
األتراك يوشكون على 
قضم "روج آفا" من 

بوابتي تل أبيض ومنبج
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03أخبار سوريا

"كان الرجل يعتبر مساعدته 
في المصروف من قبل 

زوجته أمًرا معيًبا ومهيًنا"

تحديات جديدة
تواجه المرأة السورية

"بانينكا"
ليست
مجرد
ركلة
جزاء

19               رياضة   

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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خلف األبواب
عائالت كثيرة

في منازل صغيرة

12 - 09

االقتتال في دمشق
يكشف الغوطة لألسد

الروس ألهالي جسر الشغور:
ال سبيل للحياة هنا

عندمـا نتحـدث عـن تأثـر الحـرب السـوريّة 
عـى املـرأة، ال ميكـن حرص ذلـك بقرابـة 24 
بحسـب  معتقلـة،   7500 أو  شـهيدة،  ألـف 
الشـبكة السورية لحقوق اإلنسـان، وال بخمسة 
ماليـن الجـئ نسـبة األطفـال والنسـاء منهم 
الحقيقـي  تأثرهـا  لعـّل  بـل   ،80% تقـارب 
 200 يزيـد عـن  املـرأة مبـا  هـو يف عالقـة 
ألـف شـهيد، و25 ألـف شـهيد طفـل، و106 
آالف معتقـل، وفيـا وراء هـذه األرقـام كلهـا 
مـن قصـص شـخصية، وزوايـا يوميـة قـد 
يراهـا البعـض عادية جـًدا، وتحديـات جديدة 

فرضتهـا تغـّرات الواقـع وتبدالتـه عليهـا.
"ليتنـي أمتمـُت تعليمـي، عـى األقـل كنـُت 
وجـدُت عمـاًل بشـهاديت، اآلن أبحـث كثـرًا 
حتـى أجد عمـاًل أتقنـه ويزيد دخلنـا وميكننا 
مـن إعالة أطفالنا الخمسـة"، تقول السـيدة أم 
عبيدة، ثالثينيـة مقيمة يف ريف دمشـق، هذه 
العبـارة أثناء حياكـة القطعة التي بـن يديها.

أنهـا تعتـر نفسـها مـن "السـورين  رغـم 
املحظوظـن"، بعدم خسـارة أحد مـن عائلتها 
املقربـة سـواء باالعتقـال أو الشـهادة، إال أن 
النـزوح غـّر حيـاة أم عبيـدة بشـكل كبر...

05تقارير  المراسلين

"معركة زراعية" في درعا 
البلد تقضي على موسمها

04تقارير  المراسلين

ثالثة مصادر للطحين
شمال سوريا وسعر الخبز 

مرتبط بالدعم

"البث المباشر" في "فيس 
بوك" يحيي العهد الذهبي 

للدراما السورية

اقتصاد

مجتمع
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الفصائل تتهم بعضها واألهالي يتظاهرون 

الغوطة تتخّبط على وقِع معارك
الجتثاث "تحرير الشام"

عنب بلدي - خاص 

الفصائـل  مـن  القتـى  أعـداد  تتزايـد 
اسـتمرار  مـع  املدنيـن،  والضحايـا 
االشـتباكات يف الغوطـة الرشقيـة، التـي 
بـدأت الجمعـة 28 نيسـان، تزامًنـا مـع 
املـايض،  العـام  االقتتـال خـالل  ذكـرى 
يتلخـص  الـذي  السـبب،  اختـالف  رغـم 
اليـوم مبحاولـة اجتثـاث "هيئـة تحريـر 

املنطقـة. مـن  الشـام" 
حتـى مسـاء السـبت 29 نيسـان، مل تهدأ 
االشـتباكات واالتهامـات بـن الفصائـل، 
فيقـول "جيـش اإلسـالم" إنـه يـرد عى 
يتبـع  مـؤازرة  رتـل  اختطـاف  حادثـة 
لـه، كان متوجًهـا إىل جبهـات القابـون، 
بينـا يتهمـه كٌل مـن "فيلـق الرحمـن" 
و"تحريـر الشـام"، بـ"البغـي وتقطيـع 

الغوطـة”. أوصـال 
األسـد  قـوات  محـاوالت  وتـرة  وزادت 
حـي  يف  التقـدم  الرديفـة،  وامليليشـيات 
مـا  مسـتغلة  دمشـق،  رشق  القابـون، 
يجـري يف الغوطـة، وحققت فيـه تقدًما 
بينـا  الهدايـة،  مسـجد  قـرب  بسـيطًا، 
خرجت مظاهـرات رفضت االقتتـال داعيًة 

إيقافـه. إىل 
 وبينـا وجهـت اتهامـات مـن مصـادر 
متعـددة لـ"جيش اإلسـالم" باسـتهداف 
املتظاهريـن، نفـى مكتـب التواصـل لدى 
الفصيـل األمـر، معتـرًا يف حديـٍث إىل 
عنـب بلـدي، أنـه "ال ميكـن تحديـد جهة 
بعينهـا أثنـاء االشـتباكات هـذا إن صحت 

الحادثـة".
املواجهـات،  شـهدت  التـي  املـدن  أوىل 
كانـت مدينـة عربـن، التي حـارص فيها 
"الهيئـة"،  عنـارص  اإلسـالم"  "جيـش 
وسـيطر عـى معظمهـا، وجـاء ذلـك رًدا 
عـى اختطـاف الرتـل، بحسـب الناطـق 
الرسـمي باسـم هيئـة أركان "الجيـش"، 
إىل  حديـٍث  يف  وقـال  برقـدار،  حمـزة 

النـرصة  بلـدي، "سـنتتعامل مـع  عنـب 
)فتح الشـام املنضوية يف تحرير الشـام( 

حتـى تحريـر الرتـل”.

االشتباكات من وجهة نظر "تحرير 
الشام"

تركزت االشـتباكات السـبت عـى أطراف 
عربـن وبلـدة حـزّة، بعـد أن بـدأت يف 
نقـاط أخرى خـالل اليوم األول، وشـملت 

األشـعري، بيـت نايـم، ومديرا.
وتحدثـت عنـب بلـدي إىل عـاد الديـن 
اإلعالميـة يف  العالقـات  مديـر  مجاهـد، 
"تحريـر الشـام"، الجمعـة 28 نيسـان، 
ووصـف روايـة "جيـش اإلسـالم" بأنها 
عليهـا"،  اعتدنـا  وافـراءات  "اختالقـات 
متسـائاًل "كيـف يسـتطيع بضعة شـباب 
اختطـاف رتـل كامـل كـا يزعمـون؟".

مسـبًقا"،  ومعـد  بليـل  بيّـت  "األمـر 
وفـق رؤيـة "الهيئـة"، التـي قـال مدير 
عالقاتهـا اإلعالميـة، إن "جيـش اإلسـالم 
يقتحـم مناطقنـا ونقـاط فيلـق الرحمـن 
مفتًشـا منـازل القـادة، وبداًل من إرسـال 
املـؤازرات واألرتـال إىل جبهـات الغوطة، 
للبغـي علينـا يف هـذا  توجـه جنودهـم 

الحـرج". الوضـع 
وترى "تحرير الشـام" أن "جيش اإلسـالم 
ورفـض  سـنتن،  قبـل  باالغتيـاالت  بـدأ 
تسـليم الخاليا األمنية املتورطـة يف ذلك"، 
معتـرًة أن مـا يجـري اليـوم هـو تكـرار 
للسـيناريو القديـم، بينـا رفضـت اإلدالء 
بأي ترصيـح بخصوص املسـتجدات، لدى 

تواصلنـا معهـا مـن جديد.

"فيلق الرحمن" يتهم "الجيش"
الرحمـن"،  "فيلـق  مـن  تعليـق  كأول 
"الجيـش"،  اتهـم  قطـر،  مـن  املدعـوم 
السـعودية،  مـن  دعمـه  يتلقـى  الـذي 
باإلعـداد منذ أسـابيع للهجـوم "واالعتداء 
عـى الفيلق يف بلـدات الغوطـة الرشقية، 

محـًرا لذلـك الذرائع والروايـة اإلعالمية 
التـي يسـوق بهـا لفعلتـه".

وإثـر االشـتباكات قتـل القائد العسـكري 
الـذي  القـايض،  عصـام  "الفيلـق"،  يف 
نفـى أي تواصـٍل مـع "جيـش اإلسـالم" 
معـه  املسـبق  التواصـل  بخصـوص 
وتحييـده، معتـرًا أن كل ذلـك "محـض 
كـذب وافراء"، رغـم أن "الجيـش" أرّص 
سـوى  نسـتهدف  "ال  أنـه  روايـة  عـى 
النـرصة التـي تكـررت اعتداءاتهـا سـبع 

بحـق مجاهدينـا". مـرات 
عنـب بلـدي حاولـت التواصل مـع "فيلق 
بينـا  رًدا،  تلـق  مل  أنهـا  إال  الرحمـن"، 
علـوان،  وائـل  باسـمه،  املتحـدث  أعلـن 
أن "نظـام األسـد يضغـط عـى جبهـات 
املحمديـة، بينـا يُعـاين ثـوار الفيلق من 
صعوبـة انقطـاع املؤازرات، بعد اسـتيالء 
جيـش اإلسـالم عى مقـرات اللـواء 45 و 

مقدراتـه".
تعقيبًـا عـى املواجهـات ضـد "الفيلق"، 
أكـد مكتـب التواصـل يف "الجيـش"، أن 
"كل الكالم عن اسـتهداف مقـرات الفيلق 
مجانـب للحقيقـة، إذ مايـزال حتـى اآلن 
)السـبت 29 نيسـان( ردنـا عـى النرصة 
فقـط، مـع إطـالع كل الفصائل مـن قبل 

قيـادة الجيـش عى املسـتجدات".
بعـض  رصـد  عـن  "الجيـش"  وتحـدث 
الحـاالت، مـن قبل بعض عنـارص يتبعون 
ممـن  "الفيلـق"،   يف   األمنـي  للمكتـب 
آزروا عنـارص "النـرصة"، مؤكًدا أن "هذه 
أثنـاء  الحـدوث  ممكنـة  فرديـة  حـاالت 
االشـتباك، لكـن ال يوجـد أي اسـتهداف 

مبـارش للفيلـق أو فصيـل آخـر".
"فيلـق  أن  اإلسـالم"  "جيـش  واعتـر 
يف  نفسـه  إقحـام  يحـاول  الرحمـن 
املوضـوع، ونحـن نسـعى بـكل جهودنا 
معهـم". الصـدام  وتجنـب  لتحييدهـم 
عـن  تحدثـوا  الغوطـة  ناشـطي  بعـض 
"الجيـش"  نفذهـا  ميدانيـة،  إعدامـات 

بحق عنارص مـن "تحرير الشـام"، إال أن 
مكتـب التواصـل نفاهـا، يف حـن أكدت 
مصـادر مطلعة لعنـب بلـدي، أن "جيش 
عنـارص  مـن  العـرشات  أرس  اإلسـالم 
الهيئـة، بينا سـلم آخرون أنفسـهم له".

ال إحصائيـة دقيقـة عن أعـداد القتى من 
عنـارص الفصائـل، إال أن مصـادر عنـب 
بلـدي أكـدت مقتـل العـرشات مـن كافة 
تواصـل  مكتـب  ذكـر  بينـا  األطـراف، 
الجرحـى  "إحصائيـة  أن  "الجيـش"، 
بسـبب  توثيقهـا  ميكـن  ال  والشـهداء 

االشـتباكات". اسـتمرار 
تسـجيل  عـى  بلـدي  عنـب  وحصلـت 
صـويت، السـبت 29 نيسـان، لـ"أبو بكر 
"جيـش  عمليـات  غرفـة  قائـد  عـدرا"، 
اإلسـالم" يف القطاع الغريب من الغوطة، 
متمثـاًل بأحيـاء القابون وترشيـن وبرزة، 
وأكـد أن التنسـيق جـار بـن "الجيش"، 
و"الفيلـق  الشـام"،  "أحـرار  "الفيلـق، 

هنـاك  الجبهـات  حـال  واصًفـا  األول"، 
بـ"املمتازة". 

بينـا يتخـّوف أهـايل الغوطة مـن خلل 
قـد يطـال جبهـات القتـال، ضـد قـوات 
األسـد وامليليشـيات الرديفـة، مـا يجعـل 
القابـون وبقيـة  العسـكري يف  الوضـع 
املناطـق، شـبيًها مبـا جرى حـن خرست 
املعارضـة القطـاع الجنويب، ومسـاحات 

واسـعة مـن املـرج، العـام املايض.
فـإن  الحاليـة،  املعطيـات  ووفـق 
وجـود  إنهـاء  نحـو  تسـر  االشـتباكات 
يف  كامـل  بشـكل  الشـام"  "تحريـر 
الغوطـة، يف ظـل تأكيـدات مـن مصادر 
عـى  الفصائـل  إجـاع  عـن  متطابقـة، 
ذلـك، تزامنـت مـع دعـواٍت مـن األهـايل 
الكـرى  الفصائـل  وقـادات  لرشعيـي 
هنـاك، إىل وقـف املعـارك التـي خطفـت 
املئـات  إىل  أضيفـوا  ُجـدد،  قتـى  أرواح 

املـايض. االقتتـال  يف  قضـوا  ممـن 

دبابة لفصيل جيش اإلسالم في الغوطة الشرقية - 29 نيسان 2017 )ناشطون(

جيـش وفيلـق ولـواء.. أبـرز الفصائل العسـكرية يف 
الرشقية الغوطـة 

مـا  الرشقيـة  للغوطـة  العسـكرية  السـاحة  ترقـب 
سـتؤول إليـه املعـارك واملواجهـات العسـكرية بـن 
“جيـش اإلسـالم”، و”هيئـة تحريـر الشـام”، التـي 

28 نيسـان. بـدأت الجمعـة 
والدة  دمشـق  العاصمـة  رشق  جبهـات  وشـهدت 
يف  تدرجـت  التـي  العسـكرية  الفصائـل  عـرشات 
عتادهـا وقوامها العسـكري، فـا هي أبـرز الفصائل 
املقاتلـة يف املنطقـة ومـا هي مسـرتها العسـكرية؟

“جيش اإلسالم”
وصولـه  قبـل  مبرحلتـن  العسـكري  الفصيـل  مـّر 
إىل مرتبـة “الجيـش”، إذ تـدرج بـدًءا مـن “رسيـة 
اإلسـالم”، لينتقـل إىل مرحلـة “اللواء” بعـد انضام 

أكـر مـن 40 كتيبـة ولـواًء له.
يف أيلـول 2013 رُفّع “اللواء” إىل “جيش اإلسـالم”، 
إذ انخـرط يف صفوفـه أكر مـن ألفي مقاتـل، ودّعم 
بأسـلحة متوسـطة وثقيلـة سـاعدته يف صـد قـوات 

األسـد ومنعها مـن دخـول الغوطـة الرشقية.
ومـر عـى الجيـش قائـدان عسـكريان األول زهـران 
علـوش، الـذي كان املؤسـس األول لـه، وأسـهم يف 
زيـادة عـدد قواتـه وعتـاده العسـكري بشـكل كبر، 
إىل أن اغتيـل يف كانـون األول 2015 بغـارة جويـة 
عـى مواقعـه يف بلـدة أوتايـا بالغوطـة الرشقيـة، 

ليسـتلم منصـب القائـد العـام عصـام بويضـاين.
يتلقـى “جيـش اإلسـالم” دعـًا عسـكريًا وماليًا من 
قبـل اململكـة العربية السـعودية، إال أن قائده السـابق 
علـوش أكـد أن مـوارد السـالح تنقسـم إىل قسـمن، 
األول الغنائـم التـي اسـتحوذوا عليهـا من قبـل قوات 
النظـام، وتشـكل مـا نسـبته %90 من السـالح الذي 

به. يقاتلـون 
السـوق  املبـارش مـن  الثـاين فيتمثـل بالـرشاء  أمـا 
السـوداء وال يشـكل أكـر مـن %10 مـن السـالح.
تركـز عمليـات الفصيل العسـكرية بشـكل أسـايس 
عـى جبهـات الغوطة الرشقيـة من الناحيـة الرشقية، 
وخاصـة عـى جبهـات حـوش نـرصي والضواهرة، 
ومرسابـا وأوتايـا، عـدا عـن متركـز قواتـه يف أحياء 
القابـون وبـرزة الدمشـقين يف الشـال الرشقي من 

دمشـق. العاصمة 
إضافـًة إىل وجود أقـّل تركيـزًا يف املنطقة الوسـطى 

)حـاة وحمـص( واملناطق الشـالية والسـاحلية.

“فيلق الرحمن”
تشـكل يف آب 2012 تحـت مسـمى “لـواء الـراء”، 
بقيـادة النقيـب عبد النارص شـمر املنشـق عن قوات 
األسـد، ليتحـول أواخـر 2013 إىل فيلـق بعـد ازدياد 

أعـداده، وانضـام عدة ألويـة عسـكرية ضمنه.
متتـد جبهاتـه العسـكرية يف مـا يسـمى بالقطـاع 
األوسـط مـن الغوطـة الرشقيـة، يف كل مـن جوبـر، 

ومـرج  بطنـا،  كفـر  مديـرة،  ترمـا،  عـن  زملـكا، 
السـلطان.

إضافـًة إىل الجبهـات العسـكرية يف حـي القابـون، 
والقلمـون الرشقـي والغوطـة الغربيـة قبـل عمليـة 

2016 املـايض. إخالئهـا يف أواخـر 
يتلقـى “الفيلـق” دعـًا عسـكريًا وماليًـا مـن دولـة 
قطـر، إال أنـه يؤكـد يف صيغتـه التعريفيـة اعتـاده 
بشـكل أسـايس عى الدعم الشـعبي، إضافًة إىل دعم 
مجموعـة أصدقاء سـوريا املسـاندة للثورة السـورية.

القطـع  مـن  والذخائـر  السـالح  عـى  يعتمـد  كـا 
والكتائـب العسـكرية “املحـررة” مـن قـوات النظام 

ومـا يتـم رشاؤه مـن السـوق السـوداء.

لواء “فجر األمة”
تشـّكل “اللـواء” عـام 2014، بعـد اتحـاد أكـر من 
كتيبـة يف الغوطـة الرشقيـة، ليتـوزع مقاتلـوه يف 
وزملـكا  كحرسـتا  الغوطـة،  مـن  مختلفـة  مناطـق 

واملـرج وغرهـا. وكفربطنـا 
شـّكل مـع “جبهـة النـرصة” )املنضويـة يف هيئـة 
تحريـر الشـام حاليًـا( يف آذار 2016، ما يُسـمى بـ 

“جيـش الفسـطاط”.
وتـواردت أنبـاء عـى مواقـع التواصـل االجتاعـي، 
يف مطلـع نيسـان الجـاري، عن انضامـه لـ “جيش 
اإلسـالم” وتغيـر اسـمه إىل “فجـر اإلسـالم”، إال أن 

“جيـش اإلسـالم” نفـى جميـع هـذه األنباء.

“أحرار الشام” و“هيئة تحرير الشام”
يعمـل الفصيـالن بشـكل محـدود قياًسـا بالفصائـل 
العسـكرية األخرى، كـ”الجيـش” و”الفيلق”، ويعود 
ذلـك إىل عدد العنـارص الذي ال يتجـاوز 600 مقاتل.

ويتمركـز عمل الفصيلن العسـكري بشـكل مركز عى 
جبهـات القطاع األوسـط، يف جوبر وزملـكا وعربن.

الجبهـات  معـارك  يف  مهـًا  دورًا  الفصيـالن  لعـب 
الغربيـة مـن الغوطـة الرشقيـة يف منطقـة الكراجات 
واملعامـل، إذ شـاركت “الهيئـة” مـن خـالل عـدد من 
إىل  إضافـًة  “االنغاسـية”،  والعنـارص  املفخخـات 
مشـاركة “أحرار الشـام” يف عمليـات االقتحام، وبدعم 

أسـايس مـن ”فيلـق الرحمـن”، الشـهر املـايض.
الجبهـات  عـى  مؤخـرًا  الشـام”  “تحريـر  عملـت 
يف  منـه  لتسـحب  القابـون،  حـي  يف  العسـكرية 
األيـام القليلـة املاضية جميـع مقاتليها وفـق مصادر 

تحدثـت لعنـب بلـدي.
لـ”الهيئـة”  العسـكرين  القـادة  معظـم  ويشـغل 
وتركـز  )أمنيـن(،  أمنيـة  مناصـب  و”األحـرار” 
عملهـم العسـكري عـى االقتحامـات، دون “الرباط” 
)التمركـز( عـى الجبهـات التـي تحتـاج لكـم عددي 

والقـوات. العنـارص  مـن 
كـا شـهدت املنطقـة تشـكيل “جيـش األمـة”، الـذي 
كان أحـد أبـرز الفصائـل العسـكرية يف املنطقـة، لكن 
مواجهـات عسـكرية بينه وبـن “جيش اإلسـالم” كانت 

كفيلـًة بإنهائـه، واعتقـال قائـده أبو صبحـي طه.

جيش وفيلق ولواء..

أبرز الفصائل العسكرية في الغوطة الشرقية

https://www.enabbaladi.net/archives/146740
https://www.enabbaladi.net/archives/146740
https://www.enabbaladi.net/archives/146659
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وألن واشـنطن تعرّف نفسـها أنها حليف 
قـوي ألنقرة، وداعم أسـايس لـ "قسـد" 
"الوحـدات"  قبـل  مـن  عليهـا  املهيمـن 
الكرديـة، فـإن هـذه السـاعات أصبحـت 
مبثابـة "بالـون اختبـار" أمـام العالقات 
األمريكيـة- الركيـة، فإن نجـح األتراك، 
كـا بـدا أنهم يعـّدون، يف طـرق بوابتي 
تل أبيـض )شـال الرقـة( ومنبج )رشق 
حلـب(، فهـو مـؤرٌش واضح عـى تعايف 
العالقـات بينها، بينا سـيكون الفشـل 

مبثابـة تـأزم دبلومـايس جديد.
وهنـا، بـدا كـرد "اإلدارة الذاتيـة" املعلنة 
مـن قبـل حـزب "االتحـاد الدميقراطي" 
الكـردي )PYD(، محبطـن مـن الحليف 
األمريـي، الـذي أبـدى "قلقـه" حيـال 
رضبـات جوية تركيـة انهالت عـى املقر 
الرئيـي لــ "الوحـدات" يف محافظـة 
الحسـكة، بالتزامـن مع رضبـات مدفعية 
مركـزة عـى مواقعها يف منطقـة عفرين 
شـال غـرب حلـب، ليتبعهـا حشـودات 

عسـكرية تنـذر باقتحـام قريب.

تركيا تنشط ضد "قسد" 
حركـت تركيـا يف 25 نيسـان الجـاري، 
أسـطواًل جويًـا باتجـاه مواقـع "وحدات 
الكرديـة يف سـوريا،  الشـعب"  حايـة 
يف  الكردسـتاين"  العـال  و"حـزب 

سـنجار شـال العراق، وشـنت رضبات 
جويـة مركـزة عـى مواقـع "الوحدات" 
شـال الحسـكة، التـي اعرفـت مبقتـل 

نحـو 20 عنـرًصا لهـا.
الركيـة  القـوات  بـدأت  يومـن،  وبعـد 
الريـة بتكثيـف حشـوداتها العسـكرية 
عـى مقربـة مـن مـدن وبلـدات كرديـة 
املالكيـة  وأبرزهـا  الحسـكة،  ريـف  يف 
ورأس العـن والدرباسـية، بالتزامـن مع 
البوابـة  قـرب  نسـبيًا  أكـر  حشـودات 
الحدوديـة املالصقة ملدينة تـل أبيض يف 

ريـف الرقـة الشـايل.
يف  الذكـر  سـابقة  املناطـق  وشـهدت 
الرقة والحسـكة، مناوشـات بـن الجيش 
الريك و"الوحـدات الكرديـة" املنضوية 
أسـلحة  فيهـا  اسـتخدمت  “قسـد"،  يف 
بـري  تحـرك  دون  ومتوسـطة،  ثقيلـة 
حقيقـي لألتـراك باتجـاه الحـدود، وهو 
مـا خلـق جـًوا مـن التوتـر يف معظـم 
املناطـق الخاضعـة لــ "اإلدارة الذاتية"، 
أو مـا بـات يعـرف كرديًا بــ "روج آفا".
عفريـن، التابعـة إداريًـا لــ "روج آفا"، 
مبوجـب  عنهـا  جغرافيًـا  واملفصولـة 
مل  الفـرات"،  "درع  يف  األتـراك  دخـول 
تكـن بعيدة عـن التوتر، فركـزت املدفعية 
 "YPG" مواقـع  اسـتهدافها  الركيـة 
القريبـة مـن الحـدود، وهو ما انسـحب 
عـى املواقـع التابعـة لــ "الكـرد" يف 
مدينة تـل رفعت ومحيطها شـال حلب.

ردود فعل محلية ودولية 
األخـر،  الـريك  التصعيـد  وقوبـل 
لهـا  دعـت  واعتصامـات  مبظاهـرات 
والبلـدات  املـدن  يف  الذاتيـة"  "اإلدارة 
املسـيطرة عليهـا، رفضت مـن خاللها ما 
وصفتـه بــ "االحتالل الـريك"، ودعت 
إىل تطبيـق حظر للطـران يف مناطقها، 
"الوحـدات"  لــ  مبطـن  تهديـد  وسـط 

الرقـة. باالنسـحاب مـن معركـة 
بعـض  عـن  بلـدي  عنـب  وترجمـت 
وسـائل اإلعـالم الغربية، التـي تحدثت 
الناطقـة  اللـه،  عبـد  نرسيـن  إليهـا 
وقالـت  “الوحـدات”،  باسـم  الرسـمية 
“يف  الرقـة  مـن  سينسـحبون  إنهـم 
وتقـوم  واشـنطن  تتحـرك  مل  حـال 
الربـات  تجـاه  ملمـوس  فعـل  بـرد 

لركيـة". ا
باملعـارك  مسـتمرون  "نحـن  وأضافـت 
ضـد داعـش، ولكـن شـعبنا ينتظـر رًدا 
أن  إىل  مشـرًة  الربـات”،  عـى  منـا 
الـدويل،  التحالـف  مـن  الـرد  "غيـاب 
يجب تريـره فنحن لسـنا عـًى بيدهم 
للتغلب عـى أعدائهم"، معتـرة أن "عدم 
الـرد من الناتـو، وتركيا عضـو فيه، دليل 
عـى أنـه موافـق عى تلـك الربـات".
الواليـات املتحدة، اكتفت بإبـداء "القلق" 
حيـال التصعيد الـريك، وقـال املتحدث 
باسـم الخارجيـة، مـارك تونر: "نشـعر 
بقلـق عميـق حيـال شـن تركيـا رضبات 

جوية شـال سـوريا وشـال العراق من 
دون تنسـيق مناسـب سـواء مع الواليات 
املتحـدة أو التحالـف الـدويل"، مضيًفـا 
"لقـد عرنـا عـن هـذا القلـق للحكومـة 

مبارشة". الركيـة 
وانسـحب "القلـق" أيًضـا عى روسـيا، 
التـي اعتـرت أن "ترصفـات أنقـرة هذه 
تثر قلـق موسـكو"، ألن "الحديث يدور 
العسـكريون  يجريهـا  عمليـات  حـول 
التـي  الكرديـة  القـوات  ضـد  األتـراك 
تقـاوم املجموعات اإلرهابيـة عى األرض 

بصـورة فعليـة".
وحركـت واشـنطن، الجمعة 28 نيسـان، 
مـع  الحدوديـة  املناطـق  إىل  مدرعاتهـا 
تركيـا شـال الحسـكة، فيـا بـدا أنهـا 
هـذه  يف  األوضـاع  لتهدئـة  محاولـة 
املنطقـة التي ال ترغـب أنقـرة باقتحامها 
باألصـل، وإمنا تشـر املعطيـات امليدانية 
تـل  يف  ينحـرص  قـد  الدخـول  أن  إىل 
أبيض شـال الرقـة، ومنبـج رشق حلب.

سياسة اإلصرار والمغازلة 
الـريك، رجـب طيـب  الرئيـس  وجـدد 
أردوغـان، نية بالده دعـم "الجيش الحر" 
عـى دخول منبـج، وطرد "قسـد" منها، 
يف إعـادة إلحياء التفاهات السـابقة مع 
واشـنطن، بعـدم اقـراب "الكـرد" مـن 

الضفـة الغربيـة لنهـر الفرات.
مؤمتـر  يف  ألردوغـان  كلمـة  وخـالل 

اسـطنبول،  مبدينـة  األعـال  لرجـال 
إّن  “قلنـا  أوضـح  نيسـان،   29 السـبت 
منبـج هـي هدفنـا املقبـل، ونؤكّـد أنّنـا 
الرقـة  عمليـة  لتنفيـذ  اسـتعداد  عـى 
بالتعـاون مـع قـوات التحالـف الـدويل 

املتحـدة". الواليـات  بقيـادة 
عـى الجانـب اآلخر مـن الفـرات، ذكرت 
مصـادر مطلعـة لعنـب بلـدي، أن تركيا 
أدخلـت نحـو 300 مقاتـل مـن "جيـش 
درع الرشقيـة" لتمهيـد دخولهـم إىل تل 
أبيـض، وبالتـايل دخـول تركيـا فعليًـا 
يف معادلـة الرقـة، التـي طالبـت مـراًرا 
بحجـز مقعـد لها يف املعركـة ضد تنظيم 
"الدولـة اإلسـالمية"، وهـو مـا يواجـه 
اآلن صيغـة تفاهـم مـع األمريكيـن، قد 

تحسـمها سـاعات "جـس النبـض".
رسـائل أردوغـان الواضحة حيـال منبج، 
للحليـف  غـزل  عبـارات  مـن  تخـُل  مل 
بــ  واشـنطن  قـوة  واصًفـا  األمريـي، 
“الهائلـة”، ومضيًفـا "ال ميكـن أن يكون 
هنـاك تنظيـم إرهـايب جيد وآخر سـيئ، 
ترامـب  السـيد  مـع  سـأجتمع  وعندمـا 

سـأرشح لـه ذلـك".
سـيجتمع أردوغان مـع الرئيس األمريي 
املقبـل،  أيـار  منتصـف  ترامـب  دونالـد 
عـى أن تكـون املسـألة الكرديـة محـور 
نقاشـها، وهـو مـا يحدد مصـر "روج 
آفـا"، التـي قد تتـالىش فيا لـو انحازت 

الريك. للمعسـكر  واشـنطن 

ساعات "جّس النبض"..

األتراك يوشكون على قضم "روج آفا"
من بوابتي تل أبيض ومنبج

تستمر ساعات "جس النبض" التي وضعتها تركيا أمام الواليات المتحدة األمريكية، والتي تخللها قصف جوي هو األول من نوعه على مواقع 
"وحدات حماية الشعب" الكردية )YPG(، ومن ثم تحشيد القوات البرية على مقربة من بوابات حدودية شمال الحسكة والرقة، بانتظار ساعة 

الصفر، لعمل عسكري تركي جديد، يستهدف بالمقام األول "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، الحليف األقوى لواشنطن في سوريا.

كـا جـرت العـادة يف السـنوات األخرية، بـات لكل 
سـيايس أو مرشـح رئـايس يف دول العـامل موقف 
تجاه الوضع يف سـوريا والالجئـن ورئيس النظام 
السـوري، بشـار األسـد، يسـتخدم هذا املوقف أثناء 

حملتـه، عـى أن يؤثر يف سـريها إيجابًا.
الفرنـي  الرئـايس  املرشـح  حـال  هـو  وهـذا 
إميانويـل ماكـرون، الـذي غلـب أقرانـه يف الجولة 
األوىل وترشـح مـع منافسـته اليمينيـة املتطرفة، 
إىل  لوبـان،  ماريـن  السـوري،  للنظـام  واملؤيـدة 

7 أيـار املقبـل. الثانيـة يف  الجولـة 

يندد باألسد ولكن…
األمـام"  "إىل  حركـة  مرشـح  ماكـرون،  ونـدد 
الوسـطي، بالهجـوم الكيـاوي عـى مدينـة خـان 
شـيخون يف ريـف إدلـب الجنـويب مطلـع الشـهر 
الجاري، أثناء حملته الرئاسـية يف تاريخ 9 نيسـان.
وحمل ماكـرون يف مقابلة تلفزيونية نظام األسـد 
مسـؤولية "هـذه الجرميـة"، مؤكـًدا عـى رضورة 
"مثولـه أمـام املحاكـم الدوليـة" بسـبب الجرائـم 
الكياويـة التي "رضبـت بالقوانـن الدولية عرض 

الحائط".
بيـد أنـه ال يوافق عـى مسـألة الرتكيز عـى رحيل 
األسـد بدايًة، إمنـا يـرى أن محاربة تنظيـم "الدولة 

اإلسـالمية" تحتل سـلم األولويات.
ويعتقـد أنـه يجـب عـدم تكـرار مـا حصل سـابًقا 
واملطالبـة برحيـل األسـد فـوًرا، األمـر الـذي "قـد 
يسـهل عمـل مـا وصفـه بالجبهـات )اإلرهابية(”.

موازنة دولية تغطي قلة الخبرة
ورغـم أن ترصيـح ماكـرون، الـذي شـدد فيه عى 
رضورة التدخـل العسـكري يف سـوريا، بالتعـاون 

مـع مجلـس األمـن الـدويل، يف إطـار البحـث عن 
حـل سـيايس، إال أنـه ال يركـز عـى رحيـل األسـد 
مبدئًيـا، وال يوجـد لـه موقـٌف حاسـٌم من األسـد.

ولكنـه يف نفـس الوقـت يعتـر النظـام السـوري 
"مفلًسـا" سياسـًيا، وبشار األسـد "رئيًسا فاشاًل"، 

وال يرغـب بالتعـاون معـه إطالًقا.
مـن جهة أخرى، حـّدد ماكـرون أولوياتـه يف إيجاد 
حـل لألزمة السـورية، ما يسـمح لالجئـن بالعودة 
إىل بالدهـم، مع محاولـة املوازنة بن أطـراف النزاع.

كـا نـدد بالتدخـل الـرويس يف سـوريا، مشـدًدا 
عـى "أال يكـون لألسـد دوٌر مسـتقبيل".

عـى  يعمـل  الفرنـي  الدبلومـايس  أن  ويبـدو 
موازنـة سياسـية بن معاداته ملارسـات األسـد، 
بحـق  يُرتكـب  مـا  تجـاه  وموقفـه  بحـذر،  إمنـا 

السـورين.
ورمبـا ميكـن إرجاع ذلـك إىل قلـة خرتـه الدولية، 
فهـو ميتلك خـرة اقتصادية اكتسـبها أثنـاء توليه 
ملنصـب وزيـر االقتصـاد يف عهـد الرئيـس الحايل 
فرانسـوا هوالنـد، لكنه مل ميسـك حقيبة سياسـيًة 
تصقـل مواقفـه الخارجيـة وتحديًدا حيـال امللفات 

املعقدة.
فاكـرون، املولـود يف أميـان الشـالية، سـيايس 
وموظف سـام ومرصيف اسـتثاري سـابق، تخرج 
مـن املدرسـة الوطنيـة لـإدارة يف 2004، وعمـل 
الحًقـا كمـرصيف اسـتثاري يف بنـك "روتشـيلد 
أنـد يس"، ولذلـك اضطر إلحاطة نفسـه مبجموعة 
مـن الخـراء الدبلوماسـين والعسـكرين، لتاليف 

هـذا النقـص أثنـاء حملته الرئاسـية.
تركيز على الملفات الداخلية

ويركّـز الشـاب عـى امللفـات الداخليـة، فقـد وعد 
الفرنسـين بإصالح سـوق العمل وضـان البطالة 

والنظـام التقاعدي، ويقّدم نفسـه عـى أنه ليرايل 
ومؤيـد لالتحـاد األورويب، حامـاًل شـعار "أوروبـا 

القلب". يف 
وهـو بذلـك عـى النقيـض مـن منافسـته لوبـان، 
التـي تريد إغـالق الحـدود يف وجـه الالجئن، ومن 
إىل  وتدعـو  الحـال،  بطبيعـة  السـوريون  بينهـم 
الخـروج مـن االتحـاد األورويب فيـا بـات يتوقع 
أن يكـون "فريكسـيت" عـى غـرار "بريكسـيت" 

الريطانيـة.
وترشـح اسـتطالعات الـرأي فـوز ماكـرون عـى 
الثانيـة، رغـم ضآلـة خرتـه،  الجولـة  لوبـان يف 
وصغر سـنه )39 عاًما(، لوقوف مرشـحي اليسـار 
وحينهـا  جانبـه،  إىل  الوسـط  واليمـن  الوسـط 

تتضـح معـامل موقفـه تجـاه سـوريا أكـر.

متيمة بقدراته الكتابية
وكان ماكـرون طالًبـا مميـزًا أيـام الثانويـة، وقال 
أحـد أصدقائـه إن مدّرسـته كانت مأخـوذة بقدراته 
الكتابيـة، لرتبطهـا به عالقـة حب، ثـم تزوجا رغم 

فـارق السـن الشاسـع )25 عاًما(.
وانضـم ماكرون بـن عامـي 2006 و2009 للحزب 
االشـرتايك، ثـم عـن يف 2012 نائًبا لألمـن العام 
فرانسـوا  لـدى  الفرنسـية  الجمهوريـة  لرئاسـة 
هوالنـد، ثـم وزيًرا لالقتصـاد والصناعـة واالقتصاد 
الرقمـي يف حكومـة مانويـل فالس الثانيـة، وذلك 

حتـى 2016.
الحًقـا اسـتقال مـن منصبـه وأسـس حـزب "إىل 
األمـام" )!En marche( ذي التوجهـات الوسـطية، 
عـن  أعلـن  املـايض،  الثـاين  ترشيـن   16 يف  ثـم 
.2017 الفرنسـية  الرئاسـية  لالنتخابـات  ترشـحه 

إيمانويل 
ماكرون  

ماذا يخّبئ 
لسوريا في 
طريقه إلى 

"اإلليزيه"؟

رجل في األخبار

https://www.enabbaladi.net/archives/146743
https://www.enabbaladi.net/archives/146046
https://www.enabbaladi.net/archives/146046
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وكـا أن لهـذه القصـة جانـٌب إنسـاين، 
مهـم،  اقتصـادي  جانـٌب  أيًضـا  فلهـا 
فاملتجـول يف هـذه املـزارع، ال بـد له أن 
يالحـظ أن كثـرًا مـن الحقـول الزراعية 
فهـذه  املزروعـات،  مـن  خاليـة  باتـت 
الخـروات  بزراعـة  املشـهورة  املـزارع 
والحبـوب عـى أنواعهـا، والتـي تضـم 
أشـجار  مـن  اآلالف  عـرشات  كذلـك 
الزيتـون والفواكه، ال تعيـش اليوم أجمل 
أيامهـا، يف ظـل املعـارك املندلعـة عـى 

بعـد كيلومـرات قليلـة منهـا.
اللـه  عبـد  إىل  تحدثـت  بلـدي  عنـب 
منطقـة  يف  املزارعـن  أحـد  املسـاملة، 
أن  البلـد، واعتـر  "الشـياح" يف درعـا 
وجود النازحـن يف األرايض الزراعية مل 
يكن مشـكلة تواجـه املزارعـن، موضًحا 
كثيًفـا  انتشـاًرا  هنـا  املـزارع  "تشـهد 
للخيـام والنازحـن منـذ عـدة سـنوات، 
أحيـاء  عـى  املسـتمر  القصـف  نتيجـة 
درعـا البلـد، وهـذه ال تعتر مشـكلة، بل 
إن الكثـر من أصحـاب األرايض أصبحوا 

فيهـا". نازحـن ومقيمـن 

المزارعون يوقفون العمل
ومل تكـن هـذه املزارع تسـلم مـن قصف 
قـوات النظـام، بحسـب عبـد اللـه، الذي 
أضـاف: "كانت املـزارع تتعرض بشـكل 
إلقـاء  أو  مدفعـي  لقصـف  متقطـع 
للراميـل املتفجـرة، فهـي مل تكـن آمنـة 
تأكيـد  بـكل  ولكنهـا  الكلمـة،  مبعنـى 
أفضـل مـن أحيـاء املدينـة التـي كانـت 
مـع  ولكـن  مسـتمرًا"،  قصًفـا  تشـهد 
إطـالق املعارضـة ملعركـة السـيطرة عى 
حيي املنشـية وسـجنة، باتـت املزارع يف 
مرمـى القصـف بشـكل مسـتمر، "قوات 
األسـد أصبحـت تتقصـد قصف املـزارع 
وتجمعـات النازحـن فيهـا، عـى الرغم 
أي فائـدة عسـكرية،  مـن عـدم وجـود 
ولكنهـا كانت تهـدف إىل إيقاع خسـائر 

املدنيـن". برشيـة يف صفـوف 
هـذا التصعيد ألقـى بظالله عى املوسـم 
والكثـر  اللـه  عبـد  ليضطـر  الزراعـي، 
غـره مـن الفالحـن إىل االسـتغناء عـن 
وأوضـح  الحـايل،  الزراعـي  موسـمهم 
شـباط،  شـهر  مـع  املعـارك  "بـدأت 
الشـهرين،  قرابـة  اآلن  عليهـا  ومـى 
املوسـم  أسـاس  تعتـر  الفـرة  وهـذه 

خسـارة  تعنـي  وخسـارتها  الزراعـي، 
بالكامـل". املوسـم 

وأضـاف عبـد اللـه أنـه اضطـر إللغـاء 
موسـمه الزراعـي خوفًـا مـن الخسـارة 
الكبـرة، متابًعـا "كنـت أخطـط لزراعة 
أريض بالخـراوات، كالبندورة والخيار، 
األمـر كان يحتـاج ملغامـرة، قـد  ولكـن 

تعرضنـي لخسـارة كبـرة".
التـي  املخاطـر  اللـه  عبـد  ويصـف 
بـ"املعركـة  اليـوم  املـزارع  تواجـه 
"تعرضـت  موضًحـا  الزراعيـة"، 
أربعـة  مـن  بأكـر  لقصـف  املـزارع 
القنابـل  مبئـات  محملـة  صواريـخ 
بـن  تنتـرش  باتـت  التـي  العنقوديـة، 
املزارعـن  حيـاة  وتعـرض  املـزارع 
يتوقـف،  ال  القصـف  أن  كـا  للخطـر، 
أي  يف  للحريـق  عرضـة  واملزروعـات 
لحظـة نتيجـة هـذا القصـف، والعال 
املحاصيـل  جنـي  يف  يعملـون  الذيـن 
املنطقـة،  هـذه  يف  العمـل  يرفضـون 
اآلليـات  السـتخدام  اسـتحالة  وهنـاك 
وفـوق  ظـروف،  هكـذا  يف  الزراعيـة 
كل هـذا، األسـعار ال تشـجع أبـًدا عى 
الدخـول يف هـذه املعركـة الزراعيـة".

خوٌف من الحرائق
صاحـب  بجبـوج،  أميـن  عـّر  بـدوره 
أرٍض زراعيّـة يف منطقـة "الحويـرة" 
إىل  حديـث  يف  البلـد،  درعـا  جنـوب 
بانتهـاء  أمنياتـه  عـن  بلـدي،  عنـب 
بـدء  قبـل  وقـت،  بـأرسع  املعركـة 
موضًحـا  الزيتـون،  حصـاد  موسـم 
االهتـام  فـرة  هـي  الفـرة،  "هـذه 
األرض  وحراثـة  الزيتـون  بأشـجار 
مل  املعركـة  بـدء  ومنـذ  وسـقايتها، 
بالشـكل  باألشـجار  االهتـام  أسـتطع 
القصـف  لحالـة  نظـًرا  املطلـوب، 

. " ت كا الشـتبا وا
حالـة  اسـتمرار  أن  إىل  أميـن  وأشـار 
موسـم  دخـول  بـدء  مـع  القصـف 
عـى  كبـرًا  خطـًرا  يشـكل  الصيـف، 
مـن  "نتخـوف  الزراعيـة،  األرايض 
الحرائـق التـي قـد تنتـرش برسعـة يف 
فصـل الصيف، وسـط غيـاب املزارعن 
عـن أرضهـم، وصعوبة احتـواء النران 

مبـارشة".
واختتـم أميـن حديثـه معتـرًا أن قلـق 
املزارعـن عـى أرضهـم مـرر، ولكـن 
الحـرص عـى نجـاح املعركـة وسـالمة 

املقاتلـن مقـدم عـى ذلـك، "ال ميكننا 
أن نطلـب مـن املقاتلـن الركيـز عـى 
الزراعيـة، إىل جانـب  سـالمة األرايض 
العمـل العسـكري الـذي يقومـون بـه، 
الزراعـي  ملوسـمه  املـزارع  وخسـارة 
مقابـل تحريـر املدينة، ليسـت خسـارة 
أمـام مـا يقدمـه املقاتلـون عـى أرض 

املعركـة".

ال تغيـب عـن األذهـان مشـاهد احراق 
تكـررت  والتـي  الزراعيـة،  املحاصيـل 
كثـرًا يف األعـوام األوىل للثـورة، فقـد 
كانـت قـوات األسـد تحـرق املحاصيـل 
املـزارع  لدفـع  محاولـة  يف  الزراعيـة، 
ورضب  جهـة،  مـن  أرضـه  لهجـرة 
تخضـع  التـي  املناطـق  اقتصـاد 
لسـيطرة املعارضـة مـن جهـة أخـرى. 
الحًقـا ومـع توسـع سـيطرة املعارضـة 
أريـاف  مـن  واسـعة  مسـاحات  عـى 
املحافظـات، وتحكمهـا بغـذاء املناطـق 
الخاضعـة  وكذلـك  للنظـام  الخاضعـة 
هـذا  وتـرة  تراجعـت  للمعارضـة، 
انهيـار  ضغـط  تحـت  االسـتهداف، 

السـوري. النظـام  اقتصـاد 

"معركة زراعية" في درعا البلد
تقضي على الموسم

تخّلت المزارع والسهول المحيطة بدرعا 
البلد، والتي تعتبر واحدة من أهم 

الحقول الزراعية في محافظة درعا، 
عن صفتها الزراعية، وأصبحت أراٍض 

سكنية تنتشر فيها الخيام التي تأوي 
مئات العائالت النازحة.

تقارير المراسلين

إعالن وظيفة شاغرة
مسؤول/مسؤولة برامج 

 املكان: غازي عنتاب- تركيا 

آخر موعد للتقديم: 10 أيار 2017 

تعلن هيئـة “ميثـاق رشف لإعالمين السـورين” 

عن حاجتهـا لتوظيف إداري، بـدوام كامل، بوظيفة 

“مسؤول برامج” و تتوفر فيه/ــا الرشوط التالية: 

سوري الجنسية 	 

يحمل شهادة جامعية يف أحد مجاالت اإلدارة أو الحقوق	 

يتقن اللغة اإلنكليزية ويلم باللغة الرتكية	 

يتمتع مبهارات التواصل والتعامل مع فرق العمل 	 

لديه إملام بالعمل اإلعالمي	 

لديه إملام بعمل منظات املجتمع املدين	 

لديه خرة سابقة يف إدارة املشاريع 	 

لديه خرة يف تنظيم وإدارة االجتاعات	 

لديه خرة يف املراسالت واملتابعات اإلدارية	 

لديه إملام باألمور املالية وتنظيم جداول الحسابات 	 

لديـه خـرة يف التعامـل مـع مواقـع التواصـل االجتاعي 	 

يوتيوب(  تويـرت،  )فيسـبوك، 

عـى مـن يجـد يف نفسـه الكفـاءة إرسـال رسـالة 

اهتـام باللغـة العربية، مصحوبـة بالسـرية الذاتية، 

قبـل نهايـة يـوم األربعـاء 10 ايـار 2017 إىل الريـد 

info@almethaq-sy.org التـايل:  اإللكـرتوين 

مـع وضـع جملـة: “وظيفـة مسـؤول برامـج” يف 

العنـوان. خانـة 

مقاتلون في أرض زراعية بريف درعا - 2 آب 2014 
)عدسة ابن البلد(
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أهالي المحافظة يشكون التهميش

كيانات إلدارة دير الزور قيد التشكيل

الروس ألهالي جسر الشغور: ال سبيل للحياة هنا

أورفة - برهان عثمان  

حصلـت عنـب بلدي عـى ترسيبـات من 
مصـادر متطابقـة، تُفيد بتشـكيل كيانات 
"إدارية" مـن أهايل املنطقـة الرشقية يف 
دير الـزور، بهـدف إدارة املنظقة يف حال 
خـروج تنظيـم "الدولة اإلسـالمية" منها، 

تزامًنـا مع معـارك رمبا تكـون قريبة.
مـن  الـزور  ديـر  أهـايل  ويشـتي 
"التهميـش" يف أخـذ القـرار بخصـوص 
محافظتهـم، وسـط تشـتت صنـع رشًخا 
مناطـق  يف  يعيشـون  كونهـم  بينهـم، 
قـوًى  وتحكمهـم  جغرافيًـا،  متباعـدة 

. مختلفـة

كيانات إلدارة المحافظة
تحّدث ناشـطون يف املنطقـة الرشقية إىل 
عنـب بلـدي، عن بـدء العمل عى تشـكيل 
أمـور  تسـير  بهـدف  إداريـة،  كيانـات 
منهـا،  التنظيـم  املنطقـة، عقـب خـروج 
األمـر الـذي يـراه الناشـط غيـاث محمد 
"تطمينـاٍت  أن  إىل  مشـرًا  "قريبًـا"، 

وردت عـن مصـادر غربية، أكـدت اقراب 
التحـرك العسـكري يف ديـر الـزور".

املنظـات  عـرشات  إن  محمـد  ويقـول 
األمريكيـة منهـا والريطانيـة،  العامليـة، 
مهتمة باألوضـاع االقتصاديـة والتعليمية 
والصحيـة واإلدارية يف دير الـزور، وهذا 
مـا يُجمـع عليه معظـم أهـايل املحافظة، 
متمنـن تحـّول حياتهـم إىل األفضـل يف 

وقت. أقـرب 
يشـعر أهـايل ديـر الـزور أنهـم بعيدون 
عن صنع قـرارات محافظتهـم، وفق "أبو 
قاسـم"، الشـاب العرشينـي الـذي يعمل 
املـواد  لبيـع  صغـر  تجـاري  محـل  يف 
الغذائيـة، ويقـول إن األهـايل يشـعرون 
بأنهـم بعيـدون عن صنع قـرارات املنطقة 

الحسـابات. من  ومسـتثنون 
السياسـية  املعـادالت  خـارج  "نحـن 
يضيـف  كامـل"،  بشـكل  والعسـكرية 
"التوازنـات  أن  معتـرًا  قاسـم"،  "أبـو 
والخطط التي سـتُنّفذ قريبًـا يف املنطقة، 
سـتؤثر بشـكل أسـايس عى األهايل يف 

الداخـل".

يعمـل الشـاب أكر مـن 12 سـاعة يوميًا 
لكسـب قـوت يومـه، إال أنـه يجـد الوقت 
واملسـتجدات،  األخبـار  ملتابعـة  الـكايف 
راديـو صغـر، رغـم  مسـتخدًما جهـاز 
التنظيـم،  "حسـبة"  قبـل  مـن  منعـه 
ويشـر "هنـاك ألـف سـبب مينعنـا من 
النشـاط يف الداخـل، إال أن ذلـك ال يعنـي 

أن نكـون مجـرد دمـى".
ويـرى أن مشـاعر الريبـة تجـاه أي كيان 
بديـل عـن التنظيـم تسـيطر عى القسـم 
كونـه  الـزور،  ديـر  أهـايل  مـن  األكـر 
"مفروًضـا مـن الخـارج"، إال أنـه يعتر 
أن "مـن املبكـر التخطـط إلدارة منطقـة 
مايـزال مصرهـا مجهـواًل حتـى اليوم".

أصوات ديرية من أورفة
تقييـم  حـول  النظـر  وجهـات  تختلـف 
الـزور،  ديـر  يف  الحاليـة  األوضـاع 
وخاصـة أولئـك الذيـن يقطنـون بعيـًدا 
عنهـا، وهـذا ما ملسـته عنـب بلـدي لدى 
مدينـة  يف  الناشـطن  بعـض  مقابلتهـا 
أورفـة الركيـة، الذيـن اعتروا أنـه "من 

بـن  األولويـات  تختلـف  أن  الطبيعـي 
البـرش بحسـب املـكان والزمـان واملحيط 

والقانـوين". والسـيايس  االجتاعـي 
يقـول الناشـط اإلعالمي بكر سـعود )23 
عاًمـا(، إن معظـم الذين يعيشـون خارج 
وتـدارك  للعمـل  يسـعون  الـزور،  ديـر 
املحافظـة،  إلدارة  املرديـة  األوضـاع 
الحركـة  عـى  قـدرة  أكـر  "باعتبارهـم 
وتشـكيل  االجتاعـات  وعقـد  والتنقـل 

واإلداريـة". السياسـية  األطـر 
مـرراٌت يراهـا الشـاب "كافيـة" للتحرك 
الكيانـات  هـذه  وإعطـاء  الخـارج،  يف 
الرشعيـة التـي تحتاجهـا، مشـدًدا عـى 
وعـدم  الجميـع،  مـن  املشـاركة  وجـوب 
حـرص األمـر يف مجموعـة معينـة دون 

غرهـا.
ويـرى أنـس املحمـد )35 عاًمـا(، الـذي 
يعمـل مدرًّسـا للغـة العربيـة يف أورفـة، 
أن "شـلاًل تعيشـه املجموعـات املسـيطرة 
واملتحكمـة، بينا تعتر القاعدة الشـعبية 
مفصولـة متاًمـا عـا يجـري"، الفتًا إىل 
أن "األوضـاع يف الخـارج مل تختلف منذ 

والكيانـات  األجسـام  سـنوات، ومازالـت 
علينـا  ونحـن  فجـأة،  أمامنـا  تظهـر 

السـكوت والرضـا".
الواليـات  بـن  بالتهميـش  "الشـعور 
نـرى  عندمـا  طبيعـي،  أمـر  الركيـة 
والحـراك  مـكان  يف  الشـعبية  القاعـدة 
الـذي كان يفـرض أن يكـون ممثـاًل لها 
يف مـكان آخـر"، وفـق رؤيـة املحمـد، 
ويعمـق  الفجـوة  يزيـد  الـذي  األمـر 
الرشخ مـع املواطنـن "الذين يشـعرون 
أنهـم مجـرد مطيـة رغـم أنهـم املترر 

األكـر".
مـن  يُجمـع  الخالفـات  تلـك  كل  مـع 
رضورة  عـى  بلـدي،  عنـب  التقتهـم 
السـعي إليجاد وسـائل مناسبة، وإرشاك 
السـورين يف  مـن  أكـر عـدد ممكـن 
التحـركات التـي تجـري خـارج حـدود 
مناطقهـم،  تخـص  باعتبارهـا  بالدهـم، 
العمـل  يف  متكينهـم  إىل  داعـن 
السـيايس واإلداري، وتطويـر الخـرات 
للمشـاركة بشـكل فعال يف بنـاء مدنهم 

إليهـا. عودتهـم  لـدى  وبلداتهـم 

إدلب - طارق أبو زياد 

عامـر الحلـوايت، أربعيني من جرس الشـغور، أوضح 
لعنـب بلدي أن الطـران الحريب بات ال يغادر سـاء 
املدينـة، ويركـز يف غاراتـه عـى املجمعات السـكنية 
والطرقـات الرئيسـية واألسـواق، وهـو مـا ينسـحب 

عـى جميع القـرى املحيطـة بها.
وقـال الحلـوايت "يف بدايـة الحملة توقعنـا أن يكون 
القصـف روتينيًـا كا املعتـاد، لكن ومع مـرور األيام 
واسـتمرار القصـف عـى نحـو متصاعـد، أصبحنـا 
نفكـر جديًا: مـا هو السـبب وراء هذه الغـارات وكأن 

الجـرس تقع عى خطـوط القتـال األوىل؟".
وأشـار الحلـوايت إىل أن التصعيـد جعـل األهايل يف 
حـرة مـن أمرهـم، مضيًفـا "مـن سـلم مـن قصف 
اليـوم سـيأتيه قصـف الغـد، وال مفـر من املـوت وال 

للحياة”. سـبيل 

الهدف هو تفريغ الجسر 
مـن الواضـح أن سـبب التصعيـد املسـتمر يف جرس 
الشـغور، هـو تفريغهـا من سـكانها، وفـق ترصيح 
القائد العسـكري يف "فيلق الشـام"، باسـل اإلدلبي، 
املدينـة  إفـراغ  إىل  يتجهـون  "الـروس  أن  معتـرًا 
السـكان،  مـن  بهـا  املحيطـة  الجغرافيـة  واملنطقـة 

وتهجرهـم مـن منازلهـم إىل املجهـول".
إىل  بلـدي،  عنـب  إىل  اإلدلبـي، يف حديـث  وأشـار 
أن القصـف ال يسـتهدف نقاطًـا معينـة، أو مقـرات 
عسـكرية، وإمنا يركز فعـاًل عى الحيـاة يف املدينة، 
األسـواق  عـى  الـرويس  الطـران  "يركـز  وتابـع 

ومنازلهـم". املدنيـن  وممتلـكات 
واعتـر القائد العسـكري أن النظـام والروس وضعوا 
أهـايل "الجـرس" ضمـن خياريـن: إمـا املـوت تحت 

القصـف، أو الفرار نحـو املخيات.
ورّجـح اإلدلبـي أن يكـون الهدف االسـراتيجي الذي 
تسـعى له روسـيا، باعتبارها الداعـم الرئيي للنظام 
السـوري، هو السـيطرة عـى منطقة جرس الشـغور.

وأوضـح أنهـا املركـز األكـر للمعارضـة يف الريـف 
الغـريب ملدينـة إدلـب واملتاخمة للسـاحل السـوري، 
الـذي تتخـذه القـوات الروسـية قاعدة عسـكرية لها 
يف سـوريا، وتابـع "بالتأكيـد فهـي بحاجـة لحاية 

مناطقهـا وجعل الجـرس نقطة دفـاع متقدمة لتأمن 
السـاحل وقاعـدة حميميم”.

وشـدد القيـادي يف "فيلـق الشـام" عـى صعوبـة 
سـيطرة قـوات األسـد وروسـيا عـى جرس الشـغور 
التـي  عسـكريًا، مذكّـرًا مـا أسـاها بــ "املقتلـة" 
أصابت قـوات األسـد وميليشـياتها الرديفة يف جرس 

عامن. قبـل  الشـغور 

نصف األهالي نزحوا وآخرون يفّكرون

خـالل  واسـًعا  نزوًحـا  الشـغور  جـرس  وشـهدت 
الشـهرين الفائتـن، باتجـاه العمـق اإلدلبـي الـذي 
الحـدود  باتجـاه  أو  أقـل،  بوتـرة  قصًفـا  يشـهد 
النـزوح. مخيـات  وتحديـًدا  الركيـة  السـورية- 

أهـايل  أحـد  السـلوم،  قاسـم  تقديـرات  وبحسـب 
املدينـة، فـإن %50 مـن سـكان "الجـرس نزحـوا، 
بينـا يفكـر آخـرون بالفـرار أيًضـا، تحـت وطـأة 
النـران الروسـية، وبالتـايل نجـاح النظـام وحلفائه 

بتفريـغ هـذه املنطقـة إىل حـد كبـر.

وتعد جـرس الشـغور من املناطـق االسـراتيجية يف 
إدلـب باعتبارهـا صلة الوصل بن الشـال السـوري 
والسـاحل، وبلـغ عـدد سـكانها نحو 50 ألف نسـمة 
وفـق إحصائيـة عـام 2010، وسـيطر عليهـا النظام 
السـوري أواخر العام األول للثورة ضده، لتسـتعيدها 
املعارضـة يف نيسـان 2015، ضمـن معـارك أفضت 

للسـيطرة عى املحافظـة كاملًة.

لقطة عامة لمدينة جسر الشغور في ريف إدلب
نيسان 2017 )عنب بلدي(

تواجه مدينة جسر الشغور وريفها واقًعا يماثل، إلى حد كبير، المناطق المنكوبة في ريف إدلب عموًما، مع تصاعد الحملة العسكرية الجوية 
عليها، التي جعلت منها منطقة غير صالحة للسكن، وسط حالة من الرعب تواجه األهالي مع تدهور األوضاع اإلنسانية. ومنذ شباط الفائت، صّعد 

الطيران الحربي الروسي من غاراته المركزة على جسر الشغور في ريف إدلب الغربي، بهدف تفريغ المنطقة من سكانها، وربما استعادة سيطرة 
النظام عليها مستقباًل، حسب أصوات في المعارضة المسلحة.
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ورشة فريق "بداية لحن" في أورفة التركية
27 نيسان 2017 )عنب بلدي(

عنب بلدي - أورفة       

شـخًصا   30 قرابـة  مـع  عمـر  يُـدرّب 
كل ورشـة(،  مـن زمالئـه )خمسـة يف 
عـى  الركيـة،  املـدن  يف  السـورين 
مهـارات الـرسد القصـي، للتعبر عن 
مشـاعرهم بالطريقـة األمثل، مـا يضمن 
وصولهـا إىل أكـر عدد من املسـتمعن، 
ويقول الشـاب لعنـب بلـدي، إن هدفهم 
"كـرس الحواجز أمـام الشـباب ودفعهم 
للمشـاركة الفعالة يف العمـل والتواصل 

مـع املجتمـع ".
ضمـن  التدريبيـة  الورشـات  وتُنظّـم 
وتقـول   ،"me we Syria" برنامـج 
فاطمـة )22 عاًمـا(، التـي شـاركت يف 
ورشـة أورفـة، إنـه "خلـق األمـل لدينا، 

ووّسـع أفـق التعبـر عن أنفسـنا، ضمن 
مسـاحة آمنـة"، وهـذا مـا مّكنهـم مـن 
"بـأدواٍت  خاللـه  قصـر  فيلـم  إنتـاج 

بسـيطة".
مـن  كبـرة  نسـبة  أن  فاطمـة  وتـرى 
املشـاركن، "فتحـوا قلوبهـم وتحدثـوا 
عـن قصصهم"، مؤكـدًة "لقد سـاعدين 
أولئـك الشـباب يف التعـرف عى أشـياء 
طاقـة  خلـق  مـا  ذايت،  داخـل  جديـدة 
إيجابيـة مضافـة، وشـّكل نقطـة تغير 
يف حيـايت، متكننـي من إطـالق قدرايت 

لتكـون يف خدمـة املجتمـع”.
يـدرس عمـر يف كليـة الهندسـة املدنية 
يف العثانيـة، ويُشـاركه زميلـه باسـل 
يف  يـرى  الـذي  درعـا،  محافظـة  مـن 

حديـٍث إىل عنـب بلـدي، أن العمل ضمن 
الرنامـج، سـاعده بشـكل شـخي يف 
التعـرف عـى ثقافـات متنوعـة، ومّكنه 

مـن زيـادة التواصـل مـع اآلخرين.
 ويقـول الشـاب إنه وزمـالءه حريصون 
والعمـل  الدراسـة  بـن  التوفيـق  عـى 
بصمـة  لـرك  محاولـة  يف  املجتمعـي، 
أن  الـذي يزورونـه، مشـرًا  املـكان  يف 
قلبـي  يف  خاصـة  "مسـاحة  للرنامـج 
وذاكـريت وخـرايت، فقد غدوت أشـعر 

باالنتـاء لـه لنسـاعد اآلخريـن".
الفريـق،  يف  العضـو  يراهـا  مسـاعدٌة 
تسـهم  )23عاًمـا(،  عبـاس  سـلطان 
ونبـذ  اإليجابيـة  الطاقـة  زيـادة  يف 
عوامـل اليـأس والضعـف واالستسـالم، 
أمـل وتفـاؤل ومحبـة  إىل  "وتحويلهـا 
"عندمـا  مشـرًا  الحيـاة"،  يف  ورغبـة 
نختتـم كل ورشـة، نالحـظ األثـر الكبر 
لصناعـة  هدفنـا  وهـذا  نركـه،  الـذي 

التغيـر". صّنـاع 
مدينـة  مـن  الكـردي  الشـاب  سـلطان 

هندسـة  يـدرس  والـذي  القامشـي، 
الطاقـة يف العثانيـة، يـرى أن مقـدار 
الـذي  واألثـر  الفريـق،  عمـل  نجـاح 
بـكاء  لـدى مشـاهدتنا  يركـه "يظهـر 
املسـتفيدين، بعـد انتهاء الورشـات"، ما 
يعتـره دليـاًل عى الوصـول إىل قلوبهم 
والصعوبـات  األعـار،  اختـالف  رغـم 

تواجههـم. التـي 
يُجمـع أعضـاء الفريـق عـى أن عملهـم 
"رفـع من إحساسـهم باملسـؤولية، تجاه 
الفئـات التـي يعملـون  معهـا، ومّكنهم 
اآلخريـن،  مـع  بسالسـة  التعامـل  مـن 
فضاًل عـن التأقلم مـع بيئـات مختلفة".

مشـدًدا  حديثـه،  عمـر  الشـاب  ويختـم 
ومسـاعدة  املشـرك،  التفكـر  أن  عـى 
مديـر الرنامج واملـرشف عـى تطبيقه، 
"مكننـا مـن تصحيـح األخطـاء، وإكال 
الطريـق لعـزف األلحـان السـورية، التي 
تُحـّول الحـزن الذي يعيشـه السـوريون 
يف الداخل والخارج، إىل ابتسـامة فرح”.

 على السرد القصصي والتعبير عن المشاعر
ٌ

تدريبات

"بداية لحن" يعزف "ME WE SYRIA" في أورفة
 سورية تنتقل بين الواليات 

ٌ
"ألحان

التركية للتخفيف من معاناة 
السوريين"، يصف الشاب عمر 

الجرو )22 عاًما( من مدينة دير 
الزور، ورشاٍت تدريبية ينظمها 

دورًيا فريق "بداية لحن"، في 
المدن التركية، بينما القت 

األخيرة في أورفة والتي انتهت، 
الجمعة 28 نيسان، االهتمام 
األكبر بين السوريين في تلك 

المدينة "البعيدة عن النشاطات"، 
على حد وصفهم.

فعاليات ومبادرات

تطوعـي  فريـق  لحـن"  "بدايـة 
العثانيـة  واليـة  يف  مركـزه 
جامعيـن  يضـم  الركيـة، 
سـورين من مختلف املـدن، وبدأ 
نشـاطاته قبـل أكـر مـن عـام، 
مسـتهدفًا فئـات عمريـة مختلفة، 
سـعيًا لرفع الوعـي وتنمية العمل 

. ملجتمعـي ا
ويعتـر برنامـج الفريـق نسـخة 
دولـة،  مـن  أكـر  يف  مطبقـة 
الـدول  وبعـض  كالجزائـر 
اإلفريقيـة، التـي شـهدت نزاعات 
داميـة، وقـد حـاز عـى  جائـزة 
عامليـة، بعـد أن قّدمه السـوريون 
يف العثانيـة ومرسـن وهاتـاي 
وأورفـة وغـازي عنتـاب، ونتـج 
عـن املتدربـن فيه أفـالم تُحايك 

السـوري. الشـباب  قصـص 

عنب بلدي - الغوطة الشرقية       

أحـّب طالـب كليـة الرشيعـة، طـارق شـّا، اللغـة 
العربيـة منذ صغـره، متذوقًـا بعـض معانيها خالل 
دراسـته االبتدائيـة وصـواًل إىل الثانويـة، إىل أن غدا 
التمّكـن منهـا الهاجـس األكـر لديـه مؤخـرًا، وفق 
تعبـره، مـا دعـاه إىل التسـجيل يف فـرع جامعـة 

. حلب
زاد اهتـام طالب وإعالميـي الغوط الرشقيـة بتعلّم 
الحـايل،  الـدرايس  العـام  خـالل  العربيـة،  اللغـة 
مـع توافـد أعـداٍد أكـر منهـم عـى قسـم املعاهـد 
وتوجـه  حلـب،  جامعـة  لفـرع  التابـع  املتوسـطة، 
آخريـن لتعلمهـا عى يـد مختصن،  ويـرشح بعض 
أولئـك الطـالب واإلعالميـن الذيـن التقتهـم عنـب 
بلـدي، أسـباب توجههـم لتمكـن معرفتهـم بلغتهم 

األم.
نسـبة الطـالب املسـجلن يف قسـم اللغـة العربيـة، 
ضمـن املعاهـد املتوسـطة يف فـرع جامعـة حلـب، 
ارتفعـت أكـر مـن ضعفن، فـزاد العدد مـن حوايل 
عـرشة طالب العام الـدرايس املـايض، إىل 33 طالبًا 

العام. هـذا 
مـع  أكـر،  اللغـة  بتعلّـم  تعلّـق  إنـه  شـّا  يقـول 
بدايـة حفظـه للقـرآن، الفتًا "عقـب الثانويـة العامة 

النحـو  يف  الضعـف  مـن  كثـٌر  أمامـي  اتضـح 
والبالغـة والـرصف، وزاد ذلـك بعـد تسـجيي يف 
كليـة الرشيعـة، فقـررت أنه مـن الـروري متكن 

أي يشء". دراسـة  قبـل  اللغـة  معرفتـي يف 
ويـرى الطالـب، الـذي ينحدر مـن بلدة دير سـلان 
يف الغوطـة، أنـه مـن الروري أن يسـتقيم لسـان 
املتحـّدث، معتمًدا عـى األلفاظ والقواعـد الصحيحة، 
ويوافقـه معظـم زمالئـه يف قسـم اللغـة العربيـة، 
الذيـن وصفـوا شـعورهم لـدى تعّمقهـم يف بحرها 

الواسـع بـ”الرائع".

ثالث فئات مهتمة بتعلم العربية
العـام  التحقـوا بالقسـم  الذيـن  أن الطـالب  رغـم 
اختـاروا  أنهـم  إىل  معظمهـم  يـرش  مل  الحـايل، 
اللغـة العربيـة، لسـد النقص يف عـدد األكادميين 
داخـل الغوطـة، إال أن مـدّرس العربيـة يف فـرع 
اللـه،  عبـد  معـاذ  الغوطـة،  ومـدارس  الجامعـة 
اعتـر أن ازديـاد املقبلـن عـى تعلمها "جـاء بعد 
الثانويـة،  املرحلـة  يف  الطلبـة  وتشـجيع  تحفيـز 
نقـص  ظـل  يف  األكادميـي  االختصـاص  عـى 

املختصـن".
يف  التدريسـية  الكـوادر  نقـص  املـدرّس  ويعـزو 
اللغـة العربيـة، "لهجـرة املختصـن بسـبب الحرب 

بهـا،  أخـرى  فئـٍة  اهتـام  إىل  الفتًـا  والحصـار"، 
يف  عليهـا  يعتمـدون  الذيـن  باإلعالميـن  متمثلـة 
التحريـر الصحفـي والتقاريـر املرئيـة، "ملـا يقعون 
به مـن أخطـاء إمالئيـة ونحويـة وأثنـاء القـراءة".

عبـد الله حـّدد الفئة الثالثـة بطالب العلـم الرشعي، 
ممـن يقبلون عـى حفظ القـرآن والحديـث والفقه، 
والتـي توجـب عـى الطالـب أن يكـون متمكًنـا من 
اللغـة وأحـرف املعـاين ويشء مـن النحـو، "حتـى 
مـا  ويـدرك  للطالـب  والـرشح  الفهـم  يسـتقيم 

يقرؤه”.

إعالميون يطّورون لغتهم
عـى  محمـود سـان،  اإلعالمـي،  الناشـط  يعتمـد 
إعـداد  يف  العربيـة،  باللغـة  البسـيطة  معرفتـه 
التقاريـر املصـورة يف  الغوطـة، ويقـول إنـه واجه 
وأحكامهـا،  اللغـة  يف  درايتـه  لضعـف  صعوبـاٍت 
خاصـة يف النطـق السـليم وضبط النصـوص خالل 

للتقاريـر. قراءتـه 
يف  املختصـن،  غـر  اإلعالميـن،  معظـم  ويقـع 
األخطاء الشـائعة للغة، وفق سـان، ويشـر إىل أنه 
يخضـع مـع بعـض زمالئـه لـدورة "مكثفـة" لدى 
أحـد املدرسـن، يتعلم فيهـا مبـادئ اللغـة العربية، 
لتصحيـح أخطائهـم "والحصـول يف النهايـة عـى 

تقاريـر احرافيـة قـدر املسـتطاع".
ويف ظـل اعتـاد بعض الناشـطن عـى مختي 
الغوطـة  يف  اإلعالميـن  رابطـة  تُنظّـم  اللغـة، 
العربيـة،  لتعليـم  متكـررة  تدريبيـة  دورات 
ويقـول أنـس الشـيخ، مسـؤول مكتـب التدريـب 
أداء  تطويـر  يف  يكمـن  هدفهـا  إن  الرابطـة،  يف 
املتدربـن عى أحـرف املعاين، وإيضـاح األخطاء 
اللغويـة  والصياغـة  النحـو  وتصحيـح  الشـائعة، 

واإلمـالء.
تنظيـم الـدورة الحاليـة جـاء بعـد اسـتبيان لتقدير 
االحتياجـات التدريبيـة لإلعالمين، ويوضح الشـيخ 
لعنـب بلـدي، "قيّمنا االسـتبيانات فالحظنـا اهتاًما 
تطويـر  يف  الرغبـة  إىل  إضافـة  بالعربيـة،  عاًمـا 
فلجأنـا  شـخص،  بـكل  الخاصـة  الفنيـة  املهـارات 
إىل تطويـر العامـة، للمسـاعدة يف تطويـر عملهـم 

وتقويـة لفظهـم".
الطـالب  مـن  بلـدي  عنـب  التقتهـم  مـن  يُجمـع 
واإلعالميـن عـى رضورة متكن معرفتهـم بلغتهم، 
حلـب،  جامعـة  يف  األوىل  السـنة  طالـب  ويراهـا 
والخطابـة  التدريـس  "تُفيـد يف  الشـامي،  صالـح 
وتأليـف الكتـب وحلقـات البحـث"، بينـا يسـتفيد 
منها املصـّور رضا فـواز، يف رسد القصص املصورة 

بالشـكل األمثـل، عـى حـد وصفـه.

هم شباب رائعون مروا كالنسيم في أورفة، 
تاركين خلفهم الكثير من الذكريات الجميلة، 

عشناها خالل أربعة أيام من العمل المستمر

زاد العدد أكثر من ضعفين عن العام الماضي

م اللغة العربية 
ّ

طالب وإعالميو الغوطة مهتمون بتعل

"بداية لحن" يعزف "ME WE SYRIA" في أورفة
"بداية لحن" يعزف "ME WE SYRIA" في أورفة
https://www.enabbaladi.net/archives/146728
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منظمة "البنيان المرصوص" اإلنسانية، تعمل في سوريا، 
منذ تأسيسها عام 2013 في محافظة حمص، وتملك 
مكتًبا مرخًصا في تركيا. وتقول إدارتها إن مشاريعها 

تتوجه إلى أضعف شرائح المجتمع السوري 

عنب بلدي - الغوطة الشرقية              

"شـفت الـدار وحكولنا كيـف رح نعيـش ونتعلم 
فيهـا"، يقولهـا الطفـل محمـد مّجـود بابتسـامٍة 
عريضـة، متلهًفـا لبـدء برنامـج دار األيتـام التـي 

انتقـل للعيـش فيهـا مؤخرًا.
فقـد الطفل محمـد مّجـود )10 سـنوات( والديه، 
خـالل القصـف عـى الغوطـة الرشقيـة، ويعيش 
اليـوم داخـل دار "البنيـان"، التي اسـتقبلت بدًءا 
مـن 24 نيسـان الجـاري، فاقـدي األب واألم مـن 

معظـم مـدن وبلـدات الغوطة.
الـدار التـي رعتها منظمـة "البنيـان املرصوص"، 
وجمعيـة "قطـر الخريـة"، تتألـف مـن طابقن 
يف مدينـة دومـا، ومتتد عى مسـاحة تُقارب 550 

مـرًا مربًعا.
وتقـول والدة الطفـل منر )12 عاًمـا(، يف حديٍث 
إىل عنـب بلـدي، إن طفلهـا التحـق بالـدار، "ملـا 
سـمعت عن الخدمات التعليميـة والربوية والدعم 

النفـي التـي سـتقدمه للطفل".
تعـّر أم منـر عـن سـعادتها بقبـول طفلهـا يف 
تُعنـى  التـي  املشـاريع  توسـعة  متمنيـة  الـدار، 
بالطفل اليتيـم، "ألن أطفال سـوريا فتحوا أعينهم 
ليجـدوا القتـل والدمـار والحصار والحرمـان، فلم 
يعيشـوا إال مـع الهمـوم منـذ نعومـة أظفارهم”.

50 يتيًما في طابقين
بحضـور  دومـا،  يف  أبوابهـا  الـدار  افتتحـت 
مـن  تربويـة  وشـخصيات  مدنيـة  فعاليـاٍت 
الغوطـة، وتقـول إدارتها إنهـا تحتـوي من ليس 
لهم معيـل، وآخرين ممن يعيشـون مـع أقاربهم، 
يف ظـل صعوبـة تأمن أساسـيات الحيـاة ملعظم 

أهـايل الغوطـة.

عـام،  حـوايل  قبـل  الـدار  إنشـاء  فكـرة  بـدأت 
لتتبلـور ويبدأ تجهيزهـا نهاية العـام املايض عى 
مدار خمسـة أشـهر، إىل حـن افتتاحهـا متضمنًة 
مدرسـة وحديقـة وصالـة لأللعـاب، وغـرف نوم 
لألطفـال واملربـن، إضافـة إىل مسـتوصف طبي 

وَمخرجـن للطـوارئ.
تضـم دار "البنيـان" 50 يتيـًا مـن كافـة مـدن 
فاقـدو  منهـم   25 الرشقيـة،  الغوطـة  وبلـدات 

الـدار. يف  ينامـون  وهـؤالء  األبويـن، 
أيتـام  التنسـيق مـع دار  واختـر األطفـال بعـد 
"دوحـة أمـل"، التـي افتتحتها مؤسسـة "عدالة" 
يف مرسابـا، شـباط املـايض، وفـق مديـر الـدار 

الجديـدة، حسـان الخـري. 
26 شـخًصا مبـن فيهـم خمسـة  يرعـى األيتـام 
منهـم  واحـد  كل  مربـن،  ومثانيـة  مدرسـن، 
مسـؤول عـن سـبعة أطفـال، ويقـول الخـري 
لعنـب بلـدي إن األطفال مـن غر فاقـدي األبوين، 
سـيتنقلون مـن وإىل الـدار، مـن خـالل حافالت 

تقلّهـم يوميًـا.
التنسـيق مع "دوحة أمـل" قى باختيـار األيتام 
بينـا  األوىل،  الثالثـة  الدراسـية  الصفـوف  يف 
الصفـوف  يف  باألطفـال  "البنيـان"  دار  توكّلـت 

الرابـع والخامـس والسـادس.

مينـح  دراسـيًا،  وتحفيـزه  الطفـل  ولتشـجيع 
املـدرّس بطاقات لألطفال املتفوقن يف دراسـتهم، 
مُتّكنهـم مـن اللعـب يف الصالـة أو رشاء األطعمة 

مـن "بوفيـه" مخصـص لذلك.
تسـعى  املنظمـة  فـإن  الـدار  مديـر  وبحسـب 
مسـتقباًل لتخصيـص قسـٍم لإلنـاث، كـون معظم 
بالذكـور  يهتمـون  الغوطـة  يف  األيتـام  دور 

األوىل. بالدرجـة 

 معترٌف بها  
ٌ

شهادات

"أوكسفورد" توّفر ثالثة أنظمة تعليمية
للطالب شمال سوريا

عفـاف جقمور - إدلب        

يف  الطالبـة  عطيّـة،  ملـك  وجـدت 
كليّـة الربيـة وعلـم النفـس، يف كليّـة 
مناسـبة  فرصـة  للعلـوم"  "أوكسـفورد 
منـذ  تركتهـا  التـي  دراسـتها،  إلكـال 

الثـورة. بدايـة 
اختـارت ملـك كليّـة الربية ألنهـا قريبة 
الطبيعيـة،  العلـوم  يف  مجالهـا  مـن 
معتـرًة يف حديـٍث إىل عنـب بلـدي أن 
"سـوريا متـر مبرحلة صعبة، وسـيكون 
عـى عاتقنـا عمـٌل كبـر، لذلـك أحاول 
عمـي  جانـب  إىل  بالـدوام  االلتـزام 

كمدّرسـة".
يف  الطالـب  الضعيـف،  أحمـد  ويقـول 
يف  دراسـته  تـرك  إنـه  اإلعـالم،  كليـة 
السـوري،  الشـال  جامعـات  إحـدى 
"أوكسـفورد"،  إىل  االنتسـاب  وفّضـل 
ألنهـا "تُقـّدم شـهاداٍت معرفًـا بهـا"، 

علـوم  عـى  يحصـل  أنـه  إىل  مشـرًا 
خرتـه  جانـب  إىل  "مفيـدة"،  نظريـة 
العمليـة التـي يكتسـبها مـن عملـه كــ 

إعالمـي". "ناشـط 

شهاداٌت معترٌف بها من اليمن
مل يكـن مـن الصعـب تشـكيل معاهـد 
وجامعـاٍت، يف املناطـق التـي خرجـت 
عن سـيطرة النظـام، يف ظل بقـاء كثرٍ 
مـن األكادمييـن يف تلك املناطـق، إال أن 
الحصـول عـى شـهادة معـرٍف بهـا، 
الطـالب  لـدى  األكـر  الهاجـس  شـّكل 

إليهـا. باالنتسـاب  الراغبـن 
انطلقـت كليّـة "أوكسـفورد للعلوم" يف 
العـام الـدرايس الحـايل، عقـب إجـراء 
وافتتـاح  وعلميّـة،  إداريـة  تغيـرات 
جانـب:  إىل  وطبـي،  تقنـي  قسـمن 
الهندسـة املعلوماتيـة، اإلعـالم، الربيـة 
وعلـم النفـس، إدارة األعـال، اللغـات، 

عـى  اعتـاًدا  والقانـون،  والرشيعـة 
)التقليـدي  التعليـم  مـن  أنظمـة  ثالثـة 

واالفـرايض(. واملفتـوح 
وكان لهـا األسـبقية يف الحصـول عـى 
اعـراف دويل، عن طريـق وزارة التعليم 
العـايل والبحـث العلمـي يف اليمـن، إذ 
تخضـع للرقابـة مـن اتحـاد الجامعـات 
"اليونيسـكو"  منظمـة  ومـن  العربيـة، 
العامليـة بتحقيـق معايرهـا التعليميـة.

 معايير الجودة في الكلّية
أن  زيـدان،  عـالء  الكليّـة  عميـد  يـرى 
بـه  تتميـز  الـذي  العاملـي  االعـراف 
"أوكسـفورد للعلـوم" عـن غرهـا مـن 
الجامعـات، يحّملهـا مسـؤولية تحقيـق 
معايـر الجـودة العامليـة، التـي تشـمل 
املناهـج  وتطويـر  التحتيـة  البنـى 
التعلـم  وأسـاليب  البحـث  وطرائـق 

املسـتمر. والتقييـم  واالمتحانـات 

عنـب  إىل  حديـٍث  يف  زيـدان،  ويقـول 
بلـدي، إن هـذه اإلجـراءات "تهـدف إىل 
واالرتقـاء  التعليميـة  العمليـة  تطويـر 
بالطـالب وتنميـة مهاراتهـم"، ويوافقه 
نائبـه الدكتـور نـور الدين غفـر، الذي 
يـرى أن الكلية تتميّـز بـأن "امتحاناتها 
تجري وفـق معايـر الجـودة العاملية". 
عضـًوا   24 مـع  "أوكسـفورد"  تتعاقـد 
لهـا يف سـوريا،  التعليميـة  الهيئـة  يف 
"صلـة  الخـرات  أن  عميدهـا  ويعتـر 
يف  املنتـرشة  الجامعـات  بـن  وصـل 
بينـا يصـل عـدد  املحـررة"،  املناطـق 

وطالبـة. طالـب   200 إىل  الطـالب 
يقـول املـدرّس يف قسـم الرشيعـة، عبد 
األكادمييـة  املـواد  إن  اللطيـف زيتـون، 
لتضاهـي  بعنايـة  منتقـاة  واملقـررات 
الكليات يف سـوريا سـابًقا ودول عربية 
عنـب  إىل  حديـٍث  يف  مشـرًا  أخـرى، 
بلـدي، أن "الطالـب ينـال قسـطًا جيـًدا 

مـن العلـوم، ويف حـال التزامـه بـدواٍم 
أكـر  طـالب  كـا  فسيسـتفيد  كامـل، 

أصالـة". الجامعـات 
كليّـة  يف  املحـارض  يُقـّدر  حـن  يف   
الربيـة وعلـم النفـس، محمـد جمعـة، 
بـ"الجيـد"،  لديـه  الطـالب  مسـتوى 
مؤكـًدا أن "تجـاوب الطـالب والتزامهم 
العـام املـايض، جـاء بنتائـج امتحانيـة 

مرضيـة".
السـوري  الشـال  يف  الطـالب  يعتمـد 
يف  املحدثـة  واملعاهـد  الجامعـات  عـى 
قبضـة  عـن  خروجهـا  بعـد  املنطقـة، 
النظـام السـوري، ومنهـا جامعـة إدلـب 
طالـب،   4700 إليهـا  ينتسـب  التـي 
ضمـن 20 كليّـة ومعهـًدا، بينـا يدرس 
يف جامعـة حلـب أكـر مـن 400 طالب 
ضمـن 17 كليّة ومعهـًدا، إىل جانب أكر 
مـن جامعـة افراضيـة، ولكنهـا ال تقّدم 
شـهاداٍت معرفًـا بهـا، مـن دوٍل أخرى.

"البنيان" داٌر جديدة لأليتام 
في الغوطة الشرقية

دار البنيان لرعاية األيتام في الغوطة الشرقية
نيسان 2017 )عنب بلدي(

تؤوي"دوحة أمل”، 
التي تديرها "عدالة"، 

بدعم من هيئة اإلغاثة 
اإلنسانية التركية، 30 
يتيًما جميعهم ذكور، 

من ضمن 45 تلميًذا 
تستقبلهم المدرسة 
الداخلية فيها، ينام 

بعضهم في منازلهم، 
في حين تتسع 

المدرسة لمئة تلميذ.

https://www.enabbaladi.net/archives/146725
https://www.enabbaladi.net/archives/146722
https://www.enabbaladi.net/archives/146722
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السوريون واالنتخابات الفرنسية

بين الرقة وطرطوس

حذام زهور عدي  

كان من الصعب أال يالحظ املتابع 
ألخبار االنتخابات الفرنسية حاس 

الالجئن السورين يف فرنسا 
النتخابات الدورة الرئاسية األوىل 
بالرغم من عدم حقهم باالنتخاب، 

ليس ألنها فقط التجربة التي حرموا 
منها طوياًل، وال ألن املرشحن 

يطرحون برامج لها عالقة بأوضاعهم 
الحالية واملستقبلية عى أهميتها، 

ولكن ألنهم يريدون أن يتعرفوا عى 
كيفية املارسة الدميقراطية بحد 

ذاتها وكيف ميكن للفرد املواطن أن 
يكون فاعاًل ومؤثًرا فيا يُخطط له 
سياسًة واقتصاًدا مبا ميس حياته 

ووطنه وأجياله املقبلة.
وأشد ما لفت نظرهم عندما انخرطوا 

مع تجمعات املواطنن الفرنسين 
الذين يشاهدون ما تنقله الشاشات 

الضخمة يف الساحات العامة 
من سري العملية االنتخابية وبعد 
انتهائها، ورمبا اعرتتهم الدهشة 

من وجود لجان املناطق أو األحياء 
كمراقبن لعملية الفرز، إذ كانت 

لجان العمل االنتخايب نفسها تعد 
كل مئة صوت وتسجل نتائجه، ثم 

تضعه بظرف مناسب وتسلمه للجان 
الحي)كممثلن للمجتمع املدين( 

ليعيدوا تدقيقه وال تكتب عليه ما 
يوحي بإنهاء فرزه إال بعد موافقتهم 

عى تلك النتائج. كا رقصوا مع 
الراقصن فرًحا بفوز مرشحهم 

الذي اختاروه، وحزنوا مع من حزن 
لخسارة مرشحه الذي كان مقتنًعا 
بأن برنامجه االنتخايب هو األكر 

فائدة له ولوطنه.
وعند إعالن النتائج الحظ السوريون 

بأن هناك حالة وحيدة قد تكون 
مشرتكة بينهم وبن الحالة الفرنسية، 

فكالها يعاين من انهيار األحزاب 
القدمية التقليدية وانقساماتها بحيث 

تعرقل إمكانية االختيار املريح وفق 
قناعة املواطن، واضطراره لتفضيل 
األقل سوًءا بالنسبة له، مع الفارق 

الكبري بالطبع بن الرسعة التي قدم 
املرشحون فيها الحلول لتلك الظاهرة 
الطبيعية املتناسبة مع تطور العرص 

وتغري املعطيات االقتصادية والعلمية 
ومفاهيم العدالة واملواطنة يف ضوء 

برامج العوملة. بينا كانت إحدى 
املعضالت الكرى يف الثورة السورية 
هي غياب القيادة السياسية املعتمدة 

عى حزب أو أحزاب مؤتلفة قادرة 
ليس فقط عى قيادة املركب الثوري 

يف أعقد وضع داخيل وخارجي، بل 
لو ُوجدت لكان باإلمكان توفري كثريٍ 

من الدماء السورية املهدورة مجانًا.
فالدميقراطية الفرنسية أوجدت بعام 

واحد البديل ألحزاب اليمن واليسار 
املنهارين، ودفعت حركة جديدة أطلقت 

عليها اسم "إىل األمام" استطاعت 
أن توصل مرشحها )ماكرون( إىل 

الدورة الثانية كأول اثنن يختار 
الشعب الفرني أحدها للرئاسة 

املقبلة، بينا مل يستطع الناشطون 
السياسيون السوريون ايجاد البديل 

للقيادات الشائخة التقليدية يف أحلك 
ظروف الشعب السوري. 

وهذا هو الفارق األساس بن النظام 
الديكتاتوري الذي يحرم مجتمعه من 

إمكانية تجديد قياداته السياسية 
واملجتمعية، بعد أن قىض بأساليب 

القمع الوحيش عى أي إمكانية 
لروز قيادات وطنية ذات خرة 

بالعمل السيايس الوطني الحقيقي 
تستطيع أن تقود مجتمعها يف 

أوقات الشدة، وتراقب السلطة ومدى 
التزامها برنامجها الذي تسلمت 

سلطتها من خالله.
لقد شاهد السوريون كيف تحل 

الدميقراطية مشاكلها مبزيد من 
الدميقراطية، وملسوا ملس اليد أن 

النظام الدميقراطي الحق هو أفضل 
نظام أوجدته البرشية إىل اليوم إلدارة 

شؤون الوطن واملواطن بالرغم من 
نواقصه ومن االنتقادات التي توجه له.

جمعت حركة "إىل األمام" الفرنسية 
الشباب الجديد الذي مل يعد اليمن أو 

اليسار التقليديان ميثالن تطلعاته، 
فخاطبته باللغة التي يُريد أن 

يسمعها، فقد جرّب اليسار يف أكر 
من رئيس وأكر من دورة انتخابية 
وانتخب مرشح الحزب االشرتايك، 
كا فعل اليشء نفسه مع اليمن 
وانتخب مرشح حزب الجمهورية 

اليميني، لكن النتائج كانت مخيبة 
آلماله مع االثنن. التقط املرشح 

ماكرون ضيق الشباب ونفاد صرهم 
فألف الحركة من شباب اليمن 

واليسار املحتج، وخاطبهم بشعارات: 
فرنسا القدمية وفرنسا الجديدة، 
وجعلهم يرقصون عى موسيقى 

البوب األمريكية، وقدم لهم صيغة 
االعتدال والوسطية واالنفتاح عى 

العامل حتى لقبوه برجل العوملة 
والرأسالية الجديدة، معارًضا السيدة 

لوبن التي، عى ميينيتها املتطرفة 
وانغالقها املضاد للعوملة وقبول اآلخر 

املهاجر، استطاعت سحب البساط 
من تحت أقدام اليسار بتوجهها 

إىل الرشائح املهمشة من العاطلن 
عن العمل بسبب سياسة العوملة 

واملهددين بإغالق معاملهم، وركزت 
عى ظاهرة انكاش البورجوازية 

الصغرية الحامل االجتاعي التقليدي 
ألحزاب اليسار ولألفكار االشرتاكية 

وللعمل من أجل التغيري والتجديد.
حًقا إنها ظاهرة جديدة تستحق 

دراسة معمقة، اليمن املتطرف 
يكسب جزًءا غري قليل من الجمهور 

التقليدي لليسار، ويتبنى مشاكله 
وشعاراته، كل ذلك من نتائج العوملة، 

إنها برنامجان متعارضان إىل 
حد واضح وللفرنسين أن يختاروا 

بينها.
وهكذا تستطيع الدميقراطية أن 

تجدد نفسها وأن تُقدم الحلول التي 
يرتئيها الطرفان مناسبة لحل مشاكل 

البلد يف إطار املحافظة عى الوطن 
وعى نظامه الجمهوري، وعندما 

يفشل من اختاروه بالحل املناسب، 
يستبدلونه مبا يعتقدون أنه أكر 

أهلية لتلك املهمة، بل يحاسبون من 
فشل ولو وصل األمر إىل القضاء، 

وليس غريًبا أن تُسمع اليوم أصوات 
تنادي مبحاسبة الرئيس هوالند 

ألنه مل يتقيد بالرنامج الذي انتخبه 
الشعب الفرني بسببه كرئيس 

لجمهورية فرنسا. وقد يُبنى عى تلك 
الحلول نظريات جديدة يف االقتصاد 

والسياسة والفلسفة أيًضا.
ذلك النظام هو الطريق األمثل اليوم 
لحل املشكالت التي تواجه املعارضة 
السورية العسكرية والسياسية، أما 

بلغة النظام الحاكم يضيع الوطن 
واملواطن ويتغول النظام ويتوحش، 

كا يحدث يف سوريا اليوم، فهل من 
سامعٍ أو راٍء أو مستفيٍد من تجارب 
العامل؟ والعاقل من اتعظ بغريه، أما 

األحمق فحتى من نفسه اليتعظ!.

إبراهيم العلوش 

قد يبدو العنوان غريًبا للكثري من القراء األعزاء، 
ولكن مثة مجاالت للمقارنة بن املدينتن شبه 

الريفيتن، وقد انتهتا إىل مصري مأساوي 
متشابه، فالرقة اليوم عاصمة لتنظيم داعش، 

وطرطوس عاصمة للتشبيح ولعبادة عائلة 
األسد.

تتسم الرقة وطرطوس بتبعيتها ملدن سورية 
أخرى، فالرقة كانت تتنازعها مدينتا حلب ودير 

الزور، قبل أن تستقر مدينة مكتملة املالمح، 
أما طرطوس فكانت مدينتا الالذقية وحمص 

تتنازعانها، وكانت تشاركها دمشق بذلك، قبل 
أن ترز عى الساحة السورية كمدينة كاملة 
ومركز سياحي، يحمل السوريون الكثري من 

الذكريات الحلوة عنه وعن أهله الطيبن.
كانت الرقة وطرطوس محط تجارب مختلف 

دوائر النظام، فالقرارات والتجارب اإلدارية 
يتم تطبيقها يف املدينتن املعتمدتن كحقل 
تجارب، مثل تجربة التعليم املختلط، وتجربة 

منع الحجاب يف املدارس، واختبار الرامج 
الحكومية الجديدة.

وكانتا طوال سنوات تتبادالن تصليح أوراق 
الشهادتن اإلعدادية والثانوية، وكان الكثري من 

الرقين يصطافون يف طرطوس، وتشكل جزيرة 
أرواد محط إعجاب ودهشة ألبناء الرقة، كا أن 

الكثري من سكان طرطوس يعملون كمعلمن 
يف الرقة وريفها، فالتعليم يف طرطوس منترش 

بشكل واسع، وإن مل يكن تعليًا نوعًيا يفرز 
تحوالت ثقافية واجتاعية وتقنية، فقد ظلت 

البطالة منترشة، والقيم القروية، والفئوية، 
هي السائدة يف عقول متعلميها، وكان هدف 

معظم الخريجن هو الحصول عى وظيفة 

بريوقراطية، أو االلتحاق بأحد األجهزة األمنية أو 
العسكرية.

ورغم كرة التغني بالحداثة والتقدم واالشرتاكية 
التي يدعيها النظام وأنصاره، فقد ظل املهندس 
الزراعي الطرطويس، مثاًل، يريب األبقار بنفس 

طريقة أجداده البدائية، ويعتنق نفس قيم 
االنغالق الطائفية، وخريجو الدراسات العليا 
الكثريون، واملتخرجون عى األغلب من أوربا 

الرشقية وروسيا، فشلوا يف وضع بصمة 
اجتاعية نوعية، مها كانت صغرية، بل ساهم 
الكثري منهم يف التجييش الطائفي، حفاظًا عى 

املناصب الجامعية والعامة، التي استولوا عليها 
بغري جدارة علمية أو عملية.

بعد اندالع الثورة السورية، تباعدت املدينتان، 
وإن ظلتا ميدان تجارب ملختلف األطراف القوية 

عى الساحة السورية، فالرقة اندفع إليها 
التيار السلفي الجهادي عام 2014، واستوىل 

عليها بعد تحريرها من قوات النظام عى أيدي 
الجيش الحر عام 2013، وقد عاشت عدة أشهر 

من الحياة املدنية وانتشار التنظيات األهلية 
التي أغنت املدينة وأعادت إليها شخصيتها رغم 

القصف شبه اليومي براميل النظام، وبصواريخ 
السكود التي استهدفت األفران واألسواق، 

ودمرت الكثري من معاملها ومنها املركز الثقايف 
بالرقة، وهو أحد أكر املراكز الثقافية يف 

سوريا.
وقد تشتت أهل الرقة وُهّجروا إىل املدن والبلدان 

املتفرقة بعيًدا عن بيوتهم، وعمن تبّقى من 
أهلهم، وانضم بعض مثقفي الرقة إىل طابور 
النظام، ولكن الكثري من كتاب ومثقفي الرقة 

رفضوا الظلم ورفضوا التعامل مع داعش 
ومشتقاتها، ويحاولون أن يفعلوا شيًئا، من أجل 

إعادة تحرير الرقة وعودتها إىل أهلها.
أما طرطوس فقد تحولت إىل خزان لشبيحة 
األسد الذين رفعوا شعارهم "األسد أو نحرق 

البلد"، والذين وصلوا حتى اليوم إىل الهدفن 
مًعا فقد فازوا باألسد وأحرقوا البلد، وكانت 

اندفاعة شباب طرطوس يف الدفاع عن 
عائلة األسد ملفتة وتستحق الدراسة من قبل 

املختصن. 
فهل البطالة الشديدة والحاجة هي التي دفعت 

الكثري من شباب طرطوس إىل التورط يف 
هذه املحرقة، أم أن أجهزة النظام كانت بارعة 

التخطيط واستفادت من الحاس الريفي 
الساذج، واستولت عى طرطوس كخزان 

برشي مندفع، ال يسأل، وال يأبه بالسورين، 
وال يبحث عن مستقبل إال يف ظل عائلة األسد، 

فالتشبيح يعتمد عى البندقية أو عصا التعذيب، 
والصوت العايل الذي يخيف املواجهن ويدفعهم 
لالستسالم، وال يجيز استعال العقل، فالشبيح 

رغم أنه قد يكون خريًجا جامعًيا، فإن أمراء 
الحرب انتزعوه من بيع البسطات يف الكراجات، 

أو يف الشوارع العامة، وخلّصوه من البطالة 
والحرمان، برشط واحد هو عدم استعال العقل 

أو االستسالم للمشاعر اإلنسانية.
وساق الكثري من املثقفن والكتاب 

الطرطوسين أتباعهم اىل تأييد حالة التشبيح 
هذه، أو السكوت عنها، ولو استطاع بعض 

كتابها أن يسوقوا أبطال قصصهم، ورواياتهم، 
باتجاه التشبيح ملا توانوا عن ذلك، معلنن تأجيل 

الحب، والعمل، والصداقة، لتدعيم الحواجز 
وغرف التحقيق. 

وقد مترد البعض منهم وكان مخلًصا ملبادئه، 
رافًضا للظلم واالستبداد، مضحًيا بالكثري من 

الفوائد واألعطيات التي يرع النظام بتوزيعها، 
ومنهم حبيب صالح، ورشا عمران، والكثري من 
مناهيض التشبيح الذين يشعرون مبرارة القهر 

من استغالل النظام ألهلهم وألبناء مدينتهم 
البسطاء.

وتحولت القاعدة العسكرية الروسية يف ميناء 
طرطوس إىل مرتكز صلب لالحتالل األجنبي 

لسوريا، وصارت إيران تصول وتجول يف 
طرطوس، وهي تشحن الناس بالحس الطائفي، 

وترتفع به فوق املستويات املدروسة التي كان 
النظام يستخدمها، بأساليب مخابراتية متخفية 

ولكنها بالغة التأثري.
الرقة اليوم عاصمة داعش واإلرهاب املحتكر للدين، 

وطرطوس عاصمة التشبيح التي ينفخ التأليب 
الطائفي فيها حس العداء والكراهية، ويسقط 

أبناؤها ضحايا لهذا التأليب، الذي تعمل عليه أجهزة 
النظام وميليشيات إيران، واإلعالم الرويس!

تم تهجري أكر من نصف سكان الرقة من قبل 

داعش، وتورط الكثري من أبنائها باالنضام 
إىل صفوفها تحت تأثري الحاجة، أو بحًثا عن 

االنتقام لقتالهم، أو بحًثا عن القوة واملال، يف 
ظل التنظيم الذي نال الكثري من غض النظر 

واألعطيات البرتولية، وتم تسهيل حصوله عى 
األسلحة من قبل الجيش العراقي، ومن قبل 

جيش النظام السوري.
األلوف من أبناء طرطوس، ومن ضباطها، ومن 

شبابها تم قتلهم يف معارك الدفاع عن النظام 
واإليرانين والروس، وعرشات األلوف من سكان 

طرطوس اليوم يعانون من اإلعاقة، أو من 
اليتم، أو من الرتمل، وقد تحولت حياة األلوف 

إىل جحيم يف ظل انتظار مخطوفيهم عى 
مختلف الجبهات التي تقاتل السورين لتجرهم 
عى القبول باألسد، يف حن يقيم أمراء الحرب 
حفالت انتقاء ملكات الجال وتحويلهن الحًقا 

إىل الكباريهات والنوادي الليلية، التي تعج 
بأثرياء التعفيش والتشبيح، أو يزفونهن إىل 

الضباط الروس الذين تحولوا بنظر الشبيحة إىل 
آلهة.

الرقة اليوم يتم محارصتها لطرد داعش منها، 
وإحالل قوات البي يك يك مكانها، يف خطة 

دولية وأمريكية جديدة، لتفكيك البالد السورية، 
وصارت أعالم غريبة ترفع يف سائها، مثل 

الرايات السوداء الداعشية، والرايات الصفراء 
القنديلية.

يف طرطوس ترفع الرايات اإليرانية، ورايات 
ميليشياتها، وكذلك الرايات الروسية وتابعوها، 
باإلضافة اىل صور بشار األسد الذي تحول إىل 
شبح ال يستمر وجوده إال عى دماء السورين 

وخراب بيوت السورين.
الرقة وطرطوس تفرتقان اليوم، الرقة يتم أرسها 

وربطها بحبل وجرّها باتجاه جبال قنديل، 
وطرطوس تبحر باتجاه الوصاية الروسية 

واإليرانية، وقد أحكم أمراء الحرب القبض عليها، 
للمتاجرة بها يف سوق املحاصصات الدولية. 

تتمزق روابط السورين وتتباعد أراضيهم، 
ويبقى األيتام، واألرامل، واملخطوفون، 

واملعاقون، والجرحى، واملُهجرون، واألمهات 
السوريات، والسوريون األوفياء، يبقون وحدهم 

يدفعون الثمن!
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https://www.enabbaladi.net/archives/146720
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وبعيـًدا عـن اللعـب، يأخـذ ازدحامهم يف 
انتظـار فرصـة مناسـبة السـتخدام حام 
املنـزل الذي يقطنـون فيه شـكل الغضب، 
يف كثـر مـن األحيـان، والذي قـد ينتهي 

مبشـكلة تعّكـر صفـو العائلـة بأكملها.
إحـدى  هـي  محمـد،  أم  األطفـال،  جـّدة 
السـيدات الـاليت انتقلن من حيـاة مريحة 
نسـبيًا يف مدينـة حلـب إىل حيـاة النزوح 
يف مدينـة إدلـب، ومـن منزلهـا املسـتقل 
إىل منـزل تتقاسـمه مـع أوالدها الخمسـة 
العيـش  لتختـر أسـلوبًا يف  وعائالتهـم، 

كان يبـدو لهـا مسـتحياًل قبـل ذلك.
"منزلنا عبارة عن خمسـة غـرف، كل عائلة 
تقطـن يف غرفة واحـدة" تقـول أم محمد 
لعنـب بلـدي، أمـا الغـرف التـي تتحـّدث 
عنهـا، فهـي معزولة عـن بعضها بسـتائر 
قاشـية، لتجعـل املنزل الواسـع يبدو كأنه 
التـي  املتالصقـة،  الخيـام  مجموعـة مـن 
تجمـع خليطًـا مـن األحـداث املرتبطة بكل 
فـرد وكل عائلة، وتجعلها شـبكة متداخلة، 

معرّضـة للمشـاكل بشـكل يومي.
حـال عائلـة أم محمـد، تعـود بالذهن إىل 
كان  حـن  الشـامية،  البيئـة  مسلسـالت 
هـذه  واحـد،  منـزل  يف  يقطـن  الجميـع 
الظاهـرة كانـت قـد بـدأت تختفـي مـن 
نهايـة  مـع  تدريجيًـا  السـوري  املجتمـع 
القـرن املـايض، إاّل أنهـا عادت إثـر الحرب 
يف سـوريا إىل الظهـور مجـدًدا، ألسـباب 
املـادي والنـزوح بـن  بالظـرف  متعلّقـة 
كان  مشـكالت  معهـا  وجلبـت  املـدن، 

يتجاوزهـا. بـدأ  املجتمـع يف سـوريا 
االقتصـادي  الوضـع  تراجـع  أن  ويبـدو 
ألغلـب السـورين سـبب مبـارش يف دفع 
أكـر من عائلـة لتسـكن يف منـزل واحد، 
إذ تشـر دراسـة نرشتها "األمـم املتحدة" 
عـام 2016، إىل أّن %83 مـن السـورين 

باتـوا يعيشـون تحـت خـّط الفقر.
يف  اإليجـارات  أسـعار  ارتفعـت  بينـا   
متوسـط  ليبلـغ   ،300% بنسـبة  سـوريا 
إيجـار املنـزل يف املناطـق املحـررة، مثـل 
إدلـب، بـن 30 و50 ألف لـرة يف األحياء 
األكـر أمانًـا، يف حـن مل يصـل إيجـار 
املنـزل مـن غرفتن وصالة يف دمشـق إىل 

أكـر مـن 100 ألـف لرة سـورية.

وتشـر أم محمـد إىل أّن عـدم القدرة عى 
دفـع اإليجـارات املرتفعـة للمنـازل هو ما 
دفـع أوالدهـا وبناتهـا للسـكن يف منـزل 
واحـد، عـى أن يتقاسـموا املصاريف فيا 
بينهـم، مضيفـًة "لـوال تعـاون الجميع ملا 

منزل". سـكنا يف 
تقاسـم األعبـاء املاّدية، ال يعنـي بالرورة 
تقاسـًا لجميع تفاصيل الحيـاة، إذ توضح 
تجتمـع  ال  أوالدهـا  عائـالت  أّن  أم محمـد 
للغـداء عـى طاولـة واحـدة دامئًـا، وغالبًا 
مـا تحـّر كل عائلـة وجباتهـا الخاّصـة 
لتـأكل طعامهـا يف الغرفـة املخصصة لها.
ومـن وجهـة نظـر علـم االجتـاع، فـإّن 
منـط الحيـاة هـذا قد ترتـب عليـه أزمات 
ومشـكالت عّدة، عـى املسـتوين القريب 
والبعيـد، إذ يرى منسـق الصحة النفسـية 
"مسـتقبل  منظمـة  النفـي يف  والدعـم 
سـوريا الزاهـر"، الدكتـور عـار بيطـار، 
أّن أهـم مشـكلة قـد تتعرض لهـا العائالت 
يف املنـزل الواحد هـي فقـدان خصوصية 
املطبـخ  نفـس  تشـارك  نتيجـة  األفـراد، 
يفسـح  مـا  الجلـوس،  ومـكان  والحـام 

املجـال أمـام االنكشـاف عـى اآلخريـن.
وضمـن املجتمـع السـوري املحافـظ، قـد 
اآلخـر"  عـى  "االنكشـاف  هـذا  يشـكل 
أزمـة كبـرة، وبالتحديد بالنسـبة للنسـاء 
املحجبـات، الـاليت يضطـررن للعيش مع 
ابـن العـم أو زوج األخـت أو أحـد األقرباء، 
األمـر الـذي يقيّـد مـن إمكانيـة تحرّكهن، 
كـا هـو الحـال بالنسـبة ألم عبـد اللـه، 
السـيدة األربعينيـة، التـي تحّدثـت لعنـب 
بلـدي عـن معاناتها يف السـكن املشـرك، 
ومـا ترتـب عليه مـن تقييـد لهـا ولغرها 

النسـاء. من 
وتشـر أم عبد الله، التي تقطـن يف مدينة 
إدلـب، إىل أنهـا اضطرت وعائلتها للسـكن 
مـع ثـالث عائالت مـن أقربائها ملـدة ثالثة 
أشـهر، بعـد أن قدمـوا مـن مدينـة حلب، 
مـا اضطرهـا لوضـع الحجاب حتـى أثناء 

لنوم. ا
إرساء مؤّذن، وهي شـابة مـن مدينة حلب، 
عانت مـن املوضـوع ذاتـه، إذ أًجرت، كا 
أوضحـت لعنب بلـدي، أن تلبـس حجابها 
لفـرات طويلة أثنـاء وجودها مـع عائلتها 

وأربـع عائـالت مـن أقربائهـا يف منـزل 
واحـد، عقـب خروجهـم مـن حلـب، فيا 
تحّسـن الوضـع اليـوم، بعـد أن انتقلـت 
عائلتهـا مـع عائلة أخيهـا إىل منـزل آخر.
وبينـا تـرى إرساء يف اشـراك عائلتـن 
مقابـل  الراحـة  بالغـة  فسـحة  بالسـكن 
واحـد،  مبنـزل  عائـالت  خمـس  اشـراك 
تـرى والدتهـا، أم عـي، أّن وجـود زوجـة 
ابنهـا يف ذات املنـزل، أمر يسـتدعي تأقلًا 
من نوع خـاص، إذ تشـر إىل أنها تتعامل 
العائلـة عـن  تبعـد  مـع كنتهـا بطريقـة 
املشـاكل، وتحـاول أن تقيس تأثـر الكلمة 
التـي تقولها، وطريقـة توجيـه النصيحة.
عائـالت أخـرى كثـرة عانـت مـن وجود 
"الحايـة والكنـة" يف منزل واحـد، األمر 

الـذي خلّـف مشـكالت ترجعهـا الدكتورة 
ثنـاء  النفـي،  اإلرشـاد  يف  والباحثـة 
فتـال، إىل "تراكـات ثقافيـة متوارثة يف 

مجتمعاتنـا".
وال تتوقـف املشـاكل التـي يفرزها سـكن 
تقييـد  عنـد  واحـد  منـزل  يف  العائـالت 
إىل  عائليـة  مشـاكل  وعـودة  الحريـات 
الظهـور، وإمنـا يتخـّوف االختصاصيـون 
مـن آثـار السـكن املشـرك عـى األطفال.

أم محمـد، التـي ذكـرت لعنـب بلـدي، أن 
أحفادهـا كثـرًا مـا يتجادلـون أو تنشـب 
واملـزاح،  اللعـب  نتيجـة  خالفـات  بينهـم 
قللـت من خطورة األمـر، معترة إيـاه أمرًا 

طبيعيًـا يحـدث بـن جميـع األطفال.
يعتقـد  بيطـار،  عـار  الدكتـور  أّن  إاّل 

منـزل  يف  عائلـة  مـن  أكـر  سـكن  أّن 
واحـد، يدفـع األطفـال إىل انتهاج سـلوك 
نتيجـة  الئـق"،  و"غـر  "عـدواين" 
إذ  األبنـاء"،  عـى  املرجعيـات  "اختـالط 
أيـن يأخـذ  غالبًـا ال يعـرف الطفـل مـن 
التوجيهـات واألوامـر والنصائـح، نتيجـة 
انشـغال األهـايل وخـروج أطفالهـم عـن 

 . سـيطرتهم
يف  املشـاكل  زيـادة  تتناسـب  وبينـا 
املنـازل طـرًدا مـع ارتفاع عدد األشـخاص 
القاطنـن، تـرّص أم محمـد عـى أّن حالها 
تبـدو جيـدة باملقارنة مع غرهـا، وتحاول 
عـى  املسـتقبل،  مـن  الخـوف  تقلـل  أن 
النـزوح صعبـة عـى  أّن "حيـاة  اعتبـار 

الجميـع، وال يفيـد سـوى التأقلـم”.

خلف
األبواب

على سبيل اللعب، تتزاحم أقدام أحفاد أم محمد الستة 
عشر على بساط الغرفة، وتمر يد أحدهم مع إيقاع األغنية 

على أقدام إخوته وأوالد عمه، ليقع آخر في فخ الضربة 
مع نهاية األغنية، ويقع الباقون في دوامة الضحك.

وضعـت الحـرب السـورين يف ظـروف مل يخروهـا قبـاًل، وجعلتهـم 
أمـام خيـارات “صعبة”، اضطـروا للتكيـف معها وتقبلها، عى حسـاب 

حاجاتهـم االجتاعية والنفسـية.
 ونتيجـة القصـف العنيـف عـى األرايض السـورية الخاضعة لسـيطرة 
فصائـل املعارضـة، واألزمـة االقتصاديـة التي يعـاين منها السـوريون، 
كان النـزوح عنوانًـا عريًضـا ملأسـاة داخليـة، مقابلـة ألخـرى خلـف 

الحدود.
الكثـري من السـورين الذين خـرسوا منازلهـم أو نزحوا مـن مناطقهم، 
حلّـوا ضيوًفـا عـى أقربـاء لهـم يف مناطـق أخـرى، أو تشـاركوا مـع 
إخوتهـم وآبائهـم منـازل واحدة، فبـات بعضهـا يجمع أكـر من عرشة 

غرفتن. يف  أشـخاص 
عنـب بلـدي دخلت إىل منـازل بعـض السـورين لتسـليط الضوء عى 
ظاهـرة السـكن املشـرتك ألكر مـن عائلـة يف منـزل واحـد، والتعرف 

عـى أسـبابها، ومـا تخلفه مـن آثار.

أم حمصية وأطفالها عند وصولهم إلى إدلب من حي الوعر
25 نيسان 2017 )عنب بلدي(

https://www.enabbaladi.net/archives/146746
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 ثناء فتال
دكتورة 
وباحثة في 
اإلرشاد 
النفسي

عمار بيطار
طبيب نفسي

املشـكالت  عـن  الحديـث  يطـول 
االجتاعيـة التـي خلفتهـا ظـروف 
حركـة  أن  إال  سـوريا،  يف  الحـرب 
املناطـق  شـهدتها  التـي  النـزوح 
لهـا وقـٌع  املختلفـة كان  السـورية 
كبـريٌ عى تغيـريات طالـت املجتمع 
السـوري، فـزادت مـن رشخ بعـض 
العالقـات األرسية، وعّمقـت أخرى.
نـزوح  حركـة  اشـتداد  ومـع 
أمًنـا  أكـر  السـورين إىل مناطـق 
عائـالت  اضطـرت  لهـم،  بالنسـبة 
واحـد،  بيـت  السـكن يف  إىل  عـدة 
وتحّمـل تبعـات السـكن الجاعـي 

ومشـكالته. املشـرتك 

إيجارات "باهظة" والقانون غائب 
العقـارات  قطـاع  أن  اعتبـار  عـى 
يتأثـر بشـكل كبـري بالحـروب وما 
سـوق  شـهد  نـزوح،  مـن  يليهـا 
العقـارات يف سـوريا ارتفاًعا كبريًا 
يف  وإيجاراتهـا،  البيـوت  ألسـعار 
املـدن واألريـاف عـى حـد سـواء.

كانـت   ،2010 عـام  إىل  وبالعـودة 
إيجـارات املنـازل يف مناطـق ريـف 
دمشـق بـن خمسـة وعـرشة آالف 
 50 يعـادل  حينهـا  )الـدوالر  لـرية 
لـرية سـورية( ، فيا كانـت ترتاوح 
10 و40  األسـعار يف دمشـق بـن 

ألـف لـرية سـورية.
وبحسـب مـا تشـري إليـه األرقـام، 
فإن إيجـارات املنـازل زادت بعد عام 
2011 بنسـبة فاقـت %300، ليبلـغ 
متوسـط إيجـار منـزل يف دمشـق 
فيـا  سـورية،  لـرية  ألـف   100
يـرتاوح باملناطق املحـررة مثل إدلب 
بـن 30 و50 ألـف لـرية، يف األحياء 
التـي ال تتعـرض لقصـف، يف حـن 
قبـل  آالف  ثالثـة  يتجـاوز  تكـن  مل 

.2011 عـام 
ومع هبـوط اللرية السـورية وتدين 
سـوريا،  داخـل  األجـور  مسـتوى 
عائلـة  عـى  الصعـب  مـن  أصبـح 
دخـل  متوسـط  يزيـد  ال  واحـدة، 
الفـرد فيهـا عـن 35 ألـف لـرية، أن 
تتحمـل أعباء املرصوف وسـط غالء 
األسـعار، مـا اضطـر عائـالت عـدة 
إىل السـكن يف منزل واحد لتقاسـم 

واملـرصوف. اإليجـار 
كـا أن طلـب املالـك لدفعـة ماليـة 
أو  أشـهر  سـتة  عـن  مسـبقة 
مـن  زاد  املنـزل  إيجـار  مـن  سـنة 
صعوبـة األمر، وسـط غيـاب الدور 
الحكومـي يف العالقـة بـن املؤجر 
واملسـتأجر مبـا يخص تحديـد قيمة 

مدتـه. أو  اإليجـار 
يلـزم  قانـوين  نـص  يوجـد  وال 
بتسـعرية  بالتقيـد  املنـزل  صاحـب 
بـل  بضوابـط،  محـددة  تعرفـة  أو 
العقـارات  معظـم  تأجـري  يخضـع 
يف سـوريا إلرادة املتعاقديـن، تحت 
مقولـة "العقد رشيعـة املتعاقدين”.

حركة نزوح شديدة.. والبيوت نادرة
سـتة ماليـن سـوري نزحـوا مـن 
سـوريا  يف  مختلفـة  محافظـات 
يف  الدائـرة  النزاعـات  بسـبب 
مناطقهـم منـذ عـام 2011 وحتـى 
إحصائيـات  بحسـب   ،2015 نهايـة 
املفوضيـة العليـا لشـؤون الالجئن 

املتحـدة. لألمـم  التابعـة 
لحقـوق  السـورية  الشـبكة  أن  إال 

اإلنسـان أشـارت يف تقريـر تحـت 
عنـوان "ال خيـار لهـم" إىل أن عـدد 
مـن  قـرًسا  املهجريـن  السـورين 
تجـاوز  األصليـة  إقامتهـم  أماكـن 
السـتة ماليـن مواطـن حتـى بداية 
عام 2017، بسـبب اتفاقيـات إخالء 
املدن التي تسـيطر عليهـا املعارضة.
معظـم  أن  إىل  التقاريـر  وتشـري 
النازحـن فـروا من محافظـة حلب 
وريـف دمشـق، واتجهـوا إىل املـدن 
سـكانية  أزمـة  شـكل  مـا  اآلمنـة، 
اإليجـارات  إثرهـا  عـى  ارتفعـت 
وقـل عـرض البيـوت بسـبب ازدياد 

الطلـب.
العائلـة  كانـت  حـال  يف  وحتـى 
ميسـورة ماديًـا، إال أنهـا تواجه يف 
بإيجـاد  صعوبـة  األحيـان  بعـض 
خاصـة  ومفـروش،  فـارغ  بيـت 
يف العاصمـة واملـدن املركزيـة، مـا 
عائلـة  مـع  السـكن  إىل  يدفعهـا 
أخرى مـن أقاربهـا إىل حـن إيجاد 

منـزل.

تعددت المشكالت والسكُن واحد
أن  السـوريون  يتوقـع  مل  رمبـا 
يُضطـروا للعيـش يف منـزل واحـد 
مـع أشـخاص كانـوا يرونهـم مـرة 
يف  رمبـا  أو  األسـبوع  يف  واحـدة 
الشـهر، مـا جعلهم عرضة ملشـاكل 
أنتجتهـا  نفسـية  ضغـوط  تحـت 

الحـرب.
وبعـد توجـه الشـباب، قبيـل عـام 
منـزل  يف  الـزواج  إىل   ،2011
منفصل عـن األهل تجنًبا للمشـاكل 
التقليديـة بـن "الكنـة والحاية"، 
نفسـها  االبـن  زوجـة  وجـدت 
مضطـرة للعيـش مـع أهـل زوجها، 
سـلطتها  "الحايـة"  واسـتعادت 

لفـرتة.  فقدتهـا  التـي 
أواخـر  منـذ  الشـباب  اتجـه  إذ 
إىل  املـايض  القـرن  تسـعينيات 
منفصـل،  منـزل  يف  الـزواج 
بسـبب وفـرة البيـوت البعيـدة عـن 
مراكـز املـدن، وإمكانيـة التسـجيل 
مؤسسـة  تقدمهـا  بيـوت  عـى 
مشـاريع  ضمـن  “اإلسـكان"، 
سـكنية يف ضواحـي املـدن، بحيث 
يُدفـع مثنهـا عـى أقسـاط زهيـدة 

. يًا شـهر
كانـت  األريـاف  أن  اعتبـار  وعـى 
مـن  تـرًرا  األكـر  املناطـق 
النزاعـات، اضطـر األبنـاء للعـودة 
زوجاتهـم  مـع  األهـل  منـزل  إىل 
املشـاكل  لتطفـو  وأوالدهـم، 
العائليـة مـن جديـد عـى سـطح 

. ملجتمـع ا
وكان لـألوالد أثـر كبـري يف إشـعال 
اإلخـوة  بـن  املشـكالت  فتيـل 
مـا  غالًبـا  إذ  األبنـاء،  وزوجـات 
تتحـول املشـاكل بـن أبنـاء اإلخوة 
إىل مشـاكل بـن اإلخـوة أنفسـهم 
وزوجاتهـم لتتأجـج النفوس وتحتد 

الخالفـات.
يف  حيـزًا  أخـذت  أخـرى  مشـاكل 
أهمهـا  املشـرتك،  العائـيل  السـكن 
املحجبـات  الزوجـات  معانـاة 
ووضـع  املنـزل  داخـل  التقيـد  مـن 
الحجـاب لفـرتة طويلـة، إذ تُضطـر 
إخـوة  مـن  التحجـب  إىل  الزوجـة 
زوجهـا، أو البقـاء يف غرفتها طيلة 

املنـزل. يف  وجودهـم  فـرتة 

الخالفـات  إن  الشـعبي  املثـل  يقـول 
أمـر  وهـي  الحيـاة"،  “ملـح  هـي 
طبيعـي قـد تتعـرض لـه أي عائلـة، 
تكـون  أن  الـروري  مـن  وليـس 
أّن ارتبـاط هـذه  إال  مـؤرًشا خطـًرا، 
املشـكالت بظـروف شـبه دامئـة هو 
تنجـم عنـه مجموعـة  أن  مـا ميكـن 
مـن اآلثـار السـلبية، التـي تنعكـس 

األفـراد. بدورهـا عـى 
ويف املنـازل التـي تقطنهـا أكـر من 
عائلـة واحـدة تتشـارك بصلـة قرابة، 
يكـون مجال الخـالف أكـر، وتضيق 
فـرص التعبـر عنـه أو مناقشـته، ما 
يشـّكل أزمات عـى املسـتوى الفردي 

للسـكان، وعـى املسـتوى العائـي.
عنـب بلدي تحدثت إىل منسـق الصحة 
النفسـية والدعـم النفـي يف منظمة 
الدكتور  الزاهـر"،  "مسـتقبل سـوريا 
عـار بيطـار، والـذي نـوه إىل أهمية 
تسـليط الضوء عى مشـكالت السـكن 

املشـرك وإيجـاد حـل لها.

فقدان الخصوصية في مجتمع 
"محافظ"

الضغـط  أن  أكـد  بيطـار  الدكتـور 
النـاس  منـه  يعـاين  الـذي  النفـي 
والتهجـر  الحـرب  ظـروف  نتيجـة 
والنزوح يعتر أسـاس تلك املشـكالت، 
الغضـب  مشـاعر  أن  إىل  وأشـار 
السـائدة يف املجتمع السـوري يصبها 
النـاس عـى بعضهم وعـى أطفالهم، 
لعجزهـم عـن تفريغهـا عى املسـبب 

الحـرب. ألوضـاع  الرئيـي 
يف  املشـركن  االشـخاص  إن  وقـال 
عـى  مشـاعرهم  يُسـقطون  السـكن 
عـن  البحـث  خـالل  مـن  بعضهـم 
اتهامـات  وتوجيـه  اآلخريـن  أخطـاء 

مسـبقة. وأحـكام 
وتابـع "مثـاًل قـد توبـخ األخـت ابن 
أخيهـا وتتهمه بـرب ابنهـا، وتطلق 
بأنهـا  أخيهـا  زوجـة  عـى  أحكاًمـا 
مباليـة"، وكل هـذا  مسـتهرة وغـر 
بسـبب ما أسـاه "عجزها عـن تفريغ 
غضبهـا عـى مـن تسـبب بتهجرهـا 

منزلها".    مـن 

قـد  مشـكلة  أهـم  إن  قـال  بيطـار 
املنـزل  يف  العائـالت  لهـا  تتعـرض 
خصوصيـة  فقـدان  هـي  الواحـد 
العائـالت  األفـراد، وأضـاف "معظـم 
يف سـوريا تنحدر من بيئـة محافظة، 
تعـد  مل  التـي  خصوصيتهـا  ولهـا 
االكتظـاظ  ظـل  يف  عليهـا  تسـيطر 

الواحـد". املنـزل  داخـل 
إذ غالبًـا مـا تتشـارك العائـالت نفس 
املطبـخ والحـام ومـكان الجلوس، ما 

يفسـح املجـال أمـام االنكشـاف عى 
الخصوصية. وفقـدان  اآلخريـن 

األطفال األكثر تضرًرا 
بحسـب تقاريـر دولية، فـإن األطفال 
تـرًرا  األكـر  كانـوا  السـورين 
مـن النزاعـات والحـروب الدائـرة يف 
سـوريا، من فقدان حقهـم يف التعليم 
الحصار  لظـروف  وتعرضهم  واللعـب 

والقصـف والفقـدان.
وبتسـليط تلـك التقاريـر الضـوء عى 
األطفال، الذين يعيشـون مـع أقاربهم 
يف بيـوت مكتظـة، نجـد أن ظروفهم 
داخـل املنـزل زادت مـن معاناتهم، ما 
يدفعهـم إىل انتهاج سـلوك "عدواين" 

و"غـر الئق".
وأشـار الدكتـور عـار بيطـار إىل أن 
بأقاربهـم  يحتكـون  الذيـن  األطفـال 
قـد  طويلـة  لفـرات  ويعايشـوهم 
مناسـبة  غـر  سـلوكيات  يتعلمـون 
األهـايل  انشـغال  وسـط  لعمرهـم، 
سـيطرتهم. عـن  أطفالهـم  وخـروج 

بذيئًـا  كالًمـا  الطفـل  يتعلـم  "قـد 
سـمعه مـن مراهـق أكـر منـه داخل 
املنـزل، وقـد يتعلـم املراهـق التدخن 
مـن شـخص بالغ يـراه كل يـوم"، ما 
يزيـد املشـاكل بـن األهـايل متهمن 
بربيـة  االهتـام  بعـدم  بعضهـم 

أبنائهـم.
األمهـات  تواجههـا  أخـرى  مشـاكل 
يعيـش  كان  حـال  يف  واآلبـاء 
غالبًـا  إذ  جّديهـم،  مـع  أطفالهـم 
األبنـاء  عـى  األمـور  تختلـط  مـا 
ويتعرضـون للضيـاع وسـط زيـادة 
يف  واملتحكمـن  عليهـم  املسـيطرين 

. كهم سـلو
الحالـة  هـذه  عـار  الدكتـور  ورشح 
عـى  املرجعيـات  "اختـالط  بعبـارة 
الطفـل  يعـرف  ال  غالبًـا  إذ  األبنـاء"، 
مـن أيـن يأخـذ التوجهيـات واألوامر 
طارًحـا  ذهنـه  ويتشـتت  والنصائـح، 
أم  جـدي  األصـح  مـن  "كالم  أسـئلة 

أمـي؟”. أم  جـديت  والـدي، 

نشر الوعي بين الناس حول خطورة 
الوضع الراهن

عـى  بيطـار  عـار  الدكتـور  شـدد 
أهميـة نـرش الوعـي بـن السـورين 
وتبعاتـه،  الراهـن  الوضـع  حـول 
إىل  النـاس  ننبـه  أن  "علينـا  وقـال 
يعيشـونها  التـي  األزمـة  صعوبـة 
ونطلعهـم عـى املشـاكل التـي ميكن 

تواجههـم". أن 
تسـبب  الراهنـة  األزمـة  "إن  وتابـع 
االقتصاديـة  املـوارد  عـى  ضغطًـا 
وعـى العالقـات االجتاعيـة وتحد من 
الخصوصيـة، لـذا يجب توعيـة الناس 
بكيفيـة التحكـم بانفعاالتهـم يف ظـل 

الضغوطـات". تلـك 

العائـالت  عـار  الدكتـور  ونصـح 
واحـد  منـزل  يف  تسـكن  التـي 
أمورهـم ومهامهـم  بـرورة تنظيـم 
التـي  الصغـرة  املشـكالت  لتفـادي 
تشـحن النفـوس وتفتـح املجـال أمام 

أكـر. مشـكالت 

تراكمات ثقافية "تفّجرت" من 
جديد

اإلرشـاد  يف  والباحثـة  الدكتـورة 
النفـي، ثناء فتال، أرجعت مشـكالت 
األرس إىل الضغـوط االقتصاديـة التي 
بالدرجـة  السـوريون،  منهـا  يعـاين 
"لقمـة  عـن  البحـث  يف  األوىل، 

العيـش".
وأضافـت إىل قامئـة املشـاكل "فقدان 
االسـتقاللية"، وقالـت، يف حديـث مع 
عنـب بلـدي، "عندمـا كانـت كل أرسة 
تعيـش مبفردهـا كان لهـا اسـتقاللية 
يف اآلراء واتخـاذ القـرارات وحتى يف 
مشـكالتها الصغـرة، وهو مـا فقدته 
بعد تشـارك السـكن وتفاصيـل الحياة 

اآلخرين". مـع 
ونوهـت الدكتـورة ثناء إىل مشـكالت 
نتيجـة  جديـد  مـن  تأزمـت  قدميـة 
يف  متوارثـة  ثقافيـة  تراكـات 
"الكنـة  بـن  كاملشـاكل  مجتمعاتنـا، 
والحايـة" والتـي طفـت عى سـطح 
املجتمـع مـع تشـاركها السـكن مـن 

جديـد.

يف  أثرهـا  الراكـات  لتلـك  أن  كـا 
املنـزل  داخـل  النسـاء  تقييـد حريـة 
مـع  السـكن  تشـاركت  حـال  يف 
إخـوة زوجهـا، وخاصـة فيـا يتعلق 
"إن  الدكتـورة  وتابعـت  بالحجـاب، 
حريـة  متتلـك  ال  املحجبـة  املـرأة 
الحركـة داخـل منـزل أهـل زوجهـا، 
بـن  املشـاكل  يزيـد  قـد  مـا  وهـذا 
الـزوج وإخوته يف حال رآهـا أحدهم 

حجـاب”. بـدون 

"ال حل بدون حوارات فعالة"
الدكتـورة ثنـاء فتال حـذرت من غياب 
الحـوارات "الصادقـة والفعالـة" بن 
السـكن، ودعـت  املتشـاركة يف  األرس 
املنطقيـة  األسـباب  عـن  البحـث  إىل 
الـذي  الغضـب  عـن  بعيـًدا  للخـالف 
ينتـج حلـواًل "ارتجاليـة بعيـدة عـن 

املنطـق".
وحثت كل فرد بالعائلة عى أن يشـغل 
مكانـه الصحيـح دون "التطفل" عى 
العالقـة  موضـوع  يف  خاصـة  أحـد، 
باإلضافـة  وحاتهـا،  الزوجـة  بـن 
اآلخريـن  آراء  احـرام  رضورة  إىل 

املختلفـة. وعقلياتهـم 
وركـزت الدكتـورة يف نهايـة الحديث 
الشـخص  إىل  الرجـوع  فكـرة  عـى 
الكبـر "الحكيـم" يف العائلـة والذي 
يلجأ إليـه أفراد العائلة لحل مشـاكلهم 
املناسـبة،  الحلـول  يف  واستشـارته 
يف  موروثـة  اجتاعيـة  عـادة  وهـي 

السـوري. املجتمـع 

النزوح واألسعار يعيدان

زمن "باب الحارة"
مشكالت السكن العائلي المشترك

ماذا قال اختصاصيو
علم النفس واالجتماع؟

أهم مشكلة قد تتعرض لها العائالت في المنزل الواحد هي فقدان خصوصية األفراد، نتيجة تشارك نفس المطبخ والحمام 
ومكان الجلوس، ما يفسح المجال أمام االنكشاف على اآلخرين
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اختالف العقليات واألطباع
أم عـي، سـيدة مـن إدلـب، قالـت إن أهـم 
العقبـات التـي تواجـه النـاس يف السـكن 
املشـرك هـي اختـالف األطبـاع والعقليـات 
يجـدون صعوبـة يف  مـا  غالبًـا  إذ  واآلراء، 
عـى  املواضيـع"،  "أبسـط  حـول  التفاهـم 
اعتبـار أن كل عائلـة كانت تسـكن يف منزل 
بالطعـام  تتعلـق  عـادات  ولهـا  لوحدهـا 

والنظافـة. والنـوم 
وأشـارت أم عـي إىل أن حركـة النـزوح من 
مناطق النزاعـات، وارتفاع إيجـارات املنازل، 
هـو ما يجـر الناس عـى السـكن يف منزل 

واحـد وتحّمـل االختالفات فيـا بينهم.
مـن جهته، أكـد يحيـى أحمـد مدلـج، نازح 
مـن مدينـة بابـا عمـرو يف حمـص، عـى 
أهمية السـكن العائي املشـرك يف الظروف 
الراهنـة مـن غالء وضعـف األحـوال املادية، 
وقـال عنـد سـؤاله عـن إيجابيـات السـكن 
بالنسـبة  "مهـم  )السـكن(  إنـه  املشـرك 
للعائـالت الفقرة ويسـاعدهم عـى تخفيف 

أعبـاء املـرصوف وتقاسـم اإليجـارات".
وعـن السـلبيات مل يختلـف رأي يحيـى عن 
رأي أم عـي يف أن "قلة تفاهم" األقارب فيا 
بينهـم هـي مـن أهـم املشـكالت االجتاعية 
التـي تواجههـم، وقال إن "الضغـط النفي 

نتيجـة الحـرب يجعـل النـاس تدقـق عـى 
بعضهـا يف أبسـط األمـور، لـذا عليهـم أن 

أكر”. بعضهـم  يتفهمـوا 

"مشاكل األطفال تزيد من حساسية 
اآلباء واألمهات"

أبـو حسـن، نـازح مـن محافظة حمـص إىل 
إدلب، كان لـه رأي مختلف عن سـابقيه، فمن 
وجهـة نظره فاملشـاكل بـن األطفـال تنتقل 

إىل الكبـار وتعيـق التفاهم فيـا بينهم.
أخيـه ووبخـه  ابـن  إذا رصخ عـى  "العـم 
)سـلفتها("،  مـع  وتتشـاجر  األم  تنزعـج 
وتابـع "إال أنهـم مضطـرون لتحّمل بعضهم 

والسـكن يف منـزل واحـد".
وعـن إيجابيـات السـكن العائي املشـرك قال 
أبو حسـن إن الناس يف زمـن الحرب يحتاجون 
إىل أشـخاص يتحدثون معهـم و"يروحون عن 
أنفسـهم"، وكذلـك األطفال، بحاجـة إىل اللعب 
مـع أقرانهـم كونهم غـر قادرين عـى اللعب 

خـارج املنزل والتنـزه خارًجا.
   نضـال أحمـد، نـازح مـن حـي الوعـر يف 
أهـم سـلبيات  إن  قـال  إدلـب،  إىل  حمـص 
السـكن املشـرك هـي تقييـد حرية النسـاء 
بالحركـة داخـل املنـزل، وتابـع "غالبًـا مـا 
عـى  الحجـاب  وضـع  إىل  املـرأة  تضطـر 

رأسـها طـول الوقـت".
وتطـرق نضال إىل مشـكلة النظافـة وترتيب 
أمـور املنزل بن النسـاء، فلـكل عائلة عادات 
معينـة تتعلـق بالتنظيـف والطبـخ، ويؤدي 
متهـد  صغـرة  مشـكالت  إىل  اختالفهـا 

الكبرة. للخالفـات 

"علينا تجاوز الضغوط النفسية وتحّمل 
ظروف اآلخرين"

عند سـؤال النـاس يف إدلب عـن كيفية التغلب 
املشـرك،  العائـي  السـكن  مشـكالت  عـى 
فكـرة رضورة  اآلراء حـول  توحـدت معظـم 
احـرام رأي اآلخرين وثقافاتهـم واختالفاتهم.

وبـرأي أم عي فـإن أفضل حل للمشـكلة هو 
"عـدم التدقيـق عـى ترصفات من نتشـارك 
معهـم السـكن والتغـايض عـن أخطائهـم، 

وتحّمـل الظـروف التي ميـرون بها". 
بينهـم  فيـا  التفاهـم  بـرورة  وأوصـت 
وتوزيـع املهـام املتعلقـة بأعـال التنظيـف 

املنـزل. احتياجـات  وتأمـن  والطبـخ 
أمـا أبو حسـن فدعا منظـات املجتمع املدين 
املشـكلة  بهـذه  النـاس  توعيـة  إىل رضورة 
االجتاعيـة ودعمهـم نفسـيًا ليتغلبـوا عى 
"ضغـوط الحـرب" ويصبحـوا أكـر قـدرة 

عـى اسـتيعاب اآلخريـن واختالفاتهـم.

السكن المشترك..

سلبيات
وإيجابيات

على ضوء الحاجة إلى فهم أسباب وتداعيات ظاهرة 
السكن العائلي المشترك وعقباته، أجرت عنب بلدي 

استطالًعا للرأي في محافظة إدلب، وطرحت مراسلتنا 
سؤااًل على الناس حول إيجابيات وسلبيات سكن أكثر 

من عائلة في بيت واحد.

األضعـف"  "الفئـات  تكـون  مـا  غالًبـا 
املترريـن  أكـر  واألطفـال(،  )النسـاء 
والحـروب،  األمنيـة  املشـاكل  مـن 
عـى  واضـح  بشـكل  ذلـك  وينعكـس 
أسـاليب التعامـل وردود الفعل، إذ تشـكّل 
واالجتاعيـة  االقتصاديـة  الضغـوط 
عـى  كبـريًا  عبًئـا  بالحـرب  املرتبطـة 
النسـاء، وتدفعهن إىل سـلوكّيات خاطئة 
فيـا يخـص التعامـل مـع اآلخريـن، أو 

مختلفـة. نفسـية  مبشـاكل  تتسـبب 
ورغـم أّن املنظات والجمعيات النسـائية 
التـي تنشـط يف األرايض السـورية تقّدم 
للنسـاء،  دوريـة  نفـي  دعـم  برامـج 
لإحاطـة باملشـكالت التـي قـد يتعرضن 
أن  ميكـن  ال  الرامـج  هـذه  أّن  إاّل  لهـا، 
تغطـي جميع الحـاالت، وميكـن أن تفقد 
منسـق  يـرى  كـا  والتأثـري،  الجـدوى 
يف  النفـي  والدعـم  النفسـية  الصحـة 
الزاهـر"  سـوريا  "مسـتقبل  منظمـة 

بيطـار. الدكتـور عـار 
مديـرة مكتـب شـؤون املـرأة يف منظمة 
"ركـن" يف مدينـة إدلب، وسـام معّري، 
أشـارت يف حديث لعنب بلـدي، أّن الكثري 
إىل مقـر  يـرتددن  اللـوايت  النسـاء  مـن 

نفسـية  ضغـوط  مـن  عانـن  املنظمـة 
مشـرتكة  منـازل  يف  وجودهـن  نتيجـة 

مـع أكـر مـن عائلة.
وعـر  املنظمـة،  أّن  معـّري  وأوضحـت 
مكتـب شـؤون املـرأة، تنظّـم "جلسـات 
مشـاكل  لفهـم  نفـي  ودعـم  توعيـة 

حلّهـا". عـى  ومسـاعدتهن  النسـوة 
ضمـن  متكّنـت،  "ركـن"  أّن  وأضافـت 
مـن  عـدد  توفـري  مـن  إمكانياتهـا، 
املـال  متلـك  ال  التـي  للعائـالت  املنـازل 
مـا  خـاص،  منـزل  السـتئجار  الـكايف 
عـن  الناجمـة  الضغـوط  مـن  خفـف 

املشـرتك. السـكن 
املـرأة  لدعـم  النسـائية  "الهيئـة  أمـا 
تتطـّرق  فهـي  إدلـب،  يف  والطفـل" 
ملشـاكل السـكن املشـرتك، ضمن جلسات 
النـازح  بـن  "العالقـة  حـول  توعويـة 
روال  مديرتهـا،  وبحسـب  واملقيـم"، 
شـحادة، فـإّن هـذه الجلسـات تهدف إىل 
إشـغال النسـاء عـن الضغوط النفسـية، 
ومنحهـن الفرصـة للتحـدث أكـر عنها.
الضغـوط  أّن  إىل  شـحادة  وأشـارت 
النسـاء  سـلوك  يف  تنعكـس  النفسـية 
وانفعاالتهـن، ورضبـت مثـااًل عـى ذلك، 

أّن إحـدى النسـاء الـاليت حرن جلسـة 
تـرب  أصبحـت  إنهـا  قالـت  توعويـة 
ابنهـا بشـكل متكـرر دون أن تتمكـن من 
كانـت  بينـا  نفسـها،  عـى  السـيطرة 
النصائـح مـن الجمعيـة بـرورة تفريغ 
الشـحنات السـلبية بالرياضـة أو الطبـخ 

اليدويـة. املهـن  أو 
بالجهـد  بيطـار  الدكتـور  إشـادة  رغـم 
الكبري الـذي تبذله الجمعيـات واملنظات 
يعتـر  أنـه  إال  السـورية،  األرايض  يف 
الداخـل  النفـي يف  الدعـم  أّن مفهـوم 
الصحيحـة  بالصـورة  يُقـدم  ال  السـوري 
وضمـن معايـري الصحـة النفسـية، إذ إن 
االجتاعـي  النفـي  الدعـم  نشـاطات 
أن تخضـع ملعايـري هرميـة وفـق  يجـب 
"هـرم التداخـالت يف حالـة الطـوارئ"، 
والـذي يركـز بالدرجة األوىل عـى تقديم 
الخدمـات األساسـية للنـاس من مسـكن 
وملبس ومـأكل ورعاية صحيـة وغريها.
فيـا يأيت بالدرجـة الثانيـة تقديم الدعم 
خـالل  مـن  املجتمـع،  وأفـراد  لـألرسة 
ورياضيـة  ترفيهيـة  نشـاطات  تنظيـم 
وتفعيـل العالقـات االجتاعيـة، وهـو ما 

الداخـل. يف  السـوريون  يفتقـده 

"برامج مجتمعية نسائية"
لمعالجة آثار السكن العائلي المشترك

ماليين نزحوا 6
ضمن سوريا

)UNHCR(حتى نهاية  2015
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ثالثة مصادر للطحين في الشمال 
وسعر الخبز مرتبط بالدعم

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

لسـيطرة  الخاضعـة  املناطـق  شـهدت 
املعارضـة شـال سـوريا ظاهـرة إنشـاء 
عـدد من األفـران، عامـة وخاصـة، لتأمن 
مـادة الخبـز االسـراتيجية، بعـد ازديـاد 
عـدد السـكان يف مدينـة إدلـب وريفهـا، 
لفصائـل  التهجـر  عمليـات  نتيجـة 
املعارضـة وعائالتهـم مـن قبـل النظـام، 
مناطـق  إىل  الحيـاة  عـودة  إىل  إضافـة 
ريـف حلـب الشـايل، بعـد طـرد تنظيم 
"الدولة اإلسـالمية" وعودة األهـايل إليها.
وعمـل هـذه األفـران مرتبط بتأمـن مادة 
الطحـن االسـراتيجية، خاصـة يف ظـل 
تراجـع زراعـة القمـح يف سـوريا نتيجة 

. لحرب ا

ثالثة مصادر للطحين
إىل  األفـران  أصحـاب  عمـد  البدايـة  يف 
رشاء مـادة الطحـن مـن السـوق املحلية 
إىل  تجـار  طريـق  عـن  تدخـل  التـي 
شـال سـوريا، لكـن بأسـعار مرتفعـة، 
فـكان يصـل سـعر الكيلـو إىل 150 لرة  
سـورية، مـا أثر عـى ارتفاع سـعر ربطة 

لـرة.  200 إىل  الخبـز 
لكـن تأمـن املـادة أصبـح يعتمـد عـى 
مـا  بحسـب  املنطقـة،  يف  مصدريـن 
أكـده مسـؤول اإلعـالم يف لجنـة إعـادة 
االسـتقرار يف ريـف حلـب، منـاح ديـب، 
الـذي قـال يف حديـث إىل عنب بلـدي إن 
مـادة الطحن يتـم تأمينها عر املؤسسـة 
للحكومـة  التابعـة  للحبـوب  العامـة 
السـورية املؤقتـة، إضافـة إىل املنظـات 

."iHH"و بـ"آفـاد"  املتمثلـة  الركيـة 
ورغـم توفـر الطحـن إال أن ديـب أشـار 
إىل انقطاعـه يف بعـض األحيـان يـؤدي 
إىل ارتفـاع سـعر ربطة الخبـز إىل حدود 
200، كـا حصـل يف مدينـة أعـزاز قبـل 
أسـبوعن، لكـن املشـكلة تكـون مؤقتـة 

برسعة. حلهـا  ويتـم 
عبـد اللـه النايـف مـن املكتـب اإلعالمـي 
ملجلـس اخريـن يف ريف حلب الشـايل، 
أكـد أن االعتـاد الكبـر يف تأمـن مـادة 
وخاصـة  تركيـا  عـر  يكـون  الطحـن 

منظمـة "آفـاد".
التـي  واملـواد  املحروقـات  تأمـن  وعـن 
تدخل يف صناعـة الخبز )الخمـرة وامللح 
والوقـود(، أوضح النايـف أن جميعها يتم 
تأمينهـا من خـالل تجـار يف املنطقة، يف 
حـن تلتـزم بعـض املنظـات يف بعـض 
األحيـان بتأمـن النفقـات التشـغيلية من 

وقـود وخمـرة وغرها.
لكـن هنـاك مصـدًرا ثالثًـا للمـواد األولية 
عـى  األفـران  تعتمـد  حيـث  إدلـب،  يف 
رشائهـا مـن السـوق املحليـة، بحسـب ما 
قالـه مديـر عام األفـران يف إدلـب وأريحا 
مرديخـي،  صبحـي  املهنـدس  ومحمبـل، 
الـذي أكـد أن املواد األوليـة يف أفران إدلب 
ومحمبـل تؤّمـن من السـوق املحليـة، أما 
فـرن أريحـا فهـو مدعـوم بعقد شـهري 
والتـي  الكبـر"،  "القلـب  منظمـة  مـع 
ونصـف  الطحـن  كميـة  نصـف  تؤّمـن 

كميـة الخمـرة. 
وعـن "الدعم الـريك" يف إدلـب، أوضح 
مـرة  يصـل  "آفـاد"  دعـم  أن  مرديخـي 
واحـدة كل ثالثـة أو خمسـة أشـهر، ويف 
الوقـت الحـايل مقطوع منذ مثانية أشـهر 
تقريبًـا، ويكـون الدعم ملدة أسـبوع واحد 
فقط مـا يخفض سـعر الربطـة إىل 100 

. لرة
وأوضـح مرديخي “يف مدينـة إدلب عملنا 

أربعـة مشـاريع فقـط مـع آفـاد خـالل 
عامن، فال ميكـن االعتاد عليـه إطالقًا”.

سعر ربطة الخبز يحدده الدعم
ارتباطًـا  يرتبـط  الربطـة  سـعر  تحديـد 
والدعـم  الطحـن،  مـادة  بتأمـن  وثيًقـا 
واملجالـس  املنظـات  قبـل  مـن  املقـدم 

املحليـة.
النايـف قـال يف حديـث إىل عنـب بلـدي 
 1150 يبلـغ  الواحـدة  الربطـة  "وزن  إن 
غراًمـا، وتـم االتفـاق مـع جميـع األفران 
يف املنطقـة عـى سـعر موحـد للربطـة 
وهـو 75 لرة سـورية للمواطـن، يف حال 
الفـرن طحيًنـا مجانيًـا  تسـليم صاحـب 
أو مدعوًمـا، لكـن السـعر قابـل للتعديـل 

بحسـب التكلفـة".
يف حـن يبلـغ سـعر الربطـة يف أفـران 
 850 بـوزن  لـرة   150 إدلـب ومحمبـل 
أريحـا يف حـال  أفـران  أمـا يف  غراًمـا، 
وجـود الدعم يكـون وزن الربطـة 1.200 
غـرام بسـعر 125 لرة، بحسـب مرديخي 
الـذي أوضـح أن "تسـعر الربطـة يقوم 
عـى تأمـن تكاليفهـا فقـط دون ربح أو 
خسـارة، إضافة إىل تأمـن تكاليف وأجور 

العاملـن، وقسـم بسـيط للصيانة". 
املـادة،  مـن  األفـران  مخصصـات  وعـن 
أشـار النايـف إىل أن التوزيع يتم بحسـب 
الطاقـة اإلنتاجيـة للفـرن وبحسـب عـدد 

القـرى واملواطنـن املسـتفيدين منـه.
أمـا مخصصـات األفـران يف إدلـب فيتـم 
تحديدها مـن قبل اإلدارة العامـة للمخابز، 
وتتعلـق بشـكل مبارش بالسـعر، فإذا كان 
سـعر الربطـة رخيًصا تكـون املخصصات 
كبـرة، أما إذا كان سـعر الربطـة مرتفًعا، 
تكـون املخصصات قليلـة، باسـتثناء فرن 

أريحـا لوجـود الدعم.

رقابة وتفتيش على األفران
ونتيجـة انتشـار أعـداد كبرة مـن األفران 
الخاصـة والعامـة كان ال بـد مـن رقابـة 
ومتابعـة لعملها، واتخاذ إجـراءات ملعاقبة 
كل مـن تسـّول لـه نفسـه التالعـب بوزن 
الربطـة أو جـودة رغيف الخبـز واحتكار 

الطحن. مـادة 
ويـرشف املجلـس املحـي ملدينـة اخرين 
يف  والخاصـة  العامـة  األفـران  عـى 
املدينـة، بحسـب النايـف، الـذي أكـد أنه 
تتـم  األفـران  أحـد  مخالفـة  حالـة  يف 
مسـاءلة صاحـب الفـرن بشـكل قانوين 
عـن طريـق املجلـس والجهـة التنفيذيـة 
"الرشطـة املدنيـة )الحـرة(" واملحكمـة، 
وسـعر  وزن  يف  املخالفـة  حـال  ويف 
الربطـة، تتخـذ إجـراءات بحـق صاحـب 

القضـاء. إىل  ويقـدم  الفـرن 
وكذلـك الحـال يف مدينـة إدلب، إذ أشـار 
تقـوم  دوريـات  وجـود  إىل  مرديخـي 
مبراقبـة األسـواق واألفـران التـي توجـه 
ثالثـة تنبيهـات للفـرن يف حـال املخالفة، 
اللجنـة  وعنـد عـدم االلتـزام يحـول إىل 
األمنية بشـكل مبارش، مشـرًا إىل أنه كان 
هنـاك عـدة حـاالت للتالعب بوزن وسـعر 
التزمـوا  األفـران  الربطـة لكـن أصحـاب 

بعـد التنبيـه األول.

أفران خاصة تزاحم العامة
ونتيجـة ازدياد عدد السـكان أنشـأ بعض 
املسـتثمرين أفرانًا خاصـة، معتمدين عى 
رشاء مـادة الطحـن بدايـة مـن السـوق 
السـوداء بأسـعار مرتفعة تصـل إىل 150 
لـرة للكيلو، مـا يضطرهم إىل بيع سـعر 
الربطـة بــ 200 لـرة وأحيانًـا تصل إىل 

لرة.  250
الشـهايب  فـرن  صاحـب  عمـر"  "أبـو 
العمـل  بـدأ  البـاب،  مدينـة  الخـاص يف 
قبل شـهر، وقال لعنـب بلـدي إن املجلس 
املـدين خصص للفـرن ثالثة أطنـان يوميًا 
مـن مـادة الطحن بسـعر مدعـوم بـ 65 
لـرة، وحـدد سـعر الربطـة الواحـدة بـ 
100 لـرة، يف حـن يوفر مواد التشـغيل 
مثـل الخمـرة وامللح بشـكل حـر، إضافة 
إىل الوقـود الذي يبلغ سـعر اللـر الواحد 

لرة.  46 منـه 
يخضـع  الفـرن  أن  عمـر"  "أبـو  وأكـد 
املجلـس عـن طريـق  للرقابـة مـن قبـل 
لجنـة تـرشف عى األفـران للوقـوف عى 
وزن الربطـة وجـودة رغيـف الخبز، وهذا 

مـا أكـده عبـد اللـه النايـف مـن املكتـب 
ريـف  يف  اخريـن  ملجلـس  اإلعالمـي 
الخاصـة  األفـران  بـأن  الشـايل،  حلـب 
مسـجلة أصـواًل ومراقبـة مـن قبـل لجنة 
خاصـة )لجنـة الرقابة والتمويـن( العائدة 

اإلغـايث. للمكتـب 
يف حن يعتمـد أصحاب األفـران الخاصة 
يف إدلـب بشـكل كبـر عـى رشاء املـواد 
األوليـة من السـوق املحلية، مـا يضطرهم 
إىل بيـع الربطة الواحدة بسـعر 200 لرة 
مـع وجود هامـش ربح بحسـب مرديخي.

المعتمدون تحت الرقابة
هنـاك  أن  إال  األفـران  انتشـار  وبرغـم 
بعـض القـرى يف األريـاف تعتمـد عـى 
رشاء الخبـز مـن خـالل املعتمديـن الذين 
يقومـون بجمـع "دفاتـر عائليـة" ملنطقة 
مـا، ويقدمـون الدفاتـر إىل لجنـة إعـادة 
االسـتقرار شـال حلـب، ليحصلـوا عـى 
عـدد معـن مـن ربطـات الخبز بحسـب 

عـدد املواطنـن.
تخصـص  اللجنـة  أن  أكـد  عمـر"  "أبـو 
 90 للمعتمـد رشاء ربطـة الخبـز بسـعر 
لـرة مـن الفـرن، ليبيعهـا للمواطـن بــ 
100 لـرة، كـا تحـدد لـه الفـرن الـذي 
سـيأخذ منه كميـة الخبز، مطالبًـا بتوحيد 
كميـات املعتمديـن فبعـض األفـران يأخذ 
املعتمد منهـا 400 ربطـة، وبعضها اآلخر 

ال يؤخـذ منهـا أي ربطـة.
ويخضع املعتمـد أيًضا للرقابـة والتفتيش 
الربطـة،  سـعر  يزيـد  قـد  البعـض  ألن 
كـا ميكـن أن يتفـق مـع صاحـب الفرن 
الخبـز ويبيعهـا  بتخفيـض وزن رغيـف 
80 لـرة، مـا يعـود  للمواطنـن بسـعر 
بالفائدة عـى صاحب الفـرن واملعتمد يف 

نفسـه. الوقت 
مسـؤول اإلعالم يف لجنة إعادة االسـتقرار 
أن  أكـد  ديـب،  منـاح  حلـب،  ريـف  يف 
تحديـد املعتمدين يتـم من أبنـاء القرية أو 
املنطقـة املعنيـة، ويحدد لهـم هامش ربح 
عـى كل ربطـة، ويف حال تجـاوز هامش 
الربـح أو ورود شـكاوى يتـم اسـتبداله، 

وتحويلـه إىل القضاء ومحاسـبته.
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مـادة  لتأمـن  محاولـة  يف 
االسـرتاتيجية  الخبـز 
للمواطنـن، نظمـت عـدد من 
حمـالت  اإلغاثيـة  الجمعيـات 
أسـعار  تخفيـض  إىل  تهـدف 
بشـكل  وتوزيعـه  الخبـز 
املحتاجـن. عـى  مجـاين 

جمعيـة عطـاء، التـي توصف 
بأنهـا منظمـة مجتمـع مدين 
الشـعب  إغاثـة  يف  عاملـة 
سـت  مـع  بـدأت  السـوري، 
مـرشوع  أخـرى  جمعيـات 
السـورية"  املخابـز  "دعـم 
مـن  عـدد  إىل  املـادة  لتأمـن 

املـدن. أهـايل 
املشـاريع  منسـق  وقـال 
عطـاء  جمعيـة  يف  التنمويـة 
حسـام  والتنميـة،  لإغاثـة 
عبـارة  املـرشوع  إن  شـاع، 
السـورية  املخابـز  دعـم  عـن 
هـو  والداعـم  بالطحـن، 
اإلسـالمية  الخرييـة  "الهيئـة 
العامليـة" مـن الكويـت، التـي 
دعمـت سـبع جمعيـات بألـف 
طـن مـن الطحن شـهريًا ملدة 
للتمديـد  قابلـة  أشـهر،  سـتة 

سـنة. ملـدة 
الجمعيات  أن  وأوضـح شـاع 
عطـاء  جمعيـة  هـي  السـبع 
وجمعيـة  والتنميـة،  لإغاثـة 
األيـادي  وجمعيـة  الوفـاء، 
أهـل  وجمعيـة  البيضـاء، 
الحديـث وجمعية شـام الخري، 
الخرييـة،  الهـدى  وجمعيـة 

سـاعد. هيئـة  وجمعيـة 
وتـرشف جمعيـة عطـاء عى 
حيـث  مـن  املـرشوع  تنفيـذ 
وتوزيعـه  الطحـن  اسـتالم 
الجمعيات األخـرى، كا  عـى 
تقـوم مبراقبـة جـودة الخبز، 
والتأكـد مـن رشاء الربطة من 
لـرية،   75 بــ  املسـتفيد  قبـل 
وزن  مـن  التأكـد  إىل  إضافـة 
الربطـة، التـي يجـب أال تقـل 

900 غـرام. عـن 

شـاع أكـد أن مواقـع تنفيـذ 
مدينـة  إىل  تتـوزع  املـرشوع 
حيـث  حلـب،  بريـف  اعـزاز 
يوجـد فـرن واحد، كـا يوجد 
يف ريـف حاة فرنـان، وبقية 

إدلـب وريفهـا. األفـران يف 

للعائـالت  الخبـز  ويُـوزع 
املحتاجـة وفق قسـائم وقوائم 
توزع بشـكل يومي وشـهري، 
اثنتـان  أو  ربطـة  وتُسـلّم 
للعائلـة بحسـب عـدد أفرادها، 
بعد دراسـة يقوم بهـا كل فرن 

العائـالت. عـن 
والقـى املـرشوع ترحيًبـا مـن 
الذين  قبـل املواطنـن خاصـة 
بــ  الربطـة  يشـرتون  كانـوا 
رئيـس  قـال  كـا  لـرية،   200
املجلـس املحـيل لبلـدة الدانـا، 
محمـود حسـن نجـار، لعنب 
الخبـز  "مـرشوع  إن  بلـدي، 
ولـه  كبـرية،  خدمـة  يعتـر 
االجتاعـي  بالوسـط  صـدى 
الناحيـة  مـن  إيجـايب  وأثـر 
املعيشـية عـى املواطن سـواء 

النـازح". أو  املقيـم 

جمعيات سبع 
المخابز  لدعم 
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)Venetia Rainey( هبة بقاعي فتاة سورية تحيك يدوًيا وتبيع منتجاتها في لبنان

عنب بلدي - حنين النقري      

"ليتنـي أمتمـُت تعليمي، عـى األقل كنُت 
وجـدُت عماًل بشـهاديت، اآلن أبحث كثرًا 
حتـى أجـد عمـاًل أتقنـه ويزيـد دخلنـا 
وميكننـا مـن إعالـة أطفالنا الخمسـة"، 
تقـول السـيدة أم عبيدة، ثالثينيـة مقيمة 
أثنـاء  العبـارة  يف ريـف دمشـق، هـذه 

حياكـة القطعـة التـي بـن يديها.

معيٌل واحد.. ال يكفي
رغـم أنها تعتر نفسـها من "السـورين 
أحـد  خسـارة  بعـدم  املحظوظـن"، 
باالعتقـال  املقربـة سـواء  عائلتهـا  مـن 
النـزوح غـّر حيـاة  أن  إال  الشـهادة،  أو 
أم عبيـدة بشـكل كبـر، وتوضـح "يف 
الغوطـة، كنـا نعيـش يف منزلنـا، وكان 
كامـاًل،  مبرصوفنـا  يتكفـل  زوجـي 
صحيـح أن حياتنـا مل تكـن مرفّهـة، وأن 
مسـتواها كان تحـت املتوسـط، إال أنهـا 
مسـتورة، عموًما مل يكن منـط عمل املرأة 
للمسـاعدة يف دخـل العائلـة منترًشا يف 
الغوطـة، وكان الرجـل يعتـر مسـاعدته 
يف املـرصوف مـن طـرف زوجتـه أمـرًا 

معيبًـا ومهيًنـا لرجولتـه".
عقـب النـزوح إىل إحـدى بلـدات ريـف 
دمشـق، وزيـادة عـدد أبنائها مـن ثالثة 
إىل خمسـة، أصبحـت مصاريـف العائلة 
يسـتطع  مل  مـا  وهـو  وثقيلـة،  مرهقـة 
تحّملـه،  الجديـد  عبيـدة"  "أبـو  عمـل 
تقـول زوجتـه "عـدا عـن حجـم العائلة 
املتزايـدة،  األطفـال  الكبـر ومصاريـف 
أجـار  مثـل  جديـدة،  مصاريـف  هنـاك 
املنـزل، وتكاليف املـاء وتوليـد الكهرباء، 
الحيـاة،  احتياجـات  كل  أسـعار  وغـالء 
أن  لعمـل )شـّغيل(  مـا ال ميكـن  وهـو 

يعيلـه، وهكـذا فكـرت بـأن أبحـث عـن 
عمـل، شـجعني عـى ذلك وجـود مناذج 
كثرة يف محيطي لسـيدات يسـاعدن يف 
املـرصوف، يف النهايـة الظـروف صعبة 

علينـا جميًعـا".
خياطـة،  آلـة  عبيـدة"  "أم  اسـتأجرت 
وبـدأت العمـل بالحياكـة ملشـغل جهـاز 
مـن  "اسـتفدُت  وتقـول  عرائـس، 
دراسـتي يف ثانويـة فّنيـة، فأنـا أعـرف 
بحياكـة  وأعمـل  الخياطـة،  أساسـيات 
ومالبـس  املخـدات  وأغطيـة  الرشاشـف 
أتقاضـاه عـى  الـذي  السـعر  الصـالة، 
القطعـة بسـيط جـًدا، لكنني أحـاول أن 
أسـاعد زوجـي، وقـد يتحسـن عمي يف 

املسـتقبل".

مسألة مصيرّية
رغـم خروجهـا من سـوريا منـذ عامن، 
تؤكـد تجربـة السـيدة ميسـم، مهندسـة 
سـورية مقيمـة يف تركيـا، مـا قالته "أم 
ملصـدري  بحاجـة  "فالعائلـة  عبيـدة"، 
دخـل عـى األقل حتـى تعيـش بكرامة"، 
وتضيـف الشـابة "عندمـا خرجنـا مـن 
سـوريا، اعتمدنـا يف البدايـة عـى عمل 
زوجـي كمرمـج عـن بعـد مـع إحـدى 
الـرشكات العربيـة، ورغـم أن دخلـه كان 
كافيًـا لنـا، إال أنـه يؤّمن الحـد األدىن من 
املعيشـة مع االقتصار عـى الروريات، 
للطـوارئ،  ُمّدخـر  مبلـغ  وجـود  دون 
املـدن  يف  أقاربنـا  لزيـارة  بحبوحـة  أو 
املجـاورة، أو القـدرة عـى تسـديد إيجار 
املنـزل مقّدًمـا لشـهرين، كـا أن زيـارة 
أحـد مـن األقـارب أو األصدقـاء لنـا يف 
املنزل عـدة أيام كانـت مرهقـة اقتصاديًا 
بـدأُت  حتـى  هـذا  كان  كبـر،  بشـكل 

بالعمـل بشـكل حـّر بالرجمـة".

بتحسـن  بـدأ  عملهـا  إن  ميسـم  تقـول 
تضيـف  ببـطء،  االقتصـادّي  وضعهـم 
"األمـر ال يقترص عى حالتنا كسـورين، 
معظـم العائـالت الركيـة التـي أعرفهـا 
يعمـل فيهـا فـردان أو ثالثـة إلعالتهـا، 
كان  كـا  يكفـي  يعـد  مل  واحـد  دخـل 
والـدي  عمـل  كان  املـايض  يف  سـابًقا، 
فـرًدا   11 إعالـة  عـى  قـادًرا  وحيـًدا 
الجامعـات  يف  مبصاريفهـم  والتكفـل 
طفـل  إنجـاب  صـار  اليـوم  واملـدارس، 
واحـد مسـألة مصريـة وتحتـاج الكثر 

الحسـابات". مـن 

"حجابي"
عندمـا سـألنا اآلنسـة رهـف، طالبة طب 
بـرشي، عـن التحديـات التـي تواجههـا 
كامـرأة يف إقامتهـا بأملانيـا، مل تردد يف 
إجابتهـا "الحجاب"، تقول "سـافرُت إىل 
أملانيـا منذ ثالثـة أعـوام تقريبًـا بغرض 
إمتـام دراسـتي الجامعيـة، ورغـم كوين 
)سـبور( يف طريقـة لبـايس وكالمي مع 
الجميـع ولغتـي األملانيـة املمتـازة، إال أن 
الحجـاب كان عى الدوام نقطة اإلشـكال 
بينـي وبينهـم، الكثر من الزمـالء األملان 
يتفـادون إجـراء أحاديث معـي أو توطيد 
عالقاتهـم بسـبب الحجـاب، وهـو األمـر 
الـذي يحـول بينـي وبـن االندمـاج مع 

الجديد". املجتمـع 
عقب إنهـاء دراسـتها الجامعيـة، تجاوز 
األمـر بالنسـبة لرهـف مسـألة العالقات 
بالفـرص  مرتبطًـا  وصـار  وتشـكيلها، 
"الكثـر  تقـول  عليهـا،  تحصـل  التـي 
تدريبـي  عـن  ميتنعـون  األطبـاء  مـن 
بسـبب حجـايب، وهـو أمـر تكـرر مـع 
أيًضـا،  محجبـات  عربيـات  صديقـات 
بالنسـبة للشـباب األمـور أسـهل بكثر، 

أمـا بالنسـبة للفتيـات ففـي كثـر مـن 
الحفـاظ  خياريـن،  أمـام  هـي  األحيـان 
التمسـك مبسـتقبلها  أو  عـى حجابهـا، 

والوظيفيـة". العلميـة  ومسـرتها 

أسئلة كثيرة
تشـر رهـف إىل وجـود حـاالت خلـع 
ومعارفهـا  صديقاتهـا  بـن  حجـاب 
يف أوروبـا "البعـض اضطـررن لذلـك 
فرصـة،  أو  وظيفـة  عـى  للحصـول 
وأخريـات خلعنـه عـن قناعـة ورغبة"، 
تُخفـي  ال  وبدروهـا،  تعبرهـا.  حسـب 
ومئـات  الشـديدة،  حرتهـا  رهـف 
األسـئلة التـي تـدور يف رأسـها حـول 
أهـي  "ناقشـُت  تضيـف  املوضـوع، 
املـرات،  عـرشات  الحجـاب  مبوضـوع 
إىل اآلن مل أتوصـل إىل قـرار، ال أرغـب 
إىل  السـفر  أو  سـوريا  إىل  بالعـودة 
بلـد عـريّب، كـا أن سـفري إىل بلـدان 
اضطـراري  يعنـي  أخـرى  إسـالمية 
لتعلّـم لغـة جديدة، عـدا عـن مجهولية 

فيهـا".  لألطبـاء  املسـتقبل 

دوائر حكومية
املـرأة  يواجـه  ذُكـر،  مـا  إىل  إضافـة 
داخـل سـوريا تحـّد مـن نـوع مختلف، 
سـبّبه سـفر الشـباب من املـدن، وخوف 
الرجـال مـن التنقـل يف أماكـن النظـام، 
األمـر الذي دفـع النسـاء للقيـام بأعال 
ال خـرة مسـبقة لهـّن بهـا، ومـن بينهّن 
السـيدة هـدى، األربعينيـة مـن حمص، 
وعن هـذا تقـول "فجـأة وجـدُت نفي 
مـن  وكل  سـوريا،  يف  للعائلـة  سـفرًة 
يحتـاج إىل معاملـة حكوميـة أو إجـراء 
مـا، يتواصـل معـي ألجـل ذلـك، حركتي 
كامـرأة أسـهل مـن حركة زوجـي وأكر 

أمانًـا، وهكـذا بـدأت للمـرة األوىل منـذ 
املحاكـم،  أروقـة  عـى  بالـردد  ُولـدت 

الحكوميـة". والدوائـر 
تشـر السـيدة هدى أنهـا تقابـل الكثر 
من النسـاء مثلها يف املكاتـب الحكومية، 
وجميعـّن ال ميتلكن خـرة يف املوضوع، 
وتفـرّس ذلـك "فيـا مـى كان الرجال 
األمـور، سـواء  هـم مـن يتولّـون هـذه 
أو  سـفر،  جـواز  أو  هويـة،  اسـتصدار 
دفـر عائلـة، لهـذا ليـس لـدّي كامـرأة 
أدىن خـرة يف هـذا، وأجـدين حائرة يف 
أسـلوب التعامل مـع املوظفـن وحيلهم، 
كـا أننـي أخـاف وأحسـب ألف حسـاب 
عندمـا أريـد أن )أدفع إكراميـة( ألحدهم، 
للقيـام  املناسـب  األسـلوب  يف  وأحتـار 

أمـوري". لتسـير  بذلك 

حكاية جواز سفر
كمثـال عى ذلك، تشـاركنا السـيدة هدى 
التـي زارتهـا السـتصدار  الدوائـر  عـدد 
جـواز سـفر البـن أخيهـا املولـود حديثًا 
األمـر  "تطلّـب  تقـول  السـعودية،  يف 
نسـخة أصليـة مـن شـهادة ميـالده يف 
املشـفى، وصـوًرا عـن جواز سـفر أخي، 
وألخـي  يل  عائليًـا  قيـًدا  أخرجـُت  ثـم 
إلثبـات قرابتنـا، ثم تثبيت الطفـل الجديد 
يف النفـوس، وإخـراج قيد عائـي لعائلة 
أخـي بعـد إضافـة الطفـل، وتقديم طلب 
والجـوازت،  الهجـرة  يف  سـفر  جـواز 
ألدفـع،  البنـك  إىل  ذهبـت  ذلـك  بعـد 
البنـك إىل  الدفـع مـن  وأخـذُت إشـعار 
املاليـة، هنـاك صّدقـُت اإلشـعار، وقدمُت 
اإلشـعار املصّدق مـع كل األوراق املطلوبة 
السـتصدار جواز السـفر لدائـرة الهجرة، 
كل هـذا ألحصل عى جواز سـفر، وليس 

تأجيـل عسـكرية!".

"كان الرجل يعتبر مساعدته في المصروف من قبل زوجته أمًرا معيًبا ومهيًنا"

تحديات جديدة تواجه المرأة السورية
عندما نتحدث عن تأثير الحرب السورّية على المرأة، ال يمكن حصر ذلك بقرابة 24 ألف شهيدة، أو 7500 معتقلة، بحسب الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، 

وال بخمسة ماليين الجئ نسبة األطفال والنساء منهم تقارب %80، بل لعّل تأثيرها الحقيقي هو في عالقة المرأة بما يزيد عن 200 ألف شهيد، و25 ألف 
شهيد طفل، و106 آالف معتقل، وفيما وراء هذه األرقام كلها من قصص شخصية، وزوايا يومية قد يراها البعض عادية جًدا، وتحديات جديدة فرضتها 

تغّيرات الواقع وتبدالته عليها.

https://www.enabbaladi.net/archives/146709
https://www.enabbaladi.net/archives/146709


15 مجتمععنب بلدي - السنة السادسة - العدد 271 - األحد 30 نيسان/أبريل 2017

يشتكي المشاهد السوري في السنوات األخيرة من المحتوى 
الذي تقدمه الدراما السورية والذي اختلف عما اعتاد عليه على 
مدى حقبة طويلة بلغت فيها المسلسالت السورية ذروة نجاحها 
على مستوى الدراما العربية

وسط انتقادات بالـ "تسخيف"
وتجاوز القانون

عنب بلدي - ر. ك 

فيديوهـات  منافسـة  عـن  وبالحديـث 
منافـس  ظهـر  للتلفزيـون،  "يوتيـوب" 
املشـاهدين  حسـبان  يف  يكـن  مل  آخـر 
أنفسـهم تحـت مسـمى "البـث املبـارش" 
يف "فيـس بـوك"، والـذي تعـدى فكـرة 
إىل  مبـارشة  الهـواء  عـى  الحـي  البـث 
فكـرة نقـل مسلسـالت قدميـة حصـدت 
شـعبية كبـرة أثنـاء عرضهـا ألول مـرة.

"البيئة الشامية" أكثر ما يطلبه 
الجمهور

"تيـوب رصـد" صفحـة سـورية ناقـدة 
متتلـك مـا يزيد عـن 200 ألـف متابع يف 
"فيـس بـوك"، اتجهت مؤخـرًا إىل عرض 
مسلسـالت سـورية ببثها مبـارشة ضمن 

جـدول ووقـت محدد.
"الراصـد  إىل  تحدثـت  بلـدي  عنـب 
ميخائيـل"، أحـد القامئن عـى الصفحة، 
والـذي نـّوه إىل إقبـال الجاهـر عـى 
فكـرة عـرض املسلسـالت القدميـة عـر 
"فيـس بـوك"، وقـال إن رأي املشـاهدين 
"دامئًـا مـا يكـون إيجابيًـا مـع عـرض 
بالدرامـا  تذكرهـم  التـي  املسلسـالت 

الحقيقيـة". السـورية 
وتعـرض "تيـوب رصـد" حاليًا مسلسـل 
البيئـة الشـامية "ليايل الصالحيـة" الذي 
ُعـرض عـى شاشـة التلفزيـون قبل 13 

عاًمـا وحصد شـعبية كبـرة آنذاك.
"الراصـد ميخائل" قال إن عدد مشـاهدي 
كل حلقة يراوح وسـطيًا بـن 80 و100 
ألف مشـاهد بنفـس لحظة البـث، إذ تتيح 
الصفحـات التي تعرض املسلسـالت بهذه 
الطريقـة إمكانيـة مشـاهدتها الحًقـا يف 
حـال مل يتناسـب وقـت البث املبـارش مع 

وقت املشـاهد.
وغالبًـا مـا تعمـد الصفحـات إىل انتقـاء 
املسلسـالت املرغوبـة مـن قبـل الجمهور 
والتـي ال ميل املشـاهد مـن متابعتها مها 
تكـررت. ويف صفحة "تيـوب رصد" قال 
"الراصـد ميخائيـل" إن أكـر مـا يطلبه 

املتابعـون هو مسلسـالت البيئة الشـامية 
إذ  والقدميـة،  الكوميديـة  واملسلسـالت 
تخصـص الصفحة خمسـة مـن أعضائها 
آراء  ورصـد  الدرامـا  متابعـة  مهمتهـم 
النـاس حولهـا ومعرفـة مـا يحبـون وما 

يكرهـون، حسـبا قـال الراصد.

هل يحيي البث المباشر الحقبة 
"الذهبية" للدراما السورية؟

يشـتي املشـاهد السـوري يف السـنوات 
األخرة مـن املحتوى الذي تقدمـه الدراما 
السـورية والـذي اختلـف عا اعتـاد عليه 
عـى مـدى حقبـة طويلـة بلغـت فيهـا 
املسلسـالت السـورية ذروة نجاحهـا عى 

العربية. الدرامـا  مسـتوى 
يف  الراهنـة  الظـروف  اختـالف  ومـع 
سـوريا اتجهـت بعـض الـرشكات نحـو 
إنتـاج املسلسـالت التـي تسـلط الضـوء 
عـى أوضـاع السـورين ومعاناتهـم من 
وغرهـا،  والقصـف  والتهجـر  الحـرب 
يف محاولـة منهـا لتجسـيد الواقـع الذي 
يعتـر من أهـم مهـام الدرامـا، إال أن هذا 
النـوع من املسلسـالت مل يلَق استحسـان 
املشـاهد السـوري الـذي يرغـب بالهروب 
مـن واقعـه ونسـيان معاناته عـر دراما 

تذكـره باملـايض. 
كا أن اسـتقرار نسـبة كبرة مـن املمثلن 
وانخراطهـم  البـالد،  خـارج  السـورين 
يف األعـال العربيـة املشـركة، مل يرِض 
أن  معتريـن  الجمهـور،  مـن  رشيحـة 

هويـة الدرامـا السـورية "ضاعـت".
"تيـوب رصد" قالـت إن هدفهـا من البث 
املبـارش للمسلسـالت هـو إعـادة النـاس 
نحـو  االجتاعـي  التواصـل  مواقـع  يف 
السـورية،  للدرامـا  الذهبيـة"  "الحقبـة 
وتابعـت "خاصـة يف ظـل تراجـع دور 
هـذه الدرامـا يف الفـرة الحاليـة وبعدها 

عـن قلـوب الكثـر مـن املشـاهدين".
أغلـب املسلسـالت التي تُعـرض حاليًا يف 
"فيـس بـوك" تعـود إىل حقبـة قدميـة 
مـن الزمن مثـل "مرايـا" بكافـة أجزائه، 
و"عـرص الجنـون" و"الخـوايل"، كا أن 

بعـض الصفحـات تركز عى املسلسـالت 
الكوميديـة مثـل "بقعة ضـوء" و"ضيعة 

ضايعـة" و"أبـو جانتـي" وغرها.

تجاوزات أم ثغرات قانونية؟
ملكيـة  لـكل مسلسـل حقـوق  قانونيًـا، 
نفسـها  اإلنتـاج  رشكـة  متلكهـا  فكريـة 
اشـرت  التـي  التلفزيونيـة  القنـاة  أو 
ومـع  أنـه  إال  الرشكـة،  مـن  املسلسـل 
مواقـع  وظهـور  اإلنرنـت  انتشـار 
"يوتيـوب"  مثـل  بالفيديـو  مختصـة 
أصبـح هنـاك تجـاوزات قانونيـة رغـم 
فرض تلـك املواقـع رشوطًـا ورقابة عى 

لنارشيـن. ا
الناقـد الفنـي، أنـس عدنـان، قـال لعنب 
بلـدي إن صفحـات عـدة يف "فيس بوك" 
أُغلقـت بسـبب انتهاكهـا لحقـوق ملكيـة 
بعـد شـكوى  وذلـك  مسلسـل عرضتـه، 
"فيـس  إلدارة  املالكـة  الرشكـة  تقدمهـا 

. " بوك
إال أن بعـض الصفحـات حولـت منصتها 
إىل مجموعـة خاصة و"رسيـة" واتجهت 
نحو فكرة عرض املسلسـل الذي يشـاهده 
أعضـاء املجموعـة فقـط ثـم حذفـه مـن 

املنصـة، لتـاليف املالحقـة القانونية.
البـث  صفحـات  إن  قـال  عدنـان  أنـس 
القدميـة  املسلسـالت  إىل  تلجـأ  املبـارش 
األرشـيف  ضعـف  أسـاه  مـا  بسـبب 
العـريب املصـّور، خاصـة يف حقبـة مـا 

عاملنـا. يف  اإلنرنـت  انتشـار  قبـل 
وتابـع "األمـر يرجـع إىل قـوة الرشكـة 
يف حايـة حقوقهـا، فغالبًا ما تحاسـب 

املزوريـن  للمسلسـل  املالكـة  الـرشكات 
النارشيـن  وليـس  الرشكـة  السـم 

." باسـمها
إال أن رشكات إنتـاج وقنـوات لها اسـمها 
فكـرة  إىل  لجـأت  العـريب  الوطـن  يف 
تطويـر تطبيقـات خاصة بهـا وامتلكت 
"يوتيـوب"،  عـى  خاصـة  قنـوات 
البـث  مـن  جمهورهـا  عـى  لتحافـظ 

املبـارش.
تعـرض  املنصـات  تلـك  خـالل  ومـن 
يف  متلكهـا  التـي  املسلسـالت  القنـوات 
الوقـت الـذي يختـاره املشـاهد وبجـودة 
نـت"  "شـاهد.  تطبيـق  مثـل  عاليـة، 
اململـوك مـن قبـل مجموعـة قنـوات "إم 
يب يس"، وتطبيـق "وطـن نـت وورك" 

السـورية. باملسلسـالت  املختـص 
أنهـا  الصفحـات  تلـك  عـى  ويعـاب 
مأجـورة وتتطلـب اشـراكًا شـهريًا، مـا 
يدفـع املشـاهد إىل اللجـوء لخاصية البث 

بـوك". "فيـس  يف  املبـارش 

صفحات تستهدف اإلعالنات لضمان 
انتشارها

مواقـع  عـر  النارشيـن  معظـم  يلجـأ 
التواصـل االجتاعـي إىل جـذب املعلنن 
إمـا ألهـداف تجاريـة أو من أجـل ضان 

منصاتهـم. اسـتمرارية 
"الراصـد ميخائيـل" قـال إنه حتـى اآلن 
ال توجـد إعالنـات عـى صفحـة "تيـوب 
رصـد"، إال أنـه مل ينـِف رغبتهم يف جذب 
املعلنـن "ليس ألهـداف ربحيـة" بل ألن 
اإلعالنـات "سـتدعم اسـتمرارية الصفحة 

مـن  ممكـن  عـدد  أكـر  إىل  وتوصلهـا 
النـاس كون مواقـع التواصـل االجتاعي 

باتـت شاشـة تلفزيـون مصغرة".
أمـا الناقـد الفنـي أنـس عدنان فـرى أن 
اإلعالنـات فرضـت نفسـها بقوالـب عـدة 
يف عـامل "السوشـال ميديـا"، إال أنهـا مل 
املشـاهد  كـون  املنشـود  هدفهـا  تحقـق 
أصبـح "أكـر وعيًـا" وبإمكانـه تخطي 
اإلعـالن أو تغيـر الصفحـة إىل أخرى ال 

تعـرض إعالنـات.
وأشـار عدنـان إىل أن اإلعالنـات املوجهة 
بسـبب  مطبـات  تواجـه  قـد  للسـورين 
مشـاهدة  وصعوبـة  اإلنرنـت  ضعـف 
حلقـة كاملة عـر البث املبـارش من داخل 
سـوريا، وسـتكون بهـذه الحالـة موجهة 
للسـورين يف الخـارج مـا يعرقـل جذب 

. ملعلنن ا
يحققـه  الـذي  االنتشـار  مـن  وبالرغـم 
السـورية  للمسلسـالت  املبـارش  البـث 
إال أن عقبـات عـدة تواجـه الفكـرة، مـن 
وجهة نظـر الناقـد، أهمها ضعـف جودة 
الفيديو و"تسـخيف" املسلسـل املعروض 
مـن خـالل إتاحـة التعليـق للمشـاهدين 
عـى املحتـوى املُقـدم، فيا يـرى آخرون 
يف  متوفـرة  غـر  تفاعليـة  ميـزة  أنهـا 

التلفزيـون.
كـا أن إتاحـة املسلسـل عر خـوادم غر 
نظاميـة قـد يعرضها لالخـراق ويعرض 

املشـاهدين لخطر "الفروسـات".
ولكـن هـل فعـاًل سـيأخذ البـث املبـارش 
محلـه يف البيـوت السـورية بديـاًل عـن 

العقبـات؟ رغـم  التلفزيـون 

في وقت التصقت فيه الهواتف النقالة بأيدي مستخدميها وانغمس الشباب بالمحتويات التفاعلية التي تقدمها مواقع 
التواصل االجتماعي، أصبح من الصعب على رواد تلك المواقع الثبات أمام الشاشة المربعة ساعة كاملة لمشاهدة مسلسالت 

ربما لم تعد ترضي أذواقهم. 

"البث المباشر" في "فيس بوك"
يحيي العهد الذهبي للدراما السورية
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أسماء رشدي

كل طفـل يختـار الطريقـة التـي سـوف يترصف 
بهـا، مـا هـي األلعـاب التي سـوف يلعـب بها أو 
األلعـاب التـي يرغب باللعـب بها، أو حتـى الكتب 
والقصـص التـي يرغـب يف قراءتها لـه، أو حتى 
الرامـج التلفزيونية التي يود مشـاهدتها. وكلا 
تقـدم الطفـل بالعمر فـإن عليه أن يتخـذ قرارات 
أعقـد وغالًبا مـا تؤثر هـذه القرارت عـى حياته 

ونجاحه. وعالقاتـه 
إن هـذه املهـارة مثلها مثـل باقي املهـارات ميكن 
أن تكتسـب وتتعلـم بشـكل تدريجـي عـن طريق 

األهـل من خـالل التوجيـه الفعـال والدعم.
عـادًة مـا تتأثر صناعـة القرار لدى الطفل بشـدة 
مـن خالل التوقعـات والقيـم التـي يتعلمها ممن 
حولـه، ومـن خـالل إتاحـة الفرصـة لـه التخـاذ 
القـرارات وتجربـة عواقبها. وعى الرغـم من أن 
الطفـل الصغـري قـد يكـون لديه بعض السـات 
التخـاذ القـرار، إال أنـه ليـس لديـه بعـد الخـرة 
الكافيـة لفهـم وتحديـد القـرارت املعقـدة كالتي 

يتعامـل معهـا البالغون.

إن إتاحـة الوقـت للطفـل للتفكري قبـل الترصف، 
وتشـجيعه عـى ذلك، يسـاعده عـى التحكم يف 
سـلوكه املندفـع واتخـاذ قـرارات أفضـل، ويوفر 
النظـر  خـالل  مـن  الخيـارات  لتقييـم  أساًسـا 
األجـل، وليـس فقـط يف  األهـداف طويلـة  يف 

الظـروف الطارئـة.

المهارات األساسية لصنع القرار:
اتخـاذه 	  الواجـب  االختيـار  ماهـو  تحديـد 

املشـكلة(. )ماهـي 
ماهـي 	  املمكنـة:  الخيـارات  يف  التفكـري 

الخيارات؟ هـل كل االختيـارات متاحة؟ هل 
كلهـا آمنه أم هنـاك ما سـيحتاج للمغامرة؟ 
يجـب السـؤال دامئًـا بــ »مـاذا وإذا«، مثل 

»مـاذا لو فشـل هـذا الحـل؟«.
إىل 	  النظـر  خـالل  مـن  الخيـارات  تقييـم 

اختيـار. كل  وسـلبيات  إبجابيـات 
اتخاذ القرار دون تردد أو ماطلة.	 
مراجعـة كيفيـة عملـه: مـا هـي النتائـج 	 

التـى ترتبـت عـى هـذا القـرار؟ وهـل كان 
جيـًدا أم ال؟ والتعلـم من هـذه النتائج لحن 

إعـادة التجربـة مـرة أخرى.
أسـاعد يف تعليـم طفـيل هـذه املهـارة من 	 

التايل: خـالل 
الطفـل  يكفـي  ال  للمارسـة:  الفـرص  توفـري 
إتاحـة  مـن  البـد  بـل  القـرارت  اتخـاذ  تعليمـه 
الفرصـة له للمارسـة، من خالل البـدء بخيارات 
بسـيطة، مثاًل ماذا تريـد أن تأكل املـوز أم التفاح 
أم مـاذا؟ ومـن ثـم االنتقـال إىل قـرارات أكـر 
وأكـر تعقيـًدا كلا تحسـنت وتطـورت مهاراته 
وقدراتـه، مثـاًل كيـف يختـار أصدقـاءه؟ مـا هو 

االختصـاص الـذي يرغـب بدراسـته؟
دعـم االسـتقالل الذايت: عـى األهل تزويـد الطفل 
بالقواعـد والواجبـات تجـاه املنـزل، ولكـن بنفس 
الوقـت يجـب أيًضا السـاح لـه باتخاذ القـرارات 
املناسـبة لسنه ومسـتوى مسـؤوليته. ألنه إذا قام 
األهـل باتخاذ جميع القـرارات الخاصـة بأطفالهم 
أو تجـاوزوا قراراتهـم باسـتمرار، فـإن األطفـال 
بذلك ال يسـتطيعون تطوير اإلحسـاس باالستقالل 
الـذايت الـذي يلزمهـم التخـاذ قرراتهـم املناسـبة 
ألنفسـهم. مثاًل، دعـه يظهر بالطريقـة التي يحب 
أن يظهـر به واتـرك الحرية له يف انتقاء مالبسـه.

تركـه يجيب عن األسـئلة التي تتعلق به بنفسـه، 
مثـاًل، عندمـا يسـأل أحدهـم: هـل يشـعر أحمد 
أن  ميكنـك  حديًثـا؟  املولـود  بأخيـه  بالسـعادة 

تقـول: أحمـد بإمكانـه أن يخـرك بنفسـه.
تحمل املسـؤولية: أيًضـا يجب عى األهـل إعطاء 
الطفـل الفرصـة ليكـون لـه دور ذو معنـى يف 
األرسة، مـع تزويـده باملهام والتوقعـات املطلوبة 
منـه. عـى سـبيل املثـال جعلـه مسـؤواًل عـن 
ترتيـب ثيابـه يف مكانها املخصـص، إدارة أمواله 
الجيبيـة، أو القيـام بعمل روتيني بشـكل منتظم 

مثـل رمـي القامة.
تعليـم القيـم: يرتبـط اتخـاذ القـرارت الجيـدة 
بالقيـم، لذلـك يجـب الحديـث مـع الطفـل عن 
بالحسـبان  توضـع  التـي  اإليجابيـة  القيـم 
عنـد اتخـاذ القـرارات مثـل الصـدق، االحرتام، 
فالطفـل  وباآلخريـن...  بالـذات  االهتـام 
يتعلـم مـا ميكـن تقديـره مـن خـالل النموذج 
اإليجـايب ومـن خـالل املناقشـات بينـه وبـن 

. هل أل ا
عـدم حـل مشـاكل الطفـل: دعـه يفكـر بالحل، 
ومن املمكـن التدخل بتقديم نصيحة للمسـاعدة.

األطفال كما الكبار عليهم أن يتخذوا قرارات كل يوم

م الطفل كيف يتخذ القرار
ّ

عل

د. كريم مأمون

ما المقصود بانقطاع النفس أثناء 
النوم؟

بانقطـاع  تتصـف  مرضيـة  حالـة  هـو 
مؤقـت  بشـكل   )apnoea( كليًـا  النفـس 
وملدة عـرش ثـوان أو أكر ولخمـس مرات 
عـى األقل يف السـاعة، أو انقطـاع النفس 
انخفـاض  أي   )hypopnea( جزئيًـا 
جريـان الهواء بنسـبٍة تتجـاوز %50 ملدة 
عـرش ثـواٍن أو أكر، مـا يؤدي لعـدم أخذ 
كميـة كافية من األكسـجن الـالزم للقيام 
الجسـم.  ألعضـاء  الخلويـة  بالوظائـف 
ويقسـم انقطـاع النفـس أثنـاء النوم إىل 
األسـايس،  للمسـبب  تبًعـا  أقسـام  ثالثـة 

 : هي و
1 - االنسـدادي: يشـكل %84 من الحاالت، 
للطـرق  انسـداد  هـو  املسـبب  ويكـون 
الهوائيـة أثنـاء النـوم، وهـو ما سـنتحدث 

عنـه يف هـذا املقـال.
2 - املركـزي: يشـكل %15 مـن الحـاالت، 
التنفسـية  املراكـز  يف  الخلـل  ويكـون 
الدماغيـة، حيـث يحـدث خلـل يف إرسـال 
اإلشـارات العصبيـة مـن الدمـاغ للعضالت 

بالتنفـس. للقيـام  التنفسـية 
النوعـن  كال  يكـون  املختلـط: حيـث   -  3

مًعـا. السـابقن 
وعـادة مـا يصيـب البالغـن وكبار السـن 
إثـر اإلصابـة مبشـاكل صحية أخـرى، لكن 
أيًضـا.  الصغـار  يصيـب  أن  املمكـن  مـن 
عـادة مـا يصيـب الذكـور أكر مـن اإلناث 
يف عمـر مـا دون 50 عاًمـا، أمـا بعـد هذا 
السـن فتكـون نسـبة حـدوث اإلصابـة يف 

كال الجنسـن متسـاوية.

ما أسباب انقطاع النفس االنسدادي 
أثناء النوم؟

عـادة ما يكون السـبب هو تضيـق املجاري 
التنفسـية نتيجـة عـدد مـن العوامـل، مثل 
وجـود زيـادة يف الـوزن أو بدانـة، الطول 
الزائـد للرقبـة، وجـود بنـى غـر طبيعيـة 

مثـل تضيق املجـاري الهوائيـة، أو ضخامة 
اللوزتـن أو الناميـات أو اللسـان، أو صغر 
حجـم الفـك السـفي، أو انحـراف الحاجز 

ألنفي. ا
كـا أن هنـاك بعـض العوامـل التـي تزيد 
مـن احتال حدوث الشـكلة، مثل اسـتعال 
ئ، التدخـن، تناول  أدويـة ذات تأثـر ُمهـدِّ
إىل  الذهـاب  قبـل  وخصوًصـا  الكحـول 
النـوم، االرتداد املعدي املريئي، الحساسـية، 

تاريـخ أرسي لإلصابة. وجـود 

ما أعراض وعالمات انسداد النفس أثناء 
النوم؟

واألعـراض  العالمـات  تكـر  النـوم  أثنـاء 
التاليـة: يحـدث توقف متكـرر يف التنفس، 
ويكـون مصحوبًـا بشـخر صاخـب، أثناء 
الجسـم  إمـداد  ينقطـع  التوقفـات  هـذه 
باألوكسـجن وتتوقـف إزالة ثنايئ أكسـيد 
الكربـون، ويؤدي ذلـك إىل تحفيـز الدماغ 
لالنتقـال مـن مرحلـة النـوم العميـق إىل 
مجـرى  يفتـح  ريثـا  وذلـك  االسـتيقاظ، 
الهـواء مجـدًدا وتعـود عمليـة التنفس إىل 
طبيعتهـا، وترافـق الحالـة بجفـاف الفم، 
العطـش  الليـي،  التبـول  الليـي،  التعـرق 

. لليي ا
األعـراض  فتظهـر  النهـار  وقـت  يف  أمـا 
التاليـة: يعـاين املريـض مـن الصـداع عند 
والتعـب  بالنعـاس،  ويشـعر  االسـتيقاظ، 
ويعـاين  واالرتبـاك،  العـام،  والضعـف 
مـن ضعـف الذاكـرة، وعـدم القـدرة عـى 
الركيـز، وهـذا يؤثر سـلبًا عى النشـاطات 
اليوميـة، وقد يؤدي يف بعـض األحيان إىل 

العجـز الجنـي.

كيف يتم التشخيص؟
األعـراض  عـى  التشـخيص  يعتمـد 
الرسيريـة، ويتـم تأكيده عن طريـق اختبار 

االختبـار:  مـن  نوعـان  وهنـاك  للنـوم، 
يف  الليـي  االختبـار  هـو  األول  النـوع 
املـخ  متوجـات  يقيـس  والـذي  املشـفى، 
أثناء النـوم، والعضـالت، وحركـة العينن، 

وعملية التنفس، ومسـتوى األوكسـجن يف 
الـدم وكذلك األصـوات الصادرة كالشـخر. 
يتـم  جهـاز  فهـو  الثـاين  النـوع  أمـا 
إعطـاؤه للمريـض وبإرشـادات معينـة من 
االختصايص ومـن ثم تحلـل املعلومات يف 

اليـوم التـايل.

كيف يمكن عالج هذا المشكلة؟
تتضمن خيارات املعالجة ما يي:

إجراء تغيـرات يف منط الحيـاة، كالتخلص 
من الـوزن الزائـد، والنوم عـى الجنب بداًل 
مـن النوم عـى الظهـر، وإيقـاف التدخن 

والكحول.
اسـتعال جهـاز ضغـط املجـرى الهـوايئ 
اإليجـايب املسـتمر )CPAP( ، حيـث تقوم 
املجـاري  انسـداد  مبنـع  األجهـزة  هـذه 
الهوائيـة يف أثنـاء النـوم من خـالل توفر 
إمـدادات مسـتمرة مـن الهـواء املضغـوط 

القناع. عـر 
السـفي  الفـك  تقـدم  جهـاز  اسـتعال 
)MAD(، ويتكـون هـذا الجهـاز مـن مادة 
حـول  توضـع  بالـدرع  شـبيهة  صمغيـة 
األسـنان، وتعمـل عى دفـع الفك واللسـان 
إىل األمـام لزيـادة الحيـز املتـاح يف الجزء 

الخلفـي مـن الحلـق يف أثنـاء النـوم.
وقـد يكـون إجـراء عمليـة جراحيـة خياًرا 
عالجيًـا عنـد االعتقاد بـأن انقطـاع النفس 
ناجـم عـن وجـود مشـكلة عضويـة ميكن 
العمليـة  وتحـدد  جراحيًـا،  تصحيحهـا 
الالزمـة لـكل حالة بشـكل فردي بحسـبها.

هل هذه املشكلة خطرة؟
انقطـاع النفـس االنسـدادي النومـي ليس 
حالـة مهـددة للحيـاة يف حد ذاتهـا، لكنها 
ميكن أن تُسـفر عن مشـاكل خطـرة، فمن 
املضاعفـات التـي ميكـن حدوثهـا نتيجـة 
ضغـط  ارتفـاع  فـرط  باملـرض:  اإلصابـة 
السـكتة  القلبيـة،  العضلـة  فشـل  الـدم، 
الدماغيـة، القلـق والتوتـر، اإلصابة مبرض 
السـكري، ارتفـاع ضغـط الرئـة، اإلصابـة 
حـاالت  ويف  املريئـي،  املعـدي  باالرتـداد 

نـادرة املـوت الفجـايئ.

انقطاع النفس أثناء النوم
قد يكون له عواقب خطيرة

يعاني الكثير من الناس من 
الشخير بصوت عاٍل أثناء 

نومهم، وغالًبا ال يؤثر ذلك 
على صحتهم إال من ناحية 
إزعاج من يشاركهم غرفة 

النوم، إال أن بعضهم يشعرون 
بمشكلة بالحصول على قسط 
كاف من النوم، ويشكون من 

التعب طوال اليوم، وهؤالء 
قد يكون لديهم ظاهرة 

انقطاع التنفس أثناء النوم.

https://www.enabbaladi.net/archives/146713
https://www.enabbaladi.net/archives/146708
https://www.enabbaladi.net/archives/146708
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أعلنـت رشكـة “غوغل”، كـرى محـركات البحث حول 
العـامل، عـن نيتها اعتـاد أسـاليب جديدة من شـأنها 

الحـد من انتشـار األخبـار “الكاذبة”.
وبحسـب مـا نـرشت عـر مدونتهـا الخاصـة، الثالثاء 
تحسـن  عـى  سـتعمل  الرشكـة  فـإن  نيسـان،   25
تصنيفهـا  وإعـادة  الويـب،  مواقـع  تقييـم  أسـاليب 
انتشـار  لتفـادي  السـابق،  عـن  مختلفـة  بطريقـة 

املواقـع. تلـك  عـر  الزائفـة”  “األخبـار 
كا سـتوفر الرشكـة ملسـتخدميها طرقًا أسـهل لتقديم 
آرائهـم والتعليق عـى املحتويات، باإلضافـة إىل اإلبالغ 

وتقديم شـكاوى عن األخبـار “الكاذبـة واملضللة وغر 
الدقيقة والداعيـة إىل الكراهية”.

وقالـت الرشكـة يف مدونتهـا “لقد أصبح مـن الواضح 
جـًدا أن هنـاك فئـة صغـرة من عمليـات البحـث التي 
تجـري يوميًـا تعود مبحتـوى ميء أو مضلل بشـكل 

واضـح، وهذا ليـس ما يبحـث عنـه الناس”.
وتسـعى “غوغـل”، بحسـب مـا ذكـرت، إىل تطويـر 
بهـا،  الخاصـة  الخوارزميـة  عـر  البحـث  عمليـات 
والتـي تقـرح جمـاًل للبحث مـن خالل كتابـة األحرف 
األوىل فقـط، عـى أن تجعـل كافـة األخبـار املقرحـة 

“موثوقـة” وبعيـدة عـن “الكـذب”.
وتـأيت الخطـوة يف إطـار مسـاعي مواقـع التواصـل 
االجتاعـي ملحاربـة األخبـار واملعلومـات “املزيفـة”، 
عـن طريق نـرش ثقافة القـرءاة واالطالع قبـل تصديق 

. لخر ا
وكانـت رشكـة “فيـس بـوك” أعلنـت، يف 7 نيسـان 
الجـاري، عـن تقدميهـا عـرش نصائـح عـى شـبكتها 
االجتاعيـة، تسـاعد املسـتخدمن يف كشـف األخبـار 
الصفحـة  أعـى  كأداة  ترفـق  أن  عـى  “الكاذبـة”، 

للمسـتخدم. الشـخصية 

“غوغل” تنّظف محرك بحثها من األخبار “الزائفة”

"اسـرتاحة  كتـاب  تنـاول  ال ميكـن 
أكـر  نتعـرف  أن  قبـل  الخميـس"، 
اللـه  عبـد  غـازي  كاتبـه  عـى 
أديـب  هـو  القصيبـي  القصيبـي. 
ودبلومـايس  وشـاعر  وصحفـي 
سـعودّي، ولـد يف أربعينيـات القرن 
املـايض، وتـويف عـام 2010، لكنـه 
اسـتطاع خالل 70 عاًما فحسـب أن 
يرتك مـن اآلثـار قرابـة 90 مؤلًفا ما 
بن ديـوان شـعرّي وكتـاب ورواية، 
مـا جعله من أبـرز األدباء والشـعراء 

املعارصيـن.  السـعودين 
ولعّل الالفت يف شـخصية القصيبي 
هـو غـزارة إنتاجـه جنًبـا إىل جنـب 
مع املناصـب السياسـية التي توالها 
مسـتوى  عـى  ليـس  حياتـه،  يف 
فيهـا  والتعليـم  الكليـات  عـادة 
فحسـب، وإمنا عى نطاق اسـتالمه 
عـدة وزارات بفـرتات مختلفـة مـن 
حياتـه، وعمله كسـفري للسـعودية 
البحريـن  يف عـدة دول مـن بينهـا 

وبريطانيـا.
مؤلفـات  مـن  العديـد  أحدثـت 
القصيبـي ضّجة كرى عنـد طبعها، 
وُمنـع الكثري منهـا من التـداول يف 
السـعودية حتى اللحظـة، ومن أبرز 
رواياته شـقة الحرية والعصفورية.

يتسـم كتابـه "اسـرتاحة الخميس" 
طيلـة  ميتـد  سـاخر  أديّب  بنفـس 
عـن  عبـارة  والكتـاب  صفحاتـه، 
مجموعـة مقـاالت كتبهـا القصيبي 
سـابًقا لصحـف سـعودية ولندنيـة 
األوسـط،  الـرشق  مثـل  عديـدة 
هـذا  يف  جمعهـا  وقـرر  والوطـن، 
الكتـاب وإعـادة نرشها عـام 2000.
صفحـة   180 عـى  الكتـاب  ميتـد 
مـن القطـع الصغـري، ولعلـه أشـبه 
ففيـه  ترفيهيـة،  منوعـات  مبجلـة 
مـن الشـعر، والخواطـر، واملواقـف 
الطريفـة التـي جـرت للقصيبي يف 

حياتـه، الـيشء الكثـري.
لغـة القصيبـي سلسـة للغايـة رغم 
متكّنهـا الشـديد، تجـد يف الكتـاب 
مقـاالت جميلـة مكتوبـة بطريقـة 
املقامـات، إضافـة لبعـض الكلـات 
يـدّون  العاميـة هنـا وهنـاك، كـا 
فيـه الكاتـب آراءه حـول العديـد من 
والكتـب  املشـهورة،  الشـخصيات 
املنشـورة، والتقنيـات الحديثـة التي 

دخلـت حياتنـا.
عـن  يبحـث  ملـن  مناسـب  الكتـاب 
وهـو  واالبتسـامة،  االسـرتخاء 
أشـبه باسـرتاحة يـوم الخميس بعد 

مرهـق. عمـل  أسـبوع 

اقتباس من الكتاب:
عندمـا  إال  يولـدون  ال  "الشـعراء 
ميوتـون، وال تنضـح شـاعريتهم إال 
بعـد عـرشات السـنن مـن موتهم، 
وال تظهـر عبقريتهـم إال بعـد مرور 

مئـات السـنن مـن رحيلهـم".

كتاب

استراحة الخميس
لـ غازي عبد الله القصيبي

منوعات

بـوك”  “فيـس  رشكـة  أصـدرت 
املالكـة لتطبيـق الرتاسـل الفوري 
“واتسـاب” تحديًثـا جديـًدا يتيـح 
تحويـل  ميـزة  للمسـتخدمن 
صوتيـة،  إىل  النصيـة  الرسـائل 
التـي  الرسـائل  أحـدث  وقـراءة 

. نهـا يتلقو
موقـع  ذكـر  مـا  وبحسـب 
األمريـي،  التقنـي  “مشـابل” 
االثنن 24 نيسـان، فـإن التحديث 
املسـاعد  عـى  يعتمـد  الجديـد 
عـى  املوجـود   )Siri( الصـويت 
إىل  ويهـدف  “آيفـون”،  أجهـزة 
جعـل تواصل الناس عـر التطبيق 

ومرونـة”. سـهولة  “أكـر 

وتعمـل امليـزة عـن طريـق أوامـر 
صوتيـة يطلقهـا املسـتخدم بعـد 
الضغـط عى زر “siri”، وتشـرتط 
أن يقول املسـتخدم بصوت واضح 
“أهال سـريي، هـل لـك أن تقرأ يل 
أحدث رسـائيل؟”، ليقرأها حسـب 

اللغـة املحـددة عـى الجهاز.
امليـزة  تعمـل  أن  املقـرر  ومـن 
الجديدة عـى األجهـزة التي تعمل 
بنظـام تشـغيل “أي أو اس” 10.3 

فـوق. فا 
الجديـد  التحديـث  ويتضمـن 
املسـتخدم،  واجهـة  يف  تغيـريات 
معلومـات  عـرض  وطريقـة 
االتصـال  ومعلومـات  املجموعـة 

“أكـر  بأسـلوب  واملكاملـات، 
. " طة بسـا

وكان “واتسـاب” قد أطلـق، العام 
املـايض، خدمـة كتابـة الرسـائل 
باملسـاعد  االسـتعانة  مـن خـالل 
إطـالق  عـر  نفسـه،  الصـويت 
أوامـر صوتيـة تتحـول إىل نصية.
وتسـعى رشكـة “فيس بـوك” إىل 
كل  يف  جديـدة  ميـزات  إضافـة 
تحديـث عـى برنامج “واتسـاب” 
للحفـاظ عـى مليـار مسـتخدم، 
وتسـهيل اسـتخدامهم لرامجهـا 
وسـط منافسـة مـن التطبيقـات 

الحديثـة.

“واتساب”.. 
تحديث جديد يحّول 

الرسائل المكتوبة 

إلى صوتية

مسنجر اليت
متاٌح في

150 دولة جديدة

بـوك”  “فيـس  رشكـة  أتاحـت 
نسـختها املخففـة مـن تطبيق 
“مسـنجر اليت”، ملسـتخدميها 
الجديـدة،  الـدول  عـرشات  يف 
بعـد سـتة أشـهر مـن إطالقه.
عـى  بلـدي،  عنـب  ورصـدت 
صفحـة نائب رئيس املراسـالت 
ديفيـد  بـوك”،  “فيـس  يف 
ماركوس، الخميس 28 نيسـان 
أطلقـت  النسـخة  أن  الجـاري، 
وغـدت متاحـة يف 150 دولـة 

جديـدة.
اليـت”  “مسـنجر  وأطلـق 
مـن  األول  ترشيـن  الشـهري، 
مـن  عـدد  يف  املـايض،  العـام 
الـدول التـي تعاين مـن ضعف 
ملسـاعدتهم  االتصـاالت،  يف 
مـع  متصلـن  البقـاء  عـى 

مسـتمر. بشـكل  العـامل 
وغـدا التطبيق متاًحا يف معظم 
إيطاليـا،  مثـل:  العـامل  دول 
كولومبيـا،  أملانيـا،  فيتنـام، 
نيجرييـا،  املغـرب،  الجزائـر، 
تركيا، اليابـان، تايونا، وهولندا، 

ماركـوس. وفـق  وغريهـا، 
“مسـنجر”  تطبيق  ويسـتخدم 
مليـار   1.2 مـن  أكـر  حالًيـا 

إحصائيـات  وفـق  مسـتخدم، 
للمسـتخدمن  وميكن  الرشكة، 
يـأيت  الـذي  التطبيـق  تحميـل 
 10 عـن  يزيـد  ال  بحجـم 

يـت. با ميغا
اليـت”  “مسـنجر  يتميـز 
اسـتهالك  يف  بالتوفـري، 
والذاكـرة  واالتصـال  البطاريـة 
العشـوائية، ما يجعله مناسـًبا 
للمسـتخدمن حامـيل أجهـزة 
التـي  أو  القدميـة،  “أندرويـد” 
تحمـل مواصفـات متوسـطة.
مسـتخدمي  عـدد  ووصـل 
اليـت”،  “مسـنجر  التطبيـق 
مليـون   200 حـوايل  إىل 
إمكانيـة  ويتيـح  مسـتخدم، 
الرسـائل  وإرسـال  التواصـل 
النصية والصـور والروابط، ألي 
شـخص يسـتخدم “فيـس بوك 

. ” مسـنجر
إن  بـوك”  “فيـس  وتقـول 
جميـع  امتـالك  مـن  التأكـد 
النظـر  بغـض  املسـتخدمن، 
عـن نوعيـة هواتفهـم الذكية، 
اسـتخدام  يف  جيـدة  خـرة 
مسـنجر “هـو أمـر مهـم جًدا 

لنـا”. بالنسـبة 
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تسالي

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

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
الحمداين الذي غنت من شعره أم كلثوم. 1

من يبني - صندوق صغر. 2

من الساء - من أدرك الجاهلية واإلسالم. 3

النتيجة والتايل - حسم. 4

أداة نفي جازمة - عبء ثقيل. 5

6 . - جميلة  أفالمها  من  مرصية  ممثلة 

متشابهان

أبنايئ. 7

نضب وانتهى - وراء. 8

يف . 9 ولد  مسلم  وفيلسوف  وعامل  طبيب 

دمشق وتويف يف القاهرة

مدينة أفريقية بناها عقبة بن نافع. 10

عمودي
مقدمته أساس علم االجتاع. 1

لون من ألوان الخشب - توقع الخر أو . 2

الرش

مراقب مؤنب - ما لصق. 3

رشاب ساخن لذيذ - غر ناضج. 4

فرعون - اسم مؤنث أعجمي. 5

ال ميكن كرسه أبدا - ليت. 6

نقعة مائية وسخة - بدانة )مبعرة(. 7

نصف بيضة - يصبح عفنا. 8

طرف . 9  - أحدهم  عند  ترىب  من 

)معكوسة(.

شاعر شعراء العرب - حاجز. 10

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

تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

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

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

حلول العدد السابق
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الجـزاء  ركلـة  عـى  عاًمـا   41 مـرور  بعـد 
الشـهرية، التـي سـكنت شـباك منتخـب أملانيـا 
يف نهـايئ يـورو 1976، مازالـت ركلـة الجـزاء 
الحاسـمة التـي سـجلها أنتونن بانينـكا، العب 
تشيكوسـلوفاكيا، حيلـة لبعـض الالعبـن أثناء 

الرتجيـح. أو  الجـزاء  لـركالت  تنفيذهـم 
تنفيـذ ركلـة بانينـكا يحتـاج لثقـة كبـرية جًدا، 
إمـا أن تكـون واثًقـا يف إمكانياتـك بالتسـجيل، 
وإمـا أن تهدرهـا، وإذا حدث وأهدرتهـا، عليك أن 
تتقبـل كل النقـد والسـخرية من ركلتـك، خاصًة 
انتشـار  رسعـة  ظـل  يف  الحـايل  الوقـت  يف 
املقاطـع املثرية للسـخرية عى مواقـع التواصل 

االجتاعـي.
يف الثالـث والعرشيـن الجاري، أهـدر فريدريكو 
ركلـة  اإليطـايل،  املوهـوب  برينارديسـي 
جـزاء لفريقـه فيورنتينـا أمـام إنرتميالنـو يف 
الكالتشـيو، بعدمـا كانـت النتيجة تأخـر فريقه 
بثنائيـة مقابـل هـدف، يدخـل بـكل ثقـة أمـام 
عجيبـة،  بطريقـة  ليهدرهـا  هندانوفيتـش، 
املرمـى،  حـارس  يـدي  بـن  سـهلة  ويضعهـا 
ليكـون مـادة سـاخرة خـالل األسـبوع املـايض 

االجتاعـي.  التواصـل  مواقـع  عـى 
برينارديسـي ليـس الالعب األول الـذي يتعرض 
مـن  العديـد  فهنـاك  املُحـرج،  املوقـف  لهـذا 
الالعبـن حاولـوا تقليد التشـيي صاحب الـ67 
عاًمـا، لكـن الحـظ مل يقـف يف صفهـم، عـى 
عكـس ما حـدث مع الالعبـن الكبار مثـل أندريا 
تـويت  وفرانشيسـكو  ميـي  وليونيـل  بريلـو 
وزيـن الديـن زيدان، الذيـن حققوا نجاًحـا باهًرا 
يف تنفيـذ البانينـكا يف أصعـب الظـروف وأهم 

املواجهـات.

يونس محمود
رغم أنـه يتميـز بتسـديدها دامئًا، لكن السـّفاح 
العراقـي فتح مجااًل للسـخرية منه، من وسـائل 
يف  فشـل  بعدمـا  والعامليـة،  العربيـة  اإلعـالم 
تنفيـذ ركلـة جـزاء بانينـكا، وذلك أمـام املنتخب 
اإليراين، يف مبـاراة ودية جمعت بـن املنتخبن 
اسـتعداًدا لبطولة أمم أسـيا 2015 يف أسـرتاليا.

جاسون كامينجيز
حاول العـب هيبرينيـان األسـكتلندي أن يقوم 
بانينـكا،  طريقـة  عـى  جـزاء  ركلـة  بتنفيـذ 
نصـف  يف  يونايتـد،  دانـدي  مواجهـة  يف 
2014، لكنه فشـل يف  نهـايئ كأس أسـكتلندا 

الشـباك. إسـكانها 

لويس مانويل سيخاس
العـام  املئويـة  أمريـكا  كوبـا  نهـايئ  ربـع  يف 
املـايض، حصـل املنتخـب الفنزويـيل عـى ركلة 
جزاء أمـام األرجنتن قبـل نهاية الشـوط األول.

دخـل لويـس أمـام الحـارس سـريجيو رومريو 
بثقـة كبـرية ظهـرت عى مالمـح وجـه الالعب 
الفنزويـيل قبل أن يسـدد، ولكـن يف النهاية كان 
مجـااًل للسـخرية يف وسـائل اإلعـالم ومواقـع 
التواصـل االجتاعـي، بعدمـا أهدرهـا بطريقـة 
كوميديـة وخـرس فريقـه برباعيـة نظيفـة يف 

. ية لنها ا

زاراكو أودوفيتشيش
عـام  الـرصيب  الـدوري  مباريـات  إحـدى  يف 
2015، سـدد زاراكـو ركلـة جـزاء لفريـق نـويف 
بـازار أمـام راد بلجـراد، عـى طريقـة بانينـكا 
لكنهـا اعتلت العارضة، وفشـل يف التعـادل عند 

.85 الدقيقـة 
التقاريـر الصحفيـة الرصبية قالت إن مشـجعي 
الفريـق الـذي ينتمي لـه زاراكو، اقتحمـوا غرفة 
الوصـول لالعـب،  أجـل  الالعبـن مـن  مالبـس 
وأطلقـوا عليـه النار بعـد املباراة بسـبب ما فعله 

الركلة. يف تلـك 
عـن  نهائًيـا  رحيلـه  زاراكـو  أعلـن  ذلـك،  بعـد 
الفريـق الـرصيب، بعدمـا كاد أن يفقـد حياتـه 
بسـبب ركلـة جـزاء، ملجـرد أنـه قـرر أن يكـون 

رصبيـا. يف  بانينـكا 

فوزي عبد الغني
ومولوديـة  خريبكـة  أوملبيـك  مبـاراة  يف 
الفائـت،  املوسـم  املغـريب  بالـدوري  وجـدة 
الغنـي  عبـد  فـوزي  خريبكـة،  العـب  أهـدر 
ركلـة جـزاء مـن أجـل تعديـل النتيجـة أمـام 
عـى  ينفذهـا  أن  قـرر  بعدمـا  املولوديـة، 
طريقـة بانينـكا، ولكـن الكـرة مل تصـل مـن 

املرمـى. لخـط  األسـاس 

جاكسون مارتينيز
يف الـدوري الرتغـايل، موسـم 2014، أهـدر 
مارتينيـز  جاكسـون  الكولومبـي،  املهاجـم 
مواجهـة  يف  جـزاء  ركلـة  بورتـو،  مهاجـم 
ريـو آيف بطريقـة عجيبـة، بعدمـا سـدد عى 
حـظ  حسـن  مـن  املبـاراة  بانينـكا،  طريقـة 
بثنائيـة  فريقـه  بفـوز  انتهـت  جاكسـون 
أهـدر  بعدمـا  هـو،  سـجلها  هـدف  مقابـل 

الركلـة. تلـك 

ريـال  برشـلونة عـى  الـذي حققـه  الفـوز  أعـاد 
مدريـد يف اللحظات األخـرة يف الكالسـيكو، روح 
املنافسـة عى لقب الليغا اإلسـبانية، بعد أن تسـاوى 
الفريقـان يف النقـاط مـع مبـاراة مؤجلـة للنـادي 
الصـدارة،  عـى  مؤقتًـا  الرسـا  وتربـع  امللـي، 
منتظـرًا تعـر ريـال مدريـد يف إحـدى الجـوالت 

األخـرة ليخطـف اللقـب.
ورغـم األداء القـوي لرشـلونة وروزنامـة املباريات 
سـهولة  إىل  تشـر  والتـي  للفريقـن  املتبقيـة 
مواجهـات النـادي الكتالـوين مقارنـة باملرنيغـي، 
يعتـر محللـون رياضيـون أنـه مازالـت حظـوظ 
ريـال مدريـد هـي األوفـر للفـوز باللقـب، وذلـك 

لعـدة أسـباب:

الملكي يفوز ويحصد اللقب 
يـد  يف  األمـور  ماتـزال  برشـلونة،  عكـس  عـى 
العبـي ريـال مدريـد، فمـع مبـاراة مؤجلـة تعطيه 
أفضليـة كبـرة، فيمكنـه الفـوز بخمـس مباريـات 
مـن أصـل خمـس، أو التعـادل يف واحـدة لضان 

الفـوز باللقـب دون االلتفـات إىل برشـلونة، كا أن 
أي تعـر للفريـق الكتالـوين يف مبارياتـه األربـع 
اللقـب متجـه دون شـك إىل  أن  األخـرة سـيعني 

مدريد. ريـال 
مشاكل برشلونة ضد األندية الصغيرة

خرس برشـلونة أربـع مباريـات غر متوقعـة متاًما 
سـيلتا  الكرونيـا،  ديبورتيفـو  ملقـا،  أنديـة  أمـام 
فيغـو، ريال سوسـيداد، ولذا فإن املباريات السـهلة 
املتبقية للرسـا، وهي أمـام فياريـال يف الكامب نو 
والس باملـاس وإيبـار قد يجـد بها صعوبـة أو رمبا 
يحـدث فيهـا نتيجة سـلبية تنهـي السـباق، وتريح 

مدريد. ريـال 

تراجع مستوى سواريز
صحيـح أن ريـال مدريـد يعـاين أحيانًـا بسـبب 
أو  باإلصابـة  املتأثـر  بيـل  غاريـث  أداء  تراجـع 
واضـح،  الفـارق  لكـن  بنزميـة  وكريـم  رونالـدو 
فاملـدرب زيـدان لديـه خيـارات عديـدة عـى دكة 
البـدالء، ويف حـال أرشك ألفارو موراتـا أو جميس 

رودريغيـز أو إيسـكو، فـإن األداء يكـون بنفـس 
القـوة أو أفضـل، عكـس برشـلونة الـذي يعتمـد 
بشـكل شـبه كامـل عـى ليونيـل ميـي وبعـده 
سـواريز ونيـار، مـا قـد يؤثـر سـلبًا عـى أداء 
الفريـق يف ظـل تراجـع أداء رأس الحربـة لويـس 

سـواريز.

كريستيانو رونالدو يبحث عن نفسه
أظهـر  الفرديـات،  األرقـام وحتـى  عـى مسـتوى 
األرجنتينـي ليونيـل ميي أنه يعيـش أوقاتًا متميزة 
عكـس كريسـتيانو رونالـدو الـذي ميـر بحالة من 
تذبـذب املسـتوى، وهو أمـر يدفع النجـم الرتغايل 
للـرد عى املشـككن كـا فعـل يف مبـارايت بايرن 

. نيخ ميو
رونالـدو أمـام فرصة جيـدة لقيـادة فريقـه للفوز 
باللقـب الغائـب وتحويل االنتقادات التـي تطاله إىل 
مديـح، وهـو دافع كبـر للنجـم املعتاد عـى التألق 
كلـا توجهـت نحـوه سـهام النقـد، وهـو الدافـع 
نفسـه الذي دفع ميـي للتألق يف الكالسـيكو بعد 

قيـادة الـدون للملـي إىل دور نصـف النهايئ عر 
التشـامبيونزليغ. يف  البايرن 

بشـكل خـاص  رونالـدو  يبـذل  أن  املتوقـع  ومـن 
مجهـوًدا مضاعًفـا للفوز باللقب الـذي مل ينجح يف 
الظفـر به سـوى مرة واحـدة فقط منذ عـام 2009.

التفوق واالستقرار الفني
يعيـش ريـال مدريـد اسـتقراًرا فنيًـا كبـرًا بقيادة 
املدرب زيـن الدين زيـدان الذي حّول شـكل الفريق 
متاًمـا منـذ توليه زمـام األمور يف منتصف املوسـم 
املـايض خلًفـا لرافـا بنيتيـز، وقـد نجـح يف الفوز 
بـدوري األبطـال خـالل أوىل تجاربه كمـدرب، وها 
هـو يف طريقـه للفـوز بالليغا مـع كوكبـة متكاملة 
تجعلـه  واالحتياطيـن  األساسـين  الالعبـن  مـن 

العامل. يف  األقـوى 
فيـا كتـب إنريـي نهايـة مشـواره مع برشـلونة 
الشـكوك، خاصـة مـع  بكثـر مـن  إليـه  وينظـر 
قـرارات خاطئـة متعـددة سـاهمت يف نزيف بعض 

النقـاط التـي كان مـن املمكـن كسـبها بسـهولة.

ماهي البانينكا؟
تعـد طريقـة البانينـكا من أصعب الطـرق لتنفيذ ركالت الجـزاء، حيث يجب عى الالعـب أن ميتلك 
ثقـة كبـرية بنفسـه ويتقن مهـارة خـدع حـارس املرمى، وتحريـك جسـده بطريقة توهمـه بأن 

الالعب سيسـدد كـرة قويـة يف إحدى زوايـا املرمى.
وتعتمـد عـى رفـع الكـرة بتسـديدة خفيفة وسـط املرمـى من فـوق الحـارس، يف الوقـت الذي 

سـيتجه فيـه الحـارس إىل زاويـة يكون قـد توقعها قبـل تسـديد الكرة.
ويعلـق بانينـكا، صاحب هـذه الطريقة، أنه عندما سـددها مل يكن ينوي السـخرية مـن الحارس 
األملـاين يف نهـايئ كأس األمـم األوروبيـة، ولكـن عـى العكـس فقـد اختارهـا ألنه اعتقـد أنها 

األسـهل للوصـول إىل شـباك األملـان يف ركالت الرتجيح

https://www.enabbaladi.net/archives/146696
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2017 نيســـان/أبريل   30 األحـــــــد 
السادســـة السنــــــــة   -  271 العـــــــــدد 

عّينـت مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئن، 
يـرسى  أملانيـا،  يف  الالجئـة  السـورية  السـّباحة 
ماردينـي، سـفرية للنوايـا الحسـنة يف املفوضيـة.
ووفـق ما رصـدت عنب بلدي عـى املوقع الرسـمي 
للمفوضيـة، الخميـس 27 نيسـان، فـإن ماردينـي 
عملـت “بشـكل وثيق” مـع املنظمـة منـذ اختيارها 
ريـو  يف  األوملبيـة  األلعـاب  دورة  يف  للمشـاركة 

.20166 بالرازيـل 
مـع  للسـباحة  عاًمـا(   18( ماردينـي  واضطـرت 
شـقيقتها الصغرى، ثـالث سـاعات متواصلة لتصل 
مركبهـا،  غـرق  بعدمـا  تركيـا،  مـن  اليونـان  إىل 

.2015 صيـف 
ووصلـت ماردينـي وأختها إىل النمسـا ثم اسـتقرتا 
يف أملانيـا، وبعـد فـرتة وجيـزة مـن وصولهـا إىل 
برلـن تبنت جمعيـة خرييـة محليـة تدريبها عى 
مخيـم  مـن  القريبـة  النـوادي  أحـد  يف  السـباحة 

لالجئـن يف املدينـة.
املفوضيـة اعتـرت أن الشـابة السـورية “أصبحـت 
صوتًـا قويًـا للمهجريـن قـرًسا يف جميـع أنحـاء 

العـامل”.
ووصفـت الالجئـة بأنها “مثال قـوي عى صمودهم 
وتصميمهـم عـى إعـادة بنـاء الحيـاة واملسـاهمة 

بشـكل إيجايب ضمـن املجتمعـات املضيفة”.
السـباحة  منافسـات  السـورية  الالجئـة  وودعـت 
ضمـن ألعـاب ريـو دي جانـريو األوملبيـة، بعـد أن 

.41 املركـز  حلـت يف 
وقالـت يف حديـٍث لصحيفـة “بيلـد” األملانيـة، آب 
عامليـة  رشكات  مـن  عروًضـا  تلقـت  إنهـا   ،2016
لتجسـيد قّصتهـا عـى شـكل فيلـم، ومـن بينهـا 

عـرٌض مـن هوليـوود.
قصـة ماردينـي القت اهتاًمـا عاملًيا، مـا دعا رشكة 
حقـوق  رشاء  إىل  الريطانيـة،  تايتـل”  “ووركينـغ 
أن  املـايض، عـى  آذار  الالجئـة، يف  ملكيـة قصـة 
يحّولهـا املخـرج سـتيفن دالـدري إىل فيلـم روايئ.

وشـاركت ماردينـي يف العديـد من املحافـل الدولية، 
كانـون  يف  االقتصـادي،  مؤمتر”دافـوس”  آخرهـا 
الثـاين املـايض، يف محاولة إيصال صـوت الالجئن 

العامل. إىل 
واختـريت الالجئة ضمـن عينة من عرشة أشـخاص 
حول العـامل، لكل منهم قصة “شـجاعة” شـخصية 
يرويهـا أمـام ثالثـة آالف مشـارك مـن قـادة العامل 
اإلرادة  أن  للمؤمتريـن  ليثبتـوا  وصنـاع سياسـاته، 
والتصميـم ميكـن أن تجعـال العـامل أقـل “وحشـية 

وسـوداوية” مـا هو عليـه اآلن.

يسرى
مارديني

سفيرة للنوايا الحسنة

05-03
2015

نبيل الشربجي

تواجـه املنظـات العاملـة يف كفالة األيتـام ورعايتهم، 
بعـض املشـاكل نتيجة "ضعـف التنسـيق"، وفق نائب 
مديـر املفوضيـة، أديـب األشـقر، معتـرًا أن "بعـض 
األيتـام يحرمـون مـن حقوقهـم بينـا تتكـرر أسـاء 
آخرين، فلو اسـتعضنا عـن التكرار، بأولئـك املحرومن 

لحصلنـا عـى عمـل جيد”.

 نقاشات مع المنظمات 
تضّمن االجتـاع نقاشـات للمقرحـات املطروحة بهذا 
الخصـوص، ويقـول األشـقر إنهـا جـرت مـع كافـة 
الجهـات املهتمـة باأليتـام، نتج عنهـا توصيـات قُّدمت 
لتلـك املؤسسـات، متمنيًـا العمـل بشـكل مشـرك بن 

. " لجميع ا
األيتـام وتنظيـم  أن توثيـق أسـاء  ويـرى األشـقر 
العمـل"،  البيانـات، "مـن أكـر األمـور أهميـة يف 
ويوافقـه رئيـس دائـرة األحـوال املدنيـة يف هيئـة 
إىل  داعيًـا  القسـوم،  بإدلـب، يوسـف  "الخدمـات" 
بياناتهـا  املنظـات  تقـدم  واحـدة  "غرفـة  إنشـاء 
صحيحـة  وإعادتهـا  تدقيقهـا  إىل  ليُصـار  إليهـا، 

موثقـة".
يؤكّـد القسـوم يف حديـٍث إىل عنـب بلدي، أن السـجل 
املـدين، "يُعتـر الضامـن لدقـة املعلومات الصـادرة"، 
مشـرًا إىل أن "الهيئة لديها لجان متخّصصة تسـتطيع 
تقديـر أعـار املواليـد والتأكد مـن صّحـة املعلومات".

تتعلـق  أخـرى،  مقرحـات  الحـارضون  وناقـش 
باحتياجـات األيتـام يف املجـال التعليمـي والصحـي، 
طارحـن عـى الجهـات الرسـمية املسـؤولة، مجموعة 

مـن الحلـول.

مقترحات وحلول
بـدأت وزارة الربيـة يف إدلـب، بالعمـل عـى مرشوع 
إنشـاء مـدارس خاصـة باأليتام، "عـى اعتبـار أن تلك 
الرشيحـة تكـر يوًمـا بعـد يـوم"، وفـق نائـب وزير 
الربيـة، جال شـحود، الـذي يؤكـد لعنب بلـدي، نية 
الـوزارة بافتتاح 20 مدرسـة يف محافظة إدلب، تشـمل 

جميـع املراحـل التعليمية.
ويـرى شـحود أن الجانـب التعليمـي لأليتـام، "مهـم 
ليتجـاوزوا الحالة النفسـية التـي يعيشـونها"، معترًا 

أنـه "ميكـن وضعهم عـى الطريـق الصحيـح، بعد أن 
فقـدوا ذويهـم ومرشـديهم يف الحياة".

املجلـس املحـي ملدينة معـرة مرصين، اقرح تأسـيس 
مكتـب لـ"أبنـاء الشـهداء"، ويقـول املحامـي يـارس 
معـرّق، مـرشف الشـؤون القانونيـة يف املجلـس، إن 
إنشـاء املكتـب ميكـن أن يعتمـد عـى قواعـد البيانات 

التـي متلكهـا املجالـس املحليـة يف إدلـب.
ويـرى، يف حديـٍث إىل عنـب بلـدي، أن ذلـك "يُسـّهل 
عملية التنسـيق بـن املنظات"، الفتًـا إىل أن "االهتام 
وبنفـس  الشـهداء  كأبنـاء  املعتقلـن رضوري  بأبنـاء 
السـويّة، ال سـيّا املعتقلـن القدامـى منـذ أكـر مـن 
خمـس سـنوات، وأهمية تضافـر الجهـود للوصول إىل 

عـادل". حل 
"مـرّسات" إحـدى املنظـات والجمعيـات التـي حر 
حـداد،  شـموخ  ويقـول  االجتـاع،  عنهـا  ممثلـون 
مديـر العمليـات فيهـا، إنهـم طرحـوا بعـض التجارب 
الناجحـة، التـي أنجزتهـا منظـات املجتمـع املدين يف 
مدينـة حلـب، إذ عملت داخـل املدينة قبـل تهجر أهلها 

إىل الشـال.
ويـرى حـداد أهميـة يف االعتاد عـى السـجل املدين 
"لضـان منـع الخطـأ أو التزويـر، كونها جهـة مدنية 
عاملـة عـى األرض ومرجعيـة بالنسـبة للجميع" وفق 
تعبـره، مؤكـًدا أن "مـرّسات سـتعمل عـى التنسـيق 

وتوحيـد الجهـود لخدمـة األيتام”.

"من لهم؟"..
اجتماٌع لتنسيق كفالة األيتام في إدلب

القـدم  كـرة  اتحـاد  رئيـس  وصـف 
فتـى  أورن،  دمـري  يلدريـم  الـرتيك، 
سـوريًا ُمنح الجنسـية الرتكية مؤخًرا، 
بــ “ميـي جديـد ومسـتقبل تركيـا 

الكـروي”.
آدم متـن )14 عاًمـا(، سـوري األصل، 
منحتـه أنقرة الجنسـية الرتكيـة، بقرار 
مـن الحكومـة وموافقـة الرئيس رجب 
طيـب أردوغـان، وفـق مـا نقـل موقع 
“Skorer-Tv” وترجمـه موقـع “أخبار 

تركيا”.
وجـاء حديـث أورن، يف كلمـة له خالل 
فعاليـة ثقافية ورياضيـة أقيمت اليوم، 
الجمعـة 28 نيسـان، بحضـور عقيلـة 

الرئيس الـرتيك، أمينـة أردوغان.
ودعـا أورن آدم متـن إىل املنصة، معلًنا 
الـرتيك  الوطنـي  املنتخـب  إىل  ضمـه 

الناشـئن. لفئة 
ميـي  يسـمونه  اآلن  “مـن  وأضـاف 
تركيـا  مسـتقبل  وسـيصبح  الجديـد، 
الكـروي، وسـنواصل العمـل مـن أجل 

أقـوى”. تركيـا 
أعطـت  أن  الرتكيـة  للحكومـة  وسـبق 
الجنسـية لسـورين موهوبن، أبرزهم 
العـامل يف الرياضيات جـال أبو الورد، 
وعـازف البيانـو تامبـي أسـعد، والعبة 

كـرة الطاولـة تسـنيم نبهان.

“ميسي الجديد”
سورٌي سيلعب 
للمنتخب التركي
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لشـؤون  السـورية  "املفوضيـة  تُعـرّف 
املنظـات" نفسـها، عـى أنها مؤسسـة 
عملهـا  بـدأت  "مفّوضـة"،  محليـة 
ترشيـن الثـاين 2016، لحايـة املنظات 
اإلنسـانية وتنسـيق جهودهـا وأعالهـا، 
لتحقيـق األهـداف املشـرتكة بينهـا وبن 

سـوريا. يف  املحـيل  املجتمـع 

 نظمت "المفوضية السورية لشؤون المنظمات" اجتماًعا، لتنسيق عمل الفعاليات المدنية والمجالس المحلية، 
فيما يخص رعاية وكفالة األيتام في الشمال السوري، األربعاء 26 نيسان الجاري، داخل صالة المفوضية في 

بلدة سرمدا في ريف إدلب.
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