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 نساء يكسرن الصورة 
النمطية ويحققن نجاحات 

في إدلب

03أخبار سوريا

"ال أرغـب بالحمـل، لكـن رفضه 
حـق ال أملكـه"، كلـات قالتهـا 
نهى )27 عاًمـا(، مخترصة واقًعا 
تعـاين منـه إىل جانـب العديـد 

مـن النسـاء يف إدلب.
بـن السـلطة الدينيـة والعادات 
مـن  العديـد  تفقـد  والتقاليـد، 
سـيطرة  مناطـق  يف  النسـاء 
حكومة "اإلنقـاذ" حقهن باتخاذ 
أو  رفضـه،  أو  اإلنجـاب  قـرار 

األرسة". بـ"تنظيـم 

يف املقابـل، يعتـر الرجـال قرار 
اإلنجـاب مرتبطًا بسـلطتهم عىل 
املرأة ومكانتهـم يف العائلة، وفق 
ما قالته النسـاء اللـوايت تحدثت 

إليهن عنـب بلدي.
هـل رفـض الحمـل حـّق للمرأة 
آثـار  ومـا  وقانونًـا،  رشًعـا 
حرمانهـا مـن هـذا الحـق، وهل 
القـرار  اتخـاذ  للرجـل  يحـق 
منفـردًا بهـذا الشـأن مسـتخدًما 
سـطوته املسـتمدة من العـادات 

والتقاليـد، أسـئلة حاولـت عنب 
بلدي مقاربتها مع نسـاء ورجال 

ومتخصصـن وقانـون  ديـن 

"حدا بيمنع نعمة الله"
"حـدا بيمنع نعمة اللـه؟"، عبارة 
تواَجـه بها النسـاء عنـد رفضهن 
اإلنجـاب، وتوجههـن السـتخدام 
وسـائل منـع الحمل، بحسـب ما 
قالتـه نهـى، تحفظت عـىل ذكر 
اسـمها الكامل ألسباب اجتاعية.

إعالميات يتعرضن للتحرش 
والمضايقة في الرقة

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

تقاليد نتائجها 
أطفال ذوو إعاقة 
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ونساء معذ

04تقارير مراسلين
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ثالث جهات 
في مرمى االتهام.. 

َمن يقصف شمالي حلب؟

تقارير مراسلين

ما جديد األسد 
في مقابلته األخيرة 
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آبيل أورتيغا.. 
 أكاديمية برشلونة 
تسطع في مالعب 

البرتغال
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ملف خاص

 
ّ

هل تملك النساء الحق
في رفض اإلنجاب

خيار المواطن أمام عجز السلطة 

سوريا.. 
بلد األلواح الشمسية
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عنب بلدي - حسام المحمود 

يف بهـو واسـع ضمـن القـرص الرئايس، 
تتوسـطها طاولـة،  ال  وعـىل كرسـين 
النظـام السـوري،  دارت مقابلـة رئيـس 
بشـار األسـد، مـع مذيعـة قناة "روسـيا 
وتديرهـا  بالعربيـة  الناطقـة  اليـوم"، 
الدولة، ملـدة 31 دقيقة ونصف، مسـاء 9 

الحايل.  حزيـران  مـن 
املقابلـة التي حملـت يف أجندتهـا الكثري 
مـن املوضوعـات، أجراهـا األسـد تـاركًا 
البـاب خلفـه مفتوًحا، مبا ميكن تفسـريه 
سياسـيًا عىل أنها خطـوة ملحاولة التعبري 

عن عـدم اإلخفـاء أو "الشـفافية". 
وبالنظـر إىل السـياق الزمنـي بالنسـبة 
تـأيت  والـرويس،  السـوري  للطرفـن، 
املقابلـة بعـد ثالثـة أشـهر ونصـف من 
يف  ألوكرانيـا  الـرويس  "الغـزو"  بـدء 
24 مـن شـباط املـايض، يف ظـل تراجع 
إىل  الوصـول  الروسـية يف  الطموحـات 
التـي  كييـف،  األوكرانيـة،  العاصمـة 
بـدأت تسـتعيد بعًضا مـن دمـاء حياتها 
الدبلوماسـية والسياسـية، بالتزامـن مـع 
عودة بعثـات دبلوماسـية لبعـض الدول 

 . ليها إ
كـا تـأيت املقابلـة بعـد أسـبوعن مـن 
مـرور عـام عـىل االنتخابـات الرئاسـية 
ومـا   ،2021 أيـار  يف  سـوريا،  يف 
االنتخـايب  األسـد  حينهـا شـعار  حمـل 

"األمـل بالعمـل"، مـن وعـود فضفاضة 
برنامـج  ضمـن  تتوضـح  مل  وضبابيـة، 

مفّصـل.  انتخـايب 

ما الجديد؟ 
رئيـس "رابطـة الصحفين السـورين"، 
سـمري مطـر، بـّن يف حديـث إىل عنـب 
بلـدي أن املقابلـة عدميـة األهميـة دوليًا، 
وأن اللقـاء رسـالة للداخل السـوري وملن 
بقـي  أو  النظـام  جانـب  إىل  اصطـف 
صامتًـا داخـل سـوريا عـىل األقـل أمام 

انتهاكاتـه املسـتمرة.
كـا اعتـر سـمري مطـر اللقـاء رسـالة 
طأمنـة وجهها النظام، مفادهـا أن الدولة 
قامئـة والنظـام ثابـت، لكنهـا رغـم ذلك 
تبقـى خاليـة الوفاض وضعيفـة، خاصة 
أن النظـام مفلـس سياسـيًا واقتصاديًـا، 
وبـدأت جبهـة مؤيديـه الداخليـة تتفكك 
األمنيـة،  تبعـات سياسـته  بعـد ظهـور 
وبسـبب تأثـري العقوبـات التـي اتخذت 
أساًسـا يف مواجهتـه، كنتيجـة لسياسـة 
القتـل واالعتقـال التـي مارسـتها القوى 

األمنيـة بحـق السـورين. 
رئيـس  بـرأي  الخارجيـة  الرسـالة  أمـا 
السـورين"،  الصحفيـن  "رابطـة 
الـرويس،  الرئيـس  لحليفـه  فموجهـة 
فالدميـري بوتـن، وللحكومـة الروسـية، 
الواليـات  عـىل سياسـة  هجـوم  ولشـن 
ألن  ضعيفـة،  رسـالة  لكنهـا  املتحـدة، 

النظـام بـال وزن عىل السـاحة الدولية أو 
اإلقليميـة. 

ومل تواجـه مذيعـة قناة "روسـيا اليوم" 
األسـد بأسـئلة حقيقيـة يطرحها صحفي 
املسـاحة  منحتـه  بـل  ورصـن،  مهنـي 
ليقـدم مـا يود مـن رسـائل مبا ينسـجم 
وسياسـة القناة والدولة التـي تعّر عنها، 
مـا يفرس قـرص مـدة اللقـاء قياًسـا مبا 
يـأيت عـادة، كونها مـدة كافيـة لألهداف 
املنوطـة بهـا، وفـق رأي سـمري مطـر، 
الـذي لفـت أيًضـا إىل غيـاب موضـوع 
املحاكـات الجاريـة ضد ضبـاط وصف 
أملانيـا  يف  سـابقن  سـورين  ضبـاط 
وقريبًـا يف دول أوروبية أخـرى، باعتبار 
أن الحديـث حـول مواضيع كهـذه يظهر 
مبـا ال يرتك مجـااًل للجدل صـورة النظام 

قعية.  لوا ا

االقتصاد أواًل
خـالل الحوار الـذي افتُتـح بالحديث عن 
"الغـزو" الـرويس ألوكرانيـا والقواسـم 
روسـيا  نظـرة  يف  املشـرتكة  السياسـية 
والنظـام إىل أوروبـا والواليـات املتحدة، 
ملوسـكو،  النظـام  مغـازالت  جانـب  إىل 
طفـت عـىل السـطح بالـرورة محاور 
السـوري  امللـف  صلـب  مـن  تفصيليـة 
سـوريا،  خـارج  السـيايس  ومسـاره 

داخلهـا.  واالقتصـادي  واملعيـي 
املفروضـة  العقوبـات  مقاربـة  وبعـد 

عـىل النظـام السـوري بتلـك املفروضـة 
للوضـع  األسـد  تطـرّق  روسـيا،  عـىل 
املعيـي واالقتصـادي رًدا عـىل سـؤال 
حـول مسـببات الـرتدي االقتصـادي يف 
مناطـق سـيطرته، وإمكانيـة رّدهـا فقط 
تدويـر  أعـاد  األسـد  لكـن  للعقوبـات، 
ذرائع اسـتخدمها يف خطاب القسـم، يف 
17 مـن متـوز 2021، وكسـاها بصبغـة 
لغويـة جديـدة، ناسـبًا املشـكلة جزئيًـا 
تكاليـف  يرفـع  كونـه  لـ"الحصـار"، 
االقتصاديـة.  العمليـة  ويبطـئ  اإلنتـاج 
كـا ذكـر أسـبابًا أخـرى عامليـة بالطبع، 
بفـريوس  صلـة  عـىل  هـو  مـا  منهـا 
"كورونا املسـتجد" )كوفيـد- 19(، الفتًا 
إىل مـا اعترهـا رغبـة الغـرب يف وضع 
كل املشـكالت كنتيجـة لحـرب أوكرانيـا، 
وتحديـًدا كنتيجـة للسياسـة الروسـية. 

وصّنـف األسـد خـالل حديثـه األسـباب 
بـ"الحـرب"،  عالقـة  لـه  مـا  ضمـن 
والحصـار، والخطـط الحكوميـة، ملمًحا 
إىل مسـؤولية محتملة للرشكات، وعادات 
املواطنن االسـتهالكية، التي تسـهم سلبًا 
وإيجابًـا يف الوضـع االقتصـادي، وفـق 

. يه رأ
أمـام  إىل وجـود عقبـات  أيًضـا  ولفـت 
"الحـرب"  مثـل  الفسـاد،  مكافحـة 
بسـببها،  الدولـة  مؤسسـات  وضعـف 

للتطويـر.  اإلدراي  النظـام  وحاجـة 
يعنـي  ال  هـذا  "لكـن  األسـد،  وأضـاف 

أننـا نسـتطيع أن نحقـق طموحاتنـا يف 
مكافحـة الفسـاد يف ظل الظـروف التي 

نعيشـها".
التـي  اآلليـة  عـىل  رده  معـرض  ويف 
التوفيـق  للمواطـن  ميكـن مـن خاللهـا 
بـن احتياجاتـه اليوميـة وهـذا التدهور 
يف  الحـل  أن  األسـد  اعتـر  املعيـي، 
التـي  بالكهربـاء،  املربـوط  اإلنتـاج، 
ستشـهد بدورهـا تحسـًنا خـالل العـام 
الحـايل، دون رفع السـقف عاليًا، باعتبار 
أن "هنـاك ظروفًـا تـأيت ضدنـا، وهناك 
محـاوالت لـرب كل خطـوة نقـوم بها 

التنمـوي". املجـال  يف  لألمـام 

اللجنة الدستورية حاضرة 
اعتر األسـد أن وفد املعارضـة يف اللجنة 
الدسـتورية وفـد تـريك، معّن مـن قبل 

أنقـرة ويعّر عـن تطلعاتها.
وقـال األسـد، "نحن نتحدث عـن طرفن: 
الحكومـة  اقرتاحـه مـن قبـل  األول تـم 
الحكومـة  ميثّـل  ال  وهـو  السـورية، 
السـورية وليس موظًفـا فيهـا، وبالتايل 
هم ليسـوا موظفـن دبلوماسـين، ولكن 
نظـر  وجهـة  ميثّـل  أو  عليهـم،  موافـق 
الحكومـة السـورية، وهنـاك طـرف آخر 

ُعـّن مـن قبـل تركيا". 
أُسسـت اللجنة الدسـتورية عـام 2019، 
متضمنـة هيئـة مـن 150 عضـًوا تضـم 
50 ممثـاًل للنظـام السـوري، و50 ممثاًل 

عنب بلدي- خالد الجرعتلي 

نفـوذ  ملناطـق  اسـتهداف  كل  مـع 
املدعـوم  السـوري"  الوطنـي  "الجيـش 
تركيًـا، تتجـه االتهامـات نحـو "قـوات 
سـوريا الدميقراطيـة" )قسـد( املدعومة 
عـدة  مناطـق  يف  واملتمركـزة  أمريكيًـا 
مـا  وهـو  حلـب،  ورشقـي  شـال  مـن 
"تشـويًها  وتعتـره  األخـرية  تنفيـه 

. " ئـق للحقا
مـن   1 يف  االسـتهدافات،  هـذه  أحـدث 
تعرضـت  عندمـا  الحـايل،  حزيـران 
مدينـة تـل أبيـض التـي يسـيطر عليها 
محافظـة  شـايل  الوطنـي”  “الجيـش 
اتُّهمت "قسـد"  الرقـة، لقصف مدفعـي 
بالوقـوف خلفه، وهـو ما نفتـه األخرية 

بيـان. يف 

واعترت "قسـد" حينهـا أن األنباء التي 
عمليـات  خلـف  وقوفهـا  عـن  تتحـدث 
االسـتهداف هـي “أنباء كاذبـة”، مؤكدة 
أن قواتهـا مل تنفـذ أي عمليـة يف تلـك 
املنطقـة خـالل السـاعات التـي سـبقت 

االسـتهداف.
وجـاء يف ترصيح “قسـد” عـر مكتبها 
اإلعالمـي نقـاًل عـن مصـادر ميدانيـة، 
شـايل  أبيـض  تـل  مدينـة  مركـز  أن 
الرقـة “تعـرض لقصف بطائرة مسـرّية 

مجهولـة".
ويف ظـل اتهامـات "الجيـش الوطنـي" 
ونكـران "قسـد"، وحالـة الحيـاد لقوات 
"الدولـة  وتنظيـم  السـوري  النظـام 
اإلسـالمية" من هـذه االسـتهدافات، يبقى 
ضحايـا القصف مـن املدنين تحت اسـم 

قتـىل عـىل يـد مجهولن.

لماذا ُتتهم "قسد"
تنتـرش "قسـد" يف مواقع عسـكرية عدة 
عـىل مقربة مـن مناطـق نفـوذ "الجيش 
الوطنـي"، إال أنهـا تتشـارك هـذه النقاط 
كـا  النظـام،  قـوات  مـع  العسـكرية 
يوجـد يف بعـض املناطـق مقاتلـون من 
املوالية إليران، ومستشـارون  امليليشـيات 

الروسـية. القـوات  من 
يجعل ذلـك من مهمـة تحديد املسـؤولن 
عـن قصـف املنطقـة صعبـة، بحسـب ما 
يعتقـده املحلـل العسـكري العقيـد أحمد 
حادة، الذي أشـار إىل أنـه يف املحصلة، 
"أعـداء  هـم  املذكـورة  الجهـات  جميـع 

للسـورين أبنـاء املناطق املسـتهَدفة".
وهـو مـا تؤكـده مراصـد عسـكرية عدة 
العسـكرية  التحـركات  برصـد  مختصـة 
شـال غريب سـوريا يف أوقـات مختلفة 

تعرضت لهـا املنطقـة للقصـف، كمرصد 
"إدلـب" العسـكري، ومرصـد "سـوريا" 

التابـع لـ"الدفـاع املدين".
وعـن عمليـات القصـف التـي تشـهدها 
مناطـق شـال غـريب سـوريا منـذ عدة 
املختـص   "80 "املرصـد  ذكـر  أشـهر، 
برصد التحـركات العسـكرية يف املنطقة، 
لعنـب بلـدي، أن عمليـات القصـف عـىل 
مختلـف جبهـات القتـال شـال غـريب 

سـوريا ال تتـم إال مبوافقـة روسـية.
بينـا اعتـر العقيـد أحمـد حـادة أن 
رصد مصـدر القذائف بالنسـبة لسـكان 
املنطقـة املسـتهَدفة ال يعتـر أمـًرا بالغ 
القذيفـة  سـقوط  فمـكان  الصعوبـة، 
إذ يسـهل  يشـري إىل مصـدر إطالقهـا، 
عـن  املسـؤولة  الجهـة  عـىل  التعـرف 
النطـاق  معرفـة  خـالل  مـن  القصـف 

القذيفـة. إطـالق  ملـكان  الجغـرايف 
كـا ميكـن يف بعـض األحيان مشـاهدة 
مكان إطـالق الصواريخ بالعـن املجردة، 
األسـلحة  نوعيـة  عـىل  يعتمـد  وهـذا 

القصـف. يف  املسـتخدمة 
وتوجـد نقـاط عسـكرية عديدة تسـيطر 
سـوريا،  غـريب  شـال  "قسـد"  عليهـا 
تشـاركها فيهـا قـوات النظـام السـوري 
إضافـة إىل قوات روسـية، وهو مـا يرفع 
احتاليـة أن يكـون النظـام هو املسـؤول 

القصف. عـن 
دفعـت  الحـايل،  حزيـران  مـن   8 ويف 
النظـام بتعزيـزات عسـكرية إىل  قـوات 
مناطـق نفـوذ "قسـد"، بأريـاف حلـب 
والحسـكة، لدعمهـا ضد عملية عسـكرية 
تركيـة محتملـة شـايل سـوريا، رافعـة 
النظـام  رئيـس  صـور  تحمـل  أعالًمـا 

لغة ناعمة وانفتاح على العرب.. 

ما جديد األسد 
في مقابلته األخيرة 

"قسد" تتنصل..

ثالث جهات في مرمى االتهام.. َمن يقصف شمالي حلب؟

https://www.enabbaladi.net/archives/580751
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مـن املعارضـة، و50 من املجتمـع املدين.
املجالـس  رؤسـاء  أمـام  خطـاب  ويف 
املحليـة، يف 17 من شـباط عـام 2019، 
اتهـم األسـد وفـد املعارضـة يف اللجنـة 
اللجنـة  لقـاءات  إن  وقـال  بالعالـة، 
وطـرف  وطنـي  "طـرف  بـن  سـتُعقد 

عميـل".

تودد للعرب.. هجوم على "الجامعة" 
يف ظـل حالـة تكهـن بإمكانية مشـاركة 
العربيـة  القمـة  اجتاعـات  يف  النظـام 
يف  عقدهـا  املزمـع  املقبلـة  بدروتهـا 
املقابلـة  خـالل  األسـد  أبـدى  الجزائـر، 
تودًدا سياسـيًا للعـرب عموًمـا وللجزائر 
تحديـًدا، فنفـى وجـود أحقـاد سياسـية 
عـىل الـدول العربيـة، معتـرًا مـا جرى 
يف سـوريا "من املايض"، مشـريًا إىل أن 
العالقات بن سـوريا والـدول العربية مل 
تتبـدل يف املضمـون، بـل شـكليًا فقـط. 
عـىل  األسـد  ركّـز  نفسـه،  الوقـت  يف 
األهميـة التـي متنحهـا الجزائـر للقمـة، 
معتـرًا أن الـوزن الوحيـد لهـذه القمـة 
مـرًرا  الجزائـر،  يف  سـتُعقد  أنهـا 
موقفـه بثبـات العالقـة مـع الجزائر منذ 

املـايض.  القـرن  سـبعينيات 
 بينـا قلل من جـدوى الجامعـة العربية 
وقدرتهـا عـىل تحقيـق يشء مـن آمـال 
غيـاب  أو  بحضـور  العـريب  املواطـن 
النظـام عـن "الجامعـة"، كـا اعترهـا 

الغطـاء لـ"العدوان عىل ليبيـا والعدوان 
عـىل سـوريا ولـكل عـدوان آخر".

رغبتـه  األسـد  أبـدى  املقابـل،  يف 
عربيـة،  دولـة  أي  لزيـارة  واسـتعداده 
ملمًحـا إىل أن هـذا الـيء ال يتـم مـن 
الطبيعـي  "مـن  وأضـاف،  دعـوة،  دون 
ومـن البديهـي أن أفكـر بزيـارة الـدول 
العربيـة، ألنـه بالرغـم مـن كل الوضـع 
أن  علينـا  بـال حـدود،  السـيئ  العـريب 
نخفـف األرضار، وأن نتـالىف املزيـد من 
السـقوط، فالحـوار مـع الـدول العربية 
يشء  هـو  العـرب  املسـؤولن  ومـع 

أسـايس". 
ويف الوقـت الـذي تبدي بـه بعض الدول 
الجامعـة  إىل  النظـام  بعـودة  ترحيبهـا 
والجزائـر  اإلمـارات  مثـل  العربيـة، 
والعـراق،  ولبنـان  عـان  وسـلطنة 
النظـام،  عـودة  أخـرى  دول  وتعـارض 
األمـن  أكـد  ومنهـا قطـر والسـعودية، 
العـام لجامعة الـدول العربيـة، أحمد أبو 
الغيـط، يف 10 مـن آذار املـايض، خالل 
اجتـاع الـدورة 157 ملجلـس الجامعـة 
الـوزراء، عـدم  العربيـة عـىل مسـتوى 
رصـد توافق عـريب عـىل عودة سـوريا 

"الجامعـة".   إىل 
وخـالل املقابلـة، تراجعت حـدة الخطاب 
الهجومي الذي يشـنه األسـد عـادة بحق 
األقـل، فلـم  الخليـج وتركيـا عـىل  دول 
يسـمِّ دواًل بعينهـا، وأبـدى انفتاًحـا، كا 

أشـار إىل تركيـا بـ"الحكومـة الرتكية"، 
دون مهاجمـة شـخص الرئيـس الـرتيك 

لعادة.  كا
رئيـس  وفـق  النظـام،  مصلحـة  ومـن 
السـورين"،  الصحفيـن  "رابطـة 
سـمري مطـر، فتـح بـاب عالقـات مـع 
دول الخليـج تحديـًدا، وأي دولـة تعطيه 
أمـام  مـؤرشات بقبولهـا لعالقـة معـه، 
حاجتـه إىل كـرس العقوبـات والحصول 
عـىل صفقات أو مشـاريع أو مسـاعدات 

مـن أي نـوع.
وأوضـح رئيـس "رابطـة الصحفيـن"، 
الـدول  السـتجالب  يسـعى  األسـد  أن 
لالسـتثار يف مناطق سـيطرته، ليسّوق 
الحًقـا لذلـك عـىل أنـه انتصـار وكـرس 
اقتصـادي  النتعـاش  ومقدمـة  لعزلتـه 
مقبـل وحتمي، يف سـبيل تبديد السـخط 
عجـز  بعـد  ضـده  املتنامـي  الداخـي 
حكومتـه عـن تأمـن أبسـط االحتياجات 

للسـورين.  األساسـية 
وبعـد اجتاع طـارئ ُعقـد يف العاصمة 
املرصيـة، القاهـرة، يف ترشيـن الثـاين 
العـرب  الخارجيـة  وزراء  علّـق   ،2011
جامعـة  يف  السـوري  النظـام  عضويـة 
الـدول العربيـة، بعـد أشـهر مـن اندالع 
االحتجاجـات الشـعبية يف سـوريا، التي 

طالبـت برحيـل بشـار األسـد.
وإثـر صـدور القـرار مبوافقـة 18 دولة 
عربيـة، مقابـل رفـض سـوريا ولبنـان 

واليمـن لـه، أُعلـن عـن فـرض عقوبـات 
النظـام  عـىل  وسياسـية  اقتصاديـة 
السـوري، ليبقى املقعد السـوري شـاغرًا 
تجميـد  منـذ  العربيـة  الجامعـة  يف 
العضويـة حتـى آذار 2013، حـن ُمنـح 
املقعـد خالل القمـة املنعقـدة يف الدوحة 
للمعارضـة السـورية، التي ألقـى الرئيس 
السـابق لـ"االئتالف السوري املعارض"، 
أحمـد معـاذ الخطيـب، كلمـة باسـمها، 

ملـرة واحـدة يف ذلـك الوقـت واملـكان.

"تيار المقاومة" يتمّلص من القضية 
بالحديـث عـن مـدى احتاليـة تطبيـع 
بشـار  أبـدى  إرسائيـل،  مـع  العالقـات 
دون  املصطلـح،  عـىل  تحفظـه  األسـد 
إىل  التطبيـع  رّد  إذ  الفكـرة،  اسـتبعاد 
عالقـات قامئـة عـىل تنـازالت عربية بال 
مقابـل، بينا يرغـب النظـام بـ"عالقات 
عاديـة مرتبطـة بسـالم يعيـد الحقوق"، 

رأيه.  وفـق 
يف الوقت نفسـه، شـدد األسـد عىل عدم 
إقامـة عالقـات قبـل اسـتعادة الجوالن، 
مبيًنـا أن العالقـات لـن تكـون تطبيًعـا 
بـل "عالقـات عاديـة بـن أي دولتـن"، 
وهـي مـن املـرات النـادرة التـي توصف 
بهـا إرسائيـل بـ"الدولـة" يف األدبيـات 

السـورية الرسـمية.
ويف كلمتـه أيًضـا، منـح الـدول العربية 
التـي أقامـت عالقـات سياسـية حديثـة 

نسـبيًا مـع إرسئيـل )اإلمـارت والبحرين 
والسـودان واملغـرب( مـررات لخطوات 
اتفاقيـة  أن  معتـرًا  النـوع،  هـذا  مـن 
"أوسـلو" يف تسـعينيات القرن املايض، 
صاحـب  مـن  تنـازالت  تقديـم  شـهدت 
القضيـة إلرسائيل، ما يـرر ألي دولة يف 
العـامل "التطبيع أو السـالم مـع إرسائيل 
ألن صاحـب القضيـة تنازل عنهـا"، وفق 

 . يه رأ
األسـد أيًضا أبـدى متسـكه بالعالقات مع 
إيـران، مشـدًدا عـىل أن املوضـوع غـري 
قابـل للنقـاش مـع أي دولـة، وال يُناقَش 
أصـاًل، وإن كانـت بعـض الدول ناقشـته 

وقت سـابق.  يف 
وحـول مسـألة التطبيـع مـع إرسائيـل، 
يـرى سـمري مطـر أن النظـام ال ميكـن 
أن يقـدم عـىل خطـوة مـن هـذا النـوع 
مبعـزل عـن املوافقـة اإليرانيـة، ويبـدو 
ذلـك بوضـوح عنـد النظـر إىل سـكوته 
عـىل  املتكـررة  إرسائيـل  هجـات  عـن 
القـوات اإليرانيـة يف مناطـق متفرقة من 

سـوريا، خاصـة يف الجنـوب. 

اإلرسائيليـة  االسـتهدافات  أحـدث  وكان 
ملواقـع سـورية، فجـر 10 مـن حزيـران 
الحـايل، بعد سـاعات عىل عـرض مقابلة 
األسـد، حـن اسـتهدفت إرسائيـل عـر 
الجو مطار "دمشـق الـدويل"، وعطّلته. 

األسـد. السـوري، بشـار 
وتواصـل تركيـا قصفهـا مواقـع ومقرات 
تابعـة لـ”قسـد” شـال رشقـي سـوريا 
منـذ مطلع نيسـان املايض بشـكل يومي، 
بحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي، وتـرد 
“قسـد” بقصـف مناطـق نفـوذ “الجيش 

الوطنـي” شـال غـريب سـوريا.

أين النظام وتنظيم "الدولة"؟
يف 23 مـن نيسـان املـايض، قـال مديـر 
املركز اإلعالمي لـ”قسـد”، فرهاد شـامي، 
إن قواتـه ال متلك أي معلومـات عن الجهة 
التـي اسـتهدفت مدرعـة تركيـة ما أسـفر 
عـن مقتـل جنـود أتـراك مبحيـط مدينـة 
مـارع شـايل حلـب، بحسـب مـا نقلتـه 

وكالـة "نـورث بـرس" املحلية.
عـن  ملسـؤوليتها  "قسـد"  نفـي  جـاء 
العمليـة، عـىل الرغم مـن أن تركيـا تعتر 
يف  والتقليـدي  الوحيـد  عدوهـا  القـوات 
املنطقـة، يف ظـل تحالفـات "قسـد" مع 
النظـام، وانحسـار خاليا تنظيـم "الدولة 

اإلسـالمية" فيهـا.
مجهولـة  لجهـة  صـاروخ  واسـتهدف 
أطـراف  عـىل  عسـكرية  تركيـة  مدرعـة 
جنديـن  مقتـل  عـن  أسـفر  مـا  مـارع، 
تركيـن، وإصابـة ثالثـة آخرين، بحسـب 

توثيـق  الوكالـة عـن “مركـز  نقلتـه  مـا 
سـوريا". شـايل  يف  االنتهـاكات 

ويف مطلع نيسـان املـايض، قُتل عنرصان 
وأصيـب آخـرون جـراء اسـتهداف حاجز 
الجبهـة  الثالـث-  لـ“الفيلـق  عسـكري 
قيـادة  تحـت  املنضـوي  الشـامية”، 
“الجيـش الوطنـي”، يف منطقة السـالمة 
حلـب،  شـايل  اعـزاز  بريـف  )سـجو( 
بحسـب مصـدر يف “الجيـش الوطنـي”.
بينـا تداولـت صفحات محلية أن خمسـة 
أشـخاص بينهـم القيـادي محمـد حمدو 

بربـوري قُتلـوا إثر االسـتهداف.
نقلـت  الهجـوم،  عـن  املسـؤولن  وعـن 
شـبكة “اإلعـالم الحـريب" عـن مصـدر 
أمنـي يف “الجيـش الوطنـي”، أن حاجزًا 
عسـكريًا لقـوات “الفيلـق الثالث” تعرض 
لتنظيـم  تابعـن  عنـارص  مـن  لهجـوم 
“الدولـة”، واشـتبك معهم مـا خلّف قتىل 

وجرحـى.
“الدولـة”  تنظيـم  اعتـاد  جانبـه،  مـن   
اإلعـالن عـن عملياته مـن اغتيـال أو قتل 
داخـل  سـواء  اسـتهداف،  أو  تفجـري  أو 
سـوريا أو خارجهـا، من خالل مـا ينرشه 
عـر وكالـة “أعـاق” التابعة لـه، أو عر 

معرفـه يف “تلجـرام".
لكنـه مل يعلن تبنيـه أو دعمـه أو الوقوف 

“الجبهـة  حاجـز  اسـتهداف  خلـف 
مـا  بحسـب  حلـب،  شـايل  الشـامية” 
رصدتـه عنب بلـدي من عمليـات التنظيم، 
تنفيـذ  تاريـخ  منـذ  عنهـا  أعلـن  التـي 

اليـوم. وحتـى  العمليـة 
العقيـد أحمـد حـادة، اعتـر أن للتنظيم 
نفـوذ  مناطـق  مهاجمـة  يف  مصالحـه 
عدائـه  إىل  بالنظـر  الوطنـي"  "الجيـش 
لـ"ثـورة السـورين" حاله كحـال النظام 
و"قسـد"، إذ مل يخـرج من دائـرة االتهام.
هـذه  مـن  التنظيـم  موقـع  يعتـر  وال 
الـذي  املوقـف  عـن  بعيـًدا  االسـتهداف 
يتخـذه النظام السـوري، إذ ينأى بنفسـه 
عـن تبني هـذا النـوع مـن االسـتهدافات 
بعـض  يف  تسـتهدف  تركيـا  أن  رغـم 
مقاتلـو  فيهـا  يتمركـز  مناطـق  األحيـان 

النظـام.

قالـت  املـايض،  نيسـان  مـن   27 ويف 
إن  لـ”قسـد“،  مواليـة  محليـة  شـبكات 
املدفعيـة الرتكيـة والقـوات الحليفـة لهـا 
اسـتهدفت ناحيـة تل متر بريف الحسـكة 
وتركّـز  املدفعيـة،  القذائـف  مـن  بعـدد 
القصـف عـىل قريـة أم الكيـف بريف تل 
متـر، ما أسـفر عـن إصابـة ثالثـة جنود 

مـن قـوات النظـام.

رئيس النظام السوري بشار األسد في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" الناطقة بالعربية - 9 حزيران 2022 )صفحة "رئاسة الجمهورية" في فيسبوك(

عنصر في منظمة الدفاع المدني السوري ينقذ طفاًل )رويترز/ تعديل عنب بلدي(

من الطبيعي ومن البديهي 
أن أفكر بزيارة الدول العربية، 

ألنه بالرغم من كل الوضع 
العربي السيىء بال حدود، علينا 

أن نخفف األضرار، وأن نتالفى 
المزيد من السقوط، فالحوار مع 

الدول العربية ومع المسؤولين 
العرب هو شيء أساسي

https://www.enabbaladi.net/archives/580751
https://www.enabbaladi.net/archives/580747
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عنب بلدي- إدلب     

تكـررت حـوادث تسـجيل حـاالت وفـاة 
وإصابـات، سـواء غرقًا أو جراء السـقوط 
يف اآلبـار أو خـالل العمـل فيهـا، ضمن 
بدايـة  مـع  السـوري  الشـال  مناطـق 

العام. فصـل الصيـف هـذا 
وتسـجل محافظـة إدلـب شـال غـريب 
سـوريا، مـع قـدوم فصـل الصيـف يف 
كل عـام، عـرشات الوفيـات مـن الرجـال 
واألطفال بحـوادث غرق مختلفة، بسـبب 
املوجـودة  املائيـة  املسـطحات  خطـورة 
يف املنطقـة، وعـدم صالحيتها للسـباحة 
بسـبب طبيعتهـا املنحـدرة وغـري اآلمنة.
عـىل  ُعـر  املـايض،  أيـار  مـن   15 يف 
الطفـل يوسـف الـذي ينحـدر مـن بلدة 
إبلـن، جنـويب محافظـة إدلـب، غارقًـا 
يف بركـة ميـاه مخصصـة للزراعـة بعد 
حوايل سـاعة مـن فقدانه، بعد أن فشـلت 
جميـع محـاوالت إنقـاذه، ليفقـد حياتـه 

الحادثة. إثـر  عـىل 
وبحسـب مـا قالتـه نهـى الحـالق )38 

عاًمـا(، وهـي مـن سـكان البلـدة، لعنب 
بلـدي، فـإن بركـة املـاء التي سـقط فيها 
الطفـل مكشـوفة وليـس لهـا سـقف أو 
مـن  أكـر  إىل  يصـل  وبعمـق  سـور، 
السـقوط  احتاليـة  جعـل  مـا  مرتيـن، 
بداخلهـا كبـرية، وفـرص النجـاة منهـا 
ضئيلـة لطفـل ال يتجـاوز الخامسـة من 

عمـره.
واحـد،  بأسـبوع  الحادثـة  هـذه  وقبـل 
مـن  املزارعـن  مـن  مجموعـة  متّكنـت 
إنقـاذ طفـل آخـر يبلغ مـن العمر تسـع 
سـنوات، خـالل سـباحته يف ذات الركة، 
وهو مـا يظهر خطـورة هذه املسـطحات 
اتخـاذ  األطفـال، ورضورة  املائيـة عـىل 
سـبل الوقاية واألمـان من خالل سـقفها 

كامل. بشـكل  وتأمينهـا 
 3 وحتـى   2022 عـام  مطلـع  ومنـذ 
مـن حزيـران الحـايل، اسـتجابت فـرق 
"الدفـاع املـدين" لــ14 نـداء اسـتغاثة 
لحـاالت غـرق يف شـال غريب سـوريا، 
متّكنـت خاللها من إنقاذ سـتة أشـخاص 
سـقطوا يف آبـار مـاء، فيـا تم انتشـال 

جثامـن عـرشة آخرين، وفـق إحصائيات 
املوقـع الرسـمي للفريـق التطوعـي.

واسـتهدف "الدفـاع املدين" خـالل العام 
املـايض 45 متطوًعـا مـن فرقـه بعمـوم 
مناطـق شـال غـريب سـوريا بتدريبات 
للغطـس واإلنقـاذ، قُسـمت عـىل ثالثـة 
مسـتويات، وتـم اختيارهـم عـن طريـق 
لجنـة مـن مـدريب الغطـس املختصـن، 
وإخضاعهـم لفحوصـات اللياقـة البدنية 
تتعلـق  طبيـة  وفحوصـات  والسـباحة 

بصحتهـم العامـة.

المزيد من القصص المؤلمة
األخـوان  تـويف  مشـابهة،  حادثـة  يف 
صالـح الجنـي )ثالثة أعوام( وشـقيقته 
ميان )خمسـة أعوام(، وهـا نازحان من 
بلـدة التح جنـويب محافظـة إدلب، خالل 
سـباحتها يف بركـة مياه تُسـتخدم لري 
املزروعـات يف مدينـة بنش بريـف إدلب 

الرشقي.
كان  الـذي  عاًمـا(،   35( الخالـد  محمـد 
شـاهًدا عـىل الحادثـة، قال لعنـب بلدي، 

إن "الطفلـن كانـا يلعبـان بالقـرب مـن 
بركـة امليـاه يف أثنـاء انشـغال والدهـا 
بالعمل يف أرضـه الزراعيـة، حيث تفاجأ 
باختفائهـا عـن ناظريـه ليجدهـا وقد 

غرقـا يف بركـة الري".
"كانـت  الطفلـة  أن  الشـاهد  وأضـاف 
تلفـظ أنفاسـها األخـرية عندما انتشـلها 
والدهـا من الركـة، يف حـن كان الطفل 
مفارقًـا الحيـاة. جميـع محـاوالت الفرق 
اإلسـعافية إلنقـاذ الطفلـة ميـان فشـلت 
بسـبب تـرسب كمية كبـرية من املـاء إىل 
رئتيهـا، مـا أدى إىل وفاتهـا بعـد فـرتة 

قصـرية".
يف  املـدين"  "الدفـاع  فـرق  وحـّذرت 
وقـت سـابق األهـايل، خصوًصـا بعدما 
بدأت درجـات الحـرارة باالرتفـاع، بعدم 
والـرك  األنهـار  أطـراف  مـن  االقـرتاب 

لخطورتهـا. واآلبـار  املائيـة 
لإلبـالغ  واملزارعـن  األهـايل  ودعـت 
عـن أي آبـار مكشـوفة أو حفـر عميقـة 
ضمـن مناطقهـم أو يف محيـط منازلهم 
ومزارعهـم، يف سـبيل تأمينهـا وردمهـا 
لحايـة  املـدين”،  “الدفـاع  قبـل  مـن 

وأطفالهـم. األهـايل 

الوضع المعيشي أحد األسباب
يف  الحـوادث  مـن  النـوع  هـذا  يـزداد 
فصـل الصيـف، حيـث يتوافـد األهـايل 
للرتفيه ضمـن مناطق املسـطحات املائية 
عـىل  املزارعـون  يعتمـد  أو  للسـباحة، 
سـقاية  أجـل  مـن  امليـاه  تجميـع  بـرك 
إدلـب  ريـف  يف  خاصـة  مزروعاتهـم، 

الغـاب. وسـهل  الجنـويب 
واملعيشـية  االقتصاديـة  و"الظـروف 
تفـرض نفسـها يف كل مرة عـىل األهايل 
لتشـّكل  إدلـب،  والسـكان يف محافظـة 
ظواهـر خطـرية وعديـدة، أبرزهـا كـرة 
حـوادث الغرق التـي أودت بحياة عرشات 
األشـخاص معظمهم من األطفـال"، وفق 

مـا قالـه رائـد سـلوم، وهـو متطوع يف 
املـدين" لعنـب بلدي. "الدفـاع 

"ارتفاع أجور وأسـعار أحواض السـباحة 
يف  السـكان  معظـم  دفـع  واملنتزهـات، 
إدلـب لالصطيـاف عـىل ضفـاف األنهار 
واملجمعـات والـرك املائيـة، التـي تعـد 
خطـرة إىل حـد كبـري نتيجـة التيـارات 
القويـة وتفـاوت مسـتويات العمـق يف 
أوضحـه  مـا  وفـق  املسـطحات"،  هـذه 
الصخـور  كـرة  عـن  فضـاًل  سـلوم، 
واألعشـاب الصلبـة التـي تعـوق حركـة 
الشـخص وتفقـده السـيطرة عـىل املاء، 

مـا يـؤدي إىل الغـرق.
ضمـن  األهـايل  أغلـب  اعتـاد  ولذلـك، 
الـرك  يف  األطفـال  سـباحة  املنطقـة 
يجـب  لكـن  بحسـب سـلوم،  الزراعيـة، 
أن يتـم سـقف هـذه الـرك ملنـع تكـرار 

فيهـا. الغـرق  حـوادث 
التوعيـة  حمـالت  مـن  الرغـم  وعـىل 
التعريفيـة  و"الروشـورات"  الجّوالـة 
فـإن  املـدين"،  "الدفـاع  يوزعهـا  التـي 
بعـض األهـايل ال يكرتثـون بالتعليات، 
لعـدم وجـود قوانن رادعة للسـباحة يف 

الخطـرة. واألنهـار  البحـريات 
حـاالت  تشـهد  التـي  املناطـق  وأبـرز 
غـرق، بحسـب ما أشـار إليه سـلوم، هي 
ضفـاف نهـري "العـايص" و"الفرات"، 
الزرقاء". وبحـرية "ميدانـي" و"عـن 

املـدين"  "الدفـاع  فريـق  سـجل  كـا 
املنتـرشة  األنهـار  سـواقي  يف  حـاالت 
شـال غـريب سـوريا، إىل جانـب الرك 
للزراعـة،  املخصصـة  الصناعيـة  املائيـة 
التـي تسـببت بحـاالت غـرق، مـن بينها 

أطفـال.
 ،2020 عـام  املـدين"،  "الدفـاع  ووثّـق 
غـرق أكـر مـن 45 شـخًصا يف شـال 
 2018 عامـي  ويف  سـوريا،  غـريب 
 95 الغطـس  فـرق  انتشـلت  و2019، 

امـرأة. و12  طفـاًل   23 بينهـم  مدنيًـا 

تزداد في فصل الصيف

مسطحات وآبار مكشوفة تبتلع األطفال في إدلب

طفل يلهو أمام بئر ماء في مدينة إدلب شمال غربي سوريا- 6 من حزيران 2022 )عنب بلدي(

عنب بلدي - حمص  

"أبـو  يجـوب  الناريـة،  دراجتـه  عـىل 
محمـود" )48 عاًما( شـهريًا مزارع ريف 
حمـص الشـايل لـرشاء حاجـة قطيعـه 
من التـن، يقـف بالقـرب مـن الحصادة 
التـي بـدأت بحصـاد أحـد الحقـول يف 

مـزارع مدينـة الرسـن الرشقيـة.
إن  بلـدي،  لعنـب  محمـد"  "أبـو  قـال 
"موسـم التـن هـذا العـام قليل جـًدا، مل 
تهطـل األمطـار الربيعيـة بشـكل كاٍف، 
التـن  أبـًدا،  القمـح  سـنابل  تنـُم  فلـم 
خـالل  للمـوايش  الرئيـس  الغـذاء  هـو 
الشـتاء، وإن مل نشرتِ اآلن سـنضطر لبيع 

املقبـل". الشـتاء  يف  القطعـان 
مـع انحسـار موجـة الحـر األخـرية، بدأ 
محافظـة  يف  القمـح  حصـاد  موسـم 
مربـو  ليبـدأ  سـوريا،  وسـط  حمـص، 
الـذي  التـن  لـرشاء  سـباقهم  املـوايش 
لـرية  األلـف  مالمًسـا  سـعره،  ارتفـع 
سـورية للكيلوغرام الواحد نهاية املوسـم 

املـايض.
ارتفـاع تكاليـف الحصـاد، وعـدم نجاح 

موسـم القمـح، رفـع سـعر التـن منـذ 
بدء املوسـم حتـى 500 لـرية للكيلوغرام 
الواحـد، تُضـاف إىل ذلـك أجـور التعبئة 

والنقل. األكيـاس  ومثـن 

جميع أنواع التبن ارتفعت
يعتـر التـن محصـواًل رئيًسـا وموازيًـا 
ملزارعـي الحبـوب مـن القمـح والجلبـان 
مربـو  عليـه  يعتمـد  إذ  الركـة،  وحبـة 
املـوايش اعتاًدا كليًـا إلطعـام القطعان، 
لعـدم توفر املراعـي خالل فصل الشـتاء.
ميلـك "أبـو محمـد"، الـذي تحفـظ عىل 
ذكـر اسـمه ألسـباب أمنيـة، قطيًعـا من 
األغنـام يف قريـة عـز الديـن رشق مدينة 

. لرسن ا
موسـم  ينتهـي  الشـتاء  فـرتة  "خـالل 
مـن  املـوايش  بإطعـام  ونبـدأ  الرعـي، 
املخـازن، نقـدم لألغنام وجبـة واحدة من 
العلـف الذي وصل سـعر الكيلـو منه إىل 
4500 لـرية، ووجبتـن من التـن مضافًا 

الشـعري". إليه 
يسـعى املربون لرشاء التـن وتخزينه يف 
املسـتودعات مـن الحقول مبـارشة، خوفًا 

مـن ارتفـاع مثنه، وقبـل بـدء تهريبه إىل 
لبنـان، كـا حصل العـام املايض.

"نحـاول رشاء مـا نسـتطيع رشاءه مـن 
التـن خـالل موسـم الحصـاد، فأسـعار 
التـن تتضاعـف خـالل فصـل الشـتاء، 
الشـتاء املـايض وصـل سـعر الكيلو إىل 
أكـر مـن ألـف لـرية يف حـال توفـره، 
بعـد أن بـدأ تهريبه مـن قبـل التجار إىل 
لبنـان"، وفـق مـا أضافـه "أبـو محمد".

تكاليف الحصاد تضاعف األسعار
 50 ارتفعـت تكلفـة حصـاد القمـح إىل 
ألـف لـرية للدونـم الواحـد، بعـد ارتفاع 
وصلـت  التـي  املـازوت  مـادة  أسـعار 
إىل أربعـة آالف لـرية لليـرت الواحـد يف 
السـوق السـوداء، فيا وزّعـت الجمعيات 
الفالحيـة أربعـة ليرتات من املـازوت لكل 

لديها. دونـم قمـح مسـجل 
لقـان )39 عاًمـا(، وهـو يعمـل سـائًقا 
عـىل إحدى الحصادات يف مدينة تلبيسـة 
شـايل حمـص، قـال لعنـب بلـدي، إن 
"الحصـادة بحاجـة إىل مثانيـة ليـرتات 
مـن املـازوت لحصـاد كل دونـم، مثنهـا 

أكـر مـن 30 ألـف )لـرية(، ومل تلتـزم 
الحكومـة بتزويـد الحصـادات باملـازوت 
الزراعـي، بـل وزعـت أربعة ليـرتات عىل 

دونم". لـكل  الفالحـن 
وأضـاف لقان، تحفـظ عىل ذكر اسـمه 
الكامل ألسـباب أمنيـة، أن مبلـغ 50 ألف 
لرية هـو الحـد األدىن لألجـور، يف نفس 
يتجـاوز  الحصـادة  مثـن  فـإن  الوقـت، 
الــ100 مليون لـرية وتكاليـف صيانتها 

جًدا. مرتفعـة 
ووصـل سـعر رصف الـدوالر األمريـي 
األسـبوع  السـورية خـالل  اللـرية  أمـام 
املـايض إىل 4000 لـرية، بحسـب موقع 
بأسـعار  املتخصـص  اليـوم"  "اللـرية 

األجنبيـة. والعمـالت  الـرصف 
ارتفـاع أجـور الحصـادات رفـع أسـعار 
اسـرتاتيجي  محصـول  فالقمـح  التـن، 
مهم وال تسـمح الدولـة للتجـار بالتعامل 
بـه، وتحتكـر رشاءه وتسـويقه وتحديـد 
سـعره، ما يجعـل الفالحـن عاجزين عن 
رفع سـعره، مـا يضطرهـم لرفع أسـعار 
التـن لتغطيـه مـا ميكـن تغطيتـه مـن 

التكاليـف.

أنواع جديدة لعلف المواشي
كان مربـو املاشـية يعتمـدون عـىل تن 
إلطعـام  والجلبـان  والشـعري  القمـح 
قطعانهـم، لكـن ارتفـاع األسـعار فتـح 
املحاصيـل  بقيـة  تـن  أمـام  البـاب 

القطعـان. معالـف  إىل  للدخـول 

يف العـام الحـايل اضطر بعـض مريب 
مـن  جديـدة  أنـواع  لـرشاء  املـوايش 
السـابق،  التـن مل يعتمـدوا عليهـا يف 
تـن  مثـل  لقـان،  ذكـره  مـا  بحسـب 
كان  الـذي  الركـة  وحبـة  الكزبـرة 
بالحـرق،  منـه  يتخلصـون  املزارعـون 
أو كانـوا يأخذونـه مجانًـا لفرش أرض 

بـه. الحظائـر 

تـن  مـن  الواحـد  الكيلـو  مثـن  وبلـغ 
الجلبـان ألـف لـرية، ووصـل مثـن ذات 
لـرية،   600 إىل  الشـعري  لتـن  الكميـة 
تُضـاف إليـه تكاليـف التعبئـة والنقـل، 
أمـا تـن الكزبـرة وحبة الركـة فرتاوح 
 50 بـن  الواحـد  الكيلوغـرام  سـعر 

لـرية. و100 

الشراء المبكر لتجنب أزمة الشتاء والتهريب

ندرة التبن وغالؤه يضاعفان خسارات مربي المواشي 
بريف حمص

لم تفلح محاوالت فرق "الدفاع المدني السوري" في إنقاذ الطفل يوسف دقماق، البالغ من العمر خمسة أعوام، الذي فقد حياته 
إثر سقوطه في بركة ماء معدة لري المحاصيل الزراعية، ليكون بذلك واحًدا من ست ضحايا أطفال ماتوا بنفس الطريقة في ريفي 

إدلب وحماة، خالل أيار الماضي.

https://www.enabbaladi.net/archives/580611
https://www.enabbaladi.net/archives/580611
https://www.enabbaladi.net/archives/580649
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تزداد في فصل الصيف

مسطحات وآبار مكشوفة تبتلع األطفال في إدلب

عنب بلدي - الرقة     

يتطلّـب عمل بسـمة )28 عاًمـا( التواصل 
الدائـم مـع املصـادر األوليـة مـن أجـل 
واألخبـار،  املعلومـات  عـىل  الحصـول 
فهـي صحفية مبؤسسـة إعالميـة محلية 
يف مدينـة الرقـة شـال رشقي سـوريا، 
إال أنهـا تتعـرض بشـكل دوري النتهـاك 
خصوصيتهـا، كفتـاة تتجنـب الخـوض 
يف موضوعـات جانبية ليسـت لها عالقة 
موضـوع  والقضايـا  األسـئلة  بسـياق 

التغطيـة اإلعالميـة.
ال  اآلخريـن  خصوصيـة  احـرتام  "عـدم 
يـؤدي فقـط ملضايقتهـم وإغضابهم، بل 
يؤدي لتعميق مخاوفهم بشـأن الشـخص 
الـذي يفعـل ذلك"، وفـق ما قالته بسـمة 
لعنـب بلدي، مضيفـة أن "طبيعـة العمل 
اإلعالمي تتطلّب التواصل بشـكل مسـتمر 
مـع املصـادر، لكن غالبًـا ما تعـرّض آلية 

هـذا العمـل اإلعالميـات للمضايقات".
يف جميـع املجتمعـات تنتـرش الحـوادث 
اللفظـي  التحـرش  بظاهـرة  املتعلقـة 
وتحـاول  باإلعالميـات،  الجسـدي  أو 
املؤسسـات املعنية عـادة وضـع ضوابط 
قانونيـة صارمـة تحمـي بهـا العامـالت 
يف قطـاع اإلعـالم، إال أن هـذه الضوابط 
"قـوات  سـيطرة  مناطـق  يف  تغيـب 

)قسـد(. الدميقراطيـة"  سـوريا 
الرقـة  مدينـة  مـن  إعالميـات  تـرى 
معظـم  أن  بلـدي،  عنـب  إىل  تحدثـن 
العامـالت باملؤسسـات اإلعالميـة داخـل 
مـن  للمضايقـات  يتعرضـن  املدينـة، 
واملسـؤولن  العاديـن  األشـخاص  قبـل 
وقـد  اإلعالمـي،  عملهـن  أداء  أثنـاء  يف 
تصـل تلـك املضايقـات إىل حـد التحرش 
الجسـدي أو اللفظـي، دون وجود قوانن 
جديـة تحميهـن مـن تلـك السـلوكيات.

سلوكيات خارج السياق
كشـفت بسـمة، التـي تحفظت عـىل ذكر 
اسـمها الكامل ألسـباب أمنية ومجتمعية، 
ملـا  مواقـف  عـدة  يف  تعرضهـا  عـن 
عـن  اإللكـرتوين  بـ"التحـرش  وصفتـه 
طريـق تطبيقـات املراسـلة"، فبعـد أول 
مراسـلة مع أحـد املصادر، حـاول التقرب 
منهـا مـن خـالل سـلوكيات بعيـدة عـن 
سـياق املوضـوع محـل النقـاش، "مثـل 
إرسـال األغاين أو ملصقـات تحمل طابع 
الغـزل"، لينتهـي األمـر بطلب الشـخص 
إمكانيـة التعـرف إىل اإلعالمية والخوض 

يف تفاصيـل حياتهـا الخاصـة.
بينا اضطـرت عائشـة )32 عاًما(، وهي 
صحفيـة سـورية مقيمـة يف الرقـة، إىل 
إخفـاء تطبيق "واتسـاب" مـن عىل الئحة 
العـرض الخاصـة بهاتفها املحمـول، بعد 
أن اطلـع ويل أمرهـا عـىل هاتفهـا ليجـد 
مراسـالت لهـا مع أشـخاص معظمهم من 

الذكور.
أوقـات  يف  رسـائل  تصلنـي  "أحيانًـا 
مصـادر  قبـل  مـن  الليـل  مـن  متأخـرة 
والـدي،  يتفهمـه  مل  األمـر  هـذا  ذكـور، 
مـا أدخلنـي بنقاشـات حـادة معـه عـن 
طبيعـة عمي"، كا تسـبب بـ"مشـكالت 
مـع العائلـة"، وفـق مـا ذكرتـه عائشـة، 
التـي تحفظت عـىل ذكـر اسـمها الكامل 

اجتاعيـة. ألسـباب 
"طبيعـة العمل اإلعالمي تتطلّـب التواصل 
مع أشـخاص بشـكل مسـتمر، وهـو األمر 
الـذي رفضتـه عائلتي، ليطلـب والدي مني 
البحـث عـن مهنـة أخـرى أعمل بهـا غري 
اإلعالم إن مل أسـتطع وضع حد للمراسـالت 
مـع األشـخاص الغرباء"، أضافت عائشـة.
وسـائل  عـدة  تعمـل  الرقـة،  مدينـة  يف 
إعالميـة، بعضهـا محـي وبعضهـا اآلخر 
يعتـر مبنزلة فرع محي لوسـيلة تشـمل 
معظـم مناطق شـال رشقي سـوريا، إىل 
جانب وجـود مكاتب ودوائـر إعالمية يف 
املؤسسـات التابعـة لــ"اإلدارة الذاتيـة" 

املدين". الرقـة  و"مجلـس 

وتعمل الصحفيـات إىل جانب الصحفين 
يف معظـم الوسـائل اإلعالميـة، وتنـص 
املؤسسـات  لبعـض  الداخليـة  األنظمـة 
عـدد  وجـود  رضورة  عـىل  اإلعالميـة 
متسـاٍو مـن كال الجنسـن ضمـن نطاق 
عـىل  للمحافظـة  املؤسسـة،  يف  العمـل 
التنـوع الجنـدري يف العمـل اإلعالمـي 

. ك هنا
ويف عـام 2012، أُّسـس "اتحـاد اإلعالم 
الحـر" يف املناطـق التي سـيطرت عليها 

"حايـة  وحـدات 
الشـعب" )الكردية( حينها، لتسـيري عمل 
الوسـائل اإلعالميـة التـي بـدأت بالعمـل 
النظـام  قـوات  سـيطرة  تراجـع  بعـد 

السـوري يف هـذه املناطـق.
وبحسـب النظـام الداخي لالتحـاد، فهو 
مؤسسـة نقابيـة مهنيـة مسـتقلة تعمـل 
من أجـل الحفاظ عـىل الحقـوق املعنوية 
واملاديـة لإلعالمين وترسـيخ حرية الرأي 
املعمـول  بالقوانـن  وتلتـزم  والتعبـري، 
بهـا يف شـال رشقي سـوريا وفـق قيم 
الحرية والعدالة واملسـاواة بن الجنسـن.
وعىل الرغم من وجـود القوانن واألنظمة 
التـي تحاول تنظيم قطـاع اإلعالم وحاية 
العاملـن فيـه، فـإن ذلك مل مينـع وجود 
عـدة حـاالت مـن املضايقـات التـي تأخذ 
يف  العامـالت  بحـق  التحـرش  طابـع 
نظـام  يوجـد  ال  إذ  اإلعالميـة،  املؤسسـة 
فعـال لتلقـي الشـكاوى مـن هـذا النوع.

بيئة أمنة
عضو يف "تجمع نسـاء زنوبيـا" مبدينة 
الرقـة، قالـت لعنـب بلـدي، إن مـن حق 
النسـاء الحصـول عـىل عمل ضمـن بيئة 
أمنـة، وهـو مـا تكفلـه قوانـن "اإلدارة 
الذاتيـة" العاملة يف املنطقـة بخصوص 
عمل املرأة يف املؤسسـات، سـواء اإلعالمية 

غريها. أو 
وأضافـت العضو، التي تحفظـت عىل ذكر 
اسـمها كونهـا ال متلك ترصيًحـا بالتحدث 
إىل اإلعـالم، أن مـن حـق أي عاملـة يف 
حتـى  أو  الذاتيـة"  "اإلدارة  مؤسسـات 
تلـك التـي خـارج نطـاق "اإلدارة"، تقديم 
شـكوى رسـمية، حال تعرضهـا للتحرش 
أو املضايقـة مـن أي شـخص، وسـيقوم 
"تجمـع نسـاء زنوبيـا" بإحالة الشـكوى 
املختصـة  والقانونيـة  األمنيـة  لألجهـزة 

إلجـراء الـالزم أصـواًل.
وأشـارت عضو "تجمع نسـاء زنوبيا" إىل 
أن أغلـب املضايقات تحـدث كون "املجتمع 
ال يزال ينظـر إىل عمل املرأة نظرة سـلبية، 
ولحـد اآلن الكثـري مـن أفـراد املجتمـع ال 
يـرون أن مـن حق النسـاء العمـل، ويجب 

عـدم مضايقتهن أو التحـرش بهن".
وضمـن تقريـر حمـل عنـوان “الحفـاظ 
والزمـالء  املصـادر  مـع  الحـدود  عـىل 
األول  كانـون  يف  الصـادر  واملرشفـن”، 
2017، اسـتنادًا إىل مقابالت مع صحفيات 
"دارت  مركـز  قـدم  أخـرى،  ومصـادر 
للصحافـة والصدمـة” نصائح للصحفيات 
للوقاية مـن التحرش يف أثناء مارسـتهن 
حـال  يف  وتعليـات  الصحفـي،  العمـل 
وقـوع حادثـة تحـرش من قبل مصـدر أو 

زميـل أو رئيـس يف العمـل.
ويـرى التقرير أنـه من أجـل تقليل فرص 
املضايقـات مـن املصـادر الصحفيـة يف 
الصحفيـات  يجـب عـىل  العمـل،  أثنـاء 
اختيـار مـكان عـام “آمـن” لالجتاعات 
عنـد االلتقاء مبصـدر ال يعرفنه مسـبًقا، 
يفرسهـا  قـد  التـي  املواقـف  لتجنـب 

املصـدر عـىل أنهـا تقـع خـارج حـدود 
املهنيـة، مـن حيـث املوقـع أو التوقيـت.
بتجنـب  الصحفيـات  التقريـر  وينصـح 
أو  يعرفنـه  ال  شـخص  أي  مـع  الخلـوة 
يثقـن بـه، مـا يعنـي تجنـب الصحفيـة 
دعـوة املصـدر إىل غرفتـه الفندقيـة، أو 
الخاصـة،  املصـدر  أماكـن  إىل  الذهـاب 
والطلـب مـن زميـل أو صديـق مرافقتها 
كمصـّور أو مـدّون مالحظـات، يف حال 
لـزم األمـر، ألن وجـود صحفـي آخر يف 

املقابلـة يوضـح أنهـا مقابلـة عمـل.
عـىل  يجـب  فإنـه  التقريـر،  وبحسـب 
الصحفيـات، يف حـال ذهابهـن للتغطية 
أو خـاص،  بعيـد  مـكان  الصحفيـة يف 
مبـكان  وإعالمهـم  زمالئهـن  تنبيـه 
سـتتم  الذيـن  واألشـخاص  التغطيـة، 

للعـودة. املتوقـع  والوقـت  مقابلتهـم 

القانون السوري ال يتعامل مع مفردة 
"التحرش"

غالبًا ما تكـون إنتاجيـة املوظف مرتبطة 
مبـدى ارتياحـه لبيئـة العمل التـي يوجد 
أيـام يف  فيهـا بشـكل يومـي )خمسـة 
األسـبوع غالبًـا(، وبيئـة العمل السـليمة 
تتطلّـب وجود عنـارص أساسـية ال يجب 
أن تغفـل إدارة املؤسسـات اإلعالمية عنها 

املجال. يف هـذا 
وعـىل الرغم مـن خطورة فعـل التحرش 
الترشيعـات  فـإن  العمـل،  بيئـة  داخـل 
السـورية ال تـزال خاليـة مـن أي مـواد 
أو تعاقـب عليـه، مـا  قانونيـة تحظـره 
يجعـل املوظفـن معرضـن للتحرش من 
دون حايـة فعليـة، وانعـدام الحـق يف 
التمتـع ببيئـة عمـل آمنـة خاليـة من أي 

تحـرش جسـدي أو لفظـي.
ومل يخصـص املرّشع السـوري أي قانون 
خـاص ملكافحـة التحرش عـىل الرغم من 

إذ  اإلطـار،  هـذا  يف  الدوليـة  التزاماتـه 
نـص التعليق العـام رقـم “23” الصادر 
عـام 2016 مـن اللجنة املعنيـة بالحقوق 
والثقافيـة  واالجتاعيـة  االقتصاديـة 
التابعـة لألمم املتحـدة، املتعلق بالحق يف 
التمتـع بـرشوط عمـل عادلـة ومرضية، 
عـىل أنه يقع عـىل عاتق الـدول األطراف 
)مـن ضمنهـا سـوريا( التـزام أسـايس 
تقديـر،  أقـل  عـىل  الوفـاء،  بضـان 
باملسـتويات األساسـية الدنيـا مـن هـذا 
الحـق، ويوضـح التعليق أنـه يرتتب عىل 
الـدول يف هذا السـياق االلتـزام بتضمن 
قوانينهـا "تعريًفـا للمضايقـة يف مكان 

العمـل، يشـمل التحـرش الجنـي".
وبذلـك يعتـر املـرّشع السـوري مقرّصًا 
العمـل  بيئـة  يف  التحـرش  مبناهضـة 
التـي تسـعى ألجلهـا املنظـات الدوليـة 

للمـرأة. املنـارصة 
جرًمـا  السـوري  القانـون  يتضمـن  وال 
أسـاء  هنالـك  بـل  "تحـرش"،  اسـمه 
أخـرى وأفعال أخـرى شـبيهة بالتحرش، 
إذ نـص قانـون العقوبات السـوري عىل 
املـادة  يف  للحشـمة"  املنـايف  "الفعـل 
"493"، وهـو كل فعـل ضـد آخـر ذكرًا 
كان أم أنثـى يلحـق بـه عـاًرا أو يؤذيـه 
يف عفتـه )مالمسـة األعضاء، ومالمسـة 
الجسـد(، وهو ال يحتـاج إىل تقرير طبي، 
كا يشـرتط عدم وجـود رضـا أو وجود 
ملارسـة  اسـتغالل  أو  تهديـد  أو  إكـراه 

"الفعـل املنـايف للحشـمة".
ويعاقـب القانون مرتكـب "الفعل املنايف 
للحشـمة" باألشـغال الشـاقة مدة ال تقل 
األدىن  الحـد  ويكـون  عاًمـا،   12 عـن 
للعقوبـة 18 عاًمـا إذا ارتكـب الجرم ضد 

قـارص ال يتجـاوز 15 عاًما.
ويف مادتـه رقـم “504”، يعاقب املرّشع 
كل مـن أغـوى فتـاة بوعد الـزواج ففض 

بكارتهـا بالحبـس حتـى خمسـة أعوام، 
سـورية  لـرية   300 أقصاهـا  وبغرامـة 
أو بإحـدى العقوبتـن، إذا كان الفعـل ال 

يسـتوجب عقابًا أشـد.
نفـس  مـن   ”506“ املـادة  وتعاقـب 
الـذي  بالحيـاء،  املخـل  الفعـل  القانـون 
يشـمل كل فعل يـورث الخجـل ويحرص 
بالـرس، وتكـون  ارتكابـه  الفاعـل عـىل 
عقوبـة هـذا الجـرم الحبـس التكديـري 
ثالثـة أيـام، أو بغرامة ماليـة ال تزيد عىل 

75 لـرية أو بالعقوبتـن مًعـا.
ويعاقـب قانـون العقوبات السـوري يف 
تتعـرض  التـي  األفعـال  متفرقـة  مـواد 
لـآداب واألخـالق العامـة، دون إطـالق 
عبـارة تحرش عـىل أي من تلـك األفعال.

بغياب رادع قانوني

إعالميات يتعرضن للتحرش والمضايقة في الرقة

عّرفت اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن القضاء على 

العنف والتحرش في العمل لعام 
2019 التحرش بأنه: “مجموعة 

السلوكيات والممارسات غير 
المقبولة أو التهديدات المرتبطة 
بها، سواء حدثت مرة واحدة أم 

تكررت، تهدف أو تؤدي إلى 
إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو 

جنسي أو اقتصادي، وتشمل 
التحرش على أساس النوع 

االجتماعي".

https://www.enabbaladi.net/archives/580611
https://www.enabbaladi.net/archives/580663
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إدلب- هدى الكليب     

مل تكـن هنـاء الزمـو )27 عاًمـا( تعلم أن 
زواجهـا مـن ابـن عمهـا سـيعود عليهـا 
بـكل هـذا الحـزن والقهـر حـن أنجبت 
طفلـن ذوي إعاقـة، األول عقليًـا واآلخر 

. يًا جسد
وهـي  تزويجهـا  هنـاء  عائلـة  قـررت 
صغـرية البن عمهـا بتوجيهات مـن اآلباء 
والجـدات، وهو مـا تم تنفيـذه دون تردد 

حـن غدت يف سـن الــ16.
مل تبـُد يف األمـر مشـكلة لهـا يف بـادئ 
األمـر، كـون زواج األقـارب منتـرًشا إىل 
)قريـة  الرامـي  قريـة  يف  كبـري  حـد 
هنـاء(، جنـوب إدلـب، غري أن مـا يحدث 
مـن إعاقـات ناجمـة عـن هـذا النمط من 
الـزواج بـات يلفـت نظرهـا إىل الخطـأ 
الفـادح، ويثـري يف نفسـها الخـوف ما 

تحملـه األيـام املقبلـة.
توقفـت هنـاء عن اإلنجـاب مرغمـة، بناء 
عـىل نصيحـة األطبـاء، خوفًا مـن والدة 
حـاالت مشـابهة، وهـو مـا وضعهـا يف 
موقـف صعـب، خصوًصـا أن زوجها بدأ 
التفكـري بالزواج مـرة أخـرى لرغبته يف 
إنجـاب أطفال أصحـاء، وهنـا باتت هناء 
أمـام خياريـن "أحالهـا مـر"، فإما أن 
مـرة  والـزواج  الطـالق  وصمـة  تحمـل 
أخـرى، وإمـا أن تعيـش لرتبيـة أطفالها 
بامـرأة  زوجهـا  زواج  تبعـات  وتحّمـل 

. أخرى
املوروثـات  مـن  األقـارب  زواج  ويُعـد 
الثقافيـة القدميـة التي مل يسـتطع قسـم 
كبـري مـن سـكان إدلـب التخلـص منها 
حتـى اللحظـة، ويشـّكل هـؤالء تجمعات 
عائليـة مُينـع االقرتاب منهـا والتفكري يف 
مصاهرتهـا مـن خـارج العائلـة، حفاظًا 
عـىل صلة القـرىب بينهـا، بغـض النظر 
يسـببه  ومـا  الـزواج،  هـذا  نتائـج  عـن 

مـن ارتفـاع معـدل اإلصابـات باألمراض 
الوراثيـة والتشـوهات واألمـراض املزمنة 
بـن األطفال، التـي تنتهي باملـوت املبكر 

منهم.  لكثرييـن 
عاًمـا(،   33( الحبـوش  رابعـة  أمـا 
وأنجبـت  خالتهـا،  ابـن  مـن  فتزوجـت 
يعانيـان  اثنـان  منهـم  أطفـال،  أربعـة 
ومل  الـوالدة،  منـذ  الدمـاغ  يف  ضمـوًرا 
تسـتطع بعـد سـنوات مـن التنقـل بـن 
معالجـة  واالختصاصيـن  املستشـفيات 
حالتهـا، رغـم تكـرار جلسـات العـالج 
الفيزيـايئ واملتمـات الغذائيـة، وهـو ما 
أرجعـه األطبـاء إىل الـزواج مـن قريبها.
وقالـت رابعة لعنـب بلـدي، "أيب يرفض 
تزويـج إحـدى بناتـه ألحـد مـن خـارج 
تتـزوج  أن  كانـت  واألولويـة  عائلتنـا، 
الفتـاة مـن قريب لهـا دون تـردد، إال يف 
حـال عـدم وجـود هـذا القريـب الـذي 

يطلبهـا".
ولطاملـا تسـاءلت رابعـة يف نفسـها عن 
الـرس وراء تلك العـادات والتقاليـد، التي 
ال مـرر لهـا سـوى الحفـاظ عـىل صلة 
العائلـة،  يف  املـرياث  وحـرص  القـرىب، 
لكـن األمـر بـات يشـّكل جرميـة كبـرية 
بحـق األبناء الذيـن يولـدون ذوي إعاقة، 
وتتسـاءل، "مـا ذنب هـؤالء األطفـال؟".

األمراض الوراثية 
للوقوف عـىل األمراض الوراثيـة الناجمة 
عـن زواج األقارب، أوضـح الطبيب محمد 
القـدور لعنـب بلـدي، أن هذا النـوع من 
الـزواج يقـف وراء الكثري مـن األمراض، 
والوعائيـة  العصبيـة  التشـوهات  منهـا 
والعظمية، ومتالزمة داون، والثالسـيميا، 

وشـلل األطفـال، واألمـراض املزمنة.
عـدم  رضورة  القـدور  الطبيـب  وأكـد 
التهـاون، والعمـل عـىل إجـراء تحاليـل 
مـن  منًعـا  الـزواج،  اإلقـدام عـىل  قبـل 

لألطفـال،  الوراثيـة  األمـراض  انتقـال 
والحـد مـن اسـتمرار تلـك األمـراض يف 

الواحـدة. العائلـة 
زواج  يكـن  مل  وإن  أخـرى،  جهـة  مـن 
األقارب يشـّكل مشـكلة شـخصية لبعض 
النسـاء، فهـو كثريًا مـا يتسـبب يف ظلم 
بعضهـن اآلخـر، ممـن ال يرغـن بالزواج 
سـالم  توضحـه  مـا  وهـو  التقليـدي، 
انفصلـت  التـي  عاًمـا(،   21( الكرمـو 
عـن ابـن عمهـا بعـد مشـكالت زوجيـة 
متعـددة، إذ مل يتقبل الزوجـان بعضها. 
قالـت سـالم، إن زواج األقـارب منتـرش 
يف منطقتهـم الواقعـة جنـوب إدلب، ومل 
تسـتطع سـنوات الحرب والنـزوح والبعد 
أن تنهـي تلـك العـادات، بل زادتهـا قوة، 
تطمـن  راحـت  العائلـة  أن  خصوًصـا 
لألقربـاء املعروفن من قبلهـا، وتفّضلهم 
يسـتطيعون  ال  الذيـن  الغربـاء  عـىل 
الوصول إىل أصلهـم وفصلهم وطباعهم.
غري أن سـالم تـرى أن املشـكالت العائلية 
تـزداد بزواج األقـارب، كا تشـيع الفرقة 
والخالفـات بـن العوائـل، وتتأثـر عالقة 
والعكـس  األهـل،  مبشـكالت  الزوجـن 
بالعكـس، مـا قـد يسـبب لهـا التفرقـة 

والطـالق، كـا حـدث معها.
نزحت سـالم عـن بلدتها معرشمشـة منذ 
ثالث سـنوات، إبـان العمليات العسـكرية 
األخـرية، واسـتقرت مـع أهلهـا وعائلـة 
عمهـا يف مخيـات "أطمـة" الحدودية، 
فتزوجـت من ابـن عمها يف تلـك الفرتة، 

ومل يـدم الـزواج أكـر من عـام واحد.
تؤكـد سـالم أنهـا مل تتقبـل معاملـة ابن 
عمهـا لهـا بعـد الـزواج، جـراء تعنيفـه 
املسـتمر لهـا، الـذي مل يكـن ليزعـج كال 
العائلتـن اللتـن ال يريـد أن يخـرس أحد 

اآلخر. منهـا 
تأثـرًا  األكـر  الضحيـة  سـالم  وألن 
مـن تبعـات هـذا الـزواج، متّكنـت مـن 

االنفصـال عـن زوجها، ولكـن ذلك حدث 
بعـد تهديـد أهلهـا باالنتحـار إن أرصوا 
فُـرض  الـذي  زواجهـا  اسـتمرار  عـىل 

مبعاناتهـا. وتسـبب  عليهـا، 
األقـارب  بـزواج  يحيـط  مـا  كل  ورغـم 
الصعيديـن  عـىل  مدمـرة  عواقـب  مـن 

هـذه  تـزداد  والصحـي،  االجتاعـي 
ملحـوظ،  بشـكل  إدلـب  يف  الظاهـرة 
املشـكالت  مـن  مبزيـد  يهـدد  مـا 
العائليـة، واالرتفـاع يف نسـب األمـراض 
عـدم  مـع  األطفـال،  بـن  والتشـوهات 
وجـود أي إجـراءات احرتازيـة توعويـة.

زواج األقارب بإدلب.. 

بات 
ّ

تقاليد نتائجها أطفال ذوو إعاقة ونساء معذ

درعا- حليم محمد  

بـن األبنيـة املدمـرة يقـف أحمـد، وهو 
عامل سـابق يف املشـتل، وخلفه مسـاحة 
بعـد  قاحلـة  صـارت  ألرض  واسـعة 

حصـاد القمـح.
أربـع  قبـل  التحـول،  هـذا  مـؤمل  "كـم 
املشـتل عبـارة عـن مـرج  كان  سـنوات 
وبيـوت  للزيتـون،  قسـم  فيـه  أخـر، 
الزيتـون  عقـل  لتجذيـر  بالسـتيكية 
أغصـان  مـن  أجـزاء  قـص  )عمليـة 
وقسـم  زراعتهـا(،  إلعـادة  الزيتـون 
الحرجيـة،  لألشـجار  وقسـم  للوزيـات، 
اليـوم مل يبـَق يشء،  ومكاتـب إداريـة، 
يعـود  التـي  الصنوبـر  أشـجار  حتـى 
تاريخهـا لنشـأة املشـتل تـم قطعهـا"، 

وفـق مـا قالـه أحمـد.
عمـل أحمـد 12 عاًمـا يف هـذا املشـتل، 
القـرن  خمسـينيات  يف  أُّسـس  الـذي 
إىل  السـنوات  تلـك  وتحولـت  املـايض، 
مجـرد ذكريـات مـع دمـار املشـتل عام 
العسـكرية،  العمليـات  بفعـل   ،2018

"كانـت تعـج الحيـاة بجاليـة ونشـاط 
وحـب للزراعة يف املشـتل، لكـن كل ذلك 

ُدّمر". قـد 

ما الذي حدث
بعد سـيطرة قـوات النظام السـوري عىل 
محافظـة درعـا يف متـوز 2018، انتهى 
والهيئـات  اإلنسـانية  املنظـات  عمـل 
السـورية،  للمعارضـة  التابعـة  اإلداريـة 
إىل  املؤسسـات  بهـذه  العمـل  وعـاد 

السـوري. النظـام  وحـدات 
ولكـن مديرية زراعة درعا مل تُعر املشـتل 
أي اهتـام، إمنـا أخرجتـه مـن الخدمـة، 
بحجـة عـدم توفـر امليـاه، ونقلـت املولّد 
تشـغيل  عـىل  يعمـل  الـذي  الكهربـايئ 
أماكـن  إىل  الغـراس  لـري  املضخـات 
أخـرى، ومل تعمـل عـىل عـودة العـال 
املفصولـن، إمنـا حّولـت املشـتل مجدًدا 

إىل مشـاع يتقاسـمه سـكان املنطقـة.
أقـدم  ويعتـر مشـتل تـل شـهاب مـن 
ويعـود  سـوريا،  يف  الزراعيـة  املشـاتل 
إنشـاؤه إىل عـام 1948، حـن تخصص 

بإنتاج غـراس الزيتـون بطريقـة اإلكثار 
الخـري.

وكانـت وزارة الزراعـة تصـّدر منتجـات 
املشـتل مـن الزيتـون إىل أغلـب الـدول 
والعـراق  األردن  وخاصـة  العربيـة، 
والسـعودية وقطـر والسـودان وسـلطنة 

عـان.
ويف مطلـع عـام 2012، تعرض املشـتل 
أرض  إىل  وتحـول  والتخريـب،  للرسقـة 
قاحلـة حتى عـام 2015، لتبـدأ مجموعة 
والعـال  والفنيـن  املهندسـن  مـن 
باسـتعادة جـزء صغري من أعال املشـتل 

بإمكانيـات ضعيفـة.
وهو ميسـك بيـده بقايـا تدل عـىل وجود 
شـجريات حرجية، قال أحمـد، تحفظ عىل 
ذكـر اسـمه الكامل ألسـباب أمنيـة، "بدأنا 
العمـل بإمكانيـات تطوعية خـالل الثورة، 
وأذكـر أول راتب قبضتـه، وهو عرشة آالف 

لرية مـن مجلس محافظـة درعا".
"كان جهدنـا هـو إعادة املشـتل كا كان. 
بالبدايـة مل نتمّكـن مـن زراعـة الزيتون 
بكميات كبـرية، ألن تجذيـر العقل يحتاج 

جهدنـا  وانصـب  عاليـة،  إمكانيـات  إىل 
عـىل زراعـة اللوزيـات وأشـجار الحراج، 
ولكـن اسـتمرارنا كان حافـزًا للمنظـات 
الدوليـة لدعـم املشـتل"، وفـق مـا ذكره 

السـابق. العامل 
مل يخـِف أحمد أملـه عىل ما حل باملشـتل، 
ومل يتوقـع إعادتـه كـا كان، فـ"عقليـة 
تجـاه  انتقاميـة  الدولـة  دوائـر  مديـري 
كل نجـاح، وكان بإمـكان مديريـة زراعة 
درعا دعـم الـكادر املوجود عـر إعادتهم 
مَمـن  املتطوعـن  وتعيـن  لوظائفهـم، 
ولكـن  بالعمـل،  خـرة  لديهـم  أصبـح 
أن  عـىل  املشـتل  تدمـري  آثـر  النظـام 
يعـرتف بخطوة قـام بهـا متطوعون من 

أجـل إنقـاذ مرفـق عـام يف بلدتهـم".

منظمات أعادت للمشتل بريقه
يف عـام 2016، دعـم "مـرشوع سـوريا 
للخدمـات األساسـية" املشـتل لوجسـتيًا 
بيـوت  تقديـم  خـالل  مـن  وماليًـا، 
بالسـتيكية ومضخات مائيـة، متّكنت من 

تشـغيل اآلبـار فيـه.

سـيطرة  أثنـاء  يف  اسـتطاع  كـا 
املعارضـة املسـلحة إنتـاج حـوايل 400 
ألف غرسـة زيتـون، و200 ألف غرسـة 
غرسـة  ألـف  و200  ورمـان،  لوزيـات 
حـراج، وفـق تقديـرات أحـد اإلداريـن 

املشـتل.  عـىل  املرشفـن  السـابقن 
السـابق، تحفـظ عىل  اإلداري  وأضـاف 
ذكـر اسـمه ألسـباب أمنيـة، أن املشـتل 
وزع الشـتالت عـىل مزارعـي محافظتي 
درعـا والقنيطـرة بشـكل شـبه مجاين، 
لـرية   200 الغرسـة  سـعر  بلـغ  إذ 
سـورية، يف حن كانـت تباع باملشـاتل 

1500 و2500 لـرية. الخاصـة بـن 
الوحـدات  أهـم  مـن  املشـتل  وكان 
وكان  درعـا،  مبحافظـة  اإلداريـة 
يخلـق فـرص عمـل ملئـات الشـبان يف 
املحافظـة، باإلضافـة إىل إعطـاء البلـدة 
جاليـة خـراء، وكذلـك كان مصـدًرا 
األشـجار  شـتالت  لتقديـم  موثوقًـا 

رمزيـة. بأسـعار 
وأغلبيـة أشـجار الزيتـون يف محافظـة 
درعـا كان مصدرهـا مشـتل تل شـهاب.

إهمال "انتقامي" حكومي

مشتل تل شهاب.. أثر بعد عين
يتجول أحمد )35 عاًما( في أقسام مشتل تل شهاب الزراعي الذي تحول إلى مرعى لألغنام، بعد أن زرعه سكان بلدة تل شهاب بريف درعا الغربي 

بالقمح والشعير هذا العام.
يعد المشتل مصدًرا رئيًسا ألشجار الزيتون واللوزيات وأشجار الحراج والزينة في المنطقة الجنوبية لسوريا، إال أنه أصبح أثًرا بعد عين، جراء العمليات العسكرية 

واإلهمال الحكومي.

سيدة تحمل طفلها في مخيم "كللي" بريف إدلب2021 )رويترز(
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زواج األقارب بإدلب.. 

بات 
ّ

تقاليد نتائجها أطفال ذوو إعاقة ونساء معذ

المصدر: مركز "عمران للدراسات االستراتيجية"     

يعيش 4.4 مليون شخص 

في الشمال السوري، من بينهم:

2.7 مليون نازح داخلًيا
1.7 مليون شخص 

يعيشون في 1293 مخيًما

 "AK Energy" 2018: بدأت شركة 
بتغذية مناطق اعزاز والباب والراعي وبزاعة 

وقباسين وجرابلس وتل أبيض ورأس العين بالكهرباء 

مدة عقد الشركة مع المجالس المحلية 10 سنوات، 

بتكلفة 7 ماليين دوالر

2019 و2020: تعاقدت المجالس المحلية في 
صوران وأخترين ومارع وعفرين وجنديرس مع 

"الشركة السورية- التركية للكهرباء

)STE energy("

تعتمد الشركتان في مبدأ التشغيل على عدادات 
إلكترونية مسبقة الدفع 

 2021: وقعت حكومة "اإلنقاذ" في إدلب عقد 

 "Green Energy" توريد كهرباء مع شركة

2022

صعوبات في قطاع الكهرباء 
بالشمال السوري

ثالث شركات كهرباء  في الشمال السوري

عام 2016: سعر "األمبير" المنزلي 1000 
ليرة سورية مقابل 8 ساعات عمل

عام 2019: سعر "األمبير" 
المنزلي 6500 ليرة سورية

وبلغ أحياًنا 9000 ليرة سورية 
مقابل 8 ساعات عمل

إدلب

ريف حلب الحسكة
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نبيل محمد

يف كل عام تركّز املؤسسة العامة 
للسينام يف سوريا جهودها عىل 

دعم فيلم من إنتاجها، أو دعم مخرج 
من مخرجيها، من خالل تكريس 

حضوره يف املهرجانات التي ما زالت 
تستضيف السينام السورية التي 

ينتجها النظام، بحيث تضمن لتلك 
الشخصية أو الفيلم حضوًرا عىل 

شاشات سينامئية يف الخارج، وعىل 
بعض منصات التتويج التي ما زالت 

ال تجد حرًجا يف منح فيلم سوري 
بسويّة إنتاجية متدنية، وأفكار 
مستهلَكة، جائزة من جوائزها.
مؤخًرا، تسّوق املؤسسة بشكل 

واضح للمخرج املهند كلثوم، 
ولفيلمه القصري "فوتوغراف" 
الذي نال مجموعة من الجوائز 

مبهرجانات عديدة يف دول املغرب 
العريب، مهرجانات عّل شهرتها ال 

تتجاوز مرتاديها وحاصدي الجوائز 
منها، مثل مهرجان "جسور اإلبداع 
السيناميئ الدويل" بالدار البيضاء، 

أو مهرجان "كازا السيناميئ الدويل 
للهجرة واالندماج" يف املدينة ذاتها 

أيًضا. ومؤخًرا، حصد الفيلم جائزة 
لجنة التحكيم يف "املهرجان الدويل 

للسينام ضد اإلرهاب" يف مدينة أربيل 
بكردستان العراق، مهرجان يوحي 

اسمه بأن لسوريا حضوًرا مهاًم فيه، 
وهي التي ال تنتج منذ حوايل عرش 
سنوات وحتى اليوم إال تلك األفالم 
التي تحارب فيها "اإلرهاب" وفق 

منظورها يف هذه الحرب.
ال يشء جديًدا يف الفيلم، مثلام 

ال يشء جديًدا يف أعامل مخرجه 
القصرية التي أنتجتها املؤسسة خالل 
السنوات السابقة. هو قّصة األطفال 

ضحايا الحرب، الذين تجربهم ظروف 
عائالتهم عىل العمل يف أعامل 

خطرة، ال شك أن القصة "سيكيس" 
بالنسبة ملهرجانات معّينة تغلب 

عليها صبغة سياسية تقليدية، أو 
تكون مبارشة بتعبويتها لدرجة أنها 

تبحث عن أفالم ميكن تصنيفها بأنها 
مضادة لإلرهاب، وتعطي نفسها 

األحقية بال شك يف تفسري اإلرهاب، 
لدرجة أنها تعرض إنتاجات ومتنح 

جوائز لدولة صانعة محرتفة لإلرهاب 
يف املنطقة بال شك، من منظور 

منظامت ودول وشعوب.
أتاحت تلك الجوائز املتتالية ملخرج 

الفيلم املهند كلثوم، كام أتاحت ملن 
سبقه من أولئك املخرجني الشبان الذين 
كّرستهم املؤسسة، جود سعيد منوذج 

أوضح، فرصة الحضور يف وسائل 
إعالمية متعددة، سورية وعربية، 

ومنحته جرأة التحدث من موقع املخرج 
املعتاد عىل نيل الجوائز، الغنّي التجربة، 
القادر عىل الحديث عن السينام بشكل 

عام وليس فقط عن أفالمه، إضافة 
إىل مبادرته يف التحليل السيايس 
وغريها من اإلمكانيات التي عادة 

ما تتوفر مجتمعة لدى هذا النوع 
من املخرجني، الذين مل ميتصوا بعد 

صدمة الشهرة، وإن كانت شهرة 
مقترصة عىل تلك النطاقات الضيقة 
التي ال ميكن للقطاع العام أن يكفل 

لهم أوسع منها. لذا نجد كلثوم قد 
أقّر يف لقاء له عىل محطة تونسية 

بأن األمور يف سوريا تتحسن يف كل 
"الرتاب السوري".

ال يجد املخرج الذي قىض األشهر 
األخرية متنقاًل بني املهرجانات 

بفيلمه القصري أي حرج بالقول إن 
السينام السورية تشهد تطوًرا منذ 
2011، وهنا من املكرر واملستهلَك 

الحديث عن مستوى رداءة السينام 
السورية )سينام املؤسسة العامة( 

خالل السنوات العرش األخرية، إال 
أن أقل توصيف ميكن إطالقه عليها 

أنها تخلّفت عاّم سبقها، وأنه ال 
ميكن املقارنة بني ما تنتجه املؤسسة 

حالًيا، وما كانت تنتجه سابًقا من 
أفالم بكل قلّتها وضعف بعضها، 

إال أنها ستظهر كتحف فنية إذا ما 
قورنت باإلسفاف الذي قدمه عبد 
اللطيف عبد الحميد وجود سعيد 

وباسل الخطيب، أبطال اإلنتاجات 
السورية خالل السنوات العرش 

األخرية، إضافة إىل الجيل الجديد 
الذي يعترب كلثوم واحًدا منه، وهو 

الذي مل تبدأ مسريته الفنية يف 
سوريا إال بعد 2011. لعله بذلك يرى 
أن تطور السينام السورية جاء بعد 
أن احتضنته وأنتجت أعامله، وهي 

نظرية ليست غريبة عن منوذج من 
صّناع الفن والثقافة السوريني الذين 
بدؤوا أول مشاريعهم برعاية مبارشة 

أو غري مبارشة من قبل مؤسسات 
النظام السوري بعد 2011.

إبراهيم العلوش 

يتفاعل الترسيب الذي نرشته 
األمريكية،  صحيفة "بوليتيكو" 

والذي يتعلق مبحاولة أعضاء من 
املحكمة الدستورية العليا منع 

اإلجهاض الذي صار قانونًيا وحًقا 
للنساء يف حكم يسمى قانون "رو 

ضد ويد". ولكن ما عالقتنا مبثل هذا 
الترسيب وذلك التفاعل، يف أوضاع 

تطالب بحق املوت لكل امرأة قد 
تتحكم بجسدها؟

يف عام 1973، فازت امرأة أمريكية 
بحكم قضايئ ضد املدعي العام الذي 

منعها من حق اإلجهاض، وطالبت 
املحكمة العليا بأن تعرتف لها بحق 

الترصف بجسدها، وفازت بذلك 
الحكم التاريخي الذي حمى النساء 

األمريكيات الفقريات من االستغالل 
عند إجراء اإلجهاض.

اليوم، وبعد أن وضع الرئيس 
األمرييك السابق، دونالد ترامب، 

أعضاء ميينيني يف املحكمة العليا 
وجعلهم أغلبية، يفكرون بتقييد 

حرية النساء يف اإلجهاض، اندلعت 
التظاهرات التي تطالب فيها النساء 

األمريكيات باستمرار حق التحكم 
بأجسادهن، وحق اتخاذ قرار 

اإلجهاض إذا كان الجنني غري مكتمل 
الحياة، ويتسبب مبضايقة املرأة 

أو وضعها يف سياق اجتامعي ال 
تختاره، فالتظاهرات تطالب بالحق 

الفردي للمرأة، وعدم تدخل األوساط 
السياسية واالجتامعية يف هذا القرار 

ألنه يخصها وحدها.
واإلجهاض معروف عند كل الشعوب، 

ويف مختلف األزمان، وتستطيع 
النساء اللجوء إليه رًسا يف كل 

وقت، ولكن القانون األمرييك وضع 
اإلجهاض كحق شخيص وقانوين 

للمرأة، ومنع مافيات اإلجهاض 
الرسي واالستغالل الطبي واملايل 

للنساء الراغبات أو املضطرات 
لإلجهاض.

وقد عرفت الشعوب النباتات 
واألعشاب املسببة لإلجهاض، 

والحركات العنيفة واملدروسة التي 
تسببه، والسوائل الكياموية التي يتم 
تداولها رًسا وعرب الصيدليات، أو عن 

طريق مدعي الطب الذين ينهشون 
املرأة ويستغلونها أبشع استغالل، 

وخاصة إذا كانت فتاة صغرية 
وتخىش من إيذائها أو قتلها عىل يد 
ذويها حتى ولو كان هذا الحمل جاء 

عرب االغتصاب.
تبدو التظاهرات بالنسبة للنساء 

يف بالدنا نوًعا من الرفاهية أو من 
األحالم التي ال تنالها نساؤنا املطالبات 

بحق اإلجهاض القانوين والرشعي، 
فالعائلة تعترب أن جسد املرأة هو تعبري 

عن رشف األهل والقبيلة ورمبا أبناء 
القرية والجريان، وليس جزًءا رشعًيا 

من الفتاة أو املرأة، إذ تبدأ العيون 
تنهش جسدها منذ فرتة بدء النضج 

الجسدي يف مرحلة املراهقة، وتتحول 
من كائن ذيك ومحبوب، إىل كارثة 

عائلية لدى الكثري من األهايل، وتنبثق 
قوات الردع واملراقبة واملحاسبة بحق 

الفتاة بحجة إعانتها عىل تجاوز 
الصعوبات ومنع االعتداء عليها، ولكن 

يف الحقيقة، الكثري من االعتداءات 
تتم من هؤالء األقارب كام تبنّي نسب 

ارتكاب جرائم االستغالل الجنيس 
واالغتصاب، ويتوجه الكثري من دعاة 
الحامية بالنصائح امللغومة لحصول 

املرأة عىل السالمة عرب الزواج من هذا 
القريب أو ذاك الصديق، حتى ولو كان 
ال يناسب عمرها أو ال يناسب ميولها 

يف الحياة التي ال تزال تتشكّل، ومل 
تنضج بشكل حر وبعيد عن الضغوط 

والتخويف. 
وقد ازداد الطامعون بجسد املرأة بعد 

مأساة الحرب واللجوء السوري داخل 
البالد وخارجها، فحواجز النظام 

ومعتقالته زادت من نسبة االغتصاب، 
وكذلك ظروف اللجوء وحراس 

املخيامت ومقدمو املساعدات الذين 
يستغل بعضهم النساء، باإلضافة 

إىل رشعيي استغالل املرأة وتكريس 
جسدها كلّذة رشعية متاحة!

قالت امرأة أفغانية لقناة "يب يب 
يس"، أشعر بأن مجرد كوين امرأة 

يعترب جرمية!
فحركة "طالبان" مثل الكثري من 

التنظيامت املتطرفة، تتالعب بالنساء 
وتفرض عليهن املزيد من القيود، 
فهي متنع حق التعليم لهن حيًنا، 
ومتنع الخروج باللباس الشعبي، 

وتفرض "الشادور" عليهن، أو 
متنعهن من العمل، وذلك وفق مشيئة 

مجموعة من الرجال املسلحني 
بالبواريد وبالفتاوى الصدئة وبالقيم 

القبلّية التي تتيح لهم التالعب بالبرش 
وبالنساء خاصة.

وقد كان تنظيم "داعش" رائًدا يف 
التالعب بالنساء، وفرض املزيد من 

القيود عليهن يف سوريا إلجبارهن 
عىل الزواج من حملة السالح ومن 

املشايخ الذين يقبضون مثن تزويرهم 
الحقائق واألحكام الرشعية، وتقديم 

دولة "داعش" كجنة جنسية، ويف 
الحقيقة كانوا يستمتعون باغتصاب 

أجساد الالجئات وإكراه األرامل 
واملحتاجات من النساء.

ويف ظروف الحرب، عاد الحس 
القبيل الجاهيل بكل أبعاده، وهو 

فكر يستغل أجساد النساء، فالقبيلة 
تشهر سالح النسب النقي الذي ال 
يتحقق إال بفرض السيطرة التامة 

عىل أرحام النساء، ووضع الرشوط 
عىل مواصفات من يتزوجهن، 

ويحافظ عىل النقاء املزعوم لألنساب 
حتى ولو تزوجت فتاة مراهقة من 

شيخ عىل حافة قربه. واإلجهاض ال 

يُسمح به إال إذا كان الزوجان يريدان 
التخلص من الحمل بأنثى، وقد 

تفاقم هذا اإلجهاض املريّض عنه بعد 
دخول أجهزة "اإليكو" خالل العقود 

السابقة، التي تساعد عىل التنبؤ 
بجنس الجنني.

يوًما بعد يوم تتكاثر مظاهرات 
النساء األمريكيات ضد إلغاء حق 

اإلجهاض الرشعي والقانوين، 
وتقبع نساؤنا يف أقبية املنع 

والتضييق ومصادرة الحق يف امتالك 
أجسادهن، واختيار من يتزوجن، 

ويخضعن لالبتزاز من قبل شبكات 
اإلجهاض الرسي التي تُدار مبافيات 

من النصابني، ومن بعض األطباء 
واملمرضني الذين يُرثون بعمليات 

اإلجهاض غري القانونية، ويبتزون 
الضحية حتى آخر يشء متتلكه، ولو 

وصل األمر ببعضهم إىل االستغالل 
للنساء. الجسدي 

عرب التهديد باملوت والفضيحة، 
يستمر التحكم بجسد املرأة 

وبخياراتها يف الحياة، ويستمر 
الكثري من الرجال يف استغالل 

أجساد نساء خائفات ومستسلامت 
لسطوتهم الدينية أو لقدراتهم 

االقتصادية والعائلية وبأشكال 
متعددة من الرتهيب، عىل عكس 

النساء يف الطرف اآلخر من العامل، 
اللوايت يتظاهرن كل يوم من أجل 
امتالك أجسادهن وحرية الترصف 

بها، وضد إعادتهن إىل أجواء الخوف 
واالستغالل التي تغرق فيها الكثريات 

من نسائنا.

حق اإلجهاض وحق الموت

سينما سورية.. ضد "اإلرهاب"

المخرج المهند كلثوم
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الوقـود،  ألسـعار  املتكـرر  االرتفـاع 
بعـض  يف  عليـه  الحصـول  وصعوبـة 
النفـوذ  مناطـق  اختـالف  مـع  األحيـان، 
والسـيطرة عىل اتسـاع الرقعة السـورية، 
الكهربـايئ  للتيـار  املسـتمر  واالنقطـاع 
مـع زيـادة عـدد سـاعات التقنـن، دفـع 
لتأمـن  بدائـل  عـن  للبحـث  السـورين 
الكهرباء كأحد أساسـيات الحيـاة اليومية.
وتعـد الطاقـة البديلـة املولّـدة عـر ألواح 
لحـل  ممكًنـا  خيـاًرا  الشمسـية  الطاقـة 
عجـز  وسـط  الكهربـاء،  غيـاب  مشـكلة 
حكومـات األمـر الواقـع مبختلـف مناطق 
النفـوذ عـن حلهـا، لكنـه خيـار يصطدم 
بتكاليـف مرتفعـة فـوق قـدرة املواطنن 
أزمـات  وسـط  املحـدود،  الدخـل  ذوي 
اقتصاديـة ومعيشـية يعانونهـا أساًسـا.
عـدد  اعتـر  تكاليفهـا،  ارتفـاع  ورغـم 
مختلـف  يف  املقيمـن  السـورين  مـن 
املحافظـات، بغـض النظـر عـن الجهـات 
املسـيطرة، أن الطاقـة البديلة عـر األلواح 
فقـدان  مـن  أفضـل  خيـار  الشمسـية 
الكهربـاء، بحسـب اسـتطالع رأي أجرتـه 

عنـب بلـدي.
وبحسـب االسـتطالع، أكّـد مقيمـون يف 
االنقطـاع  أن  النظـام،  سـيطرة  مناطـق 

الكهربـايئ،  للتيـار  واملسـتمر  املتكـرر 
دفعهـم للبحـث عـن حلـول بديلـة، إال أن 
مـن  جعـل  املحروقـات  أسـعار  ارتفـاع 
ألـواح الطاقـة الشمسـية بديـاًل مناسـبًا، 
رغـم ارتفـاع أسـعار تركيبهـا، إذ يصـل 
 4500 املـازوت إىل حـوايل  سـعر ليـرت 
لـرية سـورية، وسـعر ليـرت البنزيـن إىل 
نحو سـتة آالف لرية يف السـوق السـوداء.
مراسـل عنـب بلـدي يف محافظـة درعـا، 
أكّـد أن املنطقـة شـهدت إقبااًل كبـريًا عىل 
قبـل  مـن  الشمسـية  الطاقـة  اسـتخدام 
املزارعـن، خصوًصا بهدف تشـغيل اآلبار 
وتأمن مسـتلزمات الزراعـة، باإلضافة إىل 
بعـض العاملـن يف مجال التجـارة، ممن 
لجـؤوا لرتكيـب ألـواح الطاقـة الشمسـية 
الديـزل،  مولـدات  تشـغيل  عـن  عوًضـا 
لتأمـن تريـد أو حتـى تشـغيل بعـض 
الورشـات الصغـرية كمحـال الخياطـة أو 

محـال بيـع املـواد الغذائية.
ألـواح  أن  درعـا،  يف  مزارعـون  واعتـر 
الطاقـة الشمسـية ذات تكلفـة مالية كبرية 
نسـبيًا، لكنهـا تُدفع مـرة واحـدة، بالتايل 
فهي أوفـر من العمـل مبولـدات الكهرباء 

التـي تعتمـد عـىل املحروقات.
وخـالل العامـن املاضين، عانـت مناطق 

النظـام مـن تقنـن شـديد يف  سـيطرة 
وصـول الكهربـاء، وصـل إىل نحو خمس 
سـاعات ونصـف قطـع، مقابـل نصـف 

سـاعة وصـل تتخللهـا عـدة انقطاعات.

أسعار الوقود وقطع التيار يف إدلب
مناطـق سـيطرة حكومـة "اإلنقـاذ" التي 
تشـمل محافظـة إدلب وجـزًءا مـن ريف 
حلـب الغـريب وريـف الالذقيـة وسـهل 
شـهدت  حـاة،  غـريب  شـال  الغـاب، 
الكهربـايئ  التيـار  وصـول  يف  تراجًعـا 
2011، وازدادت األمـور  بـدًءا مـن عـام 
تدهـوًرا بشـكل تدريجـي، حتـى توقـف 
وصـول الكهرباء مـع نهاية عـام 2015، 
عـدا عـن دمـار كبـري يف البنيـة التحتية 

القطاع. لهـذا 
ولجـأ العديـد مـن السـكان يف مناطـق 
سيطرة "اإلنقاذ" السـتخدام ألواح الطاقة 
الشمسـية، رغـم تكلفتهـا العالية، بسـبب 
ارتفـاع تكاليـف حصولهم عـىل الكهرباء 
سـواء من قبـل أصحـاب املولّـدات الذين 
أوصلـوا اشـرتاكات لألهـايل، أو مـن قبل 
املنطقـة،  يف  العاملـة  الكهربـاء  رشكات 
والتـي نشـطت بعـد خـروج املناطـق عن 
سـيطرة النظام السـوري، عدا عـن القطع 

للتيار. املتكـرر 
الطاقـة الشمسـية باتـت حاًل بديـاًل، ومن 
للسـكان  واملعيشـة  الحيـاة  أساسـيات 
عـىل  االعتـاد  يقتـرص  وال  إدلـب،  يف 
ألـواح الطاقـة الشمسـية عىل فئـة معيّنة 
كالصناعيـن  النـاس،  مـن  رشيحـة  أو 
والتجـار فقـط يف هـذه املنطقة، بحسـب 
مـا قالـه الخبـري الفنـي يف عمـل ألـواح 
الطاقـة الشمسـية عبـد النـارص عبـد الله 
وجـود  موضًحـا  بلـدي،  لعنـب  ديـاب، 
تفـاوت يف منظومـات الطاقة الشمسـية، 
الدخـل  ألصحـاب  يسـمح  الـذي  األمـر 

برشائهـا. املحـدود 
وأضـاف ديـاب أن تكلفـة تركيبهـا عالية، 
لكنهـا تُدفـع مرة واحـدة، وبالتـايل فهي 
أوفـر عىل املـدى البعيد مـن االعتاد عىل 
املحروقات التي يزداد سـعرها يف الشـهر 
الواحـد أكر من مـرة، لذا أصبحـت مطلبًا 

لتوصيـل الكهرباء حتـى إىل املنازل.
ومـع اسـتخدام أكـر، نوًعـا ما، مـن قبل 
يعتمـد  لأللـواح،  والتجـار  الصناعيـن 
أيًضـا بعـض املزارعـن يف هـذه املناطق 
عـىل اسـتخدام ألـواح الطاقـة الشمسـية 
اآلبـار  مـن  امليـاه  اسـتخراج  عمليـة  يف 
ارتفـاع  بسـبب  مزروعاتهـم،  وسـقاية 
توفرهـا  وعـدم  املـازوت  مـادة  أسـعار 
بشـكل دائـم، وكونها أقـل تكلفـة مقارنة 

املحروقـات. مـع 
ويف 31 مـن أيـار املـايض، رفعـت رشكة 
"وتـد" للمحروقـات، العاملـة يف مناطق 
نفـوذ حكومـة "اإلنقـاذ" شـال غـريب 
واملشـتقات  املحروقـات  أسـعار  سـوريا، 
مسـبوقة  غـري  مسـتويات  إىل  النفطيـة 
يف محافظـة إدلـب، مـررة ذلـك بارتفاع 

عامليًا. النفـط  أسـعار 
ووصـل سـعر ليـرت البنزيـن "مسـتورد 
وسـعر  سـنتًا،  و367  دوالر  إىل  أول" 
أسـطوانة الغاز إىل 13 دوالًرا و13 سـنتًا، 
 952 "األورويب"  املـازوت  سـعر  وبلـغ 
سـنتًا، واملـازوت مـن النـوع "املحّسـن" 
"املكـرر"  املـازوت  وسـعر  سـنتًا،   676

سـنتًا.  572

واقع مشابه في ريف حلب
تعرضـت مناطـق ريـف حلـب الشـايل 
لتدمـري ممنهـج يف القطاعـات الحيويـة 
املعـارك  خـالل  األساسـية،  واملرافـق 
"الدولـة  وتنظيـم  النظـام  قـوات  ضـد 
اإلسـالمية"، والحًقـا ضد "قوات سـوريا 
الدميقراطيـة" )قسـد(، وتغـرّيت ظروف 
املعيشـة، وأُرغـم األهـايل عـىل االعتـاد 
عـىل طـرق بدائيـة يف توليـد الكهربـاء، 
مثل املولـدات وبطاريات السـيارات إلنارة 
املنـازل واملتاجـر خـالل سـاعات محددة 

اليوم. مـن 

يف  املحليـة  املجالـس  واسـتطاعت 
تحـت  الواقعـة  حلـب  ريـف  مناطـق 
سـيطرة تركيا تأمـن التيـار الكهربايئ، 
التـي حلت  وطـّي مرحلـة "األمبـريات" 
املنطقـة  خـروج  بعـد  الكهربـاء  محـل 
السـوري،  النظـام  قـوات  عـن سـيطرة 
وتـرر البنيـة التحتيـة للقطـاع، حيث 
 AK" هـا  رشكتـن  مـع  التعاقـد  تـم 
Energy" و"STE Energy"، الستجرار 
الكهربـاء مـن تركيـا، بعد توقيـع عقود 

املحليـة. املجالـس  مـع 
عـىل  أعـوام  ثالثـة  مـرور  بعـد  لكـن 
هـذه التجربـة، التـي تخللتهـا انتقادات 
كان  الـرشكات،  هـذه  لسياسـة  عديـدة 
إذ  الحـايل،  حزيـران  مطلـع  يف  آخرهـا 
مـدن  يف  لألهـايل  مظاهـرات  خرجـت 
اعـزاز والبـاب ومـارع وغريهـا، تشـكو 
وانقطـاع  واط  الكيلـو  سـعر  ارتفـاع 
الكهربـاء بشـكل غـري مـرر، ما يشـري 
إىل أن وضـع الكهربـاء ال يـزال يعـاين 
الـرشكات  تلـك  متلـك  ال  مشـكالت  مـن 
حلـواًل لهـا، تنعكـس سـلبًا عـىل حيـاة 

النـاس.
حلـب  ريـف  مناطـق  يف  مقيمـون 
الشـايل، قابلتهـم عنـب بلـدي، اعتروا 
أن عدم اسـتقرار قطـاع الكهربـاء جعل 
رضورة  الشمسـية  الطاقـة  ألـواح  مـن 
منزليـة أيًضـا، إذ ال يقترص اسـتخدامها 
منـذ  فقـط  التجـاري  القطـاع  عـىل 

سـنوات.
أحـد مهّجـري الغوطـة الرشقيـة، طارق 
مبدينـة  ويقيـم  عاًمـا(،   30( صبحـي 
قـال  الرشقـي،  حلـب  ريـف  يف  البـاب 
لعنـب بلدي، إن اسـتخدام ألـواح الطاقة 
رشكـة  رفـع  بسـبب  جـاء  الشمسـية 
أسـعار  املنطقـة  يف  العاملـة  الكهربـاء 
التيـار الكهربـايئ، إذ ارتفعـت األسـعار 
مـن 0.85 لـرية تركية حتـى وصلت إىل 
2.2 لـرية تركيـة لـكل كيلـو واط واحد، 
لـرية   4.5 إىل  ارتفاعهـا  احتـال  مـع 
الكهربـايئ  التيـار  قطـع  مـع  تركيـة، 

لسـاعات.
يف  العاملـن  أحـد  محمـد،  حمـزة 
تركيـب ألـواح الطاقـة الشمسـية مبدينة 
غـالء  أن  بلـدي  لعنـب  أوضـح  البـاب، 
أسـعار التيـار الكهربـايئ دفـع النـاس 
السـتخدام الطاقـة الشمسـية، مضيًفا أن 
اسـتخدامها ال يقتـرص عىل فئـة محددة، 
فمعظـم املسـتخدمن أللـواح الطاقة يف 
هـذه املناطـق هـم مـن فئـة الصناعين 
والتجـار واملزارعـن وأصحـاب املصالح 
كهربـاء  إىل  تحتـاج  التـي  الكبـرية 
بـدأت  لكـن  متقطعـة،  وغـري  مسـتقرة 
تنشـط األلـواح يف املنازل بشـكل أكر.

األلـواح،  تركيـب  يف  العاملـن  أحـد 

مختلـف  إىل  وصولـه  وضعـف  الكهربـايئ،  التيـار  غيـاب 
املناطق يف سـوريا، بعد سـنوات من انطالق الثورة السـورية 
عـام 2011، جـراء أعـال الحـرب وتـرر البنـى التحتيـة، 
فسـح املجـال أمـام البحـث عن خيـارات بديلـة عن تلـك التي 

اتضـح مـع الوقـت أنـه ال أمـل يف إعادتهـا كـا كانت.
ولعـل أكـر دالالت العجـز، اعـرتاف رئيـس النظـام، بشـار 
األسـد، يف لقائـه األخـري مع قناة "روسـيا اليـوم"، يف 9 من 
حزيـران الحـايل، خـالل رده عىل سـؤال يتعلـق بـ"التدهور 
املعيـي" للمواطـن السـوري، معتـرًا أن "العائق األسـايس 
هـو الكهربـاء"، واعـًدا بتحسـن الظـروف، لكنـه اسـتدرك 

بالقـول، "علينـا أال نرفـع السـقف كثريًا".   
وألن الكهربـاء عصـب الحياة مبختلـف جوانبها، فـإن غيابها 
تـرك أثرًا واضـح املعامل عـىل مختلف قطاعات اإلنتاج، وسـط 
عـدم إمكانيـة توفـر البدائـل لتوليـد الكهربـاء لألشـخاص 
إمكانيـة  لعـدم  أو  املاديـة،  التكاليـف  نتيجـة  واملؤسسـات 
االعتـاد عـىل الطاقـات البديلة كمصـدر السـتجرار الكهرباء 

يف سـوريا، وفًقـا ملوقعهـا الجغـرايف وطبيعـة مناخها.
وكخيـار بـدا مـن أفضل مصـادر الطاقـة البديلة يف سـوريا، 

عـززه غيـاب املحروقـات، بـدأ منـذ سـنوات انتشـار ألـواح 
الطاقـة الشمسـية يف معظـم املناطـق عـىل التـوايل، وسـط 
دعـم وتـنٍّ "حكومـي" لهـذا التوجـه، فمـن شـال غـريب 
سـوريا التـي بـدأت باالعتاد عـىل الطاقة الشمسـية منذ عام 
2016 تقريبًـا، مـروًرا مبناطـق يف الشـال الرشقـي، انتهاء 
مبناطـق سـيطرة النظـام السـوري التـي توجهـت توجًهـا 
واضًحـا لتوليـد الكهربـاء عرهـا ليـس فقـط يف املنشـآت 

الصناعيـة الكبـرية، بـل حتـى يف املنـازل.
تناقـش عنـب بلـدي يف هـذا امللـف، األسـباب التـي دفعـت 
البديلـة  الطاقـات  عـىل  االعتـاد  إىل  سـوريا  يف  املقيمـن 
السـتجرار الكهربـاء، ومـدى إقبالهـم عليها، رغـم الصعوبات 

العديـدة التـي قـد تواجههـم جـراء ذلك.

كـا تسـلّط الضوء عـر الحديـث مـع خـراء ومتخصصن، 
عـىل املسـتقبل البعيـد إلمكانية اعتاد سـوريا عـىل الطاقات 
الجغـرايف،  موقعهـا  مـن حيـث  الكهربـاء  لتأمـن  البديلـة 
والتقنيـات القـادرة عـىل تأمينهـا اقتصاديًـا، باإلضافـة إىل 

العوائـق التـي تحـول دون ذلك.

الواقع يفرض التوجه 
نحو البدائل بدفع حكومي

ألواح طاقة شمسية في أحد المنازل بمدينة قباسين بريف حلب الشرقي- 9 حزيران 2022 )عنب بلدي/ سراج محمد(

ألواح شمسية مركبة على أسطح إحدى األبنية بمحافظة درعا - 5 حزيران 2022 )مجموعة الطاقة الشمسية في سوريا واسعارها / فيس بوك(
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ألواح طاقة شمسية في أحد المنازل بمدينة قباسين بريف حلب الشرقي- 9 حزيران 2022 )عنب بلدي/ سراج محمد(

ألواح طاقة شمسية في أحد المنازل بمدينة قباسين بريف حلب الشرقي- 9 حزيران 2022 )عنب بلدي/ سراج محمد(

"دفع" حكومي بعد إدراك العجز
يف أيـار املـايض، أصـدرت "الحكومة السـورية املؤقتة" املسـيطرة عىل مناطق مـن ريف حلب، قـراًرا بإعفاء 
ألـواح الطاقة الشمسـية مـن الرسـوم الجمركية يف جميع املعابـر ملدة ثالثة أشـهر لغاية 31 من متـوز املقبل.

وزيـر االقتصـاد يف "الحكومـة السـورية املؤقتـة"، عبد الحكيـم املرصي، أوضـح يف حديث إىل عنـب بلدي، 
أن "الحكومـة املؤقتـة" أصـدرت القـرار لدعـم قطاع الطاقـة الشمسـية، خاصة مع ارتفـاع أسـعار الكهرباء، 

وشـكاوى النـاس املتكـررة مؤخرًا مـن رشكات الكهربـاء يف املنطقة.
وقـال املـرصي، إن الطاقة الشمسـية أوفر، وهي طاقـة نظيفة وبديلة، مضيًفـا أن لـ"املؤقتة" مسـاعي إلنجاز 
مـرشوع متديـد الكهربـاء من خـالل الطاقـة الشمسـية، وتوريدها للنـاس، وتوحيد السـعر بشـكل منخفض 

ومدعـوم، والخـالص من أزمـة الكهرباء.
دعـم الطاقـة الشمسـية نـواة لتطويـر االسـتثارات يف املنطقـة ونشـاط املـدن الصناعيـة، بحسـب وزيـر 
االقتصـاد، الـذي أوضـح أن االسـتثار يف املنطقـة يتطلّـب أن تكون تكلفـة الكهرباء مناسـبة، مشـريًا إىل أن 

"املؤقتـة" سـتعمل عـىل تنفيـذ ودعـم مشـاريع الطاقـة الشمسـية، حتى إيجـاد محطـات توليـد حرارية.
ويف مناطـق سـيطرة النظـام، كانت هنـاك دعوات حكوميـة عامة لالسـتثار يف مجال الطاقـات البديلة، لكن 
الرتويـج والدعـوات الواضحـة السـترياد معداتهـا بدأت بشـكل أوسـع بعـد حديث رئيـس النظام السـوري، 
بشـار األسـد، يف خطـاب القسـم الـذي ألقـاه عقـب "فـوزه" باالنتخابـات الرئاسـية التـي ُعقـدت يف أيـار 
2021، إذ وعـد حينهـا بالعمـل عـىل تشـجيع االسـتثار يف الطاقـة البديلة، ودعمهـا عر السياسـات أو عر 
الترشيعـات، بهـدف إطـالق مشـاريع توليـد الطاقة من قبـل القطاع الخـاص أو العـام أو باملشـاركة بينها.

ويف ترشيـن األول 2021، أحـدث األسـد "صنـدوق دعم اسـتخدام الطاقات املتجـددة"، تلتـه موافقة حكومة 
النظـام عـىل منـح وزارة الكهربـاء سـلفة ماليـة بقيمة عـرشة مليارات لـرية سـورية ملصلحـة "الصندوق"، 
بهـدف "رفـع كفـاءة الطاقـة مبا ميكـن للمواطنـن االسـتفادة مـن خدمـات الصنـدوق"، دون أن يصدر عن 

"الصنـدوق" حتـى اآلن أي قـرار يسـاعد املواطنن عـىل تأمن منظومـة الطاقة الشمسـية.

مدينـة  يف  الطاقـة"  "عـامل  مركـز  وصاحـب 
بلـدي  لعنـب  أوضـح  رجـب،  محمـد  البـاب، 
توجـه العديـد من املزارعـن السـتخدام الطاقة 
الشمسـية يف السـقاية، كونهـا أقـل تكلفـة من 
سـحب امليـاه باسـتخدام آالت وقودهـا املـازوت، 

كـا أنهـا أقـل حاجـة إىل الصيانـة.

ماذا عن الوضع شمال شرقي سوريا
كبقيـة املناطـق السـورية، يشـهد شـال رشقي 
"اإلدارة  لسـيطرة  مبعظمـه  الخاضـع  سـوريا 
الذاتيـة" انتشـاًرا ملنظومـات الطاقـة الشمسـية، 
ومنشـآت  بيـوت  يف  محصـورة  تبـدو  لكنهـا 
العائـالت التـي تعيـش وضًعـا اقتصاديًـا جيًدا، 

بحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي.
الرقـة  محافظـة  يف  انتشـارها  أسـباب  ومـن 
امليـاه  انخفـاض مسـتوى منسـوب  خصوًصـا، 
مولـدات  أعطـال  وكـرة  "الفـرات"،  نهـر  يف 
االشـرتاكات، وغـالء سـعر األمبـري الواحـد الذي 

لـرية سـورية. ألفـي  نحـو  إىل  وصـل 
أميـن العـي )34 عاًمـا(، وهو مـن تجـار ألواح 
الطاقـة الشمسـية ومنظومـات الطاقـة البديلـة 
تركيـب  السـكان يف  إن رغبـة  قـال  الرقـة،  يف 
منظومـات الطاقـة يعـود إىل دميومـة إنتاجهـا 
العامـة،  للكهربـاء، واسـتقالليتها عـن الشـبكة 
وقلـة األعطـال التـي قـد تكـون "معدومـة" يف 
حـال كان تركيـب األلواح بشـكل سـليم، مشـريًا 
إىل أن تركيـب ألـواح الطاقة يشـهد إقبـااًل، لكنه 

بطـيء نوًعـا مـا بسـبب ارتفـاع تكاليفها.
بلـدي يف  وبحسـب مـا رصـده مراسـل عنـب 
الرقـة، تنتـرش يف املدينـة ألـواح مسـتعملة مـن 
مصـادر أوروبيـة بجـودة رديئة وكفاءة تشـغيل 
متدنيـة، إال أن أسـعارها مقبولـة، األمـر الذي زاد 

عليها. النـاس  إقبـال 
إقبـااًل  الحسـكة  مبدينـة  مناطـق  وتشـهد 
ومنشـآت  شـبكات  وجـود  رغـم  أيًضـا،  عليهـا 
لتوليـد الطاقـة الكهربائيـة منهـا منشـأة توليـد 
"السـويدية"، التي تواجـه أعطااًل فنيـة متكررة، 
وقلـة الـوارد املـايئ مـن الجانب الـرتيك الذي ال 
يتجـاوز %40 مـن الحصة اإلقليمية لسـوريا من 
ميـاه نهر "الفـرات"، األمر الذي سـبب انخفاض 
الطاقـة الكهربائيـة، وفـق مـا أعلـن عنـه مكتب 
الطاقـة واالتصـاالت إلقليـم الجزيـرة، يف 5 مـن 

الحايل. حزيـران 
وأوضـح املكتـب يف بيان لـه، أن جميـع الطاقات 
الكهربائيـة املتوفـرة يف "إقليـم الجزيـرة" هـي 
الحيويـة  املنشـآت  لتشـغيل  حاليًـا  مخصصـة 
االسـرتاتيجية كآبـار امليـاه واملطاحـن واألفـران، 
يف  الفنيـة  املشـكالت  وانتهـاء  تجـاوز  لحـن 

توليـد "السـويدية". منشـأة 
ويتكـرر إعـالن مكتـب الطاقـة واالتصـاالت عن 
الكهربـاء  توصيـل  وخطـوط  شـبكات  تعطّـل 
والتوتـر العـايل يف املنطقة بشـكل شـبه يومي، 
"الجيـش  قبـل  مـن  لقصـف  تعرضهـا  نتيجـة 
التـي  الرتكيـة  والقـوات  السـوري"  الوطنـي 

تدعمـه، بحسـب قولـه.

الشمسـية  الطاقـة  منظومـة  تحتـاج 
وبطاريـات وجهـاز  وأسـالك  لـوح  إىل 
الكهربـاء  تنظيـم  عمليـة  عـن  مسـؤول 
وإدارة األحـال، املعـروف بـ"إنفرتـر"، 
اعتـاد  تكلفـة  مـن  يزيـد  مـا  وهـو 
ألـواح الطاقـة الشمسـية كخيـار بديـل 

. ء للكهربـا
الشمسـية  املنظومـات  تكلفـة  وتـرتاوح 
وخـارج  املنزليـة،  االسـتخدامات  ألغلـب 
إطـار املشـاريع اإلنتاجيـة، بـن أربعـة 
مليونًـا،  و14  سـورية  لـرية  ماليـن 
مـن  بلـدي  عنـب  مـا رصدتـه  بحسـب 
مواقـع الرشكات التـي تعمـل يف تركيب 
سـيطرة  مبناطـق  الطاقـة  منظومـات 

النظـام.
رح  وال  بالشـتي،  الكهربـاء  شـفنا  "مـا 
نشـوفها بالصيـف، بتعـرف شـو يعنـي 
يكـون طموح اإلنسـان يشـوف الكهرباء 

سـاعة متواصلـة؟".
والخيبـة  باليـأس  ممزوجـة  بكلـات 
ودعـوات وأمـل بتبـدل وضـع الكهرباء 
شـال  الالذقيـة  مدينـة  يف  "السـيئ" 
 31( "مليـس"  تنتظـر  سـوريا،  غـريب 
عاًما(، اسـم مسـتعار ألسـباب أمنية، من 
خمـس إىل سـت سـاعات باليـوم حتـى 
نصـف  ملـدة  الكهربـايئ  التيـار  يصـل 
العوينـة  حـي  يف  منزلهـا  إىل  سـاعة 

الالذقيـة. مبدينـة 
وقالـت "مليـس" لعنب بلدي، إن مشـكلة 
التيـار الكهربـايئ ليسـت وليـدة اليوم، 
فـكل أحيـاء املدينة تعـاين شـبه انعدام 
للتيـار الكهربـايئ، الـذي يـأيت بشـكل 
التـي "أكل  الوعـود  غـري منتظـم رغـم 

عليهـا الدهـر ورشب".
نصـف  مـدة  الكهربـايئ  التيـار  يصـل 
ونصـف  سـاعات  خمـس  كل  سـاعة 
تقريبًـا، ويف املسـاء يـأيت ملـدة سـاعة، 

سـاعة.  24 خـالل  سـاعتن  مبعـدل 
مل تسـتطع "مليـس" القاطنة مـع زوجها 
أن تشـرتي لـوح طاقـة شمسـية واحًدا، 
يبلـغ  إذ  الـكايف،  املـال  توفـر  لعـدم 
سـعر اللـوح القـادر عىل شـحن بطارية 
صغـرية وتشـغيل إنـارة لغرفـة واحدة، 
حـوايل 80 ألـف لـرية سـورية، بغـض 
النظـر عـن نوعيتـه التـي ال متلـك أدىن 
يبلـغ  حـن  يف  جودتهـا،  عـن  معرفـة 
راتب زوجها الشـهري، وهـو موظف يف 
مؤسسـة زراعيـة تتبع للنظام السـوري، 

حـوايل 110 آالف لـرية سـورية.

بينـا اشـرتى سـعيد )34 عاًمـا( أحـد 
أبنـاء حـي العوينـة، العامـل يف متجـر 
طاقـة  لوحـي  "اإلكسسـوارات"،  لبيـع 
وتشـغيل  بطاريـة  لشـحن  صغرييـن 
االحتياجـات  تأمـن  دون  فقـط،  إنـارة 
األساسـية لعائلتـه املكّونـة مـن زوجتـه 
وطفلـن، من تشـغيل ثالجة أو غسـالة، 

بحسـب مـا قالـه لعنـب بلـدي.
وقـال نبيـل )36 عاًما( من سـكان ريف 
محافظـة درعا لعنـب بلدي، إن تشـغيل 
الشمسـية  الطاقـة  عـىل  كامـل  منـزل 
يحتـاج إىل مـا ال يقـل عـن 12 مليـون 
عـىل  يصعـب  ميزانيـة  وهـي  لـرية، 
أغلـب األرس تأمينهـا يف ظـل األوضـاع 

املرتديـة. االقتصاديـة 
بلـدي  عنـب  تحفظـت  نبيـل،  وأضـاف 
عـىل ذكر اسـمه الكامـل ألسـباب أمنية، 
عـىل  كامـل  بشـكل  منـزل  تشـغيل  أن 
الطاقـة الشمسـية أصبـح مـن الرفاهيـة 
والكاليـات، وإمنـا معظم همـوم الناس 
هـو تأمن بطارية وشـحنها حـن قدوم 

الكهربـاء، بـداًل مـن رشاء منظومة طاقة 
لتأمـن كهرباء مسـتدامة. شمسـية 

 45( عليـوي  محمـد  قـال  جهتـه،  مـن 
القامشـي  ريـف  مـن  مـدرّس  عاًمـا( 
برتكيـب  "يحلـم"  إنـه  بلـدي،  لعنـب 
يف  ملنزلـه  شمسـية  طاقـة  منظومـة 
أسـعارها  ألن  يسـكن،  حيـث  القريـة 
فراتبـه  املنـال"،  "بعيـدة  لـه  بالنسـبة 
يكفـي  وال  دوالًرا،   30 يعـادل  الشـهري 

لـوح". نصـف  حتـى"  لـرشاء 
وبحسـب عليـوي، ال يوجـد بديـل أفضل 
مـن الطاقـة الشمسـية يف الريـف الذي 
يفتقـد للمولـدات التـي تبيـع الكهربـاء 
)األمبـريات(، كا هي الحـال يف املدينة، 
عليـوي  منـزل  إىل  الكهربـاء  وال تصـل 
سـوى سـاعتن يف اليـوم، عـن طريـق 
املُسـيطر  النظاميـة  الكهربـاء  شـبكة 
عليهـا حاليًا مـن قبـل "اإلدارة الذاتية".

واضطـر سـعيد الدرويـش )40 عاًمـا( 
منظومـة  لرتكيـب  الرقـة،  مدينـة  مـن 
طاقـة شمسـية، بلغت تكلفتهـا نحو ألف 

دوالر أمريـي، لتوليـد أربعـة أمبـريات 
مـن الكهربـاء ملنزلـه، بعد تكـرار تعطل 
وزيـادة سـاعات  "األمبـريات"،  مولـدة 
التقنـن يف تشـغيل الكهربـاء العامـة.

لسـيطرة  الخاضعـة  املناطـق  ويف 
تركيـب  تكاليـف  إىل  تضـاف  النظـام، 
إىل  الحاجـة  منظومـة طاقـة شمسـية، 
وااللتـزام  األلـواح،  لرتكيـب  رخصـة 
بـرشوط محـددة للموافقـة عليهـا، بعد 
طلـب محافظـة دمشـق مـن املواطنـن 
ترخيـص  عـىل  للحصـول  مراجعتهـا 
ألـواح طاقـة شمسـية بهـدف  لرتكيـب 

االرتفاعـات". "تحديـد 
يف  الخدمـات  دوائـر  مديـر  وأوضـح 
أن  حافـظ،  نضـال  دمشـق،  محافظـة 
الطاقـة  تركيـب  يـود  الـذي  املواطـن 
بطلـب  يتقـدم  أن  يجـب  الشمسـية، 
للمحافظـة لتنظيـم تركيبها عىل أسـطح 
األبنيـة ذات امللكيـة املشـرتكة، ومديرية 
الخدمـات تحدد املسـاحة التي يسـتطيع 

فيهـا. الرتكيـب 

تكاليف "عالية" لذوي الدخل المحدود
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هل يمكن االعتماد على الطاقة الشمسية 
في مستقبل سوريا

أسعار األلواح الشمسية

بحسـب دراسـة أعّدها الباحثان السـوريان 
سـنان حتاحـت وكـرم شـعار، نُـرشت يف 
للدراسـات" يف  األوسـط  "الـرشق  مركـز 
أيلـول 2021، تراجـع اسـتخدام الطاقـات 
املتجـددة حتـى قبـل بـدء انـدالع الثـورة 

السـورية.
وأوضحـت الدراسـة أن اسـتخدام الطاقات 
املتجـددة انخفـض بنسـبة %20 يف أوائل 
تسـعينيات القـرن املـايض، ثـم انخفـض 
إىل %5 عنـد بـدء الحرب يف سـوريا، ومع 
مـن  امليـاه  تدفـق  يف  التباطـؤ  اسـتمرار 
تركيـا، والعجـز عـن إصـالح "التوربينات 
الطاقـة  مصـادر  أسـهمت  الكهرمائيـة"، 
التغذيـة  يف  أكـر  ال   2% بنسـبة  املائيـة 

الكهربائيـة العامـة عـام 2020.
لكن عـودة انتشـار االعتاد عـىل الطاقات 
أثـار  حكومـي،  دفـع  وسـط  البديلـة، 
التسـاؤالت حـول إمكانيـة اعتاد سـوريا 
الطاقـات، كمصـدر  مسـتقباًل عـىل هـذه 
أسـايس قد يكـون وحيًدا إلنتـاج الكهرباء، 
ومـا قـد يرافـق هـذا األمـر مـن معوقـات 

تحـول دون تحقيـق ذلـك.

الطاقة الشمسية أفضل البدائل  
ومديـر  االقتصـاد  يف  السـوري  الدكتـور 
األبحـاث يف مركـز "السياسـات وبحـوث 
العمليـات"، كرم شـعار، قال لعنـب بلدي، 
البديلـة عموًمـا هـي  الطاقـة  إن مصـادر 
املـاء والرياح والشـمس، وبالنسـبة للطاقة 
املائيـة التـي تعمـل عـىل العنفـات املائية، 
فـإن إسـهامها بإنتاج الكهرباء يف سـوريا 
بانخفـاض منذ تسـعينيات القـرن املايض 

حتـى اليـوم، لعدة أسـباب منهـا انخفاض 
منسـوب امليـاه مـن جهـة، وعـدم صيانـة 

العنفـات مـن جهـة أخرى.
وأكّـد شـعار أن مسـتقبل توليـد الكهربـاء 
إذ  بانخفـاض،  هـو  املائيـة  الطاقـة  عـر 
الـذي  سـوريا  يف  امليـاه  بوضـع  يرتبـط 

األسـوأ. إىل  بـدوره  يتجـه 
املصـدر  وهـي  الريـاح،  طاقـة  وحـول 
الثـاين، أوضـح شـعار أن سـوريا ال تعتر 
مـن البلـدان التي تتمتـع بكميـة كافية من 
الرياح عـىل مدار السـنة إلنتـاج الكهرباء، 
الشمسـية  الطاقـة  وضـع  يعتـر  ولذلـك 
بـن  مـن  أنهـا  موضًحـا  فيهـا،  األفضـل 
حيـث  مـن  العـامل،  يف  بلـًدا   20 أفضـل 
القـدرة عـىل توليـد الكهربـاء عـر الطاقة 
الشمسـية، كونهـا تتمتـع بأيـام مشمسـة 

كثـرية.
إياد، املهندس السـوري املختـص بالطاقات 
املتجـددة، تحفـظ عىل ذكـر اسـمه الكامل 
ألسـباب أمنية، قال لعنب بلدي، إن سـوريا 
كموقـع جغـرايف تعتر من أفضـل املناطق 
مناخيًـا مـن حيث اإلشـعاع الشـمي عىل 
مدار العـام، باإلضافة إىل الحـرارة املعتدلة 
نوًعا مـا، مقارنـة بالدول القريبـة من خط 
العاليـة  الحـرارة  معـدالت  ذات  االسـتواء 
جـًدا صيًفـا، والتي تؤثـر عـىل أداء األلواح 

الكهروضوئية.  الشمسـية 
أمـا بالنسـبة لطاقـة الريـاح، فـإن أفضـل 
الريحيـة  املـزارع  إلنشـاء  عـادة  املناطـق 
تكـون قـرب السـواحل واملناطـق الجبليـة 
أن  إىل  باإلضافـة  الهوائيـة،  املمـرات  ذات 
إنشـاء العنفـات الريحيـة يتطلـب رشكات 

ومعـدات ثقيلـة، قـد ال يكـون من السـهل 
توفرهـا يف سـوريا، بحسـب املهنـدس.

االعتماد الكامل غير ممكن حالًيا
ميكـن للطاقـة الشمسـية أن تكـون مفيدة 
جـًدا إلنتـاج الكهربـاء، إذا تم اسـتخدامها 
إىل جانـب مصـدر طاقـة دائـم يعمـل يف 
الفـرتات التـي يعتر فيهـا إنتـاج الكهرباء 
)يف  منخفًضـا  الشمسـية  الطاقـة  مـن 
الليـل، أو فـرتات الشـتاء التـي تغيـب فيها 
الشـمس(، بحسـب مـا أوضحـه الدكتـور 

شـعار. كرم 
لكنهـا يف سـوريا تعـاين مـن مشـكالت 
عديـدة، أوالها عـدم الربـط بـن الكهرباء 
القادمـة مـن الطاقـات التـي تعمـل عـىل 
الفيـول والغـاز، وبـن الطاقـة الشمسـية، 
كـا أن عمـر البطاريـات االفـرتايض أيًضا 
اسـتبدال  يعتـر  إذ  مشـكالتها،  إحـدى 
البطاريـة بعـد انتهـاء عمرها أكـر جدوى 

اقتصاديـة مـن االعتـاد عليهـا.
الطاقـات  مهنـدس  يـرى  جهتـه،  مـن 
املتجـددة إيـاد، أن االعتـاد عـىل الطاقات 
البديلـة هـو حـل مسـتدام للمسـتقبل، إذ 
تبلـغ  الشمسـية  األلـواح  مـن  العديـد  إن 
أعارهـا االفرتاضيـة حوايل 15 سـنة، لكن 
الحديـث عـن اعتاد كامـل عليهـا لوحدها 
غـري ممكـن حاليًـا، بسـبب عـدم إمكانيـة 
االسـتغناء عـن الغـاز واملشـتقات النفطية 
يف محطـات توليد الكهربـاء، والتي تغطي 
الصناعيـة واألحـال  املناطـق  احتياجـات 

. لكبرية ا
حاليًـا  البديلـة  الطاقـات  عـىل  ويعتمـد 

كمحطات توليد مسـاندة للشبكة الكهربائية، 
تخفـف االعتـاد عـىل املحطـات األخـرى، 
وتوفـر اسـتهالك الغـاز والنفـط، لكـن هذا 
بلـد مـا يف تشـجيع  يعتمـد عـىل خطـة 
مثـاًل  فالدمنـارك  املحطـات،  وإنشـاء هـذه 
لديهـا أكر مـن %50 مـن الطاقـة املولدة 

هـي مـن الطاقـة البديلة.
عليهـا  االعتـاد  معوقـات  تتمثـل  بينـا 
مسـتقباًل يف سـوريا، بعـدم توفر الشـبكة 
املهنـدس،  بحسـب  املسـتقرة،  الكهربائيـة 
أسـباب نجـاح ربـط  أهـم  أحـد  إذ يعتـر 
الطاقـات البديلـة، وجـود شـبكة كهربائيـة 
تعمـل 24 سـاعة، حتـى وإن كانـت أسـعار 
الكهربـاء مرتفعـة، ميكـن للمسـتهلك ربط 
املنظومة الشمسـية الخاصة به عىل الشـبكة 
الكهربائية مبـا يعرف بـ"األنظمـة املرتبطة 
بالشـبكة"، وتصديـر الطاقة للشـبكة مقابل 
األيـام  يف  أو  املسـاء  أوقـات  يف  السـحب 
الغامئـة، ويتـم ذلـك عـر عـداد لحسـاب 
صاحـب  املسـتهلك  بـن  املنتجـة  الطاقـة 
دون  وذلـك  الكهربـاء،  ورشكـة  املنظومـة 
االعتـاد عـىل بطاريـات لتخزيـن الطاقـة 
كـا يف "األنظمـة املنفصلة عن الشـبكة"، 
إذ يحتـاج املسـتهلك إىل بطاريـات لتخزين 
الطاقـة الناتجة مـن األلواح، وهـو ما يكلفه 
ضعف سـعر املنظومـة املرتبطة بالشـبكة.

الطريقـة  هـذه  أن  املهنـدس  وأوضـح 
"لألسـف" غـري متاحـة يف سـوريا، مؤكًدا 
أن العمـر االفـرتايض للبطاريـات املوجودة 
وسـطيًا،  سـنوات  ثـالث  بحـوايل  يقـّدر 
باإلضافـة إىل وجـود الكثـري مـن النوعيات 

األسـواق. يف  الرديئـة 

القطاع بحاجة إلى دعم دولي
يعتقـد الدكتـور يف االقتصـاد كرم شـعار، 
تعتـر  الحاليـة،  املعطيـات  ظـل  يف  أنـه 
الطاقـة الشمسـية، ليومنا هـذا، أقل جدوى 
اقتصاديـة مـن الطاقة غـري النظيفـة التي 
تعمـل عـىل الفيـول والغـاز، وهـي البديل 

. ألفضل ا
عمـل  وتنظيـم  القطـاع،  هـذا  ولدعـم 
إن ذلـك  الشمسـية، قـال شـعار،  الطاقـة 
يتطلـب زيـادة الـدول الداعمـة مـن قيمـة 
دعمهـا املـادي يف هـذا القطاع عـىل وجه 
الخصـوص، نظـرًا إىل انعدام األمـل بقدرة 
القـوى الفاعلـة يف مختلف مناطق سـوريا 

عـىل توليـد الكهربـاء بشـكل مسـتمر.

إيـاد، أن االعتـاد عـىل  ويـرى املهنـدس 
الطاقـة الشمسـية ميكنـه أن يكـون خياًرا 
دامئًـا ومسـتداًما مسـتقباًل، مشـريًا إىل أن 
النـاس قـد يواجهـون حاليًـا العديـد مـن 
املشـكالت يف تخزيـن الطاقـة، ولكـن من 
قـام برتكيب األلواح الشمسـية إلنـارة منزل 
أو ري األرايض الزراعيـة، وأيًضـا تشـغيل 
الورشـات لبضـع سـاعات، هـذه املنظومة 
عـرش  مـن  ألكـر  العمـل  يف  ستسـتمر 
سـنوات، يف حـال اختيـاره نوًعا جيـًدا من 
األلـواح، وخالل السـنوات املقبلـة يف حال 
إنشـاء محطـات توليـد جديـدة للكهربـاء، 
وتحسـن الشـبكة الكهربائية، سيكون من 
لديه منظومة طاقة شمسـية جاهـزًا للربط 
مـع الشـبكة الكهربائية وتوفري اسـتهالكه 
للطاقـة، دون مواجهتـه مشـكالت تتعلـق 

بفواتـري أسـعار الكهربـاء مهـا كانت . 

سعر اللوح الشمسي الواحد باستطاعة 
250 واط )نحو 1 أمبير( 

تكلفة تركيب منظومة كاملة للطاقة 
الشمسية باستطاعة )ألف واط( لمنزل 

كافية لتشغيل إنارة فقط

سعر اللوح الشمسي الواحد 
باستطاعة 250 واط 

)نحو 1 أمبير( 

تكلفة تركيب منظومة كاملة 
للطاقة الشمسية باستطاعة )ألف 

واط( لمنزل كافية لتشغيل 
إنارة فقط

سعر اللوح الشمسي الواحد 
باستطاعة 250 واط 

)نحو 1 أمبير( 

تكلفة تركيب منظومة كاملة 
للطاقة الشمسية باستطاعة )ألف 
واط( لمنزل كافية لتشغيل إنارة 

فقط

100

150

87

650

1000

550
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هل ينشط االقتصاد السوري؟

"الحكومة" تشجع تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة

سد "الوحدة" على الحدود السورية- األردنية- 8 من أيار 2022 )حليم محمد/ عنب بلدي(
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عنب بلدي - جنى العيسى

ناقشـت  املـايض،  أيـار  مـن   31 يف 
مـرشوع  السـوري  النظـام  حكومـة 
الصـك الترشيعي الخاص بـ"تشـجيع" 
التحـول  عـىل  العائليـة  الـرشكات 
وذلـك  مغفلـة،  مسـاهمة  رشكات  إىل 
تنميـة  يف  ودورهـا  لـ"أهميتهـا 
متاحـة  فرصـة  وكونهـا  االقتصـاد، 

. " ر لالسـتثا
املـرشوع  عـن  الحديـث  يعتـر  وال 
جديـًدا، إذ كررت الحكومة دراسـة بنود 
لقوانـن قـد تشـجع عـىل التحـول يف 
عدة مناسـبات خـالل السـنوات املاضية، 
املـايض،  الثـاين  كانـون  نهايـة  ففـي 
نقلـت صحيفـة “الثـورة" الحكومية، عن 
ها(، معلومات  مصـادر رسـمية )مل تسـمِّ
عن تشـكيل لجنة برئاسـة معـاون وزير 
املاليـة، إلنجـاز مسـودة تعديـل القانون 
املتعلـق بتحويـل الـرشكات العائليـة إىل 

مسـاهمة.
املصـادر،  بحسـب  اللجنـة،  وتضـم 
ممثلـن عـن "الهيئـة العامـة للرائب 
األوراق واألسـواق  والرسـوم"، و"هيئة 
دمشـق  و"سـوق  السـورية"،  املاليـة 

املهـن  و"نقابـة  املاليـة"،  لـألوراق 
واملحاسـبية". املاليـة 

تنشط االقتصاد لكن ليس اليوم
الدكتـور يف العلـوم املاليـة واملرصفيـة 
بلـدي،  لعنـب  قـال  شـعبو،  فـراس 
لتحويـل  النظـام  حكومـة  توجـه  إن 
بـدأ  مسـاهمة  إىل  العائليـة  الـرشكات 
إنشـاء  2007، خاصـة مـع  منـذ عـام 
املاليـة"  لـألوراق  دمشـق  "سـوق 

.2008 عـام  منتصـف 
وبـرر شـعبو توجـه الحكومـة حينهـا، 
مبحاولتهـا تنشـيط الحالـة االقتصادية، 
إذ يخلـق تحويل الرشكات إىل مسـاهمة 
االسـتثارية،  الفـرص  مـن  املزيـد 
ويحّسـن القـدرات املاليـة عـر التمويل 

الـذي سـتدخله هـذه الـرشكات.
منطقيًـا،  كان  حينهـا  التوجـه  لكـن 
التحتيـة  البنيـة  بحسـب شـعبو، كـون 
مـا  نوًعـا  موامئـة  كانـت  االقتصاديـة 
مسـاهمة،  إىل  الـرشكات  لتحويـل 
دمشـق"  "سـوق  وجـود  أن  موضًحـا 
التحويـل،  وتـرية  بترسيـع  أسـهم 
بينـا اعتـر شـعبو أن الحديـث اليـوم 
عـن هـذه القضيـة، وتوجـه الحكومـة 

إذ  الواقـع،  عـن  جـًدا  بعيـد  نحوهـا، 
ورشوطًـا  مزايـا  تطبيقهـا  يتطلّـب 
اقتصاديـة  بيئـة  ووجـود  قانونيـة، 
سـليمة، ومزايـا رضيبيـة، كـا يتطلّب 
هـذه  ألصـول  العادلـة  القيمـة  تقديـر 
اللـرية  الـرشكات، منوًهـا إىل أن قيمـة 
السـورية تسـهم بعـدم اسـتقرار وضع 

أيًضـا. الـرشكات  تلـك 
ويف مطلـع ترشيـن األول عـام 2007، 
أصـدر رئيـس النظام السـوري، بشـار 
الخـاص   ،"61" املرسـوم  األسـد، 
بتحويـل نـوع الرشكـة وإعـادة تقييـم 

الثابتـة. أصولهـا 
عـام  انتهـى  باملرسـوم  العمـل  أن  إال 
2010، دون أن تسـتفيد منـه وال حتـى 
رشكـة واحـدة، ووعدت حكومـة النظام 
منذ ذلـك الوقـت بإقرار قانـون تحويل 
يش  عنهـا  يصـدر  أن  دون  الـرشكات، 

حتـى اآلن.

البيئة التشريعية غير مواتية
قبـل الحديـث عـن البيئـة االقتصاديـة، 
أن  شـعبو،  فـراس  الدكتـور  يعتقـد 
تحويـل  فـرض  يواجـه  مـا  أبـرز  مـن 
هـو  مسـاهمة،  إىل  العائليـة  الـرشكات 
عـدم وجـود بيئـة ترشيعيـة وقانونيـة 

الـرشكات. هـذه  عمـل  لتنظيـم 
الترشيعيـة  البيئـة  أن  شـعبو  واعتـر 
هـذا  لتطبيـق  مالمئـة  غـري  الحاليـة 
األمـر، عىل مختلـف األصعـدة كالتقييم 
املـايل، أو طـرق التحويـل، أو القوانن 
الريبيـة، أو الهيـكل التنظيمـي آلليـة 

عمـل هـذه الـرشكات.
والبيئـة  الجيـد،  االقتصـاد  حالـة  ويف 
الـرشكات  تحويـل  يعتـر  السـليمة، 
عامـة  مسـاهمة  رشكات  إىل  العائليـة 
أو  البورصـة(،  سـوق  يف  )تـدرج 
أو رشكات مسـاهمة  مسـاهمة خاصـة، 
)تكـون محصورة  املسـؤولية  محـدودة 
مبجموعـة مـن األشـخاص(، أمـًرا جيًدا 
واملاليـة،  الفنيـة  الناحيـة  مـن  جـًدا 

شـعبو.  بحسـب 

يسـهم  أو  فائـدة  أي  يحمـل  لـن  لكنـه 
بتحسـن الوضـع االقتصـادي يف بيئـة 
االقتصـاد السـوري املتهالـك بالعمـوم، 
الحـد  تأمـن  يسـتطيع  ال  الـذي 
األفـراد  تجـاه  االلتزامـات  مـن  األدىن 

والـرشكات.

ال تنوع قطاعات في سوق "دمشق"
مـن  أن  شـعبو  فـراس  الدكتـور  يـرى 
أبـرز مزايـا تحويـل الـرشكات العائلية 
إىل رشكات مسـاهمة، هـو توفري فرص 
يك  واألفـراد،  للـرشكات  اسـتثارية 
يكـون هنالـك نـوع مـن االسـتثارات 
يف األسـهم املدرجـة يف هـذه الرشكات.

فاعـل  غـري  دمشـق"  "سـوق  لكـن 
ثقـة  وجـود  عـدم  بسـبب  باألسـاس، 
الـذي ينتج  األمر  السـوري،  باالقتصـاد 
الـرشكات  يف  أيًضـا  ثقـة  عـدم  عنـه 
شـعبو،  بحسـب  املسـاهمة،  السـورية 
اليـوم،  دمشـق"  "سـوق  أن  موضًحـا 
هـو عبـارة عـن مجموعة مـن املصارف 
باإلضافـة  فقـط،  التأمـن  ورشكات 
الـرشكات  مـن  جـًدا  بسـيط  عـدد  إىل 

لالتصـاالت. وأخـرى  الصناعيـة 
التنفيـذي  للمديـر  ترصيـح  وبحسـب 
لـ"سـوق دمشـق"، عبد الرزاق قاسـم، 
الـرشكات  تشـّكل   ،2019 شـباط  يف 
العائليـة %80 مـن مجمـوع الـرشكات 

سـوريا. يف 
مينـع  مـا  أن  حينهـا،  قاسـم  واعتـر 
إىل  التحـول  مـن  العائليـة  الـرشكات 

قانـوين  شـكل  أي  إىل  أو  مسـاهمة، 
آخـر، "عـدم وجـود شـفافية وثقافـة 
كافيـة لديهـا"، وعـدم وجـود العدالـة 
املرتبطـة  والتكاليـف  الريبيـة 
بالتأمينـات االجتاعيـة بـن الـرشكات 

العامـة. واملسـاهمة  العائليـة 

وتوجـد يف سـوريا 53 رشكة مسـاهمة 
فقـط، بعـض منهـا خـارج عـن العمل، 
27 رشكة فقط مسـاهمة  باإلضافـة إىل 
عامـة مدرجـة يف البورصـة، بينـا مل 
رشوط  األخـرى  الـرشكات  تسـتوِف 
بحسـب  البورصـة،  ضمـن  اإلدراج 
صـدر  “االقتصـادي"،  ملوقـع  تقريـر 

.2021 مطلـع 

وبحسـب بيانات “سـوق دمشق”، فإن 
حصـة األجانـب يف رأسـال الـرشكات 
يف   0.12% هـي  العامـة  املسـاهمة 
قطـاع  يف  و1%  الخدمـات،  قطـاع 
التأمـن،  قطـاع  يف  و27%  الزراعـة، 
يف  و48%  االتصـاالت،  يف  و43% 
قطـاع  يف  و65%  املصـارف،  قطـاع 

الصناعـة.

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دوالر أمريكي  مبيع 517 شراء 515

186,905 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 262 شراء 270  دوالر أمريكي  مبيع 3590  شراء 3625 

الذهب 18  160,300                                     

 يورو   مبيع 4068 شراء 4113

ما الشركات العائلية؟
الـرشكات العائلية، هي الـرشكات التي متلكها وتديرها عائلة اكتسـبت شـهرتها 
مـن الرشكة نفسـها أو بالعكـس، وتنتسـب يف التأصيل التاريخي إىل شـخص 

واحد هو مؤسسـها.
وتنتـرش الـرشكات العائليـة بشـكل واسـع يف جميـع الـدول حـول العـامل، 
وينحـرص تصنيفهـا القانوين يف عـدة مسـميات، فهي رشكات ذات مسـؤولية 
محـدودة، أو رشكات تضامـن، أو توصية بسـيطة، أو توصية باألسـهم، وميكن 
أن يُضـاف إليهـا الـرشكات املسـاهمة الخاصة )املغلقـة(، والتي أجـازت قوانن 

بعـض الـدول تـداول أسـهمها يف البورصات.

ما الشركات المساهمة المغفلة؟
ينقسـم رأس مـال الرشكة املسـاهمة املغفلة إىل أسـهم متسـاوية القيمـة قابلة 
للتـداول، وال يسـأل الـرشكاء )املسـاهمون( فيها إال مبقـدار قيمة أسـهمهم يف 

املال. رأس 
وتعتـر مـن أهم األشـكال القانونيـة لـرشكات األموال وأكرهـا انتشـارًا، وتعد 

ذات صفـة تجاريـة أيًـا كان موضوعها.

https://www.enabbaladi.net/archives/580630
https://www.enabbaladi.net/archives/580630
https://www.enabbaladi.net/archives/580630
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مراد  لجين   - بلدي  عنب 

"ال أرغـب بالحمـل، لكـن رفضـه حـق 
 27( نهـى  قالتهـا  كلـات  أملكـه"،  ال 
منـه  تعـاين  واقًعـا  عاًمـا(، مختـرصة 
يف  النسـاء  مـن  العديـد  جانـب  إىل 

إدلـب.
والعـادات  الدينيـة  السـلطة  بـن 
النسـاء  مـن  العديـد  تفقـد  والتقاليـد، 
يف مناطـق سـيطرة حكومـة "اإلنقاذ" 
أو  اإلنجـاب  قـرار  باتخـاذ  حقهـن 

األرسة". بـ"تنظيـم  أو  رفضـه، 

قـرار  الرجـال  يعتـر  املقابـل،  يف 
اإلنجـاب مرتبطًا بسـلطتهم عـىل املرأة 
ومكانتهـم يف العائلـة، وفـق مـا قالته 
إليهـن عنـب  اللـوايت تحدثـت  النسـاء 

. ي بلد
هـل رفـض الحمـل حـّق للمـرأة رشًعا 
مـن  حرمانهـا  آثـار  ومـا  وقانونًـا، 
هـذا الحـق، وهـل يحـق للرجـل اتخاذ 
القـرار منفـرًدا بهذا الشـأن مسـتخدًما 
العـادات  مـن  املسـتمدة  سـطوته 

بلدي  والتقاليـد، أسـئلة حاولـت عنـب 
ديـن  ورجـال  نسـاء  مـع  مقاربتهـا 

ومتخصصـن وقانـون 

اهلل" نعمة  بيمنع  "حدا 
عبـارة  اللـه؟"،  نعمـة  بيمنـع  "حـدا 
رفضهـن  عنـد  النسـاء  بهـا  تواَجـه 
السـتخدام  وتوجههـن  اإلنجـاب، 
وسـائل منـع الحمل، بحسـب مـا قالته 
اسـمها  ذكـر  عـىل  تحفظـت  نهـى، 

اجتاعيـة. ألسـباب  الكامـل 
مـع  تعيـش  لطفلـن،  أم  وهـي  نهـى، 
أرستهـا داخـل خيمـة مهرتئـة، تقـّدر 
هـذه النعمـة، لكّنهـا تعتر ربـط خيار 
اسـتغالاًل  بالديـن  اإلنجـاب  رفـض 
خاصـة  الناحيـة،  هـذه  لحساسـية 
قوانينهـا  كل  ترجـع  سـلطة  بوجـود 
للرشيعـة، وفـق مـا قالته لعنـب بلدي.
خيـار  حـق  حرمانهـا  نهـى  واشـتكت 
قـراًرا  أن  أو عدمـه، معتـرة  اإلنجـاب 
كهـذا، يُفـرتض أن يكـون مشـرتكًا بن 

الزوجـن.
وال يقتـرص هـذا املوقـف عـىل الرجل، 

 33( العـوض  سـمرية  تعـارض  إذ 
الحمـل  ملوانـع  النسـاء  لجـوء  عاًمـا( 
باعتبارهـا "حراًمـا رشًعـا"، وفـق مـا 

بلـدي. لعنـب  قالتـه 
وقـت  ويف  اللـه،  مـن  نعمـة  "األوالد 
النعمـة،  هـذه  النسـاء  فيـه  ترفـض 
عليهـا"،  للحصـول  أخريـات  تبـي 

تعبريهـا. وفـق 
املوروثـة  العـادات  سـطوة  ظـل  ويف 
األمـر  سـلطات  تعـزز  املنطقـة،  عـىل 
"اإلنقـاذ"  بحكومـة  ممثلـة  الواقـع 
املوقـف  الشـام"  تحريـر  و"هيئـة 
املجتمعـي تجـاه خيـار عـدم اإلنجاب، 
إذ توصـف هـذه السـلطات باعتادهـا 
سـن  خـالل  مـن  "متشـدًدا"،  منهًجـا 
"الرشيعـة"،  باسـم  وقيـود  قوانـن 
مـن  وكثـري  األطـراف،  بعـض  تـرى 
النسـاء، أن الديـن يصبـح مـن خاللها 
باتخـاذ  حقهـا  املـرأة  لسـلب  ذريعـة 

القـرار.
الباحثـة االجتاعيـة إيفـا عطفـة قالت 
السـلطة  "تشـدد"  إن  بلـدي،  لعنـب 
الحاكمـة مـن الناحية "الرشعيـة"، أثّر 

سـلبًا عـىل واقـع املـرأة، خصوًصا من 
ناحيـة الصحـة اإلنجابيـة. 

وأوضحـت أن منـع اسـتخدام وسـائل 
تخالـف  ألنهـا  اإلنجابيـة  السـالمة 
مبنظورهـم،  اإلسـالمية"،  "التعاليـم 
املـرأة،  لصحـة  حقيقيًـا  أذى  يشـّكل 
مشـرية إىل أن املسـألة مل تعـد مرتبطة 
بالعـادات والتقاليـد فقـط، بـل صارت 
القامئـة يف  السـلطة  بأوامـر  مرتبطـة 

ملنطقـة. ا
مصطفـى  الشـيخ  نفـى  جهتـه،  مـن 
الحامـض يف حديـث إىل عنـب بلـدي، 
اسـتخدام  يحـرّم  دليـل  أي  وجـود 
القـرار  أن  إىل  الفتًـا  الحمـل،  موانـع 
يجـب أن يكون مشـرتكًا بـن الزوجن.

وحدهـا  املـرأة  اتخـاذ  أن  وأضـاف 
يعتـر  الـزوج  رضـا  دون  القـرار 

للـرشع. مخالًفـا 

معه" رزقته  وتجي  بيجي  "الولد 
القاسـية  املعيشـية  الظـروف  ظـل  يف 
والصعوبـات  املنطقـة،  تشـهدها  التـي 
التـي تواجههـا العائلـة، حتـى بتأمـن 

وجبتهـا التاليـة، يبـدو خيـار اإلنجاب 
تحدثـت  اللـوايت  للنسـاء  بالنسـبة 
للطفـل  "ظلـًا"  بلـدي  عنـب  إليهـن 

. نفسـه
"الولـد بيجـي وبتجـي رزقتـه معـه"، 
النسـاء  بوجـه  تقـف  أخـرى  عبـارة 
محاولـة  يف  الحمـل  يرفضـن  اللـوايت 
دحـض تريـر رغبتهـن عـدم اإلنجاب 

نهـى. قالـت  اقتصاديـة،  بأسـباب 
داخـل  اإلنجـاب  رفضهـا  ورغـم 
فيـه  تعجـز  وقـت  ويف  "خيمـة"، 
وزوجهـا عن تأمـن الغذاء الـكايف لها 
والبنهـا، أُجـرت نهـى عـىل الرضـوخ 
لرغبة زوجهـا، بعد أن هددهـا بالزواج 
بالرفـض،  بأخـرى يف حـال اسـتمرت 

روايتهـا.  بحسـب 
يف  الحمـل  منـع  وسـائل  وتتوفـر 
وريفهـا  بإدلـب  الصحيـة  املراكـز 
بشـكل مجـاين، كـا تُـوزع مـن قبـل 
األرسة  تنظيـم  فـرق  مـن  العديـد 
املنظـات داخل  الحوامـل يف  ورعايـة 
التـي  املعلومـات  بحسـب  املخيـات، 

بلـدي. عنـب  عليهـا  حصلـت 

عنب بلدي- ديانا رحيمة 

تكـن  مل  أرضنـا،  مـن  خرجنـا  "عندمـا 
لنـا أي عالقـة بالعسـكرة، ومل ننضم إىل 
أي فصيـل مـن الفصائـل، وال توجـد أي 
تهمـة جنائيـة ضدنـا، التهمـة الوحيـدة 
مـا  هـذا  أرض"،  أصحـاب  أننـا  بحقنـا 
قالـه عـي الحسـن )40 عاًما(، مـن أبناء 
قريـة الهلبـة يف منطقـة معـرة النعان 

مبحافظـة إدلـب.
عـي، الـذي ُهّجـر مـن أرضـه، واملقيـم 
حاليًـا يف مخيات “حربنـوش”، أضاف 
تقـع  بلـدة  مـن  “نحـن  بلـدي،  لعنـب 
يف ريـف معـرة النعـان مـن الجنـوب 
تـم تهجرينـا منهـا عـىل يـد  الرشقـي، 
 ،2020 عـام  مطلـع  يف  األسـد  قـوات 
وتـم االسـتيالء عـىل أرضنـا التـي كانت 
تصـل مسـاحتها إىل 150 دومنًـا أي 15 

هكتـاًرا”.
تلـك  أصحـاب  مـن  العديـد  ويعيـش 
خـارج  الواقعـة  املناطـق  يف  األرايض 

يبيـح  مـا  السـوري،  النظـام  سـيطرة 
واالسـتيالء  غيابهـم،  اسـتغالل  للنظـام 
عليهـا، بحسـب مـا قالـه بعـض مالـي 

بلـدي. لعنـب  األرايض 
مـن  هكتـارات  عـرشة  عـي  لـدى  كان 
الحلبـي  بالفسـتق  مشـجرة  أراضيـه، 
واللـوز والجـوز، ومخدمـة بآبـار ميـاه، 

األول. رزقـه  مصـدر  وكانـت 
بعـد فرتة مـن نزوحـه، فوجـئ عي عر 
وسـائل التواصل االجتاعي، بـأن النظام 
عـرض ملكيـة األرايض التي ُهّجـر أهلها 

منها لالسـتثار.
وأردف أن مـا يحـدث ألرضه هو اسـتيالء 
عليهـا بالقـوة، تحـت مسـمى االسـتثار 
من قبـل "شـبيحة" النظام، عـدا أن أكر 
فيهـا  األشـجار  تعرضـت  املناطـق  تلـك 
للقطـع واالقتـالع، واسـتُخدمت كحطـب 

. فئة للتد
وكانـت وزارة اإلدارة املحليـة والبيئـة يف 
محافظـة إدلـب، أعلنـت عـن بـدء مـزاد 
الحلبـي،  الفسـتق  أشـجار  السـتثار 

الحـايل  حزيـران  مـن   2 مـن  اعتبـاًرا 
ذاتـه. الشـهر  مـن   15 وحتـى 

مدينـة  منهـا:  مناطـق  املـزاد  ويشـمل   
خان شـيخون ومزارعهـا، بلـدة التانعة 
ومزارعهـا، موقـا، الهبيـط، كفر سـجنة، 
التـح،  صهيـان،  کفرباسـین،  حيـش 
تحتايا، أم جـالل، الهلبة، الرفـة، الخوين، 
دايل  أبـو  الطويبـة،  قليعـات  السـكيك، 
املشـريفة، أم تريكيـة، تـل مـرق، الطامة، 
تـل الكـرام، النيحـة، رجـم املـرشف، أم 
دفنـة،  أبـو  الرسـة،  معـرصان،  خزیـم 
القراطـي، الهلبـة مزرعة الشـيخ حسـن، 
الشـيخ  مويـالت،  أم  الـرسج،  جرجنـاز، 
الطوفـان،  تـل  حـران،  معراتـة،  بركـة، 
حميـات، املرندية، الشـوحة، تـل الرمان، 

الخـواري.
العمـل مبوسـم  مـدة  الـوزارة  وحـددت 

واحـد. زراعـي 
العامـة ملحافظـة  األمانـة  كـا وضعـت 
حـاة إعالنًـا عن قبـول طلبات االشـرتاك 
باملزاد العلني السـتثار أشـجار الفسـتق 

أيـار  مـن   30 مـن  اعتبـاًرا  الحلبـي، 
املـايض ولغاية 7 مـن حزيـران الحايل.

لحايـا،  مـورك،  مناطـق  املـزاد  وشـمل 
اللطامنـة، ومناطـق  کفرزینـا، لطمـن، 

تحديدهـا.  يجـِر  أخـرى مل 
الـذي  البيـان  يف  األمانـة  واشـرتطت 
حصلـت عنـب بلـدي عـىل نسـخة منه، 
للمـزاد،  بالتقـدم  الراغبـن  عـىل  بـأن 
األمانـة  يف  العقـود  دائـرة  مراجعـة 
العامـة ملحافظـة حـاة للحصـول عـىل 
ألـف   35 مبلـغ  لقـاء  الفنيـة  اإلضبـارة 

سـورية.  لـرية 
مـن  أكـر  إدراج  للعـارض  يحـق  وال 
منطقـة عقاريـة ضمـن الطلـب الواحد، 
بحيـث يتضّمـن الطلـب منطقـة عقارية 

واحـدة فقـط.
األرايض  أصحـاب  ألقـارب  ميكـن  كـا 
حتـى الدرجـة الرابعـة مـن جهـة األب، 
باملـزاد،  اشـرتاك  طلـب  قدمـوا  الذيـن 
وبعـد  األوليـة،  التأمينـات  وسـددوا 
انتهـاء مـزاد األرض العائـدة لقريبهـم، 

ويف أثنـاء جلسـة املـزاد، إبـداء الرغبـة 
النهـايئ  بالسـعر  األرض  باسـتثار 
القرابـة،  للمـزاد، وفـق تسلسـل درجـة 

الالزمـة. الثبوتيـات  إرفـاق  بـرشط 
موفق األحمـد، أحد أبناء ناحيـة التانعة 
مخيـم  يف  مقيـم  وهـو  عاًمـا(،   45(
“حربنـوش”، قـال لعنب بلـدي، خرجنا 
مـن أرضنـا منـذ ثـالث سـنوات، وكنـا 
والحّمـص  والعـدس  بالكمـون  نزرعهـا 
والشـعري والحنطـة، ولكـن قوات األسـد 
عـىل  واسـتولت  املنطقـة  حـارصت 
بتحويش  يقومـون  األرايض، و"صـاروا 
)جنـي( مواسـم الفسـتق والزيتون" يف 

أثنـاء سـيطرتهم عليهـا.

 450 يقـارب  مـا  موفـق  لـدى  وكان 
شـجرة فسـتق حلبي مثمـرة، مؤكـًدا أنه 
حتـى مع عـودة بعـض مـالك األرايض 
مـن أقربائـه منـذ حوايل السـتة أشـهر، 
األرض  مالكيهـا  منـح  النظـام  يرفـض 

عـىل اعتبـار أنهـم وصلـوا متأخريـن.

إدلب نموذج..

 
ّ

هل تملك النساء الحق
في رفض اإلنجاب
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إن  قـال  الحامـض،  مصطفـى  الشـيخ 
رفـض اإلنجـاب ألسـباب اقتصاديـة ال 
يجـوز رشًعـا، مسـتداًل بقولـه تعـاىل 

وإيّاهـم". نرزقكـم  "نحـن 
اللـه  مـن  "الـرزق  الشـيخ،  وأوضـح 
سـبحانه وتعـاىل، ومـن يخالـف ذلـك 

فقـد قنـط مـن رحمـة اللـه".

النساء ضحيتها  انتهاكات 
منـع املـرأة مـن اتخـاذ قـرار اإلنجاب 
حسـب  لحقوقهـا،  انتهـاك  عدمـه  أو 
املنصـوص عليـه يف "اتفاقيـة القضاء 
ضـد  التمييـز  أشـكال  جميـع  عـىل 
 1979 املـرأة"، املتفـق عليها منـذ عام 
لألمـم  العامـة  الجمعيـة  قبـل  مـن 

املتحـدة. 

االتفاقيـة  مـن  الــ16  املـادة  تنـص 
تقـرر  أن  يف  الحـق  للمـرأة  أن  عـىل 
الفـرتة اإلنجابيـة بـن الطفـل واآلخر، 
التـي  الوسـائل  كل  عـىل  والحصـول 
تتيـح ذلـك، إىل جانـب الحصـول عىل 
هـذا  يخـص  فيـا  الكافيـة  التوعيـة 

األمـر.

الباحثـة االجتاعيـة إيفـا عطفة، أكّدت 
مـن  والجنسـية  اإلنجابيـة  الصحـة  أن 
اإلنسـان،  بحقـوق  املرتبطـة  الحقـوق 
وهي مـن الحقـوق املرشوعة، مشـددة 
عـىل رضورة حصول املرأة عـىل جميع 
اإلنجابيـة،  بالصحـة  املتعلقـة  املـواد 
أو  اقتصاديـة  مشـكلة  وجـود  دون 
مجتمعيـة، ودون التطـرق إىل قـرارات 

التـي متنـع ذلك. الدولـة 
مخالفـة  أي  أن  إىل  عطفـة  وأشـارت 
لحقـوق  انتهـاكًا  تعتـر  الحـق،  لهـذا 

اإلنسـان.

التـي تتعرض  ومـن أبـرز االنتهـاكات 
رداءة  املجـال،  بهـذا  املـرأة  لهـا 
واالنتهـاكات  املقدمـة،  الخدمـات 
مـن  إذن  عـىل  بالحصـول  املتعلقـة 
طـرف ثالث، بحسـب مـا قالتـه عطفة.
املجتمـع  منظـات  الباحثـة  وأوصـت 
املـدين الفاعلـة يف املنطقـة، بالرتكيـز 
وتنظيـم  اإلنجابيـة،  الصحـة  عـىل 
التخطيـط  إىل  باإلضافـة  النسـل، 
يف  خاصـة  اإلنجـاب،  لقـرار  املسـبق 
القاسـية. االقتصاديـة  الظـروف  ظـل 

القانون  في  األسرة"  "تنظيم 
السوري

مـا  السـوري  القانـون  يف  يوجـد  ال 
خاصـة  األرسة"،  "تنظيـم  مينـع 
موضـوع اإلنجـاب واسـتخدام موانـع 
الحمـل، وفـق مـا قالـه املحامـي املقيم 

بكـري. حـاج  طـارق  حلـب  يف 
وأضـاف املحامـي لعنـب بلـدي، أنه ال 
يحـق للرجـل، قانونيًـا، إجبـار زوجته 
رغبتهـا  عـدم  حـال  يف  الحمـل  عـىل 
دعـوى  يرفـع  أن  ويسـتطيع  بذلـك، 

مبـارشة. يطلّقهـا  أن  أو  طـالق، 
الـزوج  بـن  اتفاقًـا  اإلنجـاب  ويعتـر 
أحدهـا  اعـرتاض  وعنـد  والزوجـة، 
عىل قـرار اآلخـر، يبقـى خيـار الطالق 
هـو الخيـار القانـوين يف هـذه الحالة، 

وفـق املحامـي.
ونفـى حاج بكـري حق الرجـل بحرمان 
الطـالق،  بعـد  حقوقهـا  مـن  املـرأة 
بسـبب رفضهـا اإلنجـاب، موضًحـا أنه 
عنـد رفع دعـوى الطـالق يـرتك القرار 
األباعـد،  أو  األقـارب  مـن  ملحّكمـن 
لتحديـد نسـبة اإلسـاءة بـن الطرفـن 

والزوجـة. الـزوج  حـق  لتحديـد 

النفسي  األثر 
لضغـوط  إدلـب  يف  النسـاء  تتعـرض 
والسـلطة  املجتمـع  مـن  نفسـية 
عـىل  جاهـدة  تعمـل  التـي  الحاكمـة 
الربـة  لكـّن  املـرأة،  صـوت  تغييـب 
األقـى بالنسـبة للمـرأة حرمانهـا حق 
اختيـار اإلنجاب أو رفضـه، خاصة يف 

وجسـديًا. نفسـيًا  ترهقهـا  ظـروف 
يف  املقيمـة  النفسـية  االختصاصيـة 
مدينـة إدلـب فاطمـة الصبيـح، قالـت 
لعنـب بلـدي، إن إجبـار النسـاء عـىل 
بالحالـة  كبـري  بشـكل  يـر  الحمـل 
يتسـبب  أن  وميكـن  للمـرأة،  النفسـية 

النفسـية. األمـراض  مـن  بالعديـد 
التـي  النفسـية  األمـراض  أبـرز  ومـن 
ميكـن أن تعـاين منهـا املـرأة، اكتئاب 
مـا بعـد الـوالدة، الـذي يعتر شـائًعا 

الصبيـح. املنطقـة، وفـق  يف 
ويؤثـر اكتئـاب مـا بعـد الـوالدة عىل 
املـرأة والعائلـة بأكملهـا، إذ يدفع املرأة 
وعائلتهـا  وجنينهـا  نفسـها  إلهـال 
يف  يـؤدي  أن  ميكـن  كـا  بأكملهـا، 
االنتحار، بحسـب  الحـاالت إىل  بعـض 

النفسـية. االختصاصيـة  قالتـه  مـا 

بهـذا  الوعـي  أن  الصبيـح،  وأضافـت 
املـرض رغـم انتشـاره مـا زال محدوًدا 
أمـًرا  التعامـل معـه  جـًدا، مـا يجعـل 

صعبًـا.
حـذر  املـايض،  آذار  أواخـر  ويف 
صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان مـن 
حـول  امـرأة   257 حـوايل  وجـود 
منـع  وسـائل  يسـتخدمن  ال  العـامل 
الحمـل اآلمنـة، رغـم رغبتهـن بتجنـب 

. لحمـل ا
ألسـباب  ذلـك  الصنـدوق  وأرجـع 
واملعتقدات  الخرافـات  أبرزها  مختلفـة، 
مـن  والخـوف  املجتمـع،  الخاطئـة يف 
عجزهـن  جانـب  إىل  الجانبيـة،  اآلثـار 
عـن تأمـن مثـن األدوات اآلمنـة ملنـع 

الحمـل.

البلـدان  يف  اإلحصائيـات  وبحسـب 
حـول  املعلومـات  فيهـا  تتوفـر  التـي 
%57 من النسـاء قادرات  العامل، فـإن 
عـىل اتخـاذ قراراتهـن بشـأن صحتهن 
واإلنجابيـة،  الجنسـية  وحقوقهـن 
النسـاء  مـن   23% تسـتطيع  ال  بينـا 

للجنـس". "ال  قـول 

متى توضع األراضي في المزاد 
عنـب بلـدي سـألت املحامي أحمـد صوان 
حـول قانونيـة املـزادات، فأجـاب أنـه ال 
الدولـة  وضـع  قانونيـة  معرفـة  ميكـن 
لهـذه األرايض باملـزاد العلنـي إال مبعرفة 
املالـك القانوين لـكل أرض، وفق السـجل 

العقـاري.
وأضـاف صوان، إذا كانـت األرايض تعود 
ألمـالك الدولـة، فـإن مـن حـق الدولـة 
تأجريهـا، وأمـا إذا كانـت ملكيـة خاصـة 
لألفـراد فـال يجـوز للدولـة وال ألي جهـة 
أن تسـتثمرها أو تعلـن عـن تأجريهـا، ألن 
ذلـك يعتـر اعتـداء عـىل ملكية شـخص 
دون إرادتـه، وهو انتهاك لحقـوق امللكية، 
والقانـون املدين ينص يف املـادة "768" 
عـىل أن "ملالك الـيء وحـده، يف حدود 
القانـون، حـق اسـتعاله، واسـتغالله"، 
وحـق امللكيـة هـو حـق دائـم، ال يسـقط 

بعـدم االسـتعال مهـا طـال الزمن.
كـا أن هـذا التأجري هو انتهاك للدسـتور 
السـوري الحـايل، الـذي نـص يف املادة 
الخاصـة  امللكيـة  أن  عـىل  الــ"15"، 
العامـة يف  أن املصـادرة  مصونـة وفـق 
امللكيـة  تُنـزع  وال  ممنوعـة،  األمـوال 
مبرسـوم  العامـة  للمنفعـة  إال  الخاصـة 
ومقابـل تعويـض عـادل وفًقـا للقانون.

حـق  يف  األصـل  أن  صـوان،  وأوضـح 
ملالكهـا،  يعـود  األرايض  هـذه  اسـتثار 
إن كان موجـوًدا يف موقـع األرض، فـإن 
كان مسـافرًا فإنـه يسـتطيع توكيـل أي 

شـخص يثـق بـه لـدى الكاتـب العـدل 
بالدولـة املوجـود بهـا، أو يف القنصليـة 

السـورية.
ويقـوم هـذا الوكيـل باسـتثار العقـار 
نيابـة عـن املالـك، وال يحـق ألي جهة أن 
تعارضه باسـتثار األرض أو اسـتعالها.
أو  مفقـوًدا  األرض  مالـك  كان  إن  وأمـا 
غائبًا ومجهـول العنوان، فإن باسـتطاعة 
أي شـخص مـن أقاربـه أن يحصـل عىل 
وكالـة قضائية عـن الغائب مـن القايض 

الرشعـي بإجـراءات سـهلة وبسـيطة.
بـاألرض  التـرصف  الوكالـة  وتخولـه 
بالحراثـة  ورعايتهـا  واسـتثارها 
حسـابًا  ميسـك  أن  عـىل  والسـقاية، 
للغائـب  ليقدمـه  واإليـرادات،  بالنفقـات 
يف حـال عودتـه، أو لورثتـه بعـد ثبوت 

وفاتـه.
وأمـا قيـام وزارة اإلدارة املحليـة بإعـالن 
أشـجار  السـتثار  العلنيـة  املـزادات 
الفسـتق الحلبـي، فهـو إجـراء باطـل ال 
بحسـب  قانـوين،  نـص  أي  إىل  يسـتند 

صـوان.
كـا أن العبارة التي وردت يف أول سـطر 
من اإلعالن، “استئناًسـا بأحـكام القانون 
مسـتنًدا  تعتـر  ال  فهـي   ،”2004/51
قانونيًـا، ألن هـذا القانـون ال يتضمن أي 
مـادة تبيح للجهـات العامة املصـادرة أو 

وضـع اليد عـىل أمـالك األفراد. 
ويحـق ألصحاب األرايض التقـدم للمزاد، 
بتوكيـل أحـد األشـخاص مبوجـب وكالة 

بالكاتـب العـدل مـن أي دولـة يقيمـون 
بهـا لينـوب عنهـم بالتقـدم للمزاد.

وتابـع صـوان، أن إعـالن املـزاد العلنـي 
ال  واحـد،  زراعـي  ملوسـم  لالسـتثار 
يتضمن التـرصف مبلكيـة األرض، وتبقى 
األرض مسـجلة باسـم مالكها يف السـجل 
العقـاري، ومـن سـيأخذ األرض مبوجـب 
هـذا املـزاد، سـيأخذها ملـدة سـنة واحدة، 
وسـيرتكها بعـد جنـي املوسـم، كـا هو 

محـدد باإلعـالن.

الذمم المالية والمساكن العسكرية
تدخـل العقارات واملحـال التجاريـة املزاد 
العلنـي نتيجـة الحجـز عليهـا بعـد عدم 
وفـاء مالكيهـا ذممهم املاليـة، وفق قانون 

أصـول املحاكـات املدنية السـوري.
وقـد يكـون الحجز عـىل املسـاكن التابعة 
بسـبب  العسـكري"  "اإلسـكان  ملؤسسـة 
منشـقن،  ضبـاط  قبـل  مـن  ملكيتهـا 

فتدخـل املـزاد العلنـي ليتـم بيعهـا.
وال ميكـن بيـع العقار يف املـزاد العلني إال 
بعد تسـجيله يف السـجل العقـاري، وفق 
األحـكام الناظمـة للسـجل العقـاري رقم 

"188" لعـام 1926.
ويعجـز املزارعـون النازحون مـن مناطق 
إدلـب  وريـف  الشـايل  حـاة  ريـف 
أراضيهـم  إىل  الوصـول  عـن  الجنـويب 
وأشـجار  الحلبـي  بالفسـتق  املشـجرة 
الزيتـون، بسـبب سـيطرة قـوات النظـام 

فيهـا.   املوجـودة  املناطـق  عـىل 

امرأة تحمل طفلها وتجلس قرب خيمتها في أحد مخيمات إدلب )رويترز(

يجب وضع سلطة اتخاذ قرار 
الحمل أو منعه بيد النساء،  ما 

يضمن حقهن ويرفع نسبة 
الوعي لدى المجتمع

المديرة التنفيذية لصندوق 
األمم المتحدة للسكان، 

ناتاليا كانم

سوق الفستق الحلبي في مدينة مورك بريف حماة - 28 تموز 2018 )عنب بلدي(
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د. كريم مأمون

ال ميكـن االعتـاد عـىل شـكل الجسـم، 
وكذلـك ال ميكـن االعتـاد عـىل قيـاس 
الـوزن لوحـده دون أخـذ طـول الجسـم 
بعـن االعتبار أيًضـا، لتحديد مـا إذا كان 
وزن الشـخص مثاليًـا أو ال، ولذلك وضع 
العلـاء مـؤرًشا يربـط بن وزن الجسـم 
الجسـم  كتلـة  مـؤرش  وُسـمي  وطولـه، 

.)BMI– Body Mass Index(

ما المقصود بمؤشر كتلة الجسم 
 )BMI(

هـو عبـارة عـن مقيـاس يُسـتخدم عامليًا 
املثـايل  الـوزن  بـن  للتمييـز  كمشـعر 
خـالل  مـن  وذلـك  والنحافـة،  والبدانـة 
والطـول  الـوزن  بـن  العالقـة  حسـاب 
الخـاص بالشـخص، وهـو يعنـي كميـة 
األنسـجة الدهنيـة املوجودة يف الجسـم.
الجسـم  كتلـة  مـؤرش  حسـاب  ويتـم 
)مقـدًرا  الـوزن  تقسـيم  طريـق  عـن 
بالكيلوغـرام( عـىل مربـع طـول القامة 

باملـرت(:  )مقـدًرا 
مؤرش كتلة الجسـم = الـوزن بالكيلوغرام 

÷ )الطول باملـرت x الطول باملرت(
هـذا املشـعر يسـاعد يف تحديـد الـوزن 
املثـايل بالنسـبة للطـول لـدى البالغـن 
أمـا  السـنتن،  فـوق  األطفـال  ولـدى 
إىل  يحتاجـون  فهـم  للرضـع  بالنسـبة 
نظام غـذايئ غنـي بالدهون لدعـم النمو 
خالل مرحلـة الرضاعة، ويحصـل الطفل 
الـذي يتغـذى مـن الرضاعـة الطبيعيـة 
الحراريـة  سـعراته  نصـف  عـىل  فقـط 
اليومية مـن الدهون املوجـودة يف حليب 
الثـدي، وال يُنصـح بالحـد من السـعرات 
الحراريـة بهـدف تقليـل وزن الرضع يف 
أن كتلـة  أو أصغـر، علـًا  سـن عامـن 
الجسـم عنـد الرضع تنخفـض بانخفاض 
عـام  بعمـر  الدهنيـة  األنسـجة  نسـبة 
واحـد أو عـام ونصـف، فتـزداد الكتلـة 
العضليـة وتبلـغ ذروتهـا يف هـذا العمر 
ثـم ترتاجع، وهـذا يفرس التحول النسـبي 

الـذي يصيـب الطفـل بعـد بلوغـه العام 
األول، والـذي يثـري قلـق األهـل عـادة.

كيف ُتفسر قيم مؤشر كتلة الجسم
 )BMI( تشـري قيم مـؤرش كتلـة الجسـم
عنـد البالغـن إىل درجـة زيـادة الـوزن 

كـا اآليت:
أقـل مـن 18.5: تشـري هـذه القيمـة إىل 
نقـص الـوزن )انخفـاض الـوزن تحـت 
الحـدود الطبيعيـة(، وقـد ترتافـق قيمـة 
التغذيـة  سـوء  بعالمـات  هـذه  املـؤرش 
العنـارص  مـن  الجسـم  كفايـة  وعـدم 

الغـذاء. يف  األساسـية 
بـن 18.5 و24.9: تشـري هـذه القيمـة 
إىل الحـدود املثاليـة للوزن، فاألشـخاص 
ضمـن هذا املجـال يتمتعون غالبًـا بنظام 

غـذايئ متـوازن وجسـم صحي.
بـن 25 و29.9: تشـري هـذه القيمة إىل 
زيـادة الـوزن، أي أن األشـخاص ضمـن 
هـذا املجـال قـد ال تبـدو عليهـم عالمات 
البدانة لكـن ال يتمتعون بجسـم مثايل أو 

متـوازن. غـذايئ  نظام 
بـن 30 و34.9: تبـدأ عنـد هـذه القيمة 
ويحتـاج  للبدانـة،  األوىل  الدرجـة 
األشـخاص ضمـن هـذا املجـال إىل البدء 
بحميـة غذائية لضبـط الـوارد الحروري، 
الرياضيـة  بالتاريـن  الحميـة  وتعزيـز 

املنتظمـة.
القيمـة  هـذه  تشـري  و39.9:   35 بـن 
إىل الدرجـة الثانيـة مـن البدانـة )بدانـة 
ضمـن  األشـخاص  ويحتـاج  شـديدة(، 
هـذا املجـال إىل معالجة البدانـة بالحمية 
والرياضـة إضافة إىل األدويـة أو بالونات 
الحلـول  إىل  يحتاجـون  ورمبـا  املعـدة، 
الجراحيـة مـن قطع املعـدة )تكميـم( أو 

عمليـات تحويـل املسـار.
40 وأكـر: يرتافق هـذا املجال مـع بدانة 
مرضيـة، وغالبًـا مـا يعـاين األشـخاص 
املتالزمـة  مـن  املجـال  هـذا  ضمـن 
االسـتقالبية ومـن تراكـم الشـحوم حول 
والكليـة  )القلـب  الحيويـة  األعضـاء 
والكبـد…(، مـا يسـبب إجهـاًدا إضافيًـا 

مـن  يعانـون  وأيضـا  األعضـاء،  لهـذه 
الحركـة، مـا يؤثـر عـىل  إعاقـة حريـة 
روتـن حياتهـم اليوميـة، ويسـتطب يف 
هـذه الفئـة اللجـوء للحلـول الجراحيـة 

للبدانـة.
يختلـف  فقـد  لألطفـال،  بالنسـبة  أمـا 
بنفـس  آخـر  طفـل  عـن  طفـل  منـو 
العمـر، وقـد تختلـف أيًضا نسـبة الوزن 
والطـول، ولذلـك، فإنـه من أجـل تحديد 
مـؤرش وزن الطفـل، أُجريـت العديد من 
الدراسـات أدت إىل تحديـد رشائح مئوية 
الجسـم  كتلـة  ملـؤرش  القياسـية  للقيـم 
رسـم  وتـم  والجنـس،  العمـر  بحسـب 
النمـو(  )مخططـات  بيانيـة  مخططـات 
لهـذه الرشائـح املئويـة، وبذلـك ميكننـا 
مقارنـة منـو الطفل مع األطفـال اآلخرين 
وتحديـد  والعمـر،  الجنـس  نفـس  مـن 
لهـا،  ينتمـي  التـي  املئويـة  الرشيحـة 
ومعرفـة مـا إذا كان وزن الطفـل يتوافق 

مـع الفـرتة العمريـة املحـددة، 
النتيجـة كاآليت: وتصنـف 
كتلـة  مـؤرش  كان  إذا 
ضمـن  الطفـل  جسـم 
األقل  املئويـة  الرشيحـة 

الطفـل  فـإن   5% مـن 
يعـاين مـن نقص الـوزن.

إذا كان مؤرش كتلة الجسـم يف 
الرشيحـة املئويـة بـن %5 و%15 فهو 
بـوزن طبيعي ولكن يف خطـر أن يصبح 

. نحياًل
إذا كان مـؤرش كتلة الجسـم يف الرشيحة 
املئويـة بـن %15 و%85 فـإن الطفـل 

يتمتع بـوزن طبيعـي مثايل.
إذا كان مـؤرش كتلـة الجسـم يف رشيحة 
مئويـة أعىل مـن نسـبة %85 ولكن أقل 
مـن %95 فـإن الطفل يعاين مـن زيادة 

الوزن. 
إذا كان مـؤرش كتلة الجسـم يف الرشيحة 
املئويـة بـن %95 و%98 فـإن الطفـل 

يعـاين مـن البدانة. 
وإذا كان يف الرشيحـة املئويـة %98 أو 

أكـر فهـو يعـاين مـن بدانـة مفرطة. 

هل يعد مؤشر كتلة الجسم دقيًقا؟
هـو دقيـق إىل حد مـا يف تقديـر إذا كان 
الشـخص زائد الـوزن أم طبيعـي الوزن، 
ولكنـه ليـس دقيًقـا يف بعـض الحاالت، 
مثـل كـون الشـخص رياضيًـا وميتلـك 
جسـًا ضخم العضـالت، أو طويـاًل جًدا، 

جًدا،  قصـريًا  فإنـه أو  وكذلـك 

ال يأخـذ بعـن االعتبـار مقـاس محيـط 
كتلـة  مـن  الشـحم  نسـبة  وال  الخـرص، 
الجسـم وتوزعه فيه، وال نسـبة العضالت 
مـن الجسـم، فبعـض الرياضيـن مثـاًل 
ميتلكـون مـؤرش كتلـة جسـم عالية ألن 
أجسـامهم تتألـف مـن كتـل كبـرية مـن 
العضـالت، وهـذا ال يعنـي أنهـم زائـدو 

لوزن. ا

ماذا نعرف عن..

)BMI( مؤشر كتلة الجسم

الكركديه    
باإلنجليزيـة  يسـمى  الكركديـه  نبـات 
أو   "Jamaican sorrel" أو   "Roselle"
"Java jute"، ويسـمى يف الدول العربية 
الحـاض  أو  الكركديـب  أو  الكركديـه 
األحمـر أو الكجـرات يف العـراق أو الغجر 
العلمـي  واسـمه  العربيـة،  الجزيـرة  يف 

."Hibiscus sabdariffa"
هو نبات شـجريي حـويل صيفـي، يُزرع 
شـهر  يف  األرض  يف  املبـارشة  بالبـذرة 
نيسـان، وميكـن الزراعـة بالشـتل حتـى 
حزيـران، يصل ارتفاع النبـات إىل -1.5 2 
مـرت، واألوراق بسـيطة جالسـة مفصصة 
تفصيًصـا راحيًـا، وتخـرج متبادلـة عىل 
السـاق، السـاق إمـا حمـراء وإمـا خراء 
وأحيانًـا توجـد عليهـا نقط حمـراء اللون، 
والسـاق غري متفرعـة أو ذات تفرع شـبه 
قاعـدي، ويحمـل النبـات أزهـارًا فرديـة 
جميلـة تظهـر يف شـهر ترشيـن األول، 
ويـرتاوح لونهـا مـن األبيـض إىل األحمر 
فاتـح،  أحمـر  )أبيـض،  للصنـف  تبًعـا 
أحمـر داكن(، وكذلـك يختلف لـون الثمرة 
كأس  بوجـود  وتتميـز  للصنـف،  تبًعـا 
ذات سـبالت متشـحمة، والثمرة كبسـولة 
تحتـوي عىل بـذور كروية الشـكل تقريبًا 

بني. لـون  ذات 

فوائد الكركديه 
لألدويـة  طبيعيـة  كصبغـة  يُسـتعمل 
واألغذيـة والحلـوى وأدوات التجميل التي 

تسـتخدمها النسـاء كل يـوم، مثـل أحمـر 
الشـفاه ومسـاحيق التجميل وشامبوهات 
الشـعر وصابـون الحـام بـدل األلـوان 
الكياويـة ملا لها مـن آثار جانبيـة ضارة.

وكذلـك للكركديـه فوائـد صحيـة عديدة، 
: همها أ

يقلـل مـن ضغـط الـدم، إذ أثبتـت بعض 
الدراسـات أن رشب شـاي الكركديه ميكن 
أن يزيـد من رسعـة دوران الدم ويسـاعد 
يف التقليـل مـن ضغـط الـدم، وبالتـايل 
التقليـل مـن احتاليـة اإلصابـة بالعديد 
مـن األمـراض، كالنوبة القلبية، والسـكتة 

الدماغيـة، وأمـراض القلـب، والكىل.
يخفـض مسـتوى سـكر الـدم لـدى كل 
مـن األصحاء واألشـخاص املصابـن بداء 
السـكري، وتقـول بعـض الدراسـات، إنه 
ميكـن أن مينع امتصـاص الكربوهيدرات 
يف األمعـاء، وبالتـايل يسـاعد يف تقليـل 
ارتفـاع الجلوكـوز بعـد تنـاول الوجبات.

كالبيتـا  األكسـدة،  مبضـادات  غنـي 
كاروتن، وفيتامن "C"، واألنثوسـاينن، 
التـي بدورها تقلل مـن احتالية التعرض 
لـألرضار التـي تسـببها الجـذور الحـرة، 
اإلصابـة  احتاليـة  تقلـل مـن  وبالتـايل 

باألمـراض املختلفـة.
يقلـل مـن احتاليـة اإلصابـة باإلنتانات، 
ويقتـل امليكروبـات، مـا يجعلـه مفيًدا يف 
عـالج الحميات وعـدوى امليكروبات لكونه 

حامضيًـا ومنشـطًا ومسـاعًدا للهضم.

يعـزز مـن عمليـة فقـدان الـوزن، فقـد 
رشب  أن  إىل  الدراسـات  بعـض  أشـارت 
مـن  يقلـل  أن  ميكـن  الكركديـه  شـاي 
عـىل  املحافظـة  يف  ويسـاعد  الشـهية، 
الـوزن والتقليـل مـن احتاليـة اإلصابـة 

بالسـمنة.
يقلل مـن نسـبة الكوليسـرتول الكي يف 
الجسـم، فقد أثبتـت بعض الدراسـات أن 
رشب شـاي الكركديـه يقلـل مـن نسـبة 
الكوليسـرتول الكي يف الجسـم والدهون 
األشـخاص  لـدى  الـدم  يف  الثالثيـة 
ومتالزمـة  السـكري،  مبـرض  املصابـن 

التمثيـل الغـذايئ.
بعـض  أثبتـت  إذ  الشـعر،  منـو  يزيـد 
أوراق  مسـتخلصات  أن  الدراسـات 
زيـادة  يف  تسـاعد  أن  ميكـن  الكركديـه 
طـول الشـعر، وتسـاعد يف زيـادة منوه 

فقدانـه.  وتقلـل 

يسـاعد  أن  ميكـن  الشـعر،  قـوة  يزيـد 
اسـتخدام مسـتخلصات وزيـوت عشـبة 
الكركديـه يف زيادة قوة الشـعر وبالتايل 
يقلل من تسـاقطه وفقدانـه، ولكن يفّضل 
اسـتخدامه كمزيج مـع جل األلوفـريا، أو 

العسـل، أو حليـب جـوز الهند. 
اسـتخدام  شـاع  الـرأس،  قـرشة  يقلـل 
زيـت عشـبة الكركديـه مـع زيـت الحلبة 
كمضاديـن لقرشة الـرأس، ويتـم تطبيقه 

عـىل الشـعر أسـبوًعا كقنـاع.

محاذير استخدام الكركديه
- الحمـل والرضاعـة: قد يـر اإلكثار من 
الكركديـه باملـرأة الحامل أو املرضـع، إذ إن 
اسـتهالك الكركديـه من قبل املـرأة الحامل 
قـد يرتبـط بخطر حـدوث اإلجهـاض، أما 
بالنسـبة لـألم املرضـع فيـوىص بتجنـب 
اسـتهالكه، إذ ال توجـد أدلـة علميـة كافية 

حـول سـالمته يف هـذه الفرتة.
-  داء السـكري: قـد يقلـل الكركديـه مـن 
مسـتويات السـكر يف الدم، لـذا قد تحتاج 
جرعـة أدويـة السـكري إىل تعديـل عنـد 

الكركديه. اسـتخدام 
تنـاول  إن  إذ  الـدم:  انخفـاض ضغـط   -
الكركديـه قـد يـؤدي إىل خفـض ضغـط 
الـدم أكـر مـن الـالزم لـدى األشـخاص 
الذيـن يعانـون من انخفاض ضغـط الدم.

- الجراحـة: يُنصح بالتوقف عن اسـتخدام 
الكركديـه قبـل أسـبوعن عـىل األقـل من 
لصعوبـة  درًءا  الجراحـة  إجـراء  موعـد 
الـدم  السـكر يف  السـيطرة عـىل نسـبة 

خـالل الجراحـة وبعدهـا.
يجـب  إذ  الكلوروكـن:  دواء  تنـاول   -
دواء  يتناولـون  الذيـن  األشـخاص  عـىل 
الوقايـة  أو  املالريـا  لعـالج  الكلوروكـن 
منهـا تجنـب منتجـات الكركديـه، ألنهـا 

تقلـل مـن فعاليتـه.

طريقة تحضير شراب الكركديه
كمـرشوب بارد: يف حالـة الرغبة يف رشب 
كركديـه للعالج يتـم نقعه يف املـاء البارد، 
املحـّر  الكركديـه  بتخزيـن  يُنصـح  وال 
أكر من 24 سـاعة حتى ال يحدث ترسـيب 

ألمـالح األكسـاالت ما يـر بالِكىل.
كمـرشوب سـاخن: بإضافـة فنجـان من 
املـاء السـاخن إىل مقـدار ملعقـة صغرية 
من السـبالت الجافة بعد جرشـها، ويحىّل 
بالسـكر أو العسـل ثم يرُشب دافئًا مبعدل 
1– 2 فنجـان يف اليـوم، أو ميكـن تريده 
."C" ويرُشب كمرطبـات غنيـة بفيتامن
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كريس وابنه في القطار )أحد مشاهد الفيلم(

بـدأت القصـة يف سـوريا قبـل آذار 2011 بكثـري، ومـع مـرور الوقـت، 

وبعـد ذلـك التاريخ ومـع تراكم جرائـم الحرب ضـد املدنين السـورين، 

ازداد، نسـبيًا، االهتـام عىل الصعيـد الدويل بقضيـة املعتقلن واملختفن 

قـرًسا التي كانت مهمشـة يف السـابق، من خـالل آليات عـدم اإلفالت من 

العقـاب التي تعمـل عليها املنظـات الحقوقيـة املعنية.

وتظهـر قضيـة املفقوديـن يف السـجون السـورية مـدى إهـدار قيمـة 

اإلنسـان وامتهانـه يف البـالد، فإخفاؤهـم وإفـالت الفاعلن مـن العقاب 

يعتـر سـلوكًا منطيًـا يف واحـد مـن أكـر األنظمـة شـمولية وانتهـاكًا 

لحقـوق اإلنسـان.

يعـرض كتـاب "سـنوات الخـوف" للباحـث السـوري رضـوان زيـادة، 

الصـادر عـن مـرشوع "العدالـة االنتقاليـة يف العـامل العـريب"، تحلياًل 

خاًصـا بشـأن اآلثـار االجتاعية والنفسـية عـىل عائالت املختفـن قرًسا 

يف سـوريا منـذ فـرتة الثانينيـات، باإلضافـة إىل مشـاركة عـدد مـن 

الباحثـن والناشـطن الحقوقيـن السـورين يف إعـداد هـذا الكتـاب، 

الذيـن فّضلـوا عـدم ذكـر أسـائهم ألسـباب أمنية.

وعرفـت سـوريا ظاهـرة اإلخفـاء القـرسي بشـكل منهجـي مـع بدايـة 

أحـداث الثانينيـات، التـي كانت عىل شـكل مواجهة مسـلحة بن جاعة 

"اإلخـوان املسـلمون" والنظام السـوري، والتـي صحبتها عمليـات إخفاء 

قـرسي ألعـداد كبـرية جـًدا مـن املواطنـن، مل يُكشـف مصريهـم حتـى 

ليوم. ا

اعتمـد الكتـاب )135 صفحـة( عـىل مقابـالت مبـارشة مـع العديـد من 

عائـالت املفقوديـن، سـواء أولئك الذين اختفـوا قرًسا منذ سـنوات طويلة، 

أو مـن الذين تعرضـوا لالختفاء القـرسي خالل السـنوات القليلة املاضية.

وتـرشح محتويـات الكتاب تطور سـلطة الحـزب الواحد يف سـوريا منذ 

عـام 1970 وحتـى تاريـخ إصدار الكتـاب عـام 2009، وأزمـة املختفن 

قـرًسا يف سـوريا مـن خـالل الخلفيـات السياسـية والقانونيـة لهـذه 

لظاهرة. ا

ويف آخـر فصول الكتـاب، عرض الباحثـون "مرشوع العدالـة االنتقالية" 

كمخـرج مـن هـذه الفـرتة الزمنيـة التي ُصبغـت بالخـوف، ويؤكـد فيه 

أن وجـود منظـات وروابـط يكـون هدفها اإلسـهام يف تحديـد ظروف 

حـاالت االختفـاء القـرسي، ومصـري األشـخاص املختفن، ويف مسـاعدة 

ضحايـا االختفـاء القـرسي كأمر بالـغ األهميـة، ليس فقط لإلسـهام يف 

حـل هـذا امللـف اإلنسـاين املـؤمل، بـل أيًضـا لإلسـهام يف إعـادة تأهيل 

املتأثريـن باالختفـاء القرسي.

يعتـر الكتاب أن قضيـة املفقودين السـورين تحولـت إىل كارثة وطنية، 

وآثارهـا املبـارشة ممتدة لتشـمل مـا يتجاوز مئـات اآلالف مـن املواطنن 

السـورين، الذيـن ُجـردوا مـن حقوقهـم السياسـية، ومـن كثـري مـن 

الحقـوق املدنيـة، فضاًل عـن التدمري النفـي واالجتاعـي واالقتصادي، 

عىل مـدى أكـر مـن 50 عاًما.

جميـع أقربـاء املعتقلـن املختفـن قـرًسا منذ عـام 1980 حتـى الدرجة 

الرابعـة، ممنوعـون مـن الحصول عـىل أي موافقـة أمنيـة، وبالتايل فهم 

محرومـون مـن أي وظيفة حكومية، ذلـك أن جميع الوظائـف الحكومية، 

والكثـري مـن األعـال الخاصـة، مبـا فيهـا فتـح كشـك بيـع الفالفـل، 

تسـتوجب الحصـول عـىل موافقـة أمنيـة مسـبقة، بحسـب مـا ورد يف 

. ب لكتا ا

ويف بعـض األحيـان، يُحـرم األقـارب مـن حقوقهـم املدنيـة، أو تُصـادر 

بعـض ممتلكاتهـم، أو يسـطو عليهـا بعض كبـار الضبـاط األمنين، وال 

تـزال هـذه الحالـة، إال إذا تـم اإلفـراج عـن املعتقلن.

وبحسـب الكتـاب، فـإن عدد املختفـن قرًسا يف سـوريا منـذ الثانينيات 

يبلـغ حـوايل 17000، وعـدد املواطنـن السـورين الخاضعـن لهـذه 

اإلجـراءات العقابيـة طـوال تلك املـدة حتى عـام 2009، يتجـاوز مليون 

شـخص مـن أصـل 23 مليـون مواطن سـوري.

يقول الكتاب، إن أكر السـورين ال يشـعرون باملأسـاة اإلنسـانية املرتتبة 

عـىل هذه اإلجـراءات العقابية التدمرييـة، ومل تتنـاول أي منظمة حقوقية 

هـذه القضيـة، أو تدافـع عنها يف املحاكـم لتحصيل التعويـض الالزم عن 

ذلـك الـرر املعنـوي، إذ إنـه يف غالب األحيـان كان يُنظر إليهـا كقضية 

هامشـية مقارنة بقضيـة االختفاء القرسي نفسـها.

مـن جهة أخـرى، مثة معاناة نفسـية لـذوي ضحايا االختفـاء القرسي، إذ 

إن زوجـة الضحية تتعرض يف بدايـة حادثة االختفاء القـرسي لـ"فقدان 

الثقـة بالنفـس واإلحبـاط الناجم عن فقـدان العائل والحبيـب، وما يرتتب 

عـىل ذلك مـن اضطرابات نفسـية وحرمـان عاطفي، وتظهر بشـكل جي 

لديهـا اضطرابـات التكيـف املصحوبـة مبـزاج مكتئـب ومشـاعر اليأس 

للبكاء". الدائـم  وامليل 

وبالطبـع تزداد هـذه األعراض تحـت تأثـري اإلحباطات املتزايـدة، خاصة 

يف املراحـل األوىل لالعتقـال، إذ تنتهـي املحـاوالت ملعرفـة مصري زوجها 

غالبًـا بالفشـل، ولكنهـا يف الوقت نفسـه تزداد إنـكاًرا للواقـع، وإرصاًرا 

عىل محـاوالت تزييفـه وتجاهله.

وهكـذا، فبجانـب جرميـة االختفـاء القـرسي، مثـة جرمية أخـرى طوال 

عقـود مضـت، هـي "التمييـز" املمنهـج الواسـع ضـد فئـات اجتاعيـة 

تعـاين باألسـاس مـن قضيـة االختفـاء القرسي.

"سنوات الخوف".. 
عن جريمة أخرى بحق عائالت 

ضحايا االختفاء السوريين

كتاب

سينما

صـدوره،  عـىل  عاًمـا   16 مـرور  رغـم 
وعرضـه للمـرة األوىل يف الواليـات املتحدة، 
 The Pursuit“ األمريـي  الفيلـم  يحافـظ 
أن  باعتبـار  بريقـه  عـىل   ”of Happiness
العمـل يرتكـز عـىل واحد مـن أكر املشـاعر 
اإلنسـانية قيمة لـدى النفس البرشيـة، األمل. 
حكايـة الفيلـم تتمحـور بطابعهـا الدرامـي 
الرتاجيـدي حـول "كريـس"، رجـل متـزوج 
ال  الدخـل  محـدود  وموظـف  لطفـل،  وأب 
احتياجاتـه  حجـم  مـع  مدخولـه  يتـاىش 
ركـض  يف  عالًقـا  يجعلـه  مـا  العائليـة، 
متواصـل نحـو لقمة العيـش، وتأمـن أدىن 

حضورهـا.  عـّز  التـي  الحيـاة  متطلبـات 
ال تقـف األمـور عنـد هـذا املنحـى فحسـب، 
فمشـكالت الرجـل ال تقـف عند عـدم القدرة 
عـىل التطويـر، هنـاك دامئًـا مـا يشـد إىل 
الخلـف، ومـا يقـود نحو تـأزم آخـر يضاف 
إىل متاهـة الفقر والحرمان والتعب والسـعي 
دون طائـل، التـي يواجهها الرجل يف سـبيل 
احتياجـات مرشوعة لعائلته التي تسـري نحو 
التفـكك، أمـام سـاطور الفقر الكفيـل بقطع 
أي أوارص عاطفيـة إذا اشـتدت الحاجة، وفق 

مـا يصـّوره العمل. 
طـرد مـن العمل، ثم عمـل حر ال يـؤيت أكله، 
وبعـد هـذا كلـه تعـب الزوجـة مـن وعـود 
"كريـس" التي مل يسـتطع الوفـاء بها، حول 
تحسـن وضـع العائلـة املعيـي، مـا يعني 
الفـراق، وبقـاء االبـن "كريسـتوفر" برفقـة 
والـده، ثـم بعـد هـذا كله عـدم القـدرة عىل 

سـداد إيجـار املنـزل، والتـرشد عـىل طريق 
البحـث عـن عمـل وفرصـة تعـّوض الهرولة 

الحياة.  خلـف 
يصـّور العمـل بواقعيـة مجـردة وجارحـة، 
مصاعـب الحيـاة عـر العديـد من املشـاهد 
هـو  األمـل  إن  كالم،  دون  ويقـول  املؤثـرة، 
محـرك االسـتمرارية والدافع الكامـن خلفها، 
فمـن يدري مـا إذا كان السـيناريو سـيحمل 
أو  الحيـاة  يف  املعادلـة  يغـرّي  انعطافًـا 

السـينا. 
وبعد سلسـلة طويلة من الخسـارات، يحاول 
"كريـس"، وينهـض بعـد السـقوط، تعبريًا 
عـن أمـل خفـي ال يُـرى يحمل يف جـزء منه 

الرغبـة يف التعويـض، يك ال تكـون املعادلة 
مـع الحيـاة خارسة. 

إخـراج  مـن   ،2006 عـام  الفيلـم  صـدر 
جابرييـل موتشـينو، وتأليف سـتيف كونراد، 
عـىل  الحاصـل  األمريـي  املمثـل  وبطولـة 
جائـزة "أوسـكار" لعام 2022 ويل سـميث، 

بعـد ترشـيحه لنيلهـا مرتـن سـابًقا.
وشـارك يف البطولـة أيًضـا جادين سـميث، 
ودان  هـوو،  وبرايـن  نيوتـن،  وثانـدي 
حصـد  كـا  فولـر،  وكـروت  كاسـتيالنيتا، 
تقييـم الفيلـم 8 مـن أصـل 10، عـر موقـع 
الدراميـة  األعـال  وتقييـم  لنقـد   ”IMDb“

والسـينائية. 

يواصل تطبيـق املحادثـات اإللكرتونية الرسيعة 
"واتسـاب"، العمـل عـىل إنتـاج مجموعـة مـن 
املزايـا الجديـدة، تظهـر ترسيبات للعلـن حولها 

متواتر.  بشـكل 
املزايـا التي يعمـل التطبيق عىل طرحهـا، أو تلك 
التـي طرحها مؤخـرًا، بعضها موجـود أصاًل يف 
تطبيقـات أخرى، ما يعني مسـاعي "واتسـاب" 
إلضافـة ما يغـري املسـتخدمن لـدى تطبيقات 

منافسـة.  يعترها  رمبا 
ومـن املزايـا املقبلـة التـي يعمـل التطبيـق عىل 
إعدادهـا واختبارهـا، إمكانيـة الرتاجع عن حذف 

الرسـالة من قبل املسـتخدم. 
املسـتخدم  يرغـب  قـد  الرسـالة،  إرسـال  بعـد 
التطبيـق أمـام ثالثـة  بحذفهـا، وهنـا يضعـه 
خيـارات، وهـي حذفهـا لـدى الجميـع، أي لدى 
طـريف أو أطراف املحادثـة، والخيـار الثاين هو 
"الحـذف لـدي"، أي لدى املسـتخدم املرسـل، أو 

أصاًل.  األمـر  إلغـاء 
وامليـزة الجديـدة مـن "واتسـاب" تقـوم عـىل 
إتاحـة إمكانيـة الرتاجـع عن حذف الرسـالة بعد 
لحظـات مـن إرسـالها، للسـاح بالتصحيح يف 
حـال جـرى الحـذف بشـكل خاطـئ، وذلك من 
خـالل إظهار خيار الرتاجع أسـفل الشاشـة ملدة 

ثـواٍن بعـد حذف الرسـالة. 
امليـزة الجديـدة سـتتيح للمسـتخدم الرتاجع عن 
حذف قـد يكون مترسًعـا وغري مقصـود، فمثاًل 
عنـد الرغبـة بحـذف رسـالة لـدى الطرفن يف 
املحادثـة، إذا حذف املسـتخدم املرسـل الرسـالة 
لديـه فقـط "حـذف مـن أجـي" بالخطـأ، لـن 
يتسـنى لـه حذفهـا لـدى الطـرف اآلخـر، لكـن 
إتاحـة امليـزة الجديـدة سـتمّكن املسـتخدم من 
اسـتعادة رسـالته، وحذفها لدى الجميع إذا أراد. 
إىل جانـب ذلك، يعمل "واتسـاب" عـىل تطوير 
إمكانيـة مشـاركة ملفـات كبـرية يصـل حجمها 
إىل 2 جيجابايـت، من خالل اإلصـدار التجريبي 

 .”2.22.13.6“ رقم 
وباإلضافـة إىل امليـزات املقبلـة املذكـورة، يعمل 
"واتسـاب" عـىل إضافـة طبقـة أمـان جديدة، 
عنـد محاولـة تسـجيل الدخـول برقـم الهاتـف 
املحمـول مـن جهـاز آخـر، عـر فـرض تأكيـد 
إضـايف قبل الدخـول، ما يعني الحاجـة إىل رمز 

تحقـق إضـايف إلمتـام العملية. 
خـالل  التطبيـق  طرحهـا  التـي  املزايـا  ومـن 
الفـرتة املاضيـة، إمكانيـة التفاعل مع الرسـائل، 
عىل غـرار ما هـو مطـروح أصـاًل يف تطبيقات 

أخـرى، مثـل "إنسـتجرام" و"ماسـنجر". 

العمـل عـىل طـرح ميـزة "الخـروج  ويجـري 
بصمـت"، التي مـن املقـرر أن متّكن املسـتخدم 
بعـد صدورهـا مـن مغـادرة املجموعـات دون 
وإبقـاء  اآلخريـن،  للمشـرتكن  إشـعار  تقديـم 
االطـالع عـىل مسـألة مـن خـرج مـن املجموعة 

مرهـون مبديريهـا. 
ومنـذ أشـهر، يختـر التطبيـق ميـزة السـاح 
ملديـري املجموعات بحذف الرسـائل املرسـلة من 
أي مسـتخدم، وستزال الرسـائل املحذوفة حسب 
رغبـة املديـر، وتظهـر مكانهـا رسـالة تحتـوي 
عـىل عبـارة "تـم حـذف هـذه الرسـالة عـر 
مديـر"، كا سـيظهر بجانبها اسـم املديـر الذي 

الرسـالة. حذف 
ومـن مزايـا التطبيـق غـري ذائعـة الصيـت رغم 
اإلعـالن عنهـا منـذ عـام 2020، إزالة الرسـائل 
تلقائيًـا بعـد وقـت محـدد، لتخفيـف الضغـط 
عـىل ذاكـرة الهاتـف الداخليـة، فضاًل عـن ميزة 
“الوضـع الداكـن”، املوجـودة أيًضـا يف تطبيق 
“إنسـتجرام”، وكذلـك ميزة “اسـتهالك البيانات 
بـوك”،  “فيـس  يف  املوجـودة  املنخفضـة”، 
لتخفيـف اسـتهالك حزمـة اإلنرتنـت عـر منع 
تحميـل الصـور والفيديوهـات بشـكل تلقـايئ 

وصولها. عنـد 

منها التراجع عن حذف الرسالة.. 

مزايا جديدة من "واتساب" 
في طريقها إلى المستخدمين

 .."The Pursuit of Happiness"
األمل قد يغّير المعادلة
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عروة قنواتي 

كنت أود أن أخصص أسطر الزاوية يف هذا العدد لصفقات املريكاتو 
وللدراما التي ترافق أغلب الصفقات، أو لإلشارة إىل قضية الشكوى 

املقدمة ضد منتخب اإلكوادور مبا يخص تصفيات املونديال، والتي قد 
تطيح به من املشاركة يف 2022، واستبدال منتخب آخر به قد يكون 

إيطاليا أو تشيي، بحسب التقارير الصحفية.
ولكن تسارع املشهد يف تصفيات أمم إفريقيا 2023، والهزة التي 

رضبت أركان الكرة املرصية مجدًدا بعد نكبة النهايئ اإلفريقي مع 
السنغال واإلخفاق بالوصول إىل املونديال، جعلني كا الكثري من 

املهتمن بأخبار الكرة املرصية أذهب إىل صفحات الهزمية الجديدة، 
"هزمية إيه يا جدعان؟".

املنتخب املرصي بدأ التصفيات بفوز باهت عىل غينيا بهدف دون رد 
مبشاركة كل نجومه وأسائه املهمة، وبظهور أول للمدرب الوطني 
إيهاب جالل، الذي جاء مكان الرتغايل كارلوس كريوش، ثم تلقى 

صفعة من العيار التاريخي أمام منتخب إثيوبيا بهدفن نظيفن 
ومبستوى أقرب للمهزلة وبصمت رهيب، لنشعر ويشعر كل من شاهد 

وكأن الهزمية جاءت أمام املنتخب اإلسباين أو األملاين أو األرجنتيني، 
ومبستوى متوسط السعودي أو الياباين أو األسرتايل...، ال أبًدا، من 

إثيوبيا، التي فازت مرتن قبل هذه املواجهة، إحداها يف نهايئ العام 
1962 بفارق ركالت الرتجيح، والثانية يف عام 1989، فيا تلقت 

الهزمية 13 مرة، منها بستة أهداف ومنها بثانية أهداف.
منتخب إثيوبيا يُعرف بأنه خارج التصنيف اإلفريقي والعاملي املمتاز أو 

الجيد أو املتوسط واملقبول، بعد بطولة واحدة ألمم إفريقيا حازها يف 
العام 62، أي قبل 60 عاًما، تغريت بها قوانن وأنظمة وأشكال كرة 

القدم يف الكرة األرضية أربع مرات. 
املنتخب الذي احتل املرتبة 146 بتصنيف "فيفا" يف آذار املايض، 
سّجل هدفن وأمطر جزاء املنتخب املرصي بكرات غزيرة، وطرق 
القائم مرتن، وتكفل أبو جبل بحاية املرمى من ثالث انفرادات، 

وحرمه الحكم من ركلة جزاء صحيحة ومن هدف بعد العودة إىل تقنية 
الفيديو، ما يجعلك تغني مع الجمهور املرصي "طار بالهوى شايش.. 

وانت متدرايش!".
يحتار اإلعالم املرصي والعريب وتحتار الجاهري املرصية والعربية، 

ونحتار كلنا مًعا يف إيجاد عبارات واتهامات نلقيها يف أي اتجاه 
لنوايس أنفسنا بهذه النتائج واملشكالت والتخبط الفاضح وغري 

املنطقي والال مسؤول يف الكرة املرصية.
فيا يبقى السيد جال عالم، رئيس اتحاد الكرة، مع اتحاده املوقر يف 
الجبالية يرصدون املواقف ويررون النتائج، بعبارات ال ميكن فهمها 

وال ميكن تقبلها وال ميكن التعاطي بها أمام الهزة التي أصابت وتصيب 
سيد القارة اإلفريقية.

وعند املحاسبة وطلب الحساب تظهر أصوات الجبالية كا يف العبارة 
الشهرية للمرسحية املرصية القدمية "حرة صاحب العارة"، عندما 

كان الفنان املرحوم وحيد سيف يقول "أنا الء أنا بالش.. أنا عباس جوز 
عديلة الي تحت".

ال تدري كيف متر األجيال يف حرة الكرة املرصية وال تتأهل إىل 
املونديال وال تأيت بكأس أمم إفريقيا كا كان يحدث سابًقا. حقل 
تجارب للمدربن الوطنين واألجانب مبا ال يخدم العنوان املرصي 

العريض وال السمعة العربية واإلفريقية وحتى العاملية لنجوم الكرة 
املرصية.

جيل يتقدمه النجم محمد صالح وأبرز املحرتفن من تريزيغيه ملحمد 
النني وصواًل إىل مصطفى محمد وعمرو السولية والحارس العمالق 
محمد الشناوي والحارس املتألق أبو جبل، ومواهب بالجملة يف كل 

سنة وكل مسابقة يدخلها املنتخب املرصي األول، لكن يف العقد األخري 
تعاقب عىل تدريب املنتخب املرصي مثانية مدربن، وصل املنتخب 

من خالل هذه الحقبة إىل نهايئ أمم إفريقيا مرتن وفشل يف تحقيق 
اللقب، ووصل إىل كأس العامل مرة واحدة وخرس كل مبارياته يف 
الدور األول، ومل يحقق حتى بطولة كأس العرب يف الدوحة، بينا 

يُطالَب الجمهور يف كل مسابقة أو تصفيات بالتفاؤل واملواكبة ورفع 
الجاهزية، لتنتهي القصة عىل "مارشبش الشاي.. أرشب أزوزة أنا"، 

حتى تبدأ املسابقة التي تليها ويفتح رموز االتحاد املرصي قصة جديدة 
مع مدرب جديد ومع وعود باتت مستهلَكة وقدمية.

كانت الخسارة يف أمم إفريقيا محزنة لنا، وضياع التأهل ملونديال 
الدوحة مؤمل أيًضا، ولكن الكارثة بدأت تظهر وتتفىش بشكل ال يُحتمل 

مع النتائج األخرية، وال يبدو أن اإلسعاف سيكون رسيًعا أو بحجم 
الحدث، فلرمبا تتم اإلطاحة بإيهاب جالل املغمور كا متت اإلطاحة 

بكريوش وهيكتور كوبر وبوب براديل، ألن ليل الجاهري الحزينة قد 
انتهى وعادت أشعة الشمس التحاد الكرة يف الجبالية من دون حساب، 

مع عبارة "أنا الء أنا بالش.. أنا عباس جوز عديلة الي تحت".

هزة كروية مصرية.. 
أنا الء أنا بالش!

تساليتسالي
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رشكة صناعة سيارات رياضية إيطالية - . 10
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عمودي
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبرية 3×3، و81 مربع صغري 9×9.

تكون بعض املربعات الصغرية معبأة باألرقام بدايًة،

وعىل الالعب إكال باقي املربعات باستخدام األرقام من 1 إىل 9، يف 

كل واحٍد من املربعات التسعة الكبرية، ويف كل صٍف أو عمود.
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رياضة

تخـرّج اإلسـباين آبيـل أورتيغا )22 سـنة( 
مهاجـم فريق سـبورتينغ براغـا الرتغايل، 
يف أكادمييـة برشـلونة بكتالونيـا، وتعلـم 
فنـون كـرة القدم منـذ صغره يف أحـد أهم 
معاقـل كـرة القـدم العاملية، ليسـطع نجمه 

حاليًـا عـىل األرايض الرتغالية.
ويتمتـع الالعـب الشـاب بالتمركـز بشـكل 
متقـن داخل منطقـة الجزاء، والتسـديد من 
ملسـة واحـدة بالقـدم اليمنـى واليـرسى أو 
بالـرأس، كا يتمتـع بإمكانية التسـديد من 
خـارج مـن منطقـة الجـزاء، خاصـة عندما 
يعـود للخلـف مسـهًا يف بنـاء الهجـات 

املدافعن. لتكسـري خطـوط 
ولـد آبيـل أورتيغـا بإسـبانيا يف 28 مـن 
 180 طولـه   ،2000 عـام  الثـاين  كانـون 
اليمنـى، يحمـل  بالقـدم  يلعـب  سـنتمرتًا، 
ونـادي  اإلسـباين  املنتخـب  يف   9 الرقـم 

براغـا. سـبورتينغ 
وميكن أن يلعب مهاجـًا وهميًا أو رصيًحا، 

كا ميكن توظيفه عـىل الجناحن.

بـدأ الالعـب مشـواره الكـروي مـع الفرق 
 ،2011 البارسـا منـذ عـام  لـدى  السـنية 
وتـدّرج يف اللعـب بـكل الفـرق الُعمريـة 
لـدى برشـلونة، والبدايـة كانت مـع فريق 
 2011- موسـم  خـالل  سـنة   16 تحـت 

.2012
ثـم انتقـل إىل فريـق فالنسـيا ملدة موسـم 
إىل  وعـاد   ،2013  2012- يف  واحـد 
حيـث بـدأ مـع الفريـق الكتالـوين ولعـب 
مع الفـرق السـنية األخـرى، وتـدّرج حتى 
وصل إىل فريق برشـلونة "ب" يف موسـم 

.2020 2019ـ 
بعدهـا انتقل إىل الـدوري الرتغايل املمتاز 
لينضـم إىل فريق سـبورتينغ براغـا، الذي 
احتـل يف املوسـم الحـايل املركـز الرابـع 
الفريـق  65 نقطـة، وظهـر مـع  برصيـد 
الرتغـايل هـذا املوسـم 45 مـرة وسـجل 

أهـداف وصنـع هدفن. خمسـة 
مـدرب  ورعايـة  اهتـام  الالعـب  وتلقـى 
فريـق سـبورتينغ براغـا الرتغـايل أرتور 

هـذا  يف  عليـه  يعتمـد  وبـدأ  خورخـي، 
املوسـم.

ماركـت"  "ترانسـفري  موقـع  وحسـب 
القيمـة  تبلـغ  الرياضيـة،  لإلحصائيـات 
السـوقية لإلسـباين سـبعة ماليـن يورو، 
وانضـم لنادي سـبورتينغ براغـا يف 1 من 
متـوز عـام 2020، وينتهي عقـده يف 30 

مـن حزيـران عـام 2025.
ظهـر الالعـب مع منتخـب الالروخـا األول 
منـذ 8 مـن حزيـران 2021، ولعـب معـه 
إسـبانيا  منتخبـات  شـارك  فيـا  مرتـن، 
21 سـنة  منتخـب  مـع  لعـب  إذ  السـنية، 
خمسـة  وسـجل  مـرة   14 معـه  وظهـر 
بـالده  منتخـب  مـع  لعـب  كـا  أهـداف، 
مـرة   18 معـه  وظهـر  سـنة   19 تحـت 
وسـجل سـبعة أهـداف، وأيًضا شـارك مع 
منتخـب تحـت 18 سـنة ولعب معـه أربع 
مـرات وسـجل سـبعة أهـداف، وكان قـد 
بـدأ باللعب مع منتخـب إسـبانيا تحت 17 
وظهـر معـه 37 مـرة مسـجاًل 27 هدفًـا.

آبيل أورتيغا.. 
 أكاديمية برشلونة تسطع في مالعب البرتغال

حبل الود ينقطع بين ليفاندوفسكي وإدارة بايرن ميونيخ

عنب بلدي - محمد النجار

يف تطـور الفـت، أعلـن النجـم البولنـدي روبـرت 
ليفاندوفسـي رغبتـه بالرحيـل عـن نـادي بايرن 
ميونيـخ األملـاين، وهـو هدافـه التاريخـي ونجمه 

. هبي لذ ا
مـن   6 يف  األملانيـة،  "بيلـد"  صحيفـة  ونـرت 
حزيـران الحايل، أن الالعب سـرحل رغبـة باملزيد 
مـن تغيـر املشـاعر بحياتـه، وأن إدارة النادي مل 
النهايـة، وأضـاف  إليـه حتـى  باالسـتامع  ترغـب 
الالعـب البولنـدي أن شـيئًا بداخلـه ينطفـئ، ومن 

املسـتحيل تجاهلـه. 
ويف 31 مـن أيار املايض، خـالل املؤمتر الصحفي 
قبـل مواجهـة منتخب بولنـدا مع ويلـز يف بطولة 
دوري األمـم األوروبيـة، أعلـن ليفاندوفسـي أن 
قصتـه مـع النـادي البافاري تقـرب مـن نهايتها، 
وأن لديـه شـعوًرا كبـرًا بالتوجـه إىل فريـق آخر 

املقبل. املوسـم  يف 
وحـدد الالعب أن وجهته سـتكون نادي برشـلونة، 

ولـن ينظـر يف عروض مـن أندية أخرى.
نهايـة  البايـرن حتـى  البولنـدي عقـد مـع  لـدى 
موسـم 2023، ومـع إرصار الالعـب عـى مغادرة 
عـى  النـادي  إدارة  إرصار  يواجهـه  البافـاري، 

البقـاء حتـى نهايـة عقـده. 
وأكـدت صحيفة "بيلـد" أن إرصار ليفاندوفسـي 
بايـرن ميونيـخ يطـرح عـدة  الرحيـل عـن  عـى 
ليفـا تطـور بشـكل الفـت  أن  تسـاؤالت، خاصـة 
مـع الفريـق البافـاري، وفـاز معـه بعـدة جوائز 

جامعيـة وفرديـة.
وأضافـت الصحيفـة األملانيـة أن التقاريـر العديدة 
يعتـر  ليفاندوفسـي  روبـرت  أن  إىل  أشـارت 
إدارة نـادي البايـرن مل تحرمـه، ألنهـا تفاوضـت 
مـع الرنويجـي إيرلينـغ هاالنـد املنتقـل حديثًا إىل 
مانشسـر سـيتي اإلنجليـزي، والـذي كان محـط 

ميونيخ.    بايـرن  أنظـار 
مـن جانبـه، أكـد املديـر الريـايض بنـادي بايرن 
صالحميدجيتـش،  حسـن  البوسـني  ميونيـخ، 
لصحيفـة "بيلـد" يف 7 مـن حزيران الحـايل، أنه 
رشح بوضـوح لليفاندوفسـي يف اتصـال هاتفي 
حالـة عقـده، مؤكـًدا أن إدارة النـادي لـن تفسـخ 
العقـد معـه، وعليـه االسـتمرار مـع النـادي حتى 

العقد. نهايـة 
سـبورت"  "أونيـت  صحيفـة  عنونـت  بينـام 
البولنديـة بــ"مل يعد قلـب روبرت ليفاندوفسـي 
ينبـض يف ميونيـخ.. يريـد أن يرحـل حيـث كان 
منتخـب  قائـد  مسـتقبل  أن  موضحـة  يحلـم"، 

مجهـواًل. يـزال  ال  بولنـدا 

مكانًـا  يـرى  ال  إنـه  للصحيفـة،  الالعـب  وقـال 
لنفسـه يف بايـرن ميونيـخ بعـد اآلن، وأكـد أنـه 

البافـاري.  عـن  الرحيـل  يريـد 
ويبـدو أن هـذه الزوبعـة ستسـتمر طويـاًل حتـى 
آخـر يـوم يف فـرة التعاقـدات الصيفيـة الحالية، 
فمـن املتوقـع أن تكـون وجهته نحو برشـلونة يف 
إسـبانيا، وهـو الفريـق الـذي يعيـش أزمـة مالية 
ويبحـث عـن روافـع اقتصادية قبـل انتهـاء فرة 

قدات. لتعا ا

اإلعـالم  وسـائل  تقديـرات  لبعـض  ووفًقـا 
مسـتعًدا  برشـلونة  نـادي  سـيكون  الرياضيـة، 
لدفـع 32 مليـون يـورو للحصـول عـى خدمـات 
"فيفـا"  جائـزة  عـى  الحائـز  ليفاندوفسـي 

التـوايل.  عـى  مرتـن  العـب  ألفضـل 

ماكينة أهداف
ليفاندوفسـي  روبـرت  البولنـدي  يُعتـر 

مـن  ميونيـخ،  بايـرن  العـب  سـنة(   33(
أبـرز الهدافـن يف الدوريـات األوروبية 

الخمسـة الكـرى، إذ حصـل عى لقب 
لعـرة  األملـاين  الـدوري  هـداف 

مواسـم، واحتل صـدارة الهدافن 
 2021- الحـايل  للموسـم 

هدفًـا.  35 برصيـد   2022
الصـدارة  مـع  حكايتـه 
بـدأت حـن كان مـع فريـق 
يف  دورمتونـد  بوروسـيا 
 ،2012  2011- موسـم 

وسـّجل حينهـا 25 هدفًا، ويف 
املوسـم الـذي يليه سـّجل أيًضا 

 2013- هدفًـا، ويف موسـم   25
20 هدفًـا، وجميعها  2014 سـّجل 

كانـت ملصلحـة بوروسـيا دورمتوند.
ويف موسـم -2014 2015، انتقل إىل 

املركـز  وأحـرز  ميونيـخ،  بايـرن  نـادي 
الثـاين بقامئـة الهدافـن يف البوندسـليجا بـ17 
هدفًـا، ومنـذ موسـم -2015 2016 وحتـى هـذا 
الـدوري  يف  الهدافـن  قامئـة  يتصـّدر  املوسـم، 

. ين ألملا ا

ومجمـوع مـا سـّجله البولنـدي يف البوندسـليجا 
منهـا  هدفًـا،   314 اآلن  حتـى   2013 عـام  منـذ 
247 هدفًـا ملصلحـة البايـرن، و80 هدفًـا ملصلحة 

دورمتونـد.
ملصلحـة  هدفًـا   79 ليفاندوفسـي  سـّجل  بينـام 
األنديـة البولنديـة السـتة التـي بدأ معها مشـواره 

أن  قبـل   ،2010 إىل   2004 عـام  منـذ  الكـروي 
ينتقـل للـدوري األملـاين.

كـام سـّجل 75 هدفًا للمنتخـب البولنـدي منذ عام 
130 حالة ظهور. 2008 وحتـى اآلن يف 

كام احتـل البولندي روبـرت ليفاندوفسـي املركز 
الثـاين بقامئة الهدافـن يف دوري أبطـال أوروبا 
ملوسـم 2022، برصيـد 13 هدفًـا بعـد الفرنـي 
كريـم بنزميـا العـب ريـال مدريـد حامـل اللقـب 

هدفًا.  15 برصيـد 
وحسـب موقع “ترانسـفر ماركـت” لإلحصائيات 
 50 الرياضيـة، تبلـغ القيمـة السـوقية للبولنـدي 

مليـون يـورو، انضـم إىل نـادي بايـرن ميونيـخ 
 30 2014، وينتهـي عقـده يف  1 مـن متـوز  يف 

مـن حزيـران 2023.

وكان االتحـاد الـدويل لكـرة القـدم )فيفا( سـمى 
روبـرت ليفاندوفسـي كأفضـل العـب يف العـامل 
التـوايل،  عـى  الثانيـة  للمـرة   ،2021 ملوسـم 
متفّوقًـا عـى األرجنتينـي ليونيـل ميـي، العـب 
باريس سـان جرمـان الفرني، واملـري محمد 

صـالح العـب ليفربـول اإلنجليـزي.
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نرشت صحيفة "عنب بلدي"، خالل األسـبوع 
املـايض، موضوًعا عن وزير التجارة الداخلية 

وحامية املسـتهلك السوري، عمرو سامل، 
وولعه بإطـالق الترصيحات، ثم الرتاجع عنها، 

فهو يُجهد نفسـه ووزارته بإعداد تسعرية 
كيلومرتية للسـفر بني املحافظات، مثاًل، وما 

إن تصدر التسـعرية، وتُوزع عىل وسائل النقل 
العامة، حتى يكتشـف أنها "مو ظابطة"، 

بإلغائها، وهكذا.  أمًرا  فيصدر 
هـذا املوضوع أعادين بالذاكرة إىل أيام الصبا، 
حيث كنـا نعيش حالة من االكتفاء الذايت، وال 

نشـرتي من السوق سوى أشياء بسيطة، وكنا، 
البزر". بـ"فصفصة  مولعني  كذلك، 

كانت الحياة، يف تلك األيام، جد بسـيطة، 
نأخـذ القمح إىل الطاحون، ونعود بالدقيق إىل 

البيت، ونضعه يف "الكوارة"، وحينام يوشـك 
خبزُنا عىل النفاد، تسـارع الوالدة والشقيقات 

إىل إنـزال كمية طحني من فوهة الكوارة، 
ويعجنَّهـا، ويخبزنها عىل التنور، ونحن، األوالد 
الكثريين، نـأكل مع الخبز مام يوجد يف البيت، 

مـن زيت، وزعرت، وعدس، وبرغل، وفريكة، 
ودبريكـة، وإذا أردنا أن نتحىل، كانت الوالدة 

تصنع لنا خبيصة بالدبس، أو تخلط السمسـم 
بالدبس، مع قليل من السـمن، وتقليه، 

وتربده، فتنتج عن هذه الخلطة حلوى قاسـية، 
ودبقة، أطلقنا عليها اسـاًم غريًبا هو "قرُمش 

مرُمـش"، وإذا أردنا أن نتملح، كنا نلجأ إىل 
تحميص البزر، وال تظنن أننا كنا نشـرتي البزر 
من السوق، بل نسـتخرجه من البطيخ الشامم 

والَجَبس الـذي يأتينا من أرايض الوالد، ننظفه، 
ونغسـله، وننشفه تحت أشعة الشمس، 

وبعدها نشـعل بابور الكاز، ونضعه يف املقالة، 
ونحركه بخاشـوقة من الخشب، حتى يتقمر، 

ونسـكب فوقه امللح املذاب باملاء، وبعد ذلك 
نخبئـه يف قطرميز بلور، ونأخذ منه أواًل بأول، 

ونتسىل.  فنستمتع،  ونفصفص، 
كان لنـا صديق من النوع املضطرب، املرتدد، 

يعـرض علينا فكرة، ويقول: ال، ليس هذا 
قصدي، ويعـرض علينا فكرة أخرى، أو يعلمنا 

أنه مسـافر إىل حلب، ويخرج، ولكنه يعود 
ويقول: أنا رايح إلدلب، أو: ال رضورة لسـفري، 

يعني، هكذا، مثل الوزير عمرو سـامل، طبق 
األصل، وكنا منازحـه فنقول له عبارات متنوعة 

من قبيل: أنـت عقلك ياخد ويعطي، أو: عقلك 
يخـّض، أو عقلك تراال ال يل، وأحيانًا نقول له، 

بعد أن نحلف لـه مييًنا معظمة، إن ترصفاته 
تسيّل اإلنسـان أكرث من نصف كيلو بزر بطيخ 

محّمص.  
والحقيقـة أن الحقبة الزمنية األخرية قد 
أفرزت مجموعة من الشـخصيات التابعة 

لنظام األسد، نسـتطيع أن نطلق عليها صفة 
"كوميديـة" ونحن مرتاحو الضمري، منهم 

الوزير عمرو سـامل، وعضوا مجلس الشعب 
خالـد العبود ومحمد قبنض، باإلضافة إىل 

األمـني اإلقليمي لحزب "البعث" الرفيق هالل 
هالل، وهذا األخري أعجبني يف مسـألة، 

وهي أنـه ال يخطب بطريقة الرسد املتواصل 
املعروفة، بل يتَّبـع الطريقة التفاعلية مع 

الجمهور، التي يعود الفضل يف تأسيسـها 
للمرحوم الشـيخ متويل الشعراوي، الذي 

كان يـرشح الطريقة الرشعية لرضب املرأة، 
مثاًل، فيسـأل الحارضين: اللوايت تخافون 

إيه؟ فيقولون: نشـوزهن. فيقول: فـ إيه؟ 
فارضبوهن. وهذا هالل يسأل الحارضين: 
سـعر ليرت املازوت عندنا قديش؟ فيقولون 

1700 لـرية، ووقتها يحلف لهم عىل املصحف 
أن الليرت بره سوريا بـ4000!       

عمرو سالم 
والبزر المحّمص
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رسائل سورية من تعداد سكاني 
"غير حقيقي"

19 ألف الجئ سوري يحصلون على الجنسية 
األلمانية في 2021

أعلـن  الحـايل،  حزيـران  مـن   1 يف 
لإلحصـاء  املركـزي  املكتـب  مديـر 
السـوري،  النظـام  لحكومـة  التابـع 
سـكان  عـدد  أن  حميـدان،  عدنـان 
املناطـق الواقعة تحت سـيطرة النظام 
السـوري وفًقا لـ”إحصائيـة” أجراها 
املكتـب عـام 2021، يقـدر بنحـو 23 

مليـون نسـمة.
ترصيـح حميـدان، جاء رًدا عـىل أنباء 
أفـادت  محليـة،  صفحـات  تداولتهـا 
بـأن عدد سـكان سـوريا وصـل لنحو 
28 مليـون نسـمة، األمر الـذي اعتره 
مبالًغـا فيـه، ليعلـن بلسـانه عـن رقم 
“مبالـغ فيـه” أيًضـا قـال إن املكتـب 
كيفيـة  عـن  توضيـح  دون  أحصـاه 

ئه. إجرا
ففـي آذار 2021، نرش معهد “جسـور 
التـوزع  عـن  دراسـة  للدراسـات” 
جميـع  يف  سـوريا،  يف  السـكاين 
مناطـق السـيطرة العسـكرية )قـوات 
الدميقراطية،  النظـام، قـوات سـوريا 

املعارضـة(. فصائـل 

وقـّدرت الدراسـة اإلجـايل املفرتض 
لعدد سـكان سـوريا يف 2021 بـ26 
لكـن  شـخص،  ألـف  و285  مليونًـا 
الذيـن بقـوا يف سـوريا حتـى مطلع 
و475  مليونًـا   16 عددهـم   2021
ألًفـا، منهم تسـعة ماليـن و400 ألف 
نسـمة يقيمـون يف مناطـق سـيطرة 

. م لنظا ا
 ،“Data Commons“ وبحسـب موقـع
الـذي يقدم بيانات حـول تعداد مختلف 
الـدول، يبلـغ عدد سـكان سـوريا نحو 

17 مليونًـا و500 ألف شـخص.
وتؤكد هـذا األرقـام أن النظام ضاعف 
أعداد السـكان وأعلنها بشـكل رسمي، 
التسـاؤالت حـول  أثـار  الـذي  األمـر 
الرقـم  ملضاعفـة  املحتملـة  األسـباب 
واملصالـح التـي يطمـح لتحقيقها عر 

. لك ذ

ثالث رسائل يمررها النظام
االقتصـادي، خالد تـركاوي،  الباحـث 
قـال يف حديـث إىل عنـب بلـدي، أن 

النظـام السـوري من خـالل مضاعفة 
تعـداد السـكان، يريـد إيصـال ثـالث 
رسـائل، أولها تصدير صورة “سـوريا 
بخري” إذ يشـري عـدد السـكان الكبري 
إىل أنـه مل يحـدث يشء يف سـوريا، 
وسـكانها كلهـم موجودون فيهـا، أما 
مـن غادرهـا فهـو عـدد قليـل ال يغري 

شـيئًا. األمر  يف 
بحسـب  الثانيـة،  الرسـالة  وتتمثـل 
تـركاوي، بـأن جميـع السـكان مبـن 
مناطـق  خـارج  يقيـم  مـن  فيهـم 
يقومـون  مواطنـون  هـم  سـيطرته، 
باملشـاركة باالنتخابات، ويعودون إىل 

ته. مؤسسـا
بينـا تتجىل الرسـالة الثالثـة، بتمرير 
معلومـة مغلوطة تعـود عليـه بالنفع 
 23 “االقتصـادي”، فمـن يقـرأ رقـم 
مليـون نسـمة يـدرك أن العـدد كبري، 
ويف حـال رغبـة الغـرب واملنظـات 
بتقديـم املسـاعدات املاليـة عليهـم أن 
الرقـم،  يأخـذوا بعـن االعتبـار هـذا 
الذي سـينتج عنـه مسـاعدات ومبالغ 

أكـر، وفًقـا لحديـث الباحث.
وال يعتقـد الباحـث خالد تـركاوي، أن 
يكـون لهـذا األمـر األثـر عـىل توزيع 
أن  أو  “الحكومـي”،  للدعـم  النظـام 
العامـة  املوازنـة  لتحديـد  يسـتغله 
للدولـة، مفـرًسا رؤيتـه، بـأن الغرض 
مـن ذلـك رمبـا يكـون إعالميًـا فقط، 
إذ ميكـن أن يسـتغل ذلـك ليقـول إنه 
يقـدم الخدمـات ملاليـن السـورين، 
بينـا هو يقدمهـا ملئـات اآلالف فعليًا.

الرقم اعتمد على “الساعة 
السكانية”

من جهتـه أوضح الباحث املسـاعد يف 
مركـز “جسـور للدراسـات” املختص 
بجمـع وتحليـل البيانات، بشـري نرص 
اللـه، أن آليـة اإلحصاء السـكاين التي 
للنظـام  التابعـة  املؤسسـات  كانـت 
لجـان  عـن  عبـارة  هـي  تتبعهـا، 
مسـؤولة عـن اإلحصـاء تقـوم بجمع 
السـكان وتسـجيلهم  وإحصـاء عـدد 
عـىل  ميدانيـة  زيـارات  خـالل  مـن 

البيـوت يف كل منطقـة عـىل حـدة.

وفرس نـرص الله، يف حديـث إىل عنب 
بلـدي، الرقم املضاعـف األخري الصادر 
لإلحصـاء”،  املركـزي  “املكتـب  عـن 
اعتـاد النظـام عـىل تقديـر السـاعة 
موقـع  يظهرهـا  التـي  السـكانية 
“املكتـب”، والذي يعتمد عىل حسـاب 
بازديـاد  أنـه  أسـاس  عـىل  التعـداد 
مسـتمر، مع حـذف أعداد األشـخاص 
الذيـن خرجـوا وسـافروا مـن مناطق 

سـيطرته بشـكل “نظامـي”.
وأكـد نـرص اللـه، أن كل مـن خـرج 
مـن سـوريا بشـكل غـري نظامـي، أو 
املقيمـون يف مناطـق خـارج سـيطرة 
بالتعـداد  مشـمواًل  يعتـر  النظـام، 

الـذي أعلنـه النظـام.

اإلحصاءات “غائبة” أو “غير دقيقة”
يف  الرسـمية  اإلحصائيـات  تنـرش 
بـإرشاف  النظـام  سـيطرة  مناطـق 
أكـد  مـا  بحسـب  األمنيـة،  األفـرع 
االقتصـادي، خالد تـركاوي،  الباحـث 
مضيًفـا أن ما يجري يف هـذا القطاع، 
هـو أن الكفـاءات والخـراء يقومـون 
بالعمل وتجميـع املعلومـات وتحليلها 
لتعـرض بعـد ذلـك عـىل املخابـرات 
األخـرية  لتقـوم  األمنيـة،  واألفـرع 
بدورهـا بإجراء التعديـالت “الالزمة”.
وأوضـح تـركاوي، أن سياسـة النظام 
معروفـة  اإلحصائيـات  قضيـة  يف 
منـذ السـابق، إذ خضعـت الكثـري من 
اإلحصائيـات لتعديـالت وفًقا ملصالحه 
كــ: تعـداد الكرد يف سـوريا، نسـبة 
العلويـن والـدوز مـن عدد السـكان، 

. وغريها

بجمـع  املختـص  الباحـث  وبحسـب 
وتحليـل البيانـات، بشـري نـرص الله، 
اعتمـد النظـام منذ عـام 2013 وحتى 
2021، عـىل آليـة إحصـاء ال تعطـي 

أرقـام حقيقيـة ودقيقـة.
إذ اعتمـد عـىل قيـام األفـرع األمنيـة، 
عـن طريق عـدد مـن املخاتـري بجمع 
يف  املوجوديـن  االشـخاص  أعـداد 
منطقة مـا، لكـن نتائجها غـري دقيقة 
أبـًدا، إذ تحتمـل الكثـري مـن األخطاء.

أظهـرت بيانـات صادرة عـن املكتب 
أن  لإلحصـاء،  األملـاين  الفيـدرايل 
عـدد السـورين الذيـن حصلوا عىل 
الجنسـية األملانية خـالل 2021 كان 
أعىل بثـالث مـرات عن العـام الذي 

. سبقه
مـن  العديـد  أن  املكتـب  وذكـر 
الالجئـن السـورين يف أملانيا ممن 
و2016   2014 عامـي  بـن  فـروا 
اسـتوفوا معايـري األهليـة للحصول 
عـىل الجنسـية، بحسـب مـا نقلتـه 
وكالـة “رويرتز“، الجمعـة، 10 من 

حزيـران.
وبحسـب بيانـات املكتب، منـا العدد 
اإلجـايل لألجانـب الذيـن حصلـوا 
بنسـبة  األملانيـة  الجنسـية  عـىل 
2021، ليصـل إىل  %20 يف عـام 
و600  ألًفـا   131 مـن  يقـرب  مـا 
كان  هـؤالء  بـن  ومـن  شـخص، 
سـوري  و100  ألًفـا   19 هنـاك 

أملـان. مواطنـن  أصبحـوا 

وأوضـح املكتب أن غالبيـة الالجئن 
السـورين تأهلـوا للحصـول عـىل 
الجنسـية األملانيـة يف وقـت مبكر، 
بعـد سـتة سـنوات ونصف السـنة 
تقريبًـا، من خـالل إظهار اسـتعداد 
خـاص لالندمـاج، مشـريًا إىل أنـه 
يجـب أن يعيش الشـخص يف أملانيا 
األقـل  عـىل  سـنوات  مثـاين  ملـدة 

الجنسـية. للتأهـل للحصـول عىل 
وشـهد عـام 2021 أكر عـدد حتى 
اآلن لألشـخاص الذيـن حصلوا عىل 
الجنسـية املبكـرة، إذ حصـل عليهـا 
نحو 12 ألًفا و400 شـخص، 43% 
ملـا ذكـره  منهـم سـوريون، وفًقـا 

الفيدرايل. املكتـب 
وقـال إنـه مـن املتوقـع أن يرتفـع 
عـدد السـورين الذين سـيحصلون 
يف  األملانيـة  الجنسـية  عـىل 
يف  أنـه  إىل  الفتًـا   ،2022 عـام 
بدايـة العـام الحـايل وصـل عـدد 
السـورين املقيمـن يف أملانيـا ملدة 

سـت سـنوات عـىل األقـل إىل 449 
ألًفـا، أي أكـر مـن أربعـة أضعاف 
مـا كان عليه يف بداية عـام 2021.

ويف 10 مـن أيـار املـايض، صنـف 
التقرير السـنوي لالندمـاج والهجرة 
األملـاين )SVR(، األطباء السـورين 
كأقـوى مجموعة طبيـة بن حامي 
األجنبية، مبجموع خمسة  الجنسـية 
آالف طبيـب يعملـون يف أملانيا، زاد 
عددهـم بأكـر مـن سـتة أضعـاف 

منذ عـام 2010.
وكانت املستشـارة األملانية السـابقة 
أنجيال مـريكل، دافعت عن األسـباب 
التـي دفعتهـا لفتـح األبـواب أمـام 
الالجئـن  مـن  اآلالف  عـرشات 
إىل  السـورين،  مـن  ومعظهـم 
أزمـة  خـالل  املانيـا،  إىل  الدخـول 
خطـوة  يف   ،2015 عـام  اللجـوء 
قوبلـت بانتقـادات داخلية وخارجية 

حينهـا.
وثائقـي  فيلـم  يف  مـريكل  وقالـت 

مـع  مـريكل–  “أنجيـال  بعنـوان 
قنـاة  عرضتـه  الوقـت”،  مـرور 
“أرتيه” الفرنسـية- األملانية، يف 22 
شـباط املايض، إن دافعها األسـايس 
مراعـاة  هـو  كان  القـرار  التخـاذ 

اإلنسـان. حقـوق 
ومل تغلـق مـريكل الحـدود األملانيـة 
تدفـق  ضـوء  يف   ،2015 عـام  يف 
عـرشات اآلالف مـن الالجئـن مـن 
سـوريا، مـن بـن آخريـن، وأكدت 
مـراًرا قناعتهـا بأن أملانيا ستسـيطر 
العبـارة  وصاغـت  الوضـع،  عـىل 
بشـدة:  خصومهـا  انتقدهـا  التـي 

ذلـك". "نسـتطيع 
ووصفـت مـريكل بعـد مرور سـبع 
سـنوات، األوضاع السـائدة يف ذلك 
الوقـت عـىل أنهـا “يف الواقع كانت 
تفاقـًا لوضـع متصاعد”، مشـرية 
إىل أن عـدًدا كبـريًا مـن السـورين 
مـن بـن الالجئـن يف ذلـك الوقت 

كان لهـم أيًضـا الحـق يف اللجوء.
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