
بداية متعثرة وغامضة 
التفاق "الـمدن الخمس"
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02-03أخبار سوريا

بشار األسد مسلم..
الله الله!

ما ال تعرفه
الشعوب األخرى

عن سوريا
والسوريين

هل ينتظر عشاق 
المستديرة 

ريمونتادا 
جديدة؟

19               رياضة   

مرحلة رابعة من المعارك 
شمال الرقة والهدف تطويقها

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

13
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مرآة سوريا
للعالم

من التنسيقيات إلى 
المؤسسات اإلعالمية.. 
ناشطو سوريا يحترفون
12 - 09

"اتفاق غامض"
ينهي حصار المدن الخمس

04تقارير المراسلين

الخبز “ع الصاج" بديل أفران 
الغوطة المتوقفة

رغـم تاريخهـا العريـق، وموقعهـا املميـز يف 
مركـز منطقـة حافلـة بالحضـارات القدميـة، 
مل تسـمع الكثـر مـن شـعوب العـامل باسـم 
وأخبارهـا  الحـرب  فكانـت  سـابًقا،  سـوريا 
مصـدر التعرّف الوحيـد عىل هذا البلـد البعيد 
الداللـة  اللجـوء  واملجهـول، وصـارت خيمـة 
الوحيـدة عىل شـعبها وأسـلوب حياتـه، األمر 
والتعميـات  املسـبقة  األحـكام  الـذي جعـل 
"الظاملـة" تحيـط بالسـوريني يف أي مـكان 
حلّـوا بـه، فأضحـت أي محاولـة منهـم لكرس 
محـط  عنهـا  الخـروج  أو  التعميـات  هـذه 

اسـتغراب ودهشـة شـديدين.
تعـرف  بـأن  الشـعوب  نطالـب  ال  "بالطبـع 
عـن بلدنـا كل شـاردة وواردة، فهـو أمـر غر 
منطقـي، لكننـا كسـوريني خارج سـوريا منر 
مبواقـف كثـرة تـدّل عـىل مـدى انخفـاض 
سـقف توقعـات الشـعوب األخـرى تجاهنا"، 
يقـول السـيد محمد، الجـئ سـوري مقيم يف 

أملانيـا منـذ عامني.
بقصـة  فكرتـه  عـىل  محمـد  السـيد  يدلّـل 
"محبطـة"، حسـب تعبـره، جـرت معـه يف 

أملانيـا... يف  العامـة  املسـابح  أحـد 

06تقارير  المراسلين

هل تتجاوز األردن الحدود 
السورية وتعلن

عن "درع اليرموك"؟

05تقارير  المراسلين

دة” 
َّ

منتجات سورّية “مقل
تنافس وتسّوق في تركيا

14-15اقتصاد
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عنب بلدي - خاص       

وكـا بـدأ متعـرًا، كان االتفـاق غامًضـا، 
بشـكل  تنـر  مل  الدقيقـة  فالتفاصيـل 
رسـمي، وسـط عتـب حمله أهـايل مضايا 
مـن  وتخـّوف  بلدتهـم،  خـارج  معهـم 
أهـايل إدلـب عـىل مسـتقبل محافظتهم، 
التـي سـتخرس "ورقـة الضغـط"، بعـد 
خروج أهـايل البلدتـني املواليتـني، كفريا 

والفوعـة. 
هـّز انفجـار نقطـة تجّمـع أهـايل كفريا 
الراشـدين بحلـب،  والفوعـة يف منطقـة 
ظهـر السـبت، 15 نيسـان، بعـد انتظـار 
دام يوًمـا كامـاًل إثر خالفـات بني “جيش 
تنـر  مل  طهـران،  وممثـي  الفتـح” 

تفاصيلـه رسـميًا.
وقـّدر مصدر مـن "هيئة تحرير الشـام"، 
يف حديـٍث إىل عنب بلـدي، أن 30 عنرًصا 
الشـام” قتلـوا  مـن "الهيئـة" و"أحـرار 
إىل جانـب 50 شـخًصا من أهـايل كفريا 
والفوعـة، متوقًعـا زيادة العـدد "يف ظل 

كـرة أعـداد الجرحى”.
أو  السـوري  للنظـام  االتهـام  ووجـه 
تنظيـم  إىل  إشـارة  يف  "الخـوارج"، 

اإلسـالمية".  "الدولـة 
السـبت،  مـن مسـاء  متأخـر  وقـت  ويف 
أعلـن الدفـاع املـدين انتشـال 100 جثـة 
انفجـار  بعـد  جريًحـا   55 وإسـعاف 

املفخخـة. السـيارة 
وتوالـت االتهامات بني النظـام واملعارضة 

حـول املسـؤولية عـن التفجر، فأشـارت 
املعارضـة  إىل تـورط النظـام بداللـة أن 
السـيارة املفخخـة دخلـت مـن مناطقـه، 
وهـي تحمـل مـواد غذائيـة، األمـر الـذي 
أكدتـه وكالـة “إبـاء” التابعـة لــ "هيئة 
تحرير الشـام"، أحـد األطـراف املفاوضة 

االتفاق. ضمـن 
بينا عزت وسـائل إعالم النظام السـوري 
انتحـاري  التفجـر إىل روايـة “إرهـايب 

يقـود السـيارة املفخخة”.
صفحـة "دمشـق اآلن" املواليـة للنظـام، 
حذفت خـرًا ذكرت فيـه أن السـيارة التي 
غذائيـة  مبـواد  محملـة  كانـت  انفجـرت 
الناشـطني،  لألطفـال، مـا دعـا عـرات 
عـن  األسـد  مسـؤولية  فرضيـة  لتعزيـز 

الحادثـة.
يف  روى  مضايـا  أهـايل  مـن  مصـدر 
الفعـل  ردود  بلـدي،  عنـب  إىل  حديـٍث 
عـىل التفجـر يف منطقـة تجّمعهم داخل 
الراموسـة، متحدثًـا عـن اسـتنفار لقوات 
املنطقـة،  يف  الـروس  والجنـود  األسـد 
وسـط تكـدس األهـايل املهجريـن داخـل 
الحافـالت، خوفًا من "عمليـات انتقامية”.

بداية التفريغ
عقـب سـاعتني مـن التفجر بـدأت عملية 
التبـادل بدخـول الحافـالت إىل املناطـق 
املقـرر التوجـه إليهـا، بعـد أكـر من 24 
سـاعة انتظـار، منـذ صبـاح الجمعـة 14 
نيسـان، ووفـق مصـادر عنب بلـدي فإن 

65 حافلـة غـادرت البلدة باتجاه الشـال 
السـوري، تحمـل 3150 شـخًصا، بينهـم 
400 مقاتـل مـن "الجيـش الحـر"، بينا 
بقـي املئـات داخـل بلـدة مضايـا، ممـن 
ورفضـوا  أوضاعهـم،  بتسـوية  رغبـوا 

البلدة. مـن  الخـروج 
ومـن املقـرر أن تخـرج الدفعـات التاليـة 
والجبـل  والزبـداين  بقـني  أهـايل  مـن 
الثانيـة. املرحلـة  يف  لبلـودان،  الرقـي 

الراشـدين  منطقـة  إىل  وصلـت  بينـا 
خمسـة  نحـو  تحمـل  حافلـة   75 قرابـة 
آالف شـخص من كفريـا والفوعـة، بينهم 
وقـّدرت  مسـلحة،  ميليشـيات  عنـارص 
عـدد  السـوري،  النظـام  إعـالم  وسـائل 
 18200 بحـوايل  الـكي  الخارجـني 

مرحلتـني. عـىل  شـخص 
التبـادل جـاء، وفـق مـا تحـدث  تأخـر 
عنـب  إىل  االتفـاق  مصـدر مطلـع عـىل 
بلـدي، نتيجًة لـ "مشـاكل طالـت التنفيذ 
بعـد إخـالل الطـرف اإليـراين"، موضًحا 
أنـه "كان مـن املفـرض أن يخـرج عـدد 
معـني مـن مسـلحي كفريـا والفوعـة يف 
اإليـراين  الطـرف  أن  إال  األوىل،  الدفعـة 
أخـرج مدنيـني بأعـداد كبـرة وأبقى عىل 
العـدد األكـر مـن املسـلحني يف البلدتني 

املواليتـني”.

قطر تقول إنها تدخلت "بهدف إنساني"
واجـه االتفـاق رفًضا واسـًعا يف أوسـاط 
املعارضـة، التي اعتـرت أنه يسـهم بدعم 
الدميوغـرايف  التغيـر  النظـام يف  نهـج 
أّن  إال  أراضيهـم،  املدنيـني مـن  وتهجـر 
بـن  محمـد  القطـري،  الخارجيـة  وزيـر 
عبـد الرحمـن بـن جاسـم آل ثـاين، خرج 
السـبت 15 نيسـان، وقال إّن بالده الراعية 
لالتفـاق ترفض أي تغيـر دميوغرايف يف 

سـوريا وال تسـعى إىل إحداثـه.
وزيـر الخارجية اعتـر أّن االتهامات "غر 
صحيحـة"، داعيًا إىل النظـر لالتفاق "من 
ناحيـة فائدتـه اإلنسـانية، وكونـه يضـم 
بنـوًدا تنّص عـىل إطـالق رساح معتقلني 
يف سـجون النظـام، موضًحـا أن "قطـر 
ال تسـعى إىل إتـالف النسـيج االجتاعـي 
التغيـر  يف  ترغـب  وال  سـوريا،  يف 
الدميوغـرايف، بـل تنظـر للجميـع بغض 
النظـر عـن مذاهبهم، عىل أنهم سـوريون 

محـارصون".
إشـارة  عقـب  ثـاين  آل  حديـث  وجـاء 
مصـادر متطابقـة إىل أن االتفـاق يشـمل 
بنـوًدا رسية، تنـص عىل إخـراج قطريني 

الحشـد  ميليشـيات  لـدى  محتجزيـن 
دفـع  إىل  إضافـة  العـراق،  يف  الشـعبي 
مبالـغ ماليـة كبـرة للفصيلـني املوقعني 

. عليه
ووصـف وزيـر الخارجيـة، خـالل مؤمتر 
الـرويس،  نظـره  مـع  عقـده  صحفـي 
سـرغي الفـروف، يف العاصمة الروسـية 
هدفًـا  "يحمـل  بأنـه  االتفـاق  موسـكو، 
دوافـع  "لـه  أن  إىل  الفتًـا  إنسـانيًا"، 
إنسـانية منـذ أن بـدأت قطـر بالدفـع بـه 
عـام 2015”، مقـرًا بأنـه "يواجـه الكثر 

العراقيـل”. مـن 

عتٌب من مضايا: االتفاق متأخر
حمـل بعـض أهـايل بلـدة مضايـا التـي 
عتبًـا  الحصـار،  مـن  سـنواٍت  عاشـت 
ومنهـم  الفتـح"،  "جيـش  فصيـل  عـىل 
الناشـط املـدين عالء أسـعد، الـذي اعتر 
إبـرام  يف  كثـرًا"  "تأخـر  الفصيـل  أن 
االتفـاق، "فمنذ سـتة أشـهر بـدأ الحديث 
عـن مرحلة جديـدة منـه، ومل أجـد مرًرا 
لتعطيلـه سـابًقا، إال زيـادة مأسـاة أهايل 

البلـدة".
فشـل االتفاق السـابق الذي مل يـر النور، 
واسـتمرار الحصـار والقصـف املتكـرر، 
املدنيـني،  بعـض  أرواح  خطـف  الـذي 
جعـل مـن الخروج حـاًل وحيـًدا يف نظر 
أهـايل مضايـا والزبـداين، وفـق أسـعد، 
ريـف  مـن  الثـورة  "إفـراغ  إن  وقـال 

دمشـق الشـايل والغـريب، ذهـب معـه 
أي أمـل لفـك الحصـار عنـا".

يُقـارن  ال  والزبـداين  مضايـا  "حصـار 
وكفريـا"،  الفوعـة  أهـايل  عاشـه  مبـا 
مضايـا  "خلـو  أن  إىل  الناشـط  وأشـار 
مـن األرايض الزراعيـة، وامتدادهـا عـىل 
مسـاحات واسـعة يف البلدتني الشيعيتني، 
رمـي  قابلـه  الـذي  الجـوع  إىل  إضافـة 
السـلل اإلغاثيـة فيها، يجعل مـن مقارنة 
األوضـاع املعيشـية يف املنطقتـني، غـر 

وارد”.

كيف يرى أهل إدلب االتفاق؟
"ال يؤمـن جانـب النظـام فهاهـم أعداؤنا 
يخرجـون بسـالم باتفـاق سـيئ"، وفـق 
رؤية املقاتـل يف املعارضة منـار الحمدي 
مـن ريـف إدلـب الرقـي، والـذي فقـد 
بلـدة  يف  القتـال  جبهـات  عـىل  أخـاه 
سـيفرح  "األسـد  أن  واعتـر  كفريـا، 
مـن  أكـر  ومضايـا،  الزبـداين  بخـروج 
خـروج أهـايل البلدتـني الشـيعيتني، بعد 

هنـاك". قواتـه  أنهكـت  أن 
االتفـاق  إدلـب  يف  املواطنـون  وحلّـل 
كل وفـق رؤيتـه، ورأى منـر أبـو بكـر، 
جميـع  عـىل  سـيئًا  "كان  االتفـاق  أن 
مـن  أكـر  سـلبياته  ألن  املسـتويات، 
تخفيـف  وأبرزهـا  املحـدودة،  إيجابياتـه 
مضايـا  أهـايل  عـىل  الحصـار  آثـار 

والزبـداين".

عتٌب من مضايا وتخّوف في إدلب 

بداية متعثرة وغامضة التفـــــــاق "المدن الخمس"
تعّثر اتفاق "المدن الخمس" قبل أن يبدأ، بخالفات بين األطراف الراعية، تركت 

المدنيين المغادرين لبلداتهم ينتظرون مصيًرا مجهواًل في ظروف استثنائية، في وقٍت 
عّمق تفجيٌر استهدف نقطة تجّمع أهالي كفريا والفوعة، في منطقة الراشدين 

غرب حلب الهوة التي طالت االتفاق، وأوقفه مؤقًتا عصر السبت 15 نيسان.

عنب بلدي - خاص       

تعيش محافظة السـويداء ذات الغالبيـة الدرزية انفالتًا 
أمنيًـا متصاعًدا، مـع ازديـاد عمليات الخطف والسـلب 
والتصفية، يف ظل انتشـار امليليشـيات املحلية يف املدن 
والبلـدات والقـرى، عـالوة عـىل ميليشـيات "الدفـاع 
الوطنـي"، واألجهـزة األمنيـة، مـا تسـبب بفـوىض مل 

تشـهدها املحافظة مـن قبل.
وألقـت هـذه التداعيـات بظاللهـا عـىل اجتـاع أمني 
الخميـس  يـوم  املحافظـة  موسـع، شـهدته  وحـزيب 

املايض )13 نيسـان(، شهد نقاشـات حادة، خلصت إىل 
مطالبة النظام السـوري بسـحب الغطاء عن ميليشيات 
محلية، وتسـليم قامئة مـن املطلوبني لألجهـزة األمنية.

النظام يصّعد مع وجهاء "الجبل"
األمـن  فـرع  رئيـس  نـارص،  وفيـق  العميـد  وطالـب 
العسـكري يف السـويداء، وجهـاء املحافظـة بـرورة 
تسـليم "املطلوبني" لـدى األجهزة األمنيـة، يف اجتاع 
حـره األمني القطري املسـاعد لحـزب "البعث"، هالل 
هـالل، ورؤسـاء األفـرع األمنية يف السـويداء، وشـيخ 

عقـل الطائفـة الدرزية، حكمـت الهجـري، ووجهاء من 
املحافظـة، يف مطعـم "باب الشـمس".

وذكـرت مصـادر إعالميـة متطابقـة يف املحافظـة أن 
االجتـاع شـدد عـىل رضورة سـحب رخـص السـالح 
للمجموعـات التـي قامـت بــ "أعـال عدائيـة" ضـد 

األجهـزة األمنيـة.
وأشـارت صفحـة "السـويداء 24" يف "فيس بوك"، 
أمنـي  أبـرز ضابـط  العميـد وفيـق نـارص،  أن  إىل 
للنظـام السـوري يف املنطقـة الجنوبيـة، هـو مـن 
أدار االجتـاع، وطالـب وجهـاء املحافظـة بــ "كف 

انفالت أمني
في السويداء 
والنظام يطالب بحل 
الميليشيات المحلية

هل تؤيد إجالء سكان بلدتي كفريا والفوعة 
مقابل إجالء مماثل من الزبداني وما حولها؟

44%

36%

01020304050

20%

ال

نعم

ال أعرف

https://www.enabbaladi.net/archives/143506
https://www.enabbaladi.net/archives/143506
https://www.enabbaladi.net/archives/143576
https://www.enabbaladi.net/archives/143506


03 أخبار سورياعنب بلدي - السنة السادسة - العدد 269 - األحد 16 نيسان/أبريل 2017

ووفـق أبو بكر "ال ميكن إنـكار أن الجميع 
كان يريـد خروج أهـايل كفريـا والفوعة، 
بسـبب التخوف مـن اسـتخدامهم من قبل 
األسـد كشـاعة لجر امليليشـيات الشيعية 
إىل ريـف حلـب الجنـويب، وبـدء عمليـة 

عسـكرية لفك الحصـار عنها".
جعـل  والفوعـة  كفريـا  أهـايل  خـروج 
إدلـب  محافظـة  يف  األوضـاع  مـآالت 
الحمـوي،  خالـد  وبحسـب  "مجهولـة"، 
النـازح مـن مدينة حـاة إىل بلـدة بنش، 
فـإن "أكـر مـا يخيـف سـكان املنطقـة 
هـو الحديـث عـن نية النظـام بـدء عملية 
إخـراج  عقـب  إدلـب،  باتجـاه  عسـكرية 

البلدتـني". أهـايل 
بنظـر  الحـرب"،  يف  مسـتبعد  يشء  "ال 
الحمـوي، الذي توقّع "اسـتخداًما واسـًعا 
للغـازات السـامة وقصًفا مكثًفـا"، معترًا 
الـذي  االتفـاق  سـينقض  "النظـام  أن 
ويعـاود  النـار،  إطـالق  بوقـف  يقـي 

إدلـب". اسـتهداف 
عـاد الديـن حمـدي مـن مدينـة إدلـب، 
كان لـه وجهـة نظـٍر مغايـرة، فاالتفـاق 
"بغـض النظـر عـن ردود الفعـل تجاهه، 
يوفـر الكثـر من األمـور التـي تصب يف 
التكلفـة  يُقلـل مـن  إذ  الثـورة،  مصلحـة 
محيـط  يف  املقاتلـني  تسـتنزف  التـي 
البلدتـني، ويجعـل كامـل محافظـة إدلب 

املعارضـة". تحـت سـيطرة 
االتفـاق  وصفـوا  إدلـب  مـن  آخـرون 

بـ"الغامـض"، واعتـر سـمر درويـش، 
مـن أريحا، أنـه يحمـل يف طياتـه خفايا 
مل تظهـر للنـاس، فمـن غـر املنطقي أن 
يخـرج 1500 معتقـل فقـط، إضافـة إىل 
أهـايل الزبـداين ومضايـا، مقابـل خروج 

سـكان الفوعـة وكفريـا.
وتحـدث درويش عن "مكتسـبات" جنتها 
الفصائـل التـي فاوضـت ضمـن االتفاق، 
إفصاحهـا  وعـدم  "تكتمهـا  أن  معتـرًا 
عـن بنـوده كاملـة، يدعـو للريبة والشـك 
حـول مـا ميكن أن يحـدث يف ظـل غياب 

التفاصيـل".
وفـق ما نقل شـهود عيـان يف حديـٍث إىل 
عنـب بلـدي، منعـت الفصائـل العسـكرية 
التجمهـر واالقـراب مـن الحافـالت التـي 
وتحـدث  والفوعـة،  كفريـا  أهـايل  نقلـت 
يف  تجـوال  حظـر  فـرض  عـن  بعضهـم 
املنطقـة، وسـط انتشـار مكثـف لعنـارص 
الفصائـل، عازيـن السـبب إىل التخوف من 
رد فعـل األهـايل الذي رمبا يعرقـل االتفاق.
ومـع خـروج الدفعـة األوىل مـن أهـايل 
منـددة  مظاهـراٌت  انطلقـت  البلدتـني، 
باالتفـاق مـن مدينـة إدلـب، طالـب فيها 

بإلغائـه. املتظاهـرون 
"تحريـر  يف  املقاتـل  املغـرة"،  ”أبـو 
يُقـّدر  إنـه  بلـدي  لعنـب  قـال  الشـام" 
مـا يعيشـه أهـايل إدلـب ممـن تعرضـوا 
للـرر مـن أهـايل البلدتـني املواليتـني، 
إال أن املقاتـل وّجـه سـؤااًل إىل معـاريض 

االتفـاق مفـاده "مـا البديل عنـه يف ظل 
التحصـني الكبـر للبلدتـني؟"، الفتًـا إىل 
أنـه "مـن املمكـن خسـارة عـدد كبر من 
الشـهداء، لذلـك ببسـاطة خروجهم يعتر 

الحـل الوحيـد واألفضـل للجميـع”.

جنوب دمشق يرفض االتفاق
عـرف االتفاق بــ “املـدن الخمـس” لكّن 
رفًضـا يف جنـوب دمشـق لبنـوده، دفـع 
العتـاد  التحـول  إىل  اإلعـالم  وسـائل 

األربـع”. “املـدن  مصطلـح 
وخـرج أهـايل جنـوب دمشـق يف الجزء 
املعارضـة  فصائـل  لسـيطرة  الخاضـع 
السـورية، مبظاهرات نـددت إقحامهم يف 

ق. التفا ا
صـوًرا  ثـورة”  “ربيـع  تجمـع  ونـر 
مـن  خرجـت  أنهـا  وذكـر  للمظاهـرات، 
بلـدات يلـدا وببيـال وبيـت سـحم، بدعوة 
للبلـدات  املمثلـة  السياسـية  اللجنـة  مـن 
الثـالث وقاطنيهـا، وذلـك رفًضـا إلدراج 

االتفـاق. يف  دمشـق  جنـوب  ملـف 
يخـرج  االتفـاق،  بنـود  وبحسـب 
إىل  الرمـوك  مخيـم  يف  املحـارصون 
الشـال، وتحـّل قضيـة 50 عائلـة عالقة 
يف لبنـان مـن أهـايل الزبـداين ومضايا.
مـا  “احتشـد  أنـه  إىل  التجمـع  وأِشـار 
وقاطنـي  أهـايل  مـن  األلفـني  يقـارب 
جنـوب دمشـق، وبحضور أعضـاء اللجنة 

السياسـية”.

تحّددهـا  املنطقـة  “مصـر  أن  وأكّـدوا 
جنـوب  متثـل  التـي  السياسـية  اللّجنـة 
دمشـق، وليـس أي طـرٍف آخـر ال عالقـة 
له بأهـايل املنطقـة”، إذ كُتـب عىل إحدى 
جبهـة  اللـه،  حـزب  “إيـران،  الالفتـات 
النـرصة، ال وصايـة لكـم عـىل مناطقنا”.

وحملـت الالفتـات كتابـات نددت بشـكل 
أسـايس بــ ”التغيـر الدميوغـرايف”، إذ 
كُتـب عـىل إحداهـا “الجنـوب الدمشـقي 
يلـدا ببيـال بيـت سـحم غـر مخصـص 

. ” للبيع
تنفيـذ  “رفـض  إىل  أشـارت  وأخـرى 
اتفاقيـة كفريـا  املـروع اإليـراين عـر 
والفوعـة… نحـن منلـك طابـو أخـر ال 

األخـر”. بالبـاص  لنـا  حاجـة 
ويرفـض أهـايل جنـوب دمشـق الخروج 
املنطقـة، وتجـىّل ذلـك مبظاهـرات  مـن 
الثـاين  كانـون   6 يف  خرجـت  سـابقة 
عليهـا  كتـب  الفتـات  وحملـت  الفائـت، 

أيًضـا “املنشـقون تيجـان عـىل رؤوسـنا 
بدمائنـا”. ولـو  سـنحميهم 

ويف اسـتطالع رأي أجرتـه عنـب بلـدي 
عـر موقعهـا اإللكـروين، شـارك فيـه 
آراء  حـول  شـخص،   1200 حـوايل 
الجمهـور بإجـالء سـكان بلـديت كفريـا 
مـن  ماثـل  إجـالء  مقابـل  والفوعـة 
 44% رفـض  حولهـا،  ومـا  الزبـداين 
%20، ومل  عليـه  وافـق  بينـا  االتفـاق، 

موقفهـم.  36% يحـّدد 
حتـى مسـاء السـبت 15 نيسـان، عـاش 
املهجـرون يوًمـا داميًا من االتفـاق، ومروا 
بظـروٍف عاشـها قبلهـم أهـايل الغوطـة 
الغربيـة لدمشـق، ويعيشـها سـكان حي 
قسـم  ُهّجـر  الذيـن  حمـص،  يف  الوعـر 
كبـر منهـم إىل إدلـب وجرابلـس، بينـا 
وبقـني  مضايـا  مـن  املهجـرون  ينتظـر 
والزبـداين، مـا تُخبئه لهـم األيـام املقبلة 

بعيـًدا عـن مدنهـم وبلداتهـم.

عتٌب من مضايا وتخّوف في إدلب 

بداية متعثرة وغامضة التفـــــــاق "المدن الخمس"

ال يمكن إنكار أن الجميع كان يريد خروج أهالي كفريا 
والفوعة، بسبب التخوف من استخدامهم من قبل األسد 
كشماعة لجر الميليشيات الشيعية إلى ريف حلب الجنوبي، 
وبدء عملية عسكرية لفك الحصار عنهما

ضحايا تفجير حي الراشدين غرب حلب
 15 نيسان 2017 )األناضول(

حصللت عنلب بللدي على بعض 
الخملس"،  "امللدن  اتفلاق  بنلود 
وتنلص وفلق مصلدر ملن "هيئة 
إخلراج  على  الشلام"،  تحريلر 
سلكان املدن، مقابل خروج 1500 
سلجون  ملن  ومعتقللة  معتقلل 
النظلام السلوري معظمهلم ملن 
النسلاء، عى أن تدخل مسلاعدات 

املحلارصة. املناطلق  إىل 
ممثللون  االتفلاق  إىل  وتوصلل 
وطهلران  الفتلح”  “جيلش  علن 
يف الدوحلة، نهايلة آذار امللايض، 

قطريلة. برعايلة 
كلا ينلص االتفلاق على هدنلة 
دمشلق،  جنلوب  مناطلق  يف 
وأولهلا مخيلم الريملوك املحارص، 
اللذي ملن املقلرر أن يخلرج أللٌف 
بعلد  الشلال،  إىل  سلكانه  ملن 

شلهرين ملن بلدء تنفيلذه.
وتحلّل مبوجبله قضيلة 50 عائلة 
أهلايل  ملن  لبنلان  يف  عالقلة 
الزبلداين ومضايا، بينلا تخضع 
إدلب وتفتنلاز وبنش ورام حمدان 
مدتهلا  لهدنلة  وبروملا  وشللخ 
جميلع  تشلمل  أشلهر،  تسلعة 
أنلواع القصلف املدفعلي والجوي.

الغطـاء عـن املطلوبـني لألجهـزة األمنية كلن حسـب 
املطلوبـني،  أسـاء  جّهـز  أنـه  موضًحـا  عائلتـه"، 
مـن  "وجيـه"  لـكل  مختـوم  بظـرف  وسرسـلها 

عائـالت "الجبـل".
العميـد نـارص، واألمـني القطري هـالل، كلفـوا أعضاء 
مجلـس الشـعب يف السـويداء، للتواصل مـع "الهيئات 
االجتاعيـة" يف السـويداء، لتشـكيل ثـالث هيئات يف 
مـدن السـويداء وشـهبا وصلخـد، ثـم تشـكيل لجنـة 
مصغـرة مـن هـذه الهيئـات الثـالث للتواصـل والربط 

مـع األجهـزة األمنية.

اختطاف واعتداءات متكررة 
يف  األمنـي  الواقـع  ضبـط  النظـام  محاولـة  ورغـم 
السـويداء، وإضفـاء الرعيـة عـىل سـيطرته املطلقـة 
عليهـا، إال أن الحـوادث واالنتهـاكات بحـق املدنيـني مل 

"مجهولـني". ضـد  مبعظمهـا  وسـّجلت  تتوقـف، 
ورصـدت عنب بلـدي ثالثـة انتهاكات متفرقة شـهدتها 
املحافظـة خالل األيـام القليلة الفائتـة، أبرزها اختطاف 
أحـد  مـع  شـاهريل،  عـي  محمـد  نصـوح  املواطـن 
أصدقائـه، أثنـاء قدومهـم مـن حمـص إىل السـويداء، 
األربعـاء 12 نيسـان، ورّجحـت مصـادر يف املحافظة 

أنـه تعـرض لالختطـاف عقـب الوصـول إليها.
سـيارة  يف  مجهولـون  أقـدم  نيسـان،   13 الخميـس 
سـياحية "مفيمـة"، عـىل محاولـة اختطـاف الشـاب 
طـارق الحمد، يف حـي الدبيس مبدينة السـويداء، لكنه 
نجـا منهـم بعـد محاولـة رضبـه، بحسـب صفحـات 
محليـة عـر "فيـس بـوك"، موضحـة أنـه اسـتطاع 
الفرار بعدما أشـهر مسدسـه وأطلق الرصـاص بالهواء. 
ويف اليـوم الـذي يليه، أقـدم مسـلحون مجهولون عىل 
سـلب سـيارة املـدين فـوزي أشـتي، بعـد اسـتدراجه 
داخـل مدينة السـويداء واالعتداء عليه بالـرب، ما أدى 

إىل إصابته ونقله إىل املستشـفى الوطنـي، دون تحديد 
الفاعلني. هويـة 

وكان آذار الفائـت شـهد، وفـق مصادر عنـب بلدي، نحو 
30 حالة اختطاف وسـلب وتصفية جسـدية يف مناطق 
متفرقة من املحافظة، سـّجلت مبعظمهـا ضد مجهولني.

وشـهدت السـويداء منذ العام الفائت، عمليات اختطاف 
تقصـر  إىل  البعـض  عزاهـا  املدنيـني،  بحـق  وقتـل 
األجهـزة األمنيـة يف املحافظـة، بينـا ألقـى آخـرون 
باملسـؤولية عـىل الوجهـاء الذيـن شـّكلوا ميليشـيات 

محليـة باتـت هـي املتنّفـذ بالواقـع األمنـي فيها.
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هـذا التقـدم العسـكري "الكبـر" يرجـح كّفة 
حسـاب  عـىل  املنطقـة  يف  الكرديـة  القـوات 
التنظيـم، فاملراحـل العسـكرية املعلنـة بشـكل 
متتـال تنّفـذ بتفاصيلهـا امليدانيـة، وبخططهـا 

املرسـومة.

"غضب الفرات" تنطلق بمرحلتها الرابعة
الخميـس، 13 نيسـان الجاري، أطلقت "قسـد" 
املرحلـة الرابعـة مـن حملـة "غضـب الفـرات" 
يف ريـف الرقة، وذلـك يف بيان نرتـه القيادة 
العامـة لهـا، وأعلنـت فيـه بـدء "تطهـر" مـا 
تبقـى من ريـف الرقـة الشـايل ووادي جالب، 

مـن عنـارص تنظيـم "الدولة اإلسـالمية".
مـن  الثالثـة  املرحلـة  أنهـت  القـوات  وكانـت 
املـايض،  شـباط  يف  أطلقتهـا  التـي  الحملـة، 
للمحافظـة،  الرقـي  الريـف  واسـتهدفت 
بالسـيطرة عـىل عـرات القـرى والنقـاط يف 

ملنطقـة. ا
ولفـت البيـان إىل أن املعـارك بـدأت يف الفـرة 
الحاليـة "متهيـًدا لتحريـر مدينـة الرقـة وإزالة 
آخـر العقبـات، ثـم حصـار وتطويـق الخنـاق 

عـىل اإلرهابيـني".
الكرديـة  الشـعب"  حايـة  "وحـدات  تشـّكل 
فصائـل  لهـا  انضمـت  كـا  "قسـد"،  عـاد 
عربيـة، أبرزهـا "املجلـس العسـكري يف ديـر 
الـزور"، و"قـوات النخبة"، التابعـة لتيار "الغد 

السـوري"، الذي أسسـه املعارض أحمد الجربا.
بدعـم  الفـرات"  "غضـب  عمليـات  وتجـري 
مبـارش مـن التحالـف الـدويل، وهـذا مـا أكده 

البيـان.
محـورا العمليات سـيكونان رشقًـا وغربًا، بينا 
ستسـتمر املعـارك "لتحرير القـرى الواقعة يف 

وادي جـالب والريف الشـايل للمدينة".
ودعـا البيـان األهـايل إىل "التعـاون مـع قوات 
يضمـن  مبـا  والتحـرك  الدميقراطيـة،  سـوريا 
سـالمتهم، واالبتعـاد عـن مراكز العـدو والحذر 
مـن مخططاتـه التـي تسـتهدف السـتخدامهم 

برية". كـدروع 
كل  ببـذل  الدميقراطيـة"  "سـوريا  وتعهـدت 
أمنهـم وسـالمتهم،  الجهـود  "للحفـاظ عـىل 
تنتهـي  حتـى  آمنـة  مناطـٍق  إىل  وإخالئهـم 

االشـتباكات”.

المعارك داخل الطبقة
بعـد يومـني من إطـالق املرحلة الرابعـة تقدمت 
يف  "الدولـة"  تنظيـم  حسـاب  عـىل  "قسـد" 
محيـط مدينـة الطبقـة بريـف الرقـة الغـريب، 

ووصلـت املعـارك إىل أحيـاء املدينـة.
وأعلنـت القـوات، صبـاح السـبت 14 نيسـان، 
السـيطرة عىل قريـة عايد صغر غـرب الطبقة، 

رشقها. واالسـكندرية 
كا سـيطرت عىل قرية مشرفة الشـالية، شال 
الرقـة، وأكـّدت القـوات اقتحـام مدينـة الطبقـة 

والدخـول إىل األحيـاء الرقيـة والغربيـة منها.

وأكـدت مصـادر متطابقـة لعنب بلـدي وصول 
املعـارك إىل داخـل املدينة.

خـالل  قتلـوا  التنظيـم  يف  عنـرًصا   27 وكان 
إىل  أشـارت  التـي  "قسـد"،  وفـق  املعـارك، 
االسـتيالء عـىل أسـلحة وذخائـر مـن التنظيـم 

املعـارك. خـالل 

ضربات جوية بالخطأ تقتل عناصر لـ"قسد"
يف سـياق العمليـات العسـكرية وعقـب إعالن 
املرحلـة الرابعـة، قتلت غـارات نفذتهـا طائرات 
العنـارص  مـن  عـدًدا  الـدويل"،  "التحالـف 

التابعـني لــ “قـوات سـوريا الدميقراطيـة”.
وذكـرت وزارة الدفاع األمريكيـة )البنتاغون( أن 
"رضبـة لطائـرات التحالـف يف سـوريا، قتلت 
18 عنـرًصا مـن )قـوات سـوريا الدميقراطية( 

." لخطأ با
إعـالن "البنتاغون" دعا "قسـد" إلصـدار بيان 
فـوري، حصلـت عنـب بلدي عـىل نسـخة منه، 
رشحـت فيـه القـوات تفاصيـل الحادثـة، الفتًة 

إىل رضورة التحقيـق فيهـا.
وحـددت "قسـد" املنطقـة "يف محيـط مدينـة 
عـن  "وقعـت  الغـارات  أن  معتـرة  الطبقـة"، 
طريقـة الخطأ وهي حـادث أليـم خرسنا خالله 

كوكبـة مـن الشـهداء والجرحى".
أن  "قسـد"،  يف  العامـة  القيـادة  بيـان  وأكـد 
التنسـيق جاٍر مع "التحالف الـدويل"، للتحقيق 
يف الحادثـة ومعرفـة األسـباب والظـروف التي 

أدت إليهـا، ملنـع تكرارهـا يف املسـتقبل.

"سوريا الديمقراطية" تدخل الطبقة

مرحلة رابعة من المعارك شمال الرقة
والهدف تطويقها

تتسارع األحداث العسكرية لعملية "غضب الفرات" التي أعلنتها "قوات سوريا الديمقراطية" 
)قسد( ضد تنظيم "الدولة اإلسالمية" بهدف السيطرة على مدينة الرقة، لتعلن الدخول في 

األيام القليلة الماضية إلى أحياء مدينة الطبقة بعد معارك عنيفة استمرت أسابيع.

مقاتلة من "قوات سوريا الديموقراطية" في محيط مدينة الرقة - نيسان -2017 )رويترز(

تقارير المراسلين

"صـويت قـوي بطبيعتـه. أنـا أشـبه بثـور داخـل محل 
األمريـي  )الرئيـس  هـو  تعلمـون  وكـا  زجاجيـات. 
دونالـد ترامـب( يسـمح يل بفعـل ذلك"، بهـذه الكلات 
تصـف نيي هيـي، مندوبة الواليـات املتحـدة يف األمم 
املتحـدة، مواقفهـا التـي نقلتهـا إىل واجهـة األخبار يف 

املاضية. القليلـة  األيـام 

ال خبرة في األمن القومي
األمـم  29 ألمريـكا يف  الــ  املندوبـة  تصـدرت هيـي، 
مواقفهـا  عقـب  سـيا  ال  األخبـار،  عناويـن  املتحـدة، 
إثـر  السـوري،  والنظـام  لروسـيا  واملنـددة  املعارضـة 
الهجـوم الكيـاوي الذي نفذته قوات األسـد عـىل مدينة 

خـان شـيخون يف ريـف إدلـب الجنـويب.
ورغـم افتقـار هيـي لخـرات سـابقة يف مجـال األمن 
القومـي، كا يـرى ثيادور شـيلفر، الصحفي يف شـبكة 
"CNN" األمريكيـة، متكنـت مـن الظهور يف السياسـة 
الخارجيـة والدفاع عـن مواقـف الرئيس دونالـد ترامب.
ويف مقابلـة معهـا، قالـت هيـي إنهـا قويـة ورصيحة 
بطبيعتهـا وتتخـذ مواقفهـا دون رادع، مشـرًة إىل أن 

ترامـب يدعمهـا يف مواقفهـا.
موسـكو،  مـع  املواجهـة  يف  رشيكهـا  خـالف  وعـىل 
األمريـي،  الخارجيـة  وزيـر  تيلرسـون،  ريكـس 
املعـروف بصداقتـه للـروس أيـام كان رئيًسـا تنفيذيًـا 
لركـة "إكسـون موبيـل"، فلـم تكـن هيـي معروفـة 
سـابًقا عـىل نطـاق دويل، وملـع اسـمها عقـب الهجوم 

الكيـاوي.
وشـغلت هيـي منصـب حاكمـة لواليـة ثـاوث كاروالينا 
األمريكيـة، ما بـني عامـي 2011 و2017، قبل تسـلمها 
ملندوبـة األمم املتحـدة، لتكـون أول أنثى، وثـاين حاكمة 

مـن أصـل هنـدي أمريـي يف الوالية.

األسد.. مجرم حرب
وبالنسـبة ملواقفهـا الدوليـة، اعتـرت هيـي أن اجتـاع 
مجلـس األمـن، الـذي جـرى مطلـع األسـبوع الجـاري، 
يعـد "يوًمـا قويًـا للواليـات املتحـدة.. ضعيًفا بالنسـبة 

لروسـيا.. جديـًدا للصـني، ويـوم القيامـة لألسـد".
وذلـك رًدا عـىل الفيتو الرويس يف اجتاع جلسـة األمن 
حـول القـرار األممـي، الـذي يطالـب النظام السـوري 
بالتعـاون يف التحقيـق حـول الهجـوم الكيـاوي عىل 

شـيخون. خان 
لكـن موقـف هيـي املعارض لروسـيا يعـود إىل مـا قبل 
الهجوم الكيـاوي، إذ اتهمـت الروس بحاية األسـد رغم 
أنـه "مجـرم حـرب"، الفتـة أن بالدهـا تركـز عـىل هـذا 
الجانـب، وذلـك يف ترصيح لها يسـبق الهجـوم بيومني.

واعتـرت أن األسـد يعامل شـعبه بطريقـة "مقـززة"، لذا 
فإن السـوريني "ال يريدونه أن يرشح لالنتخابات املقبلة".

الكيماوي يعيد األسد إلى قائمة األولويات
"األسـد"،  لوجـود  واملعـارض  املنـدد  موقفهـا  ورغـم 
يالحـظ تضـارب يف ترصيحاتهـا، إذ قالـت هيـي قبـل 
ذلـك يف تاريخ 31 آذار إن "سياسـة الواليات املتحدة يف 
سـوريا مل تعـد تركـز عـىل إزاحة الرئيس بشـار األسـد 
عـن السـلطة، بـل سـتعمل عـىل حـل سـيايس طويـل 

السـوري". للنـزاع  األمد 
ولكـن عقـب الربـة األمريكيـة ملطـار "الشـعرات" 
يف ريـف حمـص الرقـي، شـّددت هيي عـىل موقفها 

األسـد. لوجود  املعـارض 
وقالـت إن "الوضـع تغـر بعد رضبـات الليلـة املاضية، 
واألسـد لـن يتمتـع بحايـة بعـد اآلن"، وذلـك يف اليوم 

التـايل للربـة األمريكية، السـبت 8 نيسـان.
ورغـم التناقـض يف مواقفهـا، إال أن النزعـة املعارضـة 

لألسـد وروسـيا تتجـىل يف ترصيحاتهـا األخـرة يف 
جلسـات مجلـس األمـن.

سياسة هجرة "صارمة"
أمـا فيـا يخـص مواقـف هيـي داخليًـا، فيوجـد لديها 
سياسـة صارمـة تجاه مسـألة "الهجرة"، رغـم انحدارها 
من عائلـة هندية- أمريكيـة مهاجرة، إذ هاجـرت عائلتها 

يف تاريـخ 1969 إىل الواليـات املتحدة.
وكان والدهـا أجينـت سـينغ راندهـاوا أسـتاًذا جامعيًـا 
يف جامعـة "بونجـاب الزراعيـة"، وهاجر إىل كنـدا أواًل 
بعـد تلقيـه منحة من جامعـة "بريتش كوملبيـا"، والحًقا 

انتقـل إىل الواليـات املتحدة.
ويف ترصيـح سـابق لهـا، أشـارت هيـي إىل رضورة 
ابنـة  كونهـا  أمريـكا،  يف  الهجـرة  قوانـني  تعزيـز 

قولهـا. حـد  عـىل  مهاجريـن، 
وصوتـت لصالـح القوانـني التـي تطالـب أربـاب العمل 
حمـل وثائـق تؤكـد أن املوظفني الجـدد مـن املهاجرين، 
هـم باألصل مقيمون رشعيـون، وذلك يف شـهر حزيران 

.2011 عام 

تدّلع بـ "الفتاة الصغيرة"
االسـم األصـي لهيي هـو نيارتـا راندهاوا، مـن مواليد 
بيمـرغ يف والية ثـاوث كاروالينا األمريكيـة عام 1972، 
مـن عائلـة هنديـة مـن السـيخ، وكانـت تدعـى نيـي، 

ومعنـاه "الفتـاة الصغرة".
وعملـت هيـي منـذ صغرهـا يف محـل والدتها لألبسـة 
النسـائية، وهـي بعمـر 12 عاًمـا، ويقال إن ذلك سـاعد 

عـىل تكويـن شـخصيتها "الحـادة" حاليًا.
"كلمسـون"  جامعـة  مـن  الحًقـا  هيـي  وتخرجـت 
األمريكيـة، مـن قسـم علـوم املحاسـبة يف عـام 1989.

هيلي 
الصغيرة 
تواجه الروس 

واألسد

امرأة في األخبار
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عنب بلدي - درعا

والتحليـالت  التكهنـات  مـن  سـيل  وبـني 
السياسـية والعسـكرية، ومـع كل لقـاء أو 
ترصيـح ملسـؤول أردين، تـزداد اإلشـاعات 
يف الداخـل السـوري أكر فأكـر، فالتدخل 
درعـا  محافظـة  يعنـي  املفـرض،  األردين 
الحـدود  صاحبـة  فهـي  مبـارش،  بشـكل 
االسـراتيجية مـع األردن، وصاحبة املعرين 
الحدوديـني الوحيديـن معهـا، وكذلـك هـي 
املعنيـة بوجـود جيـش "خالـد بـن الوليد"، 
املتهـم مببايعة تنظيـم "الدولة اإلسـالمية"، 
يف ريفهـا الغريب وبشـكل متاخـم للحدود 
األردنيـة، فهـل مـن املمكـن أن تجـد هـذه 
الحملة )املفرضة( طريقهـا إىل أرض الواقع 
فعـاًل؟ أم أنهـا مجـرد تكهنـات وتحليالت ال 

؟ كر أ

البداية من تحالف "جيش خالد"
منـذ عـام تقريبًـا، دخـل الـرصاع يف ريـف 
درعـا الغريب مرحلـة مختلفة، بعـد أن كانت 
املعـارك ألكـر مـن عـام ونصـف، مقترصة 
عـىل لـواء "شـهداء الرمـوك" مـن طـرف، 
وجبهة النـرصة سـابًقا وحركة أحرار الشـام 
من طـرف آخـر، حتى شـهد الـرصاع دخول 
"حركـة املثنـى اإلسـالمية" إىل جانـب لـواء 
"شـهداء الرمـوك"، ليشـكل الفصيـالن مـا 
بـات يعرف اليـوم بجيش "خالد بـن الوليد"، 
الـذي اتخذ مـن حـوض الرموك معقـاًل له.
ورغـم حصار فصائـل املعارضة لجيش خالد 
وشـنها أكـر مـن معركـة بهـدف القضـاء 
عليـه، إال أنهـا فشـلت ألسـباب مختلفـة، بل 
انقلبـت موازيـن القـوة فجـأة، بعدما شـّن 
مقاتلـو جيـش خالـد هجوًمـا مفاجئًـا يف 
أواخـر شـباط مـن العـام الجـاري، بسـط 
مـن خاللـه سـيطرته عـىل مناطـق جديدة، 
واغتنـم كميـات كبـرة مـن األسـلحة، كـا 
تسـبب مبقتل العرات مـن مقاتي فصائل 
املعارضة، لتكشـف الوقائع عـن تطور كبر 
املسـتوى  قـدرات جيـش خالـد، عـىل  يف 
العسـكري والتنظيمـي واإلعالمـي، فأصبح 
"الدولـة  لتنظيـم  ضاربـة  ذراًعـا  يعتـر 
اإلسـالمية" يف الجنـوب السـوري، وليـس 
مجـرد تجمـع عسـكري صغـر ومحارص.
شـّجع هـذا التطـور امللحـوظ، الكثـر مـن 
املحللـني واملراقبـني، عـىل ترجيـح فرضية 
التدخل األردين املبـارش ملحاربة جيش خالد، 
الذي يكـن العداء بشـكل رصيح للسـلطات 
األردنيـة، قبـل أن تتنامى قدراته العسـكرية 
أكر فأكر، يف ظل فشـل فصائـل املعارضة 

يف احتوائـه وهزميته.

قيادي في "الحر": فرضية إعالمية
عنب بلـدي تحدثت إىل قيادي عسـكري يف 
إحـدى فصائل الجبهـة الجنوبية، املشـاركة 
يف قتال "جيـش خالد"، معتـرًا أن الحديث 
عن تدخـل أردين مبارش "فرضيـة إعالمية"، 
لقـوات  بحاجـة  األردن  "ليسـت  موضًحـا 
عسـكرية برية للدخـول لقتال جيـش خالد، 
فصائـل الجيـش الحـر قـادرة لوحدها عىل 

خـوض هـذه املعركة".
واعتـر القيـادي أن السـبب الحقيقـي وراء 
فشـل فصائـل "الجيـش الحـر" يف إنهـاء 
جيـش خالد طـوال الفرة املاضيـة هو غياب 
هـذه اإلرادة لـدى الفصائل نفسـها، "الكثر 
مـن الفصائل متقاعسـة عن املعركة ألسـباب 
الفصائـل  هـذه  تتوحـد  وعندمـا  كثـرة، 
جميعهـا، فهـي متتلـك قـوة كافيـة للقضاء 

عـىل جيـش خالد".
لكن القيـادي مل ينِف احتالية دخـول األردن 
إىل خـط املواجهة بهدف إنهاء الحرب بشـكل 
رسيـع، "رمبـا نشـهد تقديـم غطـاء جـوي 
أردين ملسـاعدة الفصائل، وال نستبعد أن تقوم 

األردن بإدخـال عـدد مـن مقاتـي الجيـش 
الحـر عـن طريـق الحـدود األردنيـة، بهدف 
فتـح محـاور هجـوم إضافيـة عـىل حوض 
الرموك"، ولكن بحسـب املصـدر فهذه تبقى 

فرضيـات، يتداولهـا اإلعـالم فقط.

"جيش خالد": القتال حتى الموت
عـىل الجانـب اآلخـر، يبـدو أن صـدى هذه 
اإلشـاعات لقـي جوابًا لـدى مقاتـي جيش 
خالـد، فقـد أعلـن الفصيـل بلـدة القصـر، 
منطقـة  األردنيـة  الحـدود  عـىل  الواقعـة 
عسـكرية وأخالهـا مـن املدنيـني، كـا بات 
يعتمـد أسـلوب التمويـه لتفـادي الطـران، 
عمـر"،  "أبـو  تحـدث  مـا  بحسـب  وذلـك 
مراسـل وكالة يرمـوك اإلخباريـة العاملة يف 
حـوض الرموك سـابًقا، يف حديٍث إىل عنب 

. ي بلد
واعتر املراسـل أن الحصار الـذي يعاين منه 
"جيـش خالد" قـد يكون أحد أكـر مخاوف 
املبـارش،  العسـكري  التدخـل  مـن  األردن 
موضًحـا "ال يوجـد ملقاتي جيـش خالد أي 
طريـق لالنسـحاب ملناطـق سـيطرة تنظيم 
"الدولـة"، ولذلك هم يتجهـزون للقتال حتى 
املوت، وهـو ما يصعب مهمـة أي قوات تريد 
الهجـوم"، مسـتبعًدا فرضيـة دخـول قوات 
بريـة أردنيـة، "علينـا أال ننـى أن املنطقـة 
تشـهد تداخـل كبـر جـًدا للقـوات، حيـث 
تعمـل فصائل الجيـش الحر وهيئـة تحرير 
الشـام وجيش خالد وقوات النظـام، وجميع 
هؤالء ينشـطون يف مناطـق متداخلة"، وهذا 
مـا يعتـر أبـرز اختـالف لحالـة الجنـوب 
السـوري عـن حالـة "درع الفـرات" عندمـا 
دخلـت تركيـا إىل منطقـة واضحة املسـاحة 

القوات. وواضحـة 
بعد دخـول الثورة السـورية عامها السـابع، 
وبعد ما شـهدته هـذه األعوام مـن رصاعات 
عـىل الخريطـة بـني األلـوان املختلفـة، بات 
الحاليـة هـي مرحلـة  واضًحـا أن املرحلـة 
تقاسـم الكعكـة، لتتسـارع الـدول املختلفة 
للـزج بقواتهـا بريًـا لتثبيـت مـكان لها يف 
التـي مـازال مسـتقبلها مجهـواًل،  سـوريا 
فأمريـكا ثبتت مكانهـا إىل جانـب الوحدات 
الكرديـة، وتركيـا إىل جانـب الجيـش الحـر 
شـااًل، وروسـيا وإيـران إىل جانـب قـوات 
األسـد، والفرة املقبلة سـتوضح مـا إذا كانت 
دائـرة  الجنوبيـة سـتبقى خـارج  املنطقـة 

الحصـص والتقاسـم أم ال.

أفـادت مصـادر مطلعـة أن معركة قد 
تشهدها سـوريا يف األسـابيع املقبلة، 
بـن  تسـتهدف طـرد "جيـش خالـد 
الوليـد" مـن درعـا، وتنظيـم "الدولة 
السـورية،  الباديـة  مـن  اإلسـالمية" 
ديـر  رشق  البوكـال  إىل  وصـواًل 

لزور. ا
وذكـر مصدر يف "الجيـش الحر" يف 
العمليـة سـتكون بـإرشاف  درعـا أن 
غرفـة عمليـات "العزم الصلـب"، التي 
تديرهـا الواليـات املتحـدة وبريطانيا، 
بشـكل  األردن  دخـول  جانـب  إىل 

واضـح يف العمليـات.
أن  بلـدي  لعنـب  املصـدر  وأوضـح 
الهجوم سـيركز من محوريـن، األول 
ويهـدف  الغـريب،  درعـا  ريـف  يف 
للقضـاء كليًـا عـىل "جيـش خالـد" 
املتمركـز يف حوض الرمـوك، والثاين 
انطالقًـا مـن مركـز التنـف الحدودي 

البوكـال. باتجـاه 
وأشـار املصـدر إىل أن قـوات "العزم 

غطـاء  بتقديـم  سـتكلف  الصلـب" 
يف  الحـر"  "الجيـش  لقـوات  جـوي 
"الجبهـة الجنوبيـة" يف درعـا، وهو 
مـا سـينطبق عـىل فصائـل أخرى يف 
"جيـش  أبرزهـا  السـورية،  الباديـة 
العشـائر"، و"جيش أسـود الرقية"، 

و"جيـش مغاويـر الثـورة".
الجديد" أشـارت،  صحيفـة "العـريب 
األردن  أن  إىل  نيسـان،   13 الخميـس 
اسـتدعت قـادة مـن الفصائـل املقاتلة 
وعقـدت  الجنوبيـة"،  "الجبهـة  يف 
اجتاعـات معهـم يف غرفـة عمليـات 
امليـداين،  الوضـع  لتقييـم  "املـوك"، 
والوقـوف عـىل حاجتهم من السـالح، 

متهيـًدا للعمليـة العسـكرية.
"الركبـان"  شـهود عيـان يف مخيـم 
الواقـع قـرب "التنـف"، أكـدوا لعنب 
عسـكرية  عربـات  انتشـار  بلـدي 
اآلونـة  يف  وبريطانيـة  أمريكيـة 
األخـرة، وال سـيا عربـات "الهمفي" 

التنـف. قاعـدة  يف  واملدرعـات، 

وكالـة "رويـرز" كانت قـد نقلت عن 
مصـدر اسـتخبارايت غـريب، قوله إن 
"قـوات خاصـة أمريكيـة وبريطانيـة 
السـتخدامها  التنـف،  قاعـدة  توسـع 
لعمليـات  رئيسـية،  انطـالق  كنقطـة 
لطـرد  املقبلـة  األشـهر  يف  نوعيـة 

البوكـال". مـن  املتشـددين 
لقاعـدة  الرسـمية  غـر  الصفحـة 
يديرهـا  والتـي  الجويـة،  "حميميـم" 
متطوعـون روس، عر "فيـس بوك"، 
حـذرت أمـس من تحـركات عسـكرية 
وصفتهـا بــ "املريبـة" يف الجنـوب 
السـوري انطالقًـا مـن األردن، مؤكدة 
أنهـا مشـركة مع قوات غربية تسـعى 

املنطقـة. لتحقيـق مكاسـب يف 
وسـيطر "الجيـش الحـر" بدعـم مـن 
التحالـف الـدويل عـىل معـر التنـف 
 ،2016 آذار  يف  األردن  مـع  الحـدودي 
وحـوى منذ ذلك الوقت قاعدة عسـكرية، 
أصبحـت منطلًقـا للعمليات العسـكرية 

ضـد التنظيـم يف الباديـة السـورية.

هل تتجاوز األردن الحدود السورية
وتعلن عن "درع اليرموك"؟

معركة أمريكية- بريطانية
تمتد من درعا إلى البوكمال

"درع اليرموك" هو االسم الذي توّقعه كثير من المحليين والناشطين لحملة عسكرية مفترضة، تدخل من خاللها القوات األردنية 
العسكرية، إلى الداخل السوري، على غرار ما فعلته نظيرتها التركية، في الريف الشرقي الشمالي لمحافظة حلب، ضمن عملية "درع 

الفرات"، تحت أهداف معلنة وهي قتال تنظيم "الدولة اإلسالمية”.
)AP( 2017 مقاتل سوري من "جيش العشائر" يصافح جندًيا أردنًيا على الشريط الحدودي عند مخيم الركبان - 14 شباط

التنف

حمص

البو كمال
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حوض اليرموك
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أفـرز تحريـر مدينـة البـاب مـن تنظيـم "الدولـة 
الحـر"،  "الجيـش  فصائـل  يـد  عـىل  اإلسـالمية" 
بالحركـة  بـدأت  ومتعـددة،  متتاليـة  متغـرات 
االقتصـادي،  االنتعـاش  إىل  ووصلـت  العمرانيـة، 
الـذي مل يقتـرص عـىل املـواد الغذائيـة والتموينية، 
بـل تعـدى هـذه املرحلـة إىل أنـواع تجاريـة جديدة 
انتـرت سـابًقا، وانتهـت مع معـارك مدينـة الباب 
األخرة، لتعـود يف الفرة الحالية إىل أسـواق املدينة 
لكـن عـىل نطـاق ضيـق، وإقبـال متـدرج مـن قبل 
املدنيـني الواصلـني حديثًا، ومـن بينها النحاسـيات.

"مصلحة" قديمة تعود من جديد
تحدثـت عنـب بلـدي مـع "أبـو جـال"، صاحـب 
مدينـة  سـوق  يف  النحاسـيات  بيـع  محـال  أحـد 
البـاب، للوقـوف عىل هذا النـوع التجـاري الجديد، 
والسـبب الـذي دفعـه للبـدء فيـه عـىل الرغـم من 
اإلقبـال الضعيـف مـن قبـل األهـايل عليـه، نظـرًا 
املاليـة واملـردود املـادي يف املدينـة  لقلـة املـوارد 

املحـررة حديثًـا.
يقـول أبو جـال "تعـد مدينة البـاب، منطقـة غنية 
بـاألدوات النحاسـية قدميًـا، وتعتـر هـذه املصلحة 

لقطعـه  نظـرًا  األهـايل،  إليـه  يلجـأ  قدميًـا،  تراثًـا 
الجميلـة، التـي تزيّن املنـازل، إضافـة إىل أنها تعتر 
مـن أهـم وأنظـف األدوات املنزليـة التـي تسـتخدم 

للطهـي والطبـخ".
وأشـار التاجـر السـتيني إىل أنـه "عـىل الرغـم من 
تطـور النـاس وتقدمها، لكـن يف النهايـة تعود إىل 
النحـاس، خاصـة لغـي الحليـب، والـذي يختلـف 
األدوات  عـن  جـذري  بشـكل  النحـاس  يف  غليـه 

األخـرى". املعدنيـة 
وأوضح "للنحـاس رس ال يعرفه إال الذي يسـتخدمه، 
فأثنـاء تعرضـه للنـار، تتوزع الحـرارة عليه بشـكل 
معتـدل، عـىل عكـس األدوات املصنعة مـن األملنيوم، 

التـي تعطي الحرارة بشـكل مقّسـم".
يضيـف  وأثريـة"،  كثـرة  نحاسـية  قطـع  "لـدي 
التاجـر ابـن مدينـة الباب "تعـود جميعهـا إىل زمن 
األجـداد، كقطـع األنكـر الراثيـة املنقوشـة بأحرف 

التينيـة".
إضافـة إىل قطع تسـمى "الـزوادة"، والتـي يوضع 
فيهـا الطعـام، وهي عبارة عـن ثالث طبقـات مرتبة 
بشـكل جميـل، عـدا عـن قطـع تسـمى بـ"القمقم" 
التـي تسـتخدم يف "املوالـد"، إذ يوضـع فيهـا مـاء 

الزهـر والعطـر، ويعطّـر فيهـا الضيوف.
 يف حـني يضـم محـل أبـو جـال قطعـة تدعـي 

"املكيـال" التـي وجـدت عـىل زمن سـيدنا يوسـف 
آنـذاك “الصـاع". إذ سـميت  )ع(، 

كيف تباع القطع النحاسية في مدينة الباب؟
خـالل الحديـث مع التاجـر أبو جـال، طرحت عنب 
بلدي سـؤااًل يتعلـق بطريقـة البيع التـي يتبعها يف 

أسـلوب تجارته.
وأشـار إىل أن "القطـع النحاسـية املسـتعملة تبـاع 
لـرة  بــ1500  الواحـد  الكيلـو  ويقـدر  بالكيلـو، 
سـورية.. هذا رخيـص جًدا قياًسـا بالقطـع املعدنية 

األخـرى".
وعزا أبـو جال السـعر الرخيص للقطع النحاسـية، 
أهـايل  قبـل  مـن  عليهـا  الضعيـف  "الطلـب  إىل 
مدينـة البـاب، نظـرًا لحداثـة قدومهـم إىل املدينـة، 
وانشـغالهم يف إعادة إعـار منازلهم املدمرة بشـكل 

. " مل كا
وأوضـح أنـه "ال توجد قطع نحاسـية حاليًـا، لغياب 

املعامل التـي تتوىل هـذه العملية".
هـذه  يف  دخـل  الـذي  الوحيـد  ليـس  جـال  أبـو 
التجـارة، بـل تعـددت املحـال الخاصة بهـذا النوع، 
وتركزت يف السـوق املسـقوف مبدينة الباب )السوق 
القديـم(، وتعتمـد جميعهـا عـىل القطع النحاسـية 
األثريـة املوجـودة لديهـم يف األيـام التـي سـبقت 

دخـول تنظيم "الدولـة اإلسـالمية" إىل مدينة الباب.
ويف ختـام حديثـه، حـدد التاجـر أبـو جـال أكر 
القطـع النحاسـية بيًعـا، والتـي تلقـى رواًجـا لدى 
األهـايل يف املدينـة، وأغلبها "دالت القهـوة، وأطباق 

)الصـواين(". التقديم 
واعتـر أن "النحـاس فـن تـرايث وجميـل.. البيـت 
الـذي يفتقـده يعتـر ناقًصا، نظـرًا لجاليـة قطعه، 
والجـدارة التي أثبتها عىل مدار السـنوات السـابقة".

طفل يساعد أباه بالخبز على الصاج في الغوطة الشرقية - نيسان 2017 )عنب بلدي( 

عنب بلدي - الغوطة الشرقية       

يكـن  مل  املنطقـة  يف  الخبـز  ارتفـاع 
الوحيـد، فقـد شـهدت أحيـاء الغوطـة 
الغذائيـة  املـواد  أسـعار  ارتفـاع 
الحملـة  نتيجـة  كافـة،  واألساسـية 
األمنيـة التـي يشـنها النظـام السـوري 
األحيـاء  عـىل  الرديفـة  وامليليشـيات 
وبـرزة،  القابـون  للعاصمـة،  الرقيـة 
بـإرشاف لوجسـتي رويس، منـذ مطلع 

قطـع  إىل  أدى  مـا  املـايض،  الشـهر 
األساسـية  الغذائيـة  اإلمـداد  خطـوط 
للغوطـة عقـب السـيطرة عىل عـدد من 
الواصلـة  الحيويـة  واملعابـر  األنفـاق 
بـرزة  الغوطـة مـن طـرف  أحيـاء  إىل 

لقابـون. وا
املـواد  إدخـال  توقـف  أسـهم  كـا 
الغذائيـة واألساسـية مـن قبـل التاجـر، 
ارتفـاع  إىل  املنفـوش،  أميـن  أبـو 
األسـعار، والذي بـرز اسـمه كتاجر يثق 

بـه النظـام ويسـتطيع أن يـرم العقود 
إىل  واأللبسـة  الغذائيـة  املـواد  ويدخـل 
داخـل املناطق املحـارصة، لكنـه يتحكم 

بأسـعارها.

الشعير بدياًل عن القمح 
ال  الذيـن  األهـايل  دفـع  الخبـز  فقـدان 
ميلكـون أدوات "خبـز الصـاج" لالعتاد 
القليلـة  الصغـرة  األفـران  أحـد  عـىل 
يف املنطقـة. وقـال أبـو صبيـح الـرك، 

بلـدي،  لعنـب  األفـران،  أحـد  صاحـب 
إنـه بسـبب قلـة مـادة الخبز األساسـية 
وارتفـاع سـعرها، توجـه األهايل بشـكل 
كبـر إىل االعتـاد عـىل أفـران "خبـز 
أدى  مـا  املنطقـة،  القليلـة يف  الصـاج" 
أدى  الـذي  األمـر  كبـر،  ازدحـام  إىل 
إىل تفعيـل الـدور واسـتقبال القمـح أو 
الشـعر مـن األهايل عـر تسـجيل دور 

قـد يصـل إىل يومـني.
وأضـاف الـرك أن األهـايل يأتـون مبـا 

يدخرونـه مـن القمح إضافة إىل الشـعر 
كونـه  تصنيعـه  صعوبـة  مـن  بالرغـم 

"ناشـًفا" ولونـه "أسـود".
كيلـو  تصنيـع  كلفـة  أن  إىل  وأشـار 
القمـح يبلـغ حـوايل 250 لرة، بسـبب 
الـذي  الحطـب  كيلـو  سـعر  ارتفـاع 
يعتمـد عليـه يف تصنيـع الخبـز والذي 
 200 يبلـغ سـعر الكيلـو منـه حـوايل 

لـرة سـورية.
ويسـبّب تنـّوع أصنـاف املـادة املقدمـة 
مـن األهـايل بطئًـا يف العجن، إذ يرسـل 
آخـرون  يرسـل  بينـا  قمًحـا،  بعضهـم 
يـأيت  فيـا  بشـعر،  مخلوطًـا  قمًحـا 

فقـط. بالشـعر  البعـض 

األهالي ينفقون ما يدخرونه
أدوات  ميلكـون  الذيـن  األهـايل  بعـض 
تصنيـع "خبـز الصـاج" اعتمـدوا عـىل 
الـذي  القمـح  املنـزل مـن  صناعتـه يف 
يدخرونـه يف منزلهـم، دون الحاجـة إىل 

دفـع التكلفـة.
وقـال سـليان املكبتل، مواطـٌن يف دوما 
إنه بـدأ بصناعـة الخبز عىل الصـاج منذ 
أسـبوعني بعد فقـدان الخبـز العادي من 
األفـران، وغـالء سـعر الربطـة الواحـدة 
إىل 900 لـرة إن وجـدت، مشـرًا إىل أن 
كلفـة "خبـز الصـاج" ليـس أقـل كلفـة 
مـن الخبـز العـادي ولكنـه متوفـر يف 

الوقـت الحـايل أكر.
باسـتعال  بـدأ  أنـه  املكبتـل  وأضـاف 
مـادة القمـح التـي ادخرهـا مـن خالل 
أرضـه  يف  املـايض،  املوسـم  الزراعـة، 
الحصـار  اشـتداد  مـن  خوفًـا  القريبـة 

الخبـز. وفقـدان 
عـودة "خبـز الصـاج" إىل الواجهـة مل 
تقتـرص عـىل الغوطـة فحسـب، وإمنـا 
املحـارصة  املناطـق  أغلـب  يف  انتـرت 
من قبـل النظـام السـوري وامليليشـيات 
الرديفـة لـه إضافـة إىل املخيـات، فبعد 
السـوريني  املواطنـني  أن كان اسـتخدام 
تذكرهـم  ملجـرد  الحـرب  قبـل  للصـاج 
بعـادات أجدادهـم وآبائهـم، بـات اليـوم 

إجباريًـا لكثـر مـن السـوريني.

الخبز “ع الصاج" بديل أفران الغوطة المتوقفة

أصناف "تراثية" متنوعة والسعر رخيص 

النحاسيات تعود إلى أسواق مدينة الباب

بدأ أهالي الغوطة الشرقية االعتماد على "خبز الصاج" خالل األيام القليلة الماضية، بعد توقف 
عدد كبير من األفران في المنطقة عن العمل، لفقدان مادة الطحين إضافة إلى االرتفاع الكبير 

الذي طرأ على أسعار المحروقات، ما أدى إلى ارتفاع سعر ربطة الخبز إلى حدود 800 و900 ليرة 
سورية، بعد أن كانت تباع بـ 300 ليرة الشهر الماضي.

تقارير المراسلين

مصب قهوة نحاسي في سوق شعبي في مدينة الباب بحلب
 نيسان 2017 )عنب بلدي(

الخبز “ع الصاج" بديل أفران الغوطة المتوقفة
https://www.enabbaladi.net/archives/143517
الخبز “ع الصاج" بديل أفران الغوطة المتوقفة
https://www.enabbaladi.net/archives/143517
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عنب بلدي - درعا             

رغـم ثقـل حركتـه وقلـة نباهتـه، إال أن رياض 
مـن  حّسـنت  “واضحـة"،  اسـتجابة  يُبـدي 
ترصفاتـه وردود فعلـه، وفـق والدته، مسـتفيًدا 
التعامـل مـع املصابـني بالتوّحـد،  مـن مركـز 
الـذي تديـره مؤسسـة "بـذرة منـاء" يف مدينة 

نـوى، بريـف درعـا الغـريب.
)8 سـنوات(،  الطفـل ريـاض  عائلـة  تكـن  مل 
قـادرة عـىل التعامـل معـه، إىل أن سـّجلت يف 
مركـز "بذرة منـاء"، وحصلـت مـن إدارته عىل 
املنـزل، كدعـم  للتعامـل معـه داخـل  برنامـج 
ملـا يُقدمـه املركـز لبعـض األطفـال املصابـني 
باملـرض، كـا تقول والـدة رياض لعنـب بلدي.
"يتعاملـون مـع طفـي بشـكل جيـد والحظت 
تحسـًنا واضًحـا يف ترصفاتـه مع إخوتـه، منذ 
أن التحـق باملركـز قبل عـام"، وفـق أم رياض، 
التـي تشـر إىل أن كـوادره "يعملـون ضمـن 
إمكانيـاٍت محـدودة ولكـن بجهـد واضـح يف 

األطفال”. مـع  التعامـل 

عاٌم من العمل 
ال إحصائية ألعـداد األطفال املصابـني بالتوحد يف 
ريف درعـا الغـريب، إال أن إمكانيـات املركز مّكنته 

مـن اسـتقبال مثـاين حـاالت )7 ذكـور وأنثـى 
واحـدة(، يتعامـل معهـا اختصاصيـان، منـذ بدء 
العمـل يف املركز، نيسـان من العام املـايض، وفق 

املرفـة عليـه، نارميـان جهاين. 
يُقيّـم العاملـون يف املركـز الحـاالت بنـاء عـىل 
التقاريـر الطبية، املشـخصة من قبـل األطباء عىل 
أنهـا حـاالت توحـد، إضافـة إىل تقييـم سـلويك 
لألطفال، عىل أسـاس الطبعة الخامسـة من الدليل 
التشـخييص واإلحصـايئ لالضطرابـات العقليـة 

 ."DSM-5"
التواصـل  يف  عجـز  عـن  جهـاين  وتتحـدث 
األطفـال،  منـه  يعـاين  املعلومـات  وتبـادل 
"ناهيـك عـن صعوبـات يف قواعـد املحادثـة، 
اللفظيـة  اإلشـارات  اسـتخدام  معرفـة  وعـدم 
يف  وضعـف  العـامل،  لفهـم  اللفظيـة  وغـر 

الغـر". مـع  التأقلـم  إمكانيـة 
تقـول مرفة املركـز يف حديـٍث إىل عنـب بلدي، 
إن السـلوكيات التكراريـة مثـل رضب الوجه، عض 
اليـد، فرط الحركـة، الـرصاخ، والنشـاط الزائد يف 
ترصفات متكررة، تنخفـض تدريجيًا عند األطفال، 
موضحـة أن التعامل مـع كل طفل، "يجـري وفق 
برنامـج خـاص، حددتـه دراسـة كل حالـة عـىل 
حـدة، باالعتـاد عـىل مالحظـات ذوي األطفـال 

حـول سـلوكهم، ومقارنتها بالتقاريـر الطبية”.

نشاطاٌت أسهمت بتحسن تدريجي
التـي  املركـز  نشـاطات  أحـد  الكـرات،  جمـع 
تهـدف إىل تحسـني الحركـة والتعـاون، بينـا 
يهـدف نشـاط فـرز املكعبـات بحسـب اللـون 
والشـكل، إىل زيادة اإلدراك، ولتحسـني الجانب 
املعـريف وتحريـك عضـالت األصابع، يسـتخدم 

امللونة. املالقـط  الـكادر 

ويخضـع األطفـال لتاريـن التـوازن والتنقـل 
مـن مـكان منخفـض إىل آخر مرتفـع، وتصفها 
الطفـل  وتسـاعد  "رضوريـة  بأنهـا  املرفـة 
تفاعلـه  مـن  وتزيـد  البـرصي  التواصـل  يف 
األطفـال  أن معظـم  االجتاعـي"، مشـرًة إىل 
الشـخيص،  ذكاءهـم  يسـتخدمون  “بـدأوا 
األهـل يف  ينفذهـا  التـي  التاريـن  وسـاعدت 

ذلـك".  املنـزل يف 

املركـز مـع طبيـب مختـص خـارج  يتواصـل 
وفـق  اإلنرنـت،  عـر  كادره  ليـدرّب  سـوريا، 
املـرف العـام عـىل مؤسسـة “بـذرة منـاء”، 
عنـب  إىل  حديـٍث  يف  ويقـول  خبـي،  سـامر 
طفـاًل،   50 لحـوايل  يتسـع  املركـز  إن  بلـدي، 
مؤكًدا "نسـعى السـتقبال حاالت أخـرى تخفف 
مـن معانـاة األطفـال وذويهم قدر املسـتطاع". 

دونم واحد لالستثمار لكل متدرب  

دّرب سكان المخيمات على الزراعة في ريف إدلب
ُ

"عطاء" ت

عنب بلدي - خاص       

البيـوت  ضمـن  الزراعـة  "تعلمنـا 
البالسـتيكية، والتـي مل نكـن نعتمـد عليها 
يف مدينتنـا سـابًقا"، يقـول أدهم السـح، 
النـازح مـع عائلتـه مـن مدينـة اللطامنـة 
يف ريـف حـاة الشـايل، مبديًـا رأيه يف 
التـي بدأتهـا جمعيـة  التدريبيـة،  الـدورة 
مسـتهدفة  والتنميـة،  لإلغاثـة  "عطـاء" 
بعـض سـكان املخيـات التـي تُديرها يف 

ريـف إدلـب.
نيسـان  مطلـع  التدريبيـة  الـدورة  بـدأت 
املقبـل،  أيـار  حتـى  وتسـتمر  الجـاري، 
مسـتهدفة الفئـة "األكـر ضعًفـا" داخـل 
مخيمـي "عطـاء1" و"عطـاء7"، من أصل 
تسـع مخيات تديرهـا الجمعية يف منطقة 
أطمـة، ويعترها أدهـم “رضورية” لتاليف 
األرض  ينتظـر  لكنـه  املعيشـة،  صعوبـة 
لزراعتهـا واالسـتفادة منها “كـا ُوعدنا”.

املتكاملـة  "اإلدارة  الـدورة عنـوان  حملـت 
للزراعـة املحميـة"، ووفـق املـدرب حسـام 
ومتدربـة،  متدربًـا   32 فـإن  الفـرج، 
وتدريبـات  نظريـة  لـدروس  يخضعـون 
عمليـة، "ليصبحـوا قادريـن عـىل تنفيـذ 
مشـاريعهم الخاصـة مبفردهـم"، إضافـة 
إىل زيـارات ميدانية ملزارع مجهـزة بأنفاق 

بالسـتيكية. وبيـوت 
ويشـمل التدريـب آليـات اختيـار األصناف 
والعمليـة  زراعتهـا،  وطريقـة  الزراعيـة 

األنسـب لسـقايتها، إضافة إىل التعامل مع 
األسـمدة واملبيـدات، ويؤكـد الفـرج لعنـب 
بلـدي، أن مسـتويات املتدربـني متفاوتـة، 
العمليـة  الجلسـات  لتكثيـف  دعانـا  "مـا 

وامليدانيـة".
"اختـر املـدرب حسـب الكفـاءة والخرة، 
بعـد تقييمـه يف مشـاريع ماثلـة لسـبل 
العيـش، نفذتهـا عطـاء يف وقت سـابق"، 
يقـول عدنـان عبـاس، مدير املشـاريع يف 
الجمعيـة، التـي أمنت املسـلتزمات الزراعية 
واملعـدات وشـبكات التنقيـط للمتدربـني، 
الذيـن سـيحصلون عىل مسـاحاٍت للزراعة 

يف أرض اسـتثمرتها الجمعيـة مسـبًقا.
عقـب انتهـاء التدريـب تتيـح الجمعية لكل 
مسـتفيد، مسـاحة دونـٍم واحـد للزراعـة، 
عـىل  سـنعتمد  العشـوائية  ملنـع  "لكـن 
مبـدأ الـراكات بـني األفـراد، مـن خـالل 
خطـة عمـل تضمـن تشـاركية، فـال ميكن 
للمتدربـني تحمـل تكاليف السـقاية والري 
بشـكل منفـرد"، وفـق مـا يـرح عبّـاس 

بلدي. لعنـب 
إىل  “عطـاء"،  وفـق  املـروع،  يهـدف 
املخيـات،  ضمـن  الفئـات  تلـك  متكـني 
ويؤكـد مديـر املشـاريع أن النازحـني "هم 
باعتبارهـم  الزراعـة،  مـروع  اختـاروا 
يحتاجـون  لكنهـم  باألصـل،  فالحـون 
متكيًنـا لخراتهـم يف بعـض الجزئيات، ما 
مُيكنهـم مـن الحصـول عىل قـوت يومهم، 
وليـس االعتـاد عىل السـلل اإلغاثيـة التي 

املنظـات". متنحهـا 

يـرى بعـض املتدربـني، الذين اسـتطلعت 
عنـب بلـدي آراءهـم، أن الزراعـة املحمية 
كانـت  البالسـتيكية،  البيـوت  داخـل 
التدريـب،  خـالل  "األهـم"  النقطـة 
ويقـول النـازح محمـد الفرج، مـن مدينة 
ينتظـر  إنـه  حـاة،  ريـف  يف  كفرزيتـا 
يف  آمـاًل  الصـر"،  "بفـارغ  املعـدات 
الحصـول عـىل بيـت بالسـتيي يزرعـه 
ويكـون مصدر رزقـه، كأرضـه التي كان 

املنكوبـة. مدينتـه  يف  بهـا  يهتـم 

تدريبات على الزراعة في ريف إدلب - نيسان 2017 )عنب بلدي( 

طفل من مركز بذرة 
نماء لعالج التوحد 

في نوى بدرعا
نيسان 2017
)عنب بلدي(

ثماني حاالت ترعاها "بذرة نماء"

 للتعامل مع األطفال المصابين بالتوحد في درعا 
ٌ

مركز

ُيصاب الطفل بالتوحد، متأثًرا باضطرابات نمائية شاذة، 
وقد يتأخر في الكالم، بينما يرصد األطباء سلوكيات 

غريبة لها عالقة باالنطواء االجتماعي والتصرفات 
التكرارية وغيرها من األعراض، ولم ُيحدد سبب اإلصابة 

بالمرض كما ال يتوفر عالج جذري له حتى اليوم

ملدين  مجتملع  منظملة  "عطلاء”  جمعيلة 

تركيلا  يف  مسلجلة  ربحيلة،  غلري  رسلمية 

املشلاريع  علرات  وترعلى   ،2013 آب  منلذ 

اإلغاثيلة والتنموية يف العديلد من القطاعات 

اإلغاثيلة، كا تدير ملن خلال مكاتبها داخل 

اليلوم،  حتلى  للنازحلن  مخيلات  سلوريا 

تحلت مسلمى "قلرى سلكنية”.

اإلنسلانية،  يف  "بلذرة منلاء"  تعملل مؤسسلة 

والدعلم  التعليلم  أبرزهلا  مختلفلة،  مجلاالت 

النفلي  ومتكلن امللرأة، وتديلر حالًيلا قسلًا 

للتوعيلة ملن املخاطلر، يشلمل محلارضات حول 

مخاطلر األلغلام والقنابلل العنقوديلة، بالتعاون 

ملع جهلات مختلفلة كالدفلاع امللدين يف درعلا.

داخل غرٍف صغيرة، يقّلب الطفل رياض نظره في ألعابه، مراقًبا بعض أقرانه المنشغلين بأشياٍء 
اعتادوا التعامل معها يومًيا، وغدت أساس حياتهم على مدار األشهر الماضية، في محاولة 

لمواجهة مرٍض حّير األطباء واالختصاصيين منذ سنوات. 

https://www.enabbaladi.net/archives/143487
https://www.enabbaladi.net/archives/143487
https://www.enabbaladi.net/archives/143490
https://www.enabbaladi.net/archives/143490
https://www.enabbaladi.net/archives/143487
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هل يغتنم السوريون اللحظة التاريخية؟ 

عيد الفصح.. واالستثمارات اإلرهابية

حـذام زهور عدي  

الست، وممثلو  السنوات  مضت 
العسكريون  السورية  الثورة 

السوري  الشعب  واملدنيون يخربون 
العامل كله معارض النتصارهم،  أن 

وأن ال أحد يدعمهم سياسلًيا، وأن 
الداعملن الحقيقين بقدر ما هم 

محتاجلون لدعمهم بقدر ما يلعبون 
أدواًرا ليست يف صالح انتصار 

الثلورة أو توحدها، فلكٍل أجندته 
وعى من يأكل من خبز السللطان أن 

بسيفه. يرضب 
ومبا أن القاعدة األوىل واألهم 

الدولية "فتش عن  يف السياسة 
املصالح وانظر مرتسلاتها الواقعية 

وال تستمع إىل األقوال وال سيا 
القيادات  اإلعام وأجهزته"، فإن 

الثوريلة كانت ترى أن مصالح الدول 
السوري  القرار  الكربى صاحبة 

ليسلت متفقة مع مصالح تحقيق 
انتصار جدي عى النظام األسدي، 

وبأن هذه األوضاع هي املسؤولة 
أواًل وأخريًا عن فشلل التوصل حتى 

إىل حٍل شلبه مقبول يُنصف الشعب 
السوري.

وقد تكون وجهة النظر السلابقة 
النظر عن سوء  صحيحة، برصف 

إدارة من تصدى للقيادة السياسلية 
للثورة.  العسكرية  أو 

لكلن الوضع الدويل اليوم غري 
أن قراءات  األمس، وبالرغم من 
متعددة وشبه شلاملة ملا يكتبه 

املحللون الكبلار والصغار، الغربيون 
وغريهم،  والعرب  والرقيون 

توحي بالتشلكيك فيا يحدث، وبأن 
املصاللح ماتزال هي هي، وأن اآلمال 

بتغلري جذري يصب يف مصلحة 
غري  مازالت  السورية  الثورة 

قريبة، فلإن رؤية مختلفة بدأت 
تطفو عى السلطح، ليس من أجل 
الرضبلة األمريكية الرتامبية ملطار 

الشلعريات فقط، وال لاختاف املهم 
لسياسلة اإلدارة األمريكية فقط، 
ولكن لرؤية املصالح نفسلها من 
زاويلة جديدة، زاوية توصل إليها 

العامل الغريب نتيجة السلنوات 
السلت املاضية وطريقة معالجة 

املشلكلة السورية التي أُقفلت 
األبلواب والنوافذ عليها ووصلت 
إىل طريق مسلدود تُهدد نتائجه 
مبحرقة جاعية لكل من شلارك 

فيها، الشلعب والثورة والنظام 
واللدول الكربى واإلقليمية فا 
يخرج أحد منهم سلاملًا معاىف.
وغالب الظن أن السليد ترامب 
عندملا اتخذ قرار رضب مطار 

جيًدا  املوضوع  درس  الشعريات 
من جوانب علدة، أهمها مصلحته 

الشلخصية ومصلحة الدولة 
األمريكيلة، ووضعها يف قالب 

أخاقي وقانون إنسلاين ليس من 
السلهل مخالفته، وكأن األسد 

املغلرور بالترصيحات األمريكية 

السلابقة قد هيأ له غروره بأن 
األمور ُحسلمت لصالحه عاملًيا، 

فلارس حقيقته اإلجرامية التي 
أوقعه انكشلافها يف لحظة 

تاريخية مخالفة لحسلاباته.
وكل لحظة تاريخية لها حسلاباتها، 

إذا كان الوضع زئبقًيا  وبخاصة 
ال يسلتقر عى حال كحال الوضع 

السوري، فمن غري املشكوك به 
أن ترامب بحاجة ملوقف شخيص 

يسلتعيد به شعبيته املفقودة أصًا 
والتي تدنت ملسلتوى غري مسبوق 

ألي رئيس أمرييك يتوىل الرئاسة 
باألشهر األوىل إلدارته، والشعب 
أمرييك  األمرييك محتاج لصوت 
قوي يعيد لهم اإلحسلاس بالقوة 

االنطباع  بعد  عاملًيا  األمريكية 
السللبي الذي خلفته إدارة أوباما 

الروسية  وال سيا مواقفها 
املصالح  رأى  واملتوسطية، وترامب 

والتي هي  اقتصاديًا،  األمريكية، 
دوًما املحرك األهم يف السياسة 

السيطرة  األمريكية، رآها يف 
عى برتول الرق األوسط وغازه 

وخطوط إمداده، لقاء ضان حاية 
مناطقه من األطاع اإليرانية، ورأى 
أن توظيلف القوة األمريكية كحامية 

غلري مجانية ضد األخطار التي ال 
تسلتطيع دول مناطق البرتول دفعها 
عنها هلو املعادلة املثى لتحقيق وفر 

مادي للدولة األمريكية ولو كان 
ذلك عى حساب التضحية بيشء 

التغازل األمرييك– الرويس  من 
الذي يحسلب حساب نتائجه جيًدا، 

الحذرة فيه. الطرق  ويسلك 
وهلو يف هذا يُريض حلفاء أمريكا 

التقليديلن الذين بدؤوا باالنفضاض 
األمريكية،  بالسياسة  االلتزام  عن 

من االتحاد األورويب الذي عاىن 
واإلرهاب  والتهجري  التهميش  من 

املقصلود ما عاناه، وبدأ صربه ينفد 
لدرجة أصبحت أصوات مرشحي 
بوضوح  تعلو  رئاسته  انتخابات 

لصالح تعامل مختلف مع روسليا، 
هذا غري الزيارات املتعددة من دول 

الخليلج لبوتن وإبرامهم املعاهدات 
اإلهانة  السخية معه، وكانت 

الروسلية األكرب للسياسة األمريكية 
ليسلت يف االحتفاظ بشبه جزيرة 
األوكراين  وبالتقسيم  القرم فقط، 

وإمنا بالتمدد الرويس يف مرص 
وليبيا وشلال إفريقيا، وكأن روسيا 

حكمت عى النفوذ األمرييك يف 
أهم منطقة اسلرتاتيجية عاملية 

باملوت، وقدمت نفسلها أنها الوريث 
األهم، ومن هنا بدأت أسلهم بوتن 

بالصعلود لدرجة اختياره بالصحافة 
األوروبية كرجل العام القوي، وهذا 
ملا يفرس لنا أيًضا األصوات العالية 

له ولحلفائه باسلتنكار الرضبة 
املتواضعة جًدا للشلعريات، فليست 
الرضبلة بحد ذاتها املهمة وإمنا ما 

سلاقته من تغري اتجاه الريح، الذي 
كانوا باطمئنان شلبه مطلق لسري 
سلفنهم من خاله، وبالطبع فإن 

الشعب السوري صاحب األمر خارج 
جميًعا. حساباتهم 

وقيادتها  وثورتهم  السوريون  أما 
السياسلية والعسكرية، فعليهم 

أن يدركوا بوضوح أن اللحظة 
مناسبة اآلن لتحرك رسيع وجاد 

ومخطط ومنسق، وأن جانًبا من 

اتفاق املصالح بينها وبن السياسلة 
العامليلة تحت القيادة األمريكية قد 
الح باألفلق بعد انتظاره طويًا، قد 

يحقلق عى األقل تغريًا جديًا يف 
النظام األسدي يُفيض إىل تحقيق 

بعض أهداف السلورين، ويُتيح لهم 
البناء عليه مسلتقبًا لصالح دولة 

دميقراطيلة، ولكن عليهم أال يركنوا 
لتغلري املناخ الدويل، فا هو متاح 

اليوم كانوا يشلكون من فقدانه 
باألمس، وقد يغيب ثانية غًدا.
إنهلا اللحظة التاريخية، التي 

عى الثوار بأشلكالهم جميعها أن 
سواء  استثار،  أحسن  يستثمروها 

كانوا ناشطن مؤطرين أو غري 
مؤطريلن، عى كل من له صلة ما 
وأمريكا  بأوروبا  النفوذ  بأصحاب 
وحتى روسليا أن يستنفر جهوده 

اليوم من أجل االسلتفادة من الرياح 
باتجاهها  وأال يشكك  الجديدة، 

فنشلاطه اليوم هو بوصلة نجاحه 
أو إخفاقه.

إن اللحظات التاريخية حاسلمة يف 
عمر الشلعوب، وتضييعها خسارة 
كربى لهم، وإذا ضيعت املعارضة 

السلورية هذه اللحظة فعليها 
السام.

وإذا كان عى التشكيات املعارضة 
املوجلودة ليس العمل جاهدة فقط، 

الفرصة لآلخرين  إتاحة  وإمنا 
حتى يعملوا، فإن عى اآلخرين 

وإلقاء  والتكاسل  انتظارها  عدم 
املعارضة وحدها،  املسؤولية عى 
فالتاوم بعد الفشلل لن يفيد أحًدا 

ستجمعهم  وحدها  والكوارث 
وتلفهم بإزارها، والت حن مندم.

إبراهيـم العلوش 

فصح مجيلد لكل إخوتنا ورشكائنا يف الوطن 
السلوري من املسيحين، فالفصح رمز 

للخلاص وللربيع وللتجدد، وكانت الحركة 
التصحيحيلة قد رسقت لقبه، ووصفت 

عدوانها عى الحريلات، بالتصحيح املجيد، كا 
ترّدد وكاالت وأبواق النظام.

منذ بدء الثلورة انضم كل حّر إليها، وراح 
شلهداء أبرار من كل الطوائف السورية، ومل 
تسللم أي طائفة من العدوان، فالحرية هي 

عدوة نظلام املخابرات الذي يحاول أن يصور 
نفسله بأنه مدافع عن األقليات، ويبتز الغرب 

بأنه يدافع عن مسليحيي الرق، الذين 
يعيشون بسلام يف بادهم منذ ألفي سنة، 

وقد اسلتثمر كل أنواع األعال اإلرهابية، 
ليبن أن هلذه الثورة هي مجرد عصيان 
جنلايئ، وإرهايب يحاول أن يعتدي عى 

الطوائف الصغرية، واسلتعمل الكثري من 
أدوات الرتهيلب ضد الطوائف، وقام بأعال 

التفجلري املربمج، ونر روح الكراهية 
بن مكونات املجتمع السلوري، الذي ُعرف 
بالتسلامح من مئات السنن وقبل مجيء 

حافظ األسلد وأدواته اإلجرامية التي صارت 
كابوًسلا اليوم، ليس للشعب السوري وحده 

أجمع. للعامل  بل 

قبل الفصح املجيد بأسلبوع، يف يوم 
الشعانن، اسلتثمر نظام السيي تفجري 

داعش للكنيسلتن القبطيتن يف طنطا ويف 
اإلسلكندرية، الذي ُقتل فيها العرات من 

األبريلاء، وقام بتمرير قانون الطوارئ، بداًل 
من االسلتقالة، ومحاسبة حكومته، وكانت 
ضحكة الرئيس السليي عريضة، وغامرة، 
وهو يلزف خرب فرض األحكام العرفية، التي 

تعترب جّنة املسلتبدين، وجدارهم الفوالذي 
لحاية اسلتمرارهم عى كرايس الحكم، التي 

سللبوها مبختلف أنواع الخداع والتحايل.
يأيت ذلك بعد أن نجح النظام السلوري 

باالسلتثار بهذا املخلوق األشوه، الذي يخلط 
الدين مببادئ حزب البعث النازية، ويسرتشلد 

مبفكري تورا بورا، ويسلتمد الحاية من 
دولة الخامنئي التلي مل يتمكن التنظيم منها، 

ورغلم أن جرامئه وصلت إىل أقىص الغرب، 
وأقلىص الرق، مل تصب دولة آيات الله التي 

تسلتضيف وعرب سنن طويلة قادة تورا بورا، 
الذين يفّرخون كل يوم اسلًا جديًدا وشكًا 
مبتكًرا لإلرهاب، ويربعون باسلتعداء العامل 

ضد املسللمن، وتصويرهم كمليار ونصف 
املليار إنسلان منكّبن عى اإلرهاب، وقد تركوا 
مزارعهم وأشلغالهم وتربية أوالدهم ليتحولوا 

إرهابين! إىل  جميًعا 
من أباح لهذه السلالة من اإلرهابين تشويه 

سلمعة اإلسام واملسلمن، ومن أباح لهم 
سلحب االعرتاف من الدين املسيحي وعدم 
اعتباره ديًنا سلاويًا، وقد نشأ يف بادنا 

وهو جزء من تاريخنا، وسلاهم أتباعه بإغناء 
الحضارة اإلسلامية وترجموا الكتب، وطببوا 

الخلفلاء وعموم البر، ومل ينظر إليهم أحد 
إال كلركاء يف تاريخ بادنا، والدليل وجودهم 

الدائم يف بادهم وبادنا جميًعا.
اليوم، االستثار اإلرهايب ضد إخوتنا 

املسليحين مل يعد يقترص عى التنظيات 
اإلرهابية التي تكّفلر املجتمعات كلها، بل أيًضا 

صارت األنظمة االسلتبدادية تستثمر بهذا 
اإلرهلاب، وترفعه فزاعة تغطي عى جرامئها 
وتضمن اسلتمرارها األبدي يف الحكم القائم 

يف جوهلره عى اإلرهاب والتعذيب، والذي 
يوللد دفعات جديدة من اإلرهابين، ومن أنواع 

مختلفة تسلتغل املفاهيم والقيم الدينية، 
والوطنيلة، والطائفية، من أجل نر الكراهية 

فيها. االستثار  وإعادة 
االحتال الرويس حاول أن يصّور نفسله أيًضا 

كمدافع عن مسليحيي الرق عندما صور 
راهًبا يبّخر الطائرات الروسلية، وهي تنطلق 

من مطار حميميلم لقصف املدنين وتطويبهم 
كإرهابين، ولكن مسليحيي سوريا مل تنطِل 

عليهلم مثل هذه األكاذيب، منذ أن ألقى فارس 
الخوري خطبته الشلهرية يف الجامع األموي 

أيام الحكلم الفرني، الذي ابتكر هذه الصورة 
الزائفة. 

كان النظام ينسلحب أمام داعش من البلدات 
والقرى املسليحية من أجل أن يصور للعامل 

القوى التي تهاجم مسليحيي الرق، يف 
تواطؤ مكشلوف وعلني مع داعش أو النرصة، 

يف بللدة صدد، ويف معلوال، ويف األحياء 
املسليحية يف مختلف املدن، من أجل أن يجرب 

أبنلاء الطوائف عى االنضام اليه أيًضا، 
والتصديق بأن اسلتبداده هو ما يحميهم، 

ويؤّمن استمرارهم يف وطنهم.
لسنا بصدد اسلتعراض تاريخ انتهاكات النظام 
ضد الكنائس والحواري املسليحية، ففي لبنان، 

حيلث تدربت قوات النظام عى اإلرهاب، 
وعى قتلل املدنين بربودة أعصاب، انتهكت 

كل املحرمات ضد املسليحين، وضد كل أنواع 
والكبرية. الصغرية  الطوائف 

والنظلام اليوم يف حالة إفاس كبري، ولن 

يتورع عن ارتلكاب الجرائم ليس ضد الكنائس 
املسليحية فقط، بل حتى ضد املدنين من 

أنصاره يف مرسحيلات إعامية متقنة التمثيل، 
وبالغة الوحشلية، من أجل إعادة قبول العامل 

بهذا النظلام كمقاتل ضد اإلرهاب، خاصة بعد 
جرمية الكياوي يف خان شليخون، وبعد 
الرضبلة األمريكية التي أفقدته املصداقية، 

بعدما تعب الخرباء الروس واملشلايخ 
اإليرانيلون يف فربكتها ولصقها عى وجه 

لتجميله. النظام 
لقد نجلح النظام بخطف أجزاء كبرية من 

الطائفة العلوية، وأتقن اسلتغالها وتوريطها 
بالجرمية املّرعة منذ سلت سنوات، ففي 

بداية الثورة شلارك كثري من الشباب العلوين 
يف الجامعلات يف التظاهرات للمطالبة 
بالحريلة، وخاصة يف جامعة القلمون، 

وغريهلا من الجامعات، ولكن أجهزة 
املخابرات، ووسلائلها الدعائية، وأساليب 

الضغلط العائيل، واملادي، رسعان ما أخافت 
الكثرييلن وأخضعتهم لابتزاز، وقد تورط 

الكثريون بارتكاب جرمية العرص ضد الشلعب 
السلوري، مثلا توّرط النازيون بجرامئهم يف 

الثانية. العاملية  الحرب 
اليوم يقوم الغرب بسلحب الوكالة الحرصية 
من عائلة األسلد يف حكم الباد واالستفراد 

بها، وال بّد من التنبه إىل أسلاليب العائلة 
املافيويلة، فلن تفوت هذه العصابة كل 

الطلرق يف االعتداء واالبتزاز، مبا فيها ابتزاز 
رجال الدين املسليحين وتهديدهم باإلرهاب 
الداعليش املربمج من قبلهم ومن قبل إيران.

يف يوم الفصح املجيد صعد املسليح إىل 
السلاء، وتخلص من عذاباته، فهل سيكون 

هذا اليوم مناسلبة القرتاب خاص سوريا 
املعذبة من هذا النظام ومن مسلتثمريه 

واإليرانين؟ الروس 

https://www.enabbaladi.net/archives/143480
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الهجلوم  ملن  األوىل  للصلور  كان 
الكيلاوي على خلان شليخون، دور 
الرئيلس  ملزاج  تغلرّي  يف  جوهلري 
األمريليك دوناللد تراملب ملن نظلام 
األسلد، لتشلكّل الحادثلة منعطًفا يف 
أن  كلا  برّمتهلا،  السلورية  القضيلة 
املدّملى، عملران، يف  الطفلل  صلورة 
مدينلة حللب، حلازت على مسلاحة 
غري مسلبوقة من التغطيلة اإلخبارية 
يف وسلائل اإلعلام الغربيلة، وهو ما 
يندرج على عرات األمثللة التي كان 
أبطالهلا ناشلطون إعاميلون، تطّور 
أداؤهلم ومتأسلس مع ملرور الوقت.

يف  السلورية  الثلورة  تنسليقيات 
سلوريا،  محافظلات  مختللف 
واقلع  تعكلس  ملرآة  شلكّلت  والتلي 
"االنتفاضة" لدول العلامل، بإمكانيات 
بسليطة،  وتكنولوجيلا  متواضعلة 
تطلورت تدريجًيلا، وبشلكل متزاملن 
ملع تحلّول الحراك السللمي إىل رصاع 
مسللّح، وراحلت تتجله نحلو العملل 
لتأخلد  واملؤسسلايت،  االحلرتايف 
مسلميات مراكلز وشلبكات ووكاالت 
ومؤسسلات، اكتسلبت صفلة املحلية 
من حيلث التغطية ضملن دوائر تركيز 
جغرافيلة محلددة، وعانلت ملا عاناه 
اإلعام السلوري الجديد، ملن االفتقار 
إىل الدعلم امللادي والتدريلب املهنلي.

لكلن، ورغم املعوقلات، حافظلت هذه 
املؤسسلات اإلعاميلة الصغلرية، عى 
دورهلا الجوهلري، يف كونهلا املصدر 
املناطلق  يف  للمعلوملات،  األويل 
الخارجة عن سليطرة النظلام، أو حتى 
الواقعلة تحت سليطرته، يف سلوريا. 

https://www.enabbaladi.net/archives/143531
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مرآة سوريا
للعالم

من التنسيقيات إلى المؤسسات اإلعالمية
ناشطو سوريا يحترفون

كان من الممكن 
أن نحظى بمقابل 

مالي، لكن 
الهم األول هو 

إيصال الصور 
والفيديوهات

عبادة كوجان/ ضياء عودة    

تنسيقيات درعا تندمج ضمن مؤسسة 
اندمجـت تنسـيقيات مدينـة درعـا، وهـي 
مهـد الثورة ضـد النظـام السـوري، ضمن 
ثـالث  خـالل  وباتـت  "نبـأ"،  مؤسسـة 
يف  األبـرز  اإلعالميـة  الواجهـة  سـنوات 
موقـع  خـالل  مـن  الجنوبيـة،  املحافظـة 
إلكروين يغطـي األخبار اليوميـة، امليدانية 
منهـا واالجتاعية، وحسـابات نشـطة عر 

االجتاعـي. التواصـل  مواقـع 
تأسسـت "نبأ" يف 27 متوز 2014، وتهتم 
بتغطيـة أحـداث املنطقـة الجنوبية بشـكل 
مكثـف وتفصيـي، باإلضافـة إىل األحداث 
مختلـف  مـن  العاجلـة  واألخبـار  املهمـة 
مناطـق ومحافظـات سـوريا، بحسـب مـا 

أوضـح مديرهـا يـارس الخطيب.
إعالميـة  مؤسسـات  مـع  “نبـأ”  تتعـاون 
أخـرى عاملـة يف املنطقـة، وتتلقـى دعـًا 
مهنيًـا مـن منظـات دولية داعمـة لإلعالم 
مثـل "إنرنيـوز"، وتتبنـى املصداقيـة يف 
“بحـت”،  تطوعـي  نشـاط  يف  عملهـا، 
مـن خـالل 20 عضـًوا فاعـاًل يف مكتبهـا، 
ومجلس إدارة مكون من خمسـة أشـخاص، 
وفـق الخطيـب، موضًحا أن "نبـأ" ال متتلك 
حتـى اآلن دعـًا أو متويـاًل لتشـغيلها، بل 
تعتمـد عـىل الترعـات التي ال تـكاد تغطي 

مصاريفهـا الدوريـة.
جملـة  عـن  الخطيـب  يـارس  وتحـدث 
املؤسسـة،  تواجـه  وتحديـات  معوقـات 
أبرزهـا "عـدم توفر الدعـم الثابـت لتقديم 
تغطية بشـكل أفضـل، وعدم وجـود حاية 
لكـوادر املؤسسـة أثنـاء مارسـة عملهـم، 
كذلـك عـدم حصولهـا عـىل ترخيـص من 
يف  وضعـف  دوليًـا،  املختصـة  الجهـات 
ملارسـة  الروريـة  اللوجسـتية  األدوات 

نشـاطاتها".
لكنـه أشـار يف الوقـت ذاته إىل ما أسـاه 
عـىل  تعتمـد  التـي  القـوة"،  "مكامـن 
"الخـرة الكبـرة لدى الكـوادر يف مختلف 
االختصاصـات، واإلميـان بعدالة ومصداقية 
العاملـني فيهـا  رسـالة )نبـأ(، واسـتمرار 
مسـتحقات  توفـر  عـدم  رغـم  بنشـاطهم 

ماليـة أو رواتـب".

ناشطو دمشق أضحوا "صوت 
العاصمة"

رغم والدتهـا الحديثـة نسـبيًا، يف حزيران 
العاصمـة"  أن شـبكة "صـوت  إال   ،2016

أصبحـت مصـدًرا مهـًا للمعلومـات عـن 
مدينـة دمشـق وضواحيها بشـكل رئييس، 
عانـت  السـورية  العاصمـة  أن  سـيا  وال 
مـن هيمنة اإلعـالم الرسـمي الناطـق بآراء 
وافتقـرت  وتوجهاتـه،  السـوري  النظـام 
لتغطيـة اإلعـالم الجديـد بشـكل ملمـوس، 

قياًسـا باملناطـق الخاضعـة للمعارضـة.
وأوضـح رائـد الصالحاين، مؤسـس ومدير 
الشـبكة، أنها تنشـط يف األحيـاء الخاضعة 
واملناطـق  دمشـق،  يف  النظـام  لسـيطرة 
التـي خضعـت مؤخـرًا لتسـويات وعمليات 
تهجـر يف ضواحيها، مثل قدسـيا والهامة 
والتـل ومعضمية الشـام، إضافـة إىل أحياء 
دمشـق الرقية )برزة، تريـن، القابون(، 
معربًـا عن نيـة "صوت العاصمة" توسـيع 
الريـف  كامـل  ليشـمل  عملهـا،  نطـاق 

. مشقي لد ا
وأبـدى الصالحـاين ارتياحـه لالعتاد عىل 
الشـبكة كمصـدر للمعلومـات عن دمشـق، 
مـن قبـل صحـف ووسـائل إعـالم محليـة 
وعربيـة، أبرزهـا "شـبكة شـام، أورينـت 
الجزيـرة  نـت، عنـب بلـدي، كلنـا رشكاء، 
نـت، العربية نـت، وموقع املـدن اللبناين"، 
رغـم أن كوادرهـا مل تتلـّق تدريبـات مـن 
أي منظمـة إعالميـة دوليـة، فيـا اقتـرص 
تعـاون بعضهـا عـىل تقديـم دعـم محدود 

لضـان اسـتمرار العمـل.
تتألف الشـبكة من 20 مراسـاًل ومراسـلة، 
إضافـة إىل مديـر الشـبكة، الـذي يعمـل 
إىل  نـر،  ومسـؤول  كمحـرر  بـدوره 
األمـور  يف  مختـص  موظـف  جانـب 
داخـل  كامـاًل  الفريـق  ويوجـد  التقنيـة، 
الشـبكة،  مديـر  عـدا  وريفهـا،  دمشـق 
النـر  لسـهولة  تركيـا  يف  املوجـود 
رواتـب  مراسـلوها  ويتلقـى  والتواصـل، 
رمزيـة بسـيطة بشـكل شـهري، بحسـب 

. لحـاين لصا ا
أكـر املعوقـات التـي تواجـه الفريـق يف 
الداخل، هـي الوجود األمنـي املكثف للنظام 
يف األحيـاء التـي يعملـون بهـا، واملراقبـة 
يؤخـر  الـذي  األمـر  لالتصـاالت،  الكثيفـة 
وصـول الخـر يف بعـض األحيـان، وهـي 
نقطـة ضعـف ال ميكـن تجاوزهـا، وفـق 
تعبـر الصالحـاين، مضيًفا أن شـّح املوارد 
املاليـة يعـد معوقًا أساسـيًا، مينـع الفريق 
مـن التفـرغ الكامـل للعمـل، عازيًـا ذلـك 
إىل إهـال املنظـات الداعمـة، للمشـاريع 

العاصمـة. اإلعالميـة يف 
أمـا عـن نقـاط قـوة "صـوت العاصمـة"، 

فـرأى رائـد الصالحـاين، أنهـا تكمـن يف 
“دون  العاصمـة  أخبـار  تنقـل  كونهـا 
تضخيـم”، كا أنهـا تتميز بنـر األوضاع 
األمنيـة بشـكل لحظي يف أحيائهـا، عدا عن 
وجودهـا النشـط يف مناطـق التسـويات، 
التـي غابت عـن اإلعالم فور خـروج فصائل 

املعارضـة والكـوادر اإلعالميـة منهـا.

إعالم حماة يتجه نحو المهنية
تجـارب  وريفهـا  حـاة  مدينـة  شـهدت 
إعالميـة خجولة، حالـت دون مواكبة تطور 
اإلعـالم الجديـد يف املناطـق األخـرى، لكن 
مركـز "عـايص بـرس" الـذي تأسـس يف 
أيـار 2016، من اجتاع ناشـطني إعالميني 
يف املحافظة، يسـعى منـذ انطالقته للتوجه 
إعالميـة  قاعـدة  وتأسـيس  املهنيـة  نحـو 

متينـة يف املنطقـة الوسـطى.
مديـرة  الكريـم،  عبـد  نـور  وأوضحـت 
يغطـي  بـرس"  "عـايص  أن  املركـز، 
حاليًـا معظـم مناطـق حـاة، يف الريـف 
النظـام  قبـل  مـن  املحـارص  الجنـويب 
لسـيطرته  الخاضعـة  واملدينـة  السـوري، 
الشـالية والغربيـة يف  أيًضـا، واملناطـق 
الريـف  تغطيـة  تتسـم  بينـا  املحافظـة، 
لوضعهـا  نظـرًا  بالضعـف،  الرقـي 
العسـكري واألمني املعّقد، ويحـاول املركز 
ناشـطني  مـع  بالتعـاون  الفجـوة  ترميـم 

املنطقـة. يف  محليـني 
إعـالم  وسـائل  مـع  املركـز  يتعـاون 
ومؤسسـات حقوقيـة سـورية يف تغطيـة 
كـوادره  وتواصلـت  املحافظـة،  شـؤون 
مؤخـرًا مع وسـائل إعـالم دوليـة، أمريكية 

وبريطانيـة وفرنسـية، بعـد تغطيـة مثالية 
الهجـوم  يف  بـرس"  "عـايص  قّدمهـا 
شـيخون  خـان  مدينـة  عـىل  الكيـاوي 
مؤخرًا، ونـره صوًرا وتسـجيالت مصورة 
عبـد  وفـق  واإلصابـات،  الضحايـا  توثـق 

الكريـم.
ويضـم املركـز 12 ناشـطًا، بـني محرريـن 
مديـر  إىل  إضافـة  وفنيـني،  ومراسـلني 
تنفيـذي ومديـر تحريـر ومنسـق للعمـل، 
إلكـروين  موقـع  خـالل  مـن  وينشـط 
وحسـابات نشـطة عـىل مواقـع التواصـل 
االجتاعـي، ويعمـل كـوادره تطّوًعـا، يف 
ظـل عـدم تلقـي دعـم مـادي وتقنـي من 
املصاريـف  لتقتـرص  مختصـة،  منظـات 

عـىل التنقـل ومهـام التغطيـة.
وأشـارت نور عبـد الكريـم إىل أن معوقات 
"عـايص بـرس" تكمـن يف غيـاب الدعـم 
عملـه  لتوسـيع  الـالزم  والفنـي  املـادي 
وصقـل خـرات أعضائـه، وشـح املعـدات 
الالزمـة يف العمـل اإلعالمـي، بينـا تكمن 
قوتـه يف الفريـق املتاسـك والقـدرة عىل 
تغطيـة جميع جوانب الحيـاة يف املحافظة، 
ووضـع هدف "املصداقيـة أواًل" للتطلع إىل 

إعـالم مهنـي يف حاة.

تجارب إعالمية ناجحة في إدلب
الوحيـدة  السـورية  املحافظـة  إدلـب  تعـّد 
الخاضعـة للمعارضة السـورية كليًـا، وهو 
متاًحـا  فيهـا  اإلعالمـي  العمـل  مـا جعـل 
بشـكل نسـبي، قياًسـا باملناطـق السـورية 
األخـرى، وهـو مـا شـّكل أرضيـة لنشـوء 
مؤسسـات إعالميـة، كان لهـا الـدور البارز 
يف تغطيـة األوضـاع امليدانيـة واالجتاعية 

. فيها
مركـز إدلـب اإلعالمـي هـو أحـد املشـاريع 
يف  سـنوات  ثـالث  نحـو  منـذ  الناجحـة 
كبـر  بشـكل  عملـه  ويركـز  املحافظـة، 
يف مركـز مدينـة إدلـب، ومناطـق رساقـب 
وجرس الشـغور وخـان شـيخون، وبدرجة 
أقـل يف بقيـة بلـدات املحافظـة، إىل جانب 
التغطيـة امليدانية التي يقدمها يف السـاحل 

السـوري وحـاة وحلـب.
مركـز  مديـر  الـراء،  أبـو  عبيـدة  وقـال 
جهـة  بـات  املركـز  إن  اإلعالمـي،  إدلـب 
وسـائل  مـن  للكثـر  ومعتمـدة  موثوقـة 
اإلعـالم الغربيـة، منهـا "فرانـس بـرس"، 
بوسـت"،  "واشـنطن  "الغارديـان"، 
إىل  الريطانية،  "التاميـز"  "اإلندبندنـت"، 
عربيـة. إعـالم  ووسـائل  وكاالت  جانـب 

يعتمـد املركـز، الـذي ينشـط حاليًـا عـر 
وسـيطلق  االجتاعـي  التواصـل  مواقـع 
موقعـه اإللكروين قريبًا، عىل 37 مراسـاًل 
التغطيـة  يف  تدريبـات  تلقـوا  ومراسـلة 
أرجـاء  اإلعالميـة، وينتـرون يف معظـم 
إدارة يضـم  املحافظـة، عـدا عـن مجلـس 
مدينـة  يف  والتحريـر  التنسـيق  مكاتـب 
إدلـب، وجميعهـم يعملـون بشـكل طوعي 
دون تلقـي أي مبالـغ ماليـة، بحسـب "أبو 

الـراء".
ويعـاين املركـز، كا غـره من املؤسسـات 
املحليـة، مـن أزمـة "الدعـم"، إذ ال وجـود 
لرعايـة ماديـة أو تقنيـة لـه، مـا ينعكـس 
أحيانًـا عىل جـودة الصـور والتسـجيالت، 
مـا  وهـو  يوميًـا،  بكثافـة  ينتجهـا  التـي 
يعتـره أبـو الراء عامـل قوة مييـز "مركز 
إدلـب" عن غـره من الـوكاالت والوسـائل 

اإلعالميـة األخـرى يف املحافظـة.
قبـل ثالثـة أعوام، عكـف الناشـط اإلعالمي 
واملصور وسـيم العـدل عىل تأسـيس مركز 
املعـرة اإلعالمي، الـذي بالرغم من تسـميته 
معـرة  مدينـة  إىل  تشـر  التـي  املحليـة 
النعـان، بـات أحد أبـرز املراكـز اإلعالمية 
التـي تنتج صـوًرا وتسـجيالت مصورة يف 
املحافظـة، وحافـظ عـىل تطـوره حتى بعد 
مقتـل مؤسسـه وسـيم العـدل، بغـارة من 

الطـران الـرويس أواخر عـام 2015.
وقـال خالـد اإلدلبـي، املسـؤول يف املركز، 
إنهم بـدؤوا يف معـرة النعان ثم توسـعوا 
يف ريفهـا الرقـي، لينتقلـوا إىل تغطيـة 
أرجـاء  معظـم  يف  امليدانيـة  التطـورات 
املحافظـة، عالوة عىل نشـاط ملحـوظ لهم 

يف حـاة وحلـب أيًضـا. 
مل يحصـل املركـز عـىل أي دعـم يغطي من 
خاللـه نفقـات كادره املكـون مـن عـرة 
وسـيم  املؤسـس  رحيـل  بعـد  ناشـطني، 
البكـور،  محمـد  املركـز  ومراسـل  العـدل، 
والـذي قتـل مؤخـرًا من قبـل مجهولني يف 
مدينـة إدلـب، ويدفـع أعضـاؤه املصاريف 
معـرة  يف  املكتـب  وإيجـار  التشـغيلية 
النعـان، لكـن ذلـك مل مينـع ناشـطيه من 
متابعـة عملهـم بشـغف وتطـور مسـتمر، 

اإلدلبـي. بحسـب 
املركـز وثيقـة تعـاون مـع منظمـة  وقـع 
بـرس"،  "فرانـس  ووكالـة  "رويـرز" 
لتقديـم صـور خاصـة املحافظـة مجانًـا، 
"اللوغـو"  عـىل  الحفـاظ  بـرط  لكـن 
الخـاص بـه، وأضـاف اإلدلبـي "كان مـن 
املمكـن أن نحظـى مبقابل مـايل، لكن الهم 

في هذا الملف تسلط عنب بلدي الضوء على عمل مؤسسات 
تنشط في سبع محافظات سورية، من خالل الحوار مع 

مسؤوليها، واستطالع آراء صحفيين سوريين، وتقييمهم لألداء 
اإلعالمي في المناطق "المحررة".

مركز
حماة اإلعالمي

مركز
إدلب اإلعالمي

مركز 
جرابلس اإلعالمي

مركز
 حلب اإلعالمي

مركز 
حمص اإلعالمي

شبكة 
فرات بوست

مركز 
المعرة اإلعالمي

مركز 
الغوطة اإلعالمي

حملةتجمع ربيع ثورة
 الرقة تذبح بصمت

مؤسسة
نبأ اإلعالمية

https://www.enabbaladi.net/archives/143531
https://www.enabbaladi.net/archives/143531
https://www.enabbaladi.net/archives/143531


11 عنب بلدي - السنة السادسة - ملف العدد
العدد 269  - األحد 16 نيسان/أبريل 2017

األول هـو إيصـال الصـور والفيديوهات"، 
تعبـره. بحسـب 

"ثقة" ولدت في حلب وتسعى لالنتشار
اسـتطاعت وسـائل اإلعـالم يف محافظـة 
العـريب  اإلعـالم  إىل  النفـوذ  حلـب، 
والغـريب، ومواكبة تطـورات املدينة )قبيل 
سـيطرة النظام عليهـا( وأريافها الخاضعة 
للمعارضـة، وحققت وكالة "ثقة" انتشـاًرا 
معقـواًل خالل عام من تأسيسـها، وتسـعى 

السـورية. املحافظات  لتشـمل معظـم 
 ،2016 نيسـان  يف  "ثقـة"  تأسسـت 
مـن اتحـاد عمـل مجموعـة مـن إعالميـي 
وناشـطي الثورة يف محافظـة حلب، وقال 
ماجـد عبد النور، مؤسـس ومديـر الوكالة، 
إن سـبب نشـأتها يعود لــ "محاولة ضبط 
الخـر ومصداقيتـه"، ليركز عملهـا بادئ 
األمـر يف معظـم مناطـق املحافظـة، مبـا 
فيهـا الريـف الشـايل الخاضع لسـيطرة 
يف  مكتبًـا  أنشـأت  ثـم  الفـرات"،  "درع 
مدينـة إدلـب، وميتـد عملهـا إىل محافظة 
حـاة، يف ظل خطـط موضوعـة لدخولها 
الالذقيـة،  وريـف  الرقيـة  الغوطـة  إىل 
ومناطـق أخـرى خاضعـة للمعارضـة يف 

. يا سور
تعتمـد "ثقة" عـىل العمـل التطوعي، وهو 
كوادرهـا،  إىل  لالنضـام  أسـايس  رشط 
لكن إدارتها اسـتطاعت توفـر مبلغ رمزي 
جميـع  يتلقـاه  أمريـي(،  دوالر   100(
مـن  ومراسـلني،  إدارة  شـهريًا،  الكـوادر 
خـالل مترعـني سـاهموا يف اسـتمرارها، 
الوكالـة أنجـزت  أن  النـور  وأوضـح عبـد 
تعاونًـا مع وسـائل إعـالم محليـة وغربية، 
وأنشـات مؤخـرًا مكتبًـا يف تركيـا، لتبـدأ 
التحضـر لعقـد عمل مـع جهـات إعالمية 

 . قليمية إ
وقـال عبـد النـور إن وكالة "ثقـة" التزمت 
بالراتبيـة اإلدارية يف عملهـا "مدير، نائب 
مدير، مسـؤول املراسلني، مسـؤول النر، 
املونتـاج"،  مسـوؤل  التقاريـر،  مسـؤول 
يغطـون  24 شـخًصا،  إىل  يصـل  بـكادر 

انتشـارهم. األحـداث يف مناطق 
غيـاب الدعـم املـادي مـن قبـل املنظـات 
أبـزر مـا تواجهـه "ثقـة".  املعنيـة، هـو 
عـدم  أن  النـور  عبـد  ماجـد  رأى  كذلـك 
انتشـارها عىل كامـل الجغرافيا السـورية، 
يعـد مـن عوامـل الضعـف التـي تحـاول 
الوكالـة تالفيها حاليًـا، لكن عوامـل قوتها 
تكمـن يف مصداقيتهـا وتغطيتها الرسيعة، 

املصـورة  والتسـجيالت  الصـور  وتقديـم 
برسعـة قياسـية، بحسـب تعبـره.

إعالم "الشرقية" حاضٌر بتمويل ذاتي
سـوريا  يف  الرقيـة  املنطقـة  عانـت 
واضحـة  اإلعالميـة  التغطيـة  غيـاب  مـن 
املعـامل، يف ظـل سـيطرة تنظيـم "الدولة 
اإلسـالمية" عليهـا منذ مطلع عـام 2014، 
اإلعالمـي  "العجـز"  حالـة  واسـتمرت 
ظاهـرة حتى بعـد دخـول "قوات سـوريا 
مـن  واسـعة  مناطـق  إىل  الدميقراطيـة" 
ريـف الرقـة الشـايل والغـريب، لتركـز 
مؤسسـات  عـىل  اإلعالميـة  التغطيـة 
وحمـالت مارسـت عملهـا برسيـة، لكنهـا 

مقبـواًل. انتشـاًرا  حققـت 
مؤسسـة "فـرات بوسـت"، التي تأسسـت 
يف 25 آب 2014، كصفحـة عـر "فيـس 
تذبـح  الـزور  "ديـر  مبسـمى  بـوك" 
بصمـت"، حققـت تطـوًرا ملحوظًـا خالل 
الشـهور الثانيـة املاضيـة، وانتقلـت مـن 
ديـر  يف  واالنتهـاكات  األحـداث  تغطيـة 
املنطقـة  يف  أخـرى  مناطـق  إىل  الـزور، 

الرقيـة.
وأوضـح أحمـد الرمضان، مدير ومؤسـس 
تعتمـد  املؤسسـة  أن  بوسـت"،  "فـرات 
عـىل مبـدأ "التمويـل الـذايت" يف تغطية 
وبيـع  تسـويق  خـالل  مـن  نفقاتهـا، 
املرئيـة  والتقاريـر  املصـورة  التسـجيالت 
للمؤسسـات والقنـوات العربيـة والغربية، 
وهـو مـا أسـهم يف تحقيـق دخل شـهري 
حـرًصا،  السـوري  الداخـل  يف  للعاملـني 
بينـا يعمـل مـن يف الخـارج كمتطوعني. 
 15 بوسـت"  "فـرات  كـوادر  عـدد  يبلـغ 
موزعـني  السـوري،  الداخـل  يف  شـخًصا 
سـوريا  يف  الفـرات  نهـر  مجـرى  عـىل 
وحتـى مدينـة القائـم العراقيـة، ومتتلـك، 
تحريريـة  سياسـة  مؤسسـها،  بحسـب 
وإداريـة مسـتقرة منذ ثالثة أعـوام، وتقوم 
عـىل توثيـق االنتهـاكات وتسـليط الضوء 

عـىل أوضـاع املنطقـة الرقيـة.
وأوضـح الرمضـان أن أبرز املعوقـات التي 
يف  "ضعـف  بوسـت"،  "فـرات  تواجـه 
الخرات والكـوادر من الناحيـة التحريرية 
واللغويـة، وتطويرهـا أمر يتطلـب ميزانية 
عاليـة ال منتلكهـا"، مضيًفـا "لكننـا نعتر 
الرقيـة،  املنطقـة  يف  األوائـل  أنفسـنا 
مـن حيـث دقـة األخبـار ونوعيـة التغطية 

اإلعالميـة التـي نقدمهـا".

 أحمد أبازيد
رئيس تحرير شبكة 
"شام" اإلخبارية

هنادي الخطيب
صحفية سورية

مكتب مركز 
المعرة اإلعالمي 

في ريف إدلب
15 نيسان 2017
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املهنـي  الوضـع  عـىل  للوقـوف 
املحليـة،  اإلعالميـة  للمؤسسـات 
تحدثـت عنـب بلـدي إىل صحفيـني 
سـوريني عـىل احتـكاك مبـارش مـع 
الداخـل  يف  واإلعالميـني  الناشـطني 
السـوري، فاعتـر عـي عيـد، رئيس 
أنـه  السـوريني،  الصحفيـني  رابطـة 
رغـم كل مـا قدمته هـذه املؤسسـات 
الناشـئة، إال أنهـا مل تصـل بعـد إىل 
توصيفهـا كمؤسسـة حقيقيـة، دون 

أهميتهـا. مـن  التقليـل 
أو  الجهـات  "هـذه  وأضـاف 
املجموعـات، أو املشـاريع لعبـت ومـا 
تـزال دورا مهـًا، ولكنهـا تحتاج إىل 
تجذيـر، ودفـع نحـو تنظيـم املهنـة، 
وأخالقياتهـا،  مبعايرهـا  وااللتـزام 
كان  التـي  األخبـار  مـن  فالكثـر 
مـن  فـرة  يف  الناشـطون  يتناقلهـا 
الفـرات حملـت شـحنة عاطفيـة، أو 
أنهـا مل تعتمـد معايـر مهنيـة، وإىل 
أن تصبـح تلـك املصـادر مؤسسـات 
عـن  النظـر  بـرصف  حقيقيـة، 
تسـمياتها، ينبغـي وضـع معاير يف 
اعتـاد املعلومـة وتوثيقهـا، وكذلـك 
العاملـني فيهـا واملراسـلني،  تدريـب 

واملعنويـة". املاديـة  وحايتهـم 

وأشـار الصحفـي عيـد إىل أن أكـر 
املشـكالت هـي العالقـة بـني املواطن 
اإلعالمـي  الناشـط  أو  الصحفـي 
واملؤسسـة، وحقوقـه فيهـا، وقواعـد 
العمـل ومدونـات السـلوك ومواثيـق 
الـرف، والتـي مـن شـأنها أن تنظّم 
حقـوق  عـىل  وتحافـظ  العالقـة، 
العمـل  أبعـاد  وتوضـح  الطرفـني، 
ومتطلباتـه وقواعـده املهنية، وأضاف 
الناشـطني  مـن  الكثـر  "هنـاك 
ضانـات  دون  يعملـون  الصحفيـني 
لحقوقهـم، وهـذا مفهـوم مـع عـدم 
للعمـل،  واضحـة  صيـغ  وجـود 

التمويـل". ومصـادر 
رابطـة  بـني  العالقـة  وحـول 
واملؤسسـات  السـوريني  الصحفيـني 
املحلية يف سـوريا، قـال عيد إن "هذه 
املسـألة تحتـاج مزيـًدا مـن النقاش، 
هـو  فالهـدف  معايـر،  ووضـع 
حايـة هـؤالء الزمـالء، ووضـع أطر 
توصيفيـة دقيقـة، وهنـاك الكثر من 
االلتبـاس يف عمـل الناشـط واملواطن 
الصحفي، والسـبب هو وجـود اآلالف 
ممـن يعملـون إمـا لتغطيـة األحداث 
بشـكل مسـتقل، أو يتبعـون لجهـات 
أو مؤسسـات إعالميـة عربيـة وغـر 
عربيـة، أو ضمـن فصائـل مقاتلة، أو 
يخدمون فكـرة معينـة كطرف حزيب 

سـيايس". أو 
لكنه لفـت إىل أن أمـام الرابطة واجبًا 
تقوم بـه تجاه الناشـطني اإلعالميني، 
"هـي  الصحفيـني،  واملواطنـني 
االنتهـاكات  توثـق  الحـال  بطبيعـة 
تقاريـر  وتقـدم  تطالهـم،  التـي 
دوريـة تصـل إىل مختلـف الجهـات 

واملنظـات الدوليـة املعنيـة مبثل هذا 
الرصـد، والهـدف دامئًـا هو تسـليط 
الضوء عـىل عمـل الناشـط واملواطن 
يف  البحـث  أن  شـك  وال  الصحفـي، 
خطـط  ضمـن  سـيكون  وضعهـم 

املقبلـة". الفـرة  الرابطـة خـالل 
السـورية هنادي  الصحفية  واعتـرت 
مؤسسـات  تكويـن  أن  الخطيـب، 
محليـة يف سـوريا هـي "محـاوالت 
نشـأتها"،  بدايـة  وخاصـة  جيـدة 
وأردفـت "كان مـن املمكـن أن تتطور 
عـن  ذات مصداقيـة  وكاالت  لتصبـح 
الوضـع السـوري، وبالتـايل مصـدر 
األخبار السـورية، ولكـن اختصاصها 
لضعـف  )رمبـا  معينـة  مبناطـق 
بعضهـا  وتبعيـة  أحيانًـا(،  التمويـل 
تحـول  وبالتـايل  بعينهـا،  لفصائـل 
الفصائـل،  لتلـك  لرويجـي  دورهـا 
أخبارهـا يف  أضَعـف دورهـا وتـرك 
كثـر مـن األحيـان محـل شـك مـن 

السـوري". الجمهـور 
وأوضحـت الخطيـب أن معظـم هؤالء 
ميارسـوا  مل  اإلعالميـني  الناشـطني 
ولكنهـم  املهنـي،  الصحفـي  العمـل 
اكتسـبوا معارفـه عـن طريـق الخرة 
تلـك  تحـاول  وتابعـت "مل  العمليـة، 
الـوكاالت تطويـر مهارات الناشـطني 
العاملـني معهـا بإخضاعهـم لدورات 
بقيـت  وبالتـايل  حقيقيـة،  تدريبيـة 

األخبـار تفتقـر للمهنيـة".
تـم  أخـرى  جهـة  "مـن  وأضافـت 
اسـتغالل بعـض الناشـطني مـن قبل 
الـوكاالت العامليـة، وتحـول نقل الخر 
إيصـال  بالنسـبة لهـم مـن محاولـة 
الخر إىل مصـدر رزق مادي، وخاصًة 
ألن  والفيديـو،  الصـورة  مبـا يخـص 
تهتـم  والسـورية  العامليـة  الـوكاالت 
نفسـه،  الخـر  مـن  أكـر  بالصـورة 
مـا أدى إىل تجاهـل الحصـول عـىل 
األخبـار الدقيقـة. يضـاف إىل كل ذلك 
العاملـة  للفصائـل  بعضهـم  تبعيـة 
الكثـر مـن  يف مناطقهـم، وفقـدان 
الناشـطني  مبحاولـة  املصداقيـة 
الرويـج والدفـاع عـن الفصائـل بداًل 

عـن نقـل الخـر الحقيقـي".
مـن جهتـه، اعتـر الصحفـي أحمـد 
أبازيـد، رئيس تحرير شـبكة "شـام" 
هـذه  مـن  الكثـر  أن  اإلخباريـة، 
الوسـائل "لعبت دوًرا إيجابيًـا ورائًدا 
يف مجـال اإلعـالم الثـوري، خاصـة 
يف مجـال تغطيـة األحـداث بالصوت 
والصـورة"، كـا أن هذه املؤسسـات 
تتطور بشـكل مسـتمر، والكثر منها 
جغرافيـة  منطقـة  لتغطيـة  أنشـئت 
معينـة، واآلن بدأت بالتوسـع لتشـمل 
مناطـق أكـر، وهـذا "يشء صحـي، 
نهايـة  يكـون  أن  املمكـن  لكنـه مـن 
بعـض  يف  فالتوسـع  للمؤسسـة، 
هنـاك  يكـن  مل  إذا  مـر  األحيـان 

أرضيـة صلبـة لـه".

وحـول مهنيـة عمـل املؤسسـات، قال 
أبازيد إن بعض الناشـطني اإلعالميني 
يف املؤسسـات ينقصهم "تعلـم اللغة 
العربية بشـكل أفضـل، والركيز عىل 
اللحظـة  وإعطـاء  الخـر،  مضمـون 
وعـدم  املطلوبـة  املسـاحة  الخريـة 
التشـويش عليهـا بالـرصاخ والعويل، 
والتقليـل من املفردات املكـررة واململّة، 
واالبتعـاد قدر اإلمـكان عـن العاطفة 

واملظلومية".
 

المصدر األولي للمعلومة في 
سوريا

يرى صحفيـون سـوريون وغربيون، 
املنتـرة  اإلعالميـة  املؤسسـات  أن 
يف مناطـق جغرافيـة محـددة، باتت 
املصـدر األويل للمعلومة يف سـوريا، 
وقـال الصحفـي عـي عيـد، رئيـس 
إن  السـوريني،  الصحفيـني  رابطـة 
األحيـان  مـن  كثـر  يف  "املعلومـة 
كبـرة  مؤسسـة  وقـوف  تشـرط  ال 
الحـروب،  مناطـق  ففـي  وراءهـا، 
السـلطة  تحاربهـا  التـي  والثـورات 
وتسـتهدف اإلعالميـني فيهـا، يصبح 
خـر  أو  معلومـة  عـىل  الحصـول 
ومدربـني  معتمديـن  مراسـلني  مـن 
الصعوبـة،  غايـة  يف  أمـرًا  مسـبًقا 
البحـث والتقـيص  وذلـك يسـتوجب 
عـن املعلومـات ومقاطعتهـا، وغالبًـا 
العاديـون  املواطنـون  يكـون  مـا 
مصـدًرا للمعلومـة، كشـهود عيان، أو 
وجودهـم". مناطـق  يف  كمراسـلني 

وأضـاف عيـد "تطـورت الحالـة إىل 
أن يقـوم بعـض الناشـطني بتشـكيل 
وكذلـك  ومجموعـات،  أجسـام 
تحـايك  إعالميـة  كيانـات  تأسـيس 
تحتـاج  لكنهـا  املؤسسـات،  شـكل 
لجهـد وانضبـاط أكـر لـي تصبـح 
مؤسسـات معتمـدة، فاألمـر ال يتعلق 

التمويـل". بعـض  بتوفـر  فقـط 
وأثنـى أحمـد أبازيـد، رئيـس تحرير 
شـبكة "شـام"، عىل عمل املؤسسـات 
املحليـة، مؤكًدا أن العديـد منها تحول 
إىل مصدر أسـايس ورئيـيس لألخبار 
"هـي  واملقـروءة،  املصـورة  واملـواد 
متابعة بشـكل قـوي مـن الصحفيني 
والقنـوات والـوكاالت العامليـة، كا أن 
الحرفيـة العاليـة التـي تتبعهـا أثبتت 
اإلعـالم  مجـال  يف  بجـدارة  نفسـها 
وسـيلة  ألي  ميكـن  وال  الثـوري، 
إعالميـة يف العـامل أن تتجاهـل هـذه 

املؤسسـات الثوريـة الرائـدة".
الخطيـب  هنـادي  الصحفيـة  لكـن 
اعتـرت أن تحويـل الجهـد مـن نقل 
مـا يحـدث إىل ما تهتـم به الـوكاالت 
السـوري،  بالخـر  أرض  العامليـة، 
بعينهـا  صـورة  "انتشـار  وأضافـت 
)كصـورة عمران( حّول تلـك الوكاالت 
السـورية إىل باحـث عن صـور ميكن 
وبالتـايل  العامليـة،  للـوكاالت  بيعهـا 
فقـدان الحس اإلنسـاين الحقيقي يف 
التعامـل مع مشـهد املوت السـوري".

المؤسسات اإلعالمية المحلية.. 
اجتهادات تحتاج صقاًل مهنًيا 
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نحـن  لهـا..  صـوت  ال  الثـورة  "هـذه 
صوتهـا.. اللـه اختارنـا يف هـذه املواجهة 
ملـن  املسـؤولية..  قـدر  عـىل  وسـنكون 
أصـوات  يوصـل  ومـن  سـوريا  نـرك 

ملظلومـني؟". ا
تشـهد لـه املعـارك يف الشـال السـوري، 
لالشـتباك،  األوىل  الخطـوط  يف  وتـراه 
يوثـق بكامرتـه وميكروفونه "البسـيط" 
األحـداث امليدانيـة يف الشـال السـوري، 
مرافًقـا العمليـات العسـكرية التـي يعلنها 
ويعطـي  األسـد،  قـوات  ضـد  "الثـوار" 
مـا يوثّقـه ويصـوره "دون أي مقابـل"، 
فالعهـد الـذي قطعه عـىل مصـوره األول 
الـذي قـى يف الغوطـة الرقيـة "لـن 
يحيـد عنـه، وسيسـتمر حتى الشـهادة أو 

النـرص".
معـاذ الشـامي "إعالمي الثـورة" الحريب، 
ابـن مدينـة عربـني يف الغوطـة الرقية، 
يف  كمنشـد   2011 مطلـع  عملـه  بـدأ 
الهتافـات واملظاهرات السـلمية يف مختلف 
أواخـر  حتـى  واسـتمر  الغوطـة،  مـدن 

.2012
اسـتهل الشـامي بدايـة حديثـه إىل عنـب 
بلدي بــ "عفوية"، قائـاًل "رح جاوب من 
كل قلبـي وكل يش صايـر معي دون زيادة 

نقصان". أو 
أثنـاء  االعتقـال  كانـت  األوىل  املحطـات 
مشـاركته يف "جمعـة املـوت وال املذلـة"، 
عىل خلفيـة تخلّفه عن الخدمة العسـكرية 
اإللزاميـة، ليسـحب موجـوًدا إىل الخدمـة 
يف "الجيـش"، ويبقـى فيه قرابة خمسـة 
أشـهر ونصـف، حتـى ينشـق فيـا بعد، 
ويعـود إىل الثورة مـن جديد مشـاركًا يف 

جمعـة "معتقـي الثـورة السـورية".
عـاد معـاذ إىل الهتافات واألناشـيد املنددة 
اإلعـالم  مرحلـة  بعدهـا  ليدخـل  باألسـد، 
الحـريب امليـداين، تزامًنا مع بـدء القصف 

مـن جانـب النظـام عـىل أحيـاء الغوطـة 
الرقيـة، وبدايـة تحرير بعـض املدن يف 
املنطقـة، حامـاًل كامرته وموثًقـا القصف 
املرافق لالشـتباكات يف الغوطـة الرقية، 

وخاصـة يف دوما وسـقبا.
املعـارك  توثيـق  إىل  بعدهـا  وانتقـل 
العسـكرية، التي كان أولهـا معركة تحرير 
خاللهـا  أصيـب  والتـي  عربـني،  مدينتـه 
بثالثـة رصاصـات يف معدتـه، الزم إثرهـا 

الفـراش مـدة تسـعة أشـهر.
الشـامي، عـزا الدافـع وراء عملـه اإلعالمي 
امليداين إىل "فقـدان املظاهرات ألي طاقة، 
وأحببـت أن أوصـل الصـوت عـن طريـق 
اإلعـالم"، كـا كان "ال بـد مـن تغطيتنـا 
لهـذه األحـداث كبديـل للصحافـة العربية 

أواًل، ومـن ثـم الصحافـة الغربية".
أصيـب الشـامي أثنـاء تغطيتـه امليدانيـة 
يف الغوطـة الرقيـة خمـس مـرات، كان 
آخرها بشـظايا قذيفـة دخلـت يف معدته، 
مـا اسـتدعى إخراجه إىل تركيـا، للخضوع 
مبدينـة  مـاًرا  "فـوري"  جراحـي  لعمـل 
إدلـب، التـي عـاد إليهـا أثنـاء "تحريرها" 

كامل. بشـكل 
قصـف  مـن  السـورية  األحـداث  وغطـى 
طـوال  عسـكرية،  ومعـارك  ومجـازر 
مـن  انطالقًـا  ونصـف،  سـنوات  أربـع 
معـارك جوبـر ومـرج السـلطان، ومجزرة 
الكيـاوي الكـرى يف الغوطـة الرقية، 
يف  شـيخون  خـان  مجـزرة  إىل  وصـواًل 

املاضيـة. القليلـة  األيـام 
ملعـارك  األوىل  الخطـوط  يف  كان  كـا 
مدينـة حلـب سـابًقا، وريفيهـا الجنـويب 
والغـريب، إضافـة إىل معـارك ريف حاة 

الشـايل الدائـرة حاليًـا.
أربـع  طـوال  اإلعالمـي  العمـل  "الزمـت 
سـنني مضـت. مل ميـر يـوم إال وواجهـت 
الخطـر واملـوت، لكن رصخـات املظلومني 

لالسـتمرار  دفعنـي  املتوصـل  والقصـف 
)...( شـاهدت أكـر من 400 مجـزرة أمام 

عينـي وغطيتهـا إعالميًـا وصورتهـا".
واإلعالميـني  الناشـطني  معظـم  ويعـاين 
السـوريني يف املناطـق املحـررة، مشـاكل 
وعوائـق متعـددة، يلخصها معـاذ، بخطر 
فجميـع  وروسـيا،  األسـد  قبـل  مـن  أول 
مناطـق  خـارج  املوجوديـن  األشـخاص 
معرضـون  السـوري،  النظـام  سـيطرة 

للمـوت عـىل مختلـف أصنافهـم.
مـن جانـب آخـر، تعتـر شـبكة اإلنرنت 
وضعفهـا، من ضمن املشـاكل، فــ "هناك 
جهـد كبـر أثنـاء املداخـالت التلفزيونيـة 
العربيـة واألجنبيـة، وخاصـة يف األحداث 
املهمـة كمجـزرة خـان شـيخون األخرة".

"علبة كـوال وخـط 3G وبطاريـة"، تركت 
أثـرًا كبـرًا لـدى معاذ، فقـد اعتمـد عليها 
كـ "معـدات لإلرسـال" يف عمله اإلعالمي 
األول بعربـني، مشـرًا إىل "نقـص كبـر 
يف املعـدات الالزمـة للعمـل اإلعالمي الذي 
يشـغله، ال ينسـحب فقـط عـىل الغوطـة 
التغطيـة  يف  منهـا  عـاىن  بـل  الرقيـة 

سـوريا". شال 
إضافـة ملـا سـبق، كانـت املشـكلة األكـر 
الناشـطني  وبقيـة  معـاذ  لـدى  واألهـم 

إغـالق  هـي  األرض،  عـىل  اإلعالميـني 
فقـال  أطرافهـا،  كافـة  مـن  الحـدود 
"نضطر بعـض األحيان لحضور ورشـات 
يف تركيـا، لكـن الحـدود مغلقة، عـدا عن 

األهـل". عـن  والبعـد  الطويـل  الغيـاب 
سـياق مرابط رواه الشـامي مـن الغوطة 
إىل إدلـب، وأكـد أنـه "ال يتلقـى أي راتـب 
أو مـردود مـايل مـن أي وكالـة أو قنـاة 
تلفزيونيـة، فالعمـل لديه قائم عـىل الثورة 
وهدفهـا فقـط، ومل يطلب مـن أي جهة أي 
دعـم"، مردفًا "سنسـتمر حتـى الحرية".

وال ينسـحب األمـر عليـه فقـط، بـل عـىل 
كل الناشـطني امليدانيني عـىل األرض، فـ" 
الناشـطون هـم صـوت الثـورة، ولوالهـم 
نـادوا  الذيـن  النـاس  صـوت  يسـمع  مل 
ورصخـوا للحريـة"، معترًا أنهـم "أعطوا 
واملصداقيـة،  الرعيـة  الثـوري  اإلعـالم 
وهـو مـا دفـع الـوكاالت اإلعالميـة للجوء 

إليهـم، بحثًـا عـن املصداقيـة".
ُعـرض عـىل الشـامي أكـر مـن عمل يف 
وسـائل إعـالم عربيـة ومحليـة، وبرواتب 
وصلـت إىل ألفـي دوالر أمريي شـهريًا، 
لكنـه رفـض، ألنـه مل يخـرج يف الثـورة 
لــ "كسـب املهنـة، أو يك يقـول النـاس 
عنـه صحفيًـا"، بـل خـرج "لنقـل معاناة 

السـوريني يف املناطـق املحـررة"، مؤكـًدا 
"سـأترك اإلعـالم بعد انتصار الثـورة، ولن 
أعـود للكامـرا ألن املهمة تكـون قد انتهت 

آنذاك".
الفيديوهـات التي يصورها معـاذ، ينرها 
"يوتيـوب"  عـىل  امليـدان"  "أرض  مـن 
وصفحتـه الشـخصية يف "فيـس بـوك" 
أي  دون  كبـرًا،  تفاعـاًل  تظهـر  التـي 
العامليـة  الـوكاالت  لتشـاهدها  "لوغـو"، 
وتنرهـا، فـ "املهـم هو إيصـال الصورة 

والتوثيـق".
خمـس  قرابـة  منـذ  أهلـه  معـاذ  يـر  مل 
عـر  إال  يعرفونـه  ال  وإخوتـه  سـنوات، 
االتصـال الصـويت والشاشـات، ويرفـض 

"املحـررة". األرايض  مغـادرة 
وختـم الشـامي حديثـه إىل عنـب بلـدي، 
األسـد  رحيـل  حتـى  مسـتمر  "عمـي 
إعالمـي  وكل  والكرامـة،  الحريـة  ونيـل 
يعاهـد شـهيًدا للسـر عـىل دربـه، وهو 
مـا عاهـدت عليـه مصـوري يف املليحة"، 
أمـوت بعـد سـاعة،  أن  مضيًفـا "ميكـن 
امليدانيـة،  التغطيـة  أيـام خـالل  أو بعـد 
وميكـن أن أرى النـرص يف عيـوين، لكن 
لـن أحيـد عـن هـديف وهـدف الشـهداء، 

املعتقلـني". وهـدف 

الناشط اإلعالمي معاذ الشامي  بجانب مصوره )صفحة معاذ الشامي - فيسبوك(

من عربين إلى إدلب..

معاذ الشامي:
عاهدت مصوري في المليحة 

وسأسير على دربه

يمكن أن أموت بعد ساعة، أو بعد أيام خالل التغطية 
الميدانية، ويمكن أن أرى النصر في عيوني، لكن لن أحيد عن 

هدفي وهدف الشهداء، وهدف المعتقلين
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بشار األسد مسلم.. الله الله!

ما ال تعرفه الشعوب األخرى عن سوريا والسوريين

عنب بلدي - حنين النقري     

"بالطبـع ال نطالب الشـعوب بـأن تعرف 
عـن بلدنـا كل شـاردة وواردة، فهـو أمر 
غـر منطقـي، لكننـا كسـوريني خـارج 
سـوريا منـر مبواقـف كثـرة تـدّل عىل 
مدى انخفاض سـقف توقعات الشـعوب 
األخـرى تجاهنـا"، يقـول السـيد محمد، 
منـذ  أملانيـا  يف  مقيـم  سـوري  الجـئ 

. مني عا

هل لديكم مسابح في سوريا؟
يدلّـل السـيد محمـد عـىل فكرتـه بقصة 
"محبطـة"، حسـب تعبـره، جـرت معه 
أملانيـا،  يف  العامـة  املسـابح  أحـد  يف 
السـباحة  ملارسـة  عليـه  يـردد  حيـث 
بلـدي  لعنـب  يقـول  عليهـا،  والتـدرّب 
كعـاديت  ذهبـت  الفائـت  الشـهر  "يف 
ملارسـة السـباحة، وأثنـاء متـددي عىل 
الكـريس ألسـريح قليـاًل تجاذب شـاب 
أملـاين عرينـي الحديث معي، وسـألني 
أيـن تعلمـت السـباحة، ملـا أخرتـه أنني 
تعلمتهـا يف بلدي سـوريا منـذ طفولتي 
اسـتغرب، وسـألني عن توافر مسـابح أو 

وجـود بحـر يف بلـدي".
ال يخفي محمد أن السـؤال اسـتفزه، وإن 
كان يرجـح كونـه نابًعـا مـن قلـة اطالع 
محّدثـه ال اسـتخفافه، يتابـع "حاولت أال 
أبـدي انزعاجـي، ورشحت له عن سـوريا 
بعـض  وأريتـه  الجغـرايف،  وموقعهـا 
الصـور للطبيعة يف سـوريا مـن مختلف 
املحافظـات، ومـن بينهـا صور للسـاحل 
واملسـابح  الصـاالت  وبعـض  السـوري 
الرياضيـة، األمـر الـذي كان مفاجئًـا له 

واضح". بشـكل 
يؤكـد محمـد أنه ميـر بتجارب مشـابهة 
لكنـه يقـول  بشـكل مسـتمر ومتكـرر، 
"تكـرار هذا النوع من األسـئلة ال يجعلني 
أقـل انزعاًجـا منهـا، يف كل مـرة أحاول 
بأفضـل  بلـدي  عـىل  السـائل  تعريـف 

صـورة ممكنـة، وأنزعـج مـن الصـورة 
النمطيـة املتخلفـة التـي يتوقعونهـا عن 

سـوريا".

عنصرية مضاعفة
بتأكيـد نابـع مـن تجربتهـا الشـخصية، 
توافـق نجـوى عىل مـا يراه محمـد، لكن 
مـن منظورهـا الشـخيص، ومـن واقـع 
معيشـتها يف تركيـا، تـرح لنـا قائلـة 
"أعيـش يف تركيـا منـذ ثالثة أعـوام، كل 
يـوم تقريبًـا يظننـي مـن حـويل تركية 
األشـقر  شـعري  إىل  بالنظـر  الجنسـية 
وعيـوين امللونـة، ويسـتمر هـذا إىل أن 
أتحـدث أمامهـم بالعربية أو بلغـة تركية 
أتيـت،  أيـن  مـن  فيسـألونني  بسـيطة 
يبـدون  سـورية  أننـي  أخرهـم  عندمـا 
اسـتغرابهم الشـديد ويشـرون إىل أنني 
)جميلة( وأشـبه الركيات ال السـوريات، 
الغريـب أن من يقولون ذلـك يكونون يف 

كثـر مـن األحيـان )غر شـقر(".
ال تخفـي نجـوى انزعاجهـا مـن موقف 
حسـب  مضاعفـة"،  "عنرصيـة  يحمـل 
"لهـذه  وتوضـح  نظرهـا،  وجهـة 
التعليقـات عـدة جوانب عنرصيـة، األول 
هـو الركيز عىل الشـكل وحـرص الجال 
العنـرصي  والجانـب  محـددة،  بألـوان 
الثـاين هـو تعميـم عـدم وجـود صفـة 
الجـال يف شـعب كامل، الجانـب الثالث 
اآلخريـن يل يف  معاملـة  اختـالف  هـو 
بعـض األحيـان بعد اكتشـاف جنسـيتي 

السـورية".

نظرة شفقة
التـي  السـطحية  النظـرة  عـىل  متأملـًة 
يرى َمـن حولها مـن خاللها السـوريني، 
تتحـدث اآلنسـة مـي، الالجئة السـورية 
املقيمـة يف أملانيـا، عـن تجربتهـا لعنـب 
بلـدي، "يؤملنـي أن الكثريـن ال يعرفون 
عـن بلـدي سـوى الحـرب والدمـار، وأن 
األحيـان  تعاطفهـم يتحـول يف معظـم 

إىل شـفقة، رغـم كل التميز الـذي يظهره 
السـوريون يف كل مـكان لجـؤوا إليـه".
خـرات  تعطيـل  أن  مـي  تضيـف 
مـن  الشـهادات  وحملـة  السـوريني 
ملـدة  املخيـات  يف  بإبقائهـم  بينهـم 
تتجـاوز السـنة أحيانًا يسـهم يف تعزيز 
و"منتظـر  كمحتـاج  للسـوري  النظـرة 
للمعونـات"، حسـب تعبرهـا، وهو أمر 
ال يشـبه "شـطارة" السـوريني، تتابـع 
"مجرد الدهشـة الشـديدة مـن أي إنجاز 
تنجزينه كسـورية يشـعرك بـأن النظرة 
العامـة تجاهـك هـي أنـك شـخص عىل 
الهامـش، ال ميتلـك إمكانيـات وال يصلح 
لـيء، سـواء كان هـذا اإلنجـاز تعلـم 
لغـة برسعـة، أو عمـاًل فنيًـا، أو تفوقًـا 
علميًـا، أو إبداًعـا بحرفـة أو مهنة، كيف 
نرح لآلخريـن أن الحـرب أجرتنا عىل 
التميـز  لكنهـا مل تجرّدنـا مـن  اللجـوء 

والشـغف؟".

بشار األسد مسلم!
رغم تجـاور البلديـن والحدود املشـركة 
األتـراك  فهـم  سـوء  يقـل  ال  بينهـا، 
للسـوريني وحياتهـم عـن تجربة السـيد 
محمـد يف أملانيـا، وهو ما يؤكده األسـتاذ 
نبيـل، شـاب سـوري مقيـم ويعمـل يف 
تركيـا، بتجـارب يوميـة ميـر بهـا، يقول 
عـن ذلك "مـن املالحظ أن معرفـة األتراك 

بالسياسـة سـطحية جـًدا، لكن اإلنسـان 
يتوقع معرفـة أو اهتاًما أفضل بشـؤون 
دولـة مثـل سـوريا تؤثـر بشـكل مبارش 
عليهـم، هـو مـا أفتقـده لـدى معظم من 

بهم". أحتـك 
يـروي نبيـل لعنـب بلـدي قصـة جـرت 
معـه يف محـل إقامتـه بأنقـرة، يقـول 
"كنـُت راكبًـا يف سـيارة تكـيس قاصًدا 
مـكان عمي عندمـا بدأ السـائق يتحدث 
عـن أحـوال سـوريا مبديًـا تعاطفـه مع 
يقهـر  بـأن  للـه  ومبتهـاًل  السـوريني، 
بشـار األسـد الذي يعتـدي عـىل إخوته 
املسـلمني، وهنـا أخرتـه مبعلومـة )هل 
تعلـم بـأن بشـار األسـد مسـلم؟( فـا 
كان منـه إال أن أوقـف السـيارة بشـكل 
لشـدة  الطريـق  جانـب  عـىل  مفاجـئ 

صدمتـه".
مل يصدق السـائق الريك نبيـل حتى أراه 
األخـر صورة لبشـار األسـد وهـو يصي 
مـا  أن  "أخـرين  يقـول  العيـد،  صـالة 
يعرفه هو أن بشـار األسـد يهـودي، وبقي 
بعدهـا طيلـة الطريـق يكـرر مسـتغربًا 

)بشـار األسـد مسـلم.. اللـه الله(".

جمهورية أم مملكة؟
سـورية  شـابة  نـور،  السـيدة  تؤكـد 
نبيـل،  قالـه  مـا  تركيـا،  يف  مقيمـة 
البلـد  تركيـا  كـون  "رغـم  وتقـول 

السـوريون  إليـه  لجـأ  الـذي  األول 
أسـتغرب  أين  إال  الثـورة،  بدايـة  مـع 
جهلهـم الشـديد مبـا جرى يف سـوريا، 
وسـبب ثـورة الناس عـىل النظـام، كل 
دائـرة،  حـرب  هنـاك  أن  يعرفونـه  مـا 
ومسـلمون ميوتـون، وأحـوال صعبـة، 
وثالثـة ماليني سـوري يأخـذون فرص 

وعملهـم". تعليمهـم 
تنقـل نـور حـواًرا جـرى بينهـا وبني 
سـوريا،  يف  األضـاع  حـول  تركيّـة، 
لنظـام  معارضـة  محدثتـي  أن  "رغـم 
ديكتاتـور،  أنـه  وتـرى  أردوغـان 
كانـت  الوقـت  نفـس  ويف  أنهـا  إال 
مسـتغربة مـن ثـورة السـوريني عـىل 
بهـا  تسـببوا  التـي  واملتاعـب  بشـار 
ألنفسـهم، فهـي تـرى أنهـم كان عليهم 
االنتخابيـة،  دورتـه  النتهـاء  االنتظـار 
وانتخـاب رئيـس جديد، كانـت املفاجأة 
مـن العيـار الثقيـل عندمـا أخرتها أن 
بشـار ورث الحكـم عن أبيـه، وأن جيل 
أيب وأمـي وبعدهـم جيي وجيـل ابني 
ال يعرفـون سـوى عائلـة األسـد عـىل 
سـدة الحكـم، ومل نشـارك يف انتخاب 

رئيـس قـط".
تتابـع نـور أن رد فعـل محدثتهـا عـىل 
نظـام  "وهـل  سـؤااًل  كان  مفاجأتهـا 

ملـي؟". سـوريا  يف  الحكـم 

رغم تاريخها العريق، وموقعها المميز في مركز منطقة حافلة بالحضارات القديمة، لم تسمع الكثير من شعوب العالم باسم سوريا سابًقا، 
فكانت الحرب وأخبارها مصدر التعّرف الوحيد على هذا البلد البعيد والمجهول، وصارت خيمة اللجوء الداللة الوحيدة على شعبها وأسلوب 

حياته، األمر الذي جعل األحكام المسبقة والتعميمات "الظالمة" تحيط بالسوريين في أي مكان حّلوا به، فأضحت أي محاولة منهم لكسر هذه 
التعميمات أو الخروج عنها محط استغراب ودهشة شديدين.

مجتمع

سوق شعبي في منطقة تعج بالسوريين بمدينة اسطنبول التركية )عنب بلدي(

أعيش في تركيا منذ ثالثة أعوام، كل يوم تقريًبا يظنني من حولي تركية الجنسية 
بالنظر إلى شعري األشقر وعيوني الملونة، ويستمر هذا إلى أن أتحدث أمامهم بالعربية 

أو بلغة تركية بسيطة فيسألونني من أين أتيت، عندما أخبرهم أنني سورية يبدون 
استغرابهم الشديد ويشيرون إلى أنني )جميلة( وأشبه التركيات ال السوريات، الغريب أن 

من يقولون ذلك يكونون في كثير من األحيان )غير شقر(
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حديقة خلفية لتزوير الماركات

دة”
َّ

منتجات سورّية “مقل
تنافس وتسّوق في تركيا

عنب بلدي - ضياء عودة

“شـيبس" و”بسـكويت" بأنـواع متعددة، 
حملـت  املعلّبـات،  مـن  عـدٍد  جانـب  إىل 
أسـاء منتجـات سـورية دون أن تحظـى 
بجودتهـا أو مذاقهـا، لتغدو سـلعة رائجة 
بسـعر  الـريك،  السـوري-  السـوق  يف 
قياًسـا  للسـوريني(  )بالنسـبة  أرخـص 

األخـرى. باملنتجـات 
عـدم وجـود تسـجيل وحايـة للـاركات 
األصليـة السـوق الـريك، كان حجة تذرع 
بها املنتجـون “املقلدون” لتريـر العملية. 
عنـب بلـدي تواصلت مـع تجار سـوريني 
أصحاب مـاركات أصلية، وآخريـن امتهنوا 
التقليـد، وغـدت تجارتهـم عـىل مسـتوًى 

تجـاري واسـعٍ يف تركيا.

المنتج األصلي 
يقاضي بالحماية الدولية

السـورية  املنتجـات  مـن  كان  "ديـريب" 
التـي تعرضـت للتقليـد، إذ اسـتغل عـدد 

سـوريا  يف  الرائـج  االسـم  التجـار  مـن 
لطـرح  الشـعبية،  "الشـيبس"  لبطاطـا 
نسـخة مطابقـة عنـه. وانتـرت البضاعة 
املحـالت  يف  كبـر  بشـكل  “املقلـدة” 
السـورية يف تركيـا، وحملـت االسـم ذاته 
أو  كلمـة  كإضافـة  طفيـف،  تعديـل  مـع 

األصـي. لالسـم  حـرف 
تركيـا  يف  لـ"الشـيبس"  األوىل  البدايـة 
للالـك األصـي، رشكـة “كعـدان  كانـت 
وعفـش”، مـن مدينـة مرسـني، وبعـد أن 
القـت إقبااًل كبـرًا بدأت املنتجات الشـبيهة 
“املـزورة” باالنتشـار يف األسـواق، األمـر 
الذي اسـتدعى تدخـاًل من املالـك األصي، 

الـذي يحمـل شـهادة دوليـة للمنتج.
عنـب بلـدي تحدثـت مـع مديـر الركة 
كعـدان،  حسـام  وعفـش(،  )كعـدان 
األوىل  املراحـل  البدايـة  يف  وعـرض 
خـارج  )ديـريب(  املصنـع  لتأسـيس 
سـوريا يف مدينـة عـان األردنيـة عـام 
العـادل"،  "رشكـة  اسـم  تحـت   ،2011
 1979 بعـد أن ولـدت يف سـوريا عـام 

عـادل  الحلبيـني  التاجريـن  قبـل  مـن 
كعـدان. وحسـني  عفـش 

ورسـم  األحمـر  بكيسـه  املنتـج  وعـرف 
“سـوبرمان” عليـه، كـا احتلـت الرقم 1 

سـوريا. يف  الصناعـي  السـجل  يف 
مـع  التواصـل  "تـم  إنـه  كعـدان  وقـال 
مل  أنهـا  إال  )داديخـي(،  املـزورة  الركـة 
تتجـاوب نهائيًـا، مـا اضطـره للجـوء إىل 
عـىل  اعتـاًدا  وذلـك  الـريك،  القضـاء 
تحملهـا  التـي  الركيـة  الحايـة  شـهاده 

الركـة".
ومايـزال التاجر الحلبي ينتظـر رد القضاء 
حتـى اآلن، موضًحـا أن منتـج “داديخي" 
األصـي”،  “ديـريب  اسـم  يحمـل  الـذي 
مـزور وال يحمـل أي شـهادة حايـة مـن 
الحكومـة الركيـة، إذ يعتمـد يف منتجـه 
عىل طلـب تسـجيل فقـط، “وقامت رشكة 
ديـريب األصليـة بالطعـن فيـه قضائيًا".

مـع  االتصـال  بلـدي  عنـب  وحاولـت 
إال  للديـريب،  املقلّـدة  املنتجـات  أصحـاب 

معهـم. التواصـل  تسـتطع  مل  أنهـا 
وأكـد كعـدان أن “املنتـج املـزّور ينتـر 
عىل مسـتوى ضيـق، وال يؤثر عىل سـوق 
الركـة األصليـة نهائيًـا، لكّنـه ال ميلك أي 
حايـة تركيـة، وهـذا واضـٌح ومثبـت يف 

دائـرة الحايـة التـي نتابعهـا دامئًا”.
األصنـاف  التقليـد  عمليـة  وتسـتهدف 
فاألمـر  دويل،  مسـتوًى  عـىل  املعروفـة 
ينسـحب عـىل بقيـة املنتجات،  كـاركات 
بأنواعـه  الـذي غـزا  “السـوري”  الشـاي 

واملعلبـات  املرتديـال  جانـب  إىل  السـوق، 
واملتـة  القهـوة  عـن  عـدا  الغذائيـة، 
وتوابعهـا، ليتحـول السـوق التجـاري إىل 

الجـدد. التجاريـني  لالعبـني  وسـط 

المقّلد يبرر ويرفض الكشف عن اسمه
خـالل البحـث يف ظاهـرة املنتجـات غـر 
املحميـة يف تركيـا، تواصلـت عنـب بلدي 
مع تاجـر ميلك إحدى رشكات البسـكويت، 
املعروفـة بشـكل كبر لدى السـوريني يف 
تركيـا، للوقـوف عـىل الذرائـع واآلليـات 
منتجـه  تصنيـع  يف  بهـا  ميـي  التـي 
الرغـم مـن  وطرحـه يف األسـواق، عـىل 
املسـتخدم.  لالسـم  أصـي  مالـك  وجـود 
وافـق الحديـث إلينا رشط عدم ذكر اسـمه 

أو الركـة التـي ينتـج بها.
البـدء  "قبـل  السـوري  التاجـر  يقـول 
يف  معـني  منتـج  أو  ماركـة  أي  بإطـالق 
نظاميًـا،  العمـل  يكـون  أن  يجـب  تركيـا 
قبـل  مـن  قانونيـة  مسـاءلة  ألي  تجنبًـا 
"أغلـب  أن  مؤكـًدا  الركيـة"،  الحكومـة 
يعملـون  ال  تركيـا  يف  العاملـني  التجـار 

ونظامـي". رسـمي  بشـكل 
عمـل  يكـون  "عندمـا  التاجـر  وأضـاف 
عـن  وقانونيًـا  نظاميًـا  املاركـة  صاحـب 
الحكوميـة  الدوائـر  مراجعـة  طريـق 
املسـؤولة يف تركيـا، وإخـراج رخصة عمل 
للمصنـع واملنتج، إضافًة إىل تسـويقه، فال 
يوجـد قدرة ألي شـخص عىل مسـاءلته أو 
مقاضاتـه ألن جميـع أمـوره قانونيـة يف 

البلـد الـذي طـرح فيـه منتجه".
التاجـر كعـدان رّد عـىل مـا ذكـره التاجر 
التجـار  "بعـض  أن  واعتـر  املقلّـد، 
أسـلوب  عـىل  يعتمـدون  السـوريني 
الشـطارة، والتـي تعتـر أسـلوبًا صحيًحا 

نظرهـم”. يف 
بالقـول  عملـه  التاجـر  بـرر  حـني  يف 
رسـمي  موضـع  ويف  قانونيـة  "أمورنـا 
يحاسـبنا،  أن  ألحـد  يحـق  وال  وقانـوين، 
ألننـا اسـتمررنا يف التحضـر ملروعنـا 

سـنتني". منـذ 
وأوضـح "هنـاك من يقـول إن اسـم املنتج 
منـذ  سـوريا  يف  أصـي  صاحـب  لديـه 
عريـن عاًمـا، ويجب عـدم تقليـد منتجه 
األصـي )…( نحـن نقـول لـه إن ذلك كان 
يف سـوريا وليـس يف تركيـا، وهنـاك من 
ميلـك أمـوااًل ورغـب يف تصنيـع املنتـج، 

املشـكلة؟". فأين 
إال أن كعـدان أوضـح أن "عالمـات الجودة 
روتينيـة  املـزور،  املنتـج  ميتلكهـا  التـي 
وتصـدر يف تركيـا مـن خـالل التسـجيل 
والدفـع )…( أنـا أطالـب بشـهادة حايـة 

ملكيـة خاصـة باالسـم".
يف حـني اعتـر التاجـر أنـه "ليـس مـن 
املعقـول أن يضحـي أحـد التجـار بـآالف 
الـدوالرات مـن أجـل تصنيع منتـج معني، 
ليـأيت  األسـواق،  وتسـويقه وطرحـه يف 
صاحـب  نفسـه  يسـمي  آخـر  شـخص 
املنتـج األصي ويوقـف العمـل، فهذا ليس 

منطًقـا تجاريًـا”.

تم التواصل مع الشركة المزورة 
)داديخي(، إال أنها لم تتجاوب نهائًيا، 

ما اضطر للجوء إلى القضاء التركي، 
وذلك اعتماًدا على شهاده الحماية 

التركية التي تحملها الشركة

دفعت موجات لجوء السوريين إلى تركيا، وحاجتهم لمنتجات اعتادوا عليها لم يجدوها في “البلد الغريب”، عدًدا من “التجار الجدد” 
د في اسمها المنتجات السورية المعروفة لدى السوريين، وطرحها في األسواق، 

ّ
وأصحاب رؤوس األموال إلى إنتاج غذائيات تقل

استثماًرا للطلب الشديد لها، وتأسيًسا لتجارة جديدة في المغترب، لكن على حساب شهرة المنتجات األصلية في سوريا.
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الجودة تغيب عن المنتجات المقلدة 
املنتجـات  مـن  يشـتكون  "السـوريون 
املقلّـدة، فالطعم ال يشـابه املـذاق األصي 
للمنتـج املباع يف سـوريا سـابًقا”، يقول 
التاجـر سـامل أبـو أحمـد، صاحـب محل 
لبيـع املـواد الغذائيـة يف حي اسـنيورت 

اسـطنبول. مبدينة 
وأكّـد لعنب بلـدي أن املنتجـات، وخاصة 
البسـكويت والشـيبس، التـي يبيعها يف 
محلـه، تفتقد للجـودة التي كانـت عليها 

املنتجـات السـورية األصلية.
وأشـار إىل أنـه "يف أغلب األحيـان تعاد 
بعـض البضائـع مـن قبـل املسـتهلكني، 
نظـرًا لرداءتهـا، عـىل الرغم من األسـاء 

املشـهورة التـي تحملها".
وعـن اآلليـة التـي يتبعها التاجـر “أبو 
والتأكـد  للبضائـع  رشائـه  يف  أحمـد” 
مـن جودتهـا، ومحتواها الغـذايئ قبل 
"اعتمـدت  أوضـح  للمسـتهلك،  بيعهـا 
عـىل  أسـايس  بشـكل  البدايـة  يف 
إذ  جوالـني،  مندوبـني  مـن  الـراء 
يف  يحملونهـا  التـي  املنتجـات  تتنـوع 

سـياراتهم".
وتحـدث عن طرق غـش وتزويـر يتبعها 
السـوريني، مـن خـالل  التجـار  بعـض 
وضـع لصاقـات تحمـل أسـاء ملنتجات 
سـورية مشـهورة، ليتبني فيا بعـد أنها 
منتجـات تركيـة رديئة الجـودة، وضعت 

لصاقـة املاركـة السـورية فوقها.

“القتم”.. الحديقة الخلفية للصناعة 
“المقلدة”

عـن  بلـدي  لعنـب  معلومـات  ووردت 
وجـود سـوق يف مدينـة غـازي عنتـاب 
الركيـة، يسـمى بسـوق "القتـم"، وهو 
سـوق عشـوايئ، تغض الحكومة الركية 
املنتجـات  مـن  و80%  عنـه،  النظـر 
السـورية التـي تصنـع وتبـاع فيـه غر 

مرخصـة.
ويضـّم السـوق مصانـع لتعبئـة املـواد 
املقلّـدة، كالزعـر والزيت، وإضافة اسـم 

بسـهولة. عليها  املاركـة 
وانطالقًـا منه تصّدر الـركات إىل الدول 
الداخـل  إىل  إضافـًة  كالعـراق،  األخـرى 
السـوري، فتكاليـف الصناعـة منخفضة 
نسـبيًا عن املصانـع املعتمـدة واملرخصة، 
وهـي بعيدة عـن الخطر املحيـط بإيقاف 

التجارة. 
وال يقتـرص األمـر عىل املنتجـات الغذائية 
فقـط، بـل انتـرت يف السـوق محـال 
مختلفـة،  بأنـواع  الشـامبو  لتصنيـع 
كشـامبو  عامليًـا  معروفـة  ومبـاركات 
"هامـول"، دون وجـود أي صلـة للتاجر 

الـذي يصنعـه باملنتـج األصـي.

المقّلد يسّوق منتجه إعالنًيا
يف سـياق العمليـة التجاريـة ألصحـاب 
املـاركات التجاريـة املقلـدة، ركّـز التجار 
الجـدد يف عملهـم التجـاري عىل عنرص 
"التسـويق اإلعـالين"، سـواء مـن خالل 
الصحـف اإلعالنية السـورية املنترة يف 
الواليـات الركيـة، أو عن طريق وسـائل 
التواصـل االجتاعـي، وخاصـة "فيـس 
بـوك"، والـذي ضم عـرات الحسـابات 
مـا  بحسـب  املقلـدة،  الـركات  لهـذه 

بلدي. عنـب  رصـدت 
هـذه  عـىل  أوسـع  بشـكل  وللوقـوف 
الخطـوة األساسـية التـي يتـم االعتـاد 
منتجاتهـم،  تسـويق  عمليـة  يف  عليهـا 
تواصلـت عنب بلـدي مع الشـاب فراس، 

إعالنيـة يف تركيـا. مديـر صحيفـة 
وأوضـح أن "التجار يسـّوقون منتجاتهم 
مـن خـالل الصحـف اإلعالنيـة املوجودة 
داخـل تركيـا، إذ تحجـز صفحـات كاملة 

للرويج".
كبـرة  إعالنيـة  حركـة  أن  إىل  وأشـار 
تشـهدها الصحـف، تتجـاوز فيها نسـبة 
إعالنًـا   60 مقلّـدة  ملنتجـات  اإلعالنـات 

تقريبًـا”.  500 أصـل  مـن  شـهريًا، 

بشـكل  مطّلًعـا  كونـه  فـراس،  وتطـرّق 
مبـارش عـىل الظاهرة، إىل بعـض التجار 
"الربـات"،  أسـلوب  يتبعـون  الذيـن 
ويقصـد بهـا "حجـز التاجر اسـم رشكة 
يبيـع  ثـم  سـوريا،  يف  معـروف  ملنتـج 
االسـم لتجـار يف واليـة تركيـة أخـرى، 
آالف  إىل  يصـل  قـد  مغـٍر  وبسـعر 
الـدوالرات”. وأشـار إىل “التنافـس بـني 
رشكات  باسـتقطاب  املقلـدة،  املنتجـات 
تركيـة تدعـم املاركـة وتنتجها رسـميًا”.

واحـدة  مباركـة  التاجـر  يكتفـي  وال 
بـل  الصحيفـة،  مديـر  بحسـب  فقـط، 
"يطـرح أكـر مـن نـوع معتمـًدا عـىل 
شـهادات الحاية املسـتخرجة من تركيا، 
ويركـز بشـكل أسـايس عـىل املـاركات 
الدوليـة، كاسـبًا االسـم بغـض النظر عن 

القانونيـة”. املالحقـات 

ما األثر التجاري الذي تتركه 
الماركات المقلدة؟

إىل  بالسـؤال  بلـدي  عنـب  توجهـت 
عـن  كعـدان،  حسـام  الحلبـي  التاجـر 
األثـر التجاري الـذي تركه هـذه العملية 
التجاريـة املعتمـدة عىل التقليـد، "رسقة 

املـاركات".
إىل  تعـود  العمليـة  "هـذه  أن  وأوضـح 
الـذي  األمـر  السـوري،  التاجـر  جشـع 
ينعكس عـىل الوسـط االجتاعـي وعىل 
صورة التجارة السـورية بشـكل سلبي".
يف  التجـار  “عـىل  كعـدان،  وبحسـب 
املجتمعـات األخـرى خـارج بالدهـم، أن 
يكونوا سـفراء إيجابيني لسـوريا، وليس 
ومقلـد  مـزور  “أي  داعيًـا  العكـس”، 
أن  بـه،  أحقيتـه  يدعـي  أو مـن  للمنتـج 
يـرز الوثائـق القانونية التـي ميتلكها".   
يف حـني قـال التاجـر السـوري، الـذي 
رفـض الكشـف عـن اسـمه، إنـه "يجب 
دراسـة جميع األمـور القانونيـة املتعلقة 
باملنتـج قبـل التفكـر يف بـدء تصنيعـه 
وطرحه يف األسـواق، إضافـة إىل وجوب 
طرح منتـج جيد يف األسـواق، وأال يكون 

رديئًـا يـيسء لسـمعة املنتـج األصي".
عـىل  يجـب  معايـر  "هنـاك  وأضـاف 
صاحـب املنتـج الـذي يصـّدر بضاعتـه 
إىل دول أخـرى أن يلتـزم بها، كشـهادات 
الجـودة وشـهادات مختـرات الصحـة، 
كـون الـدول األخـرى ال تقبـل منتجـات 
متدنيـة، وخاصـة الـدول األوروبيـة مثل 

والسـويد". سـويرسا 

قبل البدء 
بإطالق أي 

ماركة أو منتج 
معين في 

تركيا يجب أن 
يكون العمل 
نظامًيا، تجنًبا 
ألي مساءلة 

قانونية من 
قبل الحكومة 

التركية"، 
مؤكًدا أن 

"أغلب التجار 
العاملين 

في تركيا 
ال يعملون 

بشكل رسمي 
ونظامي

اقتصاد

منتجات سورية في سوق 
تركي باسطنبول
)موقع غربتنا(
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عاملة  هلي  التجاريلة  العاملة 
أو  سللع  لتمييلز  وإشلارة،  مميلزة 
أو  سللع  علن  ملا  رشكلة  خدملات 
األخلرى  اللركات  بقيلة  خدملات 

السلوق. يف  املنافسلة 
وميكلن أن تكلون عبلارة علن كلمة 
الكللات  ملن  توليفلة  أو  واحلدة 
تتأللف  وقلد  واألرقلام،  والحلروف 
ملن رسلوم ورملوز وإشلارات ملن 
وتغليفهلا،  السللع  شلكل  ناحيلة 
وقلد تكون اسلًا جغرافًيلا، عى أن 
يكلون هلذا االسلم ذا طابلع مميز، 
وقلد تسلتخدم حلروٌف واختصارات 
كعاملة تجارية لتمييلز منتجات أو 
خدملات علن غريها، كا هلو الحال 
بالنسلبة لعامة "BMW" يف مجال 
مجلال  يف   "  LG" أو  السليارات، 

اإللكرتونيلة. املنتجلات 
إىل  العاملة  صاحلب  ويسلعى 
حايتهلا ملن أجل عدم اسلتخدامها 
من قبلل آخريلن وتقليدهلا، خاصة 
يف ظلل انتشلار أعلداد كبلرية ملن 
العاملات املزيفلة التلي عملدت إىل 
بنلاء أمجلاد على حسلاب غريهلا 

بهلدف الربلح.
العاملة  صاحلب  ويسلتطيع 
علرب  محلًيلا  حايتهلا  التجاريلة 
تسلجيلها يف مديرية حاية امللكية 
التابعلة لدوللة املنشلأ، أو عاملًيا عن 
طريلق تسلجيلها يف نظلام مدريد.

ويتيلح نظلام مدريلد، اللذي تديلره 
املنظملة العامليلة للملكيلة الفكريلة 
)الويبلو(، إمكانيلة توفلري الحاية 
للعاملات يف علدة بللدان تصل إىل 
ملا ال يقلل علن 88 بللًدا إىل جانلب 

األورويب. االتحلاد 
حايلة  يريلد  ملن  على  ويجلب 
مسلجلة  تكلون  أن  دولًيلا  عامتله 
أصلًا للدى مكتلب امللكيلة الفكرية 
يف بلد املنشلأ، ثلم يقّدم طلًبلا دولًيا 
علن طريلق مكتلب امللكيلة الفكرية 
ثلم  الطللب  يوثّلق  اللذي  نفسله، 

"الويبلو". إىل  يحيلله 
وعندملا تقلر العاملة يف السلجل 
الويبلو  جريلدة  يف  تُنلر  اللدويل 
يحصلل  ثلم  الدوليلة،  للعاملات 
شلهادة  على  العاملة  صاحلب 
التسلجيل اللدويل، وتخطلر مكاتب 
امللكيلة الفكريلة يف جميلع األقاليم 
التلي يريلد حايلة عامتله فيهلا.

ويلرسي التسلجيل اللدويل للعامة 
ملدة عر سلنوات. وميكلن تجديده 
“الويبلو”،  للدى  نهايتهلا  عنلد 
ويلرسي أثلر التجديلد يف األطلراف 

املعنّيلة.  املتعاقلدة 
وتكملن أهمية نظلام مدريد بحاية 
كبلري  علدد  يف  التجاريلة  العاملة 
من البللدان لعدة رشكات، وال سليا 
التلي  الصغلرية منهلا واملتوسلطة، 
حايلة  لهلا  تيلرس  مللا  ذللك  للوال 
عاماتها على الصعيد اللدويل فهو 
يتيلح إجلراءات أقل تكلفلة وتعقيًدا.
فعلى  املحليل  الصعيلد  على  أملا 
من يرغلب بحايلة عامتله التقدم 
اسلتارة  وإيلداع  تسلجيل  بطللب 
للطللب للدى مديرية حايلة امللكية 
التجاريلة والصناعيلة، األملر اللذي 
يكفلل حايلة متينلة ال سليا يف 
حاللة تنازعها ملع عاملة مطابقة 
أو مشلابهة لها إىل حلد اللبس، لكن 
تبقى حلدود حايتها داخلل الدولة.

وانضملت سلوريا إىل نظلام مدريد 
حايلة  مديلر  وكان   ،2004 يف 
يف  والصناعيلة  التجاريلة  امللكيلة 
سلوريا، علاد الدين عزيلز، قال يف 
أللف   140 هنلاك  إن   2015 نيسلان 

عاملة مسلجلة يف سلوريا.

كيف تحمى 
العالمة التجارية؟

10  آالف شركة سورية في تركيا
أكلد بيلان صادر عن رئاسلة هيئلة الطوارئ والكلوارث الطبيعيلة )آفلاد(، التابعة لرئاسلة الوزراء 
الرتكيلة، يف كانلون الثلاين 2016، أن رؤوس األموال والركات السلورية التي تأسسلت يف تركيا 
2015، احتللت املرتبة األوىل بن املسلتثمرين األجانب يف الباد، بنسلبة وصللت إىل نحو 22.3%.
ويبللغ علدد اللركات السلورية يف تركيلا، بحسلب صحيفلة "دنيلا" الرتكيلة، يف أيللول 2015، 
علرة آالف رشكلة، يف حلن يلرى خرباء أن علدد اللركات يتجاوز علرة آالف، إذا متلت إضافة 

اللركات غلري املسلجلة، واللركات التي لديهلا رشكاء ملن املواطنلن األتراك.

منتجات غذائية في سوق تركي )موقع عالم حواء(

https://www.enabbaladi.net/archives/143469
https://www.enabbaladi.net/archives/143469
https://www.enabbaladi.net/archives/143469
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ما الذي تعرفه عن
خافض حمض البول

زيلوريك؟

 ،Zyloprim زايلوبريـم   ،Zyloric زيلوريـك 
 ،Purinol بورينـول   ،No Uric يوريـك  نـو 
أسـاء  كلهـا   ،Allopurinol ألوبورينـول 
وهـو خافـض  ألوبورينـول،  ملركـب  تجاريـة 
حيـث  الـدم،  يف   uric acid البـول  لحمـض 
يجـري إنتـاج حمـض البـول بواسـطة إنزيم 
الكزانثـني،  أُكسـيداز  يسـمى  الجسـم  يف 
اإلنزيـم،  هـذا  عمـل  األلوبورينـول  ويثبـط 
وبالتـايل يثبـط إنتاج حمـض البـول، ونتيجة 
لذلـك يخفـض مسـتويات حمـض البـول يف 

 . م لد ا
ارتفـاع  حـاالت  يف  الـدواء  هـذا  ويسـتخدم 
البـول للوقايـة مـن مضاعفـات هـذا  حمـض 

يسـتخدم:  فهـو  االرتفـاع، 
• للوقاية من نوبات مرض النقرس.

• للوقاية من هجمة التهاب املفاصل النقريس.
• للوقايـة من مشـاكل الـكىل الناتجـة عن فرط 

حمـض البول.
• لعـالج فرط حمـض البـول الثانـوي الذي قد 

يحدث خـالل عـالج األورام واالبيضاض.
أوكـزاالت  حصيـات  نكـس  مـن  للوقايـة   •

الـكىل. يف  الكالسـيوم 

معلومات دوائية
يصنـع الـدواء عىل شـكل حبـوب )100 ملغ - 
300 ملـغ(، وعـىل شـكل أمبول للحقـن )500 
ملـغ(، ومحلول معلـق معد للتنـاول كراب )5 

ملغ/مل(.
عـىل  الفمويـة  املسـتحرات  تنـاول  وميكـن 
معـدة فارغـة أو بعـد تنـاول الطّعـام، ويجـب 
تناولهـا مـع كميـة كافية مـن السـوائل التي ال 

تحتـوي عـىل مـادة الكافيـني.
وهو يعطى بالجرعات التالية:

• األطفـال بعمـر أقـل مـن 10 سـنوات: يعطى 
ثـالث  عـىل  كغ/اليـوم  ملـغ/   10 بجرعـة 

دفعـات.
• األطفـال فوق 10 سـنوات والبالغـون: يعطى 
بجرعـة 100 – 800 ملغ/اليـوم، ويجـب البدء 
بجرعـة 100 ملـغ يف اليـوم ثـم تـزداد مبعدل 
100 ملـغ كل أسـبوع حتـى الوصـول للجرعة 
املناسـبة، وتعطـى الجرعـة عـىل دفعـة واحدة 

وحتـى ثـالث دفعـات يف اليوم.

تحذيرات
بالراحـة،  للشـعور  وليـس  للعـالج  يسـتخدم 
مبعنـى أن املريـض عندما يسـتخدم الـدواء لن 

يشـعر بالراحـة إال إذا أخـذ مسـكًنا معـه.
وننبه إىل أن اسـتعاله يف عـالج النقرس يجب 
أال يبـدأ يف حـال وجـود نوبـة حـادة للنقرس، 
وإمنـا يجـب االنتظـار إىل أن تنتهـي نوبة األمل 
الحـادة، وبعدها يبدأ اسـتعال الـدواء، ألنه قد 

يؤدي لحـدوث نوبـة أمل جديدة.
قـد يؤدي اسـتخدام الدواء إىل بعـض التأثرات 
طفـح  التأثـرات:  هـذه  وأشـيع  الجانبيـة، 
حامـي حطاطـي عادة، آفـات جلديـة تقرية 
حمـى،  يحـدث  وقـد  فرفريـة،  أو  رشويـة  أو 
صـداع، أمل يف املعـدة، اغمقـاق لـون البول، أمل 
أو نـزف أثنـاء التبول، تأثـرات كبديـة )ارتفاع 
تركيـز SGPT وSGOT والفوسـفاتاز القلويـة، 
أمل  الـدم(،  بيلروبـني  فـرط  كبديـة،  ضخامـة 

املفاصـل والعضـالت.
يجـب عـدم اسـتخدامه أثنـاء الحمـل )يصنف 
ضمـن املجموعة C بالنسـبة للحمـل(، وينصح 
بتجنـب اسـتخدامه يف حالة الرضاعـة، فالدواء 
وجـد يف حليـب املـرأة املرضع ولكـن مل يعرف 

تأثـره عـىل الرضيع.

د. كريم مأمون

يف  العقـل  رضس  يظهـر  حـني 
مكانـه السـليم وبشـكل طبيعي فمن 
املفـرض أال يثر ظهوره أي مشـاكل 
مـكان  وجـود  عنـد  وأحيانًـا  أمل،  أو 
رضس  يصبـح  قـد  الفـك  يف  كاف 

األرضاس.  ألحـد  بديـاًل  العقـل 
قد يشـق رضس العقل طريقـه جزئيًا 
عـر اللثـة، فيكون بزوغه غـر كامل، 
مـا يجعلـه مغطـى بطبقة مـن اللثة، 
إىل  اإلطبـاق  يـؤدي  املضـغ  وأثنـاء 
التهـاب هـذا الجزء مـن اللثـة، كذلك 
قـد تتجمـع بقايـا الطعـام يف هـذا 
التهابـات  بحـدوث  متسـببة  الجـزء 

الرس. وتسـوس  اللثـة 
منطمـرًا  العقـل  رضس  يبقـى  قـد 
وال يبـزغ عـر اللثـة، وذلـك نتيجـة 
منـوه إىل الجانب باتجـاه عريض، أو 
بسـبب كـون حجـم الفك أصغـر من 
املعتـاد، فيعلـق الرس ويفشـل يف 
الظهـور عـر اللثـة، وهـذا يتسـبب 

بتـرر األسـنان املجـاورة.
 مـا هـي العالمـات التـي تنـذر بـأن 
رضس العقـل ليـس بحالـة طبيعية؟
اإلصابـة بنوبـات مـن الصـداع عـىل 
فـرات متقطعة أثنـاء اليـوم، خاصة 

الليل. يف 
 حـدوث أمل دفـني يف الفـك، وآالم يف 

مًعا.  والرقبـة  األذن 
اإلحسـاس بصعوبـة وثقل عنـد فتح 
عـدم  إىل  األمـر  يصـل  وقـد  الفـم، 
القـدرة عـىل فتحـه، فـال يسـتطيع 
الشـفاه،  أو تحريـك  التثـاؤب  حتـى 
مضـغ  عـىل  القـدرة  عـدم  وكذلـك 
الطعـام بشـكل جيـد، وذلـك بسـبب 
ضغـط أرضاس العقل عـىل العضالت 
املضغيـة املوازيـة لهـا ولقّمـة الفك. 
عنـد  الوجنـة  يف  بتنميـل  الشـعور 
يوجـد  الـذي  الجانـب  عـىل  النـوم 
فيـه رضس العقـل املصـاب، أو عنـد 

اليـد. عـىل  بالوجنـة  االسـتناد 

وانتفاخـات  التهابـات شـديدة  نشـوء 
يف اللثـة يف مـكان رضس العقـل، مـا 
يتسـبب بخروج رائحة كريهـة من الفم. 
الـرس  ملـس  عنـد  أمل  حـدوث 

. صبـع إل با

كيف يتم تشخيص المشكالت 
المتعلقة بضرس العقل؟ 

بفحـص  األسـنان  طبيـب  يقـوم 
األسـنان واللثـة واكتشـاف عالمـات 
ظهـور الرس، ويسـتخدم التصوير 
باألشـعة السـينية )صـورة بانورامية 
رضس  شـكل  مـن  للتأكـد  للفكـني( 
هـو  كان  إذا  مـا  العقـل وتشـخيص 
السـبب يف األمل أم يوجـد سـبب آخر.

كيف يمكن تسكين ألم ضرس 
العقل؟

الـذي  الجانـب  العلكـة عـىل  مضـغ 
العلكـة  فمضـغ  األمل،  فيـه  يوجـد 
مـا  األمل،  ملنطقـة  مسـاج  مبثابـة 

مؤقتًـا. يسـكنها 
امللـح  مـع  الفاتـر  باملـاء  الغرغـرة 
)ملعقـة صغـرة ملـح يف كأس مـاء 
يف  فعالـة  الغرغـرة  فهـذه  فاتـر(، 
عـالج أمل رضس العقل املتوسـط دون 
الحاجـة السـتخدام أي دواء مسـكن.

دهـن مخـدر موضعـي مـكان األمل، 

ملـدة نصـف  مفعـواًل  يعطـي  وهـذا 
تقريبًـا. سـاعة 

استخدام مسـكن لألمل كالباراسيتامول 
أو األسرين أو اإليبوبروفني.

وميكـن وضـع كـادات ثلجيـة عىل 
الخد مـن الخـارج ما يـؤدي لتنميل 
أعصـاب الفـم وتخفيـف األمل مؤقتًا.

كيف يمكن عالج مشكالت 
ضرس العقل؟ 

بعـض أطباء األسـنان يفضلـون خلع 
رضس العقـل حتـى لو مل يسـبب أي 
إزعـاج، ألن اآلالم التي ميكـن أن تنتج 
عـن هـذا الـرس أسـوأ بكثـر من 
أمل خلعـه، لكـن آخريـن يـرون أنـه 
الـرس  ظهـر  إذا  للخلـع  داعـي  ال 
بشـكل طبيعـي طاملـا أنـه ال يسـبب 

أمل.  أي 
وبشـكل عـام فإنه يجـب خلع رضس 
العقـل يف حـال تسوسـه، أو بزوغـه 
بشـكل ملتـو، أو بزوغـه بشـكل غر 
كامـل وحدوث التهـاب لثـة فوقه، أو 
عندمـا يكون منطمـرًا ومغـروزًا بني 
عظـم الفك والـرس املجـاور، أو إذا 

كان يضغـط عـىل عصـب الفك.
وتجـرى العملية من قبـل اختصايص 
التخديـر  تحـت  الفكيـة  الجراحـة 

التخديـر. املوضعـي، وال يلجـأ إىل 

ضرس العقل

اخلعه!

الثاللث  اللرضس  هلو  العقلل  رضس 

كل  يف  األرضاس  ترتيلب  يف  واألخلري 

جهلة من الفك العلوي والسلفيل، أي أن 

كل إنسلان ميتللك أربعلة أرضاس عقل، 

ويسلمى بلرضس العقلل ألنله يظهلر 

السلابعة  بلن  ملا  الفلرتة  يف  غالًبلا 

علر والحاديلة والعرين ملن العمر، 

وهلي الفلرتة التي يبللغ فيها اإلنسلان 

العقلل والرشلد والحكملة، ويف  سلن 

حلاالت نلادرة قلد يظهلر رضس العقل 

يف سلن الشليخوخة.

عادة ما تنمو األسنان واألضراس دون أن تسبب أي ألم، ما لم تصب بالتسوس أو الخراجات، إال أن أضراس العقل 
كثيًرا ما تسبب المشاكل والمضايقات لصاحبها ألسباب متعددة، ولذلك فإن بعض أطباء األسنان ينصحون 

بخلع ضرس العقل تجنبا أللمه، إذ إن اآلالم المتصلة بهذا الضرس أسوأ بكثير من ألم خلعه، علًما أن آالم األسنان 
هي من أشد أنواع اآلالم التي يمكن أن يتعرض لها اإلنسان في حياته، وتأتي في الدرجة الرابعة بعد ألم الصداع 

العنقودي وألم الوالدة الطبيعية وألم القولنج الكلوي بسبب الحصيات.

https://www.enabbaladi.net/archives/143474
https://www.enabbaladi.net/archives/143474
https://www.enabbaladi.net/archives/143470
https://www.enabbaladi.net/archives/143470
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رشكـة  أّن  جنوبيـة  كوريـة  تقنيـة  مواقـع  نقلـت 
“سامسـونج” سـتبدأ قريبًـا بإنتـاج هواتفهـا الذكيـة 

متصلتـني. شاشـتني  عـىل  تحتـوي  التـي 
وبحسـب املعلومات الـواردة يف التقاريـر اإلعالمية فإّن 
النـاذج األوليـة لهـذه األجهـزة، سـتكون مؤلفـة مـن 
شاشـتني قيـاس كل منهـا 5 بوصـات يربـط بينهـا 

أحادي. مفصـل 
بـدأت  إّن “سامسـونج”  املواقـع  قالـت بعـض  بينـا 
فعليًـا بإنتاج هـذه األجهزة، عىل أن تطـرح نحو 3000 

جهـاز بحلـول شـهر حزيـران املقبل.
وال تسـعى سامسـونج من طرح هـذه الهواتـف لبيعها 

بشـكل كبر للمسـتهلكني، إمنا تسـعى مـن خاللها إىل 
التعـرف عىل إقبـال السـوق ورغبـة املسـتهلكني بهذه 

األجهزة.
أّن  إال  غريبًـا،  بـدا  أنـه  ورغـم  “سامسـونج”  إعـالن 
الفكـرة ليسـت األوىل من نوعهـا، إذ إن رشكة “لينوفو” 
أويل  منـوذج  عـن  املـايض  العـام  كشـفت  الصينيـة، 

لهاتـف ذيك قابـل للطـي.
منوذًجـا  السـابق  يف   ”NEC“ رشكـة  عرضـت  كـا 
 ،”Medias W N-05WE”لهاتـف مشـابه تحـت اسـم
إال أّن هـذه األجهـزة مل يتـم تداولهـا عىل نطاق واسـع.
وتحـاول رشكـة “سامسـونج” الكوريـة حاليًـا تجاوز 

األزمـة املاليـة وأزمـات الثقـة مـع املسـتهلكني، بعد أن 
اضطـرت لسـحب اآلالف من جهـاز “جاالكيس نوت 7” 
من األسـواق العـام املايض نتيجـة عيوب فنيـة، أبعدت 
الركـة عـن املركز األول كأكـر مصّنع لألجهـزة الذكية 

لصالـح منافسـتها “آبل”.

“سامسونج” 
تجّهز لإلعالن 

عن هواتف 
ثنائية الشاشة

“آبل" محتارة بمكان قارئ 
البصمات في “آيفون 8"

املصنعـة  “آبـل”  رشكـة  قالـت 
تختـر  إنهـا  “آيفـون”  لهواتـف 
منوذجـني مختلفني لهاتفهـا املنتظر 
بوجـود  يتميـز  األول   ،"8 “آيفـون 
قارئ بصـات األصابـع يف الخلف، 
أسـفل  وجودهـا  يختـر  والثـاين 

الشاشـة.
رشكـة  أصدرتـه  تقريـر  وبحسـب 
املصنعـة  الصينيـة  “فوكسـكون” 
“البوابـة  موقـع  ونـره  للهاتـف، 
العربيـة لألخبـار التقنيـة”، السـبت 
ماتـزال  الركـة  فـإن  نيسـان،   15
تختـر كل األفـكار املمكنـة للخروج 
الجديد. بتصميـم “مميـز” لهاتفهـا 
وأشـار التقريـر إىل أن “آيفـون 8"، 

يف كال النموذجني، سـيأيت بشاشـة 
األماميـة  الجهـة  تغطـي  عـرض 
للهاتـف بشـكل كامـل، حيـث تكون 
مرئيـة”  “غـر  األماميـة  الكامـرا 
وكذلـك  الشاشـة،  تحـت  ومخفيـة 

.”Touch ID“ البصـات  قـارئ 
الصعـب  مـن  أنـه  خـراء  ويـرى 
وأن  الفكـرة،  هـذه  تنفيـذ  “عمليًـا” 
“آيفـون 8” سـيكون مثـرًا الهتام 
نجحـت  حـال  يف  املسـتخدمني 

. لتجربـة ا
وكان تقريـر صـدر يف آذار املـايض 
أشـار إىل أن “آبـل” تنـوي إضافـة 
الكامـرا  أسـفل  دائـري  بشـكل  زر 
الخلفيـة للهاتف، كميزة قفل شاشـة 

ومستشـعر لبصـات األصابـع.
رشكـة  أن  ادعـاءات  وظهـرت 
“سامسـونج” حاولـت اعتـاد نفس 
طرحتـه  الـذي  هاتفهـا  يف  الفكـرة 
مؤخـرًا “غاالكـيس اس 8"، إال أنهـا 
اللحظـة  يف  الفكـرة  عـن  عدلـت 

األخـرة.
الركـة  تطـرح  أن  املنتظـر  ومـن 
يف  رسـميًا   ”8 “آيفـون  هاتـف 
سـيحوي  والـذي  املقبـل،  أيلـول 
مزايـا جديـدة، أهمهـا ميزة الشـحن 
تسـتخدم  مل  التـي  الالسـلي 
السـابقة،  “آيفـون”  هواتـف  يف 
الصفحـة  زر  إلغـاء  إىل  باإلضافـة 

)هـوم(. الرئيسـية 

على  “غوغلل”  رشكلة  تعملل 
إلدارة   ،“Hire“ منصلة  تطويلر 
علامل  لتدخلل  التوظيلف،  طلبلات 
بتوفلري  املتخصصلة  املنصلات 
فلرص عمل ملن خلال اإلعانات.

بللدي  عنلب  ترجملت  ملا  ووفلق 
علن موقلع “axios” التقنلي، فإن 
بحيلث  املنصلة،  تطلور  الركلة 
ميكلن للركات ملن خالها عرض 
فلرص العملل الجديلدة واإلعانات 
طلبلات  وتلقلي  بهلا،  الخاصلة 

الوظائلف. شلغل  يف  الراغبلن 
رشكلة  فلإن  املوقلع  ووفلق 
“Bebop”، التلي اسلتحوذت عليها 
“غوغلل” قبلل عاملن، تعمل عى 
التلي  الجديلدة،  املنصلة  تطويلر 
مازاللت قيلد التطويلر، وال ميكلن 

إليهلا. الدخلول  مسلتخدم  ألي 
وتختلص منصلة “Hire” بتطويلر 
اللركات  وخدملات  تطبيقلات 
العملل  فلرص  بعلرض  الراغبلة 

لديهلا. املتوفلرة 
مازاللت الخدملة قيلد التطويلر، إذ 

التلي  اللركات،  بعلض  تُجّربهلا 
اإللكلرتوين  الربيلد  علرب  تدخلهلا 
أو إنشلاء حسلاب خلاص باملوقلع 
على شلبكة اإلنرتنلت، إال أن ميزة 

اإلنشلاء مل تتوفلر بعلد.
ويسلتفيد العاملون يف قسلم إدارة 
اللركات،  يف  البريلة  امللوارد 
املنصلة،  ملن  األوىل  بالدرجلة 

املوقلع. بحسلب 
على  علّقلوا  تقنيلون  خلرباء 
أنله “يف ظلل  وأجمعلوا  املنصلة، 
إىل  الدخلول  إمكانيلة  غيلاب 
الخدملة، والتعلرف على الوظائف 
التلي تقدمهلا وآليلة اإلعلان علن 
الطلبلات  وتلقلي  العملل  فلرص 

تقييمهلا”. ميكلن  ال  وغريهلا، 
إال أن “axios” اعتلرب أن الخطلوة، 
“غوغلل”  ملن  كمحاوللة  تلأيت 
الجديلدة،  األفلكار  الستكشلاف 
بعيلًدا علن تخصصهلا يف البحلث 
وسلعًيا  األخلرى،  والخدملات 
ملنافسلة رشكات كلربى مثل “بيت.

وغريهلا. إن”،  “لينلك  كلوم”، 

 "Hire“ غوغل” تطّور منصة“
إلدارة طلبات التوظيف

أعلنلت رشكلة “فيلس بلوك” علن إطلاق خدمة 
للصحفيلن  املجانيلة”  الدراسلية  “املناهلج 
ووسلائل اإلعلام، إلرشلادهم نحلو االسلتخدام 

االجتاعيلة. للمنصلة  الصحيلح 
العربيلة  “البوابلة  موقلع  ذكلر  ملا  وبحسلب 
فلإن  نيسلان،   10 االثنلن  التقنيلة”،  لألخبلار 
تعليلم  الخدملة  هلذه  ملن  تهلدف  الركلة 
بلوك”  “فيلس  اسلتخدام  كيفيلة  الصحفيلن 
نلر  أجلل  ملن  شلكل  بأفضلل  و”انسلتغرام” 

ومشلاركتها. األخبلار 
 Facebook“ اسلم  تحلت  الخطلوة  وتلأيت 
معهلد  ملع  وبالراكلة   ”Journalism Project

.”Poynter Institute“ “بوينلرت” 
ملع  بلوك”  “فيلس  تتعلاون  أن  املقلرر  وملن 
املؤسسلات اإلخباريلة لتطوير املنتجات املنشلورة 
وتعليلم الصحفين طرق تزويد النلاس باملعلومات 
التلي يحتاجونهلا يف مواكبلة “اإلعلام الرقمي”.

وتتكلون املناهلج الجديلدة ملن ثلاث دورات، 
كل دورة مدتهلا أقلل ملن علر دقائلق، ملع 
املنهلاج  نهايلة  يف  دقيقلة   45 مدتله  اختبلار 

اللدرايس.
وكانلت “فيلس بلوك” أعلنلت يف كانلون الثاين 
اعتادهلا مروًعلا صحفًيلا لتعزيلز الصحافلة 
على موقعهلا وجعلله منلربًا للنارشيلن لنلر 

األخبلار املفيلدة وتجنلب األخبلار “الزائفلة”.
وسلوف يعملل ملروع الصحافلة على املنصة 
بثلاث طرق هلي: التنميلة التشلاركية للمنتجات 
للصحفيلن،  وتدريبلات  وأدوات  اإلخباريلة، 

للمسلتخدمن. وتدريبلات  وأدوات 
علدد  تجلاوز  علن  بلوك”  “فيلس  وأعلنلت 
املؤسسلات التلي تنلر إعاناتهلا علرب املوقلع 
يف  وهلي  مؤسسلة،  مايلن  الخمسلة  حاجلز 
بذللك  شلبيه  إعلاين  ملروع  إحلداث  طلور 

أيًضلا. املعلنلن  السلتقطاب  الصحفلي 

“فيس بوك”
توفر خدمة المناهج والدورات 

المجانية للصحفيين

https://www.enabbaladi.net/archives/133892
https://www.enabbaladi.net/archives/143420
https://www.enabbaladi.net/archives/143420
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https://www.enabbaladi.net/archives/133113


عنب بلدي - السنة السادسة - العدد 269 - األحد 16 نيسان/أبريل 182017
تسالي

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

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
مخرع املوتور الكهربايئ - سحب. 1

مخرع الغسالة . 2

مخرع النظارة الطبية . 3

متشابهان - الكل يسعى إليه يف السباقات . 4

قام بهمة ونشاط - نصف نرحل . 5

6 . - سال   - لبنان  يف  معروف  معمر  شجر 

زهر نذكره يف تحية الصباح 

متشابهان - مخرع الالسلي . 7

رفاهية زائدة - عشب )معكوسة( . 8

دواء لوجع الرأس. 9

مخرع املدفع الرشاش - لعبة كرة املرب . 10

عمودي
مخرع مقياس الحرارة فهرنهايت . 1

إله الشمس والريح والخصوبة عند قدماء . 2

املرصيني - مخرع التكييف )معكوسة( 

رجل )مبعرة( - حرك وخض بشدة . 3

غر . 4  - التفكر  يف  مستواه  يف  هم  من 

ناضج 

ضعف )عامية من األجنبية( - موقع النزال . 5

واملنافسة )معكوسة( 

يزيد قليال - لربط اطراف القميص . 6

هدوء - حيوان أليف من العائلة السنورية . 7

مخرع البندقية - مخرع فرشاة األسنان . 8

يف . 9 الوراثية  للصفات  الحامل  املورث 

األحياء - نرب به القهوة

ذي . 10 وغر  الترصف  يف  لياقة  ذي  غر 

هندام يف الشكل - مخرع املنطاد

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

تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

وعىل الالعب إكال باقي املربعات باستخدام األرقام من 1 إىل 9، يف 

كل واحٍد من املربعات التسعة الكبرة، ويف كل صٍف أو عمود.
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بعلد سلقوطه املدوي بثاثيلة يف دار السليدة العجوز 
للخلروج  الكاتاللوين  الفريلق  يسلعى  إيطاليلا،  يف 
ملن عنلق الزجاجلة ملن جديلد يف مبلاراة اللرد التي 
سلتجري األربعلاء املقبلل 19 نيسلان يف الكامب نو، 
حيلث تنتظلر جاهلري برشللونة رميونتلادا جديلدة 
على غرار ملا نجح بله الفريلق يف مباراتله يف دور 

مثلن النهلايئ أملام باريلس سلان جريمان.
محلللون يعتلربون برشللونة قلد خرج بنسلبة كبرية 
ملن املنافسلة على لقلب دوري األبطلال، فملن غري 
املمكلن أن يتكلرر سليناريو باريس أملام جوفنتوس. 
أن  وجاهلريه  والعبلوه  النلادي  إدارة  تعلرف  كلا 
تكلرار الرميونتلادا أمام فريق السليدة العجلوز أقرب 
للمعجلزة، وتكلرار املعجلزة هلو معجلزة بحلد ذاتله 
ونلادًرا ملا يحصلل، خاصلًة أن األخلري تعلّلم اللدرس 
ملن باريلس سلان جريملان وللن يسلمح بتكلرار ما 

جلرى يف اللدور الفائلت من املسلابقة.
الكاتاللوين  للفريلق  الفنلي والرقملي  التحليلل  لغلة 
تشلري إىل أن العلودة أمام الطليان يف عداد املسلتحيل 

عدة. ألسلباب 
تراجلع جاعي ملسلتوى العبي الربسلا هذا املوسلم، 
فقد وصفت صحيفة سلبورت الكتالونيلة الفريق بالل 
"مصللوب"، كلا جلاءت عاملات الاعبن بحسلب 
صحيفلة دياريلو اإلسلبانية يف موقعلة يوفنتلوس 
سليئة جلًدا، وبللغ معدلهلا 4.5 ملن أصلل 10، حتى 
إن أحدهلم نلال واحلدة فقلط، وحصلل تلري شلتيغن 
وماسلكريانو وإينيسلتا وراكيتيتش على أربع نقاط، 
وبيكيله وأومتيتلي خملس، ميلي ولويس سلواريز 
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هل ينتظر 
عشاق 
المستديرة 
ريمونتادا 
جديدة؟

لنلادي  املالكلة  “فينينفسلت”  رشكلة  أعلنلت 
إىل  النلادي  بيلع  اإليطلايل  ميلان”  يس  “إيله 

صينيلن. مسلتثمرين 
وقال املرشلح لتلويل منصلب الرئيلس التنفيذي 
للنلادي، ماركلو فاسلوين، الجمعلة 14 نيسلان، 
إن الصفقلة اإلجاليلة لبيلع النادي ملسلتثمرين 
صينيلن تصلل قيمتهلا إىل مليلار يلورو )1.06 

مليلار دوالر(.
الصينيلن  املسلتثمرين  أن  إىل  أشلار  فاسلوين 
سليدفعون 740 مليلون يلورو للنلادي مبلا يف 
يلورو  مليلون   100 جانلب  إىل  الديلون،  ذللك 

لتغطيلة نفقلات اإلدارة خلال الفرتة التي تسلبق 
إمتلام إجلراءات الصفقلة، كا سليتم اسلتثار 

مبللغ 160 مليلون يلورو يف النلادي.
التلي  القابضلة،  “فينينفسلت”  رشكلة  وكانلت 
تسليطر عليهلا عائللة رئيلس اللوزراء السلابق، 
سليلفيو بريلوسلكوين، وتديرهلا ابنتله مارينلا، 

.1986 اإليطلايل يف  النلادي  اشلرتت 
وأحلرز النادي ملع الركلة لقب اللدوري مثاين 
ملرات،  خملس  أوروبلا  أبطلال  ودوري  ملرات، 

آخرهلا علام 2007.
السلنوات األخلرية  الفريلق خلال  أداء  وتراجلع 

وخاصلة يف املسلابقات األوروبيلة، إضافلة إىل 
تأخلره يف ترتيب اللدوري العام الجلاري إذ يحتل 

.57 السلادس برصيد  املركلز 
ويلأيت ذللك قبلل لقلاء القملة اللذي يجملع بن 
الفريلق وغرميله إنلرت ميان ضملن الجوللة الل 

32 باللدوري اإليطلايل.
وكانلت ملكيلة نلادي إنلرت ميلان تحوللت إىل 
مجموعلة  اشلرتت  بعدملا  أيًضلا،  الصينيلن 
يف  إنرتناسليونايل  نلادي  للتجلارة”  “سلونينج 

امللايض. حزيلران 
مجلال  يف  االسلتثار  إىل  الصلن  وتتوجله 

الرياضلة، إذ يشلهد اللدوري املحليل اسلتقطاب 
غلرار  على  طائللة،  مبباللغ  كبلاًرا،  العبلن 
والربازيليلن  الفيتلزي،  إزيكييلل  األرجنتينلي 
أوسلكار وروبينيلو، والعاجي دروغبلا وغريهم.

حمللة  جينبينلغ  يش  الصينلي  الرئيلس  وقلاد 
لتشلجيع اللركات على تعزيلز االسلتثار يف 
كلرة القلدم يف محاوللة لتحويلل البلاد إىل قوة 

عظملى يف هلذا املجلال.
يصبلح  يك  هدًفلا  الصينلي  الرئيلس  ووضلع 
بللده أكلرب اقتصلاد ريلايض يف العلامل بحلول 

.2025 علام 

سلت نقلاط، سلريجيو روبرتو سلبع، بينلا كان 
علدد النقلاط األقل من نصيلب نيار بثلاث نقاط 
إيقافله  أن  يبلدو  كلا  وحيلدة،  بنقطلة  وماثيلو 
لثلاث مباريلات أثلر سللًبا على الربازيليل نيار، 

اللذي مل يقلدم شليًئا يذكلر يف مبلاراة اليويف.
ملن جانبله إنييسلتا اللذي بلدأ يتأثلر بتقدمه يف 
السلن، ويضّيلع الفلرص السلهلة، ومل يعلد كلا 
كان قبلل عاملن أو ثاثة كأحد أفضلل العبي خط 
الوسلط يف العلامل، إضافة إىل تراجلع كبري وغري 
ملربر يف أداء الكلروايت راكيتيتلش اللذي كان من 
أهلم مفاتيلح الفلوز على يوفنتلوس يف نهلايئ 
2015، يضلاف إليهلم ماسلكريانو اللذي بلات هو 
أيًضلا كثلري األخطلاء وبطيًئلا ومل يعد قلادًرا عى 

توقيلف مهاجملي الفريلق الخصم.
إسلبانيا  يف  املحليلة  الصحافلة  توجله  كلا 
االنتقلادات إلدارة النلادي الكاتاللوين التلي أنفقت 
يف املواسلم الثاثلة املنرصملة مئلة مليلون يورو 
لضلم الرتيك أردا تلوران والربتغلايل أندريه غوميز 
للوكاس  والفرنلي  الكاسلري  باكلو  واإلسلباين 
دينلي، ومل يقلدم جميعهم أي إضافلة للفريق، كا 
مل يسلتفد منهلم كأوراق رابحلة عى دكلة البدالء.
بلدوره يحّملل امللدرب لويلس إنريليك مسلؤولية 
انهيلار الربسلا خلارج أرضله يف دوري األبطلال 
إن كان يف بلارس أو أملام اليلويف، حيلث فشلل 
يف إدارة املباريلات التلي يكلون متأخلًرا فيهلا يف 
الشلوط األول، فضلًا علن إخفاقله التكتيليك يف 

االسلتفادة ملن البلدالء. 

يف الجهلة املقابللة يتمتلع اليلويف بدفلاع صللب 
يتللّق سلوى هدفلن يف  أسلطوري مل  وحلارس 
إىل  باإلضافلة  املوسلم،  هلذا  القاريلة  البطوللة 
اإليطلايل  اللدوري  صلدارة  يف  وضعله  هجلوم 
ديبلاال،  واملتأللق  هيغوايلن  األرجنتينلي  بقيلادة 
اللذي رصح بلأن هلذا الزمن هلو زمنه، يف إشلارة 
إىل أن اليويف سليكمل ما بدأه يف مبلاراة الذهاب.
مل  أليغلري  ماسليمليانو  امللدرب  أن  ملن  بالرغلم 
يسلتطع تقديلم املسلتوى املنتظر لجاهلري نادي 
السليدة العجلوز، لكنه متكلن من تحقيلق أهدافه 
حتلى اآلن يف جميلع مسلابقات املوسلم الحلايل، 
والوصلول إىل نهلايئ كأس إيطاليلا واالسلتمرار 
بلدوري األبطلال إىل أدوار متقدملة، ملع صلدارة 
الكالتشليو بفارق سلت نقاط عن أقرب منافسليه. 
إضافلة إىل كل ملا سلبق ميتللك العبلو اليلويف 
الذهلاب  مبلاراة  لخلوض  القتاليلة  اللروح 
ترصيحاتهلم،  يف  واضحلة  جليلة  تظهلر  والتلي 
فالكولومبلي كلوادرادو يعتقلد أنله ميكلن الفلوز 
عى برشللونة ملرة أخلرى يف مباراة اإليلاب، وأن 
لديهلم كل القلدرات واإلمكانيلات لتحقيلق ذللك. 

إنريكي مؤمن بالعودة 
أكلر املتفائللن الكاتالونيلن هلو امللدرب إنريليك 
مبلاراة  قبلل  الصحفلي  مؤمتلره  يف  رصح  اللذي 
فريقه السلبت يف الجولة الل 32 يف الليغا اإلسبانية 
أملام ريلال سوسليداد، أنه قلادر عى قللب الطاولة 

على اإليطاليلن مثلا فعلل يف دور اللل 16.

وأضلاف أن الرميونتلادا رقمًيلا هلي أسلهل ملا 
كان يحتاجله الفريلق أملام باريس، فقد اسلتغرق 
التفكلري بطريقلة العودة أملام بارس أكلر وكانت 

املعانلاة حينهلا أكلرب، حسلب وصفه.
وأكّلد "مقتنلع متاًما أننا نسلتطيع قللب الطاولة، 
فلينتظلر  الاعبلن،  على  التصفلري  يريلد  وملن 

لنهايلة املوسلم، هلذه نصيحتلى".
أي  يبتكلر  للن  أنله  اإلسلباين  امللدرب  وأكلد 
الصحيلح،  الطريلق  السلتعادة  جديلد  أسللوب 
وأنله سيسلتخدم ملا لديله ملن خطلط والعبلن 
النهايلة ملن  مميزيلن، وأنهلم سليقاتلون حتلى 
أجلل قللب الطاوللة ضد يوفنتلوس وريلال مدريد، 
وسليقدمون كل ملا لديهلم ملن أجل الفلوز بلقب 

اإلسلباين. واللدوري  األبطلال  دوري 
 وتابلع إنريليك مؤكلًدا أنله سليخاطر بلكل ملا 
فهلو  يوفنتلوس،  مواجهلة  يف  قلوة  ملن  لديله 
بدعلم  الجمهلور  ملا يخلرسه، وطاللب  ال ميللك 
املقبللة،  املباريلات  خلال  وتشلجيعهم  الاعبلن 
معتلربًا نفسله املسلؤول علن خسلارة الفريق يف 

الذهلاب. مبلاراة 
عاملان فقلط عى آخلر مواجهلة بلن الفريقن، 
لكلن برشللونة للن يواجله الفريلق نفسله اللذي 
فلاز عليله يف برللن بلل سلُياقي يلويف بوجله 
آخلر أكر رشاسلة وبطملوح أكرب هو نفسله الذي 
شلاهده يف الذهلاب، إذ غلادر كل ملن كارللوس 
تيفيلز، الفلارو موراتا، بلول بوغبا، باتريلس ايفرا 
آندريا بريللو وارتورو فيدال األساسلين يف نهايئ 

برللن، بينا ضلم بيانيتلش، خضرية، كلوادرادو، 
ديبلاال، ماندزوكيتلش وهيغوين، فضلًا عن ظهري 

برشللونة السلابق داين ألفيس. 
ويُلدرك الباوغرانلا أن خصمله مختللف وبأفضلل 
حاالتله، وأنه متسللّح بلاإلرصار عى املليض ُقُدًما 
يف دوري األبطلال للتتويلج باللقلب الغائلب علن 

خزائلن السليدة العجلوز منلذ علام 1996. 

إياب ربع النهائي
يف  تغلبله  بعلد  محسلومة  الريلال  مهملة  تبلدو 
لصاحلب  هلدف  مقابلل  بهدفلن  أرينلا  األليانلز 

األرض.
السلانتياغو  أن مبلاراة  امللليك  ويعتلرب جاهلري 
كريسلتيانو،  على  أصعلب  تكلون  للن  برنابيلو 
صاحب هديف مبلاراة الذهاب ورفاقه، وسليتمكن 
زيلدان ملن اجتيلاز العملاق البافلاري بسلهولة.

ويسلعى موناكلو على أرضله لتعزيلز عللو كعبه 
على ضيفله دورمتوند يف مبلاراة الرد، بعلد تغلبه 

بثاثيلة مقابل هدفلن لألملان.
بينلا يطملح السلفري اإلسلباين الثاللث أتلتيكلو 
مدريلد للتغلب على حامل لقب اللدوري اإلنكليزي 
ملرة أخرى بعلد التغللب عليله يف مبلاراة الذهاب 

نظيف. بهلدف 
وتشلري نتائلج مباريلات الذهلاب إىل أن أصحلاب 
النصيلب األكلرب للتأهلل إىل نصلف النهلايئ هلم 
إسلبانيان وفرنلي وإيطلايل، وهم قطبلا مدريد 

وموناكلو واليلويف.
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املتخصصلة  “جسلور”  منظملة  أعلنلت 
 10 االثنلن  التنمويلة،  املشلاريع  بدعلم 
ضملن  الفائلزة  املشلاريع  علن  نيسلان، 
األعلال  ألفضلل  الثالثلة  مسلابقتها 

الرياديلة.
يف  أقيملت  التلي  املسلابقة  يف  وشلارك 
العاصملة اللبنانيلة، بلريوت، 13 فريًقلا 
ووسلائل  مشلاريعهم  أفلكار  قّدملوا 

فائدتهلا. وملدى  تطبيقهلا 
مجيلب  ملروع  األّول  باملركلز  وفلاز 
اللكام  فهلم  ميكنله  لللركات،  آيل 
العميلل  على  ويلرد  العربيلة  باللغلة 
بشلكل أوتوماتيليك، وميكلن لللركات 
أي  دون  امللروع  هلذا  ملن  االسلتفادة 
متطلبلات برمجيلة، وإطاقله يف خدملة 

. ئهلا عما
القامئلون على امللروع أكّلدوا أنله قيد 
ملن  علدد  قبلل  ملن  حالًيلا  االسلتخدام 

اللركات.
ونلال املروع الذي يحمل اسلم “مجيب” 
جائلزة قيمتها علرة آالف دوالر أمرييك، 
على أن يقلوم املربمجون ضملن املروع 

بتطوير الخوارزميات املسلتخدمة.
علن  عبلارة  فهلو  الثلاين  امللروع  أملا 
دورات تدريبيلة عرب اإلنرتنلت متخصصة 
اُطللق  “أرتيلا”،  اسلم  تحلت  بالفنلون، 
موقلع  علرب  أعلوام  ثاثلة  نحلو  قبلل 
“فيلس بلوك”، ويسلتفيد علدد كبلري من 
املسلتخدمن منه، وحظي بجائزة سلبعة 

أمريليك. دوالر  آالف 
بينلا فاز باملركلز الثالث ملروع تطبيق 
حجلوزات  يؤّملن  املحموللة،  للهواتلف 
وبلريوت،  دمشلق  بلن  للنقلل  سليارات 
املسلتخدمن  ومينلح  الرحلات  وينظلم 
إمكانيلة اختيلار السلائقن الذيلن يرغب 
على  القامئلون  وفلاز  معهلم،  بالسلفر 
دوالر  آالف  خمسلة  مببللغ  امللروع 

أمريليك.
و”جسلور” هلي “منظملة غلري ربحية 
السلورين  املغرتبلن  لجملع  تهلدف 
علن  تعلّرف  حسلبا  العلامل”،  حلول 
أللف   100 نفسلها، وتضلم “أكلر ملن 
فلرد يف شلبكتها يف أكلر ملن 50 بلًدا 

العلامل”. حلول 

ثالثة مشاريع سورية
تفوز بمسابقة “جسور” لألعمال الريادية

05-03
2015

نبيل الشربجي

“باريـش”  الشـهرة  السـورية  القطـة  وصلـت 
إىل اسـطنبول بعـد أن تبنتهـا دار نـر “القطـة 
إثـر مفاوضـات مـع جمعيـة تعنـى  الحمـراء”، 
بالحيـوان يف مدينـة غـازي عنتاب جنـوب تركيا.
اكتسـبت  السـالم(  )وتعنـي  “باريـش”  وكانـت 
شـهرة عـر مواقـع التواصـل االجتاعـي بعد أن 
أنقذهـا جنـدي تـريك مـن تحـت األنقـاض يف 
مدينـة البـاب بريـف حلـب، وسـلّمها إىل جمعية 

الرفـق بالحيـوان يف مدينـة غـازي عنتـاب.

وقال صاحـب دار نر “القطة الحمـراء”، هالوك 
هيبكـون، يف حديـث مـع وكالـة “األناضـول”، 
الجمعـة 14 نيسـان، إنـه سـمع بقصـة القطـة 

“سـالم” يف وسـائل اإلعـالم، وأعجبتـه كثـرًا.
وأضـاف “لقـد حزنّـا أن تنتهـي قصـة القطة سـالم 
يف مـكان إيواء، ولذلـك قررنا أن تكـون نهاية قصتها 
جميلة، وجلبناها إىل اسـطنبول عقب مبـادرات عديدة 

مع جمعيـة جاهدة التـي كانت تعتنـي بها".
مسـكنها  أحبـت  القطـة  أن  إىل  هالـوك  وأشـار 

الجديـد وانسـجمت فـور وصولها مع األشـخاص 
الذيـن سـيهتمون بهـا، مؤكـًدا أنهـا محبوبة من 

قبـل جميـع الذيـن يعملـون يف دار النـر.
الرقيـب  جانـب  إىل  مكثـت  “سـالم”  وكانـت 
الريك، عمـر أوزكان، الذي وجدهـا جريحة تحت 
األنقـاض، وبقيـت برفقتـه مـدة ثالثة أشـهر إىل 
حـني انتهـاء مهمتـه يف عمليـة “درع الفـرات”، 
يف آذار املـايض، التـي دعمتهـا تركيا ضـد تنظيم 

“الدولـة اإلسـالمية” شـال سـوريا.

"سالم".. قطة سورية
من تحت األنقاض إلى اسطنبول

أطللق ناشلطون سلوريون وسلًا بعنلوان ” #الحريلة_
لفادي_قرقوز”، للمطالبة بإطاق رساح الناشلط واملصور 
السلوري، فادي قرقلوز، الذي اعتقل مؤخلرًا عى يد قوات 

األملن اللبناين يف بلدة عرسلال.
وطاللب املتفاعللون األمن اللبنلاين باإلفراج الفلوري عن 
الصحفي السلوري، وحّملوا السلطات اللبنانية مسؤولية 

سامته.
وأكلد عدد من الناشلطن عى موقعي “تويلرت” و”فيس 
بلوك” أّن قرقلوز يتعلرّض لللرضب امللربح والتعذيب من 
قبلل قوات األملن اللبنانية، رغم تعرّضه لكرس سلابق يف 

الظهلر إثر حادث سليارة.
وحّملل اإلعاملي، هلادي العبلد اللله، علرب صفحته يف 
“فيلس بلوك”، السللطات اللبنانية املسلؤولية علن حياة 
وسلامة قرقلوز، وأكّلد أّن معلوملات تتلوارد عن تعرضه 

للتعذيب.
وكان الصحفلي يعملل ملع املركلز اإلعاملي يف مدينلة 
القصلري بريف حمص، اللذي كان يرأسله اإلعامي هادي 
العبد الله، كلا عمل مصورًا متعاونًا مع علدد من وكاالت 

األنباء املحليلة والعاملية.
وحول مابسلات توقيفه، ذكر مصلدر مطّلع لعنب بلدي 
أن قرقلوز، الباللغ ملن العملر 30 عاًما، تعلرض للرضب، 
وسلب هاتفه املحمول يف مخيات عرسال الحدودية يف 
لبنان، من قبل أشلخاص مجهولن يف 7 نيسلان الجاري.

إثلر ذلك، قرر الناشلط السلوري الذهلاب إىل األملن العام 
اللبنلاين، ليلرح لهم ما حلدث معه، ويحاول اسلتخراج 
ترصيلح إقامة لدخول لبنلان )كرت(، ليتعلرض للتوقيف 

الوقت. منذ ذللك 
وليسلت امللرة األوىل التلي يعتقلل فيهلا األملن اللبناين 
ناشلطن سلورين، كا أقدم األمن اللبناين سلابًقا عى 

تسلليم عدد ملن السلورين إىل النظام السلوري.

مطالب بإطالق سراح الناشط 
فادي قرقوز في لبنان
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القطة السورية "سالم" - )انترنت(
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