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الحرب تعيد تشكيل 
العالقات االجتماعية

في حياة السوريين

غالبًـا مـا ترتبـط أكر الخسـائر مبـا ال ميكن 

رؤيته بالعـن، فيتعّذر إحصـاؤه برقم. ومنه، 

قد تكون أكر خسـارات السـورين بعد سـتة 

أعـوام مـن الحـرب، ال تتعلـق مبـا تصـدره 

وكاالت األنبـاء مـن أرقام وإحصائيـات، وإمنا 

مبـا مل يتـم إحصاؤه مـن تصّدعـات بجوانب 

بينهـا:  أقـل وضوًحـا، وأكـرث عمًقـا، ومـن 

العاقـات االجتاعيـة للسـوريّن، وتفككهـا 

كبر. بشـكل 

"ال أعـرف شـيئًا عـن أبنـاء وبنـات عمومـي 

وأخـوايل ممن كانـوا أصدقايئ يوًمـا"، بهذه 

عاًمـا(، وهـي   30( ماريـا  تلّخـص  العبـارة 

سـورية مقيمـة يف تركيـا، واقـع عاقاتهـا 

العائليـة، وتتابـع "أتواصل اليـوم مع صديقة 

واحـدة مقّربـة، وعـدا ذلك مـن عاقـات كلّه 

انقطـع دومنـا نيّـة مسـبقة بالقطيعة".

إىل  عاقاتهـا  معظـم  تفـكك  ماريـا  تعـزو 

نلتقـي  "كنـا  وتقـول  الجغـرايف،  البعـد 

أسـبوعيًّا يف منـزل جـديت، هـذا االجتـاع 

البسـيط كان يجدد عاقاتنا، حتى السـطحّي 

منهـا، نتشـارك فيه أخبـار بعضنـا البعض، 

األحاديـث". ونتبـادل 
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محاكمة رئيس 
الجمهورية المعزول 

في حالة خيانة 
عظمى أو جريمة 

قاسية أخرى

انتهت محادثات أستانة في 24 من كانون الثاني الجاري، والتي مهدت لها األطراف الدولية الفاعلة على الساحة السورية طوال الشهرين 
الماضيين، في مسعى إليجاد "حل سياسي" بداًل عن الحل العسكري للوضع السوري.

مشروع لـ"دستور روسي" في سوريا.. النظام يعّدل والمعارضة ترفض الفكرة  

محادثات أستانة انتهت
وسيناريوهات ما قبل جنيف بدأت

)AFP( 2017 لقاء وفد المعارضة "منصة موسكو" مع وزير الخارجية الروسي في موسكو - 27 كانون الثاني

عنب بلدي - خاص  

ويف نهايـة االجتـاع، الـذي ضـم وفـدي 

املعاضـة والنظـام، خـرج البيـان الختامي 

بالتأكيد عى "وحدة أرايض سـوريا كدولة 

متعـددة األديـان"، إضافة إىل عـدم وجود 

أي حـل عسـكري إلنهـاء األزمة السـورية، 

كـا أعلن عـن إقرار تأسـيس آلية مشـركة 

وقـف  ملراقبـة  إيرانيـة  روسـية-  تركيـة- 

إطـاق النـار، و لــ "مفاوضـات سـورية 

-سـورية” تتضمـن ملفـات أمنية.

وبعـد سـاعات مـن اللقاء عرضت موسـكو 

نسـخًة من مروع دسـتور لسـوريا، القى  

تعـرف  مل  فبينـا  متباينـة،  فعـل  ردود 

املعارضـة باملـروع، الـذي سـلمته إياهـا 

موسـكو "لاطاع ال أكرث"، وفـق املتحدث 

عـّدل  زيـد،  أبـو  أسـامة  وفدهـا،  باسـم 

النظـام السـوري عليـه وأرسـله خطيًا إىل 

. روسيا

أبرز نقاط مشروع "دستور روسيا"
نصت بنـود الدسـتور، الـذي حصلت عنب 

بلـدي عـى النسـخة الكاملـة منـه، عـى 

نقل صاحيات األسـد إىل مجلس الشـعب، 

و"جمعيـة  الـوزراء  مجلـس  ورئيـس 

اإلدارات  ممثـي  تضـم  التـي  املناطـق"، 

الكـردي"،  الـذايت  و"الحكـم  املحليـة، 

بتريـع  واسـعة  صاحيـات  ومنحهـا 

دور  الرئيـس  يلعـب  بحيـث  القوانـن، 

السـلطات. بـن  "الوسـيط" 

الجمهوريـة  "تكـون  األوىل  املـادة  يف 

سـيادة  ذات  مسـتقلة  دولـة  السـورية 

كلمـة  ُحذفـت  وهنـا  ودميقراطيـة"، 

"العربيـة"، األمر الذي القى اسـتهجانًا من 

السـورين. مـن  واسـعة  رشيحـة 

وتكون سـوريا وفق املـادة نفسـها "وطًنا 

عاًمـا غـر قابل للتجزئـة بـن مواطنيها"، 

بينـا تضمنت املـادة الثانية تحديًدا لشـكل 

العـام  االسـتفتاء  عـر  الدسـتور،  طـرح 

والتصويـت الشـعبي، كـا ال يجوز شـغل 

أكرث مـن منصـب يف الوقت ذاتـه، عى أن 

تنقل السـلطة بطريقة سـلمية ودميقراطية 

ومبـا يحـدده الدسـتور والقانون.

احـرام  رضورة  عـى  املـروع  وأكـد 

األديـان، وأن تكـون اللغـة العربية رسـمية 

الحكـم  أجهـزة  تسـتخدم  كـا  للدولـة، 

الـذايت الثقـايف الكـردي اللغتـن العربية 

العربيـة  اللغتـان  وبالتـايل  والكرديـة، 

"متسـاويتان". والكرديـة 

للدولـة عـى  السـيايس  النظـام  ويعتمـد 

مبـدأ التعدديـة السياسـية، كـا يتضمـن 

اسـتنكار سـوريا لإلرهاب بكافـة ظواهره، 

ويكـون قـوة قانونيـة عليـا، بينـا يضمن 

أن تكون أرايض سـوريا موحـدة غر قابلة 

للتجزئـة، وال يجوز تغير حـدود الدولة إال 

العام. باالسـتفتاء 

ويضـم "الدسـتور الرويس"، أال تُسـتخدم 

الضطهـاد  كوسـيلة  املسـلحة  الوحـدات 

السـورين، وال يف عمليـة انتقال السـلطة، 

كـا حـدد علـم النظـام السـوري الحـايل 

للباد. علـًا 

تنحيـة  املناطـق"  لـ"جمعيـة  ميكـن  ال 

الرئيـس، إال عـى أسـاس اتهامـه بالخيانة 

"قاسـية"،  جرميـة  تنفيـذه  أو  العظمـى، 

بنـاء عى قـرار املحكمة الدسـتورية العليا، 

الـوزراء  رئيـس مجلـس  يتـوىل  أن  عـى 

مكانـه يف حـال خلعـه، ملـدة ال تزيـد عن 

90 يوًمـا، ليتـوىل مهامـه بعدهـا رئيـس 

"الجمعيـة".

ونصـت املـادة 82 عـى أن "تنتهـي مـدة 

واليـة رئيـس الجمهورية الحـايل بانقضاء 

سـبع سـنوات مياديـة مـن تاريـخ أدائـه 

القسـم الدسـتوري، وله الحق يف الرشـح 

مجـدًدا للمنصـب، عـى أن تـرسي عليـه 

أحـكام الدسـتور الخاصـة مبـدة واليته".

كـا طـرح بنـوًدا حـول االقتصـاد والحياة 

الثقافيـة والنشـاطات الحزبيـة وقطاعـات 

الدولـة، إضافة إىل العقوبـات وفق القانون، 

وتفصيـات أخرى وجـاءت جميعها يف 85 

مـادة شـملت كامـل املروع.

تعديالت النظام على مشروع 
"الدستور"

ونـرت صحيفة "الحيـاة"  يف 27 كانون 

الثـاين، تعديـات النظـام عـى املـروع، 

إىل  التريـع  سـلطة  "إعـادة  وأبرزهـا 

السـيد الرئيـس، وإلغـاء جمعيـة املناطـق، 

ومناطـق الحكـم الـذايت الكـردي، إضافة 

إىل السـاح بانتخـاب رئيـس الجمهوريـة 

الحايل )بشـار األسـد(، بالرشـح لواليتن 

التـوايل". عى 

نفيـه  بعـد  النظـام  تعديـات  وجـاءت 

وجـوده، واقـرح رسيان مفعول الدسـتور 

الحـايل للعـام 2012، حتى ثاث سـنوات 

وفـق  واحـدة  سـنة  مـن  بـداًل  أخـرى 

"الدسـتور الـرويس"، كـا رفـض ترتيب 

جمعيـة املناطـق خـال فـرة ال تزيـد عن 

عـام واحـد مـن تبنـي الدسـتور.

املحكمـة   77 املـادة  تناولـت  وبينـا 

الدسـتورية العليـا، عـى أن تضـم سـبعة 

إىل  العـدد  رفـع  النظـام  اقـرح  أعضـاء، 

11 عضـًوا مـع حـذف صاحيـة تعيينهـم 

لـ"جمعيـة املناطـق" وإحالتهـا إىل رئيس 

بـ"مرسـوم". لتعيينهـم  الجمهوريـة 

مـن  كلـات  حـذف  النظـام  طلـب  كـا 

املـادة 78 وجـاء يف الفقرة الخامسـة منها 

"محاكمـة رئيـس الجمهوريـة املعزول يف 

قاسـية  أو جرميـة  حالـة خيانـة عظمـى 

أخـرى"، وهنـا اقـرح حـذف آخـر ثـاث 

واسـعة  صاحيـات  وإعطـاء  كلـات، 

للرئيـس يف اقراح "تعديل الدسـتور" يف 

.80 املـادة 

ويف حـن نصـت املسـودة عـى توسـيع 

صاحيـات رئيس مجلـس الـوزراء، حذف 

أن  الثالثـة ونصـت عـى  الفقـرة  النظـام 

رئيـس مجلـس  ملناصـب  التعيـن  يكـون 

الـوزراء وكافـة الـوزراء متسـًكا بالتمثيـل 

الطائفيـة  األطيـاف  لجميـع  النسـبي 

لسـوريا. والقوميـة 

وعـّدل النظـام عـى املـادة 60 التي نصت 

عـى "إخضـاع القـوات املسـلحة لرئيـس 

الجمهوريـة، ويتـوىل مهمة القائـد األعى 

املسـلحة"، وحـذف  والتنظيـات  للقـوات 

فقـرة منها والتي تشـر إىل أنه "يف حاالت 

اسـتثنائية يحيـل قـرار رئيـس الجمهورية 

إىل جمعيـة املناطـق، للموافقة خـال مدة 

ال تزيـد عـى يـوم واحـد، وخـال عمـل 

الطـوارئ يتـوىل مجلـس النـواب وجمعية 

املناطـق ورئيـس الجمهوريـة مهاتها وال 

يجوز حجـب الثقة عـن مجلس الـوزراء".

وحـذف فقـرة تتعلـق بصاحيـات الرئيس 

55، ونصـت عـى أن "يتـوىل  املـادة  يف 

رئيـس الجمهوريـة مهمـة الوسـاطة بـن 

الدولـة واملجتمـع  الدولـة وبـن  سـلطات 

ويحـق لـه لغـرض تسـوية الخافـات بن 

اإلجـراءات  اسـتخدام  الدولـة  مؤسسـات 

“تعيـن  صاحيـة  مضيًفـا  التوافقيـة”، 

املوظفـن”. كبـار 

يكـون  أن  اشـرط  الـرويس"  "الدسـتور 

الجمهوريـة  رئيـس  منصـب  إىل  املرشـح 

متـًا األربعـن مـن عمـره، وهنـا حـذف 

بالجنسـية  "متمتًعـا  عبـارة  النظـام 

سـوريًا  يكـون  "أن  واقـرح  السـورية"، 

بالـوالدة مـن أبويـن سـورين بالـوالدة".

وحذف النظـام كامل املـادة 40، وتضمنت 

لتكفـل  املناطـق  جمعيـة  تؤسـس  "أن 

يف  اإلداريـة  الوحـدات  ممثـي  مشـاركة 

العمـل التريعـي وإدارة البلـد، وتتكـون 

مـن ممثلن عنهـم، عى أن يحـدد بالقانون 

عددهـم ووضعهـم ومدتهـم".

"أرايض  أن  عـى  نصـت  التاسـعة  املـادة 

أن  إال  للتفريـط"،  قابلـة  غـر  سـوريا 

النظام رفـض األمـر حاذفًا املـادة، واقرح 

اسـتبدال فقرات مـن املادة العـارشة، والتي 

غـر  مسـلحة  وحـدات  بإنشـاء  تسـمح 

الحكوميـة. املسـلحة  القـوات 

واسـتبدل النظام كلمـة "انتقال" السـلطة 

الفقـرة  حـذف  كـا  "تـداول"،  بكلمـة 

الثانيـة من املـادة الرابعة، ونصـت عى أن 

"تسـتخدم أجهـزة الحكـم الـذايت الثقايف 

العربيـة  اللغتـن  ومنظاتـه  الكـردي 

متسـاويتن". كلغتـن  والكرديـة 

مــا  عــى  التعديــات  تقتــر  ومل 

ذكــرت  بلــدي  عنــب  أن  إال  ســبق، 

التعديــات. يف  األبــرز  النقــاط 

املتعلقـة بالدسـتور  مـع تزاحـم األحاديـث 

الرويس املقرح لـ"سـوريا املقبلة"، اجتمعت 

"مجموعـة موسـكو" للمعارضـة السـورية 

يف 27 كانـون الثـاين الجـاري مـع وزيـر 

الخارجية الرويس، سـرغي الفروف،  وعروا 

عن نيتهم تشـكيل فرق معنية إلطـاق العمل 

عـى صياغـة دسـتور سـوري جديد.

االجتـاع جـاء مبشـاركة كل مـن عضـو 

"مجموعة موسـكو" للمعارضة السـورية، 

للتغيـر  الشـعبية  "الجبهـة  يف  القيـادي 

وعضـو  جميـل،  قـدري  والتحريـر"، 

"مجموعـة أسـتانة" للمعارضة السـورية، 

رئيـس "حركـة املجتمـع التعـددي"، رندة 

"مجموعـة  يف  والعضويـن  قسـيس، 

مقـديس  جهـاد  للمعارضـة،  القاهـرة" 

وجال سـليان، واملنسـق العـام  لـ"هيئة 

والعضـو  السـورية"  الوطنيـة  التنسـيق 

للمفاوضـات"،  العليـا  "الهيئـة  يف 

حسـن عبـد العظيـم، إضافـًة إىل رئيـس 

إليـان  للمعارضـة  "حميميـم"  مجموعـة 

مسـعد، والعضويـن يف "حـزب التحالـف 

خالـد  السـوري"  الكـردي  الدميقراطـي 

عيـىس، وعـي عبـد السـام، وزعيـم تيار 

"بنـاء الدولة" لـؤي حسـن، وزعيم حزب 

عرفـات. عـاء  الشـعبية"  "اإلرادة 

ويف سـياق التريحـات السياسـية أعلـن 

وزيـر الخارجيـة الـرويس، أنـه تـم تأجيل 

املفاوضـات السـورية التـي كان مـن املقرر 

عقدهـا يف جنيـف يف الثامـن مـن شـباط 

املقبـل، لتجـري يف نهايـة الشـهر، ودعـا 

جميـع السـورين لاطـاع عـى مـروع 

الدسـتور الـرويس لسـوريا، قبـل انطـاق 

الجولـة الجديدة من املفاوضـات يف جنيف.

فـور  جـاء  املتحـدة  لألمـم  بيانًـا  أن  إال 

إرجـاء  أن  أوضـح  الـرويس،  اإلعـان 

مفاوضـات جنيـف حـول سـوريا، الـذي 

أعلنتـه موسـكو، غـر مؤكـد، مشـرًة إىل 

أن موفدهـا الخـاص إىل سـوريا سـتيفان 

األسـبوع  نيويـورك  سـيزور  دمييسـتورا 

املقبـل لبحـث هـذا األمـر.

تبـع  الـذي  الروسـية  الخارجيـة  بيـان 

اللقـاء بـن "منصـة موسـكو" والفـروف 

االجتـاع  يف  أن"املشـاركن  عـى  أكـد 

اطلعـوا عى مـروع الدسـتور السـوري 

الجديـد الـذي أعـده خـراء روس وعـرب، 

الـرويس  الوفـد  وتـم توزيعـه مـن قبـل 

يف أسـتانة، وأعربـوا عـن نيتهـم تشـكيل 

املتعلقـة  القضايـا  لدراسـة  عمـل  فريـق 

بصياغـة الدستور)السـوري( وتكوين وفد 

موحـد للمعارضـة إىل الجولـة املقبلـة من 

يف  السـورية  األطـراف  بـن  املفاوضـات 

جنيـف برعايـة األمـم املتحـدة".

"منصة موسكو" في لقاء الفروف: 
سنشكل ِفرًقا لصياغة الدستور
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انتهـت آخر فصـول وادي بـردى، ببدء تنفيـذ االتفاقية 

األخـرة، التي توصل لها نظام األسـد ووجهـاء املنطقة 

يف 19 كانـون الثـاين الجـاري، والتـي تقـي بوقف 

األهـايل إىل قراهـم، ودخـول  النـار، وعـودة  إطـاق 

ورشـات اإلصـاح إىل نبـع "عـن الفيجـة"، وخـروج 

املقاتلـن وعائاتهـم باتجاه الشـال السـوري.

صبـاح السـبت 28 كانـون الثـاين، انسـحبت فصائـل 

نحـو  ليدخلـه  الفيجـة"،  نبـع "عـن  مـن  املعارضـة 

20 عنـًرا مـن قـوات "الحـرس الجمهـوري" برفقـة 

النظـام  علـم  يرفعـون  األحمـر،  الهـال  متطوعـي 

السـوري عـى املنشـأة، إيذانًـا ببـدء رسيـان االتفاق.

األحمـر  الهـال  بـدأت حافـات  السـبت،  بعـد ظهـر 

والصليـب األحمـر الـدويل بالتوافـد إىل بلـدة "عـن 

الفيجـة"، إلخـاء الجرحـى باتجـاه بلدة "ديـر قانون 

الصيانـة  بالتزامـن مـع تجهيـز ورشـات  املجـاورة"، 

واإلصـاح لدخول منشـأة نبع "عـن الفيجـة"، متهيًدا 

لدخـول الحافـات إىل املنطقة إلخاء مقاتـي املعارضة 

وعوائلهـم باتجـاه الشـال السـوري.

وذكـرت مصادر عنـب بلدي يف وادي بـردى، أن خمس 

حافـات وصلـت فعليًـا إىل بلـدة ديـر قانـون، عى أن 

تتـم عملية إخـاء املقاتلن وعائاتهم مسـاء السـبت أو 

صبـاح األحـد، باتجـاه مدينـة إدلـب، وأكـدت املصادر 

أن عـدد املقاتلـن يبلـغ 700 عنـر، دون ذكـر عـدد 

املهّجرين. املدنيـن 

وكانـت عنـب بلدي حصلـت عى بنـود االتفـاق األخر 

يف وادي بـردى، وينـص عى دخول الورشـات ملنشـأة 

املقاتلـن  توافـد  مـع  تزامًنـا  الفيجـة”،  عـن  “نبـع 

والفصائـل مـن الجـرود ليجتمعـوا يف قـرى املنطقـة، 

عـى أن تتم تسـوية أوضـاع املقاتلن الراغبـن بالبقاء، 

يف حـن تسـجل أسـاء الرافضـن للتسـوية ويرحلوا 

الصليـب  أمميـة ومبرافقـة  إدلـب برعايـة  إىل مدينـة 

الدويل. األحمـر 

وامليليشـيات  األسـد  قـوات  تخـرج  البنـود،  وبحسـب 

املسـاندة لهـا مـن قريـة بسـيمة خـال فـرة معينـة، 

وتحافـظ عى وجودهـا يف النقاط التـي وصلت لها يف 

قريـة "عـن الفيجة"، عـى أن تتم إعادة إعـار قريتي 

بسـيمة وعـن الفيجة خـال فـرة زمنيـة محددة.

ملـف  كبـر  حـد  إىل  تشـابه  بـردى،  وادي  تسـوية 

التسـويات يف ريـف دمشـق، والذي يسـتند إىل إخراج 

املقاتلـن وعوائلهـم باتجـاه محافظة إدلب، والسـيطرة 

حصـل  مـا  وهـو  مناطقهـم،  عـى  للنظـام  الفعليـة 

يف مـدن وبلـدات: داريـا، ومعضميـة الشـام، والتـل، 

وكناكـر، وخـان الشـيخ، وزاكية، وسعسـع، وقدسـيا، 

والهامـة، خـال األشـهر القليلـة املاضيـة.

وكانـت قوات األسـد مدعومة بــ "حزب اللـه" اللبناين 

وميليشـيا "درع القلمـون"، شـنت هجوًما بريًـا وجويًا 

واسـًعا عـى منطقـة وادي بـردى، أواخر كانـون األول 

املـايض، مـا تسـبب مبقتـل وجـرح عـرات املدنين، 

وإصابـة منشـأة "نبع بردى" بـأرضار مادية جسـيمة، 

يف سـعي للسـيطرة عـى املنطقـة، رغـم قـرار وقـف 

روسـية،  تركيـة  برعايـة  سـوريا،  يف  النـار  إطـاق 

واملوقّـع يف 29 كانـون األول املـايض.
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وضّمـت الهيئـة التـي أعلن عنها مسـاء السـبت 

28 كانـون الثـاين، كًا من "فتح الشـام، ونور 

الديـن زنـي، وجيـش السـنة، ولـواء الحـق، 

وجبهـة أنصـار الديـن"، بقيـادة القيـادي يف 

"أحـرار الشـام" هاشـم الشـيخ )أبـو جابـر(، 

ممـن  لكثريـن  صادًمـا  جـاء  الـذي  األمـر 

يراقبـون الوضـع عـى السـاحة السـورية.

مختلفـة  مناطـق  يف  املواجهـات  اسـتمرت 

مـن ريـف إدلـب، وجبـل الزاويـة خصوًصـا، 

حتـى عـر السـبت، بينـا أعلن "أبـو عيىس 

الشـام"،  "صقـور  ألويـة  قائـد  الشـيخ"، 

املنضويـة حديثًـا تحـت رايـة "أحرار الشـام"، 

محمـد  ولـده  اختطـاف  تسـجيٍل صـويت  يف 

أحمـد مـن قبـل عنـارص "الجبهـة".

لـ"فتـح  هجـوم  عقـب  التطـورات  وجـاءت 

الشـام"، مسـاء الجمعـة، وجـرى مـن أربعـة 

محـاور، عـى مقـرات "الصقـور"، يف كل من 

آثـار رويحـة، غرب خان السـبل، واحسـم ودير 

سـنبل، وفركيـا، وفـق مصـادر عنـب بلدي يف 

. ملنطقة ا

"أحرار الشام" تطرح رؤية "أخيرة"
الشـام"  "فتـح  بـن  جـرت  بيانـاٍت  حـرُب 

والحركـة، إذ ذكـرت األخـرة يف بيـاٍن نرتـه 

مسـاء الجمعة 27 كانـون الثاين، أنها شـاركت 

مـن خـال قـوات فصـل يف محـاوالت وقـف 

االقتتـال "إال أن فتح الشـام اسـتمرت بعدوانها 

ضـد عنـارص الحركـة، دون أي مـرر رشعـي 

وعقـي"، طارحـًة رؤيـة أخرة "قبـل أن يغرق 

موكـب الثـورة يف قتـال ال طاقـة ألحـد بـه".

جميـع  وقـف  إىل  دعـت  "األحـرار"  مبـادرة 

أشـكال الحشـد العسـكري واالقتتـال، واحتواء 

للحركـة  املنضمـة  الفصائـل  عنـارص  جميـع 

حديثًـا، ودمجهم داخـل مكوناتها بشـكل كامل 

"لحفظ املخـزون البري"، إضافـة إىل القبول 

مببـادرة "أهـل العلـم"، وتنـص عـى دعـوة 

قـادة الفصائـل يف الشـال السـوري، الجتاع 

عاجـل خـال 48 سـاعة، ثـم تشـكيل قيـادة 

موحـدة، تضـم مجلـس شـورى أعـى، ولهـا 

متثيـل سـيايس وعسـكري موحـد ومرجعيـة 

رشعيـة وقضـاء واحـد.

االندمـاج الكامـل يـأيت خـال فـرة "وجيزة" 

أن   بعـد  املُشـّكل،  الشـورى  مجلـس  يحددهـا 

أحدثتهـا  التـي  العقبـات  إزالـة  عـى  يعمـل 

األحـداث األخـرة، وفـق البيـان، عـى أن يُتّفق 

مـع "فتح الشـام" عى تشـكيل محكمة رشعية 

تبـدأ جلسـاتها بعـد االتفـاق عليها.

"اسـتمرار  مـن  بيانهـا  يف  الحركـة  وحـّذرت 

الجبهـة بالحشـد العسـكري وتسـير األرتـال 

نحو مقـرات الحركـة يف جبل الزاويـة وغرها، 

ورفضهـا للمبـادرة املطروحـة"، مؤكـدة أنهـا 

سـتبدأ يف "رد الصيـال عـى دمـاء عنارصهـا 

عـى  ذلـك  وتبعـات  وزر  ويكـون  ومقراتهـا، 

الجبهـة التـي تسـببت بهـذا الحـال”.

"فتح الشام" ترد
حـول  الشـام"  "فتـح  رؤيـة  عـى  للوقـوف 

إىل  بلـدي  عنـب  تحدثـت  الجاريـة،  األحـداث 

الشـامي،  مـوىس  فيهـا،  التنسـيق  مسـؤول 

والـذي اعتـر أن نقـاط البيان الـذي نُر ظهر 

السـبت "سـتحل األمـر بـإذن اللـه تعـاىل".

حمـل بيـان "الجبهـة" أوصافًـا ملـا يجري يف 

رؤيتهـا، وذكـر بـأن "السـاحة الشـامية متـر 

يف ترهـل عسـكري وتشـتت سـيايس، لعـدم 

تحمـل مسـؤولية املعركـة، وبيـع وتضييع مثرة 

التضحيـات يف الخـارج بصـورة مهينـة"، يف 

إشـارة إىل محادثـات أسـتانة التـي جـرت بن 

وروسـيا  تركيـا  برعايـة  والفصائـل،  النظـام 

وإيـران، ومتخضـت عـن قتـال "فتح الشـام" 

يف سـوريا.

"حريصـة  بأنهـا  هجومهـا  الجبهـة  وبـّررت 

عـى تجنب إراقـة الدماء مـن خـال توصياتنا 

الشـديدة ألفرادنـا وجنودنـا"، نافيـًة أن يكون 

الحـل باحتـواء الفصائـل، "فالحل غـر واقعي 

وفق األحـداث، كا أن السـاحة جّربت تجمعات 

فصائليـة ثبـت فشـلها أكرث مـن مرة".

وفـق رؤيـة "فتـح الشـام" فـإن الحـل يكمن 

ووضـع  والحـرب،  السـلم  قـرار  "توحيـد  يف 

قيـادة  تحـت  والبريـة  املاديـة  املقـدرات 

عسـكرية موحـدة، تـذوب فيها أغلـب الفصائل 

والتجمعـات يف كيـان حقيقـي وتحـت قيـادة 

يتناسـب  زمنـي  جـدول  ضمـن  واحـد،  أمـر 

ووضـع السـاحة، وضوابـط وآليـات لتحقيقـه 

العلـم". عـى األرض، مبتابعـة أهـل 

ووفـق ما تحدثت مصـادر مطلعـة لعنب بلدي، 

فـإن "أبـو محمـد الجـوالين"، املسـؤول العام 

عـن "فتـح الشـام"، اقـرح خـال اجتاعـات 

دراسـة االندمـاج قبل شـهرين، أن يكـون قائًدا 

عسـكريًا لكيان واحـد مع باقـي الفصائل، عى 

أن يتسـلم العتاد العسـكري الذي متلكـه، وهذا 

أحـد األسـباب الرئيسـية لرفـض االندمـاج مع 

"الجبهة".

وأكـدت املصـادر أن اعـراض "األحـرار" عى 

الطـرح، جـاء مـن مبـدأ أنهـا اعترت مـا طلبه 

الجـوالين يأيت مـن "ثقافة التغلـب"، أي مبعى 

الهيمنة العسـكرية عى الشـال السـوري. 

"الجيش الحر" يندثر شمال سوريا

"هيئة تحرير الشام" هل تغّير المعادلة؟ 

مقاتلون من فتح الشام )إنترنت(

ورشات لصيانة 
"عين الفيجة"

مقابل حافالت 
لتهجير مقاتلي 

وادي بردى  

جلب الهجوم األخير الذي شنته جبهة "فتح الشام"، على فصائل مختلفة شمال سوريا، جملًة من التساؤالت حول مآالت الوضع في المنطقة، 
في حال استمرار االقتتال، تزامًنا مع مبايعات وانضمامات بالجملة إلى حركة "أحرار الشام اإلسالمية"، ما جعلها قطًبا آخر لمواجهات محتملة مع 

"الجبهة"، التي حلت نفسها وشّكلت مع فصائل أخرى ما ُيسمى بـ"هيئة تحرير الشام".

بعد تشـكيل هيئة "تحرير الشـام"، بقيادة "أبـو جابر"، 

لـن تعمل "الجبهـة" وحدهـا، ووفق مصادر عنـب بلدي، 

فـإن جـزًءا واسـًعا من "أحـرار الشـام"، سـيكون داخل 

التشـكيل الجديـد، وإن قيـادة الشـيخ لـه "يـأيت مبثابة 

انشـقاق جيش األحـرار عـن الحركة".

مواجهـات "فتـح الشـام" قبـل االندمـاج ضـد فصائـل 

"الحـزب  مـن  عنـارص  مبشـاركة  جـرت  الشـال، 

ألغـت  أنهـا  رغـم  األقـى"،  و"جنـد  الركسـتاين"، 

مببايعتـه. اعرافهـا 

ففـي السـادس والعريـن مـن كانـون الثـاين الجاري، 

شـارك عنـارص مـن "الحـزب الركسـتاين" مـع عنارص 

"الجبهـة" يف الهجوم عـى مقرات "جيش اإلسـام" يف 

بلـدة رسمـدا، ووفـق مصـادر عنب بلـدي، فـإن عنارص 

مـن "جند األقـى"، ومقرهم الرئييس بلـدة معرزيتا يف 

ريـف إدلب الجنـويب، حملـوا أعـام ورايات فتح الشـام 

وسـاندوها يف قتالهـا ضـد الفصائل. 

الناشـطن  أكدهـا عـرات  األقـى"  "جنـد  مشـاركة 

و”الجهادين”، ومنهـم صالح الحموي، القيادي السـابق 

يف "فتـح الشـام"، صاحـب حسـاب "أس الـراع يف 

يف  شـاركوا  "الجنـد  إن  وقـال  "تويـر"،  يف  الشـام" 

الهجوم عى سـجن إدلـب املركزي، بهدف إخـراج األرسى 

الدواعـش منـه وكلـه بغطـاء فتح الشـام".

وتديـر "الجبهـة" السـجن بعـد أن شـّنت هجوًمـا عليـه 

األربعـاء 25 كانـون الثـاين، والـذي توقّف بعـد االتفاق 

عـى أن تتسـلم إدارة "جيـش الفتـح" أمـور السـجن، إال 

أنهـا رفضـت االتفاق بعد خـروج إدارته، وفـق تريحات 

نقلهـا عضـو اإلدارة، أكـرم عـايص، لعنـب بلدي.

تتضـاءل فـرص اسـتمرار فصائـل "الجيـش الحـر"، التي 

أصبحـت مهـددة باالندثـار، وخاصـة بعد انحـال فصائل 

كرى ضمـن "األحـرار"، وأبرزهـا: "جيش اإلسـام )قطاع 

إدلـب(، وألوية صقور الشـام، وكتائب ثوار الشـام، والجبهة 

الشـامية )قطاع حلب الغريب(، وجيـش املجاهدين، وتجمع 

فاسـتقم كا أمـرت"، وكتائـب ورسايا مختلفـة أخرى.

ويتحـدث مراقبـون عـن أن انضـام الفصائـل للحركـة، 

و"انشـقاق" جـزء منها ليعمـل إىل جانب "فتح الشـام" 

ضمـن "الهيئـة"، سـيجعل مـن املنطقـة سـاحة لحـرب 

واسـعة رمبا تشـهدها املنطقـة، رغم إعان قائد التشـكيل 

الجديـد، وقف إطاق النـار ضد الفصائل األخرى، وسـط 

غمـوض يكتنـف املجريات التي ستشـهدها األيـام املقبلة.

"فتح الشام"
ال تعمل وحدها
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قنابل تدفئة قابلة لالنفجار

الموت يالحق مستخدمي "المازوت األنباري”   في درعا
طريقة جديدة 

للموت باتت 
الهاربين  تالحق 
من برد الشتاء، 

المستجيرون  أولئك 
بوسائل تدفئة 

بدائية وغير آمنة 
في درعا، عنوانها 

األبرز "المازوت 
األنباري".

ال نملك وقوًدا يصلح إلشعال ذلك الببور، نطهو على المدافئ والموقد 
التي يعمل على وقود من العيدان واألخشاب والقمامة، التي نقوم 

بجمعها بشكل يومي من الشوارع

 عنب بلدي - درعا  

التدفئة عـى الحطـب، أو "تفـل الزيتون"، 

البدائيـة،  التدفئـة  وسـائل  مـن  وغرهـا 

يف  السـورين  منـازل  لتدخـل  عـادت 

األعـوام األخـرة، بعدمـا أصبـح الحصـول 

عـى املحروقـات أمـرًا صعبًـا لقلـة توفرها 

وارتفـاع أسـعارها، إذ وصـل سـعر عـرة 

كيلـو غرامـات مـن الحطـب إىل 600 لـرة 

سـورية )أكـرث مـن دوالر أمريـي واحـد( 

يف درعـا.

"المازوت األنباري"
ومن ضمن الوسـائل التي ظهرت يف سـوق 

التدفئـة يف درعـا خـال األسـابيع القليلـة 

املاضيـة، كان "املـازوت األنبـاري"، نسـبة 

إىل املناطـق التـي يـأيت منهـا يف العـراق، 

وهـي "األنبـار" الخاضعة لسـيطرة تنظيم 

"الدولـة اإلسـامية"، والذي تسـبب حرائق، 

نتيجـة اشـتعاله الرسيـع واملفاجـئ أثنـاء 

للتدفئة. اسـتخدامه 

عنـب بلـدي اسـتفرست مـن السـيد عدنان 

أبـو محمـد، بائـع املحروقـات يف درعا، عن 

"املـازوت األنباري"، وأوضـح أن هذا النوع 

يصـل إىل درعـا قادًما مـن آبـار النفط يف 

رشق سـوريا وغـرب العـراق، مضيًفـا "يتم 

تهريبـه عـر املناطـق الخاضعـة لسـيطرة 

قوات األسـد يف السـويداء مـن خال بعض 

التجـار، ويصـل إىل ريـف درعـا الرقـي، 

درعـا  وبلـدات  مـدن  مختلـف  إىل  ومنـه 

والقنيطـرة".

أقـل  األنبـاري"  "املـازوت  جـودة  تعتـر 

مـن األنـواع األخـرى القادمـة مـن مناطق 

سـيطرة النظـام، "بسـبب عمليـات التكرير 

البدائيـة التـي يخضـع لهـا، مقارنـة بذلـك 

القـادم مـن مصـايف التكريـر يف مناطـق 

أبـو محمـد "عمليـات  النظـام"، وأوضـح 

مـن  نـوع  عنهـا  ينتـج  البدائيـة  التكريـر 

املحروقـات غـر مكتمـل العـزل، يحتـوي 

كالغـاز  الرسيـع،  لاشـتعال  قابلـة  مـواد 

والزيـوت املعدنيـة، وهـو السـبب الرئييس 

يف سـوء نوعيتـه".

وأشـار أبـو محمـد إىل أن اسـتخدام هـذا 

النـوع مـن املحروقـات يف التدفئـة يسـبب 

اشـتعااًل رسيًعـا ومفاجئًا للمدافـئ وأحيانًا 

انفجارهـا، كـا حصـل يف أكـرث مـن حالة 

تـم توثيقهـا يف ريـف درعـا خال الشـهر 

بـن  العـرات  ضحيتهـا  وراح  املـايض، 

حـاالت وفـاة وحرائـق بدرجـات متعـددة، 

اطلعـت عليهـا عنب بلدي، نظرًا السـتخدامه 

الواسـع يف التدفئة، بسـبب انخفاض سعره 

مقارنـة باملـازوت املكـرر نظاميًا.

يبلـغ سـعر "املـازوت األنبـاري" 225 لرة 

سـورية )أقـل مـن نصـف دوالر أمريـي( 

لليـر الواحد، مقارنـة بـ 350 لـرة تقريبًا 

لليـر املـازوت املكـرر نظاميًـا، أو ما يعرف 

األخرض”. "املـازوت  بـ 

إجراءات وقائية 
بعـد تكـرار حـوادث االنفجـارات والحرائق 

الناجمـة عن اشـتعال "املـازوت األنباري"، 

كثفـت فعاليـات مدنية وإعاميـة، باإلضافة 

املحروقـات، مـن حمـات  بائعـي  لبعـض 

التوعيـة للطرق السـليمة يف اسـتخدام هذا 

النـوع مـن املحروقـات، وتحدث أبـو محمد 

اللـون  ذو  النـوع  "يعتـر  أنواعهـا،  عـن 

األبيض الفاقـع هو األخطر بينهـا، الحتوائه 

عـى كمية أكـر من الغـاز املشـتعل".

ونصـح األهايل باتخـاذ إجراءات السـامة، 

وجـود  االعتبـار  بعـن  األخـذ  "يجـب 

وكأنـك  دائـم،  بشـكل  املشـتعلة  الغـازات 

موجـود يف غرفـة تحتـوي ترسيبًـا لجـرة 

غـاز"، فيجـب تعريـض هـذا النـوع مـن 

لضـان  طويلـة،  لفـرة  للهـواء  املـازوت 

التخلـص مـن الغاز املوجـود فيـه، كا أنه 

"مـن األفضل تهويـة الغرفة بشـكل متكرر 

ميكـن  ال  إذ  منهـا،  الغـاز  طـرد  لضـان 

خاصـة  رائحـة  وجـود  بعـدم  اإلحسـاس 

بـه، مـا قـد يـؤدي إىل اشـتعال الغرفة أو 

فجـأة".  انفجارهـا 

حمص - جودي عرش    

مل تعـد "الصبحيـة" تجمـع بن نسـاء حي 

الوعـر املحـارص عـى فنجـان القهـوة، بل 

أثنـاء  وأزقتـه  الحـي  شـوارع  يف  ُجمعـن 

بحثهـن عـن مؤونـة يـوم أو بضعـة أيـام، 

مـن عيـدان األشـجار التـي أصبحـت بفعل 

الحصـار بديًا أساسـيًا عن مـاديت املازوت 

والغـاز، والسـاند األكـر يف ظـل غياب رب 

. ملنزل ا

حـّول الحصـار يف حـي الوعـر الحمـي 

حياة النسـاء مـن اعتيادية، إىل حيـاة مليئة 

العيـش  رفاهيـة  وأصبحـت  بااللتزامـات، 

املحارصيـن،  أحـام  إىل  يضـاف  حلـًا 

املتمثلـة بالحريـة واألمـان، وفق مـا تحدثت 

بـه األربعينيـة إميان عبـد الحليـم إىل عنب 

 . ي بلد

تقـول السـيدة "باعتبـاري امـرأة الحظـت 

فروقـات يف حيـايت عـر ثـاث مراحـل، 

اختافًـا  األخـرى  عـن  إحداهـن  اختلفـت 

جذريًـا".

الثـورة  أحـداث  سـبقت  التـي  الفـرة  يف 

حيـاة  "عشـت  السـيدة،  تتابـع  السـورية، 

مرفهة ضمـن عائلتي، أمـا يف مرحلة الثورة 

فالتهجـر  تدريجيًـا،  الحيـاة  تلـك  فقـدت 

أول األسـباب، واضطـررت لـرك ممتلكايت، 

واالبتعـاد عـن مملكتـي الخاصـة )املنزل(، 

وأسـهم الحصار بشـكل كبـر يف تجريدي 

من أبسـط الحقـوق كاألمـان واملسـتلزمات 

وتوفـر متطلبـات العيـش".

السـوري  النظـام  فرضـه  الـذي  الحصـار 

منـذ عـام 2013 عى الحـي، جعـل لحياة 

يختلـف عـن حياتهـا  آخـر  إميـان شـكًا 

املاضيـة، ومـن الصعب أن تعـود كا كانت 

. عليه

املـايض  "يف  الحمصيـة  السـيدة  تقـول 

مل متلـك املـرأة غـازًا تطهـو عليـه، لكنهـا 

امتلكت ببـوًرا صنعت عليه أشـهر الطبخات 

السـورية".

وتضيـف "ال منلـك وقـوًدا يصلـح إلشـعال 

ذلـك الببـور، نطهـو عـى املدافـئ واملوقـد 

العيـدان  مـن  وقـود  عـى  يعمـل  التـي 

واألخشـاب والقامـة، التـي نقـوم بجمعها 

بشـكل يومـي مـن الشـوارع".

 "نسـينا طعـم اللحـم واملأكوالت الشـهرة، 

وباتـت وجبتنا الرئيسـية مكونة مـن األرز، 

أكلـة  الكـرى  الوليمـة  الرغـل، لتغـدو  أو 

)مجـدرة الحصـار(، والتي تختلـف عن أكلة 

املجـدرة العاديـة، بافتقادهـا للبصـل، الذي 

يوضـع عـى وجههـا”، تضيف السـيدة.

أب وأم بآن واحد 
مـن  سـنوات  بعـد  العيـش  سـبل  انعـدام 

الحصـار شـغل نسـاء الوعـر، مـا أحـدث 

الحمصيـة  العـادات  يف  واضًحـا  تغيـرًا 

القدميـة كــ “الصبحيـة"، التـي أصبحـت 

مجـرد ذكـرى، وفـق زينـب جـال، إحـدى 

الحـي. قاطنـات 

تقول زينـب لعنب بلدي "كحال املسلسـات 

الشـامية كانـت لدينـا صبحيـة تجمـع بن 

نسـاء الحـي يف كل صبـاح، وبـدور منتظم 

يف كل منـازل الحـي، نقـي فيهـا وقتًـا 

وفطـور  القهـوة،  فنجـان  برفقـة  ممتًعـا 

شـعبي نشـرك يف جلـب عدتـه وتحضره، 

إضافـًة إىل تبـادل األحاديـث املتنوعة، وآخر 

األخبـار املتعلقـة بحياتنـا العائليـة، مـروًرا 

بـأدق التفاصيـل املتعلقـة بنا".

وانشـغلنا  متاًمـا،  الحيـاة  “اختلفـت 

بصعوبتهـا”، تقول السـيدة، مشـرة إىل أن 

"الحواجـز والعوائـق دفعتنـا للتخـي عـن 

هـذه العـادة التي كانـت األكرث شـيوًعا عى 

اإلطـاق".

صعوبـات الحيـاة وفقـدان بعـض النسـاء 

ألزواجهـن جعلهـن يف موضـع املسـؤولية 

التـي حتمـت عـى النسـاء القيـام بأعـال 

الرجـال، املتمثلـة يف تأمـن لقمـة العيـش 

أعالهـن  إىل  إضافـًة  الحاجيـات،  وجلـب 

نطهو على على وقود من العيدان واألخشاب والقمامة

حمص.. “صبحية” نساء الوعر بدون قـــهوة
نساء حي الوعر المحاصر أثناء تساقط الثلوج 28 كانون الثاني 2017 )عنب بلدي(
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قنابل تدفئة قابلة لالنفجار

الموت يالحق مستخدمي "المازوت األنباري”   في درعا

أحد المراكز التجارية في ريف إدلب - كانون الثاني 2017 )عنب بلدي(

بعد أن فقدت األمل بالعودة للدراسة في كلية اآلداب بجامعة دمشق، سّجلت الشابة نعمة 
الدمشقي )25 عاًما( في فرع األدب الفرنسي ضمن المعاهد المتوسطة في الغوطة، وتقول 

لعنب بلدي إنها تركت الدراسة قبل سنوات، إال أن ضرورة إيجاد عمل دعتها للدراسة في المعهد، 
إلى أن تخرجت عام 2015، وتعمل حالًيا معلمة في مدارس الغوطة.

عنب بلدي - الغوطة الشرقية       

الدمشـقي واحـدة من عـرات الحاالت 

التـي عـاد أصحابها إىل مقاعد الدراسـة 

يف الغوطـة مؤخرًا، فمعظـم الخريجن 

والناشـطن يتوجهون ملتابعة تحصيلهم 

العلمـي والحصول عى معـارف جديدة 

من الكليـات واملعاهد املتوسـطة فيها أو 

الجامعـات االفراضية عـر اإلنرنت.

بلـدي  عنـب  اسـتطلعت  مـن  ويـرى 

تسـاعدهم  الخطـوة  تلـك  أن  آراءهـم، 

املنظـات  مـع  عملهـم  تطويـر  يف 

واملؤسسـات املنتـرة يف املنطقـة، رغم 

وصفوهـا  صعوبـات  يواجهـون  أنهـم 

بـ"الكبـرة"، يف توزيـع وقتهـم بـن 

والعمـل. الدراسـة 

قيادات نسائية تكتسب المعارف
بيان  وصلت  السورية  الثورة  بداية  قبل 

املجلس  يف  املرأة  مكتب  رئيسة  ريحان، 

يف  الرابعة  للسنة  دوما،  ملدينة  املحي 

كلية الجغرافيا بجامعة دمشق، إال أنها مل 

تستطع إمتام دراستها، وتقول إنها اندفعت 

وابتعدت  املظاهرات  بدء  مع  وتحمست 

كغرها من املئات عن مقاعد الدراسة.

إحدى  كان  واملعريف  الدرايس  التحصيل 

يف  الحرب  ظروف  مع  التأقلم  محاوالت 

بتعلم  بدأت  التي  ريحان،  وفق  الغوطة، 

اللغة اإلنكليزية، إضافة إىل تسجيلها يف 

دبلوم  دراسة  لبدء  التحضرية،  املرحلة 

اإلدارة املحلية عى اإلنرنت، مع "مبادرة 

عليها  ترف  التي  العريب"  اإلصاح 

جامعة "يال" السويدية.

وترى رئيسـة مكتـب املـرأة يف املجلس 

الداخـل  ألبنـاء  متاحـة  منصـة  أي  أن 

السـوري، هـي مـورد لكسـب الخرات 

فـرص  "هنـاك  موضحـًة  واملعـارف، 

منـا  كبـر  فقسـم  للناشـطن،  كثـرة 

يـدرس مـع عملـه، وهنـاك تسـابق يف 

بيننـا".  املعـريف  االكتسـاب 

ووفـق ريحـان، فـإن توجه الناشـطن 

"يجعلهـم  دراسـتهم،  إمتـام  نحـو 

التـي  املعرفيـة  بالعلـوم  مؤهلـن 

اكتسـبوها، ملارسـة دورهـم عنـد بـدء 

سـوريا".  إعـار  إعـادة  مرحلـة 

خريجون يدرسون لدعم خبراتهم 
العملية 

يف  واإلعـام  الصحافـة  كليـة  خريـج 

جامعـة دمشـق عـام 2008، عمر زارع 

"الدعـوة  عاًمـا(، درس يف كليـة   32(

العربيـة"  والدراسـات  اإلسـامية 

السـنة  إىل  وصـل  لكنـه  الخاصـة، 

الرابعـة ومل يتخـرج قبل الثـورة، إال أنه 

عـاد إىل مقاعـد الدراسـة يف الغوطـة 

املعاهـد  افتتـاح  مـع   ،2014 عـام 

املتوسـطة التابعـة لشـعبة جامعة حلب 

الغوطـة.  يف 

سـعى زارع لدراسـة األدب العريب لدعم 

عملـه يف الصحافـة، كـا يقـول لعنب 

بلـدي، إال أن الجامعـة مل تفتتح القسـم 

حن سـّجل فيـه، ما دعاه إىل التسـجيل 

يف قسـم إدارة األعال.

لغتـي،  لتطويـر  أطمـح  "كنـت   

أسـلوب  اإلدارة  يف  وجـدت  ولكنـي 

حيـاة، يسـاعدين يف عمـي، فـاإلدارة 

وأرسيت  وقتـي  تنظيـم  يف  تسـاعدين 

تنظيـم  يف  مسـتقبًا  أسـاهم  ورمبـا 

املجتمـع مـع أقـراين”، يضيـف زارع، 

الـذي يـدرس حاليًـا يف السـنة الثانية، 

ويعمـل مديـرًا إعاميًـا مـع أكـرث مـن 

الغوطـة.  يف  مؤسسـة 

جهود مضاعف
 الكتساب المعارف

مـا يُزعـج محمـد السـاعور )30 عاًما(، 

الـذي يُحـاول الحصول عـى أوراقه من 

جامعة دمشـق، إلمتام دراسـته يف قسم 

املحاسـبة بكليـة االقتصـاد يف جامعـة 

حلـب، هـو أنـه ال ميلـك شـهادة رغـم 

خرتـه يف العمـل، عـى حـد وصفه.

يقـول السـاعور لعنب بلدي إنـه أوقف 

 ،2012 عـام  الجامعـة  يف  تسـجيله 

وانقطـع بشـكل كامـل عـن التعليم، إال 

أنـه عمـل باختصاصـه مـع منظـات 

"أنهيـت  مشـرًا  الغوطـة،  يف  عـدة 

دراسـة إدارة األعـال من خـال منحة 

االفراضيـة  رشـد  جامعـة  وفرتهـا 

أشـهر  ثاثـة  منـذ  وأسـعى  مؤخـرًا، 

حلـب  جامعـة  طلبتهـا  أوراق  لتأمـن 

دراسـتي".  إلمتـام 

عاًمـا(،   35( الشـامي   اللـه  عبـد  أمـا 

الـذي يـدرس يف قسـم األدب العـريب، 

أن  فـرى  التوسـطة،  للمعاهـد  التابـع 

غـره  إىل  يتعـداه  الشـخص  "جهـل 

وينشـئ جيًا جاهـًا"، لذلك بـدأ حياته 

مـن  عنهـا  انقطاعـه  بعـد  الدراسـية 

املرحلـة اإلعدادية لظـروف خاصة، عى 

حـد وصفـه.

 اسـتطاع الشـامي الحصول عى شهادة 

التعليـم األسـايس )التاسـع(، ثم حصل 

عـى شـهادة الثانويـة العامـة، إىل أن 

سـّجل يف قسـم األدب العـريب، ويعتر 

أن التعليـم األكادميـي هـو األفضـل إذ 

“يقـوم عى أسـس ومبـادئ”، مشـرًا 

خـال  كبـرة  لضغوطـات  "تعرضـت 

السـنوات الثـاث املاضية حتـى وصلت 

إىل هنـا".

وللوقـوف عـى الجهـود والتسـهيات 

التـي توفرهـا شـعبة جامعـة حلـب يف 

الغوطـة، لدعـم املثقفـن وكبـار السـن 

يف إمتام دراسـتهم، تحدثـت عنب بلدي 

مـع عضـو اللجنـة العليا إلدارة تشـغيل 

شـعبة الجامعـة، الدكتـور ضيـاء الدين 

إنهـا "غـر موجـودة  القالـش، وقـال 

عليهـا  العمـل  ميكـن  ولكـن  حاليًـا، 

مسـتقبًا".

والكفـاءات،  الكـوادر  نقـص  ظـل  يف 

ضمـن الغوطـة، واعتـاد املنظات عى 

للعمـل،  أسـايس  كـرط  الشـهادات، 

الناشـطون ومـن توقـف عـن  يتوجـه 

بشـتى  املعـارف  الكتسـاب  الدراسـة، 

الطـرق، ويـرون أن التحصيـل العلمـي 

أهم مـن الشـهادة، فهـو الـذي مُيّكنهم 

مـن رفـد ذلك النقـص الذي تعـاين منه 

مناطقهـم يف ظـل الحصـار.

بين كليات ومعاهد جامعة حلب والتعليم عبر اإلنترنت

خريجو وناشطو الغوطة
يعودون إلى مقاعد الدراسة 

المعاهد المتوسطة في الغوطة الشرقية - األربعاء 25 كانون الثاني 2017 )عنب بلدي( 

نطهو على على وقود من العيدان واألخشاب والقمامة

حمص.. “صبحية” نساء الوعر بدون قـــهوة

أو  الجليـدي  للشـكل  املـازوت  تحـول  وعنـد 

الهامـي "يجـب الحـذر مـن اقـراب أي جسـم 

مشـتعل منـه، بـل يكفـي وضعـه ضمـن مـاء 

فاتـر ليعود لوضعـه السـائل"، بحسـب عدنان 

محمد. أبـو 

يف التاسـع من كانـون الثاين الجـاري، انفجرت 

مدفـأة منزليـة يف أحـد منـازل مدينـة جاسـم 

جـراء اسـتخدام "املـازوت األنبـاري"، مـا أدى 

إىل مقتـل عائلـة مؤلفـة من خمسـة أشـخاص، 

باملنـزل، وفـق  إضافـة إىل دمـار كبـر لحـق 

بلدي. عنـب  مصـادر 

عـن  االسـتغناء  رضورة  مـن  التحذيـرات 

"املـازوت األنبـاري" مل تجد صداهـا، إذ مل يجد 

الفقـراء وأصحـاب الدخـل املحـدود، يف ظـل 

بـرودة الشـتاء بديـًا عنه، ال سـيا مـع ارتفاع 

ووسـائل  املحروقـات  أنـواع  باقـي  أسـعار 

كاملسـتجر  حالهـم  لسـان  فأصبـح  التدفئـة، 

مـن بـرد الشـتاء بـ"املـازوت األنبـاري" بـكل 

مـا يحملـه مـن مخاطـر، وأصبـح التعامل مع 

وجـوده أمـرًا واقًعـا.

املنزليـة، بحسـب زينـب، "مل تكـن الحـرب 

سـهلة بـأي حال مـن األحـوال، فمـن النادر 

أن تـري منـزاًل يخلـو مـن مصيبة قـد غرت 

حيـاة قاطنيـه إىل األبـد، ومـن الصعـب أن 

تجـدي رجـااًل، فهم إمـا معتقلون أو شـهداء 

أو مفقـودون، األمـر الـذي دفع املـرأة للقيام 

بدورهـا كأب وأم وزوجـة ".

فقـدت زينـب زوجهـا بعـد اعتقاله مـن قبل 

قـوات النظـام قبل أربـع سـنوات، وأصبحت 

أبًـا وأًمـا ألربعـة أطفـال، وعـى الرغـم من 

ذلـك مل تفقـد صبحيتهـا الخاصـة، لتتحول 

يف  صبحيـة  إىل  منـزل  يف  صبحيـة  مـن 

الحي. شـوارع 

تتابـع زينـب "عـى الرغـم من املسـؤوليات 

إال  الحيـاة،  إياهـا  حملتنـا  التـي  اإلضافيـة 

أنهـا جعلتنا نتقاسـم قصصنا ومسـؤولياتنا 

يف شـوارع الحـي، فنذهـب أنـا وصديقايت 

صباًحـا لجمع حاجاتنـا، ونتبـادل األحاديث 

عـن الحيـاة والتطـورات طيلة الرحلـة، لكن 

الفـرق الوحيـد هنـا أننـا ال نغـي القهوة”.

أساس المجتمع الحمصي
التحـول املـرأة مـن مواكبـة  مل مينـع هـذا 

إذ  أجلهـا،  مـن  والعمـل  الثـورة،  مسـرة 

تعترهـا الطريـق الوحيد للخـاص من ظلم 

النظـام واسـتبداده، وفـق الناشـطة الطبية 

واإلغاثيـة، ياسـمن أم جهـاد، والتـي قالـت 

لعنـب بلدي "بـرزت املرأة يف شـتى املجاالت 

الثوريـة كاملجـال الطبي، واإلغايث اإلنسـاين 

واملجـال اإلعامـي، كـا وجـدت يف مجـال 

التدريس، واسـتطاعت بإرصارها أن تشـارك 

وزوجـة،  أًمـا  كونهـا  املجتمـع  قيـادة  يف 

بـآن واحد". ومدرسـة، وعاملـة 

 كـا أنهـا "اسـتمرت يف هـذا العمـل عـى 

الرغـم من محـاوالت إيقـاف أعالهـا، خوفًا 

مـن  نابعـة  األعـال  فهـذه  االعتقـال،  مـن 

مواكبـة الحـراك، الـذي ال يسـتطيع الرجـل 

وحـده السـر بـه، فاليـد الواحـدة ال تصفق 

وعـى السـورين جميًعا أن يعملـوا من أجل 

إزالـة هذا النظـام الذي جعـل حياتنـا مليئة 

بـاألمل والفقـدان، وأثبـت أنـه األكـرث إجراًما 

التاريخ". عـى مـر 

تشـرط املعاهـد املتوسـطة والكليات التابعة لفـرع جامعة 

حلـب يف الغوطـة، أن يحمـل الطالـب شـهادة الثانويـة 

العامـة بتاريـخ 2009 فـا فـوق، للتقديم عـى املفاضلة، 

بينـا ال تقبـل بالشـهادات التـي حصـل عليهـا الطـاب 

السـابقة. األعـوام  خال 

وشـهد العـام الـدرايس الحـايل، الذي بـدأ تريـن األول 

املـايض، قبـواًل للشـهادات حتـى عـام 2005 ومـا فـوق، 

للتسـجيل املبـارش يف فـروع املعاهـد، ثـم قُبلت شـهادات 

لإلنـاث فقط.  2000 عـام 

ورغـم أن املعاهـد والكليات تشـرط أن يكـون عمر الطالب 

أقـل مـن 35 عاًمـا، إال أن العـام الحـايل شـهد اسـتثناًء، 

فقبلـت الجامعة أعـاًرا فـوق العمر املحدد ضمـن الغوطة 

التعليـم يف  وزيـر  مـع  متكـررة  بعـد محـاوالت  فقـط، 

املؤقتة. الحكومـة 

الكليـات  ويُطلـب مـن كل طالـب يرغـب بالتسـجيل يف 

واملعاهـد، شـهادته الثانويـة األصليـة أو صـورة مصدقـة 

عنهـا، وأربـع صـوٍر شـخصية، إضافـة إىل صـورة عـن 

دوالًرا   20 قـدره  تسـجيل  ورسـم  الشـخصية،  البطاقـة 

)قرابـة عـرة آالف لـرة سـورية حاليًـا(.

مثانيـة  مـن  متوسـطة  معاهـد  الجامعـة  شـعبة  تضـم 

وفرنسـية،  وعربيـة  إنكليزيـة  )لغـة  اختصاصـات 

صـف،  ومعلـم  وفيزيـاء،  عامـة،  وعلـوم  ورياضيـات، 

األعـال،  وإدارة  الرعيـة،  العلـوم  معهـد  إىل  إضافـة 

التخديـر  باختصـايص  الطبـي  واملعهـد  واملحاسـبة، 

واملخابـر(.

وإىل جانـب املعاهـد تضم الغوطـة الرقية كليـات الطب 

البـري واالقتصـاد وطب األسـنان، وتتبـع لجامعة حلب.

رغـم أن شـهادات الكليـات واملعاهد غر معـرف بها حتى 

اليـوم، إال أن القامئـن عليهـا يؤكـدون تواصلهم املسـتمر 

مـع جامعات وهيئـات دوليـة للحصول عـى اعتاد.
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إدلب - طارق أبو زياد   

السـيارات  مـن  عـدًدا  السـوق  ويضـم 

التـي تختـص ببيـع مسـتلزمات الطيور، 

كاألقفـاص ولواحقها وقطـع الزينة، التي 

يتـم إلباسـها للطـر يف قدمـه، وغرهـا 

مـن اإلكسسـوارات، كـا يضـم بسـطات 

ومكانًـا  الطيـور،  وطعـام  الـذرة  لبيـع 

لبيـع األدوية الخاصـة ومحّفـزات التكاثر 

وغرهـا.

بحلتـه الشـعبية، وازدحـام النـاس فيـه، 

تجـد يف السـوق أجـواًء خاصـة تجمـع 

شـخًصا  فـرى  والزبائـن،  الباعـة  بـن 

الحـام،  إبطـه طـرًا مـن  يضـع تحـت 

وذاك يحمـل ديـًكا روميًـا، وآخـر يرمـي 

قليًا مـن الـذرة الصفراء ليطعـم طيوره، 

خمسـيني  رجـل  املقابلـة  الزاويـة  ويف 

يفحـص طـرًا قبـل رشائـه.

اسـتوقفنا العـم أبـو حيـدر، بعـد انتهائه 

القفـص  مـن فحـص الطـر ورميـه يف 

برائـه،  رغبتـه  عـدم  توضـح  بطريقـة 

فيهـا  بابتسـامة  بلـدي  لعنـب  وتحـدث 

يشء مـن السـعادة لوجوده يف السـوق، 

"آيت إىل هنـا صبـاح كل جمعـة، وأضـع 

يف الطرطـرة )وسـيلة نقـل صغرة ذات 

ألبيعهـم  حـام  قفـص  عجـات(  ثـاث 

أصدقـايئ". أمـام  وأسـتعرضهم 

السـوق  "يضـم  حيـدر  أبـو   وأوضـح 

أنواًعـا كثـرة مـن الحـام ومـن الـزوار 

أيًضـا، فهناك أنـاٌس أتوا مـن ريف حلب، 

وبالتأكيـد  حـاة،  ريـف  مـن  وغرهـم 

سـيجدون ضالتهـم يف حـال بحثهـم عن 

طـر معـن”.

أنواع الحمام والتعامل معها 
منهـم  وكل  نوعـان،  الحـام  "بائعـو 

فهنـاك  سـواه،  دون  نـوع  يف  يختـص 

حـام مخصـص للربيـة والتكاثـر، وهو 

مـن األنـواع املعروفـة واملؤصلـة بنوعها، 

ولها أسـعارها الخاصـة واملرتفعة. وحام 

آخـر، ال يعـرف نوعـه كونـه مـن أب وأم 

مختلفـن، أو مـن الحـام الشـارد الـذي 

يوجـد يف كل مكان، وهو نـوع مخصص 

للكـش والذبـح، وأسـعاره تـرواح بـن 

500 إىل 2000 لـرة سـورية”، يوضـح 

بلدي. أبـو حيـدر لعنـب 

كـا ينقسـم السـوق إىل نوعـن، ورواده 

إىل قسـمن أيًضـا، فلكل هوايتـه ومزاجه 

. ص لخا ا

خالـد الحمـوي، مـريب حـام مـن النوع 

املؤصـل، ميلـك يف منزلـه بإدلـب مكانًـا 

وتكاثرهـا.  الحـام  لربيـة  مخصًصـا 

 30 قرابـة  "أملـك  بلـدي  لعنـب  يقـول 

جوزًا مـن الحـام )ذكر وأنثـى من نفس 

النـوع(، وأضـع كل جوز منهـم يف قفص 

منفصـل ليقومـا بعمليـة التكاثـر".

تقتـر هوايـة خالد عـى تربيـة األنواع 

وشـكًا  اسـًا  متلـك  التـي  املعروفـة، 

معيًنـا، ألن سـعرها يختلـف جذريًـا عـن 

"العسـاكر" )حـام الكـش(، مشـدًدا أنه 

ال ميـارس هوايـة "الكـش"، وهـي عملية 

بـرسب  الحـام  تحليـق  عـى  اإلرشاف 

اتجاهـات وطـرق يحددهـا  واحـد وفـق 

"الكشـاش".

الهوايـة،  بهـذه  تعلقـه  أسـباب  وعـن 

أوضـح خالـد "الحـام له طابـع خاص، 

وجـال مـن نـوع مختلـف، أريب الحام 

كـوين أحبـه وأسـتمتع مبشـاهدته وهـو 

يـأكل…  ومـن ناحيـة أخـرى هـو بـاب 

لكسـب املـال مـن خـال التجـارة بـه".

النـوع الثـاين من مـريب الحـام يختلف 

جذريًـا، يقـول الحمـوي، فــ “كشاشـو 

مـن  كبـرة  أعـداًدا  ميتلكـون  الحـام” 

فـوق  بتطيرهـا  ويقومـون  الطيـور، 

املناطـق التي يسـكنونها، بطـرق وقواعد 

املباريـات  بهـدف  عليهـا،  متعـارف 

البعـض. بعضهـم  بـن  والتحـدي 

الحـام  يـريب  الـذي  الشـخص  يعـرف 

عـى أسـطحة املنـازل بــ "الحميايت"، 

املجتمـع  يف  الصيـت”  “سـيئ  وهـو 

السـوري، ألسـباب أبرزهـا وجـوده عـى 

سـطح املنزل لفـرات طويلـة، واألصوات 

املزعجـة التـي تصـدر عنـه، باإلضافة إىل 

املشـاكل التـي تحدث بشـكل مسـتمر بن 

“زمـاء” مهنتـه بسـبب الطيـور، والتـي 

تصـل إىل املشـاجرات.

هـذا  يعتـرون  الحـام  مـريب  ولكـن 

بـراء  واعتـر  بحقهـم،  الصيـت مجحًفـا 

أن  و”كشـاش”،  مـرّب  هـو  حسـنن، 

"ليـس كل مـريب الحـام أخاقهم سـيئة 

وأفعالهـم بشـعة، وأن قواعـد الربيـة لو 

تـم احرامهـا ال تـؤدي ألي مشـكلة، لكن 

هنـاك بعـض الحمياتيـة لهـم ترفـات 

مـريب  متثـل  وال  أشـخاصهم،  متثـل 

عـام". بشـكل  الحـام 

يقـول حسـنن لعنـب بلـدي إن األجـواء 

الحاسـية بـن زمائـه لها طابـع خاص 

وقواعـد صارمـة، فمثـًا اسـتدراج أحـد 

“الكشاشـن” طائـرًا لكشـاش آخـر نحو 

سـطح بيتـه، ووضعـه بـن طيـوره، أمر 

إىل  يحتـاج  وعندهـا  بسـيطًا”،  “ليـس 

“فكاكـه"، و"الفـكاك" هو مقابـل مادي 

الطائر. اسـرداد  لقـاء 

تجارة داخلية.. استيراد وتصدير 
وعـن الجانـب التجـاري يف مهنـة تربية 

العيـون،  أبـو  محمـد  أوضـح   الحـام، 

أن  مريـن،  معـرة  يف  الطيـور  تاجـر 

ال  مهنـة  لـه  بالنسـبة  الحـام  تربيـة 

هوايـة، وأضاف "تجـارة الحـام رابحة، 

لكنهـا تحتاج لكثـر من العنايـة واملعرفة 

باألنـواع واألمـراض، واالطـاع التام عى 

ومتابعتهـا". األسـعار 

وأشـار أبو العيـون إىل أن تجـارة الحام 

يف  الداخليـة  املناطـق  عـى  تقتـر  ال 

"املسـتوى  عـى  متتـد  بـل  سـوريا، 

هنـاك  إن  إذ  قولـه،  حسـب  الـدويل”، 

سـوريا  يف  املوجـودة  األنـواع  بعـض 

يجعـل  مـا  تركيـا،  يف  وجودهـا  يقـل 

سـعرها مرتفًعـا بشـكل أكـر، وهنـا تتم 

عمليـة تهريـب هـذه األنواع عـر الحدود 

كنـت  الثـورة،  "قبيـل  مضيًفـا  الركيـة، 

لبنـان بشـكل دوري، لـراء  إىل  أذهـب 

الطيـور الرخيصـة هنـاك، والتـي يرتفـع 

سـوريا". يف  مثنهـا 

أكـرث  هـي  بأشـكالها،  الحـام  تربيـة 

الحيوانـات  القتنـاء  الرائجـة  األنـواع 

والطيـور يف سـوريا، وفًقـا ملـن تحدثت 

معهـم عنـب بلـدي، وتنتـر يف معظـم 

املحافظـات السـورية منـذ قـرون طويلة، 

بحسـب  اململـويك  العـر  إىل  تعـود 

مـن  حـّدت  الحـرب  أن  ورغـم  باحثـن، 

انتشـارها، إال أنهـا مل تقـِض عليها، كحال 

بعـض املهـن والهوايات التـي اندثرت يف 

املنكوبـة. املـدن 

كش الحمام: هي عملية اإلشراف 
على تحليق الحمام بسرب واحد وفق 
اتجاهات وطرق يحددها "الكشاش"

سوق الطيور في معرة مصرين

ِقبلة التّجار و"الحميماتية"

أسعار بعض أنواع 
الحمام بـ "الجوز" 

مجاري سواعي- 

1000- 1500 دوالر أمرييك

يد  مسيو

500 - 1900 دوالر أمرييك

بالونيات 

50 - 200 دوالر أمرييك

شخارشة 

150 دوالًرا أمريكًيا  - 20

عباسيات 

180 دوالًرا أمريكًيا  - 30

يشهد يوم الجمعة من كل أسبوع حدًثا استثنائًيا، بالقرب من مدينة معرة مصرين شمال إدلب، حيث يتجمع 
بائعو الطيور وملحقاتها، مشكلين سوًقا لبيع وشراء الطيور، مستهدفين هواتها بالدرجة األولى. ينقسم سوق 

معرة مصرين إلى قسمين منفصلين بشكل عشوائي، يضم األول بائعي الدجاج والبط واألرانب، وهو القسم 
األصغر في السوق، الذي يعتبر ملحًقا للسوق الرئيسي، والقسم األكبر هو “سوق الحمام”.

سوق الطيورفي معرة مصرين بإدلب - 27 كانون الثاني 2017 )عنب بلدي( 
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منظمو مؤتمر عصر التميز من طالب جامعة يلدز التقنية في اسطنبول - األحد 22 كانون الثاني 2017 )عنب بلدي( 

 غازي عنتاب - فادي الدباس   

ورشـًة   ،"LACU  " املحليـة  املجالـس  نظّمـت وحـدة 

الداخـل  تدريبيـة ملمثـي أربعـة مجالـس محليـة يف 

السـوري، احتضنتهـا مدينـة غـازي عنتـاب، وانتهـت 

26 كانـون الثـاين. عـر الخميـس 

وجـاءت الورشـة تحـت عنـوان "تعزيـز دور املجالس 

املجالـس  قـدرات  تطويـر  مـروع  ضمـن  املحليـة"، 

املحلية الناشـئة، ومتيّـزت وفق منظميهـا، بأنها موجهة 

للمسـؤولن املبارشيـن عـن إدارة املجالـس املسـتهدفة 

يف ريـف إدلـب، متمثلـة بكفرتخاريم، ومعـرة النعان، 

وكفرنبل. ورساقـب، 

ــدت  ــد اعتم ــي، فق ــكل عبث ــات بش ــم التدريب مل تُنظّ

ــزت  ــس، وجّه ــات املجال الوحــدة عــى مســح احتياج

ــا  ــر عمله ــا لتطوي ــي تحتاجه ــة الت ــواد التدريبي امل

عليهــا،  القامئــن  بحســب  قدراتهــا،  وتقويــة 

واســتمرت الورشــة عــى مــدار خمســة أيــام، ابتــداًء 

ــاري. ــون األول الج ــن 22 كان م

عـى  وركّـزت  الورشـة،  غطتهـا  مختلفـة  محـاوُر 

التعريف مببادئ الحكم الرشـيد، واستكشـاف أسـاليب 

اإلدارة وأهميتها، ومناقشـة دور ومسـوؤليات املجالس، 

إضافة إىل التخطيط باملشـاركة، ودورة حياة املشـاريع، 

تجـارب  إىل  باالسـتناد  والتواصـل،  العامـة  والعاقـة 

أخـرى ومناقشـتها. مجالـس محلية 

عثـان،  مصطفـى  مـن  كٌل  املجالـس،  ممثـي  ودرّب 

برمنغهـام  جامعـة  يف  واملحـارض  الـدويل  الخبـر 

الريطانيـة، واملهنـدس محمد مظهر رشبجي، مسـؤول 

الحوكمـة وبناء القـدرات يف وحدة املجالـس، من خال 

تبسـيط املعلومـات ومتاريـن عمليـة تضمـن معالجـة 

تعبرها.  وفـق  الخلـل، 

عنب بلـدي اسـتطلعت آراء املنظمن واملشـاركن، وقال 

املهنـدس رشبجي إن الورشـة هدفـت إىل تعزيز قدرات 

مسـؤويل اإلدارة املحلية، وتشـاركية مؤسسـات املجتمع 

تنفيـذ  يف  املجالـس  ملسـاعدة  محاولـة  يف  املـدين، 

السياسـات الحكوميـة ومتابعتهـا، حتـى الوصـول إىل 

إدارة محليـة تقـوم عى املشـاركة والشـفافية، وتخضع 

. لة ء للمسا

واعتـر بـال محمـد، رئيـس مجلـس معـرة النعـان، 

أن الورشـة مهمـة ألنها اسـتهدفت املسـتفيدين بشـكل 

مـن  املسـتفيدون  يخـرج  أن  يحصـل  "قلـا  مبـارش، 

الداخـل ويعـودوا إىل مدنهم بعـد حضور الورشـات"، 

مشـيًدا بأهميـة االسـتبيان الـذي سـبق الورشـة.

أمـا محمـود فـارس، عضـو مجلـس رساقـب املحـي، 

فأكّـد عى أهميـة الورشـة باعتبارها "تُسـهم يف توعية 

املجالـس بأدوارهـا، وتسـاعد عـى تعزيـز عاقاتها مع 

بعضهـا"، متمنيًـا مـن املنظمـن "تكـرار الورشـات ملا 

تحملـه مـن فوائد".

"لـن تكـون الورشـة األخـرة" وفـق بهجـت حجـار، 

املديـر التنفيـذي يف وحـدة املجالـس املحليـة، والـذي 

أكّـد أن الوحـدة "تعمل جاهـدة لتعزيز وتنميـة قدرات 

املجالـس، سـاعيًة لتوجيـه الورشـات نحـو املسـؤولن 

مـا  املشـاركون  يُطبّـق  أن  متمنيًـا  مبـارش"،  بشـكل 

تعلمـوه، وينقلـوا املعرفـة والفائـدة إىل باقـي الكوادر.

وختـم حجـار حديثـه بـأن الورشـة جـزٌء مـن برنامج 

الداخـل  يف  سـتكون  منـه  األهـم  "املرحلـة  متكامـل، 

املجالـس  ومسـؤويل  أعضـاء  بقيـة  مـع  السـوري 

املحليـة"، الفتًـا إىل أن تعزيـز وتنميـة قـدرات املجالس 

"تعتـر مـن أولويـات الوحـدة".

 في غازي عنتاب لـ"تعزيز" دور مجالس إدلب المحلية 
ٌ

ورشة

عنب بلدي - اسطنبول       

التميـز”  “عـر  مؤمتـر  تضمـن 

نشـاطاٍت مختلفة، وعروًضا ملشـاركات 

متميـزة لطـاٍب عـرب مـن جامعـات 

مختلفـة يف اسـطنبول، وشـارك فيـه 

كضيوف كٌل من  املنشـد "أبـو راتب"، 

حسـن  املـري  واملفكـر  والكاتـب 

الجزائري  الخليفـة عثـان، واملخـرع 

ورائـد  رحمـة،  بـن  فـوزي  الشـاب 

األعـال املـري الشـاب عمـر حامد.

يقـول "أبـو راتـب" لعنـب بلـدي إنه 

املؤمتـر،  يف  مبشـاركته  سـعيًدا  كان 

معتـرًا أنـه ملتقى اجتمع فيه الشـباب 

وعـرض  األفـكار،  وتـداول  للتعـارف 

"يف  املتميـزة،  مشـاريعهم  بعضهـم 

وقت تخبـو %50 من القدرات بسـبب 

غيـاب الفـرص".

يدعـم املؤمتـر تنامـي القـدرات، وفق 

ووصـف  السـوري،  املنشـد  رؤيـة 

"متنوعـة  بأنهـا  ضمنـه  املشـاركات 

طاقـات  وجـود  عـن  تعـّر  وجريئـة 

جميلـة يف مجتمعنا الطايب"، شـاكرًا 

لتنظيمـه. املؤمتـر  إدارة 

شهران من العمل المتواصل
أربعـة  قبـل  طُرحـت  املؤمتـر  فكـرة 

أشـهر، وفق فاطمة شـيخ عـي، طالبة  

اسـطنبول،  جامعـة  يف  الطـب  كليـة 

يف  املحتـوى  لجنـة  عـى  واملرفـة 

املؤمتـر، وتوضـح أن العمـل عليه جاء 

بالتعـاون مـع خـراء، بينـا أرشفـت 

لجنـة  ونظّمـت  العمـل،  عـى  اإلدارة 

والحضـور. املشـاركات  املحتـوى 

خـراء،  بينهـم  شـخًصا،   20 وقيّـم 

الطـاب لتحديـد املقبولن للمشـاركة، 

مسـابقة  اللجنـة  طرحـت  بينـا 

"فيـس  يف  صفحتهـا  عـر  علميـة 

بـوك"، تزامًنـا مـع املؤمتـر، ومتثلـت 

التميـز،  مفهـوم  تُعـرّف  بفيديوهـات 

تسـجيات  ثاثـة  منهـا  واختـارت 

مصـورة، فـاز أحدهـا بعـد التصويت، 

بدايـة  يف  للتميـز  تعريفـه  وُعـرض 

املؤمتـر. 

كيف اختير المشاركون؟
من أصـل 1950 مسـّجًا لديـه، منح 

300 شـخٍص حـق حضـور  امللتقـى 

فعالياتـه، التـي جـرت داخـل مركـٍز 

"أوسـكودار"،  منطقـة  يف  ثقـايف 

الحيويـة،  الهندسـة  طالبـة  وفـق 

رنيـم  املحتـوى،  لجنـة  ومديـرة 

الكحـال، التـي تقـول لعنـب بلدي إن 

االختيـار جـاء اعتـاًدا عـى معاير 

طـاب  عـرة  اختـر  كـا  معينـة، 

مـن  املميـزة،  مشـاركاتهم  لعـرض 

.600 أصـل 

مـن  سـاين  أمـر  الطالـب  يـرح 

هندسـة  يـدرس  والـذي  الجزائـر، 

وأحـد  "يلـدز"،  جامعـة  يف  السـفن 

قبـول  معايـر  امللتقـى،  مديـري 

أن  إىل  مشـرًا  الطـاب،  مشـاركات 

أكادمييـن ومختصـن أرشفـوا عـى 

وضعهـا، واعتمـدت عـى التحصيـل 

والخـرات،  والتطـوع  العلمـي، 

االسـراتيجية،  واألهـداف  والـرؤى، 

طالـب. لـكل 

أربـع  عـى  الطـاب  اختيـار  وجـاء 

تصفيـات  خـال  مـن  مراحـل، 

جـرى  أسـبوع،  مـدار  عـى  امتـدت 

واملشـاركات،  الطاب  تقييـم  خالهـا 

والتأكـد مـن صاحية الفكـرة بوجود 

صاحبهـا، إىل أن اختـرت املواضيـع 

الجذابـة قبـل عرضهـا عـى منصـة 

املؤمتـر.

يتمثـل  املؤمتـر،  األكـر مـن  الدافـع 

بعرض املشـاركات، "فالعـريب متميز 

ولكـن يريـد مـن يحتويـه ويصنع له 

مثـل هـذه الفـرص واملنابـر ليطـرح 

إبداعـه وأفـكاره"، وفق سـاين.

ويّؤكــد طالــب الهندســة يف حديــٍث 

ــعى  ــى يس ــدي أن امللتق ــب بل إىل عن

لكافــة  ترجمــة  حركــة  بــدء  إىل 

ــا  ــون مرجًع ــة، ليك ــادر العلمي املص

ــا  ــة، الفتً ــة العربي ــن باللغ للناطق

مؤمتــرات  عقــد  يف  النيــة  إىل 

ــع  ــل مواضي ــة، تحم ــة دوري متنوع

مختلفــة "مــن الشــباب إىل الشــباب 

ليســتفيد الجميــع".

الشـندي،  يوسـف  الطالـب  شـارك 

الطـاب  كأحـد  غرافيـك،  مصمـم 

ضمـن  املختاريـن،  العـرة 

الشـغف"،  "اكتشـاف  اختصـاص 

أن  يجـب  اإلنسـان  إن  ويقـول 

الـذي يعيـش معه،  يكتشـف شـغفه 

بلـدي  عنـب  إىل  مشـرًا يف حديـٍث 

أن "املؤمتـر بـذرة مـن البـذور التي 

يزرعهـا الطـاب، ونتمنـى أن تنمـو 

ماثلـة  مؤمتـرات  هنـاك  ويكـون 

دوري".  بشـكل 

إنجـازات وطموحات
امللتقـى  عـى  القامئـون  يقـول 

إنهـم تواصلـوا مـع أكـرث مـن سـبع 

أن  إىل  إليهـم،  لانضـام  جامعـات 

"سـليان  جامعـة  طـاب  انضـم 

دميـرال" يف أسـبارطة، متمنـن أن 

بعـد  لهـم،  أخـرى  جامعـات  تنضـم 

أن تحدثـوا مـع طابهـا يف كل مـن 

أنقـرة وبورصـة وكوجـايل وغرهـا.

العـام  مـن  آذار  يف  امللتقـى  نظّـم 

)حلقـة  علميًـا"  "سـيمناًرا  املـايض، 

عـرات  فيهـا  وشـارك  دراسـية(، 

الطـاب، ويشـر بعـض أعضائه إىل 

أن طابًـا تواصلـوا معهـم شـخصيًا، 

لتنظيـم ملتقيـات مشـابهة يف أماكن 

شـارك  كـا  تركيـا،  مـن  مختلفـة 

طابـه يف برنامـج تلفزيـوين فكري 

وُعـرض  بإيـدك"،  "إيـدي  بعنـوان 

العـام  اإلميـان"،  "دار  قنـاة  عـى 

املـايض.

يعتـر أعضـاء امللتقى أنفسـهم عائلة 

تسـاعد الطـاب، مؤكديـن أن أهدافه 

ليسـت فقـط خدمتهـم، "فهـو ملتقى 

علمـي وليـس خدميًـا، ويهـدف لرفع 

سـوية الطـاب وكفاءاتهـم العلميـة، 

مـن خـال ورشـات عمـل مـع رجال 

بينـا يحلمـون  والباحثـن"،  الفكـر 

بتوسـيع نطـاق العمـل، ليشـمل أكر 

عـدد ممكن مـن الجامعـات يف تركيا.

برعاية فريق "الملتقى العلمي"  

"عصر التميز"
الُمنشد السوري محمد  المؤتمر، يقول  المقولة في  كثيًرا ما نسمع عبارة  “الشباب هم عماد األمة”، وقد تجسدت هذه 

"الملتقى  فريق  وأشرف عليه  التركية،  اسطنبول  احتضنته مدينة  الذي  التميز"،  لمؤتمر "عصر  تقييمه  في  راتب(،  )أبو  مصطفى 
مختلفة. عربية  جنسيات  من  متطوعون  يديره  الذي  العلمي"، 

تأسس "امللتقى العلمي" بجهود طاب من جامعة 

"يلدز" التقنية، يف 15 آب من عام 2014، ويضم 

آخرين   70 ضمن  من  أساسين،  طاب  خمسة 

حاليًا يف اسطنبول.

اسطنبول،  يف  للملتقى  املؤسس  العضو  ووفق 

جمع  بهدف  بدأ  زمزم،  محمد  السوري  الطالب 

السنة  وكانت  العلم،  نحو  وتوجيههم  الطاب 

األوىل من عمله تأسيسية، ضمت نشاطات مختلفة 

امللتقى  عى  القامئون  وضع  ثم  تقوية،  ودورات 

نظاًما داخليًا يف نهايتها.

علمي،  إعامي،  )ثقايف،  فرق  أربعة  امللتقى  يضم 

واملايل  الرس  )أمانة  مكاتب  وثاثة  وخدمي(، 

مجلس  إىل  إضافة  الجامعة(،  مع  والعاقات 

اإلدارة.

بالعربية،  الناطقن  الطاب  من  أعضائه  جميع 

ويشكل السوريون منهم نسبة %85، وفق زمزم، 

أمام  مفتوح  امللتقى  أن  بلدي  لعنب  أكد  الذي 

الجميع، وليس له داعم محدد، كا يعمل مع هيئة 

استشارية تضم خراء يدعمونه بشكل مستمر.

مظهر الشربجي
مسؤول الحوكمة وبناء 

القدرات في وحدة المجالس

يجمع الطالب العرب 
المبدعين في اسطنبول 
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العلوش  إبراهيم 

يف ظل اإلعداد ملفاوضات أستانة، مّرر الروس 

قرار االستيالء عىل القواعد العسكرية يف 

سوريا، ملدة 49 عاًما قابلة للتجديد، وبرشوط 

مجحفة، وهذه القواعد هي مثن قتل وتهجري 

السوريني، وحامية نظام الرباميل بستة 

"فيتوهات" يف مجلس األمن، باإلضافة إىل 

عرقلة أي محاولة لوقف الدمار يف سوريا 

طوال السنوات الست املاضية.

لقد ألقت الطائرات الروسية من املتفجرات 

والصواريخ كمية أكرب بثالث مرات من قنبلتي 

هريوشيام وناكازايك، اللتني ألقتهام أمريكا 

يف الحرب العاملية الثانية، ومل يخجل الرئيس 

الرويس من الترصيح: إننا نجرب أسلحتنا 

يف امليدان السوري، ونحوله (هذا امليدان) إىل 

معرض لألسلحة الروسية املكدسة منذ الحرب 

الباردة.

يف أستانة تحّول الروس فجأة من صانعي دمار 

وتهجري إىل صانعي سالم، فالتدمري الذي لحق 

ببالدنا، وهّجر أكرث من عرشة ماليني مواطن 

سوري من بيوتهم، وقتل نصف مليون شهيد، 

ودّمر مدنًا عريقة أهمها حلب وحمص ودير 

الزور، وآالف القرى التي تحولت إىل ركام، بدعم 

رويس مبارش، وبالقنابل الروسية وكثري منها 

بالطائرات والصواريخ الروسية، التي تنطلق 

للتدمري من هذه القواعد التي استولت عليها، 

ومن غريها، إذ وصلت عمليات االستعراض 

إىل إطالق صواريخ من روسيا نفسها، تلك 

الصواريخ العابرة للقارات التي كانت معدة 

للحروب الكربى بني الدول اإلمرباطورية 

املتصارعة عىل العامل، وتحولت إىل مجرد 

استعراض نازي، هدفه التدمري وانتهاك الحقوق 

الدولية واإلنسانية للشعب السوري.

هذه القواعد اغتصبت بالقوة، وعرب نظام 

حكم ارتكب أكرب املجازر منذ الحرب العاملية 

الثانية يف منتصف القرن املايض. وسُرتِسخ 

روسيا هذا النظام، أو نسخة مشابهة له، من 

أجل الحفاظ عىل قواعدها العسكرية املغتصبة 

بالقتل وبالتدمري، فالنظام الرويس القائم عىل 

(املافيوية) وعىل االستبداد، سيفّصل للشعب 

السوري نظاًما شبيها بنظام كوريا الشاملية 

الذي يقوم بدور الدمية بيد الصني، ويواظب 

عىل تجويع شعبه وإذالله من أجل التصدي 

العاملية! لإلمربيالية 

املافيات الروسية ستحاول التفاهم مع 

امليليشيات اإليرانية، والتوصل معها إىل صيغ 

رشاكة تقتسامن فيها النظام واألرايض 

السورية، وما هذه القواعد الروسية، 

واالتفاقات االقتصادية الجديدة التي تفرضها 

إيران عىل النظام، إال بداية لعملية قبض فواتري 

املوت الذي شاركت فيه روسيا وإيران مع 

النظام، وكال الدولتني تترصفان، وكأمنا سوريا 

أرض بال شعب، وعليهام اقتسامها بأرسع 

وقت وبطريقة لصوص آخر الليل، فالنظام 

أفرغ البالد من نصف سكانها، وأخضع النصف 

اآلخر بقوة التعذيب، والتشبيح، واإلذالل، لتمرير 

االقتسامات الروسية- اإليرانية التي حمت نظام 

عائلة األسد املافيوي.

منذ عام 1971، أعطى حافظ األسد للروس 

تسهيالت يف ميناء طرطوس، وأسس لهذه 

النتيجة التي تكللت باتفاقات تفرضها روسيا 

كجزء من الحل الذي ستنص عليه قرارات األمم 

املتحدة تحت طائلة استعامل الفيتو وإفشال 

عمليات إيقاف التدمري.

واستعان النظام بالروس إبان أحداث 

الثامنينيات، ووقع معهم اتفاقية الدفاع 

املشرتك بتاريخ 8 ترشين الثاين 1980، وحصل 

عربها عىل الحامية الدولية الرتكاب مجازر 

الثامنينيات، وتابع منهجه الوحيش يف الحكم 

إلخضاع الشعب السوري وإنضاج اللحظة 

املناسبة ملثل هذه االتفاقات االستعامرية 

الروسية.

منذ الخمسينيات وقفت الشعوب العربية ضد 

القواعد االستعامرية، وكان البعث يتغنى بجول 

جاّمل كبطل ضحى بنفسه من أجل إفشال 

املحاوالت الغربية لفرض استمرار قواعدها 

العسكرية يف مرص، وها هو نظام البعث 

األسدي مينح القواعد العسكرية ولكن لروسيا 

وإليران بأسلوب االغتصاب العلني.

وإذا كان ال بّد من رش االستعامر، فام هي 

فائدة االستعامر الرويس لنا، هل لديه مفاهيم 

لحقوق اإلنسان لتطويرنا، نحن املتخلفون 

واإلرهابيون، كام يصفنا الروس دامئًا بسبب 

ثورتنا عىل نظام الحكم االستبدادي، وماذا 

سنحصل من الروس غري ثقافة املافيات، 

والدعارة العاملية، والهمجية التي شهدناها وهي 

تدمر بالدنا عىل شاكلة تدمري غروزين. ناهيك 

عن أنهم يستخفون بوجودنا جميًعا معارضة 

ومواالة، فالشعب السوري ال يستحق إال 

التهجري والقتل والرضوخ بنظرهم، والشبيحة 

الذين هللوا لالحتالل الرويس مل يسلموا من 

التحقري واالتهامات املختلفة التي وصلت 

إىل إهانة رأس النظام نفسه، فرئيس النظام 

بنظرهم مجرد (ذيل الكلب) كام وصفه أحد 

املسؤولني الروس، إذ صار هذا الوصف شائًعا 

وتم تداوله يف الصحافة الروسية!

يف ظالل أستانة يتسابق الروس واإليرانيون 

من أجل تثبيت اتفاقيات تستويل عىل القواعد 

وعىل قطاعات اقتصادية مهمة، مثل االتصاالت 

التي فرضت فيها إيران مشغًال ثالًثا للهواتف 

الخلوية، وكذلك الزراعة واملوانئ والبرتول 

وكأنهام واثقان كل الثقة بأن سوريا صارت 

مجرد غنيمة لهام، مقابل تثبيت نظام الحكم 

االستبدادي!

قام الشعب السوري بثورة عام 1925، 

واستمرت حتى طرد املستعمر الفرنيس، وها 

هو نظام الحكم البعثي القومي االشرتايك، 

يجلب مستعمًرا روسًيا وحشًيا، وآخر إيرانًيا 

داعشًيا بل هو أبشع من عصابات داعش.

لقد قّرصت األحزاب والنخب السورية عن 

رصد مدى تدخل الروس يف سوريا منذ 

1971، فاألحزاب الشيوعية مل تكن تريد 

املس مبصداقية االتحاد السوفييتي الصديق 

الذي كان ميّول الكثري من هذه األحزاب عرب 

"الكومنترين" وغريه من املؤسسات ذات األذرع 

الدولية، واألحزاب القومية كانت مؤمنة بالدور 

املخادع لنظام البعث الذي وصل أخريًا اىل بيع 

البالد للروس واإليرانيني، واألحزاب الدينية 

كانت تحتقر الوطنية السورية وتعتربها مجرد 

تفصيل ضئيل أمام مرشوعها لبناء الخالفة 

اإلسالمية التي تضم مليار مسلم.

أنهم يحصلون  اإليرانيون  الروس وال  يدرك  ال 

فاقد للرشعية، وأن  عىل قرارات من نظام 

عن  بالتعويض  سيطالب  السوري  الشعب 

التي لحقت به ومبدنه وقراه،  كل األرضار 

القانونية،  املالحقات  من  أبًدا  يفلتوا  ولن 

فاقدة  قانونية  بربوتوكوالت  تحصنوا  مهام 

املترضر  الشعب  من  تحميهم  ولن  للرشعية، 

متينة  لهم  بدت  القرارات مهام  أنواع  كل 

وراسخة.

وقد يبدو هذا األمر للبعض مثريًا للسخرية، 

وخاصة من قبل الشبيحة املتورطني بالقتل، 

ولكن املعارك القانونية ستطال كل تفاصيل 

القتل والتدمري، مهام كانت صغرية، ومهام 

امتدت سنوات املطالبة مبعاقبة املتورطني فيها، 

فدماء السوريني، وأموالهم، وبالدهم، ليست 

مجال استخفاف وتجاهل، واألجيال السورية 

القادمة سيكون لها القوة والدعم يف مختلف 

دول العامل بسبب وجود الكثري من السوريني 

فيها، ويف كل املنظامت والهيئات الدولية، ولن 

ينجو من الحساب أي متورط يف هذه املقتلة، 

وخاصة الروس واإليرانيني األكرث متاديًا يف 

التدمري والقتل.

القواعد الروسية وفاتورة الموت

تفضل النرصة (أو فتح الشـام الحًقا) تسهيل 

املهمـة عىل العامل، فبدل إثارة الجدل مرة تلو 

األخرى (املشكوك بجدواه أصًال) إن كانت 

املنطقة املستهدفة بقصف رويس أو أمرييك، 

تحتـوي عىل النرصة أم ال، تفعل النرصة اليوم 

يف إدلب مرة واحدة ما من شـأنه إنهاء هذا 

الجدل. إدلب مدينة يلفها السواد. 

ال يجب أن يشـكل ما تفعله النرصة مفاجأة 

ألحد، فمنذ إعالن الهدنة الهشـة يف سوريا 

برعاية روسـية- تركية، وحتى إعالن 

أستانة األخري، أكدت مختلف األطراف 

الضامنة واملعرقلة عىل السـواء، أن الهدنة ال 

تشـمل جبهة النرصة، وهو ما جعل الهدنة 

بشـكل أو بآخر مقدمة لحرب أهلية داخل 

الثورة نفسـها، وهي مل تستفق بعد من 

صدمة حلـب، وقبلها كارثة تنظيم ”الدولة 

اإلسالمية“. 

ال يسـتحق مرشوع النرصة الدفاع عنه، فام 

دخلـت القاعدة دار قوم إال أورثت أهلها دار 

الخراب، ومرشوعها كام غريه من املشـاريع 

القامئة -أو قـد يكون رد فعل عليها- ليس 

أكرث من تفتيت للمجتمعات اإلسـالمية 

وإذكاء لحـروب أهلية ال تنتهي، وقد كان 

دورها يف سـوريا من أسوأ األدوار التي 

لعبتهـا القاعدة يف أي بلد آخر، إن مل يكن 

أكرثها كارثية عىل اإلطالق. 

فبدايـة ربطت القاعدة انتصار الثورة 

السـورية، املتعرثة أصًال واملبتالة بخصوم 

أشـداء من حجم روسيا وإيران، بهزمية 

الواليـات املتحدة األمريكية، وبغض النظر 

عن النوايـا التي ال يعرفها إال الله، فقد 

احتمت النرصة عملًيا بالسـوريني تنفيًذا 

ملـرشوع مل ينجح يف أي مكان، ومن ثم 

كانـت حصان طروادة الذي دخل من خالله 

تنظيم الدولة لجسـد الثورة السورية واحتل 

مدنهـا واحدة تلو األخرى، وأخريًا فقد كانت 

النرصة مسـاهاًم أساسًيا يف خطاب تقسيم 

الثورة وتهميشـها وحرمانها من تأييد محيل 

وإقليمـي وعاملي هي أكرث ما تحتاج إليه. 

يصعـب عىل البعض تصديق أن النرصة 

وأشـباهها من الحركات السلفية الجهادية 

التي تهـرع لها اآلن فصائل الحر طلًبا 

للحامية، ميكن أن تسـيل الدماء فيام بينها 

إىل هذا الحد، وتشـبه صدمة البعض هذه 

بصدمتهم األوىل مبشـايخ الشام الذين 

تصـدروا صفوف املجتمع قبل الثورة، ثم 

تصدروا صفوف مبايعي األسـد بعدها.

والحقيقـة أن هؤالء وهؤالء ال ينتجون إال ما 

نراه، وهـم يعربون يف النهاية عن العطب 

الفكري الذي أصاب اإلسـالم منذ تدخلت فيه 

السياسـة، فليس يف األمر سوء فهم أو سوء 

تطبيق كام يربر البعض كوارث اإلسـالميني، 

فمن ترىب يف كنف السـلطة ونظّر لها فقهًيا 

ورشعًيـا لن يكون ثائًرا يف يوم وليلة، ومن 

قسـم العامل إىل فسطاطني منذ البداية، ثم 

جعل جامعته يف فسـطاط املسلمني، وجعل 

بقية العامل يف فسـطاط الكفار، لن يكون 

يوًمـا إال يف بحث عن حرب مع "كافر" 

جديد يريد أن يجز عنقه. 

بيد أن سـنن الله يف املجتمع ال تحايب 

مسـلاًم وال كافًرا، فهؤالء أصبحوا أمراء 

حرب بغـض النظر عن عظاتهم اليومية 

عـن التقى والورع والزهد، وأمراء الحرب 

خلقتهـم الحرب وهم يخلقونها، وهم 

يحاربـون عىل اإلمارة حتى لو كانت إمارة 

حي نـاٍء يف قرية نائية بدورها، ليس فيه 

إال أكـوام حجارة وبيوت خاوية عىل أيتام 

وأرامل، وهكذا يسـتحيل شعار "ما جئنا إال 

لنرصتكـم" إىل حقيقته املرة "والله ما جئنا 

إال لنرصتكم… يا كفرة“.

والله ما جئنا إال 
لنصرتكم يا كفرة

)AFP( - سفن حربية روسية تقترب من ميناء طرطوس
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عنـب بلدي - خاص 

كانـت هـذه مقتطفـات مـن افتتاحية العـدد صفر 

مـن جريـدة عنـب بلـدي، الـذي صـدر يف مثـل 

هـذا اليـوم قبـل خمـس سـنوات، )يف 29 كانـون 

آنـذاك مجموعـة  2012(، والتـي أطلقهـا  الثـاين 

صحفيـة،  بخـرات  يتمتعـون  ال  "الهـواة"  مـن 

"لكنهـم أحبـوا أن يبذلوا جهدهـم يف تقديم جانب 

مختلـف من الثـورة السـورية، ويشـاركوا يف أحد 

لتكـون سـاحة  التـي خلقتهـا  الحـرة  الفضـاءات 

ألفكارهـم وأقامهـم وليغـردوا فيها بـكل حرية”، 

تتابـع االفتتاحيـة.

اليـوم، مـع دخـول عنـب بلـدي عامها السـادس، 

امتزجـت  التـي  الصحفيـة،  التجربـة  تبلـورت 

آخـر  عـدد  ودفـع  مـن مؤسسـيها،  عـدد  بدمـاء 

منهـم ألجلهـا حريتهـم، لتتحـول مبن بقـي منهم 

إىل مؤسسـة إعاميـة جـادة، تسـر عـى طريق 

متنوًعـا،  صحفيًـا  محتـوى  تقـدم  االحـراف، 

مبختلـف  بالتغطيـة،  السـوري  الشـأن  يتنـاول 

الصحفيـة. األمنـاط 

60 إعالمًيـا وعشـرات المقاعـد التدريبية.. 
إلـى صحافة مهنية

بعـد أقل مـن سـنة مـن انطاقتهـا، وّسـعت عنب 

مـن  لتنتقـل  الجغرافيـة،  تركيزهـا  دائـرة  بلـدي 

تغطيـة  إىل  داريـا،  مدينـة  يف  األحـداث  رصـد 

أخبـار املحافظـات السـورية الرئيسـية. كـا بدأت 

اإلداريـة،  وهيكليتهـا  الداخليـة  نظمهـا  بتعزيـز 

باالسـتفادة مـن الخـرات األكادميية التـي توفرت 

التحريريـة  سياسـتها  فكتبـت  كوادرهـا،  ضمـن 

ووضعـت نظامهـا الداخـي يف وقـت مبكـر مـن 

عمـر التجربـة.

يف صيـف 2012، بـدأت أوىل تدريبـات الصحافة 

األساسـية التـي تلقاهـا "هـواة" عنب بلـدي. كان 

ذلـك يف بـروت، عـى يـد اإلعاميـة اللبنانية يف 

شـبكة "BBC"،  نـدى عبـد الصمـد، وبدعـوة من 

األوروبية. "إنرنيـوز"  منظمـة 

ثـم تدرّجـت التدريبات بـإرشاف مدربـن محلين 

العزيـز  عبـد  يـارس  أبرزهـم:  ودوليـن،  وعـرب 

)مـر(، بيسـان الشـيخ )لبنـان(، يـارس الزيات 

)مـر(، منـى فرج )مـر(، جو عبدو )سـوريا(، 

رومـان زاغـروس )العـراق(، مهنـد الحـاج عـي 

)لبنـان(، هالـة قضـاين )سـوريا(، بشـار رشف 

وآخـرون. )األردن( 

وخـال السـنوات الخمـس، شـاركت عنـب بلـدي 

يف العديـد مـن الورشـات التدريبيـة التـي قدمتها 

مؤسسـات إعاميـة دوليـة متخصصـة، وحظيـت 

بعـرات املقاعـد التدريبيـة، اسـتفاد منهـا قرابـة 

)صحفـي  بلـدي  عنـب  مـع  عملـوا  إعاميًـا،   60

وإداري(. ومراسـل 

التـي تـرأس  الدكتـورة هالـة قضـاين،  وتعتـر 

"ليراسـيون"  صحيفـة  يف  السـوري  القسـم 

الفرنسـية، أن عنـب بلدي مثـاٌل للتطـور اإليجايب 

وتراكـم الخـرات، كتجربة وصلـت إىل املهنية، يف 

ظـّل تصاعـد مسـتمٍر دائـم.

وعـزت قضاين السـبب األسـايس يف التطور إىل 

حـرٍص واضـٍح مـن األسـاس عـى الجديـة، وإىل 

بالبدايـة  متعلّـق  "وهـذا  العمـل،  فريـق  متاسـك 

بنشـأة عنب بلـدي يف مـكان محدد بـن مجموعة 

مـن األقرباء واألصدقـاء"، مشـرًة إىل الطموح يف 

والتجديد. والتحسـن  التطـور 

وأكّـدت اإلعاميـة، التي أجـرت تقييـات منتظمة 

الصحـف  مـن  ملجموعـة  املهنـي  األداء  عـن 

السـورية عـى مـدار عامـن بدعـم مـن منظمة 

مـن  انتقلـت  الجريـدة  أن  الدمناركيـة،   "IMS"

املهنيـة،  باملعايـر  االلتـزام  إىل  الهـواة  مرحلـة 

قريبـة  لتصبـح  والتدريـب،  الخـرات  براكـم 

مـن الصحـف العربيـة، "وهـي أفضل مـن كثرٍ 

قضـاين. بحسـب  منهـا"، 

يف  جريـدة  توجـد  وال  رضوري،  دامئًـا  التطـور 

قضـاين،  تضيـف  الكـال،  إىل  وصلـت  العـامل 

محذرًة املؤسسـة مـن "النمطية املهنيـة"، ومؤكدة 

االبتـكاٍر  مـن  املزيـد  عـى  العمـل  رضورة  عـى 

واإلبـداٍع، من ناحيـة الكتابـة والتحريـر ومعالجة 

أن  يجـب  "هـذا  واألفـكار،  والزوايـا  املواضيـع، 

يكـون طمـوح املرحلـة املقبلـة".

وأشـارت الدكتـورة إىل أن مـا مييّـز عنـب بلـدي 

الدعـم  وتنـوع  والتنظيـم،  اإلدارة  "اسـتقرار 

باملـوارد، والـذي يعطـي راحـة واسـتقراًرا أكـر، 

والتطـور". الطأمنينـة  إىل  تـؤدي  واسـتقالية 

ومـن أهم الرامـج التدريبيـة التي اسـتفادت منها 

التـي قدمتهـا منظمتـا  عنـب بلـدي، كانـت تلـك 

مـدار  األوروبيتـان عـى  "إنرنيـوز"  و   "FPU"

أجريـت ملجموعـة  والتـي  2014 و2015،  عامـي 

مـن الصحـف واإلذاعـات والـوكاالت السـورية.

الخبـرة  فـرج،  مجـدي  منـى  الدكتـورة  تقـول 

الصحفيـة واملستشـارة لـدى منظمـة "FUP"، إن 

اكتسـاب املهـارات األساسـية واملتقدمة لـدى عنب 

يف  عليهـا  وإن  كبـر"،  بشـكٍل  "تتحّقـق  بلـدي 

عنب بلدي في خمس سنوات..

من الهواية
إلى االحتراف

بعد تفكير ومداوالت كثيرة، وقع االختيار على “عنب” اسًما للجريدة، الرتباطه المباشر بمدينتنا 
التي اشتهرت بزراعته منذ زمن بعيد، ورمزيته المتمثلة باألصالة واالرتباط باألرض، وتعدد أنواعه 
وأصنافه، التي نرى فيها إشارة إلى تنوع اتجاهاتنا وأفكارنا. وهذا العنب “بلدي”، ألنه نتاج ذاتي 

ألبناء داريا وبناتها، يعتمد على جهدهم وقدراتهم الشخصية.

عنب بلدي في 
إحدى المطابع 
التركية

7 آب 2016 
)عنب بلدي(

توزيع جريدة عنب بلدي الورقية في الشمال السوري 

ريف دمشق 
عدنـان طـه، اإلداري يف املجلـس املحـي مبدينـة دوما، 

امليدانيـة  للتطـورات  مواكبـة  كانـت  الجريـدة  أن  رأى 

والفعاليـات املدنيـة يف الغوطـة الرقيـة طيلـة األعوام 

الخمسـة املاضيـة.

بينـا عاب ثائـر حجازي، الناشـط اإلعامـي والحقوقي، 

عـى عنـب بلـدي تغطيتهـا معظـم الفعاليـات، وعـدم 

تخصصهـا يف زوايـا معينـة، حقوقية أو نسـوية.

مـن جهته، أعطـى الصحفـي عمـر زارع تقييـًا إيجابيًا 

للجريـدة، لكنـه أشـار إىل أن "بعـض مواضيعهـا تركز 

عـى الجوانـب اإليجابيـة يف الثـورة السـورية وتغـض 

النظـر عـن الجوانـب السـلبية، ووظيفـة اإلعـام هـي 

تسـليط الضوء عـى الجانب السـلبي لتصحيح املسـار".

مدينة حمص  
واعتـر جـال تـاوي، مراسـل وكالـة "سـارت" يف 

حمـص، أن عنـب بلـدي تاحـق عملها بشـكل مسـتمر، 

ولهـا متابعـون يف الداخـل السـوري، باعتبارهـا تنقـل 

الخـر "بكل احـرام وصدق" مـن خال مراسـليها عى 

األرض، وهـو مـا أشـار إليه جهـاد إدريس، عضـو لجان 

آراء حول عنب بلدي في الداخل السوري
توجه مراسلو عنب بلدي الستطالع آراء مجموعة من المثقفين 

والناشطين السوريين في أربع محافظات رئيسية، حول أداء المؤسسة، 
التي دخلت عامها السادس، فصّبت معظم آرائهم في أنها شهدت تطوًرا 

وانتشاًرا ملحوًظا جعلها رقًما مهًما في اإلعالم السوري الجديد. 

في ظل الظروف 
الراهنة والواقع 

السياسي غير 
المستقر والظروف 

االجتماعية التي 
يمر بها السوريون، 

أعتقد أن النجاح 
مهّمة شاقة، 

ولكنها غير 
مستحيلة لمن يملك 

اإلرادة
منى مجدي فرج

خبيرة صحفية والمستشارة
"FPU" لدى منظمة



11 عنب بلدي - السنة السادسة - ملف العدد
العدد 258  - األحد 29 كانون الثاني/يناير 2017

املرحلـة املقبلـة الركيـز عـى تنميـة القـدرات 

الفرديـة واملواهـب الخاصـة، التـي تحتـاج إىل 

تدريـب متميـٍز يف حقـول الصحافـة بالخـرة 

واملارسـة، "مثـل السـعي لتقديـم صحافة أكرث 

واالنطـاق  االسـتقصائية،  والصحافـة  عمًقـا، 

الحديثـة  والتطـورات  تتـاءم  جديـدة  آلفـاق 

االعتـاد عـى  اإلعـام، مـن حيـث  يف مجـال 

تقنيـة الصـوت والصـورة والعوامـل البريـة 

املختلفـة".

لكّنهـا أوضحـت أن العقبـة األكـر، تكمـن يف 

وتقديـم  سـوريا،  داخـل  املراسـلن  تدريـب 

دورات لصقـل مهاراتهـم األساسـية، إىل جانـب 

وعـدم  التدريـب،  بعـد  باملراسـلن  االحتفـاظ 

انتقالهـم إىل مؤسسـات أخـرى، أو تـرك املهنـة 

أو غرهـا. الهجـرة  بسـبب  بالكامـل، 

وهـو ما تحـاول عنب بلـدي تجـاوزه بتدريبات 

أساسـيات  حـول  املراسـلن،  مـع  "أونايـن" 

يبقـى  تأثرهـا  لكـن  وأخاقياتهـا،  الصحافـة 

بصعوبـة  تتعلّـق  عوامـل  بسـبب  محـدوًدا 

اإلنرنـت  الخـرات، وتقطّـع خدمـات  إيصـال 

والكهربـاء.

ونصحـت منى فـرج بتعزيـز العنر النسـايئ، 

املتخصـص يف كتابـة املوضوعـات ذات الطابـع 

االجتاعـي، والتحقيقـات التي تعر عـن الواقع 

اليومـي وتامـس األنشـطة األساسـية، وتبحـث 

يف العاقـات األرسيـة واالجتاعيـة، إضافة إىل 

تطويـر املحتـوى البـري ليصبـح قـادًرا عى 

تقديـم رسـائل قصـرة حية مـن قلـب الحدث.

"لي يكـون العمل محرفًـا ومهنيًـا وناجًحا، ال 

بـد مـن أن تتحقـق روح الفريق، وهـي الدعامة 

األساسـية للنجـاح"، تقـول فرج، موضحـًة "كٌل 

سـيمفونية  يف  اإلعاميـة  مقطوعتـه  يعـزف 

مشـركة"،  أهـداف  لتحقيـق  تسـعى  كـرى 

معتـرًة أن امليـزة األكـر يف كادر أي مؤسسـة 

هـو "الرغبـة واإلرصار عـى التعلـم والتطـور، 

واملعرفـة".

الراهنـة  الظـروف  ظـل  "يف  وختمـت 

السـيايس غـر املسـتقر والظـروف  والواقـع 

السـوريون،  بهـا  ميـر  التـي  االجتاعيـة 

أعتقـد أن النجـاح مهّمـة شـاقة، ولكنهـا غر 

اإلرادة". ميلـك  ملـن  مسـتحيلة 

نبيل شربجي بذرة “العريشة” 
بعـد خمس سـنوات مـن اعتقالـه، تأكّـد إلدارة 

نبيـل  الصحفـي  مقتـل  خـر  بلـدي  عنـب 

رشبجـي يف سـجون النظـام السـوري، وهـو 

أحـد أبـرز املؤسسـن، والصحفـي األكادميـي 

الجريـدة. كادر  ضمـن  الوحيـد 

حـّرر نبيـل أخبـار األعـداد األوىل مـن عنـب 

بلـدي، ونـر بكامرتـه وصوته فيديـو إعان 

إطـاق العـدد “صفـر”، يف 29 كانـون الثاين 

.2012

بعـد شـهر تقريبًـا، اعتقـل نبيل وسـط مدينة 

داريـا، ونقـل إىل عـدة سـجون وأفـرع أمنية، 

قبـل أن يقتـل يف سـجن صيدنايـا للمعتقلـن 

السياسـين، يف 3 أيـار 2015، وفق شـهادات 

متقاطعـة مـن معتقلـن معـه آنذاك.

التـزم نبيل بــ “واجبه” تجـاه الجريـدة، وهو 

داخـل املعتقـل، فأرسـل مجموعة مـن املقاالت 

عـن تجربتـه وقصصـه نـرت يف صفحاتها، 

عـدرا  سـجن  يف  قضاهـا  التـي  الفـرة  يف 

املركـزي بدمشـق. 

محمد قريطم.. انتخابات مبكرة
كان محمـد قريطـم املعـروف بـ "أبـو النور"، 

الناشـئة،  املؤسسـة  إدارة  مجلـس  يف  عضـًوا 

الذي سـعى إىل تشـكيله مبكـرًا بهـدف تنظيم 

العمـل وإدارة أدوار العاملـن يف الجريدة، وهو 

النظـام الـذي عملـت عليـه عنـب بلـدي حتـى 

 30 يف  واألسـايس،  الداخـي  نظامهـا  إقـرار 

كانـون الثـاين 2015.

فُقـد االتصـال مبحمـد قريطـم، يف 28 ترين 

الثـاين 2012، بعـد ذهابه إىل منـزل يف داريا 

غـارات  مـع  تزامًنـا  املعضميـة،  عـى طريـق 

جويـة شـنتها طائـرات حربيـة عـى املنطقة، 

مـواد  تحمـل  أنهـا  يرجـح  صواريـخ  وألقـت 

سـامة. غازية 

وبعـد يومـن، )الجمعـة 30 تريـن الثـاين(، 

ُوجـد كل مـن محمـد قريطـم واألسـتاذ عبـد 

الرحيـم رشبجـي والناشـط مـروان رشبجـي، 

حالـة  يف  وهـم  األخـر،  منـزل  يف  شـهداء 

قاسـية، إثـر قصـف جـوي اسـتهدفهم.

أحمد شحادة يطّور رؤية المؤسسة
كان النضـام أحمـد شـحادة، بعـد أشـهر عى 

انطاقـة عنب بلـدي، أثٌر يف رفع سـوية املحتوى 

الصحفـي يف الجريـدة، ملـا ميتلـك مـن فكـٍر 

ومهـارات أدبية وبُعد نظٍر سـيايس. وقـد اخترًا 

عضـًوا يف مجلـس إدارة املؤسسـة، وعـّن مديرًا 

للتحريـر، وكتـب ما يزيـد عـن 30 افتتاحية.

اسـتفادت الجريدة من خـرات أحمـد األكادميية، 

فهو يحمل درجـة املاجسـتر يف االقتصاد، وعمل 

مـع مؤسسـات دوليّـة قبـل الثـورة. لقـد أسـس 

النظام املايل يف املؤسسـة، رغم عـدم وجود موارد 

تسـتحق حينها، ووضع اسـراتيجية مالية مايزال 

معمـواًل بها حتـى اليوم، أسـهمت بتطويـر رؤية 

عنـب بلـدي واملحافظة عـى اسـتقرارها املادي.

قتل أحمد شـحادة مسـاء 12 آذار 2013، بقصف 

صاروخي اسـتهدف مكان وجـوده يف داريا.

محمد شحادة مؤسس ومراسل
كان محمـد شـحادة )أبـو يـزن( أحـد أعضـاء 

املجموعة التي أسسـت جريدة عنـب بلدي، وبقي 

عضـًوا فيها عدة أشـهر قبل أن يتفرغ لنشـاطات 

أخرى وينسـحب مـن الفريـق، لكنه اسـتمر يف 

العمـل كواحد مـن املراسـلن امليدانين.

أسـهم شـحادة بتأسـيس املجلس املحـي ملدينة 

داريـا، وشـغل فيه عضويـة يف مكتـب الحراك 

السـلمي ليتابـع نشـاطه الثـوري تحـت مظلة 

املجلـس، حتـى مقتلـه، يف 16 كانـون الثـاين 

اسـتهدفت سـيارته. بقذيفٍة   ،2013

التنسـيق املحليـة يف الوعر، معتـرًا أن الجريـدة "تغطي 

معظـم أنحـاء سـوريا بدقـة، ولديهـا موضوعـات مهمـة 

بعمق". تتناولهـا 

ــبكة  ــل ش ــدي، مراس ــوان الهن ــوه رض ــه ن ــن جهت م

ــدة  ــا الجري ــكالية تواجهه ــة، إىل إش ــام اإلخباري ش

مــن حيــث االنتشــار، وقــال "معظــم النــاس يف 

متلــك  ال  املحــارصة  واملناطــق  الســوري  الداخــل 

ــة  ــرق التقني ــر الط ــدم توف ــا، لع ــًا عليه ــا كام اطاًع

ملتابعتهــا، فالنــاس هنــا ال يســتطيعون متابعــة العــدد 

اإللكــروين لصعوبــة الوصــول لإلنرنــت، وهــو حــال 

منطقتنــا التــي تفتقــر للعــدد املطبــوع، ويجــب عــى 

ــا". ــدي أن تتافاه ــب بل عن

الناشـط الحقوقـي واملـدين، عبد العزيـز الدااليت، رأى 

كادًرا  ومتتلـك  مفيـدة،  مواضيـع  تطـرح  الجريـدة  أن 

مميـزًا، وتتمتـع "بالحياديـة واملهنيـة"، وهـو مـا قاله 

محمـد الحميـد، مراسـل شـبكة "سـوريا مبـارش" يف 

حمـص، موضًحـا أن "الجريدة اسـتطاعت نقـل الواقع 

عـى األرض، وبلـورت رأيًـا عاًمـا وصـورة واقعية جًدا 

الداخل". عـا يجـري يف 

محافظة إدلب 
اعتـر الصحفـي عـاء العبـد اللـه، مديـر مكتـب "املركز 

بلـدي تعمـل  أن عنـب  إدلـب،  السـوري" يف  الصحفـي 

بطريقـة مؤسسـاتية، وأوجدت لنفسـها "مكانـة مرموقة 

كونهـا متابعة من رشيحة واسـعة يف املجتمع السـوري"، 

مـن خـال قدرتها عى كتابـة تقارير "مميـزة" تدخل إىل 

فكر املثقـف واملواطن العـادي، مشـرًا إىل رضورة وجود 

"مجمـع أكادميي مؤسسـايت"، تكـون عنب بلـدي واحدة 

مـن أعضائه املؤسسـن.

وتوجهـت مراسـلة عنب بلـدي إىل مكتب جريـدة "حر" 

يف مدينـة إدلـب، وتحدثـت إىل أحمـد العبـيس، مديـر 

تحريـر الجريـدة، الـذي قـال "مـا ميـز الجريـدة أنهـا 

كانـت سـباقة يف العمـل الصحفي منـذ عـام 2011، وما 

مييزهـا حاليًـا هي املنصات التشـاركية التي اسـتطاعت أن 

تصنعهـا مع وسـائل اإلعام البديـل، ما جعـل عملها أكرث 

مهنيـة، وقّربـت وجهـات النظـر، واسـتطاعت أن تسـر 

باتجـاه املهنيـة بخطـوات واضحة".

ــه  ــال إن ــر" ق ــدة "ح ــو، اإلداري يف جري ــان هن غس

ــه  ــه توج ــنوات، لكن ــاث س ــذ ث ــدة من ــع للجري متاب

بانتقادهــا، "عتبــت عليهــا حينــا نــارصت الصحيفــة 

من دعم عنب بلدي؟
مل تكـن حاجـة عنـب بلدي حـن تأسسـت تزيد عـن الــ 20 ألف لرة 

سـورية )40 دوالًرا يف حينهـا(، التـي كان يتـرع بها أحد الناشـطن 

وبقيـت  الورقيـة.  النسـخة  لطباعـة  والحـر  الـورق  لـراء  شـهريًا 

الجريـدة طيلـة العـام األول دون دعـٍم مـايل، سـوى ترّعـات "غـر 

منتظمـة" مـن مقربّـن ومعجبـن باملـروع.

بدايـة العـام 2013، حصلـت عنـب بلـدي ألول مـرة عى دعٍم شـهري 

ثابـت مـن "جمعيـة دعـم اإلعـام الحـر" )ASML( السـورية، التـي 

تكفلـت أيًضـا بطباعـة الجريـدة يف الشـال السـوري مـن منتصـف 

العـام 2013 وحتـى شـهر آب 2014.

عـى  املاضيـة  الثـاث  السـنوات  خـال  بلـدي  عنـب  حصلـت  كـا 

دعـم مهنـي ومـايل مـن منظـات سـورية ودوليـة مثـل "إنرنيوز" 

)Internews(، و"صحافـة حـرة غـر محـدودة" )FPU(، و"املنظمة 

 Adopt a( "ومنظمـة "تبنـى ثـورة ،)IMS( "الدوليـة لدعـم اإلعـام

 ،)NPA( "ومنظمـة "املسـاعدات الشـعبية الرنويجيـة ،)Revolution

والوكالـة الفرنسـية للتعـاون اإلعامـي )CFI(، و"الصنـدوق الوطني 

للدميقراطيـة" )NED(، و"الصندوق األورويب من أجـل الدميقراطية" 

.)SRP( "و"الرنامـج اإلقليمـي السـوري ،)EED(
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الجريدة األسبوعية المطبوعة
تصـدر صبـاح كّل أحـد، وهـي أسـبوعية، 

سياسـية، اجتاعية، منوعة. تحاول الحفاظ 

عـى هوية بريـة موّحـدة وأبـواب ثابتة، 

يتخللهـا ملـّف أسـبوعي يناقـش القضايـا 

بعمـق ويحيـط بهـا مـن كل الجوانب.

الموقع اإلخباري بالعربية
ويسـعى   ،2014 األول  تريـن  يف  انطلـق 

السـاعة حـول  لتقديـم تغطيـات عـى مـدار 

الوضـع السـوري، باالعتـاد عـى شـبكة من 

األرض. عـى  املوجوديـن  املراسـلن 

أرشيف المطبوعات السورية
حّولـت عنـب بلـدي تجربتهـا يف أرشـفة 

املطبوعات الصـادرة بعد ثـورة آذار 2011، 

إىل مـروع توثيقي، انطلق نهايـة 2014، 

يعمل عى أرشـفة املطبوعات داخل سـوريا 

الذاكـرة  باعتبارهـا جـزًءا مـن  وخارجهـا، 

السـورية املدونـة، ووجًهـا مـن وجـه والدة 

السـورية. التعددية 

خدمة الفيديو
مـع تحـّول ثقافة الجمهـور يف العـامل إىل 

اعتـاد املحتوى البـري يف الحصول عى 

املعلومـة، تسـلط عنـب بلـدي، مـن خـال 

خدمـة الفيديـو، الضـوء عى أبـرز القضايا 

االجتاعيـة التي تهـّم السـورين، أو تحّقق 

لهـم املتعـة والفائدة.

وحدة الصحافة االستقصائية
للّصحافـة  وحـدة  بلـدي  عنـب  أطلقـت 

االسـتقصائية يف األول مـن تريـن الثـاين 

تحقيقاتهـا  أوىل  بإنجـاز  وبـدأت   ،2016

يف سـوريا، وفـق خطـة تهـدف إىل تدريب 

كـوادر املؤسسـة وإدخـال ثقافة االسـتقصاء 

الجديـدة. السـورية  الصحافـة  إىل 
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موقع عنب بلدي باإلنكليزّية
انطلقـت النسـخة اإلنلكيزيـة مـن عنـب بلدي 

مطلـع عـام 2016، وسـط غيـاٍب شـبه كامـل 

للمراسـلن األجانـب يف املناطـق الخارجـة عن 

سـيطرة النظـام السـوري، ويقـّدم تقارير من 

داخـل سـوريا ملواضيـع تهـم القـارئ الغريب 

ملعرفتها. ويسـعى 

ــوم،  ــت لهج ــا تعرض ــدو عندم ــاريل إيب ــية ش الفرنس

ــا، ويجــب  ــا انقطعــت ورقيً ــب عليهــا حين كــا نعت

ــارع  ــارئ والش ــن الق ــة م ــة وقريب ــى ورقي أن تبق

ــوري". الس

مـن جهتـه اعتـر أحمـد جعلـوك، مسـؤول التحرير يف 

"حـر"، أن عنـب بلـدي كانت سـباقة يف نقـل األحداث 

عـى األرض، ولديها ميـزة مهمة يف العناويـن الصحفية 

"املدروسـة بعنايـة"، لكـن أبـرز سـلبياتها هـي عـدم 

مكاتبهـا  واقتصـار  األرض،  لهـا عـى  مكاتـب  وجـود 

الحاليـة يف تركيـا.

ريف حلب الشمالي
اتفــق مــن اســتطلعت عنــب بلــدي آراءهــم يف ريــف 

ــدة يف  ــة دور الجري ــى إيجابي ــايل، ع ــب الش حل

التعاطــي مــع الشــأن الســوري الداخــي، وهــو مــا 

ــم  ــس قس ــوش، رئي ــدي عل ــاعد مج ــه املس أوضح

ــاة  ــت معان ــا "نقل ــًدا أنه ــرة، مؤك ــة الح يف الرط

ــدة"،  ــورة جي ــوريا بص ــري يف س ــا يج ــن وم املواط

ــنابل"  ــة "س ــر جمعي ــر، مدي ــة التام ــار جمع وأش

ــاس  ــاة الن ــت مبعان ــدة اهتم ــة، إىل أن الجري اإلغاثي

ــن". ــا النازح "وخصوًص

عبـد القـادر محمـد، مراسـل "شـبكة بلـدي" اإلعامية، 

رأى أن الجريـدة ومبوجـب األعـال التـي قدمتهـا خال 

السـنوات الخمـس املاضيـة "جيـدة ألنهـا نقلـت صورة 

والوضـع  املخيـات  عـى  الضـوء  وسـلطت  املعانـاة، 

املعيـي فيهـا"، وهـو مـا ذهـب إليـه هشـام بكـور، 

الناشـط اإلغـايث، معتـرًا أن الـدور الفّعال لعنـب بلدي 

يركّـز عـى االهتـام باألوضـاع اإلنسـانية.

طـورّت عنـب بلـدي خـال خمـس سـنوات مجموعـة 

مـن األنظمة األساسـية والداخليـة، ووضعت سياسـاتها 

التحريريـة واإلداريـة، بناًء عـى الخرات التي اكتسـبها 

كوادرهـا، والعوائـق التـي واجهتهم، وهي تعمل بشـكل 

مسـتمر من خال شـبكاتها واألوسـاط التـي تعمل فيها 

عـى تعميـم هـذه السياسـات، ونرهـا عـى مسـتوى 

واألفراد. املؤسسـات 

كـا تعمـل عنـب بلـدي عـى تحليـل ورصـد 

منصاتهـا  ومتابعـي  الجمهـور  اهتامـات 

بشـكٍل منتظـم، لتطويـر دوائـر تركيزها 

إىل  والوصـول  تطلعاتهـم،  وتلبيـة 

بالسـورين. تليـق  صحافـة 

الشبكة السورية لإلعالم المطبوع
صحـف  خمـس  اجتمعـت   2014 صيـف  يف 

سـورية مطبوعـة يف مدينة اسـطنبول الركية، 

السـورية  "الشـبكة  بينهـا  فيـا  وأسسـت 

أبـرز  مـن  واحـدة  وهـي  املطبـوع"،  لإلعـام 

التجمعـات السـورية يف اإلعـام الجديـد، التي 

تهـدف إىل تنظيـم وتنميـة اإلعـام السـوري، 

وتضـم كًا مـن صحف عنـب بلدي، سـوريتنا، 

سـوريون،  وكلنـا  متـدن،  الشـام،  صـدى 

لتتوسـع آواخـر العـام 2015 وتضـم مجلتـي 

عـن املدينـة وزيتـون.

قامت الشـبكة منـذ تأسيسـها بتنسـيق عمليات 

داخـل سـوريا وخارجهـا  والتوزيـع  الطباعـة 

عـدًدا  أجـرت  كـا  فيهـا،  األعضـاء  للصحـف 

حـول  الـرأي  واسـتطاعات  املسـوحات  مـن 

الصحافـة  جمهـور  وتوجهـات  اهتامـات 

املطبوعـة يف سـوريا، وقدمـت مجموعـة مـن 

الورشـات التدريبيـة لكوادرهـا مـن الصحفين 

واملراسـلن، وذلـك بدعـم من مؤسسـات محلية 

ودوليـة.

وتـوزّع الشـبكة حاليًـا الصحف السـبع يف أكرث 

الشـال  مناطـق  يف  حيويـة  نقطـة   300 مـن 

مـن  عـدد  إىل  إضافـة  "املحـررة"،  السـوري 

املـدن الركيـة التـي يقطنهـا السـوريون، مثـل 

اسـطنبول، وغـازي عنتـاب، وأنطاكيـا، وأورفة.

وقــد أطلقــت الشــبكة مؤخــرًا موقًعــا إلكرونيًــا 

ــي  ــاج الصحف ــات اإلنت ــم خاص ــركًا يض مش

ــراء  ــا الســبعة، يهــدف إىل إطــاع الق ألعضائه

ــات والتحقيقــات  واملتابعــن عــى أهــم التغطي

ــاول الشــأن الســوري. ــة التــي تتن الصحفي

علي سفر  - صحفي سوري

ميكـن ملن خـاض يف تجربـة إنشـاء صحافة سـورية 

جديـدة مـن الصفـر، يف ظـل حالـة الحصـار التـي 

فرضهـا نظـام األسـد عـى مجمل الشـعب السـوري، 

أن  خـاص،  بشـكل  واإلعاميـن  الصحفيـن  وعـى 

يتفهـم ملـاذا وقعت تجـارب اإلعـام البديـل يف أخطاء 

كثـرة، كان بعـض املحرفن يرصدونهـا، يك يؤكّدوا 

لبعضهـم ويف جلسـاتهم الخاصـة، مـا يعتقـدون أنه 

حقيقـة ال يخالجهـا الشـك، حـن يقولـون: ال ميكـن 

لإلعـام السـوري الجديـد أن ينهـض عـى يـد أحـد 

سـوى املحرفـن!

وبينـا كانـت بعـض التجـارب يف نسـق هـذا اإلعام 

تحـاول أن تنجـَو من عـرثات املشـهد، وأن تعزز حاس 

محرريهـا عـر اللجـوء إىل الـدورات التدريبيـة التـي 

يتيحهـا الّداعمـون، كان البعـض اآلخـر مـن املحرفن 

يحـاول أن يبـدأ بدايـة جديـدة، بالتـوازي مـع هـذه 

التجـارب، حتـى بـات عملـه كلـه يقـوم يف السـنوات 

يف  نضًجـا  أكـرث  اإلعـام  هـذا  جعـل  عـى  األخـرة 

منتجاتـه، وأكـرث إدراكًا ملبـادئ العمـل الصحفـي.

مؤسسات  غالبية  وبن  املحرفن  بن  امللتبسة  العاقة 

عى  املتابعن،  أمام  دامئًا  ترشح  كانت  البديل،  اإلعام 

نسق  إىل  يحّوله  البعض  كان  الذي  التشكيك،  شكل 

الجانبن يف مواجهة  التي تضع  التوصيفات  من  كامل 

بعضها. بينا كان منطق األشياء يقول إن هذه العاقة 

يجب أن تتحول إىل النقيض من هذا!

عنـب بلـدي وطيلـة الفـرة السـابقة، كانـت ال تغادر 

ضفـة هـذه العاقـة امللتبسـة بينهـا وبـن املحرفن، 

ففريقهـا كان يـر عى أنـه يقدر عى صناعة نفسـه 

خـارج العاقـة مـع املحرفـن، وأنـه يسـتطيع خلـق 

حالـة احرافيـة تنبـع مـن التعلـم الـذايت، وباالعتاد 

التدريب.  عـى مسـاحات 

هنـا سـيقيس البعـض النجاح مبقـدار ما يسـتطيع أن 

ينجـز من مـواد مهمـة، كملّفـات وتحقيقـات وتقارير 

وأخبـار، وسـرى هـؤالء أن الحضـور سـيكون مهـًا 

حـن يتم إعادة تدويـر األخبار، ونرهـا عر صفحات 

التواصـل االجتاعـي، وتطبيقـات مثل تلغـرام وغره. 

ولكـن هـل سـيكفي هـذا صحفيـي اإلعـام البديـل رش 

العاقـة مع املحرفن؟! املشـكلة واقعيًا هي عـدم االقتناع 

بإمكانية االسـتفادة من هـؤالء، وهذه يف الحقيقة ليسـت 

مشـكلة عنب بلـدي وحدهـا، بل هـي مشـكلة الكثر من 

مثياتهـا، ولكنهـا أيًضا ليسـت مشـكلة هـذه الجهة مبن 

تحتـوي وحدهـا، بل هـي مشـكلة املحرفن أيًضـا، فهم 

مازالـوا أرسى الصـورة النمطية التي شـّكلوها عن اإلعام 

البديـل، وعليهـم تقع املسـؤولية بالتسـاوي. طاملـا أنهم 

يكتفـون بالتقليل من قيمة ما تـم إنجازه خال السـنوات 

السـابقة مـن تجارب إعامية، ويسـتنكفون عـن الخوض 

معهـا وفيها.

عـى عنب بلـدي كجريـدة أن تخطـو خطـوة إضافية 

إىل األمـام تصنـع مـن خالها شـخصيتها يف املشـهد 

مـن  يـأيت  لـن  وهـذا  السـورية،  للصحافـة  العـام 

حكـًا  يـأيت  بـل  السـابق،  املنجـز  خلـف  التمـرس 

مـن االنفتـاح عـى مسـتوى مختلـف من االحـراف، 

واملبـادرة إىل فتـح مجالها أمـام عدد أكر مـن الكتاب 

السـورين، واملـي أكـرث صـوب فضاءات أوسـع يف 

املحتـوى الصحفـي، يبتعد عن نسـق إعـادة التصنيع، 

ويجـرح املـادة الخاصـة، لتصبـح من خال ما سـبق 

صفحـات الجريـدة ملفتـة أكـرث، وأقـرب إىل الناذج 

املعتـرة يف الصحافـة العربيـة.

االحتراف والمحترفون

ميثاق شرف لإلعالم السوري
بلـدي يف  عنـب  2013 شـاركت  العـام  أواخـر  يف 

تأسـيس تحالـف إعامي "مـن أجل صحافـة أخاقية 

يف سـوريا"، يضـم عـدًدا مـن املؤسسـات املحليـة، 

والـذي بـدأ يف شـباط 2014 بعقـد أوىل طـاوالت 

النقـاش، لكتابـة ميثاق أخاقـي للصحافة السـورية.

وعـى مـدار عامن من العمـل، تخللتها تسـع طاوالت، 

وشـاركت فيها أكرث من 20 مؤسسـة صحفية سـورية، 

أنجـز "ميثـاق رشف لإلعاميـن السـورين"، وأطلق 

رسـميًا يف أيلـول 2015، ليصـل عـدد املوقعـن عليه 

حتى نهاية 2016، قرابة 40 مؤسسـة إعامية سـورية.

ويهـدف امليثـاق إىل وضـع ضوابط أخاقيـة ومهنية 

للعملية اإلعامية املتنامية بشـكل متسـارع يف سوريا، 

إثـر انطـاق الحـراك الشـعبي يف آذار 2011، ومـا 

أفـرزه من مؤسسـات إعاميـة، يف ظل غيـاب قوانن 

للعمل. وناظمـة  جامعة 

ويسـتند امليثـاق إىل املبـادئ األخاقيـة العامـة ملهنة 

الصحافـة، ويشـمل، بحسـب بيـان إعانـه، جميـع 

العاملـن يف الوسـائل اإلعاميـة السـورية، املكتوبـة 

واملرئيـة واملسـموعة، أو أي شـكل آخـر مـن أشـكال 

التعبـر عـن الـرأي، بـكل وسـائل النر.

الدكتـور رياض معسـعس، رئيس رابطـة الصحفين 

السـورين، قـال يف لقاء أجرتـه معه عنـب بلدي عند 

إطـاق امليثـاق، إن "ميثـاق )رشف( يعتـر األول يف 

اإلعـام السـوري منذ أن نشـأت الدولة السـورية".

مضيًفـا أن "األنظمـة السياسـية املتتابعـة هـي مـن 

كانـت تضع القوانـن وتعدلها، وهي املـرة األوىل التي 

تنشئ املؤسسات اإلعامية السـورية ميثاق رشف فيا 

بينها"، مشـددًا عـى رضورة نـره والتعريف به يف 

جميـع الوسـائل اإلعامية العربيـة والدويل.

أرشيف المطبوعات السورية
بـدأ فريـق منبثق مـن جريـدة عنـب بلـدي العمل عى 

حفظ نسـٍخ عـن املطبوعـات السـورية الصـادرة خال 

أسـبوعيًا  2013، ونرهـا  آذار  السـورية، يف  الثـورة 

عـر عنـب بلـدي، ثـم طـّورت الفكـرة إلطـاق موقـع 

متخصص تحت اسـم "أرشـيف املطبوعات السـورية"، 

الـذي أطلق رسـميًا بنسـخته التجريبيـة يف 21 ترين 

الصحفيـن  رابطـة  مؤمتـر  خـال   ،2014 الثـاين 

السـورين األول يف غـازي عنتـاب الركيـة.

واألرشـيف مروع توثيقي يعمل عى أرشـفة املطبوعات 

الدورية التي تصدر يف سـوريا وخارجهـا، منطلًقا من أن 

هذه الدوريات تشـّكل جـزًءا من الذاكرة السـورية املدّونة، 

ووجًهـا من وجوه والدة التعّددية السـورية.

السـورية  التعدديـة  إبـراز  إىل  األرشـيف  ويهـدف 

الصحـف  وتبويـب  وأرشـفة  واالجتاعيـة،  السياسـية 

الصـادرة يف مرحلـة الثـورة السـورية، للحيلولـة دون 

السـوري،  التاريـخ  حفـظ  يف  يسـهم  مـا  ضياعهـا، 

السـورين. ذاكـرة  وتشـكيل 

ويوفّـر عـدة خدمـات، أبرزها جمـع املجهود السـوري 

واحـد،  إلكـروين  موقـع  يف  الصحـف  يف  املكتـوب 

وإمكانيـة البحـث املتقدم ضمـن النصـوص والعناوين 

والتواريـخ وأسـاء الكتّـاب.

تحالفات ومشاريع ناجحة
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رواتب العاملين 
في األعمال الحرة 

ارتفعت بشكل كبير 
في اآلونة األخيرة، 
وصلت أحياًنا إلى 

أكثر من 100 ألف 
ليرة شهرًيا

اقتصاد

مصطلحات اقتصادية

القطاع الحكومي 
والخاص

بأنهـا  الحكوميـة  القطاعـات  تعـرف 

تكـون  أن  إمـا  للدولـة،  مملوكـة 

وهـي  خرييـة،  أو  ربحيـة  اسـتثامرية 

التي تخـدم املجتمـع وال ميتلكهـا أفراد، 

وتـرشف عليها الدولـة وتتكفـل برواتب 

واملـدارس. كاملشـايف  موظفيهـا، 

أمـا القطـاع الخـاص فهـو عبـارة عـن 

خاضعـة  خاصـة،  ورشكات  مؤسسـات 

لـرأس مـال األفـراد ورجال األعـامل وال 

يف  وتهـدف  فيهـا،  الحكومـة  تتدخـل 

الربـح. إىل  معظمهـام 

ومـا مييز القطـاع الحكومي االسـتقرار 

مسـتمرة  الوظيفـة  أن  أي  الوظيفـي، 

ومضمونـة، ونظـام العمل محـدد وأكرث 

ثباتًـا، يف ظـل وجـود ترقيـات منتظمة 

وظيفـي،  وتـدرج  ثابتـة،  وعـالوات 

إضافـة إىل وجـود راتـب تقاعـدي بعـد 

انتهـاء مـدة العمـل.

فهـو  الخـاص  القطـاع  مييـز  مـا  أمـا 

عـن  نسـبي  بشـكل  األجـور  ارتفـاع 

التأمـني  الحكوميـة، ونظـام  الوظائـف 

الصحـي، وزيادة الراتب بشـكل سـنوي 

بنسـب جيـدة، كـام أن مجـاالت اإلبداع 

والتميـز للعاملـني يف القطـاع الخـاص 

كبـرية، نتيجة وجود تنـوع يف املجاالت.

مـن  الكثـريون  فضـل  سـوريا  ويف 

الشـباب، يف العقديـن األخرييـن، العمل 

الحكومـي بسـبب عامـيل  القطـاع  يف 

القطـاع  كـون  واالسـتقرار،  األمـان 

للعاملـني. حقـوق  يضمـن  ال  الخـاص 

إال أنّهـم حاولـوا، يف ذات الوقت، البحث 

عـن مصـدر دخـل إضـايف يف القطـاع 

الخـاص، لتـدين األجـور يف الدولة.

الجديـدة  األلفيـة  بدايـة  حتـى شـهدت 

طفـرًة يف املشـاريع الخاصـة ورواتبها، 

دفعـت الشـباب للبحث عن فـرٍص فيها.

عـىل  السـورية  العمـل  قـوة  وتتـوزع 

القطـاع  ثـالث قطاعـات رئيسـية هـي 

الرسـمي،  الخـاص  والقطـاع  العـام، 

الـذي  املنظـم،  الخـاص غـري  والقطـاع 

(محـالت  الصغـرية  الورشـات  يشـمل 

وبقاليـات).

املكتـب املركـزي لإلحصـاء يف سـوريا، 

ذكـر يف 2011، أن %72.6 مـن مجموع 

يف  يعملـون  السـورية  العمـل  قـوة 

القطـاع الخـاص، املنظـم وغـري املنظم.

وقـال املستشـار االقتصـادي يف اتحـاد 

العـامل السـوري، عـامد الديـن املصبح، 

العمـل  "عالقـات   بعنـوان،  بحـث  يف 

يف سـوريا، وجهـة نظـر جندريـة"، إن 

النسـبة األكرب مـن قوة العمل السـورية 

تعمـل يف القطـاع غـري املنظم وبنسـبة 

%37.5، وهـو مـا يشـري إىل وجود خلل 

كبـري يف هيـكل التوظيـف يف سـوريا.

وأكـد املصبـح أن "الوحـدات اإلنتاجية 

إال  ماهـي  الخدميـة)  أو  (السـلعية 

تعمـل  صغـرية  ورشـات  عـن  عبـارة 

تتوفـر  وال  واملنـازل،  األحيـاء  يف 

فيهـا عـادة متطلبـات العمـل الصحـي 

واملالئـم، كـام أن العاملـني فيهـا غـري 

مشـمولني بـأي مظلـة قانونيـة تذكر، 

سـواء لجهـة التأمينـات االجتامعية أو 

لتحديـد سـاعات العمل أو الحـّد األدىن 

لألجـور".

ومعظـم العاملني يف هـذا القطاع ”غري 

املنظـم“ مـن الشـباب الـذي مل يجـدوا 

فرصـة عمـل يف القطـاع الحكومـي أو 

املنظم. الخـاص  القطـاع 

القطـاع  موظفـي  مـن  الكثـري  وعمـد 

إىل  األخـرية،  الفـرتة  خـالل  الحكومـي 

العمل يف إحـدى القطاعـات الخاصة أو 

األعـامل الحـرة بسـبب زيـادة التضخـم 

وارتفـاع األسـعار وعـدم قدرتهـم عـىل 

األساسـية. املسـتلزمات  تأمـني 

شهدت رواتب العاملين في القطاع الخاص المنظم وغير المنظم )األعمال الحرة( في سوريا، ارتفاًعا خالل السنة 
األخيرة، وصل إلى ضعف راتب الموظف في القطاع الحكومي الذي يبلع وسطًيا 35 ألف ليرة سورية. أسباب 

كثيرة أدت إلى الفارق الكبير بين رواتب القطاعات، الحكومية والخاصة واألعمال الحرة، في ظل التدهور 
االقتصادي الحاد الذي تعاني منه سوريا في السنوات األخيرة، وأدى إلى زيادة نسبة التضخم وارتفاع األسعار.
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القطـاع  موظفـي  قـدرة  عـدم  وبسـبب 

األساسـية  املـواد  تأمـن  عـى  الحكومـي 

والغذائيـة، لجأ الكثر منهـم إىل العمل يف 

القطاعـات الخاصـة واألعـال الحـرة، من 

أجـل تأمـن دخل إضـايف، يسـاعدهم عى 

مواجهـة موجـة التضخـم الكبـرة.

الراتب مضاعف
دمشـق،  محافظـة  يف  املوظـف  يكـن  مل 

تأمـن  عـى  قـادًرا  عسـاف،  فـادي 

مسـتلزمات عائلتـه، املكونـة مـن زوجتن 

الحكومـي  راتبـه  مـن  أطفـال،  وثاثـة 

الـذي ال يتجـاوز 35 ألـف لرة شـهريًا، ما 

اضطـره إىل العمـل يف إحـدى الورشـات 

إضـايف. دخـل  لتأمـن 

عسـاف أوضح، يف حديـث إىل عنب بلدي، 

أنـه عمـل يف ورشـة للزخـارف الرقيـة 

بعد دوامـه يف املحافظة، براتـب 250 لرة 

يف السـاعة الواحـدة، بحـدود 35 ألف لرة 

شـهريًا، أي نفس راتبه الحكومي بسـاعات 

أقـل، قبـل أن يجـر عـى تـرك وظيفتـه 

وااللتحـاق  االسـتقالة  بـن  تخيـره  بعـد 

بــ "الفيلـق الخامـس" الذي أعلـن النظام 

السـوري عن تشـكيله.

أمـا الاجـئ يف تركيـا، محمـد سـليان، 

فيفكـر بالعودة إىل عمله السـابق يف محل 

تجـاري يف مسـاكن بـرزة بدمشـق، حيث 

كان يتقـاىض راتبًـا قـدره 50 ألـف لرة.

سـليان )37 عاًمـا( أوضـح لعنـب بلـدي 

للتفكـر  دفعتـه  الـذي  األسـباب  أحـد  أن 

بالعـودة، إىل جانـب كونـه غـر ماحـق 

أمنيـاً أو مطلـوب لاحتيـاط، هـو عـرض 

صاحـب العمـل عليـه راتبًـا 70 ألـف لرة، 

مقابـل عودتـه إىل املحل واسـتام شـؤونه 

. لية ملا ا

فأكـد  الكبـرة  الخاصـة  الـركات  أمـا 

موظـٌف يف رشكـة مابكو بدمشـق، )رفض 

أن  بلـدي،  لعنـب  اسـمه(،  عـن  الكشـف 

رواتـب العاملـن يف الركـة تبـدأ من 50 

وتختلـف  الجديـد،  للموظـف  لـرة  ألـف 

باختـاف طبيعـة العمـل وعـدد السـنوات 

ألـف   75 إىل  أحيانًـا  لتصـل  الركـة  يف 

املديريـن.  باسـتثناء  لـرة، 

انتقائية الموظف في القطاع 
الخاص

القطاعـات  بـن  األجـور  فـارق  أسـباب 

أوضحهـا صحفـٌي وخبـٌر اقتصـادي يف 

دمشـق، رفض الكشـف عـن اسـمه، لعنب 

بلـدي، بـأن القطـاع الخـاص يعتمـد عى 

مؤهـات  وفـق  املوظـف،  انتقائيـة  مبـدأ 

حقيقيـة وليـس ضمـن واسـطات، إضافة 

الخـاص،  القطـاع  يف  اإلنتـاج  مبـدأ  إىل 

فكلّـا كان هنـاك إنتـاج زادت الرواتب عى 

الحكومـي. القطـاع  عكـس 

االقتصـادي،  الباحـث  أرجـع  حـن  يف 

"كتلـة  أن  إىل  السـبب  العلـو،  سـقراط 

الحكومـي  القطـاع  يف  واحـدة  الرواتـب 

أصحـاب  جميـع  يسـتوعب  كان  الـذي 

عـدد  زاد  وكلـا  الجامعيـة،  الشـهادات 

املوظفـن تقسـم الكتلة عى عـدد أكر من 

املوظفـن، فتكـون الرواتـب أقـل، مقابـل 

اسـتيعاب عـدد أكـر مـن املوظفـن وهذا 

االشـراكية".  مفهـوم 

وقـال العلـو، يف حديـث إىل عنـب بلـدي، 

أكـر  الخـاص  القطـاع  يف  "الرواتـب  إن 

الخـرة  صاحـب  املوظـف،  إنتاجيـة  ألن 

والكفـاءة العاليـة، تكـون أكـر، وبالتـايل 

أرباح الركـة تزداد، فالقطـاع الخاص يف 

سـوريا يتعامل مـع العنـر البري عى 

أنه مـورد، وكلـا كان املورد مؤهـًا، يزداد 

لربح". ا

ومؤسسـات  "قطاعـات  أن  إىل  وأشـار 

الدولـة الحكوميـة سـيادية، تقـدم خدمات 

مجانيـة للدولـة وهي غـر رابحـة، وحتى 

منهـا هـي مؤسسـات خـارسة  اإلنتاجيـة 

ال توفـر مـوارد للدولـة مـن أجـل زيـادة 

الرواتـب، نتيجـة الفسـاد وعدم املحاسـبة، 

عـى عكـس الخـاص".

التضخم وقلة الشباب
العلـو أرجـع ارتفـاع أجـور العاملـن يف 

األعـال الحـرة إىل التضخم، الـذي وصلت 

نسـبته إىل %651 العـام املايض، بحسـب 

أن  وأضـاف  لإلحصـاء.  املركـزي  املكتـب 

"أصحـاب املهـن التـي تحتـاج إىل عـال 

ذوي خـرات، واملحـات التجاريـة، رفعـوا 

أجور ورواتـب العال لديهـم، كونهم زادوا 

أسـعارهم بنفس نسـبة التضخـم"، إضافة 

إىل هجـرة الشـباب خـارج البـاد مـا أدى 

إىل وجـود فـراغ خـرات وعـدٍد أيًضا.

الصحفـي االقتصـادي يف دمشـق أكـد أن 

قلـة الشـباب أدى إىل تقلص عـدد العاملن 

يف املصانـع والورشـات، مـا دفـع العامل، 

اإللزاميـة  الخدمـة  مـن  املعفـى  وخاصـة 

واالحتيـاط، إىل طلـب مبالـغ ضخمـة، يف 

ظـل حاجـة صاحـب العمـل له.

وأشـار الصحفـي إىل أن رواتـب العاملـن 

يف األعـال الحـرة ارتفعـت بشـكل كبـر 

إىل  أحيانًـا  وصلـت  األخـرة،  اآلونـة  يف 

أكـرث مـن 100 ألـف لـرة شـهريًا، نتيجة 

التضخـم الـذي لعـب دوًرا كبـرًا.

أن تكـون األجـور  الطبيعـي  وقـال "مـن 

مرتفعـة، نتيجـة ارتفـاع أربـاح أصحـاب 

العمـل وتضخـم دخلهـم"، ضاربًـا مثـااًل: 

كيلـو البطاطـا كان سـعره 35 لـرة، أمـا 

اآلن أصبـح 350 لـرة، ومبيعـات البقـال 

تـراوح يف اليـوم بـن 100 و200 ألـف 

لـرة، وبالتـايل راتـب 70 ألـف لـرة ألحد 

العاملـن يف الوقـت الحايل، يعني سـبعة 

آالف لـرة قبـل األحـداث".

ويف ظـل هذه الفـروق بن رواتـب القطاع 

الحكومـي والخاص، تبقى حكومـة النظام 

السـوري عاجزة عـن اتخاذهـا أي إجراءات 

لتحسـن وضع موظفيها وزيـادة الرواتب، 

أو العمل عى تحسـن اللرة السـورية أمام 

الـدوالر وخفـض األسـعار، وسـط هجـرة 

الكثـر من أصحـاب العقـول والخرات من 

الشـباب السـوري خـارج البـاد مـا ينـذر 

بكارثـة حقيقية، تتمثل بتعطيل مؤسسـات 

الدولة وشـلّها عـن الحركة.

م يوّسع الفجوة
ّ

التضخ
بين أجور القطاع العام والخاص

سوق باب سريجة في مدينة دمشق - 14 كانون الثاني 2017 )عدسة شاب دمشق(



عنب بلدي - السنة السادسة - العدد 258 - األحد 29 كانون الثاني/يناير 142017
مجتمع

غالًبا ما ترتبط أكبر الخسائر بما ال يمكن رؤيته بالعين، فيتعّذر إحصاؤه برقم. ومنه، قد تكون أكبر خسارات السوريين بعد ستة أعوام من الحرب، ال 
تتعلق بما تصدره وكاالت األنباء من أرقام وإحصائيات، وإنما بما لم يتم إحصاؤه من تصّدعات بجوانب أقل وضوًحا، وأكثر عمًقا، ومن بينها: العالقات 

االجتماعية للسورّيين، وتفككها بشكل كبير.

أطفال يلعبون في مدرسة ابتدائية مهدمة في مدينة دريا بريف دمشق شباط 2016 - )عنب بلدي(

عنب بلدي - حنين النقري

"ال أعـرف شـيئًا عن أبنـاء وبنـات عمومي 

يوًمـا"،  أصدقـايئ  كانـوا  وأخـوايل ممـن 

بهـذه العبـارة تلّخـص ماريـا )30 عاًمـا(، 

واقـع  تركيـا،  يف  مقيمـة  سـورية  وهـي 

عاقاتهـا العائليـة، وتتابع "أتواصـل اليوم 

مـع صديقـة واحدة مقّربـة، وعـدا ذلك من 

عاقـات كلّـه انقطـع دومنـا نيّـة مسـبقة 

بالقطيعـة".

"البعد جفا"
تعـزو ماريـا تفـكك معظـم عاقاتهـا إىل 

نلتقـي  "كنـا  وتقـول  الجغـرايف،  البعـد 

أسـبوعيًّا يف منـزل جـديت، هـذا االجتـاع 

البسـيط كان يجدد عاقاتنا، حتى السطحّي 

منها، نتشـارك فيـه أخبار بعضنـا البعض، 

ونتبـادل األحاديـث".

لكـن العائلـة الكبـرة التي كانـت تقيم يف 

مدينـة واحـدة، تفرّقـت اليـوم بـن مـدن 

وبلدان بـل وقـاّرات، وهو ما كان لـه الدور 

األكـر يف تقليل التواصل بـن أفرادها، من 

ثـّم انقطاعـه كليًـا، تضيف ماريـا " توفيت 

جـّديت منـذ عامـن، وال نـدري هـل هّدمت 

الصواريـخ منزلهـا أم مـازال صامـًدا، لكن 

مـا أنـا متأكـدة منـه أن البعد جفـا، وهو ما 

قطـع أوارص األرسة، لدرجـة ال أعـرف معها 

شـيئًا عن أحوال أشـخاص كنـت ألتقي بهم 

أسبوعيًا".

نفسـه،  وبالشـكل  أنـه  ماريّـا  تضيـف 

انقطعـت الصلـة بالجـران وبكل مـن كان 

القـرب الجغرايّف سـببًا أساسـيًا يف تكوين 

عاقـة معهم، وتقـول "رغم أننـي عند وداع 

جراننـا بكيـت، وتواصلـُت معهـم بشـكل 

شـبه يومـّي يف الفـرة األوىل، إال أن عاقة 

الجـوار مل تعـد موجـودة، وهكـذا انقطعت 

خـال  مـن  إال  فشـيئًا،  شـيئًا  الصـات 

الرسـمية". املعايـدات 

فقدان الخصوصية
عـى النقيـض متاًما مـن البعـد الجغرايف، 

كانـت "زيـادة القـرب" بأهـل الزوج سـببًا 

وهـي  صفـاء،  عاقـات  صفـو  تعّكـر  يف 

ربـة منـزل تقيم يف لبنـان، تقـول "توفّيت 

والـديت منـذ عـر سـنوات، وملـا تزوجت 

وجـدُت يف والـدة زوجـي أًمـا ثانيـة، ومل 

أنادها إال )أمـي(، كنُت أحبهـا بصدق وكنُت 

أعتقـد أنهـا تحبنـي، اسـتمر الحـال بهـذا 

الشـكل حتـى اضطررنـا للعيـش يف بيـت 

واحـد يف دمشـق، بعـد أن خرجنـا جميًعـا 

مـن الغوطـة، وهنـا بـدأت املشـاكل تظهر 

السـطح". عى  وتطفـو 

"الحـرب  أن  تجربتهـا  مـن  صفـاء  تؤكّـد 

بـل  النـاس"،  يف  مـا  أسـوأ  أخرجـت 

و"كشـفت املخبأ"، حسـب قولهـا، وتضيف 

"مل أتوقـع أن تعاملني حـايت وابنتها بهذا 

السـوء، متنيـُت املـوت مـراًرا بسـبب الـذل 

الـذي عشـته معهـا، مـن يدخـل إىل املنزل 

ويـراين يعتقد أننـي الخادمة بينهـم، وكان 

لذلـك أثره عـى تزايد الخافـات بيني وبن 

زوجـي"، تتابع الشـابة "تفاقمت املشـاكل 

مـع طلبـي أن ننفصـل عـن أهـل زوجـي 

بالسـكن، وانتهت األمور بالطاق، وسـفري 

إىل بيـت أخـي يف لبنـان".

هموم غير مشتركة
باعتبـاره أحـد أشـكال الحـرب املطبقة عى 

السـورين، أفرز الحصار تعقيـدات جديدة 

عـى عاقـات املحارصيـن مبـن سـواهم، 

جامعـي  طالـب  محمـود،  بينهـم  ومـن 

يقـول  الرقيـة،  الغوطـة  يف  محـارص 

مـع  أي يشء مشـرك  بوجـود  أشـعر  "ال 

أصدقايئ خـارج الغوطة، همومنـا مختلفة، 

تفاصيـل حياتنا مختلفـة، واملخاطر املحيقة 

أخـاف  حـن  ففـي  أيًضـا،  مختلفـة  بنـا 

مـن الغـارة، يخـاف صديقـي مـن حديثي 

عـن الغـارة عـى الهاتـف ومـن االعتقـال، 

جيـش  تقـّدم  مـن  أخـاف  حـن  ويف 

النظـام، يخـاف صديقـي مـن تقـّدم قوات 

املعارضـة"، ويضيـف "يف الحقيقة أالحظ 

تجّنـب العديـد مـن أصدقـايئ يف دمشـق 

منطقـة  يف  ألننـي  رمبـا  معـي،  الحديـث 

معارضـة".

متنـع  مهّمـة  نقطـة  إىل  محمـود  يشـر 

تواصلـه الحقيقـي مع "غـر املحارصين"، 

وهـي املقارنـة الدامئة بن واقعـه وواقعهم، 

التواصـل مـع  أثنـاء  يـرح ذلـك "حتـى 

خـارج  أو  الغوطـة  خـارج  عائلتـي  أفـراد 

سـوريا، غالبًا أقارن معيشـتهم مبعيشـتنا، 

ومقدرتهـم عـى التنقـل والسـفر بحصارنا 

ومحـدودة  محـددة  جغرافيـة  بقعـة  يف 

بحيـايت  املسـتمرة  وحياتهـم  املـوارد، 

املتوقفـة، وهكـذا أفّضـل أن أقّنـن التواصل 

ألبعـد حـد، للتقليـل مـن مقارنـات مؤملـة 

ال طائـل منهـا، عـدا عـن انقطـاع شـبكات 

االتصـال ولجوئنـا لحلول وبدائـل مكلفة".

تعبـر  حسـب  التواصـل"،  "تقنـن  لكـن 

محمـود كان لـه أثره عى قـوة عاقاته حتى 

بإخوتـه يف الخـارج، وهـو ما يصفـه بقوله 

"اليـوم، ال أجد حديثًـا واحـًدا ألفتحه معهم، 

ليس بيننـا إال املـايض لنتذكـره مًعا".

"فرطت الشّلة"
يعـّد العامـل السـيايّس مـن أبـرز أسـباب 

انقطـاع العاقات منـذ اليـوم األول للثورة، 

إذ رسعـان مـا ظهـرت انقسـامات واضحة 

يف الشـارع بـن مـواالة يف صـّف للنظام، 

ومعارضـة عـى الطـرف املقابـل لـه، وعن 

هـذا تقـول ميسـم، مهندسـة سـورية تقيم 

يف أملانيـا، "كنـا أربـع صديقـات مقّربـات 

يف الجامعـة، لكننـا مل نبَق كذلـك بعد تأييد 

)تشـبيحي(،  بشـكل  للنظـام  مّنـا  اثنتـن 

ومشـاركتي أنـا وصديقتنا الرابعـة بالثورة 

ألبعـد حـد، مل يكن مـن املمكـن أن أتصالح 

مـع أغـان تهتـف لبشـار تصدر مـن هاتف 

صديقتـي، فيـا ينهـال رصـاص جنـوده 

عـى حيّـي ومدينتـي ضـّد العـزّل، وهكذا 

الشـلة(". )فرطت 

مع اسـتمرار القتـل وتصاعد وتـرة العنف، 

إىل  للهجـرة  ميسـم  اضطـرار  ثـم  ومـن 

أملانيـا بعـد مقتـل والدهـا، مل تعـد امليـاه 

إىل مجاريهـا، بـل ازدادت سـوًءا، تضيـف 

الشـلة  مـن  صديقـة  مؤخـرًا  "حادثتنـي 

القدميـة، مل يكـن حديثها وديًّا للسـؤال عن 

حـايل، بـل كان مجـرّد تشـٍف مبـا آل إليـه 

حالنـا، وأشـارت إىل ما جنيناه عى أنفسـنا 

مبعارضـة النظـام، وأّي نعيـم كنـا نعيـش 

فيـه يف سـوريا قبـل 2011، ثـم سـألتني 

بسـخرية )كيـف لقيتـي املخيـم(".

صداقـة  إقامـة  اسـتحالة  ميسـم  تؤكـد 

اآلخريـن  بـآالم  يشـمتون  أشـخاص  مـع 

وتضيـف  الشـكل،  بهـذا  ومشـاعرهم 

مـع  ملجاريهـا  امليـاه  تعـود  أن  "ال ميكـن 

أشـخاص وقفـوا إىل جانـب الظـامل منـذ 

اليـوم األول، وأطلقوا عى املتظاهرين اسـم 

السـاح". يحملـوا  أن  قبـل  املسـلحن 

العالقات القوية "تصمد"
ال يوافـق ماجـد )29 عاًمـا(، مهنـدس يقيم 

الجغـرايف  البعـد  جعـل  عـى  تركيـا،  يف 

ويضيـف  العاقـات،  لتفـكك  "تريـرًا" 

أساًسـا،  الهّشـة  العاقـات  يفـكك  "البعـد 

لكـن الصـات القويـة تسـتمر وتصمد يف 

أي مـكان وتحـت أّي ظرف، وهو مـا جّربته 

عنـد سـفري إىل تركيّا، بقي يف سـوريا كل 

أهي وأصدقـايئ تقريبًا، وهـذا كان اختباًرا 

ا لـكل واحـدة مـن هـذه العاقـات  حقيقيًـّ

متانتها". ومـدى 

ويتابـع ماجـد أن بعـض صداقاتـه فقـدت 

بالفعـل قوتهـا وزخمهـا مـع السـفر، لكن 

عاقـات أخـرى باملقابـل اسـتمرّت بشـكل 

يومـّي دومنا انقطـاع، بنفس األلق، حسـب 

تعبـره، "أتصـل بأهـي بشـكل يومـّي أو 

باملناسـبات  معهـم  أحتفـل  يومـّي،  شـبه 

أنـىس  وال  والصـورة  بالصـوت  السـعيدة 

عيـد ميـاد أحـد منهم، لـدّي مواعيـد ثابتة 

أسـبوعيًا ألحاديـث مطولـة مـع أصدقـايئ 

بكامـل  اطـاع  عـى  ومازلـت  املقربـن، 

أخبارهـم، وكأننـي مقيـم معهـم".

حادثتني مؤخًرا صديقة 
من الشلة القديمة، 

ا  لم يكن حديثها وديًّ
للسؤال عن حالي، بل 

كان مجّرد تشٍف بما آل 
إليه حالنا، وأشارت إلى 
ما جنيناه على أنفسنا 
بمعارضة النظام، وأّي 
نعيم كنا نعيش فيه 

في سوريا قبل 2011، 
ثم سألتني بسخرية 

)كيف لقيتي المخيم(

"البعد جفا.. ال أجد حديًثا واحًدا ألفتحه معهم"

الحرب تعيد تشكيل العالقات االجتماعية
في حياة السوريين
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آيـة فاكهـاين، طفلـة يف الرابعـة عـر مـن 

يف  املوجـود  "النمـش"  أزعجهـا  عمرهـا، 

وجههـا، فأرادت أن تفاجـئ صديقاتها وتزيله، 

يف عطلـة نهايـة الفصـل الـدرايس األول.

أرصت الطفلـة عـى والدتهـا، التـي اضطرت، 

بنيّـة إرضـاء فتـاة يف مقتبل شـبابها، ألخذها 

عـى  عمليـات  يجريـن  نسـاء  مجموعـة  إىل 

جهـاز "ليـزر"، يف منزلهـن الواقـع مبنطقـة 

العقيبة )قريبة من شـارع بغداد يف دمشـق(.

ذهبـت آية ووالدتها إىل املنـزل، وبدأت إحداهن 

وتدهـن وجـه  النمـش  إزالـة  عمليـة  تجـري 

الطفلـة باملسـاحيق، شـعرت آيـة أن صدرهـا 

يضيـق ووجهها يحـرق، إال أن املرأة مل تكرث 

وقالـت لـألم هـذا طبيعـي ابنتـك "تبالغ".

ومـا هـي إال لحظـات، حتـى بـدأ وجـه آيـة 

يـذوب، وأخرجـت مـادة بيضـاء مـن فمهـا، 

أرسعـت األم إىل مستشـفى "املجتهـد"، إال أّن 

األوان قـد فـات.

توفيـت الطفلـة، وهربت النسـاء، وفـق رواية 

االجتاعـي  التواصـل  مواقـع  انتـرت عـى 

مصـادر  مـن  منهـا  بلـدي  عنـب  وتأكـدت 

"أيـن  وتنديـد  “ذهـول”  وسـط  متقاطعـة، 

الرقابـة عـى هـؤالء النصابن؟” حتـى بعثت 

األم رسـالة تحذر فيهـا: ”انتبهن عـى بناتكّن 

مـن عمليـات التجميـل غـر املرخصـة".

"هوس" عمليات التجميل يجتاح 
دمشق

تشـهد محافظـة دمشـق “موضـة” مل تكـن 

مـع  قبـل،  مـن  السـوريات  بـن  شـائعة 

العريـس  وطلبـات  الـزواج  تعقيـدات  تزايـد 

"التعجيزيـة" ملواصفـات الزوجة املسـتقبلية، 

بحسـب مـا تقولـه نسـاء يف دمشـق، انتـر 

بينهن مؤخـرًا "هوس" ما يُعـرف بـ "عمليات 

التجميـل”، وأصبحـن يلجـأن للتجميـل، أمـًا 

منهـن بفـرص أكـر للـزواج.

تُقـّدم أغلـب املراكـز التجميلية عمليـات للوجه 

والجسـم، وتتفـاوت األسـعار بحسـب منطقة 

العمليـة، لتبـدأ مـن 50 ألـف لرة )مـا يعادل 

100 دوالر أمريـي( ألبسـط العمليـات، دون 

النتهائها.  حـد 

إال أّن الكثـر مـن السـيدات حّذرن من انتشـار 

مراكـز غـر مرخصـٍة، ال ميلـك أصحابهـا أي 

إىل  فيهـا  العمليـات  وتـؤدي  خـرة سـابقة، 

تشـّوهات بـدل تحسـن مـا يـراد تجميله.

النسـائية،  الصفحـات  أغلـب  وتشـهد 

واملجموعـات املخصصة للـ “الصبايا”، أسـئلة 

عـن “دكتور تجميل شـاطر”، مرة  كل أسـبوع 

عـى األقـل.

ورصـدت عنب بلـدي أكـرث املراكـز التجميلية 

شـهرة يف دمشـق، وبحسـب آراء رواد مواقـع 

التواصـل االجتاعـي، احتـل مركـز "رودينا" 

الصـدارة، ويليـه مركـز "سـيف بيويت".

أكثر العمليات المطلوبة.. وأسعارها
وتحدثـت عنب بلدي مـع اختصاصيـة تجميل 

يف مركـز "رودينـا"، حـول أكـرث العمليـات 

إن  وقالـت  الدمشـقيات،  قبـل  مـن  املطلوبـة 

أنـواع العمليات تعتمـد عى املواسـم، والطلب 

يزيـد حسـب املوضـة الدارجة.

ويعتـر مركـز “رودينـا” أن أسـعاره "عادية 

املراكـز  ببقيـة  مقارنـًة  ومتوسـطة،  جـًدا" 

والعيـادات، فعملية “قص املعـدة” تكلف 350 

ألـف لرة سـورية، بينـا تزيد عـن 500 ألف 

يف مراكـز أخرى، كـا تخرنـا االختصاصية.

ــف 500  ــدي” فتكل ــر الث ــة “تكب ــا عملي أم

ــد  ــة “ش ــا عملي ــوري، ومثله ــرة س ــف ل أل

ــم”  ــت الجس ــف “نح ــا يكل ــه”، بين الوج

ألًفــا   150 األنــف  وتجميــل  ألًفــا،   275

ــف  ــوود" فتكل ــة "هولي ــا ضحك ــا، أم تقريبً

ــن. ــن كل س ــرة ع ــف ل 50 أل

وقالـت االختصاصيـة إن جلسـة االستشـارة، 

التـي تعقدهـا قبـل إجـراء أي عمليـة، تـرح 

وآثارهـا  العمليـة  عـن  مفصـل  بشـكل  فيهـا 

الجانبيـة، وآليـة العمـل ومـدة االستشـفاء.

كـا تعرض، عى حـد قولها، النتيجـة املتوقعة 

عـى املريضـة، وتناقشـها بالنقـاط املطلـوب 

تعديلهـا، وأحيانًـا تحتـاج ألكـرث مـن جلسـة 

نقـاش، لضـان حصولها عـى رضا تـام عن 

. لنتيجة ا

وأضافـت "يكـون لدى املريضة تصـّور واضح 

املريضـة يف حـال  عـن املوضـوع، وننصـح 

إذا  ال نجريهـا  العمليـة، وطبًعـا  لـزوم  عـدم 

كانـت غـر مناسـبة وغـر صحية".

 كيف يفسر علم النفس "هوس" 
الفتيات بالتجميل؟

االختصاصيـة النفسـية، أسـاء رشـدي، عزت 

أسـباب،  عـدة  إىل  للتجميـل  الفتيـات  توجـه 

أولهـا عـدم الثقـة بالنفـس، وشـعور الفتيات 

بــ “عقدة نقـص”، إذ غالبًـا ما تقـارن الفتاة 

شـكلها باألخريـات، وتلجـأ للتجميـل لتكمـل 

امللموس. نقصهـا املعنـوي قبـل 

وأوضحـت االختصاصيـة أن السـوريات حاليًا 

يعانـن مـن ضعـف داخـي، نظـرًا لألحداث 

الجاريـة يف سـوريا، مـا يدفعهـن للتأثر بأي 

موضـة، ليثبنت قوتهـن وأنهن ما يزلن يعشـن 

حيـاة طبيعية سـليمة.

معيـات  أصبحـن  الفتيـات  معظـم  أن  كـا 

ألرسهـن، مـا يدفعهـن إىل عمليـات التجميـل 

ومكافـأة  لذواتهـن،  "الـدالل"  مـن  كنـوع 

رشـدي. بحسـب  واجتهادهـن،  لتعبهـن 

ونظـرًا لقلـة الشـباب يف البلد، وصـورة املرأة 

املثاليـة يف اإلعـام، أصبحت املـرأة يف رصاع 

مع نفسـها واملجتمـع لتكون "كاملـة مكملة"، 

وتحـاول بجالهـا أن تحافظ عـى زوجها، أو 

أن تصيـد عريًسـا مثاليًا.

وتابعـت “أحيانًـا يكـون هنـاك تشـوه واضح 

يف شـكل الفتـاة، مثـل عظمـة أنـف بـارزة، 

اللجـوء  إىل  يدفعهـا  مـا  مفرطـة،  أوسـمنة 

للتجميـل، لكـن انتشـار برامج تعديـل الصور 

وتحميـل صـور سـيلفي )رائعة( عـى مواقع 

لـدى  الوهميـة  زاد  االجتاعـي،  التواصـل 

الفتيـات الـايت رغـنب بالحصول عـى جاٍل 

واقعـي بعيـًدا عـن برامـج التعديـل”.

ما رأي السيدات الدمشقيات؟
أجـرت عنـب بلـدي اسـتطاع رأي لفتيات يف 

“فيـس  دمشـق، عـر مجموعـة خاصـة يف 

بـوك”، حـول رأيهـن بالعمليـات التجميليـة، 

مدرسـة  يف  معلمـة  وهـي  نـور،  فأجابـت 

خاصـة، أن عمليات التجميـل رضورة يف حال 

وجـود تشـوه.

وتابعـت "مثًا أنـا بعد الـوالدة أرهـق وجهي 

كثـرًا وظهـرت عامـات كلـف وتجاعيد حول 

العينـن، وبعض التغيرات الجسـدية بسـبب 

الحمـل، لـذا فالعمليـات التجميليـة رضورية، 

إلزالـة عامـات املرض".

عـن  إعـام،  خريجـة  وهـي  ربـا،  وعـرت 

تشـجيعها لعمليـات التجميـل حتـى يف حـال 

عـدم وجـود تشـوه، معللة ذلـك بـأن الجال 

أن  دون  لكـن  امـرأة،  ألي  "حـق"  واملثاليـة 

يتحـول لــ "هـوس".

ــا(،  ــة )23 عاًم ــة الجامعي ــد، الطالب ــا مج أم

ــابقاتها،  ــن س ــٌف ع ــا رأٌي مختل ــكان له ف

ــكلة يف  ــه، وال مش ــر حق ــت إن “للعم وقال

ــي عــى  أن تظهــر عامــات العمــر، مبــا أنن

ــي”. طبيعت

نسـعى  التجميـل  بعمليـات  "إننـا  وأضافـت 

لتغيـر ذواتنـا، وندعـو العـامل لعـدم تقبلنـا 

عـى حالنـا، إال إذا كنـا كا الصورة املرسـومة 

أذهانهـم". يف 

وأكــدت أنهــا ترفــض أن تكــون ضحيــة 

وحالــة إعانيــة لرســيخ صــورة منطيــة عــن 

ــة. ــرأة العري امل

للعمر حقه، وال مشكلة في أن تظهر عالمات العمر، بما أنني على طبيعتي 
إننا بعمليات التجميل نسعى لتغيير ذواتنا، وندعو العالم لعدم تقبلنا على 

حالنا، إال إذا كنا كما الصورة المرسومة في أذهانهم

عمليات التجميل تجتاح دمشق..

صابين" على "المهووسين"
ّ

رزق “الن

سيدة تخضع 
لعملية تجميل في 
العاصمة السورية 
دمشق

7 كانون األول 
2014
)AFP(

تُجـرى كل عـام نحـو عـرشة ماليـني عمليـة تجميـل 

12 مليونًـا،  2013 وصلـت إىل  يف العـامل، ويف عـام 

األملـاين.  “DW” أوردهـا موقـع بحسـب إحصائيـات 

ميـل"  "ديـيل  صحيفـة  نقلتهـا  دراسـة  وأكـدت 

عمليـات  عـىل  املقبلـني  عـدد  ارتفـاع  الربيطانيـة، 

تجميـل يف الوجـه، خاصـة إزالـة الدهـون الزائدة يف 

الذقـن.

ووفًقـا إلحصائيات ”ديـيل ميل“ فإن هنـاك زيادة إىل 

أكـرث مـن %16 يف عـدد األشـخاص الذيـن يخضعون 

لعمليـات التجميـل يف الذقـن، شـهدها عام 2015.

للزيـادة،  األسـباب  أكـرث  مـن  هـي  صور“سـيلفي" 

فأحيانًـا ال يوجد تشـوه واضح يف شـكل الذقن، إال أن 

األفـراد يقدمون عـىل تجميلهـا ملجرد أن أشـكالهم يف 

صـور "السـيلفي" مل تعجبهـم.

ويعـّد فصـل الشـتاء الوقـت األفضـل إلجـراء عمليات 

الجراحـة التجميليـة، يف حـني يعتـرب الوقت األنسـب 

لعمليـات الوجـه هـو الخريـف وبدايـة الربيـع، ألنـه 

يصعـب حاميـة هـذا الجـزء من الجسـم مـن الصقيع.

وبحسـب "ديـيل ميـل" فـإن عمليـات وضـع "املكياج 

خـالل  السـيدات،  مـن  كبـريًا  إقبـااًل  شـهدت  الدائـم" 

التقنيـات،  تطـور  نتيجـة  املاضيـة،  الثـالث  السـنوات 

ودقتهـا. حرفيتهـا  وزيـادة 

وأشـارت إىل أن العديـد مـن الحـاالت فشـلت، وكانـت 

بها. املرغـوب  النتائـج عكـس 

وبالرغـم مـن كـرثة عمليـات التجميـل، ونجاحهـا يف 

معظم األحيـان، إال أن الجميع مـازال متفًقا أن الجامل 

الطبيعـي أفضـل من االصطناعـي، خصوًصا مـع تزايد 

تقنيـات املكيـاج أو ما يُعـرف بـ "كونتورينـغ"، والذي 

يُخفـي عيوب الوجـه دون الحاجـة إىل جراحة.

عمليات التجميل باألرقام
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ما الذي تعرفه عن نبات

 إكليل الجبل؟

فصيلـة  مـن  عشـبي  نبـات  هـو 

الشـفويات )عائلـة النعنـاع(، عبارة 

عـن عشـبة خشـبية معمـرة، دامئـة 

الخـرضة، يصـل ارتفاعهـا من 1–2 

طولهـا   إبريـة  أوراق  ولهـا  مـر، 

2-4 سـم وعرضهـا مـن 2-5 ملـم، 

هـذه األوراق وجههـا أخـرض اللون 

بشـعرات  مكسـو  أبيـض  وقفاهـا 

املنـاخ  يف  العشـبة  تزهـر  كثيفـة. 

والصيـف(،  )الربيـع  املعتـدل 

أو  زهريـة  أو  بيضـاء  أزهارهـا 

ورائحتهـا  زرقـاء،  أو  بنفسـجية 

الكافـور. رائحـة  تشـبه 

البحـر  حـوض  األصـي  موطنـه 

األبيض املتوسـط، حيث ينمو بشـكل 

عـى  أوروبـا  جنـوب  يف  طبيعـي 

التـال الصخريـة الجافـة، ويف غرب 

وجنوب غرب شـبه الجزيـرة العربية، 

كـا أنـه ينمـو يف كثـر مـن بلدان 

العامل، لكنـه يفضل األماكـن الدافئة، 

وميكـن  زراعته يف أي مـكان مفتوح 

)الحديقة أو يف رشفـة املنزل(، ولديه 

قـدرة عاليـة عـى احتـال الجفـاف 

ونقـص امليـاه لفـرات طويلة.

تحـوي األجـزاء الهوائيـة مـن النبات 

العديد مـن املواد الفعالـة: زيت طيار 

)الكامفـن، والكافـور، والسـينيول(، 

والروزمارينيـك  العفـص  وأحـاض 

وفافونيات. والتّنيـك، 

االستخدامات الطبية
يفيد رشب منقوع إكليل الجبل يف:

القـدرة  الذاكـرة، وتحسـن  تنشـيط 

مـرض  ومكافحـة  الركيـز،  عـى 

الزهاميـر.

التخلص مـن رسعة التعـب والخمول 

وضعـف األعصاب.

لـدى  العصبيـة  االضطرابـات  عـاج 

الكحوليـات. مدمنـي 

الخفيـف،  االكتئـاب  معالجـة 

االسـرخاء. عـى  واملسـاعدة 

تسكن أمل العصب الوريك.

تقوية الشعر ومنع تساقطه.

منع تقلّصات الدورة الشهرية.

مقاومة السعال والربو.

وطـرد  الهضـم  عمليـة  تحسـن 

الحرقـة. وإزالـة  الغـازات 

والجهـاز  الكبـد  عمـل  تحسـن 

مـن  واإلقـال  واملـرارة  الهضمـي 

املـرارة.  حصيـات  تكويـن 

عاج اضطرابات القلب.

تكـون  مـن  واإلقـال  البـول،  إدرار 

واملثانـة. الـكى  حصيـات 

إبادة الطفيليات.

منع تكون األورام وتطورها.

استخدام زيت إكليل الجبل خارجيًا

يهدئ أمل العضات، والروماتيزم.

يخفـف الصـداع والتوتـر واإلجهـاد 

العصبـي.

والكدمـات،  األكزميـا،  يعالـج 

. ح و لجـر ا و

- اسـتخدام منقوع إكليـل الجبل عى 

الرأس:

عـاج فعـال لقرة الـرأس، كـا أنه 

يعطي للشـعر رائحة عطريـة مميزة.

مرطب للشعر بداًل من البلسم.

يعطي ملعانًا شديًدا للشعر.

مـن  الناتـج  الشـعر  تسـاقط  مينـع 

العصبـي. الضغـط 

الجبـل  إكليـل  منقـوع  اسـتخدام 

مهبليًـا غسـواًل 

 يعالج اإلفرازات املهبلية.

االستخدامات األخرى
يسـتخدم كـادة حافظـة للحـوم من 

والتلف. التعفـن 

يزيد فرة صاحية الخبز.

للطعـام،  رائعـة  كتوابـل  يسـتخدم 

حيـث توضـع كمية مـن العشـبة يف 

وتضيـف  النكهـة  فتحسـن  الطعـام 

األكل. إىل  الفائـدة 

طرق تحضيره
شـاي للرب: تنقع ملعقـة من أوراق 

إكليـل الجبـل الطـازج أو املجفف يف 

كـوب مـن املـاء املغـي، ثـم يغطـى 

الكـوب ويـرك  ملـدة عـر دقائـق 

ويـرب  يصفـى  ثـم  األقـل،  عـى 

مرتـن يوميًـا.

غسـول مهبلية: نفـس طريق تحضر 

الشـاي ولكـن ميكـن إضافـة ملعقة 

أيًضا. البلـوط  من قشـور 

للشـعر: يغـى مقـدار 25 غرامـاً من 

إكليـل الجبـل، وحن يرد، يغسـل به 

الشـعر بعد "الشـامبو".

تحذيرات
مينـع رشب شـاي إكليـل الجبـل عى 

ضغـط  ارتفـاع  أو  الـرع  مـرىض 

. م لد ا

ال يـرب زيـت إكليـل الجبـل كونـه 

مـن الزيـوت السـامة.

إكليـل  زيـت  مامسـة  عـدم  يجـب 

الجبـل  للعـن أو الجـروح املفتوحة.

د. كريم مأمون

يسـتيقظ بعـض األطفال مـن نومهـم بحالة 

خـوف شـديد وبـكاء ورصاخ، وقـد يحـدث 

ذلـك بشـكل متكـرر، مـا يـؤدي إىل جعلهم 

مرهوبـن وخائفـن، وقد يسـهرون الليل يف 

محاولـة لعـدم النـوم تجنبًـا لإلصابـة بهذه 

الحالة، والتي تسـمى "الرعـب الليي"، وهي 

تشـكل اضطرابًا مـن اضطرابات النـوم التي 

تـؤرق األطفـال وأهاليهـم عى حد سـواء.

الليـي بسـبب فـرط  الرعـب  تحـدث نوبـة 

أثنـاء  املركـزي  العصبـي  الجهـاز  نشـاط 

النـوم، وهـي تحـدث بعـد النـوم بــ 2 – 3 

سـاعات )وسـطيًا 90 دقيقة( أثنـاء االنتقال 

بـن مراحـل النـوم، إذ إن النـوم يقسـم إىل 

هـا: أساسـيتن  مرحلتـن 

1 مرحلـة نـوم حركة العـن الرسيعـة )نوم 

الريم Rem( أو النوم السـطحي: تسـمى هذه 

املرحلـة من النـوم بالنـوم الحـامل، إذ تحدث 

النمـو  عـى  تسـاعد  وهـي  األحـام،  فيهـا 

العقـي للطفـل وزيـادة قدرته عـى الركيز 

واالنتباه.

2 مرحلـة نوم حركـة العن غـر الرسيعة أو 

النـوم العميق: وتسـمى هـذه املرحلـة بالنوم 

املسـرخي، فهـي تعطي الشـخص الشـعور 

والبـدين  النفـيس  واالسـرخاء  بالهـدوء 

لجميـع وظائف جسـمه، ما يسـاعد عى منو 

الجسـم وطـرد اإلجهـاد منـه، وتقسـم هـذه 

املرحلـة من النـوم إىل أكرث مـن أربع مراحل، 

وتحـدث نوبـة الرعـب الليـي أثنـاء االنتقال 

مـن املرحلـة الثالثـة ملرحلـة أخرى.

الجهـاز  نشـاط  فـرط  أسـباب  أن  ورغـم 

العصبـي املركزي مجهولـة، إال أنـه قد يكون 

هنـاك اسـتعداد ورايث لـدى بعـض األطفال 

لحدوثـه، كا أن هنـاك بعـض العوامل تزيد 

مثل:  منـه 

لهـا  يتعـرض  التـي  النفسـية  الضغـوط   -

أو  منزليـة  عائليـة  مشـاكل  نتيجـة  الطفـل 

املدرسـة. يف  مشـاكل 

- اإلرهـاق والجهـد والتعـب بشـكل زائد عن 

. لحد ا

غرفـة  يف  كالنـوم  النـوم،  مـكان  تغيـر   -

املنـزل. خـارج  أو  جديـدة 

- مشـاهدة أفـام مخيفـة تتضمـن مشـاهد 

قتـل أو عنـف أو أشـباح أو وحـوش.

- اإلصابة باملرض أو الحمى.

- الحرمان من النوم.

- اسـتخدام بعـض األدويـة التـي تؤثر عى 

الجهـاز العصبـي املركزي.

كيف تتظاهر نوبة الرعب الليلي؟
تبـدأ نوبـة الرعب عـادة بعد نحـو90 دقيقة 

مـن بـدء النـوم. فجـأة يجلـس الطفـل يف 

عليـه  وتبـدو  بالـراخ،  ويبـدأ  الرسيـر 

الرسيـع  التنفُّـس  مثـل  الجهـد  عامـات 

وحدقـات العيون املتسـعة والتعـرق وترسع 

القلـب، وعـدم الركيـز، والشـعور بالريبـة 

والخـوف، وقـد يشـتي الطفـل مـن رؤيـة 

خيـاالت مخيفـة تشـاركه الغرفـة وهـي غر 

تحـدث حالـة  قـد  بالطبـع، كـا  موجـودة 

املـي أثنـاء النـوم بـدون وعـي.

وعـى الرغم مـن أن الطفـل يبدو مسـتيقظًا 

لكنـه ال يسـتوعب وجـود الوالديـن بجانبـه، 

وإذا حـاوال إمسـاكه إلراحتـه فقـد يتشـاجر 

معهـم، ويحتـاج يف هـذه الحالـة إىل عـدة 

مـا  إلدراك  دقيقـة(   30  –  3 )بـن  دقائـق 

يجـري حولـه، ثـم يرتـاح ويعـود إىل النوم 

الطبيعـي، وعندما يسـتيقظ يف اليـوم التايل 

فإنـه ال يتذكـر أي يشء مـا حـدث..

هل نوب الرعب الليلي
 هي الكوابيس؟

ال، فهناك اختاف بينها يف عدة نقاط:

النـوم  مرحلـة  يف  الرعـب  نـوب  تحـدث 

العميـق، وهـي تعكس مشـاعر الخـوف التي 

تنتاب الشـخص دون وجـود أي صورة مرئية 

محـددة، فـا توجـد أي مواقـف أو أحـداث 

مخيفـة يحلم بهـا الشـخص، وعندما يصحو 

ال يتذكر ما سـبّب لـه الخـوف، وبعدها يعود 

إىل النـوم بشـكل هـادئ، ويف صبـاح اليوم 

التـايل ال يتذكـر شـيئًا مـا حدث. 

بينـا تحـدث الكوابيـس يف مرحلـة النـوم 

السـطحي، ويـرى الشـخص يف نومـه حلًا 

مزعًجـا، يتلـو ذلـك حالـة صحٍو تـام يعطي 

فيهـا الشـخص تصـوًرا واضًحا عـا رآه يف 

حلمـه، وبعدهـا قـد يخاف مـن العـودة إىل 

النـوم مـرة أخـرى، ويف صباح اليـوم التايل 

يكـون متذكرًا ما حـدث ويظل يحـي ما رآه 

يف منامـه ملـن حوله.

كيف يتم التعامل مع نوبة الرعب 
الليلي؟

مبا أن الطفـل أثناء النوبة ال يكون مسـتيقظًا 

بشـكل حقيقـي لذلك فـإن محـاوالت تهدئته 

وإراحتـه قـد تكون غـر مفيدة، وعـى األهل 

الجلـوس بقـرب الطفـل ومراقبتـه حتـى ال 

يـؤذي نفسـه واالنتظـار حتـى متـر النوبة، 

وميكـن محاولـة أخـذه إىل الخـارج أو إىل 

غرفـة أخـرى تكون درجـة حرارتهـا مختلفة 

متاًمـا مـا قـد يوقظه.

ويجـب التنبيـه إىل أن الـراخ أو التحـدث 

بعنـف يجعـل األمـور تزداد سـوًءا، كـا أنه 

اليـوم  يف  الطفـل  تذكـر  عـدم  يستحسـن 

حدث. مبـا  التـايل 

هل يمكن عالج هذه المشكلة؟
عـادة مـا تتوقـف هذه النـوب لوحدهـا دون 

أي عـاج، لذلـك فإن العـاج ليـس رضوريًا 

إال إذا كانـت الحالـة مرتبطـة بوجود مشـكلة 

معينـة، فيكـون العـاج حينها موجًهـا لحل 

املشـكلة. تلك 

نوبـات  حـدوث  توقيـت  ماحظـة  وميكـن 

الرعـب، فـإذا كانـت تتكـرر بنفـس التوقيت 

مـن النـوم يجـب محاولـة وقف نـوم الطفل 

يف هـذا التوقيـت، وذلـك عن طريـق إيقاظه 

قبـل 15 دقيقـة مـن وقـت النوبـة املتوقـع، 

وإبقائـه مسـتيقظًا والبعـد عـن الرسير ملدة 

أخـذ  وميكـن  األقـل،  عـى  دقائـق  خمـس 

هـذا  يسـتمر  للتبـول.  الحـام  إىل  الطفـل 

الروتـن ملدة أسـبوع مـا يـؤدي لتغر منط 

نـوم الطفـل واعـراض دورة نـوب الرعـب 

. لليي ا

أمـا بالنسـبة لألدويـة فنـادًرا ما تسـتخدم، 

تحـدث  عندمـا  البنزوديازبينـات  وتعطـى 

تكرارهـا،  لتقليـل  متقـارب  بشـكل  النـوب 

)مثـل  االكتئـاب  مضـادات  تعطـى  بينـا 

أميربتيلـن( إذا كانـت النـوب تؤثـر عـى 

أداء الطفـل التعليمي أو مارسـته لنشـاطاته 

اليوميـة.

سبل الوقاية من الرعب الليلي
1. تقليـل الضغوط عـى الطفل، عـن طريق 

تجنـب مشـاهدته أفاًمـا مخيفـة، والتحدث 

مـع  أو  املدرسـة  يف  مشـاكله  حـول  معـه 

األصدقـاء ومحاولـة حلهـا، والحفـاظ عـى 

االسـتقرار األرسي، وحضـن الطفـل املتكـرر 

إلشـعاره باألمـان.

2. منـع الطفـل مـن التعـرض لتعـب زائـد، 

والتأكـد مـن أنـه يأخـذ قسـطًا كافيًـا مـن 

الراحـة.

3.  تأمـن النـوم الـكايف واملريـح للطفـل، 

هـادئ  مـكان  يف  النـوم  طريـق  عـن 

منخفـض الرطوبـة، والسـاح بـرك بـاب 

الغرفـة مفتوًحـا ليـًا، وأخـذه إىل الفراش 

والعنـاق وقـراءة  يف وقـت مبكـر مسـاًء، 

القصـص أو األغـاين قبيـل النـوم، وتركـه 

الصبـاح. يف  متأخـًرا  ينـام 

الرعب الليلي عند األطفال
مشكلة مقلقة لألهل.. لكنها طبيعية

نبات إكليل الجبل، له أسماء عديدة حسب البلدان، 
فيسمى حصى البان، وندى البحر، والروزماري، 

وحشيشة العرب، وإكليل النفساء، وعشب 
البوصلة، واليازير، واآلزير، وغيرها من األسماء.

ما هي نوب الرعب الليلي؟
الخـوف  مـن  فجائيـة  نوبـات  هـي 

تحـدث أثنـاء نـوم الطفـل، فيجلـس 

يف رسيـره ويبدأ بالـراخ، ويترسع 

ويبـدو  قلبـه،  ونبضـات  تنفسـه 

مزعوًجـا وخائًفـا ومرعوبًـا، وقد يبدأ 

حولـه،  مـا  يـرضب  وقـد  بالتعـرق، 

وبعـد عـدة دقائـق يهـدأ ويعـود إىل 

نومـه.

ونـوب الرعـب الليـي تعتـر نـادرة 

الحـدوث، فهـي تحدث عنـد 3 – 6% 

4 – 12 سـنة،  مـن األطفـال بعمـر 

وعنـد 5 – %15 مـن األطفال بعمر 4 

– 6 سـنوات، رغـم أنها قـد تظهر من 

عمـر 9 أشـهر، ويصاب الطفـل بنوبة 

الليـي أو عـدة  واحـدة مـن الرعـب 

نوبات خـال حياتـه قبـل أن تتوقف 

بشـكل كامـل، وقـد يسـتمر تكرارها 

حتـى سـن املراهقة.

قليـًا  أكـرث  الذكـور  تصيـب  وهـي 

مـن اإلنـاث، ويف %80 مـن الحاالت 

يكـون هنـاك أكرث مـن طفـل يعانون 

من هذه املشـكلة يف العائلـة الواحدة.
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أصدرت رشكـة “واتسـاب” تحديثًا جديًدا لتطبيق الراسـل 

الفـوري، 24 كانـون الثـاين، يتيـح ملسـتخدميه إمكانيـة 

إرسـال 30 صـورة أو فيديـو يف آن واحد.

وبحسـب ما ذكـر موقـع البوابة العربيـة لألخبـار التقنية، 

حمـل اإلصـدار الجديـد مزايـا كثـرة انتظرها مسـتخدمو 

التطبيـق منـذ مدة.

قيدتهـم  أن  بعـد  30 صـورة  إرسـال  بإمكانهـم  وأصبـح 

الركـة بإرسـال عـر صـور أو مقاطـع فيديـو فقـط.

كـا أتـاح اإلصـدار الجديـد، الـذي يحمـل رقـم 2.17.1، 

إمكانيـة إرسـال الرسـائل يف حـال عـدم وجـود اتصـال 

باإلنرنـت، ليتـم جدولتهـا وإرسـالها الحًقـا، عنـد توفـر 

االتصـال.

فضـًا عـن إمكانيـة إدارة املسـاحة املخزنـة عـى الجهـاز 

مـن “STORAGE USEAGE”، عن طريـق حذف امللفات 

املحـددة، مـن فيديوهات وصـور ورسـائل نصية.

وبحسـب املوقع، أصبـح هذا التحديـث متوفرًا عـى أجهزة 

يشـر  مل  فيـا   ،”IOS“ بنظـام  تعمـل  التـي  “آيفـون” 

بنظـام  تعمـل  التـي  األجهـزة  توفـره عـى  إمكانيـة  إىل 

“أندرويـد”.

ويعتـر برنامـج “واتسـاب” من أهـم برامج الراسـل 

األمريـي  قبـل  مـن   2009 عـام  تأسـس  الفـوري، 

 2014 بريـان أكتون واألوكـراين جان كـوم، ويف عام 

دوالر،  مليـار   19 بــ  بـوك”،  “فيـس  اشـرته رشكـة 

مسـتخدم  مليـون   700 إىل  مسـتخدميه  عـدد  ليصـل 

العامل. حـول 

وتعمـل الركـة عى تطويـر الرنامـج باسـتمرار وإضافة 

العديـد مـن امليـزات عليـه، ليبقى املنافـس األقـوى لجميع 

الرامـج، مثـل “سـناب شـات” و “تيليغـرام” و”فايـر” 

. وغرها

ويطالـب مسـتخدمو الرنامـج، مبيـزة متكنهم مـن حذف 

الرسـائل وتعديلهـا بعـد إرسـالها للمتلقي، وسـط الحديث 

قريبًا. توفرهـا  إمكانيـة  عن 

ومبـا أن البطاريـة هي الجزء األسـايس يف 

عمـل الهاتف، ولهـا عمر افـرايض تنتهي 

مدتهـا بعـده، رصـدت عنـب بلـدي مثاين 

طـرق لتفـادي رسعـة نفادهـا يف األوقات 

لحرجة. ا

 

برامج تسبب نفاد البطارية
التواصـل  وبرامـج  التطبيقـات  بعـض 

االجتاعي، تسـتهلك البطارية بشـكل أكر 

مـن غرهـا، مثـل “فيـس بوك” و”سـناب 

. ” ت شا

لـذا إذا كانـت البطارية ممتلئـة إىل 50%، 

يُفضل التقليـل من اسـتخدام برامج كهذه.

فتح أكثر من تطبيق في آن واحد
نفـاد  تـرسع  التـي  األسـباب  أكـرث  مـن 

أكـرث مـن تطبيـق يف  البطاريـة، وجـود 

يجـب  لـذا  اسـتخدامها،  دون  الخلفيـة 

إغاقهـا عـن طريـق الضغـط مطـواًل عى 

الحـذف. ثـم  الرئيـيس،  الـزر 

استخدام خلفية داكنة
اسـتخدام خلفية بألوان سـاطعة يسـتهلك 

الخلفيـات  مـن  أكـر  بشـكل  البطاريـة 

الداكنـة، كـا أن الخلفيـات املتحركة تقر 

البطاريـة بشـكل أكر. عمـر 

 شحن الهاتف عند نفاد البطارية 
بالكامل

يفضـل شـحن الهاتـف الذيك، بعـد تفريغ 

البطاريـة بالكامـل، إىل أن ينطفـئ الجهاز 

مـن تلقـاء ذاته، ثـم البـدء بشـحنها حتى 

ية. لنها ا

ويعتـر ذلـك اسـتعادة لقـدرات البطارية 

. مل لكا با

Wi-Fi سطوع الشاشة والـ 
يُفضل تخفيض مسـتوى سـطوع الشاشـة، 

يف حـال بـدء البطاريـة بالنفـاد، وتجنـب 

اسـتخدام اإلنرنت يف حال عـدم الحاجة إليه.

استخدام شاحن غير أصلي
الـذيك بغـر شـاحنه  الهاتـف  إن شـحن 

األصـي يـرض بالبطارية مع الوقـت، وهذا 

األمـر غر محبـب للكثريـن، ألن البطارية 

كانـت  مـا  أرسع  بشـكل  تفـرغ  سـوف 

. عليه

وضع توفير الطاقة
ــة  ــى وضعي ــاز ع ــط الجه ــل ضب يُفض

 ،Power Saving mode توفــر الطاقــة أو

ــًدا عــن أي  خاصــة إذا كان املســتخدم بعي

ــايئ. ــاحن كهرب ش

تطبيقات خاصة
ــرة  ــج كثـ ــركات برامـ ــرت الـ ابتكـ

البطاريـــة  نفـــاد  مشـــكلة  لحـــل 

ـــن  ـــل Battery Doctor، وم ـــة، مث برسع

ــة،  ــحن البطاريـ ــع شـ ــا ترسيـ ميزاتهـ

وتنبيـــه املســـتخدم عنـــد وصـــول 

ــن  ــى مـ ــد األقـ ــة إىل الحـ البطاريـ

ــحن. الشـ

ـــات  ـــاق التطبيق ـــزة إغ ـــدم مي ـــا تق ك

ســـطوع  وتغيـــر  الخلفيـــة،  يف 

ـــح  ـــة، ونصائ ـــب البطاري ـــة حس الشاش

ــة. إلدارة الطاقـ

تحديث جديد من ”واتساب“
يتيح إرسال 30 صورة وفيديو مًعا

تابع عنب بلدي على موبايلك
بمسح كود االستجابة السريعة

كيف تتغلب على 
سرعة نفاد بطارية 

هاتفك الذكي؟

يعاني مستخدمو الهواتف الذكية، وخاصة التي 
تعمل بنظام “أندرويد”، من سرعة نفاد البطارية، 

وقد يضطرون إلى شحنه مرتين في اليوم، بالرغم 
من عدم استخدام الهاتف كثيًرا.

http://www.enabbaladi.net

من اململكة إىل 
جمهورية ”البعث“.. 

مثانية دساتري
مرت عىل سوريا

عرص التميز..
مؤمتر علمي

للطالب العرب
يف اسطنبول

ثلوج العاصمة 
دمشق كام

بدت من الغوطة 
الرشقية
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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
طريق معبد الستخدام الطائرات - رقة يف . 1

التعامل

مجموع حربة - مهرجان موسيقي تونيس. 2

يوضع عى الحصان - مدينة قريبة من مكة . 3

املكرمة غالبيتها يهود يف العهد النبوي

فعل إصدار الصوت من حرات مثل النحل - . 4

مدينة سمي أحد الخطوط العربية باسمها

أطول أنهار أوروبا. 5

سلب من غر حق )معكوسة( - يوصف . 6

بالزعاف )معكوسة(

لك ويستخدمه غرك أكرث منك - تقال يف لون . 7

العيون

احتفاالت. 8

نصف واحد - مطرب سوري يلقب بسلطان . 9

الطرب - إله الشمس عند الفراعنة

باعث النهضة املوسيقية يف مر. 10

أفقي
بحر واسع - معجم اللغة. 1

جواهر - نقوم بدرسها. 2

قمة األشياء - ملون بلون من ألوان البرة. 3

شاعر لبناين مهجري - له عاقة بالغاف . 4

الهوايئ حول األرض

حالة القعود - ملك الغابة. 5

الة موسيقية جلدية - رمز الكريت يف الكيمياء . 6

- بنت تتسم بالعناد

عكس متاسك - ".... زاده الخيال" كنا غناها . 7

محمد عبد الوهاب

مطربة تونسية - مرتفع )معكوسة(. 8

كرة )بلهجة البعض( - اسم علم مؤنث مبعنى . 9

القردة الصغرة - يف السلم املوسيقي

انفجار الصبح - رجل دين مسيحي - آخر يشء . 10

يحمل فيه اإلنسان إىل مثواه األخر

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

تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

وعى الاعب إكال باقي املربعات باستخدام األرقام من 1 إىل 9، يف كل 

واحٍد من املربعات التسعة الكبرة، ويف كل صٍف أو عمود.

حلول العدد السابق
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إيدر )البرتغال – غينيا بيساو(
الـذي  الرتغـايل،  املهاجـم  هـو  إيـدر 

تاريـخ  يف  بالذهـب  اسـمه  سـجل 

أمـم  وبطـوالت  الرتغـايل،  املنتخـب 

أوروبـا، بتسـجيله هـدف الحسـم الذي 

حقـق بـه منتخـب الرتغال لقـب يورو 

2016، عـى حسـاب منتخـب فرنسـا، 

يف املبـاراة النهائيـة، يف البطولة األوىل 

الرتغـال. تاريـخ  يف  أوروبيًـا 

دولـة  يف  املولـود  أنتونيـو،  إيدرزيتـو 

مـن  يبلـغ  اإلفريقيـة،  بيسـاو  غينيـا 

العمـر 29 عاًمـا، انتقـل مـع عائلته يف 

سـن صغـر إىل الرتغـال، والتحق يف 

ثـم  أداميـا،  بنـادي  الناشـئن  مراحـل 

براغـا  بينهـا  أنديـة مـن  لعـدة  انتقـل 

الـدوري  يف  وسـوانزي  الرتغـايل، 

مـع  حاليًـا  اسـتقر  أن  إىل  اإلنكليـزي، 

الفرنـيس. ليـل  نـادي 

ألول  الرتغـايل  املنتخـب  مـع  شـارك 

مـرة عـام 2012، ويعـد هدفه الرسـمي 

الـذي سـجله يف نهـايئ  الوحيـد هـو 

شـهدت  التـي  البطولـة   ،2017 يـورو 

األصـول  ذي  النجـم  اسـم  تسـجيل 

عـدم  رغـم  سـجاتها،  يف  اإلفريقيـة، 

13 دقيقـة فقـط  مشـاركته سـوى يف 

املجموعـات،  دور  يف  مباراتـن  خـال 

املبـاراة  يف  األكـر  مشـاركته  وكانـت 

النهائيـة بــ 41 دقيقـة فقـط.

لوال مشـاركة إيدر مع منتخـب الرتغال 

األول، لـكان مـن املمكـن أن يشـارك يف 

بطولة األمم اإلفريقيـة 2017 بالغابون، 

مـع منتخـب غينيا بيسـاو، الـذي تأهل 

للمـرة األوىل يف تاريخـه للبطولة.
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نجوم كرة قدم أفارقة
ليســـــــــوا في أمم إفريقيا 2017

نجوم كرة قدم أفارقة
ليســـــــــوا في أمم إفريقيا 2017

 كانتي )فرنسا – مالي(
للمنتخـب  باالنضـام  عهـده  حداثـة  رغـم 

الفرنـيس، إال أن نجولـو كانتـي، حجـز مكانًـا 

أساسـيًا يف تشـكيلة الديوك الفرنسية، فالاعب 

اإلفريقـي ذو األصـول املاليـة، انضـم للمنتخب 

الفرنـيس يف أيـار املـايض، بعـد تألقـه مـع 

فريقه السـابق ليسـر سـيتي، يف موسم شهد 

تتويـج األخـر بلقـب الـدوري اإلنكليـزي يف 

سـابقة تاريخيـة.

كانتـي صاحب الــ24 عاًما، خـاض 13 مباراة 

أربـع  أبرزهـا  فرنسـا،  منتخـب  مـع  دوليـة 

مباريـات خـال بطولة يـورو 2016، وسـاهم 

الفرنـيس  املنتخـب  مـع زمائـه، يف وصـول 

أمـام  خرسوهـا  التـي  النهائيـة،  للمبـاراة 

الرتغـال.

يف  حاليًـا  الفرنـيس  املـايل  النجـم  يلعـب 

صفـوف تشـيليس اإلنكليـزي، وبـدأ مسـرته 

مـع نـادي بولتـون الفرنـيس، ثـم انتقـل إىل 

نـادي كان، ومنـه إىل ليسـر سـيتي، قبـل أن 

ينضـم لصفـوف تشـيليس مطلع هذا املوسـم، 

متريـرات  نسـبة  أعـى  أصحـاب  مـن  ويعـد 

العـامل. يف  قصـرة 

النجـم  أيًضـا أن يشـارك  وكان مـن املمكـن 

أمـم  يف  مـايل  منتخـب  مـع  الفرنـيس، 

األوىل  مشـاركته  ليسـجل   ،2017 إفريقيـا 

مـع بلـده األصـي، يف عارش مشـاركاته يف 

اإلفريقيـة. البطولـة 

كـرة  يف  ونجـوٌم  العبـون  ينحـدر 

القـدم مـن بـالد املنتخبـات اإلفريقية 

إفريقيـا،  أمـم  كأس  يف  املشـاركة 

لكنهـم  الغابـون،  يف  حالًيـا  املقامـة 

القاريـة  البطولـة  يف  يبدعـون  ال 

ورمبـا  بالدهـم،  اسـم  يرفعـون  وال 

مل يسـبق لهـم أن لعبـوا يف بالدهـم 

فيهـا. يعيشـوا  مل  أو  األصليـة، 

الـدويل  االتحـاد  قوانـني  بحسـب 

لكـرة القـدم (فيفـا)، يسـمح لالعبني 

مـع  املشـاركة  الجنسـية  مزدوجـي 

وال  جنسـيته،  يحملـون  منتخـب  أي 

يلـزم الفيفـا الالعـب باملشـاركة مـع 

األسـايس، ولكـن يف  بلـده  منتخـب 

حـال مشـاركته مببـاراة دوليـة مـع 

أي منتخـب، يحظـر مشـاركته مع أي 

آخـر يحمـل جنسـيته.  منتخـب 

مـن  للعديـد  سـمح  القانـون  هـذا 

الالعبـني أن يفضلـوا البقـاء يف عامل 

الشـهرة واألضواء واملال، عـىل العودة 

إىل منتخبـات بالدهـم التـي تقتـرص 

ال  محـدود،  نطـاق  عـىل  مشـاركتها 

رمبـا. األوىل  األدوار  تتعـدى 

يف كأس أمـم إفريقيـا نـرى خليطًـا 

مـن الفـرق األوروبية الكبـرية ولكن 

منتخبـات  فمثـًال  أخـرى،  بأسـامء 

غانـا والكامـريون يشـكلون خليطًـا 

الـدوري  نـوادي  أفضـل  مـن  مميـًزا 

واإلنكليـزي  واإليطـايل  اإلسـباين 

ثقافـة  تختلـط  حيـث  والفرنـيس، 

بصالبـة  األوروبيـة  القـدم  كـرة 

وقـوة الالعبـني األفارقـة، مـا يجعل 

التـي  الثانيـة  بالدهـم  منتخبـات 

غالًبـا  يسـعون  جنسـيتها  يحملـون 

وهـذا  فيهـا،  للعـب  إغرائهـم  وراء 

مـا كان جلًيـا يف املنتخـب الفرنيس 

والربتغـايل يف يـورو فرنسـا، حـني 

شـاهدنا منتخًبـا فرنسـًيا قوامه من 

الالعبـني ذوي البرشة السـمراء الذي 

بعـد  العـامل  يف  األفضـل  أصبحـوا 

ظهورهـم يف اليـورو، كأمثـال بـول 

بوغبـا.

ذوي  النجـوم  مـن  العديـد  ويفضـل 

ينحـدرون  والذيـن  السـمراء  البـرشة 

مـن أصـوٍل إفريقيـة البقـاء يف نعيم 

قـد  كانـوا  سـواء  األوروبيـة،  الكـرة 

ولـدوا يف بلدان إفريقيـة، وقدموا مع 

عائالتهـم إىل أوروبا، أو يف األسـاس 

ويف  األوروبيـة،  بلدانهـم  يف  ولـدوا 

هـذا التقرير نسـلّط الضـوء عىل عدد 

مـن الالعبني ذوي األصـول اإلفريقية، 

الذين لوال مشـاركتهم مـع منتخباتهم 

األوروبيـة، لكان من املمكـن أن نراهم 

يف أمـم إفريقيـا 2017.

ويف كلمـة معـربة عـن سـبب ابتعاد 

األصليـة  منتخباتهـم  عـن  الالعبـني 

ومتثيلهـم لبلـدان بديلة، يقـول املدرب 

مـارك فيلموتـس عـن مـروان فيالين 

الالعـب البلجيـيك الـذي ينحـدر مـن 

فيـالين  رسـالة  إن  مغربيـة،  أصـول 

أكـرب مـن متثيـل بلجيـكا وأكـرب من 

أمـم أوروبـا، ولكـن "جميـع الالعبني 

ال  الخـارج  يف  يعيشـون  الذيـن 

يجتمعـون هنا بسـبب املال، بـل ألنَّهم 

التضامـن  التاليـة،  الِقَيـم  يعيشـون 

واالحـرتام". والصـدق 

عادل رامي )فرنسا - المغرب( 
كـا يعـّد عـادل رامـي مـن أبـرز النجـوم 

قبـل  انتقـل  والـذي  أوروبـا،  يف  األفارقـة 

الفرنـيس  املنتخـب  إىل  بعيـدة  غـر  فـرة 

لكـرة القـدم، ويلعـب املغـريب الفرنيس يف 

نـادي إشـبيلية الفائـز عـدة مـرات بالدوري 

األورويب، ويعتـر رامـي بالنسـبة ملنتخـب 

دة. متعـدِّ دفاعيـة  موهبـة  فرنسـا مبثابـة 

وتطـول القامئة لتصـل إىل 11 العبًا إفريقيًا، 

وصلـوا مـع فرنسـا إىل املبـاراة النهائية يف 

اليـورو، مـا يعني أنـه كان مـن املمكن متثيل 

املنتخـب الفرنـيس مبنتخـب إفريقـي مزيج 

آخـر، يشـمل العبـن يف جميـع مراكـز كرة 

القدم، مـن حراسـة املرمى إىل خـط الهجوم 

وسوسـوكو،  وكانتـي  بوغبـا  بـول  ممثـل 

الكونغـويل  املرمـى  حـارس  إىل  إضافـة 

سـتيف مانـدادا، يف مقابل ثاثـة العبن من 

أصـول إفريقية لعبـوا يف صفـوف الرتغال 

األورويب. النهـايئ  يف 

روميلو لوكاكو )بلجيكا – الكونغو 
الديمقراطية(

دولـة  مـن  البلجيـي  املهاجـم  ينحـدر 

الكونغـو الدميقراطيـة، ورغـم صغـر سـنه، 

إال أنـه شـارك يف عـدد كبـر مـن املباريات 

يبلـغ  إذ  البلجيـي،  املنتخـب  مـع  الدوليـة 

مـن العمـر 23 عاًمـا، وشـارك يف 56 مباراة 

دوليـة مـع املنتخـب األول، وسـجل خالهـا 

هدفًـا.  22

لعـب لوكاكـو ألنديـة لـرس، وأندرلخـت يف 

بلجيـكا، ثـم انتقل للـدوري اإلنكليـزي، ولعب 

ثـم  بروميتـش،  ووسـت  تشـيليس،  ألنديـة 

منتخـب  مـع  وشـارك  إيفرتـون،  يف  اسـتقر 

بلجيـكا يف يورو 2016، يف خمـس مباريات، 

وسـجل هدفـن خـال البطولـة.

شـقيق روميلو لوكاكـو األصغر، جـوردان حذا 

حـذو أخيـه أيًضـا ويلعـب حاليًـا يف صفوف 

البلجيي. املنتخـب 

وكان لـدى الشـقيقن فرصـة متثيـل بلدهـا 

األصـي الكونغو الدميقراطيـة يف بطولة األمم 

اإلفريقيـة 2017، ولكنهـا شـاركا بالفعل مع 

البلجيي. املنتخـب 

ستيفان الشعراوي )إيطاليا – مصر(
سـتيفان الشـعراوي، الفرعـون املـري يف 

املاعـب اإليطاليـة، كـا يلقبه البعـض، ولد 

يف إيطاليا، ألب مـري وأم إيطالية، ويرجع 

لقبـه "الفرعون" نظـرًا ألصولـه املرية.

يف  حاليًـا  يلعـب  عاًمـا،  الــ24  صاحـب 

صفـوف نـادي رومـا اإليطـايل، بعدما لعب 

لعـدة أنديـة، إذ كانـت بدايتـه مـع جنـوى، 

ثـم انتقـل إىل ميان، ثـم موناكـو الفرنيس، 

وأخـرًا يف رومـا.

اختار شـعراوي متثيـل املنتخبـات اإليطالية 

منـذ بداية مسـرته الكروية، إذ لعـب لجميع 

املراحـل  مبختلـف  اإليطاليـة  املنتخبـات 

العمريـة، بدايـة مـن منتخب الناشـئن تحت 

16 عاًمـا، إىل أن وصـل إىل املنتخـب األول، 

وسـجل مشـاركته األوىل أمـام إنكلرا يف آب 

.2012

شـارك مـع اآلزوري يف اليـورو، واقتـرت 

والتـي  واحـدة  مبـاراة  عـى  مشـاركته 

خـرست فيهـا إيطاليا أمـام إيرلنـدا، حيث مل 

يطـل مشـوار الطليـان يف البطولـة بسـبب 

األول. الـدور  خروجهـم مـن 

لوال مشـاركة سـتيفان شـعراوي مع منتخب 

إيطاليـا األول، لـكان مـن املمكـن أن نراه يف 

بطولة األمـم اإلفريقيـة يف الغابون، بقميص 

منتخـب مر، الـذي يشـارك للمـرة الـ 23 

يف البطولـة، ويطمـح بحصـد اللقـب الثامن 

يف  املغـرب  سـيواجه  والـذي  تاريخـه،  يف 

مبـاراة ربـع النهايئ.



عنب بلدي - إدلب 

ــام  ــاة نظراته ــل وحي ــان أم ــب الطفلت  تُقلّ

بفــرح، وســط جــو مــن البهجــة، رســمته 

منظمتــا "دار قطــر النــدى" و"مًعــا نصنــع 

ــوه  ــىل وج ــب، ع ــة إدل ــرار"، يف مدين الق

أرامــل أيتــام، داخــل صالــة "الحمــراء" يف 

ــاين. ــون الث ــة، الخميــس 26 كان املدين

"ودٌّ ونقــاء وحــب ووفــاء وإخــالص 

األيتــام  جمعــت  كلــامت  وتعــاون"، 

ــرات"،  ــة "قط ــن لوح ــة، ضم يف الصال

طفــل  كل  أمنيــات  تضمنــت  التــي 

اعتربهــا  قطــرات،  داخــل  ووضعــت 

ــًزا  ــرث متي ــل "األك ــىل الحف ــون ع القامئ

ألنهــا عــّربت عــن مواجــع األطفــال 

. " لبهــم مطا و

املنســقة يف منظمــة  الخطيــب،  نــوال 

"دار قطــر النــدى"، تقــول لعنــب بلــدي إن 

ــن  ــم م ــم بدع ــذي نُظّ ــريي ال ــل الخ الحف

ــا،  ــا تركي ــرار"، ومقره ــع الق ــا نصن "مًع

ــتوية  ــف ش ــة معاط ــه املنظم ــت في وزع

ــب. ــة إدل ــل يف مدين ــام واألرام ــىل األيت ع

وجــاء الحفــل كأحــد األنشــطة ضمــن 

مــرشوع "شــوية دفــا"، الــذي أطلــق قبــل 

ــات  ــمه األول، قبع ــهرين، ووزع يف قس ش

طفــل،   500 عــىل  صوفيــة  وقفــازات 

صنعتهــم أكــرث مــن 20 امــرأة يف املدينــة.

ــرة  ــل "قط ــم الحف ــون اس ــتقى القامئ اس

ــا  ــق رن ــة، وف ــم املنظم ــن اس ــرح" م ف

نــارص، إحــدى املنســقات اإلداريــات فيهــا، 

ــؤالهم  ــدى س ــال ل ــات األطف ــت أمني ومتثل

ــورود. ــات وال ــاب والبالون ــا واأللع بالهداي

ــل كان  ــا يف الحف ــارص إن دافعه ــول ن وتق

تحفيــز خيــال األطفــال، ”ألننــي أعتــرب أن 

ضيــق ومحدوديــة خيــال اإلنســان مشــكلة 

كبــرية".

ــة  ــغ مالي ــف ومبال ــة معاط ــت املنظم وّزع

 150 مــن  وأكــرث  أرملــة،   100 عــىل 

ــرة "دار  ــيد، مدي ــدى الس ــول ن ــاًم، وتق يتي

ــل  ــدي، إن الحف ــب بل ــدى" لعن ــر الن قط

ــا،  ــهر تقريًب ــدة ش ــز مل ــد التجهي ــرى بع ج

مضيفــًة "جمعيتنــا ليســت إغاثيــة ولكننــا 

حاولنــا رســم الفرحــة يف قلوبهــم وعــىل 

ــرث". ــس أك ــم لي وجوهه

يُجمــع الحــارضون مــن األطفــال واألرامــل 

ــم،  ــدي آراءه ــب بل ــتطلعت عن ــن اس مم

عــىل أن الحفــل نقلهــم إىل جــو مــن األمــل 

ــوم يف  ــري الي ــام يج ــًدا ع ــرسور، بعي وال

ــرات  ــح القط ــني أن تُصب ــة، متمن املحافظ

واقًعــا  اللوحــة،  عــىل  ُرســمت  التــي 

ــب. ــتقبل القري ــونه يف املس يعيش
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2017 الثاني/يناير  كانون   29 األحــــد 
السادسة السنـــــة   -  258 العــــــدد 
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نبيل الشربجي

"قطرات فرح"
حفٌل لألرامل واأليتام في إدلب

ــم بالنســاء واألطفــال مــن خــالل  ــة نســائية تربويــة تنمويــة تهت "دار قطــر النــدى"، جمعي

ــب. ــة إدل ــل يف مدين ــاين 2016، وتعم ــن الث ــت يف 5 ترشي ــة، تأسس ــة وتعليمي دورات مهني

ــائية  ــة نس ــي منظم ــام 2016، وه ــن الع ــان م ــرار" يف نيس ــع الق ــا نصن ــت "مع وتأسس

ــة يف  ــائية تنموي ــامت نس ــع منظ ــالل رشاكات م ــن خ ــرأة، م ــني امل ــا متك ــة هدفه اجتامعي

ــا. ــة يف تركي ــدة الريحاني ــا بل ــوري، ومقره ــل الس الداخ

حفل أيتام دار قطر الندى في إدلب - 27 كانون الثاني 2017 )عنب بلدي(
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