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أهل الشام
بريد دمشق

ريبورتاج
اضطر كثيرون إلى االعتماد
على السائقين العابرين
الحدود اللبنانية لتأمين الحليب
(أرشيف ــ أ ف ب)

عن الصحافة والغاز وحليب األطفال
«المستحيل مانو سوري»
علي وجيه
ُ
قبل أيــام ،نشر العدد  2759من صحيفة «كفاح
الـعـ ّـمــال االش ـتــراكــي» ،الـتــي تـصــدر أسـبــوعـيــا عن
«االتـحــاد العام لنقابات العمال» منذ أيــار .1963
«مـ ـح ــاوالت لـتـبــريــر م ـعــانــاة امل ــواط ـن ــن وتـحــويــل
ال ـص ـع ــوب ــات امل ـع ـي ـش ـيــة إل ـ ــى ف ــان ـت ــازي ــا ح ــامل ــة».
مانشيت قنبلة .مغناطيس ق ـ ّـراء .جديد كشركة
تطوير عقاري إلعادة اإلعمار .جريء مثل الدراما
السورية .ممتع كما مكافحة الفساد« .سكسي»
ّ
غاز .نادر برتبة علبة حليب أطفال.
أكثر من جرة ً
ال ينافسه عبقرية سوى عبارة «املستحيل مانو
ســوري» ،ال أفضل منها لوصف «معجزات» هذا
البلد الصامد.
فــي الصباح نفسه ،صــدرت الصحف «القومية»
املركزية الثالث مدججة بمواد ال تقل أملعية .كما
قــرأ سكان املحافظات صحفهم اليومية املحلية:
«ال ـج ـمــاه ـيــر» ف ــي ح ـلــب« ،ال ـع ــروب ــة» ف ــي حـمــص،
«الفداء» في حماة« ،الوحدة» في الالذقية« ،الفرات»
ف ــي دي ــر ال ـ ــزور .تــداول ـهــا «أب ـن ــاء شـعـبـنــا» بلهفة
وحـبــور وأن ـفــاس الهـثــة .ظنها بعض الشاطحني
مـنــاشـيــر ســريــة  -ال سـمــح ال ـلــه  -ل ـفــرط جــرأتـهــا
ونقدها الـحــاد للهرم ،مــن فــوق ومــن تـحــت ،وعن
اليمني نحو اليسار« .وضعيات» تحليل إرهاصي،
لم ترد حتى في «كاماسوترا».
يـسـخــر مـ ـح ــدودو األفـ ــق وال ـ ـ ــرؤى« :ورق يصلح
للتدفئة مــع ان ـق ــراض ال ـغ ــاز» .فـشــرتــم يــا ّإمـعــات
الطابور الخامس .مطبوعاتنا ّ
الغراء خير وسيلة
لتزجية وقــت االنتظار في طوابير اقتناص جرةّ
ّ
عصي حتى على
األحالم .يا له من مزيج حضاري
دول تـ ّـدعــي التقدم والــرقــي .مقال فــي يــد حبيبنا
املواطن ،وأسطوانة فارغة في أخــرى« .سودوكو»
في يمينه ،ومفتاح إنكليزي في شماله .تحقيق

أزمة جديدة تقلق راحة
السوريين بعد فقد حليب
األطفال المستورد من
الصيدليات ،ما يضطرهم إلى
االعتماد على التهريب عبر
ّ
وتحمل أسعار
الحدود اللبنانية
باهظة ،في ظل تواصل أزمة
الغاز ،رغم ما تعوم عليه
البالد من مخزون غاز طبيعي
ال يمكن االستفادة منه
سوى بعد مراحل معالجة
ّ
عقدتها الحرب

«نادي المفقودات» يستقطب حليب األطفال
دمشق ــ مرح ماشي
مـ ــع ارت ـ ـف ـ ــاع سـ ـع ــر صـ ـ ــرف الـ ـ ـ ــدوالر
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ل ـي ـص ــل إلـ ـ ــى مـ ــا يـ ـق ــارب
 500لـ ـي ــرة ل ـ ـلـ ــدوالر الـ ــواحـ ــد ،ب ــدأت
التأثيرات السلبية على سوق ً املواد
االستهالكية املستوردة؛ بداية بفقد

م ــؤق ــت ت ــراف ــق م ــع ت ــزاي ــد تــدري ـجــي
ب ـس ـيــط ف ــي أسـ ـع ــار هـ ــذه املـ ـ ـ ــواد ،إن
ُوجـ ـ ــدت ،لـيـصــل األمـ ــر خ ــال الـشـهــر
الفائت إلى انقطاع كامل ملادة حليب
األط ـفــال امل ـس ـتــورد ،وس ــط غـيــاب أي
ب ـ ـ ــوادر ل ـح ــل امل ـش ـك ـلــة س ـ ــوى وع ــود
املـســؤولــن املـتــراكـمــة .وبــذلــك انـضـ ّـم

العوم على الغاز...
ال يمنع األزمة
مــن الــافــت فــي مـلــف الـغــاز أن شـهــر آب فــي عــام  2011حمل
اكتشاف بئر للغاز في منطقة قــارة القلمونية ،جنوب مدينة
حمص ،بقدرة إنتاجية تصل إلى  400ألف متر مكعب يوميًا،
ومــع احتياطي قابل لإلنتاج يصل إلــى  47مليار متر مكعب.
اكتشافات متالحقة من الغاز طيلة سنوات ما قبل الحرب على
طول شريط القلمون ،في كل من دير عطية والبريج ،إضافة إلى
صدد ،وباتجاه الشمال اكتشافات مماثلة في الفرقلس .عشرات
مليارات األمتار املكعبة املكتشفة من الغاز ،مع كميات هائلة لم
يجر التنقيب إلخراجها رغم إثبات وجودها في مناطق متفرقة
كالساحل واملياه اإلقليمية .غير أن هذه االكتشافات لم تمنع
أزمة الغاز الحالية ،إذ إن الغاز الطبيعي يحتاج من أجل تحويله
لغاز منزلي إلــى معمل توقف بعد الـحــرب .ويــدفــع السوريون
في دمشق سعر عبوة الغاز املنزلية املعدنية مبلغًا يتراوح بني
 5ـ  8آالف ليرة ،لتأمينها بصعوبة من السوق السوداء ،وعبر
مضاربات أحيانًا .ويصبح الوضع أصعب يومًا بعد آخر ،في
ظل التقنني الكهربائي املتزايد وعواصف الشتاء القاسية.

حليب األطفال إلــى الغاز والكهرباء
وب ــاق ــي ع ـن ــاص ــر ق ــائ ـم ــة امل ـف ـق ــودات
م ــن ال ـب ـيــت ال ـ ـسـ ــوري ،وال ـت ــي تـطــول
م ـ ــع انـ ـحـ ـس ــار الـ ـ ـح ـ ــرب ع ـ ــن ال ـك ـث ـيــر
م ــن امل ـن ــاط ــق .خـيـبــة ج ــدي ــدة تــواجــه
السوريني لها حساسيتها الخاصة
ّ
هـ ــذه امل ـ ـ ـ ّـرة ،لـتـعــلـقـهــا ب ـع ـجــزهــم عن
ت ــأم ــن غـ ــذاء أط ـفــال ـهــم ،فـيـمــا تــدخــل
أزمـ ــة ال ـغ ــاز ال ـع ــام ال ـجــديــد ب ــا أفــق
جــدي للحل ،مــا ينعكس سلبًا على
ت ــأم ــن ال ـ ـغـ ــذاء وال ـت ــدف ـئ ــة لــأط ـفــال
والكبار معًا .ويبدو الــواقــع الجديد
ك ـم ــا لـ ــو أن ـ ــه حـ ـص ــار مـ ــن ن ـ ــوع آخ ــر
إلعــاقــة ال ـس ــوري عــن االس ـت ـمــرار في
الحياة.

استنزاف مادي ونفسي
عـبــر ال ـح ــدود ال ـســوريــة ـ ـ ـ اللبنانية
ّ
وجـ ــد آدم ال ـ ـحـ ــل .م ــن س ـ ّـم ــي تـيـ ّـمـنــا
بأبي البشرية ،هو أيضًا أب لطفلني
ال يـتـجــاوزان  6أشهر مــن عمريهما،
«لسخرية القدر» ،وفق تعبيرهّ .
تردد
املهندس املدني الثالثيني كثيرًا قبل
اإلقـ ـ ــدام ع ـلــى خ ـطــوة ال ـ ـ ــزواج؛ وبـعــد
ال ـ ــزواج تـ ـ ّ
ـردد وزوج ـت ــه قـبــل اإلق ــدام
على الخطوة «االنتحارية» املتمثلة
فــي اإلن ـج ــاب .وش ــاء ال ـقـ َـدر أن يــرزقــا
ب ـتــوأم ،مــا اضـطــر الــوالــد إل ــى العمل
ســائ ـقــا ب ــأج ــرة يــوم ـيــة ع ـلــى طــريــق
الــاذقـيــة ـ ـ ـ دم ـشــق .وع ــن طــريــق أحــد
أصدقائه تمكن من االتفاق مع سائق
عـلــى خ ــط دم ـشــق ـ ـ ب ـي ــروت ،لتأمني
ً
حليب األطفال للصغيرين ،بــدال من
حسرة العجز كلما دخــل الصيدلية
لـلـســؤال عــن امل ــادة امل ـف ـقــودة ،وتــأتــي
اإلج ـ ــاب ـ ــة ب ــال ـن ـف ــي .أس ـ ـعـ ــار ع ـب ــوات
الـحـلـيــب ال ـتــي يـتـمـكــن م ــن تأمينها
عـ ـب ــر ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود م ـض ــاع ـف ــة أحـ ـي ــان ــا،

وبحسب سعر الصرف ،ما يعني أن
إنفاق راتبه من وظيفته الصباحية
ً
ك ــام ــا ال يـكـفــي ل ـغ ــذاء طـفـلـيــه طيلة
ال ـش ـه ــر .وي ـش ــرح األمـ ــر وف ــق حــاجــة
ّ
كـ ــل م ــن ال ـط ـف ـلــن إلـ ــى م ــا ب ــن  5و6
ّ
عبوات حليب وسطيًا ،ما قد يكلفه
م ــا يــزيــد عـلــى  5آالف ل ـيــرة للعبوة
الـ ــواحـ ــدة ال ـت ــي كـ ــان ي ـق ــدر سـعــرهــا
فــي ســوريــا بـحــدود  2200لـيــرة ،قبل
ّ
األزمــة األخيرة .يبتسم األب ويعلق:
«انقطعنا من الغاز .ال مشكلة .املهم
أن ي ـت ـنــاول ال ـط ـفــان طـعــامـهـمــا ،فال
ذن ــب لـهـمــا ّف ــي إنـجــابـهـمــا إل ــى هــذا
ال ــواق ــع امل ـن ــف ــر .إنـ ــه ذن ـب ــي ّ
وأم ـه ـم ــا.
ولـهــذا نعاقب أنفسنا ونـتـنــاول من
ّ
ال ـح ــواض ــر واملـ ـ ــؤن امل ـخ ــزن ــة لــدي ـنــا،
وبقية األغذية التي ال تتطلب طهوًا».
الرجل الناقم على الظروف املحيطة
يرى أن ال حال أسوأ مما وصل إليه،
مضيفًا« :وع ــود مـتــواصـلــة تتحدث
عن حلول قريبة ،وال شيء يدعو إلى
االطمئنان .أخشى أن يتوقف السائق
ال ــذي يــأتـيـنــي بـعـبــوات الـحـلـيــب عن
السفر لسبب مــا ،فيجوع طفالي .ال
شيء يثير ّ
في الجنون كهذه الفكرة
ّ
يومي».
التي تهاجمني ككابوس

ّ
«الشماعات» نفسها

ت ـت ـض ــارب ال ـت ـص ــري ـح ــات الــرس ـم ـيــة
حول األسباب التي أدت إلى انقطاع
مادة حليب األطفال .نقابة الصيادلة
ان ـبــرت إل ــى الـتــأكـيــد أن شـحـنــات من
الحليب اإليــرانــي ستدخل األس ــواق
السورية خــال أيــام ،بحكم استيراد
أص ـ ـنـ ــاف ال ـح ـل ـي ــب مـ ــن إيـ ـ ـ ــران وف ــق
عقود مبرمة .وكالعادة ،فإن شماعة
األميركي على إيران جاهزة
الحصار
ّ
لترتيب التعثر في وصــول الحليب،

يطالب الصيادلة بمنح
رخص إقامة معامل
وطنية إلنتاج
حليب األطفال

ح ـســب نـقـيــب ال ـص ـيــادلــة .وال تغفل
ال ـن ـقــابــة ع ــن ازدي ـ ـ ــاد ال ــوض ــع س ــوءًا
ط ـي ـلــة األس ــابـ ـي ــع ال ـث ــاث ــة امل ــاض ـي ــة،
ب ــل ي ـبـ ّـن الـنـقـيــب نـفـســه أن الـبــدائــل
م ـت ــواف ــرة ول ـك ــن ب ــزي ــادة  %30على
سـعــر الحليب اإلي ــران ــي ،مــا انعكس
سـلـبــا ع ـلــى شــري ـحــة م ــن املــواط ـنــن،
الفتًا إلى أن منتجات شركة «نستله»
تغطي  %50مــن احـتـيــاجــات السوق
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة .وذل ـ ـ ــك وس ـ ــط م ـطــال ـبــات
الصيادلة بمنح رخص إقامة معامل
ً
وطنية إلنـتــاج حليب األط ـفــال ،بــدال
مــن ال ــوق ــوع تـحــت رحـمــة االسـتـيــراد
وظروفه.
الالفت أن بعض اآلبــاء اضطروا إلى
شـ ــراء ك ــل م ــا ي ـتــوافــر ت ـحــت نـظــرهــم
فــي الـصـيــدلـيــات ،لتخزينها خشية
انقطاعها .وعلى رغــم ذلــك اضطروا
أخ ـي ـرًا إل ــى االعـتـمــاد عـلــى السائقني
العابرين الـحــدود اللبنانية يوميًا،
والذين أصاب الطمع بعضهم ليبدأ
ال ـت ـح ـك ــم ف ـ ــي األس ـ ـع ـ ــار م ـ ــن قـبـلـهــم
أيـ ـض ــا .ي ـش ـيــر ال ـص ـحــافــي املـخـتــص
فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــؤون االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،حـ ــازم
ع ـ ـ ــوض ،إل ـ ــى أن الـ ـح ــل م ـت ـم ـثــل فــي

استيراد الحليب عــن طريق الــدولــة،
بــاعـتـبــار حليب األط ـفــال لـيــس مــادة
ّ
لالحتكار ،مــذكـرًا بالخط االئتماني
اإليــرانــي ال ــذي مــن املفترض وصــول
ال ـس ـلــع ال ـض ــروري ــة إل ــى س ــوري ــا من
خالله .وعلى اعتبار العقوبات على
سوريا وإيران ليست جديدة ،ينتقد
ع ــوض ع ــدم ال ـش ـفــاف ـيــة ف ــي ال ــوع ــود
وال ـت ـص ــري ـح ــات ال ــرس ـم ـي ــة .ووس ــط
ال ـت ـك ـتــم ع ـلــى حـقـيـقــة اح ـت ـك ــار م ــادة
ح ـل ـيــب األط ـ ـفـ ــال م ــن ق ـب ــل م ـس ـتــورد
واح ـ ـ ـ ــد ،ال يـ ـص ــل عـ ـ ــوض إلـ ـ ــى يـقــن
ب ــاألم ــر ،إذ إن املـسـتــودعــات تحصل
ع ـل ــى املـ ـ ـ ــادة ع ـب ــر أسـ ـم ــاء مـخـتـلـفــة.
أمــا عــن أزم ــة الـغــاز ،فـيــرى عــوض أن
الحل يأتي مع انتهاء موسم الشتاء،
حني يخف الضغط على طلب املادة،
منتقدًا التصريحات الرسمية التي
تـنـفــي وجـ ــود األزم ـ ــة م ـنــذ بــدايـتـهــا.
وي ـ ــرى أن م ــا ي ـج ــري ال ـح ــدي ــث عـنــه
حول االعتماد على «البطاقة الذكية»
في تأمني عبوتي غاز منزليتني لكل
عائلة شهريًا ،يمكن أن يفي بالغرض
ف ــي ح ـ ــال ت ـط ـب ـي ـقــه ،إن ص ــح ت ــواف ــر
الغاز املنزلي ،بحسب التصريحات
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـت ــي ت ـل ـقــي الـ ـل ــوم على
احتكار التجار .ويثير عوض مشكلة
م ـع ــام ــل ال ـس ـي ــرام ـي ــك الـ ـت ــي تــوق ـفــت
بسبب فقدان الغاز ،ما يعني خسائر
ب ــامل ــاي ــن ألصـ ـح ــاب هـ ــذه امل ـع ــام ــل،
فـيـمــا ي ــرك ــز ع ـلــى زيـ ـ ــادة ال ـط ـلــب في
بعض مناطق الريف التي عادت إلى
سيطرة الدولة ،والتي لم تكن ضمن
ح ـس ــاب ــات امل ــوس ــم الـ ـشـ ـت ــوي ،وه ــي
مناطق ال تتوافر فيها مراكز توزيع
الغاز ،ما يعني تعويلها على مراكز
التوزيع في دمشق وزي ــادة الضغط
عليها.

على الورق ،وآخر في مركز التوزيع .حليب األطفال
سيطلع علينا من ّ
ثنيات البواخر القادمة ،إذ «ال
توجد أزمــة» .معلومة يعرفها «ابننا» الكادح من
روحه ،وتهدأ سريرته.
صفحة املحليات ،فتطمئن ّ
كل ذلك ،ويخرج حاقدون معقدون ،ليتكلموا عن
غياب «الحريات» و«التنوع» في الصحافة السورية.
«هههههه» رد يليق بسخافتهم .الحقائق واألرقام
ال ت ـك ــذب .ن ـحــن ،ب ـكــل ف ـخــر ،ن ــراف ــق ال ـط ـفــل منذ
نـعــومــة أظ ـفــاره بمجلة «الـطـلـيـعـ ّـي» ال ـص ــادرة عن
«ق ـيــادة منظمة طــائــع الـبـعــث» .بـعــد س ـنــوات من
االنقطاع عادت لإلشراق أخيرًا على مدارس الوطن
بالعددين  240و .241خاطبت «فـلــذات أكبادنا»
بألوان الربيع« :نعود إليكم ،لنكتب معكم قصائد
الفرح واألمل ،مثلما يكتب كل السوريني فجرهم،
بـتـصـمـيـمـهــم وب ـقــدرت ـهــم ع ـلــى ت ـج ــاوز األزم ـ ــات،
صــان ـعــن امل ـع ـج ــزات ،مـسـطــريــن مــاحــم الـفـخــر،
كرمى لوطن مجبولة حبات ترابه بدماء الشهداء
األب ـطــال» .كما نــاحــظ ،هــذه اللغة املثالية للكالم
مع األطـفــال .بعدها ،ال نترك فتياننا ،ستتلقفهم
«جــريــدة املـسـيــرة» ال ـص ــادرة عــن «ات ـحــاد شبيبة
الثورة» وهي «أول صحيفة شبابية في سوريا»،
والوحيدة غالبًا ،بمحض الصدفة .نحن ال نتخلى
عــن طـلـبــة الـجــامـعــة بــالـتــأكـيــد ،نـتــابــع االحـتـضــان
ّ
نغطي
بنشرات «االتحاد الوطني لطلبة سوريا».
ّ
جل االهتمامات بعناية أب حريص .في الرياضة،
نطلق «املوقف الرياضي» صباح كل سبت (منذ
 .)1963ملحبي األدب ،نـقـتــرح جــريــدة «األس ـبــوع
األدبـ ـ ــي» األس ـب ــوع ـي ــة ،وم ـج ـلــة «امل ــوق ــف األدبـ ــي»
الشهرية ،الصادرتني عن «اتحاد الكتاب العرب».
هذه األخيرة تأتي مع كتاب جيب إلسالة اللعاب.
ً
نولي رعايتنا شتى الشرائح .مثال ،يفخر املكتب
التنفيذي لنقابة املعلمني للعام الثامن والعشرين
بمجلة «بـنــاة األج ـيــال»« .إدارة التوجيه املعنوي»

في وزارة الداخلية ّ
تتكرم بإنجاز مجلة «الشرطة».
لـيــس سـ ـرًا أن ال ـع ــدد  598ال ـص ــادر ف ــي تشرين
األول املاضي نفد بسرعة «التفاهم» مع شرطي
مرور رقيق .ماذا يريد أولئك املنتقدون /املرضى
الـنـفـسـيــون أك ـثــر مــن ذل ــك؟ تـخــرسـهــم الـحـقــائــق،
فـيـســارعــون إلــى اخـتــاق تــرهــات مــن قبيل« :لغة
خشبية ،حجرية ،بالستيكية .»...ال بــأس ،مــواد
الـبـنــاء ثمينة ه ــذه األيـ ــام« .إص ـ ــدارات ال تتجاوز
مجالت الحائط املــدرسـيــة»؟ يــا حبذا سني املــرح
والـشـقــاوة« .شـعــارات جــوفــاء»؟ توقفوا هنا .هذا
ما ال نسمح باملساس بــه .الحمد لله أننا تعلمنا
من تجارب ماضية ،استغلت انفتاحنا وطيبتنا.
«الدومري» أسبوعية ساخرة (آذار  – 2001تموز
 ،)2003تجرأت على سابقة رسم رئيس الــوزراء
مصطفى مـيــرو فــي كــاريـكــاتـيــر .أكـثــر مــن ذلــك.
وجـهــت رســالــة إلــى رئـيــس الجمهورية شخصيًا
حــول مــا يسمى بــالـحــريــات والــديـمــوقــراطـيــة!! يا
للوقاحة!!
نقول لكل الحاقدين« :خسئتم» .الحديث املكرور
حول «مخالفة الدستور وقانون اإلعالم باعتقال
صـحــافـيــن تـعـسـفـيــا» ل ــن يـنـتـشـلـكــم م ــن ال ـق ــاع.
الجهات املختصة تقوم بواجبها .ليست مضطرة
إلبــداء أسباب اعتقال ،أو تحديد مكان مستحقه.
حـقــا؟ هــل شهد عــام  2018اعـتـقــال أسـمــاء مثل:
وحيد يزبك ،وفهد كنجو ،وعـ ّـمــار الـعــزو ،وعامر
دراو ،وإيـهــاب ع ــوض ،وروال الـسـعــدي ،وسونيل
علي ،ووسام الطير...؟ هل ّتم شتم رحاب اإلبراهيم
من قبل مـســؤول؟ هل تم منع عــدد من صحيفة
«األي ـ ـ ـ ــام»؟ ال ب ــد أن األسـ ـب ــاب وج ـي ـهــة ف ــي حــال
حـصــول ذل ــك .تـســألــون عــن اتـحــاد الصحافيني؟
يقوم بواجبه على النحو األمثل .ها هو يتعاون في
إقــامــة دورة «برنامج الفوتوشوب واستخداماته
في التصميم اإلعالني واإلعالم اإللكتروني».

سيران
بلودان« ...مكان اإلله بعل»
ُ
ال ينفصل يوم الجمعة عند سكان دمشق عن فكرة «السيران»
والخروج مع العائلة ألخذ قسط من الراحة بعد عناء األسبوع.
واقـتــرنــت كلمة سـيــران بمتنزهات الــربــوة صيفًا ،وبساتني
الـغــوطــة فــي الــربـيــع ،وبمرتفعات ب ـلــودان فــي فصل الشتاء.
ورغم أن بلودان هي مصيف بامتياز ،الرتفاعها عن سطح
البحر نحو  1500متر ،فإنها تنفرد بكونها املنطقة الجبلية
الوحيدة القريبة من دمشق ،التي يكسوها بياض الثلج ً
شتاء،
ّ
فال يتعذر على أبناء العاصمة املجيء إليها.
ّ
اشتق اسم بلودان من الكلمتني اآلراميتني «بيل ،دان» ويعني
«مكان اإلله بعل» ،وتشتهر بالزراعة ،وخاصة أشجار اللوز،
لذلك أطلق عليها «بلد اللوز» .كذلك تحتوي على مغارة أثرية
ّ
تسمى «مغارة موسى» حيكت عنها الكثير من األساطير،
وت ـق ــول إح ــداه ــا إن هـ ــذه املـ ـغ ــارة ه ــي م ــدخ ــل إلـ ــى «ال ـعــالــم
املسحور».
تبعد بلودان عن مركز دمشق نحو  50كيلومترًا غربًا ،وتطل
على سهل الزبداني ،وتلتصق ببلدة مضايا التي كانت ّ
تعج
بالسياح الـعــرب ،والبضاعة األجنبية .تراجعت الحركة في
هــذه البلدة خــال سـنــوات الـحــرب بسبب قربها مــن مناطق
ساخنة ،لكنها عادت تدريجًا في العامني املاضيني .ومع مطلع
هذا العام ُس ّجل ارتفاع ملحوظ في عدد الــزوار واملشتاقني
الجميل ،إذ شهد األسبوع املاضي زيارة نحو
لذكريات الزمن ّ
 30ألف شخص ،كلهم توجهوا إلى بلودان اللتقاط صورة مع
ثلوج الشتاء الغزيرة هذا العام.

