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مل متلـك سـوريا فضـاء فكاهيًا 
األداء  مـن  يتكـون  واقعيًـا، 
املنفـرد،  الهـزيل  الـردي 
املعـروف حاليًـا بـ"سـتاند آب 
إعطـاء  غرضـه  كوميـدي"، 
للتعبـر  لألفـراد  مسـاحة 
املـؤّدي  حيـاة  تفاصيـل  عـن 
الشـخصية وحيـاة مـن حولـه، 
يف  العـام  الـرأي  وقضايـا 
املجتمـع وعمل املؤسسـات فيه، 
رغـم وجود أحـداث تُـري هذا 

املجـال، خصوًصـا الــ60 عاًما 
البلـد. تاريـخ  مـن  املاضيـة 

وباعتبـار أن سـوريا بلد تحكمه 
محـل  حلّـت  شـمولية  سـلطة 
الدولـة، قُتلـت الحريـات فيهـا 
الحكـم  لهـذا  حتميـة  كنتيجـة 
املسـتمر منـذ سـتينيات القـرن 
املايض، مل يكن مسـموًحا للفرد 
السـوري اكتشـاف ذاته إال عرب 
السـلطوية،  التثقيـف  وسـائل 
لبنـان  الجـارة  شـهدت  بينـا 

األخـرة،  األعـوام  خـال 
آب  "سـتاند  عـروض  زحمـة 
كوميـدي" يف السـاحة الفنيـة، 
يجـد الشـباب فيهـا فضاءاتهم 
الجديـدة للتعبـر واسـتعراض 

مواهبهـم.
لكـن بعـد 11 عاًمـا عـى بداية 
الثـورة، وجد شـباب سـوريون 
يف بلـدان الشـتات فرصـة قـد 
صوتهـم  امتـاك  يسـتطيعون 
مـن خالها، وتجـاوز مخاوفهم 
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عنب بلدي- ديانا رحيمة  

عملـت روسـيا عـى اسـتغال وجودها 
العسـكري يف سـوريا وتطويـره عـى 
عـدة أصعـدة، ال سـيا عـى الصعيـد 
السـبع  السـنوات  خـال  االقتصـادي، 

املاضيـة. 
الكهربـاء  بنـد  إدراج  روسـيا  مطالبـة 
بـن البنـود التـي قدمـت خال جلسـة 
مجلـس األمـن التـي عقـدت يف شـهر 
دخـول  قـرار  لتمديـد  الحـايل،  متـوز 
الشـال  إىل  اإلنسـانية  املسـاعدات 
السـوري، أثـار تسـاؤالت حـول غايتها 
يف مـد املناطـق الواقعـة تحت سـيطرة 
النظـام بالكهربـاء، أعقبه تهليـل بنكهة 
النظـام  حكومـة  قبـل  مـن  املنتـر 

السـوري.
وكان منـدوب سـوريا الدائـم لدى األمم 
املتحـدة، بسـام صبـاغ، قـال يف بيـان 
عليـه  حصلـت  التصويـت،  عقـب  لـه 
طلبتـه  مـا  "إن  "الوطـن"،  صحيفـة 
مـع  بالتنسـيق  وفدهـا  عـرب  سـوريا 
األصدقـاء يف مجلس األمـن، هو إدخال 

تحسـينات عـى نـص مـروع القرار، 
تضمـن حسـن االسـتجابة لاحتياجـات 
وشـفافة  متوازنـة  بطريقـة  اإلنسـانية 
االرتقـاء  بهـدف  للقيـاس،  وقابلـة 
واملعيـي  اإلنسـاين  بالوضـع 
للسـورين، والتخفيـف مـن معاناتهـم 
مبـا يف ذلك من خـال تعزيز مشـاريع 
قطـاع  يف  وخاصـة  املبكـر،  التعـايف 
الكهربـاء الحيـوي والـذي تـم إدراجـه 

القـرار". نـص  يف 
تبنـى  الحـايل،  متـوز  مـن   12 ويف 
مجلـس األمن الدويل القـرار “2642”، 
آليـة  تفويـض  مبوجبـه  مـدد  الـذي 
األمميـة  اإلنسـانية  املسـاعدات  إيصـال 
سـوريا  إىل  تركيـا  مـن  الحـدود  عـرب 

ملـدة سـتة أشـهر فقـط.
السـنوات  خـال  روسـيا  اعتـادت 
املسـاعدات  ملـف  تسـتغل  أن  املاضيـة 
مكاسـب  لتحصيـل  الحـدود،  عـرب 
سياسـية لهـا يف ملفـات أخـرى تصب 

مصلحتهـا. يف 
وكانت موسـكو هـددت بعـد التصويت، 
املسـاعدات  آلية مـرور  بأنهـا سـراقب 

األرض. عى  التنفيذيـة 
لـدى  الـرويس  املبعـوث  نائـب  قـال 
األمـم املتحـدة ملجلـس األمـن، دميري 
األمـن  تدعـو  إن روسـيا  بوليانسـي، 
خـاص  اهتـام  إيـاء  إىل  العـام 
األحاديـة  العقوبـات  رفـع  بـرورة 
يف سـياق تداعيـات فـروس “كورونـا 
املسـتجد” )كوفيـد 19-( التـي مل يتـم 
التغلـب عليهـا بعـد، بحسـب مـا نقلت 

الروسـية. "تـاس"  وكالـة 
وأضاف، “علينـا أن نعمل بجـد للقضاء 
عـى هـذه املشـكلة يف سـوريا، األمـر 
الفـرص  مـن  املزيـد  سـيعطي  الـذي 
مشـاريع  يف  لاسـتثار  للانحـن 

املبكـر”. اإلنعـاش 

الحليف دعم 
الدكتـور السـوري يف االقتصـاد ومدير 
الربنامج السـوري يف مرصد الشـبكات 
السياسـية واالقتصاديـة، كـرم شـعار، 
يـرى أن روسـيا والنظـام كانـا دامئًـا 
للتعـايف  أعـى  مبالـغ  لدفـع  مؤيديـن 
الـدول  موقـف  كان  بينـا  املبكـر، 
اسـتعدادها  بعـدم  واضًحـا  الغربيـة 
لدعـم التعـايف املبكـر دون وجـود حل 

الدنيـا. بحـدوده  إال  سـيايس 
أن  تـرى  ألنهـا  الـدول  رفـض  ويعـود 
املبكـر هي  التعـايف  تقديـم مسـاعدات 
فرصـة ملسـاعدة النظام لفرض سياسـة 
الوضـع  يجعـل  مـا  الواقـع،  األمـر 
مسـتتبًا لـه، بوجـود األمم املتحـدة التي 
تـرف عـى مشـاريع البنـى التحتيـة 
وتوصيـل الكهربـاء وتأمن امليـاه، ما 
النظـام بالوقوف عى  يسـاعد حكومـة 

قدميهـا مجـدًدا.
بحسـب  روسـيا،  فعلـه  تحـاول  ومـا 
املتربعـة  الـدول  جعـل  هـو  شـعار، 
تسـاعد بإعـادة إعـار سـوريا، وفرض 
أي  تقديـم  دون  مـن  جديـد  واقـع 

سياسـية. تنـازالت 
وإن تحسـن واقع الكهرباء يف سـوريا، 
بحسـب شعار، سـيفيد روسـيا بالتأكيد 
بشـكلن، مبـارش، من خال مسـاعدتها 
وزيـادة  الحاليـة،  اسـتثاراتها  يف 
السـتثاراتها  االقتصاديـة  الجـدوى 

الحاليـة.
والشـكل غراملبـارش، مـن خـال دعـم 

حليفهـا املبـارش )النظـام السـوري(.
املبـارشة  املنفعـة  أن  وال يعتقـد شـعار 
يف  لروسـيا  األسـايس  الدافـع  هـي 
اسـتثاراتها  كـون  الكهربـاء،  إيصـال 
الفوسـفات  مجـال  يف  الحاليـة 
ومرفـأ "طرطـوس"  والبروكياويـات 
مـا تـزال محـدودة اقتصاديًـا للغايـة. 

مبعنـى آخر، روسـيا "ال تـزال تنفق يف 
سـوريا عـى تدخلهـا العسـكري أكـر 

مـا تحصـل عليـه مـن عوائد".
ونـوه الباحـث إىل أن الذي يدفـع نفقة 
الحـرب الروسـية يف سـوريا هـو دافع 
الرويس(،  )املواطـن  الـرويس  الريبة 
هـم  املكاسـب  عـى  يحصـل  مـن  وأن 
االسـتثارات  إن  إذ  األوليغارشـيون، 
تقـع  سـوريا  يف  عمليًـا  الفعالـة 
بغالبيتهـا بيـد رجـل األعـال الرويس، 
غينـادي تيموشـينكو، وهـو واحـد من 
أغنـى وأقـوى الرجال يف روسـيا، وهو 
صديـق ورشيـك يف لعبـة “الجـودو” 

بوتـن. لفادميـر 
أكـرب  أحـد  أيًضـا  تيمشـينكو  كان 
املسـتفيدين مـن العاقـات االقتصاديـة 
طويلـة األمـد بـن موسـكو وسـوريا، 
حيـث “فـاز” بعقـود لبنـاء جـزء مـن 
خـط أنابيب غـاز من مـر، ومحطتن 
أن  وبعـد  الغـاز،  ملعالجـة  رئيسـيتن 
الـرويس  العسـكري  التدخـل  سـاعد 
سـوريا  يف  الحـرب  مجـرى  قلـب  يف 
حصلـت  السـوري،  النظـام  لصالـح 
بركـة  مرتبطتـان  أخريـان  رشكتـان 
“Stroytransgaz” عـى مركـز مهيمن 
األصـول  أحـد  الفوسـفات،  قطـاع  يف 
تحـت  تـزال  ال  التـي  ربحيـة  األكـر 

النظـام. حكومـة  سـيطرة 

االقتصادية في سوريا ثوابت روسيا 
مـع دخـول روسـيا عسـكريًا يف صف 
املعارضـة  ضـد  السـوري  النظـام 
االتحـاد  أعلـن   ،2015 عـام  املسـلحة 
الـرويس لصناعيـي الغـاز والنفـط، أنه 
مسـتقًرا”  الوضـع  “يصبـح  أن  وبعـد 
االتحـاد  يسـعى  سـوف  سـوريا،  يف 
مليـار   1.6 يقـل عـن  ال  مـا  السـتثار 

الطاقـة. عقـود  يف  دوالر 
سـبق هـذا االسـتثار توقيـع حكومـة 
اتفاقًـا   2013 عـام  السـوري  النظـام 
مـع رشكـة “سـيوزنفتاغاز” الروسـية، 
مـن أجـل الحفـر والتنقيـب عـن النفط 
السـاحل  قبالـة  منطقـة  يف  والغـاز 
السـوري، وفـق عقـد يسـتمر ملـدة 25 

. ًما عا
 "Stroytransgaz" كا تسـيطر رشكـة
الروسـية عى أكرب مينـاء يف طرطوس 
بعقـد مدتـه 49 عاًمـا، ومنحـت صفقة 
أخـرى السـتخراج الفوسـفات يف تدمر 

بعقـد ملـدة 50 عاًما.
ويف 5  مـن متـوز الحايل، نقلـت وكالة 
“سـبوتنيك” الروسـية عـن مصادر يف 
رشكـة  أن  السـوري،  النظـام  حكومـة 
“سـينارا إنـت” الروسـية سـتوقع عقًدا 

يف  سـياحي  مجمـع  لبنـاء  اسـتثاريًا 
منطقـة “جـول جـال” عـى شـواطئ 
مدينـة الاذقيـة، شـال غريب سـوريا.

فـإن  الوكالـة،  نرتـه  مـا  وبحسـب 
مـع  إنـت”  “سـينارا  يجمـع  العقـد 
مالـك  الاذقيـة،  محافظـة  مجلـس 
املوقـع، وينـص عـى اسـتثار املوقـع 
لبنـاء مجمـع سـياحي من سـوية أربع 

نجـوم.
كشـفت  الحـايل،  متـوز  مـن   5 ويف 
أن  اليـوم"،  "روسـيا  لقنـاة  مصـادر 
سـيتم  الجـوي  للنقـل  جديـًدا  خطًـا 
تدشـينه يف شـهر متوز الحـايل، يربط 
وسـوريا،  الروسـية  داغسـتان  بـن 
بتوسـيع  رسـمية  تأكيـدات  جانـب  إىل 
قامئـة املطارات الروسـية التي سـربط 

الروسـية. باملطـارات 
حكومـة  وقعـت   ،2020 عـام  آذار  يف 
اإلنتـاج  يف  مشـاركة  اتفاقيـة  النظـام 
22 مليـون دوالر أمريـي مـع  بقيمـة 
ورشكـة  للبـرول"  العامـة  "املؤسسـة 

.Stroytransgaz "
وادعـت أن االتفاق سـمح للركة بإزالة 
واستكشـاف  تأهيـل  وإعـادة  األلغـام، 
وتطويـر حقـول الـروة النفطية، دون 
أن تدفـع أي رضائـب لحكومـة النظام.

وكانـون   2019 أيلـول  فـريت  وبـن 
أربعـة  النظـام  وقـع   ،2020 الثـاين 
عقـود جديـدة للتنقيـب عـن النفـط مع 

الروسـية. الـركات  عـدد مـن 

زج بند الكهرباء 
في القرار األممي للمساعدات.. 

روسيا تسّوي أوضاعها 
بعد اليأس من "مارشال" 

سوري 

 روسيا تدعو األمين العام إلى 
إيالء اهتمام خاص بضرورة رفع 

العقوبات األحادية في سياق 
تداعيات فيروس “كورونا 

المستجد” )كوفيد 19-( التي 
لم يتم التغلب عليها، و“علينا أن 

نعمل بجد للقضاء على هذه 
المشكلة في سوريا، األمر الذي 

سيعطي المزيد من الفرص 
للمانحين لالستثمار في مشاريع 

اإلنعاش المبكر

قوات روسية تعبر على الطريق الواصل بين تل تمر وعين عيسى )نورث برس(
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مؤجلة مكاسب 
الصحفـي والخبر يف الشـأن الرويس، 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  جـرب،  رائـد 
موسـكو تنطلـق مـن فكـرة أن حلحلـة 
املواضيـع املتعلقـة بالـراع السـوري 
حاليًـا لـن تكـون واردة، بـل إمنـا تريد 
مـن  االسـتفادة  عمليـة  اىل  االنتقـال 
الوضـع الراهـن قـدر املسـتطاع، أي أن 
واالقتصاديـة  االسـتثارية  القطاعـات 
والتجاريـة، ميكـن أن تشـكل مكاسـب 
الظـروف،  هـذه  يف  خصوًصـا  لهـا، 
عـى الرغـم مـن أن السـوق السـورية 
ضئيلة جـًدا بالنسـبة للحاجة الروسـية 
يف مقابـل الحصـار الغـريب املفروض 

عـى روسـيا. 
أن كل منفـذ يف هـذا  ويضيـف جـرب، 
الشـأن مفيـد بالنسـبة ملوسـكو، لذلـك 
فـإن توسـيع القطـاع السـياحي عـى 
سـبيل املثـال، كمـورد لها هـو مهم إىل 

كبرة.  درجـة 
عـى  اسـتثارات  تثبيـت  أن  كـا 
ولكـن  أيًضـا،  مهـم  أمـر  هـو  االرض 
منهـا  بعراقيـل،  دامئًـا  يصطـدم  ذلـك 
عـى  املفروضـة  والقيـود  العقوبـات 
سـوريا، والتـي تقلـص مـن إمكانيـات 
موسـكو للتعامـل أو االسـتفادة من هذا 

املوقـف. 
ضـخ  عـى  قـادرة  أنهـا  مبعنـى 
اسـتثارات معينـة، لكنها ليسـت قادرة 
عـى رفـع الحصـار أو رفـع العقوبات 

املفروضـة.  والقيـود 
ويـرى جـرب، أن اإلرصار الـرويس عى 
إيصـال الكهرباء، هـو محاولة توسـيع 
امللفـات  يف  املسـتطاع  قـدر  الحضـور 
االقتصاديـة وامللفـات االسـتثارية عى 
مقابـل  يف  حاليًـا،  السـورية  األرض 
تسـويات  إىل  الوصـول  إمكانيـة  عـدم 

نهائيـة يف ملفـات عديـدة.
 وبطبيعـة الحـال تضـع موسـكو عيًنا 
رمبـا  معينـة،  لحظـة  يف  أنـه،  عـى 
"مارشـال  مـروع  هنـاك  يكـون  ال 
سـوري"، كـا كانـت تطمـح موسـكو 
يف السـابق، ولكن هناك حاجـة إقليمية 
اىل  للتوصـل  فشـيئًا  شـيئًا  تتزايـد 

معينـة.  تسـويات 

عين روسية على "قيصر"
21 مـن حزيـران املـايض، وقّعـت  يف 
كل مـن حكومـة النظـام ولبنان ومر 
650 مليون مـر مكعب  اتفاقيـة لنقـل 
مـن الغاز سـنويًا مـن مـر إىل لبنان 

سـوريا. عرب 
اللبنـاين، وليـد  الطاقـة  وأعلـن وزيـر 
بعـد  صحفـي  مؤمتـر  خـال  فيـاض، 

املـروع  هـذا  تنفيـذ  أن  التوقيـع، 
إىل  تصـل  كهربائيـة  تغذيـة  سـيؤّمن 
أربـع سـاعات إضافيـة، وأنـه بتوقيـع 
االتفاقيـة تكـون لبنان ومـر واألردن 
وسـوريا قـد أنجـزت جميـع الخطوات 

للبنـان. الكهربـاء  لتأمـن 
إىل  يتطلّـع  لبنـان  أن  أكـد  كـا 
الواليـات  مـن  النهائيـة  الضانـات 
العقوبـات  حـول  األمريكيـة  املتحـدة 

املـروع. تنفيـذ  لتأمـن 
كخطـوة  باالتفـاق  واشـنطن  ورحبـت 
مـع  اللبنـاين،  الشـعب  لدعـم  مهمـة 
املتحـدة  الواليـات  عمـل  عـى  التأكيـد 
الـدويل ملراجعـة تفاصيـل  البنـك  مـع 

االتفاقيـة.
الخارجيـة  باسـم  متحدثـة  وقالـت 
الكشـف  عـدم  فّضلـت  األمريكيـة، 
مراجعـة  إىل  “نتطلـع  اسـمها،  عـن 
العقـود النهائيـة ورشوط التمويـل من 
األطـراف، للتأكـد من أن هـذه االتفاقية 
تتـاىش مع سياسـة الواليـات املتحدة، 
تتعلـق  محتملـة  مخـاوف  أي  وتعالـج 
بالعقوبـات”، بحسـب مـا نقلتـه قنـاة 

“الحـرة”.
نتنـازل  أو  نرفـع  ولـن  “مل  وأضافـت، 
عـن العقوبـات املفروضـة عـى األسـد 
تقـدم  إحـراز  يتـم  حتـى  ونظامـه، 
سـيايس،  حـل  نحـو  ودائـم  حقيقـي 
كـا أننـا نعـارض إعـادة اإلعـار )يف 
الحاليـة،  الظـروف  ظـل  يف  سـوريا( 
لقـد كنـا واضحـن بهـذا الشـأن مـع 

.” ئنـا رشكا
وحـول مصلحـة روسـيا من االسـتفادة 
الغـاز والكهرباء  مـن مشـاريع خطـي 
يف سـوريا، قال جرب، إن موسـكو تريد 
الفـوز بحصة األسـد يف مشـاريع الغاز 
ميكـن  التـي  واإلمـدادات  والكهربـاء 
وهـي  لبنـان وغرهـا،  عـرب  تصـل  أن 
حصـة  لهـا  يكـون  أن  عـى  حريصـة 
اسـراتيجي  مـروع  أي  يف  أساسـية 

النوع. هـذا  مـن 
أرادت  روسـيا  أن  إىل  جـرب  ولفـت 
مثـًا  الاذقيـة  يف  إيـران  تنافـس  أن 
عـرب إنشـاء مروعـات عديـدة اخـرى 
قدميهـا  تثبـت  لـي  للفوسـفات، 
فيهـا عـى الرغـم مـن أنهـا ال تتوقـع 
كرفـع  رسيعـة  أمميـة  انفراجـات 
املروعـات.  بهـذه  للدفـع  العقوبـات 
وتابـع، كلـا كان هنـاك ثغـرة ميكـن 
املـرور منهـا مثـل موضـوع الكهرباء، 
املوقـف  تصعيـد  عـى  روسـيا  تعمـل 
مـن أجـل الوصـول اىل نتيجة مـن هذا 

. ع لنو ا
ويـرى شـعار أنه مـن الـوارد أن يكون 

البيـت  عـى  رويس  ضغـط  هنالـك 
بخصـوص  تنـازالت  لتقديـم  األبيـض، 
خـط الكهربـاء وخـط الغـاز العـريب، 
ألن  مرجـح،  غـر  احتـال  ولكنـه 
الوضع السـيايس حاليًا يف واشـنطن ال 
يسـمح لـإدارة االمريكية باتخـاذ قرار 
مـن هـذا النـوع، ألنـه سـيكون ضمـن 
والدميقراطـي،  الجمهـوري  الحزبـن 
عـن  تنـازاًل  أحدهـا  قـدم  حـال  ويف 
سـيكون  التنـازل  فـإن  العقوبـات 
مرتبطًـا بقانـون "قير" وليـس بأمر 
التنـازل عنـه  تنفيـذي، مـا يعنـي أن 
قضيـة  وإمنـا  سياسـية  قضيـة  ليـس 

أيًضـا. قانونيـة 

السـابق،  األمريـي  املبعـوث  وكان 
جويـل ريبورن، أوضـح لعنب بلدي يف 
وقت سـابق، أنه عندمـا تُصـاغ اتفاقية 
“الكونجـرس”  خـرباء  سـينظر  الغـاز 
فيهـا، وإذا وجـدوا أنهـا تخـرق قانون 
“قيـر” فلن تتـم، ولن تحصـل الدول 
الغـاز  متديـد  مـروع  يف  املشـاركة 
عـى الـرد مـن “الكونجـرس” مبارشة 
يف عـام 2022، ولـن يكـون الـرد قبل 

بدايـة عـام 2023، بحسـب ريبـورن.
وباعتقـاد ريبـورن، فإن هـذه الصفقة 
ليسـت مرجحـة الحـدوث، وإذا حدثـت 
فسـتكون تحـت إرشاف “الكونجرس”، 
رشكـة  أو  دولـة  أي  أن  إىل  الفتًـا 
تفكـر يف املشـاركة بصفقـة مـن هـذا 
النـوع، عليهـا أن تراجـع وتفكـر مليًا 
باالنكشـاف القانـوين الذي سـتتعرض 

. له

الروسي في  االستثمار  ما قانونية 
سوريا

يف  بالحـق  السـلطة  مفهـوم  يتعلـق 
مـن  واألمـرة  القيـادة  حـق  أو  الحكـم 
األشـكال  مـن  بشـكل  ويرتبـط  جهـة، 
والسـيطرة،  التأثـر  بغـرض  بالقـوة 
ضمـن إرادة الشـعب يف دولـة تحكمها 
وقدسـية  والقانـون  املؤسسـات 

لدسـتور. ا
يف  موجـود  ذلـك  مـن  يشء  ال  لكـن، 
الحريـات  مـؤرش  بحسـب  سـوريا، 
مبنظمـة  الخـاص  العـامل  يف  العامـة 
يتمتـع  حيـث   ،“Freedom House“
رئيـس الجمهوريـة، الـذي يهيمـن عى 
السـلطة التنفيذيـة، بصاحيـة واسـعة 

قانونيـة. غـر 
ويف أيـار 2021، فـاز رئيـس النظـام 
بواليـة  األسـد،  بشـار  السـوري، 
حيـث  سـنوات،  سـبع  مدتهـا  رابعـة 
األصـوات،  مـن   95.1% عـى  حصـل 

غـر  بقامئـة  متيـزت  منافسـة  يف 
يشـّكل  ومل  املنافسـن،  مـن  تنافسـية 
أي منهـم تهديـًدا خطـرًا لحكم األسـد. 
منـع  قانونًـا  التصويـت  أفسـد  وقـد 
السـورين الذيـن يعيشـون يف الخارج 

املشـاركة. مـن 
مـن   ”107“ رقـم  املـادة  ومبوجـب 
الدسـتور السـوري الصادر عام 2012، 
إبرام  الجمهوريـة اختصـاص  فلرئيـس 

املعاهـدات واالتفاقيـات الدوليـة، 
ألحـكام  وفًقـا  وإلغائهـا 

الـدويل. القانـون  الدسـتور وقواعـد 
عـى   ”75“ رقـم  املـادة  نصـت  كـا 
إقـرار  يف  الشـعب  مجلـس  صاحيـة 
املعاهـدات  ومنهـا  املعاهـدات،  أنـواع 
النافـذة  القوانـن  تخالـف  التـي 
تريـع  إصـدار  نفاذهـا  ويتطلـب 

. يـد جد

 وبحســب “اتفاقية فينا لقانون 
املعاهدات” يف املادة رقم “6”، فإن 

لــكل دولة أهلية لعقد املعاهدات.
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عندما ُتصاغ اتفاقية الغاز سينظر 
خبراء “الكونجرس” فيها، وإذا 

وجدوا أنها تخرق قانون “قيصر” 
فلن تتم، ولن تحصل الدول 

المشاركة في مشروع تمديد 
الغاز على الرد من “الكونجرس” 

مباشرة في عام 2022، ولن 
يكون الرد قبل بداية عام 2023

https://www.enabbaladi.net/archives/590902
https://www.enabbaladi.net/archives/590902
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القامشلي- مجد السالم     

التيـار  مولـدات  أصحـاب  بعـض  بـدأ 
الكهربـايئ يف أحيـاء مدينـة القامشـي 
بالعمـل عـى تحويـل االشـراكات مـن 
نظـام مثـاين سـاعات يف اليـوم إىل 24 
سـاعة عـى مـدار اليـوم، األمـر الـذي 
سيشـّكل عبئًـا ماديًـا كبـرًا عـى ذوي 

املحـدود. الدخـل 
سـليم الـوادي )45 عاًمـا(، أحـد سـكان 
لعنـب  قـال  القامشـي،  مدينـة  أحيـاء 
بلـدي، إنـه يدفـع 20 ألـف لرة سـورية 

شـهريًا لقـاء أربعة "أمبرات" كاشـراك 
شـهري )مثـن األمبـر خمسـة آالف لرة 
سـورية ملـدة مثـاين سـاعات باليـوم(، 
بجمـع  بـدأ  املولـدة  صاحـب  ولكـن 
املولـدة  لتشـغيل  جديـدة  اشـراكات 

سـاعة.  24 بنظـام 
عـى  قـادر  غـر  أنـه  سـليم  وأضـاف 
االشـراك بهذه الحالـة، فراتبه الشـهري 
ال يتجـاوز 50 دوالًرا، بينـا تبلغ التكلفة 
الجديـدة لـ"األمبر" الواحـد 25 دوالًرا، 
أنـه  أي  واحـدة،  ملـرة  كاشـراك  تُدفـع 
بحاجة لدفـع 100 دوالر )400 ألف لرة 

سـورية(، وبعـد ذلك يجب عليـه دفع 20 
ألـف لـرة عـن كل "أمبر" شـهريًا.

 49( محمـد  أسـامة  يـرى  جهتـه،  مـن 
عاًمـا(، أن النظام الجديد ال يناسـب أغلب 
سـكان املدينة وفق األسـعار املعلَن عنها، 
خصوًصا فئة املسـتأجرين وهـو أحدهم.
250 ألـف لـرة سـورية  يدفـع أسـامة 
إيجـاًرا شـهريًا للمنـزل الذي يقيـم فيه، 
ألربعـة  لـرة  ألـف   20 إليهـا  يضـاف 
الجديـد  النظـام  ووفـق  "أمبـرات"، 

شـهريًا. لـرة  ألـف   80 سـيدفع 
املعيـي،  الوضـع  تدهـور  ظـل  ويف 

السـورية،  اللـرة  قيمـة  وانخفـاض 
يصعـب عليـه "تحمـل هـذه التكاليف"، 
فاألمـر ال يتوقـف عند معضلـة الكهرباء، 
"فهنـاك مشـكلة تأمـن الغـاز واملازوت 
قالـه  مـا  بحسـب  وغرهـا،  والخبـز" 

أسـامة لعنـب بلـدي.
أحيـاء  سـكان  بعـض  يـرى  بينـا 
القامشـي ممـن قابلتهم عنب بلـدي، أن 
تشـغيل املولـدات رضوري خـال فصـل 
الصيـف، حيـث تجعـل درجـات الحرارة 
كهربـاء  سـاعات  مثـاين  مـن  املرتفعـة 
“غر كافية" لتشـغيل الثاجـات وغرها 

مـن األجهـزة الكهربائيـة.

أصحاب المولدات: سنضطر إلى رفع 
سعر "األمبير"

يف  املولـدات  أصحـاب  مـن  عـدد  قـال 
القامشـي لعنـب بلـدي، إن تخي بعض 
االشـراك  عـن  "امليسـورين"  السـكان 
لديهـم، وتحويل خطوطهـم إىل املولدات 
التـي تعمـل بنظـام 24 سـاعة، يتسـبب 
لهـم بالخسـارة، ويصبـح مـن الصعـب 
أن  يجـب  ألنـه  العمـل،  يف  االسـتمرار 
يكـون هناك عـدد معـّن من املشـركن 
يف كل مولـدة، يك يحقـق صاحب املولدة 
"هامًشـا من الربح" ويسـتمر يف العمل.

كـا وجـد بعضهـم أنـه ال حـل أمامهـم 
للحفـاظ عـى "هامـش ربـح"، سـوى 
رفـع سـعر االشـراك يف "األمبـر"، أو 
التحـول كغرهـم إىل نظـام العمـل ملدة 

24 سـاعة.
املولـدات  أصحـاب  مـن  عـدد  وأفـاد 
عـى  جـدد"  "مسـتثمرين  بحصـول 
موافقـات مـن "اإلدارة الذاتية" لتشـغيل 
مولدات وفق نظام 24 سـاعة، بسـعر 20 
ألف لـرة لـ"األمبـر" الواحـد، مهددين 
دعـم  عـى  حصولهـم  عـدم  حـال  يف 

لسـعر املحروقـات مـن "اإلدارة الذاتية"، 
بأنهم سـرفعون سـعر "األمبر" الواحد 

إىل 40 ألـف لـرة، بحسـب قولهـم.
وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي، يلجأ 
بعـض السـكان إىل حلول بديلـة، كراء 
املولـدات الخاصـة، لكنهـم يعانـون مـن 
شـح ماديت البنزين واملـازوت وغائها، 
واضطرارهـم إىل رشائهـا مـن السـوق 
السـوداء بأسـعار تصـل إىل 2000 لرة 
لـرة  و1700  البنزيـن،  لليـر  سـورية 

املـازوت. للير 
مـن  النـوع  هـذا  تشـغيل  يحتـاج  كـا 
لـرة  آالف  عـرة  نحـو  إىل  املولـدات 
مثـاين  تشـغيل  مـدة  خـال  سـورية 
سـاعات، باإلضافـة إىل مـا تشـّكله مـن 
مصدر إزعاج لـ"الجـران"، واعراضات 

أصحابهـا. عـى  متكـررة  وشـكاوى 
وشـهدت محافظة الحسـكة خـال األيام 
املاضيـة أزمـة محروقـات نتيجـة تقليل 
الذاتيـة" مخصصـات محطـات  "اإلدارة 
الوقـود وأصحـاب املولدات، مـا نتج عنه 
توقـف املولـدات عـن العمـل يف بعـض 
وانتشـار  متتاليـة،  أيـام  عـدة  األحيـاء 
محطـات  أمـام  "الطوابـر"  ظاهـرة 

املحروقـات.
عـى  الحسـكة  محافظـة  وتعتمـد 
األول  الكهربائيـة،  للطاقـة  مصدريـن 
مـايئ من سـدي "الفـرات" و"ترين"، 
والثاين مـن محطات توليد "السـويدية" 
تعمـل  التـي  و"رميـان"  و"الجبسـة" 
األخـرة  وهـذه  الطبيعـي،  الغـاز  عـى 
االسـراتيجية  للمنشـآت  مخصصـة 
النفـط،  آبـار  ومضخـات  كاملطاحـن 
واملنشـآت العسـكرية التابعـة لـ”قـوات 
سـوريا الدميقراطيـة” )قسـد( والنظـام 
السـوري، وقسـم قليل منها تسـتفيد منه 

القامشـي. مدينـة  يف  أحيـاء 

في القامشلي

اشتراك الـ24 ساعة كهرباء يضّر بمحدودي الدخل 
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عنب بلدي- ريف إدلب  

خـال األسـبوع األول من متـوز الحايل، 
وبينا كانـت دعاء إسـاعيل )25 عاًما( 
مبنطقـة  خيمتهـا  تنظيـف  يف  تعمـل 
جبـل كلـي يف ريـف إدلـب الشـايل، 
وعندمـا  ظهرهـا،  يف  بلدغـة  أحسـت 
وجهـت يدهـا إىل مكان اللدغـة تعرضت 
ألخـرى بيدهـا لتقع عقرب عـى األرض.
إسـاعيل  دعـاء  قتلـت  الفـور  عـى 
أكـر مـن  العقـرب، وانتظـرت زوجهـا 
سـاعة لينقلهـا إىل املسـتوصف الواقـع 
العـاج  أنهـا مل تتلـقَّ  إال  بجبـل كلـي، 
املناسـب ألنـه غـر متوفـر، إذ أخربهـم 
أن  املسـتوصف  يف  االسـتعامات  قسـم 
العـاج متوفر يف مستشـفيات رسمدا أو 
بـاب الهـوى، فعـادوا إىل مخيمهم دون 
عـاج مـع شـعورها بالتنميـل والحكـة.
يواجـه سـكان املخيـات يف مدينة إدلب 
وريفهـا مـن النازحـن مشـكلة انتشـار 
الزواحـف السـامة والحـرات، بالتزامن 
مـع ارتفـاع درجـات الحـرارة يف فصل 
الصيـف، إذ تنتـر املخيـات مبعظمها 
املناطـق  ويف  القـرى،  أطـراف  عـى 
الزراعيـة التـي تعـد بيئـة مناسـبة لهذه 

الكائنـات.
 60 البالغـة  مصطفـى"،  "أم  تعرضـت 
عاًمـا، والتـي تقيـم يف مخيـم "األمن" 
عـى أطـراف بلـدة كفـر عروق شـايل 
إدلـب، لحـادث مشـابه ملـا تعرضـت له 

الوضـوء  أثنـاء  ففـي  إسـاعيل،  دعـاء 
عقـرب  بلدغـة  مصطفـى"  "أم  أحسـت 
كانـت قـد دخلـت ثيابها دون أن تشـعر، 

وفـق مـا ذكرتـه لعنـب بلدي.
"خرجـت عقـرب مـن ثـويب ولدغتنـي 
األرض،  قفـزت عـى  ثـم  ومـن  بيـدي، 
وعى الفـور قتلتهـا"، ويف أثنـاء ركوع 
لدغتهـا  الصـاة،  يف  مصطفـى"  "أم 
ومل  الركبـة،  مبنطقـة  أخـرى  عقـرب 
تتوجـه إىل أي مركـز طبـي بسـبب بُعد 
الطبيـة. املخيـم واملراكـز  املسـافة بـن 
أرض  يف  "األمـن"  مخيـم  يقـع 
تـزال  وال  بالجبـال،  محاطـة  زراعيـة 
األهـايل  مـع  تعـاين  مصطفـى"  "أم 
يف املخيـم انتشـار العقـارب واألفاعـي، 
خصوًصا مـع ارتفـاع درجـات الحرارة.
كـا ال تسـتطيع أغلبيـة األهـايل النـوم 
للدغـات  تعرضهـم  خشـية  براحـة 
العقـارب أو األفاعـي القاتلـة يف بعـض 

األحيـان.
ويواجـه األطفـال الـرر األكـرب، فهـم 
الزواحـف  خطـورة  مـدى  يدركـون  ال 
منهـم  العديـد  تعـرض  حيـث  السـامة، 
أدويـة  وجـود  عـدم  مـع  لإصابـة، 
اإلصابـة  حـال  يف  عـاج  أو  إسـعافية 

املخيـم. داخـل 
إىل  األوقـات  أغلـب  األهـايل  ويلجـأ 
مستشـفى "كلـي" للحـاالت الخطـرة، 
وهـو يبعـد عـن املخيـم حـوايل سـبعة 

كيلومـرات.

غياب الوقاية
كفـر  يف  "األمـن"  مخيـم  مديـر  قـال 
عـروق، عـي العثـان، لعنـب بلـدي، إن 
املخيـم ال تـزال تعـاين يف فصـل  إدارة 
الصيـف، منـذ ثاثـة أعـوام وحتـى اآلن، 
ارتفـاع درجـات الحـرارة الـذي يرافـق 
مـع انتشـار األفاعي والعقـارب والعناكب 

السـامة.
مـع  مـرات  عـدة  "تواصلنـا  وأضـاف، 
فقـط  األهـايل  تزويـد  وتـم  منظـات، 
عـى  تحتـوي  شـخصية  نظافـة  بسـلة 
أدوات بسـيطة ال تفـي بالغـرض"، ويف 
كـون  اللـدغ  حـاالت  تـزداد  وآب  متـوز 
يسـتطيع  وال  بالجبـال،  محاطًـا  املخيـم 
أهـايل املخيـم مكافحة الزواحف السـامة 

رصدهـا.  أثنـاء  يف  إال 
وأرجع عـدم اختيـار أرض أخـرى إلقامة 
لنقـل  املرتفعـة  "التكلفـة  إىل  املخيـم 
األمتعـة، والحالة املاديـة الضعيفة لجميع 
األهـايل"، وفـق مـا ذكـره مديـر املخيم.
يف العـام املـايض، كانـت عيـادة متنقلة 
يف  واحـد  ليـوم  املخيـم  أهـايل  تـزور 
األسـبوع، لكنهـا غائبـة منذ بدايـة العام 
املخيـم  إدارة  مناشـدة  رغـم  الحـايل، 

بإعادتهـا. املعنيـة  املنظـات 
ويف الوقـت الـذي تنعـدم فيـه الخدمات 
الطبيـة باملخيـم ملواجهة خطـر الزواحف 
وقايـة  أسـاليب  سـكانه  يتبـع  السـامة، 
ذاتيـة، وهـي تربية الدجـاج الـذي يقتل 
العقـارب يف النهـار وينذر بقـدوم خطر 

مـادة  وضـع  إىل  باإلضافـة  األفاعـي، 
طـرد  عـى  تسـاعد  التـي  "القطـرون" 
العقـارب واألفاعـي وبقيـة الحرات عى 
أطـراف الخيـم، إال أن هـذه املـادة صارت 

نادرة.
ويف مطلـع متـوز الحـايل، حـذرت فرق 
"الدفـاع املـدين السـوري" مـن لدغـات 
يف  تنتـر  التـي  والعقـارب  األفاعـي 

مناطـق شـال غـريب سـوريا.
جـاء ذلـك بعـد إسـعاف فـرق "الدفاع" 
رجـًا أُصيـب بلسـعة عقـرب يف منزلـه 
ببلـدة قورقانيـا شـايل إدلـب إىل أقرب 

نقطـة طبيـة لتلقـي املصـل املضاد.
ودعـا الفريـق األهـايل إىل االنتبـاه مـن 
األفاعـي والعقـارب التي تلجأ مـع ارتفاع 
الرطبـة  األماكـن  إىل  الحـرارة  درجـات 
بـرورة  مذكّـرًا  والخيـام،  املنـازل  يف 
إبعـاد القامة عـن التجمعات السـكنية، 
والحفـاظ عـى نظافـة املنـازل والخيام 
وتنظيـف مـا حولهـا باسـتمرار، ملنـع 

انتشـار الزواحـف والحـرات.

العالجات اإلسعافية نادرة..

لدغات العقارب تقّض المضاجع بمخيمات ريف إدلب
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الرقة- حسام العمر     

يخـى بـدر املحسـن )40 عاًمـا(، وهو 
أن  الشـايل،  الرقـة  مـزارع مـن ريـف 
يتكـرر معـه مـا حصـل خـال موسـم 
تفاوتـت  عندمـا  املـايض،  العـام  الـذرة 
نسـبة إنبـات شـجرات الذرة، ليكتشـف 
مـن  زرعهـا  التـي  البـذار  أن  الحًقـا 
مصدريـن مختلفـن، بحسـب مـا قالـه 

لعنـب بلـدي.
وأوضـح بـدر املحسـن أنه اكتشـف األمر 
بعـد أن أجـرى مهنـدس زراعـي كشـًفا 
أنـه  ميدانيًـا عـى الشـجرات، مضيًفـا 
عندمـا اشـرى البـذار، العـام املـايض، 
 25 سـعة  بأكيـاس  معبـأة  كانـت 
كيلوغراًمـا، دون أن يُطبـع عـى الكيـس 
أي إشـارة إىل املصـدر املصّنـع أو الدولة 

التـي ورد منهـا، لكـن التاجر الـذي باعه 
البـذار أكـد لـه أنهـا مـن تركيـا ومـن 
النـوع الهجـن "الـذي يتميـز بإنتاجية 
عاليـة لكـن ذلـك كلـه مل يحصـل"، عى 

قوله. حـد 
الـذرة  بـذور  وأنـواع  مصـادر  وتتعـدد 
التـي تُـزرع يف ريـف مدينة الرقـة، التي 
تسـيطر عليهـا "اإلدارة الذاتية" لشـايل 
ورشقـي سـوريا، فبعضهـا مـن مصادر 
هنديـة أو تركية وأمريكية أيًضا، بحسـب 

مـا رصدتـه عنـب بلدي.
املدينـة،  ريـف  يف  مزارعـون  ويـرى 
أن تعـدد مصـادر وأنـواع بـذور الـذرة 
يضعهـم أمـام خيـارات صعبـة، ألنه يف 
حـال فشـل املوسـم، فإنهـم يتعرضـون 
للخسـارة دون أن يتلقـوا تعويضـات من 

أي جهـة.

عبـد السـميع املحمـد )40 عاًمـا(، وهـو 
مـزارع مـن بلـدة حزميـة بريـف الرقـة 
الشـايل، قـال لعنـب بلـدي، إن "اإلدارة 
الذاتيـة" واملؤسسـات الزراعيـة التابعـة 
لهـا، هـي املسـؤولة عـن توفـر البـذار 
الجيـدة للمزارعن يف املناطـق الخاضعة 
واجبهـا  مـن  أن  مضيًفـا  لسـيطرتها، 
تشـديد الرقابـة عى أنواع البـذار الداخلة 
إىل مناطقهـا، سـواء كانت بـذار الذرة أو 
غرها مـن املحاصيل، وإجبار األشـخاص 
أو الـركات املـوردة للبـذور عـى أنواع 
محـددة تعلن عنهـا "اإلدارة" بعـد إجراء 

االختبـارات الازمـة عليهـا.

"اإلدارة الذاتية" تريد تقليل زراعة الذرة
تـوزع  املـايض، مل  العـام  عـى عكـس 
"اإلدارة الذاتيـة" بـذور الـذرة "الزيتية" 

أنهـا  رغـم  املوسـم،  هـذا  للمزارعـن 
سـتوفر  أنهـا  املـايض  العـام  أعلنـت 
البـذور للمزارعـن لحاجتهـا امللحة للذرة 
ملعمـل الزيـت املفتتـح حديثًـا يف مدينة 

الحسـكة. بريـف  القامشـي 
والـري"  الزراعـة  "لجنـة  يف  عضـو 
بـ"مجلـس الرقـة املـدين"، تحفـظ عى 
ذكـر اسـمه ألسـباب أمنيـة، قـال لعنـب 
البـذار  توزيـع  عـدم  سـبب  إن  بلـدي، 
عـى املزارعن هـذا العـام، يعـود لرغبة 
املزروعـة  املسـاحات  بتقليـل  اإلدارة 
بالذرة، بسـبب نقـص مياه الـري املرتبط 

"الفـرات". نهـر  منسـوب  بانخفـاض 
وذكـر عضـو "اللجنـة" أن املزارعـن ال 
يلتزمـون غالبًـا بالخطـة الزراعيـة التـي 
لتتوافـق  الذاتيـة"،  "اإلدارة  تضعهـا 
املسـاحات املزروعة خـال فصل الصيف 
مع كميـة املياه التـي تسـتطيع "اإلدارة" 
لسـقاية  الـري  قنـوات  عـرب  توفرهـا 

الزراعيـة. األرايض 

بعض البذار "غير مناسبة" للتربة
مـن جهتـه، أوضـح املهنـدس الزراعـي 
حسـن الرجـب املقيـم يف مدينـة الرقة، 
لعنـب بلـدي، أن تعـدد مصـادر وأنـواع 
األشـخاص  الـذرة، يعـود لكـرة  بـذور 
بتوريـد  تقـوم  التـي  والـركات 
املسـتلزمات الزراعية، ومنهـا البذور، إىل 

الذاتيـة". "اإلدارة  سـيطرة  مناطـق 
وأشـار املهنـدس الرجـب إىل أن بعـض 
أنـواع البـذار ال تنبت بالشـكل املناسـب، 
أو تكـون غر مقاومـة لآلفـات الزراعية، 
لعـدم ماءمتهـا ظـروف الطقـس ونوع 
أنهـا  اعتبـار  الربـة يف سـوريا، عـى 
مسـتوردة مـن دول أخـرى قـد تختلـف 
تربتهـا الزراعيـة وظروفهـا املناخية عن 

. ملنطقة ا
دعـت  املـايض،  حزيـران  مـن   19 ويف 
"مجلـس  يف  والـري"  الزراعـة  "لجنـة 
"مكتـب  خـال  مـن  املـدين"،  الرقـة 
تشـغيل قنوات الـري"، املزارعن لالتزام 
بالخطـة الزراعية، معلنة أن نسـبة زراعة 
%25 مـن مجمـوع األرض  الـذرة هـي 

التـي ميلكهـا املـزارع، واملرخصـة لـدى 
املؤسسـات التابعـة لــ"اإلدارة الذاتية".

وأبلغـت "اللجنـة" املزارعـن أنهـا غـر 
مسـؤولة عن توفر مياه الـري لألرايض 
الزراعيـة املخالفة، والتي تتجاوز النسـبة 
التـي ُحـددت، وذلـك بسـبب انخفـاض 
وقلـة  "الفـرات"،  نهـر  ميـاه  منسـوب 

امليـاه املخصصـة لسـقاية األرايض.

قلة التكاليف تزيد المساحات  
خال العامن املاضين، زادت املسـاحات 
املزروعـة بالذرة، باملقارنة مع مسـاحاتها 
خـال األعـوام السـابقة، وذلـك نتيجـة 
املحصـول،  هـذا  زراعـة  تكاليـف  لقلـة 
مقارنـة مبحاصيل أخـرى، كالقطن الذي 
تراجعـت زراعتـه كثـرًا ملصلحـة زيادة 

الذرة. مسـاحات 
ويف 23 مـن أيار املايض، حـذرت "لجنة 
الزراعـة والـري" يف الرقـة مـن بـذور 
تركيـا،  الصفـراء مسـتوردة مـن  للـذرة 
والقليلـة  بـ"السـيئة"  إياهـا  واصفـة 
اإلنتـاج، إذ ينتـج الدونـم الواحـد نحـو 
هـذا  ُزرعـت  حـال  يف  كيلوغـرام   500
ذات  إنتاجيـة  تتجـاوز  بينـا  البـذور، 
املسـاحة الطـن الواحـد يف حـال ُزرعت 

"جـودة". أكـر  أخـرى  نوعيـات 
الذاتيـة"  "اإلدارة  ملوقـع  تريـح  ويف 
رئيـس  الخلـف،  قـال حمـود  الرسـمي، 
الزراعـة  "لجنـة  يف  الوقايـة  مكتـب 
والـري"، إن "املكتب" ضبـط كميات من 

املصـدر. تركيـة  "السـياج"  بـذور 
وأشـار الخلـف إىل أنـه صـدر يف وقـت 
الصيدليـات  ألصحـاب  تعميـم  سـابق 
الزراعيـة والفنيـن، يتوعد مبسـاءلة كل 
مـن يتعامل بالبـذور، وال يوضح للمزارع 

نوعيتهـا وكميـة اإلنتـاج املتوقعـة.
ويحتـل محصـول الـذرة املرتبـة الثالثـة 
ضمـن أهـم املحاصيل الزراعيـة يف الرقة 
ومناطـق أخـرى مـن شـايل ورشقـي 
القمـح والقطـن،  سـوريا بعـد كل مـن 
إضافـة  للدواجـن،  كأعـاف  ويُسـتخدم 
إىل اسـتخدامه يف املعجنـات وأنـواع من 

الخبـز، وينتـج منـه الزيـت النبايت.

في القامشلي

اشتراك الـ24 ساعة كهرباء يضّر بمحدودي الدخل 
البذور المستوردة وخطة "اإلدارة" 

وراء تدهور محصول الذرة في الرقة

عنب بلدي- حليم محمد  

يعـاين سـكان ريـف درعـا الغـريب منذ 
أشـهر، حالـة قلـق وتخـوف إثـر جفاف 
املتمثلـة  أراضيهـم  ري  ميـاه  مصـادر 
الـرب  حاجـة  عـن  الفائضـة  بامليـاه 
بالنسـبة للينابيع، ومياه اآلبار العشـوائية 
التـي تحولـت إىل مصـدر رئيـس مليـاه 
الـري خـال السـنوات العـر املاضيـة.
وال تـويل حكومة النظام السـوري قضية 
يف  الـرب  أو  السـقاية  ميـاه  تأمـن 
محافظـة درعـا أي اهتـام، رغم توسـع 
الجفـاف الذي ينـال من اآلبـار والينابيع، 
ووصولـه إىل مسـتويات مهـددة لفقدان 

ه. مليا ا

الجفاف قد ينهي "خضار" الريف
يـرب عـي )35 عاًمـا( كًفا بكـف بعد 
الرمـان،  محصـول  سـقاية  عـن  عجـزه 
وميـان أوراق النبـات لاصفـرار، وذلك 
التـي كان يعتمـد  البـر  بعـد أن جفـت 
عليها يف سـقاية محصوله، عى مسـاحة 
نحـو 15 دومنًـا، منـذ مـا يقـارب عـر 
سـنوات، بحسـب مـا قالـه لعنـب بلدي.
وأضـاف عـي، وهـو مـن سـكان بلـدة 

تـل شـهاب، أن العـام الحايل شـهد املرة 
البـر بشـكل  التـي تجـف فيهـا  األوىل 
كامل، إذ كان منسـوبها يراجـع تدريجيًا 
أن  موضًحـا  املاضيـة،  األعـوام  خـال 
قلـة ميـاه السـقاية تركـت آثارهـا عـى 
محصـول الرمـان لديـه، إذ مـن املفرض 
أن يرويـه مـرة كل 20 يوًمـا تقريبًـا بدًءا 

أيار. مطلـع  مـن 
قريـة  مـن  مـزارع  عاًمـا(   28( حسـن 
زيـزون، قـال لعنـب بلـدي، إن جفـاف 
اآلبـار باملنطقـة دفعـه إلهال سـقاية ما 
يقـارب 20 دومنًـا، واإلبقـاء عـى عرة 
دومنـات فقط، قـد ال يتمكن من سـقايتها 

يجب. بالكامـل كـا 
وأضـاف حسـن أنـه منـذ مطلـع متـوز 
الحـايل واألخبـار تتوارد عن جفـاف آبار 
جديـدة كل يـوم، مـا ينـذر بكارثـة عى 
الغطـاء األخر أقـى الريـف الغريب، 
معتـربًا أن سـبب جفاف اآلبار العشـوائية 
الـروط  مراعـاة  دون  لكرتهـا  يعـود 

إلنشـائها. الفنية 
إنذارات سابقة بالجفاف

بـدأ  بلـدي،  بحسـب مـا رصدتـه عنـب 
يتخوفـون عـى مصـر  مزارعـو درعـا 
بحـرة  جفـاف  بعـد  اآلبـار  ميـاه 

"املزيريـب" يف صيـف 2017، ولكنهـا 
أن  ورغـم   ،2018 شـتاء  يف  عـادت 
املزارعـن مل يعـودوا يعتمـدون عليها يف 
السـقاية، فـإن البحرة مل تعـد مطلًقا يف 

الحـايل.  العـام  شـتاء 
الحـايل  العـام  الجفـاف يف  امتـد  كـا 
و"عيـون  "العجمـي"  بحـرة  ليشـمل 
و"عيـون  "زيـزون"  وبحـرة  العبـد" 
منسـوب  وتراجـع  نـوى،  يف  البجـة" 
"عيون السـاخنة" ملسـتويات تنذر بقرب 
مليـاه  الرئيـس  املصـدر  وهـي  جفافهـا، 

الـرب يف بلـدة تـل شـهاب.
منـر  بدرعـا،  املائيـة  املـوارد  مديـر 
الوكالـة  العـودة، أرجـع يف حديـث إىل 
السـورية الرسـمية لألنبـاء )سـانا(، يف 
بحـرة  جفـاف  أسـباب   ،2020 متـوز 
“املزيريـب” إىل وجـود أكـر مـن 100 

للبحـرة.  املـايئ  الحـرَم  يف  بـر 
وقـّدر العـودة عـدد اآلبـار املخالفـة يف 
محافظـة درعا بحـوايل أربعـة آالف بر، 
أسـهمت يف جفـاف 13 نبًعـا باملحافظة، 
يف حـن قـّدر مزارعـون قابلتهـم عنـب 
بلـدي وجـود أكـر مـن عـرة آالف بر 

عشـوائية يف املنطقـة.

الجفاف يهدد مياه الشرب أيًضا
مل يقتـر أثـر جفـاف الينابيـع واآلبـار 
"املنـذر بالخطر" يف ريـف درعا الغريب 
ميـاه  طـال  إمنـا  فقـط،  الزراعـة  عـى 
الينابيـع  جفـاف  فبعـد  أيًضـا،  الـرب 
اتجـه  املـايض،  حزيـران  مطلـع  منـذ 
عـدد من السـكان السـتخدام ميـاه اآلبار 
رغـم مخاطرهـا الصحيـة، يف ظـل غاء 
تكاليـف الحصـول عى ميـاه الرب من 

الصهاريـج.
اقـرأ أيًضـا: جفاف ينابيـع يف ريف درعا 

بالعطش السـكان  الغريب يهدد 
ويف آب 2021، حـذرت منظـات إغاثـة 
يف  األشـخاص  مايـن  أن  مـن  دوليـة 
سـوريا والعراق معرضـون لخطر فقدان 
الوصـول إىل امليـاه والكهربـاء والغـذاء، 

وسـط ارتفـاع درجـات الحرارة 
امليـاه  مسـتويات  وانخفـاض 
قلـة  بسـبب  قيـايس،  بشـكل 

والجفـاف. األمطـار  هطـول 
وكالـة  نقلتـه  مـا  وبحسـب 

“أسوشـيتد برس” عن املنظات، 
فـإن الدولتـن بحاجـة إىل تحـرك رسيع 
ملكافحـة النقـص الحـاد يف امليـاه، كـا 
تعطيـل  إىل  أيًضـا  الجفـاف  سـيؤدي 

انخفـاض  إذ يؤثـر  الكهربـاء،  إمـدادات 
مسـتويات امليـاه عى السـدود، مـا يؤثر 
بـدوره عـى البنيـة التحتيـة األساسـية، 

مبـا يف ذلـك املرافـق الصحيـة.

بعد البحيرات..

جفاف اآلبار العشوائية ينذر بكارثة زراعية في درعا

أكياس بذور ذرة في الرقة في 25 حزيران 2022 )عنب بلدي/ حسام العمر(
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 عنب بلدي- خاص     

"مـا زالـت للتنظيـم سـطوة وإمـارة"، 
 38( النجـري  عدنـان  وصـف  هكـذا 
عاًمـا(، وهـو ناشـط مـدين مـن ريف 
حـال  سـوريا،  رشقـي  الـزور  ديـر 
وهـو  اإلسـامية"  "الدولـة  تنظيـم 
يراقـب مـا يحـدث منـذ أن أُعلـن عـن 
العـام  مـن  آذار  يف  التنظيـم  نهايـة 
2019، بحسـب مـا قالـه لعنـب بلدي.
الظـروف  أن  املـدين  الناشـط  ويـرى 
التـي أدت إىل ظهـور تنظيـم "الدولة" 
وجـود  أن  معتـربًا  موجـودة،  تـزال  ال 
النظـام  وقـوات  اإليرانيـة  امليليشـيات 
السـوري يف جـزء مـن محافظتـي دير 
للتنظيـم  كمنافسـن  والرقـة،  الـزور 
يف املنطقـة، ال يقـل خطـًرا عـن وجود 

املنطقـة. لسـكان  بالنسـبة  التنظيـم 
تسـيطر  مناطـق  سـكان  ويتخـوف 
الدميقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  عليهـا 
لتنظيـم  محتملـة  عـودة  مـن  )قسـد( 
"الدولـة"، تطفـو عـى السـطح كلـا 
يف  السـيايس  الوضـع  ضبابيـة  زادت 
التـي دامئًـا مـا تـزداد  املناطـق،  تلـك 
تعقيـًدا مـع ارتفـاع حـدة الخـاف بن 
"قسـد" وتركيا التـي تلّوح مـن جانبها 
بعمليـات عسـكرية تسـتهدف املنطقـة.

أن  اعتـرب  النجـري  عدنـان  الناشـط 
التنظيـم طُـرد مـن املنطقـة منـذ مـدة 
ليسـت قليلـة، إال أنه ما زال قـادًرا عى 
"قسـد"  تفلـح  ومل  الهجـات  تنفيـذ 
فيهـا،  واالسـتقرار  األمـن  بسـط  يف 
املعيـي  الوضـع  تحسـن  حتـى  وال 

للسـكان. والخدمـي 
واعتـرب مدنيـون مـن محافظـة الرقـة 
انتشـار  أن  بلـدي،  عنـب  قابلتهـم 
البطالـة والفقـر واألميـة وغيـاب األمن 
الفكر  انتشـار  واسـتمرارية  واالستقرار 
بعـد  حتـى  السـكان  بـن  املتشـدد 
التنظيـم كلهـا ظروف تسـاعد  هزميـة 

بآخـر. أو  بشـكل  عودتـه  يف 
وهـو  سـليان،  املحسـن  عبـد  ويـرى 
اختصـايص إرشـاد نفـي يف الرقـة، 
تركهـا  التـي  املتشـددة  األفـكار  أن 
تنظيـم "الدولـة" يف مناطـق خضعـت 
لسـيطرته سـتبقى موجـودة، طاملـا أن 
السـلطات التي تديـر املنطقـة مل تعمل 

املناسـب. بالشـكل  إزالتهـا  عـى 
وأشـار إىل أن املنطقة التي سـيطر عليها 
التنظيـم بحاجـة إىل مشـاريع تنمويـة 
تخلـق فـرص عمـل للشـباب، لتبعدهـم 
عـن شـبح البطالـة، يك ال يكونـوا لقمة 
يف  تُسـتخدم  أن  املمكـن  مـن  سـائغة 

إعـادة إحيـاء تنظيـم "الدولـة".

اإلسـامية"  "الدولـة  تنظيـم  اسـتطاع 
خـال فـرة سـيطرته عـى مناطق يف 
عـدة محافظـات سـورية وعراقيـة بن 
2014 و2019، إخضاع السـكان  عامي 
ال سـيا الذكـور منهم لـدورات رشعية 
كان يُـدرس فيـه الفكـر املتشـدد الـذي 
ملحوظًـا  أثـًرا  ليـرك  التنظيـم  يتبنـاه 
لتلـك األفكار حتـى بعـد زوال التنظيم.
وال يـزال التنظيـم يشـن عمليـات داخل 
 15 يف  أعلـن،  إذ  السـورية،  األرايض 
الحـايل، حصيلـة عملياتـه  مـن متـوز 
عـى مـدار أسـبوع يف مناطق انتشـار 
وكـا  العـامل،  حـول  األمنيـة  خايـاه 
منهـا  حصـة  لسـوريا  كانـت  العـادة، 
رشقـي  شـال  مناطـق  يف  تركـزت 
سـوريا التـي تسـيطر عليهـا "قسـد".
وبحسـب اإلعـان الـذي نـره التنظيم 
"النبـأ"،  الرسـمية  جريدتـه  عـرب 
فـإن التنظيـم شـن أربـع عمليـات يف 
عـن  أسـفرت  الـزور،  ديـر  محافظـة 
"قسـد"  مـن  عنـارص  ثاثـة  مقتـل 
ذبيـان رشقـي  بلـدة  آخـر يف  وجـرح 

. فظـة ملحا ا

عودة أشد خطًرا
السـوري  النظـام  قـوات  تقاسـمت 
وامليليشـيات اإليرانيـة التابعـة لهـا من 
بالتحالـف  مدعومـة  و"قسـد"  جهـة، 
مناطـق  أخـرى،  جهـة  مـن  الـدويل 
سـيطرة تنظيم "الدولة اإلسـامية" يف 
محافظـات الرقـة وديـر الـزور وريف 

الرقـي. حلـب 
وامليليشـيات  النظـام  قـوات  ونفـذت 
بحـق  املجـازر  مـن  العديـد  اإليرانيـة 
كبـرة  أعـداًدا  اعتقلـت  كـا  السـكان، 
مـن املدنيـن يف هـذه املناطـق، متهمة 
التنظيم  إياهـم بالعمل ضمـن صفـوف 

خـال فـرة سـيطرته عـى املنطقـة.
وهـي سياسـة ال تختلـف كثـرًا لـدى 
تشـن  إذ  أمريكيًـا،  املدعومـة  القـوات 
حمـات دهـم واعتقـال متكـررة، يُقتل 
فيهـا مدنيـون، وتعتقـل آخريـن بحجة 
االنتـاء إىل التنظيـم، ثم تعـود لإفراج 

بوسـاطات عشـائرية. عنهـم 
جـال  الحقوقـي  الناشـط  واعتـرب 
خضـر، الذي ينحـدر من مدينـة الرقة، 
أن عـودة تنظيـم "الدولـة" قـد تكـون 
املحليـن،  السـكان  عـى  خطـًرا  أشـد 
العديـد  انتسـاب  إمكانيـة  إىل  إضافـة 
خشـية  صفوفـه  إىل  الشـبان  مـن 
سـطوته مـن جهـة، أو ألنهـم مل يتخلوا 
ُزرعـت  التـي  املتشـددة  األفـكار  عـن 

عـدة سـنوات. منـذ  فيهـم 
آالف  وجـود  أن  إىل  الحقوقـي  وأشـار 
العنارص السـابقن يف صفـوف تنظيم 
"الدولـة"، مـن املوجودين يف سـجون 
"قسـد" دون محاكمـة، والذيـن تهـدد 
حـال  بإطاقهـم  مبـارش  غـر  بشـكل 
قبـل  مـن  متوقـع  لهجـوم  تعرضهـا 
تركيـا، يثـر أيًضـا القلـق مـن إمكانية 

التنظيـم. عـودة 
عنـارص  هـروب  أن  الحقوقـي  وذكـر 
الدولـة مـن سـجون "قسـد"،  تنظيـم 
سـجن  لسـيناريو  تكـراًرا  يكـون  قـد 
حـدث  الـذي  العراقـي  "التاجـي" 
سـجناء  هـروب  إىل  وأدى   ،2013
إسـامين مـن السـجن، شـّكلوا الحًقـا 
عـى  وسـيطروا  اإلسـامية"  "الدولـة 

وعراقيـة. سـورية  محافظـات  عـدة 

"قسد" تضع التنظيم على الطاولة
مسـؤول يف حزب "سـوريا املسـتقبل" 
"اإلدارة  مـن  جـزًءا  يشـّكل  الـذي 
الذاتيـة"، قـال لعنب بلـدي، إن املخاطر 
املنطقـة  بعـودة تنظيـم "الدولـة" إىل 
بالتهديـدات  مبـارش  بشـكل  ترتبـط 
الركيـة بعمليـة عسـكرية ضد "قسـد" 

شـايل ورشقـي سـوريا.
عـى  تحفـظ  الـذي  املسـؤول،  ويـرى 
اسـمه كونـه ال ميلك تريًحـا بالحديث 
لوسـائل اإلعـام، أن الواليـات املتحـدة 
الدويل مسـؤوالن  األمريكيـة والتحالف 

عـن  تركيـا  ردع  عـن  مبـارش  بشـكل 
تنفيـذ أي عمـل عسـكري ضـد مناطـق 
نفوذ "قسـد"، كـون التصعيد سـيؤدي 
إىل فـرار اآلالف مـن سـجناء التنظيـم.

ويف 19 مـن حزيـران املـايض، نقلـت 
رئيسـة  عـن  بـرس"  "نـورث  وكالـة 
"مجلـس  يف  التنفيذيـة"  "الهيئـة 
سـوريا الدميقراطيـة" )مسـد(، إلهـام 
التـي  كيلومـرًا   30 أن مسـافة  أحمـد، 
عليهـا  السـيطرة  عـن  تركيـا  تتحـدث 
لعنـارص  ومخيـات  سـجونًا  تحـوي 

وعوائلهـم. "الدولـة"  تنظيـم 
واعتـربت أن العمليـة العسـكرية تعنـي 
اإلقليمي والدويل بشـكل  تهديـد األمـن 
مبـارش، متهمة تركيـا بـ"تقويض األمن 
تخلـق  وأنهـا  للسـورين"،  الوطنـي 
فرصـة إلعـادة إحيـاء تنظيـم "الدولة" 

يف سـوريا.

ويف تهديـد هـو األوضـح مـن جانـب 
"اإلدارة"، نبّـه نائب الرئاسـة املشـركة 
للمجلـس التنفيذي لــ"اإلدارة الذاتية"، 
الـدويل  املجتمـع  كوجـر،  حسـن 
عـن  "اإلدارة"  مسـؤولية  عـدم  مـن 
املوجوديـن  "الدولـة"  تنظيـم  سـجناء 
سـوريا،  رشقـي  شـال  سـجون  يف 
مـا  ليفعلـوا  "سـيُرَكون  إنهـم  قائـًا 

يشـاؤون".

 8 ويف تريـح لوكالـة "هـاوار"، يف 
مـن متـوز الحـايل، قـال حسـن كوجر 
تحّمـل  الجميـع  عـى  إن  مجـدًدا، 
"الدولـة"  تنظيـم  تجـاه  مسـؤولياتهم 
واملخيـات التـي تحوي عوائـل مقاتي 
التنظيـم، ووصفهـا بـ"القنابـل القابلة 

لانفجـار".

شـارك يف إعـداد هـذه املـادة مراسـل 
عنـب بلـدي يف الرقـة حسـام العمـر

"قسد" تضعه على الطاولة وتهدد العالم بانفجار جديد

مخاوف من عودة "أشد خطًرا" لتنظيم "الدولة" شرقي سوريا

مقاتل من "قسد" في دير الزور شرقي سوريا- 1 أيار 2018 )رويترز(

اسلتطاع تنظيلم "الدوللة اإلسلامية" خلال فلرة سليطرته على 
 2014 مناطلق يف علدة محافظلات سلورية وعراقيلة بلن عاملي 
و2019، إخضلاع السلكان ال سليام الذكلور منهلم للدورات رشعيلة 
كان يُلدرس فيله الفكلر املتشلدد اللذي يتبنلاه التنظيلم ليلرك أثلًرا 

ملحوظًلا لتللك األفلكار حتلى بعلد زوال التنظيلم.
وال يلزال التنظيلم يشلن عمليلات داخلل األرايض السلورية، إذ أعلن، 
يف 15 ملن متلوز الحلايل، حصيللة عملياتله على مدار أسلبوع يف 
مناطلق انتشلار خايلاه األمنيلة حلول العلامل، وكلام العلادة، كانت 
لسلوريا حصلة منهلا تركلزت يف مناطق شلامل رشقي سلوريا التي 

عليها "قسلد". تسليطر 
الرسلمية  جريدتله  علر  التنظيلم  نلره  اللذي  اإلعلان  وبحسلب 
"النبلأ"، فلإن التنظيلم شلن أربلع عمليلات يف محافظة ديلر الزور، 
أسلفرت علن مقتلل ثاثلة عنارص من "قسلد" وجلرح آخلر يف بلدة 

املحافظة. رشقلي  ذبيلان 
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"قسد" تضعه على الطاولة وتهدد العالم بانفجار جديد

مخاوف من عودة "أشد خطًرا" لتنظيم "الدولة" شرقي سوريا

      "Insecurity Insight, Safeguarding Health in Conflict" :المصدر

حلب:
صيبوا: 24 حالة

ُ
تلوا أو أ

ُ
عمال الصحة الذين ق

حاالت تضرر المنشآت الصحية: 5 حاالت 

المتهمون: 
-  فصائل مسلحة، من خالل عبوات ناسفة وصواريخ

- القوات الروسية، من خالل غارات جوية وصواريخ
- "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، من خالل صواريخ

إدلب:
صيبوا: 4 حاالت

ُ
تلوا أو أ

ُ
عمال الصحة الذين ق

حاالت تضرر المنشآت الصحية: 1 )حالة واحدة( 

المتهمون: 
- فصائل مسلحة، من خالل عبوات ناسفة

- القوات الروسية وقوات النظام السوري، 
من خالل غارات جوية وقصف

درعا:
صيبوا: 2 )حالتان(

ُ
تلوا أو أ

ُ
عمال الصحة الذين ق

المتهمون: 
قوات النظام السوري من خالل قصف

2022

العنف ضد العاملين بالقطاع 
الصحي في سوريا 2021
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نبيل محمد

عى الجبهات، ويف وسط املدن، 
بن األحياء الفقرية، وخلف األبنية 
الفارهة، عر اإلذاعات والشاشات 

وعر قنواته الخاصة، ال وجه يتكرر 
يف سوريا مثل وجه شادي حلوة. 

عره قّدم سهيل الحسن مجموعة من 
"النظريات" السفسطائية التي اشتهر 
بها، وقّدمته كضابط أّمّي أبله، يرصخ 

يف وجه إعامي يحاول أن يضبط 
باهته بالقول "بشار األسد هو 

سوريا، وسوريا هي بشار األسد"، 
وذلك عندما حاول حلوة تخفيف حّدة 
الهتافات لشخص األسد فنال ما ناله 

من "النمر". وعره أيًضا تم شّن 
حملة ضد الفنان عباس النوري حن 

زلَّ لسانه وانتقد املؤسسة العسكرية، 
التي مل يوّفر حلوة يوًما من حياته 

دون أن يدين لها بكل يشء، ويجّنبها 
أي انتقاد.

ميكن اعتبار شادي حلوة مؤرّشًا 
داللًيا يضبط وقع النقد و"التشبيح" 

يف سوريا، فيحدد إىل أي مدى ميكن 
اتهام الحكومة بالفساد واالختاس 

واملحسوبية وغريها من املصطلحات 
املعتمدة النتقاد القطاع الرسمي 

داخل سوريا، وما ماهية األلفاظ التي 
ميكن استخدامها يف هذا النقد، بل 

ومستوى الشخصيات التي ميكن أن 
يطالها، مدركًا حركة أسهم بورصة 

النقد والجرأة يف سوريا، التي تتغرّي 
بن وقت وآخر، ولعلّه رشيك يف 

صناعتها.

ويف املقلب اآلخر، تجده يطلق 
ألفاظ املديح، ويضع يده فوق يد من 

"يستحق"، فيحدد بذلك تجاه من يجب 
أن يتوجه اإلطراء، وأيًضا ما مستوياته 

واأللفاظ التي ميكن أن تُستخدم 
فيه، محاواًل االبتعاد عن املديح املكرر 

واملستهلك، وهو ما وضعه سابًقا )من 
حيث مل يقصد( يف خاف أحيانًا مع 
شخصيات عسكرية كل"النمر" مثًا.
يطل شادي حلوة حالًيا عر برنامج 

تبّثه قناته الشخصية عى "يوتيوب"، 
تتنّقل فيه كامريته بن أحياء فقرية 
يف املدن واألرياف السورية، فيلتقي 

عابرين ليقّدم لهم مساعدات مالية ال 
تتطلّب منهم جهًدا سوى اإلجابة عن 

أسئلة بديهية "واحد زائد واحد شو 
بساوي؟"، ليكافئهم عى اإلجابات 

بظروف تحتوي مبالغ تراوح بن 50 
ألف لرية سورية )حوايل 13 دوالًرا( 

ومليون لرية )حوايل 300 دوالر(. 
ميد أحدهم يده من خارج كادر املشهد 

ليناول النقود لحلوة، الذي سيقوم 
بدوره أيًضا مبناولتها لل"صاحب 

النصيب".
قد ال تكون املشكلة فيام يقوم به 

حلوة هي تقديم املعونات املالية علًنا 
وأمام الكامريا، فهذا بات طبيعًيا 
ومكروًرا ينال كلّام ظهر للعاّمة 

انتقادات تطالب بأال يتم استغال 
ضعف الناس وتصوير وجوههم يف 

أثناء الحصول عى اإلعانات. الحقيقة 
أن املشكلة فيام يقّدمه حلوة مختلفة 

عن ذلك، هي مزيج من استغباء 
اآلخر، والتعامل بفوقّية فاجرة معه، 
فوقية ال بّد أنها كانت تاريخًيا جزًءا 

ال يتجزأ من أغلبية الرامج التي 
تنزل فيها كامريا التلفزيون الرسمي 

إىل الشارع السوري. هناك نجم 
يتوافد الجمهور البسيط الجاهل 
الفقري للقائه، فيبتسم ويسألهم 
أسئلة بديهية، وال يحرم خجلهم 

من اإلجابة عنها، ويضع يف أكفهم 
الفتات التافه من األموال التي مل تعد 
متنحها كرثة األصفار عى ميينها أي 
قيمة، فهي يف النهاية عملة سوريا 

ال تغني من جوع.
يف يوم من األيام، وقبيل اجتياح حلب 
من قبل النظام السوري وحلفائه، كان 

شادي حلوة من أوائل من أعلنوا عن 
العملية العسكرية، مستبرًا باملقبل، 

حينها قال "اتخذ القرار، السحق. 
ُرفعت األقام وجفت الصحف"، 

وبالفعل تم هذا "السحق"، وها هو 
حلوة يتنّقل بن أهله املسحوقن يف 
حلب بوجه سمح عطوف، وضحكة 

رقيعة متكررة عندما يستغرب الناس 
توزيع النقود عليهم با سبب وجيه، 

فيقول لهم "رزق حال ساقه الله 
إليك". يعشق شادي حلوة الضحايا، 

سواء برصاص الجيش الذي طاملا 
رافقه يف معاركه مبختلف املناطق، أو 
مبا لحق الرصاص من وجوه مقهورة، 

وشفاه جاّفة، وأكّف ترتجف عندما 
متسك بظروف مالّية، واحدة من أقذر 
نتائج الحرب أن أُتيح لشخص كشادي 

حلوة أن مينحها للضحايا.

إبراهيم العلوش 

القملة الثاثية التي أعلن عنها 
"الكرمللن" والتي تُعقد يف طهران 

عن املوضوع السلوري، تأيت بعد أيام 
قليللة من زيارة الرئيس األمرييك، 

جو بايدن، إىل املنطقة، وتأيت 
مسلتعجلة بعد سنتن من التأجيل، 

وهي تضم أطراف "أستانة" التي 
ترعى مع نظام األسد استمرار 

الحرب يف سوريا.
يف 19 ملن متوز الحايل، تُعقد القمة 

الركية يف  اإليرانية-  الروسية- 
السوري،  املوضوع  ملناقشة  طهران، 
كلام أعلنت الدول الثاث يف بياناتها 
التي تّدعي إعادة السلام يف سوريا، 

وهذه القمة تتجاهل النظام السلوري 

وتبتعلد عن إضفاء الرعية عليه، 
رغم أن روسيا وإيران من أبرز 

داعملي النظام والخراب الذي يخلّفه 
كل يوم يف الدولة السورية.

أراد بوتن يف إعانه املستعجل 
علن القمة، التي تم تأجيلها خال 
السنتن املاضيتن عدة مرات، أن 

يلرد عى زيارة بايدن إىل املنطقة، 
وأن يظهر نفوذه الدويل عر إعادة 

إنجازاته  السوري كأحد  املوضوع 
التي تلدرب فيها عى التخريب، قبل 

أن يتورط يف الحرب األوكرانية 
التي لن تكون بسلهولة حربه يف 

سلوريا مهام حاول الظهور مبظهر 
البطل، وبعد توريطه روسيا يف 
حرب ضد الشعب األوكراين، لن 
يسلتطيع أن ينهيها خال أشهر، 
ورمبا خال سنوات، حتى تصل 

روسيا إىل حد االستنزاف الكامل، 
كام حدث للسلوفييت بأفغانستان 

املايض. القرن  يف تسعينيات 
أملا اإليرانيون فهم بحاجة إىل هذه 

القمة الدولية وسلط الضغط الغريب 
عليهلم لقبول الروط التي يفرضها 
العقوبات  األمرييك، وشدة  الجانب 

واملواطنن  االقتصاد  التي ترهق 
اإليرانين وتضعف من نشاط 

"الحرس الثوري اإليراين" الذي 
قام بقيادة قاسم سليامين، خال 

العامل  بتمزيق  املاضية،  السنوات 
العريب اعتباًرا من العراق مروًرا 

واليمن، وصواًل  بلبنان، وسوريا، 
إىل رضب السعودية بالصواريخ 

القوات  التي عجزت  واملسرّيات، 
األمريكيلة عن صدها، مبا يف ذلك 
النفط الكرى يف رشقي  تجمعات 

اململكة.
أما تركيا، فتأيت إىل القمة لتسلويق 
دخولها إىل الشامل السوري، وطرد 

الدميقراطية" )قسد(  "قوات سوريا 
30 كيلومرا عن الحدود  حتى 

الركية، وسط تردد إيراين ومخاوف 
روسية، ورفض أمرييك يعلن أن 
مثل هذا الدخول سليعطي فرصة 
إليران الستاملة "قسد"، خاصة 

ملع إعان تلك القوات دعوة القوات 
اإليرانية وقوات نظام األسلد لتدعيم 

مواقعها يف الشامل السوري، 
للتصلدي للقوات الركية وحلفائها 

الذين بارشوا القصف عى عن 
عيىس وعى قرى حلب ومحيط 

ومنبج. عفرين 
الرئيس بايدن جاء إىل املنطقة 

لدفع السلعودية إىل مضاعفة ضخ 
البرول يف األسواق التي صارت 

رهينة للبرول الرويس، وخاصة يف 
أوروبا التي يقلقها الشلتاء املقبل 

دون الغاز والبرول الروسين، 

إذ تحاول الدول األوروبية وقف 
استرياد البرول من روسيا، 

وتخفيف اسلترياد الغاز ملنع متويل 
الحرب الروسية عى حدود أوروبا، 
التلي قد متتد من أوكرانيا لتصل إىل 

دول حلف "الناتو".
والهدف اآلخر لزيارة بايدن هو 

تشكيل "ناتو رشق أوسطي" ضد 
التي ترفض االمتثال للروط  إيران 

املرفوعلة بوجهها للعودة اىل االتفاق 
النووي "5+1"، وترفض املشاركة 

يف إحال السام باملنطقة، وخاصة 
يف سلوريا التي تقلق إرسائيل، إذ 
إيرانية  تحولت سوريا إىل مزرعة 

تتمدد فيها امليليشليات اإليرانية 
والهيمنة  الدعوية،  واإلرساليات 

االقتصاديلة املتنامية يف ريف الفرات 
وحللب بعد أن انترت الهيمنة 
اإليرانية يف دمشق والجوالن 

ودرعا وحمص والساحل السوري، 
وتغلغلت يف بنية النظام العسلكرية 
واملدنية، وبشلكل لن تتمكن أي قوى 
ملن إزالتها أو إزالة نفوذها إن توفر 

التمويلل لهذا النفوذ، وخاصة إذا 
إيران. العقوبات عن  رفعت 

وتلأيت هذه القمة أيًضا بعد إعان 
الحًقا  وأكدته  األمريكية،  الخارجية 

الخارجية اإليرانية، أن روسليا تنوي 
رشاء طائرات مسرّية إيرانية، بعد 

األوكرانية  الحرب  أن استنزفت 
مخزوناتها من الذخرية، وبعد أن 
الروسية  املسرّية  الطائرات  فشلت 

الدفاعات الجوية  يف االستمرار أمام 
األوكرانية املدعومة من الغرب. وهذا 

ما يشري إىل فشل روسيا يف إقناع 
الصن بتزويدها بالطائرات املسرّية 

الصينية األكرث جودة من املصنوعات 
اإليرانية املشكوك بعددها وكفايتها 

يف الحرب الدائرة هناك.
ورغم وجود قوات أمريكية يف 

سوريا، مل يناقش بايدن املوضوع 
السوري، رسمًيا وكام هو معلن، 

ال مع إرسائيل التي تقصفها بشلكل 
متكلرر، وال مع اململكة العربية 

السعودية وال مع أي قوى سورية.
وكذلك لن تسلمح قمة طهران بوجود 

بشار األسد حتى يف كواليسها، 
ولن تسلمح بوجود املعارضة، أو أي 

متثيل للشلعب السوري يف القمة 
السورين.  التي تبحث مصري 

وتبقى القوى السياسلية السورية 
الدول  متناحرة وتنتظر رأي 

الداعملة، ويغيب عن األفق أي متثيل 
للسلورين يفرض عى الدول الفاعلة 

أخذ رأيهم يف تقرير مصريهم، 
بالتاعب بهم  السامح  وعدم 

السياسية  البازارات  وببادهم يف 
املتغرية كل يوم.

بوتين يرد على بايدن في سوريا

"صدقات" شادي حلوة

لقطة من برنامج "الناس لبعضا" الذي يقدمه اإلعالمي الموالي للنظام السوري شادي حلوة )صفحة شادي حلوة في "فيسبوك"(
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دفع قضايـا التحرش باألطفال يف سـوريا 
ناشـطن وطفـرة يف  العلـن وجـود  إىل 
الشـبكات اإلخباريـة املحليـة عـرب مواقـع 
لحضورهـا  تراجـع  قابلهـا  التواصـل، 
ومعالجتهـا عرب وسـائل اإلعام السـوري 
مبختلـف أقطابه، مبا فيها اإلعام الرسـمي 
ملصلحـة  النظـام،  مـن  املقـرب  واإلعـام 
القضايـا املقرنة بالجرميـة، والتي يتعدى 
االعتـداء، ومـا  إىل  التحـرش  فيهـا فعـل 
ميكـن أن يتبعـه مـن جرائـم قتـل تختلف 

تنفيذها.  طـرق 
يف كانـون الثـاين املـايض، ألقـت قـوات 
رشطـة مخفـر الغزالنية يف ريف دمشـق 
القبض عـى طفـل )دون 18 عاًمـا(، بعد 
قتلـه شـقيقته البالغـة من العمـر نحو 11 
عاًمـا، إثـر رفضهـا االسـتجابة ملحاولتـه 
أداة  باسـتخدام  ليقتلهـا  بهـا،  التحـرش 

. ة د حا
واسـًعا،  تفاعـًا  القـت  التـي  القضيـة 
امتلكت العديـد من املقومات التـي حّولتها 
إىل قضيـة رأي عـام، باعتبـار أن الجـاين 
والضحيـة شـقيقان أواًل، ودون 18 عاًمـا 
قتـل  جرميـة  وقـوع  إىل  إضافـة  ثانيًـا، 
أسـهمت يف الكشـف عـن حالـة التحرش 
التـي كان مـن املحتمـل التغـايض عنهـا 
العتبـارات اجتاعية، كا جـرت العادة يف 

. يا سور
يف متـوز 2020، تصّدرت وسـائل اإلعام 
قضيـة أخـرى تجـاوزت التحـرش، حـن 
عاًمـا   13 بعمـر  تعـرّض طفـل سـوري 
لاغتصـاب من قبـل ثاثة شـبان يف بلدة 
سـحمر اللبنانية، مـا تطلّب تعليًقا رسـميًا 
من قبل السـفر السـوري يف لبنـان، عي 
عبـد الكريـم، عـى القضيـة، معتـربًا أنها 

"مثـارة لتحقيق مـآرب".
وذكـرت حينهـا هيئـة اإلذاعـة الربيطانية 
القضيـة  أن  العربيـة،  بنسـختها   )BBC(
متتـد إىل نحـو سـنتن أو ثـاث سـنوات 
فيديـو  تسـجيل  ظهـور  لكـن  سـابقة، 
النفسـية  "املعانـاة  يوثـق  حديثًـا  نُـر 
والجسـدية" التي تعرّض لهـا الطفل، أعاد 

الواجهـة. إىل  القضيـة 
الدقيقـة  الرسـمية  اإلحصائيـات  وتغيـب 
املنشـورة لحـاالت التحـرش باألطفـال يف 
التغطيـة  يف  فقـر  جانـب  إىل  سـوريا، 

واملعالجـة اإلعاميـة، رغـم اآلثار النفسـية 
التـي يركهـا التحـرش عـى الضحيـة.

مصطلحـي  عـن  بحثـت  بلـدي  عنـب 
عـرب  باألطفـال،  والتحـرش  التحـرش 
املوقـع الرسـمي للوكالـة السـورية لألنباء 
)سـانا(، ليتبـن أن آخـر ما نُـر، يف 22 
مـن تريـن الثـاين عـام 2019، للحديث 
خربيـة  مـادة  عـرب  كان  التحـرش،  عـن 
غـر محليـة، وتحت عنـوان "لنـدن تحكم 
قطـر  بسـفارة  سـابقة  موظفـة  لصالـح 

قطريـون". دبلوماسـيون  بهـا  تحـرش 
املـواد  آخـر  بلـدي  عنـب  رصـدت  كـا 
يف  باألطفـال  التحـرش  حـول  املنشـورة 
صحيفـة "الوطـن" املحليـة، املقربـة مـن 
النظام، عـرب البحث يف موقعها الرسـمي، 
وأحـدث النتائـج عـى املسـتوى املحـي، 
خـرب منشـور يف 28 مـن تريـن األول 
2019، تحـت عنـوان "رشطـة الريعـة 
توقـف سـتة فتيـان لتحرشـهم بطالبـات 

املـدارس". 
سـوريا،  غـريب  شـال  مناطـق  ويف 
بـرزت  النظـام،  سـيطرة  عـن  الخارجـة 
حادثـة التحـرش التـي تعرضت لهـا طفلة 
مدينـة  يف  العمـر،  مـن  الخامسـة  يف 
البـاب بريـف حلـب الرقـي، يف حزيران 
شـعبية  غضـب  حالـة  وأثـارت  املـايض، 
وتوتـرات أمنيـة، بالرافـق مـع العديد من 
البيانـات الغاضبـة عـى املسـتوى املحي 

والعشـائري.  والعسـكري 
هـذه الحالـة لعبت غـرف "تلجـرام" دورًا 
كبـرًا يف إثارتهـا وتحريـك الـرأي العـام 
دون  الغـرف  تلـك  تتحـرك  إذ  حولهـا، 
يخلـو  ال  مبـا  رسـائل  وتنقـل  ضوابـط، 
مـن التحريـض حيًنـا، والتشـهر أحيانًـا 
كثـرة، عـرب نر اسـم الضحيـة والجاين 

اإلقامـة.  والعائلـة، ومنطقـة 

المهم.. غشاء البكارة
أرقـام  بالعـودة إىل آخـر مـا نُـر مـن 
عـى  الجنـي  االعتـداء  حـول  رسـمية 
األطفـال، وثّـق مديـر الهيئـة العامة للطب 
يف  حجـو،  زاهـر  سـوريا،  يف  الرعـي 
24 مـن تريـن األول 2018، نحـو 363 
حالـة اعتـداء جنـي عـى األطفـال يف 
سـت محافظـات سـورية، تصّدرتها حلب 

بــ165 حالـة، ودمشـق بــ110 حاالت. 
وقـال حجـو، إن نحـو %90 مـن الحاالت 
ال يتـم اإلباغ عنها بسـبب خـوف األهايل 
وغرهـا،  والـرف  العـار  مسـألة  عـى 
مشـرًا إىل أنه لوحظ يف الفـرات األخرة 
أنـه كـر االعتـداء عـى األطفـال جنسـيًا 
حتـى عى بعـض الذكور يف ظـل الحرب.

إىل  ينظـرون  دامئًـا  مجتمعاتنـا  "يف 
املعتـدى عليـه، وخصوًصا إذا كانـت أنثى 
يف محـل شـبهة، ثـم تنقلـب النظـرة من 
ضحية إىل شـبهة بحقهـا، وينىس املجتمع 
الجـاين"، بحسـب ما قاله حجـو لصحيفة 
"الوطـن"، معتـربًا أن هـذه النظـرة تدفع 

الجـاين إىل ارتـكاب جرائـم أخرى.
للطـب  العامـة  الهيئـة  مديـر  يحـدد  مل 
الرعـي طبيعة االعتداءات الجنسـية، لكنه 
أوضـح أن هـّم الكثريـن مـن الذيـن وقع 
عـى قريباتهـم اعتداء هو "سـامة غشـاء 
البـكارة"، وعنـد التأكـد من ذلـك يتم طي 

القضيـة وكأن شـيئًا مل يكن.

دور سلبي لوسائل اإلعالم
مديـر املركـز الصحفـي السـوري، أكـرم 
األحمـد، قـال يف حديـث إىل عنـب بلدي، 
إن دور اإلعام السـوري ككل )سـواء إعام 
النظـام السـوري أو "اإلعـام البديل"( يف 
وال  كان سـلبيًا،  التحـرش  تنـاول قضيـة 
إنتـاج مـواد  الخـرب فقـط، دون  يتعـدى 
الحلـول"  "صحافـة  إطـار  يف  تنـدرج 
ملواضيـع توعوية من هذا النوع، باسـتثناء 
مشـاريع صغـرة حصلـت عـى متويـل 
لهـذا الصـدد، لكـن ال خطـوات واضحـة 
مـن املؤسسـات اإلعاميـة ملعالجـة قضايا 

حساسـة.
إىل  التغطيـة  قصـور  األحمـد  وعـزا 
نشـأة "اإلعـام البديـل" والوضـع املـايل 
مـا  واسـتدامتها،  الحديثـة  للمؤسسـات 
دفعهـا لاتجـاه نحـو الخـرب أكـر مـن 

الحلـول. وطـرح  والتوعيـة  التأثـر 
بالقضيـة  املعنـي  الطفـل  وملخاطبـة 
وإيصـال الرسـالة بأسـلوب أمثـل، اقرح 
األحمـد تغير الخطط اإلعامية للمؤسسـة 
نفسـها مبـا ينسـجم مـع هويـة الطفـل 
وذويـه أيًضـا، كـون املوضـوع حساًسـا 
أصـًا بطبيعة الحـال، إىل جانـب رضورة 

البحـث عـن املحتوى الـذي يقبلـه الطفل، 
والركيـز عـى القضيـة ودراسـتها قبـل 
معالجتهـا مـع منح مسـاحة أكـرب للطفل 

ضمـن تغطيـات الوسـيلة اإلعاميـة. 

الحديث غير مرغوب 
منظمـة  يف  النفـي  الدعـم  منسـقة 
"حـراس الطفولـة"، جانة األحمـد، قالت 
يف حديـث إىل عنب بلـدي، إن الحديث عن 
املواضيع الجنسـية من تحـرش واغتصاب 
ثقافـة  بسـبب  مرغـوب  غـر  وغرهـا، 

املجتمـع وعاداتـه. 
وأضافت املنسـقة جانة األحمد أن وسـائل 
اإلعـام متأثـرة بالحالـة االجتاعيـة، مـا 
يفـر عـدم تطرقهـا لهـذه املوضوعـات 
عـى مسـاحة إعاميـة واسـعة، حتـى ال 

املجتمع. معايـر  تخـرق 
كـا أن انهيـار القيـم األخاقية والنسـيج 
املجتمعـي والعوامـل االقتصاديـة شـّكلت 
بيئـة خصبـة النتشـار ظاهـرة التحـرش 

باألطفـال.
وتـرى أن تراجـع تغطيـة هـذه الظواهـر 
ورمبـا انعدامهـا أحيانًـا، مرتبـط بكـون 
الحديـث عـن الظاهـرة يعنـي عـدم قدرة 
السـلطة عـى حايـة األهـايل يف مناطق 
أو نفوذهـا، إىل جانـب كـون  سـيطرتها 
نسـبة جيـدة من حـاالت التحـرش تحدث 
مـن قبل أشـخاص مقربن مـن الطفل، ما 

قـد يدفـع الطفـل للكتان.

التناول العلني يكسر القيود
انتشـار جلسـات التوعية والحديث العلني 
عـن هذه الظاهـرة كر الكثر مـن القيود 
املجتمعيـة التي كانت تجعل هـذه الظاهرة 
مكتومـة ومُينـع الحديث عنهـا بالخفاء أو 
العلـن، باعتبارهـا ظاهـرة معيبـة وتوصم 
بالعـار،  مًعـا  عليـه  واملعتـدى  املجتمـع 
بحسـب منسـقة الدعم النفي يف منظمة 

"حـراس الطفولـة"، جانـة األحمد.
وأسـهمت زيـادة الركيـز عـى الظاهـرة 
يف الحديـث عنها بشـكل أكرب مبـا جعلها 
دون  ولكـن  املجتمـع،  مـن  تقبـًا  أكـر 
املسـتوى املطلـوب بعـد ملسـاعدة األطفال 
يف عدم التعـرض للتحرش أو مسـاعدتهم 

ليفصحـوا يف حـال التعـرض لذلـك.

الظاهـرة  العلنـي عـن  الحديـث  ويسـهم 
بتوجـه األهل لاسـتفادة مـن أدلـة الدعم 
النفـي االجتاعـي، التي تحتوي جلسـة 
خاصـة لتوعيـة الطفل بأن جسـده خاص 
بـه وال يجب أن يسـمح ألحـد بإيذائه، كا 
تعرف الجلسـات األطفال باللمسـات اآلمنة 
واللمسـات غـر اآلمنة، وملن ميكنـه اللجوء 

حـال تعرضه للمسـات غـر آمنة. 
وهناك الهمـس واألصـوات ذات اإليحاءات 
الجنسـية، إىل جانـب اللمـس والتحسـس 
والحـك والغـز وأي نـوع مـن اإلشـارات 

الجنسـية املوجهـة إىل الطفـل.  
وينـدرج أيًضا يف خانة التحـرش بالطفل، 
التناسـلية  األعضـاء  وإظهـار  التعـري 
والتهديـد  الطفـل،  بوجـود  االسـتمناء  أو 
بـأي نـوع مـن أنـوع التحـرش الجنـي 
التهديـد  فيـه  مبـا  الجنـي  االعتـداء  أو 
باالغتصـاب، إىل جانـب إبـداء ماحظـات 
جنسـية عن جسـد الطفل أو طريقة مشيه، 
أو إلقـاء النـكات والحكايات الجنسـية، أو 
التلفـظ بكلات جنسـية، أو عـرض صور 

 . جنسية

 

 

بلبلاس ملدين وعسلكري ووجلوه غاضبلة، طاللب 
العلرات من أهلايل مدينة تدملر املهّجريلن وأهايل 
مدينلة الباب بريلف حللب الرقي، مبحاسلبة متهم 
بالتحلرش واالغتصلاب بحلق طفللة قلارص مبدينلة 

البلاب، يف 30 ملن أيلار املايض.
املدنيلة"  "الرطلة  مركلز  إىل  املتظاهلرون  توّجله 
يف البلاب على خلفيلة االعتلداء واغتصلاب الطفلة 
)12 عاًملا( التلي تنحلدر ملن مدينة تدملر، واحتجوا 
أملام املبنلى، وطالبلوا مبحاسلبة املتهلم باالعتلداء 

وإنلزال العقوبلة بحقله.
تبلع املظاهلرة بسلاعات انتشلار تسلجيات صوتية 
تدملر،  مدينلة  ملن  وجهلاء  إنهلم  قيلل  ألشلخاص 
طالبلوا املتظاهريلن بالهلدوء وانتظلار حكلم أجهزة 
القبلض  ألقلت  التلي  املدينلة،  يف  العامللة  القضلاء 

على املتهلم باالعتلداء.
الحادثلة، حتلى شلهدت  أسلبوعان على  مل ميلِض 
مدينلة البلاب حاللة غضلب شلعبية وتوتلرات أمنية 
جديلدة، على خلفية التحلرش بطفلة قلارص )أصغر 
ملن خملس سلنوات(، يف 12 ملن حزيلران املايض، 
قوبللت بنفلي من أحد أفلراد عائللة املتهلم، وبيانات 
غاضبلة ومطالبلة باملحاسلبة، ووعلود ملن أجهلزة 

القضلاء العامللة يف املنطقلة.
حلاالت التحلرش باألطفلال ال تقتلرص على مناطق 
يف شلاميل سلوريا الخاضعلة لسليطرة املعارضلة، 
السلورية،  األرايض  إمنلا تلكاد تنتلر يف مختللف 
لكلن تغيلب عنهلا التغطيلة اإلعاميلة، أو تُدفلن يف 

نفلوس العائلات واألطفلال.
يف هلذا املللف، تناقلش عنب بللدي قضيلة التحرش 
باألطفلال يف سلوريا، وآليلة تعاطي وسلائل اإلعام 
واآلثلار  معالجتهلا،  وسلبل  القضايلا  هلذه  ملع 

إىل  ذللك،  على  املرتبلة  والقانونيلة  االجتامعيلة 
جانلب اإلجلراءات التلي ميكلن أن تتخذهلا العائللة 
لحاميلة طفلها ملن الوقلوع ضحية للتحلرش، وذلك 
مبناقشلة اختصاصين نفسلين وتربويلن، وخراء 

وحقوقيلن. إعاميلن، 

المهم "بكارة البنات"

وسائل اإلعالم تتجاهل التحرش.. األهل يتكتمون

السويداء.. 
الجغرافيا والتركيبة السكانية
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تعلّرف منظملة األملم املتحلدة للطفوللة (يونيسلف) التحلرش الجنلي 
على أنله "أي مبلادرة غري مرغلوب فيهلا أو طلب خدملة جنسلية، أو فعل 
لفظلي أو جسلدي أو إميلاءة ذات طابلع جنلي، أو أي سللوك آخلر ذي 

طابلع جنلي يُتوقلع أو يُتصلور".
كلام تعلّرف األملم املتحلدة االعتلداء الجنلي عى أنله أي نشلاط جني 
أو  أو تحلت ظلروف غلري متكافئلة  القلوة  تهديلد علن طريلق  أو  فعلي 

قرسيلة.
األطفلال  إرشاك  فهلو  باألطفلال"،  الجنلي  بل"التحلرش  يتعللق  وفيلام 
بأفعال وسللوكيات جنسلية إلشلباع الرغبلات الجنسلية لباللغ أو مراهق، 
أو يكلون بلن قارصين ولكلن أحدهلام يتفوق بالقلوة عى اآلخلر ويكره 

بأكلرث ملن أربلع سلنوات مثًا.
وميكلن للتحلرش الجنلي أن يأخذ أشلكااًل مختلفلة، وقد يتضمن شلكًا 
واحلًدا أو أكلرث يف وقلت واحلد، كالنظلر املتفّحلص للمتحلرش، أو النظلر 

بشلكل غلري الئلق إىل جسلم الطفل، أو أجلزاء ملن جسلمه أو عينيه. 
كلام تنلدرج التعبلريات الوجهيلة للمتحرش يف إطلار أشلكال التحرش مبا 
يرافلق معهلا من تعبلريات تحملل اقراًحا ذا نيات جنسلية )مثلل اللحس، 

الفم(.  فتلح  الغمز، 

قضايا التحرش باألطفال.. قانونًيا

)UN( 2022 طفالن يجلسان على جدار في مدينة دوما بريف دمشق- 29 حزيران

مفهوم التحرش

مـن  العديـد  يف  طرفًـا  سـوريا  كانـت 
اإلنسـان،  لحقـوق  الرئيسـة  املعاهـدات 
الربوتوكـوالت  مـن  العديـد  يف  وطرفًـا 
مبنـع  الدولـة  يلـزم  مـا  االختياريـة، 
وحايـة الطفـل مـن االعتـداء الجني، 

اإلنسـان. حقـوق  ملجلـس  وفًقـا 
وتتوفـر حايـة خاصـة ملزمـة قانونيًـا 
للحقـوق املدنيـة والسياسـية والثقافيـة 
حقوق  واتفاقيـة  لألطفـال  واالجتاعيـة 
إىل  سـوريا  انضمـت  التـي  الطفـل، 
أطرافهـا، والتـي تُعـرّف الطفـل بصورة 
عامـة بأنه أي شـخص دون سـن الـ18.
وتنـص اتفاقيـة حقـوق الطفـل عى أن 
الـدول األطـراف تتخـذ جميـع التدابـر 
واالجتاعيـة  واإلداريـة  التريعيـة 
الطفـل  لحايـة  املامئـة  والتعليميـة 
الـرر  أو  العنـف  أشـكال  مـن جميـع 
أو اإلسـاءة البدنيـة أو العقليـة، مبـا يف 

الجنسـية. اإلسـاءة  ذلـك 
املسـلحة،  املجموعـات  تسـتطيع  ال 
باعتبارهـا أطرافًـا مـن غـر الـدول، أن 
املعاهـدات  أطـراف  إىل  رسـميًا  تنضـم 
الدوليـة لحقـوق اإلنسـان، ولكـن أصبح 
مـن املقبـول وبصـورة متزايدة، بحسـب 
مـا ذكـره املجلـس، أن هـذه املجموعات 
اإلنسـان  حقـوق  باحـرام  ُملزمـة 
األساسـية، بقـدر مـا تشـّكل جـزًءا مـن 
القانون الـدويل العـريف، حيثا متارس 
عـى  فعليـة  سـيطرة  األطـراف  هـذه 

الدولـة. إقليـم  أجـزاء مـن 
أطفـال  تعـرض  عاًمـا،   12 عـى مـدار 
سـوريا ألسـوأ أشـكال العـدوان، منهـا 
القتـل والعنـف الجنـي، وفًقـا لتقرير 
"الشـبكة السـورية لحقـوق اإلنسـان"، 
الذي صـدر بالتزامـن مع اليـوم الدويل 
لضحايـا العـدوان مـن األطفـال األبرياء 

يف 4 مـن حزيـران 2022.
بحـق  االنتهـاكات  رصدهـا  إطـار  ويف 
األطفـال السـورين، قـّدرت "الشـبكة" 
لحـوادث  سـوريًا  طفـًا   539 تعـرض 
ألبـرز  حصيلـة  وهـي  جنـي،  اعتـداء 
التـي  اإلنسـان  حقـوق  انتهـاكات 
والقـوى  النـزاع  أطـراف  مارسـتها 
األطفـال  ضـد  سـوريا  يف  املسـيطرة 
إىل  بالتحـرش،  بـدًءا   ،2011 آذار  منـذ 
تزويـج القـارصات ملقاتلـن، وصواًل إىل 

املبـارش. لاغتصـاب  تعرضهـم 

السوري القانون  في  خجولة  مواد 
قانـون  مـن   "505" املـادة  تنـص 

العقوبـات السـوري عـى أنـه "من ملس 
أو داعـب بصـورة منافية للحيـاء قارًصا 
مل يتـم الــ15 من عمـره، ذكـًرا كان أو 
أنثـى، دون رضاهـا، عوقـب بالحبـس 
مـدة ال تتجاوز السـنة ونصف السـنة".
دون  اللفظـي  التحـرش  إىل  وبالنظـر 
الكام  السـوري  املـّرع  اللمـس، جـرّم 
الـدال عليـه، بنـص املـادة "506" التي 
تقـول، "مـن عرض عـى قـارص مل يتم 
الــ15 مـن عمـره عمـًا منافيًـا للحياء، 
مخـًا  كاًمـا  أحدهـم  إىل  وجـه  أو 
التكديـري  بالحبـس  ُعوقـب  بالحشـمة، 

ثاثـة أيـام".

وميّـز قانـون العقوبـات السـوري بـن 
أنـواع االعتـداء، بحسـب درجتهـا، ومن 
التحرش،  أشـدها االغتصـاب، ثـم يـأيت 
والتعـرض  للحشـمة،  املنـايف  والفعـل 

لـآلداب العامـة.

االغتصـاب(  عـدا  )مـا  الجرائـم  وهـذه 
جنـح، أي ال تزيـد عقوبتها عى السـجن 

سـنوات. ثاث  ملـدة 
وعـن آلية سـر القضـاء، تتحـرك النيابة 
تقديـم شـكوى، ويقبـض  العامـة عنـد 
عـى الجنـاة يف حالـة التعـرف عليهـم، 
ثـم تحيـل النيابـة الدعـوى إىل قـايض 
حسـب  الجـزاء،  بدايـة  أو  التحقيـق، 

وتوصيفـه. الجـرم  ماهيـة 
وإذا كان الجـرم جنـايئ الوصـف، تحال 
القضيـة إىل قـايض اإلحالـة بعـد تأكيد 
الجنايـات،  محكمـة  إىل  ثـم  االتهـام، 
الجنـي  التحـرش  حـاالت  وتكـون 
دامئًـا  الوصـف  جنائيـة  واالغتصـاب 

الجنايـات. محكمـة  إىل  وتحـّول 

مدمرة" "سمة 
وفًقـا لورقـة بعنـوان "فقـدت كرامتي" 
التابع  اإلنسـان  نرهـا مجلـس حقـوق 
تضاعفـت   ،2018 عـام  املتحـدة  لألمـم 
والجنسـاين  الجنـي  العنـف  أشـكال 
جميـع  يف  باألطفـال  التحـرش  ومنهـا 
محافظـات البـاد، مـع تضاعـف أعـداد 
األطـراف املتقاتلـة منـذ انـدالع الحـراك 
أصبـح  2011، حتـى  آذار  الشـعبي يف 

"سـمة مدمـرة".
ينطـوي  التـي  التحديـات  تشـمل 
الجنسـية  االنتهـاكات  توثيـق  عليهـا 
والجنسـانية، الوصـم االجتاعـي الـذي 
ينشـأ عن هـذه الحـوادث، لذلـك ال يبلغ 

أثنـاء  يف  سـواء  الحـاالت  جميـع  عـن 
السـلم. أوقـات  يف  أو  النزاعـات 

ويظـل كثر مـن الناجن، إناثًـا وذكوًرا، 
للفتيـات  وبالنسـبة  إنـكار،  حالـة  يف 
احتـاالت  أي  إنهـاء  يعنـي  ذلـك  فـإن 
للـزواج، وال يسـتطعن الوصـول بأمـان 
العقليـة  الصحـة  العـاج وخدمـات  إىل 

حتـى يف حالـة توفرهـا.

مـن  أيًضـا  الذكـور  الضحايـا  ويعـاين 
األجـل، عـى صعيـد  مشـكات طويلـة 
كاالكتئـاب  والعقليـة،  البدنيـة  الصحـة 
االعـراف  عـى  القـدرة  عـدم  نتيجـة 
ذلـك  ويرجـع  واجهـوه،  مبـا  لآلخريـن 
إىل الخـوف من تصـور ضيـاع الرجولة 
أدوارهـم  أداء  مـن  مينعهـم  الـذي 

التقليديـة. الجنسـانية 

إحقـاق  رضورة  عـى  املجلـس  وشـدد 
العدالـة والجـرب للناجـن، وتوفـر مـا 
وإعـادة  النفـي  الدعـم  مـن  يكفـي 
شـبه  الغيـاب  أن  إىل  مشـرًا  التأهيـل، 
الكامـل عن هـذه االنتهـاكات يؤدي إىل 
"اسـتدامة دورة العنـف" الـذي يظهـر 
داخـل  املظـامل  وتكريـس  العـار  يف 

املتأثـرة. املجتمعـات 

"سمة مدمرة"
وفًقلا لورقلة بعنلوان "فقدت كرامتلي" نرها مجلس حقوق اإلنسلان التابلع لألمم املتحلدة عام 2018، 
تضاعفلت أشلكال العنف الجنلي والجنسلاين ومنها التحلرش باألطفلال يف جميع محافظلات الباد، 
ملع تضاعلف أعلداد األطلراف املتقاتللة منلذ انلدالع الحلراك الشلعبي يف آذار 2011، حتى أصبح "سلمة 

مدمرة".
تشلمل التحديلات التي ينطلوي عليها توثيق االنتهاكات الجنسلية والجنسلانية، الوصلم االجتامعي الذي 
ينشلأ علن هلذه الحوادث، لذللك ال يبلغ عن جميع الحاالت سلواء يف أثنلاء النزاعات أو يف أوقات السللم.

ويظلل كثلري ملن الناجلن، إناثًا وذكلوًرا، يف حاللة إنلكار، وبالنسلبة للفتيات فلإن ذلك يعنلي إنهاء أي 
احتلامالت لللزواج، وال يسلتطعن الوصلول بأملان إىل العلاج وخدملات الصحلة العقلية حتلى يف حالة 

. توفرها
ويعلاين الضحايلا الذكلور أيًضلا ملن مشلكات طويللة األجل، على صعيلد الصحلة البدنيلة والعقلية، 
كاالكتئلاب نتيجلة علدم القدرة على االعراف لآلخرين مبلا واجهوه، ويرجلع ذلك إىل الخلوف من تصور 

ضيلاع الرجولة اللذي مينعهم ملن أداء أدوارهلم الجنسلانية التقليدية.
وشلدد املجللس على رضورة إحقلاق العداللة والجلر للناجلن، وتوفلري ملا يكفي ملن الدعلم النفي 
وإعلادة التأهيلل، مشلريًا إىل أن الغيلاب شلبه الكاملل عن هلذه االنتهلاكات يلؤدي إىل "اسلتدامة دورة 

العنلف" اللذي يظهلر يف العلار وتكريلس املظلامل داخلل املجتمعلات املتأثرة.

https://www.enabbaladi.net/archives/590948
https://www.enabbaladi.net/archives/590948


عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - ملف خاص
العدد 543 - األحد  17 تموز / يوليو 2022 12

النجاة.. تبدأ بالعائلة

متظاهرون في مدينة الباب بريف حلب على خلفية اغتصاب طفلة قاصر- 30 من أيار 2022 )شبكة أخبار تدمر(

تعتـرب العائلـة البيئـة األوىل الحاضنـة للطفـل، والتـي تسـهم 
ببنـاء شـخصيته، وتسـر معه خطـوة بخطوة ليكتشـف نفسـه 

أواًل، والعـامل مـن حولـه ثانيًا.
ورغـم أهميـة السـاعات التـي يقضيهـا الطفـل بالبيـت، يعتـرب 
وجـوده يف العـامل خـارج البيـت رضوريًـا أيًضـا، مـا يجعلـه 
عرضـة للخطـر إن مل تصنـع الربية السـليمة للطفل مـا يحميه.

إىل  حديـث  يف  قالـت  حذيفـة  بتـول  الربويـة  االختصاصيـة 
يبـدأ  بالتحـرش  الطفـل  بتوعيـة  العائلـة  إن دور  بلـدي،  عنـب 
مـن تعليمـه كيفيـة حايـة خصوصيتـه والحفـاظ عـى احرام 
الجسـم  أعضـاء  الطفـل  تعليـم  جانـب  إىل  الخاصـة  مسـاحته 

منهـا. كل  وخصوصيـة 
كـا ترتبـط التوعيـة بالربيـة الجنسـية، إذ يجب إعطـاء الطفل 
معلومـات تشـبع فضولـه تدريجيًـا كلا تقـدم بالعمر، بحسـب 
مـا قالتـه االختصاصيـة، مشـرة إىل أن املعلومـات الكافية التي 
يتلقاهـا الطفـل مـن عائلتـه متنـع بحثـه عـن املعلومـة خـارج 

. ئلة لعا ا
"ميكـن أن تبـدأ التوعية الجنسـية للطفـل يف مرحلـة ابتعاده عن 
أمـه للذهـاب إىل مـدارس ريـاض األطفال، مـع مراعـاة رضورة 
تابعـت  الطفـل ووعيـه"،  اعتـاًدا عـى عمـر  املعلومـة  تقديـم 

. يفة حذ
كـا شـددت االختصاصيـة الربويـة عـى رضورة تعليـم الطفل 
كيفيـة التعامـل مع مختلـف املواقف التـي ميكن أن يتعـرض لها.

العواقب التحرش.. خطوات تحّد من  الطفل بعد  احتواء 
تتسـاوى أهميـة حايـة الطفـل مـن تعرضـه لتحـرش، بأهميـة 
حايتـه مـن عواقب التحـرش وآثـاره النفسـية والجسـدية عليه 

. ئلته عا و
أساسـيًا  عامـًا  الحادثـة  بعـد  تـأيت  التـي  الخطـوات  وتعتـرب 
مجتمعيـة،  عـار"  "وصمـة  تاحقـه  أن  مـن  الطفـل  لحايـة 
يقرفـه. مل  خطـأ  عـى  بالذنـب  الشـعور  رّش  تقيـه  ووسـيلة 

األولية" "اإلسعافات 
ال يختلـف األثـر الجسـدي ألي حـادث ميكـن أن يتعـرض لـه 
الطفـل عـن األثـر الجنـي، ويتطلـب كاهـا إسـعافات أوليـة 
تقيّـم حجـم األذى الـذي تعـرّض لـه الطفـل وحلـواًل رسيعـة 

وفوريـة.
قالـت االختصاصيـة بتـول حذيفـة، إن تقديم اإلسـعافات األولية 
للطفـل أّول خطـوة يجـب القيـام بهـا عنـد اكتشـاف تعـرّض 

الطفـل لهـذا النوع مـن األذى.
وتتضمـن اإلسـعافات األوليـة، التأكد من سـامة الطفل جسـديًا 
ونفسـيًا، واالسـتاع إليـه دون أي أسـاليب ميكن أن تُشـعره أنه 

الجـاين وليـس الضحيـة أو تخلق شـعوًرا بالذنـب بداخله.
االختصاصيـة النفسـية آالء الـدايل قالـت يف حديـث إىل عنـب 
الطفـل  مسـاعدة  يف  كبـرًا  دوًرا  واملحيـط  لألهـل  إن  بلـدي، 
رضورة  عـى  مشـددة  الصـادم،  الحـدث  لتخطـي  ومسـاندته 

الحادثـة. تحميلـه مسـؤولية  أو  الطفـل  لـوم  عـن  االبتعـاد 
كـا يجـب السـاح للطفل بوصـف ما حـدث وترتيـب األحداث، 
عنـد  بـه  وأحـس  وسـمعه  رآه  ومـا  مشـاعره  عـن  واإلفصـاح 
العاطفـي  للتخفيـف مـن اإلجهـاد  للحادثـة وبعدهـا  التعـرض 

للطفـل.
وأضافـت الـدايل أن مـن الـروري سـؤال الطفل عـن رد فعله 
والطريقـة التـي حمى بها نفسـه، واإلشـادة مبا فعلـه مها كان 

تأثـره، للتخفيـف من شـعوره بالعجز.

النفسي الداعم  دور 
مـن أبـرز العامـات واملـؤرشات التـي تدل عـى تعـرض الطفل 

للتحـرش نوبات الخـوف والهلع، والحساسـية والبكاء املسـتمر، 
مـا  بحسـب  النكوصيـة،  والسـلوكيات  االنعـزال  إىل  باإلضافـة 
قالتـه الـدايل، موضحـة أن تأثر الصدمـة مرتبـط بتعامل األهل 

واملحيـط مـع هـذا الحدث. 
النكـوص: هـو رجـوع الطفـل وميلـه إىل مرحلـة مبكـرة مـن 
عنـد  الطفـل  يثبـت  أن  أي  سـابقة،  تثبيـت  ملرحلـة  أو  النمـو، 
والرجـوع  تاليـة،  ملرحلـة  االنتقـال  دون  مرحلـة منـو محـددة 
والتقهقـر إىل مرحلـة أولية أو بدائيـة متّكن الطفل مـن تخطيها 
وتجاوزهـا وإتقانهـا سـابًقا، فيسـر النمو يف حركـة نكوصية.

وتحتـاج عائلـة الطفـل إىل طلـب الدعم واملسـاندة املبـارشة من 
قبـل اختصـايص نفـي ملعرفـة طريقـة التعامـل مـع الطفـل، 
الحالـة  فهـم  يف  تسـاعد  التـي  اإلرشـادات  عـى  والحصـول 
وكيفيـة التعامـل معهـا لتفـادي ظهـور أي تأثـرات عليـه يف 

االختصاصيـة. وفـق  واملسـتقبل،  الحـارض 
الطفـل بشـكل شـخيص إىل  الـروري تحويـل  أن مـن  كـا 
اختصـايص نفـي عند اسـتمرار هذه األعـراض بشـكل يومي، 
مـا مينع الطفـل من االسـتمرار بـأداء مهامه اليوميـة يف املنزل 
واألرسة ويف عاقاتـه مـع اآلخريـن، ويؤثر عى حياته بشـكل 

. رش مبا

األثر؟ الحقيقة؟ وما  ُيخبئ األطفال  لَم 
يختـار العديـد من األطفـال الصمـت عوًضا عـن البوح مبا 
تعرضـوا لـه ألسـباب عديـدة، وميكـن أن تكون آثـار هذا 

السـلوك كارثيـة وتفاقـم مواقف التعـرض للتحرش.
ويصمـت الطفـل ألسـباب عديـدة، أبرزهـا الخجل من 

عائلتـه وشـعوره بالذنـب أو الخوف مـن تهديدات 
. لجاين ا

العائلـة  مـن  الخـوف  يكـون  أن  ميكـن  كـا 
وتكذيبهـا أحـد أسـباب الصمـت، مـا يجعـل 
والطفـل  العائلـة  بـن  متبادلـة  ثقـة  بنـاء 
هـذه  عواقـب  مـن  للحـد  قصـوى  رضورة 

الحـاالت.
يعتـرب الطفـل جـزًءا مـن مجتمـع متكامل 
يؤثـر ويتأثـر بـه، مـا يجعـل حجـم األذى 
تعرضـه  عقـب  الطفـل  يصيـب  الـذي 
مـع  املجتمـع  بتعامـل  مرتبطًـا  للتحـرش 

األمـر، كـا يرتبـط األثر عـى الطفـل باألثر 
بأكملـه. املجتمـع  عـى  املسـتقبي 

للتحـرش  الطفـل  تعـرّض  يؤثـر  أن  وميكـن 
خاصـة يف السـنوات األوىل مـن العمـر عـى 

ميولـه واتجاهاتـه يف عاقاتـه بالجنـس اآلخـر 
دوًرا  الطفولـة  مرحلـة  تلعـب  إذ  املسـتقبل،  يف 

أساسـيًا بتشـكيل ميول الطفـل واتجاهاته، بحسـب 
الـدايل. آالء  النفسـية  مـا قالتـه االختصاصيـة 

اعتـاًدا عـى وعـي األرسة  الطفـل  األثـر عـى  ويختلـف 
وتفهمهـا وتعامـل املجتمـع أو املحيـط بالطفـل معـه، وفـق 

مـا قالتـه الربويـة بتـول حذيفـة.
وأضافـت أن تعامـل القانـون مـع هـذه الجرميـة وحجـم 
الحايـة التـي ميكـن أن يقدمهـا للطفل قبل وبعـد تعرضه 

للتحـرش تلعـب دوًرا أساسـيًا بآثـار هـذه الحادثة.
بهـذه  املجتمـع  وال  الطفـل  يتأثـر  أال  املفـرض  ومـن 
الحـوادث يف حال اسـتطاع الطفـل اللجوء لألشـخاص 

املناسـبن القادريـن عـى توفـر الحايـة والدعم 
الازمـن.
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الحكومة توقف الدعم "على دفعات" 
تجنًبا لغضب اجتماعي في سوريا

تعبيرية )تعديل عنب بلدي(

عنب بلدي- جنى العيسى

السـوري  النظـام  حكومـة  تواصـل 
املواطنـن  اسـتثناء  سياسـة  اتبـاع 
سـيطرتها  مناطـق  يف  املقيمـن 
وبشـكل  الحكومـي"،  "الدعـم  مـن 
عشـوايئ، منـذ بدأتهـا مطلع شـباط 

املـايض.
يف حزيـران املايض، اسـتُثني كل من 
األطبـاء والصيادلـة وأطبـاء األسـنان 
تتجـاوز  ملـدة  املهنـة  مارسـوا  ممـن 
وذلـك  الدعـم،  مـن  سـنوات  عـر 
املحامـون  أيًضـا  اسـتُثني  أن  بعـد 
املحامـاة،  أصحـاب مكاتـب ورشكات 
املكاتـب  أصحـاب  واملهندسـون 
مـدة  تجـاوزت  التـي  الهندسـية 

سـنوات. عـر  افتتاحهـا 
طالـت  التـي  السـابقة،  املعايـر 
أسـاس  عـى  ُوضعـت  مواطنـن، 
خاصـة،  جامعـة  يف  أسـهم  امتـاك 
أو سـيارة سـعة محركهـا أكـر مـن 
بعـد  صنعهـا  وسـنة   "CC  1500"
مخـرب  أو  روضـة  أو   ،2008 عـام 
لغـوي، أو عقـار باملدينـة الصناعيـة، 
أو محطـة وقـود أو رخصـة مقلع، أو 
منشأة سـياحية، أو سـجل عقاري، أو 
سـجل مسـتوردين ومصدريـن، أو إن 
كان الشـخص مـن الصاغـة أو كبـار 
املكلفـن رضيبيًا، أو إن كان رب األرسة 

خـارج القطـر.
ويحـق ألي من الرائح التي تُسـتبعد 
تقديـم  الحكومـي"  "الدعـم  مـن 
طلبـات االعـراض، إن كان هنـاك أي 
تغيـر عـى بياناتهـا التي اسـتُبعدت 

مبوجبهـا.

شرائح "واسعة" لكن على دفعات
يـرى الباحـث يف االقتصاد السـيايس 
يحيى السـيد عمر، أن حكومـة النظام 
رشائـح  عـن  الدعـم  لرفـع  تسـعى 
واسـعة من املواطنـن، ولكنهـا تقوم 
بذلـك عى دفعـات، بهـدف امتصاص 
نقمـة وغضـب املجتمـع، إذ أدى رفـع 
الدعـم، يف شـباط املايض، عـن أعداد 

 600 كبـرة مـن املواطنـن، قاربـت 
إىل  واحـد،  يـوم  يف  شـخص  ألـف 
ضجـة اجتاعيـة وإعاميـة واسـعة، 
رافقتهـا انتقادات، واعترب السـيد عمر 
أن اسـتثناء النـاس عى دفعـات يقلل 
مـن هذه الضجـة إىل حدودهـا الدنيا.
وتوقع السـيد عمر اسـتمرار سياسـة 
حكومـة النظـام يف هـذا املوضـوع، 
بإخـراج فئـات جديـدة مـن "مظلـة 
الدعـم"، لتصـل إىل هدفهـا النهـايئ 
مـن   50% مـن  أقـل  إبقـاء  وهـو 
املقيمـن يف مناطق سـيطرتها ضمن 
برنامـج الدعـم، مشـرًا إىل أن العديد 
بالحرمـان  مهـددة  النقابـات  مـن 

. مسـتقبًا
ومنـذ مطلـع شـباط املـايض، بـدأت 
وزارة االتصـاالت يف حكومـة النظـام 
الحكومـي"  "الدعـم  إزالـة  بتطبيـق 
عـن مجموعـة مـن حامـي "البطاقة 
البطاقـات  عـدد  وصـل  إذ  الذكيـة"، 
املُزالـة إىل حـوايل 598 ألًفا، بحسـب 
تريـح الـوزارة إلذاعـة "نينـار إف 

إم"، يف 7 مـن شـباط املـايض.
 

لتقليل الضغط على الموازنة
ال تلجـأ حكومة النظام إىل االسـتمرار 
بسياسـة االسـتبعاد من الدعـم لزيادة 
بقـدر  العامـة،  الخزينـة  إيـرادات 
سـعيها لتقليـل الضغط عـى املوازنة 
الباحـث  يـراه  مـا  بحسـب  العامـة، 

عمر. السـيد  يحيـى 
الباحـث يف حديثـه لعنـب  وأضـاف 
بلـدي، أن تكلفة الدعم ترهـق املوازنة، 
وارتفـاع  اإليـرادات  شـح  ظـل  ويف 
معـدل التضخم، تصبح فاتـورة الدعم 
مرهقـة للحكومـة، معتـربًا أن ذلك هو 

التربيـر الفعـي لهذه السياسـة.
ويف 10 مـن شـباط املـايض، اعرف 
حسـن  النظـام،  حكومـة  رئيـس 
عرنـوس، بعـدم قـدرة حكومتـه عى 
األساسـية  السـلع  بدعـم  االسـتمرار 
كان  الـذي  النمـط  وفـق  للسـورين 

سـائًدا.
مـن  الهـدف  أن  عرنـوس  وأوضـح 

إعـادة هيكلـة الدعـم، هـو "التخفيف 
مـن عجـز املوازنـة، وتخصيـص كتلة 
ماليـة لدعـم األرس األكر فقـرًا، ودعم 
اإلنتـاج، وكذلـك العمـل عى تحسـن 
القـدرة الرائيـة للمواطنـن، ودعـم 

ثبـات سـعر رصف اللـرة".
وبّن أن كتلـة الدعم يف موازنة 2022 
تبلـغ نحو سـتة آالف مليار لـرة )من 
مـن  الكهربـاء(،  دعـم  حسـاب  دون 
أصـل إجـايل املوازنـة البالغـة نحـو 
وهـذا  لـرة،  مليـار  و500  ألًفـا   13

املبلـغ يزيـد مـن عجـز املوازنة.
وميكـن أن تـؤدي عملية إعـادة هيكلة 
الدعـم إىل تخفيـض مبلغ ألـف مليار 
من أصـل سـتة آالف مليـار، لتخفيف 
عجـز املوازنـة بجـزء مـن هـذا املبلغ، 
وإعـادة توزيـع الجـزء املتبقـي منـه، 
األرس  باتجـاه  اإلنتـاج  يف  وضخـه 
بعـض  دعـم  ويف  احتياًجـا،  األكـر 
الفئـات واملهـن التـي تحتـاج إىل هذا 

الدعـم أكـر بكثـر مـن غرها.
 

 ما األثر؟
أكـد الباحـث يف االقتصاد السـيايس 
يحيى السـيد عمر، أن متوسـط الدخل 
الشـهري لبعـض املهن التي اسـتُثنيت 
واملهندسـن  كاألطبـاء  الدعـم  مـن 
واملحامـن، يعتـرب أعـى مـن رشائح 
كاملوظفـن  األخـرى،  العاملـن 
والعـال العاديـن واملياومـن، لكنـه 
يكـون  ألن  يرقـى  ال  األحـوال  بـكل 
حيـاة  لهـم  يضمـن  بحيـث  مرتفًعـا 

وكرميـة". "الئقـة 
اسـتثناءهم  أن  عمـر  السـيد  ويـرى 
يحفـز  أن  شـأنه  مـن  الدعـم،  مـن 
هجـرة الكفـاءات كاألطبـاء واملحامن 
يشـّكل  الـذي  األمـر  واملهندسـن، 
السـوري  للمجتمـع  مبـارًشا  تهديـًدا 
وألي  مسـتقبًا،  السـورية  وللدولـة 
اإلعـار. إلعـادة  مسـتقبلية  جهـود 
املحتاجـن  السـورين  وارتفـع عـدد 
ملسـاعدة إنسـانية إىل نحو 14 مليونًا 
األمـم  تقريـر  و600 شـخص، وفـق 
املتحـدة الصـادر يف 23 مـن شـباط 

مليونًـا   13 بلـغ  أن  بعـد  املـايض، 
.2021 خـال  ألـف  و400 

املتحـدة،  لألمـم  العـام  األمـن  وكان 
 12 يف  قـّدم،  غوتريـش،  أنطونيـو 
مـن كانـون الثـاين املـايض، تقريـرًا 
يؤكـد أن %90 مـن السـورين تحت 
خـط الفقـر، بينا يعـاين %60 منهم 

"انعـدام األمـن الغـذايئ".
ويف آذار 2021، حـذر تقريـر صادر 
عـن "مجلـس الاجئـن الرنويجي"، 
مـن أن األزمـة السـورية قـد تشـهد 
نـزوح مـا ال يقـل عـن سـتة مايـن 
السـنوات  خـال  إضـايف  سـوري 
الـراع  اسـتمر  إذا  املقبلـة،  العـر 
السـيايس وانعـدام األمـن والتدهـور 

سـوريا. يف  االقتصـادي 
وعـزا التقرير ازدياد أعـداد الخارجن 
من سـوريا ألسـباب منهـا البحث عن 
األمـان، وخلـق فـرص جديـدة إلعادة 
يفرضـه  مـا  بسـبب  حياتهـم،  بنـاء 
وارتفـاع  املتـدين،  املعيـي  الواقـع 
معـدالت الفقـر، إضافة إىل اسـتمرار 
تهـدد  التـي  العسـكرية  العمليـات 

. منهم أ

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

متى بدأ الدعم 
الحكومي في سوريا؟ 

العلريب  "املركلز  نرهلا  دراسلة  أوضحلت 
آذار  يف  السياسلات"  ودراسلة  لألبحلاث 
امللايض، أن سلوريا تبّنلت نهًجا اشلراكًيا يف 
إدارة شلؤونها السياسلية واالقتصاديلة منلذ 
علام 1936، وهلو نظلام يقلوم على ملكيلة 
والتعاونيلة  واإلدارة  اإلنتلاج  لوسلائل  الدوللة 

االقتصاديلة.
السللطة  إىل  األسلد  حافلظ  وصلول  وملع   
علام 1970، جلرى تخفيلف القيلود املفروضة 
الخلاص،  والقطلاع  الفرديلة  املشلاريع  على 
تنشليط  يف  كثلريًا  يسلاعد  مل  ذللك  أن  إال 
اللدورة االقتصادية يف الباد، بسلبب الفسلاد 
املثبطلة  البنيويلة  القيلود  بعلض  واسلتمرار 

لاسلتثامر.
وجلدت  امللايض،  القلرن  مثانينيلات  ويف 
سلوريا نفسلها معزوللة سياسلًيا ويف خضّم 
الدراسلة،  اقتصاديلة خانقلة، بحسلب  أزملة 
إذ انخفلض فيهلا نصيلب الفلرد ملن الناتلج 
املحلي اإلجلاميل الحقيقي بنسلبة %22 بن 
عاملي 1982 و1989، كلام أسلفرت عمليلات 
التأميم الواسلعة للمعاملل واملصانع واألرايض 
علن هروب جلزء كبري ملن رأس امللال الوطني 
إىل الخلارج، بينلام ظهلرت طبقلة رأسلاملية 
وغيلاب  الفسلاد  ملن  اسلتفادت  حكوميلة 
الحريلات االقتصاديلة لتكويلن ثلروات كبرية. 
وقلد أدت هلذه العواملل إىل تدهلور الوضلع 
املعيلي وارتفاع معلدالت الفقلر والبطالة، ال 
سليام يف فئة الشلباب، وتراجعلت القطاعات 
الصناعيلة والزراعيلة وانخفضت مسلاهمتها 
الناتلج املحلي اإلجلاميل إىل مسلتويات  يف 

مسلبوقة. غري 
مع انتهلاء الحرب البلاردة وتوقف املسلاعدات 
الخارجيلة، طّبقلت الحكوملة السلورية بلدًءا 
اإلصاحلات  ملن  سلسللة   1990 علام  ملن 
االقتصلاد  ظلهلا  يف  شلهد  االقتصاديلة، 
التسلعينيات،  طلوال  قويًلا  منلًوا  السلوري 
وانعكلس ذللك على نصيب الفلرد ملن الناتج 
 2000 بلن  الفلرة  خلال  اإلجلاميل  املحلي 
الفلرد  دخلل  متوسلط  تضاعلف  إذ  و2010، 
السلوري ملن قرابلة 1200 دوالر أمريليك يف 
علام  يف  دوالر   2800 نحلو  إىل   ،2000 علام 

.2010
وألحلق سلوء إدارة األزملة التلي اندلعلت بعلد 
خسلائر   ،2011 علام  السلورية  الثلورة  بلدء 
كبلرية باالقتصاد السلوري، قلّدرت لجنة األمم 
واالجتامعيلة  االقتصاديلة  للشلؤون  املتحلدة 
لغلريب آسليا )اإلسلكوا( قيمتهلا بنحلو 442 

مليلار دوالر يف نهايلة علام 2020.
ووجلدت الدراسلة أن من أبلرز أسلباب األزمة 
التلي تعيشلها مناطلق سليطرة  االقتصاديلة 
جلراء  ملن  تفاقملت  والتلي  حالًيلا،  النظلام 
تفلي جائحلة فلريوس "كورونا املسلتجد" 

)كوفيلد19-( تتلخلص مبلا يلي:

- تسلخري كل إمكانلات الدوللة خدملة لآلللة 
العسلكرية.

- التدملري الواسلع واملمنهلج للبنيلة التحتيلة 
والسلكانية.

- فقلدان السليطرة على العديلد ملن املعابلر 
التجاريلة التي تسلهم يف رفد ميزانيلة الدولة.

- تعطّلل حركلة الصناعلة والتجلارة وتوقلف 
عجللة اإلنتلاج.

- انخفاض مستوى االسترياد والتصدير.
العامللة  واليلد  الكفلاءة  أصحلاب  هلروب   -

األملوال. ورؤوس 
- العقوبلات الدوليلة املفروضة على االقتصاد 

السوري.
- انخفلاض إنتلاج النفلط مع سليطرة "قوات 
أهلم  على  )قسلد(  الدميقراطيلة"  سلوريا 

اآلبار.
- اسلتنزاف احتياطلي العملة الصعبلة وزيادة 

يلن العام. الدَّ
- انهيلار القطلاع السلياحي بالكاملل بسلبب 

خطلورة األوضلاع األمنيلة.
- انكلامش االقتصلاد العامللي نتيجلة جائحلة 

"كورونلا".

متوسط الدخل الشهري 
لبعض المهن التي 

اسُتثنيت من الدعم 
كاألطباء والمهندسين 

والمحامين، يعتبر أعلى من 
شرائح العاملين األخرى، 
كالموظفين والعمال 

العاديين والمياومين، لكنه 
بكل األحوال ال يرقى ألن 

يكون مرتفًعا بحيث يضمن 
لهم حياة "الئقة وكريمة"

https://www.enabbaladi.net/archives/590798
https://www.enabbaladi.net/archives/590798
https://www.enabbaladi.net/archives/590948
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الستاند كوميديان السوري عمار دبا

عنب بلدي- صالح ملص  

مل متلـك سـوريا فضـاء فكاهيًـا واقعيًا، 
الهـزيل  الـردي  األداء  مـن  يتكـون 
املنفـرد، املعـروف حاليًـا بـ"سـتاند آب 
مسـاحة  إعطـاء  غرضـه  كوميـدي"، 
حيـاة  تفاصيـل  عـن  للتعبـر  لألفـراد 
املـؤّدي الشـخصية وحيـاة مـن حولـه، 
وقضايـا الـرأي العـام يف املجتمع وعمل 
أحـداث  وجـود  رغـم  فيـه،  املؤسسـات 
تُري هذا املجـال، خصوًصا الــ60 عاًما 

املاضيـة مـن تاريـخ البلـد.
أن  سـوريا بلد تحكمه وباعتبـار 

الدولـة،  محـل  حلّـت  شـمولية  سـلطة 
فيهـا كنتيجـة حتميـة  الحريـات  قُتلـت 
سـتينيات  منـذ  املسـتمر  الحكـم  لهـذا 
القـرن املـايض، مل يكـن مسـموًحا للفرد 
السـوري اكتشـاف ذاتـه إال عرب وسـائل 
شـهدت  بينـا  السـلطوية،  التثقيـف 
الجـارة لبنـان خـال األعـوام األخـرة، 
زحمـة عـروض "سـتاند آب كوميـدي" 
يف السـاحة الفنيـة، يجـد الشـباب فيها 
فضاءاتهـم الجديدة للتعبر واسـتعراض 

مواهبهـم.
لكـن بعـد 11 عاًمـا عـى بدايـة الثورة، 
وجد شـباب سـوريون يف بلدان الشـتات 
فرصـة قـد يسـتطيعون امتـاك صوتهم 
مـن خالها، وتجـاوز مخاوفهـم املعنوية 
تفاعليـة  تجـارب  تقديـم  طريـق  عـن 
حيويـة مـع الجمهـور، تحـي مواضيع 
مل تكـن لتُطرح عـى العلن لـوال التحدث 
بها عـن طريق النـكات، تحفـز املاحظة 
والبحـث ضمـن موقـف جاعـي مفيـد 

لـكل مـن املـؤّدي والجمهور.
وترسـم  مًعـا  النـاس  تجمـع  الفكاهـة 
لغـة  االبتسـام  أو  والضحـك  الضحـك، 
الصـات  ضمـن  االجتاعـي  للتفاعـل 
اإلنسـانية، من أجـل التعبر عـن األفكار 
واملشـاعر. وهذه الفكاهـة تتطلّب كفاءة 
لغويـة وثقافيـة شـديدة الحساسـية، 
وبالتـايل، فـإن التعبر عـن الفكاهة 
غالبًـا مـا ميثّل تحديًـا يف التواصل 
بـن األفراد، فـا يعتـرب مضحًكا 
قـد يختلـف عرب األشـخاص من 

خلفيـات ثقافيـة مختلفـة.

امتالك األدوات لـ"حاجة 
ضرورية"

نُظّـم  املـايض،  نيسـان  مـن   17 يف 
عـرض تخـّرج أول مجموعة "سـتاند آب 
كوميـدي" باللغـة العربيـة يف العاصمة 
"قـرب  اسـم  تحـت  برلـن،  األملانيـة 
جـرب"، ضمن ورشـة عمـل أرشف عليها 
دبـا،  عـار  السـوري  "الكوميديـان" 
شـملت 12 متدربًـا ومتدربـة، بالتعـاون 
مـع منظمـة "Barra" املتخصصـة بدعم 
بالعربيـة  الناطقـة  الشـابة  املواهـب 

األداء. فـرص  إىل  للوصـول 
مـن ضمـن املتدربـن الذين شـاركوا يف 
هـذه الورشـة التـي بـدأت يف منتصـف 
 32( اللـه  العبـد  زينـة  املـايض،  آذار 
عاًمـا(، التـي ترى بـأن عروض "سـتاند 
أوروبـا هـي "الحـل  آب كوميـدي" يف 
جميـع  مـن  للنجـاة"  املتبقـي  الوحيـد 
الصدمـات النفسـية، التـي يعـاين منهـا 
الجمهـور  أو  العـروض  يف  املشـاركون 
يف  عربيـة  بلـدان  مـن  القـادم  نفسـه 

الغالـب تعـاين مـن اضطرابـات أمنيـة 
وأزمـات اقتصاديـة، فــ"مل يعـد لدينـا 
حلول سـوى تشارك مشـكاتنا والضحك 

عليهـا".
بنـاء  أساسـيات  عـى  التدريـب  خـال 
النكتـة وقواعـد "سـتاند آب كوميـدي"، 
تولّد "إحسـاس مشـرك" بـن مجموعة 
بـ“الحاجة  بالورشـة  املشـاركن  الشباب 
ملثـل هـذه العـروض"، وفـق مـا قالتـه 
ألن  بلـدي،  لعنـب  اللـه  العبـد  زينـة 
القضايـا واملواضيـع التـي يتـم الحديث 
عنهـا بطابـع كوميـدي متـس مبـارشة 
مبقدورهـم  الذيـن  الشـباب،  أولئـك 
حولهـم  مـن  املجتمـع  مشـكات  رؤيـة 
بشـكل ملمـوس، ومعالجتها عـن طريق 

وانتقادهـا. منهـا  السـخرية 
يف نيسـان نفسـه الـذي بدأت فيـه زينة 
العبـد اللـه وأصدقاؤها بتنظيـم عروض 
تخرجهـم من ورشـة تدريب "سـتاند آب 
كوميدي"، قال املدير السـابق ملستشـفى 
"ابـن النفيس لألمـراض العقلية" وعضو 
الرابطـة العامليـة للطـب النفـي، راغـد 
واألزمـة  االكتئـاب  حـاالت  إن  هـارون، 
الذهانيـة يف سـوريا يف حالـة ازديـاد، 
خـال  املراجعـات  أعـداد  ازدادت  حيـث 

األزمـة املعيشـية بشـكل واضح.
ومـن خـال الـكام وطبيعـة الشـكاية 
التـي يقولهـا املراجـع بعـد أخـد القصة 
إىل  وصـل  أنـه  يتبـن  منـه،  املرضيـة 
مرحلـة مـن اليـأس واإلحبـاط، ليدخـل 
تكـون  مرضيـة  حالـة  يف  بعدهـا 
"اكتئابًـا، أو قلًقـا، أو حـاالت ذهانيـة"، 
األزمـة  نتيجـة  ارتفعـت  األرقـام  وهـذه 

هـارون. بحسـب  االقتصاديـة، 
و"اضطـراب مـا بعـد الصدمـة" حالـة 
خـارج  الاجئـن  بـن  حتـى  شـائعة 
 Syria" تقريـر  فبحسـب  سـوريا، 
الاجئـن  مـن   74% فـإن   ،"Relief
مـن  و76%  لبنـان،  يف  السـورين 
الاجئـن السـورين يف تركيـا، يعانون 

االضطـراب. أعـراض  مـن 

حماسة وخوف
زينـة  ترغـب  التـي  املواضيـع  تشـمل 
التحـدث  يف  بالورشـة  وأصدقاؤهـا 
البطالـة والسياسـة  العلـن،  عنهـا عـى 
واالسـتقرار والديـن والجنـس واللجـوء، 
بـال  تـؤّرق  التـي  املواضيـع  وجميـع 
الشـباب العـريب يف أي مـكان، إال أنـه ال 
يتـم الحديث عنهـا غالبًـا، وال ميلك أولئك 
كوميـدي"  آب  "سـتاند  أدوات  الشـباب 
يك يُضحكـوا النـاس بالحديـث عـن تلك 
املواضيـع، وال يعرفون أين نقطـة البداية 

. لك لذ

خال العـرض األول يف نيسـان املايض، 
قبـل  مـن  كبـر  إقبـال  هنـاك  "كان 
الجمهـور الراغب بحضور عرض )سـتاند 
آب كوميـدي( بالعـريب يف برلـن، وكان 
رد الفعـل رهيبًـا"، تصف زينـة حالة من 
االندمـاج بن الجمهور واملـؤّدي والنكات 
واملـكان لتقديم مواضيـع "كان الجمهور 
نفسـه يفكـر فيها بينـه وبن نفسـه، كل 
أن  يتوقـع  فـردي، ومل  بشـكل  شـخص 
يتـم الحديـث عنهـا عـى العلـن وسـط 

مجموعـة كبـرة مـن الناس".
اللـه يف كتابتهـا  العبـد  تسـتلهم زينـة 
كوميـدي"  آب  "سـتاند  لعـروض 
تخوضهـا،  التـي  الحياتيـة  التجـارب 
وتركّـز عـى إيصـال مشـاعرها وآرائهـا 
تجـاه هـذه التجـارب عـن طريـق األداء 
أمـام الجمهـور، ففـي كل عـرض تتطور 
طريقـة األداء لديهـا اسـتناًدا إىل تراكـم 
الخـربة يف هـذا املجـال، الـذي ال تخفي 
املسـتقبل بعـد  بامتهانـه يف  حاسـتها 

العمـل. تجربـة ورشـة 
 

زينـة  تخفـي  ال  حاسـتها،  وبجانـب 
أيًضـا خوفهـا وعـدم يقينهـا مـن مـدى 
جاهزيـة الجمهـور العـريب لهـذا النوع 
مواضيـع  هنـاك  ألن  الكوميديـا،  مـن 
حساسـة مثل الدين والسياسـة والجنس، 
سـاخر  بشـكل  انتقادهـا  الصعـب  مـن 
القيـود  هـذه  نكـر  "نحـن  ومبـارش، 
وبنفـس الوقـت هنـاك خـوف مـن عدم 
التمكـن مـن التعبـر بحريـة تامـة عـن 
هـذه املواضيع"، كـون الجمهـور هو من 
يشـّكل التجربـة بـرد فعلـه واسـتجابته 

املطلوبـة.

"أدركنـا منـذ زمـن طويـل أنـه مل يعـد 
باإلمـكان قلـب هـذا العـامل، وال تغيـره 
إىل األفضـل، وال إيقـاف جريانـه البائس 
إىل األمـام. مل يكـن مثـة سـوى مقاومة 
وحيـدة ممكنـة، أاّل نأخـذه عـى محمـل 

. " لجد ا
تقتبـس زينـة العبد اللـه عبـارة الروايئ 
لتصـف  كونديـرا،  ميـان  الفرنـي 
حاسـتها وشـجاعتها تجاه إتقـان األداء 
الكوميـدي عـى خشـبة املـرح، أمـام 
مختلفـة،  وأفـكاًرا  آراء  يحمـل  جمهـور 
لكنـه يقف عـى أرضيـة مشـركة وهي 
الرغبـة العارمـة يف الضحـك، ينتظـر ما 
ميلـك املـؤّدي مـن رسد هزيل يعـرّب فيه 

الخيبـات واآلالم. عـن 

السوريون ال يملكون نكتتهم
الخـوف هـو املـادة الخـام التـي تُغـّذي 
والسـيطرة  األمنيـة  األنظمـة  ازدهـار 

االجتاعيـة، وهـو يف انتشـار متواصـل 
ضمـن معظـم بلـدان الـرق األوسـط، 
وأبرزهـا سـوريا، حيـث صـور الرئيـس 
أغلـب  يف  الحاكمـة  العائلـة  ومتاثيـل 
شـاهدة  العامـة،  والشـوارع  السـاحات 
عى همجيـة السـلطة التي غـّرت معامل 
مـدن سـورية بأكملهـا بشـكل مرعـب.

يف هـذه الحالة، فـإن السـخرية رضورة 
مـا  بحسـب  كسـورين،  لنـا  بالنسـبة 
السـوري  كوميديـان"  "السـتاند  يـراه 
عـار دبـا، يف حديـث إىل عنـب بلـدي، 
كـون سـوريا متلـك الكثر مـن التاثيل، 
"لدينـا الكثـر مـن األصنـام التـي يجب 
أن تتكـر يك نسـتطيع أن نحلـل بعمق 
أكـر مـاذا حصـل معنـا خـال الــ11 

سـنة املاضيـة".
مـن أجـل فهم مـاذا حصـل يف سـوريا 
خـال األعـوام األخـرة، يجـب أن نحرر 
عقولنـا، ويك يصر ذلك يجـب أن تدرس 
وتحلـل كل يشء صـار مـن حولنا خال 
الظـروف  ناحيـة  املاضيـة، مـن  الفـرة 
واملعطيـات، ومـن أنجح الطـرق لحصول 

ذلـك، هو السـخرية.

"ستاند آب كوميدي" 
يحرر خوف السوريين.. 

في أوروبا

كانت المحاوالت لصنع كوميديا 
صريحة ومباشرة في سوريا ُتنتهك 

بكل الوسائل من الرقابة األمنية 
عليها، وكان لاللتفاف على الرقابة 

بالضحك عبر الكوميديا السياسية 
مفعول ال يمكن مقاومته من 

قبل الكّتاب في الدراما السورية، 
من خالل مسلسل "مرايا"، ومسلسل 
"بقعة ضوء"، أبرز األمثلة على ذلك، 

عبر لوحات تحمل أقصى دالالتها 
على الفساد اإلداري واالجتماعي 

والسياسي في البلد، على الرغم من 
اتهام هذه المحاوالت بأن السلطة 
من مصلحتها تمرير أعمال كهذه 

بهدف التنفيس.
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الستاند كوميديان المصري محمد أنديل

"الستاند كوميديان" السوري عار دبا

صنـع  بعمليـة  السـوريون  ينجـح  مل 
النكتـة ضمـن "سـتاند آب كوميدي" إىل 
اآلن، بحسـب ما يـراه دبـا، فاالبتعاد عن 
التعامـل مـع الفنـون، وتحديـًدا املرح، 
جعـل املجتمـع بعيـًدا عـن تجربـة هـذا 
كـون  الكوميديـا،  أشـكال  مـن  الشـكل 
الوصـول إىل هـذه الفنـون كان محدوًدا 

جـًدا يف سـوريا.
أنواًعـا مـن  يـَر  السـوري مل  "املجتمـع 
شـكل  اقتـر  وبالتـايل  األداء،  فنـون 
كانـت  التـي  األمنـاط  عـى  الكوميديـا 
لحـام،  دريـد  مرحيـات  تقدمهـا 
ومسلسـات يـارس العظمـة، ومسلسـل 
)بقعـة ضـوء(، واألشـياء التـي مل تكـن 
تعجبنـا كنا نطلق عليها صفـة )تهريج(، 
وهـذا األمـر خاطـئ جـًدا، ألن التهريـج 
اختصاصـات  ضمـن  اختصـاص  هـو 
الكوميديـا، أي مبعنـى ضمـن الكوميديا 

هنـاك تهريـج"، بحسـب دبـا.
هـذا االبتعـاد عن الفنـون جعـل املجتمع 
كوميديـة  مـدارس  يشـطب  السـوري 
غنيـة، "ألننـا نريـد املألوف لنـا، ونخاف 
مـن التجربـة، وبالتـايل حرمنـا أنفسـنا 
مـن تجربـة يشء جديد. ودامئًـا الخوف 
مـن الـذي نجهلـه يتحـول ألداة مزيفـة 

للتميـز الوهمـي".
طريقـة التصـدي لهذا الخـوف املغروس 
أي  مـن  السـوري  املجتمـع  أعـاق  يف 
تجربـة جديـدة هي حريـة إبـداء الرأي، 
والـ“سـتاند آب كوميدي" هـو واحد من 
أهـم أدوات الحريـة يف إبداء الـرأي، ألنه 
بـكل بسـاطة هـو شـخص يقـف عـى 
املـرح يحـي آراءه ونظرتـه للمجتمـع 
أو لحياته الشـخصية بشـكل جًدا مبارش 

عـن طريـق النكتة.
كوميديـا  لصنـع  املحـاوالت  كانـت 
تُنتهـك  رصيحـة ومبـارشة يف سـوريا 
بكل الوسـائل مـن الرقابة األمنيـة عليها، 
وكان لالتفـاف عـى الرقابـة بالضحـك 
ال  مفعـول  السياسـية  الكوميديـا  عـرب 
الكتّـاب يف  ميكـن مقاومتـه مـن قبـل 
الدرامـا السـورية، مـن خـال مسلسـل 
"مرايا"، ومسلسـل "بقعة ضـوء"، أبرز 
األمثلـة عـى ذلـك، عـرب لوحـات تحمل 
اإلداري  الفسـاد  عـى  دالالتهـا  أقـى 
واالجتاعـي والسـيايس يف البلـد، عى 
الرغـم مـن اتهـام هـذه املحـاوالت بـأن 
السـلطة مـن مصلحتهـا متريـر أعـال 

كهـذه بهـدف التنفيـس.
ويف لقائـه مـع موقـع "جدليـة"، قـال 
ممـدوح  السـوري  "السيناريسـت" 
الشـهر  املسلسـل  قـدم  الـذي  حـادة، 

عامـي  يف  بجزأيـه  ضايعـة"  "ضيعـة 
2008 و2010، إن "الكوميديا السـورية 
تـكاد  فهـي  كبـرة،  تجربـة  متتلـك  ال 
القليلـة  األسـاء  بعـض  عـى  تقتـر 
أعـال  يف  مًعـا  عملـت  باألصـل  التـي 
مشـركة، وتـكاد تقتـر عـى التجربة 
التـي كان أشـهر رموزها شـخصية غوار 

الطوشـة".
كا أن تجربة "املونولوجسـت" السـوري 
سـامة األغواين، التـي امتدت سـخريته 
واالجتاعيـة  السياسـية  القضايـا  عـى 
القـرن  وسـبعينيات  أربعينيـات  بـن 
أشـكال  مـن  شـكًا  تكـن  مل  املـايض، 
عـار  وفـق  كوميـدي"،  آب  "سـتاند 
ليـس  آب كوميـدي"  دبـا، ألن "سـتاند 

سـاخرًا. مونولوًجـا 

ما الـ"ستاند آب كوميدي"
آب  الـ"سـتاند  مييـز  الـذي  الـيء 
أنـواع  مـن  غـره  عـن  كوميـدي" 
"مسـاحة  أن  هـو  األخـرى  الكوميديـا 
الغلـط مسـموح بهـا، إذ تعـّدل النـكات 
إىل  التجربـة، فـي تصـل  مـن خـال 
شـكلها النهـايئ وتصاغ للجمهـور يجب 
أن متـر مبراحـل متعددة مـن التجريب"، 

وفـق مـا ذكـره دبـا.
ويـرب دبـا مثـااًل لتوضيـح حديثـه، 
الشـكل  هـو  كوميـدي(  آب  ")السـتاند 
األصلـب للكوميديـا، مثل قطعـة الحديد 
الـذي يظـل الحـداد يطرقهـا باملطرقـة 
ويضعهـا يف النـار بشـكل متكـرر إىل 
أن تصـل إىل الشـكل النهايئ. هـذا األمر 
ال يكـون يف )سـكيتش( كوميـدي مثـل 
يكـون  وال  )مرايـا(،  أو  ضـوء(  )بقعـة 
يف املـرح، ألن املرحيـة يُكتـب نصها 
تعديـات  هنـاك  وتكـون  واحـدة،  ملـرة 
الحقـة لكـن ليسـت بكثافة )السـتاند آب 

كوميـدي(".
بـرأي دبـا، فـإن أفضـل منـوذج للنكتـة 
املثاليـة يف "سـتاند آب كوميـدي" هـي 
نكتـة "كان هنـاك ثاثـة بَـدو، واثنان ما 
بَدو"، إذ إنها تختر معادلة الـ"سـتاند 
آب كوميدي" البسـيطة، التـي تتكون من 
نكتـة مجردة يتـم بناؤها عـرب مرحلتن.
وهـو   ،"Set-up" هـي  األوىل  املرحلـة 
الجـزء األول مـن النكتـة الـذي يحتـوي 
لتضليـل  مسـتهدف  افـراض  عـى 
الجمهـور لقبول قصـة أوىل مزيفة )كان 
هنـاك ثاثة بـدو "من سـكان البادية"(، 
 ،"Punchline" أمـا املرحلة الثانية فهـي
وهـو الجـزء الثـاين مـن النكتـة الـذي 
مختلـف  تفسـر  إعـادة  عـى  يحتـوي 
افـراض  تحطـم  ثانيـة  قصـة  يخلـق 
هـدف الجـزء األول )واثنـان مـا بدو "مل 

يبـدؤوا"(، وتنتج تأثرًا فكاهيًـا مفاجئًا.
البسـيطة،  املعادلـة  إىل هـذه  واسـتناًدا 
كوميـدي"  آب  "سـتاند  شـكل  يعتمـد 
ويتـم تطوير املرحلـة األوىل مـن النكتة 
وقـوة  ومدتهـا،  تفاصيلهـا  بزيـادة 
مبنزلـة  تعـد  التـي   "Punchline"الــ
"الضغـط عـى الزنـاد لبـدء الضحـك"، 

وفـق تعبـر دبـا.

لماذا اآلن؟
بحسـب منظمـة "Barra" املرفـة عى 
عـروض "سـتاند آب كوميـدي" باللغـة 
العربيـة يف أملانيـا، فـإن األثـر املنتظـر 
مـن هـذا املـروع هـو "األثـر الفـردي 
بـاد  يف  كسـورين  األشـخاص  عـى 
الشـتات، ألن )السـتاند آب كوميـدي( هو 
مبنزلـة عامـل معالـج نفـي يف هـذه 

األوضـاع".
معاناتنـا  فهـم  يف  صعوبـة  "هنـاك 
النفسـية وطبيعـة املناطـق التـي لجأنـا 
األطبـاء  قبـل  مـن  أوروبـا  إىل  منهـا 
النفسـين يف بلـدان الشـتات، وصعوبة 
االضطرابـات  صـورة  يف  وضعهـم 
التـي عاشـها كل فـرد منـا،  واألحـداث 
وبالتـايل فهنـاك حاجـة كبـرة لوجـود 
فـن كوميـدي سـوري يعـرض التجارب 
الحياتيـة وأوجاعنـا بطريقـة لطيفة يك 
نفهمهـا بشـكل جمعي"، وفق مـا أجابت 

بـه املنظمـة عـن أسـئلة عنـب بلـدي.
كـا أن مسـاحة "سـتاند آب كوميـدي" 
مل تكـن موجودة أبـًدا يف بلدان الشـتات 
بالنسـبة للسـورين وللعرب عموًما، بأن 
يعـرب األفـراد عـن أفكارهـم ومخاوفهـم 
آراءه  ميلـك  جمهـور  أمـام  وآرائهـم 

وأفـكاره املختلفـة.
"يف هـذه اللحظة يواجه الشـخص الذي 
يقـف عـى املـرح مخاوفـه ألول مـرة، 
ومـع مـرور الوقـت يتحـول التعبر عن 
الرأي إىل مارسـة فعليـة حقيقية"، عرب 
اإلرشاف والتنظيـم لعروض مسـتمرة يف 

عـدة أماكن.
وخـال عـروض "سـتاند آب كوميدي" 
حـول العـامل، تُتهـم النـكات بإسـاءتها 
لفئة معيّنـة من املجتمـع، إال أن املرفن 
عـى هـذا النـوع مـن العـروض باللغة 
يـرون   "Barra" منظمـة  يف  العربيـة 
أن "الكوميديـا لهـا عاقـة بوجهـة نظر 
املقدم، ووجهـة نظر املتلقي، والسـخرية 
فكيـف  الكوميديـا،  مـن  واحـد  نـوع 
ميكـن تحديـد هـذه النكتـة أنها مسـيئة 
يف الوقـت الـذي ال ميكـن جمـع كل آراء 
النـاس باتجـاه واحـد. وإذا افرضنـا أن 
نكتـة مسـيئة ملجموعـة معيّنـة،  هنـاك 
فهـذا األمـر يف نفس الوقـت هو إقصايئ 

وملغـى بالنسـبة لبقيـة النـاس الذين 
ليسـوا عـى نفس الـرأي، يسـتحيل 
هـو  معـّن  موضـوع  يكـون  أن 

حساًسـا للجميـع".
النكتـة هي إلضحـاك النـاس وليس 

فــ"إذا  معـّن،  لشـخص  لإسـاءة 
شـعر شـخص ما باإلساءة بسـبب نكتة 

معيّنـة ملوضوع معـّن، فهذا الشـعور ال 
يعّمـم عـى بقيـة األفـراد، إذ إن 

هـذا الشـخص مل يتحـرر من 
املوضـوع الذي يتـم نقده أو 
السـخرية منـه حتـى اآلن"، 

وهـذا هـو جوهـر حريـة 
. لتعبر ا

ومـن الهواجـس التـي تواجـه هـذا 
املـروع اللغـة، "ألننـا نعمـل عى 
بالعربيـة،  كوميـدي(  آب  )سـتاند 
األملانيـة،  اللغـة  تتحـدث  بدولـة 
وبالتـايل فـإن الجمهـور محـدود، 
ومسـاحة العرض بالنسبة للمنظمن 

اللغـة  يتحـدث  الـذي  الجمهـور  هـو 
العربيـة. وبالتـايل فـإن التجريـب الذي 
كوميـدي(  آب  )السـتاند  عليـه  يعتمـد 
بتكـرار العـروض أكر من مـرة ضيّق".

فـرص  بخلـق  صعوبـة  هنـاك  أن  كـا 
متسـاوية لـكل شـخص يرغـب بتجربة 
باللغـة  كوميـدي"  آب  "سـتاند  تقديـم 
أماكـن  وجـود  عـدم  بسـبب  العربيـة، 
متعـددة يك تحتضـن هـذه العـروض.

آب  "سـتاند  عـروض  ضمـن  ومـن 
كوميـدي" الناطقـة باللغـة العربية التي 
أرشفـت عليها املنظمـة يف الفرة املاضية 
"فـرط االحـرام"، الـذي ُعـرض بربلن 
املـايض،  حزيـران  مـن  و26   25 يف 
و"الكوميديـان"  دبـا  عـار  بتقديـم 

املـري محمـد أنديـل.

)a
ra

m
al

sa
ed

( 2
02

2 
يار

ن أ
 م

23
ن 

رلي
ي ب

 ف
ب"

جر
ب 

قر
ة "

ربي
لع

ة ا
لغ

بال
ي 

يد
وم

ك
ب 

د آ
تان

س
ض 

عر
ن 

 م
طة

لق

إن أفضل نموذج للنكتة المثالية في "ستاند 
آب كوميدي" هي نكتة "كان هناك ثالثة 

َبدو، واثنان ما َبدو"، إذ إنها تختصر معادلة 
الـ"ستاند آب كوميدي" البسيطة، التي 

تتكون من نكتة مجردة يتم بناؤها عبر 
مرحلتين.

المرحلة األولى هي "Set-up"، وهو الجزء 
األول من النكتة الذي يحتوي على افتراض 

مستهدف لتضليل الجمهور لقبول قصة 
أولى مزيفة )كان هناك ثالثة بدو "من 

سكان البادية"(، أما المرحلة الثانية فهي 
"Punchline"، وهو الجزء الثاني من النكتة 

الذي يحتوي على إعادة تفسير مختلف 
يخلق قصة ثانية تحطم افتراض هدف الجزء 
األول )واثنان ما بدو "لم يبدؤوا"(، وتنتج تأثيًرا 

فكاهًيا مفاجًئا.

https://www.enabbaladi.net/archives/590887
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د. كريم مأمون

يعتـرب فحص مسـتوى الكوليسـرول يف الـدم من 
األطبـاء  يطلبهـا  التـي  املخربيـة  الفحـوص  أكـر 
بشـكل روتيني، وخاصة بعـد تزايد حـاالت اإلصابة 
الصدريـة  والذبحـات  الرايـن  تصلـب  بأمـراض 
والنوبـات القلبية ال سـيا عنـد الشـباب. ولذلك من 
الـروري أن نعـرف مـا الكوليسـرول، ومـا دوره 
يف الجسـم، وكيـف يُجرى فحص مسـتواه يف الدم.

ما الكوليسترول وما دوره في الجسم
دهنيـة  مـادة  هـو   )Cholesterol( الكوليسـرول 
)شـحمية( توجد يف جسـم اإلنسان بشـكل طبيعي، 
وهـو رضوري لعمـل الجسـم بصـورة سـليمة، إذ 
يدخـل يف تركيـب أغشـية جميـع خايـا الجسـم، 
حيـث يعمـل عى الحفاظ عى السـامة واالسـتقرار 
هـو  )الكوليسـرول  الخليـة  لغشـاء  امليكانيـي 
بينـا  الحيوانيـة  الخايـا  أغشـية  مكّونـات  أحـد 
يكـون غائبًـا يف الخايـا النباتيـة، حيث إن أغشـية 
الخايـا النباتيـة تكـون محاطـة ومدعومـة بجـدار 
خلـوي صلـب مصنوع مـن السـليلوز(، كـا يلعب 
الكوليسـرول دوًرا أساسـيًا يف االسـتقاب )التمثيل 
الغـذايئ(، إذ يشـّكل أساًسـا لتصنيـع الهرمونـات 
السـتروئيدية التـي متثّـل عوامـل حيوية أساسـية 
يف اسـتقرار الجسـم وتنظيـف وظائفـه املختلفـة 
واألدرينالـن  واأللدوسـترون  الكورتيـزول  مثـل 
كـا  واألنثويـة،  الذكريـة  الجنسـية  والهرمونـات 
"د"  فيتامـن  لركيـب  أسـاس  الكوليسـرول  أن 
هضـم  عـن  املسـؤولة  الصفراويـة  والحمـوض 

األمعـاء. الشـحوم يف  وامتصـاص 
الكوليسـرول قـد  املرتفعـة مـن  املسـتويات  لكـن 
تسـبب الـرر وتزيـد من خطـر حـدوث األمراض 

املختلفـة.

ما مصادر الجسم من الكوليسترول
مـن  الجسـم  يف  املوجـود  الكوليسـرول  يـأيت 

هـا: رئيسـن  طريقـن 
الكبـد: ينتـج الكبد %80 مـن كوليسـرول الدم من 
خـال تحويـل املواد الشـحمية املختلفة املشـتقة من 

الكوليسـرول إىل كوليسـرول من جديد.
الـوارد الغـذايئ: يأيت %20 مـن كوليسـرول الدم 
كوليسـرول  عـى  تحتـوي  غذائيـة  مصـادر  مـن 
والجنـربي،  البيـض،  صفـار  أهمهـا  جاهـز، 
والصدفيـات، واللحـوم، والزبدة، والجـن، والحليب 
النبـايت  الطعـام  يحـوي  ال  حـن  يف  الكامـل، 
)الفواكـه، الخضـار، الحبـوب( عى الكوليسـرول.

ما أنواع الكوليسترول
الـدم  يف  الكوليسـرول  يوجـد  أن  ميكـن  ال 

بشـكل حـر، ألنه مادة شـحمية والدم وسـط 
الكوليسـرول  يـذوب  ال  وبالتـايل  مـايئ، 
مرتبطًـا  الـدم  يف  يوجـد  إمنـا  الـدم،  يف 

إىل  نقلـه  عـن  مسـؤولة  بروتينيـة  مركبـات  مـع 
الشـحمية  الربوتينـات  تسـمى  املختلفـة  األعضـاء 

:Lipoproteins((
Low-( 1 الربوتـن الشـحمي املنخفـض الكثافـة-

  )Density Lipoprotein– LDL
مـن  جزيئـات  الشـحمي  الربوتـن  هـذا  يتضمـن 
الربوتينـات تحمـل معهـا الكوليسـرول والدهـون 
اسـتقابها،  الجسـم  عـى  يصعـب  التـي  املشـبعة 
بالربوتـن  يرتبـط  الـذي  الكوليسـرول  ويسـمى 
 "LDL" الشـحمي املنخفض الكثافة بالكوليسـرول
أو الضـار أو السـيئ، ألنـه يرسـب عـى جـدران 
الراين مسـببًا تشـّكل مادة سـميكة قاسـية تدعى 
الوقـت تسـبب هـذه  الكوليسـرول، ومـع  لويحـة 
اللويحـة تسـمًكا يف جـدران الريـان وتضيًّقا يف 
اللمعـة، وتدعـى هـذه العمليـة بالتصلـب العصيدي 
أو تصلـب الرايـن )ميكـن تشـبيه هـذه العمليـة 
برسـب الكلـس واألمـاح األخـرى داخـل مواسـر 
امليـاه التـي تنقـل امليـاه املالحـة حيـث يـؤدي ذلك 
مـع الزمـن إىل تضيّـق هـذه املواسـر وقـد تنسـد 
كليًـا(، وهذا يـؤدي إىل حـدوث ارتفاع ضغـط الدم 
أو  الصدريـة  )الذبحـة  الوعائيـة  القلـب  وأمـراض 

احتشـاء العضلـة القلبيـة(.
وكوليسـرول "LDL" ال ميثّـل رضًرا إال بعد تعرضه 
لألكسـدة الذاتيـة، التـي تغر من طبيعتـه، ما يجعل 
الجهـاز املناعـي )ممثـًا بالخايـا البلعميـة( يقـوم 
بالتهـام هـذه الربوتينـات الدهنيـة بعـد أكسـدتها، 
وبذلـك تتحـول الخايـا امللتهمـة إىل نـوع آخر من 
الخايـا، وهـي الخايـا الرغويـة، التي ترسـب عى 
جـدار األوعيـة الدموية، ومـن ثم تبـدأ عملية تصلب 
الرايـن، وتعطـي هـذه النظريـة أهميـة قصـوى 
ملضـادات األكسـدة ملنـع حـدوث تصلـب الرايـن 

وتدهورها.
High-( الكثافـة املرتفـع  2 - الربوتـن الشـحمي 

 )Density Lipoprotein– HDL
الشـحمية  الربوتينـات  مـن  النـوع  هـذا  يتضمـن 
املفيـدة  املشـبعة  غـر  والدهـون  الكوليسـرول 
بـه  املرتبـط  الكوليسـرول  ويسـمى  للجسـم، 
بالكوليسـرول "HDL" أو النافـع أو الجيـد، وذلـك 
ألنـه يقـوم بنقـل الكوليسـرول السـيئ والدهـون 
املشـبعة مـن الـدم إىل الكبـد ليتـم هنـاك طرحهـا 
مـن الجسـم عـن طريـق الصفـراء، أو تدخـل مـرة 
أخرى يف تركيـب كوليسـرول "LDL"، وبذلك فهو 
يقلـل مـن مسـتويات أنـواع الكوليسـرول األخرى 
والدهـون املشـبعة يف الـدم، ويحافـظ عليها ضمن 
حدودهـا الطبيعيـة، وبالتـايل فهـو يقلـل من خطر 
اإلصابـة بأمـراض القلب، 

ويحسـن مـن صحـة جهاز الـدوران ومينـع حدوث 
تصلـب الرايـن.

جـًدا   الكثافـة  املنخفـض  الشـحمي  الربوتـن   -  3
)Very low density lipoprotein- VLDL(

 "LDL" إىل   "VLDL" )تحويـل(  اسـتقاب  يتـم 
مـن  النـوع  هـذا  ويحتـوي  الـدوران،  برعـة يف 
الربوتينـات الشـحمية عـى أكرب كمية من الشـحوم 
الثاثيـة )Triglycerides- TG(، وهـي نـوع مـن 
الدهـون يرتبـط بالربوتينات يف الـدم، حيث تراكم 
جزيئـات الكوليسـرول فيجعلهـا أكـرب، مـا يؤدي 

إىل تضييـق األوعيـة الدمويـة.
 "VLDL"ويسمي بعضهم الكوليسـرول املرتبط بـ
تراكـم  يف  يسـهم  ألنـه  الضـار،  بالكوليسـرول 
هـو  ذكرنـا  كـا  ولكـن  الرايـن،  اللويحـات يف 
مختلـف عـن "LDL"، فالربوتن الدهنـي املنخفض 
أسـايس  بشـكل  يحمـل   )VLDL( جـًدا  الكثافـة 
الدهنـي  الربوتـن  أمـا   ،)TG( الثاثيـة  الدهـون 
املنخفـض الكثافة )LDL( فهو يحمل الكوليسـرول 

بشـكل أسـايس.

كيف ُتقاس مستويات الكوليسترول في الدم
يُجـرى هـذا الفحـص مـن خـال تحليـل عينـة من 
دم املريـض، تبـّن كمية الكوليسـرول املوجودة يف 

كل مـل من الـدم، وتتضمـن االختبـارات التي تقيس 
مسـتويات الكوليسـرول يف الدم:

 .)Cholesterol( فحص الكوليسرول الكي •
• فحـص الربوتينـات الشـحمية املنخفضـة الكثافة 

.)LDL(
• فحـص الربوتينـات الشـحمية املرتفعـة الكثافـة 

.)HDL(
• فحـص الربوتينـات الشـحمية املنخفضـة الكثافة 

.)VLDL( جـًدا
 .)TG( فحص الشحوم الثاثية •

علـًا أن الكوليسـرول الكي بالجسـم هـو مجموع 
والكوليسـرول   )HDL( الحميـد  الكوليسـرول 
السـيئ )LDL(، وخمـس مقـدار الشـحوم الثاثيـة 
يف الـدم )TG(، وذلـك بـرط أن تكـون الشـحوم 

الثاثيـة أقـل مـن 400 ملـغ/دل.
تسـتغرق نتائج االختبـار يوًما أو يومـن عى األكر 
حتـى تصدر، ويتـم كتابة مسـتويات الكوليسـرول 
التـي تم قياسـها بواحـدة امليي غرام يف الديسـيلر 
عـادة، وهنـاك بعـض املختـربات )كنـدا وأوروبـا( 

تكتبهـا بواحـدة املليمـول يف اللير.

هـل مـن اسـتعدادات خاصـة قبـل إجـراء فحـص 
الـدم يف  الكوليسـرول  مسـتويات 

نعـم، يجـب عـى املريـض الصيـام عـن الطعـام 
واملروبـات عـدا املـاء ملـدة 12 إىل 14 سـاعة )9 
سـاعات عـى األقـل( قبل أخـذ عينة الـدم لتجنب أن 
يكون سـبب االرتفـاع يف الكوليسـرول والشـحوم 
هـو ارتفـاع طبيعـي بعـد وجبـة غذائيـة، وهـو ما 

يشـّوش عـى دقـة النتائج.

من األشخاص الذين يجب عليهم إجراء تحليل 
لقياس مستويات الكوليسترول في الدم

تجـاوزت  ممـن  األشـخاص  بجميـع  يفـرض   1-
أن يخضعـوا الختبـار لقيـاس  20 عاًمـا  أعارهـم 
مسـتويات الكوليسـرول يف الـدم مبـا ال يقـل عن 

مـرة واحـدة كل خمسـة أعـوام.
تـراوح  الذيـن  للرجـال  عامـن  أو  عـام  كل  ثـم 
الـايت  وللنسـاء  عاًمـا،  و65   45 بـن  أعارهـم 

عاًمـا. و65   55 بـن  أعارهـن  تـراوح 
ثـم فحـص سـنوي لـكل األشـخاص الذيـن تزيـد 

65 عاًمـا. أعارهـم عـى 
قلبيـة  أمـراض  مـن  يعانـون  الذيـن  املـرىض   -  2
وعائيـة )آالم صدريـة، ارتفـاع ضغـط، نوبـة قلبية، 
سـكتة دماغيـة( أو السـكري أو قصـور الـدرق أو 
قصـور الـكى املزمن أو الذئبـة الحاميـة أو اإليدز.

3 - املـرىض الذيـن يتناولـون أدويـة لعـاج حـب 
الشـباب أو ارتفـاع ضغط الـدم أو اضطرابات النظم 

أو الرطـان أو زرع األعضـاء أو اإليـدز.

متى يجب أن نقيسه ولماذا

الكوليسترول 
كيف تفسر نتائج التحليل

الكوليسرول الكي:
• مستوى مثايل إذا كان أقل من 200 ملغ/دل.

• ارتفاع بسيط )خطورة معتدلة( إذا كان بن 200 و239 ملغ/دل.
• ارتفاع شديد )خطورة عالية( إذا كان 240 ملغ/دل أو أكر.

:"LDL" الكوليسرول
• مسـتوى مثـايل إذا كان أقـل مـن 100 ملـغ/دل )ولكـن يجـب أن يكـون الهـدف العاجـي لألفراد 

املصابـن بأمـراض القلـب واألوعيـة الدمويـة هو أقـل مـن 70 ملغ/دل(
• مستوى شبه مثايل إذا كان بن 100 و129 ملغ/دل.

• الحد األعى للمستوى الطبيعي إذا كان بن 130 و159 ملغ/دل.
• ارتفاع بسيط إذا كان بن 160 و189 ملغ/دل.

• ارتفاع شديد إذا كان 190 ملغ/دل أو أعى.
:"HDL" الكوليسرول

• تعتـرب النسـبة منخفضـة )تصبـح أحـد عوامـل الخطـورة( إذا كانـت أقـل مـن 40 ملـغ/ دل عنـد 
الرجـال وأقـل مـن 50 ملـغ/دل عند النسـاء.

• تعتـرب النسـبة جيـدة إذا كانـت بـن 40 و59 ملـغ/دل عنـد الرجال، وبـن 50 و59 ملـغ/دل عند 
ء. لنسا ا

• تعتـرب النسـبة جيدة جًدا )تسـاعد عـى تقليل مخاطـر اإلصابة بأمـراض القلب واألوعيـة( إذا كانت 
160 ملـغ/دل أو أعى.
:)TG( الشحوم الثاثية

• تكون النسبة طبيعية إذا كانت أقل من 150 ملغ/ دل.
• تكون النسبة عند الحد األعى للمستوى املثايل إذا تراوحت بن 150 و199 ملغ/ دل.

• تعترب النسبة مرتفعة إذا تراوحت بن 200 و499 ملغ/دل.
• تعترب النسبة مرتفعة جًدا إذا وصلت إىل 500 ملغ/ دل أو أكر من ذلك.

https://www.enabbaladi.net/archives/590818
https://www.enabbaladi.net/archives/590818
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يعلرض الكاتب السلوري جورج كلدر يف كتابه "جذور 

النكتلة الحمصيلة" أدبيلات ومنبلت امللزاح يف مدينلة 

حملص السلورية، دون التدخل يف تحليلل النكات التي 

تلروى عن أهلل املدينة.

وبحسلب الكتلاب، الصلادر علن "دار مملدوح علدوان 

للنلر والتوزيع"، فلإن لألدب الضاحك جلذوًرا عميقة 

يف حيلاة الشلعوب تحلدد اإلطلار العلام لهلا، فهلي 

بحكلم اسلتهدافها لشلعب أو طائفلة منه أو شلخص 

مجهلول أو معللوم فيله، تأخذ شلكلها العلام والحايل 

متبللورة من أنلواع فكاهية تتناسلب ملع العرص الذي 

فيه. ُوجلدت 

"الحملي كإحلدى  )200 صفحلة(،  الكتلاب  يقلول 

املعلارص،  الضاحلك  األدب  يف  البلارزة  الشلخصيات 

اُسلتهدف خلال األحلداث التاريخيلة ونُعلت بالُحمق، 

وعلى ذللك تركلزت النلكات على أهلل حملص فيلام 

بعلد، وملا وِسلم بله أهلل هلذه املدينلة، بنتله أحداث 

تاريخيلة مهملة عاشلها أهلهلا".

خاضلت حملص "حربًلا أيديولوجيلة" فكاهيلة على 

السلوري  للكاتلب  املصطللح  وهلذا  تاريخهلا،  ملر 

اللذي اسلتخدمه يف كتابله "بيلان  بوعلي ياسلن، 

الحلد بن الهلزل والجلد"، القائم على اعتبلار أن هذه 

األيديولوجيلا تتسلع لجميلع االنتلامءات االجتامعية، 

من عشلرية وشلعب وطبقلة وطائفلة، إىل غريها من 

املجموعلات البريلة التلي تقوم بلن أفرادهلا روابط 

مصرييلة واقتصاديلة.

بحسلب  الفكاهيلة"،  األيديولوجيلا  "حلرب  وتشلمل 

الكاتلب جلورج كلدر، رصاع األفلكار واآلراء والعقائلد 

االنتلامءات،  لتللك  والفكريلة  والدينيلة  السياسلية 

والدعايلة  والنلوادر  والقصلص  الشلعر  باسلتخدام 

والنلكات. والشلائعة 

مدينلة  يف  سلائدة  قدميلة  رشقيلة  عبلادات  وهنلاك 

حملص مرتبطة بالفكاهلة، مثل أن يلوم األربعاء الذي 

يلأيت يف منتصلف األسلبوع هلو "بيضلة القبان" يف 

طقلوس الربيلع القدمية الشلهرية، إىل أن تلأيت نهاية 

االحتفلاالت يك تعيلد التلوازن للكلون بعلد الفلوىض 

تسلوده. التي 

ويلوم األربعلاء ال يلزال مرتبطًلا إىل اليلوم يف ذاكلرة 

يعلود  األملر  وهلذا  املجانلن،  بيلوم  حملص  مدينلة 

بجلذوره، بحسلب الكتاب، إىل معنلى ميثولوجي قديم، 

إذ كان الحامصنلة يحلرون ألعيلاد الربيلع القدميلة 

يلوم األربعلاء، وال معنى فعلي مرتبط بشلعب له يوم 

يف األسلبوع ميلارس فيله "جنونه".

وكانلت احتفاالت أعيلاد الربيلع القدمية، تشلمل فرة 

االعتلدال الربيعلي، موزعة عى شلهري آذار ونيسلان، 

ويجلد القلارئ يف الكتلاب، أن لهلذه األعياد اسلتمراًرا 

يف األعيلاد املسليحية، ثم اإلسلامية.

كلام يسللّط كتاب "جلذور النكتلة الحمصيلة" الضوء 

على روايلات شلعبية وتاريخيلة تحيك كيلف تفادت 

حملص غلزو تيمورلنلك املغلويل علر اسلتقبال أهلها 

املدينلة  ليجنبلوا  بالجنلون  وتظاهرهلم  لله،  الحافلل 

لدمار. ا

ويلورد الكتلاب أن ملدن الشلام التلي دمرهلا املغلول 

كانلت تتنلدر بهلذه الحادثلة بالقلول، "جدبهلا أهلل 

حملص على تيمورلنلك يلوم األربعلاء فعفلا عنهم"، 

ليبقلى منله مع ملرور الوقلت فقط ملا يتعللق بربط 

"الجدبلة" بيلوم األربعلاء.

جورج كدر يبحث في 
جذور نكتة الحماصنة

كتاب

سينما

بانفجار طائرة مدنية وسـقوطها عى السـواحل 
اللبنانية، يبدأ املسلسـل املشـرك "بـروت 303" 
قصتـه، معيـًدا تركيـب عنـارص العمـل الدرامية، 
ومسـتحرًا العقـدة التي سـيبنى عليهـا العمل 
ككل إىل البدايـة، وكل ما يتبعهـا محاولة لحلحلة 
هـذه العقدة، وصـواًل إىل الـذروة التي يفرض أن 
تقدم للمشـاهد الحل، برف النظر عن مسـتوى 
قبولـه أو رفضـه، منطقيته أو غيابهـا، واقعيته أو 
عدمهـا، طاملـا أن هـذه العنـارص غـر ثابتة يف 

نفسـه.  العمل  فكرة 
مـا أوقـع الطائـرة كان تفجـرًا إرهابيًـا، وفق ما 
يقولـه العمـل عرب عـدة مشـاهد، مقدًمـا صورة 
مبالًغـا بهـا عـن قـدرة األجهـزة األمنيـة عى فك 
ألغـاز حـدث بهـذه الضخامـة خـال لحظـات، 
لتتجـه أصابـع االتهام نحـو "نجم"، ابـن "عزيز 
فـرج"، رجـل أعـال سـوري يقيـم يف لبنـان، 
ويتمتـع بهالـة مـن النفـوذ واألبهـة القادمة من 
العمـل يف العطـورات أمـام النـاس والكامرات، 

ويف تجـارة املتفجـرات وراء الكواليـس.
اللبنانيون يحسـدون "عزيز" ويلقون باللوم عليه 
وعـى وأمثالـه، بسـبب حالـة الراجـع املعيي 
واالقتصـادي يف لبنـان، دون تحديـد مـا إذا كان 
املقصود بأمثـال "عزيز" من األثرياء، السـورين 

اللبنانين.  أم 
ومنـذ الحلقـة األوىل أيًضا التي تسـتحق الركيز 
أكـر باعتبارهـا واجهـة العمـل ومفتـاح قبولـه 
وتقديـم أوراق اعتـاده منطقيًـا أو عاطفيًـا أو 
جاليًـا لـدى املشـاهد الـذي سـيقدم يف هـذه 
وقتـه  مـن  مشـاهدة  سـاعة   15 نحـو  الحالـة 
للعمـل، يغوص "عزيـز" يف بحر من املشـكات 
العويصـة، ورسعـان مـا تنهـار حالـة السـام 
والوئـام االجتاعـي والعائـي التـي بـرزت يف 

املشـاهد األوىل مـن العمـل. 
بتتابع األحداث وشـعور "تاج"، زوجـة "عزيز"، 
أن زوجهـا مكتـوف اليديـن أمـام اتهـام ابنهـا 
بجرميـة مـن هـذا النـوع، تسـعى للبحـث عـن 
الحقيقة، والبحـث عن ابنها املختفـي منذ انفجار 

الطائـرة، رغـم أنـه ليـس مـن ضحاياها.
ويف الطريـق إىل الصـواب، قد يصادف اإلنسـان 
الكثـر مـن الخطـأ، رمبـا وفـق هـذه القناعـة 
ترجمـت األم املكلومـة مشـاعرها املختلطـة، أمام 
غيـاب ابنهـا الوحيد، وسـأمها من هـدوء زوجها 

حيـال مشـكلة تحرك الـرأي العـام ضـد العائلة، 
فاتجهـت نحـو عاقـة عابـرة مل تحـَظ بتمهيـد 
درامـي وزمنـي مينحها قبًسـا من واقعيـة، طاملا 
أن فكـرة العمـل ككل ال تحايك الريحة األوسـع 
مـن الجمهـور، وال تعـرب عـن همومهـم، اللهـم 
سـوى بعـض الرسـائل التـي تـأيت متفرقة عى 
لسـان بعض الشـخصيات التي مل تحَظ مبساحة 
واسـعة لتعـرب عـن صـوت األكرية يف الشـارع 
فعًا، ما يضع مسلسـل "بـروت 303" يف خانة 
األعـال التـي تخاطب الجمهـور عن بُعـد، دن أن 

فعًا.  تامسـه 
يف  ومبـارشة  الفكـرة  يف  مركزيـة  وال  شـتات 
الطـرح، وال سـيا فيـا يتعلـق بنبـذ اإلرهـاب 
والعنف، مـا يعطي هذا الوضوح طابًعا إرشـاديًا، 
إىل جانـب غيـاب جـدوى كل العنـارص املحيطة 
بـ"عزيـز" و"تـاج"، فـكل مـا يحيـط بالقصـة 
ناقـص، ويعـوزه العنايـة، ومصنوع عـى عجل، 
إىل جانـب الصورة التي يُقدم العمل بها السـوري 
يف لبنـان، كشـخص ال يحظـى مبعاملـة عاديـة 
وطبيعيـة بن النـاس ويف نظر السـلطات فقط، 
رغم أن املطالبات الرسـمية بإعادة السـورين من 
لبنـان ال نهايـة لهـا، بـل إن "عزيز فـرج" يعترب 

أحـد املتنفذيـن يف البـاد أيًضا. 
ومـا يبـدو بوضـوح يف "بـروت 303" ككثـر 
مـن األعـال املشـركة، حالـة انزياح لغـوي متر 
بهـا اللهجة السـورية عرب تهجينهـا مبصطلحات 
ومفـردات لبنانيـة متاشـيًا مـع مشـيئة اإلنتاج، 
وتذويبًا يف الوقت نفسـه لفـوارق اللهجة التي مل 
تكـن عائًقا منـذ بداية ظهـور األعال املشـركة.

وما يؤكد ذلـك رواج األعال الركيـة املدبلجة إىل 
اللهجـة السـورية عى مسـتوى الوطـن العريب، 
مـا يفقـد عمليـة اسـتبدال املصطلحـات أي بعد 
وظيفـي، وال سـيا حـن يشـاهد العمـل املتلقي 
السـوري الذي يدرك متاًما أن الشـارع السوري ال 
يسـتخدم إجااًل هذه املصطلحـات، وال يقول تلك 

الجملـة بهذه الطريقـة، مثًا. 
املوسـم  منافسـات  مـن  خـرج  الـذي  العمـل 
الرمضـاين املايض بسـبب إصابة بعـض ممثليه 
 ،)19 )كوفيـد-  املسـتجد"  "كورونـا  بفـروس 
يتكـون مـن 15 حلقـة غـر طويلة )أقـل من 40 
دقيقـة(، كان مخططًا عرضهـا يف النصف الثاين 

رمضان.  مـن 

وعـى مسـتوى البطولـة، يتصـّدر العمـل املمثل 
السـوري عابـد فهـد، الذي تحـدث قبل سـنوات 
عـن عـدم انجذابـه لهـذا النـوع مـن األعـال، 
وتفضيلـه مـا هـو واقعـي، تعقيبًـا حينهـا عى 
دوره يف مسلسـل "دقيقـة صمـت"، عـن نـص 
الكاتب السـوري سـامر رضوان، وإخـراج الراحل 

املاجري.  شـوقي 
وتشـارك يف البطولة أيًضا سـافة معـار، ومبا 
ال يظهـر إمكاناتهـا الدرامية التـي تجلت بوضوح 
يف دور "أم العـز" )مبسلسـل حـارة القبـة(، مع 
إرساف يف الحالـة االنفعاليـة والـراخ والبكاء، 
يفقد املشـهد تأثـره، وال سـيا مع تكـراره دون 

محـرّض جديد. 
وإىل جانـب األسـاء السـابقة، يشـارك معتصم 
النهـار يف العمـل، مـا يجعلـه ذا بطولة سـورية 

محضـة ال تـربز عـادة يف األعـال املشـركة. 
تولـت رشكة "الصبـاح" إنتـاج العمـل، وهو من 
تأليـف سـيف رضـا حامـد، وبشـار ماردينـي، 
وإخـراج إيـي السـمعان، كا شـارك يف التمثيل 
كل مـن جيانـا عيد، ومجـدي مشـمويش، وأمانة 

)الـايشء(   "Nothing" رشكـة  أطلقـت 
هواتفهـا  أول  املـايض،  األسـبوع  اإلنجليزيـة، 
املتوسـطة،  الطبقـة  تسـتهدف  التـي  املحمولـة 
مقارنـة  مقبـول،  وسـعر  عاليـة،  مبيـزات 
باألسـعار التـي تطرحهـا الـركات الكربى يف 

السـوق.
ويحمـل الجهـاز الجديـد من "Nothing" اسـم 
مـن  كثـرًا  ويضـم   ،"Nothing Phone 1"
املواصفـات واملزايـا العملية، فهو مزّود بشاشـة 
6.55 بوصـة، مـن نـوع  كبـرة يبلـغ حجمهـا 
 120 بـردد   ،"1080P" وبدقـة   ،"OLED"
اتصـال  مـكان  يُظهـر  بهيـكل شـفاف  هرتـزًا، 
ملفـوف  الرباغـي،  ورؤوس  املختلفـة  القطـع 

بإطـار مصنـوع مـن األملنيـوم.
 Nothing" يعمـل الهاتـف بنظام خاص يُسـمى
OS"، مبنـي عـى نظـام "أندرويـد 12"، يدعم 

ومعالـج   ،"NFTs"الــ صـور  وعـرض  جمـع 
"Snapdragon 778G Plus"، بذواكـر تخزين 
بايـت،  جيجـا   8 بسـعة  عشـوايئ  وصـول 
باإلضافـة إىل نسـخة بسـعة 12 جيجـا بايـت، 
وذواكـر داخليـة بسـعة 128 جيجـا بايـت، مع 

وجـود نسـخة بسـعة 256 جيجـا بايـت.
 4500 الجديـد  الهاتـف  بطاريـة  سـعة  تبلـغ 
ميـي أمبـر غـر قابلـة لإزالـة، مبـدة شـحن 
تصـل إىل 18 سـاعة عمـل، وتعمـل مـع ميـزة 
الشـحن الريع التـي تصـل إىل 30 دقيقة مللء 
%50 مـن البطاريـة عـن طريق مأخـذ من نوع 

."USB-C"
مـزّود  غـرام،   193.5 الهاتـف  وزن  يبلـغ 
بيكسـل  ميجـا   50 بدقـة  خلفيتـن  بكامرتـن 
لـكل كامـرا، وفـاش خلفـي، وكامـرا أماميـة 
16 ميجـا بيكسـل، باإلضافـة إىل تقنيـة  بدقـة 

الوجـوه. عـى  التعـرّف 
وزّودت "Nothing" هاتفهـا الجديـد مبنفذيـن 
لرائـح االتصـال، ومسـتقبل إشـارات الراديـو 

"FM"، وماسـح لبصـات األصابـع.
أبيـض  بلونـن  الهاتـف  الركـة  وطرحـت 
املسـاحة  لنسـخة  دوالًرا   475 بسـعر  وأسـود، 
الــ128 جيجـا بايـت، وبسـعر  الداخليـة ذات 
530 دوالًرا لنسـخة الـ256 جيجا بايت، و590 
دوالًرا لنسـخة الــ256 جيجـا بايـت والذاكـرة 

بايـت. جيجـا   12 بسـعة  العشـوائية 

إىل  يب،  كارل  الركـة،  مؤسـس  ويهـدف 
جعـل هـذا الهاتـف نـواة املـروع الذي فشـل 
رشكـة  رأس  عـى  كان  عندمـا  تحقيقـه  يف 
"OnePlus"، وهـو إطـاق هاتف يكون نسـخة 

الـ"آيفـون". مـن  الـ"أندرويـد" 

"Nothing" تطلق هاتفها لمتوسطي الدخل

"بيروت 303".. مخاطبة المشاهدين عن ُبعد

https://www.enabbaladi.net/archives/590837
https://www.enabbaladi.net/archives/590821
https://www.enabbaladi.net/archives/590924
https://www.enabbaladi.net/archives/590924
https://www.enabbaladi.net/archives/590821
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عروة قنواتي 

كتب فابريزيو رومانو خبر انتقاالت الاعبن يف أوروبا عى 
مواقع التواصل االجتاعي: "ليفا إىل برشلونة.. متت"، العنوان 
الذي احتل املرتبة األوىل بعد انتهاء صفقة كيليان مبايب وبقائه 

يف باريس سان جرمان عى حساب عقد النادي امللي، العنوان 
الذي تساءل حوله الكثر من النقاد والرياضين، وعن جدوى 

وفائدة أن يكون ليفاندوفسي رأس الحربة يف مروع شبايب 
أطلقه البيت الكتالوين، وسط أزمات اقتصادية مخيفة داهمت 

خزائن برشلونة، وجعلت املوسم املايض بصورة قامتة، بن مرحب 
ومستغرب دارت صفقة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسي 

أربع دورات يف مفاوضات البافاري مع برشلونة لتستقر يف قيود 
كتالونيا حتى العام 2026، فاذا بعد؟

بنظرية الرافعات االقتصادية التي وافق وصّوت عليها املجلس 
العمومي يف البيت الكتالوين، بدأت الثار الطازجة نوًعا ما تدخل 

إىل ملعب الفريق األول يف الصفقات واالنتدابات بوجود املدرب 
تشايف للعام الثاين عى التوايل.

الثار الطازجة "نوًعا ما" كتبها بهذا الوصف ألن رأس الهرم 
السيد خوان البورتا وصف وضع نادي برشلونة من البوابة 

الصحية قبل شهر بأنه يف غرفة اإلنعاش، وأن املطلوب إخراجه 
برعة من اإلنعاش إىل الغرفة العادية متهيًدا لتوجهه نحو باب 

املستشفى والخروج مع الدواء.
قد يكون هذا الوصف صادًما لكثر من عشاق نادي برشلونة، 
ويطرح مئات األسئلة وإشارات االستفهام من قبل النقاد حول 

جدوى بقاء الكثر من العبي الفريق داخل تشكيلة السيد تشايف، 
طاملا ينشد مع إدارة النادي بناء فريق منافس وشاب ومدعم 

ببعض الصفقات، التي ستعيد ألوانه ورونقه يف السنوات املقبلة، 
سيًدا من سادة الكرة يف أوروبا.

ولكن الوصف يعترب دقيًقا من ناحية األزمة االقتصادية والورطة 
التاريخية التي تدور يف أروقة النادي الكتالوين، ومن ناحية 

الضغط باستمرار عى إدارة النادي والفريق الفني املسؤول عن 
كرة القدم حول التعاقدات وأهميتها واألساء البارزة فيها، وحول 

جدوى التضحية بالنجوم يف املوسمن املاضين.
بالعودة إىل البولندي النجم، إىل جرافة األهداف البافارية، إىل 

فارس منطقة الجزاء باألرقام واألهداف والغزارة، ليفا يلبس قميص 
برشلونة مقابل 45 مليون يورو، إىل جانب خمسة ماين أخرى 

كحوافز إضافية.
ووفًقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" اإلسبانية، فإن ليفاندوفسي 

سيصبح أغى صفقة بيع يف تاريخ بايرن ميونيخ، عقب اكتال 
صفقة انتقاله إىل برشلونة.

صحيح أن صفقة االنتقال تحولت إىل مسلسل خال شهرين، 
واحتاجت إىل مفاوضات معلَنة وأخرى تحت الطاولة ورفض 

وزيادة وتراجع وتقدم، إال أنها كانت واضحة املعامل: إما أن يبقى 
يف صفوف البافاري لينهي عقده يف الصيف املقبل، وإما أن ينتقل 
إىل برشلونة حرًا، وهذه رغبة البولندي متاًما، أي أنه مع وكائه 

مل يفتح الباب أمام أي ناٍد يرغب بضمه أو بالتشاور معه.
برشلونة أو البايرن، وهنا كانت الصفقة مثرة لاهتام وأصبحت 

مثرة أكرب وأكر ملعرفة ما الذي كان يجري يف املوسم األخر بن 
البولندي والبافاري، وملاذا وصلت األوضاع إىل هذا الحد، وما الذي 

سيقدمه ويضيفه ليفا للفريق الكتالوين مبناسباته املقبلة؟
بالتأكيد، فإن ليفاندوفسي، وسط انتقادات الصفقة والسنوات 
املتبقية له يف املاعب وبن إرصاره عى مغادرة البيت البافاري 

الجميل باتجاه مروع جديد محفوف باملخاطر واألزمات يف 
برشلونة، مطالب بإظهار صورة عى األقل مشابهة للصورة التي 

كان عليها يف البوندسليغا وإن كانت املهمة أثقل من السابق، فهو 
مطالب أيًضا مع فرقة العزف الربشلونية بتقديم نغات جديدة 

وإضافية تطرب الجمهور أو تسمح له بتذوق األفضل عى املستوى 
املحي واألورويب وخصوًصا دوري أبطال أوروبا، الذي ابتعد عنه 

برشلونة وعن منصته الرئيسة منذ سبعة مواسم من تاريخ آخر 
لقب.

ليفاندوفسي إىل جانب كريستينسن ومع تجديد عقد عثان 
دميبي ووصول رافينيا وكيي إىل ملعب الكامب نو، ومع رحيل 

بعض الاعبن من الفريق عى شكل إعارة أو ببيع نهايئ، نستطيع 
القول إن موسم برشلونة الجديد سيكون مختلًفا، ولرمبا يكون 

قليل اإلنجازات أو بنتائج ليست مرضية بشكل كاٍف، لكن وعى ما 
يبدو فإن الفريق بدأ مبغادرة غرفته يف املستشفى باتجاه الباب 

الرئيس، استعداًدا للخروج باتجاه املنافسات واملسابقات الكربى، 
كا أراد لوصفه أن يكون السيد البورتا، وكا يتمنى عشاق الفريق 

يف كل العامل.

ليفا إلى برشلونة.. 
تمت الصفقة

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

ظهـر  مقدمـات،  دون  مـن 
الربتغـايل فابيـو كارفالو (19 
سـنة) كاعـب خط وسـط يف 
مـن  قادًمـا  ليفربـول،  فريـق 
مدتـه  وبعقـد  فولهـام  نـادي 

سـنوات.  خمـس 
لفـت كارفالـو انتبـاه األملـاين 
يورجـن كلـوب، املديـر الفنـي 
انضامـه  وطلـب  للريـدز، 
بخـط  يلعـب  كونـه  للفريـق 
ومـراوغ  كمهاجـم  الوسـط 
جيـد، وميتلـك موهبـة فرديـة 

املسـتوى. عاليـة 
املبـاراة  يف  كلـوب  وأرشكـه 
الوديـة األخرة أمام مانشسـر 
يونايتـد، وقـدم فيهـا الاعـب 
الفتًـا،  مسـتوى  الربتغـايل 
إىل  انضامـه  املتوقـع  ومـن 
لفريـق  األساسـية  التشـكيلة 
ليفربـول يف املوسـم الحـايل.

يف  كارفالـو  فابيـو  ولـد 
آب  مـن   30 يف  الربتغـال 
بالقـدم  يلعـب   ،2002 عـام 
سـنتمرًا،   170 طوله  اليمنـى، 
ورقـم القميـص 28 يف نـادي 

   . ل بـو ليفر
"ترانسـفر  موقـع  وحسـب 
تبلـغ  لإحصائيـات،  ماركـت" 
للربتغـايل  السـوقية  القيمـة 
مليـون   12 كارفالـو  فابيـو 
الريـدز يف  يـورو، انضـم إىل 
1 مـن متـوز الحـايل وينتهـي 
حزيـران  مـن   30 يف  العقـد 

 .2 0 2 7
كارفالـو  الربتغـايل  بـدأ 
الفـرق  الكـروي مـع  مشـواره 
فولهـام  بنـادي  العمريـة 
وتحديـًدا مـع فريـق تحت 18 
انتقـل  ثـم   ،2015 سـنة عـام 
موسـم  الشـباب  فريـق  إىل 

-2018 2019، وكذلـك ترفـع 
يف  سـنة   21 تحـت  لفريـق 
ويف   ،2021  2020- موسـم 
إىل  انضـم  املـايض  املوسـم 
وظهـر  األول،  فولهـام  فريـق 
معـه أربـع مرات وسـجل هدفًا 
كل  يف  شـارك  بينـا  واحـًدا، 
وسـجل  مـرة   14 املسـابقات 

. فـن هد
وسـبق أن ظهر فابيـو كارفالو 
فولهام  بنـادي  السـنية  بالفرق 
126 مبـاراة، وسـجل 45 هدفًا 

وصنـع 27 متريرة حاسـمة.
منتخبـات  مـع  شـارك  كـا 
الفئـات العمريـة للربتغـال من 
إىل  سـنة   15 تحـت  منتخـب 
منتخـب تحـت 21 سـنة، منـذ 
عـام 2015 حتـى اآلن، ولعـب 
أربعـة  وسـجل  مبـاراة   33

أهـداف.

البرتغالي فابيو كارفالو.. 
موهبة قادمة إلى ليفربول

أغلى الالعبين الذين تعاقدت معهم أندية أوروبا مجاًنا

عنب بلدي - محمد النجار

تُعتير العقيود املنتهية لالعبين بارزين 
يف الدوريات األوروبية مكسيبًا بالنسيبة 

ألندية ترغيب بالتعاقيد معهم.
ماركيت"  "ترانسيفري  موقيع  وقيال 
مين   11 يف  الرياضيية،  لإلحصائييات 
شيهدت  الدورييات  إن  الحيايل،  متيوز 
حياالت اسيتفادة لألندية، مين عقود حرة 
لالعبين كانيت ترهق ميزانيية األندية يف 

حيال انتقالهيم قبيل انتهياء عقودهيم.
انتقليوا عندميا  الذيين  الالعبين  وأبيرز 
كانت عقودهيم حرة، األرجنتينيي ليونيل 
مييي، اليذي انتقيل مين برشيلونة إىل 
بارييس سيان جريميان، وحيارس مرمى 
إييه يس مييالن اإليطيايل جيانلويجيي 
النيادي  إىل  انتقيل  اليذي  روميا،  دونيا 

البارييي أيًضيا.
أيًضيا  آالبيا،  النمسياوي ديفييد  املدافيع 
رييال  فرييق  إىل  الباييرن  مين  انتقيل 
انتقيال  إىل  باإلضافية  املليي،  مدرييد 
املهاجيم البولندي روبرت ليفاندوفسيي 
الباييرن،  مين بوروسييا دورمتونيد إىل 
بيول  الفرنيي  عنيد  الحيال  كيا هيي 
بوجبيا املنتقيل مين مانشسير يونايتيد 

يوفنتيوس. إىل 
األملياين  املدافيع  القامئية  ضميت  كيا 
أنتونييو روديجير املنتقيل من تشييلي 

آخريين.  مدرييد، والعبين  رييال  إىل 

ميسي أغلى العقود المجانية
يُعتر الالعيب األرجنتينيي ليونيل ميي 
التانجيو  منتخيب  العيب  عاًميا(،   35(
ونيادي باريس سيان جريميان الفرني، 
أغىل العقيود الحيرة واملجانيية، إذ بلغت 
قيمتيه التسيويقية 80 مليون ييورو، إثر 
انتهياء عقده مع نيادي برشيلونة بنهاية 
املوسيم امليايض -2020 2021، ليصبح 

حرًا. عقيده 
ومل يتمكين الفريق الكتاليوين من تجديد 
التيي  املاليية  الضائقية  بسيبب  عقيده 
يعانيهيا النيادي، ما اضطيره للتوقيع مع 

النيادي البارييي يف املوسيم املايض.
ووفيق موقع "ترانسيفري ماركيت"، فإن 
ميدة العقيد سينتان، أي حتيى 30 مين 
التمدييد  إمكانيية  2023، ميع  حزييران 

لسينة واحيدة إضافيية.
مييي شيارك هيذا املوسيم ميع النادي 
بطولية  لقيب  أحيرز  اليذي  البارييي 
اليدوري الفرنيي للدرجية األوىل، كيا 

سيجل  مبياراة،   26 اليدوري  يف  لعيب 
خاللها سيتة أهداف، وصنيع 15 متريرة 

حاسيمة.
ويصل مجميوع مبارييات ليونيل ميي 
بعيد االحراف إىل 810 مباريات، سيجل 
خاللهيا 681 هدفًيا وصنيع 317 متريرة 

. سمة حا
الكرويية  مسيريته  خيالل  أحيرز  كيا 
جوائيز شيخصية عدييدة، أبرزهيا جائزة 
مجلية  متنحهيا  التيي  الذهبيية  الكيرة 
"فرانيس فوتبيول"، ونالها سيبع مرات، 
وهيو رقيم قييايس ميا زال يحتفيظ به، 
وكان قيد أحيرز الجائيزة الذهبيية آخير 

 .2021 ميرة عيام 

دوناروما 
انتقيل اإليطيايل جيانلويجيي دوناروميا 
منتخيب  مرميى  حيارس  عاًميا(   23(
إيطالييا ونيادي بارييس سيان جريمان، 
بعقيد مجياين مين نيادي مييالن بقيمة 

سيوقية تبليغ 60 ملييون ييورو.
وبحسيب موقيع "ترانسيفري ماركيت"، 
 14 يف  البارييي  النيادي  إىل  انضيم 
مين متيوز 2021، ومليدة خمس سينوات 

.2026 30 مين حزييران  تنتهيي يف 
وخيالل املوسيم امليايض، ظهير الحارس 
اإليطايل ميع الفريق البارييي 17 مرة، 
ودخيل مرمياه 17 هدفًيا، وخرج بشيباك 

نظيفية يف خميس مباريات.
 بينيا يبليغ مجميوع مبارياتيه خيالل 
مشيواره االحيرايف 282 مباراة، ُسيجل 
خاللهيا يف مرمياه 302 هيدف، وخيرج 

يف 100 مبياراة بشيباك نظيفية.

المدافع النمساوي آالبا  
بينيا انتقيل املدافيع النمسياوي ديفييد 
آالبيا )30 سينة( إىل رييال مدرييد قادًما 
مين نادي باييرن ميونيخ األملياين، بقيمة 
55 ملييون ييورو، وفيق  سيوقية تبليغ 

ماركت". "ترانسيفري  موقيع 
آالبيا انضيم إىل الفريق املليي يف 1 من 
متيوز 2021 بعقد مدته خمس سينوات، 

أي حتيى 30 من حزييران 2026.
وظهير ميع فريق رييال مدريد باملوسيم 
امليايض 30 مرة، وسيجل هدفين وصنع 

ثيالث متريرات حاسيمة.
فييا لعيب 557 مبياراة خالل مسيريته 
هدفًيا   46 خاللهيا  سيجل  االحرافيية، 

70 مترييرة حاسيمة. وصنيع 

القيمية  عيىل  والحفياظ  ليفاندوفسيي 
السيوقية 

روبيرت  البولنيدي  املهاجيم  يحافيظ 
ليفاندوفسيي )33 سينة( العيب بايرن 
ميونييخ األملياين عيىل القيمية السيوقية 
التي بلغيت 50 مليون يورو، منذ موسيم 
بشيكل  انتقيل  حين   ،2015  2014-
حير مين نيادي بوروسييا دورمتوند إىل 

البافياري.
وبحسيب موقيع "ترانسيفري ماركيت"، 
 1 يف  للباييرن  ليفاندوفسيي  انضيم 
مين متيوز 2014، وجيدد العقيد يف آب 
2019، وينتهيي العقيد بنهايية حزيران 

.2023
النيادي  ميع  ليفاندوفسيي  وظهير 
البافياري يف املوسيم امليايض 32 ميرة 
مسيجاًل خاللهيا 35 هدفًيا، كيا تصيدر 
البوندسيليغا. الهدافين بيدوري  قامئية 
وإىل جانيب ذليك، ظهير ميع كل األندية 
مسيريته  خيالل  معهيا  لعيب  التيي 
 509 مسيجاًل  مبياراة   676 االحرافيية 
أهيداف، وصانًعيا 135 متريرة حاسيمة.
وحصيل ليفاندوفسيي عيىل أكير مين 
الحيذاء  أهمهيا  شيخصية  جائيزة   30
وجائيزة   ،2021 األورويب  الذهبيي 
"فيفيا" ألفضل العيب يف العيامل لعامي 

و2021.   2020

الفرنسي بوجبا مع يوفنتوس 
يعيود الفرنيي بيول بوجبا )29 سينة( 
إىل نادييه األصيي يوفنتيوس اإليطايل، 

ميع بدايية املوسيم الحايل.
ويحتل بوجبيا املركز الخاميس يف قامئة 
عقودهيم  باتيت  التيي  الالعبين  أغيىل 
حيرة، إذ تبليغ قيمته السيوقية 48 مليون 
ييورو، وفق موقيع "ترانسيفري ماركت".
بوجبيا انضيم إىل نيادي يوفنتيوس يف 
11 مين متيوز الحايل ألربع سينوات، أي 
حتيى 30 مين حزيران 2026، وسيبق له 
اللعيب يف صفيوف الييويف تحيت سين 
 ،2013  2012- موسيم  يف  سينة،   21
قبيل  األول  الفرييق  إىل  بعدهيا  وتيدرج 
يف  يونايتيد  مانشسير  إىل  االنتقيال 

.2017  2016- موسيم 
الحمير  الشيياطن  ميع  بوجبيا  ولعيب 
مبياراة،   157 الخمسية  املواسيم  خيالل 
سيجل فيهيا 29 هدفًيا وليه 41 مترييرة 

حاسيمة.
التيي  األنديية  ميع  ظهيوره  بليغ  فييا 
مبياراة،   432 كمحيرف  بهيا  التحيق 

98 مترييرة  76 هدفًيا وصنيع  وسيجل 
 . حاسيمة

القامئية ضميت أيًضيا كاًل مين العاجيي 
الوسيط  خيط  العيب  كييي،  فرانيك 
املوسيم  هيذا  واملنتقيل  مييالن  بنيادي 
برشيلونة،  نيادي  إىل   2023  2022-
بقيمية سيوقية بلغيت 45 ملييون يورو، 
الهولنيدي  املهاجيم  إىل  باإلضافية 

ممفييس ديبياي، العيب برشيلونة 
القيادم مين فرييق لييون الفرني 
بقيمية   ،2022-2021 موسيم  يف 
ييورو. ملييون   45 بلغيت  سيوقية 

كيا ضميت القامئية املدافيع األملاين 
العيب  روديجير،  أنتونييو 

رييال مدريد القيادم من فريق تشييلي 
هيذا املوسيم، بقيمية سيوقية تبليغ 40 

ملييون ييورو.
وسيبق للويليزي آرون راميزي مبوسيم 
-2019 2020 االنتقيال مين روميا إىل 
يوفنتيوس بعقد حر ومجياين بقيمة 40 
مليون ييورو، باإلضافية إىل انتقال العب 
خيط الوسيط األملياين لييون 
موسيم  يف  غوريتسيكا، 
-2018 2019 مين فرييق 
بايرن ميونيخ  شيالكة إىل 
بقيمية سيوقية بلغيت 40 
ملييون ييورو، بعقيد حير 

أيًضا.  ومجياين 
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قلررُت، أنا أخوكم، أن أتوقف عن األخذ والرد 
يف قضيلة جرمية املنصورة، باعتبار أن 

مرسحها مرص، ونحن سلوريون، ينطبق 
علينا املثل: "اللي فينا مكفينا"، أو كام يقول 

أهل قرية حربنلوش: كل واحد قيلتو معباية 
الشنتيان.

ولكن، ومن دون إنذار، ظهر لنا رجل سلوري، 
وسليم الطلعة، ذرب اللسان، مقيم يف 

اسلطنبول، ونرنا بفيديو من كعب الدست، 
تحدث فيه علن حادثة قتل الفتاة بطريقة 

، أنا  آرسة، ومبنطق متامسلك، حتى إن عينيَّ
الذي اعتلدت القتل والقهر والعدوان، كادتا 

تغرغلران بالدمع، من فرط التأثر. كامه 
جعلني أزعل، بداية، عى املغدورة نرية نفسلها، 

فالرجل، لألمانة، أبدى عليها أسلًفا كبريًا، 
وعلّزى والديها الكرمين بوفاتها، ومتنى أال 
يكلون مثواها يف مكان عادي من الجنة، بل 

يف أعى علين. ولكنه، يف الوقت نفسله، 
تعاطف مع قاتلها املسلكن، محمد. والسؤال 
الذي يطرح نفسله: هل دافع عن محمد ألنه 

قاتلل؟ أبًدا، فالرجل قال برصاحة: أنا ضد 
القتل! ولكنه دعانا إلجراء حسلاب بسيط، وهو 

أن أمتنا، بهلذه العملية، خرست الفتاة نرية، 
فهل هناك ما يدعونا ألن نُتبع ذلك بخسلارة 

القاتل املسلكن محمد؟ يعني، بدل الواحد 
نخرس اثنن؟ إهي إهي.

هنا، اسلمحوا يل أن أشيل معه كتًفا، فأنقل 
إليكلم مضمون كامه، بطريقتي: املجرم 

"محمد"، أيها السلادة، أخونا يف الدين، ويف 
املذهب، ويف اإلنسلانية، وإن كان قد "أخطأ"، 

حينلام اضطر، يف لحظة غضب، أن "يقتل" 
الفتاة نرية، فهي، كام يقولون، سلاعة غضب، 

والشليطان امللعون يستغل غضب اإلنسان، 
فيوسلوس يف صدره حتى ميأله بالحقد 

والكراهيلة، فيخطئ، اللهم عافنا، ويَقتل. 
عادية جًدا، بدليل السلؤال الذي سأوجهه 

إىل حراتكلم: هل يوجد بينكم رجل واحد 
معصوم من الخطأ؟ وهل يسلتحق خطأ تافه 

كهلذا )القتل( أن يَحكم القايض عى محمد 
باإلعلدام، فيجعلنا نخرسه هو اآلخر؟ 

هنا ننتقلل إىل نقطة منطقية أخرى، وهي 
السلامح واملغفرة. إن الذين ارتكبوا فعل القتل، 

يف تاريخنلا، كثريون جًدا، فهل ُحكم عليهم 
جميًعلا باإلعدام، ونُفذت بهم األحكام؟ أبًدا. 

ملاذا؟ ألنه يوجد يف الحياة يشء اسلمه الدية، 
أو الفديلة، وقد علمنا أن هناك َمن دفع ألهل 

نرية خمسلة ماين جنيه، مقابل أن يعفوا عن 
القاتل املسلكن. برصاحة؟ هذا مبلغ صغري، 

وأنا )صاحلب الفيديو( أدفع لكم عرة ماين 
جنيه، وأؤكد لكم أن هلذا املبلغ قليل بالقياس 

مع املردود املعنوي الذي سليحصل عليه أهل 
نرية فيام للو قبلوا َعريض، أال وهو املتعة التي 

سليحققونها من تطبيق املثل القائل: العفو من 
شليم الكرام. فتصور، أن تتسلّم عرة ماين 

من جهلة، وينتقل تصنيفك إىل خانة الكرام 
من جهة أخرى! 

مل ميِض عى بث هذا الفيديو سلوى أيام 
قليللة حتى وردت األخبار من أملانيا، عن 

رجل علريب يحب امرأة، وطلبها برع الله 
ورسلوله، فرفضت، فصار يضايقها، فاشتكت 

إىل الرطلة، والرطة أخذت منه تعهًدا 
بأال يتعرض لها، فاضطر، املسلكن، لقتلها 
مع امرأة أخلرى، كانت ترافقها باملصادفة. 
والسلؤال اآلن: ذلك املسكن "أخطأ" فقتل 

امرأتن، فهلل نخطئ نحن، ونعدمه، فنخرس 
ثاثة؟! 

رفًقا بالمجرمين 
أيها السادة 
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نساء يغالبن حياة الفقر والنزوح 
بمهنة الخياطة في إدلب

إدلب- هدى الكليب 

اسـتطاعت عليـاء الحـزاين )33 عاًما( 
أن تؤسـس مروعها الشـخيص، حن 
قـررت تعلـم مهنـة الخياطـة والعمـل 
بهـا ملواجهة ظـروف حياتهـا الصعبة، 

وسـط النـزوح والفقـر وقلـة الفرص.
عليـاء نازحة مـن بلدة تلمنـس ومقيمة 
شـايل  "حربنـوش"  مخيـات  يف 
إدلـب، قالـت لعنـب بلـدي، إن زوجهـا 
عامـل  فهـو  عمـًا،  يجـد  مـا  نـادرًا 
مياومـة، واألجـرة التـي يحصـل عليها 
قليلـة، وال تتناسـب مطلًقا مع سـاعات 

العمـل الطويلـة والغـاء. 
تعلمـت عليـاء املهنـة من مركـز متكن 
املـرأة يف مدينـة إدلـب منـذ أكـر من 
عـام بعـد نزوحهـا األخر، واسـتثمرت 
فـرة إقامتها يف منـزل ذويها الذي كان 

عى مقربـة مـن املركز.
اسـتمرت الدورة التدريبيـة حوايل ثاثة 
أشـهر، متّكنت علياء خالها مـن اإلملام 

مبتطلبـات املهنـة وفنونهـا املتنوعـة، 
لتبـدأ العمل تدريجيًا مـن خال رشائها 

ماكينـة خياطة ومسـتلزمات املهنة.
وقالـت، "عمـدت يف البدايـة إىل تدوير 
بشـكل  لجـارايت  املسـتعملة  املابـس 
مجاين، واعتربتها فـرة تجريبية ريثا 
أكسـب زبائـن وأمنّـي مـن مهـارايت، 
وهـو ما سـاعدين عـى املـي باملهنة 

األمثل". بالشـكل 
العمـل،  فـرص  انحسـار  ظـل  ويف 
والحاجـة امللحـة إليجـاد مـردود مادي 
ملعظـم العوائل الفقـرة والنازحة، تتجه 
الكثـر مـن النسـاء يف إدلـب إىل تعلم 
مهنـة الخياطـة اليدويـة، وخاصـة مع 
موجة غاء أسـعار األلبسـة يف األسواق 
املحليـة، والظروف املعيشـية القاسـية 

التـي تعصـف بهن.
أما فـدوى اإلسـاعيل )30 عاًمـا(، فلم 
تتـواَن عـن االلتحـاق بـدورة تدريـب 
الخياطـة التي أعلنتها إحـدى الخياطات 
املتمرسـات باملهنة يف بلـدة قاح، مقابل 

أجـرة ماديـة رمزيـة وهـي 100 لـرة 
تركية، وهو ما أسـهم باكتسـابها املهنة 

خـال مـدة ال تتعدى الشـهر.
تـويف زوج فـدوى يف قصـف قـوات 
النظـام السـوري وروسـيا عـى مدينة 
منهـا  نزوحهـا  قبـل  خـان شـيخون 
إثـر العمليـة العسـكرية عـام 2019، 
وتصـف أوضاعهـا املادية بأنها سـيئة 

. ية للغا
أحوالهـا التي بدأت تتحول من "سـيئ 
إىل أسـوأ" فرضـت عليهـا إيجـاد حل 
رسيع، بغيـة التمّكن مـن اإلنفاق عى 
أطفالهـا الثاثـة، وتأمـن مـا يلزمهم 
من متطلبـات العيش الكريم، بحسـب 

مـا ذكرته لعنـب بلدي.
أو  شـهادات  أي  السـيدة  متتلـك  وال 
تعلـم  إال  أمامهـا  تجـد  ومل  خـربات، 
مهنـة مـا، واختـارت مهنـة الخياطـة 
نظـرًا إىل رأسـالها البسـيط قياًسـا 
وألنهـا  جهـة،  مـن  األخـرى  باملهـن 
تحـب املهنـة، ولطاملـا أرادت تعلمهـا 

أخـرى،  جهـة  مـن  صغرهـا  منـذ 
ومتّكنـت مـن تأمـن ماكينـة خياطة 
الشمسـية  الطاقـة  بنظـام  تعمـل 
وبعض األقمشـة، بعـد أن باعـت آخر 

لديهـا. ذهبيـة  قطعـة 
وصفـت فـدوى اإلقبـال عـى خياطة 
األلبسـة من قبل نسـاء املخيـم الواقع 
بـ"الجيـد"،  إدلـب  شـال  قـاح  يف 
وخاصـة مـع ارتفاع أسـعار األلبسـة 
الجاهزة بشـكل غـر مسـبوق، لتغدو 
الكثـرات  أنظـار  محـط  الخياطـة 
نتيجـة  وحيـد،  كحـل  ومقصدهـن 
بأسـعار  قياًسـا  املقبولـة  أسـعارها 

الجاهـزة. األلبسـة 
مـن جهتهـا، تنصح الخياطـة ومدربة 
املهنـة يف مركـز متكـن املـرأة بإدلب 
سـلوى البدوي، جميع النسـاء اللوايت 
موضـع  الحـرب  ظـروف  وضعتهـن 
مواجهـة  يف  املهـن  بتعلـم  املعيـل 
طريقهـن  تعـرض  التـي  التحديـات 

املعيـي بشـكل يومـي.
وقالـت لعنـب بلـدي، إن العمل ضمن 
املهـن املتنوعـة مـن شـأنه أن يؤّمـن 
للمـرأة احتياجاتها املاديـة ومتطلباتها 
يف  ويسـهم  املختلفـة،  الشـخصية 
إشـغال وقتها مبا هو مفيـد، ويجعلها 
تعتمـد عـى نفسـها وال تطلـب املـال 
يف  األهـم  العامـل  وهـو  أحـد،  مـن 
وتقويتهـا،  املـرأة  شـخصية  تنميـة 
وإخراجهـا مـن الـدور النمطـي الذي 
األرسة،  داخـل  بـه  انحـرت  لطاملـا 

بحسـب مـا ذكرتـه البـدوي.
وأكـدت أن مهنـة الخياطة هـي األكر 
تفضيـًا بـن املهـن األخرى بالنسـبة 
للكثـرات، ألهميتهـا وسـهولة تعلمها 
يف وقـت قصر، وهي تسـهم بإطاق 
أفكارهـن وإبداعاتهـن لعمـل تصاميم 
التعديـات عـى  أو إلجـراء  جديـدة، 
وكيفيـة  مبتكـرة،  بطريقـة  املابـس 
اختيـار القـاش والخيـوط بدقة، إىل 
والسـحابات  األزرار  اختيـار  جانـب 

. سبة ملنا ا
واختتمـت حديثها، "عدا عـن أن مهنة 
فهـي  جيـد،  رزق  مصـدر  الخياطـة 
وكل  بالحيـاة  تنبـض  رائعـة  هوايـة 
مـا هـو جديـد، ومحرفوهـا ينتابهم 

باإلنجـاز".  الشـعور 

م الخياطة في إدلب )هدى الكليب/عنب بلدي( 
ّ

نساء خالل دورات تعل

تريـف  حكومـة  يف  املهجريـن  وزيـر  طالـب 
األعـال اللبنانيـة، عصـام رشف الديـن، برحيل 
الاجئـن السياسـين السـورين إىل بلـد ثالـث.
وقـال رشف الديـن يف حديـث إىل إذاعـة "صوت 
لبنـان 100.5"، يف 9 مـن متوز الحايل، “بشـأن 
الاجئـن السياسـين، فقـد طلبنـا مـن مفوضية 
بلـد  إىل  ترحيلهـم  املتحـدة  األمـم  الاجئـن يف 

ثالـث ألن الوضـع مل يعـد يحتمل".
وحـول موقـف مفوضيـة شـؤون الاجئـن مـن 
الديـن أن  الاجئـن، أجـاب رشف  إعـادة  خطـة 
“املفوضيـة مل توافـق عـى عـدد من البنـود التي 
طُرحـت، ومنهـا طلـب تعليـق دفع املسـاعدات".
وأوضـح أن “موقـف املفوضيـة سـيايس، وعـى 
مـا يبـدو أنها تراجعـت عـن اللجنة الثاثيـة التي 

طالب بهـا رئيسـها”، بحسـب قوله.
ويف 4 مـن متـوز الحايل، أكـد رشف الدين رفض 
بـاده عدم عـودة الاجئـن السـورين يف لبنان 

سوريا. إىل 
قـر  إىل  زيارتـه  خـال  الديـن،  رشف  وقـال 

“بعبـدا”، ولقائـه الرئيس اللبنـاين، إنه “مرفوض 
كليًـا أال يعـود )النازحون( السـوريون إىل بادهم 
بعدمـا انتهـت الحـرب فيهـا وباتـت آمنـة”، وفق 

. تعبره
واعتـرب الوزير اللبنـاين أن ما وصفهـا بـ”الدولة 
السـورية” متـد يدهـا للتعـاون يف هـذا امللـف، 
الفتًـا يف الوقـت نفسـه إىل خطـة لبنانيـة تنص 
عـى إعادة 15 ألف “نازح” بشـكل شـهري، وفق 

ما نقلتـه الوكالـة اللبنانيـة "الوطنيـة لإعام".
رشف الديـن تحـّدث أيًضا عن خطة لتشـكيل لجنة 
ثاثيـة تضـم النظـام السـوري ومفوضية شـؤون 
الاجئـن، إىل جانب لجنة رباعية تتكـّون من تركيا 

والعـراق واألردن ولبنـان، لتحقيق هـذه “العودة”.
تريحـات رشف الديـن تـأيت يف حـن تتصاعد 
خطابـات ماثلـة يف لبنـان إزاء ملـف الاجئـن 

لسورين. ا
ومبوجـب مبـادئ األمـم املتحـدة، فمـن الواجـب 
معاملـة األشـخاص املجرَبيـن عـى الفـرار مبـا 
يحفـظ كرامتهـم، بـرف النظـر عـن أصولهم، 

الفـرار مـن  أن لـكل شـخص يضطـر إىل  كـا 
حقـوق  انتهـاكات  أو  االضطهـاد  أو  الراعـات 
اإلنسـان، الحـق يف طلب اللجـوء والوصول اآلمن، 
عـرب إبقـاء الحـدود أمامـه مفتوحـة، باعتبـار أن 
إغـاق الحـدود يزيـد مـن مخاطـر الرحلـة التي 

يقـوم بهـا مـن يلتمسـون األمان.
معاملـة  رضورة  عـى  املتحـدة  األمـم  وتشـدد 
الاجـئ معاملـة إنسـانية، وباحـرام، وبصـورة 

كرامتـه. تحفـظ 
إىل جانـب ذلـك، ركـزت العديـد مـن الـدول مبـا 
فيهـا الواليـات املتحـدة وبريطانيا، خال جلسـة 
حزيـران  مـن   29 يف  املنعقـدة  األمـن  مجلـس 
املـايض، عـى أن الظروف يف سـوريا غر مواتية 
وال تتناسـب مـع عـودة كرميـة وآمنـة لاجئـن 

السـورين.
ويف لبنـان، تكـرر الجهـات السياسـية املختلفـة 
املطالبـة بإعـادة الاجئـن السـورين إىل بادهم 
تحمـل  عـى  قـادًرا  يعـد  مل  لبنـان  أن  باعتبـار 

"أعبائهـم".

لبنان يطالب بترحيل الالجئين السياسيين 
من السوريين إلى بلد ثالث


