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"المول" في إدلب.. 
نمط استهالكي تحفزه 

واجهات مرتبة وتسعيرة 
واضحة 

04أخبار سوريا

على  حصللُت  أن  "منلذ 
حاوللُت  الرتكيلة،  الجنسلية 
الحصلول  ملرات  علدة 
إىل  دخلول  تأشلرة  على 
لالجتلاع  السلعودية، 
منلذ  هنلاك  املقيلم  بزوجلي 
ملرة  كل  يف  لكلن  سلنوات، 
بالرفلض  الجلواب  يلأيت  كان 
ألين سلورية األصلل"، بهلذه 
الكللات لّخصلت ثريلا حلاج 
تجربتها  عاًملا(،   35( ملوىس 

الفاشللة ملحاوللة لقلاء زوجها 
السلعودية. يف  املقيلم 

ويعلاين العديد من السلوريني 
الحاصللني على جنسلية ثانية 
السلورية،  الجنسلية  تَبعلات 
باألخلص عند السلفر إىل دولة 
برفلض  يقابَللون  إذ  أخلرى، 
التأشلرة أو بالرتحيل  منحهلم 
يهبطلون  اللذي  املطلار  ملن 
فيله يف حلال علدم احتياجهم 
الرغلم من  إىل تأشلرة، على 

باسلتخدام  بالسلفر  تقدمهلم 
الجديلدة. جنسليتهم 

ثريلا الحاصللة عى الجنسلية 
مل   ،2017 علام  منلذ  الرتكيلة 
عام  العديدة  محاوالتهلا  تُفللح 
دخلول  تأشلرة  ألخلذ   2018
إىل السلعودية، حلني تقدملت 
القنصليلة  إىل  بأوراقهلا 
السلعودية يف اسلطنبول حيث 
تقيلم، بناء على دعلوة زيارة 

ملن زوجهلا.

جفاف ينابيع 
في ريف درعا الغربي 

يهدد السكان بالعطش

06تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

نحل أجنبي محل الوطني 
في إدلب.. جودة العسل 

تتراجع

04تقارير مراسلين

06

أين يقف النظام من اتفاق 
نووي إيراني محتمل؟

تقارير مراسلين

"النصر التركي" 
في قمة "الناتو" يخلط 

أوراق "اإلدارة الذاتية" 
في سوريا
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خوليو إنشيزو.. 
جوهرة أمريكا 
الجنوبية الخفية 

في برايتون
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ملف خاص

الجنسية السورية..
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 تنفذ المشاريع التركية 

شمالي سوريا
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي- مأمون البستاني 

تفاهلم"  "مذكلرة  إىل  التوصلل  أنهلى 
بلني تركيلا والسلويد وفنلندا خلالل قمة 
ُعقلدت يف العاصملة اإلسلبانية مدريلد 
شلال  حللف  اجتلاع  هاملش  على 
ملن  و30   29 يف  )الناتلو(،  األطللي 
حزيلران امللايض، حالة املخاض العسلر 
الذي اسلتمر ألسلابيع عدة، بسلبب إبداء 
الدولتلني  أنقلرة تحفظهلا على تقديلم 
االسلكندنافيتني طلبًلا رسلميًا لالنضام 
"الغلزو"  عقلب  وذللك  الحللف،  إىل 
اللرويس ألوكرانيلا يف شلباط امللايض.
تركيلا،  وافقلت  املذكلرة،  ومبوجلب 
 70 منلذ  "الناتلو"  حللف  يف  العضلو 
عاًملا، عى انضلام السلويد وفنلندا إىل 
الحللف، مقابلل تعهد الدولتلني مبعالجة 
املخلاوف األمنيلة الرتكيلة، املتمثللة عى 
وجله الخصلوص بوقف دعمهلا لحزب 
"العلال الكردسلتاين" ))PKK وذراعه 
يف سلوريا "وحلدات حايلة الشلعب" 
العملود  تشلّكل  التلي   YPG(( الكرديلة 
الدميقراطية"  الفقري لل"قلوات سلوريا 
)قسلد(، والتلي بدورهلا تشلّكل الجنلاح 
العسلكري لل"اإلدارة الذاتية" يف شلال 

رشقلي سلوريا.
وتفتلح املوافقلة الرتكيلة على انضلام 
السلويد وفنلنلدا إىل "الناتلو"، وعلودة 
الرئيلس الرتيك، رجلب طيلب أردوغان، 
"منتلًرا" ملن قملة "الناتو"، بحسلب 

ملا عنونت وسلائل إعلالم غربيلة، الباب 
أملام التكهنلات حلول ملآالت ذللك عى 
مسلتقبل  وعلى  الذاتيلة"،  "اإلدارة 
وكذللك  الرتكيلة،  الروسلية-  العالقلات 
على  واالنعكاسلات  األمريكية-الرتكيلة، 
الواليلات  أن  خاصلة  السلورية،  األرض 
املتحلدة وروسليا وتركيا هي ملن تتحكم 
على أرض الواقع بالسللطات املسليطرة 

على املناطلق السلورية املختلفلة.

"اإلدارة الذاتية": المذكرة تعادي 
الكرد

تنلص "مذكلرة التفاهلم" الثالثيلة، عى 
تعهد السلويد وفنلندا بالتعلاون التام مع 
تركيلا يف مكافحة التنظيلات اإلرهابية، 
مقابلل موافقلة أنقلرة على انضامها 

إىل "الناتلو".
ويجلب أن تتعلاون الدولتلان ملع تركيا، 
مكافحلة  على  املذكلرة،  بنلود  بحسلب 
وحلزب   "YPG" دعلم  وعلدم   "PKK"
"االتحلاد الدميقراطلي” )PYD( اللذيلن 
عسلكريًا  امتلداًدا  أنقلرة  تعتربهلا 

سلوريا. يف   "PKK"للل وسياسليًا 
كلا تتعهلد الدولتلان بالتعاملل برسعلة 
ملع طلبلات ترحيل أو تسلليم مشلتبهني 
املعلوملات  مراعلاة  بل"اإلرهلاب"، علرب 

واألدللة املقّدملة ملن تركيا.
"اإلدارة الذاتيلة" انتقدت توقيلع املذكرة، 
املشلرتكة  الرئاسلة  نائلب  رصح  إذ 
التنفيلذي للل"اإلدارة"، بدران  للمجللس 

جيلا كرد، أنهلا ما هلي إال "رضوخ تريك 
تراجلع  مقابلل  املهيمنلة  القلوى  إلرادة 
حكومتلي السلويد وفنلنلدا علن قيمهلا 
الدميقراطيلة"، بحسلب ملا نقلتله وكالة 
"هلاوار"، يف 30 ملن حزيلران املايض.

"اتفلاق  املذكلرة  إن  كلرد،  جيلا  وقلال 
أن  إىل  مشلرًا  الكلرد"،  معلاداة  على 
"التهديلدات الرتكيلة مل تتوقلف لحظلة 
ضلد مناطلق شلال رشقلي سلوريا".
 واعتلرب أن الرئيس الرتيك يحلاول دامئًا 
تهيئلة األجواء لشلن هجوم على مناطق 
"اإلدارة الذاتيلة"، الفتًلا إىل أنله ال ميكن 
موافقلة  هنلاك  كانلت  إذا  مبلا  التكهلن 
أمريكيلة أم ال لشلن هجوم تلريك، خالل 
أردوغلان  بلني  جلرى  اللذي  االجتلاع 
بايلدن، على  األمريلي، جلو  ونظلره 

هاملش اجتلاع "الناتلو" يف مدريلد.
كلا أشلار جيلا كلرد إىل أنله يجلب أن 
للنظلام  واضلح  موقلف  هنلاك  يكلون 
")اإلدارة  بلني  يوجلد  إذ  السلوري، 
الذاتيلة( وحكوملة دمشلق تفاهلم على 
حايلة الحلدود السلورية- الرتكية، وهم 
أي  للردع  التفاهلم  توسليع  يناقشلون 

محتملل". تلريك  هجلوم 
ويف 1 ملن متلوز الحايل، قلال أردوغان 
اجتلاع  اختتلام  عقلب  للصحفيلني 
حلول  سلؤال  على  رد  يف  "الناتلو"، 
تريحاته بشلأن القيلام بعمليات جديدة 
السلتكال الحزام األمني شلايل سوريا، 
التحضلرات،  ملن  االنتهلاء  مبجلرد 

وهلل املقصلود التحضلرات العسلكرية 
تحفظلات  مثلة  وهلل  الدبلوماسلية،  أم 
روسلية؟ بل“قلد نلأيت على حلني غرة 

ليللة". ذات 
وأكد أنله “ليس هنلاك داٍع لالسلتعجال، 
نحلن نعمل بالفعلل يف تللك املنطقة يف 
الوقلت الحلايل”، مشلرًا إىل أن القلوات 
الرتكيلة تعملل حاليًا يف شلايل العراق، 
ويف عفرين شلايل سلوريا، وأن العملية 
الجديلدة سلتجري “حينا يحلني الوقت 

املناسب".

مساومات ومقايضات
"االتحلاد  حلزب  هاجلم  جانبله،  ملن 
والسلويد  تركيلا   )PYD( الدميقراطلي" 
وفنلنلدا، بعد توقيلع "مذكلرة التفاهم"، 
وقلال يف بيلان صلادر عنله، يف 30 من 
اسلتغلت  تركيلا  إن  امللايض،  حزيلران 
األوكرانيلة  بالحلرب  العامللي  االنشلغال 
يتعللق  فيلا  “االبتلزاز”  لتلارس 
بانضلام السلويد وفنلنلدا إىل “الناتو”.

وانتقلد الحزب ملا وصفه بل”مسلاومات 
املعايلر  علن  بعيلدة  ومقايضلات 
حقلوق  ومعاهلدات  الدميقراطيلة 
اإلنسلان، التلي تتبجح بهلا أوروبا ومنها 
السلويد وفنلنلدا”، معتلربًا أن ذكر اسلم 
“الحريلة  وحركلة   ”PYD“و  ”YPG“
الكردسلتانية” يف املذكرة  “أمر مؤسلف 

الكلرد". بحلق  ومجحلف 
وأشلار الحلزب يف بيانله إىل أن "جميع 

أوروبلا مبلا فيهلا  الكرديلة يف  القلوى 
السلويد وفنلنلدا، مل متلارس أي نشلاط 
يتعارض ملع القوانني والقواعلد املعمول 

بهلا يف تللك البللدان".
بلدر ملال  الكلردي  الشلأن  الباحلث يف 
"ملن  إن  بللدي،  لعنلب  قلال  رشليد، 
الصعلب حلر وتحديلد ملآالت مذكلرة 
التفاهم عى )اإلدارة الذاتية( يف السلويد 
على امللدى املنظلور، إذا ما أخذنلا بعني 
االعتبلار انتلاء منارصي حلزب )العال 

الكردسلتاين( لعلدة جنسليات".
وميكلن حلر اآلثلار املبلارشة لتوقيلع 
املذكرة، بحسلب ملال رشليد، "بالتضييق 
عى حلزب )العلال( واألحلزاب الرديفة 
والتحشليد  الدعايلة  ناحيلة  ملن  لله 
السلويد  يف  واالقتصلادي  اإلعالملي 
وفنلنلدا، كلا أن ملن املمكلن أن تقلوم 
الشلخصيات  بعلض  بتسلليم  الدولتلان 
لرتكيلا، خاصلة مملن يحملون الجنسلية 

الرتكيلة".
وأشلار مال رشليد إىل أن "ملن املمكن أن 
تخلرس )اإلدارة الذاتيلة( بعلض امليلزات 
الدبلوماسلية التلي كانلت تحصلل عليها 
)اإلدارة(  ملن  ومنظلات  شلخصيات 
بلني  تفصلل  مل  إذا  باألخلص  هنلاك، 
نشلاطاتها ونشلاطات حلزب )العال(".

الرد الروسي والنهج المتوازن
يوّسلع انضلام فنلندا والسلويد املحتمل 
لحللف "الناتلو" الحلدود املشلرتكة بني 

"النصر التركي" 
في قمة "الناتو" يخلط 

أوراق "اإلدارة الذاتية" 
في سوريا

المحمود  حسام  بلدي-  عنب 

النظلام  بلني  الوثيقلة  العالقلة  بحكلم 
السلوري وإيلران، هلذه العالقلة التلي 
السلوري،  النظلام  رئيلس  أخرجهلا 
بشلار األسلد، يف مقابلتله مع "روسليا 
ملن  امللايض،  حزيلران  يف  اليلوم"، 
قابليلة مناقشلتها، فال بد ملن ارتدادات 
وانعكاسلات لتطلورات االتفلاق النووي 
املفاوضلات  تلدور  اللذي  املسلتقبيل، 
السلوري  النظلام  على  حاليًلا،  حولله 

أيًضلا. 
شلّكل مللف امللروع النلووي اإليراين 
عاملل قللق بالنسلبة للدول الكلربى، ما 
دفلع بلإدارة الرئيس األمريي األسلبق، 
بلاراك أوباملا، لعقلد اتفلاق نلووي مع 
بالراكلة ملع كل ملن فرنسلا  إيلران، 
وأملانيا.  والصلني  وروسليا  وبريطانيلا 

ومبوجلب االتفلاق املوقّلع يف فيينا عام 
االقتصاديلة  العقوبلات  ُرفعلت   ،2015

نشلاطها  تقييلد  مقابلل  طهلران،  علن 
الحلال  أن تسلتمر  النلووي، لكلن دون 
كذللك طويلاًل، إذ أعلنلت إدارة الرئيلس 
تراملب،  دوناللد  السلابق،  األمريلي 
انسلحاب   ،2018 علام  ملن  أيلار  يف 
الواليلات املتحلدة ملن االتفلاق، وإعادة 
مشلددة  اقتصاديلة  عقوبلات  فلرض 
االتفاقيلة  أن  باعتبلار  طهلران،  على 
وأحاديلة  "بشلعة،  تراملب  يراهلا  كلا 
الجانلب، وملا كان ينبغي أبلًدا التوصل 

إليهلا"، وفلق تعبلره.
باالنسلحاب  إيلران  ردت  جانبهلا،  ملن 
ملن التزاماتهلا النووية مبوجلب االتفاق 
بشلكل تدريجلي، فاتحلة بذلك بلاب مّد 
النلووي  املللف  وجلذر سليايس حملل 
أمريكيلة  إدارات  ثلالث  أجنلدة  على 

 .2022 تعاقبلت عليله حتلى 
وخالل سلنوات الثورة السلورية، وقفت 
مسلتخدمة  النظلام  جانلب  إىل  إيلران 
والعسلكرية  السياسلية  السلبل  كل 

السللطة،  يف  إلبقائله  واالقتصاديلة 
ورغلم فشلل االتفلاق النلووي والعودة 
إىل مسلسلل العقوبلات األمريكيلة عى 
طهلران، ال تلزال األخلرة متلد النظلام 
وقلروض  ماليلة  بتسلهيالت  السلوري 
البنلوك  متنحهلا  ميلرسة،  فوائلد  ذات 
املالية واملرفيلة يف دولة  واملؤسسلات 
ملا، للعملالء يف بللد آخر، تحت مسلمى 
تصلّدر  اللذي  االئتلاين"،  "الخلط 
السلوري،  النظلام  رئيلس  محادثلات 
بشلار األسلد، خالل زيارتله األخرة إىل 

إيلران يف أيلار امللايض.

النظام مستفيد؟ 
املكثّلف،  السليايس  الحلراك  أملام 
أعللن  فيينلا،  وفشلل مسلار محادثلات 
النلووي  للفريلق  اإلعالملي  املستشلار 
اإليلراين، محملد مرانلدي، يف 27 ملن 
حزيلران امللايض، أن قطر ستسلتضيف 
إيلران  اختيلار  على  بنلاء  املحادثلات، 

وفلق  صديقتنلا"،  "ألنهلا  لقطلر 
مرانلدي. 

غلر  املحادثلات  جوللة  واختتملت 
املبلارشة يف قطلر بني إيلران والواليات 
املتحلدة، التلي اسلتمرت ليوملني أواخر 
أملل  بخيبلة  أعالهلا  امللايض،  نيسلان 
أوروبيلة، علرّب عنهلا املنسلق األورويب 
علرب  ملورا،  إنريلي  للمحادثلات، 
"تويلرت"، يف 29 من حزيلران املايض، 
ملن  مكثفلان  "يوملان  قلال،  حلني 
الدوحلة.  املبلارشة يف  املحادثلات غلر 
لسلوء الحلظ، التقلدم اللذي كان يأمله 
مل  كمنسلق  األورويب  االتحلاد  فريلق 

بعلد". يحصلل 
حلال  يف  سليتغر  اللذي  ملا  لكلن 
ثلم  أواًل،  إليلران  بالنسلبة  االتفلاق، 
لحليفهلا يف دمشلق ثانيًلا باللرورة؟

"إرشاق"  صحيفلة  تحريلر  رئيلس 
الصحفلي  الشلهرية،  نصلف  السلورية 
اإليلراين،  بالشلأن  املختلص  السلوري 

أحملد مظهلر سلعدو، أكلد يف حديلث 
يف  االتفلاق  إنجلاز  أن  بللدي،  لعنلب 
وأن  منله،  بلد  ال  أملر  املطلاف  نهايلة 
سليكون  ذللك  ملن  األكلرب  املسلتفيد 
إيران، وكذللك الخط االئتلاين اإليراين 
خزينلة  أن  باعتبلار  دمشلق،  باتجلاه 
النظلام ليسلت بأفضلل حاالتهلا اليوم، 
فإلغلاء العقوبلات يعنلي إلغلاء تجميلد 
البنلوك  يف  ضخملة  إيرانيلة  أرصلدة 

لغربيلة.   ا
وأضاف سلعدو أن الحلحللة االقتصادية 
النسلبية على أوضلاع  آثارهلا  سلترتك 
حلفلاء إيلران باملنطقلة، ومنها ميليشليا 
"حلزب اللله" اللبنلاين، وكذللك النظام 

بالرورة. السلوري 
خللق  إمكانيلة  ملدى  إىل  وبالنظلر 
تواصلل قطلري ملع النظلام السلوري 
ملن  القريبلة  اإليرانيلة  البوابلة  علرب 
الجانبلني، يلرى سلعدو أن حاللة قطلر 
لقلاءات  أرضيلة  بكونهلا  ترحلب  التلي 

أين يقف النظام من اتفاق نووي إيراني محتمل؟
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أخبار سورياأخبار سوريا

من الممكن أن "تقوم روسيا 
بإغالق الفرص أمام تنفيذ تركيا 

عملية جديدة شمالي سوريا، 
وعادة ال تمانع في تجزئة بعض 
القضايا بهدف الوصول إلى أكبر 

عدد ممكن من المكاسب"

وزراء خارجية السويد وفنلندا وتركيا يوقعون على مذكرة تفاهم في العاصمة اإلسبانية مدريد - حزيران 2022 )فرانس برس(

إىل  كيلوملرت   700 ملن  األخلر وروسليا 
اللذي  األملر  كيلوملرت،   1900 أكلر ملن 
يجعلل ملن موافقلة تركيلا على انضلام 
"مخيّبلة  خطلوة  الحللف  إىل  البلديلن 
لآلملال" لروسليا، التلي تعلارض توسلع 

الحللف على حدودهلا الغربيلة.
وهلدد الرئيس اللرويس، فالدميلر بوتني، 
يف 29 ملن حزيلران امللايض، بلأن بلالده 
سلرتد إذا تم نر البنية التحتية العسلكرية 
لل"الناتو" يف فنلندا والسلويد، بحسلب ما 

الروسلية. نقلته وكالة "سلبوتنيك" 
وقلال بوتلني، "ليسلت لدينا مشلكالت مع 
السلويد وفنلندا، كلا لدينا ملع أوكرانيا".
أملا رئيلس لجنلة الشلؤون الخارجيلة يف 
مجللس النواب اللرويس )الدوملا(، ليونيد 
سلوتسلي، فقد حذر من عواقلب انضام 

السلويد وفنلنلدا إىل "الناتو".
قلال  الثالثيلة،  املذكلرة  توقيلع  وعلن 
تلقتله  اإلشلارة إىل ملا  سلوتسلي، "يف 
تركيلا ملن تطمينلات لكيلال تعلارض ضم 
السلويد وفنلنلدا إىل الحلف، فلإن الرئيس 
السلوفييتي غورباتشلوف تلقلى يف حينه 
تطمينلات تَِعلد بعدم توسلع الحلف، ولكن 

تللك الوعلود تلم نكثها".
ويف 1 ملن متلوز الحلايل، أكلد الرئيلس 
الرتيك حرص بلالده عى مواصللة نهجها 
املتلوازن يف عالقاتهلا ملع روسليا، وذلك 
إذا كان اعتبلار  يف رد على سلؤال فيلا 
روسليا “أكرب تهديلد مبلارش” للحلف يف 
املفهلوم االسلرتاتيجي الجديلد لل”الناتو”، 

ملن شلأنه إلحلاق اللرر بالعالقلات بني 
وموسلكو. أنقرة 

وأشلار أردوغلان إىل وجود روابلط معيّنة 
بني أنقلرة وموسلكو، إذ إن تركيا تسلتورد 
نحلو %40 ملن الغلاز الذي تسلتهلكه من 
روسليا، كا لفت إىل التعاون بلني البلدين 
يف مجاالت الطاقلة والصناعلات الدفاعية.
وأوضلح الباحث بدر مال رشليد، أن "تركيا 
تحاول تقسليم ملفات تفاهاتهلا اإلقليمية 
والدوليلة، وال ميكلن توقلع أن تؤثلر على 
عالقلات تركيا ملع روسليا، بقلدر إمكانية 
يف  التفاهلات  بعلض  على  تأثرهلا 

." سوريا
وأشلار إىل أن من املمكن أن "تقوم روسليا 
بإغلالق الفرص أملام تنفيلذ تركيلا عملية 
جديلدة شلايل سلوريا، وعلادة ال متانلع 
يف تجزئلة بعض القضايا بهلدف الوصول 

إىل أكلرب علدد ممكن من املكاسلب".

"تقارب" أمريكي- تركي 
بلني  "تقلارب"  على  ملؤرشات  ظهلرت 
تركيلا والواليلات املتحلدة، العضويلن يف 
"مذكلرة  توقيلع  عقلب  "الناتلو"  حللف 
التفاهلم" يف مدريلد، خاصلة أن الواليات 
املتحلدة كانت ملن أبلرز الداعمني النضام 

السلويد وفنلنلدا للحللف.
حزيلران  ملن   30 يف  أردوغلان،  وأعللن 
امللايض، أنله سرسلل وفلًدا إىل الواليلات 
املتحلدة، بشلأن رشاء مقاتلالت حربية من 

.”F-16“ طلراز 

للرئيلس  الصادقلة  “الجهلود  إن  وقلال 
)األمريلي( بايدن سلتحظى بدعلم كبر. 
سأرسلل وفلًدا إىل الواليلات املتحلدة دون 

تأخلر”.
بلالده  إن  بايلدن،  قلال  جانبله،  ملن 
لرتكيلا،    ”F-16“طائلرات بيلع  تدعلم 
وإنله واثلق ملن إمكانيلة الحصلول عى 
لعمليلة  الالزملة  “الكونجلرس”  موافقلة 

البيلع.
دعلم  بلأن  تلميحلات  بايلدن  ورفلض 
مقابلل  كان  البيلع  لعمليلة  واشلنطن 
السلويد  انضلام  على  تركيلا  موافقلة 

”الناتلو”. إىل  وفنلنلدا 
ويأيت هلذا التبلدل يف املوقلف األمريي 
خلالل  “الكونجلرس”  اتخلذ  أن  بعلد 
رافًضلا  موقًفلا  املاضيلة  السلنوات 
للسياسلات الرتكيلة، عقب حصلول أنقرة 
على أنظملة صواريلخ دفاعيلة روسلية 
عقوبلات  فلرض  إىل  أدى  ملا  الصنلع، 
أمريكيلة، وكذللك إزالة تركيا ملن برنامج 

.”F-35“ املقاتللة  الطائلرات 
أن  رشليد،  ملال  بلدر  الباحلث  واعتلرب 
الخالفلات الرتكيلة- األمريكيلة تكمن يف 
معظلم الحلاالت مبلفات تتعللق بهواجس 
أنله "رغلم  إىل  األمنيلة، الفتًلا  الطرفلني 
فتلور عالقلة الطرفلني خاصة ملع مجيء 
الجانبلان عى  للرئاسلة، يحافلظ  بايلدن 
علدة،  مسلتويات  على  جيلدة  عالقلات 
وليبيلا،  أرمينيلا،  ملا شلهدناه يف  وهلو 

الصوملال". يف  وحتلى 

إن  بللدي،  لعنلب  رشليد  ملال  وقلال 
الرئيسلة للخالف متثللت بالوضع  "الحالة 
يف شلايل سلوريا، للذا ملن املمكلن أن 
يقوم الطرفلان بالتقدم بخطلوات متقاربة 
السلورية، إىل  القضايلا  أكلر يف بعلض 
جانلب إمكانيلة قيلام واشلنطن بتخفيلف 
لهجتهلا تجلاه تركيلا يف قضايلا تتعللق 

بالنفلط والغلاز يف البحلر املتوسلط".
التوتلر  أو  التقلارب  احتلاالت  وتبقلى 
بلني تركيلا والواليلات املتحلدة مبعظمهلا 
غامضلة، وفلق ملال رشليد، نتيجلة "تعدد 
مثلل  امللفلات  بهلذه  املؤثلرة  األطلراف 
اليونلان، وملر وإرسائيلل والخليلج، لذا 
أي تحسلن للعالقة بلني الطرفني سليكون 
بالغاللب نتيجلة تقلارب إقليمي بلني تركيا 

املنطقلة". أخلرى يف  محوريلة  ودول 

تحذير من المماطلة 
يف 1 ملن متلوز الحلايل، حلذر أردوغان 
السلويد وفنلندا ملن اللجلوء إىل املاطلة 
التفاهلم"،  بنلود "مذكلرة  تنفيلذ  بشلأن 

بحسلب ملا نقلتله وكاللة "األناضول".
وهلدد الرئيس اللرتيك بعلودة بالده إىل 
موقفهلا السلابق إذا ملسلت أي ماطلة أو 
نفلاق ملن السلويد وفنلنلدا بشلأن تنفيذ 

التزاماتهلا وفلق املذكرة.
إىل  الدولتلني  انضلام  عمليلة  أن  وأكلد 
الدعلوة،  مرحللة  يف  زاللت  ملا  الحللف 
وهلذا ال يعنلي موافقلة أنقلرة بالرورة 

عضويتهلا. على 

سللّمت  السلويد  أن  أردوغلان  وكشلف 
بلالده “أربعلة إرهابيلني ملن أصلل 73 
السللطات  قبلل  ملن  مطلوبلني  إرهابيًلا 

الرتكيلة”. األمنيلة 
مورغلن  السلويدي،  العلدل  وزيلر  وكان 
30 ملن حزيلران  يوهانسلون، قلال، يف 
بتسلليم  املتعلقلة  القلرارات  إن  امللايض، 
يُصدرهلا  أخلرى  دول  إىل  مطلوبلني 

مسلتقل".  "قضلاء 
تسلليم  "ميكلن  يوهانسلون،  وأضلاف 
أشلخاص غلر سلويديني إىل دول أخرى 
حلني  حلًرا  لكلن  طلبهلا،  على  بنلاء 
يكلون هلذا األملر متوافًقلا ملع القانلون 
حلول  األوروبيلة  واالتفاقيلة  السلويدي 
عمليلات الرتحيل"، مذكّلًرا بتعّذر تسلليم 
أّي مواطلن سلويدي، بحسلب ملا نقلتله 

وكاللة "فرانلس بلرس".
وكان الباحث السلويدي املختص بالشلأن 
السلوري آرون لونلد، قلال يف حديث إىل 
القانلون  إن  عنلب بللدي بوقلت سلابق، 
يتعللق  فيلا  للغايلة  صلارم  السلويدي 
بقضايلا اللجلوء والتسلليم، التلي تخضع 

بشلكل أسلايس للمحاكلم.
وأضلاف لونلد حينهلا أن “من املسلتحيل 
تقريبًلا على أي حكوملة سلويدية تلبيلة 
ذللك.  أرادت  للو  حتلى  التسلليم،  طللب 
ليس ملن الواضح ملا إذا كانلت الحكومة 
قضيلة  تعقيلد  ملدى  تلدرك  الرتكيلة 
القانونيلة  النظلر  وجهلة  ملن  التسلليم 

السلويدية".

نزاعلات  يف  سياسليًا  ووسليطًا  دوليلة 
لعالقلات طبيعيلة  تدفعهلا  للن  دوليلة، 
الوقلت  يف  السلوري  النظلام  ملع 
الراهلن، رغم قلرب إيران ملن الجانبني، 
للمفاوضلات  مرسًحلا  قطلر  واختيارهلا 

النلووي.  امللروع  على 
أملا املحللل السليايس العراقلي الدكتور 
عملر عبلد السلتار، فال يلرى، يف حديث 
رسيعلة  انعكاسلات  بللدي،  عنلب  إىل 
وُمرضية للنظام السلوري جلراء االتفاق 
"األسلد  أن  باعتبلار  املحتملل،  النلووي 
يف  دونله،  ملن  أو  باالتفلاق  وإيلران، 
السلتار  عبلد  ولفلت  يلرس"،  ال  وضلع 
إىل أن تحسلني وضلع النظام السلوري 
ليلس أولويلة على األقلل منلذ "الغزو" 
اللرويس ألوكرانيلا يف شلباط امللايض. 
املنصلب  إيلران  تركيلز  إىل  أشلار  كلا 
ومحاوللة  الثلوري"،  "الحلرس  على 
إزلتله علن لوائلح العقوبلات األمريكيلة 
ترحلب  ال  أملر  وهلو  االتفلاق،  خلالل 
ظلل  يف  خاصلة  مطلًقلا،  إرسائيلل  بله 
أوسلطي  رشق  تحاللف  علن  الحديلث 
هنلاك  أن  يعنلي  ملا  ملواجهلة طهلران، 
ملا يشلغل اإليرانيلني أكلر ملن النظام 

السلوري. 

مراوحة دون جدوى
النوويلة  بطموحاتهلا  املتمسلكة  إيلران 
 ،2020 الثلاين  تريلن  يف  رفعلت، 
بعلد   ،20% إىل  اليورانيلوم  تخصيلب 
تصديلق الربمللان اإليراين على مروع 
قانلون لالنسلحاب ملن االتفلاق النووي 

التخصيلب رسلميًا.  ورفلع نسلبة 
إيلران  رفعلت   ،2021 نيسلان  ويف 
وفلق   ،60% إىل  التخصيلب  نسلبة 
الخارجيلة  وزيلر  مسلاعد  أعلنله  ملا 
وكبلر  السياسلية،  للشلؤون  اإليلراين 
الوفلد اإليراين املفلاوض، سلعيد عباس 

 . قجلي عرا
 60% بنسلبة  التخصيلب  شلأن  وملن 
أن يجعلل إيلران قلادرة على االنتقلال 
%90 وأكلر، وهلي  برسعلة إىل نسلبة 
هلذا  السلتخدام  املطلوبلة  املعلّدالت 
عسلكرية.  ألغلراض  الخلام  املعلدن 
ولطامللا نفلت إيلران عزمها على حيازة 
السلالح النلووي، متحدثلة علن محظور 

ودينلي. أخالقلي 
ملن  إيلران  مخلزون  تخفيلض  وجلرى 
 98% بنسلبة  املخصلب  اليورانيلوم 
ال  كميلة  وهلي  كيلوغلرام،   300 إىل 
يجلب تجاوزهلا حتلى علام 2031، كا 

يجلب الحفلاظ على مسلتوى تخصيلب 
بحسلب   ،3.67% بدرجلة  املخلزون 
اإلذاعلة  هيئلة  لّخصتله  اللذي  االتفلاق 

.)bbc( الربيطانيلة 
املنشلآت  ملن  علدًدا  إيلران  ومتتللك 
تنفيلذ  يف  الداخللة  النوويلة  واملواقلع 
منهلا  الطملوح،  النلووي  برنامجهلا 
الثقيلل،  امللاء  إلنتلاج  "أراك"  مفاعلل 
ومنجلم  النوويلة،  "بوشلهر"  ومحطلة 
ومحطلة  لليورانيلوم،  "غاشلني" 
اليورانيلوم،  ملعالجلة  "أصفهلان" 
لتخصيلب  "فلوردو"  ومنشلأة 
"بارشلني"  وموقلع  اليورانيلوم، 
العسلكري، ومنشلأة "نطنلز" لتخصيب 

 . نيلوم ليورا ا
اإليرانيلة،  الخارجيلة  باسلم  املتحلدث   
سلعيد خطيلب زاده، رد، يف آب 2021، 
على إعلالن "الوكاللة الدوليلة للطاقلة 
آليلة  طهلران  وضلع  حلول  الذريلة" 
جديلدة لترسيلع إنتلاج اليورانيلوم بأن 
النوويلة  واإلجلراءات  بلالده  برناملج 
حظلر  ملعاهلدة  متاًملا"  "مطابقلة 
يف  والتزاماتهلا  النلووي  االنتشلار 
إطلار اتفاقيلة الضلان، حسلب وكاللة 

الرسلمية. شلبه  اإليرانيلة  “فلارس” 

 ،2021 الثلاين  تريلن  ملن   29 ويف 
املحادثلات  أوروبيلة  دول  اسلتأنفت 
النلووي  لالتفلاق  العلودة  بهلدف 
اإليلراين، ويف سلبيل ذلك، ُعقلدت ما ال 
يقلل عن سلبع جلوالت ملن املفاوضات، 
لكلن دون التوصلل إىل نتيجلة، ليتصّدر 
الجملود املشلهد مجلدًدا، ال سليا بعلد 
إعلالن االتحلاد األورويب اللذي يتلوىل 
التفاوض يف  املباحثلات تعليلق  تنسليق 
خارجيلة”،  عواملل  إىل  “نظلًرا  فيينلا، 
املعنيلني  األطلراف  أن  إىل  مشلرًا 
االتفلاق،  بشلأن  التباحلث  سليواصلون 

امللايض.  آذار  ملن   11 يف  وذللك 
ويف 14 من الشلهر نفسله، أكلد خطيب 
فيينلا  يف  املحادثلات  توقلف  أن  زاده 
مؤقلت، وال يعنلي وصولهلا إىل طريلق 
مسلدود، معتلربًا أن توقلف املفاوضلات 
لالسلرتاحة جلاء بنلاء عى طلب منسلق 
النلووي،  لالتفلاق  املشلرتكة  اللجنلة 
ونعقلد  فیینلا  إىل  ”سلنعود  موضًحلا، 
اتفلاق  إىل  للتوصلل  األخلرة  الجوللة 
جيلد"، لكلن املفاوضلات سللكت منحى 
جديلًدا بعودتهلا ملن البوابلة القطرية، 
دون إحلراز تقلدم حقيقلي ملموس بعد. 
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عنب بلدي- هدى الكليب     

عاًملا(   42( الحسليني  سلعاد  اعتلادت 
)امللول(  التجلاري  السلوق  إىل  الذهلاب 
املجلاور ملنزلهلا يف مدينلة رسمدا شلال 
إدللب، إذ وفّلر عليهلا عنلاء التنقلل بلني 
األسلواق واملحال التجاريلة، بعد أن وجدت 
فيه جميلع احتياجاتها املنزلية، وبأسلعار 
"البقاليلات"  ملع  مقارنلة  "مقبوللة" 

ومحلال بيلع األغذيلة األخلرى.
وقاللت سلعاد الحسليني لعنلب بللدي، 
إنهلا تفّضلل الذهلاب إىل "امللول"، كونه 
يحتلوي على بضائلع ذات جلودة عالية 
ومغلفلة وصحيلة، على عكس األسلواق 
األخلرى التلي تكلون بضائعها مكشلوفة 
وتالفة بسلبب تعرضها ألشلعة الشلمس، 
ملا دفعهلا لالعتاد عليه بشلكل أسلايس 

يف تأملني مسلتلزماتها املنزليلة.
وأضافت سلعاد أن أسعار السللع الغذائية 
يف "امللوالت" ثابتة وموحدة، وقد يشلمل 

باألسلعار"،  "تنزيلالت  أيًضلا  بعضهلا 
بينا تكون األسلعار يف األسلواق واملحال 
الشلعبية متفاوتلة، بفلوارق تصلل ملن 
لرتلني إىل 20 للرة بالكيلوغلرام الواحد 
لذات السللعة، وذلك بسلبب غيلاب الرقابة 
التموينيلة علن ضبلط األسلعار يف هلذه 

املحلال، بحسلب قولها.
وشلهدت محافظلة إدللب شلال غلريب 
سلوريا انتشلارًا للمراكز التجارية الكبرة 
الفلرتة  يف  الفلت  بشلكل  و"امللوالت" 
األخلرة، بعلد أن القلت إقبلااًل كبلرًا من 
سلكان املدينلة، إذ باتلوا يفّضلونهلا عى 
غرهلا ملن أماكن التسلوق ألسلباب عدة، 
أبرزهلا جلودة السللع وأسلعارها الثابتة.

األسعار موحدة و"مفوترة"
زهلر املقصلوص )42 عاًما(، وهلو نازح 
مقيلم يف مدينة الدانا شلال إدللب، يرتاد 
برفقلة عائلتله "امللوالت" التجارية خالل 
علن  تغنيله  وهلي  األسلبوعية،  عطلتله 
التنقلل بلني األسلواق واملحلال املختلفلة، 

مخترًا بذللك الكثر من الوقلت والجهد 
يف تأملني احتياجاته األساسلية، بحسلب 

ما قالله لعنلب بلدي.
املعروضلة  البضائلع  أن  زهلر  وأوضلح 
بتنسليق وترتيلب، تسلّهل عليله تحديلد 
السللع التلي يحتاج إليها، ملن خالل تعدد 
أقسلام امللواد كاملنظفلات والخلراوات 
وامللواد الغذائية واللحلوم، وكل نوع منها 
على حدة، ملا يعطيه خيلارات عديدة يف 
انتقلاء النلوع واملاركلة، بخلالف املحلال 
التجارية األخلرى التي يكلون فيها مجربًا 

على رشاء السللعة املوجلودة فقط.
وأضلاف زهلر أن سلعر كل سللعة مثبت 
أن  خاصلة  األمريلي،  باللدوالر  عليهلا 
يُحسلب علرب  الرتكيلة  بالللرة  اللرف 
شاشلة "اتحلاد الرافلني" املثبتلة عى 
واجهلة املتجلر، كا يتلم تسلجيل جميع 
املشلرتيات من خلالل فاتلورة توضيحية 
للمشلرتيات، "أي أنها غلر قابلة للتالعب 
للذوي  الفرصلة  أتلاح  ملا  واالحتيلال"، 

الدخلل املحلدود لقصد هلذه "امللوالت"، 
قوله. بحسلب 

ويشلتي املقيملون يف محافظلة إدللب 
من ارتفاع أسلعار السللع بشلكل عام، وال 
سليا امللواد الغذائيلة التي تشلهد تفاوتًا 
يف األسلعار بني محلل وآخر، ملع تذبذب 
قيملة الللرة الرتكية وانخفاضها املسلتمر 
أملام اللدوالر األمريلي، األمر اللذي فتح 

بلاب االسلتغالل والغنب يف األسلواق.
وسلجل سلعر رصف اللدوالر األمريلي 
قيملة  تركيلة، كلا سلجلت  للرة   16.5
 18.2 الواحلد  اليلورو  أملام  الللرة 
 "Döviz" موقلع  بحسلب  تركيلة،  للرة 
املتخصلص بأسلعار اللرف والعملالت 

النقديلة.
ونهاية علام 2021، نشلطت يف محافظة 
إدللب املشلاريع التجاريلة، مع االسلتقرار 
النسلبي الذي شلهدته املنطقة، وتصّدرت 
"امللوالت" واجهلة هلذه املشلاريع بعلد 
أن القلت استحسلانًا وإقبلااًل واسلًعا ملن 
مختللف رشائح املجتمع، ما شلجع التجار 
وأصحلاب رؤوس األملوال على افتتلاح 
السلوري،  الشلال  يف  كهلذه  مشلاريع 
بحسلب رائلد حبللوص وهلو ماللك أحد 

"امللوالت" يف إدللب املدينلة.
جميلع  إن  بللدي،  لعنلب  رائلد  وقلال 
"امللوالت" التلي تلم افتتاحها مؤخلرًا يف 
مناطق شلال غريب سلوريا تتبع للقطاع 
الخاص، وأُنشلئت بجهود تجار وأصحاب 
أو  والخلارج،  الداخلل  أملوال يف  رؤوس 
ملن خلالل رشاكات بلني تجلار محليلني 
مختلفلة  وأقسلام  بقطاعلات  يعمللون 
أدت إىل تشلّكل "ملوالت" متنوعلة وذات 

مواصفلات عاليلة، بحسلب وصفله.

باب للعمل "الجيد"
وفلرت "امللوالت" التجاريلة فلرص عمل 
للعديلد ملن السلوريني الذين وجلدوا من 
خاللهلا مصدر رزق يعينهلم عى مواجهة 
أعبلاء الحياة، بحسلب ما قاله الشلاب رائد 
الصالح، وهلو موظف يف أحلد "املوالت" 

مبدينلة رسمدا، شلايل إدلب.
عاًملا(   20( الصلالح  رائلد  ويتقلاىض 
مبللغ 1500 للرة تركيلة كراتب شلهري 
لقلاء عملله محاسلبًا يف أحلد "امللوالت" 
التجاريلة، وهلو مبلغ يلراه جيلًدا مقارنة 
ملع ملا كان يتقاضلاه يف عملله مبهنلة 

الشلاقة. البناء 
يعملل  اللذي  "امللول"  أن  الشلاب  وأكلد 

فيله يلقلى إقبلااًل كبلرًا من قبل السلكان 
تأملني  يف  عليله  يعتملدون  الذيلن 
نتيجلة  اليوميلة،  احتياجاتهلم  معظلم 
يحتلوي  إذ  وتنوعهلا،  البضائلع  لجلودة 
"امللول" عى مختلف األقسلام كاأللبسلة 
واملفروشلات واللحلوم والخضلار واملواد 
الغذائيلة واألدوات املنزليلة، باإلضافلة إىل 
"تنزيلالت" يعرضها "امللول" بني الحني 

واآلخلر.

محال البقالة "متضررة"
عبلد  سلليان  يخلِف  مل  جهتله،  ملن 
الرحمن، وهلو صاحب أحد محلال البقالة 
يف مدينلة إدللب، تأثلر تجارتله بشلكل 
كبلر عا كانلت عليه يف السلابق، بعد أن 
افتُتلح "مول" تجلاري بالقلرب من الحي 

اللذي يعملل فيه.
وأضلاف الرجلل األربعيني، لعنلب بلدي، 
أن إقبلال النلاس على "امللول"، أدى إىل 
جلزيئ،  بشلكل  محلله  علن  انقطاعهلم 
العلروض و"التنزيلالت"  وذللك بسلبب 
وتنلوع السللع التلي تتوفلر بل"امللول" 

التجلاري دون غلره.
وأضلاف أن "املوالت" تسلتقدم بضائعها 
ملن اللدول املصلدرة بشلكل مبلارش عرب 
يف  كبلرة،  وبحسلومات  آخريلن  تجلار 
حلني يضطر هلو لرائها ملن مراكز بيع 

الجمللة التلي تبيعهلا بسلعر مرتفع.
أنله  الرحملن إىل  وأشلار سلليان عبلد 
يفكلر بنقلل محلله إىل ملكان آخلر يف 
حلال اسلتمر الوضلع على ملا هلو عليه 
ملن ضعلف الحركلة الرائيلة، وهلو ما 

سليكلفه أعبلاء ماديلة كبلرة.

"المول" في إدلب.. 
نمط استهالكي تحفزه واجهات مرتبة وتسعيرة واضحة 

)AFP( 2017 سيدة سورية تبكي وهي تنظر إلى منزلها في مدينة الرقة شمال شرقي سوريا بعد أن طردت منه بالقوة خالل معارك "قسد" ضد "تنظيم الدولة اإلسالمية- 20 من تشرين األول

عنب بلدي- حسام العمر  

تجملع أمينة مسلاء كل يلوم أواين ميكن 
ملؤهلا بامللاء، وتجللس قلرب الصنبلور، 
بانتظلار موعلد قلدوم امللاء، لتملأ ملا 
تيلرس منله لقضلاء حاجلات منزلهلا يف 

التايل. اليلوم 
أمينلة املحملد )35 عاًما( من سلكان حي 
الدرعيلة، الواقع عى أطلراف مدينة الرقة 
الغربيلة، قاللت لعنلب بللدي، إن معاناة 
السلكان يف الحلي من نقص امليلاه زادت 
البسلاتني  ري  ظاهلرة  انتشلار  جلراء 

الرب. املنزليلة مبيلاه 
سلقاية بعلض السلكان يف مدينلة الرقة 
بسلاتني صغلرة داخلل منازلهلم مبيلاه 
اللرب، تسلببت بحرملان بعلض املنازل 

األخلرى ملن املياه.
وتتكلرر املشلكلة يف معظلم أحيلاء الرقة 
التلي تقع عى أطلراف املدينلة، وتتصف 

قلد  التلي  الكبلرة  باملسلاحات  املنلازل 
تتجلاوز 500 ملرت يف أغلبيتهلا، ومنهلا 
ورميللة  والرومانيلة  الحصيلوة  أحيلاء 

والسلباهية. واملشللب 
ويضطلر السلكان يف هلذه األحيلاء إىل 
ملن  متأخلرة  سلاعات  حتلى  االنتظلار 
الليلل ليتمكنوا ملن الحصول على املياه، 
حيلث يرتاجع الضغلط عى أنابيلب املياه 

. لرئيسة ا

المشكلة تتفاقم صيًفا
يف اسلتطالع لللرأي أجرتله عنلب بلدي، 
قلال عدد ملن سلكان حلي الدرعيلة، إن 
املشلكلة قامئلة طوال أيلام السلنة، لكنها 
تتفاقلم خلالل فصلل الصيف، ملع زيادة 
الحاجلة إىل امليلاه، وزيلادة ري األهلايل 
ميلاه  شلبكات  ملن  املنزليلة  بسلاتينهم 

. لرب ا
العليل )36 عاًملا(، ملن سلكان  مسللّم 

الحلي، قلال لعنب بللدي، إنه جملع عدًدا 
ملن جرانله، وتوجهلوا لتقديلم شلكوى 
رسلمية لبلديلة الرقلة، يطالبونهلا فيهلا 
باتخلاذ إجلراءات صارمة ضد األشلخاص 
للري  اللرب  ميلاه  يسلتجرون  الذيلن 

البسلاتني.
وأوضلح مسللّم أنهلم تلقلوا وعلوًدا من 
املشلكلة  بحلل  البلديلة  يف  مسلؤولني 
ميدانيلة  دوريلات  وإرسلال  قريبًلا، 
للكشلف عى البسلاتني وإزاللة املخالفات 

املوجلودة.

وأنابيلب  شلبكات  معظلم  وتعرضلت 
امليلاه يف مدينلة الرقلة للتخريلب بفعلل 
العمليلات الحربيلة التي شلهدتها املدينة 
ذللك،  وإثلر  املاضيلة،  السلنوات  خلالل 
أعلاد “مكتب امليلاه” يف الرقلة إصالحها 
بتمويلل ملن املنظلات الدوليلة العامللة 

املدينلة. يف 

مخالفات لم توقف االستجرار
مكافحلة  “قسلم  يف  العامللني  أحلد 
املخالفلات” بل“مكتب امليلاه” يف الرقة، 
قلال لعنلب بللدي، إن “املكتلب”، وبعد 
تقديلم السلكان علدة شلكاوى، أجلرى 
تللك  على  للكشلف  ميدانيلة  جلوالت 

املخالفلات.
وأضلاف أن "املكتلب" نظّلم مخالفلات 
الذيلن  األشلخاص  بحلق  ماليلة 
يسلتجرون امليلاه بشلكل غلر مروع، 
وأنذرهلم باقتلالع املزروعلات يف حلال 
اسلتمروا يف ري  أو  املخالفلة،  تكلررت 
البسلاتني ومل يتوقفلوا علن االسلتخدام 

اللرب. مليلاه  املفلرط 

نهلر  على  الرقلة  مدينلة  وتعتملد 
اللرب  ميلاه  تأملني  يف  "الفلرات" 
والبللدات  والقلرى  املدينلة  لسلكان 
امليلاه  وتُضلخ  النهلر،  ملن  القريبلة 

النهلر  ضفلاف  على  تقلع  مبضخلات 
وريفهلا. املدينلة  أحيلاء  باتجلاه 

الحاجلة  تقلّدر  املتحلدة،  لأملم  ووفًقلا 
اليوميلة للفلرد الواحلد ملن امليلاه بلني 
لللرب  تُسلتخدم  ليلرت،  و100   50

واملنزليلة. الشلخصية  واالحتياجلات 
امليلاه  أن  إىل  املتحلدة  األملم  وتشلر 
غلر النظيفلة وسلوء اللرف الصحلي 
هلا السلبب الرئيلس لوفيلات األطفلال، 
ويرتبلط إسلهال األطفلال بشلكل وثيلق 
ملع إملدادات امليلاه غلر الكافيلة، وعدم 
كفايلة مرافلق اللرف الصحلي، واملياه 
امللوثلة باألملراض املعديلة، واملارسلات 

السليئة. الصحيلة 

ويقلّدر بلأن اإلسلهال يتسلبب يف وفلاة 
1.5 مليلون طفلل سلنويًا، معظمهلم من 
األطفلال دون سلن الخامسلة ملن الذين 

يعيشلون يف البللدان الناميلة.

 الرقة.. 
الماء لري بساتين المنازل واألحياء عطشى 

"مول" تجاري في مدينة إدلب في حزيران 2022 )عنب بلدي/ هدى الكليب(

نهاية عام 2021، نشطت 
في محافظة إدلب المشاريع 
التجارية، مع االستقرار النسبي 

الذي شهدته المنطقة، 
وتصّدرت "الموالت" واجهة 
هذه المشاريع بعد أن القت 
استحساًنا وإقبااًل واسًعا من 

مختلف شرائح المجتمع
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عنب بلدي- حليم محمد     

أثلار جفلاف علدة ينابيع يف ريلف درعا 
الغلريب مخلاوف السلكان ملن أزمة يف 
الحصلول على ميلاه اللرب، وخاصلة 

ملع قلدوم فصلل الصيف. 
يف مطللع حزيران امللايض، جفت ينابيع 
العبلد" يف قريلة "العجملي"،  "عيلون 
التلي تغلذي القريلة مبيلاه اللرب، كا 
تغلذي كاًل من بللدات زيلزون، وعموريا، 

والجعارة.

"زيلزون"  ينابيلع  جفلاف  وسلبقه 
و"املزيريلب"، وينابيع "البجة" شلايل 
مدينلة نلوى، التلي توصل ميلاه الرب 

لنحلو 20 أللف نسلمة.
كلا تراجلع منسلوب عيون "السلاخنة" 
ملسلتويات تنلذر بقلرب جفافهلا، وهلي 
اللرب،  مليلاه  الوحيلد  املصلدر  تعتلرب 
شلهاب  وتلل  الفلوار  بللدات  وتخلدم 
وسلابًقا نهلج وطربيلات، أي ملا يقارب 

15 أللف نسلمة ملن السلكان.
ويف 22 ملن حزيلران امللايض، وجهلت 
صفحلة "تلل شلهاب ديلرة هليل" عرب 
"فيلس بلوك"، "نلداء عاجلاًل" طالبلت 
ملنلع  الفلوري  بالتدخلل  الوجهلاء  فيله 
اسلتنزاف مصلادر النبلع ملن اسلتجرار 
املحيطلة  اآلبلار  وردم  ملروع،  غلر 

بالنبلع.

الينابيع مصادر رئيسة لمياه الشرب
تعتلرب ميلاه الينابيلع املصلدر الرئيلس 
اآلمن مليلاه اللرب يف محافظلة درعا، 
فبدائلهلا من ميلاه الصهاريلج أو اآلبار 
مكلفلة وغلر آمنلة، ألن امليلاه الصادرة 
مبلادة  آيل  لتعقيلم  تخضلع  عنهلا 

الكللور.
عبلد الرحملن )55 عاًملا( ملن سلكان 
بللدة تلل شلهاب، قلال لعنلب بللدي، 
إن جفلاف عيون "السلاخنة" سليدخل 

البللدة يف حاللة جفلاف ونقلص مبياه 
االعتلاد على  اللرب، تجربهلا على 
لللرب  الصالحلة  غلر  اآلبلار  ميلاه 
ألن بعضهلا "كللي" وبعضهلا اآلخلر 

"كربيتلي".
ملن جهتله، قلال خاللد )35 عاًملا( من 
سلكان بللدة زيلزون، لعنب بللدي، إنه 
بعلد جفلاف ينابيلع "زيلزون"، نفذت 
"الفرقلة  ملن  بضغلط  امليلاه  مديريلة 
النظلام  لقلوات  التابعلة  الرابعلة" 
السلوري، خط دفلع من عيلون "العبد" 
يف بللدة العجمي إىل "زيلزون" إلرواء 
مركلز  كان  اللذي  "زيلزون"  معسلكر 

الرابعلة". تدريلب "أغلرار للفرقلة 
وبحسلب خالد، اسلتطاع هلذا املروع 
عيلون  جفلاف  ولكلن  البللدة،  إرواء 
"العبلد" أدخلل البللدة يف أزملة عطش 
جديلدة ال مفر منها سلوى ميلاه اآلبار.
"البجلة"،  ينابيلع  جفلاف  حلرم  كلا 
شلال مدينلة نلوى، القسلم الشلايل 
ملن مدينة نلوى ميلاه الرب، بحسلب 
ملا أوضحه عبلد املجيلد )45 عاًما( من 
سلكان مدينلة نلوى، مضيًفلا أن الخلل 
األكلرب يكمن يف شلبكة امليلاه املربوطة 
بهلذه الينابيع، باإلضافلة إىل أن املدينة 
تعلاين أساًسلا ملن نقلص حلاد مبياه 
اللرب منلذ علام 2011، األملر اللذي 
أجلرب السلكان على االعتاد على مياه 

للرب. الصهاريلج 

حفر "عشوائي" لآلبار
أدى حفلر اآلبلار العشلوايئ إىل تدملر 
علروق املياه العذبلة التي تتجله للينابيع، 
كلرة  وملع  الغلريب،  درعلا  ريلف  يف 
حفلر اآلبلار بلدأت غلزارة ميلاه الينابيع 
بالرتاجع حتلى أدت إىل الجفلاف الكامل 

يف معظلم اآلبلار. 
عبلد الكريلم )55 عاًملا( موظف سلابق 
مبديريلة امللوارد املائية يف مدينلة درعا، 
قلال لعنلب بللدي، إن الحكوملة كانلت 

متنلع سلابًقا حفلر اآلبلار دون ترخيص 
الينابيلع  حلرَم  يف  خاصلة  مسلبق، 
والبحلرات التلي تغلذي املناطلق مبيلاه 

اللرب.
السلكان  بلدأ   ،2011 علام  بعلد  لكلن 
بحفلر اآلبلار بشلكل عشلوايئ، بحسلب 
عبلد الكريلم، األملر اللذي يقطلع علرق 
امليلاه الجلاري أو يدفعله ألعلاق األرض 
أكلر، ملا أدى إىل خلل يف علروق تغذية 
الينابيلع حتلى جفت بشلكل شلبه كامل.
وأوضلح عبد الكريم أن اآلبار يف السلابق 
25 ملرتًا تحلت  يتعلدى عمقهلا  ال  كان 
األرض، بينلا وصلل اليلوم إىل أكر من 
200 ملرت، وهلو عملق كفيلل بلأن يدمر 
حواملل الطاقلة بالنسلبة للينابيلع، التي 

هلي سلطحية مبعظمها.

أربعة آالف بئر مخالفة
يف متلوز 2020، أرجلع مديلر امللوارد 
املائيلة بدرعلا، منر العلودة، يف حديث 
إىل الوكاللة السلورية الرسلمية لأنبلاء 
)سلانا(، جفاف بحلرة "املزيريب" إىل 
وجلود أكلر ملن 100 بلر يف الحلرَم 

للبحرة.  امللايئ 
وقلّدر العلودة علدد اآلبلار املخالفة يف 
آالف  أربعلة  بحلوايل  درعلا  محافظلة 
بلر، أسلهمت يف جفلاف 13 نبًعلا يف 

املحافظلة.
تلل  بللدة  سلكان  ملن  الرحملن  عبلد 
أن  بللدي  لعنلب  أوضلح  شلهاب، 
"بقصلد  امللروع  غلر  االسلتجرار 
الزراعلة" ملن مصلدر الينابيلع سلبب 
امليلاه  كفايلة  علدم  يف  أيًضلا  رئيلس 

اللرب. ميلاه  ملضخلات 

معظلم  فلإن  الرحملن،  عبلد  وبحسلب 
مزارعلي البللدة ركبوا منظوملات طاقة 
شمسلية على اآلبلار، لتأملني سلاعات 
سلاعات  خلالل  متواصللة  تشلغيل 

النهلار.

تحذيرات دولية من خطر فقدان مياه 
الشرب 

تخضلع محطلات ميلاه اللرب لنظلام 
يؤّملن  ملا  الكللور،  مبلادة  آيل  تعقيلم 
مياًهلا صحية لسلكان البللدات، وهذا ما 
سليفتقده أهلايل ريلف درعلا الغلريب، 
ال  اآلبلار  وميلاه  الصهاريلج  ميلاه  ألن 

للتعقيلم. تخضلع 
ويف آب 2021، حلذرت منظلات إغاثلة 
يف  األشلخاص  ماليلني  أن  ملن  دوليلة 
لخطلر  معرضلون  والعلراق  سلوريا 
فقلدان الوصلول إىل امليلاه والكهربلاء 
والغلذاء، وسلط ارتفاع درجلات الحرارة 
بشلكل  امليلاه  مسلتويات  وانخفلاض 
األمطلار  هطلول  قللة  بسلبب  قيلايس، 

والجفلاف.
وبحسلب ملا نقلتله وكاللة “أسوشليتد 
بلرس” علن املنظلات، فلإن الدولتلني 
ملكافحلة  رسيلع  تحلرك  إىل  بحاجلة 
النقلص الحلاد يف امليلاه، كا سليؤدي 
إملدادات  تعطيلل  إىل  أيًضلا  الجفلاف 
الكهربلاء، إذ يؤثلر انخفاض مسلتويات 
امليلاه على السلدود، ملا يؤثلر بلدوره 
على البنيلة التحتيلة األساسلية، مبا يف 

ذللك املرافلق الصحيلة.
قاللت   ،2021 األول  تريلن  ومطللع 
"اللجنلة الدوليلة للصليلب األحملر" يف 
تقريلر لها حلول وصول امليلاه الصالحة 
إن  سلوريا،  يف  السلكان  إىل  لللرب 
أكلر ملن علر  املسلتمر منلذ  النلزاع 
سلنوات أدى إىل إضعلاف الوصلول إىل 
مبلا  سلوريا،  يف  األساسلية  الخدملات 
يف ذللك الوصلول إىل امليلاه الصالحلة 

لللرب.
فقبلل عام 2010، كان %98 من سلكان 
الريفيلة  املجتمعلات  يف  و92%  امللدن 
يتمتعلون بإمكانيلة موثوقلة للحصلول 
على امليلاه الصالحلة للرب، أملا اليوم 
فالوضلع مختللف، إذ تعملل %50 فقط 
الصحلي  واللرف  امليلاه  أنظملة  ملن 

بشلكل صحيح يف جميع أنحاء سلوريا.
وأفلاد التقريلر أن مسلببات أزملة املياه 
الوحيلد  األملر  أن  إال  ومعقلدة،  عديلدة 
الواضلح هلو أنها ملن النتائلج املبارشة 

وغلر املبلارشة لللراع املسلتمر.
وتلررت أنظملة امليلاه بسلبب العنف، 
كلا مل يتلم إجلراء الصيانلة املناسلبة، 
ويف بعلض الحلاالت، فقلدت املرافق ما 
بلني 30 و%40 ملن املوظفلني الفنيني 
على  للحفلاظ  الالزملني  واملهندسلني 
مغلادرة  إىل  إضافلة  األنظملة،  عملل 
بينلا  سلوريا،  الخلرباء  ملن  الكثلر 
تقاعلد آخلرون دون أن يكونلوا قادرين 
على تدريلب ونقلل املعرفلة إىل جيلل 

التقريلر. بحسلب  الجديلد،  الشلباب 

"المول" في إدلب.. 
نمط استهالكي تحفزه واجهات مرتبة وتسعيرة واضحة 

جفاف ينابيع في ريف درعا الغربي 
يهدد السكان بالعطش
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عنب بلدي- إياد عبد الجواد  

أملام  عاًملا(   60( عليل"  "أبلو  يجللس 
قريلة  أطلراف  على  أبقلاره،  حظلرة 
كفتلني شلايل مدينلة إدلب، وفيهلا اآلن 
بقلرة واحلدة فقلط، بعلد أن بلاع بقراته 
الثلالث األخرى نتيجلة لعلدم قدرته عى 

تحّملل تكاليلف تربيتهلم.
قلال "أبلو عليل" لعنلب بللدي، إن ملا 
غلالء  هلو  رزقله،  مصلدر  لبيلع  دفعله 
األعلالف والتلنب واألدويلة البيطريلة من 
جهلة، وعلدم وجلود أي دعلم ملن قبلل 
املنظلات أو الحكوملة قلد يخفلف ملن 

األبقلار. تربيلة  تكاليلف  أعبلاء 

بيع األبقار لتأمين تكاليف التربية 
والعالج 

محملد أكحلل )45 عاًما( من ملريب األبقار 
يف قريلة كفتلني، بلاع أيًضلا عجلاًل ملن 
أجلل تأمني مثن األعلالف واألدويلة ألبقاره 

األخلرى، بحسلب ملا قاله لعنلب بلدي.
وأوضلح محملد أن علدم إعطلاء األبقلار 

يضعلف  األعلالف،  ملن  كافيلة  كميلات 
بأملراض  ويوقعهلا  العاملة،  صحتهلا 
ومشلكالت صحيلة، تؤثلر على كميلات 

لديهلا. الحليلب 
الجويلة وظلروف  كلا تلعلب األحلوال 
الطقلس كارتفلاع الحرارة مثلاًل، دوًرا يف 
مسلتوى الصحلة لديهلا، وتزيلد حاجتها 
إىل معاينلة الطبيلب البيطلري التي تبلغ 

حلوايل 20 دوالًرا أمريكيًلا.

دعم مربي األبقار "غائب"
قريلة  يف  األبقلار  ملريب  إىل  يصلل  ال 
كفتلني أي دعلم ملادي حكوملي أو ملن 
قبلل املنظات، بحسلب ملا أكلده املريب 
محملد أكحلل، معتلربًا أن غيلاب الدعلم 
شلّكل عبئًلا إضافيًا عى املربلني، يف ظل 

ارتفلاع تكاليلف الرتبيلة.
الجمعيلة  رئيلس  قلال  جهتله،  ملن 
يوسلف  كفتلني،  قريلة  يف  الفالحيلة 
رشيلف، لعنلب بللدي، إن ملريب األبقار 
تتلم  وال  مهّمشلني"،  "شلبه  البللدة  يف 
معاملتهلم كالقلرى املجاروة التلي تتلقى 

دعلًا صحيًلا وبيطريًا ومسلاعدات مالية 
لرتبيلة األبقلار، رغم مطاللب "الجمعية" 
املتكررة املقدملة لل"رابطة الفالحني" يف 

إدلب. مدينلة 
وأضلاف رشيلف أن العديلد ملن األبقلار 
يف البللدة تعلاين علدة مشلكالت صحية، 
منهلا اإلسلهال وارتفلاع الحلرارة، ونتيجة 
لعدم وجود لقلاح فعال مؤّملن يف القرية، 
تحلدث حلاالت نفلوق لعلدد ملن األبقار، 
املربلني ملن دفلع  نتيجلة لعلدم متّكلن 
تكاليف عالجها عى حسلابهم الشلخيص.

ونتيجلة لهذه الصعوبلات، أكد رشيف أن 
العديلد ملن ملريب األبقار اضطلروا لبيع 

أبقارهم كلحلوم بأسلعار رخيصة جًدا.

ارتفاع درجات الحرارة يزيد المعاناة
بلدوره، قلال الطبيلب البيطلري حسلني 
بلالن لعنب بللدي، إن من أكلر األمراض 
فصلل  يف  األبقلار  لهلا  تتعلرض  التلي 
الصيلف "الحلات واإلجهلاد الحلراري" 

نتيجلة ارتفلاع درجلات الحلرارة.
األدويلة  أسلعار  ارتفلاع  بلالن  وبلرر 

اللدوالر  رصف  بأسلعار  بارتباطهلا 
ملريب  معانلاة  أن  موضًحلا  األمريلي، 
تكملن  السلوري،  الشلال  يف  األبقلار 
بعلدم سلهولة الحصلول على التلقيلح 
السلائل  توفلر  علدم  بسلبب  الصناعلي 

أحيانًلا. وانقطاعله  اآلزويت 

بلالن،  املربلني، بحسلب   ويجلب على 
أبقارهلم  تعلرض  علدم  على  الرتكيلز 
ألشلعة الشلمس لفرتات طويلة، واالنتباه 
ملن اإلصابلات الطفيليلة التلي تكر يف 
فصلل الصيلف، والقراد اللذي يؤدي إىل 

اإلصابلة بالطفيليلات الدمويلة.

فعاليات ومبادرات

 عنب بلدي- أنس الخولي     

 باع محملود حالق )55 عاًملا( آخر خاليا 
النحلل لديه، وفّضلل العمل عى سليارته 
إنتلاج  ألغلراض  سلابًقا  اشلرتاها  التلي 
العسلل ونقلل خاليلا النحلل يف مدينلة 

إدللب، بحسلب ملا قالله لعنلب بلدي.
املهجريلن  أحلد  محملود،  وأوضلح 
املقيملني يف مدينلة إدللب، واللذي كان 
يعملل مربيًلا للنحلل سلابًقا، أن العديلد 
اختلفلت  النحلل  تربيلة  ظلروف  ملن 
بعدملا ُهّجر قلرًسا إىل املدينلة، ما جعله 

يتخلذ قلراره بعزوفله علن املهنلة.

وبحسلب محمود، فإن الهجلرة القرسية 
إدللب،  إىل  النحاللني  ملن  كبلر  لعلدد 
والظلروف املعيشلية الصعبلة وانحسلار 
املراعلي، وغلالء أجلور النقلل، وارتفلاع 
ملن  الكثلر  دفعلت  األدويلة،  أسلعار 
النحاللني للرتك املهنة، بسلبب الخسلائر 
املاديلة التلي تكبدوهلا من جهلة، ولعدم 
جلدوى مشلاريع تربيله النحلل من جهة 

. أخرى
اليلوم  النحاللني  أن  محملود  ويلرى 
يهتملون بإنتلاج الخاليلا الجديلدة أكر 
بكثلر من إنتاج العسلل، وذللك أدى إىل 
تحلول يف ثقافلة اإلنتاج للدى النحالني، 

العسلل،  بجلودة  االهتلام  وعلدم 
للنحلل  املفرطلة  للتغذيلة  واالنتقلال 
اإلنتلاج  مواسلم  يف  سلواء  بالسلكر 
والرحيلق أو يف غرها، ملا أدى إىل عدم 

العسلل. إنتلاج  موثوقيلة 

سالالت نحل أجنبية تقّلل من أهمية 
جودة العسل

 59( انتقلل خاللد غنلوم   ملن جهتله، 
مدينلة  يف  نحلل  ملريب  وهلو  عاًملا(، 
العسلل  بإنتلاج  االهتلام  ملن  إدللب، 
بإنتلاج خاليلا  االهتلام  إىل  وجودتله، 

النحلل، وفلق ملا قالله لعنلب بللدي.

وأوضح خاللد أن غياب املراعي املناسلبة 
دفلع مبريب النحلل لعمليلة التغذية التي 
أدت بدورهلا إىل تراجلع خاليلا النحلل، 
األملراض وضعلف كبلر يف  وانتشلار 
النحاللون  اتجله  للذا  العسلل،  إنتلاج 
السلتراد سلالالت نحلل أجنبيلة تتميلز 
بقدرتهلا العاليلة عى اسلتخراج الرحيق 
ملن األزهلار، والتكاثلر الرسيلع مقارنة 
مرتفعلة  وأسلعارها  الوطنلي،  بالنحلل 

جلًدا مقارنلة بالنحلل الوطنلي.
 وأضلاف خالد أن هلذه األنواع تحتاج إىل 
تغذية عاليلة لتتم عمليله التكاثر، وغياب 
املراعي املناسلبة دفلع بالنحاللني لتغذيه 
النحلل يف جميلع املواسلم، األملر اللذي 
انعكس سللبًا عى جلودة إنتاج العسلل، 
وإيجابًلا على إنتاج علدد كبر ملن هذه 

السالالت.
 وبحسلب خاللد، أصبحلت خاليلا النحل 
الوطنلي نلادرة يف إدللب، وحللت تجارة 
تجلارة  محلل  األجنبيلة  النحلل  خاليلا 

. لعسل ا

 أخطار كبيرة تهدد سالالت النحل 
السوري في إدلب 

طبيلب  عاًملا(،   48( الشلامي  إيلاد 
بيطلري وملريب نحلل يف مدينلة إدلب، 
قلال لعنلب بللدي، إن "النحل السلوري 
العلامل"،  النحلل يف  أنلواع  ملن أجلود 
التأقللم  الفائقلة على  وميتلاز بقدرتله 
ملع البيئلات املختلفة، ومقاومتله العالية 
لآلفلات وأملراض النحل أكر ملن غره.
الطبيلب،  بحسلب  أيًضلا،  ميتلاز  كلا 
ملكلة  حللول  أي  "اإلحلالل"،  بعمليلة 
قويلة بلدل امللكلة الضعيفلة دون تدّخل 
وحاسلة  الطلران،  وبقلوة  النحلال، 
التوجله يف املراعلي مقارنه مع سلالالت 
النحل األخلرى، وهو يقسلم إىل صنفني 

و"الغناملي". "السليايف" 
واعتلرب إيلاد أن هنلاك صعوبلات كبرة 
تواجله إنتلاج النحل السلوري يف مدينة 
إدللب، أهمهلا علدم العمل عى تحسلني 
سلالالته بسلبب ارتفاع تكاليلف العناية، 
النحلل،  مللريب  املاديلة  والضائقلة 
وغيلاب الرقابة على اسلتخدام املبيدات 
الحريلة ملن قبلل املزارعلني، إذ يجب 
اسلتخدام أنلواع معيّنة ال تلر بالنحل، 
فالنحلل  املراعلي،  نلدرة  إىل  باإلضافلة 
متنوعلة،  ملراٍع  إىل  يحتلاج  السلوري 

ومسلاحات واسلعة.

 ندرة المراعي تهدد جودة العسل
كبلر  بشلكل  العسلل  جلودة  ترتبلط 

عليله  يحصلل  اللذي  الغلذاء  بنوعيلة 
الرعلي. أثنلاء  يف  النحلل 

ويف إدللب يضطلر مربو النحلل لتغذية 
النحلل بالسلكر، بسلبب غيلاب املراعلي 
إنتلاج  إىل  أدى  اللذي  األملر  املتنوعلة، 
تتناسلب  ال  منخفضلة  بجلودة  عسلل 
ملع املتعلارَف عليله علن جودة العسلل 

السلوري.
 كنلان لطفلي )41 عاًملا(، تاجر عسلل 
يف إدللب، قلال لعنلب بللدي، إن أغذيلة 
النحلل يف سلوريا متنوعلة، للذا تنتلج 
عنهلا أنواع مختلفة من العسلل، كعسلل 
واليانسلون  الكينا  الحمضيلات، وعسلل 
وحبلة الربكة، وعسلل الجيجان، وعسلل 
بالقيملة  األعلى  يعتلرب  اللذي  القطلن 

الزعرت. وعسلل  الغذائيلة، 
واعتلرب كنان أن جودة العسلل السلوري 
انخفضلت بشلكل كبلر بسلبب عمليلة 
التغذيلة، وعلدم اهتلام ملريب النحلل 

. ة لجود با

أكثر من 25 مرعى للنحل في سوريا 
سابًقا

 أكلرم دعبلول )59 عاًملا( مهجلر مقيم 
لعنلب  قلال  نحلل،  وملريب  إدللب  يف 
بللدي، إن ملريب النحلل كانلوا سلابًقا 
 25 ملن  أكلر  بلني  خالياهلم  ينقللون 
مرعلى، منها مناطق السلاحل السلوري 
يف فصلل الشلتاء، ومراعلي اليانسلون 
إدللب،  وريلف  حملص  سلهول  يف 
ومراعلي حبلة الربكلة يف سلهول ريف 
إدللب وريلف حللب وسلهول حلوران.

بينلا يُنقلل النحلل يف فصلل الصيلف 
إىل مناطلق بلاردة نسلبيًا، كمنطقة جبل 
الشليخ يف القنيطلرة وجبال السلويداء، 
املناطلق  يف  القطلن  مواسلم  ومراعلي 
الرقيلة ملن سلوريا، وهلو  الشلالية 

األملر اللذي ال يتوفلر للمربلني اليلوم.

ريف إدلب.. ال يناسب النحل جغرافًيا
سلامر منصلور )41 عاًملا(، مريب نحل 
يقيلم يف مدينة إدللب، قال لعنلب بلدي، 
إن طبيعلة املنطقلة الجغرافيلة يف ريف 
إدلب ال تناسلب ملريب النحلل، فاملناطق 
السلهلية فيله ضيقلة، ويقلوم املزارعون 
الضلارة  الحريلة  باملبيلدات  برشلها 

. لنحل با
بينلا تعتلرب املناطلق الجبليلة واسلعة، 
فيهلا  الخاليلا  وضلع  ميكلن  ال  ولكلن 
بسلبب وجلود أعشلاش كثلرة للدبابر، 
التلي تعتلرب العلدو األول واألخطلر عى 

. لنحل ا

نحل أجنبي محل الوطني في إدلب.. جودة العسل تتراجع

خاليا نحل في مدينة إدلب )عنب بلدي(

مربو األبقار يتخلون عن مصدر رزقهم في "كفتين" شمالي إدلب
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فعاليات ومبادرات

شخص لديهم وصول 
إلى اإلجراءات الطبية

لديهم وصول إلى 
االستشارات الطبية 

النفسية العامة

حالة زيارة عالجية 
ما قبل الوالدة

يتوفر لديهم دعم 
جلسات إعادة التأهيل 

الجسدي

طفل أعمارهم أقل من 
عام تم تطعيمهم ضد 

أمراض السعال

حالة والدة طبيعية تحت 
إشراف قابالت ماهرات

حالة والدة قيصرية 

يملكون الوصول إلى 
العالج الطبي الدوري

تتوفر لديهم عناية 
من قبل عيادات طبية

لديهم وصول إلى 
االستشارات الطبية 

ما بعد الصدمات

نحل أجنبي محل الوطني في إدلب.. جودة العسل تتراجع

     "Health Cluster"و "WHO" 2022المصدر: مركز

نسبة المستفيدين من المشاريع الصحية 
في سوريا عام 2022

2.3 مليون 

67 ألف 

126 ألف 

21 ألف 

44 ألف 

4  آالف 11 ألف 

123 ألف 2.1 مليون 1.1 مليون 

متطلبات تمويل خطة االستجابة اإلنسانية 
لعام 2022 

تم تمويل 4.5%

المتطلبات غير 
الممّولة  95.5%
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رأي وتحليل

نبيل محمد

كثريًا ما تضع اإلعالمية اللبنانية 
رابعة الزيات يف برنامجها "شو 

القصة؟" عىل شاشة تلفزيون "لنا" 
ضيوفها يف مواقع غري متناسبة مع 
حجمهم الفني، ومع مستوى وعيهم 
وثقافتهم وانفتاحهم، بطريقة تشبه 

مقدماتها العصامء والشعرية التي 
تقّدم عربها ضيوفها، والتي أيًضا ال 

تتناسب مع حجومهم وشهرتهم، بل 
تشكّل أحيانًا صدمة للجمهور عند 

معرفة الشخصية التي سيشاهدون 
اللقاء معها. 

يف لقائها األخري مع املمثل السوري 
محمد قنوع، الوجه الذي يصعب 

عىل الجمهور السوري معرفة دور 
محّدد بعينه له، باستثناء معرفتهم 

بحضوره املكرر يف لوحات مسلسل 
"مرايا" مبواسمه املتعددة، إضافة 

إىل أدوار ثانوية كّرست وجهه عىل 
الشاشة، ومل تكرّس دوًرا محدًدا 

ميكن أن يرسخ يف الذاكرة له. ال 
يعيب أي فنان ذلك، فليس مطلوبًا 

من جميع الفنانني أن يكونوا نجوًما 
معروفني بأدوار راسخة، قادرين عىل 

تقديم الجديد بني عمل وآخر، إال أن 
الحضور يف برنامج رابعة الزيات 

كفيل بإظهار املثالب والعيوب. ال 
ينبع ذلك من قدرات املقّدمة الخارقة 
عىل توريط ضيوفها، فهي متوّرطة 
قبلهم مبواقف وآراء وترصيحات ال 

تضعها يف مرتبة متقّدمة عىل أغلبية 
ضيوفها، إمنا مصدره محاولة خلق 

إثارة يف غري مكانها، وسوء فهم 
للضيف. عّل ذلك يربز جلًيا يف تسخري 

أكرث من نصف املقابلة مع قنوع، 
للحديث عن قضايا متعلقة بحرية 

املرأة، واملثلية الجنسية، وزواج األديان 
املختلفة.

كام هو متوقع، سيحاول قنوع 
تجميل مواقفه بالحيادية، وسريفض 

تزويج ابنته من مسيحي، وسريى 
املثلية الجنسية "مرًضا بحاجة إىل 

العالج"، وسيجد أن الخيانة التي يقوم 
بها الرجل، تقع مسؤوليتها عىل عاتق 

املرأة بالدرجة األوىل، بل وسيؤيد 
الزواج املبكّر ثم يرتاجع قلياًل عن ذلك. 

سيجد "النعر" مختلًفا عن الرضب، 
وسريفض الزواج املدين، وسيتحدث 

عن غريزة الرجل التي قابلها نص 
قرآين سمح له بالزواج من أربع نساء. 

مواقف وجمل متعددة ومتتالية 
طرحها الفنان، ال تثبت أي يشء 

سوى عمق ارتباطه ببيئته التقليدية 
املحافظة من جهة، وسوء املوقع 

الذي ُوضع به من قبل مقّدمة برامج 
استغلت الجانب الديني املحافظ يف 
شخصية ضيفها، لتسأله عن كل ما 

هي متأكدة قطعًيا بأنه ضده، فتكسب 
مادة "سكيس" ميكن أن تصبح 

حديًثا وفيديو مكرًرا يف فضاءات 
"السوشيال ميديا"، مع أن هذه املادة 

يف النهاية هي ليست سوى مجرّد 
لقاء مع ممثل بحجم محمد قنوع. 

"أنا فنان ال أفهم بالسياسة"، ال يجد 
قنوع أي مشكلة يف التعبري عن 

جهله، وقلة معرفته، التي ستنتج 

يف نهاية املطاف جهاًل مضاعًفا بأن 
يطالب بفصل الفن عن السياسة، 

ويصف مواقف زمالئه الفنانني الذين 
أعطوا رأيهم السيايس بأنها مواقف 

خاطئة، فعىل الفنان أال يتدّخل 
بالسياسة، معتربًا أن قدوته يف هذا 

السياق هو الفنان يارس العظمة الذي 
وصفه بأنه صديقه وأخوه الكبري 
ووالده ومعلمه، ويأيت يف املرتبة 

الثالثة بعد الله وأبيه. ولعلّه مل يقتِد به 
يف قضية عدم التدّخل يف السياسة 

فحسب، بل أيًضا بشكل الحياة 

االجتامعية الذي انتقاه، وبعزل أرسته 
عن الوسط الفني، حسب تعبريه، 

والعيش كشخصية محافظة تعمل 
يف الفن، وترفض إىل حّد ما االنفتاح 
املرافق للعمل يف هذه املهنة، إن كان 

وصف االنفتاح مناسًبا أصاًل عند 
الحديث عن الوسط الفني يف سوريا.

"أنا مع سوريا، وأنتمي للدولة 
السورية"، بتلك الجملة عرّب قنوع عن 
ابتعاده عن السياسة، وعن جهله بها 

أصاًل، مع العلم أن هذه الجملة، تحمل 
تعبريًا عن موقف حاسم ال رجعة عنه، 

إذ مل يقلها إال أولئك الذين أتَبُعوها 
بجملة: "ارضب بيد من حديد يا سيدي 

الرئيس"، أو إحدى الجمل الشبيهة 
املعرّبة عن تأييد األسد وجيشه 

وعملياته العسكرية. ال يحتاج أي 
فنان سوري يريد أن يتجّنب النفاق 

املعلن، ويضمن يف الوقت ذاته موقعه 
من "الدولة"، سوى أن يقول "أنا مع 

سوريا، وأنتمي للدولة السورية"، 
جملة تشعر أن الفنان بعدها سيغمز 

بعينه ويبتسم، وسريد بشار األسد له 
الغمزة مبثلها.

إبراهيم العلوش 

من قصة الحب األول عام 1975 إىل 
االعتقال األول، وصواًل إىل االعتقاالت 

العائلية، وتدمري املنزل والفرار من 
الفرات ومن دمشق التي احتلها 

العسكر برباميلهم وبفروع مخابراتهم 
الطائفية 2015.

40 عاًما من الحلم والحياة املرّة 
يستعرضها كتاب فواز العلو "دولة 
العبث"، الذي أصدرته دار "موزاييك 

للدراسات والنرش" يف اسطنبول، 
وهو كتاب عىل شكل سرية ومذكرات 

يغلب فيها الشأن العام عىل الشأن 
الشخيص ويقع يف 236 صفحة.

تبدأ الحكاية من الوصول إىل الطبالة 
التي تقيأتها دمشق، كام يقول 

أحد الطالب القادمني إىل الجامعة 
للدراسة، إذ يسكن مجموعة من 
الطالب يف حي املخالفات الذي 

أنتجته أنظمة "دولة العبث" ورشاها 
وأبطالها من العسكر، ويصف الكتاب 

طريقة ذهاب الطالب إىل الجامعة 
بالباص الذي يعترب قنبلة برشية من 

كرثة املتعلقني به، والذين يكاد الواحد 
منهم أن يطري يف الهواء بداًل من 

أن يركب وسيلة نقل متحرضة يف 
دولة تزعق أجهزتها وقادتها ليل نهار 

بالوحدة والحرية واالشرتاكية.
ولكن الطلبة يبدؤون حياتهم 

ويخططون ملستقبلهم، يسهرون، 
ويحبون، ويتناقشون يف الشأن 

العام، ويستهزئون من تكلّس 
األيديولوجيا الشيوعية التي التحقت 
بـ"دولة العبث" يف عبادة شخصية 

خالد بكداش، باإلضافة إىل "اإلخوان 
املسلمني" الذين ينظرون إىل الدولة 

كغنيمة هم أحق بها من دولة العسكر 
البعثي كام يقول املؤلف.

فعندما يصل أديب برفقة جربان إىل 
البيت ليسكن مع إلياس ويعقوب، 
يستقبلونه مبحبة ويقدمونه إىل 

الحياة الجديدة وإىل األصدقاء 
القدامى، وتظل سهرات العرق 

والنقاشات السياسية هي محور 
حياتهم، رغم أن الحب ال يغيب عن 

تلك الحياة، فعادل الديري القادم من 
بلدة املوحسن يحب هالة القادمة 

من السلمية، ويلقبها برائحة الشيح، 
ويشرتك معها يف حب إياس خرض 

وأغانيه الثقيلة.
بينام يجاهد أديب للحصول عىل قصة 

حب، يرفض الجميع التوسط له يف 
الحب، وعليه أن يسعى إىل الحب 

بنفسه، حتى يجد غادة التي تنضم 
إىل قافلة السهر والنقاشات وحياة 

الحب الخالية من التعقيدات.
يتم اعتقال جربان فيحزن الجميع 

ويخافون عليه، فجربان شخص 
متمرد وجريء ويفضح موجة 

العسكر الطائفية التي تجتاح البالد 
اعتباًرا من الطالب الذين يدّرسهم، 

ولكنهم يحلمون باالنضامم إىل 
"رسايا الدفاع" ومعاقبة أساتذتهم يف 

املدرسة.
والشخصية التي تسلّط عليها 

صفحات الكتاب أضواءها أيًضا هي 
شخصية "أبو فهد" الذي ينضم إىل 

أحد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية 
التي تشارك يف تغطية جرائم النظام 

األسدي، ولكن "أبو فهد" يحاول 
إصالح حزبه الشيوعي، ويبرش 

مبستقبل أفضل، ويحاول أن يرسخ 
الدميقراطية والحوار مع الناس، 

فيلحق بابنه املعتقل وال يخرج من 
معتقله القايس.

يتم اعتقال جربان من جديد، ويبقى 
13 عاًما يف سجن "تدمر" وأشباهه، 

التي رسخت آلية تعامل النظام مع 
الشعب السوري، ومهدت للجرائم التي 
خرجت بكل وحشية بعد ثورة 2011، 
التي هزت أركان النظام وأخرجت كل 
مكنوناته الطائفية والوحشية التي 

دمرت البالد وهّجرت الشعب.
ُقتل جربان يف اعتصام الساعة 

بحمص، وبقيت ناديا حبيبته حزينة 
وال ترىض مقابلة أحد، ومل يبَق لها إال 
ابنهام يوسف الصغري، وهالة تزوجت 

من ضابط يف "أمن الدولة" وصارت 
ملكة يف الفساد والسلطة، ولكن 

زوجها وهو قريبها، يتزوج عليها 
من فتاة صغرية تحاول أن تخونه مع 

عادل انتقاًما لكرامتها، ولكن عادل 
الذي أحبها سابًقا، يرفض أن يكون 

مجرد أداة للخيانة ولالنتقام رغم 
بؤس حالته بعد هجرته من دير الزور 

وتدمري منزله وتوقف أعامله التي 
كانت مزدهرة.

يرصد الكتاب مدينة دير الزور 
والطبقة والرقة، ويصّور الحياة يف 

هذه املدن املنسية، وهيمنة آل شاليش 
عىل املشاريع الزراعية فيها، ويتحدث 
عن العاطلني عن العمل الذين ميلؤون 
املقاهي ويتسولون مثن علبة الدخان 
من إخوتهم أو أقاربهم أو أصدقائهم، 
ما أّهلهم ألن يكونوا نار البارود التي 

أشعلت البالد يف ثورة آذار.
ويتحدث الكتاب عن هجرة أبناء 

الخابور الذين جفت أراضيهم وتحولوا 
إىل األعامل الهامشية يف ريف 

دمشق ودرعا وغريهام من املدن، التي 
استقبلت هؤالء الفقراء ويطلقون 

عليهم اسم "النَور".
يتحدث عادل عن آليات العمل وتدّخل 

املخابرات يف كل تفاصيل الحياة 
العامة واالقتصادية وحتى الحياة 
الشخصية للناس، ويصّور وصول 

مهندس من عائلة األسد إىل دير 
الزور، واستخفافه بالناس وهو يدير 

مؤسسة استصالح األرايض التي 
تبلغ موازنتها أكرث من مليار لرية يف 

التسعينيات.
يتحول عادل العاشق والحامل من 

خبري يف الدراسات الجيولوجية إىل 

"تاجر شنطة" بني سوريا ودول 
االتحاد السوفييتي املنهار، ويتحدث 

عن الدعارة وعن تفكّك البالد الذي 
يسترشف تفكّك سوريا نفسها، وهذا 
ما حدث يف زمن ليس ببعيد عن زمن 
انهيار االتحاد السوفييتي "الصديق" 

لدولة املخابرات!
ولكن النهاية كانت باعتقال سعد بن 

عادل، وهو طالب دراسات عليا، ثم 
اعتقال زوجة عادل، ومل يبَق أمامه 
إال الرحيل باتجاه املجهول يف البالد 

الغريبة، التي تحول فيها من رجل 
أعامل وخبري يف الشأن العام إىل 

مجرد الجئ ال يعرف ماذا يخبئ له 
املجهول وقد سبقه يعقوب، وإلياس، 

وأديب، وقيص، وهدى.

كتاب فواز العلو وثيقة إنسانية 
وشهادة عىل العرص املخابرايت 

الذي بدأ بتدمري سوريا، اعتباًرا من 
الصفحات األوىل عندما تقيأت دمشق 
حارة الطبالة، وتقيأت بعدها عصابات 
النهب والرىش، وعبادة الفرد، وتوريث 

الحكم، وكانت مذبحة القصور 
والرباميل املتفجرة خامتة املطاف.
بإنتاج "دولة العبث" التي رصدها 

الكتاب بكل تلقائية وبال تكلّف، 
وبأسلوب شائق، اضطرين إىل حمل 

الكتاب يف حقيبتي أينام توجهت 
علّني أجد وقًتا لقراءة بعض صفحاته 
املتجددة، التي ترصد وقائع غابت عن 
أذهان الكثري منا، وتعيد وضعها يف 
مسار التدمري الشامل لسوريا الذي 

نفذته "دولة العبث".

دولة العبث

بين رابعة الزيات ومحمد قنوع

الفنان السوري محمد قنوع مع ابنته ماسة
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شمالي سوريا
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اضطلرت عليلاء الحجلي )24 عاًملا( إىل 
تسلتأجرها  كانلت  التلي  األرض  تسلليم 
مقابلل نصب خيملة عائلتها داخلل مدينة 
رسملدا، الواقعلة بالقرب من معلرب "باب 
الهلوى" الحلدودي ملع تركيلا يف ريلف 

محافظلة إدللب الشلايل.
األرض  صاحلب  بلدأ  بعدملا  ذللك  جلاء 
بطللب تفريغهلا ملن جميلع الخيلم التي 
توجهلت  ثلم  فيهلا،  منصوبلة  كانلت 
العائلالت النازحلة التلي كانت مسلتأجرة 
األرض، وملن بينهلا عائلة عليلاء الحجي، 
إىل مركز "التنمية والشلؤون اإلنسلانية"، 
التابلع لللوزارة التلي تحملل نفس االسلم 
بإدللب،  العامللة  يف حكوملة "اإلنقلاذ" 
وذللك ملن أجلل التسلجيل على املنلازل 
التلي سلمعت ببلدء بنائهلا يف املنطقلة 
ملن قبلل املنظلات الرتكية لنقلل قاطني 

املخيلات إليهلا.
عليلاء  ملع  "التنميلة"  مركلز  تواصلل 
الحجلي ومع بقيلة النازحني الذيلن كانوا 
يسلكنون يف نفلس األرض، لنقلهلم إىل 
منطقلة  يف  "الكمونلة"  مخيلم  منلازل 
"بلاب  معلرب  ملن  القريبلة  الكمونلة 

الهلوى".
منلازل  إىل  انتقلايل  على  ميلِض  "مل 
ونصلف،  شلهرين  سلوى  )الكمونلة( 
مركلز  يخلرج  الفلرتة  هلذه  وطلوال 
)التنميلة( بدوريلات تفتيلش للتأكلد من 
تسللّمت  التلي  نفسلها  العوائلل  سلكن 
املنلازل"، وفلق ملا قالتله عليلاء الحجي 

إبلرام  أكلدت علدم  التلي  بللدي،  لعنلب 
اإلدارة أو املنظلات أي اتفاقيلة معهلا أو 
توقيعهلا على عقود حلول ملكيلة املنزل 

اآلن. حتلى  فيله  بقائهلا  قانونيلة  أو 
العائلالت  "التنميلة"  موظفلو  أخلرب 
النازحلة املنتقللة إىل مخيلم "الكمونلة" 
أنله عنلد ملي فلرتة ثالثلة أشلهر عى 
سلكنهم يف املنلزل، سليتم إبلرام اتفاقية 
بينهم وبلني إدارة مركلز "التنمية"، تنّص 
على انتفاعهلم بالشلقق للسلكن فقلط، 
وال يجلوز مبوجب بنلود االتفاقيلة تأجر 
املنلزل من قبل سلاكنيه، أو بيعله أو حتى 
الخلروج منله دون إخطلار إدارة املركلز، 
وتُحفلظ نسلخة العقلد للدى إدارة املركز 

. فقط

كهرباء معدومة
"بعلد نزوحلي ملن قريتلي إىل الشلال 
السلوري وتنقليل علدة مرات بلني منازل 
اسلتئجار  إىل  اضطلررت  اسلتأجرتها، 
إحلدى األرايض يف منطقلة أطملة وبنلاء 
لكننلي مل  عائلتلي،  تؤوينلي ملع  غرفلة 

إيجلار  دفلع  يف  االسلتمرار  أسلتطع 

 33( "عليل"  وصلف  هكلذا  األرض"، 
إحلدى  يف  يعملل  سلائق  وهلو  عاًملا(، 
املنظات التي تنشلط بالشلال السوري، 
معاناتله ملن حاللة علدم االسلتقرار التي 
عاشلها بالتنقلل بلني املخيلات ومنلازل 

"الطلوب".
أوضلح "عيل" )اسلم مسلتعار ألسلباب 
أمنيلة( لعنلب بللدي، أن إدارة "التنميلة" 
أعطلت إشلعاًرا للكل ملن سلجل بطللب 
للحصلول على منلزل ملن منلازل مخيم 
"الكمونلة"، للتوجله إىل املركلز وتسللّم 

منازلهلم.
يضلم مخيلم "الكمونلة" قريلة "محملد 
عاكلف إنلان"، التلي تحتوي على منازل 
واحلد،  طابلق  ملن  مكّونلة  "طلوب" 
أنشلأتها إدارة الكلوارث والطوارئ الرتكية 
)آفلاد(، حيلث يسلكن يف أحلد منازلهلا 
وقلف  أنشلأها  أخلرى  وقريلة  "عليل"، 
عليلاء  تقطلن  حيلث  اللرتيك،  الديانلة 

وعائلتهلا.
لكلن من الناحيلة الخدمية، تفتقلر املنازل 
كهربلايئ،  تيلار  شلبكة  إىل  األسلمنتية 
اضطلر  ملا  و"عليل"،  عليلاء  بحسلب 
العائلالت إىل رشاء أللواح طاقة شمسلية 
ملن أجلل الحصلول على الكهربلاء.

التمديلدات وللوازم األلواح الشمسلية 
متوفلرة داخلل املنلازل، بحسلب ملا 
أشلارت إليله عليلاء الحجلي، التي كان 
تأملني  فقلط  عائلتهلا  على 

الشمسلية  األللواح 

املرتفعلة الثملن، لكن داخلل منزل "عيل" 
مل تكلن تللك التمديلدات موجلودة، األمر 
حسلابه  على  لتأمينهلا  اضطلره  اللذي 
ال  الذيلن  األشلخاص  أملا  الشلخيص، 
األللواح  رشاء  على  القلدرة  ميلكلون 

بالبطاريلات. عنهلا  فيسلتعيضون 

سقف وحيطان
تواصللت عنلب بللدي ملع وزارة "اإلدارة 
لحكوملة  التابعلة  والخدملات"  املحليلة 
يف  دورهلا  علن  لسلؤالها  "اإلنقلاذ" 
إىل  املقدملة  الخدملات  على  اإلرشاف 
املخيلات التابعلة لهلا إداريًلا، باإلضافة 
إىل الجهلة التي تعود إليهلا ملكية أرايض 
تللك املخيلات، إال أن عنب بللدي مل تتلقَّ 

أي رد حتلى تاريلخ إعلداد هلذا املللف.
تحدثلت عنلب بللدي يف وقت سلابق مع 
رئيلس دائلرة أملالك الدوللة يف حكومة 
"اإلنقلاذ"، عدنلان القاسلم، اللذي قلال 
حينهلا إن الحكوملة ال متنح أرايض أمالك 
تُخصصهلا  وإمنلا  للجمعيلات،  الدوللة 
للل"وزارة التنمية والشلؤون اإلنسلانية"، 
ملصلحلة منظملة أو جمعية بهلدف إقامة 
أو  أسلمنتية  كتلاًل  كان  سلواء  مخيلم، 

. ًما خيا
للجمعيلة  عالقلة  ال  أنله  القاسلم  وأكلد 
يُخصلص  وإمنلا  بلاألرض،  املنظملة  أو 
مضيًفلا  التنميلة"،  للل"وزارة  االنتفلاع 
أن منلح األرض للجمعيلة ليلس بيًعلا أو 
تأجلرًا أو هبلة، بلل هلو تخصيلص، ما 

يعنلي أن "رقبلة العقلار" تبقلى أملالك 
دوللة، والتخصيلص فقلط لالنتفلاع من 

رشوط. ضملن  وذللك  العقلار، 
وتُحلدد الغايلة ملن التخصيلص وامللدة 
قلرار  "منطلوق"  التفاصيلل يف  وبقيلة 

لتخصيلص. ا
األرايض  أغللب  أن  إىل  القاسلم  وأشلار 
التلي تُخصلص ملن أملالك الدوللة هلي 
جبلال وأراٍض صخريلة، وال توجلد أراٍض 
زراعيلة، وملع ذللك تكشلف لجنلة ملن 
التنميلة"  الدوللة و"وزارة  دائلرة أملالك 

قبلل تخصيصهلا. األرض  على 
"وحلدة  علن  صلادر  تقريلر  وبحسلب 
تنسليق الدعلم"، املسلؤولة علن تنسليق 
اإلنسلانية يف سلوريا،  اإلغاثلة  عمليلات 
فلإن معظلم املجمعلات السلكنية تحتلاج 
إىل جهلة مدنيلة تديرها وتنظلم الخدمات 

ضمنهلا.
وتفتقلر أغلبية هلذه املجمعلات إىل البنى 
الخدميلة  واملعايلر  الكافيلة  التحتيلة 
الحاجلات  توفلر  أجلل  ملن  الالزملة 
التقريلر  وفلق  لسلاكنيها،  األساسلية 

امللايض. نيسلان  يف  الصلادر 
تذملر "عليل" ملن حلال املنلزل عندملا 
تسللّمه، بقوله إن "الشلقة سقف وحيطان 
على العظم، وللو مل ينعم الله عليّل قلياًل 
وأسلتطيع أن أعلّدل على أرضيلة البيلت 
وحيطانله، للكان وضعله مزريًلا، واللله 
مبقدورهلم  ليلس  الذيلن  النلاس  يعلني 

تحسلني بيوتهلم".
وتحتلوي املنلازل على بنيلة تحتيلة من 
شلبكة مياه متصللة بخزانات ميلاه، تُعبّأ 
ملن قبلل األهلايل كل فلرتة، رغلم وجود 
بلر أُنشلئت ملع بداية إنشلاء امللروع، 
واسلتُثمرت ملن قبلل منظملة محلية يف 
البدايلة ملدة سلتة شلهر، إال أن هلذه البر 

مل تدخلل بالخدملة حتلى اآلن.
 . 

تعلد عمليلة اإليواء من خلالل بنلاء مجمعات سلكنية ضمن 
مسلاحة مسلقوفة، لنقلل حيلاة املهّجلر ملن الخيملة غلر 
اآلمنلة إىل منلازل أسلمنتية تسلاعده عى حايلة عائلته من 
الظلروف الجويلة الرديئة واآلفلات الحريلة، ضمن أهداف 
تحسلني بيئة النلزوح، ملن أبرز أعلال املنظلات اإلغاثية، 
السلوري، حيلث يعيلش  الشلال  األجنبيلة يف  أو  املحليلة 
حلوايل أربعلة ماليلني مهّجر، مبَلن فيهلم الذين يعيشلون 

املخيات.  داخلل 
والوسلائل املتاحلة لزيلادة تللك املسلاحة املسلقوفة بزيادة 
أعلداد املجمعلات السلكنية تُنفذ بدعلم من الجهلات املانحة 
األجنبيلة، التلي بلدأت يف السلنوات األخلرة ببنلاء ملدن 
وبللدات جديلدة السلتيعاب الجئلني ملن املتوقلع نقلهم إىل 

الشلال السلوري ملن تركيا.
وعلى الرغلم ملن أن ملروع علودة مليون الجئ سلوري، 
اللذي أعلنله الرئيلس اللرتيك، رجلب طيلب أردوغلان، يف 
أيار امللايض، مل يبدأ بعد، تشلهد مناطق الشلال السلوري 
نشلاطًا عمرانيًا، سلكنيًا أو خدميًا، تجهيزًا إليلواء الالجئني، 

بلإرشاف مختلف الجمعيلات واملنظات والجهات املسلؤولة 
ومتويلهلا  وبنائهلا  السلكنية،  املشلاريع  هلذه  إدارة  علن 

. يًضا أ
يرتبلط مللف تأملني امللأوى للمهجريلن، الذي يتلم بجهود 
إغاثيلة، بعلدة قضايلا مركبلة ومتشلابكة تتعللق بحايلة 
تتمثلل  املناطلق،  تللك  داخلل  العقاريلة  امللكيلة  حقلوق 
أبلرز أسلباب تعقيلده والهواجلس املقرتنلة بله يف تعلدد 
الجهلات التلي تدير السلجل العقلاري، وانهيار املؤسسلات 
الحكوميلة ذات الصللة، وغيلاب البديلل املؤسسلايت اآلمن، 
أغلبيلة  امللكيلة للدى  باإلضافلة إىل ضيلاع وتللف وثائلق 

املهجريلن.
تناقلش عنب بللدي يف هذا امللف نشلأة املجمعات السلكنية 
التلي تُلرف عليهلا منظلات تركيلة مموللة ملن منظات 
املجمعلات  تللك  أرايض  ملكيلة  إىل  باإلضافلة  أجنبيلة، 
لسلكانها،  املجمعلات  مسلاكن  تسلليم  وطريقلة  السلكنية، 
وأنلواع وثائلق امللكيلة التلي ميتلكهلا السلكان ضملن هذه 

املجمعلات، والجوانلب القانونيلة املرتبطلة بهلا.

االنتقال إلى سقف وحيطان..

حلم االستقرار 
يصطدم بـ"واقع مرهق"

 أغلب األراضي التي ُتخصص 
من أمالك الدولة هي جبال 

وأراٍض صخرية، وال توجد أراٍض 
زراعية، ومع ذلك تكشف لجنة 
من دائرة أمالك الدولة و"وزارة 

التنمية" على األرض قبل 
تخصيصها.
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يف  الرتكيلة  املنظلات  مشلاريع  بلدأت 
قطاع السلكن وامللأوى مبناطق الشلال 
السلوري باالنتشلار ألول ملرة يف مطلع 
إدللب،  محافظلة  ضملن   ،2020 علام 
بقصلد إسلكان األهلايل النازحلني ملن 
والقاطنلني  السلورية،  امللدن  مختللف 
مناطلق  يف  العشلوائية  املخيلات  يف 
الشلال، ملحاوللة التقليلل ملن معاناتهم 

وسلط الخيلام.
أحلد هلذه املشلاريع كان برعايلة هيئلة 
اإلغاثلة اإلنسلانية الرتكيلة  )İHH( يف 
ملن  حللب،  وشلايل  إدللب  محافظلة 
خلالل إمتلام بنلاء 2000 بيت أسلمنتي، 
وشلمل البيلت صالونًلا وغرفلة واحلدة، 
للمظللوم"،  "كلن سلقًفا  ضملن حمللة 
التلي كانلت تهدف إلسلكان علرة آالف 
أرسة نازحلة يف إدللب ملن خلالل بنلاء 

15 أللف منلزل.
هيئلة  بدأتهلا  التلي  األسلمنتية  البيلوت 
اإلغاثلة الرتكيلة بتلك الحمللة يف مناطق 
الشلال السلوري، ازدادت حتلى وصلت 
اليلوم إىل حلوايل 18 أللف بيلت كبديل 
للنازحلني علن خيامهلم، ولتوفلر الحد 
األدىن ملن االحتياجلات اإلنسلانية لهلم.

ويف مطللع حزيلران املايض، قلال وزير 
الداخليلة اللرتيك، سلليان صويللو، إن 
اآلن  حتلى  أُنشلئت  التلي  املنلازل  علدد 
وصلل إىل حلوايل 60 أللف منلزل، يف 

259 نقطلة بشلايل سلوريا.
يف  املنعقلد  االجتلاع  يف  ذللك  جلاء 
مبلروع  للتعريلف  أنقلرة،  العاصملة 
إدللب. يف  "طلوب"  منلزل  أللف   100
وأوضلح الوزيلر أن 45 ألًفلا و903 ملن 
هلذه املنلازل أُنشلئت يف منطقلة إدلب، 
منطقتلي  يف  منهلا  ألًفلا   14 وحلوايل 
علميلات "درع الفلرات" )ريلف حللب( 
و"غصلن الزيتلون" )عفريلن(، بحسلب 
"األناضلول"  أنبلاء  وكاللة  نقلتله  ملا 

الرتكيلة.
بللدي يف  عنلب  ملا رصدتله  وبحسلب 
ريلف حللب، فلإن املنلازل التي أُنشلئت 
ضملن تللك املناطلق مل تُسلكن بعلد من 
قبل األهلايل، بعكلس املنازل التلي بُنيت 

يف منطقلة إدللب.
 26 يف  لله،  تريلح  أحلدث  وضملن 
صويللو  أعللن  امللايض،  حزيلران  ملن 
علن العلدد اللكيل للمنلازل التلي تعمل 
ملن  االنتهلاء  على  الرتكيلة  الحكوملة 
إنشلائها يف مناطلق مختلفلة بالشلال 
منظلات  علدة  بلإرشاف  السلوري، 

تركيلة، مع حللول نهايلة العلام الحايل، 
امللروع  ملن  لالنتهلاء  يهلدف  حيلث 
اللذي يحتوي على 100 أللف يف مدينة 
 TRT" إدللب، وفلق ملا نقلتله صحيفلة

."Haber
أملا يف ملدن جرابللس، والبلاب، واعزاز 
بريلف حللب، باإلضافلة إىل مدينلة تلل 
أبيض يف ريلف الرقة الشلايل، ومدينة 
رأس العلني يف ريلف الحسلكة، فتعملل 
علدة  ملع  بالتعلاون  الرتكيلة  الحكوملة 

240 أللف منزل. منظلات، إلنشلاء 
تلل  مدينلة  إىل  األخلرة  زيارتله  ويف 
أبيلض الواقعلة عنلد الحلدود ملع تركيا 
حزيلران  ملن   18 يف  الرقلة،  شلايل 
امللايض، لتفقلد ملروع بنلاء وحلدات 
سلكنية فيهلا، بلإرشاف إدارة الكلوارث 
أوضلح  )آفلاد(،  الرتكيلة  والطلوارئ 
املخصصلة  األرض  مسلاحة  أن  صويللو 
أبيلض تبللغ  للملروع يف مدينلة تلل 

دونلم.  1200

تنسيق مسبق مع المجالس
أبلرز الجهلات الرتكية التلي تُرف عى 
الشلال  يف  السلكنية  املشلاريع  بنلاء 
وزيلر  تريحلات  بحسلب  السلوري، 
صويللو،  سلليان  اللرتيك،  الداخليلة 
هلي منظملة "İHH"، ومنظملة "آفاد"، 
و"الهلالل  اللرتيك،  الديانلة  ووقلف 

اللرتيك". األحملر 
تواصللت عنلب بلدي ملع وقلف الديانة 
و"الهلالل  "آفلاد"،  ومنظملة  اللرتيك، 
على  للحصلول  اللرتيك"،  األحملر 
معلوملات حول هذه املشلاريع السلكنية، 
إال أن تللك الجهلات رفضلت اإلدالء بلأي 
تريحلات أو التعليلق على املوضلوع، 
البحلث  بللدي  عنلب  ملن  وطلبلوا 
على  للحصلول  أخلرى  مصلادر  علن 

املعلوملات.
بينلا تواصللت عنلب بللدي ملع املكتب 
قلال  اللذي   ،"İHH" ملنظملة اإلعالملي 
إن األرايض التلي بُنيلت فيهلا املشلاريع 
السلكنية يف وقلت سلابق أو حاليًلا "مل 

يتلم رشاؤهلا أو اسلتئجارها".
تتعدد أنلواع ملكيلة األرايض يف مناطق 
خاصلة  أراٍض  بلني  السلوري،  الشلال 
تتبلع ملكيتهلا لأفلراد، وأراٍض مشلاع، 
وأراٍض تعلود ملكيتهلا إىل الدولة ضمن 

العامة. األملالك 
وتُلرف بعلض املنظلات الرتكيلة عى 
بنلاء املشلاريع السلكنية بدعلم ومتويل 

"قطلر  منهلا  أجنبيلة،  منظلات  ملن 
الخريلة"، التلي تعمل حاليًلا يف منطقة 
اعلزاز بريف حلب الشلايل، عى إنشلاء 
 "İHH" ملع  بالتعلاون  لهلا  ملروع 
الرتكيلة، تحلت مسلمى "مدينلة األمل".
وبحسلب ملا قالله مديلر مكتلب منظمة 
محملد  تركيلا،  يف  الخريلة"  "قطلر 
واحلي، يف حديلث إىل عنب بللدي، فإن 
هنلاك "تنسليًقا مسلبًقا" قبل البلدء بأي 
ملروع سلكني، وهلذا التنسليق يكون 
بلني املجللس املحليل والحكوملة الرتكية 
الختيلار األرض التلي ستُسلتخدم لبنلاء 
منلازل "الطوب"، باإلضافة إىل املنشلآت 
التابعلة  األخلرى  الخدميلة  واملرافلق 

للملروع.
"هنلاك جهلد مبلذول بشلكل كبلر ملع 
الرتكيلة  والحكوملة  املحليلة  السللطات 
الختيلار األرض لضلان علدم مواجهلة 
أي تحديلات لوجسلتية يف أثنلاء تنفيلذ 

امللروع"، وفلق ملا قالله واحلي.
ناحيلة  يف  بالتحديلد  امللروع  ويقلع 
التوقليل،  قريلة  ملن  بالقلرب  صلوران 
الرتكيلة،  السلورية-  للحلدود  املتاخملة 
السلالمة". "بلاب  معلرب  ملن  بالقلرب 

وأشلار واحلي إىل أن األرض املسلتخدمة 
يف هلذا امللروع الحلايل، قُدملت لهلم 
املدينلة،  املحليل يف  املجللس  قبلل  ملن 
الذي بلدوره اختلار هلذه األرض بالذات 

لكونهلا تابعلة مللكيلة عاملة.

رحلة البحث عن أصحاب األرض

هناك جهد مبذول بشكل 
كبير مع السلطات المحلية 

والحكومة التركية 
الختيار األرض لضمان 

عدم مواجهة أي تحديات 
لوجستية في أثناء تنفيذ 

المشروع

أمالك الدولة أو األمالك العامة 
في سوريا هي األمالك المسجلة 
باسم الجمهورية العربية السورية، 

وإذا كان العقار أو األرض 
المعروضة للبيع باسم وزارة 

معّينة، فإن المفّوض ببيعها هو 
وزير هذه الجهة.

نسبة المجمعات السكنية 
حسب ملكية األرضي  

تقع في أراٍض زراعية 

تقع في جبال صخرية 

تقع في أحراج وتالل كانت مزروعة باألشجار 

تقع في أراٍض مسطحة ضمن بناء حكومي 

موقعها مناسب 

موقعها غير مناسب 

50%

36%

20%

3%

90%

10%

المصدر: "وحدة تنسيق الدعم"- 2022 
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َمن يضمن قانونية المجمعات السكنية

جامع في مجمع "الكمونة" السكني في ريف إدلب- 21 من حزيران 2022 )عنب بلدي(

بحسلب تقريلر "وحلدة تنسليق الدعم"، 
املجمعلات  أرايض  ملكيلة  معظلم  فلإن 
كانلت  السلوري  الشلال  يف  السلكنية 
قبلل  للحكوملة  مملوكلة  عاملة  أرايض 
عليهلا،  السلكنية  املجمعلات  إنشلاء 
وبعضهلا كانلت أرايض زراعيلة خاصلة، 
على  بُنيلت  املجمعلات  بعلض  وهنلاك 
مملوكلة ألي جهلة. غلر  وتلالل  أحلراج 
التلي  الشلال  مناطلق  معظلم  ويف 
سليطرت عليها قلوات املعارضة السلورية، 
جلرت محلاوالت إلعلادة تفعيل السلجالت 
العقاريلة، كلون السلجل العقاري يشلّكل 
املرجعيلة الرئيسلة التلي تضملن حقلوق 
سلوريا،  يف  للنلاس  العقاريلة  امللكيلة 
للمصاللح  العاملة  املديريلة  طريلق  علن 

العقاريلة.
وبسلبب تللك األهميلة، نشلأت املديريلات 
البديللة يف  العقاريلة  ودوائلر السلجالت 
الشلال السلوري، ملن خلالل مجموعات 
حوكميلة حاولت ملء الفلراغ اإلداري الذي 

الدولة. غيلاب مؤسسلات  خلّفلة 
تحدثلت عنلب بللدي ملع مديرية السلجل 
آليلة  علن  اعلزاز،  مدينلة  يف  العقلاري 
والجمعيلات  املنظلات  ملع  التنسليق 
السلكنية،  التجمعلات  إلنشلاء  الخريلة 
بتمويلل  الخريلة"  "قطلر  بلدأت  حيلث 

األملل". "مدينلة  ملروع 
قلال مديلر السلجل العقلاري يف اعلزاز، 
عدنلان طله، "منلذ فلرتة متلت مخاطبتنا 
أراٍض  علن  للبحلث  العقلاري  بالسلجل 
مخصصلة،  غلر  الدوللة  ألملالك  تابعلة 
أرايض  أغللب  بلأن  النقلاش  تلم  حيلث 
أملالك الدوللة يوجلد احتلال بلأن تكون 
الزراعلي". أملوال اإلصلالح  ملن ضملن 

ولهلذا األملر "تلم التأكيد على البحث عن 
أراٍض تابعلة ألملالك الدوللة غلر صالحة 
البنلاء  يتلم  وال  صخريلة،  أي  للزراعلة، 
الثبوتيلة  األوراق  إال بلرط ربلط  عليهلا 
وإجلراء كشلف والتأكلد أن هلذه الوحدات 
للن تكلون على ملكيلة أحلد"، وفلق ملا 

طه. قالله 

يف  العقاريلة  املنطقلة  مسلاحة  وتبللغ 
مربلع،  كيلوملرت   1.259 اعلزاز  مدينلة 
وخرجلت اعزاز عن سليطرة قلوات النظام 
السلوري علام 2012، وتلم إنشلاء اإلدارة 
 ،2019 يف  العقلاري  للسلجل  البديللة 
بإعلادة تفعيلل ملن قبلل املجللس املحيل 
إعلادة  ودعلم  متويلل  وتلم  املدينلة،  يف 
املرحللة  يف  املجللس  قبلل  ملن  التفعيلل 
األوىل، والحًقلا من قبلل الحكومة الرتكية.

"يكملن دورنلا نحلن فقلط بالتأكلد ملن 
للبنلاء  التنسليق  أملا  العقلارات،  ملكيلة 
فيكلون علن طريلق املجالس املحليلة لكل 
منطقلة"، وفلق ملا قالله طله، اللذي أكد 
أنله "ال يتلم بناء عقلار يف منطقلة اعزاز 

ملن دون سلؤال السلجل العقلاري".
يف  العقلاري  السلجل  مديريلة  وتضلم 
وريفهلا،  اعلزاز  مدينلة  اعلزاز،  مدينلة 
وريفهلا،  وأخرتيلن  وريفهلا،  وصلوان 

وريفهلا. وملارع 
السلكنية  املشلاريع  تسلجيل  يتلم  و"مل 
حتى اآلن باسلم املجلس املحيل"، بحسلب 
طله، إال أن "ملن املؤكلد تسلجيل ذلك بعد 
انتهلاء املخططلات املسلاحية واملخططات 
أن  قانونيًلا  "األصلح  ألن  اإلفرازيلة"، 
تسلجل ملكيلة املشلاريع السلكنية باسلم 
املجللس املحليل، وبعدها يتلم التعامل مع 
املقاسلم على حسلب قانلون الجمعيلات 

السلكنية".

مشروعية مشروطة
ملن حيث املبلدأ، فلإن البناء على األمالك 
العاملة حلق محصلور بالدولة ملن خالل 
وزاراتهلا ومؤسسلاتها املختصلة، وضمن 
رشوط ومعايلر قانونيلة واضحلة، مثلل 

تحقيلق مصلحلة عاملة للمواطنلني، كحل 
مشلكلة اإلسلكان أو بنلاء مرافلق عامة أو 

ألغلراض أخلرى يحددهلا القانون.
وإدارة مناطلق الشلال السلوري من قبل 
يلراه  ملا  وفلق  الواقلع،  األملر  سللطات 
املحاملي الفلسلطيني- السلوري أمين أبو 
بللدي،  إىل عنلب  هاشلم، خلالل حديلث 
"ال يعفيهلا ملن مسلؤولية االلتلزام بتللك 
اللروط واملعايلر املطلوبلة"، يف حلال 
اسلتثمرت  أو  اسلتغلت  أو  اسلتخدمت 
األملالك العامة ضملن مناطق سليطرتها.

سلكنية  مجمعلات  بنلاء  رضورة  ورغلم 
الناحيلة املعيشلية واإلنسلانية لحلل  ملن 
مشلكالت اللجوء، فلإن "املجاللس املحلية 
العامللة يف تللك املناطلق ملزملة قانونًلا 
بلأن توضلح يف الرتاخيص التلي متنحها 
ليسلت  أنهلا  البنلاء  ورشكات  للمنظلات 
متنلح  ال  وأنهلا  تجاريلة،  طبيعلة  ذات 
املسلتفيدين منهلا حلق التمللك والترف 
الكاملل بهلا، وإمنا حق السلكن واإلشلغال 
مناطقهلم  إىل  يعلودون  ريثلا  فقلط 

األصليلة التلي نزحلوا وُهّجلروا منهلا".
وهذه اللروط القانونية املشلددة أرجعها 
املحاملي لل"منلع توطلني" سلاكني تللك 

املجمعلات بصلورة دامئلة كحلل نهايئ.

مراعلاة املخلاوف التلي فرضتهلا عمليات 
إهلال  تعنلي  ال  القلرسي،  التهجلر 
التلي  الالئلق  والسلكن  السلالمة  رشوط 
يجلب توفرهلا، وهلي أيًضا ملن واجبات 
املجاللس املحليلة والهيئلات املكلفلة مبنح 

والبنلاء. الرتاخيلص 
املجاللس  قلرارات  مروعيلة  وتبقلى 
املحليلة وأعالهلا يف هذا الجانلب متوقفة 
اللروط  بتللك  التزامهلا  ملدى  على 

املطلوبلة. واملحلددات 
املصلادرة  أشلكال  وفيلا يخلص جميلع 
التلي متلت يف مناطق الشلال السلوري، 
املجتمعيلة  املكّونلات  علن  النظلر  بغلض 
أصحلاب  "إعطلاء  فيجلب  السلورية، 
دعلاوى  رفلع  حلق  املترريلن  األملالك 
املصلادرة  بقلرارات  للطعلن  قضائيلة 
ووضلع اليلد، وذللك أملام جهلة قضائية 
مسلتقلة ونزيهلة وغلر مسيّسلة"، وفلق 

املحاملي. بله  أوىص  ملا 
ملن  مجتمعلي  مكلّون  أي  ومخلاوف 
أرايض  طاللت  التلي  املصلادرة  عمليلات 
وعقلارات ميلكهلا األفلراد، هلي "مخاوف 
مروعلة ويجب أخذهلا بعلني االعتبار"، 

املحاملي. وفلق 
وبسلبب توثيق تقاريلر حقوقية، سلورية 

امللكيلات  طاللت  انتهلاكات  ودوليلة، 
العقارية يف مناطق الشلال السلوري من 
قبلل فصائلل "الجيش الوطني السلوري" 
املدعلوم ملن تركيلا، يلرى املحاملي أبلو 
هاشلم بأن تجلارب املجاللس املحلية "غر 
مشلجعة حتلى اآلن كهيئلات قلادرة على 

حايلة األملالك العاملة أو الخاصلة".
وخلالل األعلوام األخلرة، صلار واضًحلا 
"ضعف اسلتقاللية تلك املجاللس، والدور 
ومهامهلا،  تحديلد وظائفهلا  اللرتيك يف 
العسلكرية على  القيلادات  وغلبلة نفلوذ 

الهيئلات املدنيلة والقضائيلة".
جميلع تللك املخلاوف واإلشلكاليات يقلل 
من اللدور املطللوب للمجاللس املحلية يف 
إدارة األملالك العامة والخاصلة، وحايتها 
من أشلكال املصلادرة والتعديلات املختلفة 

الحقلوف واألمالك. عى أصحلاب 
وتعلد هذه املشلكالت ملن أبلرز التحديات 
ملا  املحليلة،  املجاللس  تواجله  التلي 
وتعزيلز  بنيتهلا  إصلالح  رضورة  يعنلي 
وطنيلة  رؤيلة  ضملن  اسلتقالليتها 
ودميقراطيلة، بحيلث توفلر لهلا مقومات 
التمثيلل العلادل للمجتمعلات املحلية التي 
يفلرتض أنها متثلل مصالحهلا وتدافع عن 

حقوقهلا.

الوحدات السكنية في "مدينة األمل" المسؤول عن إنشائها منظمة قطر الخيرية ومنظمة الـ"ihh"حزيران -2022 )عنب بلدي(
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مناخ "غير مناسب" لتحقيق األرباح 
يعّري دعوات االستثمار في سوريا

وزراء في حكومة النظام السوري في مؤتمر "االستثمار في الكهرباء والطاقات المتجددة( في 15 من أيار 2022 )سانا(

عنب بلدي - جنى العيسى

كلرر النظلام السلوري خلالل السلنوات 
العلرب  للمسلتثمرين  دعواتله  األخلرة 
مناطلق  يف  لالسلتثار  واألجانلب 
سليطرته، ووصللت يف علدة مراحل إىل 
"اسلتجدائهم"، إذ تكثّفلت الدعلوات بعد 
إقلرار رئيلس النظلام، بشلار األسلد، يف 
أيلار 2021، قانونًلا جديلًدا لالسلتثار.

ويف حلال اسلتثناء الخوف ملن التعرض 
الواليلات  تفرضهلا  التلي  للعقوبلات 
املتحلدة األمريكيلة على املتعامللني ملع 
حكوملة النظلام السلوري، كسلبب لعدم 
إقبلال املسلتثمرين، تجتملع العديلد من 
تجعلل  قلد  التلي  اإلضافيلة  العواملل 
سلوريا بللًدا غلر مناسلب لالسلتثار، 
منهلا أسلباب أمنيلة، وسياسلية، وأخرى 

اقتصاديلة.
علدة  يف  النظلام  حكوملة  طأمنلت 
مناسلبات الراغبلني باالسلتثار، بقدرتها 

العقوبلات. على  االلتفلاف  على 
املنخفضلة  االسلتثارات  نسلب  لكلن 
تعلارض محاوالت حكوملة النظام لجذب 
تسلهيالت،  تقديلم  علرب  االسلتثارات، 
ومزايلا خاصة، وسلط ترويجهلا للوضع 
األمني "املسلتقر واملناسلب" لالسلتثار.
تحلاول عنلب بللدي يف هلذا التقريلر، 
نقلاش مدى جهوزيلة البيئلة االقتصادية 
يف مناطلق سليطرة النظام لعلودة البدء 
باالسلتثارات األجنبيلة، والعوامل األمنية 
واالقتصاديلة املختلفلة التي تحلول دون 

ذلك. تحقيلق 

مناخ االستثمار غير مناسب في سوريا
يجلب على املسلتثمرين األجانلب قبلل 
اتخاذ قرارهلم باالسلتثار يف بلد معنّي، 
دراسلة وتحديلد ملدى خطلورة "منلاخ 
بحسلب  الدوللة،  هلذه  يف  االسلتثار" 
ملا يوضحله تقريلر نُلر علرب موقلع 
بامللال  املتخصلص   "Investopedia"

واالسلتثار.

الظلروف  هلو  االسلتثار  ومنلاخ 
واالجتاعيلة  واملاليلة  االقتصاديلة 
تؤثلر  التلي  ملا،  بللد  يف  والسياسلية 
والبنلوك  األفلراد  اسلتعداد  ملدى  على 
واملؤسسلات إلقلراض اللركات العامللة 

فيهلا. الخاصلة 
بحسلب  االسلتثار،  منلاخ  ويتأثلر 
مبلارشة،  غلر  عواملل  بعلدة  التقريلر، 
منهلا مسلتوى الفقلر، ومعلدل الجرمية، 
القلوى  ومشلاركة  التحتيلة،  والبنيلة 
القوملي،  األملن  واعتبلارات  العامللة، 
والرائلب،  السليايس،  واالسلتقرار 
املاليلة،  األسلواق  واسلتقرار  والسليولة، 
امللكيلة،  وحقلوق  القانلون،  وسليادة 
والبيئلة التنظيميلة، وشلفافية الحكومة، 

الحكوملة. ومسلاءلة 
املنلاخ  يعتلرب  املعايلر،  وبحسلب هلذه 
هلذا  يف  سلوريا  يف  االسلتثاري 
مناسلب  وغلر  مالئلم  غلر  التوقيلت 
للبدء باالسلتثار، وهلو ما أكده األسلتاذ 
املُنتِسلب يف معهلد الجامعلة األوروبيلة 
يف  واملشلارك  بإيطاليلا،  فلورنسلا  يف 
ملروع "زمن الحلرب وما بعلد الراع 
يف سلوريا" الدكتلور جوزيلف ضاهلر، 

يف حديلث إىل عنلب بللدي.
وأوضلح ضاهلر أن أبلرز ما مينلع البدء 
باالسلتثار يف مناطلق سليطرة النظام، 
يف الوقلت الحلايل، هو أواًل علدم تحقيق 
انتهلاء  وعلدم  السليايس،  االسلتقرار 
وجلود  يعتلرب  إذ  اآلن،  حتلى  الحلرب 
امليليشليات املسللحة والجاعات املقاتلة، 
كتنظيلم "الدوللة اإلسلالمية"، عاماًل غر 

البدء. مسلاعد على 

كلا يعلّد الدملار اللذي لحلق باالقتصاد 
السلوري، والذي جلاء انعكاًسلا للتدهور 
املسلتمر والشلديد لقيمة اللرة السورية، 
آثلار  بسلبب  املاهلرة  العاللة  ونقلص 
الحلرب والهجلرة، والتأثلر الشلديد ملن 
التحتيلة  بالبنلى  لحلق  اللذي  الحلرب 
وغرهلا،  امليلاه  وأنظملة  كالكهربلاء 

عواملل إضافيلة غر مسلاعدة على بيئة 
لالسلتثار. تشلجيعية 

وخلالل السلنوات األخرة، يعتلرب ارتفاع 
تكاليلف اإلنتاج بسلبب نقلص أو ارتفاع 
أسلعار السللع وامللواد األوليلة كالنفلط 
امللايل  النظلام  إىل  باإلضافلة  والغلاز، 
الضعيلف جلًدا، من أبلرز األسلباب التي 
تولّلد رغبة للدى املسلتثمرين باسلتثار 
أموالهلم يف سلوريا، وجلاءت العقوبات 
األمريكيلة أخلرًا لتعّمق وتزيد من سلوء 
هلذه العواملل مجتمعة، بحسلب ضاهر.

استثمارات "صغيرة" ومقتصرة على 
داعمي النظام

يف 22 ملن حزيران امللايض، أعلن وزير 
االقتصلاد يف حكوملة النظام السلوري، 
محملد سلامر الخليلل، منلح 32 إجلازة 
االسلتثار  "هيئلة  قبلل  ملن  اسلتثار 
بقانلون  العملل  بلدء  منلذ  السلورية" 
االسلتثار رقم "18" لعلام 2021 وحتى 

حزيلران امللايض.
املوجلودات  قيملة  أن  الخليلل  وأوضلح 
منحلت  التلي  االسلتثارية  للمشلاريع 
اإلجلازة خالل هلذه الفرتة بلغلت حوايل 
مضيًفلا  سلورية،  للرة  مليلار   1357
أن هنلاك إجلازات إضافيلة ال تلزال قيلد 

أيًضلا. اإلصلدار 
مشلاريع  كانلت  الخليلل،  وبحسلب 
ريلف  محافظلة  يف  أغلبهلا  االسلتثار 
دمشلق، وتتضّملن توليد الطاقلة وإنتاج 
األدويلة الرسطانيلة والخملرة والقطلر 
الطبلي  والكحلول  والحقلن  الصناعلي 
و"اإلنفرتلرات". والشلواحن  واألسلمدة 

الجديلد  االسلتثار  قانلون  أيًضلا:  اقلرأ 
سلابقة قوانلني  ملن  "تجميعلة" 

ملن جهتله، يلرى الدكتلور والباحث يف 
االقتصلاد السليايس جوزيلف ضاهر، أن 
هنلاك رغبلة "قليللة جلًدا" باالسلتثار 
سلواء من قبل املسلتثمرين السلوريني أو 

األجانب.
هلذه  معظلم  أن  ضاهلر  وأوضلح 

االسلتثارات هي "اسلتثارات صغرة"، 
وملن قبل جهلات أجنبيلة داعملة للنظام 

وإيلران. كروسليا  السلوري 
وتركلزت تللك االسلتثارات يف قطاعات 
النفلط  كاسلتخراج  خاصلة  اقتصاديلة 
بنلاء  إعلادة  أو  روسلية(،  )رشكات 
بعلض البنلى التحتيلة )رشكات روسلية 
وإيرانيلة(، إال أن القطاعلات الخاصة يف 
كال البلديلن "ضعيفلة للغاية"، بحسلب 

ملا أوضحله ضاهلر.
األعلال  رجلال  معظلم  أن  واعتلرب 
السلوريني خارج البالد ليسلوا مستعدين 
للعلودة واالسلتثار يف البلالد، لجميلع 
سلابًقا  املذكلورة  والعوائلق  األسلباب 
التلي سليواجهونها، فضلاًل علن وجلود 

أيًضلا. العقوبلات 

أرباح "محدودة جًدا"
يهدف االسلتثار بالنسلبة ألي مسلتثمر 
إىل الربلح وتراكلم رأس امللال، أو اكتناز 
امللوارد لغلرض تحقيلق الربح، بحسلب 

ملا أكلده الدكتلور جوزيلف ضاهر.
عائلدات  تحقيلق  آفلاق  تعتلرب  بينلا 
وأربلاح رسيعلة ومتوسلطة امللدى ملن 
االسلتثار يف سلوريا "محلدودة جلًدا" 
سياسلية  ألسلباب  الراهلن  الوقلت  يف 
واقتصاديلة، وفًقلا لضاهلر، األملر الذي 
مشلاريع  إلطلالق  حوافلز  أي  يولّلد  ال 
اسلتثارية، سلواء ملن داخلل البلالد أو 

خارجهلا.
كلا يعتلرب الوضلع األمنلي، كالقصلف 
اإلرسائيليل املتكرر وامليليشليات املنترة 
عواملل  النظلام،  سليطرة  مناطلق  يف 
املسلتثمرين  رغبلة  تضعلف  قلد  أمنيلة 
آخذيلن بالحسلبان تعرض اسلتثاراتهم 

للخسلارة نتيجلة لذللك.
ففلي 10 ملن حزيلران امللايض، تعرض 
لربلة  اللدويل"  "دمشلق  مطلار 
إرسائيليلة، أخرجتله عن الخدملة ملدة 12 
يوًملا، وأدت إىل تخريلب البنيلة التحتية 
الطائلرات  مهابلط  وخلروج  للمطلار، 

علن الخدملة، حيلث تلررت يف أكلر 
ملن موقلع وبشلكل كبلر، ملع اإلنلارة 

املالحيلة.
اسلتهدفت   ،2021 األول  كانلون  ويف 
مرتلني،  "الالذقيلة"  مينلاء  إرسائيلل 
ورضبت سلاحات "الحاويات"، بحسلب 
التابعلة  اإلعلالم  وسلائل  أعلنتله  ملا 

للنظلام.
"الوطلن"  لصحيفلة  تريحلات  ويف 
املحليلة، يف 29 من كانلون األول 2021، 
كشلف رئيلس لجنلة الجلارك يف غرفة 
تجلارة دمشلق، علاد قبلاين، أن 85% 
مينلاء  يف  املسلتهدفة  البضائلع  ملن 
"الالذقيلة" عبلارة عن ملواد أولية تدخل 
يف الصناعلة، إضافلة إىل ملواد غذائيلة.

قلّدر قبلاين حجلم اللرر بل"الكبر"، 
ملواد  اسلتهدفت  إرسائيلل  أن  مؤكلًدا 
صللة  لهلا  وملواد  وخيوطًلا  غذائيلة 
امللواد  أغلبيلة  إن  إذ  اإلعلار،  بإعلادة 
ملواد  هلي  النظلام  يسلتوردها  التلي 
أوليلة وغذائيلة بسلبب قلرارات ترشليد 

االسلتراد.

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

 أبرز ما يمنع البدء باالستثمار 
في مناطق سيطرة النظام، 

في الوقت الحالي، هو 
أواًل عدم تحقيق االستقرار 

السياسي، وعدم انتهاء 
الحرب حتى اآلن، إذ يعتبر 

وجود الميليشيات المسلحة 
والجماعات المقاتلة، 

كتنظيم "الدولة اإلسالمية"، 
عاماًل غير مساعد على البدء.
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عنب بلدي- محمد فنصة  

"منلذ أن حصللُت عى الجنسلية الرتكية، 
على  الحصلول  ملرات  علدة  حاوللُت 
تأشلرة دخول إىل السلعودية، لالجتاع 
بزوجلي املقيلم هنلاك منذ سلنوات، لكن 
يف كل ملرة كان يلأيت الجلواب بالرفض 
الكللات  بهلذه  األصلل"،  سلورية  ألين 
لّخصلت ثريلا حلاج ملوىس )35 عاًما(، 
تجربتهلا الفاشللة ملحاوللة لقلاء زوجها 

املقيلم يف السلعودية.
ويعلاين العديد من السلوريني الحاصلني 
الجنسلية  تَبعلات  ثانيلة  جنسلية  على 
إىل  السلفر  عنلد  باألخلص  السلورية، 
دوللة أخلرى، إذ يقابَلون برفلض منحهم 
التأشلرة أو بالرتحيلل ملن املطلار اللذي 
يهبطلون فيله يف حلال علدم احتياجهم 
إىل تأشلرة، على الرغلم ملن تقدمهلم 
بالسلفر باسلتخدام جنسليتهم الجديلدة.
ثريا الحاصللة عى الجنسلية الرتكية منذ 
علام 2017، مل تُفللح محاوالتهلا العديدة 
إىل  دخلول  تأشلرة  ألخلذ   2018 علام 
السلعودية، حلني تقدملت بأوراقهلا إىل 
القنصلية السلعودية يف اسلطنبول حيث 
تقيلم، بناء عى دعلوة زيارة ملن زوجها.

كلا حاوللت التقدم للسلفارة السلعودية 
بأنقلرة علن طريلق تأشلرة عملل ملن 
خلالل رشكلة سلعودية، ليلأيت الرفلض 
بعبلارة، "يُعتلذر لها، يجلب أن تكون من 
أصلول تركيلة"، وأكلدت ثريلا محاولتها 
التقلدم لتأشلرة زيلارة إىل اململكلة علن 
قبلل  السلوري  سلفرها  جلواز  طريلق 
حصولهلا على الجنسلية، وهو ملا قوبل 

بالرفلض أيًضلا.
املحلاوالت  تللك  كل  بعلد  ثريلا  نجحلت 
بدخلول السلعودية علن طريلق تأشلرة 
"ُعملرة" على جوازها الرتيك ملدة شلهر 

واحلد يف ذات العلام.
للني  بريطانيلا  جلال  ملكلة  وكانلت 
كاليلف، عانت ملن رفض منحها تأشلرة 
جلال  مسلابقة  يف  للمشلاركة  دخلول 
األمريكيلة،  املتحلدة  بالواليلات  عامليلة 
بسلبب أصولها السلورية، عى الرغم من 
تقدمهلا بجواز سلفر بريطلاين، ومنحت 
املوافقلة لزوجها وطفلتها فقط، بحسلب 
ملا نرتله شلبكة "BBC" الربيطانيلة، 

يف 7 ملن كانلون الثلاين امللايض.
وقاللت كاليلف، "تقدملت بطللب بجواز 
سلفر بريطلاين، أنا أمثّلل بريطانيلا وأنا 
مواطنلة بريطانية، لذللك مل يكن لدي أي 

فكلرة علن أننلي سلأحظر ملن الواليات 
املتحدة".

يخضلع  األمريلي،  القانلون  وبحسلب 
مواطنلو "اللدول الراعية لإلرهلاب" عند 
املتحلدة  الواليلات  إىل  للسلفر  تقدمهلم 
لالسلتجواب ملن قبلل مسلؤول قنصيل، 
وتُصنلف سلوريا ملن هلذه اللدول منلذ 

.1979 علام 
وُمنع سلوريون حاصلون عى الجنسلية 
السلويدية من دخلول لبنلان، وأُعيدوا من 
مطلار "رفيلق الحريلري" يف بلروت، 

األسلباب. توضيح  دون 
يف  اللبنانيلة  السلفارة  سلؤال  وللدى 
السلويد عن السلبب، أجابوا بلأن الدخول 
بطريقلة غلر رشعيلة إىل أوروبلا يحرم 
موافقلة  دون  لبنلان  دخلول  ملن  امللرء 
موقلع  بحسلب  اللبنلاين،  العلام  األملن 
"أكلرت" السلويدي، يف 22 ملن كانلون 

الثلاين امللايض.

تجارب سفر فاشلة والسبب "مخفي"
مشلابهة  حلاالت  بللدي  عنلب  رصلدت 
ملن  يتمكنلوا  مل  ُمجنسلني  لسلوريني 
السلفر بسلبب أصولهلم السلورية، ويف 
حديلث ملع عنلب بللدي، تحلدث محمد 

الجنسلية  على  الحاصلل  عملر،  عليل 
الرتكيلة علن تجربته بالسلفر إىل قربص 
ملن تركيا، يف متلوز 2020، علن طريق 
جلواز سلفره اللرتيك دون تأشلرة إىل 

القسلم اللرتيك ملن قلربص.
ضابلط  سلأل  القلربيص  املطلار  ويف 
الجلوازات علن جنسلية محملد، فأجلاب 
السلورية،  جنسليته  وأنكلر  بالرتكيلة 
لكلن "اُسلتجوبُت ملن قبلل ضابلط ذي 
رتبلة خلارج املطلار علن سلبب زياريت 
وملكان إقامتلي يف قلربص وعلن رقلم 
أحلد معاريف فيهلا، وبالرغم ملن إجابتي 
عن جميلع أسلئلتهم، جلرى ترحييل إىل 

تركيلا دون ذكلر األسلباب".
الديلن  حسلام  سلافر   ،2020 آب  ويف 
النعسلان، الحاصلل أيًضا عى الجنسلية 
الرتكيلة، ملن تركيلا إىل األردن، بحسلب 
ملا قالله لعنلب بللدي، مضيًفلا أنله عند 
ضابلط  ورؤيلة  املطلار  إىل  وصولله 
الجلواز  مللكان والدتله على  الجلوازات 
السلفر  جلواز  منله  طللب  اللرتيك، 
ثبوتيلة سلورية. أوراق  أي  أو  السلوري 

سلوري،  إثبلات  أي  بحوزتله  يكلن  مل 
فجلرى التحقيلق معله ملع التحفظ عى 
هاتفله املحملول، وبالنهاية جلرت إعادته 

إىل تركيلا، وعند استفسلاره عن السلبب، 
املخابلرات  "تعليلات  إنهلا  لله  قيلل 

األردنيلة".

الخوف من اللجوء
تقدم نلور الديلن رمضلان الحاصل عى 
الجنسلية الرتكيلة بطللب تأشلرة سلفر 
علن  اسلطنبول  يف  األملانيلة  للقنصليلة 
طريق جلواز سلفره اللرتيك، يف كانون 
األوراق  جميلع  متضمًنلا   ،2021 األول 
املطلوبلة مع أملله برؤية أخيله املقيم يف 

أملانيلا منلذ خمس سلنوات.
وعلن األوراق التلي تقلدم بهلا للقنصلية 
إثباتلات  بللدي، "تضمنلت  لعنلب  قلال 
ملكيلة وكشلف حسلابات بنكيلة وأوراقًا 
تثبلت صلتي بعميل، باإلضافلة إىل دعوة 
الزيلارة ملن شلقيقي، التي تثبلت تكّفله 
مبسلؤوليتي ومسلتندات إضافيلة داعمة 

. " للطلب
تفاجلأ نلور الديلن بتلقيله اتصلااًل بعلد 
فلرتة ملن القنصليلة األملانية يطللب منه 
جواز سلفره السلوري، وعلى الرغم من 
اسلتجابة نلور لطلب القنصليلة، أتاه الرد 
برفلض منحه التأشلرة بسلبب "الشلك 
بعلدم العلودة ملن أملانيلا" وتقديم طلب 

بلدي- صالح ملص  عنب 

حرّضلت املشلكالت التلي يعلاين منهلا 
على  تركيلا  يف  السلوريون  الالجئلون 
وجلود املبلادرات املدنيلة، وبلدأت هذه 
املبادرات بشلكل فلردي تطوعلي لتلبية 
لتنظلم  واملتغلرة،  املتعلددة  الحاجلات 
شليئًا فشليئًا خصوًصلا بعلد أن صلار 
علدد الالجئلني املتزايلد ظاهلرة وقضية 
اإلنسلانية  أبعادهلا  تجاهلل  ميكلن  ال 

واالجتاعيلة. والسياسلية 
اتصفلت املبلادرات قبلل علرة أعلوام 
بالعفويلة والبعلد علن االحرتافيلة، ألن 
فجلأة  طلرأ  اللذي  اإلنسلاين  الوضلع 
يف  العامللني  أغللب  جعلل  حينهلا، 
القطلاع امللدين ميارسلون عملهلم دون 

سلابقة. خلربات  وجلود 
تزايلد  وملع  الحاليلة،  الفلرتة  يف 
الالجلئ  بوجلود  املرتبطلة  املشلكالت 

السلوري يف عدة واليلات تركية، ازدادت 
منظلات  عملل  لفهلم  النلاس  حاجلة 
تركيلا،  يف  السلورية  امللدين  املجتملع 
عمليًلا  وتأثلره  عملهلا  جلدوى  وفهلم 
ملعالجلة تلك املشلكالت التلي صارت يف 
بعض األوقلات عاملاًل مهدًدا السلتقرار 

السلوريني. الالجئلني 

غياب الوعي.. غياب االستفادة
الفعلل  مجلال  امللدين  املجتملع  يعلد 
يقلوم حلول  اللذي  الطوعلي  الجمعلي 
مشلرتكة،  وقيلم  وغايلات  مصاللح 
وتتميلز أشلكاله املؤسسلاتية علن تللك 
التجاريلة. والسلوق  بالدوللة  الخاصلة 
وغالبًلا تكلون املجتمعات املدنيلة مؤلفة 
من منظلات، مثلل الجمعيلات الخرية 
الحكوميلة،  غلر  واملنظلات  املسلجلة، 
واملنظلات  الخاصلة،  والجاعلات 
القامئلة على أسلاس الروابلط املهنيلة، 

مثلل النقابلات والحلركات االجتاعيلة.
زادت  املاضيلة،  القليللة  الفلرتة  ويف 
املشلكالت املرتبطلة باسلتقرار الالجئني 
السلوريني يف تركيلا، ملن خلالل اتخاذ 
علدة قلرارات حكوميلة تقيّد ملن حركة 
الالجئلني، األملر الذي يؤثلر عى فرص 
الحاجلة  أبلرز  عملهلم ودراسلتهم، ملا 
إىل فهلم دور منظلات املجتملع املدين 
هلذه  مبواجهلة  تركيلا  يف  السلورية 

اإلشلكاليات.
تحدثلت عنلب بللدي ملع املديلر العلام 
امللدين"،  املجتملع  منظلات  لل"منلرب 
خاللد العيلى، علن ملدى أهميلة عمل 
تركيلا  يف  لالجلئ  بالنسلبة  املنظلات 
بالتزاملن ملع وجلود انتقلادات موجهة 
"جلزًءا  إن  وقلال  املنظلات،  تللك  إىل 
بسلبب  يكلون  االنتقلادات  ملن  كبلرًا 
غيلاب املعلوملة، ألن نسلبة كبلرة ملن 
تركيلا  يف  السلورية  املدنيلة  املنظلات 

دورهلا ليلس سياسليًا، وإمنلا يصب يف 
تقديلم املسلاعدات اإلنسلانية، ومعالجة 

سلوريا". يف  الخدميلة  املشلكالت 
"أنلت تطالبنلي بغلر دوري"، وفق ما 
قالله العيلى، مشلرًا إىل علدم امتالك 
بعملل  املرتبطلة  املعلوملة  الالجئلني 
معظلم املنظلات املدنية يك يسلتطيعوا 
االسلتفادة منهلا، مشلرًا إىل أن "غياب 
الفلرد  جعلل  السليايس  االئتلالف  دور 
على  السليايس  العملل  علبء  يلقلي 

اإلغاثيلة". املنظلات 
يف  تعملل  التلي  املدنيلة  واملنظلات 
ضعيلف  متويلهلا  السليايس  املجلال 
الوعلي بأهميلة دور هلذه  بسلبب قللة 
املنظلات، وعلدم وجلود كفلاءات يتلم 
لتحسلني  احلرتايف  بشلكل  توظيفهلا 

العيلى. وفلق  عملهلا، 
علن  صلادرة  بحثيلة  دراسلة  بحسلب 
مركلز "حرملون للدراسلات املعلارصة" 

2020، فلإن ملن أهلم املعوقلات  علام 
يف  السلورية  املدنيلة  املنظلات  أملام 
تركيلا هي الظلروف األمنية والسياسلية 
اختصاصهلا  أولويلة  وعلدم  املتبدللة، 

للانحلني. بالنسلبة 

وملن أسلباب تراجلع التمويلل اللدويل 
النطلاق  يف  العامللة  للمنظلات 
السليايس، بحسلب الدراسلة، ما يسمى 
 Donner( املانلح"  تعلب  بل"متالزملة 
Fatigue(، بسلبب طلول أملد األزملات 
ظاهلرة  وتشلّعب  وانتشلار  السلورية، 
اللذي  األملر  املنظلات،  يف  الفسلاد 
يف  الداعملني  بعلض  رغبلة  أضعلف 

الدعلم. تقديلم 

ماذا يمكن أن تقدم المنظمات حالًيا
اتخلذت  األخلرة،  األشلهر  خلالل 
الحكوملة الرتكيلة إجراءات أكلر تقييًدا 

الجنسية السورية..
لعنة تالحق َمن
ص" منها

ّ
"تخل

تركيا.. ما دور منظمات المجتمع المدني السورية 
بمعالجة مشكالت الالجئين 
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الحاصلـني  السـوريني  عـدد 
بعـد  الرتكيـة  الجنسـية  عـىل 
اسـتيفائهم املعايـري املطلوبـة 
200 ألف و950 شـخًصا، بينام 
عـن  صـادرة  بيانـات  أظهـرت 
األملـاين  الفيـدرايل  املكتـب 
لإلحصـاء، أن عدد السـوريني 
الذيـن حصلوا عىل الجنسـية 
كان   2021 خـالل  األملانيـة 
أعـىل بثـالث مـرات مـن العام 

الـذي سـبقه.
العديـد مـن  أن  املكتـب  وذكـر 
الالجئـني السـوريني يف أملانيا 
ممـن فـروا بـني عامـي 2014 
معايـري  اسـتوفوا  و2016 

عـىل  للحصـول  األهليـة 
الجنسـية، بحسـب مـا نقلتـه 
وكالـة “رويـرتز”، يف 10 مـن 

املـايض. حزيـران 

لجلوء كونله مزدوج الجنسلية.
حلاول نلور الديلن أن يتقلدم بطعن عى 
قلرار القنصلية، ملع عريضة يثبلت فيها 
حالتله املاديلة املسلتقرة، باإلضافلة إىل 
عملله ذي امللردود الجيلد، كدليلل على 
يف  بلجلوء  التقلدم  إىل  حاجتله  علدم 
الدوللة املضيفلة، ولكن عريضتله قوبلت 

أيًضا. بالرفلض 
حلول  مؤمتلر  لحضلور  دعلوة  وبعلد 
الالجئلني، يف علام 2019، ملن جامعلة 
الحاصللة  امللري،  لزينلب  اسلكتلندية 
على الجنسلية الرتكيلة، قدملت جميلع 
االسلكتلندية  للسلفارة  املطلوبلة  األوراق 
يف أنقلرة للحصول عى تأشلرة سلفر.
الجنسلية،  مزدوجلة  كونهلا  وبسلبب 
إىل  عودتهلا  علدم  "احتلال"  وهنلاك 
تركيا، رفضت السلفارة منحها التأشلرة، 
بحسلب حديلث زينلب إىل عنلب بللدي.

حظر على التعامالت المالية
تفلرض العقوبلات االقتصاديلة الغربيلة 
السلوري  النظلام  على  واألمريكيلة 
تعاملالت  تقويلض  وأحيانًلا  التدقيلق 
بنكيلة عى أي شلخص حامل للجنسلية 
السلورية حلول العلامل، أو حتلى على 
اإلنرتنلت،  يف  املاليلة  املنصلات  بعلض 

خوفًلا ملن التلورط أو الوقلوع يف هلذه 
العقوبلات.

وتداول سلوريون على مواقلع التواصل 
منصلة  إعلالن  علن  أنبلاء  االجتاعلي 
إغلالق  الرقميلة  للعملالت   "Binance"
حسلابات املتداوللني السلوريني، يف 28 

ملن نيسلان امللايض.
عنلب بللدي تواصللت حينهلا مع قسلم 
بصفلة  املنصلة،  يف  واملسلاعدة  الدعلم 
مسلتخدم ميللك حسلابًا، وقال املسلؤول 
بقسلم الدعلم فيهلا، إن املنصلة وضعت 
قوانلني صارمة إلغلالق حسلابات جميع 
حامليل الجنسلية السلورية يف مختللف 

دول العلامل.
شلعار  كلرم  السلوري  الباحلث  وملّر 
بتجربلة ماثللة حلني طللب ملن بنلك 
أمريلي قرًضلا ماليًلا لراء عقلار، وهو 
األوسلط"  الباحلث يف معهلد "اللرق 
بواشلنطن، لكلن طلبله قوبلل بالرفلض 
"مملوكلة  منظملة  يف  عملله  بحجلة 
وبلإدارة سلوريني" )مركلز السياسلات 
وبحلوث العمليلات ومقره تركيلا(، وفق 

ملا قالله لعنلب بللدي.
املتحلدة  الواليلات  أن دخلول  ونلّوه إىل 
يحتلاج  ال  النيوزيلنديلني  للمواطنلني 
إىل تأشلرة علادة، لكلن عندملا يكلون 

النيوزيلنديلة  الجنسلية  على  الحاصلل 
لديه جنسلية سلورية، يحتلاج حينها إىل 

تأشلرة للسلاح بالتوجله إليهلا.
"فجوة نفسية"

تعترب الهويلة وعدم التمييز عى أسلاس 
العلرق أو الديلن حًقا من حقوق اإلنسلان 
على  متييلز  أي  فلإن  للذا  األساسلية، 
أسلاس العلرق أو األصل للسلوريني يُعد 
انتهلاكًا لحقوقهم األساسلية، وتنتج عنه 
عندملا  باألخلص  نفسلية"،  "ارتلدادات 
تكلون الجنسلية سلببًا يف حلاالت علدم 
ملّ شلمل العائللة، وذللك لوجلود الحالة 
العلريب  باإلنسلان  املرتبطلة  العاطفيلة 
وأهميلة العائللة لله، كلا قاللت الباحثة 

االجتاعيلة إيفلا عطفلة لعنلب بلدي.
وأوضحلت عطفلة أن هذه "االنتكاسلات 
النفسلية" الناتجلة علن التمييلز العرقي 
تؤثلر عى السلوريني من ناحيلة رغبتهم 
بتحقيلق طموحاتهلم وأحالمهلم وعلى 
حياتهلم االجتاعيلة، إذ ميكلن أن ينشلأ 
لديهلم الخلوف والتوتر، ويف حلال كان 
التمييز من مؤسسلات البللد املُضيف، فمن 
املمكلن أن يؤدي إىل حالة من "االنطوائية" 
لدى السلوري وعدم انخراطله يف املجتمع 

املُسلتقبل، أو تقبله له.
األم،  الوطلن  إىل  االنتلاء  ناحيلة  وملن 

بحسلب الباحثلة االجتاعيلة، ميكلن أن 
تلؤدي حلاالت التمييلز العرقلي إىل "رد 
يتخلى  أن  أولهلا  حديلن"،  ذي  فعلل 
السلوري عن جنسليته أو انتائله لوطنه 
ملن  لله  تبقلى  وملا  أصولله  وينلى 
ذكريلات وملاٍض فيله، وينتملي بشلكل 
تام للبلد ذي الجنسلية الجديلدة أو املقيم 

. فيه
وثانيهلا أن تخللق التجلارب التمييزيلة 
لدى السلوري رد فعل سللبيًا، "لينسلخ" 
علن املجتمع املضيلف وينعلزل عنه، إىل 
حلد أن يقلرر العودة إىل سلوريا، بالرغم 
ملن التهديلدات التلي ميكلن أن يتعرض 
لهلا من النظلام السلوري أو ملن القوى 

املوجودة. األخلرى 
وخلقلت الحلرب الروسلية على أوكرانيا 
األوكرانيلني  الالجئلني  أزملة  ونشلوء 
"فجلوة  السلوريني  للدى  أوروبلا  يف 
يف  التمييلز  شلاهدوا  عندملا  نفسلية"، 
طريقة تعاملل الحكوملات األوروبية مع 
الالجئلني األوكرانيني والسلوريني قبلهم، 
كلا علززت هلذه الحاللة علدم الثقة يف 

األطلراف الدوليلة، وفلق عطفلة.  
وتسلعى رشيحلة كبلرة من السلوريني 
للحصلول على جنسليات البللدان التلي 
لجلؤوا إليهلا، خاصة يف أوروبا، بسلبب 

السلوري دوليًلا  السلفر  ضعلف جلواز 
ورغبتهم بتحسلني أوضاعهلم القانونية.

وعى سلبيل املثلال، بلغ عدد السلوريني 
الحاصللني على الجنسلية الرتكيلة بعد 
اسلتيفائهم املعايلر املطلوبلة 200 ألف 
تريحلات  بحسلب  شلخًصا،  و950 
سلليان  اللرتيك،  الداخليلة  وزيلر 

10 ملن أيلار امللايض. صويللو، يف 
بينا أظهلرت بيانات صلادرة عن املكتب 
علدد  أن  لإلحصلاء،  األمللاين  الفيلدرايل 
السلوريني الذيلن حصلوا عى الجنسلية 
األملانيلة خلالل 2021 كان أعلى بثلالث 

مرات ملن العلام الذي سلبقه.
وذكلر املكتلب أن العديلد ملن الالجئلني 
أملانيلا مملن فلروا بلني  السلوريني يف 
عاملي 2014 و2016 اسلتوفوا معايلر 
األهلية للحصول عى الجنسلية، بحسلب 
ما نقلتله وكاللة “رويلرتز”، يف 10 من 

املايض. حزيلران 
العلدد  منلا  املكتلب،  بيانلات  وبحسلب 
اإلجلايل لأجانلب الذيلن حصللوا عى 
يف   20% بنسلبة  األملانيلة  الجنسلية 
علام 2021، ليصلل إىل ملا يقلرب ملن 
بلني  وملن  شلخص،  و600  ألًفلا   131
هلؤالء كان هنلاك 19 ألًفا و100 سلوري 

أملانيلني. مواطنلني  أصبحلوا 

فيهلا، ملن  السلوريني  الالجئلني  تجلاه 
حيلث فلرض غراملة ماليلة أو الرتحيلل 
خلارج البلالد، كعقوبلة مللن يعملل ملن 
دون الوثيقلة املطلوبلة للعملل يف تركيا، 
إىل  لالجئلني  أساسلية  حاجلة  وسلط 
أغلبيلة  كلون  قانلوين،  بشلكل  عملهلم 
الالجئلني السلوريني هلم ملن الشلباب.
إعلالن  ملع  اإلجلراءات  تللك  تزامنلت 
الرئيلس اللرتيك، رجب طيلب أردوغان، 
الرتكيلة  الحكوملة  مسلاعي  علن 
إلعلداد ملروع لضلان علودة مليلون 
إىل  طوعيلة”  “علودة  سلوري  الجلئ 
بالدهلم، كان ذللك علرب مكامللة فيديلو 
منلازل  مفاتيلح  تسلليم  مراسلم  خلالل 
"الطلوب" يف مدينلة إدللب، بالتنسليق 
ملع إدارة الكلوارث والطلوارئ )أفلاد(، 
اللرتيك،  الداخليلة  وزيلر  وبحضلور 

صويللو. سلليان 
مخلاوف  اإلجلراءات  تللك  أثلارت 
الالجئلني ملن فقدانهلم االسلتقرار الذي 
بنلوه يف تركيلا، وترحيلهلم إىل مصلر 

السلوري. الشلال  يف  مجهلول 
املوضلوع،  هلذا  يف  العيلى  قلال 
اجتمعنلا  املاضيلة  الفلرتة  "خلالل  إنله 
ومديلر  اسلطنبول  مدينلة  وايل  ملع 
إدارة الهجلرة الرتكيلة أكلر ملن ملرة، 
علودة  هلو  إطالقله  على  واملوضلوع 
طوعيلة وللن يتلم أي ترحيلل، وعندملا 

بأوراقله  ملتزًملا  الشلخص  يكلون 
)الحايلة  امتالكله  مثلل  القانونيلة، 
معلروف،  سلكنه  وعنلوان  املؤقتلة(، 
فهلذا الشلخص ليلس مسلتهدفًا يف هذا 

ع". املوضلو
"الرتحيلل القانلوين اللكل ضلده، لكلن 
ورغلب  مالمئلة  الظلروف  كانلت  إذا 
شلخص بالعلودة فللن يتلم منعله ملن 
ذللك، ألن ذللك حلق لله، وهنلاك إرصار 
عى العلودة، ألن السلوريني يتمسلكون 
بحلق العلودة، ضملن رشوطهلم"، وفق 

ملا أوضحله العيلى.

وعن التضلارب بالتريحلات الحكومية 
الرتكيلة، إذ كيلف سليعاد مليلون الجئ 
سلوري وبنفلس الوقلت سلتكون هلذه 
علن  العيلى  أجلاب  طوعيلة،  اإلعلادة 
هلذه اإلشلكالية بالقلول، "تلم توضيلح 
الحكوميلة  الجهلات  قبلل  ملن  الفكلرة 
الرتكيلة التلي متلت مقابلتها، بلأن هناك 
يك  ومسلاحة  خدملات  سلتوفر  خطلة 
تسلتوعب مليون شلخص، واللذي يرغب 
بالعلودة سليعود، واللذي ال يرغب بذلك 
وقلد اسلتقر يف تركيلا فهلو غلر مجرب 
تعديلل  وميكلن  أبلًدا،  العلودة  على 
مشلكلة  أي  لتفلادي  القانلوين  وضعله 

أمنيلة".
الحقوقيلة  التقاريلر  تحملله  ملا  لكلن 

قاللت  إذ  العيلى،  ذكلره  ملا  يخاللف 
الالجئلني  إن  الدوليلة،  العفلو  منظملة 
"يتعرضلون  تركيلا  يف  السلوريني 
أو  العلودة،  على  ويُجلربون  لإلكلراه 
علرب  والتضليلل  للخلداع  يتعرضلون 
)العلودة  بوثائلق  يسلمى  ملا  توقيلع 

تلزال  ال  التلي  بالدهلم  إىل  الطوعيلة( 
نلزاع(". )منطقلة  أنهلا  على  تصنلف 

كلا نلرت "هيوملن رايتلس ووتلش" 
الجئلني  هنلاك  أن  لهلا،  تقريلر  يف 
رغلم  احتجازهلم  جلرى  سلوريني 
امتالكهلم تصاريلح "الحايلة املؤقتة"، 

على  تحتلوي  التصاريلح  تللك  أن  إال 
كتابيلة. أخطلاء 

وبحسلب املنظملة الحقوقيلة، "ال يعطي 
أو  املؤقتلة(،  )الحايلة  وضلع  انتهلاء 
برتحيلل  الحلق  تركيلا  وجلوده،  علدم 

السلوريني".

جواز سفر سوري )تعبيرية - تعديل عنب بلدي(

أشخاص مارة في منطقة الفاتح في والية إسطنبول التركية- 31 من أيار 2022 )عنب بلدي(
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د. كريم مأمون

"جلدري القلرود" ملرض تشلابه أعراضله كثلرًا 
ملرىض  للدى  امللايض  يف  شلوهدت  التلي  تللك 
 1958 علام  ملرة  أول  اكتُشلف  وقلد  الجلدري، 
للدى مجموعلات ملن القلرود، وتلم العثلور عى 
يف   1970 علام  البلر  عنلد  األوىل  الحلاالت 

الشلعبية. الكونغلو  جمهوريلة 
أقلل  القلرود"  "جلدري  أن  ملن  الرغلم  وعلى 
ملرض  ملن  الرسيريلة  الناحيلة  ملن  خطلورة 
الصحلة  على  خطلًرا  يشلّكل  أصبلح  الجلدري، 
العاملة العامليلة يف الوقلت الحلايل، ألن تأثره مل 
يعلد يقتلر على البللدان التلي كان يظهلر فيها 
إىل  ميتلد  بلدأ  وإمنلا  إفريقيلا(،  ووسلط  )غلرب 

بأكملله. العلامل 
وقلد ُسلجلت يف العام الحلايل حلاالت إصابة يف 
العديلد ملن البللدان غر املوبلوءة، كلدول أوروبا 
وأمريلكا وأسلرتاليا وكنلدا وغرهلا، إضافة إىل أن 
هلذه هلي امللرة األوىل التلي ينتلر فيهلا املرض 
إىل  سلافروا  أن  لهلم  يسلبق  مل  أشلخاص  بلني 

إفريقيلا.

ما مرض "جدري القرود"؟
القلردة"  "جلدري  أو  القلرود"  "جلدري 
)Monkeypox( هلو ملرض معلٍد يسلببه فروس 
"جلدري القلرود" أو "جلدري النسلناس"، يؤدي 
إىل ظهلور أعلراض عاملة للدى املصاب ملع طفح 

جللدي.
ورغلم ارتبلاط اسلم امللرض بالقلرود، ال تشلّكل 
املصلدر الوحيد له، فقلد ُوجلدت يف إفريقيا دالئل 
يف  القلرود"  "جلدري  بفلروس  اإلصابلة  على 
العديلد ملن الحيوانلات، مبلا يف ذللك السلناجب، 
والجلرذان، والزغبلات، إضافلة إىل أنلواع مختلفة 
ملن القلردة طبًعلا، ومل يحلدد الخلزان الطبيعلي 
لهلذا الفلروس بعد، على الرغم ملن أن القوارض 

هلي املصلدر األكلر احتااًل.
ملع  األطفلال،  للدى  شليوًعا  أكلر  امللرض  هلذا 
%90 ملن الحاالت  إمكانيلة إصابة البالغلني، لكن 

15 عاًملا. يف إفريقيلا كانلت ألطفلال دون 
وقلد أشلارت التقاريلر إىل أن لقاح الجلدري يقلل 
ملن خطر اإلصابلة مبرض "جلدري القلرود"، إال 

أنله وبعلد اسلتئصال الجلدري يف علام 1980 
توقلف التطعيلم ضلده، لذلك فإن األشلخاص 

الذيلن تقلل أعارهلم علن 40 إىل 50 عاًملا 
)حسلب البللد( قلد يكونون أكلر ُعرضة 

ملن  القلرود"  بل"جلدري  لإلصابلة 
األكلرب منهم سلًنا. األشلخاص 

ليلس  القلرود"  "جلدري  أن  وملع 
نسلبة  فلإن  الخطلورة،  شلديد 
اإلماتلة قلد تصل أحيانًلا إىل 11% 

ملن عملوم املصابلني، وتكلون أعى بلني األطفال 
الصغلار، وقلد بلغلت بلني 3 و%6 ملن املصابني 

األخلرة. اآلونلة  يف 

ما العامل الممرض في "جدري القرود"؟
 )Monkeypox virus( "فروس "جدري القلرود
هلو فلروس بحمض نووي ملزدوج مغللف ينتمي 
التابعلة لفصيللة  إىل جنلس الفروسلة الجدريلة 
فروسلات الجلدري، يسلبب هذا الفلروس املرض 
عنلد كل من اإلنسلان والحيلوان، وقد ُحلددت منه 

زمرتلان متايزتلان ها:
الوسلط  القلرود"  "جلدري  زملرة   1-
إفريقلي أو حلوض الكونغلو، ويتميلز هلذا النوع 
بتسلببه بأعلراض أكلر شلدة ملن النلوع اآلخلر، 
وتسلببه بنسلب أعلى من الوفيلات، كلا أن عملية 
انتقالله ملن شلخص آلخلر علن طريلق التالملس 

لالنتقلال. قابليلة  أشلد  فهلو  موثقلة، 
الغلرب  القلرود"  "جلدري  زملرة   2-
أقلل شلدة ملن  أعراًضلا  اللذي يسلبب  إفريقلي، 
النلوع اآلخلر، كلا أن عمليلة انتقاله من شلخص 

محلدودة. التالملس  طريلق  علن  آلخلر 
وبحسلب منظملة الصحلة العامليلة، فإنله ال يوجد 
اآلن على تحلّور فلروس "جلدري  دليلل حتلى 
القلرود"، مشلرة إىل أن املرض املعلدي الذي كان 
إىل  مييلل  إفريقيلا  ووسلط  غلرب  يف  مسلتوطًنا 

التغير. علدم 

كيف تحدث العدوى؟
ملن املمكلن أن ينتقلل الفلروس ملن الحيوانلات 

إىل اإلنسلان أو ملن شلخص إىل آخلر:
)ملرض  اإلنسلان  إىل  الحيلوان  ملن  العلدوى 
املخالطلة  طريلق  علن  تحلدث  املنشلأ(:  حيلواين 
أو  بعلدواه  املصابلة  الحيوانلات  لدملاء  املبلارشة 
سلوائلها الجسلدية أو آفاتهلا الجلديلة أو إفرازاتها 
املخاطيلة، ويعلد تنلاول اللحلوم غلر املطبوخلة 
جيلًدا واملنتجلات الحيوانيلة األخرى املسلتمدة من 
الحيوانلات املصابلة أحد عواملل الخطلر املحتملة، 
يكون  وقلد 

األشلخاص الذيلن يعيشلون يف مناطلق الغابلات 
أو بالقلرب منهلا معرضلني بشلكل غلر مبارش أو 

املصابلة. للحيوانلات  متلدنٍّ 
عنلد  تحلدث  إنسلان:  إىل  إنسلان  ملن  العلدوى 
التنفلي  الجهلاز  بإفلرازات  الوثيقلة  املخالطلة 
أشلياء  أو  مصلاب  لشلخص  الجلديلة  اآلفلات  أو 
ملوثلة حديثًا، كاملالبلس والفلرش و"البياضات"، 
وعلادة ما يتطللب انتقلال العدوى علرب القطرات 
التنفسلية )اللرذاذ( اتصلااًل طويلاًل وجًهلا لوجه، 
وهلذا يجعلل العامللني الصحيلني وأفلراد األرسة 
للحلاالت  املخالطلني  األشلخاص  ملن  وغرهلم 
النشلطة أشلد ُعرضلة لخطلر اإلصابلة بالعلدوى.

طريلق  علن  أيًضلا  العلدوى  تنتقلل  أن  وميكلن 
املشليمة ملن األم إىل الجنلني )ملا قلد يلؤدي إىل 
املخالطلة  أثنلاء  أو يف  الخلقلي(  القلردة  جلدري 

وبعدهلا.  اللوالدة  خلالل  اللصيقلة 
وليلس من الواضلح حتى اآلن ملا إذا كان "جدري 
القلرود" ينتقلل على وجله التحديلد علن طريق 
الجسلدي  االتصلال  أن  إال  الجنلي،  االنتقلال 
الوثيلق بالطبلع هو عاملل خطر النتقلال العدوى، 
وميكلن أن يعلزز إمكانيلة انتقال العدوى جنسليًا 
حقيقلة أن الحلاالت التي يتم الكشلف عنهلا حاليًا 
نشلاطًا  الذيلن ميارسلون  أولئلك  بلني  ملن  هلي 
جنسليًا، ولكلن معظلم الحلاالت األولية املكتشلفة 
مارسلوا  الذيلن  الرجلال  بلني  كانلت  للملرض 
الجنلس ملع رجلال ويسلعون للعلالج يف عيادات 

الصحلة الجنسلية.
الصحلة  منظملة  أعلنلت  جانبهلا،  وملن  لذللك، 
أن  حقيقلة  يف  تحقلق  أنهلا   )WHO( العامليلة 
العديلد ملن الحلاالت املبلّلغ عنها كانت ألشلخاص 
رجلال ميارسلون  أو  الجنلس  ثنائيلي  أو  مثليلني 

الجنلس ملع رجلال.

ما أعراض اإلصابة؟
الفلرتة  )وهلي  الفلروس  حضانلة  فلرتة  تبللغ 
الفاصللة بلني مرحللة اإلصابلة بعلدواه ومرحللة 
ظهلور األعلراض( املسلبب لهلذه اإلصابلات ملن 
حلوايل خمسلة أيلام إىل ثالثلة أسلابيع، وميكلن 

فرتتلني: إىل  العلدوى  تقسليم 
وخمسلة  يلوم  صفلر  بلني  )تلدوم  الغلزو  فلرتة 
أيلام(: تتسلم بالحملى والصلداع امللربح وتضخم 
العقلد اللمفاويلة والشلعور بلآالم يف الظهر ويف 
العقلد  تضخلم  ويعلد  شلديد،  ووهلن  العضلالت 
القلرود"  لل"جلدري  مميلزة  سلمة  اللمفاويلة 
تبلدو يف  التلي قلد  األخلرى  باألملراض  مقارنلة 
البدايلة مشلابهة لله )الجلدري امللايئ والحصبلة 

والجلدري(.
يف  علادة  تبلدأ  الجللدي:  الطفلح  ظهلور  فلرتة 
غضلون يلوم واحلد إىل ثالثلة أيلام ملن ظهلور 
الحملى، ويرتكز الطفلح الجلدي غالبًلا عى الوجه 

واألطلراف وليس عى الجلذع، فهو يصيلب الوجه 
)يف %95 ملن الحلاالت(، وراحتَلي اليدين وباطن 
تتأثلر  كلا  الحلاالت(،  ملن   75% )يف  القدملني 
%70 ملن الحاالت(،  األغشلية املخاطيلة للفم )يف 
%30(، وامللتحملة )يف  واألعضلاء التناسللية )يف 
%20(، وكذللك القرنيلة، ويتطور الطفلح الجلدي 
تدريجيًلا ملن بقلع )آفلات ذات قاعلدة مسلطحة( 
ثلم  قليلاًل(،  ناتئلة  صلبلة  )آفلات  حطاطلات  إىل 
حويصلالت )آفلات مليئلة بسلائل شلفاف(، فبثور 
)آفلات مليئلة بسلائل مييلل إىل الصفلرة(، قبل أن 
تتحلول إىل قشلور تجلف وتتسلاقط، وقلد يلزمها 

ثالثلة أسلابيع حتلى تختفلي متاًما.
ويتفلاوت علدد اآلفلات الجلديلة ملن بضعلة إىل 
علدة آالف، ويف الحاالت الشلديدة ميكلن أن تلتحم 

اآلفلات حتى تنسللخ أجلزاء كبلرة ملن الجلد.
يتعلاىف معظلم املصابلني يف غضلون أسلبوعني 
دخلول  إىل  الحاجلة  دون  أسلابيع  أربعلة  إىل 
"جلدري  يكلون  قلد  أحيانًلا  لكلن  املستشلفى، 
القلرود" شلديًدا وقاتلاًل، وترتبلط شلدة امللرض 
الصحيلة  والحاللة  للفلروس  التعلرض  مبلدى 
للمريلض، لكلن بشلكل علام، يُعتقلد أنله يكلون 
أكلر حلدة عنلد األطفلال والحوامل وملن يعانون 

املناعلة. ضعلف 

كيف ُتشّخص اإلصابة بـ"جدري القرود"؟
يحلدث االشلتباه بل"جلدري القلرود" علن طريق 
العقلد  تضخلم  ويكلون  والعالملات،  األعلراض 
امللرض  بلوادر  اللمفاويلة خلالل مرحللة ظهلور 
امللايئ  الجلدري  علن  متيلزه  رسيريلة  سلمة 
والجلدري، ويف حاللة االشلتباه يجلب أخلذ عيّنلة 
وإجلراء فحلص مخلربي  املصلاب،  مناسلبة ملن 
 )PCR( باسلتخدام تفاعلل البوليمراز التسلسليل
التشلخيصية  العيّنلات  التشلخيص، وتُعلد  لتأكيلد 
ملن  املأخلوذة  تللك  القلردة"  لل"جلدري  املثلى 
اآلفلات الجلديلة )سلقف أو سلوائل الحويصلالت 

الجافلة(. والقشلور  والبثلور 
تفاعلل  بواسلطة  تُجلرى  التلي  اللدم  فحلوص 
بسلبب  قطعيلة  غلر  التسلسليل  البوليملراز 
مقارنلة  اللدم  يف  الفلروس  وجلود  ملدة  قلر 
بتوقيلت أخلذ العينلة بعلد بلدء ظهلور األعراض، 
طريلق  علن  العلدوى  علن  الكشلف  فلإن  كذللك 
يف  يفيلد  ال  املضلادة  واألجسلام  املسلتضدات 
تأكيلد اإلصابلة بل"جلدري القلردة" تحديلًدا، ألن 
التفاعلل مصليًلا  الجدريلة متصالبلة  الفروسلات 
كلا أن املطعملني )حديثًلا أو قدميًلا( بلقلاح قائم 
على جلدري البقلر املوهن قلد يلؤدي إىل إيجابية 

كاذبلة.

ما عالج العدوى بـ"جدري القرود"؟
كغلره ملن األملراض الفروسلية، يهلدف العالج 
للتخفيلف ملن األعلراض وإدارة املضاعفلات ومنع 
العواقلب الطويللة امللدى، وقلد رخصلت الوكاللة 
للفروسلات  مضلاًدا  عاملاًل  لأدويلة  األوروبيلة 
 )Tecovirimat( تيكوفرملات  باسلم  يُعلرف 
ملعالجلة "جلدري القلردة"، غر أنله ليلس متاًحا 

على نطلاق واسلع حتلى اآلن.

ما سبل الوقاية من العدوى بـ"جدري القرود"؟
إذ ال يوجلد لقلاح محلدد  الجلدري:  لقلاح  تلقلي 
للل"جلدري القلرود"، ولكلن لقاح الجلدري فعال 
دراسلات  على  بنلاء  الوقايلة،  يف   85% بنسلبة 

قامئلة على الحلاالت يف إفريقيلا.
تجنلب  املصابلة:  بالحيوانلات  االتصلال  تقليلل 
تتضملن  والتلي  املصابلة،  الحيوانلات  مالمسلة 
ُعلر  التلي  الحيوانلات  أو  املريضلة،  الحيوانلات 
عليهلا ميتلة يف مناطلق ينتلر فيهلا الفلروس، 
وتجنب مالمسلة أي مادة تالمسلت ملع الحيوانات 

أو املالبلس وغرهلا. الفلراش  املصابلة، مثلل 
علزل  املصابلني:  باألشلخاص  االتصلال  تقليلل 
امللرىض املصابلني مبلرض "جلدري القلرود" عن 
اإلصابلة  لخطلر  املعرضلني  اآلخريلن  األشلخاص 
بامللرض، واسلتعال معلدات الوقايلة الشلخصية 

بامللرض. املصابلني  باألشلخاص  االعتنلاء  عنلد 
اليديلن  غسلل  العاملة:  الصحلة  قواعلد  مارسلة 
املعقلات  اسلتعال  أو  والصابلون،  بامللاء  جيلًدا 
أو  أشلخاص  مللس  بعلد  خاصلة  الكحوليلة، 
حيوانلات مصابلة، وطهلو األطعملة التلي تحتوي 
لحلوم طرائلد بريلة أو مشلتقات حيوانلات بريلة 

إفريقيلا، بشلكل جيلد. ملن 

"جدري القرود".. 
ما أصله وكيف تحمي نفسك؟
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أو  الغربـاء  إىل  تتحـدث  بـأال  أمهـا  توصيهـا  "منـذ صغرهـا، 

تأخـذ منهـم شـيًئا، لكنهـا حـني التقت ذلـك الغريـب رمت بكل 

وصاياهـا عـرض الحائـط".

بهـذه الكلـامت بـدأت الكاتبـة التونسـية خولة حمـدي روايتها 

"غربـة الياسـمني"، بنَفس محافـظ ونهج مدافع عن اإلسـالم، 

بـدت مالمحـه يف سـطور الروايـة املتتاليـة، منتقـدة الكلامت 

التـي يطلقهـا الغـرب عـىل املسـلمني والتـي تشـكّل كابوًسـا 

كبـريًا، مشـددة عـىل رفـض كلمـة "اإلرهـاب" التـي يربطهـا 

باإلسـالم. الغرب 

الروايـة املكّونة مـن 407 صفحـات، صدرت عـام 2015، وتركّز 

عـىل قضيـة الثقافة العربيـة ومـدى تأثرها بالغـرب، وصعوبة 

الغـريب،  املجتمـع  مـع  واملسـلمني  العـرب  وتعايـش  تكّيـف 

خاصة. والفرنـيس 

تُدعـى  التـي  التونسـية  الشـابة  تجّسـدها  الروايـة  بطلـة 

"ياسـمني"، فتاة محّجبـة وملتزمة، تهاجر إىل فرنسـا لتحصل 

عىل شـهادة الدكتـوراه تاركـة أمهـا يف تونـس، إذ تحّملت األم 

مسـؤولية تربيـة "ياسـمني" مبفردهـا بعـد أن انفصلـت عـن 

زوجهـا الـذي هاجـر أيًضـا إىل فرنسـا وأّسـس أرسة هنـاك.

واجهت "ياسـمني" مشـكالت عديدة بسـبب حجابهـا يف أرض 

الـذي تعيشـه  الحيـاة  بنمـط وأسـلوب  الحريـات، وتفاجـأت 

زوجـة أبيهـا "إيلني" وإخوتهـا الصغار، وعّززت هذه املشـكالت 

صعوبـة اندماجهـم يف املجتمـع الفرنـيس الـذي يغلـب عليـه 

موقـف رفـض الحجـاب، وهو مـا عرّضهـا ملشـكالت مهنية.

البطلـة "ياسـمني" و"رنيـم" و"عمـر"، تحدثـت الروايـة عـن 

ثـالث شـخصيات عربيـة تعيـش يف فرنسـا، ونقلت اسـتجابة 

كل شـخصية منهـا للمؤثـرات الغربيـة عـىل هويتهـا العربيـة 

. ملسلمة ا

"عمـر" الشـاب امللتـزم الـذي بدا عـريب املالمـح حـني تبادلت 

"ياسـمني" معـه النظـرات وأطـراف الحديـث يف أثنـاء تنقلها 

بـ"املـرتو"، وهـو باحـث يف مجـال الطاقـة يعمـل يف رشكـة 

مـواد كيامويـة، يختفـي بعـد اتهامـه بتفجـري مبنـى الرشكة 

التـي يعمـل بها.

بعـد أن توطـدت عالقـة "ياسـمني" بعائلـة خالتهـا "زهـور"، 

"هيثـم"،  ابنهـا  مـن  للـزواج  "ياسـمني"  يـد  الخالـة  طلبـت 

وانتقلـت بعدهـا "ياسـمني" للعيـش مـع "رنيـم" وهـي فتـاة 

مرصيـة، ومحامية متأثـرة بالثقافـة الغربية ومتحـررة وقوية 

الشـخصية، تـوكل إليهـا قضيـة الشـاب "عمـر".

بلغتهـا السـهلة والسلسـة واألحـداث املرتابطـة بـني أجزائهـا، 

تتسـارع األحـداث وتتنـوع األمكنـة يف الروايـة، لتـرتك نهاية 

مفتوحـة بعدة تسـاؤالت، عن انسـجام الفتاتني مـع بعضهام، 

وعـن إثبـات بـراءة "عمر" مـن تهمتـه، وعن زواج "ياسـمني" 

مـن ابـن خالتهـا "هيثم".

مل تكـن روايـة "غربـة الياسـمني" التجربـة األوىل وال األخرية 

التـي أعقبتهـا عـدة كتـب وروايـات للكاتبـة التونسـية خولـة 

حمـدي )38 عاًمـا(، األسـتاذة الجامعيـة يف تقنيـة املعلومات 

بجامعـة "امللـك سـعود" بالرياض.

دخلـت خولـة حمـدي عـامل الكتابـة والتأليـف والنـرش بكتاب 

الـذي عكـس ذكريـات فتـاة مسـلمة، ثـم  "أحـالم الشـباب" 

صـدرت رواية "يف قلبـي أنثى عربيّـة" باللغـة العربية يف عام 

2012، تناولـت قّصـة حقيقية لفتـاة يهودية تونسـية اعتنقت 

اإلسـالم بعـد أن تأثـرت بشـخصية الفتـاة املسـلمة اليتيمة.

"غربة الياسمين" تروي حياة 
مهاجرين مسلمين في فرنسا  

كتاب

سينما

يعمل املسلسلل امللري "موضلوع عائيل" 
على تقديلم رسلائله ومتريرهلا علرب قالب 
قائلم على كوميديلا النص واملوقلف، وبعيد 

كل البعلد علن التهريج. 
"إبراهيلم املحملدي"، طبّاخ ماهلر يف أفخم 
املطاعلم والفنلادق املرية، يُفاَجلأ من أول 
سليقلب  باتصلال  األوىل  الحلقلة  مشلاهد 
مسلار حياته، حلني يُطللب منه زيلارة والد 

زوجتله السلابقة يف املستشلفى. 
وخلالل اللقلاء، يكشلف الرجلل وهلو على 
فلراش امللرض لل"إبراهيلم"، أن لديله ابنة، 
غلادرت  حلني  حاملاًل  كانلت  زوجتله  وأن 
عائلتهلا،  لزيلارة  بريطانيلا  إىل  ملر 
العلودة  ملن  بعلد  فيلا  والدهلا  ليمنعهلا 

 . لزوجهلا
هلذه  بعلد  "إبراهيلم"  ملن  واملطللوب 
على  اللويص  دور  ميلارس  أن  السلنوات 
الفتلاة اليافعلة، لحايلة مراثها من جشلع 

القلار.  مدملن  خالهلا، 
ملن  وخائًفلا  قلًقلا  نفسله  الرجلل  يجلد 
اإلفصلاح عن هويتله البنته، خشلية من عدم 
تقبّلهلا لله، فيلعلب دور املحاملي، ويرافقها 
ال  أنله  باعتبلار  وتسلّوقها،  مشلاويرها  يف 
كبلرة ملن حسلابها  مباللغ  دفلع  ميكنهلا 

البنلي، كونهلا ال تلزال قلارًصا. 
يتقلرب األب واالبنة من بعضهلا، ويعتادان 
إىل  اآلخلر،  حيلاة  يف  منهلا  كل  حضلور 
جانلب توسليع الحلقلة علرب تعريلف االبنة 

إىل عمتهلا وأفلراد العائلة، وحالة االنسلجام 
التي سلتطغى فيلا بعد بينها سلتلعب يف 
مسلار األحلداث، وكل ذللك بطابلع كوميدي 

 . صع نا
خشلية وحلرص ولهفلة غلر مفهوملة ملن 
ال  بصلورة  العائللة  أفلراد  ورعايلة  محلاٍم، 
يُقابَلل بهلا غريلب، كل ذللك يشلّكك الفتلاة 
تتحقلق  حتلى  املفلرتض،  املحاملي  بهويلة 
يف  والدتهلا  هويلة  تجلد  حلني  بنفسلها 

ابنتله.  أنهلا  لتكتشلف  أمتعتله، 
كثر ملن رسلائل العملل بطلهلا "إبراهيم" 
نفسله، الرجلل الذي عاش طويلاًل يف دوامة 
خلوف كبّلتله وحرمته ملن روح املبلادرة أو 
املغاملرة والجلرأة، فحلني غلادرت زوجتله 
عائلتهلا،  وفّضللت  ملّتله،  أنهلا  افلرتص 
مفرطًلا بحب ال يلزال يتغذى على ذكرياته، 
وأملام حضلور ابنتله املفاجلئ أيًضلا خاف 

فعلها.  ورد  رفضهلا  ملن 
واالستسلالم  الخلوف،  طلوق  يف  العيلش 
لهواجلس ملن هلذا النلوع، يحرم اإلنسلان 
ملن سلعادة كبلرة تتلوارى خللف البلاب، 
بعلد،  فيلا  "إبراهيلم"  يكشلفه  ملا  هلذا 
فغلبلة الكوميديلا على أسللوب العلرض مل 
تفلرغ العملل ملن مضمونله، ال سليا ملع 
امتلالك نجلوم العملل املللكات واإلمكانلات 
بالعملل  الصعلود  فعلاًل  اسلتطاعت  التلي 
إىل مسلتوى أن يكلون موضوًعلا عائليًا يف 
الواقلع، ال يف االسلم فقلط، باعتبلاره وجبة 

العائللة  أن تجملع  لطيفلة وخفيفلة ميكلن 
أملام الشاشلة ملع ضحلكات متبادللة. 

العملل ملن تأليلف وإخلراج أحملد الجندي، 
يتصلّدر  حلقلات،  علر  ملن  ويتكلّون 
بطولتهلا ماجلد الكلداوين، املمثلل امللري 
الدراميلة  األعلال  املميلز يف  األرشليف  ذو 
ملن  تقدمله  ملا  مبختللف  والسلينائية، 

وتراجيديلا.  كوميديلا 
شلرين  ملن  كل  العملل  يف  يشلارك  كلا 
رضا، محمد شلاهني، سلاء إبراهيلم، محمد 
رضلوان، طله دسلوقي، رنلا رئيلس، أمينة 
تريلن  يف  األوىل  للملرة  وُعلرض  خليلل، 

الثلاين 2021 علرب منصلة "شلاهد". 

عنب بلدي- ضياء عاصي

حلذرت رشكلة "جوجلل" ملن خطلر تعلرض 
"آندرويلد"  أجهلزة  املليلارات ملن مسلتخدمي 
 ،"Hermit" يسلمى  جديلد  فلروس  لتهديلد 
ويسلتهدف املسلتخدمني علرب تطبيقلات مزيفة 
لديهلا القلدرة عى التحكلم الكاملل يف الهاتف، 
ملا ميكنها من قراءة الرسلائل النصيلة، واالطالع 
على سلجل املكامللات، ورسقلة الصلور، وإعادة 

توجيله املكامللات الهاتفيلة إىل رقلم آخر.
فريلق  قبلل  ملن  األصليل  التهديلد  ورُصلد 
"Lookout" ملع "جوجلل"، وأكلد الفريلق أنله 
املسلتخدمني  املشلكلة بنشلاط، ويبلّلغ  يراقلب 
يف حلال اسلتُهدفوا، وفًقلا ملوقع "إكلس برس" 

امللايض. ملن حزيلران   28 الربيطلاين يف 
ويسلتخدم املتسلللون تكتيكات "ذكية" للوصول 
بهلذه الرباملج الضلارة إىل أجهلزة "آندرويلد"، 
منهلا إرسلال تنبيهلات نصيلة مزيفة تشلر إىل 
أن حسلابات على وسلائل التواصلل االجتاعي 

بحاجلة إىل التحديلث ملواصلة اسلتخدامها.
ووفًقلا للموقع، تبلدو التطبيقات حقيقيلة متاًما، 
ولكلن مبجلرد تنزيلهلا، تبلدأ بإصابلة الهاتلف 

"هرمت". بفلروس 

ورصلدت "جوجلل" هجوًملا آخلر، أكلر إثلارة 
للقللق، يقلوم فعليًلا بإيقلاف اتصلال بيانلات 
الجلوال برسلالة، ثم يرسلل إلخبار ماللك الهاتف 

بتنزيلل مللف يعملل عى إصلالح املشلكلة.
الفلروس  أن   ،"Lookout" فريلق  وأوضلح 
يتظاهلر بأنله يلأيت ملن كيانلات رشعيلة، مثل 
رشكات االتصلاالت، أو الركات املصنعة للهواتف 

لذكية. ا
قاللت "جوجلل"، إنهلا حّدثلت خدملة "بلالي 
بروتيكلت" للحايلة، وتعملل عى تأملني نظام 
التشلغيل الخلاص بها ملن املزيد ملن الهجات 
التلي حدثلت حتلى اآلن يف مناطق مبلا يف ذلك 

وكازاخسلتان. إيطاليا 
يف منشلور على صفحلات األمان الخاصلة بها، 
قاللت الركلة، "هلذه الحمللة تذكلر جيلد بأن 
املهاجمني ال يسلتخدمون دامئًلا الثغرات لتحقيق 

األذون التلي يحتاجلون إليها".
علن  األساسلية  العلدوى  ناقلالت  أن  وأضافلت 
طريلق التنزيالت ال تزال تعملل، وميكن أن تكون 
فعاللة للغايلة مع املسلاعدة ملن ملزّودي خدمة 

املحليني. اإلنرتنلت 
يسللّط هلذا الهجوم الضلوء عى مشلكلة تنزيل 
امللفلات ملن مصلادر غلر رسلمية، وهلو أملر 

ال يعلد فكلرة جيلدة أبلًدا ملا مل يكن املسلتخدم 
متأكلًدا بنسلبة %100 ملن أن املللف أصليل.

رصلدت  "آندرويلد"،  مسلتخدمي  جانلب  إىل 
أن  ميكلن  مشلابًها  هجوًملا  أيًضلا  "جوجلل" 
أيًضلا،  "آيفلون"  جهلاز  مسلتخدمي  يصيلب 
بينلا تعملل الركلة املصنعلة "آبلل" عى حل 

املشلكلة.
لتفلادي  اإلرشلادات  بعلض  الركلة  ونلرت 
وقوع املسلتخدمني ضحية للفلروس "هرمت"، 

: منها
- تحديلث الهاتف والتطبيقلات، الحتواء األنظمة 
إىل  تحتلاج  ضعلف  نقلاط  على  الغاللب  يف 

تصحيلح، ملا يضمن حلل الثغلرات.
- علدم النقلر على روابط غلر معروفلة، وهي 
إحلدى الطلرق األكر شليوًعا للمهاجم لتسلليم 
الرباملج الضلارة، علن طريلق التظاهلر بكونه 

رشعيًا. مصلدرًا 
- توخلي الحلذر عنلد تثبيلت تطبيقلات غلر 
معروفلة، حتلى وإن بدا مصلدر التطبيلق كيانًا 
رشعيًلا، كلا أنله يف بعلض األحيلان، ميكلن 
للرباملج الضلارة تغيلر اإلعلدادات، أو تثبيلت 
يتطللب  ملا  الهاتلف،  إضلايف على  محتلوى 
فحًصلا دوريًلا للتأكد ملن أي تطبيقلات دخيلة.

تكتيكات ذكية لالستيالء على الهاتف.. 
تعرف إلى فيروس "هرمت"

"موضوع عائلي".. 
دراما مصرية حمالة رسائل
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عروة قنواتي 

قبل أيام قليلة، شـاهد عشاق كرة القدم العربية 
عموًما والسعودية باألخص دموع العبي النادي 
األهيل، بعد نهاية مباراتهم األخرية مع الشـباب، 

يف الجولـة الختامية من دوري كأس األمري محمد 
بن سـلامن، الدموع التي انهمرت وتاهت يف امللعب 

بعد التعادل السـلبي الذي مل يحفظ ماء وجه 
"األهالوية"، ومل يخدم بقاءهم بني الكبار يف 

اململكة العربية السعودية باملوسم املقبل.
ألول مرة يسقط أهيل جدة إىل دوري الدرجة 

األوىل، وألول مـرة لن يكون هناك ديريب يف مدينة 
جدة يجمع بني االتحاد واألهيل، وألول مرة سـتفتقد 
املدرجات يف املالعب السعودية جامهري األهيل التي 

لطاملا صبغت املالعب العربية واآلسـيوية والدولية 
بألوان التحدي واملنافسـة والعشق الذي ال ينضب.

خزائن النادي تشـعر باملرارة أمام حجم وعدد األلقاب 
التي تزينت بها سـابًقا بني ثالثة ألقاب يف الدوري 

املمتـاز، و13 لقًبا يف كأس اململكة، وعدد كبري 
مـن ألقاب كأس ويل العهد والبطوالت الخليجية 

والعربيـة. هذه الخزائن باتت حائرة كام الجامهري 
الغاضبة عىل اإلمرباطور السـعودي، بعد أن راقبته 

العيون منذ أشـهر وهو يتخبط إداريًا وتنظيمًيا وفنًيا 
ويهوي من مستوى الترصيحات والتعاطي والهزائم 

إىل درجة ال يُحسـد عليها، وما من مجيب.
نادي اتحاد جدة شـقيق األهيل يف املدينة وغرميه 

يف املسـابقات املحلية والعربية واآلسيوية، مر قبل 
سـنوات مبثل هذه الهزة الكروية، التي كادت أن 

تتحول إىل زلزال عندما كان يقبع يف أسـفل ترتيب 
الدوري، ولكنه اسـتطاع أن يحمي نفسه ويعود يف 

نفس املوسـم ويتفادى الهبوط، ويعود للمنافسة 
يف املواسـم التي تلت الهزة إىل مكانه الطبيعي بني 

األندية الكربى بقوة وعزمية.
قـد تكون مدينة جدة بقطبيها األصفر واألخرض قد 

تلقت صفعة مزدوجة يف هذا املوسـم، تجىل أملها 
األكرب بسقوط النادي األهيل إىل دوري الظل يف 
اململكة، وعاد وقع األمل بضياع لقب املسـابقة من 
األيـدي االتحادية إىل الخزائن الهاللية بعد أن كان 

االتحـاد بعيًدا بصدارة الرتتيب عن الهالل بفارق 16 
نقطـة، ولكن يبقى الجزء األكرب من مرارة الحدث 

بالعنوان األهالوي الحزين، سيغيب اإلمرباطور أيها 
الخصوم يف املوسم املقبل.

الصحف السعودية والعربية أبرزت يف صفحاتها 
ليومني متتاليني ترصيحات وغضب جامهري النادي 

األهيل، وتحميلها املسؤولية ملجلس إدارة النادي 
)النفيعي واملحياين(، معتربة أن أسباب السقوط 

ترجع إىل اختيار املدرب روبرت سـيبولدي بعد رحيل 
املدرب األلباين بيسـينك هايس، بداًل من التفكري يف 

مدرب عاملي ميكنه عالج سـلبيات الفريق وتحقيق 
طموحات جامهري النادي.

جامهـري أهيل جدة أيًضا انتقدت صفقات املحرتفني 
التـي مل تجلب للنادي وللفريق األول يف نهاية 

املطاف إال الهبوط إىل دوري الدرجة األوىل "دوري 
يلو"، معتربة أن هناك من شـاهد الطبخة تحرتق 

قبل أشـهر، وأرص عىل متابعة أفكاره الضيقة التي 
أضاعت اسـم األهيل وأدخلته اختباًرا قاسًيا بعيًدا عن 

النخبة. أندية 
يجـب أن ينهض األهيل مجدًدا، ويجب أن يعود 

للدوري املمتاز، ألننا ال نتمنى هذا املشـهد ألندية 
عريقـة أحببناها خالل 30 عاًما، ماذا لو هبط 

الزمالك يوًما يف الدوري املرصي؟ ماذا لو دارت 
األيام عىل الرجاء املغريب أو الصفاقيس التونيس؟ 

"هاردلك" لعشاق األهيل، وعودة قريبة ورسيعة 
إىل أندية النخبة يف اململكة، بعد االسـتفادة من هذا 

الدرس القايس.

عندما تسقط 
األندية العريقة!

تساليتسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد اإللكتروني إلى

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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رياضة

اإلنجليلزي  برايتلون  نلادي  ضلم 
خوليلو  الباراغلواين  املهاجلم 
إنشليزو، بعقلد ملدة أربع سلنوات، 
وهو العب شلاب يُتوقع أن يسلطع 

اإلنجليزيلة. املالعلب  نجمله يف 
علرب  للنلادي  بيلان  وبحسلب 
ملن   17 يف  الرسلمي،  موقعله 
حزيلران املايض، قلال إن املهاجم 
خوليلو إنشليزو )18 سلنة( وقّع 
نلادي  ملن  قادًملا  النلادي  ملع 
ليربتاد اسونسليو ملن الباراغواي 
يف أمريلكا الجنوبيلة معقلل كرة 
القلدم العامليلة، وإنله انضلم إىل 
مدربه  بقيلادة  الفريلق  تدريبلات 
 47( بوتلر  جراهلام  اإلنجليلزي 

سلنة(.
وكان النلادي احتل املركز التاسلع 
اللدوري  يف  نقطلة   51 برصيلد 
باملوسلم  املمتلاز  اإلنجليلزي 

امللايض.

أشلاد  بوتلر  جراهلام  امللدرب 
بلأداء الالعلب، وقلال إنله موهبة 
شلابة مثلرة، وقلد كانلت بدايلة 
الكرويلة  مسلرته  يف  رائعلة 
علن  فضلاًل  الباراغلواي،  يف 
كونله العبًلا أساسليًا يف منتخلب 

األول. الباراغلواي 
وقلال بيلان النلادي، إن إنشليزو 
شلاب يبتعد عن وطنله ألول مرة، 
للذا سليقدم لله النادي املسلاعدة 
على التكيف ملع البيئلة الجديدة 

برايتون.  يف  واالسلتقرار 
وذكلر النلادي أن خوليو إنشليزو 
لعلب ملع فريقله يف الباراغلواي 
خاللهلا  ملن  سلجل  مبلاراة،   14
11 هدفًلا، وقلدم ثلالث متريرات 
مثلر  موسلم  بعلد  حاسلمة 

لإلعجلاب.
يلعلب إنشليزو مهاجلًا، وميكلن 
توظيفله على الجناحلني، وتبللغ 

مليلون   11 لله  السلوقية  القيملة 
دوالر، بحسلب موقع "ترانسلفر 
ماركلت" لإلحصائيلات الرياضية، 
وينتهلي عقلده ملع برايتلون يف 

.2026 حزيلران 
منتخلب  لعلب ملع  وكان خوليلو 
الباراغلواي وعمره 17 سلنة، لكن 
مونديلال  علن  سليغيب  املنتخلب 
2022 للملرة الثالثلة على  قطلر 
األخلرة  مشلاركته  بعلد  التلوايل 

.2010 مونديلال  يف 

خملس  إنشليزو  خوليلو  وللدى 
باسلمه،  دوليلة  مباريلات 
الرياضيلة  الصحافلة  وكانلت 
"خليفلة  تسلميه  الباراغلواي  يف 
األرجنتينلي(،  )النجلم  أجويلرو" 
وقاللت عنله إنله شلاب موهلوب 
ال  عملره  أن  رغلم  وناضلج  جلًدا 

عاًملا. اللل18  يتجلاوز 

خوليو إنشيزو.. 
جوهرة أمريكا الجنوبية الخفية في برايتون

يتقدمهم كامافينجا.. 
أبرز ثالثة مرشحين لجائزة الفتى الذهبي في أوروبا

عنب بلدي - محمد النجار

يتصسّدر الفرنسي إدواردو كامافينجا )19 
سسنة( العسب خط الوسسط يف نسادي ريال 
مدريسد بطسل السدوري اإلسسباين للدرجسة 
أبطسال  دوري  لقسب  وحامسل  األوىل، 
جائسزة  لنيسل  املرشسحني  أبسرز  أوروبسا، 

.2022 لعسام  الذهبسي  الفتسى 
سسبورت"  "توتسو  صحيفسة  وتجسري 
الجائسزة،  عسى  التصويست  اإليطاليسة 
الصحفيسون  التقييسم  يف  ويشسارك 
الرياضيسون، وقسد فاز بها املوسسم املايض 
بيسدري العسب نسادي برشسلونة اإلسسباين.
جائسزة هسذا املوسسم تأيت وسسط منافسسة 
شسديدة مسن قبل عدد مسن املواهب الشسابة 
األوروبيسة  الدوريسات  يف  بسرزت  التسي 
كامافينجسا  إدواردو  وأبرزهسا  الكسرى، 
العسب ريسال مدريسد، وجسودي بيلينجهام 
األملساين،  دورمتونسد  بوروسسيا  العسب 
برشسلونة  نسادي  العسب  جسايف  وبابلسو 

اإلسسباين.
الذهبيسة  بالجائسزة  الفائسز  عسن  وسسيعلن 
ألفضسل العب كسرة قسدم أورويب تحت 21 

سسنة يف 15 مسن ترشيسن األول املقبسل. 
 29 ونرشت صحيفة "AS" اإلسسبانية، يف 
مسن حزيسران املسايض، تقريسًرا عسن أبسرز 
املرشسحني لنيسل هسذه الجائسزة، وقالت إنه 
100 مرشسح مسن الالعبسني  يوجسد حاليًسا 
 20 العسدد  تخفيسض  وسسيتم  الشسباب، 
اسسًا كل شسهر، وحسب االسستطالعات 
اإليطالية،  الصحيفسة  سستجريها  التسي 
العبًسا   20 النهسايئ  العسدد  يصبسح 
سيتنافسسون يف التصفيسات النهائية، 
التسي سسيخرج منهسا الفائسز النهسايئ 
بالجائسزة الذهبيسة، مبشساركة صحفيني 

مسن 40 وسسيلة إعالميسة.
الفرنسي  اسسم  أن  الصحيفسة  وأضافست 
كامافينجسا يسردد صسداه بقسوة يف ُغرف 

التحريسر هسذه.
ومل يسسبق يف التاريسخ أن فساز أي العسب 
ويف  الجائسزة،  بهسذه  مدريسد  ريسال  مسن 
عسام 2012، فساز بهسا إيسسكو لكنسه كان 

يلعسب يف نسادي مالقسه.
األمسر  انتهسى  املسايض،  الصيسف  ويف 
النادي  بالفرنسي إدواردو كامافينجسا يف 

امللسي قادًمسا مسن نسادي ريسن الفرني، 
وهسي تجربتسه االحرافيسة األوىل، مقابسل 

30 مليسون يسورو.
اإلسسباين  السدوري  يف  الفرنسي  ظهسر 
وكان  الريسال،  مسع  فشسيئًا  شسيئًا  وتأقلسم 
أول حضسور لسه ضد سسيلتا فيغسو، ومتّكن 
مسن تسسجيل هسدف بعد سست دقائسق من 
دخولسه أرض امللعسب، ثسم اسستمر بالتألق 

حتسى نهايسة املوسسم.
ويف دوري أبطسال أوروبسا، دخسل بديساًل 
وصنسع  جريمسان  سسان  باريسس  ضسد 
الفسارق، واشسرك كبديسل ضسد تشسيلي 
كسا  بإمكانياتسه،  امللعسب  وسسط  وحمسل 
سسيتي  مانشسسر  ضسد  بديساًل  دخسل 
وغسرّي  هدفسني،  بفسارق  متأخسر  والريسال 
مجسرى كل اللقساء، وهسو بعمسر 19 سسنة، 
ولهسذا تتوقع صحيفة "AS" اإلسسبانية أن 

لسه.   محسسومة  الذهبسي  الفتسى  جائسزة 
ماركست"  "ترانسسفري  موقسع  وحسسب 
السسوقية  القيمسة  بلغست  لإلحصائيسات، 
يسورو،  مليسون   55 كامافينجسا  للفرنسي 
آب  مسن   31 يف  امللسي  للنسادي  انضسم 
مسن   30 يف  العقسد  وينتهسي   ،2021

.2027 عسام  حزيسران 
مدريسد  ريسال  مسع  كامافينجسا  ظهسر 
مسرة،   26 املسايض  املوسسم  السدوري  يف 
وسسجل هدفسني وصنسع متريسرة حاسسمة 
واحسدة، بينسا ظهسر مسع الفريسق امللسي 
بسكل املسسابقات 46 مسرة، وسسجل هدفني 

مثلهسا. وصنسع 
كسا ظهسر كامافينجا مسع منتخسب الديوك 
2020، وسسجل هدفًسا  ثسالث مسرات منسذ 
مسع  األول  ظهسوره  كان  بينسا  واحسًدا، 
13 مسرة  21 سسنة  منتخسب بسالده تحست 

هدفسني.  وسسجل 

اإلنجليزي جودي بيلينجهام   
بسدوره، يعسد اإلنجليزي جسودي بيلينجهام 
بوروسسيا  نسادي  العسب  سسنة(،   19(
دورمتونسد األملساين، أحسد أبسرز منافسي 
الفرنسي إدواردو كامافينجسا عسى جائزة 

أوروبسا. الذهبسي يف  الفتسى 
ماركست"  "ترانسسفري  موقسع  وحسسب 
السسوقية  القيمسة  تبلسغ  لإلحصائيسات، 
يسورو،  مليسون   80 بيلينجهسام  لجسودي 

 23 انضم لفريسق بوروسسيا دورمتوند يف 
 29 2020، وجسدد العقسد يف  مسن متسوز 
مسن حزيسران 2021، وينتهسي يف 30 من 

.2025 عسام  حزيسران 
األملساين  الفريسق  مسع  بيلينجهسام  ظهسر 
 31 البوندسسليجا  يف  املسايض  باملوسسم 
مرة، وسسجل ثالثسة أهسداف وصنع مثاين 
متريسرات حاسسمة، بينسا ظهر مسع فريقه 
يف كل املسسابقات 43 مسرة، وسسجل سستة 

أهسداف وصنسع 14 متريسرة حاسسمة.
منتخسب  مسع  بيلينجهسام  شسارك  كسا 
إنجلسرا األول منسذ ترشين الثساين 2020، 
وظهسر معه 15 مسرة، ولعب مسع منتخبات 
 ،17  ،21 تحست  الُعمريسة  للفئسات  بسالده 
16، 15، وظهسر معهسم 26 مسرة، وسسجل 

مسن خاللهسا سسبعة أهسداف.

اإلسباني بابلو جافي 
كسا دخسل أجسواء املنافسسة عسى جائسزة 
بابلسو  اإلسسباين  بقسوة  الذهبسي  الفتسى 
مارتسن بايز جافسريا املعسروف بس"جايف" 
الوسسط  خسط  العسب  وهسو  سسنة(،   17(

اإلسسباين. برشسلونة  بنسادي 
ماركست"  "ترانسسفري  موقسع  وحسسب   
السسوقية  القيمسة  تبلسغ  لإلحصائيسات، 
60 مليسون يسورو، انضسم للفريق  لجسايف 
الكتالسوين يف 1 مسن متسوز عسام 2021، 
وينتهسي عقسده يف 30 مسن حزيسران عام 

.2023
املوسسم  يف  البارسسا  مسع  جسايف  ظهسر 
مسرة،   34 اإلسسبانية  الليجسا  يف  املسايض 
متريسرات  سست  وصنسع  هدفسني  وسسجل 
بسكل  فريقسه  مسع  فيسا شسارك  حاسسمة، 

مسرة.  47 الرسسمية  املسسابقات 
منتخسب  مسع  جسايف  بابلسو  ظهسر  بينسا 
 2021 األول  ترشيسن  منسذ  األول  إسسبانيا 

عسرش مسرات، وسسجل هدفًسا واحسًدا.
بالفريسق  سسًنا  العسب  أصغسر  وهسو 
إسسبانيا  منتخسب  يف  وحتسى  الكتالسوين 

. ألول ا
األوروبيسة  األنديسة  مسن  عسدد  وتحساول 
الكبسرية الحصسول عسى خدمسات جسايف، 
وهسو مسا يقابسل برفسض قاطع مسن إدارة 
"الكامسب نسو" التي تحساول تجديسد عقده 

حاليًسا.
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كنا نظن أن الله قد أصلح حال الشـيخ مربوك 
عطية الذي اعتاد أن يوبخ النسـاء يف برنامجه 

التلفزيـوين، وخاصة إذا ذكرْت له إحداهن، 
يف اتصـال هاتفي، أنها كانت "َعيَّانة"، فلم 

زوجها.  لرغبات  تستجب 
هذه الفكرة الخاطئة عن الشـيخ مربوك، 

وصلتنا عندمـا ابتدأ الفيديو الذي خصصه 
للتعليق عـىل جرمية قتل الفتاة نرية بالرتحم 

عليها، وظل يرتحـم عليها حتى ظننا أنه خضع 
لعملية غسـيل دماغ عكسية، فامتأل رأسه 
بأفكار جامل األفغاين وقاسـم أمني وطه 

حسـني وفرج فودة... ولكنه، فجأة، ودون 
سـابق إنذار، التفت إىل الضحية املسكينة، 

املغـدورة نرية، ونزل بها بهدلة من كعب 
الدسـت، وخالل لحظات تطورت الحالة لديه، 

ن يدخل يف حالة  وتصاعـدت، أو كام يقال َعمَّ
الوجد الصوفية "َشـيَّخ"، وصار يوبخ عموم 

النسـاء املرصيات، موضًحا لهن أن خروج 
املرأة مـن بيتها، يف هذه البالد، ليس باألمر 

الروتيني، يعني مش بالبسـاطة التي تخرج بها 
نسـاء العامل كله إىل جامعاتهن وأعاملهن، بل 
إنه يجب أن يكون مدروًسـا، مخططًا له، فأن 

ترّسح شـعرها، وتدردره، فيصبح مهفهًفا عىل 
الخـدود، وترتدي املحزق، وامللزق، وامللفلف، 

وتخرج، فهذا يعنـي أنها خرجت لحتفها، وهنا 
يبدأ الشـيخ مربوك باإلساءة غري املقصودة 
لشـبان مرص، فيصورهم عىل أنهم كائنات 

غريزيـة بهيمية "ريقها يجري" عندما يرون 
فتاة طبيعية تعرب الشـارع نهاًرا. وهنا يوجد 
عند الشـيخ مربوك يشء جديد، من الوكالة، 

وهو أن الشـاب ذا الريق الجاري ال يلحق الفتاة 
ليك "يلطشـها حيك"، ويقول لها: هتندم 

يا جميل، أو أنا دخيل ريحة عطر الشـانيل، 
أو ميد يـده فيقرصها مثاًل، ال ال، هذا النوع 

من التحرش، يف قاموسـه، عفا عليه الزمن، 
فالحديـدة اليوم حامية، والقتل جاٍر عىل 

قدم وسـاق، وكأننا يف مسلخ كبري! ويلخص 
الشـيخ الكبري، املحبوب، ذو الجمهور الواسع، 

نصائحه لبنات مرص املسـكينات بقوله: اطلعي 
من بيتك قفـة، وبوقتها مش هيقدر أبو ريق 

أنه يصطادك.  جاري 

مل يأِت الشـيخ مربوك عطية من فراغ، 
فمحاوالت "اإلخوان املسـلمني" تحجيب نساء 
مرص )بالعافية( موجودة منذ الخمسـينيات، 
بدليـل الخطاب الذي ألقاه جامل عبد النارص 
)موجود عىل يوتيوب(، وحىك فيه للشـعب، 
بشـكل علني، أن مرشد "اإلخوان املسلمني"، 

مأمـون الهضيبي، قد جاء إليه طالًبا منه، 
باعتبـاره حاكم البالد، أن يفرض الطرحة 

)الحجاب( عىل نسـاء مرص قشة لفة، وعبد 
النارص، وقتها، مّيع املوضوع، فجعله يشـبه 
النكتة، إذ قال للمرشـد: ابنتك يف كلية الطب 

غري محجبـة، فإذا كنت مش قادر تحجب فتاة 
واحـدة، كيف أحجب أنا عرشة ماليني امرأة؟

مل يقرص مشـايخ السلفية عن رجال "اإلخوان" 
يف السـعي املحموم لتحجيب املجتمع املرصي، 

بل إنهـم متكنوا، منذ الصحوة التي ابتدأت 
يف السـبعينيات، من تحجيب حتى تلميذات 
االبتدايئ، ولسـنا بحاجة لعرض مقاطع من 

أقوالهـم، فهي موجودة عىل "يوتيوب"، يكفي 
أن نعرض ما قاله الشـيخ متويل الشعراوي، 

من أن الفتـاة غري املحجبة اليل بتميش كده يف 
الشـارع، عايزة إيه؟ وأما اليل البسة طويل، 

فكأنها تقـول للناس: انتبهوا، أنا مش من 
الجامعة دول!  
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يافا دياب.. 
ريشة شابة تكّحل عيون الثورة السورية

النشلاط  وحلب  الداخليلة  القناعلة 
جيلًدا  دافًعلا  يشلّكالن  الفنلي 
الشلغف  وإنعلاش  لالسلتمرارية 
حلني يغلبله الخملول”، هكلذا عرّبت 
الرسلامة السلورية الشلابة يافا دياب، 
يف حديلث إىل عنلب بللدي، عن مدى 
ارتباطهلا بالحاللة الفنية التي تسلعى 
لتكريسلها بالريشلة والللون، خدملة 

السلورية. للثلورة 
شلاركت يافلا، يف 18 ملن حزيلران 
املايض، يف املعلرض الجاعي الدويل 
اللذي حملل اسلم “الفلن بلال حدود 
ملن أجلل السلالم والدفاع علن حقوق 
اإلنسلان” املقلام يف إيطاليا، وحصلت 
عى جائزة “السلالم الدولية” للسلالم 

والدفلاع علن حقوق اإلنسلان.
واختلارت يافلا للمعرض لوحلة لعني 
ملن  الكثلر  جانبهلا  إىل  خلراء 
األرقلام، باعتبلار أن “العلني عنلر 
الجلذب األكلرب، وهذا ما يفلرس النظر 
يف عينلي اآلخلر عنلد الحديلث إليله 
يف  موضحلة  رأيهلا،  وفلق  مثلاًل”، 
الوقلت نفسله أن داللة الللون األخر 
مرتبطلة إىل حد بعيد بخلرة الثورة 
وملا يحملله الللون من صفلاء وطاقة 
إيجابيلة، وارتباط األخلر بالزيتون، 

يف إشلارة إىل مدينتها إدلب، الخارجة 
عن سليطرة النظلام السلوري، ويقيم 
فيها ماليلني السلوريني املهجرين من 
مدنهم وقراهلم وبلداتهلم تحت وطأة 

والقصف. الخلوف 
وشلّكلت األوعيلة الدمويلة يف العلني 
وجلوه الكثلر ملن السلوريني الذين 
قُتللوا عى يلد قوات النظام السلوري، 

وللكل منهلم حكايتله الخاصة.
كلا يتجلى منشلد الثلورة السلورية 
عبلد الباسلط السلاروت، اللذي تويف 
متأثلرًا   ،2019 حزيلران  ملن   8 يف 
بجلروح أصابتله على مشلارف قرية 

تلل مللح يف ريلف حاة.
ويف اللوحلة يبلدو السلاروت رافًعلا 
محلاكاة إلحلدى  عاليًلا، يف  سلبابته 
صلوره الشلهرة، وخلفله أنلاس كر، 
فيا يشلبه املظاهلرة، وكل ذلك يجري 
يف علني مفتوحلة عى اتسلاعها ترنو 
األملس  يعلّوض  ولغلد  النلر،  إىل 

مًعا. واليلوم 
وحول األرقلام املوجودة على الجانب 
يافلا،  قاللت  اللوحلة،  ملن  األيلرس 
أرقلام،  مجلرد  ليسلوا  “السلوريون 
حتلى للو تعاملل العلامل معهلم وفق 
هلذه املنهجيلة املجحفة”، مشلرة إىل 

القتلل اليوملي واملجلاين، والتهجلر 
اللذي  والنلزوح  واللجلوء  واالعتقلال 
فجلاءت  السلوري،  الشلعب  يعيشله 
األرقلام انتقلاًدا لآلليلة التلي تعاملل 
املللف  ملع  اللدويل  املجتملع  بهلا 

السلوري.
تؤكلد يافلا أن التكريم بحلد ذاته ليس 
إضافلة دون النظر إىل دافع املشلاركة 
بحلد ذاتهلا، مبيّنلة أن غرضهلا ملن 
الدوليلة  املعلارض  يف  االنخلراط 
إيصلال  هلو  العامليلة  واملسلابقات 
دون  وقضيتهلم  السلوريني  صلوت 
كللات، طامللا أن الحديث على مدار 
11 عاًملا مل يوقلف قصًفلا أو مينلع 

اعتقلااًل أو يحقلن دًملا.
“امتلالك الشلخص موهبلة ال يعنلي 
أنهلا ملكه وحلده مقدار ملا هي ملك 
لآلخريلن، فملن الروري تسلخرها 
قضاياهلم”،  ونلرة  لخدمتهلم 
فل”حلني  يافلا،  قالتله  ملا  بحسلب 
علن  اآلخلر  قضيلة  سللخ  يصعلب 
باعتبارهلا  نفسله،  الفنلان  قضيلة 
قضيلة واحدة أصلاًل، تتمحلور كيفا 
اتجهلت يف هلذه الحالة حلول الثورة 

السلورية”.
وحلول أهميلة العمل والنشلاط الفني 
يف الثلورة، تعترب يافلا الثقافة الفنية 
عزاء ونلرة للمتعبني، ورسلالة غر 
واكلرتاث  أملل  فحواهلا  منطوقلة، 
مبشلاعر النلاس، ليدركلوا أن هنلاك 
وهواجسلهم،  مبآسليهم  يهتلم  ملن 
عنهلم  ذللك  يخفلف  أن  أملل  على 
شليئًا من وطلأة األمل اللذي يكابدونه 

منذ سلنوات. يوملي  كروتلني 
متنلح يافلا لوحاتها أسلاء، مشلددة 
بحاجلة  كالطفلل،  اللوحلة  أن  على 
إىل اسلم ورعايلة أيًضلا، ففيهلا جزء 
ملن شلخصية ملن ميسلك الريشلة، 
وتتطلّلب الكثلر ملن املشلاعر التلي 
تتكثلف قبلل تفريغهلا مبلا يالمئهلا 
ملن للون سلينعكس بريًا ونفسليًا 
على املتلقلي، فال ميكلن الرسلم عن 
الحيلاة  يف  والعذوبلة  الجلال  قيلم 

منهلًكا  نفسله  الفنلان  يكلون  حلني 
والعكلس  حزيًنلا،  أو  محبطًلا  أو 

برأيهلا. بالعكلس، 
كلا جمعلت الكثر ملن رسلوماتها، 
آب  يف  مصلّورة  ملادة  يف  وقدمتهلا 
ترسلم  “أن  عنلوان  تحلت   ،2021

بيلدك”. ال  بروحلك 

ملع  والتصاللح  والصلدق  القناعلة 
ترغلب  مبلا  والشلعور  اللذات، 
يف  يافلا  بلرأي  يسلهم  بتجسليده، 
إيصال الرسلالة والتأثلر يف املتلقي، 
حتلى ال يكلون الفلن على اختلالف 
أنواعله موجًهلا أو مؤدلًجلا، أو يصب 
يف خدملة كيلان أو جهة ما تسلتثمر 
يف القيملة الفنيلة لخدملة مصالحها.

مشلوارها  تسلتأنف  أن  يافلا  تأملل 
التعليملي، وتتخصلص يف مجال علم 
النفلس، وهلي ال تتعاملل ملع الفلن 
محتفظلة  للربلح،  ووسليلة  كمهنلة 
مبنتجهلا الفنلي لنفسلها، إىل جانلب 
النلوع  هلذا  ملن  هدايلا  تقدميهلا 
لبعلض امللدارس أو ريلاض األطفلال 

إدللب. يف 

اللوحة المشاركة في “الفن بال حدود من أجل السالم والدفاع عن حقوق اإلنسان” المقام في إيطاليا في 18 من حزيران 2022 للرسامة السورية يافا دياب )يافا دياب/ فيس بوك(

لوحة للرسامة يافا دياب تجسيًدا للتعذيب في سجون النظام السوري )يافا دياب/ فيس بوك(

“أحب التجريب في الفن، 
وتنفيذ ما يتبادر إلى ذهني 

ومخيلتي من أفكار فنية، 
آمل لبعضها أال يظل حبيس 

الفكرة، ويتجسد واقًعا 
جمياًل في الحياة”.


