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عما عاشـه يف
"كان الضيـف يتحـدث
ّ
غائصـا أحيانًـا كثرية
وطنـه ويف غربتـه،
ً
فيما يسرد دون االكتراث لوجـودي ،إذ
كان حجـم املعانـاة أكرب مـن أن يبقيه يف
الواقـع الـذي هـو فيه".
هكـذا وصـف الكاتـب السـوري أغيـد
شـيخو ،تفاعـل السـوريني الذيـن التقـى
بهـم بعيـ ًدا عـن زخـم وسـائل اإلعلام،
وهـم يعيشـون قسـوة مخيمات اللجـوء،
حيـث "فجـأة تغير كل يشء" عليهـم،
وهـو العنـوان الـذي أطلقـه على كتابـه

الصـادر يف آب .2018
يقـول أغيـد شـيخو لعنـب بلـدي" ،أىت
ليعب عـن النـاس ومعاناتهم
هـذا الكتاب
ّ
التـي عاشـوها يف سـوريا ،بعيـ ًدا عـن
وسـائل اإلعلام التقليديـة ،التـي مـا
برحـت تسـلط الضوء على أعـداد القتىل
والضحايـا دون الرتكيـز على خلفيـة
ٍ
واحـد مـن هـؤالء الضحايـا .يف هـذا
كل
الكتـاب ،النـاس هـم مـن تحدثـوا عـن
يتغير كل يشء
معاناتهـم قبـل وبعـد أن
ّ
يف حياتهـم".
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مدنيون ضحايا ثالث استراتيجيات في هجين
مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية في قرية السوسة بريف دير الزور الشرقي  13 -أيلول )AFP( 2018

ً
سعيا لتحقيق أهدافه
مع اختالف استراتيجيات األطراف المتصارعة في منطقة هجين شرق الفرات ،تختلف المبررات التي يتبناها كل طرف
وبغطاء القوانين الدولية والغايات العسكرية تبرر جرائم ترتكب بحق المدنيين.
عنب بلدي  -أحمد جمال
يف خضـم املعـارك الدائـرة رشقـي ديـر
الـزور على الحـدود العراقيـة ،بين
تنظيـم “الدولـة اإلسلامية” و”قـوات
سـوريا الدميقراطيـة” (قسـد) ،ترتفـع
حصيلـة الضحايـا مـن املدنيين بشـكل
يومي ،بني نيران األطـراف الفاعلة دون
رادع يحيدهـم عـن خرائـط املتصارعني.
وتخـوض “قسـد” عمليـات عسـكرية
بدعـم التحالـف الـدويل للسـيطرة عىل
جيـب هجين ،الـذي يعتبر آخـر معاقل
تنظيـم “الدولـة” يف املنطقـة الرشقيـة،
وكثـف األخير مـن هجامتـه األسـبوع
املـايض ليسـتعيد النقاط التـي خرسها،
لكن اشـتداد املعارك واختلاف املتغريات
العسـكرية ،كان ومـا زال على حسـاب
أرواح املدنيين.
ضحايا بين االستراتيجيات المختلفة
رغـم وقوعهـم بين مخالـب الجهـات
املتصارعـة ،وتغييـب معاناتهـم إعالم ًيـا
وحقوق ًيـا ،تسـتغل هـذه الجهـات
املدنيين املحارصيـن لتربيـر الخسـائر
واالنتهـاكات.

العراق

وتبرر “قسـد” خسـائرها العسـكرية
وبـطء تقدمهـا ،خلال األسـابيع
املاضيـة ،بالخوف عىل املدنيين ،الذين
اتهمـت تنظيـم “الدولة” باسـتخدامهم
درو ًعـا برشيـة يف معاركـه ،وخاصـة
يف الهجـوم الذي تعرض لـه النازحون
يف مخيـم هجين ،منتصـف ترشيـن
األول املـايض.
لكـن شـبكة “فـرات بوسـت” شـككت
بروايـة “قسـد” ،وقـال الصحفـي
صهيـب جابـر ،عضـو الشـبكة ،لعنـب
بلـدي ،السـبت  3مـن ترشيـن الثـاين،
إن القـوات احتجـزت نحـو  700مدين
فـروا مـن مناطـق التنظيـم إىل مناطق
أخـرى هربًـا مـن املعـارك ،ومل تسـمح
لهـم بإكمال طريـق النـزوح وال تـزال
تحتجزهـم يف منطقـة هجين ،معت ِقلـة
كثرييـن منهم بتهمـة االنتماء للتنظيم.
ووفقًـا لجابـر ،فـإن "التنظيـم" هاجم
مخيـم هجني ،سـع ًيا إلعـادة املحتجزين
إىل مناطـق سـيطرته ،لتعـاود القـوات
اتهامـه بخطـف املدنيين وزجهـم يف
املعارك.
ومـن جهة أخـرى ،فإن وجـود املدنيني
يف مناطـق سـيطرة تنظيـم “الدولـة”،

"جيب هجين"

البوكمال

خريطة توضح "جيب هجين" الخاضع لسيطرة "تنظيم الدولة" في سوريا ( -عنب بلدي)

يجعلهـم أكثر عرضـة للقتـل بسـبب
تحركهـم بين األهـداف العسـكرية يف
منطقـة ال تتجـاوز مسـاحتها 225
را مرب ًعـا ،إىل جانـب سياسـة
كيلومت ً
التنظيـم التـي متنعهـم مـن النـزوح
بحجـة أنهـم رعايـاه.
ووثقـت “فـرات بوسـت” مقتـل 43
مدن ًيـا خلال الشـهر املـايض ،يف دير
الـزور ،بينهـم سـبعة أطفـال بطيران
التحالـف الـدويل ،و 13آخرون خمسـة
منهـم بألغـام زرعهـا التنظيم ،وسـبعة
تـم إعدامهـم على يـده ،إضافـة ملقتل
سـيدة بسلاح “قسد”.
ومـن بين الهجمات املتعاكسـة،
املتمثلـة بالكـر والفـر بين تنظيـم
“الدولـة” و”قسـد” ،يبقـى املدنيـون
أرقا ًمـا تسـجل يف بيانـات الضحايـا
واإلصابـات ،لكـن تلـك البيانـات ال
تنعيهـم أو تطالـب بتحقيـق العدالـة
لهـم ،بـل إنهـا تـأيت ضمـن سـياق
اإلدانـات املتبادلـة بين املتصارعين
على السـيطرة.
ويجـد املدنيـون صعوبـة يف النـزوح
هربًـا مـن القصـف املتكـرر يف مناطق
رشقـي ديـر الـزور ،نتيجـة منعهم من
قبـل التنظيـم ،والتضييـق عليهـم مـن
قبـل “قسـد” التي تدعوهـم للنزوح إىل
مناطـق سـيطرتها لكنهـا تحتجزهـم،
ليجـدوا أنفسـهم بين فكي الطرفين
وجحيـم املعارك.
تحركات حقوقية خجولة
ويف إطـار الهجمات املتكـررة وحاالت
النـزوح الواسـعة ،حذرت األمـم املتحدة
مـن الخطـر الـذي يهـدد اآلالف مـن
املدنيين ال سـيام النازحين ،وقالت يف
تقريـر لهـا ،يف  16مـن ترشيـن األول
املـايض ،إن نحـو ألف مـدين معرضون
للخطـر يف منطقـة هجين رشقـي دير
الـزور ،بينما نـزح نحـو سـبعة آالف
مـدين مـن املنطقـة التي تشـهد معارك
منذ أسـابيع.
وركـز التقريـر األممـي على العنـف
املسـتمر يف مناطـق هجين والشـعفة
متهما تنظيـم
والباغـوز وسـويدان،
ً

“الدولـة” بالهجـوم على مخيـم
للنازحين يف منطقـة هجين ،وأدى
ذلـك الختطـاف العديـد منهـم وإجبار

تعمد تنظيم
عندما ّ
الدولة استخدام هذا
ً
مركزا
المبنى وجعله
للقيادة والمراقبة
أسقط عنه صفة
المبنى الذي يخضع
للحماية

آخرين على النـزوح ،بحسـب التقرير.
كام قـال املتحدث باسـم األمـم املتحدة،
سـتيفان دوجاريـك ،حينهـا ،إنـه “يف
الوقـت الـذي متكـن فيـه رشكاء األمـم
املتحـدة مـن توفير الطعـام واملـواد
الغذائيـة وامليـاه ومـواد النظافـة
الشـخصية والصرف الصحـي لحوايل
خمسـة آالف نـازح ملـرة واحـدة فقـط،
ال تـزال هنـاك حاجـة إىل مزيـد مـن
املسـاعدة لتلبيـة احتياجـات النازحين
واملجتمعـات املضيفـة”.
وجـراء املعـارك ،نـزح اآلالف مـن
املدنيين إىل مناطـق سـيطرة “قسـد”،
أغلبهـم يف بلـدة غرانيج ،بحسـب األمم
املتحـدة ،بينما يبقـى آالف آخـرون يف
مناطـق يصعـب الوصـول إليها بسـبب
شـدة املعـارك والهجمات املتعاكسـة.
جرائم بغطاء قوانين دولية
وبغطـاء القوانين الدوليـة ،اسـتهدف

التحالـف الـدويل مسـجدين يف
منطقـة هجين ،منتصـف ترشيـن
األول املـايض ،مـا أسـفر عـن مقتـل
عشرات املدنيين ،ليبرر ذلـك بـأن
تنظيم“الدولـة” اسـتخدمهام كمواقـع
عسـكرية لـه.
وقـال التحالـف إنـه دمـر عـدة مبان
اسـتخدمها التنظيـم لشـن هجامت ضد
“قسـد” يف قريـة السوسـة ،مضيفًا أن
القصـف اسـتهدف مسـجدين“ ،أقـام
التنظيـم فيهما مركزي قيـادة ومراقبة
يف قريـة السوسـة” ،بحسـب وصفه.
قتيل
لكـن عـدد القتلى بلـغ نحـو ً 45
مـن املدنيين باإلضافـة لعـدد مـن
الجرحـى يف الغـارات ،كما وثقـت
شـبكة “فرات بوست” اسـتخدام قنابل
الفوسـفور األبيـض ثالث مـرات خالل
الشـهر املـايض يف منطقـة هجني ،إىل
جانـب أكثر مـن  50غـارة جويـة.
وأشـار الصحفـي صهيب جابـر إىل أن
طيران التحالـف يسـتهدف التجمعات
بشـكل متعمـد مبـا فيهـا املنـازل
واملنشـآت واملرافـق العامـة ،وال يغـادر
أجـواء املنطقـة.
وكان املتحـدث باسـم “البنتاغـون”،
الكولونيـل روب مانينـغ ،قـال تعليقًـا
على حادثـة املسـجدين إن دور العبادة
محميـة عامـة باتفاقيـات جنيـف “إال
إذا تـم اسـتخدامها لغايات عسـكرية”،
مضيفًـا “عندمـا تع ّمـد تنظيـم الدولـة
اسـتخدام هـذا املبنـى وجعلـه مركـ ًزا
للقيـادة واملراقبـة أسـقط عنـه صفـة
املبنـى الـذي يخضـع للحاميـة”.
وتحظـر “املـادة  ”53مـن اتفاقيـة
“جنيـف  ”1977حاميـة األعيـان
الثقافيـة وأماكـن العبـادة ،ومتنـع
“ارتـكاب أي مـن األعمال العدائيـة
املوجهـة ضـد اآلثـار التاريخيـة أو
األعمال الفنيـة أو أماكن العبـادة التي
تشـكل التراث الثقـايف أو الروحـي
للشـعوب” ،كما تحظـر “اسـتخدام
مثـل هـذه األعيـان يف دعـم املجهـود
الحـريب ،أو اتخـاذ مثـل هـذه األعيـان
محلا لهجمات الـردع” ،بحسـب مـا
ً
جـاء يف نـص االتفاقيـة.
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روسيا تتفق مع "تحرير الشام"..
وتضربها في إدلب
تنظر روسيا إلى "هيئة تحرير الشام" من زاويتين األولى هي صفة "اإلرهاب" ،والتي تحتم محاربتها في جميع المناطق التي تسيطر عليها ،وآخرها
محافظة إدلب ،والثانية هي "المصلحة" وما يرتبط بها ،سواء على الجانب العسكري ،والذي يتمحور بإخالء المناطق التي تسيطر عليها بموجب
اتفاقيات مرسومة ،أو الجانب االقتصادي الذي يعود بتبعاته على الطرفين.
مرور شاحنات عبر معبر مورك بعد فتحه في ريف حماة  2 -تشرين الثاني ( 2018عنب بلدي)

عنب بلدي  -ضياء عودة
منـذ تدخلهـا العسـكري يف سـوريا
عـام  2015ركـزت روسـيا يف عملياتهـا
العسـكرية على "تحريـر الشـام"،
وجعلـت منهـا ذريعة يف جميـع املناطق
التي تسـيطر عليهـا املعارضة السـورية،
كما أنها حيدتها عـن االتفاقيـات الدولية
السياسـية ،لكنها يف ذات الوقت مل تقطع
التواصـل غير املعلـن معهـا ،كخطـوة
للوصـول إىل غايـات تعـود بالفائـدة
عليهـا على األرض بشـكل أسـايس.
وكانـت آخـر التطـورات بين الطرفين،
فتـح معبر مـورك يف ريـف حماة
الشمايل ،وذلـك بعـد ثالثـة أشـهر
مـن إغالقـه ،على خلفيـة التعزيـزات
العسـكرية الضخمـة التـي اسـتقدمتها
قوات األسـد إىل محيط املحافظـة حينها.
مل تعلـق روسـيا على ماهيـة االتفـاق
مـع "تحريـر الشـام" أو تعلـن عنـه،
واتبعـت "تحرير الشـام" ذات األسـلوب،
رغـم املـؤرشات املؤكـدة على تواصـل
وصـول
ً
الطرفين خلال األيـام املاضيـة
إىل فتـح املعرب ،والـذي يعود بــ "فوائد
اقتصادية" على الطرفين ،إذ يعترب أحد
املـوارد املاليـة لـ"الهيئـة" ،أمـا الجانب
الـرويس فيعطـي املعرب للنظام السـوري
متنفسـا على الشمال لتمريـر
ليكـون
ً
البضائـع واملـواد التجاريـة.
االبتعاد عن المشهد
بعـد فتـح معبر مـورك ،يف  2مـن
ترشيـن الثـاين الحـايل ،أصـدرت
"حكومـة اإلنقـاذ" بيانًـا بـررت فيـه
الخطـوة التـي أقدمـت عليهـا ،وقالـت
إنهـا جـاءت "سـع ًيا لتخفيـف األعبـاء
عـن أهلنـا يف املناطـق املحـررة،
واسـتكامل للجهـود األمنية والعسـكرية
ً

التـي واصلـت الليـل بالنهـار".
وأضافـت "الحكومـة" ،املتهمـة بتبعيتها
لــ "تحرير الشـام" ،أن املعرب تـم فتحه
"مبـا يخدم إنعـاش الحركـة االقتصادية،
ويرفـع مسـتواها يف املناطـق املحررة"،
مشير ًة إىل "جهـود قـام بهـا املكتـب
االقتصـادي يف ريـف حماة مـن أجـل
فتـح املعرب".
وجـاء تربيـر "حكومـة اإلنقـاذ" بعـد
اتهامـات وجهـت لــ "تحريـر الشـام"
حـول اتفاقهـا مـع الجانـب الـرويس،
رغـم "العـداء" الـذي تظهره لـه وتنادي
بضرورة اسـتمرار العمليات العسـكرية
بعيـدًا عـن أي اتفاقيات سـواء أسـتانة أو
غري ها .
وبالتواصـل مـع "تحريـر الشـام" نفت
التواصـل املبـارش مـع روسـيا ،وقـال
مديـر العالقـات اإلعالميـة ،عماد الديـن
مجاهـد لعنـب بلـدي إن فتـح املعبر من
اختصـاص وزارة االقتصـاد يف "حكومة
اإلنقـاذ" ،األمـر الـذي ميكـن ترجمتـه
بخطـوة إلبعـاد اسـم "تحريـر الشـام"
عـن املشـهد ،وربـط األمـر بــ "حكومة
اإلنقـاذ" والتـي يـروج لهـا كحكومـة
مدنيـة بعيـدًا عـن العسـكرة.
وكانـت مصـادر عسـكرية يف مـورك
تحدثـت لعنـب بلـدي قبـل يوم مـن فتح
املعبر أن العمليـة تـأيت مبوجـب اتفـاق
بين "تحرير الشـام" وروسـيا ،مل يعلن
عنه بشـكل رسـمي ،وأوضحـت املصادر
أن الرشطـة الروسـية كانـت أزالـت ،يف
األيـام املاضية ،السـواتر الرتابيـة للمعرب
مـن جهـة النظـام السـوري ،اسـتعدادًا
ملـرور الشـاحنات املحملـة بالبضائـع.
وتديـر "تحريـر الشـام" معبر مـورك،
الـذي فتحته مـع مناطق سـيطرة النظام
السـوري ،يف ترشيـن الثـاين العـام
املـايض ،بعـد سـيطرتها على قريـة

أبـو دايل ،رشقـي حماة ،والتـي عـادت
رسي ًعـا لسـيطرة قـوات األسـد ،ويندرج
يف املنطقـة منزوعـة السلاح ،واملتفـق
رتا عىل
على تشـكيلها بعـرض  20كيلوم ً
طـول خط التماس بني النظام السـوري
واملعارضـة.
التصعيد مستمر
على الجانب اآلخـر مل تنقطـع االتهامات
الروسـية لــ "تحريـر الشـام" مبحاولة
إفشـال اتفاق إدلـب ،والتحضير للهجوم
على النظام السـوري من جهـة أو القيام
بهجمات كيامويـة من جهـة أخرى.
ويف أثنـاء الحديـث عـن بـدء املفاوضات
حـول معبر مـورك بين الطرفين،
أعلـن رئيـس مركـز املصالحـة الرويس،
فالدميير سافتشـينكو أن "اإلرهابيين
قاموا بإحضـار حاويتني مـن الكلور إىل

مخـزن الحبـوب يف حـي قلعـة املضيق،
رتا مـن مدينة حامة،
على بعـد  20كيلوم ً
وأنهـم يخططـون السـتخدامهام ملحاكاة
اسـتخدام األسـلحة الكيميائيـة مـن قبل
قوات الحكومة السـورية ضـد املدنيني".
ومل تكـن هـذه االتهامات هـي األوىل من
نوعهـا ،بل سـبقتها اتهامـات متكررة لـ
"جبهـة النصرة" (املنحلـة يف تحريـر
الشـام) حـول القيـام باسـتفزازات ضـد
قـوات األسـد يف محيـط إدلـب والقوات
الروسـية بريـف الالذقيـة.
مـن جانب آخـر مل تقتصر العالقات بني
روسـيا و"تحريـر الشـام" يف الشمال
على فتـح معبر مـورك ،فـإىل جانبـه
يوجـد معبر العيـس يف ريـف حلـب
الجنـويب ،والـذي فتـح العـام املـايض،
مبوجـب اتفـاق بين "الهيئة" وروسـيا
على أن متـر عبره املـواد التجاريـة

والبضائـع واملدنيين أيضً ـا.
ويف حديث سـابق مع الباحث يف شؤون
الجامعـات الجهاديـة ،عبـاس رشيفـة،
قـال إن الشيء الوحيـد الـذي يحـرك
سياسـة "تحريـر الشـام" يف الوقـت
الحـايل ليـس قضيـة "األيديولوجيا" بل
"الرباغامتيـة" وااللتفـاف للحصول عىل
يرا إىل أن "األيديولوجيـا"
املصالـح ،مش ً
يرا بعـد سـبع سـنوات مـن
ضعفـت كث ً
الثـورة السـورية ،وتعرضـت لنـوع مـن
"البرود".
وترتكـز املصالـح التـي تريدهـا "تحرير
الشـام" وبشـكل خـاص قائدهـا "أبـو
محمـد الجـوالين" بالسـلطة والنفـوذ
والحفـاظ على "بقـاء الشـوكة" ،والتي
رددهـا يف جميـع خطاباتـه التـي كان
يخـرج بها بتسـجيالت مصـورة ،وآخرها
يف آب .2018

ظروف مشابهة..

هل يتكرر سيناريو عفرين شرق الفرات
عنب بلدي  -وكاالت

تنتظـر منطقـة رشق الفـرات الخاضعـة
لسـيطرة "قـوات سـوريا الدميقراطيـة"
(قسـد) املدعومـة مـن الواليـات املتحـدة
األمريكيـة ،برتقـب وحـذر ،مـا سـتؤول إليـه
تطـورات األيـام املقبلـة ،بعدمـا وجهـت
تركيـا بوصلتهـا السياسـية والعسـكرية نحـو
املنطقـة ،وصعـدت مـن تهديدهـا عىل لسـان
مسـؤولني بشـن عمليـة عسـكرية واسـعة.
ويـأيت ذلـك بعـد تجميـد املعـارك العسـكرية
يف مدينـة إدلـب ،إذ وقعـت تركيـا اتفاقًـا مع
روسـيا ،يف  9مـن أيلـول املايض ،عىل إنشـاء
منطقـة منزوعـة السلاح وإيقـاف املعـارك.
ولـن تكـون العملية العسـكرية املرتقبـة األوىل
للجيـش التريك يف سـوريا ،إذ شـن خلال
العامين املاضيين عمليتين ،األوىل تحـت
مسـمى "درع الفـرات" شمايل حلـب ضـد
تنظيم "الدولـة اإلسلامية" يف  ،2016والثانية
بعنـوان "غصـن الزيتـون" وسـيطر خاللهـا
على منطقـة عفريـن وطـرد "وحـدات حامية
الشـعب" (الكرديـة) ،مطلـع العـام الحـايل.

خطوات تركية مشابهة لـ "غصن الزيتون"
ويالحـظ أن الخطـوات املتخـذة من قبـل تركيا
يف الوقـت الحـايل ،شـبيهة بالخطـوات التـي
اتخذتهـا أنقـرة يف العمليتين العسـكريتني
املاضيتين ،بعـد إعلان أردوغـان نيـة بلاده
على هامـش مشـاركته يف أعمال الجمعيـة
"العامـة  "73لألمـم املتحـدة ،يف نيويـورك
األمريكيـة ،يف  24مـن أيلـول املـايض.
وبالرغـم مـن عـدم وجـود موعـد محـدد
إلطلاق العمليـة ،إال أن هناك ظروفًا مشـابهة
ومـؤرشات وتحضيرات تعمـل عليهـا تركيـا
قبـل إطلاق أي عمليـة.
املـؤرش األول هـو التهديـدات العسـكرية بشـن
العمليـة مـن قبـل مسـؤولني أتـراك ،ويف
مقدمتهـم الرئيـس التريك ،الـذي قـال يف 30
مـن كانـون األول ( ،2017قبـل أسـبوعني مـن
عمليـة غصـن الزيتـون) إن "تركيـا سـتطهر
عفريـن ،ومـن ثـم سـنفرض األمـن يف جميع
املناطـق املحاذيـة لحدودنا ،بـد ًءا من تـل أبيض
مبحافظـة الرقـة ،ورأس العين مبحافظـة
الحسـكة ،ألن تلـك املناطق تشـكل لنـا تهديدً ا".
وكـرر أردوغـان تهديداته طيلة األشـهر املاضية

بالتوجـه نحـو رشق الفـرات ،لكنـه صعـد مـن
لهجتـه ،يف  30من ترشيـن األول املايض ،عندما
أكـد أن “بلاده أكملـت خططهـا واسـتعداداتها
لشـن عملية عسـكرية واسـعة ضد “الوحدات"
رشق الفرات.
ويرافـق التهديـدات تحـرك إعالمـي مـن قبـل
وسـائل اإلعلام الرتكيـة ،إذ تبـدأ املاكينـة
اإلعالميـة عبر وسـائل مقربـة مـن الحكومـة
الرتكيـة بتسـليط الضـوء على أي عمليـة
مرتقبـة .
ً
مقـال،
ونشرت صحيفـة "ينـي شـفق"
السـبت  3مـن ترشيـن الثـاين ،تحـت عنـوان
"( PKKحـزب العمال الكردسـتاين) يف رشق
الفـرات ..أيـام معـدودة ورعـب قاتـل" ،مـا
يشـابه تحركهـا قبـل إطلاق عمليـة "غصـن
الزيتـون" عندمـا نشرت نفـس الصحيفـة
مقـاالت تتحـدث عـن خطـة الجيـش التريك
وتفاصيـل املعركـة قبـل وقوعهـا.
موقف أمريكي متناقض
املوقـف األمرييك حيـال العمليـة الرتكية تجاه
رشق الفـرات يشـابه إىل حـد مـا موقفها من

عمليـة عفريـن السـابقة ،إذ تخلى التحالـف
الـدويل ،املدعـوم مـن قبـل الواليـات املتحـدة
األمريكيـة ،عـن املدينـة قبـل إطلاق العمليـة
بأيـام ،باعتبارهـا ليسـت ضمـن نطـاق
عملياتـه التـي يقودهـا يف سـوريا.
أمـا املوقـف الحـايل فقـد ناقضـت أمريـكا،
السـبت  3مـن ترشين الثـاين ،حديث "قسـد"
عـن تسـيري دوريـات يف محيـط مدينـة عني
العـرب ،والـذي تعـرض يف األيـام املاضيـة
لقصـف مـن الجيـش التريك.
ونقلـت وكالـة “رويرتز” عـن كينـو جابرييل،
وهـو متحـدث باسـم التحالـف الـدويل اليوم،
أن التحالـف يقـوم بزيارات عسـكرية منتظمة
للمنطقـة ،ومل يـزد من دورياتـه هناك.
وبالرغم مـن اعتبـار جابرييل بـأن “الدوريات
الحدوديـة الجديـدة مـن القـوات األمريكيـة
والقـوات املتحالفـة معهـا تهدف إىل ردع شـن
تركيـا ملزيـد من الهجمات" ،أكد بـأن “الوضع
مـا زال متوتـ ًرا (…) ليـس هنـاك يشء واضح
بهـذا الشـأن ،وسنرى نتيجـة املفاوضـات
بين األمريكيين وضغـط األمريكيين على
الحكومـة الرتكيـة".
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فالحو السويداء عاجزون
عن تصريف محصول التفاح
انتهى موسم قطاف التفاح في محافظة السويداء بإحباط كبير للمزارعين ،بعد عجز "المؤسسة السورية للتجارة" التابعة للنظام السوري عن تنفيذ
وعدها بشراء المحصول منهم ،ما دفع بعض التجار إلى عرض شراء الكيلو الواحد منهم بعشر ليرات.
السويداء  -نور نادر
يف اسـتطالع أجرتـه عنـب بلـدي
بين املزارعين يف السـويداء ،قالـوا
إن "الحكومـة السـورية" فشـلت يف
حاميـة املحصـول الرئيسي للمحافظة
مـن االسـتغالليني ،كما ابتعـدت عـن
مصالـح الفالحين و"فتحـت بـاب
الفقـر والدَّيـن عليهـم" ،مؤكديـن أن
سـعر "عرش ليرات" ال يغطـي تكلفة
الزراعـة.
ويبـاع كيلو التفاح يف األسـواق املحلية
حال ًيـا بسـعر يرتاوح بين  100و400
ليرة سـورية ،لكـن الكميـات الكبرية
املوجـودة لـدى الفالحين والتـي
تقـدر بـآالف األطنـان انعكسـت على
السـعر ،كـون محصول التفـاح يحتاج
للترصيـف بشـكل فـوري أو تخزينـه
يف البرادات التابعة ملؤسسـات النظام
السوري.
وكان مواطنـون دعـوا عبر مواقـع
التواصـل االجتامعـي يف األيام املاضية
إىل رمـي محصـول التفـاح أمـام
جـا على عدم
مبنـى املحافظـة احتجا ً
رشاء "املؤسسـة السـورية للتجـارة"
املحصـول منهـم.
واعتبروا أن الخسـارة املاديـة حاصلة
يف جميـع األحـوال لكـن صوتهم ال بد

أن يصـل للمحافظ بطريقـة ما ،خاصة
وأنهـم حصلـوا على عـدة وعـود من
قبـل وزيـر التمويـن بشراء إنتاجهم،
لكـن الحجـة الجاهـزة كانـت أن
"السـورية للتجارة ال متلـك الصناديق
الكافيـة لتنفيـذ تلـك الوعود".
التجارسامرسة الحكومة ومؤسساتها
يقـول أحـد العاملين يف مؤسسـة
الخـزن والتربيـد (طلـب عـدم ذكـر
اسـمه) إن "املؤسسـة السـورية
للتجـارة" متلـك عشرات الغـرف
وأسـطول مـن
ً
املخصصـة للتربيـد
بـرادات النقـل وفيالـق مـن األيـدي
العاملة ،لكنها إذا أرادت العمل "ترسـل
سمارسة ومندوبين أشـد فتـكًا مـن
التجـار ليبقـى الفلاح هـو الحلقـة
األضعـف ،وتبقى هذه املحافظة األشـد
فقـ ًرا دون أي خطـط تنمويـة صادقـة
لتثبيـت أبنائهـا يف أرضهـم".
ويضيـف لعنـب بلـدي أن "الحجـة
كانـت خلال السـنوات املاضيـة هـي
إغلاق بـاب التصديـر البري عـن
طريـق األردن ،لكن اليـوم توجد عقود
روسـية وطـرق ومعابـر مفتوحـة"،
متسـائل "أيـن اتحـاد الفالحين مـن
ً
ذلـك؟".
عامد ،سـائق لنقـل الخضـار والفواكه

على طريـق دمشـق -السـويداء،
يقـول إن "اللبيـب مـن اإلشـارة
يفهـم" ،مضيفًـا لعنـب بلـدي أن
"خطـة فـ ّرق تسـد قيـد التنفيـذ،
إذ يتالعـب النظـام بقـوت النـاس
ليلهيهـم عـن قضيتهـم مبختطفـات
داعـش".
ويـرى السـائق أن النـظام مل يترك
وسـيلة لتضييـق الخنـاق على أهـل
السـويداء إال ونفذهـا ،مـن ترحيـل
الشـباب الذيـن ال يجـدون يف أرضهم
وصـول إىل الفلتـان األمنـي
ً
مـردودًا،
الـذي يحـول دون قـدوم التجـار مـن
خـارج املحافظـة لشراء املحصـول
والـذي تبلـور بحادثة خطـف تاجرين
دمشـقي ولبنـاين بعـد اسـتقدامهم
للمحافظـة بحجـة رشاء التفـاح.
خالف تعود تبعاته على الفالح
"ال بريحمـو وال بخلـو رحمـة اللـه
تنـزل" ،مثـل شـعبي يتداوله الشـارع
العام حول سـعي "الحكومـة" لعرقلة
الحلـول الفرديـة التي يبتكرهـا التجار
من تسـويق فـردي مع بعـض املعارف
أو االتجـاه إىل الصناعـات املنزليـة
ا لبسيطة .
وتحـول الحواجـز األمنيـة والخـوف
مـن حـوادث الخطـف دون التوصـل

للحلـول املذكورة ،كام يؤكد ناشـط يف
شـؤون محافظـة السـويداء الداخليـة
لعنـب بلدي.
ويشير الناشـط (طلـب عـدم ذكـر
اسـمه) إىل وجـود خالف بين كل من
تأسست رشكة عصري
الجبل يف عام 1994
برأس مال  400مليون
لرية ،وبدأت اإلنتاج عام
1995مبوجب القانون
رقم  10لعام ،1991
ويقع مصنع الرشكة
يف مدينة السويداء،
ومنذ بداية عملها تعاين
الرشكة من صعوبات
مالية مل متكنها من
استكامل رأس مالها،
وبقي الوضع عىل حاله
حتى اليوم .

"رشكـة عصير الجبـل" و"املؤسسـة
السـورية للتجـارة" ،إذ تبـدي األوىل
اسـتعدادها لشراء املوسـم خاصـة أن
املصنـع قادر على اسـتيعاب أضعاف
الكميـة املعروضـة وتحويـل الصالـح

منهـا للعصير واملتبقـي لخـل التفاح.
لكـن التزامهـا بالعقـد املبرم مـع
"املؤسسـة السـورية للتجـارة" وعدم
توافـر السـيولة يحـول دون ذلك حيث
طالبـت األخيرة باسـتالم املصنـع
واسـتقبال التفـاح املعـروض واملتوفر
لـدى املزارعين بكثرة وتصنيعـه
لحسـابها بعـد دراسـة الجـدوى
املرجـوة مـن ذلـك.
وكانـت صحيفـة ترشيـن الحكوميـة
نقلـت عـن وزيـر التجـارة الداخليـة،
عبـد اللـه الغـريب ،يف آب املـايض،
أن الحكومـة أبرمـت عقـدًا تصديريًـا
مـع روسـيا يتضمـن عنـب وتفـاح
السـويداء.
وأبـدى الغـريب اسـتعداد الـوزارة
التـي يرأسـها السـتجرار معظـم تفاح
السـويداء املطـروح ،مبـا فيـه املعـد
للتصديـر واملعـد للسـوق املحليـة أو
التصنيـع والـذي قـدر للعـام املـايض
بحسـب إحصائيـة مديريـة الزراعـة
بنحـو  33ألـف طـن.
لكـن حتـى اليـوم مل ينفـذ العقـد
التصديـري الـذي تحدثـت عنـه وزارة
التجـارة الداخليـة ،دون معرفـة
األسـباب التـي عرقلت العمليـة وحالت
دون تنفيذهـا.

طالب يكتبون مناهجهم

مدارس ريف حماة دون كتب
ريف حماة  -إياد عبد الجواد
يضطـر نـادر اإلبراهيـم ،وهـو طالـب
يف الشـهادة اإلعداديـة يف ريـف حامة،
لالسـتعانة بأحـد زمالئـه الـذي يبعـد
عن منزلـه قرابـة  500متر يف منطقة
شحشـبو ،السـتعارة أحـد الكتب.
يكتـب نـادر ( 15عا ًمـا) وظائفـه
ويراجـع دروسـه لسـاعة واحـدة ،ثـم
برا عـن
يعيـد الكتـاب لصديقـه ،مع ً
معاناتـه وصعوبة التحضير المتحانات
الشـهادة بهـذه الطريقـة.
تعـاين العمليـة التعليميـة يف أريـاف
حماة مـن صعوبـة يف تأمين الكتـب
املدرسـية مـع بدايـة العـام الـدرايس.
ويوجـد يف املنطقة الخاضعة لسـيطرة
املعارضـة أكثر مـن  15ألـف طالـب
يتوزعـون على  76مدرسـة ،بحسـب
مـا قالـه رئيـس دائـرة االمتحانـات يف
مديريـة تربيـة حماة الحـرة ،مـروان
حمادة ،لعنـب بلـدي.
أنشـئت مديريـة الرتبيـة والتعليـم يف
محافظـة حماة الحـرة عـام ،2013
وضمـت العديـد مـن املـدارس يف ريف
حماة ،وأجـرت أول دورة امتحانيـة
للعـام الـدرايس .2014-2013

تعليم الطالب في إحدى الخيم بريف حماة دون كتب مدرسية -تشرين الثاني ( 2018عنب بلبدي)

قلة الكتب بسبب ضعف اإلمكانيات
وازداد عـدد الطالب يف العـام الدرايس
الحـايل ،مـع موجـات النـزوح إىل
املنطقـة وعـودة الهـدوء إىل الحـزام

املقابـل ملناطـق سـيطرة قـوات األسـد،
األمـر الـذي تسـبب بأعبـاء كبيرة ،من
أهمهـا تأمين الكتـب املدرسـية ألغلـب
الطلاب ،ألسـباب عـدة مـن أهمهـا
ضعـف اإلمكانيـات املقدمـة للمديريـة،
وعـدم وجود جهـة أو مؤسسـة تتحمل
نفقـات طباعـة الكتـاب املـدريس.
وأشـار رئيـس دائرة االمتحانـات إىل أن
لـدى املديريـة مخزونًـا احتياط ًيـا مـن
الكتـب ،وقد تـم توزيعها على املدارس
والطلاب بشـكل عـادل رغـم قلتهـا
وعـدم كفايتهـا للعـدد املطلـوب.
تواصلـت املديريـة مـع وزارة الرتبيـة
والتعليـم يف الحكومة السـورية املؤقتة،
ومـع عـدد مـن الجهـات واملنظمات
الداعمـة للعمـل الرتبـوي كمؤسسـة
"مـداد" ومنظمـة " "GIZوغريهام من
الجهـات املعنيـة ،للعمـل على تأمين
الكتب املـدريس ،أو تقديـم الدعم املادي
لطباعتهـا يف املديرية ،بحسـب حامدة،
لكـن مل يتـم ذلـك حتـى اآلن.
وبالرغـم مـن وعـود بتقديـم
املسـاعدات ،مـا زالـت املديريـة يف
حالـة االنتظـار.
العجـز عـن تأمين الكتـب ،رافقـه
عجـز عـن رشائهـا مـن قبـل العائالت
أيضً ا بسـبب عـدم توفرهـا يف املناطق
القريبـة مـن أريـاف حماة ،إضافـة
إىل غلاء سـعر طباعتهـا يف املطابـع
الخاصـة ،وهذا ما يشير إليـه إبراهيم
رمضـان ،وهـو أب ألربعـة أطفـال يف
سـن الدراسة.

طالب يكتبون مناهجهم
غيـاب الكتـاب املـدريس يجبر الطالب
على كتابـة الـدرس على الدفتر ،إذ
يلخـص املعلـم الـدرس وميليـه على
الطلاب ،بحسـب حمادة ،الـذي اعترب
الطريقـة غير تربويـة وتسـتغرق وقتًا
وجهـدًا مـن املعلـم والطالـب م ًعـا.
حسين الهاشـم ،أحـد املعلمين يف
مـدارس املنطقـة ،قـال إنـه ال ميكـن
االسـتغناء عـن الكتـاب سـواء للمعلـم
أو الطالـب ،ألن املعلـم بحاجـة إىل
تحضير املعلومـة املوجـودة يف
الكتـاب ،قبـل تقدميهـا للمتعلمين،
الذيـن تجـب عليهـم مراجعـة املعلومة
خـارج املدرسـة.
وقـال الهاشـم إن املعلـم يعتمـد الكتابة
على السـبورة والطريقـة الحواريـة
مـع الطلاب ،وهـذا الطريقـة ناقصـة
وال تعطـي النتائـج اإليجابيـة خاصـة
للمرحلـة االبتدائيـة ،التـي تعتمـد على
الذاكـرة القريبـة ويتوجـب فيهـا وجود
مرجـع للمتعلـم.
أمـا يف املرحلـة املتوسـطة (الرابـع
والخامـس والسـادس) ،فتـزداد الحاجة
للكتـاب بسـبب التوسـع باملعلومـات
وتخصيصهـا ،واملتعلـم بهـذه املرحلـة
يجـب أن يكـرر املعلومـات املطلوبـة
ليتقنهـا ،إضافـة إىل الواجبـات التـي
تنمي مهـارة الطالب ،بحسـب الهاشـم،
موض ًحـا أنـه يف مـواد علميـة كالعلوم
والرياضيـات ال ميكن إتقـان املعلومة إال
مـن خلال التدريـب.
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استقرار محيط دمشق يفكك أزمة ازدحام العاصمة
ً
ً
ً
كبيرا ،بسبب التهجير واالنزياح السكاني الذي بدأ عام  ،2013نتيجة اشتداد المعارك في المنطقة ،ما
سكانيا
ضغطا
شهدت العاصمة السورية دمشق
أثر بالتركيبة السكانية وبخصائصها على عدة أصعدة ال سيما االجتماعية واالقتصادية والثقافية.
أطفال يخرجون من مدرستهم في حي الحلبوني في مدينة دمشق  25 -أيلول ( 2018عدسة شاب دمشقي)

دمشق  -ماري العمر
كما حدثت متغيرات مبختلـف املجاالت
كالنـزوح والهجـرة وحركـة اللجـوء
وحالة األمـن الغذايئ ،مـا أدى إىل تغري
رأس املـال االجتامعـي يف املنطقـة.
يف بيانـات صـادرة عـن لجنـة اإلغاثـة
العليـا الحكوميـة ،قالـت إن دمشـق
اسـتقبلت بنهايـة عام  2016مـا يقارب
 862ألـف نـازح ،يف املرتبـة الثانية بعد
مناطـق ريـف دمشـق التـي مل تدخـل
إليهـا املعارضـة ،أو تلـك التـي شـهدت
اسـتقرا ًرا نسـب ًيا خالل سـنوات الحرب.
وقالـت البيانـات ،وفـق مـا نقـل موقع
“األخبـار” اللبنـاين ،إن النازحين إىل
العاصمـة باتـوا يشـكلون كتلـة تعادل
 31%مـن سـكان العاصمـة.
ولكـن اإلحصائيات الرسـمية عـن العدد
الـكيل للسـكان غابـت ،وتعـود آخـر
إحصائيـة غري رسـمية إىل عـام 2016
على لسـان عضـو مجلـس محافظـة
دمشـق ،حسـام البيـش ،الذي قـدر عدد

قاطنـي دمشـق بثامنيـة ماليني نسـمة،
وفـق مـا نقلـت صحيفـة “الوطن”.
تبعات االنزياح السكاني
عشرات املشـاكل تبعت النزوح السـكاين
الكبير الـذي شـهدته العاصمة دمشـق،
وأوالها مشـكلة السـكن واالزدحام وسوء
الخدمـات وانقطاع الكهربـاء الذي تعترب
مشـكلة االزدحـام أحد أسـبابه.
واالزدحـام ال يقتصر عىل حركة السير
بـل ينعكـس على األفـران وطوابير
املحروقـات وغريهـا مـن الحاجـات
اليوميـة للمواطـن ،وازداد االزدحام عىل
بوابـات املراكـز الحكوميـة مـن مراكـز
الهجـرة والجـوازات وشـعب التجنيـد
ودوائـر النفـوس وغريهـا ،إىل جانـب
عـدم تغطيـة املواصلات للسـكان.
خالـد ،موظـف يف وزارة املاليـة يف
دمشـق ،قـال لعنـب بلـدي إن االزدحام
السـكاين يف املنقطة سـبب عـدة أزمات
وعلى رأسـها أزمـة قطـاع املواصالت،
يرا إىل أن املواصلات العامة مل تعد
مش ً

تغطـي حاجـات الجميع.
ارتفـاع األسـعار بـات مشـكلة أيضً ـا،
ومـن أهـم أسـباب ارتفـاع األسـعار
انخفـاض قيمـة الليرة السـورية ،لكن
ازديـاد الطلـب على السـلع الغذائيـة
زاد مـن سـعرها أيضً ـا ،وكذلـك األمـر
بالنسـبة لإليجـار والعقـارات ،فارتفعت
إيجـارات العقـارات يف مناطـق بالقرب
مـن العاصمـة وليسـت يف املركـز مـن
 20ألـف ليرة سـوري إىل  85ألـف
لرية ،وتختلـف تكاليف اإليجار بحسـب
املنطقـة وموقع املنـزل ،ولكنهـا ازدادت
بنسـبة تصـل إىل  65%وسـط ًيا ،وفـق
مـا رصـدت عنـب بلـدي ألسـعار عـدة
مناطـق مقارنـة بين  2011و.2017
حلول تطفو على السطح
بعـد سـيطرتها على كل مناطـق ريف
دمشـق مـن املعارضـة ،بـدأت حكومـة
النظـام السـوري بالعمـل عىل تحسين
وإصلاح الطرقـات وإجـراء بعـض
اإلصالحـات على البنـى التحتيـة

للمناطـق املسـيطر عليهـا حديثًـا ،كما
عملـت الحكومة على إقامـة مهرجانات
وفعاليـات يف تلـك املناطـق ،كمهرجان
“الشـام بتجمعنـا” الـذي أقامتـه يف
الغوطـة يف حزيـران املـايض ،لحـث
النازحين على العـودة إىل بلداتهـم.
وأسـهمت أسـعار اإليجـارات املرتفعـة
بشـكل كبير برغبـة عـدد ال بـأس بـه
مـن نازحـي ريـف دمشـق بالعـودة إىل
بلداتهم ،بسـبب انخفاض القدرة الرشائية
وسـوء الواقـع املعيشي لألهـايل.
وتقـدر األمـم املتحـدة وفـق تقييـم
احتياجاتهـا لعام  2018بـأن  69%من
السـوريني يعيشـون يف فقـر مدقـع.
وقالـت سـلمى ( 35عا ًمـا) ،وهـي ربـة
منـزل مـن أهـايل الغوطـة الرشقيـة،
لعنـب بلـدي ،إنهـا عـادت مـع أطفالها
يف اليـوم األول لفتـح طريـق الغوطـة
واإلعلان عنـه ،مبـا يضمـن تخفيـف
األعبـاء املاليـة على العائلـة.
وقـال رئيـس الهيئة السـورية لشـؤون
األرسة ،محمـد أكـرم القـش ،إن الهيئـة

وضعـت خطـة كاملة أسـمتها “سـوريا
مـا بعـد األزمـة” ،والتـي سـتكون
منقمسـا إىل
شـامل
ً
برنام ًجـا تنمويًـا
ً
مرحلتين ،األوىل ردم الفجـوة والثانيـة
مرحلـة التعـايف التنمـوي.
الهدف األسـايس من الخطـة هو الحفاظ
عىل النسـيج االجتامعـي وتنوعه وإعادة
املواطنين إىل مكان اسـتقرارهم املعتاد،
بحسـب القـش ،الـذي قـال إن دمشـق
كانـت مـن بين أربـع محافظـات إىل
جانـب السـويداء وطرطـوس والالذقية
شـهدت مؤرشاتهـا التنموية تأثـ ًرا بفعل
الحركـة السـكانية الوافـدة إليهـا ،حيث
زاد الضغـط عىل الخدمـات وخاصة يف
مجـال التعليـم والصحة.
وبين مشـاكل االنزيـاح السـكاين التي
أثرت سـل ًبا على البنـى التحتيـة ،وبني
إصلاح البنـى التحتيـة يف مناطـق
النازحين ،ينتظـر أهـايل دمشـق
فرصـا أخرى يف
واملناطـق املحيطـة بها ً
الحصـول على خدمات أفضـل للوقوف
يف وجـه أعبائهـم الحياتيـة.

ّ
أوبئة وخسائر تالحق موسم الصبار في درعا
عنب بلدي  -درعا
تعـرض موسـم الصبـار يف محافظـة درعـا
هـذا العام إىل خسـائر تهدد بانقراضـه ،نتيجة
وبا ٍء رضب شـجرياته ،وتسـبب بتلف املحصول.
الصبـار املعـروف بـ "التين الشـويك" ينترش
بكثرة يف أرياف درعـا وخاصـة الغربية ،ويعد
مـن الفاكهـة الصيفية املميـزة ،كام أنـه يعترب
ً
محصـول اقتصاديًـا يعـول عليـه مزارعـوه
وخاصـة أنـه سـهل الزراعة.
وتسـهل زراعـة الصبـار لعـدم حاجتـه للعنايـة
كبقيـة الزراعـات ،ومبـا أنـه نبات شـويك فهو
يتأقلم بشـكل كبري مع عوامـل األرض والطقس
وتحملـه للعطش ،واألهـم من ذلك أنـه ال يحتاج
للحراثة والتسـميد وينسـجم مع الرتب واملناطق
الوعـرة إذا توفـر لـه القليل مـن املاء.
حـا جيـدة
إىل جانـب أن ذلـك النبـات يـدر أربا ً
على أصحابـه ،عـدا عـن اسـتعامله كسـياج
للمبـاين واألرايض الزراعية بخرضتـه الجميلة
وصالبتـه طـوال فصـول العام.

وأدى الوبـاء الـذي حـل باملوسـم إىل ارتفـاع
أسـعاره بشـكل كبري حتـى وصل سـعر الكيلو
إىل  1500ليرة بعـد أن كان  150العام املايض،
رغـم الطلـب الواسـع للحصـول على هـذه
ا لفا كهة .
حشرة المن القطني سبب الوباء
يعـود السـبب الرئيسي للوبـاء إىل انتشـار
حشرة املن القطنـي مـع نهاية العـام املايض،
وانتشـارها بشـكل أوسـع خالل العـام الحايل،
كما يقـول لعنب بلـدي أحـد املهندسين ،الذي
تحفـظ على ذكـر اسـمه ألسـباب أمنية.
ويضيـف املهنـدس أن حشرة املـن القطنـي
وهـي حشرة قرشيـة تتغـذى على سـاق
الصبـار وأوراقـه ،فتكـت باملحصـول بشـكل
شـبه كامـل ،ويتابـع" ،كان باإلمـكان رشـه
باملبيـدات الحرشيـة بشـكل دوري لتفـادي
الضرر نسـب ًيا".
وكانـت الحشرة فتكـت مبحصـول الصبـار
يف لبنـان العـام املـايض ،لينتقـل وباؤهـا إىل

منطقتنـا بشـكل كبير هـذا العام ،بحسـب ما
يقـول املهنـدس.
وتتكاثـر الحشرة بشـكل رسيـع ،وتضـع
ماليين البيـوض على ألـواح الصبـار بالرغـم
من مقاومة النبات الشـويك لألمـراض وتغريات
الطقـس وآفاته.
وتظهـر معـامل املـرض مع فتـح الثمـرة ليخرج
منها سـائل بلون أحمر ،مـا أدى إىل مخاوف لدى
النـاس مـن تناولهـا خوفًـا مـن انتقـال العدوى
إليهم ،مـا عاد على املزارعني بخسـائر إضافية.
املـزارع أبـو حسين مـن ريـف درعـا الرشقي،
يـروي لعنـب بلـدي أنـه الحـظ منـذ بدايـة
املوسـم هـذا الصيف بق ًعـا بيضاء تشـبه ذرات
الثلـج متفشـية بشـكل كثيـف يف شـجريات
الصبـار ،ليبـدأ بعدهـا تغير لـون النبـات مـع
ظهـور أعـراض املرض على مثاره ،كما يقول.
ويتابـع املـزارع الـذي ميتلـك أرضً ـا زراعيـة
تقـدر مسـاحتها بثالثـة دومنـات" ،رغـم رش
املحصـول أكثر مـن مـرة لكـن قـوة املـرض
فتكـت باملحصـول بشـكل كامل حتـى أصبحت

شـجريات الصبـار حطا ًمـا".
سياج أخضر
مـن جهـة أخـرى ،تسـتعمل شـجريات الصبار
أيضً ـا كسـياج للأرايض الزراعيـة ،ونظـ ًرا
الرتفاعهـا وخرضتهـا طـول العـام ،إىل جانب
الشـوك الـذي يغطيها ،فـإن جذروهـا مل تتأثر
بالوبـاء الـذي أصابهـا ،مبـا يعطيهـا فرصـة
السـتعادة منوهـا يف العـام املقبل ،بحسـب ما
قـال املـزارع محمـد الخالـدي.
ويضيـف الخالـدي لعنـب بلـدي أن متابعـة
العنايـة بالنبتـة ورش املبيـدات الالزمـة ،كفيل
بعودتهـا مجـددًا يف العـام املقبـل.
ويأمـل الشـاب األربعينـي بـأن يعـود سـياج
أرضـه ،كما كان يف عهـده القديـم مبـا يعيـد
السـور األخضر لبسـتانه مـن جهـة ،ويعـود
عليـه بإنتـاج جيد مـن الثمار ،مشيرًا إىل أنه
سـيتابع تعليمات االختصاصيين برشـها
باملبيـدات الوقائيـة مـع العنايـة األخـرى التي
يحتاجهـا النبـات الشـويك.
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ّ
ً
مشاريع المواشي تؤمن دخل في إدلب
توزيع أغنام على العائالت الفقيرة من فريق منظمة "وطن" في منطقة حارم غربي إدلب  1 -تشرين الثاني ( 2018عنب بلدي)

عنب بلدي  -إدلب
سـع ًيا لتحسين ظروف الحيـاة للعائالت
األكرث ضعفًا يف الشمال السـوري ،تعمل
منظمات محليـة على تقديم مـوارد من
املـوايش لتكوين بـذرة مشـاريع صغرية
وتأمين دخـل مـادي ،ال سـيام للعائالت
التـي حرمتهـم الحرب مـن املعيل.
يف مشروع بدأتـه منظمـة "وطـن"،
مطلـع ترشيـن الثـاين الحـايل ،تقـدم
عـددًا مـن األغنـام املدعومـة باألعلاف
لنحـو  500عائلـة فقيرة يف غـريب
محافظـة إدلـب.
ويسـتهدف املشروع النسـاء اللـوايت
فقـدن أزواجهـن يف ظـروف الحـرب،
وذلـك بهـدف إنشـاء مشـاريع صغرية
دخلا ماديًـا بشـكل دائـم لتلـك
ً
تقـدم
العوائـل.
وتقـدر األمـم املتحـدة يف تقييـم
احتياجاتهـا اإلنسـانية لعـام  2018أن

 69%مـن السـوريني يعيشـون تحـت
خـط الفقر.
وشـمل توزيـع األغنـام بلـدات قورقانيا
ومعـراة الشـلف ورأس الحصن ورضوة
وباريشـا والشـيخ يوسـف ،يف منطقة
حـارم جنـويب إدلب.
وتبلـغ حصـة العائلـة الواحـدة ثالثـة
رؤوس مـن األغنـام باإلضافـة إىل 300
كيلـو غـرام من العلـف ،بـإرشاف أطباء
بيطريين مختصين.
الهدف من الحملة
تهـدف املنظمة مـن هذا الدعم إلنشـاء
مشـاريع صغيرة للعوائل املسـتهدفة،
التـي كانـت تعمـل يف هـذا املجـال
وفقـدت حيواناتهـا بسـبب الظـروف
الراهنـة ،وبالتـايل إيجـاد مـوارد دخل
ثابتـه لهـم ،كام يقـول رئيـس "الفريق
اإلعالمـي واملنـارصة" يف املنظمة ،زياد
حاتـم ،يف حديـث إىل عنـب بلـدي.

ويضيـف حاتـم أن تلـك املشـاريع
تنـدرج ضمـن برنامج "األمـن الغذايئ
وسـبل العيش" الـذي ترعـاه املنظمة،
دعما ألكثر مـن
وقدمـت مـن خاللـه
ً
 2100مسـتفيد مـن هـذا النـوع يف
الشمال السـوري.
كما يركـز الربنامج يف سياسـته عىل
املشـاريع التـي تهـدف لكسر حلقـة
الفقـر وتلبيـة االحتياجـات الغذائيـة
الطارئـة ،وتنفيـذ املشـاريع لتعزيـز
التنميـة االقتصاديـة واالجتامعيـة،
بحسـب قولـه.
فائدة متكاملة
أم العبـد ،سـيدة من بلدة باريشـا غريب
إدلـب ،تقـول لعنـب بلـدي إن املرشوع
يرا مبا يسـد حاجة
أعطـى لهـا ً
أملا كب ً
عائلتهـا املؤلفـة مـن أبنائهـا وأحفادها،
عملا يعينـه
ً
خاصـة وأن ابنهـا ال يجـد
على إطعـام أطفالـه ،بحسـب قولها.

السـيدة الخمسـينية وصفـت املشروع
بأنـه أفضل بكثير من مسـاعدات عينية
أو ماليـة ،ملـا يقدمـه مـن مـردود مايل
وغـذايئ للعائلـة على املـدى الطويـل،
خاصـة وأنـه مدعـوم مبـا يكفـي مـن
العلـف يف الفترة الحاليـة على األقل،
بحسـب وصفها.
وتقـدر تكلفـة األغنام واألعلاف املقدمة
لكل عائلـة بنحـو  400دوالر ،ما يعادل
 190ألـف لرية سـورية بشـكل تقريبي،
إىل جانـب الرعايـة الكاملـة للمشروع
من قبـل فريـق االختصاصيني.
ويعتبر اسـتهداف األرس التـي فقـدت
أربابها ،من األرامـل واملطلقات واألزواج
مـن ذوي االحتياجـات الخاصـة ،وفقًـا
لحاتـم ،خطـوة لسـد الحاجـة اليوميـة
لتلـك األرس ،لتكـون انطالقـة ملشـاريع
مشـابهة أو عىل نطاق أوسـع ،يف إطار
تعزيـز التنمية االقتصاديـة واالجتامعية،
كما تهـدف املنظمة.

ميزات رافقت التوزيع
التـزم القامئـون على املشروع ضمـن
سياسـة التوزيـع بشروط عاليـة
لتقديـم أنواع جيـدة من األغنـام وكذلك
األعلاف ،مبـا يتناسـب مـع ميـزات
وضعهـا فريـق مختـص بينهـم أطبـاء
بيطريـون أرشفـوا على توزيعهـا.
ووفقًا للمسـؤول اإلعالمـي يف املنظمة،
زيـاد حاتم ،فـإن الرشوط التـي التزم بها
فريق "وطن" ،شـملت إعطاء دورة إرشاد
مـن قبـل األطبـاء البيطريين للعائلات
املسـتفيدة ،لتعليمهم كيفيـة تربية األغنام
والتعامـل معها ،إىل جانب كتـاب يتم من
خاللـه رشح أهـم األمراض التـي تتعرض
لهـا األغنام وأنواع اللقاحـات التي يتوجب
تلقيحها بها.
كما قـام الفريق الطبـي بحملتـي لقاح
ضد مـريض الجدري واالنرتوتوكسـيميا
لألغنـام ،يف كل منطقة حـارم ،مبا فيها
األغنـام املوزعة يف املشروع األخري.

دورات تمريض لتنظيم العمل الطبي في ريف حلب
عنب بلدي  -ريف حلب
تتجـه تركيـا إىل تنظيـم العمل الطبـي يف مناطق
ريـف حلـب الشمايل وتقديـم الخدمـات الطبية
لألهـايل يف املنطقـة ،عبر بنـاء مستشـفيات
وإقامـة دورات لفئـة الشـباب مـن أجـل تهيئتهم
للمجـال الطبـي.
عقـب دعمهـا لفصائـل “الجيـش الحـر” وطـرد
تنظيـم “الدولـة اإلسلامية” مـن املنطقـة قامـت
تركيـا ببنـاء ثالثة مستشـفيات ،يف كل مـن مدينة
البـاب والراعي وتتسـعان لـ  200رسيـر ،والثالثة
يف مدينـة مـارع وتصـل القـدرة االسـتيعابية
إىل  75رسيـ ًرا ،مبسـاحة  30ألـف متر مربـع
ملستشـفى البـاب ،ومستشـفى الراعي بــ  20ألف
متر مربـع ومـارع  10آالف متر مربـع.
وألن هـذه املستشـفيات تحتـاج إىل كادر طبـي
ذي خبرة ،أعلنـت عـدد مـن املجالـس املحلية يف

املنطقـة (اخرتيـن واعـزاز والراعـي وصـوران)
إقامـة دورات متريـض ملـدة سـتة أشـهر لحملـة
الشـهادة الثانويـة (ذكـور وإنـاث) مـن عمر 20
وحتـى  40سـنة ،يف حني اشترط مجلـس اعزاز
أن يكـون املتقدم طالـب يف املعاهد الصحية سـنة
أوىل أو ثانيـة ،وليسـت لديـه شـهادة.
رفد المراكز الصحية بكادر طبي
وتهـدف الـدورات إىل رفـد املستشـفيات واملراكز
الصحية واملسـتوصفات يف املنطقـة بكوادر طبية
مـن ممرضين ومسـاعدين متريـض وإداريين،
بحسـب مـا قـال رئيـس املجلـس املحلي يف
اخرتيـن ،خالـد ديبـو ،لعنـب بلـدي.
وأشـار مدير العالقـات العامـة يف املجلس املحيل
يف مدينـة الراعـي ،علاء حمـد ،لعنـب بلـدي أن
الـدورة تهـدف إىل الحـد من االنتهاكات يف سـلك
التمريـض ،عىل اعتبـار أغلب العاملين ال يحملون
شهادات.

وانتشرت يف األشـهر األخرية يف مناطق الشمال
السـوري معاهـد خاصـة وفعاليـات ملنظمات
مجتمـع مـدين تجـري دورات متريـض أليـام،
وتعتمـد على مدربين “ال ميلكـون املعايير
املناسـبة” ،ومتنـح املتدربين شـهادات يف نهاية
التدريـب.
ونتيجـة ذلك أصـدرت نقابـة التمريـض والفنيني
والقابلات يف ريـف حلـب الشمايل والرشقـي
بيانًـا ،يف  29مـن ترشيـن األول املـايض ،قالـت
فيـه إنهـا ال تعترف بشـهادات التمريـض التـي
متنحهـا املعاهـد الخاصـة.
وجـاء يف البيـان“ ،ال نعترف بهـذه الشـهادات
الصـادرة عن هذه املعاهـد والـدورات ،ونطلب من
الجهـات املعنيـة اتخـاذ اإلجراءات املناسـبة”.
وأكـدت النقابـة أنهـا لـن تعترف إال بالشـهادات
الصـادرة عـن املعاهـد التقانـة الطبيـة التابعـة
لـوزارة التعليـم واملعاهـد الصحية التابعـة لوزارة
الصحـة فقط.

أطباء سوريين يعارضون الفكرة
وتسـتهدف الـدورة فئـة الذكور واإلنـاث ،وأوضح
ديبـو أن العـدد املطلـوب يف اخرتيـن  30متدربة
ومن عشرة إىل عرشين متدرب ،يف حني سـيكون
شـخصا20 ،
املسـتفيدون يف مدينـة الراعـي 70
ً
متدربـة و 20متدرب.
وسـيمنح املتدربـون يف ختـام الدورة شـهادة من
مديـرة الصحـة يف مدينة كلـس الرتكية ،بحسـب
حمد ،وسـيتم توظفيهم بشـكل رسمي يف املشايف
التـي سـتفتح يف املنطقة خالل الفترة املقبلة ،إىل
جانـب املراكـز الصحية املنتشرة يف املنطقة
وأوضـح حمـد أن بعـض األطبـاء السـوريني
عارضـوا الفكـرة باعتبـار أن مـدة الـدورة ،وهـي
سـتة أشـهر ،غير كافيـة لتخريـج ممرضين
ومسـاعدي متريـض ،مسـتندين إىل أن طالـب
التمريـض كان سـابقًا يـدرس مـدة أربع سـنوات
على األقـل مـن أجـل تأهيلـه للدخـول يف املجال
الطبـي.
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ابتكار ينقذ العاصي من "زهرة النيل"
تنتشر "زهرة النيل" بكثافة على سطح نهر العاصي ،في سهل الغاب ،مهددة الكائنات الحية والثروة السمكية والبيئة بالخطر
من دون إيجاد وسائل مجدية لمكافحتها.
آلة مكافحة "زهرة النيل" أثناء عملها  30 -تشرين األول ( 2018عنب بلدي)

عنب بلدي  -ريف حماة
أحمـد الياسين مـزارع مـن منطقة سـهل
الغـاب ،وتحقيقًـا ملقولـة "الحاجـة أم
االختراع" اسـتطاع أن يتوصـل بـأدوات
بسـيطة إىل ابتـكار آلـة لتجميـع "زهـرة
النيـل" املرتاكمـة على سـطح العـايص
مبسـاحات كبيرة وفرمهـا مبـارشة.
يقـول أحمـد لعنـب بلـدي" ،منـذ حـوايل
سـنتني غـزت زهـرة النيـل نهـر العـايص،
واسـتعلمنا مبيـدات حرشيـة ،ومل نوفـر
طريقـة ملكافحتهـا لكـن دون جـدوى".
وتشـكل "زهرة النيـل" وبـاء يف كل العامل
وليـس فقـط يف سـهل الغـاب ،وتسـبب
أمراضً ـا للبشر وتسـتهلك امليـاه الصالحـة
للزراعـة يوم ًيـا ،فالشـتلة الواحدة تسـتهلك
ليرتيـن إىل ثالثـة ليترات مـن املياه.
ويعتمد سـكان سـهل الغـاب على الزراعة
وصيـد األسماك كمصـدر لكسـب الـرزق،
مسـتفيدين مـن وجـود نهر العـايص ،لكن
انتشـار "زهـرة النيـل" يعيـق األهـايل عن
كسـب رزقهـم سـواء يف الزراعـة أو صيـد
األسماك ،على حـد قـول أحمد.
بتكلفة بسيطة ..فائدة كبيرة
يفتقـر أهـايل سـهل الغـاب بريـف حماة
آلالت حديثـة ،مـا جعلهم يفكـرون بتصنيع
آلـة بأنفسـهم بأقـل التكاليـف ،للحـد مـن
انتشـار هـذه الزهرة.
ويصـف أحمد طريقـة تطبيقهـا" ،انتزعت
محـرك دراجتـي الناريـة ،وعلى مـدى
شـهرين وبتكلفـة  800دوالر أمرييك ،ث ّب ُّت
هـذا املحـرك على قـارب صغير ،وركبـت
شـفرات يف مقدمـة القـارب تـدور بشـكل
دائـري مثـل طواحني الهواء ،بشـكل تتمكن
فيـه مـن فـرم زهـرة النيـل ،والتـي متوت
مبجـرد تعـرض غالفهـا للخدش".
ويدعـو أحمـد منظمات العمـل اإلنسـاين

لتقديـم العـون ألهـايل الغـاب ،ومتويـل
هـذا املشروع ليتمكـن مـن القضـاء على
مسـاحات أوسـع من انتشـار هـذه الزهرة،
فمـن املمكـن تصنيـع آلـة مشـابهة ولكـن
باسـتطاعة أكبر ،فاآللـة التـي صنعهـا
اسـتطاعتها فـرم دومنين فقـط.
ما هي "زهرة النيل"؟
"زهـرة النيـل" أو (اإليكورينـا) أو (زنبقـة
املـاء) ،عشـبة موطنهـا األصلي الربازيـل،
وسـميت "زهـرة النيـل" ألنهـا تكثر فوق
نهـر النيـل ،ويرجـع دخولهـا إىل مصر
إىل زمـن محمـد علي باشـا ،الـذي أدخلهـا
بوصفهـا نبـات زينـة ،كونهـا تحمـل زهرة
جميلـة بنفسـجية اللون.
تعيـش على املسـطحات املائيـة ،وازدادت
خطـورة هذه النبتة السـامة مع اتسـاع رقعة
انتشـارها يف السـنوات األخرية بشـكل كبري
خصوصـا يف املناطـق غري اآلمنـة ،إذ تتكاثر
ً
يف اليـوم الواحـد  11مرة ،األمـر الذي يتعذر
معـه مكافحتها واسـتئصالها ،ما يـؤدي إىل
انتشـارها الكثيـف يف مختلـف املسـطحات
املائيـة يف املنطقـة واملناطـق املجاورة.
وتطفـو الزهـرة عىل سـطح املـاء وتتكاثر
برسعـة كبرية ،مسـتهلكة كميـات هائلة من
امليـاه واألوكسـجني منهـا ،ما يغير قوامها
ويجعلها فاسـدة وذات رائحـة كريهة.
وسـبق أن نقلـت وكالـة األنبـاء الرسـمية
(سـانا) عـن مدير املـوارد املائيـة يف الغاب
عـام  ،2014أن اتسـاع انتشـار هـذه النبتة
سـببه توفـر البيئـة املناسـبة لهـا ،وارتفاع
درجـة الحـرارة ،ونوعيـة امليـاه املالمئـة،
وقلـة اآلليـات الثقيلـة (البواكـر).
واسـتطاعت الحكومـة املرصيـة الحـد مـن
انتشـارها بنشر حشرات معينـة تقضي
عليهـا ،بطريقة "التـوازن البيئـي" ،بعد أن
اضطرت السـتخدام مبيدات شـديدة السمية
أدت إىل مـوت الحيوانـات.

“فكر بغيرك”..

حملة شبابية لجمع األلبسة في سراقب
عنب بلدي  -إدلب
أطلقـت مجموعـة مـن الشـباب يف مدينـة
رساقـب بريف إدلـب حملة إنسـانية تحت عنوان
“فكـر بغيرك” ،تهـدف إىل وضـع الفائـض من
األلبسـة من قبل متربعين يف صناديق ليأخذها
مـن هـو بحاجتهـا مجانًا.
الحملـة القـت ترحي ًبـا مـن أهـايل املنطقـة ملـا
فيهـا من مسـاعدة للمحتاجين ،خاصة يف ظل
ارتفـاع أسـعار األلبسـة يف املنطقة.
وتتراوح أسـعار الكنـزة بين ثالثة وسـتة آالف
ليرة سـورية ،وسـعر البنطال بني أربعة وسـتة
أالف ليرة ،وسـعر الجاكيت بني سـبعة و 18ألف
لرية بحسـب النوع.
وتزامنـت الحملـة مـع اقتراب فصل الشـتاء يف
ظـل ارتفـاع أسـعار محروقـات ،إذ يصـل سـعر
برميـل املازوت األورويب يف إدلـب إىل  75500لرية
سـورية ،بحسـب تسـعري رشكـة “وتـد” للبرتول
املختصـة باسـترياد املحروقـات ،كما تبلغ سـعر
أسـطوانة الغـاز  4600لرية سـورية.
الحملـة أطلقها تجمع “شـباب رساقب” ،بحسـب
مـا قـال مديـر التجمـع ،أحمـد خطـاب ،وسـيتم
وضع خمسـة صناديق ضمن املدينـة توضع فيها
األلبسـة املسـتعملة من قبـل التجمـع ألول مرة أو
مـن قبل أي شـخص يسـتطيع التربع بـأي قطعة
على أن يأخذهـا من هـو بحاجتها.

فكـرة جمع األلبسـة ليسـت جديـدة إمنـا يعمل
بهـا يف الـدول املتقدمـة ،وخاصـة تركيـا التـي
تطلـق مـرا ًرا حملات مـن هـذا النـوع تحـت
مسـميات مختلفـة ،إذ أطلقـت هيئـة اإلغاثـة
اإلنسـانية الرتكيـة “ ،”IHHيف  2016حملـة
تحـت عنـوان “ال تحتفظ بهـا يف الخزانة ..أدفئ
بهـا الفقـراء” ،وتهـدف إىل تعليـق األلبسـة يف
مـكان عام مـن أجـل توزيعها على املحتاجني.
وقـال خطـاب لعنـب بلـدي إن التجمـع أطلـق
هـذه الحملـة كنـوع مـن التكافـل االجتامعـي
وزيـادة النسـيج االجتامعـي من أجل الشـعور
ببعـض الفقـراء ،مضيفًـا أنـه تـم صنـع
الصناديـق بدعـم مـن “برنامـج تطويـر”
الربيطـاين ،وتـم التنسـيق مـع أصحـاب
محلات تجاريـة لوضـع الصنـدوق أمـام
محالتهـم ،والذيـن يحافظـون عليـه من خالل
وضعـه يف النهـار أمـام املحـل وإدخاله خالل
سـاعات الليـل.
وأشـار خطـاب إىل أن الفكـرة نالـت إعجـاب
النـاس وتجاوبهـم ،مؤكـدً ا أنـه خلال جولـة
فريـق الشـباب إىل مـكان الصناديق وجـد فيها
ألبسـة جديـدة تـم التبرع بهـا ،يف حين أعرب
إيهـاب البكـور ،أحـد املشـاركني يف الحملة عن
أملـه بالوصـول إىل أكبر فئـة مـن املحتاجين
عبر الحملـة التـي تزيـد الروابـط األرسيـة يف
املجتمـع.

التجهيز لحملة فكر بغيرك في سرمدا  29 -تشرين األول ( 2018أحمد الخطيب فيس بوك)
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رصاصة الرحمة
التي أطلقها ابن سلمان

محمد رشدي شربجي
يعاين العرب السنة يف
منطقة الرشق األوسط
من هزمية تاريخية،
انظروا حولكم.
الفلسطينيون منذ 70
عا ًما تحت حكم األقلية
اليهودية التي أصبحت
أكرثية بعد املذابح
والتهجري.
الفرتة ذاتها تقري ًبا عاشها
العرب السنة يف لبنان
تحت حكم املسيحيني
املوارنة بداية ثم الشيعة
بعدهم.
لدى الجار الكبري سوريا
مل يكن حال السنة أفضل،
أو قُل ،كان األكرث فداحة
وكارثية ،استوىل حافظ
األسد عىل السلطة بعد
انقالب ترشين األول
 ،1970بشكل أدق بعد
انقالب  ،1966فانقالب
 1970كان حربًا بني
العلويني أنفسهم عىل
السلطة.
يف العراق التحق العرب
السنة بركب إخوانهم
يف دول الجوار ،اجتثاث
البعث هناك كان يف
حقيقته اجتثاثًا للسنة
من الدولة ،وآخر
الالحقني كان اليمن
بطبيعة الحال.
من لبنان إىل اليمن هناك
غائب أسايس يف أي
نقاشات سياسية ،وهم
العرب السنة.
قد يكون قيام الثورة
اإلسالمية يف إيران
وتبنيها مفهو ًما جديدً ا
لألمن القومي أسامه
عزمي بشارة يو ًما باألمن
القومي املذهبي ،رسع
بهذا املسار التنازيل ،بيد
أن االنحدار سابق عىل
الثورة وميتد حتى بداية
القرن املايض مع تفكك
اإلمرباطورية العثامنية
وتقسيم املرشق العريب
بني القوى العظمى
التي زرعت عن سابق
إرصار وترصد يف جذور
الكيانات العربية الناشئة
بذور الشقاق.
وال يجوز إلقاء كل املالمة
عىل القوى الخارجية،
وإن لعبت دو ًرا محوريًا
يف هذا ،فالقومية
العربية ،ألسباب كثرية
أبرزها غياب الدميقراطية،
مل تكن قوي ًة مبا يكفي
لتشكيل هوية صامدة
لسكان املنطقة بعيدً ا عن
الوالءات الطائفية ،وهذا
حديث آخر.
لقد تغريت الخارطة

السياسية العربية خالل
القرن املايض بشكل حاد،
ومن املفيد هنا االطالع
عىل دراسة مهمة قدمها
الباحث مروان قبالن يف
هذا املجال ،فحتى حرب
الخليج الثانية كان العراق
بجانب سوريا ومرص
هو الناظم إليقاع النظام
السيايس العريب ،ثم
تغريت املعادلة لتصبح
أقطاب املثلث سوريا
ومرص والسعودية.
واليوم وبعد أن أتت
الثورات العربية عىل
الكيان السوري واملرصي
مل يبق َ -ويَا للعجب -يف
املنطقة دولة سنية قامئة
إال السعودية ،وهي قادرة
بحكم ما لديها من موارد
عىل لعب دور قيادي يف
العامل العريب واإلسالمي
عىل السواء ،ولكنها
تتبنى أيديولوجية سلفية
وهابية تنتمي للقرون
الوسطى ،وهذه السلفية
إحدى مصائب العرب
السنة بالتأكيد ،حتى حني
قررت اململكة التخيل عن
الوهابية -وهذا يشء
صحيح -وتحديثها ،توىل
هذه املهمة مراهق مدلل
معجب بنصف مجنون
كاره لإلسالم ليس لديه
أي التزام تجاه أي قضية
عربية أو إسالمية.
ويرى املراقب أن الوحيد
الذي يدافع بقوة عن
ابن سلامن إلنقاذه من
ورطة خاشقجي هو
رئيس الكيان الصهيوين،
بنيامني نتنياهو ،ويف
هذا خسارة هائلة
للسعودية سواء نجا
ابن امللك أم ال ،فقد
كانت وسـتبقى القضية
الفلسطينية قضية
مركزية يف العامل العريب
واإلسالمي ،ويحار املرء
كيف البن سلامن أن
يعتقـد أن اململكة بتخليها
عن اإلسالم والعروبة
ستستطيع هزمية
إيران ،إال قناعة طفولية
أن إرسائيل والواليات
املتحدة ستحارب إيران
نيابة عن العرب!
لقد اخرتقت إيران العامل
العريب بعد تخيل العرب
عن فلسطني يف كامب
ديفيد ،واليوم يفتح
ابن سلامن أبواب العامل
اإلسالمي أمام إيران
بتخليه عن العروبة
واإلسالم.
لقد أطلق ابن سلامن
رصاصة الرحمة عىل
العرب السنة.
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سوريا والتيار اإلصالحي
عهد مراد
كنـا بانتظـار اكتمال الحكايـة
لنعيـد تفسيرها مـن جديـد،
ولكـن كيـف نعيد تفسيرها دون
أن نتخلى عـن متسـكنا بأرائنـا
القدميـة التـي قلناهـا مرفقـة
مبفـردات "بكل تأكيد ،مسـتحيل،
ال ميكن...الـخ" .وكيـف سـنربر
ألصدقائنـا الذيـن حاولـوا مـرا ًرا
أن مينعونـا مـن اسـتخدام كلمـة
مسـتحيل أننـا كنـا على حـق.
على كل حـال ،إننـا كسـوريني
منـر بواحـدة مـن أعقـد الفرتات
يف الصراع الذي يحمـل يف داخله
توصيفـات عـدة ،فهـو ثـورة ،كام
هـو حـرب ،كما هـو نـزاع أهيل،
كام هـو كارثة ،ولكـن ال بأس حتى
هذا قـد يدخلنا يف جـد ٍل لن ينتهي
إىل مـآل على الرغـم مـن تبجـح
علم
األكادمييـة واعتبار مـا متلكه ً
مقدسـا غير قابـل للمس.
ً
أمـا مرحلـة اآلن ،فهـي األصعـب،
مرحلـة إعـادة بنـاء املواقـف
وصـوغ التفسيرات ،مرحلـة
البحـث عـن مخـرج "فكـري"
للمأزق ،املرحلة التـي تحرجنا يف
اختيـار املربرات من أجـل الذهاب

إىل خطـة جديـدة ،توصيـف
جديـد ،وطـرح مختلـف ملواقفنا،
ويف هـذا السـياق ولكي يجـدوا
مكانًـا لهم يف الخارطـة الجديدة،
وليبرروا إرصارهـم السـابق بأن
األمـور لـن تبقى على حالهـا إذا
انتصر النظـام ،بـدأ قسـم كبير
من السـوريني يروجـون لخطاب
جديـد قديـم ،ولكـن اسـتحداثه
بقـوة اآلن يعنـي رغبـة النظـام
بتكريسـه ،هـذا الخطـاب الـذي
يتحـدث عـن تياريـن سياسـيني
يف السـلطة الحاكمة يف سـوريا،
األول تيـار إصالحـي" ،يفترض
املتحـدث عنـه ضم ًنـا دون أن
يبـوح رصاحـة بـأن األسـد
يقـوده" ،وتيـار معطـل رجعـي
مسـتبد قريب من األسـد ويحاول
فـرض أجندتـه ،املفارقـة هي يف
أمريـن :األول هو من يسـ ّوق لهذا
الخطـاب بكثرة ،والثـاين ما هي
تطلعـات كل من فريقي السـلطة.
مـن يسـ ّوق لهـذا الخطـاب هـم
نفسـهم (أو مبعظمهـم) األفـراد
والجامعـات الذيـن ملـؤوا الدنيـا
تهكما على عبـارة شـهرية كان
ً
يتداولهـا السـوريون ،وهـي "هو
آدمـي بـس ايل حواليه زعـران"،

كانـت هـذه العبـارة مـادة للتندر
يف سـهراتهم ومنشـوراتهم
ويومياتهـم ،أما اآلن فهم نفسـهم
أعـادوا إنتاجهـا بغلاف أكثر
دبلوماسـية وذكاء ،وطابـع أكثر
حيلـة ومكـ ًرا ،فمعنـى التيـار
اإلصالحـي يتـوازى متا ًمـا مـع
" أنـه آدمـي" ،وأن هنـاك مـن
يعطـل "هـم نفسـهم الزعـران"،
وهـذا متا ًمـا يعنـي أن مـن مل
يجـد للعبـارة األوىل جمهـو ًرا
وسـوقًا ،أعـاد صياغتهـا وغلَفهـا
جيـدًا ورماهـا يف السـوق لتصري
بضاعـة رائجـة على الرغـم مـن
أنهـا لـذات املحتـوى.
أمـا من هما التيـاران فببسـاطة
واختصـار ،تيـار يـرى بأنـه ال
بـأس بالعـودة إىل الظـروف
التي كنـا فيهـا قبـل  2011وهذا
هـو اإلصالحـي باملناسـبة ،وآخر
يعتقـد أن "سـوريا" انتصرت
وعليهـا أن تعاقـب الجميع شـع ًبا
ووسـائل إعلام ،ومل يعـد يهمهـا
أحـد ،فهـو ال يريـد أن يسـمح
إلعلام أن يدخـل وال ملواطـن أن
يتنفـس وال ملعـارض أن يعـود.
مـا أريـد قولـه هنـا أن التيـار
األول "اإلصالحـي" هـو إصالحي

بالقيـاس للثاين وليـس بالقياس
ملفهـوم اإلصلاح ،ثان ًيـا أن التيار
الثـاين هـو األصـدق واألشـجع
واألكثر أخالقًـا ،نعم أكثر أخالقًا
ألنـه ال يكـذب وال يجامـل ويقول
الحقيقـة كما هـي ،هـذه هـي
هويـة هـؤالء ،التيـار األول يكذب
وسـينقلب يف أي لحظـة ليصبـح
الوحـش الثـاين ،وملـاذا هـو
يكـذب؟ ألنـه أكثر حنكـة ودهاء
وخبرة من التيـار الثـاين ،إنه تيار
ماكر لعين ،يعرف مـا يريد وكيف
يـأكل لحم أبنـاء البلـد ،أمـا الثاين
مراهـق ال يفكـر ألبعـد مـن أنفـه
فيسـتخدم الصـدق يف السياسـة.
وبهـذا املعنـى نعـم هنـاك تياران
يف سـوريا ،تيـاران واضحـان،
أحدهما إصالحي "خطير ،داهية
وغايـة يف املكـر" ،واآلخر رجعي
سـاذج ولكنـه مؤ ٍذ.
أي التياريـن سـتختار ،مـع أي
منهما تحـب أن تنجـرف إذا مـا
وافقـت عىل هـذا التحليـل للبنية،
معـه أم مـع "ايل حواليـه"؟ إنها
جـورة البلاد التـي ال خجـل فيها
هـي بلاد الهـو وايل حواليـه
وليسـت بالدنـا حتـى يثبـت
العكـس.

قمة "أربعة في أربعة" في اسطنبول

إبراهيم العلوش
عقدت يف اسـطنبول قمة رباعية ضمت
تركيا وروسـيا وفرنسا وأملانيا ،يف 27
من ترشين األول املايض ،ملناقشـة الوضع
السـوري .أربع دول اجتمعت بالوكالة عن
أربع دول هي أمريكا وإرسائيل وإيران
والنظام السـوري ،إذا صح أن نسمي ما
تبقى من هذا النظام دولة.
عقدت القمة عىل خجل وسـط ضوضاء
اغتيال خاشـقجي يف قنصلية بالده
السـعودية يف اسطنبول ،بينام تقوم
القنصلية السـورية يف اسطنبول
مبامرسـة طرق الخنق والقتل والنهب،
وأمام العامل ،بحق السوريني الذين
يخرسون أوراقهم وثبوتياتهم،
ويخضعون لالبتزاز الرسـمي ،فيام يشبه
القتل العلني ،فالرسـوم الباهظة تدفع
البعض من السـوريني للتسول من أجل
الحصـول عىل ورقة مختومة ،ناهيك
عن تجاهل تسـجيل املواليد السوريني
ومامرسة شتى الطرق إلكراههم
على هجر بلدهم ،وعدم العودة إليه،
فامليليشـيات اإليرانية صارت صاحبة
الدار ،والقواعد الروسـية صارت حاكمة
البالد ،وهذا تحت سـمع وبرص القمة
الرباعية.
خرجت القمـة الرباعية بنتائج محدودة،
ومل تسـلط عليها األضواء بسبب ضآلة
مخرجاتهـا ،فالروس يتمنعون عن الحل
السـيايس ،أسوة باإليرانيني الذين يرغبون
باسـتمرار الحرب ضد الشعب السوري
عقودًا مقبلة ،مام يتيح لهم اسـتمرار
البقاء ،والتأثري يف مصري سـوريا ،وجعل
النظـام يُصدر ما يحلو لهم من قرارات
يتحكمون بها بسـوريا وبأهلها ،تحت
ذريعـة محاربة اإلرهاب ،ورشعية النظام،
وحقه يف اسـتعامل الرباميل ،والتعذيب،
واالسـتعانة بالخربات الطائفية اإليرانية،

وبالخربات الكياموية الروسية ،التي
صارت شـائعة هذه األيام ،ومل ينافسها
عىل تصدر األخبار يف أوروبا ،ويف
الرشق األوسـط ،إال مقتل خاشقجي بهذه
الطريقة الفاحشة.
األتراك ضمنوا عبر القمة ،هيمنتهم عىل
الشمال السوري ،ووقف الحرب عىل إدلب
من قبل الروس ،واإليرانيني والنظام،
وتقربـوا خطوة من األمريكيني الغائبني
عن القمة والحارضين مبندوبيهم
األوروبيني.
األملان والفرنسـيون ضمنوا عدم انفجار
موجة لجوء جديدة باتجاه أوروبا،
فميركل خرست منصبها ،ورصحت بأنها
لن ترتشـح من جديد لرئاسة حزبها،
وهي لن تكون املستشـارة القادمة ألملانية
بسـبب أزمة املهاجرين الذين استقبلتهم
بالدهـا ،وكانت أرحم عليهم من بالد
العرب ،وبالد املسـلمني (س ّنة ،وشيعة)،
وبكل أسـف فحتى الربع الخايل ،أبو
العقارب والعطش ،مح ّرم عىل السـوريني،
ناهيك عن األشـكال العنرصية للتعامل
يف مختلـف مناطق اللجوء العربية،
وغري العربية ،التي تسـتهني بكرامة
الالجـئ ،ويذهب البعض إىل حد تحميل
الالجئني الفارين من املوت مسـؤولية عدم
استسلامهم للطاغية ولشبيحته.
أمـا الروس فقد تم وضعهم يف الزاوية،
وهم يتهربون من الحل السـيايس ،ومن
تطبيـق قرار األمم املتحدة رقم 2254
ومقـررات جنيف التي صارت حربًا عىل
ورق ،بعـد ترصيح وزير الخارجية يف
النظام األسـدي ،بأنه يريد أغلبية الثلثني
ورئاسـة اللجنة الدستورية ،وبالتايل
وضع الدسـتور الجديد وفق ما ميليه
الروس واإليرانيون املحتلون الرسميون
لسوريا.
وحاول الروس ابتزاز األوروبيني بقضية
موجة الهجرة لثالثة ماليني من سـكان
إدلب ونازحيها ،ما يقلب األوضاع
رأسا عىل عقب،
السورية واألوروبية ً
وبتدبري إيراين رويس يتسـم بالوحشية
املدروسة ،واملتصاعدة خالل السنوات
السـابقة من عمر الثورة السورية ،التي
جرب فيهـا املحتلون كل أنواع التهجري
واالستئصال والهندسة الطائفية
والتعذيـب ،ومل يرتكوا لغرائزهم حدً ا ،وهم
ينتهكون حقوق اإلنسـان السوري بحجة
اإلرهاب.

قد تكون هـذه القمة مبثابة تذكرة للعامل
بأن وضع سـوريا ،والسوريني ،يستحق
أن يتناقـش به قادة العامل ،وبأن عىل
السوريني أن يشعروا باألمل ،ولكن
املعطيـات عىل أرض الواقع هي إلحاق
املزيد من الدمار بسـوريا ،وبجميع
األسلحة الدولية :الروسية واإليرانية
والرتكيـة واألمريكية ،ومبا تيرس من بالد
تجرب أسـلحتها وإرهابييها وأحقادها
عىل الشعب السوري.
النظام يرفض اللجنة الدسـتورية بأوامر
روسـية ،من أجل أن يبدو بوتني يف قمة
اسـطنبول رجل سالم ،يحاول إقناع بشار
األسـد بالحل السيايس ،يف حني يتم
تحميل بشـار األسد منفردًا بطائرة شحن
إىل أي مـكان يوجد فيه بوتني ،ويرغب
بعرضه على العامل كتابع يتلقى األوامر
منه ،ويتم إسـكاته أمام الكامريات ،وبال
أي خجل ،ال منه ،وال من سـيادة دولته
املزعومة ،وال من رجولة شـبيحته التي
تحولـت إىل التعفيش بعد التدمري.
اإليرانيون واإلرسائيليون يتحاربون عىل
األرض السورية ،يف مسلسل تاريخي
وعقائدي طويل يشـبه مسلسالت الكوارس
والطواحـش ،التي أنتجها نجدت أنزور،
والـذي انضم إىل قامئة تجار الحرب.
األمريكيون يحتلون ربع سـوريا ،رغم
أن النظـام يقول إنه حرر  95%من
سـوريا ،ويرسلون املزيد من املبعوثني
الدبلوماسـيني ،وقد رصح جيمس جفري،
املبعوث األمرييك ،بأن الحل السـيايس هو
ما يوقف تدخـل القوات األمريكية ،وإذا
كان الروس والنظام ،يريـدون عقد لجنة
دسـتورية عىل مزاجهم ،فليفعلوا ذلك
دون أي رشعية دولية.
قمة "أربعـة يف أربعة" التي عقدت
يف اسـطنبول ،بادرة دولية ،وبذرة قد
تتطور إىل وقف إعادة تأهيل األسـد،
ووقف دعمـه بأموال إعادة اإلعامر
التـي ينتظرهـا اإليرانيون والروس
بكل شـغف ،ليع ّو ضوا خسـائرهم
الكبيرة يف دعمهم لألسـد ،وللنظام
املخابـرايت ،الذي يدعـون ليل نهار من
أجـل اسـتمراره يف الحكم ،فهم قد
حاربوا السـوريني ،وليـس لديهم أمل
يف البقاء يف سـوريا إال مع بشار
االسـد ،ومع شـبيحته الذين أضنتهم
الحرب ،ويئسـوا من انتظار استسلام
السوريني لهم.

اإلشاعات..

دخان لنار الحرب في سوريا
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إعداد:

نور داالتي
ضياء عودة
محمد حمص
تعبيرية (عنب بلدي)

تدخلـت وسـائل اإلعالم خلال الثورة
السـورية لنقـل صورة مـا يجري عىل
األرض ،وأسـهمت يف نقـل القضيـة
السـورية مـن املحلية إىل الـرأي العام
العاملـي ،لكنهـا أدت يف املقابـل أدو ًرا
سـلبية أطالـت أمـد الحـرب وأججـت
رصاعات عىل املسـتويات االجتامعية
والعسـكرية واالقتصادية والسياسية
حين تحولـت إىل منابر متـرر عربها
األخبـار الكاذبة.
تسـلحت أطراف الرصاع باإلشـاعات،
ً
مجـال لألخبـار الكاذبـة،
وفتحـت
لتأخـذ حيـ ًزا كبيرًا مـن اهتمام
السـوريني ،وتشـغلهم بجداالتهـا
ا لسـلبية .
النظـام السـوري بـرع بتطويـع
اإلشـاعة لخدمـة سـلطته ،ومنـح
الضـوء األخضر إلعالميين مل يكـن
أغلبهـم معروفين بالنسـبة للشـارع
قبـل الثـورة ،قـادوا عمليـات نشر
اإلشـاعة واإلشـاعة املضـادة وأداروا
جـداالت كثرية على مواقـع التواصل
االجتامعـي.
فصائـل املعارضـة أيضً ـا اسـتخدمت
أسـلوب البيانـات الكاذبـة لتوصيـل
بعـض الرسـائل العسـكرية يف
النزاعـات الفصائليـة ،ولتضليـل رأي
الحاضنـة الشـعبية يف املواقـف
الجدليـة.
إضافـة إىل ذلـك ،أتاحـت وسـائل
التواصـل االجتامعـي للمواطنين
ذوي االتجاهـات السياسـية املختلفة
منصـات اسـتخدموها لتأويـل
األخبـار ،وبث اإلشـاعات التـي تخدم
مصالحهـم ورؤيتهـم.
يرصـد هذا امللـف أبرز اإلشـاعات التي
أثـرت يف الشـارع السـوري خلال
األعـوام املاضيـة ،ويسـلط الضـوء
على دور وسـائل اإلعلام يف دورة
حيـاة اإلشـاعة ،مـن االنتشـار حتـى
إثباتهـا أو موتهـا.
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زيادة الرواتب..

نار توقدها
ثالث جهات

انشغل السوريون خالل شهر أيلول الفائت بأخبار متناقضة حول
زيادة الرواتب في سوريا ،أطلقت "مصادر حكومية" شرارتها،
وزادت التصريحات الرسمية طينها ّبلة.

جريـدة "الوطـن" املحليـة ،املقربـة مـن
النظـام السـوري ،نشرت يف  30مـن آب
برا يقـول إن رئيـس الـوزراء يف
الفائـت خ ً
حكومـة النظـام ،عماد خميـس ،وعـد بــ
"زيـادة رواتـب قريبـة" ،لكنهـا عـادت بعد
أيـام لتنقل عـن رئيـس هيئـة األوراق املالية،
وعضـو املجلـس االستشـاري يف مجلـس
الـوزراء عابـد فضيلـة" ،أن زيـادة الرواتـب
دون تحسين مسـتوى املعيشـة وزيـادة
مسـتوى الخدمـات لـن تكـون مجديـة".
فضيلـة ألغـى بترصيحاتـه اآلمـال بزيـادة
رواتـب قريبـة ،لكنـه أبقـى بـاب التأويالت
حـا ،حين قـال "قـرار زيـادة الرواتب
مفتو ً
ُمتخـذ ،وهـذه الزيـادة تتعلـق مبرونـة
االقتصـاد وقدرتـه على زيـادة اإلنتـاج،
وباملحصلـة فإن مسـودة قرار رفـع الرواتب
موجـودة لـدى الحكومـة لكـن السـؤال مـا
النسـبة وكيـف؟".
األخـذ والـرد حـول زيـادة الرواتـب اسـتمر
نحو شـهر ،حتى خمـد الحديث حـول األمر،
لكنهـا مل تكـن املـرة األوىل التـي تؤجـج
فيهـا وسـائل إعلام سـورية قضيـة زيـادة
يرا يف الحالة
الرواتـب ،القضيـة األكثر تأث ً
املعيشـية للسـوريني.
خلال عامـي  2016و 2017رست إشـاعات
عـدة حول زيـادة مرتقبة يف أجـور العاملني
يف مؤسسـات الدولـة ،لكـن شـيئًا مل يتغري
يف هـذا الصدد.

الزيـادة األخيرة يف رواتـب موظفـي الدولة
كانـت يف أيلـول عـام  ،2015حينهـا أصدر
بشار األسـد املرسـومني  41و ،42القاضيني
بإضافـة مبلغ  2500ليرة سـورية للرواتب
واألجـور الحكومية.
ورغـم أنهـا مل تكـن على قـدر التوقعـات،
جـاءت الزيـادة بعـد نحو عـام على تداول
كبير إلشـاعات بزيـادة  ،50٪وبعـد أن فقد
املوظفـون األمـل بهـا ،حصلـوا على مـا
يعـادل خمسـة دوالرات إضافيـة شـهريًا.
ويـرى املحلـل االقتصـادي السـوري ،يونس
الكريـم ،أن اإلشـاعات املتعلقـة بالرواتـب
مصدرهـا عـدة جهـات" ،الجهـة األوىل هي
الضغط الشـعبي ،فالناس يريـدون أن تكون
هنـاك زيـادة رواتـب ،وتدعـم مطالباتهـم
ترصيحـات املحللين ودكاتـرة االقتصـاد
السـاعني لتصـدر املشـهد اإلعالمـي".
ويضيـف يونـس" ،الجهـة الثانيـة هـم
رجـاالت النظـام وأصحـاب القـرار الذيـن
يصـدرون ترصيحـات ردًا على املطلـب
الشـعبي ،فيتبعـون سياسـة التخديـر ،إذ
يظهر مسـؤول ليحدد نسـبة زيـادة متوقعة،
وغيره يقـول ال زيادة ،وغيره يقـول كال ًما
ملغو ًمـا بالنسـبة للعموم" ،ويسـتأنف" ،أما
االقتصـادي فيمكنـه أن يعـرف حقيقـة هذه
الترصيحـات كـون الزيـادات مبنيـة على
أرقـام".
الجهـة الثالثـة ،مـن وجهة نظـر يونس ،هي

ما هي
اإلشاعة
أسس هتلر في أربعينيات القرن
الماضي وزارة للدعاية السياسية
وعين عليها جوزيف غوبلز،
صاحب عبارة "اكذب ثم اكذب
حتى يصدق اآلخرون" ،وكانت
مهمة هذه الوزارة بث إشاعات
تشمل تضخيم حجم القوة
العسكرية األلمانية.

أطـراف تحـاول أن توقـع النظـام وحاضنته
بحالـة خلاف ،بالرتكيـز عىل أنـه ال انتصار
على األرض ،وأن من سـاند النظام مل يحصل
على املكافأة.
باملحصلـة ،يعتقـد يونـس أن هـذه العمليـة
باملجمـل تديرهـا أجهـزة املخابـرات ،لكنـه
يـرى أن الهـدف النهـايئ منهـا غير واضح
بسـبب تداخـل األحـداث.

زيادة الرواتب دون
تحسين مستوى
المعيشة وزيادة
مستوى الخدمات لن
تكون مجدية

وخلال الحـرب العامليـة الثانية نشـطت
هذه الـوزارة يف نشر األكاذيب ،ور ّوجت
لفكـرة مفادهـا أن األملان ميلكـون قذائف
قـادرة عىل تحويـل النـاس إىل بخار.
يف ذلـك الحين ،مل يكن خلق اإلشـاعات
وتداولهـا أمـ ًرا جديـدًا ،لكـن الطريقـة
املنظمـة التـي كانـت تـدار بهـا دفعـت
باحثَين أمريك َّيين إىل البـدء بإدخـال
اإلشـاعات يف حيـز الدراسـة والبحـث.
قـاد عاملـا النفـس األمريكيـان غـوردون
ويلارد ألبـورت ،وليـو بوسـتامن ،أوىل
محـاوالت التنظير يف مجال اإلشـاعات،
ووضعا التعريفات القائدة يف تفسيرها.
ويتقاطـع رأيهما يف أن اإلشـاعة هـي
"افتراض يرتبـط باألحـداث القامئـة،
يـراد أن يصبـح موضـع تصديـق العامـة
بحيث يتـم ترويجـه من شـخص إىل آخر
مشـافهة يف العـادة ،ومـن دون أن تتوافر
أي معلومـات ملموسـة تسـمح بإثبـات
صحتـه".
ورغم أن نشـوء اإلشـاعة غال ًبا مـا يرتبط
مبوضـوع يثير اهتمام العامـة ،وميكن

تسريح دورات العسكريين" ..سوريا بخير"
مـن منشـور عىل موقـع فيـس بـوك ،أطلق
عضـو مجلـس الشـعب يف سـوريا ،نبيـل
صالـح ،يف نهايـة ترشيـن األول الفائـت،
إشـاعة توقيـف الدعوات للخدمـة االحتياطية
يف سـوريا ،لينتشر الخبر بعدهـا عبر
وسـائل التواصـل االجتامعـي بشـكل كبري.
صالـح ،قـال إن وزير الدفاع أعلن يف جلسـة
ملجلس الشـعب أن بشـار األسـد وجه لدراسة
إمكانيـة ترسيـح جميـع دورات االحتيـاط
وعـدم االحتفـاظ بأحد.
شـادي حلـوة ،اإلعالمـي املـوايل للنظـام،
سـارع إىل بـثّ فيديـو مبارش عبر صفحته
يف "فيـس بـوك" وضـح فيـه القـرار الذي
تحـدث عنـه صالـح ،وربطـه باملرسـوم
الرئـايس رقـم  18الصـادر يف  9من ترشين
الثـاين الفائـت ،والـذي مينـح عفـ ًوا عا ًمـا
"عـن كامـل العقوبـة ملرتكبي جرائـم الفرار
الداخلي والخارجـي" ،رشط أن يسـلموا

أن يكـون مـادة مغريـة للتـداول وإثـارة
الجـدل بين األفـراد يف مجتمـع معين،
لكـن عمليـة إطلاق اإلشـاعة غال ًبـا مـا
تكـون غير واضحـة أو ملموسـة ،أي أن
أغلـب الناس يسـمعون عن اإلشـاعات يف
طور االنتشـار.
يقـول الباحـث الفرنسي جـان نويـل
كابفريـر ،يف كتابـه "اإلشـاعات وسـيلة
اإلعلام األقـدم يف العامل" ،إن اإلشـاعات
تدور على ألسـنة مجموعـة محتملة من
الفاعلين ،تبدأ بــ "مح ّرض" يستشـعر
موضو ًعـا ما ويقـوم بنقله لــ "مرتجم"
يسـاعد يف عمليـة التحليـل والتفسير،
وبوصولـه إىل "حـراس البوابـة" ،وهـو
قائـد للـرأي يف مجموعـة مـا ،تنتقـل
اإلشـاعة إىل مرحلـة الجامهرييـة ،وغال ًبا
مـا يكون هنـاك "مبشرون" يتامهون مع
اإلشـاعة ،و"منعشـون" يسـتفيدون منها.
ويـرى الباحـث كابفرير يف كتابـه الذي
صـدرت ترجمتـه إىل العربيـة عـن دار
السـاقي للنرش عام  ،2007أن اإلشـاعات
هـي أخبـار مـن مصـادر غير رسـمية،

اإلثارة العاطفية
جزء ضروري من
مناخ نشوء وانتشار
اإلشاعة ،فاألفراد
القلقون ينشرونها
بحماس أكبر
بكثير من اآلمنين
والمستقرين.

أنفسـهم خلال مـدة محـددة.
بعـض وسـائل اإلعلام املحليـة ،مثـل
"السـويداء  "24و"سـوريان نيـوز" ،نقلت
عـن "مصـادر" أخبـا ًرا تؤكـد ما قالـه حلوة
وصالـح.
مل يسـتند الخبر على أي معلومـات مؤكدة
رح عنهـا ،ورغـم
أو مصـادر رسـمية مص ّ
ذلـك حصـد اهتام ًما واسـ ًعا من السـوريني،
لكونـه ميـس رشيحـة واسـعة من الشـبان
السـوريني الفاريـن من الخدمـة االحتياطية،
ويؤثـر عىل مصري قسـم كبري مـن الالجئني
الراغبين بالعودة إىل سـوريا.
الجدل اسـتمر بضعـة أيام قبـل أن يضع مدير
التجنيـد يف سـوريا ،اللـواء سـامي محلا،
حـدًا لـه ،حين قـال يف مقابلة مـع الفضائية
السـورية إن "املتخلفني عن الدعوة االحتياطية
سـقطت عنهـم العقوبـة والدعـوة السـابقة
مبوجـب مرسـوم العفـو ،لكنهـم قـد يطلبون
للدعـوة االحتياطية مجددًا يف حـال الحاجة".
وانتعشـت خالل األعـوام املاضية اإلشـاعات
املتعلقـة مبـا يخص أمـور التجنيـد وترسيح
املجنديـن ،ولعـب الناشـطون ومسـؤولو
صفحـات إخباريـة محلية على "فيس بوك"
دو ًرا يف بثهـا.
لكـن النظـام وحكومتـه نـاد ًرا مـا تدخلـوا
إليقـاف اإلشـاعات بترصيحـات رسـمية،
فكانـت املعلومـات تـدور يف فلـك وسـائل
التواصـل االجتامعـي ،ليقـوم املواطنـون

أو غير مثبتـة ،وبالتـايل إطالقهـا عملية
سيا سية .
وال يفترض الباحـث أن تكـون اإلشـاعة
بالضرورة غري صحيحـة أو منظمة ،لكنه
يشير إىل أنهـا واحدة من أنجـع األدوات
املعتمـدة يف الحـروب السياسـية كونهـا
تتلاىف الظهـور العلنـي "فاآلخـرون
يتولـون الحديـث بـدلً منـك ويتحولـون
مبـلء إرادتهـم أو ال إراديًـا إىل ناقلين.
رتا وغامضً ا
وإذ ذاك يبقـى املصـدر مسـت ً
بحيـث ال ميكـن ألحـد أن يكتشـفه".
غال ًبـا مـا تنتهـي دورة حيـاة اإلشـاعة
بالصمـت ،وإمـا أن يكون الصمـت مؤقتًا
إىل حين إثبـات صحتهـا ،أو أبديًـا يف
حـال مل يكـن لهـا أسـاس مـن الصحة،
بينما تدخـل الدعايـات املضـادة يف
العمليـة يف حـال كان ميـدان انتشـارها
متعلقًـا بالسياسـة أو االقتصـاد.
السوريون يستشعرون اإلشاعة..
فهل وقعوا في فخها؟
يـرى الدكتـور اللبنـاين محمـد أحمـد

عنب بلدي  -السنة السابعة  -ملف خاص

العدد  - 350األحد  4تشرين الثاني/نوفمبر 2018

جنود سوريون يمرون أمام لوحة لرئيس النظام السوري بشار األسد في ذكرى عام على سيطرة قواته على مدينة حلب
 21كانون األول )AFP( 2017

11

إشاعات وبيانات مزورة
في مناطق المعارضة
في الوقت الذي كانت تدور به المعارك على كامل الخريطة السورية ،كانت
البيانات المزوة واإلشاعات تظهر بين الفينة واألخرى على مواقع التواصل
االجتماعي وتنتشر بشكل سريع بين الناشطين ،لتتحول بذلك إلى تقارير وأخبار
متداولة حتى ضمن الوسائل اإلعالمية.

بإعـادة نرشهـا ومشـاركتها يف أوسـاطهم.
وتسري حال ًيا إشـاعات حـول إمكانية ترسيح
الدورتين  103و 104واالحتيـاط منـذ عـام
 ،2011وبحسـب مـا قالـه شـادي حلـوة عرب
صفحتـه على فيس بـوك ،فإن "القـرار جاهز
وينتظـر التوقيـع النهـايئ فقـط يف إدارة
القـوى البرشية".
فئات نقدية جديدة ..تهيئة السوق
و"لملمة" القطع األجنبي
ينتظـر السـوريون طـرح الخمسين ليرة
سـورية املعدنيـة خلال الفترة املقبلـة ،بعـد
أن أعلـن عنهـا رئيـس هيئـة األوراق املالية يف
حكومـة النظـام السـوري ،عابـد فضليـة ،يف
حديـث إىل صحيفـة "ترشيـن" الحكوميـة،
االثنين  22مـن ترشيـن األول.
فضيلـة توقـع أن يكـون إلصدار فئـة  50لرية
معدنية وقع "إيجايب" يف الشـارع السـوري،
ألن الشـعب يعـي رضورة تبديلهـا ،على
حـد قولـه ،لكـن هـذا التوقـع بنـي على عام
مـن رصـد ردود فعـل الشـارع عبر ترسيـب
معلومـات عىل شـكل إشـاعات بإمكانية طرح
هـذه العملـة املعدنية.
يف صيـف عـام  2017انتشرت على مواقـع
التواصـل االجتامعـي ،صـور لفئـة العملـة
الجديـدة مـن فئـة  50و 100ليرة سـورية.
لكـن حاكـم مصرف سـوريا املركزي السـابق،
دريـد درغام ،نفى حينها طباعـة عمالت معدنية

النابلسي ،رئيـس تحريـر مجلـة الثقافـة
النفسية ،يف كتابه "سـيكولوجيا اإلشاعة"،
أن اإلثـارة العاطفيـة جـزء رضوري مـن
منـاخ نشـوء وانتشـار اإلشـاعة ،فاألفـراد
القلقـون ينرشونهـا بحماس أكبر بكثير
مـن اآلمنين واملسـتقرين.
وميكـن أن يفسر ذلـك الكـم الهائـل مـن
اإلشـاعات التـي تداولهـا السـوريون يف
األعـوام املاضيـة ،وتفاعلوا معهـا رغم حيز
التشـكيك الـذي طالهـا.
يف اسـتطالع للـرأي أجرتـه جريـدة عنـب
بلـدي عرب صفحتهـا عىل "فيس بـوك ،أكد
 76٪مـن املشـاركني الذيـن قـارب عددهم
 ،600أنهـم وقعـوا يف فـخ اإلشـاعات،
بينام قـال  24٪منهـم إنهـم مل يصدقوا أي
إشاعات.
املتفاعلـون على منشـور
االسـتطالع عبروا عـن وعيهـم
باإلشـاعات التـي انتشرت يف
سـوريا خلال الحـرب ،وذكروا
أمثلـة كثيرة على أشـهرها.
"سـاعة الصفر" و"سـقوط النظام"

جديـدة مـن فئـة  50و 100لرية سـورية ،وقال
درغـام لصحيفـة "الوطـن" املحليـة إن الصور
املتداولـة على مواقـع التواصـل االجتامعـي
مصممـة عبر "فوتوشـوب" ومعدلة بواسـطة
الكمبيوتر.
سلسـلة اإلشـاعات التـي تسـبق الطـرح طالت
أيضً ـا فئة الــ " "2000ليرة ،التي تـم طرحها
يف األسـواق السـورية العام املايض ،بعد أشـهر
مـن الجدل والترسيبـات حول إمكانيـة طرحها.
واليوم يتـداول مسـتخدمون سـوريون ملواقع
التواصـل االجتامعـي صـو ًرا لورقـة نقدية من
فئـة  5آالف ليرة سـورية ،األمـر الـذي يـرى
فيـه املحلل االقتصـادي يونس الكريـم محاولة
مـن النظـام لتوصيل رسـائل للسـوق املحلية،
مضمونهـا أنـه ال نقـص يف العملـة املحليـة،
والسـيولة موجودة وال داعـي للتعامل بالقطع
األجنبي.
ويضيـف الكريـم" ،النظـام يسـعى ليظهـر
للمؤسسـات أن هنـاك قـوة رشائيـة وبالتـايل
تشـجيع مراكـز الدراسـات إلصـدار تقاريـر
تقـول إن األوضـاع االقتصاديـة جيـدة".
ويحـاول النظـام أيضً ـا ،مـن وجهـة نظـر
الكريـم" ،مللمة الـدوالر مـن املواطنني بطرح
العملـة ومنـع التـداول بالـدوالر ،وإعادتـه
للبنـك املركـزي لتحسين االحتياطـات
النقديـة ،وتلبيـة متطلبـات موازنـة عـام
 2019التـي تصـل إىل  3تريليـون و882
مليـار دوالر".

و"انشـقاق فـاروق الرشع" من اإلشـاعات
التـي أجمـع متابعـو عنـب بلـدي على
تكررهـا ،إضافـة إىل "وصول قـوات حلف
الناتـو" و"مقتـل بشـار األسـد".
بعـض املشـاركني أبـدوا عـدم ثقتهـم
بوسـائل اإلعلام ،معتربيـن أنهـا نشرت
الكثير مـن األكاذيـب ،ومنهـم إبراهيـم
منصـور الـذي كتـب" ،كل يشء تكتبـه
وتقولـه بعـض الصفحـات والفضائيـات
املعارضـة ،لألسـف ليـس لـه أي مصداقية،
فقـط للدعايـة واإلعلام".

كما انتشرت ظاهـرة أخـرى شـبيهة
بـاألوىل ،وهـي إنشـاء مجهولين لقنوات
على تطبيـق "تلغـرام" ،وحسـابات عىل
موقـع التواصـل "تويرت" و"فيـس بوك"
بهـدف التضليـل وتوجيـه الـرأي العـام
املحلي مبـا يخـدم مصالـح املزوريـن.
ورصـدت عنـب بلـدي عـدة وقائـع بارزة
شـهدتها الساحة السـورية خالل السنوات
السـابقة ،وكان على رأسـها حادثـة
الهجـوم على حافلات املهجريـن مـن
منطقتـي كفريـا والفوعة وسـط محافظة
إدلـب ،بعـد اتفـاق "املدن الخمـس" الذي
يقضي بخـروج أهـايل املنطقتين منهام
إىل مناطـق واقعـة تحـت سـيطرة قوات
ا ألسد .
ونشر بيـان على مواقـع التواصـل
االجتامعـي يحمـل توقيع فصيـل "جيش
اإلسلام" ،يف  15مـن نيسـان ،2017
تبنـى فيـه الفصيـل الهجوم على حوافل
املهجريـن مـن املنطقـة.
وقـال البيـان" ،بعمليـة نوعيـة وبخطـة
محكمـة متكنـت وحـدة املهـام الخاصـة
يف جيـش اإلسلام من اسـتهداف باصات
كانـت تنقـل املقاتلني الشـيعة مـن كفريا
والفوعـة ليكونـوا أدوات قتـل جديـدة

ألهلنـا بعـد اتفاق يسـمى (املـدن األربع)
الـذي مكنهـم مـن الفـرار بجرامئهـم
السـابقة".
ولكـن املتحـدث باسـم فصيـل "جيـش
اإلسلام" ،حمـزة بريقـدار ،خـرج بعـد
سـاعات ليعلـن أن البيان هـو غري حقيقي
ومـزور.
ويف حادثـة أخرى ،منتصـف عام ،2015
أقـدم مجموعـة القراصنـة اإللكرتونيين
عىل اختراق موقـع الفصيل ذاتـه ،ونرش
بيـان مزيـف حـول إقالـة قائـد الفصيل
آنـذاك ،زهران علـوش ،من قيـادة الفصيل
بـدل منه.
وتكليـف (أبـو معـروف نائبه) ً
حـرب اإلشـاعات مل تكـن بين فصائـل
املعارضـة وقـوات األسـد فحسـب ،بـل
را أساسـ ًيا يف معـارك
كانـت عنص ً
الفصائـل املعارضـة فيما بينهـا ،ال
سـيام الخلاف الذي نشـب بين فصييل
"جيش اإلسلام" و"هيئة تحرير الشـام"
املدعومـة من "فيلـق الرحمن" يف الغوطة
الرشقيـة ،مـا أدى القتتال داخلي بني تلك
الفصائـل نجمـت عنـه خسـائر برشيـة
تجـاوزت  500قتيـل بين عامـي 2016
و .2017
وصـدرت حينهـا عـدة بيانـات أعلنـت

فيهـا فصائـل منضويـة ضمـن "فيلـق
الرحمـن" انشـقاقها عـن الفصيـل ،قبل
أن يخـرج األخير يف بيـان يوضـح أن
تلـك اإلعالنـات مـزورة وليسـت صادرة
متهما فصيـل
عـن قيـادة الفيلـق،
ً
"جيـش اإلسلام" بالضلـوع خلـف تلك
البيانـات لـ"شـق الصف" بين صفوف
املقاتلين.
ويف شمايل سـوريا ،يف وقـت اندلـع
بـه قتـال بين فصيلي "جبهـة تحريـر
سـوريا" و"هيئـة تحريـر الشـام"،
تـداول ناشـطون ،يف شـباط املـايض،
بيانًـا يطلـب مـن وزارة الداخليـة يف
"حكومـة اإلنقـاذ" والرشطـة مـؤازرة
"الهيئـة" ضـد "تحريـر سـوريا".
وجـاء يف البيـان ،أن الدكتـور محمـد
الشـيخ رئيـس "اإلنقـاذ" طلب مـن وزير
الداخليـة ،العميـد أحمـد نـوري ،إصـدار
تعميم عىل كل األقسـام واملخافر ملسـاندة
"تحريـر الشـام" ضـد الفصائـل التـي
وصفهـا بــ " العميلة".
ولكـن "الحكومـة" رفضـت البيـان،
وأوضحـت أنـه مـزور ،مشير ًة إىل أن
الهـدف من ذلـك هـو "إظهارهـا بصورة
قبيحـة".

وسائل اإلعالم..
بيئة خصبة لوالدة اإلشاعات وانتشارها
ارتبـط ظهور اإلشـاعات يف سـوريا
وانتشـارها بوسـائل اإلعالم ووسائل
التواصـل االجتامعـي ،التـي تؤ ّمـن
بيئـة خصبـة لرواجهـا ،مـن خلال
رسعة تدفـق املعلومات التـي تتيحها
ووصولهـا عبر شـبكة اإلنرتنـت،
لذلـك عنـد الحديـث عـن كيفيـة
الحـد مـن انتشـار "اإلشـاعة" يجب
الرتكيـز على اإلجـراءات والخطوات
التي سـتقوم بـه الوسـائل اإلعالمية
عبر منصاتهـا املختلفـة.
يف الحالـة السـورية حلت اإلشـاعة
يف جميـع القضايـا السياسـية
واالقتصاديـة واالجتامعيـة ،وكان
انتشـارها يف الغالـب عـن طريـق
وسـائل التواصل االجتامعـي ،لتنتقل
فيما بعـد إىل وسـائل اإلعلام التي
تعاملـت ويتعامـل البعـض منهـا
حتـى اليـوم دون أي تحقـق وإثبات.
ومنـذ انطالقـة الثـورة السـورية
يف عـام  2011اتجـه اآلالف مـن
الناشـطني إىل وسـائل التواصـل
االجتامعي لتغطية األحـداث اليومية
يف مناطقهـم ،كخطوة إليصالها إىل
وسـائل اإلعلام العربيـة والغربيـة،
األمـر الـذي فتـح البـاب أمام سـيل
كبير مـن األخبـار منهـا الصحيـح
واآلخـر الخاطئ الذي ينـدرج يف إطار
"اإلشـاعات" كونـه مل يؤكـد أو يتـم
التحقق منـه وبقي يف إطـار التداول.
ال ترتبط اإلشـاعة بالحالة السـورية
فقـط ،كونهـا موجـودة يف الطريق
وبين النـاس ويف الصحافـة التـي
تعكـس الشـارع ،ويـرى الصحفـي

واملـدرب اللبنـاين ،جـاد يتيـم ،أن
مناطـق سـيطرة النظـام السـوري
واملعارضـة أو القـوات األجنبيـة
يف سـوريا ال ميكـن التحقـق مـن
املعلومـات فيهـا على األرض ،األمر
الـذي أدى إىل تغذيـة اإلشـاعات
واألخبـار التـي تنتشر عبر مواقـع
التواصـل االجتامعـي بشـكل كبير.
ويقـول يتيـم لعنـب بلـدي ،إن دور
وسـائل اإلعلام يف الحد من انتشـار
اإلشـاعة يرتكـز على تدقيـق الخرب
والوقـوف على تفاصيله سـواء كان
منطق ًيـا أم ال ،مشيرًا إىل خطـوات
يجـب اتباعهـا يف غـرف األخبـار،
أوالهـا التطبيـق البدايئ الـذي يعتمد
على معرفـة املحـرر باملوضوع.
ويعتبر الوصـول إىل السـبق
الصحفـي السـبب األبـرز النتشـار
اإلشـاعات ،وبحسـب يتيـم فـإن
اندفـاع الصحفيين غري املتمرسين
إىل تحقيق السـبق يف غـرف األخبار
أدى إىل انتشـار اإلشـاعات ،على
خلفيـة غيـاب أسـاليب التحقـق
والدقـة مـن املعلومـات ،وبالتـايل
االسـتهتار بتدقيـق الخبر.
يف عـام  2015تحدثـت دراسـة
أمريكيـة تحمـل عنـوان "أكاذيـب
وأكاذيـب كريهـة ومحتـوى ينشر
برسعـة" أن عـددًا كبريًا من وسـائل
اإلعلام اإللكرتونية يفتقـد إىل الدقة
ويسـهم يف نرش إشـاعات ،مشير ًة
إىل أنـه ليـس كل مـا ينشر على
الشـبكة يتمتـع باملصداقيـة.
وقالـت الدراسـة "مـن لعـب دور

مصـدر معلومـات دقيقـة ،يسـهم
عـدد كبير مـن وسـائل اإلعلام
اإللكرتونيـة يف التضليـل لتحصـد
مزيـدً ا مـن الزيـارات ملوقعهـا ومـن
االهتمام".
وأضافـت الدراسـة التـي جـرت
بـإدارة كريـغ سـيلفرمان يف معهـد
"تـاو سـنرت للصحافـة الرقمية" يف
جامعـة كولومبيا أن وسـائل اإلعالم
اضطـرت ملعالجـة أخبـار مل يتـم
التحقـق مـن صحتهـا ،لكـن بعضها
ترسعـت يف نشر أخبـار كاذبـة.
ويوضـح يتيم أن اإلعلام اإللكرتوين
تسـاهل يف دقة األخبـار وصدقيتها،
خالفًـا لإلعلام املطبوع "املسـؤول"،
والـذي ال ميكـن حـذف الخبر منـه
بسـهولة ودون توثيق.
ويضيـف إىل مـا ذكـره سـابقًا ،أن
محاربـة اإلشـاعة تكون عـن طريق
وجـود عقـل بـارد يف املؤسسـة
اإلعالميـة وعـدم االنجـرار إىل
العواطف ،وإدراك الكـذب يف األخبار
ومـدى الضرر الـذي قـد تلحقـه.
وأكـد سـيلفرمان يف الدراسـة
املذكـورة ،وهـو الخبير الرائـد يف
مجـال أخطاء وسـائل اإلعالم ودقتها
والتحقق مـن معلوماتهـا ،أن معظم
األخبـار الكاذبـة تنرشهـا "وسـائل
اإلعلام الجديـدة" أو الصحافـة
الصفـراء ،وأضـاف "عندمـا ينتشر
نبـأ كاذب على مواقـع اإلنرتنـت،
يجـب أن تهتم بـه الصحافة وتشير
إليـه لقرائهـا" ،ونـاد ًرا مـا ينشر
النفـي لخبر غير صحيـح
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"تأكد"..

منصة سورية تحارب "التضليل"

منذ عام  2011ومع سرعة انتشار المعلومات الخاصة بسوريا على مواقع االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي انتشرت األخبار المضللة واإلشاعات
بشكل كبير ،األمر الذي دفع إلى تحركات وخطوات من شأنها تصحيح المعلومات وإعطاء الصورة الواضحة للخبر األساسي والحقيقي.

"منصـة تأكـد" كانت من بني املشـاريع
التـي خصصـت عملهـا مبحاربـة
اإلشـاعات واألخبـار املضللـة ،ورغم بدء
عملهـا يف عـام  2016أي بعد سـنوات
مـن تدفـق األخبـار السـورية ،قطعـت
أشـواطًا كبيرة يف البحـث عـن األخبار
املضللـة والتعامـل معهـا.
تأسسـت املنصـة يف آذار عـام ،2016
وكان الهـدف منهـا تجنيـب املتابعين
التعـرض للتضليـل أو تلقـي معلومـات
كاذبـة خاصـة فيما يتعلـق بالشـأن
السـوري.
ويقـول الصحفـي أحمـد برميـو،
مديـر املنصـة ،إن الوضـع السـوري
يشـهد اسـتقطابات دوليـة عسـكرية
وسياسـية ،يسـعى خاللهـا كل طـرف
إىل كسـب الرأي العـام ،ويسـتخدم كل
طـرف يف رصاعـه الحـرب اإلعالميـة،
مـا يفتح املجـاالت أمـام التضليـل وبث
املعلومـات الكاذبـة.
ويضيـف لعنـب بلـدي ،أن عمـل املنصة
يبـدأ من فريـق الرصـد عندمـا تواجهه
أخبـار كاذبـة أو معلومـات مضللـة،
سـواء كانـت على شـكل مـادة نصيـة
أو صـورة أو فيديـو ،الفتًـا إىل أنـه ال
توجـد أي رشوط للتحقـق مـن الخبر،

"فالخبر الخاطـئ ال بـد مـن نفيـه
وتقديـم املعلومـة الصحيحـة للمتابع".
يعتمـد التحقـق مـن املعلومـات يف
"منصـة تأكـد" أسـلوبني رئيسـيني،
األول هـو التحقـق الرقمي مـن املحتوى
املـريئ ،والـذي تسـتخدم فيـه أدوات
توفرهـا محـركات البحـث الكبرى مثـل
البحـث العكيس عـن الصـور يف محرك
بحـث غوغـل ،أو مـن خلال معاينـة
التسـجيالت املصـورة وتدقيـق اللهجـة
واللغـة والجغرافيـا وطبيعـة الطقـس
وغريهـا مـن املعايير والعوامـل ،التـي
تسـاعد على تحديـد كلمات مفتاحيـة
معينة قـد تقود يف النهايـة إىل الوصول
للمعلومـة الصحيحـة.
أمـا األسـلوب الثـاين فيتطلـب التواصل
مـع مصـادر ميدانيـة أو شـهود عيان أو
عبر شـبكة مراسلي املنصـة املنترشين
يف عـدة مناطـق يف سـوريا ،ومقاطعـة
املعلومـات التـي تـرد مـن خاللهـم
للتوصـل للمعلومـة والخبر الصحيـح.
ويوضـح برميـو أن عمل "منصـة تأكد"
ضمـن مجـال "التحقـق مـن املعلومات"
يف سـوريا يجعلهـا تكتسـب أهميـة
خاصـة ،إضافـة إىل الحاجـة املاسـة إىل
هـذه النوعيـة مـن املنصات.
ويعتقـد أن عمـل املنصـة باملعايير
الصحفيـة املتعارف عليها يف املؤسسـات
اإلعالميـة الرائـدة عامل ًيـا أكسـبها ثقـة
الجمهـور.
"تأكـد" ،منصـة سـورية تختـص
بالبحـث عـن األخبـار املضللـة والكاذبة
وتصحيحهـا وتنبيـه القـراء لهـا ،وإىل
جانبهـا يف الوطن العريب تأسسـت عدة

منصـات تعمـل بـذات اآللية بينهـا موقع
"أكيـد" األردين وموقـع "فتبينـوا"،
إضافـ ًة إىل موقـع "ده بجـد" ،وموقـع
فضلا عـن تجـارب
ً
"أخبـار ميتر"،
دوليـة بينها صفحـة  Check Newsالتي
أطلقهـا موقـع "ليرباسـيون" ،وصفحـة
"يل ديكـودور" على موقـع "لوموند".
وضمـن آليـة العمـل التـي تسير عليها،
تتعـاون "تأكد" مع املؤسسـات اإلعالمية
السـورية وغير السـورية ،ويقـول

برميـو" ،ال توجـد لدينـا أي قيـود على
التواصـل مـع أي جهـة إعالميـة ،طاملـا
قـد يفضي ذلـك التواصـل إىل االرتقـاء
مبسـتوى العمـل الصحفـي السـوري،
وتعزيـز املصداقيـة واحرتام القـارئ لدى
املؤسسـات اإلعالميـة السـورية وغير
السـورية ( )...اإلشـاعة سـمة أساسـية
حارضة بجميع األخبار املتعلقة بسـوريا".
ويرى مديـر املنصة أن متويل املؤسسـة
اإلعالميـة وسياسـتها التحريريـة

ومـكان وجودهـا قـد يلعـب دو ًرا يف
نشر املعلومـة حتـى لـو كانـت خاطئة
أو حتـى تجاهلهـا إن كانـت صادرة عن
الطـرف النقيض وال تصـب يف مصلحة
الطـرف الـذي تدعمـه املؤسسـة.
ويشير إىل أن أي معلومـة لكي تنترش
على نطـاق واسـع تحتـاج إىل منصـة
إعالميـة أو عبر مواقـع التواصـل
االجتامعـي التـي بـات تأثريهـا يفـوق
أحيا نًـا تأثير املؤسسـات اإلعالميـة.

إعالميون يسهمون في بث اإلشاعات
منذ عام  2011ومع سرعة انتشار المعلومات الخاصة بسوريا على مواقع االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي انتشرت األخبار المضللة واإلشاعات
بشكل كبير ،األمر الذي دفع إلى تحركات وخطوات من شأنها تصحيح المعلومات وإعطاء الصورة الواضحة للخبر األساسي والحقيقي.
شادي حلوة

وسام الطير

كنانة علوش

أيهم غانم

عمـل شـادي حلوة منـذ بدايـة الثورة كمراسـل
لإلخباريـة السـورية يف مدينـة حلـب ،وظهـر
مـرا ًرا مع مسـؤولني وقـادة عسـكريني أبرزهم
سـهيل الحسـن (النمر).
قربـه مـن املسـؤولني منحـه مصداقيـة لـدى
جمهـوره الـذي يتابعـه اليـوم عبر وسـائل
التواصـل االجتامعـي ،إذ ال يعمـل اليـوم لصالح
أي مؤسسـة إعالميـة.
كان حلـوة مـن أوائـل مـن رسبـوا خبر "وقف
الخدمـة االحتياطيـة" مؤخـ ًرا من خلال فيديو
مبـارش بثـه عبر صفحتـه يف "فيـس بـوك"،
ليتبين الحقًـا أن الخبر غير صحيح.

ظهـر الطير بشـكل مفاجـئ على السـاحة
اإلعالميـة ،وأصبـح مصـدر رئيسـ ًيا لألخبـار
من خالل شـبكة "دمشـق اآلن" ،عبر "فيس
بـوك" التـي يديرها.

عملـت كنانـة علـوش كمذيعـة يف الهيئـة
العامـة لإلذاعـة التلفزيـون ،قبـل نحـو
عشرة أعـوام ،ومع انطلاق الثورة السـورية
تحولـت إىل "مراسـلة حربيـة" ،لتغطـي
األعمال العسـكرية لقـوات األسـد ال سـيام
يف حلـب.
أثير جـدل كبري حـول علـوش بعـد التقاطها
صـو ًرا شـخصية مـع الجثـث ،وعرفـت
بصاحبـة "سـيلفي الجثـث".
عملـت علـوش يف قنـايت "سما" و"الدنيا"
وتعـرف بنشـاطها الكبري واملثير للجدل عىل
مواقـع التواصـل االجتامعي.

إعالمي سـوري ينشط يف السـاحل وهو مراسل
لراديـو "ميلـودي إف أم" إىل جانب كونـه مدي ًرا
ملجموعة "أخبار الالذقية وطرطـوس "L.T.N.N
املعروفـة محل ًيـا على موقـع "فيـس بـوك"،
والتـي ينرش مـن خاللهـا ومن خلال صفحتها
أخبـار املنطقـة السـاحلية غـريب سـوريا إىل
جانـب تداولـه القـرارات الصادرة عـن الحكومة
واملواضيـع السـاخنة بين األهايل.
ويـروج غانم يوم ًيـا ملعلومات غري مسـندة ،منها
مـا يتعلق بأخبار ترسيـح دفعات املجنديـن ،وهو
معروف بجملة "خربتني العصفورة" التي يرفقها
مبعلومات يقـول إنها مـن مصـادر خاصة به.

تنشر صفحـة "دمشـق اآلن" معلومـات
محليـة خدميـة وعسـكرية كثرية ،وتنسـبها
يف الغالـب إىل "مصـادر خاصـة".
يعـرف الطري نفسـه يف صفحته عبر "فيس
بـوك" بأنـه "مرافق ميـداين مـع الجيش يف
دمشـق وريفها ،ومدير دمشـق اآلن".
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هل يمكن استقدام عمالة أجنبية؟

روسيا توجه أنظارها نحو العمال السوريين في الخارج
عمال سوريون في بيروت (رويترز)

عانت سوريا خالل سنوات الحرب من غياب اليد العاملة والشباب المنتج في السوق ،نتيجة موجات اللجوء إلى الخارج بحثا عن مالذات آمنة
ً
ما أثر ً
سلبا على عجلة اإلنتاج واالقتصاد.
عنب بلدي  -مراد عبد الجليل
خلال األشـهر املاضيـة عمـل النظـام
السـوري إىل جانـب حليفـه الـرويس
على دعـوات إلعـادة الالجئين ،عبر
خطـة روسـية تقوم على التنسـيق مع
دول الجـوار التـي تضـم النسـبة األكرب
من السـوريني (لبنـان وتركيـا واألردن)
وتقديـم ضامنـات لهـذه الـدول بعـدم
التعرض لالجئني العائديـن ،يف محاولة
مـن قبـل موسـكو إلعـادة اليـد العاملة
وخاصة فئـة الشـباب ،ألن التعويل عىل
هـذه الفئة كبير ملرحلـة إعـادة اإلعامر
التـي تحـاول إطالقهـا ،بسـبب عـدم
القـدرة على جلـب عاملـة خارجيـة من
دولـة أخـرى ،بحسـب مـا قالـه نائـب
املديـر التنفيـذي للمنتـدى االقتصـادي
السـوري ،رامـي رشاق ،لعنـب بلـدي.
نقص العمالة يهدد االقتصاد
السوري
خلال سـنوات الحرب تم تفريغ سـوريا
من اليـد العاملـة املاهرة نتيجـة األعامل
العسـكرية ،وهروب الشـباب من الخدمة
العسـكرية اإللزاميـة أو مـن االعتقـاالت
األمنيـة ،كما أدى الوضـع املعيشي
وارتفـاع األسـعار إىل هجـرة العاملين
بحثًـا عـن واقـع اقتصـادي أفضـل يف
أسـواق الدول املجـاورة.
ويف الوقـت الـذي تغيب فيـه إحصائية
ثابتـة عـن عـدد العمال الذين غـادروا
سـوريا ،قـال رئيـس اتحـاد العامل يف
سـوريا ،جمال القـادري ،إن السـوق
السـورية تعـاين مـن نقص شـديد يف
اليـد العاملـة نتيجـة تسرب العاملـة
خـارج الحـدود تحـت ضغـط الحـرب
واألزمـة املعيشـية.
وأضـاف القـادري ،يف حديـث مـع
وكالة "سـبوتنيك" الروسـية ،يف نيسان
املـايض ،أن "الشركات واملؤسسـات
تشـكو مـن نقـص العاملـة" ،موض ًحـا
أن عـدد املنتسـبني لالتحـاد كان مليونًا
و 200ألـف عامل سـابقًا ،يف حني يبلغ
حال ًيـا مـا يقـارب  950ألـف عامـل.
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يف حين نقلـت صحيفـة "الثـورة"
الحكوميـة عـن رئيـس املكتـب
االقتصـادي يف االتحـاد العـام للعامل،
عمـر حوريـة ،يف أيلـول  ،2016أن قوة
العاملـة املهاجـرة تزيـد على املليـون
عامـل معظمهـم مـن االختصاصيين
والفنيين واملهنيين وأصحـاب العمـل.
كما تراجعـت أعـداد العاملين يف
القطاعين العام والخاص بسـبب تدمري
الكثير مـن املنشـآت يف القطاعين،
بحسـب مـا قالـه مديـر العمـل يف
االتحـاد العـام لنقابـات العمال ،حيدر
حسـن ،ملوقـع "داماس بوسـت" املحيل
يف آذار .2017
وأشـار حسـن إىل أن مؤسسـة األقطان
التابعـة لـوزارة الصناعـة تراجـع عـدد
عاملهـا مـن سـتة آالف إىل  600عامـل
فقـط .كذلـك تراجـع عـدد العاملين
يف الغـزل والنسـيج بحلـب مـن 561
عاملا يف
ً
194عاملا ،ومـن 469
ً
إىل
الشـهباء للغـزل والنسـيج إىل 158
عاملا ،وانخفـض عـدد العمال يف
ً
الصناعـات الحديثـة بدمشـق مـن 397
عاملا إىل  81فقـط.
ً
سوريون يحسنون اقتصاد الدول
المجاورة
هجـرة العمال السـوريني كان لهـا أثر
سـلبي على االقتصـاد الوطنـي ،إذ أدت
إىل ضعـف العمليـة اإلنتاجيـة ،كما
أسـهمت بعـدم عـودة الصناعيين إىل
مناطقهـم ومصانعهـم بعـد انحسـار
املعارك العسـكرية ،بحسـب نائـب املدير
التنفيذي للمنتدى االقتصادي السـوري،
رامـي رشاق ،الـذي أكـد لعنـب بلدي أن
الصناعيين الذيـن عـادوا إىل املناطـق
الصناعيـة يشـتكون مـن عـدم توفر يد
عاملـة ماهـرة ،وخاصة من فئة الشـباب
غير املوجـودة يف سـوريا.
دفـع ذلـك معظـم املصانـع التـي كانت
تعمـل بنظـام ثلاث ورديـات ملـدة 24
سـاعة ،إىل العمـل لسـاعات معينة فقط
نتيجـة عـدم وجود عاملـة وعـدم توفر
البنيـة التحتيـة واملـواد األساسـية ،مثل

املـازوت والكهربـاء واملواصلات.
وبحسـب تقريـر صـادر عـن مرصـد
سـوق العمـل التابـع لـوزارة الشـؤون
االجتامعيـة والعمـل ،نرشتـه صحيفـة
"الثـورة" ،يف متـوز املـايض ،فـإن
املؤهلات العلميـة واملهنيـة املوجـودة
غير موامئـة الحتياجـات السـوق وال
رشا قويًا
تلبـي الطلـب ،مـا يعطـي مـؤ ً
على خلـل يف خصائـص الخبرات
والقـدرات لـدى قـوة العمـل.
كام أسـهم نقـص العاملـة يف انخفاض
مشـاركة العمال الشـباب مـا بين 18
إىل  31عا ًمـا يف قـوة العمـل ،مقارنـة
بارتفاع مشـاركة الرشيحـة العمرية بني
 32و 49عا ًمـا ،إضافـة إىل بروز العاملة
املؤنثـة التي باتـت ثالثة أضعـاف أعداد
العاملين الذكـور يف مؤسسـات القطاع
العـام ،بحسـب التقرير.
يف حين أكـدت وزارة الصناعـة يف
دراسـة لها ،نرشتهـا الصحيفة نفسـها،
أن أعمار العاملين الذين تجاوزوا سـن
عاملا ،بينام
ً
الــ  45عا ًما بلـغ 23056
بلـغ عـدد العاملين الذين تقـل أعامرهم
عاملا.
ً
عـن  25عا ًمـا 863
لكـن هجـرة اليـد العاملة السـورية كان
لهـا أثـر إيجـايب عىل الـدول املجـاورة
نتيجـة الـدور االقتصـادي التـي قامـت
بـه ،ويبلـغ عـدد العمال السـوريني
يف سـوق العمـل األردين  600ألـف
سـوري يعملـون يف املهـن اإلنشـائية
والزراعيـة والخدميـة ،بحسـب مـا قاله
رئيـس االتحـاد العـام لنقابـات العامل
يف األردن ،مـازن املعايطـة ،لوكالـة
"األناضـول" يف متـوز .2017
أمـا يف تركيـا ،فشـكلت االسـتثامرات
السـورية  14%مـن االسـتثامرات
األجنبيـة ،ووصـل اإلسـهام السـنوي
للسـوريني يف االقتصـاد التريك إىل
مليار ومليـون لرية تركيـة ،أي ما يعادل
 371مليـون دوالر أمريكي ،بحسـب ما
ذكـرت صحيفـة "ينـي شـفق" الرتكية
يف أيلـول .2017
ويف ظـل غيـاب األرقـام الرسـمية عـن
عدد العمال السـوريني يف تركيـا ،فإن
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العـدد املسـجل يف دليـل التأمينـات بلغ
بين  1.2و 1.3مليـون عامـل ،وفـق
أرقام نرشهـا املوقع الرسـمي يف كانون
األول .2017
ويف لبنـان ،ورغـم دعـوات "عنرصية"
لرتحيـل الالجئني والعامل الذين شـكلوا
ضغطًـا على العاملة املحليـة ،فإن وزير
النازحين اللبنـاين ،معني املرعبـي ،قدّر
حاجـة لبنـان مـن العامل السـوريني بـ
 300ألف سـنويًا.
عودة العمال السوريين هدف روسي
يف ظـل الحديـث عـن مرحلـة إعـادة
اإلعمار يف سـوريا ،تسـعى روسـيا
إىل عـودة الالجئين السـوريني واليـد
العاملـة من الخـارج ،عرب عـدة إجراءات
منهـا التنسـيق مـع دول الجـوار ،كما
يدعـو النظـام السـوري عرب مسـؤوليه
بشـكل متكـرر الالجئني السـوريني يف
الخـارج بالعـودة.
آخـر هذه اإلجـراءات كان إصـدار رئيس
النظام السـوري ،بشـار األسـد ،مرسوم
عفو عـن الفارين مـن الخدمـة اإللزامية
واالحتياطيـة ،يف  9مـن ترشيـن األول
املـايض ،وما أعقبـه من شـطب دعاوى
االحتيـاط القدمية.
روسـيا بدورهـا ربطـت بين مرسـوم
العفـو وبين عـودة الالجئين ،إذ قـال
وزيـر خارجيتهـا ،سيرغي الفـروف ،إن
"املرسـوم عبـارة عـن خطـوة يف اتجـاه
املصالحـة الوطنيـة ،وإيجـاد ظـروف
مقبولـة لالجئين الذيـن يريـدون العودة
إىل سـوريا إىل جانب النازحين داخل ًيا”.
وقـال املحلل االقتصـادي السـوري فهد
باشـا إن النظـام يحـاول إعـادة تلميـع
صورتـه مبسـاعدة ودعـم رويس ولكن
مـن الصعـب أن ينجـح بذلـك ،بسـبب
عدم ثقة الشـباب بـه وبقـرارات اإلعفاء
التـي يصدرهـا ،يف حني عبر مجموعة
مـن الشـباب الذيـن التقتهم عنـب بلدي
يف تركيـا عـن تخوفهم من العـودة إىل
سـوريا يف الوقـت الحايل خوفًـا من أن
يكـون رفـع دعـاوى االحتيـاط مصيدة
للشـباب مـن قبـل النظام.

مبيع  539شراء 533
البنزين

225

الغاز

ليرة تركية

وأكـد الدكتـور يف االقتصـاد حسـام
حلمـي ،لعنـب بلـدي ،أن زيـادة الطلب
على اليـد العاملة يف سـوريا سـيؤدي
إىل ارتفـاع أجرتهـا مـا يشـجع بعـض
العاملـة السـورية املوجـودة يف لبنـان
(ودول الجـوار) على العـودة للعمـل
داخل سـوريا ،خاصة يف ظـل الظروف
املعيشـية الصعبـة وتدين أجـرة العامل
السـوري يف لبنـان.
جلب يد عاملة من خارج سوريا
"مستحيل"
نقص اليـد العاملة السـورية يعترب ،إىل
جانـب توفري ممولني ،مـن أكرب تحديات
إعـادة اإلعامر التـي تواجه روسـيا ،ألن
سـوريا ليسـت دولـة غنية لجلـب عاملة
من الخـارج ،بحسـب املحلل فهد باشـا،
الـذي قـال لعنب بلـدي إنه مـن الصعب
جلـب يـد عاملـة أجنبيـة عىل املسـتوى
املجتمعي ،خاصة أن السـوريني عاشـوا
خلال تاريخهم يعملـون بـكل طاقتهم
ويصـدّرون العاملـة إىل دول الجـوار
والخليـج والعامل.
يف حين اعتبر رشاق أن جلـب عاملـة
مـن الخـارج مسـتحيل ،لصعوبـة إقناع
اليـد العاملـة األجنبيـة بالقـدوم إىل بلد
ال تتوفـر فيـه الظروف املالمئـة للعيش.
كما أن السـوق السـوري سـيكون
منافسـا ضعيفًـا أمـام أسـواق العمـل
ً
األخـرى ،كأسـواق إفريقيـا ودول
الخليـج ،وبالتـايل ال بد من دفـع رواتب
كبيرة مـن أجـل إغـراء اليـد العاملـة.
جلـب يـد عاملـة مـن خـارج سـوريا
مرهون بالظـروف األمنية يف املسـتقبل
وحالـة االسـتقرار الداخلي ،بحسـب
حلمـي ،فانعـدام األمان قـد يجعل جلب
عاملـة خارجيـة صع ًبـا أو غير ممكن.
وأضـاف حلمـي أن ذلـك يعتمـد على
رشكات اإلعمار التـي مـن املمكـن أن
تجلب معهـا بعـض العاملـة الخارجية،
يرا"،
لكـن يجـب أن يكـون الحافز "كب ً
خاصـة مـا يتعلـق بالرواتـب العاليـة،
مؤكـدًا أنـه رغم ذلـك ال ميكـن جلب كل
العاملـة الالزمـة.
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أغيد شيخو:
وراء كل رقم حكاية

"فجأة تغير كل شيء"..

سوريون يجيبون
عن أسئلة اللجوء
عنب بلدي  -حال إبراهيم
يقـول أغيـد شـيخو لعنـب بلـدي،
ليعبر عـن النـاس
"أىت هـذا الكتـاب
ّ
ومعاناتهـم التي عاشـوها يف سـوريا،
بعيـ ًدا عـن وسـائل اإلعلام التقليديـة،
التـي مـا برحـت تسـلط الضـوء على
أعـداد القتلى والضحايـا دون الرتكيـز
ٍ
واحـد مـن هـؤالء
على خلفيـة كل
الضحايـا .يف هـذا الكتـاب ،النـاس هم
مـن تحدثـوا عـن معاناتهـم قبـل وبعد
يتغير كل يشء يف حياتهـم".
أن
ّ
إجابات ألسئلة كثيرة
يعـاين السـوريون يف بلـدان اللجـوء
مـن مشـكالت عديـدة ،بعـد التهجير
الـذي تعرضـوا لـه والقهـر والحرمـان
الـذي فـرض عليهـم أيضً ا أشـياء كثرية
وعبئًـا مل يكونـوا مسـتعدين لـه ،وهـم

مـن ظنـوا أنهـم تخلصـوا مـن كل
العـبء بعـد خروجهـم.
الكثير مـن األسـئلة تعـرض لهـا
السـوريون مـن أهـل تلـك البلاد،
وباألخـص يف تركيـا ،ولكـن معظمهـم
مل يسـتطعوا اإلجابـة عنهـا بحكـم
الجهـل باللغـة أحيانًـا ،واختلاف
التفكير والرؤية حول الواقع السـوري
املتشرذم أحيانًـا أخـرى.
يحـاول شـيخو يف كتـاب "فجـأة تغري
كل يشء" أن يجيـب عـن تلك األسـئلة،
فيقـول الكاتـب" ،لعـل هـذا الكتـاب
يجيـب عـن الكثير مـن هـذه األسـئلة،
كــ :ملاذا هـرب السـوريون مـن بلدهم
ومل يحاربـوا العـدو؟ ملـاذا هـم هنا وال
يعـودون إىل وطنهـم؟ هل هـذه أنانية
منهـم يف تـرك البلـد للسـفاحني الذين
اسـتباحوها طولً وعرضً ا؟ ملـاذا يختار
السـوريون أوروبـا املسـيحية على

عنب بلدي  -مزنة عكيدي

بين سوريا وتركيا..

هل تغيرت
صورة الشرطي
في عيون
األطفال
الالجئين؟

"إنهـم أيضً ـا أوالدي ،هكـذا أنظـر إىل
الحيـاة ،وكأن جميـع األطفـال أوالدي"،
بهـذه الكلمات بـرر الرشطـي التريك
"هـارون كـوالج أوغلـو" دموعـه وهو
يراقـب محـاوالت الفريـق الطبـي
الفاشـلة إلنقـاذ حيـاة ملـك أبـو جزار،
الطفلـة الفلسـطينية التـي غرقت خالل
محاولـة هجـرة غير رشعية مـن مدينة
بـودروم الرتكيـة باتجـاه الشـواطئ
اليونانيـة.
انطلقـت رحلة البحـث عـن الحياة عىل
"مركـب املـوت" ،فجـر يـوم االثنين
 22مـن ترشيـن األول الفائـت ،وحمـل
املركـب "إيلا" على متنـه  20مهاج ًرا
مـن جنسـيات مختلفـة كانت السـورية
طويل،
ً
واحـدة منها .مل تسـتمر الرحلـة
فقـد غـرق املركـب بعـد قطعه مسـافة
را ،وراح ضحية ذلـك ثالثة
خمسين مت ً
أطفـال ،كانـت ملـك واحـدة منهم.

2018

عما
"كان الضيف يتحدث ّ
عاشه في وطنه وفي
ً
ً
أحيانا كثيرة
غائصا
غربته،
فيما يسرد دون االكتراث
لوجودي ،إذ كان حجم
المعاناة أكبر من أن يبقيه
في الواقع الذي هو فيه".
هكذا وصف الكاتب
السوري أغيد شيخو،
تفاعل السوريين الذين
ً
بعيدا عن زخم
التقى بهم
وسائل اإلعالم ،وهم
يعيشون قسوة مخيمات
اللجوء ،حيث "فجأة تغير
كل شيء" عليهم ،وهو
العنوان الذي أطلقه على
كتابه الصادر في آب .2018

واقعهـم املسـلم؟ وهـل هروبهـم مـن
مسـؤوليتهم يف الدفـاع عـن وطنهـم
ميكـن أن يضمـد جـرح الوطـن؟".
مثـل هـذه األسـئلة تعـرض لهـا
السـوريون بشـكل يومـي يف شـوارع
تركيـا ،عىل سـبيل املثـال حيـث يعيش
الكاتـب ،ولكـن إعادة وتكـرار اإلجابات
نفسـها على مـدى أربـع سـنوات مل
يكـن باألمـر السـهل ،فـكان هـذا هدفًا
ولعـل
ّ
آخـر إلصـدار هـذا الكتـاب،
القصـص اإلنسـانية التـي يحملهـا
يف طياتـه تجيـب عـن بعـض هـذه
األسـئلة وإن مل تكـن اإلجابـات واضحة
ومبـارشة متا ًمـا.
يف الكتـاب قصـص مـن حمـص،
ودمشـق ،وحلـب ،وكذلـك مـن درعـا،
وإدلـب ،وعفريـن ،جمعـت بين عامي
 2014و ،2017كما كان للمقيمين
يف تركيـا نصيب مـن هـذه الصفحات،

كتبـت النجـاة هـذه املـرة لجميـع
السـوريني ممـن كانـوا على متن
املركـب ،لكـن الالفـت يف األمـر ،هـو
تـداول الفيديـو الـذي رصـد بـكاء
الرشطـي عىل أنه مشـهد لبـكاء رشطي
تريك على فتاة سـورية غارقـة ،ورمبا
يـأيت هـذا االلتبـاس نتيجـة الرتبـاط
الهويـة السـورية باملآيس اإلنسـانية ،ال
سـيام مـآيس الهجـرة غير الرشعيـة.
فقـد شـهد اإلقبـال السـوري على هذا
يرا منذ
النـوع مـن الهجـرة ارتفا ًعـا كب ً
عـام  ،2011مـا أدى إىل مـوت 2157
منهم حتـى آذار  ،2015بحسـب تقرير
أعدتـه الشـبكة السـورية لحقـوق
اإلنسـان ،واسـتمر سـقوط ضحايـا
الهجـرة إىل أن تـم توقيـع اتفاقيـة بني
تركيـا واالتحـاد األوريب يف آذار 2016
حول تبـادل الالجئني ،لتتضـاءل بعدها
أعـداد ضحايـا الغـرق مـن السـوريني.
دموع بائعة المناديل
لقـاء آخـر بين رشطـي تـريك وطفلة،

معظمهـم اآلن مل يعـودوا مقيمين يف
املـكان نفسـه ،أبطـال تلـك القصـص
تغيرت أماكنهـم وظروفهـم بعـد أن
أعطـوا شـهاداتهم.
ويضيـف شـيخو" ،بعـد االنتهـاء مـن
توثيـق قصـص بعـض القاطنين يف
ريـف دمشـق حاولـت التواصـل معهم
مجـددًا ولكن مل يبـق لهم أثـر ،البعض
أيضً ـا اسـتطاعوا الوصـول إىل حلمهم
املنشـود ،أوروبـا ،والبعـض اآلخـر
وصلنـي خبر وفاتهـم دون إمكانيـة
التأكـد مـن ذلك".
رص شـيخو يف كتابـه على أال يؤطّـر
أ ّ
الحالـة السـورية مبجرد أرقـام ،ألناس
قتلـوا بنيران القصـف ،أو غرقًـا يف
قـوارب املـوت ،أو حتـى بأمـراض مل
يسـتطيعوا عالجهـا بسـبب الحصـار
الـذي فرضـه النظـام السـوري على
بعـض املناطـق ،أو الجـوع الـذي فتك

كان وجـود الدمـوع فيـه سـب ًبا لتداوله
على نطـاق واسـع ،ولكـن هـذه املـرة
كانـت الطفلـة هـي مـن ذرفـت دمو ًعا
مل تكـن برصانـة دمـوع الرشطـي
هـارون ،فقـد كان صـوت بـكاء الطفلة
عائشـة وطريقته كفيلني بلفـت األنظار
ومحـط تسـاؤالت واسـتغراب.
ففـي نيسـان أبريـل  ،2015انترش عىل
منصـات التواصـل االجتامعـي مقطـع
مصـور لطفلـة سـورية تبيـع املناديل،
وهـي يف موجـة بـكاء هسـتريية ،عند
رؤيتهـا لرشطـي تريك.
وتظهـر الطفلـة متشـبثة بسـاق امـرأة
مـن املارة ،مسـتجرية بها مـن الرشطي،
وبالرغـم من محاوالت الرشطـي لتهدئة
الطفلـة ،اسـتمرت عائشـة بالبـكاء،
وكانـت جملـة "اللـه يوفقـك يـا آبيـه"
التـي اسـتمرت برتديدهـا متوسـلة
للرشطـي ورفاقـه ،مجهولة السـبب ،مع
اسـتمرار الرشطـي ورفاقـه بتهدئتهـا
دون جـدوى.

بأطفـال يف مناطـق أخـرى.
ويقـول إن "مـا يحـدث أكبر مـن أن
يكـون أرقا ًمـا لعـدد الوفيـات ،نراهـا
بشـكل يومي عبر شاشـات التلفزيون،
إذ إن وراء كل رقـم حكايـة ،قصـة،
حـب
عائلـة ،أب وأطفـال وزوجـة،
ّ
يُنتظـر ،وأصدقـاء مل يعـودوا إىل اآلن،
لكـ ّن املنتظريـن مل ميلّوا جلوسـهم عىل
عتبـة املنـازل".
أرقام عن اللجوء
وشـهدت السـنوات التـي تلـت انـدالع
الثـورة السـورية عـام  2011حركـة
لجوء واسـعة مـن سـوريا باتجاه دول
أخـرى مثـل لبنـان ،واألردن ،وتركيـا،
ثـم ازدادت حـاالت اللجـوء إىل دول
أوروبـا ،بعـد عـام  ،2012عـن طريق
قـوارب عبر البحـر املتوسـط ،مـن
واليـة إزمير الرتكيـة ،باتجـاه اليونان،

وفق دراسـة أجراهـا مستشـفى بينديك
لألبحـاث يف اسـطنبول ،فإن سـتة من
بين كل عشرة أطفـال مـن الالجئين
السـوريني يعانـون تداعيـات الصدمـة
والقلـق بعـد قدومهـم من سـوريا.
وأظهـرت الدراسـة أن اضطـراب إجهاد
مـا بعد الصدمـة واالكتئـاب ،هام األكرث
شـيو ًعا بني األطفـال ،وهو مـا ينعكس
بشـكل جدي عىل الوظائـف االجتامعية
واألرسيـة لديهم.
لكـن حالـة الذعر التـي أصابت عائشـة
قد ال يكون سـببها تداعيـات الحرب يف
سـوريا ،بحسـب االختصاصيـة الرتكية
يف شـؤون األطفـال النفسـية ،سـتناي
كافـا ،إذ إن بـكاء الطفلـة "رمبـا يكون
نتيجـة يشء سـيئ حصـل معهـا ،أو
رمبـا يكـون نتيجـة خوفهـا املبارش من
الرشطة".
وال تسـتطيع كافـا الجـزم فيما إذا كان
الوضـع األمنـي يف سـوريا مرتبطًا برد
فعـل الطفلـة ،مضيفـة يف لقـاء مـع
عنـب بلـدي ،أن تحديد هـذا األمر يرتبط
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الكاتب أغيد شيخو (عنب بلدي)

ما يحدث أكبر من أن
ً
أرقاما لعدد
يكون
الوفيات ،نراها بشكل
يومي عبر شاشات
التلفزيون ،إذ إن وراء كل
رقم حكاية ،قصة ،عائلة،
أب وأطفال وزوجةّ ،
حب
ُينتظر ،وأصدقاء لم يعودوا
لكن المنتظرين لم
إلى اآلنّ ،
يملوا جلوسهم على عتبة
ّ
المنازل

إذ غـرق الكثير مـن السـوريني يف تلـك
القـوارب ،ولقـوا مرصعهـم.
ثـم بـدأت هـذه الحركـة تنحسر نتيجـة
التشـديدات األمنيـة الرتكيـة على
الشـواطئ ،عـام  ،2016بعـد اتفاقية مع
االتحـاد األورويب ملنـع املهاجريـن مـن
عبـور الشـواطئ الرتكية باتجـاه أوروبا.
ثـم تراجـع عـدد املهاجريـن الواصلين
إىل السـواحل األوروبيـة ،بنسـبة 43%
يف  ،2017مقارنـة مـع  ،2016وبعـد
موجـة اللجـوء الكبرى التـي بلغـت
 1.26مليـون يف .2015
ووثقت منظمـة “مغرانتـس” اإليطالية،
شـخصا مـن أصـل 171
غـرق 3119
ً
ألـف مهاجـر عبروا البحـر املتوسـط
عـام  ،2017فيما غـرق أكثر مـن
خمسـة آالف طالـب لجـوء عـام 2016
يف املتوسـط أيضً ـا ،لكـن ال توجد هناك
أرقـام لعـدد السـوريني الذيـن غرقـوا.

بوجـود تفاصيـل أكثر حـول الحالة.
الشرطة في المدرسة
كان عبـد الرحمـن ،وهـو طفل سـوري
يقيـم يف تركيـا ،يف سـن العارشة حني
اعتقـل والـده بتهمـة معارضـة الدولة،
وهو مـا ترك لديـه أثـ ًرا مل يتخلص منه
حتى بعـد مغادرة سـوريا.
يقول عبـد الرحمـن (طلب عدم كشـف
اسـمه ملخـاوف أمنيـة) إن نظرتـه
للرشطـة ورجـال األمـن ،كانـت تتسـم
بالخـوف والفـزع ،حتـى قبـل اعتقـال
والـده ،ويعـود ذلـك ملوقف عايشـه يف
مدرسـته االبتدائيـة.
"دخـل الرشطـة إىل املدرسـة بكامـل
أسـلحتهم ،إثـر شـجار حـدث بين
مجموعـة مـن الطلاب ،ورصاخ
العنـارص عىل األطفـال ،ورضبهم ألحد
طلاب الصـف الخامس جعلنـي أخاف
منهـم يف تلـك املرحلـة" ،يصـف عبـد
الرحمـن لعنـب بلدي مـا علـق بذاكرته
مـن ذلـك املوقـف.

من هو أغيد شيخو؟
ولـد أغيـد شـيخو يف حلب عـام  ،1987وهـو خريج قسـم اللغة
العربيـة يف جامعـة اسـطنبول ،بـدأ مبجـال اإلعلام عـن طريق
الصحافـة الفنيـة ،ثـم تسـلم إدارة قسـم الربامـج يف راديـو
"ألـوان" ،ثـم انتقـل إىل "قنـاة  "28الرتكيـة ليقـدم برنامـج
"إبداعـات" ،باللغتين العربيـة والرتكيـة.
ولديـه ثالثـة إصدارات هـي كتـاب "الالجئون يف تركيـا" ترجمة،
و"انحنـاءات متكـررة" ،و"فجأة تغري كل يشء" (شـهادات).
باإلضافـة إىل نشـاطه يف التمثيـل املرسحي والسـيناميئ ،وكان
آخـر فيلم لـه "املشرق" الذي نـال عـدة جوائز.

"وحين اعتقـل والـدي قبـل عـدة
سـنوات تلقيـت الخبر على أنـه أمـر
عـادي" ،يتابـع عبـد الرحمـن رد فعله
حين اعتقـل والـده ،إذ مل يكـن يتوقع
أن االعتقـال قـد يطـول وقـد تكـون
نهايتـه املـوت ،لكنـه بعـد مـرور عـام
على اعتقـال والـده ،أصبـح يـرى
الرشطـة على أنهـم أعـداء ،وتعـززت
هـذه النظـرة ،بعـد إطلاق الرشطـة
الرصـاص الحي على مظاهرة سـلمية
يف منطقتـه ،بحسـب تعبيره.
االختصاصيـة سـتناي كافـا ،قالـت
لعنـب بلـدي" ،غال ًبا ما تتكـون مواقف
األطفـال يف هذه السـن الصغيرة بناء
عىل مواقـف عائالتهم ،وتبنـى وجهات
نظرهـم بنـاء على وجهـات نظـر
الكبـار".
ونتيجـة موقف والـده والنتيجة التي آل
إليهـا بسـببه ،كـ ّون عبد الرحمـن حالة
تلقائيـة مـن العـداء مـع رجـال األمـن
السـوريني ،إذ قـال لعنـب بلـدي إنـه
بقـي يف خـوف مـن الرشطـة واضطر

أن يخفـي خبر اعتقـال والـده حتـى
على أصدقائـه املقربين ،مـع شـعوره
بالتهديـد الدائـم.
بعـد قـدوم عبـد الرحمـن إىل تركيـا،
سـمحت لـه سـنه بـأن يفصـل بين
موقفـه مـن الرشطـة السـورية
والرشطـة الرتكيـة ،وعلى خلاف
عائشـة ،اسـتطاع أن يتفهم أن الرشطة
وظيفتهـا حفـظ األمـن والنظـام.
وتبقـى عالقـة األطفـال السـوريني
مـع الـزي األمنـي يف "أزمـة ثقـة"،
بعـد أن عايشـوا اعتقـاالت وحملات
قصـف وإبـادة ممنهجـة مـن قبـل
قـوات النظـام السـوري ،فمنـذ آذار
 2011حتـى أيلـول  2018راح
ضحيـة االعتقال التعسـفي مـا يقارب
104029شـخصا بينهـم 3118
ً
طفلا ،وسـقط  198152ضحيـة
ً
مـن املدنيين على يـد قـوات النظام،
 22363منهـم مـن األطفـال بحسـب
الشـبكة السـورية لحقـوق اإلنسـان.

رسالة إلى السيدين
دي مستورا وغير بيدرسن

منصور العمري
السيد دي مستورا
السيد غري بيدرسن
أوجه لكام هذه الرسالة ،قبيل
إنهاء السيد دي مستورا مهامه
وجهوده الطويلة يف حل األزمة
السورية.
لن أخوض يف تفاصيل عملكم
السيايس ،وكل االنتقادات
املوجهة ضد هذا األداء .أعلم أن
األمر معقد جدً ا بالنسـبة لكم أو
ألي شخص آخر ،وقد يرقى إىل
مهمة مستحيلة ،مع مالحقة
نظام األسد كل ترصيح تصدروه،
واتهامه لكم باالنحياز والتدخل
يف شؤون سيادية ،ومع تشتت
املعارضة والرأي العام بني
السوريني الرافضني لألسد الذين
يعتربونكم "تحاولون تأدية
املهمة يف إنهاء الحرب بأي مثن،
حتى لو كان ذلك عىل حساب
جميع ضحايا نظام األسد".
لكني سأسألكم حول قضية
واحدة عىل وجه التحديد.
ملاذا يبدو أن قضية املعتقلني
رسا ال تندرج ضمن
واملخفني ق ً
أولوياتكم؟
هدفكم النبيل يف إنهاء الحرب
وإعادة االستقرار يف سوريا،
يسعى إىل وقف معاناة جميع
السوريني ،وإعادة الالجئني،
والبدء يف بناء بلدهم ،لكن كيف
ميكن تحقيق كل هذا عندما
يكون هناك عرشات اآلالف من
املعتقلني الذين ما زالوا يعانون
يوم ًيا .هذه األزمة اإلنسانية ال
تقترص عىل املعتقلني وحسب،
فهؤالء املعتقلني لديهم عائالت،
أمهات وأبناء وبنات وإخوة
وأخوات وأصدقاء .متوسط عدد
أفراد العائلة السورية خمسة.
إ ًذا ،هناك مئات اآلالف من
السوريني عىل األقل ،يعانون
من فقدان أحبائهم وتعرضوا
للظلم وانتهاك الحقوق .كام
أنه باإلضافة إىل ذلك هناك
الصعوبات املجتمعية واملالية
والحياتية التي يواجهها األهايل
بسبب هذا الوضع .مثل الزوجة
التي فقدت زوجها يف االعتقال،
وهي غري قادرة عىل كسب
العيش لها وألطفالها ،وتتعرض
لالستغالل واإلذالل من أجل لقمة
عيشها وأوالدها .أو الزوجة
التي ترغب يف االستمرار يف
حياتها ،وتحتاج إىل معرفة ما
إذا كان زوجها مي ًتا أو ال يزال
ح ًيـا ،فهل يجب عليها االنتظار أم
االستمرار يف حياتها واالرتباط
بشخص آخر رمبا .كام أنه
هناك أهايل يرغبون يف رشاء
وبيع املمتلكات املسجلة باسم
األشخاص املختفني ،وحرص
اإلرث وعديد من القضايا املدنية

األخرى ،وهناك أمالك املفقودين
ً
حائل أمام
واملعتقلني التي تقف
إعادة إعامر ال ينتهك حقوق
امللكية.
مع كل هذه املشاكل ،كيف
سيفكر الالجئون يف العودة،
وهم أيضً ا يعرفون أن نظام
األسد ال يزال يحتجز عرشات
اآلالف من السوريني يف ظروف
غري إنسانية ،وكثري منهم ميوت
يف هذه الظروف فقط ألنهم
تجرأوا عىل الكالم؟ كيف ميكن
لألمم املتحدة أو دول العامل
تصنيف سوريا دولة آمنة إن
كانت الحكومة السورية ال تزال
تحتجز عرشات اآلالف ملامرستهم
أبسط حقوقهم املكفولة يف
الرشائع الدولية؟
أعلم أن التعامل مع نظام األسد
شديد التعقيد والصعوبة ،لكن
ملاذا ال تبذلون جهودًا كافية
ملعرفة ما إذا كان هناك حلول أو
أفكار ممكنة ملحاولة حل قضية
املعتقلني؟ هل عقدتم اجتام ًعا
خاصا بقضية
تشاوريًا واحدً ا
ً
املعتقلني واملختفني ،أو أقمتم
ورشة عمل أو طلبتم رأي فقهاء
القانون أو مختصني يف إمكانية
إيجاد حل لقضية املعتقلني؟ ال
يشء مستحيل عندما يكون لدينا
اإلرادة واإلرصار ،كام تفعلون
لحل القضية السورية.
ال سيام وأن اللجنة الدولية
للصليب األحمر موجودة يف
سوريا وتعمل مع النظام.
وهي التي تحدد هدفها يف
موقعها اإللكرتوين بأنه "تأمني
املعاملة اإلنسانية وظروف
االحتجاز لجميع املعتقلني،
بغض النظر عن أسباب اعتقالهم
واحتجازهم".
يف مقالته بعنوان "حوار مع
املايض" تحدث فرانسوا بونيون،
مدير القانون الدويل والتعاون
الدويل باللجنة الدولية للصليب
األحمر ،عن فشل اللجنة الدولية
يف الرد بقوة عىل جرائم
النازيني بحق اليهود وغريهم
يف الحرب العاملية الثانية ،حني
كان راؤول ولنربغ ،الدبلومايس
السويدي الذي تعتز بأنك
مواطنه ،وتقيمون له املتاحف
يف السويد ،أنقذ حياة عرشات
اآلالف من اليهود ،رغم أنه كان
ً
رجل واحدً ا وبجهود فردية،
وبكـم قليل من املوارد ،ويف
ظـروف قد تكون أصعب من
الظـروف الحالية .ملاذا ال تكون
أنـت هذا الرجل ،أو عىل األقل
ملاذا ال تـويل ملف املعتقلني
لشـخص يؤمن برضورة إنقاذ
أرواح البرش.
قضية املعتقلني ليسـت إنسانية
فحسـب ،بل هي مجتمعية
أيضً ا ،وأزمة رئيسـية يجب حلها
قبـل الرشوع بأي خطوة إلعادة
الالجئني إىل سوريا.
هـذه القضية هي الوحيدة رمبا
التي ال تختلـف عليها املعارضة
مبختلف أطيافها.
هذه القضيـة ال تحتمل تأخريًا
ً
تأجيلا  ،فكل يوم ميوت
أو
عرشات تحت التعذيب ويف
ظروف اعتقال الإنسانية.

16

تربية وأسرة

عنب بلدي  -السنة السابعة  -العدد  - 350األحد  4تشرين الثاني/نوفمبر

ما الذي تعرفه عن فوائد

التفاح األخضر؟

د .كريم مأمون
يُعد التفـاح من أكرث أنواع الفواكه اسـتهالكًا يف
جميـع أنحـاء العـامل ،وبالنسـبة إىل طعمه فهو
على ثالثـة أنـواع "الحلـو واملـر والحامـض"،
أمـا بالنسـبة للونـه فهـو على ثالثـة ألـوان
أيضً ـا "األحمـر واألصفـر واألخضر" ،ويعتبر
قليل من
التفـاح األخضر ذو الطعـم الحامـض ً
أهـم أنـواع التفـاح ،وهـو يتفـوق على األحمر
واألصفر مـن ناحية الفوائد الصحية للجسـم ،إذ
إنـه يتميـز باحتوائه على كمية أقل من السـكر
مقارنـة مع أنـواع التفـاح األخـرى ،أي أنه فقري
بالسـعرات الحراريـة ،لكنـه غنـي مبضـادات
األكسـدة املهمـة مـن الناحيـة الصحيـة ،إضافة
الحتوائـه على العديـد مـن العنـارص الغذائيـة
مثـل األحماض األمينيـة ،والفيتامينـات (A، B،
 ،)Cواألليـاف الغذائيـة ،واملعادن (البوتاسـيوم
واملنغنيـز والنحـاس والزنـك والحديد).
القيمة الغذائية
إن  100غـرام مـن التفاح األخضر تحتوي عىل
القيم الغذائيـة التالية:
السعرات الحرارية 52 :سعرة حرارية
الكربوهيدرات 14 :غ
الربوتينات 0 :غ
الدهون 0 :غم
األلياف الغذائية 2 :غ
البوتاسيوم 107 :ملغ
الصوديوم 1 :ملغ
الفوائد الصحية للتفاح األخضر
1أحد أشـهر مصادر مضادات األكسدواملركباتالفالفونويديـة ومصـد ًرا لفيتامين  ،Cوهـي
مركبـات تسـاعد يف الحفاظ عىل خاليا الجسـم
وحاميتهـا مـن التلـف ،وتعمـل على محاربـة
الشـوارد الحـرة والسـموم يف الجسـم ،مما
يسـهم يف زيـادة مناعـة الجسـم ووقايتـه ضد
االلتهابـات.
2مكافحـة الربـو :يعـود هـذا ملحتـوى التفاحمـن مضـادات أكسـدة ومعـادن وفيتامينـات
تسـهم يف التخفيف من ردود الفعل التحسسـية
وتعزيـز جهـاز املناعة.
3الحفـاظ على صحـة الجلـد والبشرة:فمضـادات األكسـدة التـي يحتويهـا التفـاح
األخضر تعمـل على إعـادة بنـاء الخاليـا
وتجديدهـا ويحمـي أغلفتها ضد الجـذور الحرة
مما يحافـظ على نضـارة البشرة ويكافـح
التجاعيد وعالمات الشـيخوخة ،كما أن فيتامني
 Cيعـزز عملية بنـاء الكوالجني الـذي يدخل يف
تركيـب البشرة وخاليـا الجلـد ،ويعـزز صحـة
البشرة ونضارتهـا.
4تعزيـز صحـة الشـعر :يحتـوي التفـاحاألخضر على مجموعـة مـن املغذيـات التـي
يرا يف منو الشـعر وتقويته ومنع
تلعب دو ًرا كب ً
تسـاقطه ،كام يسـهم يف مكافحة قشرة الرأس
عـن طريـق ترطيـب فـروة الـرأس وتغذيتهـا
ومنـع جفافهـا.
5صحـة العظـام والجهـاز الهيـكيل :وذلـكألنـه مصـدر ملجموعـة مـن املعـادن املهمـة
لصحـة العظـام ومنوهـا بشـكل سـليم ،مثل:
الكالسـيوم ،والنحـاس ،والبوتاسـيوم ،والزنك،
واملنغنيـز ،والحديـد.
6تعزيـز عمليـة التمثيل الغذايئ يف الجسـم:فالتفـاح األخضر مصـدر غنـي باألليـاف
الغذائيـة ،وهـذا يسـاعد على تعزيـز عمليـة
الهضم وحركـة األمعاء وبالتايل زيـادة التمثيل
الغـذايئ ،كما أن احتـواءه على الحديـد يرفع
مسـتويات األوكسـجني يف الجسـم مـن

خلال زيـادة عملية بنـاء الخضاب الـذي يدخل
يف تكويـن كريـات الـدم الحمراء املسـؤولة عن
نقـل األوكسـجني إىل الخاليـا.
صحـة الكبـد :حيـث يحتـوي على
7كميـات جيدة من مضـادات األكسـدة التي تثبط
عمـل الجـذور الحـرة وتحمـي الكبد منهـا ،مام
يعـزز وظائفـه.
صحـة الجهـاز العصبـي :يسـهم
8يف تعزيـز الصحـة العقليـة ومحاربـة األمراض
املرتبطـة بالتقـدم يف العمـر مثـل الزهاميـر،
بسـبب محتـواه مـن مضـادات األكسـدة التـي
تحافـظ عىل سلامة الخاليا العصبيـة ،ومحتواه
مـن فيتامينـات  Bالرضوريـة لصحـة وسلامة
األعصـاب.
صحـة الفم واألسـنان :يسـهم تناول
9التفـاح األخضر بسـبب محتـواه مـن األليـاف
يف زيـادة إفـراز اللعـاب يف الفـم ،وبالتـايل
التقليـل مـن كميـة الجراثيم يف الفـم والجفاف،
مما مينـع حـدوث تسـوس األسـنان والرائحـة
الكريهـة للفـم والتهابـات اللثـة.
تنظيـم سـكر الـدم :إن تنـاول
10التفاح األخرض يسـاعد يف اسـتقرار مسـتويات
السـكر يف الـدم بفضـل محتـواه العـايل مـن
األليـاف الغذائيـة القابلـة للذوبـان والتي تبطئ
امتصـاص السـكر يف األمعـاء.
خسـارة الـوزن :فالتفـاح األخضر
11مصـدر فقير بالسـعرات الحراريـة وال يحتوي
عىل أي مسـتوى من الكولسترول الضار ،وغني
باألليـاف الغذائيـة التـي تسـاعد يف الشـعور
بالشـبع واالمتلاء وتسـهيل عمليـة الهضـم.
صحـة الحمـل :يحمـل التفـاح
12األخضر العديد مـن الفوائد للأم والجنني ،فهو
يسـهم يف وقايـة املولـود مـن نوبـات الربو يف
املراحـل األوىل مـن الطفولـة ،وتعزيـز صحـة
العظـام واملفاصل لـدى األم والجنين ،والوقاية
مـن فقـر الـدم ،ووقايـة الحامـل مـن اإلصابـة
مبشـاكل االضطرابات املعوية واإلمسـاك ،بسبب
محتـواه العـايل مـن األليـاف ،كما يسـهم يف
السـيطرة على مسـتويات السـكر يف الـدم،
ومسـتويات ضغط الـدم ،والحفاظ على انتظام
دقـات القلـب لـدى الحامـل ،وتعزيـز صحـة
جهـاز املناعـة لـدى األم والجنين.
حاميـة الجسـم مـن بعـض أنـواع
13الرسطانـات ،بسـبب احتوائـه على بعـض
املركبـات الكيميائيـة كالثيوسـيانات ،باإلضافـة
إىل مضـادات األكسـدة ،كما يقـي مـن رسطان
القولـون بشـكل خـاص بسـبب احتوائـه على
األليـاف الغذائيـة.
يرا ..نؤكـد أنه ميكن تنـاول التفـاح األخرض
أخ ً
جـا أو مجففًـا أو على شـكل مـرىب أو
طاز ً
عصير ،وميكـن تناولـه لوحـده أو إضافته إىل
بعـض األطبـاق ،وقد تبين أن تناول حبـة تفاح
واحـدة على الريـق يوم ًيـا تحقـق
الفوائـد الصحيـة التـي
ذكرناهـا.
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ال تستطيع النهوض من
الفراش ..قد يكون لديك
"ديسانيا"
قد ترى أن أسباب نهوضك من الفراش قليلة في الصباح.
األغطية دافئة ،والجو بارد ويمكنك أن تضع غفوة على
المنبه الخاص بك.
ومع تعديل التوقيت في بعض البلدان ،والتحول إلى
التوقيت الشتوي ،يصبح األمر أصعب ،خاصة أن االستيقاظ
قد يبدأ في ساعة مظلمة.

ولكـن مـاذا لـو شـعرت أنهـا
مشـكلة أكثر خطـورة ،ال ميكنـك
الخـروج منهـا عىل اإلطلاق؟ هناك
كلمـة لذلـك :ميكـن أن يكـون لديـك
" د يسـا نيا " .
و"ديسـانيا" هـو مصطلـح نـادر
االسـتخدام للتعبير عـن "أنـا ال
أسـتطيع النهـوض مـن الرسيـر
حـا" ،يقـول الدكتـور مالـك
صبا ً
سـالرت ،مـن الكليـة امللكيـة لألطباء
النفسـيني ،بحسـب مـا ترجمـت
عنـب بلـدي عـن "."BBC
ويوضـح سـالرت أنـه سـلوك يظهـر
يف بعـض األحيـان لدى األشـخاص
الذيـن يعانـون مـن "اضطـراب
اكتئـايب رئيسي".
"ديسـانيا" ،غير املعترف بهـا
طب ًيـا ،ال تتعلـق فقـط بالشـعور
بالنعـاس أكثر مـن املعتـاد ،إنـه
عجـز مزمـن عـن مغـادرة الفراش.
ميكـن للمصابين الذيـن "احتجزوا"
أنفسـهم يف األرسة البقـاء يف
الرسيـر أليـام ،وغال ًبـا ما يشـعرون
بالقلـق مـن فكـرة االسـتيقاظ،
وقـد يشـعرون أيضً ـا بــ "الرغبـة
الشـديدة" يف العـودة إىل الفـراش
مبجـرد مغادرتهـم لـه.
لكـن مـن املهـم أن تعـرف أنـه مـن
غير املحتمـل أن يتـم تشـخيص
وضعـك بـأن لديـك "ديسـانيا"
فقـط ،فهـي عـادة تعتبر مـن
أعـراض حالـة كامنة مثـل االكتئاب
أو متالزمـة التعـب املزمـن.
ولتحديـد مـا إذا كان شـخص
مـا يعـاين مـن "ديسـانيا" أو
"هرمانانيـا" (وهـو مصطلـح
يرتبـط ارتبا طًـا وثيقًـا يشير إىل
الرغبـة بالبقـاء يف الرسيـر طـوال
اليـوم) ،سـيتعني على الدكتـور
سـالرت أن يسـتبعد ً
أول مـا

إذا كانـت هناك أي مشـكلة جسـدية
مـع هـذا الشـخص.
ثـم يسـأل املريـض مـا األعـراض
األخـرى التـي يعـاين منهـا .هـذا
ميكـن أن يـؤدي إىل تشـخيص
االكتئـاب ،والـذي ميكـن أن تكـون
لـه مجموعـة مـن اآلثـار على
الجسـم ،وفقًـا للدكتـور سـالرت.
يقـول الدكتـور" ،اضطرابـات
النـوم والخمـول واالسـتيقاظ
يف الصبـاح الباكـر هـي أعـراض
جسـدية لالكتئـاب ،فاألشـخاص
الذيـن يعانـون مـن اكتئـاب حـاد،
على سـبيل املثـال ،قـد ال يكونـون
قادريـن على رفـع أيديهـم لشرب
كـوب مـن املـاء".
ولتجـاوز هـذه الحالـةً ،
أول  ،حـاول
تنظيـم مقـدار النـوم الـذي تحصـل
عليـه .يحتـاج معظـم البالغين مـا
بني سـت وتسـع سـاعات ،لـذا يجب
عليـك مامرسـة التامريـن الرياضية
عندمـا تحتـاج إىل االسـتيقاظ،
وااللتـزام بوقـت النـوم املعتـاد.
االسترخاء هـو مفتـاح للحـل
أيضً ـا ،حـاول الحصـول على بعض
الخمـول قبـل النـوم ،إما مـع حامم
االسترخاء أو بعـض التامريـن
الخفيفـة مثـل متـدد اليوغـا.
وحـاول أيضً ـا إزالـة األجهـزة
اإللكرتونيـة مـن قربـك ،كالهواتـف
والحواسـيب املحمولـة ،وأخيرًا
فـإن مامرسـة الجنـس ،على عكس
األنشـطة البدنيـة األخـرى فإنـه
يشـعرك بالنعـاس.
بعـد كل ذلـك ،إن عـدم قدرتـك على
النهـوض يف الصبـاح قـد يسـبب
لـك ضغطًـا شـديدً ا وقلقًـا ،وعليـك
االتصـال بطبيبـك .قـد تشـعر وكأنك
كسـول ،ولكـن إذا مل يتـم التحقـق
مـن ذلـك ،فلـن تعـرف مـا تعانيـه
على وجـه اليقين.
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زوربا اليوناني
دعوة للحب
والتفكير والتجربة
مراجعة ملك رمضون

ً
حكرا على المختصين
تعديل الفيديو ليس

ثالثة مواقع تجعل "المونتاج" سهلً

مع التزاحم الكبير في مواقع التواصل االجتماعي وازدياد الحاجة للمحتوى المرئي،
ً
ضروريا للجميع.
أصبح تحرير محتوى الفيديو أو ما يسمى "المونتاج"
عنب بلدي  -عماد نفيسة
ملما بربامـج
ليـس رشطًـا أن تكـون
ً
املونتـاج االحرتافيـة للتعديـل على
مقطـع فيديـو ،فهنـاك العديـد مـن
األدوات على شـكل تطبيقـات هواتف
محمولـة أو مواقـع إلكرتونيـة تتيـح
لـك القيـام باملهمـة بشـكل أسـهل
وهـي متاحـة بشـكل مجـاين وتفـي
بالغـرض.
موقع spark.adobe
يتيـح املوقـع إنشـاء وتحريـر مقاطع
الفيديـو مـن خلال واجهة بسـيطة،
كما ميكّـن مـن إضافـة النصـوص

واملؤثـرات والــ  voice overإىل
الفيديـو.
املوقـع موجـه إلنشـاء محتـوى
مـريئ ملواقـع التواصـل االجتامعـي
بالدرجـة األوىل مـع الكثير مـن
األدوات املسـاعدة على ذلـك ،بعـد
مشـاهدة الفيديـو التعليمـي القصري
للموقـع والـذي يظهـر عنـد فتحـه
مبـارشة.
بإمكانـك إنشـاء وتعديـل مقاطـع
الفيديـو الخاصـة بـك لتحصـل
بالنهايـة على منتـج جيـد يشـبه ما
ينتجـه املحرتفـون.
املوقـع مربمـج مـن قبـل رشكـة
"أدويب" الشـهرية يف مجـال

"األنيميشـن

والجرافيكـس".

موقع panzoid.com
املوقـع مجـاين ويقـدم أدوات أكثر
احرتافيـة ،فباإلضافـة إىل تحريـر
وتقطيـع الفيديـو يتيـح املوقـع
إمكانيـة إنشـاء شـعارات متحركـة
ثالثيـة األبعـاد كما يحتـوي على
قوالـب جاهـزة للفيديوهـات.
يسـتطيع املوقـع التعامـل مـع أغلـب
لواحـق الفيديـو عنـد اإلدخـال ،لكنه
يقوم بتخريـج الفيديـو بالحقة mkv
فقـط ،لذلـك هـو بحاجـة لربنامـج
مسـاعد يقوم بتحويل الفيديـو الناتج
بالنهاية إىل الحقة  MP4السـتخدامها

على مختلـف املنصات.
موقع wevideo.com
ليـس مجان ًيـا بالكامـل لكنـه يتيـح
بنسـخته املجانيـة إنشـاء فيديو حتى
طـول خمـس دقائـق ،يقـدم واجهة
تشـبه برامـج املونتـاج العاديـة مـع
تبسـيط األدوات ،كما يتيـح إضافـة
مقاطـع صوتيـة ومؤثـرات وكتابـة
على الفيديو.
يعـد مـن أقـوى املواقـع يف
هـذا املجـال ويصلـح للمبتدئين
واملحرتفين .لكنـك بحاجـة لدفـع
مثانيـة دوالرات شـهريًا لتحصـل
على ميزاتـه كاملـة.

سينما

".."The Nun
الخوف من الماضي والذكريات السيئة
الخـوف ،ليس مـن العباءة السـوداء والجلد
األبيـض والعينين الصفراويتين واألنيـاب
الداميـة ،بـل يتجلى يف فيلـم ""The Nun
باملـايض ومـا يتعلـق بـه مـن ذكريـات
سيئة .
نسـخة فيلـم الرعـب الجديـدة واملعروفـة
باسـم "الراهبـة" هـي تتمـة لسلسـة
أفلام "االسـتحضار" بجزأيهـا وسلسـلة
أفلام "أنابيـل" ،مـع اسـتمداد طفيـف من
شـخصية املهـرج يف فيلـم " ،"ITوالتـي
تواجـه الشـخصيات التـي تسـتهدفها مبـا
يقلقهـا ويرعبهـا مـن ماضيهـا.
تبـدأ أحـداث فيلـم " "The Nunمـن ديـر
عبـادة يف عـام  ،1952يف منطقـة نائيـة
مـن رومانيا ،حيـث تنتحر إحـدى الراهبات
بعـد أحـداث غامضـة جـرت معهـا ومـع
إحـدى زميالتهـا.
ال ميكـن لصلـوات الراهبـات أن توقـف
الشـيطان املتنكر يف عبـاءة راهبة أو تدفع
أذاه عنهـن ،فالقصة ليسـت جديـدة هناك،
إذ متكـن الشـيطان املعـروف بــ ""Valak
مـن الخروج من حبسـه األول بعـد أن خرج
عن طريـق أحد القسيسين الذي اسـتخدم

السـحر األسـود إلخراجـه واسـتمداد قوته
لتحقيـق غاياته.
متكـن " "Valakمـن الخـروج ،مـرة ثانية،
بعـد أن اسـتهدفت الطائـرات يف الحـرب
العامليـة الثانيـة الديـر مـا أسـهم بفتـح
بوابتـه املوصـودة "بدمـاء املسـيح".
يرسـل الفاتيـكان األب بيرك يف مهمـة
التحقيـق عـن حادثـة انتحـار الراهبـة،
ومعـه الراهبـة إيريـن ،والتـي مل تكـن قـد
أخـذت رتبـة الرهبنـة بعـد ،ومعهـم الفالح
املحلي الفرنسي ذو األصـول الكنديـة
موريـس ،الـذي تـوىل مهمـة وصـول األب
والراهبـة إىل ذلـك الديـر النـايئ.
مـا مييـز الفيلـم هـو قدرتـه على جـذب
املشـاهد عىل الرغـم من حجـم الرعب الذي
يحتويـه واملفاجـآت غير السـارة للبعض،
إىل جانـب املوسـيقا التصويريـة التـي
تسـهم بشـكل كبير يف إيصـال حقيقة ما
يجـري داخـل أروقـة الدير.
"( "The Nunالراهبـة) مـن إخـراج كورين
هـاردي ،وكتابـة غـاري دوبرمـان عـن
قصـة كتبهـا دوبرمـان وجيمـس وان،
والفيلـم هـو الخامـس مـن سلسـلة أفالم

يف عـامل الشـعوذة والسـحر ،ومـن بطولة
تايسـا فارميغـا ودمييان بيشير وجوناس
بولكيـت.
كان مـن املقـرر طـرح الفيلـم يف الواليات
املتحـدة ،يـوم  13مـن متـوز مـن العـام
الحـايل ،ولكـن يف شـباط قـررت الرشكـة
املنتجـة عـرض الفيلـم يف  7مـن أيلـول.
يف  13مـن حزيـران عـرض الفيديـو
التشـويقي للفيلـم إال أن موقـع "يوتيوب"
حـذف الفيديو بسـبب وجود تخويـف فيه،
وهـذا مـا ينتهـك قواعـد املوقـع.
جنى الفيلم يف شـباك التذاكـر  57.3مليون
دوالر يف الواليـات املتحـدة و 79.3مليـون
يف بقيـة دول العـامل ،ليصـل املجمـوع
ً
كاملا إىل  136.6مليـون دوالر ،مقابـل
تكلفـة بلغـت  22مليـون دوالر فقـط.
ولكـن تقييـم النقـاد للفيلـم كان عكـس
املتوقـع ،إذ حصـل العمل عىل نسـبة 26%
مـن النقـاط بنـا ًء على  124مراجعة عىل
موقـع " "Rotten Tomatoesمبتوسـط
.10/4.4
وحصـل الفيلـم عىل تقييـم  5.6عىل موقع
" "IMDBاملختـص يف تقييم األفالم.

لي أن أختـار بين الوقـوع
“لـو كان ع َّ
يف حـب امـرأة أو قـراءة كتـاب جيـد عن
الحـب ،الخترت الكتـاب” ،يقـول الكاتب
اليونـاين نيكـوس كازانتـزايك املنتصر
دو ًمـا للحريـة وحـب املـرأة والوطـن ،يف
روايتـه “زوربـا اليونـاين”.
درس كازانتـزايك القانـون يف جامعـة
أثينـا ،والفلسـفة يف فرنسـا ،ورشـح
لجائـزة نوبـل للآداب عـام  1946لكنـه
مل يحصـل عليهـا ،بـدأ حياتـه فيلسـوفًا
وشـاع ًرا قبل أن ينتقل إىل عـوامل الرواية.
صـدرت الطبعـة األوىل مـن روايـة زوربا
يف عـام  ،1946ومل يقتصر نفوذهـا
األديب على مجـال الروايـة بـل امتـد إىل
السـينام واملوسـيقى وحتـى الفلسـفة،
وكانـت مـن جنـس الروايـات الحاثـة
على التفكير يف الحيـاة وتغيير املوقف
أو النظـر تجـاه بعـض األمـور .ندرتهـا
واألثـر الذي ترتكه لـدى القـارئ يضمنان
للروايـة الخلـود وانتشـار الصيـت.
تحكي يف خط ّيـة زمنيـة حكايـة صداقة
بين رجـل فقير خبير بتفاصيـل الحياة
هو زوربا ،وشـاب غنـي مثقف ومهووس
بالقـراءة والثقافة اسـمه باسـيل ،صداقة
تبـدو غريبة ،بني شـاب يطمـح إىل إيجاد
طريقـة السـتثامر مالـه ،وزوربـا الـذي
يقترح عليـه منـذ لقائهما يف السـفينة
العمـل عنـده يف رحلتـه إىل كريت.
تقوم أغلـب الرواية عىل شـخصية زوربا،
البسـيط .إنـه ليـس قارئًـا وال مثقفًـا
باملفهـوم التقليـدي ملعنـى مثقـف ،لكنـه
شـخصا
خبير يف شـؤون الحياة ،وليس
ً
سرا ،هو
تق ًّيـا مالئك ًيـا وال واثقًـا أو منك ً
يحـب ويكـره ،يكـذب ويصـدق ،يحـاول
و يخفق .
شـخص حقيقي بلحـم ودم ،إىل حد
زوبا
ٌ
أن كل قـارئ سـيجد شـي ًئا من نفسـه يف
زوربـا ،بـل سـيتمنى أن يكون هو نفسـه
زوربـا الذي ال يـرى املعرفـة يف الكتب بل
يف الحياة.
الروايـة فتنـة جامليـة وفكريـة حقيقية
مـا جعـل السـينام تسـتثمرها يف فيلـم
مـن إخـراج مايـكل كاكويانيـس ،يقـدم
فيـه املوسـيقي اليونـاين ،ميكيـس
ثيودوراكيـس ،تصـو ًرا للموسـيقى التـي
عزفها زوربـا بآلة السـنتوري يف الرواية،
ما جعلـه ينتقـل إىل مصاف املوسـيقيني
العامليين الكبـار ،لتتحـول املوسـيقى
املقتبسـة مـن زوربـا إىل فلكلـور عاملي،
ونشـيد أممـي لألمـل والحـب والفـرح.
قدمـت الروايـة صـورة أخـرى عـن املوت
والحيـاة ،لكـن األسـايس أن كل هـذه
األفـكار مل توضـع يف قالـب جامـد
كغريهـا من روايـات ومؤلفات فلسـفية،
بـل إنها سـمفونية حيـة وعذبـة ،تقرؤها
فتعيشـها ،نظـ ًرا إىل القـدرة اللغويـة
والفكريـة لكزانتزاكيـس الـذي كان قلمه
أقـوى مـن الكاميرا ،إذ مل يتفـوق الفيلم
على الروايـة املقتبـس عنهـا.
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أفقي
1.1كلام كرث غال وكلام نقص رخص  -شخص
يرى عدوه وصديقه بعني واحدة.
2.2لوصف اللون بأنه شديد السواد  -أخرض يف
األرض وأسود يف السوق وأحمر يف البيت
3.3نصف مغري  -مجموعة الحيوانات التي
منتطيها
4.4نفري  -من املعجنات التي نأكلها
5.5تكلمت حتى بانت رغوة فمها (معكوسة) -
نصف وخيم
6.6حرف يقرتن باللغة العربية ويوصف بها -
ال يغرق
7.7نصف دواء  -اختالف لون الجلد بعد تعرض
للشمس  -ليس اختي وال أخي ولكن ابن أمي
وأيب
8.8يخيش الله  -اسم الجزء العلوي من الكرس
يف الرياضيات.
9.9يقع يف املنتصف بني األرض و القمر
1010خارج عن املألوف وفيه حداثة وتجديد  -له
أربعة أرجل وال يستطيع امليش
عمودي
1.1محال كرسه  -قيظ
2.2صغار الجراد  -هجم يف الحرب (معكوسة)
3.3امتنع عن املغريات احرتاما للنفس  -قضم
وقرط  -يحول إىل فتات
4.4نهض  -خري جليس يف األنام
5.5بالغ النبوغ والذكاء (معكوسة)  -يكتب بكل
لغات العامل ولكنه ال يستطيع قراءة كلمة
6.6ابعد ونحى وأزاح  -قليل باالنجليزية.
7.7فلسطيني من مدينة يافا  -نصف هواك
8.8ال ميكن تناوله عند الفطور أو الغداء -
صف من الناس يف االنتظار
9.9نصف واحد  -شخصية خيالية من
شخصيات الرسوم املتحركة (معكوسة).
1010يغطي الطري  -أفكاري الصغرية املتناثرة

خسر ريال مدريد أمام
برشلونة وأمام أالفيس
وأمام سيسكا
موسكو ،وتحول من
المنافس على الدوري
إلى الساعي للوصل
إلى المراكز المؤهلة
لدوري أبطال أوروبا.
وخالل أربع مباريات
عجز الفريق عن
التسجيل ،للمرة
ً
األو لى منذ  33عاما،
األمر الذي دعا إدارة
السانتياغو برنابيو لدق
جرس الخطر ،وإقالة
المدير الفني اإلسباني
للنادي جو لين
لوبتيغي وتعيين
سانتياغو سوالري
ً
خلفا عنه كمدرب
بديل لفترة مؤقتة.

من هو

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

سانتياغو
سوالري؟
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من القمة إلى أسوأ النتائج

ريال مدريد الباحث عن العودة
تفـد النـادي بـأي مواجهـة خاضهـا من
املواجهـات الخمـس األخيرة يف الدوري
اإلسـباين.
ويف إطـار آخـر ،وبعـد رحيـل املـدرب
زيـن الديـن زيـدان ،ومـن بعـده نجـم
الفريـق كريسـتيانو رونالدو إىل صفوف
نـادي يوفنتـوس اإليطـايل ،مل تعـوض
اإلدارة الفريـق بهـداف آخر يسـد الثغرة
التـي خلفهـا رحيـل رونالـدو ،مـا أثـر
سـل ًبا على ترجمـة الكثير مـن الفرص
إىل أهـداف.
افتقـد لوبتيغـي للحلـول البديلـة التـي
كانـت موجـودة بين يـدي زيـن الديـن
زيـدان ،وأصبحـت أقل بكثير يف الوقت
الحـايل ،ال سـيام يف وقـت يشـهد فيـه
يرا على صعيـدي
الفريـق انخفاضً ـا كب ً
اللياقـة البدنيـة والحضـور الذهنـي.

تحوالت سبقت الكارثة المدريدية
يف السـنوات الثلاث األخرية ،قـدم النادي
امللكي نسـخة قويـة وتنافسـية ،حمل من
خاللهـا دوري أبطـال أوروبـا يف ثلاث
مناسـبات متتاليـة كأول نـاد يصـل لهذا
اإلنجـاز ،على الرغم مـن عـدد التعرثات
التـي وقـع فيهـا الفريق يف تلـك الفرتة.
ومـع وصـول جولين لوبتيغـي للتدريب
وجـد أمامـه فريقًـا اعتـاد على دور
البطولـة واملركـز األول ،فقـرر اتبـاع
أسـلوب السـيطرة واالسـتحواذ ونجـح
يف أسـلوبه مطلـع املوسـم ،وهـذا مـا
تؤكـده اإلحصائيـات يف املواجهات التي
خاضهـا النـادي ،إذ أوضحـت تفـوق
امللكي بنسـبة االسـتحواذ بـكل اللقاءات
التـي خاضهـا تقري ًبـا.
وباسـتثناء مواجهـة برشـلونة يف
الكالسـيكو ،كانت أعىل نسـب اسـتحواذ
الريـال أمـام خيتـايف وليغانيس بنسـبة
وصلـت إىل  ،77%وأقلهـا أمـام بلبـاو
وإشـبيلية بنسـبة .60%
كام سـجل النـادي نسـبة تحقيـق فرص
كبيرة يف لقاءاتـه كافـة ،على الرغـم
مـن الهزائـم التـي تعـرض لهـا ،ولكـن
االسـتحواذ والفـرص يف عهـدة لوبتيغي
بقيـت أرقا ًمـا ال تقـدم وال تؤخـر ومل

خيارات ريال مدريد لإلدارة الفنية
أعلـن ريـال مدريـد إقالة املـدرب الجديد
وخليفـة الفرنسي زيـن الديـن زيـدان،
جولين لوبتيغـي ،وبـدأ البحـث عـن
بد يل .
وقعـت عين إدارة النادي على اإليطايل
أنطونيـو كونتـي ،املدرب السـابق لنادي
تشـيليس اإلنكليـزي ،الذي فسـخ األخري

بـدأ سـوالري مسيرته كالعـب يف
إسـبانيا حينما كان يلعـب يف صفوف
النـادي العاصمي الثـاين أتلتيكو مدريد
قاد ًمـا مـن ريفربليـت األرجنيتنـي
موسـم  ،1999-1998وقدم مسـتويات
مميـزة حينها ،وخاض معـه  46مباراة،
قبـل أن ينتقـل إىل ريـال مدريد موسـم
 ،2001-2000وحقـق الكثير مـن
اإلنجـازات.
شـارك سـوالري يف  208مباريـات
كالعـب ،وفـاز ببطولتـي دوري
ودوري أبطـال أوروبـا وبطولتـي
سـوبر إسـبانية ،باإلضافـة إىل كأس
" إ نرتكو نتيننتـا ل " .
انتقـل الالعـب مـن ريـال مدريـد إىل

إنرتميلان اإليطـايل ،وعـاد بعدهـا إىل
األرجنتين ليلعـب يف صفـوف سـان
لورنـزو ومنه إىل أتالنتي املكسـييك ثم
نيـارول األوروغوياين ،وأنهى مسيرته
كالعـب فيـه عـام .2011
شـارك سـوالري مـع منتخـب بلاده
يف  11لقـاء ،قبـل أن يعتـزل ويخـوض
تجربتـه التدريبيـة التي بدأهـا يف ريال
مدريـد وتـدرج يف الدرجـات الدنيـا مع
الفريـق امللكي ،وفـاز ببطولـة الدوري
مـع الناشـئني ،قبـل أن يتـوىل مهمـة
تدريـب فريق الشـباب الثاين يف .2015
صعـد سـوالري إىل فريـق الشـباب
األول ،ونجـح يف التأهـل إىل نصـف
نهـايئ أبطـال أوروبـا ،قبـل أين يـودع

عقـده ،ولكـن املفاوضـات تعثرت مـع
اإليطـايل كونتـي ،بسـبب مـدة العقـد
التـي اشترطها األخير بـأال تكـون أقـل
مـن ثلاث سـنوات إىل جانب إطلاق يده
يف سـوق االنتقـاالت خلال فترة إدارته،
ولكـن النـادي رفـض تلك الشروط ،وفق
مـا ذكـرت صحيفـة "آس" اإلسـبانية.
حـاول ريـال مدريـد يف فترة االنتقاالت
الصيفيـة املاضيـة التعاقـد مـع املـدرب
األرجنتينـي ماوريسـيو بوكتينيـو ،مدرب
توتنهـام ،لكـن تلـك املفاوضـات تعثرت
بسـبب تدخـل إدارة نـادي توتنهـام
ومنعهـا امللكي مـن إمتـام مفاوضاته مع
بوكتينيـو.
ومـن ضمـن األسماء املقرتحـة كان
العـب ريـال مدريـد السـابق وبرشـلونة،
الدمنـاريك مايـكل الدروب ،الـذي ربطت
الصحافة اإلسـبانية اسـمه بالنـادي املليك
كخليفـة للوبتيغـي ،ولكـن ،وفق مـا نقلت
"آس" عـن مصـادر قالـت إنهـا مقربـة
مـن املـدرب الدمنـاريك ،فإنـه هـو اآلخر
رفـض تدريب الريـال يف الفترة الحالية،
وأشـارت املصـادر ،وفـق الصحيفـة
اإلسـبانية ،إىل أن الدمنـاريك ال يـرى أن
الفريـق يف وضـع يدفعـه للموافقـة عىل
تـويل املهمـة.

املنافسـة مـع باريـس سـان جريمـان
بثالثـة أهـداف لقـاء هـدف.
قـاد سـوالري الفريـق امللكي الرديـف
(كاسـتيا) موسـم  ،2017-2016ولكنه
مل يقـدم األداء املنتظـر يف املوسـم
األول ،وأنـهى الـدروي يف املركـز
الــ ،11ولكنـه نجـح يف تقديـم أكثر
مـن العـب مميـز يف كـرة القـدم من
بينهـم أرشف حكيمـي الـدويل املغريب
وريجيلـون.
ويف موسـم  2018-2017أنهـى
سـوالري مسيرته يف املركـز الثامـن،
ويف املوسـم الحـايل يصـارع مـع
الفريـق الرديـف للدخـول إىل املربـع
الذهبـي ،إذ يحتـل املركـز الخامـس،

كما ارتبطـت أسماء أخـرى بالنـادي
أيضً ـا ال سـيام خوسـيه ماريـا غوترييـز
هرينانديـز ،واملعروف باسـم غـويت ،وهو
العب خط الوسـط السـابق للنـادي والذي
يعمـل مسـاعدًا ملـدرب نـادي بشـكتاش
التريك ،سـينول غونيـس.
وارتبـط اسـم روبريتـو مارتينيـز ،املديـر
الفنـي للمنتخـب البلجيكي ،مـن أجـل
تـويل مهـام تدريـب الفريـق ،ولكـن
مارتينيـز رفـض يف مقابلـة مـع صحيفة
" "HLNالبلجيكيـة ،اإلفصـاح عـن رأيـه
ربا
يف قيـادة تدريـب النـادي امللكي ،معت ً
ذلـك "مضيعـة للوقـت" يف إشـارة منـه
إىل عـرض املرينغـي لتدريـب الفريـق.
سوالري يبحث عن تثبيت قدميه في
إدارة الملكي
خـاض سـوالري أول اختبـار لـه يف
مسـابقة كأس ملـك إسـبانيا ،يف  30من
ترشيـن األول ،أمـام فريـق مليليـة يف
الدرجـة الرابعـة ،وتفوق عليـه بالالعبني
االحتيـاط برباعيـة نظيفـة.
ويف حـال مل يجـد رئيـس النـادي
بديلا لسـوالري،
ً
فلورنتينـو برييـز
املـدرب املؤقـت ،فإنـه سـيضطر لتثبيـت
األرجنتينـي يف موقعـه خلال مـدة

ويقـدم مـع فريقـه أداء جيـدً ا.
صحيح أن سـانتياغو سوالري ،القادم
مـن "كاسـتيا" (رديـف ريـال مدريد)
ال ميتلـك خبرة تدريبيـة كبيرة ،إال أن
العـب وسـط األرجنتين وإنرتميلان
وريـال مدريـد وريفربليـت ،تتلمـذ
تحـت إرشاف مدربين كبـار على
غـرار فيسـنتي ديـل بوسكي،
واإليطـايل روبرتو مانشـيني،
واألرجنتينـي رامـون ديـاز،
إىل جانـب العبين كبـار
مـن طـراز زيـن الديـن
والربتغـايل
زيـدان،
لويـس فيغـو والربازيلي
رونالـدو.

أقصاهـا  15يو ًمـا والتـي تنـص عليهـا
أنظمـة العمـل التدريبـي املؤقـت يف
االتحـاد اإلسـباين لكـرة القـدم.
عمـل املدرب املؤقـت يتمحور على إعادة
الـروح للفريـق بعد سلسـلة مـن النتائج
التـي اعتربتهـا الصحافـة املقربـة مـن
النـادي بأنهـا "كارثـة كبرية".
وسـيخوض الفريـق يف الجولـة 12
مواجهـة ضـد سـيلتا فيغا ،كام سـيواجه
فيكتوريـا بلـزن يف دوري أبطـال
أوروبـا إىل جانـب مواجهتـه ،السـبت 3
مـن ترشيـن الثـاين ،بلـد الوليـد.
وقالـت صحيفـة "آس" إنـه يف حـال
حقق سـوالري أربـع انتصـارات متتالية
خلال مـدة تدريبـه املؤقـت فإنـه
سـيتمكن مـن تثبيـت قدميـه يف دكـة
املرينغـي حتـى نهايـة املوسـم الحـايل.
وقـال سـوالري ،األربعاء  1مـن ترشين
الثـاين" ،التـزام الالعبين ليـس يل أنـا
برغـم أننـي هنـا اآلن ،االلتـزام للقميص
ولهـم" ،مضيفًـا" ،يف لحظـات صعبـة
كهـذه نتصرف بهـذه الطريقـة ،مـن
خلال دفـع الجميـع باتجـاه واحـد،
يتكـون فريقنـا مـن أبطـال كبـار
يعرفـون مـاذا يفعلـون للخـروج مـن
األزمـة".
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فنانة كندية تحمل قضية
المعتقلين السوريين
إلى "مؤتمر السالم"

نبيل الشربجي

 20صفحة

تعا تفرج
خطيب بدلة

إشاعات جديدة
على هامش مؤتمر "بناء السالم" العالمي،
فردت الفنانة التشكيلية الكندية ،ديانا
ويمار ،طاولة خاصة بها ،عرضت من خاللها
مفهوم السالم ولكن من وجهة نظر
بعيدة عن توقعات المشاركين بالمؤتمر
وتصورهم لفكرة السالم ذاتها ،حين اختارت
ً
عنوانا ألعمالها الفنية
المعتقلين السوريين
المعروضة.
التشكيلية ديانا ويمار خالل مشاركتها في مؤتمر "بناء السالم"
تشرين األول ( 2018عنب بلدي)

عنب بلدي  -خاص
يف الفترة بين  29و 31مـن ترشيـن األول
املـايض شـهدت مدينـة بيلفاسـت اإليرلنديـة
مؤمتـر "بنـاء السلام" العاملي ،بحضـور عدد
من الفنانني والتشـكيليني واإلعالميني وممثلني
عـن منظمات املجتمـع املـدين ،ملناقشـة فكرة
السلام مـن وجهـة نظـر كل منهم.
الفنانـة الكنديـة قـررت عـرض أعمال فنيـة
جسـدت مـن خاللهـا معانـاة املعتقلين يف
سـجون النظـام السـوري محاولـة تعريـف
الـرأي العام العاملـي بقضية التغييـب القرسي،
التـي أصبحـت طـي النسـيان يف صفحـات
امللـف السـوري ،عىل حسـاب قضايا السياسـة
والعسـكرة وتصفيـة الحسـابات الدوليـة.
تقـول ديانـا وميـار لعنـب بلـدي إنهـا قدمت
ثالثـة مشـاريع لهـا عالقـة بالشـأن السـوري
على طاولتهـا ،ومن بينهـا قطعة مـن قميص
قمايش عليهـا أسماء معتقلين مغيبين يف
سـجون النظـام السـوري ،تلـك القطعـة التي
ه ّربها الناشـط السـوري منصـور العمري من
معتقلات املخابـرات السـورية.

وكان العمـري ه ّرب ،عند خروجـه من املعتقل
عـام  ،2013قطـع قماش مـن قميـص كتب
معتقلا يف الفرقـة الرابعة
ً
عليهـا أسماء 80
بالدمـاء والصدأ باسـتخدام عظـام الدجاج.
لكـن الفنانـة الكنديـة مل تعـرض قطعـة
القماش األصليـة ،بـل أعـادت نقشـها على
قطعـة قماش أخـرى ،حيـث كتبـت أسماء
املعتقلين واألماكـن التـي ينحـدرون منهـا
باإلضافـة إىل أربعـة أرقـام هواتـف تعـود
مقـال لصحيفـة
ً
ملعتقلين ،كما نقشـت
"نيويـورك تاميـز" على قطعـة قماش،
يتحـدث عـن الناشـط السـوري منصـور
العمـري وقضيـة املعتقلين.
باإلضافـة إىل ذلـك عرضـت وميار منسـوجات
وأعمال فنية خُطـت بأيـدي أطفال سـوريني،
ً
ضمـن مشروع "مسـاحة مفتوحة للفنـون"،
الـذي أطلقتـه منظمـة "بيلـد أب" ،لتدعـم من
أعامل فنيـة تعود ألطفال داخل سـوريا.
خاللـه ً
وعـن تفاعـل الـزوار ،قالـت ديانـا إنهـم أبدوا
رغبـة يف االطلاع على فكرتهـا وقـرأوا املقال
الذي يتحـدث عـن املغيبني قرسيًا يف سـجون
النظام السـوري ،مشيرة إىل أنهـا أخربتهم أن

القطعة األصلية للقميـص معروضة يف متحف
"هولوكوسـت" بالواليـات املتحدة.
"كانـت مشـاركتي فرصـة لتعريـف النـاس
بالقضيـة السـورية ،وتذكير اآلخريـن
باإلنسـانية مـن خالل الفـن اليـدوي" ،تقول
ديانـا.
وأضافـت لعنـب بلدي أنهـا قـررت الحديث عن
تلـك القضيـة حني سـمعت تقريـ ًرا عبر إذاعة
" "NPRاألمريكيـة ،يتحـدث عـن وجـود آالف
املعتقلني املغيبني يف أفرع املخابرات السـورية،
يتعرضـون ألقىس أنـواع التعذيب.
وبقيـت قضيـة املعتقلين يف سـوريا محـط
جـدل يف املباحثات واملؤمتـرات الدولية الباحثة
عـن حـل سـيايس ،وسـط مطالـب بتحييدها
وإبعادها عن أي تسـويات سياسـية ،دون إحراز
أي تقـدم يف هـذا امللف.
ومـع غيـاب األرقـام الرسـمية ،وثقت الشـبكة
السـورية لحقـوق اإلنسـان وجـود  118ألـف
معتقل سـوري باألسماء ،لكن التقديرات تشري
إىل أن العـدد يفـوق الــ  215ألـف معتقـل،
 99%منهـم موجـودون يف معتقلات النظام
السوري.

افتتاح مركز لعالج سرطان الثدي
والليمفوما في مدينة إدلب
أعلنـت الجمعيـة الطبيـة
السـورية األمريكيـة (سـامز)
عن افتتـاح مركز ملعالجـة أورام
الثدي والليمفوما يف مستشـفى
مدينـة إدلـب املركـزي ،بالتعاون
مـع مديريـة صحـة إدلـب.
وبحسـب ما قـال معـاون مدير
صحة إدلـب ،مصطفـى العيدو،
لعنـب بلدي فـإن املركز سـيقدم
خدماتـه العالجيـة تحت إرشاف
أطبـاء مختصين يف مجـال
تدبير األورام ،مشيرًا إىل أن
املركـز متخصـص بالعلاج
الكيماوي فقـط ،باإلضافة إىل
تقديـم استشـارات طبية ملرىض
األورام الخبيثـة.
وأضـاف العيـدو أن املركـز

سـيكون جـز ًءا مـن مستشـفى
إدلـب املركـزي ،على أن يفتتـح
رسـم ًيا األحـد  4مـن ترشيـن
الثـاين الحـايل.
ويعتبر املركـز األول مـن نوعه
يف إدلـب ،الخاضعـة لسـيطرة
املعارضـة السـورية ،والـذي
يقـدم خدمـات يف مجـال
علاج األورام الرسطانيـة،
خاصـة رسطـان الثـدي وأورام
ا لليمفو مـا .
وبحسـب مـا قـال مصطفـى
العيـدو ،فـإن املركـز سـيزود
بأجهـزة اسـتقصاءات متطورة،
مبـا فيهـا جهـاز ماموغـرايف
الـذي يكشـف عـن اإلصابـة
املبكـرة برسطـان الثـدي،

مضيفًـا أن “سـامز” بالتعـاون
مع مديريـة الصحة تسـعى إىل
توفير العلاج باألشـعة ،وليس
فقـط العلاج الكيماوي ،ولكن
يف مراحـل الحقـة.
وتفتقـر محافظة إدلب ،شمال
غـريب سـوريا ،إىل مراكـز
متخصصـة يف علاج األورام
الرسطانيـة بسـبب أوضـاع
الحـرب التي تعيشـها املحافظة.
وغال ًبـا مـا يضطـر مصابـو
األورام الخبيثـة إىل الذهـاب
ملناطـق النظـام مـن أجـل تلقي
العالج يف املستشـفيات الواقعة
تحـت سـيطرته.
فيما افتتحـت تركيـا مكت ًبـا
طب ًيـا يف معبر بـاب الهـوى

الحـدودي مـع سـوريا ،والـذي
سـمحت مبوجبـه للمـرىض
السـوريني بالدخـول بـ ًرا إىل
األرايض الرتكيـة لتلقـي العلاج
يف مستشـفياتها ،وأعطـت
األولويـة ملـرىض الرسطـان
والقلـب والحـاالت اإلسـعافية.
وتشير إحصائيـات املكتـب
الطبـي ملعبر بـاب الهـوى إىل
أن  60%مـن املـرىض الذيـن تم
تحويلهـم إىل تركيـا ،منذ مطلع
عـام  2018حتـى آب املـايض،
هـم مـن مـرىض الرسطـان،
ويقـدر عددهـم بنحـو 1050
حالـة ،بحسـب مـا قـال مديـر
املكتـب بشير إسماعيل ،يف
حديـث سـابق لعنـب بلـدي.

نرشت "عنب بلدي" تقري ًرا صحف ًيا عن
اإلشاعات التي يجري تداولُها يف دمشق ،كتلك
اإلشاعة التي أطلقها اإلعالمي الوضيع "شادي
حلوة" ،وزعم فيها أن النظام السوري ألغى
دعوات السحب االحتياطية ،وأكد أنه استقى
هذه املعلومة من مصادر رفيعة املستوى! وبعد
يومني فقط ،وكام هي العاد ُة عندما ال تروق
اإلشاع ُة لجامعة النظام ،نفى "شادي حلوة"
كل ما قاله ،وسحب إشاعته من ميدان التداول،
صاغ ًرا بالطبع ،فانتقل املتابعون من ميدان
الجد واالهتامم ،إىل ميدان التندر واالستهزاء
و"ال َتفْنيص" ،كقولهم إن واحدً ا من ضباط
ه َّزأه،
املخابرات الكبار اتصل بـ شادي ،ووبخه ،و َ
َسط وجهه" ،وأَ َم َره
ووصفه بأنه "ك ّر" ،و"بَ َز ْق ف ْ
بسحب هذا العلك الصدئ من ميدان التداول،
فرضب تحية عسكرية ،عرب الهاتف ،وقال :أمرك
سيدي.
ال شك أن األنظمة الديكتاتورية هي الرتبة األكرث
خصوبة ومالءمة إلطالق اإلشاعات ،والنظام
السوري هو ُد َّر ُة األنظمة الديكتاتورية املُطْلِقَة
لإلشاعات بال منازع ،وكانت مثة إشاعات
ُسبُها الطغمة املخابراتية اإلعالمية
كبرية ت َ ِّ
ً
فمثل ،كان حافظ األسد
األسدية بشكل دائم.
يعادي معظم قيادات الدول العربية ،وكان يقتل
الفلسطينيني حيث ثقفهم ،أو يسجنهم ،أو ينكل
بهم ،ومع ذلك كانت أبواقُه تشيع أنه عرويب،
وحدوي ،يتبنى قضية العرب املركزية ،فلسطني،
وال يفرط بشرب من أرض العرب.
ويتشدق النظام األسدي بأنه مقاوم ،مع أن
أقىص درجات مقاومته هي االحتفاظ بحق الرد
للعدو يف الزمان واملكان املناسبني ،وأما خياره
االسرتاتيجي فهو السالم مع العدو الغاصب،
ولكنه ،كام تصفه األبواق :سالم عادل ،وشامل،
و"سالم شجعان"!
وكان نظام األسد يتحايل ،باإلشاعات ،عىل
الناس ،بقصد أن يشلحهم أموالهم وممتلكاتهم،
مثلام حصل يف سنة  1983عندما أعلنت
رشكة "أفتوماشني" عن االكتتاب عىل بيكآبات
زراعية بسعر رمزي مقداره ثالثون ألف لرية
سورية .يومئذ صدق الناس اإلشاعة ورشعوا
يبيعون أساور نسائهم ،ومفروشاتهم املنزلية،
ويقرتضون من أقاربهم ،ثم يحملون املبلغ
املطلوب إىل املرصف التجاري السوري الذي صار
يعبئ األموال باألعدال ويشحنها إىل املرصف
املركزي ،وكان التضخم النقدي يف تلك السنوات
قد بلغ أرقا ًما قياسية ،ومع مرور الزمن بدأت
القيمة الرشائية لـ  30ألف لرية سورية التي
دفعها املكتتب تنخفض ،حتى نزلت ،خالل بضع
سنوات ،إىل الثلث ،ووقتها أصدرت القيادة
الحكيمة اعرتافًا بأنها لَ ْن تستورد بيكآبات
زراعية وال ما يحزنون ،ف َم ْن شاء أن يسحب
نقوده ،فليسحبها بعد التخيل عن ألف لرية
سورية تحت بند عموالت!
وكانت الطغمة الحاكمة تلعب بأعصاب الشعب
يف آناء الليل وأطراف النهار ،فياما أعلنت
إحدى الدوائر الحكومية عن رغبتها يف تعيني
موظفني ،فيهب العاطلون عن العمل ليتزاحموا
عند باب تلك املديرية ،باأللوف ،ويشرتون
املصنفات واألوراق والطوابع ،ثم يتضح أن
املديرية قد عينت بعض املقربني من الطغمة
بالوكالة ،ثم أعلنوا عن املسابقة ليثبتوهم،
وبعد أن يبتلع املواطنون خيباتهم ،يضخون
لهم إشاعة جديدة ،وهي رضورة تسجيل أسامء
طالبي العمل يف سجالت مديرية الشؤون
االجتامعية والعمل ،فيهرع الناس لتسجيل
أسامئهم ،بنفس السيناريو ،وخالل وقت قصري
يعود كل يشء إىل املربع األول ،مربع البطالة
والفقر واالضطهاد.

