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باريس ـ محمد المزديوي

ــدأت بـــعـــض مــــامــــح مــــشــــروع الـــرئـــيـــس  ــ ــ بـ
الفرنسي إيمانويل ماكرون ملحاربة الفقر، 
الذي أعلن عنه في شهر سبتمبر/ أيلول 
تقديم  الــدولــة عملية  تمويل  فــي  ى 

ّ
تتجل املــاضــي، 

وجــبــات فــطــور فــي املـــدارس ألطــفــال يــتــحــدرون من 
عائات فقيرة.

على  والــصــحــة،  الوطنية  التربية  ــا  وزارتــ وتــراهــن 
إتاحة الفرصة لنحو 100 ألف طفل لاستفادة من 
الــدراســة في  قبل ساعات  الضرورية  الوجبة  هــذه 
مناطق تحظى باألولوية. بالطبع، لن تستفيد كل 
الفترة  الحكومية.خال  االلتفاتة  املــدارس من هذه 
األولـــــى، ســيــكــون الــتــنــفــيــذ طــوعــيــا مـــن قــبــل بعض 
ــال فـــي مــنــاطــق  ــفــ املـــؤســـســـات، وســتــســتــهــدف األطــ
األحــيــاء  فــي  الــقــاطــنــن  أي  األولـــويـــة،  التعليم ذات 

الشعبية، إضافة إلى بعض املناطق القروية. 
وإلى حن تعميم التجربة في شهر سبتمبر/أيلول 
املقبل، والتي تستهدف 100 ألف طفل، عمدت وزارة 
التربية الوطنية إلى تجريب هذا اإلجراء في ثماني 
أكاديميات فرنسية، وهي أميان والريينيون وليل 

ومونبولييه ونانت وتولوز ورانس وفيرساي.
ــخــفــي الــحــكــومــة أن هــدفــهــا مـــن هــــذا الـــقـــرار، 

ُ
وال ت

إضافة إلى إجراء أخرى في إطار خطة الفقر ُيقّدم 
بموجبه الفطور في مقابل يورو واحد، ويطمح ألن 

يشمل 10 آالف بلدة في نهاية املطاف، هو الحّد من 
وتحدث  الطفولة.  مرحلة  في  االجتماعي  التفاوت 
ماكرون أكثر من مرة عن ضرورة كبح التفاوت منذ 
البداية، أي منذ الصغر، وليس في فترات متأخرة، 

كما فعلت حكومات عدة وفشلت. 
 كــثــيــرًا مــن األطــفــال يــعــانــون من 

ّ
تـــرى الــحــكــومــة أن

ــق بــالــتــغــذيــة، مـــا يــعــنــي أن بعض 
ّ
مــشــاكــل تــتــعــل

الفطور بشكل منتظم.  األطفال ال يتناولون طعام 
وأحــيــانــا، يــأتــون إلـــى املــدرســة مــن دون أي طــعــام. 
وتـــؤكـــد دراســــــة نــشــرهــا مـــركـــز األبــــحــــاث مـــن أجــل 
دراســـة ومــراقــبــة شـــروط الحياة فــي عــام 2015، أن 
ربع األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بن 3 و11 
عاما، ال يتناولون طعام الفطور بشكل منتظم، ما 
يؤدي إلى انخفاض التركيز لدى 83 في املائة من 

الحاالت، وزيادة التعب لدى 82 في املائة. 
ويؤّكد وزير التربية الوطنية جان ميشيل بانكي، 
الــصــحــة كريستيل  وزارة  فــي  الـــدولـــة  وســكــرتــيــرة 
ــــوس، الـــلـــذان أعــلــنــا عــن الــخــطــة الــتــي ستكلف  دوبـ
أن  يـــورو سنويا،  بــن 10 و12 مليون  مــا  الخزينة 
ــتــــوازنــــة، مـــا يعني  ــاق ســتــكــون صــحــيــة ومــ ــبــ األطــ
الكامل  الــخــبــز  إلـــى  الــفــطــور سيتضمن إضــافــة  أن 
والبيض، الجبنة والفاكهة، الحليب بالشوكوالتة، 

إضافة إلى كوب مياه كبير. 
 
ّ
ال يــخــفــي مـــــامـــــادو، وهـــــو مـــهـــاجـــر ســـنـــغـــالـــي، أن

العمل  من  عاطل  للغاية. هو  املادية سيئة  ظروفه 

منذ ســنــوات، ويقطن فــي منطقة ســان دونــيــه في 
الــضــاحــيــة الــبــاريــســيــة الــفــقــيــرة، وأب لستة أبــنــاء، 
أكبرهم ال يتجاوز 13 عاما. يقول إنه ال يستطيع أن 
 في بيته. من الصعب 

ً
يوفر ألبنائه فطورًا متكاما

ألطفاله.  متكامل  غــذاء  عــن  الحديث  إليه  بالنسبة 
»هم يتناولون ما هو موجود«. لذلك، ينتظر هذا 

اإلجراء.
أما سميرة األصفر، فتربي ابنها لوحدها، بعدما 
ــا، الـــــذي ال يـــقـــدم لــهــا والبـــنـــه أيــة  ــهــ ــا زوجــ غــــادرهــ
املــخــدرات.  وإدمــانــه على  البطالة  مساعدة، بسبب 
ضطّر سميرة إلى العمل في مجال التنظيف في 

ُ
وت

أحــد الــفــنــادق. وتــوضــح: »تــوقــيــت عملي ال يسمح 
لــي بالتواجد مــع ابــنــي كــل صــبــاح. أحــيــانــا، أغــادر 
البيت باكرًا فأتركه نائما عند جارتي التي توصله 
إلى املدرسة. وأرى أنه من الجيد بالنسبة إليه أن 
يتناول الطعام مع أقرانه، خصوصا أنني سجلته 

في مطعم املدرسة«.  
كثيرة هي العائات العربية واألفريقية واآلسيوية 
الــتــي تعيش فــي مــبــانــي الــضــواحــي، وتــعــانــي من 
وسيستفيد  والــفــقــر،  البطالة  نسب  ارتــفــاع  جـــراء 
أبـــنـــاؤهـــا مـــن هــــذا اإلجـــــــراء الـــحـــكـــومـــي. إذًا، تــرى 
ــراء حـــدًا لهمومها،  بــعــض الــعــائــات فــي هـــذا اإلجــ
تلعب دورًا حاسما  الطفولة  أن مرحلة  خصوصا 
في صناعة املستقبل. تعترف بعض العائات بأن 
، لكنها تــريــد أن تــكــافــح حــتــى ال 

ٌ
ظــروفــهــا صــعــبــة

يكون أبناؤها محرومن من وجبة الفطور. سعيد 
 ابــنــه األصــغــر يــحــتــاج إلـــى أن 

ّ
الــعــمــرانــي يــقــول إن

يكون من بن املعنّين باإلجراء املستحدث، لكنه ال 
يريد له ذلك. يضيف: »أريده أن يتناول الفطور في 
 الفطور الكامل، كما 

ّ
بيته مع أشقائه، حتى ولو أن

لدينا في كل  يتوفر  الخبراء واألطــبــاء، ال  يحدده 
وقــت«. يتمنى قبول ابنه البكر في الجيش، حتى 
يحصل على وظيفة ويساعد عائلته، وال تضطر 
للخضوع لهذا النوع من »اإلغــراءات والصَدقات« 
مثلما يــســمــيــهــا، مــع أنــهــا قــد ال تــكــون كــذلــك، بل 

رعاية اجتماعية.

مجتمع
 180 دولة توصلت إلى اتفاق يستهدف تقليص كميات مخلفات الباستيك 

ّ
قالت األمم املتحدة إن

التي ترمى في املحيطات. واتفقت الدول على تعديل اتفاقية بازل من أجل جعل التجارة العاملية 
في مخلفات الباستيك أكثر شفافية وتنظيما مع ضمان أن يكون التعامل مع هذه املخلفات أكثر 
أمانا لصحة اإلنسان وللبيئة. وذكر بيان للهيئة: »التلوث الناجم عن مخلفات الباستيك وصل 
إلى نسب وبائية في ظل وجود نحو 100 مليون طن من الباستيك حاليا في املحيطات، يأتي ما 
)فرانس برس( بن 80 و90 في املائة منها من مصادر أرضية«. 

رحبت جماعات حقوق الحيوان بإطاق 37 من حيوانات الفقمة املرقطة في مياه البحر، شمالي 
الصن، بعد إنقاذها من أيدي مهربن، في انتصار صغير لجهود إنقاذ األنواع املهددة باالنقراض 
 الشرطة اكتشفت الفقمات قبل ثاثة 

ّ
في الباد. قالت منظمة »هيومان سوسيتي إنترناشونال« إن

الصن، وكثير منها يتضور  داليان شمالي  نائية في مدينة  بزربية ساحلية  أشهر في سقيفة 
جوعا ويموت. وألقت الشرطة القبض على ثمانية مشتبه بهم في الجريمة. ولم تتمكن السلطات 
)أسوشييتد برس( من إنقاذ 29 فقمة أخرى ونفقت.  

الصين تطلق 37 فقمة بعد إنقاذها من مهربيناتفاق أممي لتقليص مخلفات البالستيك 

خطة  انتقدوا  اليمينية  المدن  عمداء  من  كثير 
عبئًا  باعتباره  لألطفال،  مجاني  فطور  تقديم 
إضافيًا عليهم، كما انتقدوا وجبة الفطور بيورو 
واحد إذ »يجب أوًال تحديد األحياء الفقيرة« في 
من  سيُحَرمون  األطفال  من  الكثير  أّن  إلى  إشارة 
هذا اإلجراء ألّن مدارسهم ال تقع في مناطق 

التعليم ذات األولوية.

خطة ال ترضي الجميع

كثيرة هي التظاهرات واالحتجاجات التي قامت في 
لبناء  الرئيس األميركي دونالد ترامب  وجه خطط 
جدار يفصل حدود الواليات املتحدة عن املكسيك، 
مــنــهــا فــــي قـــلـــب الـــعـــاصـــمـــة األمـــيـــركـــيـــة واشــنــطــن 
ــذات  ــالـ وواليــــــــات عــــديــــدة، ومـــنـــهـــا فــــي املــكــســيــك بـ
 ذلك لم يؤخر ترامب عن خططه التي 

ّ
)الصورة(. كل

أخذت دفعة إضافية اآلن. فقد أعلنت وزارة الدفاع 

عـــن تــخــصــيــص مــبــلــغ 1.5 مــلــيــار دوالر إضــافــي 
لبناء جزء من الجدار الحدودي بعد توجيه مليار 
لــلــغــرض نــفــســه فــي مــــارس/ آذار املــاضــي.  دوالر 
»التمويل جرى  إّن  كــروســون  تــوم  املتحدث  وقـــال 
استقطاعه من مصادر متنوعة، من بينها توفير 
في النفقات ومتطلبات تمت مراجعتها«. وتابع أّن 
»هـــذا التحويل لــأمــوال لــن يــؤثــر على االســتــعــداد 

الـــعـــســـكـــري«. إثــــر شـــعـــوره بـــاإلحـــبـــاط مـــن رفــض 
الكونغرس توفير املوازنة التي يريدها لبناء جدار 
حــدودي، يسعى من خالله لوقف تدفق مهاجري 
أميركا الالتينية إلى الواليات املتحدة، أعلن ترامب 
في فبراير/ شباط املاضي حالة طوارئ وطنية على 
الــحــدود. وفــي مــارس، وافــق وزيــر الــدفــاع بالوكالة، 
بــاتــريــك شــانــاهــان عــلــى تخصيص مــلــيــار دوالر 

لبناء سياج عاٍل بطول 92 كيلومترًا وارتفاع 5.5 
أمتار وتحسني الطرقات وتركيب إنارة.

الــحــدود ملفًا بالغ األهمية  وجعل تــرامــب مــن أمــن 
على الصعيد الداخلي، مشيرًا إلى أنه سيبقى في 
رئاسية  بــواليــة  للفوز  مسعاه  فــي  أجندته  مــحــور 

ثانية في انتخابات 2020.
)العربي الجديد، فرانس برس(

األحد 12  مايو/ أيار 2019 م  7  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1714  السنة الخامسة
Sunday 12 May 2019

)ألفريدو إستريال/ فرانس برس(



منها هــي: األول، والــثــانــي، والــثــالــث، والثالث 
عشر، والرابع عشر، والخامس عشر. وال يزيد 
عدد قاطنيها عن 2000 الجئ من أصل نحو 17 
ألفًا بقوا في مخيم سروج الذي سيغلق تمامًا 
إلى  فيه  سيبقى  مــن  وينقل  شــهــر،  نحو  بعد 
مخيمات أضنة وحران ومرعش، بعدما غادره 
خـــال الـــعـــام األخـــيـــر كــثــيــرون نــتــيــجــة دراســـة 
أوالدهــم، والهجرة إلى خــارج تركيا، أو حتى 
العودة إلى سورية. وعن البدالت املالية التي 
املــخــيــم، يضيف  يــغــادر  ملــن  تــركــيــا  ستقدمها 
الاجئ برهان: »تتفاوت قيمة املساعدة املالية 
ها وسطيًا تقدر 

ّ
بحسب عدد أفراد األسرة، لكن

بنحو 6 آالف ليرة )978 دوالرًا أميركيًا(، وثمة 
وعـــود بتفعيل بــطــاقــة الــهــال األحــمــر، بنحو 
لــلــفــرد شــهــريــًا، ملن  )16.3 دوالرًا(  لــيــرة  مــائــة 

سيغادر إلى منازل مستأجرة.

الدمج هو الهدف
يعتبر مدير الرابطة السورية لحقوق الاجئني 
 
ّ
أن السوريني في تركيا، مضر حماد األسعد، 
السوريني ليس صحيحًا،  مــا يشاع عــن طــرد 
باملجتمع  الاجئني  لدمج  عــام  توجه  ثمة  بــل 
باملخيمات  إقامتهم  بعد سنوات من  التركي، 
وإجــادة معظمهم اللغة التركية وبــدء ربطهم 
بــاملــجــتــمــع عـــبـــر دراســـــــة أوالدهـــــــــم وعــمــلــهــم. 

 
ّ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن ـــ يـــضـــيـــف األســــعــــد لــ
كثيرين من قاطني املخيمات سابقًا، غادروها 
إلـــى أوروبـــــا أو إلـــى املــــدن الــتــركــيــة للعمل أو 
لدراسة األوالد، وثمة توجه تركي عام بإغاق 
املخيمات، لكن على مــراحــل، مــع اإلبــقــاء على 
مخيم نزيب كمأوى أو مركز صحي للمرضى 

واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة.
الــذي سيجري منحه  وعن التعويض املالي 
ــــن لـــلـــمـــخـــيـــمـــات، يــشــيــر  ــــادريـ ــغـ ــ جــــئــــني املـ

ّ
لــــا

األسعد إلــى أنــه يتراوح ما بني 5 آالف ليرة 
دوالرًا(   1877( لــيــرة  و11.500  دوالرًا(   816(
تعطى ملــرة واحـــدة، بــواقــع: 1730 ليرة )282 
الــاجــئ وحــيــدًا، وكلما زاد  كــان  إذا  دوالرًا(، 
عــدد أفـــراد األســـرة ارتــفــع املــبــلــغ، فعائلة من 
لـــيـــرات )377  شــخــصــني تــحــصــل عــلــى 2310 
دوالرًا(، وعائلة من ثاثة أشخاص تحصل 
ليرة )565 دوالرًا(، وعائلة من 4  على 3460 
وخمسة  دوالرًا(   754( ليرة   4620 أشخاص 
)942 دوالرًا( وصــواًل  لــيــرة   5770 أشــخــاص 
ــفـــة مــــن عــــشــــرة أشــــخــــاص،  ــلـــة مـــؤلـ ــائـ ــــى عـ إلــ
دوالرًا(،   1884( لــيــرة   11540 عــلــى  تــحــصــل 
ليتمكن مغادرو املخيم من استئجار منزل. 
األولــى  دفعتني؛  على  املبلغ  منح  وسيجري 
ــة مـــنـــه، تــمــنــح لـــلـــعـــائـــات قــبــل  ــائــ 70 فــــي املــ
بعد  الثانية  والدفعة  املخيم،  من  انصرافهم 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــادة تــوزيــع  ــ تــســتــمــر تــركــيــا فـــي إعــ
الــاجــئــني الــســوريــني، عــلــى بعض 
بـــدأت تتخذ شكل  الــتــي  املخيمات 
املـــراكـــز الــصــحــيــة ومـــراكـــز اإليــــــواء، للمسنني 
واملرضى، في حني تضع بقية الاجئني أمام 
ــيـــارات االنــتــقــال لــلــعــيــش خــــارج املــخــيــمــات  خـ
فــي أّي واليــــة تــركــيــة، عــلــى أن تــســاعــدهــم في 
ــام، أو االنــتــقــال إلــى  دفـــع إيــجــار املــنــزل ملـــدة عـ
املـــخـــيـــمـــات املـــتـــخـــصـــصـــة، ملــــن يــمــتــلــك الـــعـــذر 
بالبقاء، كاألرامل واملرضى واملسنني، بحسب 

»العربي الجديد«. ما تؤكد مصادر تركية لـ

تفكيك مخيم سروج
ــام املــــاضــــي، بــتــفــكــيــك  ــعــ بــــــدأت تـــركـــيـــا مـــنـــذ الــ
بعض مخيمات الاجئني السوريني، وتوزيع 
األعــذار املوجبة« بحسب  الاجئني »أصحاب 
تعبير املصادر التركية، على مخيمات أخرى. 
أربــعــة مخيمات،  املــاضــي  الــعــام  تركيا  فككت 
هي: مرعش ونزيب وسليمان شاه وماردين، 
لتعلن مديرية الهجرة العامة قبل أيام، إغاق 
مخيم ســـروج فــي واليـــة شانلي أورفــــة، الــذي 
يقطن فيه نحو 13 ألف الجئ سوري، وتعطي 
املقبل،  يونيو/ حــزيــران   21 فــي  تنتهي  مهلة 
لقاطنيه لــتــدبــر أمـــورهـــم، مــع أخـــذ »أصــحــاب 
األعـــذار املــوجــبــة« فــي االعــتــبــار. وهــكــذا تركت 
إلى  السوريني باالنتقال  أمام  حرية االختيار 
إلــى مــنــزل مستأجر. وبحسب  مــركــز آخـــر، أو 
ترك  الــرســمــي،  العامة  الهجرة  مديرية  إعــان 
ــم، بــالــتــنــســيــق مــــع مــديــريــة  ــيـ مـــســـؤولـــو املـــخـ
ــام »الـــضـــيـــوف  ــ الـــهـــجـــرة، حـــريـــة االخـــتـــيـــار أمــ
السوريني« باالنتقال إلى مركز إيواء آخر، أو 
نقدية  مساعدة  على  حصولهم  مقابل  مــنــزل 

تغطي تكاليف اإليجار.
يـــؤكـــد مــخــتــار أحــــد قـــطـــاعـــات مــخــيــم ســـروج 
 القسم األكبر من سكان 

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

ــل االنــتــقــال إلـــى مــنــازل بــاإليــجــار، 
ّ

املــخــيــم فــض
املــتــعــلــقــة  األوراق  ــز  ــركــ املــ ــو  مـــســـؤولـ ــهــــى  وأنــ
بخروجهم، وما زالت عمليات نقلهم مستمرة 
إلــــى عــــدة مــــدن مــخــتــلــفــة. وحـــــول مـــا إذا كــان 
سيجري إغــاق مخيم ســروج بالكامل، يؤكد 
الــاجــئ بــرهــان، وهـــو الــقــائــم بــأعــمــال مختار 
ذات  أســـرة،   نحو 300 

ّ
أن باملخيم،   15 القطاع 

 ووفـــاة 
ّ
ــذار مــوجــبــة، كـــاملـــرض وكــبــر الـــســـن ــ أعـ

األب، ستبقى في املخيم اآلن، في بيوت جاهزة 
)كرافانات(. لكن، بحسب ما يؤكد املسؤولون، 
ــر عـــام  ــ ــام املـــقـــبـــل 2020 ســـيـــكـــون آخـ ــعــ  الــ

ّ
فــــــإن

لــلــمــخــيــمــات، وســـيـــجـــري تــخــيــيــر الـــســـوريـــني 
إلى  العودة  أو  التركية  للواليات  الذهاب  بني 

سورية.
ــه يـــجـــري الـــيـــوم تــفــريــغ  ــ ـ

ّ
يــشــيــر بـــرهـــان إلــــى أن

 غــيــر ستة 
َ

ــم يــبــق مــعــظــم قــطــاعــات املــخــيــم، ولـ

دمج 
السوريين
خيارات الالجئين 

بعد تفكيك 
مخيمات تركيا

المخيمات  من  خالية  تركيا  بجعل  القرار  تنفيذ  يتسارع 
التي تضّم الالجئين السوريين، لكّن هذا ال يعني إعادتهم 
عبر  التركي  المجتمع  في  دمجهم  بل  سورية،  إلى 

تقديمات مختلفة تكفل لهم معظم الحقوق

هو موعد سنوي 
للتونسيين مع رمضان. 

الحركة كثيفة في 
تونس العاصمة وبقية 
المحافظات في األيام 

األولى للشهر. تغيرت 
العديد من المنتجات 

المعروضة لتحّل محلّها 
منتجات مرتبطة بوجبات 

الصائمين والمطبخ

تونسيون يعيشون أجواء رمضان بنكهته وغالئه

توجه عام لدمج الالجئين 
بالمجتمع التركي، بعد 

إجادة معظمهم اللغة

منذ بداية 2019 حتى 
األول من إبريل الماضي 

عاد 4065 الجئًا إلى سورية

اشترت التمور قبل رمضان 
بسعر أقل بكثير من السعر 

الذي تباع به اآلن

1819
مجتمع

تونس ـ بسمة بركات

فـــي اســتــقــبــال شــهــر رمـــضـــان، اخـــتـــار بعض 
ــم، فــيــمــا اخـــتـــار  ــهـ ــازلـ ــنـ الـــتـــونـــســـيـــني طـــــاء مـ
املطبخية،  التجهيزات  بعض  تغيير  آخــرون 
الجميع يتفق على مؤونة رمضان وما   

ّ
لكن

فــيــهــا مـــن عــنــاصــر ال تــغــيــب عـــن أّي مــائــدة 
إفطار، شأن شربة الشعير )الحساء(. وهكذا 
تكشف األيــام األولــى للشهر عن إقبال كثيف 
على املواّد الغذائية التي تحتاج إليها ربات 
الــبــيــوت. مــع ذلـــك، تــدعــو فئة مــن التونسيني 
الفضيل  الشهر  اعتبار  بل  املبالغة،  إلى عدم 

فرصة لضبط النفس وعدم التبذير.
النساء في  الباعة، وتنهمك  تتعالى أصــوات 
تفحص بعض األواني الفخارية والزجاجية. 
ــورًا يــحــتــرن  ــ ــار، وطــ ــعــ ــارة يــســألــن عـــن األســ ــ تـ
فــي االخــتــيــار، إذ تــجــذبــهــن األلـــــوان الــزاهــيــة 
واملــنــتــجــات املــتــنــوعــة. فـــي ســاحــة بــرشــلــونــة 
بــالــقــرب مــن الــســوق املــركــزيــة فــي الــعــاصــمــة، 
وهـــــــي الــــكــــبــــرى لـــبـــيـــع الـــــفـــــواكـــــه والـــخـــضـــر 

ــلـــحـــوم فــيــهــا، اخـــتـــار الــبــاعــة  واألســــمــــاك والـ
هو  ما  وجلب  منتجاتهم  تغيير  املتجولون 
ـــت املــاعــق 

ّ
مــخــصــص لـــرمـــضـــان، وهـــكـــذا حـــل

واألطباق بداًل من املابس.
فـــي وســــط الـــســـوق املـــركـــزيـــة، تــجــذبــك ألــــوان 
في  يتفنن أصحابها  التي  والخضر  الفواكه 
بضاعته  يعرض   

ّ
فالكل وتزيينها،  عرضها 

بـــطـــريـــقـــتـــه الــــخــــاصــــة إلغــــــــــراء املــســتــهــلــكــني 
يكثر   في رمضان 

ّ
أن الصائمني، وخصوصًا 

االشــتــهــاء، وشــهــوة الــعــيــون غــالــبــًا مــا تكون 
قــبــل الـــبـــطـــون. تــقــول آمـــنـــة، وهــــي عــامــلــة في 
الشهر  حلول  تستغل  ــهــا 

ّ
إن بتونس،  مصنع 

بوزيد،  فــي سيدي  عائلتها  لــزيــارة  الفضيل 
»العربي  لقضاء بعض الوقت معها. تضيف لـ
الـــجـــديـــد«: »فــــي الــــعــــادة، نــركــز عــلــى املــؤونــة 
البهارات من توابل يعّد معظمها  خصوصًا 
ــان بـــحـــكـــم تـــنـــوع  ــ ــــضــ ــًا لـــشـــهـــر رمــ خـــصـــيـــصـ
التقليدية  الشعير  شربة  نعّد  كما  األطــبــاق، 
رها في البيت«. 

ّ
التي تفضل والدتي أن تحض

اقـــتـــنـــاء أواٍن جــديــدة  ــتــــارت  ـــهـــا اخــ
ّ
أن تــتــابــع 

لتزيني سفرة رمضان، وإلسعاد والدتها عند 
عودتها إلى محافظتها بعد فترة قضتها في 
العاصمة بعيدة عن العائلة. تضيف الشابة 
اللمة  رمــضــان  يميز شهر  مــا   

ّ
أن العشرينية 

العائلية، إذ يجتمعون في البيت لقضاء أول 

فالسوق ليس مكتظًا كالعادة ولم يسترجع 
القدرة   

ّ
أن نسق األعــوام املاضية، مشيرًا إلى 

ما  وهــو  كثيرًا  تراجعت  للتونسي  الشرائية 
 
ّ
أن ويضيف  الضروريات.  على  يركز  يجعله 

ــّر بــالــبــاعــة. مـــن جهته،  ارتـــفـــاع األســـعـــار أضــ
بيع  مــن  تغيير نشاطه  البائع حافظ  اخــتــار 
الخضر إلى بيع الزيتون الذي يكثر اإلقبال 
عليه لتزيني السلطات واألطباق في رمضان، 
 هناك منتجات تحضر بقوة في هذا 

ّ
مبينًا أن

الشهر، ولذلك يحاولون ماءمة العرض مع 
 تجارتهم تنشط نسبيًا في هذه 

ّ
الطلب، ألن

الذي  الكساد  إلى تعويض  الفترة، فيسعون 
أصابهم طوال السنة، وعرض منتجات يقبل 

عليها التونسيون.
اإلقــبــال على أحــد بــاعــة األجــبــان فــي السوق 
فــاألجــبــان بمختلف أصنافها  كــان واضــحــًا، 
ــيـــب عـــــن الــــطــــاولــــة  ــغـ ــــاد ال تـ ــكـ ــ وأنـــــواعـــــهـــــا تـ
الــرمــضــانــيــة، وهـــو مــا يــؤكــده الــبــائــع جــمــال، 
هم يأملون أن يتحسن اإلقبال في 

ّ
أن مضيفًا 

 البيع حاليًا أقل من شهور 
ّ
األيام املقبلة، ألن

في  كثيفة  فالحركة  كذلك،  املاضية.  رمضان 
جــنــاح الــســمــك، تــتــرافــق مــع أصــــوات الــبــاعــة. 
هنا تــعــرض أصــنــاف مختلفة مــن األســمــاك، 
 اإلقـــبـــال األكـــبـــر هو 

ّ
ويـــقـــول الــبــائــع عــلــي إن

األحمر  والسمك  )الــقــريــدس(  الجمبري  على 
)التريليا(.

عامًا(   65( الباجي  تعتبر سيدة  من جهتها، 
من  )حبوب  والكسكسي  التوابل   تحضير 

ّ
أن

الـــقـــمـــح(، يـــبـــدأ قــبــل حـــلـــول رمـــضـــان ببضعة 
إليها في  الــبــيــوت يحتجن  ربـــات   

ّ
أشــهــر، ألن

 املنتجات 
ّ
أن إلــى  العديد مــن األطــبــاق. تشير 

 األسعار مرتفعة، فبعض التجار 
ّ
متوفرة لكن

يستغلون حلول رمضان لزيادة األسعار، كما 
تــقــول، إذ اشــتــرت التمور قبل بــدايــة رمضان 
بــســعــر أقـــل بكثير مــن الــســعــر الــــذي تــبــاع به 
أميركية(  )3.5 دوالرات  دينارًا   11 اآلن، وهــو 
ها تفضل التركيز 

ّ
للكيلوغرام الواحد. تقول إن

على املعيشة بداًل من تغيير األواني واألطباق 
مطبخها،  فــي  متوفرة  كانت  إذا  وخصوصًا 

وهكذا ترفع شعار »ال للتبذير«.

أيام رمضان مع العائلة، وهذا الشهر يجمع 
شــتــات األســـرة ويــقــرب أفــرادهــا مــن بعضهم 
البعض، فرمضان للسهر وللقاء األقارب بعد 

طول غياب.
تزيني  فــي  طـــارق  العشريني  الــشــاب  ينهمك 
التمور. يرتب البضاعة املعروضة ثم يساعد 
 عرض 

ّ
والده في بيع بعض التمور، ويقول إن

 يتفنن 
ّ

البضاعة مهم جدًا في رمضان، والكل
فـــي جــــذب الـــزبـــائـــن عــلــى طــريــقــتــه الــخــاصــة. 
 التونسي 

ّ
لــيــقــول إن الـــهـــادي،  يــتــدخــل والــــده 

في رمضان يأكل بعينه فإن جذبته املنتجات 
يــحــرص كبائع  املــعــروضــة يشتريها، ولــذلــك 
ومنها  التونسية،  التمور  تقديم  حسن  على 
ــور« الـــتـــي يــــــزداد عــلــيــهــا اإلقـــبـــال  ــنــ »دقـــلـــة الــ
 
ّ
ــى، مــضــيــفــًا أن ــ خــصــوصــًا خـــال األيـــــام األولــ
اإلقــــبــــال تــحــســن مـــقـــارنـــة بـــاألشـــهـــر الــثــاثــة 
املاضية، فرمضان يضفي حركة تجارية على 

مختلف األسواق التونسية.
فــي املــقــابــل، يعتبر بــائــع آخـــر يــدعــى محمد 
املأمول،  زال دون  الفواكه ما  اإلقــبــال على   

ّ
أن

اســتــصــدار ســـنـــدات إقـــامـــة. كـــذلـــك، سيجري 
تــفــعــيــل بــطــاقــة الـــهـــال األحـــمـــر الـــتـــي تبلغ 
قيمتها الشهرية نحو ألف ليرة )163 دوالرًا( 

ألصحاب األسر الكبيرة.
يؤكد األسعد أنه بعد تفكيك مخيم سروج، 
وبـــعـــده مــخــيــم جــيــان بــيــنــار الــــذي يقطنه 
نـــحـــو 30 ألـــــف ســــــــوري، يـــبـــقـــى فــــي تــركــيــا 
نــحــو 18 مــخــيــمــًا، أشــهــرهــا نـــزيـــب وحــــران 
أنطاكيا  ومخيمات  شهير  وفــيــران  وأضنة 
وقرقميش، وجميعها تأوي نحو 200 ألف 
الجئ سوري فقط، أي أقل من 6 في املائة من 

الاجئني السوريني في تركيا.

ال إعادة للّاجئين
بدوره، يؤكد مصدر تركي مسؤول طلب عدم 
 ما ُيقال عن التضييق على 

ّ
 كل

ّ
ذكر اسمه، أن

السوريني أو طردهم إلى بلدهم، غير صحيح 
 تـــركـــيـــا مــلــتــزمــة 

ّ
ــل إن ــّحــــة، بــ ــن الــــصــ وعــــــار عــ

 مـــا تــســتــطــيــع، بــالــرغــم 
ّ

تــجــاه الــاجــئــني، بــكــل
مـــن تـــراجـــع املــجــتــمــع الــــدولــــي عـــن الــتــزامــاتــه 
وفــــي مــقــدمــتــهــا االلـــتـــزامـــات املـــالـــيـــة. يضيف 
 ثــمــة تــوجــهــًا لضبط 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لـــ

الــنــفــقــات وتـــوزيـــع الــاجــئــني عــلــى املــخــيــمــات، 
السوريني  »إخواننا  أمــام  املجال  فتح  واألهــم 
لــيــعــيــشــوا الــــظــــروف الــطــبــيــعــيــة مـــع األتــــــراك، 
في  ويندمجوا  اللغة  يتعلموا  أن  مــن  بــّد  وال 
املجتمع«. وبحسب آخر إحصاء حصلت عليه 
فقد  تركيا،  فــي  للسوريني  الجديد«  »العربي 
بلغ عددهم 3.545.293 سوريًا، موزعني على 
معظم الواليات التركية. ويسكن في املخيمات 
من بينهم 203.300 الجــئ يتوزعون على 21 
مــخــيــمــًا، بــمــا فــيــهــا املــرشــحــة لــإغــاق قــريــبــًا. 
وهـــي 4 مخيمات فــي هــاتــاي )اإلســكــنــدرون( 
هــي هــاتــاي 1 و2 و3، واإلصــاحــيــة، سعتها 
و3 مخيمات  الجـــئ،  ألــف   18 نحو  اإلجمالية 
ــازي عــيــنــتــاب أحـــدهـــا نـــزيـــب، وسعتها  فـــي غــ
مخيمات   4 وهناك  الجئًا.   21.298 اإلجمالية 
في والية شانلي أورفة، هي حران وتل أبيض 
)سليمان شــاه( ورأس العني وفيران، سعتها 
67.251 الجــئــًا. وهــنــاك مخيم ســروج ومخيم 
قــرقــمــيــش عـــلـــى الــــحــــدود مــــع ســــوريــــة. وفـــي 

كيليس مخيمان هما كيليس 1 و2 سعتهما 
نحو 21 ألــف ســـوري. وهــنــاك مخيم مــارديــن 
بينهم 1269 عراقيًا،  وسعته 2339 الجئًا من 
أمــا البقية فمن الــســوريــني. وهــنــاك مخيم في 
مدينة مرعش يسكنه 15.896 سوريًا و4709 
 13.815 سعته  بالعثمانية  ومخيم  عراقيني. 
أديــمــان سعته 8285 سوريًا.  ســوريــًا. ومخيم 
ومخيم أضنا سعته 26.865 سوريًا. ومخيم 

ماطية سعته 9256 سوريًا.
 هناك 83.246 تلميذًا 

ّ
تشير اإلحصائية إلى أن

املــخــيــمــات، فيما هــنــاك 381.591  فــي  ســوريــًا 
الحكومية  تركيا  مـــدارس  فــي  تلميذًا ســوريــًا 
تلميذًا   9620 هناك  أن  كما  املخيمات،  خــارج 
ســـوريـــًا فـــي مـــــدارس مــفــتــوحــة عــلــى الـــحـــدود 

ومراكز مؤقتة.
طبيًا، يتوافر 156 طبيبًا تركيًا في املخيمات 
 طبيًا تركيًا 

ً
و109 أطباء سوريني، و186 عاما

 طبيًا ســوريــًا. وكــانــت تركيا قد 
ً
و137 عــامــا

إلى  الــســوريــني  عــودة كبيرة لاجئني  شهدت 
املــنــاطــق املــحــررة )شــمــالــي غـــرب( قــبــل انـــدالع 
النظام السوري  ها 

ّ
التي يشن املعارك األخيرة 

وروســيــا، على ريفي حماة وإدلـــب، التي أّدت 
بحسب آخــر اإلحــصــاءات إلــى نــزوح أكثر من 
ــزارع  ــ ــــوري مـــن مــنــازلــهــم، إلــــى املـ 300 ألــــف سـ
 
ّ
واملــنــاطــق القريبة مــن تــركــيــا، وخــصــوصــًا أن

الحدود التركية مغلقة في وجوههم.
الــحــدودي  السامة  بــاب  معبر  إدارة  وأعلنت 
مع تركيا، قبل انــدالع املعارك األخيرة، عودة 

4065 الجــئــًا ســوريــًا مــن تــركــيــا طــواعــيــة إلــى 
ــة، بــهــدف االســـتـــقـــرار الــنــهــائــي.  شــمــال ســـوريـ
ه منذ بداية 2019 حتى األول 

ّ
وقالت اإلدارة، إن

مــن إبــريــل/ نيسان املــاضــي عــاد 4065 الجئًا 
ســـوريـــًا مـــن تــركــيــا عــبــر مــعــبــر بــــاب الــســامــة 
طــوعــيــًا، لــيــصــل الــعــدد اإلجــمــالــي للسوريني 
الـــعـــائـــديـــن إلــــى بـــادهـــم إلــــى نــحــو 315 ألــف 
سوري منذ بدء البرنامج في عام 2015. وذلك 
بهدف االستقرار النهائي في الشمال السوري 
الحر«  الــســوري  »الــجــيــش  الــخــاضــع لسيطرة 
»داعــش«  تنظيم  طــرد  بعد  التركي،  والجيش 
ــردي« عــقــب  ــ ــكـ ــ و»وحـــــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الـ

عمليتي »درع الفرات« و»غصن الزيتون«.

أنقرة

أنقرة

سورية

البحر ا�سود

البحر ا�بيض
المتوسط

بلغاريا

إسطنبول

تـركـيـا

تحقيق

غزة ـ يامن سلمان

يــتــفــاجــأ كــثــيــرون حـــني تــتــحــّدث الــلــغــة 
الــعــربــيــة الــفــصــحــى، وقـــد قــطــعــت عهدًا 
الـــعـــامـــيـــة  تــــتــــحــــدث   

ّ
أال نـــفـــســـهـــا  ــلــــى  عــ

الحديث  فــي  رحلتها  وإكــمــال  باملطلق، 
وكليتها  والــشــارع  املنزل  في  بالعربية 
ــا مــــــع صــــديــــقــــاتــــهــــا. كــمــا  ــهــ ــاتــ ــلــــســ وجــ
اســتــطــاعــت الــتــأثــيــر عــلــى مـــن حــولــهــا. 
انتصار إياد البطش )21 عامًا( تدرس 
ــال فــي  ــ ــــصـ اإلعــــــــام وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا االتـ
التطبيقية،  للعلوم  الــجــامــعــيــة  الكلية 
منذ  الفصحى  العربية  اللغة  وتتحّدث 
ــنـــوات، أي مــنــذ كــانــت مــدرســة  تــســع سـ
اللغة العربية وردة عبد العال تدّرسها 

اللغة العربية في املرحلة اإلعدادية. 
الفصحى  م 

ّ
كــانــت تتكل املــدّرســة  وهـــذه 

ــــادت انــتــصــار  ــتـ ــ ــام تــلــمــيــذاتــهــا. واعـ ــ أمــ
ــانـــت تــحــضــرهــا  ــتـــي كـ ة الـــكـــتـــب الـ قـــــــراء
اليازجي منذ  والدها من مكتبة  برفقة 
ــانـــت فــــي الـــصـــف الــــرابــــع االبـــتـــدائـــي،  كـ
والــدهــا  مــن  عليه  كــتــاب حصلت  وأول 
مت 

ّ
هو كتاب »رياض الصالحني«. تعل

البطش الفصحى من الكتاب، وتعمقت 
تــهــا  فـــي الــلــغــة الــعــربــيــة مـــن خـــال قــراء
املــســتــمــرة لــلــقــرآن واملــنــاهــج املــدرســيــة. 
ثم بدأت تقرأ الكتب الثقافية والدينية 
ثقة  أكسبتها  التي  البشرية  والتنمية 

أكبر في نفسها.
وتـــقـــول الــبــطــش لــــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
ــــدي كـــان مشجعًا لـــي، إضــافــة إلــى  »والـ
الـــتـــي شجعتني  الـــعـــال  املــــدّرســــة عــبــد 
ــة  الـــفـــصـــحـــى.  ــغــ ــلــ ــالــ ــلــــى الــــتــــحــــدث بــ عــ
لــم أجــد االهــتــمــام الكافي داخــل  ني 

ّ
لكن

املــــــدارس الــحــكــومــيــة، خــصــوصــًا أنــنــي 
تتحدث  الــتــي  الــوحــيــدة  التلميذة  كنت 
العربية الفصحى. إال أن أسرتي املكونة 

من 11 فردًا منحتني االهتمام«. 
واجــهــت البطش فــي الــبــدايــة انــتــقــادات 
وســخــريــة مـــن زمــيــاتــهــا فـــي املـــدرســـة، 
ــانــــت تــلــجــأ إلـــــى والـــدتـــهـــا وتــبــكــي.  وكــ
لــكــن األخــيــرة كــانــت تشجعها، وكــانــت 
ابنتها  تتحدث  أن  مــدى صعوبة  تعلم 
الفصحى في مجتمع يتحدث العامية.

العامة  الثانوية  مرحلة  انتصار  أنهت 
في عام 2015، لكن لم يكن عامًا عاديًا. 
ــة عــايــشــتــهــا،  ــبـــب ظـــــــروف خــــاصــ وبـــسـ
رسبت في مادتي الجغرافيا والتاريخ. 
وبـــعـــد إعــــــادة تــقــديــمــهــا لــلــمــادتــني في 
مرحلة اإلكمال في العام نفسه، نجحت 
وحــصــلــت عــلــى مــعــدل 60.6 فــي املــائــة، 

والتحقت في الكلية الجامعية.
ودرســــــت فـــي الــفــصــل الــــدراســــي األول 
ــاء عـــلـــى رغــبــة  ــنـ الـــتـــربـــيـــة األســـاســـيـــة بـ
ها 

ّ
أســرتــهــا فـــي أن تــكــون مـــدرســـة، لكن

ــررت تــغــيــيــر تــخــصــصــهــا، وتــوجــهــت  ــ قـ
إلـــى كــلــيــة اإلعـــــام، فــانــتــقــدهــا األســتــاذ 
على  العربية، وشجعها  تتحدث  ألنها 

التحدث باالنكليزية.
نظرة  تغيرت  كــامــل،  فصل  مضي  بعد 
ــتــــاذ لــلــبــطــش، وعـــــرض عــلــيــهــا أن  األســ
 في إحدى القاعات املعروفة 

ً
تقدم حفا

العاملي  اليوم  بمناسبة  غــزة  قطاع  في 
للغة العربية في عام 2016، ثم انطلقت 
ــوم، تــكــاد  ــ ــيـ ــ ــي. والـ ــ ــــامـ فــــي املــــجــــال اإلعـ
ــًا مــــن الــــــــورش الـــتـــدريـــبـــيـــة  ــ ــتــــرك أيــ ال تــ
الـــوطـــنـــيـــة  ــــرات واملــــــعــــــارض  ــمـ ــ ــــؤتـ املـ أو 
الـــدورات  بــهــدف التشبيك، إضــافــة إلــى 

التدريبية اإلعامية والحقوقية.
ــيــــان  ــعــــّرض فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن األحــ ــتــ وتــ
لانتقاد في الشارع ومع بعض الباعة، 

في  طريقتها  على  البعض  اعــتــاد  لكن 
ــــل أصـــبـــحـــوا  الــــحــــديــــث بـــالـــفـــصـــحـــى، بـ
خصوصًا  بالفصحى  الــرد  يبادلونها 
ــارع عــمــر املــخــتــار وســط  الــبــاعــة فـــي شــ
مـــديـــنـــة غــــــزة. بــــــدأت انـــتـــصـــار تــنــطــلــق 
االجتماعي،  التواصل  أكثر عبر مواقع 
ــات شــخــصــيــة،  ــابــ ــســ ــأت لـــهـــا حــ ــ ــشــ ــ وأنــ
وأصــبــحــت تــحــظــى بــأكــثــر مـــن 41 ألــف 
مــتــابــع عــلــى تــطــبــيــق انــســتــغــرام الـــذي 
تنشر عليه بعض مقاطع الفيديو التي 
تتحدث فيه عن بعض األخطاء اللغوية 

الدارجة في حياتنا اليومية.
تضيف البطش: »البعض كان يتعجب 
مــن املــحــتــوى الـــذي أقــدمــه، لــكــن أضفت 
 بــالــنــســبــة ألصــــول اللغة 

ً
شــيــئــًا جــمــيــا

العربية، وبان الناس أكثر تشجيعًا لي. 
التحدث  نجحت بعد تسع سنوات من 
ومع  مكان  كــل  فــي  الفصحى  بالعربية 
أقــــرب صـــديـــقـــات، لــكــن مـــا زال الــبــعــض 
أقابلهم  الــذيــن  خصوصًا  مني،  يسخر 

للمرة األولى«.
اســتــطــاعــت الــبــطــش الــتــأثــيــر بــاآلخــريــن 
ــبــــحــــوا يــبــادلــونــهــا  مــــن حـــولـــهـــا، وأصــ

الــــحــــديــــث بـــالـــفـــصـــحـــى بـــعـــدمـــا كـــانـــوا 
ينتقدونها. وتشير إلى أن رجال األمن 
عــلــى بــوابــة الــجــامــعــة يــتــحــدثــون معها 
ــردون عليها  ــ بــالــعــربــيــة الــفــصــحــى، ويــ
ــة إلــــى عــدد  ــافـ بــطــريــقــتــهــا نــفــســهــا، إضـ
من أساتذة كليتها وزمياتها. وتقول: 
»لست ضد اللغة اإلنكليزية، لكن هناك 
مـــن يـــشـــعـــرون أنـــهـــم أكـــثـــر قــــوة عــنــدمــا 
ــيـــزيـــة أمـــــــام الـــنـــاس  ــلـ ــكـ ــتـــحـــدثـــون اإلنـ يـ
الــعــربــيــة هي  لــغــتــنــا  أن  أرى  ــنــي 

ّ
لــكــن  .

بشكل  ونفهمها  بها  نتحدث  أن  أجــدر 
صحيح«.

ى البطش التدقيق 
ّ
في الوقت الحالي، تتول

عبر  الجامعية  الكلية  لنشرات  اللغوي 
زالت  ومــا  االجتماعي.  التواصل  مواقع 
 تـــنـــشـــر مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو صـــغـــيـــرة عــلــى 
موقع انستغرام. وتفّكر أن تنشئ مركزًا 
لــتــعــلــيــم الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة لـــيـــس بــهــدف 
لتعزيز  بــل  تخاطب،  لغة  إلــى  تحويلها 
الـــعـــربـــيـــة فــــي فــــن الـــخـــطـــابـــة وأصـــولـــهـــا 
ــا. وتــــــــــدرك أن  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــئــــة الــــعــــمــــل وغـ ــيــ  وبــ
، لــكــن جــهــودهــا 

ً
الــطــريــق مـــا زال طـــويـــا

بدأت تثمر على األقل.

انتصار البطش تتكلّم الفصحى

وجدت طريقها في الحياة )محمد الحجار(

تتحدث إلى زميلتها بالعربية الفصحى )محمد الحجار(

معاينة ومناداة 
على البضاعة 

)ياسين قايدي/ األناضول(

)Getty /كثيرون اندمجوا في المجتمع التركي )كريس ماكغراث

203.300
الجئ سوري يعيشون في 21 مخيمًا 
في تركيا، من أصل 3.545.293 سوريًا 

في البالد، بحسب آخر إحصائية

ربّما يكون المسار الذي 
اختارته الغزية انتصار 
البطش غير مألوف. 

هذه الفتاة ال تتحدث 
إلّا بالعربية الفصحى 

التي قررت عدم 
استبدالها بلغة أخرى
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التونسي في رمضان 
يأكل بعينه فإن جذبته 

المنتجات اشتراها


