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أعـادت زيـارات العيـد التـي
يجريهـا الجئـون يف تركيـا
إىل الشمال السـوري ،قضيـة
حقهـم بالبقـاء يف تركيـا ،إىل
الواجهـة مجددًا ،وسـط دعوات
يف أوسـاط تركيـة لرتحيـل
الالجئين ،أو إبقـاء الزائريـن
يف سـوريا ،طاملـا أنهـم

يسـتطيعون زيـارة مناطـق
يعتربونهـا "آمنـة".
فتحـت تركيـا ثالثـة معابـر
حدوديـة مـع شمال غـريب
سـوريا لزيـارة عيـد األضحى،
هـي "بـاب السلامة" ،و"باب
الهـوى" ،ومعبر "جرابلـس"،
مـع توقعـات بـأن يصـل

عـدد الزائريـن إىل  100ألـف
شـخص ،خاصـة بعـد تـدين
مسـتوى اإلصابـات بفيروس
"كورونـا املسـتجد" (كوفيـد-
 ،)19الـذي سـمح بإعـادة فتح
املعابـر ،إثـر إغالقهـا العـام
املايض بوجـه الزيـارات ،خوفًا
مـن تفشي الفيروس.
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األسد يحمل العسكر
إلى مستقبل سوريا
عنب بلدي  -أمل رنتيسي
يخـل خطـاب رئيـس النظـام
ُ
مل
السـوري ،بشـار األسـد ،األخير مـن
الرسـائل السياسـية ،لكنـه ركّـز فيـه
على دور العسـكر ،ابتـداء مـن حجـم
الحضـور العسـكري إىل مفـردات
الخطـاب التـي ركّـزت على متجيـد
الوجـود العسـكري وإرصاره على
مـا يصفـه بـ"تحريـر بقيـة أرايض
الوطـن".
خطـب أمـام الحارضيـن خالل مراسـم
أداء "اليمين الدسـتورية" ،يف  17من
متوز الحايل ،بـ"القصر الجمهوري"،
حـول "اإلميـان بالجيـش" ،إذ قـال،
"إمياننـا بجيشـنا واحتضاننـا له حقق
األمـن ،وهـو الـذي سـيكمل التحريـر
ولـو بعـد حني".
ومل يكن الوجود العسـكري يف مراسـم
أداء "اليمين الدسـتورية" أمـ ًرا الفتًـا
خلال املـرات السـابقةّ ،إل أن الخطاب
شـهد هـذه املـرة حضـور حـوايل ربع
املوجوديـن يف "قرص الشـعب" بالزي
العسـكري.
قارنـت عنـب بلـدي بين صـورة
الحضـور هـذه املـرة وبين صـور
مراسـم "أداء اليمين" يف عام ،2014
إذ مل يشـكّل الوجـود العسـكري عـددًا
ملحوظًـا آنـذاك.
وصـارت العـادة بالنسـبة لألسـد
أن يـؤدي "قسـمه الدسـتوري" يف
بدل مـن مجلس
"القصر الجمهـوري" ً
الشـعب ،رغـم أن الدسـتور ينص "عىل
أن الرئيـس املنتخـب يـؤدي قسـمه يف
مجلـس الشـعب قبـل أن يبـدأ مهامـه
الرئاسـية".
بروتوكوالت جديدة ألداء القسم
أحدثها األسد
يشير الدبلومـايس السـوري السـابق

والباحـث غير املقيم يف مركـز "عمران
للدراسـات االستراتيجية" داين البعاج،
يف حديـث إىل عنب بلدي ،إىل سـوابق
تاريخيـة يف أداء القسـم الدسـتوري،
فالقسـم يكـون يف مجلـس الشـعب
وبحضـور أعضـاء املجلـس ،أمـا يف
الرشفـات ال ُعليـا للمجلـس فيحضر
الضيـوف ،الذيـن يختارهـم "القصر
الجمهـوري".
وأوضـح البعـاج أنـه منـذ تعديـل
الدسـتور عـام  ،2014أراد وزيـر
الجمهوريـة،
رئاسـة
شـؤون
منصـور عـزام ،وهـو املعنـي بتنظيـم
بروتوكـوالت التنصيـب ،تغيري أسـلوب
خطـاب القسـم الذي أصبـح يف القرص
الرئـايس ،وذلـك لحامية بشـار األسـد
أمن ًيـا ،وصـار يدعـو الحضـور إىل
قصر "الشـعب".
ووفـق الدبلومـايس السـابق ،فـإن
األسـد يسـتخدم اآلن األسـلوب
االحتفـايل للرئيـس الـرويس ،فالدميري
بوتين ،وهـو امليش مبفـرده إىل القاعة
وتأديـة القسـم ،كما رافـق األسـد يف
املراسـم األخرية عنرصان مـن "الحرس
الجمهـوري".
وحـول الحضـور العسـكري قـال
البعـاج ،إن للنظـام رسـائل سياسـية
تشير إىل هـدوء الجبهـات وانتهـاء
واألعمال
العسـكرية
األعمال
الحربيـة القويـة ،وهـو ترويـج لفكرة
"االنتصـار" ،وهـا هم العسـكر صاروا
موجوديـن أمامكـم على الكـرايس.
العسكر ..دعامة آل األسد
مـن جهتهـا ،تـرى الدكتـورة يف
العلـوم السياسـية واملحـارضة بجامعة
"النكستر" يف بريطانيـا رهـف
الدغلي ،أن هنـاك مفارقتين لتفكيـك
مـاذا يريـد األسـد مـن زيـادة أعـداد
العسـكر يف تلـك املراسـم.

األوىل هـي أن نظـام األسـد أىت
بانقلاب عسـكري ،وكان جناحـه
العسـكري الدعامـة األساسـية لبسـط
نفـوذه وسـيطرته.
واملفارقـة الثانيـة هـي أن نظـام
"البعـث" ،تحـت حكـم حافـظ األسـد،
وتلاه ابنـه بشـار ،كان قـد اعتمـد
على تكريـس أيديولوجيـة عسـكرية
تسـتخلص وتسـتأثر مبفهـوم املواطنة
واألحقيـة باالنتماء أو صفـة "املواطن
الرشيـف" مـع مـدى التأييـد للجيـش
والرمـوز العسـكرية.
الزيـادة العسـكرية هـي مجـرد إضفاء
رمـزي ملا كان يـر ّوج لـه النظـام دو ًما
يف خطاباتـه ،وهي أن اآللة العسـكرية
هـي مـن قامـت باالنتصـار ،وأن إنقاذ
الوطـن جـاء بإخلاص الجيـش لرمـز
األسـد وبقائـه ،حسـب الدغلي ،التـي
عملـت سـابقًا على تحليـل خطابـات
األسـد ،ويُنتظـر أن تصـدر كتابهـا
األول حـول الذكوريـة والوطنيـة يف
الخطابـات الرسـمية يف سـوريا.
ففـي عـام  ،2015ومـع بـدء التدخـل
الـرويس وازديـاد وتيرة األعمال
العسـكرية ،عمل األسـد خالل خطاباته
على تقليـص وتقزيـم االنتماء إىل
سـوريا مبـدى القـدرة على الدفـاع
والتضحيـة الجسـدية ،وهـي إشـارة
إىل أن األسـد يعيـد تشـكيل الوطنيـة
السـورية على أسـاس عسـكري،
وبالتـايل تطبيـع "أيديولوجيـة
ا لعسـكرة " .
وأضافـت الدغلي أنـه ال ميكـن فصـل
رمزيـة زيـادة عـدد العسـكريني يف
هـذا الخطـاب عـن السـياق العسـكري
الحـايل والجيوسـيايس امللم بسـوريا.
وكان األسـد أشـاد ،خلال خطابـه،
يف الحضـور مـن عسـكريّي القـوات
املسـلحة ،الذيـن وصفهـم بــ"درع
الوطـن ومنبـع البطولـة الذيـن صمدوا

ودافعـوا عـن الوطـن" ،مشـددًا على
"تحريـر مـا تبقـى مـن األرض مـن
اإلرهابيين ،ومـن رعاتهـم األتـراك
واألمريكيين" ،بحسـب تعبيره.
وبحسـب الدغلي ،فـإن األسـد يذكّـر
املواطنين بـأن املعركـة مـا زالـت
مسـتمرة ،وأن بقـاء الوطـن هـو معتمد
أساسـا على مقـدرة الجيـش على
ً
السـيطرة ما تبقـى من سـوريا ،إذ قال
حرف ًيـا ،إن هنـاك أمريـن سـيواجههام:
تحريـر بقيـة األرايض السـورية،
واألزمـة االقتصاديـة.
وتعتقـد الدغلي أن إيلاء معركـة
التحريـر أهميـة على حسـاب األزمـة
املعيشـية التي يعيشـها املواطن العادي
مـا هـو ّإل إعـادة تكريـس ملفهـوم أن

الوطـن هـو بجيشـه ،وهي من سمات
الـدول املسـتبدة غير املعنيـة بكرامـة
وحريـة مواطنيهـا.
العودة إىل الخلف
ركّـز األسـد على العـودة إىل الخلـف
يف خطابـه األخير ،وتثبيـت روايته ملا
حـدث خالل السـنوات العرش السـابقة،
وقـال" ،نحن يف خطاب قسـم يفرتض
بأننـا نتحـدث عن مرحلـة مقبلـة ،ملاذا
نعـود عشر سـنوات إىل الخلف؟".
واعتبر رئيـس النظـام أن "التحليـل"
و"تعلـم الـدروس املسـتفادة" هما
الخطـوة األوىل للتحـدث عـن مرحلـة
مقبلـة .وشـدد على اعتبـار كل مـن
يخالفـه الـرأي "إرهاب ًيـا" ،وعلى

في سوريا
تلميح روسي بموقف أكثر ً
حزما تجاه إسرائيل
عنب بلدي  -وكاالت
تل ّمـح روسـيا إىل موقـف أكثر حز ًمـا
تجـاه الرضبـات اإلرسائيليـة املتكررة يف
سـوريا ،معتمـدة بذلـك على عـدم رضا
أمريكي عـن هـذه الرضبات.
ونقلـت صحيفـة "الشرق األوسـط"
عـن مصـدر رويس مطلـع ،أن موسـكو
"نفـد صربها" مـع إرسائيل يف سـوريا،
وتخطـط لتغيير سياسـاتها تجـاه
الرضبـات الجويـة اإلرسائيليـة على
سـوريا.
وقـال املصـدر للصحيفـة ،يف  24مـن
متـوز الحـايل ،إن روسـيا كانت تحسـب
ردود فعلها يف السـابق ،بسـبب التنسيق

بينهـا وبين واشـنطن ،يف الوقـت الذي
انقطعـت فيـه االتصـاالت مع واشـنطن،
وبـدا أنـه بعـد االتصـاالت الروسـية-
األمريكيـة ،حصلـت موسـكو على
تأكيـد أن واشـنطن ال ترحـب بالغـارات
اإلرسائيليـة املتواصلـة.
وربـط املصـدر التغيرات يف الخطـاب
الـرويس باملحادثـات التـي انطلقـت يف
أعقـاب القمة الرئاسـية التـي جمعت بني
الرئيـس األمريكي ،جو بايـدن ،والرئيس
الـرويس ،فالدميير بوتين ،يف  16مـن
حزيـران املايض.
وتوصلت موسـكو إثرها إىل أن واشـنطن
ال ترحـب بالغارات اإلرسائيليـة ،وبالتايل
لديهـا حريـة التصرف بطريقـة أكثر

عدوانيـة تجـاه الرضبات.
ويـز ّود الـروس النظام السـوري بأنظمة
أكثر تطو ًرا ضـد الصواريـخ اإلرسائيلية
التـي تسـتهدف مواقـع للنظـام ،وأخرى
تتبـع إليـران و"حـزب اللـه" على
األرايض السـورية.
وأضـاف املصـدر الـرويس أنـه تـم
تصعيـد اللهجة الروسـية بشـكل واضح
ضـد أي عمـل عسـكري إرسائيلي
يسـتهدف مواقـع سـورية ،ويخالـف
القـرارات الدوليـة.
منظومة جديدة
وقـال نائـب رئيـس "مركـز املصالحـة"
يف سـوريا ،العميـد فاديـم كوليـت ،إن

أنظمـة الصواريـخ الروسـية “Buk-
 ”M2Eالتابعـة لقـوات النظام السـوري
تصـدّت ألربعـة صواريـخ إرسائيليـة
أُطلقـت على مدينـة حمـص.
وبحسـب مـا نقلتـه وكالـة “تـاس”
الروسـية عـن كوليـت ،يف  23مـن متوز
الحـايل ،أوضـح املسـؤول الـرويس أن
الصواريـخ اإلرسائيليـة أُطلقـت مـن
األجـواء اللبنانيـة.
وحملـت الصواريـخ طائرتـان مقاتلتـان
مـن طـراز “ ”F-16تابعتـان لسلاح
الجـو اإلرسائيلي ،وفـق كوليـت.
واسـتهدفت صواريـخ جويـة إرسائيليـة
أهدافًـا يف منطقـة القصير بريـف
حمـص ،يف  22مـن متـوز الحـايل،

وقالـت وكالـة األنباء السـورية الرسـمية
(سـانا) ،إن “وسـائط الدفـاع الجـوي
السـورية تصـدت للصواريـخ اإلرسائيلية
وأسـقطت معظمهـا".
نظام الدفاع الجوي “”Buk-M2E
النظـام عبـارة عـن منظومـة صواريـخ
“أرض -جو” دفاعية متقدمة ومتوسـطة
وص ّنعـت
ص ّممـت
ُ
املـدى (ُ ،)ADMC
بواسـطة رشكـة “”Almaz-Antey
الروسـية للصناعات العسـكرية ،بشـكل
أسـايس للجيـش الـرويس.
وذكر موقـع “ ”Army Technologyأنه
ميكـن للمنظومـة أن تعترض الطائـرات
التكتيكيـة واالستراتيجية ،واملروحيـات،
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المواجهة أم فك الحصار

ماذا ينتظر أهالي درعا
من المفاوضات مع النظام
عنب بلدي  -درعا
بعـد نحـو شـهرين مـن حصـار ض ّيـق الخنـاق على مدينـة درعـا ،كوسـيلة ضغـط مـن النظام
السـوري وحليفـه الـرويس ليسـلّم األهـايل مـا تبقـى من سلاحهم ،وجـدت لجـان التفاوض يف
درعـا نفسـها أمـام مقترح ينهـي هـذا الحصار.
نـص مقترح االتفـاق عىل تسـليم عدد محـدود مـن األسـلحة الخفيفة للنظـام ،وإجراء "تسـوية"
أمنيـة لعشرات األشـخاص املطلوبين مـن أهـايل املنطقـة ،إضافـة إىل متوضـع ثلاث نقـاط
عسـكرية يف درعـا البلـد وحـي طريـق السـد ،للحيلولـة دون املواجهـة العسـكرية ،وللعمـل عىل
إنهـاء التضييـق األمني.
ومـع انتشـار الشـائعات ،نفـى محافـظ درعـا ،مـروان رشبـك ،إلذاعـة "شـام إف إم" املحليـة،
وجـود اتفـاق نهـايئ ،لكنـه أشـار إىل تحقيـق "تقـدم" يف املباحثات الجاريـة حول "التسـوية"
الجديـدة يف درعـا البلد.

رئيس النظام السوري ،بشار األسد ،يمشي بين الحضور خالل مراسم أداء "اليمين الدستوري"
في القصر الجمهوري  17 -من تموز ( 2021رئاسة الجمهورية)

تكريـس مفهـوم "الخيانة" للوطـن ،وأن الدولة
"ليسـت مـن بـادرت بالعنـف" ،عىل حـد قوله.
وتـرى الدغلي أن مـن السمات األساسـية لكل
خطابـات بشـار األسـد منـذ عـام  ،2011التـي
أُلقيـت بأوقـات وأسـباب مختلفـة ،هـي سـمة
االجترار والوصائيـة والتكـرار.
فهـو يكـرر نفـس الجمـل ونفـس املفاهيم ،عىل
الصعيـد الخطـايب ،كما بـدل آلياتـه باالعتماد
على املشـيخة السـنية واالرتـكاز أكثر على
الديـن وأحقيـة متثيـل مـا يصفـه بـ"الديـن
الصحيـح" ،وذلـك بغـرض تأمين حاضنـة
شـعبية مـن السـنة.
وهـذا االختلاف الوحيـد يف آلياتـه على
املسـتوى الخطـايب ،وفـق الدغلي ،أمـا
بالنسـبة ملـا جـاء بالخطـاب فهـو تكـرار
لرسـم حـدود صلبـة تتسـم بنبـذ ورفـض كل

وصواريـخ “كـروز” ،والصواريـخ الباليسـتية
التكتيكيـة والطائـرات ،والقنابـل املوجهـة،
وغريهـا مـن الطائـرات الديناميكيـة الهوائيـة
أمـام النيران املضـادة الشـديدة وظـروف
التشـويش الالسـليك.
وتعمـل املنظومـة الصاروخيـة على مركبـات
متحركـة ،متنحهـا مرونـة يف الحركـة ،وقـدرة
على الحشـد يف أي موقـع جغـرايف.
وميكنهـا رضب أهـداف جويـة على ارتفاعات
ترا ،وتصـل إىل  25ألـف مرت.
تبـدأ مـن  15م ً
ووقعـت سـوريا عقـدًا بقيمـة مليـار دوالر
لشراء “ ”Buk-M2Esيف عـام  ،2007كما
اسـتخدمت فنزويلا وأذربيجان أيضً ـا منظومة
الصواريـخ.
روسيا ّ
تروج ألسلحتها في سوريا
تعرضـت منظومـات الصواريـخ الروسـية يف
سـوريا النتقـادات بسـبب تـدين كفاءتهـا،
وفشـلها يف رد الهجمات على املناطـق
التـي مـن املفترض أن تكـون تحـت حاميـة
صواريخهـا.
املسيرة الرتكيـة منظومات
الطائرات
إذ د ّمـرت
ّ
“ ”Pantir-S1خلال معـارك إدلب يف شـباط
وآذار  ،2020ومعـارك الغـرب الليبـي يف أيـار
من العـام ذاته ،وفشـلت منظومـات الصواريخ
الروسـية الصنـع مبنـع الهجمات اإلرسائيليـة
عىل سـوريا.

مـن يعارضـه وشـيطنة اآلخـر.
وكان النظـام السـوري أجـرى انتخابات شـكلية
ُوصفـت بـ"املرسحية" ،انتهت بإغلاق صناديق
االقتراع يف  26مـن أيـار املـايض ،بفـوز
بشـار األسـد بنسـبة  95.1%أمـام مرشـ َحني
مغمو َر يـن.
وقوبلـت االنتخابـات برفـض أممـي ودويل،
بينما دعمتهـا الـدول الحليفة للنظام السـوري،
كروسـيا وإيـران والصين.
وألقـى األسـد خطا بًـا بعـد إعلان مجلـس
متسـك بنفـس
الشـعب السـوري فـوزه ،إذ
ّ
وتيرة خطاباتـه منـذ ثـورة  ،2011محافظًـا
على اتهـام كل مـن يعارضـه بالخيانـة
واإلرهـاب ،دون أي مالمـح إلصالحـات يريـد
أن يتبناهـا يف سـوريا أو تغيير مـا يف
سياسـاته املقبلـة.

وكان مديـر الوكالـة الفيدراليـة للتعـاون
العسـكري والفنـي الـرويس ،دميتري
رصح خلال مقابلـة أجراهـا مـع
شـوغاييفّ ،
وكالـة “سـبوتنيك” ،يف  20من متـوز الحايل،
أن “الطائـرات الروسـية الحديثـة الصنع أثبتت
نجاحهـا خلال العمليـات التي نفذتهـا القوات
الجويـة الروسـية يف سـوريا”.
ويف  14مـن متـوز الحـايل ،أوضـح وزيـر
الدفـاع الـرويس ،سيرجي شـويغو ،أن بلاده
اختبرت أكثر مـن  320نو ًعا من األسـلحة يف
سور يا .
وخلال اجتامعـه مبوظفـي رشكـة تصنيـع
طائرات الهليكوبرت الروسـية “روسـتفريتول”،
قـال شـويغو“ ،فحصنـا أكثر مـن  320نو ًعا
مـن األسـلحة املختلفـة ،مبـا يف ذلـك طائرات
الهليكوبتر الخاصـة بكـم” ،وفـق مـا نقلتـه
وكالـة “تـاس” الروسـية.
وأوضـح الرئيـس الـرويس ،فالدميير بوتين،
يف نيسـان  ،2020أن الزيـادة الحاصلـة يف
تصديـر األسـلحة الروسـية إىل دول العـامل،
يقـف وراءهـا االختبـار العملي لهذه األسـلحة
يف سـوريا ،رغـم املنافسـة الشـديدة يف هـذا
ا ملجا ل .
كما أشـار بوتين ،يف أيلـول  ،2019إىل أن
روسـيا تعمل عىل تحديـث معداتها العسـكرية
بنسـبة  70%خالل عـام  ،2020بعـد التجارب
يف سوريا.

تأجيل لحرب مقبلة
أكـد "أبـو علي محاميـد" ،أحد وجهـاء درعـا ،لعنـب بلـدي ،أن املفاوضات مـا زالـت جارية بني
قـوات النظـام مـن جهـة و"اللجنـة املركزيـة" يف درعا البلـد من جهـة أخرى.
وحـول إمكانيـة تجنب املواجهـة العسـكرية واختيـار "اللجنة املركزيـة" خيار التفاوض والسـلم،
اعتبر محاميـد أن االتفـاق إن تـم ،هـو تأجيـل لحـرب متوقعـة ،ألن إيـران وميليشـياتها تدفـع
باتجـاه الحـرب ،والدليل اسـتهداف ميليشـيات "الفرقـة الرابعة" األحياء السـكنية يف درعـا البلد.
وأضـاف أن خيار املفاوضات هو حقن للدماء ،وتجنيب  50ألف نسـمة خيار الدمار والقتل.
ويـؤدي قـرار املفاوضـات ونجاحهـا إىل فـك الحصار عـن درعا البلـد ،إذ تأثـر النـاس بالحصار
املفـروض على املنطقة ،بحسـب أحـد أعضـاء اللجنة املحليـة التي تتابـع الواقع الخدمـي يف درعا
(طلـب عدم الكشـف عن اسـمه ألسـباب أمنية).
وقـال عضـو اللجنـة لعنـب بلـدي ،مـا إن شـاع خبر التوصـل التفـاق حتـى فتحـت ميليشـيات
"الفرقـة الرابعـة" النـار باتجـاه أحيـاء درعـا يف خطـوة اسـتفزازية ،األمـر الـذي دفـع اللجنـة
والوجهـاء إىل إبلاغ النظـام بعـدم املوافقـة على طلباتـه.
وأوضـح أن مطالـب النظـام متثلـت يف تسـليم قطـع مـن السلاح مل يحـدد عددها ،و"تسـوية"
أوضـاع عـدد مـن املطلوبين ،ووضع ثالث مفـارز أمنيـة بدرعـا البلـد ،يف كل مفـرزة عنرص من
األمـن برفقتـه أربعـة عنـارص من أبنـاء درعـا البلد.
را إىل أن
مشي
أمنية،
بجهـة
السلاح
تأطير
حـول
كما أوضـح أن اللجنـة رفضـت كل املقرتحـات
ً
الجهـة التـي سـوف ترشف على السلاح هي العشـائر.
واعتبر عضـو "اللجنـة املركزيـة" الشـيخ فيصـل أبازيـد ،يف خطبـة الجمعـة ،يف  23مـن متوز
الحـايل ،أن "املسـتفيد الوحيـد مـن الحـرب هـو النظـام ،والعقليـة التـي يتمتـع بهـا ال متكنه من
را إىل أن الحصـار الـذي تفرضـه قـوات النظام على املنطقة
التعايـش مـع مـن يقـول ال" ،مشي ً
هـو مقدمـة حرب.
النظام يضغط بالحصار
وسـط هـذه املباحثات ،يسـتقدم النظـام تعزيـزات عسـكرية إىل املنطقـة ،وتسـتهدف مجموعات
عسـكرية محليـة تابعـة لـه األحيـاء السـكنية يف مدينة درعـا البلد ،باملضـادات األرضيـة وقذائف
مـن نـوع “آر يب جـي” املضادة للدروع ،بشـكل مبـارش ،ما تسـبب يف نزوح بعـض العائالت إىل
األحيـاء يف عمق املدينـة ،تجن ًبا لالسـتهداف.
ونقصـا يف الخدمـات ،ومحدوديـة يف عـدد األدوية
ويشـهد الوضـع الطبـي يف املدينـة تراج ًعـا
ً
املتوفـرة وحليـب األطفـال ،واقتصـار الخدمـات الطبيـة والصحيـة على مسـتوصف ،ال توجد فيه
غـرف عمليـات ،وال يوفـر سـيارات إسـعاف للحـاالت الحرجة.
وكان الجنرال الـرويس “أسـد اللـه” املسـؤول عـن “الرشطـة العسـكرية الروسـية” يف درعـا،
طالـب "اللجنـة املركزيـة لدرعـا البلـد" بتسـليم  200بندقيـة ،و 20رشاشً ـا من نـوع “بيكيس”،
بحـل امليليشـيات التابعـة للنظـام السـوري ،ودخـول املدينة وتفتيشـها.
ّ
مقابـل وعـود
لكـن “اللجنـة املركزيـة” يف املحافظـة قالت عبر بيان لهـا ،إن فصائل املعارضة سـلّمت أسـلحتها
بعـد سـيطرة قـوات النظام على محافظتـي درعـا والقنيطـرة ،يف متـوز  ،2018مشيرة إىل أن
السلاح املوجـود لـدى سـكان املدينـة هو مـن األمالك الشـخصية لسـكان درعـا البلـد ،وال متتلك
البـت فيـه ،مح ّملة روسـيا مسـؤولية زعزعـة اسـتقرار املنطقة.
اللجنـة قـرار
ّ
وشـهدت املحافظـة بعدهـا ،يف  25مـن حزيـران املـايض ،وقفـات احتجاجيـة نظمهـا ناشـطون
محليـون يف مناطـق متعـددة مـن املدينة نصرة لدرعا البلـد ،كام انتشرت كتابات على الجدران
تنـارص األهـايل وتهـدد النظـام يف حال قـرر اقتحـام املدينة.
ويف  17مـن متـوز الحايل ،هـدد رئيس شـعبة “األمن العسـكري” يف درعـا ،العميد لـؤي العيل،
باقتحـام درعـا البلـد وهـدم املسـجد “العمـري” الذي يحمـل رمزيـة كبرية لسـكان املدينـة كونه
أول مـكان انطلقـت منـه املظاهـرات املناوئة للنظام السـوري يف  18مـن آذار .2011
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الحواجز والدوريات ّ
تشل سوق المحاصيل في حمص

سوق "الهال" في مدينة حمص 16 -من كانون األول ( 2014سانا)

حمص  -عروة المنذر
تعـاين أسـواق الحبـوب يف سـوريا مـن
تضييـق شـديد على حركتهـا مـن قبـل
حكومـة النظـام ،مـن خلال دوريـات
الضابطـة الجمركيـة التـي كثفـت
وجودهـا عىل الطـرق واملفارق الرئيسـة،
والحواجـز األمنيـة التي تفـرض اإلتاوات،
و"سـاحات" أمـن "الفرقة الرابعـة" التي
تفـرض تعرفـة جمركيـة على كل مـا
يحملـه السـوريون.
وتشـكّل محاصيـل النباتـات العطريـة،
مثـل اليانسـون وحبـة الربكـة والكمون،
أهـم املنتجـات الزراعيـة يف محافظـة
حمـص ،وتليهـا املحاصيل االستراتيجية

كالقمـح ،الـذي ينحرص سـبيل تسـويقه
عبر حكومـة النظـام.
وكانـت حكومة النظام حددت سـعر رشاء
كيلـو القمح بــ 900لرية سـورية ،وكيلو
الشـعري كامدة علفية بسـعر 1200لرية.
هـذه األسـعار خلقـت سـوقًا سـوداء
موازيـة للسـوق الحكوميـة تزيـد فيهـا
األسـعار حتـى الضعـف تقري ًبـا.
وتشـدد حكومـة النظـام رقابتهـا على
الطرقـات ملنـع نقـل أي كميـة لحسـاب
التجـار ،لتجبر الفالحين على تسـليم
محصولهـم ملؤسسـاتها ،وتفـرض
غرامـات بثالثـة أضعـاف سـعر الكمية،
مـع محكمـة اقتصاديـة يخضـع لهـا
املخالفـون.

سوق خطرة لتجارة القمح
ارتفـع سـعر كيلـو القمـح يف السـوق
السـوداء إىل  1500ليرة بعـد تسـليم
أغلـب املزارعين محصولهـم لصوامـع
الحبـوب يف املدخـل الشمايل ملدينـة
حمـص ،يف حين تـراوح سـعر الكيلـو
بين  900و 1000ليرة خلال املوسـم.
ورغـم ارتفـاع سـعر القمح ،يقبـل أغلب
املزارعين تسـليمه لحكومـة النظـام
خشـية التعـرض للمسـاءلة يف حـال
ضبـط الكميـة لـدى التاجـر ،وفضّ ـل
بعضهـم املغامـرة وبيعـه يف السـوق
السـوداء لتخفيـف الخسـائر.
يوسـف ،مـن مزارعـي قريـة الفرحانيـة
يف ريـف حمـص الشمايل ،قـال لعنب

بلـدي ،إن أغلـب املزارعين سـلموا
محصولهـم عـن طريـق الجمعيـات
الفالحيـة لصوامـع الحبـوب ،خاصة من
تسـلّم بـذو ًرا مـن الجمعيـة.
وأقـدم املزارعـون على ذلـك خوفًـا من
أن ت ُضبـط كميـة القمـح بحـوزة التاجر
املشتري ،الـذي سـيضطر إىل البـوح
باسـم املـزارع الـذي باعـه الكميـة ،مـا
يعـرض الجميـع للمسـاءلة أمـام محاكم
اقتصاديـة وغرامـات تصـل إىل ثالثـة
أضعـاف سـعر الكميـة امل ُباعـة.
وأضـاف يوسـف أن محصـول القمـح
شـحيح يف العام الحايل مقارنة باألعوام
السـابقة ،فإنتـاج الدونـم مل يتعـ َّد 250
كيلوغرا ًما يف أحسـن األحـوال ،بينام كان
 400كيلـو يف األعوام السـابقة.
وحصـل ضعـف اإلنتـاج بسـبب قلـة
األمطـار الربيعيـة ،مـا دفـع بعـض
املزارعين لبيـع محاصيلهـم يف السـوق
السـوداء يف محاولـة لتخفيف الخسـائر
املاليـة.
وتعمـل مجموعة مـن التجـار املدعومني
مـن "حـزب اللـه" اللبناين واملحسـوبني
على األفـرع األمنيـة يف آن واحـد ،يف
تجـارة القمـح ،ويهربونـه إىل لبنـان
أو يخزنونـه ويبيعونـه ملعامـل العلـف،
بحسـب يوسـف.
أحد سمارسة تجـارة القمـح (طلب عدم
ذكـر اسـمه العتبـارات أمنيـة) ،أوضـح
لعنـب بلـدي أن تجـار القمـح على
اسـتعداد لرشائـه بــ 1500ليرة للكيلو
الواحـد ،وأشـار إىل أن هنـاك الكثري من
املزارعين مـا زالـوا يحتفظـون بكميات
بقصـد املتاجـرة بهـا ،لكنهـم يتخوفون
مـن ذلـك بسـبب الجمارك واألفـرع
األمنيـة.
اإلتاوات تخفض األسعار
تشـهد أسـواق الحبـوب يف ريف حمص
الشمايل جمـودًا ملحوظًـا ،بسـبب

صعوبـة نقـل الكميـات مـن مـكان إىل
آخـر ،جـراء انتشـار الحواجـز التابعـة
للنظـام ،وإرصار عنارصهـا على تفتيش
األحمال بحثًـا عـن القمـح أو لجمـع
اإلتـاوات مـن التجـار.
"أبـو محمـد" ،أحـد تجار اليانسـون يف
محافظـة حمـص ،قـال لعنـب بلـدي،
إن الحواجـز ودوريـات الجمارك شـلّت
حركة السـوق بشـكل كامل ،فـكل حاجز
يريـد أن يقبـض مبلغًـا عنـد مـرور
األحمال مـن خاللـه.
وتتراوح تسـعرية الحواجـز بين عرشة
آالف و 50ألـف ليرة سـورية ،أمـا
ر على تفتيش
دوريـات الجمارك فتُص ّ
الحمـل بشـكل دقيـق بحثًـا عـن القمح،
وال تسـمح ألي سـيارة باملـرور قبـل أن
تقبـض مبلغًـا مـن املـال.
ويحـاول التجـار تقاسـم الخسـائر
املتشـكّلة مـن املبالـغ التـي تأخذهـا
الحواجـز ودوريـات الجمارك ،مـن
خلال تخفيـض سـعر املحاصيـل على
الفالحين ،ما شـكّل حالة اسـتياء لديهم.
جميـل ،مـزارع مـن مدينة الرستن ،قال
لعنـب بلـدي ،إن التجار "يتآمـرون" بني
بعضهـم لتخفيـض أسـعار املحاصيـل،
ليتحمـل املـزارع مـع التاجر املبالـغ التي
تأخذهـا الحواجز.
وأضـاف جميـل أن املحاصيـل سـيئة
بشـكل عـام هـذه السـنة ،وتخفيـض
األسـعار بهذا الشـكل سـيجعل الفالحني
عاجزيـن عـن الزراعـة يف العـام املقبل.
ويبلغ سـعر كيلـو اليانسـون  7000لرية
سـورية ،وسـعر كيلـو الكمـون  11ألف
ليرة ،وكيلوغـرام حبـة الربكـة 6500
لرية .
وتبلـغ تسـعرية حكومـة النظـام لكيلـو
الشـعري  1200ليرة و 900ليرة لكيلـو
القمـح ،بينما يُباع الشـعري يف السـوق
السـوداء بــ 1600ليرة ،ويُبـاع القمح
بــ 1600لرية سـورية.

ّ
ارتفاع أسعار األضاحي أثر على حركة األسواق شمالي حلب
عنب بلدي -اعزاز
عـزم مصطفـى العلي ،وهـو مهجر إىل
مدينة اعزاز شمايل سـوريا ،على تقديم
أضحيـة يف عيـد األضحى للعـام الحايل،
بعـد أن جاهد نفسـه الدخار مثنهـا ،لكن
أسـعار األضاحـي ارتفعـت قبـل العيـد
بشـكل مفاجـئ إىل حد منعه مـن اإلقدام
على هـذه الخطوة.
وصل سـعر كيلـو األضحيـة إىل  30لرية
تركيـة ،وهـو رقـم يفـوق قدرتـه املاليـة
وأكثر مما كان قـد ادخـره ،بحسـب ما
قالـه لعنـب بلدي.
يؤثـر عدم االسـتقرار االقتصـادي واملايل
يف مناطـق شمال غـريب سـوريا،
وتقلبـات األسـعار وتعـدد العملات
املطروحـة للتـداول يف املنطقـة ،وفروق
سـعر الصرف ،يف قـدرة املواطنني عىل
رشاء أضاحـي العيـد.
وأدت هـذه العوامـل مجتمعـة ،باإلضافة
إىل ارتفـاع أسـعار األضاحي ،إىل تضاؤل
أعـداد األشـخاص القادرين على رشائها،
وقـد وصلت الحـال عند بعـض األُرس إىل
ادخـار مبلـغ األضحية عبر فترة زمنية
طو يلة .
المنظمات ّ
تعوض األهالي
حركـة رشاء األضاحـي يف العـام الحايل
مـن قبـل األفـراد واألُرس بـدت "ضعيفة

جـدًا" مقارنـة باألعيـاد املاضية ،بحسـب
مـا قالـه لعنـب بلـدي حمـدان حـاج
حمـدان ،أحـد بائعي األضاحـي يف مدينة
اعزاز.
إقبال
يف املقابل ،شـهد سـوق األضاحـي ً
را مـن قبـل املنظمات اإلنسـانية
كبي ً
العاملـة يف الشمال السـوري ،ضمـن
جهـود من الـدول املانحة ومـن املتربعني
"ملواجهـة نقـص الغـذاء الـذي يهـدد
السـوريني بشـكل عـام".
ونفـذت الجهـات واملنظامت واملؤسسـات
اإلنسـانية التـي تعمـل يف املنطقـة
مشـاريع خاصة باألضاحي بشـكل كبري،
بحسـب مـا أضافـه حمـدان ،يف محاولة
لتعويـض النـاس عـن النقـص الحاصل
بسـبب ارتفـاع األسـعار.
خسارة للمربين
شـكّل البيـع هـذا العيـد ملحمـد قامـوع،
وهـو أحـد تجـار املـوايش يف الشمال
السـوري ،خسـارة ماديـة ،إذ كانت تكلفة
تربيـة املـوايش أكبر بكثير مـن سـعر
البيـع ،بحسـب مـا قالـه لعنـب بلدي.
وأضـاف التاجـر أن ارتفاع األسـعار طال
أعلاف املاشـية ،فبلغ سـعر طـن العلف
مـا يقـارب  350دوال ًرا ألول مـرة ،مـع
ارتفـاع سـعر األدويـة وامليـاه وأجـور
ا لنقل .
وعلى الرغـم مـن شـكاوى املواطنين

مـن ارتفـاع االسـعار ،كان محمـد أيضً ـا
رسا ،بسـبب تقلبـات األسـعار
طرفًـا خـا ً
وارتفاعهـا ،مـا اضطـره إىل البيـع رغـم
خسـارته ،بحسـب مـا أوضحـه.
وتخضـع األسـعار يف املناطق الشمالية

الغربيـة مـن سـوريا إىل تقلبات أسـعار
رصف الـدوالر والليرة الرتكية ،مـا يؤثر
يف قـدرة األهـايل على رشاء املنتجـات
واملـواد املختلفـة ،ومنهـا اللحوم.
ويعاين  12.4مليون سـوري مـن انعدام

األمـن الغـذايئ ،ويواجهـون صعوبـة
يف الحصـول على وجبتهـم األساسـية،
بحسـب بيانـات برنامـج الغـذاء العاملي،
وسـط ازديـاد االحتياجـات اإلنسـانية
والغذائيـة لسـكان الشمال السـوري.
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تدخالت عشائرية في دير الزور
تعرقل محاسبة الفاسدين

وفد من وجهاء عشائر دير الزور  15 -من تموز )npasyria( - 2020

عنب بلدي -دير الزور
جمـع حسين النجـم بالتعـاون مـع
زمالئـه مـا قـال إنهـا أدلـة تثبـت
ضلـوع أحـد مسـؤويل "مجلـس
ديـر الـزور املـدين" بقضايـا فسـاد
واختلاس أمـوال مخصصـة إلعـادة
تأهيـل مرافـق عامـة يف الريـف
الرشقـي للمدينـة.
يعمـل حسين النجـم يف إحـدى لجـان
"مجلـس دير الـزور املـدين" ،ويرفض
متـدد هيمنـة املوظفين داخـل املجلـس
مـن أبنـاء بعـض العشـائر ،واحتكارهم
مناصـب اتخـاذ القـرار والسـلطة يف
املحافظـة الرشقيـة لسـوريا ،خاصـة
حين يتغلغـل "أشـخاص فاسـدون"
ضمـن منظومـة تلـك املؤسسـات
الرتباطهم بشـخصيات عشـائرية قادرة
على منحهـم حصانة مـن املحاسـبة أو
حتـى اإلقالـة مـن وظائفهـم.
"التحـزب العشـائري" هـو السـبب
الرئيـس يف عرقلـة مكافحـة الفسـاد أو
تحسين املسـتوى الخدمي واملعييش يف
مناطـق ديـر الزور ،قـال حسين لعنب
بلد ي .
ويتسـاءل الرجـل األربعينـي عـن
قصـص وروايـات حـول اختالسـات
بـآالف الـدوالرات تتـداول الصفحـات
املحليـة أخبارهـا مـع صـور مختلسي
تلـك املبالـغ ،لكـن يبقـى املسـؤول أو
املوظـف يف مكانـه ،بينما تعجـز تلـك
املؤسسـات عن تأمين أبسـط الخدمات
للسـكا ن .
مل يقـدم حسين أدلـة ملموسـة على
قضيـة محـددة ،لكـن الحديث عـن هذه
القضايـا يُتـداول على نطاق واسـع يف
أشـخاصا
ديـر الـزور ،ويتهـم السـكان
ً
معروفين بأسمائهم ،وقـد دفعـت
جا
الظاهرة مسـؤولني لالسـتقالة احتجا ً
على عـدم اتخـاذ إجـراءات ضـد هـذه
األسماء.

ٍّ
فساد متفش داخل المجلس
يف أيلـول عـام  ،2020اسـتقال رئيـس
"لجنـة الرقابـة العامـة" مبحافظـة دير
الـزور ،أحمـد عايـد الخلـف ،بسـبب
تفشي الفسـاد داخـل أركان "مجلـس
دير الـزور" التابع لــ"اإلدارة الذاتية"،
ذراع "قسـد" املدنيـة يف املنطقـة.
وذكـر بيان االسـتقالة أن "لجنـة الرقابة
العامـة" تتعـرض لضغـوط كبيرة
للسـكوت عـن قضايـا الفسـاد.
وقـال الخلـف يف بيـان اسـتقالته ،إنـه
رفـع قضايـا فسـاد للجهـات املعنيـة
يف القضـاء واملجلـس العـام للمراقبـة
واملجلـس املـدين ،لكـن دون اتخـاذ أي
إجـراء من قبـل هـذه الجهات ،مـا دفعه
لالسـتقالة.
وهـو مـا يتوافق مع مـا أفاد به حسين
النجـم لعنـب بلدي ،الـذي قـال إنه رغم
األدلـة التي جمعهـا والتي تثبـت ضلوع
أحـد مسـؤويل "مجلـس ديـر الـزور"
بقضايـا فسـاد ،مل يتمكن جهـاز الرقابة
مـن محاسـبته ،وبقـي على رأس عمله
بعـد تسـوية القضيـة من خالل توسـط
وجهـاء عشـائر لـه ،مـا عرقـل عمليـة
املساءلة.
ويشرف "مجلـس ديـر الـزور" على
إدارة أجـزاء من املحافظة التي سـيطرت
عليهـا "قسـد" خلال عـام  ،2019بعد
معارك ضـد تنظيم "الدولة اإلسلامية".
وتتقاسـم "قسـد" املدعومـة مـن
"التحالـف الـدويل" بقيـادة الواليـات
املتحـدة األمريكيـة وقـوات النظـام
السـوري السـيطرة على محافظـة دير
الـزور ،حيـث يعتبر نهر "الفـرات" هو
الخـط الفاصـل بين منطقتـي النفـوذ
لكلتـا القوتين.
السكان بحاجة إلى حلول
يتهـم سـكان يف ريـف ديـر الـزور
الرشقـي الخاضـع لسـيطرة "قسـد"
شـخصيات عشـائرية أو مقربـة مـن

شـيوخ العشـائر العربيـة ،باإلسـهام
بتردي الوضـع املعيشي والخدمـي
والحرمـان مـن أبسـط الخدمـات.
رصـدت عنـب بلـدي آراء بعض سـكان
مناطـق دير الـزور التـي ت ُشرف عليها
"اإلدارة الذاتيـة" ،وسـألتهم عن موقفهم
مـن قضيـة الفسـاد داخـل "مجلس دير
الزور".
وطالـب معظـم األهـايل بإيجـاد حلول
معقولـة ت ُنهـي انشـغال املسـؤولني عن
الواقـع الخدمـي يف املنطقـة ،والتوجـه
إىل تحسين الخدمـات األساسـية
للمنطقـة .
إال أن األهـايل تحفظـوا خلال حديثهـم
عىل ذكر أسماء العشـائر أو شـخصيات
بعينهـا ت ُسـهم يف التغطية عىل الفسـاد
أو منـح الحصانـة للفاسـدين ،وذلـك
"لحساسـية ذكر اسـم عشيرة مع ّينة"،
وفـق مـا قالـه معظـم األهايل.
وتتكـون الرتكيبـة العشـائرية لسـكان
محافظـة ديـر الـزور مـن عـدة
عشـائر ،أكربهـا قبيلتـا "البـكارى"
و"العكيـدات" ،وعشيرة "الجبـور"
و"الدليـم".
"قسد" مسؤولة عن ضبط الوضع
يـرى الشـاب مسـلط النجـرس ،البالـغ
مـن العمـر  35عا ًمـا ،مـن سـكان بلدة
ذيبـان بريـف ديـر الـزور الرشقـي ،أن
"قسـد" مسـؤولة عـن ضبـط الوضـع
االجتامعـي والخدمـي يف ديـر الـزور،
وعـن إيجـاد الحلـول املناسـبة إلنقـاذ
املنطقـة الخاضعـة لسـيطرتها منذ أكرث
من ثلاث سـنوات.
واليـوم ،صـارت حقوق السـكان ضائعة
بين "قسـد" والعشـائر ،وفـق مـا يراه
الشـاب الثالثيني.
ويشـكو أهـايل املناطـق التي تسـيطر
عليهـا "قسـد" ويديرهـا "مجلـس
ديـر الـزور املـدين" مـن أوضـاع
إنسـانية قاسـية وصعوبـات كبرية يف

تأمين الحاجـات األساسـية.
ويغطـي مناطـق سـيطرة "اإلدارة
الذاتيـة" يف ريـف محافظة ديـر الزور
الغـريب "ديـوان عدالـة اجتامعيـة"
واحـد ،أُسـس يف عـام  2018ضمـن
ناحيـة الجـزرة ،قبـل أن يُتخـذ قـرار
بنقلـه يف عـام  2019إىل ناحيـة
الكسرة ،ثـم أُسسـت هيئـة نيابيـة تتبع
لـه يف ناحيـة البصيرة جنـوب رشقـي
ديـر الـزور.
إال أن هنـاك حالـة مـن عـدم االعتراف
الضمنـي للسـكان املحليين باملرجعيـة
القانونيـة والجهـاز القضـايئ التابعين
لــ"اإلدارة الذاتية" ،وفق دراسـة بحثية
أعدهـا مركز "عمـران للدراسـات".
ويكـون االعتماد يف بعـض القضايـا
على بدائـل مختلفـة ،كاللجـوء إىل
القضـاء العشـائري املوجود سـابقًا يف
املنطقـة ،والـذي ازدادت فاعليته بشـكل
أكبر يف ظل الفـراغ القضـايئ واألمني.
إحراج أمام الداعمين
يركـز "التحالـف الـدويل" يف
االجتامعـات التـي يجريهـا مـع قياديي
"قسـد" ووجهـاء العشـائر عىل رضورة
إيجـاد صيغـة عمـل توقـف مـا يجـري
يف محافظـة ديـر الـزور مـن إهمال
خدمـي ملرافـق عامـة تعتبر رضورة
وحاجـة يوميـة للسـكان ،وفـق مـا قاله
أحـد شـيوخ العشـائر لعنـب بلـدي.
وأشـار شـيخ العشيرة (الـذي تحفـظ
على ذكر اسـمه ألسـباب أمنيـة) إىل أن
هنـاك أطرافًـا "ال تريـد االسـتقرار لدير
الـزور تسـتفيد مـن الوضـع الراهـن
سـواء األمنـي أو انتشـار الفسـاد"،
بحسـب تعبيره.
وال ترغـب هـذه "األطـراف" يف إيجـاد
الحلـول أو اإلسـهام يف محاربة الفسـاد
"الـذي صـار ينخـر يف جسـد (اإلدارة
الذاتيـة) ومؤسسـاتها مبا فيهـا (مجلس
ديـر الزور)" ،بحسـب شـيخ العشيرة.

ضرورة تقارب وجهات النظر
حين كانـت منطقـة دير الـزور تحت
سـيطرة النظـام السـوري ،عمـدت
سياسـته إىل تهميـش دور العشـائر
العربيـة يف إدارة مؤسسـات
املحافظـة املدنيـة ،خاصـة الخدميـة
منهـا .
وكان النظـام العشـائري شـبه معـدوم
نتيجـة لسياسـة اإلقصاء التي مارسـتها
السـلطة ،وفـق مـا يـراه الحقوقـي
خضر الفتّيـح ،يف حديـث إىل عنـب
بلـدي.
وبعـد سـيطرة "اإلدارة الذاتيـة" على
أجـزاء مـن املنطقة ،بـرز دور العشـائر
بشـكل أكبر يف املجـال السـيايس
واإلداري واألمنـي للمدينـة.
ظهـور دور العشـائر أمـر يدفع بشـكل
إيجـايب لخلـق التشـاركية يف إدارة
املنطقـة ،التـي مـن دون دور العشـائر
ال تسـتطيع أي جهـة تحقيـق األمـن
املجتمعـي فيهـا.
لكـن مشـاركة العشـائر العربيـة
أخـذت "من ًحا سـلب ًيا" يف املؤسسـات
املدنيـة والعسـكرية داخـل ديـر
الـزور ،وفـق مـا يـراه الحقوقـي
الفتّيـح ،فالتسـويات العشـائرية
ملجموعـة مـن القضايـا كجرائـم القتل
والخصومـات العقاريـة واملاليـة
والزراعيـة واإلداريـة ،صـارت البديل
الدائـم عـن املحاكـم التـي تفتقـد إىل
التأثير الفعلي.
إرشاك العشـائر العربيـة يف إدارة
املؤسسـات املدنيـة هـو مطلـب ليـس
جديـ ًدا ألهـايل ديـر الـزور ،بحسـب
الحقوقـي ،إال أن هـذه التشـاركية
بحاجـة إىل تقريـب وجهـات النظـر
بين النظـام العشـائري يف تسـويات
القضايـا واملحاكـم التابعـة لــ"اإلدارة
الذاتيـة" ،مـن أجـل تجنب اإلفلات من
املحاسـبة ،الـذي يتحمل عواقبه سـكان
املنطقـة بشـكل أسـايس.
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التوت الشامي في القنيطرة يبحث عن أسواق لتصريفه
جـودة الثمـرة ومنظرهـا الخارجـي.
وغال ًبـا مـا يهـز املزارعـون أشـجار
التـوت أو أغصانهـا الصغرية لتتسـاقط
الثمار على وسـائد مـن النايلـون
يضعونهـا تحـت الشـجرة ،تحمـي
الثمـرة عنـد ارتطامهـا بـاألرض ،ومـن
ثـم يتم جمعهـا بأوعيـة من البالسـتيك
لنقلهـا إىل السـوق ،وفـق مـا أوضحـه
علي سـامل ،وهـو أحـد مزارعـي قرية
طرنجـة شمايل مدينـة القنيطـرة.
وتحتاج شـجرة التوت إىل تربة سـوداء
غنيـة باملـواد الغذائيـة والعضويـة،
بحسـب املـزارع علي ،إذ متتـد جـذور
التـوت إىل مسـافات طويلـة بحثًـا عـن
الرطوبـة وللحصـول على املـاء.
كما تحتـاج أشـجار التـوت إىل الهواء
والضـوء ،لذلـك يلجـأ املزارعـون إىل
قطـع بعض األفـرع من داخل األشـجار
لتفريغهـا وتخفيـف كثافـة األغصـان
واألوراق التـي تعـوق وصـول أشـعة
الشـمس إىل قلبهـا.
ويتعلـق معـدل إنتـاج التـوت بعمـر
الشـجرة وحجمهـا ،إذ يبلـغ إنتـاج
بعـض األشـجار أحيانًـا أكثر من 800
كيلوغـرام يف املوسـم الواحـد ،وفـق
مـا أوضحـه املـزارع علي سـامل ،لذلك
تعـد أشـجار التـوت مـن األشـجار
االقتصاديـة.
موسم قطاف التوت الشامي في ريف “القنيطرة” )step( 2016

عنب بلدي  -القنيطرة
يخرج حسين مريود ( 43عا ًما) إىل أرضه
الزراعيـة كل يـوم للمحافظـة على إنتـاج
محصولـه مـن التـوت األحمر الشـامي ،إذ
تُنعـش هـذه الثمـرة حركـة األسـواق يف
محافظـة القنيطـرة ،جنويب سـوريا ،فهي
مربحـة وذات مـردود مـادي عالٍ.

تقـع أرض حسين مريـود يف بلـدة
جباتـا الخشـب ،وهـي مـن البلـدات
املشـهورة بشـجر التـوت الشـامي،
باإلضافـة إىل سلسـلة قـرى تقـع على
سـفح جبـل الشـيخ يف أقىص شمايل
ا لقنيطـرة .
يقطـف مزارعـو بلـدة جباتـا الخشـب
مثـار توتهـم ويرسـلونه إىل األسـواق

املحليـة ليتـم بيعه بأسـعار "رخيصة"،
فاملزارعـون يف قـرى القنيطـرة يعانون
مـن عـدم وجـود أسـواق لترصيـف
محصولهـم.
القطف يحتاج إلى خبرة
يحتـاج جمـع مثـار التـوت إىل خبرة
ومامرسـة يك يحافـظ املـزارع على

غياب منافذ التوزيع
يعاين مزارعـو قرى محافظـة القنيطرة
مـن عـدم وجـود سـوق مناسـب
لترصيـف محصولهـم مـن مثـار التوت
الشـامي ،إذ تبقـى أغلبيتهـم "تحـت
رحمـة التجـار أبنـاء البلـدة" ،وفـق ما
قالـه املـزارع علي.
يقطـف املـزارع األربعينـي يف كل
يـوم حـوايل  100كيلوغـرام مـن مثار
التـوت ،ويبيعهـا للتجـار يف سـوق
البلـدة بسـعر  1900ليرة سـورية

للكيلـو الواحـد (حـوايل  60سـنتًا)،
ومـن ثـم يبيعهـا التاجـر إىل معامـل
التـوت بسـعر  3500ليرة للكيلـو
الواحـد (حـوايل دوالر واحـد).
تحدثـت عنـب بلـدي مـع أحـد التجـار
لسـؤاله عـن سـبب تراجـع األسـواق
التـي ميكـن للمزارعين أن يرصفـوا
فيهـا محاصيلهم ويحسـنوا مـن خاللها
أرباحهـم ،وقـال إن السـبب الرئيـس
لضعـف منافـذ الترصيـف هـو "عـدم
التنسـيق بين الفالحين والجهـات
الحكوميـة املعنيـة بذلـك".
ويعمـل التجـار خلال موسـم التـوت
بجمـع املحصـول مـن األهـايل يوم ًيـا
خلال فترة القطـاف مـن الصبـاح
الباكـر حتى السـاعة السادسـة مسـاء،
وفـق مـا أوضحـه التاجـر (طلـب عدم
ذكـر اسـمه ألسـباب أمنيـة) ،وخلال
هـذه الفترة يجمـع التجـار خمسـة
أطنـان مـن محصـول التـوت الخـاص
بالبلـدة الواحـدة ،ويرشفـون على
إيصالهـا إىل تاجـر آخـر متخصـص
بنقلهـا إىل معامـل يتعـاون معهـا.
وخلال هـذه العمليـة ،يحصـل التجار
على نسـبة مع ّينـة متفـق عليهـا بين
التاجـر واملزارعين" ،مراعين" بذلـك
الجهـد الـذي بذلـه املـزارع ،وفـق قول
التاجـر.
وقـ ّدرت "مديريـة زراعـة القنيطـرة"
إنتـاج املحافظـة املتوقـع مـن مثـار
التـوت الشـامي للموسـم الزراعـي
الحـايل بأكثر مـن ألـف طـن يف عام
.2 0 2 1
وبلغـت املسـاحة املزروعـة بالتـوت
الشـامي يف محافظـة القنيطـرة
حـوايل ألـف دونـم ،وبلـغ عـدد
األشـجار املثمـرة منهـا حـوايل سـبعة
آالف شـجرة ،وترتكـز زراعـة التـوت
يف محافظـة القنيطـرة بقـرى القطاع
ا لشما يل .

المالعب الرياضية تنشط في القامشلي لممارسة الهوايات
القامشلي  -مجد السالم
قبـل مغيـب الشـمس بسـاعة ،ومـع
انخفـاض درجـات الحـرارة ،يصطحـب
سـلومي الـركاد ( 36عا ًمـا) طفلـه ذا
الثامنيـة أعـوام إىل امللعـب "البلدي" يف
مدينـة القامشلي شمال رشقي سـوريا،
ليمارس هوايتـه املفضلـة يف الجـري.
يواظـب سـلومي عىل عـادة الجـري منذ
عـدة أشـهر ،أربعة أيام يف األسـبوع عىل
األقل ،بعد أن أكسـبه الجلـوس يف مكتب
املحامـاة ،حيث يعمـل ،زيـادة يف الوزن
وخفّـض مـن لياقتـه ،بحسـب مـا قالـه
لعنـب بلدي.
تحسـن
وأضـاف الشـاب أن الرياضـة
ّ
مـن مزاجـه وتكسـبه الثقـة بالنفـس،
كما يحـرص على أن يكـون ابنـه معه،
إذ يوجـد عشرات األطفـال مـن عمـره
ميكنـه أن يلعـب ويلهـو معهـم بعيـدًا
عـن "الحبـس املنـزيل مـع األجهـزة
اإللكرتونيـة".
تنافسية تزيد الحماسة
تشـهد املالعب املفتوحة واملغلقـة ،تحديدًا
الصالـة الرياضيـة التـي تضـم مالعـب
لكـرات السـلة والطائـرة و"التنـس"
والريشـة ،باإلضافـة إىل ملعـب مفتـوح
لكـرة القـدم ،إقبالً مـن قبـل األهايل يف

مدينـة القامشلي ،وال يقتصر ذلـك عىل
فئة الشـباب.
عبـد الحسين ( 28عا ًمـا) مسـؤول
عـن أحـد هـذه املالعـب ،قـال لعنـب
بلـدي ،إن رواد امللعـب هـم مـن مختلف
األعمار والرشائـح ،واألكثر حضـو ًرا
هـم فئـة األطبـاء واملحامين واملوظفين
يف مختلـف القطاعـات ،خاصـة الذيـن
ميضـون سـاعات طويلـة خلـف املكاتب.
إقبـال الفتًـا من
ً
وأضـاف عبـد أن هنـاك
قبـل النسـاء (أقـل مـن  20عا ًمـا) على
شـكل فرق كرويـة نسـائية تتنافس فيام
بينهـا بأوقـات خاصـة ،وهـي "ظاهـرة
جديـدة بدأت تـزداد يف اآلونـة األخرية".
كما يتوافد أشـخاص بأعامر تتجـاوز 60
عا ًما من كال الجنسين ،ميارسـون رياضة
امليش بشـكل يومـي ،عىل حـد قوله.
وتبلـغ تكلفـة حجـز امللعـب مثانية آالف
لرية سـورية للسـاعة الواحدة ،ملامرسـة
كـرة القـدم أو التدريـب ،وميكـن للفرق
الصغيرة أن تحجـز نصـف امللعـب
بأربعـة آالف ليرة سـورية للسـاعة
الواحـدة ،بحسـب مـا أوضحـه عبـد.
حـا بشـكل مجـاين
ويكـون امللعـب متا ً
ملامرسـة رياضـة الجـري وغريهـا ،كما
ميكـن الحجـز املسـبق لكامـل سـاعات
امللعـب ،ولعـدة أيـام مقبلـة.

الصيف يزيد من اإلقبال
وزاد اإلقبـال على املـدارس الكروية التي
تُعنـى بتدريـب األطفال والشـباب ،والتي
جا مـع العطلـة الصيفية.
تلقـى روا ً
عبـد الرحمن السـلومي ،سـ ّجل ولديه يف
مدرسـة كروية محليـة لتعليمهـم مبادئ
وأسـس كرة القـدم التـي يحبهـا ،ويدفع
يف سـبيل ذلـك نحـو  20ألـف ليرة
سـورية كاشتراك شـهري عـن الولدين،
وهـو مبلـغ يـراه "مقبـوالً" مقابـل ملء
وقـت فـراغ ولديه بأمـور مفيـدة صح ًيا،
بحسـب مـا قالـه لعنـب بلدي.
وبحسـب مـا علمتـه عنـب بلـدي مـن
القامئين على الصـاالت واملالعـب
الرياضيـة ،فـإن انتشـار الدوريـات
املحليـة لكـرة القـدم ،وإسـهام وسـائل
التواصـل االجتامعـي يف الرتويج الكبري
لهـا ،زاد من رواد هـذه الصاالت واملالعب
بشـكل الفـت ،وأصبـح االسـتثامر فيهـا
مرب ًحـا ،مـا زاد مـن عددهـا.
وتوجـد يف مدينـة القامشلي ثالثـة
مالعـب مغلقـة خاصـة أُنشـئت حديثًـا،
باإلضافـة إىل امللعـب "البلـدي" الرئيس
بالقـرب مـن الحديقـة العامـة ،وملعـب
الصالـة الرياضية ،وهي تتبع لــ"اإلدارة
الذاتيـة" لشمايل ورشقـي سـوريا.
كما توجد نحـو تسـع صـاالت رياضية
إقبـال مـن
ً
(جيـم) ،جميعهـا تشـهد

مختلـف األعمار ومـن كال الجنسين،
ويتراوح رسـم االشتراك الشـهري فيها
بين سـتة آالف ومثانيـة آالف ليرة

سـورية بحسـب نوع الرياضة (كاراتيه،
حديـد ،كيـك بوكسـينغ ،مالكمـة) ،أو
لياقـة فقـط.

ملعب "الصالة الرياضية" في حي األشورية بمدينة القامشلي 24 -من حزيران ( 2021عنب بلدي\ مجد السالم)ِ
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مطالبات بالمحاكمة على اإلخفاء القسري في "كوبلنز"

منصور العمري
نيابة عن  13ضحية ،تقدم محامون
رشكاء لـ"املركز األورويب للحقوق
الدستورية وحقوق اإلنسان" ،يف 22
من متوز الحايل ،بطلب إىل محكمة

"كوبلنز" األملانية بتعديل التهم ضد
العميد السابق يف مخابرات األسد
أنور رسالن ،وإدراج اإلخفاء القرسي
للمدنيني كجرمية مبوجب القانون
الدويل يف الئحة التهم املوجهة إليه.
كام قدم "املركز األورويب" قبل أيام
تقري ًرا إىل لجنة األمم املتحدة املعنية
باإلخفاء القرسي لتسليط الضوء عىل
فجوة املساءلة الحالية عن جرمية
اإلخفاء القرسي يف اإلجراءات
الجنائية األملانية ضد مسؤويل النظام
السوري .يطالب التقرير أيضً ا بتعديل
تعريف اإلخفاء القرسي كجرمية
ضد اإلنسانية يف قانون الجرائم ضد
اإلنسانية ليتوافق مع اتفاقية األمم
املتحدة لحامية جميع األشخاص من
اإلخفاء القرسي.
رغم أن قانون الجرائم الدولية األملانية
يج ّرم اإلخفاء القرسي باعتباره
جرمية ضد اإلنسانية ،فإن الئحة
االتهام التي أعدها املدعي العام

األملاين ض ّمت تهمة "حرمان شديد
من الحرية" ،التي ال تنطبق بشكل
ٍ
كاف عىل الجرمية التي ميارسها
النظام السوري بشكل منهجي
الستهداف املتظاهرين السلميني
واملعارضني ،لقمع ومعاقبة املجتمع
املدين .أخفى النظام حوايل 150
ألف شخص يف سوريا منذ عام
 ،2011حسبام استطاعت املنظامت
الحقوقية توثيقه ،لكن الرقم الحقيقي
أكرب بكثري.
أتت هـذه الخطوة بعـد انتهاء
محاكمـة ا مل ُدان إ يـاد الغريب
عنصر املخابرات السـابق ،الذي
انشـق عن النظام السـوري بداية
عام  .2012أدانـت املحكمة إ ياد
بجرميـة املسـاعدة يف جرمية
ضـد اإلنسـانية .يف تفاصيل
جرميـة إ ياد ،رصحـت املحكمة
بأنه شـارك يف "هجوم واسع
ومنهجـي عىل السـكان املدنيني،

وسـاعد آخرين عىل حرمان 30
شـخصا بشـكل خطري من الحرية
ً
الجسـدية وتعذيبهـم يف أثناء
ا حتجا زهم " .
كام أوضحت املحكمة يف بيان حكمها
استنتاجها "أن الحكومة السورية
كانت تنفذ هجو ًما واس ًعا ومنهج ًيا
ضد السكان املدنيني منذ نهاية
نيسان  ،2011من أجل القضاء عىل
الحركات االحتجاجية التي نشأت يف
سياق ما يسمى بالربيع" ،إذ اعتقلت
الحكومة أعضاء املعارضة الفعليني
أو املزعومني واملتظاهرين ومنتقدي
النظام ،وأساءت معاملتهم وع ّذبتهم
وقتلتهم يف جميع أنحاء البالد.
عاقبت املحكمة امل ُدان إياد،
مبوجب عدة مواد من قانون
العقوبات وقانون الجرائم الدولية
األملانيين .لكن الئحة االتهام التي
قدمها املدعي العام األملاين ض ّمت
"الحرمان الشديد من الحرية" ال

جرمية اإلخفاء القرسي ،الذي شارك
رصا يف
فيهـا إياد أيضً ا بوصفه عن ً
مخابرات األسد ،ومارس االعتقال
ضـد املتظاهرين إليصالهم إىل أقبية
النظام السوري.
إن قبلـت املحكمة بإضافة هذه
التهمة ،ال يبدو أنها سـتؤثر يف
حكم املحكمة الذي سـبق أن صدر
ضد إياد ،لكنها سـتؤكد عىل اإلدانة
األخالقية لـه بهذه الجرمية أيضً ا.
باملقابـل ،رمبا تؤدي القاعدة التي
اسـتند إليها الدفاع لتعديل جرمية
الحرمان الشـديد من الحرية إىل
جرمية اإلخفاء القرسي ،إىل
منطقيـة تعديل االتهام املوجه إىل
الغريب إن تقدم بطلب اسـتئناف.
ينص قانـون الجرائم الدولية األملاين
عىل عقوبة تصل إىل خمس سـنوات
عىل جرميـة اإلخفاء القرسي ،بينام
تصل عقوبة الحرمان الشـديد من
الحرية إىل ثالث سنوات.

ّ
الصين توسع حلف النازيين الجدد من دمشق

إبراهيم العلوش
ليس غري ًبا أن يكون وزير الخارجية
الصيني أبرز الواصلني بعد تنصيب بشار
األسد فوق الركام السوري ،فالوزير وانغ
يي الذي ابتكرت بالده سج ًنا يتسع ملليون
إنسان من املسلمني اإليغور ،يعلن إضافة
بشار األسد صديقًا لبالده لجدارته يف
التعذيبوالتدمريوالرتحيل.
كان "الفيتو" الصيني هو أبرز دعم لنظام
األسد خالل السنوات العرش املاضية،
وقد اس ُتخدم ست مرات ملصلحة استمرار
القتل الذي ميارسه النظام ،أما اليوم
فالصني تعلن وجودها يف دمشق،
وتعترب األسد ركيزة لها يف مرشوعها
اإلمرباطوري (الحزام والطريق) ،ولعل
دعمهاللنظامكانيتضمنتكليفه

بتدمريالبالدالسوريةلتسهيلتشكّل
قاعدة متينة ملرشوع "الحزام والطريق"
عىل ضفة املتوسط منجهة ،وعىل
حدود العراق وتركيا ،وعىل تقاطع الطرق
املؤدية إىل الخليج البرتويل.
والصني لديها خربة دبلوماسية يف
إدارة النظم الوحشية ابتداء من كوريا
ً
وصول إىل إيران التي مهدت
الشاملية
الخراب يف سوريا وقدمته للصني،
حليفتهااالقتصاديةوالعسكرية
والنووية ،التي ارتبطت معها بحلف
ظاهره املامنعة ومواجهة الغرب،
وحقيقتههيمواجهةالشعوب
وحرمانها من حرياتها يف سبيل بناء
النظمالنازيةالجديدةالتيتعلناحتقارها
لقيم حقوق اإلنسان ،وتعترب الحرية
السياسية واالجتامعية وباء غرب ًيا ال بد
من الخالص منه الستمرار ديكتاتوريات
مرتامية األطراف ،ولكنها فاقدة للحرية
وللكرامةاإلنسانية.
ولعل ما تفعله الصني بشعب اإليغور
وبهونغ كونغ والتبت وغريهم ،منوذج
ملستقبلاإلنسانيةالذييهددانهيار
الكثريمنالقيمالروحيةوالثقافية
للشعوبالتيتبحثعنخصوصيتها
خارج غريزة القطيع التي تجتاح حلف
النازيني الجدد .وآخر ابتكارات الصني
هي إخضاع شعب اإليغور املسلمني
الختبارات برمجية للتأكد من الوالء
واملشاعر ،بحسب ما كشفت عنه
منظامت حقوق اإلنسان وكتب عن
ذلك موقع "يب يب يس" تحقيقًا
استقصائ ًيا ،يبني أن رواية ""1984
لجورج أورويل صارت شي ًئا قدميًا

أمامتطوربرمجياتاملراقبةالصينية
والكامريات الذكية التي ترصد اإليغور
يف الصني ،وترسخهم كشعب منبوذ
وإرهايب من ناحية ،ومن ناحية أخرى
تخضعهمألعامل السخرة التي تخفض
منمثنالبضائعالصينية.
تعيدالصنيالتجربةاالستعامريةالغربية
التي انهارت يف النصف الثاين من القرن
الـ ،20ولكن بأبشع الصور ،عرب إعالن
النهب االقتصادي وتكبيل الدول بالديون
كام حدث للدول اإلفريقية التي استنجدت
بالصني من أجل بناء ازدهار اقتصادي،
ولكنهاكسبتدعمالنظمالديكتاتورية
والنهب االقتصادي والديون التي لن
تتمكن من تسديدها خالل عرشات
السنواتاملقبلة.
حاولت الصني أن تدافع عن موقفها
يف بداية الثورة السورية ،وأعلنت عدة
استنكارات ضد الثائرين السوريني عرب
الدفاع عن رشعية القتل ،ونددت بالتهجم
عىل "املخابرات الجوية" مدعية أن هذه
املخابرات بريئة و ِ
حرفية ال عالقة لها
بالرصاع ،رغم علمها األكيد بكل طرق
التعذيب والتدمري التي مارستها ،وقد
يصل األمر إىل معرفتها بكل دقائق
تركيبتها،فقدأسهمتحليفتهاكوريا
الشاملية برعاية نظام األسد منذ عرص
األسد األب.
الصني كانت استقبلت وفدًا من
الناشطنياملدنينيالسوريني"للتواصل
مع املعارضة ووضع حل لألزمة" ،وكان
منهم عبد العزيز الخري ،الذي اعتقله
األسد يف املطار فور عودته منها ،دون
أن تقوم باملطالبة به أو تبذل أيجهود

لإلفراج عنه حتى اليوم ،بل لعل الصني
تشجع النظام عىل املزيد من الدموية
التي تثبت نجاعة نهجها ضد اإليغور
وشعبالتيبتوضداملجموعاتالعرقية
الصينيةاألخرى.
وصل وزير الخارجية الصيني ،وانغ يي،
إىل دمشق يف  17من متوز الحايل ،رغم
املقاطعة الدولية لنظام األسد ،وذلك بعد
أشهر قليلة من توقيع الصني اتفاقية
تعاون ودفاع مع إيران ،تضمنت إعطاءها
أحد املوانئ قرب الخليج مع حريةجلب
الخرباء وعائالتهم من دون عدد محدود
بسقف ،فالصني دعمت وجودها يف
إفريقياباالستيطانالبرشيأيضً ا،
ولعلقراراستقبالاالستيطانالصيني
سيكون بعد توقيع االتفاقيات املوعودة
مع نظام األسد.
حضور الوزير الصيني يوم خطاب
القسم الرابع لألسد ،يف  17متوز
الحايل ،يقابله حضور قادة غربيني عام
 ،2000الرئيس الفرنيس شرياك ،ووزيرة
خارجية الواليات املتحدة أولربايت ،قبل
خطاب القسم األول ،وإعطاء الضوء
األخرض لتوريث بشار األسد الحكم،
وهو الذي أثبت اليوم أنه إصبع ديناميت
ف ّعال وينجز ما عجزت عنه املرحلة
االستعامريةالقدميةوالجديدة،وهو
يستمر يف خدمة التحوالت العنيفة،
حيث تتفق كل األطراف عىلجعل
سوريا ً
حقلللرميوللتجاربالعسكرية
وحروبالعصاباتالروسيةواإليرانية
والغربية.
تشارك الصني عل ًنا يف الحكم
االستعامري الجديد لسوريا مع األطراف

األخرى الروسية واإليرانية والرتكية
والغربية،وستعلنخططهاالجديدة
لدعم نظام بشار األسد متا ًما كام أعلنت
خططها قبل عرشات السنني لدعم
الديكتاتورياتاإلفريقية.
الغريب أن وزير الخارجية الرويس
مل يحرض ،وال حتى وزير الخارجية
اإليراين ،إىل دمشق ملشاركة وزير
الخارجية الصيني فرحته بالقبض
عىل فرصته الجديدة يف توسيع خطة
"الحزام والطريق" ،وأعلن الوزير عن
قرب عقد اتفاقات مع نظام األسد
رمبا لتمكينه من تدمري ما تبقى من
البالد ،فإيران وروسيا املفلستان مل يعد
لديهام غري الخردة العسكرية والصور
التي تؤلّه القادة وزعامء امليليشيات
النازيني.
مفرق جديد تدخله سوريا مع وزير
الخارجية الصيني وهو لن يكون
باتجاه بناء سوريا ،وال من أجل إحالل
السالم فيها كام أعلن الوزير الصيني
يف مؤمتره الصحفي ،خاصة أن الوزير
أعلن عن خطة رباعية إلحالل السالم
يف سوريا ،ثالث نقاط منها تؤكد عىل
دعم نظام األسد وأجهزته ،والرابعة
تضمر ذلك ،ولكن ليس بنفس الرصاحة
يف البنود الثالثة األوىل.
الصني يف دعمها العلني لبشار األسد
تستعيد ذكرى سحق أحداث ساحة
"تيان آن من" عام  ،1989حني مرت
الدبابات فوق أجساد املتظاهرين يف
وسط بكني ،تلك املظاهرات كانت
تشبه مظاهرات السوريني يف آذار
.2011
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حملة ألحزاب يمينية في الدنمارك تدعم عودة الالجئين السوريين إلى بالدهم على اعتبار أن سوريا "منطقة آمنة" -نيسان ( 2021ناشطون عبر مواقع التواصل االجتماعي)

كيف المواجهة؟
منظمات غربية تنشر
"بروباغندا األسد" في أوروبا
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يـزداد نشـاط منظمات غير حكوميـة مرخصـة
مبـدن أوروبيـة وغربيـة يف دعـم النظام السـوري
ودعايتـه ،عـن طريق الحملات اإلعالمية والشـعبية
لتمريـر روايتـه ،أو عبر الوفـود التـي تحـج إىل
دمشـق وتعبر عـن دعمها لرئيـس النظام السـوري
فيما تصفـه بـ"الحـرب على اإلرهاب".
وبـدوره ،يسـتثمر النظـام السـوري هـذا النشـاط،
ويصفـه بأنه "تقـارب أورويب" مي ّهـد الطريق لتطبيع
العالقـات ،رغـم املوقـف األورويب الرسـمي الرافـض

2021

ألي تطبيـع مـع دمشـق أو املشـاركة بنشـاطات إعادة
اإلعمار يف سـوريا ،قبـل حـدوث تغيير سـيايس
يتلاءم مع القـرارات األممية وأبرزها القـرار "."2254
وخاصا
هـذا التنسـيق بين الجانبين ليـس فريـ ًد ا
ً
بالحالـة السـورية ،إذ تتعـاون األنظمـة يف الشرق
األوسـط مـع منظمات غير حكومية من أجـل دعم
سياسـاتها ودعايتهـا أمـام الـرأي العـام الغـريب،
أو تزويدهـا بدعـم لوجسـتي وصفقـات تجاريـة أو
عسـكرية أو اسـتخباراتية تضمـن بقـاء حكمهـا.

اختراق لقوانين محلية
وعقوبات دولية
تعـد العقوبـات الدوليـة املفروضة عىل سـوريا منـذ عـام  ،2011والتي تقودها واشـنطن
واالتحـاد األورويب ،األكثر شـمولً عىل اإلطلاق ،ومع ذلـك ،مل تردع منظمات غربية غري
حكوميـة على مدى السـنوات العشر األخرية عـن دعمها للنظام السـوري.
وبعيـدًا عـن القوانين املحليـة أو االتفاقيـات الدوليـة ،تتجه بعـض املنظمات الغربية إىل
التعـاون السري أو العلني مع حكومة النظام السـوري ،لدعم مجموعات عسـكرية مرتبطة
بـه ،أو لتعزيز رسديتـه يف "محاربـة اإلرهاب" داخل سـوريا.
مهما يف التأثير عىل الـرأي العام ،ومـن هـذا املنطلق ،عمل
يشـغل النشـاط املـدين ح ّي ًزا
ً
النظام السـوري عىل دعم وتأسـيس منظامت تـر ّوج لرواياته وادعاءاتـه لتكون صلة وصل
لـه مـع املجتمعـات يف البلـدان القامئـة ضمنهـا ،ولكـن متابعة نشـاطات هـذه املنظامت
للتصـدي لالدعـاءات الداعمـة للنظام ليـس بالسـهل دو ًما ،بحكم توسـع شـبكات النظام
وترسـيخها طـوال فرتة حكمه ،بحسـب مـا قالته عضـو مجلـس إدارة منظمة "سـوريون
مسـيحيون مـن أجل السلام" سـمرية املبيـض ،يف حديث إىل عنـب بلدي.
كما تتحرك منظمات أخـرى بأطر مختلفـة ،كإنتاج مـواد ثقافيـة تدعم نظريـات النظام
بشـكل غير مبـارش للرتويـج لهـا ،أو عـن طريـق أوجـه الدعـم التي قـد تقوم بهـا هذه
املنظمات تحـت مسـميات العمـل الخيري أو الجنـدري أو الخدمي أو سـواها.
هـذه املنظامت مسـجلة لـدى الـدول العاملـة فيها ،ولكـن التسـجيل وحـده ال يجعل عمل
املنظمـة قانون ًيـا ،بل يجـب أن تكون جميع اإلجـراءات والنشـاطات التي متارسـها املنظمة
مطابقـة للقوانين املحليـة يف بلد التسـجيل ،وفق مـا قاله مديـر "املركز السـوري للعدالة
واملسـاءلة" ،محمـد العبـد اللـه ،يف حديـث إىل عنب بلـدي ،باإلضافـة إىل عـدم مخالفتها
العقوبـات الدوليـة املفروضـة على دولة ما.
حا يف فرنسـا،
وأعطى العبد الله مثالً لتوضيح هذه املسـألة ،فإذا كان بيع األسـلحة مسـمو ً
فهـذا النشـاط نفسـه ُينع مامرسـته يف ليبيا ،بسـبب قـرار حظر األسـلحة الصـادر عن
مجلس األمـن هناك.
لذلـك ،يجب النظر إىل كل نشـاط بحد ذاته ومراقبتـه ،يك يُحدد إذا كان قانون ًيـا أم ال ،وليس
البحث يف شـكل الدعم املمنوح للنظام السـوري مـن قبل املنظمـة ،إذا كان رسيًا أم علن ًيا.
والدعـم املقـدم إىل حكومة النظام السـوري ،من الناحية اللوجسـتية ،الطبيـة أو اإلغاثية ،ال
يعتبر مخالفًـا لقانون أي دولة محليـة أو حتى اتفاقية دولية ،ولكن يبـدأ هذا الدعم مبخالفة
القانـون عنـد وجـود علم ملنظمـة ما باسـتخدام دعمهـا من قبـل حكومة النظـام ألغراض
غير التـي خُصص لهـا الدعم ،مثل اسـتخدام املسـاعدات الطبية لقمع معـاريض النظام أو
التضييق على املدنيني.
وميكـن لحكومـة النظـام أن تلتف عىل ذلـك الدعم اللوجسـتي املقدم من بعـض املنظامت
الغربيـة مـن خلال "مـواد االسـتخدام املزدوج" ،بحسـب مـا قاله العبـد اللـه ،وهي صفة
تطلَـق عىل بعض املنتجـات الصناعية التي ميكـن يف نفس الوقت أن ت ُسـتع َمل يف ميادين
مدنية أو يف مجاالت عسـكرية.
وغال ًبـا يكون تصدير "مواد االسـتخدام املـزدوج" خاض ًعا لقوانني ورقابـة خاصة ،إذ يُحظر
مثل ميكن اسـتعاملها يف
تصديـر هذه املـواد إىل بلـدان مع ّينـة ،فأجهزة الطـرد املركـزي ً
املجال الطبـي باإلضافة إىل إمكانية اسـتعاملها لتصنيـع اليورانيوم املخصب.
ومـن األمثلـة عىل هذا االسـتخدام املـزدوج ما أثبتـه تحقيـق يف عـام  2019ترجمته عنب
بلـدي ،لـ"هيئة اإلذاعـة الدمناركية" ( ،)DRعن دور رئيس تلعبه الرشكـة الدمناركية “Dan-
 ”Bunkeringيف قضيـة تتعلـق باإلمـدادات غري القانونية ملا ال يقل عـن  30ألف طن مرتي
من وقـود الطائرات للحرب يف سـوريا.
وقالـت “ ”DRإن التحقيق يسـتند إىل سـجالت املحكمة األمريكية واملعلومـات الرسية التي
متتلكها السـلطات الدمناركية.
ومـن األمثلة أيضً ا ما أثبته تحقيق اسـتقصايئ لـ"وحدة التحقيـق التابعة ملجموعة تاميديا
اإلعالمية السـويرسية" ،ومركز "بوليتـزر لإلبالغ عن األزمات" ،بالتعاون مـع موقع "درج"،
حـول اختفـاء أربعة أطنان من املواد الكياموية ،بعد وصولها إىل سـوريا بحجة اسـتخدامها
يف صناعة األدوية لدى رشكة “املتوسـط للصناعـات الدوائية".
ومل تصـل معظـم املـواد الكياموية التي تدخـل يف صناعـة دواء "فولتاريـن" إىل وجهتها،
وهـي رشكة "املتوسـط للصناعـات الدوائية".
وتضمنـت املواد املسـتوردة خمسـة أطنان مـن مسـتحرض "اإليزوبروبانول" الـذي يدخل
أيضً ـا يف صناعـة غاز األعصـاب "السـارين" ،والذي يحظـر االتحـاد األورويب إدخاله إىل
سوريا.
وأنشـأت دول العامل "اتفاق فاسنر" عام  ،1996وهو نظام ملراقبـة الصادرات التي تتبادلها
 42دولـة ،والحصـول عىل معلومات حول عمليات نقل السـلع التكنولوجية ذات االسـتخدام
املزدوج.
وتعترب سـوريا ضمن الدول التي يجب تنسـيق الضوابط بشـأن املواد املصـدرة إليها ،كونها
دولـة لديها برنامج أسـلحة كياموية متقدم وقدرة أسـلحة بيولوجية "مشـتبه بهـا" ،فإنها
بذلك "تشـكّل خط ًرا" حين تتدفق قدرات عسـكرية إليها ،وفق بيانـات االتفاق.
كما ميكن اسـتعامل أجهـزة املراقبة الالسـلكية يف أغراض سـلمية ،ولكن حكومـة النظام
اسـتخدمتها يف التنصت عىل ناشـطني سـلميني يف املعارضـة ،ولذلك حظـرت الحكومات
الغربيـة بيع مثـل هذه األجهـزة لسـوريا ،وفق مـا أضافه العبـد الله.

لكـن املنظمات الداعمـة للنظـام يف الحالة السـورية
تتكئ على عوامـل تسـاندها ،أبرزهـا ملـف الالجئني
السـوريني الـذي أرهـق االتحـاد األورويب وبلـغ
ذروتـه عـام  ،2015وتصاعـد العمليـات التي توصف
بـ"اإلرهابيـة" وت ُنسـب ملهاجريـن والجئين.
وتتـوزع املنظمات الغربيـة الداعمة لحكومـة النظام
السـوري يف مختلـف بلـدان االتحـاد األورويب،
وتختلـف أشـكال الدعـم ونوعيتـه ،لتحقيـق
تقـارب سـيايس بين رسديـة السـلطة يف دمشـق

بـ"محاربتهـا لإلرهـاب" وبين الشـارع الغـريب.
ترصـد عنـب بلـدي يف هـذا امللـف أبـرز املنظمات
غير الحكوميـة الداعمة للنظـام السـوري يف أوروبا،
وتناقـش دورهـا يف الدعـم السري أو العلنـي يف
بعـض األوقـات ،باإلضافـة إىل مـدى احتامليـة وجود
طـرق قانونيـة ملقاضـاة تلـك املنظامت يف حـال ثبتت
مسـؤوليتها عـن ارتـكاب انتهـاكات تتعـارض مـع
القوانين املحليـة للدول املسـجلة فيهـا ،واألدوات التي
ميتلكهـا األفـراد ملنـارصة هـذه املحاسـبة.

العقوبات األوروبية ضد النظام السوري
بدأت العقوبات األوروبية ضد النظام السوري عام  ،2011استجابة لقمع
النظام المدنيين على نحو عنيف.
 تستهدف شركات ورجال أعمال بارزين ومستفيدين من ارتباطهم بالنظامواقتصاد الحرب.
 تستمر العقوبات بموجب التمديد األخير حتى حزيران .2020ً
 تشمل ًشخصا مستهدفين بتجميد األصول وحظر السفر.
حاليا 283
ً
ً
 تشمل ًمستهدفا بتجميد األصول.
كيانا
أيضا 70
 اإلجراءات التقييدية تشمل حظر استيراد النفط ،وفرض قيود على بعضاالستثمارات ،وتجميد أصول مصرف سوريا المركزي المحتفظ بها في
االتحاد األوروبي ،وقيود تصدير المعدات والتقنيات التي يمكن استخدامها
في القمع الداخلي ،ومعدات وتقنيات رصد أو اعتراض اتصاالت اإلنترنت أو
الهاتف.

عنب بلدي  -السنة العاشرة  -ملف خاص
العدد  - 492األحد  25تموز  /يوليو 2021
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منظمات غربية تدعم األسد
تتبعت عنـب بلدي أبـرز املنظامت النشـطة
يف دعـم النظـام السـوري ،وترتكـز يف
بلـدان االتحـاد األورويب ،باإلضافـة إىل
بلـدان غربيـة كأمريـكا وكنـدا ،وأبـرز هذه
املنظمات:
"الجبهة األوروبية للتضامن من أجل
سوريا"
أُسسـت هـذه الجبهـة يف كانـون الثـاين
عـام  ،2013وكان املؤسسـون الرئيسـون
لهـا مـن إيطاليـا ،واليونـان ،وقبرص،
وبلجيـكا ،وهولنـدا ،وفنلنـدا ،وإسـبانيا،
دعم وقبـولً مـن بلدان
ورسعـان مـا القـت ً
أخرى ،وبشـكل خـاص يف بولندا وفرنسـا
وجمهوريـة التشـيك ،ورومانيـا ،إىل جانب
أيرلنـدا ،ورصبيـا ،وبريطانيـا ،واسـكتلندا،
ومالطـا ،وأوكرانيـا ،والدمنـارك ،والسـويد،
وكنـدا ،واألرجنتين.
منظمة "بالك ليلي"
أُسسـت هـذه املنظمـة يف اليونـان عـام
 ،2013وأجـرت صحيفـة "الدميقراطيـة"
اليونانيـة اليمينيـة مقابلـة مع أحـد أعضاء
الجامعـة ،وهـو سـتافروس ليبوفيسـيس،
الـذي زعـم أن الحركـة لديهـا مقاتلـون
يحاربـون إىل جانـب قـوات النظـام
السـوري.
وقال ليبوفيسـيس يف املقابلـة ،إن املقاتلني
اليونانيين شـاركوا يف جميـع املعـارك
الكبرى يف جنـويب وغريب سـوريا ،ومتت
اإلشـادة بهـم لشـجاعتهم بعـد هجـوم
القصير الذي شـنته قوات النظام السـوري
و"حـزب اللـه" يف نيسـان .2013
وترتبـط جامعـة "بلاك ليلي" ارتباطًـا
وثيقًـا مبنظمـة "الجبهـة األوروبيـة
للتضامـن مـن أجـل سـوريا".
جماعة "كازا باوند"
تعتبر "كازا باونـد" منظمـة إيطاليـة

ميينيـة تعـرب عـن إعجابهـا بالديكتاتـور
السـابق بينيتـو موسـوليني ،ونفـذت
احتجاجـات عنرصيـة ضـد مجتمـع الغجر
وهجمات عنيفـة ضـد مناهيض الفاشـيني
واليسـاريني.
ويف عـام  ،2013زار وفد مـن "كازا باوند"
دمشـق ،وأعلـن دعمـه للنظـام السـوري،
كما التقـى برئيـس مجلس الشـعب ،محمد
جهـاد اللحام.
وزار وفـد من املنظمـة مدينة حلب شمايل
سـوريا ،ونشر أعضـاؤه صـو ًرا لهـم أمام
قلعـة "حلـب" وهـم يحملـون علـم إيطاليا
إىل جانـب علـم "الجامعة".
حزب "البديل من أجل ألمانيا"
أُسـس هـذا الحـزب عـام  ،2013وكان
توجهـه األسـايس معارضـة إنقـاذ الـدول
األوروبيـة املثقلـة بالديـون مثـل اليونـان،
ومـع مـرور الوقـت أصبـح حزبًـا مناهضً ا
لسياسـة الهجرة التـي انتهجتها املستشـارة
األملانيـة ،أنجيلا ميركل ،والتـي أسـهمت
بوصـول أكثر مـن مليـون ونصـف مليون
مهاجـر إىل أملانيـا عـام .2015
وزار فريـق مـن سـبعة سياسـيني تابعين
لحـزب "البديـل مـن أجـل أملانيا" سـوريا،
على أمـل تعزيـز جهـود حزبهـم ،إلعـادة
نصـف مليـون الجـئ سـوري يعيشـون
حال ًيـا يف أملانيـا.
وكان الهـدف املعلَـن للرحلـة "الخاصـة"
التـي نظمهـا كريسـتيان بلكـس ،وهـو
عضـو برملـاين مـن الحـزب ،هـو السماح
للسياسـيني بتقييـم الوضـع األمنـي
بأنفسـهم ،بحسـب تعبيره.
وينتمـي لحـزب "البديل" الالجئ السـوري
كيفورك أملاسـيان ،الذي ُسـحب حـق اللجوء
منـه" ،لدفاعـه برشاسـة عـن نظام األسـد،
ولعـدم تهديـده باملالحقـة السياسـية مـن
قبـل النظـام" ،وجاء قرار الحكومـة األملانية
بسـحب حـق اللجـوء منه ،على اعتبـار أن

"الوضـع األمنـي مسـتقر كفاية" ،بحسـب
و صفه .
وكان كيفـورك أملاسـيان شـارك بعـدة
مؤمتـرات تتبع لحـزب "البديل" ،قـال فيها
إن "الالجئين هـم سلاح دمار شـامل ضد
أوروبـا" ،و"االندمـاج ليـس سـوى وهم".

التـي أعقبـت "الربيـع العـريب".
ابتعـدت املنظمـة يف وقـت مبكـر بعـد
تأسيسـها عـن تزويـد املجتمعات املسـيحية
باملسـاعدة اإلنسـانية والدعـم املعنـوي
الـذي دعـت إليـه يف األصل لرتويـج أجندة
سياسـية ميينية ،ونشر معلومـات مضللة.
و ُوثقـت العالقـة بين "أنقـذوا مسـيحيي
الشرق" والنظـام السـوري ،وكذلـك
امليليشـيات "الوحشـية" املؤيـدة للنظـام
السـوري املتمركـزة يف محافظـة حامة ،يف
وسـائل اإلعلام الفرنسـية منـذ أن بـدأت
املنظمـة عملهـا داخل سـوريا عـام .2013
وأثـار تحقيـق ملجلـة " "Newlinesأيضً ـا
تسـاؤالت حول املـدى الذي ميكـن أن يكون
فيه أفـراد املنظمـة ،الذيـن هم أيضً ـا جنود
احتيـاط فرنسـيون ،قدموا عن قصـد أو عن
غري قصد مشـورة عسـكرية أو استراتيجية
ميدانيـة خلال السـنوات العشر ،خلال
زيـارات املنظمـة إىل مدينة محـردة التابعة
ملحافظـة حماة ،وجهـود جمـع التربعـات
لها .
كما يربـط التحقيـق املنظمـة بقامئـة مـن
املنظمات التـي تـم تحديدهـا يف رسـالة
كُتبـت يف نيسـان املايض مـن قبـل النائبة
األمريكيـة ،إليسـا سـلوتكني ،رئيسـة
لجنـة األمـن الداخلي يف مجلـس النـواب
األمريكي ،وطلبـت مـن وزيـر الخارجيـة
األمريكي ،أنتـوين بلينكـن ،تصنيفهـا
كمجموعـات "تفـ ّوق عنيـف للبيـض" يف
الخـارج.

منظمة "أنقذوا مسيحيي الشرق"
أُسسـت منظمـة "أنقذوا مسـيحيي الرشق"
بفرنسـا يف ترشيـن األول  ،2013قبل وقت
قصير مـن مهمتهـا األوىل ،التـي أُطلـق
عليهـا اسـم "عيـد امليلاد يف سـوريا"،
وكان هدفهـا املعلَـن هـو تقديـم املسـاعدة
للمسـيحيني يف الشرق األوسـط ،وبـدأت
تتـورط بشـكل متزايـد يف أعمال العنـف

"مجموعة عمل سوريا للدعاية واإلعالم"
تضم هـذه املنظمة مجموعة مـن األكادمييني
والباحثين الربيطانيين املحسـوبني على
اليسـار املتطـرف ،الذيـن يقـودون حملات
إعالميـة ضـد الصحافـة الغربيـة وبعـض
املنظمات اإلنسـانية وغريهـا ،ويتهمونهـا
بالعاملـة لوكالـة االسـتخبارات املركزيـة
األمريكيـة ( ،)CIAوجهـاز االسـتخبارات

"تحالف من أجل الحرية والسالم"
أقام هـذا التحالـف عالقات دبلوماسـية مع
النظـام السـوري ،إذ زار وفـد مـن التحالف
دمشـق عـام  ،2015وأبـدى الوفد برئاسـة
روبرتـو فيوري دعمـه للنظـام ،ووصف ما
يجري بــ"رصاع الحضـارة والفوىض".
وقـال فيـوري ،إن مهمتهـم كوفد "للسلام
والحريـة" هـي إقنـاع الشـعب األورويب
بـ"الوقـوف إىل جانـب الحضـارة ممثلـة
بسـوريا ومحاربـة اإلرهـاب قبـل أن يصل
إىل أوروبـا".
كما زار الوفـد ،يف عـام  ،2019العاصمـة
اللبنانيـة بيروت ،والتقـى بنائب الشـؤون
الخارجيـة لـ"حـزب اللـه" ،حليـف النظام
السـوري ،عامر املوسـوي.
وأعـرب الوفـد عـن دعمـه ملـا وصفـه
بـ"الـدور الوطنـي املهم لـ(حـزب الله) يف
محاربـة اإلرهابيين ،وموقفه ضـد العدوان
عبر عـن تضامنـه
اإلرسائيلي" ،كما
ّ
"مـع املقاومـة ضـد الحملات السياسـية
واإلعالميـة التـي تشـنها القـوى املرتبطـة
باملشروع األمريكي -الصهيـوين ضـد
(حـزب اللـه)".

الربيطاين ( ،)MI6بغـرض إضعاف حكومة
النظـام السـوري مـن خلال تزييـف األدلة
والرتويج لسـقوط ضحايـا مدنيني وضحايا
هجمات األسـلحة الكيامويـة.
أعـاد أحـد أعضـاء "مجموعـة عمل سـوريا
للدعايـة واإلعلام" تيـم هايـوارد ،نشر
تغريـدة عبر حسـابه يف "تويتر"،
حـول الهجـوم الكيماوي على الغوطـة
الرشقيـة ،تدعـي بـأن منظمـة "الدفـاع
املـدين السـوري" هـي رشيكـة للفصائـل
"الجهاديـة" ،وتتهمهـا بفربكـة الهجمات
الكيامويـة وتزييـف وقـوع الضحايـا
السـتخدامها كأدلـة مضللـة.
املد ّونـة الربيطانيـة فانيسـا بيلي ،أحـد
أبـرز أعضـاء املجموعـة والداعمـة بشـكل
علنـي للنظـام السـوري ،قصـدت سـوريا
عـدة مـرات ضمـن رحلات مدفوعـة مـن
حكومـة النظـام ،واتهمـت فريـق "الدفـاع
املـدين" بـ"اصطنـاع مشـاهد متثيليـة
للهجمات الصاروخية والكياموية ،ونسـبها
للنظـام السـوري بهدف تقويضه وإسـقاط
حكومتـه".
حـظ أن أغلبيـة هـذه املنظامت أُسسـت
ويال َ
مـع بدايـة تزايـد الالجئين السـوريني يف
البلـدان األوروبيـة ،األمـر الـذي تسـتغله
تلـك املنظمات يف توجههـا لدعـم النظـام
السـوري ،مـن خلال إيصـال فكـرة إىل
الـرأي العـام األورويب بـأن السـلطة يف
دمشـق "تحـارب اإلرهـاب" ،وهـي حامية
ألوروبـا مـن أي جامعـات متطرفـة قـد
تجـد الطريـق إىل أوروبـا مـن أجـل تنفيذ
عملياتهـا هنـاك.
ومـن أصـل نحـو  6.7مليون الجئ سـوري
حـول العـامل (أغلبهـم يف دول جـوار
سـوريا) ،تسـتضيف البلدان األوروبية أكرث
مـن مليـون طالـب لجـوء والجئ سـوري،
 70%منهـم يف بلديـن فقـط ،هما أملانيـا
( )59%والسـويد ( ،)11%بحسـب أرقـام
مفوضيـة الالجئين التابعة لألمـم املتحدة.

أين االتحاد األوروبي؟
نشر االتحـاد األورويب سلسـلة مـن التوضيحـات فيما يتعلـق مبعلومـات “مضللـة” بثهـا النظام
السـوري يف محاولة لكسـب الـرأي العام ،وهي معلومـات تتبناهـا املنظامت الغربية غير الحكومية
الداعمـة للنظام.
وقـال االتحـاد يف تقرير نُرش عبر موقع “بعثة االتحـاد األورويب إىل سـوريا“ ،يف  29من حزيران
املـايض ،إنـه بعـد مضي عشرة أعوام على الصراع يف سـوريا“ ،مـا زال النظـام يحاول تشـويه
منصـات التواصـل االجتامعي".
الحقائـق ،األمـر الذي سـ ّهلته ّ
واعتبر التقريـر أن سـوريا ال تـزال بلـدًا غير آمـن “ومتييزيًّـا” بالنسـبة إىل أغلبيـة مواطنيه ،وال
تـزال القوانين واإلصالحـات السياسـية الالزمـة مـن أجل ضمان حق املواطنين يف العيـش بأمان
“غائبة".
وأشـار التقريـر إىل أن “املفوضية السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئني” تراجع وبشـكل دوري،
الشروط الرضوريـة لتنظيـم العـودة اآلمنـة لالجئين ،وينبغي تسـهيل وصـول املفوضية السـامية
وغريهـا مـن املنظامت اإلنسـانية إىل جميـع األرايض السـورية من أجل رصـد وتقييم الوضـع فيها.
وأشـار التقريـر إىل أن عقوبـات االتحـاد األورويب ضـد النظـام السـوري سـارية ومل تتغير يف
الغالـب منـذ عـام  ،2011وجـاءت كـرد فعـل على “القمـع الوحشي للسـكان املدنيين” ،وجرى
متديدهـا مؤخـ ًرا حتـى حزيـران مـن عـام .2022
صممـت لتتفـادى عرقلـة املسـاعدات اإلنسـانية ،إذ ال يخضـع تصديـر الغـذاء واألدويـة
العقوبـات ُ
والتجهيـزات الطبيـة ،كأجهـزة التنفـس الصناعيـة ،لعقوبـات االتحـاد األورويب.
كام ال تشـمل العقوبـات القطاع اإلنسـاين والتجاري يف سـوريا ،حيث كانت سـلع االتحاد األورويب
تتدفـق بحريـة حتـى عـام  ،2019ليرتاجع نشـاط هـذه القطاعـات بعد ذلك بسـبب انهيـار القطاع
املصريف اللبنـاين ،الـذي كان البوابـة التجاريـة واملالية الرئيسـة لسـوريا إىل العامل ،ولكن السـلع
االسـتهالكية واألدويـة األوروبيـة ومـا إىل ذلـك ال تخضـع للعقوبـات ،ومل تتوقف عـن الدخول إىل
البالد.
أمـا التطبيـع مـع النظـام السـوري ،الـذي ير ّوج لـه النظـام ومنظمات غير حكوميـة يف أوروبا،
فـ“غير وارد ،حتـى يجـري تحقيـق انتقال سـيايس للسـلطة وفـق قرارات األمـم املتحدة ،ويشـمل
ذلـك وقـف حملات القمـع ،واإلفراج عـن عشرات اآلالف مـن املعتقلني السياسـيني من السـجون"،
بحسـب تقرير االتحـاد األورويب.
واعتبر التقريـر أن أي تغيير على متثيل الـدول األعضاء يف االتحـاد األورويب يف دمشـق مل يطرأ،
عقـب انتخابـات أيـار املـايض ،وأن إعادة فتح السـفارات يف دمشـق مـن قبل بعض الـدول األعضاء
ليسـت باألمر الجديد.
لـدول األعضـاء الحق السـيادي يف تقرير متثيلهـا الدبلومايس يف الخـارج ،بحسـب التقرير ،ولذلك
فـإن أي حضـور لالتحـاد األورويب أو لدبلوماسـيني مـن الدول األعضاء يف دمشـق ال يعنـي تطبيع
العالقات.
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ً
قانونيا
البحث عن المواجهة..
بعيـ ًدا عـن اإلرادة السياسـية للدول أو
ملنظومة االتحـاد األورويب ،فإن قضايا
الجرائـم الجسـيمة ،مثل جرائـم الحرب
والجرائـم ضـد اإلنسـانية ،متيـل ألن
تكـون معقـدة للغايـة يف تحقيقاتهـا
وإثباتهـا والدفـاع عـن ضحاياهـا
وإصـدار األحـكام بحـق مرتكبيهـا.
وقبـل البحـث عـن األدوات التـي ميكن
مـن خاللهـا مقاضـاة تلـك املنظمات
الغربيـة بسـبب دعمهـا للنظـام ،وهـو
طـرف متهـم بارتكابـه انتهـاكات ضد
املدنيين يف سـوريا ،يجـب أن تتوفـر
أدلـة مكثفـة بشـأن مخالفـة منظمة ما
للقوانين املحليـة يف الدولـة املسـجلة
فيهـا ،أو لالتفاقيـات والعقوبـات
الدوليـة ،ورصـد ماهية القوانين التي
خولفـت وتـم انتهاكهـا ،من أجـل فتح
تحقيـق بتلـك املخالفـة ،بحسـب مـا
قالـه مديـر "املركـز السـوري للعدالـة
واملسـاءلة" ،محمـد العبـد اللـه ،يف
حديثـه إىل عنـب بلـدي.
ففـي قضيـة املنظمـة الفرنسـية
"أنقـذوا مسـيحيي الشرق" ،أخـذت
مرحلـة جمع وفحص األدلة  18شـه ًرا،
للتأكـد من ارتبـاط املنظمة مبيليشـيات
رديفـة لقـوات النظـام السـوري ،عـن
طريـق شـهادات رسيـة مـن املبلّغين
عـن االنتهـاكات ،وبيانـات ومعلومـات
مفتوحـة املصـدر ،كما شـملت األدلـة
أيضً ـا أثـر أمـوال موثقًـا يصـل إىل
حـد الجرائـم التـي ميكـن مقاضـاة

مرتكبيهـا مبوجـب القانـون الفرنيس.
لكـن يف بعـض األوقـات ،هنـاك
عقوبـات دوليـة تُنتهـك بـدلً مـن
قوانين محليـة ،وبالتـايل يجـب
البحـث عـن طبيعـة املالحقـة
القانونيـة ،ألنـه يف حالـة انتهـاك
عقوبـات مع ّينـة ،لـن تكـون هنـاك
مقاضـاة باملعنـى الفعلي لهـذه
الكلمـة ،ولكـن ميكـن إيصـال توثيـق
االنتهـاكات للجهـة التـي طبقـت
العقوبـات على سـوريا.
فعندمـا تنتهـك رشكـة أو منظمـة مـا
عقوبـات "قيصر" املفروضة مـن قبل
أمريـكا على سـبيل املثال ،فهنـا يجدر
باألشـخاص الذيـن جمعوا أدلـة انتهاك
معين أن يرسـلوها إىل وزارة الخزانـة
ّ
األمريكية ،وسـتخضع حادثـة االنتهاك
للتحقيـق مـن قبـل الـوزارة ،التـي قد
تصـدر عقوبـات بحـق املنظمـة نتيجة
للتحقيـق ،مثـل إغلاق حسـاباتها
املرصفيـة أو محاسـبة مسـؤولني فيهـا
وفـق القوانين األمريكية.
وعندمـا يتعلـق االنتهـاك بعقوبـات
مع ّينـة ،فاألمـر خـرج عـن مسـار
املقاضـاة وأخـذ طاب ًعـا سياسـ ًيا،
ويعتقـد العبـد اللـه بـأن هـذه الحالة
"قـد تكـون صعبـة إىل درجـة
مع ّينـة" ،ألنهـا تشترط أن يكـون
مسـتوى االنتهـاك مرتف ًعـا إىل درجة
جسـيمة ليحـرك الجهـة الدوليـة التي
أصـدرت العقوبـات ،حتـى يكـون

هنـاك جـدوى مـن أي تحقيـق قـد
ينظـم يف الحادثـة ،باإلضافـة إىل
رشط أن تكـون املنظمـة يف دولـة
متعاونـة لتنفيـذ العقوبـة نتيجـة
التحقيـق ،مثـل الطلـب مـن حكومـة
الدولـة التـي ُسـجلت املنظمـة فيهـا
تجميـد أرصدتهـا يف البنـوك.
يف مقابـل ذلـك ،يوجـد املسـار
القضـايئ الـذي يبتعد عـن أي جوانب
سياسـية ،وبهـذه الحالـة يجـب أن
يتوجـه األفـراد الذيـن ميلكـون أدلـة
انتهـاك ضـد منظمـة مـا إىل مكتـب
جرائـم الحـرب ضمـن النيابـة العامـة
يف الدولـة التـي ُسـجلت فيهـا املنظمة
لتقديـم األدلـة.
وأوىص العبـد اللـه باالسـتعانة
مبراكـز ومنظمات حقوقيـة يف حـال
اختـار األفـراد املسـار القضـايئ مـن
أجـل محاسـبة منظمـة مـا انتهكـت
قوانين محليـة بدعمهـا للنظـام
السـوري ،بسـبب خبرة املنظمات يف
لغـة القوانين املحليـة واإلجـراءات
ا لقضا ئيـة .
وخطـوة رفـع دعـوى ضـد منظمـة
شـاركت يف دعـم مجموعات عسـكرية
تتبـع لقـوات النظـام ،تعـزز معرفـة
أدلـة أكثر بسـبب خـروج القضية إىل
العلـن ،وبذلـك ،سـيكون مـن السـهل
جمـع الشـهود والضحايـا الذيـن كانوا
على متـاس مبـارش مـع االنتهـاكات
الصـادرة مـن املنظمـة املدعـى عليهـا.

انقسام حيال تأثير المنظمات الغربية
في استطالع للرأي أجرته عنب بلدي عبر منصاتها في مواقع التواصل
ً
انقساما في انطباعات
االجتماعي ،شارك فيه نحو ألف مستخدم ،أظهر
الجمهور حول تأثير هذه المنظمات.
واستبعد  55%من المشاركين أن يسهم دعم منظمات غير حكومية
بإعادة تأهيل النظام السوري وتقبل الدول له ،بينما ترى النسبة المتبقية
العكس.

دعم المنظمات غير الحكومية

العكس

55%
45%

ً
إعالميا
المناصرة للضغط على الممولين
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ميـزة املنـارصة الحقوقيـة يف مواجهـة
املنظمات الغربيـة التـي تدعـم النظـام
السـوري أنهـا أقـل تكلفـة وجهـدًا مـن
االتجـاه نحـو املسـار القضـايئ ،وفـق ما
يـراه محمـد العبد اللـه ،ولكن يجـب أيضً ا
أن تسـتند إىل أدلـة موثقة كافيـة ،من أجل
فتـح البـاب أمـام وسـائل اإلعالم لتسـليط
الضـوء على نشـاطات هـذه املنظمات.
باإلضافـة إىل أن املنظامت مل َزمة بالكشـف
عـن مموليهـا ،عـن طريـق تقديـم كشـف
رضيبـي يف كل نهايـة عـام ،وبالتايل فإن
الحصـول على معلومـات عـن الجهـات
التـي متـ ّول املنظمات الداعمـة للنظـام
السـوري أمر متـاح للضغط عليهـا إعالم ًيا،
مـن أجـل إثقالهـا بغرامـات ماليـة تحـد

مـن قدرتهـا على االسـتمرار بتمويـل تلك
املنظمات.
وبحسـب عضـو مجلـس إدارة منظمـة
"سـوريون مسـيحيون مـن أجل السلام"
سـمرية املبيـض ،يعتمـد البحـث والتحقق
مـن هـذه املنظمات على عمـل مسـتقل
ألفـراد أو ملنظمات مدنيـة ،كما جرى يف
التحقيقـات املتعلقـة مبنظمـة مـا يُعـرف
بـ"أنقـذوا مسـيحيي الشرق" ،التـي تابع
أعضـاء منظمـة "سـوريون مسـيحيون
مـن أجـل السلام" عملهـا لعدة سـنوات،
ورصـدوا تأثريهـا السـلبي على الوجـود
املشترك واالسـتقرار املجتمعي يف سوريا،
وتبنيهـا ودعمهـا لحـراك مسـلح ضـد
املدنيين.

وتـرى املبيـض أن متابعـة مثـل هـذه
املسـارات تتطلـب وجـود هيئـات سـورية
مدنيـة مسـتقلة ،تعمـل على التوثيـق
والتحقـق مـن جـدوى عمـل املنظمات
املدنيـة ،فيما يصـب مبصلحة السـوريني
يف دول الشـتات والداخل السـوري وبعيدًا
عـن أي اسـتقطابات أخـرى.
ويف أغلـب األوقـات ،فـإن عدالـة القضيـة
ٍ
كاف ملواجهـة املنظمات غير
غير
الحكوميـة الداعمـة ألنظمـة مصنفـة عىل
أنها اسـتبدادية ،ولسماع صـوت الضحايا،
خاصـة أن الـرأي العـام الغريب غير مهتم
بشـكل مبـارش بقضايـا امللـف السـوري،
وبالتـايل يجـب أن تكـون جهـود املنارصة
والتوعيـة مدروسـة لتحقيـق جدواها ،وفق

ما قاله مسـؤول قسـم املنـارصة والتواصل
يف "املركـز السـوري لإلعلام وحريـة
التعبير" ،داين البعـاج ،يف حديـث إىل
عنـب بلدي.
وهذه املنـارصة الحقوقية تحتـاج إىل وقت
وجهـد مبـذول ومـوارد مالية قـد ال تكون
متاحـة يف بعـض األحيان.
يف الوقـت الحـايل ،يـرى داين البعـاج أن
أهم وسـيلة للمنـارصة الحقوقيـة ضد هذه
املنظمات هـي تحـرك الجاليات السـورية
التـي صـارت منتشرة يف أغلـب بلـدان
االتحـاد األورويب ،ألن الـرأي العام الغريب
يـدرك متا ًمـا أن هناك سـلطة مسـتبدة يف
سـوريا دفعـت النـاس للجـوء إىل أوروبا،
ولكـن قـد ال تكون لديهـا الصـورة الكاملة

لجرائـم الحـرب التي حدثت داخل سـوريا.
ويحـدث اإلشـكال يف الرأي العـام الغريب
حين يتـم تزييـف الحقائـق وتغيير دور
السـلطة يف سـوريا بخطـاب املنظمات
الداعمـة لهـا ،عـن طريـق إعطـاء النظـام
دو ًرا وظيف ًيـا بحاميـة االتحـاد األورويب
مـن "اإلرهـاب" ،فيقف معظـم األوروبيني
أمـام مفارقة اختيـار دعم النظام السـوري
أو أن يكونـوا ضحية "املجموعات املسـلحة
اإلرهابيـة" ،وهـذه الخطـورة الحقيقيـة
بدعـم املنظمات للنظام السـوري وفق رأي
ا لبعا ج .
وتتصـدر املنظمات أو األحـزاب الغربيـة
التـي تدعـم النظـام السـوري املشـهد
داخـل بلـدان االتحـاد األورويب والـدول
الغربيـة األخـرى ،بسـبب ضعـف أداء
املعارضـة السياسـية يف مجـال منـارصة
القضية السـورية ،إذ مل ترسـم اسرتاتيجية
واضحة ملنـارصة مطالب املجتمع السـوري
مبحاسـبة السـلطة بشـكل جدي مـن قبل
املعارضـة السياسـية ،وفق ما قالـه البعاج.
كما أن "ضعـف التواصـل الحقيقـي
والدائـم بين املعارضـة السـورية،
تحديـدًا (االئتلاف) و(هيئـة التفـاوض)،
وبين الشـارع الغـريب" ،مـن صحفيين
وشـخصيات عامـة مؤثـرة يف أوروبا ،من
أجـل نشر الجرائـم املرتكبـة يف سـوريا
ورصـد الجهـات التـي ارتكبتهـا ،أدى إىل
وجـود صـورة غير واضحـة لـدى أغلـب
األوربيين عـن األحـداث التـي تجـري يف
سـوريا ،وفـق مـا يـراه البعـاج.
الجهـد املبـذول ألي منـارصة حقوقيـة
ضد منظمات تحملـت مسـؤولية التورط
بدعـم النظـام السـوري ،عـن طريـق
إثبـات عالقتهـا املبـارشة مـع النظـام،
مسـألة تتطلـب خبرات كبيرة مـن حيث
جمـع األدلة ،لكنهـا بالرضورة مـع تراكم
الوقت سـتؤثر على الرأي العـام الغريب،
الـذي بـدوره سـيضغط على الحكومات
مـن أجل وقـف هذه األشـكال مـن الدعم
املوجه إىل السـلطة يف دمشـق ،وتسـليط
الضـوء أكثر على انتهـاكات تنتظـر
الجهـود التـي ت ُبـذل مـن أجـل تحقيـق
املحاسـبة.
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األسد يرفد خزينته من أموال المساعدات األممية في سوريا
عنب بلدي  -زينب مصري
بالتزامـن مع دعم سـيايس وتعـاون خارج
إطـار املسـاعدات اإلنسـانية صـار متكر ًرا
خلال األشـهر األخيرة ،كشـفت تقاريـر
ماليـة إحصائية صـادرة عن األمـم املتحدة،
رفد الـوكاالت األمميـة العاملـة يف مناطق
سـيطرة النظام السـوري خزينـة حكومة
النظـام باألمـوال والقطـع األجنبـي ،تحت
مسـمى مشتريات وخدمات.
وب ّينـت هـذه التقارير تعامـل وكاالت األمم
املتحـدة مال ًيـا مـع مؤسسـات سـورية
معاقبـة دول ًيا ،مـا دفع للمطالبـة باملراقبة
و"إصلاح" املسـاعدات األمميـة والتعامل
بشـفافية لضامن أن عمليـات األمم املتحدة
يف سـوريا تتواثق مـع "معايري مسـاعدة
األمـم املتحدة يف سـوريا".
ماليين الدوالرات دخلت جعبة النظام
تبين اإلحصائيـات السـنوية لعـام 2020
حول مشتريات األمم املتحـدة ،أن الوكاالت
األمميـة اشترت مـا قيمتـه  244.5مليون
دوالر مـن السـلع والخدمـات يف سـوريا
العـام املايض.
وسـلط تقرير صادر عن "مؤسسـة الدفاع
عـن الدميقراطيـات" ( ،)FDDالضوء عىل
إخفـاء موقع مشتريات األمـم املتحدة عىل
اإلنرتنـت املعلومات حـول املوردين لـ212
عقدًا متعلقًا بسـوريا ،بقيمـة إجاملية تبلغ
 44.4مليـون دوالر ،على الرغـم من رسده
جميـع املورديـن الذين حصلـوا عىل عقود
بقيمة  30ألـف دوالر أو أكرث.
واسـتعاض املوقـع عـن ذلك باإلشـارة إىل
حجـب ألسـباب أمنية” أو
أن اسـم املـورد “ ُ
حجـب ألسـباب تتعلـق بالخصوصية”.
“ ُ
أُنشـأت مؤسسـة "الدفـاع عـن
الدميقراطيـات" ،وهي منظمـة بحثية غري
ربحيـة ،يف شـباط عـام  ،2008تركز عىل
السياسـة الخارجية واألمـن القومي ،مقرها
واشـنطن.
تجـري إدارة املؤسسـة أبحاث ًـا معمقـة،
وتنتـج تحليالت دقيقـة ،وتحدد األنشـطة
غير املرشوعة ،وتوفـر خيارات سياسـية،
بهـدف تعزيـز األمـن القومـي للواليـات
املتحـدة وتقليل أو القضاء على التهديدات
التـي يشـكلها أعـداء الواليـات املتحـدة
والـدول الحـرة األخرى ،بحسـب ما تعرف
عـن نشـاطاتها يف موقعهـا الرسـمي.
وقـال التقريـر ،الصـادر يف  22من متوز
الحـايل ،إن منـح عقـود األمـم املتحـدة
املسـتمر للكيانـات التـي يسـيطر عليهـا
النظـام السـوري ،يُظهـر إىل أي مـدى
حـ ّول “الديكتاتور السـوري” املسـاعدات
اإلنسـانية إىل مصدر دخـل لحكومته التي
تعـاين مـن ضائقـة مالية.
وأوضـح التقريـر أن األسـد يدعـم بشـكل
فعـال مـوارده املاليـة بـدوالرات دافعـي
الرضائب األمريكيـة واألوروبيـة ،نظ ًرا ألن
التربعـات من الواليـات املتحـدة وحلفائها
هـي املصـدر الرئيسي لتمويل مسـاعدات
األمـم املتحدة.
كما أن هذا التحويـل للمسـاعدات يقوض
فعاليـة العقوبـات األمريكيـة واألوروبيـة
التـي تهـدف إىل الحـد مـن قـدرة النظام
على متويـل مجهـوده الحـريب ،والـذي
ينطـوي على "فظائـع متعمـدة" ضـد
املدنيين.
يف حديـث إىل عنـب بلـدي ،أوضـح
الدكتور السـوري يف االقتصـاد والباحث
يف معهـد “الرشق األوسـط” بواشـنطن،
كـرم شـعار ،أن هـذا املبلـغ مقتطـع من
مبالـغ تنـدرج يف "التقريـر اإلحصـايئ
السـنوي" ،والـذي يشـمل فقـط العقود
التـي منحتهـا األمـم املتحدة للمؤسسـات
األخـرى لتنفيذهـا ،كأن تتواصـل األمـم
املتحـدة مع رشكـة فندقية داخل سـوريا،
على سـبيل املثـال ،وتطلب منها إسـكان
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موظفيهـا مقابـل دفـع أجـرة اإلقامة.
وهـذه البيانـات مرتبطـة بتأمين
االحتياجـات ،ومـن املهم ذكره ،بحسـب ما
قاله الباحث ،فقيمة هـذه العقود ال تتجاوز
 10%مـن القيمـة الكاملـة إلنفـاق األمـم
املتحـدة ،ونسـبة الــ 90%املتبقيـة ت ُنفق
بأشـكال أخـرى ،كرواتب لدعـم التعليم يف
أحـد الربامـج ،على سـبيل املثال.
وأضاف شـعار أن من ضمـن بيانات تأمني
االحتياجـات ،نجـد بيانات تتعلـق برشكات
مثـل "الهـرم أو الفورسـيزونز" ،وهـي
رشكات مرتبطـة بالنظام السـوري بشـكل
مبـارش ،كما أن رشكات الرصافـة مرتبطة
بالنظـام ارتباطًـا عضويًـا ،وعالقتهـم
باملصرف املركزي عالقـة يومية ،وليسـت
عالقـة تشـغيلية فقط.
ويـرى الباحـث أن النظام يسـتفيد بشـكل
مبـارش مـن هـذه العقـود ،كما يسـتفيد
بطـرق أخـرى ،أهمها ،فارق سـعر الرصف
بني السـوق السـوداء والسـوق الرسـمية.
وعندما تتعاقـد األمم املتحدة مـع الرشكات
يف مناطـق نفـوذ النظـام ،يكـون الدفـع
باللرية السـورية وفق السـعر الذي يفرضه
املصرف املركـزي ،وليـس وفـق سـعر
الرصف يف السـوق السـوداء األقرب للقيمة
الحقيقية أو الواقعية للرصف ،إذ أن السـعر
الـذي تحـدده حكومـة النظـام هو سـعر
وهمـي ،والفارق بين هذين السـعرين هو
"مكسـب" لخزينـة النظام.
وهـذا األمـر ينطبـق على جميـع إنفاقات
األمـم املتحدة يف سـوريا ،وليس فقط عىل
إنفاق تأمين االحتياجات.
ويبلغ سـعر الرصف املطبق عىل وكاالت األمم
املتحـدة حال ًيـا  2500لرية سـورية للـدوالر
الواحـد ،بينما يبلغ سـعر السـوق السـوداء
تقري ًبا  3200ليرة للدوالر (أعىل بــ.)28%
إنفاق مستمر لحساب "فورسيزونز
دمشق"
سـلط تقريـر "مؤسسـة الدفـاع عـن
الدميقراطيـات" الضوء على إنفاق وكاالت
األمـم املتحدة  14.9مليـون دوالر يف العام
املايض بشـأن اإلسـكان والخدمات األخرى
يف فنـدق “فورسـيزونز” يف دمشـق،
ووصـول مجمـوع اإلنفـاق يف الفندق إىل
 70مليـون و 100ألـف دوالر منـذ عـام
.2014
وكان تحقيـق لصحيفـة “الجارديـان”
بين أن
الربيطانيـة ،صـادر يف آب ّ ،2016
األمم املتحـدة منحت عقـودًا بقيمة عرشات
املاليين من الدوالرات ألشـخاص مرتبطني
ارتباطًـا وثيقًـا برئيـس النظام السـوري،
بشـار األسـد ،كجزء من برنامج مساعدات.
وقـال التحقيـق إن رجـال األعمال الذيـن
تخضـع رشكاتهـم للعقوبـات األمريكيـة
واألوروبيـة ،تلقـوا مبالـغ كبرية مـن قبل
بعثـة األمـم املتحـدة ،وكذلـك اإلدارات
الحكوميـة والجمعيـات الخرييـة ،مبـا يف
ذلـك واحدة أنشـأتها زوجة رئيـس النظام،
أسماء األسـد ،وأخـرى البـن خالـه رجـل
األعمال رامـي مخلـوف.
ومنحـت األمـم املتحـدة حينهـا ،بحسـب
التحقيق ،فندق “فورسـيزونز”  9.3مليون
دوالر.
وقالـت األمم املتحـدة ،عند اسـتجوابها ،إن
الفنـدق هو املـكان األكثر أمانًـا ملوظفيها
للبقـاء يف العاصمة السـورية التي مزقتها
الحـرب ،لكـن حتى بعـد انتقـال الخطوط
األماميـة إىل محافظات بعيدة عن دمشـق،
ظل املوظفـون يف فندق “فور سـيزونز”،
بحسـب تقريـر مؤسسـة “الدفـاع عـن
الدميقراطيات”.
وفقًـا للطبيبـة وباحثة الصحـة العامة آين
سـبارو ،أجرب نظـام األسـد األمـم املتحدة
على تعيني موظفيهـا يف الفنـدق اململوك
جزئ ًيا لوزارة السـياحة السـورية.
وكانـت سلسـلة فنـادق “فـور سـيزونز”
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أعلنـت إسـقاط الخدمـة عـن فرعهـا يف
العاصمـة السـورية يف دمشـق بعـد
العقوبـات املفروضـة على مالكـه ،عقـب
فـرض وزارة الخزانـة األمريكيـة عقوبـات
شـخصا وكيانًـا مقربًا
اقتصاديـة عىل 16
ً
مـن األسـد ،يف حزيـران .2019
لجنة محاسبة معطلة
بعـد أن وثقـت وسـائل إعلام دوليـة
ومنظمات حقوقيـة "مصـادرة األسـد
املمنهجة للمسـاعدات اإلنسـانية" ،أصدرت
األمـم املتحـدة وثيقـة تسـمى "معايير
ومبـادئ مسـاعدة األمـم املتحـدة يف
سـوريا" ،وأنشـأت مجموعة مراقبة مكلفة
بضمان تنفيذهـا.
لكـن هـذه املجموعـة مل تجتمـع ولـو مرة
واحـدة ،بسـبب إحجـام األمين العـام
لألمـم املتحـدة ،أنطونيـو غوتيرش ،عـن
"اسـتعداء" حلفـاء األسـد الـروس ،أو
الـوكاالت األمميـة امليدانيـة التـي "تشـعر
باالسـتياء من التعرض لالنتقاد" ،بحسـب
مـا نقلـه تقريـر مؤسسـة "الدفـاع عـن
الدميقراطيات"عن الدبلومايس السابق يف
األمـم املتحـدة كارستن فيالنـد ،يف كتاب
أصـدره يف متـوز الحـايل.
وبنـاء عىل ذلـك ،طالبـت املؤسسـة وزير
الخارجيـة وسـفرية الواليات املتحـدة لدى
األمـم املتحـدة الضغـط على غوترييـش
لعقـد اجتامع ملجموعة املراقبـة "الخاملة"،
وتوجيـه جميـع وكاالت األمـم املتحـدة
لضمان أن عملياتها يف سـوريا تتوافق مع
وثيقـة املعايير الجديدة.
وأشـارت إىل رضورة إنشـاء اتحاد من كبار
املانحين لألمـم املتحـدة للضغـط بشـكل
مشترك من أجل إصلاح مسـاعدات األمم
املتحـدة لسـوريا ،وضامن التغييرات قد ًرا
أكبر من الشـفافية حول مسـتلمي العقود
حجبـت أسمائهم حال ًيـا ألسـباب
الذيـن ُ
مزعومـة تتعلـق بالخصوصيـة أو األمان.
كما طالبـت بوجـوب نظـر "الكونغرس"
يف جعـل الدعـم املـايل األمريكي لتلـك
املسـاعدة مرشوطًـا بإصالحـات األمـم
املتحـدة الرسيعـة.
إشراك األسد بمساعدات الشمال
السوري
قبـل قـرار مجلـس األمـن األخير بتمديد
آلية املسـاعدات اإلنسـانية العابـرة للحدود
إىل سـوريا ،دعـت األمـم املتحـدة املجلس
إىل متديـد اآلليـة بإرشاك النظام السـوري
يف هـذه املسـاعدات ،بعد اقتراح أمرييك
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مشـابه ،كحـل للتعنـت الـرويس بحصر
طريـق املسـاعدات عبر مناطـق سـيطرة
النظام ،إال أن روسـيا غيرت موقفها ،بعدم
االعتراض على اآللية.
وقـال الناطـق باسـم األمين العـام لألمم
املتحـدة ،سـتيفان دوجاريـك ،يف  7مـن
متـوز الحـايل ،إن “هنـاك حاجـة ماسـة
إىل أن نكـون قادريـن عىل االسـتمرار يف
توزيـع املسـاعدات العابرة للحـدود ،ونريد
أيضً ـا أن نقـدم املسـاعدات عبر الخطوط
(أي بـإرشاف النظام السـوري) ،عىل الرغم
مـن وجـود مزيـد مـن التحديـات هنـاك
بسـبب القتال املسـتمر".
وكانت سـفرية أمريـكا لدى األمـم املتحدة،
لينـدا تومـاس غرينفيلـد ،اقرتحـت على
بقيـة أعضاء مجلـس األمن توسـيع تقديم
املسـاعدات اإلنسـانية يف جميـع أنحـاء
سـوريا ،ما يعنـي أن جـز ًءا منها سـيكون
تحـت إرشاف النظـام السـوري.
وأشـار الباحـث االقتصـادي كـرم شـعار
إىل أن نشـاط الـوكاالت األممية يف مناطق
سـيطرة النظـام واألمـوال التـي تضخهـا
تعـد مـن أسـباب متسـك النظـام خلال
الفترة املاضيـة بحرص إيصال املسـاعدات
التـي ترد عبر الحـدود من خلال مناطق
سيطرته .
وكان الحديـث دامئًـا عـن حصر إيصـال
املسـاعدات مـن مناطـق سـيطرة النظـام
سياسـ ًيا ،وأُغفـل الجانـب االقتصـادي
للقضية ،بحسـب شـعار ،وللنظـام منفعة
اقتصاديـة كبيرة مـن إدخـال كامـل
املسـاعدات األمميـة عـن طريـق مناطـق
نفـوذه ،يحصل عليها من خالل االسـتفادة
مـن فروقـات سـعر الصرف.
وال يتعـارض زيـادة نطـاق تعامـل األمـم
املتحـدة مـع النظـام السـوري سياسـ ًيا
ومال ًيـا مع العقوبات التـي يفرضها االتحاد
األورويب على أفـراد من النظـام وكياناته،
بحسـب رأي الباحـث ،إذ تتعامـل األمـم
املتحدة مـن مبـدأ أن العقوبـات املفروضة
على النظـام أحاديـة الجانـب وليسـت
عقوبـات أمميـة ،على عكـس العقوبـات
املفروضـة على كوريا الشمالية أو العراق
يف فترة حكـم صـدام حسين.
وتؤثـر العقوبات األمريكيـة واألوروبية عىل
عمـل وكاالت األمم املتحـدة ولكن ال تعني لها
شـيئًا من جهة االلتزام ،بحسـب الباحث.
كيف تدعم األمم المتحدة النظام
بـرز خلال األشـهر القليلـة املاضيـة دعم
وكاالت األمـم املتحـدة للنظـام السـوري
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بعيـدًا عـن مجـال املسـاعدات اإلنسـانية
واإلغاثيـة ،وتعاملهـا املكثـف معـه.
يف  12مـن متوز الحايل ،أعلـن برنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ يف سـوريا ()UNDP Syria
يف بيان عرب حسـابه يف “فيس بـوك“ ،عن
بـدء تنظيـم مسـابقة يفجميـع الجامعات
السـورية ،كخطـوة أوىل لإلعلان عن ممثل
للجامعات كمدير للحـرم الجامعي.
وكان بيـان األمـم املتحـدة موج ًهـا إىل طالب
الجامعات السورية يف حال اهتاممهم بالعمل
التطوعـي ليحصـل الفائـز على الجائـزة،
ممثل لربنامج “هالـت” ،مرفقة رابط
ويكون ً
التسـجيل للطلاب الراغبين يف االنضمام،
حتـى تاريخ  15مـن متـوز الحايل.
ويعتبر “االتحاد الوطني لطلبة سـوريا”،
بحسـب وصـف “االتحـاد” عبر موقعـه
الرسمي ،منظمة شـعبية أُسست يف نيسان
 ،1963وتضـم طلبـة الجامعات السـورية
الحكوميـة والخاصة واملعاهـد العليا ،ولها
فروع داخـل سـوريا وخارجها.
ويف  20مـن حزيـران املـايض ،اعتمـد
النظـام السـوري مندوبًـا دامئًـا له لدى
مكتـب مكافحـة املخـدرات والجرميـة
وشـؤون القضاء الخارجـي التابع لألمم
املتحـدة يف فيينـا ،يف حين تتحـدث
دراسـات عن أن سـوريا أصبحـت مرك ًزا
عامل ًيـا إلنتـاج “الكبتاغـون” املخـدّر،
وأنهـا أصبحـت أكثر تصني ًعـا وتطـو ًرا
تقن ًيـا يف تصنيـع املخـدرات ،مـن أي
وقـت مىض.
ويف  14مـن حزيـران املـايض ،انتخبـت
اللجنـة الخاصـة املعنيـة بحالـة تنفيـذ
إعلان منح االسـتقالل للبلدان والشـعوب
املسـتع َمرة ،املعروفـة باسـم لجنـة “إنهاء
االسـتعامر” التابعـة لألمـم املتحـدة،
بالتزكيـة ،منـدوب سـوريا الدائـم لـدى
األمـم املتحدة ،بسـام صباغ ،مقـر ًرا للجنة
لعـام .2021
ويف  28مـن أيار املـايض ،انتخبت منظمة
الصحـة العامليـة باإلجماع يف دورتهـا
الـ ،74سـوريا لعضويـة املجلس التنفيذي
فيهـا ،مـن بين أعضـاء آخريـن انضمـوا
حديثًـا إىل املجلس ،ما أثار اسـتنكا ًرا دول ًيا
ومحل ًيـا لهـذه الخطوة.
ويف  6مـن كانـون الثـاين املـايض،
اسـتخدمت منظمة الصحة العاملية ،التابعة
لألمـم املتحـدة ،رشكة الطيران السـورية
املعاقَبـة أمريك ًيـا “أجنحـة الشـام” ،لنقل
 16ط ًنـا من األدويـة واإلمـدادات واملعدات
الطبية من مسـتودعات املنظمـة يف مدينة
ديب اإلماراتيـة إىل بنغـازي الليبيـة.
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زيارة السوريين إلى الشمال..
حق أم ذريعة للترحيل

سوريون في معبر باب الهوى خالل زيارة عيد األضحى  18 -من تموز (2021معبر باب الهوى)

أعادت زيارات العيد التي يجريها الجئون في تركيا
إلى الشمال السوري ،قضية حقهم بالبقاء في تركيا
ً
مجددا ،وسط دعوات في أوساط تركية
إلى الواجهة
لترحيل الالجئين ،أو إبقاء الزائرين في سوريا ،طالما
أنهم يستطيعون زيارة مناطق يعتبرونها "آمنة".

عنب بلدي  -حسام المحمود
فتحـت تركيـا ثالثـة معابـر حدوديـة
مـع شمال غـريب سـوريا لزيـارة عيـد
األضحـى ،هـي "بـاب السلامة" ،و"باب
الهـوى" ،ومعرب "جرابلـس" ،مع توقعات
بـأن يصـل عـدد الزائريـن إىل  100ألـف
شـخص ،خاصـة بعـد تـدين مسـتوى
اإلصابـات بفيروس "كورونـا املسـتجد"
(كوفيـد ،)19 -الـذي سـمح بإعـادة فتح
املعابـر ،إثـر إغالقهـا العام املـايض بوجه
الزيـارات ،خوفًـا مـن تفشي الفيروس.
ويف الوقـت الـذي تنقسـم فيـه آراء فئات
مـن املجتمـع التريك حول مـدى رضورة
هـذه الزيـارات ،وجـدوى اللجـوء إذا كان
الالجئ قـاد ًرا عىل زيارة الداخل السـوري
وقضاء اإلجـازات ،يربر بعض السـوريني
هـذه الزيـارات بدعـوى أنهـا قانونيـة
رشعـة من الحكومة الرتكيـة للقاء األهل
وم ّ
واألقـارب ،وأن العـودة إىل تركيـا تجـري
مبوجـب املواعيـد التـي تضعهـا تركيا.
ما الواقع في المناطق التي يزورها
السوريون؟
رغـم انخفاض وتيرة املعارك يف الشمال
السـوري ،ال تـزال محـاوالت اللجـوء مـن
املنطقـة إىل تركيـا ومنهـا إىل أوروبـا
مسـتمرة ،مـع تغير أسـباب الرغبـة
مبغـادرة سـوريا.
وكان اللجـوء سـابقًا بدافـع الخـوف عىل
الحيـاة والحرص على البقاء ،لك ّن أسـبابًا
جديـدة ولّدتهـا ظـروف مـا بعـد التهدئة
(التـي تُخـرق من حين آلخـر) ،كالوضع
االقتصـادي ،وضآلـة فـرص العمـل،
والبحـث عـن االسـتقرار ،شـكّلت محرضً ا
جديـدًا ملغـادرة سـوريا ،خاصـة أن ملف

املنطقـة ال يزال مح ّط مناوشـات سياسـية
بين األطـراف الدوليـة ،يف ظـل مواصلة
النظـام خروقاتـه العسـكرية التفـاق
"وقـف التصعيـد".
الوضع المادي يدفع للجوء
الشـاب أحمـد خالـد الشرود مـن قريـة
تـل سـلمو التابعـة لناحيـة أبـو الظهـور
يف محافظـة إدلـب ،يـزور حال ًيـا عائلتـه
املقيمـة يف مخيـم "الهجـرة" بقريـة
حربنـوش ،غـريب بلـدة معـرة مرصيـن،
التـي تبعد عن معبر "باب الهـوى" نحو
ترا.
 30كيلوم ً
والـد أحمـد تحـدث لعنـب بلـدي عـن
أسـباب لجوء ابنـه إىل تركيـا ،موض ًحا أن
األرسة تتكـون من سـت فتيـات باإلضافة
إىل الشـاب واألب واألم ،دون وجـود أي
مصـدر دخل ميكـن االعتامد عليـه لتأمني
احتياجـات العائلـة.
وأوضـح أحمد الرشود أن ابنـه أحمد البالغ
مـن العمر  22عا ًمـا ،يعمـل يف تركيا منذ
عامين ،وهـذه إجازته األوىل جـراء إغالق
املعابـر الحدوديـة العـام املـايض ،خوفًـا
من تفشي فيروس "كورونا".
وبحسـب مـا نشره "برنامـج األغذيـة
العاملـي" التابـع لألمم املتحـدة ،يف  1من
أيـار املـايض ،فـإن  4.8مليـون شـخص
سـوري يعتمـدون على املسـاعدات
الغذائيـة مـن الربنامج األممـي للبقاء عىل
قيـد الحيـاة ،بالتزامـن مـع فقـدان 84%
مـن العائلات السـورية مدخراتهـا بعـد
عقـد مـن الصراع.
يقـول الرجـل" ،نحـن فقـراء ،ولـوال عمل
ابنـي يف تركيـا وتوليـه اإلنفـاق على
العائلـة لكانـت الظروف املعيشـية أسـوأ
مما هـي عليـه بكثير" ،يف إشـارة إىل

غيـاب مـوارد العائلـة مقابـل ضآلـة مـا
يصـل مـن معونـات إنسـانية ال تكفـي
إلعالـة أرسة مكونة من تسـعة أشـخاص.
وتتصـدر سـوريا قامئة الـدول األكرث فق ًرا
بالعـامل ،بنسـبة بلغـت  ،82.5%بحسـب
بيانات موقـع " "World By Mapالعاملي.
وأوضـح برنامـج األغذيـة العاملـي التابـع
للجمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة ،يف 5
مـن متوز الحـايل ،أن السـوريني يلجؤون
لتقنين كميـة الطعـام التـي يتناولونهـا،
ورشاء كميـات قليلـة مما يحتاجـون
إليـه ،الفتًـا إىل اتبـاع السـوريني أسـلوب
االسـتدانة ،أي االقتراض لشراء حاجاتهم
األساسـية.
مخاوف أمنية تمنع البقاء
ال تعتبر زيارة املناطق الشمالية لسـوريا
عـودة إىل مسـقط رأس هـؤالء الالجئين
وأراضيهـم وممتلكاتهـم ،بل فرصـة للقاء
أهلهـم النازحين مـن مناطق أخـرى تقع
تحت سـيطرة النظام السـوري ،مع وجود
نحـو مليـوين نـازح يف شمال غـريب
سوريا.
أحمـد ،شـاب سـوري ( 27عا ًمـا) تقيـم
عائلتـه النازحـة مـن بلـدة جرجنـاز يف
مدرسـة "عرشين" بريف إدلب الشمايل،
تحـدّث لعنـب بلـدي عـن األسـباب التـي
تدفعـه للجـوء يف تركيـا.
وأكـد الشـاب أن العامـل املـادي مـن أبرز
أسـباب هـذا اللجـوء ،فالشـاب متـزوج،
ولديـه طفلـة صغيرة ،باإلضافـة إىل
إسـهامه يف اإلنفـاق على عائلتـه املكونة
مـن أكثر مـن عشرة أفـراد.
يقـول أحمـد" ،ذهبـت إىل سـوريا للقـاء
أمـي التـي مل أرهـا منـذ عامين ،ولقضاء
العيـد بين أفـراد عائلتـي ،لكني سـأعود
إىل تركيـا بعـد انقضـاء األعيـاد".
ولفت الشـاب إىل أن الواقع االقتصادي يف
الشمال السـوري ال يشـجع عىل البقاء ،إذ
تفتقـر املنطقة بـرأي أحمد لفـرص العمل
والنشاط االقتصادي.
باإلضافـة إىل مخـاوف الشـاب األمنيـة
مـن تعـرض الشمال السـوري لخروقات
النظـام عبر القصـف املدفعـي املتكـرر،
الـذي كان أبـرزه مؤخـ ًرا اسـتهداف قوات
النظـام قـرى ونواحـي جنـويب إدلـب
باملدفعيـة املوجهـة بالليزر (كراسـنبول)،
مـا أدى إىل مقتـل وجرح أكثر من عرشة

مدنيين مـن عائلـة واحـدة يف قريـة
بيلـون ،جنويب إدلـب ،يف ثالث أيـام عيد
األضحـى ،وفـق مـا نقلـه "الدفـاع املدين
السـوري".
ومنـذ بدايـة عـام  2021حتـى  5مـن
متوز الحايل ،اسـتجاب متطوعـو "الدفاع
املـدين" ألكرث مـن  702هجمة اسـتهدفت
منـازل املدنيين واملنشـآت الحيويـة يف
شمال غـريب سـوريا ،مـن قبـل قـوات
النظام وروسـيا وامليليشـيات املوالية لهام.
الزيارة تناقض قانونية اللجوء
والحماية
رئيـس "تجمـع املحامين السـوريني
األحـرار" ،غـزوان قرنفـل ،قـال لعنـب
بلـدي ،إن الالجـئ إذ كان خاض ًعا التفاقية
وحاصلا على حـق
ً
حقـوق الالجئين،
اللجـوء أو حق الحامية ،ال يحـق له العودة
ملتمسـا الحامية
إىل البلـد الـذي فر منـه
ً
يف دولـة أخـرى ،ألن ذلك يعنـي أنه ليس
يف خطـر ،وليس بحاجـة إىل تلك الحامية
أو اللجـوء ،بدليـل دخولـه لبلـده دون
التعـرض الضطهـاد.
وتقـوم فكـرة اللجـوء على أن اإلنسـان
معـرض لالضطهـاد والقتـل وامتهـان
حقوقـه وكرامتـه وإنسـانيته ،وأن بقـاءه
يف بلاده أو املـكان الذي يسـعى ملغادرته
يهدد سلامته الشـخصية ،فيطلـب اللجوء
أو الحاميـة يف دولـة أخـرى.
والعـودة إىل البلاد خلال اللجـوء أو
الحاميـة تعنـي أن األسـاس الـذي يبنـى
عليـه اللجـوء أو الحامية مل يعـد موجودًا،
أي أن اللجـوء ليـس رضورة.
لكـن بالحديـث عن لجـوء السـوريني يف
تركيـا ،أكّـد قرنفـل أن السـوريني ليسـوا
الجئني باملعنـى القانـوين ،ألن تركيا حني
وقعـت اتفاقية حقوق الالجئين كان لديها
تحفـظ جغـرايف ،يقضي بأنهـا متنـح
اللجـوء للقـادم إليها من دول شمال تركيا
وأوروبـا تحديدًا.
وعنـد دخـول السـوريني إىل األرايض
الرتكيـة بغرض اللجوء ،هربًـا من القصف
واملوت ،أصـدرت السـلطات الرتكية قانون
الحاميـة ،ووضعت السـوريني تحـت هذا
القانـون ،وهـي حاميـة مؤقتـة تنتهـي
بانتهـاء أسـباب منحها.
ومغادرة السـوريني يف إجـازات العيد إىل
بلدهـم ،وقدرتهـم على العيـش يف ظـل

سـلطات األمـر الواقع ،بـرأي قرنفل ،يعني
أنهـم آمنون ،وهـذا ما يؤكـده اصطحابهم
لعائالتهـم وأطفالهم ،وبالتـايل فإن رشط
منـح اللجوء مفقـود يف هـذه الحالة.
وحـول الهـدف مـن ترشيـع السـلطات
الرتكية زيـارة العيد ،أشـار قرنفل إىل أنها
تشـجيع للسـوريني عىل معاينـة األوضاع
يف بلدهـم ضمـن املناطـق الخارجـة عن
سـيطرة النظـام ،لدراسـة هـذه الظروف
يف سـبيل تشـجيعهم على العودة.
ورغـم قانونيـة الزيـارة التـي متنحهـا
السـلطات الرتكيـة للسـوريني ،فهـي
تخالـف قانـون الحاميـة الـذي وضعتـه
تركيـا نفسـها للسـوريني على أراضيها،
كما أوضـح قرنفـل.
وانتقـد قرنفـل زيـارات السـوريني إىل
الشمال ،محـذ ًرا يف الوقـت نفسـه مـن
اسـتخدام القضيـة ذريعـة للدعـوة إىل
ترحيلهـم ،مـا مل يكـن وراء هـذه الخطوة
اعتبـارات حكوميـة قد تتكشـف يف وقت
الحـق ،خاصـة يف حال وصـول املعارضة
الرتكيـة إىل السـلطة.
ولفـت حينهـا إىل إمكانيـة إلغـاء قانـون
الحاميـة يف أي وقـت ،مـا يعنـي حينهـا
ترحيـل السـوريني ،أو على األقـل ترحيل
املسـتفيدين مـن الزيـارات ممـن غـادروا
وكانـوا آمنني عىل أنفسـهم ثم عـادوا إىل
تركيا .
هـذه الحالة وصلت إىل أروقة السياسـيني
األتراك ،واسـتثمرها رئيس حزب "الشـعب
الجمهـوري" املعـارض ،كمال قليشـدار
أوغلـو ،الـذي رصح عبر حسـابه يف
"تويتر" يف  16مـن متـوز الحـايل ،أنه
ينـوي ترحيـل الالجئين بخطـة مداهـا
عامـان يف حال فـوز حزبـه باالنتخابات.
ورد عليـه الرئيـس التريك ،رجـب طيـب
أردوغـان ،مؤكـدًا مواقفـه السـابقة بعدم
قائلا" ،لـن نلقـي بعبـاد الله
ً
ترحيلهـم،
الذيـن لجـؤوا إلينـا يف أحضـان القتلة".
وأضـاف" ،أقولهـا بوضوح ،هـؤالء طرقوا
أبوابنـا ،واحتمـوا بنـا ،وال نسـتطيع أن
نقـول لهـم عـودوا مـن حيـث أتيتم".
وبحسـب أرقام مفوضيـة الالجئني التابعة
لألمم املتحـدة ،يقيم يف تركيـا  3.6مليون
الجـئ سـوري ،معظمهـم دخلـوا بين
عامـي  2014و ،2018وقـد ازداد الرقـم
بنحـو  100ألف شـخص منـذ مطلع عام
.2020
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"لم يكن ً
عائقا أمامي لتحقيق النجاحات"..

الحجاب "قرار" ال تملكه سوريات عامالت في أوروبا

متظاهرات مسلمات على اقتراح حظر بعض الرمز الدينية في كندا عام )AFP( 2013

أثار قرار لمحكمة العدل األوروبية ،أعطى الحق
ألصحاب العمل بمنع العامالت المسلمات لديهم من
ارتداء الحجاب بشروط ،مخاوف لدى الجئات سوريات
مقيمات في أوروبا ،خاصة مع ازدياد أعدادهن نتيجة
موجات اللجوء المستمرة منذ اندالع الثورة السورية.

عنب بلدي  -جنى العيسى
اعتبرت املحكمـة األوروبيـة يف بيـان
لهـا ،يف  15من متـوز الحـايل ،أن "منع
الحجاب اإلسلامي يف مـكان العمل ليس
متييـ ًزا ،بل على العكس ميكن أن يسـاعد
يف منـع النزاعـات االجتامعيـة" ،مضيفة
أن األمـر ينطبـق على جميـع األديان يف
حـال "ارتـداء أي رمـوز دينيـة متعلقـة
بها " .
وبحسـب بيـان املحكمـة ،فـإن "حظـر
ارتـداء أي تعبير مـريئ عـن املعتقـدات
السياسـية أو الفلسـفية أو الدينيـة ،ميكن
تربيـره برغبـة رب العمـل يف أن يعكـس
صـورة حيـاد تجـاه العملاء أو يتجنـب
النزاعـات االجتامعيـة".
كيف ّ
سأربي ابنتي؟
بعـد سـنتني ونصـف مـن لجوئهـا إىل
أملانيـا ،عملت حنان الحـوراين ( 23عا ًما)
على تعلـم اللغـة األملانيـة لتحقيـق حلم
االنتسـاب إىل إحـدى كليـات التمريـض
هنـاك بحثًـا عـن مسـتقبل أفضـل كانت
تجتهـد للحصول عليه ،بحسـب مـا قالته
لعنـب بلدي.
وأضافـت حنـان أنهـا اسـتطاعت بعـد
السـنوات األوىل لهـا تحقيق سيرة ذاتية
قـادرة على إقنـاع معظـم العيـادات
واملستشـفيات يف قبولهـا كموظفـة
رسـمية ،لكنهـا تعرضـت لكثير مما
وصفتـه بـ"النبـذ" بسـبب منط ملبسـها
وحجابهـا العاكـس للجميـع عقيدتهـا،
حتـى يف مقابلات التوظيـف.
تعمـدت الالجئـة السـورية حنـان
الحوراين أن تنشـئ سيرة ذاتية من دون

وضـع أي صـورة إلرسـالها إىل معظـم
طلبـات التوظيـف التي كانـت تعرث عليها
عبر اإلنرتنـت ،وأوضحـت أنهـا حصلت
مـرة على عـرض عمـل جيـد بسـبب
سيرتها الذاتيـة ولغتهـا الجيـدة ،ولكنه
كان مرشوطًـا بنـزع الحجـاب لتحظـى
بـه ،وهـذا مـا كان صع ًبـا عليهـا.
مل تستسـلم حنان ألبـواب العمل املوصدة
أمامها بسـبب حجابهـا ،ولكنها مل تحصل
على العمـل املمتـاز الـذي لطاملـا حلمت
بـه مقابل ذلـك ،ونظـ ًرا إىل قلـة الفرص
التـي واجهتها ،لجـأت إىل العمـل بعيادة
أسـنان ُمـدا َرة بـكادر عـريب وأغلـب
مراجعيهـا مـن العـرب ،وهـو مـا سـ ّهل
عليهـا نو ًعا مـا تقبل املراجعين للحجاب
يف بيئـة العمل.
مل يضـف قـرار محكمة العـدل األوروبية
جديـدًا إىل حيـاة حنـان الحـوراين ،التي
را قبـل إقراره ،وبحسـب ما
التمسـته كثي ً
قالتـه لعنب بلـدي ،فإنها "سـتبقى تعمل
مـا بوسـعها لتحافـظ على حجابهـا،
وحياتهـا املهنيـة التـي تطمـح أن تكـون
لهـا يو ًمـا ما".
وحـول القـرار الجديـد ،أضافـت حنـان
أنهـا تخشـاه فقـط ألنـه سـيكون عقبـة
مضاعفـة أمـام تربيـة ابنتهـا (إن حملت
مسـتقبل) ،موضحـة أن تق ّبـل
ً
ببنـت
شـعائر اإلسلام لـدى املجتمـع األورويب
سـهل أبـدًا يف ظـل التمييـز
ً
لـن يكـون
والعنرصيـة التي تعيشـها املرأة املسـلمة
بسـبب التزامهـا مببـادئ دينهـا.
جدل قديم متجدد
ال يعـد موضـوع حجاب املسـلامت جديدًا
يف أوروبـا ،فلطاملـا أُثري خالل السـنوات

املاضيـة ،إذ ذكـر تقرير ملنظمـة "هيومن
رايتـس ووتـش" الحقوقيـة ،يف عـام
 ،2012أن إجبار النسـاء يف بعض البلدان
على ارتـداء الحجـاب أو حظـره يف دول
أخـرى ،يحـرم املرأة مـن حريـة االختيار،
ويجردهـا مـن حقوقهـا األساسـية ،وهي
حريـة الفـرد يف بدنـه ،وحريـة التعبري،
وحريـة الفكـر والعقيدة.
واعتبر التقريـر أنـه نظـ ًرا إىل وجـود
األدلـة على أن الحجـاب اإلجبـاري يف
بعـض البلدان يعترب "مشـكلة جسـيمة"
يف إطـار حقـوق املـرأة ،لـذا ليـس مـن
املدهـش أن يـرى مؤيـدو حظـر الحجاب
يف أوروبـا أنهـم يحـررون املـرأة
ويحمونها مـن الضغـوط املجتمعية التي
تُ ـا َرس عليهـا مـن أجـل ارتدائـه.
وأكـد التقريـر أن حرمـان املـرأة مـن
تغطيـة نفسـها خطـأ كبير يـوازي
إجبارهـا على ذلـك ،مضيفًـا أن املـرأة
ترك
املسـلمة كجميـع النسـاء يجـب أن يُ َ
لهـا حـق اختيـار ملبسـها وحـق اتخـاذ
قـرارات تتعلـق بحياتهـا وكيفيـة التعبري
عـن إميانها وهويتهـا وقيمهـا األخالقية.
ُجبر
وشـدد التقريـر على رضورة أال ت َ
املـرأة املسـلمة على االختيـار بين
معتقداتهـا الدينيـة وحياتهـا املهنية التي
تختارهـا.
وختمـت املنظمـة تقريرهـا بخالصـة أن
"الحجـاب قـرار .هـذه جملـة قـد يراهـا
البعـض يف أوروبا غريبـة ،إال أن الحجاب
قـرار ،متا ًمـا مثلما يعرب املرء عـن هويته
يف أوروبـا بنـاء عىل قناعات وسـلوكيات
نحتتهـا مؤثـرات وعوامـل مجتمعيـة أو
أرسيـة أو دينية".
دكتورة في فرنسا يمنعها حجابها
من العمل
سماح علـوش الجئـة سـورية مقيمة يف
الرنويـج ،قالـت لعنـب بلدي ،إنهـا عملت
يف أكثر مـن عشر مؤسسـات خاصـة
وتطوعيـة وحكومية خالل فترة لجوئها،
وبحسـب تنقلهـا بين هـذه املؤسسـات،
شـاهدت الكثري مـن املسـلامت املحجبات
يف مختلـف مياديـن العمل.
وتـرى سماح علـوش أن املـرأة املسـلمة
ُيكنهـا أن تفـرض احرتامهـا عىل كل من
يقابلهـا بإنجازاتهـا ،وليـس مبحـاوالت
استرضاء املجتمـع األورويب ،أو مبفاهيم

ال تعكـس االندمـاج ،وإمنـا تُثبـت خروج
اإلنسـان عـن مبدئه.
مل يكـن وجود الحجـاب يو ًمـا عائقًا أمام
سماح يف الرنويـج ،لتحقـق املزيـد مـن
النجاحات على مختلف املسـتويات ،عىل
عكـس أخت لهـا الجئة يف فرنسـا.
لجـأت أخـت سماح إىل فرنسـا بعـد
أن نطقـت لغـة البلـد بطالقـة ،وتعمـل
حال ًيـا على رسـالة دكتـوراه بـاألدب
الفرنسي بعـد حيازتهـا على شـهادة
األدب واملاجسـتري ،سـاعية إىل االستقرار
يف مـكان بعيـد عـن العاصمـة باريـس
ودون عمـل ،خوفًـا مـن العنرصيـة ،بعد
حرمانهـا مـن الكثير مـن فـرص العمل
بسـبب الحظـر التـام للحجـاب هنـاك.
ويف تقرير لــ" "BBCيف أيـار املايض،
قالـت الباحثـة والكاتبـة املختصـة
بالنسوية اإلسلامية واألستاذة يف جامعة
"القاهـرة" الدكتـورة أميمـة أبـو بكر ،إن
قضية عودة االسـتقطاب السـيايس حول
الحجـاب إىل الواجهـة واشـتدادها خالل
العقـود القليلة املاضية ،تعود إىل أسـباب
تتعلق بالسـياق السـيايس وصعود التيار
اإلسلامي أو الصحـوة اإلسلامية يف
العـامل العريب اإلسلامي ،وبـروز تيارات
اإلسلام كجامعـات هوياتيـة يف أوروبا،
"وبعدمـا بتنـا نريـد أن نجد رمـ ًزا مرئ ًيا،
نعلـق عليـه كل أيديولوجياتنـا".
وأضافـت الدكتـورة أميمة أبو بكـر أن ما
يحـدث هـو "انفلات ألبويـات مختلفـة،
ولكـن بنتيجـة واحـدة ،وهـو نـوع مـن
قهـر النسـاء والوصايـة عليهن".
واعتبرت أبـو بكـر أن هنـاك أبويـة
أوروبيـة كولونياليـة حداثيـة تعتقد "أننا
كلما نزعنـا لباس املـرأة نحررهـا" ،لكنه
نوع مـن القهر ألنـه يتجاهـل إرادة املرأة
أو اختيارهـا لعقيـدة مع ّينـة.
وأشـارت أبـو بكـر أيضً ـا إىل "األبويـة
التي متـا َرس عىل املرأة داخـل املجتمعات
املسـلمة مـن خلال املؤسسـات الدينيـة
وتفسير الديـن بطريقة أبويـة" ،معتربة
أن هـذا "قهـر للمـرأة أيضً ا".
انتهاك مبدأ حرية العقيدة والدين
يعتبر قـرار محكمـة العـدل األوروبيـة
انتهـاكًا علن ًيـا ملبدأ حرية العقيـدة والدين
الـوارد يف "العهـد الـدويل" الخـاص
بالحقـوق املدنيـة والسياسـية ،بحسـب

مـا أوضحـه املحامي حسـام رسحان ،يف
حديـث إىل عنـب بلـدي.
وأضـاف املحامـي رسحـان أنـه بحسـب
اإلعلان العاملـي لحقـوق اإلنسـان الـذي
يضمـن الحـق يف حريـة امللبـس ،لـكل
شـخص الحق يف مسـتوى معيشة يكفي
لضمان الصحـة والرفـاه لـه وألرستـه،
وخاصـة على صعيـد املـأكل وامللبـس
واملسـكن والعنايـة الطبيـة.
وتتضمـن املـادة الــ" "18الـواردة يف
"العهـد الـدويل" أن لـكل إنسـان الحـق
يف حريـة الفكـر والوجـدان والديـن.
ويشـمل ذلـك حريتـه يف أن يديـن بدين
مـا ،وحريتـه يف اعتنـاق أي ديـن أو
معتقـد يختـاره ،وحريتـه يف إظهار دينه
أو معتقـده بالتعبـد وإقامـة الشـعائر
واملامرسـات والتعاليـم ،مبفـرده أو مـع
جامعـة ،وأمـام امللأ أو على حـدة.
كما نصـت على أنـه ال يجـوز تعريض
أحـد إلكـراه مـن شـأنه أن يخـل بحريته
يف أن يديـن بديـن مـا ،أو بحريتـه يف
اعتنـاق أي ديـن أو معتقـد يختـاره.
وال يجـوز إخضـاع حريـة اإلنسـان يف
إظهـار دينـه أو معتقـده إال للقيـود التي
يفرضهـا القانون ،والتي تكـون رضورية
لحامية السلامة العامـة ،أو النظام العام،
أو الصحـة العامـة ،أو اآلداب العامـة ،أو
حقـوق اآلخريـن وحرياتهم األساسـية.
من أصـل نحـو  6.7مليون الجئ سـوري
حـول العـامل (أغلبهـم يف دول جـوار
سـوريا) ،تسـتضيف البلـدان األوروبيـة
أكثر مـن مليـون طالـب لجـوء والجـئ
سـوري 70% ،منهم يف بلديـن فقط ،هام
أملانيا ( )59%والسـويد ( ،)11%بحسـب
أرقـام مفوضيـة الالجئين التابعـة لألمم
ا ملتحدة.
ويجعـل هـذا أملانيـا خامـس أكبر دولة
مضيفـة على مسـتوى العـامل ،حيـث
تسـتضيف أكثر مـن مليون الجـئ ،أكرث
مـن نصفهـم ( 560ألفًـا) سـوريون.
بينما تسـتضيف النمسـا واليونـان
وهولنـدا وفرنسـا بين  2و 5%منهـم،
وتسـتضيف دول أخـرى أقـل مـن .2%
وتصـل نسـبة النسـاء اللـوايت يبلغن من
العمـر بين  18و 59عا ًمـا نحـو 20%
مـن مجمـوع الالجئني السـوريني ،وليس
جميعهـن محجبـات ،ولكـن معظمهـن
ينحدرن مـن بيئات محافظة يف سـوريا.
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المكمالت الغذائية
لالعبي كمال األجسام
د .كريم مأمون
تعتبر رياضـة كمال األجسـام مـن
الرياضـات االسـتعراضية ،إذ إن الهـدف
الرئيـس من مامرسـتها هو اكتسـاب القوة
والعضالت الضخمة والواضحة ذات الشكل
املنحـوت املحدد ،وقد ظهرت هـذه الرياضة
بدايـة القرن الـ 20يف لنـدن ،ثم انتقلت إىل
بقيـة دول العامل فيما بعـد ،ويُطلق عليها
أيضً ا اسـم رياضة بناء األجسـام أو رياضة
الحديد.
حتـى يحصـل العبـو كمال األجسـام
على األجسـام املثاليـة ،يتبعـون نظا ًمـا
غذائ ًيـا محـددًا يشـتمل يف الغالـب على
الربوتينـات وكميـات أقـل مـن العنـارص
األخرى كالنشـويات والفيتامينـات ،ولذلك
قد يحصـل لديهـم نقـص يف الفيتامينات
وبعض املغذيـات ،كام أنهـم يحتاجون إىل
كميـات كبيرة مـن الربوتني مـن الصعب
الحصـول عليها عن طريـق الغـذاء وحده،
وإن متكـن ذلـك فالطعـام يعـد بطـيء
الهضم ،وبسـبب ذلك قد يسـتفيد الجسـم
مـن الطعـام كمصـدره الوحيـد للربوتين
لفرتة مع ّينة ،وبعدها سـيثبت الجسـم عىل
حجـم وأداء مع ّينين ،ولذلك فهـم يلجؤون
لتعويض النقص من خلال تناول منتجات
تحتـوي عىل جميع العنـارص الغذائية التي
تنقصهم ،تسـمى هذه املنتجـات باملكمالت
الغذائيـة لكامل األجسـام.
ما المقصود بالمكمالت الغذائية
لكمال األجسام؟
هـي مكملات غذائيـة يشـيع اسـتخدامها
بني مـن يقومـون برياضة كامل األجسـام
(بنـاء األجسـام) أو رفـع األوزان الثقيلة أو
الفنون القتاليـة املختلطة مـن أجل ترسيع
عملية ازدياد الكتلة العضلية يف أجسـامهم،
والهـدف هو زيـادة حجم العضلات ووزن
الجسـم ،وتحسين األداء الريـايض ،إضافة
إىل تقليل نسـبة الدهون يف الجسـم إلبراز
تفاصيل العضلات أكرث.
وتختلـف املكمالت الغذائية عن املنشـطات،
فاملكملات مصدرهـا املـواد الغذائيـة
بأنواعهـا ،وهـي ال تؤثـر على هرمونـات
الجسـم ،ويختلف ذلك متا ًما عن املنشـطات
التي يعـد مصدرها الرئيس هـو الهرمونات
الحيوانية (املسـتخرجة من الحيـوان) ،التي
تعمـل عىل تغيري نسـب هرمونات الجسـم
كهرمـون النمـو وهرمون التستوسـتريون
مـن أجـل ترسيـع عمليـات إعـادة البنـاء
للعضلات ،كما أن معظم املنشـطات غري
قانونية يف املسـابقات والنوادي الرياضية،
بعكـس املكملات الغذائيـة املرخص بيعها
بشـكل علني.
ما أهم المكمالت الغذائية لالعبي
كمال األجسام؟
الربوتينات:
تشـمل املكملات الغذائيـة لالعبـي كمال
األجسـام نوعين رئيسين مـن الربوتين
يوجـدان عادة بصـورة طبيعية يف الحليب،
هما بروتين مصـل اللبن وبروتين
الكازئين.
 1بروتني مصل اللبن (:)Whey Proteinمصـل اللبن هو السـائل الـذي يتبقى بعد
أن يتـم ترويـب اللنب أو بعـد أن يتم تكثيف
اللبن املـر ّوب مـن أجـل صنـع اللبنـة أو
الجبن .ميتاز مصـل اللبن برسعة هضمه
وامتصاصـه داخـل الجهـاز الهضمـي
لإلنسـان ،وهـو يحتـوي على مسـتويات
عالية مـن الربوتين إضافـة إىل األحامض
األمينيـة األساسـية ذات السلسـلة املتفرعة،
والعديـد مـن الفيتامينـات واملعـادن ،وهو
ميتلـك قدرة على تحفيـز تكويـن وصنع
الربوتينات الرئيسة املوجودة يف العضالت.
ويفضـل أن يتم أخذ الــ"واي بروتني" قبل
وبعـد التمريـن ،ومع أنـه ليس لـه وقت أو
جرعة مع ّينة يجب أن يتـم تناولها بانتظام،
فإنـه يُنصـح بـأن تكـون الجرعـة اليومية

حـوايل  40غ ،حيـث يؤخـذ  20غ قبـل
التمريـن باإلضافـة إىل  40 20-غ أخـرى
بعـد التمرين.
 2بروتين الجبنين ( :)Caseinيشـكلبروتين الكازئني مـا يقارب الــ-80% 70
مـن الربوتينـات املوجـودة يف الحليـب،
ويتميـز بأنـه يقـوم بتزويـد الجسـم
باألحماض األمينية بشـكل بطـيء بحيث
يسـتمر ذلـك لفترات طويلـة مـن الزمـن
ودون انقطـاع ،األمر الذي يجعـل الكازئني
مصـد ًرا جيـدًا للربوتني مبارشة قبـل البدء
بالتمريـن ،وذلـك إلمكانيـة تزويد الجسـم
باألحامض األمينية الالزمـة لبناء العضالت
بشـكل مسـتمر طـوال فترة التدريب.
الكرياتين (:)Creatine
وهو جزيء كيميايئ يفرزه الجسـم بشـكل
طبيعـي لتوفري الطاقـة الالزمة لألنسـجة
والعضلات ،ويعد أكثر العنـارص الفعالة
مـن املكملات الغذائية يف بنـاء العضالت،
وهـو يعمل على زيـادة كتلـة العضلة من
خلال زيادة إنتـاج الهرمونـات الفعالة يف
منوهـا ،كما أنـه يزيـد مـن محتـوى املاء
يف خالياهـا ،ومـن املميـز يف هـذا املكمل
الغـذايئ أنـه مينـح الجسـم كتلـة عضلية
كبيرة دون أن يزيـد نسـبة الدهـون ،ومن
املناسـب أن تكـون الجرعة اليوميـة منه ما
بين  5و 10غ ،حيـث يتـم البـدء بجرعـة
 10غ يوم ًيـا ملـدة  10أيـام ،وبعدهـا يجب
خفـض الجرعـة إىل  5غ يوم ًيا ،مع إمكانية
تنـاول الكرياتين بصـورة آمنة ملدة أشـهر
دون مشـكالت.
األحماض األمينية المتفرعة السلسلة
(:)BCAA
تتكـون األحماض األمينيـة ذات السلسـلة
املتفرعة مـن ثالثـة أحامض أمينيـة فردية
هي ليوسين وإيزوليوسين وفالين ،وهي
توجـد بوفـرة يف معظم مصـادر الربوتني
ذات األصـل الحيـواين ،مثـل اللحـوم
والدواجـن والبيـض ومنتجـات األلبـان
واألسماك ،وهـي تزيـد من معـدل تصنيع
الربوتين وتقلـل من معـدل عمليـات هدم
الربوتين ،وبالتايل فهـي مهمة للغاية لنمو
العضلات ،كام تقلل من فقـدان العضالت.
الجرعة اليومية املنصـوح بها من األحامض

األمينية املشـبعة هي ما بين  3و 5غ ،ولكن
الجديـر ذكـره أنه يف حال توفـر األحامض
األمينيـة يف النظـام الغـذايئ الطبيعـي
بشـكل ٍ
كاف فلا حاجة حينهـا إىل املكمل
الـذي يحتـوي عىل تلـك األحماض ،وإمنا
يكـون مفيـدًا أكثر ألولئـك الذيـن يعانون
نقص األحماض األمينية بسـبب امتناعهم
عن تنـاول بعـض األطعمة.
الجلوتامين (:)Glutamine
يسـاعد يف عمليـات االسـتقالب للربوتني،
كما أنـه يعمـل على تحفيـز إفـراز
هرمـون النمو يف الجسـم ،وكذلـك تنظيم
الجليكوجين داخـل الجسـم ،وبذلـك فهو
يسـاعد عىل تحفيز منو العضلات ،كام أنه
يحد من اإلصابـة بااللتهابات العضلية التي
قـد تحدث نتيجـة التمرن لسـاعات طويلة.
والجرعـة املنصـوح بهـا منـه هـي  15غ
يوم ًيـا ،يتـم تقسـيمها على ثالث فترات،
حـا ،وقبـل التمريـن ،ومسـاء.
صبا ً
الكارنتين (:)Carnitine
هـو أحـد األحماض األمينيـة الرئيسـة
املوجودة يف الجسـم بشـكل طبيعي ،وهو
ميـد الجسـم بالطاقـة الالزمـة مـن أجـل
زيـادة التمريـن ،مـا يسـاعد على حـرق
الدهـون والحصـول على عضلات قويـة
متناسـقة.
حمض بيتا-هيدروكسي بيتا-ميثيل
بيوتريك (:)HMB
يعـد هـذا الحمـض مـن األحماض املهمة
التـي يتـم إنتاجهـا بشـكل أسـايس يف
الجسـم ،ويلعـب دو ًرا فعـالً يف الحـد من
تفكك الربوتينـات املوجـودة يف العضالت
نتيجة املجهود يف أثنـاء التمرين ،باإلضافة
إىل حـرق الدهـون ،ويتضح الـدور الفعال
لهـذا املكمـل للمبتدئين الذيـن يواصلون
التقـدم بطريقـة متوازنـة يف متارينهـم،
ويُنصـح بتناوله بجرعة مـن  1إىل  3غ يف
الصبـاح يف منتصف اإلفطـار ،وقبل النوم،
وقبـل وبعـد التمرين.
محفزات هرمون الذكورة (هرمون
التستوستيرون):
مثـل حمـض األسـبارتيك ،والديهيـدرو

ايبـي آندروسـتريون ( ،)DHEAومؤثـرات
مسـتقبالت األندروجين االنتقائيـة ،ونبتة
الحلبـة ،ونبـات العبعـب املنـوم ،ونبـات
القرطـب األريض ،وهي تعمـل عىل تحفيز
إنتـاج هرمون التستوسـتريون يف الجسـم
املهـم يف إعـادة بنـاء العضلات ،وتختلف
هـذه املحفـزات عـن املنشـطات بكونهـا ال
ترض بغدد الجسـم ونسـب الهرمونات فيه،
كما أنها تختلـف عـن املقويات الجنسـية
التي تُسـتخدم للرجـال الذيـن يعانون من
مشـكالت الضعـف الجنيس.
بيتا أالنين (:)Beta-Alanine
هـو حمـض أمينـي يقلل مـن التعـب وقد
يزيـد القـدرة على أداء التامريـن وزيـادة
كتلـة العضلات ،وهـو يسـاعد أيضً ا عىل
حـرق الدهـون وتخفيـف الـوزن ،وينصح
بأخذ جرعـة  3غ قبل التمريـن و 3غ بعده.
السيترولين ماالت (:)CM
يعد السـيرتولني ماالت مضادًا للفطريات،
كما يعمـل على تعزيـز أداء التامريـن،
حيـث ترجـع فوائـد مكملات الــ""CM
إىل املزيـج بين كل مـن ""L-citrulline
و" ،"malateمـا قـد يسـاعد على زيادة
معـدالت " "ATPيف أثنـاء التمرين ،تليها
زيـادة معـدالت استرداد " "PCRبعـد
التمرين.
أكسيد النيتريك:
األطعمـة الغنيـة بالنترات مثـل البنجـر
والفجـل والرمان هي وسـيلة رائعـة لزيادة
إنتـاج أكسـيد النيرتيـك ،الـذي يعمـل عىل
زيـادة تدفق الدم العضيل الهيـكيل ،ويؤدي
إىل تقليل األمل بعد مامرسـة التامرين ،ما قد
يؤدي يف النهاية إىل تحسين القـوة واألداء.
زيت السمك:
تعتبر زيـوت السـمك مصـد ًرا ممتـازًا
ألحماض أوميغـا  3الدهنيـة ،التـي توفـر
فوائد متعـددة للرياضيني ومن ميارسـون
رياضة كامل األجسـام .ميتلك زيت السـمك
خصائـص مضـادة لاللتهابات واألكسـدة،
كما أن أحماض أوميغـا  3الدهنيـة ميكن
أن تسـاعد يف تقليـل وجع العضلات بعد
التمريـن وترسيـع عملية الشـفاء.

حمض اللينوليك (:)CLA
هـو أحـد األحماض الدهنيـة األساسـية
املهمـة يف حيـاة العـب كمال األجسـام،
ويجـب الحصـول عليـه مـن مصـادر
خارجية ألن الجسـم ال يسـتطيع تصنيعه
طبيع ًيـا ،وتكمـن أهميتـه بالفاعليـة
الكبيرة يف فقـدان الدهـون املرتاكمـة
حـول العضلات وحفاظه عىل األنسـجة
واألليـاف العضليـة التـي تعـد املكونـات
األساسـية للعضلات.
يُنصح بتناولـه بجرعة ال تزيد على  3.4غ
يوم ًيـا ،مع اسـتخدامه فترة ال تزيد عىل 6
أشـهر ملا لـه مـن أرضار عىل املـدى البعيد،
وال يجـب تناولـه ملن هـم دون الــ 18عا ًما
أو للمصابين بأمـراض القلب أو السـيدات
املرضعـات والحوامل.
الفيتامينات المتنوعة (:)Multivitamin
للفيتامينـات دور أسـايس يف عمليـة
االستشـفاء العضلي ،وتحسين الـدورة
الدمويـة ،وتقويـة جهـاز املناعـة ،إضافـة
إىل أنهـا تسـاعد يف تخفيف الـوزن ،وهي
رضوريـة للوقايـة مـن اإلصابـات الناتجة
عن رفـع األوزان الثقيلة ،إذ إنها تسـاعد يف
مهم جدًا يف
تقويـة املفاصل ،وتلعـب دو ًرا ً
حاميـة العضالت مـن العنارص املؤكسـدة
التـي ميكـن أن تفقـد يف أثنـاء التمرين.
الجلوكوزامين (:)Glucosamine
الجلوكوزامين مسـؤول عـن تكـون
الغضاريـف وتعزيـز عمـل مفاصـل
الجسـم ،وهي األكرث عرضـة لإلنهاك يف
أثنـاء التمريـن ،وتعـد سلامتها أولويـة
لـدى الرياضيين وخاصـة العبـي كامل
األجسـام ،وذلـك ألن حمل األثقـال يؤثر
بالسـلب على املفاصـل على املـدى
البعيـد ،وهنـاك مسـتحرضات تحـوي
الجلوكوزامين مع كوندرويتين وميثيل
سـلفونيل ميثـان بلـس ()MSM Plus
وحمـض الهيالورونيـك متتـاز بقدرتهـا
الرائعـة على مـداواة وعلاج آالم الركبة
واملفاصـل والعمـود الفقـري بجرعـات
مناسـبة ،مـع إمكانيـة اسـتخدامها دون
قلـق ملـدة سـنوات ،ويفضـل تنـاول
الجلوكوزامين مـع الطعـام للحـد مـن
اضطرابـات املعـدة.
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"القميص المسروق" ..بالقيم
ّ
القضية
تنتصر أو ُتهزم

ً
ً
رسميا..
طابعا
لمنحها
ّ
حول رسائلك إلى ملفات ""PDF
يعتبر الربيـد اإللكرتوين واحـدًا من أهـم األدوات
اإللكرتونيـة الرسـمية عىل مسـتوى العامل ،بسـبب
اسـتخدامه يف التعاملات الرسـمية والعملية.
ويف حـال تلقـي رسـالة عبر الربيـد اإللكرتوين،
والرغبـة بإرسـالها إىل شـخص آخـر بشـكل
متناسـق أو االحتفـاظ بهـا إلبرازهـا عنـد الحاجة
أمام شـخص أو مؤسسـة مع ّينة ،فصورة الشاشـة
ال تبـدو سـلوكًا رسـم ًيا يف هـذه الحالـة ،ومـن
األفضـل تحويـل الرسـالة إىل ملـف " ،"PDFقابل
للقـراءة وبنفـس الوقـت غري قابـل لنسـخ النص،
ويحمـل طاب ًعـا رسـم ًيا.
ورغـم توفـر العديـد مـن أنـواع خدمـات الربيـد
اإللكتروين ،فاألبـرز واألكثر شـيو ًعا بين تلـك
الخدمـات هـو موقـع " "Gmailالـذي يسـتخدم
للتعامالت الشـخصية ،وللرسـائل املتعلقـة بالعمل.
وبتحويـل الرسـالة املحـددة إىل ملـف "،"PDF
معين منهـا ،يف حـال كانت
ميكـن تحديـد جـزء
ّ

الرسـالة طويلـة على شـكل سلسـلة ،مـا مينحها
شـكل أنيقًا.
ً
ويف هـذه الحالـة ال ميكـن حفـظ عـدة رسـائل
ضمـن ملـف " "PDFدفعـة واحـدة ،بـل ميكـن
تطبيقهـا على كل رسـالة بشـكل منفصـل.
أول
ولتحويـل الرسـالة إىل ملـف " ،"PDFيجـب ً
الدخـول إىل موقـع الربيـد اإللكتروين ،عبر أي
متصفـح لإلنرتنـت ،ثـم تسـجيل الدخـول إىل
الحسـاب الذي يضم الرسـالة التي يريد املسـتخدم
تحويلهـا ثـم حفظهـا.
وبعـد الدخـول إىل موقع الربيد اإللكتروين ،يجب
فتـح الرسـالة التـي يريـد املسـتخدم تحويلها إىل
ملـف " ،"PDFوبالنظر إىل يسـار الشاشـة ميكن
رؤيـة ثلاث نقـاط ،مبجـرد النقـر عليها سـتظهر
قامئـة تضـم عـدة خيـارات مـن بينهـا طباعـة أو
"."Print
مبجـرد النقـر على هـذا الخيـار سـتظهر نافـذة

تحتوي على أداة مخصصـة للطباعـة ،ومن خالل
الضغـط على التبويـب املقابـل لخيـار الوجهـة
ميكـن تحديد خيار حفظ بتنسـيق ملـف "."PDF
ويف هـذا الحالـة ميكـن التعديل عىل شـكل امللف
واختيـار التنسـيقات التـي يريدها املسـتخدم ،كام
ميكـن مالحظـة كيـف سـتبدو الصـورة الخاصـة
بهـذه الرسـالة بعـد تحويلهـا إىل ملف.
وبعـد ذلـك ميكـن الضغـط على خيـار حفـظ،
لالحتفـاظ بامللـف يف الجهـاز ،مـا يتيـح تصفـح
امللـف مثـل تصفـح أي ملـف " "PDFآخـر.
ولتطبيـق هـذه العمليـة عىل رسـالة جديـدة يجب
اتبـاع هذه الخطـوات مرة جديدة ،فلا ميكن حفظ
أكثر من رسـالة دفعة واحـدة عرب هـذه اآللية ،وال
بـد مـن اتباعها مع كل رسـالة على حدة.
ولضمان سـهولة اتبـاع الخطـوات السـابقة ،من
األفضل اسـتخدام الحاسـوب إلجراء هـذه العملية،
بدلً مـن جهـاز الهاتـف ملحمول.

سينما

".."Seven Pounds
االنتحار أم الشعور بالذنب أيهما أقسى؟
يتنـاول الفيلـم األمريكي ""Seven Pounds
فكـرة إنسـانية مثرية للجـدل حتى اليـوم ،رغم
مـرور أكثر مـن  12عا ًما على صـدور الفيلم،
وهـي التبرع باألعضـاء البرشية بعـد املوت.
ويقـدّم الفيلـم مـن بدايتـه "بـن تومـاس"،
البطـل النبيـل الـذي يعمـل موظفًـا يف وزارة
املاليـة ،والـذي يسـتطيع بتقييمـه الشـخيص
الحجـز على ممتلـكات مـن تراكمـت عليهـم
الذمـم املاليـة ملصلحـة البنـوك جـراء قـروض
مل يسـددوها ،كما يسـتطيع إلغـاء التمديـد
الوظيفـي لبعـض املوظفين يف القطاعـات
الطبيـة ،وهـو مـا يفعلـه حني يكتشـف سـوء
معاملـة إدارة مركـز طبـي ملريضـة مسـنة.
لطـف وحسـن أخلاق بطـل الفيلم مل ِ
تـأت من
فـراغ ،بـل من ُعقـدة ذنـب تالحق الرجـل جراء
حـادث مـروري أودى بحياة زوجتـه حني كان
يقـود السـيارة ويقـرأ الرسـائل القصيرة عرب
هاتفـه املحمول.
يقـرر "بـن تومـاس" ،أو مـا نعتقد أنه اسـمه،
قبـل أن تكشـف األحـداث عـن رسقتـه هويـة
أخيـه الوظيفيـة ،وانتحالـه صفـة موظـف ال
يشـغلها يف الواقع ،مسـاعدة سـبعة أشـخاص
يف حياتـه ،لكـن مـن بين هـؤالء األشـخاص
تنبـت عالقـة حـب مفاجئـة تعترض خارطـة
مخططـات الرجـل الـذي وجـد نفسـه مغر ًمـا
بامـرأة على أعتـاب النهايـة جـراء إصابتهـا
بديلا.
ً
مبـرض يف القلـب ،يتطلـب قل ًبـا
وألنهـا تنتمـي إىل فصيلـة دم نـادرة ،يتضاءل
األمـل بالوصـول إىل متبرع قبل انقضـاء املدة
متبـق للسـيدة،
التـي حددتهـا الطبيبـة كعمـر
ٍّ
وهنـا يظهـر دور "بـن تومـاس" الـذي يقـدّم
قلبـه هدية ملـن يحـب ،ليـس بالبعـد العاطفي
األسـطوري للقصـة ،مبقـدار ما هو هـروب من
حـادث قـدري خلّـف شـعو ًرا َم َرض ًيـا بالذنب.
يبـدأ الفيلـم مـن نهايتـه ،ويقـدّم جـز ًءا مـن
مشـاهد النهايـة ،ثـم يعـود بالزمـن ملحاولـة
تفسير وتربير النهاية ،وفق أسـلوب الـ"فالش
بـاك" املتبـع بكثرة سـينامئ ًيا ودرام ًيـا.
يحـاول البطل تيسير حيـاة األشـخاص الذين
اكتشـف باملتابعـة املخلصـة مـدى حاجتهـم

وكياسـة أخالقهـم ،فيهـب بيتـه لسـيدة
يضطهدهـا حبيبهـا ،ويهـب كليته لرجـل يقدّم
العـون لألطفـال الرياضيين ويحسـن للنـاس
دون ريـاء.
كما يضـع األشـخاص املسـتهدفني برعايتـه
تحـت اختبـارات تحـاول استكشـاف معـادن
أخالقهـم ،ومـن بينهـم عـازف بيانـو كفيـف
يهيل عليـه "بن تومـاس" الكثري مـن التجريح
والتنمـر ليفهـم يف وقت الحق أن فقـدان الرجل
لنظـره مل يفقـده رقة مشـاعره.
يعتـذر "بـن تومـاس" مـن العـازف الكفيـف
قبـل أن يقـدم لـه هدية سـيتكمن مـن رؤيتها،
إذ سـيمنحه عينيـه بعـد أن ينتحـر ،وفق وصية
كتبهـا بشـكل مسـبق ،إلنقـاذ حيـاة الحبيبـة،
ونظـر العازف.

تسير أحـداث العمـل ببـطء وعىل نـار هادئة،
لكنـه ينجـو مـن الحشـو ،واإلضافـات غير
املبتكَـرة ،وهو ما سـاعد السـيناريو يف إنجازه
عبر منـح العمـل العديـد مـن الشـخصيات
املحوريـة التـي ميضي الزمـن يف محاولـة
استكشـاف عواملهـا وجوانـب شـخصياتها.
بلغـت ميزانيـة الفيلـم نحـو  55مليـون دوالر
أمريكي ،اسـتحقها العمـل وكانـت مبررة
درام ًيـا ،وهـو مـن تأليـف جرانـت نبـوريت.
حصـد الفيلـم تقييـم  7.6مـن أصـل  10عبر
موقـع " ،"IMDbلنقـد وتقييـم األعمال
الدراميـة والسـينامئية ،وهـو مـن بطولـة ويل
سـميث ،وروزاريو دوسـن ،وودي هاريلسـون،
ومايـكل إيـايل.

يطـرح الكاتب الفلسـطيني غسـان كنفـاين يف مجموعته
القصصيـة "القميـص املسروق" بعـض القيـم ،ويلقـي
قيما ثورية
الضـوء عليهـا بشـكل ّ
مفصـل ،فهـي ليسـت ً
فقـط ،بل قيـم أخالقيـة رضورية لنجـاح كل ثـورة ،وال بد
منها مـن أجـل حيـاة مطمئنة.
ويف املجموعـة املك ّونـة مـن مثـاين قصـص ،ال يناقـش
كنفـاين القيم األخالقيـة للثـورات ،فالقيم األخالقيـة ثابتة
وصلبة ال تتماىش مع املرحلة مبقدار ما تسـعى لتطويعها
وإخضاعهـا ،لتثبـت أنهـا أقوى مـن املتغريات.
وبالنظـر إىل توقيـت كتابـة هـذه القصـص ،فهـي تحمل
أسـلوب الوصايـا غري املبـارشة ،وتقديـم العبرة بالتلميح،
فالحديـث عن الرسقة وسـلوكيات أخـرى وذ ّمهـا ،هو نهي
عنهـا ،ودعـوة إىل تجنبهـا ،دون تشـكيك بقابليـة القارئ
التبـاع السـلوكيات الخاطئـة التـي ركّز عليهـا كنفاين.
"أبـو العبـد" رجـل بائـس يقيـم يف أحـد املخيمات التي
تطوف طرقاتها العشـوائية بالوحل كلما هطلت زخة مطر
يف الشـتاء ،ويقـف يف أوىل قصـص املجموعـة "القميص
املرسوق" أمام "أبو سـمري" الذي يسـعى السـتغالل سـوء
ظـروف "أبو العبـد" وحالته املتعبة حين كان يحفر خندقًا
لترصيـف مياه األمطـار بعيدًا عـن خيمته.
يحاول "أبو سـمري" جر "أبـو العبد" إىل الرسقة ،وليسـت
أي رسقـة ،بل هي رسقـة مخصصات الطحين التي تتوىل
"مفوضية غوث الالجئني الفلسـطينيني" (أونروا) توزيعها
عىل الالجئين يف املخيامت.
ورغـم مـرارة الفقر ،وقلـة الحيلة ،وقسـوة العـوز ،ينترص
الكاتـب للخير يف القصـة ،بانتظـار مـن ينتصر له عىل
األرض ،فريفـض "أبو العبد" رسقة الطحين رغم املغريات،
ألن الطحين املسروق يؤخـر توزيع معونـة الالجئني.
الخير والشر واألمانـة والخيانـة واالنتهازيـة واالبتـزاز
والصبر ،كل هـذه الخلطة مـن القيم وأضدادهـا ،تربز منذ
القصـة األوىل من قصـص كنفاين ،فيج ّمل الجميـل ،ويذ ّم
القبيـح ويعيبه.
ويف القصـة الثانية "إىل أن نعود" ،يحكي العنوان فحوى
القصة ،ويشير إىل حالـة الثبات واإلرصار التـي يحملها أو
يجـب أن يحملهـا العمـل النضـايل ،ثـم يعـود كنفاين يف
القصـة التالية إىل قضيـة الخيانة ،وتصويـر خيانة الوطن
والقضيـة والخائـن ،وتأثير كل ذلك عىل قضايـا كربى.
ويف "قـرار موجـز" ،وهي قصة ال تتعـدى خمس صفحات
دروسـا فلسـفية ونظرية عىل
يف املجموعـة ،يقدّم كنفاين
ً
لسـان "عبد الجبـار" ،بطل القصـة الذي يهوى الفلسـفة،
وينظـر إىل الحيـاة عىل أنها مجـرد نظرية.
فيقـول "عبد الجبـار" ،أو يقـول كنفاين عىل لسـان بطله،
"إن رضب السـجني هو تعبير مغرور عن الخـوف" ،و"إن
الخيانـة يف حد ذاتها ميتـة حقرية".
وعىل هـذا املنوال تتابـع املجموعة منح الـدروس والعظات
التـي بـدت أشـبه بخارطة طريـق للنضـال الفلسـطيني،
ال سـيام بالنظـر إىل توقيـت كتابتهـا ،بين عامـي 1957
و ،1969حني كان النضال الفلسـطيني بحاجة إىل منظرين
يحمـون القضية من الخطـأ ،فمعيار الهزميـة أو النرص هو
التمسـك بالقيـم التي حىك عنهـا كنفاين.
ولد غسـان كنفاين يف عـكا عام  ،1936واغتاله "املوسـاد"
اإلرسائيلي يف شـارع الحازميـة ببريوت عـام  ،1972كون
القـوة التي يحملها قلمـه ال تقل وطأة عن قـوة املدافع ،لكن
كنفـاين قال يف قصـة "قرار موجـز" ،وقبـل  14عا ًما من
اغتيالـه" ،ليس املهـم أن ميوت أحدنا ،املهم أن تسـتمروا".
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أفقي
1.عرب -ااألعالم
2.من أسامء أبليس-استدار
 3.شاع  -ثالث أحرف متكررة
4.منتسب لغري أبيه  -ممنون الحي
5.غري راشد  -يف كل عشرية
6.القصية  -أرشد
7.يحمي  -عالمة موسيقية
8.مقيد  -أرفض
9.يف طريف كل دار
	10.معوج  -رجل دين مسيحي
عمودي
1.تعب  -أحد الحروف
2.شمس الفراعنة  -حجر
3.من الطيور -جاوز
4.ثالث حروف مكررة  -ما ارتفع
عن األرض
5.سائل غري طبيعي  -رضاب -ألية
طربية
6.رضوري للنبات -مساكن
7.العروة يف حبل الوثاق
8.إستعباد  -مستمر وباق
9.فئة من الخلفاء
	10.وسخ الظفر -ليل  -حفل

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
عبر البريد اإللكتروني إلى editor@enabbaladi.org
اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

مرت سـنوات عىل آخر بطولـة حققهـا منتخب أملانيا األول
لكـرة القدم ،يف نهـايئ كأس القارات عام  ،2017حني فاز
عىل تشـييل يف املبـاراة الختامية بهـدف دون رد ،وقبلها
لقـب مونديـال العام  2014يف الربازيل عىل حسـاب منتخب
األرجنتين بهدف دون رد ،باإلضافة إىل وصـول املنتخب
األوملبـي تحت  23عا ًما إىل املبـاراة النهائية مـن أوملبياد "ريو
دي جانيرو  ،"2016والهزمية أمـام الربازيل بفارق ركالت
الرتجيـح واالكتفـاء بامليداليـة الفضية يومها.
إ ًذ ا ،كان العـام  2017آخـر حضور رسـمي للمنتخب األول
يف أملانيـا على منصة تتويج قاريـة ،وبعدها ...غاب األول
وغابـت الفئـات العمرية وضاعـت يف تفاصيل البطوالت
واملسـابقات ،بني خـروج مبكر ،وخروج رسيـع ،ونتائج ليس
بالسـهل تقبلها يف األرشـيف األملـاين العظيم ،صاحب أربع
نجمات يف تاريخ املونديال ،وثلاث نجامت يف أمم أوروبا
للرجـال ،ونجمـة من كأس القـارات ،وذهبية يف الئحة الرشف
ببطولـة كرة القـدم يف األوملبياد ،ولقب يف مونديال الشـباب
لكرة القـدم ...فامذا يحصل؟
منـذ آخر مسـابقة المـس فيها األملـان لقبهم يف كأس القارات
 ،2017والرتا جع يرضب كل األساسـات ،ويعصف مبشـاركات
املنتخـب كما حصـل يف كأس العامل  ،2018حني خرج من
الـدور األول ،وخرج أيضً ا مـن مثن نهايئ "يورو ،"2020
والنتائـج املتواضعـة يف بطولـة دوري األمم األوروبية ،أو ما
يطلـق عليها بطولـة "الربيسـتيج" ،التي تلقت فيها الشـباك
األملانية سداسـية تاريخية من املاتادور اإلسـباين.
ال تـكاد مبـاراة متر إال وتتلقى بها شـباك املانشـافت هد فًا أو
اثنين ...فهـل تأخرت التغييرات املطلوبة ً
فعل ؟ وهل سـيحمل
هانـز فليك ،القـادم إىل املنتخب مـن البافاري ،والذي كان
مسـاعدً ا سـابقًا للراحل عن املنتخـب األول يواكيم لوف،
جديـدً ا للمنتخب؟
بالطبـع ال مؤرشات عىل غيـاب مسـتمر للكرة األملانية يف
البطـوالت الرسـمية ،أو ترا جع أكرث مـرارة من الذي حصل يف
السـنوات األربع األخرية ،ومـا زال يحصل ،ولكنهـا بالفعل
ً
سـهل عىل عشـاق الكرة
سـنوات عجاف مل يكن قبولها
ا ألملا نية .
يف الفئـات العمريـة ال وجـود للمنتخبـات األملانية الصغرية
واملتوسـطة على لوائح املنافسـة ،إال يف أوملبياد "ريو
 ،"2016أما يف فئات الشـباب والناشـئني فتكاد األمور
تصبـح أكثر تعقيـدً ا بالغياب عن بعض البطوالت بشـكل
كامل ،وحتـى يف أوملبياد "طوكيـو" ،الذي افتتحت منافسـاته
قبـل يومني ،تلقـى املنتخب األملاين تحـت  23عا ًما هزمية أمام
منتخـب الربازيـل بنتيجة  ،2 -4ولـو أن املنتخب الربازييل ركّز
أكرث ومل يسـتهرت بالفرص التي سـنحت لـه خالل  90دقيقة
ألمطر الشـباك األملانيـة بثامنية أهـداف تقري ًبا ،فام الذي
يجري ؟
طب ًعـا لن أكون ،ولـن نكون كلنا دارسين ومجتهدين يف
واقـع املنتخبات األملانيـة ،واألزمات واإلرشاقات أكرث من
القامئين عليهـا واملربمجين واملخططني لـكل النجامت التي
زينـت صدر املنتخب األملاين يف السـنوات املاضيـة ،مبختلف
البطـوالت واملسـابقات والتحديـات ،لكن تكلفـة رحيل بعض
األجيـال ،والصرب أو العنـاد يف تغيري بعض الكـوادر الفنية
يف املنتخبـات ،وأهمهـا املنتخـب األول وا جهة أملانيـا الحقيقية
بكـرة القـدم ،مل ِ
يأت بالثمار النافعة ،بل وضـع تاريخ أملانيا
يف بعـض املباريات واملسـابقات عىل املحك.
املانشـافت الذي سـجل عىل الربازيل سـباعية تاريخية يف
أرضهـا أمام جامهريها ،ويف أقـوى بطوالت كرة القدم،
ومبسـتوى مربـع كبار املونديال ،صـار يخرج من الدور األول
واألدوار اإلقصائيـة املبكـرة ،وصارت شـباكه تهتز أمام كل
أنـواع املنتخبات.
فهل يكون اإلسـعاف رسي ًعا؟ أم سـتطول رحلة السـنوات
العجـاف يف أملانيا؟
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أبرز خمسة
مرشحين
لـ"الكرة
الذهبية"
لعام 2021
أبرز المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام ( 2021تعديل عنب بلدي)

عنب بلدي  -محمد النجار
تقترب سـاعة الصفـر لإلعالن عـن الفائز
بجائـزة "الكـرة الذهبيـة" ،التـي متنحهـا
مجلة “فرانـس فوتبول” الفرنسـية ألفضل
العـب كـرة قـدم يف العـامل خلال عـام
.2021
يتنافـس عـدد كبير مـن الالعبين على
الجائـزة ،لكن وسـائل إعلام عاملية حددت
أبـرز خمسـة العبين هـم األقـرب لنيـل
هـذه الجائـزة ،بحسـب ما نرشتـه صحيفة
"مـاركا" الرياضيـة اإلسـبانية.
والالعبـون هـم :األرجنتينـي ليونيـل
ميسي العـب نـادي برشـلونة ،واإليطايل
جورجينيـو العـب نـادي تشـيليس،
واإلنجليـزي هـاري كين العـب توتنهـام،
والبولنـدي روبـرت ليفاندوفيسكي،
واإليطـايل جورجيـو كيلينـي العـب نادي
يوفنتـوس.
وكانـت الجائـزة انفصلـت عـن جائـزة
االتحـاد الـدويل لكـرة القدم عـام ،2016
بعـد أن دُمجتـا عـام .2010
ومنذ مطلـع القرن الـ ،20شـهدت الجائزة
تنافسـا حادًا بين الالعبين لتحديد أفضل
ً
العب يف العـامل كل عام.
األرجنتيني ليونيل ميسي يحمل الرقم
القياسي
يرتبـع األرجنتينـي ليونيـل ميسي (33
سـنة) ،نجـم منتخـب التانجـو ونـادي
برشـلونة اإلسـباين ،على صدارة السـجل
الذهبـي للجائـزة إثر فوزه بها سـت مرات.
منافسـا على خـط الكـرة
ودخـل ميسي
ً
الذهبيـة للعام الحـايل ،بعدما قـاد منتخب
بطلا لـ"كوبا
ً
التانجـو إىل منصة التتويج
أمريـكا  ،"2021وذلـك بعد غيـاب دام 28

سـنة منـذ آخـر مـرة أحـرز فيهـا املنتخب
اللقب عـام .1993
ومـع ناديـه حقـق كأس امللك يف إسـبانيا،
ونافـس الفريـق الكتالـوين على بطولـة
الليجا للموسـم املـايض ،لكنه احتـل املركز
الثالـث خلـف أتلتيكـو وريـال مدريد.
وحطّم ميسي العديد مـن األرقـام العاملية
يف العـام الحـايل ،أهمهـا تحطيـم الرقـم
القيـايس للتسـجيل ملصلحـة نـا ٍد واحـد
هو برشـلونة ،إذ سـجل ميسي  672هدفًا
محطما الرقـم القيـايس املسـ َّجل باسـم
ً
األسـطورة الربازيليـة بيليـه ،ولـه 643
ملصلحـة نـادي سـانتوس الربازيلي.
لعـب مييس مـع فريـق برشـلونة موسـم
 47 ،2021 2020مرة ،وسـجل  38هدفًاوصنـع  14وشـارك يف صناعـة الهـدف
سـت مرات.
كما ظهـر مـع منتخـب األرجنتين يف
"كوبـا أمريـكا" سـبع مـرات ،وسـجل
أربعـة أهـداف وصنـع خمسـة.
وحسـب موقـع "ترانسـفري ماركـت" ،مل
يجـدد الالعب عقـده مع النـادي حتى اآلن،
والـذي انتهى يف  30مـن حزيران املايض،
وسـط أنبـاء عـن اتفـاق ضمنـي مل يوقَّع
بعـد يبقيـه مـع النـادي خمـس سـنوات
مقبلة .
اإليطالي جورجينيو العب تشيلسي
الربازيلي جورجينيـو ( 29سـنة) العـب
خـط الوسـط لفريـق تشـيليس ،صاحـب
إنجازيـن يف أوروبـا باملوسـم الحـايل ،إذ
فـاز مـع فريقـه تشـيليس بـدوري أبطال
أوروبـا ،كما فـاز مـع منتخـب بلاده يف
بطولـة "يـورو ."2020
واإلنجـازان يُسـ َّجالن يف صفحـة هـذا
الالعـب املخضرم ،وبالتـايل سـيكون

منافسـا على "الكـرة الذهبيـة".
ً
وحسـب موقع "ترانسـفري ماركت" ،انضم
الالعـب إىل نـادي تشـيليس يف  14مـن
متـوز  ،2018وينتهـي العقـد يف  30مـن
حزيـران .2023
وقـد ظهـر مـع نـادي تشـيليس املوسـم
املـايض  43مـرة ،وسـجل مثانيـة أهداف
وصنـع هدفين وشـارك يف صناعـة
األهـداف سـبع مـرات ،كما ظهـر مـع
منتخـب إيطاليـا يف املوسـم املايض مثاين
مـرات وسـجل هدفًـا واحـدًا.
اإلنجليزي هاري كين
يسـعى اإلنجليزي هـاري كني ( 27سـنة)
العـب منتخـب إنجلترا ونـادي توتنهـام
للفـوز بالجائـزة ،بعدمـا تصـدر قامئـة
الهدافين يف "الربميريليـج" باملوسـم
املـايض برصيـد  23هدفًـا ،بينما سـجل
مـع منتخـب بلاده يف بطولـة "يـورو
 "2020أربعـة أهـداف ،لكـن املنتخـب مل
ينجـح بالحصـول على اللقب إثر خسـارة
النهـايئ أمـام إيطاليـا.
وحسـب موقـع "ترانسـفري ماركـت"،
انضـم كين إىل نـادي توتنهـام بتاريخ 1
مـن كانـون الثـاين  ،2011وجـدد عقـده
يف  30مـن حزيـران  ،2016وينتهي يف 1
مـن كانـون األول  ،2024وسـط أنبـاء عن
رحيلـه عن النـادي يف االنتقـاالت الحالية.
وشـارك هاري كين مع فريـق توتنهام يف
املوسـم املـايض  49مرة ،وسـجل  33هدفًا
وصنـع  17وشـارك يف صناعـة األهـداف
مرتني .
كما ظهـر الالعـب اإلنجليزي مـع منتخب
بلاده عشر مـرات يف املوسـم املـايض،
وضمـن مسـابقتي "يـورو "2020
وتصفيـات "مونديـال ."2022

روبرت ليفاندوفيسكي نجم بايرن
ميونيخ
يعتبر الالعـب البولنـدي روبـرت
ليفاندوفيسكي ( 32سـنة) مـن أبـرز
املنافسين على "الكـرة الذهبيـة".
ورغـم خسـارة فريقـه لقـب دوري أبطال
أوروبا يف املوسـم الحـايل ،يبقـى متفوقًا
رقما
يف الـدوري األملـاين عندمـا حطّـم
ً
قياسـ ًيا بتسـجيل  41هدفًـا يف  29مباراة،
لكنـه خسر أمـام إيرلينـج هاالنـد كالعب
املوسـم يف أملانيا.
وحسـب موقـع "ترانسـفري ماركـت"،
انضـم إىل نـادي البايـرن يف  1مـن متوز
 ،2014وجدد عقـده يف  29من آب ،2019
وينتهـي يف  30مـن حزيـران .2023
ظهـر ليفاندوفيسكي مـع بايـرن ميونيخ
يف املوسـم املـايض  40مـرة ،وسـجل 48
هدفًـا وصنـع تسـعة ،وشـارك يف صناعة
األهـداف أربـع مرات.
كما لعـب مـع منتخـب بولنـدا سـت
مـرات ضمـن "يـورو  "2020وتصفيـات
"مونديـال  ،"2022وسـجل سـتة أهداف.
كيليني ..صخرة دفاع اآلزوري واليوفي
قـدم اإليطايل جورجيو كيليني ( 36سـنة)
مسـتويات طيبـة خلال املوسـم املـايض،
مـع نـادي يوفنتـوس وكذلـك الحـال مـع
املنتخـب اآلزوري ،الذي شـارك يف تتويجه
بطل لـ"يـورو ."2020
ً
مل يفـز بالجائـزة أي إيطـايل وأي مدافـع،
منـذ نهايـة كأس العـامل  ،2006عندما فاز
بهـا سـلف كيلينـي كانافـارو ،وقـد يكرر
اإلنجـاز صخـرة الدفـاع كيلينـي ،الـذي
يسـتحق الجائـزة بنظـر نقـاد وصحفيني.
وحسـب موقـع "ترانسـفري ماركـت"،
انتهـى عقد الالعـب مع يوفنتـوس يف 30

كاسبر كوزلوفسكي..
فتى بولندا الذهبي
قدمـت بطولـة “يـورو  ”2020وجوهًـا شـابة
جديـدة إىل املالعـب العامليـة ،من بينهـا الالعب
البولنـدي الشـاب كاسبر كوزلوفسكي ،الذي
حطّـم رقـم الالعـب اإلنجليـزي جـود بيلنغهام
باعتبـاره أصغـر العـب يشـارك يف البطولة.
وشـارك كوزلوفسكي (وهـو العـب نـادي
بوجـون) مـع منتخـب بلاده بولنـدا بعمر 17
عا ًمـا و 246يو ًمـا ،ليكـون أصغـر العـب يف
البطولـة.
يعترب كاسبر الع ًبا ذا شـخصية مميـزة ،ويُنظر
مسـتقبل
ً
إليـه باعتباره قائـد املنتخب البولندي
خلفًـا لليفاندوفيسكي ،فهـو ميتـاز باللعب يف
أكثر مـن مركـز ليصفـه البعـض بأنـه بـول
بوجبـا (الالعـب الفرنسي) البولندي.
وميكـن توظيـف تحركاتـه يف أكرث مـن موقع
ضمـن املسـتطيل األخضر ،فهـو يلعـب يف

مركـز الوسـط الهجومـي أو الكالسـييك ،أو
كارتـكاز دفاعـي.
رتا،
سـنتيم
177
وطوله
اليمنـى
يلعـب بالقـدم
ً
بـوزن  67كيلوغرا ًمـا ،وكان قـد أُصيـب إصابة
بالغـة يف كانـون الثاين  ،2020بحادث سير،
وسـط توقعات بانتهـاء مسيرته الكروية.
لكـن كاسبر ظهـر مـع فريـق بوجـون يف
الـدوري البولنـدي ،ولفـت األنظار يف املوسـم
املـايض ،كما نال إعجـاب باولـو سـيزا ،املدير
الفنـي ملنتخـب بولنـدا األول ،فاسـتُدعي ،يف
آذار املـايض ،والتحـق باملنتخـب اسـتعدادًا
لـ”يـورو .”2020
وحسـب موقـع ”ترانسـفري ماركـت” ،تبلـغ
القيمـة السـوقية لكاسبر خمسـة ماليين
يـورو ،وانضـم إىل نـادي بوجـون يف 19
مـن أيـار  ،2019وينتهـي العقـد يف  30مـن

حزيـران .2022
لعـب مـع نـادي بوجـون يف املراحـل السـنية
كافـة ،وصـولً إىل الفريـق األول ،وظهـر معه
يف  64مبـاراة وسـجل  15هدفًـا وصنـع 13
هدفًـا ،وهـذا رقم كبير لالعب شـاب بعمر 17
سنة .
كما ظهـر كاسبر مـع منتخبـات بولنـدا
السـنية ،وتـد ّرج مـن منتخـب تحـت  15سـنة
إىل الفريـق األول ،ولعـب  25مبـاراة وسـجل
 11هدفًـا.
وذكـرت وسـائل إعالميـة ،منهـا موقـع
“ ”90Minاملتخصـص بأخبـار الكـرة العاملية،
أن كاسبر صـار تحت أنظـار عدد مـن األندية
األوروبيـة الكبيرة ،مثـل يوفنتـوس اإليطـايل
ومانشستر يونايتـد اإلنجليـزي وبرشـلونة
ودورمتونـد اإلسـباين.

مـن حزيـران املـايض وعقـده حـر اآلن.
ولعـب مـع نـادي يوفنتـوس يف املوسـم
املـايض  25مـرة ،كام شـارك مـع منتخب
اآلزوري سـبع مباريـات يف "يـورو
 ،"2020وثلاث مباريـات يف تصفيـات
أوروبـا املؤهلـة لـ"مونديـال ."2022
احتكار لميسي ورونالدو
منـذ عـام  ،2000تنـاوب عشرة العبين
على حمل الجائـزة ،وحـاز النصيب األكرب
منها كل من كريسـتيانو رونالـدو وليونيل
ميسي ،إذ سـيطرا عليها ملدة عرش سـنوات
قبـل أن يكسر مودريتـش هـذا االحتكار.
ومنـذ عـام  ،2000ت ُـ ّوج باللقـب كل مـن
الربتغـايل لويـس فيجـو عـام ،2000
واإلنجليـزي مايـكل أويـن ،2001
والربازيلي رونالـدو  ،2002والتشـييك
بافـل نيدفيـد  ،2003واألوكـراين أنـدري
شيفيشـنكو  ،2004والربازييل رونالدينيو
 ،2005واإليطـايل فابيو كانفـارو ،2006
والربازيلي كاكا .2007
ويف عـام  ،2008بـدأت حقبـة جديـدة
للجائزة بالتنافس بني الربتغايل كريسـتيانو
رونالـدو واألرجنتيني ليونيل ميسي ،إذ ت ُ ّوج
رونالدو عام  ،2008قبل أن يسـتحوذ مييس
عليهـا ألربعـة مواسـم متتاليـة مـن عـام
 2009حتـى عـام  ،2012وعـاد الربتغـايل
كريسـتيانو رونالدو ل ُيت َّوج بهـا عامي 2013
و ،2014ليعـود ميسي  ،2015ثـم رونالدو
عامـي  2016و 2017للمرة الخامسـة.
ويف موسـم  ،2018كسر مودريتـش
احتـكار الالعبين ليحصـل على الجائزة،
ثـم عاد ميسي ل ُيتـ ّوج بها للمرة السادسـة
عـام  ،2019ويف موسـم  2020أُلغيـت
الجائزة بسـبب انتشـار فيروس "كورونا
املسـتجد" (كوفيـد.)19 -
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ّ
أي مالك أنت يا غوار

نبيل محمد
ليـس جديـدًا أن يهـرب أي فنـان
سـوري مقيـم يف سـوريا يف أي
حـوار معـه إىل املـايض ،يج ّنبـه
ذلـك الحديـث عـن الراهـن ،يجنبه
االصطـدام مـع تناقضـات سـوف
يقـع بهـا ال شـك ،عندمـا يهاجـم
الراهن املحلي وعذابـات املواطنني
اليوميـة ومي ّجـد القيـادة .لكن هذا
التناقـض مل يكن يو ًما ليشـغل بال
دريد ل ّحـام ،ميكنـه أن يغوص فيه
مستمت ًعا مبياهه املسـتنقعية يوم ًيا،
خاصـة أنـه كثير الحضـور ،غزير
اللقـاءات ،متدفـق الترصيحـات،
لكنـه رغـم ذلـك ،لـن يجـد أفضل
مـن البكائيات على نهـر "بردى"
لتأخـذ ح ّيـ ًزا واسـ ًعا مـن حـوار
أجـري معـه مؤخـ ًرا على إذاعـة
"شـام إف إم" ،حـوار أفـردت لـه

اإلذاعـة محـاور ليـس مطلوبًا منها
سـوى مجاملـة الفنـان ،واالرتبـاك
واالنبهار مـن ردود فعلـه وأجوبته
املكـررة واملتوقعـة ،حـوار ال يخلو
مـن أعطـال فنية قـد تكـون وليدة
انقطـاع كهربـايئ أو اهتراء
بطارية مـا تحت الظـروف القاهرة
الراهنـة ،التي ليـس مصدرها تلوث
نهـر "بـردى" بالتأكيـد.
يشـعر دريد ل ّحـام أن اللـه غاضب
علينـا عندمـا ميشي يف دمشـق،
والسـبب بذلك نهـر "بـردى" .هذا
سـبب الغضـب اإللهـي على بلـد
مثـل سـوريا ،ال ميـر فيـه دريـد
ل ّحـام من أمام فـرن خبـز أو مركز
ربا
توزيـع غـاز ،وال يجد نفسـه مج ً
عىل اسـتخدام "بطاقة ذكيـة" ،أما
ذلـك الجحيـم املتمثّـل بدمـار املدن
واملقابـر الجامعية والسـجون ،فهو
أصلا مشـهد أغمـض عنـه ل ّحـام
ً
عينيه منذ سـنني ،وسـيكون املشهد
الـذي يحزنـه يف هـذه البلاد ،هو
نهـر "بـردى" امللوث ،والـذي تجرأ
عليـه "أوالد الحـرام" بحفـر اآلبار
غير الرشعيـة قـرب منبعه.
مـا ليـس بحاجـة للهـروب إىل
املـايض يف حديـث ل ّحـام ،هـم
الفنانـون املعارضون الذيـن انتقوا
تـرك بالدهـم والعيـش يف "فنادق

رستهـا
خمـس نجـوم لـن تقيهـم أ ّ
الذهبيـة مـن األحلام املزعجـة"،
حيـث اختـاروا التخيل عـن كونهم
"أشـجا ًرا" سـتتعرض لليبـاس
عندمـا غـادرت جذورهـا ،بينما
الباقـون ،أي دريـد ل ّحـام وكل مـن
مل يغـادر سـوريا ،فهـم "التين
والزيتـون" يف هـذه البالد حسـب
قولـه ،وإن مـن انتقده على موقفه
"الوطنـي ال السـيايس" هم ليسـوا
قليلي وفاء لـه ،وإمنا "قليلـو وفاء
لوطنهـم" .هنـا فقـط يجـد ل ّحـام
أهميـة مواكبـة الحـارض ،وعـدم
اللجـوء إىل اسـتهالك ما اسـتهلكه
ٍ
مـاض وتاريخ.
أصلا مـن
ً
سـابقًا
التعـرض للقضيـة السياسـية
ِ
يـأت على
ووضـع البلـد ،مل
لسـان ل ّحـام إال مـن بوابـة ذاتيـة،
أي مـن الحديـث ع ّمـن انتقـدوا
موقفـه "الوطنـي" ،ولعـل أولئـك
املعارضين لـو مل ينتقـدوا موقـف
أصل من
ل ّحـام ،ملـا كان لهم مـكان ً
الحديـث .تتعملـق ذات الفنـان بني
لقـاء وآخـر ،ويبـدأ بإعطاء نفسـه
صفـات يضخّمها ويشـذّب أطرافها
ويـروي عنهـا تفاصيـل ليـس
باإلمـكان التأكـد مـن صدقيتهـا.
يصر على كونـه كات ًبـا قبـل أن
ّ
ممثل ،فـإن تذكّـر تفاصيل
ً
يكـون

مـن حياتـه األرسيـة ،يتذكـر أنـه
جالـس يكتـب وزوجتـه تصنـع
السـجاد بجانبـه .أمـا األخلاق
فهـو املكافئ اإلنسـاين لهـا يف كل
تصنيفاتهـا القيميـة ،هـو شـجرة
مل تغـادر وطنهـا ،متسـامح يحزن
على أولئـك الذيـن باعـوا نفسـهم
للشـيطان ،ال تهمـه القيـم املاديـة،
فقـد طلـب مـن أحـد املنتجين يف
عقـد السـبعينيات أن يخصـم مـن
أجرتـه ألنـه وجـد املبلـغ الـذي
أي ملاك أنـت
سـيأخذه
ً
ضخماّ .
يا غـوار ،وفـوق كل هذا سترفض
اإلقامـة الذهبيـة لو ُعرضـت عليك،
ألنـك مقيـم هنـا يف وطنـك.
أيـام قليلـة بعـد هـذا الحـوار،
ارتـدى الفنـان العتيـق وسـام
االسـتحقاق الـذي سـبق ومنحـه
إيـاه األسـد ،ودخـل معتـ ًّزا بـه
ليسـتمع إىل خطـاب القسـم،
الخطـاب الـذي امتلأت قاعتـه
باملمثلين بشـكل الفـت ،فنانـون
صفقـوا خلال السـنوات املاضيـة
أكثر مما مثّلـوا ،مفاصلهـم التي
مل تعـد تقـوى على حملهـم كانت
جاهـزة لالنتصـاب أمـام أوليـاء
النعـم الذيـن وعـدوا مبواسـم
جديدة مـن الخراب الذي يسـتمتع
بـه دريـد ل ّحـام وأمثالـه.

الفنان دريد لحام (يوتيوب )

نبوءة َع ْب َباري
عطوان
قلقت ،وأنا أخوكم ،عىل املفكر العريب الكبري،
ُ
صاحب النبوءات التي ال تخر املاء ،األستاذ عبد
الباري عطوان ،الذي يسميه الصحفي راشد
ع ْبـ بَاري" ،قلقًا استباق ًيا ،خرندع ًيا ،ال
عيىس " َ
مثيل له.
ع ْبـ بَاري ،وهم كثريون جدًا ،أن
أرجو من عشاق َ
يطمئنوا ،فهو ،والحمد الله ،حي يسعى ،وصحته
"الخرندعي" عليه
ال بأس ،ولك َّن لهذا القلق
ّ
حكاية ،ملخصها أن رئيس إحدى املناطق السورية
غري املحتلة ،املدعو بشار األسد ،حقق فوزًا صع ًبا
يف االنتخابات التي شهدتها منطق ُته مؤخ ًرا ،بعد
معركة انتخابية حامية الوطيس ،فعمت األفراح
والليايل املالح املدنَ والقرى والبلدات الواقعة
يف منطقته ،وقُرعت الطبول ،وعلت الزغاريد،
وأطلق املحبون النار يف الهواء ،وكان ال بد لسعيد
الحظ الفائز بشار أن يخطب ،فخطب ،وصفق
له أعضاء "مجلس التصفيق والدبكة" الذين
اجتمعوا عنده يف القرص ،وعيشوه ،وترحموا
هي
(هي لنا َ
عىل والده ،ودبكوا ،وأنشدوا العديّات ّ
لنا رضب السيف طاع لنا) ،حتى انتهى الخطاب
عىل خري وسالمة ،فخرج ،ومىش يف شوارع
حا ،حتى صادف
عاصمة منطقته وأزقتها مر ً
بياع شاورما ،فاشتهاها ،واشرتى له سندويشة
ْم".
نصف قطرها  2إنش ،وبارش فيها " َ
جغ ً
ع ْبـ بَاري ،فرتك رئيس تلك املنطقة
وأما األخ َ
يجغم الشاورما ،وشغل كمبيوتره املحمول،
وأبحر يف الخطاب ،وراح يتلمس ،ويتحسس،
َ
األعامق الجيوسياسية ،االسرتاتيجية،
ويتطقس
الخفية ،للنقاط املتغلغلة تحت سطوح الكلامت،
ويستنتج منها الحكم ،والعرب ،واملواعظ،
واملقاييس ،واملعايري التي تؤدي إىل استخالص
النتائج ،والبناء عليها ،بغية االنطالق املتوازن
نحو مستقبل األمة العربية املمتدة من املحيط
إىل الخليج ،والكشف عن أمور ومعطيات تبدو
لقصريي البرص من أمثالنا غامئة ،مشوشة ،وأما
ع ْبـ بَاري ،واملحللون السياسيون العباقرة الذين
َ
يشبهونه ،فريونها عىل نحو ساطع ،حتى إنهم
يضطرون لتظليل أعينهم بأيديهم ،لئال تنبهر،
وتصاب مبرض البشكرة ،الذي يسميه اب ُن بلدنا
أبو صطيف بكاية :الرشكيني.
ع ْبـ بَاري عطوان من خطاب جاغم
استشف َ
الشاورما ،أن إيران ،وروسيا ،والصني ،وبقية
الحباشات امللحقة بهنَّ( ،كحاكم املنطقة املشار
إليها بشار األسد ،وزملة إيران يف لبنان ،حسن
نرص الله ،وغريهام) ،سوف يطيحون بالواليات
املتحدة األمريكية ،ولكن ،ليس اآلن ،وإمنا بعد
خمس إىل عرش سنوات ،ومن هنا ،وألجل
ع ْبـ بَاري،
هذا ،كان قلقي الخرندعي عىل األخ َ
ألنه ،إذا حسبنا متوسط األعامر يف هذه البالد
املناضلة ،يكون عهو ،املولود سنة  ،1950قد
اتكل عىل الله ،وغادر عاملَ األحياء مصحوبًا
بالسالمة.
وإذا فرضناً ،
ع ْبـ بَاري قد بقي ،يف
جدل ،أن َ
لحظة اإلطاحة بالواليات املتحدة ،عىل قيد الحياة،
فال بد أن يكون قد دب فيه الخرف ،وأصبح ينطبق
القيام-
ممتنع
الجسم
"عليل
ُ
عليه قول املتنبي:
ِ
ِ
ُ
املدام" ،وسوف يحتاج
السكْ ِر من غريِ ِ
شديدُ ُ
سمعه إىل ترجامن ،وتغني لهجورجيت صايغ يا
ع ْبـ باري شو سمعه تقيل.
مسكني يا َ
مالحظة :وستكون اإلطاحة بأمريكا ،فيام لو
ع ْبـ بَاري ،مفيدة جدًا ألفراد جيش
تحققت نبوء ُة َ
املنطقة التي يحكمها بشار ،فهناك الغساالت
والثالجات من أقوى املاركات ،وأغالها ،وأما
جامعة "الجوالين" فسيجدون النحاس يف
أرشطة الكهرباء أليب موزة.

