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محمية »إرنستو«
حيوانات سورية تلقى الرعاية والعالج

عبد الرحمن خضر

ــة  ــ ــوريـ ــ أســـــــفـــــــرت الـــــــحـــــــرب فـــــــي سـ
ــقــــدان وإصــــابــــة الــكــثــيــر مــن  عــــن فــ
ــا فــي  ــ ــــوصـ ــــصـ ــات، وخـ ــ ــوانــ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ الــ
الــشــمــال الــســوري الـــذي تــعــّرض عــلــى مــدى 
سنوات الثورة إلى قصف شديد من طائرات 
ــر الوضع املعيشي 

ّ
أث النظام وروســيــا. كما 

الــحــيــوانــات،  بتلك  االهــتــمــام  عــلــى  للسكان 
ي كثيرين عن حيواناتهم 

ّ
إلى تخل أدى  ما 

األليفة التي كانت تربى في املنازل، بسبب 
األدويــة  وفقدان  املتالحقة،  النزوح  حركات 
من  كثير  وهــجــرة  بها،  الخاصة  واألطعمة 
األطباء البيطريني، وتراجع أعداد العيادات 

البيطرية.
ــام بــتــلــك  ــمــ ــتــ ــة مـــنـــهـــم لــــالهــ ــ ــاولـ ــ ــــحـ وفـــــــي مـ
الــحــيــوانــات، وخــصــوصــا تــلــك الــتــي تخلى 
أصحابها عنها مثل الكالب والقطط، أنشأ 
»إرنستو«،  اسم  حملت  محمية  متطوعون 
ــك فـــي مـــزرعـــة عــلــى مــقــربــة مـــن مــديــنــة  ــ وذلـ
إدلــــب، فــيــهــا عــيــادة بــيــطــريــة، بــهــدف إيـــواء 
الحيوانات الشاردة في مكان واحد، وإعادة 
تــأهــيــلــهــا، وتــقــديــم الــطــعــام والــــشــــراب لها 

طيلة فترة وجودها في املحمية.
ــقـــول مــــؤّســــس ومــــديــــر مــحــمــيــة إرنــســتــو  يـ
ــمـــد يـــــوســـــف، لــــــ »الــــعــــربــــي  الــــبــــيــــطــــري مـــحـ

في المحمية الكثير من القطط )العربي الجديد(

الــــجــــديــــد«: »فــــكــــرة إنــــشــــاء املــحــمــيــة ولــــدت 
ــات  ــوانـ ــيـ حـ شــــاهــــدت  ــا  ــدمـ ــنـ عـ  ،2017 عــــــام 
كـــانـــت تـــصـــاب مـــن جـــــراء الــقــصــف الــجــوي 
ــاروخـــي وال تــجــد مـــن يــهــتــم بــهــا أو  والـــصـ
ــا. وتـــهـــدف املــحــمــيــة إلــى  ــهـ يــــــداوي جـــروحـ
مــداواة وعــالج أي حيوان مصاب«. ويلفت 
ــبـــارة عـــن عــيــادة  إلــــى أن املــحــمــيــة كـــانـــت عـ
لت في أماكن عدة في محافظة 

ّ
بيطرية تنق

ــّرت أخــــيــــرًا فــــي مــديــنــة  ــقـ ــب، حـــتـــى اســـتـ ــ ــ إدلـ
ــــب، بــاإلضــافــة إلـــى مــحــمــيــة تــضــّم أكــثــر  إدلـ
من 30 نوعا من الحيوانات، أبرزها القطط 
أنواعها،  على  والطيور  والخيول  والكالب 

باإلضافة إلى األغنام واملاعز والحمير.
ويشير يوسف إلى أن الفريق املسؤول عن 
املحمية يتألف من 13 متطوعا، يعملون ما 
الواقعتني في مدينة  املزرعة والعيادة  بني 
والغذاء  الصحية  الرعاية  ويقّدمون  إدلــب، 
بــــدأت  املـــحـــمـــيـــة   

ّ
أن مــــؤكــــدًا  لـــلـــحـــيـــوانـــات، 

تستقبل الحيوانات فعليا في شهر إبريل/ 
نــيــســان املـــاضـــي. ووصـــل عـــدد الــحــيــوانــات 
ــواع  فــيــهــا إلـــى أكــثــر مـــن 400 مـــن كــافــة األنــ

املوجودة في سورية.
ويـــوضـــح يـــوســـف أن املــحــمــيــة مــمــولــة من 
مـــحـــبـــي الــــحــــيــــوانــــات واملـــهـــتـــمـــني بـــهـــا فــي 
الداخل السوري والخارج، مشيرًا إلى أنهم 
املصاعب، من بينها  العديد من  يواجهون 

تــأمــني الــلــقــاحــات لتلك الــحــيــوانــات، وعــدم 
وجود أجهزة تصوير شعاعي، ومختبرات، 
وفقدان بعض األدوية النوعية، وخصوصا 
املعابر  أدى تفشي كورونا وإغــالق  بعدما 
الــــحــــدوديــــة إلـــــى صـــعـــوبـــة إيـــصـــالـــهـــا إلـــى 

املنطقة.
ــد الـــســـعـــيـــد، وهـــو  ــمــ ــــن جـــهـــتـــه، نــــــزح أحــ مـ
أب لــثــالثــة أطـــفـــال، مـــن ريـــف مــديــنــة مــعــرة 
عام  مطلع  إدلـــب  جنوبي  الــواقــع  النعمان 
2020 بــعــدمــا ســيــطــرت قـــوات الــنــظــام على 
ـــه 

ّ
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن املــنــطــقــة. يـــقـــول لـ

يربيهما  كـــان  ــني 
ّ
قــط عـــن  للتخلي  ـــطـــر 

ّ
اض

ــة قـــــــرب مـــديـــنـــة  ــمـ ــيـ ــه فـــــي خـ ــنـ ــكـ ــبـــب سـ بـــسـ
إدلـــب، وخــوفــه من  مــعــرة مصرين شمالي 
إلى  ويشير  جوعا.  موتهما  أو  ضياعهما 
ه سمع عن العيادة التي تتبع للفريق في 

ّ
أن

القطني  ــم 
ّ
وســل إليها  فاتجه  إدلـــب،  مدينة 

للقائمني عــلــى الــعــيــادة، رغــبــة مــنــه فــي أن 
الــرعــايــة  يــجــدا مــن يهتم بهما ويــولــيــهــمــا 

ر لهما الطعام والشراب.
ّ
الصحية، ويوف

وعن آلية نقل الحيوانات إلى املحمية، يقول 
ار لـ »العربي 

ّ
املدير اإلداري للفريق محمد وت

إنــه داخــل املحمية توجد سيارة  الجديد«، 
ي االتــصــاالت. ويوضح 

ّ
وخــط ســاخــن لتلق

أن املحمية تستقبل الحيوانات التي يرغب 
بعض مربيها في التخلي عنها، باإلضافة 

الــشــاردة التي تحتاج إلــى رعاية.   إلــى تلك 
ــــــار أن هـــنـــاك حـــيـــوانـــات أخـــرى 

ّ
يــتــابــع وت

تصل املحمية بهدف العالج، ثم تعاد إلى 
لــلــشــفــاء، الفتا  بــعــدمــا تتماثل  أصــحــابــهــا 
إلـــى أن مــن أكــثــر الــحــيــوانــات الــتــي تصل 
املحمية هــي الــقــطــط، وتــضــم الــيــوم نحو 
ــغــــذاء واملـــــأوى  250 قــطــا تــحــصــل عــلــى الــ
أي  والــعــالج. كما تستقبل بشكل مستمر 
قط شارد أو مصاب ليتم عالجه وتلقيحه 

باللقاحات الالزمة.
ــات دقــــيــــقــــة لــحــجــم  ــيــ ــائــ تــــوجــــد إحــــصــ وال 
خسائر الثروة الحيوانية في سورية خالل 
 الــقــصــف واملــجــاعــة 

ّ
ــنـــوات الــــحــــرب، لـــكـــن سـ

والــتــهــريــب والـــذبـــح الــعــشــوائــي لــلــمــواشــي 
إلى خسائر كبيرة، بعدما  أّدت  والدواجن، 
كانت سورية غنية بالثروة الحيوانية في 

املنطقة. 
ــادرة عـــن وزارة  ــرات الــــصــ وأظــــهــــرت املــــؤشــ
انخفاضا  السوري  للنظام  التابعة  الزراعة 
في أعداد الثروة الحيوانية بنسبة تتراوح 
مــا بــني 50 و60 فــي املـــائـــة، بــحــســب تقرير 
التقرير  ويشير  »الــوطــن«.  صحيفة  نقلته 
ــفــــاض ســـبـــبـــه الـــســـرقـــة  إلـــــى أن هـــــذا االنــــخــ
توافر  وعــدم  العشوائي  والذبح  والتهريب 
الـــظـــروف املــنــاســبــة لحصر شــامــل لــأرقــام 
للثروة  النمو  مــؤشــرات  على  تعتمد  الــتــي 

الحيوانية.
ويــلــفــت الــتــقــريــر إلــــى أن حـــاجـــة املــؤســســة 
العامة لأعالف التابعة للنظام تتراوح ما 
بــني 3.5 إلــى أربــعــة ماليني طــن، يؤمن منه 
الــفــالح نــحــو 1.5 مــلــيــون طــن فــقــط. ويــؤكــد 
أن املــؤســســة وبـــإشـــراف مــؤســســة الــتــجــارة 
هذا  اســتــوردت  للنظام،  التابعة  الخارجية 
العام 100 ألف طن من كسبة فول الصويا 

والذرة الصفراء.

»فكرة إنشاء املحمية 
ولدت عام 2017، 
عندما شاهدت 

حيوانات تصاب من 
جراء القصف الجوي 
والصاروخي وال تجد 
من يهتم بها أو يداوي 

جروحها. وتهدف 
املحمية إلى مداواة 
وعالج أي حيوان 

مصاب«

■ ■ ■
ال توجد إحصائيات 
دقيقة لحجم خسائر 
الثروة الحيوانية في 

سورية خالل سنوات 
الحرب، لكّن القصف 
واملجاعة والتهريب 
والذبح العشوائي 

للمواشي والدواجن، 
أّدت إلى خسائر 

كبيرة، بعدما كانت 
سورية غنية بالثروة 
الحيوانية في املنطقة

باختصار

أو  كالبها  عن  التخلي  إلى  عائالت  اضطرت  وقت  في  بعضها  أصيب  فقد  الحيوانات،  على  كبير  تأثير  السورية  للحرب  كان 
قططها نتيجة ظروف الحرب، فُوجدت محمية »إرنستو« الستقبالها وعالجها

هوامش

سعدية مفرح

نابهة  إعــالمــيــة  باغتتني  عــنــدمــا  بــارتــبــاك،  شــعــرت 
بــســؤالــهــا البسيط فــي ســيــاق مــقــابــلــٍة قــصــيــرٍة عن 
ــداث فــي فلسطني أخــيــرا. كــان الــســؤال السهل  األحــ
املمتنع: ملاذا فلسطني؟ .. لم يخطر على بالي أن تبدأ 
الذي بدا عفويا أول وهلة، لوال  املقابلة بهذا السؤال 

أنني لم أستطع اإلجابة عليه فورا. 
ألنـــهـــا فــلــســطــني وحـــســـب. قــلــت لــهــا ذلـــــك، قــبــل أن 
ألنها  أغلبها،  نسيت  وعـــبـــاراٍت  بكلماٍت  أســتــرســل 
لــم تكن  أنــهــا  اللحظة، لكنني أظــن  كــانــت ولــيــدة تلك 
عميقا  كــان  البادية،  بساطته  على  لــســؤاٍل،   

ً
مناسبة

جــدا، وأعــادنــي إلــى ما قبل تكون ذاكــرتــي الثقافية. 
بفلسطني وطنا محتال  اهتمامي  بدأ  ر متى 

ّ
أتذك ال 

 مستحقة، ربما ألنهما كانا دائما معي من 
ً
وقضية

مكونات هذه الذاكرة الفردية، والجمعية أيضا. ولكن 
ال بد أن لدعاء والدتي، رحمها الله، الساكن الهادئ، 
الــغــارق فــي خــشــوع، واملــســتــرســل عقب كــل صــالة، 
لفلسطني، أثره في الوعي البعيد، وإن كان أثرا غير 
كل  لفتح  الصغير  مفتاحي  كانت  أنها  إال  مباشر، 

الــذي  أمـــام قضيٍة كــانــت هــي قضية الجيل  األبــــواب 
أحلك  إليه في  أنتمي  والدتي، وأصبحت  إليه  تنتمي 

منعطفاته. 
ملاذا فلسطني إذن؟..ألنها األصل في بدايات املعاني 
املتعلقة بالكرامة والنضال واملقاومة والوطن، وألنها 
الذاكرة الجمعية لنا، عربا ومسلمني وبشرا شهودا 
لتكون  أن تستمر  لها  أريــد  التي  القضية  هــذه  على 
نجح  مــن  فنجح  كله،  اإلنــســانــي  لضميرنا  امتحانا 
وســقــط مــن ســقــط، ولــكــن االمــتــحــان مــســتــمــرٌّ عبر 
القضية وعايشتها سبعة عقود في  أجياٍل عاشت 
مــّرات  األعلى  إلــى  دائمة  تــحــّوالت مستمّرة، وحركة 

وإلى األسفل مرات.
لــيــســت فــلــســطــني مـــجـــرد وطـــــن مـــحـــتـــل، أو أرض 
مسلوبة، أو عدالة مفقودة، أو شهداء يرتقون أجياال 
الداخل ومهّجر  وراء أجيال، أو شعب مضطهد في 
إلــى الــخــارج، أو الجــئــون ال يستطيعون الــعــودة من 
ن فيه للصالة 

ّ
القريب والبعيد، أو مسجد أقصى يؤذ

تحت ظالل االحتالل.. وحسب. هي كل هذا وغيره 
أكثر حفرا في األعماق، وسموا نحو األعلى بالقيم 
أبــســط تطبيقاتها  واملـــبـــادئ واملـــثـــل واألخـــــالق فـــي 

العملية. ففلسطني.. هذي الخريطة الصغيرة نسبيا، 
والتي تبدو في شكلها التاريخي املكتمل كجرح في 
قلب الكرة األرضية، أوسع من أي جغرافيا، وأعمق 
تعريفها  عن  تماما  نعجز  وبالتالي،  تاريخ.  أي  من 
 

ٌّ
كل ويحاول  والتاريخ،  الجغرافيا  كتب  يناسب  كما 

منا، نحن املؤمنني بها، أن يبتكر لها معناها الفردي 
الخاص، كما يناسبه، ويحيط بمدى ذلك اإليمان. 

املـــاضـــي، وحــلــم للمستقبل،  هـــي مــثــال ذاكـــــرة مـــن 

األيـــام والــشــهــور والــســنــوات والعقود  تــمــّر  وبينهما 
تــضــاريــس  فــي  كــل منحنى  عــنــد  لــتــضــع بصمتها 
ــم مـــن حـــدودهـــا  ــرغـ ــدا، عــلــى الـ ــ األرض الـــواســـعـــة جـ
الضيقة.  وهي مثال آخر.. اختبار حقيقي لبشريتنا 
املثالية، ولقدرتنا بوصفنا مؤمنني بما ينبغي للبشر 
أن نكون عليه، ونحن نحاول الحفاظ على بقائنا في 
نستحق  أننا  إثبات  وعلى  باستحقاق،  الحياة  هــذه 

هذه الحياة فعال. 
وفلسطني ليست هي األرض وال الحجر وال الشجر، 
عــلــى الــرغــم مــن أهــمــيــة كــل هـــذه األشـــيـــاء فــي تعزيز 
معناها، وتوضيح ما غمض على الجاهلني املتجاهلني 
، هي 

ً
من صورتها، لكنها البشر. فلسطني، إذن وأوال

الشهيد  هــي  ومــيــتــا،  حــيــا  حــاالتــه  بــكــل  الفلسطيني 
والــجــريــح واملــقــاوم واملــهــجــر والــالجــئ، وهــي الصامد 
أو  األمــل، ال يهّمه من تراجع  والباقي دائما على قيد 
خان أو خذل! ال يهمه من طّبع عالقاته مع العدو، أو 
لــذلــك، فهذه حــســابــاٌت خــارج منطقه في  مــن يستعد 

املقاومة املستمرة بكل ما أوتي من قوة ومن حلم. 
باختصار، فلسطني هي بوصلة حقيقية، ال تخطئ 

أبدًا في تحديد وجهة الضمير الحي.

لماذا فلسطين؟

وأخيرًا

نعجز عن تعريف 
فلسطين كما يناسب كتب 

الجغرافيا والتاريخ، ويحاول 
كلٌّ منا أن يبتكر لها معناها 

الفردي الخاص
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