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تحيي �سهرتها ال�شهرية
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عبد اهلل :م�ص ّممون على مواجهة
الإرهاب بم�س ّمياته ك ّلها

حمليات
تح�ضيرات للذكرى الـ38
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الكتيبة الإيطالية تنير بلدة بديا�س

العتقال الأ�سير يحيى �سكاف

ّ
دشنت بلدية بدياس ،برعاية قائد القطاع الغربي في قوات «يونيفيل»
المع ّززة الجنرال فرانكو فدريتشي ،مشروع اإلنارة على الطاقة الشمسية التي
ُر ّكبت على الطرقات والساحات العامة ،وبتمويل من الكتيبة اإليطالية.
وللمناسبة ،أقامت بلدية بدياس احتفاال ً تكريميا ً للجنرال فدريتشي ،بحضور
قائد الكتيبة الماليزية ،قائمقام صور محمد جفال ،إمام البلدة الشيخ فؤاد
دبوس ،رئيس بلدية دير قانون النهر المهندس عدنان قصير ،مدير «مدرسة
الشهيد مرشد النحاس» رياض قعفراني ،مختار البلدة حكمات قعفراني،
أعضاء المجلس البلدي ،وحشد من فاعليات البلدة واألهالي.
بعد تعريف من عضو المجلس البلدي حسين غملوش ،ألقى رئيس البلدية
رحب فيها بالجنرال فدريتشي ،وقال« :هذا اللقاء
المهندس صدر داود كلمة ّ
اإلنساني يعبّر عن فرصة ومساحة للتالقي بين البشر».
من جهته ،شكر فدريتشي في كلمته رئيس البلدية وأهالي البلدة على
حفاوة االستقبال ،وقال« :ما أحوجنا إلى هذا الكالم ،ونحن نسعى ونعمل لكى
يعم األمن والسالم واالستقرار ربوع هذا البلد .وما هذا المشروع إال مساهمة
متواضعة وخدمة ألهالي البلدة من األيادي البيضاء ،التي ّ
تدل على القلوب
البيضاء» ،شاكرا ً فريق العمل والفريق الف ّني الذي تابع هذا المشروع وأشرف
على إنجازه.
وفي الختام ،قدّم رئيس البلدية وأعضاء المجلس درعا ً تقديرية عربون وفاء
للجنرال فدريتشي الذي قدّم بدوره درعا ً لرئيس البلدية ،و ُقطع قالب حلوى
على شرف الحضور ،ثم رفعت الستارة عن اللوحة التذكارية ،وبعدئذ قام
فدريتشي برفقة رئيس البلدية بزيارة المعلم السياحي في منطقة القلع ،الذي
يط ّل على نهر الليطاني ،ومحمية جبل السنديان التابعة لبلدية بدياس.

سكاف والجعم في مكتب «القومي»

جانب من الحضور
أحيت منفذية ملبورن في الحزب السوري القومي
االجتماعي السهرة الشهرية في قاعة مكتب المنفذية
بمدينة برنزويك ،وحضرها إلى منفذ عام ملبورن صباح
عبد الله وأعضاء هيئة المنفذية ،ناموس المندوبية
السياسية للحزب في أستراليا سايد النكت ،وعدد من
أعضاء المجلس القومي وجمع من القوميين وأبناء
الجالية.
بداية ،كلمة تقديم وترحيب ألقاها محصل مديرية شرق
ملبورن فايز النبوت ،ثم ألقت ليلى الالذقاني قصيدة مهداة
إلى الشهيد محمد عواد.
وأل��ق��ى المنفذ ال��ع��ام صباح عبد الله كلمة ه ّنأ في
مستهلها الحضور بالسنة الجديدة ،متم ّنيا ً أن تكون سنة
خير وانتصار ،الفتا ً إلى أنّ ما تعانيه أمتنا من تحدّيات
ومصاعب ،لن يثنينا عن إقامة األنشطة المتن ّوعة وإحياء
احتفاالت الفرح ،فنحن من خالل هذه المناسبات ،نؤكد
تصميمنا على مواجهة اإلرهاب بمس ّمياته كلّها ،ال سيما
«ال��داع��ش��ي» منه ،ون��واج��ه ال��دول الغربية واالقليمية
والعربية التي تدعم هذا اإلرهاب.
وأض��اف :إنّ جرائم القتل والتخريب والتدمير التي
ترتكبها المجموعات اإلرهابية المتطرفة ،إنما هي جرائم
وحشية ممنهجة ت��ن��درج ف��ي سياق تنفيذ مخططات

العدو «االسرائيلي» .فهذا العدو ومعه عدد من الدول،
يدعمون اإلره��اب وي��ؤازرون��ه لقتل اإلنسان في بالدنا
بهدف إبادتنا ،ولتدمير اآلثار التي عمرها آالف السنين
بهدف تجهيل هويتنا الحضارية .لذلك ،ما من خيار أمامنا
سوى خيار المقاومة ،فتحية الى نسور الزوبعة القوميين
االجتماعيين ،وتحية الى المقاومين وجيش أمتنا الذين
يخوضون جنبا ً الى جنب معركة القضاء على اإلرهاب.
وق��ال :القوميون االجتماعيون الذين أقسموا اليمين
باالنتماء الى قضية تساوي وجودهم ،يقاومون مشاريع
التقسيم والتجزئة كلّها ،من أجل األمة الواحدة والوطن
الموحد ،ونتمثل قول باعث نهضتنا
الواحد والمجتمع
ّ
الزعيم أنطون سعاده« :إنكم مالقون أعظم انتصار ألعظم
صبر في التاريخ».
وختم ق��ائ�لاً :نحيي ه��ذه ال��س��ه��رة ،م��ن أج��ل تفعيل
التواصل مع أبناء شعبنا وأمتنا في المغترب األسترالي،
ألنّ المغتربين من أبناء وطننا قوميين ومواطنين شرفاء
هم ضمير األم��ة ووجدانها ،وجبينها ال��وض��اء ،وقلبها
النابض بالحياة ،وسيفها الحاسم ،وحقيقتها الضاربة في
التاريخ والجذور.
بعد ذلك ،أقيم حفل فني أحياه الفنان طوني مقبل مع
موريس المد ّور والفرقة الموسيقية.

عبد الله

الالذقاني

زار أمين س � ّر لجنة أص��دق��اء األس��ي��ر يحيى سكاف
ج��م��ال س��ك��اف ،من ّفذ ع��ام ع��ك��ار ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري
القومي االجتماعي ممتاز الجعم ،ونائب مسؤول الملف
الفلسطيني ف��ي ح��زب الله الشيخ عطا الله حمود،
ومسؤول العالقات العامة في ح��زب الله في الشمال
حسن المقداد ،وذلك في إطار التحضيرات إلحياء الذكرى
السنوية الـ 38العتقال عميد األس���رى ف��ي السجون
الصهيونية يحيى سكاف.
وأك��د سكاف بعد جولته أن قضية األسير المناضل
يحيى سكاف هي قضية وطنية بامتياز ،ألن ما قام به
من عمل بطولي داخل فلسطين المحتلة هو شرف وع ّزة

لكل ّاألحرار .وقال« :إن اإلصرار على إحياء هذه المناسبة
الوطنية هو للتأكيد على ضرورة توجيه البوصلة نحو
العدو الصهيوني وفضح جرائمه بحق أس��ران��ا وفي
مقدّمهم يحيى سكاف .نجدّد العهد والوعد مع المقاومين
والمجاهدين بقيادة السيد حسن نصر الله ،الذين يكملون
المسيرة التي بدأها يحيى سكاف ورفاقه حتى تحريره
وتحرير األسرى جميعا ً وفلسطين».
وأعلن سكاف التحضيرات إلحياء الذكرى ،موضحا ً
أنها تشمل ع��ددا ً من األنشطة بالتعاون مع الجمعية
اللبنانية لألسرى والمح ّررين واألحزاب والقوى الوطنية
والفصائل الفلسطينية.

�إطالق برنامج ال�شراكة بين « »LIUو«� »IDPأ�ستراليا
أحمد موسى
أطلقت الجامعة اللبنانية الدولية
« »LIUبرنامج الشراكة بينها وبين
«،»IDP IELTS Australia
بعدما ت ّم االتفاق الشهر المنصرم بين
الجامعة وشركة «نيتكوم سيستيمز»
و« »IDPأستراليا ،لتصبح الجامعة
بموجبها الشريك الرسمي إلج��راء
اخ��ت��ب��ار اللغة اإلنكليزية ال��دول��ي
«أي��ل��ت��س  »IELTSال���ذي ت��دي��ره
« »IDPأس��ت��رال��ي��ا .وب��ذل��ك ،يمكن
الخضوع الختبار «أيلتس» الرسمي
في أيّ من فروع الجامعة اللبنانية
الدولية المو ّزعة على كامل األراضي
اللبنانية من خالل كلّية التربية في
الجامعة.
وت ّم توقيع العقد في حرم الجامعة
في بيروت برعاية رئيس «الجامعة
اللبنانية الدولية» الوزير السابق عبد
الرحيم م��راد وح��ض��وره ،وذل��ك بين
نائب رئيس الجامعة الدكتور سمير
أبو ناصيف ومدير مركز اختبارات
«أيلتس» ران���دي سانتياغو ،على
أن ُت��ج��رى أول���ى االخ��ت��ب��ارات في
شباط الجاري .وستتولى الجامعة
مسؤولية تسجيل الطالب ومراقبة
االمتحانات وتصحيحها في سابقة

من نوعها في لبنان ،لتسلّط الضوء
على مجموعة ال��م��وارد المتنوعة
المتوفرة في الجامعة ،بما يسهّل
التغيير التنظيمي ويش ّكل نقطة تح ّول
أساسية في تاريخ الجامعة اللبنانية
الدولية.
وت��ح �دّث المدير ال��ع��ام اإلقليمي
لمنطقة الشرق األوسط في «»IDP

الدكتور ماهر البكري ورأى أن اختبار
اللغة اإلنكليزية تقيمه «»IDP
بالشراكة م��ع «جامعة كامبردج»
و«المجلس الثقافي البريطاني» ،وقد
بوشر به عام  ،1989وبلغ عدد من
خضع لهذا االمتحان نحو  2.5مليون
طالب .وأشار إلى أن توقيع االتفاقية
م��ع «الجامعة اللبنانية الدولية»

هو األول في لبنان ،على أن يبدأ أول
اختبار في العشرين من شباط.
ثم رح��ب عميد كلّية التربية في
«الجامعة اللبنانية الدولية» الدكتور
أن���ور ك��وث��ران��ي ب��ال��ح��ض��ور وق���ال:
«لطالما كانت الجامعة اللبنانية
الدولية السباقة في دع��م مبادرات
من شأنها أن تع ّزز مهامها وأهدافها،

إذ إن الجامعة تعي ج��ي��دا ً أن أي
استثمار في مجال التربية ـ محليا ً أو
خارجيا ً ـ يعتبر الحجر األساس للنم ّو
الشخصي والفكري للفرد ،وه��و ما
يظهر جليا ً في رؤيا الجامعة اللبنانية
الدولية».
ون� ّوه مراد بالدور الذي قامت به
كلّية التربية للوصول إلى هذا االتفاق
م��ع ش��رك��ة «ن��ي��ت��ك��وم سيستيمز»
و« »IDPأستراليا ،وأك��د أنّ هذا
النجاح في الشراكة مع المؤسسات
التربوية المحلية والعالمية ما هو
إال ثمرة لنجاح طالبنا في اختبارات
الكولوكيوم في اختصاصات مثل
الصيدلة ،المختبر ،التغذية وغيرها،
التي تقيمها وزارتا الصحة والتربية،
وفي مجاالت العمل كافة ،وما وصلنا
إليه اليوم هو إنجاز جديد يضاف
إل��ى إن��ج��ازات الجامعة األكاديمية
والتربوية.
وأشار الدكتور سمير أبو ناصيف
إل���ى أن���ه «ع��ن��دم��ا ب��دأن��ا م��ش��وارن��ا
ال��ت��رب��وي منذ  37س��ن��ة ،أردن���ا أن
نستبدل إرادة الش ّر بإرادة الخير ،وأن
نبني مؤسسة تربوية تكون على قدر
طموحات اللبنانيين والعرب والعالم،
ونحن اليوم ما زلنا في بداية الطريق
على صعيد لبنان والعالم العربي».

تاريخي �أحرقته الهمجية الظالمية
�أ�سواق حلب القديمة ...متحف
ّ
لورا محمود
ُتعتبر من أجمل أسواق مدن الشرق لِما تمتاز به من طابع
عمراني جميل .فيها نوافذ للنور والهواء ،ما يجعل الجو معتدال ً
لطيفا ً يحمي روادها من ح ّر الصيف وبرد الشتاء .إنها أسواق
حلب التي تعود أصولها إلى القرن الرابع قبل الميالد ،حيث
َ
طرفي الشارع المستقيم الممتد
أقيمت المحال التجارية على
بين القلعة وباب أنطاكية حالياً ،لتكون أطول سوق مسقوف
في العالم.
وق��د أخ��ذت األس���واق شكلها الحالي في مطلع اللحتالل
العثماني ،وقد كانت تجارة حلب القديمة متمركزة في األسواق
والخانات التي كان يس ّميها الحلبيون «ال ْمدينة» ،وكانت
سقوف األسواق من الحصير والقصب .وعندما احترقت عام
 ،1868أمر الوالي ببنائها مع نوافذ سقفية.
واجهة مدخل السوق الشرقية ُزيّنت بمثلث فوق المدخل
يذكرنا بالنِسب اليونانية ،وقد سقف السوق بقبو سريري ذي
فتحات علوية.

أسواق حلب القديمة

من المعروف أنّ أس��واق حلب ذات تخطيط بيزنطي وقد
ووسعت في العصر اإلسالمي .وهي أحد المعالم المهمة
شيّدت ّ
التي لم يسبق لسائح أن زار حلب من دون أن يمر بها .وبلغ
تعداد أس��واق حلب القديمة  37سوقاً ،ومجموع أط��وال هذه
األسواق على الجانبين  15كيلومترا ً ومساحتها  16هكتاراً .أما
أه ّم هذه األسواق وأشهرها فهي:
سوق ال��زرب :يقع في الجهة الشرقية لـ«ال ْمدينة» ،واسم
السوق األصلي هو سوق الضرب ،حيث كانت تضرب به العملة
المعدنية في العهد المملوكي ثم تط ّور تعبير سوق (الضرب)
التركي ليصبح اآلن «سوق ال��زرب» ،ويتألف السوق من 71
محالً تجاريا ً ويمتهن أصحابها بيع المنسوجات وحاجات
البدو.

وهناك أيضا ً سوق العبي :اسمه التاريخي «سوق النشابين»
ويعتبر امتدادا ً لـ«سوق الزرب» نحو الغرب وهو أقصر منه ،إذ
يحتوي على  53محالً تجاريا ً يتاجر أصحابها بالعبي وأنواع
المنسوجات من المناديل واألقمشة.
أما سوق العطارين ،أو «سوق االبارين» ،فهو سوق تاريخي
ينتهي بنهاية سوق «اسطنبول الجديد» ،والمهنة التاريخية
لسوق العطارين هي بيع التوابل ومشتقاتها .وقد تبدلت وظيفة
العطارة لحساب تجارة األقمشة إلى ح ّد كبير ،إال أن السوق بقي
محافظا ً على وظيفته الرئيسة .فرائحة الفلفل والقرفة والبهار
تختلط برائحة الزعتر الحلبي والزهورات البلدية والبابونج
العطر ،التي تنتشر في ك ّل مكان .ويبلغ تعداد المحال فيه 82
محالً.
ويمتد إلى الغرب من «سوق العطارين»« ،سوق السقطيّة»
الذي يرتبط باألكالت الشعبية المعمولة على أصولها .فإذا
أردت ت��ذ ّوق الفول المد ّمس أو القطايف أو الكنافة فاقصد
«السقطيّة» .وهو سوق طويل بأجزاء ثالثة تباع فيها أنواع
األطعمة من معجنات وحلويات وخضار وفواكه .ويبلغ عدد
المحال فيه .86
أما «سوق البهرمية» ،فهو امتداد لـ«سوق السقطية» باتجاه
الغرب .وقد س ّمي بهذا االسم لوجود المدخل الرئيس لجامع
ومدرسة بهرام باشا (البهرمية) قربه .وتغلب على تجارة
السوق األغذية .ويبلغ عدد المحال فيه  52محالً .ويختلف
«سوق البهرمية» عن األسواق األخرى القديمة في أن بعض
أجزائه غير مسقوفة.
وم��ن األس��واق غير المسقوفة« :س��وق ق��ره قماش» الذي
يروي قصة ملاّ ك كبير هدمه في األربعينات ليبني على جانبيه
بيوتا ً سكنية فوق الدكاكين التي ما زالت ماثلة حتى اليوم .أما
التجارة الغالبة في السوق فهي تجارة األقمشة .ولعل االسم
التركي «قره قماش» أي «القماش األسود» يدلنا على عدم تبدّل
وظيفة السوق القديمة .إذ كان يباع فيه الخمارات والعباءات
الباشاوية والماليا.

ويتفرع من «سوق قره قماش»« ،سوق الدهشة» ،وسبب
التسمية يعود للدهشة التي كانت تنتاب الزائر وهو يطوف
أرجاء السوق قديما ً نظرا ً إلى روعة السوق وجماله ،وإلى كثرة
األقمشة المعروضة التي كانت تصدّر إلى الشرق والغرب في
عهد ازدهرت فيه التجارة في حلب ازدهارا ً عظيماً .ولقد أخلص
السوق لوظيفته القديمة فما زالت تجارة األقمشة هي الوحيدة
في المحال الـ 49الموجودة في السوق.
وعلى امتداد «سوق الدهشة» ،يقع «سوق الطرابيشية»،
ويس ّمى أيضا ً «سوق القاوقجية» ،ومهنته التاريخية صناعة
الطرابيش وبيعها ،وقد اندثرت مع زوال عادة اعتمار الطربوش،
وحلّت محله تجارة األقمشة .ويبلغ عدد المحال فيه  63محالً.
وهناك أيضا ً «سوق الدراع» ،ويقع إلى الجنوب من «سوق
الطرابيشية» ويوازيه .إنّ المهنة الحالية للسوق هي بيع
األقمشة وخياطتها ،فترى السوق وكأنه مشغل خياطة كبير
تتو ّزع على جانبيه طاوالت التفصيل المقابلة لك ّل دكان .ويتميز
هذا السوق بأسلوب خاص في اإلنارة ،إذ إنّ الخياطة تحتاج
إلى إن��ارة مريحة للبصر .لذا ،فإن النور ال��وارد من الفتحات
العلوية كان يُتح ّكم به عن طريق لوحات عاكسة موضوعة
تحت الفتحات ،ويمكن تحريكها حيث تعمل على عكس النور
الوارد من األعلى فتجعله منتشرا ً بشكل مناسب .س ّمي السوق
بهذا االسم ألن «الدراع» هو وحدة القياس المحلية «يبلغ الدراع
الحلبي  71سنتمتراً» .ويبلغ عدد المحال فيه  59محالً.
«س��وق اسطنبول ال��ج��دي��د» ،ويشغل أح��د أه��م مدخلين
لـ«ال ْمدينة» م��ن الجهة الشمالية ،ويسمى أي��ض�ا ً «س��وق
ّ
المفضل لتبدأ فيه السيدات زيارتهنّ
النسوان» .وهو السوق
لـ«ال ْمدينة» .إنّ مدخل الجامع الكبير من الجهة الشرقية يقطعه
في منتصفه .وتغلب عليه تجارة األقمشة النسائية ومشتقاتها،
إضافة إلى النوفوتيه بأنواعها .ويبلغ عدد المحال فيه 91
محالً.
أما سوق «خان الحرير» ،فهو يش ّكل أحد مداخل «ال ْمدينة»
من الجهة الشمالية ،وغالبية السوق غير مغطاة .و ُتعرف

دكاكينه بتجارة األقمشة .ويبلغ عدد المحال فيه  43محالً.
وث�� ّم��ة أس����واق ك��ث��ي��رة ك���ـ«س���وق ال��ص��ي��اغ��ة» و«س���وق
الصرماياتية» و«السوق العتيق» و«سوق الحور» و«سوق
الحمام» و«س��وق ماركوبولي» و«س��وق ال��ش��ام» و«س��وق
ال��ح �دّادي��ن» و«س���وق أرس�ل�ان دادا» ويس ّمى أي��ض�ا ً «س��وق
أصالن دادا» ِباسم باني الجامع المجاور ،ويشكل أحد مداخل
«ال ْمدينة» الشمالية وه��و يالصق الجدار الشرقي لـ«خان
الصابون» ،و ُتع َرف دكاكينه بتجارة األقمشة والجلود ،ويبلغ
عدد محاله  33محالً.

تدمير األسواق

لقد تع ّرضت األسواق القديمة في حلب لحريق كبير نتيجة
األعمال اإلرهابية التي تقترفها المجموعات المسلّحة .وهذا
يعتبر بمثابة ضربة قوية للتراث العالمي .وهذا ما أكدته مدير
عام منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو»

إيرينا بوكوفا التي قالت« :إن الحريق ألحق أضرارا ً جسيمة
بمنطقة األس��واق القديمة في حلب التي تعتبر أحد المواقع
المدرجة على قائمة التراث العالمي» .وأوضحت بوكوفا أنّ
أسواق حلب القديمة كانت جزءا ً مزدهرا ً في الحياة السورية
االقتصادية واالجتماعية ،ال سيما أن مدينة حلب تعتبر ملتقى
ثقافيا ً منذ األلفية الثانية قبل الميالد.
وال ب ّد أن نذكر أن عاصمة الشمال خسرت الكثير من معالمها
األثرية .فهناك كنائس ومساجد كثيرة لم تسلم من الدمار،
ككنيسة السريان ومسجد المهمندار الذي يعود إلى القرن الثالث
عشر ميالدي ،ومسجد اإلسماعيلية الذي شيّده العثمانيون في
القرن الثامن عشر ،إضافة إلى الدمار الشامل الذي لحق بقصر
«دار زمريا» القديم وهو من أعرق القصور التي شيّدت في فترة
االحتالل العثماني ،وقد د ّمر أيضا ً الموقع األثري الذي عثر فيه
على مملكة «آرفادا» اآلرامية التي تقع في ريف حلب في منطقة
تل رفعت ،ويعود تشييدها إلى األلف الثاني قبل الميالد.

