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نتيجـــة تعرض املنطقة لإلرهاب، وبـــن أن املياه الناجتة عن 
هذه احملطة قابلة لالستثمار يف أنواع من الزراعات يستفيد 
منها اجملتمع احمللي وتعترب إجنازاً بيئياً مع اإلشـــارة إىل أن 
حمافظـــة محص تعمـــل بالتزامن على تأمـــن املياه للقرى 

مصـــادر  وتأمـــن  اجملـــاورة 
امليـــاه، الفتـــاً إىل أن تكلفـــة 
والطـــرق  احملطـــة  إجنـــاز 
املؤدية هلـــا وصلت إىل 1.8 

مليار لرية.
ومن حلب، أوضح املهندس 
عرنوس أن العمل لن يتوقف 
إلمتام املشاريع اخلدمية يف 
مدينة حلب واليت تصب يف 
خدمة املواطنـــن الفتاً إىل 
أن احلكومـــة ســـتعمل على 
تأمـــن 500 ميغـــا حملافظة 
حلب خـــالل العـــام احلايل 
بالتعـــاون  وذلـــك  والقـــادم 
القطـــاع  مـــع  والشـــراكة 

اخلاص. 
وخـــالل لقائـــه الفعاليات 
واالجتماعيـــة  اخلدميـــة 
وأعضـــاء  واالقتصاديـــة 
جملـــس الشـــعب يف حلـــب، 
أكـــد رئيس جملـــس الوزراء 
أن حلـــب بإرثهـــا التارخيي 

والثقايف واحلضـــاري ومكانتها االقتصادية الرائدة ســـتبقى 
على الدوام تشـــكل الرافعة األهـــم واألكرب لالقتصاد الوطين 
بـــكل مكوناتـــه وهـــي اآلن وعلـــى الرغـــم مـــن كل مـــا عانته 
مـــن دمـــار وختريب يف البنـــى التحتية ومنشـــآهتا ومعاملها 
الصناعيـــة وعلى الرغم مـــن الظروف الراهنـــة الناجتة عن 
احلصار االقتصادي اجلائر املفروض على الشـــعب الســـوري 
ما زالت الرقم الصعب وقادرة على النهوض جمدداً واستعادة 
موقعهـــا الريـــادي يف اخلارطـــة االقتصاديـــة، وأضـــاف: إن 
احلكومـــة تبذل جهوداً متواصلة لالرتقـــاء بالواقع اخلدمي 
والتنموي حملافظه حلب من خالل تنفيذ حزمة من املشاريع 

اليت تنعكس اجيابا على املستوى املعيشي للمواطنن.
ودعـــا املهندس عرنوس القطاع اخلاص إىل االســـتثمار يف 
الطاقة البديلة والنظيفة من خالل مشاركه القطاع اخلاص 

باالستفادة من التسهيالت املقدمة. 

حمطة املعاجلة يف حسياء الصناعية
وتعتـــرب حمطـــة املعاجلـــة يف حســـياء الصناعية مشـــروعا 
حيويا واســـراتيجيا يسهم يف احلفاظ على البيئة والصحة 
العامـــة من خالل خفـــض امللوثات والوصـــول هبا إىل احلد 
املســـموح وفق املواصفات القياســـية السورية، مبا يسمح بري 
املزروعات العلفية واحلراج واملسطحات اخلضراء، إضافة إىل 
األثـــر األهم هلا وهو رفع التلوث عن مصادر املياه وآبار مياه 
الشـــرب اليت تـــروي املنطقة وتأمن مـــورد مياه غري تقليدي 
للمدينة الصناعية ومعاجلة احلمأة لالســـتفادة منها كسماد 

للزراعة. 
وتبلـــغ اســـتطاعة احملطـــة حـــوايل 5500 مـــر مكعـــب يف 
اليوم، ومتتد على مســـاحة 90 دومنا تقريبا، وتعمل بطريقة 
األكســـدة الطبيعيـــة. وتدخـــل خطـــوط الصرف مـــن املدينة 
الصناعيـــة إىل احملطة خبطن منفصلن: األول خط صرف 

صحي ومطري وصناعي غذائي، والثاني خط صرف صناعي 
للصناعات الكيميائية واهلندســـية والنســـيجية. وتتم معاجلة 
امليـــاه العادمـــة يف احملطة يف عـــدد من الوحدات األساســـية 
واملصـــايف وحوض إزالة الشـــحوم والزيوت وحوض الرســـيب 
باجلـــري ومبنى الكيماويات والبحريات الالهوائية والبحريات 
الردديـــة وحبريات جتفيف احلمـــأة الكيميائية والبيولوجية 

ووحدة إضافة الكلور وخزان التالمس. 

احملطة الكهروضوئية يف حلب 
وتبلغ استطاعة حمطة توليد الشيخ جنار الكهرضوئية 33 
ميغا واط، وتربع على مســـاحة 350 ألف مر مربع، وتسهم 
يف توفري كمية وقود تبلغ 13 ألف طن من الفيول يف الســـنة. 
وتصـــل قيمة عقد إنشـــائها 36 مليون يورو )يبدأ التســـديد 
بعـــد وضعهـــا باخلدمة وملدة 8 ســـنوات(، ومـــدة تنفيذها 18 
شـــهراً، وعدد لواقطها الشمسية 86 ألفاً و840 القطاً لتوليد 
كمية 52 مليون كيلو واط ســـاعي تكفي إلنارة 13 ألف منزل 

طوال العام. 
وتبلغ قيمة مشـــروع احملطـــة الكهروضوئية 160 مليار لريه 

سورية

إعادة تأهيل احملطة احلرارية 
وكانـــت احملطـــة احلرارية تؤمـــن 1065 ميغا مـــن الكهرباء 
وقـــد تســـبب التدمري والتخريـــب الذي طـــال احملطة جراء 
اســـتهدافها مـــن اإلرهابيـــن حبرمـــان حمافظـــة حلب من 

الطاقة الكهربائية. 
وبتوجيه من الســـيد الرئيس بشـــار األسد مت اختاذ القرار 
بإعـــادة تأهيـــل احملطة من 
خالل التعاون مع الشركات 
متـــت  حيـــث  الصديقـــة، 
وســـتبذل  بالعمل  املباشـــرة 
لوضـــع  مضاعفـــة  جهـــود 
إحـــدى جمموعـــات احملطة 
باخلدمة هناية العام احلايل 
أو بدايـــة العـــام القادم على 
أبعد حـــد، وتعمل احلكومة 
املتاحـــة  اإلمكانيـــات  بـــكل 
احلصـــار  ظـــروف  رغـــم 
لوضـــع اجملموعتـــن األوىل 
واخلامسة باخلدمة وتأمن 
كمية 400 ميغا ملدينة حلب 
لتضاف إىل كمية 250 ميغا 

اليت يتم تأمينها حالياً. 
وتبلغ قيمة مشـــروع إعادة 
تأهيـــل واصالح اجملموعتن 
االوىل واخلامسة يف احملطة 
احلراريـــة 500 مليـــار لـــرية 
سورية لتوليد 400 ميغاواط. 

»البعث األسبوعية« ــ صفحة رئاسة الوزراء
طلـــب جملـــس الـــوزراء خـــالل جلســـته األســـبوعية أمس 
الثالثاء برئاســـة املهندس حسن عرنوس رئيس اجمللس من 
الوزارات متديد العمل بقرار توقيف العمل أو ختفيض نسبة 
دوام العاملـــن يف الوزارات واجلهات العامة مبا ال يؤثر على 
النشـــاط االقتصـــادي واخلدمي حتى هناية األســـبوع املقبل.. 
وكلـــف وزير التعليم العـــايل والبحث العلمي متابعة موضوع 

الدوام يف اجلامعات واختاذ ما يناسب هبذا الشأن. 
ووافق اجمللس على منح املؤسسة العامة للتجارة اخلارجية 
ســـلفة بقيمـــة 75 مليـــار لرية ســـورية لتأمـــن األدوية لزوم 

القطاع الصحي العام. 
وناقـــش جملس الـــوزراء مشـــروع صك تشـــريعي بإحداث 
اهليئة الوطنية للجودة واالعتمادية يف التعليم العايل لوضع 
القواعد والسياسات اليت هتدف إىل االرتقاء جبودة وتنافسية 
التعليـــم العايل يف ســـورية واملســـامهة يف تطويـــر منظومات 
اجلـــودة يف املؤسســـات التعليميـــة ورفع تصنيـــف اجلامعات 

السورية وبناء الثقة يف خمرجاهتا حملياً وعاملياً. 
واســـتمع اجمللـــس إىل عـــرض حـــول واقع تنفيـــذ اخلطة 
الوطنيـــة لإلســـكان وعـــدد املســـاكن املشـــيدة الـــيت وضعـــت 
باخلدمـــة خـــالل عـــام 2020 وما ميكن تســـليمه خالل العام 
اجلـــاري ومقرحات متويل قطاع اإلســـكان والصعوبات اليت 

تعرض تنفيذ اخلطة واحللول املقرحة. 
كما حبث جملس الوزراء مشروع صك تشريعي خاص برفع 
قيمـــة املكافأة املالية الشـــهرية املمنوحة للطـــالب والتالميذ 
األوائل يف شـــهادات التعليم األساســـي واإلعدادية الشـــرعية 
والثانويـــة مبختلـــف فروعها هبدف تشـــجيع ودعم املتفوقن 
دراســـياً وزيادة حمفزات التفـــوق والتنافس بينهم مبا خيدم 

املصلحة العامة ويعود باملنفعة على اجملتمع. 
وأكـــد اجمللـــس علـــى وزارة الكهربـــاء وضـــع برنامـــج زمين 

إلجـــراء الصيانـــات الالزمة 
التوليـــد املدمـــرة  حملطـــات 
جراء اإلرهاب والتوجه حنو 
مشـــاريع الطاقات املتجددة 
مشـــدداً على ضمـــان عدالة 
التوزيع وحماسبة املخالفن 
لربامـــج التقنـــن املعتمـــدة 
مـــن  مـــا  بـــكل  والقيـــام 
شـــأنه حتســـن واقع التيار 
احملافظـــات  يف  الكهربائـــي 

كافة. 
وطلب اجمللس من وزارتي 
احملليـــة  واإلدارة  النفـــط 
بطاقـــات  إصـــدار  والبيئـــة 
توصيـــف مؤقتـــة للدراجات 
الناريـــة غـــري املســـجلة يف 
متكنهـــا  النقـــل  مديريـــات 
من تعبئـــة خمصصاهتا من 
البنزيـــن ريثما تتم تســـوية 
أوضاعهـــا وإلغـــاء بطاقـــات 
املاســـر خـــالل شـــهر مـــن 

تارخيه. 
كما طلـــب جملس الوزراء 

مـــن وزارتـــي الصناعـــة واالقتصـــاد تقديم مذكـــرة تتضمن 
التســـهيالت والدعم الواجب تقدميه لتشـــجيع إقامة معامل 

السجاد واملوكيت يف املناطق واملدن الصناعية. 
ووافق اجمللس على إجـــراء الصيانة العامة على اجملموعة 
الغازيـــة الثانية ومولدهتا يف الشـــركة العامـــة لتوليد الطاقة 
الكهربائيـــة يف دير علي واســـتكمال أعمـــال املرجل البخاري 
يف مصفاة محص واســـتكمال بنـــاء صالة بيع منتجات املرأة 

الريفية يف معضمية الشام بريف دمشق. 
ويف تصريح للصحفين عقب اجللســـة قـــال وزير التعليم 
العايل والبحث العلمي الدكتور بســـام إبراهيم إنه مت خالل 
اجللســـة املوافقـــة على مشـــروع الصك التشـــريعي املتضمن 
إحداث اهليئة الوطنية للجودة واالعتمادية يف التعليم العايل 
وهي تتمتع بشـــخصية اعتبارية وباالستقالل املايل واإلداري 
والعلمي مشـــرياً إىل ضرورة وجود اهليئة نتيجة توسع قطاع 
التعليـــم العايل مبنظومته املختلفة يف اجلامعات احلكومية 
واخلاصـــة واالفراضيـــة واملعاهد العليا من أجل تقييم عمل 
هذه املؤسسات التعليمية من خالل مؤشرات ومعايري واضحة 
معترباً أن املشروع يسهم يف رفع وتصنيف اجلامعات السورية. 
من جهته أوضح وزير األشـــغال العامة واإلســـكان املهندس 
سهيل عبد اللطيف أنه مت تقديم عرض أمام جملس الوزراء 
خبصوص اخلطة الوطنية واالســـراتيجية لإلســـكان وما مت 
تنفيذه وما هي اخلطة القادمة يف املراحل الالحقة الفتاً إىل 
ختصيص 6 آالف شـــقة سكنية من املؤسسة العامة لإلسكان 
و4400 شـــقة من القطاع التعاوني لإلســـكان أي سيتم توزيع 

10400 شقة سكنية هذا العام.

مشاريع خدمية 
إىل ذلـــك، وهبدف االرتقاء بالواقـــع اخلدمي والتنموي يف 
احملافظـــات، وضع املهندس عرنوس مشـــروع حمطة معاجلة 

مياه الصرف الصحي والصناعي يف املدينة الصناعية حبسياء 
يف محص باخلدمة، بكلفة وصلت إىل 1.8 مليار لرية سورية، 
يف وقـــت احتفـــل يف املدينـــة الصناعية بالشـــيخ جنار بوضع 
حجر األساس إلنشاء مشروع حمطة كهروضوئية باستطاعة 

33 ميغا واط. 
كما تفقـــد رئيس جملس 
إعـــادة  مشـــروع  الـــوزراء 
تأهيـــل اجملموعتـــن األوىل 
احملطـــة  يف  واخلامســـة 
احلرارية للطاقة الكهربائية 
يف حلب واطلع على نســـب 
األضـــرار  إصـــالح  أعمـــال 
الـــيت تعرضت هلـــا على يد 
إىل  أدت  والـــيت  اإلرهـــاب 
خروجها عن اخلدمة خالل 

السنوات املاضية. 
لـــه مـــن  ويف تصرحيـــات 
محص، أشار رئيس جملس 
الوزراء إىل أن وضع حمطة 
للمنصرفـــات  معاجلـــة 
املنشـــآت  عـــن  الناجتـــة 
الصناعية والصرف الصحي 
يف املدينة الصناعية هو أمر 
مهـــم لبيئة املنطقـــة، الفتاً 
إىل توقـــف أعمال املشـــروع 
الســـابقة  الفـــرة  خـــالل 

مجلس الوزراء يمدد العمل بقرار توقيف العمل أو تخفيض نسبة دوام العاملين في الجهات العامة
محطة معالجة حسياء الصناعية في الخدمة.. وحـجر أسـاس للمحطة الكهروضوئية في الشيخ نجار
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األسبوعية

»البعث األسبوعية« ــ تقارير 
مع تصاعد التوترات يف شرق أوكرانيا، ال يبدو أن اخلطر الفعلي يكمن يف عملية عسكرية 
روســـية، بل يف تفســـري احلكومة األوكرانية إلشـــارات الدعم األمريكية على أهنا ضوء أخضر 
لشن هجوم على دونباس. واحلقيقة أن العامل بأسره يراقب بفارغ الصرب ما إذا كانت أوكرانيا 
وروسيا ستخوضان احلرب، وسط مصلحة اسراتيجية هائلة للواليات املتحدة يف إثارة أزمة 
من شأهنا ايقاف التعاون بن موسكو وبرلن الستكمال مشروع خط الغاز الروسي إىل أملانيا 

وتشكيل ضغط سياسي غري مسبوق على االحتاد األوروبي لعدم شراء لقاح »سبوتنيك 5«.
ولكن ما يثري اخلوف والشـــفقة يف وقت واحد هو أن أوكرانيا حتاول تكرار جناح أذربيجان 
األخـــري يف اســـتعادة األراضي اليت خســـرهتا خالل احلـــرب ضد أرمينيا؛ ولذلك، اســـتثمرت 
أوكرانيـــا بكثافة يف جيشـــها، فهـــو اآلن أفضل جتهيزا وتدريبا ممـــا كان عليه عندما تعرض 
للهزمية يف ديبالتسيفو، يف عام 2015، فقد تشبع باملعدات العسكرية، مبا يف ذلك الطائرات 
بـــدون طيـــار وأنظمة احلرب اإللكرونية واألنظمة املضادة للدبابـــات وأنظمة الدفاع اجلوي 
األمريكية احملمولة »مانبادس«. وتعتقد كييف اليوم أهنا تســـتطيع اســـتعادة دونباس بالوسائل 
العسكرية، وقد يبدو ذلك غري مستحيل، إال أن اهلجوم العسكري يف دونباس سيواجه العديد 
مـــن الصعوبـــات، ليس أقلهـــا الطبيعة احلضرية للتضاريس، وســـتكون املدرعـــات األوكرانية 
عرضة لألســـلحة احملمولة املضادة للدبابات؛ ومـــن املرجح أن تعتمد القوات األوكرانية على 
االستخدام املكثف للمدفعية، ما سوف يسبب دمارا هائال؛ وقد حذر قائد اجليش األوكراني، 

اجلنرال خومتشاك، قبل أيام، »من وقوع خسائر كبرية يف صفوف املدنين«.

املتطرفون متعطشون للمواجهة
علـــى األرض، تبـــدو النظـــرة قامتـــة. يؤكد املتطرفـــون أن فرص جتنب احلـــرب »منخفضة 
للغاية«، وهناك من يتوقع هجوماً أوكرانياً مطلع أيار. ويصرح إيغور سريلكوف، أحد أمراء 
احلـــرب القالئـــل الذين جنـــوا بعد عام 2014، أن الفرصة الوحيدة للســـالم هي أن يســـيطر 
اجليش الروســـي على األراضي األوكرانية، على األقل حتى هنر دنيرب؛ ويشـــري إىل أن احلرب 
»اآلن« أفضل من احلرب الالحقة. ووفقاً له، هناك احتمال بنســـبة 99٪ أال تقاتل واشـــنطن 

من أجل أوكرانيا.
مـــن جانبـــه، يشـــرح روستيســـالف إيشـــينكو، أفضل حملل روســـي يف أوكرانيـــا، أن »الوضع 
الدبلوماســـي والعســـكري والسياســـي واملايل واالقتصادي العام يفرض على ســـلطات كييف« 
تكثيف العمليات القتالية يف دونباس، ويضيف: »باملناسبة، ال يبايل األمريكيون مبا إذا كانت 
أوكرانيا ستصمد لبعض الوقت، أو ستتحول إىل غبار يف حلظة. يعتقدون أن لديهم كل شيء 

ليكسبوه، مهما كانت النتيجة«.

ملاذا تريد أوكرانيا احلرب؟
تريـــد أوكرانيا احلرب مع روســـيا بســـبب جمموعة مـــن العوامل احملليـــة والدولية، مبا يف 
ذلك رغبة النخبة احلاكمة بالقضاء على املعارضة الشـــعبية املتزايدة من خالل سلســـلة من 
عمليات »مطاردة السحرة«، وجذب املساعدات املالية الغربية الطارئة لتسهيل تعايف االقتصاد 
األوكراني املتعثر، ومبا يكفي للتمكن أخريا من تلقي اللقاحات اليت حتتاجها أوكرانيا بشدة. 
عـــالوة علـــى ذلك، ســـتكون النخبة السياســـية األوكرانية، ورعاهتا األجانب، هم املســـتفيدون 
الوحيدون احملتملون من مثل هذا الصراع يف حالة جناح الواليات املتحدة يف إشعال شرارته.

يف 24 آذار، وقع الرئيس األوكراني زيلينسكي مرسوماً يرقى إىل إعالن احلرب ضد روسيا، 
وينص على أن اســـتعادة شـــبه جزيرة القرم أصبحت اآلن سياسة كييف الرمسية. وقد أخذت 
موســـكو األمر على حممل اجلد، ودفعت لنشـــر قوات روســـية إضافية يف شـــبه جزيرة القرم، 
وأقـــرب إىل احلدود الروســـية مع دونباس. بشـــكل ملحوظ، مشلت هـــذه القوات لواء اهلجوم 
اجلوي 76، املعروف باسم لواء املظلين، والقادر على االستيالء على أوكرانيا يف غضون ست 

ساعات فقط، تبعا للتقارير االستخباراتية.
زعم زيلينسكي أن أوكرانيا كانت تواجه »عدوانا روسيا« قال إنه »ميثل حتديا خطريا ألمن 
مجيـــع أعضـــاء الناتـــو وأوروبا بأكملها«، وقال إن االنضمام إىل املنظمة األطلســـية سريســـل 
»إشارة حقيقية إىل روسيا«، وختم بأن »الناتو هو السبيل الوحيد إلهناء احلرب يف دونباس«، 

ما يعين، عملياً، توسيع حلف الناتو »لوجوده« يف البحر األسود«.
قـــام زيلينســـكي حبركـــة إضافية، وزار قطر علـــى رأس وفد رفيع املســـتوى، وأبرم جمموعة 

مـــن الصفقـــات اليت مل تقتصر على الغاز الطبيعي املســـال بل مشلت أيضاً رحالت مباشـــرة 
بن كييف والدوحة، واســـتئجار قطر أو شـــراءها ميناء على البحر األسود؛ وعالقات »دفاعية 
عسكرية« قوية - ميكن أن تكون تعبرياً لطيفاً عن احتمال نقل اجلهادين من ليبيا وسورية 

حملاربة »الكفار« الروس يف دونباس!!
مباشـــرة بعد ذلك، التقى زيلينســـكي مع أردوغان يف تركيا اليت تدير أجهزة االســـتخبارات 
التابعـــة ألردوغـــان املرتزقـــة اجلهاديـــن يف إدلـــب، وحيث ال تـــزال األموال القطريـــة جزءاً 
مـــن الصـــورة. ميكن القـــول إن األتراك ينقلون بالفعـــل هؤالء »املتمرديـــن« إىل أوكرانيا. وأن 

االستخبارات الروسية تراقب بدقة كل هذا النشاط.

الواليات املتحدة
على اجلبهة اخلارجية، من املؤكد أن الواليات املتحدة حتاول إثارة املشـــاكل لروســـيا مهما 
كان ذلـــك وأينمـــا تســـتطيع. ويف الســـياق احلايل، ميكـــن أن تفرض أي »حرب مســـتمرة« يف 
دونباس، نظريا على األقل، تكاليف مالية غري متوقعة على امليزانية الروسية، من بن عواقب 
أخـــرى حمتملة مثل اســـتخدامها كذريعة لفرض املزيد من العقوبـــات االقتصادية الغربية. 
وبشـــكل عـــام، قد تأمل الواليـــات املتحدة أيضا بأن تتمكن من التالعب مبشـــهديات الصراع 
حبيث ميكن القول أهنا حتاول التحريض عليه من أجل الضغط على أملانيا لالنسحاب من 

اتفاقها إلهناء خط أنابيب نورد سريم 2، مهما كانت النتيجة بعيدة املنال أو مستحيلة.
وليس هناك شـــك يف أن روســـيا ســـتنتصر يف مثل هذه احلرب، رمبا بسرعة خاطفة؛ وكان 
على الغرب - فيما لو كان جادا يف مساعدة أوكرانيا، استخدام كل قوته الدبلوماسية للتأكد 
من أن احلكومة األوكرانية ال تسعى حلل مشاكلها بالوسائل العسكرية. ولكن، ولسوء احلظ، 
متيل اإلشـــارات الواردة من واشـــنطن، إىل االجتاه املعاكس. ففي مكاملة هاتفية، مطلع نيسان 

 أوكرانيا: الحرب ممكنة.. فقط إذا بادرت كييف للهجوم أوال!! 
أمريكا والناتو يحرضان لدفن »نــورد ستريــم 2« ومعه العالقات األلمانية الروسية 

اجلاري، مع وزير الدفاع األوكراني أندري تاران، أكد وزير الدفاع األمريكي لويد أوسنت »دعم 
الواليات املتحدة الثابت لسيادة وسالمة أراضي أوكرانيا وتطلعاهتا األوروبية األطلسية«.

ورغم أن تصرحيات أوســـنت ال ترقى إىل حد التأييد الصريح للهجوم العســـكري، لكن لغة 
مثل »الدعم الثابت« ميكن أن يساء تفسريها بسهولة على أهنا ضوء أخضر. ففي عام 2008، 
مل تشـــجع الواليات املتحدة الرئيس اجلورجي ميخائيل ساكاشـــفيلي على مهامجة أوســـيتيا 
اجلنوبية، لكن يبدو أنه فسر الدعم األمريكي لعضوية جورجيا يف الناتو على أنه دليل على 
أن واشـــنطن ســـتدعمه إن فعل ذلك. اخلطر اآلن هو أن احلكومة األوكرانية سرتكب اخلطأ 

نفسه يف االعتقاد بأن الغرب سوف يدعمها مهما حدث.
 

خط السيل الشمايل 2
ليس خط الســـيل الشـــمايل 2 صفقة ضخمة بالنســـبة ملوســـكو؛ وبعد كل شيء، مل يكسب 
االقتصاد الروسي روبالً واحداً من هذا اخلط الذي مل يكن موجوداً يف 2010. ومع ذلك، إذا 
مت إلغاء خط أنابيب الغاز هذا فهناك خطط إلعادة توجيه اجلزء األكرب من شحنات الغاز 

الروسي إىل أوراسيا، وال سيما إىل الصن.
من جانبها، تدرك برلن جيداً أن إلغاء نورد ســـريم 2 ســـيكون خرقاً خطرياً للعقد املوقع 
مع روسيا ينطوي على مئات مليارات اليوروهات كتعويضات؛ ألن أملانيا هي اليت طلبت إنشاء 

خط األنابيب يف املقام األول.

لقـــد كانت سياســـة »حتول الطاقة« األملانية كارثيـــة، ويعرف املصنعون األملان جيداً أن الغاز 
الطبيعـــي هـــو البديـــل الوحيد للطاقة النوويـــة.. إهنم ال حيبون حقاً أن تكـــون برلن رهينة، 
ويُحكم عليها بشـــراء الغاز الصخري الباهظ الثمن من الواليات املتحدة - حتى بافراض 

أن الواليات املتحدة ستكون قادرة على إيصاله، ألن صناعة »التكسري اهليدروليكي« األمريكية 
يف حالة خراب.

وكمـــا هـــو احلال منذ فرة، تتواصل اســـتفزازات الناتو ضد نورد ســـريم 2 بال هوادة.. لقد 
احتاج هذا اخلط إىل تصريح لدخول املياه اإلقليمية الدمناركية مت منحه قبل شـــهر فقط. 
وعلى الرغم من أن الســـفن الروســـية ليســـت ســـريعة يف مد األنابيب مثل الســـفن السابقة 
لشـــركة أولســـيز السويســـرية، اليت تراجعت حتت ضغط الرهيب بالعقوبات األمريكية، فإن 
شركة فورتينا الروسية حترز تقدماً ثابتاً، كما قال احمللل الشهري بيري كرون: كيلومر واحد 
يف اليوم يف أفضل أيامها، 800 مر على األقل يف اليوم. مع بقاء 35 كم فقط، لن يســـتغرق 

األمر أكثر من 50 يوماً.

 السيطرة على السردية
منذ »الثورة امللونة« يف أوكرانيا، 2014، ويف سبيل احتواء روسيا، كان على اجملموعة العميقة 
للواليات املتحدة وحلف مشال األطلسي السيطرة على البحر األسود، الذي بات اليوم حبرية 
روســـية؛ وللســـيطرة على البحر األســـود، كان عليهم أواًل »حتييد« شبه جزيرة القرم. ولكن ما 
هو جلي للعيان أن واشـــنطن وبروكســـل ال متلكان خطة تكتيكية واضحة، ناهيك عن خطة 
اســـراتيجية، ومها هتدفان فقط إىل الســـيطرة الكاملة على السردية، واليت يغذيها »الرهاب 

الروسي« املسعور.
ولقـــد ظهرت عالمـــة أمل حمتملة، يف 31 آذار، عندما حتدث رئيس األركان العامة للقوات 
املســـلحة الروســـية، اجلنرال فالريي غرياســـيموف، ورئيس هيئة األركان املشركة األمريكية، 
اجلنـــرال مـــارك ميلي، عرب اهلاتف حـــول »األمور ذات االهتمام املشـــرك«، ليصدر بعد أيام 
قليلـــة بيان فرنســـي أملانـــي دعا »مجيع األطـــراف« إىل وقف التصعيد. ولكن املشـــكلة هي أن 
مـــريكل وماكـــرون ال يســـيطران على الناتو. ومـــع ذلك، تدرك مريكل وماكـــرون متاماً أنه إذا 
هامجت الواليات املتحدة وحلف مشال األطلســـي القوات الروســـية أو حاملي جوازات السفر 

الروسية يف دونباس، فإن الرد سيستهدف مراكز القيادة اليت نسقت اهلجمات.

واملســـألة هي أن روســـيا لن »تغزو« أوكرانيا، وهي لن حتتاج إىل ذلك، وما ســـتفعله بال شك 
هو دعم مجهوريات نوفوروســـيا الشـــعبية من خالل تزويدها بالعتاد، واالستخبارات، واحلرب 
اإللكرونية، والسيطرة على اجملال اجلوي، والقوات اخلاصة. لن تكون منطقة حظر الطريان 
ضرورية حتى؛ ستكون »الرسالة« واضحة: إذا ظهرت طائرة مقاتلة تابعة للناتو بالقرب من 

خط اجلبهة، فسيتم إسقاطها بشكل سريع.

حتى آخر أوكراني
إن القضيـــة األساســـية املطلقة هي أن روســـيا لن »تغزو« أوكرانيـــا. فهي ال حتتاج إىل ذلك، 
وال تريد ذلك. وما ستفعله موسكو بالتأكيد هو دعم مجهوريات نوفوروسيا الشعبية باملعدات 
واملعلومات واحلرب اإللكرونية والسيطرة على اجملال اجلوي والقوات اخلاصة. وحتى منطقة 
حظر الطريان لن تكون ضرورية؛ وستكون »الرسالة« واضحة، وهي أن أي طائرة مقاتلة تابعة 

حللف مشال األطلسي ستظهر بالقرب من خط املواجهة سيتم إسقاطها سريعاً.
وهـــذا يقودنـــا إىل »الســـر« العلين الذي يهمـــس به فقط يف حفالت العشـــاء غري الرمسية 
يف بروكســـل، واملستشـــاريات عرب أوراسيا: الدمى يف الناتو ال متلك بطاقة للدخول يف صراع 

مفتوح مع روسيا..

خالصة
ومع ذلك، خلف ضباب احلرب، يظهر سيناريو واضح: جمموعة الدولة العميقة يف واشنطن 
والرؤوس احلامية األطلســـية تســـتخدم كييف لبدء احلرب لدفن »خط الســـيل الشـــمايل2«، 

وبالتايل دفن العالقات األملانية الروسية.
يف الوقـــت نفســـه، يتطور الوضع حنو اصطفـــاف جديد حمتمل يف قلب »الغرب«: الواليات 
املتحدة واململكة املتحدة يف مواجهة أملانيا وفرنسا. ولن تنتهي املواجهة حتى لو اكتمل خط 
الســـيل الشـــمايل2« إذ ســـيكون هناك املزيد من العقوبات، ســـتكون هناك حماولة الســـتبعاد 
روســـيا من نظام سويفت، وستشـــتد احلرب بالوكالة يف سورية. واالستمرار يف خلق كل أنواع 

املضايقات اجليوسياسية ضد روسيا.



األربعـــاء  14  نيسان  2021  الـــعدد 31  7سياسة6 سياسة األسبوعية
األربعـــاء  14  نيسان  2021  الـــعدد 31 

األسبوعية

"البعث األسبوعية" ــ هيفاء علي 
كان السيناريو األكثر خطورة الذي توقعه زبغنيو برجيينسكي، عام 1997، هو تشكيل حتالف 
حمتمل من مجهورية الصن الشـــعبية واالحتاد الروســـي، ورمبا مجهورية إيران اإلســـالمية، 
ليـــس مـــن خالل التقارب اإليديولوجي، بل على أســـاس "تصور مشـــرك للتهديد الوجودي 
املهيمـــن الـــذي تشـــكله األحادية األمريكية على مصـــاحل ووجود هذه القـــوى". ورغم أن هذا 
التحالف املناهض للهيمنة مل يتشـــكل خالل التســـعينيات، إال أنه أثار، بالنســـبة للمنظرين 
األمريكيـــن، بعـــض ذكريـــات الكتلة الســـوفيتية - الصينية، عـــام 1950، اســـتناداً إىل العداء 

املشرك جتاه الواليات املتحدة، قبل القطيعة عام 1965. 
نقطة أخرى متوقعة، بالنســـبة للمنظرين األمريكين، وهي أن التحالف الصيين الروســـي 
اجلديد سيتخذ شكالً غري تقليدي، وبالتايل لن يشبه حموراً، ناهيك عن تكتل أو حتالف كما 
يراه االســـراتيجيون الغربيون. وتلك هي عالمة الرباعة الصينية ألهنا جتســـدت مؤخرا من 
خالل توقيع االتفاقية االسراتيجية مع إيران أو التقارب املستمر بن اجملمعن الصناعين 

العسكرين الروسي والصيين. 
مت إنشـــاء قوس ثالثي غري تقليدي بن بكن وموســـكو وطهران، يف ظل القيود اليت نشأت 
عن ظهور هتديد مشـــرك جتســـد من خالل تطور احلرب اهلجينة وهيمنة عمالقة اإلنرنت 

على عسكرة الشبكة العنكبوتية اململوكة للواليات املتحدة األمريكية. 
ويف الوقـــت عينـــه، فإن التثقيف املتســـارع جراء عمليـــات التأثري الثقايف لوســـائل اإلعالم 
األمريكيـــة، وبشـــكل أكثـــر حتديـــداً من خالل املسلســـالت واملوســـيقى اليت اعتربهتـــا وثائق 

البنتاغون أدوات قتالية، سهل ظهور ما يسمى "أقليات غري مرئية" تشكك بالقيم األرثوذكسية 
واإلســـالمية التقليدية لروســـيا وإيران، وكذلك باملبادئ الكونفوشيوسية يف الصن. ومع ذلك، 
فإن احلرب املالية واالقتصادية والنقدية هي اليت كان هلا التأثري األكرب على تصور التهديد 

الوجودي الذي تشكله سياسات اهليمنة اليت تنتهجها واشنطن جتاه القوى الثالث هذه. 
فالصن هي القوة الوحيدة القادرة على إعادة تشكيل النظام النقدي الدويل، وإهناء هيمنة 
الـــدوالر األمريكـــي؛ وهـــذه القـــدرة ال ختلو من املخاطر الـــيت قد هتدد التماســـك الداخلي 
للصن، أو اقتصادها االندماجي للغاية الذي يعتمد على النظام النقدي الدويل. أما اجلزء 
املفتـــوح مـــن "اخلطـــة أ" فيقـــع يف حبر الصن اجلنوبي، ومســـألتا تايـــوان وهونغ كونغ مها 
خط أمحر بالنســـبة لبكن. وهبذا الصدد، ومع فشـــل احملاوالت املتعددة إلنشـــاء نواة حتالف 
إقليمي مناهض للصن، مل يبق أمام الواليات املتحدة ســـوى احلرب اهلجينة، مع حماوالت 
للثورات امللونة يف هونغ كونغ، واليت واجهها نفوذ صيين أكرب يف تايالند وميامنار وبنغالديش 
والوس وكمبوديا. وبالنســـبة لتايوان، يتم عرقلة اخليارات على الرغم من اســـتعراضات القوة 
اليت عفا عليها الزمن من قبل قوات البحرية األمريكية والفرنســـية والربيطانية يف مضيق 
هرمـــز، والـــيت تعـــزز القومية الصينية وحســـب، وتعيد إحياء صدمة الفصل، وأشـــباح تدمري 
القصر الصيفي يف الصن، والذي كان مت هنب ممتلكاته وكنوزه من قبل اجليوش الربيطانية 

والفرنسية، عام 1860. 
أما بالنســـبة لروســـيا، القوة العسكرية من الدرجة األوىل، والقوة النووية الرائدة يف العامل 
ذات االقتصـــاد املتوســـط، فـــإن النهج خمتلف متاماً. فبعد االحندار إىل اجلحيم يف ســـنوات 
يلتســـن، قطعت روســـيا شـــوطاً طويالً، ومتكنت من حتقيق األهداف اجليوســـراتيجية اليت 

غرق االمبراطورية.. العالم تـغير بعمق 
والحرب الباردة الجديدة تخاطر بمفاجآت سيئة للغاية 

ســـعت إليها منذ زمن القياصرة، من خالل الوصول إىل مياه البحر األبيض املتوســـط، عرب 
إقامة جســـر صلب يف الشـــرق األوســـط. فقد أتاح هلا وجودها ي ســـورية منذ العام 2015، 
بناء على طلب من احلكومة الســـورية، ليس فقط إبطال سياســـة واشـــنطن يف هذه املنطقة 
االســـراتيجية من العامل، بل ووقف خطط الشـــرق األوسط اجلديد، وحتى لعب دور قيادي 
هناك مل يستطع االحتاد السوفياتي السابق نفسه استكماله؛ لذلك قررت واشنطن الضغط 
على موسكو من خالل زعزعة استقرار املسارات الغربية للجوار الروسي بإطالق ثورات ملونة 
مماثلة لتلك اليت وضعت دمية على رأس جورجيا، واحملاوالت الرامية إىل زعزعة اســـتقرار 

أوكرانيا الستفزاز روسيا. 
ســـاعد التدخل الروســـي يف شـــبه جزيرة القرم ودونباس على احتواء صراع كبري بعواقب 
وخيمـــة علـــى أوروبا. ولكن، مرة أخرى، مل تســـتقر "اجلبهـــة" األوكرانية، بل متت حماصرهتا 
بواســـطة حرب مضادة خمتلطة على الطراز الروســـي. أدى هذا احلصار إىل تغيري واشـــنطن 
مواقفهـــا وإعـــادة تركيز انتباههـــا على حبر البلطيـــق، فكانت تعبئة بولنـــدا ودول البلطيق، 
وإرســـال القـــوات الغربيـــة إىل احلدود الروســـية، وتطويق جيـــب كالينينغـــراد.. وكلها عناصر 
ستحدد عقيدة عسكرية روسية جديدة ملواجهة الضربة الوقائية األمريكية. ويف هذا السياق، 
يفيـــد بـــوب وودوارد أن وزير الدفاع األمريكي األســـبق، جيمس ماتيـــس، تلقى تأكيداً مطلقاً 
ملثل هذا اخليار خالل اجتماع مع نظريه الروســـي الذي شـــدد على فكرة أن أي نزاع مســـلح 
يف حبر البلطيق ضد جيب كالينينغراد الروسي سيشهد استخداماً مكثفاً لألسلحة النووية 
التكتيكية من قبل روسيا. وبعد هذا االجتماع، بدأت واشنطن تنظر علناً إىل روسيا باعتبارها 
هتديـــداً وجوديـــاً.. كان الرد علـــى عقيدة الضربـــة الوقائية األمريكية هو االســـتخدام املكثف 

املنظم لألسلحة النووية التكتيكية الروسية. 
بعدمـــا أطلقـــت اإلمرباطورية األمريكيـــة العنان حلروب غري متكافئة مـــن أجل الربح يف 
البلدان الصغرية، وغالبا باستخدام فزاعة اإلرهاب اإلسالمي الذي كوّنته ورعته االستخبارات 
األمريكية من الصفر، يبدو أن اإلمرباطورية األمركية وحلفاؤها، بل أتباعها، اكتشفوا بقلق 
أهنم وبينما كانوا منشغلن بأسطورة احلرب على اإلرهاب )من أجل الربح(، استغلت القوى 
"الرجعية" - بنظرها - الســـياق لتأكيد ذاهتا، والتشـــكيك بالنظام العاملي اجلديد والفوضى 
الـــيت خلفتهـــا اإلمرباطورية عقب هناية احلرب البـــاردة. ومنذ اللحظة اليت كان فيها للصن 
وروسيا تأثري كبري وكاف لتعديل اخلطط الغربية أثناء األزمة املالية عام 2008، أو يف احلرب 
على ســـورية على ســـبيل املثال، قررت اإلمرباطورية الدخول يف هذه احلرب، وحتديد موعد 

هنائي هلا، وهو: أفق "2030 - 2039". 
وهذا هو الســـبب يف أن مجيع جيوش الناتو تعد مناورات واســـعة النطاق حتاكي احلروب 
الكالســـيكية جتـــاه خصـــم يتمتع بقوات عســـكرية منظمة وقويـــة. ولكن هذه العـــودة ألفكار 
فيلســـوف احلرب كارل فون كالوزفيتز، يف منتصف القرن احلادي والعشـــرين، هتدد بتخييب 
أمل العديد من االســـراتيجين.. وحبســـب مراقبن، توضح احلالة اإليرانية التعقيد املتزايد 
لشـــن احلرب يف عامل مسح فيه ناقل بيولوجي واحد بتالعب مجاعي غري مســـبوق بالبشـــر. 
حقيقـــة، أتقنـــت احلكومـــة اإليرانية فن التفـــاوض، بعد أن خضعت لقطـــار ال هناية له من 
العقوبات الدولية، ومتكنت رغم كل الصعاب من جتهيز نفسها بالناقالت الباليستية ووسائل 
التدخـــل يف منطقتهـــا اجليوسياســـية. ومـــن العراق إىل اليمـــن، مروراً بســـورية ولبنان، فإن 
لطهـــران خطابـــا وحضورا معينن يتناســـبان أو يتعارضان مع مصـــاحل خصومها. لقد جنت 
إيـــران مـــن حـــروب هجينة وثورة ملونـــة، وهي عازمة على اســـتخدام الرافعة الدبلوماســـية 
للتخلـــص مـــن العقوبات اجلائرة من خالل التقارب مع الصن وروســـيا، وقد حققت جناحا 
كبريا يف الفرة األخرية خالل مباحثاهتا األخرية بشـــأن االتفاق النووي اإليراني )4+1( مع 
كل من بريطانيا وأملانيا وفرنسا، والصن وروسيا، يف فيينا، وقد تنجح يف رفع احلظر الذي 
فرضته عليها إدارة ترامب، ذلك أن إيران اشـــرطت على لســـان وزير خارجيتها جواد ظريف 
رفع احلظر قبل أي استئناف للمفاوضات مع الغرب بشأن برناجمها النووي. وكانت واشنطن 

حاولت استخدام تركيا ضد إيران. 
لقـــد تغري العامل بشـــكل عميق منذ عام 1992؛ واحلرب البـــاردة اجلديدة، اليت أرادها دعاة 
احلرب يف اإلمرباطورية حلن املوعد النهائي )2030 - 2039( الندالع حرب عاملية "ساخنة"، 
ختاطـــر مبفاجآت ســـيئة للغاية بانتظارهم، حيث حتول ميزان القوى العاملي شـــرقاً. وبينما 
تظـــل أفريقيا القارة الوحيدة للمســـتقبل، حتاول بقايا اإليديولوجيـــات املتخلفة من القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين العمل على ارتكاب مذحبة جديدة مثل تلك اليت حدثت 
يف احلربن العامليتن السابقتن. ولكن كما سفينة تيتانيك، فإن اإلمرباطورية تغرق يف جلة 
االحندار الذي أحدثته وتســـتمر يف التدهور، وســـتكون احلرب الكالســـيكية مع خصم قوي 

ذريعة النقالب أخري خمصص لكتب التاريخ، حبسب مراقبن. 

أربعائيات       

معالم السياسة األمريكية 
تجاه العالم

د. مهدي دخل اهلل

انتصار االستابلشمنت األمريكي ، ورمزه الرئيس بايدن ، على ترامب يعين 
اآلتي :

أواًل - انتصار الليربالية اجلديدة على الليربالية األمريكية التقليدية ..

ثانياً - انتصار التدخلية الدولية ) interventionism ( على االنعزالية 
اجلديدة )الرامبية( ..

هذان أساسان انبثقت عنهما توجهات واضحة يف السياسة الدولية لواشنُتن:

1 - توتـــري األجواء الدولية مع بيجينغ وموســـكو. فمنـــذ األيام األوىل وجه 
بايدن ضربة يف خاصرة روسيا احلساسة عند فتحه ملف أوكرانيا من جديد. 

وقد كان مغلفاً تقريباً يف عهد ترامب ..

2 - البـــدء بتحريك مســـألة حبر الصن اجلنوبـــي بالتعاون مع فييتنام يف 
مواجهة الصن ..

3 - العـــودة إىل االتفاقـــات الدولية اليت انســـحب منها ترامب . وهنا يســـدد 
بايدن ضربة أخرى لالنعزالية اجلديدة .

4 - الركيـــز علـــى إجـــراءات تفعيل حلـــف الناتو وتطويـــره واالقراب أكثر 
باجتاه حدود روســـيا . ورمبا ســـيفتح قريباً مســـألة انضمام أوكرانيا للحلف . 
وهـــذا يعد حتدياً للخط األمحر الروســـي . وقـــد يتجاوز ذلك إىل خط أكثر 
أمحرارً بالنســـبة ملوســـكو وهو بدء مفاوضات مع فنلندا لضمها إىل الناتو . 
مبثل هذه االجراءات ســـيكون العامل قد وصل إىل أخطر مواجهة مع روســـيا 

بعد اهنيار االحتاد السوفيييت .

5 - متتـــن العالقـــات مع أوروبا وإعادة القارة إىل احلظرية األمريكية . ومن 
املعـــروف أن الســـبب يف خـــروج بريطانيا من االحتاد األوروبـــي هو أن أمريكا 
ترامـــب ابتعدت عن القـــارة ، فكان من الطبيعي أن تنضم لندن إىل حليفتها 
األطلســـية وتبتعـــد هي أيضاً عـــن القارة . إنّ يف عودة بايـــدن للقارة إحراجاً 

للندن و«الربيكس« .

6 - إعادة الروابط مع حركات »اإلسالموية السياسية« املتطرفة واإلرهابية . 
ومن املالحظ أنه مع قدوم بايدن بدأت احلركات اإلرهابية يف سورية والعراق 
تســـتعيد معنوياهتا . واليوم تعمل الواليات املتحدة على تنشـــيط اإلرهابين 
املوجودين يف »اخلزان اإلرهابي« يف البادية الســـورية ونقل أعداد كبرية منهم 

إىل حقول النفط مشال شرق سورية .. 

7 - التوجـــه حنـــو العـــودة إىل االتفاق اإليرانـــي ) 5+1 ( ، وهو حق يراد به 
باطل ألن معناه إعادة تعزيز احلضور األمريكي يف العامل ..

8 - مـــن املتوقـــع أن حتاول إدارة بايدن العودة قريباً إىل اتفاقية ) الشـــراكة 
عرب احمليط اهلادي ( مع اليابان واســـراليا ، وهي االتفاقية اليت خرج منها 

ترامب بذريعة أن أمريكا ال ترهن قراراهتا ألحد مبا يف ذلك حلفاؤها .

9 - من املتوقع أن حياول بايدن قريباً تعزيز عالقات بالده يف إطار اتفاقية 
التجـــارة احلرة ألمريكا الشـــمالية مع املكســـيك وكنـــدا ) NAFTA ( . وكان 

ترامب قد خفف من روابط بالده مع الدولتن العضوتن . 

mahdidakhlala@gmail.com.
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كثـــرية هي امللفـــات اليت قام نظام رجـــب أردوغان 
باستثمارها خالل العقد املنصرم لتحقيق مصاحله 
املختلفة، ويف مقدمتها متكن بقاء أردوغان نفســـه 
يف السلطة، وحتسن وضعه الداخلي باالعتماد على 
دعم من اخلارج ملعاجلة مفاعيل التوتر الداخلية ي 
اجملاالت املختلفة، فقد اعتاد أردوغان على مهامجة 
مجهورية الصن الشعبية بشكل دائم ومستمر، على 
خلفيـــة »ما تتعرض له أقليـــة األويغور« هناك، وفق 
زعمـــه. وكانت هذه املزاعم ذريعة له بالدرجة األوىل 
جللـــب اآلالف مـــن املرتزقة املقاتلن مـــن األويغور 
لدعم مشروعه التوســـعي العدواني يف سورية، ومن 
ثم جلب عائالهتم ونســـائهم لتوطينهم يف ســـورية، 
وإحداث تغيري دميوغرايف لصاحل املشـــروع التريكي 

يف بعض املناطق.

يف املرحلـــة األوىل من هذا االبتـــزاز، قام أردوغان 
بابتـــزاز الصن، وســـعى للـــزج باألويغـــور يف بعض 
املـــدن اجلنوبيـــة الركية، إلحـــداث تغيري منظور يف 
الكتلـــة الصوتيـــة لصاحلـــه مقابل تقليص شـــعبية 
األحـــزاب الكردية. لكن حليفه السياســـي يف املاضي، 
أمحد داوود أوغلو، اســـتغل ما تعرضت له جمموعة 
مـــن نســـاء األويغور علـــى يد الشـــرطة الركية من 
اعتداءات، بداية شـــباط من العام احلايل، وحتديدا 
يف مدينـــة قيصرى، ليغرد عرب حســـابه الرمسي يف 
»توير«، منتقدا سلوك الشرطة اليت »تلقت أوامرها 
مـــن الســـلطة السياســـية«: »على أســـاس أنكم كنتم 
تقولون أنكم صوت املظلوم، وإنكم قوميون، ولكن ها 

هو وجهكم احلقيقي قد ظهر«. 

وأضـــاف أوغلو يف تغريدتـــه: »أي نوع من الضمري 
هو حماولة كبح األصوات الصاحلة إلخواننا الذين 
متردوا على االضطهاد يف تركســـتان الشـــرقية، قادة 

حتالف اجلمهور، هذه قيصرى، قلب األناضول«. 

فما هو الســـبب الـــذي دفع أردوغـــان الختاذ هذا 
القـــرار املتمثل بقمع املتظاهرات، وملاذا انربى أمحد 

داوود أوغلو للدفاع عنهم؟ 

حقيقة، تأتي انتقادات أوغلو، يف ظل تواتر تقارير 
عـــن نية أردوغان تســـليم العديد مـــن األويغور إىل 
الصن مقابل صفقات اقتصادية، ومن بينها حصول 
تركيا على لقاح مضاد فريوس كورونا الصيين. وهذا 
االفـــراض املتمثـــل يف التنازل عن ملـــف األويغور، 
وتســـليمهم للصـــن مقابـــل لقـــاح كورونـــا، نســـبية 
منطقيته جزئية، وخباصة أن تركيا كانت قد أعلنت 
عن شـــرائها اللقاح الصيـــين، وتعمل على احلصول 
على اللقاح األملاني أيضا، لذلك هو جزء من سبب 

كلي يتمثل يف اهلدف االقتصادي. 

وحيـــث أن العامـــل االقتصادي هو الـــذي يتحكم 
بتوجهـــات أنقـــرة يف طريقـــة تعاملهـــا مـــع ملـــف 
األويغور، فالصن عرب شـــركاهتا أساســـا اســـتثمرت 

يف البنية التحتية الركية لتطويرها ضمن مشـــروع 
بكـــن العمالق املعروف باســـم »احلـــزام والطريق«؛ 
ويدرك أردوغان أن تدهور عالقته مع أوروبا والصراع 
علـــى النفوذ يف شـــرقي املتوســـط وملـــف الالجئن 
وإغـــالق األبـــواب أمـــام تركيـــا للدخـــول يف االحتاد 
األوروبـــي، والتكاليـــف الباهظـــة حلروبه التوســـعية 
يف ســـورية وليبيا وآســـيا الوســـطى، مجيعها عوامل 
قـــد تغـــرق االقتصـــاد الركـــي باملزيد مـــن األعباء 
والـــيت هو بغنى عنها، وســـيكون هلا آثـــار وتداعيات 
اجتماعية وسياســـية تصب يف صاحل املعارضة. لذلك 
يرى أردوغان أن التقارب مع الصن ســـيكون وسيلة 
لالستناد االقتصادي يف حال انسحاب االستثمارات 

ورؤوس األموال الغربية من تركيا. 

كما أن أردوغان يتطلع لتوقيع اتفاق اســـراتيجي 
مـــع الصن على غرار االتفاقية االســـراتيجية اليت 
وقعتهـــا اجلمهوريـــة اإلســـالمية ي إيـــران، يف أذار 
املاضي، وهو ما سيســـاعد تركيا على حتســـن واقع 
اقتصادهـــا املراجع. وهو ما يؤكـــد يف املقلب اآلخر 
أن إردوغـــان، مبا ميثلـــه من إيديولوجيـــة إخوانية، 
ليـــس لديه مبـــادئ يف السياســـة، وأخالقه تنحصر 
يف احلفـــاظ علـــى بقائـــه يف الســـلطة واحليلولـــة 
دون فقداهنـــا، وهو ما أشـــارت له صحيفة »تلغراف« 
الربيطانية عندما قالت: »إن أردوغان يصور نفســـه 
علـــى أنـــه حام للمســـلمن يف مجيع أحنـــاء العامل، 

وتبدو الصورة مغايرة للواقع«. 

وبالعمـــوم، هـــذه ليســـت املـــرة األوىل اليت جيري 
احلديـــث فيها عن تنازالت تركية خبصوص تســـليم 
األويغـــور للصـــن، فصحيفـــة »صنـــداي تلغـــراف« 
الربيطانية، أشارت يف تقرير سابق هلا إىل أن رئيس 
النظـــام الركي يتعاون بالفعـــل مع الصن لرحيل 
األويغـــور املتواجديـــن على أراضي بـــالده، عرب دولة 
ثالثة، واستشـــهدت الصحيفة بشـــهود من األويغور 
الذيـــن قالوا أهنم يســـتغربون فعـــل ذلك بعد أن مت 
جلبهم مؤخرا، وهو ما يضعنا أمام احتمال خشـــية 
أردوغـــان مـــن انقالب األويغور عليـــه يف مرحلة ما، 
واحتمال انقالهبم لصاحل القوى األخرى يف املشـــهد 
السياســـي الركـــي، والســـيما أن اإلحصائيات تؤكد 
وجـــود أكثر من مخســـن ألفـــا من األويغـــور كانوا 
يسعون للبقاء يف تركيا، وقدمت الوعود هلم مبنحهم 

اجلنسية الركية على غرار بعض السورين. 

والالفـــت أكثـــر، وخباصـــة منـــذ العـــام 2018، أن 
هامـــش منـــاورة النظـــام الركـــي أصبـــح أقـــل من 
الســـابق، فامللفات اليت اعتاد على توظيفها لتحقيق 
مصاحله أصبحت عبئا عليه وباتت هي ذات امللفات 

اليت تستثمرها املعارضة الركية. 

أروغان واستثمار ملف 
األويغور للتقارب مع الصين 

"البعث األسبوعية"
 ــ مسر سامي السمارة 

منظمـــة  مؤســـس  وفـــاة  تســـببت 
اخلـــوذ البيضـــاء، الربيطاني جيمس 
لـــو ميســـورييه، الـــذي ســـقط مـــن 
يف  اســـطنبول  يف  منزلـــه  شـــرفة 
ظـــروف غامضـــة، يف تشـــرين الثاني 
2019، مبشـــاكل خطرية للغاية لعدد 
كبري مـــن أصحاب النفوذ والســـلطة 

الغربين. 
يف ذلـــك الوقـــت، كانـــت العالقـــات 
"اخلـــوذ  منظمـــة  بـــن  احلميمـــة 
املتطرفـــة  واجملموعـــات  البيضـــاء" 
ختضع للتحقيق والنشـــر على نطاق 
واســـع، ويبدو أن دور املتطرفن - ولو 
ميســـورييه مـــن بينهم – الـــذي كان 
حموريـــاً يف شـــن هجمـــات كيميائية 
مزيفـــة وتعطيـــل حتقيـــق منظمـــة 
حظـــر األســـلحة الالحـــق، املتعلـــق 
باحلـــوادث املزعومة، أصبـــح واضحاً 
بشـــكل متزايـــد. فقبـــل أيـــام قليلـــة 
مـــن وفاتـــه - أو مقتلـــه -اعرف لو 
ميســـورييه للحكومـــات الغربية اليت 
متـــول شـــركته "مـــاي داي"، وبالتايل 
"اخلـــوذ البيضاء"، أن املزاعم واســـعة 
االنتشـــار حول املخالفـــات املالية من 

جانبه كانت صحيحة. 
للتخلص من الفوضى اليت خلفها 

مـــوت لو ميســـورييه، قامت هيئة اإلذاعـــة الربيطانية بإعادة 
جتديد ســـردية الرباءة اليت وصلت إليها من خالل سلســـلة 
التســـجيالت املكونة من 15 جزءاً لـ "ماي داي"، واليت رفعت 
منزلة مؤسس اخلوذ البيضاء الربيطاني إىل مرتبة القديس 
العلمانـــي، وأغرقـــت منتقديـــه يف الوحل، وأخفـــت فضيحة 
التســـر اليت قامت هبـــا منظمة حظر األســـلحة الكيميائية 
أثناء تشويه مسعة املبلغن عن خمالفاهتا، ورفعت من مكانة 
كلوي هادجيماتيو، مقدمة ومنتجة الربنامج، لتشـــغل مكانة 

بارزة يف وسائل اإلعالم املهيمنة. 
ومع ذلك، فإن السلســـة املشـــكوك يف مصادرهـــا، واملمتلئة 
باالفراءات، قد أثارت أســـئلة أكثر بكثري مما قدمت أجوبة، 
وعلـــى رأســـها طبيعـــة عالقـــة هادجيماتيـــو باالســـتخبارات 
الربيطانيـــة، وبشـــركة "آرك" املتغللـــة يف كل مـــكان، وهـــي 
شـــركة مقـــاوالت غامضـــة حصدت ماليـــن الـــدوالرات من 
خـــالل إطالقهـــا لعمليات حرب املعلومات الســـرية يف مجيع 
أحناء العامل نيابة عن وايت هول، مركز الســـلطة السياســـية 
الربيطانيـــة، ويركز الكثري من هـــذه اجلهود على احلرب يف 
ســـورية، ويف حاالت كثرية جداً كان ملشـــاريع اإلعالم احلربي 
التابعة لشـــركة " آرك" عواقب وخيمة على األهايل والسكان 

احمللين الذين وظفتهم واستغلتهم واستهدفتهم. 

صحفية الـ بي بي سي "غري املعروفة سابقًا"
أحدثت شـــركة "ماي داي" ضجة كبرية عند بث السلســـلة، 
إذ تلقت تعليقات إجيابية بشكل كبري من العديد من املنافذ 
اإلخبارية وتروجياً واســـع النطاق على توير من شخصيات 
بارزة. وأصبح منتج السلسلة بدوره، فجأة، "خبرياً" يف وسائل 

اإلعالم الرئيسية حول اخلوذ البيضاء ومؤسسها.

يُعـــزى إحـــراز سلســـلة التســـجيالت للنجـــاح الكبـــري بن 
خنبة وســـائل اإلعالم الربيطانية، جزئياً على األقل، إىل أن 
إصدارها تأخر كثرياً بعد الرويج هلا على وســـائل التواصل 
االجتماعـــي؛ وألن صحيفـــة "الغارديان" الربيطانية نشـــرت 
مقااًل من6000 كلمة حول سرية القديس لو ميسورييه يف 27 
تشرين األول 2020 ، أي قبل أسبوعن من بث احللقة األوىل 

من سلسلة تسجيالت "ماي داي". 
غطـــى املقال، الـــذي قدمه مراســـل" الغارديـــان" املخضرم 
يف الشـــرق األوســـط مارتن تشـــولوف، والذي تتسم تغطيته 
لألحداث يف ســـورية بالدعم الكبري ملشـــروع الغـــرب "لتغيري 
النظام"، العديد من املناطق ذاهتا اليت تغطيها منظمة "ماي 
داي"، حيـــث رســـم صـــورة مثالية لـ لـــو ميســـورييه، كما قام 

تربئته من التهم كافة. 
أشار العديد ممن شاركوا تشولوف يف إغداق التبجيل على 
لو ميســـورييه - مبا يف ذلك إليوت هيغينز، مؤســـس ورئيس 
موقع التحقيقات مفتوحة املصدر، "بيلنغ كات"، الذي متوله 
احلكومة األمريكية، وتتشارك به وزارة اخلارجية الربيطانية، 
وهـــي ممول أساســـي حلمـــالت الدعايـــة الفظيعـــة املتعلقة 
باحلرب على ســـورية – إىل سلســـلة التسجيالت الوشيكة يف 

إطرائهم ملقال "الغارديان".
وقد محلت موجة الدعاية اليت أحاطت بسلسلة التسجيالت 
هـــذه، قبل وبعد بثها، الســـمات املميزة كافة حلملة منســـقة 
إلعادة تأهيل لو ميســـورييه؛ وقد ال يكون من قبيل املصادفة 
أنه، يف 18 تشرين الثاني، أي بعد أسبوع واحد فقط من وفاة 
مؤسس "اخلوذ البيضاء"، أنشأ ألستري هاريس شركة جديدة 
 Hotch Potch "محلت إســـم "هوتش بوتش انرتينمنـــت

Entertainment، يف اململكة املتحدة.
وتشـــري وثائق تســـجيل الشركة إىل طبيعة عملها يف "إنتاج 

الصـــور املتحركة"، و"إنتاج الربامـــج التلفزيونية"؛ وهنا، البد 
لنا من اإلشارة إىل ورود اسم املؤسس اآلخر للشركة، ساميون 
ويلســـون، يف قائمـــة ضباط جهاز االســـتخبارات الربيطاني، 
اليت ُنشـــرت عام 1999؛ وتشـــري ســـريته الذاتية الرمسية إىل 
أنـــه كان من املمكن إرســـاله إىل العـــراق بالضبط يف الوقت 
الذي عمل فيه لو ميســـورييه كمستشـــار لوزير الداخلية يف 

البالد، يف 2005. 
 Hotch "ويف شـــباط 2021، مت حل شـــركة "هوتش بوتش
Potch، عندما كان من املقرر أن تقدم كشـــوفات مالية للمرة 
األوىل؛ ومـــن غـــري الواضـــح ما إذا كانت قـــد تلقت أو وزعت 
أمـــوااًل خـــالل فـــرة عملهـــا، على الرغـــم من أنه لـــن يكون 
مفاجئاً على اإلطالق إن كان الغرض منها رعاية و/أو إنتاج 

برامج حول لو ميسورييه. 
باإلضافـــة إىل الثنـــاء، أثـــارت "ماي داي" أيضـــاً ردود فعل 
حادة على اإلنرنت؛ ويرجع الفضل يف ذلك جزئياً إىل نشر 
مراســـالت هادجيماتيو قبل البث مع نقـــاد بارزين لـ "اخلوذ 
البيضـــاء"، مبـــا يف ذلـــك الصحفيـــة الكندية إيفـــا بارتليت، 
وفانيســـا بيلي، وبول مكيج. وكشـــفت االتصاالت بشـــكل كبري 
أن اهلدف األساســـي لـ "ماي داي" كان، منذ البداية، تشـــويه 
مسعة الصحفين والباحثن املستقلن الذين طرحوا أسئلة 

حول لو ميسورييه. 
رداً على وابل االنتقادات، أغلقت هادجيماتو حســـاهبا على 
تويـــر، لكنها قامت بتحديث ســـريهتا الذاتية املرفقة بعبارة 
"صحفيـــة يف بـــي بي ســـي غري معروفة ســـابقاً". وباســـتثناء 
اقتباســـات عرضيـــة من مقـــاالت إخبارية متعلقة بسلســـلة 
التســـجيالت، كانـــت هادجيماتيو خارج دائـــرة االهتمام، مرة 
أخرى، حتى 27 شباط 2021 - أي بعد أربعة أيام من سحب 
رخصة شركة "هوتش بوتش" من سجل الشركات الربيطانية 

لماذا تعيد الـ بـي بـي سـي 
سردية تبرئة مؤسس الخوذ الــبيضاء؟ 

- عندما ُنشر مقال هلا على موقع "بي بي سي نيوز". 
بلـــغ طـــول املقال 5000 كلمـــة، وهو أطول بكثـــري من املقاالت 
اليت تتناوهلا الـ "بي بي ســـي" منذ فرة طويلة، وقد أعادت من 
خالله صياغة قصتها احملرفة عن لو ميســـورييه "الشجاع الذي 
ال يرقى إليه الشك"، وصورته كمحارب قديم متمرس يف املعركة 
اهنـــار بطريقة ما حتـــت "هجمات تضليلية ال أســـاس هلا"، عرب 

اإلنرنت، ما دفعه لإلقدام على االنتحار. 
كان مقـــال هادجيماتيو التايل ملوقع اإلذاعة الربيطانية التابع 
للحكومـــة الربيطانيـــة ، يف 26 آذار، أطول حتى من ذلك املقال، 
وســـردت مـــن خالله كيـــف وقع بـــول مكيج، األســـتاذ يف جامعة 
أدنربة، يف عملية التحقيق مع ما يسمى "جلنة العدالة واملساءلة 
الدولية" - وهي منظمة عميلة تثور حوهلا شبهات كثرية، وتعمل 
كـــذراع "قانونيـــة" يف خدمـــة االســـتخبارات الغربيـــة، األمريكية 
والربيطانيـــة، لتدبيـــج مالحقـــات قضائيـــة خمتلفة ملســـؤولن 
سورين يف احملاكم الغربية، بذريعة جرائم حرب مزعومة تدعي 

أهنا ارتكبت خالل األزمة، يف عملية ملتوية ومعقدة. 
وجتـــدر اإلشـــارة اىل أن "جلنـــة العدالة واملســـاءلة الدولية" - 
الـــيت تطلـــق علـــى نفســـها أهنـــا "منظمة غـــري حكوميـــة وغري 
رحبيـــة مكرســـة لتعزيز جهـــود العدالة اجلنائيـــة" - تلقت منذ 
العـــام 2013 مـــا يزيد عـــن 50 مليون دوالر أمريكـــي، كتمويالت 
معلنـــة من االحتاد األوروبي وحكومات كنـــدا والدمنارك وأملانيا 
وهولندا والنرويج واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية؛ 
وكمـــا وثق بـــن نورتون، الصحفي االســـتقصائي املعـــروف عامليا 
على نطاق واســـع، ويعمل يف شـــبكة "ذا غراي زوون"، فإن "جلنة 
العدالة واملساءلة الدولية" )..( "جبهة استخباراتة.. ترسي األساس 

الحتالل الواليات املتحدة وفرض عقوبات على سورية".
بعد كل شـــيء، وضع اسم ويليام وايلي، مؤسس" جلنة العدالة 
واملســـاءلة الدوليـــة" - والذي أُرســـل إىل بغداد بـــن عامي 2005 
و2008، وعمل هناك يف وحدة االتصال املعنية بـ "جرائم النظام" 
 ، Tsamota "يف الســـفارة األمريكية – واســـم شركته "تساموتا
اليت هلا عنوان "جلنة العدالة واملساءلة الدولية" نفسه، وتتقاسم 
املوظفن الرئيسين مع "املنظمات غري احلكومية"، يف تسريبات 

"أوراق بنما". 
عـــالوة على ذلك، نشـــرت "اللجنة الدولية للعدالة واملســـاءلة" 
"فرقاً ميدانية ودربت حمققن" يف مجيع أحناء سورية لـ "مجع 
الوثائـــق املوجـــودة" من املقرات احلكوميـــة يف املناطق اليت كانت 
تســـيطر عليهـــا العصابات املســـلحة يف البالد، الســـتخدامها يف 
املالحقات القضائية ضد الســـلطات الســـورية. وحبسب ما وثقه 
موقـــع "ذا غـــراي زوون"، عام 2019، تطلبت هذه العمليات تأمن 
احلماية الغربية لـ "جلنة الدولية للعدالة واملســـاءلة"، واملساعدة 
املقدمـــة مـــن العديـــد مـــن العصابـــات املســـلحة واإلرهابيـــن 
التكفريين الذين ينشـــطون يف هذه املناطق، مبا يف ذلك جبهة 

النصرة. 
كانت الئحة االهتام ملثل هذه األنشـــطة غري موجودة يف مقال 
صحفية الـ بي بي سي "غري املعروفة سابًقا"، كلوي هادجيماتيو، 
علـــى الرغم من اعرافها بأن املكتب األوروبي ملكافحة االحتيال 
قـــد اهتم رمسيـــاً "اللجنة الدولية للعدالة واملســـاءلة" باالحتيال 
و"تقديـــم وثائق مـــزورة وفواتري غري نظامية وتربح" فيما يتعلق 
مبشـــروع قدمتـــه املنظمـــة يف إطار ما يســـمى "مشـــروع ســـيادة 
القانون" التابع لالحتاد األوروبي ضد سورية، وأوصت السلطات 

يف اململكة املتحدة وهولندا وبلجيكا مبقاضاة اجملموعة. 
ومـــع ذلـــك ، جتاهلـــت هادجيماتيـــو اإلشـــارة إىل أن "اللجنة 
الدوليـــة للعدالـــة واملســـاءلة" هذه إمنا نشـــأت مـــن التعاون بن 

شركيت "آرك" و"تساموتا". 
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النسبة إىل 10٪، وكان هذا القرار خطأ خبطأ، ألنه كان سببا بتهريب مليارات الدوالرات 
إىل لبنان واخلارج. 

حسنا.. بعد احلرب اإلرهابية على سورية، منذ عام 2011، وبعد احلصار والعقوبات، نرى أن 
من واجب احلكومة اليت تدعم القطاعات اإلنتاجية أن تدير حصيلة صادراهتا ال أن تستمر 

برك التجار باالحتفاظ هبا يف املصارف اخلارجية. 

من فعل أيديهم 
لو استعرضنا أفعال كبار التجار وحيتان املال، منذ عام2011، الكتشفنا بسهولة أهنم مل 
بأهنم »جيش  يتباهون  كانوا  بل  والعباد،  البالد  اقراحا واحدا من شأنه مساعدة  يقدموا 
إقتصادي« وفر السلع واملواد على الدوام، فهل فعلوا ذلك كرمى لعيون الوطن واملواطنن، أم 

لشفط املليارات من خالل االستثمار يف األزمات؟ 
ومن يرفع األسعار مساء ملواد استوردها منذ أشهر ألن سعر الدوالر ارتفع يف الصباح، هل 

هو تاجر يف جيش اقتصادي، أم لص؟ 
لنستعرض ما قام به كبار التجار وحيتان املال:

- هتريب مليارات الدوالرات إىل لبنان اليت خسروا معظمها الحقا ألهنم رفضوا وضعها يف 
املصارف السورية لدعم سعر صرف اللرية. 

- املضاربة اليومية على اللرية، ما تسبب بإضعاف قوهتا الشرائية وإفقار مالين األسر 
السورية. 

- رفع جنوني لألسعار إىل حد حرمان موائد مالين السورين من أكالت كانت على مر 
العقود املاضية شعبية. 

- هتريب الكثري من السلع ومن دول معادية سامهت باإلضرار باملنتج احمللي، وحتديدا 
تركيا.

- الركيز على املستوردات املستنزفة للقطع، وإمهال التصدير املدر للقطع، وخباصة إىل 
الدول الصديقة واحلليفة. 

 - عدم تصدير منتجات املشاريع الصغرية واملتناهية الصغر املنافسة باجلودة والسعر. 
- عدم تفعيل جتارة املقايضة اليت ال تستنزف دوالرا واحدا من احتياطي القطع، وتضعف 

احلصار والعقوبات.
باالقتصاد  األذى  أحلقت  اليت  املال  وحيتان  التجار  كبار  بأفعال  تطول  القائمة  وطبعا، 

الوطين وأفقرت مالين األسر السورية. 

مطالب بال التزامات
ومن امللفت أن ما من اجتماع لغرف التجارة إال وتتصدره جمموعة كبرية من املطالب 
لإلحياء بأن احلكومة مقصرة، وهي املسؤولة عن ارتفاع األسعار وضعف القدرة الشرائية 
للرية. ومن أبرز هذه املطالب ختفيض الضرائب والرسوم املفروضة عليهم، وكأهنم يسددون 
التزاماهتم الضريبية يف أوقاهتا دون أي تأخري. وها هو وزير املالية يؤكد مؤخرا وجود هترب 

ضرييب كبري، فالكل متهرب ضريبيا، الفتا إىل وجود احراف يف التهرب الضرييب!
وعندما يتعلق األمر بالتزامات التجار ودورهم فيما يتعرض له البلد وما يعانيه الناس 

فإهنم يكتفون بتقديم الوعود أوربط تنفيذها بتحقيق جمموعة من املطالب!
آخر وعود التجار إعالن غرفة جتارة دمشق أهنا ستقوم جبولةعلى األسواق لتطلب خالهلا 
من التجار ختفيض األسعار بشكل ودي ال قسري، ومثل هذه الوعود تتكرر مع كل هبة 

جنونية لألسعار. 
وحسب البعض، فإنه ال ميكن ألي جهة رمسية أو غري رمسية ضبط األسعار على املدى 
البعيد، يف ظل الفلتان الكبري يف األسعار؛ وهو فلتان تسبب به التجار ألهنم يقومون بتسعري 
املواد وفق تكاليف أسعار الصرف يف السوق السوداء، والكل يعرف أن كبار التجار هم أبطال 

السوق السوداء!
والسؤال: ما مربر التجار لتسعري منتجات حملية ومواد غذائية مصنعة يف سورية وفق 

سعر الصرف يف السوق السوداء؟! 
 

مربرات ومهية 
نعرف بأن تفعيل قرارا »إعادة قطع التصدير« سيشكل ضربة مؤملة للتجار الذين كانوا 
يتصرفون بدوالرات التصدير مبا يؤذي الوطن واملواطن. ولقد استنفرت غرف التجارة يف 
احملافظات، وأوحت بأن القرار »شر مستطري« سيزيد تكاليف السلع مبا ال يقل عن ٪40 
بسبب األعباء املالية املرتبة على عملية إخراجه يف ظل العقوبات، ولكن الكل يعرف أن كبار 
التجار وحيتان املال ال حيتفظون حبصيلة مبيعاهتم باللرية، وإمنا حيولوهنا يف هناية كل 
يوم إىل قطع أجنيب يهربونه للخارج بأساليب يستحيل ضبطها باجلرم املشهود، ألهنا تتم 
عرب شبكة مغلقة. وإذا كانت لعمليات هتريب القطع تكلفة عالية فإهنم يسردوهنا سريعا من 
املستهلك، وحتى الضريبة اليت يتهربون من دفعها يدخلوهنا يف حساب تكاليف منتجاهتم!

يستخدم  مل  متاحا،  السورية  املصارف  إىل  القطع  حتويل  كان  عندما  العقوبات،  وقبل 
التجار قطع التصدير لتمويل مستورداهتم، بل كانوا يفعلون العكس، أي هتريب الدوالرات 
التاجر  يتعهد  أن  غرفة جتارة محص  اقرحت  لقد  اآلن؟!  سيفعلوهنا  فهل  اخلــارج،  إىل 
بإعادة القطع على شكل مستوردات، وهو مقرح جيد لو أن التجار ال يضاربون باللرية، وال 

يتالعبون بسعر الصرف، وال يهربون دوالراهتم إىل اخلارج بأساليب ملتوية! 

الرفض القاطع 
وبانتظار القرار النهائي للحكومة، فإن غرفة جتارة دمشق مل تردد ثانية واحدة برفض 
قرار »إعادة قطع التصدير« ألنه - برأيها - »يسيء لعملية التصدير بشكل كبري، فهو يزيد 
الكلفة على الصادرات املتعبة واملنهكة باألساس، ألن القيمة اليت سيقدّمها املركزي - مهما 
علت - لن تكون كالسعر املوازي، فأن يتمّ إعادة القطع مقابل 1200، أو حتى 2500 لرية، فهذا 

يعترب دمارا للصادرات«! 
وطبعا، مل تقدم الغرفة - كعادهتا - أي مقرحات لبدائل القرار، وهي تريد فقط متويل 
التصدير  قطع  حبصيلة  التجار  واحتفاظ  الرمسي،  بالسعر  التجار  ملستوردات  »املركزي« 
يف اخلارج، وحساب التكاليف وفق سعر السوق السوداء، حتى لو كان املنتج حمليا ٪100، 

وحتويل مبيعات التجار إىل دوالرات لالحتفاظ هبا أو هتريبها للخارج. 
املركزي، وهذا غري صحيح،  املصرف  القرار هو  الوحيد من  املستفيد  أن  التجار  ويوحي 
فاملستفيد هو املواطن ألن استقرار سعر الصرف يعين اخنفاض ثم استقرار أسعار السلع 
واخلدمات. وإذا كان التاجر سيعيد استخدام القطع الذي أعاده بتمويل مستورداته فماذا 
يف  سيستخده  كان  إذا  إال  باألسود،  أو  باملوازي،  أم  بالرمسي،  الصرف  سعر  كان  أن  يهمه 

املضاربة؟

باملختصر املفيد
كان قرار إعادة قطع التصدير، وحصر متويل املستوردات من حصيلة قطع التصدير، جتربة 
ناجحة يف ظل العقوبات املفروضةعلى سورية يف مثانينيات القرن املاضي. ومبا أن التجار 
ال حيتفظون حبصيلة نشاطهم يف سورية بل حيولوهنا إىل دوالرات لتهريبها للخارج، فإن 
تفعيل قرار إعادة قطع التصدير أكثر من ضروري.. والسؤال: هل ستراجع احلكومة أمام 

التجار، كما فعلت يف الفوترة واألمتتة؟

البعث األسبوعية - علي عبود 
مل يستجب التجار حتى اآلن لتحديد موقفهم الفعلي وليس »الكالمي« من معارك سعر 

الصرف، فلماذا؟
لقد أكد السيد الرئيس بشار األسد خالل ترؤسه جلسة جملس الوزراء بتاريخ 30 آذار 
الفائت أن معركة سعر الصرف ال تقل أمهية عن املعركة العسكرية الستقرار البلد؛ ومبا أن 
غرفة جتارة دمشق سبق وأن وصفت التجار منذ عدة سنوات ب- »اجليش االقتصادي«، فهذا 
يعين أهنم معنيون مباشرة مبعارك سعر الصرف وباستقرار البلد، فهل تورط كبار التجار 

مبعارك سعر الصرف مبا أدى إىل ارتفاعات جنونية يف األسواق واألسعار؟ 
لقد أشار الرئيس األسد إىل اختاذ احلكومة إجراءات يف معركة سعر الصرف »متكنا فيها 
من حتقيق إجنازات مل تتحقق سابقا«، الفتا إىل أنه من اخلطأ يف مثل هذه احلالة، أو هذا 
النوع من املعارك، أن يعتقد الناس أن هذا املوضوع هو موضوع إجرائي.. إذ أن املوضوع أوسع.. 

حيث هناك مضاربون ومستفيدون.. وهناك معركة تقاد من اخلارج«. 
ونسأل جمددا: ما موقف، بل ما إحــراءات كبار التجار ورجال املال يف تقديم العون أو 

االخنراط بفعالية يف معارك سعر الصرف- مبا يساهم باستقرار البلد؟
يردد  وال  الوطن  على  نوع خياف  التجار:  من  رئيسين  نوعن  عن  نتحدث  هنا  وحنن 
عنصر  فعال  هو  أي  الصرف،  سعر  استقرار  مبعركة  املسامهة  شأنه  من  ما  كل  بتنفيذ 
ويضارب  والعقوبات  احلصار  ويستثمر يف  األزمات  يستغل  ونوع  االقتصادي«،  »اجليش  يف 

بالعمالت وينخرط بعمليات هتريبها للخارج .
الصرف  ارتفاع سعر  »إن  بقوله:  األسد  الرئيس  عنه  ثالث حتدث  نوع  هناك  يكون  وقد 
صباحا ال يربر ارتفاع األسعار مساء.. هذه نقطة أساسية ال ميكن تربيرها وال ميكن القبول 

هبا.. وهذه اللصوصية جيب التعامل معها بشكل حازم«. 
مهما كان موقف التجار احلقيقي من معارك الصرف، فقد برهنوا مؤخرا يف قضية »تعهد 
إعادة التصدير« أهنم ضد أي إجراء يساهم بتخفيض سعر الصرف واستقرار البلد، مثلما 
هم ضد اجلمارك وضد فوترة وأمتتة النشاط التجاري وتسديد الضرائب خلزينة الدولة، 
العباد  استنزاف  من  مينعنا  إجــراء  أو  قرار  أي  تنفيذ  نرفض  للحكومة:  يقولون  وكأّنهم 

والبالد! 

ماذا يفعلون بقطع التصدير؟ 
املنطق يقول: أن التجار الذين حيولون قيمة مبيعاهتم اليومية إىل دوالرات لتهريبها إىل 
اخلارج لن يعيدوا دوالرا واحدا من صادراهتم إىل سورية، ولو توقفوا عن املضاربة باللرية 
فقط ملا هبت األسعار، ولو وضعوا جزءا من دوالراهتم يف املصارف لكانوا لعبوا دورا فعاال 

يف استقرار البلد، فماذا يفعل التجار بدوالرات صادراهتم؟ 
)متويل  املاضي  القرن  تسعينيات  يف  حيصل  كان  كما  مستورداهتم،  هبا  ميولون  نظريا.. 
املستوردات من حصيلة دوالرات التصدير(، لكنهم لن يفعلوها ألهنم يعتمدون على دوالرات 
املركزي غالبا، أو شراء الدوالر من السوق السوداء لتمويل مستورداهتم املختلفة؛ وما حيصل 
أن الغالبية العظمى منهم تعمل على هتريب الدوالرات أو االحتفاظ هبا يف خزائنهم، وليست 
على استعداد إلعادة دوالر واحد إىل سورية. واحلملة األخرية ضد العمل بقرار »تعهد إعادة 
قطع التصدير« تؤكد أهنم مع هتريب الدوالرات، وليس مع إعادهتا إىل البلد حتى لوتعرضوا 

خلسائر جسيمة، كما حدث مع ودائعهم يف لبنان!«. 

تعهد القطع لن يرفع تكاليف املنتج
أحد التربيرات ضد قرار تعهد القطع أنه يرفع تكاليف املنتج، ويفقد املنافسة باألسواق 
اخلارجية.. فهل هو تربير صحيح؟ وامللفت أن غرف التجارة مل تتحدث عن إجيابية واحدة 

للقرار.. فلماذا؟
بل ملاذا اجلزم: من الضروري عدم إعادة قطع التصدير!

بدال من  التجار ميولون هبا مستورداهتم  أن  لو  القطع  إعــادة  الضروري  ليس من  نعم، 
استنزاف دوالرات املركزي واملضاربة يف السوق السوداء!! 

وتشجيع الصادرات يكون حبصر متويل املستوردات من قطع التصدير، ال بقطع املركزي 
والسوق السوداء؛ وطاملا أن التاجر ميول مستورداته عرب أقنية سهلة وسريعة، فإنه لن يهتم 
بالصادرات إال إذا كانت أيضا سهلة ومطلوبة، فهو يستثمر يف أسواق جاهزة، وال يبذل جهدا 

بفتح أسواق جديدة للمنتجات السورية. 
وحتى »جتارة املقايضة« مع دول صديقة وحليفة أمهلها التجار لسبب وحيد أهنا ال تدر 

عليهم الدوالرات!
وامللفت أن التجار حتدثوا عن كلفة إعادة تعهد القطع ما سيؤثر سلبا على دعم التصدير، 

وهذا غري صحيح، ألن الكلفة أقل، أو تساوي كلفة هتريب الدوالر إىل اخلارج. 
وبدال من التذاكي واستغباء العقول، فإن عملية حتويل الدوالرات إىل الداخل سهلة جدا، 
وبال تكاليف عالية كما يزعم التجار!! والكثري من املغربن يقومون بإيصال دوالرات إىل 
ذويهم عن طريق أشخاص مقيمن يف سورية هلم شبكات معارف يف اخلارج، وخالل اليوم 
هنا!!  شحص  من  قريبه  ليستلمه  هناك  شخص  إىل  املبلغ  بتسليم  املغرب  يقوم  نفسه 
وجنزم بأن التجار لديهم شبكة حمكمة لتحويل الدوالرات - ذهابا وإيابا - بتكلفة ليست 

لكنهم  الرمسي،  بالسعر  املركزي  إىل  واحد  دوالر  يصل  أن  يرفضون  اهنم  واملسألة  عالية، 
بأن  والتربير  األسود.  بالسعر  وبيعها  الرمسي،  بالسعر  مستورداهتم  لتمويل  »يستشرسون« 
الصناعي يصدر بربح قليل غري مقنع، ألن الصناعين يف مجيع الدول تصدر بربح قليل إذا 
كان للمنتجات بدائل منافسة، لكن سورية تشتهر مبنتجات حصرية، أو غري قابلة للمنافسة. 
ولوكان التجار حريصن على زيادة حركة األسواق، داخليا وخارجيا، ملا تورطوا يف معارك 
سعر الصرف، وأضعفوا القوة الشرائية ملالين األسر السورية، بل وكانوا عونا قي تفعيل 

العقوبات بدال من أن يساعدوا يف استقرار البلد. 
 

التجربة مل تكن فاشلة
ويزعم التجار أن جتربة إعادة القطع ثبت فشلها يف الفرة املاضية، وعليه مت إلغاؤها، 

فهل هذا الزعم صحيح؟ 
لو كانت جتربة »التعهد بإعادة قطع التصدير« فاشلة ملا استمرت أكثر من عشرين عاما. 
وصحيح أن التجار كانوا ضدها وحتايلوا عليها كثريا، لكن التشدد بتطبيقها أتاح للدولة 
االقتصاد  ودعم  الصرف  سعر  استقرار  مثاره  أبرز  من  كان  العمالت  من  كبريا  احتياطيا 

الوطين.
وأكثر من ذلك، مل تلغ حكومة 2003 - 2010 قرار »إعادة القطع«، عام 2009، ألنه فاشل، 
وإمنا ألهنا كانت منخرطة بتطبيق اقتصاد السوق الليربايل، فأمهلت القطاعات اإلنتاجية 
لتحويل االقتصاد الوطين إىل ريعي، كانت أخطر نتائجه الكارثية حتويل سورية من مصدر 

إىل مستورد للقمح منذ عام 2008. 
والكثري مما نعانيه اليوم سببه حكومة )2003- 2010( ومنها إلغاء »التعهد بإعادة قطع 
التصدير«، وقرار »متويل املستوردات من حصيلة قطع الصادرات« الذي كان ضربة موجعة 

للرية ونزيفا الحتياطي القطع األجنيب. 
احلصار  عز  يف   ٪100 بنسبة  التصدير  قطع  بإعادة  التجار  يلزم  القرار  كان  أن  وبعد 
النسبة إىل ٪50  االقتصادي على سورية، يف منتصف مثانينيات القرن املاضي، اخنفضت 
بعد وصول سورية إىل مرحلة االكتفاء الذاتي يف الكثري من السلع واملواد، وخباصة القمح 
اخنفضت  مديونية«،  و«صفر  القطع  من  واإلحتياطي  اإلنتاج  زيــادة حتسن  ومع  والغذاء. 

هل سيرفض »الجيش االقتصادي« التعهد بإعــادة قطع التصديــر؟ 
وإلى متى الصمت على من يسـتنزف الوطـن والمواطن؟ 
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»البعث األسبوعية« ــ حسن النابلسي 
مبوجب  البنزين  توزيع  لتجربة  ملحوظ  ارتياح  مثة 
رسائل نصية حتدد موعد تعبئة خمصصات كل سيارة، 
إذ حققت هذه التجربة عدالة نسبية لشرحية واسعة من 
تتبدد اهلواجس حول عدم  أن  ونأمل  السيارات،  مالكي 
جتاوز إرسال الرسائل لـ 7 أيام، كما حدث لرسائل الغاز 
اليت كان من املقرر أن حتصل كل أسرة على أسطوانة كل 

شهر، فامتد األمد إىل ما يزيد عن شهرين..! 
تبدو حتى  هكذا  أو   – املــوارد  لقلة  ناجعة  إدارة  إهنا 
والسيما  النفط،  ـــوزارة  ل حقيقة  وتسجل   - اللحظة 
يبقى  ولكن  الالئقة،  غري  االزدحــام  مظاهر  ألغت  أهنا 
وال  كانت،  وسيلة  بأية  استدراكه  من  البــد  أمــر  هناك 
على خمصصاته،  للحصول  يصطف  من  يستفز  يزال 
ويتمثل هذا األمر باستمرار جتاوز »بعض ذوي النفوذ« 
مقارنة  عددها  قلة  رغم   – املصطفة  السيارات  طابور 
بالسابق - يف مشهد يؤكد أهنم غري مكرثن بأي آلية 
تضبط عدالة التوزيع من جهة، وأهنم فوق القانون من 

جهة ثانية..! 
قد  املخصصات  على  للحصول  العام  املشهد  أن  رغم 
تعكر  هذه  التجاوز  مظاهر  أن  إال  عالية،  بنسبة  تغري 
حقيقة  مرتبط  األمــر  وهــذا  للمجتمع،  العام  الصفو 
هو  له  األساسي  والضابط  العامة،  واألخــالق  بالثقافة 

الضمري اإلنساني وااللتزام األدبي..! 
ولنا أن نتخيل الصورة احلضارية املمكن جتسيدها يف 
حال تعميم ثقافة االلتزام الذاتي، ليس على حمطات 
الوقود فحسب، بل على مرافق العمل احلكومي واخلاصة 
كافة؛ ونعتقد أن بذرة هذه الثقافة ال تزال حاضرة بكل 
من  إىل  قد حتتاج  ولكن  السوري،  اجملتمع  أبعادها يف 
ينميها، خاصة بعد ما عصف به ما عصف من أزمات 
ليست بالقليلة.. وال نقصد بتنميتها من خالل محالت 
من  وإمنا  التقليدي،  التلقن  تعتمد  إرشادية  إعالمية 
خالل التشدد بتطبيق أحكام القانون وآليات انضباطه 

بدون أدنى حدٍ من التساهل..! 
إذا ما حتدثنا ببعض التفاصيل اليت قد يراها البعض 
إشــارات  »جتــاوز  كـ  الضوء  عليها  أن يسلط  أبسط من 
ــشــارع..«، وغريها من  املـــرور، وعــدم رمــي األوســـاخ يف ال
التجاوزات اليت تعترب صغرية جداً وال تستحق التطرق 
إليها، وارتقينا إىل مستوى االلتزام هبا ولو حبد سيف 
لتصحيح مسار  السليمة  البداية  أهنا  فنعتقد  القانون، 
ثقافة اجملتمع األدبية واألخالقية؛ وبذلك قد نصل إىل 
متاماً  »طبيعي«،  إىل  »الشاذ«  معادلة  هبا  نقلب  مرحلة 
كما هو حاصل يف بالدنا يف مسألة التهرب الضرييب، إذ 
أضحى املتهرب »فهلوياً«، ومن الطبيعي أن حياول دفع 
أقل ما ميكن من تكليفه الضرييب، على عكس نظريه يف 
الدول املتقدمة، إذ ينظر له على أنه »شاذ عن القاعدة«، 
ال بل يعامل بازدراء, ويصبح حمط نقدٍ من اجلميع، 

ورمبا ينعت بصفة »مرتكب جناية« حبق اجملتمع..!
املتأصل  الــســوري  اجملتمع  وعــي  على  أخـــرياً  نــعــوّل 
بتارخيه وحضارته، وإن كان هناك من خيرج عن هذه 
القاعدة، فنرى أن حُسن تطبيق القانون وحده قادر على 

تعديل اعوجاجه..! 
 hasanla@yahoo.com

القانون خير من
 يكرس األخالق

أقـل ما يقـال من التعثر إلى النهوض.. مشاريع استراتيجية وحيوية 
تضع حلب في قائمة المدن األكثــر حداثــة خالل 2021 

»البعث األسبوعية« ــ معن الغادري 
ودراســـات  خــطــوات  وفــق  معاملها  ترتسم  جــديــدة  مالمح 
إلعادة  وخملص  جاد  مسعى  يف  ومتأنية  طموحة  وخطط 
األلق والوهج ملدينة حلب بعد سنوات عجاف عاث خالهلا 
وخراباً،  وتــدمــرياً  وقتالً  فساداً  واحلاقد  األعمى  االرهــاب 
الذين  الشرفاء  أبنائها  وعزمية  إرادة  من  ينل  مل  أنــه  إال 
رجعة.  غري  إىل  ودحروهم  األشــرار  الغزاة  وحتــدوا  صمدوا 
املادية  اخلسائر  وحجم  األضــرار  فداحة  من  الرغم  وعلى 
اليت حلقت بالبنية التحتية، جنحت حلب يف ختطي الكثري 
من الصعوبات واملعوقات وخطت خطوات مهمة على صعيد 
االعمار والبناء، وخاصة يف القطاعن اخلدمي واالقتصادي، 
واليت  املدينة  إىل  الطبيعية  احلياة  دورة  عودة  عجّل يف  ما 
والتطور واحلداثة من خالل  النمو  تسارعت فيها معدالت 
احليوية  املشاريع  من  العديد  بتنفيذ  واالســتــمــرار  إجنــاز 
واالسراتيجية اليت ينتظر أن حتدث فارقاً حقيقياً وملموساً 
العام احلايل، خاصة على  للمدينة خالل  العام  املشهد  يف 
للكثري  احللول  وإجيــاد  اخلدمي  بالواقع  النهوض  مستوى 
دون  حتــول  الــيت  والشائكة  العالقة  وامللفات  القضايا  من 
االنتقال إىل مرحلة البناء االسراتيجي، وهو ما يدفعنا إىل 
بآليات  املتعلقة  التفاصيل  من  الكثري  عن  احلديث جمدداً 
العمل  واقــع  على  والــوقــوف  والتنفيذي،  اخلططي  العمل 
احليوية  الصبغة  ذات  املشاريع  يف  االجنــاز  ونسب  ومراحل 
الوسط  حتسن  مستوى  على  أجنــز  ومــا  واالسراتيجية، 
املطلوب  واملهام  املشاريع  من  وغريها  للمدينة،  التجاري 
تنفيذها من قبل اجليش اخلدمي يف جملس مدينة حلب . 

نقاط ارتكاز 
الدكتور املهندس معد املدجلي، رئيس جملس املدينة، أبدى 
تفاؤله وثقته بعودة حلب السريعة اىل واجهة املدن املتطورة 
واحلديثة، مشرياً إىل أن العمل اخلدمي على وجه التحديد 
يرتكز على نقاط ارتكاز قوية وثابتة ووفق خطط وبرامج 
ضــروريــات  مــع  تتماهى  متسرعة،  غــري  وممنهجة  علمية 
االرجتال  بعيداًعن  احلقيقية،  النهوض  عملية  ومستلزمات 
كل  مــن  بالرغم  حنـــاول،  أدق  ومبعنى  الــرقــيــع؛  وسياسة 
الظروف والصعوبات واآلثار السلبية الناجتة عن العقوبات 
االقتصادية، أن نوظف ما هو متاح من إمكانات وطاقات يف 
خلق بيئة خدمية ناضجة ومثالية تسهم يف حلحلة الكثري 
والبعيد؛ وميكن  القريب  املدين  العقد واملشكالت على  من 
واثقة وجريئة على صعيد  أن حلب خطت خطوات  القول 
االنتقال من مرحلة التعثر إىل مرحلة النهوض احلقيقي، 
واالسراتيجية  احليوية  املشاريع  من  مصفوفة  خالل  من 
اليت نفذت، واجلاري تنفيذها على مراحل، سواء ما يتعلق 
باملخطط التنظيمي ومشروع التطوير العقاري وحسم ملف 
العشوائيات، أو مشروع حتسن وسط املدينة التجاري، وما 
يتم عمله على مستوى محاية املدينة القدمية وتطوير أدوات 
وتقنيات العمل وتبسيط وتسهيل االجراءات، وتقديم أفضل 
اخلدمات للمواطنن، وهو اهلدف الذي نسعى إىل حتقيقه 
رسم خريطة عمل خدمية مستقبلية مستوفية  من خالل 

لكل شروط التطور واحلداثة اليت تستحقها هذه املدينة .

حتسني مدخل حلب الغربي 
ويبن الدكتور مدجلي أنه مت إجناز تأهيل مدخل حلب 
الغربي على طريق حلب - دمشق الدويل، ومشلت األعمال 
استبدال األردفة وبالط األرصفة ابتداءً من دوار أبي فراس 

العسل، احلمداني حتى »العقدة  خان  جسر  عند  صفر« 
تــركــيــب  إىل  رديـــــــف إضــــافــــة 
ــرة  ــجــزي ــل حــــجــــري ل
 3،4 بطول  الوسطية 
تأهيل  وإعـــــادة  كـــم، 
الوسطية  اجلــزيــرة 
بشكل كامل ابتداءً 
مـــن جــســر خــان 
الــــعــــســــل حــتــى 
احلــدود اإلداريــة 
ــب.  ملـــديـــنـــة حــل
ــــــد أضـــيـــف  وق
هلـــذا املــشــروع 
مــلــحــق آخــر 
يــــتــــضــــمــــن 
زراعـــــــــــــــــة 
اجلـــــزيـــــرة 
الــوســطــيــة 
لــلــمــحــور 
وتــنــفــيــذ 
ـــكـــة  شـــب
ي  ر

بالتنقيط للمحافظة 
ــرة؛  عــلــى دميــومــة املـــزروعـــات ضــمــن اجلــزي

ومبوازاة ذلك، بدء العمل بإعادة تأهيل نفق الكرة األرضية 
ابتداءً من مشفى احلياة حتى دوار أبي فراس احلمداني، 
وذلك فور االنتهاء من تصنيع األجزاء املخربة من الصادم 

املعدني حملور النفق. 
اهلال  »ســوق  املدينة  مركز  حتسن  مشروع  خيص  ومبــا 
سابقاً«، أوضح رئيس جملس املدينة أنه مت وضع الدراسات 
لعرضها على  املقرحة  الواجهات  املطلوبة، ومعاينة مناذج 
للواجهات  مــوحــد  أمنـــوذج  العتماد  االســتــشــاريــة  اللجنة 
املرحلة  بتنفيذ  بوشر  أنه  إىل  مشرياً  بتنفيذها،  واملباشرة 

األوىل من املشروع واملتضمنة تنفيذ أعمال البنية التحتية 
للمحالت  الواجهات  وتأهيل  البقعة،  لكامل  العام  واملوقع 
للبدء  باإلعداد  التوازي  على  واملتابعة  القائمة،  التجارية 
باملرحلتن الثانية والثالثة للمشروع، واللتن تتضمنان إشادة 
واستثمارية  جتارية  وفعاليات  والكافيريات  املطاعم  كتل 
ومنشآت سياحية خدمية ومتحف وفندق وساحات وأكشاك، 
بــاإلضــافــة إىل مــنــاطــق خــضــراء 
تــســمــح 

مبــــنــــتــــزهــــات 
حتقيق  مــراعــاة  مــع  وشعبية،  سياحية 

االنسجام مع النسيج العمراني للمدينة القدمية. 

سوق اهلال اجلديد 
وحول مشروع »سوق اهلال اجلديد«، يف منطقة العامرية، 
اجملاور لعقدة الراموسة، أوضح الدكتور مدجلي أن املشروع 
وعلى  تــقــريــبــاً،  هكتار   5.2 مساحة  على  بالكامل  نفذ 

مرحلتن، بسعة 300 حمل تقريباً؛ ومت نقل سوق اهلال 
القديم املؤقت يف حي احلمدانية، وإجراء أعمال الصيانة 
حقق  اجلديد  اهلال  سوق  أن  كاشفاً  للموقع،  والتأهيل 
طرح  خــالل  من  املدينة  مليزانية جملس  كبرية  إيـــرادات 

احملال التجارية لالستثمار وفق األسعار الرائجة . 
بن  الشعبية،  املتنزهات  إقامة  مشروع  خيص  وفيما 
املهندس املدجلي أنه متت املباشرة هبذا املشروع كمرحلة 
أوىل يف منطقة احلرش الواقعة على امتداد سوق طريق 
احلرير يف مجعية املهندسن، ويستمر العمل حالياً على 
جتهيزه كمتنزه شعيب باحلد األدنى من اخلدمة، لتكون 
أجــور بــدل اخلــدمــة باحلد األدنــى 
وعدم  أيضاً، 

تكليف 

املواطنن 
ـــــأجـــــور  ب
أي  عالية، 
ختــــــديــــــم 
املــــــتــــــنــــــزه 
ــات  مبــواصــف
مع  تتناسب 
دخل  مستوى 
املواطن كمتنزه 
شعيب، وسيوضع 
اخلـــــدمـــــة  يف 
واالستثمار خالل 
الصيفي  ــوســم  امل
حال  ويف  الــقــادم، 
جنــــــاح الــتــجــربــة 
يف  تعميمها  سيتم 

مواقع أخرى. 

واقـــــع الــنــظــافــة 
يتحسن 

ــمــا خيـــص واقـــع  ــي وف
النظافة، أوضح املهندس 

ــدجلــي أن جمــلــس املــديــنــة  مضاعفة امل ــوداً  جــه يــبــذل 
لتحسن واقع النظافة ضمن ما هو متاح من إمكانيات 
فــرتــن: صباحية  على  تعمل  والـــيت  مــتــوفــرة،  وآلــيــات 
ومسائية، وهناك صعوبات كبرية، حناول جتاوزها بالتعاون 

مع الوزارة لتدعيم اجمللس بآليات جديدة تغطي حاجة 
حلب .

أما بالنسبة لإلشغاالت العشوائية، يف وسط املدينة، من 
على  فنعمل  املتجولن،  والباعة  البسطات  أصحاب  قبل 
إهناء هذه الظاهرة املزعجة من خالل إجراءات صارمة 
هتدف إىل احلفاظ على مجالية املدينة، وإنسيابية حركة 
السيارات واملارة على السواء؛ وبالتوازي، مت إنشاء أسواق 
بصورة الئقة،  املدينة  داخل  واملواقع  البقع  من  عدد  يف 
املطلوبة  التسهيالت  وإعــطــاء  األســـواق،  حركة  لتنظيم 

للمواطنن القتناء حاجاهتم دون عناء .
خطة  إىل  بــاإلشــارة  حديثه  مدجلي  الــدكــتــور  وختم 
أهايل  مع  املباشرة  لقاءاته  مواصلة  يف  املدينة  جملس 
األحياء للوقوف على متطلباهتم واحتياجاهتم، مؤكداً أن 
هذه اللقاءات تشكل حالة تفاعلية مطلوبة مع املواطنن 
خالل هذه املرحلة، وتعطي دافعاً إضافياً للعمل، وهو ما 
نسعى إىل حتقيقه من خالل هذه التشاركية والشفافية 
يف الطروحات والنقاشات، باإلضافة إىل إمكانية البحث 
عن حلول، سواء كانت إسعافية أو دائمة لبعض املشكالت 
اخلدمية العالقة، واألهم من كل ذلك هو إشراك األهايل 
يف عملية البناء والنهوض واطالعهم على الواقع وحجم 
صعوبات  مــن  العمل  يــعــرض  ومــا  املتاحة  اإلمــكــانــات 

ومعوقات نتيجة الظروف الراهنة .
كافة  وستشمل  ستستمر  اللقاءات  أن  مدجلي  وبــن 
للمديريات  اجلــغــرايف  احليز  ضمن  واملناطق  األحــيــاء 
اخلدمية كافة، للخروج بصيغة عمل واضحة وخطط آنية 
ومستقبلية للنهوض بالواقع اخلدمي والتنموي، موضحاً 
والتنسيق  حتديدها  سيتم  للعمل  أولــويــات  هناك  أن 
املباشر مع كافة اجلهات إلجناز املشاريع ومبا يسهم يف 

دفع عجلة التنمية يف حلب .

أخريا 
ال شك أن العمل اخلدمي يف حلب يواجه الكثري من 
وقلة  املادية،  اإلمكانات  ضعف  عن  الناجتة  الصعوبات 
الكوادر العاملة، والنقص الكبري بعدد اآلليات؛ ومع ذلك، 
فإن ما ملسناه من جدية ورغبة صادقة للنهوض بالواقع 
اخلدمي، وما تابعناه عن كثب جململ اخلطط واملشاريع 
اجلاري تنفيذها، واملوضوعة ضمن خطط العام احلايل، 
يكشف عن جهود كبرية تبذل تفوق بكثري ما هو متاح من 
إمكانات فنية وبشرية وتقنية، وهو ما يدفعنا إىل التفاؤل 
النهوض  مــن  جــديــدة  مرحلة  على  مقبلة  حلب  ــأن  ب
التطوير  يتعلق مبشروع  والتطور، خاصة مبا  واحلداثة 
تل  منطقة  يف  والحقاً  احليدرية،  منطقة  يف  العقاري 
األرض من مراحل عمل  إجنــازه على  وما مت  الزرازير، 
يف احليدرية من شق طرق وهتيئة البنية التحتية للموقع 
متهيداً للشروع بعملية البناء السكين وفق أفضل معايري 
احلــداثــة، ولعل األهــم أن ما أجنــز ويتم إجنــازه حيمل 
املدينة  هــذه  أبناء  املنتظر من  وهــو  الــدار،  أهــل  بصمة 
وخرباهتا وكفاءاهتا لنقل مدينتهم من مرحلة التعثر إىل 

مرحلة النهوض احلقيقي ويف خمتلف اجملاالت .
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من صفر محطة إلى مائة بالمائة منها.. 
مؤسسة مياه ديــر الــزور تغســل ِرجس اإلرهاب وتتغلب على الحرب 

دير الزور ــ وائل محيدي 
حن تعطش مدينة غافية على هنٍر عظيم خيرقها بفرعيه 
الصغري والكبري، وحن يعجز أبناء هذا النهر عن أن يصلوا 
لسنا   - - هنا  يروي عطشهم، فنحن  ما  لينهلوا منه  إليه 
أمام إرهاب مهجي، وإمنا إرهاب ممنهج حاقد يُجيد لعبته 
اليت تدل  أعماله  القذرة، وخبري بسياسة احلصار تفضحه 

على حقده على البشرية وعلى الوطن واملواطن. 
تنظيم داعش اإلرهابي، ومن سبقه من مرتزقة وتكفريين، 
منظومة  من  باملائة"  "مائة  بتدمري  قاموا  ميولوهنم،  ومن 
أتو عليها هنبا وسرقة، حرقا وتدمريا،  الــزور..  املياء يف دير 
اخلسارة  فكانت  كاملة،  أعواما  الــزور  دير  مدينة  وطوّقوا 

الكربى، وكان العطش احلقيقي. 
هذه  تعيد  أن  الــســوريــة  احلكومة  إرادة  كانت  باملقابل، 
املنظومة بالكامل إىل سابق عهدها، لتعلن عرب مؤسسة مياه 
أقوى من  والعقيدة  أقوى من احلرب،  اإلرادة  أن  الزور  دير 

احلقد، والعزمية ال تنثين. 

خروج احملطات عن اخلدمة
بدير  املياه  مؤسسة  عام  مدير  التقت  األسبوعية"  "البعث 
وحديث  الوجع  حديث  فكان  العلي،  ربيع  املهندس  ــزور،  ال

النصر. 
يقول العلي، يف إشارة منه إىل احلال السيئة اليت وصلت 
املياه، عام  الزور، أن عدد حمطات  إليها منظومة مياه دير 
خزان   400 من  ألكثر  باإلضافة  حمطة،   122 كــان   ،2011
باحلدود  وانتهاءا  الرقة  بدءأ من حدود  الريف،  موزعة يف 
العراقية يف البوكمال، ليتبن بعد أن مت حترير مدينة دير 
الزور من احلصار، هناية علم 2017، أن العدد أصبح صفرا، 
باسثناء احملطة الرئيسية اليت بقيت تعمل بنصف طاقتها 
فقط، بسبب خروج املأخذ اخلامي عن اخلدمة لتغذية ما 
أمكن من أحياء املدينة، وذلك بعد أن خرجت حمطة الباسل 
الرئيسية ذات الطاقة االنتاجية 1000 مر مكعب ساعي يف 
املؤسسة  لتجد  مكعب،  مر   2700 أصل  من  الواحد،  اليوم 
واقــع صعب حّتمَ ما عليها وضع خطة عمل  أمــام  نفسها 

مكثفة إلعادة تأهيل احملطات املفقودة كاملة. 
أوىل خطوات املؤسسة كانت يف إعادة تأهيل احملطة الرئيسية 
اخلامي  املــأخــذ  إىل  واالنــتــقــال  اإلنتاجية،  الطاقة  ورفــع 
القدرة  البداية  فكانت  اخلدمة،  عن  خرج  الــذي  األساسي 
الرئيسية  احملطة  من  ساعي  مكعب  مر   2700 ضخ  على 
مع  بالتوازي  الكم  على  الركيز  كان  وحينها  كامل،  بشكل 
حتسن النوعية، ومت االنتقال فورا إىل حمطة الباسل إلعادة 
تأهيلها، وبإمكانات املؤسسة وكوادرها الفنية فقط، لتعود إىل 
العمل بطاقة انتاجية يف املرحلة االوىل 20 ألف مر مكعب 
والبالغة 60  الشرب،  إنتاج مياه  من أصل كامل طاقتها يف 
ألف مر مكعب، ويف املرحلة التالية، دخلت جمموعة أخرى 
يف اخلدمة لتصل الطاقة اإلنتاجية إىل 40 ألف مر مكعب، 
حمطة  لتعود  الطاقة  كامل  حتقيق   2020 عام  واستطعنا 
الباسل إىل اخلدمة، ولتبدأ بعدها عملية الضخ إىل املدينة 
ضمن خط يبلغ طوله 12 كم، باالعتماد على خزان الربوك 
الذي يستوعب 50 ألف مر مكعب.. هذا بعد تأمن الضاغط 
املناسب لتحقيق عملية إيصال املياه إىل األحياء املستهدفة؛ 
وللعلم فإن إعادة تأهيل احملطات ال تكفي ما مل يتزامن هذا 

لعودة  الشبكات  تأهيل  مــع 
التغذية للمدينة احملررة. 

من  الغربي  الــشــق  يف  أمــا 
سيطرة  حتت  الواقع  النهر، 
اجلــيــش الــعــربــي الــســوري، 
أصل  من  71 حمطة  فهناك 
الرقمن  بن  والــفــارق   ،122
حتـــت ســيــطــرة املــيــلــشــيــات 
حاليا،  العميلة  االنفصالية 
عمل  وضــع خطة  وهــنــا مت 
بالتوازي مع تأهيل حمطات 
والـــشـــبـــكـــات ضمن  الـــضـــخ 

املدينة والريف. 

عــــــودة األهـــــــايل إىل 
األحياء احملررة

ويضيف مدير عام مؤسسة 
الريف  بــأن  الـــزور  ديــر  مياه 
منطقة  أول  هـــو  الــغــربــي 
ريفية شهدت عودة تدرجيية 
التوجه  وحينها مت  لألهايل، 
فورا إىل تلك املناطق إلعادة 
تــأهــيــل حمــطــاهتــا وشــبــكــات 
مع  يتناسب  فيها، مبا  الري 
إىل  العائدين  السكان  أعداد 
وتزامن  وديــارهــم؛  أراضيهم 
إىل  تدرجيية  عودة  مع  ذلك 
املدينة،  األحــيــاء احملــررة يف 
ما حدا بنا لتأهيل منظومة 
)أول  اجلبيلة  حــي  يف  املــيــاه 
لــعــودة  املُستقبلة  األحـــيـــاء 
تأهيل  وحققنا  األهـــــايل(، 
خالل  هناك  الشبكة  كامل 
عام 2017، ليمتد عملنا إىل 
حي العمال حيث أدى تأهيل 
الشبكة إىل حتفيز أبناء احلي 

للعودة إليه، وحينها ظهرت جتمعات سكانية حمدودة يف حي 
احلميدية حيث مت الكشف احلسي على الشبكة "املتضررة 
عام  أيلول،  شهر  ليشهد  تأهيلها  إلعادة  فبادرنا  بالكامل"، 
2020، انتهاء كامل األعمال على شبكة ري حي احلميدية. 
املاضي  العام  من  الثاني  النصف  يف  الورشات  امتدت  وقد 
حنو حي املطار القديم الذي شهد أول عودة لألهايل، فقمنا 
بتأمن املياء إىل 70 باملائة منه، وبقي 30 باملائة نظرا لعدم 
عودة األهايل إليه، واملؤسسة قادرة على تغذيته متى تطلب 

األمر، كاستكمال فقط للخطوط يف احلي. 
على مستوى الريف، قامت مؤسسة املياه بتأهيل 16 حمطة 
عام  ليشهد   ،2019 عــام   26 إىل  عددها  ليصل   ،2018 عــام 
على  إدخاله  تبقى مت  وما  64 حمطة،  تأهيل  إعــادة   2020
 65 رقم  احملطة  تأهيل  مت  حيث  التأهيل،  بعمليات  الفور 
بداية العام اجلاري؛ وخالل شهر آذار الفائت، أهنينا تأهيل 
املتضررة  وإذا ما علمنا أن عدد احملطات  احملطة رقم 66؛ 

71، فإن احملطات اخلمسة الباقية قيد التأهيل حاليا، وأوهلا 
خالل  اخلــدمــة  يف  ستدخل  الــيت  الغربية  حطلة  حمطة 
بوشر  اليت  البوكمال  وثانيها حمطة قطعة  القادمة،  األيام 
بأعمال تأهيلها، وثالثها حمطة السابع عشر من نيسان يف 
حوجية صگر؛ وهذه احملطات ستدخل يف اخلدمة خالل 
شهر واحد، وبالتايل مل يبقَ سوى حمطتن، لتكون املؤسسة 
باملائة من احملطات، إحدامها تقع مع  تأهيل مائة  أجنزت 
من  خالية  منطقة  وهي  االنفصالين،  مع  الفاصل  اخلط 
"توسع  هي  األخــرية  واحملطة  لتأهيلها؛  حاجة  وال  السكان 
17 نيسان"، وال حاجة لتأهيلها نظرا لوجودها يف حوجية 

صگر املغطاة مبياة الشرب حاليا. 
وللعلم فإن هذه احملطات متت سرقتها بالكامل، بدءا من 
واحملوالت  واألكبال  التعقيم  مرورا مبجموعات  التجهيزات، 
وجمموعات  الضخ  مبجموعات  وانتهاء  والنوافذ،  واألبــواب 
الري. ومن هنا، تبدو صعوبة العمل الذي مت إجنازه، والذي 
بدأ من الصفر حقيقة، بالتزامن مع االهتمام ليس بكمية 

تأهيل  إعــادة  علينا  حتم  ما  بنوعيتها،  وإمنا  وحسب،  املياه 
وحمطة  الرئيسية،  احملطة  يف  بالكامل  التعقيم  منظومات 

الشهيد باسل األسد.. 
كان ذلك مع بداية العام 2020 - يضيف املهندس العلي 
- لتتمكن املؤسسة بعدها من حتقيق جودة مقبولة وإجناز 
أعمال اإلضافات الكيميائية ضمن احُلجر امللحقة باحملطات 
ورفع  والرائحة  والطعم  اللون  حتسن  على  عملت  والــيت 
بتشكيل جلان ألخذ عينات  التعقيم. وحاليا، قمنا  مستوى 
دورية من بدايات وهنايات الشبكة للتأكد من صالحية املياه 
باالعتماد على خمابرنا، علما أننا مل نتمكن من إعادة إال 
املخرب الرئيسي فقط، والذي يفي حاليا باحلاجةـ، على أمل 
منتشرة  كانت  واليت  املتبقية،  السبعة  املخابر  تأهيل  إعــادة 
فيها  كان  للسرقة مبا  األخــرى  وتعرضت هي  الوحدات،  يف 
اضطرنا  ما  وهو  عالية؛  كلفة  ذات  متطورة  جتهيزات  من 
على  حاليا  ونعمل  املركزي.  الرئيسي  املخرب  على  لالعتماد 
هناية  مع  الباسل  تأهيل خمرب حمطة  إعــادة  من  االنتهاء 

شهر نيسان احلايل، بعد أن 
التجهيزات  تأمن  استطعنا 

الالزمة لذلك. 

٥0 باملائة من الكادر 
ـــادر املــؤســســة عــام  وصـــل ك
عــامــل،   2300 إىل   2011
إىل  احلرب  بفعل  لينخفض 
حنن  وبالتايل  فقط،   1100
نعمل اليوم بـ 50 باملائة من 
الكادر الذي كان متوفرا قبل 
احلرب، ما انعكس سلبا على 
مستوى حمطات الريف، ألن 
مناطقيا،  كان  فيها  التسرب 
ــكــثــري  وبــــالــــتــــايل خـــلـــت ال
مــن احملــطــات الــريــفــيــة من 
يقومون  كانوا  الذين  العمال 
جعلنا  مــا  فــيــهــا،  مبهامهم 
جلهة  حقيقي  مـــأزق  أمـــام 
ــأمــن الـــكـــوادر املــطــلــوبــة،  ت
على  اعتمدنا  أنــنــا  لــدرجــة 
عامل واحد لتشغيل أكثر من 
حمطة  كــادر  وعلى  حمطة، 
ــقــوم بــتــشــغــيــل احملــطــات  ــي ل
اجملاورة اليت بلغ عدد العمال 
تبدو  هنا  ومن  صفرا؛  فيها 
ملعاناتنا  احلــالــيــة  الـــصـــورة 
الفنية  الكوادر  تأمن  جلهة 
الــالزمــة؛ أمــا احلــديــث على 
املهندسن  نــقــص  مــســتــوى 
فقد اخنفض عددهم من 52 
مع  فقط،   13 إىل  مهندسا 
الكادر  بفقدان  هنا  التذكري 
الـــفـــين وخـــرجيـــي املــعــاهــد 
الـــذيـــن يــشــكــلــون مــتــالزمــة 

العمل يف املؤسسة. 

 وماذا عن املباني واآلليات؟ 
الرئيسية،  باحملطة  اليت حلقت  االضــرار  استثنينا  ما  إذا 
واليت تباشر املؤسسة عملها منها، فإن نسبة الضرر والدمار 
األساسي  البناء  وأوهلا   ،٪100 املديرية  اليت حلقت مبباني 
الضخم الذي مت توجيه قسم الدراسات يف املؤسسة لوضع 
بنتيجة  ليتبن  اهلندسية،  سالمته  حول  الفنية  التقارير 
املعاينة أنه ال حل إال برحيله كامال، وبدء البناء من جديد، 
 130 املؤسسة منها  أسطول  بلغ عدد  اآلليات فقد  أما عن 
آلية عام 2011، مبا فيها الصهاريج الضخمة وسيارات النقل 
وآليات  والركسات  والقالبات  الشاحنات  ورؤوس  احلقلية 
احلفر، وهذا العدد مستثنى منه الدراجات النارية اليت بلغ 
 - املياه  أسطول مؤسسة  فإن  وبالتايل  دراجــة،   301 عددها 
الذي بلغ 430 آلية عام 2011 - اخنفض اليوم إىل 27، مبا 
فيها الدراجات النارية، وبقينا معتمدين على بواگر عدد 

2، وتركس واحد حبالة فنية ال بأس هبا. 

مسابقة املسرحني واختبارات للتوظيف 
أجرت املؤسسة مؤخرا اختبارا ملتقدمن من الفئتن الرابعة 
مباشرهتم  تكون  أن  يفرض   ،102 منهم  جنح  واخلامسة، 
قريبة لدينا بالتنسيق مع الوزارة؛ أما الفئات االوىل والثانية 
أما  بعد؛  عنها  االعــالن  يتم  مل  ــة  وزاري ملسابقات  فتخضع 
إىل  برفع حاجتنا  قمنا  املسرحن فقد  ما خيص مسابقة 
وترتبط  املذكورة،  املسابقة  إىل  املتقدين  أعداد  من  الــوزارة 
آلية تعيينهم بالرغبات اليت تقدم هبا املسرحون، والذين بلغ 
عددهم 75 مسرحا يف دير الزور، نأمل أن يكون لدينا نصيب 
منهم، ومبا يتناسب والرغبات اليت تقدموا هبا خالل تقديم 

أوراق تعيينهم لالستفادة من مسابقة املسرحن. 

العكارة بعد اليوم 
وأيار(  ونيسان  )آذار  الربيع  أشهر  يف  النهر  عكارة  ترتفع 
يؤدي  ما  الفرات،  هنر  مياه  منسوب  مستوى  ارتفاع  بسبب 
املنجرفة  األوحال  بفعل  املياه  لون  وتغري  العكارة  زيادة  إىل 
العكارة بالظروف الطبيعية بوحدة قياس  النهر. وتقاس  يف 
تدعى MTU، وطاملا أن مؤشر القياس دون الدرجة الرابعة، 
ميكننا ضخ املياه نظرا لصالحيتها للشرب لغاية هذه الدرجة. 
ويف احلاالت الطارئة، ميكننا الضخ ما بن مخسة إىل عشرة 
العكارة إىل ذروهتــا؛ ومع ذلــك، مل تعد  MTU حن تصل 
املؤسسة تعاني من عكارة مياه الشرب بعد أن متكنا من زيادة 
زمن الرقيد إىل ثالث أضعاف مدهتا يف األحوال الطبيعية، 

وإدخال اخلالطات الكيميائية احلديثة يف اخلزانات. 

توفري مئات املاليني على خزينة الدولة 
تأمن  على  القدرة  أفقدنا  حصار  من  القطر  يعانيه  ما 
تعود  بأن  السورية  جتهيزات جديدة؛ ومع عزمية احلكومة 
منظومة املياه يف دير الزور إىل ما كانت عليه، قامت ورشاتنا 
الفنية - رغم قلة عددها - بتجميع كل ما هو موجود يف 
وبدأنا خبرباتنا  التالفة،  املسروقة من األجهزة  املستودعات 
تأهيله،  ميكن  ما  تأهيل  وإعــادة  مجيعا  بتفكيكها  احمللية 
باستخراج قطع  املعطوبة متاما  األجهزة  االستفادة من  أو 
الغيار منها، مبا يف ذلك ما عثرنا عليه من "أَُكر" وصمامات.. 
وما إىل ذلك، فكانت جهود الفنين يف املؤسسة جبارة جدا 
مئات  وتوفري  غيار،  قطع  أي  شــراء  عدم  إىل  أوصلتنا  بأن 
ما  تأهيل  إعــادة  عمليات  عرب  الدولة  خزينة  على  املالين 
للحصار  نستسلم  أن  املنطق  من  ليس  إذ  تأهيله؛  ميكن 
واحد  جهاز  استخراج  النتيجة  فكانت  بقدراتنا،  نؤمن  وال 
مثال من أربع أجهزة معطوبة، واالستفادة من كافة القطع 
القادرة على العمل.. وفيما بعد، متت االستفادة من األجهزة 
املعاد تأهيلها عرب توظيفها من جديد، وهذا ما أغنانا عن 
االستسالم أمام مسألة شراء أجهزة جديدة.. وهنا ال ميكننا 
عندما مدت  الدولية  املنظمات  قدمته  الذي  العون  جتاهل 
يدها - وإن كان بشروطها - وكل ذلك مبعزل عن إجنازات ما 

تبقى من كوادرنا وفنيينا. 
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"البعث األسبوعية"ــ صفحة رئاسة اجلمهورية 

التقـــت الســـيدة أمســـاء األســـد األربعاء املاضي عـــدداً مـــن القائمن على 
اجلمعيات اخلريية واملؤسسات اإلنسانية ورؤساء غرف التجارة والصناعة من 
مجيع احملافظات للبحث يف تنظيم جهود الدعم واملســـاعدة للشـــرائح األكثر 
احتياجـــاً وكيفيـــة االســـتفادة من عمل مجيـــع املبادرات اخلريية واإلنســـانية 
هبدف إيصاهلا إىل خمتلف احملتاجن يف مجيع املناطق الســـورية، وال ســـيما 

يف ظل الظروف املعيشية الضاغطة، واقراب حلول شهر رمضان املبارك. 
وقالـــت الســـيدة أمساء: إن الغاية مـــن اللقاء هي االســـتفادة من اخلربات 
املوجـــودة لدى خمتلف املؤسســـات واجلمعيـــات الفاعلة يف هذا اجملال ومجع 
جهودها والتنسيق والتنظيم فيما بينها هبدف الوصول إىل مساعدة أكرب عدد 
من الســـورين يف أوســـع مساحة من اجلغرافيا السورية، ألن واجبنا أن نصل 

ونساعد كل مواطن سوري حمتاج وبأفضل الطرق وأكرمها. 
ودعت الســـيدة أمساء اىل وضع اآلليات املناســـبة للتنســـيق بالشـــكل الذي 
يســـتثمر اإلمكانيات التكنولوجية املتاحة ويوظف املوارد بالطريقة األفضل، 
وإحـــدى هـــذه اآلليات انشـــاء منصة وطنيـــة إلكرونية لتكـــون صلة الوصل 
املباشرة والشفافة بن اجلهات املاحنة واملتربعن من داخل وخارج سورية من 
جانب وبن املؤسســـات واجلمعيات املعنية بإيصال املساعدات وتنفيذ الربامج 
التنموية من اجلانب اآلخر، مشرية إىل أن هذه الطريقة املعاصرة تعمل على 
تأمـــن وتوفـــري كل املعلومات اليت حيتاجها أي متربع، وبالوقت نفســـه توفر 
الوقت واجلهد وتســـهل عملية التربع وبالنتيجة كل شخص يتربع بالطريقة 

اليت تناسبه سواء كانت عرب املنصة أو بشكل مباشر للجهة اليت خيتارها.
وأوضحت أن هذه املنصة التشـــاركية ليســـت وليدة اللحظة وإمنا أساســـها 
يعتمد على قاعدة واســـعة من البيانات عـــن اجلمعيات وأعماهلا والقطاعات 
اليت هتتم هبا وانتشـــارها باحملافظات وغريها من املعلومات اليت اســـتطاع أن 
جيمعها مشـــروع تطوير املنظمات غري احلكومية الذي أطلقته وزارة الشؤون 

االجتماعية منذ سنتن بتنسيق ودعم من وزارة اإلدارة احمللية. 
واعتـــربت الســـيدة أمساء أن الســـورين مفطـــورون على عمـــل اخلري، وأن 
التعاضـــد والتكاتـــف والقوة اليت متيز النســـيج االجتماعي الســـوري هي ما 
جعلته مســـتهدفاً منذ اليوم األول يف احلرب على ســـورية ألنه يعرب عن أحد 
أهـــم عناصر هويتنا وقوتنا كســـورين، معربة عن تقديرها لكل من يســـاعد 

ويدعم يف هذا اجملال اإلنساني. 

السيدة أسماء األسد تلتقي الجمعيات الخيرية واإلنسـانية: واجبنا أن نساعد كل سوري محتاج
حضر اللقاء املهندس حســـن خملوف وزير اإلدارة احمللية ومعاونو وزيري 

األوقاف والشؤون االجتماعية.

منصة الكرتونية لكل حمافظة
ويف تصرحيات بعد االجتماع أكد الدكتور نبيل القصري رئيس جملس ادارة 
اجلمعية اخلريية اإلسالمية أنه مت خالل االجتماع حبث تنسيق العمل على 
وضع خمطط لتنظيم العمل اخلريي بشـــكل مجاعي لتأمن دعم العائالت 
األشد فقراً بشكل سليم وحقيقي ومجع التربعات والدعم املقدم من التجار 
والصناعين بالتنســـيق مع احملافظة وتوزيعها وفق االحتياجات باالســـتفادة 
من البيانات املوجودة لدى اجلمعيات وأيضاً االســـتفادة من مبادرة األســـواق 

اخلريية. 
وبن الدكتور القصري أن الســـيدة أمساء األسد أعلنت خالل االجتماع عن 
البـــدء بإطالق منصة الكرونيـــة تتضمن االحتياجات الفعلية لكل حمافظة 
ميكـــن أن توضـــح االحتياج وتوجيـــه الدعم املقدم من املتربعـــن املوجودين 
بسورية أو املغربن األمر الذي يسهم بزيادة الدعم وحتديد اجلهة احملتاجة 

له ونوع الدعم.
ومـــن محاة بن رئيس مجعية الرعايـــة االجتماعية زياد عربو أن اجلمعية 
حتضر خالل شـــهر رمضان لتوزيع البســـة لألسر وســـالت غذائية ومساعدة 
مادية وتقدم كل هذه املســـاعدات عرب رســـائل نصية وفق بيانات األســـر كما 
ســـيتم جتهيز 150 ألف وجبة خالل شـــهر رمضان وإقامة ســـوق خريي لبيع 

مواد بسعر الكلفة أو أقل.
واعتـــرب أمن ســـر غرفة صناعة حلـــب حممد رأفت الشـــماع أنه مت وضع 
النقاط على  احلروف جلهة قيام الغرف الصناعية والتجارية مبســـؤولياهتا 
االجتماعيـــة جلهـــة تعميـــم وتوحيد املبادرات اخلريية الـــيت تقوم هبا الغرف 
إليصـــال الدعم واملســـاعدات ملســـتحقيه، مؤكداً علـــى دور الغرف يف املرحلة 
احلاليـــة لقيام أعضائها من أصحاب الشـــركات التجاريـــة والصناعية بالبيع 
بسعر التكلفة، أو بأسعار منطقية خالل هذه املرحلة احلالية وخاصة خالل 

شهر رمضان املبارك. 
رئيـــس غرفة جتـــارة وصناعة طرطوس مازن محاد أكد ضرورة العمل على 
دعم املبادرات واألســـواق اخلريية، وقال: ســـيتم قريباً افتتاح سوقن خريين 
يف مدينة طرطوس وســـتعقبها خطوات الحقة بعد اجتماع إدارة الغرفة مع 

املعنين وإطالق عدة مبادرات تشمل مجيع مناطق احملافظة.

»البعث األسبوعية« ــ ريم ربيع 
كمـــا جرت العادة، ومع حلول شـــهر رمضـــان الكريم، تكثر 
املبـــادرات والفعاليـــات اخلرييـــة واإلنســـانية، وينشـــط عمل 
اجلمعيـــات لتصـــل إىل الطبقة احملتاجة للدعم على أوســـع 
نطاق، إال أن هذه النشـــاطات سرعان ما خيبو معظمها بعد 
انتهاء الشـــهر الفضيـــل، لتبقى قلة قليلة مســـتمرة بالعمل 
ضمـــن رؤيـــة واضحـــة ومنضبطـــة، فمســـامهات اجلمعيات 
اخلرييـــة واملبـــادرات عمومـــا الـــيت انطلقت خالل الســـنوات 
العشـــر األخـــرية –وإن أثبتـــت جدواهـــا يف بعـــض األحيان- 
إال أهنـــا مازالت تتصـــف إىل حدٍّ كبري بالعشـــوائية وضبابية 

البيانات، والتناقض حتى يف بعض األحيان.

تناقض 
ورغم اجلهد الكبري الذي تبذله بعض اجلمعيات واملبادرات 
اإلنسانية أو التنموية، إال أن غياب التنظيم فيها يبدد جزءا 
كبريا من عملها، لتكون االنعكاســـات اإلجيابية طفيفة جدا 
وتـــكاد ال تلحظ، وقـــد يعود ذلك إىل انعدام الرؤية اجلامعة 
لتلـــك املبـــادرات، فالحظنا أن كالّ منها يعمل بنهج يتناقض 
مـــع اآلخر، وتكون النتيجة بركيز املســـاعدات يف منطقة أو 
مدينـــة مـــا دون أخـــرى مثال، أو أن يســـتفيد شـــخص واحد 

مـــن عدة خدمات وآخر ال جيد له مكانا، هذا على مســـتوى 
املســـاعدات فقط، فماذا عـــن اجلمعيات التنموية اليت تدعم 
املشـــاريع الصغرية أو أيـــن دور رجال األعمال ومســـؤوليتهم 

االجتماعية وهم أول املعنين يف هذا اجملال؟ 

لكلٍّ دوره 
مـــع تزايد الضغوطـــات والضائقة االقتصاديـــة اليت يعاني 
منهـــا الشـــارع الســـوري اليـــوم، بـــات لزامـــا علـــى اجملتمـــع 
األهلـــي واالقتصادي تنظيم عملهم برؤية شـــاملة وواضحة، 
ليـــس فقط لتقديـــم يد العون، وإمنا ليأخـــذ كل منهم دوره 
احلقيقـــي يف حتمل جزء من العـــبء، ودعم االقتصاد أيضا 
عرب دعم املشاريع التنموية، وجتاوز مسألة املساعدات املادية 
ليكون التوجه حنو التنمية وتأســـيس عمل أو مشروع بسيط 
ملعدومـــي الدخل؛ وهذا احلديث كان واضحا يف سلســـلة من 
االجتماعـــات اليت عقدت ضمن خمتلف القطاعات ملناقشـــة 
تنظيـــم العمل اإلنســـاني والتنمـــوي وضمـــان وصوله لكافة 

الشرائح احملتاجة.

تنظيم البيانات
رئيس اهليئة السورية لشؤون األسرة والسكان، د. أكرم القش، 

لفت يف تصريح لـ »البعث األسبوعية« إىل أنه يتم العمل على 
مســـارين حاليا، األول يتعلق بإجياد نوع من الرصد الكامل، 
وبيانات منظمة لألســـر األكثـــر احتياجا، ليكون تنظيمها يف 
النهاية عرب صندوق املعونة االجتماعية، واخلطة الثانية هي 
العمل بالتنسيق مع املؤسســـات احلكومية والنقابات املهنية، 
ليكون توزيع املســـاعدات وانتشـــارها بالتشـــارك مع النقابات 

حبيث يصبح العمل منظما وشامال. 
وبيّن القش أنه يتم توجيه اجلمعيات لدعم الشرائح األكثر 
احتياجا، وبينها املســـرحون وأســـر الشـــهداء ومتكن النساء، 
فضال عن تشجيع اجلانب التنموي عرب تأسيس فرص عمل 
أو قروض ميســـرة أو مشـــاريع إنتاجية، أو حتى بالتعليم أو 
التأهيـــل والتدريـــب، فيما حيتاج البعض وســـاطة فقط مع 
أربـــاب العمـــل، معتربا أن اســـتمرارية املبـــادرات واجلمعيات 

عموما مرتبطة باإلمكانيات املادية والتنظيم. 

جرد 
وحبســـب د. القـــش، فـــإن العمل يتجـــه منذ شـــهر تقريبا 
جلـــرد إمكانيـــات كل اجلمعيات وتوزيعها بشـــكل أكثر عدالة 
لتصل إىل أوســـع شـــرحية، وذلك بإشـــراف من وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل والفريق االجتماعي بشكل كامل، مشريا 

مساٍع لتنظيم العمل اإلنساني والتنموي تحت مـظلة واحدة وسط »غيبوبة« الفعاليات االقتصاديـة 
إىل أن بعـــض الصعوبـــات اليت تواجه التنظيم تتمثل بتوجه 
نسبة جيدة من املتربعن للتعامل مع مجعيات حمددة نظرا 

لثقتهم فيها، فتركز املساعدات يف مناطق حمددة. 

أما بالنسبة للمنظمات الدولية الشريكة لبعض اجلمعيات، 
فهنـــا يكـــون تدخل اهليئة والفريـــق االجتماعي حيث نقرح 
عليهم – واحلديث للقش - أماكن توزيع املساعدات لتنتشر 
علـــى نطاق واســـع، وعندما يظهر إجحـــاف ببعض املناطق 
تكون وزارة الشؤون االجتماعية عندها معنية بدعمها حسب 

اإلمكانيات املتاحة. 

تكثيف اجلهد 
وأوضح رئيس هيئة شـــؤون األســـرة أن املبادرات واجلمعيات 
تعمل بشـــكل مســـتمر، واخلدمـــات على مدار العـــام، إال أن 
اإلضاءة على عملها تكون أكرب بشـــهر رمضان، حيث يصبح 
اجلهـــد مكثفـــا أكثر، وتزيـــد التربعات بشـــكل كبـــري، مبينا 
أن املســـاعدات تكـــون بأشـــكال خمتلفة، لكن خـــالل رمضان 
فهي تركز على اجلانب اخلريي واملباشـــر، فضال عن الســـلل 
الغذائيـــة اليت بـــات توزيعها دوريا، مضيفـــا: ال نضيء دائما 

على العمل »ضمانة لكرامة الناس«.

مسؤولية 
لعـــل أمهيـــة املبـــادرات االقتصاديـــة تكمن – وفقـــا لرجل 
األعمـــال واخلبـــري االقتصـــادي عامر ديب - يف أهنا تشـــكل 
حالة شعبية إجيابية ومسؤولية جتاه االقتصاد الوطين، فلكل 
شخص اليوم مسؤولية حتفزها احلمالت واملبادرات الشعبية، 
معتـــربا أن هذا النـــوع من احلمالت أكثر أمهية من املبادرات 
اليت تطلقها جهات رمسية، إذ أهنا تشمل فئات شعبية أوسع. 

اقتصاد تباديل 
ديـــب - الـــذي فّضل أن يقدم للشـــخص مشـــروعا تنمويا 
لتوفـــري بيئة منتجة تعمل وتعطـــي بدال من العمل اخلريي 
- رأى يف حديثه لـ »البعث األســـبوعية« أن االقتصاد الوطين 
اليـــوم تبـــاديل بن الشـــعب واحلكومة، ومـــن واجب اجلميع 
تقديم ما لديه ليكون فاعال، مقرحا أن تكون كل اجلمعيات 
اخلريية املعنية بالشـــأن اإلنســـاني تعمل حتت مظلة واحدة 
ذات مصداقية وموثوقية عالية شـــعبيا، أما يف الوقت الراهن 
فهنـــاك حـــاالت »نصـــب« كبرية حتـــدث خلف عبـــاءة العمل 

اخلريي. 
ويف رده علـــى دور غرف الصناعـــة والتجارة - اليت وصفها 
ديب بغرف »الشـــقيعة« - يقول: مل نر أي نشـــاط فاعل من 

قبلهم، وهم مشغولون »بطقطقة الرباغي« لبعضهم البعض، 
فالـــدور اإلجيابـــي الكبري الـــذي أخذوه مـــن احلكومة عادوا 
الستغالله بغايات شخصية، مؤكدا أن املصلحة اليوم تتطلب 
التغاضـــي عـــن اخلالفات الشـــخصية، وأن تقـــوم كل فعالية 

بدورها ومسؤوليتها االجتماعية جتاه اآلخرين. 

تشبيك 
وأشـــار رجل األعمال عامر ديـــب إىل املبادرة اليت انطلقت 
حتت اســـم »تشـــبيك« هبدف صناعة جمتمع منتج، وحتقيق 
الصغـــرية  املشـــاريع  تشـــجيع  عـــرب  التكافـــل االجتماعـــي، 
واملتوســـطة، وتطوير مهارات األفراد واألدوات واملهارات، حيث 
يتـــم التواصل من كل احملافظات عرب إمييل موحد، لريســـل 
كل شـــخص فكرة مشـــروعه، ثم تفرز املشاريع وتعرض على 
رجـــال األعمـــال واملهتمـــن بالتمويل، إال أن هـــذا النوع من 
املبادرات يتعرض لعقبات خاصة نظرا لكرب الشـــرحية، حيث 
بيّـــن ديـــب أن هناك ضعف كبري بطريقة التعامل، متســـائال 
أيـــن كانت املبادرات الســـابقة واليت عملـــت على تطوير هذا 

األمر! 
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نتائج منتخبنا لكرة القدم تكشف المســتور وتــضع النقاط على الحروف:
تجربة المدرب األجنبي فاشلة.. وتلك هي األسباب التي تمنع التعاقد مع مدرب وطنــي!! 

»البعث األسبوعية« ــ ناصر النجار 
مرة أخرى نعود للحديث عن املنتخب الوطين الذي قدّم 
ــأداء ال يليق  أســوأ ما ميكن يف عــامل كــرة الــقــدم، وخــرج ب
يف  طبيعي  أمر  فاخلسارة  قلنا  وكما  قاسيتن؛  وبنتيجتن 
فإن  شاهدناها  الــيت  الصورة  مبثل  لكن  القدم،  كــرة  عــامل 

املشهد كان مريعاً. 
ونعود إىل املربع األول الذي حتدثنا فيه عن الوعود وما 
شابه ذلك، وعن تصريح رئيس االحتاد الرياضي العام بأن 
كأس  إىل  يتأهل  مل  إن  االستقالة  القدم  كــرة  احتــاد  على 
العامل اليت ستقام بقطر، ونعتقد هنا أن املوضوع ال حيتاج 
إىل االنتظار حتى ال نفقد الفرص املتاحة يف التأهل إىل 

املونديال. 

مؤمتر موسع 
القدم  كرة  احتاد  مع  اجتمعت  السورية  األوملبية  اللجنة 
 - على مرأى من وسائل اإلعالم - وهذا أمر إجيابي جداً 
بغاية مفادها تسليط الضوء على احلقائق، فتبن للجميع 
أن املكتب التنفيذي لالحتاد الرياضي العام يقدم الحتاد كرة 
القدم كل ما يلزم وال يتدخل يف قراراته.. وحتى قرار اإليفاد، 
الذي تضمن »كوكتيالً« من الفنين واإلدارين واملرافقن، مل 

يشطب املكتب التنفيذي منه أي اسم. 
إذاً، الكرة يف ملعب احتاد كرة القدم؛ وأعتقد أن مثل هذه 
اليت  األخطاء  ألن  مقبولة،  غري  تبدو  التعامل  يف  املثالية 

والنشاطات  الوطين،  املنتخب  سواء حبق  وتصدر،  صــدرت، 
والقرارات والعديد من اإلجراءات، حتتاج إىل ضبط ومراجعة 
وتدقيق باعراف املكتب التنفيذي، ذاته، الذي أبدى العديد 
من املالحظات على عمل احتاد كرة القدم ونشاطاته؛ لذلك، 
من  بد  وال  االنتظار،  من  الكثري  إىل  حيتاج  ال  فاملوضوع 

إجراءات حامسة قبل وصول األمور إىل طريق مسدود. 
املعلول  نبيل  التونسي  املــدرب  وجــود  ينقصه  كان  املؤمتر 
الذي تابعه عرب وسائل التواصل االجتماعي، وقد دافع - عن 
بعد - عن خياراته دون مواجهة حقيقية، وليعد باملستقبل 
اجليد للمنتخب؛ وهذه إحدى سلبيات التعاقد مع املعلول 
الذي حيضر إىل دمشق على مزاجه، ويغيب على مزاجه؛ 
األقوى  الرجل  الكرة صار  احتــاد  مع  العقد  وقع  أن  ومنذ 
الــذي ال يزامحه أحــد، وال يغلبه أحــد، وال يستطيع أحد 
فرض رأيه عليه، ألنه متمسك ببنود عقد كتبها كما يهوى 

ويشتهي.
وإذا قيل يف املؤمتر أنه ال أحد يعرف تفاصيل عقد املدرب 
التونسي، فمن يعرف هذه البنود؟ فهل وقع العقد يف املريخ؟ 
ومن صدّق عليه فصار جاهزاً ونافذ املفعول؟ وهذه سلبية 
ال تبشر باخلري، فهل يتم مترير العقود من حتت الطاولة؟ 

بنود كارثية
االجتماع،  من  يومن  وبعد  والتمحيص،  التدقيق  بعد 
صرح رئيس املنظمة األم لوسائل اإلعالم أن الراتب الشهري 

للمدرب التونسي 45 ألف دوالر، ويف العقد مكافأة التأهل 
إىل كأس العامل مقدارها مليون ومئيت ألف دوالر، ومكافأة 

التأهل إىل كأس آسيا تبلغ 85 ألف دوالر. 
وإذا أردنا أن جنري حسبة بسيطة، سنجد أن املدرب وقع 
العقد قبل سنة وشهرين من اآلن، أي له بذمتنا حتى اآلن 
540 ألف دوالر، وإذا استمر حتى هناية التصفيات اآلسيوية 
يف الصن فسنضيف على املبلغ 45 ألف دوالر، وهذا املبلغ 
الــذي يصل إىل 585 ألــف دوالر غري حمق ألن املــدرب مل 
يداوم يف هذه الفرة كلها، وبقي أغلبها متنقالً بن بالده 
الكروية، لذلك نسأل: هل  للمباريات  وبن اخلليج، حملالً 
ولو  التعاقد؟  إنه جيهل أصول  أم  بالفخ،  الكرة وقع  احتاد 
أهنم قالوا: »هذه من أموال كرتنا اجملمدة«، فهي أموالنا أواًل 

وأخرياً، سواء قبضناها أم قبضها املدرب التونسي!!
املسألة التالية هي مكافأة الفوز يف حال التأهل إىل كأس 
آسيا، وهذه سقطة كبرية من احتاد كرة القدم، ألن منتخبنا 
متأهل إىل كأس آسيا، إن مل يكن متصدراً فوصيفاً، وحتى 
أصحاب املركز الثالث يف بعض اجملموعات سيحصلون على 
التأهل حسب نظام املسابقة، فكيف يقدّم احتاد كرة القدم 
التصفيات حتى  نقطة يف  أي  ملــدرب مل حيقق  املبلغ  هذا 
اآلن، بينما مننعه عن املدرب الوطين الذي حقق 15 نقطة 
كاملة، ومل يتعادل أو خيسر يف املباريات اخلمس اليت لعبها؛ 
وحنن ال ننسى جتاهل احتاد كرة القدم هلذا اإلجناز وهذه 
االنتصارات، وبدل أن يشكر املدرب على صنيعه اهتمه بأن 

إقالته جبرة قلم، ألنه  أداء املنتخب كان سيئاً، فتمت 
يشتكي،  أن  أو  يعرض،  أن  يستطيع  ال  وطين  مــدرب 
املنتخبات  يــدربــون  الوطنين  املــدربــن  أن  وخصوصاً 
املــدرب  أمــا  وقــيــود،  شــروط  دون  بياض  على  الوطنية 
األجنيب فال نستطيع أن نفعل معه شيئاً، ألنه قيد كل 
قرار ميكن أن يصدر حبقه بشروط جزائية مل يفصح 
أحد عنها، أو عن قيمتها، ولو أن املوضوع سهل لتمت 

إقالته، ولكن املخفي أعظم!! 
مصادر  من  وصلنا  وقد  ينتظرنا،  آخر  أمر  وهناك 
موثوقة أن كل مباراة سنلعبها يف الصن مع املالديف 
وغوام والصن سينال املدرب التونسي مكافأة كبرية عن 

الفوز يف كل مباراة منها!!
الفنية  ــا  ــوادرن ك على  نبخل  كيف  نــتــســاءل:  وحنــن 
واإلدارية باألجور والرواتب وأذن السفر، ونتحدث عن 
احلامتي  الكرم  أن  وجند  ذلــك،  حتقيق  إمكانية  عدم 
مئات  تصرف  وكيف  الــغــريــب؟!  بسخاءعلى  مــوجــود 
املالين على مدرب ومالعبنا حباجة إىل هذه األموال 
وال خنجل  هبــا،  نفتخر  وخــضــراء  نضرة  تصبح  لكي 
مبنظرها؟! وحيق لنا أن نتساءل: أيهما أشد ضرورة، 
بناء البنية التحتية ملالعبنا وصاالتنا، أم الوصول إىل 

كأس العامل؟! 

حديث آخر
وسائل اإلعالم اليت حضرت االجتماع طرحت أسئلة 
عديدة تعرب عن أمل الشارع الكروي، واألسئلة ابتعدت 
عن الشق املايل ألنه غري معروف بتفاصيله، واجتهت 
عن  دافــع  القدم  كرة  احتــاد  فرئيس  الفين،  الشق  إىل 
املدرب، وأكد أنه يتحمل مسؤولية اختياره، وأنه يراهن 
عليه، وأن املنتخب حباجة إىل بعض الوقت، والغريب 
أن العذر متثل بأن سبب سوء املستوى يعود ألن أغلب 
العيب املنتخب من الدوري، وهو سيء بطبيعة احلال 
- كما يقولون ويعرفون - لذلك نسأل: أين البدالء؟ 
يف  موزعن  العــب  مئة  من  أكثر  لدينا  أن  العلم  مع 
الكثري  ولدينا  اخلليج،  ودول  والعراق  واألردن  لبنان 
من الالعبن الذين وعدونا هبم ويلعبون يف الدوريات 
األوروبـــيـــة، لكن مل جنــد، خــالل أكــثــر مــن عـــام، أية 
حماوالت جدية الستدعاء هؤالء الالعبن وجتربتهم، 
وزاد األمر سوءاً معاقبة عمر خريبن؛ وهناك عوامل 
وعدم  السومة،  عمر  بإصابة  متثلت  أخــرى  خارجية 
استطاعة العبينا يف الكويت االلتحاق باملنتخب بسبب 

إجراءات فريوس كورونا. 

بني مدربني
يف ذات السياق، ما زالت العالقة األكثر جدلية تتجه 
إىل املقارنة بن املدرب الوطين واملدرب األجنيب، وأيهما 

األنسب لكرتنا؟ 
استعراض  من  بد  ال  الــســؤال،  هــذا  على  ولإلجابة 
واقع كرتنا وجتربتها مع املدربن األجانب، مع العلم 
إطالقاً  نفكر  أننا ال  أي  »مزمار احلي ال يطرب«،  أن 

باملدرب الوطين إال يف احلاالت الطارئة واإلسعافية!! 
والتجارب السابقة دّلت على فشل التعاقد مع املدربن 
األجانب على اختالف مشارهبم ومدارسهم، رغم أهنم 
 - ملموس  كواقع   - ولدينا  املــال؛  من  الكثري  كلفونا 
كفاءهتم  أثبتوا  الذين  الوطنين  املدربن  من  العديد 
اخلارجية، ولديهم الكثري الذي ميكن أن يضيفوه إىل 

منتخبنا؛ ولسنا بوارد استعراض األمساء حتى ال يقال 
أننا ندعمهم إعالمياً، لكن القائمن على كرتنا زاهدون 

بالتعامل معهم والثقة هبم، ألمرين اثنن:
»فيتو«،  املدربن عليهم  العديد من هؤالء  أن  أوهلما 
ال  وهــذا  ال حنبه،  فهذا  إال!!  ليس  ألسباب شخصية 
شخصية  هنا  والقضية  طويل،  لسانه  وهــذا  يبجلنا، 

حبتة، وليس هلا أي سبب آخر. 
للمدرب  ــايل  امل التعويض  يف  نبخل  أننا  وثانيهما 
ندفع  بينما  اجليبة،  طــرف  مــن  لــه  فندفع  الــوطــين، 

لألجنيب عشرات األضعاف، إن مل يكن أكثر. 
وإضافة لذلك، فإننا نتعامل مع املدرب اخلارجي كـ 
»خواجة« ننفذ له رغباته ومصاريفه من درجة النجوم 
املدرب  على  نقنن  بينما  العمل،  أولويات  يف  اخلمس 
احرامه  يف  ونزهد  طلباته،  أغلب  ونرفض  الوطين 

والتعامل معه. 
مدربينا  مع  العنجهية  هذه  نتعامل مبثل  دمنا  وما 
الوطنين، فلن حنصل على اسم فين يتألق يف اخلارج؛ 
البلدان  الكثري من  الوطين جنحت يف  املدرب  وجتربة 
وصار  العربي،  املغرب  ودول  ومصر  كالعراق  العربية، 
مدربوها سفراء لكرهتم يف اخلارج، وكل ذلك مل حيدث 
احتاداهتم  من  الدعم  املــدربــن  هــؤالء  تلقى  أن  لــوال 

الوطنية. 
وإذا أردنا أن نكون واقعين، فإننا مبثل هذه الظروف 
بواقعنا  األدرى  أكثر من مدرب وطين، ألنه  ال حنتاج 
واألعلم بأحوالنا وأحوال العبينا ونفسياهتم، ونفسيات 
مع  تتناسب  ال  إمكانياتنا  وألن  القدم،  كرة  يقود  من 
املدرب اخلارجي، فليس لدينا املالعب الصاحلة - على 
سبيل املثال - وليس لدينا روح املبادرة؛ أي حنن ال نقرر 
لديه  الذي  املنتخب  من  نطلب  نلعب، وحنن  من  مع 
رغبة باستقبالنا لنلعب معه، فليس لدينا حق االختيار 

ما دمنا ال نستطيع استضافة أي منتخب!!
وأي مدرب خارجي ال يستطيع أن يقدم لكرتنا شيئاً 
غــوارديــوال، ألن  أو  مورينو  أو  كلوب  بدرجة  كــان  ولــو 
التدريب علم ومقومات وإمكانيات، وهذا أمر نفتقده؛ 
املال على مدرب ال نستفيد من  لذلك ال داعي هلدر 
كرة  تطوير  أردنــا  إذا   - املمكن  ومــن  وجنسيته.  امســه 
اختصاصن  مدربن  مع  األندية  تتعاقد  أن   - القدم 
وتنمية  الالعبن  مهارات  تنمية  أجل  من  القواعد  يف 
مع  يبدأ  أن  جيب  وهــذا  موهبتهم،  وصقل  طاقاهتم 
والوحدة  والكرامة  كاالحتاد  باملواهب  اململوءة  األندية 
وبالوقت  والطليعة؛  النواعري  ورمبا  وتشرين،  وحطن 
ذاته، ميكن ملدربينا يف القواعد أن يستفيدوا من هذه 
يف  فطريون  وهــم  باملواهب،  مملوء  فبلدنا  املعايشة، 
كرة القدم، وأكثر ما يلزمنا هو العناية هبذه القواعد، 

والعناية مبدربي القواعد. 
ومع أننا حنلل ونفند األسباب ونقرح احللول، منذ 
أكثر من أربعن سنة، إال أن أحــداً، ولألسف، مل يبدأ 
أن  رغم  كرتنا،  على عالج  والعمل  الناجعة،  باملعاجلة 
احللول باتت معروفة للجميع، وهي ليست صعبة وال 
مستحيلة، ألننا نراها مطبقة عملياً يف البلدان القريبة 
منا، واليت كنا يوماً ما نعلمها الرياضة، ونعلمها ما هي 
كرة القدم. ولألسف، علينا أن نعرف أن كرة القدم هي 
اليت تقودنا، ولسنا حنن من يقود هذه الكرة اجلميلة. 

االختالف في 
التعاطي والعمل 

»البعث األسبوعية« ــ مؤيد البش
األوملبية  اللجنة  اجتماع  فصل  والكمال  بالتمام  أسبوع 
القدم  احتــادي  مع  الرياضي  لالحتاد  التنفيذي  واملكتب 
واحلسابات  الزمن  بعرف  القصرية  املدة  هذه  لكن  والسلة، 
االحتــاديــن  بــن  العمل  طريقة  يف  التفاوت  مــدى  كشفت 
)رغم أن احتاد السلة مؤقت(، وأبانت مدى الفرق يف كيفية 
بن  العالقة  ويف صيغة  والتساؤالت،  اإلعــالم  مع  التعاطي 

االحتادين واملكتب التنفيذي.
فالبداية كانت من رئيس االحتاد الرياضي العام الذي بدا 
على  مثنياً  السلة،  احتاد  عليه  يسري  الذي  للنهج  مرتاحاً 
بسلسلة من األمور اليت  جهوده يف الفرة املاضية، وواعداً 
وخاصة  املناسبة،  األرضية  وتؤسس  السلوي  الشأن  ستغين 
دعم  وجود  على  شدد  أنه  كما  وجتهيزها؛  الصاالت  قضية 
يف  كبرية  تسهيالت  مع  الوطين  ملنتخبنا  النظري  منقطع 
املباراتن  خوض  قبيل  املغربن  الالعبن  استدعاء  قضية 
األخريتن احلامستن يف تصفيات كأس آسيا، لكنه طالب 
يف الوقت نفسه بضرورة تواجد املدرب األمريكي قبل فرة 
كافية لدخول أجواء منافساتنا أسوة مبطالبة مدرب منتخب 

كرة القدم. 
شكل  لتنظيم  غنية  نقاطاً  أيضاً  شهد  االجتماع  طبعاً، 
جديدة  منتخبات  مشاهدة  وإمكانية  السلوية  مسابقاتنا 
لبعض الفئات وخاصة األنثوية، إضافة لقضية توفري شركات 
راعية وفعاليات تساند اللعبة عامة، واملنتخب الوطين بشكل 
خاص؛ وهنا، البد من اإلشارة إىل أن األجوبة على أسئلة 
القدم  كرة  اجتماع  عكس  ووافية،  شافية  كانت  اإلعالمين 

الذي خرج احلاضرون فيه بأسئلة تفوق االجوبة!! 
عموماً لن نبالغ مبدح عمل احتاد السلة الذي الشك لديه 
ثغرات وأخطاء، خاصة يف قضية املسابقات الداخلية، ووجود 
مالحظات على حصول بعض الفرق على معاملة خاصة، 
بالتأكيد ميضي خبطوات مقبولة حنو حتقيق احلد  لكنه 
إليه مجاهرينا، وهو مشاهدة منتخب  الذي تطمح  األدنى 
االستسالم  وليس  قادر على مقارعة اخلصوم  وطين مقنع 

هلم على حنو مثري للشفقة. 
إىل  التنبه  من  البد  االحتادين،  بن  للمقارنات  وبالعودة 
نقطة جوهرية مل نسمع حوهلا نقاشاً، أو نسجل هلا حضوراً 
يف االجتماعن، وهي املتعلقة بنظام االحراف وتعديالته، 
املعنين عن  واليت من املفرض أن تكون يف صلب اهتمام 
اللعبتن الشعبيتن؛ وسبق أن أشرنا إىل أن اجمللس املركزي 
سيعقد، الشهر املقبل، كما هو مقرر، اجتماعاً إلقرار تعديالت 
قانون االحراف الذي خيص بالتحديد كرتي القدم والسلة. 
توزيع  على  مرت  اليت  الشهرين  فرة  استثمار  فإن  وعليه، 
كان  اآلراء،  وســرب  املالحظات  لوضع  التعديل،  مقرحات 
سيؤدي إىل أثر بالغ على طريق الوصول إىل قانون عصري 
املسماة  الفوضى  حالة  وينهي  رياضتنا،  خصوصية  يراعي 
- باالحراف، ويقودنا إىل مرحلة جديدة  وهبتاناً  - ظلماً 
ينظمها قانون واضح املعامل االحرافية، وينسخ كل ما سبق 

من أفكار خمتلة احلقوق والواجبات. 

نبض رياضي
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رياضتنا ومذكرات التفاهم.. فوائد محدودة  
وتساؤالت حول جدوى توقيعها!!    

»البعث األسبوعية« ــ عماد درويش 
كانت مذكرات التفاهم والتعاون الرياضية - وما زالت - الرئة 
اليت تتنفس منها رياضتنا احمللية، خاصة بالنسبة لالعبن 
والالعبات، لتطوير مستواهم الفين واالستعداد بشكل جيد 
ضمن املعسكرات اخلارجية اليت تقام قبل أي استحقاق أو 
بطولة أو دورة دولية، والدليل على ذلك ما حصل مع الكثري 
اليت  التعاون  الرياضات، فمذكرات  أبطالنا يف خمتلف  من 
مت توقيعها مع االحتاد السوفييت السابق أتاحت للكثري من 
اليت  املتوسط  دورة  قبل  منها  لالستفادة  الفرصة  أبطالنا 
الكثري  أقام العبونا  1987، حيث  الالذقية، عام  استضافتها 

قبل  األمـــد،  طويلة  املعسكرات  خـــوض مــن 
واستمر  الــدورة يف حينها،  منافسات 
لتشمل  ذاتـــه  ــوال  ــن امل على  األمـــور 
من  العديد  مع  بروتوكوالت  توقيع 
أن  إال  وغــريهــا،  الصديقة،  ــدول  ال
ذاهتــا؛  بالسوية  يكن  مل  أغلبها 
منظمة  تــشــكــيــل  مت  أن  فــمــنــذ 
وحتى  العام  الرياضي  االحتــاد 
من  الــكــثــري  تــوقــيــع  مت  اآلن، 
الرياضي،  الــتــعــاون  اتفاقيات 
ما  دائما  الرياضة  كــوادر  لكن 
يتساءلون عن مدى االستفادة 
الربوتوكوالت، وهل  من تلك 
مت تطبيقها حبذافريها على 
أرض الواقع؟ ومن املسؤول 

عن عدم تطبيقها؟

بنود دعم 
ـــــرات، كـــمـــا هــو  ـــــذك امل
مـــــفـــــرض، تــتــضــمــن 
الــعــديــد مـــن الــبــنــود 
لدعم وتسهيل التعاون 
بن رياضاتنا والدول 
الـــــيت تـــوقـــيـــع تــلــك 
املـــــذكـــــرات مــعــهــا، 
ـــم  ـــقـــدي هبــــــــدف ت
اإلمـــكـــانـــات كــافــة 
لــتــحــقــيــق هــدف 

على  والعمل  التطوير، 
التدريب  جمــاالت  يف  الــتــعــاون  ودعــم  تشجيع 

والطب  الرياضي  واإلعــالم  الرياضية  واألنشطة  الرياضي 
وإقــامــة  الــريــاضــيــة،  املعلومات  ونــظــم  واإلدارة  الــريــاضــي، 
االستثمار  جمال  يف  التعاون  وتشجيع  الرياضية،  املنشآت 
الرياضي، على أن يكون ذلك مرتبطاً باللجان اخلاصة يف 
كل بلد ملتابعة ما مت تنفيذه من برامج، وتقديم املقرحات 
لتطويرها، وتعزيز دور ومكانة الرياضة يف اجملتمع، وتعزيز 
الــعــالقــات والــتــواصــل يف اجملـــاالت كــافــة، واالســتــفــادة من 

اخلربات الرياضية لألطراف املوقعة على تلك املذكرات. 
لكن، مع األسف، فإن الكثري من تلك املذكرات مل تتضمن 
للرياضة  الرئيس  الشريك  يعترب  الــذي  الرياضي  اإلعــالم 
مضى،  فيما  بذلك،  يقم  ملن  عــذر  أي  جند  وال  السورية، 
اإلعالم  وأن  خاصة  السورية،  الرياضة  على  القائمن  من 
الرياضة  على  الضوء  تسليط  الرئيسية  مهمته  الرياضي 

مذكرة  تقديم  مؤخراً  السياق، مت  هذا  ويف  نشاطاهتا.  وكل 
تفاهم رياضي داخلياً ما بن احتاد الصحفين عرب جلنة 
الصحفين الرياضين واالحتاد الرياضي العام، لكن حتى 

اآلن مل تبصر النور.. ألسباب جمهولة.

تعاون رياضي 
وهنا، ال بد من اإلشارة إىل أن املكتب التنفيذي »اجلديد« 
مــن مذكرات  وقــع خــالل العامن املــاضــي واحلـــايل عـــدداً 
التفاهم، منها على سبيل املثال )آذار الفائت( مذكرة تفاهم 
تستمر ألربع سنوات  العراقية  والرياضة  الشباب  وزارة  مع 
وتتضمن التشجيع على تطوير جماالت التعاون الرياضي، 
إضافة لتبادل اخلربات بَنَ اجلانبن، ووضع 
االســـراتـــيـــجـــيـــات 

الرياضية، 
وإقامة الدورات التدريبية املتبادلة، 

وذلك من أجِل رفع مستوى الكفاءة والقدرات بَنَ البلدين، 
كما مت  املذكرة.  بنود  لتنفيذ  تشكيل جلنة مشركة  وسيتم 
العام املاضي، أيضاَ، توقيع اتفاقية تفاهم وتعاون رياضي مع 

مدينة كازان الروسية. 
لالحتاد  التنفيذي  املكتب  عضو  كشف  السياق،  هذا  ويف 
أن  األسبوعية«  »البعث  لـ  العام عالء جوخه جي  الرياضي 
واالحتادات  الدول  مع  توقيعها  يتم  اليت  التعاون  اتفاقيات 
السورية  الرياضة  مبصلحة  تصب  والصديقة  الشقيقة 
املسامهة  خــالل  من  الرياضية  املنظومة  دعــم  يف  وتساهم 
أم  الفين  اجلانب  يف  ســواء  الرياضين،  األبطال  تأهيل  يف 
الرعاية  أوجــه  تقدم  التفاهم  مذكرات  أن  مبينا  اإلداري، 

الواعدين  الرياضين  األبطال  من  لعدد  املختلفة  والدعم 
لتأهيلهم  الالزمة  إعدادهم وجتهيزهم اخلربات  من خالل 
ملنافسات الدورات الدولية والعربية، وحتقيق نتائج مشرفة، 
من خالل  خاصة  الواقع  أرض  على  تطبيقه  يتم  ما  وهو 
تتارستان يف مجهورية  مدينة  يف  توقيعها  اليت مت  املذكرة 
أبطالنا  من  الكثري  تأهيل  فيها  يتم  حيث  الروسية،  كــازان 
طويلة  الفردية مبعسكرات  األلعاب  من  عدد  يف  الواعدين 
األمد من أجل حتضريهم جيداً للدورات املقبلة، ومنها دورة 
أننا  إىل  إضافة  املقبل(؛  طوكيو  )أوملبياد  األوملبية  األلعاب 
استفدنا كثريا أيضاً من توقيع املذكرة، خاصة جلهة صيانة 
املالعب والصاالت، ومت تطبيق تلك األفكار على أرض الواقع 

على رياضتنا ومنشآتنا الرياضية. 

إساءة واضحة
سنوات  إىل  بالذاكرة  عدنا  ما  وإذا 
ـــة  ـــق عـــــــــدة ســـاب
املكتب  أن  لوجدنا 
التنفيذي »السابق« 
األمهـــيـــة  يـــعـــر  مل 
لــتــوقــيــع مــثــل هــذه 
عمد  حيث  املذكرات، 
بــعــض  تـــوقـــيـــع  إىل 
احمللية  االتــفــاقــيــات 
الــــيت أضـــــرت مبــدنــنــا 
الــريــاضــيــة وصــاالهتــا؛ 
وحتى االتفاقية الوحيدة 
وكــان  توقيعها،  مت  ــيت  ال
ميكن الحتاد كرة القدم أن 
على  عمل  منها،  يستفيد 
وأدهـــا، وحـــارب مــن وقعها 
الرياضي  العمل  وأبعده عن 

حبجج واهية. 
ويف هذا اجملال، أشار رئيس 
احتاد كرة القدم السابق صالح 
األسبوعية«  »البعث  لـ  رمضان 
قبل  مــن  حماربته  مت  ــه  أن إىل 
املكتب التنفيذي السابق لتوقيعه 
ـــع االحتــــاد  ـــاون م ـــع اتــفــاقــيــة ت
القطري لكرة القدم، عام 2018، بل 
ووصل األمر ملنعه من السفر، وعدم 
»مع  ريــاضــي،  منصب  ألي  تسلمه 
العلم أنين خدمت الرياضة السورية 
املفاصل،  كافة  يف  عاما  أربعن  مدة 

هناك أشخاص ال يهمهم الرياضة وال لكن مع األسف كان 
تطورها« - كما أضاف. 

أهنا  رمضان  أكد  االتفاقيات،  هذه  مثل  لتوقيع  وبالنسبة 
مفيدة للرياضة السورية ولكوادرها، وهي تصب يف تطورها 
بكافة األلعاب، ومنها كرة القدم، من حيث تبادل اخلربات 
الكوادر(،  من  وغريهم  الرياضي  والطب  واحلكام  )املدربون 
وإقامة معسكرات يف الدول اليت يتم معها إبرام االتفاقيات 
االتفاقيات  تلك  استثمار  يتم  أن  رمضان  ومتنى  جمانا. 
السورية  الرياضة  على  الفائدة  تعم  لكي  األمثل  بالشكل 

عامة. 

األزمة المالية تفضح واحدة من أسوأ 
الحقب في تاريخ الكرة الحلبية! 

"البعث األسبوعية" ــ حممود جنيد 
تبدو الكرة احللبية هذا املوسم كمراهق تائه أضاع البوصلة 
أو بال  وضل الطريق، وهو يسري على غري هدى أو مست، 
هوية أو مسة للشخصية املشوشة واهليبة املفقودة، فكبريها 
- االحتاد "بـهاله وهيلمانه" - أصبح طريق عبور للفرق يف 
الدوري احمللي، وآخرها - تشرين املتصدر الذي اصطاد هذا 
الدار األهالوية، ملعب  املوسم ثالث نقاط مثينة من عقر 
احلمدانية - عزز صدارته، بينما تراجع االحتاد إىل املركز 
العاشر على مقربة من خط القاع السفلي مع هناية اجلولة 
كبطل  وتارخيه  بسمعته  يليق  ال  مبا  والعشرين،  الثانية 
لكأس االحتاد اآلسيوي، يف حن سقط قطب حلب اآلخر 
يف األضواء - احلرية - مرة جديدة، وهذه املرة أمام اجليش، 
برباعية صاعقة عمقت جراجه وكرست رسوه يف قاع فرق 
الدوري بانتصار وحيد خالل 22 جولة، وهي حصيلة تعكس 

ثابتة حنو  الذي يسري خبطا  الفريق  واقع 
هاوية الدرجة األوىل. 

االتفاق على اخلراب
األسوأ من ذلك هو أن تلك النتائج أعقبت 
فعلة شائنة غري مسبوقة يف تاريخ الكرة 
الفريقن،  العبو  امتنع  حيث  احللبية، 
الثانية  للجولة  السابق  األسبوع  خالل 
الــتــدريــبــات كوسيلة  عــن  والــعــشــريــن، 
النادين لالنصياع  إدارة  للضغط على 
شبه  مــن  وهــنــاك  ــة؛  ــادي امل ملطالبهم 
اخلـــراب!!  على  باالتفاق  حــدث  مــا 
وللمفارقة، كانت البداية من الدرجة 
الثانية، وحتديداً من فريق "حرفيي 
املتأهل عن جمموعة حلب  حلب" 
الثانية  الــدرجــة  دوري  لنهائيات 
لكرة القدم، إذ امتنع العبوه عن 
التدريبات وهددوا بعدم املشاركة 
لنا  أفصح  كما   - النهائيات  يف 
بسبب   - هدلة  مدرهبم مجــال 
عدم صرف مستحقاهتم املالية، 
لتغطية  منها،  جــزء  حتى  أو 
وهــذه  املــواصــالت..  مصاريف 
الــفــكــرة أعــجــبــت جــرياهنــم 
ــدة  ــع الـــعـــمـــال، وأعـــــــدوا ال

العبو  باملثل، يف حن ضرب  للعمل 
التدريب األخري  وأعلنوا عصياهنم على  "باملليان"،  احلرية 
الــدوري  من  الفائتة  اجلولة  يف  اجليش  مع  لقائهم  قبل 
املمتاز، للسبب املادي نفسه، ومل يكذب إخواهنم يف املعسكر 
التايل؛  اليوم  يف  منواهلم  على  ونسجوا  خــرباً،  االحتــادي 
لتصبح هذه القصة - وبطلها التأخر يف صرف املستحقات 
املادية - "السوبر تريند" على مواقع التواصل االجتماعي، 
باملطالبة مبستحقاهتم يف  أن لالعبن احلق  بن من يرى 
عليهم  يعيب  ومن  الراهنة،  الصعبة  املعيشية  الظروف  ظل 
ما  بأن  اعتربوا  آخــرون  والنتائج..  املــردود  لسوء  نظراً  ذلك 
اليت  احللبية  والرياضة  للكرة  "جملجلة"  فضيحة  حصل 
أصبحت أضحوكة يف زمن قيادة إدارية تعكس بسوء أدائها 

العام واقع رياضة حلب.  

فرصة احتادية أخرية 
ردة فعل إدارتي النادين على سلوك العبيهما كان متبايناً، 
إدارة نادي االحتاد لعقد اجتماع مطول، مساء  إذ سارعت 
قام  الــذي  التصرف  حبث  خالله  جــرى  الفائت،  اخلميس 

إجراء  عن  بإمتناعهم  القدم  بكرة  األول  الفريق  العبو  به 
واملدير  آرثــر،  الربازيلي  الفريق،  مــدرب  حبضور  التمرين، 
الفين، أمحد هواش. وبعد املناقشة، ومن منطلق تعزيز الثقة 
فرصة  منح  على  املوافقة  مّتت  طلبه،  على  وبناءً  باملدرب، 
أخرية لالعبن من خالل التمرين املقرر صباح يوم اجلمعة، 
وعدم اختاذ أي إجراءات حبقهم؛ وطلب جملس إدارة النادي 
من الالعبن االلتزام الكامل بالتمارين، حتت هتديد اختاذ 
عن  ميتنع  أو  يتقاعس  العــب  أي  جتــاه  املناسب  اإلجـــراء 

التمرين وفق الالئحة االنضباطية، مبا فيها فسخ العقد. 
حممد  القدم  كــرة  مسؤول  الــنــادي،  إدارة  جملس  عضو 
كعدان، أشار إىل أن اإلدارة أوفت بوعدها وأمنت رواتب شهر 
مالين،  أربعة  ومقدارها  الوحدة  على  الفوز  ومكافأة  آذار 
أو االنتظار  باملبالغ  الالعبن بن استالم "شيكات"  وخريت 
حتى يوم األحد املقبل لصرف املبالغ "كاش"، لكن الالعبن 
- يضيف الكعدان - طلبوا استالم دفعات مقدمات العقود 
وعدم  حصراً،  والرواتب  املكافأة  مع 
حلن  الريث 

ـــأمـــن ســيــولــة  ت
تغطي القيمة يف ظل الظروف الراهنة 

حيث تقبع مجيع األندية بالفاقة املادية، وعدم القدرة على 
االستثمارية  املواقع  إذ تطرح  استثمار،  أي  تفعيل  أو  خلق 
للمزادات االستثمارية دون أن يأتي أحد جملرد االطالع على 

دفاتر الشروط الفنية. 
من جانبه، العب االحتاد، حسام الدين العمر، أكد لـ "البعث 
األسبوعية" أن الالعبن مل ميتنعوا عن التدريب، واجلميع 
اخليبة  من  حالة  أن  مبيناً  خاطئة،  بصورة  األمــور  فهم 
التدريبات  أحد  يف  الالعبون  هبا  شعر  الشديد  واإلحباط 
اجلولة  يف  تشرين  املتصدر  مع  الفريق  لقاء  سبقت  اليت 
الثانية والعشرين من الدوري املمتاز، إذ فوجئوا بقرار عدم 
صرف دفعة من مقدمات العقود الثانية، واالكتفاء بالرواتب 
ما  وهو  الكأس،  ربع هنائي  الوحدة يف  على  الفوز  ومكافأة 
أثبط عزميتهم دون أن يغادروا مكان التدريب الذي أصبح 
غري ذي جدوى مع احلالة املعنوية السيئة لالعبن حينها، 

عن  االحتــاد  من مجهور  زمالئه  باسم  العمر  اعتذر  فيما 
هزمية تشرين ووعد بالتعويض بكأس اجلمهورية. 

إنعاش غري نافع!
احملدق  اخلطر  بواقع  احملكومة  احلرية  نــادي  إدارة  أمــا 
ـــذي أصــبــح عــلــى شــفــري هــاويــة اهلــبــوط إىل  ال بفريقها 
أخرى،  بطريقة  املوضوع  مع  تعاملت  فقد  األوىل،  الدرجة 
املسكن  باحلل  للمسامهة  التنفيذية  باللجنة  استنجدت  إذ 
مقدارها  مالية  سلفة  تأمن  خــالل  مــن  الالعبن  لوجع 
مليوني لرية، وزعت على الالعبن مبعدل 100 ألف ل. س، 
كدفعة بسيطة، قبل صرف دفعة جيدة من املستحقات فور 
بتحويلها  اإلسراع  اإلدارة  "استثمارات" طلبت  دفعة  وصول 

للمسامهة يف حل األزمة املالية. 
أكثر من ذلك، "طيّب" رئيس النادي نور الدين تفنكجي 
- كما أكد لـ "البعث األسبوعية" - خاطر الالعبن لشحن 
وأعضاء  رئيس  أمام  مسامعهم،  على  ذكر  بأن  معنوياهتم، 
التنفيذية احللبية، بأن "هلم حقاً برقبته كرئيس ناد"، خاصة 
يف ظل الظروف املعيشية الصعبة اليت يكابدها اجلميع، مع 
جتديده الثقة بالكادر الفين والالعبن، كذلك بأمل البقاء 

يف املمتاز حتى الرمق األخري. 
ذلــك مل جيد نفعاً،   لكن 
"باألربعة"  الفريق  سقط  إذ 
أمام اجليش، وأصبح هبوطه 
وشـــيـــكـــاً، مـــع تــأكــيــد املــــدرب 
رضـــــوان األبـــــرش لــــ "الــبــعــث 
النادي  العــيب  بــأن  األسبوعية" 
يقودهم احلس باملسؤولية جتاه 
خيبات  أسباب  أهم  وهو  ناديهم، 
الذي صرخ قائده، حسن  الفريق 
عــلــى فعلة  تــعــقــيــبــاً  مــصــطــفــى، 
بالقول:  الــتــدريــب،  عــن  االمــتــنــاع 
"بدنا نعيش!!" يف ظل هذه الظروف 
يقابلها عدم  اليت  القاهرة،  املعيشية 
قدرة إدارة النادي على تأمن ما يسد 
رمق أسر الالعبن، ما أصاهبم بالقهر 
ـــذي انــعــكــس عــلــى األداء  املــعــنــوي ال

والنتائج، وآخرها أمام اجليش. 

"خالصة الكالم" 
حصل،  عــلــى  وتعقيباً  لــنــا،  بالنسبة 
الرياضة  حبق  الئق  أو  مقبول  غري  وهو 
أنه  نرى  فإننا  احللبية،  والكرة  واألندية 
لواقعنا  مناسب  غري  احــرايف  قانون  نتاج 
مع سقوف مفتوحة للتعاقدات، األمر الذي 
الالعب  قيمة  منطقية  غري  وبصورة  ضخم 
الشرائية يف سوق االنتقاالت، وجعل األندية تلهث لـ "قشّ" 
فوارق  أبــرز  سباق حمموم  السوق ضمن  متوفر يف  هو  ما 
القدرة الشرائية بن األندية، لينجح "من معو" باالستئثار 
الفخ؛  منها يف  كثر  وقوع  مع  بالعكس،  والعكس  باألفضل، 
فبعد أن "راحت السكرة وجاءت الفكرة"، وجدت األندية - 
غارقة يف  نفسها   - أو احلرية  الكبرية مثل االحتاد  ومنها 
املديونية )االحتاد 370 مليوناً، واحلرية 527 مليوناً(، فكيف 
هلا أن تويف التزاماهتا جتاه العبن قال لنا أحد املدربن أن 
قيمتهم احلقيقية اليت توازي كفاءهتم الفنية ال تتعدى ٪10 
مما دفع هلم ووثق يف عقودهم، أي أن املوضوع برمته عباءة 
األندية،  يف  ضبابي  وأفــق  إدارة  وســوء  فضفاضة  احــراف 
الشخص  وإبعاد  الناضجة،  والعقلية  الفكر  غياب  ظل  يف 
املناسب عن مكانه املناسب، وحتديداً يف الرياضة احللبية!! 
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"خريف العشاق" 
ثالثة شبان يقرّرون جماهبة التيّار، يف سبعينيات ومثانينيات 
القرن املاضي، ساعن لتحقيق أحالمهم البسيطة، إال أن الواقع 
باملرصاد، حيث تقودهم التحديات لكوابيس ليست باحلسبان.. 
واألزمـــات  والعقبات  األوضـــاع  أثــر  الــدرامــي  احلـــدث  يتقفى 
املتالحقة، ليقدّم "خريف العّشاق" كارثة حب عاصفة طوّقتها 

معطيات حياتية، سياسية، واجتماعية الهبة. 
ليسوا  واألدب  ــداع  واإلب "الفن  أنّ  جبور  ديانا  الكاتبة  وتــرى 
حمكمة، وإمنا حماولة لفهم احلياة والناس، وبالتايل ليس لدي 
العرض، ألن استعادة  النقد، بقدر ما لدي رغبة يف  رغبة يف 

جتارب املاضي حصانة من تكرار األخطاء نفسها". 
يعيد "خريف العشاق" املخرج السينمائي جود سعيد لتقديم 
للفنان  إضافة   ،"2016 "أمحر  بعد  التلفزيونية،  جتاربه  ثاني 
"العمل يقرب من  الــذي صــرّح:  أمين زيــدان، ضيف الشرف، 
حممد  النجوم:  العمل  يضم  عنها".  مسكوت  كثرية  مناطق 
األمحـــد، أمحــد األمحـــد، صــفــاء سلطان، حــال رجـــب، جلن 
إمساعيل، عال سعيد، ترف التقي، حسن عباس، عبري مشس 
وفائي.  فاضل  الشامات،  أبو  عدنان  عفار،  أبو  سوسن  الدين، 
نعمة.  الشارة: عبري  غناء  مامللي.  التصويرية: طاهر  املوسيقا 

إنتاج: "شركة إميار الشام". 

"ضيوف على احلب" 
يشّكل  دمشق،  بيتاً، وسط  يقطنون  وشابات  جمموعة شباب 
دور  تديره  اليت  السيدة  لتلعب  والصراعات،  لألحداث  مسرحاً 
الكربى بن سكانه. قصة شخصيات  واألخــت  واملراقب  الــراوي 
)دون  احلرب  بعد  ما  يقظة  أحالم  وتعيش  وتتصادم،  تتواجه 
الصلد  الواقع  أحالمها جبدار  غمارها(، تصطدم  اخلوض يف 

الكتيم، ليكونوا ضيوفاً مؤقتن على احلب.
زهري  صبيح،  فــادي  مرجتى،  شكران  النجوم:  العمل  يضم 
رمضان، فايز قزق، رنا كرم، جرجس جبارة، وضاح حلوم، جيين 
إسرب، كرم شعراني، هيما إمساعيل، بالل مارتيين، عاصم حواط، 
رنا العظم، هبة زهرة، يامن سليمان، أسامة السيد يوسف، رشا 
بالل، رؤى بدعيش، واملطربة نسرين العلي. النص التلفزيوني 
املوسيقا  مريي.  فهد  إخــراج:  إمساعيل.  سامر حممد  لـ  األول 
وهبة  جــراح  عــادل  الشارة:  غناء  نصري.  رضــوان  التصويرية: 

فامهة. إنتاج: "املؤسسة العامة لإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني". 

"بعد عدة سنوات"
شــاب،  غرفة  يف  ليلتها  لقضاء  فتاة  تضطر  عــاصــف،  جــو  يف 
وبانتظار الصباح يروي هلا قصته املمتدة على 25 سنة، مستعرضاً 
التحوالت اليت أملّت بعائلته، واملصائر اليت تالحقهم. تدور معظم 
الغرفة "مطبخ  املاضي، عدا األحــداث يف تلك  العمل يف  أحداث 

احلكاية".
للخارطة  بـــالّط  الــغــين  عبد  املــخــرج  جنيد  بــســام  نــص  يعيد 
أدوار  ويلعب   ،)2011 )"املنعطف"،  10 سنوات  غياب  بعد  الدرامية 
البطولة: دمية قندلفت، سعد مينه، حممد حداقي، ميالد يوسف، 
روبن عيسى، نانسي خوري، علي كريم، حممد فلفله، حنان شقري، 
سوار احلسن، رنا العظم، ملى بدور، هبة زهرة، ياسر سلمون، ريم 
عبد العزيز، ريم زينو، كرم الشعراني، أسامة السيد يوسف، وسيم 
إنتاج:  املسيح.  عبد  رواد  التصويرية:  املوسيقا  باشا.  عال  الرحيب، 

"املؤسسة العامة لإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني". 

"3٥0 غرام" 
قصة حماٍم ينتفض على حميطه اإلجرامي، إثر تعرّضه حلادث 
يغيّر قناعاته، ليصطدم حبرب مافيوية شديدة اخلطورة، فيصبح 

أصدقاء األمس أعداء. 
وتعّلق الكاتبة ناديا األمحر: "أمام الظرف الذي وصلنا إليه أو 
وضعنا فيه، نصارع من أجل النجاة، غالباً ممزقن بن عقل وقلب، 
ال نعرف قيمته إال عند خطر فقدانه.. عندها فقط سنعرف قيمة 

كل غرام فيه". 
رزق  كارين  فهد،  عابد  ولبنان:  من سورية  العمل جنوماً  يضم 
اهلل، سلوم حداد، ستيفاني عطا اهلل، مصطفى سعد الدين، غريس 
قبيلي، قاسم منصور، بيار داغر، والء عزام. إخراج: حممد لطفي. 
زين.  ملحم  الشارة:  غناء  الرحباني.  أسامة  التصويرية:  املوسيقا 

إنتاج شركَتي "غولدن الين" و"آيسي ميديا". 

"على صفيح ساخن" 
العائالت جتاه  يرصد حتوالت سريعة وخطرية، لسلوك إحدى 
ظروف وانعكاسات راهنة، حادة وصادمة، يف حميط يتخبط بن 
"أحداث  وجيه:  علي  الكاتب  يعّلق  الــذات.  وحتقيق  البقاء  صراع 
من  انــطــالقــاً  واجملــتــمــع  الشخصيات  حتـــوالت  تــرصــد  املسلسل 
ببالوعة  أشبه  واقع  أمام  فيه،  األوىل  اخللية  تشكل  اليت  العائلة 
قذرة تسحب اجلميع حنوها، طواعية وقهراً، لتشكل مستنقعاً من 
التخّلف واالضمحالل األخالقي والثقايف والقيمي واإلنساني، يف 

مسار يضع اجملتمع على صفيح ساخن". 
العمل من بطولة: باسم ياخور، سلوم حداد، أمل بوشوشة، 
ميالد يوسف، عبد املنعم عمايري، يزن خليل، يامن احلجلي، 
أبو  عــدنــان  ســامــي،  ــــرواس، مســر  ال احلـــق، نظلي  معن عبد 
الشامات، مجال قبش، سليم صربي، عبد الفتاح مزين، حممد 
قنوع، شادي الصفدي، عبد الرمحن قويدر، بالل مارتيين، علياء 
سعيد، وائل زيدان، سليمان رزق، جنى عبود. نص: علي وجيه 
ويامن احلجلي. إخراج: سيف الدين سبيعي. املوسيقا التصويرية: 

رضوان نصري. إنتاج: شركَتي "غولدن الين" و"آيسي ميديا". 

"مقابلة مع السيد آدم 2" 
أعضاء  عن  البحث  آدم  الدكتور  يستكمل  الثاني،  جزئه  يف 
عصابة خطف ابنته وقتلها، لالنتقام منهم، بينما يستمر املقدم 
يناقش  مرابطة.  جرائم  سلسلة  عن  الكشف  يف  مبهامه  ورد 
العمل قضية اإلجتار باألعضاء البشرية، وما يرتب عليها من 

انتهاكات قانونية / إنسانية، يف إطار بوليسي.
رنا  األمحــد،  مــن: غسان مسعود، حممد  كــالً  العمل  جيمع 
مشيس، يزن خليل، تولن البكري، فاديا خطاب، سدير مسعود، 
مصطفى  عمايري،  املنعم  عبد  فضايل،  منة  األطــرش،  مــروة 
رنا  العلي،  مجــال  التقي،  تــرف  الصفدي،  شــادي  املصطفى، 
عامر  العزيز،  عبد  ريم  الرحيب،  وسيم  عنيد،  جيانا  جــرداق، 
بيازي.  ربا مأمون، حييى  السعدي،  روعة  فاتن شاهن،  العلي، 
نص: فادي سليم وشادي كيوان. إخراج فادي سليم. إنتاج شركة 

"فونيكس غروب". 

"السنونو" 
من لوحة شهرية يف "مرايا 97"، بعنوان "الرجل الذي يعرف 
األحــدث  نصه  العظمة  يــاســر  الــفــنــان  يستوحي  شـــيء"،  كــل 
 8 غياب  بعد  التلفزيونية  للدراما  جمــدداً  ليعود  "السنونو"، 
سنوات "مرايا 2013". تدور األحداث يف قالب كوميدي على منت 
سفينة ترسو يف موانئ عربية، لتحمل كل منها حكاية جديدة، 

بطلها القبطان عوني الناكش. 
فهد،  عــابــد  منهم:  وعــربــاً،  ســوريــن  جنــومــاً  العمل  يضم 
بشار  مرح جرب، جرجس جبارة،  املصري،  مها  اجلندي،  دمية 
إمساعيل، حممد قنوع، أمين عبد السالم، أجمد طعمة، والء 
ليا مباردي، ستيفاني عطاهلل، لن غرة، حممد احلمصي،  عزام، 

مؤيد اخلراط، تقال مشعون. إخراج: خريي بشارة. 

"سنة ثانية زواج" 
يستمر اجلزء الثاني برصد تفاصيل حياة قصي وروال، بعد مرور 
سنة على زواجهما. بطولة: يزن السيد، دانا جرب، صفاء رقماني، 
سوسن ميخائيل، إميان عبدالعزيز، رانيا رياض. نص: أمحد سالمة 
مارك  الند  "شركة  إنتاج:  إبراهيم.  ميان  إخــراج:  عباس.  وبشرى 

لإلنتاج الفنّي". 

"صّقار" 
ملحمة احلب والثأر، تدور أحداثها يف البادية، صراعات يف سبيل 
السلطة، ودسائس يف سبيل القلب. يعيد نص دعد ألكسان الدراما 
عسّاف،  رشيد  البطولة:  ويتقاسم  البدوية،  لألعمال  السورية 
جولييت عوّاد، قمر خلف، نور علي، خالد جنم، حممد اجملايل، رنا 
األبيض، لونا بشارة، روعة ياسن، رنا العظم، توالي هارون، فيلدا 
مسور، ديانا رمحة، دميا احلايك، فاروق مجعات. إخراج: شعالن 
الشارات:  موسيقا  احلسيين.  سعد  التصويرية:  املوسيقا  الدبّاس. 

رضوان نصري. إنتاج: شركَتي "غولدن الين" و"آيسي ميديا". 

"حارة القبة" 
مشروع درامي جديد تطلقه شركة عاج، بعد توقف 10 سنوات 
واالضطهاد  "السفربرلك"،  زمن  أحداثه يف  تدور  اإلنتاج؛  عن 
العثماني لبالد الشام، بدايات القرن املاضي، ويتناول من خالل 
قصص اجتماعية العديد من القضايا واملنعكسات االجتماعية 
والسياسية ومعاناة الفقر واجلوع والتشرد، يف واحدة من أحياء 

دمشق القدمية. 
بعد  السورية  للدراما  شربتجي  رشا  املخرجة  يعيد  املشروع 
غياب ثالثة مواسم )مسلسل "شوق"، 2017(، نتيجة مشاركتها 
آخر  وعلقت شربتجي يف  عربية مشركة؛  درامية  يف مشاريع 
اليوم صوّرنا  القبة"..  "حارة  بواب  سكرنا  "اليوم  التصوير:  أيام 
آخر مشهد بعد 7 شهور من التصوير.. كانوا مفعمن بالشغف 
واحملبة.. اليوم ودعنا حارتنا اللي احتضنتنا بكل حب ودفء، 60 

حلقة صارت جاهزة، وموعدنا على شاشة رمضان!!". 
ويوضح كاتب العمل، أسامة كوكش، أنّ "حارة القبة" مشروع 
درامي متتد حكايته على 5 أجزاء )أي 150 حلقة(، وهو الفارق 
استثمار جناح  بغية  أجــزاءً الحقة  تنتج  أعمال  األساسي عن 
جزئها األسبق، دون أن تقتضي ذلك الضرورة الدرامية.. أجنزنا 
اجلزء  تصوير  ونبدأ  املقبلن،  الرمضانين  للمومسن  جزأين 

الثالث يف متوز املقبل. 
نادين  النوري،  عباس  معمار،  قائمة جنومه: سالفة  يتصدر 
حتسن بك، خالد القيش، فادي صبيح، حممد حداقي، شكران 
مرجتى، عبد اهلادي الصباغ، نادين خوري، صباح جزائري، وفاء 
موصلي، قاسم ملحو، جرجس جبارة، رامز عطا اهلل، حممد 
قنوع، غادة بشور، إمارات رزق، رواد عليو، يامن احلجلي. ديكور: 
بسام أبو عياش )بناء حارة خاصة بالعمل(. املوسيقا التصويرية: 

سعد احلسيين. غناء الشارة: ينال طاهر. 

"الكندوش" 
من  "الكندوش"  خــرج  ســنــوات،   5 يقارب  تعثر  بعد  أخـــرياً!.. 
حتسن  حسام  للفنان  األول  الدرامي  )النص  األدراج  زنزانة 
التلفزيوني  لإلنتاج  الربغلي  ماهر  "جمموعة  لتتبناه  بــك(، 

أوىل  لتولد  احلسن،  مسري  إخراجه  مهمة  وتوكل  والسينمائي"، 
جتاربه اإلخراجية يف البيئة الشامية، وتنتهي يف آن مسرية مدير 
الفنان أمين رضا مهام  الراحل فراس حربا، فيما توىل  اإلنتاج، 
املشرف التنفيذي. يغلب على "الكندوش" الطابع الكوميدي، وميتد 
على 60 حلقة، ويعرض على جزئن؛ حيتل الغناء حيّزاً واسعاً فيه 
إذ يضم 20 أغنية، ويسعى العمل حبسب جود برغلي، رئيس جملس 
الشامية، وإظهار  البيئة  لـ "تصحيح صورة  املنتجة،  الشركة  إدارة 
حقيقة اجملتمع الدمشقي، وإعادة الثقة بن مكونات اجملتمع اليت 
تصدّعت يف السنوات األخرية نتيجة احلرب"، موضحاً أن "الشركة 
الفين  االستقرار  إىل تصوير اجلزئن معاً هبدف حتقيق  عمدت 

للعمل، وحتقيق جودته، واحلد من التكاليف املادية". 
ويعلق الفنان حتسن بك: لسنا األفضل ولكننا األصدق، العمل 
خمتلف متاماً عما سبق تقدميه من بيئة شامية، ويعكس الصورة 
بسلبياهتا  العثماني  االحتالل  حقبة  يف  الشام  ألهل  احلقيقية 
وإجيابياهتا، بصورة شبه توثيقية. والـ "الكندوش" خزان موشوري 

للحبوب، له فتحة سفلية، موجود يف معظم حارات الشام.

التلفزيونية بعد  النجم أمين زيدان للدراما  "الكندوش"  ويعيد 
سامية،  فواخرجي،  النجوم: سالف  وجيمع  سنوات،  غياب مخس 
وصباح، اجلزائري، تيسري إدريس، فايز قزق، حممد حداقي، زهري 
عبدالكريم، مجال العلي، أندريه سكاف، عبدالفتاح املزين، حسام 
الشاه، كندة حنا، هدى شعراوي، مهام رضا. املوسيقا التصويرية: 

رضوان نصري. غناء الشارة: معن شريف. 

"سوق احلرير 2" 
اجلهة  أعربت  الفائت،  رمضان  األول،  انتهاء عرض اجلزء  مع 
املنتجة عن نيتها إجراء تعديالت أساسية يف بنية العمل الفنية، 
فانضم الكاتبان سيف رضا حامد ويزن داهوك إىل ورشة الكتابة 
ويــؤول  اإلخـــراج،  دفــة  صبح  املثنى  ليتسّلم  املهرجي،  حنان  مع 

اإلشراف للمخرجن بسام ومؤمن املال. 
على  الــضــوء  مسلطاً  األول،  اجلــزء  أحـــداث  العمل  يستكمل 
االنفتاح الثقايف والفكري للنساء إثر خروج االحتالل الفرنسي، 
لتستمر قصة عمران احلرايري، وزوجاته، وشقيقه، مع بسام كوسا، 

الصباغ،  اهلــادي  عبد  خلف،  قمر  بشار،  كاريس  حــداد،  سلوم 
جناح سفكوني، وفاء موصللي، أمانة وايل، فادي صبيح، نادين 
حتسن بيك، ميالد يوسف، رنا كرم، هيفاء واصف، وائل زيدان. 
 ،"MBC Stuios" :املوسيقا التصويرية: إياد الرمياوي. إنتاج

و"ميسلون فيلم". 

"بروكار 2"
عند  "بــروكــار"  حكاية  تتوقف  هزيم،  مسري  الكاتب  برحيل 
أربعينيات  أواسط  دمشق  األحــداث يف  تدور  إذ  الثاني،  جزئها 
الدمشقي،  الربوكار  صناعة  تفاصيل  وتروي  العشرين،  القرن 
وحماولة مهندس فرنسي سرقة أسرار تلك الصنعة، يف واقع 

يعاني من اضطهاد االستعمار الفرنسي.
نادين خوري، زهري رمضان،  لينا حوارنة،  البطولة:  يتقاسم 
رنا  العلي،  مجــال  خطاب،  فاديا  قبش،  مجــال  ملحو،  قاسم 
غادة  الشامات،  أبو  القاسم، عدنان  مينه، عالء  األبيض، سعد 
بشور، توالي هارون، معن عبد احلق، وائل زيدان، زامل الزامل، 
التصويرية:  املوسيقا  بارايف.  زينة  سلمان،  فاتح  منصور،  ينال 
إخراج: حممد زهري رجب.  الشارة: رضا.  غناء  سعد احلسيين. 

إنتاج: "شركة قبنض لإلنتاج الفين". 

"باب احلارة 11" 
من أطول املسلسالت الدرامية العربية، جتاوز عدد حلقاته الـ 
300، يتناول قصصاً وحكايات شعبية من احلواري الدمشقية، 
بطوالت وصراعات، إبان االحتالل الفرنسي الذي بات خروجه 
وشيكاً من البالد، بعدما هنب خرياهتا، وعمد إىل البقاء فيها 
بــقــوة الــســالح. الــنــص ملـــروان قـــاووق، واإلخــــراج حملمد زهري 
كرّيم،  علي  إدريـــس،  تيسري  سفكوني،  جنــاح  وبطولة:  رجــب، 
الــرواس،  نظلي  املصري،  سلمى  ملحو،  قاسم  رمضان،  زهــري 
فاتح  رامز عطاهلل،  احلايك،  فوزي، صاحل  األبيض، سحر  رنا 
سلمان، هدى شعراوي، هيثم جرب، جالل مشوط، أمين هبنسي، 
مجّول،  رنا  خطاب،  فاديا  خاوندي،  ميخائيل، حممد  سوسن 
غسان عزب، عبري مشس الدين،  رضوان عقيلي، تولن البكري،  

زهري عبد الكريم، طارق مرعشلي، أمية ملص، بالل مارتيين، ربا 
مأمون، مصطفى املصطفى، رائد مشرف، عال باشا، كفاح اخلوص، 
التصويرية:  املوسيقا  بدعيش.  رؤى  الرحيب،  وسيم  علي صطوف، 
قبنض  "شركة  إنتاج:  عدنان حالق.  الشارة:  غناء  سعد احلسيين. 

لإلنتاج الفين". 

"والد سلطان" 
جتربة جديدة: حكايات شعبية تدور أحداثها يف أحياء دمشق، 
)ثاني  قهوجي  غــزوان  إخراج:  ــال.  وامل السلطة  على  مرير  صــراع 
احلناوي.  سعيد  تأليــف:  الشامية(.  البيئة  يف  اإلخراجية  جتاربه 
بطولة: حسام حتسن بيك، سليم صربي، أمانة وايل، عبد املنعم 
عمايري، هيما إمساعيل، حييى بيازي، علي كريم، هدى شعراوي، 
كفاح  رافــع،  أمحد  العلي،  خاوندي، مجال  هبنسي، حممد  أمين 
اخلوص، ماهر شقرة، عهد ديب، بالل مارتيين، أمرية خطاب، رهف 
التصويرية:  املوسيقا  نصري.  رضوان  الشارات:  موسيقى  الرحيب. 

خالد رزق. إنتاج: "شقرة لإلنتاج الفين". 

         15 عمـاًل قطـاف الســلة الدراميــة الرمضــانية..
مجددًا.. الدراما السورية تشعل فتيل المنافسة وتحتل أوقات الذروة الرمضانية في أهم الفضائيات العربية 

»البعث األسبوعية« ــ ملهم الصاحل 
تستجمع  مـــأزوم،  ــع  وواق رمضاني صــادم،  درامــي  موسم  عقب 
الدراما السورية قواها خلوض غمار السباق الرمضاني عرب رهان 
منتجيها على إرثها احمللي، وطاقاهتا اإلبداعية، وخصوصيتها )ما 
يفسر تزايد أعمال البيئة الشامية عن ثلث نتاج املوسم(، إضافة 

لبعض املغامرات احملسوبة يف إنتاج أعمال ضخمة. 
أعمال  على  الرهان  احلــايل:  الدرامي  املوسم  عدة متيز  مسات 

البيئة الشامية، حشد ترسانة من جنوم الصف األول والثاني، عودة 
العديد من النجوم واملخرجن وشركات اإلنتاج بعد غياب )سعياً 
للقبض على مجهور عربي واسع يكسر احلصار(، دخول كّتاب جدد، 
ورش كتابة إلنتاج النص الدرامي، الركيز على اإلطار البوليسي، 
البطوالت اجلماعية، إنتاج أجزاء عدة دفعة واحدة، تكريس الشارة 
املغناة، )ليشهد املوسم احلايل برحيل ميادة بسيليس خسارة أهم 
من غنى شارات الدراما السورية(، ندرة األعمال الكوميدية برغم 

التارخيية،  األعمال  غياب  البدوية،  األعمال  ندرة  الطلب،  زيــادة 
غياب جنوم وكّتاب وخمرجن كبار، انكفاء شركات إنتاج هامة.

الرمضاني  باملوسم  اللحاق  درامية عدة عن  أعمال  تعّثر  برغم 
»الضفدع«،  قليب«،  »رد  عزيزة«،  »جوقة  »العرجبي«،  مثل:  احلايل 
»دفا«، »رياح اجلبل«، إال أن السلة الدرامية الرمضانية 2021 حافلة 

باألعمال املميزة، وفيما يلي نستعرض أمهها: 

»البيئة الشامية«: والدات ضخمة وأجزاء تتوالى

»الدراما المعاصرة« والتحوالت السيكولوجية / السيسيولوجية



أخياف اجلندي املوت؟ 
»اجلندي ال خياف، هو بطل يقضي على األشرار؛ لكنين أخاف.. أخاف من املوت، أراه كل يوم 
يأخذ رفاقاً يل.. ينظر إيل فأدير وجهي عّله ال يراني.. يهزأ بي، وهو ميسكين من أذني كطالب 

كسول، ثم يضحك بشدة: خفت روح.. روح لسّا ما إجى دورك«. 
البطولة  تغيري منطية  على  فيها حسن  يصر  شعرية  احلرب خيرج مبشهدية  مع صخب 

املرتبطة باجلندي، فاإلصرار على احلياة هو فعل بطولة: 
»هنا نشاكس املوت، نروضه، نالعبه، نتخذه صديقاً، كي ال يغدر بنا وحنن نشرب املتة«. 

يربط حسن تعقيد احلرب باجملتمع اجلديد الذي ينشأ: 
».. هناك من خياف أن يعود الدوالر إىل سعره القديم، فيفقد مليارات بذل الكثري من البذاءة 
كي جيمعها؛ وهناك من خياف من رصاصة تفاجئه يف الليل وهو يقلي بيضتن على ضوء 

مشعة..«. 
ويدخل إىل تعقيد العدو املفرض الذي يواجهه، والذي مل يتخيل أن يكون »هو« من يواجهه: 
املهدم.. حلسن  البناء  ومدخل  الكهرباء  عامود  بن  واضح  تراه غري  اآلن!  مرماك،  »هو يف 
احلظ، ال تلحظ عينيه.. هل لديه أطفال؟ هل كان ميشي يف زحام املدينة؟ هل كان يسرع يف 
طريق عودته من املدرسة كي يشاهد ساسوكي، ويتناول طعام الغداء وعيناه مسمرتان على 
التلفاز؟! أكان عاشقاً خجواًل يف معسكر صف العاشر؟! هل بكى فرحاً يوم رحبنا كأس آسيا 

للشباب؟«. 
املدارس  يكون يف  أن  تعوّد  ذاكرة مجعية جليل  بتداعيها  تشي  الصور  لكن  بساطتها،  على 
رتالً واحداً )ترادف!!(.. فأسبل ذراعيه، ووجه سالحه إىل من اتكأ بيده على كتفه، فأربك من 

يواجهه، وهو يردد ما عاشه معه!! 

مرآة األمل 
يف هذا األزرق، كتب كثري من اجلنود عن الفضاء الذي امتأل بغبار احلرب ودماء األبرياء - 
واجلنود أنفسهم أحد هؤالء األبرياء - ليؤسسوا لـ »أدب اجلبهة« الذي يستحق أن يكون وثيقة 
عن احلرب اليت ال حيكيها اإلعالم، وثيقة تؤنسن ما حيكى باألرقام، يف حكايات أكثر ما هو 

مؤمل فيها أهنا تقع اآلن.. 
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»البعث األسبوعية« 
ــ ميسون عبد العزيز عمران 

مع تراجع القراءة الورقية، تظهر القراءة اإللكرونية يف 
العامل االفراضي على الفيسبوك، وتكتسح، بقرائها وسرعة 

التفاعل معها، القراءة الورقية. 
الفضائن:  هذين  بن  القرّاء  ملقارنة  جمال  ال  بالطبع، 
بكامل  الــورق  فضاء  القارئ  يقصد  حيث  والورقي،  األزرق 
حمتواه، يف حن يعج الفضاء األزرق بفوضوية كتابات غري 
استطاع  ذلــك،  ومــع  سريعة.  عشوائية،  وقـــراءات  متناسقة 
أن  ــابــاً«  »كــّت تسمية  عليهم  نطلق  أن  يصح  مستخدمون 
يستقطبوا قراءً لكتاباهتم، ومنهم ياسر حسن، وهو أمنوذج 
هذا  أدبــي جديد يف  يؤسسوا الجتــاه  أن  استطاعوا  لكّتاب 

الفضاء« »أدب اجلبهة«. 

أدب احلرب 
الكتابة عن احلرب ليست اجتاهاً جديداً، لكن الكتابة عنها 
الفيسبوك،  اليت يوفرها شرط  وباآلنية  من موقع اجلبهة، 

وبيد اجلنود أنفسهم، هو اجلديد يف هذا االجتاه..
يف جمال الكتابة اليت أعين - و«حسن« أمنوذجها - تتكون 
حالة كتابية هلا بداية ومنت وخامتة، وال تصل يف كل مرة 
إىل أن تكون قصة، لكنها بانسيابية القصة وبتكثيف حكائي 
شعري مبعناه، كصور خالقة تبين العامل اخلارجي من داخل 
الشخصية، لكن الشخصية هنا غالباً هي الكاتب »اجلندي«، 
املتواصلة  احلــرب  آن  يف  املتفجر  إنــه  »اآلن«,,  هو  والزمن 

املختلفة بإيقاع األمل يف كل منطقة. 
اجلندي اإلنسان 

على مدى سنوات احلرب، توجد صورتان منطيتان للجندي 

التواصل  ووسائل  القنوات  حاولت  ما  هي  األوىل  السوري، 
املعادية تشويهها، والثانية - املوازية - هي ما نروجها عنه 

كبطل )وهو حقاً كذلك(، لكنها صورة ببعد واحد. 
ياسر حسن يأخذ الكتابة يف منحى آخر، املنحى اإلنساني 

للجندي.. »اجلندي اإلنسان«! 
الكاتب هنا ال يتخيل، يكثف ما حيدث يف منشور أدبي قد 
يكون، ملرات، حكاية، أو مشهدية شعرية يكون املكان اجلريح 

هو بطلها، أو لقطة أدبية تعكس حدثاً: 
»سأرسم وجوه اجلنود.. حبات زيتون.. وأنت سأرمسك مدينة.. 
رمبا الرقة، فيلف الفرات خصرك زناراً، تفكن أزرار املساء 

خنلًة خنلة، وترقصن حتى يتعب الليل..«. 
ما الذي حيدث يف احلرب أكثر من احلرب؟ إهنا التفاصيل 
نعرفها؛  أن  دون  أحببنا جنودنا  الذين  تفاجئنا، حنن  اليت 
املستحقة،  اإلنــســانــيــة  اجلــنــدي  كــثــافــة  تعطي  تفاصيل 
احلــرب؛  ليست  فهي  عــادة  الكتاب  هتم  ال  الــيت  التفاصيل 
وحضورها،  حيزها  »حسن«  فيعطيها  احلــدث  ليست  وهــي 
ألهنا تكوين املشهد اخلفي الذي يعطي تلك الكثافة ويبعد 
التنميط، فيجعل منها حدثاً حبد ذاته، فيخلق الفيض غري 
املتوقع عن احلرب. من زاوية ال تبدو أهنا احلرب، وتكون كل 

احلرب عليها بداللتها: 
»شرب املتة هنا ليس فعالً آمناً أبداً، رصاص القنص يدوي 
فوق رؤوسنا وبضع قذائف تسقط هنا وهناك، إال أننا ما 
زلنا نشرب املتة.. أن تزرع الورد يف علب اللنب الفارغة يعين 
أنك ما زلت حتب األرض.. لست حباجة إىل حديقة املدينة.. 
أن تكتب اسم حبيبتك على جدار مهدم يعين أنك ما زلت 

قادراً على احلب..«. 
بــزاويــة خمتلفة،  الــصــورة  تكوين  من  حسن  ياسر  متكن 

قرائه،  من  مباشر  بتفاعل  املئات  جذب  استطاع  وبأسلوب 
بتفاعل حي كما لو أن املنشور ليس على صفحة إلكرونية، 
الفيسبوك  القراء سوياً، وهذه ميزة  بل على منصة جتمع 

بقدرته على الوصول السريع واآلني.. كمراسل حربي!

مراسل حربي! 
حربي!؟ ال، ليس األمر كذلك! ال ينقل ياسر حسن سري 
احلرب، بل وقعها.. ذلك اجلندي الذي يشتهي احلياة.. الذي 
املنقذ يف  البطل  يكون  أن  قسوة  بشكل خاص  عليه  وقعت 
حرب معقدة، ينقل الصورة املركبة جلندي نصفه مدني، وجل 
احلرب غصباً عنه، يف حرب وجلتها بالده غصباً عنها، أمام 
عدو مل يكن يراه عدواً.. وأمام تلك الصور املتناقضة، خترج 
تشبه  ال  احلرب  عن  صورة  لتشرح  أدبياً  املتنوعة  نصوصه 

اإلعالم وال تشبه ما حيكى عاده يف احلرب: 
»منذ عدة أيام استشهد رفيقان يل هنا.. أحدمها أمام عيين. 
كنت أراقب عجزنا عن إسعافه، فالشارع مقنوص. فكرت يف 
كل أحالمه وأمنياته وتفاصيل أجهلها.. لقد انتهت اآلن، ولن 
يضريه أن فاته عرض السريياتيل اخلاص باجلنود مع باقة 
)خليك سهران(.. ولن يتابع إشاعات )التسريح( الذي انتظره 

سنوات..«. 
هي قصة من قصة كبرية هي احلرب، حنن شخوص القصة 
ألننا شخوص احلرب. وها حنن، مجيعنا، يف هذه احلرب؛ 
لكنها تبدو كدائرة، هناك من هو على حميطها، وهناك من 
هو يف منتصف قطرها، وهناك من هو يف مركزها؛ ومع ذلك 
أن حسن  إال  تراها!!  تعيشها وحسب.. ال  أنت  تراها..  قد ال 
الشعرية،  مشاهده  يف  »اجلبهة«  موقعه  من  تكثيفها  يعيد 

فتستطيع رؤية احلرب بوجهها املركب. 

»أدب الجبهة« وثيقة واقعية في الواقع األزرق 
رمضان وتقوى الروح االفتراضي.. »ياسر حسن أنموذجًا« 

»البعث األسبوعية« ــ سلوى عباس
يف زمن تزدحم فيه احلياة وتغرقنا يف تفاصيلها، نركض ونركض وال نلوي إال 
تعبا جيعلنا يف منأى عن حلظة نقرب فيها من أرواحنا، نتنسم عبق وجودنا 
نرى  كاهلنا،  أثقلت  بأعباء  للحاق  وركضنا  هلاثنا  مواصلة  بعدها  لنستطيع 
أنفسنا على مفرق احلياة كما شجرة هتزها الريح مرة ذات اليمن ومرة ذات 
الشمال، يهّل علينا شهر رمضان هبالله، لينشر بشائره يف نفوسنا، وميسح عن 
أرواحنا ما تراكم عليها من صدأ األيام، وغبش العتمة اليت حتجب عن قلوبنا 
نور احلق واحلقيقة، فكما تعّلمنا يف أجبدياتنا األوىل أن للصيام أثره العظيم 
يف تطهري النفوس من الضغائن واألحقاد، وإشاعة السالم الداخلي يف ذواتنا، 
يعوّدنا على الصرب واإلرادة، وحتمّل الشدائد ومتاعب احلياة.. هو شهر الصحة 

اجلسميّة والنفسيّة والروحيّة.
وتتجلى حكمة الصيام - كما عَهْدِنا - بالتقوى اليت هي صفاء يف الشعور، 
وشفافيّة يف النفس، ومراقبة دائمة لّله تعاىل وحذر من عقوبته، وجتنّب املعاصي 
والذنوب، فالتقوى هي اليت حترس القلوب من إفساد الصوم باملعصية، وهي غاية 

تتطّلع إليها أرواح الناس مجيعا. 
أمّا من الناحية االقتصادية ويف ظل االرتفاع اجلنوني لألسعار يفرض أن 
للصيام أيضا فوائد كثرية من حيث أنّ اختصار وجبات الطعام اليومية من ثالث 
وجبات إىل اثنتن فرصة مناسبة لرشيد االستهالك، لكن ما نراه يف أيامنا 
هذه أنه يف شهر رمضان يزيد املصروف والنفقات على الطعام، فبدل أن يفطر 
الصائم على طعام خفيف، نرى الوضع خمتلف عن السابق إذ يقضي الصائم 
يومه كامال يف إعداد مائدة اإلفطار، ومن ناحية اقتصادية حبتة، فإنّ اإلنفاق 
بإسراف ال يتناسب مع الدخل الذي حيصل عليه املواطن مما جيعله حباجة 
الطعام  أشكال  تطور  ومع  توازنا..  أكثر  ليكون  إنفاقه  النظر يف جدول  إلعــادة 
مصحوبا  يأتينا  وأصبح  بالتخمة  األيام  هذه  رمضان  أصيب  الكالم  ومفردات 
حبمى األسعار ونار السوق اليت حترق كل شيء بدءا من أحالم الفقراء وانتهاء 
جبيوهبم فهناك اآلالف من اجلالدين الذين ينتظرون هذا الشهر بفارغ الصرب 

ليمارسوا وسائل تعذيبهم على كل ذي حاجة. 
سقى اهلل أيام زمان عندما كان رمضان يأتينا سليما معافى حامال معه الكثري 
من الودّ واحلبّ والتسامح جتري يف عروق أيامه الرمحة واإلحسان ويعمّ فيه 
اخلري ألنه- ويف ذلك الرمضان- مل يكن الصائم يتوجه فيه إال للعبادة وصفاء 
النفس فكانت ساعة اإلفطار حفال حقيقيا أبطاله حبة متر والقليل من الطعام 
موائد  عن  تزيد  اليت  الطعام  كميات  من  مايرمونه  أنّ  اليوم  نرى  كما  وليس 

اإلفطار العامرة يكفي إلطعام حارة صائمة لزمن طويل. 
لقد اختلف رمضان اآلن عنه يف القديم، فقدميا كان الناس يعيشونه أسرة 
فال  أبعاده،  بكل  االجتماعي  والتكافل  والربكة،  اخلري  على  واحــدة، جيتمعون 
يشعر أحد بوطأة الظروف االقتصادية اليت يتشارك اجلميع يف حتمّل أعبائها، 
وكان اجلريان جيتمعون كل يوم عند إحدى األسر يتناولون اإلفطار ويتسامرون، 
ويشكرون اهلل على نعمه برضى وقناعة، وكانوا يتبادلون أصناف الطعام فيما 
بينهم، أما اآلن فقد اختلفت الظروف وتغريت النفوس، فالناس شغلتهم احلياة 
بتفصيالهتا، وأبعدهتم عن بعضهم، وطغت القيم املادية على القيم الروحية، إذ 
أصبحت املادة هي احملرك األساسي حلياة البشر ينظرون للدنيا هبذا املنظار 
فقط، وهناك أيضا البعض ممن يصومون يقضون وقت الصيام كله مبزاج عكر 
وعصيب وكأنه يصوم للناس وليس لنفسه، وليس هذا فقط بل حياول أن يشغل 
نفسه ومن حوله بأشغال متعددة ليمرر الوقت ويقرب موعد اإلفطار، كما أصبح 
رمضان بالنسبة للكثريين سببا للتسيّب والتكاسل حبجة أهنم صائمون والدنيا 

رمضان…! 
اليوم وحبلول الشهر الكريم كل األمنيات اجلميلة أن يكون شهرا مباركا للناس 
مجيعا وهبذه املناسبة الكرمية أمهس لكم وبكثري من الودّ: احذروا أن تركوا 
جروحكم تلتئم على أملها، بل نظفوها لتكون مرآة صادقة عن قلوبكم، وابتسموا 
وساحموا من أساء إليكم ومتسكوا بأحبتكم جيدا فغدا قد نكون مجيعنا ذكرى، 
ولكل الذين أحبهم أقول: ليس أمجل من أن َتهب احلياة لإلنسان يامسينة يسند 
إليها روحه، وأنا اليامسن معرش على شرفات قليب وروحي مخائل حمبة ووداد. 

ومضــة
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»البعث األسبوعية«
 ــ غالية خوجة 

التشكيلية  أعــمــال  تتسم 
باالنطباعية  بـــالل  شــكــران 
غالباً،  املعتمدة،  التعبريية 
ـــى األلــــــــــوان الــزيــتــيــة  عـــل
واملـــائـــيـــة بــــــدالالت حتــاكــي 
وهــي  والــفــلــكــلــور،  الطبيعة 
البيئة  مــن  اللحظة  تبتكر 
للناس  الــيــومــيــة  الــواقــعــيــة 
والنساء،  األطــفــال  السيما 
وآماهلم،  آالمهم  عن  معربة 
ـــمـــرارهـــم يف  ــة اســـت ــي ــف ــي وك
الصعوبات  متحدين  احلياة 
والظروف، مؤكدة أن البساطة 
للعمل  البعيد  الــعــمــق  هــي 
عندما  خــصــوصــاً،  الـــفـــين، 
يكون أبطاهلا وشخوصها من 
بــأدوات  يغسلن  وهن  النساء 
اخلضار،  يقطعن  أو  بدائية، 
أو يسامهن يف العمل ما بن 

الطحن باحلجر واحلصاد.

ـــورامـــا فــلــكــلــوريــة  ـــان ب
وجدانية

ونتيجة لذلك، جيد املتلقي 
توثيقية  سلسلة  أعماهلا  يف 
مــن حــيــاة الــنــاس وتــراثــهــم، 
ــعــة مــن  ــي ــطــب وتـــشـــكـــالت ال
مــســارات الــنــهــر واألشــجــار، 
ومن طريقة احلياة املنعكسة 
من  املعمارية،  لوحاهتا  مــن 
بيوت وجدران ونوافذ وأبواب، 
مفتوحة  بيئية  ومــســاحــات 
على األفــق األرضــي واألفــق 
الــســمــاوي، ومــالمــح وجــوه 
تتحاور مع بعضها »ديالوغياً« 
 - مسموعاً  خارجياً  - حــواراً 

لوجوه حتاور  لوحتها المرأتن عجوزتن، ومالمح  كما يف 
- كما يف  ذاتياً  داخلياً  الزمن والتعب »مونولوغياً« - حواراً 
يف  العجوز  الريفية  املــرأة  فيها  تبدو  الــيت  لوحاهتا  إحــدى 
موقنة  ذاكرهتا  تستعيد  وكأهنا  خريفية،  العمر  من  حلظة 
الغروب بكل رموزه، فروي للمشاهد سريهتا بأثر  باقراب 

رجعي. 
كما يتسم نصها اللوني باشتباك فين بن األلوان األساسية 
والثانوية، احلارة والباردة، وما يرتب عن ذلك من تدرجات 
موحية بعدة معاٍن، بصرية وذهنية ووجدانية، بعضها يفصح 

عن دالالت زاهية، وبعضها يوشوش دالالته الواضحة. 

أسالك شائكة 
إىل  اجتهت  بل  باأللوان،  بالكتابة  بالل  تكتف شكران  مل 
عامل الكتابة، منطلقة من القصة القصرية، وفازت أول قصة 
 2020 حكاييت  »هــذي  مسابقة  يف  شائكة«،  »أســالك  كتبتها 
نالت  حيث  قصرية،  واقعية  قصة  ألفضل  وطــن«،  وثيقة   /
تتجاوز  اليت  الرابعة  العمرية  الفئة  الربونزية عن  اجلائزة 

سنها الستن.
أعمااًل  أصــدر  مل  أجابت:  القصة،  هذه  مع  قصتها  وعن 

أدبية بعد، رغم أنين كتبت 9 قصص قصرية تشّكل جمموعة، 
قصة  وهي  أكتبها،  قصه  أول  كانت  هبا  فزت  اليت  والقصة 
منذ  كتابتها،  وعند  سنوات،  عدة  منذ  معي  حدثت  واقعية 
عدة شهور، كانت دموعي تسقط على الورقة اليت أدوّن عليها 
تفاصيل كثرية،  كتبتها بكل حمبة، وتصورت  لقد  األحداث. 
وسهوت عن تفاصيل أخرى، لذلك، خرجت القصة بواقعية 

كاملة. 

بأبعاده  النصي  النسق  لــك  يعين  ومـــاذا  تكتبن؟  كيف 
الواقعية واملتخيلة؟ 

ألول مرة أكتب قصة عن حالة جرت معي بطريقة السرد 
الروائي، وذلك ألحداث جرت منذ عدة سنوات، أثناء توجهي 
من معرب »كلس« الركي إىل مدينة عفرين، مسقط رأسي، 
ومل يكن للخيال بالقصة مكان، ألن من شروط املسابقة أن 
تكتب أمساء وأماكن وتواريخ لتكون مادة توثيقية لالحتفاظ 

هبا يف مكتبة »مؤسسة وثيقة وطن«. 

ويف  لوني،  كنصّ  اللوحة  يف  برأيك،  فين  عنصر  أهم  ما 
القصة كنصّ كتابي؟

بال شك، جيب أن يكون هناك عنصر أساسي يف القصة 

الــــيت كــتــبــتــهــا، وكـــذلـــك يف 
العنصر  وهو  لوحاتي،  أغلب 
ـــه  اإلنـــســـانـــي بـــكـــل أحـــوال
إضافة  ومــعــانــاتــه،  وحــاالتــه 
والـــراث  الفلكلور  لعنصر 
احملـــلـــي الـــــذي حيــيــط بنا 
كذلك  ــابــعــت:  وت وببيئتنا. 
اهـــتـــمـــامـــي بـــالـــكـــثـــري مــن 
الــتــفــاصــيــل الــصــغــرية الــيت 
تكمل اللوحة إليصال اهلدف 
أصــل  ورمبـــا  بشكل مجــيــل، 
لبغييت من خالل رسم وجه 
مزق  قد  لطفل  تعب،  ملسن 
فرح  ولكنه  مالبسه  الفقر 
بقطعة  أو  صــغــرية،  بلعبة 
حـــلـــوى حــصــل عــلــيــهــا من 
وفرحة  أحدهم، من ضحكة 
رمبا جبلوس  بسيط،  بسبب 
امرأة مسنة، أو سيدة متعبة 
مــن مــشــاغــل احلـــيـــاة.. أحــب 
وبكل  كل مجالية  أجسد  أن 

تفاصيلها اجملروحة.

الفن كلٌّ متكامل
ثم رأت أن تشابك العالقة 
ناتج  ــرســم  وال الكتابة  بــن 
واملالحظة؛  االنتباه  دقة  عن 
دقيق  يكون  دائماً،  والفنان، 
ــه لــكــل  ــب ــت ــن ـــالحـــظـــة، وي امل
ينقلها  حــولــه،  مــن  مجالية 
باللون على السطح األبيض 
للنظر،  هبجة  منها  ليجعل 
تتعلق  كــوهنــا  الــكــتــابــة،  كما 
الــدقــيــقــة بكل  بــاملــالحــظــة 

التفاصيل.
ــــالل: الــفــن،  واخــتــتــمــت ب
أنــواعــه  بــكــافــة  عـــام،  بشكل 
يف  طالبي  من  والكثري  البعض،  لبعضه  متمم  وأجناسه 
الــفــنــون حبــلــب، ممــن خترجوا  بكلية  املــاضــيــة  الــســنــوات 
وذهبوا إىل دمشق لدراسة التمثيل أو املوسيقى أو التصوير 
السينمائي أو التصوير الفوتوغرايف، يبدعون ويتميزون مبا 
والطالب  طيفور،  هاني  املوسيقي  املــوزع  ومنهم  يقدمونه، 
باملعهد العايل للفنون املسرحية سامر سامل، واملصور املبدع 

سامي بريقدار.

بطاقة 
شكران بالل تشكيلية من مدينة عفرين. منذ طفولتها وهلا 
حكايتها اليت ترويها لأللوان. خترجت من مركز فتحي حممد 
للفنون اجلميلة حبلب، ثم درّست يف كلية الفنون اجلميلة 
التشكيلين،  الفنانن  احتــاد  عضو  وهي  التصوير،  مــادة   -
ومنتسبة لألكادميية العاملية للفنون والعلوم واآلداب. أقامت 
حملية  مجاعية،  مبعارض  وشاركت  فردية،  معارض  عــدة 

وخارجية، يف حلب، وبريوت، وباريس، وأنطاكية. 
للفنون  العاملية  األكادميية  يف  الفضية  باجلائزة  فــازت 
والعلوم واآلداب 2012، باريس، كما نالت جوائز أخرى حملية 

وعاملية، منها جائزة يف معرض أطفال العامل بإيطاليا.

شكران بالل..
»البعث األسبوعية« بين الرسم والكتابة حكاية ال تنتهي

 ــ رامز حاج حسني

هل ننتظر؟
الرأي احلصيف يقول ال، 
عرب  لنا  أرسله  ملا  استناداً 
تعاقب  وعــرب  الزمن  أقنية 
األجيال، الفيلسوف األشهر 
»علينا  قــال:  حن  أرسطو، 
أن حنرر أنفسنا من األمل 
بأن البحر يوماً ما سيهدأ، 
اإلحبـــار  نتعلم  أن  علينا 

وسط الرياح العاتية«. 
عن  ــحــث  ــب ال غـــمـــرة  يف 
مواهب جديدة لرفد ثقافة 
الــطــفــل الــســوريــة - أدهبــا 
وفنها يف شعرها وقصصها 
متجيد  ـــان  ك  - وروايــتــهــا 
ــراحــل املــؤســس  الــرعــيــل ال
الضرورات  تقتضيه  واجــب 
ــيــنــا عــلــيــهــا، من  الـــيت تــربّ
وفاء وأعراف ومجيل خلق، 
ــد الـــوافـــديـــن  ــي واألخــــــذ ب
اجلـــدد هلـــذه املــضــمــارات، 
واجــــــب تــقــتــضــيــه أيـــضـــاً 
ونزيد  نفسها،  الــضــرورات 
النظر  يف  الــرغــبــة  عليها 

عربهم إىل املستقبل. 
لكن هناك جيالً من املخضرمن الصامتن، عاش العصرين 
من احلب، فأمسك بيد طرف عباءة املؤسسن، وبيده الثانية 
أزاح األكمة املتداخلة يف هناية الطريق، ليبان، للمقبلن على 
الطفولة حبب، شعراء وأدباء وروائيون كتبوا للطفولة، وما 
زال يف دواخلهم طفل متمرد مشاكس حياول االنفالت من 
قيود الزمان واملكان والظروف القاسية احمليطة هبذه األرض 
وميتطوا  اخليال،  بغيوم  اجلميل  عبثهم  ليمارسوا  النبيلة، 
صهوات ريح اإلبداع ليتحفون، يف كل حن وحن، بقصيدة 
البحث عنهم  بنا مجيعاً  روايــة. حريّ  أو  أو مقال  أو قصة 
ليلعتلوا  الثقافية  أمسياتنا  ويف  اجلمعية،  ذاكرتنا  زوايا  يف 
إبداعهم  بعبري  ليملؤوا  الثقافية  مراكزنا  ويف  منابرها، 

قاعاهتا، وجملالتنا وكتبنا الطفولية لتزدان بنبل حروفهم. 

شاعر الزيتون البكر
يكتب  وحيبنا؛  حنبه  مجيعاً،  نعرفه  اســم  قرانيا  حممد 
القصيدة للطفولة وكأنه يعصر الزيتون املبارك من زيتونته 
العتيقة يف حوش الدار، هناك، يف جبل أرحيا، حيث حيلو 
السهر مع رائحة الزيت البكر، والزعر الربي، وكروم الكرز 

املعمرة، وعواءات الضباع البعيدة.. 
الفضاء  عرب  عرفته  وبــراءة حمياه،  شعره  ألق  من  هيبة 
األزرق وعن بعد، ولكين دهشت لّكم احلب واالحرام الذي 
إال وحيب  أحــد  من  ما  النبيل.  الشاعر  هــذا  ســرية  يعري 
حوارات  من  وملست حبه  حباً،  األخري حبه  ويبادله  قرانيا، 
عدة جرت فيما بيننا؛ كان يطوي املسافات، ويقول بكل كلمة 
أمك،  ولدته  الــذي  واألخ  وصديقك  جــارك  أنا  لك:  يبثها 

سورية، وأنا راعي القوايف وكروم الزيتون. 
أنك جتلس وسط  ريــب،  وبــدون  قرانيا جتد،  قصائد  يف 
زقزقة  وستسمع  باحلب،  تنبض  رة  معمِّ أشجار  من  بستان 
دوري متمرد على برد النوافذ ينقر بنقرات رتيبة لتفتح له 
يد عجوز، حانية، وتفت له خبزاً حممصاً على نار حطب 
قصيدة  كل  آخر  سنكتشف، يف  احلانية  اليد  تلك  الزيتون.. 
أرض  تــراب  بنبض  ينقش  وهو  هو،  يده  أهنا  قصائده،  من 
إدلب اخلضراء كلماته على صفحات اجملالت والكتب، كأنه 
الكرز األرحياوي.  يزين راحة عروس باحلناء املضمخ بلون 

وقد يكون من اإلنصاف التعرض لقصائد قرانيا بعن خبري 
الذي  مجاهلا  مكامن  لنا  ليخرج  للشعر،  ومــتــذوق  وناقد 
نستشعره حنن، واألطفال، بالسليقة السورية البكر، ويكون 
كتاب جامع ألعماله ولسريته املهنية والشعرية، ليكون أيقونة 

من أيقونات القدوة لشبابنا الشعراء.
يف سرية ابن أرحيا، املولود عام 1941، العديد من املنشورات 
اخلاصة به، تذهلك يف كمها ونوعها وتعدد جماالت احلب 
القلب  يف  أن  أكيد  ــا  وأن  - وقصة  ودراســـة  شعر  من  فيها، 
الصدر  خبيئة  زالــت  مــا  وحكاية  حكاية  ألــف  ــوجــدان  وال
اجلميل؛ فنهر احلب لن يتوقف عن اجلريان داخل وجدان 
الشاعر قرانيا – و«هنر احلب« هو عنوان جمموعة شعرية 
له صدرت عن وزارة الثقافة السورية، عام 1994. كما صدر 
وفكاهات  »نــوادر  منها:  الطفولية،  العناوين  من  الكثري  له 
أدبية«، وسلسلة »مازن الصغري«، و«وسام واليامسن«، و«اجملد 

للطفولة«، و«القمر حيب األطفال«، و«ألعابنا احللوة«. 

على مقام النواعري
الفستق  بأشجار  مليء  طريق  هناك  ومحــاة،  أرحيــا  بن 
احلليب؛ كشاخصات الطرق تدلك، وهي تنصب يف صعودها 
النواعري.  خشب  وهدير  املــاء  منبع  إىل  كالشالل،  ونزوهلا 
هناك، غري بعيد عن القلب وال عن املكان، يسكن الطبيب 
اإلنسان، وكاتب الطفولة اخللوق، موفق أبو طوق. حكاياته 
األطفال،  قصص  يف  السردي  وأسلوبه  املبسطة،  العلمية 
مينحانك فسحة من معرفة ثرية بلغة جذىل تطرب أفئدة 
العميقة!  أرواحنا  زوايــا  يف  صغار  أطفال  وكلنا   - الصغار 
وكرفيقه قرانيا، فإن األديب الطبيب أبو طوق حيمل شعلة 
النبل والعطاء للطفولة، وال ميل من تلقيمها حطب األمل 
والسنن بأن الغد أفضل، وبأن هناك من سيمد اليد لتكريم 
جور  القديسن.  بصمت  العاملن  النبالء  الفرسان  هــؤالء 
مل  واجملــالت،  الكتب  وصفحات  الثقافية  املنابر  عن  البعد 

مينعهما من احملاوالت احلثيثة واملستمرة والدؤوبة. 
أبو  للمبدع موفق  أدبية  أعمال  برسم  تشرفت عدة مرات 
طوق، وكان كأنه الوجه اآلخر لعملة ذاك اجليل من املبدعن، 
يغرقك بلطف منقطع النظري، وروح معطاءة، وقلب نبيل، 
وهو حياورك عن كل تفصيلة وجزئية يف عمله للطفل.. كان 
من مجيل الصدف أن جتمعين به كل الزيارات اليت يقوم هبا 

الدكتور موفق لدمشق، ليحضر اجتماع مجعية أدب األطفال 
الكتاب العرب، ولطاملا جلسنا حنتسي الشاي يف  يف احتاد 
احللبوني،  الصغرية يف  مكتبيت  أو يف  »أسامة«،  مقر جملة 
وتفيض من ثنايا أبو طوق ذكريات الكتابة لألطفال، وعالقته 
بالراحلة دالل حامت، وبامتداد هذه السبحة من الدر اليت 
شكلت وعي وذائقة ثقافة أطفال سورية عرب صفحات اجمللة 

احلبيبة على قلوبنا مجيعاً. 
من مؤلفاته الغنية بالطفولة الناضحة بالرباءة: »الرحلة 
الــديــن«،  عــالء  و«اعــرافــات  الكبري«،  و«اهلــجــوم  الطويلة«، 
و«يوميات دموع«،  دائماً«،  و«الورد يبتسم  واأللــوان«،  و«مروان 
وآخرها »الذبابة املغرورة« الصادرة عن اهليئة العامة السورية 

للكتاب، واليت شرفين برسم لوحاهتا. 

إبريق الزيت الناضح 
»لومبار  الفرنسية  النشر  دار  حتتفل  الــقــادم  أيــلــول  يف 
للجريدة  إصدارها  على  عاماً   75 بذكرى مرور  وموالنسار« 
األسبوعية »تان تان« املخصصة للشباب من سن سبع سنوات 
حيث كان أول ظهور هلا يف 26 أيلول 1946، وهي اجلريدة 
املناسبة،  وهبــذه  املتحركة.  للرسوم  التاسع  بالفن  اخلاصة 
ــرات  »ك قصة  مــبــدع  هــريجــي،  بالفنان  بلجيكا  ستحتفي 
الكريستال السبع«، األلبوم الثالث عشر يف سلسلة »تان تان«، 
عرب احتفالية مميزة خاصة به، متجيداً لدوره الرائد وألثره 
النبيل يف ثقافة أطفال بلده األم، بلجيكا، ونقل اسم موطنه 
للمحافل العاملية، وسيكون االحتفال كما يليق بصانع هبجة 

وثقافة أطفال.
وحنن مطالبون كي ال يقال أن الزمن خيطف منا األحبة 
نكرم  أن  املوجع،  الرحيل  بعد  إال  نتذكرهم  فال  واملبدعن، 
قاماتنا وأعمدة ثقافة أطفالنا مبا يليق هبم من مكرمات، 
وجلجلة  حبضورهم  تضج  الثقافية  منابرنا  جنعل  وأن 
أصواهتم الغنية باحلب من أزمنة متنوعة، وبراكم جتارب 
األجيال  منها  لتنهل  الئقة  بطريقة  ــدون  ت أن  هبا  حــريّ 
التاسعة  الدائرة  القادمة، وحتى ال نكون يف يوم ما ضمن 
من تقسيمات دانيت جلحيمه املتخيّل.. هناك حيث يعيش من 
أناس  أمانة  ويكون منا من خان  بكل تصنيفاهتم،  خيونون 
أبدعوا لنا وأحتفونا بالكثري من األلق واخليال، ومل نؤد هلم 

حسن الشكر يف يوم ما.

80 حـواًل مـن الحـب.. 
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كم كان العصر الجليدي باردًا؟ 
جواب هذا السؤال يحدد مستقبل األرض

تغطي  اجلليدية  األهنــار  كانت  عام،  ألف   20 منذ حوايل 
وأمريكا  وأمريكا اجلنوبية  وآسيا  أوروبا  أجزاء ضخمة من 
الشمالية، بينما جابت أفيال املاموث والنمور سيفية األسنان، 

فإىل أيّ مدى كان العصر اجلليدي بارداً؟ 
وقد متّكن فريقٌ بقيادة جامعة أريزونا من حتديد درجة 
حرارة آخر عصٍر جليدي - أي قبل 20 ألف سنة - واليت 
وصلت إىل 7.8 درجة مئوية، فكيف تساعد هذه املعلومة يف 

فهم كوكب األرض ورمبا مستقبلنا عليه؟ 
النتائج  هـــذه  لعلماء املناخ بتكويٍن تــســمــح 
العالقة  فهٍم أفضل عن 
ـــفـــاع مــعــدالت  بـــن ارت
الكربون  أكسيد  ثاني 
متوسط  وبــن  الــيــوم 
درجة احلرارة العاملية. 
اجلليدية  ـــذروة  وال
فرةً  كانت  األخــرية 
شــــديــــدة الــــــربودة 
غـــــّطـــــت خـــالهلـــا 
الثلجية  اجمللدات 
ــضــخــمــة حنــو  ال
نــصــف أمــريــكــا 
الــــشــــمــــالــــيــــة، 
وأمـــــــريـــــــكـــــــا 
اجلــــنــــوبــــيــــة، 
وأوروبـــــــــــــــــا، 
والـــــعـــــديـــــد 
مـــن أجــــزاء 
بينما  آسيا، 
ازدهـــــــــرت 
الــنــبــاتــات 

واحليوانات اليت كانت متأقلمًة 
مع الربد. 

إذ قالت األستاذة املساعدة يف قسم علوم األرض جبامعة 
أريزونا جيسيكا تريني: »لدينا الكثري من البيانات عن تلك 
الفرة ألّنها ختضع للدراسة منذ وقتٍ طويل، ولكن هناك 
عنه،  اإلجابة  العلمي يف  رغب اجملتمع  لطاملا  واحد  سؤاٌل 

وهو: إىل أيّ مدى كان العصر اجلليدي بارداً؟«.

ما هو العصر اجلليدي؟
إىل  )مــاليــن  طويلة  زمنية  فــرة  هــو  اجلليدي  العصر 
عشرات املالين من السنن(، عندما تكون درجات احلرارة 
األرض  من  كبرية  مساحات  وتغطي  نسبياً،  بــاردة  العاملية 
صفائح جليدية قارية وأهنار جليدية، حسبما أوضحت ورقة 

جلامعة »أوتاه« األمريكية. 
خالل العصر اجلليدي حتصل فرات متعددة قصرية ذات 
األهنــار اجلليدية  تنحسر  عندما  دفئاً  أكثر  درجــات حــرارة 
الــدورات بن اجلليدية(، ثم  أو  الــدورات اجلليدية  )تسمى 
تنخفض درجات احلرارة لتصبح أكثر برودة عندما تتقدم 

األهنار اجلليدية. 

ع درجة احلرارة تتبُّ
ُتعترب جيسيكا كبرية مؤلفي الورقة البحثية، اليت نشرت 
متوسط  أنّ  إىل  توصّلت  واليت  العلمية،  »نيتشر«  يف جملة 

أكثر برودةً  العصر اجلليدي كان  العاملية يف  درجة احلرارة 
من يومنا هذا بـ 6 درجات مئوية. 

ولنفهم السياق أكثر، فإنّ متوسط درجة احلرارة العاملية يف 
القرن الـ 20 كان 14 درجة مئوية.

وأردفت جيسيكا: »قد ال يبدو ذلك الفارق كبرياً يف جتربتك 
الشخصية، لكنّه يُعترب تغيرياً كبرياً يف الواقع«.

يف  االختالفات  ُتوّضح  خريطًة  وفريقها  هي  رمست  كما 
درجات احلرارة ببعض املناطق حول العامل.

غالبية  كانت  ـــا،  وأوروب الشمالية  أمريكا  »يف  وأوضــحــت: 
لكن  ــربودة،  ال وشديدة  باجلليد  مغطاةً  الشمالية  األجــزاء 
الربودة األكرب كانت بالقرب من خطوط 
العالية،  العرض 

مــــــــثــــــــل 
املنطقة القطبية الشمالية، حيث 

كانت درجة احلرارة أكثر برودةً من اليوم بنحو 14 درجة 
مئوية«. 

وتتوافق النتائج اليت توصّل إليها الفريق مع الفهم العلمي 
الستجابة أقطاب األرض للتغريات يف درجات احلرارة.

خطوط  ــأنّ  ب املناخية  النماذج  »تتنبّأ  جيسيكا:  وقــالــت 
العرض العالية ستصبح أكثر دفئاً بسرعةٍ أكرب من خطوط 
املستقبلية  التوّقعات  إىل  ننظر  وحن  املنخفضة،  العرض 
سنجد أنّ املنطقة القطبية الشمالية سُتصبح دافئًة بشدة، 
ويُشار إىل هذا األمر باسم التضخيم القطيب. وباملثل، فقد 
وجدنا منطاً عكسياً خالل الذروة اجلليدية األخرية، إذ إنّ 
خطوط العرض العالية تكون أكثر حساسية لتغيّرات املناخ، 

وستظل كذلك يف املستقبل«.
 

وماذا عن الكربون؟
ألّنها  مهمة،  اجلليدي  العصر  حــرارة  درجــة  معرفة  ُتعد 
سُتستخدم يف احتساب حساسية املناخ، وبالتايل معرفة مدى 
حتوّل درجات احلرارة العاملية استجابًة ملعدالت الكربون يف 

الغالف اجلوي.
معدالت  يف  تضاعف  كل  أنّ  وفريقها  جيسيكا  وحـــدّدت 

الكربون بالغالف اجلوي، يزيد درجة احلرارة العاملية مبقدار 
الذي  النطاق  منتصف  ــامٌ يف  أرق وهــي  مئوية،  درجــة   3.4
و5.6   1.8 )بن  املناخية  النماذج  أجيال  أحــدث  به  تنبّأت 

درجة مئوية(.
وكانت معدالت ثاني أكسيد الكربون خالل العصر اجلليدي 
ُتقدّر بنحو 180 جزءاً يف املليون، وهي نسبٌة منخفضة للغاية. 
 280 حنو  إىل  املعدالت  ارتفعت  الصناعية،  الثورة  وقبل 

جزءاً يف املليون، وبلغت اليوم 415 جزءاً يف املليون.
اإلبقاء  للمناخ  باريس  معاهدة  »أرادت  جيسيكا:  وأردفــت 
على االحرار العاملي عند أقل من 1.5 درجة مئوية، مقارنًة 
مبستويات ما قبل الثورة الصناعية، ولكن ارتفاع معدالت 
هبذا  الكربون  أكسيد  ثاني 
املــســتــوى 
ســــيــــزيــــد 
صــــعــــوبــــة 
ــــــــب  جتــــــــنّ
ــــــوصــــــول  ال
احـــــراٍر  إىل 
يــتــجــاوز الـــ 2 
درجــــة مــئــويــة. 
بالفعل  وبلغنا 
درجة 1,1 مئوية، 
األفضل  من  لكن 
تــقــلــيــل االحـــــرار 
قــدر اإلمــكــان، ألن 
األرض  ــظــومــة  مــن
تـــســـتـــجـــيـــب بـــشـــدة 
للتغيريات يف معدالت 

ثاني أكسيد الكربون«.
 

صـــنـــاعـــة أمنـــــوذج 
لفهم املستقبل

وجـــود مــوازيــن حـــرارة يف نظراً لعدم 
لرمجة  مناذج  وفريقها  جيسيكا  طــوّرت  اجلليدي،  العصر 
البيانات اجملموعة من حفريات عوالق احمليطات إىل درجات 

حرارة سطح البحر. 
حماكاة  منــاذج  وبــن  احلفريات  بيانات  بــن  مجعوا  ثــم 
الذروة اجلليدية األخرية باستخدام تقنيةٍ ُتدعى »استيعاب 

البيانات«، واليت ُتستخدم يف التنُبّؤ بالطقس. 
هذه  الستخدام  وفريقها  جيسيكا  ُتخّطط  ومستقبالً، 
التقنية يف إعادة ختليق بعض الفرات الدافئة من ماضي 

األرض.
الدافئة  املــنــاخــات  بناء  إعـــادة  يف  جنحنا  »إذا  وأردفــــت: 
بعض  عن  اإلجابة  يف  البدء  من  نتمّكن  فسوف  السابقة، 
األسئلة املهمة حول كيفية استجابة األرض فعلياً ملعدالت 
ثاني أكسيد الكربون، وحتسن فهمنا ملا قد حيمله لنا املناخ 

مستقبالً«. 

وضعيات النوم وتأثيرها على صحة الجسم
عندما حناول اختاذ وضعية ما أثناء قيامنا بالتمارين يف 
لتجنب  كبرياً  الرياضية فذلك ألننا نويل اهتماماً  الصالة 
اإلصابة وحتقيق أقصى استفادة من التمرين، وكذلك األمر 
بالنسبة للنوم فالوضع مشابه أثناء اختاذ وضعية النوم. إذ 
تلعب وضعيات النوم املختلفة دوراً مهماً يف صحة اجلسم 

فهي تؤثر على كل شيء من الدماغ إىل القناة اهلضمية. 

النوم اجلانيب
صحية  بفوائد  األيسر  اجلانب  على  النوم  يتمتع  علمياً 
جانبك  على  نومك  فأثناء  النوم،  وضعيات  بقية  من  أكثر 
من  التخلص  يف  تساعد  أن  للجاذبية  ميكن  ليالً  األيسر 
النفايات املتواجدة يف معدتك يف رحلة عرب القولون الصاعد 
ثم القولون املستعرض، وأخرياً تفريغها يف القولون اهلابط، 

إىل احلمام يف الصباح.ما يشجعك على الذهاب 

فوائد 
ــــنــــوم  ويـــــســـــاعـــــد ال
اهلضم،  على  اجلانيب 
أمـــعـــاؤنـــا  ــقــل  ــن ت إذ 
الفضالت  الــدقــيــقــة 
إىل أمعائنا الغليظة 
الصمام  خــالل  من 
العيين  الــلــفــائــفــي 
أسفل  يف  املوجود 

البطن األمين.
كما يعزز صحة 
فعند  الـــدمـــاغ، 
بالنوم  املقارنة 
عـــلـــى الــظــهــر 
املــــعــــدة،  أو 
ـــــإن الـــنـــوم  ف
جانبك  على 
أو  األيـــســـر 
األميــــــــــــن 
يــــســــاعــــد 
جــســمــك 
عــــــلــــــى 
إزالــة ما 
يــســمــى 

من  اخلاللية  بالنفايات 
الــدمــاغ هــذا يف  الــدمــاغ، وقــد يساعد تطهري 

الرعاش  والشلل  الزهامير  مبــرض  اإلصــابــة  خطر  تقليل 
وأمراض عصبية أخرى.

ويقلل النوم اجلانيب من الشخري أو توقف التنفس أثناء 
إىل  الرجوع  من  لسانك  مينع  جانبك  على  النوم  النوم: 
حلقك وسد جمرى اهلواء جزئياً، وبالتايل إيقاف الشخري، 
وإذا مل خيفف النوم اجلانيب من الشخري أو إذا كنت تشك 
يف إصابتك بانقطاع النفس النومي غري املعاجل، فتحدث إىل 

طبيبك إلجياد حل يناسبك.

أضرار 
آالم الكتف: قد يسبب لك النوم اجلانيب آالماً يف الكتف، 
ولكن إذا قمت بالتبديل بن اجلانبن واستمر االمل فاألفضل 

أن جتد وضعية نوم أخرى تناسبك.
عدم راحة الفك: إذا كان فكك مشدوداً فإن الضغط عليه 
أثناء النوم على جانبك ميكن أن يركه يؤملك بشكل أكرب 

يف الصباح.

نصائح 
خلصت  فقد  اجلانيب،  النوم  بالفعل  منا  الكثري  يفضل 
من نصف  أكثر  نقضي  أننا  إىل   2017 عام  أجريت  دراســة 

وقتنا يف السرير يف وضع جانيب.

لذلك إذا كنت تنام جانبياَ فمن احملتمل أن تقوم ببعض 
على  النوم  تبدأ  بأن  ننصحك  ولكن  الليل،  أثناء  التقلبات 
للجاذبية  والسماح  املعوية  احلموضة  ملنع  األيسر  اجلانب 
بنقل الفضالت عرب القولون، بدل اجلانبن إذا كان كتفك 
يزعجك، وضع وسادة ثابتة بن ركبتيك وعانق واحدة لدعم 

عمودك الفقري.

النوم على الظهر
أواًل  النوم على ظهرك  الكثري من اإلجيابيات من  هناك 
يصبح من السهل احلفاظ على استقامة عمودك الفقري 
الضغط  الوضعية  هذه  تزيل  أن  ذلك ميكن  إىل  باإلضافة 
عن الكتف أو الفك وتقلل من صداع التوتر الناتج عن تلك 

املناطق.
وقد يؤدي النوم على ظهرك أيضاً إىل تقليل الشعور بعدم 
الراحة عن طريق تقليل الضغط واألمل الناتج عن اإلصابات 

القدمية أو احلاالت املزمنة األخرى.

فوائد 
 - الركبة  آالم  خيفف   - الـــورك  آالم  خيفف 

خيفف التهاب املفاصل - جينب اإلصابة بااللتهاب الكيسي 
- خيفف اآلالم العضلية للمفاصل - مينع انسداد األنف أو 

تراكم اجليوب األنفية - يساعد على النوم بعمق. 

نصائح 
اعتادت  حيث  السهل،  بــاألمــر  ليس  نومك  وضــع  تغيري 
باستخدام  ولكن  لسنوات،  نومنا  طقوس  على  أجسادنا 
الوسائد بطرق خمتلفة ميكن أن تساعدنا يف بدء التغيري 

لألفضل.
لتخفيف آالم املفاصل: َنم على وسادة إسفنجية أو ارفع 
رأس سريرك 18 سم تقريباً، ثم استلِق مع مباعدة رجليك 
مبسافة عرض الورك وافتح ذراعيك وارفع ركبتيك بوسادة، 
على  الضغط  وتتجنب  بالتساوي  وزنــك  ســتــوزع  وبــذلــك 

مفاصلك.
ألهنا  ركبتيك،  حتت  وســادة  ضع  الظهر:  آالم  لتخفيف 

ستساعد يف تدعيم وضعية عمودك الفقري.
ارفع  أو  إسفينية  وسادة  استخدم  املعدة:  حرقة  لتخفيف 
رأس سريرك مبقدار 18 سم، إذ ميكن أن يساعد االرتفاع 

يف منع تراكم اجليوب األنفية عندما يكون لديك انسداد يف 
األنف يعطل نومك كما ميكن أن خيفف أيضاً من ضغط 

الوجه والصداع.

النوم على املعدة
إذا كنت تنام على معدتك والحظت أنك تعاني من آالم 

الظهر، فمن احملتمل أن تكون طريقة النوم هي السبب. 
فنظراً ألن غالبية وزن جسم اإلنسان يقع حول معدتك، 
فإن النوم يهذه الطريقة تزيد من إجهاد العمود الفقري يف 

االجتاه اخلاطئ، مما يتسبب يف آالم الظهر والرقبة.
والفائدة الوحيدة لوضعية النوم املواجهة لألسفل هي أنه 
قد يساعد يف إبقاء جماري اهلواء مفتوحة، إذا كنت تعاني 
فإن  النوم، ومع ذلك  أثناء  التنفس  توقف  أو  الشخري  من 

اخليار اجلانيب أفضل.

نصائح 
حـــــــاول 
دائـــــــمـــــــاً 
جتـــــــنـــــــب 
على  الــنــوم 
ــــك،  ــــدت ــــع م
مل  إذا  ولــكــن 
النوم  تستطِع 
ـــــأي طــريــقــة  ب
أخــــرى، فــحــاول 
ـــق هــــذه  ـــي ـــطـــب ت

النصائح: 
اســـــتـــــخـــــدم   -
وســـــــادة مــســطــحــة 
أسفل  وضعها  عــرب 
للمساعدة  حــوضــك 

يف ختفيف الضغط.
الطريقة اليت  - بدل 
تــديــر هبــا رأســـك كثرياً 

لتجنب تصلب الرقبة.
إىل  ساقك  تربط  ال   -

مثنية،  بركبة  واحــد  يــــؤدي إال إىل جانب  لـــن  ــذا  ــه ف
املزيد من آالم الظهر.

أو حتت  رأسك  ذراعيك حتت  - احرص على عدم وضع 
الوسادة، قد يتسبب ذلك يف تنميل الذراع أو الوخز أو األمل 

أو آالم يف مفاصل الكتف. 

أخريًا 
تشعر  قد جعلك  النوم  هذا احلديث عن  كل  يكون  رمبا 
بأنك جاهز ألخذ قيلولة، لذلك إذا كنت على وشك الذهاب 
إىل الفراش اآلن تذكر أن تضع يف اعتبارك طريقة نومك، 

وقم بإجراء التعديالت عليها عند الضرورة. 
كما عليك االنتباه إىل أنّ غالبية ما يعانيه الناس من أرق 
إمنا هو بسبب اختاذ وضعية نوم ال تناسبهم، وبالتايل تسبب 

هلم عواقب طويلة املدى على صحتهم. 
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األمور وال  زمام  اعمد إىل خطة شديدة ملسك  احلمل: 
تتسرع يف اختاذ أي قرار غري مناسب على الصعيد املايل 

كي ال تقع يف مشاكل أنت بغنى عنها 
وعدم  الصمت  هو  العاطفية  مشاكلك  أحد  عاطفياً: 
الوضوح يف تعاملك مع احلبيب فكن صرحياً وغري مردد 
الثور: تزداد وترية أعمالك وتشعر بطاقة كبرية تدفعك 
من  قسط  أخذ  عليك  ولكن  بنجاح  مهماتك  إجناز  إىل 

الراحة كل يوم كي تسرد طاقتك 
عاطفياً: تطالعك األفالك بأجواء جديدة ستخيم على 
حياتك قد يكون ارتباط جديد أو عودة حلب من املاضي 

تتطلب  جديدة  ومسؤوليات  أعباء  بانتظارك  اجلوزاء: 
منك وقتاً إضافياً وجهداً كبرياً يف العمل فال ترد وانتظر 

ترقية هامة يف األيام القادمة 
عاطفياً: ال تدع مشاغلك تبعدك عن احلبيب وال تكن 

أنانياً معه بل كرمياً ومستعداً ملساعدته إذا أراد 
السرطان: ال حتمل زمالءك يف العمل السبب يف فشل 
مشروعك وحاول أن تالزم الصمت ساعة اإلنزعاج األيام 

القادمة تبشرك بالنجاح 
عاطفياً: هناك تقلبات يف حياتك العاطفية بسبب أمور 
خارجية فكن منتبهاً ملا جيري حولك ومستعداً للدفاع عن 

مصلحة العالقة 
الدراسي  أو  املهين  الصعيد  على  جناحاً  حترز  األسد: 
ولكن  طموحاتك  حتقيق  أجل  من  أبواب  أمامك  وتفتح 

اعتمد على نفسك وال تؤجل عمل اليوم إىل الغد 
عاطفياً: متيل مشاعرك إىل شخص تعرفت عليه مؤخراً 

ولكن ال تتسرع يف املبادرة وانتظر اإلشارات منه أواًل 
لكي  اجلهد  من  قليل  إىل  األيام  هذه  حتتاج  العذراء: 
من  واثقاً  كن  هامة  أرباحاً  وحتقق  املبادرة  زمام  تستعيد 

قدراتك وانطلق مبشاريعك املؤجلة 
عاطفياً: تكون حياتك العاطفية هادئة ومستقرة وتعيش 

أوقاتاً ال تنتسى الشريك خيبئ لك مفاجأة قريبة 
شجاعة  وتبدي  موهبتك  وتثبت  جناحاً  تعرف  امليزان: 
تلفت األنظار وحيالفك احلظ يف مشروع تقوم به حالياً 

ولكن احذر املتطفلن وال تعطي ثقتك للجميع 
عاطفياً: إحرص على استقرار عالقتك مع الشريك وال 

تدع بعض األمور الثانوية تؤثر سلباً على حياتك 
يف  تنطلق  وال  املتسرعة  الفعل  ردات  احذر  العقرب: 
مهمات جديدة قبل التأكد من قدرتك على حتملها حتى 

ال تواجهك حتديات على الصعيد املايل 
وضعاً  األسبوع  هذا  خالل  تعاجل  أن  حاول  عاطفياً: 
الشريك بشأن  دون تأجيل واصغي إىل مربرات  مضطرباً 

مسألة مطروحة 
جبدية  به  تفكر  جديد  مشروع  يستمليك  القوس: 
من  والتشجيع  التجاوب  تلقي  عملية  مببادرة  تقوم  وقد 

احمليطن كن واثقاً من نفسك وال ترد 
عاطفياً: األجواء العاطفية تدعو لالرتياح والشريك يقف 
إىل جانبك يف خطواتك وأعمالك وقد يفاجئك خبرب سار 

عما قريب 
اجلدي: قد تعاني من بعض التأخريات على صعيد املال 
ترى  لكي  احلسابات  بعض  ملراجعة  فرصة  لكنها  والعمل 

بوضوح أكثر تطور األمور 
جتربتك  عن  تعوضك  سعيدة  فرات  تعيش  عاطفياً: 
عالقة  يف  والدخول  الصفحة  قلب  ختشى  فال  السابقة 

جديدة أكثر استقراراً 
الدلو: من املهم أن تستفيد من التجربة اليت مررت هبا 
وهناك فرص مثينة  الواقع بطريقة جديدة  قراءة  وتعيد 

تلوح يف األفق 
عاطفياً: قد يواجهك ظرف غري متوقع خييب أملك لكن 

األمور ستكون يف صاحلك فال حتزن 
احلوت: حتقق خطوة مهمة على الصعيد العملي وتأخذ 
املهنية منعطفاً جديداً احلظ إىل جانبك شرط  حياتك 

أال هتمل التفاصيل 
عاطفياً: تتصاحل مع املاضي وتعرف االستقرارا واهلدوء 

لكي تبين من جديد عالقة متينة مع احلبيب. 

كلمات متقاطعة أفقي: 
احلزب  أسس  مصري  وكاتب  سياسي  زعيم   -1

الوطين وجريدة )اللواء(
2- اإلضطراب العقلي املؤقت واختالل الوعي- صيد 

3- ذهب- ماركة ساعات شهرية- جوهر 
4- )حسك( مبعثرة- حاجيات ومقتضيات 

5- أبيض )باألجنبية(- يطلب 
6- ُنشيّده- أدوات لتلطيف اجلو احلار 

7- أنت )باألجنبية(- حدبة يف ظهر اجلمل- راية أو بريق
8- مادة قاتلة- عملة آسيوية- حائط 

9- فيلسوف أملاني- والدة- نعم )بالروسية( 
10- باخرة- ظهر والح

11- حرف جر /م/- مادة تفرزها بعض الغدد يف 
الدم فتنبه اجلسد وتزيد من نشاطه 

عمودي: 
1- أول من جنح يف إرسال أول رسالة السلكية 

عرب القارات- ذرية 
2- خمرج مصري 

3- عميد األدب العربي أسس جامعة االسكندرية 
وتوىل إدارهتا- قوي وشديد 

ذكر  غريه-  عن  واملتميز  مكانته  يف  املتفرد   -4
املاعز- قبح األمر وأصبح كريهاً 

5- أحرف من )موليري(- فرة قصرية من الزمن 
بعلم  اختصاصي  راحل  فرنسي  أديب   -6

اإلنسان- حرف ناصب 
7- حضارة عريقة يف أمريكا الوسطى واجلنوبية- 

متشاهبان- تستخدم للخياطة )باجلمع( 
8- منصب حكومي رفيع- الراحة 

9- نقص /م/- معاون- عاصفة حبرية 
10- نظري- أبناء 

التارخيية  السياحية  املعامل  أهم  من   -11
اإلسالمية يف اسبانيا 

املفقودة مؤلفة من مثانية أحرف رواية مشهورة لتوفيق احلكيم

- الوسادة حتمل رأس الغين والفقري، الصغري والكبري، احلارس واألمري لكن ال ينام عليها 
بعمق إال مرتاح الضمري 

- أمجل ما يف الشجرة أهنا متوت واقفة 
- أسعد القلوب اليت تنبض لآلخرين   

الكلمة 

املفقودة

ا ل م ا ب و ل ق ل ا ع ر

ل ل ر ة د ا س و ل ا ل ي

ص ا ت ي ت ا ت ا ت ا ي ب

غ خ ا ن م س ح ل ن ج هـ ك

ي ر ح ا و ع م ت ب م ا ل

ر ي هـ م ت د ل ي ض ل م ا

ا ن و ا ل غ ن ي ا ل ا و

ل ب ا ر ي ق ف ل ا و ي ف

ا ع ق ا ر ل س ر ا ح ل ا

ل م ف ن ا ة ر ج ش ل ا ك

ك ق ة هـ س هـ ر ي م ض ل ا

ن ا ل ا ر ي م ا ل ا و ف

أفقي: 
1- نلسون- قرطبة /م/ 

2- إمرؤ القيس 
3- وهم- البأس 

4- رع- من 
5- فؤاد املهندس 
6- الطلق- دنا 

7- أف- مايل-- علَّ /م/ 
8- ديانا- تعداد 
9- املعن- )ت ج( 

10- حتفز /م- زلزال 
11- قيس بن امللوح 

عمودي: 
1- جنوى فؤاد- زق 

2- فيفايف 
3- سامراء- احلسن 

4- )وم(- عدل- )ن م ت ب( 
5- نرى- أطماع 

6- اللؤلؤ /م/- )ن ز ا( 
7- تاب- مقلة- )ل ل( 

8- بالغة- يعتزم 
9- طقس- ند- دجال 

10- ري- الندم /م/- لو 
11- قس بن ساعدة 

األبــــراج 
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أحدها كان سبب غزٍو دموي.. حقائق تاريخية 
مدهشة عن التوابل في خزانة مطبخك

الفلفل بنفس  أو مطحنة  امللح  إىل علبة  أبــداً  لن تنظر 
الطريقة مبجرد أن تعرف التاريخ العميق وراء هذه التوابل 

وغريها من البهارات املوجودة يف خزانة مطبخك. 
تاريخ التوابل موضوع ملحمي قديم قِدم تاريخ احلضارة. 
تستخدم خلصائصها  البهارات  كانت  القدمية،  العصور  يف 
الطبية بقدر ما كانت تستخدم لنكهتها، كما أهنا كانت أيضاً 
عملة قيمة للغاية. مع تقدم الوقت، أصبحت جتارة التوابل 
ويقول  والرأمسالية،  التجارة  تطوير  من  يتجزأ  ال  جــزءاً 
األكثر  القوة  كانت  التوابل  جتارة  إن  املؤرخن  من  العديد 
العديد  خوض  وسبب  الغربية  احلضارة  تشكيل  يف  فاعلية 
من احلروب والغزوات. وتلك بعض احلقائق التارخيية غري 

العادية عن بعض التوابل األكثر شيوعاً. 

امللح كان يُدفع كراتٍب للجنود
يعود استخدام امللح إىل سنة 6050 قبل امليالد على األقل، 
أقدم  إهنا  ذلــك.  قبل  بدأ حتى  املمكن  من  أنه  الرغم  على 
قدماء  استخدمه  ما  وهي  للطعام،  معروفة  حافظة  مــادة 
الراتب  كلمة  مومياواهتم.  »حتنيط«  أو  حلفظ  املصرين 
باللغة اإلجنليزية - Salary - مشتقة من كلمة ملح ألنه 
يف العصور القدمية كان امللح أيضاً شكالً من أشكال العملة؛ 
وكان يتم دفع أجور اجلنود الرومان القدماء بأكياس امللح. 
كما اشرى اليونانيون القدماء العبيد بامللح، حتى إن ملكية 
دعمت  والصينية  والفرنسية  الربيطانية  اإلمــرباطــوريــات 
نفسها والعمليات العسكرية يف حكوماهتا من خالل فرض 

ضرائب على جتارة امللح. 

الفلفل اسُتخدم يف طقوس الدفن
الفلفل أو البهار األسود، املكون األساسي يف معظم األطباق 
اليت نعدّها، موطنه األصلي اهلند، حيث مت استخدامه منذ 
للفلفل هو  أقدم استخدام مسجل  التاريخ.  عصور ما قبل 
القدمية، حيث مت  ومصر  اهلند  امليالد يف  قبل  2000 سنة 
حرفياً  تضمنت  اليت  امللكية  الدفن  طقوس  يف  استخدامه 
الفلفل  كما يتضح من حبات  بالفلفل،  املتوفى  أنف  حشو 
رمسيس  املصري  للفرعون  احملنطة  اخلياشيم  يف  املوجودة 

الثاني.
اإلمــرباطــوريــة  صعود  مــن  التارخيية  ــات  ــرواي ال تتحدث 
مثينة  عملة  باعتباره  الفلفل  عن  سقوطها  إىل  الرومانية 
األثرياء  روما  النخبة من مواطين  ورفاهية مرغوبة ملطبخ 

فقط. 

القرفة دفعت كولومبوس الكتشاف العامل اجلديد
 على الرغم من أن القرفة تعود إىل سريالنكا وإندونيسيا، 
احلضارات  يف  امللكية  للطبقات  هدية  تعترب  كانت  فإهنا 
عطري  كعامل  القرفة  املصرين  قدماء  استخدم  القدمية. 
يف عملية التحنيط. كما أنشأ العرب طريقاً للتوابل جللب 
على  حافظوا  بينما  األوروبية  اإلمرباطوريات  إىل  القرفة 

سرية مصدرها حتى القرن السادس عشر.
يف العصور الوسطى، مل يكن لدى العامل الغربي أي فكرة 
عن مصدر القرفة. يف الواقع، كان أحد األسباب اليت جعلت 
للعامل  الكتشافه  للغاية  متحمساً  كولومبوس  كريستوفر 
اجلديد هو أنه اعتقد أنه اكتشف مكان زراعة القرفة. وكتب 

حبماس مللكة إسبانيا وأرسل هلا عينات من اكتشافاته. عندما 
هلا  أرســل  وأنــه  أنه خمطئ،  امللكة  أبلغته  العينات،  وصلت 

ببساطة حلاء شجرة.

جوزة الطيب كانت سبب غزٍو دموي
جوزة الطيب والصوجلان مها جزءان منفصالن من فاكهة 
هي  الطيب  جوزة  إندونيسيا.  جزر  األصلي  موطنها  واحدة 
بذرة على شكل بيضة بينما الصوجلان هو الغطاء الشبيه 
الفاكهة  هذه  على  الطلب  كان  بالبذرة.  املرتبطة  بالشبكة 
القرون.  مر  على  السياسية  االضطرابات  من  الكثري  سبب 
باندا من  الدموي جلزيرة  الغزو  كان  األحــداث  أســوأ  ومن 
قبل اهلولندين يف عام 1621 لغرض وحيد هو التحكم يف 
إنتاج جوزة الطيب، حيث قام اهلولنديون باستبعاد السكان 

احمللين وشرعوا يف إنشاء مزارع جوزة الطيب. 

الكمون اسُتخدم لتبييض البشرة
متــت زراعــــة الــكــمــون يف األصـــل مــن اهلــنــد إىل البحر 
أنه كان وال يزال يستخدم  األبيض املتوسط. ومن املعروف 
املصريون  استخدم  امليالد.  قبل   2000 عام  منذ  الطهي  يف 
وكان  املومياوات.  حتنيط  عملية  يف  أيضاً  الكمون  القدماء 
الكمون على طاوالت غرفة  القدماء هزازات  اإلغريق  لدى 
الطعام اخلاصة هبم قبل أن يتم وضع مطحنة الفلفل على 
الطاوالت. وقد استهلك كل من اإلغريق والرومان القدماء 
الكمون معتقدين أنه يساعد على تبييض بشرهتم واحلصول 

على بشرة أفتح. 



"البعث األسبوعية" 
ــ غالية خوجة 

"يا نايم.. وحّد الدايم"، هبذا النداء 
اللطيف املرافق مع قرع موسيقي 
الــصــغــرية،  الطبلة  عــلــى  مــنــاســب 
ليتناولوا  الناس  "املسحّر"  يوقظ 
رمضان  شهر  يف  الــســحــور  وجــبــة 
املـــبـــارك، يــكــرر نــــداءه وهـــو يعرب 
القدمية،  حلب  مدينة  يف  األزقــة 
يغادر  وال  احلــارات،  بن  ويتحرك 
إاّل عندما يتأكد أن من يناديهم قد 
اليت  ــارة  اإلن من خالل  استيقظوا 
تطل من شرفات وشبابيك البيوت، 
من  يناهلا  الــيت  لتحيته  إضــافــة 
له  ولرمبا محل  استيقظوا،  الذين 
بعض األطفال نصيبه من الطعام، 
بصوت  مستهدين  وراءه  وركــضــوا 
ينشده  ما  معه  مــردديــن  الطبلة، 

من أناشيد دينية. 
طقوس رمضان اإلجيابية البعيدة 
عن السهرات املوسيقية يف املطاعم، 
ملتفتة  االجتماعية  البنية  جتعل 
وعواملها  الــروحــانــي،  طقسها  إىل 
الــــيت ال تــفــكــر فــقــط بــالــطــعــام 
والشراب، بقدر ما تفكر مبساعدة 
حياتية  بنية  ما جيعلها  اآلخرين، 
العفوية  على  تعتمد  متماسكة، 
ومـــبـــدأ اخلــــري والـــعـــطـــاء، وهـــذا 

شفافة  مرايا  إىل  تتحول  اليت  املدينة  مشاهد  تعكسه  ما 
تعكس، أيضاً، تلك األماكن اليت ال تغادر الذاكرة.. هناك، ترى 
كيف يتوزع املسحرون الذين يقومون هبذه املهمة التطوعية 
مسحّر  وذاك  النصر،  بــاب  مسحّر  فهذا  املدينة،  مناطق 
اهلزازة وما حوهلا، وغريمها مسحّر اجلميلية، والسيد علي، 
وساحة  واملشارقة،  والقلعة،  أنطاكية،  وباب  احلديد،  وباب 
بزة، وضوضو، وسيف الدولة؛ ويبدو أن صفته مأخوذة من 
املنطقة املسؤول عن إيقاظ سكاهنا قريباً من منتصف الليل.  
واملشهورة  املعروفة  الرمضانية  الشخصيات  من  "املسحّر" 
يف حلب، وسواها من احملافظات السورية وُقراها وأريافها، 
وهو شخصية تدعو إىل الفرح مبالبسها الفلكلورية، غالباً، 
التمر  بــائــع  وشخصية  الــعــرقــســوس،  بــائــع  شخصية  مثل 
هندي، اللتن تقرعان الصحون النحاسية والفضية بعضها 
عبور  على  تدّل  موسيقية  إيقاعات  برّناهتا  لتعزف  ببعض 
بائع  يكون  وقد  املكان؛  من  اجلائلتن  الشخصيتن  هاتن 
العرقسوس هو ذاته بائع التمر هندي، أمّا املشروبان املميزان 
يقول  كما  العطش  املفضلة إلطفاء  النكهات  فيعتربان من 

احللبية، إضافة ملا فيهما من فيتامينات طبيعية.
بن  اخلاصة  نكهتها  تكتسب  األحياء  يف  رمضان  رائحة 
الصمت واحلركة وروائح أنواع الطعام، ومنها املخصص هلذا 

الشهر الفضيل، مثل "املعروك" الذي يتفنن اخلباز احلليب 
اهلند،  جوز  التمر،  الشوكوال،  ملكوناته  فيضيف  طهيه،  يف 
املربيات، الزبيب، القرفة، الفستق احلليب املدلل، والقشطة، 
ليكون هذا القرص أو الكعكة وجبة غذائية طبيعية متكاملة، 

تراها جنباً إىل جنب مع حلوى "اللقم"، والتمر.
ليالً  املسحّر  النشط بن طبلة  وتظل احلركة يف جماهلا 
العائالت  فتتهيأ  اللحظات،  لتنتفض  الظلمة  تقرع  وهي 
وقت  مع  بينما  بــركــة"،  السحور  "يف  ألن  السحور  لوجبة 
اإلفطار، وقبل آذان املغرب، متتلئ شوارع حلب بشخصياهتا 
لتبيع  النحاسية  "طاساهتا"  تقرع  وهــي  األخــرى،  اجلوالة 
بائع  الشارع  يف  يصادفك  وقد  هندي،  والتمر  العرقسوس 
ما، ويقدم لك املشروب جماناً كرماً منه وخرياً وعطاء، وقد 
ترى إىل جانبه شاباً، أو صبية، تطلب منه أن يقدم للعابرين 
الشراب جماناً ألهنا دفعت له مثن ما حيمله ليكون صدقة 

عن روح أحد املوتى األقرباء واألباعد. 
وتتضمن الطقوس االجتماعية أن يتبادل الناس التهاني 
والتربيكات قبل أسبوع من الشهر الكريم: "رمضان مبارك 
واهلل الكريم"، كما يتبادل اجلريان والعائالت التربيكات وهم 
املرايا  ليكونوا  أطعمتهم،  ويتبادلون  مآكلهم،  يتقامسون 

العاكسة لتماسك اجملتمع وحمبته وعطائه الفطريّ.

وال تستغرب أن يكون على مائدة 
إفطارك من أخوتنا الذين حيبون 
هـــذا الــشــهــر أيـــضـــاً، ويــبــادلــونــنــا 
مناسباتنا كما نبادهلم مناسباهتم، 
الصوم  جتــربــة  حيــب  مــن  ومنهم 
ــو لــيــوم واحـــد، فــرى أم جــورج  ول
جرس  وقرعت  الــيــوم،  طبخت  قد 
بابك، وأتت قبل اإلفطار لتشاركك 

الوجبة والطقس.
أشعة  تلمع  رمــضــان،  لــيــايل  يف 
الــقــمــر أكــثــر لــتــصــطــدم بــأشــعــة 
الـــفـــانـــوس الــــذي حيــمــلــه بعض 
املــســحــريــن، فــيــبــدو صـــوت الــقــرع 
بعدما  املــســحــر،  ليحضر  أمجـــل، 
ــر، مــعــايــداً  ــشــه تــنــتــهــي لــيــايل ال
أهايل حارته بعيد الفطر السعيد، 
من  يستطيعون  مــا  لــه  فيقدمون 
وأطعمة  والنقدية  املادية  اهلدايا 

العيد. 

ما أمجل تلك األيام
ومجاليات  الشخصيات  هذه  عن 
حضورها، تساءلنا، فأجابنا الشاعر 
أمحــــد الــعــبــســي: مـــن ذكــريــاتــنــا 
املسحراتي  ننتظر  كنا  اجلميلة، 
ينشد  وهو  بيتنا،  حتى مير حتت 
أمجـــل املــقــطــوعــات الــفــلــكــلــوريــة، 
ومنها: "قوموا على سحوركم أجى 
رمضان يزوركم"، وتابع: أما بائع السوس والتمر هندي فكنا 
السيمفونيات  أمجل  يعزف  وكان  العصر،  بعد  منه  نتسوق 
أكثر من صنبور، ومزنر  له  وهو حيمل على ظهره برميالً 
يكن  زمننا، مل  آنياتنا. يف  ونشري وحنن حاملن  بكؤوس، 
هناك أكياس نايلون كما يف وقتنا احلاضر.. ما أمجل تلك 

األيام ببساطتها وعفويتها وحب الناس لبعضهم البعض.

رموز شعبية
حضور  استمرارية  على  أكــدت  ياسرجي  ميــان  الكاتبة 
املسحر: "رغم العصر التكنولوجي، ورغم ظاهرة السهر، ما 
رمز شعيب  ألهنا  الظاهرة  هذه  ويدندن، وحنب  يصيح  زال 
بائعي  حضور  إىل  لفتت  كما  مجيلة"،  رمضانية  وأيقونة 
العرقسوس والتمر هندي بأسلوب معاصر، كوهنم يتكاثرون 
الشراب،  براميل  ويضعون  وزقاق،  وحارة  كل شارع  زوايا  يف 
ليشّكلوا مع الناس العابرة طقساً رمضانياً حمبباً، السيما 
احلميم  لتبدو حلب جبوها  اإلفطار،  تسبق  آخر ساعة  يف 
اجلميل مشهداً متفرداً بطقسه االجتماعي، وأكدت: "حالياً، 
وبسبب كورونا، ال ميكننا تناول هذه املشروبات خارج البيت 

إاّل إذا كان بائعوها ثقة". 

األســبوعية

ليالي رمضان..  حين يتراقص ضوء القمر 
على فوانيس المسحراتية!! 


