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سوريا

ّ
«زلة» أردوغان الحقيقية :دمشق

مشهد سياسي

لم ّ
تمر مرور الكرام تصريحات رجب طيب
أردوغــان التي ربط فيها دخول قوات
ـ«اسقاط نظام
بــاده األراضــي السورية ب ّ
كان يتكلم في لقاء
األسد» .الرجل ،وإن ّ
غير «رسمي» إال أنه أكد رؤيتها الواضحة
ألولــويــاتــه فــي ال ـحــرب ال ـســوريــة .هذه
األولويات لم ّ
تتغير سوى بسبب افشال
عــدد مــن مشاريعه الـتــي حاكها ضد
الدولة السورية .هو لم يأت حتى على
ذكــر خطر «االرهــابـيـيــن» مــن «داع ــش»
و«حزب العمال الكردستاني» كما جرت
ال ـعــادة (وك ـمــا س ـ ّـوق ل ـهــدف غــزوه
لريف حلب الشمالي) .نطق بما يحلم
السورية والروسية
ويخطط ،وال ــردود
ّ
واإليرانية العنيفة توحي بأن قوة الردع
السياسية والعسكرية لحلفاء دمشق
ّ
ـع ال ـحــواجــز أمــام
مصممة عـلـ ّـى وض ـ ّ
مخططاته ألنه لم يتغير ...بل موازين
القوى لم تعد لمصلحته حاليًا
ب ـي ـن ـم ــا يـ ـت ــاب ــع الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري
وحلفاؤه عملياتهم العسكرية على
عدد من محاور أحياء حلب الشرقية،
الـ ـت ــي ك ــان ــت أب ـ ـ ــرز ن ـت ــائ ـج ـه ــا أم ــس
السيطرة على القسم األكبر من حي
الشيخ سعيد جنوب املدينة ،أثارت
ال ـت ـصــري ـحــات ال ـت ــي قــال ـهــا الــرئـيــس
ال ـتــركــي رج ــب ط ـيــب أردوغـ ـ ـ ــان ،أول
مــن أم ــس ،ح ــول دخ ــول ق ــوات بــاده
إل ـ ــى س ــوري ــا بـ ـه ــدف إسـ ـق ــاط ن ـظــام
الرئيس السوري بشار األسد ،ردود
ف ـعــل ق ـ ّ
ـوي ــة م ــن دم ـش ــق وح ـل ـفــائ ـهــا.
إذ اسـ ـتـ ـنـ ـك ــرت وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
السورية التصريحات أمس ،وأكدت
أنـ ـه ــا س ـ ـتـ ـ ّ
ـرد بـ ـق ــوة ضـ ــد أي تــدخــل

ف ــي ش ــؤون ـه ــا ال ــداخ ـل ـي ــة ،مــوضـحــة
أن الـتـصــريـحــات «تـضـمـنــت حقيقة
أهداف العدوان التركي على سوريا،
وكشفت بوضوح األطماع واألوهــام
الـ ـت ــي تـ ـغ ــذي ف ـك ــر ه ـ ــذا ال ـط ــاغ ـي ــة».
وقـ ـ ــال م ـص ــدر رس ـم ــي ف ــي الـ ـ ـ ــوزارة،
لوكالة «ســانــا» الرسمية ،إن دمشق
«ل ــن تـسـمــح بــالـتــدخــل ف ــي شــؤونـهــا
وستقطع اليد التي تمتد إليها ،وإذا
كانت تحارب اآلن أدوات هذا الطاغية
وع ـم ــاءه ،ف ــإن غ ـدًا لـنــاظــره قــريــب».
وط ــال ــب امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي «بــوضــع
حــد لسلوكيات أردوغ ــان وتدخالته
في شــؤون دول املنطقة ،التي تشكل
ت ـهــدي ـدًا لـلـسـلــم اإلق ـل ـي ـمــي وال ــدول ــي
وتتناقض مع قــرارات مجلس األمن
املتعلقة بمكافحة اإلرهاب».
وم ـ ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،ط ــالـ ـب ــت م ــوس ـك ــو
الجانب التركي بتقديم توضيحات
حول تصريحات أردوغــان األخيرة.
ونقلت وكــالــة «ت ــاس» الــروسـيــة عن
امل ـت ـحــدث بــاســم الـكــرمـلــن دمـيـتــري
ب ـي ـس ـك ــوف ،ق ــول ــه إن «ت ـصــري ـحــات
أردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان كـ ــانـ ــت م ـ ـفـ ــاجـ ــأة ج ــدي ــة
لـ ـلـ ـج ــان ــب ال ـ ـ ـ ــروس ـ ـ ـ ــي ...وي ـ ـجـ ــب أن
ننتظر ص ــدور تــوضـيـحــات قـبــل أن
ندلي برأينا» ،موضحًا أن الرئيس
التركي «لم يثر هذا املوضوع خالل
ات ـ ـصـ ــاالتـ ــه األخـ ـ ـي ـ ــرة مـ ــع ال ــرئ ـي ــس
الــروســي فــاديـمـيــر بــوتــن» .وشــدد
ع ـ ـلـ ــى أن ه ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات «ال
تـتـمــاشــى أب ـدًا مــع الــرؤيــة الــروسـيــة
حــول الــوضــع فــي ســوريــا» ،ولكنها
«لن تنعكس على نحو سلبي» على
عالقاتنا الثنائية مع أنقرة.
ال ـت ــوض ـي ــح ال ـت ــرك ــي ل ــم ي ـت ــأخ ــر ،إذ
أفـ ــاد م ـص ــدر ف ــي ال ــرئ ــاس ــة الـتــركـيــة
لــوكــالــة «نــوفــوسـتــي» الــروسـيــة بــأن
ت ـصــري ـحــات أردوغـ ـ ــان «ال ي ـجــب أن
تؤخذ بحرفيتها» ،معربًا عــن أمله
ف ــي «أن ي ـتــم ال ـت ـغ ـلــب ب ـســرعــة (مــع
روسـ ـ ـي ـ ــا) عـ ـل ــى سـ ـ ــوء الـ ـفـ ـه ــم الـ ــذي
حصل» .وبالتوازي ،اتصل الرئيس
التركي مساء أمس بنظيره الروسي
فالديمير بوتني ،للمرة الثالثة خالل
أس ـب ــوع واحـ ــد .وب ــرغ ــم أن الــرئــاســة

إنطلق أمس ،املوكب الذي يحمل
رماد الزعيم الكوبي الراحل فيديل
كاسترو ،في جول ٍة تجوب أنحاء
البالد لثالثة أيام ملفوفًا بالعلم

الوطني ،قبل أن ُيدفن يوم األحد
املقبل في مدينة سانتياغو دي
كوبا .وسيقطع املوكب الذي رافقه
كوبيون احتشدوا لوداع أحد أشهر

الرموز الثورية في العالم 900 ،كلم
إلى تلك املدينة التي ُت ّ
عد مهد الثورة،
حيث بدأ كاسترو حركته الثورية
في عام  1953بهجوم مع رفاقه

ً
ستة مصادر رئيسية تصنع معارف السوريين :التلفزيون أوال
تحقيق

رغ ــم ك ــل ه ــذا ال ـص ـخــب الـ ــذي أحــدثـتــه
وســائــل ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،والتأثير
ـذت
الـشــديــد لــوســائــل إع ــام تقليدية أخـ ّ
ع ـلــى عــاتـقـهــا تشكيل ج ـب ـهــات ،إال أن
ست سنوات تقريبًا من األزمــة لم تنسف
المصادر التقليدية لمعارف السوريين
ومعلوماتهم
دمشق ــ زياد غصن
نـ ـ ــادرًا م ــا ت ـه ـتــم املـ ـس ــوح والـ ــدراسـ ــات
اإلحـصــائـيــة الـتــي تـجــرى فــي ســوريــا،
بالبحث فــي امل ـصــادر والـقـنــوات التي
يلجأ إليها السوريون للحصول على
املعرفة واملعلومة في موضوع معني.
وإن ح ــدث ،فــذلــك يـتــم بـشـكــل ع ــام من
دون تحديد لـهــذه امل ـصــادر ،وملساحة
تأثيرها في تشكيل الرأي العام.
أخـ ـيـ ـرًا ،خ ــرج ع ـلــى ه ــذا الـتـقـلـيــد غير
ال ــواق ـع ــي ب ـح ـثــان م ـه ـم ــان ،األول هــو
مسح الـسـكــان ال ــذي جــرى تنفيذه في
عــام  ،2014وميزته أنــه شمل مختلف
املـ ـن ــاط ــق ،ب ـم ــا ف ـي ـهــا ت ـل ــك ال ـخــاض ـعــة

ل ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة امل ـ ـج ـ ـم ـ ــوع ـ ــات املـ ـسـ ـلـ ـح ــة
والتنظيمات التكفيرية ،ويتوقع إعالن
نتائجه قريبًا.
البحث الثاني يتعلق بمسح صــدرت
تقويم لواقع
نتائجه أخيرًا ،وهدف إلى
ٍ
ومستوى مصادر معرفة وسلوكيات
القائمني على رعاية األطفال في األسرة
باملجالني الصحي واالجتماعي ،وتم
بالتعاون ما بني منظمة األمم املتحدة
للطفولة ،واملكتب املــركــزي لإلحصاء،
ووزارة اإلع ــام الـســوريــة .ومـيــزة هــذا
املـســح أنــه يــركــز على األف ــراد املؤثرين
فــي األس ــرة الـســوريــة ،والـقــائـمــن على
رعـ ــايـ ــة األط ـ ـف ـ ــال ،أي ع ـل ــى مـسـتـقـبــل
س ــوري ــا ،وت ــال ـي ــا فـ ــإن قـ ـ ــراءة الـنـتــائــج
تـتـعــدى أهـ ــداف امل ـس ــح ،واملـ ـح ــددة في
الجانبني الصحي واالجتماعي.

ستة مصادر
املسح الــذي نفذ على عينة مؤلفة من
 3695أســرة موزعة على إحــدى عشرة
م ـح ــاف ـظ ــة ،خ ـل ــص إلـ ــى ن ـت ــائ ــج مـهـمــة
يمكنها أن تــرســم جانبًا أســاسـيــا من
تأثيرات الحرب على يوميات األســرة
السورية صحيًا واجتماعيًا ،وانعكاس
ذلك على مستقبلها ونشأة أفرادها.
ف ــي م ـقــدمــة ت ـلــك ال ـن ـتــائــج م ــا يتعلق

بـ ـمـ ـص ــادر املـ ـع ــرف ــة ل ـل ـق ــائ ـم ــن ع ـلــى
رعــايــة األط ـف ــال ،إذ ح ــدد امل ـســح ستة
مصادر رئيسية لحصول هؤالء على
األخ ـب ــار وامل ـع ـلــومــات ،تـصــدرهــا كما
هــو مـتــوقــع الـتـلـفــاز بنسبة ،%93,60
ت ــاه أف ــراد الـعــائـلــة واألق ـ ــارب بنسبة
 ،%81,50أمــا املصدر الثالث املهم في
ال ـح ـصــول عـلــى األخ ـب ــار فيتمثل في
الجيران واألصدقاء ووجهاء املجتمع
بنسبة  ،%71,60كما يستمد مقدمو
الرعاية أخبارهم من خالل الخدمات
االخـ ـب ــاري ــة ع ـب ــر ال ــرس ــائ ــل الـنـصـيــة
بـنـسـبــة  %30,40ك ـم ـصــدر راب ـ ــع ،أمــا
ال ـع ــام ـل ــون امل ـت ـط ــوع ــون ف ــي اإلغ ــاث ــة
فـيـمـثـلــون امل ـص ــدر ال ـخــامــس بنسبة
ّ
 ،%13وش ــك ــل رج ـ ــال ال ــدي ــن امل ـص ــدر
السادس بنسبة .%11.5
وألسـ ـ ـب ـ ــاب ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ،فـ ـ ـ ــإن ال ـص ـح ــف
املطبوعة كانت خارج دائــرة املصادر
الـ ــرئ ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــة ألخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار وم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات
الشريحة املـبـحــوثــة ،إذ تــؤكــد نتائج
امل ـس ــح أن م ـتــاب ـعــة األس ـ ــر ال ـس ــوري ــة
للصحف املحلية هي من النادر جدًا،
كما أن متابعة الصحف غير السورية
شـبــه م ـع ــدوم .وت ـت ـفــاوت املـحــافـظــات
م ـ ــن حـ ـي ــث نـ ـسـ ـب ــة قـ ـ ـ ـ ــراءة ال ـص ـح ــف
ف ـي ـهــا ،ف ـهــي ف ــي م ـحــاف ـظــة طــرطــوس

تبلغ ال ــذروة ،وفــي محافظة الحسكة
تـنـخـفــض إل ــى أدنـ ــى درجـ ــة ل ـه ــا .أمــا
الصحف األكثر متابعة فهي بحسب
إج ــاب ــات املـبـحــوثــن :ال ـث ــورة ،ال ـفــداء،
ال ـب ـع ــث ،ت ـش ــري ــن ،وال ــوط ــن كصحف
ســوريــة ،واألخـبــار والسفير كصحف
عربية .لكن الالفت هنا إشــارة املسح
إلـ ـ ــى وجـ ـ ـ ــود ص ـح ـي ـف ـتــن مـحـلـيـتــن
(ك ــرديـ ـت ــن) ف ــي م ـح ــاف ـظ ــة الـحـسـكــة
تحظيان باملتابعة ،هما «كردستان»
و«روناهي».
وع ـل ــى ع ـكــس ال ـ ــرأي ال ـش ــائ ــع م ــن أن
وسائل التواصل االجتماعي تجتاح
مختلف ف ـئــات املـجـتـمــع ،ف ــإن نتائج
امل ـس ــح ال تـشـيــر إل ــى وجـ ــود انـتـشــار
واسـ ــع ل ـه ــذه ال ــوس ــائ ــل ل ــدى مـقــدمــي
الــرعــايــة لــأط ـفــال ،حـيــث لــم تـتـجــاوز
ن ـس ـبــة اس ـت ـخ ــدام وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي  ،%56.59األم ـ ــر الـ ــذي
ي ــرس ــخ حـقـيـقــة أن ال ـف ـئ ــات الـعـمــريــة
الشابة هي التي «تحتكر» االستخدام
امل ـك ـث ــف لـ ـه ــذه الـ ــوسـ ــائـ ــل .وت ــوض ــح
بيانات املسح أن الهدف الرئيسي من
استخدام وسائل التواصل يتمثل في
التسلية والــدردشــة بالدرجة األولــى،
ثــم الـحـصــول عـلــى األخ ـبــار بــالــدرجــة
الثانية ،فالبحث عن معلومة مفيدة

بالدرجة الثالثة.
لكن ،ماذا لو تعذرت مشاهدة القنوات
ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة ،ف ـمــا ه ــو ب ــدي ــل األس ــر
الـ ـس ــوري ــة ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى األخـ ـب ــار
واملعلومات؟
ف ــي اإلج ــاب ــة ع ــن ه ــذا الـ ـس ــؤال ،يــؤكــد
املـ ـبـ ـح ــوث ــون أن مـ ـص ــدره ــم ال ـب ــدي ــل
سيكون في املقام األول أفــراد العائلة
واألصدقاء بنسبة  ،%63,20ثم مواقع
اإلن ـت ــرن ــت بـنـسـبــة  ،%14,70وال ـبــث
اإلذاع ـ ـ ــي ب ــال ــدرج ــة ال ـثــال ـثــة .%9,70
وهـ ـ ــذه ن ـت ـي ـجــة اع ـت ـب ــره ــا ال ـقــائ ـمــون
ع ـلــى تـحـلـيــل ن ـتــائــج امل ـس ــح «فــرصــة
أم ـ ـ ــام ال ـع ــام ـل ــن فـ ــي مـ ـج ــال اإلعـ ـ ــام
اإلذاع ــي املسموع للتفكير فــي آليات
جديدة ومبتكرة لجذب جمهور البث
ال ـت ـل ـفــزيــونــي ،أو ج ــزء م ـن ــه ،ملـتــابـعــة
ال ـب ــث اإلذاعـ ـ ـ ــي ب ـش ـكــل أك ـب ــر ف ــي ظــل
ظــروف التقنني الكهربائي الحالية».
وت ـبــرز أهـمـيــة ه ــذا األم ــر بشكل أكبر
عند معرفة أن البث اإلذاعــي كمصدر
ل ـل ـم ـع ـلــومــات بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى مـقــدمــي
ال ــرع ــاي ــة ،ج ـ ــاء ف ــي امل ــرت ـب ــة ال ـثــان ـيــة
ب ـعــد أفـ ـ ــراد ال ـعــائ ـلــة واألصـ ــدقـ ــاء في
محافظات :دمشق ،الالذقية ،الحسكة
وديــر ال ــزور .وفــي املرتبة الثالثة في
محافظات :حلب ،حمص ،طرطوس،

