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تعريفـات
يطـرح علماء اللغـة العربيـة
عـدة لكلمـة "قـراءة" يف معاجمهم ،ومن
بينهـا مـا ذكـره ابـن منظـور يف كتـاب
العـرب "قـرأ الشيء قـ ْر ًءا ،وقرآنًـا :أي
ولعل
ّ
جمعـه وضـ ّم بعضـه إىل بعـض".
هـذه العبـارة مـن أكثر معـاين الكلمـة
داللـة على حالها لـدى السـوريني اليوم،
وتدهـور مآلهـا عقب الحـرب التـي ف ّرقت
كل جمـع ،وشـتّتت كل شـمل ،ومـن بينها
ضما
القـراءة باعتبارهـا بالدرجـة األوىل
ً
وجم ًعـا حسـب ابـن منظور.

يطلـق معظـم أصدقـاء تيماء ،مهندسـة
سـورية مقيمـة يف السـويد ،عليهـا لقـب
"دودة الكتـب" ،فلا تقـع بين يديهـا
مطبوعـة دون أن تقرأها "مـن الغالف إىل
الغلاف" ،لكنهـا تسـتدرك بحسرة "كان
هـذا يف املـايض ،عندمـا كانـت الكتـب
متوفـرة حـويل يف كل مـكان ،أمـا اليـوم
فلا أكاد أجـد يف محيطي كلـه كتابًا عرب ًيا
واحـدًا".
تلجأ تيماء ،كمعظم الق ّراء السـوريني ،إىل
النسـخ اإللكرتونية مـن الكتب...

14

02

أخبار سوريا

عنب بلدي  -السنة السادسة  -العدد  - 262األحد  26شباط/فبراير

2017

الخروج من المحافظة مسألة وقت

تنظيم "الدولة" يخسر أبرز معاقله شرق حلب
"الجيش الحر" داخل مدينة الباب في ريف حلب الشرقي -الخميس  23شباط ( 2017عنب بلدي)

معلومات عن مدينة الباب
• تفوق طرطوس بالمساحة:
ترا مرب ًعا ،وهي
كيلوم
13
وحدهـا
تبلـغ مسـاحة مدينة البـاب
ً
ذات مسـاحة مدينـة إدلـب ،وأكرب بقليـل من مدينـة طرطوس
على السـاحل السـوري ،وتعـد أكرب مـدن محافظـة حلب بعد
مركـز املدينة.
بلـغ عدد سـكان املدينـة عام  146 ،2009ألف نسـمة بحسـب
دائـرة اإلحصـاء السـورية ،بينام بلغ عدد سـكان منطقـة الباب
التـي تضـم الراعي وتـادف وقباسين وبزاعة ،نحـو  300ألف
نسمة .
• قديمة ما قبل الرومان:
تـدل املقتنيـات األثريـة داخل الباب على ِقدمهـا ،إذ توجد فيها
أعمـدة أثريـة رومانيـة ،وأقنية مـاء تعـود إىل العهـد اآلرامي،
بحسـب باحثين ،وأطلـق عليها سـابقًا “بـاب بزاعـة” ،لتكون
أكبر تجمع برشي شمال سـوريا قبيـل الفتح اإلسلامي.
بالتزامـن مـع فتـح حلب على يـد الصحـايب “أبو عبيـدة بن
الجـراح” ،فتح الصحـايب حبيب بن مسـلمة الفهـري القريش،
مدينـة البـاب والبلـدات املحيطة بهـا يف سـنة  16هجرية.
• بوابة حلب الشرقية:
تقـع البـاب على الطريق الواصـل بين مدينة حلـب ومدينتي
الرقة والحسـكة مـرو ًرا مبدينة منبـج االستراتيجية ،ما جعلها

عقـدة مواصالت مهمة يف الشمال السـوري.
وأطلـق على الباب ،مسـمى “بوابـة حلـب الرشقيـة” ،إذ تبعد
ترا فقـط ،كما تبعـد عن
عـن مدينـة حلـب مسـافة  30كيلوم ً
ترا أيضً ا.
الحـدود الرتكيـة  30كيلوم ً
• سلة غذاء الشمال:
سـهل زراع ًيا واسـ ًعا ،جعلها سـلة غذاء الشامل
ً
تتوسـط الباب
السـوري ،واملصدر الرئيسي للمزروعات واملشـتقات الحيوانية
يف محافظـة حلب.
اشـتهرت الباب أيضً ـا بزراعة القطـن ،ويع ّد القطـن البايب من
أجود أنـواع القطن السـوري ،ما جعلهـا مصد ًرا أول ًيـا لصناعة
املنسـوجات ،التي تشـتهر بهـا مدينة حلب.
• أولى شرارات الثورة الحلبية:
أطلقـت مدينـة البـاب أوىل رشارات الثـورة ضـد النظـام
السـوري ،حيـث خرجـت فيهـا مظاهـرات طالبـت بإسـقاط
النظـام يف  8نيسـان  ،2011أي بعـد ثالثـة أسـابيع على
اندالعهـا يف درعـا.
سـيطر “الجيـش الحـر” على البـاب مطلـع عـام ،2012
وشـاركت فصائـل املدينـة يف دخـول مدينـة حلـب بعـد نحو
عـام ،لتخضع لسـيطرة تنظيم “الدولـة اإلسلامية” مطلع عام
 ،2014وتصبـح عاصمتـه الرئيسـية يف محافظـة حلـب.

عنب بلدي  -خاص
انسـحب تنظيم "الدولة اإلسلامية"
مـن مدينـة البـاب ،الخميـس 23
شـباط ،بعدمـا نجحـت فصائـل
"الجيـش الحـر" املدعومـة ترك ًيـا،
بطـرق أبـواب املدينة والولـوج إليها
مـن املحوريـن الشمايل والغـريب،
ليخسر بذلـك أهـم معقـل لـه يف
محافظـة حلـب ،وثالـث املـدن
الرئيسـية التـي خضعت له سـابقًا.
بـدأت معركـة البـاب فعل ًيـا مطلـع
ترشيـن الثـاين مـن العـام املايض،
إذ عملـت فصائـل "الجيـش الحر”،
املشـاركة يف غرفـة عمليـات "درع
الفـرات” ،على قضـم مواقـع
التنظيـم مـن ثالثة محاور (شمال،
شمال رشق ،شمال غـرب) ،لتصل
مطلـع كانـون األول إىل األطـراف
الشمالية والغربيـة للمدينـة.
ومنـذ كانـون األول ،وفصائـل
املعارضـة تحـاول اقتحـام املدينـة
وبلديت قباسين وبزاعـة املحاذيتني
لهـا مـن املحوريـن الشمايل
والرشقـي ،إال أن جملـة عوائـق
واجهـت الفصائل والجيـش الرتيك
الداعـم لهـا ،أبرزهـا التحصين
الدفاعـي الجيـد للتنظيـم ،واعتامده
عىل السـيارات املفخخة والصواريخ
الحرارية يف مواجهـة خصومه ،عدا
عـن لجوئـه إىل األنفـاق الواصلـة
بين البـاب ومحيطهـا.
ومنـذ ذلـك الوقـت ،اكتسـبت
العمليـات العسـكرية بين "درع
الفـرات" والتنظيـم طابـع "الكـر
والفر" ،وفشـلت الفصائـل املهاجمة
يف إحـداث خـرق حقيقـي يف
محيـط املدينـة ،بـل ألحـق التنظيم
فيهـا خسـائر برشية كبيرة ،فأقرت
تركيـا مبقتـل نحـو  60جنديًـا يف
العمليـات ،عدا عن خسـائر "الجيش
الحر" غير املعلنة ،إىل أن سـيطرت
القـوات املهاجمـة على جبـل عقيل
واملستشـفى الوطنـي يف البـاب8 ،
شـباط الجـاري ،ويشـكالن بوابتها
الغربيـة.
ومنـذ  8شـباط ،بـدأت فصائـل
"الجيـش الحر" مرحلـة جديدة يف
مواجهـة التنظيم ،فتحولـت املعارك
املفتوحـة إىل حـرب عصابـات بين
الشـوارع واألحيـاء ،كانـت الكلمـة
الفصـل فيهـا للفصائـل املهاجمـة،
بعـد إحكامها السـيطرة عىل شـبكة
األنفـاق التـي اسـتثمرها التنظيـم

يف معركتـه جيـدًا ،لتعلـن "درع
الفـرات" سـيطرتها الكاملـة على
املدينـة قبيـل مسـاء الخميـس 23
شـباط.
ِ
متـض سـاعات على سـيطرة
ومل
"الجيـش الحـر" على مدينـة
البـاب ،حتـى انسـحب التنظيـم من
بلديت بزاعـة وقباسين املجاورتني،
ليحافـظ على وجـوده يف بلـدة
تـادف (جنـوب البـاب) ،والتـي
باتـت محـارصة مـن ثلاث جهات،
الشمالية الخاضعـة لــ "الجيـش
الحـر" ،والجنوبيـة الخاضعـة
لقـوات األسـد ،والغربيـة التـي
يتقاسـمها الطرفـان.
ماذا بقي للتنظيم شرق حلب؟
عمل ًيا بـات التنظيم يحكم سـيطرته
على بلدتين استراتيجيتني فقـط،
وهما ديـر حافـر ومسـكنة ،يف
الطريـق الواصـل بين مدينـة حلب
ومدينـة الرقـة ،إىل جانـب مطـار
الجـراح الواقـع بينهما ،لكـن قوات
األسـد ،التـي اسـتأنفت منـذ كانون
الثـاين عملياتهـا العسـكرية ضـد
التنظيـم رشق حلـب ،باتـت على
األبـواب الغربيـة لديـر حافـر ،يف
مسـعى للسـيطرة على الطريـق
الواصـل إىل مدينـة الطبقـة يف
ريـف الرقـة الغـريب.
إىل جانـب هاتين البلدتين ،ماتزال
نحـو  50قريـة تحـت سـيطرة
التنظيـم يف ريـف حلـب الرشقـي،
تقـع جميعهـا يف حصـار مـن
ثلاث جهـات ،الشمالية الخاضعـة
لــ “الجيـش الحـر” والرشقيـة
الخاضعـة لــ “قـوات سـوريا
الدميقراطيـة” والغربيـة الخاضعـة
لقـوات األسـد.
تتضـاءل فـرص تنظيـم "الدولـة"
يف الحفـاظ على نقاط رئيسـية له
يف محافظـة حلـب ،بعـد خسـارته
املدن الرئيسـية خالل سـتة أشـهر،
منبـج وجرابلـس والبـاب على
التـوايل ،يف ضـوء سـعي ثالثـة
أطـراف رئيسـية لتقاسـم ترِكتـه
شمال ورشق حلـب ،فاسـتحوذت
فصائـل "الجيـش الحـر" على
ألفـي كيلومتر مربع من الشمال،
بينما كانـت الكلمـة الفصـل لــ
"قـوات سـوريا الدميقراطيـة"
أقصى الشرق ،بالتزامن مع سـعي
النظـام للوصـول إىل الضفـاف
الغربيـة للفـرات.

القابون وجهة األسد الجديدة في محيط دمشق
عنب بلدي  -خاص
تسـتم ّر ق ّوات األسـد باسـتهداف األحياء الرشقية من
العاصمـة دمشـق ،بالتزامـن مـع انطلاق محادثات
جنيـف ،الراميـة إىل التوصـل لحـل سـيايس يف
سـوريا ،بين املعارضـة والنظام السـوري.
الحـي ،أ ّن القصـف بصواريـخ
وأفـاد ناشـطون يف
ّ
"فيـل" ازدادت وتريتـه صبـاح السـبت  25شـباط،
على أحيـاء القابـون ،وبـرزة ،وترشيـن ،والتي من
املفترض أن تكـون ضمـن هدنـة مـع قوات األسـد.
وتسـبب القصـف بتدمري عـدد كبري مـن املنازل يف
الحـي أعلنت
األحيـاء ،وكانت فرق الدفـاع املدين يف
ّ
جاهزيتهـا الكاملـة إلسـعاف املصابين ،والبحث عن
املفقودين تحـت األنقاض.
تصعيـد القصـف على األحيـاء الرشقيـة للعاصمـة
يهـدف ،بحسـب ما أكّد الناشـط اإلعالمي عـدي عودة،
إىل الدفـع باتجـاه توقيـع تسـويات مع قوات األسـد،

وتهجير األهـايل ،وذلـك يف إطـار مسـاعي النظـام
إلفـراغ محيط العاصمة دمشـق من مقاتلي املعارضة.
عـودة أوضـح لعنـب بلـدي أ ّن األهـايل ومقاتلي
حـي القابـون أكّدوا رفضهـم التوصل
املعارضـة يف ّ
إىل تسـوية مـع قـ ّوات األسـد ،األمـر الـذي دفـع
باألخيرة إىل زيـادة وتيرة القصـف.
ووصلـت حصيلـة الضحايـا يف حيـي القابـون
وترشيـن ،منـذ يـوم السـبت املـايض ،إىل نحو 50
ضحيـ ًة أغلبهـم مـن املدنيين ،فيما أعلـن الدفـاع
املـدين عـن مقتـل أحـد العاملين يف صفوفـه،
وإصابـة آخـر.
ومل يقتصر قصف قوات األسـد على صواريخ "فيل"
وقذائـف املدفعيـة ،إذ اسـتهدفت الطائـرات الحربيـة
أمـس ،الجمعة  24شـباط ،ح ّيـي ترشيـن والقابون.
ويعـد حي القابـون ،من املناطـق التي تشـهد هدو ًءا
نسـب ًيا ،منـذ أن توصلت فصائلـه والنظام السـوري
إىل هدنـة فيـه ،مطلـع عـام  ،2014وكان اتفـاق

التهدئـة يف الحـي شـهد خروقـات بالجملـة مـن
قبـل قـوات األسـد ،إال أنهـا اقتصرت على القصف
املدفعـي والصاروخـي.
وتنـص بنـود الهدنـة املوقعـة على وقـف إطلاق
النـار بين الطرفين ،وانسـحاب جيش النظـام من
كل أرايض بـرزة ،وإطلاق رساح معتقلي الحي من
سـجون النظام ،وإعادة الخدمـات إىل الحي وإصالح
البنـى التحتيـة ،وفتح الطرقـات الرئيسـية يف الحي
والسماح بعـودة األهـايل بعـد إصلاح الخدمـات،
يسير "الجيـش الحر" أمـور املنطقة بشـكل
بينما
ّ
كامـل دون تسـليم عنارصه أو سلاحه.
وكانـت نتيجـة الهدنـة عـودة آالف املدنيين مـن
سـكان حيـي القابـون وترشيـن إىل منازلهـم إثـر
هدنـة مامثلـة يف بـرزة ،لتصبـح الجبهـة املحاذيـة
للمتحلـق الجنـويب والغوطـة الرشقيـة يف حالـة
هـدوء شـبه تـام.
ومنـذ بداية العـام الحـايل ،اتخذت األحـداث منحى

الحـي
آخـر ،حين أغـارت مقاتلات روسـية على
ّ
للمـرة األوىل منـذ سـنتني ،بتاريـخ  2شـباط ،األمر
الـذي تسـبب بسـقوط عـدد مـن الضحايـا املدنيني
يف الحـي ،وم ّهـد لبـدء حملـة النظـام على األحياء
الرشقيـة مـن العاصمة.
لحـي القابون ،تتمثـل بكونه
األه ّميـة االستراتيجية
ّ
يفصـل العاصمـة عـن الغوطـة الرشق ّية ،مـا يجعل
مـن سـيطرة النظام عليـه بوابة للتقدم عىل حسـاب
فصائـل املعارضـة يف الغوطة.
كام يجـاور القابون أحياء حرسـتا ،بـرزة ،وترشين،
الحي ،يف
بينما تتمركـز ق ّوات األسـد على أطـراف
ّ
نقـاط عسـكرية مهمـة على طريق دمشـق حمص
الدويل االستراتيجي.
حي القابـون منذ
على
املعارضة
وتسـيطر فصائـل
ّ
عـام  ،2012بينما يصـل عـدد املقاتلين حال ًيا إىل
 4000بحسـب عـودة ،وتنشـط فيه فصائـل "أحرار
الشـام" ،فيلق "الرحمـن" ،و"جيش اإلسلام".
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محادثات مكثفة في جنيف لالنتقال إلى "خطوات عملية"

ورقة بيد النظام والمعارضة تحدد سير العملية
التفاوضية المقبلة
تستمر الجوالت التفاوضية داخل "أروقة" جنيف ،بين وفدي المعارضة السورية والنظام والمبعوث األممي إلى سوريا ،ستيفان
دي ميستورا ،لتتمخض في يومها الثالث عن ورقة ُقدمت للوفدين لدراستها والرد عليها ،في خطوة لكشف الطريق حول ماهية
الجلسات المقبلة.
وفد المعارضة في جنيف  24 -شباط ( 2017عنب بلدي)

عنب بلدي  -خاص
ذكـرت وسـائل إعالميـة ،الجمعـة
 24شـباط ،أن دي ميسـتورا اقترح
تخصيـص يـوم خلال املفاوضـات
لنقـاط التفـاوض األساسـية ،متمثلـة
مبلفات االنتقال السـيايس والدسـتور
واالنتخابـات ،مؤكـدًا أن وفـدي
املعارضـة والنظـام" ،جاهزان لخوض
مفاوضـات مبـارشة".
بينما تسـلم رئيـس وفـد النظـام
السـوري إىل مفاوضـات جنيـف،
بشـار الجعفـري ،يف اليـوم الثـاين
من جنيـف وثيقة مـن دي ميسـتورا،
لدراسـتها والرد عليها ،على أن يحمل
الطرفان يف الجلسـة املقبلـة موقفهام
مـن الورقـة ،إىل طاولـة املفاوضـات.
ما مضمون الورقة؟
وتتضمـن الورقـة دعـوات "لترك
مسـائل مكافحـة اإلرهـاب وااللتـزام
باتفـاق وقـف إطلاق النار ومـا نتج
عـن مفاوضـات أسـتانة".
العريضي أوضـح أن االختلاف
بين مضمـون الورقـة ومـا حملتـه
املعارضـة إىل جنيـف" ،يكمـن يف
مقاربـة املسـألة ،فرياها دي ميسـتورا
بـأن تكون عبر الرتكيز على مختلف
امللفات بشـكل كامـل ،سـواء االنتقال
السـيايس والدسـتور واالنتخابـات،
إضافـة إىل األمـور األخـرى املتعلقـة
بالبعد اإلنسـاين بالتاميش مـع البنود
 12و  13و  14مـن قـرار مجلـس
األمـن ."2254
وتركـز املعارضـة على رضوة بـدء
االنتقـال السـيايس ،مـن خلال
منظومـة كاملـة الصالحيـات ،بينما
يرفـض النظـام السـوري التسـمية،
ويدعـو إىل تشـكيل حكومـة وحـدة
وطنيـة بوجـود األسـد.
مساع للتنسيق بين وفدي "الهيئة
العليا" ومنصة القاهرة
جمـع لقـا ٌء وفـد "الهيئـة العليا" يف
املعارضـة السـورية ،وأعضـاء منصة
القاهـرة يف جنيـف ،مسـاء الجمعـة
 24شـباط ،يف فندق "كـراون بالزا"
يف جنيـف.
وقـال الدكتـور يحيـى العريضي،
عضـو وفـد "الهيئـة العليـا" ،إن وفد
منصـة القاهـرة مل ينضم لوفـد الهيئة
العليـا ،مردفًـا "اعتبروا األمـر صفة
شـكلية".
ويضـم وفـد منصـة القاهرة خمسـة
أعضـاء ،بينما يشـمل وفـد "الهيئـة
شـخصا ،على رأسـهم
العليـا" 21
ً
رئيس الوفـد نرص الحريـري ،وينوب
عنـه إليس مفـرج ،بينام يشـغل محمد
صبرا ،منصـب كبير املفاوضني.
وأكـد العريضي ،أن "وجهـات
النظـر متقاربـة مـن حيـث املضمون
والجوهـر ،كما عبر أعضـاء منصـة
القاهـرة عـن توحـد الهـدف واملوقف
املشترك وأن التنسـيق بين الوفديـن
كاملا".
ً
سـيكون
ويـرى مراقبـون رضور ًة يف أن
تعمـل املعارضـة ضمن وفـد موحد،
لضمان الضغـط على النظـام
السـوري ،الـذي تـراه غري جـا ٍد يف

التفـاوض ،وإللغـاء التشـتت يف
صفو فهـا .
بـدوره قـال فـراس الخالـدي ،عضـو
منصـة القاهـرة ،إن اللقـاء حمـل
ٍ
حديث
الطابـع التشـاوري ،مضيفًا يف
إىل عنـب بلـدي أنه تضمن "نقاشـات
فيما يخـص جولـة جنيـف الحاليـة
وكيفيـة جعلهـا لصالـح قضيتنـا".
ولـدى سـؤاله فيما إذا كان اللقـاء
أسـفر عـن طـرح مشترك ،أجـاب
الخالـدي "مل يكـن هنـاك طـرح يك
يُفـرض".
تسـعى األمـم املتحـدة إىل إرشاك
أعضـاء منصتـي القاهـرة وموسـكو
يف مجريات التفـاوض ،إال أن "الهيئة
العليـا" تريـد أن ينضـوي الوفـدان
تحـت مظلتهـا.
وكانت الجلسـة االفتتاحيـة التي عقدها
املبعـوث األممي إىل سـوريا ،سـتيفان
دي ميسـتورا ،أول أيـام االجتماع،
شـهدت حضـو ًرا لعضـوي منصـة
القاهـرة ،جمال سـليامن وجهـاد
مقـديس ،ضمن وفـد "الهيئـة العليا"،
األمـر الـذي اعتبره البعـض إمكانيـة
للتقـارب بين الطرفين ،وتوحيـد
الجهـود ليكونـا ضمـن وفـد واحـد.
العريضي أكـد لعنـب بلـدي أن وفـد
الهيئـة "اسـتوعب واحتـوى بعـض
األشـخاص مـن منصـات أخـرى يف
االفتتـاح ،ونرحـب مبـن يعمـل وفـق
مرجعيتنـا والرؤيـة السياسـية التـي
وضعتهـا الهيئـة ،وأساسـها االنتقال
السـيايس".
بينما يرى أعضـاء منصـة القاهرة أن
تشـكيل وفـد موحـد تقن ًيا "أمـر مهم
وإيجـايب" ،وسـط تقـارب قـد يصل
حـد التكامـل يف رؤيـة الطرفين،
وأساسـه العمـل وفق مخرجـات قرار
مجلـس األمـن .2254
مرجعية الوفدين
يعتمـد وفـد املعارضـة قـرار مجلـس
األمـن رقـم " ،"2254الـذي ينـص
عىل االنتقـال السـيايس ،والذي صدر
يف كانـون األول .2015
وتضمـن بنود القـرار  12و  13و،14
إمكانيـة الوصـول الرسيـع والفـوري
للـوكاالت اإلنسـانية إىل جميـع أنحاء
سـوريا ،ووصـول املسـاعدات ،إضافة
إىل اإلفـراج عـن أي محتجزين بشـكل
تعسـفي ،وإيقـاف الهجمات املوجهة
ضـد املدنيين واسـتخدام األسـلحة
العشـوائية ،وتهيئـة ظـروف عـودة
النازحين والالجئين إىل منازلهـم.
بينما تنـص وثيقـة مؤمتـر القاهـرة
التـي صـدرت يف حزيـران ،2015
على ما تصفهـا بـ "خارطـة الطريق
للحـل السـيايس التفاويض مـن أجل
سـوريا دميقراطيـة" ،وتؤكـد على
"اسـتحالة الحسـم العسـكري للنزاع،
واسـتمرار منظومـة الحكـم الحاليـة
التـي ال مـكان لهـا وال لرئيسـها يف
مسـتقبل سـوريا".
وتتضمـن "آليـات تنفيذ عمليـة قابلة
للتحقـق ،وقـادرة على االنتقـال إىل
تسـوية سياسـية ،غايتهـا تغيير
النظام بشـكل جـذري وشـامل" ،كام
تؤكـد أن "الحل السـيايس التفاويض
هـو السـبيل الوحيـد إلنقاذ سـوريا".

ذوو المعتقلين يطالبون
ّ
من جنيف برفع ملفهم
"فوق التفاوض"
يحيى العريضي
عضو وفد "الهيئة العليا"
للتفاوض في جنيف

وفد الهيئة
استوعب واحتوى
بعض األشخاص
من منصات أخرى
في االفتتاح،
ورحب بمن يعمل
وفق مرجعيتنا
والرؤية السياسية
التي وضعتها
الهيئة ،وأساسها
االنتقال السياسي

يف اليـوم الثـاين ملفاوضـات جنيـف
قدّمـت نسـا ٌء مـن ذوي املعتقلين
السـوريني واملختفين قرسيًـا،
مطالبهـن إىل املبعـوث األممـي إىل
سـوريا ،سـتيفان دي ميسـتورا،
ودبلوماسـيني مؤثرين يف مفاوضات
جنيـف حـول النـزاع يف سـوريا.
وطالبت النسـاء ،الخميس  23شـباط
بــ "اإلفـراج الفـوري عـن أهالينـا
الذيـن تـم اعتقالهـم دون أن يرتكبـوا
أي جرم يسـتحقون السـجن بسببه".
التقـى الوفد النسـوي بدي ميسـتورا
مرتين ،وتلقـى وعـودًا بالنظـر
باملطالـب والعمـل عليهـا ،وتلا بيانًا
أمـام الصحفيين مقابـل مقـ ّر األمـم
ينـص على "الضغـط عىل
املتحـدة،
ّ
النظـام السـوري وكافـة أطـراف
النـزاع ،للكشـف الفـوري عـن جميع
األسماء املحتجـزة لديهـم ،وعـن
أماكـن وجودهـم ومصائرهـم ،ووقف
التعذيـب وسـوء املعاملـة ،ويف حـال
الوفاة تسـليم شـهادات وفـاة تتضمن
أسـباب الوفـاة ،والكشـف عـن أماكن
الدفـن".
عنب بلـدي تحدثـت إىل آمنة خوالين،
أخـت
املشـاركة يف الحملـة وهـي
ٌ
ملعتقلَين ،وأكـدت على رضورة رفـع
ملـف املعتقلين "فـوق التفـاوض"،
فهـو ملـف إنسـاين" ،يجـب العمـل
عليـه مبعـزل عـن التقـدم أو تجميـد
املفاوضـات.
وأشـارت خـوالين إىل وقفـات يف
إدلـب والغوطـة الرشقيـة ولبنـان،
بنفـس التوقيـت ،شـاركت فيهـا أكرث
مـن  300امـرأة ،رغـم أنهـن علمـن
بالوقفـة قبـل أيـام قليلـة ،وأرسـلن
صـور أبنائهـ ّن لحملهـا يف جنيـف.
ويوجـد يف سـوريا أكثر مـن 106
ٍ
ومختف قرسيًا ،بحسـب
آالف معتقـل

الشـبكة السـورية لحقـوق اإلنسـان،
مسـؤول عن
ً
يعتبر النظـام السـوري
توقيـف  87%منهـم.
وأكـد بيـان النسـاء على رضورة
"السامح للمنظامت اإلنسـانية الدولية
بإدخـال املسـاعدات العاجلـة من دواء
وغذاء لهـم (للمعتقلين) ،وللمنظامت
الحقوقية الدوليـة بالدخول إىل مراكز
االحتجـاز لالطلاع على أوضاعهـم
عـن كثـب ،يف سـبيل تأمين أماكـن
احتجـاز مدنيـة تتوافر فيهـا الرشوط
املعيشـية الصحية".
وطالـب بــ "إلغـاء كافـة املحاكـم
االسـتثنائية ،ويف مقدمتهـا املحاكـم
امليدانيـة ومحكمـة اإلرهـاب
واملحاكـم الحربيـة ،وإلغـاء كافـة
مفاعيلهـا وضمان محاكمـة عادلة،
يف محاكـم وطنيـة بـإرشاف األمـم
املتحـدة".
أطلـق عىل الحملـة اسـم "عائالت من
أجـل الحرية" ،التـي تريد االسـتمرار
بالعمـل ليصبـح "جهـدًا تراكم ًيـا،
يشـمل أكرب عـد ٍد من العائلات بغض
النظـر عـن انتامءاتهم".
وتدعـم النسـاء منظمات حقوقيـة
ونسـوية ،محليـة ودوليـة ،وأكـدّت
كل
آمنـة خوالين أنهـن يطالنب باسـم ّ
مـن لـه معتقـل يف سـوريا ،وليسـت
مطالـب شـخصية ،مشـدّدة على أن
املوقـف هـو "ضـد االختفـاء القرسي
واالعتقال التعسـفي الـذي يرتكب من
النظام السـوري بشـكل رئييس ،وكل
أطـراف الصراع".
ومـن املتوقـع أن تجـري السـيدات،
سلسـل ًة مـن اللقـاءات املكثفـة مـع
عـد ٍد مـن الشـخصيات السياسـية
والدبلوماسـيني ،للتعريـف بالحملـة
والتأثير على الـرأي العام ،ليسـاعد
بالضغـط لتحقيـق املطالـب.
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أكبر اختراق من نوعه في المدينة..

االنفالت األمني
يطيح بأعلى رتبة عسكرية
في حمص
تعود مدينة حمص إلى الواجهة مع هجوم يعتبر األول من نوعه منذ عام ،2011
ً
ً
وعنصرا من األجهزة األمنية،
ضابطا
اختراق لفصيل معارض أودى بحياة 40
مع
ٍ
لتلقي الحادثة بظاللها على المدينة الخاضعة بمعظمها للنظام السوري.
عنب بلدي  -خاص

من هو حسن دعبول؟
اللـواء حسـن دعبول (أبو باسـل) ،ضابـط سـتيني ،ينحدر من
قريـة زغرين التابعة ملنطقة السـلمية يف ريـف حامة الرشقي،
وعمـل يف األجهـزة األمنية يف زمن األسـد األب واالبن.
ومنـذ انطالق الثورة ضـد النظام السـوري ،ترأس دعبـول فرقًا
أمنيـة يف الغوطتين الرشقيـة والغربيـة ،لكبـح املظاهـرات
واعتقـال املشـاركني فيهـا ،ليتطـور املشـهد إىل املواجهـات
املسـلحة ،قـاد خاللهـا الحملات العسـكرية ،بحسـب اإلعلام
املوايل.
تـرأس دعبول “فـرع املوت” يف دمشـق لثالثة أعـوام (2013-
 ،)2016وهـو توصيـف أطلقـه معتقلـون وحقوقيـون على
رسيـة املداهمـة التابعـة للمخابـرات العسـكرية يف دمشـق،
واملعروفـة اختصـا ًرا بـ “الفـرع .”215
وكانت الرابطة السـورية لحقوق اإلنسـان ،أصـدرت تقري ًرا يف
كانـون األول  ،2014اتهمـت من خاللـه العميد دعبـول بإصدار
ً
معتقلا ،بعـد إصابتهم
أوامـر مبـارشة تقضي بتصفيـة 131
مبـرض “الطاعـون الرئوي”.
الفـرع “ ”215والذي اتسـع وحده لنحو  7500معتقل سـوري،
شـهد وفـاة  30سـوريًا بشـكل يومـي ،بحسـب تقريـر صادر
عـن الشـبكة السـورية لحقـوق اإلنسـان يف كانـون الثـاين
رئيسـا له.
 ،2015وهـي ذات الفترة التـي كان دعبـول
ً
يف شـباط  ،2016انتقـل دعبول لرئاسـة فرع األمن العسـكري
يف مدينـة حمـص ،خلفًـا للعميـد ياسين ضاحي ،على ضوء
الفلتـان األمنـي الذي تشـهده املدينة ،والتفجيرات التي رضبت
األحيـاء املوالية خالل عامـي  2015و.2016
تع ّهـد دعبـول بإعـادة “األمـن واألمـان” إىل ربـوع املدينـة
الخاضعة مبعظمها لسـيطرة النظام السـوري ،عـدا حي الوعر
املحـارص ،وأقسـم بـأن يكبـح التفجيرات يف حـي “الزهراء”
را وضابطًا يف
املـوايل تحديـدً ا ،ليقتـل إىل جانب نحو  40عنص ً
الهجمات األخرية.

اسـتفاق أهـايل حمـص على وقـع
تفجرييـن رضبـا مقـر األمن العسـكري
وأمـن الدولـة ،الواقعين يف املربـع
األمنـي قـرب سـاحة "الحـج عاطـف"
وسـط املدينـة ،ليقـر اإلعلام الرسـمي
بهجـومٍ وصفـه بــ "اإلرهـايب".
وأعلنـت “هيئـة تحريـر الشـام”
مسـؤوليتها عن هجامت املدينة ،السـبت
 25شـباط ،والتـي أدت إىل مقتـل نحـو
را أمن ًيـا بينهم أكبر رتبة أمنية
 40عنص ً
يف املدينـة ،وهـو اللـواء حسـن دعبول،
رئيـس فـرع األمـن العسـكري.
وذكـر الفصيـل يف خبر مقتضـب،
عبر قناتـه اإلعالميـة يف “تلغـرام” ،أن
“عمليتين انغامسـيتني لهيئـة تحريـر
الشـام على فرعـي أمـن الدولـة واألمن
العسـكري بحمـص ،نفذهـا خمسـة
انغامسـيني” ،تبعهـا تفجيرات بعبوات
ناسـفة على حواجـز النظـام ،أثنـاء
إسـعاف جرحى األمن ،بحسـب مـا جاء
يف الخبر.
جريـدة “الوطـن” املقربـة مـن النظام،
ذكـرت بنـا ًء على مصادرهـا ،أن
“ثالثـة انتحاريين تسـللوا إىل منطقـة
الغوطـة ،وثالثـة آخريـن إىل منطقـة
املحطـة ،تزام ًنـا مـع اشـتباكات مبحيط
املـكان أدت إىل ارتقـاء شـهداء" ،لتؤكد
الوكالة الرسـمية لألنباء (سـانا) ،أن 32
شـخصا قتلـوا وأصيـب  24آخريـن يف
ً
التفجرييـن.
انفالت أمني في حمص
وكانـت أحيـاء حمـص الخاضعـة

لسـيطرة النظـام السـوري ،شـاهدة
على حـوادث أمنيـة تعكـس االنفلات
األمنـي املتصاعد ،رغـم محاولـة النظام
إظهارهـا آمنـة ومسـتقرة ،إذ شـهدت
منـذ تسـلّم دعبـول ملفها األمنـي أواخر
ريا وحيـدًا قرب حي
شـباط  ،2016تفج ً
الزهـراء يف أيلـول املـايض ،أودى بحياة
أربعـة أشـخاص.
وفيما يلي بعـض الحـوادث التـي
شـهدتها املدينة خلال شـباط الجاري،
قبيـل الهجـوم األخير على املقـرات
األمنيـة ،بنـا ًء على مصـادر مواليـة
متطا بقـة :
• اختطـاف حافلـة مسـاعدات إنسـانية
مـن قبـل ميليشـيا " لـواء الرضـا"
الشـيعية ،رافقـه هجـوم على دوريـة
أمنيـة مرافقـة لهـا ،مـا تسـبب بفقدان
بعـض العنـارص.
• االسـتيالء على شـاحنة محروقـات،
مـن قبـل عنـارص مسـلحة على طريق
حمـص الغـريب ،واالعتـداء على
الدوريـة األمنيـة املرافقـة لهـا ،وجـرح
أحـد عنارصهـا •.عنـارص مـن األمـن
العسـكري وأمـن الدولـة يحـارصون
قريـة الزرزوريـة ،الخاضعـة لــ "لواء
الرضـا" املحسـوب على "حـزب اللـه"
وإيـران ،غـرب مدينـة حمـص.
• اشـتباكات باألسـلحة الثقيلـة يف
حـي السـبيل املـوايل للنظام باألسـلحة
الخفيفـة واملتوسـطة ،وسـقوط قتلى
بين امليليشـيات.
• ازديـاد عمليـات الرسقـة والنهـب يف
األحيـاء املوالية ،وصلت حد االشـتباكات
بين ميليشـيات محليـة محسـوبة عىل
أطـراف أمنيـة وعسـكرية يف حمص.

النظام “يحرق” الوعر
نحـو  20غـارة جويـة على حـي
الوعـر الخاضـع للمعارضـة يف
حمـص ،كانـت الـرد املبـارش عقـب
الهجـوم األمنـي ،السـبت ،باعتراف
اإلعلام الرسـمي.
ونشر “اإلعلام الحـريب املركـزي”
تسـجيل
ً
التابـع لقـوات األسـد،
مصـو ًرا ،أظهـر شـن الطائـرات
الحربيـة التابعـة لقـوات األسـد
غـارات جويـة على حـي الوعـر،
الخاضـع للمعارضـة يف حمـص،
وجـاء يف التسـجيل "رد سلاح الجـو
يف الجيـش السـوري على الهجمات
اإلرهابيـة االنتحاريـة يف مدينـة
حمص ،باسـتهداف مواقـع وتجمعات
املسـلحني يف حـي الوعـر".
وهـو مـا أكدتـه مراسـلة عنـب بلـدي
يف الحـي ،فأحصـت نحـو عشر غارات
على األقـل رضبـت الوعـر ،دون معرفة
الخسـائر التـي خلفها القصـف الجوي،
مختزلـة املشـهد بالقـول "األسـد يحرق
الوعر".
اختلفـت التحليلات حـول الهجـوم
األخير ،فمـن املتابعين مـن رأى أن
النظام سـ ّهل عملية االختراق للتخلص
مـن ضابـط مسـؤول عـن “جرائم ضد
اإلنسـانية” مـن جهة ،ولتربيـر قصف
الوعـر وتهجير مقاتليـه وعوائلهـم
على غـرار ريـف دمشـق مـن جهـة
أخـرى ،فيما اعتبر ناشـطون
أن املسـألة تلخّـص الصراع بين
امليليشـيات مختلفة االنتماءات ،لريبط
آخـرون بين الهجـوم واملفاوضـات
السياسـية يف جنيـف.

ً
 350قتيل للمعارضة على يد فصائل “جهادية” خالل شباط
عنب بلدي  -خاص

تلقـت فصائل املعارضة السـورية خسـائر برشية تع ّد األكبر من نوعها،
عىل يـد فصائل “جهادية” جنوب ووسـط سـوريا ،خالل الفترة املمتدة
من  1إىل  23شـباط الجاري.
را مـن املعارضـة السـورية يف
عنص
352
ووثقـت عنـب بلـدي مقتـل
ً
محافظـات درعـا وحامة وإدلب ،على يد فصييل “جيش خالـد بن الوليد”
و”لـواء األقصى” الجهاديين ،واملرتبطني بتنظيـم “الدولة اإلسلامية”.
واسـتندت عنب بلدي إىل ثالثة مصـادر حقوقية يف إدلـب ودرعا ،وثقت
جحت ارتفاعهـا يف األيام املقبلة.
هذه الحصيلـة ،لكنها ر ّ
مصـدر حقوقـي يف ريـف إدلـب ،طلب عـدم ذكر اسـمه ،أوضـح لعنب
را من “الجيـش الحر” و”هيئة تحرير الشـام” قتلوا
بلـدي أن  113عنص ً
على يد مقاتلي “لواء األقصى” ،يف الفترة املمتدة بني  15 8-شـباط.

وأوضـح املصـدر لعنـب بلـدي أن القتلى سـقطوا جمي ًعـا يف إعدامات
رصا
ميدانيـة واشـتباكات مبـارشة يف ريفي حماة وإدلب ،منهـم  43عن ً
من "هيئة تحرير الشـام" يف سـجن “املوقا” شمال خان شـيخون ،يف
 13شـباط الجاري.
الدفـاع املدين يف إدلب ،أعلـن بدوره ،الخميس  23شـباط ،انتهاء عمليات
انتشـال  129جثة تعود لعنـارص “الجيش الحر” من معسـكر الخزانات
يف خـان شـيخون ،قتلوا على يد “لـواء األقىص” يف الفترة املمتدة بني
 15 8شباط.وجـدت الجثث جميعها ،بحسـب مصدر حقوقـي يف املدينـة ،يف مقابر
جامعية مبعسـكر الخزانات جنوب خان شـيخون ،معظـم القتىل أعدموا
ذب ًحا بالسـكاكني وآخرون بطلقـات نارية.
مكتـب “توثيق الشـهداء” يف محافظة درعا ،أحىص مقتـل  110عنارص
مـن “الجيـش الحـر” يف إعدامات ميدانيـة واشـتباكات مبـارشة ،جراء

هجـوم “جيـش خالد بـن الوليـد” على مواقـع للمعارضـة يف حوض
الريمـوك بتاريـخ  20شـباط الجاري.
وأكـد املكتب أن بعـض القتىل قتلوا خلال االشـتباكات ،وآخرين أعدمهم
“جيـش خالـد” ميدان ًيا بعـد دخوله البلـدات ،مرج ًحا ارتفـاع عددهم يف
ظل أنبـاء عن عشرات املفقودين.
مصـدر يف املكتـب ،أوضح لعنب بلـدي أن “جيش خالـد” اعتقل عرشات
املدنيين والعسـكريني يف املعارضـة ،مازالـوا مجهـويل املصير ،مبي ًنا
صعوبـة الحصول عىل معلومـات من مناطق سـيطرة الفصيل الجهادي،
وال سـيام بلدة سـحم الجـوالن التي انقطـع التواصل معهـا كل ًيا.
ينتمـي فصيلا “لـواء األقصى” و”جيـش خالـد” إىل التيـار السـلفي
الجهـادي ،أسـوة بتنظيـم “الدولـة اإلسلامية” ،والـذي أطلـق أحكا ًمـا
متهم إياهـا بـ “الـردة” أو
مسـبقة على فصائـل املعارضـة بأطيافهـا،
ً
“الكفـر” ،مـا يبيـح قتـال عنارصهـا وقتلهم.

عنب بلدي  -السنة السادسة  -العدد  - 262األحد  26شباط/فبراير
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بالتنسيق مع مديرية التربية "الحرة"

"مجد الشام" تكفل مدارس لنازحي حماة في ريف إدلب
لطالما تساءل منير عبد الكريمٌ ،
أب لثالثة أطفال ،عن إمكانية تأمين مدارس لمتابعة أطفاله تعليمهم ،عقب نزوحه من
مدينة طيبة اإلمام في ريف حماة الشمالي ،إلى ريف إدلب ،حتى وجد في مدارس "مجد الشام" الخيرية ضالته.

إدلب  -طارق أبو زياد
بدأت املـدارس العمـل خالل الفصـل األول من
العـام الـدرايس الحـايل 15 ،أيلـول املـايض،
بعـد إعـادة تأهيـل أبنيتهـا ،ووفـق القامئين
على جمعيـة "مجـد الشـام" ،التـي تديـر
املـدارس ،فـإن الهـدف الرئييس من إنشـائها،
يعـود إىل النـزوح املتكرر ألهـايل ريف حامة.
انشـغال عبـد الكريـم بتعليـم أطفالـه رغـم
النـزوح ،جـاء مـن رؤيتـه بـأن تهيئـة الجيل
املقبـل "ركـن أسـايس يك تسـتمر الثـورة،
برا يف
ولبنـاء سـوريا بعـد الحـرب" ،معت ً
ٍ
حديـث إىل عنـب بلـدي أن "التعليـم والعلـم
أهـم مـن الطعـام والشراب".
نازح مـن طيبة
ويختلـف باسـل أبـو العيـونٌ ،
اإلمـام إىل ريـف إدلـب الجنـويب ،مـع عبـد
الكريـم ،إذ يعتبر أن مشروع املـدارس رغـم
أهميتـه ورضورتـه" ،ليـس أوىل مـن تأمين
املسـكن واملشرب واملـكان املناسـب للعيـش،
متسـائل "مـا فائـدة العلـم إن كان الطفـل
ً
سـيموت مـن البرد؟".
رغـم رؤيتـه املختلفة عـن كثريٍ مـن النازحني
الذيـن اسـتطلعت عنـب بلـدي آراءهـم ،إال أن
"أبـو العيـون" يُثنـي على "مجـد الشـام"،
الفتًـا إىل رضورة التنسـيق بين الجمعيـات
التـي تدعـم النازحين" ،إن تولـت الجمعيـة
القسـم التعليمـي ،فلتضـع أخرى على عاتقها
تأمين الخيـام والتدفئـة ومتطلبـات النـزوح
األخـرى”.
ست مدارس تكفلها "مجد الشام"
يعتبر مؤيـد الحمـوي ،املشرف الرتبوي يف
الجمعيـة ،أن خطـوة إنشـاء املـدارس جـاءت
كـون الطلاب هـم "الحلقـة األضعـف" ،يف

را
خضـم األحداث التي تعصف بسـوريا ،مشي ً
"منـذ تأسـيس منظمـة مجـد الشـام الخريية
قبـل أعـوام ،حملنـا على عاتقنـا مسـاعدة
وغـوث السـوريني يف الشمال السـوري ،من
خالل مشـاريع تنموية تحمل سـمة االسـتدامة
والخرييـة".
ُنسـق "مجـد الشـام" مـع مديريـة الرتبية
وت ّ
والتعليم"الحـرة" يف حماة ،التـي تتبـع
للحكومـة املؤقتـة ،مـن خلال مذكـرة تفاهم،
رعـت مـن خاللهـا كفالـة الطالب ضمن سـت
مـدارس تتبـع للمديريـة ،بعضهـا يف ريـف
حماة ،وأخـرى للنازحين يف ريـف إدلـب
الجنـويب.
 1500طالب وطالبة
تضـم املـدارس قرابـة  1500طالـب وطالبـة،
خمـس منهـا لطلاب مرحلـة التعليـم
ٌ
األسـايس ،وواحـدة تضـم كافـة املراحـل مبا
فيهـا اإلعـدادي والثانـوي ،وتالميـذ املرحلـة
االبتدائيـة.
مـر الفصل الـدرايس األول "عىل أكمـل وجه"،
وفـق الحمـوي ،رغـم بعـض الصعوبـات التي
متثلـت بحمالت القصف املسـتمر ،واسـتهداف
املـدارس يف ريـف إدلـب ،مـا خلـف حالـة من
الخـوف بين الطلاب وذويهـم يف آن واحد.
وتسـتمر املدارس باسـتقبال الطلاب والتالميذ
حتـى اليـوم ،ويقـول الحمـوي إنهـا "حققـت
آملا
ً
سـمعة جيـدة خلال الفصـل األول"،
بإمكانيـة كفالة مـدارس أخـرى يف األيام املقبلة
"للمسـاعدة يف تعليـم الطلبة الذين يسـتحقون
املزيـد مـن الدعـم حتـى الوصـول بهـم إىل ما
يتمنونه".
تنقسـم املـدارس السـت التـي تكفلهـا "مجـد
الشـام" إىل قسـمني ،ثلاث منهـا تضـم

النازحين مـن ريـف حماة ،بينما تُخـدّم
املـدارس األخـرى أهـايل املناطق التـي تنترش
فيهـا ،وفـق مدير الجمعيـة ،معتز أبـو عدنان.
ويقـول مديـر الجمعيـة "إن الخدمـات التـي
توفرهـا املـدارس السـت متامثلـة ،مـن خالل
التجهيز والـكادر التدريسي واإلداري ،إضافة
ربا
إىل خطـة العمـل التـي تسير وفقهـا ،معت ً
أن مشـكلة النـزوح تؤثـر عىل الطالب بشـكل
مضاعـف بين التعليـم ومنط املعيشـة".
ليسـت جمعية "مجـد الشـام" الوحيـدة التي
اهتمـت بتعليـم الطلاب النازحين ،إذ دأبـت

بعـض املنظمات والجمعيـات الخرييـة ،عىل
احتـواء الطلاب والتالميذ من نازحـي املعارك
األخيرة يف ريـف حماة الشمايل ،والتـي
أرغمـت عـددًا مـن العوائل على النـزوح نحو
املناطـق املجـاورة هربًـا القصف.
ويجمـع ذوو الطلاب على رضورة توزيـع
األدوار بين الجمعيـات العاملـة يف املنطقـة،
على أن تتنـوع مشـاريعها بين اإلغاثـة
والرعايـة الصحيـة والتعليميـة" ،مـا يجعـل
منظم بشـكل أكبر ومفيـدًا يف الوقت
األمـر
ً
ذاتـه" ،على حـد وصفهـم.

تالميذ في مدرسة
تكفلها "مجد الشام"
الخيرية في ريف إدلب
شباط 2017
(عنب بلدي)

تدريبات في اإلدارة واألعمال المنزلية تستهدف نساء إدلب
عنب بلدي  -إدلب

حارت سـلوى كيـف تبـدأ مرشوعها الخـاص ،فبدأت
بإعـادة تدويـر املالبـس القدميـة لالسـتفادة منهـا،
وسـعت إىل التعاون مع النسـاء يف إدلب ،دون خطط
واضحـة ،إىل أن دعيـت لحضـور دورة تدريبيـة يف
تأسـيس األعمال املنزلية ،فجـاءت تلبيـة لحاجتها.
ترعى منظمـة "أورنج" دورتين تدريبيتني يف إدلب،
مسـتهدف ًة نسـاء املدينـة ،إحداهما يف إدارة األعمال
املنزليـة ،واألخـرى يف اإلدارة الصفيـة ،سـع ًيا منهـا
لتدريـب الفتيـات وتطويـر قدراتهن ،منـذ  29كانون
الثـاين املـايض ،وتسـتمر حتـى  21آذار املقبل.
"إرادة حديدية" تستلزم تطوير المهارات
يبلـغ عـدد املسـتفيدات مـن التدريبين  50امـرأة،
 25منهـن يف كل دورة ،يف حين تتـوزع التدريبـات
على ثالثة أيـام يف األسـبوع ،مبعـدل  20يو ًما لفرتة
التدريـب ،تشـمل تقويـة املهـارات الخاصـة يف كل
مجال ،إضافة إىل املهارات الشـخصية "،"soft skills
وتختـص بالتواصل واملراسلات.
متتلـك كل امـرأة تخضـع للـدورات مهـارة مختلفة،
بين الخياطـة والصـوف وإعـادة تدويـر األشـياء،
وصـول إىل الطبـخ وصناعـة الحلويـات ،مـا يجعل
ً
منهـن قـادرات على توظيفهـا يف مشـاريع صغرية
تـدار مـن املنـزل ،يف ظل توجه مئـات النسـاء إلعالة
أرسهـن يف ظـل الحرب.
الشـابة ُينـى ( 25عا ًما) إحـدى املتدربـات يف دورة
إدارة األعمال املنزليـة ،تقـول إنهـا ال متلـك مرشو ًعا
محـددًا ،رغـم أنهـا تخرجـت مـن كليـة الرتبيـة ،ما

دعاهـا إىل حضـور الـدورة.
ٍ
حديـث إىل عنـب بلـدي أن الخطـوة
وتضيـف يف
جاءت "ملسـاعدة زوجـي يف إدارة املنـزل ،املكان الذي
را بسـبب أطفـايل الصغار”.
ال أسـتطيع تركـه كثي ً
تطبيقات بين العلوم النظرية والعملية
دروس عمليـة لتطبيـق الـدروس
ترافـق الـدورات
ٌ
النظريـة ،كانـت إحداهـا حـول افتتـاح مطعـم،
يُشرح خاللهـا الطرق األساسـية يف العمـل ،وركزت
على النسـاء اللـوايت يعملـن مبفردهـن يف املنـزل،
ويتعاقـدن مـع بعـض املنظمات أو الجمعيـات
لتزويدهـا باملطلـوب.
مثقفـات حضرن الـدورات ،ومنهـن مدرسـة اللغـة
العربيـة نجـود ( 45عا ًمـا) ،التـي تقول إنهـا تعلمت
الكثير مـن التدريـب ،رغم أنهـا تطبخ منذ سـنوات،
ٍ
حديـث إىل عنـب بلـدي "ميكننـي بـدء
مردفـ ًة يف
مرشوعـي إن دعـت الحاجـة يف مقبـل األيـام" ،عىل
اعتبارهـا معيلـة ألرستها بعـد وفاة زوجهـا منذ أربع
سنوات.
"اإلدارة الصفية " لتحقيق معايير التعليم الدنيا
جذبـت دورة اإلدارة الصفيـة الفتيـات الجامعيـات،
اللـوايت التحقن بهـا ،لضامن جـودة التعليم وتحقيق
معاييره الدنيـا ،يف ظـل الظـروف التـي تعيشـها
املدينـة ،وقبلـت املنتسـبات وفـق معايير العمـر
والشـهادة الجامعيـة.
وتشـمل الـدروس العمليـة يف الـدورة مواضيـع
متنوعـة ،أبرزهـا "كسر الجليد" يف كيفيـة التواصل
مـع الطلاب وإرشاكهـم باألنشـطة الصفيـة.
إرساء اإلسماعيل ،خريجة قسـم الرياضيـات من كلية
العلـوم ،تقـول إنهـا أنهت تسـعة تدريبـات من أصل

" ،20بـدأت بالتعليـم النشـط والـذايت ،كما شـملت
حاميـة الطفل واإلسـعافات النفسـية األولية".
"مـن األفكار التي اسـتقرت بذاكـريت تلخيص الفكرة
مـن خالل رسـومات بسـيطة ،تناسـب عمـر الطالب
ومسـتواه التعليمي" ،تصـف إرساء مـا تعلمته خالل
الـدورة باعتبارهـا مد ّرسـة وأ ًما يف الوقـت ذاته.
الدورات جاءت بعد تحضيرات مسبقة
مل تبـدأ الـدورات مـن فـراغ ،بل سـبقها اسـتبيانات
للشـارع ،تضمن رشائح مختلفة يف الشمال السوري،
بحثـت يف حاجـة املجتمع للعمـل النسـايئ ومواطن
الضعف فيـه ،ووجهت أسـئلة إىل رشائح من النسـاء
واملجالـس املحليـة ،بخصوص األعمال األكرث نجاعة،
واملهـارات التـي يجب تطويرهـا ،وفـق القامئني عىل
"أورنج".
ويقـول مديـر املنظمـة ،أحمـد الشـب ،إن التدريبات
ٍ
مجموعات
جـاءت يف إطار متكين املرأة ،بعد تنظيـم
لنقـاش أفكار مركـزة ،نتجت عن االسـتبيانات ،إىل أن
وقـع االختيار على التدريبين الحاليني.
ووفـق مـا يرى الشـب ،فـإن مديـر املشروع الناجح
البـد أن يعـرف طريقـة طـرح املشروع ،لفـرض
رشوطـه على املانـح وفـق أهدافـه وليـس العكس،
"وهـذا يتطلـب الخبرة والدرايـة ،وهما الجزئيتـان
اللتـان نهـدف لتقدميهما خلال الـدورات".
"اسـتفدت مـن الـدورة أكرث مما أعطيت ،فقـد كانت
التجربـة األوىل يف تدريـب النسـاء ،منـذ بداية عميل
منـذ أكرث من سـنة ونصـف وكانت تجربـة ناجحة"،
يصف املـدرب مروان القاسـم ،تجربتـه يف التدريب،
را إىل أنـه "كان يتوقـع أن يتعامل مع نفسـيات
مشي ً
مستسـلمة من النسـاء إال أنه تفاجأ بنماذج إيجابية".
ٍ
حديث إىل عنب بلـدي أن "ظروف
ويـرى القاسـم يف

الحرب صعبة لكن الشـعب السـوري قوي ال يستسـلم
بسهولة".
يـرى القامئون عىل التدريبـات ،رضورة يف ردم الهوة
بين العلـوم النظريـة والجوانـب العملية على أرض
الواقـع ،ووفـق رؤيتهـم فـإن مثـل هـذه التدريبات،
تسـاهم يف ربـط الجانبين ،ومتكين النسـاء مـن
خـوض تجاربهـن يف سـوق العمل.
كل من سـلوى ومينى ونجـود وإرساء
بينما تنتظـر ٌ
وأقرانهـن ،االنتهاء مـن الدورات ،وتعلم ما يُسـاعدهن
على فتـح مشـاريعهن الخاصـة ،وبنـاء أحالمهـن
ضمـن واقـع أفضل.

بـدأت منظمـة "أورنـج" عملهـا
يف تركيـا ،ثـم افتتحـت فر ًعـا
يف الداخـل السـوري أواخـر عام
.2016
وتهتم املنظمـة بالتدريب وتنمية
القـدرات ،وتطويـر الكـوادر
اإلداريـة ،إضافـة إىل عملهـا يف
تقييـم ومتابعة بعـض املنظامت
األخـرى ،ويقدر القامئـون عليها
عدد األشـخاص املسـتفيدين من
تدريباتهـا حتـى اليـوم بحـوايل
 700شـخص.
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خلف خطوط "الموت وال المذلة"

نازحو درعا البلد يفترشون السهول
ويرقبون "التحرير"

رجل يتأمل ما جرى باألبنية داخل حي المنشية
في درعا البلد  -شباط ( 2017وكالة نبأ)

ليست حالة النزوح جديدة على أهالي درعا البلد ،فال يمضي ٌ
عام على األحياء الخاضعة
للمعارضة دون نزوح أهلها عن منازلهم ،بفعل المعارك تارة ،ونتيجة للقصف المتواصل الذي
تشنه قوات األسد تارة أخرى ،حتى باتت عشرات العائالت تقيم في الخيام بشكل دائم،
لتقتصر عودتها إلى منازلها ،أو ما تبقى منها ،على الزيارة فقط.
عنب بلدي  -درعا

موجـة النـزوح الحاليـة تزامنـت مـع
فصل الشـتاء ،وموجـات البرد القارس،
فتـوزع األهـايل يف خيـم متفرقـة يف
السـهول املحيطـة بدرعـا البلـد ،وبين

عـدد مـن بلـدات ريـف درعـا الرشقـي،
أصلا بالنازحين مـن مـدن
ً
املكتظـة
وبلـدات أخـرى.
وأوضـح املجلـس املحلي ملدينـة درعـا،
يف بيـان إحصـايئ نرشه يف  16شـباط
الجـاري ،أن قرابـة نصـف العائلات

النازحـة انترشت يف سـهول درعـا البلد
الزراعيـة ،لتتحمـل الجـزء األكبر مـن
معانـاة النـزوح ،دون مـأوى أو بنيـة
تحتيـة.
عنـب بلـدي تحدثـت مـع "أبـو محمـد
املحاميـد" ،أحـد النازحني برفقـة عائلته

إىل مـزارع الشـياح ،واعتبر أن قصـة
النـزوح أصبحـت مالزمة ألهـايل األحياء
"املحـررة" يف مدينـة درعـا.
وقـال "أهـايل درعـا البلـد منـذ خمـس
سـنوات ،نازحون هنـا وهنـاك ،واملزارع
تحولـت إىل قـرى ممتلئـة بالخيـام
املتفرقـة".
لكـن هذه القـرى ،كام وصفهـا املحاميد،
ليسـت آمنـة" ،صحيـح أننـا ال نتعـرض
للقصـف الدائـم كام يحصـل لألحياء يف
درعـا البلد ،لكـن تتعرض املـزارع أحيانًا
للقصـف املدفعـي ،كما يتعمـد النظـام
دامئًـا شـن غـارات بالطيران الحريب أو
إلقـاء الرباميـل املتفجرة ،لذلـك فمخاوف
القصـف موجودة".
أمـا على املسـتوى اإلنسـاين فتعـاين
هـذه املخيمات مـن فقـدان الكثير
مـن الخدمـات األساسـية" ،نفتقـد إىل
الكهربـاء إال مـن اسـتطاع االعتماد عىل
ألـواح الطاقة الشمسـية ،وامليـاه ال تتوفر
إال عبر الصهاريـج ،وهنـاك ضعف كبري
يف املسـاعدات اإلغاثيـة".
اإلقامـة يف الخيام مل تكـن خيار املحاميد
األول ،فقـد حـاول البحـث عـن منزل يف
جوبه
البلـدات الخاضعة للمعارضـة لكنه ُ
مبعوقـات كبيرة" ،يف البدايـة صعوبـة
العثـور على منـزل فـارغ ،وإن توفـر
فاإليجـار يكـون مرتف ًعا ،ورمبـا تضطر
أربـع عائلات لإلقامة يف منـزل واحد"،
وهـو مـا دفـع الرجـل وعائلتـه للتوجـه
نحـو السـهول ،التي تعـاين مـا تعانيه،
فالصعوبـات التـي ذكرهـا تـكاد تكـون
مقبولـ ًة مقارنـة مـع األجـواء الشـتوية
السـائدة هذه األيام ،التـي تعترب لوحدها
مأسـاة كبيرة" ،نحـن نقيم يف مـزارع،
أي بين األشـجار ويف التراب ،فاألمطار
واألجـواء البـاردة تزيـد من هذه املأسـاة
بشـكل كبري جـدًا".
آمـال على
ً
وبـدا أن املحاميـد ال يعلـق
املنظمات اإلغاثيـة والهيئـات التـي
تقـدم الدعـم للنازحين" ،حالـة النزوح
ليسـت جديدة أبـدًا ،وال أظـن أن الهيئات
واملجالـس الحاليـة لديهـا الحـل لرفـع
املعانـاة ،أو تخفيفهـا بشـكل ملمـوس
عىل أقل تقديـر ،وجميع الحلـول املقدمة
إسـعافيه ال تنفـع إال أليـام قليلـة".

على الجانـب اآلخـر ،يبـدو أن آمـال
النازحين الكبرى هـي باتجـاه فصائل
املعارضـة التـي تخوض املعـارك يف حي
املنشـية ،وهـو مـا عبر عنـه أبـو عمـر
بجبـوج ،أحد نازحـي درعا البلـد" ،أملنا
معلـق باللـه ،ثـم بالثـوار فقـط ،نتأمـل
بانتصـار وتحريـر عاجـل وأن نعود إىل
منازلنـا إلعامرهـا مـن جديـد ،بعـد أن
نتخلـص مـن قـوات األسـد يف املدينة".
يعيـش بجبـوج ،كغيره مـن النازحين،
لحظـات املعارك بـكل تفاصيلهـا" ،نحن
ال نبعـد إال كيلومترات قليلة عـن املعركة،
نشـاهد القصـف والغارات واالشـتباكات
أمامنا".
وأضـاف الرجل "ال منلـك إال الدعاء فقط،
عنـد حـدوث أي غـارة أو قصـف ،نفكـر
فـو ًرا بسلامة الثـوار ولكـن يف نفـس
الوقـت عاجـزون عـن فعـل أي يشء".
وتعتبر حالـة نـزوح أهـايل درعـا البلد
إىل املـزارع املحيطـة حالـة اسـتثنائية،
فاألهـايل مازالـوا جـز ًءا مـن املعركـة،
رغـم ابتعادهـم عنهـا ملسـافة قصيرة،
ويقتنـص بجبـوج لحظـات الهـدوء
للعـودة إىل أحيـاء املدينـة" ،عندمـا
نشـعر بتوقـف القصف بشـكل نسـبي،
نعـود برسعـة لدرعا البلـد لتفقـد الثوار
والحـارات واملنـازل وما حل بهـا ،قبل أن
نعـود مجـددًا نحـو السـهول".
يعيـش األهـايل حالـة "النـزوح وال
النـزوح" ،ويصف بجبـوج الوضع بقوله
فعلا ،لكننـا نرفض أن
ً
"نحـن نازحـون
نبقـى كذلـك ،لذلـك نريد تحريـر األرض
مـن قـوات األسـد ،ونرفـض التخلي عن
منازلنـا حتـى ولـو كانـت ركا ًما".
ومـع اقتراب معركـة "املـوت وال
املذلـة" مـن دخـول أسـبوعها الثالـث،
مازالـت قـوات األسـد التـي تسـاندها
الطائـرات الروسـية تـرد بالقصـف
عىل منـازل املدنيين ،واملرافـق العامة،
لتحيـل العشرات من املنـازل إىل ركام،
وتتحـول العديـد مـن األحيـاء إىل
أطلال ،يف ظـل إرصار املعارضـة عىل
إكمال املعركـة حتـى نهايتهـا ،لكـ ّن
خلـف خطـوط االشـتباكات يف "املوت
وال املذلـة" هنـاك مئـات العائلات
النازحـة التـي ترتقـب فجـر الغـد.

ُ
مثقفو الغوطة يناقشون اإلشاعة وآثارها السلبية
عنب بلدي  -الغوطة الشرقية

"بعد أن اسـترشت اإلشـاعة يف مجتمـع الغوطة ،كان
مـن الضروري الحديث بشـكل مطـول عـن األمر"،
يقـول اإلعالمـي أسـامة املصري ،واصفًـا النـدوة
الحواريـة ،التـي احتضنهـا منتدى "زيتـون" للحوار
يف سـقبا بالغوطـة الرشقيـة ،الخميـس  23شـباط،
بأنهـا "ق ّيمـة وممتازة".
املحـارضة حملـت عنـوان "اإلشـاعة وآثارها السـلبية
يف املجتمـع" ،نوقـش خاللهـا أثـر اإلشـاعة على
الفـرد والسياسـيني والعسـكريني ومجتمـع الغوطة
ككل ،وشـارك فيهـا ممثلـون عـن الهيئات الرسـمية
واملدنيـة ،ومثقفـون مـن معظـم مـدن وبلـدات
الغوطـة ،طارحين أفكارهـم وآراءهـم يف حـوار
تشـاريك.
ٍ
حديـث إىل عنب بلـدي ،رضورة
ويـرى املصري يف
يف التعريف بـ"اإلشـاعة السـلبية" ،وكيفيـة انتقالها
ضمـن املجتمـع مـن خلال اإلعلام والناس بشـكل
عـام ،داع ًيـا املنتدى لتنظيـم محـارضات متكررة يف
السـياق ذاتـه "نظـ ًرا ألهميتها”.

ً
أفكارا ملوثة"
"اإلشاعة تحمل
حامـد عيسى ،الحقوقـي والباحـث يف علـم النفس
واالجتماع ،أدار املحـارضة ،يقول إن اإلنسـان تقوده
أفـكاره التـي توجه سـلوكه" ،فإن كانت تلـك األفكار
ملوثة باإلِشـاعات وغريهـا ،فهذا يصنـع أفعالً تحقق
إرادة العـدو ،وهـذا خطير جـدًا باعتبـار أن األخير
يهـدف إىل تدمري مـن يواجهه".
ٍ
حديـث إىل عنـب بلـدي ،أن
ويـرى عيسى ،يف
املوضـوع يحمـل أهميـة عاليـة ،متمن ًيـا العمـل عىل
إنشـاء مراكـز أبحـاث لفحـص الخبر واإلشـاعة
وتوعيـة النـاس" ،يك ال يعيشـوا يف بيئـة خصبـة
تؤثـر عليهـم وتـؤدي بهـم إىل الهزميـة".
ورغم اإلمكانيـات املحدودة املتوفـرة يف الغوطة" ،هناك
أسـاس لبناء مراكـز أبحاث ،يف حال أردنـا ذلك ،إذ ميكن
العمـل عليها بشـكل مبسـط ونسـبي قـدر املسـتطاع
ملواجهـة املوضـوع والحد مـن آثـاره" ،وفق عيىس.
"سلوكيات خاطئة" تستوجب التغيير
شـخصا،
را ،إذ حرض قرابة 35
ً
مل يكـن الحضور كبي ً
وحضرت النـدوة الحواريـة بعـض النسـاء املثقفات

يف الغوطـة ،وإحداهـن نـدى هـارون ،االختصاصية
يف الرتبيـة وعلـم النفس ،وتقـول إن املحارضة كانت
ممتعـة ومفيدة يف الوقـت ذاته.
وتـرى هـارون أن املعلومـات التـي طرحـت عـن
اإلشـاعة "بنـاءة وهادفـة” ،ومـن الضروري إجراء
ٍ
حديـث إىل
لقـاءات أخـرى للنقـاش ،معتبر ًة يف
عنـب بلـدي ،أنـه "حتـى إن مل نتوصل لحل يحسـم
املوضـوع ،إال الحـوار مـن أجـل الوصـول فهـو
املطلـوب ،وهـذا يتطـور مـن خلال تنميـة ثقافـة
الحـوار وتبـادل األفـكار ،وليـس فقـط الرتكيز عىل
املـادة العلميـة".
وتـأيت أهميـة املحـارضة كونهـا "تالمـس شـيئًا
داخلنـا ومطل ًبا أساسـ ًيا بالنسـبة لنا" ،وفـق هارون،
وتضيـف "اإلشـاعة واقع مـن أرض الغوطـة وأثرها
النفيس بالـغ جدًا ،كما أننا نحمل سـلوكيات خاطئة
كثيرة يجـب تغيريها".
فكـرة طـرح موضـوع اإلِشـاعة رغـم قدمـه ،جـاء
تزام ًنـا مـع شـائعات يتناقلهـا أهـايل الغوطـة،
بخصـوص مـا يجـري يف حـي القابون ،وفـق هيثم
البـدوي ،مديـر الوحـدة السياسـية واالجتامعيـة يف

منتـدى "زيتـون".
ويقـول البـدوي إن األمر جلـب موجة من اإلشـاعات
الداخليـة بين مختلـف رشائـح مجتمـع الغوطـة،
مـا أدى إىل انعكاسـات سـلوكية تجلـت يف اإلقبـال
املتزايـد على رشاء املـواد الغذائيـة وزيـادة أسـعار
املحروقـات" ،وهـذا مـا دعـا إىل نقـاش اإلشـاعة
وتأثريهـا على األفـراد".
وزّع املنتـدى أكثر من ثالثـة آالف بطاقـة إلكرتونية
كدعـوات ،شـملت املنظمات العاملـة يف الغوطـة،
ويوضـح مديـر الوحـدة أن محـاور املحـارضة،
"وضعت بأسـلوب تشـاريك مع املحـارض باعتبارها
را إىل رضورة دراسـة الترصفات التي
واقعية" ،مشي ً
تنتـج عـن تناقل الشـائعات.
ويـرى أهـايل الغوطـة الذين اسـتطلعت عنـب بلدي
آراءهـم ،أن الحضـور القليـل نسـب ًيا ،يـأيت وسـط
صعوبـات مختلفـة أبرزها القصف املسـتمر ،وهذا ما
حلا بد ًءا مـن الشـهر املقبل ،وفـق القامئني
سـيلقى ً
على منتـدى "زيتـون" ،مـن خلال توفير باصات
يف مـدن وبلـدات الغوطـة ،تقـل الراغبين بحضور
النـدوات الحواريـة يف املنتدى.

عنب بلدي  -السنة السادسة  -العدد  - 262األحد  26شباط/فبراير
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طفل يمشي في شارع
مدمر بدير الزور
 19شباط 2014
( أحمد عبود ) AFP -

داخل مدينة مصيرها مجهول ،تمتد اليد العليا لتنظيم "الدولة اإلسالمية" في دير الزور ،بعد أن أصبحت ً
ً
وتجمعا لعناصره المنسحبين ،من
مالذا
ٍ
ً
ً
مؤثرا على حياة المقيمين فيها،
مؤخرا ،فيصبح للخبر القادم من هناك قيمة وأهمية "كبيرة" ،باعتباره
األراضي العراقية والسورية التي خسرها
ومعلومة يبحث عنها المغتربون ً
قسرا من أبنائها.
أورفة  -برهان عثمان
يف ظـل غيـاب شـبه كامـل عما يجري،
يقضي أبنـاء ديـر الـزور أوقاتهـم،
محاولين اسـتقاء األخبـار عما يحيـط
بهـم ،كما يقـول عبـد القـادر ،مضيفًـا
"كنـا نعيـش يف جـزر شـبه معزولـة،
فالطرقـات طويلـة وشـبكة اإلنرتنت غري
متوفـرة يف معظـم األوقـات”.
التنظيم "يحظر" المعلومات
حظـر شـبه كامـل فرضـه تنظيـم
"الدولـة" على األهـايل يف املدينـة،
وفـق ابـن الديـر عبـد القـادر ،ويوضح
ٍ
حديـث إىل عنـب بلـدي أن "املصـدر
يف
الوحيـد للمعلومـات هـو التنظيـم أو
نقاطـه اإلعالميـة ،ومـا أكثر األخبـار
التـي يتناقلهـا عنارصه ،واإلشـاعات التي
يطلقهـا بعـض األهـايل ،سـواء املوالون
منهـم للتنظيـم أو غريهـم".
خـرج الشـاب الثالثينـي من ديـر الزور
مؤخـ ًرا" ،بعـد أن ضاقـت بـه الحـال"،
وفـق تعبيره ،ليجـد نفسـه بعيـدًا عـن
حا
الوقائـع التـي تجـري اليـوم ،شـار ً
"تغييـب األهـايل عما يحـدث والتحكم
باملعلومـات يسـهل السـيطرة عليهـم،
وهذا مـا ينتهجـه التنظيم ،الـذي يحاول
تعزيـز املعنويـات ،عرب بث األخبـار التي
تصـب يف مصلحتـه وتصـف صمـوده
األسـطوري ،وقـد نجح يف ذلـك إىل حد
بعيد " .
عـاش عبـد القـادر أكثر مـن عامني يف
كنـف التنظيـم ،خبر خاللهـا وسـائل
الدعايـة التـي يعتمـد عليهـا ،باعتبـاره
صديقًـا ألحـد العاملين يف نقاطـه
اإلعالميـة ،كما يقـول ،موض ًحـا "أخبار
التنظيـم تسـتهدف فئتـان هما األهـايل
وعنـارصه املغيبـون بشـكل كامـل".
ويعتمـد التنظيم عىل وسـائل حديثة يف
التصويـر واألرشـفة ،ويخفـي عشرات

املشـاهد والصور دون عرضهـا" ،لتكون
ذخيرة يخزنهـا لعرضهـا يف األوقـات
املناسبة”.
محاوالت لكسر الطوق
يحـاول بعـض األهـايل جاهديـن
اختراق التعتيـم املفـروض مـن قبـل
التنظيـم" ،فبعـض البيـوت مايـزال
أصحابهـا ميتلكـون أجهـزة (دش)
فضائيـة ،بينما يعتمـد آخـرون على
أجهـزة التلفـاز الصغيرة ،التـي تلتقط
قنـوات النظـام السـوري ،وميكـن
إخفاؤهـا برسعـة ،إضافـة إىل قلـة من
الراديوهـات" ،كما يشرح حسين،
أحـد سـكان ديـر الـزور ،ويعيـش يف
مناطـق سـيطرة التنظيـم.
يحتفظ يف منزلـه بجهاز "دش" ويخفيه
"بشـكل جيـد" ،كما يقول لعنـب بلدي،
مضيفًـا "رغـم معرفتـي بأين سأسـجن
وأدفـع غرامـة يف حـال ضبطـه عنارص
التنظيـم ،إال أنـه رضوري بالنسـبة يل
كونـه فرصة للحصـول على املعلومات،
وهـذا مـا مينحنـي حافـ ًزا للمخاطرة".
ويـأيت تخـ ّوف حسين من قـرار أصدره
التنظيـم قبـل نحـو عـام ،ومنـع فيهـا
اسـتخدام التلفـاز و"الـدش" يف مناطق
سـيطرته ،وحدد عقوبة مخالفـة قراراته،
بالسـجن ألكثر مـن شـهر ،والجلـد
فضلا عـن دفـع غرامـات
ً
"تعزيـ ًرا"،
ماليـة تصـل إىل  30ألـف لرية سـورية.
"انقطـاع األخبـار أراح بـال البعـض،
لكنـه شـغل تفكير آخريـن شـعروا
بالعزلـة عـن العـامل والعيـش يف جـزر
بدائيـة" ،يقـول حسين واصفًـا حـال
أهـايل املدينـة.
موقـف ال يتوافـق عليـه جميـع األهايل،
كما تقـول أم محمـود ،التـي ماتـزال
تعيـش داخـل مناطـق سـيطرة التنظيم،
"فالخبر السـيئ يصـل رسي ًعـا ،كام أن
القنـوات ال تحتوي غري الفسـاد والكذب،

فضلا عـن تعريـض أنفسـنا لخطـر
ً
عقوبـة التنظيـم".
"ال أحتـاج أجهـزة غير عينـي وأذين،
ولسـت أثـق باألخبـار التـي ينقلهـا من
يقصفنـي ويقتـل أهلي وجيراين"،
تضيف السـيدة الخمسـينية ،التي تشير
إىل أن اسـتعدادات التنظيـم لتوسـيع
رقعـة سـيطرته يف املدينـة "واضحـة"،
"يسير األمور كام
كما أن إعالم النظـام
ّ
يحلـو له".
تدفـع التطـورات امليدانية املتسـارعة يف
املنطقـة الرشقيـة مـن سـوريا ،واألخبار
املتضاربـة ،الكثرييـن للمجازفـة مقابـل
الحصـول على املعلومـة ،يف سـعي
لالسـتعداد ملا هـو مقبل ،ويـرى البعض
أن حديـث أم محمـود ،رمبـا جـاء خوفًا
مـن التنظيـم ،بينما يوافقهـا البعـض
ويقتنعـون به.
إجراءات احترازية
يُشـدّد التنظيـم قبضتـه األمنيـة داخـل
ديـر الزور ،محـاولً اإلبقاء على جبهاته
متامسـكة قـدر اإلمـكان ،وفـق رؤيـة
العديـد من أبنـاء املدينة ،الذيـن يؤكدون
أنـه يهـدف بالدرجـة األوىل" ،إلظهـار
قوتـه أمام الجميـع ،وتغييب خسـائره أو
تصويرها على أنها أكاذيب وشـائعات".
ويـر ّوج عنـارص التنظيـم لألخبـار مـن

خلال منابـر املسـاجد و"الـدورات
الرشعيـة" التـي يديرهـا ،إضافـة إىل
نقاطـه اإلعالميـة ،واملطويّـات الورقيـة،
واألقـراص املدمجـة التـي يوزعهـا،
متباه ًيـا مبعاركه" ،إال أن السلاح األقوى
يف يـده ،يكمن يف حالة الرعـب املنترشة
بين األهـايل مـن مخالفـة أوامـره
وعقوبتهـا”.
ويشـمل التعتيـم الـذي يفرضـه التنظيم
جانبين ،بحسـب بعـض مـن خرجـوا
حديثًا مـن مناطق سـيطرته ،األول يتمثل
بأوضاعـه ومجريـات معاركـه وأحـوال
عنـارصه" ،لكـن وصـول العنـارص
املنسـحبني مـن العـراق والجبهـات
األخـرى يف سـوريا إىل ديـر الـزور
وريفهـا ،زاد مهمـة التنظيـم صعوبة ،إذ
بدأ األهـايل يحتكـون بالعنـارص الجدد.
أمـا الجانـب الثـاين فيتعلـق باألخبـار
املرسبـة مـن مناطقـه ،وهـذا مـا دعـاه
إىل تخفيـض أعـداد مقاهـي اإلنرتنـت
وإقفالهـا بشـكل متكـرر ،وسـط منعـه
اسـتخدام "النوارش" ،مـن خالل دوريات
مسـتمرة و"الكبسـات األمنية" ،املصطلح
شرا بين األهايل ،مـا دعا
الـذي غدا منت ً
بعضهم إىل اسـتخدام التشـفري والرموز
يف أحاديثهـم ،يف محاولـة لكرس الطوق
املفـروض عليهم.
تفيـد بعـض املصـادر املحليـة لعنـب

بـدأ هجـوم تنظيـم "الدولـة اإلسلامية" يف مدينـة
ديـر الـزور ،يف  13كانـون الثـاين املـايض ،يف محاولـة
السـيطرة على ما تبقـى من األحيـاء والقطع العسـكرية
الخارجـة عـن سـيطرته ،والتي قدر ناشـطون مسـاحتها
بحـوايل 4%مـن مسـاحة املدينـة.
واسـتطاع التنظيـم عـزل مناطـق سـيطرة النظـام إىل
قسـمني :املطـار مـع أحيـاء هرابـش ومـا تبقـى مـن
أحيـاء الصناعـة والعمال والرصافـة رشقًـا ،و"اللـواء
 ،"137وبقيـة األفرع األمنيـة ،إضافة إىل أحيـاء القصور

بلـدي ،بـأن التنظيـم بـدأ بتدريـب
عنـارصه على شـيفرات ورمـوز
معينـة ،السـتخدامها وقـت الحاجـة،
كما لجـأ إىل التصعيـد مـن "خطابـه
التحريضي" ضـد مـن ال يوافقـه
اسـتعدادًا للمرحـة املقبلـة ،والتـي
تحتـاج إىل العمـل السري يف العديـد
مـن املناطـق التـي خرسهـا ظاهريًـا،
لكنـه مايـزال موجـودًا فيهـا وقـاد ًرا
على التحـرك يف األوقـات املناسـبة.

رغم معرفتي بأني
سأسجن وأدفع غرامة
في حال ضبط عناصر
التنظيم جهاز "الدش"  ،إال
أنه ضروري بالنسبة لي
كونه فرصة للحصول
على المعلومات ،وهذا ما
ً
حافزا للمخاطرة
يمنحني

والجـورة ،ومـا يسـيطر عليـه مـن أحيـاء املوظفين
والجبيلـة والحويقـة غربًـا.
نتائـج املعارك األخيرة كانت مسـتغربة من قبـل كثريين،
يف ظـل تسـارع األحـداث ،واختلاف الهجـوم عـن
الهجمات السـابقة التـي بـدأت عـام .2015
ووفـق آخـر املعطيـات على األرض يف املدينـة ،اسـتعادت
قوات األسـد سـيطرتها عىل بعـض النقاط التي تقـدم إليها
التنظيـم ،ويقـول مراقبـون إن موقفهـا أصبـح أكثر ثباتًا
مما كان عليه حني شـن التنظيـم هجومه الشـهر املايض.
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رأي وتحليل

مفاوضات العبث

عنب بلدي  -السنة السادسة  -العدد  - 262األحد  26شباط/فبراير

ُ
خارطة نفوذ جديدة ترسم في سوريا
براء الطه

محمد رشدي شربجي
من الغريب أن تجد مفاوضات جنيف
العام الحايل قا ًعا أعمق من قاع العام
املايض ،فمن كان يخطر عىل باله ً
مثل
أن تنتقل مفاوضات جنيف هذا العام من
مناقشة االنتقال السيايس عىل أرضية
قرار مجلس األمن  ،2254أو مناقشة أي
قضية أخرى تتعلق بالوضع السوري ،إىل
مناقشة تشكيل وفد املعارضة املفاوض…
إنها قمة العبث!
قد يسمى ما يحدث ورشة عمل عىل سبيل
املثال ،تتبادل فيها أطراف متعددة وجهات
النظر وتطرح الرؤى ،إنه حوار تحت
سقف بشار األسد بأحسن األحوال ،ولكنه
بالتأكيد ليس مفاوضات جادة يرجى منها
أي تغيري ملموس ،فاملفاوضات كام هو
معروف (وما أسخف تكرار البديهيات)
تتم بني طرفني محددين لديهام نفوذ
يف مناطقهام مبا يضمن التزام األطراف
مبخرجات أي اتفاق ،وهو ما ال يتوفر ألي
منصة من منصات "املعارضة" املتكاثرة
بفعل الفروف ،باستثناء وفد الهيئة العليا
الذي يحتوي يف داخله عىل األقل قادة
عسكريني مؤثرين داخل سوريا ،واملدعوم
من دول إقليمية داعمة للمعارضة.
وإذا كان دي مستورا قد أعلن مرا ًرا
وتكرا ًرا أن مرجعية مفاوضات جنيف هي
قرار مجلس األمن املذكور آنفًا ،فام هي
الحاجة بالضبط لعدة وفود من طرف
املعارضة السورية لتفاوض عىل مرجعية
محددة سلفًا؟ ما هي الخربة العريضة
التي ميلكها جهاد مقديس؟ والذكاء
األخّاذ عند رندة قسيس؟ والنظرة الثاقبة
عند قدري جميل؟ التي ال ميلكها أحد من
باقي السوريني ليك يستطيع تفسري قرار
معروف سابقًا.
تحتاج تصفية الثورة السورية يف جنيف
عىل غرار القضية الفلسطينية يف
أوسلو إىل اتفاق سيايس يبقي الوضع
كام هو ،ومي ّني املعارضة السورية (أو
منظمة التحرير الفلسطينية عند أقاربنا
املنكوبني هناك) بيشء ما يف املستقبل،
سيكون بالتأكيد أقل سو ًءا من الوضع
الحايل ،املطلوب إذن هو مفاوضات بال
أفق زمني طب ًعا ،وتحقق اتفاقًا سياس ًيا
يجمد الوضع الحايل ،هذه هي وصفة
الواليات املتحدة السحرية يف فلسطني
والتي يحاول بوتني استنساخها يف
سوريا.
بيد أن الحالة السـورية ال تنطبق عىل
نظريتها الفلسـطينية ،ففي بداية
املفاوضات الفلسطينية حاولت
إرسائيل ،ومعها الواليات املتحدة ،بشـتى
الطرق اسـتبعاد يارس عرفات من الوفد
الفلسـطيني ،وقد انطلقت عدة جلسات
للمفاوضـات يف مدريد دون جدوى ،فقد
كان يـارس عرفات من مقره يف تونس
يتحكم بالوفد الفلسـطيني املفاوض
كأنـه بينهم ،وهو ما جعل الواليات
املتحـدة تضطر مرغمة لدعوته إىل
املفاوضات.
قوة الطرف املفاوض أن املفاوضات ال
ميكن أن متيض بدونه ،فكام ال ميكن
تخيل مفاوضات ال يشارك فيها النظام
حتى لو تم "اخرتاع" وفد ممثل له،
يجب أن تكون هذه الحال بالنسبة
للمعارضة ،أما مفاوضات يهدّ د فيها
دي مستورا بأنه قادر عىل تشكيل وفد
املعارضـة فيها ،فهي ال ميكن إال أن تكون
مفاوضات العبث ،أو وفود العبث ،أو أن
دي مسـتورا نفسه يعبث ،أو كل ذلك م ًعا
وهو ما يبدو عليه الحال.

2017

تحتدم املعارك وتضيق الجغرافيا عىل
التنظيم ،من العراق إىل سوريا ،حيث
نشاهد تراجعه يف أكرث منجبهة
ومنها املوصل ،ففي  19من شباط
الجاري أعلن القائد العام للقوات
املسحلة العراقية رئيس الوزراء ،حيدر
العبادي،انطالقعملياتتحرير
الساحل األمين للموصل من قبضة
التنظيمبعدالسيطرةالكاملةعىل
الساحل األيرس ،والتي استغرقت أكرث
من أربعة أشهر ،وذلك نظ ًرا للمقاومة
العنيفةالتيأبداهاتنظيمالدولة.
أما يف سوريا فبعد  104أيام،
أعلن التنظيم انسحابه من مدينة
الباب مخلفًا أكرث من  400قتيل
يف صفوف القوات املهاجمة،
لكن التجهيز األكرب يبقى يف
مدينة الرقة (العاصمة السورية
للتنظيم) التي تقرتب قوات
سورية الدميقراطية من حصارها
بشكل كامل ،ومل تعد تبعد عنها
سوى مسافة ال تتجاوز خمسة
كيلومرتات من الشامل الرشقي،
إضافة إىل االقرتاب من قطع
الطريق (جزيرة) الواصل بني دير
الزور والرقة عند "جرس املقلة".
كام ال ميكن إغفال معارك ريف
حلب الرشقي (النظام واملعارضة)
التي تعززت بسيطرة درع الفرات

عىل مدينة الباب ،وما سيليها من
سيطرة الجيش عىل باقي القسم
الجنويب من الريف الرشقي لحلب.
كل هذا الرتاجع الذي يعاين منه
التنظيم ،والذي ستتزايد وتريته بعد
منتصف العام الحايل ،سيكون له
تأثري مبارش عىل نقطتني أساسيتني
يف الجغرافيا السورية ،وهام دير
الزور وتدمر ،فكيف سيكون هذا
التأثري عىل خارطة السيطرة؟
من البديهي أن تراجع السيطرة
يؤدي إىل فائض يف عدد القوات
ألي جهة مقاتلة وخاصة من
املناطق التي عىل تخوم الجبهات،
هذا الفائض ميكن االستفادة منه
يف تنظيف البؤر الداخلية التي
لقوى معادية.
ماتزال تخضع
ً
فمن املتوقع أن يستغل التنظيم
الخسائر التي لحقت به ،والتي نتج
عنها فائض يف عدد قواته بالسيطرة
عىل ما تبقى من مدينة دير الزور،
أقل
وخاصة أن وضعها العسكري ّ
ما يُقال عنه أنه مرتهل يف مناطق
سيطرة الجيش ،بعد االخرتاق الذي
حققه التنظيم وأدى إىل شطر
مناطق سيطرة الجيش ،وعزل
مطارها العسكري تقري ًبا.
السيناريو املتوقع هو أن يقوم
التنظيم بتوجيه قسم من الفائض
يف العدد إىل تدمر ،بغية إعاقة
تقدم الجيش والقوات الرديفة

باتجاه دير الزور لفك الحصار
املفروض عليها من ِق َبله ،ومتابعة
السيطرة عىل أحيائها الواقعة تحت
سيطرة التنظيم ،أما القسم اآلخر
من الفائض فسوف تكون مهمته
السيطرة عىل باقي أحياء املدينة.
وهو ما يعني بشكل أو بآخر خروج
املنطقة الرشقية من سوريا بواقع
الحال عن سيطرة الجيش وبالتايل
حرص الهيمنة الروسية واإليرانية يف
الغرب السوري ،ما يعيدنا إىل الكالم
عنتقسيممحتملمطروحللجغرافيا
السورية بني القوى العاملية.
إن سيطرة التنظيم عىل دير
الزور بشكل كامل يعطي رشعية
دولية لفصائل املعارضة مبختلف
توجهاتها للتقدم نحوها وتخليصها
من "اإلرهاب" ،والتي لن يكون
للنظام أو الروس أو حتى اإليرانيني
أي مجال لالعرتاض عىل هذه
السيطرة .حيث ستكون أقرب نقطة
للجيش تبعد عن دير الزور مسافة
تتجاوز  200كيلومرت ،بينام قوات
املعارضة ،وعىل رأسها قوات سوريا
الدميقراطية تبعد عن دير الزور،
رتا.
مسافة ال تتجاوز  50كيلوم ً
كام يتم العمل بالتوازي عىل
تركيب جسم عسكري جديد من
أبناء املنطقة الرشقية ،ستوكل إليه
مهمة السيطرة عىل دير الزور.
لذلك سيكون من الصعب عىل "قوات

الجيشوالقواتالرديفة"،التقدم
باتجاه دير الزور إلعادة السيطرة
عليها ،وهو ما سيحمل عواقب عىل
كل من النظام والروس واإليرانيني،
قوىجديدة متنع
أهمها هي خلق ً
االتصال الجغرايف بني النظام
السوري يف دير الزور رشقًا ،وداعميه
يف الغرب السوري ،باإلضافة إىل
قطع التمدد اإليراين يف املنطقة
وتقليصمساحةسيطرةالروس،
عرب منعهم من الوصول إىل مناطق
الرقة ودير الزور التي قد تشكل لهم
أهميةاسرتاتيجية.
وبذلك ميكن إخضاع الروس ،قبل
غريهم ،لرشوط كانوا ميتنعون
عن مجرد التفكري بها ومنها
اقتسام مناطق النفوذ يف سوريا
مع رشكاء غربيني .إضافة إىل
تفريغ ما حققوه من مكاسب
جغرافية منذ تدخلهم بشكل
مبارش من أي انتصار اسرتاتيجي
كامل وحقيقي يف سوريا.
أما النظام السوري فسيحرض
نفسه لرشوط املساومة واقتسام
السلطة مع املعارضة ،بنسبة ال
تقل عن النصف ،وهو الذي وافق
عىل مقررات "أستانة" ،وسيجد
نفسه يف موقف أضعف بعد
خسارته يف الرشق والبادية ،كام
أن سيف التنظيم سيبقى مهدِّ دًا
ملناطق سيطرته.

الرقة والجيوش الزاحفة إليها

إبراهيم العلوش
بعد سقوط عني العرب (كوباين) ،ومنبج،
وجرابلس ،واألنبار ،وتليها املوصل والباب تبا ًعا،
بات من الواضح أن دولة البغدادي آيلة للسقوط،
وبعد كل أعامل التهجري والتعذيب التي قامت
بها يف الرقة ،ها هي داعش تستجر الجيوش
والتحالفات لتدمري املدينة فوق من تبقى من
أهلها وساكنيها من السوريني البالغ عددهم أكرث
من  500ألف نسمة ،فقوات سوريا الدميقراطية،
والنظام ،واألمريكيون ،واألتراك ،والروس،
واإليرانيون ،يتجهون جمي ًعا إىل الرقة عازمني
عىل تدمريها.
قوات سوريا الدميقراطية التي احتلت األجزاء
الشاملية من ريف الرقة مثل تل أبيض وسلوك،
منعت عودة الالجئني السوريني إليها ،وقامت
مبامرسات ضد اإلنسانية ،حسب تقارير
منظامت حقوق اإلنسان ،واعتربت املكان حك ًرا
لها ،بانتظار قيام ما يسمى روج آفا ،وتحويلها
إىل جبهة مفتوحة للحرب مع األتراك يف السنني
والعقود املقبلة.
النظام يزحف باتجاه الرقة لتأديب أهلها
اإلرهابيني الذين طالبوا بالحرية ،ورقصوا
لسقوط متاثيل االستبداد ورموزه ،ويزحف
اإليرانيون باتجاه الرقة عازمني عىل ترميم املزار
الطائفي اإليراين (مقام عامر بن يارس) رشق
املدينة ،والذي يقارب حجمه حجم مزار السيدة
زينب بدمشق ،وذلك للتذكري مبعركة صفني
التي جرت عىل شاطئ الفرات قرب الرقة .وكان
كبار مسؤويل الدولة اإليرانية قد دشنوا بناءه
أيام األسد األب ،يف بداية حملة اللعب الطائفي
والتأسيس للهالل الشيعي ،وقبل إرسال داعش
لتدمري املدن ذات األغلبية السنية وتهجري أهلها.
األتراك يعدّون العدّة ،والتحالفات ،ويتجهون
إىل الرقة وهم يتوجسون من مامرسات بعض
الفصائل الكردية االنفصالية ،ومن قيام كيان

يشمل الرقة تديره مملكة جبال قنديل ،التي تعلن
الحرب عىل الدولة الرتكية منذ عقود طويلة ،وال
ناقة ألهل الرقة فيها وال جمل ،وما منظر العرب
يف القرى املحتلة من قبل قوى جبال قنديل ،الذين
يرفعون صور أوجالن يف ذكرى عيد ميالده ،إال
كوميديا بائسة تثري الشفقة.
أما الروس واألمريكيون فيلعبان الشطرنج
الدويل ،وما تدمري الرقة بالنسبة إليهم إال خسارة
قطعة يف شطرنج متتد مربعاته عىل كامل
مساحات الكرة األرضية ،وأهل الرقة لن يكونوا
مهمني بالنسبة للقوى الكربى ،فعندما سئلت
وزيرة الخارجية األمريكية مادلني أولربايت عن
مقتل  500ألف طفل عراقي ،قالت :إن ذلك أمر
مؤسف ولكن كان البد منه!
السؤال امل ّر هو عن مصري القوى الرقاوية التي
ذابت ،ومل تستطع أن تتبلور عىل شكل تحالف
سيايس أو قوة عسكرية مهمة عىل األرض
لتحرير الرقة.
لقد متيزت الرقة بأنها أول مدينة محررة من
سيطرة النظام منذ آذار  ،2013وكانت هناك
فرصة ذهبية لبناء نواة سورية يحميها الجيش
الحر ،وتتمدد لتعمم تجربتها املدنية يف أيام
التحرير األوىل قبل أن تأيت ذئاب البغدادي
وتستويل عىل املدينة لبناء دولة الذبح والسلخ
ووأد النساء.
ف ّر املدنيون من مامرسات داعش باتجاه تركيا،
وباتجاه املدن السورية األخرى وخاصة مدينة
حامة ،وامتصت داعش جز ًءا من سكانها تحت
التهديد والرتغيب ببناء دولة إسالمية تسكن يف
التاريخ ،وتك ّن الرش لآلخرين من الناس ومن الدول،
وتستعرض إفراطها بالقتل عرب استوديوهات
مستمدة من ألعاب الفيديو التي يستمتع بها
املراهقون ،عىل عكس النظام الذي يفرم اللحم
السوري يف األقبية وبعيدًا عن األضواء.
ومل يستطع الرقاويون ،املوجودون يف تركيا
بكثافة ،التخلص من صدمة داعش ،وال من
تأثريها ،خاصة وأن معظمهم قد لجأ إىل املدن
القريبة من الحدود السورية الرتكية مثل مدينة
أورفة ،التي عرفت اغتياالت متعددة وتهديدات
مبارشة ضد من يحاول القيام بأعامل استقطاب
وتجمع عسكري أو مدين ضدها ،مبا فيها
محاولة اختطاف قائد لواء ثوار الرقة يف ترشين
األول .2014
وظل الكثري من أهايل الرقة معتدّين ببناهم
العشائرية ،التي أثبتت فشلها الذريع بحامية

املدينة وأهلها ،وفشلوا بإقامة أي تجمع ذي أبعاد
سياسية أو عسكرية مؤثرة ،مثل تجمع قوات
النخبة التي بنتها قبائل الحسكة بقيادة أحمد
الجربا ،والتي استطاعت انتزاع القبول بها من
قبل األمريكيني ،فيام مل يستطع الجيش الحر
يف الرقة من بلورة مثل هذا التجمع السيايس
العسكري ،وصار أهل الرقة املؤيدون لهذه
القوات املتحالفة ،مجرد تابعني ثانويني يف كل
التجمعات التي انضموا إليها سواء يف قوات
النخبة ،أو ضمن قوات سوريا الدميقراطية ذات
القيادة الكردية ،أو قوات درع الفرات املدعومة
من األتراك.
تجربة منبج التي تحررت من داعش بفضل
صفقة بني أبناء منبج يف داعش ويف القوات
املهاجمة ،جنبت املدينة املزيد من الدمار ،ولعلها
تلهم أبناء الرقة من كافة األطراف ،ليكونوا
قادرين عىل عقد مثل هذه الصفقة التي تج ّنب
األهايل املجازر والدمار املرتقب ضد املدينة
وأهلها ،خاص ًة وأن األنباء املتواردة من قبل أكرث
من جهة ترجح انسحاب قادة داعش من الرقة
باتجاه البادية السورية ،وآخرها ترصيحات
البنتاغون األمرييك التي تؤكد ذلك ،بعدما صار
حصار الرقة أم ًرا واق ًعا ،وقيد اإلحكام الذي
حتم بتحريرها وطرد داعش ،أو إزاحتها
سينتهي
ً
إىل أماكن أخرى حسب مشيئة القوى الدولية
التي تستثمر يف داعش ،وعىل رأسها إيران
حليفة القاعدة ووليدها داعش الذي يخدم هاللها
الطائفي.
هذا الدمار الزاحف باتجاه الرقة ،يتطلب من أهلها
العمل عىل بناء تحالفات ،مع أبناء املدن السورية
األخرى حتى ولو كانت متأخرة ،وخاصة من
دير الزور والحسكة وريف حلب ،وعقد صفقات
ً
شامل،
سياسية واجتامعية تجنب املدينة دما ًرا
وقد يتبع الدمار اإللحاق مبشاريع انفصالية ،عن
الدولة السورية األم ،وتحويل املحافظة إىل جزء
من حروب إقليمية ضد تركيا أو غريها ،وهذا ما
يتوارد عرب ترسيبات من داخل الرقة يف أماكن
متعددة عىل مواقع التواصل االجتامعي ،حيث
يتخوف الناس االنتقال من اإلجبار عىل لبس الزي
األفغاين ،إىل اإلجبار عىل رفع صور عبد الله
أوجالن ،أو صور بشار األسد يف املرحلة املقبلة،
وهذا ما يتطلب ً
عمل سياس ًيا ووطن ًيا حقيق ًيا،
يجنب املدينة املزيد من االنحدارات ،ويعيد
للرقة روحها املنفتحة واملتسامحة التي يعرفها
السوريونجمي ًعا.

الطفـل السوري

يفقد صحافته
مجالت األطفال “تصارع" من أجل البقاء
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الطفل السوري

يفقد صحافته
«جوري» الحبيسة في بالد العجائب ،و«عنوب» الفتى السوري الواثق بنفسه ،يلعبان مع األطفال .حين تذهب مع «جوري»
في مغامرتها إلى بالد العجائب ،وتفكر مع «حليمو» بكل االحتماالت التي يمكن أن تحدث لك وماذا تفعل حيالها ،تعرف أن
قيمة مجلة «طيارة ورق» تتجلى في موادها وصفحاتها ،مبدعة في تقديم مواد بصور جديدة للطفل ،جذابة ،ليتشوق في
قراءتها والتفاعل معها.
بإمكانيـات متواضعـة ،أطلـق ناشـطون
شـباب ومختصـون تربويـون يف آذار
 2013مـن دمشـق أول مجلـة يف الثـورة
السـورية ،خاطبـت األطفـال والمسـت
أحاسيسـهم ،كخطـوة للتخفيـف مـن أثر
النـزاع ،ومسـاحة لتعويـض غيابهـم عن
املدرسـة ،وللتوعية بحقوقهـم وواجباتهم،
أسـموها “طيارة ورق” ،لتتبعهـا بعد أيام
مجلـة “زيتـون وزيتونـة” يف محافظـة
إد لب .
اسـتطاعت املجلات أن تصـل إىل عقـول
أبنـاء املناطق املحـررة والنازحين داخل ًيا،

مـن خلال تشـكيلة مـن املـواد الثقافيـة
والعلميـة واملسـابقات الفكرية واألنشـطة
التعليميـة والرتبويـة ،واملشـاركات الحية،
مجـال للتعبير عما
ً
التـي أفسـحت لهـم
يـدور يف خواطرهم ،ونظرتهم املسـتقبلية
للوطـن األم ،بعيـدًا عـن الحـرب وأصوات
القصـف واملوت.
انطالقـة "موفقـة" يف سـنوات الصدور
األوىل ،بـدأت بعدها رحلة االنحسـار ،يف
ظـل غيـاب "الدعـم املـايل" ،املقـدم من
قبل املنظامت ،والذي أسـهم بشـكل فعال
يف عمليـات الطباعـة والنشر ،والوصول

األطفـال " ،أشـارت فيه إىل األسـباب التي
تقـف وراء انقطاعهما عـن الصـدور.
يبحـث هـذا التحقيـق مسيرة صحافـة
الطفـل يف املناطـق املحـررة ،واألسـباب
التـي أدت إىل تحجيمها وتراجع صدورها،
وآثـار ذلـك عىل الطفـل يف الحـرب ويف
ظـل الضغـوط التـي تحيـط بـه ،ومـا
يخلفـه توقفهـا مـن خلـل يف وظيفـة
اإلعلام السـوري الجديـد ،مـن خلال
لقـاءات مـع عد ٍد مـن املرشفني على هذه
املنتجـات الصحفيـة ،وخبراء يف مجـال
اإلعلام والتعامـل مـع الطفـل.

إىل الرشيحة املسـتهدفة.
"زيتـون وزيتونة" و"طيـارة ورق" كانتا
آخر املجلات املتوقفـة عن الصـدور ،بعد
توقـف الدعـم املقـدم مـن قبل مؤسسـة
"دعـم اإلعلام الحـر" ( )ASMLاملعروفة
بــ "سمارت" ،والتـي تولّـت دعـم عدة
مجلات سـورية مخصصـة لألطفـال يف
السـنة األخرية.
وكانـت جريـدة “زيتـون" املحليـة أول
مـن تطـرق إىل غيـاب املجلّتني األسـبوع
املـايض ،يف تحقيـق خاص حمـل عنوان
"توقـف الدعـم ينهـي مسيرة مجلات

ٌ
ٌ
صحف متوقفة وأخرى تصارع ألجل البــــ
عنب بلدي  -فريق التحقيقات

" "93الرحلة األخيرة لـ "زيتون
وزيتونة"
مل تكمـل "زيتـون وزيتونـة" سـنواتها
األربـع ،لتتوقـف مطلـع العـام الجـاري،
على خلفيـة توقـف الدعـم املـادي املقدم
لهـا مـن قبـل مؤسسـة "."ASML

سومر كنجو
رئيس تحرير مجلة
زيتون وزيتونة

عنـب بلـدي تحدثـت مـع رئيـس تحريـر
املجلـة ،سـومر كنجـو ،الـذي أكّـد أن
السـبب الرئيسي لتوقفهـا هـو "توقـف
الدعـم ،الـذي كان يغطـي مصاريـف
الطباعـة ،إضافة إىل تغطية أجـور الكتاب
والرسـامني واملصممين الذيـن يعملـون
أصلا بأجـور رمزيـة".
ً

أصـدرت "زيتـون وزيتونـة" أول أعدادهـا
يف  7آذار  ،2013كملحـق لجريـدة
"زيتـون" التي تصـدر يف مدينـة رساقب،
وكان العـدد األول عبارة عـن أربع صفحات
فقط .
يضيـف كنجـو "مـا إن صدر امللحـق حتى
تهافـت مئـات األطفال على طلبـه ،فقررنا
توسـيع امللحـق وجعلـه مجلـة مسـتقلة
لألطفـال ،بعدما تفاجأنـا باإلقبـال الكبري،
ليزيـد عـدد الصفحـات وتطبـع املزيـد من
النسـخ رغـم صعوبـة األمـر ،فلا وجـود
ملطبعـة مختصـة حينها".
حاولـت املجلـة تعويض األطفـال عن غياب
املجلات السـورية والعربيـة ،والتـي كانت
تصل سـابقًا إىل معظـم املناطق السـورية
املحـررة ،كما حاولت إبقـاء األطفـال عىل
تواصـل مـع القـراءة والكتابـة بعـد أن
أغلقـت الكثري مـن املـدارس أبوابها ونزحت
الكثير مـن العائلات خـارج املـدن نحـو
املـزارع واألرياف".
وشـارك يف إعدادهـا كتّـاب ورسـامون
مـن مختلـف املناطـق السـورية“ ،فاملواد
تقبـل مـن الجميـع رشط أال تحـوي
اتجاهـات سياسـية أو دينيـة” ،بحسـب
كنجـو ،وهـي مجانيـة تـوزّع يف املناطق
التـي تسـتهدفها.

"طيارة ورق" توقفت عن "التحليق"
قرابـة أربع سـنوات مـن التحليـق ،قضتها
"طيـارة ورق" بين األطفـال ،حملـت يف
قيم مـن التعاون واملحبـة واإلبداع
أوراقهـا ً
والتسـامح ،سـعت لغرسـها يف نفوسـهم،
لتتوقـف هي األخرى بسـبب انقطـاع الدعم
املادي.
تعتبر "طيـارة ورق" أول مجلات الطفـل
صـدو ًرا ،وسـعت للتواصـل مـع الطفـل،
املتضرر األكبر يف الحـرب ،يف خطـوة
ملحاولـة إبعـاده عن الظروف التي يعيشـها
وآثارهـا ،وإحاطتـه مببـادئ وقيـم إيجابية
يتطلـع بهـا إىل مسـتقبل أفضل.
أسماء بالغ ،رئيسـة التحرير ،عـزت توقف
املجلـة املخصصـة لألطفـال مـن  7إىل 12
سـنة ،إىل "السـبب املـادي ،وهـو أسـاس
دعـم طباعـة املجلـة“ ،رأينـا أن نتوقف عن
الصـدور حال ًيـا ،حتـى يتـم تأمين دعـم
جديـد للطباعـة وتأمين دعـم للعاملين
معها " .
طيـارة ورق هـي إحدى مشـاريع شـبكة
"حـراس الطفولـة" ،وقد أطلقـت عددها
األول يف  3آذار  ،2013بالتعـاون بين
جريـدة عنـب بلـدي ومنظمـة الحـراك
السـلمي السـوري ،واقتصرت حينهـا
على مثـاين صفحـات ملحقـ ٍة بجريـدة
"عنـب بلـدي".

طبعـت أوىل أعدادهـا يف مدينـة داريـا،
لتصبـح فيما بعـد مجلـة مسـتقلة بذاتها
ٍ
واحـد ،وزادت عـدد صفحاتها إىل
بعد عامٍ
 16صفحـة.
"قوس قزح" تتوقف عند العدد ""24
"قـوس قـزح" مجلـة شـهرية تصدرهـا
منظمـة "غصـن زيتـون" وتوجهـت
لألطفـال بين عمـر  6و 15عا ًمـا.
أصـدرت املجلـة آخر أعدادهـا يف نهاية آذار
 ،2016ليكـون العـدد  24آخـر مـا تصدره
للطفل .
ومل تسـتطع عنـب بلـدي التواصـل مـع
القامئين على املجلـة ،لالستفسـار عـن
سـبب توقـف صدورهـا.

أعطت المجالت فسحة
كبيرة لألطفال من
أجل القراءة ،والرسم
والمشاركة ،والتحفيز على
الخيال والتفكير والتواصل

مجلة زورق “ال نعلم متى تتوقف”
انطلقـت مجلـة "زورق" بدايـة شـهر آب
 ،2013كمجلـة نصـف شـهرية ،مـن 16
صفحـة ،لتتحول الحقًـا إىل مجلة شـهرية
بــ  32صفحة.
رئيـس تحريـر املجلـة ،محمـد سـلوم،
أشـار إىل "رضر أملّ باملجلـة دون شـك
(بسـبب توقـف الدعـم) ،لكـن مل نصـل
إىل درجـة التوقـف حال ًيا ..لدينـا إمكانية
لالسـتمرار بضعـة أشـهر ،وبعدهـا ال
نعلـم ،ولألسـف وضـع مجلات األطفـال
إجمال".
ً
سـيئ
تسـتهدف "زورق" رشيحـة األطفـال
بين السـابعة والرابعـة عشرة ،ومل
يكـن هدفهـا عنـد االنطالقـة تقديـم
مـادة تعليميـة بحتة ،بحسـب سـلوم ،إال
أنهـا "قدمـت مـواد تثقيفيـة وترفيهيـة
ومعرفيـة ،واسـتعانت لتحقيـق ذلـك
بخيرة كتّـاب األطفـال املختصين،
وكذلـك الرسـامني".
وتبلغ عـدد النسـخ املطبوعة حـوايل ثالثة
آالف ،تـوزع يف مناطـق حلـب وإدلب ،كام
تـوزع يف الغوطـة على فترات متفاوتـة،
حسـب قـول رئيـس التحرير.
لكـن املجلـة تعـاين مـن ضيـق مسـاحة
التوزيـع وعدم إمكانية الوصـول إىل جميع
األطفـال ،إذ يعتبر النظـام كل مـا صـدر

أبرز صحف األطفال في سوريا بعد 2011

طيارة ورق
نصف شهرية
2013/3/3

زيتون وزيتونة
نصف شهرية
2013/3/7

قصب

شهرية
2013/5/23

زورق

شهرية
2013/8/1

بياعة الزنبق
نصف شهرية
2013/8/30

قوس قزح
شهرية
2014/3/18

تين بعل

شهرية
2014/6/8

سنونو

شهرية
2014/7/1

غراس

شهرية
2014/7/1
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ّ
ماذا قدمت صحافة الطفل؟

صورة تعبيرية (عنب بلدي)

ـــــقاء
"تين بعل" بال طباعة تبحث عن بدائل
طُبـع العـدد األول مـن "تين بعـل" يف
حزيـران  ،2014كمجلـة شـهرية لليافعني،
وصـدر منهـا حتـى اآلن  29عـددًا ،نشر
األخير مطلـع شـباط الجـاري.
قصصـا مصـورة
يتضمـن محتـوى املجلـة
ً
تتحـدث عـن التوعيـة الصحية واإلسـعافية
والثقافيـة ،والتعريـف باملناطـق السـورية
والتاريـخ والتراث السـوري ،إضافـة إىل
قصـص خياليـة ،وزوايا تتحـدث عن قصص
الشـعوب.
إيـاد كالس ،أحـد إداريـي املجلـة ،يبـدي
تخوفًـا وحـذ ًرا ،خلال الحديـث مـع عنـب
بلـدي ،بعدمـا توقفـت الطباعـة الشـهرية
التـي كانـت تقدمهـا "سمارت" ،بسـبب
إيقـاف مشروع الطباعة مـن قبـل املنظمة.
ويف الوقـت الحـايل تطبـع املجلـة ألفـي
نسـخة يف األردن ،وتـوزع يف مخيمات
الالجئين ،إضافـ ًة إىل "بعـض النسـخ التي
تطبـع على نطـاقٍ ضيـق وتسـتخدم يف
التوثيـق الشـخيص” ،بحسـب كالس.

بـدأت مؤسسـة " "ASMLدعـم طباعـة
مجموعـة مـن صحـف اإلعلام السـوري
الجديـد ،وتوزيعهـا يف الشمال السـوري،
منتصـف العـام  ،2013ومن بينهـا جريدة
عنـب بلـدي ،وسـوريتنا ،وأوكسـجني،
والجسر ،ومتـدن ،وصـدى الشـام.
لكـ ّن املنظمـة توقفـت عـن دعـم الصحـف
السياسـية لـ "انتهاء املشروع املخصص"،
وتوجهت لدعـم صحافة الطفل يف سـوريا.
ثـم أبلغـت ،مطلـع العـام الجـاري ،صحف
األطفـال (زيتـون وزيتونـة ،طيـارة ورق،
تين بعـل ،زورق) عن توقـف مرشوعها يف
دعـم الطباعـة والتوزيع.
وتعـذّرت محـاوالت التواصـل مـن عنـب
بلـدي مـع رئيـس “ ،”ASMLشـميس
رسكيـس ،وهـو سـوري مقيـم يف فرنسـا.
ومل تصـدر املنظمـة بيانًـا رسـم ًيا يشرح
سـبب توقّـف الدعـم أو يعلـن إنهـاءه ،لكن
رسكيـس علّـق عىل منشـو ٍر لرئيـس تحرير
"زيتـون وزيتونـة" ،سـومر كنجو ،شـارك
فيـه تحقيقًـا ملجلـة "زيتـون" عبر "فيس
بـوك" ،بالقـول "أمتنـى لـو أن هـذه املقالة
احتـوت على اسـتنتاج آخـر ،أولً  :هـي
تقـول (سمارت) وليـس ( ،)ASMLوثان ًيا:
يبـدو أن سمارت هـي مسـؤولة عـن ٍ
نقص
يف التمويـل ملشروع األطفـال ،يف الوقـت
الـذي دعمـت فيـه املشروع لسـنوات بقدر
املسـتطاع".

"الحـل الوحيـد لعـودة املجلـة
مجـد دًا هـو متويـل طويـل
األمـد لتغطيـة تكاليـف الطباعـة
وأجـور الكتّـاب والرسـامني
إىل
إضافـ ًة
واملصممين،
أجـور وتكاليـف التوزيـع"،
بهـذه الكلمات يجيـب سـومر
كنجـو ،رئيـس تحريـر "زيتـون
وزيتونـة" عـن الحلـول التـي
تبحثهـا إدارة املجلـة ،مؤكـ ًد ا
"نحـاول حال ًيـا البحـث عـن
منظمات ميكنهـا دعمنـا".
ويوضـح أن "الكثير مـن الكتاب
والرسـامني أبـدوا اسـتعدادهم
للعمـل بشـكل مجـاين كدعـم
منهـم السـتمرار املجلـة ،إال أن
العقبـة الكبرى تبقـى يف تكلفـة
الطباعـة والتوزيـع".

دولفين

شهرية
2014/11/20

شهرية
2014/12/15

شهرية
2015/9/15

غـادة معرتماوي ،سـكرترية تحرير
مجلـة “عطـاء" ،التـي ماتـزال
مسـتمرة حتـى اليـوم ،تعتبر أن
"مجلات األطفـال تـكاد تكـون
الوسـيلة الرتفيهية الوحيـدة للطفل
السـوري يف ظل الحـرب ،فاألطفال
يف املخيمات ومناطـق الداخـل ال
ميلكون وسـائل الرتفيـه املتاحة يف
ظـروف طبيعيـة ،عـدا عـن كونها
وسـيلة تعليميـة".
وتشير إىل أن عدة جهـات ومراكز
للطفـل تـوزع املجلـة لديهـا،
تواصلـت مـع إدارة املجلـة العتامد
املحتـوى العلمـي فيهـا ليكـون
مبثابـة دروس لألطفـال.

عطاء

فصلية
2015/9/30

تطبيق موبايل
أمـا "طيـارة ورق" فــ "تسـعى
حال ًيا لتأمين دعم للمجلـة وتطوير
محتواهـا لتعـود بحلّـة جديـدة"،
بحسـب أسماء بلاغ ،لكنها تشير
إىل طريقـة جديـدة رمبـا تخفّـف
آثـار التوقـف" ،نسـعى إلنشـاء
تطبيق عىل الهواتـف الذكية كبديل،
إذ ميكـن أن يصل التطبيـق إىل عدد
أكبر مـن األطفـال وال يحتـاج إىل
تكاليـف الطباعـة والتوزيـع".
"خلق" ميزانية
مل تسـلم "تين بعل" مـن العقبات
التـي مـرت بهـا أغلـب صحـف
األطفـال ،كما يقـول إيـاد كالس،
"مانـزال نبحث عن حلـول للطباعة
يف الداخـل السـوري ،رغـم غيـاب

امليزانيـة ،إال أننـا نحـاول أن نخلـق
هـذه امليزانيـة بأي شـكل".
وإىل جانـب العوائـق املاديـة،
تعرضـت املجلـة لضغوطـات
أخـرى ،إذ توقفـت زاويـة تتحـدث
عـن امليثولوجيـا السـورية ،والتـي
تبين “اآللهـة السـورية القدمية”
ّ
كجـزء مـن التراث السـوري،
ويوضـح كالس "أوقـف أخـوة
املنهـج الزاويـة واعرتضـوا عليها،
ومل يسـمحوا بتوزيـع العـدد
الـذي طبع آنـذاك داخـل األرايض
السـورية ،لنحـ ّول بعدهـا الفقـرة
إىل جانـب آخـر".
سنسـتمر رغم كل الظـروف ،يتابع
كالس" ،نبحـث عـن بدائـل يف
الفترة املقبلـة ،واحتامليـة تحويل
عمـل املجلـة إىل إلكتروين بحت".

خبيرة إعالمية:

الطفل السوري ال يملك ترف "أيباد"

إعالمية سورية

خطوات صغيرة

رئيسة تحرير
مجلة طيارة ورق

لكن ماذا عن الطباعة؟

غالية قباني

حنطاوي

أسماء بالغ

ً
مجانا..
مستعدون للعمل

الداعم ال يعلق

مـن إعلام خـارج مناطقـه معاديًـا لـه ،مبا
يف ذلـك إعلام الطفـل ،عـدا عـن مشـكلة
“ثانويـة” تتلخـص بقلة الرسـامني ،بسـبب
املبالـغ “الكبيرة” التـي يطلبونهـا ،وعجـز
إدارة املجلـة عـن دفعهـا.

قدمـت مجلات األطفـال خلال
سـنوات الثـورة السـابقة مـواد
تعليميـة وترفيهيـة وتثقيفيـة
متنوعـة للطفـل يف ظـل غيـاب
املدرسـة ،ووسـائل التواصـل
األخـرى ،كالتلفـاز والكمبيوتـر،
القامئـة على التيـار الكهربـايئ
املسـتقر ،والـذي ميكـن أن يسـبب
غيابـه انقطا ًعـا للطفل عما يحيط
به ،ويلقـي بتبعاته عىل شـخصيته
ونفسـيته .
يقول سـومر كنجو ،رئيـس تحرير
"زيتـون وزيتونـة" ،إن املجلات
أعطت فسـحة كبيرة لألطفـال من
أجل القـراءة ،والرسـم واملشـاركة،
والتحفيـز على الخيـال والتفكير
را إىل متابعـة
والتواصـل ،مشي ً
كبيرة لألطفـال لهـذه املجلات،
بتشـجيع مـن ذويهـم ومـن
معلميهـم يف املـدارس.
واسـتطاعت "زيتـون وزيتونـة"
الوصـول إىل مناطـق يف ريـف
إدلـب ،ومدينـة حلـب ،التـي توقف
التوزيـع فيهـا بعـد السـيطرة عليها
مـن قبـل قـوات األسـد ،والقليل من
مناطق ريف الرقـة والالذقية وحامة،
ليرتاجع توزيعها يف املناطق املذكورة
را ،بسـبب الظـروف األمنيـة،
أخي ً

سـواء من قبـل النظـام السـوري أو
تنظيـم "الدولة اإلسلامية" ،لتغطي
يف الفترة األخيرة محافظـة إدلـب
وريفهـا فقط.
وتعتبر أسماء بلاغ ،رئيسـة
تحريـر "طيـارة ورق" ،أن غيـاب
هـذه املجلات سـيرتك أثـ ًرا سـلب ًيا
عنـد األطفـال يف ظـل هـذه
الظـروف ،فقـد سـعت أن تقـدم
األفضـل للطفـل ،وأن تتواصل معه
وتشـعره بأهميته ،مؤكـد ًة "توقفها
اآلن حرمانـه مـن أحـد حقوقـه
األساسـية".
جميـع األطفال يح ّبون ويسـتمتعون
مبجلات األطفـال ،بحسـب بلاغ،
"كانت تصلنا العديد من مشـاركاتهم
التـي يـودون نرشهـا يف املجلـة،
كالرسـوم أو الخواطـر أو القصـص
القصيرة ،التـي تـدرج يف أبـواب
مخصصـة لهـا".
سـعت "طيـارة ورق" خلال
مسيرتها يف السـنوات السابقة ،أن
تقـدم محتوى يثري الطفـل لغويًا
وبرصيًـا عن طريـق القصص التي
يقرأهـا والرسـوم التـي يشـاهدها.
كما اهتمـت بالجانـب النفسي
لـدى الطفـل فقدمت مـواد كألعاب
التفريـغ ،وسـعت لتعريـف الطفل

بحقوقـه وواجباتـه ودعـم مهاراته
االجتامعيـة ،باإلضافـة ألبـواب
الرتفيـه والتسـلية.

تقـول اإلعالميـة السـورية غاليـة قبـاين ،التي
تعمـل يف جريـدة "الشرق األوسـط" ،وترصد
عمل اإلعالم السـوري الجديـد عمو ًما ،وصحافة
خصوصـا" ،إذا تحدثنـا عـن النشر
الطفـل
ً
الصحفـي السـوري عمو ًمـا ،يالحظ أنـه يعتمد
أساسـا على املواقـع اإللكرتونيـة ،لصعوبـة
ً
طباعـة وتوزيع نسـخ ورقية ،واألسـباب عديدة:
تكلفتها املرتفعة ،وترشذم الجمهور املسـتهدف،
جغراف ًيـا ،ما يخلق صعوبـة يف التوزيع ويجعل
الطباعـة يف العمـوم ليسـت ذات جـدوى".
لكنهـا ال تغفـل الجهـود لكسر هـذه
الصعوبـات" ،هنـاك محـاوالت جديـة داخل
سـوريا ،قوبلـت برقابـة متشـددة ومصادرة
نسـخ ،وأعتقـد أن عنـب بلـدي كانـت ضحية
ألحـداث مشـابهة".
مـن هـذا املنطلـق ،تقـول قباين "كيـف ميكن
إنجـاز صحافة للطفل السـوري ،وهو مشـتت
جغراف ًيـا يف بلاد اللجـوء والشـتات ومناطق
محـارصة أو غير محـارصة داخـل سـوريا؟

(طفل
ً
وهـل نسـتطيع أن نجـزم اآلن أن لدينـا
سـوريًا) أم (أطفالً سـوريني) ،بتجارب نفسية
واجتامعيـة وذاكرة مختلفـة؟ هـذا إذا تجاوزنا
صعوبـات النشر والتوزيـع بالقـول إنه ميكن
تأمين نسـخ إلكرتونيـة … لكن حتـى يف هذا
الخيـار :هـل ميلـك كل طفـل سـوري تـرف
األيبـاد أو اللاب توب ليقرأ مجلتـه الخاصة؟".
وتوضـح اإلعالميـة االختلاف يف طـرق
التعامـل بين "طفـل املخيمات أو طفـل
املناطق املحـارصة ،أو ذلك املوجـود يف أملانيا
والسـويد وتركيـا وغريها من املناطـق ،وعليه
أرى صعوبـة كبيرة يف إطلاق صحافـة
للطفـل السـوري يف هـذه الظـروف".
لكنهـا تسـتدرك "إال إذا تأسسـت مشـاريع
محليـة موجهة ملناطق محـددة ،مثل مخيامت
لبنـان أو األردن أو تركيا ،ولو بتكلفة بسـيطة
ومنـوذج بسـيط … إنـه حلـم صعـب املنـال
مثلـه مثـل مشـاريع ثقافية أخـرى كثرية يف
سـوريا وحولهـا اآلن".
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لمن يلجأ الطفل
السوري
لـ "تفريغ انفعاالته"؟
دراسـات وأبحـاث عدة شـدّدت على الدور األسـايس
لــ "صحافـة األطفـال" ،وأكـدت على أنهـا أداة مـن
أدوات تشـكيل الطفولـة ،ملـا لهـا مـن دو ٍر بالـغ يف
تنميـة الطفـل عقل ًيا واجتامع ًيـا ،وتكويـن عاداته ونقل
القيـم واملعلومـات واألفكار لـه واإلجابة على كثري من
تساؤالته.
وتلعـب مجلات األطفـال دو ًرا يف مجـال الرتفيـه
والتوعيـة والرتبيـة والدعـم النفسي وبـثّ روح األمل،
يف ظـل تبعات الحـرب التي متر بهـا مختلف األرايض
السـورية ،فقـد أثـرت وألقـت بأرضارهـا على الحياة
اليوميـة للشـعب السـوري مبختلف رشائحـه ،وخاص ًة
األطفـال أصحـاب الضرر األكرب.
يف  21ترشيـن األول  ،2016نشرت منظمـة
"يونيسـيف" تقريـ ًرا قـدّرت فيه أنـه مايـزال أكرث من
 1.7مليـون طفـل خـارج املدرسـة يف سـوريا ،و1.3
مليـون طفـل آخريـن معرضـون لخطـر التسرب.
ويف حديـث سـابق مـع عنـب بلـدي ،أشـارت مديـرة

اإلعلام يف املكتـب اإلقليمي لـ"يونيسـيف" يف عامن،
ٍ
ٍ
طفيف يف الرقـم ،الذي
انخفـاض
جولييـت تومـا ،إىل
كان بدايـة  2015أكرث من  ،2.1لكنها أكـدت أن "الرقم
را ،والصـورة بشـكل عامٍ ليسـت جيدة".
مايـزال كبي ً
وتقـف عـدّة عوامـل وراء إجبـار األطفـال على البقاء
خارج املدرسـة ،منهـا تصاعد العنف ،وال ّنـزوح ،وتفاقم
الفقـر ،إىل جانـب ال ّنقـص يف املـوارد التـي يحتاجها
نظـام التعليم.
واحـدة من بين ثلاث مـدارس يف أنحاء سـوريا غري
صالحة لالسـتخدام ،بحسـب تقرير "يونيسـيف" ،إما
بسـبب األرضار الّتي تع ّرضت لها أو دمارهـا الكامل ،أو
بسـبب اسـتخدامها ألغراض أخرى مثل إيـواء ال ّنازحني
من مناطق أخـرى أو ألغراض عسـكرية.
عنـب بلـدي اتجهـت إىل تفسير اآلثـار النفسـية التي
تعـود عىل الطفـل السـوري يف الداخل املحرر بشـكل
أسـايس ،بعد أن اعتـادت رشيحة واسـعة عىل املجالت
كــ "بديل تربـوي وتعليمي وترفيهـي وثقايف".
املعالـج واملـدرب النفيس محمود عثامن اعتبر أن "األثر
الرئييس الـذي يعود عىل الطفل السـوري يف ظل غياب
الكتابة الخاصـة به ،هو اللجوء لخيـارات بديلة كمجالت
رض أكثر من أن
الكبـار أو األجهـزة اإللكرتونيـة ،التي ت ّ
تفيد ،كونهـا غري موجهة لفئـة الصغار".
سـعت مجلات األطفـال إىل خلـق عامل خـاص بالطفل
يعـ ّوض غيـاب املدرسـة عـن حياتـه بتعليمه مهـارات
القـراءة والكتابة ،وبعـض الفنون التي تشـغل ذهنه مبا
يناسـب عمره ونفسـيته ،كما عملت لتدريبـه عىل طرق

إبداعيـة لــ "التفريغ االنفعـايل" ،مع دعـم روحه بقيم
إنسـانية ورضوريـة له يف وقـت الرصاعـات والنزاعات.
يضيـف عثمان "الصحافة ميكـن أن تقـدم الكثري يف
زمـن الحـروب ،ويف ظـل غيـاب التعليم الرسـمي ،من
خلال منـاذج يحتـذي بهـا بقيـة األطفـال كالقصص
الهادفـة واأللغـاز املحفذة للـذكاء".
ويعتمـد إقبـال الطفـل على هـذه املجلات ،بحسـب
املعالـج النفسي ،على املنطقـة التـي تنترش فيهـا ،إذ
"يتوقـع أن يسـتخدمها الطفل يف األماكـن التي تنقطع
فيهـا الكهربـاء واالنعـدام التـام السـتخدام األجهـزة
اإللكرتونية مـن موبايالت والبتوبات وغريهـا" ،إضاف ًة
إىل "الرشائـح السـكانية ضعيفـة الدخـل ،والتـي تجد
يف املجلات خيـا ًرا جيـدًا للتسـلية وإمضـاء الوقـت
والتعلـم يف نفـس الوقت".
تـردّد خلال حديثنا مع عـدد من الصحفيين العاملني
يف مجلات األطفـال ،أنهـا قـد تعـ ّوض مـا يخسره
الطفل مـن غياب املدرسـة ،وعدم اسـتقرار الـدوام يف
املناطـق املحررة.
إال أن املـدرب عثامن يعتبر أنها "ال تنوب عن املدرسـة،
فاألخيرة نظام كامل قائـم عىل تغذية الطفـل باملعرفة
مبختلـف الجوانب ،عدا عـن التفاعل مع زمالء الدراسـة
يف الصف".
داعم،
ويوضـح أن "الصحافة املوجهة ميكـن أن تكون ً
ومخففـة مـن آثار غيـاب التعليم الرسـمي ،عـن طريق
رفدهـا مبختلـف األدوات التعليمية التي تنمـي مهارات
الطفل املعرفية والسـلوكية".

مجالت مستمرة تترقب مصيرها
رغـم توقـف القسـم األكبر مـن مجلات
األطفـال ،إال أن بعضهـا ماتـزال على "قيد
الحيـاة" ،تتعقب مصري رفيقاتهـا املتوقفة،
وتنظـر ملسـتقبلها سـواء يف االسـتمرار أو
التوقـف ،أو البديل اإللكتروين الجديد ،يف
ٍ
ظـروف تكاد تنهي مسيرة هـذا النوع من
الصحافـة السـورية املندرجـة تحـت مظلة
"اإلعلام الجديد".
عطاء "فصلية" تسعى لـ "الشهرية"
تصـدر "عطـاء" كل ثالثـة أشـهر عـن
"جمعيـة عطـاء لإلغاثـة والتنميـة"،
وتسـتهدف الفئـة العمريـة مـن  9إىل 15
سـنة ،وبلغـت أعدادهـا حتى اآلن خمسـة،
باإلضافـة إىل العـدد التجريبـي.
غـادة معرتمـاوي ،سـكرترية التحرير يف
املجلـة ،توضـح أنها تـوزع يف اسـطنبول
وهاتـاي وأورفـة ،وريـف حلـب وإدلـب
واملخيمات الحدودية يف ريـف إدلب ،وقد
وزّع العـدد التجريبـي يف األردن أيضً ـا،
ليبلـغ مجمـوع عـدد النسـخ املوزعـة من
جميـع األعـداد  100ألـف نسـخة.
وخلال سـؤالنا عـن موقف "عطـاء" يف
ظـل ظـروف "صحافـة الطفـل" الحالية،
رأت معرتمـاوي أن "توقـف هـذه املجالت
يعنـي حرمـان األطفـال مـن الوسـائل
الرتفيهيـة والتعليمية والرتبويـة" ،مؤكد ًة
"نحـاول الحصـول على دعـم السـتمرار
املجلـة وتحويلهـا ملجلـة شـهرية ،وبعون
اللـه مسـتمرون يف العطـاء".
"حنطاوي" تحاول تعويض الطفل
"لألسـف أكثر من مجلـة للطفـل صدرت
سـابقًا ،إال أنهـا بـدأت بالتوقف منذ سـنة
تقري ًبـا ..رمبـا سياسـات الداعمين أو
الجهـات املانحـة لهـذه املجلات وغيـاب
الحـل البديـل" ،يقـول عـروة ،مشرف
األنشـطة يف مجلـة حنطـاوي.
تصدر "حنطاوي" بشـكل شـهري وتطبع

مجالت
ارتبطت
بها ذاكرة
األطفال
السوريين

وتـوزع داخل سـوريا ،يف مناطق مخيامت
ريـف إدلـب الشمايل والجنـويب وريـف
حلب ،بحسـب عروة ،وخصصـت لليافعني
من عمر الـ  11سـنة حتـى الـ .16
ويضيـف مشرف األنشـطة" ،تجـارب
صحافة الطفل يف سـوريا شـهدت عدة
مجلات ناجحـة ومتفوقة على الصعيد
البصري وعلى صعيد املضمـون… من
املحـزن توقـف هـذه املجلات ألسـباب
تتعلـق بالدعم".
ويف اسـتبيان سـابق لـ"حنطـاوي"،
اسـتهدف الرشيحـة العمريـة املسـتهدفة
مـن قبـل املجلـة ،تبين أن  80%مـن هذه
الرشيحـة املوجودة يف سـوريا يج َّندون أو
يذهبـون إىل جبهـات القتـال.
وتحـاول املجلـة "إعطاءهـم فسـحة تريهم
الوجـه اآلخر من الحيـاة ،وال سـيام أن هؤالء
األطفـال كانت أعامرهم بني  4إىل  8سـنوات
عنـد مطلـع الثـورة ،ومل يكـن لديهـم بنـاء
الوعي ،لذلك يتم اسـتهدافهم (يف التجنيد)".
سد فراغ المجالت
"غراس" :ال يمكن ّ
المتوقفة
صـدرت "غـراس" كأول مجلة للطفولة يف
مدينـة حلـب ،يف متـوز  ،2014مـن قبل
مؤسسـة "غراس لرعاية الطفـل وتنميته"،
ووصلـت إىل العدد .27
تتوجـه املجلة لألطفال من  6إىل  14سـنة،
وتتنـاول عددًا مـن املواد املنوعـة التعليمية
والرتفيهية والرتبوية.
تحدثـت عنـب بلـدي مـع رئيسـة تحرير
املجلـة ،فاتـن أبو اللبن ،وتقـول "أصدرنا
حديثًـا عددين باللغة العربيـة والرتكية يك
تـوزع لألطفال السـوريني داخـل األرايض
حـا إىل اآلن وال
الرتكيـة ،إال أنهـا مل تلق نجا ً
نعلـم مدى اسـتمراريتها".
"تغطـي املجلـة حال ًيـا مناطـق الشمال
السـوري واملخيمات الحدودية الشمالية،
وريف حماة وحلب وإدلـب ،باإلضافة إىل
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يبـق له مـن الفرح
مدينـة أورفـة الرتكية".
الطفـل السـوري ،فلـم َ
تضيف رئيسـة التحريـر "تعتمد املجلة يف سـوى املجالت التي تعـ ّد مبثابـة الهدية".
		
متويلها على مشـاريع الحاميـة والتعليم
املوجـودة يف مؤسسـة غـراس القامئـة "خطوات صغيرة" :ندعو لاللتفات إلى
عليها ،والتـي كان لها األثـر األكرب لبقائها ،تجارب الطفل
كونهـا ال تعتمـد عىل التمويـل الخارجي" .بـدأت مجلتـا "خطـوات صغيرة"
تتضمـن مجلـة األطفـال صفحـة للغـة و"حنين" ،كمرشوعين تطوعيين ضمن
اإلنكليزيـة تعلّم الطفل مبادئهـا وقواعدها ،مؤسسـة "خطـوات للتنميـة االجتامعية"،
وصفحتين مغامـرات وخيـال ،وزاويـة التـي تعمـل يف مجـال التعليـم ،وتـوزّع
كل مجلـة.
منوعـة تحـت اسـم "هل كنـت تعلـم؟" ،خمسـة آالف نسـخة مـن ّ
إضافـ ًة إىل صفحـة تتحـدث عـن األطفال املهنـدس هـاين شـويخ ،مـن مؤسسي
"خطـوات للتنميـة االجتامعيـة" ،ومديـر
السـوريني ضمـن موجـات النـزوح.
تتابـع أبـو اللنب "نعتمـد الكتابـة يف هذه التحريـر يف املجلتين ،يقـول "مل تكـن
الصفحـة عن حيـاة الطفل السـوري حال ًيا صحافـة الطفـل قبـل الثـورة السـورية
سـواء يف املخيـم أو البيـت أو أي مـكان أولويـة حتـى عنـد املثقفين ،ألن ثقافـة
إقامـة مؤقتـة ،ونسـلط الضـوء فيها عىل األطفـال كانـت هامشـية واقتصرت عىل
معانـاة األطفال لكن نختمهـا بأمل ،ليخرج املدرسـة ونطـاق التعليـم الرسـمي ،الذي
تعليم تقليديًا ال يترك حي ًزا لتفعيل
منهـا الطفـل كبطل القصة… رسـالتنا هي يعتبر
ً
أنه رغـم األمل ورغم الصعوبـات والظروف املعلومـات بشـكل إبداعـي".
جهـة
لكـن يف النهاية يوجـد أمل".
"مل نشـهد انحسـار الصحافـة املو ّ
تتعرض املجلة لعدة عوائق ،بحسـب رئيسة للطفـل يف سـوريا ،بـل على العكـس
التحريـر ،إال أن أكرثها هو مسـاحة التوزيع ،كانت هنـاك مجلتا أسـامة وشـامة ،إضافة
“ال ميكننا أن نوسـع هـذه الرقعة ،فالتغطية إىل نشـوء مجلات عديـدة بعضهـا يتمتع
يقـل جودة وقـد يتفوق
تطـال فقـط مخيمات الشمال وأحيانًـا مبحتـوى مميـز ال ّ
أحيانًـا ،لكن مع األسـف من حيث االنتشـار
املراكـز التي نسـتطيع أن نصـل إليها".
"مل تكـن غـراس مبوضـع املنافسـة تجاه فهـي ال تصـل إىل رشائـح واسـعة بسـبب
املجالت األخـرى املقدمة لألطفـال ،إمنا يف املشـاكل املرتبطـة بالتمويـل ،كـون هـذه
موقـف التعاون لتغطيـة احتياجات الطفل املجلات تـوزع مجانًـا".
الخاصة بالداخل السـوري ،فـدور املجالت وكغريهـا مـن مجلات األطفـال ،تواجـه
املخصصـة لألطفـال هـو دور مكمـل ،إذ "خطـوات صغرية" مشـاكل ماديـة تحول
تغطـي كل جهـة منطقـة معينـة ،ال يصل دون طباعـة وتطوير املجلة ،إال أن الشـويخ
لألطفـال سـواها ،يف ظـل غيـاب املدارس أكّـد أن "العاملين فيها لديهـم إرصار كبري
عىل رضورة االسـتمرار ،إدراكًا منهم ألهمية
والتعليم".
وأسـفت أبـو اللبن لتوقف املجلات "ألننا املجلـة يف ترميم بعـض القيـم االجتامعية
نعجـز عـن تغطيـة الشـاغر الـذي تركته التـي دمرتهـا الحـرب ،وإبعـاد األطفال عن
حال ًيـا ،سـواء مـن الناحيـة الجغرافيـة أو جـ ّو العنف".
الناحيـة املاديـة ،ونتمنى لو أفسـح املجال كما دعـا إىل "االلتفـات أكثر لدعـم هذه
للتعـاون ،أو أن يعـودوا بشـكل أقـوى ،التجـارب لدورها يف بناء شـخصية الطفل
فالخـارس الوحيـد مـن هـذه العمليـة هو معرف ًيـا وروح ًيا وسـلوك ًيا".
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فادي القاضي

خبير في حقوق اإلنسان واإلعالم
والمجتمع المدني في الشرق األوسط

مع اإلقرار بأن املشهد اإلعالمي
السوري املستقل ليس يف أفضل
أحواله ،وهو بالفعل يعمل اآلن
وينشط يف ظل رشوط معقدة
وصعبة ،منها ما هو موضوعي
كالتوجه إىل جمهور مل ي ُعد يرتكز
جغراف ًيا يف بقعة واحدة محددة
مرتابطة ،بفعل عوامل التهجري
القرسي واللجوء ،وأيضً ا بفعل
هيمنة الحرب عىل بنية الحياة
“املجتمعية" ،إن جاز التعبري ،مبا
يجعل من عمل اإلعالم برشوط
ً
مستحيل (كالتوزيع،
تقليدية
والوصول اىل الجمهور ،وانتظام
الصدور أحيانًا ،وغياب عنارص
السوق املحيل التي تجعل من اإلعالن
واالستثامر يف اإلعالم ممك ًنا).
مع اإلقرار بذلك كله ،إال أن خسارة
بعض أنواع الصحافة املتخصصة،
وبالتحديد تلك التي تُعنى بشؤون
الطفل وتقدّ م له خدمات اإلرشاد
والعناية يف مجاالت النمو
والتثقيف والتعليم وأحيانًا العالج
والتأهيل النفيس ،هي خسار ٌة ال
ميكن تعويضها حال ًيا ،باإلضافة
إىل أنها تشكل انتكاس ًة للجهود
التي تسعى إىل إنقاذ ما تبقى من
الطفولة يف سوريا.
تقدّ ُم صحافة الطفل يف هذا
السياق خدمات ليس من الواضح
كيف ميكن تعويضها ،ففي الوقت
الذي دأبت املنظامت األممية
والتابعة لألمم املتحدة عىل
التحذير تبا ًعا من املخاطر التي
جيل كامل من األطفال
يتعرض لها ٌ
بسبب االنقطاع عن التعليم يف
ظل التهجري واللجوء ،وتع ّرض
البنية التحتية التعليمية (املدارس
واملرافق) إىل دمار شديد بفعل
الحرب ،كانت صحافة وإعالم
الطفل ،بالرغم من تواضع أرقام
ً
بديل واقع ًيا ميكن
توزيعه ونرشه،
استخدامه لنرش املعرفة والتعليم
يف أوساط األطفال يف الحد
األدىن.
ومن شأن اختفاء اإلعالم
املتخصص ،ومن ضمنه صحافة
الطفل ،أن يرتك مساحات هائلة
ستحتلها املعالجات اإلعالمية
املعنية بالشأن "السيايس" ،وهو
عىل أهميته الشديدة ،إال أن اعتبار
أن الشأن السيايس يقترص عىل
التجاذبات بني الفرقاء السياسيني
أو البحث يف مشاريع الحل
السيايس ،هو خطيئة .لكن الواقع
الراهن يشري اىل أن رحيل اإلعالم
والصحافة املتخصصة له مث ٌن
سيدفعه الجمهور الذي يحتاج إىل
بدائل متده باملعلومات واملعرفة التي
تلزمانه لالستمرار يف التعامل مع
شؤون الحياة عمو ًما يف أرجاء
مناطق التواجد السوري ،والتي مل
تعد تقترص عىل الداخل السوري.
إنها خسارة كبرية.
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النظام يزيد ّ
ميزات ذوي قتاله

مصطلحات اقتصادية

"تثبيت الوفاة" يحرم ذوي الضحايا
من "المعاش التقاعدي"

تجمع المتقاعدين أمام أحد الصرافات
في سوريا لقبض رواتبهم (انترنت)

تسهيالت قانونية ومسابقات توظيف ومساعدات مالية ،وميزات كثيرة تقدمها حكومة النظام
السوري إلى ذوي العناصر الذين قتلوا في صفوف قوات األسد خالل سنوات الحرب ،وخاصة العامين
الماضيين ،كان آخرها مصادقة رئيس الحكومة ،عماد خميس ،على ميزات جديدة لهم.
عنب بلدي  -مراد عبد الجليل
يف حني يتعـذّر تثبيت وفـاة القتىل يف
مناطـق املعارضـة السـورية ،مدنيني أو
عسـكريني ،وبالتـايل يحـرم أهاليهـم
مـن الحصـول على تعويـض ومعاش
الوفـاة ،على عكـس قتلى الجانـب
اآلخر الذيـن يسـارعون إىل تثبيت حالة
الوفـاة ،بصفـة "شـهادة" ،مـن أجـل
الحصـول على امليـزات التـي تقدمهـا
لهـم الحكومـة.
فرص عمل لذوي القتلى
خميـس صـادق ،األربعـاء  22شـباط،
على قـرار مجلـس وزراء النظـام
السـوري ،يف جلسـته املنعقـدة ،أواخر
كانون الثاين املـايض ،واملتضمن تقديم
مزايـا جديـدة إىل ذوي من يوصفون بـ
"الشـهداء".
ومـن بين هـذه املزايـا السماح إلخوة
القتيـل األعـزب التقـدم إىل املسـابقات
املحجـوزة شـواغرها بنسـبة  50%لدى
الجهـات العامة ،وإلغـاء رشط الحصول
على شـهادة التعليم األسـايس للفئتني
الرابعـة والخامسـة مـن املتقدمين
للو ظيفة .
كما منحـت الحكومـة زوجـة القتيـل
غير املوظفـة فرصة عمـل مبوجب عقد
سـنوي مبـارش يجـدد تلقائ ًيـا أو ملـن
تختـاره مـن أوالدهـا ،ويف حـال كانت
الزوجـة موظفـة ميكنهـا منـح فرصـة
عمـل واحـدة ملـن تختـاره مـن أبنائها،
أمـا يف يف حـال وجـود أكرث مـن قتيل
يف األرسة ،يتـم منـح فرصـة توظيـف

دوالر أمريكي
الذهب 21

إضافيـة ألحـد أفرادها ،إضافـة إىل منح
كامـل الراتـب لوالـدي القتيـل األعزب،
بـدل مـن منحهما
ً
مناصفـة بينهما،
 50%منـه.
هـذه املزايـا والتسـهيالت املقدمة لذوي
قتلى النظـام ،تقابلهـا صعوبـات مـن
أهـايل ضحايـا مناطـق املعارضـة يف
تثبيـت وفاتهـم ،خوفًـا مـن املسـاءلة
األمنيـة عـن سـبب الوفـاة ،واتهامهـم
بدعـم مـن يصفهـم النظـام بــ
"اإلرهابيين" ،مـا يـؤدي إىل حرمانهم
مـن حقوقهـم املاليـة والحصـول على
تعويـض الوفـاة أو املعـاش التقاعدي.
أسباب أمنية تمنع تثبيت الوفاة
صعوبـة اإلجـراءات دفعـت ضابطًـا
منشـقًا عـن قـوات األسـد يف ريـف
دمشـق ،رفـض كشـف اسـمه ،إىل عدم
تثبيـت وفـاة والده املتـوىف يف ،2014
بشـكل نظامـي ،بسـبب املالحقـات
األمنيـة للعائلـة.
وقـال الضابـط ،الـذي انشـق مـع
إخوتـه الثالثـة ،لعنب بلـدي ،إن عدم
متكنهـم مـن توكيـل أحـد لتثبيـت
الوفـاة بسـبب املالحقـات األمنيـة،
حرمهـم مـن الحصـول على معاشـه
التقاعـدي ،البالـغ نحـو  45ألف لرية
سـورية ،عبر بطاقة الصراف اآليل،
بعدمـا انتهـت صالحيتهـا ،وطلـب
املصرف عنـد تجديدهـا وجـود
صاحبهـا األسـايس ،مـا دفعـه إىل
دفـع  50ألـف ليرة سـورية ألحـد
العاملين يف املصرف ،مـن أجـل
تجديـد البطاقـة ملـدة عامين.

وأكـد الضابـط أن ما دفعـه إىل ذلك هو
أن والدتـه وأخته تعتمـدان عىل املعاش
التقاعـدي فقـط ،لعـدم وجـود معيـل
لهـم ،إذ توقّـف عمـل أفـراد العائلـة
مـن الشـباب وانقطعـت رواتبهـم بعد
انشـقاقهم ،وسـط ارتفاع أسـعار املواد
األساسـية والغذائيـة إىل مسـتويات
قياسـية ،ووصـول كثير مـن العائالت
إىل حـد الفقـر.
وتقـدّر منظمات أمميـة أن نسـبة مـن
يقعـون تحـت خـط الفقر يف سـوريا،
تجـاوزت .80%
أسر ال معيل لها
انقطاع المعاش عن ٍ
سـمية محمـد مـن الغوطـة الرشقيـة
بريـف دمشـق ،أكـدت أنـه بعـد وفـاة
والدهـا بطلـق نـاري ،حاولـت تثبيـت
الحادثـة ،مـن أجـل الحصـول على
معاشـه التقاعـدي الـذي يبلـغ  40ألف
ليرة سـورية ،لتأمين دخـل مـايل
للعائلـة ،لكـن الطبيـب الرشعـي طلـب
الكشـف عىل الجثـة من أجـل إعطائهم
تقريـ ًرا طب ًيـا لتثبيـت الوفـاة ،مـا حال
دون ذلـك.
وأشـارت محمد إىل أن بطاقـة الرصاف
اآليل انتهـت صالحيتهـا بعـد خمسـة
أشـهر مـن وفـاة والدهـا ،ورفـض
املصرف تجديدهـا بسـبب عـدم وجود
صاحبهـا األسـايس.
تعميم يمنع االلتفاف على تثبيت
الوفاة
املحامـي وسـام عـودة أكـد لعنـب
بلـدي أن تجديـد بطاقـة الرصف اآليل
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ميكـن تجديدهـا ،يف حـال وجـود
وكالة سـابقة مـن املتقاعد قبـل وفاته
تتضمـن تفويضً ـا رصي ًحـا بتجديدها،
أو عـن طريـق اللجـوء إىل اسـتخراج
"ضبـط مفقـود" ،مـن أحـد أفـرع
الرشطـة يف مناطق النظام السـوري،
واالعتماد عليـه مـن أجـل تجديـد
البطاقـة.
لكـن حكومـة النظام السـوري أصدرت
تعميما وزاريًـا يلغي العمـل بالوكاالت
ً
يف هـذا الخصـوص ،طالبـ ًة حضـور
صاحـب العالقـة بشـكل شـخيص ،ما
حـرم الكثير مـن العائلات يف مناطق
املعارضـة مـن الحصـول على املعاش
التقاعدي.
ونقلـت صحيفـة "الوطـن" ،املقربـة
مـن النظام السـوري ،يف كانـون األول
 ،2016أن "كتابًـا من رئاسـة الحكومة
السـابقة (وائـل الحلقـي) ،منع تسـليم
بطاقـة الصراف اآليل الخاصـة
رصا،
باملصرف إال لصاحـب العالقـة ح ً
مهما كانـت صلـة القرابـة ،وحتى يف
حـال وجود وكالـة عامة تخـول حاملها
سـحب ماليين الليرات مـن حسـاب
صاحـب العالقـة ،إال أنهـا ال تخولّـه
اسـتالم بطاقـة الصراف اآليل".
يتهـم معارضـون للنظـام السـوري
الحكومـة مبحاولـة ترسـيخ الرشخ بني
املناطـق التـي تخضـع لسـيطرة قوات
األسـد والخارجـة عـن قبضتـه ،األمـر
الـذي يؤكـده حرمـان هـذه املناطـق
ٍ
نشـاطات
مـن الخدمـات وامليزات أو أي
تحسـن من واقـع معيشـتهم بعد تدمري
ّ
البنـى التحتية.

مبيع  574شراء 570
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المعاش
التقاعدي
املتقاعـد هـو كل موظـف مـدين
أوعسـكري انتهـت مـدة خدمتـه
يف قطاعـات الدولـة ،وخصـص له
معـاش تقاعـدي عـن الفترة التي
قضاهـا ،ويجـب أن يكـون قبـل
التقاعـد موظفًـا تربطـه بالدولـة
عالقـة الئحيـة لهـا صفة الـدوام،
ومـدة خدمـة فعليـة مدرجـة يف
امليزانيـة العامـة للدولـة.
واملعـاش التقاعـدي هـو األجـر
الذي يتقاضـاه املوظـف أو العامل،
عندمـا يكف عن مامرسـة وظائفه
باإلحالـة على التقاعـد ،ويعـد
املعـاش التقاعـدي امتـدادًا للراتـب
الوظيفـي ،وهو أسـايس يف حياة
املوظـف أو العامـل ،والهـدف منـه
هـو توفير ضمان مـايل للفـرد
وعائلتـه ،وهـو مضمـون حتـى
وفـاة الشـخص ،ليدفـع بعدهـا
نسـبة مـن الراتـب إىل زوجتـه أو
املنتفـع مـن الراتـب بعـد وفاتـه.
ويف سـوريا ميكـن للموظـف
إنهـاء خدمتـه بحالتني ،إمـا إمتام
سـن السـتني ووصـول الخدمـة
املحسـوبة يف املعاش إىل  15عا ًما،
أو عبر نظـام التقاعد املبكـر ،الذي
ميكّـن العامـل أن يطلـب اإلحالـة
إىل التقاعـد بعـد بلـوغ سـنوات
توظيفـه  25سـنة ،دون التقيـد
بشرط السـن.
وانتشرت أنبـاء عـن وجـود
اقرتاحـات ،العـام املـايض ،حـول
رفع سـن التقاعـد يف سـوريا إىل
 65عا ًمـا ،مـا القـى موجـة مـن
الغضـب ألنه يحد من فـرص العمل
املتاحـة سـنويًا يف مؤسسـات
الدولـة ،وهذا مـن شـأنه أن يفاقم
مـن مشـكلة البطالـة.
ويتـم حسـاب املعـاش التقاعـدي
اليـوم يف سـوريا على أسـاس
معادلـة لجميـع املوظفين
والعاملين كقاعـدة عامـة مـع
وجـود بعـض االسـتثناءات على
هـذه القاعـدة وهي" ،عدد سـنوات
الخدمـة × متوسـط أجـر السـنة
األخيرة ÷."40
وبلـغ عـدد املتقاعديـن املدنيين
والعسـكريني وأرسهـم ،الذيـن
تقـوم املؤسسـة العامـة للتأمين
واملعاشـات بصرف معاشـاتهم
التقاعديـة  550ألـف متقاعـد،
وبكتلـة نقديـة شـهرية تصـل إىل
 11مليـار ليرة سـورية ،بحسـب
صحيفـة الوطـن املقربـة مـن
النظـام ،يف أيـار .2015
وعـاىن الكثير مـن املتقاعدين يف
سـوريا خلال العامين املاضيين،
مـن عـدم حصولهـم على
معاشـاتهم بسـبب انتهاء صالحية
بطاقـة الصراف اآليل الخاصـة
بهـم ،وعـدم موافقـة املصـارف
العامـة على تسـليم البطاقـة إال
لصاحـب العالقة شـخص ًيا ،وهناك
مـن هـم متقدمـون يف السـن أو
يسـكنون يف مناطـق املعارضـة
السـورية ويصعـب وصولهـم إىل
املصـارف.
وكانـت آخـر زيـادة حصـل
املتقاعـدون عليهـا يف أيلـول
 ،2015عندمـا أصدر رئيـس النظام
السـوري ،بشـار األسـد ،مرسـو ًما
يقضي بزيـادة  2500ليرة ألجور
املقاعديـن املدنيين والعسـكريني.
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كتاب أم كيلو لحمة؟

هل انقرض
ّ
الورقي
الكتاب

ّ
السوري؟
من حياة القارئ

عنب بلدي  -حنين النقري
يطلـق معظـم أصدقـاء تيماء ،مهندسـة
سـورية مقيمـة يف السـويد ،عليهـا لقب
"دودة الكتـب" ،فلا تقـع بين يديهـا
مطبوعـة دون أن تقرأهـا "مـن الغلاف
إىل الغلاف" ،لكنهـا تسـتدرك بحسرة
"كان هـذا يف املـايض ،عندمـا كانـت
الكتـب متوفرة حـويل يف كل مـكان ،أما
اليـوم فلا أكاد أجـد يف محيطـي كلـه
كتابًـا عرب ًيـا واحـدًا".
أجور شحن مرتفعة ً
"جدا"
تلجـأ تيماء ،كمعظم القـ ّراء السـوريني،
إىل النسـخ اإللكرتونيـة مـن الكتـب
واملتوافـرة على اإلنرتنـت ،وتضيـف
"بالطبـع ال يشء يضاهـي القـراءة مـن
ورقـي ،لك ّننـي أوايس نفسي
كتـاب
ّ
أننـي على األقـل أمـارس فعـل القـراءة
وال أتوقـف عـن رفـد ذخيريت الثقافيـة
وإثرائهـا ،ولـو بشـكل مؤقـت".
وتشير تيماء إىل أن اللجـوء للكتـب
اإللكرتونيـة هـو آخـر مـا اقتنعـت بـه
بعـد تجربة رشاء كتـب ورقية مـن موقع
أمـازون ،تقـول "اخترتُ مجموعـة مـن
الكتـب العربيـة الورقيـة واشتريتها من
موقـع أمـازون ،مل أحسـب حسـاب أجور
الشـحن وتوقعـت أنهـا (رمزيـة) ،لكنني
فوجئـت عندمـا أوصلـت رشكـة الشـحن
الطـرد بـأن أجور الشـحن أغلى من مثن
الكتـب نفسـها… اضطـررت السـتالم

الطـرد ودفـع املبلـغ ،بالطبـع مل أكـرر
التجربـة الحقًـا وال أفكر بذلـك عىل املدى
املنظـور".
باللغة اإلنكليزية
إضافـة للقـراءة اإللكرتونيـة ،بـدأت
تيماء بقـراءة الكتـب باللغـة اإلنكليزيـة
املتوفّـرة يف املكتبـة العامـة بشـكل
ين ،تسـتأنف "هنـاك اآلالف مـن
مجـا ّ
الكتـب األجنبيـة بلغتهـا األم ومعظمهـا
باإلنكليزيـة ،وهـو مـا قـررتُ التعامـل
التحسر على عـدم وجـود
معـه بـدل
ّ
كتـب عربيـة ورقيـة .كسـوريني مل نتعلّم
قـوي يف املدارس
اللغة اإلنكليزية بشـكل
ّ
لكننـي أحـاول أن أكسر هـذه العقـدة،
فمهما كان الوقـت الذي تسـتغرقه قراءة
سيتحسـن مسـتوى لغتـي مـع
الكتـاب
ّ
املتابعـة ،وسـيجعل قامئة الكتـب املتاحة
يل أوسـع بالتأكيـد".
كتب دارجة
يلجـأ محمـد ،مربمـج سـوري يقيـم يف
لحـل تيماء ذاتـه ،وهـو الكتـب
ّ
تركيـا،
اإللكرتونيـة ،ويضيـف "رغـم توافر عدد
مـن املكتبـات العربيـة يف اسـطنبول ،إال
أن الكتـب املطروحـة فيهـا تنحصر بــ
(الكتـب الدارجـة) ،والتـي يكثر عليهـا
الطلـب مثـل مؤلفات باولـو كويلو وإليف
شـافاق وسـواهام .مـن الصعـب أن أجد
الكتـب التـي أبحـث عنهـا فيهـا كالكتب
التخصصيـة الربمجية أو الكتـب الحديثة،
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صورة تعبيرية (عنب بلدي)

تعريفات عدة لكلمة
يطرح علماء اللغة العربية
ٍ
"قراءة" في معاجمهم ،ومن بينها ما ذكره ابن
منظور في كتاب العرب "قرأ الشيء ْ
ً
قر ًءا ،وقرآنا :أي
ّ
وضم بعضه إلى بعض" .ولعل هذه العبارة من
جمعه
ّ
أكثر معاني الكلمة داللة على حالها لدى السوريين
اليوم ،وتدهور مآلها عقب الحرب التي ّ
فرقت كل
وشتتت كل شمل ،ومن بينها القراءة باعتبارها
جمعّ ،
ً
بالدرجة األولى ً
وجمعا حسب ابن منظور.
ضما
لـذا أكتفـي حال ًيـا بالكتـب اإللكرتونيـة،
أو أويص أحـد األصدقـاء ممـن يقصدون
تركيـا بزيـارة قريبـة ببعـض الكتب غري
املتوافـرة".
منصة قراءة
ويشير محمـد إىل أن الكتـب اإللكرتونية
ال تعنـي ملفـات  pdfفقـط ،والتـي
نصوصـا"
غال ًبـا مـا تكـون صـو ًرا "ال
ً
عـن صفحـات الكتـاب ،يشرح مقصـده
"إضافـة إىل كتـب  ،pdfتتوافـر ملفـات
إلكرتونيـة نصيـة بعـدة صيـغ مثـل
 EBUPوكنـدل ،والتي غال ًبـا تتيح تجربة
قـراءة أفضـل مـع إمكانيـة تكبير الخط
وتحديـد النصـوص وسـواها ،وهي صيغ
الكتـب التي أقرأها ،سـواء بشـكل مجاين
أو مدفـوع إذ غال ًبـا مـا تكـون أسـعار
الكتـب املتاحـة بها زهيدة مقارنـة بالكتب
الورقيـة ،وهو ما يسـمح يل بقـراءة كتب
حديثـة نسـب ًيا وغير متوافـرة بأشـكال
أخـرى سـواء إلكرتون ًيـا أو ورق ًيـا".
وألن شاشـة الهاتـف الـذيك مبقـاس "5
إنـش" ال تناسـب سـاعات طويلـة مـن
القـراءة ،عـدا عـن إشـعارات تطبيقـات
التواصـل والتشـتيت الـذي تسـببه ،خلق
محمد مـا يسـميه (منصة قـراءة) خاصة
بـه ،يتابع "اشتريت جهـازًا ذك ًيـا لوح ًيا
مبئـة وخمسين دوال ًرا ،شاشـته بحجم 8
إنـش مناسـبة جـدًا للقـراءة ،وخصصته
كمنصة لقـراءة الكتـب اإللكرتونية دومنا
اتصـال باإلنرتنت أو تطبيقـات للتواصل،

وهـو ما زاد مـن إنتاجيتـي وتركيزي عىل
مـا أقـرأ بشـكل كبري".
طابعة منزلية
بعـد أن بـدأ نظـر مـروة ،طالبة هندسـة
مقيمـة يف تركيـا ،بالرتاجـع لكثرة
قراءاتهـا فترات طويلـة مـن شاشـة
هاتفهـا املحمـول ،قـررت أن توقـف هـذا
توفيري يسـاعدها على
الرتاجـع بحـل
ّ
تشـكيل مكتبـة منزليـة ،تقـول "مل أرغب
بشراء جهـاز إلكتروين للقـراءة ولـو
بشاشـة أكبر ،ألن ذلـك يعني االسـتمرار
بالتحديـق بالشاشـة وتح ّمـل إضاءتهـا،
عينـي يف الواقـع ،لـذا
وهـو مـا أتعـب
ّ
اشتريت طابعـة منزلية صغيرة ،وبدأتُ
ُ
بطباعـة الكتـب اإللكرتونيـة التـي أرغب
بقراءتهـا ،ومـن ثـم تغليفهـا بشـكل
ذايتّ ،إضافـة السـتعانتي بهـذه الطابعة
لتصويـر بعـض األوراق الجامعيـة
الالزمـة".
تنـ ّوه مـروة إىل أن تصوير الكتـب منزل ًيا
ال يـأيت بنتيجـة مثاليـة من حيـث نوعية
الورق املسـتخدم وجودته ،لكنها تسـتأنف
"رمبـا كان االهتمام بجـودة الطباعـة
رفاهيـة أمـام نـدرة الكتـب العربيـة ،مـا
يعنينـي حقًـا هـو أن أوفـر املحتـوى
يئ لنفسي ،وهـو مـا بـدأتُ بـه".
القـرا ّ
كتاب أم "كيلو لحمة"؟
ال يرتبـط عـدم القـراءة الورقيـة بين
السـوريني بنـدرة الكتـب الورقيـة يف

	•بعـد خمـس سـنوات من توقفـه ،نظّـم اتحـاد النارشين السـوريني معـرض الكتـاب الدويل
يف دمشـق عام  2016مبكتبة األسـد ،مبشـاركة  75دار نرش سـورية وأجنبية ،بنسـبة تشكل
 18.75%مـن عدد دور النشر املعتاد.
	•كان معـرض كتـاب دمشـق عـام  2011آخـر معرض كتـاب يف الثورة ،وشـاركت فيـه قرابة
 250دار نشر ،مقارنـة بــ  400دار نشر شـاركت يف معـرض الكتـاب الدويل يف دمشـق
عام .2010
	•حـازت سـوريا يف مؤرش القـراءة العريب لعـام  2016على  39نقطة من أصـل  ،100حيث
يشـكل منسـوب القراءة نسـبة  ،45%وإتاحة القراءة نسـبة  ،29%وكان متوسـط عدد الكتب
املقـروءة سـنويًا بين عينة مـن قرابة  4700مشـارك هو  13كتابًا ،تُقرأ مبتوسـط  33سـاعة.
	•احتلـت لبنـان املركز األول يف مـؤرش القراءة العريب لعـام  2016مبعـدل  96نقطة من أصل
 ،100إذ يقيض اللبنانيون متوسـط  59سـاعة سـنويًا لقراءة متوسـط  29كتابًا.
	•حسـب مـؤرش القـراءة العربيـة فـإن معظم مـا يقـرأه السـوريون مـن مطبوعـات مكتوب
باللغـة العربيـة ،وتزيـد نسـبة القـراءة اإللكرتونيـة عـن القـراءة الورقيـة بينهم.

أماكـن لجوئهـم فحسـب ،إذ ميتـ ّد األمـر
للسـوريني داخـل سـوريا ،وهـو أمـر
تفسيره الوحيـد "غلاء األسـعار"،
حسـب ماريـا ،طالبـة جغرافيـا مقيمـة
تركـت يف
يف دمشـق ،تقـول "لألسـف
ُ
منزلنـا بالغوطـة (الرشقيـة) مكتبة كبرية
فيهـا مـا يزيـد على ألـف كتـاب ،لكـن
الوصـول لهـذه الكتب صعـب ،كصعوبة
رشاء الكتـب املعروضـة فيما تبقـى مـن
مكتبـات هنـا".
وتشير ماريـا إىل أن االمتنـاع عـن رشاء
خاصـا بهـا،
الكتـب الورقيـة ليـس أمـ ًرا
ً
بـل هـو ملحـوظ بين زوار املكتبـات
التـي تقصدها ،تضيـف "نفـس املكتبات
التـي كانـت ال تخلـو مـن زوار نجدهـا
اليـوم فارغة ،حتـى من يقصدهـا يكتفي
مبشـاهدة العناويـن املعروضـة ،وقـد
ميتـد األمـر لشراء قرطاسـية ،أو تصوير
مسـتند بأحسـن األحوال ،فمن سيشتري
روايـة ثالثيـة غرناطة بخمسـة آالف لرية
(كل ألـف ليرة تعـادل  2دوالر أمرييك)،
وهـل سـيختار رب األرسة رشاء كتـاب أم
كيلـو لحمة؟".
وتشير ماريـا إىل إمكانيـة العثـور عىل
كتـب بأسـعار زهيـدة (أقـل مـن 1000
ليرة سـورية) على البسـطات "لكـن
ذلـك ينطبـق على الكتـب غير ذات
القيمـة الفكريـة أو األدبيـة ،كما تفتقر
املكتبـات للكتـب الحديثـة بشـكل كبير
فجميـع العناويـن املعروضـة تعـود
لسـنوات مضـت".

ً
كتابا
13
معدل القراءة السنوي
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ّ
ّ
مهجرون يتبادلون خبرات العمل “على قلته” في الشمال
"حرفتي األساسية صعبة ومكلفة ،وإن غامرت وبدأت بها فإن ابن البلد سيذهب البن بلده
ً
ولن أنجح بجلب زبائن لي” .يقول رشاد الخوص (ً 32
قسرا من
عاما) ،مهندس إلكترون ُه ّجر
الزبداني في ريف دمشق ،إلى مدينة إدلب في نيسان الماضي ،ويسكن ً
حاليا في مركز
إيواء مع أبناء بلدته.
إدلب  -عفاف جقمور
تغيرت التشـكيلة الدميوغرافيـة يف
ّ
مدينـة إدلب ،بعـد سياسـة التهجري التي
اتبعهـا النظـام السـوري يف مناطـق
سـورية عـدة ،وإبعـاد سـكان مناطـق
محيـط العاصمة إىل املحافظة الشمالية.
بعـض النازحني تابـع رحتلـه إىل خارج
البلاد ،وآخـرون اسـتقروا يف إدلـب،
ليبـدأوا رحلـة رصاع جديـدة يف تأمين
أساسـيات العيـش.
العمل قليل ورأس المال غير موجود
خـرج أهـايل املناطـق املحـارصة مـن
بلداتهـم ال يحملـون سـوى قطـع مـن
املالبـس ،والقليـل مـن األموال ،وبسـبب
التعـداد السـكاين املتزايـد يف إدلـب،
أصبـح مـن غير السـهل الحصـول عىل
فـرص عمـل ،مـع شـبه انعـدام لوجـود
رأس مـال.
يقـول رشـاد الخـوص لعنـب بلـدي
"خرجـت ومل أحمـل معـي أكثر مـن
 25كيلـو مـن حاجيـايت الشـخصية،
وحتـى األمـوال التـي كانـت بحـوزيت
تركتهـا ألهيل وأصدقـايئ الذيـن مازالوا

محارصيـن يف الزبـداين".
وأشـار إىل أنه يحتـاج إىل  300ألف لرية
سـورية "على األقـل" ليبـدأ مرشوعـه
الصغري ،وهـو ال ميلكها حتـى اآلن ،وأنه
يعتمـد بشـكل خاص على املنـح املالية،
التـي تقدمهـا الفصائـل العسـكرية يف
املدينـة ،كمصدر رزق أسـايس.
قليلا مـن امله ّجريـن الذين
ً
إال أن عـددًا
كانـوا يعملـون بالتجـارة يف مناطقهـم،
اسـتطاعوا إخراج أموالهم معهـم ،ليبدأوا
مشـاريع تجاريـة صغيرة يف إدلب.
عنـب بلـدي تحدثـت إىل "أبـو أحمـد”،
القادم مـن مدينة حامة ،والذي اسـتطاع
فتح "سـوبر ماركـت" يف إدلب ،يسـهم
فيهـا إىل جانبـه عـد ٌد مـن أصحـاب
األموال.
وقـال أبو أحمـد "الكثري مـن املهاجرين،
الذيـن حملـوا معهـم مبالـغ ماليـة،
يشـاركون معـي يف بضاعتـي كأسـهم،
ونتقاسـم الربـح".
وأشـار إىل أن آخريـن قـرروا البـدء
مبشـاريع تجاريـة صغيرة ،أمـا مـن ال
ميلكـون املـال ،فــ "قلـة قليلـة" منهـم
متكنت مـن إيجاد عمـل باملهـن اليدوية،
والكثير منهـم عاطلـون عـن العمـل.

م ّ
هجرون ينشرون خبراتهم
ُ
عمـل امل ُه ّجريـن بالحـرف اليدويـة يف
ر واضح يف الوسـط
إدلـب كان لـه تأثي ٌ
الـذي يعيشـون فيـه.
ومـع قلـة فـرص العمـل ،أصبـح هنالك
تبـادل واكتسـاب لخربات جديدة بسـبب
قـدوم مهـارات جديـدة ،ال سـيام يف
مجـال الزراعـة وصناعـة الحلويـات،
وغريهـا مـن املهـن.
واسـتطاع أحـد امل ُه ّجريـن مـن مدينـة
داريـا ،افتتـاح محـل حلويـات يف بلـدة
جرجنـاز ،وكسـب زبائن كرث مـن أهايل
ا ملنطقة .
كما متكـن آخـر مـن العمـل يف مهنتـه
وهـي صيانـة صهاريـج املـازوت ،بعـد
أن أبلـغ أهـايل املنطقـة بخربتـه يف هذا
املجـال ،ليتمكن مـن تأمني مصـدر رزق
" جيد " .
وبسـبب قلة الخبرات يف الريف اإلدلبي،
توجـه معظـم السـوريني إليـه ،كونـه
يفقتـد باألسـاس لوجـود بعـض املهـن
بسـبب صعوبتهـا وارتفـاع تكلفتهـا.
ويُعتبر بيـع البضاعـة املسـتعملة هـو
الرائـد ،لعـدم قـدرة األهـايل على رشاء
البضائـع الجديـدة.

أمـا يف املدنيـة ،فلـم يسـتطع امل ُهجرون
إحـداث تأثيرٍ كبير ،إذ اقتصر عملهـم
عىل مجـاالت محـددة ماتـزال متواضعة
مقارنـ ًة مـع عددهم ،وسـط معانـاة من
قلـة توفـر رأس املال.
أصحاب الشهادات الجامعية
والمقاتلون ..ما هي فرصهم؟
بـرز الـدور األكبر لبعـض امل ُه ّجريـن
مـن أصحـاب الشـهادات الجامعيـة ،يف
العمـل اإلداري مبنظمات املجتمع املدين
املوجـودة يف إدلـب ،وال سـيام منظامت
اإلغاثة.
إال أن املنظمات املحـدودة يف املدينـة
مل تتمكـن مـن اسـتيعاب كافـة
الجامعيين ،ويصعـب على حملـة
الشـهادات إيجـاد عمـل يف مجـال
اختصاصهـم ،إال فيما نـدر ،مـا أدى
إىل توجـه بعضهـم إىل العمـل الحـر،
أو أعمال تجاريـة ،أو االنخـراط يف
حـرف يدويـة مختلفـة.
وفرضـت الظـروف االقتصاديـة على
بعـض حملـة الشـهادات الجامعيـة،
تعلـم مهـن جديـدة مل يعملـوا بهـا
سـابقًا ،للتمكـن مـن تأمين أساسـيات

"رابطة المرأة المتعلمة"
ُ
دورات تدريبية لنساء إدلب
تنهي ثالث
ٍ
عنب بلدي  -إدلب
عاشـت الشـابة بـراءة باطـوس ( 23عا ًمـا)
مـن إدلـب ،تجربتهـا األوىل ،بتصويرهـا فيديـو
وتحريـره بشـكل كامل ،محققة حلمهـا يف العمل
باملجـال اإلعالمـي.
بـراءة ،خريجـة األدب العـريب ،قالـت لعنب بلدي
إنها شـعرت بالسـعادة ،حين علمت أنهـا حققت
املرتبـة األوىل على خمـس مـن أقرانهـا ،خلال
دورة التدريـب اإلعالميـة التـي نظمتهـا "رابطـة
املـرأة املتعلمـة" يف إدلب ،من أصل ثلاث دورات
تخرج مـن شـاركن فيهـا ،الخميس  23شـباط.
ثلاث دورات اسـتمرت الواحـدة منهـا على مدار
شـهر ونصـف ،يف مجـاالت "التعزيـز النفسي،
اإلعلام ،والدعـم النفيس" ،وتخـرج طالبها خالل
حفـل رعتـه الرابطـة ،ووزعـت فيـه الهدايـا عىل
الخريجـات ،كما كُ ّرمـت صاحبـات املراكز األوىل
عىل الـدورات.
وشـمل التكريـم  12متدربة من أصل  40انتسبن
للـدورات ،إضافـة إىل أربع نسـاء فاعلات "بدأن
العمل اإلنسـاين يف إدلب” ،ويعملـن يف قطاعات
مختلفة ،بحسـب القامئني على التدريبات.
نريمين خليفـة مديـرة الرابطـة ،قالـت لعنـب
بلـدي ،إن تكريـم املشـاركات جـاء "تشـجي ًعا
لهـن وتحفيـ ًزا لبقيـة النسـاء يك يتابعـن تطوير
أنفسـهن".
"طرحنـا أفـكا ًرا عدة منهـا رعاية مشروع تخرج
لـكل منهن" ،أضافـت خليفة ،موضح ًة "ستشـمل
كل مـن بـراءة ،التي حازت على املرتبة
املشـاريع ً
األوىل يف دورة اإلعلام ،ورغـد وبيان ،األوائل يف
دوريت الدعـم والتعزيـز النفسي ،فهما يعـدان
لجوالت على املـدارس حال ًيا".
نجـوى األشـقر ،املديـرة اإلداريـة ونائبـة رئيـس
مجلـس اإلدارة يف "كليـة أكسـفورد للعلـوم"،

ومقرهـا إدلـب ،حضرت الحفـل ،واعتبرت أنه ال
بـد مـن تدريب املرأة على مهـارات مختلفة" ،يك
تسـتطيع اإلنتـاج يف كافـة املجـاالت".
ٍ
حديـث إىل عنـب بلـدي أن
ومتنـت األشـقر يف
"تكـون فرتة الـدورات أطـول يك يكـون تأثريها
أعمق " .
"رابطـة املرأة املتعلمة" ،نسـائية تربويـة تعليمية
تعمـل داخل مدينة إدلـب ،وتهتم باملـرأة والطفل،
ويقـول القامئـون عليهـا إن محـور اهتاممهـا

يرتكـز عىل مخيم "عطـاء" لتأهيل نسـاء وأطفال
داريا.
تنتظـر بـراءة وأقرانها بدء مشـاريعهن ،لتجسـيد
مـا تعلمنه خلال الـدورات ،التي قال املشـاركون
فيهـا إنهـا تجربـة "رائعـة" ،وبتعبير مليء
بالعزميـة ،تقـول نـور حـاج علي ،املتدربـة يف
دورة اإلعلام" ،الصخـور تسـد الطريـق أمـام
الضعفـاء ،لكن األقوياء يسيرون عليهـا للوصول
إىل القمـة".

العيـش وسـط غلاء األسـعار يف
املدينـة.
أمـا عـن املقاتلين الذيـن أتـاح لهـم
النظـام الخروج مـن املناطـق املحارصة،
وفـق اتفاقيـات "تسـوية" ،فالتحقـوا
بفصائلهـم يف مدينـة إدلـب ،وهـم
يعتمدون بشـكل أسـايس على التمويل
الـذي تقدمـه لهـم الفصائـل املقاتلـة
والجمعيـات اإلغاثيـة.
ويويل الفصيـل اهتام ًما أكبر بالعائالت
مـن حيـث املسـاعدات امل ُقدّمـة ،أكرث من
دعمـه للشـباب ،ويـوزّع على العائلـة
املكونـة مـن خمسـة أو سـتة أشـخاص،
ما يُعـرف بــ "السـلل الغذائية".
إال أن بعـض امل ُه ّجرين أكـدوا لعنب بلدي
أن االهتمام يكـون يف األشـهر األوىل
لقدومهـم فقـط ،ثم يكـون لزا ًمـا عليهم
إعالة أنفسـهم بأنفسـهم.
وتقـارب نسـبة العاملين يف مختلـف
املجـاالت  70%مـن مجمـوع النازحين
الـذي يقـدر عددهـم بـاآلالف ،إال أن
مراقبني يؤكدون أن امل ُه ّجرين اسـتطاعوا
بحرفهـم وأعاملهـم وخرباتهـم إنعـاش
سـوق الشمال السـوري.

حفل تخريج متدربات رابطة
المرأة المتعلمة في إدلب
 23شباط ( 2017عنب بلدي)

ال بد من تدريب المرأة على
مهارات مختلفة ،كي تستطيع
اإلنتاج في كافة المجاالت
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الحمى المالطية

سبب التسمية وطرق العدوى..

الحمى المالطية ،والحمى المتموجة ،وحمى البحر األبيض المتوسط غير الوراثية ،وحمى القرم ،وداء
ً
انتشارا بين الناس هي "الحمى المالطية"،
البروسيال ،كلها تسميات لنفس المرض ،لكن التسمية األكثر
وال بد أن معظمنا قد سمع بهذا المرض ،لكن قلة ممن لديهم معلومات كافية عن أسباب اإلصابة
وأعراضها وطرق الوقاية منها ،لذلك فإننا سنحاول التعريف بهذا المرض وأسبابه وأعراض اإلصابة به
في هذا العدد ،وسنستعرض طرق التشخيص والعالج والوقاية في العدد المقبل.

معمر ،دائم الخضرة ،يصل ارتفاع أشجاره
المتة نبات
ّ
ً 15 - 6
مترا ،حسب النوع .أوراقه قاسية ودهنية
بطول  11 - 7سم وعرض  5 - 3سم مع حواف
مسننة ،وله أزهار صغيرة بيضاء ،وثمار توتية حمراء
بقطر  6 - 4ملم.
وتسـهل عمليـة التنفـس.
تعالج التقرحات يف مرض كرون.
تفيـد البشرة :زيـت املتـة يقلـل من
السـيلوليت ،يحد من ظهـور عالمات
متـدد جلـد البطـن أثنـاء الحمـل،
يعطـي البشرة بريقًـا وملعانًا.
تفيـد الشـعر :تعزز من منو الشـعر،
وتحـد مـن تسـاقطه ،وتعيـد لونـه
ا لطبيعي .

ينمو هـذا النبـات عـادة يف املناطق
االسـتوائية وعلى ارتفـاع 1500
–  2000متر فـوق سـطح البحـر،
وتحتـاج شـجرته إىل  25عا ًمـا يك
رتا.
يتم منوهـا ويبلغ ارتفاعهـا  15م ً
املوطـن األصلي للنبـات شمال
األرجنتين والباراغـواي وجنـوب
الربازيـل ،وهـو مـن املرشوبـات
السـاخنة املفضلـة بهـذه املناطـق،
لكنـه انتشر يف العديـد مـن دول
العـامل ،كإسـبانيا وفرنسـا وأملانيـا
وروسـيا ،باإلضافـة لـدول الشرق
األوسـط كلبنـان وسـوريا ،ويرتكـز
اسـتهالكه يف سـوريا يف منطقـة
جبـل العرب ويف مدينة سـلمية ويف
السـاحل السـوري إضافة إىل بعض
بلـدات القلمـون.
يسـتعمل مـن نبـات املتـة األوراق
واألغصـان الصغيرة ،حيـث يتـم
قطافهـا يدويًا بواسـطة السـكاكني،
ثـم يتـم فرزهـا وتنظيفهـا بشـكل
جيـد ،ثـم متـرر على نـار حاميـة
ليتـم تبخريهـا وتجفيفهـا برسعـة،
وبهـذا يتـم القضـاء على األنزميات
املخمـرة التـي تغير اللـون ،مـا
يحافـظ على اللـون األخضر للمتة
را يتـم
لفترة طويلـة جـدًا ،وأخي ً
طحـن األوراق وتغليفهـا وإرسـالها
إىل األسـواق التجاريـة.
تحتـوي املتـة على الكافيين ومواد
غذائيـة أخـرى ،ويتفـاوت محتـوى
الكافيين مـن  0.3%حتـى 1.7%
مـن الـوزن الجـاف ،ويعتمـد ذلـك
عىل نـوع النبـات كمذكـر أَو مؤنث،
فالنباتـات املؤنثـة أكثر اعتـدالً يف
النكهـة وأقـل يف محتـوى الكافيني.
كذلـك تحتـوي على تيوفيللين،
تيوبرومين ،بوتاسـيوم ،مغنزيـوم،
منغنيـز ،صوديـوم ،فوسـفور،
كالسـيوم ،فيتامينـات ب 1ب،2
فيتامين ث ،نياسين ،كاروتين،
أحماض أمينيـة ،مضادات أكسـدة،
تانينـات ،وغريهـا.

طرق التحضير
تبـاع املتـة يف الربازيـل يف أكيـاس
كالشـاي ،وبالشـكل الطليق (فرط)،
وتقـدم محلاة إمـا حـارة أَو مج ّمدة
بعصير الفواكـه أو الحليب.
يف األرجنتين واألورغـواي تباع يف
أكيـاس الشـاي وتشرب على نحو
مامثـل للشـاي ،أمـا يف الباراغـواي
فتشرب كرشاب بـارد.
وتشرب يف سـوريا ولبنـان وبعض
البلـدان األخرى حـارة ،حيث توضع
ثلاث أو أربـع مالعـق متـة جافـة
يف مـا يسـمى الجـوزة أو يف كأس
صغير ،ثـم تغسـل باملـاء البـارد،
ثـم توضـع فوقهـا كميـة قليلـة من
السـكر (حسـب الـذوق) ،ثـم يصب
املـاء السـاخن برفـق فـوق الجـوزة
(ال يجـوز ارتفـاع درجـة الحـرارة
عـن  85درجـة وإال فسـدت املتـة
مـن أول صبـة) ،بعـد ذلـك يغمـس
الـرأس املثقب للمصاصـة يف الجوزة
مخرتقًـا املتـة دون أن يحركهـا ،ثـم
يبـدأ الشرب ،ويكرر صب املـاء عدة
مـرات إىل أن يختفـي طعـم املتـة.
وعندمـا تبـدأ “حفلـة املتـة” غال ًبـا
مـا يتنـاوب على جـوزة واحـدة
ومصاصـة واحـدة عـدة أشـخاص،
كما هـي العـادة يف جبـل العـرب،
أو يكـون لـكل واحـد جوزتـه
ومصاصتـه كما يف بقيـة املناطق،
لكـن حال ًيـا يف غالبيـة املناطـق
اسـتعيض عـن الجـوزة بـكأس
الشـاي الصغير.

االستخدامات الطبية
منشـطة للقلـب والعضلات
واألعصـاب ،تزيـل الصـداع وآالم
الرأس ،وتسـاعد العامل والرياضيني
على التحمـل.
تحسـن الهضـم وتقطـع الشـهية،
لذلـك تنقـص الـوزن.
مـدرة للبـول ،لذلـك تفيـد عنـد
وجـود رمـال بولية ،كما تخفف آالم
الحـوض والشـعور بالنفخة يف فرتة
الحيـض.
تفيـد يف علاج الرشـح واإلنفلونزا،
بسـبب احتوائهـا على فيتامني ث.
تخفـف مـن أعـراض ضيـق النفس

تحذيرات
يفضـل عـدم رشب املتـة مـن قبـل
الحوامـل ألنهـا تعمـل على زيـادة
انقباضـات الرحـم.
يفضـل عـدم رشبهـا مـن قبـل
املرضعـات ألنهـا تخفّـف مـن إدرار
ا لحليـب .
يفضـل عـدم رشبهـا مـن قبـل
األشـخاص الذيـن يعانـون مـن
أمـراض القلـب.
يفضـل عـدم رشبهـا عنـد وجـود
إمسـاك بسـبب احتوائها على مادة
التانين القابضـة.
قد تس ّبب القيء والغثيان.

د .كريم مأمون
وصفـت الحمـى املالطيـة منـذ ألفـي
ّ
عـام ،ولكـن مل يتـم اكتشـاف الجرثـوم
املسـبب لهـا إال يف عـام  1887على يـد
طبيـب إنكليـزي اسـمه ديفيد بـروس يف
جزيـرة مالطـا ،فسـميت هـذه الجراثيم بـ
"الربوسـيال" نسـبة للطبيب املكتشف لها،
وسـمي املرض بـ "الحمى املالطية" نسـبة
ملكان االكتشـاف ،ثم سـمي املرض بـ "داء
الربوسـيال" تكرميًـا للطبيـب.
ولجراثيـم الربوسـيال سـتة أنـواع ،لكـن
ثالثـة منها فقط هي املسـؤولة عـن انتقال
املـرض إىل اإلنسـان ،وهي:
 .1جراثيـم الربوسـيال املالطيـة ،وهـي
تصيـب األغنـام واملاعـز والجمال ،وتعترب
أكرث األنواع املسـببة للمرض عند اإلنسـان،
ويكـون سير املـرض بها شـديدًا.
 .2جراثيـم الربوسـيال املجهضـة ،وهـي
تصيـب األبقـار ،وتعتبر قليلـة اإلمراضية
لإلنسـان ،ويكون سير املرض بهـا خفيفًا.
 .3جراثيـم الربوسـيال الخنزيريـة ،وهـي
تصيـب الخنازيـر ،ونـاد ًرا مـا تحصـل
إصابـة اإلنسـان بهـا.
وتتمتـع األنـواع الثالثـة بقدرتهـا الكبيرة

عىل تحمـل تغيرات الوسـط الخارجي ،إذ
تسـتطيع العيـش يف املـاء والرتبـة حتـى
ثالثـة أشـهر ،ويف الحليـب عشرة أيـام
وأكثر ،ويف الجبن  45يو ًمـا تقري ًبا ،ويف
الصـوف مـا يقـرب مـن الثالثـة أشـهر،
ولكـن ال تتحمـل الربوسـيال درجـات
الحـرارة العاليـة ،فتمـوت بالغليـان فو ًرا،
أمـا يف درجـة حـرارة  60مئويـة فتمـوت
بعـد  30دقيقـة.
كيف تنتقل عدوى الحمى المالطية؟
توجـد جراثيـم الربوسـيال يف دم ولحـوم
الحيوانـات املريضة ،وتطرحهـا الحيوانات
مع السـائل املحيط بأجنتهـا عند اإلجهاض
ومـع البـول والبراز والحليـب ،وميكن أن
تنتقـل العدوى إىل اإلنسـان بثلاث طرق:
 .1عنـد مالمسـة إفـرازات الحيوانـات
املريضـة أو مالمسـة املـواد امللوثـة بهـذه
اإلفـرازات ،أو عـن طريـق املـاء امللـوث
بهـذه اإلفـرازات ،حيـث تدخـل الجراثيـم
عـن طريـق الفـم أو ملتحمة العين أو عن
طريـق الجـروح.
 .2عنـد تنـاول املـواد الغذائيـة مـن
الحيوانـات املصابـة ،كتنـاول حليبهـا أو
الجبن أو القريشـة املصنعـة مـن حليبهـا

كيف تتظاهر
اإلصابة؟

ماهي الحمى المالطية؟
هي مـرض إنتاين يحـدث نتيجة
اإلصابـة بجراثيـم الربوسـيال،
وهـي مـن األمـراض املشتركة
بين اإلنسـان والحيـوان ،إذ
تحـدث اإلصابـة عنـد اإلنسـان
بعـد انتقـال الجراثيـم إليـه من
الحيـوان ،عـن طريـق التماس
املبارش مـع هذا الحيـوان أو عن
طريـق تنـاول منتجاتـه اللبنية.
غير املغيل ،كذلـك تناول لحـوم الحيوانات
املريضـة.
 .3االنتقـال بالغبـار ،وتحدث بشـكل نادر
أثنـاء معالجة صـوف الحيوانـات املريضة.
تقـع أكثر اإلصابـات يف فصلي الربيـع
والصيـف ،ففـي شـهري آذار ونيسـان
يكـون موسـم والدة األغنـام واألبقـار،
وتكثر حـاالت اإلجهـاض يف هـذه الفرتة
مما يـؤدي إىل موجـة انتشـار للعـدوى،
ويف شـهري أيـار وحزيـران يبلـغ إدرار
الحليـب ذروتـه وتحـدث موجـة ثانية من
انتشـار العـدوى.

قـد تسـتمر فترة الحضانة بين أسـبوع ومثانية
أسـابيع ،فيبقـى املرض لفترة بـدون أعراض.
ثـم تبـدأ مرحلـة األعـراض األوليـة ،فيعـاين
املريـض مـن أعـراض تشـبه أعـراض اإلنفلونـزا
(تعـب شـديد وإرهـاق وخمـول يف الجسـم)،
ثـم تبـدأ آالم العضلات واملفاصـل والشـعور
بقشـعريرة ،وتسـتمر هذه األعراض مـن أيام إىل
عـدة أسـابيع.
بعدهـا تبـدأ مرحلـة األعـراض الحـادة ،إذ ترتفع
درجـة الحـرارة وتصاحبهـا قشـعريرة شـديدة،
ثـم تنخفـض فيما بعـد بصـورة دوريـة ،ولذلك
تسـمى بالحمى املتموجة ،ويبـدأ املريض بالتعرق
الشـديد خاصـة أثناء الليـل ،ويحـدث لديه نقص
شـهية لدرجـة قـد تصيبـه بالهـزال ،إال أن حالته
تبقـى جيدة ملـدة طويلـة متكنـه مـن أداء أعامله
اليوميـة ،ثـم بعـد ذلـك يبـدأ املريض بالشـكوى
واملعانـاة مـن رسعـة التعـب ،والصـداع ،وآالم
شـديدة يف بعـض املفاصل مـع تورمهـا ،وتتميز
هـذه اآلالم بظهورهـا املتمـوج بين الحين
واآلخـر ،وقـد تعيـق املريـض عـن مامرسـة
حياتـه اليوميـة ،كما تحـدث تغيرات يف
الجهـاز العصبـي (التهـاب عصـب وريك
وآالم األعصـاب) ،ويصاب الجهاز التناسلي
(التهـاب الخصيـة والرببخ والتهـاب املبيض
وقنـوات فالوب واضطراب الدورة الشـهرية)،
وقـد تتضخـم العقـد اللمفاويـة عنـد بعـض
املـرىض ،وقـد يتضخـم الكبـد والطحـال يف
األيـام األوىل من الحمى ،ويسـتمر هـذا التضخم
لفترة طويلة.
عندمـا يسـتمر املرض من شـهر إىل ثالثة أشـهر
يعـرف بـداء املالطيـة الحـاد ،ومـن املمكـن يف
حـال تأخـر العلاج أن يتطـور املـرض إىل مـا
تحـت الحـاد إن زادت فترة املـرض إىل أكثر من
ثالثـة أشـهر ،وقـد يتحـول املـرض تحـت الحاد
إىل املزمـن تدريج ًيـا وذلـك إذا زادت فترة املرض
ألكرث مـن سـتة أشـهر ،وتتنـاوب فترات خمول
املـرض وانتكاسـاته ،وقـد يسـتمر املـرض مـن
سـنتني وحتـى ثالث سـنوات.
بقـي أن نعـرف بطرق تشـخيص وعلاج الحمى
املالطيـة ،وكذلـك طـرق الوقاية مـن اإلصابة بها،
وهـذا مـا سـنتناوله يف العـدد املقبل بـإذن الله.
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حكاية ويكيبيديا
كيف صنع متطوعون عاديون أعظم
ّ
البشرية؟
موسوعة في تاريخ

“فيس بوك”
توفر خدمة

أعلنـت رشكـة “ترانسـفري
وايـز” لتحويـل األمـوال
عـن ميـزة جديـدة لهـا عبر
تطبيـق “فيس بوك” ،يسـاعد
عمالءهـا على نقـل أموالهـم
مـن دولـة ألخـرى.
وبحسـب مـا ذكـرت شـبكة
“ ،”CNNالخميـس 23
شـباط ،فـإن هـذه الخدمـة
سـتكون متاحـة باسـتخدام
ميـزة الرتاسـل عبر روبـوت
دردشـة أو  ،Chatbotخـاص
با لرشكـة .
وقالـت الرشكـة إن روبوتهـا
على “فيـس بـوك” يتوافـق
مـع جميـع القوانين ذات

تحويل

األموال

بين الدول

الصلـة بحاميـة املسـتهلك.
وبعـد أن كان بإمـكان عملاء
الرشكـة نقـل أموالهـم عبر
“فيـس بـوك” داخـل الواليات
حـا لهـم
املتحـدة ،أصبـح متا ً
اآلن نقلهـا بين الواليـات
املتحدة وكندا وأستراليا ودول
االتحـاد األورويب.
ومـن املتوقـع أن تالقـي هـذه
جـا كبيرًا ،كونها
الخدمـة روا ً
تجنـب الراغبين بتحويـل
األمـوال ،مـن دفـع الرسـوم
“الباهظـة” لنقـل أموالهـم
دول ًيـا.
وتتـم العمليـة عبر تحويـل
العملاء أموالهـم إىل حسـاب

مصريف محلي للرشكـة يف
دولـة املسـتخدم ،ثـم تدفـع
الرشكـة نفـس املبلـغ مـن
حسـاب محلي يف بلـد ثـان
مـن اختيـار املسـتخدم.
رشكـة
عملاء
ويزيـد
“ترانسـفري وايز” عـن مليون
شـخص شـهريًا ،ينقلـون مـا
يقـارب مليار دوالر كل شـهر،
وهـي منظمة مـن قبـل هيئة
السـلوك املـايل ( )FCAيف
بريطانيـا.
وتقـدر قيمة الرشكة الناشـئة
حديثًـا بــ  1.1مليـار دوالر،
ومقرهـا يف العاصمـة
الربيطانيـة لنـدن.

“آبل” تحقق في انفجار هاتفها
“آيفون  7بلس”
بـدأت رشكـة “آبـل” األمريكيـة
بالتحقيـق يف ادعـاءات حـول
انفجـار إصدارهـا األخير مـن
الهواتـف الذكيـة “آيفـون  7بلس”.
وبحسـب مـا ذكـرت هيئـة اإلذاعـة
الربيطانيـة “ ،”BBCالسـبت 25
شـباط ،ادعـت شـابة أمريكيـة أن
هاتفها مـن طراز “آيفـون  7بلس”،
قـد انفجـر واشـتعلت فيـه النريان،
أثنـاء نومها.
وقالـت برينـا ( 18عا ًمـا) إن أحـد

أصدقائهـا شـاهد دخانًـا يخـرج
مـن هاتفهـا ،مـع صـدور أصـوات
“غريبة” ،وسـارع إىل إبعـاده عنها
وتسـجيل فيديـو لنرشه على مواقع
التواصـل االجتامعـي.
وأوضحـت برينـا لــ “ ”BBCأنها
الحظـت وجـود مشـكلة يف هاتفها
قبـل يـوم واحـد مـن احرتاقـه،
وقالـت “مل يكـن يعمـل فأخذتـه
للمتجـر حيـث أمكنهـم تشـغيله،
وقالـوا يل إنه ال يوجد فيه مشـكلة،

وإنـه على مـا يـرام”.
وتابعـت “بعـد خـروج الدخـان منه،
انفجـر وأصـدر رائحة كريهـة ،ظلت
عالقـة يف أرجاء املنـزل لفرتة طويلة”.
تـداول رواد مواقـع التواصـل
االجتامعـي الفيديـو ،وسـط
تحل لعنـة هواتف
مخـاوف مـن أن ّ
“غاالكسي نـوت  ”7على “آيفـون
 7بلـس” ،الـذي طرحتـه الرشكـة
باألسـواق يف أيلـول املـايض.
مـن جهتـه ،قـال متحـدث باسـم

رشكـة “آبـل” ملوقـع “مشـابيل”
اإللكتروين ،إن الرشكـة لـن تتغافل
عـن املوضـوع ،وإنهـا سـتحقق يف
صحـة ادعـاء الشـابة األمريكيـة.
وكانـت هواتـف “سامسـونج” مـن
طـراز “نـوت  ”7ألحقـت فضيحـة
بالرشكـة ،بعد انفجار سلسـلة أجهزة
نتيجـة عطل يف البطاريـة ،ما أجربها
عىل سـحبه من األسـواق بعد شهرين
مـن طرحـه ،لتفـوق خسـائرها 15
مليـار دوالر أمريكي.

تحديثات جديدة في "واتساب"
على طريقة "سناب شات"
طرحت خدمـة املراسـلة الفورية "واتسـاب" تحديثًا
جديـدًا لتطبيقهـا العامـل على نظـام التشـغيل
"أندرويـد" ،مـا جعله يعمـل وفق طريقـة تطبيقات
أخـرى على غرار "سـناب شـات".
ورصـدت عنب بلـدي التحديثـات ،وأبرزهـا تحديث
الحالـة يف التطبيـق "،"WhatsApp Status
والـذي يتيـح إمكانيـة مشـاركة حالة املسـتخدم مع
أصدقائـه عبر صـور ثابتـة أو متحركـة ،أو مقاطع
فيديـو مصـورة ميكـن الكتابـة والتعديـل عليهـا.
ويظهـر إشـعار للموجوديـن يف قامئـة املسـتخدم،
حين تحديـث الحالة ،كام ميكـن للمسـتخدم معرفة
مـن شـاهد الحالـة الجديـدة مـن خلال إشـعارات
مامثلـة ترسـل إليه.
جميـع األشـخاص يف قامئة هاتف املسـتخدم ،ميكن
أن يعلقـوا على الحالـة ،إال أن املسـتخدم يسـتطيع
تحديد األشـخاص الذيـن يرغب بعـرض الحالة لهم،

مـن خلال حجب شـخص أو أكرث عـن رؤيتها ،دون
حظره .
جميـع الحـاالت التي يطرحها املسـتخدمون متسـح
تلقائ ًيـا مـن التطبيـق ،بعـد  24سـاعة مـن نرشها،
وهذا مـا يتيحـه برنامج "سـناب شـات".
اختصـارات أخـرى أضيفـت إىل التطبيـق ،ومتثلـت
بإرسـال رسـائل رسيعـة مبـارشة مـن الواجهـة
الرئيسـية ،وإضافـة شـعار الكاميرا ،يف رشيـط
التطبيـق ،إىل جانب االتصـال والدردشـات والحالة.
وميكـن عرض حـاالت األصدقـاء من خلال الضغط
على خيـار "الحالة" ،ثـم تصفحها بشـكل مبارش.
التحديـث الجديد جلـب جملة من التعليقـات تنوعت
بين مؤيد ومعـارض لهـا ،واعترب كثيرون أنه يحل
الكثير مـن املشـاكل وميكّـن مـن االسـتغناء عـن
بعـض التطبيقات.
بينما أجمـع آخـرون على أن التحديـث "ينتهـك

عندمـا يصادفك مصطلـح جديـد ،وترغب
بالتعـرف على معنـاه ،غال ًبـا تبحـث عنه
يف محـرك البحـث جوجـل ،وغال ًبـا مـا
تكـون صفحـة التعريـف بهـذا املصطلـح
يف ويكيبيديـا مـن أوائـل نتائـج البحـث
التـي سـتظهر لـك ،فهـل تسـاءلت يو ًمـا
كيف نشـأت ويكيبيديـا؟ ومـن يكتب هذه
املقـاالت ويوثقهـا ويحررهـا ويتيحهـا لك
مجا نًا ؟
يشرح الكاتـب ع ّبـاد ديرانيـة ذلـك كلـه
وأكثر يف كتابه "حكايـة ويكيبيديا ،كيف
صنـع متطوعون عاديون أعظم موسـوعة
يف تاريـخ البرشيّة".
وع ّبـاد هـو كاتـب ومراجـع إداري يف
ويكيبيديـا منـذ عشر سـنوات ،يلخّـص
تجربتـه فيها بكتاب يقـع يف  170صفحة
تقري ًبـا ،نشره بشـكل حـر ومجـاين
برخصة املشـاع اإلبداعي يف شباط .2017
يتحـدث ع ّبـاد يف بدايـة كتابـه عـن والدة
املوسـوعة مطلـع عـام  ،2001ليتنـاول
فيام يليـه آليـة إدارة ويكيبيديـا ،ملكيتها،
وقوانين الكتابة فيهـا ،وكيفيـة متويلها،
أمـا ثالـث فصولـه فيخصصـه للقـارئ
الراغـب باالنضمام ملتطوعـي ويكيبيديا،
عرب مسـاعدته بشرح القواعـد والقوانني
يتعين عليـه معرفتها قبـل الرشوع
التـي
ّ
بذ لك .
لكـن ،طاملـا أن التعديـل وإنشـاء املقـاالت
ممكـن ملن يريـد ،كيف ميكن أن نثـق بدقّة
املعلومـات الواردة يف املوسـوعة؟ كثريًا ما
يرتدد هذا السـؤال تشـكيكًا بدقة وحيادية
محتـوى ويكيبيديـا ،وهـو ما يجيـب عنه
ديرانيـة بتوسـع يف فصـل "كيـف تؤلّـف
مقـاالت ويكيبيديـا" ،ويتابـع ذلـك بفصل
"قضايـا جدلية" عبر اإلجابة عىل سـؤال
"هـل ويكيبيديـا متح ّيزة".
ويقـول الكاتـب "هـل مقـاالت ويكيبيديا
متحيـزة؟ الجـواب يف الواقـع هـو نعـم.
مقـاالت ويكيبيديـا متحيـزة بدرجـات
متفاوتـة ،وألطراف مختلفة .السـبب ليس
أن ويكيبيديـا مخرتقة أجنب ًيا ،إمنا السـبب
هـو أن البشر (الذيـن يكتبـون ويكيبيديا
بطبيعـة الحال) كائنـات متحيزة بطبيعتها
يف أي مسـألة ...هنا تولد مشـكلة التحيز،
لكـن ذلـك ال يعنـي أننـا غير قادرين عىل
عالج هـذه املشـكلة".
يف آخـر فصـول الكتـاب ،يدعـو ديرانيـة
قارئـه العـريب للتطـوع لرفـد املحتـوى
العـريب سـواء يف ويكيبيديـا أو بغريهـا
مـن مواقـع املحتـوى الفعـال .إذ ال تزيـد
نسـبة املحتـوى العـريب عـن  3%مـن
مجمـل املحتـوى الرقمـي العاملـي ،وهـو
نصـف نسـبة العـرب الفعل ّيـة من سـكان
العـامل ،كام أن "الغالبية السـاحقة من هذا
املحتـوى يتمثـل مبنتديات ومواقع تسـلية
وتواصـل اجتامعـي" ،حسـب ديران ّيـة.
اقتباس من الكتاب:
"لـو قـدّر لـك أن تصبـح ويكيبيديًـا يو ًما،
ستسـتغرب كيـف أمكنك العيـش حتى هذا
الحين دون أن تكـون واحدًا".

الخصوصيـة" ،إذ يسـتطيع أي شـخص ميلـك رقـم
هاتفـك االطالع عىل محتـوى الحالـة دون علمك يف
أشـخاصا بعينهـم لالطالع
حـال مل يحدد املسـتخدم
ً
عليها .
وهذا ما يسـمح للفضوليين مبراقبة الحسـاب ،وفق
معلقني .
ويعتبر "واتسـاب" مـن أهـم تطبيقـات املراسـلة
الفورية ،أسسـه األمريكي بريان أكتـون واألوكراين
جان كـوم يف العـام .2009
يف  2014اشترت رشكـة "فيس بـوك” التطبيق ،بـ
 19مليـار دوالر ،ليصـل عـدد مسـتخدميه إىل أكرث
مـن مليار مسـتخدم حـول العامل.
وطـور التطبيـق جملـة مـن امليـزات خلال الفترة
املاضيـة ،آخرهـا التي تتيـح للمسـتخدم يف املحادثات
الجامعيـة ،مشـاركة املوقـع الجغرايف بالزمـن ،بحيث
ميكـن لألصدقاء ضمن املحادثة تتبعـه ومعرفة مكانه.
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أفقي
1 .1بحرية ينبع منها النيل  -طريق واسعة
2 .2البلد األوىل بالتعداد السكاين  -مترسع
3 .3ربط األمر بشيئ  -العمل السيناميئ إذا
أضيف عليه صوت غري الصوت األصيل
4 .4من جسمك ويتحكم يف باقي األعضاء -
العب كرة برازييل صنف األحسن يف العامل
5 .5بيت  -مثن معاملة
6 .6نصف مبنى  -من أسامء القرد  -وجه
(بالعامية)
7 .7أداة نصب  -يا للدهشة
8 .8مامرسات تجارية يتنافس فيها املشرتون -
خوف شديد
9 .9كتب وبعث واستقبل ما كتبه اآلخرون -
معنى
1010ما يصنع منه لب قلم الرصاص  -متثال
للعبادة أيام الجاهلية
عمودي
1 .1ممثل بلجييك من ممثيل أفالم اآلكشن -
أرض فيها جنائن خرضاء يانعة
2 .2حديث  -سوق كبري تباع فيه املنتجات
املتنوعة والرتويج لها
3 .3تصيد  -وكالة فضاء
4 .4نصف كلمة قروي  -مغارة  -أقدم ودخل
5 .5ثلثا كلمة قرن  -شدة الخوف والفوىض
النفسية
6 .6أظلمت
7 .7أعطيك وعدا  -فرض من فروض االسالم
8 .8قوي وعظيم الجربوت  -االسم األول ألحد
بابواتالفاتيكان
9 .9سيارة اشرتك يف تصميمها أدولف هتلر
1010ملك آشوري سميت باسمه احدى أشهر
مالحم التاريخ  -سأم (معكوسة)

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
عبر البريد اإللكتروني إلى enabbaladi@gmail.com
اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

ضجت الصحف الرياضية صباح
السبت بخبر إقالة مدرب نادي
ليستر سيتي اإلنكليزي ،كالوديو
رانييري ،في خبر حمل لعشاق
النادي مفاجأة كانت مطلوبة
ولكنها غير متوقعة من اإلدارة ،إذ
يجب عند اتخاذ قرار كهذا التحلي
بالكثير من الشجاعة ،عندما
يمض على
نتحدث عن مدرب لم
ِ
تحقيقه معجزة الدوري اإلنكليزي
سوى تسعة أشهر فقط.
ميكـن إلقالة رانييري أن تحمـل الكثري من
األسـئلة حـول الوفـاء واإلنجـاز التاريخي
الخيـايل الـذي قام به مـع الثعالـب ،بفوزه
بلقـب الربميريليـغ ألول مـرة يف تاريـخ
النـادي ،ووضـع اسـمه بين كبـار القـارة
األوروبية.
سـيطر اإلنجـاز الـذي حققـه للنـادي يف
املوسـم املايض ،باإلضافة إىل إحـراز العبه
الجزائـري ريـاض محـرز للقـب أفضـل
العـب يف الـدوري اإلنكليزي ،على النتائج
املخيبـة التـي يحققهـا ليسرتسـيتي هـذا
املوسـم ،حيـث مـن الغريـب أن يصبح بطل
منافسـا عىل
الـدوري بني ليلـة وضحاهـا
ً
ذيـل الرتتيـب ويهـرب مـن شـبح الهبوط،
لذلـك كانـت إقالـة املـدرب مطلـب العبـي
النـادي أنفسـهم ،إذ كشـفت مصـادر أن
الالعبين حاولـوا يف أكثر مـن مناسـبة
إقنـاع إدارة النـادي التخـاذ القـرار.
انتقد العديـد من املحللين الرياضيني إجراء
إدارة النـادي ،الذي وصفـوه باملجحف بحق
املدرب صاحـب بطولة الـدوري ،ولكن إدارة
النـادي عـزت ذلـك إىل أن مصلحـة الفريق
فـوق أي يشء ،فقـد أصبـح األداء الفنـي
والحالـة الذهنيـة للفريق يف أسـوأ حاالتها
منـذ بدايـة املوسـم ،كما وصفـت إدارة
النـادي أن هذا هـو القرار األصعـب التي تم
اتخاذه يف ليستر.
وكما هـو معـروف يف كبـار أوروبـا
وصغارهـا ،مـن الصعـب الحفـاظ على
وظيفتـك كمـدرب ألحـد األنديـة األوروبية
يف هذه األيام لسـنوات ،إال بعض األساطري
كأليكـس فرغسـون يف الشـياطني الحمر،
وآرسـن فينغـر يف آرسـنال.
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ّ
مدرب بطل الدوري اإلنكليزي يخرج بـ

“الكرت األحمر”

قصص نجاح لم
تستمر لكبار مدربي
كرة القدم
ليـس رانييري هـو األول الـذي فشـل يف
تجربتـه الثانيـة يف نـا ٍد أورويب ،بـل يسـجل
التاريـخ الكروي فشـل التجربة الثانيـة للعديد
مـن كبـار املدربين يف أوروبـا ،كما يسـجل
حـاالت مـن النجـاح لبعـض املدربين الذيـن
عـادوا إىل أنديتهـم وعـادت اإلنجـازات معهم.
كالوديو رانييري
هـو ذاتـه امل ُقـال مـن ليستر سـيتي ،كانـت
لـه قصـة أخـرى يف تدريـب نـادي فالنسـيا
اإلسـباين مرتين سـابقاً ،فقـد تـوىل تدريب
الفريـق اإلسـباين يف الفترة االوىل يف عـام
 2000- 1999وحقـق كأس ملـك إسـبانيا يف
موسـم وحيـد قضـاه مـع النـادي اإلسـباين.
ثـم عـاد يف موسـم  2004وحقق مـع الفريق
كأس السـوبر األورويب ،لكـن قـراره يف ذلـك
الوقـت بالتخلي عـن األرجنتيني بابلـو إميار
نجـم الفريـق ،سـ ّبب ضجـة كبيرة أدت إىل
إقالتـه على الفـور مـن قبـل إدارة النادي.
جوزيه مورينيو
أحـدث ضحايـا هـذه القامئـة بطبيعـة الحال
هـو الربتغـايل مورينيـو ،والـذي متـت إقالته
مـن تدريـب تشـليس .وكان الربتغـايل عمـل
مـع تشـليس يف فرتتين 2007-2004
و.2015-2013
الفترة األخيرة كانـت األسـوأ فبعدمـا
كان الربتغـايل أحـد أفضـل مـدريب تاريـخ
مستسـلم للضغـط يف
تشـليس ،أصبـح
ً
واليتـه الثانيـة ويف بعـض األحيـان كان
يحـاول أن يرمـي باللـوم على الالعبين أو
موظفـي النـادي.
ورغـم هذا األمـر إال أن جامهري تشـليس مل
متتنـع عـن حبهـا للمـدرب ،الـذي فـاز مـع

تشـليس بثالثـة ألقـاب يف الـدوري ،وأربعة
ألقـاب أخـرى بين كأس االتحـاد وكأس
الرابطـة.
أوتمار هيتسفيلد
أحد أفضـل املدربني يف تاريخ الـدوري األملاين
والـذي توىل تدريـب بايرن ميونـخ يف فرتتني
حقـق فيهـا الـدوري خمـس مـرات ،ولقـب
دوري األبطـال مـرة وحيدة ،وثالثـة ألقاب يف
كأس أملانيا.
فرتتـه األوىل مـع البافاري كانـت يف -1998
 2004وكانـت هـي األنجح فحقق مـع الفريق
أربعـة ألقـاب دوري ،ولقـب دوري األبطـال،
ولقبين للـكأس ،باإلضافـة لـكأس العـامل
لألنديـة يف .2001
رحـل هيتسـفيلد عـن الفريـق يف  ،2004ومل
يعمـل يف التدريـب حتـى عـاد إىل النـادي
البافـاري يف  2007يف فترة ثانيـة دامـت
موسماً واحـدً ا ،حقق فيهـا الـدوري والكأس
ورحـل بإرادته لتدريب منتخب سـويرسا ،وهو
يعمـل حال ًيـا كمـدرب للمنتخـب السـويرسي.
جون توشاك
عمـل الويلـزي جـون توشـاك مدربًـا لريـال
مدريـد مرتين يف مسيرته الكرويـة وحقـق
لقبـاً وحيدًا يف بطولة الدوري اإلسـباين فقط.
ويف الفرتتين عمـل توشـاك موسماً واحداً،
األوىل كانـت موسـم  1990-1989وحقـق
فيها لقـب الدوري مـع الفريـق والثانية كانت
يف .1999
ويف عـام  1990أُقيـل توشـاك مـن تدريـب
الفريـق بعـد تحقيقـه للقـب الـدوري ،وحـل
مكانه أسـطورة النـادي ألفريدو دي سـتيفانو
وقـد متـت إقالتـه قبـل نهاية املوسـم.
ويف الفترة الثانيـة يف عـام  1999وقـع عقداً
مـع الفريق ملدة  16شـهراً ولكن بعـد أن انتقده
عـدد مـن أعضـاء الفريـق ،وتـدىن مسـتوى
الالعبين يف البطولـة املحليـة أُقيـل مجدداً.
فابيو كابيلو
مـن أنجـح املدربين يف تاريـخ كـرة القـدم،
تـوىل تدريـب فريقين لفرتتين مختلفتين،

واثنين مـن أعـرق األنديـة األوروبيـة (ريـال
مدريـد اإلسـباين وميلان اإليطـايل).
حقـق الـدوري اإليطـايل واإلسـباين ،ودوري
أبطـال أوروبـا مـع ميلان ،وألقابًـا أخـرى
كثيرة ،إال أنـه يف النهايـة مل يتمكـن مـن
الحفـاظ على مكانـه يف تدريـب هذيـن
العمالقين بسـبب عالقتـه بالنجـوم يف
الربنابيـو أو السـان سيرو ،حيث طالـب إدارة
ريـال مدريـد  2007بالتخلي عـن الربازيلي
رونالـدو واإلنكليـزي ديفيـد بيكهـام.
وعمـل كابيلـو يف تدريـب ميلان يف الفترة
 1996-1991والفترة  ،1998-1997ومـع
ريـال مدريـد يف الفترة  1997-1996والفرتة
.2007-2006
كيفين كيغان
رغـم توليـه تدريـب عـدة أنديـة باإلضافـة
للمنتخـب اإلنكليـزي ،إال أن العالقـة بين
اإلنكليـزي كيفـن كيغـان ونـادي نيوكاسـيل
يونايتـد كانـت األعمق ،حيـث درب النادي عىل
فرتتين ،األوىل يف  1992حين تـوىل تدريب
الفريـق لخمـس سـنوات ،وحقّـق معـه نتائج
جيـدة إال أن وفـاة أحـد أقاربـه أرغمـه على
تقديـم اسـتقالته بشـكل مفاجـئ يف .1997
عـاد كيغـان إىل تدريـب نيوكاسـل يف 2008
مـرة أخرى ،لكنه مل يسـتطع إضافـة أي يشء
جديـد للنـادي ،فقـد كان لديـه مشـاكل مـع
املالـك (مايـك أشلي) دفعتـه إىل االسـتقالة.
زي ماريا
خوسـيه مارسـيلو فرييـرا الربازيلي وامللقب
بــ زي ماريـا ،ميلـك قصـة فشـل مل تسـعفه
فيهـا خربتـه الكرويـة مـع نـادي كيهلـول
الرومـاين ،رغـم منحـه أكثر مـن فرصـة من
قبـل إدارة النـادي.
ففـي  2015متـت إقالتـه مـن تدريـب نـادي
كيهلـول الرومـاين بسـبب سـوء النتائـج،
ولكـن الغريـب يف األمـر أن مالـك ورئيـس
غير رأيـه يف اليـوم التـايل وأعطـاه
النـادي
ّ
فرصـة أخـرى ،ولكن عـاد ليخسر يف املباراة
التاليـة والتـي كانت املسمار األخري يف نعش
لتتـم إقالته مـرة أخرى بعد
املـدرب الربازييل،
ّ
مبـاراة واحدة.

عضــو الشــبكة الســورية

لإلعــام المطبــوع

سياسيـــة
اجتماعية
ثقافيــــــة
منوعــــــة

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

11-28
2012

01-16
2013

03-12
2013

www.enabbaladi.net
محمد قريطم

محمد شحادة

أحمد شحادة

ينافس في مهرجان القاهرة
لسينما المرأة

ّ
السـوري (م .ه) الـذي تع ّرض جسـده
تـوف الفتـى
ّ
للحـرق بشـكل كامـل ،األربعـاء  22شـباط ،بعـد أن
رفضـت املستشـفيات اللبنانيـة اسـتقباله ،واضطـرت
عائلتـه لنقلـه إىل دمشـق.
قصـة الفتـى الـذي يبلـغ مـن
ونشرت عنـب بلـدي ّ
العمـر  17عا ًمـا ،وهو الجئ يف لبنـان وكان يقطن مع
عائلتـه يف منطقة البقاع ،وبحسـب والـدة الفتى ،فإ ّن
النـار شـ ّبت يف جسـده أثناء إشـعاله النـار للتدفئة.
وكان مستشـفى جعتاوي يف بريوت ،رفض اسـتقبال
الفتـى دون تأمني ضمان مايل مبديئ قـدره  30ألف
دوالر ،ومبلـغ ألـف دوالر أميريك لليـوم الواحـد ،ما
دفـع والدتـه إىل نقلـه إىل دمشـق ،بعـد دفـع مبلـغ
 400دوالر لألمـن العـام اللبناين.
كما رفضـت مستشـفيات عـدّة يف دمشـق معالجـة
حالة الفتـى ،نظ ًرا لكونـه مصاب بحروق مـن الدرجة
الرابعـة ،إال أ ّن قبـل مشـفى “املهاينـي” اسـتقبال
حالتـه ،مقابـل  800دوالر لليـوم الواحـد.
الطبيـب املشرف على حالـة الفتـى ،أكّـد أن نسـبة
الخطـر على حيـاة الفتـى كبيرة جـدًّا ،إذ تغطـي
 100%مـن جسـده.
وأوضـح أنّـه خالل  48تـم نقل  30ليرت من السيروم
امللحـي للفتـى ،و 10وحـدات بالزمـا ،متوق ًعـا أن
تحصـل الوفـاة بغضـون خمسـة أيام.
ويعيـش يف لبنـان نحـو مليـون و 70ألـف سـوري،
بحسـب أرقام منظمة األمـم املتحدة لشـؤون الالجئني،
يعيـش أكثر مـن نصفهـم يف مخيمات تنتشر يف
مختلـف املناطـق اللبنانيـة ،ويعانـون مـن تـردي
فضلا عن املشـاكل اللوجيسـتية
ً
األوضـاع املعيشـية،
املتعلّقـة بصعوبـة حصولهـم على األوراق الرسـمية.

ترشح فيلم “أنا التي تحمل الزهور إلى قبرها”
للمخرجة السورية هالة العبد اهلل ،لنيل جائزة “أفضل
فيلم خالل السنوات العشر الماضية” ،في مهرجان
القاهرة الدولي لسينما المرأة.
الربونزيـة يف مهرجـان ديب الدويل،
ونافـس يف مهرجـان القاهرة لسـينام
املـرأة بدورتـه الثانيـة.
وهو أول فيلم للشـاعرة السـورية هالة
العبـد اللـه ،مـن مواليد مدينـة حامة،
شـاركها يف إخراجـه السـوري عمار
البيـك ،واقتبسـت اسـمه مـن عنـوان
قصيدة للشـاعرة السـورية دعد حداد.
ينطلـق مهرجـان القاهـرة الـدويل
العـارش لسـينام املـرأة ،السـبت املقبل
املوافـق  4آذار ويسـتمر خمسـة أيام،
فيلم مـن  23دولة
ويشـارك فيـه ً 59
حـول العامل.
ويهـدف املهرجـان إىل تقديـم أعمال
من صنع النسـاء لزيـادة إنتاجهن من
األفلام سـواء الوثائقيـة أو الروائية.
وتحـرص إدارة املهرجـان على أن
يكـون حضـور األفلام مجان ًيـا،
وعلى دعـوة عـدد مـن صانعـات
األفلام اللـوايت ت ُعـرض أفالمهـن
ضمـن املهرجـان.

ضمـت بلديـة غـازي عنتـاب (جنـوب
ً
أطفال سـوريني إىل فرقـة “اإليقاع
تركيا)
املوسـيقي لألطفـال” ،التابعـة للبلديـة.
وبحسـب مـا ذكـرت وكالـة “األناضـول”،
الخميـس  23شـباط ،فالسـوريون
سـيعزفون مـع نظرائهم األتـراك ،يف حملة
مـن قبل البلديـة ،إلبعاد األطفال السـوريني
عـن أجـواء الحـرب التـي فـروا منهـا.
وقالـت الوكالـة إن الفرقـة ،التـي ينظمها
مركـز أنصـار االجتامعي ،اسـتطاعت ضم
ً
طفل سـوريًا حتـى اآلن.
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ويُجـري األطفـال تدريباتهـم يف مبنـى
مركـز “عمـر أرصـوي” الثقـايف التابـع
للبلديـة ،والـذي كان كنيسـة يف إحـدى
الحقـب التاريخيـة.
وقـال مديـر مركـز أنصـار ،أتشـيك غـوز،
إن البلديـة تسـعى إىل مسـاعدة األطفـال
السـوريني على التخلـص مـن املشـاكل
النفسـية التي تسـببت بهـا الحـرب ،وذلك
عبر نشـاطات عـدة تجريهـا بين الحين
واآلخـر.
وأشـار أن البلديـة دمجـت األطفـال
السـوريني مع نظرائهم األتـراك ،إذ “يتدرب
الجميـع م ًعـا ،ويعزفـون املقطوعـات
املوسـيقية بتناغـم”.
مـن جهتـه ،أعـرب املسـؤول يف دائـرة
الثقافـة والشـؤون االجتامعيـة ،مـوىس
يلماظ ،عن سـعادته بدمج أطفال سـوريا
باملجتمـع التريك ،والعمل على إخراجهم
مـن “املأسـاة” التـي عاشـوها.
وقـال يلامظ “مل يعـد األطفال السـوريون
ضيوفنـا ،بـل أصبحوا جـز ًءا منا”.
وتأسسـت فرقـة “اإليقـاع املوسـيقي
لألطفـال” ،يف مدينـة غـازي عنتـاب قبل
خمـس سـنوات ،وكانـت مقتصرة على
وجـود أطفـال أتـراك ،قبـل إرشاك البلديـة
ً
أطفـال سـوريني فيهـا.
وبحسـب إحصائيات األمـم املتحدة ،يعيش
يف تركيـا قرابـة  1.2مليون طفل سـوري،
مـن أصـل ما يقـارب ثالثـة ماليين لجؤوا
إليهـا منـذ عـام  ،2011ويرتكـز معظمهم
يف مدينـة غازي عنتـاب جنـوب البالد.

نبيل الشربجي
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وفاة ً
فتى سوري
رفضت مستشفيات
لبنانية استقباله

فيلم سوري

وبحسـب ما ذكرت وكالـة “رويرتز”،
السـبت  25شـباط ،فـإن إدارة
املهرجـان خصصـت هـذه الجائـزة
مبناسـبة مـرور عشرة أعـوام على
انطلاق املهرجـان.
ورشـحت مجموعـة من أفضـل األفالم
التـي ُعرضـت يف الـدورات السـابقة
للمهرجـان ،والتـي سـتنافس الفيلـم
السـوري على نيـل الجائزة.
ومنهـا ،الفيلـم اللبنـاين “ 12لبنـاين
غاضـب” واملصري “عـن الشـعور
بالبرودة” والفلسـطيني “رحلـة يف
الرحيـل” ،والفيلـم اإليـراين “املهنـة:
صانعـة أفلام وثائقيـة”.
وتروي الشـاعرة السـورية هالة العبد
اللـه ،يف فيلمهـا معانـاة ثلاث فتيات
سـوريات يف الغربـة ،وحنينهـن إىل
الوطن.
وقـد حصـل الفيلـم على جائـزة
“اتحـاد التسـجيليني” يف مهرجـان
فينسـيا األخير ،وكذلك على الجائزة
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أطفال سوريون يعزفون
في فرقة إيقاع تركية

لقطة من فيلم "ذي أذر سايد أوف هوب" في مهرجان برلين السينمائي ( -إنترنت)

