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متريـر البطاقـة املرصفيـة عرب 
أو  اإللكـروين،  الدفـع  جهـاز 
املحمـول  الهاتـف  النقـر عـى 
يف مواقـع املتاجـر اإللكرونية، 
تكـون  قـد  يوميـة  مامرسـات 
االعتيـادي  النشـاط  ضمـن 
لألفـراد من أجـل الدفـع مقابل 

األشـياء. رشاء 
لكن ذلك ما ال يعيشـه، بالشـكل 
املأمـول، كثـر مـن السـوريني 
املشـتغلني بشـكل حـر، ومنهم 

التقتهـم  "جرافيـك"  مصممـو 
عنب بلدي يف مدينة اسـطنبول، 
عـرب  "فريالنـرز"  يعملـون 

اإلنرنـت.
ففـي ظـل األوضـاع املعيشـية 
وتـدين  تركيـا،  يف  للسـوريني 
الدخل وغياب فرص  مسـتويات 
املشـتغلون  يعـاين  التوظيـف، 
يف مجـال تصميـم "الجرافيك" 
تجارب سـلبية تؤثر يف قدرتهم 
عـى تحسـني وضعهـم املادي، 

لكـن رغـم ذلـك، تبقـى لديهـم 
دوافـع متعـددة لالسـتمرار يف 
هـذا العمـل عـرب مامرسـته عن 

اإلنرنت. طريـق 
التجـارب  هـذه  أسـباب  أبـرز 
السـلبية، عـدم تحصيـل كامـل 
املاليـة مـن قبـل  مسـتحقاتهم 
التـي  املؤسسـات  أو  الـركات 
لتقديـم خدماتهم  تعاونوا معها 
معيّنـة،  مشـاريع  سـياق  يف 
باإلضافـة إىل عراقيل إجرائية...

الرقة بعد "قيصر" كما قبله.. 
اإلعفاء ال ينعش االقتصاد

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

 الخنازير تأكل المحاصيل 
وتزيد التكاليف بريف درعا 

الغربي

04تقارير مراسلين

06

طفس..
بوابة ريف درعا الغربي 

وهدف متكرر للنظام

تقارير مراسلين
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عنب بلدي - ديانا رحيمة  

ارتفعـت خـالل األشـهر السـبعة املاضيـة 
وترة حركة السـفن السـورية والروسـية، 
لنقـل بضائـع يشـتبه أنهـا مروقـة من 
أوكرانيـا، لتعرب عرب سـوريا ومـن خاللها 

إىل دول أخـرى.
وعـى الرغـم من تحذيـرات، كل مـن األمم 
املتحدة واالسـتخبارات األمريكيـة، والعديد 
مـن الـدول األخـرى، مـن أن هنـاك أدلـة 
موثوقـة عـى أن القـوات الروسـية ترق 
املحاصيـل األوكرانيـة، اسـتقبلت حكومـة 
النظام السـوري عـدًدا من السـفن القادمة 

أوكرانيا. مـن 

حبوب ونفط وسالح
شـوهدت  املـايض،  حزيـران  شـهر  يف 
شـاحنات روسـية تفرغ صوامـع الحبوب 
األوكرانيـة وتنقـل محتوياتهـا إىل املوانئ 
شـبه  يف  روسـيا  عليهـا  تسـيطر  التـي 
جزيـرة القـرم، بحسـب ما ذكـرت مصادر 

األمريكيـة.  "CNN" لشـبكة، 
ومنـذ شـباط وحتـى حزيـران املـايض، 
اسـتولت القـوات الروسـية عـى حـوايل 
600 ألـف طـن مـن الحبـوب األوكرانيـة، 
الزراعيـني  املنتجـني  "اتحـاد  لــ  وفًقـا 

األوكرانيـني".
وقالت السـفارة األوكرانية يف لبنان لوكالة 
"رويـرز" يف وقت سـابق، إن مـن بينها 
حـوايل 100 ألـف طن مـن القمـح، تزيد 
قيمتهـا عـن 40 مليـون دوالر أمريـي، 

شـحنت إىل سـوريا خالل األشـهر الثالثة 
املاضية.

وتنفي روسـيا من جانبهـا، مـرارًا، املزاعم 
بـأن قواتهـا تـرق الحبـوب األوكرانيـة، 
وقالـت نائبـة رئيـس الـوزراء الروسـية، 
ال   " روسـيا  إن  أبرامشـينكو،  فيكتوريـا 

تشـحن الحبـوب مـن أوكرانيـا".
وتابعت عنـب بلدي خالل الفـرة املاضية، 
يتـرب  مـا  املـايض،  أيـار  مـن  ابتـداًء 
وينـر من أخبـار تحـركات السـفن التي 
مـرت وهي تحمـل قمًحا وخردة وأسـلحة.

البوسـفور"  مضيـق  “مرصـد  وكان 
حسـابه  عـرب  املـايض،  أيـار  يف  رصـد 
يف "تويـر"، وصـول عـدة سـفن ترفـع 
العلـم الـرويس وتحمـل الحبـوب، قادمة 
مـن مينـاء سيفاسـتوبول الواقع يف شـبه 
جزيـرة القـرم املحتلـة مـن قبـل روسـيا.
هـي  الشـحن،  سـفن  إحـدى  وكانـت 
"ماتـروس بوزينيتـش"، التـي مـرت عرب 
سيفاسـتوبول يف 28 من نيسـان املايض، 
ورُصـدت يف 2 مـن أيـار عـى مضيـق 

البوسـفور تحمـل القمـح.
ويؤكد تكوين السـفينة ورحالتها السـابقة 
والبيانـات الواردة من ميناء سيفاسـتوبول 
طبيعة الشـحنة، وكان اتجاههـا األويل إىل 
مينـاء "اإلسـكندرية" يف مـرص، ولكنهـا 
غـرت وجهتهـا إىل بـروت ثـم انتهـت 

لتصـل إىل مينـاء "الالذقية".
السـفارة  قالـت  املـايض،  حزيـران  ويف 
األوكرانيـة يف بروت، إن روسـيا أرسـلت 
لحليفتها سـوريا ما يقّدر بنحـو 100 ألف 

طـن مـن القمـح، "رُُسقـت" مـن أوكرانيا 
منـذ “غزوهـا” البـالد، واصفة الشـحنات 

بأنهـا “نشـاط إجرامي”.
ويف بيـان تلقتـه وكالة “رويـرز“، أفادت 
السـفارة بـأن الشـحنات نقلـت بواسـطة 
التـي  بوزينيتـش”  “ماتـروس  السـفينة 
ترفـع العلـم الـرويس، والتـي رسـت يف 
الرئيـس يف  البحـري  “الالذقيـة”  مينـاء 

سـوريا أواخـر أيـار املـايض.
ويف 8 مـن آب الحـايل، وصلـت ناقلتـان 
روسـيتان تحمـالن النفـط إىل الشـواطئ 
السـورية، بحسـب ما كشـفت عنـه صور 

الصناعية. ملتقطـة لألقـامر 
ووفق ما نـره الناشـط “Samir”، املهتم 
بتدقيـق الخرائط العسـكرية يف سـوريا، 
عرب حسـابه يف "تويـر"، فـإن الناقلتني 
وصلتـا   ”SIG”و  ”YAZ“ الروسـيتني 
“بانيـاس”  مينـاءي  إىل  التـوايل  عـى 

و”طرطـوس".
“مراقـب  حسـاب  أكـد  جهتـه،  مـن 
البوسـفور”، يف 29 مـن متـوز املـايض، 
مـن  الروسـيتني  النفـط  ناقلتـي  عبـور 
مضيـق البوسـفور يف مدينـة اسـطنبول 
متجهتـني إىل سـوريا، وقادمتني من ميناء 
“فيودوسـيا” الواقع يف شـبه جزيرة القرم 

املسـيطر عليهـا مـن قبـل روسـيا.
ويف 4 مـن آب الحايل، أعلنـت وزارة النقل 
وصـول  السـوري  النظـام  حكومـة  يف 
السـفينة السـورية “الوديسـيا” إىل ميناء 
“طرطـوس”، والبـدء بتفريـغ حمولتهـا.

ويف بيـان للـوزارة، ذكـرت أنه عـى مدى 

األيام املاضية تواصلت الوزارة و"املؤسسـة 
)الجهـة  البحـري”  للنقـل  السـورية 
الحكوميـة املالكة للسـفينة(، بالتعاون مع 
وزارة الخارجيـة )يف حكومـة النظام(، مع 
وزارة النقل واألشـغال اللبنانية واملسؤولني 
قضيـة  ملتابعـة  “طرابلـس”،  مينـاء  يف 
السـفينة التي كانـت محجـوزة يف امليناء.

وأوضـح البيـان أن سـبب توجه السـفينة 
إىل لبنـان، إيصـال توريـدات غذائيـة من 
الطحـني، إىل إحـدى الـركات التجاريـة 
يف لبنـان، لتتابـع بعدهـا رحلتهـا وإفراغ 

حمولتهـا يف سـوريا.
قـرار  صـدور  أن  إىل  الـوزارة  وأشـارت 
القـايض اللبنـاين باإلفـراج عن السـفينة، 
والثبوتيـات  األوراق  “تدقيقـه  بعـد  جـاء 
دحـض  مـا  وهـو  بالسـفينة”،  املتعلقـة 
“ادعـاءات” السـفر األوكـراين يف لبنـان 
بـأن الحبـوب املحمولـة كانـت مروقـة.

موقـع  قـال  الحـايل،  آب  مـن   9 ويف 
“بلومبـرغ”، إن سـفينة تجارية روسـية 
خاضعـة لعقوبـات أمريكيـة انطلقت من 
سـوريا، وعربت مضيق البوسـفور باتجاه 

روسـيا حاملـة معـدات عسـكرية.
عـن  نقـاًل  املوقـع،  تقريـر  يف  وجـاء 
تعقبـت  أوروبيـة  اسـتخباراتية  مصـادر 
أنهـا   ،2″ “سـبارتا  الروسـية  السـفينة 
توجهت من مينـاء “طرطـوس” إىل ميناء 
األسـود،  البحـر  عـى  “نوفوروسيسـك” 
وهـي تحمل مركبات عسـكرية للمشـاركة 

الروسـية عـى أوكرانيـا. الحـرب  يف 
وشوهدت السفينة يف سـوريا وهي تُحّمل 

مركبات عسـكرية، كام رُصـدت وهي تعرب 
مضيق البوسـفور، وجـرى التعـرف إليها 
الحًقـا يف مينـاء “نوفوروسيسـك” حاملة 

مركبة.  11
ويف 18 مـن آب الحـايل، وصلـت سـفينة 
“SV Konstantin” التـي كانـت انطلقـت 
من شـبه جزيرة القرم التي تحتلها روسـيا 
6 مـن حزيـران  األسـود، يف  البحـر  يف 
املـايض، وفًقـا لبيانات موقع تتبع السـفن 

هل من ضوابط؟
سـألت عنب بلدي، يف إحاطـة خاصة عرب 
الهاتف، مسـاعد وزير الخارجية للشـؤون 
االقتصاديـة والتجارية، مـع رامني طلوي، 
عـن إمكانيـة إيجاد طريقـة ملراقبـة النقل 
البحـري، ومنع تهريب البضائـع األوكرانية 

البحر. عن طريـق 
وأجـاب طلـوي، رأينا تقارير عـن مصادرة 
روسـيا اإلمـدادات األوكرانية، مبـا يف ذلك 
البحـري  اآليل  التعـرف  نظـام  سـجالت 
الذي يشـر إىل أن سفن الشـحن التجارية 
الروسـية تغادر بالقرب مـن أوكرانيا وهي 
تحمل حمولتهـا مليئة بالحبـوب، ووصف 

تلك التقاريـر بأنهـا "ذات مصداقية".
وتابـع، أنـه بـدالً مـن أن ترقهـا القوات 
الروسـية، يجـب أن تكـون هـذه الحبـوب 
يف موانـئ يف الـرق األوسـط وشـامل 
إفريقيـا، لتغذية السـكان الذيـن يحتاجون 
والسـلع  والحبـوب  الغذائيـة  املـواد  إىل 
تلـك  عـى  املوجـودة  األخـرى  الزراعيـة 

. لسفن ا

عنب بلدي - خالد الجرعتلي 

العديـد مـن  النظـام السـوري يف  اتخـذ 
املناسـبات وجود خاليـا لتنظيـم "الدولة" 
ذريعة القتحـام مدينة طفس غـريب درعا، 

كان أحدثهـا يف 27 مـن متـوز املـايض.
سـبق ذلـك خـالل العـام املـايض حصاره 
للمدينة لألسباب نفسـها، مطالبًا برحليهم 
إىل الشـامل السـوري، إذ عقد مبوجب هذه 
االتهامات مفاوضـات مع "اللجنة املركزية" 
انتهـت بفـك الحصـار، بينـام تخـى عـن 
رشطـه الوحيد برحيـل املطلوبـني، مقابل 
كفالـة مـن قبـل الوجهـاء لضبـط سـلوك 
املطلوبـني حينهـا، إضافة إىل تسـليم عدد 
مـن قطع السـالح الفـردي من قبل سـكان 
املنطقة، ودخول "شـكيل" للجيش للمدينة 

دون تثبيـت نقاط.
عـن  بحثًـا  درعـا  ملـدن  النظـام  حصـار 
مطلوبـني فيهـا تكـرر عـدة مـرات، كـام 

هـدد بفـرات زمنيـة مختلفة مـدن أخرى 
بالحصـار واالقتحـام بحثًا عـن مطلوبني، 
يف املحافظـة التـي مل يتمكـن مـن بسـط 
سـيطرته الفعليـه عليهـا رغـم حضـوره 

العسـكري فيهـا.

ملاذا طفس
منـذ تسـوية متـوز 2018، نـص االتفـاق 
بـني قياديني سـابقني بفصائـل املعارضة 
والنظام السـوري، بوسـاطة روسـية، عى 
السـامح لقوات النظام بدخـول املدينة دون 
تثبيـت نقاط داخلها، مقابل تسـليم سـالح 
الفصائـل الثقيـل واملتوسـط، واإلبقاء عى 

األسـلحة الفردية.
ومـع تطبيق االتفـاق، شـهدت املدينة حالة 
من االسـتقرار، مّكنت سـكانها مـن التنقل 

درعا. مناطـق  بني 
ونظـرًا لحالـة االسـتقرار يف طفـس عى 
عكـس بقية مناطـق درعا، صـارت املنطقة 

ومـن  للنظـام  للمطلوبـني  آمًنـا  مـالذًا 
الرافضني لعمليات "التسـوية"، إذ ال وجود 
لقـوات النظـام أو حواجـزه األمنيـة فيها.
املحلـل السـيايس حسـام الربم قـال لعنب 
مدينـة  إن  املنطقـة،  أهميـة  بلـدي حـول 
الدخـول  بوابـة  تعتـرب جغرافيًـا  طفـس 
لريـف درعا الغـريب وصـواًل إىل محافظة 

. لقنيطرة ا
السياسـية  الركيبيـة  ذلـك  إىل  ويضـاف 
متـوز  بعـد  تشـكلت  التـي  واالجتامعيـة 
2018، وتجلـت هـذه الركيبـة بـ"اللجنة 
املركزيـة للريـف الغـريب"، إذ متكنت هذه 
اللجنـة من خـوض مفاوضات مـع النظام 
قادت الريـف الغريب حتى حـدود الجوالن 

إىل نـوع من االسـتقرار.
وتجـدر اإلشـارة إىل أن مدينـة نـوى كانت 
متثّـل مركـز ثقـل محافظـة درعـا أثنـاء 
سـيطرة املعارضـة عى املنطقـة الجنوبية، 
لكـن هـذه املعادلـة تغـرت عقب سـيطرة 

النظـام عـى املنطقـة، وظهـور "اللجنـة 
املركزيـة" يف طفس، بحسـب الـربم الذي 

ينحـدر مـن محافظـة درعا.
ومـع مـرور الوقـت، وعـدم قـدرة النظام 
عى ضبـط املُحافظة نظرًا لرفـض وجوده 
فيها، تشـكل تصور لسـكان الريف الغريب 
لدرعـا أن سـقوط مدينة طفس بـات ميثل 

سـقوطًا كاماًل للريـف الغريب.
وحـول وحصـار النظـام األخـر لطفس، 
أزمـة  يعـاين  النظـام  إن  الـربم،  قـال 
اقتصاديـة تتمثـل يف عـدم قدرتـه تلبيـة 
مطالـب مؤيديـه بالدرجـة األوىل، ومن ثم 
أزمـة مجتمعيـة تتمثـل يف تذمـر سـكان 
السـاحل السـوري مـن عمليـات االغتيـال 
التـي تحـدث يف درعـا، فهـو يريد كسـب 
هـذه الحاضنـة بحجـة محاربـة اإلرهاب.

ويـكاد ال ميـر يـوم يف محافظـة درعـا 
دون عمليـات اسـتهداف، تطـال عنـارص 
مـن قـوات النظـام السـوري يقـف خلفها 

مجهولـني.
ويف أحـدث إحصائيـة صـادرة عن “مكتب 
توثيق الشـهداء” يف درعـا، خلّفت عمليات 
االسـتهداف بعموم املحافظـة 18 قتياًل، من 
بينهـم عنارص من قـوات النظـام، وآخرين 
من املقاتلني السـابقني بفصائـل املعارضة.

أبناء املنطقة يف الواجهة
اجتمعـت  املـايض،  متـوز  مـن   24 يف 
“اللجنـة األمنيـة” التابعة للنظام السـوري 
يف محافظـة درعـا مـع وجهـاء مـن مدن 
درعـا البلـد، وطفـس، واليـادودة، بشـكل 
ترحيـل  أو  بتسـليم  للمطالبـة  ُمنفصـل، 
مطلوبني للنظام السـوري يف هذه املناطق 

باتجـاه الشـامل السـوري.
وبحسـب معلومـات حصلـت عليهـا عنب 
بلـدي من أحـد املطلعني عـى االجتامعات، 
أخـربوا  األمنيـة”  “اللجنـة  ضبـاط  فـإن 
تنظيـم  مـن  خاليـا  بوجـود  الوجهـاء 

حبوب ونفط وسالح..

هل تحول روسيا 
الموانئ السورية 
إلى سوق سوداء

طفس.. بوابة ريف درعا الغربي وهدف متكرر للنظام

ميناء الالذقية - 2020 )سانا(
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تضــم القامئــة البيضـاء، الــدول األعضاء التـي أكــدت للجنـة 
 )MSC( الســامة البحريـة التابعـة للمنظمــة البحريـة الدوليـة
أنهــا تتبـع األحــكام ذات الصلة مـن االتفاقيــة الدوليـة ملعايـر 
موقعهــا  بحســب  للبحــارة،  واملراقبــة  واالعتــاد  التدريـب 
الرســمي. ويعنــي الوضـع يف القامئــة البيضاء، أن الشـهادات 
الصــادرة عــن، أو نيابــة عــن البلــدان املدرجة يف القامئــة، 
متوافقة مع املعايــر املطلوبــة، والتي تعنــي أن الحد األدىن مـن 
متطلبـات الكفـاءة املحـددة لجميـع البحـارة قـد تـم اسـتيفائها 

من قبــل البلــدان املدرجــة يف القامئة.

ومل يتطـرق طلـوي إىل وجـود أو البحـث 
عن آليـة ملراقبـة النقـل البحري.

سوريا على القائمة البيضاء
املحامـي والخبـر يف القوانـني البحرية، 
عدنـان حـاج عمـر، قـال لعنب بلـدي، إن 
السـفن السـورية التـي تسـتخدم حاليًـا 
هي سـفن مملوكـة للركة العامـة للنقل 
للقطـاع  تتبـع  رشكـة  وهـي  البحـري 

. م لعا ا
ومتتلـك الركـة ثالثـة سـفن )سـوريا، 
الوديسـا، فينيقيـا(، وخط سـرها ضمن 
البحر األبيض املتوسـط والبحر األسـود.
أمـا بالنسـبة ملوضـوع القمـح املروق، 
فيجـب االطـالع عـى بوليصة الشـحن، 
قـد  والـذي  الشـاحنة،  الجهـة  ملعرفـة 
يحتمـل أن تكـون الجهـة الشـاحنة هـي 
نفسـها سـارقة للبضاعة وقامـت ببيعها 
لجهـة أخـرى، وميكـن أال تكـون، لذلـك 
ال ميكـن تحديـد مـا إذا كانـت البضاعـة 
السـورية  السـفن  عـى  املشـحونة 
مروقـة أم ال مـن غـر االطـالع عـى 
وثائق الشـحنات الرسـمية، بحسـب حاج 

. عمر
اململوكـة  السـفن  أن  املحامـي،  وأوضـح 
للحكومـة السـورية تحمـل علمـه، وكل 
سـفينة تصنـف بحسـب رقمهـا، كام أن 
لـكل علم تصنيـف أيًضا، بحسـب إدراجه 

مـن قبـل املنظمـة البحريـة الدولية.
رادارات  إطفـاء  إن  عمـر  حـاج  وقـال 
مـكان  ملعرفـة  تنقلهـا  أثنـاء  السـفن 

لقوانـني  مخالـف  أمـر  هـو  وجودهـا، 
. ملنظمـة ا

املنظمـة  فـإن  عمـر،  الحـاج  وبحسـب 
عـى   سـوريا  تضـع  الدوليـة  البحريـة 
"white list")القامئـة البيضـاء(، أي أن 
املنظمـة البحرية كأحد املنظـامت التابعة 
لألمـم املتحـدة تعرف بسـوريا وتضعها 

القامئة. تلـك  عـى 
تضـم القامئـة البيضـاء، الـدول األعضاء 
البحريـة  السـالمة  للجنـة  أكـدت  التـي 
الدوليـة  البحريـة  للمنظمـة  التابعـة 
)MSC( أنهـا تتبـع األحـكام ذات الصلة 
مـن االتفاقيـة الدوليـة ملعايـر التدريب 
بحسـب  للبحـارة،  واملراقبـة  واالعتـامد 

الرسـمي. موقعهـا 
ويعنـي الوضـع يف القامئـة البيضاء، أن 
الشـهادات الصـادرة عـن، أو نيابـة عـن 
البلـدان املدرجة يف القامئـة، متوافقة مع 
املعايـر املطلوبـة، والتي تعنـي أن الحد 
الكفـاءة املحـددة  األدىن مـن متطلبـات 
لجميـع البحـارة قـد تـم اسـتيفائها من 

قبـل البلـدان املدرجـة يف القامئة.
مراسـلة  عـرب  بلـدي،  عنـب  وتواصلـت 
إلكرونيـة مـع املنظمة الدوليـة البحرية، 
ملعرفـة ظـروف اسـتمرار وجود سـوريا 
عـى القامئة البيضـاء، لكنهـا مل تحصل 

عـى أي رد.
كام مل تقـم املنظمة البحريـة الدولية ملدة 
سـنتني باملراقبـة الدوريـة لدولـة العلـم 
)سـوريا(، أي )مبعنى إرسـال خرباء إىل 
الدولـة املعنيـة إلثبـات أن الدولـة تعمـل 

مبـا يوافـق معايـر املنظمـة(، بحسـب 
عمر. حـاج 

السـفن  إثبـات إطفـاء رادار  ويف حـال 
فهـذا بحد ذاتـه يعتـرب مخالفـة قانونية 
التفاقيـات ومعاهـدات املنظمـة البحرية 
ويسـتوجب مـن املنظمـة البحريـة إزالة 
او اي دولـة ترتكـب مخالفـات  سـوريا 

البيضاء. القامئـة  مامثلـة مـن 
وبالحديـث فيـام إذا كان بإمـكان تركيـا 
القيـام بأي تحـرك وإيقاف السـفن املارة 
عـرب البوسـفور، والتـي تطفـئ أجهـزة 
توقـف  أن  فقـط  لهـا  فيحـق  املالحـة، 
السـفن التي تهدد السـلم واألمن، وسـفن 
الـدول التـي هـي يف حالة حـرب معها. 
يف الحالـة السـورية يجـب أن نعلـم مـا 
هـو التوصيـف الـريك للعالقـات مـع 
سـوريا ولو أن كل املعطيـات عى األرض 
السـورية تشـر بأن سـوريا وتركيا هام 

يف حالـة حـرب، بحسـب حـاج عمر.
أن  يعتـرب  الخبـر،  املحامـي  ولكـن 
املنظمـة  عـى  تقـع  األكـرب  املسـؤولية 
القوانـني  تطبيـق  ضـامن  يف  البحريـة 
البحريـة مـن قبـل الـدول األعضـاء يف 

. ملنظمـة ا
بـه  تلتـزم  الـذي  املعيـار  أن  وأضـاف، 
الدول هـو العلـم، فربيطانيا عى سـبيل 
املثـال ال تدخـل السـفن الحاملـة لعلـم 

السـوري. للنظـام 
ويف الوقت نفسـه، أعلنـت اململكة املتحدة 
مؤخـرًا أنهـا سـتعرض تخفيًضـا كبـرًا 
دول  لثـامين  الجمركيـة  التعريفـات  يف 

بينها سـوريا، كمحاولة لخفـض تكاليف 
االسـتراد ومسـاعدة اقتصـادات الـدول 

. مية لنا ا
وقالت وزارة التجـارة الدولية الربيطانية، 
يف 16 مـن آب الحـايل، إنها كشـفت أنها 
سـتعرض بشـكل أحادي تخفيًضـا كبرًا 
يف التعريفـات لعـدد من الـدول النامية، 
مبـا يف ذلـك مثـاين دول سـتُضاف إىل 

املعززة”. “التفضيـالت  خطة 
هـذا  مبوجـب  بريطانيـا،  وتسـقط 
التخفيض، الرسـوم الجمركيـة عن 85% 
مـن السـلع املتداولة بـني الدولـة والدول 
املدرجـة، بهدف خفض تكاليف االسـتراد 
للمسـتهلكني الربيطانيني واملسـاعدة يف 

تعزيـز اقتصـادات الـدول الناميـة.

التعامل مع المنتجات.. ال النظام
الباحـث االقتصادي زيك محـي، املقيم 
يف بريطانيـا، قـال لعنب بلـدي، إن املبدأ 
الذي تتبعـه بريطانيـا هو عـدم التعامل 
مـع النظـام، أمـا التعامـل مـع منتجات 
سـورية غـر معاقَبـة فال يعترب مشـكلة 

لها. بالنسـبة 
وتعتـرب سـوريا مـن أفقـر دول العـامل، 
التعرفـة  عليهـا  تنطبـق  وبالتـايل 
التفصيليـة مبـا ال يتعـارض مع سياسـة 
النظـام  ضـد  الربيطانيـة  الحكومـة 

محـي. بحسـب  السـوري، 
أدرجـت  املـايض،  متـوز  مـن   26 ويف 
ورشكتـني  شـخصيات  تسـع  بريطانيـا 
قامئـة  ضمـن  سـوريا  يف  أمنيتـني 

العقوبـات، لدعمهـا النظام السـوري، أو 
تجنيدهـا “مرتزقـة” وإرسـالهم للقتـال 
إىل جانـب القـوات الروسـية يف أوكرانيا

وكان مكتـب مراقبـة األصـول األجنبيـة 
األمريـي عـام 2015، أدرج عـدًدا مـن 
الكيانات السـورية املشـاركة يف التجارة 
عـى  يحظـر  الـذي  األمـر  البحريـة، 
األشـخاص األمريكيـني القيـام بالتجارة 
مـع هذه الكيانـات، وهي املديريـة العامة 
للموانـئ السـورية، رشكة مينـاء الالذقية 
العامـة، الركـة العامة ملينـاء طرطوس، 
الهيئـة العامة السـورية للنقـل البحري، 
للـوكاالت  العامـة  السـورية  الركـة 
التجـارة  وغرفـة  )شـيبكو(،  املالحيـة 

السـورية.
ومكتـب مراقبـة األصـول األجنبيـة، هـو 
وكالـة اسـتخبارات مالية وتنفيـذ قانون 
يف وزارة الخزانـة يف الواليـات املتحـدة. 
اقتصاديـة  عقوبـات  ويفـرض  يديـر 
وتجاريـة لدعـم الواليـات املتحـدة ألجل 
والسياسـة  القومـي  األمـن  أهـداف 

الخارجيـة. 
كام حـدد املكتـب مثانية كيانـات أخرى، 
تـم  سـفن،  وسـبع  أمريكيـة(  )غـر 
تحديدهـا عـى أنهـا تسـاعد الحكومـة 
تسـليمها  خـالل  مـن  ماديًـا  السـورية 
وزيـت  املسـال  البـرول  غـاز  شـحنات 
الغاز، وتسـلمها عـرب مينـاء “بانياس”، 
األصـول  مراقبـة  مكتـب  الـذي وصفـه 
عليـه  تسـيطر  “مينـاء  بأنـه  األجنبيـة 

الحكومـة”.

نقـاط  مهاجمـة  عـى  تعمـل  “الدولـة” 
واألمنيـة،  العسـكرية  لقواتهـا  وعنـارص 

املحافظـة. مـن  بإخراجهـم  وطالبـوا 
وبحسـب املصـدر الـذي تحفظ عى اسـمه 
ألسـباب أمنيـة، فـإن النظـام هـدد وجهاء 
املناطق املذكـورة بعمل عسـكري عى درعا 
مل  حـال  يف  واليـادودة،  وطفـس،  البلـد، 
تُنفـذ مطالبه برحيـل هذه األسـامء باتجاه 

السوري. الشـامل 
مـن  بطلـب  تكـررت  االجتامعـات  هـذه 
مندوبـني عـن النظـام يف فـرات زمنيـة 
مختلفـة، منها طالـب النظام عربها سـكان 
املنطقـة بقتـال خاليـا التنظيـم، حتـى ال 
يضطـر لشـن حملة أمنيـة تسـتهدف مدن 

ومناطـق يف درعـا.
ورغـم أن الحملة األخرة التي شـنها النظام 
عـى طفس انتهـت بخـروج مطلوبني منها 
دون معرفـة الوجهـة التـي ذهبـوا إليهـا، 
قُتـل آخـرون قيـل إنهـم قياديـون بتنظيم 

“الدولـة” عـى أيـدي مقاتلـني محليني.
لكـن النظـام عاد بـدوره ليعلن مسـؤوليته 
عن اسـتهداف خاليا التنظيم، وهـو ما نفاه 
مقاتلون محليون ممن شـاركوا باسـتهداف 
هـؤالء القياديـني لعنـب بلـدي، خصوًصـا 

وأن القتيـل الوحيـد الذي سـقط من طرف 
املقاتلـني املحليني خالل حصار "أبو سـامل 
العراقـي" )القائـد العسـكري للتنظيـم يف 
الجنـوب( كان مجرًدا مـن أي صفة أمنية أو 

عسـكرية تابعـة للنظام.

آثار الحصار على مزارعي طفس
منـذ تقـدم قـوات النظـام باتجـاه األحياء 
الجنوبيـة ملدينـة طفـس يف 27 مـن متوز 
املـايض، مل يتمكن مزارعو هـذه املنطقة من 
مزاولـة أعاملهم الزراعية بشـكلها املعتاد، إذ 
تـررت محاصيلهم، وأدت لخسـائر تقدر 
مبئـات املاليـني حسـب مـا قالـه بعضهم 

لعنـب بلدي.
وزار يف 5 مـن آب الحـايل، وفد من مزارعي 
طفـس فـرع حـزب “البعـث”، للمطالبـة 
بسـحب قوات النظام نقاطهـا التي تقدمت 
إليهـا يف أثناء الحملـة العسـكرية األخرة، 

بسـبب تعطـل أعاملهـم الزراعية.
أمـني  الرفاعـي  حسـني  الوفـد  والتقـى 
فـرع الحـزب والـذي وعـد املزارعـني بحل 
اإلشـكالية، وانتهى األمر دون تنفيذ للوعود.
محمـد الزعبي، وهـو مزارع ميلـك مروًعا 
زراعيًـا جنوب طفس، قال لعنـب بلدي، يف 

وقـت سـابق، إن التوتـرات األخـرة دفعت 
مزارعـي املنطقة لـرك محاصيلهـم، خوفًا 
مـن اسـتهداف عشـوايئ لقـوات النظـام 

املنترة عـى مقربـة منها.
وأضاف أن اسـتمرار انتشـار قـوات النظام 
الزراعـي،  محصولـه  وتـرك  املنطقـة،  يف 
يعـود عليـه بخسـارة حـوايل 100 مليون 
بحاجـة  املحاصيـل  كـون  سـورية،  لـرة 
الزراعيـة  باألدويـة  وتزويدهـا  للسـقاية 
الالزمـة، خصوًصـا أن املحاصيـل كانت يف 

ذروة إنتاجهـا خـالل فـرة الحصـار.
ترافقـت مخـاوف املزارعني مـع ضغوطات 
مارسـتها حواجـز النظـام، إلجبارهـم عى 
دفـع مبالـغ ال تقـل عـن 500 ألـف لـرة 
سـورية )121 دوالرًا(، للسامح لهم بتحميل 

سـيارة خضار واحـدة مـن املنطقة.
وزارد يف املخـاوف وجـود معـدات زراعية 
مبئـات  مثنهـا  يقـّدر  األرايض،  هـذه  يف 
الشمسـية،  الطاقـة  كألـواح  املاليـني، 
واملضخـات، وشـبكات التنقيـط، إذ يخىش 
أصحابها مـن تعرض تلك املعـدات للرقة.

---- 
شـارك يف إعداد هـذا التقرير مراسـل عنب 

بلـدي يف درعا حليـم محمد.

ميناء الالذقية - 2020 )سانا(

مدينة طفس غربي محافظة درعا )تعديل عنب بلدي(
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عنب بلدي - إدلب      

ينطلـق إياد القاسـم املعروف بـ”قاسـم 
منـرة  إىل  صبـاح  كل  مـع  النحـات” 
الحجـارة التـي يعمـل بهـا قـرب بلـدة 
دير حسـان شـامل إدلب، حامـاًل أدواته 
التـي تسـاعده عـى نحـت  املخصصـة 
وتقطيـع الحجـارة ليشـّكل منهـا تحًفـا 

يصنعهـا بحرفيـة عاليـة.
وهـو  عاًمـا(،   35( القاسـم  إيـاد  قـال 
نـازح من مدينـة معـرة النعـامن، لعنب 
يف  النحـت  حرفـة  تعلـم  إنـه  بلـدي، 
منـارش الحجـارة يف سـن الــ15، عى 
يـد والـده، لتكـون مصـدر رزق يصفـه 
بـ”الجيّـد”، يف ظـل مـا تشـهده مـن 

الطلـب. يف  وزيـادة  رواج 
العمـل يف منـارش الحجـارة يحتاج إىل 
جهـد فكـري وتعـب جسـدي، بحسـب 
إيـاد، موضًحـا أن التعامل مـع الحجارة 
وتحـف  أشـكال  لصنـع  “الصـامء” 
تحـايك الطبيعـة، يتطلّـب فًنـا وإبداًعـا 

تعبـره. بحسـب  حقيقيـني، 
مـن  صباحيـة  لفرتـني،  إيـاد  ويعمـل 

السـاعة السـابعة صباًحا وحتـى الـ12 
ظهـرًا، ومسـائية مـن السـاعة الرابعـة 
وحتـى الثامنة مسـاء، ويتقـاىض مبالغ 
100 و150 لـرة  يوميـة تـراوح بـني 
مثانيـة  إىل   5.5 حـوايل  أي  تركيـة، 
دوالرات، تبًعـا لإلنتـاج ونوعيـة القطـع 

املشـغولة.
يتطلّبـه  الـذي  الكبـر  املجهـود  ورغـم 
عملـه، يظهر إيـاد تعلّقه الكبـر مبهنته 
التـي ورثهـا عـن أبيـه وجـده، خاصـة 
مصـدر  تأمـني  عـى  قدرتهـا  ظـل  يف 
املكّونـة  عائلتـه  حاجـة  يغطـي  دخـل 
مـن خمسـة أشـخاص، بينـام ال تكفـي 
أجـور املياومـة يف مهن أخـرى تكاليف 
املعيشـة اليوميـة، إذ ال تتجـاوز األجـور 
50 لـرة تركيـة يوميًا، أي حـوايل ثالثة 

دوالرات.

مصدر رزق ُمرٍض
كبـرًا  إقبـااًل  الحجريـة  املنـارش  القـت 
والتجـار وأصحـاب  األهـايل  قبـل  مـن 
والخـارج،  الداخـل  يف  األمـوال  رؤوس 
إذ وفـر هـذا القطـاع فرص عمـل آلالف 

األشـخاص الذيـن بـادروا لتعلـم املهنـة 
بسـبب مردودهـا الجيـد.

محمـد  متّكـن   ،2021 عـام  ونهايـة 
الضاهـر )52 عاًمـا( من افتتـاح منرته 
الحجريـة الخاصة التـي رافقته يف فرة 
رُسمـدا  مدينـة  أطـراف  عـى  نزوحـه، 
شـاميل إدلب، بعد أن الحـظ اإلقبال عى 
العمـل يف منـارش الحجـارة وازدهارها 
املتسـارع يف املناطـق الشـاملية القريبة 

الركية. السـورية-  الحـدود  مـن 
يف  عملـه  إن  الضاهـر،  محمـد  وقـال 
مـن  نزوحـه  قبـل  الحجـارة  منـرة 
بلـدة خـان السـبل جنـويب إدلـب، كان 
يقتـرص عى تغطيـة الطلبـات الداخلية، 
منتجاتـه  تصديـر  اآلن  اسـتطاع  بينـام 
إىل الـدول املجـاورة عـرب معـرب “بـاب 

الحـدودي. الهـوى” 
التـي  الصخريـة  الطبيعـة  أن  وأضـاف 
تحتـوي عى أنـواع عديدة مـن الحجارة 
يف محافظـة إدلب، جذبت انتبـاه العديد 
مـن التجـار الذيـن صـاروا يسـتوردون 
إىل  ويصّدرونهـا  إدلـب  مـن  الحجـارة 
الـدول الخليجيـة والدول املجـاورة، مثل 

تركيـا واليونـان وقربص وغرهـا، وهو 
مـا أنعـش العمـل يف منـارش الحجـارة 
مبختلـف مجاالتـه بشـكل كبـر أواخـر 

عـام 2019.
وتتنـوع أصنـاف الحجـارة التـي تتميز 
بهـا محافظـة إدلب، وتـأيت يف مقدمتها 
الحجـارة الزهريـة والعسـلية كنوع أول، 
وتُصـّدر إىل تركيـا والـدول األوروبيـة، 
بينام تعـد الحجـارة البيضـاء والصفراء 
مـن الصنف الثـاين، وتُشـحن إىل مرص 
تجـار  بواسـطة  الخليجيـة،  والـدول 

سـوريني مقيمـني يف الخـارج.
مـن  الواحـد  املـر  سـعر  ويـراوح 
حجـارة النـر املصنعة بـني ثالثة و12 
دوالًرا، بحسـب النـوع املطلـوب وكيفية 
التصنيـع، وفـق مـا قاله محمـد الضاهر 

بلدي. لعنـب 
وأشـار إىل أنـه يشـري الحجـارة عى 
شـكل كتل كبـرة تُسـتخرج مـن املقالع 
الحجريـة، لتتم بعدهـا عمليـة صناعتها 
وقصهـا بإرشاف حرفيني يشـّكلون منها 
أصنافًـا وأنواًعـا متعـددة االسـتعامالت 

يف مجـاالت البنـاء املختلفة.

ال توجـد إحصائيات دقيقة لعـدد املنارش 
العاملـة يف املنطقـة، ولكـن بحسـب مـا 
قاله أصحـاب املنـارش لعنب بلـدي، فإن 
عـدد منـارش الحجـارة يف محافظة إدلب 

بلغ أكـر مـن 100 منرة.

عمل خطر
مـن جهتـه، ال يخفي سـليم زيـدان )34 
عاًمـا(، أحد العاملـني يف منارش الحجر، 
خطـورة هـذا العمل عـى العاملـني به، 
حـادة  ومكنـات  آالت  مـن  يحتويـه  ملـا 
تُسـتعمل يف قـص األحجـار وتقطيعها، 
إذ إن أي خطـأ ومهـام كان بسـيطًا قـد 
يـودي بحيـاة مرتكبـه أو يفقـده أحـد 

أطرافـه عـى أقـل تقدير.
وأضـاف بـأىس أنه خـر أحـد أصابعه 
خـالل عملـه، الفتًـا إىل أن العمـل مـع 
ودقـة  تركيـزًا  يتطلّـب  اآلالت  هـذه 
وانتباًهـا متواصاًل عى حركة “الديسـك 
ميكـن  التـي  والقصـاص”،  والقطاعـة 
أن تسـبب خطـورة كبرة يف حـال كان 
والخـربة  املامرسـة  إىل  يفتقـر  العامـل 

التعامـل معهـا. وكيفيـة 
ورغـم “األجـور الجيدة” فـإن العمل يف 
منـارش الحجـارة يعـد مـن القطاعـات 
األكر خطـورة يف الشـامل، ولكن يبقى 
العمـل بهـا أفضل مـن البطالـة وانتظار 
السـلة الغذائيـة التـي تقدمهـا املنظامت 
اإلنسـانية العاملة يف الشـامل السوري، 

بحسـب مـا قاله سـليامن.
وتشـهد مناطـق شـامل غـريب سـوريا 
يحتـاج  إذ  املعيشـية،  باألوضـاع  ترديًـا 
ألـف  و100  ماليـني  أربعـة  حـوايل 
شـخص إىل املسـاعدات اإلنسـانية، كام 
يعـاين نحـو ثالثـة ماليـني و100 ألف 
الغـذايئ،  األمـن  انعـدام  مـن  شـخص 
مكتـب  عـن  الصـادر  التقريـر  بحسـب 
الشـؤون  لتنسـيق  املتحـدة  األمـم 
آب  مـن   11 يف  )أوتشـا(  اإلنسـانية 

الحـايل.
نسـبة  ارتفعـت   ،2021 عـام  وخـالل 
محافظـة  يف   80% نحـو  إىل  البطالـة 
إدلـب، بحسـب بيانـات فريق “منسـقو 
انتقـادات  وسـط  سـوريا”،  اسـتجابة 
لحكومـة “اإلنقـاذ” التـي تسـيطر عى 
اإلدارة املدنيـة، لعـدم توفـر فرص عمل 

إليها. عادلـة ملـن يحتاجـون 

مناشر الحجر بوابة لفرص عمل "مقبولة" في إدلب

أحد المناشر الحجرية في إدلب- 28 من تموز 2022 )عنب بلدي/ هدى الكليب(

إدلب- هدى الكليب   

الطفـل  املتسـخة، ينطلـق  الرثـة  بثيابـه 
طارق )تسـع سـنوات( بصحبـة عدد من 
أطفـال املخيم الـذي يقطنه عـى أطراف 
بلـدة أطمـة الحدوديـة، قاصديـن مكـب 
النفايـات القريـب، حيث يقومـون بنبش 
بيعـه مـن  النفايـات بحثًـا عـام ميكـن 
مـواد، أو تخزينه السـتخدامه للتدفئة يف 

. ء لشتا ا
يجمـع طـارق، بحسـب مـا قالـه لعنـب 
بلـدي، البالسـتيك وأنواًعـا متعـددة مـن 
املهرئـة،  واألحذيـة  واملالبـس  املعـادن 
وغرهـا مـام ميكـن أن يسـتفيد منـه إما 
ببيعـه وإمـا باسـتعامله كحـل بديل عن 

الوقـود يف الشـتاء.
مل يتلـقَّ طـارق أي تعليم حتـى اآلن، وكل 
مـا يعرفه عـن حياتـه وطفولتـه التائهة، 
أنـه يجـب عليـه مسـاعدة والدتـه بجلب 
النفايـات وبيعها، ورصف مـا يجمعه من 
األساسـية  االحتياجـات  تأمـني  مـال يف 
ألهلـه، خصوًصـا بعد وفـاة والـده الذي 
 ،2021 أواخـر  عضـال  مبـرض  قـى 

بحسـب مـا أضافـه لعنـب بلدي.
بـات مـن املألـوف رؤيـة أطفـال حـول 

الحاويـات يف املـدن ومكبـات النفايـات 
بإدلـب  املناطـق  شـتى  أطـراف  عـى 
وشـامل غـريب سـوريا، خصوًصـا بعـد 
تدهور األوضاع املعيشـية واإلنسـانية يف 
املنطقـة، إذ تبلغ نسـبة العائـالت الواقعة 
تحـت حـد الفقـر %84، وفًقا لألسـعار 
األساسـية ومـوارد الدخـل، وتبلغ نسـبة 
العائـالت الواقعة تحت حـد الجوع 36% 
مـن إجاميل العائـالت الواقعـة تحت خط 
الفقـر، وذلك لعـدة اعتبـارات، أهمها عدد 
أفـراد العائلـة العاملني، وأسـعار الرصف 
املتغـرة، بحسـب إحصائية أعدهـا فريق 

سـوريا". اسـتجابة  "منسقو 

" بدنا نشتغل لنقدر نجيب أكل"
املهـرئ،  وحذائهـا  األشـعث،  بشـعرها 
مـع  عاًمـا(   11( فـرح  الطفلـة  تخـرج 
إرشاقـة الصبـح برفقـة إخوتهـا األربعة، 
لجمـع مـا ميكنهـا مـن داخـل حاويـات 
القاممـة املوزعـة يف املدينـة، وتبيـع مـا 
املوزعـني  للتجـار  إخوتهـا  تجمعـه مـع 
يف مخيمهـم الواقـع شـامل مدينـة معرة 

مرصيـن.
 تغدو فـرح وإخوتها صباًحـا إىل مكبات 
وبعـد  الفارغـة،  بأكياسـهم  النفايـات 

يومهـم الشـاق يعـودون حاملـني عـى 
امتـألت  وقـد  األكيـاس  تلـك  ظهورهـم 
مبـا تيـر، ومـا يفيـد يف سـّد الحاجـة 

ألرُسهـم.
قالـت فـرح لعنـب بلـدي، "بدنا نشـتغل 
لنقـدر نجيـب أكل"، يف إشـارة إىل غياب 
دور والدهـا املعيـل، بعـد إصابـة بليغـة 
يف عمـوده الفقـري، إثـر قصـف سـابق 
للنظـام السـوري عـى أطـراف مدينتهم 
رُساقـب، ليصبـح عاجـزًا مـدى الحيـاة، 
وخمسـة  الزوجـة  تضـم  أرُسة  ضمـن 

. ل طفا أ

عرضة لألمراض.. خطر أكبر على 
األطفال

قـرب بلـدة قـاح الواقعـة عـى الحـدود 
السـورية- الركيـة، الطفـل يـارُس )12 
عاًمـا( يجـول هو اآلخر وسـط أكـوام من 
النفايـات بحثًا عـن قطع الكرتـون ومواد 
بالسـتيكية ميكنـه بيعها، للمسـاهمة يف 
تأمني قـوت عائلتـه التي تعيـش أوضاًعا 

إنسـانية صعبـة يف مخيـامت النزوح.

قال يـارُس لعنـب بلـدي، إنه بات يشـكو 
من سـعال مسـتمر جراء اسـتغراقه وقتًا 

إذ  النفايـات،  بـني  البحـث  يف  طويـاًل 
يستنشـق الروائح الكريهـة والغبار، فيام 

تنتـر الحـرات بكـرة عنـد املكبات.
ال ينـوي يـارُس التوقـف عـن عملـه هذا، 
رغـم كل الصعوبـات التي تواجهـه، فهو 
والـده  ملسـاعدة  املتـاح  الوحيـد  العمـل 
والـكى،  والسـكر  بالضغـط  املريـض 

وثالثـة إخـوة أصغـر منـه.
نبـش القاممـة ال يقتـرص عـى األطفال، 
الجانـب  مـن  تأثـرًا  األكـر  كانـوا  وإن 
مهنـة  يعتـرب  بـل  والنفـي،  الصحـي 
ظـل  يف  أيًضـا  الشـبان  مـن  للعديـد 
الظـروف االقتصادية واملعيشـية الصعبة، 
وسـط تجاهـل وعجـز السـلطات املحلية 
النازحـون  ليسـتمر  احتوائهـا  عـن 
مبواجهـة املأسـاة التـي حلت بهـم جراء 

الحـرب.
الطبيـب االختصايص باألمـراض الجلدية 
قـال  إدلـب،  املقيـم يف  العلـوش،  لـؤي 
تحويـه  مبـا  القاممـة  إن  بلـدي،  لعنـب 
التالفـة،  واألطعمـة  الطعـام  بقايـا  مـن 
األطفـال  وفـوط  النافقـة،  والحيوانـات 
املتسـخة، وفضـالت الحيوانـات، واألثاث 
انهيـار  عـن  الناجـم  والـركام  التالـف، 
أو هـدم املبـاين، إضافـة إىل الفضـالت 

الطبيـة، مثل املحاقـن، واإلبـر، واملباضع 
والشـفرات املسـتعملة، واملـواد الكياموية 
املسـتعملة يف الطـب مثل املـواد املطّهرة 
وغرهـا، تعـرّض الشـخص العامـل يف 

جمـع النفايـات ألمـراض متعـددة.
الكـزاز  هـي  األمـراض  تلـك  وأهـم 
والكولـرا واألمراض الجلدية الفروسـية 
الجهـاز  تعـرّض  كـام  والتحسسـية، 
والتهـاب  كالربـو  ألمـراض  التنفـي 
والتهـاب  الرئـة  وذات  والبلعـوم  الحلـق 
الجيـوب األنفيـة، وفق الطبيـب العلوش.

املقوسـات  داء  أن  الطبيـب  وأوضـح 
الكبـد  والتهـاب  والسـحايا  والرقـان 
التـي  األمـراض  أكـر  مـن  واألمعـاء، 
يسـببها هـذا النوع مـن العمـل، وخاصة 
ضعـف  إىل  نظـرًا  لألطفـال،  بالنسـبة 

ومناعتهـم. أجسـادهم 

ويـويص العلـوش باالبتعـاد عـن هـذه 
املهنـة، واالسـتعاضة عنهـا مبهـن أخرى 
الحكومـة  دور  وتفعيـل  رضًرا،  أقـل 
ملسـاعدة  املـدين  املجتمـع  ومنظـامت 
تنمويـة  مشـاريع  وإنشـاء  هـؤالء، 
تسـاعدهم عى مواجهـة ظـروف الحياة 

واألوبئـة. املـرض  ومخاطـر  الصعبـة 

مصدر عيش وأمراض

أطفال ينبشون النفايات بإدلب
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القامشلي- مجد السالم     

سـنوات، وال تـزال عـدة أحيـاء يف مدينـة 
الصيـف  فصـل  يف  تعـاين  القامشـيل 
نقًصـا يف إمـدادات امليـاه عـرب الشـبكة 
الرئيسـة، دون حلـول حكوميـة مجدية، ما 
أجـرب مئات العائـالت عـى رشاء املياه من 

الصهاريـج الجوالـة بأسـعار مرتفعـة.
عدنان الشـيخو )50 عاًما( مواطن يسـكن 
قـال  القامشـيل،  يف  "املوظفـني"  حـي 
لعنـب بلـدي، إن حيـه يعـاين منـذ بداية 
شـهر الصيـف شـح امليـاه، وإنـه يضطر، 
ومعظـم جرانـه، إىل رشاء املياه بأسـعار 

. مرتفعة
ووصلت تكلفة تعبئة الخزان، سـعة 1000 
ليـر، إىل نحـو 18 ألف لرة سـورية، يف 
حني كانـت تكلفته مطلع الصيـف الحايل 

ال تتجاوز عـرة آالف لرة.
وأضاف عدنـان أن أرُسته املكّونة من سـتة 
أفـراد تسـتهلك خـزان املياه خالل خمسـة 
أيـام، رغـم محـاوالت الرشـيد، مـا يعني 
حاجتـه إىل مـا ال يقـل عـن 100 ألف لرة 

شـهريًا للحصول عـى املياه.
وبحسـب ما رصدته عنب بلـدي، فإن أزمة 
شـح املياه طالـت العديد من أحيـاء مدينة 
القامشـيل، منها "املوظفني" و"األربوية" 
و"البشـرية"، وأجزاء من حـي "الخليج".
أحـد  عاًمـا(، وهـو   55( املنصـور  خالـد 
سـكان حـي "األربوية"، قال لعنـب بلدي، 
إنـه لجـأ إىل تركيـب خزانـني إضافيـني، 
وبتكلفـة وصلـت إىل نحـو مليـوين لرة 
سـورية تقريبًا، سـعة الواحد منهام 1000 
ليـر، لتخزيـن أكـرب كميـة ممكنـة، مـع 
االنقطـاع املتكـرر وملـدة طويلـة لشـبكة 

الرئيسـة. املياه 
وأوضـح خالـد أن الحل الـذي لجـأ إليه ال 
يسـتطيع جميـع سـكان الحـي القيـام به 
لكونـه "ُمكلًفـا" مـن جهـة، وألن الحـي 
يضم نسـبة "جيـدة" من الذين يسـكنون 
باإليجار، وال ميكنهم تحمـل أعباء إضافية، 

مـن جهـة أخرى.

 حلول "مؤقتة"
ال تعتـرب مشـكلة نقص امليـاه خالل فصل 

الصيـف جديـدة عـى معظـم املناطق يف 
سـوريا، فمنـذ سـنوات تتكـرر املشـكلة 
موسـميًا، ويف ظل عدم جـدوى التحركات 
يضطـر  تحركـت،  حـال  يف  الحكوميـة، 
األهايل إىل إيجاد حلول إسـعافية ومؤقتة، 
من خـالل املبادرات الفرديـة، أو عن طريق 
بعـض املنظـامت والجمعيـات العاملة يف 

. ملنطقة ا
ويف أحيـاء مدينـة القامشـيل، عملت عدة 
اآلبـار  حفـر  عـى  "خريـة"  جمعيـات 
التـي حفرتهـا  كالبـر  األحيـاء،  لبعـض 
حـي  يف  سـوريا"  "مسـاعدة  منظمـة 
"الزيتونيـة"، لتأمـني املياه التي تُسـتخدم 
بحسـب  فقـط،  واالسـتحامم  للغسـل 
معلومـات حصلـت عليهـا عنـب بلـدي.

بينام قام عـدد من األهايل، ممن يسـكنون 
يف أبنيـة طابقيـة مشـركة أو متقاربـة، 
بحفـر آبار عى حسـابهم الشـخيص بعد 
تقاسـم التكاليف فيام بينهم، لكن مشـكلة 
هذه اآلبـار أنها "عادة مـا تكون مخصصة 
للغسـل واألمـور املنزليـة فقـط، فهي غر 

للرب". صالحـة 

ويف ريـف مدينـة القامشـيل، خصوًصـا 
الجنـويب، تعـاين عـرات القـرى شـح 
امليـاه، وذلـك بسـبب االنقطـاع الطويـل 
أغلـب  تحتـاج  إذ  الكهربـايئ،  للتيـار 
الخزانـات يف املنطقـة إىل أربـع سـاعات 
عـى األقل من الكهرباء املتواصلة لتشـغيل 
"الغطاسـات واملضخـات" الالزمـة لرفـع 

وتوزيـع امليـاه.
"املجلـس  منظمـة  يف  العاملـني  أحـد 
تحفـظ   ،)NRC( لالجئـني"  الرنويجـي 
عـى ذكـر اسـمه ألسـباب أمنيـة، قـال 
لعنـب بلـدي، إن املنظمة قامت بتشـغيل 
عليهـا  تعتمـد  التـي  اآلبـار  عـرات 
منطقـة  يف  العطـىش  القـرى  مئـات 
"جنـوب الـرد" )أقىص ريف القامشـيل 
الجنـويب(، وذلـك باالعتامد عـى الطاقة 

الشمسـية.
وأوضـح العامل يف املنظمـة، أنه ال ميكن 
تغطيـة جميـع القـرى ومعالجة مشـكلة 
نقـص امليـاه فيهـا، "ألن العمليـة مكلفة 
جـًدا"، عى حد قولـه، إذ يحتاج تشـغيل 
البـر الواحـدة إىل ألواح ومعـدات بقيمة 

تـراوح بني عـرة آالف  و20 ألف دوالر 
أمريي.

وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي، فـإن 
أغلـب القـرى التـي تفتقـر مليـاه الرب، 
تعتمـد عى نقـل املياه إما عـرب الصهاريج 

املشـركة وإمـا بالسـيارات الخاصة.

مشاريع ال تحل المشكلة
تتكـرر مشـكلة نقـص املياه خـالل فصل 
الصيـف بشـكل خـاص، دون أن تتحـرك 
أي من السـلطات املسـيطرة عـى املنطقة 

إليجـاد حلـول جذريـة لها.
ورغـم إعالنـات حكومـة النظام املسـتمرة 
منـذ سـنوات عـن العمـل لتحسـني واقع 
امليـاه يف مدينـة القامشـيل، مل تنعكـس 
هـذه اإلعالنـات إيجابًـا عى النـاس حتى 

اآلن.
رئيـس  أعلـن  الحـايل،  آب  مـن   8 ويف 
التابعـة  القامشـيل"  ميـاه  "وحـدة 
الـرب" يف  مليـاه  العامـة  لـ"املؤسسـة 
محافظـة الحسـكة، أحمـد مخيلـف، عـن 
اتخـاذ "املؤسسـة" مجموعة مـن التدابر، 
ما أدى إىل "تحسـن واقع امليـاه يف مدينة 

القامشـيل".
ترصيحـات مخيلـف عـن "تحسـن واقع 
امليـاه" مل تتطـرق للوضـع الحقيقـي ملياه 
الـرب، ومعاناة األهـايل يف مجمل أحياء 

القامشـيل واألريـاف املحيطة.
وقـال مخيلـف، إن "التحسـن يعـود إىل 
للمحطـات،  املتواصلـة  الصيانـة  أعـامل 
ومراقبـة اآلبار وحل مشـكلة ضعف الضخ 
يف املدينـة، وتحديـًدا يف حـي املوظفـني، 
الصيانـة  مشـاريع  تنفيـذ  خـالل  مـن 

بالتعـاون مـع املنظـامت الدوليـة".
وبحسـب مخيلف، فـإن مدينة القامشـيل 
تضـم ثـالث محطـات للمياه، هـي محطة 
بـرًا   152 تضـم  )التـي  "الهالليـة" 
بغزارة تـراوح بـني 40 و75 مـرًا مكعبًا 
بالسـاعة(، ومحطة "جغجغ" )سـت آبار(، 
ومحطـة "العويجة" )16 بـرًا(، باإلضافة 

إىل 12 بـرًا يف األحيـاء األخـرى.
كـام يتغـذى قسـم مـن مدينة القامشـيل 
مـن سـد  امليـاه  مـن خـط جـر  بامليـاه 
"السـفان" مبدينـة املالكيـة، ويبلـغ طول 
خطوط شـبكة امليـاه نحـو 475 كيلومرًا 
تغطـي كامـل املخطـط التنظيمـي ملدينة 

القامشـيل.

مشكلة تتفاقم كل صيف.. 

القامشلي تعاني شح المياه

)Nextep( صهاريج جوالة لتعبئة المياه في الحسكة

مناشر الحجر بوابة لفرص عمل "مقبولة" في إدلب

الرقة- حسام العمر    

مل يلحـظ مهـدي الدرويـش )50 عاًمـا(، 
وهـو تاجر مـواد بنـاء وقضبـان معدنية 
يف مدينـة الرقـة، أي تغيـر عى أسـواق 
البضائع املسـتوردة، منـذ أن أعلنت وزارة 
يف  مناطـق  إعفـاء  األمريكيـة  الخزانـة 
الشـامل السـوري من عقوبات "قيرص"، 

قبـل ثالثة أشـهر.
وقال مهـدي الدرويـش لعنب بلـدي، إنه 
توقـع تأثـر املنطقـة يف شـاميل ورشقي 
سـوريا، حيـث تسـيطر "اإلدارة الذاتية"، 
إيجابًـا بعـد قـرار اإلعفـاء مـن عقوبات 
يحـدث،  مل  كلـه  ذلـك  لكـن  "قيـرص"، 

وبقيـت األمـور عـى مـا هـي عليه.
تسـتطلع عنب بلدي يف هـذا التقرير آراء 
تجـار ومسـؤولني يف مناطـق سـيطرة 
ورشقـي  لشـاميل  الذاتيـة"  "اإلدارة 
سـوريا، ذكروا خاللهـا أن أي أثر إيجايب 
إلعفـاء املنطقـة من عقوبـات "قيرص" مل 

يحصـل حتـى اآلن.
ويف 12 مـن أيـار املايض، وافقـت وزارة 
الخزانـة األمريكية عى السـامح بأنشـطة 
12 قطاًعـا، مبـا فيهـا الزراعـة والبنـاء 

رشقـي  شـامل  مناطـق  يف  والتمويـل 
"اإلدارة  عليهـا  تسـيطر  التـي  سـوريا، 
شـامل  مناطـق  مـن  وعـدد  الذاتيـة"، 
غـريب سـوريا حيـث يسـيطر "الجيـش 

الوطنـي".

خوف المستثمرين
بـالل الجاويـش )50 عاًمـا(، وهـو تاجر 
بلـدي،  لعنـب  قـال  الرقـة،  مدينـة  مـن 
لـن  "قيـرص"  مـن  املنطقـة  إعفـاء  إن 
يكـون لـه أثـر واضـح طاملـا أن الوفـود 
االسـتثامرية ال تسـتطيع دخـول املنطقة 
عـدم  رأسـها  عـى  اعتبـارات،  لعـدة 
وغيـاب  والسـيايس،  األمنـي  االسـتقرار 
الذاتية". بــ"اإلدارة  السـيايس  االعراف 

يخشـون  املسـتثمرين  أن  بـالل  واعتـرب 
مبناطـق  األسـواق  يف  أموالهـم  ضـخ 
شـاميل ورشقـي سـوريا، وأنهـم بحاجة 
إىل قوانـني ومؤسسـات حكومية معرف 
واملشـاريع  األمـوال  تلـك  تحمـي  بهـا، 

افتتاحهـا. حـال  يف  االسـتثامرية 
إىل  أشـار  الدرويـش،  مهـدي  التاجـر 
إعفـاء  ارتبـاط  املفـرض  مـن  كان  أنـه 
املنطقـة من "قيـرص"، بالسـامح للتجار 

األجنبيـة،  الـركات  مـع  بالتواصـل 
املنطقـة  إىل  تجاريـة  وفـود  ودخـول 
وإمكانيـة  الوضـع  عـى  لالطـالع 
االسـتثامر فيهـا، وهـذا مـا كان يتوقعـه 
معظـم أصحـاب الفعاليـات االقتصاديـة 
يف شـاميل ورشقـي سـوريا، وهـو ما مل 

يحـدث.
بينـام يـرى فـراس العـيل )50 عاًمـا(، 
تاجـر مـواد غذائيـة مـن مدينـة الرقـة، 
مـن  املنطقـة  إلعفـاء  املمكـن  األثـر  أن 
عقوبـات "قيـرص" بالنسـبة لـه، يكمـن 
"اإلدارة  وتراجـع  التجـارة  حريـة  يف 
الذاتيـة" عـن احتكارها للحركـة التجارية 
عـرب مؤسسـات تابعـة لها، أو أشـخاص 

بهـا. مرتبطـني 
مناطـق  أن  إىل  العـيل  فـراس  وأشـار 
عـى  تعتمـد  سـوريا  ورشقـي  شـاميل 
البضائـع، هـي  ثالثـة مصـادر لدخـول 
السـوري،  النظـام  سـيطرة  مناطـق 
املعارضـة،  عليهـا  تسـيطر  ومناطـق 
ومعابـر تربـط "اإلدارة الذاتيـة" بإقليـم 
مل  املصـادر  وهـذه  العـراق،  كردسـتان 
تتأثـر إيجابًـا بعـد اإلعفـاء الـذي أعلنته 

األمريكيـة. الخزانـة  وزارة 

وأضـاف أن املنطقـة تتأثـر سـلبًا بحالـة 
عـدم االسـتقرار التـي تولدهـا التهديدات 
التـي يطلقهـا املسـؤولون األتـراك منـذ 
عـدة أشـهر حـول احتامليـة شـن تركيـا 
"اإلدارة  ضـد  جديـًدا  عسـكريًا  عمـاًل 

و"قسـد". الذاتيـة" 
ترصيحـات  خـالل  مـن  تركيـا  وتـرص 
عمليـة  شـن  عـى  املتكـررة  مسـؤوليها 
التـي تُصنفهـا  عسـكرية ضـد "قسـد" 
رفـض  رغـم  اإلرهـاب،  قوائـم  عـى 
الضامَنـني يف مسـار “أسـتانة”، إيـران 
إقنـاع  عـى  يعمـالن  اللذيـن  وروسـيا، 

الخطـوة. هـذه  عـن  بالتخـيل  أنقـرة 

إعالن "سياسي"  
الذاتيـة"  مسـؤول حكومـي يف "اإلدارة 
قـال لعنب بلـدي، إن إعالن إعفاء شـاميل 
ورشقـي سـوريا هـو "إعالن سـيايس"، 
أرادت مـن خالله الواليات املتحدة إرسـال 
رسـائل سياسـية معيّنة لبعض األطراف، 
وال يحمـل يف طياتـه أي منافع اقتصادية 

قد تعود عـى السـكان أو "اإلدارة".
واعتـرب املصـدر الـذي تحفـظ عـى ذكر 
اسـمه ألسـباب أمنية، أن "اإلدارة الذاتية" 

الخارجيـة،  التجـارة  ملؤسسـات  تفتقـر 
كـام تفتقـر للمطـارات واملـواين البحرية 
والطـرق التجاريـة العامليـة، وكل هذا، لو 
كان موجـوًدا، كان ميكـن أن يحـدث أثرًا 
ينعـش اقتصـاد املنطقة بعـد إعفائها من 

"قيرص". عقوبـات 
وأشـار املسـؤول إىل أن "اإلدارة الذاتية" 
القانونيـة  لآلليـات  بالتحضـر  بـدأت 
واملشـاريع التي ميكن أن تنعـش اقتصاد 
وكانـت  اإلعفـاء،  قـرار  بعـد  املنطقـة 
تخطـط للركيز عـى املشـاريع الزراعية 

ومشـاريع البنـى التحتيـة.
عـن  بـرس"  "نـورث  وكالـة  ونقلـت 
الرئيس املشـرك لـ"هيئـة االقتصاد" يف 
يف  بـارودو،  سـلامن  الذاتيـة"،  "اإلدارة 
أيـار املـايض، قولـه إن "اإلدارة" بصـدد 
إعفـاء  بعـد  لالسـتثامر  قانـون  إصـدار 
مناطقهـا مـن عقوبـات مـن "قيـرص".

واعتـرب أن املنطقـة تأثـرت بشـكل كبـر 
خالل سـنوات فـرض عقوبـات "قيرص" 
عـى سـوريا، وأن اسـتثناءها يف الوقـت 
الحـايل أمـر جيـد ومرحـب به مـن قبل 
"اإلدارة الذاتيـة"، وسـيؤدي إىل إنعـاش 

اقتصادهـا يف املسـتقبل.

الرقة بعد "قيصر" كما قبله.. اإلعفاء ال ينعش االقتصاد
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درعا- حليم محمد       

بـني ضوضـاء الدق عـى األسـطوانات 
والصفـر وإطـالق الرصـاص، يقـي 
عـدد مـن املزارعـني بريف درعـا الغريب 
سـاعات مـن ليلهـم لحاميـة محاصيلهم 
خوفًـا من دخـول الخنازير الربيـة إليها.
املناطـق  مزارعـي  معانـاة  وتسـتمر 
غـريب  الرمـوك،  بـوادي  املحيطـة 
املحافظـة، وتعـرّض محاصيلهم ألرضار 
ناتجـة عن دخـول الخنازيـر الربية إىل 
وأكل  األشـجار،  وتخريـب  أراضيهـم، 
الربيـة  الخنازيـر  تختـار  إذ  الثـامر، 
تضاريـس الـوادي لتختبـئ بـني أعواد 
لتخريـب  وتخـرج  نهـاًرا،  "الـزل" 

ليـاًل. املحاصيـل 
مناطـق  بـني  الرمـوك  وادي  ويفصـل 
زراعيـة واسـعة تشـمل قـرى حـوض 
الرموك شـاماًل، واألشـعري، والعجمي، 
وزيـزون، وتـل شـهاب جنوبًـا، وهـي 
مصدرهـا  الزراعـة  تعتمـد  مناطـق 
األهـم للدخـل، وتتنـوع فيهـا املحاصيل 

الفصـول. حسـب 

 الحراسة صيًفا وتأجيل الزراعة شتاء
بيـده عصـا ومصبـاح، ميـي محمـد 
يتفقـد  وهـو  كاملـة  ليلـة  عاًمـا(   35(
قطيـع  قـدوم  مـن  خوفًـا  محصولـه، 

الخنازيـر.
وقـال محمـد لعنـب بلـدي، "ال أحـرس 
حقـيل خوفًـا مـن اللصـوص، إمنـا من 
الثـامر، ويدمـر  الـذي يـأكل  الخنزيـر 
األشـجار، وأواظـب عـى الحراسـة كل 
ليلـة حتـى بيـع املحصـول. قـد يـأكل 
قطيـع الخنازيـر طًنـا مـن الرمـان يف 
حجـم  عـى  يؤثـر  مـا  واحـدة،  ليلـة 

املحصـول". جنـي  أثنـاء  يف  اإلنتـاج 
الـذي ميلـك عـرة  املـزارع،  وأضـاف 
دومنـات يزرعهـا بالرمـان، أن قطعانًـا 
يقـّدر  األوديـة،  مـن  تخـرج  كبـرة 
قطيـع،  كل  يف  خنزيـر  مبئـة  عددهـا 
تنتـر يف السـهول املحيطـة بالـوادي 
كيلومـرات. مـن خمسـة  أكـر  لعمـق 
إن  عاًمـا(،   40( نبيـل  املـزارع  وقـال 
إىل  الربيـة  الخنازيـر  دخـول  أرضار 
عـى  تقتـرص  ال  الزراعيـة  املناطـق 
األشـجار املثمـرة، إمنـا رضره أكرب عى 

املزروعـات الخريـة كالـذرة والخـس 
املحاصيـل  وبقيـة  والفـول،  والبـازالء 
األخـرى كالقمـح والشـعر والحمـص.

وأضـاف نبيل لعنـب بلدي، أن حراسـة 
منـذ  تبـدأ  الخـراوات  هـذه  حقـول 
زراعتهـا، إذ يبحث الخنزيـر يف البداية 
والديـدان،  البـذور  عـن  الزراعـة  بعـد 
وبعـد نضوجهـا يـأكل الخضـار ويدمر 

الشـتالت.
وكـون الحراسـة الليليـة مرهقـة أكـر 
نبيـل  املـزارع  قـرر  فقـد  للمزارعـني، 
إلغـاء فكـرة زراعـة الخضار الشـتوية، 
املناطـق  ملزارعـي  مهـم  نشـاط  وهـو 
املحيطـة بـوادي الرمـوك، وبـات عدد 
مـن مزارعـي املنطقـة يفكـرون بـذات 

نبيـل. حسـب  الطريقـة، 

حراسة مأجورة أو سور "مكلف"
لحلـول، بعضهـا  يلجـأ مزارعـو درعـا 
وبعضهـا  الليليـة،  كالحراسـة  مؤقـت، 
لكنـه  كامـل،  بشـكل  املشـكلة  ينهـي 
يحيـط  سـور  كبنـاء  مكلـف،  خيـار 

الزراعيـة. بـاألرض 

 15 ميتلـك  مـزارع  عاًمـا(،   40( رائـد 
الرمـان،  مبحصـول  مزروعـة  دومنًـا 
مبحصـول  مزروعـة  دومنـات  وعـرة 
الزيتـون، قال لعنـب بلدي، إنـه اضطر 
أو  يوميـة،  بأجـرة  "ناطـور"  لتعيـني 
شـهرية قد تصـل إىل حـدود 300 ألف 
تسـتمر  مؤقتـة  لفـرة  سـورية،  لـرة 
مـن  خوفًـا  املحاصيـل،  جنـي  حتـى 
دخـول الخنازيـر الربيـة إىل أراضيـه.

التـي  املبالـغ  هـذه  أن  رائـد  وأضـاف 
اإلنتـاج،  تكلفـة  مـن  تزيـد  يدفعهـا 
املحصـول  لـه حاميـة  ولكنهـا تضمـن 

والتخريـب. الدمـار  مـن 
مزارعـي  بعـض  يسـتعني  قـد  كـام 
محيـط  يف  الـكالب  بربيـة  املنطقـة 
املحاصيـل ألنهـا تنبـح يف حـال دخول 

للحقـل. الخنازيـر 
سـور  بنـاء  األخـرى  الحلـول  ومـن 
جـداري حـول األرايض الزراعيـة، لكنه 
رائـد،  املـزارع  بحسـب  مكلـف،  خيـار 
إذ يكلـف تسـوير عـرة دومنـات مـا 
سـورية  لـرة  ماليـني  مثانيـة  يقـارب 

أمريـي(. دوالر  ألفـي  )حـوايل 

الحكومة ال تتحرك.. الحلول فردية
التقتهـم  ممـن  املزارعـني  مـن  عـدد 
ال  الحكومـة  أن  أكـدوا  بلـدي،  عنـب 
مـن  للحـد  واضحـة  جهـوًدا  تبـذل 
انتشـار الخنازيـر، تاركـة العـبء عى 

. لفالحـني ا

مديريـة  يف  الحـراج  دائـرة  رئيـس 
الزراعـة بدرعـا، جميـل العبـد الله، قال 
درعـا  محافظـة  إن  املـايض،  أيـار  يف 
تتميـز بالتنـوع الحيـوي، وفيهـا تنوع 
حيـواين ونبـايت، منهـا مـا هـو محيل 
ومنهـا مـا هـو متكيـف مـع الظـروف 
الحيوانيـة  األنـواع  وأهـم  السـائدة، 
والضباع،  والبـوم،  والخنازير،  الجـراد، 

والذئـاب. والغـزالن، 

مهنـدس زراعي يف ريـف درعا الغريب 
ألسـباب  اسـمه  ذكـر  عـى  )تحفـظ 
أمنيـة( قـال لعنـب بلـدي، إن الخنزيـر 
ذات  الحيوانـات  ومـن  الثديـات،  مـن 
الظلـف املـزدوج، يتكاثـر بأعـداد كبرة 
ويتخـذ مـن املناطـق الرطبـة مكانًا له، 
موضًحـا أن أكـر أماكـن انتشـاره يف 

الرمـوك. املحافظـة تكـون يف وادي 
الخنزيـر  يلجـأ  املهنـدس،  وبحسـب 
بحثًـا  الزراعيـة  للمحاصيـل  الـربي 
يف  املرعـى  قلـة  بعـد  الطعـام  عـن 
قعـر الـوادي، ويسـبب أرضاًرا مبجمـل 
الرمـوك،  بـوادي  املحيطـة  املحاصيـل 
موضًحـا أن أثـره أكـرب عـى الخضـار 
األشـجار،  مـن  مقاومـة  أقـل  ألنهـا 
ويـأكل الثـامر عنـد اقـراب نضوجها.

األكـر  الحلـول  أن  املهنـدس  واعتـرب 
الخنازيـر  مهاجمـة  لتجنـب  نفًعـا 
األرايض الزراعيـة هـي تسـوير األرض 
الليليـة،  الحراسـة  أو  جيـد،  بشـكل 
موضًحـا أن الخنازيـر حيوانـات تهرب 
إحساسـها  أو  لإلنسـان،  رؤيتهـا  عنـد 
التـي  الطـرق  إحـدى  وهـي  بوجـوده، 
الضوضاء  كإصـدار  املزارعـون  يتبعهـا 

الصيـد. بندقيـات  اسـتخدام  أو 

الربيـة  الخنازيـر  تعتـرب  ال  بينـام 
عنـد  إال  لإلنسـان  مهـددة  حيوانـات 
محارصتهـا، وهـي الحالـة التي يشـعر 
عـن  للدفـاع  بحاجتـه  الخنزيـر  فيهـا 

املهنـدس. بحسـب  نفسـه، 

 الخنازير تأكل المحاصيل وتزيد التكاليف بريف درعا الغربي

أراضي زراعية مزروعة بمحصول الرمان في ريف درعا الغربي في 17 من آب 2022 )عنب بلدي/ حليم محمد(

عنب بلدي- دركوش  

يف  األعـالف  بأسـعار  الكبـر  االرتفـاع 
محافظـة إدلـب، شـامل غـريب سـوريا، 
دفـع املزارعـني ومـريب املـوايش، خـالل 
الفـرة األخـرة، للبحـث عـن بدائـل أقـل 

تكلفـة مـن األعـالف الجافـة الجاهـزة.
ولجـأ العديد من املزارعني غـريب املحافظة 
إىل زراعـة الـذرة العلفيـة، أو مـا يُعـرف 
محليًا بـ"السـيالج"، لتقدميهـا للموايش.

مـريب  لـدى  الزراعـة  هـذه  وانتـرت 
منطقـة  يف  خاصـة  بكـرة،  املـوايش 
األرايض  لخصوبـة  العـايص،  حـوض 
فيهـا، الصالحـة للزراعة والوفـرة مبياه 

"العـايص". نهـر  مـن  الـري 
 50 )سـعة  العلـف  كيـس  سـعر  وبلـغ 

كيلوغراًمـا( حـوايل 23 دوالًرا أمريكيًـا، 
وهـو سـعر مرتفـع بالنسـبة للمزارعـني 
الذيـن ال يتناسـب مدخولهم مـن الحليب 

ومشـتقاته مـع مثنـه.

آالت الفرم تمنع الهدر 
يف  الـذرة  زراعـة  نشـاط  مـع  تزامًنـا 
املنطقـة، بهدف اسـتخدامها بدياًل للعلف، 
"فرّامـات"  بصناعـة  املزارعـون  بـدأ 
محليـة، وهـي تعتمـد إما عـى محركات 
نـوع "بـر" تعمـل عـى الديـزل، وإمـا 
"عزاقـات" تعمـل عـى البنزيـن، لفـرم 
حتـى  صغـرة،  قطـع  إىل  الـذرة  أوراق 

تتمكـن األبقـار مـن تناولهـا. 
كان  القدميـة،  الطريقـة  خـالف  وعـى 
دون  فيهـا  األوراق  يقدمـون  املزارعـون 

فـرم، األمـر الـذي قـد يسـبب الهـدر، إذ 
تـأكل األبقـار األوراق والجـزء الغض من 
سـاق نبـات الـذرة فقـط، بينـام ترمـي 

األخـرى. األجـزاء 
األبقـار  صـارت  "الفرّامـة"،  وبواسـطة 
تـأكل نبـات الـذرة كاماًل وبشـكل أسـهل 
املـريب  أوضحـه  مـا  بحسـب  للمضـغ، 
محمـد ديب قاسـم، مضيًفا أن نبـات الذرة 
قـد يتضمن عنـد فرمه بـذور "العرانيس" 
أيًضـا،  بفرمهـا  "الفرّامـة"  تقـوم  التـي 
األبقـار،  لصحـة  مفيـدة  تعتـرب  والتـي 

وكميـات الحليـب التـي تنتجهـا.
ورغم تكلفة الزراعة والسـقاية واألسـمدة 
وفـرم الـذرة، باتـت زراعـة الـذرة هـي 
الطريقـة األوفـر، بحسـب عـدة مربـني 

بلدي. عنـب  التقتهـم 

"السيالج" علف طازج
يعتـرب علـف "السـيالج" )الـذرة( أقـرب 
األعـالف املحفوظـة للعلـف الطـازج من 
ناحية الجـودة، حيث يحافظ "السـيالج" 
للربوتـني  الغذائيـة  القيمـة  عـى 
املـادة  يف  والكاروتـني  والكربوهيـدرات 
مـع  مقارنـة  أفضـل،  بدرجـة  الخـراء 
أعـالف  إىل  الخـراء  األعـالف  تحويـل 

جافـة.
بإنتـاج  الـذرة  نباتـات  اسـتخدام  ويتـم 
الطـور  مرحلـة  يف  وهـي  "السـيالج" 
العجينـي  الطـور  أو  املتأخـر،  اللبنـي 
املبكـر، بعمـر يـراوح مـا بـني 80 و90 
إنتاجيـة  تصـل  أن  ميكـن  يوًمـا، حيـث 
فـدان الـذرة الشـامية عند عمـر 85 يوًما 

25 طـن مـادة خـراء. إىل حـوايل 

ويشـهد قطاع تربيـة الحيوانات واملوايش 
يف عمـوم املحافظـات السـورية، وإدلـب 
خصوًصـا، شـًحا أو انعداًمـا يف الدعـم 
مـن قبـل الجهـات الحكومية املسـيطرة، 
إال مـن بعـض املنظـامت التـي ال تغطـي 
إال جزًءا بسـيطًا مـن احتياجـات املربني، 
أو يقتـرص دعـم بعضهـا عـى اللقاحات 

فقط. السـنوية 

وتعتـرب الـروة الحيوانيـة يف محافظـة 
إدلـب أحـد أهـم القطاعـات التـي توفـر 
وخصوًصـا  للسـكان،  عمـل  فـرص 
الشـاميل  حـامة  ريفـي  مـن  النازحـني 
ريـف  إىل  باإلضافـة  الجنـويب،  وإدلـب 
املهنـة  الجنـويب، ويؤثـر تراجـع  حلـب 

بشـكل كبـر عـى مصـدر رزقهـم.

بديل أوفر وحليب أكثر..  

الذرة الخضراء علف طازج ألبقار إدلب
"أنا عندي أرض، وعندي أبقار، زرعت أرضي تقريًبا كلها ذرة، بحيث طعميها للدواب، بدل العلف، ألنه العلف سعره غالي، وما بتوفي معنا إذا 

بدنا نعتمد عليه لوحده". 
وجد مربي األبقار المقيم بريف إدلب محمد ديب قاسم حاًل لضمان عدم خسارته جراء ارتفاع أسعار األعالف. زرع أرضه بالذرة الخضراء وحّولها 

إلى علف ألبقاره، فهي أكثر فائدة لها، وترفع كميات الحليب التي تدرها، كما قال لعنب بلدي.
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 الخنازير تأكل المحاصيل وتزيد التكاليف بريف درعا الغربي

فعاليات ومبادرات

عدد السكان: 4.5 مليون نسمة

عدد األشخاص الذين يحتاجون 
إلى مساعدات إنسانية: 

عدد النازحين داخلًيا

عدد النازحين في الخيام

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

4.1 مليون 

2.8 مليون 

1.7 مليون 

الحالة اإلنسانية في شمال غربي سوريا 
خالل حزيران وتموز 2022
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نبيل محمد

يف مجموعته القصصية الثانية التي 
صدرت عن دار "موزاييك" للنرش 

مؤخًرا، يحاول حسيب الزيني ترتيب 
أفكاره من جديد، مقتنًعا أن أدواته 

غري نافعة لهذه الخطة، وأنه ال ميكن 
أن يرسد أي تفصيل من تفاصيل 

حياته عىل شكل قّصة إال بناء عىل 
الفوىض املرتاكمة من الخيبات 

واملحاوالت الفاشلة وإقناع نفسه 
بأن القناعة كنز. يجمع كل ما يبعث 
عىل اإلحباط واليأس ويعيش ذهانه 
الخاص، محاوًرا تلك الشخوص التي 
مل تكن يوًما جزًءا واقعًيا من حياته، 

إال أنها متّثات ملا ينقص حياته 
اليومية ليكتمل فيها مشهد الخيبة.

"دوبامني" مجموعة قصصية مكّونة 
من تسع قصص، مرتابطة ببعضها 

حّد التاهي باألجواء النفسية القلقة 
واللغة الشخصيات. يظهر بطلها الذي 
يتحدث يف مجملها مستخدًما ضمري 

املتكلم، وقد استحكمت الرضوض 
النفسية فيه، حتى بات الوهم رضورة 

يستكمل بها أي مشهد يومي مير 
يف حياته اليومية، وفق سيناريو 

يقود إىل الدمار الفردي أو االستسام 
لوحش املدن الغريبة التي يعيشها 

الاجئ، محاواًل يف كل لحظة تقديم 
نفسه كإنسان بسيط ال يرتجي إال 

النجاة، واالندماج يف "السيستم" 
ودفع الرضائب، لكن ذلك لن يتم. 

يتمنى هذا الاجئ "الخري للجميع" 
كا يرد حرفًيا يف قصة "أمتنى الخري 

للجميع"، لكن ما إن يرفضه الجميع 
حتى يحمل سكيًنا ويجز رشيانه 

موقًنا أن الخاص هنا يف جسده، يف 
الداخل، حيث بات من الصعب التفريق 

بني وحش حقيقي ياحق يومياته 
بشكل واقعي، وآخر ركّبه خياله 

املأزوم باملأساة. 
يعيش بطل هذه القصص بني مقاهي 

لندن بحًثا عن عمل تارة، وعن معنى 
لوجوده يف هذا املكان تارة أخرى، 

فرتمي له ممثلة شهرية فنجان 
قهوته عىل األرض، ويطرده رب عمل 

من عمله، يبرّشه صديقه برسقة 
منزله، ويطلب منه جاره مساكنة 

زوجته، لتبدو أغلب تلك األحداث 
وليدة هلوساته، تلك التي يهرب منها 

إىل الواقع ويهرب من الواقع إليها، 
فا يبدو أن أحدها أخف وطأة عليه 

من اآلخر. ملاذا إًذا يجب أن يعيش 
الفرد حياة واقعية إذا كانت أقىس 
من الوهم؟ وملَ الوهم إذا مل يكن 

منجاة من الواقع؟ أسئلة مل تطرحها 
القصص بشكل مبارش، لكنها كانت 

مستمرة يف املراوحة حولها، مراوحة 
أحيانًا تغّيُب حقيقة القصة، هل هي 
جزء من أوهام البطل أم من واقعه؟ 

ليفقد هذا السؤال معناه كلًيا، إذ ال 
فرق.

يف العوامل االفرتاضية يدمن البطل 
عىل صفحة "املفقودين"، ويبدأ بتتبع 

أخبارهم. يشعر أن وراء كل منهم 
قصة تستحق أن تكون الشغل الشاغل 

ألحدهم. يبدأ باكتشاف األخطاء يف 
الصفحة فرياسلها معرتًضا عىل 

التاعب مبصاير الناس، ثم يقنعه 
"فيسبوك" ذاته بأن الصفحة أصًا 
غري موجودة. تستكمل تلك القصة 

خريطة الوهم، حتى يبدو معها ما هو 
افرتايض أيًضا جزًءا من الوهم. يدرك 

حينها أن سلوكه وأفكاره افرتاضية 
أكرث من االفرتاضية ذاتها. 

يف مجموعته األوىل "برج من 
ماقط الغسيل" الصادرة يف 

دمشق سنة 2009، كانت الذاكرة 
بتفاصيلها البسيطة والربيئة بطلة 
أغلب القصص. الطفولة والشوارع 

واملراهقة، وصواًل إىل مآيس الحياة 

اليومية يف الباد التي خرج منها 
الكاتب الجًئا سنة 2012، إال أنه وبعد 
أكرث من عقد، قطع صلته األدبية مع 
هذه الذاكرة. كان األمس بالنسبة له 

حقيقًيا مبا ال يكفي لصناعة األوهام 
والحياة يف بيئة موازية للواقع. 

انتمى كلًيا لحارضه الشاق، واتجه 
نحو العزلة التي يعانيها مئات آالف 

السوريني املرميني بني مدن ما زالوا 
حتى اليوم يف طور محاولة فهمها 

وخلق عاقة وديّة معها، العزلة التي 
باتت فعًا يومًيا ميكن منه لكاتب 

يبحث عن أسلوب يجمع به قصصه 
القصرية يف كتاب، أن يجد عاملًا كئيًبا 

يرسم تفاصيله أدبًيا، ميكن لهذا 
العامل أيًضا أن يحارصه بالكآبة، تلك 

التي تلعب بطولة حيوات كثريين منا، 
ولعل فهمها والتعايش معها وبث 

الروح فيها، ليس إال شكًا من أشكال 
اإلرصار عىل البقاء عىل قيد الحياة. 

إبراهيم العلوش 

يخّيم شبح درعا عىل الشال 
السوري بعد األنباء عن محادثات 

رسية بني روسيا وتركيا، وبعد 
تركيا،  ترصيحات وزير خارجية 

التقارب  مولود جاويش أوغلو، حول 
مع نظام األسـد والرتحيل املحتمل 

تركيا. السوريني من  لاجئني 
كفلت روسـيا االتفاقات بني النظام 

واملعارضة يف درعا، وقدمت 
ضانات كاذبة، تسـببت بتسليم 
2018، الذي انقلب  درعا للنظام 

املصالحات، وجعلها  عىل رشوط 
مرتًعا ألجهزة النظام ذات السـمعة 
السـيئة، من "الفرقة الرابعة" إىل 

أجهزة املخابرات املتعطشـة للتنكيل 
بالسوريني.

بعد ثاث سـنوات من تلك املصالحات، 
نفسها  األردنية  السلطات  وجدت 

يف ورطة مع امليليشـيات اإليرانية 
التـي تفرغت لرعاية إنتاج وتهريب 

املخدرات عرب الحدود مع األردن، 
حتى إن "غرفة املوك" األمريكية 

التي كانت تدير مسـاعدات "الجيش 
الحر" يف سـوريا، انتهت معداتها 
إىل أيدي عصابات املخدرات التي 

يديرها اإليرانيون مع رجاالت نظام 
األسد، وذلك بعدما دفعت "املوك"، 

السوريني  بالتعاون مع روسيا، 
للقبـول بتلك املصالحات عىل أمل 

أن يفتـح النظام عاقاته مع الدول 
الخليجيـة بداًل من إيران، وكانت 

دولة اإلمارات هي األكرث حاسة 
إىل  باإلضافة  املصالحات،  لتلك 

األردن الذي راح يسّوق إعادة تأهيل 
األسد يف واشنطن.

النظام والروس األتراك  يطالب 
بتسـليم إدلب مقابل أن تسيطر 

الحدود الرتكية-  روسيا عىل 
النظام  السورية مع قوات 

املتهالكة، بداًل من "قوات سوريا 
الدميقراطية" )قسـد( التابعة لحزب 

 ،)PKK( "الكردستاين "العال 
ما يعني عملًيا تسـليم الحدود 

للميليشـيات اإليرانية التي تسيطر 
عىل القوات الربية لدى النظام، 
وستكون هذه القوات أكرث قوة 
إذا تم رفع العقوبات عن إيران، 

املحتجزة  املليارات  وتحرير عرشات 
الذي يجري  بعد االتفاق املرتقب 

فيينا.  التفاوض عليه يف 

وسـبق لرتكيا أن سّهلت السيطرة 
عـىل حلب عام 2016 من قبل القوات 

اإليرانية  وامليليشيات  الروسية 
والنظـام، مقابل مصالح لها يف 

أماكن أخرى كعفرين وتل أبيض 
ورأس العني، وتحولت حلب إىل 

مسـتعمرة إيرانية تتغلغل يف أنحائها 
امليليشـيات والبعثات التبشريية 

الطائفية التي تسـيطر عىل مخابرات 
وجيش النظام، فيا تعترب السـيطرة 

الروسية يف حلب مقترصة عىل 
العسكرية. املواقع  بعض 

تتحدث الترسيبات عن شـبه اتفاق 
تريك- رويس عىل ضانات لعودة 

الاجئـني وحايتهم، ولكن الحقائق 
والضانات السابقة مل تكن ذات 
مصداقية، ال من قبل الروس، وال 
مـن قبل اإليرانيني الذين يعتربون 

للنظام  أعداء  املعارضني  السوريني 
الذي يضع صبغة دينية  اإليراين، 

عىل نهجه السـيايس، ما يعني أنهم 
أشـبه بالكفار، أو أعداء الحسني، أو 

هم أبناء يزيد، كا رددت ميليشـيات 
إيران طوال السنوات السابقة يف 
سوريا، وهذا ما يعادل األوصاف 

التكفريية "الداعشـية" التي تلحق 
بالسـوريني الذين يرفضون نهجها.

الغارات اإلرسائيلية  ورغم كل 
القوى، مل يتزحزح  واستعراضات 

النفوذ اإليراين يف سوريا قيد 
أمنلة، بل سيتوسع مع الرتاجع 

الرتيك، وقد نجد يوًما أن الحدود 

الرتكية- السـورية محكومة من قبل 
ميليشـيات إيرانية وأفغانية وبقايا 

النظام، ولن تكون تجارة  جيش 
املخـدرات بعيدة عنها بعدما غمرت 

الحـدود األردنية بكثافة صارت تهدد 
استقرار األردن، وستكون املخدرات 

النظام  حتًا مصدر متويل قوات 
الحدود  إيران عىل  وميليشيات 

الرتكية.
السؤال اآلن، ما مصري السوريني 
الذيـن تم ترحيلهم من درعا ومن 
الخرضاء  بالباصات  ريف دمشق 
إىل الشال السوري، هل سيتم 
إىل  ترحيلهم  احتجازهم وإعادة 

إحـدى دول الجوار أم إعادة تأهيلهم 
يف فروع املخابرات، واالنتقام منهم 

ومـن أفراد عائاتهم بعدما رفضوا 
2018، وهل  التوقيع عىل مصالحات 

سـيمرون عىل نفس الحواجز التي 
مّثلـت بهم وأهانتهم أمام أطفالهم 

قبل عدة سنوات؟
لقد انخفض النفوذ الرتيك يف 
سـوريا منذ تسليم حلب للروس 

وللميليشـيات اإليرانية، وسينخفض 
بشـكل أكرب بعد تسليم الحدود 
يديرون جيش  الذين  لإليرانيني 

األسـد، ولن يكون أمام السوريني من 
حل إال إعادة تنظيم أنفسـهم، والكف 

الذي  عن تصديق الكام املعسول 
تقولـه لهم الدول التي تتفاوض عىل 

السوريني  مصالحها عىل حساب 
بادهم. ومستقبل 

لقد أثبتت السـنوات العرش املاضية 
أن وعود الدول كانت مجرد أوهام، 

سـواء بالنسبة للمعارضة التي 
سـيطرت عليها تركيا ونقاط "املوك" 

األمريكيـة وبعض الدول الخليجية، 
وكذلك بالنسـبة للنظام الذي سيطر 

والروس، وجعلوا  اإليرانيون  عليه 
مـن قادته مجرد خدم لديهم يديرون 

الصفقات.  مصالحهم يف عقد 
السياسية  األحزاب  والكثري من 

واالئتافات التي أُسست يف ظل 
الوعود الدولية الخابة، ليسـت سوى 

أدوات لتكرار أوهام مرتاكمة تزيد 
من مأسـاة السوريني وتسوقهم من 

جحيم إىل آخر.
املتحدة  األمم  بقرارات  التشبث 
وأهمها القرار "2254"، وفتح 

املجال السيايس أمام كل السوريني 
بعـد طي صفحة النظام وجرامئه، 

هو املسـار الذي قد يجلب السام 
للسوريني.  السورية  الدولة  ويعيد 

فهل يبدأ السـوريون مسرية جديدة 
ويعملون  يحددون هم ضوابطها، 

بإخاص عىل تحقيقها، أم سـيظلون 
الخرضاء  الباصات  لشبح  مرتهنني 
التي وصلت قبل سـنوات من درعا 

ومن غوطة دمشق، وقد تقوم 
باصات مشـابهة بنقلهم من تركيا 

إىل الحدود السـورية لتستقبلهم 
امليليشـيات اإليرانية وبقايا جيش 

األسـد مع حزمة جديدة من الوعود 
الكاذبة؟  الروسية 

شبح درعا يخّيم على الشمال السوري

"دوبامين".. قصص من بطولة الوهم

 الكاتب السوي حسيب الزيني
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إعداد:
جنى العيسى
حسن إبراهيم

يواجهونها بأنفسهم..
"حالة طوارئ" 
تكّبل اإلعالميين 
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حـدود"  بـال  "مراسـلون  منظمـة  تصنيـف  بحسـب 
العاملـي لحريـة الصحافـة، احتلـت سـوريا املرتبة 171 
مـن أصـل 180 بلـًدا يف ذيـل قامئـة التصنيـف العاملي 

.2022 لحريـة الصحافـة لعـام 
وتعددت أشـكال االنتهـاكات بحق اإلعالميني يف شـامل 
غـريب سـوريا، ومل تقتـرص عـى االعتقـال أو التعـدي 
عـى الناشـطني، إذ وصلـت إىل حـد منـع صحفيني من 
تغطيـة أحـداث معيّنـة، إمـا ملوقف هـذه السـلطات من 
ملصلحتهـا  الصحفـي  يعمـل  التـي  اإلعالميـة  الوسـيلة 
وإمـا ألسـباب غـر واضحـة، غـاب التعليـق عليهـا من 

الرسـمية. الجهات  قبـل 
ففـي 18 من متـوز املايض، أثـارت حادثة منع مراسـل 
قنـاة "أورينـت" السـورية محمـد هـارون مـن إجـراء 

تقريـر مصـّور عـن العيـادات السـّنية التـي افتُتحـت 
املناطـق املحـررة" جـداًل  مؤخـرًا بجامعـة "حلـب يف 
املكتـب  املنـع جـاء مـن رئيـس  أن  واسـًعا، وال سـيام 
عـى  املراسـل  حصـول  رغـم  الجامعـة،  يف  اإلعالمـي 

موافقـة شـفهية مـن رئيـس الجامعـة.
كـام منـع عنـارص مـن "الجيـش الوطنـي السـوري" 
املدعـوم مـن تركيـا مراسـل عنـب بلـدي، يف 13 مـن 
حزيـران املـايض، مـن إجـراء تغطيـة صحفيـة لعملية 
تبـادل أرُسى بـني "الجيـش الوطنـي" وقـوات النظـام 
بـني  الفاصـل  الزنديـن"  "أبـو  معـرب  يف  السـوري، 
مناطـق النظـام واملعارضـة مبدينـة الباب، رغـم دخول 
أي  توضيـح  دون  املعـرب،  إىل  محليـة  شـبكات  عـدة 

أسـباب لهـذا املنـع.

بينـام أفرجـت "هيئة تحريـر الشـام"، صاحبـة النفوذ 
العسـكري يف إدلـب وأجـزاء مـن ريـف حلـب الغريب، 
املجـال  يف  العامـل  عـن  املـايض،  آذار  مـن   31 يف 
اإلعالمـي أحمـد زكريـا الضلـع، بعـد أربعـة أشـهر من 
حـول  أجـراه  النـاس  لـرأي  اسـتطالع  عقـب  اعتقالـه 
الواقـع املعيـي يف مدينـة الدانا بريف إدلب الشـاميل.

تسـيطر "هيئـة تحريـر الشـام" عـى منطقـة إدلـب، 
بينـام تسـيطر فصائـل "الجيـش الوطنـي" عـى ريف 
حلـب، يف حـني تتعـرض املنطقـة النتهـاكات وقصـف 
متكـرر من قـوات النظام السـوري املدعوم من روسـيا، 
أو مـن "قـوات سـوريا الدميقراطيـة" )قسـد( املدعومة 

أمريكا. مـن 

دون سـابق إنـذار، يف وقـت متأخـر مـن مسـاء 5 مـن 
آب الحـايل، اقتحـم عنارص فـرع "الرشطة العسـكرية" 
منـزل عضـو "اتحـاد اإلعاميني السـوريني" والناشـط 
اإلعامـي لـؤي اليونـس، يف مدينـة جنديـرس مبنطقة 
امـرأة  جانـب  إىل  واعتقلـوه  حلـب،  شـايل  عفريـن 
أي تهمـة  وطفليهـا مـن منـزل مجـاور، دون توجيـه 

خـال عمليـة املداهمـة.
حادثـة اعتقال الناشـط مل تكـن بعيدة زمنًيـا عن حادثة 
اعتـداء تعـرّض لهـا الناشـط اإلعامـي ومراسـل قنـاة 
"الجزيـرة" مالـك أبو عبيـدة، ومجموعة من الناشـطني 
والصحفيـني معه، مـن قبل عنـارص "الرشطـة املدنية" 
خـال تغطيـة احتجاجـات القطـاع الطبـي يف مدينـة 

البـاب بريـف حلـب الرشقـي، يف 1 مـن آب الحايل.
وبعـد أكـرث مـن 11 عاًمـا عـىل املنـاداة بحريـة التعبري 
الخصـوص،  وجـه  عـىل  الصحافـة  وحريـة  عموًمـا، 
الـذي تعرضـوا النتهـاكات  ال تـزال قامئـة اإلعاميـني 
مـن قبـل الجهـات املختلفـة يف سـوريا تعج باألسـاء 
والحـوادث، وسـط سـيطرة وقيـود تفرضها السـلطات 

. عليهم

ففي شـال غريب سـوريا، أن تكون إعامًيـا "غري مواٍل 
لسـلطات األمـر الواقع" فهذا متـاح، لكن ال يحـق لك أن 
تختـار القضايا اإلعامية التي ستكشـف عنها أو تسـلّط 
الضـوء عليهـا، أو حتـى تختار حدثًـا يهتم بـه عدد كبري 
من السـوريني ترغـب بتغطيتـه، وإن فعلت أيًـا من ذلك، 
فـ"الرشطـة العسـكرية" و"الجيـش الوطنـي" و"هيئة 
بالطريقـة  لـ"محاسـبتك"  جاهـزة  الشـام"  تحريـر 
التـي ميليهـا عليهـا مزاجهـا، أو بحسـب حجم مـا تراه 

"تهجـًا عليهـا و انتقاًدا لهـا" يف مادتـك الصحفية.
صحفيـني  مـع  امللـف،  هـذا  يف  بلـدي  عنـب  تناقـش 
وناشـطني، أسـباب عـدم وقـف االنتهـاكات املاَرسـة 
اإلعاميـني يف مناطـق شـال غـريب سـوريا،  بحـق 
حيث تسـيطر الجهـات املعارضة للنظام السـوري، وذلك 
يف ظـل وجود عـدد من الروابـط الصحفيـة واالتحادات 

املهنيـة التـي ينتسـب إليهـا اإلعاميون.
 كـا تحـاول تسـليط الضـوء، عـرب الحديث مـع خرباء 
ومسـؤويل روابـط صحفيـة عاملـة يف املنطقـة، عىل 
عـن  والدفـاع  اإلعاميـني  لحايـة  املمكنـة  الحلـول 

املهنيـة. حقوقهـم 

من منع ممارسة العمل الصحفي حتى االعتقال

االنتهاكات.. ال ضوابط لها
تسيطر "هيئة تحرير الشام" على 

منطقة إدلب، بينما تسيطر فصائل 
"الجيش الوطني" على ريف 

حلب، في حين تتعرض المنطقة 
النتهاكات وقصف متكرر من 
قوات النظام السوري المدعوم 

المصدر: "المركز السوري للحريات الصحفية" في "رابطة الصحفيين السوريين"

النظام السوري

"الجيش الوطني السوري"

السلطات التركية

"هيئة تحرير الشام"

القوات الروسية

تنظيم "الدولة اإلسالمية"

حماةحلبإدلب

52

98

11

33

0
1

153

24

52

14

9

58

35

41

8

0 1

االنتهاكات بحق اإلعالميين 
في شمال غربي سوريا

منذ عام 2011 وحتى نهاية تموز 2022

https://www.enabbaladi.net/archives/599859
https://www.enabbaladi.net/archives/599859


11 عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - ملف خاص
العدد 548 - األحد  21 آب / أغسطس 2022

يرصـد "املركز السـوري للحريات الصحفيـة" التابع 
لـ"رابطـة الصحفيني السـوريني"، بشـكل شـهري، 
االنتهـاكات التـي يتعـرض لهـا العاملـون يف املجال 

اإلعالمـي عـى جميـع الجغرافيا السـورية.
سـيطرة  مناطـق  يف  عاملـني  إعالميـني  وبحسـب 
اإلعالمـي  اعتـاد  بلـدي،  عنـب  قابلتهـم  املعارضـة، 
مامرسـة  أو  مضايقـة  أو  النتهـاك  يتعـرض  الـذي 
خاطئـة يف املنطقـة، اللجـوء إىل مواقـع التواصـل 
االجتامعـي أواًل، معتربيـن أنهـا املنـرب األول واألهـم 

الـذي يشـّكل ضغطًـا قـد يدافـع عنهـم.
مـن  عـدد  ملصلحـة  يعمـل  صحفـي  عثـامن،  وليـد 
وعضـو  )فريالنـس(  السـورية  اإلعـالم  وسـائل 
"اتحـاد اإلعالميـني السـوريني" العامـل يف ريـف 
عـن  يدافـع  مـن  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  حلـب، 

فقـط. أنفسـهم  اإلعالميـون  هـم  اإلعالميـني 
ويـرى وليـد عثامن أنـه ال ميكن االعتـامد يف مناطق 
شـامل غـريب سـوريا عـى جهـة معيّنـة لحاميـة 
غيـاب  بسـبب  وذلـك  والصحفيـني،  اإلعالميـني 
بحاميتهـم  املعنيّـة  واإلعالميـة  الحقوقيـة  الجهـات 
األمـر  سـلطات  التـزام  عـدم  وبسـبب  جهـة،  مـن 
الواقـع بالتوصيـات والدعـوات لحاميـة اإلعالميـني 

وتسـهيل عملهـم مـن جهـة أخـرى.
وأضـاف أن معظـم اإلعالميـني يعملون عـى حامية 
واتحـادات  روابـط  تشـكيل  خـالل  مـن  أنفسـهم 
مبشـاريع  تكـون  مـا  أشـبه  إعالميـة،  وتجمعـات 
بهـدف  النـزاع،  أماكـن  يف  تقـام  التـي  الطـوارئ 
ومحاولـة  املنطقـة،  يف  اإلعالميـني  جهـود  توحيـد 
املحليـة  السـلطات  عـى  ضغـط  تيـارات  خلـق 
والفصائـل يف حـال جـرى أي انتهـاك يف املنطقـة 

غرهـم. أو  اإلعالميـني  بحـق  سـواء 
"حـرب"  صحيفـة  يف  الصحفيـة  جانبهـا،  مـن 
حلـب،  بريـف  املقيمـة  زيـدان،  أميمـة  السـورية 
إعالميـة  بطاقـة  امتالكهـا  إن  بلـدي،  لعنـب  قالـت 
مـن "اتحـاد اإلعالميـني" مبنطقـة عفريـن وريفها، 
ال مينعهـا مـن تعرضهـا ملواقـف أو مشـكالت، األمر 
الـذي ولّـد شـعوًرا لديها بـأن البطاقـة اإلعالمية "ال 

داعـي لهـا".

وأوضحـت زيـدان أن اإلعالمـي يعـد من أكـر فئات 
ورشائـح املجتمـع غـر القادرة عـى حامية نفسـها 
أو الدفـاع عـن حقوقهـا، مشـرة إىل أنهـا تفّضـل 
عـدم حمـل الهويـة اإلعالميـة خـالل مرورهـا عـى 
حواجـز أمنيـة أو عسـكرية يف الشـامل السـوري، 

التدقيـق عليهـا بشـكل أكرب. خشـية 
الصحفي ومراسـل قنـاة "أورينت" يف إدلب هاشـم 
العبـد اللـه، أكّـد أيًضـا، يف حديـث إىل عنـب بلدي، 
أن مـن يدافـع عن اإلعالميـني هم أنفسـهم من خالل 
حمـالت املنـارصة لبعضهـم، باإلضافـة إىل عدد من 

االتحـادات واألجسـام التي تسـعى للدفـاع عنهم.

اإلدانة أو املظاهرات.. السـبيل الوحيد للضغط
منـذ عـام 2011، ُشـّكلت يف شـامل غريب سـوريا 
العديـد مـن الروابـط واالتحـادات اإلعالميـة، بعض 
حافظـت  بينـام  طويـاًل،  بالعمـل  يسـتمر  مل  منهـا 
يف  يقتـرص  الـذي  عملهـا  اسـتمرار  عـى  أخـرى 
أو  املنـارصة  أو  التوثيـق  األحيـان عـى  مـن  كثـر 
بيانـات اإلدانـة، دون التشـبيك مـع جهـات حقوقية 
أو قضائيـة لحفـظ حقـوق اإلعالميـني، وسـط عـدة 

معوقـات ال تـزال تواجههـم.

6 مـن آب الحـايل، أصـدرت "رابطـة نشـطاء  ويف 
اعتقـال  حادثـة  حـول  بيانًـا  حمـص"  يف  الثـورة 
الناشـط اإلعالمـي لـؤي اليونـس، طالبـت بإطـالق 
رُساحـه، ورضورة التحـري أكـر من قبـل "الرطة 
وحّملتهـا  املدنيـني،  ترويـع  قبـل  العسـكرية" 
مسـؤولية سـالمة وصحة املعتقـل أو أي أذى يصيبه 

معنويًـا. أو  جسـديًا 

كـام أصـدر "اتحـاد اإلعالميـني السـوريني" بيانًـا، 
يف اليـوم نفسـه، أدان فيـه حادثة االعتقال، مشـرًا 
إىل أن النتيجـة الحتميـة لتكـرار مثـل هـذه األمـور 

هـي تفاقـم الوضـع بشـكل أكرب عـرب خروج 
بوقفـات  الثوريـني  والناشـطني  اإلعالميـني 
التـي  الترصفـات  هـذه  ضـد  واعتصامـات 

"تـيء لثـورة الحريـة والكرامـة".

"الرطـة  مقـر  أمـام  مظاهـرات  وبعـد 
اإلعالميـني  عـرات  قبـل  مـن  العسـكرية" 
انتقدت  إدانـة عديـدة  والناشـطني، وبيانـات 
وحّملـت  "التعسـفية"،  االعتقـال  طريقـة 
لعمليـة  تبعـات  أي  مسـؤولية  "الرطـة" 
االعتقـال، أفرجـت "الرطـة" عـن الناشـط 
لـؤي اليونـس، يف 8 مـن آب الحـايل، بعد أن 
كانـت أطلقـت رُساح امـرأة وطفليهـا اعتقلوا 
نفسـه. الشـهر  مـن   6 الحادثـة، يف  بنفـس 
عـى  االعتـداء  حادثـة  مـن  سـاعات  وبعـد 
مراسـل قنـاة "الجزيـرة" مالـك أبـو عبيـدة، 
مـن  املنطقـة،  يف  اإلعالميـني  بعـض  التقـى 
ضمنهـم الناشـط الـذي تعرّض للـرب، مع 
قيـادة رشطة مدينـة الباب، وتعهـدت األخرة 

باالعتـداء،  املتسـببني  العنـارص  مبحاسـبة 
وعـدم تكـرار مثـل هـذه الحـوادث.

الشـام"  "تحريـر  أطلقـت  حـني  يف 
رُساح الشـاب أحمـد زكريـا الضلع، بعد 

احتجاجيـة  وقفـات  مـن  أشـهر  أربعـة 
ديـر  قريـة  سـكان  مـن  يوميـة  شـبه 

بـ"سياسـة  وصفـوه  مبـا  نـددوا  حسـان، 
تكميـم األفـواه" وطـرق االعتقال "التعسـفية 

واملقيتـة".

إعالميون: ندافع عن أنفسنا بأنفسنا

متظاهرون أمام مقر "الشرطة العسكرية" في جنديرس للمطالبة باإلفراج عن الناشط اإلعالمي لؤي اليونس- 8 من آب 2022 )رابطة نشطاء الثورة في حمص/ تويتر(

اإلعالمي السوري إياد عبد الجواد أثناء عمله في الشمال السوري - 2022 )عنب بلدي(

"رابطة الصحفيين السوريين"

منظمة مسـتقلة ال تتبـع ألي جهة حكوميـة أو حزبية، 
أو  سـوريا  داخـل  ُوجـدوا  أينـام  أعضاءهـا  ومتثـل 
خارجهـا، وتسـعى إىل أن تكون مظلة جامعة مسـتقلة 

للصحفيـني السـوريني دون متييـز.
تضم نحـو 500 إعالمـي، يف الداخل السـوري وحول 
التدريبيـة  الـدورات  تقديـم  عـى  وتعمـل  العـامل، 
األكادمييـة واالختصاصيـة، والتشـبيك مـع املنظـامت 
األخـرى  واملنظـامت  والدوليـة  العربيـة  الصحفيـة 
املهتمـة بدعم الصحفيـني، ونقل حقيقة مـا يجري يف 
سـوريا، وتقـدم خدمات الدعم اللوجسـتي للناشـطني 
والصحفيـني يف الداخـل السـوري "يف حـال توفـر 

لذلك". الدعـم 

"اتحاد اإلعالميين السوريين"

ُشـّكل عـام 2018 يف ريـف حلب الشـاميل، ويعرّف 
عـن نفسـه بأنـه "مؤسسـة مسـتقلة تضـم إعالميني 
سـوريني وفـق ميثـاق رشف متفـق عليـه، وأهـداف 
معلَنـة لتنظيـم الجهـود وتنميـة املهـارات وحاميـة 

لحقوق". ا

أبرز تجمعات اإلعالميين 
في شمال غربي سوريا

https://www.enabbaladi.net/archives/599859
https://www.enabbaladi.net/archives/599859


عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - ملف خاص
العدد 548 - األحد 21  آب / أغسطس 2022 12

يف  املاضيـة  السـنوات  خـالل  ُشـّكلت 
مـن  العديـد  سـوريا  غـريب  شـامل 
كان  إذ  النقابيـة،  والروابـط  الهيئـات 
الهـدف منهـا أن تقوم هذه املؤسسـات 
النقايب بتوحيـد جهودها،  الطابـع  ذات 
لحاميـة  ضاغطـة  قـوة  وتشـّكل 
حقوقهـم،  عـن  والدفـاع  اإلعالميـني 
محمـد  الباحـث  أوضحـه  مـا  بحسـب 

. لصطـوف ا
 إال أن هـذه الخطـوة اصطدمـت بأكـر 
عـدم  أبرزهـا  مـن  كان  عقبـة،  مـن 

كبـح  تسـتطيع  قـوى حقيقيـة  وجـود 
املسـيطرة  العسـكرية  القـوى  جـامح 
عـى األرض، التـي تعترب مسـؤولة عن 
ارتـكاب معظـم االنتهـاكات يف شـامل 

للباحـث. وفًقـا  غـريب سـوريا، 
مـن  الرغـم  عـى  أنـه  الباحـث  وأكـد 
وجـود جهـاز قضايئ يف شـامل غريب 
سـوريا، وزعمه تطبيق القوانني، سـواء 
يف إدلـب حيـث تسـيطر "هيئـة تحرير 
حيـث  حلـب  ريـف  يف  أو  الشـام"، 
يسـيطر "الجيش الوطنـي"، فإن دوره 

غـر متكامـل ألسـباب باتـت معروفـة.
وأضـاف الصطوف أن الجهـاز القضايئ 
يف هـذه املناطـق ال يقـوم بواجبـه عى 
محاسـبة  تجـاه  الكامـل،  الوجـه 
مرتكبـي االنتهاكات بحـق اإلعالميني، 
ما يدفـع الفعاليـات الثورية ملامرسـة 
املسـيطرة عـى  القـوى  الضغـط عـى 
األرض، وتشـكيل قـوة ضاغطـة للدفاع 
عـن حقـوق اإلعالميني، بحسـب تعبره.

مـن جهتـه، أوضـح الصحفي السـوري 
وعضـو "رابطة الصحفيني السـوريني" 

أحمـد مـراد، أن الصحفيني لطاملـا كانوا 
الحلقـة األضعـف يف عمـوم الجغرافيـا 
سـلطات  تحكمهـا  التـي  السـورية، 
إلحـكام  بتوجههـا  تتشـابه  متعـددة 
األصـوات  جميـع  عـى  سـيطرتها 
قبضتهـا  إلحـكام  لهـا،  املعارضـة 

. ية لعسـكر ا
عنـب  إىل  حديـث  يف  مـراد،  وأضـاف 
بلـدي، أن هـدف العمـل الصحفي ليس 
يتمثـل  بـل  األحـداث،  تغطيـة  فقـط 
والوقائـع  الحقائـق  بكشـف  أيًضـا 
واملسـتور، الهـدف الـذي يعتـرب عـدًوا 
أن  مؤكـًدا  االسـتبدادية،  للسـلطات 
السـورية عـى اختالف  جميع األرايض 
يحكمهـا  ال  اآلن  إىل  املسـيطرة  الجهـة 

االسـتبداد. سـوى 
أن  إىل  مـراد  أحمـد  الصحفـي  وأشـار 
مـا ينقـص العمـل اإلعالمي يف شـامل 
عمـوم  )ويف  حاليًـا  سـوريا  غـريب 

اإلعالميـني  حـال  كـون  ككل،  سـوريا 
بأفضـل(  ليـس  املناطـق  مختلـف  يف 
هـو اإلطـار القانـوين، مبعنـى حاميـة 
عـن  التعبـر  حريـة  لحـق  دسـتورية 
الـذي  األسـاس  تعتـرب  التـي  الـرأي، 
تنطلـق منـه قوانني حاميـة الصحفيني، 
وقوانني الحـق يف حريـة التعبر، وهو 

اآلن. الـذي مل يتحقـق حتـى  الـيء 
الصحفيـة  الروابـط  أن  مـراد  واعتـرب 
املشـّكلة حاليًـا، هي جميعها مؤسسـات 
لضـامن  للصحفيـني  غطـاء  تشـّكل 
حقوقهـم، لكنهـا ال متلـك األدوات عـى 
األرض بشـكل كاٍف، مـا يجعـل دورهـا 

مقتـرًصا عـى املنـارصة فقـط.
وبالتـايل، فـإن هنـاك رضورة لوجـود 
اإلطـار القانـوين والدسـتوري ووجود 
مـواد دسـتورية تضمـن عدم محاسـبة 
الصحفيـني وحاميتهـم، وضـامن حرية 

اإلعالمية. املؤسسـات  إنشـاء 

تعتـرب "رابطـة الصحفيـني السـوريني"، 
و"اتحـاد اإلعالميني السـوريني"، و"اتحاد 
إعالميي حلـب وريفها"، من أبـرز الروابط 
التـي ال تـزال تعمـل حتى اليـوم يف مجال 
ومحاولـة  الصحفيـة،  االنتهـاكات  توثيـق 
دعـم جهود وحفـظ حقـوق اإلعالميني يف 

شـامل غريب سـوريا.

التوثيق.. "اللبنة األولى" لمستقبل 
اإلعالم "المنشود"

للحريـات  السـوري  "املركـز  يف  الباحـث 
الصحفيـة" التابـع لـ"رابطـة الصحفيـني 
قـال يف  الصطـوف،  السـوريني" محمـد 
حديـث إىل عنـب بلـدي، إن للرابطـة، منذ 
نشـأتها يف عام 2012، دوًرا مهـاًم وبارزًا 
االنتهـاكات  جميـع  وتوثيـق  رصـد  يف 
التـي تُرتكب ضـد الصحفيني والناشـطني 
اإلعالميني واملؤسسـات واملراكـز اإلعالمية، 

يف عمـوم املحافظـات السـورية.
وأضـاف الصطـوف أن "املركـز السـوري 
تلـك  يتابـع  الصحفيـة"  للحريـات 
االنتهـاكات ويدققهـا بعـد التحقـق منهـا 
وفـق معايـر خاصـة بتوثيـق االنتهاكات، 
ويصـدر تقريـرًا شـهريًا هدفـه توثيقهـا.

الصحفيـني  "رابطـة  تنظـم  بدورهـا، 
ومنـارصة  دعـم  حمـالت  السـوريني" 

محاولـة  يف  واملؤسسـات،  لإلعالميـني 
للمجتمـع  ومعاناتهـم  صوتهـم  إليصـال 

املحليـة. والهيئـات  الـدويل 
وأشـار الصطـوف إىل أن كل تلـك األدوات 
تعتـرب بشـكل أو بآخر وسـيلة من وسـائل 
الضغـط عى القوى املسـيطرة عى األرض 
وعـى الجهـات املرتكبـة لالنتهـاكات، مـا 
يـؤدي إىل حالـة قـد تكـون إيجابيـة لـو 
بحدودهـا الدنيا، لناحية تحسـني الحريات 

اإلعالميـة، بحسـب تعبره.
االنتهـاكات  توثيـق  أن  الصطـوف  ويـرى 
األوىل  اللبنـة  يشـّكل  اإلعالميـني  بحـق 
هـذه  تسـاعد  أن  ميكـن  إذ  للمسـتقبل، 
التوثيقـات يف ملفـات املحاسـبة ملرتكبـي 

مسـتقباًل. االنتهـاكات 
من جهتـه، قال رئيـس "اتحـاد اإلعالميني 
السـوريني"، جالل التـالوي، إن "االتحاد" 
قبـل  مـن  رسـمي  بشـكل  بـه  معـرف 
"املدنيـة"  والرطـة  املحليـة،  املجالـس 
"الجيـش  وقيـادات  و"العسـكرية"، 
الوطنـي"، ولديه قنوات اتصـال عديدة يف 
منطقـة ريـف حلـب، وذلـك يدعـم موقفه 

كممثـل عـن اإلعالميـني املنضمـني لـه.
إىل عنـب  التـالوي، يف حديـث  وأضـاف 
بلـدي، أن "االتحـاد" ميكنـه التواصـل مع 
أي من املؤسسـات الحكومية أو العسـكرية 

لالعتقـال  إعالمـي  أي  تعـرض  حـال  يف 
أو االعتـداء، ويسـتطيع املطالبـة بحقـوق 
تعرضهـم  حـال  يف  سـواء  اإلعالميـني 
ويف  االعتـداء،  أو  التعسـفي،  لالعتقـال 
حـال وجود دعـوى معيّنـة بحقهـم، يحق 
لـ"االتحـاد" املطالبة بعرضهـا عليه ملتابعة 

األمـر، بحسـب قولـه.

سلطات األمر الواقع تضّيق على 
التجمعات اإلعالمية

املحليـة  السـلطات  مصلحـة  مـن  ليـس 
بحسـب  اإلعالميـني،  بحاميـة  تسـهم  أن 
الصحفيـة السـورية أميمـة زيـدان، التـي 
عـزت السـبب إىل كثـر مـن التجـاوزات 
التي تقوم بها السـلطات وال تريد الكشـف 
عنهـا أو متابعتهـا مـن قبـل الصحفيني أو 
اإلعالميـني، الذيـن تعتربهم "غـر مرغوب 

بهـم" يف املنطقـة.
"أورينـت"  قنـاة  ومراسـل  الصحفـي 
يف إدلـب هاشـم العبـد اللـه، أكـد أيًضـا 
عـن  الواقـع  األمـر  سـلطات  مسـؤولية 
غيـاب دور الجهـات اإلعالميـة التـي تُعنى 
بتعزيـز الحريـات الصحفيـة، موضًحا أنه 
يف ظـل املعطيـات الحاليـة، ويف منطقة ال 
تتوفر فيهـا حرية الـرأي والتعبـر، تعترب 
البيئـة غر مالمئـة للعمـل الصحفي، حيث 

رشوطًـا  الواقـع  األمـر  سـلطات  تفـرض 
عـى اإلعالميـني وتقيّـد عن عمـد حريتهم 

الصحفيـة.
مـن جهتـه، ذكـر الصحفـي وليـد عثامن، 
عضـو "اتحـاد اإلعالميني السـوريني"، أن 
التجمعـات اإلعالميـة يف املنطقـة تعيـش 
يف حالـة أخـذ ورد متكـرر مع السـلطات 
املحليـة، بسـبب رفـض السـلطات رشعنـة 
وجـود التجمعـات، بحجة تكـرار وجودها 
بأسـامء مختلفة عـى مدى األعـوام الـ11 
املاضيـة، وبحجـة ضـم هـذه التجمعـات 
مؤهلـني  غـر  ألشـخاص  االتحـادات  أو 

ملامرسـة العمـل اإلعالمـي.
للحريـات  السـوري  "املركـز  يف  الباحـث 
أوضـح  الصطـوف،  محمـد  الصحفيـة" 
أنـه يف ظـل الظـروف الراهنـة ويف عموم 
التـي  الضغوطـات  مـن  ككل،  سـوريا 
متارسـها القـوى املسـيطرة عـى األرض، 
ألي  ميكـن  ال  الجغـرايف،  بحيـزه  كل 
مؤسسـة نقابيـة أن يكـون لهـا دور كامل 
ومتكامـل يف ضامن حـق اإلعالميني الذين 

النتهـاكات. يتعرضـون 
تحقيـق  ضـامن  أن  الصطـوف  وأضـاف 
ذلـك يرتبط بعـدة عوامل تسـبقه، كانتقال 
حقيقـي للسـلطة، ووجـود جهـاز قضايئ 
حقيقـي، وغرهام مـن العوامـل التي ال بد 

مـن توفرهـا حتى تقـوم بعد ذلـك الرابطة 
أو النقابـات بدورها بشـكل فعـال وكامل.

وألن اإلعـالم يلعـب دوًرا كبـرًا يف كشـف 
املسـيطرة،  القـوى  وتقصـر  الفسـاد 
فـإن ذلـك يضـع اإلعالميـني هدفًـا لـدى 
السـلطات لتقييـد نشـاطهم، والعمـل عى 
أال تأخـذ الحريات الصحفية دورها بشـكل 

حقيقـي.

اإلعالميـني  "اتحـاد  رئيـس  اعتـرب  بينـام 
السـوريني"، جـالل التـالوي، أن مـن أبرز 
ما يعـوق عمـل "االتحـاد" بالشـكل الذي 
يرجـوه، هو غيـاب الجهة الرسـمية األوىل 
التـي يجب التواصـل معها عنـد حدوث أي 
انتهـاك بحـق اإلعالميـني، وتعـدد الجهات 
املوجـودة يف املنطقـة كاملجالـس املحليـة، 
وقيـادات الرطـة العسـكرية واملدنية، أو 

قيـادات "الجيـش الوطنـي" وغرها.

ويف  "االتحـاد"  أن  التـالوي  وأوضـح 
قضيـة  يف  مطالبـه  تتحقـق  مل  حـال 
منـارصة إعالمـي ما، يلجـأ حينهـا للدعوة 
عـى  الضغـط  ملحاولـة  املظاهـرات،  إىل 
الـذي  األمـر  مطالبـه،  لتنفيـذ  السـلطات 
اعتـربه "مجديًـا" بحسـب تجارب سـابقة 

املنطقـة. يف  جـرت 

ما جدوى الروابط اإلعالمية؟

ال حلول قريبة..

الحماية الدستورية تكفل الحقوق
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 اقتصاد

إجراءات أمنية واقتصادية ال تحميها

الليرة السورية إلى التدهور

عنب بلدي- جنى العيسى

بـدأت قيمة اللـرة السـورية باالنخفاض 
آذار  منـذ  األمريـي،  الـدوالر  أمـام 
املـايض، لتتجـاوز قيمـة حافظـت عليها 
ملـدة مل تقـل عن مثانيـة أشـهر تراوحت 

الواحـد. للـدوالر  3500 و3600  بـني 
وخـالل األشـهر األخـرة، انخفضت قيمة 
اللـرة لتكـر حاجـز أربعـة آالف لـرة 
سـورية، منتصـف متوز املـايض، وتصل 
إىل 4500 لـرة للـدوالر الواحد منتصف 

الحايل. آب 
ووسـط ضبـط مـرصف سـوريا املركزي 
قيمة اللـرة سـابًقا بسـلطات أمنية أكر 
من التحـركات االقتصاديـة، برر املرصف 
اللـرة  قيمـة  يف  األخـر  االنخفـاض 
باملضاربـة عـى سـعر الـرصف، متوعًدا 

املضاربـني بـ"وضـع حـد لهم".

لماذا تنخفض قيمة الليرة؟
تشـر الظـروف الحاليـة املختلفة سـواء 
السياسـية أو األمنيـة أو االقتصادية التي 
تعيشـها سـوريا، إىل أن االتجاه الطبيعي 
التدهـور،  هـو  حاليًـا  السـورية  للـرة 
بحسـب ما يراه الباحـث االقتصادي زيك 

محـي، يف حديـث إىل عنـب بلـدي.
وأوضح الباحـث أن اتجاهها إىل التدهور 
تراكمـت خـالل  عوامـل  بعـدة  مدفـوع 
العامـل  أن  مضيًفـا  املاضيـة،  السـنوات 
انهيـار  إىل  يـؤدي  الـذي  واألهـم  األول 
اإلنتـاج  بتوقـف  يتعلـق  العملـة  قيمـة 
منهـا  ظـروف  لعـدة  نتيجـة  املحـيل، 
دمـار البنيـة التحتية، وتخريب املنشـآت، 
والفسـاد، واإلتـاوات التـي تُفـرض عى 

النـاس، وهـروب رأس املـال.
بينام تتمثّـل العوامـل األخـرى بالعقوبات 
ومـا  السـوري،  النظـام  عـى  املفروضـة 
يرافقهـا مـن صعوبـات يف التعامـل مـع 
التجـارة  ناحيـة  مـن  الخارجـي  العـامل 
الخارجيـة للتجار املوجودين داخل سـوريا.

االسـتراد  عـى  االعتـامد  يعتـرب  كـام 
بشـكل رئيـس عامـاًل يزيـد مـن أعبـاء 
إذ  ومسـتقباًل،  حاليًـا  السـورية  اللـرة 
خاصـة  االسـتراد،  مـن  جـزء  يكـون 
املشـتقات النفطيـة القادمـة مـن إيران، 
مدفوًعـا بشـكل آجـل، بحسـب الباحـث 

محـي. زيك 
عـى  املضاربـة  أن  الباحـث  وأكّـد 
إذ  أيًضـا عامـل مهـم،  السـورية  اللـرة 
يسـتفيد كثـر مـن األشـخاص املقربني 
واملحسـوبني عـى النظـام، باإلضافة إىل 
سياسـات املـرصف املركـزي، خصوًصـا 
يف املراحـل األوىل مـن أزمـة اللـرة، من 
املضاربـة عـى اللرة عـرب فتح مـزادات 

لبيـع الـدوالر.

لماذا تستقر الليرة "مؤقًتا"
منذ عـام 2011، بـدأ مسلسـل انخفاض 
يف  لتسـتقر  السـورية،  اللـرة  قيمـة 
مراحـل زمنيـة عديدة عنـد قيمـة معيّنة، 
تعـود لتهبـط بعدهـا بنحـو الضعف أو 

أضعـاف القيمـة أحيانًـا.
وكانـت آخـر فرة اسـتقرار سـجلتها يف 
نيسـان 2021، وذلـك ملدة مثانية أشـهر 
 3500 بـني  قيمتهـا  تراوحـت  تقريبًـا 
و3600 لـرة للدوالر الواحـد، وذلك بعد 
أن المسـت خـالل األشـهر األربعة األوىل 
حاجـز خمسـة آالف لرة مقابـل الدوالر.
الباحـث االقتصـادي زيك محـي، فّر 
قيمـة  تشـهدها  التـي  االسـتقرار  حالـة 
بارتباطهـا  وأخـرى،  فـرة  بـني  اللـرة 
السياسـات  أبرزهـا  بعـدة عوامـل، مـن 
النقديـة التـي يتبعهـا مـرصف سـوريا 
املركـزي كونه متحكـاًم بالعملـة املحلية، 
واملتمثلـة بضبـط السـيولة ومنع سـحب 
األمـوال باللرة للحـد من تذبذب أسـعار 

الـرصف.
وأضـاف الباحـث أن سياسـات املركـزي 
األخـرى املتعلقـة بالتعامـل مـع مكاتـب 
الرصافـة ودعمهـا لـراء الدوالر بسـعر 

قريب من سـعر السـوق السـوداء، تسهم 
أيًضـا بخلـق اسـتقرار مؤقـت يف سـعر 
الـرصف، باإلضافـة إىل العامـل األمنـي 
املتمثـل بإجـراء حمالت أمنيـة واعتقاالت 
عشـوائية والدعاية التي تصدرها وسـائل 

اإلعـالم لضبـط سـعر الـرصف أمنيًا.
كـام تعتـرب التحويـالت املاليـة القادمـة 
عـرب  وإمـا  للعائـالت  إمـا  سـوريا،  إىل 
املنظـامت الدوليـة، مـن العوامـل املهمة 
بحسـب  "املؤقـت"،  اللـرة  السـتقرار 

محـي. زيك  الباحـث 

ال أدوات اقتصادية جديدة لدى 
"المركزي"

اتهـم مـرصف سـوريا املركـزي التجـار 
باملضاربـة  السـوداء  السـوق  ورصايف 
عـى سـعر رصف الـدوالر، عى لسـان 
مصـدر فيـه مل يذكـر اسـمه، تحدث إىل 
صحيفـة "الوطـن" املحليـة، يف 17 من 

آب الحـايل.
التجـار  مطالـب  أن  املصـدر  واعتـرب 
ملسـتورداتهم  "املركـزي"  بتمويـل 
"وسـط وجـود مـا يكفـي مـن حاجـة 
األسـواق األساسـية"، هـو مـا يضغـط 
عـى اللـرة، مطالبًـا إياهم بـأن يكونوا 
الوطنيـة،  عملتهـم  "دعـم  يف  رشكاء 
السـوق  إليـه  تحتـاج  مبـا  واالكتفـاء 
مـن مـواد، واالسـتراد بحسـب حاجـة 
رغبتهـم  بحسـب  ال  الفعليـة،  املسـتهلك 

األربـاح". مـن  مبزيـد 

املضاربـة عـى العملة هي صيغـة تبادل، 
تجري يف سـوق تداول العمـالت، وليس 
لهـا أي عالقة بحركـة املبـادالت التجارية 

)بضائـع وخدمات(.
تنـدرج يف تفاصيـل املضاربـة عمليـات 
بيعهـا  نيـة  مـع  محـددة،  عملـة  رشاء 
فيـه  تكـون  مناسـب  مجـدًدا يف وقـت 
قيمـة العملة املشـراة مرتفعـة، ما يحقق 

ربًحـا رُسيًعـا لصاحبهـا.

عـى  املضاربـة  عمليـة  تقتـرص  وال 
العمـالت فحسـب، بـل تصـل إىل حدود 
واملشـتقات  اآلجلـة  والعقـود  العقـارات 

املاليـة.
مـن جهته، أوضـح الباحـث االقتصادي 
ال  املركـزي  املـرصف  أن  محـي،  زيك 
مـن  جديـدة  اقتصاديـة  أدوات  ميلـك 
بشـكل  اللـرة  تدهـور  إيقـاف  شـأنها 
كامـل، إمنا قـد يسـتطيع الحفـاظ عى 
بـاألدوات  "مؤقتًـا"  الحـايل  سـعرها 
ميارسـها،  التـي  التقليديـة  النقديـة 
الشـديدة  واملراقبـة  السـيولة،  كوقـف 
األجنبيـة،  بالعمـالت  التعامـل  عـى 
لتغذيـة  الحـواالت  وصـول  وتسـهيل 

األجنبيـة. بالعملـة  الخزينـة 
النظـام  أداة  كـام تعتـرب األداة األمنيـة 
الرئيسـة للسـيطرة عى سـعر الرصف، 
وفاسـدة،  أداة مخرقـة  أساًسـا  لكنهـا 
مـا يؤكد وجـود تعاون بـني املضاربني 
األعـامل،  وأصحـاب  األمـن  ورجـال 
أنهـم  عـى  النظـام  يصّورهـم  الذيـن 
الواقـع  يف  ولكنهـم  للـرة،  داعمـون 
انهيـار  مـن  ومسـتفيدون  مضاربـون 

. قيمتهـا

ما مستقبل الليرة
قال تقرير لصحيفـة "البعث" الحكومية، 
بعنـوان  املـايض،  األسـبوع  مطلـع 
اإلجـراءات  إن  الـرصف"،  "لصـوص 
اإلداريـة التـي يتخذهـا مرصف سـوريا 
املركـزي غـر قـادرة عـى ضبط سـعر 
الـرصف، إن مل تكن قامئة باألسـاس عى 
أخـرى اقتصاديـة يتصّدرهـا "اإلنتـاج".

واعتـرب التقريـر أن اإلجـراءات اإلداريـة 
املتمثلـة "بالتلويـح بعصـا العقوبات ملن 
يتالعـب بسـعر الـرصف مـن املضاربني 
الكبـار قبـل الصغـار"، رضورة يف هذه 
مبنزلـة  اعتبارهـا  ميكـن  إذ  املرحلـة، 
مرحلـة "مخـاض إنتـاج"، لكـن متابعة 
مـا  وهـو  فقـط،  املضاربـني  صغـار 

التذبـذب  سـبب  هـو  حاليًـا،  يجـري 
الـرصف. بسـعر  املتكـرر 

االقتصـادي  الباحـث  أكـد  جهتـه،  مـن 
زيك محـي، أنه ما مل يحـدث أي تغير 
جوهري ورصيـح يف العوامـل املذكورة 
سـابًقا والتـي تؤدي إىل انخفـاض قيمة 
جـذري  اقتصـادي  كإصـالح  اللـرة، 
مـن  يتبعـه  ومـا  سـيايس،  وإصـالح 
فـإن  األجنبيـة،  االسـتثامرات  دخـول 
مسـتقبل اللـرة السـورية إىل املزيد من 

التدهـور حتـاًم.

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

عملة ورقية سورية- 14 من نيسان 2022 )عنب بلدي/ عبد المعين حمص(

المضاربة على العملة 
هـي صيغـة تبـادل، تجـري يف سـوق 
تـداول العمـالت، وليـس لهـا أي عالقة 
)بضائـع  التجاريـة  املبـادالت  بحركـة 

وخدمـات(.
تنـدرج يف تفاصيـل املضاربـة عمليات 
رشاء عملـة محـددة، مـع نيـة بيعهـا 
مجـدًدا يف وقـت مناسـب تكـون فيـه 
املشـراة مرتفعـة، مـا  العملـة  قيمـة 

يحقـق ربًحـا رسيًعـا لصاحبهـا.
عـى  املضاربـة  عمليـة  تقتـر  وال 
العمالت فحسـب، بـل تصـل إىل حدود 
العقـارات والعقـود اآلجلة واملشـتقات 

. لية ملا ا
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عنب بلدي - حسام المحمود  

"واللـه مـا يب وطـن مـن بعـد سـوريا، 
أريـد أرجع للوطـن بس ما ريـد حرية"، 
بجملتـني من مـّوال أداه يف حفلـه األول 
يف سـوريا منـذ سـنوات، لّخـص املغني 
السـوري عمـر سـليامن، انطباعـه عـن 
الحريـة  ومقايضـة  العـودة ورضيبتهـا 
بالوطـن، دون تفسـر اآلليـة التي يكون 
بهـا مـكان أو بلـد مـا وطًنـا يف غيـاب 

حقـوق أساسـية ملواطنيـه، كالحريـة. 
مغّنـي "ورين ورين" الـذي طـاف كثرًا 
من بلـدان العـامل وغّنـى يف أوروبا بلغة 
ال يفهمهـا الشـارع األورويب، وكلامت قد 
ال تفهمها رشيحة من الشـعب السـوري، 
معتمـًدا عـى رُسعـة اإليقـاع املوسـيقي 
وطغيانـه عى الكلمـة حد اإللغـاء، واحد 
بصـورة  يتوافـدون  كـر  مغنـني  مـن 
واضحـة منـذ حزيـران املـايض، للغنـاء 
متفرقـة  مناطـق  يف  الحفـالت  وإحيـاء 

خاضعـة لسـيطرة النظام السـوري. 

التـي  الصاخبـة  املوسـيقا  وقـع  وعـى 
يغلـب عليهـا رُسعـة اإليقاع مبا يناسـب 
أجـواء املهرجانات، تعيـش بعض مناطق 
سـيطرة النظـام أجـواء حفـالت متواترة 
تـأيت مغلّفة بأسـامء مهرجانـات محلية، 
مـن  وتوقيتـه  املهرجـان  تفريـغ  دون 
الرسـائل التـي ميكن أن يحملهـا بحفالته 
الحفـالت  تلـك  يحيـون  مـن  وأحاديـث 
لوسـائل اإلعـالم، إىل جانب حشـد الناس 
عـى رشف املوسـيقا، مبا يخـدم أغراض 
قـد تكون أبعد مـن الفن، كقيمـة خالصة. 
ال  الحفـالت  ليـايل  يف  املنـاخ  اعتـدال 
ينسـجم مع حالة "التطـرف" االقتصادي 
تشـهدها  التـي  واألمنـي  والسـيايس 
املناطـق ذاتها، فرعـة إيقاع املوسـيقى 
يف  حتـى  البطيئـة  الحيـاة  تنفـي  ال 
األماكـن التـي تسـتضيف تلـك الحفالت 

واملهرجانـات.
محافظـة  تشـهد  أيًضـا،  أيـام  ومنـذ 
حمـص، مجموعـة مـن الحفـالت املقامة 
السـيدة" يف  اسـم "حفـال عيـد  تحـت 

حمـص،  يف  النصـارى  وادي  منطقـة 
ومـن  سـوريون  مغنـون  بهـا  يشـارك 
وبطاقاتهـا  أخـرى،  عربيـة  جنسـيات 
مـع  تتناسـب  ال  بأسـعار  مطروحـة 
للمواطـن  العـادي  الدخـل  مسـتوى 
السـوري، مـا يجعلها بالـرورة منحازة 
لطبقـة أو طيـف اجتامعـي أو اقتصادي 

غـره.  حسـاب  عـى 
ويف 18 مـن آب الحـايل، أحيـت املغنيـة 
اللبنانيـة، نجوى كـرم، حفاًل سـاهرًا يف 
قلعـة دمشـق، اسـتمر لنحـو سـاعتني، 
وذلـك بعد غيابهـا عن الغناء يف سـوريا 
لنحـو 12 عاًمـا، معربـة عـن "امتنانها" 
لسـوريا التـي كانـت محطـة بـارزة يف 

الفنية.  بداياتهـا 
وقالـت نجوى كـرم حينها لوسـائل إعالم 
محليـة "فتـت عاألوتيـل شـميت ريحـة 
النـرص، شـميت ريحـة الفـرح، شـميت 

النجاح". ريحـة 
إىل جانـب ذلـك، ووفـق مـا نقلـه موقع 
"كيـو ميديـا" الفنـي، فإن مـا ال يقل عن 

تسـع حفـالت، أٌقيـم بعضهـا، وسـتقام 
بقيتهـا ضمـن فعاليـات حفـالت "عيـد 
السـيدة" يف وادي النصـارى، وتـراوح 
أسـعار تذاكـر حضـور الحفـل الواحـد 
بـني 150 ألـف لرة سـورية، و500 ألف 
لـرة، إذ يختلـف الرقـم باختـالف الفنان 
ومدى وصولـه الجامهري، كـام تختلف 
أيًضـا باختـالف املقاعـد نفسـها، والتي 
ثـالث  أو  فئتـني  ضمـن  مصنفـة  تـأيت 

التكلفة.  متفاوتـة  فئـات 
هـذه الحفـالت ينقسـم محيوهـا ضمـن 
فئـات زمنيـة أيًضـا، فهناك حفـل يحييه 
مغـٍن واحـد، وآخـر إثنـان، وحفـل آخـر 
ذلـك  ويجـري  مغنـني،  ثالثـة  يحييـه 
بالتزامـن مـع حفـالت العاصمـة، وبعـد 
فعاليـات  أُقيمـت ضمـن  أربـع حفـالت 
دمشـق"،  قلعـة  "ليـايل  مهرجـان 
كل  وأحياهـا  املـايض،  حزيـران  أواخـر 
الديـك،  مـن ناصيـف زيتـون وحسـني 
والعراقـي  عطيـة،  جوزيـف  واللبنـاين 

سـيف نبيـل. 

تمهيد النتكاس طبقي
يدفـع  أي تطـور سـيايس  أمـام غيـاب 
حالـة  مـن  للخـروج  السـوري  بامللـف 
الفعاليـات  بعـض  تـأيت  املراوحـة، 
واملهرجانـات والحفـالت، لتنقـل صـورة 
النظـام  لسـيطرة  الخاضعـة  املناطـق 
بعدسـة اإلعـالم الرسـمي، الـذي يسـلط 
مـن  فعاليـات  عـى  بكثافـة  الضـوء 
هـذا النـوع، أمـام تغييـب أجـزاء أخرى 
وخاويـة  مدمـرة  نفسـها،  املـدن  مـن 
عـى عروشـها وتغيـب عنهـا الحيـاة، ال 

فقـط. مظاهرهـا 

الباحـث االجتامعـي، صفـوان موشـيل، 
أوضـح لعنـب بلـدي أن الرسـالة األبـرز 
التـي ينشـد النظـام إيصالهـا تكمن يف 
و"غـر  انتقاليـة  مرحلـة  ليـس  كونـه 
مؤقـت"، مبفهومـه، ويحـاول التـرصف 
تعيـد  والتـي  املتعافيـة  الدولـة  مبنطـق 

أيًضـا بنـاء نفسـها. 
موشـيل أوضح أن الحفالت واملهرجانات، 

عنب بلدي- ضياء عاصي

"أمـزج بـني الصنفـني، يك ال أكر قلب 
أحدهـم"، بهـذه الكلـامت بـرر املواطـن 
 ،)Servet Erin( إريـن  رُسوه  الـريك 
)السـيالين(  السـوري  الشـاي  رشاءه 
مـن أحـد محـال البقالـة يف حـي الفاتح 

مبدينـة اسـطنبول الركيـة.
رُسوه )38 عاًمـا(، الـذي ينحدر من والية 
جنـوب  الكرديـة،  األغلبيـة  ذات  بامتـان 
رشقـي تركيا، يشـري الشـاي السـوري 
)السـيالين( من محـال البقالة السـورية 
يف أغلـب األحيان، رغم مضاهاته للشـاي 

بالسـعر. الريك 
لنبـات  منتًجـا  سـوريا  تعتـرب  وال 
يف  األهـم  الحـارض  أنـه  رغـم  الشـاي، 
فهـو  املناسـبات،  ويف  األوقـات،  جميـع 
يرافـق  وأخـرى  املتعـة،  مـروب  تـارة 
السـوريني عى موائـد اإلفطار والعشـاء، 

بينهـام. ومـا 
وإىل جانـب وجود الشـاي "السـيالين" 
يف بعـض املتاجـر الركيـة، يقصد رُسوه 

املحـال السـورية "ليكسـب هـم اآلخرون 
رزقهـم"، مؤكـًدا أن ال فـرق عنـده بـني 
سـوري وتـريك، فالـكل إخـوة، حسـب 

. له قو
تبـدأ رحلتنـا يف عوامل الشـاي مـن زقاق 
قديـم يف حـي الفاتح مبدينة اسـطنبول، 
 35( النويـاليت  محمـود  يجـذب  حيـث 
بأنـواع  ويثـر فضولهـم  املـارّة،  عاًمـا( 
الشـاي املصطفـة عـى الرفـوف خلـف 
مالمـح  جمـع  كأطلـس  محلـه،  واجهـة 

تقسـيامته. يف  الجغرافيـا 
 

سرنديب.. أرض "المعاذيب"
"املعاذيـب"، جذرهـا َعـَذَب، أي مـن ترك 
املعجـم  بحسـب  العطـش،  لشـدة  األكل 
عـن  الحديـث  يجعـل  إذ  "الوسـيط"، 
يف  سـيالن  جزيـرة  وهـي  رُسنديـب، 
عطًشـا،  املـرء  قدميًـا،  العـرب  كتابـات 
الشـاي  مـن  كأس  إال  ظـأه  يُذهـب  ال 
"السـيالين"، الـذي يعتربه أهـل الجزيرة 

األسـود. الذهـب  مبنزلـة 
اسـتقلت سـيالن عـن الحكـم الربيطاين 

عـام 1948، بعـد قرابـة 150 عاًمـا مـن 
رُسيالنـكا  باسـم  وُسـجلت  االسـتعامر، 
يف  جزيـرة  وهـي   ،1972 عـام  رسـميًا 
املحيـط الهندي جنـوب الهنـد، ويفصلها 
عـن شـبه القـارّة الهنديـة مضيـق بالك، 
وفًقا للموسـوعة الربيطانيـة "بريتانيكا" 

.)Britannica(
وال يزال اسـم "سـيالن" يُسـتخدم أحيانًا 
ألغـراض تجاريـة، فـرى أنـواع الشـاي 
املتزاحمـة عى رفوف محمـود النوياليت، 
واملغـريب،  والعراقـي،  اليمنـي،  ومنهـا 
طـرق  اختـالف  ورغـم  والسـوري، 
التحضـر، يجمعها املنشـأ "السـيالين".

 
بـدأت قصـة الشـاي يف رُسيالنـكا منـذ 
أحـر  عندمـا  عـام،  مئتـي  مـن  أكـر 
الربيطانيـون الشـاي مـن الصـني عـام 
1824، إىل املسـتعمرة "سـيالن"، حيـث 
ُزرع يف الحدائـق امللكيـة ألغـراض غـر 

تجاريـة.
عـام 1867، زرع تاجر النب االسـكتلندي 
الـذي تعلـم أساسـيات  جيمـس تيلـور، 

الزراعة يف الهنـد، 19 فدانًا )7.5 هكتار( 
معـه  لتبـدأ  الجزيـرة،  يف  الشـاي  مـن 

زراعـة الشـاي للتجـارة.
واتسـعت املسـاحة املزروعـة التـي بدأها 
جيمـس، لتبلـغ حاليًـا 220 ألـف هكتار، 
ملبيـة بذلـك %19 مـن الطلـب العاملـي، 
وفًقـا ملنظمة "أبيكـس" ) )Apexلرويج 

الريالنكية. الصـادرات 
 

طيبات آدم.. ريح الجنة
)عليـه  آدم  أن  الجزيـرة  أهـايل  يزعـم 
معـه  جالبًـا  بأرضهـم،  هبـط  السـالم( 
بعًضـا مـن بـركات السـامء وشـيئًا مـن 
نعيـم الجنـة، يقصـدون بـه الشـاي، إذ 
قـدم  آثـار  رُسنديـب  جبـل  يف  توجـد 

آلدم. تعـود  أنهـا  يعتقـدون 
عـّرج الفقيـه األندلـي محمـد القرطبي 
يف كتابه "تفسـر القرطبـي" عام 1272 
عـى ذلك، فقال، "أُهبـط آدم يف رُسنديب 
بالهنـد ومعـه ريح الجنة، فعلق بشـجرها 

وأوديتهـا فامتـأل ما هنـاك طيبًا".
ويف هـذا الصـدد، ذكـر الرحالـة املغريب 

الشـهر محمـد ابـن بطوطـة، يف كتابه 
األمصـار"  غرائـب  يف  النُّظـار  "تحفـة 
عـام 1356، زيارتـه إىل جبـل رُسنديـب 
"ملشـاهدة آثـار آدم إلشـباع غريـزة حب 

االسـتطالع".
ونقـل ابـن بطوطـة مـا دار بينـه وبـني 
سـلطان جزيرة سـيالن من حـوار، قائاًل، 
"ليـس مرادي منـذ وصلت هـذه الجزيرة 
إال زيـارة القـدم الكرميـة، قـدم آدم عليه 
السـالم، فقال السـلطان، هـذا هني، نبعث 

معـك مـن يوصلك"
وتغنـى ابن بطوطـة بسـحر الطبيعة يف 
أثنـاء صعـوده إىل جبـل رُسنديـب، الذي 
يُعرف باسـم "جبـل آدم"، جنـوب غريب 
الجزيـرة، عـى ارتفاع ألفـني و243 مرًا 

فـوق سـطح البحر.
 وقـال واصًفا املكان، "كنا نرى السـحاب 
أسـفل منـا قـد حـال بيننـا وبـني رؤية 
أسـفله، وفيـه كثـر مـن األشـجار التـي 
امللونـة  واألزاهـر  ورق،  لهـا  يسـقط  ال 
والـورد األحمر، ويف الجبـل طريقان إىل 

آدم" سـيدنا  قدم 

تمهد النتكاس طبقي..

الحفالت والمهرجانات.. 
صورة ناقصة لـ"سوريا بخير"

غزليات سورية- تركية في الشاي.. 
من سرنديب إلى شيراز

مهرجان مرمريتا في وادي النصارى بمدينة حمص - 14 آب 2022  )صحيفة العرب( 
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يتطلـب اجـراء أي حفل فنـي سـوء كان خاًصا، عرب دعـوة الفنان 
أو املغنـي للمشـاركة يف حفل زفـاف أو أي حفل يجـري يف مطعم 
أو منتـج، أو عاًما للمشـاركة يف مهرجان أو فعاليـة تنظمها جهة 
حكوميـة، الكثـري مـن التحضـريات والتجهيـزات، التـي تتضمـن 
االتفـاق عـىل األجـر، ووهـو قيمـة متغـرية وفـق الحجـم الفني 
كان هنـاك  إذ  أيًضـا، ومـا  الحضـور  للمغنـي وشـعبيته، وعـدد 
بطاقـات مأجـورة لحضورهم، ومـكان إقامـة الفنـان، وفرقته إن 
وجـدت، وتنقاتهـم خـال فـرتة إقامتهـم يف البلد املضيـف الذي 

سـيجري فيـه الحفل.

تتطلـب  التـي  الفعاليـات  مـن  وغرهـا 
ليسـت  بطاقـات دخـول  بهـا  املشـاركة 
بخسـة، ترسـم حالـة انقسـام املجتمـع 
السـوري بـني منتفعـني مـن "اقتصـاد 
بعـض  منهـم  يكـون  وقـد  الحـرب"، 
منظمي تلـك الحفـالت وجمهورها، وبني 
فئـة أخرى تقـف عى طوابـر للحصول 
عـى أولويات عيشـها، كرجمـة برصية 
مناطـق  ضمـن  والفقـر  الفاقـة  لحالـة 

سـيطرة النظـام. 

وعـى مـدار السـنوات املاضيـة، قّدمـت 
يف  واملعيشـية  االقتصاديـة  األوضـاع 
يف  للحيـاة  مختلًفـا  شـكاًل  سـوريا، 
حافظـت  النظـام،  سـيطرة  مناطـق 
االزدحـام  وحـاالت  الطوابـر  خاللـه 
أزمـات  جـراء  متواتـر  حضـور  عـى 
ومشـكالت ال تُعالج من جذورهـا، مقدار 
مـا يجـري دفعهـا لألمـام، سـيام فيـام 
يتعلـق بالكهربـاء واملحروقـات، وارتفاع 
األسـعار وانخفاض قيمة األجـور، وقيمة 
العملـة املحليـة أمـام الـدوالر األمريي، 

مـا أبقـى سـوريا واحـدة مـن "نقـاط 
"انعـدام  بسـبب  السـاخنة"،  الجـوع 
تقريـر  وفـق  الحـاد"،  الغـذايئ  األمـن 
أممي مشـرك، صـدر يف 6 مـن حزيران 

املـايض. 
الباحـث االجتامعـي لفـت إىل أن ظواهر 
مـن هـذا النـوع تقسـم الشـعب ضمـن 
فريقـني، هـي بوابـة النتـكاس طبقـي، 
يجعـل النـاس تتسـائل: "من هـم؟ ومن 

. " ؟ نحن
تصـّور  رغـم  الحفـالت  هـذه  وتقـدم 
يكونـه بعض السـوريون عـن الفئة التي 
تشـارك بها، صورة متضاربة للسـوريني 
واملغربـون  فالالجئـون  البـالد،  خـارج 
والحـواالت  األمـوال  يرسـلون  عندمـا 
باالمتنـان  يشـعرون  السـوري  للداخـل 
عنـد الدفـع واالنفـاق بهـذا االتجـاه، مبا 
فـإذا شـعر  ثوريًـا،  إسـهاًما  يعتربونـه 
يف  يقيـم  مـن  أن  واملغـرب  الالجـئ 
مناطـق سـيطرة النظـام يعيـش حيـاة 
يسـبب  أن  فيمكـن  حياتـه،  مـن  أجمـل 
ذلـك اسـتقطابات اجتامعيـة إذا تجاوزت 

حدهـا رمبـا تصـل إىل ثـورة اجتامعية، 
وفـق موشـيل. 

ويتطلـب اجـراء أي حفل فني سـوء كان 
املغنـي  أو  الفنـان  خاًصـا، عـرب دعـوة 
للمشـاركة يف حفـل زفـاف أو أي حفـل 
عاًمـا  أو  منتـج،  أو  مطعـم  يف  يجـري 
للمشـاركة يف مهرجان أو فعالية تنظمها 
جهـة حكوميـة، الكثر مـن التحضرات 
االتفـاق  تتضمـن  التـي  والتجهيـزات، 
عـى األجـر، ووهـو قيمـة متغـرة وفق 
الحجـم الفني للمغنـي وشـعبيته، وعدد 
هنـاك  كان  إذ  ومـا  أيًضـا،  الحضـور 
بطاقـات مأجـورة لحضورهـم، ومـكان 
وجـدت،  إن  وفرقتـه  الفنـان،  إقامـة 
وتنقالتهم خـالل فرة إقامتهـم يف البلد 
املضيـف الـذي سـيجري فيـه الحفـل. 

عنـب بلـدي تواصلـت مـع "أبـو بحر"، 
الـذي تحّفـظ  أحـد منظمـي الحفـالت، 
عـى نـر اسـمه الرصيـح العتبـارات 
عمليـة تتعلـق بطبيعـة العمـل وعالقاته 
ضمـن الوسـط، واسـتبعد املنظـم عـرب 
أي  النظـام  تحقيـق  صوتيـة،  مكاملـة 

التـي  الحفـالت  مـن  ماليـة  فائئـدة 
كصاحـب  الخـاص،  القطـاع  ينظمهـا 
مطعـم أو منتـج، وعى مسـتوى القطاع 
التـي تنظمهـا جهـة  العـام والحفـالت 
حكوميـة، فيتقـاىض كثـر مـن فنـاين 
الصـف األول مـا ال يقـل عـن 70 ألـف 
دوالر أمريـي، متضمنـة أجـور الفرقة، 
ومجـردة مـن تذاكـر الطـران وتكاليف 

اإلقامـة. 
الفنـان  باختـالف  الرقـم  ويختلـف 
عـدد  وباختـالف  السـوقية،  وقيمتـه 
الحضـور، وأسـعار التذاكـر أيًضا، وفق 

املنظـم. 
الكاتـب  ركّـز  نفسـه،  السـياق  6يف 
والسيناريسـت السـوري حافظ قرقوط، 
عـى  بلـدي،  عنـب  إىل  حديـث  يف 
الرسـائل السياسـية التـي يركـز عليهـا 
النظـام عـرب فعاليـات مـن هـذا النوع. 
أو  مهرجانـات  أي  أن  قرقـوط  وأكـد 
تنظمهـا  رياضيـة  أو  فنيـة  فعاليـات 
غايـات  ذات  فهـي  حكوميـة،  جهـة 
سياسـية، تخـدم بقـاء النظـام والدعاية 

لـه، والرسـائل التـي يسـعى لتوجيههـا 
للداخـل أو الخارج، من خالل التشـويش 
والسياسـية.  الداخليـة  األزمـات  عـى 

والحفـالت  املهرجانـات  اعتـرب  كـام 
طريقـة لتمييـع الواقـع وتلميعـه وخلق 
صـورة غـر واقعية أمـام النـاس حول 
عـرب  عليهـا،  يسـيطر  التـي  املناطـق 
السياسـية.  لألغـراض  الفـن  تسـخر 

وحـول القيمـة أو املكاسـب االقتصادية 
هـذه  مـن  تحقيقهـا  ميكـن  التـي 
الحفـالت، عنـد تنظيمها مـن قبل جهات 
حكوميـة، اسـتبعد حافظ قرقـوط إيالء 
النظـام أي أهميـة للمكسـب املـايل عرب 
فعاليـات مـن هـذا النـوع، موضًحـا أن 
النظـام ميكـن أن يدفـع الكثـر من أجل 
الدعاية السياسـية واألمنيـة، عرب إظهار 
مناطق سـيطرته عـى أنهـا مناطق آمنة 
والحفالت  بالفعاليـات  ومسـتقرة وغنية 
وتـدب فيهـا مظاهـر الحية، مبـا يوحي 
عاشـها  التـي  املعانـاة  وكل  الحـرب  أن 
السـوريون ومـا يزالـون، صـارت طـي 

 . يض ملا ا

ويُعـرف طريـق الصعـود باسـم "بابـا" 
وطريق النزول بـ"مامـا"، يقصدون بهام 
آدم وحواء بحسـب ابـن بطوطة، وأضاف، 
"فأمـا طريـق مامـا فطريـق سـهل، عليه 
يرجـع الـزوار ومـن مـى عليـه فهـو 
عندهـم كمـن مل يـزر، وأمـا طريـق بابـا 

املرتقى". وعـر  فصعـب 

وأوضـح ابـن بطوطـة أن يف قمـة الجبل 
يوجد أثـر لقدم آدم مغموسـة يف الحجر، 
مرتفعـة  سـوداء  صخـرة  يف  "وهـي 

مبوضـع فسـيح، وطولهـا 11 شـربًا".
ابـن  تنـاول  ذلـك،  مـن  النقيـض  عـى 
خلـدون يف كتابه "املقدمة" عـام 1377، 
مسـألة األثـر قائـاًل، "وأمـا غر املسـاجد 
والنبـوي  )الحـرام  املعروفـة  الثالثـة 
واألقـىص(، فـال نعلمـه يف األرض، إال ما 
يقـال مـن شـأن مسـجد آدم برنديـب، 
لكنـه مل يثبـت فيـه يشء يعـّول عليـه".

في هيام الشاي
اعتـادت بتـول محمـد )27 عاًمـا(، التي 
تنحـدر من الجوالن املحتل، رشب الشـاي 
الـريك، ويرجـع ذلك إلقامتهـا ألكر من 
أربع سـنوات يف السـكن الجامعي مبدينة 

تركيا. شـاميل  سامسون 
ومـع عـدم وجـود املقاهـي العربيـة يف 
مدينتهـا، كانـت ترتـاد املقاهـي الركيـة 
األتـراك، وبقيـت هـذه  بصحبـة رفاقهـا 
العادة معهـا رغم مجيئها إىل اسـطنبول، 

التـي متتـاز بوفـرة املقاهـي العربيـة.

األساسـيات  مـن  الشـاي  بتـول  تعـد 
الشـاي  بـرب  وتسـتمتع  حياتهـا،  يف 
الريك أكـر من السـوري )السـيالين(، 
حتـى إنهـا اعتـادت رشبـه دون سـكر، 
كـرب األتـراك للشـاي، وفـق مـا قالته 

لعنـب بلـدي.
وأوضحـت بتـول أنهـا كانت ال تسـتطيع 
إذ  سـكر،  دون  السـوري  الشـاي  رشب 
مكعبـات  الخمسـة  قرابـة  تضـع  كانـت 
من السـكر يف الـكأس الصغـرة الحجم، 
إال أنهـا تخلـت عـن ذلـك تدريجيًـا مـع 

الشـاي الـريك.
وترجـح كفة املقاهـي الركية عنـد بتول، 
عندمـا تتجـول يف أحيـاء تعـج باملقاهي 
يحـّر  تناغـم  يف  والركيـة،  العربيـة 

روادهـا وقاصديهـا.

وال تـردد بتـول يف الذهـاب إىل املقاهي 
بـرب  يرغـب  أحـد  برفقـة  العربيـة، 
بـأن  تشـعر  ال  إذ  "السـيالين"،  الشـاي 

واحـًدا يلغـي اآلخـر، بحسـب قولهـا.
يشـعر الناظـر يف عينـي بتـول، خـالل 
مرتبـة  إىل  وصلـت  بأنهـا  حديثهـا، 
الهيـام يف حـب الشـاي الـريك، وكأنها 
تسـتعيد نفسـها فيـه، فرى يف الشـاي 
فيـه  بهيامهـا  وتأخذنـا  انعكاسـها، 
إلحدى أشـهر غزليـات الشـاعر الفاريس 
القـرن  الشـرازي، يف  اإليـراين حافـظ 
الــ13، بقولـه "أال يـا أيها السـاقي أدر 
كأًسـا وناولهـا.. فمـن توقعـه نفـس يف 

يعذلهـا". العشـق  رشاك 

 سحر الرشفة األولى
واآلن، كـام يقول حافـظ يف ديوانه، "فدع 
شـراز واتبعنـي إىل بلـد بـه الحسـنى"، 
ووجهتنـا طرابـزون شـامل رشقـي تركيا 

البحر األسـود. عى سـاحل 
تحدثـت مـروة شـني تـرك، مـن مدينـة 
طرابـزون، لعنـب بلـدي، عـن تجربتهـا 
الـذي  "السـيالين"،  الشـاي  بـرب 
تعرفـت إليـه من خـالل زوجها السـوري 

الجنسـية.
أحبـت مـروة الشـاي الـذي أعـده زوجها 
وأُعجبـت بطعمه من املـرة األوىل، وأخذت 
تصـف شـكله ولونـه وخصائصـه قائلـة 
"براعمـه كبـرة، ويختمـر فـوًرا، ولسـت 
بعكـس  كبـرة  كميـة  لوضـع  بحاجـة 
ُمـرًا"،  ليـس  وطعمـه  الـريك،  الشـاي 

بحسـب قولهـا.
ولشـدة إعجابهـا بالشـاي، أرادت مـروة 
لجميـع مـن يف بالدهـا أن يتذوقـه، كـام 
أعـدت الشـاي ألهلهـا وأعجبهـم، وأعربت 
عن أملها يف أن يباع الشـاي "السـيالين" 

يف جميـع األسـواق الركية.

عامليًـا  السادسـة  املرتبـة  تركيـا  تحتـل 
رشق  منطقـة  تنتـج  إذ  الشـاي،  بإنتـاج 
البحـر األسـود ما معدلـه مليـون و200 
وتـأيت  الشـاي،  أوراق  مـن  طـن  ألـف 
الثانيـة  املرتبـة  يف  طرابـزون  مدينـة 
 166 إنتـاج  بعـد مدينـة ريـزا، مبعـدل 
"ملييـت"  لصحيفـة  وفًقـا  طـن،  ألـف 

الركيـة.  Milliyet((

مهرجان مرمريتا في وادي النصارى بمدينة حمص - 14 آب 2022  )صحيفة العرب( 
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ما الذي تعرفه 
عن كريم عالج البهاق

أوبزيلورا

المادة  على   )Opzelura( أوبزيلورا  يحتوي 

 ،)Ruxolitinib( روكسوليتينيب  الفعالة 

 ))JAK وهي مادة تثبط إنزيم جانوس كيناز 

وبذلك  الجلد،  التهاب  تطور  في  يشارك  الذي 

يمكن أن يقلل أوبزيلورا من عالمات وأعراض 

والطفح  الحكة  تقليل  طريق  عن  األكزيما 

للعالج  ويُستخدم  الجلد،  واحمرار  الجلدي 

المستمر  وغير  األمد  القصير  الموضعي 

إلى  الخفيف  المزمن  التأتبي  الجلد  اللتهاب 

من  يعانون  ال  الذين  المرضى  في  المتوسط 

بمرضهم  التحكم  يتم  ولم  المناعة،  نقص 

األخرى،  الموضعية  بالعالجات  كاٍف  بشكل 

مضادة  أيًضا  روكسوليتينيب  مادة  وتعتبر 

التليف  عالج  في  تُستعمل  حيث  لألورام، 

الخطورة،  الشديد  إلى  المتوسط  النقوي 

عنه  تنتج  الذي  الحقيقية  الحمر  كثرة  ومرض 

زيادة في تصنيع جميع أنواع خاليا الدم. 

األمريكية  والدواء  الغذاء  إدارة  وافقت  وقد 

)FDA( مؤخًرا على استخدام كريم أوبزيلورا 

 ،)Vitiligo( للبهاق  موضعي  عالج  كأول 

تزيد  الذين  واألطفال  البالغين  للمرضى 

الموافقة  واستندت  عاًما،   12 على  أعمارهم 

كانت  حيث  السريرية،  التجارب  نتائج  إلى 

بعد  البشرة  بلون  كبير  بتحسن  مذهلة  النتائج 

دهن كريم أوبزيلورا ″%1.5 لمدة ستة أشهر 

تقريبًا.

معلومات صيدالنية
من  أنابيب  شكل  في  أوبزيلورا  كريم  يتوفر 

روكسوليتينيب  على  تحتوي  غ   60 سعة 

المناطق  على  يوميًا  مرتين  ويُدهن   ،1.5%

مساحة  الدهن  يتجاوز  أال  ويجب  المصابة، 

%10 من الجسم في المرة الواحدة،  أكبر من 

غراًما   60 على  الجرعة  تزيد  أال  يجب  كما 

خالل  غرام   100 أو  أسبوعيًا  الكريم  من 

المرضية  االستجابة  تتطلب  وقد  أسبوعين، 

24 أسبوًعا. عالًجا ألكثر من 

مالحظات
إلى  أوبزيلورا  كريم  استخدام  يؤدي  قد 

تشبه  بثور  وأشيعها:  الجانبية،  اآلثار  بعض 

مكان  في  والحكة  االحمرار  الشباب،  حب 

الشعر،  بصيالت  التهاب  الكريم،  تطبيق 

الحأل  البرد،  نزالت  تشبه  وأعراض  الصداع 

الحمى،  البولية،  المسالك  عدوى  النطاقي، 

والكريات  )الصفيحات  الدم  خاليا  انخفاض 

مستوى  وزيادة  البيض(،  والكريات  الحمر 

الدم. في  الكوليسترول 

أوبزيلورا  استخدام  خطر  من  الحذر  يجب 

باالشتراك مع المستحضرات الدوائية الحيوية، 

أو  اآلزوثيوبرين  مثل  المناعة  مثبطات  أو 

السيكلوسبورين أو الكورتيزونات، أو األدوية 

كيتوكونازول  مثل  للفطريات  المضادة 

أو  إيتراكونازول  أو  فلوكونازول  أو 

مضادات  أو  بوساكونازول،  أو  فوريكونازول 

ريتينوافير  أو  أتازانافير  مثل  الفيروسات 

أو  ساكينافير  أو  لوبينافير  أو  دارونافير  أو 

تايبرانافير.

أوبزيلورا  أمان  تؤكد  كافية  دراسات  توجد  ال 

يُنصح  ال  وعليه  والرضاعة،  الحمل  في 

خاللهما.  باستعماله 

أن سعر كريم  إلى  ننوه  أن  بد  النهاية ال  وفي 

العالجية  والدورة  جًدا،  مرتفع  أوبزيلورا 

تكلّف آالف الدوالرات.

د. كريم مأمون

بعكـس مـا كان يحـدث سـابًقا، أصبـح كثـر من 
يف  زيـادة  يعانـون  العـرص  هـذا  يف  األطفـال 
الصيفيـة، وقـد  العطلـة  البدانـة بعـد  أو  الـوزن 
يـؤدي ذلك إىل مشـكالت صحيـة عديـدة، إضافة 
إىل مشـكالت اجتامعيـة ونفسـية، لذلـك ال بد من 
االنتبـاه إىل هـذا املوضـوع ومعرفة طـرق عالجه 

الزائد. الـوزن  للتخلـص مـن 

ما أسباب زيادة الوزن عند األطفال بعد العطلة 
الصيفية

الغنيـة  الصحيـة  غـر  األطعمـة  تنـاول  فـرط 
الريعـة  الوجبـات  مثـل  الحراريـة  بالسـعرات 
السـكرية  العصائـر  إىل  إضافـة  واملقليـات، 
والحلويـات  واملحـالة  الغازيـة  واملروبـات 
و"الشيبسـات". البطاطـا  ورقائـق  والشـوكوال 
األطفـال  إدمـان  بسـبب  البـدين  النشـاط  قلـة 
والجـواالت  كالتلفـاز  اإللكرونيـة  األجهـزة 
واألجهـزة اللوحيـة، واأللعـاب التـي ليـس فيهـا 
بدنيـة  نشـاطات  نشـاط حـريك، وعـدم وجـود 
يوميـة كاملعتـاد يف املـدارس، إضافـة إىل تراجع 
العامـة  الحدائـق  إىل  بالخـروج  النـاس  رغبـة 

املنـزل. خـارج  األنشـطة  ومامرسـة 

ما األضرار الصحية التي تنجم عن البدانة
زيـادة خطـر أمـراض الجهـاز التنفـي )ضيـق 
والربـو(،  النـوم،  أثنـاء  يف  توقفـه  أو  التنفـس 
البلـوغ  يحـدث  وقـد  الكبـد،  بتشـحم  واإلصابـة 
العظميـة  املشـكالت  ببعـض  واإلصابـة  املبكـر، 
املراهقـني  عنـد  الفخـذ  رأس  مشـاش  )انـزالق 

الـورك(. مفصـل  يف  مشـكالت  وحـدوث 

نفسـية  أرضار  إىل  البدانـة  تـؤدي  قـد  كذلـك 
تتلخـص يف الشـعور بالحرج من شـكل الجسـم، 
وعـدم التمّكـن مـن ارتـداء بعـض األلبسـة التـي 
يرغـب بهـا الطفـل، وقـد يالحـظ اختالف شـكل 
جسـمه عـن رفاقـه وأصدقائـه مـع عـدم قدرتـه 
قـد  وهـذا  أقرانـه،  مثـل  بنشـاط  الحركـة  عـى 
يعرضـه للتنمـر أحيانًـا، فيفقـد ثقته بنفسـه، وقد 
يضطـرب سـلوكه، وينخفـض مسـتواه الـدرايس 
نتيجـة لذلـك، وقـد يصـاب بالعزلـة واالكتئـاب.

كيف يمكن عالج زيادة الوزن بعد العطلة 
• زيـادة النشـاط الفيزيـايئ مبامرسـة التامريـن 
بالغـرض  يفـي  أن  وميكـن  يوميًـا،  الرياضيـة 
اللعـب الحـر دون اشـراط التقيد بنظـام تدريبي 

. د محد
مـع  متـوازن  صحـي  غـذايئ  نظـام  اتبـاع   •

الركيـز عى الحبـوب الكاملـة والكثر من 
الغنيـة  واألغذيـة  والفواكـه  الخضـار 

الهضـم،  عمليـة  لتنظيـم  باألليـاف 
السـكريات  تنـاول  مـن  والحـد 
الغازيـة،  واملروبـات  والشـوكوال 
واسـتبدال الفواكـه بهـا، والحـد من 

الوجبـات الريعـة، وإعـداد الطعـام يف املنـزل، 
واختيـار اللحوم قليلـة الدهون ومنتجـات األلبان 

منزوعـة الدسـم بـداًل مـن كاملـة الدسـم.
• الحـد مـن الجلـوس أمـام التلفـاز أو الكمبيوتر 
أو الجهـاز اللوحـي مبـا ال يزيـد عـى سـاعتني 

. ميًا يو
• وميكن اسـتخدام دواء أورليسـتات 
للكبـار ولألطفـال فـوق عمـر 12 
آمـن وموافـق  سـنة، وهـو دواء 
عليـه مـن إدارة الغـذاء والـدواء 
بتثبيـط  ويقـوم   ،)FDA(
امتصـاص الدهون مـن الطعام 
التخلص  ويسـاعد يف  املتنـاول 

مـن الـوزن الزائـد.

هل تزيد أوزان أطفالكم بعد العطلة الصيفية؟

ميكن أن تنشـأ عن مامرسـة الرياضـة آالم عضلية 
الصحـة  عـى  اإليجـايب  أثرهـا  رغـم  شـديدة، 

قة. لليا وا
وغالبًـا مـا تحـدث اآلالم العضليـة، أو مـا يُعرف 
بعـد  الرياضـة  مامرسـة  عنـد  بـ"التعضيـل"، 
انقطـاع طويل أو زيادة شـدة التمريـن أو تكراره 

عـدد مـرات أكـر مـن املعتاد.
وتبـدأ اآلالم العضليـة بعـد 12 إىل 24 سـاعة من 
التمريـن، وتبلغ ذروتهـا بعد 24 إىل 72 سـاعة.

موقـع “Web MD” الطبـي ذكـر أبـرز الطـرق 
للتخفيـف مـن تلـك اآلالم.

الحركة
يشـعر املصاب بـ"التعضيـل" بالرغبة الشـديدة 
يف الراحـة واالسـتلقاء، لكـن الحركـة الخفيفـة 
آالم  بتخفيـف  فعاليتهـا  أثبتـت  املسـتمرة 

لتعضيـل". "ا
وتعترب السـباحة مـن أفضل أنـواع الحركـة التي 

ميكـن أن تسـاعد العضالت عـى التعايف.

الراحة والتعافي
مـن الـروري منـح العضـالت فرصـة للتعايف 
مـن خـالل أخـذ إجـازة مـن التامريـن القاسـية 

واالكتفـاء بتامريـن بسـيطة دون جهـد كبـر.

الحرارة
يف حـال اسـتمرت اآلالم العضليـة ملـا يزيـد عى 
48 سـاعة، ميكـن أن يسـاعد وضـع منشـفة أو 
وسـادة دافئـة عـى أماكـن األمل يف تحفيز تدفق 
الـدم إىل العضـالت ومسـاعدتها عـى التعـايف.

لكـن مـن الـروري مراعاة عـدم اسـتخدام أي 

أدوات بحـرارة مرتفعـة، لتجنـب الحروق 
التـي  العضليـة  االلتهابـات  وزيـادة 

ميكـن أن تنتـج عنهـا.

التدليك
ميكـن أن يخفـف التدليك من الشـد 

العضـيل ويعزز تدفق الـدم ويخفف 
التمرين. اآلالم بعـد  من 

مضادات االلتهاب
تلعب مضـادات االلتهاب التي ال تسـتلزم 

وصفة طبيـة مثـل “األيبوبروفني” 
و”النابروكسـني” دوًرا أساسيًا 

بتخفيـف آالم العضالت بعد 
التمرين الشـديد.

خمس طرق لتخفيف آالم العضالت بعد الرياضة

https://www.enabbaladi.net/archives/599754
https://www.enabbaladi.net/archives/599754
https://www.enabbaladi.net/archives/599756
https://www.enabbaladi.net/archives/599756
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أكـرب  مـن  كواحـد  يب  الصحافـة  تعـرتف  أن  "أريـد 

الوحيـدة  فرصتـي  هـي  فهـذه  التاريـخ،  فوضويـي 

الذيـن  وليعـرف  واحـدة،  صـورة  يف  معـك  ألظهـر 

يقـرؤون صفحـة الجرائـم العاطفيـة أنـك حبيبتـي". 

يكرس الشـاعر السـوري نزار قبـاين، يف ديوانه "100 

رسـالة حب"، منطيـة البنية الشـعرية للقصيـدة التي 

كان القـارئ العريب ألفها وانسـجم معهـا يف أعاله.

ويف الديـوان الصـادر املمتـد عـىل 71 صفحـة، يبـنّي 

قبـاين يف مقدمتـه أن تلـك الرسـائل كانـت أكـرث من 

100، وأن هـذه القصائد باألصل مقتطفات من رسـائل 

بعث بهـا قباين إىل حبيبـات سـابقات، واعتربها "كل 

مـا تبقى من غبـار حبـه، وغبـار حبيباته". 

الخصوصيـة  مـن  املقتطفـات  تلـك  تجريـد  وبعـد 

والذاتيـة، جمـع الشـاعر هـذه القطع القصـرية ضمن 

ديـوان واحـد، دون أن يعـرتف بها ككل عىل أنها شـعر 

خالـص، فيقول، "وجـدت أن بعض هذه الرسـائل فيه 

يشء كثـري من قاشـة الشـعر، وبعضها اآلخر شـعر 

. " حقيقي

وباعتبـار أن القصائـد مبتـورة مـن نصـوص أطـول، 

األغنيـة  وغيـاب  جهـة،  مـن  قرصهـا  يفـرس  فهـذا 

عـن الديـوان ككل، إىل جانـب غلبـة الطابـع الـرسدي 

والقصـي الـذي يـرشح حدثًـا أو موقًفا ما، عاشـه 

الشـاعر مـع حبيبة رحلـت تاركة خلفها رسـائلها، فا 

قـوايف أو أوزان شـعرية، كـا تطغـى الصـورة حـني 

تغيـب الجملـة الشـعرية وفـق املـدارس النقديـة، مـا 

مينحهـا حقهـا يف الحضـور، ويهب الجمهـور فرصة 

 . قراءتها

ويف إحـدى تلـك الرسـائل، وتحديـًدا التـي حملت رقم 

ناريـة  ألعـاب  حفلـة  "عينـاك  قبـاين،  يقـول   ،"44"

أتفـرج عليها مـرة كل سـنة، وأظل طوال العـام أطفئ 

الحرائـق املشـتعلة يف جلـدي، ويف ثيـايب". 

صدر "100 رسـالة حـب" عام 1970، وهـو ليس أكرث 

أعـوام قبـاين غـزارة عـىل مسـتوى املنتج الشـعري، 

ومـع ذلـك، فقـد صـدر لـه يف العـام نفسـه "قصائد 

متوحشـة"، و"كتـاب الحب". 

36 ديوانًـا شـعريًا، و12 كتابًـا نرثيًـا، مبـا فيها كتاب 

يـروي السـرية الذاتيـة لقبـاين باسـم "مـن أوراقـي 

املجهولـة"، إىل جانـب مرسحيـة بعنـوان "جمهورية 

جنونسـتان"، ومئـات األغنيـات املطبوعة عىل شـفاه 

الحليـم  العربيـة، مثـل عبـد  األغنيـة  كبـار مطـريب 

حافـظ وفـريوز وكاظم السـاهر وماجـدة الرومي وأم 

كلثـوم، كل ذلـك بقلـم قباين الـذي تنوعـت مواضيعه 

بـني السياسـة والحـب والغضـب والثـورة واملـرأة يف 

والخامتة. البـدء 

نـزار قبـاين شـاعر ودبلومـايس سـوري ولـد عـام 

1923، يف حي مئذنة الشـحم بدمشـق، ويقـول أبناؤه 

تعليًقـا عـىل والدتـه يف 21 مـن آذار ورحيلـه يف 30 

من نيسـان 1998، "ولـد يف الربيع ورحـل يف الربيع، 

الربيـع كان قـدره كا كان الشـعر".

يقـول  الشـعر"،  مـع  "قصتـي  النـرثي  كتابـه  ويف 

نـزار قبـاين، "األرض وأمـي حملتـا يف وقـت واحـد، 

واحـد". ووضعتـا يف وقـت 

"مئة رسالة حب".. 
نزار قباني أحد أكبر 

فوضويي التاريخ

كتاب

سينما

مسلسـل "Better call Saul"، حكايـة يف سـتة 
حلقتهـا  وانتهـت   2015 عـام  بـدأت  مواسـم، 
األخـرة يف 15 من آب الحايل، مشـتقة تفاصيلها 
مسلسـل  يف  الجرميـة  عـامل  مـن   )Spin-off(
عـام  مـرة  ألول  بـث  الـذي   "Breaking Bad"
2008، واسـتمرت مواسـمه الخمسـة حتى العام 

.2013
 Better call" خـالل سـبعة أعـوام مـن عـرض
saul"، جرى ترشـيح فريق عملـه ألكر من 180 
جائـزة يف مجـال الدرامـا التلفزيونيـة، منها 46 
ترشـيًحا لجوائـز "إميي" األمريكيـة، املتخصصة 
بقطـاع اإلنتـاج التلفزيـوين، وهي مقابـل جوائز 

"أوسـكار" لإلنتاج السـيناميئ.
فـاز املسلسـل بأكر مـن 30 جائزة مـن مجموع 
ترشـيحات  ثالثـة  عـدا عـن  الرشـيحات،  تلـك 

ينتظـر جمهـور العمـل حسـمها يف 2022.
تجـري أحـداث املسلسـل يف مدينـة ألباكـريك، 
أمريـكا،  جنـويب  نيومكسـيكو،  واليـة  ضمـن 
حيـث يعيـش "جيمـي مورغـان ميغيـل"، هـذه 
الشـخصية املركبـة والعبقريـة التـي ابتكرها كل 
مـن الكاتب واملنتـج فينس غيليغـان وبير غولد، 

ولعـب دورهـا املمثـل بـوب أودينكـرك.
الحلقـة  يف  الشـخصية  لهـذه  ظهـور  أول  كان 
 Breaking" الثامنة من املوسـم الثـاين ملسلسـل
Bad"، ومنحت "شـياطني تفاصيل" الشـخصية 
صنـاع العمل فرصـة لفرد مسـاحة كاملة للدخول 
إىل حياتهـا، ومعرفـة دوافعهـا يف الوصـول إىل 

عـامل مافيا املخـدرات.
يروي املسلسـل قصة ابن شـارع متعـدد املواهب، 
محامـي دفاع جنـايئ مثل "الرصصـار املكافح"، 
كـام وصفتـه إحـدى شـخصيات املسلسـل، مـن 
أجـل التخلص مـن العيش يف ظل أخيـه املحامي 
"تشـاك ميغيـل" الناجـح، كواحد من مؤسـي 
رشكـة محامـاة ألباكـوريك "هاملـني، هاملـني، 

.)HHM( "وماكجيـل
تاريـخ شـخصية "جيمـي" مليئة بفـن االحتيال 
بحرفيـة عاليـة برع بهـا يف شـبابه، إذ كان يتخذ 
مـن "سـليبني جيمـس" اسـاًم مسـتعارًا، لتنفيذ 
عمليـات االحتيال لكسـب املال برعـة وبطريقة 

رشعية. غـر 
يف  مبفـرده  العمـل  ذلـك  بعـد  "جيمـي"  بـدأ 
املحامـاة داخـل غرفـة خدمـات ضمـن صالـون 
تجميـل فيتنامـي، كونـه مل ميلـك املـال وقتهـا 

الفتتـاح مكتـب محامـاة مسـتقل، وأخـذ كل مـا 
اسـتطاع الحصول عليـه من قضايا، مبـا يف ذلك 
عمـل املدافع العـام منخفـض األجـر، حتى صار 
مـن املعروف عنه أنـه "محامي املذنبني و سـيئي 

. " لسمعة ا
بينـام األخ األكـرب "تشـاك"، مل يعـرف يف حياته 
سـوى تقديـس القانون، وأبدع يف مامرسـة مهنة 
املحامـاة، وبالتـايل، فـإن عالقـة االثنـني معقدة 
ومتوتـرة، يسـيطر عليها الحـب أحيانًـا، والغرة 
والتوتـر والجنـون يف معظـم األوقـات، إىل أن 
تسـبب "جيمي" بدمـار حياة "تشـاك" تدريجيًا.

إىل جانـب هـذه الحبكـة الرئيسـة يف املسلسـل، 
تتفـرع العديـد مـن القصـص الثانويـة املرتبطة 

بـ"جيمـي" أو بشـخصيات أخرى.
أعجبـه "Breaking Bad"، صياغـة  يجـد مـن 
دقيقـة وتفاصيـل متسـقة مـن اإلبـداع الردي 
يف العـودة بالزمن، واسـتحضار بدايـات القصة، 

تطورها. وكيفيـة 
يعتمد املسلسـل عـى أربعة خطوط لشـخصيات 
مختلفـة تبناهـا "جيمـي" خـالل حياتـه، خـط 
شـخصية "سـليبني جيمس" املحتالة، قبل دخوله 
عـامل املحامـاة يف فرة التسـعينيات، وشـخصية 
"جيمـي" الحقيقيـة، و بـدأ "جيمي" باسـتخدام 
االسـم املسـتعار "سـول غودمـان"، القـادم من 
جملـة "!It's all good, man"، التـي تعنـي "كل 
يشء عـى مـا يـرام يـا رجـل"، أمـا الشـخصية 
األخـرة فأطلـق عليهـا اسـم "جـني"، وهي يف 
 Breaking " مسـار درامي وزمني مـا بعد عـامل

Bad"، للتخفـي عـن أنظـار الرطة.
أخـذ املسلسـل وقتـه يف بنـاء هذه الشـخصيات، 

وسـار كالسـلحفاة يف أحداثـه األوىل، أعطى كل 
شـخصية مسـاحتها يك يتعلـق بهـا الجمهـور 
التفاصيـل  مـن  بكميـة  صفاتهـا،  ويسـتوعب 
والرمزيـات منحـت العمل بعـًدا آخر مـن الدراما، 
والجرميـة تفـّوق يف بعـض تلـك التفاصيل عى 

األصيل. املسلسـل 
"سـول غودمـان" محـاٍم ماهر، نجـح يف الدفاع 
عـن العديد مـن العمـالء املجرمـني، لكنـه تورط 
أيًضـا يف أنشـطة مشـكوك بهـا وغـر قانونيـة 
يف بعـض األوقـات، لديه عالقات مـع مجموعات 
إجراميـة، أمثال "غـاس فرينغ"، صاحب سلسـلة 
بولـوس  "لـوس  الريعـة  الدجـاج  وجبـات 
والتـي  ألباكـوريك،  أرجـاء  يف  هرمانـوس" 
مـن  املخـدرات  لتهريـب  كواجهـة  يسـتخدمها 
العصابـة املكسـيكية، وهـو يف منافسـة مبارشة 

مـع عصابـة مخـدرات آل "سـاالمنكا".
يك  "جيمـي"  ملجـأ  "سـول"  شـخصية  تعـد 
يهـرب من خاللهـا من حجم املشـكالت النفسـية 
واألزمـات التـي كان يعيشـها يف حياتـه، لذلـك، 
فـإن "سـول" عـى نقيـض "جيمـي"، عديـم 
الضمـر أو املبـادئ، متحذلـق، مخـادع، ينجـح 
يف كل مـرة يف الخـروج من املشـكلة عـن طريق 
الكـذب والتدليـس، إىل أن يصـل يف النهايـة إىل 
مسـتوى خطر من اإلجرام يف املوسـم السادس.
يقـدم املسلسـل إجابـات لـكل األسـئلة املتعلقـة 
يف  الجمهـور  شـاهدها  التـي  بالشـخصيات 
املسلسـل األصـيل، يـرح كيـف يكون اإلنسـان 
كاملـدن، وكيـف بإمـكان األحياء سـيئة السـمعة 

التأثـر عـى صـورة املدينـة بالكامـل.

منـذ أكـر من عر سـنوات، مل تكن مسـألة سـعة 
املهمـة يف  الـذيك مـن األمـور  الهاتـف  بطاريـة 
اختيـار املشـري هاتًفـا مـا، إذ كانـت خصائـص 
"املوبايـل" ال تسـتدعي اسـتهالك كميـة كبرة من 

شـحن البطاريـة، كـام هـي الحـال اليوم.
وبعـد اإلضافـات التقنيـة الحديثـة التـي انتـرت 
يف عـامل الهواتـف، أصبـح مـن املتطلبـات املهمـة 
ألي هاتـف، أن تكـون سـعة بطاريتـه كبـرة قدر 
اإلمـكان، لئـال يضطـر املسـتخدم إىل شـحنه عدة 

اليوم. يف  مـرات 
وتلعب أجيال الشـبكات، وشاشـة الهاتف، وشـغف 
أهميـة  إىل  النظـرة  تغيـر  يف  دوًرا  التصويـر، 

بطاريـة الهاتـف الـذيك.

أجيال شبكات االتصال
االتصـال  شـبكات  يف   )G3( الثالـث  الجيـل  كان 
سـائد االسـتخدام منـذ نحـو عـر سـنوات، لكن 
بعـد سـنوات قليلـة طُـرح أول الهواتـف الداعمـة 

لشـبكات الجيـل الرابـع )G4(، والتـي جلبت معها 
اسـتهالكًا أعـى بنسـبة 10%.

الهاتـف  بطاريـة  شـحن  يف  االسـتهالك  ويُعـد 
ناتًجـا عـن الرعـة املضاعفة التـي قدمهـا الجيل 
الرابـع يف اتصـال الخلـوي باإلنرنـت، ومل يكـن 
بسـبب املكاملـات أو عند وجـود الهاتـف يف وضع 

االسـتعداد.
بـدأت  التـي   )G5( الخامـس  الجيـل  شـبكات 
باالنتشـار عامليًـا خـالل العامني املاضيـني، رفعت 
اسـتهالك البطاريـة بنحـو %20، وهـو مـا يُتوقع 
التقنـي يف  التطـور  أن يـزداد يف املسـتقبل مـع 

الشـبكات. مجـال 
شاشة الهاتف

يف السـابق كانـت شاشـات الهواتـف الذكية تعمل 
بدقـة 720 بيكسـل وإضـاءة ضعيفـة، يف حـني 
وصلـت دقتهـا اآلن إىل أربعـة أضعـاف سـابقتها 
)QHD+(، وإضاءتهـا إىل Nits" 1500" )وحـدة 
قيـاس ملقـدار الضـوء الـذي ترسـله الشاشـة إىل 

العينـني(، ومعـدل تحديثهـا )عـدد املـرات التـي 
تقـوم فيها الشاشـة بتحديـث عـرض البيانات يف 

الثانيـة الواحـدة( إىل 144 هرتـزًا.
تكـرب  التـي  الشاشـات  حجـم  إليهـا  ويُضـاف 
 ،"Always On Display" وخاصيـة  بازديـاد، 
التـي تجعـل شاشـة الهاتف تعمـل باسـتمرار عن 
طريـق عرض السـاعة واإلشـعارات التـي تصل من 

املختلفـة. التطبيقـات 

هوس التصوير
مل يكـن مسـتخدمو الهواتـف الذكيـة مهووسـني 
بالتصويـر سـابًقا مثلـام هـم اليـوم، إذ إن أغلبيـة 
املسـتخدمني يقضون وقتًا مخصًصـا يف كل حدث 
لتصويـره صـوًرا عاديـة أو فيديو، اللتقـاط أفضل 
صـورة ليشـاركوها الحًقـا عـى مواقـع التواصـل 

االجتامعي.
الهاتـف  أكـر خصائـص  الكامـرا مـن  وتعتـرب 
الـذيك اسـتهالكًا للطاقـة مـن بطاريـة الهاتـف.

 ..Better call Saul
دراما تعتمد على "شياطين التفاصيل"

لقطة من المسلسل

ثالثة أسباب الستنزاف بطارية الهاتف الذكي

https://www.enabbaladi.net/archives/599821
https://www.enabbaladi.net/archives/599858
https://www.enabbaladi.net/archives/599821
https://www.enabbaladi.net/archives/599823
https://www.enabbaladi.net/archives/599858
https://www.enabbaladi.net/archives/599823
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تساليتسالي

عروة قنواتي 

جولة واحدة ويحسم أصحاب القمصان البيضاء لقب 
الدوري املرصي لكرة القدم مجدًدا، وهم حاملو اللقب يف 

املوسم املايض أيًضا، يف مشهد جديد يدل عىل تعايف 
الزمالك محلًيا وقاريًا، فيا يغيب األهيل عن الساحة 

املحلية يف الكأس والدوري منذ عامني، ويكتفي بالنضال 
عىل الساحة اإلفريقية ليكون سيًدا لها، عىل الرغم من 

هزميته يف املواجهة الختامية قبل أشهر أمام الوداد 
البيضاوي املغريب، بطل القارة اإلفريقية لألندية املوسم 

املايض.
وال يختلف عشـاق الكرة املرصية والعربية واإلفريقية 

عىل أن املنافسـة يف الدوري املرصي، منذ انطاقته 
تاريخًيـا يف العام 1948 حتى اليوم، تقترص عىل األهيل 

والزمالك، بحسـب تعايف وإمكانية الفريقني، وبحسب 
التطورات االقتصادية وقدرة جلب املحرتفني وإبرام 

العقود واختيارات ناجحة للكوادر الفنية.
يف األلفيـة الجديدة حقق األهيل بطولة الدوري 15 
مرة مقابل سـت للزمالك، ومرة واحدة لإلساعييل 

الـذي حقق لقب الدوري ثاث مرات فقط، ومعه كل من 
الرتسانة و"املقاولون العرب" واألوليمبي وغزل املحلة 

بلقب واحد لكل فريق، وال يبدو مشـهدهم جميًعا إال 
بجـزء من الصورة يف الكرة املرصية أمام عماق ومارد 

باللون األحمر سـجل اللقب باسمه 42 مرة، ومدرسة 
يطلق عليها أبناؤها شـعار "فن ولعب وهندسة" باللون 
األبيـض تحفر هذه األيام رقم 14 يف الخزانة املخصصة 

للكؤوس واأللقاب.
وبالتأكيد فإن االسـتقرار الفني يف صفوف أصحاب 

القمصـان البيضاء أفىض إىل نتيجة ثنائية يف الدوري 
والكأس عىل حسـاب الغريم التقليدي، النادي األهيل، 
فعـودة الربتغايل فرييرا لقيادة دفة الفريق الفنية بعد 
رحيـل كارتريون كان لها أثر مهم، خاصة مع املغامرة 
بإرشاك األسـاء الجديدة الشابة التي حصدت الكأس، 

وهـا هي تجهز عىل الدوري إن مل يكن بلقاء "املقاولون 
العرب" بعد أيام فسـيكون الحسم يف الجولة التي تليها، 

فأقـرب ماحقي الزمالك هو برياميدز والفارق بينها 
سـبع نقاط مع بقاء ثاث جوالت لنهاية املوسم.

وعـىل الرغم من إثارته للجدل دامئًا، ووجوده يف 
سـاحات املحاكم للدعاوى أو الشكاوى أو تقديم 

اإلفادات، وبرصف النظر عن أن اسـمه يجلجل وسائل 
اإلعـام املرصية والعربية، ومل يُعرف له أي حوار هادئ 

منذ سـنوات طويلة إال فيا ندر، فإن وجود املستشار 
السـيد مرتىض منصور عىل رأس مجلس نادي الزمالك 
مينح الفريق األول اسـتقراًرا طيًبا واستمراًرا وإرصاًرا 

عىل املنافسـة عىل األلقاب، وهذا ما حصل قبل سنوات 
بنيل لقب الكونفدرالية والسـوبر اإلفريقي، والوصول 
إىل املبـاراة النهائية من دوري أبطال إفريقيا ملواجهة 

األهيل املرصي، وحلوله باملرتبة الثانية حينها.
يلفـت نادي الزمالك وأجياله التي مرت خال 40 

سـنة انتباهك إىل قدرتهم عىل التحدي واستعدادهم 
للمواجهـة حتى يف أصعب الظروف، وصحيح أنهم 

يخرسون، لكنهم يدخلون اللعبة ونياتهم تكتب نشـيد 
الفوز والنرص.

وبإمكان أي منا أن يشـاهد شعار النادي الحديث، وهو 
درع أبيـض محاط بخطني أحمرين، ويف داخله رجل 

يأخذ وضع االسـتعداد لرمي قوس، مكتوب تحته نادي 
الزمالك، رامي السـهم يرتدي مابس فرعونية، وهذا 

تعبـري عن انتاء الزمالك واعتزازه بالحضارة املرصية، 
بينـا جرى اختيار محارب للتعبري عن هدف الفريق 

للقتال حتى الرمق األخري، وعدم االستسـام والشغف 
الدائم إىل االنتصار.

الزمالك يعـرب إىل املنصة املحلية ليكون فيها ضيًفا ثقيًا 
مجـدًدا، وحتى لو تجاوزت ألقاب النادي األهيل الـ50 

لقًبـا يف الدوري، فإذا كان األهيل عرب التاريخ ملك الكرة 
املرصيـة يف البطوالت املحلية، فإن الدوري ال يطيب 

وال يبـدو زاهًيا إال بنكهة وعبق الزمالك وإرصاره عىل 
املنافسة يف كل موسم.

الزمالك يا مدرسة.. 
تالتة يمين

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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تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،
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كل واحٍد من املربعات التسعة الكبرة، ويف كل صٍف أو عمود.
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رياضة

تعاقد نادي ريال سوسـيداد اإلسـباين 
مـع الالعـب الفرنـي الشـاب محمد 
األصـول  ذو  عاًمـا(   18( شـو  عـيل 
إنجيـه  فريـق  مـن  قادًمـا  املغربيـة، 
االنتقـاالت  فـرة  خـالل  الفرنـي 

الحاليـة. الصيفيـة 
ووقّـع املهاجـم مـع سوسـيداد عقـًدا 
يف 1 مـن متـوز املـايض، ميتـد حتى 
أنظـار  توّجـه  بعـد   ،2027 موسـم 
العديـد مـن األنديـة للظفـر مبهاراته 

العاليـة.
تقديـم  سوسـيداد  جمهـور  وينتظـر 
أداء الفـت ومميـز مـن الالعـب الـذي 
ظهـر يف املبـاراة األوىل يف الـدوري 
حـني  قـادش  نـادي  ضـد  اإلسـباين 
دخـل بديـاًل يف الدقيقـة 78 من زمن 

املبـاراة.
ميتلـك الالعب الشـاب أربع جنسـيات، 
وهـي سـاحل العاج )كـوت ديفـوار( 
موطـن والـده، واملغـرب بلـد والدتـه، 
فضـاًل عن فرنسـا بلد املولـد، وإنجلرا 

التـي قى فيهـا خمس سـنوات فرة 
 . لطفولة ا

بدأ شـو مسـرته الكروية يف أكادميية 
باريـس سـان جرمان، حيـث لعب مع 
الفـرق السـنية بالنـادي خـالل الفرة 
مـن 2011 إىل 2015، ثـم انتقـل مع 
 ،2015 إنجلـرا يف عـام  إىل  عائلتـه 
ولعـب لفـرة خمس سـنوات مع فريق 

الشـباب. لفئة  اإلنجليزي  إيفرتـون 
عـاد املهاجم لفرنسـا يف عـام 2020، 
الفرنـي  إنجيـه  فريـق  إىل  وانضـم 
لفئة الشـباب تحت 19 سـنة، وسـطع 
املميـزة،  بلمسـاته ومراوغاتـه  نجمـه 
األول  الفريـق  مـدرب  انتبـاه  ولفـت 
لنـادي إنجيـه، سـتيفان مولـني الذي 
قـرر االعتامد عليـه مع فريـق الرجال.
تسـعى منتخبـات الـدول التـي يحمل 
جنسـيتها الالعـب محمـد، إىل إقناعـه 
بتمثيلهـا مسـتقباًل، ال سـيام االتحـاد 

القدم. لكـرة  املغـريب 
قياسـيًا  رقـاًم  شـو  الالعـب  حقـق 

تاريخيًـا عى مسـتوى فرنسـا، عندما 
مـن  العـب  أول   2020 عـام  أصبـح 
مواليد 2004 يشـارك يف مباراة ضمن 
منافسـات الـدوري الفرني، وشـارك 
حينهـا بعمـر 16 عاًما وسـبعة أشـهر 
و11 يوًمـا، مببـارة يف مواجهة بوردو 
81، وانتهـت بخسـارة  الدقيقـة  عنـد 

فريقـه إنجيـه بهدفـني دون رد.
لالعـب  التسـويقية  القيمـة  وتبلـغ 
الشـاب 15 مليون يورو وحسب موقع 
لإلحصائيـات،  ماركـت"  "ترانسـفر 
181 سـنتيمرًا، ووزن  ويبلـغ طولـه 

كيلوجراًمـا.  66
الـدوري  يف  مبـاراة   30 شـو  لعـب 
وسـجل  املـايض،  املوسـم  الفرنـي 
أربعـة أهـداف مـع متريـرة حاسـمة 
واحدة، ولعـب مع املنتخـب اإلنجليزي 
عـام  خـالل  سـنة  و16   15 تحـت 
فرنسـا  منتخـب  مـع  ولعـب   ،2019
عامـي  خـالل  سـنة  و21   19 تحـت 

و2022.  2021

 

عنب  بلدي - محمد النجار  

يتصيّدر الخالف بن النجمين الفرنيس 
دا  نييار  والربازييي  مبيايب  كيلييان 
سيان  بارييس  نيادي  العبيي  سييلفا، 
الفرنسيية  اإلعيالم  وسيائل  جريميان، 
مواقيع  تصيّدر  كيا  واألوروبيية، 
األييام  خيالل  االجتاعيي  التواصيل 

. ضيية ملا ا
الخالف  للعلين بعيد  القضيية  وظهيرت 
بين الالعبن عيى تنفييذ ركلية الجزاء 
ضد فرييق مونبيليه، يف الجولية الثانية 
مين اليدوري الفرنييس، عندميا رفيض 
نييار إعطياء مبيايب فرصية التعويض 
عن إهيداره ركلية الجيزاء األوىل بنفس 
آب  مين   13 يف  جيرت  التيي  املبياراة، 
الحيايل، وانتهيت بفيوز كبيري لباريس 

سيان جريميان عيى ضيفيه مونبيلييه 
 .2×5 وبنتيجية 

الخالف حديث وسائل اإلعالم ومواقع 
التواصل

حيذرت وسيائل إعيالم فرنسيية، وكذلك 
جاهيري النيادي، اإلدارة مين تأثري هذا 
الفرييق،  ونتائيج  أداء  عيى  الخيالف 
فيوات  قبيل  بالتدخيل وحليه  وطالبيت 

األوان.
 "GFFN" وبحسيب ميا ذكرتيه شيبكة
آب  مين   14 يف  الرياضيية،  الفرنسيية 
طليب  مبيايب  كيلييان  فيإن  الحيايل، 
سيان  بارييس  إدارة  مين  بالفعيل 

نييار. مين  تتخليص  أن  جريميان 
فيإن  الصحيفية،  نقلتيه  ميا  وبحسيب 
ال  املقدمية  خيط  أن  يعتقيد  مبيايب 
بذليك  ويقصيد  اثنين،  يحتميل سيوى 

ليونييل  األرجنتينيي  والنجيم  نفسيه 
. ميييس

التوتير  أن  الفرنسيية  الشيبكة  وذكيرت 
العيام بين الالعبين بيدأ يتصاعيد مع 

الشيخصية. صداقتهيا  انهييار 
“ليكييب”  صحيفية  أكيدت  بدورهيا، 
الحيايل،  آب  مين   15 يف  الفرنسيية، 
تعميل  الباريييس  إدارة  وأن  الخيالف، 
عيى حيل هيذه املشيكلة، حتيى ال تؤثر 
املوسيم  يف  الفرييق  أداء  عيى  سيلبًا 

الكيروي.

وأشيارت الصحيفة الفرنسيية إىل وجود 
عدة العبين يف النيادي البارييس، عى 
غيري  ميييس،  وليونييل  نييار  رأسيهم 
راضين عين جعل مبيايب النجيم األول، 
صحيية  غيري  أجيواء  سييخلق  وهيذا 

بالفرييق.

كان نيادي باريس سيان جريميان أعلن، 
يف 21 مين أييار امليايض، عين تجدييد 
بعقيد  مبيايب،  كيلييان  الالعيب  عقيد 
كبيري  ومببليغ  خيرايف  بأنيه  ُوصيف 
تارييخ  يف  القياسيية  األرقيام  حطّيم 
كيرة القدم، بحسيب ميا تناقلته وسيائل 

أوروبيية. إعيالم 
ورغيم عيدم اإلعيالن رسيميًا عين قيمة 
ووسيائل  صحفييون  تيداول  العقيد، 
مييزات  أبيرز  متقاطيع  بشيكل  إعيالم 

وهيي:  الجدييد،  العقيد 
300 ملييون   ي مكافيأة توقييع قدرهيا 

 . يورو
 ي راتيب يصيل إىل 100 ملييون ييورو 

الرضائب.  اقتطياع  بعيد  سينويًا 
 ي يساعد باختيار املدرب. 

 ي ليه دور يف قرارات املدير الريايض. 

مواجهة لحل الخالف؟
بدورهيا، ذكرت شيبكة “مونتيي كارلو” 
15 مين آب الحيايل، أن  الفرنسيية، يف 
جريميان  سيان  بارييس  نيادي  إدارة 
قيررت التعاميل ميع املشيكلة بسياسية 
اللين والعيدل، وذليك بإجيراء مواجهة 

مبيارشة بين الطرفين.

وأضافيت الشيبكة الفرنسيية أنه سييتم 
لتهدئية  الالعبين  بين  اجتياع  عقيد 
الفرييق،  ميدرب  بحضيور  األميور، 
واملستشيار  غالتييري،  كريسيتوف 

كامبيوس.  لوييس  الرييايض، 
اإلسيبانية  "مياركا"  صحيفية  لكين 
ذكيرت أن االجتاع الطيارئ مل يتم، ألن 
الالعبَين كانيا محبطَين مين بعضها.

التخلص من أغلى الالعبين ليس سهاًل
ماركيت”  “ترانسيفري  موقيع  بحسيب 
القيمية  الرياضيية، تبليغ  لإلحصائييات 
ملييون   160 مبيايب  لكلييان  السيوقية 
الباريييس يف  للنيادي  ييورو، وانضيم 
1 مين متيوز عيام 2018، وميتيد عقده 
بعيد التجدييد األخيري إىل عيام 2025.

بينيا تبليغ القيمية السيوقية للربازيي 
ملييون   75 جونييور  سييلفا  دا  نييار 
ييورو، انضيم إىل نيادي باريس سيان 
جريميان قادًما مين برشيلونة يف 3 من 
آب 2017، وينتهيي العقيد يف 30 مين 
موقيع  بحسيب   ،2025 عيام  حزييران 

ماركيت”. “ترانسيفري 
تناقلتهيا  كثيرية  إشياعات  وانتيرت 
إدارة  أن  الصييف،  إعيالم هيذا  وسيائل 
باريس سيان جريميان تسيعى للتخلص 

مين الربازيي نيار )30 سينة( بسيبب 
كيرة اإلصابات وبسيبب سيلوكه خارج 

 . مللعب ا
اإلسيبانية  “مياركا”  صحيفية  وكانيت 
نيرت، يف 22 مين حزييران امليايض، 
أن بارييس سيان جريميان منفتيح عى 
راتبيه  العقبية  لكين  نييار،  خيروج 
وسيعره الليذان يجعيالن األمير صعبًا، 
ومين الواضيح أن نييار قيد انتقل من 
بانوراميا  يف  املفقيودة  القطعية  كونيه 
وقّيع  عندميا  جريميان،  سيان  بارييس 
عبئًيا  ليصبيح  برشيلونة،  مين  قادًميا 

حاليًيا.

ومين الناحيية االقتصاديية، لييس مين 
فمبليغ  نييار،  مين  التخليص  السيهل 
222 ملييون ييورو الذي دفعيه النادي 
الصفقية  جعليه  لربشيلونة،  الباريييس 
ومين  التارييخ،  يف  األغيى  الربازيليية 
الواضيح أن اسيرداد االسيتثار وحتى 

نصفيه يبيدو مسيتحياًل. 

جريمـان  سـان  باريـس  نـادي  كان 
أعلـن، يف 21 مـن أيـار املـايض، عن 
تجديـد عقـد الالعـب كيليـان مبايب، 
بعقـد ُوصـف بأنـه خـرايف ومببلـغ 
يف  القياسـية  األرقـام  حطّـم  كبـري 
مـا  بحسـب  القـدم،  كـرة  تاريـخ 

أوروبيـة. إعـالم  وسـائل  تناقلتـه 
عـن  رسـمًيا  اإلعـالن  عـدم  ورغـم 
صحفيـون  تـداول  العقـد،  قيمـة 
ووسـائل إعالم بشـكل متقاطـع أبرز 

وهـي:  الجديـد،  العقـد  ميـزات 
 ـ مكافـأة توقيـع قدرهـا 300 مليون 

يورو. 
 ـ راتـب يصـل إىل 100 مليـون يورو 

سـنويًا بعـد اقتطـاع الرضائب. 
 ـ يساعد باختيار املدرب. 

 ـ لـه دور يف قرارات املدير الريايض. 

محمد علي شو.. 
موهبة مرتقبة في الدوري اإلسباني

خالف مبابي ونيمار يشعل "حديقة األمراء" في باريس

https://www.enabbaladi.net/archives/599805
https://www.enabbaladi.net/archives/599763
https://www.enabbaladi.net/archives/599805
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نحـن أبناء هذه الباد املنكوبة، ال ميكن أن 
نخـرج من قضية حامية واحدة دون أن 

تصادفنا أشـياء عجيبة، أو مدهشة، ورمبا 
مضحكة. كانت 

مع النزول الثاين لقضية سـلان رشدي، 
ورواية "آيات شـيطانية"، إىل األسواق، بعد 

33 سـنة من النزول األول، توقفت الحرب 
الشيعية- السـنية الطاحنة، املستمرة منذ 

1979، عـىل نحو مؤقت، واتفقت جاعات 
اإلسـام السيايس السنية، وجاعات اإلسام 

السـيايس الشيعية، عىل أن هذا الخارس، 
الخاسـئ، سلان رشدي، كان يستحق املوت 

عىل مدار السـنوات الـ33 التي فاتت، وال يزال 
يسـتحقه، لذا راح مشايخ الطرفني يشيدون 

ببطولة الفتـى اللبناين هادي مطر الذي هجم 
عليه يف قعـر دار اإلمربيالية العاملية، أمريكا، 

وطعنه ما يكفي مـن الطعنات لقتله، ولكن 
يبـدو أن عمر هذا الخارس، مل ينتِه، واألعار 

الله. بيد 
يف هذا السـياق، استعاد ناشطو صفحات 

"السوشـيال ميديا" فيديو لحسن نرص الله، 
رئيـس "حزب الله" املكلف من قبل إيران 

بالسـيطرة عىل لبنان، ومساعدة بشار األسد 
يف قتل الشـعب السوري، يقول فيه: لو أن 

أحد املسـلمني نفذ فتوى الخميني، وقتل املرتد 
سـلان رشدي يف حينه، ملا تطاولت الدمنارك 

وفرنسـا وغريها عىل مقدساتنا. واستدرك 
قائًا: هلق بيقولوا علينا إرهابيني. يا سـيدي 

يقولوا! خليهن 
الجموع التي تجلس يف مكان واسـع وتصغي 

إىل هذا الشـيخ الذي يخاطبهم من خال 
شاشـة تلفزيونية، ال هّم لها إال أن تبحث يف 
خطابه عن موقـف بطويل، لتقاطعه بهتاف 

يرتافق مـع أيٍد مرفوعة: لبيك نرص الله، 
ومؤكد أنه مل يخطر ألي منهم أن يسـأله: متى 

تطاولت الدمنارك وفرنسـا عىل مقدساتنا؟ 
أو لعلهـم يعتقدون أن رئيس وزراء الدمنارك، 

مثًا، قادر عىل إرسـال دورية من األمن 
العسـكري الدمناريك، لتشحط الرسام الذي 

تطاول عىل مقدسـاتنا، وتجعله عربة ملن 
اعترب، مثلا حصل مع الشـاب الجنويب الذي 

بث فيديو سـب فيه حسن نرص الله سبابًا من 
تحت الزنار، ويف اليوم التايل شـاهدناه وهو 
"مطربش" من شـدة الرضب، ويقول: أنا فدا 

السيد! رصماية 
خال السـنوات الـ33 التي مرت، ولد جيل 

جديد، مؤكـد أنه ال يعرف الكثري ما قيل من 
آراء يف أثناء النزول األول لقضية سـلان 

رشـدي، ألن األرشيف املتوفر حول تلك اآلراء 
ليس غنًيـا، فوقتها كان أمر التعبري عن الرأي 

ينحـرص يف الصحف واملجات، وهذه لها، 
كا تعلمـون، اعتبارات مختلفة، كأن يكون 

بعضها مؤيًدا لخـط الخميني، وبعضها اآلخر 
يعارضـه ولكنه يخاف من التادي يف نقده، 

إضافة إىل دوائر الرقابة التي كانت تتشـدد يف 
نرش مـا يتعلق بهذا األمر، ألن الحديدة حامية، 

وقتل بعض األشـخاص يف سبيل الوصول 
إىل سـلان رشدي ال يشكّل مشكلة ألحد، 

والدليـل أن مؤيدي الخميني يف إيران خرجوا 
يف مظاهـرات ضخمة لتأييد الفتوى، وحصل 

تدافـع أدى إىل مقتل عدد ال بأس به منهم. 
أخريًا، من كـرثة ما قرأت من تعليقات تقول 

إن كتابات سـلان رشدي سطحية، وسخيفة، 
وتافهة، فكـرت أن آية الله الخميني أهدر دمه 

تضامًنـا مع األدب الراقي، ضد التفاهة! 

سلمان رشدي
وحسن نصر الله

11-28
2012

01-16
2013

03-12
2013

05-03
2015
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عنب بلدي- صالح ملص

يف 22 مـن آب عـام 2013، بعـد يـوم واحـد من 
الكيـاموي  السـالح  السـوري  النظـام  اسـتخدام 
ضـد أهـايل غوطتـي دمشـق الرقيـة والغربية، 
أصـدرت "لجنـة التحقيـق الدولية املسـتقلة حول 
سـوريا" بيانًـا صحفيًـا طالبـت فيـه بالتحقيـق 
بهـذه الجرميـة، التـي تسـببت باختنـاق أكر من 
ألـف فرد مـن أهـايل املنطقـة، متهيـًدا ملحاسـبة 

الضالعـني بارتكابهـا.
ومنـذ ذلـك التاريـخ حتـى اآلن، تسـتمر املطالـب 
الحقوقيـة مبناهضـة إنـكار حقيقة هـذه املجزرة، 
والعمـل عـى توثيـق األدلـة لتشـكيل مسـؤولية 
عـى  أرشفـوا  أشـخاص  ضـد  مبـارشة  جنائيـة 
لبنـاء  بتنفيـذه،  أو شـاركوا  الكيـاموي  الهجـوم 
شـكاوى قضائيـة بحقهم، وتقدميهـم إىل العدالة.

نحو عمل ممنهج
يف ذكـرى املجزرة عـام 2021، أنشـأت مجموعة 
مـن  والناجـني  الضحايـا  وذوي  الضحايـا  مـن 
ضحايـا  "رابطـة  الكيامويـة  الهجـامت  جرائـم 
األسـلحة الكيامويـة" ملحاسـبة القيـادات األمنيـة 
والعسـكرية يف النظـام السـوري عـى ارتـكاب 
تلـك الهجـامت، التـي بلغـت حتـى تاريـخ إعداد 
هـذا التقريـر 222 هجوًمـا موثًقا لدى "الشـبكة 

السـورية لحقـوق اإلنسـان".
وبحسـب مـا قالـه نائـب رئيـس الرابطـة، ثائـر 
حجـازي، لعنـب بلـدي، فـإن "الرابطـة مرخصة 
يف فرنسـا، نعمـل منـذ تريـن األول 2020 عى 
جمـع وتوثيـق والتحقيـق باملعلومـات املرتبطـة 

باسـتخدام األسـلحة الكيامويـة يف سـوريا".
بعـد عـام كامـل مـن تأسيسـها، تحـاول الرابطة 
حاليًـا "بنـاء اسـراتيجية كاملة ملحاسـبة النظام 
سـقف  ضبـط  مـع  الكيـاموي،  جرائـم  عـى 

الرابطـة  أعضـاء  لـدى  خصوًصـا  التوقعـات، 
وفـق حجـازي. الجرائـم"،  تلـك  وضحايـا 

تحديات حقيقية
أوضـح حجـازي أن ملـف مجـزرة الكيـاموي يف 
21 مـن آب 2013 ليـس باألمـر السـهل، "نواجه 
معوقـات بجمـع األدلة لتحديـد املسـؤولية، وعدم 
إحالـة امللف السـوري ملحكمـة الجنايـات الدولية، 
وحامية القانون السـوري رؤسـاء األفـرع األمنية 
وإعطائهـم الحصانـة ضـد أي شـكوى قضائية".

يتحملهـا  التـي  الجنائيـة  املسـؤولية  إثبـات 
21 مـن  الكيـاموي يف  الهجـوم  الضالعـون يف 
آب، يتطلّـب مـن االدعـاء العـام يف أي محاكمـة 
بشـأن هـذه القضيـة تقديـم أدلـة قوية عـى أن 
رئيـس النظام السـوري، بشـار األسـد، والقيادات 
بالتحديـد  قـد قصـدوا  لـه،  التابعـة  العسـكرية 
مـن  الرقيـة  الغوطـة  أهـايل  عـى  القضـاء 

املدنيـني.
أدلـة  وكونهـا جرميـة جامعيـة، سـيلزم تقديـم 
مـن أماكـن متعـددة للجرميـة، ومـن شـأن هذه 
العوامـل أن تطـرح تحديًـا أمـام أعضـاء الرابطة.
كذلـك، ميتلك عنـارص األمـن السـوريون حصانة 
األفـرع  تشـكيل  مراسـيم  إىل  اسـتناًدا  قانونيـة 
قانـون  مـن  رقـم "16"  للـامدة  وفًقـا  األمنيـة، 
"اسـتحداث إدارة أمـن الدولة"، الصادر باملرسـوم 

التريعـي رقـم "14" تاريـخ لعـام 1969.
يتبـنّي من هـذه املـادة أن عنارص األجهـزة األمنية 
حـال  يف  القضائيـة  املالحقـة  مـن  محميـون 
ارتكابهـم جرائم تعذيـب، وهم عـى رأس عملهم، 

رغـم أن القانـون يصفهـا بـ"الجرائم".

مشاركة برفع شكاوى
مـن  مجموعـة  قدمـت   ،2021 آذار  مـن   2 يف 
سـوريا  يف  الكيامويـة  الهجـامت  مـن  الناجـني 

التعبـر"  وحريـة  لإلعـالم  السـوري  و"املركـز 
)SCM( بدعـم مـن "مبـادرة عدالـة" و"مبـادرة 
تحقيـق  لفتـح  شـكوى  السـوري"،  األرشـيف 
األسـلحة  هجـامت  حـول  فرنسـا  يف  جنـايئ 
مـن  اإلفـالت  ومحاربـة  سـوريا  يف  الكيامويـة 

العقـاب.
كانـت تلـك املجموعـة مـن الناجـني هـي ضمـن 
أعضـاء الرابطـة، "منهـم مـن فقـد جميـع أفراد 
أعضـاء  الكيامويـة.  الهجـامت  بسـبب  عائلتـه 
السـورية،  املناطـق  مختلـف  مـن  هـم  الرابطـة 
سـوريا،  خـارج  البلـدان  مـن  بعـدد  متوزعـون 
عددهـم حاليًا 18 شـخًصا، وسـينضم إىل الفريق 
أعضـاء آخـرون قريبًـا من داخـل سـوريا"، وفق 

حجـازي. قاله  مـا 

بناء أدلة موثقة
املرتبطـة  األدلـة  جمـع  يف  الرابطـة  تعتمـد 
إفـادات  عـى  باألسـاس  الكيامويـة  بالهجـامت 
الشـهود من الضحايا الذين انضمـوا إىل الرابطة، 
وجمـع الصـور واملقاطع املسـجلة مـن قبلهم يف 
وقـت ارتـكاب الهجـوم واآلثـار املرتبـة عليه من 
حيـث أسـباب الوفـاة واألرضار الصحيـة نتيجـة 

االختنـاق بالغـاز السـام.
بـني  حقوقـي  وتعـاون  مشـاركة  توجـد  كـام 
الرابطـة وعـدة منظـامت سـورية معنيـة إلعداد 
ملـف متكامـل عـن جميـع الهجـامت الكيامويـة 
يف سـوريا، وتوثيـق أي يشء مـن شـأنه توفـر 
املعلومـات حـول تلك الهجـامت، بحيـث يثبت كل 
دليـل مـن األدلة حقيقـة مـا، بصورة مبـارشة أو 
غـر مبـارشة، وهـذا العمل مبنزلـة املـادة األولية 
مسـاعيهم  خـالل  القضـاة  يسـتخدمها  التـي 

الهادفـة إىل التثبـت مـن الحقيقـة.
وتعـد عمليـة توثيـق مجـزرة 21 مـن آب جهـًدا 
رُسديـة  تعزيـز  إىل  يهـدف  ومعقـًدا،  مركبًـا 

"رابطة ضحايا األسلحة الكيماوية".. 
بناء األدلة لتحقيق العدالة
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