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رشا شربجي.. قصة 
معتقلة رقمها "714"
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أنت اآلن تركّي حقيقّي

التبادل الثقافي بين 
الالجئين والمضيفين:

كيف تتأثر
الحضارات ببعضها؟

أسـفر لجـوء ماليني السـوريني خـارج البالد 

حياتهـم،  يف  عديـدة  تأثـرات  إحـداث  عـن 

سـلبّي  التأثـرات  هـذه  معظـم  أن  ورغـم 

وكاريّث، لكـن ال ميكـن إنـكار وجـود جوانب 

إيجابيّـة والتـي، وإن قلّـت ونـدرت، ال يتطرق 

أحـٌد لذكرهـا، ومـن بينهـا انفتاح السـوريني 

كليًـا،  جديـدة  وحضـارات  ثقافـات  عـى 

وحصـول نـوع مـن التبـادل الثقـايف بينهم 

وبـني ومضيفيهـم مـن مواطني هـذه البالد.

السـيدة سـمر، وهي مهندسة سـورية مقيمة 

يف تركيـا، هـي واحـدة مـن ثـالث ماليـني 

الجـئ يف تركيـا، تحـاول أن تثبـت انفتاحها 

مشـابهة  بـدت  "وإن  جديـدة  ثقافـٍة  عـى 

وقريبـة من ثقافـة منطقتنا العربية"، حسـب 

. ها تعبر

تقـول سـمر "مبجـرد أن حطّـت الطائرة يف 

مطـار أضنـة، أدركـُت أن مرحلـة جديـدة من 

حيـايت قـد بـدأت، وطاملـا ال ميكننـي تغير 

حقيقـة لجـويئ، فيجب عـّي أن أسـتفيد من 

هـذه التجربـة بأفضـل صـورة متاحة".

حاولـت سـمر التواصـل مـع الجـران بلغـة 

تركيـة بسـيطة، بـدأت بالتطـور...

مواجهات نارية في 
"دوري
األبطال"
هذا األسبوع

19رياضة
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عنب بلدي - خاص       

ملفاوضـات  متّهـد  اجتامعـات  ثالثـة 

جنيـف، اثنـان منهـا يف أسـتانة، األول 

األطـراف  بـني  شـباط،   6 يف  عقـد 

وإيـران(،  وتركيـا  )روسـيا  الضامنـة 

املقبـل،  األربعـاء  سـيعقد  واآلخـر 

وفصائـل  النظـام  وفـدي  بحضـور 

السـورية. املعارضـة 

المعارضة تشكل وفدها
"الهيئـة  لوفـد  كان  األخـر  االجتـامع 

العليـا" للمفاوضـات، ووفـد الفصائـل 

العاصمـة  يف  أسـتانة،  إىل  املقاتلـة 

السـعودية )الريـاض(، يومـي الجمعـة 

والسـبت، لتشـكيل الوفد الذي سيشارك 

جنيـف. مفاوضـات  يف 

وسـبقه إشـاعات، بحسب وسـائل إعالم 

ووكاالت عربيـة، عن خالفـات و"توتر" 

بني الوفديـن، ويتمثـل باالختالف حول 

نسـب التمثيل لـكل منهام ضمـن الوفد.

لكـن العقيـد أحمد عثـامن، قائـد "فرقة 

السـلطان مـراد"، واملمثـل ضمـن وفـد 

أسـتانة، ورئيـس املكتـب السـيايس يف 

تجمـع "فاسـتقم كـام أمـرت"، زكريـا 

مالحفجـي، نفيـا لعنـب بلـدي وجـود 

. ت خالفا

إال أن مالحفجـي لفـت إىل أن فصائـل 

أسـتانة "ذكـرت أنهـا تريد متثيـاًل أكرب 

ضمن وفـد املعارضة إىل جنيـف، ولكن 

طبيعيًا". كان  النقـاش 

وتداولـت وسـائل إعالمية أسـامء الوفد 

يف ظـل عـدم تأكيد مـن قبـل املعارضة 

السـورية، إال أن املحامـي، محمد صربا، 

أكـد لعنب بلـدي أنه تـم اختيـاره كبرًا 

للمفاوضـني، ونـر الحريـري رئيًسـا 

رئيـس  نائـب  مفـرج  وأليـس  للوفـد، 

. لوفد ا

عـن  إعالميـة  وسـائل  نقلـت  كـام 

يف  املشـارك  الوفـد  أن  العليـا  الهيئـة 

شـخصية   45 مـن  سـيتكون  جنيـف 

تتـوزع عـى ثالثـة فـرق، األول فريـق 

التفـاوض وسـيتكون مـن السياسـيني 

وبعـض ممثـي فصائـل أسـتانة، أمـا 

الفريـق الثـاين فهـو استشـاري ويضم 

بعض مـن حـر اجتـامع أسـتانة من 

تقنيًـا  سـيكون  والفريـق  الفصائـل، 

وفنيًـا.

مـن جهتـه أكـد املتحـدث باسـم الهيئة 

العليـا، سـامل مسـلط، يف مقابلـة مـع 

قنـاة العربية أن "وفد املعارضة سـيمثل 

مختلـف جامعـات املعارضـة وممثلـني 

األكـراد والرتكـامن واملسـيحيني". من 

منصتا القاهرة وموسكو
ويف ظـل مطالب األمم املتحدة بتشـكيل 

وفـد موحـد للمعارضـة، أرسـل ممثلـو 

منصتـي موسـكو والقاهرة، رسـالة إىل 

األمـني العـام لألمـم املتحـدة، أنطونيو 

إىل  التوصـل  عـدم  حـول  غوتريـش، 

اتفـاق نهـايئ لتشـكيل الوفد.

لهـام،  بيـان  يف  املنصتـان  وقالـت 

الجمعـة املـايض، إنهـام تواصلتـا مـع 

الهيئـة العليا للتفاوض بهدف "تشـكيل 

الوفـد الواحد، عـى قاعـدة تضمن عدم 

إقصـاء أحـد، وعـدم هيمنـة أي طـرف 

مـن األطراف عـى الوفد املشـرتك، إال أن 

اتصاالتنـا، مـع األسـف، مل تفـض حتى 

اآلن إىل نتائـج ملموسـة".

واقرتحـت املنصتـان عى األمـم املتحدة 

أن يكـون تشـكيل الوفـد عـى الشـكل 

التـايل "ثالثـة ممثلـني عـن كل منصة 

أي  والقاهـرة(  وموسـكو  )الريـاض 

أشـخاص،  تسـعة  مجموعهـم  يصبـح 

عـن  ممثلـني  ثالثـة  إىل  باإلضافـة 

الفصائـل العسـكرية التي شـاركت يف 

مؤمتـر أسـتانة، يضـاف إليهـم ممثـل 

واحـد عـن منصـة أسـتانة التـي مثلت 

يف جنيـف، وتـرتك مقاعـد للمنصـات 

األخـرى مثـل وفـد النسـاء يف جنيـف، 

وبذلـك يصبـح عـدد أعضـاء الوفد بني 

شـخًصا". و16   15

"يضمـن  التوزيـع  أن  البيـان  واعتـرب 

العدالـة يف التمثيـل وال يسـتثني أحـًدا، 

ما سـيعزز رشعيـة العمليـة التفاوضية، 

مبـا متتلكه مـن متثيـل يعكـس حقيقة 

واقـع املعارضـة السـورية".

المعارضة تشكل وفدها..

األردن و"لوبي" بيروت
يريدان االنخراط في المفاوضات

أسبوع واحد يفصل عن بدء المفاوضات بين النظام والمعارضة السورية في جولة رابعة من مؤتمر جنيف، 
المتوقع عقدها في العشرين من شباط الجاري. وسبق بدء المفاوضات دعوات من قبل المبعوث األممي 

إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، للمعارضة لتشكيل وفد موحد يضم جميع أطيافها دون إقصاء أحد، رافقها 
تهديٌد بقيام المبعوث بتحديد وفد شامل قدر اإلمكان في حال فشل المعارضة، ما دفع المنسق العام للهيئة 

العليا المفاوضات، رياض حجاب، بالرد عليه بأن "تشكيل الوفد ليس من اختصاصه".

)AFP( 2017 وفد المعارضة السورية في مؤتمر أستانة 24 كانون الثاني

اجتمعـت  املفاوضـات،  نجـاح  وبهـدف 

األطراف الضامنة )روسـيا، تركيـا، إيران( 

أسـتانة،  يف  السـورية"  "التسـوية  لــ 

االثنـني املـايض، واسـتمر االجتامع سـت 

يف  نـار  إطـالق  وقـف  لبحـث  سـاعات 

للمراقبـة.  آليـة  وتثبيـت  سـوريا، 

االثنـني  اليـوم"  "روسـيا  موقـع  ونقـل 

يف  دبلومـايس  مصـدر  عـن  شـباط،   6

االجتامع أن روسـيا وتركيا وإيـران متكنوا 

الرقابـة عـى وقـف  آليـة  مـن "تنسـيق 

إطـالق النـار يف سـوريا بنسـبة 90%".

وأضـاف أن "الجانبـني الـرتيك واإليراين 

طلبـا مزيـًدا من الوقـت لتنسـيق تفاصيل 

االتفاقـات مع القيـادة يف أنقـرة وطهران 

موضًحـا  الدبلوماسـية"،  القنـوات  عـرب 

خالفـات  عـن  ليـس  يـدور  "الحديـث 

جوهريـة، بـل عـن التالعـب بالـكالم".

وخـالل مؤمتـر صحفـي عقـب االجتامع، 

أعلـن وزيـر الخارجيـة الرويس، سـرغي 

الفروف أن "اجتامع أسـتانة عى مسـتوى 

إىل  تهـدف  متهيديـة  خطـوة  الخـرباء 

تفعيـل الحـوار بـني السـوريني، مبـا يف 

ذلـك وضـع دسـتور سـوري جديد".

امللفـت يف االجتـامع هـو مشـاركة األردن 

ألول مـرة، بهـدف ضـامن دخـول فصائل 

الجبهـة الجنوبية يف سـوريا إىل التهدئة، 

اإلسـالمية"  "الدولـة  تنظيـم  ومحاربـة 

الشـام". "فتح  وجبهـة 

"أستانة 2" هذا األسبوع
اجتـامع األطـراف الضامنـة مّهـد إلعـادة 

إىل  املعارضـة  وفصائـل  النظـام  وفـدي 

طاولـة املحادثـات يف "أسـتانة 2"، يومي 

األربعـاء والخميس املقبلـني لخوض جولة 

. ة يد جد

ودعـت كازاخسـتان مندوب األمـم املتحدة 

ميسـتورا،  دي  سـتيفان  سـوريا،  إىل 

املعارضـة  وفصائـل  النظـام  ووفـدي 

السـورية لحضـور املحادثـات إىل جانـب 

مراقـب. كصفـة  وأمريـكا  األردن 

الخارجيـة  وزارة  وذكـرت 

وكالـة  بحسـب  الكازاخسـتانية، 

"سـيبحث  أنـه  السـبت،  "رويـرتز" 

خـالل االجتامعـات تنفيـذ اتفـاق وقـف 

واتخـاذ  سـوريا،  يف  النـار  إطـالق 

إجـراءات لفـرض االسـتقرار يف مناطق 

معينـة، وإقـرار قواعـد ملجموعـة عمـل 

مشـرتكة، واالتفـاق عـى تدابـر أخرى 

النـار". إطـالق  وقـف  لتثبيـت 

ويف ضـوء انعقـاد "أسـتانة 2" و"جنيف 

مـن  األرض  عـى  السـوريون  يقلّـل   ،"4

كبـر،  سـيايس  خـرق  إحـداث  إمكانيـة 

خاصـًة  السـورية،  التسـوية  مسـار  يف 

مـع الخروقـات املسـتمرة لوقـف إطـالق 

النـار، يف عدة مناطـق أبرزها حـي الوعر 

املحـارص يف حمـص. 

ويف سـياق التحضـرات قبـل جنيف، 

أعلنت 40 شـخصية سـورية معارضة 

ومؤيـدة للنظـام السـوري، عـن كتلة 

حزبيـة سـورية، تحت شـعار "جميًعا 

العاصمـة  مـن  سـوريا"،  لنبنـي 

اللبنانيـة بـروت.

للشـخصيات  الدعـوات  توجيـه  وتـم 

فعقـدت  اإللكـرتوين،  الربيـد  عـرب 

"الكتلـة  لــ  تأسيسـيًا  مؤمتـرًا 

الوطنيـة"، والتي كان أبـرز املتحدثني 

باسـمها مؤسـس "تيار بنـاء الدولة"، 

حسـني. لـؤي 

 15 عـن  ممثلـون  املؤمتـر  وحـر 

هيئـة دبلوماسـية، من بينهم السـفر 

ألكسـندر  لبنـان،  يف  الـرويس 

دبلوماسـيني  إىل  إضافـًة  زاسـبكني، 

معنيني بامللف السـوري يف سـفارات 

إيـران، والصني، واليابـان، والدمنارك، 

وكازاخسـتان،  والسـويد،  وأملانيـا، 

مـع  وإسـبانيا،  األورويب  واالتحـاد 

دبلومـايس  متثيـل  ألي  تـام  غيـاب 

وتـريك. وأمريـي  عـريب 

مبـدأ   18 إىل  املجتمعـون  وتوصـل 

للعمـل عليهـا، ذكرت بشـكل أسـايس 

الجمهوريـة  رئاسـة  "مقـام  أن 

يف  فيـه  البـت  يجـوز  ال  السـورية 

املحافـل الدوليـة، سـواء حاليًـا أو يف 

أي وقـت الحـق، بـل يبقـى محكوًمـا 

املتجسـدة  السـوريني  بـإرادة  دوًمـا 

ومراقبـة  ونزيهـة  حـرة  بانتخابـات 

دوليًـا".

"وحـدة  عـى  املبـادئ  أكـدت  كـام 

الـرأي  حريـة  وصـون  سـوريا 

هيئـة  تصوغـه  الـذي  بالدسـتور 

االختصاصـات  ذوي  مـن  تأسيسـية 

والخـربة والكفاءة، منتخبـة أو منبثقة 

مـن هيئـة منتخبـة، وال يتـم إقـراره 

إال بعـد عمليـة اسـتفتاء شـعبي حرة 

ونزيهـة".

وخـالل االجتـامع قال مؤسـس "تيار 

إن  حسـني،  لـؤي  الدولـة"،  بنـاء 

الخطـوة جـاءت يف ضـوء "املتغرات 

عـى  الحـرب  بلدنـا..  يف  الجديـدة 

السـلطة انتهـت، وهنـاك حـرب عـى 

فقـط". اإلرهـاب 

وأضـاف املعـارض السـوري "اجتامع 

أسـتانة أثبـت أنـه قـادر عـى إيقاف 

إطـالق النـار، ومحادثـات جنيف يف 

20 الجـاري قد تؤسـس النتهاء األزمة 

لتنفيـذ  ندعمهـا  ونحـن  السـورية، 

عمليـة  يف  للدخـول   2254 القـرار 

شـخصيات  فيهـا  تشـارك  انتقاليـة 

املـواالة واملعارضـة، وتكـون مهمتهـا 

تهيئـة البـالد إلجـراء انتخابـات حرة 

ونزيهـة".

وأشـار حسـني إىل أن "الكتلـة مل تـدع 

إىل جنيـف لكننـا سـنحر ونشـكل 

لويب هناك، ونحن بحاجة إىل مسـاعدة 

املجتمـع الـدويل للخروج مـن الدمار".

اجتماع األطراف الضامنة

"لوبي"
من بيروت 

إلى "جنيف"
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بعد تحرير المشفى والجبل تم اكتشاف أنفاق سرية 
يستخدمها داعش وتربط الجبل والمشفى بأحياء 

المدينة، إذ كان لها الدور األكبر في السماح له بالتنقل 
بسهولة تحت األرض دون كشف التحركات العسكرية

عنب بلدي - خاص      

محللـني  بحسـب  تغلبـت،  جديـدة  طـرق 

لسـر العمليات العسـكرية، عى السياسـة 

األرض،  الالعبـة عـى  للقـوى  العسـكرية 

التـي  األرضيـة  األنفـاق  إليهـا  ليضـاف 

اسـتخدمها التنظيـم منـذ سـنة مضت يف 

"الجيـش  فصائـل  مـع  اليوميـة  معاركـه 

الحـر" يف ريـف حلـب.

أنفاق تربط شرق الباب بشمالها
األربعاء 8 شـباط، دخلـت فصائل "الجيش 

الحـر" املنضويـة يف غرفة عمليـات "درع 

الفـرات" إىل األحيـاء الغربيـة مـن مدينـة 

البـاب، وسـيطرت عـى املشـفى الوطنـي 

والسـكن الشـبايب وجبل عقيـل املطل عى 

املدينـة بشـكل كامل.

عنب بلـدي تحدثت فور الدخـول إىل أحياء 

البـاب مع رئيـس املكتب السـيايس يف لواء 

املعتصـم العامل يف ريف حلـب، مصطفى 

سـيجري، وأشـار إىل أنـه "بعـد تحريـر 

املشـفى والجبل تم اكتشـاف أنفـاق رسية 

يسـتخدمها داعش وتربط الجبل واملشـفى 

بأحيـاء املدينة، إذ كان لهـا الدور األكرب يف 

السـامح له بالتنقل بسـهولة تحـت األرض 

دون كشـف التحركات العسـكرية".

ومل تقتـر األنفاق عى جبـل عقيل فقط، 

بـل وجـدت أخـرى تربـط نقـاط مدينـة 

وتـادف،  وبزاعـة  قباسـني  ببلـدة  البـاب 

األمـر الـذي يسـاعد التنظيم عـى الصمود 

يف املعـارك، ونقل اإلمدادات مـن الباب إىل 

سـيجري. بحسب  قباسـني، 

وخـالل الحديـث مـع عـدد مـن القياديني 

واملقاتلـني من "الجيش الحر" واملشـاركني 

كانـت  األنفـاق  أن  أوضحـوا  املعـارك،  يف 

قـد أنشـئت قبيـل سـيطرة التنظيـم عـى 

املنطقـة، إذ خصصت للميـاه، إال أن التنظيم 

قـام بتوسـيعها يف خطـوة ملـرور اآلليات 

بداخلها. املتوسـطة  والعربـات 

القياديـني يف "درع  أحـد  معـاذ جيجـو، 

طبيعـة  بلـدي  لعنـب  رشح  الفـرات"، 

األنفـاق املكتشـفة يف العمليات العسـكرية 

اليوميـة للتنظيـم، وآليـة اسـتخدمها طيلة 

الفـرتة املاضيـة، إذ شـكلت حصًنـا ملقاتي 

"داعش" وورقة رابحة يسـتخدمها بشـكل 

رئيـي ضـد الفصائـل املقاتلـة.

وقـال جيجو "عـاىن عنـارص الجيش الحر 

يف املعـارك ضـد تنظيـم الدولـة منذ سـنة 

وأربعـة أشـهر مضـت، وخاصـة يف قرية 

تقلـة والراعـي وغـزل ودوديان".

طـول األنفاق املكتشـفة، بحسـب القيادي، 

يضمـن  مـا  واحـًدا،  كيلومـرتًا  تتجـاوز 

املناطـق  داخـل  التنقـل  التنظيـم  ملقاتـي 

لسـيطرتهم". الخاضعـة  القريبـة 

وهـي أنابيـب ميـاه قدميـة حفـرت قبيـل 

يتـم  واليـوم  السـورية،  الثـورة  أحـداث 

التنقـل فيها عـرب دراجات ناريـة، وعربات 

للخـروج  منافـذ  يوجـد  بحيـث  صغـرة، 

منهـا بـني كل 300 مـرت تقريبًـا.

سـيجري أكد مـا ذكره جيجو، فــ "األنفاق 

عبارة عن منشـآت ملؤسسـة املياه بالتعاون 

مـع الجانب الـرتيك واإليراين، قبـل الثورة 

السـورية، ومل تكن مـن صنـع التنظيم، إال 

بتوسـعتها". قام  أنه 

هاون ومدفعية من النفق
معـارك كـّر وفّر شـهدتها البلـدات والقرى 

األشـهر  خـالل  البـاب،  مبدينـة  املحيطـة 

القليلـة املاضيـة، وكان آخرهـا بلـدة بزاعة 

التـي اسـتطاع "الجيـش الحـر" الدخـول 

التنظيـم  ليعـود  قليلـة،  لسـاعات  إليهـا 

ويسـيطر عليها يف اليوم التـايل، فاألنفاق 

التـي تربط بزاعـة بالجبل وبقباسـني كان 

لهـا الدور األكرب يف "صمـود التنظيم" يف 

جيجو. وفـق  املنطقـة، 

و"مل تقتـر األنفـاق عـى التنقـل فقط، 

بـل اسـتخدمها التنظيـم لعمليـات قصـف 

مواقـع  عـى  الثقيلـة  واملدفعيـة  الهـاون 

الحـر، مـن خـالل فتـح فتحـات لفوهـات 

املدفـع لخـروج القذيفـة، بحيـث تختفـي 

الحـريب"،  الطـران  عـن  كي  بشـكل 

القيـادي. بحسـب 

أيًضـا مـع قائـد  وتواصلـت عنـب بلـدي 

فرقـة "الحمـزة" املقاتلـة يف عمليـة "درع 

الفـرات"، سـيف أبـو بكـر، لسـؤاله عـن 

اإلجـراءات التـي تبعـت اكتشـاف األنفـاق 

التـي تربـط مواقـع التنظيـم العسـكرية، 

وقـال "بعد اكتشـاف عـدة أنفـاق لتنظيم 

الجهـة  مـن  اسـتخدمها  التـي  داعـش 

تـم  البـاب،  ملدينـة  والغربيـة  الشـاملية 

التـي تـؤدي إىل خـارج  األنفـاق  تفجـر 

املدينـة مـن داخلهـا، كـام سـتفجر الحًقـا 

املتبقيـة". األخـرى  األنفـاق 

وأضـاف أن العمليـات العسـكرية مسـتمرة 

باتجـاه مدينـة البـاب، خاصة أن اكتشـاف 

هذه األنفاق يسـهم بشـكل كبر يف تحجيم 

دور العمليـات العسـكرية للتنظيـم، وتنقله 

مـن وإىل املدينة، بعد أشـهر مـن املراوغات 

العمليـات  لكافـة  العنيـف  والتصـدي 

العسـكرية مـن جانـب "الجيـش الحر".

يف حـني أوضح قائـد "اللـواء 52" املقاتل 

يف غرفـة عمليـات "درع الفـرات"، هيثـم 

العفيـي، يف حديـث لعنب بلـدي أنه "مل 

تكشـف كل األنفـاق بل جـزء منها".

تادف الخط الفاصل..
و"الحر" يقطع الطريق

تطـرح  املتسـارعة  العسـكرية  األحـداث 

عـدة تسـاؤالت عن الجهـة التي ستسـيطر 

عـى مدينـة البـاب االسـرتاتيجية، فبينـام 

مراحلهـا  يف  املعـارك  أن  مراقبـون  يـرى 

األخـرة، مرجحـني السـيطرة عليهـا مـن 

قبـل "الجيـش الحـر"، ويعترب آخـرون أن 

املعـارك رمبـا تغـر املعطيـات وتزيـد من 

الفـرات"،  "درع  فصائـل  عـى  الضغـط 

بوابـة  إىل  النظـام  وصـول  مـع  خاصـة 

الجنوبيـة. البـاب 

الجـاري،  شـباط   11 السـبت  يـوم  أن  إال 

شـهد معـارك كانـت األوىل مـن نوعها عام 

كانـت عليـه سـابًقا، مـن خـالل السـيطرة 

املتسـارعة لقـوات األسـد لتصـل إىل تادف 

وتسـيطر عليهـا دون مقاومة مـن التنظيم، 

قابلهـا تقـدم "الجيـش الحـر" يف الجهـة 

الجنوبيـة الغربية من الباب مسـافة خمسـة 

كيلومـرتات، ليصـل إىل دوار بلـدة تـادف.

وبعـد املعـارك املتوازيـة بـني قوات األسـد 

والتنظيـم من جهـة، و"الجيـش الحر" من 

جهـة أخرى، أعلنـت وزارة الدفاع الروسـية 

أن قـوات األسـد سـيطرت عى بلـدة تادف 

الواقعـة إىل الجنـوب مـن مدينـة البـاب، 

التنظيـم،  عنـارص  مـع  اشـتباكات  بعـد 

مؤكـدًة أن تقـدم النظـام جـاء بدعـم مـن 

الـرويس". الجو  "سـالح 

وأضافـت أّن قـوات األسـد وصلـت نتيجـة 

هـذا الهجـوم إىل "الخـط الفاصـل" مـع 

"الجيـش الحـر"، مؤكّـدًة أنه تّم التنسـيق 

حـول هـذا الخـط مـع الجانـب الرتيك.

وقبل سـاعات من دخـول قوات األسـد إىل 

بلـدة تـادف تحدثت عنـب بلدي مـع أربع 

شـخصيات مـن قـادة فصائـل "الجيـش 

الحـر"، للوقـوف عـى املوقف العسـكري 

املتخـذ حاليًا يف ظـل تقدم النظـام باتجاه 

البـاب، والسـيناريوهات املتوقعـة يف حال 

دخـول املدينـة مـن قبـل النظـام يف األيام 

املقبلة. القليلـة 

العقيد أحمـد عثامن، قائد فرقة "السـلطان 

مـراد"، اعتـرب أن "املعارك التـي يخوضها 

شـبه  معـارك  هـي  داعـش  مـع  النظـام 

محسـومة لصالـح النظـام… بينـام نراهم 

يدافعـون بـكل مـا ميلكـون مـن قـوة يف 

درع  فصائـل  مـع  املفتوحـة  الجبهـات 

الفـرات".

وأكـد الضابط لعنـب بلـدي أن "الجاهزية 

كاملـة إلنهـاء وضع البـاب قريبًـا"، مردفًا 

"الوضـع الحايل لـن يسـتمر طوياًل".

"لـواء  يف  السـيايس  املكتـب  رئيـس 

قـال  سـيجري،  مصطفـى  املعتصـم"، 

"ذكرنـا سـابًقا أنـه ال يوجد مـا مينع قوات 

الجيـش السـوري الحـر، مـن مواجهـة أي 

قـوى سـواء النظـام أو االنفصاليـني، يف 

حـال حاولوا عرقلـة تقدم عنـارص الجيش 

الحـر والسـيطرة عـى البـاب واسـتكامل 

الفـرات". درع  عمليـة 

كـام أكد سـيجري أن "الجيـش الحر معني 

حاليًـا باسـتكامل عملية درع الفـرات، ومن 

ثـم تسـليم هـذه املنطقـة إىل إدارة مدنية، 

إىل  العسـكرية  العمليـات  إىل  والعـودة 

وداعش". النظـام 

يف   "52 "اللـواء  قائـد  اعتـرب  حـني  يف 

يف  العفيـي،  هيثـم  الحـر"،  "الجيـش 

حديـث إىل عنـب بلـدي أن "موقف الجيش 

الحـر واضح ورصيـح بخصـوص العملية 

العسـكرية يف ريـف حلـب الرشقـي، وهو 

ظهـر  سـواء  البـاب  مدينـة  إىل  الدخـول 

النظـام أو داعـش يف وجـه قواتنـا".

وأوضـح العفيـي أن "الفصائل تحاول أن 

تقطـع طـرق التقدم أمـام النظـام من أكرث 

مـن جهة ومحـور محيطة مبدينـة الباب".

وكانـت فصائـل "الجيـش الحر" سـيطرت 

عـى مـدار خمسـة أيـام متتاليـة عـى عدة 

مواقع عسـكرية من أيـدي التنظيم، من بينها 

الحكمـة االسـرتاتيجي، واملطاحـن  مشـفى 

والنـادي الريـايض، وطريـق زمـزم لتصـل 

إىل دوار مدينـة تـادف ثغـرة مدينـة البـاب 

الجنوبيـة، قبـل وصـول قـوات األسـد إليه.

ماهيّـة وحـدود "الخـط الفاصـل" الـذي 

مل  الروسـية  الدفـاع  وزارة  عنـه  تتحـدث 

توضحهـا بشـكل مفصـل، وبالتـايل مدى 

احتامليـة توقـف محـاوالت التقـّدم التـي 

البـاب،  تشـنها قـوات األسـد يف منطقـة 

مقابـل إتاحـة الفرصـة لفصائـل "الجيش 

الحـر" مـن أجل إحـراز مزيـد مـن التقدم 

عـى حسـاب التنظيـم.

أنفاق شرق حلب ورقة رابحة لتنظيم "الدولة" 

خط فصل روسي- تركي
المعارضة في الباب والنظام في تادف

مدخل مدينة الباب بريف حلب الشرقي
10 شباط 2017 )عنب بلدي(

"سيارات مفخخة، وعبوات ناسفة، وألغام أرضية"، مصطلحات عسكرية ارتبطت بشكل رئيسي بتنظيم “الدولة اإلسالمية" على مدار السنوات 
الخمس الماضية من الثورة، بعد فرض سيطرته على مساحات واسعة من شمال وشرق سوريا.

الباب

تادف

بزاعة

قباسين

أنفاق تربط شرق مدينة الباب بشمالها في حلب
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أضرار مادية في حي طريق السد بمدينة درعا جراء القصف بصاروخ "فيل"- الخميس 9 شباط 2017 )نبأ(

إدلب - طارق أبو زياد       

منـذ بدايتهـا، اعتـادت هدنـة البلـدات األربـع، كفريـا 

والفوعـة مقابـل الزبـداين ومضايـا، عـى الخروقـات 

املتواصلـة، والقصـف املتبـادل، الـذي ال يـكاد يتوقف 

لفـرتات وجيـزة حتى يُسـتأنف ليتبعه الـرّد من الطرف 

. بل ملقا ا

وتخضـع البلدات التفـاق بني النظام السـوري و"حزب 

اللـه" اللذيـن يحـارصان مضايا والزبداين يف دمشـق، 

وبـني "جيـش الفتـح" الـذي يحيـط ببلـديت كفريـا 

والفوعـة يف إدلـب، لتحييـد هـذه البلدات عـن األعامل 

العسـكرية، منـذ نهاية عـام 2015.

وال ميكـن الجـزم أن قـوات األسـد تخرق الهدنـة فقط، 

رغـم أن أغلـب الخروقـات مـن طرفـه، إال أن "جيـش 

الفتـح" يخرقهـا أيًضـا، مـا يجعـل االتهامـات متبادلة 

دائم. بشـكل 

متى تقصف الفوعة؟
عبـد الرحمـن اإلدلبي أحد املقاتلـني يف صفوف "جيش 

الفتـح"، واملتمركـز عـى خطـوط متاس بلـديت كفريا 

والفوعـة، تحـدث لعنب بلـدي عن السـيناريوهات التي 

يتـم فيهـا قصـف ثكنـات قـوات األسـد وامليليشـيات 

البلدتني. يف  الشـيعية 

هنـاك حالتـان رئيسـيتان للقصـف مـن قبـل "جيـش 

الفتح"، بحسـب اإلدلبـي، ولكل حالة أهدافها وأسـبابها.

األوىل واألكـرث شـيوًعا هـي عندمـا تقصـف طائـرات 

األسـد وروسـيا املـدن املحيطـة يف البلدتـني، ينسـق 

جيـش الفتـح بـني الفصائـل املرابطـة للـرد عـى هذا 

الخـرق لعدة أسـباب، مـن بينها "أال متـّر عمليات قوات 

األسـد دون أي رد، ولتخفيف معانـاة األهايل واالحتقان 

املوجـود لديهـم أثنـاء تعرضهـم للقصف… فعـدم الرّد 

وقعـه كبـر عنـد املدنيني".

وأضـاف املقاتـل "يكون هـدف القصف نقـاط التامس 

التـي تتمركز فيها قوات األسـد وميليشـياته، وتتناسـب 

الكميـة التي يتـم قصفها مع شـدة القصـف الجوي.

أمـا الحالـة الثانيـة، فهـي قصـف البلدتـني مـن قبـل 

فصيـل يف املعارضة، دون تنسـيق مـع "جيش الفتح"، 

وبشـكل عشـوايئ ألهـداف متعـددة، منهـا إلسـكات 

االتهامـات املوجهـة من قبـل األهايل حـول أن الفصائل 

املتمركزة هـي لحامية الفوعـة، وأحيانًـا لتجربة قذائف 

جديـدة، ورمبا يف بعـض األحيان دون سـبب أو هدف 

واضـح، بحسـب اإلدلبي، الـذي يقـول إن "جيش الفتح 

يسـعى لضبط العملية بشـتى الوسـائل".

وأوضـح املقاتـل أن القذائـف التـي يتـم اسـتخدامها 

الصنـع كقذائـف  غالبًـا مـا تكـون محليـة  للقصـف 

الهـاون، ومدفـع جهنـم، وصواريـخ الفيل، مشـرًا يف 

بعـض الحـاالت أنه يتـم اسـتخدام راجـامت صواريخ 

الغـراد ومدفـع "130" امليـداين.

استياء في مضايا
أسـامة عبـد الرحمـن ناشـط مـدين مـن بلـدة مضايا 

املحـارصة بريـف دمشـق تحـدث لعنـب بلـدي عـن 

"املعانـاة الكبـرة واالسـتياء الـذي يشـكو منـه أهايل 

كفريـا  قريتـي  قصـف  بسـبب  املحـارصة،  البلـدة 

والفوعـة".

يقول الشـاب "املسـاحة الجغرافية املحارصة يف مضايا 

صغرة جـًدا، مقارنة باملسـاحات الكبـرة التي متتلكها 

بلدتـا كفريا والفوعة، مـا يجعل الحصار خانًقا بشـكل 

أكـرب، وبسـهولة ميكـن أن تفـرض القناصـة وحدهـا 

حظـرًا للتجول داخـل البلـدة، كام يسـيطر النظام عى 

كافـة الجبـال املرتفعة جـًدا واملطلة بشـكل مبارش عى 

البلدة".

وأوضح أن "قوات األسـد وميليشـياته متتلك سـالًحا 

ثقيـاًل وغـر مصنـع محليًـا، فالقذائـف مؤثـرة جًدا 

وتـؤدي إىل دمـار كبـر يف منـازل املدنيـني، عـى 

عكـس مـا ميلكـه جيـش الفتح مـن قذائـف مصنعة 

محليًـا وغـر مؤثـرة كـام هـي عنـد األسـد، إضافًة 

املدينـة، ففـي  الكبـر يف حـال قصـف  الحقـد  إىل 

حـال نـزول قذيفـة محليـة عـى الفوعـة، يقابلهـا 

 122 عـدد مـن القذائـف الصاروخيـة مـن املدافـع 

مضايا". بلـدة  عـى  و130 

رسالة من مضايا لـ "جيش الفتح"
رسـالة  وجـه  أسـامة،  الشـاب  مـع  حديثنـا  وخـالل 

مـن أهـايل مضايـا إىل كل مـن يسـتطيع املسـاعدة، 

أن تضبـط العمليـات العسـكرية يف محيـط الفوعـة، 

معتـربًا أن "اللهـو العبثـي والترفات غر املحسـوبة 

تعنـي الكثـر يف مناطقنـا ولهـا عواقـب كبـرة".

وأضـاف عبـد الرحمـن "املحـارص لديـه القليـل مـن 

املمتلـكات الثمينـة، فالقصـف يتلـف ما ال منلـك بديله، 

الشـمس هي مصدر طاقتنـا الوحيد، نتدفـأ بها ونطبخ 

عليهـا، وعنـد التوتر نحـرم منها ونجلـس يف مالجىء 

بـاردة… إذا خـزق نايلو الشـباك يف منـزيل ال ميكنني 

إصالحـه ألننـا ال منلـك الصًقـا أو بديـاًل، وإن وضعت 

وأشـعة  الضـوء  مـن  فسـأحرم  مكانـه  يف  بطانيـة 

الشـمس يف ظـل غيـاب الكهرباء".

بـيء  يطالبـون  ال  مضايـا  "أهـايل  الشـاب  وتابـع 

مـن الرفاهيـة، حلمهـم الوحيـد طعـام ودفء وأمن… 

مل نصـِل الجمعـة يف املسـاجد منـذ حـوايل شـهرين، 

وأطفالنـا بـدون مـدارس، والوضـع مأسـاوي جـًدا".

أثنـاء إعـداد هـذا التقريـر، أفادنـا ماجـد الحموي، 

الناشـط اإلعالمـي يف إدلـب، أنـه "كحّل مسـتعجل 

يف  الناشـطني  بـني  تواصـل  قنـوات  إنشـاء  تـم 

مضايـا  أهـايل  إعـالم  يتـم  يك  وإدلـب،  مضايـا 

باملسـتجدات بشـكل مسـتعجل يك يأخـذوا حذرهم 

الفوعـة وكفريـا". عنـد قصـف 

درعـا - عنب بلدي    

لقصـة  عنـوان  الطائـر"  "الفيـل  ليـس 

مشـهًدا  وليسـت  لألطفـال،  خياليـة 

تصويريًـا مـن أحـد أفـالم الكرتـون، بـل 

هي قصـة حقيقيـة باتـت تشـهدها أحياء 

إنهـا  مدينـة درعـا بشـكل شـبه يومـي، 

التـي باتـت  التدمريـة،  أحـدث األسـلحة 

األحيـاء السـكنية ومنـازل املدنيـني حقاًل 

. لتجاربهـا

نئيم الفيل أم زئير األسد؟
األحيـاء  باتـت  عـام،  مـن  أكـرث  منـذ 

الخاضعـة لسـيطرة املعارضـة يف مدينـة 

درعـا، واملتمثلـة بأحيـاء درعـا البلد وحي 

طريـق السـد ومخيـامت درعـا، مرسًحـا 

الثقيلـة  الصواريـخ  عـرشات  لتسـاقط 

محليـة الصنـع، واملعروفـة محليًـا باسـم 

صواريـخ "الفيـل"، إشـارة إىل الصـوت 

يشـابه  والـذي  انطالقـه،  يرافـق  الـذي 

الفيـل، ويُعـرف كذلـك يف  صـوت نئيـم 

"زئـر  باسـم  األسـد  قـوات  صفـوف 

األسـد".

أربعـة  الواحـد  الصـاروخ  طـول  ويبلـغ 

أمتـار تقريبًـا، ويتـم إطالقـه مـن خـالل 

منصـة  عـى  تحتـوي  متحركـة  سـيارة 

واحـد  صـاروخ  بـني  تتسـع  إطـالق، 

مـدى  يتجـاوز  وال  صواريـخ،  وأربعـة 

أقـى،  كحـد  كيلومـرت   1.5 الصـاروخ 

وهـو مـا يفـرس كثافـة اسـتخدامه ضـد 

األحيـاء الخاضعـة لسـيطرة املعارضة يف 

مدينـة درعـا، والتـي ال تبعـد عـن األحياء 

الخاضعة لسـيطرة قـوات األسـد إال أمتاًرا 

والبلـدات  املـدن  ببقيـة  مقارنـة  قليلـة، 

املعارضـة. لسـيطرة  الخاضعـة 

ميتاز صـاروخ "الفيل" بقدرتـه التدمرية 

الكبـرة، التي تجـاوزت القـدرة التدمرية 

الطائـرات  مـن  امللقـى  املتفجـر  للربميـل 

املروحيـة، كـام تعترب تكلفتـه أرخص مثًنا 

املروحيـة  الطائـرات  تحليـق  تكلفـة  مـن 

لتلجـأ  املتفجـرة،  الرباميـل  إلقـاء  بهـدف 

قـوات األسـد لـه، كبديـل عـن الرباميـل، 

بهـدف التخفيـض مـن املصاريـف.

عد الثواني
الثـواين فقـط"،  "العجـز الكامـل، وعـّد 

بهـذه الكلامت تحـدث أبو محمد املسـاملة، 

مـن أهـايل درعـا البلـد، لعنب بلـدي عن 

صـاروخ  انطـالق  بعـد  األوىل  اللحظـات 

الخاضعـة  األحيـاء  باتجـاه  "الفيـل"، 

لسـيطرة املعارضـة يف مدينـة درعـا.

عنـد  املنـازل  "تهتـز  املسـاملة  وأوضـح 

وال  الصـاروخ،  انطـالق  صـوت  سـامع 

أبعـد  عـى  ثانيـة   15 إال  أمامـك  يكـون 

لالختبـاء". تقديـر 

االنطـالق  لحظـة  بـني  القليلـة  الثـواين 

ولحظـة السـقوط ليسـت كافيـة لألهـايل 

للبحـث عن مـالذ آمـن، فيكتفـي معظمهم 

"هـذه  املسـاملة  يقـول  فقـط،  باالنتظـار 

الثـواين القليلـة تـكاد ال توصـف، تشـعر 

حاسـة  إال  توقفـت،  حواسـك  جميـع  أن 

السـمع، بانتظار سـامع صـوت االنفجار، 

الـذي رمبـا يكـون آخـر مـا تسـمعه يف 

هـذه الدنيـا".

ورغـم محـاوالت فصائل املعارضـة تحذير 

األهـايل قبـل عمليـات القصـف بتكثيـف 

عمليـات الرصد، إذ تحاول اكتشـاف حركة 

صواريـخ  إلطـالق  املخصصـة  السـيارة 

عنـد  اإلنـذار  صفـارة  وإطـالق  الفيـل، 

رصدهـا لتحذيـر األهـايل، لكـن حتى اآلن 

مازالـت قوات األسـد قـادرة عـى إطالقها 

فجـأة، دون أن يتـم اكتشـاف التوقيـت.

عنـارص  أحـد  املفاجـأة  عنـر  ويعتـرب 

"الفيـل"  لصواريـخ  اإلضافيـة  القـوة 

فقـد  املتفجـرة،  بالرباميـل  مقارنـة 

خـالل  املعارضـة  فصائـل  اسـتطاعت 

السـنوات املاضيـة رصـد حركـة الطـران 

منحهـا  مـا  وهـو  واملروحـي،  الحـريب 

الوقـت الـكايف لتحذيـر األهـايل التخـاذ 

إجـراءات السـالمة مـن الغـارات املحتملة.

الرحيل إلى السهول
مدينـة درعـا،  املحيطـة يف  السـهول  إىل 

توجـه اآلالف مـن أهايل األحيـاء الخاضعة 

لسـيطرة املعارضة يف املدينـة، يف محاولة 

لالبتعـاد عـن املدى الـذي قـد تطالهم فيه 

"الفيل". صواريـخ 

أحمـد السـويدان، مـن أهايل حـي طريق 

السـد يف مدينة درعـا، نزح برفقـة عائلته 

إىل السـهول املجـاورة ملدينـة درعـا، بعد 

تعـرض منزلـه للقصـف بصـاروخ "فيل" 

"تحولـت  ويقـول  تدمـره،  إىل  أدى 

مجمعـات  إىل  بدرعـا  املحيطـة  السـهول 

سـكانها  عـدد  يتجـاوز  كبـرة،  سـكنية 

قـد  املدفعـي  القصـف  أن  رغـم  اآلالف، 

لكنـه  أيًضـا،  املناطـق  هـذه  يف  يطالنـا 

أهـون مـن القصـف املتواصل عـى أحياء 

املدينـة".

بعـد  منزلـه  حـال  السـويدان  ويصـف 

خـارج  "كنـا  لالسـتهداف  تعـرض  أن 

إىل  أدى  الـذي  القصـف  عنـد  املنـزل 

تدمـره بالكامـل، ورغـم أن الصـاروخ مل 

بـل عـى  مبـارش،  بشـكل  عليـه  يسـقط 

مسـافة قريبـة منـه، إال أن جميـع جدران 

مـن  يشء  أي  يبـق  ومل  سـقطت،  املنـزل 

تـه". محتويا

تنخفـض وترة قصـف األحيـاء الخاضعة 

درعـا  مدينـة  يف  املعارضـة  لسـيطرة 

وفًقـا  وترتفـع،  "الفيـل"  بصواريـخ 

للتصعيـد العسـكري الـذي تعيشـه هـذه 

األحيـاء.

اسـتهداف  محليّـون،  ناشـطون  ووثـق 

السـد  البلـد وحـي طريـق  درعـا  أحيـاء 

ومخيـامت درعـا، بأكرث مـن 50 صاروًخا 

العـام  مـن  األخـرة  الثالثـة  األشـهر  يف 

بعـد  الوتـرة  انخفضـت  بينـام  املـايض، 

إعـالن نظـام التهدئـة بـني قـوات األسـد 

الجـاري. العـام  بدايـة  واملعارضـة 

لكـن رسعان مـا عـادت الوتـرة لالرتفاع 

مـن جديد مع انتشـار إشـاعة عـن معركة 

مرتقبـة يف مدينـة درعا، لتسـتهدف قوات 

شـهر  مـن  األوىل  األيـام  خـالل  النظـام 

شـباط 2016، أحيـاء مدينـة درعـا بأكرث 

مـن خمسـة صواريـخ "فيل".

لسـيطرة  الخاضعـة  األحيـاء  وماتـزال 

يف  تـدور  درعـا،  مدينـة  يف  املعارضـة 

مبختلـف  القصـف  مـن  مفرغـة  حلقـة 

أنـواع األسـلحة، فتـكاد هـذه املنطقـة من 

التـي  الوحيـدة  تكـون  درعـا،  محافظـة 

جربـت، ومازالـت، مختلف أنـواع القصف 

وبشـكل شـبه يومـي، فلـم تنجـح الهدن 

عـى كرثتها مـن إيقـاف هـذا القصف إال 

أليـام معـدودة، رسعـان مـا يعـود بعدها 

مـن جديـد، من قذائـف الهـاون الصغرة، 

وقذائـف الدبابـات، وصـواًل إىل صواريخ 

"الفيـل"، ليبقـى السـؤال الـذي يطرحـه 

األهـايل يف مدينـة درعا اليـوم، إىل متى؟

ق في سماء درعا
ّ

"الفيل" يحل

من مضايا إلى "جيش الفتح":

قصف الفوعة وكفريا "يصيبنا"
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واسـتند تقريـر املنظمة، الذي جـاء يف 52 صفحة، إىل 

تحقيـق معّمـق أجرتـه عى مـدار عام كامـل، وتضمن 

مقابـالت وشـهادات لــ84 شـخًصا، بينهـم حـراس 

سـابقون يف السـجن، ومسـؤولون ومعتقلون وقضاة 

ومحامـون، إضافـة إىل خـرباء محليـني ودوليني.

اإلعدامـات جرت أسـبوعيًا أو رمبا مرتني يف األسـبوع، 

وفـق “العفـو الدولية”، التـي وصفت اإلعدامـات بأنها 

“رسيـة”، واقتيـدت خاللهـا مجموعـات تضـم أحيانًا 

زنزاناتهـم، وشـنقوا حتـى  إىل خـارج  50 شـخًصا، 

ملوت. ا

ونقلـت املنظمـة شـهادات مـن معتقلـني مفـرج عنهم 

وحـراس إضافة إىل قضاة سـابقني شـهدوا اإلعدامات، 

واعتـربت أن املامرسـات بحـق املعتقلـني “ترقـى إىل 

جرائـم حـرب وجرائـم ضـد اإلنسـانية”، مؤكـدة أنها 

“مسـتمرة عـى األرجح يف السـجون داخل سـوريا”.

النظام السوري ينكر
بعـد صـدور التقريـر بسـاعات أنكرتـه وزارة العـدل 

التابعـة للنظـام السـوري، واعتـربت أن “هـذا الخـرب 

عـار عـن الصحـة جملـة وتفصيـالً، والقصـد منه هو 

اإلسـاءة لسـمعة سـوريا يف املحافل الدولية"، مشـرة 

إىل أن أحـكام اإلعـدام يف سـوريا ال تصـدر إال بعـد 

محاكمـة قضائيـة متر يف عـدة درجات مـن التقايض.

وإىل جانـب وزارة العدل أنكر رئيس النظام السـوري، 

بشـار األسـد، تقريـر منظمـة “العفو الدوليـة”، خالل 

مقابلـة مـع موقـع “ياهـو نيـوز” األمريـي، الجمعة 

شباط.  10

واعتـرب األسـد أن جميـع تقاريـر “العفـو الدوليـة”، 

موضـع شـك وليسـت حياديـة، “ألنهـا مل تعتمد عى 

دليـل محسـوس”، ورًدا عـى سـؤال الصحفـي “هـل 

تعلـم مـاذا يجـري داخـل سـجن صيدنايـا؟”، أجاب 

يف  أعيـش  وال  الجمهـوري  القـر  يف  “أنـا  األسـد 

السـجن، وال أعـرف مـا يجـري هنـاك، لكننـي أعـرف 

مـا يحـدث يف سـوريا أكرث مـن العفـو الدوليـة، التي 

تضـع تقاريرهـا اسـتناًدا ملزاعـم”.

كـام وصـف الصـور التـي رسبها قيـر قبـل أعوام، 

وتضمنـت توثيًقـا لضحايـا التعذيب يف سـوريا، بأنها 

“فوتوشـوب “، متسـائاًل من أكد صحتهـا، ومعتربًا أن 

الصـور والتقاريـر عن السـجون “بروباغانـدا وأخبار 

زائفـة وملفقـة هدفها شـيطنة الحكومة السـورية”.

المنظمة ترد
عـى  ردت  )آمنيسـتي(  الدوليـة  العفـو  منظمـة 

تريحـات األسـد، بأن يفتح أبواب السـجون ويسـمح 

املراقبـني. بدخـول 

ويف بيـان لهـا عـى موقعهـا اإللكـرتوين، ذكـرت أن 

يوًمـا سـجن  إنـه مل يـزر  "األسـد قـال يف مقابلتـه 

صيدنايـا بـل هو موجـود يف القـر الرئـايس، لذا ما 

عليـه إال أن يدع املحققـني يدخلون السـجون للتحقق".

من جهتـه قال مديـر برنامج الرشق األوسـط وشـامل 

إفريقيـا يف املنظمـة، فيليـب لوثـر، إن "األسـد حاول 

مراًرا وتكراًرا، يف مقابلته، تشـويه صورة اسـتنتاجات 

منظمـة العفـو الدوليـة، لكنـه يقـر، يف الوقـت ذاته، 

بأنـه مل يـزر سـجن صيدنايـا العسـكري، وال يقدم أي 

معلومـة عـن حقيقة الوضـع فيه."

وأضـاف "إذا مل يكـن لديـه مـا يخفيـه، فيجـب عليـه 

أن يضمـن فـوًرا للمراقبـني الدوليني إمكانيـة الوصول 

إىل سـجن صيدنايـا، وكل أماكن االحتجـاز األخرى يف 

سوريا".

وبالرغـم مـن إثـارة التقريـر ردود فعـل قويـة نتيجة 

توثيقـه لألهـوال التـي تجـري يف سـجن صيدنايا، إال 

أنـه مل يكـن األول مـن نوعـه مـن قبـل املنظمـة، التي 

أصـدرت تقاريـر سـابقة عـن انتهـاكات نظام األسـد، 

دون تحـرك مـن قبـل املنظـامت اإلنسـانية ومجلـس 

حقـوق اإلنسـان، لذلـك يـرى السـوريون أن التقريـر 

معانـاة  بتصويـر  فقـط  سـيكتفي  كغـره  الحـايل 

املعتقلـني دون اتخـاذ أي إجـراءات.

عنب بلدي - خاص       

تحـت  والـكل  سـجينتني  السـجينة  "تلـد 

رحمـة السـجان، ويف غياهـب السـجن تغيب 

أعظـم عالقـة عـى وجـه  الرضيعتـان عـن 

تذهـل  لـي  القيامـة  ليسـت  هـي  األرض.. 

سالسـل  ولكنهـا  أرضعـت  عـام  مرضعـة 

األسـد".

هـادي  اإلعالمـي  الناشـط  افتتحهـا  كلـامت 

العبـد اللـه، مسـاء الجمعة 11 شـباط، خالل 

لقـاء مـع املعتقلـة ابنـة مدينـة داريـا، رشـا 

صفقـة  يف  عنهـا  أُفـرج  أن  بعـد  رشبجـي، 

العلويـة،  الطائفـة  مـن  معتقـالت  لتبـادل 

مـع  سـابق،  وقـت  يف  املعارضـة  أرستهـن 

السـوري. النظـام  سـجون  يف  معتقلـني 

بـني  اجتامعـات  بعـد  االتفـاق  هـذا  وجـاء 

"غرفـة عمليـات سـلمى"، ومكتـب "شـؤون 

األخـر  مقـر  داخـل  إدلـب،  يف  األرسى" 

يف املدينـة، جـرى مطلـع الشـهر الجـاري، 

وتسـلم مبوجبهـا املكتب عمليـة التفاوض مع 

النظـام، إذ تـم اإلفـراج عـن 55 معتقلـة مـن 

بينهـّن رشـا رشبجـي وأوالدهـا الخمسـة.

رشبجـي اعتقلـت وهـي حامـل بتـوأم، مـع 

أبنائهـا الثالثـة وشـقيقتي زوجهـا يف أيـار 

والجـوازات يف  الهجـرة  مركـز  مـن   ،2014

دمشـق، أثنـاء اسـتصدارهم جوازات السـفر، 

وذلـك للضغـط عـى زوجهـا أسـامة عبـار، 

املتهـم حينها بتجارة وحيازة األسـلحة ليسـلم 

. نفسه

 40 حـوايل  اسـتمر  الـذي  الحديـث  خـالل 

دقيقة، رسدت رشـا حياتها داخـل املعتقل مع 

أخـوات زوجها أسـامة منذ بدايـة اعتقالها يف 

الخامـس مـن 2014، حتـى لحظـة خروجها 

يف شـباط الجـاري 2017.

أوىل محطـات االعتقـال لرشـا كان يف مبنـى 

الهجـرة والجـوازات بحـي املرجـة بالعاصمة 

دمشـق، لتحـول الحًقـا إىل فـرع القيمريـة 

للمخابـرات الجويـة الـذي تنقلت فيـه ليُحقق 

معهـا مـن قبـل أكرث مـن ضابط أمنـي طلبوا 

منهـا معلومات التواصـل مع زوجها أسـامة، 

وأسـمعوها محتـوى مكاملاتـه، والتـي أكـدت 

ولكنهـم  "عاديـة،  مكاملـات  أنهـا  رشبجـي 

حللوهـا عى أسـاس أسـلحة".

وكانـت التهمـة التي وجهت لزوجهـا أنه "أكرب 

تاجر أسـلحة يف سـوريا"، حيث اسـتخدمتها 

مـع  ضغـط"  "وسـيلة  كــ  األمنيـة  األفـرع 

أبنائهـا عـى الزوج ليسـلم نفسـه.

بعـد انتهـاء التحقيق مـع املعتقلـة حّولت إىل 

فـرع املخابـرات الجويـة يف منطقـة املـزة، 

لتحمـل رقـم "714" كاسـم لهـا داخلـه، إىل 

أرقـام  عليهـا  وزع  الذيـن  أطفالهـا  جانـب 

مـع  منفـردة  زنزانـة  يف  ووضعـت  أيًضـا، 

أطفالهـا الثالثـة بطـول ثالثة أمتـار مبرتين، 

وبعيـًدا عـن شـقيقات زوجهـا.

وضع مكتـب حقـوق اإلنسـان والدميقراطية 

اسـم رشـا  األمريكيـة،  الخارجيـة  وزارة  يف 

رشبجـي بـني 20 اسـاًم ملعتقـالت مـن دول 

العـامل، ودعـت املندوبـة األمريكيـة الدامئـة 

إلطـالق  بـاور،  سـامنثا  املتحـدة،  األمـم  يف 

  "FreeThe20#" حملـة  ضمـن  رساحهـن 

.2015 أيلـول 

الشـبكة السـورية لحقـوق اإلنسـان رشـحت 

ثـالث حـاالت للحملـة، هـّن الدكتـورة رانيـا 

العبـايس، والدكتـورة فاتـن رجب، والسـيدة 

رشـا رشبجـي، إذ "تعـاين الحـاالت الثـالث 

وتختلـف  اإلنسـان  حقـوق  انتهـاكات  مـن 

ظـروف االحتجـاز واالعتقـال فيـام بينهـم".

املقابلـة  أثنـاء  رشبجـي  حديـث  يخـُل  مل 

املصـورة من جملـة "تعب نفي وجسـدي"، 

فقد اختـرت حياتها اليومية داخـل الزنزانة 

املنفردة مـع أطفالهـا الثالثة التـي حاولت أن 

تنسـيهم "ظالم السـجن" بـ"أفالم الكرتون" 

وجدهـم وأقربائهـم بهـا، عدا عـن تنقلها بني 

الزنزانـات وتعامـل "السـجانة" معهـا ومـع 

األخريات. السـجينات 

قبـل 15 يوًمـا مـن والدتهـا ُجمعـت رشبجي 

وتـم  وبنـان،  ليـى  زوجهـا  شـقيقات  مـع 

نقلهـن إىل غرفـة مسـبقة الصنـع. 

بعـد نقلهـا إىل الغرفة الخاصة، رشحت رشـا 

فـرتة املخـاض قبـل والدتهـا، بعـد نقلها إىل 

املشـفى الـذي ُغيـب اسـمه عنهـا ومعلوماته 

كافـة، إضافـًة إىل الحراسـة األمنيـة من قبل 

عنريـن عـى بـاب الغرفـة التـي وضعـت 

. بها

وتحدثـت عـن الوضـع السـيئ الـذي عانـت 

منـه خـالل فـرتة الـوالدة التـي وصفتهـا بـ 

"أصعـب فـرتة يف االعتقال"، فالتـوأم اللذين 

أنجبتهـام )صفا ومـروة( "لُّفـا بقطن فقط"، 

فـ"بينـام تلـد بجانـب أهلهـا وأقاربهـا، مع 

الديـارة النظيفـة واملجهزة ألطفالهـا"، ولدت 

يف حالـة سـيئة عـى "تخـت مـن الدمـاء"، 

بعـد والدتهـا "القيرية" يف املشـفى.

توقفـت املعتقلة رشـا عن الحديـث أثناء رسد 

فـرتة الـوالدة يف املعتقـل، قائلـًة "ال أحـب 

بعـد  قصتهـا  لتتابـع  نهائيًـا"،  أتذكرهـا  أن 

أربعـة أيـام مـن وجودهـا يف املشـفى، حني 

نقلـت إىل الغرفـة مسـبقة الصنع مجـدًدا مع 

أطفالهـا، وتوأمهـا، لتبـدأ يف هـذه النقطـة 

مرحلـة إبعـاد أوالدهـا عنها.

ذكـرت رشبجـي خـالل املقابلة اسـم "املقدم 

سـهيل"، الـذي طلـب منها بعـد وصولها إىل 

الغرفـة، أن تعطيـه األوالد مـن أجـل أخذهـم 

إىل ميتـم "SOS" يف منطقـة قدسـيا، دون 

"أي مقدمـات"، ليكون مطلبها آنـذاك اإلعدام 

كونـه "أسـهل مـن أن تأخـذوا أوالدي مني".

بعـد إبعـاد األوالد عـن رشـا، تنقلـت يف عدة 

زنزانـات حتـى اسـتقرت يف زنزانـة مع ليى 

وبيـان شـقيقات زوحهـا، لتـرب بعدهـا 

عـن الطعام مـدة ثالثـة أيام، مـا أدى إىل 

صحتها. تدهـور 

وبعـد   2016 الثـاين  ترشيـن  ويف 

يف  النسـاء  احتجاجـات  تصاعـد 

واملطالبـة  أخـرى،  زنزانـات 

والتحـدث  أبنائهـن  برؤيـة 

رشبجي  التقـت  ألهاليهـن، 

مـع أبنائهـا الخمسـة ملدة 

فقـط. دقائـق  عـرش 

"الرائـد مؤيـد" أخربهـا 

أنهـا سـتخرج بتسـويٍة، 

فيهـا،  يـد  لـه  زوجهـا 

أخرجـت  2 شـباط  ويف 

وليـى  بيـان  مـع  رشـا 

إىل  زوجهـا(  )شـقيقتي 

فـرع "48" يف املـزة، حيث 

بقيـت خمسـة أيـام واعتمدت 

عـن  النفـي  التعذيـب  حينهـا  السـجانات 

بعـض  وتعذيـب  القاسـية  املعاملـة  طريـق 

أمامهـا. املعتقـالت 

قبـل اإلفـراج بيوم واحـد عن رشـا، عزلت عن 

ليـى وبيـان، وأبقيـت يف زنزانـة لوحدهـا، 

اإلفـراج  أن عمليـة  األمـن  ليخربهـا عنـارص 

عنهـا تتأخـر بعـض الوقـت، لكن بعـد إخالء 

أخربوهـا  سـاعة  بربـع  زوجهـا  شـقيقات 

بإخالء سـبيلها، وأُعطيت األمانـات )املصاري 

والذهـب( وصـادروا الهواتـف النقالـة. 

وتابعـت ابنـة مدينـة داريا "بعـد الصعود 

لجلـب  انتظـري  يل  قالـوا  الحافلـة  إىل 

أطفالـك"، وبالفعـل تـم جلـب األطفـال، 

ومعجـزة". بحلـم  و"أحسسـت 

رشـا واحـدة مـن نحـو 13 ألـف معتقلـة 

موثقـة، بحسـب املعارضة السـورية، وهي 

تطالـب بالعمل إلنقـاذ رفيقاتهـا "األرقام" 

الـاليت بقـني وراءها.

"المسلخ البشري"..
"آمنيستي" ترد على األسد: افتح السجون

رشـا شـربجي
قصة معتقلة رقمها "714"

المعتقلة المفرج عنها رشا شربجي

وثقت منظمة “العفو الدولية” في تقرير نشرته، الثالثاء 7 شباط، تحت عنوان "المسلخ البشري"، إعدامات جماعية شنًقا، نفذها النظام 
السوري بحق 13 ألف معتقل في سجن صيدنايا، أغلبيتهم من المدنيين المعارضين، بين عامي 2011 و 2015.
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أورفة - برهان عثمان    

يافعـون  يخوضهـا  جديـدة  تجربـة 

سـوريون يف واليـة أورفة الرتكية، سـعيًا 

إىل الدخـول يف مضـامر اإلعالم السـوري 

الجديـد، مـن خـالل التدريـب عـى كتابة 

املقـاالت الصحفيـة، وطـرق عـرض ونقل 

األخبـار والتواصـل مـع وسـائل اإلعـالم.

تجمـع سـمر عينـي )15 عاًمـا( معلوماٍت 

الالجئـني  عـن تقريـر تعمـل عليـه عـن 

يف أورفـة، وتقـول لعنـب بلـدي "أشـعر 

بيء يحفـزين للكتابة عـن كل يشء مير 

أمامـي"، معتـربًة أن دخولها عـامل الكتابة 

الخربيـة، جاء بعد الورشـة "التـي حركت 

دخـول  يف  والرغبـة  الفضـول  داخلهـا 

املجـال"، وفـق تعبرها، والتـي انتهت أول 

ترشيـن األول املـايض وشـملت 22 يافًعـا 

سـوريًا )بـني 13 و 18عاًمـا(.

سـمر تكمـل دراسـتها يف الصف التاسـع 

األسـايس، يف مدينة أورفة، بعـد خروجها 

مـن حي بسـتان القـر يف حلـب، وترى 

أن دخـول اليافعني عامل الصحافـة "يفتُح 

آفاقًـا جديـدة متكنهم مـن خاللهـا تفعيل 

قدراتهـم وتطويـر مهاراتهم".

"نحـاول اكتشـاف آفاق لحياتنـا من خالل 

ومشـاركتهم  اآلخريـن،  نجـاح  قصـص 

فرحتهـم، ثـم نقـل تجاربهـم إىل العلن"، 

كلـامٌت جاءت عى لسـان اليافعـة املبتدئة، 

المسـت شـيئًا مـن مهـام الصحفيني. 

جانـب آخـر يضـئ عليـه ذيـب الخالـدي 

)15 عاًمـا(، مـن حـي العـريف يف ديـر 

الـزور، ويـرى يف تدربهـم املسـتمر عى 

العمـل الصحفـي أمـرًا مفيًدا، رغـم صغر 

لعنـب  مردفًـا  املجـال،  يف  للعمـل  سـنه 

املعرفـة  مـن  الكثـر  "ينقصنـا  بلـدي 

ثـم  نتعـرف  أن  نحـاول  لكننـا  والخـربة 

." ونعمـل  نتعلـم 

وفـق رؤيـة ذيـب، فـإن تواصـل اليافعني 

الصحافـة،  خـالل  مـن  املجتمـع  مـع 

رشيحـة  منثـل  باعتبارنـا  "رضوري 

واسـعة مـن الالجئـني السـوريني، ويجب 

كـام  مهمشـني  نكـون  ال  يك  نتـدرب  أن 

هـو الحـال يف سـوريا اليـوم، مـا مينحنا 

تقنيات نسـتطيع مـن خاللهـا التعبر عن 

أنفسـنا من خالل مهنـة حقيقيـة فيها من 

الكثـر". الشـغف 

ويؤكـد ذيـب أن "نقـل همـوم السـوريني 

واألخطـاء  الفسـاد  وفضـح  ومعاناتهـم، 

للعمـل  أسـايس  سـبب  محيطهـم،  يف 

الصحفـي”.

من ينظم الورشات؟
مـع  بالتعـاون  التدريـب  تُنظّـم ورشـات 

جمعيـات ومنظـامت سـورية يف أورفـة، 

واليافعـني،  األطفـال  بشـؤون  تُعنـى 

ومنهـا شـبكة "أمـان سـوريا"، وفريـق 

"بنـاء التطوعي"، الـذي تأسـس قبل عام 

ونصـف، ويقـوده مجموعـة من الشـباب 

السـوريني، بينـام تسـتمر الـدورات حاليًا 

وتـل  حـران  حيـاة  منطقـة  مـن  كل  يف 

أبيـض، عـى أن تُنظّـم أخـرى قريبًـا يف 

حـدود  خـارج  والريحانيـة،  العثامنيـة 

أورفـة.

ينتظـر اليافعـون مـن يفتـح لهـم األبواب 

ويرعـى حيويتهـم برحابة صـدر، لتنضج 

الخـرب،  عـامل  يف  القصـرة  تجربتهـم 

وفـق رنيـم الديـواين، إحـدى املدربات يف 

مبـادئ العمـل الصحفـي، والتي تـرى أنه 

رغـم صغـر سـن املتدربـني "إال أنـه مـن 

الـروري تقديـر مواهبهم ومسـاندتهم، 

بعيـًدا عـن الدائـرة الفكرية الضيقـة، التي 

تعترب أن العمر مقياس أسـايس لالسـتامع 

إىل الشـخص واالسـتفادة منـه".

يف  شـهادة  تحمـل  التـي  رنيـم،  لكـن 

الثـورة  بدايـة  منـذ  وعملـت  االقتصـاد، 

كناشـطة إعالميـة، تخـى عـى اليافعني 

مـن اإلحباط ورفـض املجتمع لهـم، "الذي 

األبـواب يف  أطفـااًل ويغلـق  فيهـم  يـرى 

وجههـم"، كام تقـول لعنب بلـدي، مؤكدة 

ودعمهـم. تشـجيعهم  رضورة 

خوف مـن نوع آخـر تحدثت عنـه املدربة، 

ويتمثل بخشـية األهـايل عـى أبنائهم من 

الصحفـي،  العمـل  وصعوبـات  مشـاكل 

"وخاصـة أن األهل يحملـون صورة منطية 

عن الصحافـة يف الداخل السـوري"، وفق 

الناشـطة اإلعالميـة، إال أن تلك الهواجس ال 

متنـع مـن مسـاعدة اليافعـني ورفدهم مبا 

إليه. يحتاجـون 

وبرزت أسـامٌء ألطفاٍل ويافعني سـوريني، 

اإلعالمـي  العمـل  يف  بصمتهـم  وضعـوا 

داخل سـوريا، إال أن عملهم مل يكن مرتبطًا 

مبعرفـة أكادميية، بل اقترت مشـاركتهم 

عـى نقـل األخبـار والصـور بعيـًدا عـن 

الصحافة. مهنيـة 

أحالًمـا  يحملـون  اليافعـني  أولئـك  أن  إال 

وآمـااًل "كبـرة"، كـام يـرى القامئون عى 

عملهـم  واصفـني  التدريبيـة،  الورشـات 

"مينحهـم  بأنـه  الصحافـة،  مجـال  يف 

فرصـة إيصـال صـوت السـوريني بلغتهم 

الخاصـة، بعد صقـل مهاراتهـم وخرباتهم 

التـي ماتـزال محـدودة، إال أنهـا مصحوبة 

بحيويـة وتصميم عى النهـوض باملجتمع 

أنهكتـه  بلـد  إعـامر  وإعـادة  السـوري، 

الحـرب".

عنب بلدي – خاص

أنهت آيـات جمعة )25 عاًما(، 15 جلسـة 

تدريـب عمليـة يف دورة “أوفيس”، ضمن 

"كفـاءة"  مـرشوع  مـن  األوىل  املرحلـة 

لتدريـب الكـوادر البرشيـة، الـذي يديره 

يف  والتطويـر"  لـإدارة  "تنميـة  مركـز 

يف  انتهـت  والتـي  الرشقيـة،  الغوطـة 

الثامـن مـن شـباط الحـايل.

تخرّجـت آيـات و200 متـدرب ومتدربـة، 

حصلـوا جميعهـم عـى شـهادات تخرج، 

بعـد أن حـروا دورات متنوعـة، وتؤكد 

الشـابة، يف حديـٍث إىل عنب بلـدي، أنها 

منحهـا  التـي  الشـهادة  مـن  ستسـتفيد 

املركـز، "ستسـهل حصويل عـى وظيفة 

إداريـة يف إحـدى املؤسسـات".

تدريبـات  وشـملت  الـدورات،  تنوعـت 

يف األقسـام اإلداريـة وقسـم املعلومـات 

التقنيـة لربامـج يحتاجهـا العاملـون يف 

"فوتوشـوب  مثـل  الغوطـة،  مؤسسـات 

إىل  إضافـة  و"أوفيـس"،  و"برمييـر" 

التدريـب عى برامج اإلدارة االسـرتاتيجية 

وتخطيـط املشـاريع، واللغـة اإلنكليزيـة.

متدرب  عاًما(،   33( محمود  بشر  ويقول 

يف الدورة ذاتها، إن املعلومات التي حصل 

كفاءته  من  ورفعت  “نافعة”،  كانت  عليها 

يف  مضيًفا  التعليمي،  السلك  يف  كموظف 

أدايئ  أن  بلدي، "الحظت  عنب  إىل  حديٍث 

وأمتنى  عمي،  عى  إيجابًا  وانعكس  تغر 

استمرار الدورات خالل الفرتات املقبلة”.

الدورات ُتمّهد للدخول
في سوق العمل

يقول عبـد الله الشـامي، املديـر التنفيذي 

مـن  األوىل  الدفعـة  إن  "تنميـة"،  ملركـز 

مـن  الشـباب  فئـة  اسـتهدفت  الـدورات 

الذكـور واإلنـاث فـوق 18 عاًمـا، املقبلني 

عـى الدخـول يف سـوق العمـل.

وأوضـح الشامي"اسـتقبلنا أكرث من 700 

 300 تدريـب  وأنهينـا  ملتدربـني،  طلـب 

منهـم خـالل املرحلـة األوىل، نجـح منهم 

. " ن مئتا

اعتمـد القامئـون عـى املـرشوع معايـر 

عمليـة  تدريبـات  خـالل  مـن  "عاليـة" 

التنفيـذي  املديـر  ويؤكـد  "مكثفـة"، 

نالـت  اإلداريـة  األقسـام  أن  للمركـز، 

النصيـب األكـرب مـن املنتسـبني، مردفًـا 

"سـجلنا أسـامء مـن نجح ضمـن برنامج 

السـرة  وسـتعرض  للتوظيـف،  كفـاءة 

املؤسسـات". عـى  لهـم  الذاتيـة 

تجربة جديدة 
إلى جانب 

التعليم

يافعون سوريون يدخلون
عالم الصحافة في أورفة التركية 

عنب بلدي - خاص
 

أطلـق العبـون سـوريون يف مناطـق مختلفـة 

مـن املناطـق “املحـررة” اتحـادًا "حـرًا" للعبة 

الشـطرنج، مسـاء الجمعـة 10 شـباط، بعـد 

سـاعني  أشـهر،  أربعـة  اسـتمرت  مشـاورات 

لالنضامم إىل الهيئة العامة للرياضة والشـباب.

 5 األحـد  االتحـاد،  إدارة  مجلـس  وتشـكل 

شـباط، وأعلن الرياضيون اسـتعدادهم للعمل 

والتواصـل مـع خـربات الشـطرنج السـورية 

خـالل األشـهر املقبلـة، بينـام ضـم االتحـاد 

للعالقـات  مكاتـب  ونائبـه، وسـبع  الرئيـس 

والتنسـيق والشـؤون املاليـة، واإلرشاف عـى 

البطـوالت وأمانـة الرس، عـى أن يُعني أعضاء 

املكتـب اإلعالمـي يف وقـت الحـق.

عنب بلـدي تواصلت مـع عبد اللطيـف الفج، 

املنسـق واملـرشف عـى االنتخابـات، وقـال 

إنـه تواصل مع عـرشات الالعبني الناشـطني 

"املحـررة" يف  املناطـق  داخـل  اللعبـة،  يف 

سـوريا، مؤكـًدا "الهـدف مـن ذلـك إقامـة 

مراكـز تدريبيـة عـى الشـطرنج، ومـرشوع 

رقعـة التحـدي الـذي سـينطلق قريبًا".

إطـالق االتحـاد جاء بعـد طرح الفكـرة عى 

الالعبـني، عـى مسـتوى درعا وريـف حلب 

ومحافظـة إدلـب وريـف حـامة، وفـق الفج، 

ولفـت إىل أن الفكـرة "القت إعجـاب الجميع 

وهـذا مـا سـاعد يف تأسـيس االتحاد".

رضورة  فكـرة  طرحـت  االنتخـاب  عقـب 

االنضامم إىل الهيئـة العامة للرياضة، "لنكون 

بجانـب باقـي اتحـادات الرياضـات األخـرى 

ضمـن هـذه األرسة الرياضيـة، وعـى اعتبار 

أن الهيئـة رعت نشـاطات كثرة عى مسـتوى 

هذه اللعبة"، بحسـب الفج، الـذي يأمل تنظيم 

اللعبـة "ضمن اإلطار الصحيـح، وخاصة عى 

مسـتوى األطفـال، لتنميـة التفكـر والعقل".

الهيئة الرياضية
ترحب بتشكيل االتحاد

التنفيـذي،  املكتـب  عضـو  رشم،  أحمـد 

ومسـؤول األلعـاب الفردية يف الهيئـة العامة 

املكتـب  إن  بلـدي  لعنـب  قـال  للرياضـة، 

تابـع عـرب مجموعـة مـن االتصـاالت، سـر 

الجلسـة التشـاورية التي أطلقها الرياضيون 

ومدربـني  كـوادر  مـن  باللعبـة  املهتمـون 

سـابقني. والعبـني 

كيـان  أول  هـو  االتحـاد  أن  رشم  وأضـاف 

موضًحـا  الحـايل،  العـام  خـالل  يتشـكل 

االتحـاد  مجلـس  اجتـامع  ننتظـر  "مازلنـا 

الثـاين لتتـم إجـراءات االنتسـاب إىل الهيئـة 

الرياضيـة، ويكـون االتحـاد رقـم 12 الـذي 

مظلتهـا". تحـت  يعمـل 

يف  الفرديـة  األلعـاب  مسـؤول  ومتنـى 

الهيئـة، التوفيـق لالتحـاد يف عملـه، مؤكـًدا 

ويتعاونـون  "سـيتواصلون  أعضـاءه  أن 

التنفيذيـة واألنديـة الرياضيـة  اللجـان  مـع 

التـي تـدرج ضمـن قوائـم ألعابهـا رياضـة 

الشـطرنج".

الهيئـة  رعـت  املاضيـني  العامـني  وخـالل 

العامـة للرياضـة، عـدًدا مـن البطـوالت يف 

لعبـة الشـطرنج، ومنهـا بطولـة “الدكتـورة 

رانيـا العبـايس” يف حلـب للفئـات العمرية، 

إدلـب،  ريـف  يف  رساقـب  نـادي  وبطولـة 

وبطولـة نادي أهـي األتـارب يف ريف حلب 

الغـريب، إضافـة إىل بطولة ضمـن مهرجاين 

الوعـر الريـايض والغوطـة الرشقيـة، أواخر 

املايض. العـام 

ويتبـع للهيئة، التي تأسسـت يف آذار 2014، 

11 اتحـاًدا يف الوقـت الحـايل، وهـي: كـرة 

القـدم، اليـد، الطاولـة، السـباحة، الطائـرة، 

الجـودو، الكاراتيـه، املصارعة، الووشـوكونغ 

ذوي  واتحـاد  بوكسـينغ،  الكيـك  فـو، 

الخاصـة. االحتياجـات 

وقـّدر عـروة قنـوايت، رئيـس الهيئـة العامة 

للرياضـة والشـباب، يف حديـٍث سـابق إىل 

الرياضيـة  الشـخصيات  بلـدي، عـدد  عنـب 

القامئـة عليهـا بحـوايل 150 شـخًصا، عـدا 

مـع  العـدد  يرتفـع  والتـي  الفنيـة  اللجـان 

أعضائهـا إىل أكـرث مـن 200 شـخص.

سوريون يشكلون
اتحاًدا للشطرنج..

الهيئة العامة للرياضة ترحب

مركز "تنمية" ُيخّرج متدربيه من فئة 
الشباب في الغوطة الشرقية 

عنب بلدي - الغوطة الشرقية     

"اللـه يعطينـا عمر لنشـوف هالشـجر 

منـرة  الثالثينيـة  تقـول  يكـرب"،  عـم 

جميـل، مـن مدينـة دومـا يف الغوطـة 

الرشقيـة، متحدثـًة عن غرسـات زيتون 

يف  املحليـة  املجالـس  كـوادر  بـدأت 

ضمـن  بزراعتهـا،  الرشقيـة  الغوطـة 

"البشـائر"  منظمـة  أطلقتهـا  حملـة 

اإلنسـانية تحـت عنـوان "فليغرسـها" 

6 شـباط. االثنـني 

املدفعيـة  قذائـف  تقتـل  وقـٍت  يف 

وصواريـخ طائرات األسـد، أهايل الغوطة 

بشـكل يومـي، ورغـم تدمرهـا مئـات 

الدومنـات الزراعيـة واألشـجار املثمـرة، 

إال أن املـرشوع يهـدف إىل إعـادة تأهيـل 

الـرثوة النباتيـة، بالتعـاون مـع املجالس 

املحليـة، التـي تـرشف اليوم عـى زراعة 

غرسـات الزيتـون والعنايـة بهـا.

تهـدف الحملة إىل زراعـة أكرث من 1500 

شـجرة مثمرة مـن الزيتـون يف الغوطة، 

يف ظـل نقص األشـجار بعد اسـتهدافها 

املتواصـل من قبل النظـام داخل األرايض 

الزراعية، وفـق راتب خبيـة، مدير املكتب 

االعالمي يف منظمة "البشـائر". 

عنـب  إىل  حديـٍث  يف  منـرة،  وتُثنـي 

بلـدي، عى الحملـة، وتؤكـد أن الغوطة 

فقدت آالف األشـجار التي اشـتهرت بها، 

مضيفـًة "اللـه يعطيهـم العافيـة ولكن 

خـالل  سـتزرع  التـي  األشـجار  عـدد 

الحملـة اليكفـي، فلن يسـدوا مـكان ما 

دمـره النظـام، واضطر األهـايل لقطعه 

واالسـتفادة منـه كحطـب للتدفئة".

وصـل سـعر كيلـو الحطـب يف الغوطة 

إىل 170 لرة سـورية، "وهـذا دليل عى 

أن عـرشات الحمالت ال ميكـن أن تعوض 

مـا فقدتـه الغوطـة"، إال أن جميـل دعت 

إىل تكثيف تلـك الحمـالت "ألهميتها".

سـكان  أحـد  عـارف،  محمـد  ويقـول 

األشـجار  زراعـة  حمـالت  إن  الغوطـة، 

"رمبـا تسـد جـزًءا مـن النقـص نتيجة 

جذوعهـا  واسـتعامل  األشـجار،  قطـع 

للطبـخ يف ظل نـدرة املحروقـات”، بعد 

أن اسـتوىل النظام عى مساحات واسعة 

مـن األرايض الزراعيـة جنـوب الغوطـة.

يـرى راتب خبية أن الحملة ستسـهم يف 

تـوازن الـرثوة النباتية داخـل الغوطة، 

ووصفهـا بأنهـا "خطـوة اسـرتاتيجية 

ليسـتفيد منهـا األهايل يف املسـتقبل"، 

مؤكًدا "ستسـتمر الحملة حتـى االنتهاء 

مـن زراعـة األشـجار، وندعـو الجميـع 

ليسـاهم معنـا يف الحملـة ألن الغوطـة 

بحاجـة لتتنفـس من خالل أشـجارها".

"فليغرسها"..
حملة لزراعة 1500 شجرة 

زيتون في الغوطة 

سمر عيني وذيب الخالدي أثناء التدريبات 
الصحفية في أورفة التركية
تشرين األول 2016 )عنب بلدي(
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عفاف جقمور - إدلب  

طرقـاٌت وعـرة وضيقـة مليئـة بالحفر، 

زادت من مشـاكل النازحـني يف املخيم، 

ودفعت جمعيـة "عطـاء" لتعبيد طريٍق 

رئيـي بني املخيـامت التـي تديرها يف 

املنطقـة، بطـول 1500 مـرتٍ، وعـرض 

سـتة أمتـار، وقـد أنهتـه يف 9 شـباط، 

بعد سـتة أيـام مـن العمل.

 جديد ألحمد والنازحين 
ٌ

طريق
تسـع  إدارة  عـى  الجمعيـة  تـرشف 

تتـوزع  املنطقـة،  يف  مخيـامت 

و"الكرامـة"  أطمـة  تجمعـات  بـني 

و"ألجلكـم"، وتوفـر ضمنهـا الخدمات 

بينـام  والنازحـني،  لالجئـني  الالزمـة 

يسـتفيد مـن فتـح الطريق سـكان أكرث 

املنطقـة. يف  مخيـاًم   50 مـن 

للطريـق  حـل  إيجـاد  أصبـح  وبينـام 

املوحـل، مطلبًـا رئيسـيًا لـدى األهـايل، 

بـدأت "عطـاء" عمليـات فتـح الطريق، 

الـذي يُغنـي النازحـني عـن اسـتخدام 

وعـورة،  أكـرث  أخـرى  فرعيـة  طـرق 

تديرهـا  مخيـامت  سـبع  بـني  ويصـل 

هنـاك.

حسـني العي )لوجسـتي يف املرشوع(، 

قال لعنـب بلـدي إن الضغـط "الكبر" 

الـذي واجهوه يف الفـرتة األخرة، جعل 

قطع الطريـق صعبًا، موضًحـا "مل يكن 

للطريـق الـذي فتحنـاه مقومـات، مـا 

 25 بالحـى بسـامكة  لفرشـه  دعانـا 

سـنتيمرتًا، بينـام وصلـت السـامكة يف 

بعـض املناطـق إىل 50 بسـبب الحفر".

أكـرث مـن 20 عامـاًل و25 آليـة عملـت 

يف تسـوية األرض، وفق العي، وسـاعد 

يف  أطمـة  وسـكان  النازحـني  بعـض 

العمـل، ومنهـم محمد جالل طـه، الذي 

قـال لعنـب بلـدي إنـه عمل عـى مدار 

"طويلـة"،  ولسـاعات  أيـام،  خمسـة 

مردفًـا "أنهكنـا التعـب خـالل العمـل، 

ولكـن النتائـج كانـت مرضيـة إىل حـد 

. ” كبر

نازحون ضمن لجاٍن لتنسيق العمل 
في المخيمات

عشـوائيًا،  املـرشوع  اختيـار  يكـن  مل 

لتنظيـم  آخـر  مـرشوع  سـبقه  وإمنـا 

إدارة املخيـامت التـي ترعاهـا "عطاء"، 

إذ اختـارت 45 شـخًصا مـن النازحـني، 

لتشـكيل تسـع لجـان، تضـم كل واحدة 

منها خمسـة أشـخاص، بينهـم امرأتان، 

وتدربهـم الجمعية عى مهـارات اإلدارة، 

عـى أن ترفـع اللجان احتياجـات املخيم 

. ليها إ

اعتُمدت اللجـان املقرتحة من السـلطات 

العسـكرية واملدنية يف املخيـامت، وأفاد 

عدنـان عباس، منسـق مرشوع تأسـيس 

أن   ،)HPF( املخيـامت  إدارة  وتدريـب 

املخيـامت  إدارة  بـني  بـدأ  "التنسـيق 

لتحديـد املواقـع املسـتهدفة والشـوارع 

تأهيلها". إلعـادة  الرئيسـية 

واعتـرب عبـاس، يف حديـٍث إىل عنـب 

بلـدي، أن مرشوًعـا كهـذا "مـن شـأنه 

املـروري  االزدحـام  ضغـط  تخفيـف 

الضيقـة،  الطرقـات  جـراء  املتشـكل 

مـرشوٌع  فهـو  الحـوادث،  وتخفيـف 

مؤكـًدا  األوىل"،  بالدرجـة  خدمـي 

"دربنـا أعضـاء اللجـان عـى املبـادئ 

املجتمعيـة،  والتعبئـة  اإلنسـانية 

واملشـاركة وإدارة املخيـامت واملخاطـر 

املـرأة". ومتكـني 

أحـد  مديـر  قوجـة  محمـد  يؤكـد 

سـيئًا  "كان  الطريـق  أن  املخيـامت، 

املـرىض  لحمـل  النازحـون  اضطـر  إذ 

بالبطانيـات إىل السـيارة"، الفتًا "أصبح 

الطريـق مأهـواًل اليوم، ولـن أضطر إىل 

تصليـح سـياريت، التـي ذهبـت بها إىل 

ورشـة التصليـح أكـرث من عـرش مرات 

املاضيـة". األشـهر  خـالل 

عليهـا  أرشفـت  املشـاريع  عـرشات 

الفـرتة  املخيـامت خـالل  "عطـاء" يف 

املاضيـة، ومل يكن تعبيـد الطريق أولها، 

ومنهـا فـرش أرض مخيـم أطمـة وفتح 

عـى  القامئـون  ويـرى  فيـه،  طريـٍق 

املشـاريع أنـه يجب العمل عليهـا دوريًا، 

إذ ميكـن أن تؤسـس عى تلـك الطرقات 

محال تجاريـة "تغر معـامل الحياة يف 

كامل". بشـكل  املخيـم 

يعـرّب أحمـد، يف حديٍثـه لعنـب بلـدي، 

الـذي  الطريـق،  بفتـح  سـعادته  عـن 

سـيمكنه من الذهاب والعـودة من وإىل 

مدرسـته بشـكل أسـهل، خامتًـا حديثه 

"اآلن أسـتطيع أن أمـي عـى الطريق 

دون أن تتسـخ قدمـاي وثيـايب”.

عنب بلدي - خاص   

حـول قطعـة صوفيـة نُسـجت خيوطهـا 

وكتـب  السـورية،  الثـورة  علـم  بألـوان 

حمـزة  الطفـل  "الشـهيد"  اسـم  عليهـا 

زوار  مـن  العـرشات  تجّمـع  الخطيـب، 

مدينـة  يف  الصوفيـة  األلبسـة  معـرض 

نـوى، بريـف درعا الغـريب، والـذي جاء 

ضمن مـرشوع "لباسـنا إنتاجنـا"، الذي 

ترعـاه مؤسسـة "بـذرة منـاء"، وأنهـى 

فعالياتـه، التي اسـتمرت عى مـدار ثالثة 

أيـام، األربعـاء 8 شـباط.

طُرحـت القطعـة الصوفيـة للبيـع ضمن 

مـزاد علنـي، إىل أن بيعـت مببلـغ 110 

آالف لـرة سـورية، ملمثـي وزارة اإلدارة 

الذيـن  املؤقتـة،  الحكومـة  يف  املحليـة، 

الخطـوة  وجـاءت  املعـرض،  حـروا 

"تشـجيًعا مـن الـوزارة"، وفـق املرشف 

منـاء"،  "بـذرة  مؤسسـة  عـى  العـام 

سـامر خبـي.

ال تعطني سمكة
متدربـة،   40 مـن  واحـدة  محمـد،  أم 

الصوفيـة،  األلبسـة  صنـع  يف  شـاركن 

تقـول لعنـب بلـدي إن "عائالت الشـهداء 

يف  اإلهـامل  مـن  تعـاين  واملعتقلـني 

الـدورات التدريبـات، والتـي تهـدف إىل 

يف  ألفرادهـا،  الـذايت  االكتفـاء  تحقيـق 

أسـايس  تعتمـد بشـكل  حـني أصبحـت 

اإلغاثيـة". املسـاعدات  عـى 

الـدورة التدريبيـة مّكنـت أم محمـد، الـذي 

النظـام  لـدى  معتقـاًل  زوجهـا  مايـزال 

السـوري، مـن اكتسـاب مهـارات حياكـة 

الصوف، ووصفتهـا بأنها التطبيق الحقيقي 

لحكمـة “ال تعطنـي سـمكة بـل علمنـي 

كيف أصيـد"، مشـرةً إىل أن املعـرض أتاح 

للمجتمـع التعرف عى النسـاء العامالت يف 

املجال، "ما يسـهل إمكانيـة التواصل معهن 

يف حـال توافـر فـرص العمـل”.

230 قطعة في شهرين
املـرشوع دعمـه مغرتبـو نـوى، "إليجاد 

واملعتقلـني،  الشـهداء  لعائـالت  دخـل 

ويعلمهـم  النـاس،  سـؤال  عـن  يكفيهـم 

العائلـة يف  منهـا  تسـتفيد  مهنـة رمبـا 

املسـتقبل"، بحسـب سـامر خبـي، الـذي 

أوضـح لعنـب بلـدي أن املـرشوع يقـوم 

مرحلتـني. عـى 

بـدأت املرحلـة األوىل مـن خـالل تعليـم 

املتدربـات عـى  نسـج الصـوف، مطلـع 

عـى  واسـتمرت  املـايض،  األول  كانـون 

مـدار شـهر، بينـام أنتجـن 230 قطعـة 

بأحجـام مختلفة خالل شـهرين، بحسـب 

املـرشف العـام عـى "بـذرة منـاء".

املنسـوجات  نوعيـة  وصـف  خبـي 

الصوفيـة، بأنها "جيدة وأسـعارها رمزية 

مقارنـة مبا يبـاع يف األسـواق"، موضًحا 

املعـرض  خـالل  املبيعـات  "نسـبة  أن 

وصلـت إىل %65، بينام سـتوزّع األرباح 

عـى املتدربـات ويتـم تدويـر رأس املـال 

القامئـون  سـّوقها  أن  بعـد  للمـرشوع"، 

املعـرض،  خـالل  مـن  املـرشوع  عـى 

مـن  وغرهـم  الباعـة  مـع  والتواصـل 

املنسـوجات. بـرشاء  الراغبـني 

املـرشوع  أن  املؤسسـة  مـرشف  ويـرى 

عـاىن العديد مـن الصعوبـات، أبرزها قلة 

الخيـوط الصوفيـة وغـالء أسـعارها يف 

حـال وجودها، إضافـة إىل صعوبة جلبها 

مـن مناطـق سـيطرة النظـام، مؤكـًدا أن 

التدريبـات  سـتتضمن  الثانيـة  املرحلـة 

حول كيفية اسـتخدام ماكينـات الخياطة، 

أن  العاجـل عـى  القريـب  "وسـتبدأ يف 

املتدربات".  نفـس  تشـمل 

أجمـع مـن اسـتطلعت عنب بلـدي آراءهم 

األلبسـة  أن  عـى  املعـرض  زوار  مـن 

محمـد  أم  وتختـم  بإتقـان"،  "نسـجت 

تُركّـز  بـأن  املنظـامت  مطالبـة  حديثهـا 

العائـالت مـن  جهودهـا عـى مسـاعدة 

خـالل الـدورات التدريبيـة، "ال أن تكتفي 

واملاليـة،  العينيـة  املسـاعدات  بتقديـم 

فاألمـر أصبـح ملًحـا أكرث مـن ذي قبل".

شوارع وعرة مليئة بالحفر

"عطاء"
عّبد طريًقا

ُ
ت

يخّدم 50 مخيًما 
في أطمة 

بخطواٍت متعثرة، سائًرا نحو حلٍم ينتظره بعيًدا عن خيمته، 
والتي تفصله عنها حفر وأوحال، كان الطفل أحمد )10 

سنوات(، يمشي يومًيا نحو مدرسته، وتقع أعلى جبل ُيطل 
على خيمته، قاطًعا مئات األمتار على قدميه الصغيرتين، 

منذ أن نزح إلى مخيمات أطمة، مطلع شباط الجاري.

توصـف جمعية"عطـاء" بأنهـا منظمة مجتمـع مدين، وهـي جمعية 

2013، وتخضـع  رسـمية غـر ربحيـة مسـجلة يف تركيـا، منـذ آب 

للقوانـن الرتكيـة املنظّمـة والضابطـة للعمـل اإلغـايث.

ونّفـذت الجمعيـة، ومقرهـا اسـطنبول، مشـاريع إغاثيـة وتنموية يف 

العديـد من القطاعـات اإلغاثية، وتدير مـن خالل مكاتبها داخل سـوريا 

مخيـات للنازحن حتـى اليوم.

تعمل مؤسسة "بذرة نماء" اإلنسانية،  
في مجاالت مختلفة، أبرزها التعليم 

والدعم النفسي  وتمكين المرأة.

40 امرأة من مدينة نوى ينسجون

"لباسنا إنتاجنا"..
معرض لبيع األلبسة

المصنوعة يدوًيا في درعا 



عنب بلدي - السنة السادسة - العدد 260 - األحد 12 شباط/فبراير 082017 رأي وتحليل

إبراهيم العلوش 

تدمر جرسّي الرقة عىل نهر الفرات بتاريخ 2 

شباط 2017، بقنابل طائرات التحالف، يعّب 

عن بدء مرحلة جديدة من الدمار ملدينة الرقة، 

وذلك بعد تدمر الجرس املعلق بدير الزور وعدد 

من معابرها، ناهيك عن حصار أهايل دير الزور 

وتدمر أكب مدن الجزيرة السورية، باإلضافة 

اىل النتائج املدمرة التي أصابت مدن وبلدات وادي 

الفرات خالل استيالء داعش عليها.

قبل مئتي سنة كان وادي الفرات شبه خاٍل من 

املجاعات واألوبئة تجتاحه بن  السكان، وكانت 

سنة وأخرى، ومل يزدهر بناء املدن والبلدات 

العرشين،  القرن  الخمسينيات من  حتى مرحلة 

الوطنية مقومات ثورة  الدولة  حيث وفرت 

القطن، وشّجعت إدخال محركات  زراعة 

ضخ املياه )املوتورات( التي غرت وجه وادي 

الذين كانوا يعيشون عىل  الفرات وسكانه، 

الجوع والحرمان  النهر، ويشكون من  شاطئ 

التي تفاعلت  الوادي  والتهميش، وبدأت نهضة 

مع توقيع جال عبد النارص اتفاقية بناء سد 

الفرات مع الروس واعتباره مرشوًعا يوازي 

مرشوع السد العايل يف مرص. 

منذ نهاية الخمسينيات صارت الجزيرة السورية 

هدًفا للموظفن وللمعلمن الشباب من كل أرجاء 

سوريا، وصارت وعاًء للتفاعالت السورية من كل 

املذاهب واملناطق، فقد ساهم أبناء حلب وحمص، 

ودمشق وأبناء الساحل السوري، بكل تنوعاتهم 

املذهبية والطائفية، بإنجاز نهضة تعليمية 

حقيقية انتشلت أبناء الفرات من براثن اإلهال 

والتكرار، وانترصت عىل الخمول العشائري املزمن.

فالبعد الديني يف مناطق الفرات مل يكن ذا أثر 

كبر، مثل األبعاد العشائرية والعائلية التي كانت 

تكبل الشباب والشابات، وتجب الكثر منهم 

عىل تكرار نفس سرة السلف املستسلم لظروف 

التهميش!

وطوال ثالثن عاًما من حكم حافظ األسد، مل 

يزر مدينة الرقة، التي تعتب مركًزا ملحافظة 

تزيد مساحتها مرة ونصف عىل مساحة لبنان، 

ولو ملرة واحدة، رغم أنها تنتج من املحاصيل 

الزراعية والرثوة الحيوانية ما ميكّن سوريا 

من األمن الغذايئ، باإلضافة إىل البرتول وغره 

من املنتجات األخرى. ومل تنشأ يف هذه املدينة 

جامعة إال بعد خمسة وثالثن عاًما من بدء 

الحركة التصحيحة املباركة واملجيدة كا يردد 

البعثيون، حيث افتتحت فيها يف عام 2005، 

بعض الكليات ملحقة بجامعة الفرات الصغرة 

يف دير الزور، والتي كانت تفتقر إىل الكوادر 

الكبرة. العلمية 

الثورة السورية هّبت االحتجاجات  اندالع  مع 

ضد النظام يف املدن والبلدات الفراتية. كان 

متثال باسل األسد يف دير الزور من أوائل 

الرصوح والرموز االستبدادية التي هوت عىل 

املتظاهرين، سابًقا  أحذية  األرض وداستها 

تحطيم متاثيل حافظ األسد يف الكثر من املدن 

الذي  الثوري  بالحراك  الفرات  السورية، واشتعلت 

أثبت شجاعة وإقداًما يف مناطق كثرة، مثل 

مو حسن وامليادين والطبقة والبوكال، وكانت 

آذار  البابنيس يف  جنازة تشييع الشهيد عيل 

2012، يف الرقة من أكب مظاهر االحتجاج يف 

الجزيرة السورية، حيث زاد عدد املشاركن فيها 

100 ألف مشيع ينددون بنظام االستعباد  عىل 

املخابرايت.

وقصفت طائرات النظام املدن والبلدات الفراتية، 

أسوة بإجرامها يف املدن السورية األخرى، 

واستهدفت املدارس واألفران والتجمعات السكانية 

يف رد فعل غرائزي ووحيش، تعّرى فيه النظام 

من كل مظاهره التجميلية املزيفة، التي انتهت 

أخرًا باستجرار عروض الدمار اإليرانية والروسية 

لتستكمل مهامه الحقودة.

ومل تكن داعش أقل قسوة من النظام الذي تتشبه 

بأفعاله وبطرق تعذيبه، وتتبنى كل نظرياته يف 

احتقار الناس والتقليل من شأنهم، واعتبارهم 

مجرد ديكورات برشية البد من وجودهم 

الستكال مظاهر الدولة، فالناس عند داعش 

يطلق عليهم اسم "العوام" ومبعنى قريب من 

وصف "الرعاع"، باملقارنة مع ألقاب مبايعي 

أوهامها، إذ تزخر بالتبجيل الذي ينافس تبجيل 

ضباط املخابرات.

استهدفت داعش مراكز التعليم كاملدارس 

والجامعات القليلة، وأعلنت عداءها الرصيح 

للتعليم واعتباره مجرد بدعة غربية يجب القضاء 

عليها، ليستسلم السكان لها وليسلموها مقاليد 

الحكم بقيم عمياء ومهرتئة، ومعادية لقيم العلم 

والحضارة اإلنسانية. 

وقامت داعش بتحويل مدينة الرقة إىل عاصمة 

ثانية لها بعد املوصل العراقية، وعملت عىل 

تحويلها إىل مركز للتخطيط بشن هجات عىل 

الدول والشعوب األخرى، لتستجر أنواًعا جديدة من 

الدمار والخراب عىل الرقة وعىل عموم مدن وادي 

الفرات.

مل يكن البناء والتعليم سهاًل عىل أهايل وادي 

الفرات خالل الستن سنة السابقة، وكان 

إنجاز هذا القدر من التعلم والتحرض أمًرا شاًقا، 

النظام،  وسط اإلهال والتهميش من قبل 

وها هي منجزات اإلعار والتعليم يتم دكها 

الدولية بعد أن شبعت قصًفا  من قبل الطائرات 

أبناء الجزيرة  الطائرات األسدية، وتفّرق  من 

السورية عىل املدن األخرى، وعىل البلدان 

الجديدة،  النظام  املجاورة وبدأت تلحق بهم تهم 

فبعد أن كانوا متهمن بأنهم عمالء لصدام 

حسن يف عهد املخابرات العسكرية، صار 

تعميم تهمة االنتاء لداعش هو الرائج يف 

أنواع أجهزة  الجوية، ومختلف  املخابرات  عرص 

اإليرانية،  امليليشيات  ناهيك عن  األسدية،  القمع 

العرب  الجزيرة  أبناء  التي تتهم كل  والكردية 

السورية  الجزيرة  إفراغ  لداعش، بهدف  بالعالة 

الهالل  واالستيالء عىل مقدراتها، الستكال 

الشيعي اإليراين، أو لتوسيع دولة "روج آفا" 

التي يرشف عليها قادة جبال قنديل.

من يغر سيناريو الخراب املستمر، وينقذ وادي 

الفرات من العودة اىل القرون البائدة، فطائرات 

النظام وطائرات الروس وطائرات التحالف، 

وميليشيات إيران و""PYD يتفقون جميًعا مع 

داعش عىل تدمر ما بناه أبناء الفرات بشق 

األنفس، فكل بناء، وكل بلدة استغرق إعارها 

عرشة أضعاف الزمن الالزم للبناء يف املناطق 

السورية األخرى.

من يجنب وادي الفرات املصر األسود الذي يُساق 

إليه؟

هل سيتخلص أبناء الفرات من حالة الشعور 

بالعجز واليأس، هل سيصحو املتورطون مع 

داعش وأمثالها، ويعون بشاعة ما يقومون به 

ضد أهلهم وأبناء بلدهم، وما يجّرونه من دمار 

وخراب، ويأخذون املبادرة بأيديهم مع أبناء بلدهم، 

وينقذون أنفسهم وأهاليهم من هذا الرسطان 

األسود؟

سؤال مّر وصعب، ويقرتب من الحلم، فهل من مجيب؟

 براء الطه 

إن من أهم الخصائص التي تفرد 

بها تنظيم الدولة عن غره من 

التنظيات السابقة التي تتبع ذات 

النهج، الدقة العالية يف تنظيم 

ُمَقدرات القوة املادية واملعنوية، 

وااللتزام غر املسبوق للعنارص 

املنضوية تحت رايته بأبسط 

التعليات عىل كل املستويات، 

فرغم ما تعرض له من انتكاسات 

عىل مستوى الجغرافيا بن 

الضفتن العراقية والسورية، إال أن 

ارتدادات الخسارة مل تعرف طريًقا 

السرتاتيجيته العسكرية املعقدة 

والتي جمع فيها بن تكتيك حرب 

العصابات، وامتالك قدرات تقليدية 

وأسلحة كانت فيا سبق حكًرا عىل 

الجيوش النظامية.

يستغرب أغلب املتابعن لسر 

األحداث تحركات التنظيم التي 

يف مجملها يكون املراد منها غر 

مفهوم آنًيا، وتحتاج لفهم مبسط 

لخرائط الجغرافيا والسيطرة، 

ومن هذه التحركات هي املناورات 

التي يُجريها بن الفينة واألخرى 

يف البادية السورية عىل وجه 

الخصوص، كتدمر ومنطقة مطار 

السن التي تعرضت وستتعرض 

للعديد من الهجات.

إن الغاية األساسية للسيطرة عىل 

هذه النقاط العسكرية ليست 

السالح والذخائر التي تحتويها 

مستودعات هذه النقاط، وإمنا 

غاية اسرتاتيجية تهدف لربط 

مناطق سيطرته ببعضها البعض 

من البادية العراقية مروًرا بسوريا 

إىل لبنان واألردن، الذي بدأ 

التنظيم.  يستشعر خطر 

يشكل مطار السن، مع مجموعة 

النقاط العسكرية املمتدة إىل 

الغرب منه باتجاه مطار الضمر 

العسكري، قوة نارية متنع اتصال 

مناطق التنظيم، يف شال البادية 

السورية وجنوبها عند الحدود 

األردنية، وتشكل حجر عرثة أمام 

استقدام التعزيزات باتجاه الحدود 

األردنية، انطالًقا من قواعده يف 

العراق سوريا.

إضافة إىل كون املطار يشكل نقطة 

انطالق مهمة للعمليات ضد التنظيم 

يف مناطق القلمون الرشقية، والتي 

تعّد أهم مناطق ميكن أن تؤّمن 

للتنظيم حرية التنقل والتخفي 

بسبب طبيعة تضاريسها الصعبة، 

وقواعد انطالق لشن هجات باتجاه 

الغرب السوري. 

كا أن املناطق الحدودية والبادية 

تعد الحاضنة الجغرافية األخرة التي 

تلجأ لها التنظيات حال خسارتها 

للمدن واألرياف.

من شأن هذا السيناريو )خرق 

الحدود السورية- األردنية( أن يعّقد 

الحالة األمنية للمنطقة بشكل أكب، 

إضافة إىل تحقيق نرص معنوي كبر 

للتنظيم والحواضن الشعبية التي 

ميتلكها يف األردن، خاصة بعد قرب 

انتهاء معركة املوصل.

وال بد من التذكر هنا أن أكرث من 

15 عاًما من الحرب عىل القاعدة يف 

أفغانستان، وماتزال تتحرك بحرية 

بن عدة دول، دون القدرة عىل إحكام 

السيطرة عىل الحدود أو القضاء عىل 

تنظيم القاعدة، الذي يعد أقل تنظيم 

وقدرة من تنظيم الدولة.

في رثاء الرقة
ومدن وادي الفرات

 أهداف استراتيجية
وراء تحّرك تنظيم "الدولة" في البادية

محمد رشـدي شربجي 

ال يريد األسد قمع السورين، وال 

إخافتهـم، أو قهرهم، هو يريد إبادتهم 

جميًعا، وجميًعا تعني جميًعا. السـوري 

الجيد هو السـوري امليت بالنسبة آلل 

األسد وأنصارهم من أتباع محور 

واملانعة.  املقاومة 

يـكاد يحار املرء، إن مل يجن بطبيعة 

الحال، ما الذي يدفع األسـد لشنق 13 

ألف سـجن من معارضيه يف سجن 

واحد خالل خمس سـنوات من عمر 

الثـورة، حتى انقطعت مصادر تقرير 

منظمة العفو؟ ملاذا مل يسـجنهم يف 

غرف حتى ولو تكديًسـا؟ ملاذا ال يبني 

مزيًدا من السـجون بدل قتلهم؟

يتضح من هذا إرصار األسد عىل 

إبادة مـا تبقى من أهل حلب بدعم من 

اإليرانين الذي مل يسـتطيعوا تجاوز 

الرغبة الروسـية بإمتام الصفقة مع 

تركيا، حينها مل تكن الرغبة اسـتعادة 

ركام حلـب، كان الهدف هو قتل كل من 

فيها، الحل األسـدي ملشكلة معارضيه 

هو شـبيه بالحل األملاين للمشكلة 

اليهودية قبـل الحرب العاملية الثانية، 

أو الحل األورويب لذات املشكلة 

اإلبادة واملحي  باختصار  بعدها… 

التي  و"الرتانسفر"، هي ذات الحداثة 

ال تنتج إال "هولوكوسـت"، وإن اختلفت 

التسـميات: فمرة محرقة فلسطن، ومرة 

راوندا، وأخرًا سجن صيدنايا. 

مـن املفارقات أن يدين وزير الخارجية 

البيطاين هذه "الببرية"، وهو نفسـه 

الذي كان يدعـو قبلها بأيام للتعامل مع 

األسد عىل اعتباره "أقل األرشار سوًءا" 

الذين ميكـن التعامل معهم! وليس قول 

الوزير جديًدا أو نادًرا، فقد نال األسـد 

مديًحـا من هذا القبيل أكرث من مرة، 

قد يكون آخرها فيون مرشـح اليمن 

الفرنيس.  الصاعد 

الرئيس الشـاب، صاحب العيون الزرقاء، 

الـدارس يف بريطانيا، املنتمي لألقليات 

العلانيـة بالرضورة، زوج غر املحجبة 

التي تشـرتي أحذيتها عب اإلنرتنت، هو 

ما ال ميلكه سـجناء األسد اإلرهابيون 

عاثرو الحظ، ذوو البرشة السمراء، 

غـر املتعلمن، أزواج وأبناء املحجبات 

اإلرهاب.  حواضن 

ومن املثر للسـخرية أن يصور لنا 

اإلعـالم اليوم أن ترامب العنرصي الذي 

تثـر ترصيحاته وقراراته ضجة دولية، 

هو أسـوأ من باراك أوباما الرئيس املجرم 

الـذي كان بإمكانه إيقاف كل هذا قبل 

أربع سـنوات، ولكنه رفض ذلك لرغبته 

بإقرار االتفاق النووي- اإليراين بأي 

مثن!

بيد أن مـا يزيد الحالة كارثية، هم أولئك 

الذين يبحثون عن أسـباب سياسية 

واقتصاديـة لصعود ترامب يف بلد يتبوأ 

املكانة األوىل عىل كل األصعدة، ثم 

يبحـث عن "نصوص" يفرس فيها ظاهرة 

التطرف يف بلد يشـنق عرشات اآلالف من 

املسلمن دون محاكات. أبنائه 

هذا ليس مسـلًخا عاديًا، هذا مسلخ 

عاملي يتشارك يف إدارته الدارس يف 

الغرب مع الغرب نفسـه، أستاذ العلاء 

ومخرج الفالسـفة، هذا مسلخ عاملي 

يسـتكرث عىل الضحايا حتى الغضب، 

الحقد، الكره، الجنون… بشـار األسد 

انتـرص عىل العامل يا أيها الناس!

المسلخ
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التركمان السوريون
أصولهم التاريخية.. توزعهم الجغرافي..

ودورهم في الثورة السورية 

عنب بلدي
العدد 260 
األحد 12 شباط 2017

ملف العدد

في رثاء الرقة
ومدن وادي الفرات
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عنب بلدي - سيما نعناعة 

ملـاذا  أتـوا..  أيـن  الرتكـامن ومـن  مـن هـم 

هاجروا إىل سـوريا وأيـن توزعـوا جغرافيًا.. 

مـا دورهـم يف الثـورة السـورية، وأيـن هـم 

اآلن؟

أصل التركمان 
ذكرهـم  ورد  كـام  "الرتكـامن"،  أو  األتـراك، 

أقـوام  هـم  العثامنيـة،  الدولـة  أرشـيف  يف 

آسـيوية جاءوا من أواسـط آسـيا، وهـم أوالد 

عـم املغـول، انحدروا مـن قبائـل "األوغوز"، 

إحدى أكـرب القبائـل الرتكية الـ 24، بحسـب 

ملحمـة "أوغـوز كاغـان"، أحـد أهـم املراجع 

عـن التاريـخ الرتيك، أو الـ 22 قبيلة بحسـب 

معجـم املـؤرخ الـرتيك الكبـر "كاشـغاريل 

. " محمود

قبيلـة  تبقـى  األرقـام،  اختلفـت  وإن  ولكـن 

"األوغوزهـان"، أكـرب وأهـم قبيلـة، انحدرت 

منهـا أهـم الـدول واإلمرباطوريـات الرتكيـة 

التـي عرفهـا التاريـخ، ونقصـد هنـا كل من: 

فهـم  والعثامنيـني،  والزنكيـني،  السـالجقة، 

والرتكـامن يف يومنـا هـذا، مـن ذات القبيلة.

ويك ال يخطـئ القـارئ الفهـم، فعندما نذكر 

الرتكـامن، ال نتحدث عن عائلـة أو فخذ واحد، 

فهـم ال ينحـدرون جميًعـا مـن ذات الفخـذ، 

ومثـال عـى ذلـك السـالجقة والعثامنيـون، 

عم. أوالد  فهـم 

تضـم  كبـرة  قبيلـة   ، "األوغـوز"  وقبيلـة 

مـن  هاجـروا  والرتكـامن  كثـرة،  أفخـاًذا 

أفخـاذ مختلفـة، عـرب دفعـات، واسـتقروا 

الصغـرى،  آسـيا  منطقـة  يف  تدريجيًـا 

ويطلـق اسـم الرتكـامن عى جميـع األتراك 

انفصالهـم  بعـد  املنطقـة  يف  بقـوا  الذيـن 

القـرن  أواخـر  العثامنيـة  السـلطنة  عـن 

العرشيـن.

األتـراك عبـارة عـن قبائـل تعنـى بالزراعـة 

والرعي بشـكل أسـايس، باإلضافة إىل كونهم 

محاربـني أشـداء، وكانوا عـى رصاع دائم مع 

اإلمرباطوريـة الصينية، كام تسـطر مالحمهم 

القدميـة، واعتـادوا الهجـامت املسـتمرة عى 

أيًضا. سـور الصني العظيـم 

ولعـل كونهـم محاربـني أشـداء، هو السـبب 

األسـايس الـذي جعـل السـالجقة يعتمـدون 

عليهـم ويسـتعينون بهم يف أكرث مـن معركة 

األوسـط  الـرشق  منطقـة  شـهدتها  وحـرب 

قدميًـا )سـرد ذكرهـا الحًقا(.

الهجرات التدريجية

هاجـر الرتكـامن عـى دفعـات مـن موطنهم 

األم آسـيا الوسـطى، وبشـكل تدريجـي نحو 

الجنـوب، فكانـت حياتهم قبل االسـتقرار يف 

منطقـة الـرشق األوسـط حاليًـا، عبـارة عـن 

ترحـال مسـتمر وتدريجـي، من الشـامل إىل 

الجنـوب، أشـبه بحياة البـدو الرحـل، تهاجر 

قبيلـة تلحقهـا األخـرى وهلـّم جرّا.

وكانوا يختلفـون عن البـدو بطريقة الرتحال، 

مـن  وجهتهـم،  يف  مسـتقرين  يعـدون  إذ 

الشـامل إىل الجنـوب، مقرتبـني أكـرث فأكرث 

مـن منبع الحضـارة آنـذاك، الرشق األوسـط، 

مثـل  ترحالهـم،  خـالل  مـن  دواًل  وأسسـوا 

الدولـة "الخوارزمية"، ودولـة "القراخانات"، 

وغرهـا مـن الـدول، وصـواًل إىل السـالجقة 

يرتحلـون بحثًـا  البـدو  بينـام  والعثامنيـني، 

عـن الـكأل واملرعـى ويف وجهات عشـوائية، 

يحطـون رحالهـم أينـام عـرثوا عـى واحـة 

تغذيهـم، ومل يشـكلوا دولـة تخصهـم عـرب 

تاريخهـم.

عوائلهـم  مـع  الرتكـامن  هاجـر  وبالطبـع 

وتركـزت  أيًضـا،  وحيواناتهـم  وعتادهـم، 

القـرن  بدايـات  املنطقـة، يف  إىل  هجرتهـم 

العـارش والحـادي عـرش امليـالدي، وسـبق 

ذلـك هجـرات بسـيطة إىل منطقـة سـوريا 

واسـتقروا  السـابع،  القـرن  يف  الحاليـة 

بدايـة يف كل مـن حلـب ودمشـق، بفضـل 

باإلضافـة  الواسـعة،  الزراعيـة  املسـاحات 

إىل أن هـذه املـدن تشـكل املركـز التجـاري 

البـالد. يف  والثقـايف 

وبدأ األتـراك يقرتبون من العـرب أكرث فأكرث، 

خاصـة بعـد دخولهم اإلسـالم، والـذي متثل 

يف بـادئ األمر مـع األتـراك "السـامانيني"، 

والحًقا أسـلمت دولـة "القراخانـات" )امللوك 

السـود( عـام 960 ميالدي، وكانـت أول دولة 

تركيـة تعلن إسـالمها.

يف  تركيـة  دولـة  أول  السـالجقة  وشـكل 

منطقة الـرشق األوسـط، ورافقهـم الزنكيون 

أيًضـا، ومع فوز السـالجقة مبعركـة "داندان 

أكان" ضـد الغزنويـني عام 1040، بـدأ بقية 

الرتكـامن برتكيـز هجراتهـم، وذلـك مـع عام 

.1063

بالرتكـامن  الحًقـا  السـالجقة  واسـتعان 

عـام  الصليبـي  الغـزو  أثنـاء  املهاجريـن 

وابنـه  الزنـي  الديـن  عـامد  أيـام   ،1096

أيًضـا،  أتـراك  وهـم  الزنـي،  الديـن  نـور 

الجيـش  نـواة  يشـكلون  بـدأوا  وبذلـك 

منطقـة  يف  بكـرثة  واسـتقروا  السـلجوقي 

حلب، واسـتمر هـذا التعاون بني السـالجقة 

والقبائـل الرتكامنيـة املهاجـرة أيـام الغـزو 

املغـويل أيًضـا، إذ هاجـرت قبيلـة "الكاي" 

مؤسـس  جـد  شـاه"  "سـليامن  بزعامـة 

الشـاملية  األطـراف  إىل  العثامنيـة  الدولـة 

السـالجقة  بهـم  واسـتعان  سـوريا،  مـن 

لدحـر املغـول يف موقعة "كوسـة داغ"عام 

1243، وكمكافئـة لهـم منحـوا قطعة أرض 

الصغـرى. آسـيا  يف 

ومـع هزمية املامليـك بقيادة "طومـان باي"، 

أمام السـلطان العثـامين "سـليم األول" عام 

1516 يف معركـة "مـرج دابق" شـامل غرب 

املنطقـة،  يف  العثـامين  الحكـم  بـدأ  حلـب، 

واسـتمر لغاية عـام 1918.

التركمان
عبر التاريخ 

عبر  السوريين  للتركمان 
 في 

ٌ
العصور دوٌر بارز

شهدتها  تاريخية  مجريات 
ثقافًيا  جزًءا  فكّونوا  سوريا، 

المجتمعات  في  وتاريخًيا 
معظم  في  وانتشروا  المحلية، 

في  السورية  المحافظات 
والشرق  والجنوب  الشمال 

والغرب.

قرويون تركمان في 
بلدية اليميضية على 
الحدود السورية-
التركية - 24 تشرين 
الثاني 2015
)رويترز(

استقرار نهائي في سوريا
في بدايات القرن العشرين، وبعد انفصال الدولة العثمانية 

عن سوريا، عقب هزيمتها في الحرب العالمية األولى، 
منحت تركيا ضمانة تخص تركمان سوريا من خالل 

اتفاقية "أنقرة" عام 1921، أي حصلت على ضمانة تخص 
ضم القرى التركمانية، دون التطرق للحدود السورية أبًدا.

يف أعقـاب معاهدة "لـوزان" عام 1922، 

السـورية-  الحـدود  ُرّسـمت  وعندمـا 

الرتكيـة عـام 1923 تـم اعتـاد الحـدود 

رغـم  أنقـرة،  اتفاقيـة  يف  املوضحـة 

محـاوالت القرى الرتكانيـة للبقاء داخل 

الحـدود الرتكيـة، إال أن ذلك مل يجـِد نفًعا، 

وبذلـك بقي قسـم كبر مـن الرتكان يف 

سـوريا، ومل ينضمـوا إىل أبنـاء جلدتهم، 

ومنحـوا  سـورين،  تركانًـا  وأصبحـوا 

السـورية. الجنسـية 

لـدى  الرتكيـة  واللغـة  الثقافـة  اندثـرت 

قسـم من تركـان سـوريا، وذلك بسـبب 

مـع  )التعريـب(  االسـتيعاب  سياسـة 

الحـرب  بعـد  العرشيـن،  القـرن  بدايـات 

العامليـة األوىل ونهايـة الحكـم العثاين 

االنتـداب  مـع  وبالتزامـن  املنطقـة  يف 

الرتكيـة،  اللغـة  منـع  تـم  إذ  الفرنـيس، 

وُحّمـل الرتكـان تبعـة خسـارة العـرب 

ألراضيهـم، وبذلـك تعرّب الرتكـان الذين 

مناطـق  بعـض  يف  األقليـات  يشـكلون 

الزمـن،  مـع  عربًـا  وأصبحـوا  سـوريا 

التـي يقطنهـا عـدٌد كبـرٌ  املناطـق  أمـا 

مـن الرتكـان، فحافظـوا عـىل صفتهم 

اسـتخدام  وتابعـوا  الرتكيـة،  وهويتهـم 

لغتهـم. 

النظـام السـوري "الرتكـان"  مل يعتـب 

أقليـة، لذلـك ال ميكـن معرفـة أعدادهـم 

بدقـة عند العـودة إىل سـجالت النفوس، 

فهـم سـّجلوا عـىل أسـاس دينـي كونهم 

إحصائيـة  توجـد  ال  كـا  مسـلمن، 

العرقـي  التصنيـف  حسـب  رسـمية 

سـوريا. يف  للسـكان 

السـلطة  ألجـل  "الـرصاع  كتـاب  يشـر 

فـان  "نيكـوالس  للكاتـب  سـوريا"  يف 

دام"، والـذي يعـد أحـد أهـم الكتـب التي 

املنطقـة،  الرتكـان يف  لتعـداد  تطرقـت 

إىل أن نسـبة الرتكان السـورين تشـكل 

%3 مـن التعداد الـكيل للسـكان ، ويقدر 

عددهـم بــ 484 ألف نسـمة مـن أصل ما 

يزيـد عـىل 16 مليونًا، بحسـب أرقام عام 

1997، كـا تشـر بعض املراجـع إىل أن 

بأصولهـم  يعلمـون  بـن مـن  الرتكـان 

الرتكيـة ومـن ال يعلمـون، ويف مختلـف 

مراكـز وجودهـم، تـرتاوح أعدادهـم بن 

-3 3.5 مليـون تركـاين.

استعان السالجقة بالتركمان المهاجرين 
أثناء الغزو الصليبي وبذلك بدأوا يشكلون 
نواة الجيش السلجوقي واستقروا بكثرة 

في منطقة حلب، واستمر هذا التعاون بين 
السالجقة والقبائل التركمانية المهاجرة 

أيام الغزو المغولي أيًضا
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من هم تركمان سوريا؟
يدعـى األتـراك املوجـودون يف سـوريا ضمن 

السـجالت العثامنيـة باسـم "تركـامن حلب"، 

السـلطان  لـدى  خـاص  وضـع  لهـم  وكان 

ويعتـربون تحـت رعايتـه الخاصـة، ما سـهل 

لهـم أمورهـم بشـكل نسـبي يف تلـك اآلونـة.

بتنقلهـم بشـكل مجموعـات، حيـث  وعرفـوا 

يتمركـزون شـتاًء يف منطقـة حلـب، وصيًفـا 

يتوجهـون حتـى منطقـة "سـيفاس" )تركيـا 

حاليـاً( يف منطقـة االناضـول.

الذيـن  للرتكـامن  الشـام"  "تركـامن  ويقـال 

يقطنـون دمشـق، بينـام الذين يقطنـون حلب 

أمـا  والرقـة يقـال لهـم "تركـامن جـوالب"، 

تركـامن منطقة الالذقيـة فيقال لهـم "تركامن 

بايـر بوجاك"، نسـبة ملرتفعـات "بايربوجاك" 

)جبـل الرتكـامن( شـامل الالذقيـة.

ويعـود سـبب انتشـار الرتكـامن يف معظـم 

األرايض السـورية الحالية، إىل رغبة السـلطنة 

يف  الدميوغـرايف  التغيـر  فـرض  العثامنيـة 

مناطـق البـدو والعشـائر العربيـة يف كل من 

الالذقيـة وحـامة والرقـة وحمـص، وبهـدف 

فـرض سـيطرتها عليهـم، إذ كان مـن الصعب 

باإلضافـة لضـامن  قيادتهـم والتحكـم بهـم، 

جبايـة الرائـب املفروضـة عليهـم.

الحًقا ومـع املتغـرات االقتصادية والسياسـية 

الدولـة  أجـربت  عـرش،  السـابع  القـرن  يف 

العثامنيـة القبائـل الرتكامنيـة عى االسـتقرار 

يف أماكـن معينـة بعيـًدا عـن حيـاة الهجـرة، 

ويف أواخـر القـرن الثامن عرش اسـتقر نصف 

الرتكـامن يف كل مـن حامة، والرقـة، وحمص، 

وغـازي عنتاب، إال أن املنـاخ والبيئة يف منطقة 

الرتكـامن،  تناسـب  مل  )صحـراوي(،  الرقـة 

فحاولـوا الهجرة إىل مسـاكنهم القدمية، ولكن 

أعيـدوا إىل هنـاك مجدًدا.

مطلع القرن التاسـع عرش شـهدت سوريا هجرة 

عكسـية للرتكـامن باتجـاه األناضـول، ألسـباب 

أبرزهـا الزلـزال املدمـر عـام 1822، واألمـراض 

السـارية التي انترشت يف تلـك اآلونة، إىل جانب 

سـيطرة إبراهيـم بـن محمـد عـي باشـا عـى 

سـوريا، بينام بقـي اآلخرون يف مناطـق العرب 

السـنة واندثـرت لغتهم الرتكيـة تقريبًا.

األتـراك  العثامنيـة  الدولـة  وجهـت  كـام 

املهاجريـن من منطقـة القوقاز بسـبب "حرب 

93" )معـارك بـني العثامنيني والـروس خالل 

عامـي 1877-1878( إىل سـوريا ليسـتقروا 

فيهـا، وبذلـك بـدأت موجـة هجرة جديـدة من 

األتـراك إىل املناطـق السـورية.

أين هم في سوريا 
يف هذا املحـور نبدأ بتوزع الرتكان يف سـوريا، 

األعـىل  مـن  لهـم،  السـكانية  الكثافـة  وفـق 

وصـواًل إىل األقـل، باإلضافـة إىل أعداد وأسـاء 

قراهـم وأحيائهـم داخـل املـدن، باالعتـاد عـىل 

مراجع ودراسـات أغلبها لباحثـن تركان، وآراء 

انعـدام  وسـط  تركـان،  ومثقفـن  سياسـين 

عنيـت  التـي  الرسـمية  واإلحصائيـات  املراجـع 

بهـذا املوضـوع يف سـوريا.

ورقـة مهمـة كانـت طرحـت يف أول مؤمتـر للغة 

الرتكيـة، يف مدينة أضنة بتاريـخ 5 أيار 2007، من 

قبـل مثقَفن سـوريّن تركان، هـا أحمد حمدي 

وهشـام صالح، ذكرا فيهـا أن الرتكـان يتوزعون 

يف كل مـن: حلـب، وحـاة، وحمـص، والجوالن، 

الجـوالن  يف  الرتكـان  قـرى  أن  إىل  وأشـارا 

"املحتلـة" تزيـد عن 11 قريـة، ومنها: كفـر نّفاخ، 

السمسـم، وظابيـا، وغديريـة، وأحمديـة  وعـن 

وغرهـا، وذلـك بحسـب بحـث قدمته "مؤسسـة 

بحـث تركـان العـراق لحقوق اإلنسـان".

إىل  هجرتهـم  تاريـخ  عـب  الرتكـان  ويتمركـز 

مدينتـي  مـن  كٍل  يف  أسـايس  بشـكل  سـوريا، 

التجاريـة  أهميتهـا  بسـبب  ودمشـق،  حلـب 

عملـوا  أنهـم  رغـم  والسياسـية،  والثقافيـة 

بالزراعـة والرعـي وانخرطـوا يف الجيـش أيًضا، 

ويليهـا مـدن الالذقية، وحمص، وحـاة، والرقة، 

الكاتـب  رّصح  مـا  بحسـب  والجـوالن،  ودرعـا، 

حاميـش. أحمـد  الرتكـاين  والصحفـي 

تركمان حلب
الرتكانيـة  األغلبيـة  ويشـكلون 

مـدن  يف  ويتوزعـون  السـورية، 

واعـزاز،  وجرابلـس  والبـاب  منبـج 

بلـدة  يف  كبـر  وجـود  جانـب  إىل 

ويوجـد  بـاي(،  )جوبـان  الراعـي 
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قريـة تركانيـة، أمـا داخـل املدينـة 

يسـكن الرتكـان يف كل مـن أحيـاء 

والحيدريـة  الباشـا  وبسـتان  الهلّـك 

واألرشفيـة وقـايض عسـكر، وقلـة 

دراسـة  وفـق  أخـرى،  أحيـاء  يف 

تركـان  هـم  "مـن  اسـم  تحـت 

الطويـل؟"،  تاريخهـم  عـب  سـوريا 

الرتكـاين  والسـيايس  للباحـث 

حافـظ،  أوزتركان.سـمر  عـيل 

سـيايس ومثقـف تركاين سـوري، 

"املجلـس  لــ  األول  الرئيـس  وهـو 

عـام  تأسـس  الـذي  الرتكـاين" 

2013 يف أنقـرة، أوضـح يف حديـث 

مـن  مجموعـة  أن  بلـدي  عنـب  إىل 

الرتكـان يوجـدون يف مدينـة "عن 

رشق  شـال  )كوبـاين(  العـرب" 

أيًضـا. حلـب 

تركمان حمص 
رسـمية  مصـادر  انعـدام  وسـط 

حـول نسـبة الرتكـان يف محافظة 

حمـص، وعـدد قراهـم، حصلت عنب 

بلـدي عـىل معلومات حـول أعدادهم 

وتوزعهم يف حمـص املدينة والقرى، 

مـن دراسـات وباحثـن تركـان.

الرتكـاين،  للباحـث  بالنسـبة 

أوزتركـان، يشـكل تركـان حمص 

املدينـة،  سـكان  مـن   65% نسـبة 

ويشـر يف دراسـته إىل أنـه يوجـد 

نحو 57 قريـة تركانيـة، األمر الذي 

أكـده الصحفـي حاميـش، مـن أبناء 

أنهـم  إىل  مشـرًا  ذاتهـا،  املحافظـة 

تركـزوا يف املنطقة أيـام العثانين، 

واندمـج قسـم منهـم مـع السـكان 

اللغـة  معظمهـم  ونـيس  العـرب، 

أصولـه  نـيس  وبعضهـم  الرتكيـة، 

أيًضـا. الرتكيـة 

وفًقـا  معلوماتـه  حاميـش،  ودعـم 

لكتـاب "الجـذر السـكاين" للكاتـب 

يعـود  الـذي  زهـراوي"،  "نعيـم 

مشـرًا  املـايض،  القـرن  لسـتينيات 

أهـم  مـن  يعـّد  الكتـاب  أن  إىل 

الدراسـات حـول تركـان حمص يف 

الوقـت. ذلـك 

الرتكـان  أن  حاميـش،  وتابـع 

يتوزعـون داخـل املدينـة يف أحيـاء: 

إىل  وباباعمـرو،  وجوبـر،  الوعـر، 

جانـب حـي الرتكـان يف القصـر، 

منهـا. القريبـة  جوسـية  وقريـة 

تركـان  أن  حافـظ،  يـرى  فيـا 

حمـص معظمهـم اندمـج مـع عرب 

املدينـة، وحافـظ الكبار عـىل لغتهم 

الرتكيـة باللهجـة الرتكانيـة، فيـا 

لغـة  والصغـار  الشـباب  يتكلـم  ال 

أهلهـم، مؤكـًدا عىل نسـبة الرتكان 

حمـص. يف  الكبـرة 

تركمان الشام  
أيـام  دمشـق  إىل  الرتكـان  هاجـر 

باإلضافـة  والعثانيـن،  السـالجقة 

إىل قسـم نـزح مـن الجـوالن خـالل 

حـرب عـام 1967، واسـتقروا يف كل 

من أحيـاء التضامن، والقـدم، وبرزة، 

زينـب،  والسـيدة  األسـود،  والحجـر 

وكان يوجـد نحـو 20 قريـة تركانية 

يف الجـوالن، وفـق أوزتركـان.

بقيـة تركـان سـوريا، يتوزعون عىل 

شـكل أقليـات يف كل مـن محافظات: 

منطقتـي  يف  قريـة   30( حـاة 

تـل  ومدينـة  والسـلمية(،  مصيـاف 

أبيـض يف الرقة، وطرطـوس )خمس 

)خمـس  إدلـب  محافظـة  قـرى(، 

 13( درعـا  محافظـة  ويف  قـرى(، 

قرية(، وذلك بحسـب تطابـق املصادر 

التـي اسـتندت إليهـا عنـب بلـدي.

تركمان الالذقية 
تـأيت محافظـة الالذقيـة باملرتبـة 

وتـوزع  لتعـداد  بالنسـبة  الثانيـة 

الرتكـان فيهـا، حيـث يتمركزون 

بالقـرب  الشـايل  القسـم  يف 

مـن الحـدود الرتكيـة، يف منطقة 

ومرتفعـات  البسـيط  رأس 

إذ  الرتكان(،  "بايربوجاك")جبـل 

يوجـد حـوايل 70 قريـة تركانية 

فيهـا، باإلضافـة إىل وجـود حيّن 

املدينـة، هـا حـي "عـيل  داخـل 

الشـايل"،  و"الرمـل  الجـال" 

بحسـب دراسـة الباحث "عيل أوز 

تركـان".

املنحـدر  وأضـاف سـمر حافـظ، 

مـن "باير بوجـاك"، مفصاًل توزع 

إن  الالذقيـة، وقـال  الرتكـان يف 

تركـان السـاحل يتوزعـون بـن 

و"بوجـاك"،  "بايـر"  منطقتـي 

ويوجـد يف "باير" نحـو 27 قرية 

تركانيـة، بينـا تقـع بقيـة قرى 

"بوجـاك" عـىل السـاحل.

قـرى  بعـض  حافـظ  وعـدد 

عـىل  تقـع  التـي  "البوجـاك"، 

السـاحل، مثـل قريـة "ترونـش"، 

أيـام  القدميـة  تسـميتها  وفـق 

بعـد  أمـا  العثانيـة،  السـلطنة 

"أم  بــ  فسـميت  البعـث  حكـم 

قـرى  إىل  باإلضافـة  الطيـور"، 

صلّيـب الرتكـان، وبـرج إسـالم، 

والعيسـوية،  والبدروسـية، 

القـرى. مـن  وغرهـا 
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مـع انطالق الثورة السـورية عـام 2011، 

بـرز دور الرتكـامن مـن جديـد، وخرجوا 

يف  السـوري  النظـام  ضـد  مبعظمهـم 

الحـراك السـلمي ومرحلـة العسـكرة.

وعـاىن الرتكـامن مـن ظلم وفسـاد نظام 

األسـد عـى مـر أربعـة عقـود، وعوملوا 

معاملـة "مواطـن مـن الدرجـة الثانية"، 

الـذي  أحمـد حاميـش،  الصحفـي  وفـق 

رأى أنهـم "وجدوا النـور واألمل مع أوىل 

رشارات الثـورة"، للتخلص مـن ظروفهم 

يف  وخاصـة  "املأسـاوية"،  وأوضاعهـم 

حمص. محافظـة 

الفصائل العسكرية 
وأكـّد السـيايس الرتكامين سـمر حافظ 

منـذ  الثـورة  يف  الرتكـامن  ولـوج  عـى 

بدايتهـا، وقـال إن شـباب ورجـال "باير 

مناطقهـم،  يف  بقـوا  الذيـن  بوجـاك"، 

شـكلوا كتائب عسـكرية لحامية أراضيهم 

كتائـب  مثـل  سـنوات،  سـت  طيلـة 

"السـلطان عبـد الحميـد"، وكتائب "جبل 

اإلسـالم"، باإلضافـة إىل كتائـب أخـرى 

تلّقـت دعاًم دوليًـا من قبل غرفـة عمليات 

"تنسـيق الدعـم" )املـوك(.

وأضـاف حاميـش أن الرتكـامن انضمـوا 

إىل الحـراك الثـوري إىل جانـب "إخوتهم 

السـوريني"، يف كل مـن حلـب وحمـص 

ودمشـق، إذ شـكلوا "لـواء الجـوالن" يف 

دمشـق، و"اللـواء الرتكـامين األول" يف 

القلمون، والذي تشـكل مـن أبناء القصر 

الذيـن نزحـوا بعـد اجتيـاح مدينتهم.

وأشـار الصحفي حاميـش إىل أن الحراك 

الرتكـامين بـدأ مـن حمـص ومـن حـي 

حـي  جانـب  إىل  تحديـًدا،  باباعمـرو 

جوبـر الحميص وقريـة جوسـية، وتابع 

الكتائـب العسـكرية الرتكامنية  موضًحـا 

وأبرزهـا  املحافظـة،  يف  تشـكلت  التـي 

"لـواء أحفـاد عثـامن" يف ريـف حمص 

تتشـكل  مل  أنـه  إىل  منوًهـا  الشـاميل، 

كتائـب عسـكرية خاصـة بالرتكـامن يف 

باباعمـرو. حـي 

"بايـر  تركـامن  أن  حاميـش،  وأضـاف 

بوجـاك" بريـف الالذقية شـكلوا "الفرقة 

السـاحلية األوىل"، و"لواء السـلطان عبد 

الحميـد"، باإلضافـة إىل محافظـة حلب، 

حيـث شـكلوا يف الريف الشـاميل "فرقة 

الحمـزة"،  و"فرقـة  مـراد"  السـلطان 

أن  مؤكـًدا  أخـرى،  تركامنيـة  وفصائـل 

جميـع الفصائـل الرتكامنيـة انضوت يف 

صفـوف "الجيـش الحـر”.

الكتل السياسية 
وباإلنتقـال إىل الشـق السـيايس، أوضح 

التشـكلية  بلـدي،  لعنـب  حافـظ  سـمر 

السياسـية لهـم، بصفتـه رئيًسـا سـابًقا 

إن  وقـال  الرتكـامين"،  "املجلـس  لــ 

كتـل  تأسـيس  مـن  متكنـوا  "الرتكـامن 

سياسـية ناجحـة يف تركيـا، والتـي تعـد 

الوطـن األم لهـم، وأنجـزوا العديـد مـن 

األمـور التي تخـص الرتكامن، مبـا يتعلق 

نزوحهـم  وعمليـة  القانونيـة،  بأمورهـم 

وهجرتهـم، وإيوائهـم يف املخيامت داخل 

ولبنـان،  تركيـا  يف  وخارجهـا،  سـوريا 

إىل جانـب تأمـني الغـذاء واملـؤن والدواء 

الداخـل  يف  والنازحـني  للمحارصيـن 

أيًضـا". السـوري 

نـزوح  لـدى  أنـه  إىل  حافـظ  وأشـار 

الرتكـامن إىل تركيـا، تشـكلت يف بـادئ 

األمـر "الكتلـة الرتكامنيـة" عـام 2012، 

سياسـية  "حركـة  عـن  عبـارة  وهـي 

عملـت بشـكل متفـاٍن، وأنجـزت إنجازات 

رائعـة مـن أجـل الرتكـامن، وخاصـة يف 

مخيـم )يايـال داغ( يف أنطاكيـا، ومنطقة 

)جبـل الرتكـامن( فيـام يتعلـق بالجانب 

اإلغـايث".

الرتكامنيـة"  "الكتلـة  أن  وأوضـح 

عـن  أسـبوعيًا  تقريـًرا  تعطـي  كانـت 

سـوريا  داخـل  الراهنـة  األوضـاع 

أو  زيـادة  مـن  للرتكـامن،  بالنسـبة 

نقـص، باإلضافة إىل أعـداد املوجودين، 

تشـكيل  عـى  سـاعدت  أنهـا  مضيًفـا 

أيًضـا. عسـكرية  كتائـب 

الخالفـات بـني  الحًقـا وبسـبب بعـض 

سـيايس  تيـار  عنهـا  انشـق  األطـرف، 

والتـي  الرتكامنيـة"،  "الحركـة  سـّمي 

رغـم محـاوالت إجهاضهـا متكنـت مـن 

الصمـود، وأصبحـت حركة لها نشـاطها 

مـع  عالقتهـا  واسـتعادت  الخـاص، 

الكتلـة، ويف عام 2013 دعـت الحكومة 

تركـامين،   1000 حـوايل  الرتكيـة 

مجلـس  تشـكيل  موضـوع  ملناقشـة 

حافـظ  سـمر  ورشـحت  تركـامين، 

ليكـون رئيًسـا لـ "املجلـس الرتكامين"، 

الـوزراء  رئيـس  بحضـور  ذلـك  وكان 

خارجيتـه. ووزيـر  الـرتيك 

ونالـت محافظـة حمص النصيـب األكرب من 

عمليـات التهجـر، إذ اضطـر الرتكامن هناك 

إىل النـزوح بـاآلالف، منهـم مـن دخـل إىل 

تركيـا واسـتقر يف مخيامتهـا أو يف املـدن، 

لكـن الغالبيـة الكبـرة منهـم توجهـوا إىل 

مخيـامت شـامل لبنـان، بحسـب السـيايس 

حافظ. سـمر 

وأوضـح الصحفـي أحمـد حاميـش، أن نحو 

حمـص،  ريـف  مـن  تركامنيـة  قريـة   47

إضافـة إىل تركـامن حمـص املدينـة، هّجروا 

رفـض  معظمهـم  بالكامـل،  ديارهـم  مـن 

النظـام عودتهـم إىل ديارهـم، كحـال أهايل 

الـزارة وتلكلـخ يف ريـف حمـص الغـريب، 

مؤكـًدا تنفيـذ النظـام مجازر بحـق تركامن 

حمـص، أبرزهـا مجـزرة قريـة تسـنني يف 

كانـون الثـاين 2013 ، والتـي راح ضحيتها 

حـوايل 110 مدنيـني.

"الرتكـامن"  جبـل  شـهد  حمـص،  بعـد 

)بايربوجـاك(، حملـة تهجـر طالـت جميع 

قـرى منطقـة "بايـر" يف الجبـل، ال سـيام 

بعـد التدخـل الـرويس يف تاريـخ 30 أيلول 

2016، باسـتثناء بعض الوحدات العسـكرية 

املسـتقرة يف خمـس قـرى.

منطقـة  أن  حافـظ،  أوضـح  املقابـل  يف 

"جبـل  مـن  اآلخـر  الجـزء  "بوجـاك"، 

الرتكـامن"، واملطلة عى السـاحل السـوري، 

أهلهـا  يتعـرض  ومل  حالهـا،  عـى  بقيـت 

للتهجـر، باعتبارهـا بقيـت تحـت سـيطرة 

النظـام طيلـة الوقـت، مثـل قـرى أم طيور، 

وغرهـا. إسـالم،  بـرج  البدروسـية، 

وأشـار السـيايس الرتكـامين إىل أن معظـم 

تركـامن "بايـر" هاجـروا إىل تركيـا عـى 

دفعـات، وسـعى بنفسـه إىل إدخـال اآلالف 

الرتكيـة،  الحكومـة  مـع  بالتعـاون  منهـم 

الحـدود  عـى  مخيـامت  داخـل  واسـتقروا 

الرتكية السـورية، مثـل مخيم "يايـال داغ"، 

عائلـة،  آالف  أربعـة  حـوايل  فيـه  ويوجـد 

ومخيـم "غوفيتـي"، ويقـع عـى الحدود 

مبـارشة، ويوجد فيه بحسـب اعتقـاده قرابة 

3500 عائلـة، ومخيـم "عثامنيـة"، ويوجـد 

فيـه مـا يزيـد عـن عـرشة آالف عائلـة، إىل 

جانـب مخيـم "إصالحية"، فضاًل عـن الذين 

أدخلـوا إىل مخيـامت داخل األناضـول، مثل 

مخيـم واليـة "قيـري" وغرهـا.

تركـامن حلـب كان وضعهـم أفضل نسـبيًا، 

وكانـت  مناطقهـم،  النظـام  يدخـل  مل  إذ 

تحت سـيطرة "الجيـش الحر"، وفق سـمر 

حافـظ، منوًهـا إىل أنهـم يف بعـض مناطق 

ريـف حلـب تعرضـوا لالضطهـاد مـن قبل 

الدميقراطـي"  "االتحـاد  حـزب  مقاتـي 

"الدولـة  وتنظيـم   ،)PYD( الكـردي 

اإلسـالمية"، وهجـروا من قراهـم، مثل قرية 

يف  أخـرى  ومناطـق  الرتكـامن"  "حـامم 

العـرب )كوبـاين(. الرقـة، وعـني 

وأضـاف حافـظ، أن الرتكـامن هجـروا مـن 

املناطـق التي يسـيطر عليها حـزب "االتحاد 

الدميقراطـي"، الذيـن مل يكتفـوا بتهجرهم، 

عـى حد قولـه، بل هدمـوا منازلهـم وقراهم 

" حتـى ال يفكـروا بالعـودة" إىل أراضيهـم 

. مستقباًل

التـي عـاىن منهـا  التهجـر  وبعـد عمليـة 

تركـامن حلب، توجه قسـم منهـم إىل تركيا، 

ال سـيام مدينتـي غـازي عنتـاب وأورفـا، إذ 

يتقـن معظمهم اللغـة الرتكية، ولـن يصعب 

عليهـم إيجـاد فـرص عمـل جيـدة، وقسـم 

وبلـدة  جرابلـس  مدينـة  إىل  توجـه  منهـم 

الراعي "تشـوبان يب" شـامل وشـامل رشق 

حلـب، فضـالً عن منطقـة البـاب يف الداخل 

حافظ. بحسـب  السـوري، 

التركمان في الثورة السورية 

النزوح واللجوء جراء المعارك 
بعد اشتداد قصف قوات األسد على المناطق السورية أواخر عام 2011، وخاصة في محافظات حمص والالذقية ودرعا وغيرها، 

بدأت حملة نزوح وهجرة التركمان، حالهم حال بقية السوريين، الذي اضطروا لمغادرة منازلهم وأراضيهم، في حملة تهجير ممنهجة من 
قبل النظام، لتفريغ المناطق "السنية" من سكانها، بحسب باحثين.

 ،2013 عـام  الرتكـاين  للمجلـس  رئاسـته  خـالل  حافـظ  سـمر  متكـن 

مـن الحصـول عـىل اسـتثناء لــ 23 تركانًيـا، منحوا مـن خالله الجنسـية 

"بصعوبـة"، بعـد نحـو 18 شـهًرا مـن تقديـم املقـرتح لوزيـر الخارجيـة 

وقتهـا، أحمـد داوود أغلـو.

وقـال حافـظ "سـلمت مقـرتح الجنسـية لــ 23 تركانًيـا سـوريًا للوزيـر 

داوود أغلـو، وقلـت لـه أسـلمك هذا امللـف )عىل مضـض(، وأنا أعلـم تحفظ 

الحكومـة الرتكيـة حيال هـذا املوضوع"، فأجابـه وزير الخارجيـة أن "تركيا 

حـذرة مبوضـوع منـح الجنسـية للرتكـان"، وأرجع ذلـك بـدوره للقوانن 

التـي ذكرناهـا آنًفا.

ال امتيازات تركية للتركمان
الرتكيـة  الحكومـة  أن  الكثـرون  يعتقـد 

دون  خـاص،  بشـكل  الرتكـامن  تدعـم 

ماديـة  امتيـازات  لهـم  وأن  العـرب، 

ودراسـية، وخاصـة فيام يتعلـق مبوضوع 

مـن  معظـم  لكـن  الرتكيـة،  الجنسـية 

ذلـك. نفـوا  بلـدي  عنـب  التقتهـم 

دوائـر  مـن  املقـرب  حافـظ،  سـمر  ورأى 

القـرار الرتكيـة، أن أنقرة مل متنـح الرتكامن 

العـرب  السـوريني  الالجئـني  عـن  ميـزات 

وسـواهم، سـواء كان ذلـك داخـل املخيامت 

التعليـم  ملوضـوع  باإلضافـة  خارجهـا،  أو 

يف الجامعـات الرتكيـة، إذ اشـرتطت تركيـا 

%70 مـن فحـص  الحصـول عـى نسـبة 

ورفضـت  لألجانـب،  املخصـص  الدخـول 

معهـم  بالتسـاهل  الرتكـامن  مطالبـات 

والقبـول بــ %50 فقـط.

وعندمـا سـألت عنـب بلـدي عـن موضوع 

تخـص  ميـزات  سـتمنح  هـل  الجنسـية، 

الرتكـامن بهـذا املجـال؟ أوضـح حافـظ أن 

تركيـا لديهـا تحفـظ يخـص منح الجنسـية 

لهـم، عـى عكس مـا يظـن معظـم الناس، 

ويرجـع ذلـك إىل اتفاقيـة "أنقـرة 1922"، 

مـع  فيهـا حـدود سـوريا  والتـي رسـمت 

تركيـا، وضمـت مبوجبها القـرى الرتكامنية 

قوانـني سـّنت  إىل  باإلضافـة  إىل سـوريا، 

ثالثينيـات  يف  الجمهوريـة  تشـكل  عقـب 

القـرن املـايض، والتـي تخـص عـدم منـح 

الجنسـية لهـم.

ويف ذات السـياق نوه حافظ، إىل أن للحكومة 

وتاريخيـة،  دميوغرافيـة  أسـبابًا  الرتكيـة 

بحسـب اعتقاده، الهـدف من ورائهـا اإلبقاء 

عـى الوجـود الـرتيك يف سـوريا، والتـي 

كانـت امتـداًدا للدولـة العثامنية.

مل يكـن يف حسـبان السـورين أن بلدهـم حبـىل بالقوميـات واإلثنيـات 

األسـد،  نظـام  ضـد  الثـورة  انـدالع  قبيـل  املتنوعـة،  والطائفيـة  الدينيـة 

فسـوريا دولـة "البعث" لخمسـة عقـود، والبلد التـي ال تعرف سـوى اللغة 

القوميـات رًسا،  أبنـاء  اللغـات األخـرى فتداولهـا  أمـا  العربيـة ظاهريًـا، 

مخافـة املحاسـبة األمنيـة، كحـال الكـرد والرتكـان واألرمـن والرشكـس 

واآلشـور وغرهـم.

مقاتلون تركمان في ريف الالذقية الشمالي )وكاالت تركية(
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مصطلحات اقتصادية

سعر السوق
يعـرف السـوق بأنه املـكان الذي 

يلتقـي فيه البائعون واملشـرتون 

طريـق  عـن  أو  مبـارشة  إمـا 

صفحـات  وتعتـب  وسـيط، 

اإلنرتنـت حالًيا سـوًقا للنشـاط 

املتزايـد عليهـا، ويتكون السـوق 

مـن عمليـة التقـاء بـن العرض 

والطلـب الخـاص بسـلعة مـا.

أمـا سـعر السـوق، فهو السـعر 

إجـراء  للشـخص  ميكـن  الـذي 

إحـدى معامـالت البيـع والرشاء 

املاليـة  القيمـة  ويحـدد  بـه، 

املوجـودة  واملنتجـات  للبضائـع 

السـوق. يف 

بعاملـن  السـعر  ويتحـدد 

: مهمـن

بكميـات  يعـرف  الـذي  الطلـب، 

السـلع التـي يرغب املسـتهلكون 

بالحصـول عليهـا بسـعر محدد 

محـددة،  زمنيـة  فـرتات  خـالل 

العوامـل  مـن  عـدد  بـه  وتؤثـر 

السـلعة وأسـعار  أهمهـا سـعر 

السـلع املنافسة ومسـتوى دخل 

املسـتهلك.

املنتجـون  يرغـب  إذ  والعـرض، 

السـوق  يف  سـلعة  بعـرض 

وبيعها بسـعر محـدد يف فرتات 

معينـة. زمنيـة 

مـن  بعـدد  العـرض  ويتأثـر 

السـلعة  كسـعر  العوامـل، 

الفنـي والتكنولوجي  واملسـتوى 

اإلنتـاج،  نفقـات  وتغـر  لهـا، 

السياسـة  إىل  إضافـة 

وقابليـة  للدولـة،  االقتصاديـة 

للتخزيـن. السـلعة 

ويعتـب سـعر السـوق مـن أهم 

القيمـة  تحـدد  التـي  الطـرق 

املاليـة للمنتجـات، التـي تتغـر 

بحسـب تغر أذواق املستهلكن.

عـىل  السـوق  سـعر  ويقـوم 

بـن  مبـارش  بشـكل  التفاعـل 

العـرض والطلب للمنتـج، فكلا 

ارتفع السـعر تقل قيمـة الكمية 

املعروضـة، يف حـن كلـا قـل 

سـعر املنتـج ارتفـع العـرض.

سـوريا  يف  السـوق  أسـعار 

ارتفاعات كبـرة ملعظم  شـهدت 

بعـد  األساسـية،  املنتجـات 

بدايـة الثـورة يف 2011، بسـبب 

املنتجـات  عـىل  الطلـب  زيـادة 

قبـل  مـن  األساسـية  واملـواد 

املواطنـن الذيـن يقبلـون عـىل 

تخزيـن السـلع نتيجـة تخوفهم 

أكـرث،  األسـعار  ارتفـاع  مـن 

تراجـع  نتيجـة  السـلع  وقلـة 

والعقوبـات  االسـتراد،  حركـة 

عـىل  املفروضـة  االقتصاديـة 

السـوري،  النظـام  حكومـة 

اإلنتـاج  تراجـع  إىل  إضافـة 

بسـبب إغـالق املعامـل وهجـرة 

. عيـن لصنا ا

وأسـهم االحتـكار أيًضـا بتغـر 

سـعر السـوق يف سـوريا، فقـد 

عمـد بعـض التجـار إىل احتكار 

والغذائيـة  األساسـية  املـواد 

رفـع  أجـل  مـن  وتخزينهـا، 

بسـعر  طرحهـا  ثـم  أسـعارها 

مرتفـع، يف ظـل غيـاب الرقابة 

الحكومة. والتفتيـش مـن قبـل 

النظـام  حكومـة  رئيـس  وكان 

قـال  الحلقـي،  وائـل  السـابق، 

العـام املـايض، إن عـدد التجـار 

احتياجـات  يؤّمنـون  الذيـن 

األساسـية  املـواد  مـن  سـوريا 

والغذائيـة ال يزيد عـن 25 تاجًرا.

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  15.685الذهب 21  18.300 األرز )ك(  1000السكر )ك(  400البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 143 شراء 141 يورو   مبيع 562 شراء 557 دوالر أمريكي  مبيع 528 شراء 525

عنـب بلدي - مـراد عبد الجليل

قصـة خالـد، املقاتـل يف الجيـش الحر، كام 

رواهـا لعنـب بلـدي، واحـدة مـن قصـص 

خـالل  وصلـوا  الذيـن  املقاتلـني  بعـض 

إدلـب يف شـامل  إىل  املاضيـني  الشـهرين 

سـوريا، مـن قـرى وبلـدات ريـف دمشـق 

والغوطـة الغربيـة، بعـد موجة التسـويات 

النظـام. مـع  )املصالحـات( 

الظـروف  قسـوة  دفعتهـم  املقاتلـون 

االقتصاديـة وعـدم توفـر املـال لديهم، إىل 

بيـع سـالحهم يف إدلـب مـن أجـل تأمـني 

مبلـغ من املـال يوصلهم إىل تركيـا، ليبدؤوا 

طريًقـا جديًدا، رمبـا يكون مجهـواًل للكثر 

. منهم

سمسرة وتجارة
لبيـع مسدسـه  اضطـر  عاًمـا(   39( خالـد 

بـني  يعـرف  الـذي  “بـروين"،  نـوع  مـن 

السـوريني بــ "14 ونصـف"، يف مدينـة 

تأمـني  أجـل  مـن  دوالر،   1600 بــ  التـل 

معـه  وأبقـى  األربعـة،  أوالده  احتياجـات 

 ،"M16" نـوع  مـن  أمريكيـة  بندقيـة 

اسـتلمها مـن الفصيـل الـذي ينتمـي إليـه 

)مل يذكـر اسـمه(، عندمـا كان يف القلمـون 

الرشقـي.

بعـد  أنـه  بلـدي  لعنـب  خالـد  وأوضـح 

الثـاين  ترشيـن  يف  إدلـب،  إىل  الخـروج 

املـايض، واتخـاذ قـرار اللجـوء إىل تركيـا 

عن طريـق أحد املهربـني، قّرر بيع سـالحه 

سـعر  طلقـة،   300( مخـازن  عـرشة  مـع 

سـورية(. لـرة   400 منهـا  الواحـدة 

البحـث عـن تاجـر سـالح مل يكـن باألمـر 

الصعـب، فـام عـى املقاتـل سـوى عـرض 

إليـه،  التجـار  ليتسـابق  للبيـع  سـالحه 

خاصـة إذا كانت القطعة "جيـدة ونظيفة"، 

بحسـب خالـد.

يقـول املقاتـل إنـه تعرض السـتغالل بعض 

املـال،  إىل  باضطـراره  ملعرفتهـم  التجـار 

فدفعـوا له مثـن البندقيـة 800 دوالر فقط، 

فقـرر عـدم البيـع، ألن مثنهـا يف املنطقـة 

التـل  مـن  خروجـه  وقبـل  دوالر.   1200

عـرض أحد التجـار عليه رشاءهـا بـ 1800 

دوالر، لكنـه رفـض حينهـا، مخافـة فشـل 

املفاوضـات وعـودة املعـارك مـع النظـام.

وتوصلّـت الفصائـل املقاتلـة يف التل بريف 

النظـام  مـع  تسـوية  اتفـاق  إىل  دمشـق 

السـوري، يف ترشيـن الثـاين 2016، بعـد 

معارك اسـتمرت عـدة أيام، وخـرج مبوجبه 

نحـو 1300 مقاتل مع عائالتهـم إىل إدلب.

بشـار، أحـد املقاتلـني الذيـن خرجـوا مـن 

مـن  حـااًل  بأفضـل  يكـن  مل  أيًضـا،  التـل 

سـالحه  بيـع  إىل  اضطـر  فقـد  سـابقه، 

الـذي  صـاروخ(،  أم  )روسـية  الشـخيص 

يقتنيـه مـن قبـل الثـورة السـورية، ألحـد 

التجـار يف إدلب بألـف دوالر لــ "نظافتها 

ونوعهـا"، يف حـني رفـض بيـع مسـدس 

من نـوع "شـاميزر" )10 ونصـف( وتركه 

لصديقـه يف املنطقـة، الـذي باعـه بـ 700 

دوالر وأرسـل لـه املـال إىل تركيـا.

اللجوء السبب.. تكاليف 
أسـباب عديـدة دفعـت بعـض املقاتلني إىل 

بيـع سـالحهم، كان أولها تأمـني احتاجيات 

أرسهـم، يف ظـل انقطـاع الدعم املـايل عن 

الفصائل الـذي قاتلـوا يف صفوفها، خاصة 

يف القلمـون.

أمـا السـبب الثـاين فيكمن يف تفكـر كثر 

مـن املقاتلني باللجـوء إىل تركيـا أو أوروبا، 

الشـامل  فصائـل  تفـكك  ظـل  يف  خاصـة 

وعـدم توحدهـم يف كيـان وقيـادة موحدة، 

بحسـب خالد، مـا دفعهم إىل بيع سـالحهم 

لتأمـني أجـرة "التهريـب" إىل تركيـا، التي 

تصـل إىل 400 دوالر للشـخص الواحـد.

وحـول عـدم تسـليم سـالحهم إىل الفصيل 

التابعـني له، أكد بشـار، أن معظم األسـلحة 

معهـم كانـت شـخصية، أمـا مـن كان يتبع 

قبـل  سـالحه  سـلّم  فقـد  الفصائـل  ألحـد 

لخروج. ا

داريـا  يف  كان  مقاتـل  أكـده  بشـار  كالم 

عـدم  )طلـب  لدمشـق  الغربيـة  بالغوطـة 

ذكـر اسـمه(، بأنه بعـد الوصـول إىل إدلب 

قـرر الخـروج إىل تركيا فسـلّم سـالحه إىل 

الفصيـل التابـع لـه.

وبحسـب معلومـات عنـب بلدي فـإن ملكية 

السـالح يف بعـض فصائـل أرياف دمشـق 

الفصيـل،  يف  التسـليح  مكتـب  إىل  تعـود 

وبالتـايل ال يحـّق للمقاتل بيعـه أو الترف 

شـخصيًا. به 

بينـام ميلـك بعـض املقاتلـني، وخاصـًة يف 

القلمـون، أسـلحة شـخصية اشـرتوها قبل 

الثـورة السـورية، نتيجـة انتشـار التهريب 

اللبنانية. الحـدود  عـرب 

تكاليف اللجوء 
ط بيع السالح 

ّ
تنش

الفردي في إدلب

أسعار السالح
ويف رسد رسيـع ألسـعار األسـلحة، أكـد الحلـواين أن سـعر "الكالشـينكوف" )AK 5.5( يـرتاوح من ألف 

إىل ألفـي دوالر، بحسـب مواصفاتهـا وملحقاتهـا )عـدد املخـازن ونـوع األخمص طـي أم ثابت(.

يف حـن يبلـغ سـعر "كالشـينكوف" )إدعشـاوية، وعرشاويـة AK47(، بـن 700 و1200 دوالر، وتعتـب 

مـن أفضـل األنـواع املتداولـة لقـوة تحملهـا وجـودة صنعها.

أما "كالشـينكوف" الصينية أو األملانية، واألنواع األخرى، ترتاوح أسـعارها من 300 إىل 1000 دوالر.

وأوضـح الحلـواين أن سـعر املسـدس "عيـار 7" يبلـغ وسـطًيا بـن 250 و800 دوالر، بسـبب وجود عدة 

أنـواع، يف حـن تصـل أسـعار مسـدس 9 و14، بـن 500 و3000 دوالر بحسـب النوع.

وأشـار إىل أن "رشاش PKC" يرتاوح سعره بن ألف و1500 دوالر.

أمـا مخـزن  80 و150 لـرة سـورية، )أقـل مـن نصـف دوالر(،  الروسـية وPKC" بـن  وسـعر "طلقـة 

الكالشـينكوف، بحسـب نوعـه فالرويس 5000 لرة سـورية )10 دوالرات( والصينـي 4000 )8 دوالرات(.

تجـارة السـالح جعلـت مـن إدلـب سـوًقا مفتوًحـا لكثـر مـن الراغبـن ببيـع سـالحهم واللجـوء خـارج 

سـوريا، بعـد تجمـع معظـم املقاتلـن فيهـا، إضافـة إىل قربهـا مـن الحـدود الرتكيـة مـا جعلهـا ملجـأً 

لكثـر مـن التجـار.

لم يكن خالد يفكر يوًما أن تضطره ظروف المعيشة 
إلى بيع مسدسه الذي اقتناه منذ عشرة سنوات، من 

أجل تأمين أبسط المواد الغذائية ألوالده، إضافة 
إلى بيع سالحه الفردي بعد وصوله إلى إدلب لتأمين 

ثمن العبور إلى تركيا.

مقاتل في المعارضة السورية يختبر سالًحا في ريف إدلب
25 تشرين الثاني 2014 - )عنب بلدي(

نشاط السوق
تجـارة السـالح يف إدلب نشـطت خالل 

السـنتني األخرتني، خاصة بعد سـيطرة 

 ،2015 يف  عليهـا  املعارضـة  فصائـل 

إذ انترشت سـوق سـوداء لبيع السـالح، 

وخصـص تجـار صفحـات عـى مواقع 

التواصعـل االجتامعـي )"فيـس بـوك" 

و”تلغـرام"( لعـرض بضاعتهـم.

وتشـهد األسـعار تغـرًا بشـكل يومـي، 

بحسـب منر الحلـواين، صاحـب متجر 

إدلـب،  بريـف  األسـلحة  ورشاء  لبيـع 

الـذي أكـد أنـه ال ميكـن وضـع أسـعار 

بشـكل  تتغـر  فهـي  للسـالح،  ثابتـة 

يومي وبحسـب تطـور األحـداث واندالع 

املعـارك.

عـى  حكـرًا  السـالح  تجـارة  تعـد  ومل 

"الكبـار"، بحسـب باسـل مجاهـد، أحد 

نازحـي مدينـة حـامة يف إدلـب، الـذي 

والذخائـر  باألسـلحة  يتاجـر  أنـه  أكـد 

"عـى قـد الحـال"، حسـب وصفـه.

"أشـرتي  بلـدي  لعنـب  مجاهـد  وقـال 

200 طلقة روسـية مثـاًل، وأخبئها لحني 

ارتفـاع سـعر الطلقـة، ألبيعهـا وأربـح 

بشـكل بسـيط، وكذلـك األمـر بالنسـبة 

لقطـع السـالح، التـي تتغـر أسـعارها 

بشـكل مسـتمر".

مجاهـد أوضـح أن ذلـك جعلـه ميتلـك 

قليـاًل مـن الخـربة التـي تخولـه تخمني 

السـعر املناسـب للرشاء أو البيع، مشـرًا 

يتاجـرون  النـاس  مـن  الكثـر  أن  إىل 

مثلـه، ألنهـا تجـارة ال تحتـاج إىل رأس 

مـال كبـر، وال وقـت أو جهـد يذكـر.
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عنب بلدي - حنين النقري

السـيدة سـمر، وهي مهندسة سـورية مقيمة 

يف تركيـا، هـي واحـدة مـن ثـالث ماليـني 

الجـئ يف تركيـا، تحـاول أن تثبـت انفتاحها 

مشـابهة  بـدت  "وإن  جديـدة  ثقافـٍة  عـى 

العربيـة"،  منطقتنـا  ثقافـة  مـن  وقريبـة 

حسـب تعبرهـا.

تقـول سـمر "مبجـرد أن حطّـت الطائرة يف 

مطـار أضنـة، أدركـُت أن مرحلـة جديدة من 

حيـايت قـد بـدأت، وطاملـا ال ميكننـي تغير 

حقيقـة لجويئ، فيجـب عّي أن أسـتفيد من 

هـذه التجربـة بأفضل صـورة متاحة".

نكهات جديدة في منزلي
حاولـت سـمر التواصـل مـع الجـران بلغة 

نتيجـة  بالتطـور  بـدأت  بسـيطة،  تركيـة 

للمامرسـة والدراسـة، وهـو مـا سـمح لهـا 

قـرب،  عـن  بيوتهـم  عـى  أكـرث  بالتعـرف 

واستكشـاف  الـرتيك  للمطبـخ  والدخـول 

نكهاته وطرقـه، تقول "ميكـن اعتبار الطبخ 

هواية وشـغًفا بالنسـبة يل، وهو مـا جعلني 

أسـتغل عالقـايت مـع جـارايت، فمثـاًل كلام 

دعتنـي إحداهّن لتنـاول الطعام مًعا، أسـألها 

عـن مكونات الطبـق املقّدم وطريقـة إعداده، 

أبحـُث عنـه الحًقا عـى اإلنرتنـت للتأكد من 

كيفيـة اإلعـداد وأجّربه يف منزيل، ثم أرسـل 

للجـارة )سـكبة( منـه، وهـو مـا يفاجئهـّن 

ويسـعدهّن بشـكل ال يصـّدق".

بهـذه الطريقـة أدخلـت سـمر عـدة أطبـاق 

جديـدة ملطبخها، مثـل "الجوفيتـش"، وهي 

عبـارة عن لحـم وخضـار مطبوخـة يف آنية 

فخاريـة لعـدة سـاعات، وأنـواع مختلفة من 

وحلـوى  الرتكيـة،  واملعجنـات  السـلطات، 

الغـالج. كام أنها شـاركت طـرق إعدادها مع 

أمهـا وإخوتهـا، وبـدأن يف إعدادهـا أيًضـا، 

وإضافـة إىل ذلـك اعتمـدت طريقـة صنـع 

الشـاي الـرتيكّ، ألنهـا وجدتـه "ألّذ".

تبولة.. مكدوس
مـن  العديـد  نقلـت سـمر  مشـابه،  بشـكل 

األطباق السـورية ملطابخ جاراتهـا الرتكيات، 

تقـول عـن ذلـك "عندمـا تذوقّـت جـارايت 

التبولـة السـورية أعجـنب بها للغايـة وطلنب 

القهـوة  نكهـة  صنعهـا…  طريقـة  منـي 

العربيـة القويـة أعجبـت بعضهـّن للغايـة، 

كذلـك علمتهـّن طريقـة صنـع الكبـة املقلية 

واشـرتكُت أنـا وأربع جـارات يف إعدادها من 

الصفـر، لكن أكرث مـا أثار إعجابهّن الشـديد 

مـن الطعـام السـورّي كان املكـدوس".

مجّدرة وألعاب جماعّية
تشـابه تجربة مـروة، وهـي طبيبة سـورية 

مقيمـة يف أملانيـا، مـع أصدقائهـا األملان ما 

عايشـته سـمر مع األتـراك، تقـول "زماليئ 

يف العمـل من عـدة بلدان مـن أوروبا ورشق 

آسـيا، وهو مـا يجعـل العالقات معهـم ثريّة 

جـًدا، وبشـكل خـاص عندمـا يدعونـا أحـد 

ملنزلـه، نكتشـف حينهـا الطبائـع املختلفـة 

للشـعوب بشـكل أوضح".

مـن األمور التـي الحظتهـا مـروة يف األملان 

وتضيـف  الجامعيـة،  لأللعـاب  محبّتهـم 

"عندمـا دعـوُت أصدقـايئ ملنزيل سـألوين 

التـي  األلعـاب  عـن  العشـاء  تنـاول  بعـد 

مـن  واسـتغربُت  فيهـا،  مًعـا  سنشـرتك 

السـؤال، أعـددُت كل أنواع الطعام السـورّي 

لكننـي مل أفكـر باأللعـاب، وهـو مـا فهمته 

بشـكل أكرب عندمـا زرتهـم، إذ يهيّئ صاحب 

املونوبـويل  مثـل  جامعيـة  ألعابًـا  املنـزل 

والـورق وألعـاب الـذكاء ليخلـق جـًوا مـن 

املـرح واألنـس طيلـة السـهرة".

وعـن األطباق التـي نقلتها مـروة ألصدقائها 

األملـان تقـول "رغـم إعـدادي ألنـواع كثرة 

من األطبـاق إال أنهم أعجبوا بشـّدة باملجدرة، 

وعلّمت صنعهـا لصديقتـي النباتية".

إعادة التدوير
مـن األمـور التي لفتـت انتبـاه مروة بشـّدة 

النـاس  اهتـامم  أملانيـا،  إىل  لجوئهـا  عقـب 

بإعـادة التدوير بشـكل كبر، تقـول "عندما 

السـتخدامي  انتبهـوا  أصدقـايئ،  زارين 

أنت اآلن تركّي حقيقّي

التبادل الثقافي بين الالجئين والمضيفين:

كيف تتأثر الحضارات ببعضها؟

التأثيرات سلبّي وكارثّي، لكن ال يمكن  البالد عن إحداث تأثيرات عديدة في حياتهم، ورغم أن معظم هذه  أسفر لجوء ماليين السوريين خارج 
انفتاح السوريين على ثقافات وحضارات جديدة كلًيا،  إيجابّية والتي، وإن قّلت وندرت، ال يتطرق أحٌد لذكرها، ومن بينها  إنكار وجود جوانب 

البالد. بينهم وبين ومضيفيهم من مواطني هذه  الثقافي  التبادل  نوع من  وحصول 

عنب بلدي - هند مقصوص

وعـن طريقـة الـرشاء توضح ضحـى )23 

عاًمـا( أن صديقتها أضافتهـا إىل مجموعة 

تعـرض "مديرتهـا" بضائع للبيـع بالصور 

مـع تفاصيـل السـعر واملقاسـات واللـون 

برقـم  املنشـور  التسـليم، مرفقـًة  ومـكان 

والتوصية. للحجـز 

تواصلـت ضحـى مـع مديـرة املجموعـة، 

وحجـزت حـذاء، لتتسـلمه يف وقـت يتفق 

عليـه بـني الجانبـني، توصـل فيـه البائعة 

الطلبـات ألقـرب مـكان إىل الزبـون.

وعن فـارق السـعر، أوضحت أنّهـا وجدت 

الحـذاء الشـتوي يف إحدى محـالت الجرس 

األبيض، بسـعر 8500 لـرة، لكنها حصلت 

عليه عـن طريق املجموعـة بـ 5500.

تسوق مختلٌف عن مفهومه العام
اإلنرتنـت،  التسـوق عـرب  تنتـرش ظاهـرة 

بـوك"،  "فيـس  مجموعـات  يف  خاصـًة 

بكـرثة يف دمشـق، بشـكل مختلـف عـن 

مفهـوم التسـوق عـرب اإلنرتنـت الشـائع، 

بسـبب  العـامل،  يف  رائًجـا  أصبـح  الـذي 

املـواد  وإىل  للشـبكة  الوصـول  سـهولة 

األسـعار  وانخفـاض  رشاءهـا،  املطلـوب 

االختيـار. يف  الحريـة  إىل  إضافـة 

بدأ التسـويق يف الشـبكة العاملية لإنرتنت 

مبوقـع "أمـازون" لبيـع الكتـب، والـذي 

البضائـع  لتسـويق  بعـد  فيـام  تطـور 

األخـرى، ثـم انترش لـكل القطاعـات ويف 

العـامل. دول  كل 

وعن طريقة تسـديد األسـعار، يكتب اسـم 

وعنـوان ورقـم بطاقـة االئتامن املسـتخدم 

يف منـوذج موقـع التسـوق، وتكـون هذه 

العمليـة بطريقـة رسيـة والبيانـات آمنـة 

. محمية و

متنّفس على صفحات زرقاء
تنتـرش الظاهرة يف دمشـق خاصـًة، نظرًا 

ألنهـا من أقـل املدن تـرًرا خـالل الثورة 

السـورية، والتـي مل ينقطع عنهـا اإلنرتنت 

الحيـاة  تـزال  وال  قصـرة،  ألوقـات  إال 

مسـتمرة يف أحيائهـا البـارزة.

مقومـات  كّل  دمشـق  مواطنـو  ميلـك  ال 

يف  يجـدون  لكنهـم  الطبيعيـة،  الحيـاة 

التسـوّق عـرب اإلنرتنـت طريقـًة للخـروج 

مـن الروتـني املتواصـل وصعوبـة التنقـل 

وانتشـار  االزدحـام  بسـبب  األسـواق  إىل 

الحواجـز.

غفـران، جامعيـة متزوجة، تديـر مجموعًة 

للتسـوق بنفسـها، وتقـول عـن تجربتهـا 

إنهـا نظـرًا لصعوبـة فتـح  لعنـب بلـدي 

الظـروف  ظـل  يف  التجاريـة  املحـالت 

االقتصاديـة الصعبـة، لجـأت للبيـع عـرب 

بـوك". "فيـس  مجموعـات 

التجـار  تواجـه  التـي  املشـاكل  وعـن 

"الفيسـبوكيني"، قالـت غفـران "هـو عدم 

مواعيـد  أو  بحجوزاتهـم  الزبائـن  التـزام 

التسـليم".

وكتبت غفـران سياسـة عملها يف منشـور 

أن  فيـه  ذكـرت  املجموعـة،  أعـى  مثبـت 

بيتهـا، بضاحيـة  بضاعتهـا موجـودة يف 

داخـل  الحركـة  بأماكـن  وتسـلّم  قدسـيا، 

اليـوم ويف  التبديـل بنفـس  دمشـق، وأن 

حـال إعـادة القطعـة يجب أن يكـون هناك 

اتفـاق مسـبق بينهـا وبـني الزبـون.

غفـران تحـرص عـى تصويـر بضاعتهـا 

كـام الواقـع، حتـى ال تقع يف مشـاكل مع 

ئن. لزبا ا

وغـدت هـذه الطريقة سـبياًل للعيـش عند 

أعـاماًل  ينتجـن  الـاليت  السـيدات،  بعـض 

يف  يعرضنهـا  ثـّم  منازلهـن،  يف  يدويـة 

املجموعـات.

ماذا تقول الدمشقيات؟
فّضلت نسـاء يف دمشـق فكرة التسّوق عرب 

مجموعـات "فيس بـوك"، وفق اسـتطالع 

مجموعتـني  يف  بلـدي  عنـب  أوردتـه 

و"الكـرشي"،  "يلنجيـايت"  رسيّتـني، 

السـيدات. آالف  تضـامن  واللتـني 

تجربتهـن،  عـن  السـيدات  آراء  وتباينـت 

جمعيـة  يف  متطوعـة  أمـان،  فنصحـت 

حاميـة الطفـل، كل سـيدة أرادت الحجـز 

أن تسـتفرس عـن تفاصيـل البضاعـة، مثاًل 

ما نـوع القـامش، مـا سـمكها، مـا قياس 

طولهـا…

واعتـربت أمـان أن "هـذه التفاصيل تعطي 

صـورة كاملـة عـن القطعـة، مـا يعطـي 

تجار "فيسبوكيون" 
في دمشق 

والتسّوق "حظوظ"

من  مستلزماتي  أشتري  "عادًة 
فيس  مجموعات  في  المعروض 
بوك، فهي بجودة جيدة، وبسعر 
أرخص من السوق". هكذا بدأت 

ضحى، وهي خريجة إعالم تسكن 
تجربتها  عن  حديثها  دمشق،  في 
اإلنترنت، من أسواق  بالشراء عبر 

االجتماعي  التواصل  مواقع  في 
التي ال تملك عنواًنا.
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وبعـد أقـل من ثالثـة أشـهر، خابت آمـال املؤيديـن، قبل 

املعارضـن، وتفاجـؤوا أن أبـرز مـا فعلـه وزراء حكومة 

اسـتغراب  أثـارت  ترصيحـات  إطـالق  هـو  خميـس، 

وسـخرية املواطنن، وسـط معاناة من ارتفاع األسـعار، 

وعـدم توفـر أبسـط مقومـات الحياة.

سـبعة ترصيحـات، خـالل الشـهرين املاضيـن، القـت 

موجـة مـن الغضـب تـارة، ومـن السـخرية تـارة أخرى 

عـىل مواقـع التواصـل االجتاعـي.

"سدادة" ملونة إلسطوانات الغاز.. كل محافظة لون
الترصيـح األحـدث كان لوزيـر النفـط، عيل غانـم، الذي 

قـال أمام أعضـاء مجلـس الشـعب، الخميس 9 شـباط، 

ألحـد  تسـمح  ال  حديثـة  بالسـتيكية  سـدادة  "هنـاك 

بالتالعـب بـوزن األسـطوانة، وتحمـل رقـم كـود محّدد 

ورقـم املركـز وتاريخـه، ولونهـا يحـدد املحافظـة التـي 

لها". تتبـع 

وأضـاف غانـم أن “الكلفة املضافة للسـدادة سـتتحملها 

الدولـة، ولـن يتم تحميلهـا للمواطنـن”، مشـرًا إىل أن 

ذلـك جاء بعـد دراسـة “متأنيـة” لـكل الحلول.

نقصـان يف وزن  أنبـاء عـن  تـداول  بعـد  ذلـك  ويـأيت 

قبـل أصحـاب  الغـاز، بسـبب رسقتهـا مـن  أسـطوانة 

املواطنـن. إىل  بيعهـا  قبـل  التعبئـة  وحـدات 

السـدادة أثـارت سـخرية متابعـن عىل مواقـع التواصل 

محافظـة،  لـكل  لـون  تخصيـص  حـول  االجتاعـي، 

للشـعب،  مسـتقباًل  سـتكون  السـدادة  أن  معتبيـن 

باللـون  الالذقيـة  مخصصـات  كانـت  "إذا  ومتسـائلن 

األحمـر، ورأينـا سـدادة باللـون األزرق، مـاذا نفعل؟ هل 

نبلـغ عنهـا؟”.

ال يحق للسوريين إدخال مليون دوالر إلى البالد
أعلـن قـايض التحقيـق املـايل يف ريـف دمشـق، أحمـد 

بيـان، أنه يحـق ألي مواطـن سـوري أن يُدِخـل أي مبلغ 

مـن القطـع األجنبـي، وخاصـًة الـدوالر، ولـو تجـاوز 

املبلـغ مليـون دوالر.

املبلـغ،  عـن  الترصيـح  رضورة  بيـان،  أحمـد  واشـرتط 

للجهـات املعنيـة عىل الحدود السـورية، قبـل إدخاله إىل 

. لبالد ا

أثنـاء سـفره ألي  السـوري  للمواطـن  "يحـق  وأضـاف 

دولـة يف العـامل، أن يصطحب معه عـرشة آالف دوالر، أو 

نصـف كيلـو غرام مـن الذهـب، رشيطة الترصيـح عنها 

 ." أيًضا

سـخرية  املـايل،  التحقيـق  قـايض  ترصيحـات  أثـارت 

املواطنـن السـورين عىل مواقـع التواصـل االجتاعي، 

وكأن  الـدوالرات،  عـن  الترصيـح  طلـب  مسـتنكرين 

للحرامـي "تعـال وارسقنـي”. املواطـن يقـول 

الزواج من ثانية للقضاء على العنوسة
األول  الرشعـي  للقـايض  كان  جـداًل  األكـرث  الترصيـح 

يف دمشـق، محمـود معـراوي، االثنـن املـايض، عندما 

تحـدث عـن ازديـاد أعـداد اإلنـاث “بشـكل واضـح” يف 

السـنوات الخمـس األخـرة، بسـبب “الحـرب” بنسـبة 

.65% تجـاوزت 

واعتـب معـراوي أن الـزواج الثـاين هـو أحـد الحلـول 

يف  “العنوسـة”  ظاهـرة  عـىل  للقضـاء  املقرتحـة 

املجتمع السـوري، مشـرًا إىل أنـه “الحل األكـرث واقعية 

الظاهـرة. هـذه  مـن  للتخلـص  ومنطقيـة” 

التواصـل  أثـار ضجـة عـب مواقـع  القـايض  ترصيـج 

االجتاعـي، بـن احتجـاج النسـاء، واسـتهزاء الرجال، 

الذيـن أطلقـوا حملـة “مًعـا لدعـم القـايض الرشعـي".

وأشـار الشـباب إىل أنهـم غر قادريـن عىل الـزواج من 

أوىل، "فكيـف نتـزوج الثانيـة؟"، خاصـة يف ظـل غالء 

األسـعار، وعـدم توفـر أبسـط مقومـات الحيـاة، مـن 

وغاز. ومـازوت  كهربـاء 

وطالبـت النسـاء السـوريات، القايض، بالتفكـر بحلول 

أخـرى، كإخراج الشـباب مـن املعتقـالت وترسيحهم من 

الجيـش، ليتحقق التـوازن بن الذكـور واإلناث.

المواطن السوري يعاني البرد
رئيـس حكومـة النظـام السـوري، عـاد خميـس، قال 

إن “املواطـن  5 شـباط،  الشـعب، األحـد  أمـام مجلـس 

السـوري عاىن ويعـاين البد ونقـص الكهربـاء والغالء 

الكبـر وتحديـات الحـرب".

وتسـاءل خميـس "هـل السـبب وراء واقـع التحديـات 

الـذي وصلنا إليـه اليوم هـو الحكومة والدولـة؟ وملاذا ال 

تكـون هناك مسـؤولية مشـرتكة؟".

ترصيـح رئيـس الحكومـة القى موجـة من االسـتغراب 

مـن متابعـي مواقـع التواصـل االجتاعي.

وسـخر متابعون بـأن ترصيحات خميس هي “اكتشـاف 

عظيـم” بعد سـنوات من الحـرب، وأن “معظـم الناس مل 

تكـن تعلم بهـذ الحقيقة”.

األسعار ستنخفض خالل شهرين
قـال مديـر األسـعار يف وزارة التجـارة، نضـال مقصود، 

إن أسـعار املـواد والسـلع سـتنخفض خـالل األسـابيع 

املقبلـة، وذلـك باالتفـاق، يف ترشيـن األول املـايض، مع 

عـىل  والزراعيـة،  والصناعيـة  االقتصاديـة  الفعاليـات 

األرباح. نسـب  تخفيـض 

وبعـد أربعة أشـهر عىل هـذا الترصيح، اسـتاء املواطنن 

من اسـتمرار الوعـود "الكاذبـة"، ووصفوهـا بأنها "إبر 

بنـج"، إلسـكات املواطنـن ولفـت نظرهم عن اسـتهتار 

الحكومة.

وجـدد وزيـر التجـارة الداخلية وحايـة املسـتهلك، عبد 

اللـه الغـريب، يف 4 شـباط، الوعـود بخفـض األسـعار، 

وقـال إن املواطـن "سـيلمس الفـرق"، ولكنه أطـال املدة 

هـذه املـرة، إىل شـهرين إضافين.

الكهرباء والمحروقات ستتوفر خالل ثالثة أشهر
مسلسـل  خميـس،  عـاد  الحكومـة،  رئيـس  تابـع 

الترصيحـات املثـرة للجـدل، ولكـن هـذه املـرة، عندمـا 

وعـد املواطنـن بتحسـن وضـع الكهربـاء واملحروقـات 

املقبلـة. الثالثـة  األشـهر  خـالل 

وقـال خميس، خـالل االجتـاع االقتصـادي املتخصص، 

نهايـة كانون الثـاين املايض، "سـيطرأ تحسـن ملموس 

خـالل األشـهر الثالثـة القادمـة عـىل موضـوع الطاقة 

وتوفرهـا، سـواء الكهربائيـة أو املحروقـات، ما يسـهم 

يف دفـع عجلـة اإلنتـاج إىل األمام".

الترصيحـات،  بهـذه  السـوريون  املواطنـون  اسـتهزأ 

وأشـاروا إىل أنهـا مجـرد وعـود "لـن تصـدق يوًمـا".

فيـا احتـج آخـرون عـىل أنه بعـد ثالثة أشـهر، سـينتهي 

الـبد، ولن يكون لديهم حاجـة للازوت والكهربـاء والغاز.

عمل المرأة ال يليق بالمجتمع
الثـاين،  بالـزواج  الرشعـي  القـايض  اقـرتاح  يكـن  ومل 

الترصيـح األول الـذي أثـار غضـب الكثر مـن املواطنن 

وخاصـًة النسـاء.

بـل أطلـق قبـل أسـبوعن، ترصيًحا بـأن “عمل النسـاء 

يف املقاهـي، ال يليـق باملجتمـع السـوري، باعتبـار أنها 

غـر محببـة يف مجتمعنا".

الترصيـح تعـرض النتقـادات كبـرة وغضـب، باعتباره 

إهانـة للمـرأة وعملها، خاصـة وأنها تسـاعد أرستها يف 

ظل غـالء املـواد األساسـية والخدمات.

الكهرباء لإلنارة وليست للتدفئة

وزيـر الكهرباء، محمـد زهر خربوطـيل، كان له نصيب 

مـن سـخرية املواطنـن عقـب ترصيـح لـه يف، كانون 

األول املـايض، بأن “الكهربـاء لإلنارة وليسـت للتدفئة".

الكهربـاء هـو  أن سـبب قطـع  آنـذاك  الوزيـر  واعتـب 

اسـتخدامها مـن قبـل مواطنـن للتدفئـة، ما يـؤدي إىل 

زيـادة الضغـط عـىل الشـبكات وانقطاعهـا.

ووصـف ناشـطون الوزيـر بـ”البعد عـن الواقـع”، وأنه 

يجـب تأمن مسـتلزمات التدفئـة من مـازوت وغاز قبل 

الطلـب مـن املواطنن إلغـاء التدفئـة بالكهرباء.

موجـات الغضـب التـي ترافـق ترصيحـات املسـؤولن، 

تعكـس حالـة الغليان لـدى املواطنـن السـورين وعدم 

رضاهـم عـن أداء الحكومـة التـي ال تتخـذ أي إجـراءات 

سـوى الوعود، ليصبـح لقبهـا "حكومـة الترصيحات".

عندما أستشهد في كالمي بأمثال عربية 
أترجمها للغتهم، أذكر أني نقلت لهّن مثل )الجنة 

بدون ناس ما بتنداس(، وتعّلموا مني عدة 
كلمات عربية استخدمتها في حديثي على 

الهاتف أمامهم مثل )معلش(، و )شو بدك(

تصريحات لمسؤولين سوريين
أثارت استغراب المواطنين

زاد استياء السوريين من وزير الكهرباء السابق، عماد خميس من منصبه 
رفعًة، ليتكلف في منتصف حزيران الماضي، بتشكيل حكومة جديدة 

خلًفا لوائل الحلقي. ورغم احتجاج كثيرين على تعيين خميس لمنصب رئيس 
الحكومة، نظًرا لما كانوا يعانونه من انقطاع الكهرباء عندما كان على رأس 
الوزارة، إال أن آخرين تفاءلوا بوصوله إلى كرسي رئاسة الحكومة لتصحيح ما 

أفسده سابقه.

بطاريـات مـن نـوع معـني غـر صديـق 

للبيئـة يف جهـاز التحكم عن بعـد، تفاجؤوا 

بشـكل مل أسـتطع تفسـره وبـدؤوا برشح 

البطاريـات وتأثـر كل منهـا عـى  أنـواع 

سأتسـبب  وكأننـي  بالـغ  باهتـامم  البيئـة 

بكارثـة لكوكـب األرض، مل أفهـم جّديتهـم 

الشـديدة بدايـة لكننـي يوًمـا إثر يـوم أعي 

أكرث". ذلـك 

تضيـف مـروة أن مفهـوم إعـادة التدويـر 

مل يرتّسـخ لـدى السـوريني بشـكل كبـر، 

توّضـح مقصدها " لسـُت أعني هنـا تدوير 

األصغـر،  لـألخ  الكبـر  األخ  مـن  الثيـاب 

وإمنـا أمـور حياتيـة يوميـة من قبيـل فرز 

القاممـة حسـب صنفهـا، اختيـار منتجـات 

قابلـة إلعـادة التدوير، والتفكـر بأثرنا عى 

يفتـح  باألملـان  اليومـّي  احتـكايك  البيئـة، 

عينـّي عـى مفاهيـم جديـدة يوميًـا، أمتنى 

حًقـا أن نسـتفيد كالجئـني مـن العيش يف 

هـذه البيئـة وأن ننقـل هـذا الوعـي لبلدنـا 

إليها". العـودة  عنـد 

سوء فهم طبيعي
تؤكد نبال، مهندسـة سـورية مقيمـة يف أحد 

مخيـامت الالجئـني بأملانيـا، عـى أهمية نقل 

ثقافـة ومفاهيـم إعـادة التدويـر، واالرتبـاك 

التعامـل مـع  الالجئـني يف  الحاصـل بـني 

القوانـني الجديـدة، وتضيـف مثـااًل عى ذلك 

آالت  ماركـت  السـوبر  محـالت  يف  "يوجـد 

السـرتجاع عبّوات املـاء البالسـتيكية الفارغة 

مقابل 35 سنتًا للتشـجيع عى إعادة التدوير، 

وهـو مـا تعامل معه عـدد مـن الالجئني )من 

مختلف الجنسـيات( بشـكل خاطئ يف بداية 

تواجـدي باملخيـم، إذ صاروا يأخـذون عبوات 

امليـاه بأعداد تفـوق احتياجاتهـم ويفرّغوا ما 

بداخلها يف املجاري ليسـتبدلوها من السـوبر 

ماركـت، رغـم ذلـك أنـا متفائلة بنقـل ثقافة 

إعـادة التدويـر لنا".

"okay" لعبة
أثنـاء جلوسـه يف مقهـى شـعبي، مل يكـن 

محمـد، الطالـب السـوري املقيـم يف تركيا، 

ينـوي أن يتعلـم طريقـة لعب لعبـة طاولة 

شـهرة للغايـة بـني األتـراك، لكنـه وبعـد 

املراقبـة أعجـب بهـا وتعلّمها، وصـار ماهرًا 

بهـا، يقـول "راقبـُت أصدقـايئ يلعبونهـا 

أحدهـم  الحـظ  وملـا  واسـتمتاع،  بشـغف 

اهتاممـي رشح يل مبادئهـا، هـي لعبة ذكاء 

تعتمـد عى تكويـن مجموعات مـن األرقام، 

يف  يفـوز  العبـني،   4 لعبهـا  يف  يتشـارك 

كل مـرة أحدهـم، وال نهايـة لهـا إال برغبـة 

الالعبـني بإنهائهـا"

كان  البدايـة  يف  أنـه  محمـد  يضيـف 

وتجميعهـا،  باألحجـار  اللعـب  يسـتصعب 

لكنـه اليوم صـار مـن يطلب مـن أصدقائه 

لعـب "okay" ملهارتـه، يضيـف "مشـاركة 

أصدقـايئ األتـراك بلعبة تراثيـة لديهم وطّد 

بشـكل أو بآخـر عالقتـي بهم، يحـّب الناس 

أن تحادثهـم بلغتهـم وتشـاركهم عاداتهـم 

لعائلتـي  اللعبـة  هـذه  علمـُت  وتحرتمهـا، 

السـوريني وصـاروا  لجرانـه  أيب  ونقلهـا 

يلعبونهـا مًعـا، مـن املواقف الطريفـة التي 

حصلـت كانـت عندمـا ضبطنـي صديقـي 

الـرتيكّ أغـّش يف األحجـار ضحـك مطـواًل 

وقـال )أنـت اآلن تـريكّ حقيقـّي(".

أمثال وأشغال يدوية
وجاراتهـا  سـمر  بـني  التأثـر  يقتـر  ال 

اليدويـة  لألشـغال  بـل ميتـّد  املطبـخ،  يف 

يف  يتبادلونهـا  التـي  الشـعبية  واألمثـال 

أسـبوع  "كل  تقـول  الطويلـة،  جلسـاتهّن 

أجتمع وجـارايت املقربات يف منـزل إحدانا، 

وبعـد تنـاول اإلفطـار والشـاي تخـرج كّل 

منهـّن أشـغالها اليدوية مـن حقيبة صغرة 

ويبـدأن بالعمل والحديث لعدة سـاعات، يف 

البدايـة كنـُت أشـعر أين غريبـة بجلـويس 

لكننـي  وأراقبهـّن،  أسـمعهّن  عمـل  دون 

طريقـي  اليـوم  وبـدأت  منهـّن  تعلّمـت 

بإتقـان التطريز اليـدوّي ومشـاركتهن هذا 

الشـغف".

باملامرسـة،  الرتكيـة  اللغـة  سـمر  تتعلـم 

ويـروق لهـا تصيّـد األمثـال الشـعبية مـن 

الجـارات الكبـرات بالعمـر، تقـول "عندما 

تستشـهد إحداهـن مبثل شـعبي مـا أحيانًا 

أطلـب منهـا إعادتـه وأدّونـه، ألعـود له يف 

املنـزل وأفهـم معنـاه الدقيـق ومـن بينهـا 

مثـل معنـاه بالعربيـة )ال تلعـب مـع الدب 

إن كان جائًعـا(، كذلـك أستشـهد يف كالمي 

أذكـر  للغتهـم،  أترجمهـا  عربيـة  بأمثـال 

أين نقلـت لهـّن مثـل )الجنـة بـدون نـاس 

مـا بتنـداس(، وتعلّمـوا منـي عـدة كلـامت 

عربية اسـتخدمتها يف حديثـي عى الهاتف 

أمامهـم مثـل )معلـش(، و )شـو بـدك(".

وقـت  عنهـا  التـام  الرضـا  املشـرتي 

التسـليم".

إال أن سـمر كان لهـا تجربـة مختلفـة، 

البنتهـا،  فـراء  معطـف  اشـرتت  فقـد 

لكـن القطعـة كانـت مختلفـة عـام هي 

بالصـور متاًما، بـل قامشـها خفيف وال 

تشـبه الصـورة.

باالبتعـاد  الفتيـات  سـمر  ونصحـت 

عـن هـذه العمليـة، واالكتفـاء مبعاينـة 

القطعـة يف املحـالت التجاريـة بـأرض 

الواقـع، ورشاء ما تراه أعينهـّن وترضيه 

قناعتهـّن.

وفرّقـت نـور، املقيمة حاليًا يف السـويد، 

كانـت  التـي  املحليّـة  البضاعـة  بـني 

تصلهـا بحالـة ممتـازة، وبـني البضاعة 

"األجنبيـة" التـي تـأيت بالشـحن مـن 

فهـي  التوصيـة،  بعـد  سـوريا  خـارج 

غالبًـا ال تشـبه الصـور وال الجـودة.

بعـض  أن  )مرتجمـة(  فـرح  وذكـرت 

البائعـات لطيفـات للغايـة وأمينـات، إال 

أنـه يوجـد العكـس، فقـد اعتـذرت مرة 

مـن البائعـة عن املوعـد، لتؤجله بسـبب 

ظـرف طـارئ، لكنها قوبلت بشـكل فّظ 

مهذب. وغـر 

 أفضل المواقع العالمية للتسوق
التسـّوق عـب اإلنرتنـت للمواقـع املتخصصـة بذلـك يف دول  ينتـرش 

العـامل، لكـن هـذا النـوع مـن التسـوق غـر رائـج يف سـوريا.

ومـن أبـرز األسـواق العاملية عـىل اإلنرتنت موقـع "أمازون"، وسـوق 

و"إي بـاي" لبيـع األجهـزة الذكيـة والكامـرات، إضافـة إىل "منيش" 

املتخصـص ببيـع األزيـاء واإلكسسـوارات، وأيًضـا "شـوبينغ" الـذي 

يقـدم خصومـات وعروًضـا كبرة.
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ما الذي تعرفه عن

الشاي األخضر؟

يتـم تحضـر ثالثـة أنـواع مـن الشـاي: 

األخـر الذي يحـر بتجفيـف وتبخر 

أوراق الشـاي الطازجـة، واألولونـج الذي 

يتـم تحضـره بالتخمر الجـزيئ ألوراق 

الشـاي قبـل تجفيفهـا، والشـاي األحمر 

الـذي يحّر عـن طريـق تخمـر أوراق 

تجفيفهـا  قبـل  كامـاًل  تخمـرًا  الشـاي 

وتبخرهـا.

وقـد كان الشـاي األخـر هـو الشـاي 

الـذي يرشبـه أهـل البـالد حيـث يـزرع، 

مثـل الصـني والهنـد وسـيالن، وعندمـا 

اسـتعمر اإلنكليـز هـذه املناطق شـحنوه 

بانتظـام إىل بالدهم يف سـفن تبحر عرب 

املحيطـات لفـرتات طويلـة يف جـو حار 

أوراق  كانـت  ورطوبـة شـديدة، وهكـذا 

الشـاي الخـراء تتأكسـد وتتحـول إىل 

اللون األسـود نتيجـة الحـرارة والرطوبة 

التـي تتعـرض لهـا أثنـاء الشـحن، ومن 

هنـا عـرف الشـاي األحمر.

ويعتـرب الشـاي األخـر أفضـل أنـواع 

الشـاي وأكرثها فائـدة، فطريقة تحضره 

تجعلـه يحتفـظ مبعظـم عنـارصه، فهـو 

والثيوفيلـني،  الكافيـني  عـى  يحتـوي 

وعـى زيـوت طيـارة، وخاصـة املركبات 

متعـددة الفينـول، ويعمـل الكافيـني يف 

الجهـاز العصبـي املركـزي عـى تحفيـز 

باإلرهـاق،  الشـعور  ومحاربـة  اليقظـة 

ويسـاهم الثيوفيلـني يف زيـادة النشـاط 

الذهنـي وزيـادة قـوة انقباضـات القلب 

وارتخـاء األوعيـة الدموية، كـام أنه يعمل 

دوره  إىل  باإلضافـة  البـول،  إدرار  عـى 

يف ارتخـاء عضـالت القصبـات الهوائيـة 

وتحفيـز عمليـة التنفـس.

فقـد  الطيـارة  للزيـوت  بالنسـبة  أمـا 

اكتسـب الشـاي األخـر اهتامًمـا كبرًا 

مـن الناحيـة الصحية بسـبب محتواه من 

املركبـات متعـددة الفينـول ودورهـا يف 

الجسـم كمضـادات أكسـدة قوية تسـاعد 

وتشـمل  الغـذايئ،  التمثيـل  عمليـة  يف 

مركبـات الفالڤونويـد، وتعتـرب مركبـات 

الفالڤونويـد  مركبـات  أهـم  الكاتيكـني 

األخـر. الشـاي  يف  املوجـودة 

حمـض  عـى  يحتـوي  أنـه  كـام 

األحـامض  مـن  وغـره  الجاليـك 

الفينوليـة، مثـل حمـض الكلوروجينيـك 

وحمـض الكافييـك، كـام يحتـوي عـى 

مثـل  والكربوهيـدرات  الربوتينـات، 

والفركتـوز  والجلوكـوز  السـليولوز 

حمـض  مثـل  والدهـون  والسـكروز، 

والسـتروالت  واللينولينيـك،  اللينوليـك 

والڤيتامينـات  الستيجامسـترول،  مثـل 

ب ج و، والكاروتينـات، وبعـض املعـادن 

الكالسـيوم واملغنيزيـوم والكـروم  مثـل 

والزنـك  والنحـاس  والحديـد  واملنغنيـز 

والصوديـوم  والسـيلينيوم  واملولبدينـوم 

والسـرتونيوم  والكوبالـت  والفسـفور 

والنيكل والبوتاسـيوم والفلور واألملنيوم.

د. كريم مأمون

ولكـن قبل ذلك سـنعرّف بطرق أخـذ عينـات البول عند 

الحاجـة إلجراء الـزرع الجرثومي.

كيف يتم أخذ عينة البول إلجراء الزرع 
الجرثومي؟ 

جمـع عينـة نظيفة: هـذه الطريقة كافية إلجـراء التقييم 

الخلـوي يف البول، لكنهـا قد تكون غر مناسـبة إلجراء 

الزرع بسـبب ارتفـاع احتامليـة التلوث فيهـا، وتتم عند 

املرحـاض،  إىل  الذهـاب  يسـتطيعون  الذيـن  األطفـال 

بأخـذ عينـة يف وعـاء معقـم مـن منتصف التبـول بعد 

غسـل فتحة البـول مبحلول معقم ثـم باملاء، مـع التنبيه 

عنـد اإلنـاث لـرورة تبعيـد الشـفرين يدويًـا لتجنب 

تلـوث البـول أو متاسـه مـع الجلـد. أمـا يف الرضـع 

وصغـار األطفـال الذكور واإلنـاث فيمكـن تطبيق كيس 

بالسـتيي الصـق )يتوفـر يف الصيدليـات( بعد تطهر 

التناسـلية.  املنطقة 

الطريقـة  هـذه  وتجـرى  للمثانـة:  العقيمـة  القثطـرة 

عندمـا يحتـاج األمـر لدقـة أكـرث.

البـزل فوق العانـة: ويجرى عـن طريق الجلد بواسـطة 

إبـرة تدخـل إىل املثانة املمتلئـة بالبول بطريقـة عقيمة، 

اإلنتانـات  تشـخيص  يف  األدق  هـي  الطريقـة  وهـذه 

البوليـة عنـد األطفال.

ما هي االستقصاءات الواجب إجراؤها عند 
اإلصابة بإنتان المجاري البولية عند األطفال؟

يـوىص  البـويل:  للجهـاز  اإليكوغـرايف  التصويـر 

بإجرائـه لـكل طفـل يصـاب بالتهـاب املجـاري البولية 

خراجـات  أو  الكليتـني  يف  استسـقاء  وجـود  لنفـي 

كلويـة أو حـول الكليـة أو وجـود آفـات بنيويـة تؤهب 

لإنتـان البويل، ويعتـرب رضوريًا عنـد كل طفل يصاب 

بالتهـاب املجـاري البوليـة وعمـره دون السـنتني.

الراجـع  بالطريـق  الظليـل  والحالـب  املثانـة  تصويـر 

أثنـاء التبويـل )VCUG(: ويجـرى عند اإلنـاث بإدخال 

قثطـرة صغـرة يف فتحـة البـول لتصـل إىل املثانة ثم 

تحقـن مـادة ظليلـة، أما عنـد الذكـور فيتم حقـن املادة 

الظليلـة عرب إبـرة تغرز فـوق العانة لتدخـل إىل املثانة، 

ثـم يقـوم طبيـب األشـعة بأخـذ صـور متتابعـة أثناء 

التبويـل لدراسـة ترشيـح الجهـاز البـويل عـن طريق 

ارتسـام املـادة الظليلـة. ويجـرى هذا التصوير لكشـف 

وجـود جـذر )ارتجاع( بـويل مـن املثانة نحـو الحالب 

أو الكليـة والـذي يوجد عنـد 25 – 30 % مـن األطفال 

بوليـة،  إنتانـات  ولديهـم  عمـر عـرش سـنوات  تحـت 

ويعالـج دوائيًـا أو قـد يحتـاج للجراحة.

ويـوىص بإجراء هـذا التصويـر لكل األطفـال املصابني 

بالتهـاب املجـاري البوليـة الحـاد بعـد ثالثـة أسـابيع 

مـن معالجـة اإلنتـان الحـاد، لكنـه يعتـرب رضوريًا يف 

التالية: الحـاالت 

 1 - عنـد كل طفـل لديـه إنتـان بـويل وال يسـتجيب 

 48 خـالل  الحيويـة  باملضـادات  املناسـبة  للمعالجـة 

سـاعة.

 2 - عنـد كل طفـل لديـه التهـاب مثانـة وكشـف لديه 

باإليكو. كليـة  استسـقاء 

3 - عنـد كل طفـل لديـه التهابات بولية متكـررة وعمره 

أقل من سـنتني.

4 - عنـد كل طفـل ذكـر وعنـد كل أنثى عمرهـا أقل من 

خمس سـنوات وحـدث لديهـم التهاب حويضـة وكلية.

5 - عنـد كل أنثـى عمرهـا فـوق خمس سـنوات وحدث 

لديهـا التهـاب حويضة وكليـة للمـرة الثانية.

املشـعة  بالنظائـر  الومضـاين  الكليتـني  تصويـر 

)DMSA(: ويتـم عـن طريـق حقـن الطفـل بالوريـد 

الـكى  املـادة يف  مبـادة مشـعة، حيـث ترتكـز هـذه 

وتكشـف وجـود تندبـات أو تـأذي فيهـا نتيجـة بعض 

األمـراض كالتهـاب الحويضة والكلية املهمـل أو املتكرر، 

وينصـح بـه عـادة يف الحـاالت التاليـة:

1 - عنـد الطفـل الـذي أصيـب بالتهاب حويضـة وكلية 

أيًضـا  يجـرى  وهنـا  سـنوات،  خمـس  تحـت  وعمـره 

تصويـر املثانـة والحالـب الظليـل بالطريـق الراجـع.

2 - عنـد الطفـل الـذي أصيـب بالتهاب حويضـة وكلية 

وعمـره فـوق خمـس سـنوات، وال حاجة عندهـا إلجراء 

تصويـر املثانـة والحالب الظليـل بالطريـق الراجع.

االستقصاءات الشعاعية الالزمة
اللتهابات المجاري البولية عند األطفال

تحدثنا في العدد الماضي عن التهابات المجاري البولية عند األطفال وأعراضها وطرق تشخيصها وعالجها، وأشرنا إلى ضرورة العالج السريع والكامل لتجنب 
حدوث مضاعفات خطيرة على الكليتين، وال بد من تسليط الضوء على بعض االستقصاءات الشعاعية التي يجب إجراؤها في حاالت خاصة للتوصل إلى 

السبب المؤدي إلى المرض وعالجه بشكل صحيح ونهائي.

يعتبر الشاي ثاني أكثر مشروب تناواًل في العالم بعد الماء، ويتم 
.)Camellia sinensis( تحضيره من أوراق نبات الكاميليا سايننسز

كيفية التحضير
لتجنـب معظـم أعراضـه الجانبية فـإن أفضل طريقـة إلعـداده هي طريقـة النقع 

وليـس الغـيل، وتكـون بإضافـة ملعقة صغـرة من الشـاي األخـرض إىل كوب من 

املـاء املغـيل وتركه ملـدة 3-5 دقائـق، ثم يصّفـى ويرتك حتـى يبد قلياًل ثـم يرشب.

أضراره على الصحة
بالكميـة  األخـر  الشـاي  رشب 

عـى  رضر  أي  يشـكل  ال  البسـيطة 

الصحـة، ولكـن قـد يسـبب بالجرعات 

األرضار: بعـض  العاليـة 

• فـإذا تعدى أكـرث من خمسـة أكواب 

يف اليـوم الواحد ميكن أن يتسـبب يف 

آثـار جانبية بسـبب الكافيني، وتشـمل 

الصـداع، والعصبيـة، ومشـاكل النوم، 

انتظـام  وعـدم  واإلسـهال،  والتقيـؤ، 

رضبـات القلـب، والرعـاش، والدوخة، 

وطنـني يف األذنني، والتشـنجات.

الكالسـيوم  امتصـاص  عـى  يؤثـر   •

كام يزيـد طرحه مـع البول، لـذا يجب 

تحـوي  التـي  الوجبـات  عـن  فصلـه 

الطعـام  كميـة  وزيـادة  الكالسـيوم 

الكالسـيوم يف حالـة  املحتـوي عـى 

األخـر،  الشـاي  االنتظـام يف رشب 

خاصـة للذيـن يعانـون مـن هشاشـة 

سـن  يف  الـاليت  والنسـاء  العظـام 

اليـأس.

الحديـد مـن  امتصـاص  • يحـد مـن 

الغـذاء مـام قد يسـبب فقـر الـدم، لذا 

يفضـل تناولـه قبـل الوجبـة بنصـف 

سـاعة أو بعدهـا بسـاعة.

إدرار  األخـر يف  الشـاي  يسـاهم   •

البـول ولذلـك قـد يؤثـر عـى بعـض 

األدويـة، فيجب استشـارة الطبيب قبل 

تناولـه بكميـات كبرة ممـن يتناولون 

األدوية.

عـى  األخـر  الشـاي  يحتـوي   •

األملنيـوم والـذي ميكـن أن يؤثـر عى 

الكلـوي. الفشـل  مـرىض 

• يجـب عـدم رشب أكـرث مـن كوبـني 

الحامـل،  املـرأة  قبـل  مـن  اليـوم  يف 

اإلجهـاض. مخاطـر  ازديـاد  بسـبب 

فوائده الصحية
• يحمـي مـن أمـراض القلـب، فهـو يخفض 

فتأثراتـه  الـدم،  يف  الكولسـرتول  مسـتوى 

املضادة لألكسـدة متنع تأكسـد الكولسـرتول 

الضـار LDL يف الرشايـني وتزيد مسـتويات 

يسـاعد  الـذي   HDL النافـع  الكولسـرتول 

عـى إزالـة التجمعـات الدهنيـة مـن جـدران 

الرشايـني. كـام يحافـظ عـى سـيولة الـدم 

غـر  الدمويـة  الجلطـات  تشـكل  ومينـع 

الطبيعيـة، فلـه نفـس فعاليـة األسـربين يف 

هـذا املجال. ويعمـل عى خفـض ضغط الدم 

املرتفع وذلـك ألنه يؤدي السـرتخاء العضالت 

امللسـاء املتحكمـة يف درجة قبـض الرشايني.

• يحمـي مـن اإلصابـة مبـرض السـكري، إذ 

ويحسـن  الجلوكـوز  سـكر  تحمـل  يحّسـن 

لـه. الجسـم  األنسـولني وحساسـية  فعاليـة 

أن  الدهـون، وميكـن  • يسـاعد عـى حـرق 

الزائـد. الـوزن  التخلـص مـن  يسـاعد يف 

• يسـاعد عـى انتظـام حركة األمعـاء، ويقي 

اإلمسـاك. من 

• يزيد من كفاءة الجهاز املناعي.

• يحافـظ عـى صحة الفـم، إذ يحتـوي عى 

نسـبة جيـدة مـن معـدن الفلوريـن املعروف 

مبفعولـه املقـاوم لتسـوس األسـنان، كذلـك 

يقتـل امليكروبات الضـارة بالفم فيقـوي اللثة 

الفم. رائحـة  ومينـع 

• يقتـل الجراثيـم، ولذلـك فـإن رشبـه مـع 

الوجبـات ميكـن أن يخفـض خطـر اإلصابـة 

منـو  ومينـع  الجرثومـي  الغـذايئ  بالتسـمم 

األمعـاء. يف  الجراثيـم 

• يحافـظ عـى صحـة وسـالمة العظـام و 

يقيهـا مـن الهشاشـة.

• يحمـي الغضاريـف املفصليـة ويقلـل مـن 

مخاطـر اإلصابـة بالتهاب املفاصـل الرثواين.

الناتـج عـن  التدهـور  • يسـاهم يف تأخـر 

مرض الزهاميـر وداء باركنسـون، فهو يحمي 

خاليـا الدمـاغ مـن املوت.

• يسـاعد عـى االسـرتخاء والهـدوء، فيعالج 

الصـداع، ويزيـل االكتئـاب والتوتـر، ويعمل 

عى تحسـني املـزاج.

• يقـي مـن اإلصابـة مبجموعـة مـن األورام 

والثـدي  الكبـد  كرسطـان  الرسطانيـة، 

والكولـون. واملعـدة  والربوسـتات 

• يسـاعد عى ترسيـع عملية االسـتقالب، ألن 

تأثـره املضـاد لألكسـدة يسـاعد الكبـد عى 

أداء وظيفتـه بشـكل أكـرث فعالية.

• يريـح القصبات الهوائية املتشـنجة ويخفف 

من حـدة الربو. 

• يحافـظ عـى صحة الجلد، فالشـاي األخر 

مضـادات  مـن  عاليـة  نسـبة  عـى  يحتـوي 

األكسـدة الطبيعية التي تقاوم الجـذور الحرة، 

والتـي تسـبب بدورهـا الشـيخوخة املبكـرة، 

كـام يقي مـن األشـعة فـوق البنفسـجية عند 

التعـرض ألشـعة الشـمس، ويحد بالتـايل من 

التأثـر الضـار ألشـعة الشـمس ويحمـي من 

وااللتهابات. الجلـد  رسطـان 



17 عنب بلدي - السنة السادسة - العدد 260 - األحد 12 شباط/فبراير 2017

أشـهر  مـن  هانـديل  بيـل  يعتـب 

املعلّمـن عاملًيـا يف طـرق التدريس، 

لتقليـل  الكتـب  مـن  العديـد  ولـه 

اللغـات  تعلّـم  يف  العقبـات 

انطالًقـا مـن تجربته  والرياضيـات، 

كتابـة  مختلفـة  لغـة   15 تعلـم  يف 

ونطًقـا، وعملـه كمـدّرس رياضيات 

الـدول. مـن  عـدد  يف 

ال يشـبه كتـاب "تعلّـم لغـة جديـدة 

التنميـة  كتـب  وسـهولة"  برسعـة 

بعضهـا  تكـرر  التـي  البرشيـة 

البعـض، إذ يلّخـص فيه بيـل تجاربه 

مـع اللغـات عـىل اختـالف جذورها 

وأنواعهـا وأبجدياتهـا، ويسـر مـع 

القـارئ خطـوة بخطوة لبنـاء منهج 

بـه. درايّس خـاص 

الـذايّت،  الكتـاب دليـاًل للتعلـم  يعـّد 

صفحـة   200 قرابـة  خـالل  فمـن 

موزعـة عـىل 21 فصـاًل، يركّـز بيـل 

اللغـات،  تعلّـم  رهبـة  تبديـد  عـىل 

ويـرى أن 30 دقيقـة يومّيـة لتعلّـم 

اللغـة سـتجعلك "قـادًرا  أساسـيات 

عـىل تحدثهـا بدرجـة معقولة خالل 

أسـبوعن".

بنفسـه  هانـديل  طبّقـه  مـا  وهـو 

يف  اإليطاليـة،  اللغـة  دراسـة  عنـد 

دقيقـة   30 مكّنـه تخصيـص  حـن 

مـن  أسـابيع  سـتة  ملـدة  يومًيـا 

إجـراء محادثـة بسـيطة باألملانيـة، 

تحّولـت إىل تحـّدث "دون صعوبـة" 

باالسـتمرار عـىل النهـج ذاته سـتة 

كلـه  ذلـك  يف  الـرس  ولعـّل  أشـهر. 

حسـب الكاتب هـو يف اختيار املنهج 

املناسـب للمفـردات األساسـية التي 

سـتحتاجها للرتكيـز عليهـا، ويقول 

يف ذلـك "تعلـم هذه الكلـات أفضل 

كثرًا مـن تعلّـم عبـارات فارغة مثل 

)قلـم عمتـي فـوق مكتب عمـي(".

األثـر  أهميـة  عـىل  هانـديل  يؤكـد 

الرتاكمـي للتعلـم، بتحديد املسـتوى 

الـذي ترغـب بالوصـول إليـه )تبًعـا 

تلـك(،  أو  اللغـة  تعلّـم هـذه  لهـدف 

واختيـار منهـج خـاص بـك إلنجـاز 

زمنيـة  فـرتة  خـالل  املسـتوى  هـذا 

عـىل  اإلرصار  ثـّم  ومـن  معّينـة، 

الدراسـة اليومّيـة املقّسـمة إىل عدة 

حصص مـدة كل منها عـرش دقائق.

مـن األمـور الجديـدة التـي يطرحها 

بيـل يف منهجـه، هـو تعلـم نطـق 

اللغـة قبـل فهمهـا، إذ يعتـبه أمـًرا 

يجـب  أنـه  ويـرى  وأولويًـا  حيويًـا 

للغـة  الفعـيل  بالتعلـم  البـدء  عـدم 

إىل أن تسـتطيع القـراءة بهـا بلفـظ 

لفـظ  قواعـد  تعلّـم  عـب  صحيـح، 

األحـرف.

عـام  األوىل  للمـرة  الكتـاب  نُـرش 

وتُرجـم  اإلنكليزيـة،  باللغـة   2005

ونـرش بالعربيـة مـن قبل مؤسسـة 

متـاح  وهـو   ،2017 عـام  هنـداوي 

مجانًـا عـىل اإلنرتنت بصيـغ pdf، و

.kindleو  ،ePUB

كتاب

تعلم لغة جديدة 
بسرعة وسهولة

لـ بيل هاندلي

منوعات

معهـد  يف  باحثـون  طـور 

للتكنولوجيـا،  “ماساتشوسـتس” 

تطبيًقـا جديـًدا يكشـف عـن عواطف 

حديـث  إىل  املسـتمعني  وأحاسـيس 

مـا. شـخص 

وبحسـب مـا ذكـر موقـع “ذا فـرج” 

األمريـي، الثالثـاء 7 شـباط، ميكـن 

السـاعات  عـى  التطبيـق  تحميـل 

الذكيـة، ليسـاعد عى تحليـل املحادثة، 

والتعـرف عـى املشـاعر الكامنـة وراء 

كل جـزء مـن الحديـث.

كام يرصـد التطبيق حركات الجسـم أو 

ما يعرف بــ “لغة الجسـد”، باإلضافة 

إىل تحليل نـربات الصوت.

ويعتمـد التطبيـق عـى تقنيـة الـذكاء 

عواطـف  ويتتبـع  االصطناعـي، 

املسـتمعني من سـعادة وحـزن، وحتى 

امللـل من املتحـدث، خالل مـدة أقصاها 

خمـس ثـوان.

الباحثـون إنـه عنـد اسـتخدام  وقـال 

التطبيـق املثبـت عى السـاعات الذكية، 

تهتـز السـاعة وتصـدر تنبيًهـا صوتيًا 

عـن  للتوقـف  كإنـذار  للمتحـدث، 

الحديـث عندما يكـون الحـوار املتبادل 

“دخـل يف مرحلـة امللـل”.

قلـب  نبضـات  التطبيـق  يقيـس  كـام 

املتحـدث وضغط دمه وحرارة جسـمه، 

بدقـة تصـل إىل 83%.

مـن جهتها، قالـت اإلماراتية املشـاركة 

الهنـايئ،  تقـى  البحـث،  فريـق  يف 

يف  باسـتطاعتك  كان  لـو  “تخيـل 

ورؤيـة  إعادتهـا  املحادثـة  نهايـة 

أكـرث اللحظـات قلًقـا بالنسـبة للناس 

بـك”. املحيطـني 

وبحسـب املبتكريـن، ُصّمـم التطبيـق 

ملسـاعدة األشـخاص الذين يعانون من 

القلـق أو التوحـد، يف معرفـة عواطف 

“سـهولة”. بـ  اآلخرين 

أعلـن موقـع “يوتيوب” الـذي تديره 

التوسـع يف  عـن  “غوغـل”،  رشكـة 

عـرب  املبـارش  البـث  خدمـة  طـرح 

الهاتـف لتضـم مالي القنـوات التي 

تصـل إىل عـرشة آالف مشـرتك.

مقاطـع  مشـاركة  منصـة  وذكـرت 

 8 األربعـاء  “يوتيـوب”،  الفيديـو 

متلـك  التـي  القنـوات  أن  شـباط، 

عـرشة آالف مشـرتك سـتحصل عى 

الهاتـف،  املبـارش عـرب  البـث  ميـزة 

عمـوم  إىل  امليـزة  سـتصل  كـام 

التواصـل. موقـع  مسـتخدمي 

التواصـل االجتامعـي  وأتـاح موقـع 

2016، خدمة البث  يف كانـون األول 

يف   ،”4k“ بدقـة  للفيديـو  املبـارش 

نقلـة نوعيـة لخدماتها التـي توفرها 

للمسـتخدمني، بعـد توفرهـا الدعـم 

قبـل  ذاتهـا  بالدقـة  للفيديوهـات 

سـنوات.

الجديـد  الـزر  أن  املوقـع  وأضـاف   

للبـث املبـارش سـيظهر ملـن تنطبـق 

تطبيقـات  يف  الـرشوط،  عليهـم 

و  “أندرويـد”  عـى  “يوتيـوب” 

.”iOS “

اسـتعامل  للمسـتخدم  وميكـن 

بعـد  هاتفـه،  مـن  البـث  خاصيـة 

التطبيـق  إىل  الدخـول  تسـجيل 

باسـتخدام حسـابه عـى “غوغـل”، 

الحـي  املنشـور  ميـزة  تشـبه  إذ 

“فيـس  عـى   ”Facebook live“

 YouTube“ اسـم  وتحمـل  بـوك”، 

. ”C o n n e c t

البـث  خدمـة  أن  تقنيـون  ويـرى 

وقـت  يف  جيـدة،  جـاءت  املبـارش 

والكامـرات  األجهـزة  أتيحـت 

الداعمـة للخدمـة بشـكل أكـرب مـن 

عـرض  فيـه  أتيـح  الـذي  الوقـت 

عـى  العاليـة  بالدقـة  الفيديوهـات 

املوقع، دون السـامح بالبـث املبارش.

بحسـب  “يوتيـوب”  ويحتـل 

“أليكسـا” املرتبـة الثانيـة بـني أكرث 

املواقع شـعبية يف العـامل بعد موقع 

“غوغـل”، ويقـول مسـؤولو املوقـع 

املشـاهدة  الفيديوهـات  عـدد  إن 

يوميًـا يتخطـى حاجـز مئـة مليون.

تطبيق جديد
يكشف عن

مشاعر الناس
تجاه حديثك

“يوتيوب” يتيح ميزة البث المباشر
لعدد أكبر من المستخدمين

أتاحـت رشكة “فيـس بوك” للتواصـل االجتاعي، 

ميـزة جديـدة متكّـن املسـتخدم من التعـرف عىل 

أحـوال الطقـس كل سـاعة، مـن خـالل تطبيقها 

عـىل الهواتـف املحمولة.

امليـزة، التـي طرحهـا “فيـس بـوك” الجمعـة 10 

شـباط، سـتصل تباًعـا إىل جميـع املسـتخدمن، 

لتقـدم عرًضـا كاماًل عـن توقعات الطقـس داخل 

. تطبيقها

ويسـتطيع املسـتخدم االسـتفادة من امليـزة، عب 

مجموعـة التطبيقـات “Apps” يف “فيـس بوك”، 

والضغـط عـىل زر “الـكل All” ثـم الوصـول إىل 

أداة الطقـس ضمـن التطبيق.

قبـل  املسـتخدم تحديـد موقعـه  يتوجـب عـىل   

الحصـول عـىل حالـة الطقـس، وحـن تحديـده 

تعـرض األداة الحالة املتوقعة خـالل األيام املقبلة، 

ويف كل سـاعة خـالل اليـوم الواحـد.

حالـة  عـرض  سـابق  وقـت  يف  وّفـر  التطبيـق 

الطقـس يف بدايـة كل يـوم، مـع عبـارة “مرحبا 

صاحـب الحسـاب”، بينـا توفـر األداة خيـارات 

أوسـع وبالتايل ميكن مل يهتم بالطقـس، التعرف 

عليـه دون مغـادرة تطبيقهـا.

موقـع  خـالل  مـن  معلوماتهـا  األداة  تسـتمد 

عـب  أمـس  الرشكـة  وذكـرت   ،”Weather.com“

النسـخة  أطلقـت  أنهـا  اإلنرتنـت،  يف  مدونتهـا 

املحدثـة مـن فكـرة الرتحيـب باملسـتخدم بعرض 

الطقـس. حالـة 

وأشـارت الرشكـة إىل أنهـا وصلـت إىل %95 من 

مسـتخدمي التطبيـق، مؤكـدة أنهـا “تجربة” يف 

الوقـت الحـايل، وستتوسـع عىل نطـاق أكب مع 

حلـول نهايـة الشـهر الجاري.

عـرض  ميـزة  اختـبت  بـوك”  “فيـس  وكانـت 

الطقـس يف أعـىل التطبيـق، نيسـان مـن العـام 

بنظامـي  العاملـة  األجهـزة  وشـملت  املـايض، 

إس”. أو  و”آي  “أندرويـد”  التشـغيل 

وتطـور الرشكـة خدماتهـا بشـكل مسـتمر، كا 

تعتب مـن أكب شـبكات التواصـل االجتاعي يف 

العـامل، إذ يشـرتك فيهـا ما يزيـد عـن 1.86 مليار 

مسـتخدم نشـط شـهريًا، وفـق آخـر إحصائيات 

الرشكـة، ونرشتهـا مطلـع شـباط الجاري.

“فيس بوك”
تتيح أداة للتعرف على أحوال الطقس كل ساعة
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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
هضبة سورية محتلة. 1

دولة مجاورة لسوريا. 2

منطقة سياحية سورية - هزار ولعب. 3

شخص بالغ - سوف لن نرضخ. 4

جسم ساموي - مبعنى سوى )مبعرثة(. 5

أمل يف األعى - ترأس. 6

نهر صغر - نقلم القلم. 7

أرض سبخة مليئة باملاء والنباتات - قرية . 8

سورية قرب الحدود اللبنانية

للنفي - وحدة عملة أجنبية. 9

مدينة سورية جنوب جبال طوروس قرب . 10

الحدود الرتكية

عمودي
ساحة الشهداء وسط دمشق - أهال . 1

)بالعامية(

ملل - موبايل. 2

األساس واملنبع. 3

الشخص الذي يتوىل األمور - يف السلم . 4

املوسيقي

ثياب - الالحرب. 5

حرف ناصب - صنف. 6

الكاتب أو الخطاط املنمق لكتابته - نزيل . 7

الوسخ باملاء

شاعر عريب سوري راحل. 8

مملكة سورية قدمية. 9

سوق قديم يف دمشق. 10

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

تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

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

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

حلول العدد السابق
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هل سمعت 
عـن الكارثة 
الكرويـة 
لتــــــــــــــي ا

لـم يسـمع 
بهـا أحـد؟

مواجهات 
ناريـــــــــــــــة

في
"دوري األبطال" 

هذا األسبوع

تعود الكوارث الكروية 
بعد كل غياب لتذكرنا 

بالوجه القبيح لكرة 
القدم، عندما يتحول فيها 

الشغف إلى الموت، وتغدو 
مشاهدة المباراة من على 
المدرجات خطرة إلى درجة 

تهديد حياة المشجعين.
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لن نخـوض يف الكـوارث الطبيعية التي 

تحـدث للفـرق أو املنتخبـات، بـل فيـا 

يصنعـه البرش بأيديهـم عندمـا يلعبون 

دور القتلـة، بسـالح ليـس بأبيـض وال 

أسـود، بـل هـو الفـوىض مـن جهـة، 

وانحـراف مفهـوم الرياضـة لديهـم من 

أخرى. جهـة 

املشـاهد كثـرة، والذاكـرة ال ميكـن أن 

تتنـاىس أحداثًـا رياضيـة شـهرة أدت 

إىل مقتـل العـرشات أو رمبـا املئات من 

األشـخاص بسـبب مبـاراة كـرة قدم.

20 قتياًل في أنغوال
آخـر الكـوارث كانت تلـك املشـاهد التي 

شـاهدها العـامل يف أنغـوال يف مدينـة 

يف  الفائـت،  الجمعـة  مسـاء  ويجـي، 

املبـاراة التـي كانـت نتيجتهـا قرابة 20 

قتيـاًل وإصابـة مئـات مـن املشـجعن، 

عـىل  حصـل  الـذي  التدافـع  بسـبب 

امللعـب. بوابـات 

سـيفتح  أنـه  أنغـوال  رئيـس  وأعلـن 

تحقيًقـا حـول حادثـة التدافـع، إذ هـي 

املـرة األوىل التـي تتعـرض فيهـا أنغوال 

ملثـل هـذه الحـوادث.

اللـوم  املشـجعون  يلقـي  بينـا 

تفاجـؤوا،  إذ  املبـاراة  منظمـي  عـىل 

االسـتيعابية  بالقـدرة  قولهم  بحسـب 

منهـم  العديـد  دفـع  مـا  للملعـب، 

القتحـام أبـواب امللعـب الخاصـة مـا 

التدافـع. إىل  أدى 

كارثة لم يسمع بها أحد
هـي أكـب كارثـة يف تاريخ كـرة القدم، 

وبقيـت رًسا طوال سـبع سـنوات، ففي 

قتيـاًل   340 سـقط  سـاعة  مـن  أقـل 

و1000 جريـح بتدافـع هسـتري خالل 

الليـل، دون أن يدري بها حتـى الالعبون 

أنفسـهم، وال غرهـم أيًضا، سـوى عدد 

قليـل من املسـؤولن.

الكتـان  طـّي  الحادثـة  هـذه  بقيـت 

ومـن أرسار الدولـة، حـن كان االتحـاد 

السـوفييتي يخفـي مآسـيه وأخطـاءه، 

يعلمـون مـا  قادتـه كانـوا  وقلـة مـن 

 1989 عـام  يف  تفـكك  حتـى  يجـري، 

ملفاتـه. وانكشـفت 

لالتحـاد  الـرسي  األرشـيف  يف 

ينبشـون  الصحفيـون  راح  السـوفييتي 

القضايـا التـي أبقاهـا قادتـه مخفيـة 

مـن  وأحدهـم  السـنوات،  عـرشات 

سـبورت"  "سوفيتسـي  صحيفـة 

التي عـرث فيهـا عـىل تفاصيـل الكارثة 

واتضـح مـن خاللها أنهـا أكـب مجزرة 

القـدم. كـرة  بتاريـخ 

وجـاء فيا كتبـه محـرر الصحيفة يف 

متـوز 1989، أنهـا كانـت ليلـة جليديـة 

مـن ليـايل موسـكو يف ترشيـن الثاين 

1982، وكان الـبد فيهـا ال يطـاق، لهذا 

لينـن  سـتاد  يف  املبـاراة  إىل  يـأت  مل 

عـرشة  سـوى  موسـكو  يف  الرئيـيس 

التـي  املبـاراة  ملشـاهدة  مشـجع  آالف 

جمعـت بن سـبارتاك الـرويس وهاآرمل 

كأس  منافسـات  ضمـن  الهولنـدي، 

القـدم. االتحـاد األورويب لكـرة 

قبـل دقائـق قليلـة مـن نهايـة املبـاراة 

ظنـت الجاهـر أن نتيجـة املبـاراة قـد 

بهـدف  السـوفييتي  للفريـق  حسـمت 

ملغـادرة  دفعهـم  مـا  يشء،  ال  مقابـل 

بـاب واحـد  املدرجـات، والخـروج مـن 

فقـط بـدل أربعة أبـواب للملعـب، حيث 

ألسـباب  األخـرى  األبـواب  أوصـدت 

أمنيـة.

ومـا حـدث فجـأة هـو تسـجيل الفريق 

دفـع  مـا  التعـادل،  لهـدف  الهولنـدي 

األبـواب  عـىل  املزدحمـة  الجاهـر 

للرجـوع ملتابعـة الدقائـق اإلضافية من 

املبـاراة.

هنا حدثـت الكارثة، إذ تداخـل العائدون 

للخـروج،  طريقهـم  يف  كانـوا  مبـن 

وكانـوا كاألمـواج البرشيـة، إىل درجـة 

مل يعـرف بهـا أحـد اتجاهـه الصحيـح، 

للنـأي  حتـى  أو  العـودة،  أو  للخـروج 

بنفسـه إىل بـر األمـان.

مـن  عـىل  يدوسـون  العـرشات  وراح 

وقـع أرًضـا، أو ميسـك بعضهـم بـذراع 

اآلخريـن من الخـوف، وهنـاك من مات 

اختناًقـا، وتحولـت موجـات التدافع إىل 

"مقـبة"، كـا وصفهـا املحـرر.

كـا سـقط آخـرون قتـىل بالعـرشات 

وعنـد  املدرجـات  عـىل  التدافـع  مـن 

الحاميـة  الحواجـز  بعـض  انهيـار 

العنيفـة،  الفـوىض  بفعـل  للجاهـر 

قـام الحـرس بإخـراج أكب عـدد ممكن 

الهولنديـن. املشـجعن  مـن 

ونقـل املحرر عن شـهود عيـان رؤيتهم 

لبعـض الجثـث، التـي "اقتلـع نصف يد 

مـن بعضهـا، من قـوة الشـد والتجاذب 

املتدافعن". بـن 

صحيفـة  التـايل  اليـوم  يف  وصـدرت 

الرسـمية  موسـكفا"  "فيشـرنيايا 

عـا  صغـرًا  خـبًا  نـرشت  التـي 

بـن  "تدافـع  بأنـه  ووصفتـه  حـدث 

مشـجعي املبـاراة حيـث جرح عـدد من 

األشـخاص". ثـم مل يذكـر أحـد شـيًئا 

آخـر عن الكارثـة، بعد تعتيم السـوفييت 

. عليهـا

والـذي اتضح فيا بعـد أن حرس امللعب 

واملبـاراة أخرجـوا العبـي الفريقن عند 

أول مظاهـر التدافـع والتضـارب، وظن 

بالفعـل  كان  حـدث  مـا  أن  الالعبـون 

بجـروح  سـوى  يتسـبب  ومل  عاديًـا 

طفيفـة أصابـت البعـض.

نظّـم   2007 الثـاين  ترشيـن   20 ويف 

 25 الذكـرى  يف  مبـاراة  الفريقـان 

للكارثـة، عـىل امللعـب نفسـه، وانتهـت 

بالتعـادل بهدفـن لـكل فريـق، وكانـت 

لـذوي  وذهبـت  باملاليـن  عائداتهـا 

عـىل  أسـاؤهم  املحفـورة  الضحايـا 

امللعـب. مدخـل  عنـد  نصـب 

ليست الوحيدة
الكـوارث  عـىل  الكارثـة  هـذه  تفوقـت 

التـي سـبقتها أو لحقتهـا، مثـل حادثة 

ليـا يف البـرو عـام 1964، والتي راح 

ضحيتهـا 318 قتيـاًل، ومعهـم أكرث من 

700 جريـح ومشـوه، وكارثـة ميونـخ 

فريـق  العبـو  ضحاياهـا  كان  التـي 

يونايتـد. مانشسـرت 

فاندلعـت  القـدم"  كـرة  "حـرب  أمـا 

الهنـدوراس  بـن  أيـام  سـتة  ملـدة 

املبـاراة  انتهـت  عندمـا  والسـليفادور، 

الفاصلـة املؤهلـة لـكأس العـامل التـي 

جمعتهـا بفوز السـليفادور، وبسـبب 

العداء بـن البلدين والعوالق السياسـية 

الحـرب  ضحيـة  راح  واالقتصاديـة 

قتيـل. ألفـي  قرابـة  الكرويـة 

كـا كانـت كارثـة بورسـعيد يف 2012 

فاجعة عـىل املرصين، عندمـا هاجمت 

جاهر النـادي البورسـعيدي جاهر 

املبـاراة،  انتهـاء  فـور  األهـيل  النـادي 

مـا أدى إىل مقتـل قرابـة 72 شـخًصا، 

أن  حينهـا  الطبيـة  املصـادر  وأكـدت 

بعضهـم قتلـوا بطعنـات، وآخرين بطلق 

نـاري أو خنـق بقنابـل الغـاز.

هـذه املارسـات املؤسـفة تحـول كـرة 

القـدم إىل وسـيلة قتـل وتفريـق بـن 

الشـعوب أو بـن أبنـاء الشـعب الواحد، 

لهـا،  نهايـة  ال  ثأريـة  عـداوات  لتنشـأ 

وهـذا مـا ميكـن أن يطلـق عليـه الحب 

الحـرام للكـرة، عندمـا يكـون الربـح أو 

الخسـارة فيهـا أهـم مـن أي يشء آخر.

مـن  يبـدأ  التعصـب  هـذا  أن  وامللفـت 

الجمهـور وليـس مـن الالعبـن، إذ من 

الطبيعـي جـًدا أن ينتقـل الالعـب مـن 

فريـق إىل آخـر يعتـب من ألـد خصومه 

األخـرض. املسـتطيل  عـىل 

سيشهد األسـبوع املقبل اسـتئناف مباريات دوري 

أبطـال أوروبا، مبباريات قويـة يف دور 16، تجمع 

األوروبية. الكـرة  أقطاب  بن 

باريس سان جيرمان وبرشلونة
يسـعى باريس سـان جرمـان إىل االسـتفادة من 

عامـيل األرض والجمهـور ومصالحـة جاهـره 

بعـد احتالله للمركـز الثاين يف الـدوري الفرنيس، 

وسـتكون الفرصة سـانحة من أجـل اقتناص فوز 

مهم لالقـرتاب مـن التأهل.

بينـا يأمـل برشـلونة فـرض سـيطرته يف هـذا 

اللقـاء وتحقيـق فـوز سـيكون له عامـل مهم يف 

اإلياب. مبـاراة 

الوسـط  العـب  أعـاد  الباريـيس  الفريـق  وكان 

اإليطـايل ماركـو فـرايت إىل قامئة الفريـق، قبل 

مواجهـة برشـلونة، والـذي يعتب من أهـم العبي 

الفريـق يف املواجهـات الكـبى.

بايرن ميونيخ وآرسنال
يف  آرسـنال  فريـق  ميونيـخ  بايـرن  يسـتضيف 

إحـدى أقـوى مواجهـات هـذا األسـبوع يف دوري 

أبطـال أوروبـا.

سيسـعى الفريـق البافـاري للحفاظ عـىل قدراته 

الهجوميـة مـن أجـل تحقيـق الفوز عـىل ملعبه.

خصومهـم  مـن  االنتقـام  الغانـرز  يأمـل  بينـا 

األملـان، وتحسـن وضعيتهم يف مواجهـة اإلياب.

العـب  مولـر  تومـاس  األملـاين  النجـم  ووصـف 

"الحرجـة"،  بــ  املبـاراة  ميونـخ،  بايـرن  فريـق 

وقـال إن اللقـاء مهـم للغايـة ويعتـب أنـه مفرتق 

طـرق بالنسـبة للفريـق البافـاري فيـا تبقى من 

املوسـم.

ريال مدريد ونابولي
سـيكون ريـال مدريـد يف تحـٍد صعـب، عندمـا 

يسـتضيف نابـويل خاصـة مـع الشـكوك حـول 

املرينغـي. لالعبـي  البدنيـة  الجاهزيـة 

بينـا يسـعى نابـويل لتحقيـق املفاجـأة وقلـب 

الطاولـة عـىل خصمـه يف ظـل الحالـة الفنيـة 

والقـوة  املوسـم  هـذا  يف  للبارتينـويب  الجيـدة 

الضاربـة. الهجوميـة 

نابـويل  فريـق  قائـد  هامشـيك،  ماريـك  وأكـد 

يلعـب بطريقتـه  أن  يريـد  أن فريقـه  اإليطـايل، 

يواجـه  عندمـا  الجاهـر  وإسـعاد  العاديـة 

مضيفـه ريـال مدريـد يـوم األربعـاء يف ذهـاب 

عـرش. السـتة  دور 

ويدخـل فريـق نابـويل املبـاراة وهـو ميـر بفرتة 

جيـدة، إذ يحتـل املركـز الثـاين يف جـدول ترتيـب 

الـدوري اإليطـايل، برصيـد 51 نقطـة بفـارق 

نقطـة أمـام رومـا صاحـب املركـز الثـاين.

سيشـهدها  التـي  اللقـاءات  أهـم  هـذه 

األسـبوع املقبل واألقوى من بـن مباريات 

دور السـتة عـرش األورويب، كا سـيلعب 

مانشسـرت يونايتد مع موناكـو، وبنفيكا 

يف مواجهة بروسـيا دورمتونـد، وبورتو 

وأتلتيكـو  وبايرليفركـوزن  ويوفنتـوس، 

مدريـد، وإشـبيلية ضد ليسـرت سـيتي.



أعلنـت األمانـة العامـة لجائـزة الشـارقة 

دورتهـا  نتائـج  عـن  العـريب”،  “لإلبـداع 

العرشيـن، مانحـًة 19 عـرش جائزة، سـت 

منهـا لسـورين.

ورصـدت عنـب بلـدي بيانًـا صـادًرا عـن 

الشـارقة،  يف  واإلعـالم   الثقافـة  دائـرة 

إن عـدد  فيـه  قالـت  8 شـباط،  األربعـاء 

مـن  مبدًعـا   430 إىل  وصـل  املشـاركن 

مـن  منهـم   44 العربيـة،  الـدول  جميـع 

سـوريا.

الشـعر،  فئـة  عـن  الجوائـز  وُمنحـت 

والنقـد  القصـرة،  والقصـة  والروايـة، 

الطفـل. وأدب  واملـرسح،  األديب، 

ويف مجـال الشـعر، فـاز السـوري أحمـد 

عـن  األول،  باملركـز  عثـان،  شـكري 

مجموعتـه “كـآذن ألفت مـرايث الريح”، 

مشـاركًا.  133 عـىل  متفوًقـا 

وفاز باملركـز الثالث السـوري حيدر محمد 

هـوري، عـن مجموعة “كـبُت حن ضاق 

القميـص”، مناصفـًة مـع املـرصي وفيق 

جودة السـيد عبـد املقصود.

نالـت  القصـرة،  القصـة  فئـة  وعـن 

السـورية روعـة أحمـد سـنبل الصـدارة، 

تالهـا  هاجـٌر”،  “حمـٌل  مجموعـة  عـن 

مواطنهـا محمـد أحمـد حاج حسـن، عن 

املسـخ”. “اعرتافـات  مجموعتـه 

السـوري  فنالهـا  املـرسح،  جائـزة  أمـا 

مصطفـى تـاج الديـن املـوىس، الـذي حل 

ثانًيـا عـن مرسحيتـه “صديقـة النافذة”، 

وتلتـه باملركز الثالـث، السـورية مريم طه 

العثـان عـن مرسحيـة “الفاقـد”.

أمـا عـن فئـة أدب الطفـل، فـاز السـوري 

عصـام كنـج الحلبـي باملركـز الثالـث، عن 

مجموعـة “دفـرت الحكايـات”.

وتشـرتط املسـابقة أن يكون العمل املُقّدم 

غر منشـور مـن قبل، ومَتنـح املركز األول 

جائـزة قدرهـا سـتة آالف دوالر، واملركـز 

آالف  ثالثـة  والثالـث  آالف،  أربعـة  الثـاين 

دوالر.

يف  واإلعـالم  الثقافـة  دائـرة  وتتكفـل 

الشـارقة، بطباعة جميع األعـال الفائزة، 

مـع االحتفـاظ لنفسـها بحقـوق الطبعة 

األوىل مـن هـذه األعـال.

اللبنـاين،  العـام  األمـن  أصـدر 

قـراًرا   ،2017 شـباط   10 الجمعـة 

يقيض مبنـح النازحن السـورين 

املفوضيـة  قوائـم  يف  املسـّجلن 

العليـا لالجئـن، إلقامـات مؤقتـة 

ومجانية، ملدة سـتة أشـهر، وقابلة 

للتجديـد مـرات عـّدة.

يكـون  أن  القـرار  ويشـرتط 

املتقدمـون للحصـول عـىل اإلقامة 

مؤقتـة  إقامـة  سـابًقا  ُمنحـوا 

خـالل العـام 2015 أو العـام 2016 

التسـجيل  شـهادة  إىل  باالسـتناد 

العليـا  املفوضيـة  عـن  الصـادرة 

إبـراز  بعـد  أو  الالجئـن،  لشـؤون 

لـدى  التسـجيل  يثبـت  مسـتند  أي 

املفوضيـة العليا لشـؤون الالجئن 

قبـل تاريخ 1 كانـون الثاين 2015.

بينا ال يسـتفيد من هـذه األحكام 

الالجئـون الذيـن سـبق أن حصلـوا 

)سـياحة،  دخـول  إقامـات  عـىل 

تسـوق، زيـارة، وغرهـا( أو بتعهد 

باملسـؤولية أو مبوجب سند ملكية 

إيجار. عقـد  أو 

لوعـود  تنفيـًذا  القـرار  ويـأيت 

النازحـن  لشـؤون  الدولـة  وزيـر 

السـورين، معـن املرعبـي، الـذي 

أكّد قبل نحـو أسـبوع اّن الحكومة 

تتجـه لإلعـالن عـن إلغـاء رسـوم 

األعبـاء  تخفيـف  بهـدف  اإلقامـة، 

الالجئـن. عـن 

القـرار والـرشوط  أّن محـددات  إال 

مـن  جـزًءا  تحـرم  بـه،  املرتبطـة 

الحصـول  السـورين  الالجئـن 

عـىل اإلقامـة، وخاصـة الذيـن مل 

إقاماتهـم  تجديـد  مـن  يتمكنـوا 

قبـل عـام 2015، بينا يتهم قسـم 

األمـم  مفوضيـة  الالجئـن  مـن 

وثائـق  تجديـد  برفضهـا  املتحـدة 

عـدد مـن النازحن ألسـباب تتعلق 

بالكفـاالت.

لـألوراق  السـوري  امتـالك  وعـدم 

الثبوتيـة داخـل األرايض اللبنانيـة، 

يجعلـه عرضـة للمالحقـة األمنيـة 

والتوقيـف والرتحيـل إىل سـوريا.

املتحـدة  األمـم  مفوضيـة  وكانـت 

الشـهر  الالجئـن، قالـت  لشـؤون 

السـورين  عـدد  إّن  املـايض، 

املسـجلن يف قوامئهـا داخل لبنان 

تراجـع مـن مليونـن ومئتـي ألف، 

مؤكّـدة  ألًفـا،  و17  مليونـن  إىل 

أسـاء  تشـطب  املفوضيـة  أّن 

إمكانيـة  تفقـد  الذيـن  السـورين 

طويلـة. لفـرتة  معهـم  التواصـل 
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نبيل الشربجي

لبنان تمنح اإلقامة “مجاًنا”
للسوريين المسجلين

في مفوضية الالجئين

سبع جوائز نصيب السوريين
في جائزة الشارقة لإلبداع العربي

عنب بلدي - الغوطة الشرقية

النـدوة، سـبل  وناقـش اختصاصيـون خـالل 

الحـروب،  النفـي لألطفـال يف ظـل  الدعـم 

املنـازل  ربـات  مـن  سـيدة   30 بحضـور 

نشـاطات  ضمـن  الغوطـة،  يف  والحقوقيـات 

تدعمـه  الـذي   ،"DT“ مـرشوع  يف  النقابـة 

مراكـز  لتأسـيس  ويهـدف  دوليـة،  منظمـة 

اجتامعيـة، ومراكز ملسـح األرضار والدراسـات 

وآخـر للتدريب، وفـق املهندس نـزار الصامدي، 

النقابـة. رئيـس فـرع 

بـدأت النـدوة بعـرٍض مصـور عـن التجربـة 

وتحـدث  الحـرب،  خـالل  للسـيدات  األملانيـة 

مـن  تزيـد  التـي  العوامـل  عـن  املشـاركون 

عالجهـا،  ونقـاط  الطفـل،  صدمـة  احتامليـة 

واالختصاصيـون  الحـارضات  ناقشـت  بينـام 

يف السـاعة األخرة املشـاكل املحيطـة بالطفل، 

واقرتحـت بعض املربيـات حلواًل لتلك املشـاكل.

عنـب بلـدي تحدثت إىل املهندسـة ريم املري، 

مديـرة منتـدى التوعيـة يف النقابـة، وقالت إن 

مـدار  عـى  شـهريًا  ممتـدة  النقابـة  نـدوات 

األشـهر الثامنيـة املقبلـة، موضحـًة "كل شـهر 

لدينـا نـدوة بعنـوان مختلـف، وهـذه النـدوة 

الثالثـة التـي ننظمهـا بعـد نـدويت، دور املرأة 

يف ظـل الحصـار، وحقـوق املـرأة بـني الغرب 

والـرشق، خـالل الشـهرين املاضيـني".

املـري،  عنهـا  تحدثـت  مختلفـة  صعوبـات 

أبرزهـا حضور السـيدات إىل النـدوات يف ظل 

القصـف عـى مـدن وبلـدات الغوطة.

املحـارِضة ناديـا عكاشـة، والتي تحمـل إجازة 

يف الفلسـفة ودبلـوم تأهيـل يف اختصاصهـا، 

تقييـم  بحسـب  بـ"الجيـدة  النـدوة  وصفـت 

األغلبيـة"، معتـربًة يف حديـٍث إىل عنـب بلدي، 

أنهـا أتاحـت الفرصـة لتبـادل الخـربات بـني 

العاملـني يف مجـال الدعم النفـي، كام متنت 

العمـل  تحقيـق  "حتـى  النـدوات  تسـتمر  أن 

املشـرتك لجميـع املنظامت العاملـة يف املجال".

عنـب بلـدي اسـتطلعت آراء بعـض املشـاركني 

يف النـدوة، وقالـت مهـا عكاشـة، إنها حرت 

الغوطـة  الـذي طـال  املكثـف  القصـف  رغـم 

حينهـا، مشـرًة إىل أنهـا تحدثـت عـن "نقاط 

مهمـة مـن خـالل مسـاهمة املـرأة كأم ومربية 

ومعلمـة يف حاميـة الطفل، الـذي يتعرض منذ 

سـت سـنوات ألقـى أنـواع الضغوطـات يف 

املجـاالت". مختلف 

ودعت عكاشـة، التي تعمـل موجهة اختصاصية 

ومديـرة ملؤسسـة "الرباعـم" التعليميـة"، إىل 

تدريب كـوادر توفـر الدعم النفـي "بصورته 

الصحيحـة التي ينتـج عنها الفائـدة ألطفالنا"، 

متمنيـًة تنظيـم نـدوات يف مواضيـع أخـرى، 

"تقـدم الفائدة وتجمـع الفعاليـات يف الغوطة 

تحـت مظلـة واحدة".

تحت عنوان "حقوق الطفل"، احتضنت روضة "البراعم" 
في بلدة كفربطنا بالغوطة الشرقية، ندوًة حوارية نظمها 

"منتدى التوعية االجتماعية"، في نقابة المهندسين 
"األحرار" بريف دمشق، بالتعاون مع منظمة "زنوبيا" 

ومقرها مدينة غازي عنتاب التركية، الثالثاء 7 شباط.

تأسسـت نقابة املهندسـن "األحـرار" يف ريف دمشـق بداية عـام 2015، ويف  شـباط 2016، عقد 

املؤمتـر األول وانتخـب مجلـس إدارة لهـا من خالل هيئـة ناخبة.

وتعمـل النقابـة عـىل العديد من املشـاريع، وينتمـي إليها 103 مهندسـن، قتـل اثنان منهـم نهاية 

العـام املايض خـالل القصف عـىل الغوطة.


