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عربيـة..  لرنقـص  "قومـوا 
ونورجـي هـل العامل فّنـا، نحن 
هـل  خلقـت  الحلبيـة..  شـباب 
الرقصـة إلنـا، رقـص العربيـة 
عالكيـف  ولبسـها  مأصـل.. 
مفصل، يرحـم عينني إل وصل.. 

إلنـا". العربيـة  لبـس 
قصيـدة  كلـات  هـذه  كانـت 
الغنـايئ  للشـاعر  اشـتهرت 
عنهـا  قـال  شـغالة،  صفـوح 
"فيـس  يف  صفحتـه  عـر 

بـوك"، إنـه ألفهـا بعـد عودته 
مـن مـر عـام 1993، بينـا 
كان جالًسـا مبقهـى يف فنـدق 
"سـمرياميس"، ودخلـت فجـأة 
فرقـة للرقـص العـريب قائدهـا 
الحلبـي جـال كرمـان، ولفـت 
لبـاس  جـال  الشـاعر  نظـر 

أفرادهـا.
عـن  الحديـث  يـدور  عندمـا 
حلـب، فـإن أول ما يتبـادر إىل 
مثـل  الشـهية  أكالتهـا  الذهـن 

و"الكبـب"  املشـوي  الكبـاب 
بأنواعهـا، ومدرسـتها العريقـة 
األصيـل،  والطـرب  الفـن  يف 
للرقـص  الشـعبية  وِفرقهـا 
عنـد  يُعـرف  الـذي  العـريب، 
العديـد من السـوريني بالرقص 
أهـل  متسـك  بسـبب  الحلبـي، 
العـادة  حلـب ومتيزهـم بهـذه 

املوروثـة.
وانتقلـت عـادات وتقاليد أهايل 
حلـب معهـم إىل بـالد اللجـوء، 
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هل تنجح "تحرير الشام" 
بإزالة اسمها من قوائم 

"اإلرهاب"
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عنب بلدي - خاص  

وسـط عالقـة معقـدة ونفـي "تحريـر 
لهـا،  األمـن"  "جهـاز  تبعيـة  الشـام" 
يعلـن  بعمليـات  األخـري  اسـم  بـرز 
أو  الرسـمية  معرفاتـه  عـر  عنهـا 
العمـر،  ضيـاء  باسـمه  املتحـدث  عـر 
يتبعـون  وقياديـني  عنـارص  باعتقـال 
توقـف  بعـد  "الدولـة"،  لتنظيـم 
املعـارك عـى خطـوط الجبهـات، منـذ 
 5 يف  "موسـكو"  باتفـاق  يُعـرف  مـا 

.2020 آذار  مـن 

عامـان مـن توقـف املعـارك، وإحـكام 
"الهيئـة" قبضتهـا األمنية والعسـكرية 
عـى املنطقـة، وارتفـاع وتـرية القبض 
مؤخـًرا،  للتنظيـم  "خاليـا"  عـى 
تسـاؤالت  أمـام  البـاب  تفتـح  ملفـات 
عـن  اإلعـالن  تكـرار  عـن  عديـدة 
يف  تأثريهـا  ومـدى  العمليـات،  هـذه 
لوائـح  مـن  الشـام"  "تحريـر  إزالـة 
التنظيـم  قـدرة  ومـدى  "اإلرهـاب"، 

بـ"الهيئـة". الـرر  إلحـاق  عـى 

القبض على "خاليا".. دور إقليمي 
ودولي

يف 23 مـن آب الحـايل، ألقـى "األمـن 
العـام" القبـض عـى مـن قـال إنهـم 
قريـة  يف  وزوجتـه  رجـل  "قاتلـو" 
بعـد  الشـايل  إدلـب  بريـف  كفتـني 
نفسـه. الشـهر  مـن   20 يف  مقتلهـا 

وقـال املتحـدث باسـم "جهـاز األمن"، 
ضيـاء العمر، لعنـب بلدي عر مراسـلة 
مـن  تتألـف  "الخليـة"  إن  إلكرتونيـة، 
عـدة أشـخاص، ألقـى "األمـن العـام" 
واعرتفـوا  أغلبهـم،  عـى  القبـض 
بتبعيتهـم لتنظيـم "الدولة اإلسـالمية"، 
موضًحـا أن متزعـم العصابـة أوزبـي 

لجنسـية. ا
وأصـدر "األمـن العـام" بيانًا ذكـر فيه 
أن "أبـو بكـر األوزبـي" و"عبـد الله 
رجـل  مبقتـل  الضالعـني  األوزبـي" 
الخاليـا  إلحـدى  يتبعـان  وزوجتـه، 
األمنيـة لتنظيـم "الدولة" التي نشـطت 
األخـرية،  اآلونـة  خـالل  املنطقـة  يف 
بحسـب البيـان الـذي ذكـر ارتكابهـا 
عمليـات سـابقة، منها اغتيـاالت لعنر 

ومدنيَـني. "الهيئـة"  يف 

انتهـاكات  بعـد  جـاءت  القتـل  حادثـة 
عديـدة تعـرض لهـا أهـايل قـرى جبل 
الحديـث  وتـرية  ارتفعـت  السـاق، 
للحـد  مناشـدات  وسـط  مؤخـًرا  عنهـا 
مـن مارسـات التضييـق عـى األهايل 
مـن قبـل بعـض الفصائـل العاملـة يف 
اإلسـالمي  "الحـزب  وأبرزهـا  املنطقـة، 
األنبـاء  نفـى  الـذي  الرتكسـتاين"، 
مشـريًا إىل أن االعتـداءات هـي "افرتاء 
عـى الفصيـل الـذي ينـأى بنفسـه عن 

داخليـة". مشـكالت  أي 
يف  املتخصـص  السـوري  الباحـث 
الحـركات الدينيـة الدكتور عبـد الرحمن 
الحاج، قـال لعنـب بلـدي، إن "الهيئة" 
ضـد  وإقليمـي  دويل  كرشطـي  تعمـل 
املقاتلـني  وضـد  "الدولـة"  تنظيـم 
"القاعـدة"  وتنظيـم  عموًمـا  األجانـب 

الخصـوص. وجـه  عـى 
أن "تحريـر  الحـاج  الدكتـور  وأوضـح 
الشـام" تتجاهل اإلعالن عـن أي عمليات 
املقاتلـني  أو  "القاعـدة"  تنظيـم  ضـد 
األجانـب )يك ال تخلق خصوًمـا جدًدا(، 
"خاليـا"  ضـد  إعالناتهـا  وتحـر 
تشـمل ثالث جهـات: تنظيـم "الدولة"، 

"إرهابيـة"  وأعـال  تفجـري  خاليـا  أو 
تابعـة لـ"قـوات سـوريا الدميقراطية" 

)قسـد(، أو تابعـة للنظـام السـوري.
ألقـى  املـايض،  حزيـران  مـن   14 يف 
"األمـن العـام" القبـض عـى عـدد من 
من قيـادات تنظيـم "الدولـة" يقطنون 
يف مدينـة الدانـا شـال غـريب إدلـب 
بعملية أمنية واسـعة، حسـب وصفه، ذكر 
بعدهـا بيـوم أن مـن بني املقبـوض عليهم 
مسـؤولني وقياديـني يتبعـون ملـا يُعـرف 
مناصـب  ويتقلـدون  الشـام"،  بـ"واليـة 
حساسـة أهمها تأمـني الطرق واإلمـدادات.

ويف 6 مـن متـوز املايض، أعلـن "األمن 
عنـارص  عـى  القبـض  إلقـاء  العـام" 
يتبعـون لجاعـة تدعى "رسيـة أنصار 
عنـارص  معظـم  واعتقـال  بكـر"،  أيب 
أبـرز  وذكـر  "الرسيـة"،  وقيـادات 
العمليـات التـي نّفذتهـا وخاصـة ضـد 
الجيـش الـرتيك، إذ تطلـق "الرسيـة" 

عليـه اسـم "الناتـو الـرتيك".

اإلزالة صعبة وورقة ضغط.. عقبات 
خارج إرادة "الهيئة"

"تحريـر الشـام" ظهـرت ألول مرة يف 

مسـمى  تحـت   ،2012 نهايـة  سـوريا 
"جبهـة النـرة ألهـل الشـام"، وهـي 
رحـم  مـن  بخروجـه  متيّـز  فصيـل 
"القاعـدة"، أبرز الفصائـل "الجهادية" 
وأعلنـت  العامليـة،  السـاحة  عـى 
تنظيـم،  أي  عـن  انفصالهـا  الحًقـا 
واعتـرت نفسـها قـوة سـورية محلية، 
محمـد  "أبـو  بقيـادة  وتسـعى  سـعت 
الجـوالين" إلزالـة اسـمها مـن لوائـح 

"اإلرهـاب".
اإلعالنـات  أن  الحـاج  الدكتـور  اعتـر 
التنظيـم يخدمان  والقبض عـى خاليـا 
الـدور الـذي تلعبـه "الهيئة" مـن أجل 
التعامـل معها كقـوة أمر واقـع وحاجة 
والـدويل،  اإلقليمـي  لألمـن  رضوريـة 
كحاجـة،  حولهـا  صـورة  ويرسـخ 
ويسـهم بالـرورة يف الدفـع باتجـاه 

رفـع اسـمها مـن قوائـم "اإلرهـاب".
ويـرى الباحـث أن رفـع اسـم "الهيئة" 
أمـًرا  ليـس  "اإلرهـاب"  قوائـم  مـن 
سـهاًل، إذ يتعلـق بتحـوالت حقيقية يف 
أيديولوجيتهـا تثبـت أنهـا مل تعـد عى 
العاملية"،  السـلفية  صلـة بـ"الجهاديـة 
الواقـع  أرض  عـى  سـلوكًا  لديهـا  وأن 

عنب بلدي - خالد الجرعتلي 

أعلنـت القيـادة املركزيـة األمريكيـة عـن 
ردها عى هجـات صاروخية اسـتهدفت 
قاعـديت “كونيكو” و”الخراء” بشـال 
رشقـي سـوريا، يف حـني ردت القـوات 
األمريكيـة بقصـف دمـر ثـالث سـيارات 
مليليشـيات  صواريـخ  إطـالق  ومنصـات 

مدعومـة مـن إيـران يف ديـر الزور.
وبـدأت الهجات عـى قاعـدة “كونيكو” 
يف 25 مـن آب الحـايل، بعـدة صواريـخ 
“داخـل القاعدة”، تبعتهـا هجات ماثلة 
قـرب القاعـدة "الخراء"، بحسـب بيان 
القيـادة األمريكيـة الـذي نوهـت فيه إىل 

أنهـا ال تحـاول التصعيد ضـد إيران.
ويف اليـوم نفسـه، نرشت شـبكة "فرات 
بوسـت" املحليـة تسـجياًل مصـّوًرا قالت 
تابعـة  ميليشـيا  مقـر  السـتهداف  إنـه 
لـ"الحرس الثوري اإليـراين" بالقرب من 
مدرسـة "عبد املنعـم ريـاض" يف مدينة 

املياديـن بريـف ديـر الـزور الرشقي. 
تكـرار القصـف املتبـادل بـني الطرفـني 
منحـى  أخـذ  التـوايل،  عـى  ليومـني 

أنـه  مـع  املحتمـل  العسـكري  التصعيـد 
مل  محـدودة  اسـتهدافات  عـى  اقتـر 
تُخلّف خسـائر كبـرية للطرفني، بحسـب 

األوليـة. املعلومـات 
بـني  العسـكري  التصعيـد  اسـتمرار 
مـع  تزامـن  الـزور،  ديـر  يف  الطرفـني 
قصـف آخر بالطائرات املسـرّية اسـتهدف 
قاعـدة "التنف" األمريكيـة جنوب رشقي 
سـوريا، مـا يثـري التسـاؤل حـول مـدى 

احتاليـة تطـور هـذا التصعيـد.

التداعيات المحتملة
اإليـراين  بالشـأن  املختـص  الباحـث 
املنطقـة  أن  يـرى  النعيمـي،  مصطفـى 
عـى  التصعيـد  مـن  ملزيـد  مرشـحة 
مسـتوى جميـع األطـراف، خاصـة بعـد 
أن باتـت الردود عـى الهجـات املتبادلة 

إنـذار. سـابق  ودون  ميدانيـة 
احتاليـة  أن  بلـدي  لعنـب  وأضـاف 
لنطـاق  توسـيًعا  املنطقـة  تشـهد  أن 
االسـتهدافات لتشـمل أهدافًـا جديـدة قد 

الوقـت. مـع  ترتفـع 
ولن تقتـر األهـداف بالنسـبة للواليات 

قـد  بـل  فقـط،  الثابتـة  عـى  املتحـدة 
تتوسـع لتشـمل أهدافًا متحركة ومنصات 

إطـالق الصواريـخ واملسـرّيات.
باملقابـل، قـد تلجـأ طهـران إىل تحريـك 
العسـكرية  قطاعاتهـا  مـن  مجموعـة 
شـال  األمريكيـة  املصالـح  السـتهداف 
رشقي سـوريا، تقابله تحـركات للطائرات 
مراكـز  عـى  للـرد  األمريكيـة  املقاتلـة 
يعّقـد  مـا  وهـو  اإلطـالق،  ومنصـات 
إيـران  أن  خاصـة  تدريجيًـا،  املشـهد 
إطـالق  منصـات  مـرة  ألول  اسـتخدمت 
صواريـخ "الكاتيوشـا" يف مناطق يوجد 
سـيطرة  نطـاق  ضمـن  مدنيـون،  فيهـا 
هـذه امليليشـيات، بحسـب ما ذكـره بيان 

األمريكيـة. املركزيـة  القيـادة 
الجـو  سـالح  أن  إىل  البيـان  وأشـار 
األمريـي رصد 11 هدفًـا لتنفيذ رضبات 
جويـة، إال أنـه نفذ تسـع رضبـات جوية، 
بسـبب وجـود تحـركات ملدنيـني ضمـن 

نطـاق األهـداف املتبقيـة.

توسيع نطاق االستهداف؟
مـع  اإليـراين  االشـتباك  نطـاق  توسـيع 

القـوات األمريكيـة يف سـوريا جـاء بعد 
15 من آب الحايل، إذ اسـتهدفت مسـرّيات 
إيرانيـة قاعـدة عسـكرية تتبـع للتحالف 
الـدويل يف منطقـة التنف جنـوب رشقي 

. سوريا
قـال  جانبـه  مـن  الـدويل  التحالـف 
تعليًقـا عـى االسـتهداف، إن قواتـه ردت 
باعـرتاض طائـرات مسـرّية “باالشـرتاك 
مـع حلفائنـا )جيـش مغاوير الثـورة(”، 
يف حـني انفجرت أخـرى داخـل “مجمع 

سـكني” تابـع لـ”مغاويـر الثـورة”.
هـذا  أن  اعتـر  النعيمـي  مصطفـى 
التصعيـد جـاء يف إطار واضح لتوسـيع 
التحذيـرات  رغـم  االشـتباك،  نطـاق 
األمريكيـة املسـتمرة مـن "مغبـة اإلقدام 

املتحـدة". الواليـات  اسـتفزاز  عـى 
االسـتهدافات  "نطـاق  أن  وأضـاف 
لحجـم  وفًقـا  سيتوسـع  األمريكيـة" 
األوليـة  واملـؤرشات  اإليـراين،  التصعيـد 
تـدل عـى أن إيـران سـتبقى تـرد عـى 
املصالـح األمريكيـة يف سـوريا، ورمبـا 
قـد يسـهم يف  مـا  العـراق،  إىل  تنتقـل 
يف  املبذولـة  للجهـود  تشـتيت  عمليـة 

"مكافحـة اإلرهاب"، إذ مـا زالت الواليات 
"الحـرس  بتصنيـف  متمسـكة  املتحـدة 
لتأمـني  إرهابيـة،  منظمـة  الثـوري" 
الرشعيـة الكاملة يف اسـتهداف تحركاتها 
مـروًرا مبيـاه الخليج العـريب وصواًل إىل 

النعيمـي. بحسـب  السـورية،  املـواين 

إيران ودير الزور
تعتـر امليليشـيات اإليرانيـة مجموعـات 
مقاتلـة يشـّكل املقاتلون املحليـون أغلبية 
عنارصهـا، لكنهـا تتبـع بشـكل مبـارش 
لـ”الحـرس الثـوري اإليـراين”، املُشـّكل 
اإلسـالمية  “الثـورة  عقـب  إيـران  يف 
اإليرانيـة”، وترتكـز نواة هذه امليليشـيات 

يف سـوريا مبحافظـة ديـر الـزور.
عـام  بشـكل  امليليشـيات  هـذه  يقـود 
ضابط إيراين الجنسـية يُلقـب بـ”الحاج 
مهـدي”، ويقودهـا يف مدينـة املياديـن 
وريفهـا قيـادي آخـر يُلقـب بـ“الحـاج 
حولهـا  ومـا  البوكـال  ويف  حسـني”، 

عسـكر”. “الحـاج 
يف حـني تعـود القيـادة املركزيـة لهـذه 
يف  اإليرانيـة  السـفارة  إىل  امليليشـيات 

من بوابة تنظيم "الدولة".. 

هل تنجح "تحرير الشام" بإزالة 
اسمها من قوائم "اإلرهاب"

بين إيران وأمريكا.. 
ما تداعيات التصعيد العسكري في سوريا
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التنيظـم قـام مبحـاوالت عديـدة من أجـل إلحـاق الـرر بـ"الهيئة" 
وتراقـب  بشـدة،  أمنيًـا  تقبـض  الشـام"  "تحريـر  ألن  فشـل،  لكنـه 
مناطقهـا،  يف  والداعشـية"  القاعديـة  "الجهاديـة  الشـبكة  تحـركات 

ولديهـا اخـرتاق قـوي لهـذه الشـبكة.
يف  يشء  أي  فعـل  عـن  عاجـز  التنظيـم  أن  الحـاج  الباحـث  ويـرى 
املناطـق التـي تحكـم "الهيئـة" السـيطرة عليهـا، ولـو كان يسـتطيع 
فعـل يشء النتقـم لكبـار قادته الذيـن اعتقلـوا أو اغتيلوا، مشـريًا إىل 

أن "تحريـر الشـام" لهـا دور رئيـس يف ذلـك.

مـن  األدىن  الحـد  يف  قبولـه  ميكـن 
الـدويل. املجتمـع 

يسـتمر  أن  الحـاج  الدكتـور  ورّجـح 
إبقاء اسـم "تحريـر الشـام" يف قوائم 
جميـع  حققـت  لـو  حتـى  "اإلرهـاب" 
الضغـط،  تحـت  إلبقائهـا  الـرشوط، 
وضـان اسـتمرارها بهـذا الـدور الذي 

به. تقـوم 
الشـام"  "تحريـر  ارتباطـات  وتعـد 
تغـريت  أنهـا  رغـم  عائًقـا  القدميـة 
قليـاًل منـذ تأسيسـها يف كانـون الثاين 
2012، وانفصالهـا عن تنظيـم "الدولة 
وعـن   ،2013 نيسـان  يف  اإلسـالمية" 
.2016 متـوز  يف  "القاعـدة"  تنظيـم 

يف 3 مـن متـوز املـايض، نـرش معهـد 
األدىن"  الـرشق  لسياسـات  "واشـنطن 
مقـااًل ذكـر فيـه ثالثـة أسـباب تصّعب 
"تحريـر  وإزالـة  شـطب  إمكانيـة 
الشـام" مـن قامئة "اإلرهـاب"، يف أي 
وقـت قريـب، رغـم تغيـري سياسـاتها.

التـي  الثالثـة  األسـباب  وتلخصـت 
الجاعـات  يف  الباحـث  وصفهـا 
وسـوريا  إفريقيا  بشـال  "الجهاديـة" 
هـارون زيلـني، بأنها خارجـة عن إرادة 

االسـرتاتيجية  باألولويـات  "الهيئـة"، 
ووضـع  األمريكيـة،  املتحـدة  للواليـات 
"تحريـر الشـام" املعقـد، وانبثاقها من 

"إرهابيـة". تنظيـات 
لـوزاريت  السياسـية  االعتبـارات 
األمريكيتـني،  والخزانـة  الخارجيـة 
"إرهابيـة"  كجاعـة  "الهيئـة"  تضـع 
يف مكانـة ال تشـّكل أولويـة، من وجهة 
بحسـب  األمريكيـة،  الحكومـة  نظـر 
الباحـث، ومل تعـد تتصـدر الجاعـات 

األعـال. جـدول  "اإلرهابيـة" 
التصنيـف  إزالـة  ملـف  يشـهد  كـا 
الجمـود املؤسـي العام، وعـدم وجود 
معايـري أو مقاييـس واضحـة للشـطب 
"اإلرهـاب"،  قامئـة  مـن  واإلزالـة 
وغيـاب معيـار للمـدة التي تـي توقف 
إعـادة  ألجـل  نشـاطها،  عـن  الجاعـة 
األمريكيـة  الحكومـة  قبـل  النظـر مـن 

. تجاههـا

تنظيم "الدولة" في إدلب.. "حاضر 
غائب"

و"خاليـا"  عنـارص  اعتقـال  عمليـات 
سـيطرة  مناطـق  يف  للتنظيـم  تتبـع 

"تحريـر الشـام" مل تحـَظ بـأي تعليق 
ال  الـذي  "الدولـة"  تنظيـم  قبـل  مـن 
يعلـن عـن خسـائره عـادة مبـا يتعلـق 
لـه،  تابعـة  "خاليـا"  عـى  بالقبـض 
وبقـي حضـوره واسـمه محصـوًرا يف 
"تحريـر  قبـل  مـن  متكـررة  إعالنـات 
مفادهـا  الـدويل  التحالـف  أو  الشـام" 
أو  عنـارص  اسـتهداف  أو  اعتقـال 

التنظيـم. يف  قياديـني 
قبـل  مـن  واإلعـالن  التعليـق  يقتـر 
التنظيـم عى اغتيـال قادة كبـار له، أو 
عندمـا يقـوم بعمليـات عسـكرية فإنـه 
الباحـث  يذكـر أسـاء قتـاله، بحسـب 
عبـد الرحمـن الحـاج، الـذي أشـار إىل 
أن التنظيـم مل يسـبق لـه أن أعلـن عـن 
يشء غـري ذلك ال يف سـوريا وال يف أي 

آخر. مـكان 
وبحسـب رصـد عنـب بلـدي ملـا يصدره 
التنظيـم، كان آخر إعالناته عن الخسـائر 
يف إدلـب مقتـل زعيمه عبد اللـه قرداش، 
الهاشـمي  ابراهيـم  بـ"أبـو  امللقـب 
أمريكيـة  عسـكرية  بعمليـة  القـريش"، 
)إنـزال جـوي( يف بلـدة أطمـة شـايل 

سـوريا، يف 3 مـن شـباط املـايض.

آذار  مـن   10 يف  التنظيـم،  ونعـى 
مـن  يوًمـا   35 بعـد  قائـده  املـايض، 
للمتحـدث  صوتيـة  كلمـة  عـر  مقتلـه 
الرسـمي الجديـد باسـم التنظيـم "أبـو 
عمـر املهاجر"، حملـت عنـوان "فمنهم 
مؤسسـة  بثتهـا  نحبـه"،  قـى  مـن 
"الفرقـان" التابعـة له عـر "تلجرام".

الخطر.. إلى أي درجة؟
املتخصـص  السـوري  الباحـث  أوضـح 
يف الحـركات الدينيـة أن التنيظـم قـام 
إلحـاق  أجـل  مـن  عديـدة  مبحـاوالت 
ألن  فشـل،  لكنـه  بـ"الهيئـة"  الـرر 
"تحريـر الشـام" تقبـض أمنيًا بشـدة، 
وتراقـب تحـركات الشـبكة "الجهاديـة 
مناطقهـا،  يف  والداعشـية"  القاعديـة 
ولديهـا اخـرتاق قـوي لهـذه الشـبكة.

التنظيـم  أن  الحـاج  الباحـث  ويـرى 
عاجـز عـن فعـل أي يشء يف املناطـق 
التي تحكـم "الهيئـة" السـيطرة عليها، 
ولـو كان يسـتطيع فعـل يشء النتقـم 
لكبـار قادته الذيـن اعتقلـوا أو اغتيلوا، 
لهـا  الشـام"  "تحريـر  أن  إىل  مشـريًا 

دور رئيـس يف ذلـك.

مـن  مـن  العديـد  "الهيئـة"  ونّفـذت 
عنـارص  ملالحقـة  األمنيـة  العمليـات 
تسـيطر  التـي  املناطـق  يف  التنظيـم 
عليهـا بشـال غـريب سـوريا، إضافـة 
املقاتلـني األجانـب  التضييـق عـى  إىل 
"تحريـر  نفـي  رغـم  ومالحقتهـم، 
الشـام" وجـود سياسـة ممنهجـة تجاه 

األجانـب.
صنفـت  املتحـدة  الواليـات  وكانـت 
"الهيئـة" عـام 2017 "إرهابيـة"، بعد 
فتـح  "جبهـة  مـن  اسـمها  غـرّيت  أن 
الشـام"، التـي ضمت فصائل عسـكرية 
معارضـة كان أبرزهـا "جبهـة النرة" 
"القاعـدة" عـام  انفكـت عـن  أن  بعـد 

.2016
مـن  بالهـروب  الفصيـل  يفلـح  ومل 
إىل  املسـمى  تغيـري  بعـد  التصنيـف، 
أرصت  إذ  الشـام"،  تحريـر  "هيئـة 
 ،2017 أيـار  مـن   15 يف  واشـنطن، 
عـى وضعه عـى قوائـم "اإلرهـاب"، 
يف حني تـرى "الهيئـة" أن التصنيفات 
ومل  الحقيقـة"،  إىل  "تفتقـد  الغربيـة 
أدلـة  أو  "حقائـق  عـى  مبنيـة  تكـن 

. " ملموسـة

دمشـق، حيـث يقيـم “الحـاج يونـس”، 
وهـو املسـؤول عـن جميـع أعـال إيران 
سـوريا. يف  والعسـكرية  االسـتخباراتية 
وتضـم محافظـة دير الـزور أهـم القواعد 
العسـكرية اإليرانيـة يف سـوريا، كالتـي 
أنشـأها القائد السـابق لـ"فيلـق "القدس 
"اإلمـام  قاعـدة  اسـم  تحـت  اإليـراين" 

عـي" أو قاعـدة "عـني الزمـان".
الباحث مصطفـى النعيمي قـال، إن إيران 
جهزت هـذه القواعـد مبسـتودعات داخل 
اسـتخدامها  إىل  إضافـة  وأنفـاق،  جبـال 
يف عمليـات تدريـب مقاتـي امليليشـيات، 

اللوجسـتي. الدعم  وتقديـم 
يف حـني ال ترغب طهـران، وتحديًدا زعيم 
"فيلق القدس"، إسـاعيل قـاآين، بتوجيه 
امليليشـيا لتوسـيع نطاق الهجات، وتريد 
حرهـا بالجغرافيـا السـورية فقط، وهو 
مـا سـريكز االسـتهدافات األمريكيـة لهذه 

املجموعات.
لكـن عـى الطـرف اآلخـر، يـرى النعيمي 
أن سياسـة "التصعيد التدريجـي" املُتبعة 
مـن قبل أمريـكا، ستسـفر عـن املزيد من 
االسـتهدافات لتلك امليليشـيات وتحركاتها، 
أن محافظـة  االعتبـار  بعـني  األخـذ  مـع 
دير الـزور ضمـن نطـاق مناطـق النفوذ 

الروسية.
بـني  املوجـود  التنسـيق  إىل  ونظـرًا 
فيـا  سـوريا  يف  والـروس  األمريكيـني 
يتعلـق بـ"تجنب الصدام بـني الطرفني"، 
سـتلجأ إيران إىل تعزيز وحـدات دفاعاتها 
النظـام  قطعـات  مـن  سـواء  الجويـة، 

اسـتجالب  عـر  حتـى  أو  العسـكرية 
منظومـات "خـرداد" من إيـران، مع العلم 
أن إيـران سـبق وحاولـت نصـب إحـدى 
هذه املنظومـات، لكنها اسـتُهدفت بغارات 
إرسائيليـة حينهـا يف ثـالث مناطـق بدير 
الـزور وكذلـك حلـب، إضافـة إىل حـاة، 

النعيمـي. بحسـب 

سجال تصريحات
الرئيـس  قـال  الحـايل،  آب  مـن   26 يف 
إىل  رسـالة  يف  بايـدن،  جـو  األمريـي، 
رئيسـة مجلس النـواب األمريـي، ناني 
التـي  الجويـة  الربـات  إن  بيلـويس، 
مرتبطـة  ألهـداف  واشـنطن  وجهتهـا 
بإيـران يف سـوريا هـذا األسـبوع، جاءت 
والدفـاع  األمريكيـني  األفـراد  لـ"حايـة 
عـى  هجـات  سلسـلة  وعرقلـة  عنهـم، 

ورشكائهـا". املتحـدة  الواليـات 
وأكـدت القيـادة املركزيـة األمريكيـة، يف 
مسـلحني  أربعـة  مقتـل  نفسـه،  اليـوم 
موالـني إليـران جـراء الـرد األمريي عى 
شـال  أمريكيـني  موقعـني  اسـتهداف 

رشقـي سـوريا.
بينـا نفـى مـن جانبـه املتحـدث باسـم 
وزارة الخارجيـة اإليرانيـة، نارص کنعاين، 
أن تكـون أمريـكا اسـتهدفت مواقـع عى 

صلة بإيـران يف سـوريا.
وبحسـب ما نقلـه املوقع الرسـمي لوزارة 
الشـؤون الخارجية اإليرانيـة، فإن املناطق 
رشقـي  أمريـي  قصـف  طالهـا  التـي 
سـوريا غري مرتبطة بإيران، و”تسـتهدف 

البنیـة التحتیـة فی سـوریا”.
وجـود  اسـتمرار  أن  کنعـاين  وأضـاف 
القـوات األمريكيـة يف أجـزاء مـن أرايض 
الدوليـة  للقوانـني  "مخالـف  سـوریا، 

فيهـا". الوطنيـة  للسـيادة  وانتهـاك 
عـر  السـوري  النظـام  يعلّـق  مل  بينـا 
وسـائل إعالمه الرسـمية عى االسـتهداف 
األخـري حتـى لحظـة تحريـر هـذا الخر، 
الوكالـة السـورية  باسـتثناء مـا أوردتـه 
هجـوم  عـن  )سـانا(  لألنبـاء  الرسـمية 
بالقذائـف الصاروخيـة، اسـتهدف قواعد 

أمريكيـة رشقـي سـوريا.

نظرة إلى السياق
يف 25 مـن آب الحـايل، شـهدت محافظة 
ديـر الـزور قصًفـا متبـاداًل بـني قـوات 
التحالف الـدويل بقيادة الواليـات املتحدة 
لـ”الحرس  األمريكية، وميليشـيات موالية 

اإليراين“. الثـوري 
طائـرات  اسـتهداف  أيـام  بعـدة  سـبقه 
مسـرّية مجهولة قاعـدة التحالـف الدويل 
يف منطقـة التنف بريف حمـص الرشقي، 
خلّفهـا  أرضار  عـن  معلومـات  دون 
األرضار  بعـض  باسـتثناء  االسـتهداف، 
عنـارص  مسـاكن  طالـت  التـي  املاديـة 

الثـورة". "مغاويـر 
ويف اليـوم نفسـه، أعلن التحالـف الدويل 
قاعـدة  لـه  تعرضـت  اسـتهداف  عـن 
“العمـر”  لـه يف حقـل  تتبـع  عسـكرية 
شـال  الـزور،  ديـر  محافظـة  رشقـي 

سـوريا. رشقـي 

وزارة  قالـت  الحـايل،  آب  مـن   5 ويف 
الدفاع الروسـية، يف بيـان، إن “املقاتالت 
مـن  مجموعـة  عـى  قضـت  الروسـية 
سـوريا،  رشقـي  اإلرهابيـني  املسـلحني 
تدربـت عى أيـدي عنارص تابعـني لقوات 
العمليـات الخاصـة األمريكيـة”، بحسـب 

مـا نقلتـه قنـاة “روسـيا اليـوم“.
عـى  األمريكيـة  القـوات  ردت  بينـا 
االسـتهدافات بأوقـات مختلفـة، يف حني 
اسـتهدف الطريان األمريي مقـار إيرانية 
يف ديـر الـزور دون سـابق إنـذار مطلع 

العـام الحـايل عـدة مـرات.
ويف 14 مـن حزيران املايض، اسـتهدفت 
تابعـة  أنهـا  )يُرجـح  مجهولـة  طائـرات 

للتحالـف( مقـرًا تابًعا إلحدى امليليشـيات 
املدعومـة من إيـران يف مدينـة البوكال، 
تبعـه  الـزور،  ديـر  محافظـة  رشقـي 

اسـتنفار لقـوات النظـام يف املنطقـة.
قبـل ذلـك، يف 21 مـن نيسـان املـايض، 
اسـتهدف طـريان مجهـول بعـدة غـارات 
جويـة مواقـع عسـكرية تابعة مليليشـيات 
مواليـة لـ”الحرس الثـوري اإليراين” يف 
مدينـة البوكـال، رشقـي محافظـة ديـر 

الزور.
وقـال موقع “نهر ميديا” املحـي حينها، إن 
طريانًا مسـرّيًا )درون( اسـتمر يف التحليق 
بأجـواء املنطقة التي تعرضت لالسـتهداف، 

دون معرفـة الجهة املسـؤولة عنه.

قوات أمريكية في سوريا )تعديل عنب بلدي(
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حمص - عروة المنذر      

الصيـف  فصـل  نهايـة  اقـرتاب  رغـم 
مسـتودعات  معظـم  تـزال  ال  الحـايل، 
مزارعـي ريف حمص ممتلئـة باملحاصيل 
ألسـباب، منهـا فـرض الحواجـز األمنية 
إتـاوات عـى سـيارات نقـل املحاصيـل 
دفعهـا،  املزارعـني  جميـع  يسـتطيع  ال 
باإلضافـة إىل تراجـع الحركـة التجارية، 
نتيجـة انخفـاض قيمـة اللرية السـورية.
ريـف  شـهد  الحـايل،  العـام  وخـالل 
محافظـة حمـص كسـاًدا غـري مسـبوق 
يف عـدد مـن املحاصيـل الزراعيـة، مـا 
جعـل أربـاح الفالحـني عرضـة للتـآكل 
السـورية،  اللـرية  قيمـة  انخفـاض  مـع 
وزيادة تكاليـف التخزيـن والتعقيم التي 
يف  محاصيلهـم  بقـاء  لقـاء  يدفعونهـا 

املسـتودعات.
ويعتمـد مزارعـو أريـاف حمـص عـى 
الركـة  وحبـة  اليانسـون  محاصيـل 
والكمـون بشـكل أسـايس، باإلضافة إىل 

تـرشف  التـي  االسـرتاتيجية  املحاصيـل 
وتسـويقها،  زراعتهـا  عـى  الحكومـة 
كالقمـح والشـعري، وعـدد من األشـجار 
مـع  زراعتهـا  تراجعـت  التـي  املثمـرة 

الجوفيـة. امليـاه  منسـوب  تناقـص 
وحواجـز  األمنيـة  الحواجـز  وتضيّـق 
إىل  باإلضافـة  الرابعـة"،  "الفرقـة 
املـدن  بـني  التجـار  حركـة  الجـارك، 
والبلـدات، وتفـرض عليهـم اإلتـاوات، ما 
أدى إىل تراجـع الحركـة التجارية بشـكل 

عـام.
كـا أخـرج تراجع قيمـة اللرية السـورية 
النهيارهـا،  والرتويـج  الـدوالر،  أمـام 
العديـد مـن التجار من األسـواق، بسـبب 
تعويـض  إمكانيـة  عـدم  مـن  الخـوف 

خسـائرهم.

حواجز تشل الحركة التجارية
لجيـش  تابعـة  أمنيـة  حواجـز  تنتـرش 
النظـام واملفـارز األمنيـة عـى املفـارق 
اإلتـاوات  وتفـرض  الرئيسـة،  والطـرق 

التجـار واملزارعـني، مقابـل عـدم  عـى 
مـن جديـد. وتعبئتهـا  السـيارة  إفـراغ 

"أبـو محمود"، وهـو من أبناء مـن قرية 
الفرحانيـة، وأحد أبرز تجـار الحبوب يف 
ريف حمص الشـايل، قال لعنـب بلدي، 
تجارتـه  لتخفيـض معـدل  إنـه اضطـر 
إىل النصـف، بعـد التضييـق الـذي بدأت 
الحواجـز بفرضه عـى تجـارة الحبوب.

وأوضـح التاجـر، الذي تحفـظ عى نرش 
اسـمه الريح ألسـباب أمنية، أن سـيارة 
نقـل الحبـوب عنـد مرورها مـن الحاجز 
أطنـان،  بعـدة  محّملـة  تكـون  األمنـي 
ويطلـب عنر الحاجـز تفريغهـا للتأكد 
مـن حمولتهـا مـا مل يتـم دفـع مبالـغ 

تصـل أحيانًـا إىل 25 ألـف لـرية.
واعتـر التاجـر أن هـذا التضييـق دفـع 
سـوق  مـن  للخـروج  الصغـار  التجـار 
الحبـوب، مـا خفـض حركـة بيـع ورشاء 

الزراعيـة. املواسـم 
وخـالل فصـل الصيـف الحـايل، كثفـت 
عـى  دورياتهـا  الجمركيـة  الضابطـة 

حـاة،  حمـص-  الـدويل  األوتوسـرتاد 
بالتزامـن مع بدء بيـع املواسـم الزراعية، 
إذ تفـرض إتاوات عى التجـار واملزارعني 

عـى حد سـواء.
أحـد مزارعـي مدينـة  الخليـل،  يوسـف 
الرسـن، قـال لعنـب بلـدي، إن الحواجز 
ودوريـات الجـارك ال متيّـز بـني تاجـر 
ومـزارع، وتفـرض مبالـغ عـى الجميع، 
ما شـّل حركة املواسـم الزراعيـة، وجعلها 

تكسـد يف املسـتودعات حتـى اآلن.

هاجس سعر الصرف 
وتشـهد اللرية السـورية تذبذبًا يف سـعر 
الـرف، مـا جعـل العديـد مـن التجار 
يخرجـون مـن سـوق الحبـوب خوفًا من 
انهيـارات قـد تلحـق باللـرية، وتتسـبب 

لهـم بخسـائر فادحة.
سـومر، أحـد تجـار الحبـوب يف سـهل 
الحولـة، قـال لعنـب بلـدي، إن تذبـذب 
سـعر الـرف، والخـوف مـن انهيارات 
كبـرية يف قيمـة اللـرية، أخرج عـدًدا من 

التجـار من سـوق العمـل، لعـدم قدرتهم 
عـى البيع والـرشاء إال باللرية السـورية.

وأضـاف سـومر أن بيع الـدوالر ورشاءه 
وجـود  لعـدم  معقـد،  أمـر  جديـد  مـن 
هـذه  ميتهنـون  أشـخاص  أو  مكاتـب 
املهنـة، مـا يصعـب العملية بشـكل كبري، 
ال  اللـرية  بقيمـة  انخفـاض  وإذا حصـل 
تلحـق املواسـم بهـذا االنخفاض بشـكل 
لخسـائر  التجـار  يعـرّض  مـا  رسيـع، 
كـون تقييـم رأس املـال يكـون بالـدوالر 

األمريـي.

كساد وخسارة
يضطـر املزارعـون يف حال عـدم قدرتهم 
تخزينهـا  إىل  مواسـمهم  بيـع  عـى 
وتعقيمهـا خوفًـا مـن تلفهـا، مـا يزيـد 
تكلفتهـا، فيـا يحتـاج أغلـب املزارعـني 

لبيـع مواسـمهم يف شـهر أيلـول.
عبـد الرحمـن، أحـد املزارعني مـن مدينة 
إن كسـاد  بلـدي،  لعنـب  قـال  الرسـن، 
كبـرية  مشـكلة  أمـام  يضعنـا  املواسـم 
بسـبب حاجتنا للـال، وبسـبب صعوبة 
التخزيـن والتعقيـم خوفًا مـن التلف، مع 
عـدم وجـود مخـازن مجهـزة عنـد أغلب 

املزارعـني. 
 ”GEOGLAM“ وتناول تقرير لرنامـج
الـدويل ملراقبـة الزراعـة العامليـة، آثـار 
النـزاع يف سـوريا، خالل العقـد املايض، 
عـى الواقع الزراعـي وإنتـاج املحاصيل. 
وتحـدث التقريـر، الصـادر يف 21 مـن 
كانـون الثـاين 2012، عـن مثانيـة آثار 
للنزاع عـى مختلـف القطاعـات املتعلقة 
بالزراعـة واإلنتـاج والتسـويق الزراعـي، 
والسـاد  البـذور  توفـر  عـدم  منهـا 
البنيـة  وتـرر  التخزيـن،  ومواقـع 
التحتيـة وأنظمـة الري، وارتفـاع تكاليف 

التسـويق. ومحدوديـة  النقـل 

دويل  برنامـج  هـو   ”GEOGLAM”
“مجموعـة  منتـدى  مـن  معتمـد 
العرشيـن”، يهـدف إىل تعزيز اسـتخدام 
صنـع  لتعزيـز  األرض،  رصـد  عمليـات 
القـرار واتخـاذ اإلجـراءات والسياسـات 
والزراعـة  الغـذايئ  األمـن  مجـاالت  يف 

املسـتدامة.

تحت ضغط اإلتاوات والليرة.. 

الموسم الزراعي بريف حمص يكسد

مزارع في حمص يعمل في أرض زراعية - نيسان 2021 )اإلعالم الزراعي في سورية(

إدلب - هدى الكليب    

يف الوقـت الذي مل يعد يجد فيه السـكان 
بإدلب وسـائل ترفيهيـة مجانية تخرجهم 
يعيشـونه،  الـذي  املـرتدي  الواقـع  مـن 
تقصـد بعض العائـالت املسـابح العائلية 
)أو املـزارع( املنتـرشة يف شـال غـريب 
سـوريا صيًفـا، يف محاولـة من السـكان 
للرتويـح عـن أنفسـهم وقضـاء أوقـات 
برفقـة عائالتهـم، يف أمكنة آمنـة تحفظ 
للرتفيـه  خصوصياتهـم وتوفـر وسـائل 
األلعـاب  وبعـض  كالسـباحة  واملتعـة، 

األخرى.

تكاليف مرتفعة
تصـور روان الـري )30 عاًمـا( أطفالها 
املستمتعني بالسـباحة يف املسبح العائي 
بالقـرب مـن مدينـة الدانا شـايل إدلب، 

محاولـة نسـيان املبلـغ الذي دفعتـه لقاء 
يـوم جميـل مع أوالدهـا. "إيجار املسـبح 
مرتفع قياًسـا بأوضاعنا املاديـة الصعبة، 
مـرارة  تنسـيني  األوالد  فرحـة  لكـن 
االسـتغناء عن مروف نصف شـهر يف 

يوم".
روان قالـت لعنـب بلـدي، إنهـا ادخـرت 
 500( الخـاص  املسـبح  إيجـار  تكلفـة 
لـرية تركيـة، نحـو 30 دوالًرا(، عى مدار 
العـام لتتمكن من إسـعاد أبنائهـا األربعة 

السـباحة. مبارسة 
وتعتـر املسـابح العائليـة بدائـل الرتفيه 
أنهـا  إال  املنطقـة،  يف  الوحيـدة  اآلمنـة 
حكـر عى ميسـوري الحـال مـن الناس، 
ويف بعـض األحيـان عـى مـن يتمكنون 
مـن تجميـع القليـل مـن املال عـى مدار 

. شهر أ
تـرتاوح أجـرة املـزارع املتضمنة مسـابح 

خاصـة بـني 40 و150 دوالًرا، وتختلـف 
التـي  امليـزات  أو  املنطقـة  باختـالف 

ومسـاحتها. تتضمنهـا 
يسـهل  ال  رقـًا  التكلفـة  هـذه  وتعتـر 
تأمينه بالنسـبة ملعظـم العائـالت املقيمة 
التـي تهتـم بتأمـني  إدلـب،  يف منطقـة 
الفقـر  وسـط  األساسـية  املسـتلزمات 

العمـل. والغـالء وقلـة فـرص 

هرًبا من الغرق
مـع بدايـة فصل الصيـف، ترتفـع حاالت 
املناطـق  مختلـف  يف  األطفـال  غـرق 
بشـال غريب سـوريا، تزامًنا مـع ارتفاع 
درجـات الحرارة التـي تدفـع األهايل إىل 
السـباحة يف األنهـار والبحـريات والرك 

. فة ملكشو ا
وتتكـرر حاالت الوفـاة نتيجـة الغرق يف 
الشـال السـوري، وحاالت اإلنقـاذ، حتى 

نتيجـة  يوميـة  شـبه  بوتـرية  أصبحـت 
غـري  املائيـة  املسـطحات  يف  السـباحة 

للسـباحة. القابلة 
ويجـدد "الدفـاع املـدين" بشـكل متكرر 
دعوتـه األهايل إىل عدم السـباحة يف عدة 
مسـطحات مائيـة وسـواٍق، باعتبارها غري 

صالحة للسـباحة وخطـرة جًدا.
ويف 22 مـن آب الحـايل، تـويف طفـل 
غرقًـا خالل السـباحة يف نهـر "عفرين" 
بريـف حلـب الشـايل، كا أنقـذت فرق 
ذلـك  قبـل  السـوري"  املـدين  "الدفـاع 
بثالثـة أيـام12 مدنيًـا كادوا أن يغرقـوا 
الزرقـا"  "عـني  يف  سـباحتهم  خـالل 
"ميدانـي"  وبحـرية  إدلـب  غـريب 
لبعضهـم  وقّدمـت  حلـب،  شـايل 

الالزمـة. األوليـة  اإلسـعافات 
للوقايـة  العاملـي  اليـوم  مـع  وتزامًنـا 
مـن الغـرق، يف 25 مـن متـوز، أحىص 

"الدفـاع املدين" إنقـاذ 60 مدنيًـا كادوا 
الحـايل،  العـام  بدايـة  منـذ  يغرقـوا  أن 

املستشـفيات. إىل  فرقـه  وأسـعفتهم 
العامليـة  الصحـة  منظمـة  وقالـت 
إن  حينهـا،  لهـا  بيـان  يف   ،)WHO(
الرئيسـة  األسـباب  أحـد  هـو  الغـرق 
لوفـاة األطفـال والشـباب الذيـن ترتاوح 
عـى  عاًمـا  و24  سـنة  بـني  أعارهـم 

العـامل. مسـتوى 
وذكرت املنظمـة العامليـة أن كل عام يغرق 

ما يُقـّدر بنحو 236 ألف شـخص.
وترتبـط هـذه الوفيـات غالبًا باألنشـطة 
االسـتحام،  مثـل  الروتينيـة،  اليوميـة 
املنـزيل،  لالسـتخدام  امليـاه  وجمـع 
أو  القـوارب  يف  املـاء  فـوق  والسـفر 
باإلضافـة  األسـاك،  وصيـد  العبّـارات، 
إىل تأثـريات الظواهـر الجوية املوسـمية 

الشـديدة. أو 

هرًبا من الغرق..

مسابح عائلية "مكلفة" متنفس الصيف في إدلب
ينتظر الطفل حسان األصفر الحصول على يوم مميز في المسبح العائلي الذي يحجزه والده لمدة 12 ساعة في كل عام، على مقربة من 

مكان سكنهم في مخيمات تل الكرامة.
حسان، ابن السنوات العشر، قال لعنب بلدي إنه تعلم السباحة من خالل هذه النزهة السنوية، معبًرا عن سعادته حين يأتي موعد هذا اليوم، 

فهو يغادر مخيمه متجًها إلى مزرعة يحظى فيها بفرصة السباحة لوقت طويل.
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القامشلي- مجد السالم     

يتفحـص حمـد األسـعد )57 عاًمـا( مـن 
ريـف بلـدة القحطانية الجنـويب مبنطقة 
الجديـد،  منظـاره  باهتـام،  القامشـي، 
ويختـار بعنايـة أنـواع الخيوط واألسـالك 
التـي  "الشـبكة"،  منهـا  سـيصنع  التـي 
توضـع عى ظهر حامـة كطعم الصطياد 
أحـد أغى أنـواع الطيور، املسـمى "الحر".
الحصـول عـى أحد هـذه الطيـور "حلم" 
يـراود الكثري من هواة الصيـد يف املنطقة، 
"إن حالفـك الحـظ بالحصـول عـى أحـد 
األنـواع الجيـدة منهـا، هـذا يعنـي أنـك 
ليلـة  بـني  املاليـني  ذوي  مـن  أصبحـت 
وضحاهـا، إنـه رزق مـن السـاء يسـوقه 

اللـه"، قـال حمـد لعنـب بلدي.
يحـرص الرجـل الخمسـيني منذ سـنوات 
يف هـذا الوقت من كل عـام عى التحضري 
الجيـد ملوسـم الصيـد، أو ما يُعـرف محليًا 
بـ"موسـم القنيـص"، الـذي ميتـد لنحو 

ثالثة أشـهر اعتبـارًا من منتصـف آب.
إىل  الصيـد  ملوسـم  التجهيـز  ويحتـاج 
الكثـري مـن املعـدات، بـدًءا مـن واسـطة 

التنقـل اليومـي وصـواًل إىل نـوع الطعـم 
املسـتخدم يف الصيـد، يف مهنـة توارثهـا 
حمد عـن والـده وأعامه، تتميـز بطقوس 
وأجـواء خاصـة يتفـرد بها أهـايل املنطقة 
عن سـواهم، وتعّر عـن عاداتهـم العربية 

األصيلة.
وأضـاف حمـد أن الحظ حالفه مـرة واحدة 
يف عـام 2011، حـني متكـن مـن صيـد 
"الطـري الحر" وباعه مبليون لرية سـورية 
أمريـي  دوالر  ألـف   20 نحـو  )يعـادل 
حينها(، ليشـرتي سـيارة يسـتخدمها يف 
"القنيص" حتـى اليوم، ما جعله يسـتنفر 

يف كل عـام لتجربـة حظـه مـرة أخرى.

"هواية ممتعة" تحتاج إلى الخبرة
يعتـر علوان الحميـد )40 عاًمـا( أن صيد 
إىل  "ممتعـة"،  هوايـة  الحـر"  "الطائـر 

جانـب كونها مصـدرًا للـرزق.
ميـارس علـوان هوايتـه مـع مجموعة من 
الصيادين عـى دراجته الناريـة، ينطلقون 
مع رشوق الشـمس يف كل يـوم ويعودون 
يف أوقـات مختلفـة مـن النهـار، عـادة ما 
تكـون مع مغيب الشـمس كلـا انخفضت 

درجات الحـرارة واقرتب الشـتاء.
علـوان عـّر لعنـب بلدي عـن اسـتمتاعه 
بهـذه الرحالت، وقال إنـه يدمنها، "نعيدها 
كل يـوم، وأحيانًا ننام يف الـراري إذا كان 
هنـاك تبييـت للطـري الحـر" )التبييت هو 
تـرك الطائـر بعـد نزولـه إىل األرض عنـد 
يف  يهـرب  ال  إزعاجـه يك  دون  الغـروب 
الظـالم، ويف هذه األثناء يبقـى الصيادون 
عـى مقربة منه منتظرين رشوق الشـمس 

لرمـي الطعـم له(.

الصيـاد يجـب أن يتمتـع بالصـر والقدرة 
عـى املراقبـة لفـرتات طويلـة، وأن يكون 
عـى معرفـة بسـلوك "الطري الحـر"، وما 
األماكـن التـي يفّضـل أن يقصدهـا خالل 
رحلـة هجرتـه، والوقـت املناسـب لرمـي 
الطعـم، والتحـي بالهـدوء حني اإلمسـاك 
نفسـه،  يـؤذي  أو  يؤذيـه  ال  بالطـري يك 

علـوان. أوضح 
املسـاحات  الحـر"  "الطـري  ويفّضـل 
الواسـعة الخالية مـن البـرش والبعيدة عن 
املدن والضوضاء، وبشـكل خـاص البادية، 
وقـد يتسـبب عدم الهـدوء بعد إمسـاكه أو 

تعرضـه إلصابـة ما بخسـارة يف سـعره.

من أين يأتي "الطير الحر"
عبـد البـاري حسـون )49 عاًمـا(، يصف 
يف  وخـرة  درايـة  عـى  بأنـه  نفسـه 
"القنيـص" وأنـواع "الطـري الحـر"، قال 
لعنـب بلـدي، إن هـذه الطيـور تـأيت مع 
اقـرتاب حلـول فصل الشـتاء مـن املناطق 
البـاردة يف روسـيا وتركيـا شـااًل، نحـو 
املناطـق الدافئـة جنوبًـا يف رحلـة تقطع 

الكيلومـرتات. آالف  خاللهـا 
مناطـق  مـن  السـورية  األجـواء  وتكـون 
الجزيـرة  منطقـة  سـيا  وال  عبورهـا، 
السـورية، حيـث ينتظرها الصيـادون عى 
مسـار هجرتهـا يف هـذا الوقـت مـن كل 
عـام، ويصطادون منهـا إذا حالفهم الحظ، 
يف حـني تكمـل بقيـة الطيـور طريقهـا 
نحو الجنـوب الدافئ، وهي تتحرك بشـكل 
وأرساب  جاعـات  خـالف  عـى  فـردي 

الطيـور األخـرى.
عمـره  بحسـب  الطـري  سـعر  ويختلـف 
وحجمـه ولونـه، فهناك األسـود واألشـقر 
كان حجمـه  واألحمـر، وكلـا  واألبيـض 

أكـر ويغلـب عليـه اللـون األبيـض كان 
أغـى مثًنـا، بحسـب عبـد البـاري، وقـد 
تصـل أسـعار بعـض الطيـور إىل مئـات 
آالف الـدوالرات، يشـرتيها بشـكل رئيـس 
الخليـج  دول  يف  يقيمـون  مواطنـون 

العـريب عـر وسـطاء محليـني.
وأضـاف عبـد البـاري أن لهـذه الهوايـة 
يعرفهـا  وعـادات  أعرافًـا  األصيلـة 
الصيـادون، منهـا أن مـا يحيـط مبـكان 
مبيـت الصيـاد مبسـافة كيلومـرت واحـد 
تقريبًـا يعتر "حرم منطقـة صيد خاصة 
بـه"، فـال يجـوز لصيـاد آخـر أن يبيـت 
بالقـرب مـن صيـاد آخـر أقـل مـن هـذه 
املسـافة، باإلضافـة إىل أن مثـن "الطـري 
الحـر" يـوزع عـى كل مـن اشـرتك يف 
 100" كانـوا  وإن  حتـى  الصيـد  عمليـة 

صيـاد".
ورصـدت عنب بلـدي عـرشات الصفحات 
منطقـة  يف  تنشـط  بـوك"،  "فيـس  يف 
الجزيـرة السـورية، يجتمـع فيهـا هـواة 
الصيـد ويتبادلـون مـن خاللهـا مهارتهم 
وخراتهـم ويومياتهـم يف رحلـة البحـث 

الحر". "الطائـر  عـن 

صيد "الطير الحر" في القامشلي.. 
إدمان البحث عن الماليين

باشق يستخدم لصيد الطائر الحر في القامشلي 20 من آب 2022 )عنب بلدي/ مجد السالم(

تحت ضغط اإلتاوات والليرة.. 

الموسم الزراعي بريف حمص يكسد

الرقة- حسام العمر    

رفـض عـدي سـليان )36 عاًمـا(، من 
التـي  العمولـة  الرقـة،  مدينـة  سـكان 
تحويـل  لقـاء  الرافـة  مكتـب  طلبهـا 
إىل  سـورية  لـرية  مليـون   30 مبلـغ 

األمريـي. الـدوالر 
عـدي قـال إن الـراف اقتطـع نسـبة 
فئـة  مـن  املبلـغ  ألن  أموالـه  مـن   3%
الــ500 لـرية القدميـة، إذ أراد تحويله 
رشاء  مـن  ليتمكـن  أجنبيـة  عملـة  إىل 

دوالر. آالف  سـبعة  مببلـغ  سـيارة 
يف  ورصافـون  عمـالت  تجـار  ويلجـأ 
الواقعـة تحـت سـيطرة  الرقـة،  مدينـة 
رشقـي  لشـال  الذاتيـة"  "اإلدارة 
قيمـة  مـن  نسـبة  خصـم  إىل  سـوريا، 
التـداول،  خـالل  السـورية  النقـود 
تعرضهـا  واحتاليـة  تلفهـا،  بذريعـة 

بهـا. التعامـل  عنـد  للتمـزق 

الخسائر يتجنبون  تجار 
كامـل العبـد اللـه )42 عاًمـا(، صاحب 
املنصـور  شـارع  يف  للرافـة  محـل 
وسـط مدينـة الرقـة، بـرر لعنـب بلدي 
خصـم  إىل  العمـالت  تجـار  لجـوء 
عمـوالت من أمـوال زبائنهم، بالخسـارة 
التـي يتكبدونهـا عند تريـف العمالت 

تداولهـا. أو  القدميـة 
وأشـار العبـد اللـه إىل أن عـدم وجـود 
وصعوبـة  الرقـة،  يف  مركـزي  بنـك 
التالفـة مـن  النقديـة  األوراق  اسـتبدال 
النظـام  مناطـق سـيطرة  مصـارف يف 
السـوري، تسـبب بتكـدس مبالـغ كبرية 
مـن فئـات نقديـة قدميـة، رسعـان مـا 
مـن  أجـزاء  تفقـد  أو  للتلـف  تتعـرض 
قيمتهـا، وال سـيا عندمـا تكـون حواف 
األوراق )مـكان وجـود الرقـم( مهرتئة.
وأوضـح تاجـر العمـالت أن فئـات مثل 
100 أو 50 لـرية سـورية اختفـت كليًـا 

من التـداول يف الرقـة، بينـا بقيت فئة 
الــ200 لـرية لكـرة اسـتخدامها عـر 

الداخي. النقـل  وسـائل 
مدينـة  يف  املنصـور  شـارع  ويعتـر 
الرقـة مـن املناطـق التـي تعـج مبحـال 
الرقـة،  األمـوال يف  الرافـة وتحويـل 
يف  تتـوزع  أخـرى  محـال  جانـب  إىل 
محيـط دوار الدلـة وشـارع تـل أبيـض 

األمـايس. وشـارع 

تجـار  يخـزن  البنـوك،  غيـاب  ومـع 
يف  نقودهـم  والرافـون  العمـالت 
ويتجنبـون  محالهـم،  يف  أو  منازلهـم 
األلـف و500  فئـة  مبالـغ مـن  حيـازة 
القديـم،  اإلصـدار  مـن  سـورية  لـرية 
لعنـب  التجـار  أحـد  قالـه  مـا  بحسـب 
الرئيـس  املصـدر  أن  موضًحـا  بلـدي، 
للعمـالت النقديـة القدميـة هـو مبيعات 
تسـلّم  التـي  والـذرة،  والقطـن  القمـح 

إىل رشكـة "تطويـر املجتمـع الزراعي" 
الذاتيـة". لــ"اإلدارة  التابعـة 

التجاوزات قانون ال يمنع 
االقتصاديـة"  "اللجنـة  يف  عضـو 
بـ"مجلـس الرقـة املـدين" قـال لعنـب 
أصـدرت  الذاتيـة"  "اإلدارة  إن  بلـدي، 
العمـالت  مـن  الخصـم  مينـع  قانونًـا 
النقديـة بذريعـة التلـف أو عـدم نظافة 
األوراق النقديـة، لكـن معظـم التجار ال 

بـه. يلتزمـون 

ونبـه عضـو اللجنـة السـكان يف الرقـة 
ومناطـق شـال رشقي سـوريا األخرى 
بالخصـم  القبـول  عـدم  رضورة  إىل 
تقديـم  إىل  ودعاهـم  نقودهـم،  مـن 
شـكاوى لـ"مديريـة التموين" و"غرف 
التجـارة" يف حـال حـدوث ذلـك تحت 

ذريعـة. أي 

"هيئـة  أصـدرت   ،2021 أيـار  ونهايـة 
تعميـًا  الذاتيـة"  "اإلدارة  يف  املاليـة" 
ورشكات  الرافـني  بإلـزام  يقـي 
أصحـاب  بتسـليم  املاليـة  الحـواالت 
الحـواالت نفـس العمـالت يف الحواالت 
الـواردة لهـم، وعـدم خصـم أي نسـبة 

العملـة. نظافـة  عـدم  ذريعـة  تحـت 
وكالـة  نقلتـه  الـذي  التعميـم،  ومنـع 
رشكات  املحليـة،  بـرس"  "نـورث 
الحـواالت والرافـة مـن تغيـري العملة 
الزبـون  طلـب  حـال  يف  إال  النقديـة 

التسـليم. سـاعة  رصف  وبسـعر 

مـن  هامًشـا  الذاتيـة"  "اإلدارة  ومتنـح 
الحريـة يف التعامـالت النقديـة واملالية 
يف املناطـق التـي تديرها بشـال رشقي 
سـوريا، وتُعنى غرفـة التجـارة و"هيئة 
مكاتـب  شـؤون  بتنظيـم  املاليـة" 

والرافـة. الحـواالت  ورشكات 

بسبب التلف.. العملة السورية تخسر قيمتها في الرقة
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عنب بلدي - درعا       

مـن  سـيدة  عاًمـا(،   50( مريـم  تنتظـر 
درعـا  بريـف  تـل شـهاب  بلـدة  سـكان 
الغـريب، حوالـة مالية مـن ابنهـا املغرتب، 
لتبـدأ بإعـداد مؤونـة الشـتاء املقبـل مـن 
"املكـدوس"، وذلـك لعـدم قدرتهـا عـى 
دفـع تكاليـف صناعته مـع ارتفاع أسـعار 

املسـتلزمات مقارنـة باألعـوام السـابقة.
وتعتمـد نسـاء درعـا يف كل عـام عـى 
تخزيـن مؤونـة الشـتاء مـن "املكـدوس" 
بشـكل رئيس، ورغـم الضائقـة املالية التي 
يعانيهـا معظـم سـكان محافظـة درعـا، 

تر النسـاء عى إعداد املؤونـة، باعتبارها 
املكـّون األهـم ملائـدة اإلفطـار يف فصـل 
الشـتاء، وهـي أفضـل مـن االعتـاد عى 
بدائـل أخرى قـد تفوقها تكلفـة بأضعاف.

بدائل "المكدوس" باهظة 
قالـت السـيدة الخمسـينية لعنـب بلدي، 
إن صناعـة "املكـدوس" مـن األولويـات 
يف تخزيـن املؤونـة، نظرًا إىل مـا توفره 
مـن تكاليـف اسـتعال بدائـل وصفتها 

بـ"الباهظة".
تعيـش مريـم مـع ابنهـا املتـزوج الـذي 
يعـول أرسته املكّونة من سـتة أشـخاص، 

املياومـة  بأعـال  عملـه  طريـق  عـن 
الزراعيـة، وهي أعال ال يكفـي مردودها 
اليوميـة،  املعيشـة  أساسـيات  سـوى 
لذلـك فهـي تعتمـد يف سـد كثـري مـن 
االحتياجات عـى حواالت ابنهـا املغرتب.
"أم محمـود" )45 عاًمـا(، مـن سـكان 
مدينـة طفـس بريـف درعا، قالـت لعنب 
بلـدي، إنهـا سـتعّد "املكـدوس" أيًضـا 
هـذا العـام رغـم غـالء مكّوناتـه، بعد أن 
قـررت بيع عجـل تربيـه، وذلـك الرتفاع 
األسـعار املسـتمر ملواد البيـض واألجبان 
واأللبـان التي قـد يتم االعتـاد عليها يف 

حـال غيـاب املؤونة.

وجبـة  إعـداد  تكلفـة  متوسـط  ويُقـّدر 
إفطـار لعائلـة واحـدة حاليًـا يف درعـا 
بحوايل مثانيـة آالف لرية سـورية، وذلك 
باالعتـاد عـى سـت بيضـات، وصحـن 
مـن  وطبـق  واأللبـان،  األجبـان  مـن 
منتجـات البقوليـات كالحّمـص والفـول 

والفالفـل.

نصف مليون لموسم واحد
بجـردة حسـاب بسـيطة، قـّدرت مريـم 
تكلفـة صناعـة "املكـدوس" لكمية 100 
 500 بنحـو  الباذنجـان  مـن  كيلوغـرام 

سـورية. لـرية  ألف 
تحتـاج هـذه الكميـة إىل تنكة مـن زيت 
16 كيلوغراًمـا، بسـعر  الزيتـون، سـعة 
وصـل إىل نحـو 250 ألف لرية سـورية، 
بينا بلغ متوسـط سـعر كيلو الباذنجان 

نحـو ألـف و500 لرية.
إىل  الجـوز  كيلـو  سـعر  وصـل  كـا 
كميـة  )تحتـاج  لـرية  ألـف   45 نحـو 
نحـو  إىل  باذنجـان  كيلوغـرام   100
ثالثـة كيلوغرامـات مـن الجـوز أو أقل(، 
 50 حـوايل  إىل  الكميـة  هـذه  وتحتـاج 
كيلوغراًمـا مـن الفليفلـة التي يبلغ سـعر 
الكيلوغـرام الواحـد منها نحـو ألفي لرية 

سـورية.

الزيت والجوز يرفعان التكلفة
تشـهد أسـواق "الهال" يف شـهر آب من 
كل عـام إقبـااًل مـن قبـل السـكان عـى 
رشاء الباذنجان والفليفلـة الحمراء إلعداد 
"املكـدوس"، وأصبـح مـن املعـروف أن 
زيـادة الطلـب عليها سـتؤدي إىل ارتفاع 

. أسعارها
ولكـن مـا زاد التكلفـة لهـذا العـام هـو 
زيت الزيتون، إذ شـهدت أسـعاره ارتفاًعا 
ملحوظًـا مقارنـة بالعـام املـايض، حني 
كان سـعر التنكـة، سـعة 16 كيلوغراًما، 
ال يتجـاوز 100 ألـف لرية سـورية، بينا 

وصل سـعرها اليـوم إىل نحـو 250 ألف 
. لرية

وهـو  عاًمـا(،   40( مصطفـى  وأرجـع 
تاجـر زيـت زيتـون مـن سـكان حوض 
الريموك، أسـباب ارتفاع الزيـت لعاملني، 
كاألردن،  الجـوار  لـدول  تهريبـه  األول 
ولبنـان، والعراق، والثـاين ارتباطه بغالء 
الزيـت النبـايت الذي شـهد ارتفاًعـا بعد 
"الغـزو" الـرويس ألوكرانيـا، إذ وصـل 
سـعر الليرت منـه إىل نحـو 17 ألف لرية.

يف  السـورية  األرس  بعـض  وكانـت 
السـنوات املاضيـة تسـتعني بخلـط زيت 
الزيتـون بالزيت النبايت توفـريًا للتكلفة، 
كـون الزيـت النبـايت كان أرخـص مثًنا، 
بحسـب مـا قالتـه مريـم لعنـب بلـدي، 
ولكـن هـذا الخيـار مل يعـد مجديًـا يف 

خفـض التكلفـة هـذا العـام.

بارتفـاع  أسـهمت  التـي  العوامـل  ومـن 
ارتفـاع  أيًضـا،  "املكـدوس"  تكلفـة 
سـعر الجـوز بعـد منـع حكومـة النظام 
السـوري، نهايـة آذار املـايض، اسـترياد 
"املكـرسات"، ومن ضمنها الجـوز، حتى 

نهايـة العـام الحـايل.

موسم المؤونة إلى الكماليات
ال يقتـر األمر عى تخزيـن "املكدوس" 
يعتـر  إذ  الشـتوية،  املؤونـة  أجـل  مـن 
مـن  )كـرات  "املدحـر"  اللـن  تخزيـن 
اللـن( من األساسـيات لبعـض العائالت، 
عـن  اآلخـر  بعضهـا  تخـى  حـني  يف 
إذ  والزيـت،  اللـن  غـالء  بعـد  تخزينـه 
وصـل سـعر كيلـو اللـن الناشـف إىل 

نحـو 15 ألـف لـرية سـورية.

السـكر  أسـعار  ارتفـاع  مـع  وتزامًنـا 
ووصولهـا إىل مسـتويات غري مسـبوقة، 
اضطر عـدد من سـكان درعا لالسـتغناء 

عـن تخزيـن املربيـات أيًضـا.

رغم تضاعف تكاليفها

حورانيات يتمسكن بـ"المكدوس" واللبن "المدحبر" 
مؤونة للشتاء 

إعداد المؤونة في درعا في 25 من آب 2022 )عنب بلدي/ حليم محمد(

الحسكة - مجد السالم

يف ظـل األزمـات املتكـررة باملحروقـات 
كالسـكر  األساسـية،  الغذائيـة  والسـلع 
تشـهدها  التـي  والخبـز،  والزيـت 
مناطـق مختلفـة مـن محافظة الحسـكة 
الواقعـة تحـت سـيطرة "قـوات سـوريا 
الدميقراطية" )قسـد(، تتوفـر جميع هذه 
السـلع يف حـي زنـود جنويب القامشـي 
)جنـوب سـكة القطـار( الـذي تسـيطر 
النظـام السـوري، ليشـّكل  عليـه قـوات 
أكر سـوق سـوداء للسـلع املفقودة التي 

تبـاع بأغـى األسـعار.
"بسطات" تعّم الحي

بحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي، تكـر 
عـى أرصفـة الشـارع الرئيـس يف حـي 
زنـود "بسـطات" لبيع معظم املـواد التي 
تعتـر تجارتهـا محتكـرة لـدى "اإلدارة 
للمحروقـات  باعـة  فهنـاك  الذاتيـة"، 
بجميـع أنواعها )مـازوت، بنزيـن، كاز(، 
والخبـز،  املنـزيل  الغـاز  إىل  باإلضافـة 
املفقـودة  الزراعيـة  األسـمدة  وحتـى 

واألعـالف.
أحـد سـكان حـي زنـود، تحفـظ عـى 
ذكـر اسـمه ألسـباب أمنيـة، قـال لعنـب 
بلـدي، إن دخـول هـذه املواد يجـري بكل 
"سـهولة ويـرس"، مـا دام هنـاك "دفـع 

رىش" للحواجـز التابعة للنظام السـوري 
مـن جهـة، واألخـرى التابعة لـ"قسـد"، 
ثالثـة حواجـز  منهـا  كل  حيـث ميلـك 
موزعـة عـى مداخـل الحـي، "جميعهـا 
تأخـذ الـرىش واإلتـاوات مـن املهربني".
يصـف الشـاب حـي زنـود بأنـه "أفضل 
املحتكـرة  املـواد  لتريـف  مـكان 
واملفقـودة"، وسـط عـدم وجـود سـلطة 
للنظـام عـى املحال داخـل الحـي، بينا 
تلـك  بيـع  الذاتيـة"  "اإلدارة  تحتكـر 
املـواد يف مناطقهـا، وتحـر تجارتهـا 
بأشـخاص معيّنـني "محسـوبني عليها"، 

تعبـريه. بحسـب 

األسعار تتضاعف داخله
املحروقـات،  لبيـع  "بسـطة"  صاحـب 
ألسـباب  اسـمه  ذكـر  عـى  تحفـظ 
يبيـع  إنـه  بلـدي،  لعنـب  قـال  األمنيـة، 
عى "بسـطته" جميـع أنـوع املحروقات 
الـذي  كالبنزيـن  السـوق،  يف  املطلوبـة 
سـورية  لـرية   2000 بسـعر  يبيعـه 
لليـرت الواحـد، بينـا يبـاع يف محطـات 
الوقـود التابعـة لــ"اإلدارة الذاتية" عى 
210 لـريات سـورية  رشيحتـني، األوىل 
لليرت الواحـد، والثانية 720 لرية سـورية 

الواحـد. لليـرت 
أمـا املـازوت فيباع بــ1500 لـرية لليرت 

سـعر  "اإلدارة"  تحـدد  بينـا  الواحـد، 
كـا  لـريات،  بــ410  النظامـي  الليـرت 
40 ألـف  تبـاع أسـطوانة الغـاز بسـعر 
لـرية سـورية، يف حـني يسـجل سـعرها 
 2500 النظامـي لـدى "اإلدارة الذاتيـة" 
لـرية سـورية، أي أنها تبـاع يف حي زنود 

بنحـو 16 ضعًفـا للسـعر النظامـي.
أن هـذه  "البسـطة"،  وأضـاف صاحـب 
كلـا  أيًضـا  للزيـادة  قابلـة  األسـعار 
زادت األزمـة عـى املـواد داخـل مناطق 
"اإلدارة الذاتيـة"، وعـى الرغـم من فرق 
السـعر "الكبـري"، فـإن أغلـب األربـاح 
املتعاونـني  والتجـار  للحواجـز  تذهـب 
صاحـب  يحصـل  بينـا  "اإلدارة"،  مـع 
"البسـطة" عـى القليـل منهـا، بحسـب 

تعبـريه.
ألسـعار  بلـدي  عنـب  رصـد  وبحسـب 
عـدد من املـواد داخل حـي زنـود، يباع 
كيلـو السـكر بأربعـة آالف لـرية، بينـا 
تحـدد "اإلدارة" سـعره يف صـاالت البيع 
الخاصـة بــ2700 لـرية، وربطـة الخبز 
بسـعر 1500 لـرية، يف حني أن سـعرها 

النظامـي يبلـغ 400 لرية سـورية.
الطحـني  مـادة  أن  مـن  الرغـم  وعـى 
مينـع نقلهـا أو املتاجـرة بهـا نهائيًا يف 
فـإن سـعر  "قسـد"،  مناطـق سـيطرة 
بلـغ  كيلوغراًمـا(   50( الطحـني  كيـس 

نحـو 75 ألـف لـرية سـورية يف الحـي 
. نفسه

ما مصدر هذه المواد؟
بحسـب معلومـات من مصـادر متقاطعة 
يوجـد  بلـدي،  عنـب  عليهـا  حصلـت 
"الكثـري" من الطـرق واألشـخاص الذين 
السـوداء"  السـوق  بـ"إنعاش  يسـهمون 
ملختلـف املـواد الغذائيـة واملحروقات يف 

زنود. حـي 
فأصحـاب األفران الخاصـة، ممن ميلكون 
رخًصـا خاصـة، يحصلون عـى الطحني 
مـن  مدعومـة  بأسـعار  واملحروقـات 
"اإلدارة الذاتية"، وهم يسـتهلكون قسـًا 
منـه، لكن القسـم األكـر يبـاع يف الحي 
بأسـعار مضاعفـة، وكذلـك املحروقـات، 
تجـار  أصبحـوا  األفـران  "فأصحـاب 

ومحروقـات". طحـني 
بينـا يتعاون أصحـاب محطـات الوقود 
مع أشـخاص معيّنـني من الحـي يف بيع 
داخلـه  املحطـة  قسـم مـن مخصصـات 
بأسـعار مرتفعـة، باإلضافـة إىل أن عال 
املحطـة نفسـهم، "يرسقـون الوقـود من 
ليـرتًا   50 إىل   30 مبعـدل  املحطـات"، 
يف  الخـاص  لحسـابهم  وتُبـاع  يوميًـا، 

. لحي ا
وفيـا يخـص الغـاز املنـزيل، قـال أحد 

أحيـاء  يف  الغـاز  مـادة  بيـع  معتمـدي 
القامشـي لعنـب بلدي، تحفـظ عى ذكر 
اسـمه ألسـباب أمنية، إن بعـض املتنفذين 
من "قسـد" لديهـم رخص كمعتمـد لبيع 
الغـاز، ويحصلـون مبوجبهـا عـى مئات 
األسـطوانات بسـعر 2500 لرية سـورية، 
يف  بـل  لألهـايل،  يبيعونهـا  ال  لكنهـم 
السـوق السـوداء داخـل الحـي، وحتـى 
لغـري مناطـق بأسـعار تـرتاوح بـني 30 

و40 ألـف لـرية لألسـطوانة الواحـدة.
كا يوجد بعـض املدنيني ممـن يحاولون 
االسـتفادة من فرق السـعر الكبـري للمواد 
كمصـدر للدخـل، إذ يقفـون يف طوابـري 
الخبـز أو الغـاز أو السـكر والزيـت، ثـم 
يأخـذون كامـل الكميـة إىل حـي زنـود 

لبيعهـا هنـاك بأسـعار مرتفعة.
وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي، فإن 
احتـكار "اإلدارة الذاتيـة" تجـارة معظم 
مـن  الرقابـة  وضعـف  الغذائيـة  السـلع 
قبلهـا، واألزمات املتكـررة يف الوقود عى 
املحطـات، وعدم انتظـام مواعيـد توزيع 
أسـطوانات الغـاز املنـزيل عـى األحياء، 
وقلـة األعـداد املوزعـة، أدت إىل انتعـاش 
السـوق السـوداء لهذه السـلع داخل حي 
زنـود، وهـو الحـي الوحيد الذي يسـيطر 
عليـه النظـام يف مدينـة القامشـي بعد 

خسـارته حـي طي سـابًقا.

حي زنود في القامشلي.. 
سوق سوداء للمنتجات المفقودة في الحسكة
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رغم تضاعف تكاليفها

حورانيات يتمسكن بـ"المكدوس" واللبن "المدحبر" 
مؤونة للشتاء 

فعاليات ومبادرات

من المساعدات اإلنسانية غير كافية 
لتغطية جميع المحتاجين

من السكان يواجهون صعوبة بالوصول 
إلى الوقود

من السكان ال يملكون ثمن األلواح 
الشمسية

من األفراد ال يجدون فرًصا للعمل تتناسب 
مع مهاراتهم

من السكان ال يملكون ثمن إيجار سكنهم

من السكان يعانون ارتفاع تكلفة نقل 
المياه بالشاحنات

من العائالت ال يكفيها الدخل الشهري 
لتأمين معيشتها

من العائالت تواجه تحدًيا في األمن 
الغذائي

64%

70%

59%

68%

25%

94%

45%

98%

صعوبات تأمين المعيشة 
شمال شرقي سوريا

 "REACH" :2022المصدر
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رأي وتحليل

نبيل محمد

رغم جمهوره العريض من السوريني 
املقيمني يف الخارج السوري، ممن ال 
يفّوتون حفالته يف برلني وإسطنبول 

وغريهام من املدن التي يكرر عمر 
سليامن (امللقب بالقيرص) حضوره 

فيها. إال أن عودته إىل سوريا وإحياءه 
حفاًل غنائًيا يف وادي النصارى، ونيته 
إقامة حفالت أخرى يف مدن سورية، 

مرت مرور الكرام. 
ولعل مصدر غض النظر عن حفالت 

"القيرص" يف سوريا، يف ظل نعوت 
متكررة اإلطالق عىل أي فنان سوري 

أو عريب يقيم الحفالت يف سوريا 
اليوم، يعود إىل سببني أساسيني، 

أولهام إعالنه املبارش عدم تدخله بأي 
قضية سياسية، ورفضه إقحامه يف 
أي موقف أو رأي. والثاين وهو األهم 
تلميحه املبارش إىل رفضه "الحرية" 
مقابل عودته إىل بالده. تلك الجملة 

التي كررها مراًرا يف إحدى أغانيه 
"والله ما يب وطن من بعد سوريا، 

أريد أرجع للوطن بس ما ريد حرية"، 
ذلك السبب الذي يلغي مسألة عدم 

تدخله يف السياسة، فهو موقف معلن 
بال شك.

يستحق فنان مثل عمر سليامن، 
أال تكون عودته إلحياء الحفالت 

يف سوريا ذات أثر يستأهل الجدل. 
فتلك الهالة التي ارتسمت حوله، بعد 

شهرة عاملّية نالها خالل السنوات 
السابقة مبشاركته فنانني عامليني 
عىل خشبات املسارح، وغنائه يف 

مهرجانات عاملية كربى. جاءت غريبة 
نسبًيا، مرّدها هو استخدام اللون 

الشعبي السوري التجاري يف مواقع 

مل تعتد عىل استضافة هذا الشكل من 
الفن. 

ولو أن "القيرص" أمىض سنني عمره 
يف الداخل السوري، ملا حظي مبا 
حظي به جراء تنقله يف الخارج. 

الغريب كان هو موقف ساد يف 
األواسط السورية يف الخارج بات 

يقدم عمر سليامن سفريًا للفن 
السوري تارة، ويخضع موسيقاه 

وأغانيه لتقييامت تتعدى قدرة فنه 
عىل االستيعاب. إنها جمل موسيقى 

مكرورة، يف أغانيه وأغاين سواه 
ممن احرتفوا هذا الشكل الغنايئ، ال 
أكرث وال أقل. لكنه استطاع بارتدائه 

الجالبية، والنظارة السوداء، أن يلقى 
مسارح عاملّية تّواقة لشكل مختلف 
وموسيقى مغايرة، ميكن تصنيفها 

كرتاث رشقي قادر عىل جذب 
الجمهور.

تواكبت عودة سليامن إىل "حضن 
الوطن"، بـ "عودة" فنانني عرب 
إلحياء الحفالت يف دمشق، بعد 

سنوات غياب. فكاد يغمى عىل نجوى 
كرم قبل اعتالئها مرسح قلعة دمشق 
حسب تعبريها، عىل الرغم من أنه ال 

مربر لهذا اإلغامء، فغيابها عن دمشق 
مل يطل، ومل يكن لدواع سياسية، 

إمنا غّيبها "كوفيد19-" ثالث سنوات 
عن البلد الذي مل يحظ فنان لبناين 

مبا حظيت كرم فيه. ومل يتكرر اسم 
األسد بنسختيه عىل لسان فنان كام 

تكرر عىل لسانها. الغريب يف التعامل 
مع حفلة نجوى كرم هو حديث 

اإلعالم املحيل عن "عودة" "شمس 
الغنية اللبنانية" إىل سوريا. وكأن 

غيابها كان دهًرا.
هاين شاكر أيًضا، سيكون ضيًفا 

عىل "دار األسد للثقافة والفنون" 
يف حفل غنايئ، يتم تداوله اليوم يف 

امليديا السورية، كحدث جلل، بشكل 
يشابه أو يزيد قدسّية عن حدث 

"عودة" نجوى كرم. ولعل شاكر ميثل 
نسخة مرصية من نجوى كرم، يف 
رؤيته وعالقته مع دمشق بشكلها 

الحايل. فقد كان سّباًقا يف التضامن 
مع النظام السوري، وداعًيا يف وقت 

كانت تهتز فيه حلب عىل وقع براميل 

الجيش السوري، وتدفن العرشات من 
أهلها يومًيا، إىل عدم تضييع القضية 

يف تسمية الظامل واملظلوم، حني 
غّنى "رمضان كريم يا حلب" وقال 

فيها ""متقولش مني السبب أو مني 

بيظلم". مل يكن غريبا ذلك أيًضا عىل 
شاكر الذي طاملا ارمتى يف األحضان 

السورية، وأخذ "األسد" من لسانه 
الكثري. 

كانت "العودة" طبيعّية، إن صحت 

تسميتها بهذا االسم أصاًل. إن دمشق 
بيت من بيوت شاكر ونجوى كرم 

وسواهام ممن حفظوا للنظام 
السوري عالقة قدمية، ومل تتغري 

مواقفهم بطوارئ السياسة والحروب. 

العلوش  إبراهيم 

تسـتعد الواليات املتحدة األمريكية 
للعودة إىل االتفاق النووي اإليراين، 

وهو نفس االتفاق الذي وقعه 
الرئيـس أوباما عام 2015 وأطلق فيه 

يد إيران لتدمري سوريا، وإذا كان 
العـامل خائًفا من القنبلة النووية 

اإليرانية املتوقعة، فإن السـوريني قد 
أصابهـم من اإليرانيني ما هو أكرب 
من قنابل هريوشيام وناغازايك.

السـوري اليوم يعيش جائًعا، مهّجًرا، 
تعيش رهينة  السورية  والدولة 

لنظام تابع لإليرانيني والروس، أو 

يف مخيامت تتقاسم دول العامل 
السـيطرة عليها عرب الجمعيات 

والتنظيـامت املختلفة، وقد يكون 
رأي السوري غري مهم، وال يؤثر 
املوقعة  الدول  عىل اسرتاتيجيات 

عىل االتفاق النووي اإليراين، ولكن 
وضعه املأساوي مثال حي عىل 

املاليل،  لنظام  الفاشية  املامرسات 
وتعبري عن مسـتقبل املنطقة يف ظل 

هيمنـة ما يدعى محور املامنعة.
ينـرث هذا املحور غبار التحرير 

واملقاومة، بينام هو يف الواقع 
الجامعي،  والتهجري  اإلرهاب  ينرش 

النساء وتزويجهن  إذالل  ويقونن 
من عمر التاسـعة، ويحارب األقليات 

الدينيـة عىل ترابه من بهائيني، 
األقليات  وكذلك  ومسيحيني،  وسنة، 

القومية من عرب وكرد، وأرمن، 
والفنانني.  املثقفني  ويعتقل 

ومـا حملة اعتقال مجموعة من 
األسابيع  يف  السينامئيني  املخرجني 
املاضيـة إال موجة من مئات موجات 

األفواه. وتكميم  االعتقال 
النظام اإليراين مبامرساته ال 

يختلـف من بعيد أو من قريب عن 
نظام طالبان أو عن دولة داعش، 

ويكاد أن يكون اإلرهاب، وزعزعة 
الناس،  والهيمنة عىل  االستقرار، 

هي األهداف الوحيدة ملثل تلك 
بالدين  تتسرت  التي  املنظومات، 

العنيفة. أهدافها  لتمويه 
العودة إىل االتفاق مع إيران 

يعني إعادة متويل نظام املاليل 
الدوالرات  مبليارات  وميليشياته 

اإليراين  الثوري  سنويًا، فالحرس 
يتمول من واردات البرتول التي 
سـتفلت من الرقابة الدولية بعد 

إعادة إبرام االتفاق، وهو ما سـيعزز 
الجامعية ضد  اإلبادة  سياسة 

آيات  السوريني ضمن مخططات 
إيران الرامية إىل تحويل سوريا 

إىل مسـتوطنة متقدمة للمليشيات 
الطائفية، التي تعشـش يف دمشق 

وريفها، ويف وحلب وحمص 
الفرات، مستفيدة  ومصياف ووادي 
مـن حالة الجوع والضياع يف إجبار 

السـوريني لالنضامم إىل ميليشياتها 
املحمية  الطائفية  مدارسها  وإىل 

الروسية.  بالطائرات 
الوجود  لردع  املحاوالت اإلرسائيلية 
اإليراين يف سوريا تبدو حتى اآلن 
مجرد تهويش، وتخويف، ما دامت 

إرسائيل مسـتمرة يف التحالف مع 
نظام األسـد، وتؤكد عىل استمراريته 

وتتوسط له يف كواليس املؤمترات 
الدولية لالستمرار يف  واملفاوضات 
نهجه ضد السـوريني، متناسية أن 

نظام األسـد هو من جلب اإليرانيني 
إىل سوريا منذ مثانينات القرن 

املايض عندما وقف حافظ األسد إىل 
جانـب إيران يف حربها ضد العراق 

.1988-1980
كانـت إرسائيل تعتقد أن وظيفة 

إيران ستقترص عىل إضعاف 
سـوريا وتهجري شعبها، لتتخلص 

من الكثافة السـكانية العربية 
إيران تقدم  يف محيطها، وكانت 
نفـس الخدمات التي قدمتها يف 

الحياة، وتهجري  بتدمري  العراق 
الناس، ما داموا يطالبون 

بحقوقهـم وبكرامتهم، ولكن إيران 
السوري، وجلبت  الشعب  هّجرت 

حزب  وجود  ووسعت  ميليشياتها، 
الله )إيراين الوالء(، واحتلت نقاطًا 

مهمة. عسكرية 
النووي  االتفاق  التوقيع عىل 

اإليـراين قد يكون حاًل جزئًيا ألزمتي 
النفط والغاز اللتني تسـببت بهام 

حرب بوتني ضد الشعب األوكراين، 
وهو حل آين، ولكنه سيتسبب 

باملزيد من التمزيق للشـعب السوري، 
وسينمو الوجود اإليراين يف سوريا 

الروسية  الطائرات  أكرث، وستكون 
أكرث حامسة لحامية هذا الوجود 

بالغرب، وتحت شعارات  نكاية 
عداءها لكل ما هو غريب، وهو 

ما ينسـجم مع الشعارات اإليرانية 
املعلنـة والنيات الحقيقية لنظام 

املاليل.
لن يكون االتفاق النووي اإليراين 
حاًل يجلب السـالم لسوريا، فآيات 

إيران التي تحرض عىل اإلرهاب 
يف املنطقة، سـتكون سعيدة بعودة 

وسيطول  لها،  السخي  التمويل 
عذابنا نحن السـوريني بعد إعادة 
االتفاق النووي مع دولة املاليل، 

والـذي يعترب متوياًل علنًيا لإلرهاب 
اإليراين. 

نعارض هذا االتفاق، رغم كل 
ظروفنا الصعبة، ألنه سـيجلب املزيد 
من األموال لنظام األسـد ومنظومته 

للمليشيات  وكذلك  املخابراتية، 
الطائفية اإليرانية التي تشـاركه يف 

السوريني. الجرائم ضد  ارتكاب 

أنا سوري ضد االتفاق النووي اإليراني

"القيصر".. وموسم العودة إلى دمشق

المغني السوري عمر سليمان
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عجز يتجاوز ثمن الحقيبة

العودة للمدارس.. 
مؤشرات مرعبة 
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سـوريا،  يف  التعليميـة  العمليـة  تأثـرت 
باملتغـريات  الحيـاة،  جوانـب  كمختلـف 
التـي فرضتهـا ظـروف نحـو 12 عاًما من 
الحـرب، أبعـدت كثـريًا مـن الطـالب عـن 
مقاعـد الدراسـة، فيـا وضعـت آخريـن 
وذويهـم تحت وطأة األوضـاع االقتصادية 
وارتفـاع  أجـور  تـدين  بـني  املتهالكـة، 
أسـعار، وفجـوة ال تُـردم بـني الحالتـني. 
وإذا كانـت املتغـريات العسـكرية فرضـت 
نفسـها عـى األرض، وحّولـت البـالد إىل 
مناطـق مختلفة السـيطرة واإلدارة، فإن ما 
جمـع تلـك املناطـق عـى اختـالف الجهة 
احتياجـات  تأمـني  صعوبـة  املسـيطرة، 
مـردود  غيـاب  أمـام  وأولوياتهـا  الحيـاة 
ودخـل يـوازي املتطلبـات، وال سـيا أمام 

مناسـبات موسـمية، كافتتـاح املـدارس. 
أحمـد خلـف مـن أهـايل مدينـة تلبيسـة 
يف محافظـة حمـص، أب لثالثـة طـالب 
موزعـني عـى مرحلتـي التعليـم الثانوي 
أن  بلـدي  لعنـب  أوضـح  واإلعـدادي، 
الطالـب  إليهـا  يحتـاج  التـي  التكاليـف 
الواحـد تصـل إىل 150 ألف لرية سـورية 
يتطلـب  إذ  الـدرايس،  العـام  بدايـة  مـع 
رشاء لبـاس مـدريس لطالـب واحـد نحو 
75 ألـف لـرية، إىل جانـب مبلـغ ماثـل 
لرشاء لوازم الدراسـة، كالحقيبة املدرسـية 

والدفاتـر.  واألقـالم 
تقيـم العائلـة يف منـزل بعيـد نسـبيًا عن 
املدرسـة، مـا يعني نحـو ألفي لـرية تكلفة 
إىل  الواحـد  الطالـب  لتوصيـل  يوميـة 
مدرسـته، عـر التعاقـد مـع "رسفيـس" 
ينقل الطالب، وال سـيا يف فصل الشـتاء، 
حـني يغـدو التنقـل سـريًا صعبًـا للغاية. 
وحـول البدائـل أو الحلـول التي يسـتعني 
بهـا رب األرسة لتأمـني تلـك املصاريـف، 
أو  ثابتـة  قاعـدة  أي  غيـاب  أحمـد  بـنّي 
وصفـة جاهـزة للتعاطـي مع ظـروف من 
هـذا النـوع، ففـي العـام املايض، أرسـل 
خـال األطفـال مبلًغـا لتأمـني احتياجاتهم 
التعليميـة، بينـا قـد تضطـر األرسة يف 
العـام الحـايل لبيـع يشء مـن مقتنيـات 
غـاز  أسـطوانتي  إىل  إشـارة  يف  املنـزل، 
تبيعهـا  قـد  الحاجـة،  عـن  فائضتـني 

العائلـة لتأمـني احتياجـات األبنـاء. 
أيًضـا،  النظـام  سـيطرة  مناطـق  ومـن 
تحـّدث هـاين )42 عاًما(، من أبنـاء مدينة 
طفـس، لعنـب بلـدي، عـن واقـع العودة 

تخلّفهـا  التـي  واألعبـاء  املـدارس،  إىل 
العمليـة، باعتباره أبًا لسـتة أطفـال، أربعة 

منهـم يف املـدارس.
وتأمـني  أطفالـه  تجهيـز  أن  هـاين  أكـد 
مكلفـة  ميزانيـة  يتطلـب  مسـتلزماتهم 
الوقـت  يف  لكنـه  األرسة،  عـى  وشـاقة 
النفقـات،  هـذه  لتحمـل  مضطـر  نفسـه 
باعتبارهـا متعلقـة مبسـتقبل أبنائـه، مـا 
يدفعـه لالقرتاض يف سـبيل تأمـني لوازم 
املـدارس مـن لبـاس وقرطاسـية وكتـب. 
يشـدد الرجل عـى أن افتتاح املـدارس هم 
متجدد بشـكل سـنوي، لكـن التكاليف هذا 
العـام ارتفعـت بسـبب موجة الغـالء التي 
والقرطاسـية،  األلبسـة  أسـعار  تشـهدها 
املرحلـة  لطـالب  الكتـب  نسـخة  أن  كـا 
ألـف   50 عـن  يقـل سـعرها  ال  الثانويـة 
لـرية سـورية، ما يعنـي أن تجهيـز طالب 
يف مرحلـة التعليـم الثانـوي يتطلـب نحو 
لبـاس  إىل  يحتـاج  إذ  لـرية،  ألـف   300
مـدريس وحقيبة وحـذاء وقرطاسـية، إىل 
جانب املـروف اليومي، كـا أن املعطف 
للفتيـات )مانطـو( ال يقـل سـعره اليـوم 
عـن 100 ألـف لرية، بحسـب هـاين الذي 
باعتبـاره  ثابتًـا،  دخـل  مصـدر  ميلـك  ال 

مزارًعا.  يعمـل 
وتتفـق "أم عمر"، وهي سـيّدة من سـكان 
تل شـهاب يف درعـا، مع نظـرة هاين إىل 
ارتفـاع األسـعار وصعوبـة مواكبتهـا، إذ 
أوضحـت لعنب بلـدي أن تجهيـز طالبني، 
أحدهـا يف الثانوية واآلخـر يف االبتدائية، 
ألـف لـرية تسـتعني   800 يتطلـب نحـو 
الزراعيـة،  املياومـة  بأعـال  لتأمينهـا 
كعاملـة يف الحقـول، بأجـر يومـي يبلـغ 

آالف لرية سـورية.  عـرشة 
وأوضحـت السـيّدة يف حديثهـا إىل عنـب 
الطـالب  مسـتلزمات  تأمـني  أن  بلـدي، 
الشـتاء  مؤونـة  تجهيـز  مـع  يرتافـق 
ومحروقـات التدفئـة أيًضـا، مـا يضاعف 
مـوارد  ضعـف  أمـام  الحاجـات  حجـم 

 . تأمينهـا
هـذا "التحـدي" يف التعامـل مـع تأمـني 
عـى  املـايل  الثقـل  بهـذا  مسـتلزمات 
أربـاب األرس، ترتجمـه بشـكل متواصـل 
املسـؤولني  وتريحـات  اإلحصائيـات 
تقريـر  وأبرزهـا  األمميـة،  والهيئـات 
أنطونيـو  املتحـدة،  لألمـم  العـام  األمـني 
غوترييـش، الذي قدمـه يف 12 من كانون 

األول 2021، وأكـد خاللـه أن %90 مـن 
السـوريني يعيشـون تحـت خـط الفقـر، 
يعـاين %60 منهم انعدام األمـن الغذايئ. 

خارج سيطرة النظام.. واقع مشابه
إىل جانـب ذلـك، تتشـابه ظـروف الناس 
عـن  الخارجـة  املناطـق  يف  االقتصاديـة 
سـيطرة النظام بتلك الواقعـة ضمن نطاق 
سـيطرته، مع ارتفـاع األسـعار وانخفاض 
األجـور، وعدم اسـتقرار يف قيمـة العملة، 
لـدى  الثابـت  الدخـل  غيـاب  جانـب  إىل 
رشيحة واسـعة من السـكان، وعـدم دعم 
أساسـية موسـمية كحاجيات  مسـتلزمات 

املـدارس.  طالب 
مسـتودع  يف  عامـل  الحسـن،  نـوري 
أغذيـة مبحافظة الحسـكة، حيث تسـيطر 
"اإلدارة الذاتيـة" لشـال رشقي سـوريا، 
أوضـح  يومـي،  بشـكل  أجـره  يتقـاىض 
لعنـب بلـدي أن أعبـاء العـام الـدرايس ال 
تتوقـف عند تأمـني املالبس والقرطاسـية، 
وهـي مجموعة أقـالم ودفاتر يحتـاج إليها 
الـدرايس، فهنـاك  الطالـب خـالل عامـه 
أيًضا أجـور النقل مـن البيت إىل املدرسـة 
بينهـا،  املسـافة  طـول  إىل  النظـر  مـع 
لـرية  ألـف   45 نحـو  يتطلـب  مـا  وهـو 
سـورية شـهريًا، عى خالف عـام 2021، 
قبـل ارتفـاع أجـور النقـل لنحـو الضعف 

. يبًا تقر
نوري بـنّي أنه للتعامل مـع التزامات مالية 
مـن هـذا النوع، يضطـر أوالده السـتخدام 
الحقائـب واملالبـس لسـنوات، واالعتـاد 
املسـتعملة(،  )املالبـس  "البالـة"  عـى 
األهـل  مـن  نقديـة  حـواالت  جانـب  إىل 
واألصدقـاء املقيمـني خـارج سـوريا، الفتًا 
إىل أن تكلفـة تجهيز الطالب للمدرسـة يف 
بدايـة العـام ال تقـل عـن 200 ألـف لرية. 
ويف إدلـب بشـال غـريب سـوريا، حيث 
تسـيطر حكومـة "اإلنقـاذ"، يـرى "أبـو 
"بسـطة"  عـى  بائـع  وهـو  محمـد"، 
انخفـاض  أن  و"إكسسـوارات"،  جـوارب 
قيمـة اللـرية الرتكيـة )العملة املسـتخدمة 
يف  والتجاريـة  املاليـة  التعامـالت  يف 
الدخـل،  مسـتوى  وانخفـاض  املنطقـة(، 
أثّـرا عـى الحالـة االقتصادية للنـاس إىل 
حـد بعيـد، أمـام تعـّر العمـل وارتفـاع 

التكاليـف.
وأوضـح الرجـل أن كل طفـل مـن طفليه 

لـرية  و250   200 بـني  مـا  إىل  يحتـاج 
تركيـة مصاريف رشاء حقيبة وقرطاسـية، 
يف ظـل غيـاب حـل يريـح العائلـة مـن 

عنـاء التكاليـف املرتفعـة. 
تسـيطر  حيـث  حلـب،  ريـف  يف  أمـا 
"الحكومـة املؤقتـة"، فـال تختلف ظروف 
العـودة إىل املـدارس بالنسـبة لألهايل عن 
مثيالتهـا يف مناطـق أخـرى، إذ أكد أمري، 
وهـو مهّجـر مـن الغوطـة الرشقيـة، أن 
املـروف قاٍس وصعـب، باعتبـاره يعمل 

عـى "بسـطة" للمحروقـات. 
املدرسـة  سـتدخالن  طفلتـان  ألمـري 
خـالل العـام الحـايل، رغـم ظـروف غري 
مبـرّشة حـول قـدرة العائلـة عـى تأمني 
االلتزامـات  إىل  بالنظـر  احتياجاتهـا، 

الطارئـة األخـرى كنفقـات إيجـار املنـزل 
واملـرشب.  واملـأكل 

شـاء  إن  خـري  وبيصـري  بيكرمنـا  "اللـه 
اللـه"، قـال الرجل بتأتـأة وتـردد يوحيان 
وطـأة  مـن  األرسة  تنقـذ  حلـول  بغيـاب 
مصاريـف مفروضة ترتبـط مبؤقت زمني 

املـدارس. افتتـاح  مع 
رقـم تقريبي بني 500 و800 لـرية تركية، 
امللقـاة  التكاليـف  حجـم  الرجـل  يقـّدر 
مالبـس  وتشـمل  العائلـة،  عاتـق  عـى 
ال  املبلـغ  وهـذا  والقرطاسـية،  الطفلتـني 
يشـمل املـروف اليومـي، واألطعمة التي 
يُفـرتض أن تحتويهـا حقيبتاهـا يف أثناء 

الذهـاب إىل املدرسـة. 
 .

على اختالف مناطق السيطرة.. 
رة" إلى المدارس

ّ
عودة "غير مبش

طالب مدرسة في مخيم كللي بريف إدلب - 2021 )عنب بلدي/إياد عبد الجواد(

على  علام  كل  ملن  أيللول  شلهر  يلأيت 
منهلا،  مفلر  ال  بهملوم  مثقلًا  السلوريني 
تزيلد ملن العلبء الروتينلي اللذي اعتلادوه 

السلنة.  أشلهر  مختللف  يف 
ملن  العديلد  تأملني  للرورة  ونتيجلة 
املسلتلزمات هلذا الشلهر )ملدارس، مؤونة، 
ملازوت التدفئة(، قلد يضطلر املقيمون عى 
جميلع األرايض السلورية للمفاضللة بينها، 
بالنسلبة  منهلا  أهميلة"  "األكلر  واختيلار 

نفسلها. للعائللة 
ويف ظروف معيشلية منهلارة حالًيا، ال تزال 
كثلر ملن العائلات السلورية تعتلر علودة 
األطفلال إىل امللدارس "هلًا إضافًيلا" رغلم 
مجانيلة املراحلل األوىل ملن التعليلم، جلراء 
علدم قدرتهلا على تحملل أي مباللغ فلوق 
األساسلية  أو  الغذائيلة  امللواد  مصاريلف 

اليوميلة، التلي باللكاد تحصلل عليهلا.
املللف،  هلذا  يف  بللدي  عنلب  تسلتعرض 
يف  امللدارس  إىل  الطلاب  علودة  ظلروف 
العلام  خلال  السلورية  املحافظلات  جميلع 
ملرٍد. اقتصلادي  واقلع  ظلل  يف  الحلايل، 
كلا تناقلش مع خلراء ومختصني، أسلباب 
علدم قلدرة دعلم األهلايل لتخفيلف الضغط 
املرافلق للعلودة إىل امللدارس، وسلط نسلبة 
تلرب لألطفلال ملن امللدارس تلزداد عاًملا 
بعلد علام، وما يلي ذلك ملن آثلار اجتاعية 
األطفلال  مسلتقبل  على  بظالهلا  تلقلي 

ككل. واملجتملع 
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يف أي أزمـة إنسـانية، غالبًـا مـا يكـون التعليـم من 
أوىل الخدمـات التـي تتعطـل، وآخر الخدمـات التي 
أثـاًرا  يـرتك  الـذي  األمـر  عليهـا،  الحصـول  ميكـن 

طويلـة املـدى يف مختلـف قطاعـات الحيـاة.
ويف مختلـف املحافظـات السـورية، بغـض النظـر 
عـن الجهة املسـيطرة، يـأيت الدعم النقـدي والتمويل 
للعمليـة التعليميـة اليـوم من عـدة مصـادر، أبرزها 
أو  كـ"يونيسـف"،  األمميـة  املنظـات  مـن  عـدد 
املنظـات املحليـة املعنية بقطـاع التعليـم، باإلضافة 
إىل جـزء تقدمـه الحكومات املسـيطرة عـى املنطقة 

)بنسـب تختلـف بـني منطقـة سـيطرة وأخرى(.
بدورهـا، تحـدد الحكومـات املسـيطرة عـى املنطقة 
بنفسـها قيمـة الدعـم املادي الـذي تنفقـه يف قطاع 
موازنتهـا  عـى  تعتمـد  مبـادئ  بحسـب  التعليـم، 
وحجـم األمـوال لديهـا مـن جهـة، وعـى إميانهـا 
بفكـرة دعـم التعليـم بغـض النظـر عـن الحاجة له 

أخرى. جهـة  مـن 
لقطـاع  املسـيطرة  الجهـات  ومتويـل  دعـم  ولكـن 
عـى  عـام  بشـكل  يقتـر  سـوريا،  يف  التعليـم 
اسـتدامة سـري العمليـة التعليميـة بالحـدود الدنيـا، 
دون أن توجـه الدعم بشـكل مبارش ألهـايل الطالب، 
بالدرجـة  يرتبـط  معاناتهـم،  مـن  جـزء  لتخفيـف 

للمنطقـة. العـام  االقتصـادي  بالوضـع  األوىل 
ويشـمل هـذا الدعـم أواًل رواتـب املوظفـني، وتأمني 
التدفئـة للطـالب خـالل الفصـل الدرايس الشـتوي، 
لصفـوف  الكتـب  وتوزيـع  طباعـة  إىل  باإلضافـة 
معيّنـة بشـكل مجاين )مـن الصفـوف األوىل وحتى 

مرحلـة التعليـم الثانـوي(، وتأهيـل املـدارس.
لألطفـال  املتحـدة  األمـم  منظمـة  تدعـم  كـا 
املـدارس  تأهيـل  عـر  التعليـم  قطـاع  )يونيسـف( 
وتوفري املبـاين الجاهـزة، وتوزيع اللـوازم التعليمية 
التعليميـة. األسـاليب  وتطويـر  املدرسـية،  والكتـب 
خـالل  بسـيطة،  بأجـزاء  "يونيسـف"  ودعمـت 
السـنوات املاضيـة، عـدًدا مـن األرس السـورية التي 
النقديـة  املسـاعدة  عـر  باملـدارس،  طـالب  لديهـا 
لتشـجيعها عـى التـزام أوالدهـا مبتابعـة الدراسـة، 
وضـان تقليـل عالـة األطفـال، لكـون املشـكالت 

تعانيـه هـذه األرس. أبـرز مـا  تعتـر  االقتصاديـة 
 

ما طبيعة دعم القطاع؟
يف  قـال  اللـه،  العبـد  محمـد  االقتصـادي  الباحـث 
أو  األممـي  الدعـم  إن  بلـدي،  عنـب  إىل  حديـث 
الحكومـي لقطـاع التعليـم غالبًـا مـا يكـون موجًها 
بنسـب كبـرية منه لدعم املـدارس والـكادر التعليمي، 

وليـس للطـالب واألهـايل.
وأكـد العبد اللـه أن هّم عـودة األطفـال إىل املدارس 

بشـكل  يرتبـط  السـورية،  الجغرافيـا  عمـوم  عـى 
أسـايس بالوضـع املعيـي واالقتصـادي للنـاس، ال 

بحجـم الدعـم املقـدم لقطـاع التعليـم ككل.
عـبء  مـن  السـورية  العائـالت  معظـم  تعـاين 
اقتصـادي كبـري جـًدا، مـا يدفـع بعضهـا لتشـغيل 
أوالدهـا بعمـر مبكر لدعـم األرسة اقتصاديًا، بسـبب 
عـدم قدرتهـا عـى تحّمـل مصاريـف املـدارس، ألن 
عائلـة  مصاريـف  تغطيـة  عـى  قـادر  غـري  األب 
مكّونـة مـن أربعة أفـراد مثـاًل، إذ يعتـر املروف 

املـدريس فـوق قدرتـه عـى التحمـل.
وأوضـح العبـد اللـه أن الدعـم األممي ألفـراد وأرس 
عـى  يقتـر  قـد  التعليميـة،  العمليـة  سـياق  يف 
بعـض الحـاالت الفردية التـي ال تكاد تُذكر نسـبتها، 

وذلـك بهـدف منـع تـرسب الطفـل من املدرسـة.

دعم القطاع إلى انخفاض مخيف
بحسـب األرقـام األمميـة، التـي أشـار إليهـا الباحث 

االقتصـادي محمـد العبـد اللـه، حـول خطط 
االسـتجابة لسـوريا يف العـام الحـايل، يبلغ 
الدعـم املطلـوب لتمويـل قطـاع التعليـم يف 
سـوريا 351.4 مليـون دوالر أمريـي، بينا 
ملبلـغ  إال  اآلن  إىل  التمويـل  حجـم  يصـل  مل 
بلغـت  تغطيـة  بنسـبة  دوالر،  مليـون   9.8

%2.8 فقـط مـن حجـم املبلـغ املطلـوب.
املطلـوب  املبلـغ  كان   ،2021 عـام  ويف 
 299 لتمويـل القطـاع التعليمـي يف سـوريا 
 22% سـوى  منـه  يغـطَّ  مل  دوالر،  مليـون 
فقـط، ويف عـام 2020، كان املبلـغ املطلوب 
264.4 مليـون دوالر أمريـي متـت تغطيـة 

منـه.  36.5% نحـو 
وتظهـر األرقـام انخفاًضـا واضًحـا وتراجًعا 
يف تغطيـة املبلـغ املخصـص لتمويـل قطـاع 
العبـد  الباحـث محمـد  اعتـره  مـا  التعليـم، 
اللـه مـؤرًشا خطـريًا، لكـون الرتاجـع يرتبط 

األممي. املسـتوى  بالدعـم عـى 
وبحسـب العبـد اللـه، رمبـا يرتبـط تراجـع 
التمويـل بانخفـاض التمويـل اإلنسـاين عى 
مسـتوى امللف السـوري بشـكل عـام، وليس 

يف قطـاع التعليـم عـى وجـه الخصوص.
لقطـاع  األممـي  التمويـل  تراجـع  يـأيت 
ظـل  يف  "خطـرية"  مسـتويات  إىل  التعليـم 
املحافظـات  عمـوم  تعانيهـا  عـدة  أزمـات 
للجهـات  تـام  عجـز  وسـط  السـورية، 
ولـو  لهـا  حلـول  إيجـاد  عـن  املسـيطرة 
بالحـدود الدنيـا، نظـًرا إىل تراجـع مواردها 
عـى  كبـري  بشـكل  واعتادهـا  املاليـة، 

القطاعـات. مـن  العديـد  يف  األمميـة  املنظـات 
األوضـاع  يف  تـردٍّ  وسـط  الدعـم  تراجـع  ويـأيت 
املعيشـية للموظفـني، منهـم الكـوادر التعليميـة، إذ 
تنخفـض رواتبهـم الشـهرية إىل نسـب متدنية جًدا، 
ويعمـل كثـريون دون رواتـب لفرتات متتد ألشـهر.

غير مخصص لألهالي أساًسا

الدعم والتمويل إلى انخفاض "مخيف"

مدرسو مدمرة في الغوطة الشرقية بريف دمشق - حزيران 2018 )رويترز(

دعـم ومتويـل الجهـات املسـيطرة لقطـاع التعليـم يف سـوريا، يقتـر بشـكل عـام عـى اسـتدامة سـري 
العمليـة التعليميـة بالحـدود الدنيـا، دون أن توجـه الدعم بشـكل مبارش ألهـايل الطالب، لتخفيـف جزء من 

معاناتهـم، يرتبـط بالدرجـة األوىل بالوضـع االقتصـادي العـام للمنطقة.
ويشـمل هـذا الدعـم أواًل رواتـب املوظفـني، وتأمـني التدفئـة للطـالب خـالل الفصـل الـدرايس الشـتوي، 
باإلضافـة إىل طباعـة وتوزيـع الكتـب لصفـوف معيّنة بشـكل مجاين )مـن الصفوف األوىل وحتـى مرحلة 

الثانـوي(، وتأهيـل املدارس. التعليـم 
كـا تدعـم منظمـة األمم املتحـدة لألطفـال )يونيسـف( قطـاع التعليم عـر تأهيل املـدارس وتوفـري املباين 

الجاهـزة، وتوزيـع اللـوازم التعليميـة والكتب املدرسـية، وتطويـر األسـاليب التعليمية.
ودعمـت "يونيسـف" بأجـزاء بسـيطة، خـالل السـنوات املاضيـة، عـدًدا مـن األرس السـورية التـي لديهـا 
طـالب باملـدارس، عـر املسـاعدة النقدية لتشـجيعها عـى التزام أوالدهـا مبتابعة الدراسـة، وضـان تقليل 

عالـة األطفـال، لكـون املشـكالت االقتصاديـة تعتـر أبرز مـا تعانيه هـذه األرس
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يـرتك التـرسب من املـدارس آثـاره عى 
األطفـال يف الحـارض واملسـتقبل، لكنه 
يف الوقـت نفسـه يـرتك أثـًرا كارثيًا يف 

بأكملها. سـوريا  مسـتقبل 
بعـد  خاصـة  البلـد  اسـتقرار  ويرتبـط 
وعـدد  التعليـم  مبسـتوى  الحـروب 
الرتبـوي  املتعلمـني، بحسـب مـا قالـه 
خلـق  أن  معتـرًا  حسـني،  حسـان 
وعالقاتـه  بذاتـه  واٍع  متعلـم  جيـل 
األثـر  لـه  البلـد  تجـاه  ومسـؤولياته 

التعليـم. عـى  األكـر 
تنتـرش  التعليـم،  غيـاب  ظـل  ويف 
عالـة األطفـال والجهـل وعـدم تحمل 
عجلـة  يجعـل  مـا  هـذا  املسـؤولية، 
التطـور تتحـرك بطريقة عكسـية، وفق 

. حسـني
املحتمـل  مـن  أن  الرتبـوي  وأضـاف 
مشـكالت  إىل  التـرسب  أثـر  تحـول 

نفسـية وسـلوكية، مثـل ارتفـاع نسـبة 
اإلجـرام.

وتـرى الباحثـة االجتاعيـة حـال حـاج 
عـي، أن دور املدرسـة ال يقتـر عـى 
اجتاعيـة  أدواًرا  تلعـب  بـل  التعليـم، 

ونفسـية.

مـن  املتـرسب  الطفـل  يتعامـل  كـا 
املدرسـة مـع فئـات عمريـة أكـر منـه 
وبسـويّة أخالقيـة مختلفـة يف كثري من 
األحيـان، مـا يجعلـه عرضـة ملشـكالت 
واملشـكالت  االنحـراف  مثـل  أخـرى، 

املتطرفـة. األفـكار  وتبنـي  السـلوكية 

ويرتبـط التـرسب بالوضـع االقتصادي، 
التعليـم  مسـتوى  انخفـض  كلـا  إذ 
وازداد  االقتصـادي  التطـور  تراجـع 

الفقـر.

حلول "محدودة" ضد التسرب
تُطـرح  التـي  الحلـول  كـرة  رغـم 
سـوريا  يف  التعليـم  واقـع  لتحسـني 
والحـد مـن التـرسب، تعتـر الحلول 
ظـل  يف  جـًدا،  محـدودة  املتاحـة 
املتدهـور  االقتصـادي  الواقـع 

الـراع. واسـتمرار 
"يونيسـف"  تقريـر  يؤكـده  مـا  هـذا 
أفـاد  إذ  الحـايل،  العـام  يف  الصـادر 
الحـايل،  التمويـل  ملعـدل  وفًقـا  أنـه 
سـتحتاج املنظمـة ورشكاؤهـا يف قطاع 
إلعـادة  عاًمـا   30 حـوايل  إىل  التعليـم 
املتـررة  املـدارس  جميـع  تأهيـل 
املنقطعني  األطفـال  لتعويض  واملدمـرة، 

التعليـم. مـن  واملترسبـني 
توعيـة  املتاحـة،  الحلـول  أبـرز  ومـن 
األطفـال واألهـايل بأهميـة التعليم، إىل 
جانـب توعيـة املعلمـني بطـرق التعامل 

مـع الطـالب يف ظـل تفـي الصدمات 
الرتبـوي  قالـه  مـا  وفـق  النفسـية، 

حسـان حسـني.
الـروري  مـن  أن  حسـني  وأضـاف 
يف  اجتاعـي  نفـي  داعـم  وجـود 
جميع املـدارس، وإلغـاء العقاب السـلبي 

. فيها
كا يجب عـى الحكومات توزيـع املوارد 
بشـكل عـادل، وتخصيـص حصـة جيدة 
منهـا لقطـاع التعليـم، إىل جانـب وضع 

قوانـني صارمـة متنع تـرسب األطفال.
ضمـن  املهنـي  الدعـم  توفـري  ويسـهم 
املـدارس بالحـد مـن التـرسب، والحد من 

عالـة األطفـال، وفـق الرتبـوي.

الـروري  مـن  أن  الرتبـوي  ويـرى 
املتسـارع"  "التعليـم  عـى  الرتكيـز 
ملسـاعدة األطفال املترسبـني واملنقطعني.

مـن  املرتديـة  املعيشـية  للظـروف  نتيجـة 
جهـة، وحاجـة أكـر مـن فـرد يف العائلـة 
األساسـية  املتطلبـات  لتغطيـة  العمـل  إىل 
لـألرسة فقـط، أو لعـدم قـدرة األرسة عـى 
دفـع مصاريـف التحاق طفلها باملدرسـة، ال 
يحصـل عـدد كبري مـن األطفال السـوريني 

عـى حقهـم يف التعليـم.
وبحسـب إحصائيـات أممية، تظهـر األرقام 
يف عمـوم املناطـق السـورية وصـول عدد 
األطفـال املترسبـني من التعليـم إىل حوايل 
جانـب  إىل  طفـل،  ألـف  و400  مليونـني 
مليـون و600 ألف طفل تحـت تهديد خطر 
التـرسب، بحسـب تقرير صـادر عن منظمة 
األمم املتحـدة للطفولة )يونيسـف(، يف 10 

أيـار 2022. من 

أعباء مادية
رغـم اختـالف نسـبة التـرسب يف املناطـق 
الثـالث، أظهـرت اسـتطالعات الـرأي التـي 
أجرتهـا عنـب بلـدي يف جميـع املناطق، أن 
العامـل األسـايس لتزايـد أعـداد املترسبني 
هـو العبء املـادي الـذي يشـّكله التحضري 

للعـودة إىل املـدارس.
وبحسـب املعلومـات التـي حصلـت عليهـا 
التـي  املقابـالت  خـالل  مـن  بلـدي  عنـب 
كبـرية  فجـوة  األهـايل  يعـاين  أجرتهـا، 
بـني دخلهـم الشـهري وتكلفة العـودة إىل 

املـدارس.
هـذا مـا أكـده الباحـث االقتصـادي محمد 
العبـد الله، خـالل حديثـه إىل عنـب بلدي، 
إذ قـال إن الوضـع املعيـي للسـكان يف 
املناطـق الثـالث هـو أبـرز أسـباب تـرسب 

األطفـال مـن املـدارس.
وأضـاف العبـد اللـه أن األهـايل يتحملون 
أعبـاء كبـرية لتأمـني تكلفة عـودة األطفال 
إىل املدرسـة، باعتبـار الفجـوة بـني الدخل 
الشـهري لألهـايل وتكاليف املعيشـة كبرية 

. يًضا أ
كا انعكـس الوضع االقتصادي يف سـوريا 
بقدرة املدارس عـى تطوير الطرق التعليمية 
وتأمـني مسـتلزمات الطـالب واملعلمني، إىل 
جانـب ضعـف املنشـآت التعليمية، مـا حّد 
من رغبـة األطفـال بالذهـاب إىل املدرسـة، 
وفق ما قالـه االختصايص الرتبوي حسـان 

بلدي. لعنب  حسـني 

الزواج أو العمل
ال يقتر أثـر تدهور الوضـع املعيي عى 
الوضـع التعليمـي والتـرسب مـن املـدارس 
مسـتلزمات  تأمـني  عـن  العائـالت  لعجـز 
املدرسـة، إذ تجـر ظروف العيـش الصعبة 
الكثـري من الطـالب عى العمل تحت السـّن 
املسـموح بهـا وفـق املعايـري الدوليـة، كا 
تجـر كثـريًا مـن الطالبـات عـى الـزواج، 
بحسـب ما قالته الباحثـة االجتاعية العاملة 

عى دراسـة قطـاع التعليم يف سـوريا حال 
عي. حـاج 

وأضافـت الباحثة لعنب بلـدي، أن الظروف 
االقتصاديـة الراهنـة وضعت الطـالب أمام 
خطـر عالة األطفـال، والفتيـات أمام خطر 
زواج القـارصات، مشـرية إىل أن العديد من 
العائـالت يف مختلـف املناطـق أُجرت عى 

تزويـج بناتهـا لتخفيف العـبء املادي.
مـن جهتهـا، بـررت إحـدى السـيدات يف 
حمـص، خديجـة )44 عاًمـا( لعنـب بلدي، 
انقطـاع طفلها عـن التعليـم بغيـاب املعيل 
يف  للعمـل  إرسـاله  عـى  أجرهـا  الـذي 

الزراعـة.
ورغـم رغبـة طفلها بالعـودة إىل املدرسـة، 
تعوقـه املسـؤولية التـي حملهـا بإعالة أمه 
وأختيـه اللتـني تتابعان تعليمها، بحسـب 

مـا قالتـه خديجة.
بينا يعـاين عبيد الحسـني )45 عاًما(، من 
ريـف القامشـي، ارتفـاع تكلفـة املـدارس 
الخاصـة، يف وقـت تغيـب فيـه املـدارس 

الحكوميـة عـن منطقة سـكنه.
واشـتىك عبيـد لعنـب بلـدي عجـزه عـن 
التجهيـزات  أو  املواصـالت،  تأمـني تكلفـة 
املدرسـية إلرسـال طفليه إىل مدرسة خارج 

. ية لقر ا
كـا اضطـر عبيـد إىل إرسـال ابنـه للعمل 
ببيـع الخبـز ملسـاعدته يف تأمـني إيجـار 
املنـزل الـذي يبلـغ 200 ألـف شـهريًا )44 
دوالرًا(، بينـا يبلغ دخل عبيـد حوايل 350 

ألـف شـهريًا )78 دوالرًا(.
سـيطرة  مناطـق  يف  الحـال  تختلـف  وال 
املعارضـة، إذ أجـر غنام محمـود النار )47 
عاًمـا( عى االمتنـاع عن إرسـال أطفاله إىل 
املدرسـة، جـراء عجـزه عـن تأمـني تكلفـة 
املسـتلزمات املدرسـية التي قّدرهـا بحوايل 

700 لـرية تركيـة، أي نحـو 38 دوالرًا.
أب  غنـام، وهـو  يبلـغ دخـل  املقابـل،  يف 
لثالثـة أطفـال، نحـو 100 دوالر شـهريًا.

غياب االستقرار
مـن  السـورية  العائـالت  عانـت  لسـنوات 
النـزوح املتكـرر الـذي خلّـف حالـة عـدم 
اسـتقرار وعجـز لـدى األهـايل عـن منـح 
أطفالهـم فرصـة الحصـول عـى التعليـم.
كـا يشـمل غيـاب االسـتقرار العديـد مـن 
مناطـق سـوريا، إذ أسـفر الراع املسـتمر 
عن تدمري بنيتهـا التحتية، وتوقـف العملية 

فيها. التعليميـة 
لعبـت هذه الظـروف، حسـب االختصايص 
الرتبـوي حسـان حسـني، دورًا بـارزًا يف 

تـرسب األطفـال من املـدارس.
وقـال حسـني، إن حـركات النـزوح املتتالية 
آالف  حرمـت  املاضيـة،  السـنوات  خـالل 
األطفـال مـن حقهـم يف التعليـم، ودفعـت 
بالعائـالت لالمتنـاع عـن إرسـال أبنائهـا 

إىل املدرسـة ريثـا تسـتقر ظروفهم، يف 
ظـل النـزوح املتكـرر.

كـا أُغلقـت مئـات املـدارس يف املناطـق 
إىل  وتحّولـت  للقصـف  تعرضـت  التـي 
بيئـة غـري آمنـة وغري مسـتقرة، بحسـب 

الباحـث.
هـذا ما تؤكـده الحالـة يف مناطق شـال 
غـريب سـوريا التـي شـهدت أكـر أعداد 
عـن  صـادر  تقريـر  بحسـب  تـرسب، 
املـايض. أيـار  10 مـن  "يونيسـف" يف 

وبحسـب التقرير، شـهدت مناطق شـال 
عـى  اعتـداء  حالـة   13 سـوريا  غـريب 
املـدارس، عـى األقـل، خالل عـام 2021، 
واالسـتقرار  األمـان  انعـدام  مـع  تزامًنـا 
وغيـاب املنشـآت التعليميـة يف املنطقـة.
مليـون  انقطـاع  عـن  التقريـر  وتحـدث 
طفـل عن التعليـم، من بـني مليون و700 
ألـف طفـل مقيـم يف املنطقة، جـراء تلك 

لظروف. ا
وأثـرت حالة عـدم االسـتقرار والالمركزية 
يف قطـاع التعليـم التـي تشـهدها معظم 
املناطـق عـى التـرسب مـن املـدارس، إذ 
عرقلت تطـور العمليـة التعليمية وشـتتت 
الباحثـة  دعـم القطـاع، وفـق مـا قالتـه 

حـال حـاج عي.

االنقطاع عن التعليم
أجـر الـراع يف سـوريا معظـم األطفال 
لفـرتات  التعليـم،  عـن  االنقطـاع  عـى 

متسـاوية، وأسـباب عديـدة، أبرزهـا غياب 
واالسـتقرار. األمـان 

الذيـن  األطفـال  مـن  العديـد  ويعـاين 
انقطعـوا عـن التعليـم مشـكالت تعليمية، 
زمالئهـم،  وبـني  بينهـم  فجـوة  ووجـود 
املنقطعـني  لـدى  رفـض  حالـة  تخلـق 
عنـد العـودة إىل املدرسـة، وفـق مـا قالـه 

حسـني. حسـان  الرتبـوي 
بدورهـا، اعتـرت الباحثـة حال حـاج عي 
جـراء  املدرسـة  مـن  الطفـل  تـرسب  أن 
بعاملـني  مرتبـط  التعليـم  عـن  انقطاعـه 
أساسـيني، أولهـا العمر الـذي انقطع فيه 
عـن التعليـم، والعمـر الـذي اسـتطاع فيه 

العـودة إىل مقاعـد الدراسـة.
وأوضحـت الباحثة أن الطفـل الذي ينقطع 
عـن التعليـم يف سـن صغـرية، ويحـاول 
يعـاين  املراهقـة،  مرحلـة  يف  العـودة 
مشـكالت كثـرية، أهمهـا الفـوارق بالنمـو 

الجسـدي بينـه وبـني أبنـاء صفـه.
سـنوات  عـدد  عـى  ذلـك  يعتمـد  كـا 
االنقطـاع، الـذي يتحكـم بحجـم الفجـوة 
املعرفيـة بـني األطفـال وزمالئهم، بحسـب 

الباحثـة.

عوامل اجتماعية ونفسية
يعـاين كثـري مـن األطفـال أثر ما عاشـوه 
املاضيـة، والـذي خلّـف  السـنوات  خـالل 
التـي مل  النفسـية  األمـراض  مـن  العديـد 
تتح لهـم الظـروف فرصـة عالجهـا، وهو 

مـا انعكـس أثـره بشـكل كبري عـى قدرة 
تعليمهـم. باسـتمرار  األطفـال ورغبتهـم 

وقـال الرتبوي حسـان حسـني، إن الطالب 
الذيـن يعانـون صدمـات نفسـية بحاجـة 

ألسـاليب تعامـل غـري تقليدية.
وأوضـح أن أسـلوب التعليـم الـذي يحتاج 
هـو  الحـروب،  سـياق  يف  األطفـال  إليـه 
النفـي  الدعـم  عـى  القائـم  التعليـم 
االجتاعـي، يك يتقبـل األطفـال العمليـة 

لتعليميـة. ا
كا يبـدي األهـايل مخاوف من املشـكالت 
االجتاعيـة املرتتبـة عـى تلقـي أبنائهـم 
مناهـج تعليميـة تخالـف معايـري املجتمع 
وأفـكاره، كالحالـة التـي جّسـدتها العالقة 
بـني قطـاع التعليـم واملجتمـع يف مناطق 
العديـد  قـرر  إذ  سـوريا،  رشقـي  شـال 
مـن أهـايل املنطقـة عـدم إرسـال أبنائهم 
"اإلدارة  مناهـج  مـن  خوفًـا  املدرسـة، 

الذاتيـة". 
وبحسـب دراسـة ملركز "حرمون للدراسات 
املعـارصة"، عملـت "اإلدارة" عـى فـرض 
سياسـتها مـن خـالل هـذه املناهـج التـي 
اللـه  عبـد  فلسـفة  إىل  اسـتناًدا  أُعـدت 
أوجـالن، باعتبـاره قائـًدا روحيًـا للشـعب 
الكـردي، ولقيـت هـذه املناهـج رفًضـا من 
قبـل رشيحـة كبـرية مـن العـرب والكـرد 
واملكّونـات األخـرى، بسـبب تخوفهـم عى 

مسـتقبل أبنائهـم.

التسرب من التعليم.. عواقب قاسية  

عواقب التسرب تحكم على مستقبل سوريا وأطفالها

مجموعة طالب في ساحة إحدى المدارس في مناطق سيطرة النظام- 10 من أيار 2022 )يونسيف(

التعليم المتسارع: هو برنامج 
مرن يناسب الفئات العمرية 

المختلفة، ُيطّبق في إطار زمني 
مكثف ويهدف إلى توفير فرص 

تعليمية لليافعين واألطفال 
المحرومين من التعليم ممن 

تجاوزوا سن دخول المدرسة.  
ويشمل هذا البرنامج الطالب 

الذين تسّربوا من المدارس، 
وممن انقطع تعليمهم بسبب 

الفقر والتهميش، والحروب 
واألزمات.
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"اكتشافات نفطية" في سوريا.. 
دعاية إعالمية- سياسية بال جدوى اقتصادية

عنب بلدي - محمد فنصة

النظـام  حكومـة  إعالنـات  تتواتـر 
السـوري عن اسـتثارات مسـح جغرايف 
نفطيـة  حقـول  اكتشـاف  الحتاليـة 
الـرشكات  انسـحبت  بعدمـا  غازيـة،  أو 
املسـتثمرة مـن عمليات املسـح السـابقة 
اإلعـالن  دون  السـورية،  الجغرافيـة  يف 

اكتشـافات. أي  عـن 
وتحـدث مديـر عـام الرشكـة "السـورية 
للنفـط"، فراس قـدور، عـن "العديد من 
االسـتثارات" الحاليـة الكتشـاف العديد 
من الحقـول النفطيـة يف سـوريا، وذلك 
يف 24 مـن متـوز املـايض، عـى هامش 

معـرض سـوريا للبرتول "سـريبرتو".
وأوضـح أن مـن بينهـا مرشوًعا شـايل 
منطقـة  يف  وآخـر  دمشـق،  وجنـويب 
زملـة املهـر، يف تدمـر بريـف حمـص، 
والعمـل  اآلبـار  حفـر  يجـري  أن  عـى 
عـى زيـادة إنتاج كميـات الغـاز والنفط 
لرفـد "االقتصـاد الوطنـي وتخفيف أزمة 

املحروقـات".
وأضـاف قـدور، بـأن القيم االسـتثارية 
والجـدوى االقتصادية للمشـاريع "كبرية 
النفطـي  الحقـل  أن  حـني  يف  جـًدا"، 
مليـون   15 إىل   10 نحـو  إىل  بحاجـة 
دوالر إلمتـام عمليات املسـوحات والحفر، 
نفطيـة  بـر  أي  حفـر  عمليـة  وتكلفـة 
متوسـطة الحجـم من خمسـة إىل سـتة 
املحطـات  بنـاء  أن  كـا  دوالر،  ماليـني 
الـذي  قـدور،  "مكلـف جـًدا"، بحسـب 
اعتـر أن الجـدوى االقتصادية سـتغطي 
حسـب  باألربـاح  وتزيـد  التكاليـف 
االحتياطـي القابـل لإلنتـاج يف الحقـل.
وأشـار قـدور إىل أن حقل "زملـة املهر" 
العـام  نهايـة  منـذ  املكتشـف  الغـازي، 
اسـتكال  مرحلـة  يف  اليـزال  املـايض، 
وال  والتقييـم  واالختبـار  االستكشـاف 
ميكـن التنبـؤ باالحتياطـي النفطـي لـه، 
لكنـه قـدره بنحـو تسـعة مليـارات مرت 

مكعـب.

ترويج بأهداف محلية ودولية
 رصح مدير املؤسسـة العامة للنفط، نبيه 
خرسـتني، يف شـباط املـايض، عن خطة 
وزارة النفـط لتجاوز أزمة نقـص الوقود 
واملشـتقات النفطيـة مـن خـالل الدخول 
مل  جديـدة"  "استكشـافية  مناطـق  إىل 
إليهـا سـابًقا،  الدخـول  باإلمـكان  يكـن 
تضـم نحو 16 بـرًا استكشـاف وتطوير 
وإنتـاج، مـع أملـه بصـدور نتائـج العام 

. يل لحا ا
دراسـات  يف  السـوري  الباحـث  ويـرى 
شـهادة  عـى  والحاصـل  النـزاع 
البكالوريـوس يف هندسـة النفط والغاز، 
محمـود الحسـني، أن مـا يفعلـه النظام 
املتكـررة  لإلعالنـات  بالنسـبة  السـوري 
للكشـف  باطنيـة  ثـروات  وجـود  عـن 
عنهـا، هو عبارة عـن "دعاية سياسـية"، 

بحسـب مـا قالـه لعنـب بلـدي.
ويـروج النظـام للخـارج بـأن املسـاحة 
اإلقليميـة السـورية تحتوي عـى ثروات 
باطنيـة ونفطيـة، وهـو من أحد أسـباب 
"اسـتهداف سوريا وشـن الحرب عليها"، 

بحسـب الرواية الرسـمية السـورية.
وتنرش الوكالة الرسـمية السـوري لألنباء 
عـا  تغطيـات  دوري،  بشـكل  )سـانا( 
تصفهـا بـ"رسقـة االحتـالل األمريي" 
للنفـط من حقول شـال رشقي سـوريا، 
حيـث تخضـع لسـيطرة "قوات سـوريا 
األرايض  نحـو  ونقلـه  الدميقراطيـة"، 

. قية لعرا ا
الباحـث  قـال  املحـي،  الصعيـد  وعـى 
السـوري محمـود الحسـني، إن "النظام 

يوجه رسـالة عر هـذه األخبار للسـكان 
يف املناطـق الخاضعة لسـيطرته، بوجود 
اسـتثارات واكتشـافات نفطيـة سـتحل 
يعـاين  التـي  النفطيـة  املشـتقات  أزمـة 

. " منها
السـوري  النظـام  أن  أضـاف  الباحـث 
ومنـه  املحروقـات  توفـري  عـن  عاجـز 
الكهربـاء يف مناطـق سـيطرته، بسـبب 
يف  والغـاز  النفـط  آبـار  أغلـب  وجـود 
"قسـد"  لسـيطرة  الخاضعـة  املناطـق 
والحسـكة،  الـزور  ديـر  محافظتـي  يف 
عامليـة. أزمـة طاقـة  لوجـود  باإلضافـة 
أخبـاره  جميـع  يف  النظـام  ويعمـد 
املنشـورة عن االسـتثارات واالكتشـافات 
النفطيـة إىل عـدم إعطـاء أرقـام دقيقة، 
حيث تتسـم أخبـاره "بالضبابيـة"، دون 
املتوقعـة  كالعوائـد  التفاصيـل  تزويـد 
االقتصادية،  االكتشـافات، والجـدوى  من 
والـرشكات املتعاقـد معهـا، ألن هدفه من 
اإلعـالن عـن االكتشـافات الرتويج وليس 

الحسـني. وفق  اإلخبـار، 

النفط السوري باألرقام
بلغ إجـايل االحتياطي النفطي لسـوريا 
قبـل عـام 2010، 24 مليـار برميـل من 
النفـط الخـام، وبحسـب دراسـة ملركـز 
حزيـران  يف  للدراسـات،  "حرمـون" 
2021، فـإن مـا ميكـن اسـتخراجه مـن 
النفـط الخام هـو الجـزء األقـل، ويعتمد 
هذا عـى التكنولوجيـا واملعرفـة، وخرة 
ال  وبالتـايل  املخـزون،  وإدارة  الحفـر، 
يزيـد الجـزء القابـل لإلنتـاج عـن نحـو 
سـبعة مليـار برميـل، وهـو مـا جـرى 
إنتـاج حوايل خمسـة مليـار برميـل منه 

حتـى عـام 2010.
وال تعتـر سـوريا دولـة منتجـة للنفـط 
مقارنـًة بالـدول املجاورة كالعـراق ودول 
اإلنتـاج  إجـايل  وانخفـض  الخليـج، 
املحـي يف سـوريا مـن النفـط إىل أقـل 
بالوقـت   ،2010 عـام  منـذ   30% مـن 
النظـام  ميزانيـة  فيـه  انخفضـت  الـذي 

السـوري إىل مـا يقـارب الثلثـني.
ويف عـام 2010، أنتجت اآلبار السـورية 
حـوايل 385 ألـف برميـل بشـكل يومي 
بنسـبة 0.5 مـن اإلنتـاج العاملـي، وفًقـا 
لرشكـة "BP" )املعروفـة سـابًقا باسـم 
British Petroleum(، وهـي ثالـث أكر 

رشكـة نفطيـة خاصـة بالعامل.
اإلسـالمية"  "الدولـة  تنظيـم  وسـيطر 
عـى جزء كبـري من رشقـي سـوريا عام 
2014، حيـث توجـد معظـم تلـك اآلبار، 
وانخفـض اإلنتـاج إىل مـا يـرتاوح بـني 
30 و40 ألـف برميـل يف اليوم، اسـتُهلك 
آخـر  قسـم  وبيـع  محليًـا  منهـا  قسـم 

بالسـوق السـوداء.
املنطقـة  عـى  "قسـد"  سـيطرت  ثـم 
عـى  واسـتولت   ،2017 عـام  الرشقيـة 
اإليـرادات، كواحـدة من مصـادر متويله 
الرئيسـة، ليصـل إنتاج النظـام من النفط 
ذلـك  منـذ  برميـل  ألـف   27 نحـو  إىل 

الحـني.
وتتـوزع حقـول النفـط السـورية عـى 
محافظـة الحسـكة بواقـع سـتة حقول، 
ودير الـزور بأربعة حقـول، وحقلني يف 
منطقـة تدمـر التابعـة ملحافظـة حمص 
األخـرية  وتعتـر  البـالد،  وسـط  يف 

النظـام. الوحيـدة الخاضعـة لسـيطرة 

استثارات سابقة فاشلة
الرئيـس  إدارة  قـررت   ،2021 أيـار  يف 
األمريـي، جو بايـدن، عدم متديـد قرار 
اإلعفـاء مـن العقوبـات األمريكيـة بحق 
رشكـة النفـط األمريكية "دلتا كريسـنت 
إنرجـي" التي نشـطت يف شـال رشقي 

. يا سور
وانتهـى إعفـاء الرشكـة مـن العقوبـات 
األمريكيـة مبوجب قانـون "قير"، يف 

30 مـن نيسـان 2021.
إن  اإلدارة،  يف  مصـدر  حينهـا  وقـال 
تجـاه  سياسـة  "لديـه  بايـدن  الرئيـس 
سـوريا، وهـذه السياسـة هـي أننا لسـنا 
يف سـوريا مـن أجـل النفـط، نحـن يف 

سـوريا مـن أجـل النـاس".
وكان الرئيـس األمريي السـابق، دونالد 
الثـاين  ترامـب، قـد رصح، يف ترشيـن 
2019، أن القـوات األمريكية سـتبقى يف 
شـال رشقي سـوريا "مـن أجـل النفط 
فقـط"، وأنـه قـد "يتعـنّي عليهـا القتال 
مـن أجـل النفـط"، مـا أثـار ردود فعـل 
)تصنـف  وأنقـرة  دمشـق  يف  غاضبـة 
أنقـرة القـوات املدعومـة مـن واشـنطن 

إرهابية(. بأنهـا 
وذكـر الباحث محمـود الحسـني، تجربة 
نفتغـاز"  "سـويوز  الروسـية  الرشكـة 
الفاشـلة، حـني أعلـن النظـام السـوري 
يف عـام 2013، عن استكشـافات نفطية 
للسـواحل  املقابلـة  اإلقليميـة  امليـاه  يف 
السـورية، وبعد سـبع سـنوات انسحبت 
الرشكـة دون نتائـج تذكـر، وبالرغـم من 
أن روسـيا كانـت حليفـة النظـام ولهـا 
مشـاريع اقتصاديـة يف البـالد، حاولـت 
الرشكـة الروسـية إخفـاء هويتهـا هربًـا 

مـن عقوبـات "قيـر".
الروسـية،  الرشكـة  حينهـا  وتالعبـت 
أجـل  مـن  وجنسـيتها،  اسـمها  بتغيـري 
األمريكيـة،  العقوبـات  مـن  التهـرب 
بحسـب تحقيـق قدمه مجموعـة باحثني، 
نُـرش يف مركز "حرمون" للدراسـات، يف 

.2020 أيلـول 
ويف عـام 2021، حاولـت روسـيا وضع 
يدهـا عـى حقـي "التيـم" و"الـورد" 

النفطيـني يف ريـف ديـر الـزور ضمـن 
خـالل  مـن  النظـام،  سـيطرة  منطقـة 

الذيـن أوفدتهـم إىل هنـاك. خرائهـا 
وهدفـت روسـيا مـن خـالل االسـتثار 
اآلبـار  هـذه  اسـتعادة  إىل  بالحقلـني 
التـي كانـت عليهـا  اإلنتاجيـة  لطاقتهـا 
سـابًقا، حيث يُقـدر إنتاج "التيـم" بنحو 
2500 برميـل يوميًا، و"الورد" بــخمسة 

برميـل. آالف 
وبعد شـهر مـن إرسـال الخـراء الروس 
إىل هذيـن الحقلـني، انسـحبت الرشكـة 
وأعادتهـم دون أي نتائـج، بعـد معرفـة 
الحقـل شـبه  االسـتثار يف  أن جـدوى 
دراسـة "حرمـون". بحسـب  معدومـة، 

وال يعتقـد الباحـث يف دراسـات النـزاع، 
رشكـة  أي  خـوض  الحسـني،  محمـود 
أجنبيـة يف مشـاريع اسـتثار الكشـف 
العقوبـات  مـن  حاليًـا، خوفًـا  النفطـي 
االقتصاديـة األمريكيـة والغربيـة. ومـن 
الناحيـة األمنية، تغامر الـرشكات النفطية 
عـادًة بالعمـل يف مناطـق خطـرة، لكـن 
العقوبـات  تبقـى  السـورية  الحالـة  يف 
إىل  الـرشكات  لعمـل  اقتصاديًـا  مانًعـا 

حـني الوصـول لتسـوية سياسـية.
عـى  االقتصاديـة  الجـدوى  ولدراسـة 
التقنـي، يجـب وجـود مسـح  املسـتوى 
يف  وشـفافية  األرض  عـى  حقيقـي 
األرقـام وهـو غائب من طـرف النظام، إذ 
توجـد مرحلة اآلبـار االستكشـافية ملعرفة 
الجـدوى، ومتى ميكـن اإلنتاج، وبشـكل 
عـام تأخـذ فـرتة االستكشـاف والتقييـم 
فـرتة طويلة مـن الزمـن تتجـاوز العام، 

الحسـني. وفق 
وتعاين مناطق سـيطرة النظام السـوري 
أظهرتهـا  املحروقـات،  يف  شـّح  مـن 
الداخليـة وحايـة  التجـارة  وزارة  رفـع 
املسـتهلك يف حكومـة النظام السـوري، 

ألسـعار مبيع البنزين بنوعيـه "املدعوم" 
و"الحـر" بنحو الضعف الشـهر الحايل، 
وتأخـر وصول رسـائل تسـلم املحروقات 
مـن  أكـر  إىل  تصـل  ملـدة  للمواطنـني 
100 يوم السـتالم جـرة غاز عى سـبيل 

ل. ملثا ا

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

سيطر تنظيم "الدولة اإلسالمية" 
على جزء كبير من شرقي سوريا 

عام 2014، حيث توجد معظم 
تلك اآلبار، وانخفض اإلنتاج 
إلى ما يتراوح بين 30 و40 

ألف برميل في اليوم، اسُتهلك 
قسم منها محلًيا وبيع قسم آخر 

بالسوق السوداء.
ثم سيطرت "قسد" على 

المنطقة الشرقية عام 2017، 
واستولت على اإليرادات، 

كواحدة من مصادر تمويله 
الرئيسة، ليصل إنتاج النظام من 

النفط إلى نحو 27 ألف برميل 
منذ ذلك الحين

حقل نفطي في محافظة الحسكة - )رويترز(
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عنب بلدي - لجين مراد  

"ما بـرتوح مـن ذاكـريت"، جملـة قالها 
شـاهدان عى مجـزرة داريـا، تنقل صور 
الخوف واملـوت العالقـة يف ذاكرة اآلالف 
وتعكـس  املدينـة وسـكانها،  أبنـاء  مـن 
أثرهـا البالـغ يف نفوسـهم، وعجزهـم عن 
تجاوزهـا رغـم مـي عرش سـنوات عى 

املجزرة.
ُعرفـت داريـا بلـون الـورد األبيـض الذي 
حملـه األهـايل مـرارًا خـالل مظاهراتهم، 
إىل أن ارتكـب النظـام السـوري مجـزرة 
اسـتمرت من 20 وحتى 25 مـن آب 2012، 
فتحّولـت املدينـة إىل ذاكرة من الـدم الذي 

اصطبغـت بـه الطرقـات والبيوت. 
وقعـت مجـزرة داريـا بعـد أسـابيع من 
تفجـري ُعـرف باسـم "خليـة األزمة" يف 
18 مـن متـوز، قُتـل خاللـه أربعـة مـن 
ظـل  يف  األمنيـني  النظـام  قـادة  كبـار 
تصعيد عسـكري عاشـته سـوريا حينها.
مخـاوف كبرية تولـدت عند أهـايل داريا 
مـن أن تكـون مدينتهم موضـع "انتقام" 
النظام السـوري، بحسـب ما قاله حذيفة 
الفريـق  يف  العاملـني  أحـد  الرشبجـي، 

املجزرة. لداريا خـالل  الطبـي 
"قبـل أيـام من املجـزرة، بـدأت الحواجز 
املتمركـزة عنـد الدواريـن الرئيسـني يف 

داريـا بالقيـام بأعـال اسـتفزازية، مـا 
دفـع مجموعة من شـباب داريـا القتحام 
الحواجـز، وعزز مخاوف األهـايل من رد 

النظـام"، هكـذا بـدأت القصة.

العجز سيد الموقف
بعد نصف سـاعة مـن اقتحـام الحواجز، 
بـدأ النظـام قصفـه العشـوايئ للمدينة، 
رافقـه توافد سـيارات لنقـل الجرحى، إذ 
فاقـت أعدادهم قـدرة املستشـفى امليداين 
مسـبًقا  ورفاقـه  حذيفـة  جهـزه  الـذي 
يف إحـدى مـدارس داريـا تحسـبًا لهـذا 

. لهجوم ا
التـي  الوحيـدة  الكلمـة  كان  "العجـز 
تصـف املوقـف"، هـذا مـا قالـه حذيفة، 
واصًفـا شـعوره والفريـق الطبـي أمـام 
وعـرشات  واألطفـال،  النسـاء  رصخـات 
األرض، يف  عـى  املطروحـني  الجرحـى 
ظـل ضعـف اإلمكانيـات، وعجـز الطاقم 

عـن تقديـم املسـاعدة للكثرييـن.
"إذا نقلنـاه عاملشـفى ممكـن يعيـش؟"، 
سـؤال كان الفريـق الطبـي مجـرًا عى 
الحـاالت  ينقـل  أن  قبـل  فيـه  التفكـري 
املستشـفى  إىل  الجرحـى  مـن  الحرجـة 
العمليـات،  إلجـراء  املجهـز  امليـداين 

حذيفـة. رواه  مـا  بحسـب 
وأوضـح املسـعف أن الطاقة االسـتيعابية 

كافيـة  تكـن  مل  العمليـات  ملستشـفى 
مـا  املصابـني،  مـن  "الهائـل"  للعـدد 
وضعـه والفريـق أمـام مسـؤولية ترتيب 

العـالج. تقديـم  األولويـات حتـى يف 
"يف ذلـك الوقـت، أمـام هـول مـا كنـا 
نـراه يف املشـفى، قرر العديد من شـباب 
حذيفـة،  تابـع  االنسـحاب"،  الفريـق 
مضيًفـا أن الدافـع الوحيـد الـذي جعلـه 
يتابـع عملـه هو عهـد قطعه عى نفسـه 

األهـايل. ملسـاعدة 

مشاهد سبقت "الفاجعة"
البدايـة  نقطـة  إال  القصـف  يكـن  مل 
وتنفيـذ  للبيـوت،  النظـام  القتحـام 
إعدامـات ميدانيـة جاعيـة أسـفرت عن 
قتـل حـوايل 700 شـخص، بينهـم 522 
شـخًصا موثقني باالسم، بحسـب "فريق 

داريـا". يف  التوثيـق 
بعـد أن طال القصف املدرسـة التـي أُقيم 
فيهـا املستشـفى، انتقـل الفريـق الطبي 
إىل قبـو يف مسـجد "املصطفـى"، ومنه 
إىل قبـو يف أحـد بيـوت داريـا الغربيـة 
بعـد أن اقرتبـت قـوات النظام السـوري 
حذيفـة،  قالـه  مـا  وفـق  املسـجد،  مـن 
قـوات  تحـركات  معرفـة  أن  إىل  مشـريًا 
ينقلهـا  أخبـار  عـى  اقتـرت  النظـام 
شـباب تطوعـوا ملسـاعدة األهـايل، جرّاء 

قطـع الكهربـاء واالتصـاالت عـن املدينة 
. ملة كا

الهـرب،  األهـايل  معظـم  يسـتطع  مل 
مبنـزل  االجتـاع  عائلـة  كل  واختـارت 
واحـد، أو قبـو واحـد، يف حـني تزايدت 

النظـام. سـيفعله  مـا  مخاوفهـم 
بينـا اسـتطاعت عائلة الصحفيـة خلود 
حلمـي الهـرب إىل مزرعـة عـى أطراف 
داريـا، لتقتـر رؤيتهـم للمشـهد عـى 
ما نقلته وسـائل اإلعـالم التابعـة للنظام 

السوري.
"كنـا نسـمع إعـالم النظام وهـو يتحدث 
عـن محاربة اإلرهاب، نرى صـور البيوت 
واملقابـالت  اقتحمهـا،  التـي  واملسـاجد 
التـي أجـر األهـايل خاللهـا عـى تأكيد 
مـا  وعجزنـا"،  أملنـا  ويـزداد  روايتـه، 
تحدثـت عنـه خلـود لعنب بلدي، عاشـته 

معظـم العائـالت يف داريـا.
أمـى حذيفة سـاعات يف القبـو برفقة 
جريحـني، اسـتطاع والفريـق نقلها يف 
النظـام  محاولـة إلنقاذهـا، بينـا كان 
إىل  وصـواًل  داريـا  باقتحـام  مسـتمرًا 

الجهـة الغربيـة، حيـث يقـع القبـو.
"تحـّول القبـو إىل قر"، يصـف حذيفة 
الحـال بعـد وصـول قـوات النظـام إىل 
الجهـة الغربية والبـدء باقتحـام البيوت، 
مـا أجـر صاحـب املنـزل عـى إطفـاء 

أنـوار القبـو وإقفـال أبوابه.
"كنـا نسـمع وقـع أقدامهـم عـى أرض 
املنـزل فوقنـا، ونـردد آيـات مـن القرآن، 
الجريحـني  آالم  أصـوات  نسـمع  بينـا 
قربنـا وال نفكـر إال باحتاليـة النجـاة".

عـى  الطبـي  والفريـق  حذيفـة  وأُجـر 
متكـرر  بشـكل  مسـّكنة  أدويـة  إعطـاء 
الجريحـني، خوفًـا مـن أن يعلـو  ألحـد 
صوتـه ليصـل إىل قـوات النظـام التـي 
كانـت تتجـول فوقهـم يف املنـزل، لكنهم 

إنقـاذه. يسـتطيعوا  مل 

"الداخل مفقود والخارج مولود"
بعـد أن غـادرت قـوات النظـام محيـط 
القبـو، فتح صاحـب املنزل أبوابـه لتكون 
هـذه اللحظـات "والدة جديـدة" لحذيفة 

وأصدقائه.
مسـجد  باتجـاه  البلـد  نحـو  "توجهنـا 
)أبو سـليان( لنقـل جثة الشـهيد، وكان 
دخولنـا للمسـجد فاجعـة حقيقية، حني 
وبدأنـا  املرميـة،  الجثـث  رأينـا عـرشات 
املجـزرة"،  الناجـني مـن  نسـمع روايـة 

وفـق مـا قالـه حذيفة.
مولـود"،  والخـارج  مفقـود  "الداخـل 
حذيفـة  وصـف  اختـرت  عبـارة 
للمشـهد بعد املجـزرة، ومحـاوالت لقائه 
بأصدقائـه والناجـني مـن أهـايل املدينة.

عنب بلدي - محمد فنصة

"قومـوا لرنقـص عربيـة.. ونورجـي هل 
العـامل فّنا، نحن شـباب الحلبيـة.. خلقت 
هل الرقصـة إلنا، رقص العربيـة مأصل.. 
ولبسـها عالكيف مفصـل، يرحم عينني إل 

وصل.. لبـس العربيـة إلنا".
اشـتهرت  قصيـدة  كلـات  هـذه  كانـت 
للشـاعر الغنـايئ صفـوح شـغالة، قـال 
عنهـا عـر صفحتـه يف "فيـس بـوك"، 
إنـه ألفهـا بعـد عودتـه مـن مـر عـام 
يف  مبقهـى  جالًسـا  كان  بينـا   ،1993
فجـأة  ودخلـت  "سـمرياميس"،  فنـدق 
فرقـة للرقـص العـريب قائدهـا الحلبـي 
جـال كرمـان، ولفت نظر الشـاعر جال 

لبـاس أفرادهـا.
عندمـا يـدور الحديث عن حلـب، فإن أول 

مـا يتبـادر إىل الذهـن أكالتهـا الشـهية 
مثل الكباب املشـوي و"الكبـب" بأنواعها، 
ومدرسـتها العريقـة يف الفـن والطـرب 
للرقـص  الشـعبية  وِفرقهـا  األصيـل، 
العـريب، الـذي يُعـرف عنـد العديـد من 
بسـبب  الحلبـي،  بالرقـص  السـوريني 
متسـك أهـل حلـب ومتيزهم بهـذه العادة 

املوروثـة.
وانتقلـت عـادات وتقاليـد أهـايل حلـب 
معهـم إىل بـالد اللجـوء، وأضافـت إليهم 
رونًقـا يخفف مـن آثار الغربـة ويجمعهم 

مـع أبنـاء مدينتهم.

تعرفهم من لباسهم
مـن السـهولة متييـز الحفـالت الحلبيـة 
يف اسـطنبول، حيـث يعيـش نحـو 500 
ألف سـوري، مـن اللبـاس العـريب الذي 
يرتديـه أعضـاء فـرق الرقـص، واملؤلـف 

مـن "العرقيـة" التي توضع فـوق الرأس، 
وفوقها تـأيت "السـمنية" )الحطة( وهي 
القميـص  ثـم  الحريـر،  مـن  مصنوعـة 
القطنـي، وهـو محـى بتطريـز األكـام 
مـع الياقة، يليـه "الـرشوال" الفضفاض 

ويُشـد الخر بـ"الشـال".
املعطـف  هنـاك  اللبـاس،  هـذا  وفـوق 
مشـغول  وهـو  الخارجـي،  )امللتـان( 
باإلبـرة، لـذا يعـد غـايل الثمن، ويُشـغل 
مـن قبـل املسـاجني، إذ يسـتغرق إنجازه 
تـأيت  وأخـريًا  الشـهرين،  يفـوق  زمًنـا 
)الحـذاء(،  "الكرسيـة"  أو  "املنطوفـة" 
وهناك بعـض اإلضافات مثـل "املجندية" 

باليـد. واملحـارم  )الجـزدان( 
وينفـرد رئيـس فرقـة الرقـص العـريب، 
الـذي يكـون أقـدم وصاحب أفضـل أداء، 
بلـون مميـز يف لباسـه عن بقيـة أعضاء 

. لفرقة ا

عنـب بلدي قابلـت إحدى الفرق الشـعبية 
اسـطنبول  مدينـة  يف  العـريب  للرقـص 
الرقـص  إىل  أكـر  للتعـرف  الرتكيـة، 
والصعوبـات  انتشـاره  وسـبب  العـريب 

التـي تواجهـه يف تركيـا.

التراث الموروث
أُسسـت فرقـة "األصيل" للرقـص العريب 
قبـل  مـن  اسـطنبول،  يف   2020 عـام 
عبـد الكريـم نكمـة )29 عاًمـا(، ومتيـم 

عاًمـا(  27( صابـوين 
تعلـم كل مـن املؤسسـني وتدربا سـابًقا 
عـى يد باسـل وتار يف حلـب، الذي تعلم 
بـدوره عند جـال كرمـان )أبـو لطفي(، 
وكان يعتـر يف زمانـه "شـيخ الـكار"، 
ويصفـه متيم صابـوين بـ"إحـدى قالع 

. " حلب
املؤسَسـني  باإلضافـة إىل  الفرقـة  بـدأت 

بخمسـة شـبان، بينا وصل عـدد أعضاء 
الفرقـة يف الوقـت الحـايل إىل 21 شـابًا 
عاًمـا،   18 تتجـاوز  مل  أعارهـم  أغلـب 
يتلقـون التدريبـات مـن قبل متيـم وعبد 
الكريـم، مدفوعـني بحـب تعلم مـا يعتر 
مصـدر فخـر مـن عـادات وتقاليـد أهـل 
حلـب باملقام األول، ولكسـب مصدر دخل 

إضـايف مـن جهـة أخرى.
وعـّر عبد الكريـم نكمة عن مـدى تعلقه 
بهـذا الفـن، وأوضـح أن رس األداء املتميز 
يعـود ملارسـة الرقص عن شـغف وحب، 
وليـس فقط للحفـظ والدرايـة بالحركات، 
وهـو مـا دفعـه للتصميـم عـى تعليـم 

أطفالـه إلكال املسـرية مـن بعده.
بينـا يجـد متيـم صابـوين يف الرقـص 
العـريب رابطًـا للحفـاظ عى تـراث بلده 
املهـدد بالـزوال جـراء لجـوء عـدد كبري 
كـا  الخـارج،  إىل  سـوريا  أبنـاء  مـن 

"كنا نسمع وقع أقدامهم 
فوقنا ونردد آيات من القرآن"

مجزرة داريا.. 
صورة "الموت" 
العالقة في الذاكرة 

شغف بالتراث ومصدر دخل..

حلبيون يحافظون على الرقص العربي في تركيا

مدينة داريا - 2019 )عدسة شاب دمشقي(
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مشـهد مشـابه عاشـته الصحفيـة خلود 
حلمي عنـد عودتهـا إىل منزلها يف مركز 
املدينـة، إذ قالـت إن ذاكرتهـا الحقيقيـة 
عن املجـزرة ترتكز باملشـاهد التـي رأتها 

. حينها
"املـوت هـو الـيء الوحيـد الـذي كان 
يسـيطر عـى املدينـة، كنت أشـم رائحة 
املـوت يف الشـوارع والبيـوت"، تابعـت 

. د خلو
وأضافـت الصحفيـة الشـابة، "شـاهدت 
شـخًصا   60 بـني  مـن  الناجـني  أحـد 
قُتلـوا جميًعـا يف قبـو واحـد، ومل تكـن 
قصتـه إال جزًءا مـن مئات قصـص القتل 

العشـوايئ وإحـراق املنـازل".

"عبء الذاكرة"
"داريـا كانـت عـم تبـي دم، ومل يكـن 
يُرى يف شـوارعها إال الظالم والوحشـة"، 
تلـك الصـورة التـي حملهـا حذيفـة يف 

ذاكرتـه عـن مدينتـه بعـد املجزرة.
وال تختلـف ذاكـرة الحـدث عنـد حذيفة 
عنهـا عند خلـود، التي اختـرت صورة 
وهـي  قالتهـا  "املـوت"،  بكلمـة  داريـا 
الرائحـة والصـور والتفاصيل. تسـتذكر 
"الشـعور الذي غلبنـا جميًعـا حينها هو 
العدميـة، ال جـدوى من فعـل أي يشء"، 
شـعور بررت به خلود توقـف املظاهرات 

يف داريـا، وتوقـف إصدار جريـدة عنب 
بلـدي التـي هـي أحـد مؤسسـيها، وفق 
مـا قالته، معتـرة حجـم "املصيبة" أكر 

من اسـتكال العمـل الصحفي.
الحقيقيـة  "املشـكلة  خلـود،  وتابعـت 
كانـت بأنني حملـت عبء الذاكـرة"، بعد 
أن بـدأت وفريـق عنب بلـدي العمل عى 
توثيق قصـص الناجني مـن املجزرة عر 

تسـجيالت صوتيـة وتقاريـر مكتوبة.
وحافظـت خلود عى تلـك الذاكـرة إىل أن 
أجرهـا اقتحام النظـام لداريا مـرة أخرى 
بعد شـهرين من املجـزرة، عـى التخلص 
من "كـروت الذاكـرة" التي سـجلت عليها 
قصص الناجـني من املجـزرة، لكنها ظلت 

محتفظة بهـا يف ذاكرتها.
"املجلـس  نـرشه  تحقيـق  وبحسـب 
مـن   25 يف  الريطـاين"،  السـوري- 
الحملـة  يف  شـارك  فقـد  الحـايل،  آب 
الرابعـة"  "الفرقـة  مـن  كل  العسـكرية 
و"الحـرس  إيـران،  مـن  املقربـة 
الجويـة"،  و"املخابـرات  الجمهـوري"، 
وعنـارص "الشـبيحة" بدعم مـن "حزب 
اإليرانيـة. وامليليشـيات  اللبنـاين  اللـه" 
اسـتمرت  التـي  الحملـة،  أسـفرت  وقـد 
مجـزرة  عـن  متواصلـة،  أيـام  ألربعـة 
كبـرية تجـاوز عـدد ضحاياهـا 750 من 
املدنيـني، مـن بينهـم عائـالت بأكملهـا، 

مقابـر  يف  معظمهـم  وُدفـن 
مـن  الجنـويب  بالقسـم  جاعيـة 

داريـا. مدينـة 
وشـهدت املدينـة بعـد املجزرة بشـهرين 
قصًفـا وحصـاًرا فرضتـه قـوات النظام 
عـن  أسـفر  سـنوات،  ألربـع  السـوري 
دمار كبـري يف بنيتهـا التحتيـة، وانتهى 
بتهجـري املئـات من أهلهـا يف آب 2016.

ومل يسـمح النظام بعـودة أهلهـا إال بعد 
عامـني كاملني عـى تهجريهـم، مبوجب 
موافقـات أمنيـة خاصة، بعـد إعالنه بدء 
ترحيـل األنقـاض وفتح طرقـات املدينة.

فـرق  وانتشـار  الطلـب  ازديـاد  أوضـح 
الرقـص الشـعبية يف تركيـا منذ تأسـيس 

فرقتـه قبـل عامـني.
ال يشـرتك أعضـاء الفرقة سـوى يف حبهم 
بينـا  الحلبيـة،  الفـن، وألصولهـم  لهـذا 
تختلـف أعالهـم الرئيسـة التـي يعملون 
بهـا لتدبـري أمـور معيشـتهم، إذ ال يعتمد 
أعضـاء الفرقة عـى املردود املـادي القادم 

مـن الرقـص العـريب كدخل أسـايس.
الذيـن  الزبائـن،  طلبـات  تنحـر  وال 
ينحـدر أغلبهـم مـن حلـب، عـى حفالت 
األعـراس، إذ ميكـن أن يطلبـوا الفرقة يف 
حفـالت افتتـاح املحـال، أو عند اسـتقبال 
القادمـني مـن مكـة بعـد أداء فريضتـي 
الحـج والعمرة، أو يف املناسـبات الخاصة.
وبحسـب عبـد الكريـم، تعتـر عـروض 
"السـيف والـرتس"، و"النبـود" )عصـا 
بطـول مرتيـن(، من الفقـرات األساسـية 
فيهـا  يتخصـص  التـي  الرقصـات،  بـني 

بعـض أعضـاء الفرقـة.
وتنقسـم أنـواع الرقـص العريب، بحسـب 
العربيـة  "الرقصـة  إىل  الكريـم،  عبـد 
الثقيلـة"، و"الرقصـة العربيـة الخفيفة"، 
و"الغزاويـة"، و"الولـدة"، وترجع أصول 
أول نوعـني إىل حلـب، فيا تعـود األخرية 

إىل مناطـق السـاحل.

"الرقصـة العربيـة الثقيلة"، هـي رقصة 
رباعيـة )األطـراف األربعـة( ذات حركـة 
بطيئـة، وتبـدأ بالرجـل اليمنـى مـع اليد 
اليـرسى  بالرجـل  وتنتهـي  اليـرسى، 
مـع اليـد اليمنـى، وقـد سـميت سـابًقا 
بـ"الشـيخاين"، ألنـه كان يرقـص عليها 

الشـيوخ والزعـاء وكبـار الحـارة.
)رباعيـة  الخفيفـة"  العربيـة  "الرقصـة 
أيًضـا( وتبـدأ بعد املـوال مبـارشة، ولكن 
بحركـة أرسع قليـاًل من الثقيلـة، وتتالءم 
هـذه الرقصة مـع األغـاين القدميـة مثل 

"يـا هويدلـك"، و"ع العـني موليتني".
رسيعـة  رقصـة  وهـي  "الغزاويـة"، 
نشـاط  إىل  تحتـاج  )ثالثيـة(،  الحركـة 
الشـباب لتأديتهـا، وتتناسـب مـع أغـاٍن 
كثرية، مـن الجيـل القديم أغنيـة "طالعة 
وبينـك  و"بينـي  أبوهـا"،  بيـت  مـن 
حـاروا العـوازل"، ومن األغـاين الحديثة 
الـدرب  عـى  "ألقعدلـك  أغنيـة  تالمئهـا 
املهيـوب". يـا شـب  قعـود"، و"أسـمر 

تحديات في بالد الغربة
تواجـه أي فرقـة رقـص عـريب أُنشـئت 
حديثًـا صعوبة يف االنتشـار، وزاد وضع 
السـوريني املشـتت يف بـالد اللجـوء من 
الصعوبـة، إذ ال يرتكـز معظـم الحلبيني، 

مـن  األساسـية  الفئـة  يعتـرون  الذيـن 
زبائـن فرق الرقـص، يف منطقـة معيّنة، 
واملـدن  املناطـق  عـى  يتوزعـون  بـل 

الرتكيـة.
كا تعاين فـرق الرقص العـريب صعوبة 
اسـتقطاب الجيـل الجديـد مـن الفتيـان 
لزيـادة عـدد أفـراد الفرقة، بحسـب متيم 
صابـوين، بسـبب تأثـر أغلبيـة الشـباب 
بثقافـة البلـد املضيـف مـن جهـة، وعدم 
االنتـاء  ومنـو  سـوريا  يف  نشـوئهم 
وتـرشب الثقافة الـذي يدفعهـم لذلك من 

أخرى. جهـة 
ويفتقـد أعضـاء الفرقـة ملصـادر تصنيع 
وجـود  النـادر  فمـن  العـريب،  اللبـاس 
خياط سـوري ذي خـرة بتفصيـل قطع 
أعضـاء  يلجـأ  لـذا  تركيـا،  يف  املالبـس 
الفـرق لجلـب معظـم القطع من سـوريا، 
لتضـاف تكلفـة نقلهـم إىل غـالء سـعر 

األقمشـة. 

العـادات  اختـالف  يسـبب  تركيـا،  ويف 
والتقاليـد عـدم تقبل بعض األتـراك فرق 
الحظـه  مـا  بحسـب  العـريب،  الرقـص 
األتـراك  فعـل  رد  مـن  صابـوين  متيـم 
عنـد مشـاهدتهم إياهـم يف أثنـاء أو قبل 

العـروض.

مدينة داريا - 2019 )عدسة شاب دمشقي(

أعضاء فرقة "األصيل" للرقص العربي في اسطنبول - 22 آب 2022 )عنب بلدي(

نسبة االستقاالت الطوعية عام 2021 
ازدادت على العام الذي سبقه، 

مع تراجع حالة عدم اليقين تلك، ما 
اعتبرته منصة "هارفارد بزنس ريفيو" 

المتخصصة بعلوم اإلدارة في مقالها 
المترجم عبر موقع "مجرة"، "خروًجا 

جماعًيا غير مسبوق من قوة العمل"، 
وأطلقت عليه مسمى "االستقالة 

الكبرى"
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ما الذي تعرفه عن

ASLO تحليل

 ASLO تحليل  عن  نسمع  ما  كثيرًا 

خطأ  الناس  بعض  يسميه  الذي 

بتحليل الروماتيزم ويعتبرون ارتفاعه 

ما  وكثيرًا  بل  المفاصل،  آلالم  سببا 

يتم تشخيص المرض على أنه حمى 

بقيمة  ارتفاع  وجود  لمجرد  رثوية 

على  المريض  وضع  ويتم   ،ASLO

المديد ألشهر دون حاجة،  البنسلين 

غير  المعلومة  هذه  أن  فالحقيقة 

صحيحة، لذلك ال بد من التعريف بهذا 

التحليل ومدلوالت نتائجه.

 ASLOما هو تحليل

 ASLO ) تحليل  يشير 

الذي   )Antistreptolysin O Test

إلى   ASO باختصار  أيضا  يعرف 

األجسام  وجود  عن  يبحث  تحليل 

الُعقديّة  للجراثيم  الدم  في  المضادة 

الجهاز  ينتجها  والتي   O النوع  من 

اإلصابة  عند  الجسم  في  المناعي 

المجموعة  من  الُعقديّة  بالجراثيم 

حيث   ،)A  )Streptococcus A

ضد  المضادة  األجسام  هذه  تعمل 

الجراثيم  هذه  تفرزه  سام  إنزيم 

يسمى ستربتوليسين O، ويبدأ إنتاج 

حوالي  بعد  المضادة  األجسام  هذه 

أسبوع من التعرض للعدوى األولية، 

وتبلغ ذروتها خالل 3-5 أسابيع من 

المرض، ثم تبدأ باالنخفاض تدريجياً 

من  عنها  الكشف  إمكانية  بقاء  مع 

.ASLO  خالل تحليل

أكثر  من   A العقدية  والجراثيم 

الجراثيم شيوًعا في التهابات الحلق 

تعتبر  وال  الجلدية،  وااللتهابات 

عولجت  ما  إذا  خطيرة  بها  العدوى 

بالشكل الصحيح؛ فالعالج بالمضاد 

الحيوي المناسب يقضي عليها تماما، 

العالج  تلقي  عدم  حال  في  ولكن 

نهائيا أو العالج بأدوية غير مناسبة 

خطيرة،  لمضاعفات  ذلك  يؤدي  قد 

 5 بين  بأعمار  األطفال  عند  خاصة 

و15 سنة، تسمى مضاعفات ما بعد 

الحمى  ومنها:  العقدية،  المكورات 

الرثوية، والحمى القرمزية، والقوباء، 

والتهاب كبيبات الكلى العقدية، كما 

العدوى مضاعفات  أن تسبب  يمكن 

متالزمة  مثل:  شيوعا،  أقل  أخرى 

النسيج  والتهاب  السامة،  الصدمة 

الخلوي، والتهاب اللفافة الناخر.

 ASLO تحليل  يستخدم  وبالتالي 

بالجراثيم  مؤخرا  العدوى  إلثبات 

أعراض  وجود  عند   A العقدية 

مضاعفات ما بعد المكورات العقدية، 

ولكن بغض النظر عن نتيجة التحليل، 

فإنه ال يمكن التنبؤ باحتمالية تطور 

العدوى  من  الخطيرة  المضاعفات 

عند  العدوى  بشدة  التنبؤ  يمكن  وال 

فقط  فالتحليل  المصاب،  الشخص 

لتأكيد أو استبعاد العدوى.

 ASLO وتجدر اإلشارة إلى أن تحليل

عن  للكشف  دقيق  غير  يكون  قد 

العقدية  الجراثيم  بعدوى  اإلصابة 

لوجود  وذلك  A؛  المجموعة  من 

المكورات  جراثيم  من  أخرى  أنواع 

الستربتوليسين  أيًضا  تنتج  العقدية 

المماثلة  العقدية  الجراثيم  مثل   ،O

 )Streptococcus dysgalactiae(

المسببة اللتهاب الحلق ولكن من غير 

الشائع اإلصابة بالمضاعفات بعدها.

ASLO  كيف يتم إجراء تحليل

يتم إجراء تحليل   ASLOمن خالل 

فني  يقوم  حيث  الدم،  من  عينة 

المختبر بسحب الدم من الوريد في 

 6 لمدة  المريض  صيام  بعد  الذراع 

يجب  االختبار  إجراء  وقبل  ساعات، 

التي  األدوية  بكل  الطبيب  إخبار 

يستخدمها المريض، ألن هناك أدوية 

نتيجة  على  استخدامها  يؤثر  قد 

التحليل.

ASLO ماذا تعني نتائج تحليل

يختلف المدى الطبيعي لقيم أضداد 

المختبر  باختالف   O ستربتوليزين 

تكون  عام  بشكل  ولكن  والعمر، 

القيمة طبيعية:

وحدة   200 من  أقل  كانت  إذا   •

دولية / مل لمن تجاوزت أعمارهم 5 

سنوات.

• إذا كانت أقل من 100 وحدة دولية 

/ مل لألطفال دون سن 5 سنوات.

نسبة  أن  تعني  السلبية  النتيجة 

األجسام المضادة في الدم منخفضة 

لم  أنه  أي  الطبيعية،  القيم  وضمن 

المكورة  بالجراثيم  عدوى  تحدث 

العقدية A مؤخرا. 

نسبة  أن  تعني  اإليجابية  النتيجة 

مرتفعة  الدم  في  المضادة  األجسام 

هناك  أن  أي  الطبيعية،  القيم  عن 

عدوى جرثومية بالمكورات العقدية 

A حدثت مؤخرًا.

التي  الحاالت  إلى أن  وتجدر اإلشارة 

تكون فيها نتيجة االختبار سلبية وال 

زال الطبيب يعتقد بإصابة المريض 

بمضاعفات ما بعد الجراثيم العقدية 

فقد يتم يطلب إجراء أنواع أخرى من 

اختبارات األجسام المضادة للمتابعة؛ 

من  المضادة  األجسام  اختبار  مثل 

نوع )Anti-DNase B(؛ والذي يمثل 

عن  للكشف  يستخدم  آخر  اختبارا 

اإلصابات الحديثة بالجراثيم العقدية 

.A

على  يؤثر  أن  يمكن  ما  يوجد  هل 

ASLO نتيجة تحليل

يوجد مجموعة من الحاالت قد تؤثر 

على نتيجة تحليل ASLO ، ومنها:

المضادات  أنواع  بعض  تناول   •

قد  الكورتيزون  وأدوية  الحيوية 

مستوى  في  بانخفاض  يتسبب 

األجسام المضادة في الدم.

تؤثر  قد  الصحية  الحاالت  بعض   •

زيادة  مثل:  التحليل،  نتيجة  على 

مستوى الدهون في الدم، أو اإلصابة 

بتحلل الدم، أو اإلصابة باليرقان.

 هل تحتاج المتابعة إلعادة التحليل؟

قد يطلب الطبيب إعادة التحليل بعد 

10-14 يوًما من إجراء التحليل األول 

للمتابعة:

إيجابية  النتيجة  كانت  حال  في   •

وتتزايد قيمة األجسام المضادة فقد 

يدل ذلك على أن العدوى حديثة وال 

زالت فعالة.

إيجابية  النتيجة  كانت  حال  في   •

وتتناقص قيمة األجسام المضادة فقد 

يدل ذلك على أن العدوى تتراجع وفي 

طور الشفاء من العدوى.

د. كريم مأمون

لجسـم  األسـايس  املكـون  املـاء  يعـد 
 60% حـوايل  يشـكل  فهـو  اإلنسـان، 
مـن وزنـه، وهـو رضوري لقيـام خاليا 
بالشـكل  بوظائفهـا  الجسـم  وأجهـزة 
مـا  تعويـض  يتوجـب  لذلـك  األمثـل، 
خـالل  مـن  املـاء  مـن  الجسـم  يفقـده 
والتغـوط،  والتبـول  والتعـرق  التنفـس 
املـاء  مـن  كافيـة  كميـة  بـرشب  وذلـك 
يوميًـا، ولكن قـد يهمـل أو ينىس بعض 
النـاس رشب املـاء خـالل اليـوم، وهـذا 
يعرضهـم للعديـد من املشـاكل الصحية، 

الشـديد. الحـر  أيـام  وخاصـة يف 

ما العالمات التي تشير إلى عدم شرب 
كميات كافية للجسم من الماء؟

%3 مـن كتلـة  %1 إىل  يـؤدي فقـدان 
الجسـم بسـبب نقـص امليـاه إىل ظهور 
بالعطـش،  الشـعور  التاليـة:  األعـراض 
جفـاف الفم والشـفاه، الشـعور بالتعب، 
البـرشة،  جفـاف  الصـداع،  الـدوار، 
وخـروج  للبـول،  قويـة  رائحـة  ظهـور 

الداكـن. األصفـر  باللـون  البـول 

ما أبرز األضرار الصحية التي قد يسببها 
نقص الماء في جسم اإلنسان؟

رائحـة نفـس كريهـة: مـن املعـروف أن 
املـاء رضوري إلنتـاج اللعـاب، ونقـص 
الروائـح  النبعـاث  يـؤدي  اللعـاب 
الكريهـة، وتكاثـر امليكروبـات الضـارة 
الفـم  التهابـات  وحـدوث  الفـم،  يف 

األسـنان. وتـرر  واللثـة، 
وضعـف  باإلرهـاق  املسـتمر  الشـعور 
يؤثـر  النصفـي:  والصـداع  الرتكيـز 
نقص املـاء عـى وظائف الدمـاغ لدوره 
ويـؤدي  العصبيـة،  النواقـل  إنتـاج  يف 
التفكري السـليم  النخفـاض القدرة عـى 
الـرأس ونوبـات  التعـب وآالم  وحـدوث 

أجريـت  وقـد  النصفـي،  الصـداع 
 47% دراسـة أمريكيـة بينـت أن 
يعانـون  الذيـن  املشـاركني  مـن 

مـن آالم الـرأس تحسـنت حالتهـم 
مـع زيـادة كميـة املـاء الـذي يرشبونه 

يوميًـا. لـرت   1.5 بإضافـة 
ارتفـاع درجـة حـرارة الجسـم: عندمـا 
فـإن  الجسـم  حـرارة  درجـة  ترتفـع 

املـاء يخـرج منـه عـن طريـق التعـرق 
لتريـده، لـذا عندمـا تقل كميـة املاء 
يف الجسـم، فـإن كمية التعـرق تقل 
الحـرارة  درجـة  تبقـى  وبالتـايل 

. مرتفعـة
رشب  عـدم  إن  البـرشة:  مشـكالت 
الجلـد  يجعـل  كاف  بشـكل  املـاء 
عرضـة للجفـاف وتكـون التجاعيـد 
البـرشة  مشـكالت  وحـدوث  املبكـرة 

األخـرى.
مشـكالت يف الـكى واملسـالك البولية: 

بكميـات  املـاء  رشب  عـدم  يـؤدي  قـد 
كافيـة لفـرتة طويلة إىل تكـون حصيات 
الـكى، كـا قد يـؤدي كذلـك إىل زيادة 

حـدوث التهـاب يف املسـالك البوليـة. 
قلـة  تـؤدي  املعـدة:  وحرقـة  اإلمسـاك 
رشب املـاء إىل حدوث اإلمسـاك، وزيادة 
حامضيـة املعـدة ما قـد يتسـبب بحرقة 

املعـدة وتقرحـات يف أنسـجتها.
مشـكالت يف الجهـاز التنفـي: إن عدم 
املخـاط  تراكـم  إىل  يـؤدي  املـاء  رشب 
املجـاري  يف  الحساسـية  ومسـببات 
التنفسـية، مـا يزيـد مـن الوضع سـوًءا 

والتحسـس. الربـو  ملـرىض  بالنسـبة 
 80% آالم املفاصل: يشـكل املـاء حوايل 
مـن تكويـن الغضاريـف يف املفاصـل، 
املـاء عـى  لـذا قـد يـؤدي عـدم رشب 
قـدرة  مـن  التقليـل  إىل  البعيـد  املـدى 
الجسـم  كتلـة  تحمـل  عـى  املفاصـل 

فيهـا. آالم  مـن  واملعانـاة 
يحـدث   :Dehydration التجفـاف 
يف  الشـديد  املـاء  نقـص  حـاالت  يف 
كهـارل  يف  الختـالل  ويـؤدي  الجسـم، 
الجسـم مثـل الصوديـوم والبوتاسـيوم 
رضوريـة  تعـد  والتـي  والفوسـفور، 
الكهربائيـة  اإلشـارات  نقـل  لعمليـة 
بـني الخاليـا، وقـد يسـبب ذلـك حدوث 
العضـالت  حـركات  مثـل  النوبـات، 
حـاد  هبـوط  يحـدث  وقـد  الالإراديـة، 
يف ضغـط الـدم، وبالتـايل نقـص كمية 
الجسـم  ألنحـاء  الواصلـة  األكسـجني 
الوعـي. لفقـدان  يـؤدي  واملـاغ، وهـذا 

التجفاف ما أعراض وعالمات 
املعتـدل:  الجفـاف  أعـراض  تتمثـل 
يف  جفـاف  بحـدوث  البالغـني  لـدى 
العضـالت،  ووهـن  والخمـول،  الفـم، 
وأمـا  والدوخـة،  الـرأس،  يف  وصـداع 
األعـراض  تتمثـل  فقـد  األطفـال  لـدى 
اللسـان  وجفـاف  اليافـوخ،  بغـؤور 
وعـدم  االنفعـال،  ورسعـة  والفـم، 
سـيالن الدمـوع عنـد البـكاء، والعيـون 
التبـول  ونقـص  الغائـرة،  الخـدود  أو 
 3 ملـدة  الرضيـع  حفـاض  )جفـاف 

أكـر(. أو  سـاعات 
ويف الحـاالت املتقدمـة مـن التجفـاف: 

وقلـة  واإلغـاء،  االرتبـاك،  يحـدث 
القلـب  رضبـات  وتسـارع  التبـول، 
الـدم،  ضغـط  وهبـوط  والتنفـس، 
وحـدوث الصدمـة، وهـي حالـة مهددة 
للحيـاة لذلـك مـن الـروري الحصول 
عـى املسـاعدة الطبيـة عند ظهـور هذه 

والعالمـات. األعـراض 

املـاء املـوىص برشبهـا  مـا هـي كميـة 
يوميًـا

املـاء  مـن  اليوميـة  الحاجـة  تختلـف 
والطقـس  العمـر  باختـالف  للجسـم 
الصحيـة. والحالـة  اليومـي  والنشـاط 

وبشـكل عام ولتجنـب أرضار عدم رشب 
برشب:   يـوىص  املاء 

 5 سـنوات:   8 إىل   4 مـن  األطفـال      
يوميًـا أكـواب 

    األطفال من 9 إىل 13 سـنوات: 7 إىل 
8 أكـواب يوميًا

    األطفـال مـن 14 إىل 18 سـنوات: 8 
إىل 11 كـوب يوميًـا

    الذكـور 19 سـنة فا فـوق: 13 كوب 
ميًا يو

    اإلنـاث 19 سـنة فـا فـوق: 9 أكواب 
ميًا يو

    الحامـل: 10 أكواب يوميًا
    املرضـع: 13 كوب يوميًا

لكـن قـد تختلـف الكميـة املطلوبـة يف 
حـاالت معينـة، مثـل:
التعرق بشكل كبري.  -

الحر. الخروج بالطقس   -
الرياضة. - مارسة 

مثـل:  معينـة،  أمـراض  مـن  املعانـاة   -
الغـدة  وأمـراض  الـكى،  أمـراض 
وأمـراض  القلـب،  وأمـراض  الدرقيـة، 

. لكبـد ا
حبـس  عـى  تعمـل  أدويـة  تنـاول   -
السـوائل، مثـل: مضـادات االلتهاب غري 
األفيونيـة،  واملسـكنات  السـتريودية، 
وبعـض األنـواع من مضـادات االكتئاب.

رائحة فم وإمساك وآالف في المفاصل

هل تشرب ما يكفيك من الماء؟
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يهـدف األفراد عموًما، والعاملـون خصوًصا، إىل تنمية 

تنظيـم ذواتهم خـالل مامرسـة مهامهـم اليومية يف 

املنـزل أو داخـل مكاتـب العمـل، وذلـك من أجـل الرثاء 

املسـتويات  أعـىل  إىل  واالرتقـاء  والنفـي،  العقـيل 

. لوظيفية ا

حكيمـة  رؤيـة  بالـرورة،  التنميـة،  هـذه  تتطلّـب 

تتـوازن مـع التغـريات التي تطـرأ عىل ظـروف الحياة 

قدراتـه  عـىل  الحكـم  الفـرد  وإمكانيـة  الشـخصية، 

الشـخصية بـكل موضوعية، واسـتثامر نقـاط قوته، 

وتحسـني نقـاط الضعـف لديـه.

تعرض الكاتبـة األمريكية هارييـت جريفي يف كتابها 

"كيـف أنظـم حيـايت"، الصـادر بنسـخته العربية عن 

مـن  مبسـطة  بطريقـة   ،2020 عـام  "السـاقي"  دار 

خـالل الصـور والرسـومات، األسـباب الفعليـة التـي 

متنـع األفـراد مـن أن يكونـوا منظمـني يف حياتهـم 

الشـخصية، والحلـول ملعالجـة ذلك.

بالنسـبة لألشـخاص املنظمـني، فـإن الشـخص غـري 

املنظـم هـو لغـز، ال يجـدون مـربًرا لغيـاب التنظيـم، 

لكـن يف هذا األمـر تجاهاًل لبعض األسـباب النفسـية 

الكامنـة وراء الشـعور بـأن الفـوىض قد تبـدو أحيانًا 

الخيـار األفضـل، وفـق الكتـاب )130 صفحة(.

فعنـد بعـض األفـراد، متّثـل العقبـات املاديـة الناجمة 

عـن أكـوام الكتـب، أو رزم املسـتندات غـري املصنفـة، 

أو سـالل الغسـيل املمتلئـة التي تنتظـر االنتبـاه إليها، 

درًعـا يف وجـه العـامل الخارجـي، وقـد تكـون هـذه 

الحواجز مفيدة يف الحفاظ عىل املسـاحة الشـخصية 

ومنـع اآلخرين مـن االقرتاب أكـرث مام ينبغـي، حرفًيا 

أو مجازيًـا.

العيـش يف الفوىض مرهـق ومخيف، كام أنه يتسـبب 

باإلدمـان، لكـن بالنسـبة للبعـض، قـد تكـون فكـرة 

أن يكـون الفـرد محاطًـا بـ"األشـياء" أمـًرا مطمئًنـا، 

الكثـري مـن األشـياء  ويشـعرهم باألمـان امتالكهـم 

إىل  الفاصوليـاء  فائـض منهـا، مـن علـب  وتخزيـن 

األقـالم الجديـدة، األمـر الذي يسـاعد غـري املنظم عىل 

مواجهـة القلـق مـن عـدم وجـود مـا يكفي.

وأغلبيـة غـري املنظمـني، وفـق الكتـاب، ينظـرون إىل 

الفـوىض عـىل أنهـا مفيـدة للتحايـل وملجـأ للتلهـي 

عـن الـرشوع بالعمـل، ما قد يكون شـكاًل من أشـكال 

املامطلـة أو الكسـل، يسـاعدهم عـىل تجنـب املهامت 

التـي تحتـاج إىل اإلمتام أو املشـكالت التـي تحتاج إىل 

املعالجـة، سـواء كانت مادية أو نفسـية، ففي وسـط 

الفـوىض العاطفيـة يكون مـن األسـهل أحيانًا رصف 

االنتبـاه عـرب مقارنـة ما يجـب عىل الفـرد القيـام به 

عشـوائية. بطريقة 

وتلخـص الكاتبـة أسـاليب العالج من فوىض األشـياء 

يف حيـاة األفـراد بتقليـل ممتلـكات الشـخص، فكلام 

قلّـت هـذه األشـياء زاد وقـت الفـرد، ألن املـواد التـي 

تحتـاج إىل تنظيـف أو تخزيـن أو العثـور عليها تصري 

أقـل، وتقليـل الفـوىض مـن حيـاة الفـرد يـؤدي إىل 

كسـب فـوري ألنـه مينحـه مسـاحة أكرب.

اكتشـاف الفـرد أنـه كلـام أوجـد فضـاء ماديًـا أكـرب 

امتلـك فسـحة ذهنيـة أكـرب للتسـاؤل عـام فعلـه يف 

وقتـه، هـو السـلعة األمثـن التـي ميتلكهـا، بحسـب 

الكتـاب. توصيـف 

"كيف أنظم حياتي".. 
معالجة فوضى األشياء 

في كتاب

كتاب

سينما

خطـر"  "منعطـف  املـري  املسلسـل  طـوى 
مؤخـرًا صفحـة 15 حلقة، شـّكلت املوسـم األول 
مـن العمـل، دون اإلفصـاح عـن وجـود موسـم 
آخـر، مع تـرك البـاب مفتوًحا واالحتـاالت واردة 
لوجـود موسـم يتمـم مـا توقـف عنـده العمـل 
الذي أخـذ طابًعا بوليسـيًا قّدم األعـال القصرية 

مختلفة.  بصـورة 
املسلسـل الذي دارت أحداثه مـن أوىل وحتى آخر 
حلقاتـه حول جرمية قتل شـابة مرية، وسـعي 
الجرميـة،  مالبسـات  لكشـف  التحقيـق  فريـق 
نجـا مـن الصـورة النمطية التـي شـّكلتها أعال 
"املنصـات"، يف إشـارة إىل األعـال التي تنتجها 
"شـاهد"،  مثـل  املأجـورة،  العـرض  منصـات 
تقسـيم  أبرزهـا  عنـارص،  عـدة  مـن  مسـتفيًدا 
البطولـة، وعـدم تصدير بطـل واحـد للعمل، مع 
منـح مسـاحة دراميـة كافيـة تتيح للشـخصيات 

التنفـس وإثبـات نفسـها خـالل العمل. 
إىل جانـب ذلـك، فالعمـل اتخـذ هويـة بريـة 
ولونيـة أخرجتـه مـن السـياق النمطـي، وخلقت 
العمـل  قصـة  يخـدم  الـذي  النفـي  املنـاخ 

وموضوعـه. 
ورغـم أن العمـل إعـادة تدويـر ومعالجـة لعمل 
دمنـاريك ثـاليث املواسـم، ُعـرض بـني عامـي 
2007 و2012، فـإن القامئـني عليـه نجحوا يف 
تعريبـه، ومنـح القصـة صبغـة محليـة متنطـق 
الحـدث ومتنح الشـخصيات واملشـتبه بارتكابهم 
الجرميـة املـررات واملسـوغات القانونيـة لفعـل 

مـن هـذا النوع. 
واسـتطاع "منعطف خطر"، منـذ الحلقة األوىل، 
شـد املشـاهد ولفـت انتباهـه إىل عمـل مشـغول 
بعنايـة وبطريقـة تكامليـة، إىل جانـب حضـور 
طـاٍغ لبطـل العمل واملحقـق يف الجرميـة، املمثل 
السـوري باسـل خياط، الـذي لعـب دور "املقدم 

منتر".  هشـام 
وعـى هامـش الجرميـة، ويف الطريـق لكشـف 
القاتـل، عالـج العمل بلطف ودومنـا تعّمق قضايا 
جرائـم  موضوعـات  تتنـاول  أخـرى  مجتمعيـة 
الـرشف، وارتبـاط مـايض الشـخص بحـارضه، 
وإمكانيـة  املـايض،  اسـتحضار  عـى  والقـدرة 
تقمصـه حـني يجـد الشـخص نفسـه محـارًصا 

بحـارض مل يتأقلـم معـه. 
وهنـاك أيًضـا عاطفـة األبـّوة، وما يرتتـب عليها 
مـن واجبـات ومسـؤوليات، وحجـم التضحيـات 
التـي ميكـن تقدميهـا يف سـبيل ذلـك، باعتبـار 
أن األبـّوة عقـدة املحقـق، جـراء غياب والـده عنه 
وتركـه إىل جانـب أمـه دون رعايـة، مـا ولّد لدى 
القـوي  الصلـب،  الضابـط  منتـر"،  "هشـام 
الشـخصية، مخـاوف تتمحـور حول آليـة تعامله 

مـع ابنتـه املصابـة مبـرض التوحد. 
وبعـد دراسـة العديـد مـن االحتـاالت للوصول 
إىل القاتـل، يقـّدم العمل نهايـة مفاجئة وصادمة 
متوقـع  غـري  قاتـل  تقديـم  عـر  للمشـاهدين، 
واسـتعراض أسـبابه ودوافعـه مـرّة واحـدة يف 

األخرية.  الحلقـة 
"منعطـف خطر" مّر عـى الشاشـة دون اكرتاث 
بفـوىض الرتويـج، فاكتفـى بشـد املتفـرج عـر 
الحـدث، ال إقناعـه باملشـاهدة، إىل جانـب العودة 
لحالـة املشـاهدة القدميـة، التـي تتطلّـب انتظار 
صـدور الحلقـة، وهـي حالـة تشـويقية قتلتهـا 
تقريبًـا األعـال التـي تصـدر عـن منصـات، وال 
سـيا "نتفليكـس" التي تقـّدم العمل أو املوسـم 

منـه دفعـة واحدة للمشـاهد. 
ويـأيت العمـل بعد عـدة أعـال سـابقة قصرية، 
اختلـط يف بعضهـا املري بالسـوري، عر منح 
البطولـة ملمثـل سـوري، مـع االحتفـاظ بعنارص 
وهويـة العمـل املريـة، فاملمثل السـوري يؤدي 
دور شـخص مـري الهوية بالنهاية، كمسلسـل 
"60 دقيقـة" مـن بطولـة محمـود نـر، أمـا 
بطولـة  ذو  فهـو  خطـر"  "منعطـف  مسلسـل 

سـوريني.  وإخراج 
استحسـان  حلقاتـه  أوىل  مـن  العمـل  والقـى 
الجمهـور وقبولـه، وخلـق أجـواء إيجابيـة تدفع 
باتجـاه املشـاهدة، وال سـيا أنها ليسـت التجربة 
األوىل كبطولـة مريـة للممثـل باسـل خيـاط، 
الـذي شـارك يف مسلسـل "طريقـي" إىل جانب 
الفنانـة شـريين عبد الوهـاب، ومسلسـل "مكان 
يف القـر"، بالرشاكـة مـع غـادة عـادل، ويف 
املمثلـة  جانـب  إىل  أهليـة"  "حـرب  مسلسـل 

املريـة يـرسا.
دورًا  السـوري  املمثـل  يـؤدي  ذلـك،  كل  ويف 

مريًـا، فليـس الغـرض إدخـال عنر سـوري 
لتسـويق العمـل عـى ظهـره، فاملهـم هنا االسـم 
فقـط، دون اللهجـة، وتحديًدا االسـم الـذي تحّول 
إىل عالمـة تجاريـة دراميـة، وهو مـا ال تغامر به 
الدراما املشـرتكة السـورية- اللبنانيـة، عر إبعاد 
العنـر السـوري مثاًل عـن صـدارة البطولة، أو 

حتـى عـن النص. 
تعطش للسـلطة والنفوذ، وامتطـاء ظهور الفقراء 
وضعفهـم، والقتـل والجرميـة والطمـع وتـزاوج 
السـلطة واالسـتهانة باألرواح وآدميـة البرش، كل 
ذلك يشـّكل خلطـة العمـل التي حولتـه إىل عمل 
عريب محـض، باعتبار أن اإلشـكاليات االجتاعية 
الشـارع  املصادفـة يف  وليـدة  ليسـت  السـابقة 
العـريب عموًمـا، واملـري تحديـًدا، فـا يُرمـز 
لـه هنـا عـى أنـه تزمـت أو انغـالق يف املجتمع 
الصعيـدي، يقابله ماثـل يف بلد آخر تتشـابه به 
الحالـة وتختلف به املنطقـة التي تصـدر الفكرة. 
والنظـر إىل حـاالت الثأر عـى أنهـا إرث مري 
ال عـريب، وربطهـا مبنطقـة جغرافيـة وتركيبـة 
اجتاعيـة، يسـهم إىل حـد بعيـد يف تكريـس 
صـورة منطية ناقصة عـن املنطقة املعنيـة، ال من 
بـاب براءتهـا، ولكـن من باب عـدم بـراءة غريها 

 . يًضا أ
"منعطـف خطـر" ثنائيـة باسـل خيـاط أمـام 
الكامـريا والسـدير مسـعود خلفهـا عـى دفـة 
اإلخـراج، بعد نجاح حالـة الرشاكة، إثـر اختبارها 
يف مسلسـل "قيـد مجهـول"، إذ قـّدم مسـعود 
للمشـاهد العـريب أعـااًل بوصفـه مخرًجا شـابًا 

مختلـف األسـلوب وغـري تقليـدي. 
حملـت معالجـة العمـل الدراميـة توقيـع محمـد 
املـري وأحمـد جـودة، عـر نقلـه عـن أصلـه 
وترويضـه وإلباسـه الثوب املـري الواقعي، كا 
أنتجـت العمـل رشكـة "كاريزما بيكتـرشز" التي 
حصلـت عى حقـوق إعـادة إنتاج العمـل األصي 

مـن "دكتور سـيلز".
والـدا  سـمرة،  وباسـم  الغفـور،  عبـد  ريهـام 
الشـابة املغـدورة يف العمـل "سـلمى الوكيـل"، 
حققـا حضـورًا الفتًـا وانسـجاًما يف الثنائية، مع 
مشـاركة تامر نبيـل وآدم الرشقـاوي ومحمد عالء 

يف البطولـة إىل جانـب باسـل خيـاط. 

يعتـر "الرتانزسـتور" )Transistor( أهـم اخرتاع 
عليـه  أُسسـت  إذ  الــ20،  القـرن  يف  إلكـرتوين 
بعـده،  أتـت  التـي  اإللكرتونيـة  األجهـزة  جميـع 
مثـل الحواسـيب املحمولـة، والتلفـاز، والهواتـف 
لعـر  العصبيـة  كالخاليـا  وأصبـح  املحمولـة، 

املعلومـات.
"الرتانزسـتور" عبـارة عـن جهاز مكـّون من مواد 
اإلشـارات  تضخيـم  عـى  يعمـل  موصلـة،  شـبه 
الكهربائيـة والتحكم بهـا وتوليدهـا، اخرتعه ثالثة 
التابعـة  "بـل"  مختـرات  يف  أمريكيـني،  علـاء 

ملخـرتع الهاتـف غراهـام بـل، عـام 1947.
ويليـام  "الرتانزسـتور"،  مخرتعـو  وحصـل 
عـى  براتـني،  ووالـرت  بارديـن  وجـون  شـوكي 
جائـزة "نوبـل" يف الفيزيـاء عـام 1956، بفضل 

الثـوري. اخرتاعهـم 
 يتكون "الرتانزسـتور" من ثالثة مسـارات لإلشارة 
الكهربائيـة تسـمى بالباعـث، واملجمـع، والقاعدة، 
وتعمـل هـذه املسـارات عـى تنظيـم معـدل تدفق 
التيـار عـر "الرتانزسـتور" مـن عدمـه، بحسـب 

اإلشـارة الكهربائيـة القادمـة للقاعدة.
وجـاءت تسـمية "الرتانزسـتور" مـن كونـه مينع 
ويقاوم اإلشـارة الكهربائية كاملقاومـات الكهربائية 
ليكـون  أيًضـا  مبرورهـا  ويسـمح   ،)Resistors(
 ،"Transfer- Resistor" اسـمه مركبًا من كلمتـي

."Transistor" وباالختصـار أصبـح االسـم
 ،)Amplifier( ويتميز "الرتانزسـتور" عن املضخم
الـذي جـاء بديـاًل عنـه، بصغـر حجمـه، وتوفريه 
الكهربائيـة، وانبعـاث حـرارة منخفضـة  للطاقـة 
منـه، مقارنـة باملضخم يف أثنـاء عملـه، وموثوقية 

ورسعـة أدائـه، والتكلفـة الرخيصة.
تطويـر  يف  "الرتانزسـتور"  اخـرتاع  وأسـهم 
الكمبيوتـر الـذي بـدأ مـع املضخـم، وكان يأخـذ 
حجم غرفة كبرية مثـل كمبيوتر "ENIAC"، إذ كان 
حجـم املضخـم بحجـم اإلبهـام، و"الرتانزسـتور" 
بحجـم ظفر اإلصبع، مـع القدرة عـى تخزين ذات 

البيانات. مـن  الكميـة 
ومـع اسـتمرار تطويـر "الرتانزسـتور" والتصغري 
القـرن  أوائـل سـتينيات  يف حجمـه، ظهـرت يف 

 ،)Integrated circuits( املايض الدارات املدمجـة
التـي تحتـوي عـى آالف "الرتانزسـتورات" وقطع 
إلكرتونيـة أخـرى، والتـي تعتر أسـاس اخرتاعات 

"الالبتـوب"، والتلفـاز، والهواتـف الذكية.
ويف وقتنـا الحـايل، وصل حجـم "الرتانزسـتور" 
إىل مسـتويات قياسـية، وأصبح يقـاس بالنانومرت 
)مليمـرت واحد يحتوي عـى مليـون نانومرت(، وله 
يف بعـض الجامعـات اختصـاص منفصـل يُدرس 

سـنوات. لخمس 

رشكـة  مؤسـي  أحـد  الحـظ   ،1965 عـام  ويف 
عـدد  أن  مـور،  غـوردون  للمعالجـات  "إنتـل" 
"الرتانزسـتورات" عـى رشيحة املعالـج يتضاعف 
تقريبًـا كل عامـني، يف حني يبقى سـعر الرشيحة 
عـى حالـه، وبعـد أن جّسـدت رؤيتـه املسـتقبلية 

الواقـع الحقيقـي ُسـمي بقانـون "مـور".
ويف عـام 2005، تنبـأ الباحثـون يف رشكة "إنتل" 
بـأن هـذه النظريـة مـن املمكـن تطبيقهـا لعقـد 

إضـايف مـن الزمـان عـى األقل. 

"منعطف خطر".. 
لغز الجريمة حيث ال تتوقع

عصب اإللكترونيات.. 
كيف بدأ "الترانزستور" وإلى أين وصل
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عروة قنواتي 

ُسحبت، يف 25 من آب الحايل، مبدينة اسطنبول الرتكية 
قرعة دور املجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 

-2022 2023، وأفرزت النتائج مجموعات حديدية 
وأخرى متوازنة، تتخللها لقاءات ومواجهات تصنف تحت 

بند "رد الثأر واالعتبار" يف موسم ميلء بالضغوطات 
واملسابقات، ضمن جدول زمني عصيب قبل بداية 

املونديال يف 20 من ترشين الثاين املقبل.
هذا املشهد مل يحدث سابًقا يف مسابقات كرة القدم، 
بأن مير مونديال كأس العامل بني دور املجموعات يف 

دوري أبطال أوروبا، وبقية األدوار اإلقصائية، وكان 
صوت النقاد يعلو يف املايض عند التحاق نجوم األندية 

األوروبية مبسابقة كأس األمم اإلفريقية، التي تأيت يف 
منتصف املوسم الكروي، بأن الالعب املحرتف سيتعرض 
لإلرهاق واإلصابات وتعب املباريات، ما يؤثر عىل أدائه 

يف مباريات الدوري ويؤثر عىل فريقه أيًضا، وخصوًصا 
إذا كان أكرث من العب إفريقي ضمن الفريق، كام يحصل 

عادة يف الدوري اإلنجليزي املمتاز والدوري اإليطايل 
والدوري الفرني.

املسابقات املحلية األوروبية بدأت مبكًرا، وسوق 
االنتقاالت الصيفية مل يُقفل بعد، وسيدخل دوري األبطال 
إىل نقطة البداية مطلع أيلول املقبل، وسيتوقف مع نهاية 

مرحلة دور املجموعات قبل انطالقة املونديال بـ18 يوًما 
تقريًبا، فيام تكون املسابقات املحلية قد أنجزت 15 أو 

16 جولة من مرحلة الذهاب يف كل مسابقة، لتعود بعد 
نهاية املونديال بأقل من أسبوع إىل استكامل منافسات 

الدوري.
ورغم مفاجآت كرة القدم التي ال تنتهي عرب التاريخ، 
من املتوقع أن تكون األندية الكربى واملهمة حسمت 

حظوظها بالتأهل للدور مثن النهايئ، ومتتلك هذه األندية 
طبًعا العديد من الالعبني والنجوم املهمني يف تشكيالت 
منتخباتهم املتأهلة ملونديال قطر 2022، ومن هنا يأيت 
عنوان املوسم العجيب والغريب، موسم عض األصابع 

ملدريب املنتخبات ومدريب األندية يف حوار كروي ساخن 
مل يتوقعه أحد بهذه الصورة.

بالنسبة ألجواء ما بعد قرعة دوري أبطال أوروبا، فإن 
مشهد املباريات املكررة يعود من جديد بثالث مناسبات، 

تبدو أبرزها املواجهة بني بايرن ميونيخ األملاين 
وبرشلونة اإلسباين، بعد أن تواجها يف النسخة املاضية 

يف مناسبتني حسم بايرن النتيجة ملصلحته فيهام بواقع 
-3 0 ذهابًا وإيابًا.

ويشهد دور املجموعات مواجهة أيًضا تجمع بني ريال 
مدريد وشاختار دونيتسك بعد أن فاز الريال يف النسخة 

السابقة عىل شاختار -2 1 و-5 0، وموقعة ليست سهلة 
مجدًدا بني بورتو وأتلتيكو مدريد بعد أن لعبا يف املوسم 

املايض، وفاز أتلتيكو يف مباراة بثالثية مقابل هدف 
وتعادال سلًبا يف مباراة اإلياب.

وتفاوتت قوة املنافسة يف املجموعات الباقية، إذ 
لن يكون حظ بنفيكا الربتغايل طيًبا بوقوعه ضمن 

مجموعة باريس سان جريمان ويوفنتوس، كام ستشهد 
حظوظ مانشسرت سيتي نوًعا من اإلثارة والنّدية إىل 

جانب إشبيلية وبوروسيا دورمتوند، يف حني جاء 
ليفربول مبجموعة صعبة نظريًا مع نابويل وأياكس 

والرينجريز.

بقدر ما يستمتع املشاهد واملتابع مبباريات كرة القدم 
وزحمة البطوالت، بقدر ما يكون الضغط أكرب عىل 

املسابقات وعىل األندية واملنتخبات والالعبني واملنظمني 
والرزنامة الخاصة بكل مسابقة، ومع بقاء 82 يوًما 

النطالقة املونديال، يجب أن تحسم كثري من األندية شكل 
املنافسة املحلية والقارية هذا املوسم، ومع قرب انتهاء 

املريكاتو الصيفي، يبدو أن املريكاتو الشتوي سيحظى 
بأهمية كربى هذا املوسم، إذا ما أُصيب الالعبون والنجوم 

بإرهاق يتطلّب الراحة واالبتعاد املؤقت، وهذا متوقع 
ضمن املوسم العجيب، فهل يتوازن دوري أبطال أوروبا 

يف هذه النسخة؟

توازن الشامبيونزليج 
في موسم عصيب
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رياضة

يلتحـق األرجنتينـي الشـاب ماتيـاس سـوليه )19 سـنة( 
املـدرب  طموحـات  لتعزيـز  يوفنتـوس،  نجـوم  بكوكبـة 
منصـة  إىل  اليـويف  إعـادة  يف  أليغـري  ماسـميليانو 

اإليطـايل. "الكالتشـيو"  يف  التتويـج 
ولـد ماتيـاس سـوليه يف مدينة مـا دل بالتـا األرجنتينية 
الجنسـية  يحمـل  وهـو   ،2003 نيسـان  مـن   15 يف 
اإليطاليـة أيًضـا، طوله 182 سـنتمرتًا، ويحمـل الرقم 46 

بقميـص النـادي، ويلعـب بالقـدم اليـرسى. 
يلعـب سـوليه كجنـاح أمين بشـكل أسـايس، كـا ميكن 
املهاجـم  أو  املهاجـم،  الوسـط  مركـز خـط  توظيفـه يف 
الوهمـي، وهـو مـا مينح املـدرب خيارات أوسـع بحسـب 

اللعب. خطـة 

ولفـت الالعـب انتبـاه املـدرب أليغـري، خالل مشـاركته 
يف فريـق يوفنتـوس تحت 23 سـنة يف املوسـم املايض، 
فتمـت ترقيتـه للفريـق األول هذا املوسـم، ووضع اسـمه 
يف التشـكيلة األسياسـية للفريـق، وظهر معـه يف الجولة 

األوىل ضـد ساسـولو، ونـزل بديـاًل يف الدقيقـة الــ76 
مـن الشـوط الثاين.

وميتـاز  هجوميًـا،  فكـًرا  ماتيـاس  األرجنتينـي  وميتلـك 
مبهـارات فرديـة عاليـة املسـتوى، كحـال العبـي أمريـكا 

والرازيـل.  األرجنتـني  وخاصـة  الجنوبيـة، 
لإلحصائيـات  ماركـت"  "ترانسـفري  موقـع  وحسـب 
الرياضيـة، تبلـغ القيمـة السـوقية لألرجنتينـي ماتيـاس 
يوفنتـوس  لفريـق  انضـم  يـورو،  مليـون   2.5 سـوليه 
 30 العقـد يف  وينتهـي   ،2022 مـن متـوز   1 األول يف 
مـن حزيـران عـام 2024، مـع خيـار التمديـد مـن كال 

سـنتني. ملـدة  الطرفـني 
بنـادي  السـنية  بالفـرق  الكـروي  بـدأ سـوليه مشـواره 
يوفنتـوس يف موسـم -2019 2020، ثـم تـدرج فيـا 

19 سـنة و23 سـنة. بعـد ليلعـب بفريقـي تحـت 
كـا ظهـر ماتيـاس سـوليه مـع منتخبـي التانجـو تحت 
16، ولعـب معـه ثـالث مباريـات، وأيًضـا مـع منتخـب 

بـالده تحـت 20 سـنة ولعـب معـه مباراتـني.

 عنب  بلدي - محمد النجار  

يبـدأ الربتغايل جوزيـه مورينيـو، املدير 
الفنـي لفريـق رومـا اإليطـايل، مرحلـة 
جديـدة مع فريـق العاصمـة، يف محاولة 

للعـودة إىل منصـات التتويـج والدخول 
يف  الكبـار  بـن  املنافسـة  أجـواء  يف 

الـدوري اإليطـايل.
وأجـرت إدارة النادي صفقـات مهمة، يف 
محاولـة لتلبية رغبات املـدرب الربتغايل، 

الذي تثق بـه اإلدارة بشـكل مطلق. 
مورينيـو حقق فوزين مهمـن ومتتالين 
اإليطـايل  الـدوري  انطـاق  بدايـة  مـع 
 ،2023  2022- ملوسـم  األوىل  للدرجـة 
إذ فـاز عـى مضيفـه سـالريينتانا 0×1، 

ويف اللقـاء الثـاين متّكن مـن الفوز عى 
ضيفـه كرميونيـزي بـذات النتيجة.

وبذلـك ينضـم الربتغـايل إىل قامئة ثالث 
مـدرب لروما منذ موسـم -1994 1995، 
يفـوز يف مباراتـن متتاليتـن مـع بداية 
املوسـم، بعـد املدرب لوتشـانو سـباليتي 
مبوسـمي 2007 و2008، وأيًضـا املدرب 
الفرنيس رودي جارسـيا خال موسـمي 

2014 و2015.
ومل يفـز روما بالـدوري اإليطـايل ألكرث 
مـن 20 عاًمـا، منذ آخـر بطولـة أحرزها 

يف موسـم 2000 - 2001.
وكان فريـق رومـا احتل املركز السـادس 
األوىل  للدرجـة  اإليطـايل  بالـدوري 
سيشـارك  وبذلـك  املـايض،  املوسـم  يف 
الربتقـايل يف بطولـة الـدوري األورويب 
للموسـم الحـايل، برفقـة فريـق التسـيو 

الـذي جـاء باملركـز الخامـس. 

مورينيو يجري صفقات مهمة لبناء 
مشروعه الكبير 

 28( ديبـاال  باولـو  األرجنتينـي  يعتـرب 
مـن  سـابًقا،  يوفنتـوس  العـب  سـنة(، 
أبـرز الصفقـات التـي عقدهـا مورينيو، 
بعدمـا اسـتقطبه كاعب “حـر” يف هذا 
الصيـف، وهـو صانـع ألعـاب وهـداف 
مـن الطـراز الجيـد، ولـه عـرة أهداف 

ملصلحـة اليـويف يف املوسـم املـايض.
وبالتـايل سـيعتمد الربتغـايل مورينيـو 
إىل  رومـا  هجـوم  قيـادة  يف  عليـه 
جانـب نيكولـو زانيولـو وتامـي أبراهام، 
خصوًصـا أن ديبـاال لديه الخـربة الكافية 
بفـرق الكالتشـيو، ولذلك حظـي برتحيب 
أثنـاء  يف  كبـري  وجامهـريي  رسـمي 
قدومـه إىل ملعـب رومـا، خاصـة بعدما 
كانـت املـؤرشات تـدل عـى انتقالـه إىل 

الغريـم إنـرت ميـان.
كـام عـزز مورينيو فريـق رومـا باملدافع 
الـريب نيامنيـا ماتيتـش )34 سـنة(، 
العـب مانشسـرت يونايتد سـابًقا، بانتقال 
الجنسـية  أيًضـا  يحمـل  وهـو  مجـاين، 
السـلوفاكية، أيًضـا عـزز مورينيـو خط 
جيليـك  زيك  الـرتيك  بالاعـب  دفاعـه 
)25 سـنة(، العـب نـادي ليـل الفرنـيس 

بانتقـال مجـاين.
وأيًضـا متكـن مورينيـو مـن التعاقد مع 
الحـارس الـريب ميـي سـفيار )22 
سـنة(، العـب نـادي بنفيـكا الربتغـايل 
بانتقـال مجـاين، وهـو يحمل الجنسـية 

البلجيكيـة أيًضـا.

وكانـت إدارة نـادي رومـا تعاقـدت مـع 
 4 )59 سـنة(، يف  الربتغـايل مورينيـو 
مـن أيـار 2021، بعـد إقالته مـن تدريب 
اإلنجليـزي  هوتسـبري  توتنهـام  نـادي 
يف نيسـان املـايض، وقـد تسـلّم قيـادة 
فريـق رومـا األول خلًفـا ملواطنـه املدرب 
السـابق باولـو فونيسـكا، الـذي عـاىن 
معـه الفريق سـوء النتائج يف املوسـم ما 

املايض.  قبـل 

إنجازات البرتغالي مورينيو 
بـدأ الربتغـايل جوزيه مورينيو مشـواره 
التدريبـي مع فريـق بنفيـكا يف الدوري 
الربتغايل موسـم 2000، وتسـلّم تدريب 
بونيـاو ليزيـا الربتغـايل موسـم 2001، 
وتشـيليس   ،2002 عـام  يف  وبورتـو 
عـى مرحلتن، األوىل يف موسـم 2004 
والثانيـة يف 2013، ثـم درّب إنرت ميان 
اإليطايل عـام 2009، وريـال مدريد بن 
فريـق  وكذلـك  و2013،   2010 عامـي 
مانشسـرت يونايتـد من عـام 2016 حتى 
عـام  مـن  هوتسـبري  وتوتنهـام   ،2018
2019 إىل 2021، وأخـريًا روما اإليطايل 

مـن 5 من أيـار 2021 حتـى اآلن.
مورينيـو  جوزيـه  الربتغـايل  حقـق 
إنجـازات كبـرية حتى أصبح املـدرب رقم 
واحـد يف العـامل، وحصـل عـى جائـزة 
أفضـل مـدرب يف العامل من قبـل االتحاد 
الـدويل لتاريـخ وإحصائيات كـرة القدم 
عـام 2020،  ودخل موسـوعة “غينيس” 
لألرقـام القياسـية بعـدم الخسـارة عى 
أرضـه وبن جامهـريه، خـال الفرتة من 
عـام 2002 حتـى تاريـخ 2 من نيسـان 
عـام 2011، عندمـا خرس أمـام خيخون 

1×0 يف الـدوري اإلسـباين.
مهمـة  إنجـازات  مورينيـو  حقـق 
التدريبـي  تاريـخ مشـواره  والفتـة يف 
فيهـا  تسـلّم  التـي  األنديـة  مـن  لعـدد 
الربتغـايل  إنجـازات  وأهـم  التدريـب، 
الفـوز بأربعـة ألقـاب للـدوري املحي، 
مناصفـة مرتـن مـع بورتـو الربتغايل 
اإلنجليـزي،  تشـيليس  مـع  ومثلهـام 
إنـرت  مـع  ألقـاب  ثاثـة  حقـق  كـام 
ميـان اإليطـايل، وأيًضـا كأس االتحاد 
مـع  أوروبـا  أبطـال  ودوري  األورويب 
ملوسـمي  الربتغـايل،  بورتـو  نـادي 
لقـب  إىل  باإلضافـة  و2005،   3004
دوري أبطـال أوروبـا مـع إنـرت ميان 

    .2010 موسـم  اإليطـايل 

األرجنتيني ماتياس سوليه.. 
موهبة هجومية تلفت االنتباه في اليوفي

البرتغالي مورينيو يبدأ حقبة جديدة 
مع فريق العاصمة روما
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خالل األسـبوع املقبل سأكون، أنا محسوبكم، 
يف مركز السـامعات الطبية مبكان إقامتي 
األملانية، لرتكيب سـامعتني مضادتني لثقل 

السـمع الذي بدأ عندي يف سن السبعني، مع 
أنه يصيب اإلنسـان، عادة، يف سن الثامنني، 

بدليل قول الشـاعر عوف الخزاعي:
إن الثامنني -وبُلِّْغَتها- قد أحوجْت سـمعي إىل 

ترجامِن
وهنا تجدر اإلشـارة إىل أن إخوتنا األملان، الله 
يكـرث أمثالهم، ال عمل لهم غري صيانة رشايني 

قلوبنا، نحـن الالجئني الختايرة، وتخفيض 
السـكر يف دمائنا، وتركيب نظارات طبية 
وعدسـات ملن جعلهم تناول الزيت النبايت 

يف سـوريا يرون الـ"شيش بيش"، وأورثهم 
الخوف من املخابرات تكلًسـا يف الركبتني، 

وأوجاًعا يف الكليتني، وتشـنجات يف الكولون. 
مبجـرد ما حصلت عىل موعد تركيب 

السـامعات، تذكرت صديقي الظريف "أبو 
النور" الذي بدأ عنده "الطرش" يف سـن 

األربعني، ووفقه الله تعاىل، يومئذ، بسـامعة 
طبيـة أصلية، ذات حجم كبري، بطارياتُها 

أحسـن من بطاريات "بو نايف بو مالحة" يف 
مسلسـل "الخربة"، فكان مييش يف شوارع 

إدلب، ويتمخـرت بقامته الطويلة، وتبدو 
السـامعة وكأنها اليشء األبرز يف شخصيته. 

كان "أبو النـور" يحيك لنا، كلام التقيناه، 
طرائف جرت معه، بطلُتها الرئيسـة السامعة، 

منها أن نظام األسـد، كام تعلمون، يرفع 
شـعارات كاذبة من قبيل "الخبز للجميع"، 
و"سـعر الخبز خط أحمر"، ولكنه ال يتيح 
ألي مواطـن الحصول عىل ربطة خبز دون 

هياط ومياط، وتدافع، وترافس، وسـباب عىل 
الشـقيقات واألمهات، أو أن يدفع مثن الربطة 

مضاعًفا للمتاجرين بقوت الشـعب، وهذا ما 
كان يفعلـه "أبو النور"، فيذهب إىل رجل كان 
يسـند ظهره، يف السابعة صباًحا، إىل الجدار 
الغريب لصالـة الخضار والفواكه الحكومية، 
مقابل املجمع االسـتهاليك، ويقبض من كل 

"مكتتب" ثالثني لرية مثن الربطة املسـعرة 
رسـمًيا بـ15 لرية، ويطلب من السادة 

املكتتبـني أن يعودوا إىل نفس املكان، يف متام 
الساعة التاسـعة، ليتسلّموا خبزهم، والغريب 

يف األمـر أن الرجل كان يقبض من "أبو النور" 
النقود، ويكتب شـيًئا ما عىل ورقته، وعندما 
يأيت يناوله ربطته دون مشـكالت، ما أوحى 
لـه أنه هذا الرجل يعرفه، ويف إحدى املرات، 

أحـب أن يتأكد، اقرتب من الورقة، فُدهش 
حينام رأى يف حقل االسـم عبارة "األطرش أبو 
سـامعة"، فضحك وسأله: وهل يوجد طرشان 

دون سـامعات؟ فصفر بفمه وقال: يا ساتر. 
صدقني أن أكرث الطرشـان يف هذه البالد بال 

سامعات.  
إذا أنـت، عزيزي القارئ، دخلت إىل عامل 

"السوشـيال ميديا"، يف هذه األيام، ستذهلك 
كرثة الطرشـان بال سامعات الذين يكتبون 

مـا يخطر يف بالهم عىل مبدأ "الكف ملن 
سـطره". واحد يقول لك إن نظام األسد سوف 

يسـقط يف غضون أيام، والثاين يحّملنا، 
نحن املسـلمني، مسؤولية فشل الثورة ألننا 

مبتعدون عن ديننا، وثالث يسـب عىل الغرب 
عديم األخالق الذي أخذ أبناءنا ليشـغلهم عنده، 

ويسـتغلهم، وإذا كتبَت ضد الطائفية يرد 
عليك رابع بأن نظام األسـد طائفي، يستعني 

مبيليشـيات شيعية، وإذا ذكّرت حرتَه بوجود 
تنظيامت إرهابية سـنية أيًضا، يغرّي الحديث، 

أو يلجـأ إىل متييع املوضوع قائاًل: الله يفرج!  

حوار طرشان 
دون سماعات أذن

11-28
2012

01-16
2013

03-12
2013

05-03
2015
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حـذرت مفوضيـة األمم املتحدة السـامية لشـؤون 
الالجئـني مـن تحـّول وضـع الالجئني السـوريني 
يف األردن إىل أزمـة إنسـانية يف غضـون بضعـة 

أشـهر، بسـبب نقـص التمويل.
دومينيـك  األردن،  يف  املفوضيـة  ممثـل  وقـال 
بارتـش، عـر بيان صـدر يف 22 مـن آب الحايل، 
“ال يـزال الالجئـون يعانـون اآلثـار االقتصاديـة 
الناجمـة عـن جائحـة كورونـا املسـتجد )كوفيد- 
املعيشـة، وارتفـاع تعرفـة  19( وارتفـاع تكلفـة 

الخدمـات”.
أي  اتخـاذ  يتـم  “إذا مل  أنـه  إىل  بارتـش  وأشـار 
إجراء اآلن، فسـتكون املعانـاة اإلنسـانية والتكلفة 

للمجتمـع الـدويل أكـر بكثـري”.
34  مليون دوالر

إذ  الـالزم،  التمويـل  بتوفـري  املفوضيـة  طالبـت 
لتنفيـذ  أمريـي  دوالر  مليـون   34 إىل  تحتـاج 
الرامـج الصحيـة والنقدية خالل األشـهر املتبقية 

الحايل. العـام  مـن 
وبحسـب املفوضيـة، فـإن انعـدام األمـن الغذايئ 
تـزداد  كـا  االرتفـاع،  يف  آخـذ  الالجئـني  بـني 
حـاالت ترسب األطفـال مـن املـدارس، إضافة إىل 

تخفيـض كمية املسـاعدات الغذائية بسـبب نقص 
املوارد.

واعتـر بارتـش أن هـذه املـؤرشات هـي تحذيـر 
واضح بشـأن الرتاجـع الرسيع يف الدعـم الدويل، 
األردن  ينـىس  “أال  الـدويل  املجتمـع  وناشـد 

والالجئـني".
ين الجئون يعيشون بالدَّ

الجـئ،  ألـف   760 حـوايل  األردن  ويسـتضيف 
معظمهـم سـوريون )670 ألف الجـئ( وعراقيون 
ومينيـون، حيـث يعيـش أكـر مـن %80 منهـم 
بـني األردنيـني يف املجتمعـات املضيفة، بحسـب 
الحكومـة  تقـول  بينـا  املفوضيـة،  إحصـاءات 
األردنيـة، إن عـدد الالجئني السـوريني يف األردن 

نحـو 1.3 مليـون الجـئ.
بالهشاشـة  الخـاص  املفوضيـة  لـرادار  ووفًقـا 
)إطـار تقييـم الضعـف(، فـإن وضـع الالجئـني 
املخيـات  داخـل  واالقتصـادي  االجتاعـي 

متزايـد. بشـكل  مسـتقر  غـري  وخارجهـا 
أرس  مـن   85% أن  األخـرية  األرقـام  وتظهـر 
الالجئـني السـوريني، و%93 مـن الالجئـني مـن 
الجنسـيات األخـرى، كانـوا مدينـني خـالل الربع 

األول مـن العـام الحـايل.
كـا تعـرّض جميـع الالجئـني املقيمـني خـارج 
املخيـات لتهديـدات باإلخـالء ثـالث مـرات أكر 

مـا تعرّضـوا لـه يف العـام 2018.
“برنامـج  أصـدر  املـايض،  أيـار  مـن   22 ويف 
األغذيـة العاملـي” يف األردن تقريـرًا عـن الوضع 
اإلنسـاين لالجئـني خالل نيسـان املـايض، وأعلن 
116.1 مليـون دوالر  املنظمـة إىل  احتيـاج  فيـه 
للفـرتة املمتـدة بني أيـار املايض وترشيـن الثاين 

. ملقبل ا
ووفًقـا ملـا ذكـره الرنامـج حينهـا، فـإن املبلـغ 
املطلـوب هو مـن إجـايل املبلـغ الـكي املخطط 
للعام الحـايل واملقّدر بـ261 مليـون دوالر، وذلك 
لتغطية االحتياجات األساسـية لــ465 ألف الجئ.

وأشـار إىل أن نحـو 462 ألـف الجـئ اسـتفادوا 
مـن املسـاعدات النقدية، بينـا اسـتفاد نحو ألف 
للعمـل،  الداعمـة  األنشـطة  مـن  شـخًصا  و685 
وبـنّي التقريـر أن معظـم الالجئـني املسـتفيدين 
قادمـون من سـوريا، وأقليـة من العـراق، واليمن، 

والسـودان، والصومـال، ودول أخـرى.

نقص التمويل ينذر بتأزم وضع الالجئين 
السوريين في األردن

أصـدر مركـز دراسـات بريطـاين تقريره السـنوي 
بريطانيـا،  يف  والهجـرة  الالجئـني  أوضـاع  حـول 
وذكـر أن حـوايل %70 مـن بـني جميـع الالجئـني 
هـم  املتحـدة  اململكـة  يف  توطينهـم  أعيـد  الذيـن 
سـوريون، يف الفـرتة من كانون الثـاين 2010 حتى 

.2021 األول  كانـون 
وبحسـب ما نرشه “مرصـد الهجرة” التابـع لجامعة 
“أوكسـفورد” الريطانيـة، يف 19 مـن آب الحـايل، 
شـّكل الالجئـون يف بريطانيـا البالـغ عددهـم نحو 
388 ألـف شـخص %0.6 من إجايل عدد السـكان 

املقيمـني يف اململكـة املتحدة لعـام 2019.
ومنـذ عـام 2010 وحتـى بداية العام الحـايل، كانت 
%68 نسـبة السـوريني الذيـن أعيـد توطينهـم يف 
بريطانيـا مـن بني جميع الجنسـيات األخـرى، حيث 
حصـل 21 ألًفـا و168 سـوريًا عى حـق اللجوء يف 

الفرتة. هـذه 
ومـن بـني عـدد طالبـي اللجـوء يف بريطانيـا لعام 

2021، حـّل السـوريون خامًسـا بثالثـة آالف و895 
القامئـة،  متصـدري  اإليرانيـني  بعـد  لجـوء  طلـب 

والعراقيـني، ومـن إريرتيـا، وألبانيـا.
يف حني كانت نسـبة السـوريني الذيـن حصلوا عى 
حق اللجـوء بحلول أيـار 2021، %92 )مـع مراعاة 
الطعـون ضـد الطلبـات املرفوضـة( يف الفـرتة بني 

2017 و2019.
املسـتجد”  “كورونـا  فـريوس  لجائحـة  وكان 
بهـا  املرتبطـة  اإلغـالق  وعمليـات   )19 )كوفيـد- 
اململكـة  يف  اللجـوء  طالبـي  عـى  كبـري  تأثـري 
املتحـدة، حيـث كان عـدد طالبـي اللجـوء يف عـام 

.2019 عـام  مـن   21% بنسـبة  أقـل   2020
وانخفضـت إعـادة توطني الالجئـني يف عام 2020 
توقفـت  إذ   ،2019 بعـام  مقارنـة   85% بنسـبة 
مؤقتًـا يف الربعـني الثاين والثالث مـن عام 2020.

اللجـوء  2021، تجـاوزت طلبـات  بينـا يف عـام 
مسـتويات مـا قبـل الجائحـة، إذ بلـغ عـدد طالبي 

اللجـوء حـوايل 56 ألـف طلـب، وهـو أكـر عـدد 
منـذ عـام 2003، بينـا مل ترتفـع عمليـات إعـادة 
توطـني الالجئـني، وبلغت نحـو ألـف و560 عملية 

.2021 يف 
وبحسـب “املرصـد”، فقـد انخفضت نسـبة طلبات 
اللجـوء التـي تلقـت قـراًرا أوليًـا يف غضون سـتة 
أشـهر مـن %87 يف الربع الثاين مـن عام 2014 
إىل %6 يف الربـع الثاين من عـام 2021، وارتفع 
متوسـط عـدد أيـام االنتظـار ملقدمـي الطلبات من 
يف  يوًمـا   449 إىل   2017 عـام  يف  يوًمـا   233
عـام 2020، وحتـى بدايـة العـام الحـايل يوجـد 
أكـر مـن 100 ألـف طالب لجـوء بانتظـار القرار 

األويل.
وتعتـر بريطانيـا سـادس أكـر دولـة منحت حق 
اللجـوء يف القـارة األوروبيـة عـام 2021، بنحـو 
15 ألـف طلـب بعـد أملانيـا، وفرنسـا، وإيطاليـا، 

وإسـبانيا، واليونـان.

منذ عام 2010..%68 من الذين أعيد توطينهم 
في بريطانيا سوريون

الجئون سوريون في بريطانيا )رويترز(


