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بعـد غيـاب خمـس سـنوات طـل معـرض 
عـى   59 الــ  بدورتـه  الـدويل  دمشـق 
مشـارف العاصمة دمشـق، كإحـدى مالمح 
"اسـتعادة األمن واالسـتقرار" التي تسـعى 
إيصالهـا  إىل  السـوري  النظـام  حكومـة 
للعـامل، يف بلـد مل يعـد ينقـص مواطنيـه 

والفعاليـات. املعـارض  تنظيـم  سـوى 
معـرض  مـن   59 الـدورة  فعاليـات  بـدأت 
دمشـق الدويل، الخميـس 17 آب، يف مدينة 
مطـار  طريـق  عـى  الجديـدة  املعـارض 
الشـهر  مـن   26 حتـى  وتسـتمر  دمشـق، 

نفسـه، مبشـاركة 23 دولـة بصفة رسـمية، 
للنظـام  "الصديقـة"  الـدول  مقدمتهـا  يف 
السـوري، ومنهـا روسـيا وإيـران والصـن 
حضـور  جانـب  إىل  الشـالية،  وكوريـا 
رشكات خاصـة مـن دول قطعـت عالقاتهـا 
مـع النظام السـوري، بينهـا فرنسـا وأملانيا 
العامـة  املؤسسـة  قالـت  كـا  وبريطانيـا، 

للمعـارض.
وإلظهـار جـودة عـى مسـتوى عـال أمـام 
املشـاركة،  والعامليـة  اإلقليميـة  الـركات 

أعـال... ألـف رجـل  بحضـور 
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مبادرة لتشكيل
“حكومة إنقاذ” في إدلب 

عنب بلدي - إدلب    

حـر االجتـاع ممثلون عـن الحكومة 
العـايل  التعليـم  ومجلـس  املؤقتـة، 
التشـكيل، ومديريتا  “املسـتقل” حديث 
الصحـة والرتبيـة، إضافـة إىل ممثـي 
مجلـس مدينة حلب ونقابـات املحامن، 
والصيادلـة واملهندسـن، والدفاع املدين 
السـوري، وبعـض املنظـات النسـائية 

إدلب. يف  العاملـة 
وقال إسـاعيل عنـداين، رئيس مجلس 
طُرحـت  املبـادرة  إن  إدلـب،  مدينـة 
لعنـب  حديثـه  يف  مشـرًا  للنقـاش، 
مروًعـا  “مازالـت  أنهـا  إىل  بلـدي، 
بحاجـة ألن يكتمل بنقاشـات املهتمن”.

وأوضـح رئيـس املجلـس أن “تشـكيل 
املناطـق  كامـل  يف  اإلنقـاذ  حكومـة 
املحـررة، من ضمن البنـود التي طُرحت 
بالتوافـق بـن كل الفعاليـات الثوريـة، 
لتنبثـق عـن مؤمتر وطنـي جامع يكون 

مبثابـة جمعيـة تأسيسـية”.
القضايـا  إدارة  تسـلّم  املجلـس  وكان 
الخدميـة واملدنيـة يف إدلب، مـن اإلدارة 
 18 الفتـح”، يف  لــ “جيـش  التابعـة 

املـايض. الثـاين  كانـون 
ووفـق رؤيـة املجلـس، فـإن الحكومـة 

“تنبثـق عنهـا إدارة مدنيـة مسـتقلة ال 
تخضـع ألي جهة عسـكرية أو فصائلية، 
وتحـدد مسـؤولياتها وصالحياتهـا يف 
ضـوء نظـام عمل يضبـط عملهـا، عى 
وخارجيًـا  داخليًـا  منفتحـة  تكـون  أن 

للبالد”. العامـة  لتحقيـق املصلحـة 
نـدى سـميع، مديـرة منظمـة “بارقـة 
االجتـاع  حـرت  النسـائية،  أمـل” 
“ركـن”،  مثـل  أخـرى  منظـات  مـع 
وقالـت لعنـب بلـدي إن مجلـس املدينة 
وجـه دعـوة مـن خـالل مكتـب املـرأة 
فيـه، وناقشـت املنظـات بنـود الدعوة 

النقـص. لتـدارك  مقرتحـات  وقّدمـت 
وطرحـت املنظـات النسـائية إمكانيـة 
النسـايئ، إضافـة إىل  التمثيـل  زيـادة 
تفعيـل دور التعليـم، بحسـب سـميع. 
تقييـم  ميكـن  ال  أنـه  عنـداين  ويـرى 
مـن  املزيـد  متمنيًـا  حاليًـا،  التجـاوب 

املبـادرة. إلكـال  التفاعـل 
وسـيطرت هيئـة “تحرير الشـام” عى 
االقتصاديـة  إدلـب  محافظـة  مفاصـل 
والعسـكرية، بعـد اقتتـاٍل مـع حركـة 
انتهـى  اإلسـالمية”  الشـام  “أحـرار 
وسـيطرة  “الحركـة”  نفـوذ  برتاجـع 
الهـوى  بـاب  معـر  عـى  “الهيئـة” 

املناطـق. مـن  وعـدٍد  الحـدودي 

وفتـح ذلـك سـيناريوهات تدخل دويل 
يف إدلـب، باعتبـار “الهيئـة” مصنفـة 
تركيـا  يف  “اإلرهـاب”  قوائـم  عـى 

السـوري. امللـف  املؤثـرة يف  والـدول 
الترصيحـات  حـدة  تراجـع  ورغـم 
الدوليـة بإمكانيـة التدخـل، أعـاد وزير 
الخارجيـة الـرتيك، بـن عـي يلدريـم، 
الجمعـة 18 آب، القضيـة إىل الواجهـة 
بالقـول “بالطبـع، إن عمليـة عسـكرية 
تلـك  يف  اإلرهابيـة  املجموعـات  ضـد 
دامئًـا،  وارد  أمـر  )إدلـب(  املنطقـة 
إجـراءات  جانبهـا  مـن  تتخـذ  وتركيـا 
ضـد العنـارص اإلرهابية عـى حدودها 

الجنوبيـة”.
وينظـر إىل هـذه املبـادرات باعتبارهـا 
مغبّـة  مـن  املنطقـة  إلنقـاذ  محـاوالت 
حـرب داميـة، خاصـًة بعدمـا أصبحت 
إدلـب مسـتقرًا ألكـر مـن 2.9 مليـون 
مدين، كثـٌر منهـم هجروا مـن مناطق 
الحكومـة  أرقـام  بحسـب  أخـرى، 

املؤقتـة. السـورية 
لكـّن مـن جهة أخـرى، تُرفـض من قبل 
عدٍد مـن املنظات والجمعيـات املحلية، 
املؤقتـة  الحكومـة  إن  تقـول  التـي 
موجـودة، فلَم يتم تشـكيل جديـد يزيد 

تشـتت مؤسسـات املعارضـة.

تسارعت المعطيات الميدانية في ريفي حمص وحماة لصالح قوات األسد والميليشيات المساندة لها، على حساب تنظيم "الدولة اإلسالمية"، 
الذي بات محاصًرا في بلدة عقيربات شرق مدينة السلمية، بعد عمليات عسكرية من ثالثة محاور قّطعت المنطقة إلى ثالثة جيوب، ال تتجاوز 

مساحة الواحد منها 250 كيلومتًرا مربًعا.

اجتماع الفعاليات المدنية ومجلس إدلب - 15 آب 2017 )مجلس مدينة إدلب(

)Livemap( 2017 خريطة السيطرة العسكرية في ريفي حماة وحمص - 20 آب

الجغرافيا تحاصر تنظيم "الدولة"

األسد يقّطع ريفي حمص وحماة إلى ثالثة جيوب

عنب بلدي - خاص  

وترسـانة  بثقـل  التقـدم  هـذا  وجـاء 
يف  األسـد  وضعهـا  كبـرة  عسـكرية 
معاركـة ضـد التنظيـم، بعـد اتفاقيـات 
"تخفيـف التوتـر" التي جمـدت جبهاته 
العسـكرية األخـرى يف بقيـة املحافظات 

السـورية.
ينطلـق  السـيطرة  خريطـة  وبحسـب 
املحـور األول لقـوات األسـد مـن مدينـة 
السـخنة بريـف حمـص الرقـي، والتي 

سـيطرت عليهـا مطلع آب الجـاري، بينا 
يرتكـز املحـور الثـاين مـن ريـف مدينة 
الرقـة الجنـويب ووصلـت فيـه إىل حقل 

توينـان واألكـرم النفطـن.
أمـا املحـور الثالـث فقـد أطبـق الحصار 
ريـف  يف  خاللـه  مـن  التنظيـم  عـى 
حـاة، وميتـد من ريـف حلـب الجنويب 

وصـواًل إىل ريـف حمـص الرقـي.

تواصل التنظيم مقطوع عن دير الزور 
وذكرت وسـائل إعـالم النظام السـوري، 

مـن  "وحـدات  أن  الجـاري،  آب   18 يف 
الجيـش السـوري بالتعـاون مـع القوات 
الحليفـة، تطبـق الحصار عـى مجموعة 
بلـدة  يف  داعـش  تنظيـم  مـن  كبـرة 

عقربـات".
ومل توضـح وكالـة "أعـاق"، الناطقـة 
مجريـات  "الدولـة"،  تنظيـم  باسـم 
املعـارك يف املنطقة، إال أنها اسـتمرت يف 
اإلعـالن عـن قتل عـرات العنـارص من 
قوات األسـد مـن خالل هجات معاكسـة 

مواقعهم. عـى 
وتخـوض قوات األسـد معارك منذ أشـهر 
عـى  السـيطرة  ومنحتهـا  املنطقـة،  يف 
السـخنة حظوظًا أكـر يف متكن املحور 
الغـريب عند عقدة )الشـوال( نحـو مفرق 

عقربـات وحصـار البلدة.
وبإحـكام الحصـار عـى التنظيـم، قُطع 
أي تواصـل بـن قواتـه رًشقـا يف ديـر 
عقربـات  جيـب  يف  وغربًـا  الـزور، 

السـلمية. وحـدود 
البلعـاس  جبـال  األسـد  قـوات  وتضـع 
نصـب أعينهـا يف ريفي حـاة وحمص، 

مـا يُدخـل التنظيـم يف وضـع حـرج.
وجـاء التقـدم املتسـارع بعد تجـاوز 21 
كيلومـرتًا باتجـاه قـرى خربـة مكـان 
وبلـدة الكديـر جنـوب الرقـة، إىل جانب 

مسـافة 12 كيلومرتًا جنـوب رشق املدينة 
بعـد السـيطرة عى بـر الرحـوم، وذلك 
ألول  ليـي  جـوي  إنـزال  عمليـة  بعـد 
بعمـق  آب،   18 الجمعـة  مسـاء  مـرة، 
تنظيـم  خطـوط  خلـف  كيلومـرتًا   20
اإلداريـة بـن  الحـدود  "الدولـة" عـى 

الرقـة وحمـص.

الجغرافيا تحاصر التنظيم
ريـف  يف  عقربـات  منطقـة  وتخضـع 
حاة الرقي لسـيطرة تنظيـم "الدولة" 
العمـق  يف  وتقـع   ،2014 عـام  منـذ 
السـوري، ومتتـد مـن الريـف الرقـي 
الحـدود  إىل  وصـواًل  السـلمية  ملدينـة 
وتحـاذي  الرقـة،  ملحافظـة  اإلداريـة 
للتنظيم  الخاضعـة  منطقـة "البلعـاس" 
املحـور  مـن  حمـص  ريـف  يف  أيًضـا 

الجنـويب.
التنظيـم  لهجـات  منطلًقـا  وشـّكلت 
منـذ  السـلمية  منطقـة  بلـدات  باتجـاه 
عـام 2014، وكان أكـر األحـداث دموية 
املبعوجـة  بلـدة  املباغـت عـى  الهجـوم 
مطلـع نيسـان 2015، وخلّف مـا ال يقل 
عـن 60 قتيـاًل وعـرات الجرحـى، عدا 

ومفقوديـن. أرسى  عـن 
وتكـررت الحادثـة بعد عامـن، وتحديًدا 

هاجـم  حـن  املـايض،  أيـار   18 يف 
التنظيـم قريـة عقـارب الصافيـة ونفـذ 
قتيـاًل   60 نحـو  بحيـاة  أودت  مجـزرة 
أيًضـا، بينهـم مدنيـون وعسـكريون يف 

قـوات األسـد.
لكونهـا  االسـرتاتيجية  أهميتهـا  وتعـود 
شـّكلت نقطـة التقـاء جغـرايف مبناطق 
والرقـة  حلـب  محافظـات  يف  التنظيـم 
وحمـص، كـا تعتـر املتنفـس الوحيـد 

املنطقـة. يف  "الدولـة"  لتنظيـم 
األسـد  قـوات  معـارك  يف  تشـارك 
أبرزهـا  ومحليـة،  أجنبيـة  ميليشـيات 
"حـزب اللـه" اللبنـاين وميليشـيا "درع 
بقيـادة  النمـر"  و"قـوات  القلمـون" 

الحسـن. سـهيل  العميـد 
وتتناغـم عمليـات النظـام وحلفائـه ضد 
تنظيـم "الدولـة" مـع معـارك مسـتمرة 
منذ سـتة أشـهر يف معقله الرقـة، زادت 
وترتهـا بنحـو متصاعـد يف الشـهرين 
سـوريا  "قـوات  وتقودهـا  املاضيـن، 
مـن  املكونـة  )قسـد(  الدميقراطيـة" 
مـن  مدعـوم  عـريب  كـردي  تحالـف 
الواليـات املتحـدة األمريكيـة والتحالـف 
الـدويل وراءهـا، وباتت عـى مقربة من 
السـيطرة عـى املدينة بشـكل كامل، بعد 

دخـول عمـق أحيائهـا.

أطلق مجلس مدينة إدلب مبادرة دعت إلى تشكيل “حكومة إنقاذ”، خالل 
اجتماع حضرته معظم مؤسسات المجتمع المدني في إدلب وماحولها، 

مساء الثالثاء 15 آب الجاري.

أخبار سوريا
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خريطة سياسية ترسم قبيل “الحسم” في سوريا
عنب بلدي - وكاالت     

شـعارات انترت بـن السـورين يف األيـام القليلة 
املاضيـة حـول قـرب “انتهـاء الحـرب” و”تسـوية 
مستشـهدين  املتنازعـة،  األطـراف  بـن  سياسـية” 
توافـق  حـول  ومعارضـن  لسياسـين  بتحليـالت 
الـدول املعنيـة بامللف السـوري عـى إنهاء سـنوات 
الحـرب والبـدء باملرحلـة االنتقالية وإعـادة اإلعار.

معطيـات دفعـت الكثريـن للتفـاؤل بقـرب التسـوية 
السياسـية، منها انخفـاض املواجهات بن قوات األسـد 
وفصائـل املعارضـة بعـد اتفاقـات مناطـق “تخفيـف 
التوتر” التي وقعتها الفصائل مع روسـيا، خالل األشهر 
املاضيـة، يف مناطـق درعـا وريـف حمـص الشـايل 
وريـف حـاة والغوطـة الرقيـة، باسـتثناء منطقتي 
جوبر وعـن ترما اللتـن دخلتا ضمن االتفـاق، مؤخرًا، 

بحسـب بيان “فيلـق الرحمـن” العامـل يف املنطقة.

وفد موّحد للمعارضة السورية
تعيـد  التوتـر”،  “تخفيـف  اتفاقـات  جانـب  وإىل 
املعارضـة ترتيـب أوراقها ورسـم مظلتهـا، قبل البدء 
بجولـة مفاوضـات حقيقيـة مـع وفـد النظـام يف 
الجـوالت املقبلـة مـن جنيف، وهـذا ما دفـع “الهيئة 
للمفاوضـات إىل دعـوة كل مـن منصتـي  العليـا” 
القاهرة وموسـكو إىل عقد مؤمتر ثـان يف العاصمة 

السـعودية الريـاض، لتوسـيع قاعـدة التمثيل.
ويف الوقت الـذي أعلنت فيه منصـة القاهرة الحضور 
إىل الريـاض، وبعـد رفـض منصـة موسـكو وطلبها 
نقـل االجتاع إىل جنيـف يف البدايـة، وافقت األخرة 
عى الحضور بشـكل مبديئ، بحسـب مـا أعلنه رئيس 
املنصـة، قـدري جميـل، لصحيفة “الرق األوسـط”، 
الـذي أكـد أن حضور املنصـة يرتبط بـروط معينة، 

مل يحددهـا وإمنـا ينتظـر اإلجابة عنها.
ورجحـت مصادر للصحيفة أن الضغـوط التي تتعرض 

لهـا األطـراف قد تـؤدي إىل تشـكيل وفد واحـد لكن ال 
يعنـي ذلـك أنها سـتكون موّحـدة يف املوقـف، خاصًة 
فيـا يتعلـق مبصـر رئيـس النظام السـوري، بشـار 
األسـد، الـذي تـرص الهيئـة أال يكـون لـه أي دور يف 

املرحلـة االنتقالية.

دي ميستورا وأمل الحل
الحديـث عـن تشـكيل الوفـد املوحـد دفـع املبعوث 
إىل  ميسـتورا،  دي  سـتيفان  سـوريا،  إىل  األممـي 
تأجيـل الجولـة الثامنـة مـن مفاوضـات جنيف إىل 
مبرحلـة  املعارضـة  مـرور  بسـبب  املقبـل  الشـهر 

تعبـره. بحسـب  صعبـة، 
دي ميسـتورا قـال، يف مؤمتـره الصحفـي الخميس 
17 آب، إن “تأجيـل املفاوضـات جاء بقرار شـخيص 
إلتاحـة فرصـة مهمـة للمعارضـة مـن أجـل إعـادة 
تنظيـم صفوفهـا، مشـرًا إىل حاجتهـا للوقـت مـن 

أجـل الوصـول إىل مقاربة شـاملة.
املبعـوث األممي أعرب عـن أمله يف انعقـاد مفاوضات 
جنيف، منتصـف أيلول املقبـل، بعد محادثـات الجولة 
السادسـة من “أسـتانة”، التي أعلن عـن إجرائها بداية 
أيلول بـن األطـراف الراعية )تركيـا وروسـيا وإيران( 
إىل جانـب النظام وفصائـل املعارضة، مـن أجل بحث 

تثبيت الهدنـة ووقف إطـالق النار.
الجولـة الثامنـة من جنيف سـتكون ممهـدة النطالق 
يف  تسـهم  قـد  املفاوضـات  مـن  جديـة”  “جولـة 
التوصـل إىل اتفـاق مبـديئ بـن الطرفن للتسـوية 
السياسـية، وهو مـا كان الفتًـا يف ترصيحات املبعوث 
األممـي الـذي أشـار إىل وجـود تحـوالت نوعيـة يف 
القضية السـورية خالل األشـهر املقبلة، وأن “شـهري 
أيلـول وتريـن األول املقبلـن، سـيكونان حاسـان 
السـورية”، بسـبب إجـراء “مفاوضـات  األزمـة  يف 

جوهريـة” بـن طـريف النظـام واملعارضة.

عنب بلدي - خاص   

وجـاء االتفـاق بعد أسـابيع مـن االتفاق 
الـذي وقّعـه فصيل "جيش اإلسـالم" مع 
روسـيا أيًضـا، والذي ضمـن وقًفـا تاًما 
إلطـالق النـار يف املناطـق التي يسـيطر 
سـيطرة  مناطـق  عـن  بعيـًدا  عليهـا، 

"الفيلـق" و"هيئـة تحريـر الشـام".
أثبتـت  امليـداين،  املشـهد  إىل  وبالنظـر 
التـي  الشـوارع  كائـن وخطـط حـرب 
املنطقـة  يف  الرحمـن"  "فيلـق  اتبعهـا 
نجاعتهـا عـى مـدار الحملـة، وربطهـا 
فكانـت  الحـايل،  باالتفـاق  ناشـطون 
وسـيلة ضغط حّولـت الواقع العسـكري 

لغـر مصلحـة قـوات األسـد.

ماذا يتضّمن االتفاق؟
الناطـق  مـع  بلـدي  لعنـب  حديـث  يف 
الرسـمي باسـم "الفيلـق"، وائـل علوان، 
أوضـح أن اتفـاق وقـف إطالق النـار تم 
توقيعـه بـن ممثـي "الجيش السـوري 
الحـر" )فيلـق الرحمـن(، وممثـي دولة 
مفاوضـات  بعـد  االتحاديـة  روسـيا 

اسـتمرت ثالثـة أيـام يف مدينـة جنيـف 
السـويرسية.

وقـال إنه دخل حيّـز التنفيذ يف السـاعة 
آب   18 الجمعـة  مسـاء  مـن  التاسـعة 
الجـاري، وأكـدت وزارة الدفاع الروسـية 

أن الفصيـل انضـم إىل الهدنـة.
وأضـاف علـوان أن االتفـاق ينـص عى 
وقـف إطـالق النار بشـكل حـازم بكافة 
أنـواع األسـلحة، ويشـمل جميـع املناطق 
التـي يسـيطر عليها "الجيـش الحر" يف 

حـي جوبـر بالغوطـة الرقية.
عـن  الحصـار  فـك  عـى  ينـص  كـا 
جميـع  وإدخـال  الرقيـة،  الغوطـة 
املواد األساسـية التـي تحتاجهـا الغوطة 
الرقيـة دون أي إعاقـات أو رضائـب أو 
أتـاوات، ويهتم بإطـالق رساح املوقوفن 
واملعتقلـن مـن األطـراف املعنيـة بهـذا 

االتفـاق.
وال يختلـف االتفـاق الجديـد عن سـابقه 
اإلسـالم"  "جيـش  طـرف  مـن  املوقّـع 
تضّمـن  والـذي  مرصيـة،  بوسـاطة 
تسـير قوافل إنسـانية إىل مـدن الغوطة 
مـن  دفعـات  أول  وإخـراج  الرقيـة، 

والجرحـى. املصابـن 
وذكـرت وزارة الدفـاع الروسـية حينهـا 
أن االتفـاق رسـم حـدود منطقـة وقـف 
التصعيـد يف الغوطـة الرقيـة، وحـدد 
مواقـع انتشـار قـوات الفصـل والرقابـة 
رسـم  كـا  وصالحياتهـا،  الغوطـة  يف 
اإلنسـانية  املسـاعدات  إيصـال  خطـوط 

وممـرات عبـور املدنيـن.

غازات سامة تخرق االتفاق
ومل متـض سـاعات عـى إعـالن االتفاق 
حتى اسـتأنفت قوات األسـد وامليليشـيات 
املسـاندة لها قصف األحياء السـكنية يف 
حـي جوبـر وبلـديت عـن ترمـا وزملكا 

املجاورتن.
لــ  اإلعالمـي  املكتـب  مديـر  وقـال 
"الفيلـق"، موفق أبو غسـان، يف 19 آب، 
إن قـوات األسـد اسـتهدفت حـي جوبـر 
أدى  مـا  مـواد سـامة،  تحـوي  بقذيفـة 
إلصابة أربعة أشـخاص بحـاالت اختناق 
جوبـر  مكتـب  قبـل  مـن  توثيقهـا  تـم 

الطبـي.
أن  بلـدي  لعنـب  علـوان  وأضـاف 

االسـتهداف تبـع توقيـع االتفـاق فـوًرا، 
وبلـدة  زملـكا  مدينـة  أيًضـا  وطـال 
حموريـة، وقتـل إثره ثالثة أشـخاص من 
عائلـة واحدة، وجـرح العـرات، إضافًة 
إىل عـرات القذائف املوزعـة عى بلدات 

سـقبا وكفربطنـا وعـن ترمـا.
النظـام إن  بينـا قالـت وسـائل إعـالم 
"الجيـش السـوري نّفذ رمايـات مدفعية 
املجموعـات  مواقـع  عـى  متقطعـة 
املسـلحة عى محـور جوبر عـن ترما"، 
دون أن تعلّـق عى االسـتهداف بالغازات 

السـامة.
"الفيلـق"  أن  غسـان"  "أبـو  وأوضـح 
التـزم ببنـود االتفاق عى كافـة الجبهات 
العسـكرية، ووقـف إطـالق النـار املتفق 

. عليه

"الفيلق" يناور سياسًيا
األسـد  قـوات  أن خـرق  علـوان  واعتـر 
لالتفاقيـات املوقّعـة ليـس جديـًدا، إذ مل 
تلتـزم باالتفاقيات السـابقة التي شـملت 
الغوطـة الرقية، سـواء اتفـاق أنقرة أو 

مخرجـات "أسـتانة".

وأوضـح أنـه "مـن املتوقـع عـدم التزام 
جديـة  وعـدم  باالتفـاق  األسـد  قـوات 
الـروس أيًضا"، مشـرًا إىل أن "الفصائل 
وأروقـة  السـيايس  املسـار  يف  تنـاور 
املفاوضـات الدولية وسـط صمـت كامل 

مـن املجتمـع الـدويل".
جميـع  بتوثيـق  حاليًـا  "نقـوم  وقـال 
الجانـب  بإبـالغ  وسـنقوم  االنتهـاكات، 
سـابًقا  ألسـتانة  والضامنـن  الـرويس 

املتحـدة". واألمـم 
الـروس  يقـّدم  ذلـك،  ورغـم  أنـه  إال 
مـع  بجديـة  يتعاملـون  وال  مـررات، 
علـوان. بحسـب  املوثقـة،  االنتهـاكات 

وباإلضافـة إىل البنـود املنشـورة، أوضح 
الناطـق الرسـمي أنـه مـن املفـرتض أن 
تنـر نقـاط مراقبة روسـية عـى طول 
جانـب  مـن  الرقيـة  الغوطـة  حـدود 
مناطـق سـيطرة النظـام، دون الدخـول 

إىل مناطـق املعارضـة.
وأضـاف أنـه "ال يوجـد جـدول زمنـي 
العمـل  يبـدأ  أن  ويجـب  للتطبيـق، 
االتفـاق  بالبنـود مبـارشة مـع دخـول 

التنفيـذ". حيّـز 

حي جوبر ينضم إلى "تخفيف التوتر" 

اتفاق "الفيلق" وروسيا
يفشل بكبح حملة األسد العسكرية

)AFP(  2016 مقاتلون من فيلق الرحمن يقفون على مشارف العاصمة دمشق - شباط

انضم حي جوبر الدمشقي 
إلى مناطق "تخفيف التوتر" 
ووقف إطالق النار، بموجب 

اتفاق وّقعه فصيل 
"فيلق الرحمن"، العامل 

في المنطقة، مع الجانب 
الروسي، وذلك بعد حملة 

عسكرية لقوات األسد 
والميليشيات المساندة 

له دخلت شهرها الثالث، 
وتكبدت فيها عشرات 

القتلى، دون إحراز أي تقدم 
عسكري على األرض.

أخبار سوريا

مؤتمر صحفي لدي ميستورا في جنيف الخميس 17 آب )رويترز(
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برهان عثمان - أورفة       

تبتسـم نور ذات السـنوات التسـع أثناء استاعها لقصة 

“العهـد”، التـي تتحـدث عن طفل عمـل جاهـًدا للوفاء 

بوعـد قطعـه لصديقـه، كأحـد دروس تعليـم أهميـة 

الوفـاء بالعهـود واملواثيـق، التـي يديرهـا متطوعـون 

سـوريون، يف مدينـة أورفـة الرتكيـة منذ أسـابيع.

أعجبـت الطفلـة الالجئة مـن حلـب بالحكايـة العاملية، 

وتقـول لعنـب بلـدي ”تعلمـت ِعـرًا كثـرة، الصـدق 

والوفـاء وتأثرهـا بحياتنـا“. كلـاٌت بريئة مـن طفلة 

عانـت التهجـر، لتجد مـن منطقـة األيوبيـة يف أورفة 

سـكًنا مـع أفـراد أرستها.

بيـع  نورعـى  أجـرت  “السـيئة”  العائلـة  ظـروف 

املناديـل، متنقلـة يف شـوارع أورفـة مـع اثنـن مـن 

إخوتهـا، وتقـول إنها تحـب أن تكون باملدرسـة، تدرس 

وتلعـب مـع رفاقهـا، لكنها مجـرة عى العمـل لتعيش 

أهلها. مـع 

“ألن سعادتهم مفتاح سعادتنا”
سـعادتهم  “ألن  شـعار  تحـت  املتطوعـون  يعمـل 

أيديهـم  بـن  مسـتقبلنا  وألن  سـعادتنا  مفتـاح  هـي 

فيجـب أن نهتـم بهـم”، مسـتهدفن عـرات األطفـال 

لتعليمهـم وحل مشـكالت متفاقمـة يعيشـونها، بإيراد 

املعلومـات من خـالل اللعب والتسـلية، رغـم أن الفكرة 

ليسـت جديـدة، كـا يقـول عبـد الرحمن الصالـح أحد 

املتطوعـن لعنـب بلـدي.

يـرى املتطـوع أن اسـتخدام التعليـم مـع اللعـب، كا 

هـو معـروف حـول العـامل، فّعـال يف إيصـال األفكار 

ذيك  السـوري  “الطفـل  أن  إىل  مشـرًا  واملعلومـات، 

بفطرتـه، كـا أن التعلـم حـق للجميـع وواجبنـا نحو 

عـى  والحفـاظ  هنـا،  األم  لغتهـم  ترسـيخ  األطفـال 

األخـالق والقيـم ضمـن املجتمـع الجديـد”.

يُعلّـم املتطوعـون األطفال كيفية حاية أنفسـهم، يف ظل 

عملهم يف الشـارع واحتكاكهم املسـتمر بالغرباء، إضافة 

إىل تشـجيعهم من خالل هدايا بسـيطة، كـا يوضح عبد 

الرحمـن، الـذي يؤكـد أن عملهـم يقتـرص عـى رشيحة 

صغـرة من األطفـال السـورين يف أورفة.

املتطوعة أسـاء العبـد اللـه )25عاًما( من ديـر الزور، 

تقـول إنها تسـتخدم وسـائل تعليمية أوليـة، كالقاش 

وقراءة القصـص ومرسح الدمى والعـروض الكرتونية، 

مشـرًة إىل تعليـم األطفال “املفاهيم السـلوكية وبعض 

قواعـد اللغة العربية وعمليات الحسـاب البسـيطة”.

وتـرى أسـاء أن مـن واجبهـا العمـل مـع األطفـال، 

وخاصـة مـن يقطنـون يف املناطـق الفقرة واملهمشـة 

املنقطعـن عـن الدراسـة، فــ “ال بـد من نـر الوعي 

حتـى ال يصبحـوا ضحيـًة للجهـل واألميـة ومخاطـر 

أخـرى كالتحـرش، يف بيئـة غريبـة قد ال يسـتطيعون 

فيهـا الدفاع عـن أنفسـهم “. 

خطوة في االتجاه الصحيح
عـرات اآلالف مـن األطفـال السـورين يعيشـون مـا 

تعيشـه نـور، ويبحثـون عمـن يعيـد إليهـم شـيئًا من 

طفولتهـم املرسوقـة، ويقـول املُـدرّس يف أورفـة زاهر 

العـي )32 عاًمـا(، املنحدر مـن دير الـزور، إن مبادرة 

املتطوعـن “خطوة يف االتجـاه الصحيح نحـو تجاوز 

بعـض مشـكالت السـورين الحالية واملسـتقبلية”.

السـورية  الحـرب  جـراح  يضّمـد  مـن  إىل  “نحتـاج 

املسـتمرة”، مـن وجهـة نظـر املُـدرّس، الذي يـرى أن 

عقـود  إىل  يحتـاج  الحـرب،  مخلفـات  عـى  القضـاء 

مؤكـًدا  السـورية،  الجهـود  جميـع  وتضافـر  طويلـة 

بـن  والجهـل  األميـة  مـن  مرعـب  مسـتوًى  “هنـاك 

األطفـال، ويُعـاين الكثـر منهم من مشـكالت نفسـية 

عنهـم”. غريـٍب  وثقافيـة يف مجتمـع 

تبقـى  لوحدهـا  “املبـادرات  أن  عـى  العـي  ويُشـدد 

نتائجهـا  ترتاكـم  التـي  املشـكلة،  حـل  عـن  قـارصة 

الزمـن”. مـرور  مـع  السـلبية 

رغـم التحـاق أعـداٍد كبـرة مـن األطفـال السـورين 

يف املـدارس الرتكيـة والسـورية، إىل جانـب املعاهـد 

الرعيـة يف أورفـة، إال أن آالفًـا من أقرانهـم مل يدخلوا 

املـدارس أو ترسبـوا منهـا نتيجة ظـروف معيشـتهم.

ال إحصائيـات دقيقـة عـن أعـداد األطفـال وأوضاعهم 

التعليميـة يف أورفـة، وبينا تتعّقد مشـاكلهم ويصعب 

حلّهـا، يُحـاول مبـادرون مـن املثقفن السـورين رأب 

الصـدع أو التخفيـف مـن حدته عـى األقل.

عنب بلدي - درعا      

توقـف توريـد املحروقات مـن آبار املنطقـة الرقية 

يف سـوريا، إىل املناطق التي تسـيطر عليها املعارضة 

يف املنطقـة الجنوبيـة، بعـد سـيطرة قـوات األسـد 

وامليليشـيات املسـاندة لها عـى املنطقة املمتـدة إىل 

الرق مـن محافظة السـويداء.

وباتـت املناطـق “املحـررة” يف درعـا مجرة عى 

اعتـاد املحروقـات التي يتـم متريرها مـن مناطق 

النظام السـوري، بعـد أن كان املـازوت “األنباري” 

القـادم مـن مناطـق تنظيـم “الدولة” عـر التجار 

واملهربـن املصـدر األسـايس لهـا، بسـبب وفرتـه 

أمـان”  “صـام  جعلـه  مـا  سـعره،  وانخفـاض 

األهـايل، لـدوره يف حايتهم مـن احتـكار النظام 

لتجار. وا

االحتكار يبدأ 
مازالـت  فاملحروقـات  عاديًـا،  الخـر  يبـدو  قـد 

متوفـرة يف األسـواق رغـم االرتفاع الـذي طرأ عى 

سـعرها، لكـن التفاصيـل والتداعيـات قـد ال تكون 

الجبـاوي،  عدنـان  يقـول  اإلطـالق،  عـى  عاديـة 

أحـد بائعـي املحروقـات يف ريـف درعـا، موضًحا 

أن الكثـر مـن التجـار بـدأوا احتـكار املحروقـات 

وتحديـًدا املـازوت، بعد سـاعات مـن انقطاع طرق 

كامل. بشـكل  الباديـة 

الـذي  التقـدم  “مـع  أنـه  بلـدي  لعنـب  وأضـاف 

أن  املهربـن  مـن  علمنـا  األسـد  قـوات  أحرزتـه 

أي  تنقطـع يف  وقـد  أصبحـت صعبـة  الطرقـات 

لحظـة، األمـر الـذي انعكس عـى األسـعار لرتتفع 

إىل الضعـف تقريبًـا، وقابلهـا انخفـاض الكميات 

األسـواق”. يف  املطروحـة 

تجاوز سـعر الليرت الواحـد من املـازوت 500 لرة 

سـورية، بعـد أن كان حوايل 250 لرة يف األشـهر 

املاضية.

وأبـدى الجباوي تخوفـه من فقدان السـيطرة عى 

مـوارد املازوت، ال سـيا مـع اقرتاب فصل الشـتاء.

واعتـر أن “النظـام يسـتطيع يف أي لحظـة إيقـاف 

توريـد املـازوت، وعندهـا لن يكـون أمام األهـايل أي 

حلـول بديلة، مـا يتسـبب يف أزمة لن تكون سـهلة”.

كـا أن االحتكار قد يـرب جميع مفاصـل الحياة 

يف املناطـق الخاضعة للمعارضة، وسـيمنح النظام 

ورقـة ضغط ومسـاومة لصالحه.

 

ما الحلول؟
الحلـول املطروحـة  أن  الجبـاوي  إىل ذلـك، يـرى 

لتجـاوز هـذه األزمة قليلة جـًدا، موضًحـا أنه يجب 

العسـكرية  والفصائـل  واملنظـات  األهـايل  عـى 

اإلمـكان،  قـدر  املحروقـات  اسـتهالك  ترشـيد 

واالسـتعداد النقطاعـه يف أي لحظـة، إضافـًة إىل 

السـعي عـر املنظـات اإلنسـانية لتعويضـه مـن 

األردن، إال أن هـذا الخيـار قـد ال يكـون وارًدا، نظرًا 

ملعانـاة األردن أيًضـا مـن أزمة وكميـات املحروقات 

أنواعها. بكافـة 

وأكـد املـزارع إيـاد كيـوان مـا ذكـره الجبـاوي، 

أسـعار  يف  الرسيـع  االرتفـاع  أن  إىل  وأشـار 

املحروقـات تزامـن مـع موسـم جني الخـراوات 

املزارعـن. لـدى 

 وقـال “نعتمـد عـى املحروقات بشـكل أسـايس، 

سـواء لآلليـات أو ملولـدات الكهربـاء، األمـر الذي 

انعكس عى أسـعار الخـراوات التـي فاقت قدرة 

السـوق، مـا أدى إىل عـزوف األهـايل والتجار عن 

الراء”.

إيقـاف  عـى  املزارعـن  مـن  وعـدد  إيـاد  أُجـر 

حصاد محصوالتهـم، منًعا لخسـائر إضافية، ورأى 

املـزارع أن املسـتقبل سيشـهد إما عزوفًـا كبرًا من 

املزارعـن، أو ارتفاًعـا جنونيًـا يف األسـعار، مـا مل 

يتـم إيجاد حلـول جذريـة ألزمة املحروقات، سـواء 

يف خفـض أسـعارها أو عـدم احتكارهـا مـن أي 

. طرف

فقـدان املناطـق الخاضعـة لسـيطرة املعارضة يف 

الجنوب السـيطرة إلمـداد املحروقـات لصالح قوات 

األسـد، يضعهـا تحت ضغـط جديـد، ويظهر مدى 

هشاشـة اإلمكانيـات الذاتيـة لهـذه املناطـق بعيًدا 

عـن محيطهـا الجغـرايف، وعـن باقـي املحافظات 

السورية.

جـرس  مبثابـة  املحروقـات”  “أزمـة  وتعتـر 

إنـذار للداعـن واملناديـن باالنفصـال واإلدارات 

قابلـة  غـر  السـورية  البيئـة  بـأن  الذاتيـة، 

النهـوض  عـن  منطقـة  كل  وتعجـز  للتقسـيم، 

املناطـق. بقيـة  دون  لوحدهـا، 

راحت البادية واختفى “األنباري”

عصب الحياة في درعا بقبضة األسد

حتى ال يفقدوا ربيعهم

متطوعون يأهلون أطفال سوريين في أورفة

بائع "مازوت أنباري" في محافظة درعا - شباط 2017 )تويتر(

متطوعون ُيعيدون تأهيل بعض األطفال في أورفة التركية - آب 2017 )عنب بلدي( 
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العالج الفيزيائي في إدلب - آب 2017 )عنب بلدي(

إدلب - طارق أبو زياد   

إىل  الطبيـب  خـرج   2013 العـام  يف 
دمشـق، لتأمـن مسـتلزمات لــ "مركز 
الفيزيائيـة  للمعالجـة  الطبـي  التأهيـل 
إال  األطفـال" يف دومـا،  وتأهيـل شـلل 
أن سـيطرة النظـام السـوري عـى بلدة 
العتيبـة، يف نيسـان مـن العـام نفسـه، 
أغلقـت كافـة الطـرق يف وجـه عودتـه، 

كـا يقـول لعنـب بلـدي.
ويـروي عبـد الله قصتـه التي بـدأت مع 
انشـقاقه، ثم إيقانه أن العمـل يف املجال 
الطبـي هـو السـبيل الوحيد الـذي ميلكه 
"لخدمـة الثـورة"، وفق تعبـره، ما دعاه 
إىل العمـل كطبيـب ميـداين وتأسيسـه 
مـع زمالئه مركـز التأهيـل يف دوما، مع 
تزايـد أعـداد املصابـن إثـر اسـتهدافهم 
مـن قبل قناصـة النظام يف ذلـك الوقت.

شـارك االختصايص يف العالج الفيزيايئ 
بتأهيـل كـوادر طبيـة، من بينهم نسـاء، 
املسـتلزمات  نقـص  أن  إال  الغوطـة،  يف 

دعـاه إىل الخـروج نحو دمشـق، وحينها 
داخـل  سيسـتقر  أنـه  يعلـم  يكـن  مل 
مئـات  يبعـد  إدلـب،  يف  جديـد  مركـٍز 

الكيلومـرتات عـن مدينتـه.
بــ  الطبيـب  وصفهـا  التـي  الخطـوة 
"املفاجئـة"، فّكـر بهـا مليًـا إىل أن قرر 
التوجـه نحـو الشـال السـوري، ويقول 
دفـع  عـن طريـق  "أّمنـت مسـتلزمايت 
مبالـغ طائلة لحواجـز النظام، ما سـمح 
وبـدأت  إدلـب  إىل  الطبيـة  اآلالت  بنقـل 

حيـاًة جديـدة هنـاك".
اللـه  عبـد  يعمـل  أعـوام  أربعـة  ومنـذ 
مدينـة  داخـل  مركـزه  يف  آخريـن  مـع 
إدلـب، ويقـول أحد كـوادر املركـز، يارس 
الحمـوي، لعنـب بلـدي، إن التجهيـزات 
"مل تكـن موجودة يف الشـال السـوري 
مركـزًا  "افتتحنـا  موضًحـا  حينهـا"، 
صغـرًا يقـدم خدماتـه بشـكل مجـاين 

للجميـع حتـى اليـوم".
مل يخـرت الطبيـب اسـًا وموقًعـا ثابتًـا 
للمركـز، يف محاولـة منـه لتقليل احتال 

. قصفه
ويقـول املصـاب زكريـا كنعـان، الـذي 
يُعاين من شـلل جـزيئ يف يـده اليمنى، 
إنـه تلقى العـالج يف املركـز، موضًحا أن 
العـالج الفيزيايئ "مكلف جًدا"، بسـبب 
طـول فرتتـه، التي رمبـا متتد لسـنوات، 
و"لكـن هذا املركـز أّمـن يل عالجي دون 

ليف". تكا
ويـرى زكريـا أن "الطبيـب الـذي يعمل 
خرتـه  كل  ويقـدم  الثـورة،  أجـل  مـن 
دافًعـا  مينحـك  مقابـل،  دون  ووقتـه 
للتغلـب عـى معاناتـك وإصابتـك لـرتد 

جـزًءا مـن جميلـه".
يحلـم الطبيـب عبد اللـه النـرص باليوم 
كآالف  مدينتـه،  إىل  فيـه  يعـود  الـذي 
بعـد  باالسـتقرار  الراغبـن  السـورين 
سـنواٍت مـن املعانـاة، ويؤكد أنـه "غر 
الغوطـة،  مـن  خروجـه  عـى  نـادٍم" 
لـن  ولكـن عمـي  قـدري  هـذا  "رمبـا 
يختلـف بـن منطقـة وأخرى، وهـذا ما 

الفـراق". أمل  يخّفـف 

طبيب ينقل تجربته 
من الغوطة إلى إدلب 

 ينترش أبناء وعشـائر “البكارة” يف قرى يصل عددها إىل 176 قرية.
وتضم القبيلة 29 عشـرة، منترشة يف أرياف حامة الشاميل الغريب والرشقي، وحلب 
الجنويب والغريب، إضافة إىل عموم محافظة إدلب، وتحديًدا يف سـهل الروج وحارم 

وسلقني وجبل الزاوية، وسهل الغاب غرب حامة. 
ويتوزع اآلالف يف كل من دير الزور والحسـكة، وأكرثهم يف تل أبيض، ضمن ما يُسـمى 

“خط البكارة”، الذي تسـيطر “قوات سوريا الدميقراطية” )قسد( عليه.
كام ينترش آخرون من أبنائها يف كل من العراق وتركيا واألردن ولبنان )طرابلس وسـفرة(.

عنـب بلدي - خاص     

الجديـد، يف خطـوة هـي األوىل  املجلـس  وأطلـق 
مـن نوعهـا، مكاتـَب جاعيـة وفرديـة، يف 12 آب 
الجـاري، يف قريـة ثليجينـة جنـوب حلـب، وجمع 
أعيـان القبيلـة ومثقفيهـا وشـخوصها، يف أريـاف 
حاة وحلـب، وعمـوم محافظة إدلب تحـت مظلته.

اختـر  األعيـان،  مجلـس  ضمـن  التصويـت  بعـد 
رئيـس "مجلـس البـكارة" ونوابه وأمـن الرس، كا 
انتخـب أعضـاء ورؤسـاء املكاتـب مـن كل قرية أو 
عشـرة لتمثيلهـا يف املجلـس، وفق رئيسـه الشـيخ 

الدوس. نامـس 
التأسـييس  املؤمتـر  عقـد  بعـد  الخطـوة  وجـاءت 
للمجلـس، قبـل حـوايل 15 يوًمـا، والذي نتـج عنه 
تأسـيس تسـعة مكاتـب جاعيـة وخمسـة فرديـة، 
ويقـول الـدوس إنهـا جـاءت يف إطار دعـم الثورة 
أي  أنـه "لـن يسـتطيع  والتأكيـد عـى  السـورية، 
شـخص جـّر القبيلـة إىل النظـام أو إيـران كونهـا 

مـن نسـب اإلمـام محمـد الباقر".
نـواب  املجلـس إىل جانـب ثالثـة  الـدوس  يـرأس 
وأمـن رس ضمـن املكاتـب الفرديـة، بينـا تتـوزع 
السـيايس،  مـن:  كٍل  عـى  الجاعيـة  املكاتـب 
الطبـي، الدعـوي، العسـكري، اإلعالمـي والعالقات 
العامـة، القانـوين، الرتبـوي، الخدمـي، والتوثيـق 

والدراسـات.
ويؤكـد رئيـس املجلس أنهـا تضم جامعيـن وأطباء 
مايزالـون عـى رأس عملهـم كمديري مستشـفيات 

املنطقة.  يف 

ويوضـح رئيس املجلـس، أن املكتب السـيايس يضم 
سياسـين وأعضـاء من الحكومـة املؤقتة، يرأسـهم 
معـاون وزيـر الرتبيـة جـال شـحود، كـا يضم 
املكتـب العسـكري ضباطًـا مـن أبنـاء القبيلـة يف 
“الجيـش الحـر”، وعسـكرين من فصائـل مختلفة 
كــ “أحـرار الرقيـة” و”جيش العـزة” ومنهم يف 

“هيئـة تحرير الشـام”. 
أبنـاء  تكمـن يف جمـع  العسـكري  املكتـب  مهمـة 
القبيلـة كأفـراد، والتنسـيق عسـكريًا، إضافـة إىل 
مقاربـة وجهـات النظر يف حـال حصلـت خالفات 

بـن الفصائـل، بحسـب الـدوس.

عمليات إحصاء أبناء القبيلة بدأت 
وبـدأ مكتب التوثيـق والدراسـات يف املجلس عمله، 
بإحصـاء أبنـاء القريـة ضمـن التكتـالت القبليـة، 
و”الشـهداء”  الرجـال  بأسـاء  قوائـم  وإعـداد 
واألرسى، يف إطـار برنامج عمـل يف جميع املناطق 

سـوريا. شال 
ويقـول رئيـس املجلـس الجديـد املنتمـي لعشـرة 
“البوشـمس”، إنـه يضـم اآلالف مـن أبنـاء املنطقة 
الرقيـة املهجريـن إىل الشـال السـوري، مقـدًرا 

أعدادهـم بأكـر مـن خمسـة آالف شـخص.
وأصـدر املجلـس يف مؤمتـره األول بيانًا تـرأ فيه من 
نـواف البشـر، بعد أشـهر من بيان مشـابه صدر عن 
74 شـخصية مـن “البـكارة” مـن ضمنهـم الدوس، 
الـذي يقـول إن املجلس ال يعرتف بالبشـر وغره من 
أبنـاء القبيلة، الذين “انجـروا نحو دعوات التشـيع أو 

عـادوا إىل حضن النظام السـوري”.

وكانت مصـادر متطابقـة اطلعت عليهـا عنب بلدي 
أشـارت إىل أن نواف البشـر، وهو زعيـم “البكارة” 
يف سـوريا، بـدأ بتشـكيل ميليشـيا جديـدة تقاتـل 
إىل جانـب قـوات األسـد مطلـع العام الجـاري، أي 
بعـد عودتـه إىل مناطـق سـيطرة النظام السـوري 

وتسـوية وضعه مـن بوابـة طهران.
القـرى  بعـض  بتشـييع  اإليـراين  النظـام  نجـح 
الـدوس،  الثـورة، وفـق  قبـل  الرقـة  يف محافظـة 
الـذي يـرى أنـه اسـتطاع “رشاء بعـض النفـوس 

لضعيفـة”. ا
للمجلـس  املسـتقبلية  املشـاريع  أن  إىل  ويلفـت 
مسـتمرة تدريجيًـا، بهـدف زيـادة لحمـة القبيلـة 
مـن خـالل جسـم يحـل مشـاكلها، “وهذا مـا بدأنا 
عليـه لحـل النزاعات بـن أبنـاء القبيلة أو مـع أبناء 
املصالحـة،  لجـان  خـالل  مـن  األخـرى،  املناطـق 
املنبثقـة عـن مكتـب العالقـات العامة"، مشـرًا إىل 
أن املجلـس سـرعى مشـاريع خدمية ألبنـاء القبيلة 

والقـرى املجـاورة.
تنتمـي عشـائر مختلفـة لقبيلـة “البـكارة” أبرزها: 

البوعـرب،  املشـهور،  الكريـم،  العبـد  الهالميـة، 
الديـري،  العـي،  جـادر،  العبـد  البورحمـة، 
البوشـمس،  غيـث،  البـو  البوصالـح،  البوبـدران، 

الخنجـر. العابـد،  الحمـد 
يـرى بعض أبنـاء القبيلـة، الذيـن اسـتطلعت عنب 
بلـدي آراءهـم، أن الخطـوة رضوريـة يف املرحلـة 
الحاليـة، وخاصـة مـع انجـرار املئـات منهـم نحو 
“التشـبيح” والعمـل إىل جانـب النظـام السـوري.

ويقـول العميـد أديـب الشـالف، قائد رشطـة حلب 
املؤمتـر  إن  “البـكارة”،  أبنـاء  وأحـد  “الحـرة” 
“خطـوة يف إطـار التأكيـد عـى أن أبنـاء القبيلـة 
ألننـا  نأسـف   )...( السـنية  الطائفـة  إىل  ينتمـون 
نضطـر للحديث بهـذا الشـكل رًدا عى جـر القبيلة 

التشـيّع”. إىل 
عـى  رد  “أفضـل  املجلـس  تشـكيل  أن  ويؤكـد 
أبنـاء  “يجمـع  أنـه  إىل  داعيًـا  البشـر”،  نـواف 
العشـائرية،  أسـاس  عـى  ليـس  ولكـن  القبيلـة 
فنحـن سـوريون ومـن أبنـاء الثـورة، بعيـًدا عن 

التكتـالت”. أو  التحزبـات 

“البكارة”
تجمع شتات عشائرها في الشمال

يتوزع أبناء قبيلة “البكارة” في معظم األراضي السورية وفي دول الجوار، ومع التشتت الذي عانت منه القبيلة وتعدد الجهات التي تسيطر على 
المناطق التي تنتشر فيها، برز تشكيٌل جديد تحت مسمى “مجلس قبيلة البكارة في الشمال السوري”، ليبدأ بجمع شتات عشائرها وأبنائها.

خسر الطبيب عبد اهلل النصر إمكانية العودة إلى مدينته دوما، بعد مغادرته الغوطة 
الشرقية قاصًدا العاصمة دمشق قبل سنوات، إال أنه رفض حرمان الناس من خبرته 

وأجهزة العالج الفيزيائي التي يملكها، لينتقل إلى الشمال سوري مجبًرا.
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العالج مجاًنا

مركز وحيد لغسيل الكلية
شمالي حلب 

عنب بلدي - ريف حلب     

يحتـاج مريـض الكليـة، نجيب سـعد، 
إىل ثـالث جلسـات غسـيل يف قسـم 
اخرتين، بسـبب قصـور الكليـة الكي 

الـذي أصابـه مطلـع العـام الجاري.
وقـال نجيـب لعنـب بلـدي إن مركـز 
"اخرتيـن" لـه دور كبـر يف تسـهيل 
عـالج املـرىض، كونـه املركـز الوحيـد 
الـذي تـم إنشـاؤه يف املنطقـة لهـذا 

املـرض املزمـن.
واملراكـز  النقـاط  عـرات  أنشـئت 
الشـايل،  حلـب  ريـف  يف  الطبيـة 
كخطـوة لتغطيـة الخدمـات الصحية، 
لعـدد كبـرٍ مـن السـكان والنازحـن 

املنطقـة. اسـتقبلتهم  الذيـن 
مشـفى  املراكـز،  هـذه  بـن  ومـن 
اخرتيـن، الـذي افتتح مطلـع حزيران 
منظمـة  مـن  بدعـم  الجـاري،   2017
"سـوريا لإلغاثـة والتنميـة"، واحتوى 
عـرات االختصاصـات، بينهـا مركـز 
غسـل الكليـة الرئيـيس والوحيـد يف 
ريـف حلب الشـايل، إىل جانب قسـم 

اعـزاز. مدينة 
ويغطي مركـز الغسـيل مدينة اخرتين 
والقـرى املحيطـة بهـا بشـكل كامـل، 
الرقـي،  الريـف  مـدن  جانـب  إىل 
كمدينتـي البـاب وجرابلـس، عـدا عن 
النازحـن مـن منبـج والرقـة، الذيـن 
عـى  املنطقـة  إىل  دخولهـم  يسـتمر 
خلفيـة املعـارك الدائـرة يف مناطقهم.

خمسة أجهزة تلبي االحتياجات
تحدثـت عنب بلـدي مع مديـر املكتب 
اإلعالمـي للمنظمـة يف ريـف حلـب، 
القسـم  أن  وأوضـح  كنجـو،  حسـن 
يحتـوي عـى خمسـة أجهـزة، ثالثة 
منهـا لزمـر الـدم اإليجابيـة، واثنان 
للزمـر السـلبية، ويسـتمر العمـل يف 
املركـز عى مـدار 24 سـاعة، مبعدل 
جانـب  إىل  يوميًـا،  دفعـات  ثـالث 
لإلسـعافات  مخصصـة  ليليـة  فـرتة 

الفوريـة.
ويصـل عـدد املـرىض بشـكل تقريبي 
أساسـين،  مريًضـا   35 نحـو  إىل 
 75 بــ  املقـدرة  جلسـاتهم  وتتنـوع 
االحتيـاج،  حسـب  أسـبوعيًا  جلسـة 
وآخـرون  مرتـن،  يغسـل  فبعضهـم  

أسـبوعي. بشـكل  مـرات  ثـالث 
ويضـم مشـفى اخرتين كاًل من قسـم 
والـوالدة  النسـائية  قسـم  العمليـات، 
والحواضن،  األطفال  الطبيعية، وقسـم 
والتدريـب  اإلسـعاف  جانـب  إىل 
والتأهيـل املجتمعي، ومراكـز العيادات 
الخارجيـة التـي تقسـم إىل )داخليـة، 
أطفـال، نسـائية(، إضافـًة إىل قسـم 

الخارجيـة. العيـادات 
وأشـار كنجـو إىل أن املنظمـة تسـعى 
نظـرًا  جديـدة  أقسـام  افتتـاح  إىل 
للضغط عـى املركـز، وأعـداد املرىض 

التـي تقصـده.
يتـم  الطبيـة  الخدمـات  أن  وأوضـح 
تقدميها إىل املـرىض دون أي مقابل أو 

رسـوم ماليـة، وذلـك منذ اليـوم األول 
املشـفى. الفتتاح 

وال وجـود ألي مشـاكل تعـرتض عمل 
إدارة  وتسـعى  الكليـة،  غسـيل  قسـم 
تأمـن  إىل  مسـتمر  بشـكل  املشـفى 
املـواد الطبيـة الالزمـة لعمـل أجهـزة 

غسـيل الـكى، بحسـب كنجـو.

عالج محلي يوفر السفر
افتتـاح  سـبقت  التـي  الفـرتة  يف 
يف  املـرىض  عـرات  عـاىن  املركـز 
الحصـول عـى العـالج، عـى خلفية 
إغـالق املعابـر الحدوديـة مـع تركيا، 
الجانـب  فرضهـا  التـي  والـروط 
الـرتيك لدخـول املـرىض، مـن حيث 
التـي  املاليـة  الرسـوم  أو  املُرافـق، 

دفعهـا. عـى  يجـرون 
وكان ملركـز اخرتيـن بحسـب مريـض 
الكليـة، نجيـب سـعد، أهميـة كبـرة، 
سـيطرة  مناطـق  عـن  البديـل  كونـه 
النظام السـوري و"القـوات الكردية"، 
يحتاجـون  املـرىض  أن  خاصـًة 
بسـبب  متواصـل،  بشـكل  للجلسـات 
تعرضهـم للخطـر يف حـال انقطـاع 

واحـدة. جلسـة 
وريفهـا  حلـب  أهـايل  واعتمـد 
الكليـة  غسـيل  مركـز  عـى  سـابًقا 
كان  والـذي  رفعـت،  تـل  مدينـة  يف 
الوحيـد حينها الـذي يخـّدم املنطقة، 
سـوريا  "قـوات  سـيطرت  أن  إىل 
الدميقرطيـة" )قسـد( عـى املدينـة.

بنادق الصيادين تهدد بانقراض 
طيور في ريف حماة

ريف حماة - إياد عبد الجواد  

مل متنـع الحـرب السـورية الصياديـن من 
توجيـه فوهـات بنادقهـم صـوب الطيـور 
خـالل  سـوريا  عـر  واملهاجـرة  النـادرة 
السـنوات املاضيـة، ليـدق ناقـوس الخطر 
بانقراضهـا دون وجـود قوانـن متنعهـم 
مـن التفريـط بهـذه الـروة الريـة التـي 

اشـتهرت بهـا سـوريا.
وتعتـر سـوريا مناًخـا مناسـبًا لكثر من 
الطيـور، إذ وثـق كتـاب "الدليـل الحقي" 
مـن  نوًعـا   390 عـن  يزيـد  مـا  للطيـور 
واملقيمـة  والعابـرة  املهاجـرة  الطيـور 
والزائـرة، ويبلغ عدد أنـواع الطيور املهددة 
 17 سـوريا  تـؤم  والتـي  وعامليًـا  محليًـا 
نوًعـا، بحسـب تقريـر صحيفـة "الثورة" 

.2013 األول  تريـن  يف  الحكوميـة 

طيور مهددة باالنقراض
ومن أهـم الطيـور املهـددة باالنقراض يف 
سـوريا، بحسـب قـول الصيـاد مهنـد أبو 
عـي يف ريف حـاة، لعنـب بلـدي، طائر 
الحسـون، الـذي يتـم وضعـه يف أقفـاص 
صغـرة بعـد اصطيـاده مـن الـر، بهدف 

. يضه ترو
ودفع سـعر الطائـر، الذي يصـل إىل 100 
دوالر تقريبًـا، العديـد مـن الصياديـن إىل 
اصطيـاده، مـع ذبـح األنثـى واالحتفـاظ 
بالذكـر مـن أجـل التهجـن )تزويـج( من 

آخر. نـوع 
ومـن الطيـور املهـددة باالنقـراض أيًضـا، 
بحسـب أبو عـي، طائر "الفـري" املهاجر، 
للسـنوات  بالنسـبة  عـدده  قلـة  بسـبب 
املاضيـة، ويعـود ذلـك إىل طريقـة صيده 

التـي تتم عر نصب الشـباك ليـاًل، ووضع 
مكـرات صـوت وتشـغيل صـوت الطائـر 
عرهـا، ليهبـط بعدها أثناء هجرتـه، فيقوم 

الصيـادون بإطـالق النـار عليـه وقتله.
ومن الطيـور املحليـة املهـددة باالنقراض، 
طويلـة  مسـافات  إىل  تهاجـر  ال  والتـي 
وتقتـرص عـى الهجـرة الداخليـة، طائـر 
املناطـق  يف  يعيـش  الـذي  "ططـوة" 
املائية عـى ضفـاف املسـتنقعات واألنهار 

عليهـا. ويتغـذى 
وتسـهم قلـة األمطـار واملسـاحات املائية، 
كانخفاض مسـتوى املياه يف سـد قسطون 
يف سـهل الغـاب، بتهديـد وجـود الطائر، 
إضافـة إىل مارسـات الصيد العشـوائية.

قوانين صارمة للحماية
أبـو عـي، اعتـر أن حايـة هـذه األنـواع 
مـن الطيـور تتم بالحد من انتشـار شـباك 
بهـذا  صارمـة  قوانـن  ووضـع  الصيـد، 

الشـأن تضبـط وتـردع الصياديـن.
املحـي  املجلـس  رئيـس  قـال  حـن  يف 
لقريـة قـر فضـة، عبـد املعن أبـو أحمد، 
لعنـب بلـدي، إنـه يجـب إيقـاف الصيـد 
يف موسـم تفريـخ الطيـور بشـكل كامل، 
السـتمرارية  الصيـد  مناطـق  وتنظيـم 
مـن  أنـواع  بقـاء  واسـتمرار  التفريـخ 
الطيـور، داعيًـا إىل إقـرار قانـون منظّـم 

الصياديـن. يـردع 
 لكـن يف الوقـت نفسـه اسـتبعد إمكانيـة 
الحاليـة،  الظـروف  تحقيـق ذلـك بسـبب 
قائـاًل "قانون حايـة الطيور لـه منظات 
خاصـة به، ويف سـوريا ال يوجـد مثل هذه 
املنظـات بسـبب عـدم وجـود بيئـة آمنـة 

لعملهم". ومناسـبة 
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عنب بلدي - الحسكة           

بـدأت ربـة املنـزل ”م. م“ حيـاًة جديـدة مع 
عائلتهـا، بعـد أن عانـت ألشـهر مـن ضغوط 
الحمـل، انتهـت بوالدتهـا لطفلهـا الخامـس 
بلـدي  لعنـب  أشـهٍر، وتقـول  قبـل خمسـة 
السـلبية،  واألفـكار  الوسـاوس  عـرات  إن 
رافقتهـا خـالل الفـرتة املاضيـة، وتخلصـت 
منهـا مبسـاعدة مركـز "سـارت" للصحـة 

القامشـي. يف  النفسـية 
يتامـى  أوالدي  أمـوت ويبقـى  أن  "أخـاف 
األم،  رافـق  والدهـم"، هاجـس  بعـد زواج 
القامشـي،  يف  قريتهـا،  أهـايل  دفـع 
فاقـم  مـا  نفسـيًا،  مريضـة  اعتبارهـا  إىل 
كـا تصـف، موضحـًة "سـمعت  حالتهـا، 
عـن املركـز مـن إحـدى جـارايت ومل أتردد 

زيارتـه“. يف 
لطاملـا صاحـب الخـوف املريضة قبـل موعد 
جلسـتها، وتشـر إىل أن شـهرين من العالج 
كبـرًا“  ”جهـًدا  املعالجـون  خاللهـا  بـذل 

أعادهـا إىل الحيـاة.

خمس سنواٍت من العمل 
وركّـز   ،2012 أيلـول  يف  املركـز  تأسـس 
بالدرجـة األوىل عـى الصحة النفسـية وبناء 
القـدرات، مـن خـالل أنشـطة واستشـارات 
واألهـايل  القامشـي،  يف  لألطفـال  نفسـية 

النازحـن إليهـا، وفـق إدارتـه.
ويقول مؤسـس املركـز االختصـايص النفيس 
محمـد عي عثـان، إن اإلقبال عليـه يف الفرتة 
املجتمـع  ثقافـة  بسـبب  تحديًـا  كان  األوىل، 
وغرابـة الفكـرة عـى املنطقـة، مشـرًا إىل أن 
"ثقة املسـتفيدين والسـمعة الجيـدة بينهم، زاد 

مـن اإلقبـال الـذي فـاق اإلمكانـات املتاحة".
"الظـروف جعلـت الخدمـات التـي نقدمهـا 
ملحـة، ألن النـاس كا يحتاجـون إىل الطعام 
والـدواء والـراب، هـم بحاجـة إىل الدعـم 

النفـيس دامئًـا"، وفـق رؤيـة عثان.
ولفت إىل أن املركز يسـتقبل حاالت ومشـاكل 
األطفال السـلوكية، من فرط النشـاط والعناد 
والتبـول  النطـق  واضطرابـات  الثقـة  وقلـة 
مشـاكل  إىل  إضافـة  وغرهـا،  الـالإرادي 
املراهقـن كضعف الدراسـة وغيـاب الطموح 

املنخفضـة  املعنويـة  والـروح  والهـدف، 
العاطفيـة. واملشـاكل 

إىل  تتطـور  قـد  التـي  الحـاالت  أن  ويؤكـد 
اكتئاب أو فصـام، "يُحولها املركـز إىل األطباء 
النفسـين لتلقي العـالج النفيس والـدوايئ“.

أكثر من ثالثة آالف مستفيد
تخطـت أعـداد املسـتفيدين مـن املركـز، منذ 
بـدء عملـه، حاجز ثالثـة آالف شـخص، وفق 
التسـعة  األشـهر  أن  إىل  ويشـر  مؤسسـه، 
املاضية، تضمنت 48 ورشـة تدريبية، اسـتمر 
بعضهـا ملـدة 16 سـاعة كحـد أدىن، ووصل 

إىل 35 سـاعة عـى مـدار أيام.
خاللهـا  تدربـوا  محليـة  وجمعيـات  أفـراد 
الـدورات، وبلغ عددهم أكر من 720 شـخًصا، 
منـذ بداية العـام الحـايل، بينا اسـتفاد 105 
آخـرون مـن االستشـارات النفسـية، "حـوايل 
%70 منهـم راجـع املركز مـرة أخـرى، والتزم 

بجلسـات نفسـية تخصصيـة مركزة".
ويلفـت عثـان إىل أن الهاجـس حـول إقنـاع 
النـاس بفكـرة املركـز مـع تأسيسـه، تحـّول 

إىل أمـل بعـد تغـّر نظرة النـاس إليـه، "كان 
الزيـارة،  يف  الرسيـة  يفضلـون  املراجعـون 
ولكـن اليوم يـأيت الـزوج وزوجته والشـابات 

والشـباب وينتظـرون دورهـم للدخـول".
وتـرى إدارة املركـز أن أحد أهـم معاير تطور 
املجتمعـات، يكمـن يف زيارة النـاس لألطباء 
النفسـين يف وقـت الحاجـة، "وهـذا يشء 

إيجـايب وليـس عيبًا“.

"تعّلمت التفكير بطريقة جيدة"
تخرّجـت املهندسـة الزراعيـة ”ش. م“ قبـل 
أكـر مـن سـنتن، تقـول إنهـا تعرفـت عى 
املركز عـن طريق إحـدى دورات اللغة، وهناك 
”رصـدوا  نفسـين،  اختصاصيـن  وجـدت 
أفعايل السـلبية واسـتخدموا أسـلوب الحوار 

لتوضيـح طبيعتهـا".
خـالل  جيـدة  بطريقـة  التفكـر  "تعلّمـت 
الجلسـات"، تختم املهندسـة حديثها، وتقول إن 
التعامـل مع التوتـر والضغوط النفسـية يشء 
صعب، "ولكـن االعتاد عى النمـوذج املعريف 

يعلمـك الكثر مـن األشـياء التي تُسـاعدك".

آالف المراجعين خالل خمس سنوات

مركز نفسي أهلي يقّدم خدماته ألهالي القامشلي 

بدأ المركز العمل في 
القامشلي قبل نشاط 
المنظمات الدولية 
كاليونيسيف، وُيقدم 
استشاراته وخدماته 
مجاًنا للمراجعين، 
بينما يحصل على 
مقابل مادي، لتدريب 
موظفي منظمات 
المنطقة، وفق إدارته.

رعت "الفجر" سباقي خيل كظاهرة 
فريدة من نوعها يف الشامل السوري، 
حمل األول اسم "مهرجان البادية" يف 

ريف حلب الجنويب أيار املايض، وشارك 
فيه أكرث من 35 جواًدا أصيًل وهجيًنا، 
تحت شعار "الفروسية تجمعنا"، كام 

نظمت "مهرجان إدلب الخرضاء" يف بلدة 
معرصان، مطلع آب الجاري.
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للفنـون  "األصدقـاء"  فرقـة  اسـتهدفت 
يف  "زيـزون"  مخيـم  أطفـال  املرسحيـة، 
نشـاطات  خـلل  مـن  درعـا،  محافظـة 
ومسـابقات وعمـل مرسحـي للمخـرج أمجد 
زريقـي، برعاية مؤسسـة "رحمـة" اإلغاثية.

االبتسـامة  "لرسـم  النشـاطات  وهدفـت 
والتخفيـف عـن األطفـال"، وفـق أدهـم أبـو 
اإلغاثيـة يف  نبـوت، مديـر فريـق "رحمـة" 
درعـا، وقـال إن الحفـل جـاء تحـت مسـمى 
واحتضنـه  درعـا"،  يف  الطفولـة  "مهرجـان 

املخيـم. يف  الطلئـع  مـرسح 
املؤسسـة  ترعـاه  الـذي  األول  هـو  النشـاط 
خـارج درعـا البلـد، وتضمن فقـرات مرسحية 
ترفيهيـة و30 سـؤااًل عىل ثـلث مراحل، طرح 
خللهـا أعضاء الفرقـة املرسحية أسـئلة عىل 
أصحـاب  عـىل  الهدايـا  ووزعـوا  األطفـال، 

اإلجابـات الصحيحـة.
وقـّدر أبو نبـوت أعـداد األطفـال املشـاركني، 
بحـوايل 800 طفـل، إىل جانـب بعـض كبـار 

السـن والعائـلت.
ناظـم قويـدر مـن نازحـي العتيبـة يف ريـف 
دمشـق، وصف الحفـل الذي اسـتمرعىل مدار 
أكرث من سـاعة ونصف" بـ"القصـر"، إال أنه 
وجـد فيـه "فرصـة للرتفيـه عـن األطفال يف 

ظل غيـاب النشـاطات".
يتوجـه معظم األطفـال والشـباب يف املخيم، 
إىل العمـل باملشـاريع الزراعيـة خارجـه يف 
الوقـت الحـايل، وفـق ناظـم، عازيًـا السـبب 

"ملسـاعدة عوائلهـم".
"رسـالة  الرتفيهيـة  النشـاطات  أن  واعتـر 
تُظهـر أن املنظـامت مل ينسـوا أطفـال املخيم 
وسـاكنيه"، خامتًـا حديثـه "نحتـاج أشـياء 
واملسـاعدات  الحفـلت  مـن  أهـم  كثـرة 
الغذائيـة، ورمبـا مـن األفضل مسـاعدتنا يف 

املعانـاة". لتخفيـف  املخيـم  إعـامر 
1190 عائلـة،  يضـم مخيـم زيـزون حـوايل 
وفـق إدارتـه، معظمهـم مـن نازحـي منطقة 
حـوض الرمـوك غـرب درعـا، ومناطـق مـن 

دمشـق. ريف 
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بـدأت مطلـع آب الجـاري الـدورة الثانيـة مـن 
يف  الخيـل  ركـوب  عـى  اليافعـن،  تدريـب 
الشـال السـوري، ضمن النـادي الذي أسسـته 
جمعيـة "الفجر" للخيـول العربيـة، قبل حوايل 
شـهر ونصـف، كأحـد النشـاطات التـي ترعاها 
إىل جانـب إحصاء الجـواد األصيـل يف املنطقة.

مبـريب  تعصـف  التـي  املعانـاة  عـن  وبعيـًدا 
تُحـاول  الشـال،  يف  بهـا  واملهتمـن  الخيـول 
الجمعيـة تنظيـم نشـاطاٍت تلفـت األنظـار إىل 
أوضـاع الجـواد العـريب داخـل سـوريا، علّهـا 
املعنيـة،  والجهـات  للمنظـات  حافـزًا  تكـون 
بهـا عـى نطـاق  املشـكلة واالهتـام  الحتـواء 

أوسـع.
بلـدة  مـن  صغـرة  مسـاحة  النـادي  يحتـل 
ويقـول  الغـريب،  حلـب  ريـف  يف  بشـقاتن 
إن  األفنـدي،  الجمعيـة محمـد صبحـي  رئيـس 
املـكان اختـر مـن بـن أكر مـن أربعـة مراكز 
مدمـرة، "أعددنـاه ليكـون مرسًحـا للتدريبـات 

تجهيـزه". بعـد 
اختـارت الجمعيـة عـرة رؤوس خيـل ضمـن 
النـادي للتدريـب، ويوضح األفنـدي أن الدورات 

تضـم شـبانًا بـن 12 و 17 عاًمـا، كـا يـزور 
النـادي كل يـوم جمعـة، أطفـال مـن مـدارس 
املنطقـة، كنشـاط ترفيهـي وتعريفـي بالخيـل. 
آراءهـم  بلـدي  عنـب  اسـتطلعت  مـن  ووفـق 
مـن مربـن ومتدربـن، فـإن التدريبـات عـى 
أعضـاء  مـن  اهتاًمـا  "تعكـس  بسـاطتها، 
الجمعيـة، وخطـوة رضوريـة يف ظـل الوضـع 

الخـرات“. ونـدرة  املطمـن  وغـر  املـزري 

مئتا جواد أصيل غير مسجل في "واهو"
ضيـاع األنسـاب لغيـاب التسـجيل يف املنظمـة 
"واهـو"  العـريب  للجـواد  العامليـة  العربيـة 
)WAHO(، جعـل الجمعيـة منذ تأسيسـها نهاية 
العام املـايض، تلتفـت إىل حل املشـكلة، ويقول 
فهـد الغـازي، مسـؤول اإلحصـاء يف الجمعية، 
إنهـا أحصـت مـا يقـرب مـن 200 رأس خيـل، 
ومل  املاضيـة،  السـبع  السـنوات  خـالل  ولـدوا 

يُسـجلوا يف "واهـو".
املسـجلة،  الخيـول  عـدد  أن  الغـازي  ويوضـح 
والتـي عمرهـا أكـر من سـبع سـنوات، يتجاوز 
500 يف املنطقـة، وفـق آخر إحصائيـة للجمعية 
يف آب الجـاري، "كل يوم نكتشـف مكانًا جديًدا 

ونـزوره ميدانيًـا لتوثيـق الخيـول األصيلة".

خـالل  حققتـه  مـا  أن  الجمعيـة  إدارة  وتـرى 
العـامل  إىل  رسـالة  أوصـل  املاضيـة،  الفـرتة 
واملسـؤولن املختصـن، "وإن كانـت مل تلق أي 
تجـاوب"، ويؤكـد رئيس الجمعية أنهـا تواصلت 
مـع الحكومـة املؤقتة، لالسـتفادة مـن مخلفات 
النخالـة، لـدى مؤسسـة الحبـوب واملطاحن، إال 

أنهـا مل تلـق رًدا حتـى اليـوم.
رغـم الصعوبات املسـتمرة، زاد االهتـام بالخيل 
بشـكل ملحـوظ يف املنطقـة، وفـق مربـن من 
املنطقـة، ومتنـى معظمهـم أن يكـون الجميـع 
عونًـا لهم مـن الناحيـة الطبية االستشـارية، من 
خـالل مسـاعدة الجمعيـة بتطويـر العمل ضمن 

مكاتبهـا، والعيـادة الطبيـة التي أنشـأتها.

نشاطات ومسابقات 
تستهدف أطفال مخيم 

"زيزون" في درعا

جمعية "الفجر" مستمرة بنشاطاتها وإحصاء الجواد األصيل 

ناٍد لتدريب اليافعين
على ركوب الخيل في الشمال 

نادي التدريب على ركوب الخيل في ريف حلب - آب 2017 )عنب بلدي(
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محمد رشدي شربجي 

يف دراسته املنشورة بعنوان “عن املثقف والثورة” 
يرشح عزمي بشارة منشأ مصطلح “مثقف” 
يف الثقافة الغربية، ويبني أنها صفة أطلقت 
عىل العاملني يف مجال الفكر واألدب، الذين 

اتخذوا مواقف من الشأن العام يف فرنسا يف 
القرن التاسع عرش بصفة كونهم مثقفني، 

وقد استخدمها الحًقا النقاد بكثافة يف وصف 
دور إميل زوال ومن معه من املثقفني يف سياق 

توقيعهم عريضة سياسية انتقدوا فيها العداء 
للسامية الذي رافق محاكمة الضابط اليهودي 

الفرنيس درايفوس )1894-1899( وفركة األدلة 
يف محاكمته، ومن ذلك الحني ارتبط املصطلح 

برفض الواقع السائد وتغيره من منظور املذلني 
املهانني، أي “الشعب”.

ثم يرشح بشارة نظريته عام يسميه “املثقف 
العمومي” وهو املثقف املتعمق باختصاص محدد 
مع اطلع يف مجاالت وتخصصات أخرى، واملهتم 

بنفس املقدار بقضايا مجتمعه.
ثم يرى أن امتحان هذا املثقف يف الحالة العربية 

يبقى كامًنا يف عدم االنزالق إىل رفض التعامل 
مع الثورة كثورة ألنها فاجأته، أو ألنها مل تُفّصل 
عىل مقاسه، أو مقاس توقعاته من جهة، ويف 

عدم التورط يف إصدار أحكام رومانسية عىل 
الثوار من جهة أخرى، حتى لكأن املشهد يتألف من 

أخيار يف رصاع مع األرشار، ليس املظلومون فيه 
أخياًرا بالرضورة، وال يتألف نظام حكم ظامل من 

أرشار بالرضورة. 
لقد كانت فدوى سليامن من هذه الفئة، التي مل تَر 

طريقة من التأثر بالثورة إال االنخراط بها، كانت 
خطوة صعبة حد االستحالة، ففي ظل إطلق 

الرصاص عىل الثائرين عىل االستبداد، ال يتفهم 
أحد النقد كتمرين ذهني مثًل، بل يتم التعامل معه 
كهجوم من معسكر النظام، لقد أدركت من حينها 

أن الطريق الوحيد لنقد الثورة واالضطلع بدور 
املثقف العمومي تجاهها، هو اتخاذ موقف حازم 

إىل جانبها. 
مل يكن من الصعب عىل كل متتبع ملسار الثورة 

السورية أن يعرف إىل أين تتجه سوريا مع 
رصاص ال ينتهي من طرف النظام وخطاب 

طائفي وجد له أرضية أوسع نتيجة لذلك، لكنهم 
قليلون جًدا أولئك الذين تحركوا لفعل يشء إليقاف 
هذا السيل، كرث تحدثوا رًسا أو علًنا وأشبعوا الدنيا 

كلًما، ولكن فدوى قررت التسلل ليًل إىل حمص 
عاصمة الثورة السورية يف سنواتها األوىل 

ملشاركة املتظاهرين هناك آالمهم وآمالهم. 
مل تنجح محاوالتها كام هو معلوم، ولكنها 

استطاعت تأخر مسار مدمر عىل األقل، 
لساعات؟ أليام؟ ألسابيع؟ ال أحد يعرف، ولكن ال 

يجب أن ننىس أنها فرد واحد استطاع أن يفعل 
كل ذلك، انتهت الثورة يف حمص خلل السنوات 

التي تلتها، وخرج ثوار حمص يف مشهد تكرر 
يف مدن سورية عدة، وكام هي حال فدوى التي 

رحلت وحيدة يف باريس، هو حال الساروت الذي 
خرج إىل شامل سوريا يتخطّفه أخوة املنهج 

وضيق العيش. رحلت فدوى ومازال دريد لحام 
يفتك فينا. 

يف ورقته سابقة الذكر، ينتقد بشارة نزعتني 
انترشتا مؤخرًا بني عدد من الكتاب العرب وغر 

العرب، والنزعة األوىل تلخص بكلم إدوار سعيد: 
“املثقف الحقيقي غريب أو خارجي يفرض عىل 

ذاته املنفى عىل هامش املجتمع”، أما الثانية 
فهي “توقع النقدية من األدباء والفنانني”، فنحن 

نتوقع موقفا “ضمريًا” و”إنسانًيا” من الناس 
العاملني يف مجال األدب والفن، أو يف مجاالت 

العلوم اإلنسانية، وهو توقع يف غر مكانه 
بحسب بشارة، لكنه يقول شيًئا “عنا” وليس 

بالرضورة “عنهم”.
لقد كانت فدوى تشبهنا “نحن” املعذبون يف 

األرض، الهامئون عىل وجوههم يف أصقاعها، 
املقتولون من اإلرهاب والحرب عىل اإلرهاب، 

أصحاب األحلم الكبرة التي ال يفوقها حجاًم إال 
حجم مآسينا، لروحها السلم.

إلى فدوى سليمان

قيامة الرقة على مسرح الموت

عندما تكون حافلة اإلسكان العسكري شاهًدا

إبراهيم العلوش 

مثل مشهد مرسحي فانتازي تحولت الرقة غداة 
احتاللها من قبل داعش، جاءت جحافل من امللتحن 

املسلحن يرتدون أزياء أفغانية ومألوا الشوارع، 
نروا أغانيهم التي ترتنم بالدولة الداعشية بال 

موسيقى، غناء صحراوي جاف ومقّدد، بال أصوات 
نسائية، وبال موسيقى، وبلهجة آمرة كانوا يرددون: 

سالمي عى الدولة.
تحول اللصوص واملخرون السابقون إىل صفوف 

الدولة الداعشية، وكانوا يشدون شعور لحاهم، 
لتطول أكر قبل أن يفوتهم االنضام إىل صفوف 

املنترصين الجدد، بعدما ابتلعوه يف املشهد البعثي 
السابق، تحولت األلقاب فجأة من رفيق وأستاذ إىل 

شيخ وأخ، وبداًل من حاية صور ومتاثيل األسد، 
التي كانوا يرعونها طوال نصف قرن، تحولوا إىل 

حاية الفتاوى واأللقاب الداعشية الجديدة، ونروا 
صور النساء املغمسات بالسواد مع جمل متتدح الوأد 
وتضييع املالمح والشخصية، بعدما كان األمر يقترص 
عى تغييب النساء يف املطابخ وتحت حجاب خفيف 

وملون.
انفلت الداعشيون من كل الجنسيات يف الشوارع، 

بابتساماتهم البلهاء املتفائلة واملغرورة بالنرص املبن، 
وسموا أنفسهم باملهاجرين، وأطلقوا علينا مبدئيًا لقب 
األنصار، ريثا يفحصون صالحيتنا لهذا اللقب الذي 

تناولوه من مسافة ألف وأربعمئة عام ونيف، كانت 
جحافلهم تنضم إىل مرسح الالمعقول.. كانوا طاجيك 

وشيشان وصينين وتوانسة وليبين ومرصين 
ومغاربة وأوربين وأتراكًا وأفارقة وسورين، ملثمن 

وغر ملثمن، كانوا جميًعا مغرين كأنهم أخرجوا 
من قبورهم للتو، وجاؤوا عابرين للزمان وللمكان يف 
مشهد مرسحي خشبته شوارع ومباين الرقة جميعها.
يف محالت النت رصت تسمع لهجات ولغات مختلطة 

من الرق ومن الغرب، وكان حس النرص والغنيمة 
هو املهيمن عى خطاباتهم عر برامج التواصل، 

يبرون أهاليهم وأنصارهم عر العامل بالنرص املبن 

الذي حققوه علينا، ومل يفت أحد التونسين أن يطلق 
لخياله العنان ويصف الرقة بالجنة الجميلة عى نهر 

الفرات، بيوتها مؤثثة، وفاخرة، ونساؤها جميالت، 
كان يتكلم وكأنه يضع يده األخرى عى ذكره، وهو 

يزف البرى بالنرص املبن.
وبالفعل اندفعت جوقات من الدواعش تبحث عن 

فتيات أبكار للزواج، فهم قد هجروا نساءهم وأهلهم 
يف فسطاط الكفر، وجاؤوا هنا يحملون أرواحهم 

وفحولتهم عى أكفهم، وما الزواج إال وسيلة لتخفيف 
األعباء، ولزرع بذرة اإلميان يف أرحام النساء 

لينجنب األجيال القادمة من حملة السيوف والرتوس 
والتنكيل.. بناة دولة اإلسالم الداعيش.

ومل تعد املوانع تؤخر مهام املجتهدين، فتجّمع خمسة 
منهم لخطبة امرأة سمعوا أنها عزباء تعيش يف 

الجوار، وطرقوا باب أهلها يف الساعة الواحدة لياًل، 
وحتًا كانوا عازمن عى زفافها يف نفس لحظة 

القبول واإليجاب، ولكن الخاطب اكتشف من كالم 
أهلها املرعوبن بأنها ثيب، وليست بكرًا، وهو ال 

يقبل إال البكر زوجة له، فأمر مرؤوسيه بالقيام معه، 
واالنرصاف عن األهل الذين استفاقوا قبل نصف ساعة 
عى طرق بابهم بشكل مفاجئ، ظانن بأن دورية من 

أمن التنظيم جاءت تعتقل أحد أفراد العائلة.
الناس ارتبكوا وهم يحاولون االنسجام مع املشهد 

املرسحي الجديد، فحتى املصلون ومرتادو الجوامع 
كانوا مذعورين من حملة السالح الذين يتصايحون 

يف املساجد ومن عى املنابر، وتتلون خطبهم 
وأحاديثهم بالدم، وبالغنائم، والسبي، مستندين إىل 

أحاديث واجتهادات خاصة بهم، ال يستطيع أحد 
مجادلتهم بها، وإال اتهموه بالتصوف أو بأنه أشعري 

أو من املرجئة أو الباطنية أو مبا يشاؤون من مسببات 
القتل، التي كان الغاية منها ردع الناس وتخويفهم، 

أكر ما هي لتطبيق فتوى بحذافرها.
كانت تغرات املشهد عنيفة عى الناس وصار 

املجاهدون يفتشون املارة سائلن عن الدخان والسالح 
ومل يتورعوا عن التدقيق بألبسة النساء يف طرق 

ملتوية للتحرش، وللتخويف واإلجبار عى الزواج لنيل 
الحاية.

قص الرجال بناطيلهم وكالبياتهم من األسفل عى 
الطريقة الوهابية، ورموا مسابحهم التي تبن أنها 
بدعة، ورموا موتاهم بال وداع خشية أن يتهموا من 

قبل الدواعش بالرك، وأخفوا علب الدخان التي 
صارت تهمتها تضارع تهمة الردة والكفر، وصاح أحد 

املنافقن الجدد بصوت مرسحي هز أركان املكان:
الحمد الله الذي أرسلكم لتهدوننا إىل   -

اإلميان الصحيح بعد طول الضالل!

وقد صار الحًقا يحتكر توريد أحد أنواع مروبات 
الطاقة التي يدمن عليها املنترصون الجدد!

 وصار من حق أي داعيش دخول البيوت، والتفتيش 
عن الدخان، وكأن التبغ هو سبب عدم انتشار اإلسالم، 
وعى الحواجز صار السؤال عن اإلميان وتالوة آيات 

يحددها الفاحص أو أدعية كالصلوات اإلبراهيمية 
أو غرها، وعن التدخن، وعن وجود سالح، وعن 

رأيك بانتصار اإلسالم عى الكفار واملرتدين، بعدما 
كان السؤال عى حواجز البعث عن حبك لألب القائد 

ومخابراته ومنافقيه، واستعدادك لكتابة التقارير 
باملخربن، وإميانك باألمة العربية وبوحدتها من 

املحيط إىل الخليج.
وتغرت مالمح املسافرين والهاربن، حيث صاروا 

ميثلون دور املرىض والزوار الراجعن بعد يوم 
أو يومن لزيارة غايتها صلة الرحم، وتأكيدهم 

عى عزمهم نرصة اإلسالم الداعيش وعزته، ريثا 
يخرجون من آخر حاجز من حواجز املشهد املرسحي، 

حيث ترمي النساء النقاب ويخرج الرجال سيكارة ال 
أحد يعرف أين كانت مخبّأة، وينظر املسافرون إىل 

بعضهم البعض بفرح لخالصهم من دور الكومبارس 
املرسحي الذي كانوا يقومون به طوال حصارهم تحت 

بنادق داعش.
ورغم فرار آالف السكان من املشهد، إال أن داعش 

كانت توزع املشاهد املرسحية املتواصلة عى حشبة 
الرقة، بشكل مقاطع سينائية، ومقاطع فيديو، 

مدخلة متازج املرسح مع السينا، كا فعل املجددون 
املرسحيون، الذين دمجوا الجمهور بالخشبة باملشهد 
السينايئ بالديكور، منذ عهد بريخت، إىل سعد الله 
ونوس، إىل املرسحين املغاربة الذين تخلوا حتى عن 

الكالم والحوار من أجل املشهدية واألضواء الجذابة.
الفصل األخر من املشهد يف الرقة يتحول إىل دمار، 
فالهجوم عى املدينة رفع وترة الدراما، وجعل املوت 

أكر اقرتابًا ما كان عليه سابًقا يف بداية مشهد 
االحتالل الداعيش الذي بدا أشبه بروفة تجريبية 

لهذا املشهد املتصاعد بالدراما والذي يحصد األرواح 
والعائالت بالجملة، ويحول الخشبىة املرسحية إىل 
جحيم حقيقي، معلًنا دمار املدينة، وموت املمثلن 

الدواعش، والكومبارس من األهايل، أفراد وجاعات، 
ومبوسيقى تصويرية تعزفها طائرات التحالف 

الغريب ومدافعه مقلدة مشاهد الفيلم األمرييك يف 
فيتنام )القيامة اآلن( للمخرج فرانسيس كوبوال. 

الرقة اليوم بشوراعها، وساحاتها، ومبانيها، 
بشهدائها، وبأهلها، تتحول إىل مشهد مرسحي 

هائل... تندمج فيه كل التقنيات الفنية واملرسحية، 
ليشكل مرسًحا مرعبًا.. هو مرسح املوت! 

ديار حاجي 

مايزال مشهد حافلة مؤسسة اإلسكان 
العسكري ذات اللون األحمر ماثاًل 

أمام ناظري، والتي كانت تقل عالها 
وموظفيها من مدينة الحسكة إىل بلدة 

الشدادي الغنية بحقول النفط والغاز 
يف ريف املحافظة الجنويب، وتبعد عن 

الحسكة 60 كيلومرتًا.
كانت هذه املؤسسة تنفذ مروع إنشاء 

املشفى الكبر يف الشدادي، وكنت 
أعمل يف إحدى الورشات الكهربائية 

يف املروع لصالح أحد املتعهدين 
خارج املؤسسة، إال أننا كنا نستخدم 
الباص نفسه يف الذهاب إىل العمل، 

فتحولت إىل شاهد حي عى قصة 
الباص الذي كان ينبعث منه الكثر 
عن تفاصيل الواقع اإلداري واألمني 
والحيايت يف الحسكة مع انطالقة 
الثورة يف سوريا، وكنت أتابع رد 

الفعل املبارش لألحداث التي تحصل يف 
عموم املناطق السورية.

دفعني الفضول إىل الغوص يف 
تفاصيل املؤسسة التي أنشئت عام 

1975 مبرسوم تريعي، فكانت 
اإلصدار الجديد عن املؤسسة العامة 

لإلسكان يف سوريا ذات الطابع 
املدين، والتي تم إنشاؤها قبل تويل 

حزب البعث زمام الحكم بسنوات، 
وأوكلت يف البداية لهذه املؤسسة 

العمرانية العسكرية الجديدة مهمة 
إنشاء املباين السكنية املالمئة 

للعسكرين يف الجيش السوري، إال 
أنه كان من الواضح أن من خطّط 

الستحداثها، كان يضع نصب عينيه 
مهمة بناء “سوريا األسد”، أراد أن 

يكون لها طابع عمل واسع النطاق، 
ليس فقط ضمن إطار املؤسسة 

العسكرية بل أن متتد أذرعها إىل 
كافة املشاريع الحيوية واالسرتاتيجية 

والتنموية يف البالد، فأضاف عليها 
الطابع والتخطيط العسكري بعيد 

املدى والذي يخضع لروط ومعاير 
أمنية واعتبارات خاصة بالسلطة 

الحاكمة وحدها.
رسعان ما أخذت هذه املؤسسة طابًعا 

إنشائيًا وبنائيًا وصناعيًا وزراعيًا 
أيًضا، لتصبح الراعي األول والحرصي 

لإلعار والبناء، راسمة املعامل 
والتفاصيل واملالمح األساسية يف 

سوريا طوال عرات السنوات، ابتداًء 
من الطرق والجسور واألنفاق وانتهاًء 
باملراكز الثقافية والجامعات واملسارح 

القومية والوطنية واملجمعات الرياضية 
يف كافة املحافظات السورية، يف 

مشهد جديل بن العسكرة والعمران 
املمزوج برغبات السلطة الحاكمة 

ومخططاتها األمنية. بدت هذه األشياء 
كلها واضحة أمامي مع ترنّح ذلك 

الباص القديم املنهك وكأنه كان يرمز 
إىل أشياء أكر منه ومن أحاديث أولئك 

املوظفن الحزبين.
مل يكن يخطر يف بايل حينها أن ذلك 
املبنى الكبر الذي أعمل فيه سيصبح 

بعد عدة سنوات أكر مقرات القيادة 
لتنظيم داعش يف تلك املنطقة، كان 

بركان من التغيرات يهيئ نفسه يك 
يجتاح الحسكة وسوريا كلها، وكان 

االستغراب سيد املوقف لدى كثرين، 
من السياسة الهادئة التي يتبعها 

النظام السوري يف محافظة الحسكة، 
رغم أنه استخدم العنف املفرط يف 
الكثر من املناطق. رمبا كنا نحتاج 

لسنوات حتى نعلم أن تلك السيادسة 
الهادئة كانت تندرج تحت مسمى 

سياسة املناطق الهادئة.
استمرت األحداث يف سوريا بالتطور 

التدريجي، الرسقات باتت تنتر 
يف املروع دون رقيب أو حسيب، 
واملوظفون باتوا يف أكر الفرتات 

إهااًل للعمل والدوام، وباتت الفوىض 
سيد املوقف يف كل يشء. سمعت أحد 

املرفن عى العال يقول لهم إن 
عليهم جميًعا أن يحروا يف املساء 
إىل مقر حزب البعث يف البلدة حتى 

يوزّع السالح عى كافة األعضاء. رمبا 
أسهم ذلك يف إدرايك للغاية من إنشاء 

هذه املؤسسة وتوسيع نطاق عملها 
يف إطار أمني حزيب استخبارايت، 

فها هي اليوم بصدد تحويل املوظفن 
الحزبين إىل جنود مدافعن عن نظام 
سوف يحرق كل يشء، ورمبا سيصبح 

املشفى الذي لن يكتمل بناؤه الشاهد 
األبرز والوحيد عى التغرات التي 

سوف تعصف يف مدينة الشدادي التي 
كان سكانها من أكر الناس بساطة يف 

العيش وطيبة يف القلب واملعر.
أما املوظفون فكانت نقاشاتهم 

السياسية ذات سوية فكرية محدودة، 
تأخذ وقتهم طوال الطريق ويف العمل، 

البعض كان مدافًعا رشًسا عن النظام 
وتعامله األمني ضد املتظاهرين، 

والبعض كان يستبر الخر بقرارات 
اإلصالح املزعومة والحكومة الجديدة، 

وآخرون ممن يخافون قول ما يف 
قلوبهم كانوا يرمقون النظرات إىل 

بعضهم البعض يسكتهم ذلك الراتب 
الشهري الذي هو سبيل الحياة يف هذه 

األرض القاحلة.
كان املشهد يرتنح مع الحافلة بن 

التناقض واملنطق واملجهول، وكإنسان 
كردي، كان دوري يقترص كرفاقي 
عى الصمت والتعاطف القلبي مع 

الثورة، وكنت أستمع طوال الطريق 
بخلسة إىل أغاين سميح شقر وإىل 

أغنية الفنان الكردي شفان برور، التي 
أطلقها لنرصة الثورة السورية ملبيًا 
نداء شقر. بعد عرات السنن تلك 

الكلات كانت رياًحا تدخل إىل داخل 
الروح ألول مرة.

توالت األيام واألحداث وأىت ذلك 
انتهى فيه مخزون  الذي  اليوم 

من  العسكري  اإلسكان  مؤسسة 
مادة املازوت ومل تسـتطع تأمينها 

مع تدهور األوضاع األمنية، توقفت 
الحافلة وتبعر املشـهد كلّه لتتحول 

سوريا كلها إىل حافلة حمراء 
املجهول. نحو  مرتنحة 
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بين الدولة الحمدانية
ودولة األسد..

أثر طفيف للشيعة 
في مدينة حلب

“الظّل الشيعي” في حلب بعد الثورة

انعكاس الحالة األمنية
وأثر التغيير الديموغرافي

قبل وصول سـيف الدولـة الحمـداين إىل مدينة 
حلـب يف القرن الرابـع للهجرة مل يكن للشـيعة 
وجـود يذكر يف منطقـة بلد الشـام، إذ يتحّدث 
املؤرخـون عن عهـد الدولـة الحمدانية يف حلب 
كفـرتة مؤّقتـة و”قصـرة” يف تاريخ انتشـار 

املذهـب الشـيعي يف املنطقة.
اسـتمّر حكـم آل “حمـدان” لحلب قرابة سـتني 
عاًما، وعـىل الرغم من أّن سياسـية الحمدانيني 
وصفـت بأنهـا “غر متشـّددة” تجـاه الطوائف 
األخـرى، إاّل أّن الصـلة كانت تقـام يف الجوامع 
عـىل املذهـب “الجعفـري”، كـام شـهدت تلـك 
يف  السـكّان  مـن  مجموعـات  دخـول  الفـرتة 

الشـيعي. الفكر 
الحكـم  كان  الحمدانّيـة  الدولـة  انهيـار  عقـب 
للفاطميـني يف حلـب ومناطـق أخـرى من بلد 
الفاطميـة  الدولـة  أّن  املعـروف  ومـن  الشـام، 

)العبيديـة( كانـت تتبـع املذهـب اإلسـامعييل، 
إاّل أن فـرتة حكمهـم كانـت مليئـة بالتخبطـات 

والرصاعـات. السياسـية 
خـلل تلـك الفـرتة وحتى وصـول صـلح الدين 
األيـويب وتوحيـده بلد الشـام، شـكّل الشـيعة 
يف سـوريا مجموعـات تحـاول أن تحافظ عىل 
السـنّية  الدولـة  “خطـر  اقـرتاب  مـع  فكرهـا 
عزلـة  مـن  عليهـم  سـيرتتب  ومـا  الجديـدة” 

سـيقعون بهـا الحًقـا.
وكانـت لسـطوة الدولـة األيّوبية، ومـن بعدها 
الدولـة العثامنية، أثر بالـغ يف الحد من الوجود 

الشـيعي الذي خلقته الدولـة الحمدانّية.
يرفـض الكثـر مـن املؤّرخـني الشـيعة الحديث 
كحـدث  حلـب  يف  الشـيعي  الوجـود  عـن 
أّن  إاّل  حمـدان،  آل  بحكـم  مرتبـط  “طـارئ” 
الشـواهّد التاريخيـة املرتكـزة إىل اآلثـار املادية 

يف  تكّونهـا  إىل  تشـر  الشـيعية(  )املقامـات 
الباحـث  ويلفـت  فقـط،  الحمدانيـني  عهـد 
السـوري املتخصـص بالتاريخ، كرم نشـار، إىل 
أّن “حلـب شـغلت موقًعـا هامشـًيا يف الخيـال 
الشـيعي عـىل الرغـم من حكـم آل حمـدان لها 
قرابـة املئـة عـام، وذلـك ألنهـا مل ترتبـط بـأي 
مـن املراحـل التأسيسـية للذاكـرة الشـيعية يف 
املنطقـة وال بأحـد أعـلم أو شـهداء آل البيت”.

ذلـك األمـر امتـّد حتى القـرن العرشين، إذ تشـر 
إحصائية سـكّان سـوريا لعام 1953 إىل أّن نسبة 
الشـيعة يف عموم سـوريا مل تكن تتجاوز 0.4% 
مـن إجـاميل عـدد السـكان، ومل تتأثّـر حلـب، 
“التبشـر”  بحركـة  فرديـة،  حـاالت  باسـتثناء 
قـدوم  رافقـت  التـي  األثـر،  الشـيعي محـدودة 
الشـيخ محسـن األمني الحسـيني من جبل عامل 
يف لبنـان إىل سـوريا، وتأسيسـه أول مدرسـة 

ظهور العمائم في الشهباء
رافـق وصول القيادات العسـكرية الشـيعية 
إىل حلـب، ظهـور رجـال ديـن شـيعة يف 
مناسـبات مختلفـة خـالل األعـوام املاضية 
املواليـة  الصفحـات  وعكفـت  حلـب،  يف 
للنظـام عـى نـر صـور رجـال الدين من 

مـا  الطوائـف يف حلـب إلظهـار  مختلـف 
تصفـه بــ “اللحمـة الوطنيّة”.

ومل يكـن الحضـور الشـيعي داخـل مدينـة 
إذ  أو ملحوظًـا،  السـابق واسـًعا  حلـب يف 
يرتكّـز وجـود الطائفـة يف املحافظـة ضمن 
املدينـة  يف  أمـا  والزهـراء،  نبّـل  قريتـي 

باملعـدوم. أشـبه  فوجودهـم 
وبحسـب ”ت. ن.“ )31 عاًمـا(، الـذي طلب 
عـدم كشـف اسـمه كامـاًل ألسـباب أمنيّـة، 
إىل  يصلـون  الشـيعة  الديـن  رجـال  فـإّن 
حلـب ويتجّولـون فيهـا، إاّل أّن األمـر ليـس 
أحيـاء  يف  ويرتكّـز  واسـع،  نطـاق  عـى 

معيّنـة، كاملشـهد الـذي يوجد فيه “مسـجد 
النقطـة”.

الشـاب الذي يعمـل يف جامعة حلـب أكّد أّن 
عـدم الظهـور الكبر لرجـال الدين الشـيعة 
أو  وجودهـم  بعـدم  بالـرورة  يرتبـط  ال 
قلّـة عددهـم، وإمنـا قـد تكـون تحرّكاتهـم 
غـر معلنـة، منّوًهـا إىل أّن أهـايل املدينـة 
يتداولـون أخبـاًرا حـول تشـيّع عـدد مـن 
مشـايخ املدينة السـّنة، ومنهـم مفتي حلب، 

محمـود العـّكام.
عنب بلـدي تحّدثت إىل ”أحمـد. س.“، وهو 
تاجـر ميتلـك عالقـات واسـعة مع مشـايخ 
الدفـاع  مـن  عنـارص  أّن  وأوضـح  حلـب، 
الوطنـي وعنـارص ميليشـيا "حـزب اللـه" 
يلّقبـون العـّكام بــ “موالنـا”، األمـر الذي 
يؤكّد، مـن وجهة نظـره، صّحة أنباء تشـيّع 

حلب. مفتـي 

مؤشرات التغيير الديموغرافي
تنصـّب سياسـة إيـران يف سـوريا حاليًـا 
عـى التغيـر الدميوغـرايف، مبتعـدًة بذلك 
التـي  العقائـدي  التأثـر  محـاوالت  عـن 
وبدايـة  املـايض  القـرن  نهايـة  انتهجتهـا 
األلفيـة الثالثـة يف سـوريا، األمـر املرتبـط 
مبـا وفّرتـه الحـرب واالنتشـار العسـكري 
مـن مجـال تحـرّك رسيـع لتثبيـت الوجود 

السـورية. األرض  عـى  وزرعـه  اإليـراين 

وقـد ال تجد يف حلـب مشـاريع علنية تحت 
إيرانيـة، كـا مـروع “تنظيـم  شـعارات 
بسـاتن املـزة” يف دمشـق، إاّل أّن تحـرّكات 
بـدأت  العقـارات  مسـتوى  عـى  خفيّـة 

تتكّشـف يف اآلونـة األخـرة.
عنـب بلـدي متّكنـت مـن الحصـول عـى 
وثيقة تثبت قيام سـيدة فلسـطينية متشيّعة 
املدينـة،  يف  العقـارات  مـن  عـدد  بـراء 
بحّجـة أّن عائلتهـا الفلسـطينية املقيمـة يف 

السـعودية ترغـب يف اسـتثار أموالهـا.
مخيّـم  مواليـد  مـن  خ.“،  ”م.  السـيدة 
حنـدرات، متزّوجـة مـن رجـل سـوري من 
مدينـة الالذقية ينتمي إىل الطائفـة العلوية، 
وأّكـدت مصـادر محلّيـة مقّربـة منهـا أنّها 
اشـرتت أكـر مـن عقـار يف املدينـة بعد أن 
عـادت مـن لبنـان محّملـة بأفـكار "حـزب 

اللـه" اللبنـاين.
لكـن هـذه املحـاوالت ميكـن أن تبقـى يف 
إطـار محـدود ويصعـب تعميمهـا كظاهرة 
يف املدينـة، إذ مل يتـّم الحديـث حتـى اآلن 
عـن مشـاريع اسـتثاريّة واسـعة النطـاق، 
رغـم بـدء الحديـث عن إعـادة اإلعـار، كا 
تدريجيًـا  العقـارات  أسـعار  ارتفـاع  يحـّد 
مدينـة حلـب  النظـام عـى  بعـد سـيطرة 
واالسـتقرار األمنـي يف املدينـة مـن حركـة 
بيـع العقـارات الكبـرة التـي غـزت حلـب 
بـن عامـي 2012 و2015، كنتيجـة لرغبة 

وقد ال تبدو محاوالت التشييع في حلب مماثلة لتلك التي ظهرت في دمشق وحمص 
والساحل السوري من حيث االنتشار والتأثير والوضوح، إاّل أّن بعض التفاصيل جعلت 

لمدينة حلب صلة بـ “مشروع التشييع اإليراني” في سوريا.

كانـت  السـوري،  للنظـام  املـوايل  اإلعـلم  يف 
حلـب خـلل أعـوام الثـورة “أهـم املـدن والحارضة 
االقتصاديـة التي يسـعى الجيـش إىل إعـادة األمن 
واألمـان إليها”، وكانـت األحياء الغربيـة التي بقيت 
تحـت سـيطرة قـّوات األسـد “الصـورة الحضارية 

الحلبي”. املجتمـع  عـن 

النظـام  املدينـة، صـّب  اآلخـر مـن  الجانـب  عـىل 
غضبـه عـىل انتفاضـة الشـعب، وحـاول أن يحرق 
األحياء السـكنية مبـن فيها، تحت ذريعـة “محاربة 

اإلرهـاب الدخيـل وتطهـر املدينة”.
وخلـف الصورتـني، كانت محاوالت التشـييع الدينية 
املدينـة،  يف  النظـام  سـيطرة  مناطـق  إىل  تصـل 

كامتـداد للمـرشوع اإليـراين يف سـوريا، كام كانت 
قـوات األسـد تحـارب فصائـل املعارضـة مدعومـًة 
بعنـارص امليليشـيات الشـيعية اإليرانيـة والعراقيـة 
اللبنانيـة، مـا وّحـد املدينـة يف إطـار “االسـتهداف 
الشـيعي املمنهج” الـذي اتخذ أشـكااًل مختلفة عىل 
الصعيديـن العسـكري والعقائـدي والدميوغـرايف.

زعيم ميليشيا النجباء في حلب 2016 )النجباء(
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المظاهر الميليشياوية في حلب
“الشبيحة” أكثر من عناصر "حزب الله"

شـيعية يف سـوريا باسـم “املدرسـة العلوية”.
ومـع وصول حـزب البعث إىل الحكم يف سـوريا، 
تجـر  والسياسـية،  اإلقليميـة  العوامـل  كانـت 
حافـظ األسـد أن يبقـى عـىل مقربـة “حـذرة” 
مـن إيـران، ورغـم دور جمعيـة “املرتـى” التي 
1981، فـإّن حركـة  تأسسـت يف اللذقيـة عـام 
عـام  بعـد  سـوريا  يف  ذروتهـا  بلغـت  التشـّيع 
1999، األمـر املرتبـط بتعاظـم العلقـة بني نظام 

األسـد و"حـزب اللـه" يف لبنـان.
أحـد أبرز مظاهـر محاوالت “التبشـر الشـيعي” 
األمـني  نائـب  مشـاركة  يف  تبلـورت  حلـب  يف 
اللـه"، الشـيخ نعيـم قاسـم،  العـام لــ "حـزب 
ضمـن احتفالية “أسـبوع الوحدة اإلسـلمي” يف 
مسـجد النقطة بحلـب، وتضمن االحتفال عرًسـا 

جامعًيـا لـ 60 شـيعًيا.
بــ  تورطـت  األسـد  نظـام  يف  كبـرة  أسـامء 

املدعـوم مـن  التشـييع” يف سـوريا،  “مـرشوع 
إيـران، وتجلّت مظاهـر هذا املـرشوع يف محاولة 
“تشـييع الـوزارات”، وإضعـاف املـدارس الدينيـة 
السـنية مقابل دعـم الشـيعية، وكان نصيب حلب 

مـن ذلـك ثانويّتـني رشعّيتـني شـيعّيتني.
ووفـق اإلحصائّيـة التـي قّدمهـا كتـاب “البعـث 
الشـيعي” للباحـث السـوري عبد الرحمـن الحاج، 
فـإّن مـا يقـارب 16 ألف سـوري اعتنقـوا املذهب 
الشـيعي بـني عامـي 1919 و2007، %10 منهـم 

حلب.  محافظـة  يف 
وبالحديـث عـن حلـب كمحافظـة تجدر اإلشـارة 
عـىل  التشـّيع  بحركـة  تتأثّـر  مل  املدينـة  أّن  إىل 
نطاق واسـع كـام حصـل يف األريـاف، إذ تركّزت 
حـي  يف  املدينـة  ضمـن  التشـييع  محـاوالت 
املشـهد )حيـث يوجد مسـجد النقطـة(، ومنطقة 

الحـاج.  اللرمـون، بحسـب 

امليليشـيات  عنـارص  متيّيـز  ميكـن 
الطائفيـة عـن غرهـم يف حلـب مـن 
خـالل الشـعارات املختلفة التـي تظهر 
عـى اللباس العسـكري، أو مـن األعالم 
عـى  رفعهـا  يتـّم  التـي  والرمـوز 
السـيارات، وحتـى مـن منـط األغـاين 

السـيارات. هـذه  مـن  تصـدر  التـي 
يف مدينـة حلـب، وعى خالف دمشـق، 
يؤكّـد السـكان أّن عنـارص امليليشـيات 
املحلّيـة هـي األكـر انتشـاًرا، باملقارنة 
مـع امليليشـيات الطائفيّـة، وال بـّد مـن 
وجـود عنارص "حـزب اللـه" وعنارص 
عراقيـن يف حايـة “مسـجد النقطة” 
ضمـن منطقـة املشـهد، ومناطق أخرى 

املدينة. مـن 
فـإن  بلـدي  عنـب  معلومـات  ووفـق 
سـيارات امليليشـيات الطائفية يف حلب 
غالبًـا مـا تتـم تغطيتهـا مـن الخلـف 

عنـارص  يحافـظ  فيـا  إيـران،  بعلَـم 
أنفسـهم  متييـز  عـى  اللـه"  "حـزب 

الصفـراء. بالشـارات 
والزهـراء  نبّـل  قريتـي  يف  أمـا 
حلـب  مـن  القريبتـن  )الشـيعيّتن( 
فانتـرت مجموعـات مسـلّحة محلّيـة 
منـذ بدايـة الثـورة السـوريّة، ويتّم دعم 
هـذه املجموعات مـن قبل إيران بشـكل 
مبـارش، ورغم أنهـا تعّد حليًفا عسـكريًا 

للنظـام، إال أن العالقة بينهـا وبن قّوات 
األسـد وبعـض املجموعـات الرديفة مثل 
قوات “الفرقـة الرابعة” و”لـواء القدس 

الفلسـطيني” يشـوبها االضطـراب.
إقـدام  يف  تجـّى  االضطـراب  هـذا 
عـى  والزهـراء  نبّـل  مـن  مجموعـات 
إىل حلـب يف  املـؤّدي  الطريـق  قطـع 
متّـوز املـايض، احتجاًجـا عـى قيـام 
حواجـز قـوات األسـد بفـرض أتـاوات 
عـى الشـاحنات التـي تنقـل البضائع 
عـى الطريق، األمـر الذي دفـع النظام 
لالسـتجابة ملطالبهـم، قبل أن يسـتقدم 
املزيـد مـن حواجـز “الفرقـة الرابعة” 
أّي  لكبـح  الطريـق  عـى  ونرهـا 

ماثلـة.  تحـّركات 
وخـالل اآلونة األخـرة ارتفعـت وترة 
حلـب  مدينـة  يف  الشـعبي  السـخط 
الرديفـة  العسـكرية  املجموعـات  عـى 

عـى  اعتـداء  حـوادث  بعـد  للنظـام، 
القتـل بطـرق  مواطنـن وصلـت حـّد 
“وحشـيّة”، ما دفـع النظـام إىل تقييد 
امليليشـيات، ونـر عنـارص “الرطـة 
العسـكرية” و”أمن الدولـة” يف مراكز 

املدينـة.
ويحمل انتشـار عنارص األمـن التابعن 
العسـكرية”  و”الرطـة  للنظـام 
مـؤرشات  حلـب  مدينـة  يف  الروسـيّة 
عـى كـون النفـوذ األكـر يف املدينـة 
عـى  رويّس  بدعـم  وذلـك  للنظـام، 
غالبًـا  إذ  اإليـراين،  الحضـور  حسـاب 
مـا تحمل الالفتـات الكبـرة املعلّقة يف 
شـوارع املدينـة صـور رئيـس النظام، 
بشـار األسـد، مـع الرئيـس الـرويس، 
حسـن  صـور  أمـا  بوتـن،  فالدميـر 
عـى  فرتفـع  والخمينـي  اللـه  نـرص 

أضيـق. نطـاق 

األهـايل يف مغـادرة املدينـة.
 

التركيز على األطفال والمراهقين
يف نهايـة حزيـران املـايض أُقيمـت احتفالية 
الجابـري  اللـه  سـعد  سـاحة  يف  لألطفـال 
وسـط مدينـة حلـب، يف إطار تسـلية وترفيه 
لهـم  الرمزيـة  الهدايـا  وتقديـم  األطفـال، 
مبناسـبة عيـد الفطـر. الالفـت يف الحفل أّن 
أعـالم "حزب اللـه" اللبناين كانـت األبرز يف 
السـاحة، كا كانـت مكرات الصـوت تصدح 

باألغـاين التـي تشـيد بالحزب.
الحفـل الذي أثـار حفيظـة السـكان مل يحَظ 
بتغطيـة إعالميـة كبـرة مـن قبـل وسـائل 
اإلعـالم املواليـة للنظـام، األمـر املرتبـط بــ 

الطائفيـة. املظاهـر  “فجاجـة” 
التاجـر أحمـد أكّـد لعنـب بلـدي أّن حالة من 
الوعـي منتـرة بن السـكان حـول خطورة 
التأثـر عـى األطفـال مـن خـالل فعاليـات 
ماثلـة، الفتًـا إىل أّن هـذه املظاهـر مرفوضة 

الحلبـي متاًما. يف املجتمـع 
لكنـه أردف أّن أغـاين “اللطميات” الشـيعية 
عنـارص  غالبًـا عـن سـيارات  التـي تصـدر 
تنتـر  باتـت  للنظـام،  املواليـة  امليليشـيات 
عـى أجهـزة املحمـول الخاصـة باملراهقـن، 
ورغـم أّن األمـر يرتبـط بــ “موضـة” مـن 
وجهـة نظـره، إاّل أنـه ميكـن أن يكـون بابًـا 

للتأثـر بأفـكار أخـرى.

امليليشيات  سيارات 
الطائفية يف حلب غالًبا 

ما تتم تغطيتها من 
الخلف بعلَم إيران، فيام 

يحافظ عنارص "حزب 
الله" عىل متييز أنفسهم 

بالشارات الصفراء.

قلعة حلب

مسجد
النقطة

بستان القصر

مقاتلو النظام السوري يحتفلون مع سكان نبل والزهراء بعد فك الحصار عن بلداتهم شمال حلب - 4 شباط 2016 )رويترز(
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شـّقت الحرب يف تفاصيل مدينـة حلب صدوًعا 
املـاّدي  الشـكل  يف  آثارهـا  وتركـت  عميقـة، 
للمدينـة ويف الحالـة االقتصاديـة، واألهـم من 
ذاك أنهـا أحدثـت خلـًل يف البنيـة االجتامعية.

عىل طـريف املدينـة كان السـكان يقاومون، 
توجهاتهـم،  أهدافهـم وحّتـى  اختلفـت  وإن 
لكـن يُحسـب لهـم أنهـم أبـدوا نََفًسـا طويًل 
أمـام الحـرب، واخرتعـوا أسـاليبهم الخاصّة 
أمنـاط  مـن  األدىن  الحـّد  عـىل  للحفـاظ 
حياتهـم وعلقاتهـم االجتامعيـة، األمر الذي 
مـن شـأنه أن ينعكـس عـىل تدعيـم هويّتهم 

بفعـل املقاومـة.
“نبـذ  يف  تسـتخدم  ظلّـت  الهويّـة  تلـك 
الغريـب”، وإن ال يبدو األمـر إيجابًيا باملطلق، 
إاّل أنه اسـتطاع منذ مثانينيـات القرن املايض 
وحتـى اآلن، أن يخفـف مـن وطـأة محاوالت 
لتطويـع  طائفًيـا  حضـوًرا  البعـث  فـرض 
املدينـة، ثـّم محـاوالت التمـّدد الشـيعي منـذ 

التسـعينيات.
خـلل الثورة السـورية، ومع محـاوالت إيران 
كانـت  الشـيعي يف سـوريا،  الحضـور  زرع 
الطائفيـة  للميليشـيات  مهـاًم  هدًفـا  حلـب 
التـي سـاندت النظـام يف حربه ضـّد فصائل 
املعارضـة، إاّل أّن الصفقات السياسـية مل تكن 
يف صالـح اإليرانيـني يف حلـب، وذلـك أدى 
إىل حـرص مظاهـر التشـيع التـي بقيـت يف 
إطـار محـاوالت محـدودة، ال ترقـى إىل تلـك 
التـي انتهجتهـا إيـران يف العاصمة وحمص 
الواصلـة بـني دمشـق والسـاحل  واملنطقـة 

السوري.
ورغـم أن تركيـز إيـران عـىل دعـم “القوس 
الشـيعي” حول الحـدود اللبنانيـة كان أكر، 
إاّل أّن وجـود “قواعـد” شـيعية يف حلب بدا 
يف فـرتة مـا رضوريًـا لدعـم قريتـي نّبـل 

والزهـراء يف ريـف حلـب، ومـن أجـل خلق 
املـدن  أكـر  إحـدى  يف  شـيعّية  مرتكـزات 

. ية لسور ا
عنـب بلـدي حـاورت الباحـث الحلبـّي عبـد 
 ،2008 عـام  أصـدر  الـذي  الحـاّج،  الرحمـن 
كتـاب “البعث الشـيعي”، حول فـرص التمّدد 
الشـيعي يف حلـب، وناقشـت معه األسـباب 

التـي تضعـف مـن تلـك الفرص.

الرخاء االقتصادي وطبيعة التدّين 
االقتصـادي  العامـل  أّن  إىل  الحـاّج  يشـر 
أثّـر يف عـدم انصيـاع حلـب بشـكل واسـع 
عاًمـا  العرشيـن  خـلل  التشـّيع  ملحـاوالت 
كبـر  قسـم  عمـل  طبيعـة  إّن  إذ  األخـرة، 
مـن الحلبيـني بالتجـارة، ويرسهـم املـاّدي، 
يف  بالبحـث  االهتـامم  عـّن  أبعـد  جعلتهـم 

العقائـد.
املتديّـن  الطابـع  رغـم  أنـه  الباحـث  ويذكـر 
للمدينـة، فـإّن هـذا التديّـن جـزء مـن هويّة 
محـّركًا  وليـس  ثقـايف،  ومركّـب  فقـط، 
رجـال  مـع  علقتهـم  جعـل  وذلـك  ألهلهـا، 

التبعّيـة. طابـع  تحمـل  ال  الديـن 
كام ”أدى إغـراق الحلبيـني يف الجانب املاّدي 
إىل بحثهـم عن جوانـب روحانيـة جعلت من 
طابـع تديّنهم صوفًيـا، فحلب مل تكـن مكانًا 
مناسـًبا للفكـر املتشـدد، ومل يدخلهـا الفكر 

السـلفي، وبقي التشـيع عـىل أطرافها”.
تلـك العلقـة مـع الديـن جعلـت مـن النظرة 
التغيـر  تجـاه  املدينـة  ألهـايل  التاريخيـة 
الدينـي نظرة غر مرغـوب بهـا، وبقيت هذه 
الحالـة كجـزء مـن اإلرث الحضـاري ألهـايل 
املدينـة ميكـن أن يعـّول عليـه يف مواجهـة 

بعـض املحـاوالت الحاليـة.
وكون الحالـة مختلفًة يف الريـف عن املدينة، 

فإّن محـاوالت التشـييع تركّزت خـلل القرن 
القـرى املحيطـة بحلـب، وتعـّد  املـايض يف 

قريـة نّبـل مثااًل عـىل ذلك.
امليليشـيات  الثـورة ومـع وصـول  بعـد  أمـا 
حلـب  ريـف  إىل  األسـد  وقـوات  الطائفيـة 
هـذه  عنـارص  محـاوالت  نجحـت  الغـريب، 
امليليشـيات بتشـييع مجموعـات مـن أهايل 

واملنصـورة.  العسـل  خـان  بلـديت 

غياب الحامل ووحدة الطائفة
تعـّد مدينـة حلـب مـن املـدن التـي تقطنهـا 
أغلبيـة مسـلمة سـّنية إىل جانـب قسـم من 
فـكان  العلويّـني  انتشـار  أمـا  املسـيحيني، 
محـدوًدا جـًدا، واقترص عىل بعـض املوظّفني 
املوفديـن مـن مـدن السـاحل السـوري، ذلك 
ما أشـار إليه الحـاّج بوصفه “غيـاب الحامل 
العلـّوي”، الـذي اسـتخدم يف مناطـق أخرى 

مـن سـوريا لتعزيـز الوجود الشـيعي.
مثانينيـات  يف  اإلخـوان”  “أحـداث  وكانـت 
القـرن املـايض وما تعرّضـت له املدينـة إثرها 
مـن حصـار وتضييق، نقطة فصـل يف علقة 
حلـب بالعلويني، وسـبًبا وجيًها لعـد قبولهم 

الحلبي. املجتمـع  يف 
 أمـا “الوجـود الشـيعي اآلن فهـو أسـوأ من 
منظـور حلبـي لكـون حامـيل الطائفـة من 
مرتبطًـا  األمـر  يكـون  وعندمـا  األجانـب، 
سـيكون  الحلبيـني  فتقّبـل  عقائـد  بتغيـر 

صعًبـا جـًدا”.

“نعمة الجغرافيا” تجعل حلب خارج “القوس”
باالسـتناد إىل اختـلف االسـرتاتيجيات التي 
عمـل عليهـا اإليرانيون قبـل الثـورة وبعدها، 
عـام  قبـل  اإليرانيـني  أّن  إىل  الحـاّج  يشـر 
النـاس  عقائـد  تغيـر  عـىل  ركّـزوا   2011

وإحداث تغير اجتامعي و”تبشـر شـيعي”، 
أما بعـد الحـرب فاختلفـت الخطـة إىل جهة 
التحكـم باملعابـر الريـة لتأمـني نقطة وصل 
إىل  إضافـة  لبنـان،  وسـوريا  إيـران  بـني 
التهجـر والتغير الدميوغرايف واالسـتثامر.

ويوضـح أّن العمليات اإليرانيـة يف العاصمة 
دمشـق  بـني  الواصلـة  واملنطقـة  وحمـص 
والسـاحل تشـمل التهجـر والتجنيس ورشاء 
العقـارات، عـىل أمـل أن تكـون هـذه البـؤر 
حاميـة للنظـام مبواجهـة ردود فعـل عـىل 

العمليـة العسـكرية.
وتخـدم املناطـق املذكـورة مـرشوع “القوس 
الشـيعي” الـذي يهـدف إىل تأمـني الوصـول 
إىل األرايض اللبنانيـة، أمـا حلـب التي تقرتب 
موقًعـا  فليسـت  الشـاملية  الحـدود  مـن 
اسـرتاتيجًيا لنـرش الوجـود الشـيعي حالًيـا.

ويضيـف الحـاج “الوجـود حالًيـا ضعيف يف 
حلـب، ميكـن أن تتشـكل جاليـة صغـرة، إال 
أنّهـا سـتكون منبـوذة، املدينـة طحنـت ولن 

الشـيعة”. تقبـل بوجود 

حركة تسّرب من الطائفة
عىل عكـس املتوّقع، فـإّن معطيـات األحداث 
خـلل السـنوات السـبع املاضيـة مل تكن يف 
صالـح “مـرشوع التشـييع” بشـكل كامـل، 
فتـوّرط إيـران إىل جانـب نظـام األسـد يف 
الحرب عىل الشـعب السـوري، غـّرت وجهة 
نظـر قلّـة مـن “املتشـّيعني”، وفـق الباحث.

“بعـض املتشـّيعني مـن أقليـات أخـرى تأثروا 
بفـرتة انتصـارات )حـزب اللـه( يف الجنـوب، 
يف الحـرب رد فعلهـم كان معاكًسـا وأصبحوا 
ميليشـيات تقاتل مع النظـام”، يقـول الحاج، 
مضيًفـا “هـذا ميكـن أن يولّـد ترّسبًـا وحركة 
مضادة للتشـيع، لكـّن هذه الحركـة محدودة”.

مزارات شيعية في مدينة حلب

الهوّية الحلبية
وإرث الحرب في مواجهة “المّد الشيعي”

حوار مع الباحث السوري عبد الرحمن الحاج

مسجد النقطة
منطقـة  يف  “الجوشـن”  جبـل  عـى 
حلـب  مدينـة  أحيـاء  ضمـن  املشـهد، 
الرقية، يقع “مسـجد مشـهد النقطة” 
الـذي يعتر املقام الشـيعي األشـهر يف 
مدينـة حلـب، والـذي تقـول الروايـات 
الشـيعية إنه يعود إىل عـام 61 هجري، 
الـذي  العـام  وهـو  للميـالد،   680 أي 
شـهد معركـة كربـالء الشـهرة )واقعة 

الطـف(.
وتقـول الروايـة إّن يزيـد بـن معاويـة 
أراد أن ينـر خر مقتل الحسـن عقب 
املعركـة، فأمر بأخـذ الرؤوس والسـبايا 
إن  فـا  الحادثـة،  لشـهر  الشـام  إىل 
وصـل املوكـب إىل حلب مـروًرا بالكوفة 
واملوصـل، حتـى وضعوا رأس الحسـن 
عـى صخـرة فـوق جبـل “الجوشـن” 
قـرب حلـب فسـالت قطـرة منـه عليها، 
األهـايل لالحتفـاظ  الـذي دفـع  األمـر 
بالصخـرة، حتى شـيد لهـا الحمدانيون 

مقاًمـا فيـا بعد.
ويؤكّـد كثـر مـن املؤرّخن أّن املسـجد 
يف  الحمدانيـة  الدولـة  عهـد  يف  أقيـم 
القـرن الرابـع الهجري، إذ يشـر ياقوت 
“معجـم  الشـهر  كتابـه  يف  الحمـوي 
أُقيـم  النقطـة  أّن مشـهد  البلـدان” إىل 
عـى أنقاض ديـر مسـيحّي يدعى “دير 

مـارت مروثـا”، بأمـر من سـيف الدولة 
لحمداين.  ا

األوىل  العامليـة  الحـرب  نهايـة  يف 
انفجر املسـجد بعـد اتخاذه مسـتودًعا 
للذخـرة مـن قبـل الجيـش العثاين، 
 ،1958 عـام  حتـى  كذلـك  وبقـي 
تتبّنـى  أن  قبـل  ويكيبيديـا،  بحسـب 
إعـادة  العليـا”  الشـيعية  “املرجعيـة 
بنـاء املسـجد، وحينها تشـكلت جمعية 
اإلسـالمية”  واإلحسـان  “اإلعـار 
“املشـهد”  بنـاء  إلعـادة  الجعفريـة 
وأُعيـدت  والبنـاء،  الرتميـم  فجـرى 

مكانهـا. إىل  الصخـرة 
أّول احتفـال شـيعي كبـر يف املسـجد 
تـّم يف عـام 2002، حـن حـر نائب 
األمـن العـام لـ "حـزب اللـه" اللبناين 
فعاليـات  يف  للمشـاركة  املشـهد  إىل 

“أسـبوع الوحـدة اإلسـالمي”.
تعـرّض  املاضيـة  األعـوام  وخـالل 
املسـجد لتدمـر كبر، إذ كانـت فصائل 
املعارضـة سـيطرت عـى حّي املشـهد 
تحـت  ذلـك  إثـر  ووقـع   ،2013 عـام 
القصـف، إال أّن النظـام السـوري أعـاد 
ترميمـه رسيًعـا عقـب سـيطرته عـى 
كامـل مدينـة حلـب نهاية عـام 2016، 
ضمـن  املـايض  نيسـان  يف  وافتتحـه 

حفـل حـره رجـال ديـن شـيعة.

 مقام محسن بن الحسين
يف  “املحسـن”  مشـهد  ذكـر  ورد   
الروايـات الشـيعية فقـط، وهـو مقـام 
بنـي عى جبـل “الجوشـن” أيًضا، عى 
مقربـة مـن “مسـجد النقطة”، ويشـر 
مؤرّخـون سـوريون إىل أّن املقـام هـو 
يف األسـاس لشـيخ يدعى محسن، وهو 
أحـد “األوليـاء الصالحـن” يف معتقـد 
بعـض أهـايل حلـب، إذ يقع هـذا املقام 
داخـل مسـجد سـّني تاريخـي عريـق 

باسمه. مسـمى 
الروايـة الشـيعية فيقـول  أمـا منتـدى 
“سـبايا  احتـوى  املشـهد  موضـع  إن 
الطـف”،  “موقعـة  بعـد  البيـت”  آل 
جنينهـا  الحسـن  زوجـة  وأسـقطت 
هنـاك، وأسـمته “املحسـن”، كا يشـر 
إىل أّن سـيف الدولـة حفـر بنفسـه يف 
املـكان، ووجـد حجـرًا كتب عليـه “هذا 
قر املحسـن بـن الحسـن بن عـي بن 
وعندهـا  الّسـالم”،  عليهـم  طالـب  أيب 

بـادر األمـر إىل إنشـاء املقـام.
ومل تـرد معلومـات عـن حّجـة إنشـاء 
املقـاالت  بعـض  يف  سـوى  املقـام 
“الدعـوة  مواقـع  عـى  نـرت  التـي 
الشـيعية”، رغم أّن املقام ليـس مذكوًرا 
اإلنجـازات  أو  العمـراين  اإلرث  ضمـن 

للحمدانيـن. املنسـوبة 
)syriaphotoguide (  2014 - مسجد النقطة الشيعي في حلب
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مشاريع الداخل مهّددة والبدائل ليست جاهزة

تراجع الدعم المالي
يعصف بالحكومة المؤقتة

عنب بلدي - ضياء عودة

أثـار قـراٌر أصدرتـه الحكومـة السـورية 
املوظفـن  رواتـب  بإيقـاف  املؤقتـة 
العاملـن فيهـا، تكهنـات وتسـاؤالت عن 
التـي دعـت الحكومـة التخـاذ  األسـباب 
القـرار، خاصـًة وأنـه تزامن مـع أنباء عن 
تطـورات جديـدة تقبـل عليها مؤسسـات 
املعارضـة يف ظـّل الحديـث عـن فـرض 

سياسـية. تسـويات 
ولحـق القـرار زيـارة وفـد مـن الحكومة 
املؤقتة واالئتالف الوطني إىل السـعودية، 
االئتـالف،  لرئيـس  ترصيحـات  وتبعـه 
“الـرق  لصحيفـة  سـيف،  ريـاض 
األوسـط” عـن تأسـيس صنـدوق وطني 
لتغطيـة تكاليـف تشـغيل الحكومـة، مبا 
ميّكنهـا مـن تقديـم إمكانيـات الصمـود 
واالسـتقرار للسـورين يف الداخـل، مـن 
األعـال  لرجـال  مؤمتـر  عقـد  خـالل 
السـورين الداعمـن للشـعب السـوري.

الحكومـة أوقفـت رواتـب املوظفـن، يف 
7 آب الجـاري، واعترت عملهـم تطوعيًا، 
دون أي مسـتحقات مالية بـدًءا من مطلع 
آب الجـاري، عـى أن ترصف لهـم مكافأة 
املتوفـرة،  اإلمكانيـات  حسـب  شـهرية 

ونسـبة دوام كل موظـف.
عـى  الوقـوف  بلـدي  عنـب  وتحـاول 
األسـباب التي دفعت الحكومـة املؤقتة إىل 
القـرار، من خـالل الحديث مع مسـؤولن 
فيهـا تولـوا مهمـة اإلرشاف عـى األمور 
املاليـة واالقتصاديـة، وكيـف سـينعكس 
إيقـاف الرواتـب عـى إنجـاز املشـاريع 

املخطـط لهـا يف الداخـل السـوري.

“صندوق االئتمان” يوقف الدعم
تنقسـم رواتـب املوظفـن يف الحكومـة 
إىل  يتبـع  األول  قسـمن:  إىل  املؤقتـة 
الجهـات الداعمـة للمشـاريع، مثـل إكثار 
مديريـات  الحبـوب،  مؤسسـة  البـذار، 
اإلحصـاء  الرتبيـة،  مديريـة  الصحـة، 
الزراعـي، مؤسسـة األعـالف، إضافًة إىل 
املعلمـن، وهـم أصحـاب الحصـة األكر، 

ألًفـا.  23 إذ يتجـاوز عددهـم 
والقسـم الثـاين يتمثـل بالـوزراء والجهـاز 
اإلداري، وعددهـم 250 موظًفا، وهؤالء ال دعم 
لهـم مـن أي دولة أو منظمـة، لذلـك ال تتأثر 
رواتبهـم بتوقـف املنظـات، فهـي متعلقة 
بإيـرادات الحكومـة مـن شـهادات املنشـأ، 
بحسـب معـاون رئيـس الحكومة للشـؤون 

املاليـة واالقتصاديـة، عبـد اللـه الحادي.
وأضـاف الحـادي، يف حديـث إىل عنب 
بلـدي، أن القرار بتعليـق رواتب املوظفن 
صدر بعـد إبالغ بعـض الجهـات الداعمة 
يف  دعمهـا  بتعليـق  املؤقتـة  الحكومـة 
الداخل السـوري كـ “صنـدوق االئتان”، 
التواصـل معهـا إلعـادة  الفتًـا “نحـاول 

الدعـم لكن دون جـدوى”.
عـى  مبـارشة  انعكـس  ذلـك  أن  وأكّـد 
بعـض املنظـات الداعمـة، التـي علّقـت 
عملهـا، وأثر ذلك عـى مشـاريع الداخل، 
الـروة  ومؤسسـة  الحبـوب  كمؤسسـة 

واألعـالف. الحيوانيـة 
بينـا عـزا معـاون وزيـر االقتصـاد يف 
الحكومـة املؤقتـة، عبد الحكيـم املرصي، 
إصـدار القـرار إىل املعانـاة مـن نقـص 
حـق  مـن  أن  معتـرًا  املاليـة،  السـيولة 
عيّنهـم  مـن  عـى  الشـكوى  املوظفـن 

للمطالبة مبسـتحقاتهم، لذلـك كان القرار 
الجديـد وسـيلة للحد مـن هذه الشـكوى 

عـى املسـؤول.
وأوضـح لعنب بلـدي “يف األسـاس دعم 
الحكومـة املؤقتـة محـدود لغيـاب املوارد 
الرواتـب، ويف  يكفـي  وأحيانًـا  الذاتيـة، 

فـرتات أخـرى ال يسـتطيع توفرهـا”.

نقص السيولة ليس جديًدا 
يف تحقيـق أجرتـه عنب بلدي يف نيسـان 
2016، خـالل تسـلّم أحمد طعمة رئاسـة 
الحكومـة، أشـار إىل توقف املـوارد املالية 
بشـكل كامـل، مـا دفـع بعـض املوظفن 
حينهـا إىل العمـل يف منظـات محليـة 
بالعمـل  االسـتمرار  أو  أخـرى،  وأجنبيـة 

بشـكل مجـاين ودون راتب.
عـرض  إىل  آنـذاك  الدعـم  نقـص  وأدى 
مبنـى الحكومـة الـذي يقـع يف مدينـة 
غـازي عنتـاب الرتكيـة لإليجـار، بعد أن 
انتهـى عقـده، لتنتقل الحكومـة إىل مبنًى 
جديـد يقع عـى أطـراف املدينـة، بعد أن 
منحتهـا الحكومـة الرتكيـة مبلًغـا يُقـدم 
ملـرة واحدة، عـى أن يغطـي تكاليف نقل 
األثـاث وإيجـار املبنى وكافـة التجهيزات.

تواصلـت عنـب بلدي مع رئيـس الحكومة 

الحـايل، جـواد أبو حطـب، إال أنـه رفض 
الحديـث هاتفيًـا، عازيًـا ذلـك لتحريـف 
لترصيحاتـه  اإلعـالم  وسـائل  بعـض 
جميـع  أن  مؤكـًدا  املاضيـة،  األيـام  يف 
سـتكون  املقبلـة  األيـام  يف  ترصيحاتـه 

صـادرًة عـن مكتبـه الرسـمي.
أمـا معـاون وزيـر االقتصاد عبـد الحكيم 
املـرصي فأوضـح أن “جميـع املوظفـن 
مسـتمرون حاليًـا يف عملهم حتى بشـكل 
تطوعـي )...( نحـن لن نرتك األمـر هكذا، 
املاليـة،  السـيولة  تتوفـر  أن  إىل  لكـن 
سـندفع الرواتـب كمكافآت تعـادل الراتب 

لشهري”. ا
وأوضـح أن “املوظفـن متفهمـون لألمر 
والسـيولة،  الحكومـة  وضـع  ويعرفـون 
ويكفـي  كبـرًا  ليـس  أساًسـا  والراتـب 
مصاريفهـم فقـط”، مؤكـًدا أن “األمـور 
ستتحسـن والرواتـب لـن تتوقف بشـكل 

نهـايئ”.
الذيـن  “العاملـن  أن  حـادي  وأكـد 
يرغبون باالسـتمرار يف العمل، سـيتلقون 
رواتبهـم يف حـال وصول الدعـم املايل”.

البحث عن موارد ذاتية
املؤقتـة  الحكومـة  واقـع  إىل  وبالنظـر 
تتضـح  املاضيـة،  السـنوات  مـدار  عـى 
الرؤيـة بأنـه ال يوجد صنـدوق اقتصادي 
ذايت ميكـن أن تعتمـد عليـه يف نفقاتها، 
ومواردهـا الذاتيـة التي ميكن أن تشـغلها 

لفـرتات طويلـة محـدودة.
“الحكومـة  فـإن  املـرصي،  وبحسـب 
مـن  الدعـم  مـن  جـزًءا  تتلقـى  كانـت 
االئتـالف أو مـن بعـض الـدول )...( هذا 
ال يكفـي، وتوجـد بعـض املـوارد الذاتية 
كالرسـوم الجمركيـة والتبـادل التجـاري 
مـع تركيا، وشـهادات املنشـأ الزراعية، إال 
أن الحكومـة ال ميكـن أن تعتمـد عليها”، 
الفتًـا إىل أنـه “ال توجـد أي جهـة تدعـم 
منـذ  املؤقتـة بشـكل مسـتمر  الحكومـة 

فـرتة طويلـة”.
وأضـاف أن املشـاريع التي بـدأت حاليًا ال 
ميكـن أن تتوقـف حتى انتهائهـا مبوجب 

املنظات. مـع  االتفاقيات 
ورغـم ذلـك تسـعى “الحكومـة املؤقتة” 
إذ  حاليًـا،  الذاتيـة  املـوارد  تنميـة  إىل 
أنشـأت يف درعـا مديرية ماليـة ووضعت 
خطـوات لتحصيـل جبايـة ورضائـب من 
املواطنـن، بالتزامـن مع اتفـاق “تخفيف 
التوتـر” والهدوء الـذي تشـهده املنطقة، 
وجهـات  حكومـات  مـع  تتواصـل  كـا 
لتأمـن الدعـم الـذي ميّكـن مـن القيـام 

اإلنتاجيـة. باملشـاريع 
ويف حديـث سـابق مع أبو حطـب قال إن 

مباحثـات تجـري مـع الحكومـة الرتكية، 
لتسـير املعابـر الحدودية ضمـن األصول 

الدوليـة من قبـل الحكومة.
وأضـاف أن املباحثـات جاريـة مـن أجـل 
طريـق  عـن  املعابـر،  تسـير  عمليـة 
الحكومـة املؤقتـة ممثلة بـوزارة الداخلية 
وإدارة الهجـرة والجوازات، مشـرًا إىل أن 
الحكومـة طرحـت إدارتها لجميـع املعابر 
أن  منوًهـا  ذاتـه،  بحـد  معـرًا  وليـس 
الحـوار مـع األتـراك يـأيت بالتـوازي مع 
مباحثـات مـع الفصائل املسـّرة لشـؤون 

. بر ملعا ا
وكان ترصيـح أبـو حطـب قبـل سـيطرة 
”هيئـة تحرير الشـام” عى معـر “باب 
الهـوى”، رئـة محافظـة إدلـب الوحيدة، 
وهـي الجهـة التـي ترفـض التنسـيق مع 
الحكومـة املؤقتـة، وتصنفهـا تركيـا عى 

إرهابية”. أنهـا “منظمـة 

ماذا عن مشاريع االتحاد األوروبي؟
التقـى  الجـاري   2017 مطلـع حزيـران 
مـع  املؤقتـة  والحكومـة  االئتـالف  وفـد 
املمثلة العليـا لالتحاد األورويب للشـؤون 
الخارجيـة والسياسـة األمنيـة، فيدريـكا 
أبـو  وقـال  بروكسـل،  يف  موغرينـي، 
حطـب عـن اللقـاء إنـه “كان مهـًا جًدا 
عـى صعيد دعـم الحكومـة املؤقتة ودعم 

ومشـاريعها”. البريـة  كوادرهـا 
وأوضـح أبـو حطـب أن هناك مشـاريع 
االتحـاد  مـع  عليهـا  العمـل  يتـم 

والصحـة،  التعليـم  وهـي:  األورويب، 
الداخليـة والتوثيـق،  والزراعـة، وملـف 
والهويـات  الثبوتيـة  األوراق  ومنـح 
الشـخصية ووثائـق السـفر، إضافًة إىل 
متكن املجالـس املحليـة إلدارة “املناطق 

املحـررة”.
عنهـا  املعلـن  املشـاريع  تطـورات  وعـن 
أوضـح  األورويب،  االتحـاد  مـن  بدعـم 
أنـه  حـادي  الحكومـة  رئيـس  معـاون 
“حتى اآلن مل يردنا مـن االتحاد األورويب 
أي تعليـق”، مؤكًدا أنها مازالت مسـتمرة.

ونفـى حـادي أي ارتباط بـن الفوىض 
املاليـة التـي شـهدها االئتـالف السـوري 
والظـروف  املاضيـة،  القليلـة  األيـام  يف 
التـي متـر فيهـا الحكومـة، وذلـك بعـد 
أنبـاء عـن إيقـاف خـط دعـم مـايل من 

الحكومـة. إىل  االئتـالف 
األخـرة  االقتصاديـن  تحليـالت  وعـن 
أن  إىل  وإرجاعـه  الدعـم  قطـع  حـول 
مكاتب الحكومة كانت شـكلية وال متسـك 
مشـاريع بيدهـا، رّد حـادي بـأن هـذه 
التحليـالت تخفـي الحقيقـة، فالحكومـة 
اسـتطاعات أن تديـر وتنسـق إدخال مبلغ 
30 مليـون دوالر خـالل األشـهر السـتة 

املاضيـة.
التشـغيلية  املصاريـف  تتجـاوز  ومل 
ومديرياتهـا  ووزاراتهـا  للحكومـة 
ومؤسسـاتها ورواتب موظفيهـا %2 من 
املبلـغ الكامـل، خالل األشـهر السـتة، ما 
يقـارب 600 ألف دوالر، بحسـب حادي.

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  15.857الذهب 21  18.500 األرز )ك(  500السكر )ك(  360البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 147 شراء 145 يورو    مبيع 610 شراء 605 دوالر أمريكي  مبيع 519 شراء 517

صندوق االئتامن تم 
تشكيله من دول أصدقاء 
سوريا، ويضم 14 دولة، 

تضع كل دولة فيه عرشة 
مليني دوالر سنويًا.

وكل مشاريعه يف الداخل 
السوري وال يحق له 

رصف نفقات خارجها.
ويتعامل مع مؤسسات 

ومديريات الحكومة 
واملجالس املحلية يف 
املحافظات واألجسام 

املعتمدة من الحكومة، 
لكنه ال مينح الحكومة 

أموااًل بشكل مبارش.

زيارة رئيس الحكومة السورية المؤقتة جواد أبو حطب إلى بلدة صوران في الباب بحلب 5 شباط 2017 )عنب بلدي(

درعـا: وزارة اإلدارة املحليـة، معاونـو 
إكثـار  الحبـوب،  مؤسسـة  وزراء، 
البـذار، كليـات جامعة حلـب و معاهد 

إعـداد املدرسـني.
الحكومـة،  رئيـس  نائـب  دمشـق: 
مديريات الصحـة والرتبيـة والزراعة، 
كليـات جامعـة حلـب، معاهـد طبية، 

مدرسـني. وإعـداد  وحاسـب  إدارة 
مديريـات  الزراعـة،  وزيـر  حمـص: 

الرتبيـة والصحة والزراعة، مؤسسـة 
كليـات  البـذار،  وإكثـار  الحبـوب 
وإعـداد  وهندسـية  طبيـة  ومعاهـد 

مدرسـني.
والتعليـم  الصحـة  وزراة  إدلـب: 
مديريـات  الداخليـة،  وزارة  العـايل، 
والزراعـة  والرتبيـة  الصحـة 
سـت  والعقاريـة،  املدنيـة  واألحـوال 
كليـات وعـدة معاهـد طبيـة، وإدارة 
إىل  مدرسـني،  وإعـداد  وحاسـب 
وإكثـار  الحبـوب  مؤسسـة  جانـب 
البـذار، ومؤسسـة الـرثوة الحيوانية، 
ومديريـة  األعـلف،  ومؤسسـة 

الزراعـي.  اإلحصـاء 

ريـف حلـب الغـريب: وزارة الخدمات، 
وزارة الرتبيـة، جامعـة حلـب ومعاهد 
مؤسسـة  فـرع  املدرسـني،  إعـداد 
البـذار،  إكثـار  مؤسسـة  الحبـوب، 
مديريات الصحـة والرتبيـة والزراعة، 

وسـجل األحـوال املدنيـة.
الرشقـي:  الشـاميل  حلـب  ريـف 
وزارة  الحكومـة،  رئاسـة  مقـر 
فـرع  الحبـوب،  مؤسسـة  املاليـة، 
مؤسسـة  البـذار،  إكثـار  مؤسسـة 
مديريـات  الحيوانيـة،  الـرثوة 
الخدمات  الصحـة والرتبيـة، مديريـة 
حلـب  جامعـة  كليـات  واالتصـاالت، 

مدرسـني.  إعـداد  ومعاهـد 

فروع الحكومة
في الداخل السوري:
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عنب بلدي -   حنين النقري

“اكتشـفُت حجـم الفـراغ يف حيايت بعد 
اللجـوء إىل تركيـا منـذ عامـن ونصف، 
ال أقـارب وال أصدقاء، لسـُت متزوجة وال 
مسـؤوليات حقيقيـة لـدّي، بحثـُت عـن 
عمل لكـن الفـرص الوحيدة التـي كانت 
متوافرة هي مشـاغل الخياطـة واألعال 
املعتمـدة عـى الجهـد العضـّي، وهكذا 
بـدأُت التفكـر جديًا بالعلم والدراسـة”، 
ملّخصـة  عاًمـا(،   26( سـارة  تقـول 
مجمـل قصـة التحاقهـا بالجامعـة بعـد 

القطيعة. سـنوات مـن 

عزلة
بعـد حصولهـا عـى الشـهادة الثانويـة 
تعليمهـا  تتابـع سـارة  2008، مل  عـام 
أهـي  يفّضـل  “مل  تقـول  األكادميـي، 
الغوطـة  يف  مدينتـي  مـن  أذهـب  أن 
بالنسـبة  وأعـود،  إىل دمشـق  الرقيـة 
يل مل يكـن لـدّي طمـوح سـوى النجاح 
مبـا  رضيـُت  لـذا  البكالوريـا،  يف 
اختـاره أهـي وبقيـُت يف املنزل أسـاعد 

والـديت”.
لكـن كل مـا كان تغـّر بعـد الثـورة، ثم 
أصبـح اللجـوء إىل تركيـا يف مطلع عام 
2015 نتيجـة لألوضـاع األمنية السـيئة 
يف الغوطـة الرقية، تحـواًل يف طريقة 
تفكرهـا، فهنـاك واجهـت سـارة الفراغ 
يف حياتهـا، وتوضـح “ألول مـرة كنـُت 
بـال  جـران،  بنـات  أو  صديقـات  بـال 
حفـالت  بـال  دامئـة،  وزيـارات  أقـارب 
العائلـة  وجمعـات  وخطوبـة  زفـاف 
األسـبوعية، بـال مجـالت أتسـى بها يف 
السـهرة، وبـدأ شـعور الوحـدة والفراغ 
يلفنـي، وبـدأت أفّكـر مبغـزى حيـايت 
ومـا أرغـب أن أفعلـه، وهـل سـأميض 

اللحظـة  هـذه  وكانـت  هكـذا؟  عمـري 
التـي قـررُت االلتحـاق فيها بـدورة لغة 
تركيـة يف مركـز تعليم الشـباب الرتيك 
يف املنطقـة التـي أقيـم فيهـا، وهـو ما 

قلياًل”. عزلتـي  خفـف 

يوم تاريخي
كان اليـوم الفارق يف حياة سـارة عندما 
حصلت إحـدى زميالتهـا يف دورة اللغة 
عـى قبـول يف إحـدى املنـح الجامعية، 
سـألتني  لنـور  باركـُت  “عندمـا  تقـول 
املنـح  عـى  تقدمـي  عـدم  سـبب  عـن 
املسـاعدة  عـّي  وعرضـت  الجامعيـة، 
التـايل،  العـام  يف  ذلـك  رغبـُت  لـو 
اسـتهجنُت الفكـرة بداية لكنهـا رسعان 
مـا أعجبتنـي، حقيقـة شـعرُت بـأين ال 
أريـد أن أهـدر املزيد من سـنوات عمري 
هبـاء، وقـررُت االسـتمرار يف تحسـن 
نفـيس  عـى  ألختـرص  الرتكيـة  لغتـي 
عاًمـا قبـل الدراسـة الجامعيـة، ترجمُت 
شـهاديت الثانويـة وعادلتهـا مـع بقيـة 
األوراق املطلوبـة، مل أكـن أرغـب بفـرع 
درايس معـّن، املهم أن يكـون يف نفس 

مدينتـي ألبقـى يف منـزل أهـي”.
بعـد مثانيـة أعـوام مـن حصولهـا عى 
عـام  صيـف  ويف  الثانويـة،  الشـهادة 
2016، وصـل لسـارة بريـد إلكـرتوين 
درايس  برنامـج  يف  بقبولهـا  يفيـد 
حجـم  أصـّدق  “مل  تقـول  أكادميـي، 
التغيـر يف حيـايت إال بعـد أن سـجلت 
يف الجامعـة وبـدأت بالـدوام الفعـّي، 
كنـُت قـد تقّدمـت بالطلبات عـى برامج 
فيهـا  الدراسـة  املتوسـطة،  املعاهـد 
لعامـن وهـو مـا أفّضلـه عـى برامـج 
وهكـذا  أعـوام،  ألربعـة  البكالوريـوس 
اإلسـالمية  العلـوم  برنامـج  يف  قُبلـت 
األساسـية ومدتـه عامـان، والحمـد للـه 

أمتمـُت السـنة األوىل بنجـاح، وبقي يل 
عـام واحـد ألتخـّرج”.

تجربة ال ُيقاس عليها
عاًمـا(،   29( محمـد  للمـدون  بالنسـبة 
مـن مدينـة حمـص، فالوضـع مختلـف 
عـن سـارة، إذ تابـع دراسـته األكادميية 
بعـد الثانويـة مبـارشة، ومل ينقطع عنها 
إال يف سـنوات الثـورة، قبـل سـفره إىل 
تركيـا، يقول “رغـم التحاقـي بالجامعة 
فشـل  بعينـي  أرى  كنـُت  أننـي  إال 
ذلـك  عـن  وأدّون  التعليميـة  املؤسسـة 
كشـباب  عمرنـا  سـنوات  أمثـن  دامئًـا، 
مبناهـج  جامعـات  أروقـة  يف  تهـدر 
قدميـة ومعلومـات حشـو وعـدم وجود 
علـم حقيقـي نحّصلـه فيهـا، وهكذا بن 
ودراسـتي  والرمجـة،  للتدويـن  ميـي 

البعيـدة كل البعـد عـن شـغفي مل يكـن 
البعـث،  جامعـة  يف  حليفـي  النجـاح 
وخرجـُت مـن حمـص ومل أحقـق حلـم 

بالشـهادة”. أهـي 
االنخـراط يف سـوق  يف تركيـا، وبعـد 
محمـد  أفـكار  بـدأت  كمرمـج،  العمـل 
عـن التعليـم األكادميـي تتغـر، يقـول 
“مـع الوقـت، وبعـد االلتحاق بـدورات 
دراسـية أجنبيـة واالطـالع عـى املناهج 
التعليميـة املميـزة، توصلـُت إىل نتيجـة 
ال  الحقيقيـة  األكادمييـة  املؤسسـات  أن 
تشـبه بـيشء مـا كان الوضـع عليه يف 
جامعتـي بسـوريا، لكن ال ميكـن الحكم 
مـن  ككل  التعليميـة  املنظومـة  بفشـل 
واقـع تجربـة سـيئة يف فـرع ال أحبه”.

وهكـذا مـع تغـّر أفـكار محمـد حـول 
التعليـم األكادميـي، ورغبتـه يف تطوير 
العمـل،  سـوق  يف  وفرصـه  مهاراتـه 
كانـت عودتـه املفاجـأة ألهلـه ولجميـع 
يقـول  جامعـّي،  كطالـب  حولـه  مـن 
“كان السـتقاليل املـادّي وقـدريت عـى 
تحّمـل نفقـات دراسـة ما أرغـب به يف 
أريـد دور أسـايّس يف  التـي  الجامعـة 
إقبـايل عى خطـوة كهذه، بعد سـنوات 
مـن االنقطـاع وجـدُت نفـيس طالبًا عن 
بعـد يف إحـدى الجامعـات األمريكيـة، 

الحاسـوب”. علـوم  تخصـص 

مثل الفلسطينيين
العلـم  أن  لنـا  تقـول  أمـي  “كانـت 
الفلسـطينين  بـن  تنتـر  والثقافـة 
مـن  ُهّجرنـا  أن  بعـد  واليـوم  بكـرة، 
أرضنـا عرفنـا السـبب”، تقـول باسـمة 
عاًمـا(، وهـي الجئـة سـورية يف   31(
أملانيـا منـذ عامـن، وتضيف “بعـد فقد 
البيـت والحـارة والبلـد، واألمـالك غـر 
املنقولـة، ال يبقـى لإلنسـان مصدر رزق 

سـوى الشـهادة التي يحملهـا، أو املهنة 
التـي يتقنهـا، وهـو مـا وجـد البعـض 
أنفسـهم فجـأة يف أمـس الحاجـة إليـه 

عندمـا خرجـوا مـن سـوريا”.
كانـت  والدتهـا  أن  باسـمة  تـروي 
التـي  اللغـات  عـدد  بشـدة  تسـتغرب 
يتقنهـا الفلسـطينيون، وتقـول “كانـت 
تتحـدث بإعجـاب واسـتغراب شـديدين 
تتقـن  التـي  الفلسـطينية  جارتهـا  عـن 
أنـت  أيـن  العربيـة،  عـدا  لغـات  سـبع 
آالف  عـرات  لـرتي  اليـوم  أمـي  يـا 
السـورين يتقنـون ثـالث لغـات عـى 
االضطـراري  اللجـوء  بسـبب  األقـل 

أجنبيـة”. لبلـدان 

حصانة علمية
تـرى باسـمة أن الرتكيز عـى التحصيل 
محاولـة  مـن  جـزء  هـو  األكادميـّي 
السـورين لبناء مسـاحة لهـم يف بلدان 
التعليـم  “مبتابعـة  وتـرح  اللجـوء، 
معظـم  يحـاول  الشـهادات  وتحصيـل 
الطلبـة أن يشـقوا طريقهـم يف املجتمع 
الجديـد، وأن يثبتـوا جدارتهـم، ويبنـوا 
ألنفسـهم ُسـمعة طيبة وانطباًعا إيجابيًا 
بـن النـاس، وكأنهـم يقولـون نحـُن ال 
نرغـب أن نعيـش عـى املسـاعدات، بـل 
أن نسـهم بعلمنـا يف رد الجميـل للبلـد 

الـذي احتوانـا”.
مـن  ردوًدا  حاليًـا  باسـمة  تنتظـر 
إلكـال  راسـلتها  التـي  الجامعـات 
رسـالة  وتقديـم  العليـا  دراسـاتها 
املباغتـة  “الهجـرة  تقـول  املاجسـتر، 
أال  علمتنـي  نهائيًـا  املتوقعـة  وغـر 
أتوقف عن اكتسـاب املهـارات، إذ ال أعلم 
متـى أحتاجهـا، وكلـا كانـت حصانتي 
تأثـري  كان  كلـا  أقـوى،  العلميـة 

أقـل”. بالصدمـات 

 متزوجة وال مسؤوليات حقيقية لدّي
ُ

ال أقارب وال أصدقاء، لست

بعد سنوات القطيعة..
اهتماٌم شبابي بالتحصيل األكاديمي 

ز الطلبة انتظاًرا لنتائج قبولهم في الجامعات، وصدور جداول 
ّ

منذ بداية تموز وحتى نهاية آب من كّل عام، يتحف
الحاصلين على المنح في مختلف الدرجات األكاديمية، وهو أمر يبدو للمّطلع ازدياد االهتمام به، وبشكل خاص بين 
الشباب السورّي خارج البالد، ومن بينهم سارة، التي وجدت في متابعة التعليم وسيلة لالندماج بمن حولها، وتخفيف 

الوحشة التي بدأت تطاردها منذ انتقالها لمجتمع جديد.

لم يفّضل أهلي أن 
أذهب من مدينتي في 

الغوطة الشرقية إلى 
دمشق وأعود، بالنسبة 

لي لم يكن لدّي 
طموح سوى بالنجاح 

في البكالوريا، لذا 
رضيُت بما اختاره أهلي 

وبقيُت في المنزل 
أساعد والدتي

)forumusa( 2015 - طالبات سوريات في جامعة تركية في مدينة غازي عنتاب
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)MadinaFM( 2017 عودة زوار معرض دمشق الدولي بالشاحنات - 18 آب

المعرض الدولي..
تفاؤل الدمشقيين لم يكتمل

عنب بلدي - رهام األسعد

بـدأت فعاليـات الـدورة 59 مـن معرض 
يف  آب،   17 الخميـس  الـدويل،  دمشـق 
مدينـة املعـارض الجديـدة عـى طريـق 
مطـار دمشـق، وتسـتمر حتـى 26 مـن 
الشهر نفسـه، مبشـاركة 23 دولة بصفة 
رسـمية، يف مقدمتها الـدول "الصديقة" 
للنظـام السـوري، ومنها روسـيا وإيران 
والصـن وكوريـا الشـالية، إىل جانـب 
حضـور رشكات خاصة مـن دول قطعت 
عالقاتهـا مـع النظـام السـوري، بينهـا 
فرنسـا وأملانيـا وبريطانيـا، كـا قالـت 

املؤسسـة العامـة للمعـارض.
وإلظهـار جودة عى مسـتوى عـال أمام 
الـركات اإلقليميـة والعامليـة املشـاركة، 
بحضـور ألـف رجـل أعـال، كان ال بـد 
مـن تحسـينات وإصالحـات يف املدينة، 
التـي أثقلتهـا النزاعـات، والتـي مل تعـد 
تتوفـر فيهـا مقومـات الحياة األساسـية 
مـن مـاء وكهربـاء منـذ مـا يزيـد عـن 

سـنوات. خمس 
لذا بـدأت حكومة عاد خميـس باإلعالن 
التجهيـز  ترافقـت مـع  عـن إصالحـات 
للمعرض عـى مختلف قطاعـات الحياة، 
جعلـت سـكان دمشـق يتمنـون لـو كان 
"مـدى  املعـرض  يسـتمر  أن  باإلمـكان 

ة". لحيا ا

"انعموا بالكهرباء خالل أيام المعرض 
فقط"

الكهربـاء،  وزيـر  ترصيحـات  جـاءت 
مبـرة  خربوطـي،  زهـر  محمـد 
للسـورين، حـن قال، األربعـاء املايض، 
بـكل  سيتحسـن  الكهربـاء  وضـع  إن 
املحافظـات السـورية خالل فـرتة تنظيم 

الـدويل. دمشـق  معـرض 
اسـتياء  الترصيـح  أثـار  املقابـل  ويف 
بعـض املواطنـن عـى مواقـع التواصل 
قـدرة  عـن  متسـائلن  االجتاعـي، 
الحكومـة عـى توفر الكهربـاء وقطعها 
متـى تشـاء، يف حن يعاين السـوريون، 
خاصـة يف فصل الصيف، مـن انقطاعها 
بـأن  الحكومـة  املسـتمر وسـط مزاعـم 
محطـات التوليـد خرجـت عـن الخدمـة 

بفعـل "أعـال تخريبيـة".
فيـا توقع آخـرون أن تعـّوض الحكومة 
أسـبوع  خـالل  "املهـدرة"  الكهربـاء 
املعـرض، بزيـادة التقنـن فـور انتهـاء 

فعالياتـه.

إصالحات في "واجهة البلد"
باعتبـاره الواجهـة األساسـية للبلـد أثناء 
والـركات  األعـال  رجـال  اسـتقبال 
العامليـة، طالـت مطـار دمشـق الـدويل 
إصالحات عـدة، بدأهـا رئيـس الحكومة 
عـاد خميـس بزيارة، قـال إنها "رسية" 

تفقديـة ألحـوال املطـار واملسـافرين.
زيـارة خميس أسـفرت عـن إقالـة مدير 
مظاهـر  بعـد  آب،   14 االثنـن  املطـار، 
شـاهدها  التـي  واإلهـال"  "التسـيّب 
شـاكلة  عـى  روايتـه،  بحسـب  بعينـه، 
إىل  مسـتنًدا  عـام"،  مديـر  "يوميـات 
شـكوى تقدمـت بها إحـدى املسـافرات، 
مـن  اهتـام  أي  تلـَق  مل  إنهـا  قالـت 

املطـار. موظفـي 
الـذي  الفيديـو،  أن  مواطنـون  اعتـر 
أثنـاء لقـاء خميـس باملسـافرة،  انتـر 
مجـرد “مسلسـل” إلثبـات أن الحكومـة 
بصـدد محاربة الفسـاد، عـى اعتبار أن 
املسـافرة تكلمـت بلهجـة “فوقيـة” مـع 
الحكومـة،  يف  “اعتباريـة”  شـخصيات 
التـي جمعتـه  متسـائلن عـن الصدفـة 

. بها
ويف السـياق ذاتـه، أعلنـت وزارة النقل، 
قاعـة  تفعيلهـا  عـن  املـايض،  األربعـاء 
خمـس  مـن  املؤلفـة  األرضيـة  املطـار 
بوابـات، ألول مـرة خالل سـنوات الثورة 

السـورية.
عـي  السـوري،  النقـل  وزيـر  وقـال 
بكامـرات  مـزودة  القاعـة  إن  حمـود، 
وجـداول  مواعيـد  وشاشـات  مراقبـة 
الطـران وبرمجة الرحـالت باإلضافة إىل 
معدات تكييـف، وأجهزة تفتيـش جديدة 
"سـكانر"، وفـق مـا نقـل موقـع وزارة 

الرسـمي. النقـل 
وشـهد طريـق املطـار حمـالت نظافـة 
إىل  باإلضافـة  األشـجار  وزرع  واسـعة 
إنـارة الطريـق بالكامل متهيًدا السـتقبال 

لوفود. ا

الليرة تنتعش
السـورية  اللـرة  رصف  سـعر  تحسـن 
قبيـل  الـدوالر،  أمـام  طفيـف  بشـكل 
دمشـق  “معـرض  فعاليـات  انطـالق 
الدويل”، ووصل سـعر الرصف بحسـب 
املتخصـص  اليـوم”  “اللـرة  موقـع 
و522  للـراء   519 إىل  بالعمـالت، 
للمبيـع، يف حـن وصـل سـعر رصف 
للمبيـع. و611  للـراء   605 اليـورو 

لألبحـاث  “دمشـق  مركـز  وأرجـع 
سـعر  تحسـن  )مـداد(  والدراسـات” 
الـرصف إىل عدة عوامـل، أبرزها انطالق 
“معرض دمشـق الـدويل”، الـذي يعتر 
منصـة عـودة الصـادرات السـورية إىل 

العامليـة. األسـواق 
“مـداد” أوضـح أن املعـرض رفع نسـب 
نتيجـة  دمشـق،  يف  الفندقـي  اإلشـغال 
حجـوزات املشـاركن فيـه، باإلضافة إىل 
“الزيـادة التدريجية يف حجـم الحواالت 
بالقطـع األجنبـي الـواردة مــن الخارج 

بسـبب اقـرتاب عيـد األضحى".

عودة إلعالن "االنتصار االقتصادي"
قـررت حكومـة النظـام السـوري إعادة 
تنظيـم “معـرض دمشـق الـدويل” من 
قبـل املؤسسـة العامـة للمعـارض أواخر 

الجاري. الصيـف 
الناطقـة  “البعـث”  صحيفـة  وذكـرت 
باسـم الحزب الحاكم يف سـوريا، بتاريخ 
املعـرض  تنظيـم  “إعـادة  أن  9 شـباط، 
سـيصّب يف اسـتمرار الصناعة السورية، 
االقتصـادي”،  النشـاط  واسـتعادة 
مشـرة إىل أن “تحسـن األوضاع األمنية 
وتصاعـد الخـط البياين لإلنتاج، أسـها 

يف إعـادة تنظيـم املعـرض".
الـدويل”  دمشـق  “معـرض  ويعتـر 
الـرط  يف  املعـارض  أقـدم  مـن 
عـام  دورة  أول  نظمـت  إذ  األوسـط، 
عـام  قبـل  يقـام،  وكان   ،1954
القدمية،  املعـارض  مدينـة  2004، يف 
الواقعـة بالقـرب مـن سـاحة األموين 

دمشـق. وسـط 
املعـرض بعـد عـام مـن بـدء  وتوقـف 
األوضـاع  نتيجـة  السـورية،  الثـورة 
األمنيـة، ومتّكـن مقاتلـو “الجيش الحر” 
من السـيطرة عى مسـاحات واسـعة من 
املناطـق القريبـة مـن مدينـة املعـارض، 
وخاصـة “القريـة الشـامية”، يف متـوز 

.2013
معـرض  فعاليـات  شـهدت  أن  وسـبق 
دمشـق الفنية مشـاركة واسـعة من قبل 
كبـار الفنانـن العـرب مثل فـروز وأم 
كلثـوم وعبـد الحليـم حافـظ وماجـدة 
إحجاًمـا  أن  إال  وغرهـم،  الرومـي 
واضًحـا بـدا خـالل هـذه الـدورة بعـد 
رفـض فـروز وجوليا بطـرس وغرهم 
لهـم  املوجهـة  الدعـوة  الفنانـن  مـن 

املعـرض. يف  للمشـاركة 

زوار معرض دمشق الدولي في مدينة المعارض بدمشق - 19 آب 2017 )سانا(

بعد غياب خمس سنوات طل معرض دمشق الدولي بدورته الـ 59 على مشارف العاصمة دمشق، كإحدى مالمح "استعادة األمن 
واالستقرار" التي تسعى حكومة النظام السوري إلى إيصالها للعالم، في بلد لم يعد ينقص مواطنيه سوى تنظيم المعارض والفعاليات.

تخلـل افتتـاح املعـرض أخطـاء عدة 
واألداء  التنظيـم  مسـتوى  عـىل 
يكـون  بـأن  التوقعـات  خالفـت 
االفتتـاح أكـرث حداثة وتنظيـاًم بعد 
غيـاب سـنوات، ليتفاجـأ الحضـور 
بافتتـاح “كلسـييك” يليـق بزمـن 

واألسـود. األبيـض 

كلمة االفتتاح “تليق بطالب ابتدائي”
أحدثـت كلمـة رئيـس وزراء حكومة 
خميـس،  عـامد  السـوري،  النظـام 
ضجـة  املعـرض  افتتـاح  أثنـاء 
اإلملئيـة  األخطـاء  بعـد  إعلميـة 
مل  التـي  والهجائيـة  والنحويـة 
خـلل  عليهـا  السـيطرة  يسـتطع 
ربع سـاعة مـن وقوفـه وراء املنر، 
وعامليـة. عربيـة  وفـود  وبحضـور 

التواصـل  مواقـع  رّواد  وانتقـد 
االجتامعـي طريقـة اإللقـاء التي ال 
تليـق مبنصـب رئاسـة الـوزراء، وال 

كهـذا. دويل  مبعـرض 
وجـوه  عـىل  واضًحـا  امللـل  وبـدا 
بعضهـم  انشـغل  الذيـن  الحضـور 
باألحاديـث الجانبيـة، فيـام أظهرت 
الكامـرات وزير الصناعـة اللبناين، 
حسـني الحـاج حسـن، النائـب عن 
“حـزب اللـه”، يتثـاءب أثنـاء إلقـاء 
تلّبـك  بـدا  التـي  االفتتـاح،  كلمـة 

فيهـا. واضًحـا  خميـس 

تغطية بال صحفيين
اشـتكت جهات إعلميـة محلية من 
عـدم السـامح لهـا بتغطيـة افتتاح 
رغـم  الـدويل،  دمشـق  معـرض 
والتسـويقية  الرتويجيـة  الحمـلت 
التي نظمتهـا قبيل افتتـاح املعرض.

وقال موقـع "B2B-SY" االقتصادي 
إىل  الدخـول  مـن  منـع  فريقـه  إن 
بعـد  الفعاليـات  وتغطيـة  املعـرض 
انتظـار أربـع سـاعات يف الخـارج، 
الصحفيـني  معظـم  أن  إىل  مشـرًا 
منعـوا مـن الدخـول رغـم اإلفصاح 

بأنهـم صحفيـون.
للموقـع،  منشـور  يف  وجـاء 
بـوك”،  “فيـس  يف  صفحتـه  عـر 
ولجنـة  اإلعلميـة  للجنـة  “شـكًرا 
املعاملـة،  هـذه  عـىل  االسـتقبال 

اإلعلميـون  يسـتحقه  مـا  أهـذا 
. ” ؟ ن لصحفيـو وا

دعوة لـ “تشليح” أموال المستثمرين
السـوري  االقتصـادي  طالـب 
التنميـة  كليـة  يف  واألسـتاذ 
أميـن  دمشـق،  بجامعـة  اإلداريـة 
رجـال  أمـوال  بـ"تشـليح"  ديـوب، 
يف  املشـاركني  األجانـب  األعـامل 
معرض دمشـق الـدويل عـن طريق 

. ت را سـتثام ال ا
وقـال إن 1500 رجـل أعـامل جاؤوا 
إىل سـوريا “ليـس للسـياحة وإمنا 
لديهـم أمـوال ولديهم اسـتثامرات”.

قنـاة  مـع  مقابلـة  يف  وأضـاف، 
“اإلخبارية” السـورية، الخميس 17 
آب، أنـه مـن الواجـب التفكـر كيف 
نأخـذ مـن رجـال األعـامل أموالهم، 
ويتم ذلك عـن طريق االسـتثامرات.

ديـوب  ترصيحـات  وأثـارت 
اعتـروا  ناشـطني  مـن  سـخرية 
الكثـر  دفـع  األسـلوب  هـذا  أن 
مـن املسـتثمرين إىل الهـروب مـن 

. يا ر سـو

الزوار عادوا بالشاحنة
نقلـت شـاحنة عـرشات املواطنـني 
إنهـم  قالـوا  املعـرض،  زوار  مـن 
انتظـروا كثـرًا الباصـات املخصصة 

تـأِت. ومل  لنقلهـم 
ام"  اف  "املدينـة  إذاعـة  ونـرشت 
التـي  للشـاحنة  حرصيـة  صـوًرا 
بعضهـم  واتهـم  العـرشات،  تقـل 
إدارة املعـرض بسـوء التنظيـم بعـد 
والتسـويقية  اإلعلنيـة  الحمـلت 
التـي روجـت لهـا عىل مدى أشـهر.

وبعد الضجـة التي أحدثتهـا الصور، 
املعـارض  مؤسسـة  مديـر  رصح 
“دمشـق  ملوقـع  الكرتـيل  فـارس 
اآلن”، أن إدارتـه زادت عـدد الباصات 
املخصصة لنقـل زوار املعرض، وقال 
120 باًصـا وفتـح  “تـم تخصيـص 
طرق وتسـهيلت مروريـة جديدة”.

حـدة  مـن  الكرتـيل  ترصيـح  وزاد 
أن  معتريـن  املواطنـني،  انتقـادات 
الخطـأ  لتصليـح  فـات  قـد  الوقـت 
املعـرض. زوار  لـه  تعـرض  بعدمـا 

فضائح وعثرات
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كيف تعرف أن مولودك مصاٌب بـ

تشوهات القلب؟

د. كريم مأمون

ومـع أن بعـض هـذه التشـوهات تكـون 
تداخـالت  أو  ملـداواة  وتحتـاج  معقـدة 
جراحيـة عى مدى فـرتة زمنيـة قد تصل 
أنواًعـا  هنـاك  أن  إال  سـنوات،  عـدة  إىل 
أي  تحتـاج  وال  بسـيطة  تكـون  أخـرى 

عالجـي. تداخـل 

ما أسباب حدوث تشوهات القلب 
الوالدية؟

 22 بالنبضـان بعـد  الجنـن  يبـدأ قلـب 
يوًمـا مـن بـدء الحمـل، وبحلـول اليـوم 
28 مـن بـدء الحمل يأخذ شـكاًل مشـابًها 
للقلـب الطبيعـي، ومـن الشـائع أن تبـدأ 
هـذه  يف  الوالديـة  القلبيـة  التشـوهات 
املرحلـة مـن التطـور الجنينـي، ومايزال 
السـبب الحقيقي لحدوث هذه التشـوهات 
غـر معـروف، إال أن حدوثهـا قـد يرتبط 

ببعـض العوامـل:
أوليـة:  وراثيـة  عوامـل   1-
الجنـن.  لـدى  صبغيـة  شـذوذات 
-2 عوامـل بيئيـة: تناول الحامـل لبعض 
واملهدئـات  األعصـاب  كأدويـة  األدويـة 
ببعـض  الحامـل  إصابـة  واألسـرين، 
األملانيـة  الحصبـة  مثـل  الفروسـات 
تعـرض  الكحـول،  إدمـان  والنـكاف، 
الحامل لألشـعة السـينية أو مواد مشـعة 
ضـارة، عـوز الليثيـوم، اإلنجـاب املتأخر 
بعـد سـن األربعـن، إصابـة األم بالـداء 

الحاميـة.  الذئبـة  أو  السـكري 
بيئيـة  وراثيـة  متداخلـة  عوامـل   3-

العوامـل(. )متعـددة 

ما هي أنماط تشوهات القلب 
الوالدية؟

التشـوهات  مـن  عديـدة  أنـواع  هنـاك 
ضمـن  تنـدرج  وهـي  الوالديـة  القلبيـة 

التاليـة: األساسـية  الفئـات 
التشـوهات  القلبيـة: بعـض  الفتحـات   •
القلبيـة تكـون عى شـكل فتحات شـاذة 
الحجـرات  بـن  الفاصلـة  الجـدر  يف 
القلبية أو بـن األوعية الدموية الرئيسـية 
هـذه  تسـبب  القلـب،  عـن  الصـادرة 
الفتحـات اختـالط الدم املؤكسـج مع الدم 
الفقـر باألكسـجن، وإذا كانـت الفتحات 
كبـرة وسـببت اختـالط كميـات كبـرة 
مـن الـدم الريـاين مـع الـدم الوريدي 
فـإن ذلـك ينتـج عنـه دوران الـدم عـر 
الجسـم دون أن يحمـل كميـات كافية من 
األكسـجن ملختلـف أنحـاء الجسـم، مـا 
يـؤدي لحـدوث زرقـة يف جلـد الطفل أو 
أظافـره، وتتضمـن األمثلة عـى الفتحات 
الشـاذة يف القلـب الفتحة بـن البطينن 
)عيـب الحاجز البطينـي VSD(، والفتحة 
بـن األذينتـن )عيـب الحاجـز األذينـي 
السـالكة  الريانيـة  والقنـاة   ،)ASD
)وهـي فتحة شـاذة بن الريـان الرئوي 
والريـان األبهـر تؤدي إىل تـرسب الدم 
الغنـي باألكسـجن مـن الريـان األبهر 
إىل الريـان الرئـوي ومنـه إىل الرئتن، 
ما يعنـي أن دمـاغ الطفل وبقيـة األجزاء 
عـى  تحصـل  ال  الجسـم  مـن  األخـرى 
الكميـات الالزمـة لها من األكسـجن عر 

لدم(. ا
توجـد  عندمـا  الـدم:  جريـان  إعاقـة   •
أو  الدمويـة  األوعيـة  يف  تضيقـات 
الصامـات القلبيـة بسـبب وجود تشـوه 
إىل  يضطـر  القلـب  فـإن  فيهـا  والدي 
أداء جهـد إضـايف ليؤّمـن ضـخ كميات 

كافيـة مـن الـدم عـر هـذه البنى 
أشـهر هـذه  املتضيقـة، ومـن 

الصام  تضيّـق  التشـوهات 
الرئـوي، وتضيّـق الصام 

األبهـري.
األوعيـة  تشـوهات   •

الدمويـة: تتضمـن شـذوذات يف تكـّون 
أو متوضـع األوعيـة الدمويـة التي تحمل 
الدم مـن القلـب و إليه، ومـن األمثلة عى 
ذلـك تبـدل مواضـع كل مـن الريانـن 
كل  يخـرج  بحيـث  والرئـوي  األبهـري 
منهـا مـن البطـن املعاكـس مـن القلب، 
وهـو تشـوه تظهـر أعراضـه عـى الفور 

ويشـكل حالـة مهـددة للحيـاة.
إذا وجـد  القلبيـة:  الصامـات  • شـذوذ 
الصامـات  فتـح  عمليـة  يف  اضطـراب 
يسـبب  ذلـك  فـإن  انغالقهـا  أو  القلبيـة 
إعاقـة يف املـرور الطبيعـي للـدم عرها، 
تشـوه  ذلـك  عـى  األمثلـة  وتتضمـن 
إيبشـتاين و الـذي يحـدث فيه سـوء يف 
تشـكل الصـام مثلت الرف مـا يؤدي 
األمثلـة  ومـن  عـره،  الـدم  تـرسب  إىل 
والـذي  الرئـوي  الصـام  األخـرى رتـق 
النسـيج  إعاقـة قسـم مـن  تحـدث فيـه 
القلبي ملـرور الـدم إىل الرئتن، ويسـبب 
كل من التشـوهن السـابقن إعاقة دوران 

كميـات كافيـة مـن الـدم يف الرئتـن.
بعضهـا:  مـع  تشـوهات  عـدة  ترافـق   •
مثـل رباعـي فالـوت، وهـو اجتـاع عدة 
تشـوهات قلبيـة تتضمـن عيـب الحاجـز 
بـن  الواصـل  املمـر  وتضيـق  البطينـي 
الرئـوي  والريـان  األميـن  البطـن 
ملخـرج  تراكـب  وجـود  إىل  باإلضافـة 
بـن  الفتيحـة  فـوق  األبهـر  الريـان 
الجـدار  سـاكة  يف  وزيـادة  البطينـن 

األميـن. للبطـن  العضـي 

تتميز تشوهات القلب بأنها أكثر التشوهات الخلقية شيوًعا، وتشكل السبب األول للوفيات بالتشوهات الخلقية، والسبب الرئيسي لوفيات األطفال حديثي الوالدة. 
لذلك عندما يشخص لدى المولود وجود تشوه قلبي والدي يكون وقع مثل هذا الخبر مقلًقا على األهل، ولكن الفهم الجيد لتفاصيل اإلصابة التي يعاني منها الطفل 

يسهم في طمأنة األهل ومعرفة ما يمكن أن يتوقعوه في األشهر أو السنين المقبلة من حياة ابنهم.

هـي عيوب يف بنيـة القلب واألوعيـة الكرى 
وتقسـم  الجنينيـة،  الحيـاة  خـلل  تحـدث 
للناحيتـني  تبًعـا  أساسـيني،  نوعـني  إىل 

والوظيفيـة:  الترشيحيـة 
تشـوهات القلب املزرقـة: ال تؤدي   1-
إىل اتصـال بني أجـواف القلب وتتسـبب بلون 
أزرق خاصـة يف الشـفاه وأطـراف األصابـع، 
وأهـم هـذه التشـوهات اسـتقللية الدورانني 
الجهـازي والرئـوي وتبـادل منشـأ األوعيـة 
الكبـرة، قصـور الجريـان الدمـوي الرئـوي، 
انسـداد  الـرشف،  ثـليث  الصـامم  انسـداد 
الصـامم ثـليث الـرشف مـع حجـاب سـليم، 
رباعي فالو، تشـوه ابشـتاين، العود الوريدي 

الرئـوي الشـاذ اإلجـاميل.
املزرقـة:  غـر  القلـب  تشـوهات   2-
وال  القلـب  أجـواف  بـني  اتصـال  إىل  تـؤدي 

زرقـة. مـع  ترتافـق 
ربـع  حـوايل  القلـب  تشـوهات  تشـكل 
ويولـد  األجنـة،  تصيـب  التـي  التشـوهات 
التشـوهات  بأحـد  مصابـني  أطفـال  تسـعة 

مولـود.  1000 كل  بـني  مـن  القلبيـة 

ما المقصود 
بتشوهات القلب الوالدية؟ 

ما هي األعراض التي قد تلفت انتباه األهل لوجود تشوه قلبي والدي 
لدى طفلهم؟

غالبًـا مـا تكتشـف إصابة الطفـل عنـد والدتـه إن كان يعاين من تشـوه قلبي 
مهـدد للحيـاة، أو حتـى قبـل الـوالدة يف سـياق الفحوصـات الروتينيـة أثناء 
الحمـل، ولكـن يف بعـض األحيـان قد ال تكتشـف اإلصابـة عند الـوالدة، لذلك 

عـى األهل استشـارة الطبيـب عنـد مالحظتهم وجـود األعـراض التالية:
-صعوبـة التنفـس، تظهـر عـادة عنـد الرضاعـة وتـؤدي إىل توقـف الطفل 

الرضاعة. عـن  الوليـد 
- زلة تنفسية ورسعة تعب عند قيام الطفل بأي جهد حتى لو كان بسيطًا.
- ميل لون الطفل إىل االزرقاق وبخاصة يف الشفاه ومخاطية الفم وتحت األظافر.

- فقـدان الوعـي )الغـيش(، و يحـدث بشـكل مفاجئ، ورمبـا أثنـاء التمرين، 
مـع فقـدان كامـل لالنتبـاه وللمقويـة العضليـة، قـد يسـبق بخفقـان، و بعد 
حـدوث فقـدان الوعي تكـون رضبات القلـب إما رسيعة جـًدا أو بطيئـة جًدا.

- إصابة الطفل بالتهابات يف القصبات أو الرئة بشكل متكرر.
هـذه األعـراض مهمـة جـًدا وتسـتوجب اهتاًمـا خاًصـا مـن األهل واستشـارة 
الطبيـب للوصول إىل تشـخيص دقيـق وعاجل للمـرض ملداواتـه ومعالجته قبل 

. قمه تفا

قصـور القلـب االحتقـاين: هـو اختالط 
القلـب  قيـام  صعوبـة  يسـبب  خطـر 
بـأداء وظيفتـه يف ضـخ الـدم إىل أنحاء 
الجسـم، وهو يتطور عادة خالل األشـهر 
األطفـال  لـدى  للـوالدة  التاليـة  السـتة 
قلبيـة  تشـوهات  مـن  يعانـون  الذيـن 
خطـرة، وتتضمن أعراض قصـور القلب 
االحتقـاين تـرسع التنفـس واللهـاث و 

نقًصـاً يف كسـب الطفـل للـوزن.
بـطء النمـو والتطـور:  قـد يكـون حجـم 
الطفـل املصاب أصغر مـن أقرانه يف نفس 
العمـر، وإذا وجـدت اضطرابات يف الجهاز 
العصبي فقد يتأخر يف تعلـم املهارات مثل 

املـيش والكالم عـن األطفـال اآلخرين.

االضطرابـات النفسـية: قد يعـاين بعض 
األطفـال املصابـن بالتشـوهات القلبيـة 
الثقـة  بنقـص  شـعور  مـن  الوالديـة 
بالنفـس أو قد تتطور لديهـم اضطرابات 
نفسـية بسـبب حجمهم وصعوبـات أداء 
النشـاطات املختلفة أو صعوبـات التعلم.

مـدى  الصحيـة  العنايـة  إىل  الحاجـة 
الحيـاة: يتوجب عـى األطفـال املصابن 
بالتشـوهات القلبيـة أن يكونـوا متنبهن 
لوجـود إصابتهـم مـدى الحيـاة، وذلـك 
لتجنـب حدوث االختالطـات املتوقعة مثل 
ارتفـاع خطـر اإلصابـة بالتهاب شـغاف 
القلـب أو قصـور القلـب أو اضطرابـات 

القلبية. الصامـات 

ما هي االختالطات المحتمل حدوثها
نتيجة وجود تشوه قلبي والدي؟
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يف كتابـه ”الدسـم“، كام يصفه 
قـراؤه، يتحـدث الدكتـور أحمـد 
خـري العمـري عـن الحضـارة 
والحضارة  املفقـودة  اإلسـلمية 
فراغهـا،  لتشـغل  جـاءت  التـي 
األمريكيـة  الحضـارة  وهـي 
أمرهـا،  أول  يف  املبهـرة  املاديـة 
وثوابـت  قيـم  بـني  ليقـارن 
تقـوم  التـي  العميقـة  األركان 
الحضارتـني:  مـن  كل  عليهـا 
"الفـردوس املسـتعار" حسـبام 
األمريكيـة،  الحضـارة  سـّمى 
املسـتعاد"  و"الفـردوس 

اإلسـلمية. للحضـارة 
يـرى الكاتـب أن دخـول أمريـكا 
للعـامل العريب مل يكن بالسـلح، 
فدخولهـا الثقايف سـبق تدخلها 
العسـكري بعقـود طويلة، يقول 
"كانـت أمريـكا قـد دخلـت إىل 
رؤوسـهم من زمـن بعيـد، بعيد 
مـرسى  فيهـم  وسـارت  جـًدا، 
سـّهلته  أمـر  وهـو  الـدم"، 
الصـورة الراقـة الزاهيـة التـي 
مقابـل  أمريـكا،  عـن  تصلنـا 
الواقـع العريب البائـس واملحبط 

عـىل كافـة الصعـد.
يقسـم الكتـاب إىل ثلثة محاور 
رئيسـية، أولهـا بعنـوان "وجـه 
للمواجهة"، وفيه يشـّخص  آخر 
بـه  أصيبـت  الـذي  الرسطـان 
األمـة اإلسـلمية، ويؤكـد عـىل 
الحقيقيـة  هـذه  مواجهـة  أن 
بداية علجها. وتشـخصيها هي 

ثـاين  هـو  وأركان"  "ثوابـت 
تحتـه  وتنـدرج  املحـاور، 
"للفـردوس  ثوابـت  خمسـة 
مقابـل  األمريـيك،  املسـتعار" 
املسـتعاد"  "الفـردوس  أركان 
اإلسـلمي. وفيـه يبحـث حـول 
عنهـا  الحديـث  كـرث  فكـرة 
للثوابـت  إعلمًيـا، فهـل ميكـن 
مبجـرد  تتأسـلم  أن  الغربيـة 
وضع شعاراٍت إسـلميٍة عليها؟ 
بينهـام  والتاميـز  الفـرق  أن  أم 

ذلـك؟ مـن  أبعـد 
مبحـور  الكتـاب  ويختتـم 
"خامتـة ومـن بعدهـا البداية".

الكتـاب  عـىل  البعـض  يعيـب 
الفكـرة،  إيصـال  يف  التكـرار 
والكلم الزائد عنهـا، و"املبالغات" 

"املتحاملـة". اللغـة  أو 
 600 نحـو  يف  الكتـاب  يقـع 
دار  نـرش  مـن  وهـو  صفحـة، 
الفكـر يف دمشـق، عـام 2006.

اقتباس:

هوليـود وذلـك الجبـل الصخري 
الشـامخ، وتلـك األحـرف البارزة 
االسـتديوهات  تلـك  فيـه، 
أفلًمـا  أنتجـت  التـي  الضخمـة 
أشـعلت مخيلتـك وحـددت آفاق 
ال  إطـاًرا  لـك  ووضعـت  خيالـك 
لقـد  خارجـه،  نفسـك  تتصـور 
تركت فيـك هوليود أشـياء أعمق 

مـام تتصـور، بكثـر.

كتاب

الفردوس المستعار 
والفردوس المستعاد

بـدأ تطبيـق عـرض الفيديوهات الشـهر 
“يوتيـوب” باختبار ميزة جديدة تسـمح 
األشـخاص  عـدد  رؤيـة  للمسـتخدمن 
الذيـن يشـاهدون نفـس مقطـع الفيديو 

يف نفـس اللحظـة.
ووفق ما ذكـر موقع “أندرويـد بوليس”، 
فإن امليـزة الجديدة بـدأ اختبارها االثنن، 
14 آب، عـى بعض الهواتـف الذكية التي 
تعمل بنظام تشـغيل “أندرويـد”، وأظهر 
التحديـث الجديـد مـن التطبيـق عالمـة 

 Watching" تبويب تحت الفيديو، باسـم
now" مرفقـة بعدد املشـاهدين يف نفس 

للحظة. ا
وتشـبه امليـزة الجديدة تلـك املوجودة يف 
“فيس بـوك” والتي تظهر العـدد الفعي 
ملشـاهدي فيديـو البـث املبـارش بشـكل 

متزامن.
وتـزداد الشـكوك حـول دقـة ومصداقية 
عـرض عدد املشـاهدين يف نفس اللحظة، 
خاصـة أن العـدد يتغر باسـتمرار نتيجة 

انضام املزيـد من املشـاهدين أو مغادرة 
بعـض منهم.

املالكـة  “جوجـل”،  رشكـة  تُفّعـل  ومل 
عـرض  ميـزة  “يوتيـوب”،  لرنامـج 
عـدد املشـاهدين سـوى لـدى قلـة مـن 
املسـتخدمن، الذين أرسـلوا صـورًا ملوقع 
وصـول  تُظهـر  بوليـس”  “أندرويـد 

لهواتفهـم. االختبـار 
وأشـار املوقـع إىل أن االختبـار الجديـد 
بنظـام  تعمـل  التـي  باألجهـزة  خـاص 

أندرويـد، ولن تعمـل عى نسـخة الويب 
يف جهـاز الكمبيوتـر، أو عـى الهواتـف 

."IOS" التـي تعمـل بنظـام
ومـن املتوقـع أن تنتر امليـزة عى نطاق 
أوسـع حول العـامل، بعد اختبـار نجاحها 

وفاعليتها.
ويرغـب املشـاهدون عـادة مبعرفـة عـدد 
متابعـي الفيديـو الـذي يرونه، كـون ذلك 
يوحي مبدى شـعبية ورواج مقطع الفيديو 

حتـى لـو كان قـد نر منـذ مـدة بعيدة.

عـر  آب،   12 يف  أوبامـا،  ونـرش 
“تويـرت”  يف  الرسـمي  حسـابه 
إفريقـي  الجنـوب  للرئيـس  مقولـة 
الراحـل، نيلسـون مانديـل، معاديـة 
للعنرصيـة، وأرفقهـا بصـورة يظهر 
فيهـا أطفـال متنوعـي العـرق ولون 
مًعـا. ويلعبـون  يضحكـون  البـرشة 

يولـد  أحـد  “ال  التغريـدة  يف  وجـاء 
وهـو يكره شـخًصا آخر بسـبب لون 

برشتـه أو خلفيتـه أو دينـه”.
العنـف  أعـامل  مـع  وتزامنـت 
واليـة  شـهدتها  التـي  “العنرصيـة” 

فرجينيـا األمريكية، السـبت املايض، 
عندمـا دهـس رجـل، محسـوب عىل 
اليمـني املتطرف، بسـيارته مجموعة 
مـن النـاس يحتجـون عـىل مسـرة 
للقوميـني البيـض، املعاديـن للعـرق 
األسـود، ما أسـفر عـن مقتـل امرأة 

آخريـن.  19 وإصابـة 
ثانيـة  تغريـدة  يف  أوبامـا  وتابـع 
نقًل عـن مانديـل “الكراهية شـعور 
يتعلمـه البـرش، وإذا كان بإمكانهـم 
أن  أيًضـا  يتعلموهـا، فبإمكانهـم  أن 

الحـب”. يتعلمـوا 

وبذلك أطـاح أوبامـا بتغريـدة املغنية 
التـي  غرانـدي،  آريانـا  األمريكيـة، 
أعربت فيهـا عن تعازيهـا بعد هجوم 
أيـار  يف  “اإلرهـايب”،  مانشسـرت 
املـايض، وحققـت حينهـا 2 مليـون 
ثـاين  لتصبـح  إعجـاب،  ألـف  و700 
تغريـدة مـن حيـث عـدد اإلعجابات.

الثالثـة مـن نصيـب،  التغريـدة  أمـا 
الكوميديـة  جينريـس،  دي  ألـني 
ومذيعـة التلفزيـون األمريكية، خلل 
عـدد  وبلـغ   ،2014 أوسـكار  حفـل 
املعجبـني بهـا 2 مليـون و400 ألـف.

وألوباما نصيب األسـد مـن التغريدات 
العرش األكـرث إعجابًا، باحتلله للمراكز 
الرابـع والخامس والسـادس والسـابع 

والتاسـع، مبناسبات مختلفة.
نصيـب  مـن  الثامنـة  املرتبـة  أمـا 
األمريكيـة  الغنـاء  لفرقـة  صـورة 
لينكني بـارك، والتـي حققـت مليونًا 

إعجـاب. ألـف  و400 
ويف املرتبـة األخـرة تـأيت تغريـدة 
دعمـت  التـي  كلينتـون  هيـلري 
مليونًـا  وحققـت  الفتيـات،  فيهـا 

إعجـاب. ألـف  و200 

يختـر موقـع “فيـس بـوك” إضافـة خاصيـة 
“املوضـوع املمّيـز” إىل خدمـة موجـز األخبـار، 
ملسـاعدة املسـتخدمني للوصـول بشـكل أوسـع 

التـي تهمهـم. وأرسع إىل املواضيـع 
لألخبـار  روابـط  توفـر  الخاصيـة  وتتضمـن 
التـي تدخـل ضمن نطـاق اهتامم كل ُمسـتخدم، 

بحسـب مـا أوضحـت الرشكـة.
وتـأيت الخطـوة ضمـن سـعي املوقـع البتـكار 
يقضيهـا  التـي  السـاعات  عـدد  لزيـادة  طـرق 
املسـتخدمون عـىل “فيـس بـوك” حـول العامل.

عـىل  التعديـل  خاصيـة  ألغـى  املوقـع  وكان 
عـر  مشـاركتها  يتـم  التـي  الروابـط  معاينـة 
صفحاتـه الشـهر املـايض، يف إطـار محاربته 

الكاذبـة. لألخبـار 
وجـاء ذلك بعد اسـتغلل حكومـات عاملية ملواقع 
التواصـل االجتامعـي، وأبرزهـا “فيـس بـوك”، 
للتأثـر عـىل الـرأي العـام ونتائـج االنتخابـات 

بشـكل غر مـرشوع.
ضخمـة  انتقـادات  ملوجـة  الرشكـة  وتعرضـت 
املحتـوى  ضبـط  عـىل  قدرتهـا  عـدم  بسـبب 
الزائـف، بعـد نـرش تقاريـر مفركـة أثّـرت عىل 

األخـرة. األمريكيـة  االنتخابـات  نتائـج 
وتعتمـد "فيـس بـوك" عـىل إضافـة تحديثـات 
يف  سـيام  ال  املوقـع،  إىل  فـرتة  كل  جديـدة 
نطـاق األخبـار والتفاعـل، لضامن توفـر املتعة 

للمسـتخدمني. والفائـدة 

لـ أحمد خيري العمري

“يوتيوب”
يختبر عرض عداٍد لحظي 

لمشاهدي الفيديو

التغريدة 
األكثر إعجاًبا 
في تاريخ "تويتر" 
من نصيب أوباما

المحتوى الخبري 
سيلّبي اهتماماتك 

في "فيس بوك"

ما المقصود 
بتشوهات القلب الوالدية؟ 

حظيت تغريدة الرئيس األمريكي 
السابق، باراك أوباما، حول 

العنصرية العرقي، على إعجاب 
ما يزيد عن أربعة ماليين شخص 
على مدار األسبوع الماضي، ما 

جعلها التغريدة األكثر إعجاًبا 
في تاريخ “تويتر”.
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enabbaladi@gmail.com عبر البريد اإللكتروني إلى

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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معتِد - جهاز لغزل النسيج. 4

جزيرة مرصية يف البحر األحمر. 5

تحول اليشء من مادة طرية إىل ألياف. 6

حرف للداللة عى املعنى - تاجر الفراء. 7

عشبة طبية توصف للقحة. 8
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كل واحٍد من املربعات التسعة الكبرة، ويف كل صٍف أو عمود.
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عنب بلدي - حماة 

والشـباب”  للرياضـة  السـورية  “الهيئـة  وّسـعت 
خـلل  مـن  السـوري،  الداخـل  يف  عملهـا  نطـاق 
اعتامدهـا لجنة تنفيذيـة “مؤقتة”، لتنسـيق العمل 

الريـايض يف ريـف حـامة.
التنظيـم  مكتـب  رئيـس  محمـود،  ميـرس  ووفـق 
اللجنـة  عمـل  فـإن  “الهيئـة”،  يف  الـرس  وأمانـة 
الجديـدة، يشـابه اللجـان يف املحافظـات األخـرى، 
بعـد  الرياضيـة،  النشـاطات  تنسـيق  حيـث  مـن 

ضمنهـا. األنديـة  تنظيـم 
تشـكيل اللجنـة جـاء بعد شـهرين من املناقشـات، 
عـىل أن تضـم 30 ناديًـا من ريـف حـامة، وأوضح 

لجنة تنفيذية 
مؤقتة للرياضة 

“الحرة” في حماة 
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تفتتـح  الكـروي،  املوسـم  انطلقـة  مـع 
األنديـة األوروبيـة أوىل بطوالتهـا بـكأس 
أبطـال  فيـه  ويلتقـي  املحـيل،  السـوبر 
الـدوري مع أبطـال الكأس، ينتـزع أحدهام 
عـن  ويرهـن  املنـرصم،  املوسـم  لقـب 

للمقبـل. جاهزيتـه 
كفـاءة  السـوبر  يف  األنديـة  وتختـر 
اللعبـني واملدربـني الجـدد لخـوض غـامر 
املنافسـة عىل األلقـاب املحليـة أو القارية، 
وتغـدو املنافسـة أصعب بعـض اليشء مع 
تعزيـز معظـم الفـرق األوروبيـة صفوفها 
مـن  يصعـب  عـايل،  طـراز  مـن  بلعبـني 
خللهـا تخمـني علـو كعـب أحدهـم عـىل 

اآلخريـن.

الملكي بطل السوبر اإلسباني 
للمـرة العـارشة يف تاريخيه وعىل حسـاب 
برشـلونة،  التاريخـي  التقليـدي  غرميـه 
الكتيبـة  متكـن ريـال مدريـد مـن سـحق 
الكاتالونيـة بخامسـية مقابل هـدف وحيد 
يف نتيجـة مبـارايت الذهاب واإليـاب، ظهر 
فيهـا أبنـاء زيـدان عىل مسـتوى عـاٍل من 
الجاهزيـة لسـحق كل يشء يف عـامل الكرة 
اإلسـبانية واألوروبيـة، مع دكة بـدالء هي 
أوروبـا، كـام يـرى محللـون  األفضـل يف 

رياضيون.
يف املقابـل بـدى برشـلونة منهـك القـوى، 
نيـامر  مغـادرة  فبعـد  املخالـب،  مسـلوب 
وغيـاب زعيم الوسـط إنيسـتا، بقي مييس 
وحيـًدا يصـارع ضعـف مسـتوى املهاجـم 
الوحيـد سـواريز الـذي يبدو أنـه ال ميلك أي 
يشء يضيفـه للفريـق يف املوسـم الحايل، 
مـع  مرتنـح،  دفـاع  خـط  إىل  باإلضافـة 
مطالبـات من جامهـر النـادي الكاتالوين 
لـإدارة بالرحيل بعد عجزها عن اسـتقطاب 
أي العـب عـىل مسـتوى عاٍل ليسـد النقص 
يف الفريـق وتعويـض اللعبـني الذيـن مـا 
زالـت اإلدارة تفـرط بهم موسـاًم بعـد آخر.

البي إس جي سوبر فرنسا 
نجـح باريـس سـان جرمـان بطـل كأس 
فرنسـا بقلـب الطاولـة عـىل موناكـو بطل 
األبطـال  كأس  لقـب  لتحقيـق  الـدوري، 
)السـوبر الفرنـيس(، بعـد الفـوز بهدفـني 
التـي  املبـاراة  يف  وحيـد  هـدف  مقابـل 
شـامل  الكبـر  طنجـة  ملعـب  احتضنهـا 

املغـرب.
 وتعتـر هـذه هـي املـرة الخامسـة عـىل 
التـوايل التـي يحقـق خللها باريس سـان 
يف  والسـابعة  السـوبر،  كأس  جرمـان 
النهـايئ  موناكـو  يخـرس  فيـام  تاريخـه، 
الثـاين له يف املسـابقة بعد نسـخة 1960.

ويضـم باريـس سـان جرمـان نخبـة مـن 
اللعبـني عـىل مسـتوى العامل، بقيـادة كل 
مـن الرازيليـني نيامر القادم من برشـلونة 
القـادم  ألفيـش  وداين  خياليـة،  بصفقـة 

مـن اليـويف، إىل جانـب األملاين دراكسـلر 
وفرايت اإليطـايل واألورغوايـاين كافاين، 
جـي  إس  البـي  يحـدث  أن  املتوقـع  ومـن 
مفاجـأة مـن العيـار الثقيـل عىل مسـتوى 

القـارة األوروبيـة يف املوسـم املقبـل.
كـام يبـدو موناكو منافًسـا رشًسـا لفريق 
مـن  أيًضـا  مميـزة  بكوكبـة  العاصمـة 
اللعبـني بقيـادة كيليـان مبامبـي، اللعب 
الـذي تتنافـس لرشائـه العديـد مـن الفرق 

األوروبيـة.

البايرن زعيم ألمانيا
متكـن بايـرن ميونيـخ مـن الفـوز بـكأس 
يف  السادسـة  للمـرة  األملـاين  السـوبر 
تاريخه عىل حسـاب دورمتونـد، يف مباراة 
دراماتيكيـة متكـن فيهـا رجال إنشـيلويت 
من قلـب الطاولة عـىل أبنـاء دورمتوند يف 
عقـر دارهـم يف الدقائـق العـرش األخـرة 
وتحقيـق التعـادل، ليحتكـم الفريقـني إىل 

الرتجيـح. ركلت 
للبايـرن  السـادس  التتويـج  هـذا  يعتـر 
يف السـوبر األملـاين، وجـاء بعـد مرحلـة 
تحضـر صعبـة مـر بهـا الفريـق وتعرض 

متتاليـة. لخسـائر  فيهـا 
وبهـذا يرهـن البايـرن مجـدًدا أنـه ال زعيم 
يف أملانيـا غـره، ويبقى مهيمًنـا عىل ذهب 

فيها. القـدم  كرة 
كـام يسـعى لتكـرار ذلـك املوسـم املقبـل، 
بتشـكيلة مسـتقرة متفاهمة ومدرب يتقن 

خـوض غـامر املنافسـة عـىل الكؤوس.

التسيو يفاجئ الطليان 
مـن  اللقـب  انتـزاع  مـن  التسـيو  متكـن 
اليـويف، بطـل الـدوري اإليطـايل، بعـد أن 
تغلـب عليـه مـن مبـاراة السـوبر بثلثيـة 

هدفـني. مقابـل 
اليـويف الـذي أثبـت علـو كعبـه يف القارة 
األوروبيـة وكاد رفـاق بوفـون أن يخطفـوا 
يف  تعرثهـم  لـوال  الشـامبيونزليغ  لقـب 

النهـايئ أمـام الريـال.
وتعتـر هـذه املرة الرابعـة التـي يتوجه بها 
نـادي التسـيو بـكأس السـوبر اإليطـايل، 
بينـام يحتل اليـويف الصـدارة بعـدد ألقاب 

السـوبر برصيـد 7 ألقاب.

أرسنال يحفظ ماء وجه مدربه 
الـدوري  بطـل  تشـيليس  عـىل  بتغلبـه 
اإلنكليـزي، حفظ أرسـنال مـاء وجهه أمام 
جامهـره يف نهايـة املوسـم، عندما حقق 
إخفـاق  بعـد  اإلنكليـزي،  السـوبر  بطولـة 
الفريـق بتقديـم أي يشء يف الرميرليـغ 

والتشـامبيونزليغ.
مـن  بالعديـد  املدجـج  تشـيليس  فريـق 
كوسـتا  اإلسـباين  أبرزهـم  األسـامء، 
والبلجيـيك إيدين هـازارد، يسـتقبل الكثر 
مـن العـروض لـرشاء نجومـه الذيـن يعول 

عليهـم يف كأس األبطال املوسـم املقبل، بيد 
أن املـدرب اإليطايل أنطـوين كونتي، القادم 
إىل النـادي مطلـع العـام املايض يـأىب بيع 
أي العـب مـن نجومـه، وقـد أكـد يف أكـرث 
من ترصيـح أنه يرفض بشـكل خـاص بيع 

البلجيـيك هـازاد لرشـلونة.
بينـام متكـن رجال آرسـن فينغر مـن إنقاذ 
موسـمهم بالحصـول عـىل كأس السـوبر 
اإلنكليـزي، او مـا يسـمى بالـدرع الخرية، 
أداء  عـن  الجامهـر  أرىض  الـذي  األمـر 

املـدرب األزيل للفريـق.
وتسـمى بطولـة كأس السـوبر يف إنكلـرتا 
اإلنكليـزي  االتحـاد  ألن  الخريـة،  بالـدرع 
يـوزع عوائـد املبـاراة، مـن أسـعار التذاكر 
والرامـج  التلفزيـوين  البـث  وحقـوق 
املرافقـة للمبـاراة، بني جميع أنديـة إنكلرتا 
التـي تشـارك يف كأس االتحـاد منـذ الدور 

ناديًـا.  124 األول، وعددهـا 
عـىل  اإلنجليـزي  االتحـاد  يشـرتط  كـام 
تحصـل  التـي  األمـوال  توزيـع  األنديـة 
خريـة  مشـاريع  ثلثـة  عـىل  عليهـا 
التـي  املنطقـة  يف  للمجتمـع  وتنمويـة 
توجـد فيهـا، بحيـث يتـم مراقبـة عمليـة 
يف  الخريـة  للمشـاريع  األمـوال  توزيـع 

البـلد. مختلـف 

بنفيكا سوبر البرتغال
متكـن نـادي بنفيـكا مـن الظفـر بـكأس 
السـوبر الرتغايل، بعد تغلبه عـىل فيتوريا 
جيامريـش، بهدفـني مقابـل هـدف وحيد.

وقـد تـوج بنفيكا بلقـب الـدوري الرتغايل 
عـىل  الرابعـة  للمـرة  الفائـت،  للموسـم 
السادسـة والثلثـني يف  التـوايل، وللمـرة 
عـىل  تغلـب  قـد  بنفيـكا  وكان  تاريخـه، 
ضمـن  نظيفـة  بخامسـية  جيامريـش 

الفرنـيس. الـدوري  منافسـات 
تـوج نادي بنفيـكا، بالـدوري الرتغايل هذا 
العام، ليصبـح الدوري الرابع عـىل التوايل، 
النـادي،  تاريـخ  يف  والثلثـني  والسـادس 
يف صـدارة ترتيب األنديـة الرتغاليـة، يليه 

بورتـو برصيـد 27 بطولة.
هـذه األنديـة األبطـال يف أقـوى الدوريات 
املحليـة يف أوروبـا تبـرش مبوسـم كـروي 
ممتـع ومشـوق، فالقـارة متلـك العديد من 
األنديـة املدججـة بأبـرز األسـامء والكوادر 
الفنيـة والتدريبيـة، وال يوجـد ضعفاء عىل 
النسـخة  يف  التشـامبيونزليغ  مسـتوى 

. ملقبلة ا
بينـام يبقى ريـال مدريد هو زعيـم أوروبا، 
بهيمنتـه عـىل كأس األبطال، عندمـا تغلب 
عـىل اليـويف ذهابًـا وإيابًـا، وعـىل كأس 
السـوبر األورويب يف مبـاراة قاسـية عىل 
فيهـا  متكـن  والتـي  الحمـر،  الشـياطني 
زيـدان مـن التغلب عـىل مورينيـو بهدفني 
مقابـل هـدف وحيـد، ليحصـد بذلـك الريال 

جميـع ذهـب القـارة يف 2017.

مل يشـهد عـام 2017 تغـرًا كبرًا يف 
كـرة  يف  األفضـل  اللعبـني  أسـامء 
القـدم، لكـن الجديد هو صعـود نجم 
الفرنـيس زين الديـن زيـدان كأفضل 

العامل. يف  مـدّرب 
مدريـد  ريـال  مـدّرب  زيـدان  ودخـل 
الـدويل  االتحـاد  قامئـة  اإلسـباين 
لكـرة القـدم )فيفـا( ألفضـل مـدّرب 

.2017 عـام  يف 
وضمـت القامئـة الصـادرة، الخميس 
تصّدرهـم  مرشـًحا   12 آب،   17
الفرنـيس زيـدان بعـد حصولـه عىل 
سـبعة ألقاب مـع النـادي املليك منذ 
.2016 الثـاين  كانـون  يف  اسـتلمه 

النـادي امللـيك حقق، األربعـاء، كأس 
حسـاب  عـىل  اإلسـبانية  السـوبر 
بالفوز  التقليـدي برشـلونة،  غرميـه 
خمسـة  بحصيلـة  وإيابًـا  ذهابًـا 

واحـد. لهـدف  أهـداف 
وكان زيـدان تـوج مـع امللـيك بلقب 
الـدوري اإلسـباين إىل جانـب دوري 
أبطـال أوروبـا مرتني وكأس السـوبر 

العـامل  وكأس  مرتـني  األوروبيـة 
لألنديـة.

وإىل جانـب زيـدان ضمـت القامئـة، 
أتلتيكـو  مـدرب  سـيميوين  دييجـو 
املديـر  جوارديـوال  وبيـب  مدريـد، 
الفنـي ملانشسـرت سـيتي، والرتغايل 
جوزيـه مورينيـو مـدرب مانشسـرت 
أليجـري  وماسـيميليانو  يونايتـد، 

يوفنتـوس. مـدرب 
كـام ضمـت كارلـو أنشـيلويت املدير 
الفنـي لبايـرن ميونيـخ، والرتغـايل 
موناكـو،  مـدرب  جارديـم  ليونـاردو 
واألملـاين يواخيم لوف مـدرب منتخب 
ماوريسـيو  واألرجنتينـي  أملانيـا، 
لتوتنهـام،  الفنـي  املديـر  بوكيتينـو 

وتيتـي مـدرب منتخـب الرازيـل.
ويبـدأ التصويت االثنـني 21 آب وحتى 
7 أيلـول املقبـل، قبـل أن يعلـن عـن 
املرشـحني الثلثـة النهائيني منتصف 
الشـهر املقبـل، عـىل أن يقـام حفـل 
توزيـع الجوائز يف لنـدن يف ترشين 

األول املقبـل.

محمـود أن دورة كرة قدم سـُتنظّم قريًبا تحت اسـم 
“شـهداء حـامة”، وعـىل أساسـها يجـري تنظيـم 
األنديـة وتصنيفهـا، ليكـون كل ناٍد يضـم عىل األقل 

ألعاب. ثلثـة 
وطـرح رئيس مكتـب التنظيم مثـااًل، “تضم منطقة 
سـهل الغـاب ثلثـة أنديـة، سـنخترصها بنـاٍد واحد 

يضـم الخـرات يف املنطقـة وميثلها”. 
اختـر تسـعة أشـخاص بالتوافـق بـني رياضيـي 
حـامة ضمـن الهيئـة الفرعيـة، وأكـد محمـود أن 
االنتخـاب سـُيعاد أول العـام املقبـل، بعـد وضـوح 
بشـكل  املنطقـة  يف  العمـل  بخصـوص  الرؤيـة 

كامـل.
تضـم “الهيئـة” 12 اتحـاًدا رياضًيـا، وأربـع لجـاٍن 
تنفيذيـة يف محافظـات درعـا وريف دمشـق وحلب 
اللجنـة الخامسـة مـن حـي  وإدلـب، بعـد خـروج 
الوعـر يف حمـص، إضافـة إىل أكرث مـن 140 ناديًا 

سـوريا. وخارج  داخـل 
ونظـم أعضاؤهـا العام املـايض بطـوالت يف الداخل 
السـوري ودول الجـوار، وحقق رياضيوهـا إنجازاٍت 
عـىل املسـتوى العاملـي، بحصولهـم عـىل ميداليات 

ذهبيـة وفضيـة وبرونزيـة يف دول مختلفة.
دوريًـا  قريًبـا،  “الهيئـة”  ترعـى  أن  املُقـرر  ومـن 
تصنيفًيـا يشـمل كًل مـن إدلب وحـامة وحلب تحت 

الشـامل”. “دوري  مسـمى 

أبطال السوبر
في أوروبا
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نبيل الشربجي

أعـرف  الـذي ال  الـدويل  مديـر مطـار دمشـق 

رجـٌل  ألعرفـه،  فضـول  لـديَّ  وليـس  اسـَمه، 

الكوميديـة  التمثيليـة  مسـكني، وقـع ضحيـة 

التـي لعـب دوَر البطولـة فيهـا رئيـُس الـوزراء 

عـامد خميس، مـع مجموعـة مـن الكومبارس 

الناطقـني، مسـاء يـوم السـبت 14 آب، فأُقيـل 

مـن عملـه بطريقـة ميدانيـة، ارتجالية، تُشـبه 

إقالة وايل مدينـة “ُقْم” الذي كان جالًسـا فقال 

لـه الخليفـُة: أيها الوايل بُقـْم، قد عزلنـاَك َفُقْم. 

أقـدم رئيُس الـوزراء املذكور-كام تقـول ضبوُط 

املخافـر- عـىل القيـام بزيـارة وصَفهـا اإلعلُم 

وصـوره  للمطـار،  ُمفاِجئـة  بأنهـا  السـوري 

مرافقـوه بالكامـرا الخفيـة )عـىل أسـاس أنه 

ال يعـرف!( فظهـر وهـو يُرعـد ويُْرغـي ويُزبـد 

والفاسـدين  واملقرصيـن  املهملـني  ويََتَوعَّـد 

واملُرجفـني بالويـل والثبـور وعواقـب األمور.. 

والتقصـر  اإلهـامل  باملرشمحـي:  يعنـي، 

والفسـاد أمـور غـر مسـموح بها يف سـوريا 

األسـد!

تعاطفـُت مـع هـذا اإلنسـان، ألنـه طُولِـَب بأن 

يكـون صلًبـا ومسـتقياًم ونظيًفـا يف محيـط 

املجاريـر و”السـياقات” يف وسـاخته،  يشـبه 

ال  مـا  أن  غـره،  يعـرف  مثلـام  يعـرف،  فهـو 

يقـل عـن خمسـة باملئـة من الشـعب السـوري 

شـعبة  مـن  بأمـر  السـفر،  مـن  ممنوعـون 

املخابـرات العامـة، أو األمـن الجـوي، أو األمـن 

األمـن  أو  السياسـية،  الشـعبة  أو  العسـكري، 

الخارجـي، أو فـرع فلسـطني، وليـس بأمر من 

عـامد خميـس.

الِعـْرق  يشـبه  سـوريا  يف  الـوزراء  فرئيـس 

“الزملـة” ويسـمى  املوجـود يف أسـفل جسـم 

“العظْـرُط”، ألنـه عديـُم الفائـدة )ال بيحـّل وال 

بربُـط(.. فياما كََمَنـت دورية مخابـرات لرجل 

سـوري مسـافر، يف زاوية من املطـار، وطلبت 

منـه عـدم االلتحـاق بطائرتـه، وقبـول دعـوة 

“املعلـم” إىل فنجـان قهـوة، فتسـافر الحقائُب 

معصـوَب  “الزملـة”،  يَُسـاُق  بينـام  وحدهـا، 

العينـني، يف رحلـة احتسـاء القهـوة إىل املكان 

معرفتـه،  عـن  اثنـان  كائنـان  يعجـُز  الـذي 

الـوزراء،  رئيـس  هـو  األول  إليـه،  والوصـول 

األزرق. الذبـاب  والثـاين هـو 

مؤللـٌة  مخابراتيـٌة  دوريـٌة  انتظـرْت  ويامـا 

عنـد  قادًمـا  فلسـطينًيا  أو  سـوريًا  مواطًنـا 

منعطـف الدخـول إىل منطقة اسـتلم الحقائب 

يف املطـار، لتسـحبه مـن هنـاك كـام يُسـحب 

الَخـروُف إىل املسـلخ، وحينـام يطـول الوقـت 

الخـارج،  يف  ينتظرونـه  الذيـن  أهلـه  عـىل 

النـار،  يُْصِفـُر  َمـن  القادمـني  مـن  يَْبقـى  وال 

يهرعـون إىل مديـر املطار املذكـور، فيحلف لهم 

برحمـة “نانتـه وجـده” أنـه ال يعرف شـيًئا عن 

النشـاطات التـي تقوم بهـا تشـكيلة الدوريات 

املخابراتيـة املعششـة يف املطـار، التـي ميـون 

أفراُدهـا عـىل موظفيـه أكرث مام ميـون عليهم 

هـو، ومعاونـوه، ووزيُر النقـل، ووزيـُر الدولة 

لشـؤون النقل، ومعـاوُن رئيس مجلـس الوزراء 

نفسـه!  الـوزراء  ورئيـس  الخدمـات،  لشـؤون 

وحينـام يحـن قلبـه عـىل األهـايل املسـاكني، 

ويجـري ألجلهـم اتصـااًل يعـرف مـن خلله أن 

املسـافر املذكـور قـد اْعُتِقل، ميصمص شـفتيه 

قفـرا  األرض  معنـاه:  مـا  لهـم  ويقـول  أسـًفا 

بعيد. واملـزار 

بـني  السـوري،  النظـام  يقـوم  لـه:  الحاصـل 

صغـرة،  هزليـة  بتمثيليـة  وآخـر،  حـني 

مسـكني،  بشـخص  خامتتهـا  يف  ـى  يَُضحَّ

ولعـل من ُحسـن حـظ صاحبنـا مديـر املطار 

أن التضحيـة بـه اقتـرصت عـىل إقالتـه، ومل 

يفعلـون  كـام  األذن  إىل  األذن  مـن  يذبحـوه 

العـام. الـرأي  ومعتقـيل  بالثـوار 

قربان
لعادل خميس

تعا تفرج
  خطيب بدلة

عنب بلدي - الغوطة الشرقية  

ال يشء يبـدو ملفًتـا لـدى الحديـث 
نظافـة  أهميـة  طفـٍل  تعلّـم  عـن 
اليدين، واسـتخدام فرشـاة األسنان 

وأوقـات اسـتعاملها، إال كونه أصم 
وأبكـم، فهـذا يجعل األمـر مختلًفا.

دقـامق  فـراس  الطفـل  خضـع 
توعويـة  لـدروس  سـنوات(   9(

أقرانـه  مـن  العـرشات  اسـتهدفت 
الخميـس  الرشقيـة،  الغوطـة  يف 
17 آب، وألنـه ال يسـتطيع الحديث، 
أكـرث  أن  عـّر بلغـة اإلشـارة عـن 
مـا لفتـه هـو "غسـل اليديـن بعد 
قضـاء الحاجـة"، وفق مـا ترجمت 

الشـامي. دينـا  معلمتـه 
حديثهـا  يف  ترجمـت،  الشـامي 
لعنـب بلـدي، إشـارات الطفلـة تاال 
الحنـش )11 عاًمـا(، والتـي أبـدت 
سـعادتها بالحصـول عىل شـامبو 
وصابـون كهديـة، مشـرًة إىل أنها 
"مل تكـن تلتـزم بغسـل يديهـا قبل 
وبعـد األكل"، وهـذا مـا تعلمته من 

املحـارضة.
مدرسـة "إرادة" لـذوي االحتياجات 
الخاصـة، أحـد مشـاريع "جمعيـة 
الصحـة الخريـة"، التـي تأسسـت 
املحـارضة  احتضنـت   ،2004 عـام 
النـوع  هـذا  مـن  نشـاط  كأول 
يسـتهدف رشيحـة الصـح والبكم.

وقـال عمر زارع، مسـؤول القسـم 
أكـرث  إن  الجمعيـة،  يف  اإلعلمـي 
مـن 60 طفـًل، بينهـم عـرشة مـن 

الصـم والبكـم، حـرضوا الـدروس، 
التـي متثلت بـرشح فوائـد النظافة 
الطفـل،  صحـة  عـىل  وأثرهـا 
قدمتهـا طبيبة مختصـة وترجمتها 

الشـامي كاملـة بلغـة اإلشـارة.
املعلومـة  بـني  متكامـل  نشـاط 
زارع،  وصفـه  واللعـب،  والرسـم 
معتـرًا أنـه أتـاح لألطفـال التعرف 
والبكـم،  الصـم  أقرانهـم  عـىل 

معهـم.  التعامـل  وطريقـة 
ويقـول أهـايل الغوطـة إن معظـم 
التـي  النفـيس،  الدعـم  نشـاطات 
اسـتهدفت مـن خللها املؤسسـات 
كانـت  األطفـال،  والجمعيـات 
مقتـرصة عـىل نشـاطات روتينيـة 
أن  إال  والرتفيـه،  اللعـب  أساسـها 
قليـًل منهـا منـح املعلومـة لهـم.

 60 قرابـة  "إرادة"  مدرسـة  تضـم 
االحتياجـات  ذوي  مـن  طفـًل، 
بـني  أعامرهـم  تـرتاوح  الخاصـة، 
إىل  يأتـون  سـنة  و11  خمـس 
املدرسـة كل يومـني، للتعـرف عىل 
الـكادر واالنخـراط يف الجـو قبـل 

املقبـل. الـدرايس  العـام  بـدء 

دروس بلغة اإلشارة تستهدف األطفال الصم في الغوطة 
محاضرة توعوية للصم في الغوطة الشرقية - 17 آب 2017 )عنب بلدي(


