تطبيق 
ّ

حل
"Google Earth VR"
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد اإللكتروني إلى

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
نبتة عشبية جبلية توضع لتزكية الشاي أو . 1

للعالج - قوام

فضة سائلة - أرشد - نصف فارغ. 2

طائر اسطوري يحيا بعد احرتاق - كثر . 3

جدا

إمارة عربية. 4

ماكنة تحرك ما نركبه برا وبحرا وجوا. 5

انخفاض درجة الحرارة - نصف راية - . 6

العزوة واملكانة العائلية

احد الوالدين - صباحك مثله - يابسة. 7

نبات طيب يف السلطة - منطقة متنازع . 8

عليها يف جنوب مر

قبول حسن. 9

مثل عريب قديم يقال يف توافق اثنن يف . 10

الشكل أو الشخصية

 عمودي
وحدة معلومات يف الكمبيوتر - نبات . 1

صحراوي

يؤوي ويعطي األمان - مسؤول - . 2

متشابهان

عملة عربية )جمع ومعكوسة( - دمر وقلب . 3

رأسا عى عقب

مؤنس - فول سوداين. 4

من اوالد آدم - ندرة )معكوسة(. 5

من االطراف - استحسنه. 6

تدعو للخجل - وزراء امللك وحاشيته. 7

جهنم )معكوسة( - وبخ. 8

توقف - من يعطي الناس دينا مقابل فائدة. 9

مجموعة )كلمتان(. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

وعى الالعب إكامل باقي املربعات باستخدام األرقام من 1 إىل 9، يف كل 

واحٍد من املربعات التسعة الكبرة، ويف كل صٍف أو عمود.
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تتعالى أصوات المشجعين، 
التضامن الشعبي  ويكثر 

والقومي مع المنتخب 
الوطني في هذه المرحلة 

الفاصلة من تصفيات 
كأس العالم، وتصبح قضية 

المنتخب قضية أكبر من 
مجرد ربح أو خسارة، بل هي 

معركة قومية يخوضها 
ضمن المستطيل األخضر في 

طريقه نحو العالمية، ليصبح 
ضمن كبار اللعبة على 

العالم. مستوى 

هل حظوظ 
العرب

في التأهل 
للمونديال 
حقيقية؟

الالعب اإلماراتي عمر عبد الرحمن الملقب بعموري )انترنت(
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تعـج املالعـب العربية بالجامهـري وتبذل 

املنتخبـات املمثلـة لها جهدهـا يف حصد 

النقـاط من مباريـات صعبـة، تخوضها 

الكمبيوتـر  أو  األسـرتايل  الكنغـر  أمـام 

أو  الكـوري  الشمشـوم  أو  اليابـاين 

يف  بينـام  آسـيا،  يف  فـارس  مقاتـي 

إفريقيـا تضعهـم يف مواجهات مصريية 

أيًضا، أمـام غانا والكامـريون ونيجرييا.

الصـورة  تبـدو  كيـف  السـؤال،  ويجـدر 

اآلن بعـد انقضـاء مرحلـة الذهـاب وهل 

طموحـات العـرب محقـة، أم أنهـا هـي 

العاملـي  العـرس  يف  مشـاركة  مجـرد 

التصفيـات. عنـد  حدودهـا  تنتهـي 

املنتخبـات  وضـع  يبـدو  الحقيقـة  يف 

العربيـة يف التصفيـات الحاليـة املؤهلة 

أفضـل   ،2018 روسـيا  العـامل  لـكأس 

بكثري مـن سـابقاتها، وجـداول الرتتيب 

إىل  وتشـري  الجامهـري،  تفـاؤل  تـربر 

مشـاركة عربية اسـتثنائية يف روسـيا.

مصر وتونس األبرز في إفريقيا
املحللـون  يعتربهـا  التـي  مـرص  مـن 

قطعـت  بكونهـا  األقـرب،  الرياضيـون 

شـوطًا مهـاًم بعـد فوزها عـى غانا يف 

الجولـة الثانيـة من التصفيـات، إذ متكّن 

املركـز  احتـالل  مـن  الفراعنـة  منتخـب 

األول برصيـد سـت نقـاط مـن فوزيـن 

متتاليـني متقدًمـا عـى أوغنـدا وغانـا، 

محجـوًزا  مـرص  مقعـد  يكـون  وبهـذا 

بنسـبة كبـرية يف روسـيا.

كأس  إىل  املرصيـني  عـودة  وستسـّجل 

العـامل بعـد انقطـاع دام ملـدة 28 سـنة 

.1990 مونديـال  منـذ 

يشـارك املرصيون الحظوظ مـع املنتخب 

قـدم  أيًضـا  بـدوره  الـذي  التونـي 

لجامهـريه فوزيـن مهمـني أمـام غينيا 

وليبيـا، ليحتـل الوصافة خلـف الكونغو 

الدميقراطيـة، التي سـيالقيها يف الجولة 

املجموعـة،  صـدارة  لحسـم  املقبلـة 

لتحقيـق  التونـي  املنتخـب  ويسـعى 

مشـاركة جديـدة يف كأس العـامل بعـد 

غيابـه عـن الـدورة الفائتـة.

املنتخبـات  أكـرث  مـن  تونـس  وتعتـرب 

املونديـال  يف  شـاركت  التـي  العربيـة 

مشـاركات. أربـع  برصيـد 

خيـب  فقـد  املتوقـع  عكـس  وعـى 

جامهريهـم،  آمـال  الصحـراء  محاربـو 

املنتخـب  أمـام  املدويـة  الخسـارة  بعـد 

النجـريي بثالثيـة مقابـل هـدف، والتـي 

جـاءت غـري متوقعة بعـد التعـادل أمام 

الكامـريون.

يف  نفسـه  الجزائـري  املنتخـب  ويجـد 

مـكان صعب يف ذيـل املجموعـة برصيد 

نقطـة واحـدة، قـد يجعـل انتـزاع إحدى 

بطاقـات التأهـل مسـتحياًل.

الحـال نفسـه بالنسـبة للمغاربـة بعـد 

التعـادل مـع كـوت ديفـوار والغابـون.

عرب آسيا بقيادة السعودية
آسـيا  عـرب  يجـد  الحـال  طبيعـة  يف 

التصفيـات  يف  كبـرية  صعوبـات 

أنـه  بيـد  العـامل،  كأس  إىل  املؤهلـة 

الحاليـة  التصفيـات  القـول يف  ميكـن 

آسـيا  مـن  عربيـني  منتخبـني  إن 

مرشـحان بقـوة لحصـد بطاقـة مثينة 

روسـيا. إىل  للذهـاب 

عربيـة  منتخبـات  خمسـة  ضمـن  مـن 

تشـارك يف التصفيـات اآلسـيوية، هـي 

واإلمـارات  والسـعودية  وسـوريا  قطـر 

والعـراق، يجد السـعوديون واإلماراتيون 

جيـد،  مـن  أكـرث  مـكان  يف  أنفسـهم 

يقـوي آمالهـم بتحقيـق الحلـم العاملي.

حسـابات  اإلمـارايت  املنتخـب  وقلـب 

مـن  متكـن  بعدمـا  الثانيـة،  املجموعـة 

أسـرتاليا  ومزاحمـة  العراقـي  تجـاوز 

صـدارة  يف  واليابـان  والسـعودية 

املجموعـة، التـي وصفت بأنهـا حديدية 

جميعهـا  منتخبـات  أربعـة  بوجـود 

مؤهلة لحصـد بطاقة التأهـل حتى اآلن.

أنهـى  الـذي  السـعودي  املنتخـب  كذلـك 

مرحلـة الذهـاب يف صـدارة املجموعـة 

الكنغـر  عـى  متفوًقـا  نقـاط  بعـرش 

والكمبيوتـر.

الثـاين  املركـز  يف  اليابـان  وحلـت 

تسـع  برصيـد  الثالـث  يف  وأسـرتاليا 

نقـاط، متفوقتـني عى اإلمـارات بفارق 

عـن  واحـدة  نقطـة  وبفـارق  األهـداف 

املتصـدر. األخـرض 

آسـيا،  يف  األخـرى  املجموعـة  يف 

مـن  رشاسـة  أقـل  تعتـرب  والتـي 

العربيـة  املنتخبـات  فقـدت  نظريتهـا، 

أو  بطاقـة  عـى  املنافسـة  حظـوظ 

املنتخـب  يقبـع  حيـث  بطاقـة،  نصـف 

لـألول   5 برصيـد  والقطـري  السـوري 

و4 للثـاين، بعيـًدا عـن إيـران وكوريـا 

11 و10  يف مقدمـة املجموعـة برصيد 

نقـاط.

إذا تحقـق ذلـك وتأهلت أربعـة منتخبات 

عربيـة إىل كأس العـامل، وهي املرشـحة 

وتونـس  مـرص  األوىل،  املرتبـة  يف 

والسـعودية واإلمـارات، فسـتكون للمرة 

األوىل يف تاريـخ املونديـال التي تشـارك 

فيهـا أربعـة منتخبـات عربيـة، وسـوف 

يـدّون العرب رقـاًم تاريخًيا جديـًدا، حيث 

كانـت املشـاركة األكـرب للعـرب يف كأس 

املكسـيك  يف   86 مونديـال  يف  العـامل 

و98 يف فرنسـا بثالثـة منتخبات يف كال 

البطولتني، حني شـاركت العـراق واملغرب 

والسـعودية  املكسـيك،  يف  والجزائـر 

واملغـرب وتونـس يف فرنسـا.

لكـرة  الـدويل  االتحـاد  رئيـس  طـرح 

القـدم، السـويرسي جيـاين إينفانتينو، 

فكـرة رفـع عـدد األنديـة املشـاركة يف 

كأس العـامل لألنديـة إىل 32، مع إقامة 

البطولـة بـن 10 و30 حزيـران عوًضا 

عـن موعدهـا الحايل يف كانـون األول، 

وذلك حسـبام نقلـت عنه وسـائل إعالم 

18 الجاري. أوروبيـة الجمعـة 

الشـهر  يف  حاليًـا  املونديـال  ويقـام 

األخـر مـن كل عـام مبشـاركة األندية 

املتوجـة بـدوري األبطـال يف قاراتهـا، 

أوروبـا وآسـيا وإفريقيـا وكونـكاكاف 

ليربتادوريس يف  وأوقيانوسـيا وكوبـا 

أمريـكا الجنوبيـة، لكـن رئيـس الفيفا 

الحاليـة  املسـابقة  بـأن  رأى  الجديـد 

معقدة مـن ناحيـة صيغتهـا، وتوقيتها 

صعـب وليسـت حامسـية.

عنـه  نقلـت  مـا  بحسـب  وأضـاف، 

سـبورت  ديلـو  غازيتـا  صحيفـة 

ال  الحاليـة  البطولـة  أن  اإليطاليـة، 

تسـتحق عناء السـفر املتعـب والتواجد 

يف السـامء لفـرتات طويلـة واألوقـات 

املختلفـة بحسـب املناطـق الجغرافيـة، 

أو يف األحـرى يشء ال يسـتحق إقامـة 

صحـة  عـى  تؤثـر  حيـث  بطولـة، 

نهايـة  يف  راحتهـم  وتـؤرق  الالعبـن 

العـام.

ويف السـياق ذاتـه، تحـدث إينفانتينـو 

لصحيفـة مونـدو ديبورتيفو اإلسـبانية 

حول املسـألة، وقـال إن كـرة القدم يف 

يومنـا هـذا ال تتمحـور حـول أوروبـا 

وأمريـكا الجنوبية وحسـب، بل تشـمل 

"فيفـا"  عـى  وبالتـايل  العـامل  كل 

إنشـاء كأس عـامل لألنديـة تكـون أكر 

والجمهـور  لألنديـة  بالنسـبة  أهميـة 

حـول العـامل عـى حد سـواء.

وعـام إذا كانت هنـاك إمكانيـة لتطبيق 

الفكـرة اعتبـاًرا من عـام 2019، أجاب 

إينفانتينـو، أنـه من املمكن جـًدا تطبيق 

الدوليـن  النجمـن  أن  كاشـًفا  ذلـك، 

السـابقن الكـروايت زفونيمـر بوبـان 

والهولنـدي ماركو فان باسـن يعمالن 

عـى سـبل لتطويـر هـذه البطولة.

املستشـار  منصـب  بوبـان  ويشـغل 

املسـائل  حـول  إلينفانتينـو  الخـاص 

باسـن  فـان  عـن  فيـام  الكرويـة، 

كمديـر تنفيذي لقسـم التطويـر الفني 

"فيفـا". يف 

وينـص النظـام الحـايل لـكأس العامل 

لألنديـة عى مشـاركة مثانيـة فرق يف 

حامـل  إىل  باإلضافـة  األبطـال،  دوري 

لقـب الـدوري مـن الدولة املسـتضيفة، 

وسـتجري النسـخة الـ 13 من البطولة 

هـذا العـامل يف اليابان مبشـاركة ريال 

النيوزلنـدي  سـيتي  وأوكالنـد  مدريـد 

صـن  وماميلـودي  أمريـكا  ونـادي 

 TBDو ناسـيونال،  وأتلتيكـو  داونـز، 

بطـل الـدوري اليابـاين.

يف  آسـيا  ممثـل  بعـد  يحـدد  ومل 

مسـاء  سيحسـم  والـذي  املونديـال، 

بـن  مبواجهـة  الجـاري   19 السـبت 

العـن اإلمـارايت وجونبـوك الكـوري.

مساٍع لتطوير مونديال األندية 
ورفع عدد الفرق المشاركة

فرحة العبي المنتخب المصري بالفوز على غانا 13 تشرين الثاني )انترنت(

أعلـن االتحـاد اآلسـيوي لكـرة القـدم أسـامء 

املرشـحن واملرشـحات للفوز بجائزيت أفضل 

العـب وأفضـل العبة يف آسـيا لعـام 2016.

ويتنافـس عـى الفـوز بجائـزة أفضـل العب 

والعراقـي  الرحمـن،  عبـد  عمـر  اإلمـارايت 

يل.  وو  والصينـي  أحمـد،  حـامدي 

وكان اإلمـارايت أحمـد خليـل تـوج بجائـزة 

2015، عى حسـاب عبـد الرحمـن والصيني 

جيي. جينـغ 

وسـيقام حفـل توزيـع الجوائـز يف األول من 

كانـون األول املقبـل يف العاصمـة اإلماراتيـة 

بوظبي. أ

ويعتـرب اإلمـارايت عبد الرحمن أبـرز الالعبن 

يف املرشـحن، إذ أحـرز عـدة ألقـاب فرديـة 

وقـاد اإلمـارات للتأهـل إىل الـدور الحاسـم 

مـن تصفيـات مونديـال 2018، كـام سـاهم 

دوري  نهـايئ  إىل  العـن  فريقـه  بوصـول 

آسـيا. أبطال 

غـالف  عـى  عمـوري  صـورة  ونـرت 

الرسـمية لالتحـاد اآلسـيوي، وهـو  املجلـة 

بجائـزة  متـوج  غـر  عـريب  العـب  أول 

أفضـل العـب آسـيوي يظهر عـى املطبوعة 

لالتحـاد. الرسـمية 

أمـا العراقـي حـامدي أحمـد، فأحـرز لقـب 

كأس االتحـاد اآلسـيوي األسـبوع الفائـت مع 

القـوة الجويـة العراقـي، ونال لقبـي الهداف 

وأفضـل العـب يف البطولـة.

وأكـد مهاجـم وهـداف نـادي القـوة الجوية 

كأس  بلقـب  التتويـج  أن  أحمـد،  حـامدي 

االتحـاد اآلسـيوي لكرة القـدم، أهم بالنسـبة 

إليـه مـن لقـب هـداف البطولـة، وهـذه هي 

املـرة األوىل بتاريخ النـادي العراقي والعراق.

ويعـد الصيني وو يل أفضـل هداف يف تاريخ 

114 هدفًـا، ويحمـل  فريقـه شـنغهاي مـع 

الرقـم القيـايس كأصغـر العـب محـرتف يف 

الـدوري الصينـي بــ 14 عاًمـا و287 يوًما.

وأحـرز لقـب هـداف الـدوري الصينـي أربع 

مـرات آخرهـا السـنة الحالية. كام قـاد الصن 

إىل الـدور الحاسـم من تصفيات آسـيا املؤهلة 

 .2018 مونديال  إىل 

األسـرتاليتن  اآلسـيوي  االتحـاد  كـام رشـح 

والنجمـة  فيانـا  دي  وليـزا  فـورد  كايتلـن 

الصينيـة تـان رويـن لجائزة أفضـل العبة يف 

. سيا آ

وتشـمل الجوائـز التـي سـتوزع يف أبوظبي 

ومنتخبـات  ومدربـن  العبـن  أفضـل 

واتحـادات يف القارة اآلسـيوية لعـام 2016. 

وقـال عـارف العـواين، األمـن العـام ملجلس 

أبوظبـي الريايض، إن الحفل سـيحره كبار 

الشـخصيات من االتحـاد الـدويل واألورويب 

واآلسـيوي لكـرة القـدم إىل جانـب رؤسـاء 

االتحـادات القاريـة والوطنيـة، باإلضافة إىل 

نجـوم الكرة اآلسـيوية مـن العبـن ومدربن 

تنفيذيـة ومنتخبات. وقيـادات 

هـي  جائـزة   12 توزيـع  الحفـل  ويشـمل   

الجائـزة املاسـية وجائـزة الحلـم اآلسـيوي، 

وجائـزة االتحـاد الوطنـي األفضل للموسـم 

املـايض، وجائـزة رئيـس االتحـاد اآلسـيوي 

لتطويـر كـرة القـدم مـن املراحـل العمرية، 

أفضـل  وجائـزة  مـدرب،  أفضـل  وجائـزة 

وجائـزة  مدربـة،  أفضـل  وجائـزة  العـب، 

أفضـل العبـة، وجائـزة أفضـل العب شـاب، 

وجائـزة أفضـل العبة شـابة، وجائـزة أفضل 

العـب كرة قـدم للصـاالت، وجائـزة التحكيم 

الخاصـة.  اآلسـيوية 

وأعلـن العـواين أن حقـوق البـث للحفـل لن 

لجميـع  السـامح  وسـيتم  حريـة،  تكـون 

القنـوات الفضائيـة العربيـة والعامليـة بنقـل 

الحـدث ملـن يرغـب يف رشاء هـذه الحقـوق.

أفضل العب في آسيا..
إماراتي أو عراقي أو صيني
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حصل الطفل الربيطاين هاريف 

ميلنغتون )14 عاًما(، عى لقب 

أصغر مليونري عصامي يف العامل، 

وذلك برثوة بلغت 2 مليون جنيه 

اسرتليني.

ميلغنتون مل يرث هذا املبلغ عن 

والديه ومل يربح ورقة اليانصيب، 

وإمنا مبجهود شخيص بدأ به قبل 

18 شهًرا.

وذكر موقع "ميرتو" الربيطاين، 

الثالثاء 15 ترشين الثاين، أن هاريف 

بدأ مرشوعه التجاري بعمل بسيط، 

وهو تذكري أصحاب السيارات بدفع 

"رضيبة الطريق"، وهي رضيبة 

مفروضة عى جميع املركبات التي 

تستخدم الطرق العامة يف بريطانيا.

وجاءت فكرة هاريف هذه، بعد أن 

عفت الرشطة الربيطانية ماليك 

السيارات من وضع لصاقات توضح 

آخر تاريخ لدفع الرضيبة، عى زجاج 

سياراتهم األمامي، ما تسبب بنسيان 

السائقني ملوعد الدفع.

وصّمم هاريف لصاقات تذكري جديدة، 

وباعها للسائقني مقابل 4 جنيهات 

اسرتلينية، ليحميهم بذلك من دفع 

1000 جنيه غرامة تأخري، باإلضافة 

إىل حجز سياراتهم لحني الدفع، 

وجنى 100 ألف جنيه من هذا العمل 

البسيط.

وذكرت جريدة "صن" الربيطانية، أن 

هاريف اشرتى قطعة أرض زراعية، 

بـ 40 ألف جنيه، لتشرتيها منه رشكة 

عقارية مبليوين جنيه اسرتليني، بعد 

أن سمحت الدولة بالبناء عليها.

وبذلك أصبح هاريف ميلنغتون أحد 

أصغر ستة مليونريات يف العامل 

وهم: نيك دالويسيو )17 عاًما( وتبلغ 

ثروته 30 مليون دوالر، وبراين وانغ 

)19 عاًما( وتبلغ ثروته 15 مليون 

دوالر، وكامريون جونسون بـ 27 

مليون دوالر، وماديسون روبنسون 

برثوة تقّدر بـ 25 مليون دوالر، 

وعى رأسهم نجم البوب جسنت بيري 

برثوة قدرها 105 مليون دوالر.

يخضـع الصحفـي السـويدي فريدريـك أونيفـال، واثنان من 

مسـاعديه للمحاكمـة، عـى خلفيـة اتهامـه بتهريـب يافـع 

سـوري مـن اليونـان إىل السـويد، بطريقـة "غـر رشعية".

ورصـدت عنـب بلـدي عى بعض املواقـع السـويدية تفاصيل 

القصـة، وذكـرت، الخميـس 17 تريـن الثـاين، أن الالجـئ 

السـوري الذي سـاعده الصحفي يبلـغ من العمـر 15 عاًما، إال 

أن أيًـا منهـا مل يفصح عن اسـمه.

وَمثـل أونيفـال أمـام املحكمـة للمـرة األوىل األربعـاء، ووفًقا 

ملـا ذكرتـه وسـائل اإلعـالم، فـإن القضـاء السـويدي يُحاكـم 

الصحفـي ومسـاعديه بتهمـة "تهريـب البـر".

اليافـع السـوري دخل مـع فريق الصحفـي الـذي كان يصور 

التلفزيـون  لصالـح  اليونـان،  يف   "Fosterland" برنامـج 

السـويدي "SVT". وتعليًقـا عـى محاكمتـه قـال أونيفـال 

لراديو السـويد إنـه كان يتوقـع أمـر محاكمته، مردفًـا "األمر 

ال يثـر دهشـتي، فقـد اسـتجوبنا يف وقت سـابق، وعرفت أن 

التحقيـق يف هـذا املوضوع جـاٍر".

ومـن املتوقـع أن يصـدر بحـق الصحفـي السـويدي، عقوبـة 

بالسـجن ملـدة ثالثة أشـهر كحـد أدىن.

الصحفـي السـويدي أكـد لوسـائل اإلعـالم أنه غر نـادم عى 

مسـاعدته لليافـع، وأضاف "لسـت نادًمـا عى اإلطـالق، وأنا 

أقدمـت عى هـذا الفعل ألنني شـعرت كإنسـان".

وأوضـح أونيفـال أن "الصبـي كان ميـر يف ظـروف صعبـة 

جـًدا، وكان مـن املمكـن أن يفقـد حياتـه، مـا جعلنـي أتخـذ 

قرارًا مبسـاعدته". ونقلت بعـض املواقع السـويدية عن خرباء 

قانونين قولهم، إن مسـاعدة شـخص ألسـباب إنسـانية ال يعد 

جرميـة، كـام أن الفريق التلفزيوين مل يحصل عـى أي ربح أو 

مبالـغ مالية مـن الالجئ السـوري.

وفرضـت السـويد منـذ، ترين الثـاين 2015، حواجـز أمنية 

للتحقـق مـن هويـة املسـافرين القادمـن إليها مـن الدمنارك، 

تدفًقـا  التـي شـهدت  الجنوبيـة  إضافـة إىل بعـض مدنهـا 

ماملو. كمدينـة  لالجئـن 

صحفي سويدي يواجه 
محاكمة ألنه ساعد يافًعا 
سورًيا في مغادرة اليونان

افتتحـت وزارة الصحـة الرتكيـة بالتعـاون مـع 

مركـزًا  اليـوم،  الخرييـة  "نارليجـه"  جمعيـة 

لالجئـني  الطبيـة  الخدمـات  لتقديـم  صحًيـا 

تركيـا. جنـوب  هاتـاي  واليـة  يف  السـوريني 

ونقلت صحيفـة "ديي صبـاح" الرتكية، االثنني 

يف  الصحـة  مديـر  عـن  الثـاين،  ترشيـن   14

هاتـاي، أوميـت موتلـو ترياقـي، أن "املركز يعد 

األول يف املنطقـة، ونرغـب يف زيـادة أعدادها".

ترياقـي أكـد أن وزارة الصحة الرتكيـة تهدف إىل 

"رفع عـدد املراكز إىل عرشة يف هاتـاي، اعتباًرا 

من العـام املقبـل، مضيًفا سـنفتتح مركزين يف 

مدينـة أنطاكيـا، ويف أماكـن وجود السـوريني 

بكثافـة يف الريحانيـة وكرقخـان وألطـن أوزو 

ويايـال داغي".

وتتـوزع مخيـامت الالجئـني السـوريني بكثافة 

يف الواليـات الرتكيـة املذكـورة، ويعانـون مـن 

نقـص يف الخدمـات الطبيـة والصحيـة، إضافة 

لفصـل  الالزمـة  الرضوريـة  األساسـيات  إىل 

الشـتاء املقبـل.

وأوضـح ترياقـي أسـباب افتتـاح املركـز كـون 

"مراكـز الصحـة الرتكيـة التي تخدم السـوريني 

غـري كافيـة، ألن مليونًا و533 شـخًصا يقطنون 

يف هاتـاي، إضافـة إىل 439 ألًفـا و101 ضيـف 

سـوري، أي مـا يقـارب %22 مـن عـدد سـكان 

املدينـة، لذلـك رأينـا أن نفتـح تلـك املراكز".

يعـادل املركـز مراكـز الصحـة العائليـة الرتكية، 

بشـكل  خدماتـه  وسـيقدم  ترياقـي،  بحسـب 

طبيبـان  فيـه  وسـيعمل  للسـوريني،  خـاص 

وممرضتـان.

"نارليجـه"  جمعيـة  رئيـس  قـال  حـني  يف 

الخرييـة، محمد جميل شـاهني، إن "السـوريني 

بفضـل  املشـايف  إىل  للذهـاب  يضطـروا  لـن 

املركـز الذي سـيوفر فحـص قرابـة 100 مريض 

يومًيـا".

السـورية يف مخيـامت  العوائـل  آالف  وتقطـن 

أعدت لهـم يف الجانـب الرتيك املحـاذي للحدود 

مـع سـوريا، ال سـيام يف محافظتـي هاتـاي 

إدلـب  املجاورتـني ملحافظـات  أورفـا،  وشـاني 

وحلـب والرقـة والالذقيـة، إضافـة إىل مخيمـي 

السـالمة وأطمـة.

وتسـتقبل تركيـا قرابـة ثالثـة ماليـني الجـئ، 

بينهـم 2.7 مليـون سـوري، يشـكلون %15 من 

الثـورة  أحـداث  قبـل  مجمـوع سـكان سـوريا 

السـورية، بحسـب بيانـات رسـمية تركيـة.

تركيا تفتتح أول مركز صحي لالجئين 
السوريين في هاتاي
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أصغر مليونير عصامي في العالم 
لم يبلغ 14 عاًما


