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جملة أسبوعية شاملة تصدر عن دار البعث للصحافة والطباعة والنشر

    
    

 4
3 

دد 
ــع

 ال
 2

02
1 

ل 
لو

 أي
 1

5 
اء 

بع
ألر

ا

32 صفحة

قمة الأ�سد.. بوتني: 
موا�سلة مكافحة الإرهاب

من دالالت قّمة األسد - بوتين

حقيقة العمليات األمريكية على األراضي السورية

قمة األسد - بوتين . . اتفاق الحلفاء

أبطال معتقل جلبوع.. 

دول الخليج ودروس أفغانستان.. 

سورية وإيران.. معًا لكسر الحصار 

رياضتنا بين سندان اإلهمال ومطرقة المال

مديرية ثقافة دير الزور تنهض من جديد

3
4
7

12
16
18
 22 11



عق���دت يف موس���كو اإلثن���ني قمة س���ورية روس���ية بني 
الس���يدين الرئيسني بشار األسد وفالدميري بوتني جرى 
خالهل���ا التباحث يف ملفات التعاون الثنائي القائم بني 
البلدين واإلجراءات املتخذة لتوسيعه وتطويره حتقيقاً 

للمصاحل املشرتكة.
القم���ة ال���ي اس���تهلت باجتم���اع ثنائ���ي مط���ول بني 
الرئيس���ني انض���م إليه الحق���اً وزير اخلارجي���ة الدكتور 
فيص���ل املقداد ووزير الدفاع الروس���ي س���ريغي ش���ويغو 
حبثت التعاون املش���رتك بني جيش���ي البلدين يف عملية 
مكافح���ة اإلرهاب واس���تكمال حتري���ر األراضي الي ما 

زالت ختضع لسيطرة التنظيمات اإلرهابية.
كما مت التباحث بش���أن اخلطوات املتخذة على املس���ار 
السياس���ي حيث أكد اجلانبان أمهية استكمال العمل يف 
هذا املسار من أجل التوصل إىل توافقات بني السوريني 
ودون أي تدخ���ل خارجي وتطرق���ت املباحثات أيضاً إىل 

جماالت التعاون االقتصادي بني البلدين.
وناق���ش الرئيس���ان األس���د وبوت���ني آخ���ر مس���تجدات 

األوضاع على الساحتني اإلقليمية والدولية.
ويف مس���تهل القمة الثنائية قال الرئيس األس���د: »أنا 
سعيد أن نلتقي اليوم يف موسكو وقد مضى على العملية 
املش���رتكة ملكافحة اإلرهاب اآلن حنو س���ت سنوات حقق 
خالهل���ا اجليش���ان العربي الس���وري والروس���ي إجنازات 
كب���رية لي���س فقط من خ���الل حترير األراض���ي أو من 
خ���الل إع���ادة الالجئني إىل مدهنم وقراه���م وإمنا أيضاً 
م���ن خالل محاي���ة مواطنني أبرياء كث���ر يف هذا العامل 
ألن اإلره���اب ال يع���رف حدوداً سياس���ية وال يقف عند 

احلدود السياسية«.
وأضاف الرئيس األس���د: »طبعاً باإلضافة إىل النتائج 
املهم���ة يف حتري���ر األراض���ي وتراج���ع اإلرهابي���ني كان 
إطالق العملية السياسية سواء يف سوتشي أو يف أستانا 
أو يف جني���ف مؤخراً.. وقد مضى على هذه العملية اآلن 
حنو سنتني تقريباً ولكن كما تعلمون هناك عوائق ألن 
هن���اك دواًل تدعم اإلرهابي���ني وليس هلا مصلحة يف أن 
تس���تمر هذه العملية باالجتاه الذي حيقق االس���تقرار 

يف س���ورية.. وقام���ت بعض ال���دول بف���رض حصار على 
الش���عب الس���وري.. حصار نصفه بأنه غري إنس���اني.. غري 
أخالق���ي وغ���ري قانون���ي.. م���ع ذلك حن���ن مصممون يف 
س���ورية كحكومة وكمؤسسات دولة على السري بالتوازي 
يف عملية حترير األراضي ويف عملية احلوار السياسي«.

وقال الرئيس األس���د: »والزيارة اليوم هي فرصة مهمة 
للنق���اش يف هات���ني النقطتني باإلضاف���ة إىل العالقات 
الثنائي���ة ال���ي س���يتابعها فريقن���ا م���ن املختص���ني يف 

احلكومتني بالتوازي مع اجتماعنا هذا«.
وأضاف الرئيس األس���د: »أريد أن أس���تغل هذا اللقاء 
لكي أوجه الش���كر للدولة الروس���ية وللش���عب الروس���ي 
على املس���اعدات اإلنسانية الي قدمت للشعب السوري.. 
سواء فيما يتعلق جبائحة كورونا مؤخراً أو فيما يتعلق 
بتأمني كل املس���تلزمات األساسية الي يتطلبها املواطن 
الس���وري يف حياته اليومية.. وأريد أن أتوجه بالشكر لكم 
وللمؤسسة السياس���ية الروسية وخاصة وزارة اخلارجية 
للجه���ود الي قاموا هبا يف احملاف���ل الدولية للدفاع عن 
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القان���ون الدويل والذي ينص يف بدايته على س���يادة الدول 
وحق الش���عوب يف تقرير مستقبلها ومصريها والي متكنت 
بفاعلي���ة وبقوة من منع اس���تثمار عملية مكافحة اإلرهاب 

يف العامل ألهداف سياسية ختدم أجندات بعض الدول«.
من جانبه قال الرئيس بوتني: سعيد جداً أن أرحب بكم يف 
موسكو جمدداً وأهنئكم بالنتيجة اجليدة جداً لالنتخابات 
الرئاس���ية.. إن هذه النتائج ت���دل على أن الناس يثقون بكم 
بالرغم من مجيع صعوبات ومآس���ي السنوات السابقة وهم 
يربطون بكم عملية إعادة اإلعمار وعودة احلياة الطبيعية.

وأض���اف بوتني: أعلم أنكم تعمل���ون الكثري من أجل ذلك 
مبا يف ذلك إجراء حوار مع املعارضة وآمل باس���تمرار هذه 
العملية الفتاً إىل أن تضافر مجيع القوى يف س���ورية يتيح 
للب���الد النهوض جمدداً والش���روع بتط���ور مندفع والتقدم 

حنو األمام.
وتاب���ع بوت���ني: لقد مت صن���ع الكثري جداً م���ن أجل ذلك 
وحت���رر جبهودن���ا املش���رتكة معظم األراضي الس���ورية بعد 
تكبي���د اإلرهابي���ني خس���ائر كب���رية ج���داً وبات���ت احلكومة 

السورية تسيطر على 90 باملئة من األراضي.
وأك���د بوت���ني أن القضية الرئيس���ية تنحص���ر يف أن قوات 
مس���لحة أجنبية توجد على األراضي السورية دون موافقة 
األم���م املتحدة ودون إذن منكم وه���ذا يتناقض بوضوح مع 
القانون الدويل وال يسمح لكم ببذل أقصى اجلهود للسري 
على طريق إعادة إعمار البالد بالوتائر الي كانت ممكنة يف 
حال سيطرة احلكومة الشرعية على مجيع األراضي وقال: 
لألس���ف ال تزال هناك بؤر لإلرهابيني الذين ال يقتصرون 
على الس���يطرة على منطقة ما ب���ل يواصلون أيضاً إرهاب 

السكان املدنيني.
وأوض���ح بوتني أنه رغم ذل���ك يعود الالجئون إىل املناطق 
احمل���ررة بصورة نش���طة.. ورأي���ت عندما كن���ت يف ضيافتكم 
بدع���وة منك���م كي���ف يقوم الن���اس بفعالي���ة بإع���ادة إعمار 
منازهلم ويعملون بنش���اط كي يعودوا إىل احلياة الطبيعية 
باملعن���ى الكام���ل هلذه الكلم���ة.. وإن جهودنا املش���رتكة تعود 

بنتيجة أيضاً.
وأض���اف بوت���ني إنين ال أتكل���م اآلن عن جمرد املس���اعدة 
اإلنس���انية من قبل روس���يا إىل الش���عب الس���وري بل أتكلم 
أيضاً عن تطور العالقات االقتصادية والتجارية حيث ازداد 
حج���م التب���ادل التجاري خ���الل النصف األول من الس���نة 
ثالث مرات ونصف املرة… وحنن نعمل معاً على حل القضية 
الرئيس���ية الي تواجهها البش���رية بأس���رها حالي���اً وأقصد 
بذل���ك مكافح���ة جائح���ة كورونا حيث وصلت إىل س���ورية 
اإلرس���اليات األوىل من لقاحي )سبوتنيك يف( و)سبوتنيك 
اليت(… وآمل يف أن تتم باجلهود املشرتكة مساعدة الشعب 
السوري للنهوض عرب املساعدة يف إحياء االقتصاد والوضع 

االجتماعي وجمال الصحة بالدرجة األوىل.

قمة سورية روسية في موسكو بين الرئيسيـن األسد وبوتين.. 
تطوير ملفات التعاون الثنائي ومكافــحة اإلرهاب  

كلمة العدد       

من دالالت قّمة األسد - بوتين
ال لتغييـر )السـلوك( فهـو )الهويّـة(

د. عبد اللطيف عمران

مل تكتس���ب قم���ة األس���د بوتني أم���س أمهيتها )فق���ط( من العب���ارات الرفيع���ة املتبادلة بني 
الس���يدين الرئيس���ني: التهنئة بعيد ميالد الرئيس األس���د - وبفوزه باالنتخابات - وبتأكيد أن 
الن���اس يربطون اس���م س���يادته )فخامة الرئيس احمل���رتم( بإعادة احلياة الطبيعية إىل س���ورية... 
فلعلها من اللحظات النادرة الي وصل التطابق فيها يف املواقف بني البلدين والرئيس���ني إىل 
هذه الدرجة من العمق إذ يكاد يكون البيانان الرئاسيان متطابقني. فمن املتناقل بني املتابعني 
أن جلس���ة املباحثات املغلقة اس���تمرت 90 دقيقة، وبعدها انضم إليها وزيرا اخلارجية السوري، 
والدفاع الروس���ي ملدة 45 دقيقة إضافية. كما تابعت اللجنة احلكومية الس���ورية الروس���ية حبث 
وإقرار االتفاقات واملش���اريع املش���رتكة يف جم���االت الزراعة والصناعة والطاق���ة وزيادة التبادل 

التجاري.
يف ه���ذه القم���ة ال���ي أتت بعد االنتخابات الرئاس���ية الس���ورية، وبعد حتري���ر درعا من وطأة 
اإلرهاب يف سياق تطهري وحترير باقي األراضي السورية، أكد السيد الرئيس بشار األسد على 

عدد من املسائل املهمّة والالفتة منها:
إن س���ورية مبحاربته���ا لإلرهاب قام���ت حبماية مواطنني أبرياء ُكثر يف ه���ذا العامل الذي ال 
يق���ف في���ه اإلرهاب عند احلدود السياس���ية - هناك دول تضع عوائ���ق لتحرير باقي األراضي، 
وحملاربة اإلرهاب، وإلطالق العملية السياسية، فتدعم اإلرهابيني، وتفرض حصاراً على الشعب 
السوري )نصِفه بأنه: غري إنساني - وغري أخالقي - وغري قانوني( - ليس هلذه الدول مصلحة 

يف استقرار سورية.
تكتسب هذه القمة أمهيتها أيضاً من التأكيد والتوضيح أن سورية قائداً وشعباً وجيشاً دولة 
ذات حضور، وذات سيادة، وذات قدرة على مواصلة صمودها وعلى تعزيز وتطوير هنجها وعملها 
على هزمية اإلرهاب وداعميه، وحترير أرضها، وبناء مؤسساهتا الي دمّرها العدوان عليها، وهي 
لن ترتاجع عن اس���رتاتيجيتها التقليدية واملس���تمرة )سلوكها( يف توطيد دورها على املستويات 
احملليّة واإلقليمية والدولية من خالل هوية واضحة للشعب وللدولة، وللنظام السياسي الذي 
تعمل قوى الش���ر واهليمنة لتغيري هذا )الس���لوك( الذي يتش���دّق أعداؤنا عن هدفهم بتغيريه، 
وبضرورة هذا اهلدف بالنسبة إليهم، هذا السلوك راسخ منذ القرن املاضي، وسيستمر ألنه هو: 

اهلوية الوطنية والعروبية - والوعي األصيل - واالنتماء الطوعي.
فق���د أت���ت هذه القمّة يف س���ياق دعم هذا )الس���لوك( ودعم هذه اهلوي���ة يف مواجهة العدوان 
املس���تمر عليهما، عدوان تواصله اإلدارة األمريكية وذيوهلا الصهيوأطلس���ية، ولعل من مالمح 
ه���ذا الع���دوان وركائزه اخلبيث���ة والضعيفة يف آن معاً ما جنده مثااًل يف حوار أجراه جوي هود 
مساعد وزير اخلارجية األمريكي األسبوع املاضي عبّر فيه قلق إدارته وذيوهلا من هذا السلوك، 
فقال، من بعض ما قال: )إذا كان هناك من هناية مس���تدامة للصراع يف س���ورية فعلى »نظام 
األس���د« تغيري س���لوكه، ولن نفّكر يف تطوير عالقاتنا الدبلوماسيّة مع سورية حتى نرى تغيرياً 
كبرياً يف هذا الس���لوك... فقانون قيصر حلماية املدنيني يف س���ورية... لقد رأينا والحظنا الفوائد 
الي أطلقتها اتفاقات التطبيع وحثثنا عليه دول املنطقة... فعندما يفّكرون يف التطبيع فيكون 
ذلك لصاحل الشعب السوري، ودون ذلك حنّذر الدول الراغبة يف تطبيع العالقات مع األسد قبل 

تغيري سلوكه( !!؟. فهل هناك أوقح من هكذا غطرسة وتفاهة. وباملقابل خيبة أمل.
إن الصهيوأطلس���ية بزعامة اإلدارة األمريكية هي الي جيب أن تعي ضرورة تغيري )س���لوكها( 
الذي وصفه الرئيس األسد يف هذه القمّة بأنه غري إنساني وغري أخالقي وغري قانوني، وتنبع 
ض���رورة التغي���ري ه���ذه من وعي ون���زوع رأي عام واس���ع متصاعد القرتاب أف���ول عصر اهليمنة 
والتف���رّد وأحادي���ة القط���ب، فهناك نظ���ام عاملي بازغ وواعد تس���هم يف صياغت���ه القوى احليّة 
الراغبة يف تعزيز السلم والتعاون واالستقرار اإلقليمي والدويل وهي تتعاون فيما بينها ملواصلة 
صمودها يف وجه عدوان الصهيوأطلس���ية على العامل، وش���اءت األقدار أن تكون اهلويّة الوطنية 
الس���ورية برعاية الرئيس األس���د وحرص���ه عليها وصموده يف محايتها وتعزيزه���ا، قوةً ومركزاً 

حمرتماً يف اسرتاتيجية هذه القوى احليّة الكربى املتزايد عددها.
هذا رأي يتسع صداه وحضوره يف اجملتمع الدويل وجند تأييداً واسعاً له حتى يف جمتمعات 
املركزي���ة الغربي���ة من األص���وات احلرّة عن���د كثري من األكادميي���ني والربملانيني والعس���كريني 
والدبلوماسيني - خاصة املتقاعدين منهم وذلك ألسباب معروفة - فها حنن )مثااًل( نقرأ حديثاً 
للس���يناتور والضابط األمريكي ريتش���ارد بالك أشاد فيه بصمود س���ورية، وهنّأها باالنتخابات 
الرئاس���ية، وندّد بالسياس���ية األمريكية جتاهها فيقول يف ندوة مبعهد تشيلر العاملي يف 21 آذار 
املاضي: )أش���عر بالذهول من فاحش���ة العدوان األمريكي على س���ورية الي كانت قبل العدوان 
عليها منوذجاً للدولة املتقدّمة يف املنطقة... وهذا جزء من مس���رية الغزوة األمريكية الي متتد 
عرب الكرة األرضية... فقد تعّلمنا أن نكره الرئيس األسد وأن نعمل على زعزعة استقرار سورية 

فدعمنا اإلرهابيني وسرقنا النفط والغاز واملزروعات، جيب أن يتوقف هذا اجلنون(.
إذن، أي سلوك جيب أن يتغيّر؟ اجلواب يف صمودنا ورسوخ عالقاتنا مع  احللفاء واألصدقاء 
الشرفاء واألقوياء يف هذا العامل الذي يتعزّز دورهم ودورنا فيه، فال ينكر عاقل قيمة صمودنا 

يف تشّكله القادم.
     إنّ سلوكنا السياسي بقيادة الرئيس األسد هو هويتنا الوطنية والعروبية واألخالقية.
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ـ ترمجة وإعداد: علي اليوسف  "البعث األسبوعية"ـ 
بع���د يوم واحد من مغ���ادرة آخر الق���وات األمريكية مطار 
كاب���ول، أعل���ن الرئي���س ج���و باي���دن أن���ه "ينه���ي حقبة من 
العملي���ات العس���كرية الكربى"، ولكنه إدارت���ه أكدت يف الوقت 
نفس���ه أهنا س���تحتفظ مبئات من جنودها يف س���ورية. ومثل 
أس���الفه الذين ضللوا اجلمهور بش���أن التق���دم األمريكي يف 
أفغانس���تان، يش���رف بايدن على خداع مماثل خيفي حقيقة 
العمليات األمريكية على األراضي السورية والدوافع الفعلية 

لإلبقاء على القوات هناك إىل أجل غري مسمى. 
مت الكشف هبدوء عن تعهد اإلدارة الرمسي مبواصلة احتالل 
مشال س���ورية خالل األي���ام األخرية من احلملة العس���كرية 
األمريكية الي اس���تمرت 20 عاماً يف أفغانس���تان. وقالت دانا 
س���رتول، نائب مس���اعد وزير الدفاع األمريكي لشؤون الشرق 
األوس���ط، يف البنتاغ���ون، أم���ام جلن���ة العالق���ات اخلارجية 
مبجلس الش���يوخ يف 10 آب املاض���ي: "إن إدارة بايدن ملتزمة 
باحلفاظ على الوجود العس���كري األمريكي يف مشال ش���رق 
س���ورية". واألخطر من ذلك أهن���ا رددت رواية الدولة العميقة 
بأن الواليات املتحدة ال تزال يف سورية ألن "داعش" مل هتزم، 
وأن ما يسمى "قوات سورية الدميقراطية" ال ميكنها حماربة 
التنظيم اإلرهابي بدون دعم أمريكا وتدريبها ومشورهتا، رغم 

أن البنتاغون اعرتف أنه ال يقاتل "داعش". 
ولكن ادعاء احلكومة األمريكية بأهنا حتتل سورية من أجل 
حماربة "داعش" تقوضه سلسلة من االعرتافات الي أخفيت 
عن اجلمه���ور األمريكي؛ ففي بيانات وإجيازات مت التغاضي 
عنها، كش���ف املس���ؤولون األمريكي���ون أن الق���وات األمريكية 
بالكاد تقوم بأي قتال ضد "داعش" يف س���ورية، وذلك لس���بب 
وجيه - معروف أيضاً - هو أن حماربة "داعش" ليست السبب 

احلقيقي لوجودهم هناك.

اخلمول األمريكي 
بع���د ح���رب ق���ذرة دامت عق���داً من الزم���ن، كلف���ت وكالة 
املخابرات املركزية مليارات عدة من من الدوالرات، وفشلت يف 
زعزعة اس���تقرار سورية، تس���تخدم الواليات املتحدة جنودها 
- إىل جانب العقوبات االقتصادية - إلبقاء البالد منقسمة، 

وغري قادرة على إطالق إعادة االعمار.
ويف أح���دث تقيي���م رب���ع س���نوي للمهم���ة األمريكي���ة ضد 
"داع���ش" يف س���ورية، يص���ور تقرير لكبري املفتش���ني العامني 
يف البنتاغ���ون أن الوالي���ات املتحدة يف حال���ة مخول، وعملياً 
احلكوم���ة الس���ورية وحلفاؤه���ا ه���م الذين يدي���رون معظم 
املع���ارك ض���د "داعش" ويتحمل���ون العبء األك���رب من عنف 
اجلماع���ات اإلرهابي���ة األخ���رى. ويؤكد التقري���ر أن "داعش" 
حمت���واة إىل ح���د كبري، م���ع احتمال ضئيل لتوس���عها خارج 
املخاب���ئ الصحراوية املعزولة، حتى أن هجمات "داعش" ضد 
الق���وات األمريكية وقوات "قس���د" املتحالفة معها يف س���ورية 
كانت "نادرة وغري فعالة بش���كل عام"، وبالتايل كان هلا "تأثري 
ضئي���ل" عل���ى املهمة ال���ي تقودها الواليات املتح���دة. كما أن 
تنظيم "داعش" مل ينفذ أي هجمات متعمدة، ناجحة أو غري 
ذل���ك، ضد القوات األمريكية أو قوات "التحالف" يف س���ورية 
منذ كانون الثاني 2019. ويبدو أن "داعش" قللت على األرجح 
م���ن أولوية مهامج���ة القوات األمريكية أو ق���وات "التحالف" 
األخرى. وكما يش���ري التقرير، فإن اجملموعة اإلرهابية "تركز 
بش���كل أساسي على قوات احلكومة الس���ورية وحلفائها"، أي 

روسيا وإيران. 
وبينم���ا يتجنب "داعش" اهلجم���ات على القوات األمريكية، 
يب���دو أن الوالي���ات املتح���دة ت���رد باملثل. ووفق���اً لتقرير كبري 
مفتش���ي البنتاغ���ون، ش���ن اجليش األمريك���ي 12 غارة جوية 
فقط ضد "داعش" يف سورية. يف املقابل، شن اجليش الروسي 
وحده مئات الضربات اجلوية ضد التنظيم، عام 2021. وجاء 
يف التقرير أن روس���يا نفذت هذه العمليات رداً على هجمات 
"داع���ش" املتك���ررة ال���ي اس���تهدفت مواقع اجلي���ش العربي 

السوري وقوافل النفط والعسكريني أثناء العبور. 

وتظه���ر أرق���ام البنتاغ���ون أن 
الطائ���رات احلربي���ة األمريكية، 
بال���كاد، تغ���ادر األرض لقص���ف 
أهداف "داع���ش"، أي أن القوات 
الربية األمريكية خامدة، ويشري 
إىل أن األس���طول األمريكي من 
القتالي���ة مل  ب���راديل  مركب���ات 
تش���ارك يف أي اش���تباكات م���ع 
الق���وات األخ���رى خ���الل الربع 

األول من هذا العام.
وهذا يتماش���ى مع ما اعرتف 
األمريكي���ون  املس���ؤولون  ب���ه 
ذك���رت  فق���د  للصحفي���ني؛ 
صحيف���ة "بوليتيك���و"، نقالً عن 
مص���در يف البنتاغ���ون، أن "أي 
قوات أمريكية مل ترافق القوات 
احمللي���ة يف دوريات قتالية ألكثر 

من عام يف العراق أو سورية". 
وعل���ى الرغم م���ن عدم وجود 
قتال نش���ط ضد "داعش" اليوم، 
ادعى املس���ؤولون األمريكيون أن 
ق���وات موج���ودة يف س���ورية ملنع 
املس���تقبل.  يف  "داع���ش"  ع���ودة 
وقد حذر اجلنرال مارك ميلي، 
رئي���س هيئة األركان املش���رتكة، 
م���ن أنه ال يزال هناك مقاتلون 
م���ن "داع���ش" يف املنطق���ة، وما 
مل يت���م االس���تمرار يف الضغط 
هناك احتم���ال حقيقي للغاية 
بإمكانية هتيئ���ة الظروف لعودة 
ظهور "داعش". لكن تقرير كبري 
مفتش���ي البنتاغ���ون يقل���ل من 
أمهية هذا االحتمال، مشرياً إىل 
أن القي���ادة املركزي���ة األمريكية 
حددت عدة طرق حتد من قدرة 
"داع���ش" على تنمي���ة أو تعزيز 
متردها البيئة الصحراوية، مبا 
يف ذل���ك اخنف���اض قدرته على 
واألراضي  اإلي���رادات  حتصي���ل 

احملص���ورة يف الغالب يف "الكه���وف واملباني املهجورة". مبعنى 
آخر، ال يزال "داعش" غري قادر على االس���تفادة من أنشطته 
املزعزعة لالستقرار يف املنطقة الصحراوية، ولن يكون قادراً 
عل���ى احلف���اظ على وت���رية عمليات عالية، أو توس���يع نطاق 

عملياته. 

أمريكا تدعم "داعش" 
ليس هنج احلكومة األمريكية الباهت جبديد، فيما حتملت 
احلكومة الس���ورية وحلفاؤها احلرب لس���نوات ضد "داعش"، 
كل ذلك يف وقت ينس���ب القادة األمريكيون الفضل إليهم يف 
خس���ائر التنظيم. وقد وجدت دراس���ة أجراه���ا مركز اإلرهاب 
والتم���رد "IHS Jane"، ع���ام 2017، أن "داع���ش" قاتلت قوات 
احلكوم���ة الس���ورية أكثر من أي خص���م آخر خالل فرتة عام 
واحد. وقد الحظ حملل الش���رق األوس���ط الب���ارز يف املركز: 
"إهن���ا حقيق���ة غ���ري مرحية.. أي إج���راء أمريكي يت���م اختاذه 
إلضع���اف احلكوم���ة الس���ورية س���وف يفي���د تنظي���م داعش 

واجلماعات اإلرهابية األخرى". 
لق���د دعمت الوالي���ات املتحدة ضمنياً تق���دم "داعش"، ويف 
حدي���ث خ���اص ل� "نش���طاء املعارضة" الس���ورية، ع���ام 2016، 
اع���رتف وزي���ر اخلارجية آن���ذاك، جون كريي، ب���أن الواليات 
املتحدة حاولت االستفادة من سيطرة "داعش" على األراضي 
الس���ورية لفرض تغيري نظام الرئيس بش���ار األس���د. وأوضح 

كريي أن "داعش" كان يهدد بإمكانية الذهاب إىل دمشق، وما 
إىل ذل���ك، "وحن���ن نعلم أن هذا كان يتزايد.. كنا نراقب، رأينا 
أن "داع���ش" كانت تزداد قوة، واعتقدنا أن األس���د مهدد. ومع 
ذل���ك، اعتقدن���ا أنه ميكننا على األرجح أن نتدبر أن األس���د 

سيتفاوض بعد ذلك"، حبسب ما قاله كريي. 
على الرغم من أن القوات األمريكية بالكاد تقاتل "داعش"، 
ف���إن ه���ذا ال يع���ين أهنا مل تس���تخدم القوة العس���كرية. ففي 
أواخ���ر حزيران املاضي، أمر بايدن بش���ن غ���ارات جوية على 
ق���وات حلف���اء س���ورية؛ وحينها أش���ارت صحيفة "واش���نطن 
بوست" إىل أن األمر انتهى ب� "إثارة دائرة جديدة من العنف 
املتب���ادل، م���ع قيام إيران باس���تهداف منش���أة ت���ؤوي القوات 
األمريكي���ة". ولي���س ه���ذا فحس���ب، فق���د تع���رض االحتالل 
العس���كري األمريك���ي الحتجاج���ات الس���كان احملليني، ففي 
حمافظ���ة دير الزور احتج الس���كان الش���هر املاض���ي بعد أن 
اعتقل اجليش األمريكي مقاتلني عش���ائريني قاتلوا "داعش" 
بق���وة. وهذا يعين أن اعتقال قدامى احملاربني املخضرمني يف 
القت���ال ضد "داعش" هو معركة أخ���رى لالحتالل األمريكي 

الذي يفرتض أنه موجود للسبب نفسه.

لعبة "النفوذ" 
يف ع���ام 2019، اع���رتف مس���ؤول كب���ري يف محل���ة باي���دن 
االنتخابية أن الس���بب احلقيقي الحتالل سورية هو احلاجة 
إىل "النفوذ"، كما اعرتف كبار املسؤولني أن الواليات املتحدة 

ليست هناك حملاربة "داعش". 
وج���اء االعرتاف األكثر فظاظة من الرئيس دونالد ترامب، 
يف كان���ون الثان���ي 2020، بع���د رضوخ���ه ملس���ؤويل البنتاغون 
ووزارة اخلارجي���ة الذي���ن عارض���وا دعوات���ه لالنس���حاب من 
س���ورية، حيث تفاخر لش���بكة "فوكس نيوز" بأنه أمر القوات 

األمريكية بالبقاء يف سورية لالستيالء على النفط. 
وعل���ى الرغ���م م���ن أن تعليق���ات ترامب أث���ارت قلق خنبة 
السياس���ة اخلارجية يف واش���نطن، إال أنه كان يف الواقع يعرب 
ع���ن موقف احلزب���ني. وبالفع���ل، فقد كان مت ش���رح مربرات 
ترامب ب� "وضع اليد على نفط" س���ورية بش���كل أفضل قبل 
أش���هر من قبل دانا س���رتول، املسؤولة الكبرية الي تدير اآلن 
سياس���ة باي���دن الش���رق أوس���طية يف البنتاغون. فقد كش���ف 
ب���ن نورت���ون، م���ن موقع "غ���راي زون"، أن س���رتول أعلنت أن 
االحتالل األمريكي لس���ورية، إىل جانب العقوبات األمريكية 
ال���ي متتد عل���ى الك���رة األرضية، منحه���ا "نف���وذاً" ملواصلة 
حرهب���ا القذرة الي اس���تمرت عقداً من الزم���ن على الدولة 
الس���ورية. ومن خالل حرمان سورية من الوصول إىل النفط 
والقم���ح اخلاصني هبا، ويف الوقت نفس���ه منع إعادة اإلعمار 
يف بقية املناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة، ميكن للواليات 
املتحدة االستمرار يف الضغط على السوريني وعلى احلكومة 

للخضوع لإلمالءات االمريكية.
ويف حديثها يف "مركز الدراس���ات االس���رتاتيجية والدولية"، 
يف تش���رين األول 2019، أوضحت سرتول - الي كانت حينها 

رئيس���ة مش���رتكة ل���� "جمموعة 
دراس���ة س���ورية" ال���ي أسس���ها 
الكونغ���رس األمريكي - أن ثلث 
األراض���ي الس���ورية "مس���تحوذ 
عليه���ا" اآلن م���ن قب���ل اجليش 
االحت���الل  أن  أي  األمريك���ي، 
األمريك���ي املس���تمر ال يتعل���ق 
ض���د  القت���ال  بإكم���ال  فق���ط 

"داعش". 
بداًل من ذلك، أوضحت سرتول 
"الق���وة  منطق���ة  احت���الل  أن 
االقتصادي���ة" الغنية باملوارد يف 
مش���ال ش���رق س���ورية - وال���ي 
حتتوي على اهليدروكربونات يف 
البالد والق���وة الزراعية - مينح 
احلكوم���ة األمريكي���ة "نف���وذاً" 
أوس���ع للتأث���ري عل���ى املنحن���ى 
مب���ا  س���ورية،  يف  السياس���ي 
يتماش���ى مع إمالءات الواليات 

املتحدة. 
وحس���ب ق���ول س���رتول، بينما 
العس���كري  االحت���الل  يع���ين 
أن الوالي���ات املتح���دة ميكنه���ا 
"االستحواذ" على ثلث األراضي 
الس���ورية، فإن هيمنته���ا املالية 
ميك���ن أن ت���رتك بقي���ة الب���الد 
مدم���رة. وأوضح���ت أن املناطق 
ال���ي تس���يطر عليه���ا احلكومة 
حي���ث يعيش معظم الس���وريني 
وم���ن  "ركام".  إىل  أق���رب  ه���ي 
خالل سيطرة الواليات املتحدة 
على املؤسس���ات املالية الدولية، 
وتعاوهن���ا م���ع األوروبي���ني - أي 
ميك���ن   - واإلك���راه  العقوب���ات 
للوالي���ات املتحدة أن تضع حداً 
ملنع مس���اعدات إع���ادة اإلعمار 
واخلربة الفني���ة من العودة إىل 

سورية. 
اس���رتاتيجية  نتيج���ة  كان���ت 
ترامب وبايدن تعميق األزمة السورية، وبالفعل تواجه سورية 
- غ���ري القادرة على الوصول حبرية إىل وقودها وقمحها، يف 
الوقت الذي حيش���د فيه اجلي���ش األمريكي يف "مركز القوة" 
الزراعي���ة واالقتصادية لس���ورية - ما تس���ميه األمم املتحدة 
"مس���تويات مذهلة م���ن الفقر". وق���د أفاد برنام���ج األغذية 
العاملي يف وقت س���ابق من هذا العام أن ما يقرب من 60 يف 
املائة من الس���كان باتوا حتت خ���ط الفقر. كما دفعت األزمة 
يف سورية "جملس األطلسي"، وهو مركز أحباث موال حللف 
مشال األطلسي، إىل االعرتاف مؤخراً بأن الظروف املعيشية 

يف سورية قد تدهورت إىل درجة غري مسبوقة. 
ويف الوق���ت نفس���ه، ف���إن العقوب���ات األمريكي���ة، املفروضة 
مبوج���ب قان���ون "قيصر" من احلزبني، مل متن���ع عمداً إعادة 
إعم���ار س���ورية فحس���ب، بل أيض���اً، على حد تعب���ري مبعوث 
ترام���ب الس���ابق، جيمس جيف���ري، "دمرت اقتص���اد البالد". 
وبنف���س القدر من عدم االنزع���اج - إن مل يكن بفخر متاماً 
– قال أندرو تابلر املس���ؤول الكبري الس���ابق يف إدارة ترامب ل� 
"جملة النخبة" أن العقوبات األمريكية على سورية "أدت إىل 

تفاقم نقص الوقود والغذاء للسوريني العاديني". 

االستمرار يف احلرب القذرة 
لتأكي���د التزامه���ا باحتالل س���ورية إىل أجل غري مس���مى، 
تس���ري إدارة بايدن خبطى ثابتة مع بريوقراطيي دولة األمن 

القوم���ي الذي���ن أمضوا العقد املاضي يف اس���تهداف س���ورية 
بواح���دة م���ن أهبظ احلروب القذرة كلف���ة وأكثرها كارثية يف 

التاريخ احلديث.
ومؤخ���راً أثبت���ت عملي���ة "الس���ي آي إي���ه" ال���ي قامت هبا 
اجملموعات اإلرهابية املس���لحة يف سورية، والي حتمل االسم 
الرم���زي "أخش���اب اجلمي���ز"، بأهن���ا واحدة من أكث���ر برامج 
العم���ل الس���رية تكلفة يف تاري���خ وكالة املخاب���رات املركزية، 
حبس���ب ما ذكرته "نيويورك تاميز"، م���ع ميزانية تقرتب من 
مليار دوالر يف الس���نة، وهي متثل حوايل 1 دوالر من كل 15 
دوالراً يف امليزانية اإلمجالية لوكالة املخابرات املركزية. ويقدر 
املس���ؤولون األمريكي���ون أن وكال���ة املخاب���رات املركزية قامت 
بتس���ليح وتدري���ب ما يقرب م���ن 10 آالف إرهاب���ي، وأنفقت 
ما يقرب من 100 ألف دوالر س���نوياً على كل متمرد خاضع 

للربنامج، كما قالت "واشنطن بوست". 
امللف���ت أن���ه كما هو احل���ال يف أفغانس���تان، فقد مت إخفاء 
التكلف���ة اهلائلة للجهود احلربية القذرة يف س���ورية إىل حد 
كبري عن دافعي الضرائب األمريكيني الذين يدفعون الفاتورة، 
كما مت إخفاء املستفيد الرئيسي من سخاء الواليات املتحدة، 
وه���ي "ف���رق امل���وت" الس���لفية الي هيمن���ت عل���ى الفصائل 
اإلرهابية يف س���ورية. ولعل ما قاله جيك س���وليفان، مستشار 
األمن القومي ل� بايدن، بصراحة، يف رس���الة بريد إلكرتوني، 
ع���ام 2012، إىل هي���الري كلينت���ون: "]القاع���دة[ يف صفنا يف 
سورية"، أكرب دليل على األهداف احلقيقية للواليات املتحدة 

يف سورية. 
بالنس���بة ل� "القاعدة"، فإن القت���ال يف "اجلانب" األمريكي 
أت���ى مثاره، فقد ذكرت جملة "فورين بوليس���ي" أن "القاعدة" 
احتل���ت من���ذ عام 2016 حمافظة إدلب بعد الس���يطرة عليها 
"بفض���ل االنتحاري���ني وصواري���خ ت���او األمريكي���ة املض���ادة 
للدباب���ات". ووصفت صحيف���ة "نيويورك تاميز" احتالل إدلب 
بأن���ه من بني "فرتات جن���اح" وكالة املخاب���رات املركزية، وهو 
بالتأكي���د حالة حكامها اإلرهابيني اجلدد. كما قال مس���ؤول 
كب���ري آخ���ر يف إدارة باي���دن، بريت ماكغ���ورك، يف عام 2017: 
"أصبحت إدلب أكرب مالذ آمن للقاعدة منذ 11 أيلول. متكنت 
"القاعدة" من إنشاء هذا املالذ اآلمن كنتيجة مباشرة للدعم 

األمريكي". 
على الرغم من أن س���ورية وحلفاؤها قد هزموا اإلرهابيني 
املدعومني من اخلارج إىل حد كبري، إال أن استمرار االحتالل 
العس���كري والعقوب���ات األمريكية يوس���ع احل���رب القذرة من 
خالل وس���ائل أخرى، وهي – أي أمريكا - ال تزال تس���تخدم 
"نفوذها" العسكري واملايل لضمان بقاء البالد فقرية وجمزأة 
للغاي���ة حبيث ال ميكن إع���ادة بنائها. كما أنه جنباً إىل جنب 
مع بريوقراطيي دولة األمن القومي يف واشنطن، فإن احلرب 
الق���ذرة ال���ي ال هناية هلا يف س���ورية هلا حلي���ف قوي يف تل 
أبي���ب. وحتى قبل أيام قليلة من اس���تكمال الواليات املتحدة 
انس���حاهبا من أفغانس���تان، حث رئيس الوزراء اإلس���رائيلي، 
نفتايل بينيت، ش���خصياً بايدن على إبقاء القوات األمريكية 
يف س���ورية والعراق. وحبس���ب موقع "أكس���يوس"، غادر الوفد 
اإلسرائيلي اجتماع املكتب البيضاوي وهو يشعر ب� "التفاؤل" 
بش���أن موقف بايدن من تلك اجلبهة، وللقيام بدورها، شنت 
"إسرائيل" ضربات جوية ضد سورية، بدعم كامل من حكومة 
الوالي���ات املتح���دة ومبس���اعدة صامت���ة من وس���ائل اإلعالم 

األمريكية، والي نادراً ما تكتب عنها. 
إن حقيقة اختيار بايدن، حتى اآلن، ملواصلة نفس السادية 
املتعمدة ضد الش���عب الس���وري تتعارض م���ع تنصله العلين 
م���ن "االنتش���ار العس���كري الالهنائ���ي"، و"مضاعف���ة احلرب 
يف بل���د أجن���ي". ومن خالل إخف���اء حقائقه ع���ن اجلمهور 
األمريك���ي، يش���ري بايدن إىل أنه على الرغم من االنس���حاب 
من أفغانس���تان، فإنه يطيل عن طيب خاطر أمد خداع آخر 

مكلف وكارثي يف   سورية.

خداع آخر.. يخفي حقيقة العمليات األمريكية على األراضي السورية!! 
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األسبوعية

أربعائيات       

قمة األسد - بوتين . . 
اتفاق الحلفاء

د. مهدي دخل اهلل

هن���اك أن���واع ثالثة للقمم بني الرؤس���اء ، ثنائية كانت أو مجاعية 
: الن���وع األول هو القمة ب���ني احللفاء ، الثاني بني دول متقاربة يف 
السياس���ة الدولية ، أما الثالث فهو بني دول تس���ود عالقاهتا خالفات 

أو اختالفات معينة ، كربت هذه اخلالفات أم صغرت ..

م���ا يهم���ين هنا هو الن���وع األول والثالث ، وأمثلت���ه القريبة جداً . 
لقاء بني األس���د  – بوتني يوم أمس هو قمة بني احللفاء ، أما لقاء 
بوتني – بايدن قبل فرتة فهو من النوع الثالث . ولعل ما مييز النوع 
األول ه���و من���اخ اللقاء حيث تس���ود املش���اعر اإلنس���انية والود ولغة 
اجلس���د اإلجيابية بني الطرفني . وتبدو اإلبتس���امة املرس���ومة على 

وجهي الرئيسني من أهم مؤشرات هذا املناخ ..

وتكتس���ب قم���ة احللفاء أثن���اء احلرب ضد العدو املش���رتك أمهية 
إضافي���ة ، ألن نتائجه���ا تغري يف األوضاع الناجت���ة عن احلرب وفق 
إرادة الطرف���ني يف القم���ة . ومن جهة ثانية ، ال يضعف الود املتبادل 
من اإلهتمام بالعناوين الساخنة املطروحة ، وإمنا يسهم يف الرتكيز 

على القضايا العملية احملددة . .

واألهم من هذا كله أن القمة السورية الروسية تستند اىل تقاليد 
راس���خة جتعل التقدم اىل األمام بش���كل مشرتك ممكناً وعملياً . ال 
ينق���ص م���ن هذه احلقيقة العدد الكبري من املواضيع املطروحة ذات 

األمهية الراهنة ، بعيداً عن اجملامالت والشعارات ..

ال يلتق���ي احللف���اء لتأكي���د توجه���ات عام���ة مش���رتكة ، ألن هذه 
التوجهات مؤكدة بوجه طبيعي . جيتمع احللفاء لبحث سياس���ات ، 
بل واجراءات ، حمددة ملواضيع ساخنة ، لذا غالباً ما تظهر النتائج 

بسرعة بعد القمة ..

ويلتق���ي احللف���اء ليتخذوا قرارات صعب���ة ونوعية ، خاصة عندما 
تكون احلرب على أش���دها ، س���واء كانت حرباً ميدانية أو اقتصادية 
أو ديبلوماس���ية .. أو كله���ا جمتمعة كما ه���و الوضع مع احلرب على 

سورية ..

وما يربط س���ورية وروس���يا ليس حلفاً تكتيكياً كاحللف الذي كان 
قائماً بني موس���كو والدول الغربية أثناء احلرب العاملية الثانية . إنه 
– عل���ى العك���س من ذلك – حل���ف مبدئي . . حلف الدفاع عن مبدأ 
اإلس���تقالل وحرية الشعوب يف تقرير مصريها ، لذا فإن اإلجراءات 

تكون مستندة اىل قاعدة مبدئية يف إطار السياسات الواقعية . .

هل سنرى قريباً عملية مركزة لتحرير طريق سراقب الالذقية بعد 
أن نفد الصرب يف التعامل الروس���ي – الرتكي ، متاماً كما أدى نفاد 
الصرب اىل حترير طريق محاة حلب بالقوة يف الفرتة السابقة ؟ هل 

سيكون إغالق ملف درعا عامالً مساعداً يف هذا اإلجتاه؟ . .

هل ستكون هناك إجراءات داعمة للوضع اإلقتصادي واملعيشي يف 
سورية بعد أن أعلن الرئيس األسد يف خطاب القسم أن هذا الوضع 

حيتل األولوية؟ ..

كلها قضايا هامة وحساس���ة .. وال ش���ك أن ما بعد القمة لن يكون 
مثل قبلها . . فالتوظيف السوري الروسي املشرتك للتطورات األخرية 
على الصعيدين امليداني )درعا( والسياسي ) مشروع الغاز والكهرباء 

عرب سورية اىل لبنان( أصبح أمراً راهناً .. وضرورياً . 
mahdidakhlala@gmail.com.  

»البعث األسبوعية«  ــ ترمجة وإعداد:
 مسر سامي السمارة 

يف كل صباح، يغص حاجز قلنديا عند أطراف رام 
اهلل يف الضفة الغربية احملتلة حبشود الفلسطينيني، 
حي���ث يق���وم جي���ش احل���رب اإلس���رائيلي وش���رطة 
احل���دود والش���رطة اإلس���رائيلية جب���والت املراقبة، 
لك���ن جمموع���ة أخ���رى م���ن الضب���اط – الذين ال 
ميك���ن متييزهم تقريباً عن عناص���ر حكومة الكيان 
- تقف هناك للحراسة أيضاً.. إهنم موظفو املؤسسة 
األمنية والعسكرية اإلس���رائيلية اخلاصة »موديعني 
إزراخ«، الي تشكل جزءا من عدد كبري من الشركات 
اخلاص���ة ال���ي تضطلع بأداء وظائ���ف االحتالل يف 

األراضي الفلسطينية احملتلة. 

أمن خاص عند نقاط التفتيش
ب���دأت عمليات خصخصة األمن يف إس���رائيل عرب 
إس���ناد امله���ام واخلدم���ات ملتعاقدي���ن يف الش���ركات 
األمني���ة والعس���كرية اخلاص���ة، خ���الل االنتفاض���ة 
الفلس���طينية الثانية، الي بدأت عام 2000 واستمرت 
لغاية ع���ام 2005. ومبوجب قرار صادر عن احلكومة 
اإلسرائيلية، سُ���لمت الصالحيات لعناصر »مدنيني« 
ولرقابة الش���رطة يف ع���ام 2005، ومت انش���اء نقاط 
العب���ور بوصفه���ا اجلهة املس���ؤولة ع���ن عمل نقاط 

التفتيش. 
تق���ول وزارة احل���رب اإلس���رائيلية: »اختذن���ا ه���ذا 
الق���رار للحفاظ على نس���يج احلياة الفلس���طينية«، 
لكن »نس���يج احلياة الفلس���طينية« يفتقد يف الواقع 
للحد األدنى من الش���روط األساسية الي حيتاجها 

املرء للعمل والدراسة والعيش. 
هنا، يوضح الدكتور شري هيفر، الباحث االقتصادي 

السياس���ي ومؤلف كتاب »خصخصة األمن اإلس���رائيلي«، أن اهتمام 
إس���رائيل األمين مبا يسمى »محاية نس���يج حياة الفلسطينيني« ما 
ه���و إال »اس���رتاتيجية دبلوماس���ية« ال تنب���ع من واج���ب أخالقي - 
كما يدعون - و«كل ما يف األمر، أن العمليات األمنية اإلس���رائيلية 
تسعى لتمزيق هذا النسيج بكل سرية، نظراً ألثر ذلك على صورة 

إسرائيل«. 
ويتاب���ع هيفر قائالً: »تس���بب وجود جنود يبلغ���ون من العمر 18 
عاماً على احلواجز، غري مدربني وغري متمرس���ني يف التعامل مع 

السكان املدنيني، بوقوع مشاكل خطرية«. 
ويف حماولة لتجنب الزالت احملتملة على املس���رح العاملي، قامت 
وزارة احل���رب بوض���ع موظفي األمن املدربني حم���ل اجليش. »ومع 
ذل���ك، يب���دو أن موظفي األمن غري كفؤين يف التعامل مع املدنيني 

كما هو حال جيش احلرب اإلسرائيلي. 
كان���ت مرام حت���اول عب���ور حاجز قلندي���ا مع ش���قيقها املراهق، 
إبراهي���م ط���ه، عندما ُقتل الش���قيقان برصاص اثن���ني من حراس 
األمن املدنيني، يف 27 نيسان 2016، لكن الشرطة اإلسرائيلية ادعت، 
وقتها، أن املرأة طعنت ضابطاً بس���كني، ما أس���فر عن إطالق النار 
املميت.. مت فتح حتقيق للش���رطة حول احلادث، ولكنه أغلق بصورة 

مفاجئة يف شهر آب التايل، دون توجيه لوائح اهتام. 
وهنا البد من اإلش���ارة إىل أن هذه احلادثة ليس���ت س���وى واحدة 
من حوادث اإلجرام العديدة الي يرتكبها حراس أمن خاصون ضد 
الفلس���طينيني عند نق���اط التفتيش وقرب املس���توطنات وخمتلف 

األماكن العامة. 
يف الس���ياق، أوضح د. هيفر أن أس���لوب اخلصخص���ة كان منظماً 
على أس���اس يقضي يف الواقع على كل تفاعل أو معاملة، وأضاف: 
»يتم تنفيذ كل شيء عن بُعد وبشكل آيل، ما يعين - مثالً - انبعاث 
صوت قادم من احلائط يأمرك بوضع حقيبتك يف املاكينة، ووضع 
بطاقة هويتك يف الفتحة، والتحرك عرب الباب الدوار.. لن ترى أي 

شخص، ولن تتحدث مع أي شخص!! 

الشركات العاملة على نقاط التفتيش
 حبس���ب حمسوم ووتش، وهي منظمة نس���ائية إسرائيلية تراقب 
نقاط التفتيش، توجد 593 نقطة تفتيش يف الضفة الغربية - مبا 
يف ذل���ك 23 نقطة تفتيش حدودي���ة، حيث ختضع نقاط التفتيش 

احلدودية جلهود اخلصخصة منذ عام 2006. 
يق���دم مركز األحباث »هو بروفت���س« تفاصيل حول مجيع نقاط 
التفتي���ش عل���ى طول ج���دار الفصل العنصري - الذي تش���ري إليه 
حكومة الكيان باسم اجلدار العازل، بني الضفة الغربية وفلسطني 

احملتلة عام 1948 - الي ستتم خصخصتها. 
وفيما يلي الشركات املشاركة يف نقاط التفتيش: 

شليج الفان 
وهي ش���ركة إسرائيلية تقدم خدمات املسح واألمن. فازت الشركة، 
يف عام 2019، مبناقصة من الشرطة اإلسرائيلية للقيام بالعمليات 
األمني���ة يف منطق���ة ج���دار الفص���ل العنصري احمليط���ة بالقدس. 
وضعت الش���ركة مفتشني وحراس���اً على نقاط التفتيش التالية يف 
غ���زة والضف���ة الغربية: ترقومي���ا، ميطار، مكابي���م، حبيقة، إلياهو، 
حش���مونائيم، ش���عار إفرايم، وكريم ش���الوم، وتبلغ إيرادات الشركة 

600 مليون شيكل، أو ما يقرب من 190 مليون دوالر. 
 

موديعني ازراخ 
وهي واحدة من أكرب ش���ركات األمن اإلس���رائيلية، تبلغ عائداهتا 
700 مليون شيكل، أو ما يقرب من 220 مليون دوالر، وضعت حراساً 
ومفتش���ني عل���ى نقاط التفتي���ش التالية يف الضف���ة الغربية وغزة 
والق���دس احملتلة: جلب���وع، رحيان، إيال، حوتزي مش���رون، قلنديا، 
الشيخ سعد، عناتا. ومن اجلدير بالذكر أن احلارسني املسؤولني عن 

استشهاد أبو إمساعيل وطه يعمالن لدى موديعني ازراخ. 

سيكيور سوليوشنز جي وان 
ُتس���تخدم أجه���زة فحص األمتعة واألش���خاص، التابعة لش���ركة 

األم���ن اإلس���رائيلية، عند حاجز بيت حان���ون يف غزة، وعند نقاط 
التفتي���ش يف قلنديا وبيت حلم وش���عار إفراي���م يف الضفة الغربية. 
وكانت الش���ركة أبرمت عقداً مع اإلدارة املدنية اإلسرائيلية لصيانة 
البواب���ات املعدني���ة الي صممتها ش���ركة رابيس���كان األمريكية ومت 
تركيبه���ا يف نق���اط التفتيش التابع���ة لإلدارة املدنية اإلس���رائيلية، 
وق���د مت جتدي���د العقد حتى نيس���ان 2018، ومل ترد الش���ركة على 
التعليق���ات ح���ول ما إذا كانت ال تزال حتتفظ هب���ذا العقد، وتبلغ 
اإليرادات احلالية للش���ركة 821.4 مليون ش���يكل، أو ما يقرب من 

260 مليون دوالر. 

ماالم تيم 
وهي ش���ركة تكنولوجيا معلومات إسرائيلية ُتقدر إيراداهتا ب� 220 
مليون دوالر، وتس���تخدم ش���ركة أيلتل - التابعة لش���ركة ماالم تيم 
- أجهزة املس���ح يف العديد من نقاط التفتيش يف الضفة الغربية، 
وعن���د نقطة تفتيش بيت حانون يف غزة، كما أهنا حتتفظ بأجهزة 
مس���ح يف نق���اط التفتيش التالية يف الضف���ة الغربية وقطاع غزة: 
هوت���زة، مش���رون، إي���ال، برطعة، إلياه���و، جامل، ميت���ار، ميتزودوت، 

يهودا، شعار إفرايم، مكابيم، ترقوميا، وحبيكة. 

شركة تي أند ام 
ف���ازت هذه الش���ركة األمنية اإلس���رائيلية مبناقص���ة أعلنت عنها 
شرطة إسرائيل يف عام 2019، بشأن تسع نقاط تفتيش يف القدس 
بالق���رب من ج���دار الفصل العنصري. وهذه احلواجز هي: الش���يخ 
س���عد، الس���واحرة، الزعيم، مزموري���ه، عني يائيل، األنف���اق، عناتا، 
حاجز 300، والزيتون؛ كما تقدم الش���ركة خدمات احلراس���ة هليئة 

تنسيق نقاط العبور. 
حتتل ش���ركة تي أند ام املرتبة األعلى يف صناعة األمن واملس���ح 
اإلس���رائيلية، إذ بلغ���ت إيراداهتا يف ع���ام 2021 ما يزيد عن 1.175 
مليار شيكل أو 367 مليون دوالر، وخدم الرئيس التنفيذي للشركة، 

مشعون تلمور، يف جيش احلرب اإلسرائيلي.

بعد التقاعد.. كبار ضبــاط االحــتالل يتعاقدون 
مع الشركات األمنية والعســكرية الخاصــة

األمن اخلاص يف املستوطنات 
تقدم العديد من الش���ركات اخلاصة الي تش���رف على 
نقاط التفتيش خدمات أمنية للمستوطنات اإلسرائيلية 
غ���ري الش���رعية يف الضف���ة الغربية. ويف ع���ام 2008، قرر 
جي���ش االحت���الل اإلس���رائيلي نقل املس���ؤوليات األمنية 
يف 40 مس���توطنة إىل موظف���ي األمن اخل���اص، وأرجع 
اجلي���ش ق���راره إىل عدم احلاج���ة لوجود اجلن���ود، بعد 
تركي���ب مع���دات وأجهزة عس���كرية، مؤك���داً أن املوظفني 
املدرب���ني س���يكونون قادرين على توفري أم���ن أفضل من 

اجلنود. 
ومجي���ع الش���ركات أنف���ة الذك���ر، منخرط���ة يف العمل 
األم���ن  إزراح  موديع���ني  توف���ر  حي���ث  باملس���توطنات، 
للمس���توطنات يف القدس الش���رقية احملتلة، مبا يف ذلك 
العمل يف تسع مستوطنات يف الضفة الغربية مع مجعية 

»إلعاد« االستيطانية. 
فقد مت التعاقد مع جملس االستيطان »متيه بنيامني« 
يف جبل اخلليل، وجمالس املستوطنات اإلسرائيلية، وهي 
مؤسس���ات تديرها احلكومة، وتكون مكلفة بإدارة ش���ؤون 
املس���توطنات اإلس���رائيلية عل���ى األراضي الفلس���طينية 
احملتل���ة، مب���ا يف ذل���ك التعاقد مع مقاول���ني. وتتم إدارة 
معظم املس���توطنات اإلس���رائيلية غري الشرعية من قبل 
جمموع���ة من املمثلني تعرف باس���م اجملالس اإلقليمية، 
وتوفر الشركة األمن للشركات يف منطقة صناعية تدعى 
ميشور أدوميم ومواقع البناء يف مستوطنة بيتار عيليت. 
توفر ش���ركة سيكيور سوليوشنز جي وان األمن لثماني 
مس���توطنات يف الضف���ة الغربية والقدس الش���رقية، كما 
تدير ش���ركة ماالم مشروع خدمات تكنولوجيا املعلومات، 
وبدورها تقدم شركة تي أند ام خدمات األمن واحلراسة 

واملرافقة للمستوطنني يف القدس احملتلة.
وتعم���ل الش���ركات األمني���ة التالي���ة يف املس���توطنات 
واملناطق الصناعية يف الضفة الغربية والقدس احملتلة. 

ريشيف سيكيورتي 
تعمل ش���ركة األمن اإلس���رائيلية هذه يف 22 مستوطنة 
يف القدس الش���رقية والضفة الغربية واجلوالن السوري 
احملت���ل، وف���ازت الش���ركة مبناقص���ة أصدرهت���ا س���لطة 
الطبيعة واملنتزهات اإلسرائيلية، يف عام 2019، للحفاظ 
على األمن يف تس���عة مواقع يف اجلوالن، و10 يف الضفة 
الغربي���ة، وه���ي تعمل مع وزارة الرتبي���ة والتعليم لتوفري 
األم���ن للمراف���ق التعليمي���ة يف الضف���ة الغربي���ة. ولدى 
املرك���ز الوط���ين للتنب���ؤ بال���زالزل والتحكم هب���ا، التابع 
لشركة ريشيف سيكيوريي أجهزة استشعار مثبتة يف 10 

مستوطنات بالضفة الغربية. 

 شركة تسفيت فايف 
توف���ر تس���فيت فايف خدم���ات أمنية ل� 13 مس���توطنة 
وللمجالس االس���تيطانية واملناطق الصناعية يف الضفة 
الغربية. ويف عام 2019، وثق مركز األحباث »هو بروفتس« 
حراسة موظفي تسفيت فايف حملطة تنقية مياه الصرف 

الصحي الواقعة يف وادي األردن يف الضفة الغربية.

موكيد ماتارا 
يش���مل عم���الء هذه الش���ركة املعنية باألم���ن واملراقبة 
اإلسرائيلية سبع مس���توطنات يف الضفة الغربية، وكافة 
امل���دراء التنفيذي���ني فيه���ا هم من قدام���ى احملاربني يف 
جيش احلرب اإلسرائيلي. وحبسب ملفه الشخصي على 
»لينكد إن«، شغل يوسي رفائيلوف، رئيس الشركة، منصب 
قائد لواء هندسة القتال، وقائد وحدة العمليات اخلاصة 
يف جيش احلرب اإلسرائيلي، وهو مدير تطوير األعمال 

يف موكيد ماتارا، كما ش���غل منصب نائب يف واحدة من 
كتائب اهلندس���ة القتالية، كقائد لوح���دة إبطال مفعول 
املتفج���رات، بصفته نائب قائد وحدة العمليات اخلاصة، 
وكضابط عمليات يف س���الح اهلندس���ة القتالية؛ يف حني 
ش���غل أت���اي ش���يالتش منصب مدي���ر الش���ركة منذ عام 
2014، وه���و يفتخر يف ملفه الش���خصي على »لينكد إن« 
بأنه حيظى ب� 27 عاماً من اخلربة العملياتية العسكرية، 
إضافة إىل أنه ش���غل منصب قائد وحدة هندسة القتال 
اخلاص���ة يف جي���ش احل���رب اإلس���رائيلي، ورئيس وحدة 
محاية الش���خصيات املهمة فيه، ورئيس مركز األس���لحة 
الكيميائي���ة والبيولوجية واإلش���عاعية والنووية يف جيش 
احلرب اإلس���رائيلي، والثاني يف قيادة س���الح اهلندسة يف 

جيش احلرب اإلسرائيلي. 

شركة احلراسة واألمن نوف يام 
تق���دم خدم���ات أمني���ة ألرب���ع مس���توطنات يف الضفة 
الغربي���ة وهي معاليه أدوميم، إفرات، هار جيلو، وإيلعازر. 
ووفقاً ل� »هو بروفتس«، فإن مديري الشركة ومستشاريها 
ضب���اط س���ابقون رفيع���و املس���توى يف جي���ش احل���رب 

اإلسرائيلي وقوات األمن. 

بن سيكيورتي 
تعم���ل ش���ركة األم���ن اإلس���رائيلية ه���ذه يف مثان���ي 
مستوطنات يف القدس الشرقية احملتلة والضفة الغربية، 
وق���د احتلت ش���ركة ب���ن س���يكيورتي املرتبة العاش���رة يف 
مؤش���ر إسرائيل لش���ركات األمن واملس���ح الرائدة، وتقدر 
إيرادات الش���ركة ب� 170 مليون ش���يكل، أو ما يزيد قليالً 

عن 50 مليون دوالر. 

شركة جلشان للتسويق واملواد البشرية 
واحلراسة واألمن

وه���ي ش���ركة أمني���ة خاصة تض���م قائم���ة عمالئها يف 
املس���توطنات اجمللس احملل���ي لبيت إيل، واجمللس احمللي 
مليفاس���رييت تس���يون، واجملل���س اإلقليمي ماتي���ه يهودا، 

واجمللس اإلقليمي غوش عتصيون، وبيتار إيليت. 

من قائد عسكري إىل رئيس تنفيذي 
لشركة أمنية 

لي���س من قبي���ل املصادف���ة أن يكون العدي���د من كبار 
مس���ؤويل اإلدارة يف ه���ذه الش���ركات من كب���ار الضباط 
العس���كريني الس���ابقني يف جيش االحت���الل، حيث لفت 
الدكت���ور هيفر إىل أن اخلطوة املهني���ة التقليدية ملعظم 
جن���راالت اجليش اإلس���رائيلي املتقاعدي���ن هي القطاع 
اخلاص: »يسمح سن التقاعد املنخفض يف جيش الكيان 
- والذي يرتواح بني 40 و45 - هلؤالء الضباط مبمارسة 
مهن���ة ثاني���ة. وتظه���ر املهن���ة الثانية الكثري من أس���باب 
ازده���ار ش���ركات األمن تلك، ويعود س���بب حصوهلا على 
الكثري م���ن العقود أن ذلك هو اخليار الوظيفي ألولئك 

اجلنراالت املتقاعدين«. 
م���ع ظه���ور التكنولوجي���ا العالي���ة، تراجع���ت الرغب���ة 
باجلن���راالت الس���ابقني كرؤس���اء تنفيذي���ني للش���ركات 
اهلندس���ة  خل���رباء  األفضلي���ة  إعط���اء  م���ع  األمني���ة، 
والتكنولوجي���ا بداًل منهم. وحبس���ب هيفر فإن »اخليارات 
املتاحة أمام هؤالء اجلنراالت املتقاعدين تتضاءل، فإما 
أن يصبح���وا جتار أس���لحة أو يقومون بإنش���اء ش���ركات 

أمنية«.
لكن بالنس���بة للفلس���طينيني.. األمر س���يان، سواء أكان 
م���ن يتمرك���ز يف املس���توطنات أو عل���ى نق���اط التفتيش 

جندياً، أم حارس أمن خاص!!
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ـ هيفاء علي  »البعث األسبوعية«ـ 
بعد عشرة أعوام على العدوان الغربي 
عل���ى ليبي���ا، ال تزال الب���الد تعاني من 
أزم���ة سياس���ية واقتصادي���ة تغيب آمال 
حلها عن األفق، فهي ال تزال غارقة يف 
فوضى سياس���ية واقتصادية واجتماعية 
غ���ري مس���بوقة، فهناك ح���وايل 3 آالف 
قوانينه���ا  تف���رض  مس���لحة  مليش���يا 
وتتقاس���م الغنائم م���ن عائدات النفط، 
فيما س���اهم تدخل الق���وى اإلقليمية - 
ال���ي تنحاز إىل جانب أو إىل آخر - يف 
تأجي���ج االنقس���امات وتعقي���د الوضع، 
على الرغم من عقد املؤمترات اخلاصة 
بليبي���ا غ���ري مرة، إال أهن���ا مل حتقق أي 

شيء على األرض. 
متيزت هذه األعوام العشرة بإخفاقات 
دبلوماسية متتالية ترجع يف جزء كبري 
منها إىل القوات األجنبية الي تتحمل 
مس���ؤولية كبرية، وعلى رأس���ها الواليات 
املتحدة والنظام الرتكي ومشيخة قطر، 
بينم���ا يتحمل اجملتم���ع الدويل واألمم 
املتحدة قس���طا كبريا من املسؤولية عن 
االنقس���امات ال���ي ابتلي���ت هب���ا البالد. 
ونتيج���ة لذل���ك، أصب���ح الوضع أس���وأ 
بكثري مما كان عليه قبل عش���ر سنوات؛ 
فقد أصبحت البالد أكثر فقرا بثرواهتا 
النفطي���ة، واخنفض���ت مداخيل ونوعية 
حياة الطبقة الوسطى بشكل كبري.. أدت 
األزم���ة إىل ظه���ور طبق���ة جديدة من 
األثرياء اجلدد، مرتبطة بشكل أو بآخر 
بامليليش���يات، وقد منت بش���كل ملحوظ 
عل���ى م���دى الس���نوات العش���ر املاضية؛ 

وهن���اك ح���وايل 3 آالف ش���خص، 40 منهم أقوي���اء وأصحاب 
نفوذ ومعرتف هبم، هم من يديرون البالد ألن لديهم األسلحة 

واملال. 
 وبعد عش���رة أعوام على هذا العدوان الس���افر، ميكن القول 
إن ما حيكم املشهد الليي الراهن هو أنه نتاج توازنات دقيقة 
دولي���ة وإقليمية متنع حس���م الصراع لصاحل أي من الطرفني، 
ومه���ا اجليش الوطين اللي���ي وجملس الن���واب باعتبار أهنما 
يقودان التيار غري الراغب يف سيطرة فصائل اإلسالم السياسي 
عل���ى املق���درات الليبي���ة، والط���رف اآلخر هو تل���ك الفصائل 
وميليش���ياهتا وقوى الفوضى، كذلك، من ميليش���يات عسكرية 
احرتفت نظام األتاوات. وجبوار هذين الطرفني، هناك أغلبية 
كبرية من رافضي اإلس���الم السياس���ي اإلخواني ولكنها أغلبية 
ج���زء منه���ا صام���ت ق���د يش���ارك يف االنتخاب���ات إذا ضم���ن 
س���المتها ونزاهتها، وقطاع آخر من الش���عب الليي يعارضها 
أيضا، ولكنه مستعد ملهادنة التيار اإلخواني تقاربا مع الغرب، 
أو م���ن باب اخلش���ية منه. ويف الفرتة ال���ي أحرز فيها اجليش 
الليي تقدمه حنو طرابلس، جاء تدخل النظام الرتكي الذي 
نق���ل املرتزق���ة واإلرهابيني من اجلبهة الس���ورية إىل األراضي 

الليبية يف حماولة لقلب التوازن العسكري لصاحل اإلخوان. 
يضاف إىل التوازن العسكري لألطراف الداخلية واإلقليمية 
يف ليبيا توازن دويل آخر متثله رغبة واش���نطن بش���كل أساس 
يف عدم انفالت املش���هد العسكري، ورغبتها يف أن يتسع دورها 

املباش���ر وغري املباش���ر يف إدارة الصراع اعتم���ادا على عالقتها 
ب���كل أطراف���ه اإلقليمي���ني واألوروبيني، فيما عدا روس���يا الي 
لن جتازف بتوس���يع تواجدها العس���كري لعدم توفر املقومات 
السياس���ية واللوجس���تية، ما أنتج نوعا من التوازن العس���كري 
والسياسي يف املشهد الليي، واألهم نوعا من اإلدراك املتزايد 

بعدم إمكانية احلسم العسكري يف املرحلة الراهنة. 

احلكومة اجلديدة 
مت انتخ���اب أعضاء حكومة ج���دد لقيادة ليبيا خالل الفرتة 
االنتقالي���ة ال���ي من املفرتض أن حتّضر إلج���راء االنتخابات 
املزمع���ة يف كان���ون األول املقب���ل؛ حيث انتخ���ب عبد احلميد 
دبيب���ة، 61 عام���ا، وهو رجل أعمال ث���ري من مصراتة ومقرّب 
سابقا من العقيد القذايف، رئيسا للوزراء، يف اقرتاع أُجري يف 
مكان س���ري جبنيف، يف إطار منتدى احلوار السياس���ي الليي 
برعاي���ة األمم املتح���دة. كما مت انتخاب الدبلوماس���ي حممد 
يونس منفي رئيس���ا للمجلس الرئاس���ي، يساعده نائبا رئيس 

منتخبان أيضا.
الناخب���ون ال���� 74، الذين اختارهتم األم���م املتحدة لقدرهتم 
عل���ى متثي���ل التنوع الليي وأط���راف النزاع، خلق���وا املفاجأة، 
من خالل اإلطاحة بالثنائي من الشخصيات القيادية: فتحي 
باش���اغا، وزير الداخلية فيما يسمى حكومة الوحدة الوطنية، 
ومقرها طرابلس، وعقيلة صاحل رئيس برملان طربق يف الشرق. 
وبينم���ا يُع���رف عبد احلمي���د دبيبة بأنه قري���ب من النظام 

الرتكي، الذي يدعم طرابلس بقوة ألسباب جتارية أكثر منها 
أيديولوجي���ة«، عربت مجاع���ة اإلخوان املس���لمني عن غضبها 

ألنه مت استبعادها من العملية االنتقالية. 
كما اس���تنكر املفي العام الش���يخ الص���ادق الغرياني اختيار 
األم���م املتح���دة أعض���اء منتدى احل���وار الذي���ن - برأيه - ال 
ميثلون الشعب الليي، وفق ما أوردته صحيفة »ليبيا أوبزرفر« 
األس���بوعية، وه���و يهدد ب���أن هذا األمر هو ثغ���رة كبرية تضع 
ليبيا حتت وصاية اجملتمع الدويل؛ وهناك قس���م من الليبيني 
يعت���رب حممد يونس منفي خائن���ا »لوقوفه ضد اهلجوم على 

طرابلس«. 
ويأمل الليبيون من احلكومة اجلديدة أن تتبع هنجا عمليا يف 
ختصيص مناصب رئيسية لشخصيات من الشرق حبيث ميكن 
أن تساعد يف التغلب على خيبات األمل. ومالمح املشهد الليي 
اجلديد تعرب عنه وجوه بارزة يف تشكيلة حكومة الدبيبة، عرب 
حضور الفت للنس���اء يف أربع وزارات اس���رتاتيجية وحسّاس���ة، 
وهي العدل والش���ؤون االجتماعية والثقافة والتنمية املعرفية، 
إضافة لوزارة اخلارجية الي تولتها امرأة، هي الدكتورة جنالء 

حممد املنقوش، ألول مرة يف تاريخ البالد. 
وحضور النساء يف احلكومة اجلديدة هو مؤشر على تنامي 
دورها يف بلد تسود فيه الثقافة التقليدية، وال يتجاوز حضور 
املرأة 12 يف املائة يف اجملالس واملؤسسات السياسية، كما دفعت 
النس���اء مثن���ا باهظا يف زم���ن احلرب بتعرضه���ن لالختطاف 

واالغتياالت. 

ليبيـا بعد عشــرة أعوام من الحـــرب.. 
وضع معقد فـي ظـل تكالـب القوى الغربيـة واإلقليميـة على النفــط!! 

ومن أهم املكتس���بات الدبلوماس���ية الي حققتها 
حكوم���ة الدبيبة، ووزيرة اخلارجي���ة املنقوش، عودة 
ال���دول األوروبي���ة الك���ربى املؤثرة يف الش���أن الليي 
)إيطالي���ا وفرنس���ا وأملاني���ا وبريطاني���ا، باإلضاف���ة 
لالحت���اد األوروب���ي(، وال���ي فتحت س���فاراهتا بعد 
أن كان���ت أغلقتها قبل س���تة أعوام بس���بب املخاطر 
األمنية. كما يتداخل الزخم الدبلوماس���ي من وإىل 
العاصمة طرابلس، مع تس���ابق الدول واملستثمرين 
عل���ى نيل قطعة من كعكة إعادة إعمار ش���به كاملة 
للبلد ال���ذي دمرته احل���رب، ويف املقدمة العواصم 
الغربي���ة ال���ي ت���درك أن كس���ب حصة األس���د من 
»الكعك���ة« الليبي���ة ل���ن يكون س���هل املن���ال، يف ظل 
التنافس الش���رس؛ كما شكلت ثروات ليبيا وموقعها 
اجليو - اسرتاتيجي دافعا لتدخالت القوى الكربى 
واإلقليمي���ة العس���كرية حيث أس���الت خطط إعادة 
إعمار البلد لعاب القوى املختلفة بطريقة مقززة. 

التحديات احلقيقية أمام السالم 
عل���ى الدوام تدور الصعوبات حول عناوين ختفي 
إش���كالية التس���وية يف ليبيا وهشاش���تها حتى اآلن، 
فاألس���ئلة ال���ي يتعطل حوهل���ا ح���وار االنتخابات 
تتمحور يف جزء كبري منها حول ترشح العسكريني، 
وعل���ى وج���ه اخلصوص، ترش���ح القائد العس���كري 
خليف���ة حف���رت، األمر الذي يعارضه بش���كل واضح 
عدد من قيادات اإلخوان والفصائل التكفريية الي 
تصر على ضرورة اس���تبعاد حفرت إىل حد تفصيل 
ترتيب���ات تس���ميه بوضوح كامل، وه���ذا اخلالف يف 
ذاته يبدو كافيا لتدمري العملية السياس���ية برمتها. 
ومن الواضح أنه رغم االهتامات الكثرية ضد حفرت 
ووج���ود أطراف داخلي���ة وخارجية عديدة ال تفضل 
وجوده، فإن خصومه الداخليني خيشون احتماالت 
ف���وزه يف انتخاب���ات يعلم���ون أهن���ا س���تكون مراقبة 
دولي���ا، وه���م باألس���اس ال يثق���ون بق���وة حججهم 
إلفشال محلته االنتخابية، وال يف قوهتم االنتخابية 

والسياسية. 
فمن هو املش���ري حفرت: لقد أثبت نفسه باعتباره 
الرجل الرئيسي يف هذا الصراع، وهو رفيق سابق يف 
جي���ش القذايف، انفصل عن الزعيم الليي يف هناية 
الثمانينيات - عندما كان مدعوما من واش���نطن - 
بل وش���ارك من اخل���ارج يف حماول���ة انقالب ضده. 
ع���اد إىل ليبي���ا يف عام 2011 للمش���اركة يف التمرد، 
وس���رعان م���ا غ���ادر الب���الد بع���د س���قوط النظام. 
ع���اد إىل هن���اك م���رة أخ���رى يف ع���ام 2014 ومتكن 
من تأس���يس جيش���ه من خالل توحيد العديد من 
القبائ���ل واجلماعات العس���كرية، حملاربة احلكومة 
يف طرابل���س وامليليش���يات املتطرفة التابعة لتنظيم 
داع���ش. يف أيلول 2016، مت تعيينه من قبل الربملان 
املنش���ق يف ط���ربق ليصب���ح اجلناح العس���كري له، 

وليصبح شخصية أساسية حلل األزمة. 
من ناحية أخرى، يتبدى االحتالل الرتكي ووجود 
املرتزق���ة األجان���ب التح���دي الرئيس أم���ام إحالل 
الس���الم املنش���ود يف ليبي���ا؛ فعلى الرغ���م من جناح 
العملية السياس���ية يف وق���ف العنف، وبدء تفاعالت 
صحية ولقاءات يف البالد، فإن هذه العملية، يف كل 

مس���توياهتا حتى اآلن - من���ذ عملية »برلني 1« ثم 
اجتم���اع برل���ني الثاني - مل توض���ع خطة متكاملة 
وآليات حمددة للتعامل مع ظاهرة املرتزقة األجانب 
والوجود العس���كري الرتك���ي، وال كيفية التعامل مع 
امليليشيات املسلحة والسالح غري الشرعي املمثل يف 
مالي���ني من قطع الس���الح الثقيل���ة واخلفيفة الي 
مت احلصول عليها، س���واء بالتهريب، أو باالستيالء 
عل���ى أس���لحة كان���ت مل���كا للجيش اللي���ي خالل 
س���نوات االهني���ار، أو حت���ى خالل املع���ارك األخرية. 
وعل���ى الرغ���م من أن���ه ميكن الق���ول إن هناك لغة 
خط���اب إجيابية أخ���ريا، خباصة من جانب جملس 
األمن الدويل، وأغلب األطراف الدولية، فيما يتعلق 
خبروج املرتزقة األجانب وإهناء محل السالح خارج 
الدول���ة، كما توجد هتديدات بف���رض عقوبات ضد 
م���ن يصر على عرقلة العملية الس���لمية، إال إنه مل 
ُتفرض هذه العقوبات حتى اآلن، ومل ُتتخذ قرارات 
حمددة، فيما يصر النظام الرتكي علنا على البقاء 
العس���كري حبجة اتفاقيته مع حكومة الوفاق الي 
انته���ى وجودها، على الرغم من عدم اس���تناد هذه 
االتفاقية إىل أسس قانونية وشرعية. كما أن حكومة 
الدبيبة احلالية ووزيرة خارجيتها، جنالء املنقوش، 
دعتا صراحة إىل خروج كل القوات األجنبية. وعلى 
الرغ���م من كل ه���ذا، فإن هناك مجودا ملحوظا يف 
ه���ذا امللف، وه���و ما يش���كل أهم أبع���اد التحديات 
احلقيقية لفرص االستقرار والتسوية احلقيقية يف 
ليبيا، فمع كل التحس���ن يف املشهد سيظل االنفراج 
احلقيق���ي رهنا برتتيبات عملي���ة للتعامل مع هذه 

التحديات. 
بن���اء على ما تق���دم، تبدو مهمة انتقال ليبيا من 
مرحل���ة احلرب إىل الس���لم وإعادة بناء املؤسس���ات 
السياس���ية والدستورية متهيدا إلعادة إعمار البالد، 
الي تس���عى حكومة الدبيبة إلجنازها يف حيز زمين 
وجي���ز )حت���ى هناية الع���ام احلايل( غري مفروش���ة 
بال���ورود. إذ تواجه احلكوم���ة الليبية حتديات مجّة 
تكش���ف إىل أي ح���د تعتمد عل���ى الدعم اخلارجي 
يف تفكي���ك العق���د األمنية املتداخلة م���ع املطامع 
واملص���احل للق���وى املتنافس���ة على النف���وذ يف البلد. 
ويف مقدم���ة هذه التحديات تلبية تطلعات الليبيني 
العاجلة يف حل مش���اكل خدمات الكهرباء والوضع 
الصحي وحتس���ني مس���توى املعيشة؛ وعلى الصعيد 
السياس���ي توف���ري من���اخ مصاحلة وطنية وتس���وية 
ملف���ات حق���وق اإلنس���ان، ووض���ع إط���ار دس���توري 
وقانون���ي متواف���ق عليه لالنتخاب���ات املقبلة، والي 
تعهد املبعوث اخلاص ألمني عام األمم املتحدة، يان 
كوبيش، مبس���اعدة ليبيا عل���ى حتقيقها يف اآلجال 

الي وضعت يف حمادثات جنيف. 
 يف الس���ياق، فوج���ئ مراقب���ون كث���ريون باختيار 
الدبيبة لرئاسة احلكومة يف ختام حمادثات جنيف 
الي جرت يف بداية يف شباط املاضي برعاية األمم 
املتح���دة، وكي���ف تفوق على أقطاب املش���هد الليي؛ 
وها هو اليوم يواجه حتدي تغيري موازين عديدة يف 
تضاري���س األوضاع يف ليبيا، فه���ل تقف ليبيا اليوم 
على س���كة اخل���روج من نفق األزم���ة، وهل تتحقق 

املعجزة وينبعث الفينيق الليي من جديد؟

"البعث األسبوعية" ــ تقارير
أهنى البيت األبيض فجأة بثا مباش���را للرئيس األميكي جو بايدن خالل 
مؤمتر صحفي يف أيداهو، األمر الذي دفع املشاهدين للتساؤل عن السبب.

وليس���ت ه���ذه املرة األوىل الي يصادر فيها البي���ت األبيض حديث بايدن، 
فقد تكرر األمر أكثر من مرة، ويف سياقات خمتلفة.

ويف احلادث���ة األخرية، ذكرت صحيف���ة "ذا صن" الربيطانية أن بايدن كان 
يستعدّ لطرح سؤال على أحد أفراد اجلمهور، عندما توقف الفيديو.

وكان الفيديو بثا مباش���را من مدينة بويس���ى بوالية أيداهو، حيث التقى 
باي���دن مع مس���ؤويل الغابات ملناقش���ة أم���ر احلرائق ال���ي اجتاحت معظم 

املنطقة الغربية.
وخ���الل مرحل���ة م���ا من اللق���اء، أراد بايدن أن يس���مع املزي���د من جورج 
جيس���لر، من الرابط���ة الوطنية للعاملني بالغاب���ات يف الوالية. وعندما بدأ 

الرئيس يف التمهيد الستفساره مت قطع البث.
وق���ال باي���دن: "ه���ل ميكن���ين أن أط���رح عليك س���ؤاال"، فأجاب جيس���لر: 
"بالطب���ع"، لك���ن باي���دن مل يزد على الق���ول: "أحد األمور ال���ي كنت أعمل 
عليها مع آخرين هي.."، فتلك اجلملة كانت آخر ما مسعه املش���اهدون قبل 

إهناء البث.
وطبقا لصحيفة "نيويورك بوس���ت" األمريكي���ة، جاء هذا القطع املفاجئ 
للبث بعد أيام قليلة على تقارير كش���فت أن موظفي البيت األبيض توقفوا 

عن االستماع إىل بايدن علنا، خوفا من أن خيرج عن سياق املوضوع.
ففي حادثة مشاهبة الشهر املاضي، قطع البث عن ميكروفون بايدن أثناء 

إجابته عن سؤال ألحد الصحفيني يف مؤمتر صحفي.
وحينها س���أل صحفي بش���بكة "إن بي س���ي" عما س���يفعله بايدن إذا ظل 
األمريكيون يف أفغانس���تان بعد املوعد النهائي، ليأتي رد الرئيس األمريكي: 
"س���تكون أول ش���خص أتص���ل به"، لكن حينها كان البي���ت األبيض قد قطع 

الصوت بالفعل.
ويف آذار، قطع بث مباشر لبايدن أيضا خالل فعالية افرتاضية مع التكتل 
الدميقراطي مبجلس النواب، وذلك حني أخرب بايدن رئيسة اجمللس نانسي 
بيلوسي، أنه سيسعده تلقي األسئلة، فتم إهناء البث املباشر قبل أن يتمكن 

الرئيس من إفساح اجملال حلديث اآلخرين.
ويف بويسي، حتدث بايدن مطوال عن هتديد تغري املناخ، ونبه إىل ما أشار 

إليه العلماء بشأن أن االحتباس احلراري وصل عتبة ال رجعة فيها.
ويف وق���ت الح���ق، حتدث بايدن يف كاليفورنيا عن حتديات حرائق الغابات 
على الساحل الغربي، حيث احرتقت ماليني األفدنة من الغابات هذا العام. 

إجراء يتكرر.. البيت األبيض 
ينهي بثا مباشرا لبايدن
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»البعث األسبوعية« ــ عناية ناصر
أثار فش���ل الواليات املتحدة يف منع طالبان من استعادة السلطة 
السياس���ية يف أفغانس���تان مش���اعر الذع���ر يف مؤسس���ة السياس���ة 
اخلارجي���ة األمريكي���ة. وق���دم دع���اة احل���رب وأتباعه���م املخلصون 
مطال���ب ال هناي���ة هلا الس���تمرار االحتالل الذي زاد عن عش���رين 
عام���اً إىل أجل غري مس���مى. وحث���ت الوجوه املألوفة من مؤسس���ة 
احملافظ���ني اجلدد، مثل ج���ون بولتون وبيل كريس���تول، جو بايدن 
على إعادة النظر باالنس���حاب ألس���باب تتعلق ب� »األمن القومي«، 
بل إن جمموعة أكرب متسكت باالعتقاد بأن الواليات املتحدة جيب 
أن تبقى يف أفغانس���تان على أساس أن حياة النساء كانت يف خطر 

وشيك يف ظل حكم طالبان. 
كانت أفغانس���تان هدفاً للعدوان األمريكي منذ عام 1979، عندما 
وافق جيمي كارتر على تقديم مس���اعدة مباشرة جملاهدي طالبان. 
واس���تطاعت احل���رب الدموي���ة بالوكال���ة الي تلت ذل���ك أن تطيح 
باحلكومة االش���رتاكية يف أفغانس���تان وصنعت لالحتاد الس���وفيي 
»فيتنامه« اخلاصة به. ويف عام 2001، اس���تخدمت الواليات املتحدة 
هجمات احلادي عش���ر من أيلول ذريعة لغزو أفغانستان واإلطاحة 
حبركة طالبان، الي حكمت لسنوات متتالية بعد أن انزلقت البالد 
يف قبض���ة أم���راء احلرب. ولقي أكثر من مائة ألف مدني مصرعهم 
يف احلرب، وحتولت أفغانستان إىل مستعمرة جديدة غري مستقرة 

ابتليت بالفقر املدقع وجتارة اهلريوئني غري املشروعة.
تكش���ف الكارث���ة يف أفغانس���تان كي���ف تنبع���ث العنصرية من كل 
ص���رح م���ن ص���رح احل���روب اإلمربيالي���ة، إذ تعم���ل احل���رب على 
جتريد ضحاياها من إنس���انيتهم. لقد زعم أن أفغانس���تان حباجة 
إىل الوالي���ات املتح���دة لتحقي���ق ولو ق���در ضئيل م���ن »احلضارة« 
)البيضاء(، واعُترب ش���عب أفغانس���تان غري ق���ادر على التمتع حبق 
تقري���ر املصري ب���دون اليد القديرة للجي���ش األمريكي. ومن ناحية 
أخ���رى، مت تصوير طالبان وكأهنا »قلب الظلمة« الذي جيب حموه 

بعيداً حتى يرتك شعب أفغانستان وجوده »البدائي« وراءه. 
مل ميض وقت طويل على اس���تعادة طالبان للس���لطة السياس���ية 
حتى انش���غلت إدارة بايدن بتوس���يع مسرح احلرب األمريكية خارج 
منطقة الش���رق األوس���ط، فقد مت ف���رض العقوبات عل���ى إريرتيا 
كج���زء م���ن اجله���ود األمريكية املس���تمرة للحفاظ عل���ى اهليمنة 
اإلمرباطوري���ة يف القرن األفريقي من خ���الل إحياء الدمى األكثر 
نف���وذاً يف املنطق���ة؛ وركزت زيارة نائب الرئي���س كاماال هاريس، يف 
أواخر آب الفائت، إىل سنغافورة وفيتنام، على املخاطر الي تشكلها 
الصني على آس���يا يف حماول���ة لتصعيد احلرب الب���اردة األمريكية 
اجلدي���دة. وقب���ل الزيارة مباش���رة، ادعى املس���ؤولون األمريكيون أن 

فيتنام كانت مركز انطالق »متالزمة هافانا« الغامضة. 
ومتالزم���ة هافان���ا« مرض مفربك متاماً يُزعم أنه أصاب أش���باح 
املخاب���رات األمريكية املقيمني يف كوبا والصني والنمس���ا. ففي عام 
2019، اش���تكى مس���ؤولون أمريكي���ون جمهولون م���ن مرض مماثل 
واهتموا احلكومة الكوبية بش���ن »هجمات صوتية« كش���ف احملققون 
الحق���اً أهن���ا أص���وات صراص���ري الليل. وزعم���ت تقاري���ر الحقة أن 
التع���رض املف���رط ملبي���دات اآلف���ات قد يك���ون قد س���هل »متالزمة 
هافان���ا«. وعل���ى الرغم م���ن اخلطر املتص���ور »ملتالزم���ة هافانا« يف 
فيتن���ام، أكملت كاماال هاريس خطبته���ا املعادية للصني من خالل 
وص���ف القوة االش���رتاكية ب���� »املتنم���رة« يف حبر الص���ني اجلنوبي. 
وطالب���ت الصني بااللتزام باتفاقية األم���م املتحدة لقانون البحار، 
وه���ي املعاهدة ال���ي صدقت عليها الصني منذ ف���رتة طويلة ولكن 
الواليات املتحدة مل توقع عليها بعد. ففي إطار اسرتاتيجية الدفاع 
األمريكي���ة الي تعمل عل���ى بث الفوضى العاملي���ة، تنظر الواليات 
املتح���دة إىل دول العامل الضعيفة على أهنا ليس هلا حقوق ملزمة 
باحرتامه���ا. ويت���م تربي���ر جمموع���ة من االس���تفزازات العس���كرية 
والسياس���ية واالقتصادية من خالل تأكي���دات خالية من األدلة بأن 
الصني تش���كل »هتدي���داً« ملنطقتها. ويُنظر إىل احل���روب األمريكية 
ال���ي ال هناية هلا يف أفغانس���تان والش���رق األوس���ط وأفريقيا على 
أهنا ضرورية لكبح »اإلرهاب«، وأن الواليات املتحدة هي حامل راية 
التفوق األبيض الذي يتحمل مس���ؤولية تطهري الس���كان األصليني 

من نزوعهم إىل الرببرية.
توف���ر العنصرية غطاءً وافياً للمص���احل االقتصادية الي ختوض 
الواليات املتحدة احلروب الي ال هناية هلا من أجلها. ولقد ازدادت 
العقود الفيدرالية ملصنعي األس���لحة مبق���دار 119 مليار دوالر من 
2001 إىل 2020، ويرج���ع ذل���ك يف جزء كبري من���ه إىل وفرة فرص 
الس���وق الي أسس هلا احتالل أفغانس���تان. كما أدت احلرب الباردة 
اجلديدة ضد الصني وروسيا إىل توسع املوارد العسكرية األمريكية 
يف آس���يا وأفريقي���ا. ويوج���د أكث���ر من مخس���ني باملائ���ة من مجيع 
األص���ول العس���كرية األمريكي���ة يف منطقة آس���يا واحمليط اهلادئ، 
ومتتل���ك القي���ادة األمريكية األفريقية »أفريكوم« اآلن ش���راكات مع 
مجيع الدول األفريقية باس���تثناء دول���ة واحدة هي إريرتيا. وختدم 
احل���رب عدداً ال حيصى من املصاحل املرتابطة للطبقة احلاكمة يف 
الواليات املتحدة، ومع منو س���وق املقاولني العس���كريني اخلاصني، 
منت أيضاً أرباح مس���تثمري وول س���رتيت، إذ تزود ش���ركات الوقود 
األحفوري، أحد أكرب امللوثني يف العامل، اجليش األمريكي بالطاقة 
اخل���ام الالزمة لتس���هيل النوس���ع األمريك���ي الالهنائ���ي. وكثرياً ما 
ترتف���ع أس���هم النفط مع كل احتمال جديد للحرب؛ كما تس���اعد 
اهليمن���ة العس���كرية يف تأم���ني أس���واق مرحبة من خ���الل تنصيب 
أنظمة سياسية موالية. ولقد أملح الرأمسايل إيلون ماسك إىل هذه 
احلقيقة، يف متوز 2020، عندما غرد على تويرت: »تس���تطيع أمريكا 

أن حتدث انقالباً أينما أرادت، وعليكم أن تتقبّلوا املوضوع«. 
كان ماس���ك يش���ري إىل التكهن���ات بأن رغبة تس���ال الش���ديدة يف 
خصخصة ودائع الليثيوم يف بوليفيا هي الي حفزت االنقالب ضد 
حكومة إيفو موراليس الشعبية، عام 2019. وبالنسبة لإلمربياليني، 
ف���إن العامل هو جمرد س���وق للربح ميكن النه���ب منه. ويتم تنحية 
اإلنس���انية جانباً؛ وأي ش���عب أو أمة يتحديان س���لطة آلة احلرب 
األمريكية، يتم استهدافهما والعمل على القضاء عليهما. ومع ذلك، 
ال ميكن أن حيدث هذا االس���تهداف ما مل يتم جتريد املس���تهدفني 
م���ن حقهم يف الوج���ود وإحالتهم إىل مرتبة املتوحش���ني.. وهذا هو 
السبب وراء اهتام حكومات سورية والصني وإيران وفنزويال وإريرتيا 
وعدد ال حيصى من الدول األخرى بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية 

ال ميكن التحقق منها أو من أهنا ال شرعية. 

ويف الواق���ع، غالب���اً ما يكون العكس ه���و الصحيح. وميكن القول 
إن الص���ني، عل���ى س���بيل املثال، لديه���ا أفضل اس���تجابة للوباء يف 
الع���امل، وق���د جنحت يف القض���اء على الفقر املدق���ع بعد أن كانت 
واحدة من أفقر البلدان قبل جيلني فقط. وينظر مواطنو س���ورية 
إىل حكومته���م على أهنا املدافع الش���رعي عن ش���عب حماصر من 
قب���ل الوالي���ات املتح���دة واإلرهابي���ني املدعوم���ني من الغ���رب. وقد 
قامت احلركة البوليفارية الفنزويلية ببناء ماليني املنازل للس���كان 
الفق���راء، وقدم���ت مثااًل مهم���اً للتنمي���ة ذات التوجه االش���رتاكي 
يف أمري���كا الالتيني���ة. وحتت التش���ويه ومن خالل اس���تخدام ذرائع 
»الديكتاتورية«، عادة ما يشوه النضال من أجل تقرير املصري الذي 
تري���د اإلمربيالي���ة األمريكية هزميته بش���دة. كان صع���ود الواليات 
املتحدة ممكناً بفضل التجارة الرجعية يف اللحم األفريقي واإلبادة 
اجلماعي���ة وس���رقة أراضي الس���كان األصليني؛ وكل ذل���ك كان يتم 
تربيره باحلق اإلهلي للمستوطنني والرأمساليني البيض يف فرض 
العن���ف على أي ش���خص غ���ري أبيض يق���ف يف طريقه���م. ولذلك 
ينبغ���ي أاّل يكون مفاجئ���اً، إذن، أن إمرباطورية ولدت من مثل هذا 
التاري���خ األس���ود س���تصدر إرهاهب���ا إىل اخل���ارج. واحلقيقة هي أن 
ح���روب الوالي���ات املتحدة يف الداخل وحروهب���ا يف اخلارج ال ميكن 
فصلها عن بعضها، حيث يقوم املقاولون العسكريون جبين األموال 
من عمليات نقل األس���لحة إىل إدارات الش���رطة احمللية بناءً على 
جمموعة من املربرات العنصرية حلالة الس���جن اجلماعي إلرهاب 
األمريكي���ني الس���ود، كما أهنم يس���تفيدون من هتدي���د آلة الرتحيل 
الي تصنف األش���خاص غري املس���جلني على أهن���م »غري قانونيني« 
من أجل »مراقبة احلدود«. وال ميكن إهناء احلروب من الكوكب دون 
حركة مجاهريية تقودها رؤية واضحة تضع الس���الم والتضامن يف 
ج���دول أعماهلا العام، كما ال ميك���ن ملثل هذه احلركة اجلماهريية 
أن تتش���كل حتى يتم مواجهة تلك املنظمات والنشطاء املستعدين 
للرتوي���ج ألكاذي���ب وزارة اخلارجية العنصرية باملثل. إن اإلمربيالية 
هي التناقض األساس���ي الذي يغذي األزمات الي يواجهها العامل، 
وجي���ب االع���رتاف جبذوره���ا العنصرية قبل أن يت���م هزميتها.. إنه 

بالفعل صراع صعب، لكن ال بد من الفوز به.

العنصرية أساس غير معلن 
للغزوات اإلمبريالية األمريكية

"البعث األسبوعية" ــ تقارير 
يُق���ال إن الفلس���طينيني ه���م أكث���ر الن���اس 
عرض���ة لالعتق���ال يف العامل. ون���ادرا ما جيد 
لنظ���ام  يك���ن ضحي���ة  مل  فلس���طينيا  امل���رء 
املعتقالت اإلس���رائيلي، وعندما جيد ش���خصا 
واح���دا من هذا القبيل، س���يكون ل���ه / هلا أخ 
أو أح���د الوالدي���ن أو قري���ب آخ���ر يعم���ل أو 
قض���ى وقت���ا يف أحد الس���جون اإلس���رائيلية. 
فرص الفلس���طينيني لالحتفال كشعب قليلة 
ومتباع���دة. وعندم���ا س���رت أنباء هروب س���تة 
معتقلني فلس���طينيني من أحد أكثر س���جون 
إس���رائيل حتصينا، كان ذلك سببا لالحتفال، 
ليس فقط للفلس���طينيني ولكن أيضا جلميع 
الذي���ن يؤمن���ون بالعدالة واحلري���ة. كان هذا 
اهل���روب، ال���ذي وصفت���ه رويرتز بأن���ه "هروب 
عل���ى الطريق���ة اهلوليوودية"، عملي���ة جريئة 
وش���جاعة، أت���اح الفرص���ة إلظه���ار م���ن ه���م 
املخلص���ون للقضي���ة الفلس���طينية، وحتدي���ا 
للع���امل فيم���ا إذا كان س���يدعم قضية احلرية 
ومس���اعدة هؤالء الستة الش���جعان يف العثور 

على األمان.
 

السجن
يقع سجن جلبوع يف مشال شرق فلسطني فيما كان يُعرف 
باس���م قضاء بيس���ان. إهن���ا منطق���ة مجيلة وخصب���ة للغاية 
وموطن لبعض املس���توطنات اإلسرائيلية األكثر ازدهارا، وقد 

مت إنشاء العديد منها قبل عام 1948.
وحبسب "مؤسسة الضمري" الفلسطينية فقد تأسس سجن 
جلبوع عام 2004 جبوار س���جن شطة يف منطقة بيسان. وهو 
سجن شديد احلراسة يوصف بأنه "األكثر حتصينا من نوعه 

حيث حتتجز سلطات االحتالل األسرى الفلسطينيني". 
وفقا لتقرير أعدته "عدالة"، املركز القانوني حلقوق العرب 
يف إس���رائيل، يف س���جن جلبوع، يتم إي���واء كل جمموعة من 
س���تة "س���جناء أمنيني" يف زنازين تبلغ مس���احة كل منها 22 
مرتا مربعا، مبا يف ذلك زنزانة مش���رتكة املرحاض واحلمام. 
وحتت���وي الزنازين على ثالثة أس���رة بطابقني وال يس���تطيع 
النزالء احلفاظ على مس���افات اجتماعية. تقع األس���رّة على 
بعد أقل من 1.5 مرت من بعضها البعض ويتم وضع األسرّة 

العلوية على ارتفاع 80 سم فقط فوق الطوابق السفلية.
 

فشل جهاز األمن اإلسرائيلي
إن عدم كفاءة جهاز األمن اإلس���رائيلي معروف جيدا، على 
الرغم من عدم اإلعالن عنه يف كثري من األحيان. واآلن حياول 
النظام األمين   اإلس���رائيلي بأكمله بش���كل يائس التعامل مع 
هذا اخلرق األمين   والفشل احملرج للغاية. وتتسرب مالبسات 
عملي���ة الفرار ببطء إىل الصحاف���ة، وتظهر فجوة هائلة يف 
النظ���ام. وتكش���ف التفاصيل القليلة ال���ي ظهرت من خالل 
الصحاف���ة اإلس���رائيلية خطأ بش���ريا، وإمه���اال، ورمبا حتى 
مس���اعدة ضباط داخل الس���جن، األمر الذي أدى إىل جناح 

العملية.
يف البداية، أفادت األنباء أن النفق الذي فر الس���جناء من 
خالله كان هيكليا، أو جزءا من السجن. يف وقت الحق، أفيد 
أن���ه مت حف���ره عل���ى ما يبدو على مدى مخس���ة أش���هر، ثم 
زعمت التقارير أن األمر استغرق عاما كامال من التخطيط. 

بعد ذلك، كان احلارس الذي كان من املفرتض أن ينظر إىل 
املنطقة الي يقع فيها مدخل النفق نائما أثناء أداء واجبه، 
ومل يك���ن ح���راس الس���جن يف مرك���ز القيادة، حي���ث تعرض 
العديد من شاشات الكمبيوتر صورا لكل بوصة من السجن..

إضاف���ة إىل ذل���ك، مل تك���ن س���لطات الس���جن عل���ى عل���م 
هبروب املعتقلني إال بعد عدة س���اعات من فرارهم. بدأ األمر 
عندما اتصل أحد املدنيني بالش���رطة وأف���اد بأنه رأى رجاال 
"مش���بوهني" يعربون أحد احلقول. اس���تغرق األمر س���اعتني 
قبل إخطار الس���جن، ثم انقضى على ما يبدو بعض الوقت، 
قبل أن تدرك س���لطات الس���جن أن الرجال الستة قد رحلوا. 
بعبارة أخرى، كان للسجناء السبق لعدة ساعات قبل أن تبدأ 
الس���لطات يف البحث عنهم، ما يعين أنه ميكن أن يكونوا يف 
أي م���كان داخ���ل األرض احملتلة أو حت���ى خارجها. وبعد أيام 
من هروب األس���رى، كل ما متكنت السلطات اإلسرائيلية من 
حتقيقه هو اش���تعال أعمال ش���غب داخل خمتلف املعتقالت 
الي حتتجز الفلسطينيني واشتعال أعمال الشغب يف مجيع 
أحن���اء فلس���طني. أما جنني، موط���ن مجيع الرجال الس���تة، 
فكان���ت احتفالية من نوع خاص.. أغلق خميم جنني من قبل 
مقاتلني فلس���طينيني، ما أدى إىل إبعاد اجليش اإلس���رائيلي 

وآخرين ممن قد يتعاونون مع السلطات اإلسرائيلية. 

ستة
زكريا الزبيدي هو األسري الفلسطيين الوحيد املعروف على 
الصعيدين احمللي والدويل. ظهر يف فيلم أطفال أرنا. الفيلم 
من إخراج جوليانو مري مخيس الذي وثق عددا من املمثلني 
األطف���ال الواعدين يف فرقة مس���رحية أسس���ها م���ع والدته 
أرن���ا يف خميم جنني لالجئني خ���الل االنتفاضة األوىل. عاد 
جوليانو إىل خميم جنني لالجئني يف نيسان 2002 يف أعقاب 
املذحبة اإلسرائيلية يف املخيم لريى ما حدث لألطفال الذين 
عرفه���م وأحبهم. وجد أن اجلميع استش���هدوا ما عدا واحدا. 
الناج���ي الوحي���د هو زكري���ا الزبيدي الذي ظه���ر يف الفيلم 

كطفل ثم كقائد للمقاومة الفلسطينية يف املخيم. 
الزبيدي دخل الس���جون اإلس���رائيلية وخرج منها وجنا من 

عدة حماوالت اغتيال. ش���وهد يتحدث بعد عرض الفيلم يف 
جن���ني خ���الل مهرجان جنني الس���ينمائي قبل عدة س���نوات. 

اعتقل يف 2019 ومل يصدر حكم حبقه بعد. 
حمم���ود عب���د اهلل عارضة، 46 عاما، من جن���ني، كان قائد 
عملية اهلروب من معتقل جلبوع، وفقا ملقال نش���رته "ميدل 
إيس���ت آي" نقال عن فصائل س���رايا القدس. وكان عارضة قد 
اعتقل عام 1996 وحكم عليه بالسجن املؤبد بتهمة االنتماء 
إىل س���رايا الق���دس واملش���اركة يف قت���ل جن���ود إس���رائيليني. 
وحبس���ب ما ورد حاول اهلروب يف عام 2014 من س���جن شطا 

عن طريق حفر نفق، لكن خطته باءت بالفشل.
حممد قاسم عارضة، 39 عاما، من جنني، اعتقل عام 2002، 
وحك���م عليه بالس���جن املؤبد. كما وجه���ت إليه هتمة االنتماء 

إىل سرايا القدس والتورط يف قتل جنود إسرائيليني.
يعق���وب حممود ق���ادري، 49 عاما، من بري الباش���ا، جنني، 
اعتقل عام 2003، وحكم عليه بالسجن املؤبد بتهمة االنتماء 
لكتائ���ب القدس وقتل مس���توطن إس���رائيلي. يف ع���ام 2014، 
ح���اول هو وعدد من الس���جناء اآلخري���ن، مبن فيهم حممود 
عب���د اهلل عارضة، اهلروب من س���جن ش���طا ع���رب نفق، لكن 

احملاولة باءت بالفشل. 
أيه���م ناي���ف كمنج���ي، 35 عام���ا، من كف���ر دان. اعتقل عام 
2006، وحك���م علي���ه بالس���جن املؤبد بتهمة قتل مس���توطن 
إس���رائيلي واملش���اركة يف أنشطة مس���لحة أخرى ضد أهداف 

إسرائيلية.
مناض���ل يعق���وب نفيات، 26 عاما، من يعب���اد جنوب غربي 

جنني. وقد سُجن دون هتمة منذ عام 2019. 
جي���ب على اجملتمع ال���دويل أن يدافع عن ه���ؤالء الرجال 
الس���تة، خاص���ة الذين أعي���د اعتقاهلم بينه���م، ويطالب بأن 
يكونوا يف مأمن من الس���لطات اإلسرائيلية. كما جيب تقديم 
ضمانات لسالمة أقارهبم واجملتمعات الي ينتمي إليها هؤالء 
الرج���ال، والي س���تكون بال ش���ك ضحايا ملزي���د من العنف 

اإلسرائيلي. 

أبطال معتقل جلبوع.. 
هروبهم انتصار لقضية الحرية في العالم!!
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"البعث األسببوعية" ــ تقارير
م����ن املرجح أن يوضح االنس����حاب األمريكي من أفغانس����تان 
ماهي����ة اخلي����ارات األمني����ة اخلليجي����ة اجلدي����دة املتاحة. ومن 
املرج����ح أن تراق����ب دول اخللي����ج كيفية تعامل روس����يا والصني 
م����ع الف����راغ األمين   املتص����ور والتهدي����دات األمني����ة يف أعقاب 
انس����حاب الواليات املتحدة وختليها، عمليا، عن آسيا الوسطى، 
األمر الذي س����يعطي هذه املمالك واملش����يخات فكرة أولية عن 
الدرج����ة ال����ي ميكن فيه����ا لروس����يا والصني أن تكون����ا بديلني 
قابلني للتطبيق ملظلة أمنية أمريكية مل تعد موثوقة يف الشرق 

األوسط. 
ط����ة م����ن املرجح أن تكتش����ف دول اخللي����ج أهنا باتت  ر متو
م����ع واليات متحدة أقل التزاما، وس����تدفعها هذه 
احلقيق����ة للتعويض عن حالة عدم اليقني جتاه 
الواليات املتحدة من خالل زيادة االعتماد على 
ال����ذات، وتعزيز التحالف����ات اإلقليمية الرمسية 

وغري الرمسية، ال سيما مع إسرائيل. 
وال ش����ك أن روس����يا، ثان����ي أك����رب مص����در 
لألس����لحة يف الع����امل، والص����ني ثاني أضخم 
اقتصاد عاملي، س����وف تكونان سعيدتني ببيع 
األس����لحة، واالس����تفادة م����ن التصدعات يف 
العالقة بني اخلليج بالواليات املتحدة. لكن 
أيا منهما ال متل����ك اإلمكانيات أو القدرة 
عل����ى احلل����ول حم����ل الوالي����ات املتحدة 

كضامن ألمن الشرق األوسط. 
ومل مين����ع ذل����ك روس����يا م����ن توقي����ع 
اتفاقي����ات تعاون دفاعي الش����هر املاضي 
م����ع الس����عودية ومصر. وم����ع احلرص 
على عدم الكشف عن التفاصيل، بدت 
االتفاقات حماولة س����عودية ومصرية 
للتلوي����ح بتحذير للوالي����ات املتحدة 
بينم����ا اغتنم����ت موس����كو الفرص����ة 

لتدي واشنطن يف عقر دارها.
يف  الروس����ي  الباح����ث  يق����ول 
ش����ؤون الش����رق األوس����ط أليكسي 
كليبنيكوف: "بالنظر إىل العالقات 
االس����رتاتيجية للس����عودية م����ع 
الوالي����ات املتح����دة، فم����ن غري 
املرج����ح أن تتع����اون الري����اض 
عس����كريا مع موس����كو بدرجة 
ميكن مقارنته����ا باألمريكيني 

يف أي وقت قريب". 
جانبه����ا،  م����ن  موس����كو، 

ليس����ت لديها الرغب����ة وال القدرة 
عل����ى احللول حمل واش����نطن كحليف رئيس����ي للقاهرة 

والرياض. وس����تحاول اس����تثمار الوضع من أجل زيادة صفقات 
الس����الح يف املنطق����ة، األمر الذي س����يزيد م����ن تدفقات العملة 

الصعبة إىل الداخل". 
وعلى املنوال نفس����ه، س����يكون م����ن احلكمة أن ت����درك الدول 
العربية أن الش����رق األوسط ليس آس����يا الوسطى، بل هو أقرب 
إىل "اخلارج" بالنسبة للصني وروسيا. فالتهديدات النامجة عن 
اهلجرة والعنف السياس����ي واملخدرات يف آس����يا الوس����طى تقف 

على أعتاب روسيا والصني، وليس يف األراضي البعيدة. 
ومن املرجح أن تؤثر طريقة تعامل روس����يا والصني مع هذه 
التهدي����دات على تفكري قادة اخلليج. وس����يكون اختبارا حامسا 
للقوت����ني اآلس����يويتني اللتني س����توليهما دول اخللي����ج والقادة 

اآلخرون اهتماما وثيقا. 
س����تكون موس����كو مس����تعدة الس����تيعاب عدد قليل من حاالت 
التط����رف غري املباش����رة.. س����يواجه الق����ادة ال����روس حتديا أكثر 

صعوب����ة إذا ب����دأت الدولة اإلس����المية املزعوم����ة، أو غريها من 
اجلماع����ات املتطرف����ة املنظم����ة، مرة أخرى، باس����تهداف آس����يا 
الوسطى أو روسيا نفسها من أفغانستان. وقال بول سرتونسكي، 
الباح����ث يف مؤسس����ة كارنيجي يف روس����يا: "هذا ه����و بالضبط 

السيناريو الذي يقلق صانعو السياسة الروس". 
س����عت روس����يا يف األس����ابيع األخ����رية إىل تس����ليط الض����وء 
عل����ى قدراهتا والتزامها بأمن آس����يا الوس����طى يف تدريبات مع 
طاجيكستان وقريغيزستان وأعضاء آخرين يف منظمة معاهدة 
األم����ن اجلماع����ي، وه����و حتالف عس����كري تقوده روس����يا لدول 

االحتاد السوفيي السابق. 
ومع ذلك، جيب على دول اخلليج أن تأخذ يف االعتبار - كما 
يقرتح الس����يد سرتونس����كي - أن سجل موثوقية روسيا 
لي����س أفض����ل بكثري من س����جل 
الوالي����ات 

؛  ة ملتح����د ا
فقد فش����لت روس����يا يف مس����اعدة 

أرميني����ا العضو يف منظم����ة معاهدة األمن اجلماعي يف 
حرهب����ا ضد أذربيجان العام املاض����ي. كما أهنا مل تتدخل إلهناء 
أي����ام م����ن العنف الطائف����ي/ يف عام 2020 عل����ى طول احلدود 
بني أعض����اء منظمة معاه����دة األمن اجلماعي وقريغيزس����تان 
وطاجيكس����تان، على الرغم من أن سريغي شويغو، وزير الدفاع 
الروس����ي، كان يلتقي بنظرائه يف التحالف يف دوشانبه يف تلك 

اللحظة بالذات. 
أدى انتص����ار طالب����ان يف أفغانس����تان إىل ختفيف حدة معامل 
خيارات اخلليج يف وقت تناقش واش����نطن السياس����ة اخلارجية 
للواليات املتحدة، مبا يف ذلك نطاق وفائدة الوجود العس����كري 

األمريكي يف الشرق األوسط. 
من جانب واحد من النقاش، يدفع البعض من أجل استمرار 

أو توس����يع الوضع احلايل. يطال����ب الطرف اآلخر بتدمري على 
مجيع املنش����آت العسكرية األمريكية الثابتة أو مجيعها تقريبا 
يف املنطق����ة. ويقول احمللل حس����ني إيب����ش: "إن كال اجلمهورين 
صاخ����ب ومتحمس، ولكن هناك إمجاع جديد قوي بني هذين 

املوقفني آخذ يف الظهور".
مت إنشاء جمال التسوية من خالل حقيقة أن الرئيس بايدن 
وس����لفه، دونالد ترامب، تبنيا نفس حمرك السياسة اخلارجية 
حتى لو وصفاه بش����كل خمتلف. استخدم ترامب مبدأ "أمريكا 
أوال"، وهو عبارة اس����تخدمت ألول مرة كصرخة حش����د معادية 
للس����امية يف حقب����ة احلرب العاملية الثاني����ة، ويؤكد بايدن على 
مصلح����ة وطنية حمددة بدقة.. كالمه����ا يتبنى فكرة االنعزالية، 

وإن مت تأطريها بشكل خمتلف.
 يتضمن اإلمجاع بني الرئيسني أن القوات األمريكية ستبقى 
يف الش����رق األوس����ط عل����ى امل����دى الطويل ولكن نش����ر الرجال 

واألصول العسكرية جيب أن يكون أقل وأكثر مرونة.
إىل  "بالنظ����ر  إيبي����ش:  ق����ال 
ت  ا ر لتط����و ا
جي����ة  لو لتكنو ا
يف  واالس����رتاتيجية 
الس����نوات األخ����رية، 
وال����دروس املس����تفادة 
من حقبة ما بعد 11 
أيلول، جي����ب أن تكون 
الوالي����ات املتحدة اآلن 
عل����ى  ق����ادرة  بالتأكي����د 
فع����ل املزي����د - أو عل����ى 
األق����ل ما يكف����ي - بأقل 

قدر".
يتصور إبيش أن اإلمجاع 
عناص����ر  م����ع  يتع����ارض 
العس����كرية  االس����رتاتيجية 
يف  باي����دن  طرحه����ا  ال����ي 
خط����اب ألقاه قبل أس����بوعني 
دفاع����ا عن طريقة تعامله مع 
االنسحاب من أفغانستان. أصر 
بايدن على أن الواليات املتحدة 
ماضي����ة قدم����ا وس����وف تتجنب 
احل����روب الربي����ة مع نش����ر قوات 

كبرية.
وبدال من ذلك، سرتكز الواليات 
املتح����دة عل����ى االقتص����اد واألم����ن 
الس����يرباني يف منافستها مع روسيا 
املتطرف����ني  وس����تواجه  والص����ني. 
بالتكنولوجيا العسكرية الي مسحت 
بشن ضربات ضد أهداف حمددة بدال 

من حروب مثل أفغانستان. 
وضعت مينا العريي، رئيس����ة حترير 

"ذي ناش����يونال"، إح����دى أه����م الصحف صحيف����ة 
الصادرة باللغة اإلجنليزية يف الشرق األوسط، والي تصدر يف 
اإلم����ارات العربي����ة املتحدة، إصبعها عل����ى الفجوة بني توقعات 

اخلليج والواقع كما صورها الرئيس بايدن.
قالت العريي: "بني صانعي السياس����ة يف الش����رق األوس����ط، 
هن����اك اآلن فه����م ب����أن الوالي����ات املتح����دة مل تعد تس����تثمر يف 
احلفاظ على االس����تقرار يف اخل����ارج - ما مل تتأثر مصاحلها 

الوطنية احملددة بدقة". 
يف مقال بعنوان "أمريكا مل تعد استثنائية"، كتبت أن تعريف 
بايدن ملهمة الواليات املتحدة يف أفغانس����تان بأهنا "منع هجوم 
إرهاب����ي عل����ى الوط����ن األمريك����ي"، و"ترك����ز بش����كل ضيق على 

دول الخليج ودروس أفغانستان.. 
ممالك ومشيخات النفط متورطة في عالقة مع أمـريكا »أقل التزاما«!! 

مكافح����ة اإلرهاب، وليس مكافحة التم����رد أو بناء الدولة.. لقد 
مسعناه، ذلك الصوت العايل والواضح، يف الشرق األوسط. 

"يف بل����دان مثل ليبيا واليمن، حيث تس����تمر الصراعات وبناء 
الدولة أمر حاس����م، كانت واشنطن منقطعة عن املشاركة لعدد 
من السنوات. ومع ذلك، فإن فك االرتباط هذا هو اآلن سياسة 

رمسية، "قالت السيدة العريي.
وإزاء هتدي����دات اجلماع����ات اإلرهابية مثل الدولة اإلس����المية 
"داع����ش"، مل يع����د بإمكان حلف����اء الواليات املتح����دة االعتماد 
عل����ى واش����نطن. وبينم����ا يتش����كك املس����ؤولون األمريكي����ون يف 
خي����ارات بع����ض البل����دان بتوطيد العالقات م����ع الصني - مثل 
الع����راق واململكة الس����عودية - ف����إن عليهم أن يدرك����وا أن بكني 
تأتي كشريك أكثر موثوقية، بالطريقة نفسها الي أثبتت فيها 

روسيا أهنا شريك أكثر موثوقية يف سورية". 
وألن البقاء على قيد احلياة هو الكلمة الرئيسية، فقد حددت 
الس����يدة العري����ي بوضوح النتيجة األساس����ية ال����ي رمبا تكون 
األكثر جوهرية النس����حاب الواليات املتحدة الذي لعب لصاحل 
املس����تبدين حت����ى لو كان من غ����ري املرجح أن تدعمهم روس����يا 
والصني بالطرق الي فعلتها الواليات املتحدة على مدى عقود.

م����ع انس����حاب الواليات املتح����دة وعدم وجود إمج����اع أوروبي 
عل����ى م����لء ه����ذا الفراغ، ف����إن إنش����اء أنظمة حكم على ش����كل 
الدميقراطيات الليربالية الغربية مل يعد منطقيا. وبعد عقدين 
م����ن الرتويج للدميقراطية كنظام حكم رائد، فإن وجهة النظر 
من الش����رق األوس����ط هي أن الواليات املتح����دة ختلت عن هذا 
املوقف اخلطابي. وقد ال يكون هذا ش����يئا س����يئا. جيب أن تكون 
احلكوم����ة الفعال����ة ه����ي اهل����دف، ولي����س احلكوم����ات الي يتم 
تش����كيلها ببس����اطة من خالل صندوق االقرتاع الذي ال خيدم 

شعوهبا "، كتبت السيدة العريي.
يش����ري حتليل العريي القاس����ي إىل أن وزير الدفاع األمريكي 
لويد أوس����ن قد توقف يف رحلته إىل اخلليج ليش����كر دوال مثل 
اإلم����ارات العربية املتحدة وقطر على مس����اعدهتما يف اإلخالء 

من أفغانستان. 
اخلطر بالنسبة للواليات املتحدة هو أن الصني قد تثبت أهنا 
أكث����ر مه����ارة يف لعبة بايدن، خاص����ة إذا تدهورت العالقات بني 
بكني وواشنطن أكثر. وميكن للصني، على سبيل املثال، حماولة 
اس����تغالل الش����كوك اإلقليمية من خالل دف����ع منطقة اخلليج، 
موطن احتياطيات النفط والغاز يف العامل، إىل تسعري طاقتها 
بالرمنين����ي الصيين ب����دال من الدوالر األمريكي - وهي خطوة، 
إذا جنحت، من ش����أهنا أن تقوض ركائز الواليات املتحدة كقوة 

عاملية. 
س����يكون االختب����ار احلاس����م احملتم����ل الخن����راط الص����ني يف 
أفغانستان هو ما إذا كانت احلكومة الي يهيمن عليها الطالبان 
ق����د قام����ت بتس����ليم األويغ����ور. فق����د طالب����ت الصني بتس����ليم 
مواطنيها املتطرفني من دول مثل مصر وماليزيا وتايالند. وأملح 
وزي����ر اخلارجية الصيين وانغ جي إىل طلبات تس����ليم حمتملة 
خ����الل حمادثات له، يف متوز املاض����ي، يف الصني، مع املال عبد 
الغين باردار، أحد مؤسسي حركة طالبان. كما طالب وانغ حركة 
طالبان بقطع العالقات مع مجيع اجلماعات املس����لحة واختاذ 

إجراءات حازمة ضد حزب األويغور الرتكستاني اإلسالمي. 
رفض����ت طالبان حت����ى اآلن، بغض النظر عن ضغوط، "قمع" 
املس����لحني الذين س����اعدوها يف حروهبا على مدى الس����نوات ال� 
25 املاضي����ة. وأك����د حني����ف أتامار، وزير اخلارجي����ة يف احلكومة 
األفغانية املدعومة من الواليات املتحدة للرئيس السابق أشرف 
غين، أن األويغور، مبن فيهم "املقاتلون" الس����ابقون يف س����ورية، 
س����امهوا بشكل كبري يف النجاحات األخرية الي حققتها حركة 

طالبان يف ساحة املعركة يف مشال أفغانستان. 

"البعث األسبوعية" ــ تقارير
"لق���د رأي���ت الكثري من عدم التح���دث عالنية وأنا أفضل 
أن أنام هبدوء يف زنزانة على التزام الصمت للحصول على 

راتب" - اجلندي الربيطاني السابق أمحد الباباتي
يب���دو أن احلرب يف أفغانس���تان تقرتب م���ن هنايتها. لكن 
الفظائع الغربية يف الش���رق األوسط مستمرة، حيث تشري 
التقدي���رات إىل أن احل���رب عل���ى اإلره���اب الي اس���تمرت 
20 عام���ا أدت إىل ن���زوح أكثر من 37 مليون ش���خص على 

مستوى العامل. 
أحد األمثلة اجلديرة باملالحظة بشكل خاص هو اهلجوم 
يف اليم���ن، وال���ذي دف���ع الب���الد إىل أن تصبح "أس���وأ أزمة 
إنس���انية يف العامل"، يف رأي األمم املتحدة. حاليا، أكثر من 
نصف سكان البالد - 14 مليون شخص - معرضون خلطر 

اجملاعة. 
ويف ح���ني أن جن���ود النظ���ام الس���عودي رمب���ا يقوم���ون 
مبعظم األعمال القتالية، إال أنه يتم تس���ليحهم وتدريبهم 
ومس���اعدهتم ودعمهم من قبل الواليات املتحدة وبريطانيا 

العظمى ودول غربية أخرى تستفيد من املعاناة. 
الرجل الذي يعرف أكثر عن ذلك هو أمحد الباباتي.. كان 
أمحد عريفا يف اجليش الربيطاني حتى آب املاضي، حيث 
نظ���م احتجاجا عاما يف لندن على التواطؤ الربيطاني يف 

أعمال العنف. 
قال أمحد موضحا قراره: 

التحقت باجليش عام 2017، وأقسمت على محاية وخدمة 
هذا الوطن، على أال أكون جزءا من حكومة فاسدة تواصل 
تس���ليح ودعم اإلره���اب. ما جعل هذا القرار س���هال للغاية 
بالنس���بة يل، وملاذا اخرتت التضحية بالكثري من األش���ياء، 
مبا يف ذلك رمبا حريي، هو حقيقة بس���يطة أنين نفس���ي، 
كش���خص ول���د يف اليم���ن، كان من املمكن أن أقع بس���هولة 

ضحية ألحد تلك األجواء: أقاتل أو أموت من اجلوع!! 
لق���د رأيت الكثري مم���ن يفضلون ع���دم التحدث عالنية، 
وأن���ا أفض���ل أن أنام هب���دوء يف زنزانة عل���ى البقاء صامتا 

للحصول على راتب".
ولد يف اليمن لكنه نش���أ يف مدينة ش���يفيلد الصناعية يف 
مشال إجنلرتا، قال الباباتي أنه يعتقد بسذاجة أن اجليش 
س���يدفع ل���ه مقابل الس���فر حول الع���امل، وأن املنظمة الي 

كان ينضم إليها كانت مؤيدة للمسلمني.. ومع ذلك، سرعان 
م���ا وجد أهنا مليئة بالفاش���يني الذين يدعمون احملرضني 

اليمينيني املتطرفني يف بريطانيا.
كج���زء م���ن واجباته جت���اه إميانه، بدأ يف مج���ع األموال 
وإرس���ال طرود الطعام إىل الناس يف موطنه األصلي. ومع 
ذلك، س���رعان ما بدأ يف تلقي ردود الفعل من املس���تلمني 
الذي���ن، عل���ى الرغم م���ن امتناهن���م، يفضل���ون أن يتوقف 
األش���خاص م���ن اململكة املتح���دة عن املش���اركة يف املذحبة 
املس���تمرة بدال من إرس���ال املس���اعدة. يف تل���ك املرحلة بدأ 
يف فحص حياته جبدية، وكيف كان جزءا من آلة احلرب. 

قال أمحد: 
نظ���رت بعم���ق إىل الت���ورط الربيطان���ي وش���عرت بأن���ين 
منافق ألنين كنت أس���اعد ه���ؤالء ]اليمنيني[ جلهة منحهم 
املس���اعدة عل���ى العيش. لك���ن يف الوقت نفس���ه، كنت أخدم 
نفس احلكومة الي كانت تضعهم هناك ]يف حالة جماعة[ 

يف املقام األول". 
يف آب م���ن الع���ام املاضي، نظم البابات���ي احتجاجا خارج 
وزارة الدف���اع يف لن���دن. مت اعتقاله بس���رعة وتوقع األس���وأ. 
وم���ع ذلك، فق���د حظيت أفعال���ه مبا يكفي م���ن االهتمام 
والتعاط���ف العام حبيث مل يعامله رؤس���اؤه بقس���وة. وقال: 
"بفض���ل األش���خاص الذين كانوا حيتج���ون نيابة عين، مت 

إسقاط التهم".
تلع���ب بريطاني���ا دورا كبريا يف الص���راع يف اليمن. وجدت 
وثيقة عام 2018 أن ما يقدر بنحو 7000 موظف يف شركات 
املق���اوالت الربيطاني���ة وموظفي اخلدمة املدني���ة واألفراد 
العس���كريني املنتش���رين مؤقت���ا يس���اعدون حالي���ا القوات 

السعودية يف هجومها على البالد. 
خدمة اململكة السعودية هي عمل جتاري كبري يف اململكة 
املتحدة. ووفقا ملعهد ستوكهومل الدويل ألحباث السالم، فإن 
اململكة هي إىل حد بعيد أهم عميل أسلحة لربيطانيا، وهي 

مسؤولة عن 49٪ من مجيع مشرتيات األسلحة الدولية. 
يتحدث باباتي عن دور بريطانيا يف العامل. وسواء أكان يف 
اليمن أو أفغانستان أو فلسطني، يبدو أننا يف قلب املشاكل 
ال���ي حت���دث يف مجيع أحناء العامل. والس���بب يف ذلك أننا 

نستفيد منها. قال الباباتي.  

اعتقال جندي بريطاني بسبب 
احتجاجه على حرب اليمن 



»البعث األسبوعية« ــ حممد زكريا
رغ���م ال��ش��ك��وك ال���ي حت���وم ح���ول فاعلية 
وجدية تطبيق تقنية النانو يف معامل الشركة 
العامة إلمسنت طرطوس، إال أن هذه التقنية، 
وهي خلط الفيول باملاء، ال تزال مستمرة يف 

العمل منذ عام 2017 وحتى تارخيه. 
واخلربة  االختصاص  أصحاب  البعض من 
شككوا باجلدوى االقتصادية هلذه التقنية، ال 
أفران  تآكل معدات وجتهيزات  سيما يف ظل 
الشركة، كما سجلوا عدة مالحظات على آلية 
تنفيذ بنود العقد املربم مع الشركة األجنبية 
ال��ت��زام  ع��دم  ومنها  التقنية،  هل��ذه  امل��ن��ف��ذة 
شركة  يف  العاملني  بتدريب  املنفذة  الشركة 
اعترب  التقنية، يف حني  هذه  على  اإلمسنت 
له  التقنية  ه��ذه  تطبيق  أن  اآلخ��ر  البعض 
منعكس إجيابي جلهة الوفر يف مادة الفيول، 
وأنه ال تأثريات سلبية على حمتويات األفران 
م��ن اآلج���ر احل�����راري، وال�����دارة اإلن��ت��اج��ي��ة، 

وأنابيب الفيول، واملعدات والتجهيزات. 

اختالف
امللفت يف هذا امللف هو اختالف اآلراء حول 
جدوى هذه التقنية، حيث تؤكد شركة إمسنت 
تطبيق  يف  فنية  مشكالت  ال  أن  ط��رط��وس 
امل��ذك��ورة، مع وج��ود وف��ر يقدر ب� 2  التقنية 
مليار لرية سنوياً، يف حني أن املؤسسة العامة 
حيث  م��غ��اي��ر،  رأي  هل��ا  اإلمس��ن��ت  لصناعة 
أشارت إىل أن تطبيق التقنية املذكورة يف ظل 
تعيشها  الي  املستقرة  غري  الفنية  الظروف 
الشركة ال ميكن أن حيقق الوفر، وال جدوى 
منه إال يف حالة تأهيل األفران بشكل كامل. 

مدير املؤسسة العامة لإلمسنت املهندس املثنى السرحاني أوضح 
أن جتربة تطبيق النانو هدفها ختفيف نسب الفيول يف األفران 
احلصول  ميكن  أن��ه  إىل  مشرياً  مركزي،  ط��رد  جهاز  طريق  عن 
وهي  واح��دة  حالة  يف  التقنية  هذه  لتطبيق  إجيابية  نتائج  على 
معايرة وزنية لكل فرن على حدة، على األقل كل 72 ساعة ولعدة 
مرات، كما أنه ال ميكن التحقق والتأكد من الوفر احلاصل من 
مادة الفيول إال يف حال وجود معايرات دقيقة لألفران، وهذا ال 
األفران،  تذبذب عمل  بسبب  معامل طرطوس  تطبيقه يف  ميكن 
مبيّناً أن اللجنة الفنية املشرفة على تنفيذ العقد هي من تتحمّل 
املسؤولية، كاشفاً ل� »البعث األسبوعية« أن املؤسسة شّكلت مؤخراً 
يف  النانو  تطبيق  يف  والتحقيق  والتدقيق  التقييم  مهمتها  جلنة 

إمسنت طرطوس، وستتم حماسبة املقصرين. 

هترّب من اإلجابة 
مدير اإلنتاج يف شركة إمسنت طرطوس املهندس حسان العلي 
بيّن ل� »البعث األسبوعية« أن الشركة ال تزال مستمرة يف تنفيذ 
مضمون العقد وفق مدة التنفيذ العقدية، إال أن املادة 6 من العقد 
ويتم  أشهر،  إج��راء جت��ارب كل ستة  وال��ي تنص على   - املذكور 
التقييم على أساسها للفرتة القادمة طيلة مدة التنفيذ العقدية - 
مل تنفذ بالشكل املطلوب العتبارات تتعلق بالوضع الفين احلايل 
لألفران غري املستقر بسبب التغذية املتغرية واملنخفضة، والتوقفات 
الطارئة حالياً؛ وبالتايل، يتم اعتماد نتائج جتارب الوزن السابقة 
يتم  جديدة  وزنية  جتارب  تتم  ريثما  سابق  بتاريخ  أجريت  الي 
اعتمادها وفق ما نصت عليه املادة املذكورة، يف حني حتّفظ العلي 
التقنية  فاعلية هذه  األهم، وهو: كيف ميكن كشف  السؤال  على 
أرقام  يعتمد  هلا  املرحلي  التقييم  أن  طاملا  االقتصادية  وجدواها 
ونتائج جتارب أوزان سابقة؟ والغريب يف هذا األمر أن املربرات الي 

ساقها العلي معروفة للجميع وليست وليدة الساعة!!  

تقرير اللجنة
عمران  يوسف  ه��الل  املهندس  طرطوس  إمسنت  شركة  مدير 
التطبيقية  للعلوم  العايل  املعهد  أنه مت تشكيل جلنة من  أوضح 
مع  املوّقع  العقد  مضمون  على  االط��الع  مهمتها  والتكنولوجيا 
الشركة املنفذة للتقنية، والكشف على التجهيزات املتعلقة بالعقد 
املذكور ودراسته، ال سيما من النواحي الفنية والتجارب والنتائج، 
حيث خلصت هذه اللجنة إىل نتيجة مفادها أن استخدام الفيول 
املستحلب بنسبة 8٪ يف املراجل واألفران معاً يوفر بالفيول حوايل 
2 مليار لرية سنوياً، وهنا ال بد من التوضيح أن النسب واألرقام 
والي  واملستحلب،  الفيول  استخدام  بني  الفرق  حول  اإلنتاجية 
اعتمدهتا جلنة املعهد، هي من صناعة جلنة اإلشراف املشّكلة يف 
الشركة، وبالتايل بنت جلنة املعهد نتائجها على األرقام املقدمة 

هلا من قبل اللجنة التابعة إلدارة الشركة. 
إىل  أشارت  عفارة  هديل  املهندسة  املؤسسة  الدراسات يف  مدير 
املتغرية  التغذية  نتيجة  لألفران  املستقر  غري  الفين  الوضع  أن 
واملنخفضة والتوقفات الطارئة أعاق تطبيق التقنية، وهذا األمر 
بات واضحاً، وأنه ال ميكن التأكد من حتقيق الوفر طاملا أن واقع 
األفران غري مستقر، وبيّنت ل� »البعث األسبوعية« أنه بعد االنتهاء 
من تأهيل الفرن الرابع يف الشركة سيتم تقييم التقنية عليه من 
خالل إجراء جتربة وزنية على الفيول املستحلب، ومقارنة نتائجها 
الي  األرق��ام  العادي، ومن خالل  الفيول  وزنية  نتائج جتربة  مع 
ستظهر ميكن احلكم على مدى فاعلية هذه التقنية، وغري ذلك 

فهو غري دقيق. 

تساؤالت علمية
أحد اخلرباء - فّضل عدم ذكر امسه - أشار إىل أن هذه التقنية 

قدمية وتستخدم يف املراجل، ويف حمركات السفن بقصد التخفيف 
أية صلة  الكربون، وليست هناك  أوكسيد  انبعاثات غاز ثاني  من 
بعملية توفري الوقود، كما أن عملية احلرق داخل أفران اإلمسنت 
تعتمد على تسخني الفيول عرب حراقات، ومنها إىل األفران، وأن 
عملية إضافة املاء إليه ختفف من درجة حرارة الفيول، وبالتايل 
درجة  إىل  للوصول  أقل  وليس  أكثر  وق��وداً  تستهلك  هي  عملياً 
احلرارة املطلوبة داخل الفرن، موضحاً أن اآلجر املستخدم داخل 
باملاء، ولذلك  منطقة االحرتاق، وهو اآلجر املنغيزي، يتأثر جداً 
عزله  على  تؤكد  دائماً  لألفران  الصانعة  الشركات  توصيات  فإن 
حتدث  امل��اء  جزيئة  تفكك  عمليات  أن  كما  الرطوبة،  عن  بعيداً 
على درجات حرارة عالية جداً، وال ميكن بأي حال من األحوال 
أن حيدث مثل هذا التفكك من خالل حرارة فرن االحرتاق 1200 

درجة مئوية. 

ناجحة أم ومهية؟  
وجلهة بنود العقد، أكدت مصادر يف الشركة ل� »البعث األسبوعية« 
أنه إىل اليوم مل تلتزم الشركة املستثمرة بإرسال عدد من العاملني 
ذلك،  على  نص  العقد  أن  علماً  اخلارجي،  للتدريب  الشركة  يف 
مبيّنة أنه متت حماولة معرفة شيء عن الشركة املنفذة من خالل 
النت، إال أنه ال موقع رمسياً هلا، متسائالً عن اخرتاع هبذا احلجم 
كيف ال يتم اعتماده لدى مؤسسات دولية أو إقليمية مثل االحتاد 

العربي لإلمسنت مثالً.
اإلمسنت،  معامل  يف  ناجحة  التقنية  هذه  كانت  إن  باحملصلة، 
ملاذا ال يتم تطبيقها وتعميمها على معامل إمسنت عدرا ومحاة 
والرسن؟ وملاذا هي حمصورة يف إمسنت طرطوس فقط؟ وإن كانت 
ومهية وال فائدة اقتصادية منها، من يتحمّل صرف مئات املاليني 

على هذه التقنية؟ 
mohamdzkrea11@yahoo.com
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رغم توفيرها 2 مليار ليرة.. جدل حول تبني تقنية 
النانو في معامل اإلسمنت وشكوك حول العقود 

»البعث األسبوعية« ــ احملرر االقتصادي 
على وقع التفاعل الالفت مع قرارات احلجز االحتياطي، 
واختاذها يف أغلب األوق��ات صبغة »قضية رأي عام«، ال بد 
من الوقوف على حيثية نعتقد أهنا على غاية من األمهية، 
أنه يف حال طال احلجز االحتياطي أحد املشتبه  فحواها 
هبم، فهذا ال يعين أنه مدان بشكل هنائي، فالقضاء مل يقل 
تسوقه  ما  على عكس  براءته،  تثبت  قد  والي  بعد،  كلمته 
اإلعالم  وسائل  وبعض  االجتماعي  التواصل  وسائل  بعض 
كافة،  جوانبها  من  القضية  تناول  إىل  ومسارعتها  أيضاً، 
والتفنن بسردها وحتليلها واستخالص النتائج الي غالبا ال 
جتانب احلقيقة مما يسبب يف تشويه مسعة الشخص املدان 

أو الشركة املدانة. 

مأخذ 
ولعل ما يؤخذ على قرارات احلجز االحتياطي، هي منع 
املالك من التصرف بأمواله املنقولة وغري املنقولة رغم أهنا 
تبقى حبوزته، وذلك على اعتبار أن ديون الدولة من الدرجة 
املمتازة، إال أن هذا الدين مل يقرر بشكل هنائي وخاصة إذا 
النهاية للقضاء. ويتساءل  أحيل للقضاء وكلمه الفصل يف 
أمواهلم  »مجيع«  احلجز  يطال  مل��اذا  احلجز  بنار  املكتوون 
وأصوهلم وال حيجز على القيمة الفعلية املطلوبة؟ فهناك 
الكثري ممن يستطيعون تسديد ما يرتتب عليهم من ديون 
كانت إحدى  إذا  املثال،  املطالبة. وعلى سبيل  لصاحل اجلهة 
الشركات احملجوز عليها مطالبة بتسديد مبلغ 200 مليون 
لرية سورية إلحدى اجلهات العامة، وكان رأس ماهلا مليار 
لرية سورية، يتم احلجز على كامل رأس املال دون االقتصار 
على املبلغ املطلوب فقط، ومينع املالك من املغادرة، رغم أن 
احلجز على املبلغ املطلوب حيفظ حق اجلهة العامة، وحيد 
– بنفس الوقت - من التشهري والقدح باحملجوز عليه، ال 
سيما أن القضاء مل يفصل هنائيا يف القضية ومن احملتمل 

أن تنتهي القضية لصاحله ويتم تربئته من قبل القضاء.

تداعيات 
يقرر  القاضي  إن  شريف:  الدين  ص��الح  احملامي  يقول 
هو  التنفيذ  ومأمور  الدين،  لوفاء  يكفي  ما  على  باحلجز 
وجد  ف��إذا  احل��ج��ز،  ينفذ  عندما  امل��ال  قيمة  يقدر  ال��ذي 
إىل  يتقدم بطلب  منه  املطلوب  يزيد عن  امل��ال  أن  األخ��ري 
القاضي لقصر احلجز على قيمة املال املطلوب من املدين، 
ينتبهون  - قد ال  - ولألسف  القضاة  أن بعض  إىل  مشرياً 
خلطورة احلجز، وما ينجم عنه من تداعيات خطرية جداً 
صناعيا  أم  تاجراً  كان  س��واء  املدين،  أعمال  مستقبل  على 
أم غري ذلك، لذلك البد أن يكون القضاة حذرين قبل أن 
يلقوا احلجز، وال سيما أن التاجر أو أي رجل أعمال يهمه 
بالدرجة األوىل مسعته اجليدة.. ولألسف أُعطي لكل قاض 
حق إصدار احلجز االحتياطي وليس من الضروري أن يكون 
الدين ثابتاً فيكفي أن يكون هناك )احتمال، ترجيح، وجود 
دين بذمته.. إخل(، فهناك الكثري من القضاة يصدرون قرار 
أدلة  ووج��ود  الدين  ثبوت  من  التأكد  دون  احتياطي  حجز 
كافية على ذلك، ومن ثم يرتك اجملال للمدين لالعرتاض 

على احلجز وهذا قد يأخذ سنوات طويلة. 

تدبري احرتازي 
مصادر يف وزارة املالية بينت أن احلجز على مجيع األموال 
هو تدبري احرتازي ضماناً للمبالغ، وأحيانا يتم قصر احلجز 
األمر،  هذا  يف  ليبت  املالية  لوزير  طلب  تقديم  خالل  من 

موضحة أن هناك تدبرياً ُمقراً بقرار صادر عن وزير املالية 
العامة ميكن من خالله  قانون جباية األموال  مستند إىل 
قصر احلجز على مبلغ يغطي املبلغ املطالب به زائد ٪35 
إذا  سيما  وال  التخفيف،  باب  من  وه��ذا  احتياطي،  هامش 
كانت الذمة هنائية ومتحققة؛ أما إذا ورد يف تقرير اهليئة 
وهناك  أويل  التقرير  هذا  أن  والتفتيش  للرقابة  املركزية 
ال ميكن  عندها  تصدر،  قد  مبالغ  أو  مستقبلية  حتقيقات 
قصر احلجز، مشرية إىل أن وزارة املالية موكلة باحلجز كأداة 
ميارسها  الي  للصالحيات  إضافة  الرقابية  لألجهزة  تنفيذ 

الوزير فيما يتعلق بالضرائب والرسوم. 

تكريس التهمة 
منها،  اخلاصة  سيما  وال  اإلع���الم،  سائل  بعض  تساهم 
إىل  يؤدي  ما  أمواله،  على  احملجوز  التهمة حبق  بتكريس 
إن  وحتى  عمالئه،  قبل  من  عليه  باحملجوز  الثقة  زعزعة 
ثبتت براءته الحقا فإن التهمة ستبقى مالصقة له؛ وهذا 
االقتصادية،  ونشاطاته  أعماله  على  سيؤثر  احلال  بطبيعة 
احلد  الوطين من خالل  االقتصاد  على  يؤثر  قد  وبالتايل 
من دخول االستثمارات العربية واألجنبية، حيث أن املستثمر 
وتشريعات  بقوانني  تتمتع  مالئمة  بيئة  عن  دائما  يبحث 
تشجعه على املضي قدما يف أعماله، ما حيتم وجود قانون 
يضبط عملية النشر ويوضح الغاية من نشر القرار يف حال 
استوجب نشره دون التشهري بصاحب العالقة، وتؤكد مصادر 
املالية أن القرار ال ينشر يف الصحف العامة واخلاصة من 
قبل الوزارة وإمنا يعمم على مجيع اجلهات العامة وينشر 
يف اجلريدة الرمسية الي هي باألساس متخصصة يف نشر 
الشعب  على  تعمم  ال  وهي  وال��ق��رارات،  واملراسيم  القوانني 
وإمنا تعمم على اجلهات العامة، أما نشر قرارات احلجز يف 

الصحف فهو جمرد جهد من قبل الصحفيني. 

تشهري 
وبني شريف أن اهلدف من نشر قرار احلجز يف الصحف 

بأن  اآلخرين  وحتذير  تعريف  سياق  ضمن  يأتي  الرمسية 
هذا املال خمصص لوفاء دين فالن من الناس، ولكن لألسف 
يستخدم النشر وسيلة للتشهري بالناس. وأشار شريف إىل أن 
هناك طرقا أخرى غري النشر كأن يبلغ املدين شخصياً وأن 
يسجل القرار بالسجل املخصص، فالسيارة مثالً هلا سجل 
يف وزارة النقل والباخرة هلا سجل يف املرفأ والعقار له سجل 

باملصاحل العقارية والتاجر له سجل جتاري.. إخل. 

إساءة غري مقصودة
احلجز  ق���رار  نشر  أن  أك��د  ي��وس��ف  ع��ب��ود  الصناعي  أم��ا 
االحتياطي قد يسيء من غري قصد إىل من مت عليه احلجز، 
وإذا كان القانون يسمح بالنشر فمن املفرتض إعادة النظر 

طاملا أنه احتياطي وليس حجز تنفيذي.

أخريًا 
ال خيتلف اثنان أن املال العام هو يف النهاية مال الشعب، 
على  مقدمة  العامة  املصلحة  ك��ون  عليه  احلفاظ  وجي��ب 
املصلحة اخلاصة. ومن هذا املنطلق كان ال بد للجوء إىل 
على  ليس  لكن  ال��ع��ام،  احل��ق  لضمان  االحتياطي  احلجز 
التوصل  من  البد  لذلك  باآلخرين؛  الضرر  إحل��اق  حساب 
القانون  تطبيق  خالهلا  م��ن  يضبط  توافقية  صيغة  إىل 
النظر يف  إع��ادة  بالتايل  بشكل ال يغنب به أحد، ما حيتم 
االحتياطي  احلجز  ملوضوع  الناظمة  القانونية  النصوص 
من  لكل  يكون  وأن  وع��دال��ة،  موضوعية  أكثر  تكون  حبيث 
والشخص  العامة  )اجلهة  احلق  ذلك  استخدام  الطرفني 
الطبيعي أو االعتباري( دون التمييز بينهما، وأن يكونا على 
مسافة واحدة من القانون، ألن قصر هذا احلق على اجلهة 
يؤدي  العامة  املصلحة  اخلاصة حبجة  اجلهة  دون  العامة 
إىل إحلاق الضرر البالغ مادياً ومعنوياً للشخص الطبيعي 
أو االعتباري، السيما أنه جزء من املصلحة العامة وإن أي 

ضرر يصيبه ينعكس على االقتصاد بشكل عام. 

قبل أن يقول القضاء كلمته.. إشهار الحجز االحتياطي 
بين سندان حفظ الحق العام ومطرقة التشهير 
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وال��ت��ج��ارة، وخ��اص��ة يف زم��ن احل��روب  األس��اس��ي لالقتصاد 
واحلصار والعقوبات؛ وبالتايل فإن من مهام اجلهات احلكومية 
يف سورية وإيران توقيع االتفاقيات الي تفتح الطريق لزيادة 
اخلاص  القطاع  مهام  ومن  واالستثمارات،  التجاري  التبادل 
الي  والعراقيل  الصعوبات  واكتشاف  االتفاقيات  هذه  تفعيل 
لتذليلها،  هبا  البلدين  حكومي  وإع��الم  تنفيذها  دون  حتول 
فهل هذا ما حصل يف األعوام املاضية، أم ليس لدى القطاع 
اخلاص من رغبة سوى العمل مع الغرب حبكم العادة 

والتاريخ؟ 

مل 
ُت��ق��ص��ر ال��غ��رف��ة ال��ت��ج��اري��ة 

دور  تفعيل  جم��ال  يف  املشرتكة  اإلي��ران��ي��ة  السورية 
منذ  تعمل  الغرفة  "إن  رئيسها  كشف  فقد  اخل��اص،  القطاع 
بداية العام احلايل على زج دور القطاع اخلاص يف أجندة أي 
اجتماع اقتصادي سوري إيراني مشرتك، سواء يف دمشق أو 
طهران"، كما أن رئيس جملس الشورى اإليراني حممد باقر 
قاليباف عقد خالل زيارته لدمشق، يف الثالث من آب 2021، 
لقاءً اقتصادياً موسعاً مع رجال األعمال السوريني واإليرانيني 
يف  اإليرانية  والشركات  االقتصادية  اهليئات  وأعضاء  ورؤساء 
تعرتض  الي  والعقبات  الصعوبات  طرح  فيه  وجرى  سورية، 
واخل��دم��ات  والسلع  التجارة  ت��ب��ادل  وح��رك��ة  الشركات  عمل 

والتعاون الصناعي واالستثماري، خاصة ما يتصل بعدم وجود 
السلع السورية يف إيران، وما يتعلق منها بصعوبات املواصفات 
واملقاييس الي تشرتطها إيران، إضافة إىل صعوبات الشحن 
والنقل الربي والبحري واجلوي والبيانات اجلمركية والتحويل 

املايل واملقايضة والرسوم واجلمارك. 
ونستنتج من كل ذلك أن اجلهات احلكومية يف كال البلدين 
تؤكدان وجود صعوبات حتول حتى وجود السلع السورية يف 
إيران، وهذا ما يفسر تراجع حجم التبادل التجاري إىل 150 
مليون دوالر فقط، ما يدفعنا إىل التساؤول: أين دور غرف 
الصناعة والتجارة؟ وهل التنسيق مع نظريهتا اإليرانية كاف 

لقلب املشهد يف القادم من األيام؟ 

اجملاالت الراهنة للتعاون 
وكما أشرنا ان ما من صعوبات 
بني  ال��ت��ع��اون  دون  جدية حت��ول 
البلدين  بني  احلكومية  اجلهات 
فالصعوبات كانت وال تزال تقتصر 
املال  ورج��ال  القطاع اخلاص  على 
واألع����م����ال، وحت���دي���دا يف جم��ايل 
ومن  التجاري،  والتبادل  االستثمار 
أبرز جماالت التعاون احلكومي حاليا: 
وإي��ران  الصناعة  وزارة  بني  اتفاق   �
بتاريخ 2/ 3/ 2021 على إعادة تشغيل 
لصناعة  اإلي��ران��ي��ة  ال��س��وري��ة�  الشركة 
السيارات »سيامكو« وإحيائها من جديد.

 MMTE ش���رك���ة  م���ن  وف����د  � حب���ث 
اإليرانية مع وزارة الصناعة إمكانية إقامة 
التعاون  وآف���اق  احل��دي��د  لتعدين  مصنع 

املشرتك يف جمال الطاقات البديلة.
� االتفاق مع وفد إيراني بتاريخ 20/ 5/ 
2021 على زيارة معمل حديد محاة لالطالع 
ميدانياً على واقع العمل يف املعمل وحتديد 
املشرتك مع اجلانب  بالتعاون  البدء  أولويات 
معامل  يف  العمل  آلية  واستعراض  اإلي��ران��ي، 
احلديد يف سورية وحبث إمكانية تطوير معمل 
احلديد  تصنيع  إىل  ب��اإلض��اف��ة  مح��اة  ح��دي��د 
إمكانية  القضبان، مع  االسفنجي وتطوير خط 
إقامة شركة مشرتكة يف جمال الطاقات البديلة 
وتصنيع العنفات الرحيية، وهو يعترب من املشاريع 

املهمة واحليوية جداً بالنسبة لسورية. 
 2021  /8  /30 بتاريخ  الصناعة  وزارة  أعلنت   �
أمريسان  إبرام عقد شراكة بني شركة  إمكانية  عن 
حيث  املعدنية  للصناعات  ب��ردى  وش��رك��ة  اإلي��ران��ي��ة 
على  مبدئي  بشكل  اإلي��ران��ي  الوفد  مع  االتفاق  مت 
اإلنتاج  دراسة تفصيلية حول تطوير خطوط  تقديم 
املعنيني  قبل  م��ن  دراس��ت��ه��ا  لتتم  "ب����ردى"،  ش��رك��ة  يف 
الشركة  إلع���ادة  تقدميها  املمكن  التسهيالت  وتقديم 
إىل سابق عهدها كما كانت، وذلك بعد إعادة تأهيل خطوط 
أن  "ب��ردى"  وبذلك تستطيع شركة  اإلنتاج بطريقة عصرية، 
التصدير.  إىل  الحقاً  والتطلع  احمللية  السوق  حاجة   تغطي 
املشرتكة،  السورية  اإليرانية  التجارة  غرفة  رئيس  كشف   �
إنشاء خط شحن  2021 عن   /2  /14 بتاريخ  كاشفي،  كيوان 
وذل��ك يف  البضائع  لنقل  وسورية  إي��ران  بني  منتظم  حبري 
إطار االتفاقية املربمة بني طهران ودمشق. وحبسب االتفاقية، 
ستنقل سفن الشحن البضائع بانتظام من إيران إىل سورية 

مرة واحدة شهريا، وكل 15 يوماً إذا لزم األمر.

� أكد رئيس الغرفة التجارية السورية اإليرانية، فهد درويش، 
 بتاريخ 3/ 3/ 2021 أن إيران جاهزة إلنشاء بنك مشرتك مع سورية. 
� تتابع شركة آردماشني اإليرانية املتخصصة بتصنيع املطاحن 
واقع عمل املطاحن الي مت ويتم تنفيذها يف سورية، واملشاريع 
والرقة  ال���زور  دي��ر  يف  ج��دي��دة  مطاحن  لتنفيذ  املستقبلية 
ومن  اإلي��ران��ي،  اجلانب  مع  امل��ربم  العقد  حسب  واحلسكة، 
الفعلي  االستثمار  الي ستوضع يف  ضمنها مطحنة سلحب 
تبلغ  إنتاجية طحنية  بطاقة  القادمة  القريبة  األشهر  خالل 

300 طن يف اليوم.
� إعلنت املؤسسة السورية للتجارة بتاريخ 6/ 6/ 2021 أن 
هناك مناقشات تدور حول إمكانية إنشاء شركة سورية إيرانية 
جتارية مشرتكة مع مؤسسة "اتكا" اإليرانية لتبادل املنتجات، 
اإليرانية،  املنتجات  لعرض  دمشق  مركز جتاري يف  وإح��داث 
املنتجات  لعرض  طهران  يف  للتجارة"  "السورية  ل�  وم��رك��زاً 

السورية هناك. 
� تقوم املؤسسة العامة لتوليد الكهرباء يف طهران منذ عام 
2017 بإنشاء حمطة توليد بالالذقية باستطاعة 540 ميغاواط 
إضافة إلنشاء مخس جمموعات غازية يف بانياس باستطاعة 
125 ميغاواط، وتقييم األضرار يف احملطة احلرارية يف حلب، 
وإعادة تأهيل اجملموعة األوىل واخلامسة حبلب، وإعادة تأهيل 
وتفعيل مركز التحكم الرئيسي للمنظومة الكهربائية السورية. 

هل ستكون البداية من حلب؟ 
املكتب  أق��ام��ه  ال���ذي  االق��ت��ص��ادي  ال��ت��ع��اون  ول��ع��ل ملتقى 
االقتصادي السوري اإليراني يف حلب، بتاريخ 25/ 6/ 2021، 
االقتصادي  التعاون  بتفعيل  وج���ادة  مهمة  حمطة  سيكون 
الفرصة  أتاح  السوريني واإليرانيني، ألنه  بني رجال األعمال 
ل��رج��ال األع��م��ال ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��ف��رص االس��ت��ث��م��اري��ة يف 
 44 مشاركة  أن  وخب��اص��ة  منها،  واالس��ت��ف��ادة  البلدين،  ك��ال 
حلب  مدينة  ألن  جدا  مهم  امللتقى  يف  إيراني  أعمال  رجل 
الفعلية  البداية  لتكون  ومؤهلة  ال��س��وري  االقتصاد  عصب 
وإي���ران. س��وري��ة  ب��ني  والصناعي  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ع��اون   لتعزيز 

الواسع  اجمل��ال  جن��ار  الشيخ  يف  الصناعية  املدينة  وتشكل 
البلدين،  بني  واملستثمرين  الصناعيني  بني  التعاون  لتفعيل 
الصناعية،  امل��دن  يف  لالستثمار  املتاحة  للتسهيالت  نظرا 
دراس��ات لفرص االستثمار يف حلب  وخاصة مع وج��ود عدة 
ميكن للمستثمرين اإليرانيني االطالع عليها واالستفادة منها 

لتنفيذ مشاريع مشرتكة مع نظرائهم احللبيني. 
امللتقى  وقد أبدى رجال األعمال اإليرانيون والسوريون يف 
رغبتهم بتوسيع جماالت التعاون ما يعزز احتمالية أن تكون 

بداية تفعيل اتفاقيات التعاون بني البلدين من حلب .

 اخلالصة
لقد حبث رئيس احلكومة، بتاريخ 22/ 8/ 2021، مع السفري 
اإليراني بدمشق مهدي سبحاني اخلطوات الي مت اختاذها 
املشرتكة  التعاون  ومشاريع  االتفاقيات  تنفيذ  صعيد  على 
تطويرها،  وسبل  إليها،  وصلت  الي  واملراحل  البلدين،  بني 
واملوانئ  والتجارة  واالستثمار  والطاقة  الصناعة  قطاعات  يف 
والنقل واالتصاالت والزراعة والصناعات الدوائية وغريها من 
قضايا التعاون املشرتك، وتذليل املعوقات الي تعرتض تنفيذ 
بإجنازها مبا يسهم مبواجهة  واإلس��راع  املشرتكة،  املشروعات 
احلصار االقتصادي اجلائر املفروض على البلدين والشعبني 
الصديقني؛ وهذا يعين أن سورية وإيران مصممتان معا على 
مواجة احلصار والعقوبات بالتكامل االقتصادي الذي سيتبلور 

مع إجناز خارطة الطريق. 

"البعث األسبوعية" ــ علي عبود 
سورية  بني  واالسرتاتيجية  السياسية  العالقات  كانت  إذا 
وإي��ران يف أحسن حاالهتا، ومل تتأثر مبجريات األح��داث يف 
سورية،  على  اإلرهابية  احلرب  سنوات  يف  وخباصة  املنطقة، 
فإن العالقات االقتصادية ليست كمثيلتها السياسية، بل يُمكن 

القول إهنا يف أدنى مستوياهتا مقارنة بإمكانيات البلدين. 
وحنن هنا ال نتحدث عن الدعم االقتصادي واملادي اإليراني 
أغلبه غري معلن،  لسورية يف سنوات احلرب، فهو دعم كبري 
التجارية،  االقتصادية، وحتديدا  العالقات  نتحدث عن  وإمنا 

بني القطاعات احلكومية واخلاصة يف البلدين. 
وعلى الرغم من توقيع عشرات االتفاقيات الي حتظى بدعم 
حكومي سورية وإيران فإن العالقات التجارية متواضعة جدا 

ألن معظم هذه االتفاقيات ال تزال حربا على ورق!
مسؤولية  واألعمال  املال  ورج��ال  اخلاص  القطاع  ويتحمل 
عدم ترمجة وتفعيل االتفاقيات االقتصادية بني سورية وإيران، 
وقد يكون السبب غري املعلن تفضيل هذا القطاع العمل مع 
الغرب - حبكم العادة - ولعدم إميانه حتى اآلن بالتوجه شرقا، 
وحليفة  دول��ة صديقة  مع  اخلطوط  وفتح  اجلهود  ببذل  أو 
لسورية كإيران. ولوال بعض املشاريع الكبرية الي تنفذها إيران 
لصاحل جهات حكومية يف قطاعات خمتلفة النعدمت العالقات 
تراجع  نفسر  م��اذا  وإال  البلدين،  مستوى  على  االقتصادية 

التبادل التجاري بني البلدين إىل 150 مليون دوالر فقط؟ 
السؤال: ماذا حيول دون تفعيل االتفاقيات املوقعة بني سورية 
وإيران لرتتقي العالقات االقتصادية بني البلدين إىل مثيلتها 

السياسية واالسرتاتيجية؟ 

خريطة طريق 
أمري  اجلديد حسني  اإليراني  اخلارجية  وزير  زيارة  وكانت 
عبد اللهيان لدمشق بعد أيام قليلة من تسلمه مهامه فرصة 
هذه  يف  واملهم  فأكثر.  أكثر  االسرتاتيجية  العالقات  لتفعيل 
من  القادم  يف  سيحدث  عما  اللهيان  عبد  كشفه  ما  الزيارة 
خريطة  وضع  على  حالياً  "يعمالن  البلدين  أن  وهو  األي��ام، 
واالقتصادي  التجاري  والتعاون  العالقات  لتطوير  طريق 

ملواجهة العقوبات املفروضة عليهما". 
ستتشكل  الي  اجلديدة،  العراقية  احلكومة  طردت  ما  وإذا 
بعد االنتخابات، احملتل األمريكي من العراق، والذي سريافقه 
حتما االنسحاب من سورية، فإن انضمام العراق إىل خريطة 
الطريق سيجعل من الدول الثالث أمنوذجا للتكامل االقتصادي 

القادر على مواجهة احلصار وكسر العقوبات االقتصادية. 
ومن الطبيعي أن ينضم لبنان إىل هذه املنظومة االقتصادية 
سيكون  ألن��ه  ال��ت��ج��اري،  للتبادل  ضخمة  سوقا  تشكل  ال��ي 
املستفيد األكرب منها، فهي الرئة الي سيتنفس منها اقتصاده 

الذي يتجه حنو الكارثة! 
وال شك أن وضع خريطة طريق لتفعيل التبادل التجاري 
بني إيران والعراق وسورية ولبنان سيلقى دعما ال حمدودا من 
الصني، ألن الدول األربعة جزء أساسي من مبادرهتا "طريق 
البنية  واحد"، وهذا يعين استثمارات صينية يف  واحد.. حزام 
أي  التجاري،  التبادل  لتسهيل  األساسية  وامل��راف��ق  التحتية 
تطوير املرافئ وإقامة شبكة سكك حديدية وبرية تربط دول 
املنطقة، وشبكات كهربائية، واألهم من ذلك أن هذا التبادل 
ورمب��ا  الوطنية،  بالعمالت  أو  باملقايضة  سيكون  التجاري 

بالعمالت الرقمية. 
لكنها  التحقيق  املوعودة صعبة  الطريق  تبدو خريطة  وقد 
قطعا ليست مستحيلة ما دامت ترتكز على حمورين ثابتني 
وقويني مها سورية وإيران، احلليفان منذ أكثر من أربعة عقود.

تفعيل  املهم  من  الطريق،  خريطة  بلورة  بانتظاار  لكن.. 

زيادة االستثمارات وحجم  العالقات االقتصادية فورا باجتاه 
سيبقى  أم  ممكن.  هذا  فهل  البلدين..  بني  التجاري  التبادل 

الوضع كما كان يف السنوات املاضية؟

ماذا حتتاج االتفاقيات لتفعيلها؟
البلدين،  كال  يف  احلكومية  اجلهات  تصرحيات  تابعنا  إذا 
االقتصادية  العالقات  لتفعيل  ج��ادة  املساعي  أن  سنستنتج 

والتجارية بني سورية وإيران.
خالل  عرنوس  حسني  املهندس  احلكومة  رئيس  أك��د  لقد 
اج��ت��م��اع��ه م��ع وف���ود رمس��ي��ة إي��ران��ي��ة زارت س��وري��ة خ��الل 
لدفع  تسعى  ال��س��وري��ة  احل��ك��وم��ة  "أن  امل��اض��ي��ني  الشهرين 
التعاون االقتصادي والتبادل التجاري بني البلدين وتطويره 
وفتح آفاق جديدة وواسعة أمامه مبا يتناسب مع مستوى 
وإي��ران"،  سورية  بني  تربط  الي  االسرتاتيجية  العالقات 
وهذا يعين ان احلكومات السابقة مل تبذل املساعي الكافية 
التبادل  تراجع  أدى إىل  املشرتكة ما  االتفاقيات  لتفعيل 
يف  االس��ت��ث��م��ارات  بتنفيذ  وتباطؤ  جهة  م��ن  ال��ت��ج��اري 

املشاريع اإلنتاجية واخلدمية.. 
ك��ب��رية لوضع  وم��ع "أن اجل��ان��ب��ني ي��ب��ذالن ج��ه��وداً 
االت��ف��اق��ي��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة وامل��ش��اري��ع امل��ش��رتك��ة موضع 
الصعوبات  وت��ذل��ي��ل  م��ت��س��ارع��ة،  خب��ط��وات  التنفيذ 
إال  حم��ددة،  زمنية  م��دد  ضمن  واستكماهلا  أمامها 
دون  حت��ول  صعوبات  هناك  ان  يكشف  ال��واق��ع  أن 
أن نعرف حتديدا ما هذه  االتفاقيات، دون  تفعيل 
يف  أم  النافذة  القوانني  يف  تكمن  هل  الصعوبات.. 
اإلجراءات البريوقراطية املعرقلة؟ أو هي يف عدم 
مع  ال��س��وري  اخل��اص  للقطاع  الفعلي  التعاون 

نظريه اإليراني؟ 
تام،  بوضوح  احلكومة  رئيس  قاهلا  لقد  نعم.. 
اجلهات  لكل  امل��ب��اش��رة  ال��رس��ال��ة  بشبه  ومب��ا 
العرقلتها:  االتقاقيات،  تفعيل  عن  املسؤولة 
امل���ش���رتك يف خمتلف  وال��ع��م��ل  "ال��ت��ن��س��ي��ق 
اجملاالت مهم جدا ملواجهة العقوبات الظاملة 
املفروضني  الالشرعي  االقتصادي  واحلصار 

على شعي البلدين". 
والسؤال: ماذا حتتاج االتفاقيات املشرتكة 
بني سورية وإيران لتدخل مرحلة التفعيل؟ 
التجارية  الغرفة  رئيس  يكشف  عندما 
السورية اإليرانية املشرتكة، فهد درويش، 

أن "التعاون الصناعي واالستثماري واالقتصادي 
للعالقات  املميز  املستوى  مع  يتناسب  ال  وإي��ران  سورية  بني 
توقيع  أن  يؤكد  فهذا  بينهما"،  واالسرتاتيجية  السياسية 
تنفيذها حيتاج إىل خريطة  االتفاقيات وحده ال يكفي ألن 
طريق، وإىل متابعة يومية إلزالة الصعوبات أمام تنفيذ هذه 
ومن  فلماذا؟  اآلن،  حتى  األم��ر مل حي��دث  وه��ذا  اخلريطة، 

املقصر؟ 
واحللول خالل  املقرتحات  من  العديد  الغرفة  قدمت  لقد 
ملعاجلة  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  امل��ش��رتك��ة  واالج��ت��م��اع��ات  امللتقيات 
الصعوبات الي تواجه تطوير التبادل التجاري، ومن أبرزها 

وأمهها: 
على  تعمل  مشرتكة  ومقاييس  مواصفات  تشكيل جلنة   �  
والتصدير  لالسترياد  احمل��ددة  واملقاييس  املواصفات  توحيد 

املتبادل. 
� إقامة بنك مشرتك.

� اعتماد التبادل بالعملة احمللية.
البنوك  مع  تعمل  شركات صرافة رمسية مشرتكة  إنشاء   �

السورية واإليرانية.
 � التشبيك بني البنوك اخلاصة يف البلدين.

� تطبيق مبدأ املقايضة للسلع والبضائع.
� تأسيس شركة نقل بري وحبري وجوي.

بضائع،  نقل  سفينة  تأمني   �  
وت���ن���ظ���ي���م 

البحري  الشحن  مواعيد 
بني ميناء الالذقية وبندر عباس.

التبادل  حلركة  ومعتمدة  مشرتكة  تأمني  شركة  إنشاء   �  
التجاري. 

مقبول  وتصور  العراق،  عرب  ال��ربي  الشحن  خط  تفعيل   �
سورية  الثالث  ال��دول  من  اجلمركي  الرتانزيت  بيان  ملوضوع 

والعراق وإيران. 
االقتصادية  االتفاقيات  ترمجة  ميكن  كيف  اآلن:  والسؤال 
آليات  دون  الواقع  أرض  على  وإي��ران  سورية  بني  والتجارية 
فعالة طرحتها الغرفة التجارية السورية اإليرانية املشرتكة، 

مرارا باالجتماعات الرمسية بني البلدين؟
 

أين القطاع اخلاص ورجال األعمال؟ 
القطاع  دور  إىل  ف��ورا  تقودنا  ال��س��ؤال  ه��ذا  على  اإلج��اب��ة 
اخلاص ورجال املال واألعمال يف كال البلدين، فهم احملرك 

ســـورية وإيـــران.. معًا لكسر الحصار 
وخريطة طريق لتفعيل اتفــاقيات التكامل االقتصادي
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رياضتنا بين سندان اإلهمال ومطرقة المال.. البطوالت المحلية غارقــة 
بالفوضى واتحادات األلعاب تنهشها الخالفات والمكتب التنفيذي يتفرج!!

"البعث األسبوعية" �� ناصر النجار 
املتابع للشأن الرياضي يدرك متاماً أن رياضتنا تعاني من 
أمراض خطرية قد يكون من الصعب عالجها إن استمرت 
على وضعها احلايل دون تدخل مسؤول يضع النقاط على 

احلروف. 
وباتت هذه املشاكل ككرة الثلج تتنامى وتتدحرج حتى تكاد 
تنسف آخر بارقة أمل يف رياضتنا، وما زلنا نسمع جعجعة 
ملبية  تكن  تصدر مل  الي  القرارات  فكل  نرى طحيناً،  وال 
بالشكل املطلوب، والقرارات املنتظرة ما زالت حبيسة األدراج 

ال نعرف ما مينع صدورها. 
ولكن قبل أن تكون مشكلة رياضتنا فنية فإهنا تعاني من 
مشاكل عديدة إدارية وتنظيمية ومالية، وكل ذلك سببه سوء 
اإلدارة وعدم وضع الرجل املناسب يف مكانه املناسب، وما زال 
إبعاد العديد من اخلرباء عن رياضتنا - حسب مبدأ هذا 
معنا وهذا ضدنا - ساري املفعول.. ولألسف هذا املبدأ معمول 

به يف كل املؤسسات الرياضية، صغريها وكبريها. 

خالفات وانقسامات 
أغلب  أن  جند  والتمحيص،  والتدقيق  املتابعة  خالل  من 
احتاداتنا الرياضية تعاني من أزمات داخلية ال حصر هلا؛ 
ففي كرة القدم، ما زال الصف منقسما على بعضه، واألمور 
يف الوقت احلايل هادئة ألن اجلميع منضبط بسبب املنتخب 
الوطين، حتى ال يقال إن هذا أو ذاك أفشل املنتخب، فاملنتخب 

وحد اجلميع حالياً وإن كان البعض مرتبص باآلخر. 
وهذا كله ال يعين أن عمل احتاد كرة القدم يسري بالطريق 
والعقبات  املتعثرة  األعمال  من  الكثري  فهناك  الصحيح، 
ع��ب��ارة ع��ن عمل  ال��ي جتعل م��ن عمل االحت���اد  اجلسيمة 
االسرتاتيجية  النظرة  أما  خيطئ،  وقد  يصيب  قد  مكاتب 
واملفهوم اخلططي بعيد النظر فهو مفقود وغري وارد، وعلينا 
رؤية  أية  هاو ال ميلك  احت��اد  اللعبة  احت��اد  أن  نعرتف  أن 
لكرة احرتافية هادفة يف املستقبل املنظور، وكمثال على ما 
نقول، لنا أن نتصور أن املنتخب الوطين عندما يسافر تغلق 
 - مسافرون  وموظفيه  أعضائه  نصف  ألن  االحت��اد  مكاتب 
املنتخبات األخرى - وتبقى بقية نشاطات  أو مع  إما معه 
االحتاد معطلة حتى حني، فاالهتمام بالدرجة األوىل يعود 
إىل مستوى الفائدة الي جينيها األفراد من هذا العمل على 

الصعيد الشخصي فقط.
من  مسبوق  غري  بدعم  حتظى  جهتها،  من  السلة،  ك��رة 
املكتب التنفيذي وهذا موضع سرورنا ألن هذا الدعم جيب 
أن يصب يف مصلحة اللعبة على كل املستويات، وعلينا أن 
الفرتة  يف  النشاط  أدارت  ال��ي  املؤقتة  اللجنة  أن  نعرتف 
السابقة جنحت يف مهامها إىل حد ما رغم بعض األخطاء 
الي مت التحدث عنها بوقتها، لكن هذا الكالم ليس مربراً 
خلرق القانون يف االنتخابات لوصول من نريد إىل االحتاد 
وهم  األشخاص  لسنا ضد  الصدد  هذا  اجلديد، وحنن يف 
مؤهلون لقيادة اللعبة وهذا ال شك فيه، لكننا ضد مترير 
هذا  يف  ه��ذا،  يكون  قد  نريد..  ما  إىل  لنصل  االستثناءات 
اللعبة، لكن خنشى من هذه  اجلانب حتديداً، يف مصلحة 
االستثناءات أن تصبح عادة دارجة فتوضع يف غري األماكن 

الصحيحة فتستثمر مبا خيدم األصحاب ال الرياضة.
الكثرية  مشاكلها  هلا  املتبقية  اجلماعية  األلعاب  احتادات 

احتادي  يف  واضحاً  األمر  هذا  ونلمس  املتعددة،  وخالفاهتا 
اليد والطاولة حتديداً وبقية االحتادات ليست عنها ببعيد، 
ظلمة  يف  تعيش  ألهن��ا  اجل���دران  ضمن  مشاكلها  وتبقى 
الرياضة فال نلمس للكثري من هذه االحت��ادات أي نشاط 

ح��دث  وإن  فهو من أجل رفع العتب حم��ل��ي، 
فقط.

مفارقة وتساؤل
امل�������ف�������ارق�������ة 
كانت  العجيبة 
يف كرة املضرب، 
خاطب  ح��ي��ث 
اللعبة  احت��اد 
رئ���������ي���������س 
االحت������������اد 
ال��ري��اض��ي 
ب����ص����ف����ة 
"ال���ل���واء"، 
وهذا كان 
ب����زم����ن 
رئ���ي���س 

االحت�����������������������اد 
موفق  ال��ل��واء  السابق،  ال��ع��ام  الرياضي 

مجعة - والكتاب حتتفظ "البعث األسبوعية" بنسخة منه. 
وتفسري املوضوع يأتي على ثالثة جوانب: إما أن احتاد كرة 
إنه مل  أو  اللواء موفق مجعة،  زال يعيش زمن  املضرب ما 
عن  ناجم  هو  أو  للمنظمة،  جديدا  رئيسا  هناك  أن  يعلم 
خطأ إداري ال يغتفر، وال ميكن تفسري هذا األمر إال بسوء 

العمل التنظيمي ما يدل على اإلمهال والالمباالة. 
يف ألعاب القوة، املشاكل أكثر من أن تعد وحتصى، ويرتبع 
بوكسينغ،  الكيك  احت���اد  احل���ايل  ال��وق��ت  يف  القمة  على 
من  االحت��اد  رئيس  على  والشكاوى  األص���وات  تعالت  وق��د 
وهي  التنفيذي،  املكتب  إىل  ووصلت  االحت��اد  أعضاء  أغلب 
تستعرض خمالفات شتى ميارسها رئيس االحتاد منها ما 
خيص البطوالت والشهادات ومنها مالية الشكل واملضمون. 

كرفع  االحت���ادات  باقي  يف  املشاكل  من  العديد  ونلحظ 

األثقال وبناء األجسام والقوة البدنية واملالكمة، وإن كانت 
بنسب خمتلفة وأحوال متباينة، لكن كل هذه املؤشرات تدل 
على وضع غري سليم يف أغلب احتاداتنا الرياضية وحتتاج 

إىل حلول موضوعية. 
اجتماعات  بعقد  التنفيذي  املكتب  أن يقوم  الواجب  ومن 
لوجه ملعرفة جممل  الرياضية وجهاً  دوري��ة مع االحت��ادات 
على  والعمل  واخل��الف��ات  املشاكل  ه��ذه 
ح���ل ال��ع��ث��رات 

الي تعرتض العمل من 
األجواء  تنقية  أجل  ومن  أواًل،  اهلوة  ردم  أجل 

الرياضية  االحت���ادات  فغاية  الفين،  العمل  حنو  لاللتفات 
تطوير األلعاب ووضع اخلطط االسرتاتيجية ال اخلوض يف 

صراعات ليس هلا أول من آخر. 

أدهى وأمر
يف األن��دي��ة ال��ري��اض��ي��ة، ق��د ي��ك��ون ال��وض��ع أده���ى وأم��ر، 
مايل  وتصرف  ذاتية  بسلطة  تتمتع  األندية  أن  وخصوصاً 
مستقل وتنعم باستثمارات ضخمة، لكن املالحظ أن سوء 
فبدت  أنديتنا  أغلب  يف  تفشى  قد  وامل��ايل  اإلداري  العمل 
عوراهتا واضحة للعيان، وهذا إن دّل على شيء فإمنا يدل 

على غياب التخطيط وغياب الرقابة بآن معاً. 
وحنن هنا نتكلم عن األندية الكبرية صاحبة االستثمارات 
أنينها املستمر وضعف مردودها الفين  والدخل، ونالحظ 
يف  يدخل  هذا  والتقييم  امل��ايل،  الدخل  مع  يتناسب  مبا 

نطاق مجيع األلعاب وليس يف كرة القدم وحدها. 
اخل��الف��ات ضمن األن��دي��ة واض��ح��ة، وب��ات م��ن الصعب 
تشكيل إدارة منسجمة. ومن األمثلة نادي احلرية، ومثله 
االحتاد، وامتد هذا املرض إىل عفرين وقد استقال رئيس 
ردم  حياولون  واألحباب  استقالته،  تقبل  أن  دون  النادي 
ويف  ال��ش��وارب".  "تبويس  الصف عرب  وتوحيد  اهل��وة 
ن�����ادي ح��ط��ني اس��ت��ق��ال��ت 

ة  ر ا د إل ا
شهر  قبل 
تقبل  ومل 
لتها  ستقا ا
وه��ي حبكم 
م������ن ي��س��ري 
األع�������م�������ال، 
اآلن مل  وحتى 
جي������دوا احل���ل 
ألن  امل����ن����اس����ب 
يرفض  اجلميع 
نادي  يف  الدخول 
مفلس متهالك! 

ن�����ادي  وإدارة 
استقالت  ال��وح��دة 
إال  م��ن��ه��ا  ي��ب��ق  ومل 
ومعه  ال��ن��ادي  رئيس 
ع���ض���وان ص���ام���دان، 
ال���ذي  م���ا  ن����دري  وال 
اإلدارة  ت��غ��ي��ري  مي��ن��ع 
رف���ض االس��ت��ق��االت،  أو 
النادي على هذه  فإبقاء 

وال ال����وض����ع����ي����ة  بالنادي  يضر  معلقا 
سوء  على  كدليل  استقال  الفريق  مدرب  هو  وها  يفيده، 

العمل اإلداري.
الدرجات  أندية تتلطى حتت جناح  هذه مناذج.. وهناك 
الفوران، وكل ذلك  وأندية تغلي ومل تصل مرحلة  الدنيا 
يدل على عدم سالمة البنية الرياضية وينذر مبا هو أسوأ.

منغصات عديدة
يف احلديث عن البنية الرياضية التحتية جند أن األمور 

ال تسر أحداً، وها هي مالعبنا وصاالتنا الرياضية تشتكي 
االهرتاء ونقص التجهيزات. وال خنفي سراً إن قلنا ليس 
القدم  كرة  مباريات  القدم صاحل ألداء  لكرة  ملعب  لدينا 
وال  دولياً،  هبا  املعرتف  غري  الصناعية  املالعب  باستثناء 
من  للخدمات  تفتقد  املالعب  ه��ذه  إن  قلنا  إذا  خنجل 
التجهيزات  عن  فضالً  ومح��ام��ات،  وم��اء  مقبولة  مشاحل 
األخرى الغائبة أو الناقصة أو املهرتئة كشباك املرمى يف 
ملعب الفيحاء الذي حتدثنا عنه مطواًل، وغياب سيارات 
اإلسعاف عن مالعبنا جيعل املباريات غري قانونية وينذر 

خبطر قادم يف كل مباراة. 
وكم من مرة مسعنا عن اإلقامات اهلزيلة لفرق القواعد 
يف خمتلف البطوالت واأللعاب، وهو يدل مبا ال يدع للشك 
عموماً  الرياضة  مع  بالتعامل  والالمباالة  اإلمه��ال  على 
إن استمر  الرياضية بشكل خاص، وخنشى  القواعد  ومع 
هذا اإلمهال والتعاطي بال مسؤولية أن "يطفش" الصغار 

عن مزاولة األلعاب الرياضية. 
ومسعنا من مصدر موثوق أن باصات االحتاد الرياضي 
يف التنفيذيات قد تتوقف لعدم قدرة املنظمة على تأمني 
مادة املازوت وهذا سيؤدي لشلل يف البطوالت املركزية على 

مستوى منتخبات احملافظات. 

احللول الغائبة 
الصحيح،  القرار  غياب  هي  الرياضة  األهم يف  املعضلة 
الرياضية  واحتاداتنا  أنديتنا  منها  تعاني  الي  واملشكلة 
تكمن يف غياب املوارد املالية الكافية، والقرار املنتظر من 
االحتاد الرياضي العام هو تصحيح مسار االستثمار مبا 
يتوافق مع السعر الرمسي. وعندما نرى أن احلكومة غريت 
كل األسعار فهذا يعين أن يبادر االحتاد الرياضي إىل تغيري 
قيم االستثمار ألنه جزء من الدولة، وحنن ال نريد هنا أن 
ننتظر مستثمرا أمضى عقداً لعشر سنوات يستنزف مالنا 
الرياضي حبجة أن "العقد شريعة املتعاقدين"، فاملتغريات 
االقتصادية الي طرأت على كل مفاصل احلياة جيب أن 
تطول االستثمار. وعلى سبيل املثال، كان سعر إقامة حفل 
زفاف يف صالة من صاالت األندية يعادل مئة ألف لرية، 
واليوم أصبح السعر مليونني على أقل تقدير، فكيف رفع 
املستثمر سعر استثماره ومل ترفع األندية سعر االستثمار؟ 
وما القانون الذي منح املستثمر رفع السعر؟ وما القانون 
ه��ذا يف  االستثمار؟  قيمة  رف��ع  م��ن  األن��دي��ة  ال��ذي منع 
صاالت األفراح فقط، فما بالك يف املطاعم والكافترييات 
والصاالت واملسابح ومراكز اجليم واحملالت وكراج السيارات 

التابعة لألندية. 
لتسوية  بالقانون  يبادر  أن  الرياضي  باالحتاد  املفرتض 
هذه األمور ألهنا يف غاية األمهية وألهنا عصب الرياضة، 
وعندما مت السماح ألنديتنا مبنح جزء كبري من منشآهتا 
يعود  أن  أجل  من  فذلك  والسياحية  التجارية  لألعمال 
هذا املنح بالنفع املايل على الرياضة وعلى األندية على 
حد سواء، فيتم استثمار املال يف العملية الرياضية وبناء 
تنامى  العكس،  على  لكن،  سليمة.  أس��س  وف��ق  الرياضة 
وإن  الثمن،  تدفع  رياضتنا  وباتت  امل��ردود  الفساد وضعف 
استمر احلال على هذا املنوال، فسنقول: "وداعاً للرياضة".

رياضة حلب تنتحب!! 
»البعث األسبوعية« ــ حممود جنيد 

باهلذيان:  رياضة حلب ما هو أشبه  حيدث يف 
األندية  أطناب  يضرب  املفاصل  مجيع  يف  خلل 
املنبعث  ال��دخ��ان  بدليل  الرياضية  واملنتخبات 
املسربة  الصور  وآخرها  والفضائح،  النتائج  من 
للفئات  للكاراتيه  إقامة منتخب حلب  عن مكان 
العمرية على ُفرُش عفنة يف صالة غري صاحلة 
يف  اجلامعية  املدينة  ضمن  البشري  لالستخدام 

محاة، تعيث فيها القوارض واحلشرات.
وإذا أردنا البحث يف منشأ تلك احلالة، تلوح لنا 
احلاصل  االنسجام  وعدم  االنقسام  من  األسباب 
يعد  مل  وال��ذي   - التنفيذية  اللجنة  يف صفوف 
خافياً على أحد - ما حدا باثنني منها خط طلب 
بالقرارات  والتفرد  التهميش  بسبب  االستقالة 
اللجنة  تشكيل  إع��ادة  وآخرها  عليها،  املتحفظ 
املثار حوهلا،  اللغط  كل  بعد  القدم  لكرة  الفنية 
وال��ي أك��د لنا عضو احت��اد ك��رة ال��ق��دم مشرف 
مدينة حلب بأن مقرتح تعيينها سريفض بسبب 
عدم وضع احتاد اللعبة بالصورة أو التنسيق معه 

كمشرف على مدينة حلب. 
القوة،  ألعاب  كوادر  أحد  باح هبا  املرة  احلقيقة 
رئيس  التنفيذي،  املكتب  عضو  اجتماع  خ��الل 
مع  حلب،  يف  م��ؤخ��راً  املختص،  امل��رك��زي  املكتب 
»أبشروا  لنا:  سرب  بقول  وال��ك��وادر،  املكتب  هيئة 
اهل��اوي��ة«،  حضيض  إىل  ال��ق��وة  أل��ع��اب  بسقوط 
باحلديث عن اخللل  املالكمة  كوادر  أحد  وسبقه 
تأشرية عمل يف  أصبحت  الي  والواسطة  القائم 

اللجان الفنية.
وبتدوير الزاوية حنو األندية، نذكر البلبلة الي 
أثريت حول إدارة نادي االحتاد، والي طلب رئيس 
»تنفيذية حلب« من رئيسها تقديم استقالته، دون 
رأس  على  اإلدارة  وتبقى  اإلدارة،  ه��ذه  تنفذ  أن 
األعضاء حلفظ  من  بعدد  ترميمها  بعد  عملها 
ماء الوجه؛ واحلالة تكرر نفسها مع إدارة احلرية 
الي رفض رئيسها إمالءات رئيس »تنفيذية حلب« 
املعللة  األس��ب��اب  ألن  استقالته،  تقديم  بطلب 
لذلك الطلب غري موضوعية، حسب رئيس النادي 
الذي قام بدحضها باألرقام والقرائن، مع العلم 
أن القيادة الرياضية احللبية هي من أتت بإدارة 
على  تكليفها  على  وأص��رت  بل  احلالية،  احلرية 
أنقاض واقع حتتاج سنوات لرتحليها. والشخص 
الذي ارتأينا حينها، وخالل اجتماع مع إعالميي 
عن  وتساءلنا  للمرحلة،  األنسب  أنه  احملافظة، 
سبب الفيتو املطبق عليه، هو نفسه الذي رشحته 
وسط  اإلدارة،  جملس  لتشكيل  احللبية  القيادة 
انتخابات..(،  تعيني،   ..( والرؤى  بالتوجهات  ختبط 
يتعداه  بل  احلرية،  إدارة  عند  األمر  يتوقف  ومل 
اجلديدة  النسخة  ستصدر  ال��ي  عفرين  إلدارة 
منها بعد أيام - كما علمنا - وكل ذلك غيض من 
وعدم  رياضة حلب،  احلاصل يف  التخبط  فيض 
قدرة قيادهتا على اإلمساك بزمام األمور واختاذ 

القرارات الصحيحة! 

نبض رياضي
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"البعث األسبوعية" ــ سامر اخليّر 
انتهى مؤمتر االحتاد الدويل لكرة القدم "الفيفا" اخلاص 
باحلديث عن إقامة بطولة كأس العامل كل سنتني، والذي 
أيام يف مدينة الدوحة حبضور ما أطلق عليهم  عقد قبل 
"عظماء ك��رة ال��ق��دم م��ن م��درب��ني وح��ك��ام والع��ب��ني"، دون 
التوصل لقرار هنائي، على أن يتمّ البت بذلك بشكل هنائي 
اجتماع  أن  رغ��م  اجل��اري،  العام  من  األول  كانون  شهر  يف 
يضيّق  ما  القادم،  العام  من  أيار  يف  سيكون  التايل  الفيفا 
ال��دويل  االحت���اد  إلق��ن��اع  للمقرتح  املعارضني  أم��ام  اجمل��ال 

القرار  ووصف  القرار،  ب���أن���ه س��ي��أت��ي اس��ت��ك��م��ااًل بسلبية 
رئيس ل��ل��خ��ط��وات ال����ي ي���ق���وم هبا 
جياني  ال��س��وي��س��ري  ال��ف��ي��ف��ا 

إنفانتينو.
ال��ض��وء  سنسلط  وال���ي���وم 
ع���ل���ى أب�������رز ال��س��ل��ب��ي��ات 
واإلجيابيات هلذا القرار يف 
حال اعتماده، استناداً إىل 
الذرائع والتوضيحات الي 
اس��ت��ن��د إل��ي��ه ك��ل ط��رف 
س����واء م���ن امل��ع��ارض��ني 
ك������رؤس������اء احت��������ادات 
وأمريكا  أوروب��ا  ق��ارات 
امل��وال��ني  أو  اجلنوبية 
كاملقربني من الفيفا. 
ب�������دأ ك������ل ش����يء 
ت���س���ع���ي���ن���ي���ات  يف 
ال�����ق�����رن امل���اض���ي 
ع����ن����دم����ا اق�����رتح 
السابق  ال��رئ��ي��س 
ل��الحت��اد ال��دويل 
حالياً  وامل��وق��وف 
فساد،  بقضايا 
ال���س���وي���س���ري 
جوزيف بالتر، 
ليكررها بعده 
 2018 ع�����ام 

ن����ائ����ب رئ��ي��س 
الفيفا، رئيس احتاد أمريكا اجلنوبية، 

إنفانتينو،  من  املقرب  دومينغيز  أليخاندرو  الباراغوياني 
أرسني  الفرنسي  امل��درب  الفكرة  هلذه  روّج  املاضي  آذار  ويف 
فينغر املسؤول عن تطوير الكرة يف الفيفا، أما آخر املروجني 
للفكرة وبشكل رمسي هذه املرة فكان االحتاد السعودي لكرة 
القدم الذي قدّم، يف أيار املاضي، مقرتحاً إلقامة كأس العامل 
كل سنتني، وهو ما دعمه االجتماع السنوي لكونغرس الفيفا 
بواقع 166 عضواً موافقاً ومعارضة 22 عضواً، وسيكون موعد 

النهائيات كل صيف انطالقاً من عام 2026.
أما احلجج املقدمة من فينغر والفيفا، والي من املمكن 
أن تكون مقنعًة لالعبني أكثر من القائمني على إدارة اللعبة 
س��واء م��ن االحت���ادات أو رؤس���اء األن��دي��ة، ف��ع��ادةً م��ا يكون 
العامل بني 27  املشاركني يف كأس  الالعبني  أعمار  متوسط 
العامل كل 4  إقامة كأس  السبب ويف ظل  و28 عاماً، وهلذا 
سنوات تكون الفرص حمدودة جداً يف حصد اللقب جمدداً، 
ألنه عندما تأتي النسخة التالية من البطولة يكون متوسط 
األعمار بني 32 و33، ومن املعلوم أن أقل من ربع االحتادات 

اآلسيوية فقط شاركت يف حوايل 100 عام من هنائيات كأس 
العامل.

وطبعاً املوضوع نفسه ميكن سحبه على البطوالت القارية 
كاليورو، وطبعاً حتى ينجح ذلك جيب أن يصار إىل حذف 
بعض البطوالت وبالطبع تقليص عدد مرات التوقف الدويل 
خلوض مباريات خالل موسم البطوالت احمللية، أي تغيري 
أجندة اللعب السنوية لكل الدوريات يف العامل، وهو ما عرب 
عنه يف تصرحيات فينغر األخرية "استبعدوا باقي املسابقات، 
جيب تنظيم البطوالت ذات القيمة واستبعاد كل املسابقات 
املوازية خارج اللعبة، جيب أن يدرك الناس األشياء املهمة 

وخوض مباريات ذات معنى فقط".
االحت��ادات  توافق  حتى  املقدمة  احللول  وم��ن 
الي  القرار،  على  واألندية 

ختاف من زيادة احتماالت 
مباريات  ت��ق��ام  أن  ل��إلص��اب��ات،  العبيها  ت��ع��رض 

التصفيات يف شهر واحد )تشرين األول( أو شهرين )تشرين 
أهنم  أي  أش��ه��ر،  ع��دة  يف  إقامتها  م��ن  ب���داًل  وآذار(  األول 
الطويلة وسيستفيدون  الرحالت  أقل من  سيخوضون عدداً 
من 25 يوماً على األقل من الراحة بعد منافساهتم الصيفية 
مع منتخبات ببالدهم، وكذلك اجلمع بني التصفيات املؤهلة 
املؤهلة  التصفيات  كما حدث يف  والعاملية  القارية  للبطولة 
لكأسي العامل يف نسخي 2006 و2010 وكأس األمم. األوروبية، 
آسيا  لكأس  املشرتكة  اآلسيوية  التصفيات  يف  وكما حيصل 

ومونديال قطر.
آسيا  قارتي  يف  إجيابياً  الق��ت ص��دىً  ال��ي  احلجج  وم��ن 
بالفيفا،  األعضاء  من  اآلن  دول��ة   211 هناك  أن  وأفريقيا 
ومنها 133 دولة مل يسبق هلا املشاركة يف كأس العامل، وهذه 
الدول تنظر على كأس العامل كل أربع سنوات دون أن تكون 

لديها فرصة للمشاركة فيها.
وأه���م ن��ق��ط��ةٍ يف ه���ذا االق����رتاح وال���ي يتجنب ك��ث��ريون 
الكبري حوهلا، هي اجلانب  لالختالف  احلديث عنها نظراً 
املايل حيث تعترب تصفيات كأس العامل ومباريات البطوالت 
البث  إىل حقوق  ذلك جزئياً  )يرجع  للمال  منبعاً  الكربى 
كاالحتاد  املتواضعة  ل��الحت��ادات  وخصوصاً  التلفزيوني( 
األفريقي، على عكس االحتاد األوروبي صاحب املوارد العالية 
من وراء الدوريات احمللية والقارية يف أوروبا نتيجة ازدهار 
صناعة كرة القدم هناك والشعبية الكبرية لألندية وجنومها، 

وتقريب موعد البطولة من شأنه زيادة العائدات املالية.
أما اجلانب املعارض لالقرتاح فلديه هو اآلخر العديد من 
الذرائع، فحتى لو جنح الفيفا يف مسعاه فال شيء يقول إن 
الدوليني،  الالعبني  وأقوى  أفضل  األوروبية، مسرح  األندية 
العبيها  خدمات  عن  االستغناء  على  ستوافق 
ل���ع���دة أش����ه����ر، وخ���ري 
الرفض  ل��ذل��ك  م��ث��ال 
األندية  لبعض  األخري 
اإلن��ك��ل��ي��زي��ة ال��س��م��اح 
ل��الع��ب��ي��ه��ا ال���دول���ي���ني 
تعترب  دول  إىل  بالسفر 
اإلص��اب��ة  خلطر  معرضة 
ب�فريوس كورونا، حيث كان 
أليكساندر تشيفريين رئيس 
االحتاد األوروبي لكرة القدم 
مبقاطعة  ه��دّد  ق��د  )يويفا( 
االحت������ادات األوروب����ي����ة ال��ي 
توجت بآخر أربعة ألقاب عاملية 
منذ عام 2006، وقال إن "أمريكا 
اجل��ن��وب��ي��ة ع��ل��ى ن��ف��س اخل��ط، 
وبالتايل حظ موفق لكأس العامل 
من هذا النوع"، فيما صرح منتدى 
الدوريات العاملية، الذي يتخذ من 
زيورخ مقراً له، ويضم أكثر بطوالت 
كرة القدم تأثرياً يف القارات اخلمس 
الفيفا ال ميكنها  "قيادة  إن  الكربى، 
حدث  إىل  استثنائي  ش��يء  حت��وي��ل 
مألوف جملرد خدمة مصاحلها قصرية 

املدى".
وبغضّ  النهائي  ال��ق��رار  يبقى  لكن 

عن  الفيفا النظر  بيد  والتهديدات،  األفعال  ردود 
الذي حيمل مفتاح القرار النهائي، وسيعود إما إىل جملسه 
التنفيذي أو إىل الكونغرس العاملي، اعتماداً على التغيريات 
األصوات  كل  ورغم  وحقيقًة  األساسي،  نظامه  يف  املعتمدة 
األخري على  املؤمتر  بآراء اخلارجني من  فاملدقق  املعارضة 
احلايل  الوقت  يف  املعارضون  هم  األقلية  أن  خجلها، جند 
على األقل، وكان تصريح الظاهرة الربازيلية رونالدو نزاريو 
دا ليما عقب مؤمتر اخلميس املاضي قد أحدث جلبًة على 
حمي  أوس��اط  بني  وخ��اص��ًة  االجتماعي  التواصل  مواقع 
جنمي كرة العامل يف العقدين األخريين الربتغايل رونالدو 
واألرجنتيين ميسي، "لو سألتم ميسي ورونالدو حول رأيهما 

ألرادا بالتأكيد أن تقام كأس العامل كل سنتني". 

مونديال كل عامين.. صيحة جديدة أم تطوير 
ضروري لمواكبة صناعة كرة القدم؟

األندية والقيادة الرياضية وراء تراجع رياضتنا 
األنثوية محليا وخارجيًا.. والدعم مؤجل!

"البعث األسبوعية" �� عماد درويش
أي  يف  جيدا  مستوى  تقدم  األنثوية  رياضتنا  أن  رغ��م 
مشاركة خارجية، وبعضها جنح يف حتقيق مراكز متقدمة 
الوقت  أهن��ا ظلمت يف  إال  فيها،  ش��ارك  ال��ي  البطوالت  يف 
نفسه، سواء يف األندية أم من قبل القيادات الرياضية الي 

تعاقبت على املكتب التنفيذي. 
وال شك أن موضوع الرياضة األنثوية يستحق مساحة أكرب 
من االهتمام، لكنه ما زال دون شك يدور يف خانة الكالم 

من فقط والدليل على ذلك أن العديد 
وت��ق��ام، ما  أقيمت،  ال��ي  ال��ن��دوات 
زالت تنادي بضرورة تقديم الدعم 
الالزم للرياضة األنثوية، لكن كل 

ذلك جمرد وعود كالمية. 

كالم و"بروظة"
أن  جن��د  اللحظة،  فحتى   
للرياضة  يقدم  ال��ذي  الدعم 
إال عن  األن��ث��وي��ة ال خي���رج 
خاصة  اإلعالمية  ال��ربوظ��ة 
ع��ن��د ال��ق��ي��ادة ال��ري��اض��ي��ة، 
للضغط  ت��س��ارع  مل  ال���ي 
تقدم  لكي  األن��دي��ة  على 
ال��دع��م هل��ا وت��دع��م تلك 
من  فكم  ماديا،  األندية 
ن�����ادٍ مس��ع��ن��ا ع��ن��ه أن��ه 
يف  املشاركة  عن  اعتذر 
أي نشاط أنثوي بسبب 
ع���دم دع��م��ه، وه��ن��اك 
أن��دي��ة أخ��رى عمدت 
إلل��غ��اء ف��ئ��ة اإلن���اث 
ضمن ألعاهبا، وهذا 
جي��ع��ل ال��ك��ث��ري من 
يطالنب  الالعبات 
أو  أن����دي����ت����ه����ن 
االحتاد الرياضي 
بتقديم  ال���ع���ام 
ال���دع���م ال���الزم 
ل��ري��اض��ة امل��رأة 
ولكافة األلعاب 

ميكن  ال  الدعم  فبدون 
قيادة  وص��ول  ومع  بالرياضة.  هبذه  االستمرار 

رياضية جديدة كان من املفرتض أن نرى انتعاشاً للرياضة 
األنثوية إمياناً بالدور الرياضي الذي حتتله املرأة يف كافة 
هلذا  وميكن  كثرية،  إجيابية  نقاط  من  لذلك  وما  األلعاب 
على  املنافسة  بإمكانية  وتتمتع  مكانة  حتتل  أن  الرياضة 
الساحة العربية والدولية والقارية أكثر من رياضات الرجال 
خاصة على املستوى العربي وذلك يعود لعدم امتالك أكثرية 

الدول العربية للعنصر األنثوي للمنافسة يف األلعاب.

عدم االهتمام 
بالرياضة األنثوية كثرية وال  األمثلة على عدم االهتمام 
حتصى، فعلى سبيل املثال جند أن لعبة كرة الطائرة وبعد أن 
كانت متارس بكثرة من قبل الكثري من األندية مل تعد كما 
كانت واحنصرت بنادٍ أو اثنني يف العاصمة وبعض األرياف 

باحملافظات، وهذا دليل عدم اهتمام األندية واللجان الفنية 
األندية  وإدارات  باحملافظات  التنفيذية  واللجان  املتعاقبة 
هبا، إضافة لعدم متابعة احتاد اللعبة لواقع اللعبة. واألمر 
فاألندية  الفردية،  واأللعاب  اليد  كرة  على  ينطبق  نفسه 
جتد صعوبة يف إقناع األهايل والالعبات للحضور للتدريب 
واللعب بسبب الظروف احلالية فبات األمر حباجة جلهود 
مضاعفة من أجل حضور التدريبات، وحتى كرة السلة جند 
أهنا مظلومة لكن بنسبة أقل من بقية األلعاب، ولوال بعض 

احملبني وجبهود شخصية منهم لرتاجعت اللعبة كثرياً.

إلغاء لأللعاب

م�������درب�������ة ك�����رة 
"البعث  ل�  إليزابيث سيمون كشفت  السلة 

ألدنى  تفتقد  عام  بشكل  األنثوية  رياضتنا  أن  األسبوعية" 
مقومات االهتمام من قبل األندية والقائمني على الرياضة، 
فآخر اهتماماهتم تطوير الرياضة األنثوية، ليس فقط كرة 
السلة بل كافة األلعاب األخرى، ولعل الفئات العمرية هي 
املعنية هبذا األمر فمن غري املقبول أن يتم ضغط املباريات 
بالتجمعات الي تقام خالل ثالثة أو أربعة أيام وهذا األمر 
يؤثر على الالعبات، ولعل هناك الكثري من األندية العريقة 
عمدت إللغاء األلعاب األنثوية حبجج واهية، كذلك االبتعاد 
عن املشاركات اخلارجية سبب رئيسي من أسباب تراجع هذه 

الرياضة.
االهتمام  ع��دم  األخ��رى  األس��ب��اب  وأض��اف��ت سيمون: من 

برفد  واألهم  األوىل  اللبنة  تعترب  الي  املدرسية  بالرياضة 
األندية بالالعبات، إضافة لعدم االهتمام بالفئات العمرية 
ب��األن��دي��ة مم��ا أدى ل��ع��دم وج���ود أج��ي��ال ت��رف��د ب��األن��دي��ة 
الطني  زادت  األزم��ة  ظ��روف  وبالتأكيد  أنثويا،  واملنتخبات 
بلة واقتصر النشاط على التجمعات ما أدى لرتاجع كبري 

مبستوى الالعبات..
وعن احللول الالزم توفريها للنهوض بالرياضة األنثوية 
أوضحت سيمون أن هناك حلوال كثرية إذ جيب أواًل إعادة 
على  العمل  ليتم  األلعاب  لكافة  التدريبية  املراكز  تفعيل 
إنشاء جيل جديد من املواهب الشابة القادرة على االرتقاء 
بأي لعبة كانت، وجيب االهتمام بالفئات الصغرية من قبل 
الرياضة  كانت  فلطاملا  الرياضي،  واالحت��اد  الرتبية  وزارة 
والرئيسي  األول  الداعم  هي  املدرسية 
املنتخبات  لكل 
ال����وط����ن����ي����ة، 
وجي���ب إع���ادة 
امل��راك��ز  تفعيل 
ال����ت����دري����ب����ي����ة 
ال��ص��ي��ف��ي��ة وف��ق 
أس����س وم��ع��اي��ري 
جت��ن��ب األخ��ط��اء 
حبيث  ال��س��اب��ق��ة 
ي�������ك�������ون ه����ن����اك 
ومتابعة  حم��اس��ب��ة 
دائمة ووضع الكوادر 

الفنية وفق احلاجة.

املطلوب رعاية 
أخ������رياً.. ال ش���ك أن��ه 
القائمون  أراد  م��ا  إذا 
األنثوية  الرياضة  على 
إع������ادة ال���ت���أل���ق هل����ا، ال 
إق��ام��ة مسابقات  م��ن  ب��د 
لفرق السيدات تكون كافية 
إلك���س���اب اجل��ي��ل اجل��دي��د 
الكافية  اخل��ربة  اللعبة  من 
لتطوير املستوى، وجيب على 
احت�����ادات األل���ع���اب احمل��اول��ة 
إلع��ادة  األن��دي��ة  اهتمام  لفت 
واالهتمام  هب��ا،  لعبة  أي  بناء 
وأن  خاصة  العمرية،  بالفئات 
من  متتلك  األن��ث��وي��ة  رياضتنا 
باخلري،  واملبشرة  الكثرية  املواهب 
الوطين  منتخبنا  نيل  دليل  وأكرب 

بطول غرب آسيا لكرة السلة، وتألق ل��ل��ن��اش��ئ��ات ل��ق��ب 
العرب  بطولة  يف  بالناشئات  اليد  لكرة  الوطين  منتخبنا 
العرب  بطولة  لقب  نالت  أن  لطائرتنا  سبق  كما  األخ��رية، 
الشاطئية ووصلت ملراكز متقدمة يف بقية البطوالت، والتألق 
الكبري لأللعاب الفردية وأخرها بطولة العرب بلعبة املبارزة 
عرب الالعبة جنالء شرقي، والتألق األخري لسيدات الثورة يف 
بطولة األندية العربية لكرة السلة والوصل ملراكز متقدمة، 
وغريها الكثري الي تعج هبا رياضتنا األنثوية الي حتتاج 

للرعاية واالهتمام فقط. 
================
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الشعر كضرورة وخالص
»البعث األسبوعية« ــ سلوى عباس

وحامل  كضرورة  الشعر  تناولت  الي  األدبية  األمسية  يف  اآلراء  تباينت 
للوهج اإلبداعي، فهناك من رأى يف الشاعر حالة خالص أو ني يؤمن أن 
الشعر قادر على تغيري وجه التاريخ وختليص البشرية من هزائمها، وهناك 
من رأى أنه مل يكن يف يوم من األيام من مهمة الشعر أن يغري وجه التاريخ، 
وعندما  األعمق،  إنسانيته  على  اإلنسان  يوقظ  أن  يريد  دائماً  الفن  ألن 
الذي  فالشاعر هو  االنرتنت،  الكمبيوتر وعامل  أجهزة  الناس إىل  ينصرف 
مبا  واعتداده  عنجهيته  من  قليالً  اإلنسان  ويعرّي  إحساسهم  إليهم  يعيد 
أجنز املشروع التقين من تقدم علمي. لكن ما هو أصعب يف اإلجناز أن يبقى 
على عالقته بنبتة صغرية على ضفة هنر،  التقدم حمافظاً  رغم كل هذا 
فالشعر يّذكر اإلنسان أنه كان يف بدائيته يغين فيعود الصدى إليه فيظن 
أن العامل يغين معه، ولكن كيف فقد هذا؟ هنا يأتي دور الشعر يف أن يوقظ 
اإلنسان على إنسانيته، وجيب على الشعر أن يبقى حامالً هلذه الرؤية حتى 
لو كانت ومهاً، فاملهمة احلقيقية للشعر أن يستمر بتبشرينا بالقدرة على 
اخلالص، وعلى التجدد والوالدة اجلديدة؛ وال شك أن هذه تبقى وظيفة 
الشعر يف كل زمان ومكان، والذي خيتلف أحياناً هو طريقة محل القصيدة 
الشعر من أجل  أن يبتدعها  الوظيفة، فهناك أشكال الهنائية ميكن  هلذه 
محل هذه الرؤية للمتلقني أو القراء، وضمن هذه األشكال قد يتم توظيف 
التفاعل مع  إطار جديد من خالل  إجن��ازات مجالية قدمية ومعروفة يف 
جمموعة من الرؤى واملعطيات اجلمالية اجلديدة إلجناز عمل فين جديد.. 

وعمّا إذا كان يف زمننا هذا من جديد ميكن أن يقوله الشعر ومل يقله 
إىل اآلن، حتدث أحد املنتدين أنه ما زال الكثري أمام الشعر ليقوله، ألن 
الشعر مالزم للوجود البشري، وهذا الوجود يطرح أسئلة جديدة باستمرار، 
وعلى الشعر أن يستبق هذه األسئلة دائماً، وأن يفتح لنفسه ولإلنسان أيضاً 
آفاقاً جديدة للتساؤل والدهشة واكتشاف مجال احلياة من حوله.. هذا على 
كل  يعرفها  إشكالية  هناك  الشخصي  الصعيد  على  وحتى  العام،  الصعيد 
اللغة،  أن نسميه حاجز  تتعلق بطبيعة ما ميكن  الشعر،  كتابة  من جرب 
فالقصيدة الي تكون مرسومة يف ذهن الشاعر هي غري القصيدة الي نراها 
ال��ورق، فال ميكن هلذه اللغة باملواصفات الي ورثناها من غرينا أن  على 
بشكل حقيقي، وجتسيدها  الشاعر  ورؤى  أحاسيس  نقل  على  قادرة  تكون 
القصيدة  حتويل  عملية  يف  ناقص  شيء  دائماً  فهناك  الكلمات،  هذه  يف 
من شعور وحس ورؤية إىل كلمات موصوفة أو منطوقة أو مكتوبة، وهذا 
الشيء الناقص أو الضائع ميثل قدراً كبرياً من الشعرية الي تبقى ناقصة 
باستمرار، والذي سيبقى هدف الفن الشعري برمته أن يصل إىل حتقيقه.. 
ولذلك الشعر الصايف والكامل هو حلم وهدف ومبتغى كل شاعر، ولكنه 

اهلدف واملبتغى واألمنية الي يعرف الشاعر سلفاً أنه الميكن حتقيقها. 
وانطالقاً مما ُطرح من أفكار وآراء حول الشعر، كان هناك شبه اتفاق بني 
املنتدين واملهتمني بالشعر على أنه ما زال حيمل الوهج وميثل الضرورة األهم 
الي البد منها والي ختفف عنا وطأة احلياة بكل تناقضاهتا ومفارقاهتا، 
وكلما ازدادت قسوة احلياة وفوضاها كلما تنامى اإلحساس بوجود الشعر 
أماكن خمتلفة ال يعرفون بعضهم  وضرورته عرب أشخاص متباعدين يف 
لكن جتمعهم حمبتهم للشعر وتعاطيهم له وحفظه وقراءته، وهناك أيضاً 
تلك التجليات الروحية الي يبثها فينا الشعر والي جتعلنا نرى مجاليات 
األشياء على غري ما يراها اآلخرون الذين حرموا من متعة الشعر واحلياة 
معاً، والبد لإلنسان من الشعر الذي ينقذه من فوضى حياته وتشتتها، فقد 
مير الشعر يف أزمة ويكاد أن ميوت لكنه ال ميوت ويستمر وهذا األمر موجود 
منذ بداية البشرية وإىل يومنا هذا، ففي كل عصر كان هناك شعراء يشكون 
من عدم وجود قراء للشعر، ويف هذه األوقات العصيبة نرى الكتاب الشعري 
يف أزمة وأنه ال يباع وأن القصيدة احلقيقية ال تنشر، لكن الشعر ال ميوت 

وتبقى له الضرورة. 

ومضــة

"البعث األسبوعية" ــ وائل محيدي 
ما،  ملنطقة  الثقافية  اهل��وي��ة  إل��غ��اء  اهل��دف  يكون  ح��ني 
وطمس معامل الرتاث - ما أمكن - فيها، وتكسري املنحوتات 
النفيسة املُدلِّلة على تاريخ املكان، فهذا يعين احلقد بعينه، 
ليس من قبل من ينّفذ، بل من قبل اآلمِ��ر واملُموّل هلذا 

التدمري. 
مديرية الثقافة بدير الزور، تلك الي طال حقد اإلرهاب 
مائة باملائة من مبانيها، وفقدت أشهر مكتباهتا الي احتوت 
على عيون الكتب وأمهات العناوين، ووجدت نفسها بفعل 
كافة،  وآلياهتا  كادرها،  فقدت نصف  وقد  املمنهج  اإلره��اب 
مسارحها  وفقدت  مجيعاً،  ال��ن��ادرة  والكتب  واملخطوطات 

احلديثة الي فاقت كلفتها مليارات اللريات السورية. 
أمام كل هذا الواقع املزعج، كان البد وأن تعلو كلمة العلم 
بلغت  مهما  االستمرار  من  البد  وكان  واملعرفة،  والثقافة 

الظروف احمليطة من ترد وصعوبة.
الوجع،  ال��زور، حديث  دير  الثقافة يف حمافظة  مديرية 
ر على جهل وجتهيل اإلرهاب  املؤزَّ القوة، والنصر  وقرارات 

وعقليته الرجعية. 
"البعث" التقت مدير الثقافة يف دير الزور أمحد العلي، 
التفاصيل  فكانت  ي��س��اوي  أمح��د  الثقايف  امل��رك��ز  وم��دي��ر 

املؤسفة، وكانت اإلرادة واإلصرار على االستمرار.
الثقافة  ملديرية  يتبع  العلي:  الثقافة أمحد  يقول مدير 
ومجيعها  ثقافياً،  مركزاً  وعشرون  سبعة   2011 ع��ام  قبل 
قبل  من  املمنهج  والتدمري  والتخريب  للحرق  تعرّضت 
عن  مجيعاً  أخرجها  م��ا  املسلحة،  اإلره��اب��ي��ة  العصابات 
اخلدمة، وباتت حباجة كاملة إلعادة التأهيل؛ وبعد حترير 
احملافظة، هناية عام 2017، مل نتمكن من تأهيل سوى مركز 

امليادين الثقايف، املؤلف من دورين، وبدأنا فعلياً بتأهيل مركز مدينة دير الزور، وكل ما تبقى 
ما زال خارج اخلدمة.

مستمرون رغم احلرب 
يف منتصف عام 2012، توقف العمل الثقايف يف تلك املراكز بعد تداعي الظروف األمنية 
هناك، وهذا الواقع اجلديد اضطرنا اىل اختاذ مبنى مستأجر لصاحل املديرية، كان خمصصاً 
للفنون التشكيلية، وبوشرت منه على الفور متابعة العمل الثقايف يف املدينة، بالتزامن مع 
خروج املراكز السبع وعشرين عن اخلدمة.. بقي احلال كذلك حتى مطلع أيلول 2017، حني 
مت حترير احملافظة، وحينها مت حترير مخسة عشرة مركزاً يف خط ريف الشاميّة، لتبقى 
مراكز خط ريف اجلزيرة خارج السيطرة؛ وحينها اتضح لنا حال املراكز احملررة ما حدا بنا 
إلجياد مقار بديلة فورية، سواء باالستئجار أو باجملان. واليوم، وصل عدد املراكز الفاعلة 
إىل إثين عشر مركزاً أمهها مراط، والبوليل، والعشارة، والبوكمال، واخلريطة والتبين، حيث 
وضعنا يف أولوية عملنا التوزع اجلغرايف هلذه املراكز حبيث ال ختلو منطقة من النشاط 

الثقايف حلني التمكن من استكمال التأهيل.

فقدنا كل شيء 
النفسية واملعرفية يف  العلي: فقدنا كل شيء مع تدمري تنظيم "داعش" للبنية  ويضيف 
املنطقة، وإلغاء اهلوية الثقافية، لذلك عمل اإلرهاب على تدمري املؤسسات الثقافية بشكل 
العناوين،  من  األل��وف  عشرات  تضم  كانت  الي  املكتبات  كامل  واستهدف  وحاقد،  ممنهج 
ومجيعها مت حرقها، لذا وضعنا بعني االعتبار أن أول ماعلينا القيام به إعادة تأهيل املكتبات 
ما أمكن رغم فقداننا ألمهات الكتب النادرة، والي من الصعب جداً استعادهتا بعدما آلت 

إىل رماد.
مع  تزامن  التخريب  هذا  للمديرية:  احلاقد  االستهداف  عن  حديثه  العلي يف  ويضيف 
واليوم ال متتلك  السياحية؛  والسيارات  باص اخلدمة  فيها  آلياتنا مبا  كافة  تدمري وحرق 
صيانتها  كلفة  تفوق  ورمبا  الكاملة،  للصيانة  حباجة  آليات مجيعها  ثالث  سوى  املديرية 
ووضعنا  واآلليات،  باملباني  خاصة  كاملة  دراس��ات  بإعداد  قمنا  وبالطبع،  الفعلية.  قيمتها 

اجلهات املعنية بكامل التفاصيل. 

مليار لرية قيمة املسرح املفقود 
احلديث عن اخلسائر ومقدارها الفعلي كبري ومعقد، غري أن اخلسارة املادية الكربى كانت 
يف مبنى مسرح املديرية السابق الذي تؤكد الدراسات أن إعادة تأهيله حتتاج إىل مليار لرية 
سورية، ويف مبنى املديرية الذي حيتاج إىل ربع مليار لرية، ويف اآلليات والكتب والتجهيزات 
بإجراء  قمنا  أننا  علماً  مشاهبة،  مبالغ  إىل  استعادهتا  الي حتتاج  والسينمائية  املسرحية 
دراسات للكلفة املالية لباقي املراكز وأمهها امليادين والبوكمال؛ ويف هذه الدراسات جلأنا إىل 
مديرية اخلدمات الفنية بعدما فقدنا املكتب اهلندسي التابع للمديرية مع انعدام وجود 

مهندسني اختصاصيني ضمن كوادرنا كما كان يف السابق. 
عملياً - واحلديث ملدير الثقافة - يتبع للمديرية من حيث امللكية مثانية مراكز ثقافية، 
هي دير الزور وموحسن وامليادين وصبيخان والقورية والبوكمال وهجني، وأخرياً البصرية، 
فيما تعود ملكية باقي املراكز إىل اإلدارة احمللية، لذلك حنن حالياً يف طور إعادة تأهيل 
املراكز التابعة لنا وعلى مراحل وفق ما يتم رصده يف املوازنة االستثمارية أو ميزانية إعادة 
اإلعمار؛ وحالياً بدأنا أوىل مراحل إعادة تأهيل مبنى املديرية، وهذه املرحلة متتد ألربعة 
أشهر، علماً أننا تأخرنا يف املباشرة حبكم تغيري األسعار املتوايل ما بني أول دراسة تقديرية 
مبنى  يكون  أن  املفرتض  ومن  ومعقول،  نسي  بشكل  األسعار  مراعاة  مّتت  حيث  وآخرها 

املديرية جاهزاً مع حلول عام 2022. 
 

فقدان نصف الكادر 
بقول العلي: بلغ كادر العمل يف املديرية عام 2011 أكثر من مائة وسبعني موظفاً، واخنفض 
هذا العدد إىل أقل من مثانني عام 2020، ما يعين فقدان أكثر من مخسني باملائة من الكادر، 
والعدد احلايل للموظفني ضعيف نسبياً قياساً لعدد املراكز العاملة، وفيما لو قسمنا الكادر 
احلايل على عدد املراكز العاملة لوجدنا أن نصيب كل مركز ضئيل جداً، وهذا ما اضطرنا 
إىل تقسيم جبهات العمل وتوزيع ومضاعفة املهمات حتقيقاً الستمراريته، ورغم ذلك فإن 
نشاطاتنا الثقافية مل تتوقف حتى خالل احلصار املطبق على امتداد ثالث سنوات، مع بعض 
التأثري على واقع احلفالت الفنية الي كانت زاهرة قبل احلرب، بينما بقي النشاط اخلاص 
باملعارض والندوات والفن التشكيلي وامللتقيات قائماً باالعتماد على من بقي يف احملافظة 
خالل سنوات احلصار، بعد اللجوء إىل قاعات مبنى احملافظة وجامعة الفرات؛ وخري دليل 
على ذلك ما قمنا به جلهة الفن التشكيلي وإقامة أكثر من ُنصب تذكاري اعتماداً على 

المراكز الثقافية أحرقت والمسارح دّمرت وأمهات الكتب النـادرة والمخطوطات آلت إلى رماد
مديريـة ثقافـة ديـر الزور تنهـض من جديد رغم حقد اإلرهاب والظالمية 

السوري  العلم  رفع  حادثة  يعرف  والكل  املوجودة،  الكوادر 
لألحياء  املتاخم  املوظفني  دوار  على  اخلوذة  ووضع نصب 
ال��دوار  اس��ت��ه��داف  مت  حينها  "داع����ش"..  قبل  م��ن  احملتلة 
بالعديد من طلقات القناصة ومع ذلك قمنا برفع العلم 

وما زال وسيبقى مرفوعاً. 

حَرق ربع مليون كتاب 
الثقايف  املركز  مكتبة  مقتنيات  أن  أح��د  على  خيفى  ال 
عناوين  الزور ضمن  دير  تاريخ  كامل  على  سابقاً  احتوت 
ن����ادرة مت ح��رق��ه��ا، وال مي��ك��ن اس��ت��ع��ادهت��ا ال��ي��وم، إض��اف��ة 
ملخطوطات إفرادية ذات قيمة أدبية وتارخيية كبرية بدليل 
امتناعنا عن إعارهتا خارجياً خوفاً عليها من التلف، إضافة 
إىل مخسني ألف عنوان، ورمبا احتوى العنوان الواحد على 
هنا  احلديث  ميكننا  وبالتايل  عشرة جملدات؛  أو  مخسة 
الثقايف مت  املركز  مكتبة  يف  كتاب  مليون  رب��ع  وج��ود  عن 
حرقها عن عمد من قبل تنظيم داعش اإلرهابي، وكل هذه 
الرقم  هذا  اخنفض  إذ  املاضي،  من  اليوم  باتت  العناوين 
الكبري إىل ألفي كتاب فقط موجودة يف مكتبتنا اليوم، وهذا 
الرقم اجلديد يدل لوحده على اخلسارة الكبرية يف اطار 

الكتب واملخطوطات النادرة. 

فِرَُقنا الفنية خارج القطر 
يتابع العلي: بلغ النشاط املسرحي ذروته عام 2011 من 
النشاط  اكتمال  على  دالل��ة  وخري  والنوعية،  العدد  حيث 
للمهرجانات  اخلصوصية  تلك  احل���رب  قبل  امل��س��رح��ي 
الرحبة خيتلف  املكان، فمهرجان  القائمة ضمن جغرافية 
يف حمتواه عن مهرجان قرقيش، وعن مهرجان ماري، وعن مهرجان العشارة، إضافة إىل التنوع يف 
مضمون النشاطات الي كان يشهدها مسرح مدينة دير الزور، ومنها مهرجان الفراتي ومهرجان 
والفرقة  الغنائية،  الفرات  وفرقة  األغنية اجلديدة ومهرجانات األطفال  الفراتية ومهرجان  املرأة 
الرتاثية الشعبية؛ وحينها امتدت مشاركاتنا ليس إىل احملافظات السورية فحسب، بل إىل خارج 
القطر، وهذه داللة على النجاح والتميز، بينما اليوم كافة فعالياتنا املسرحية بسيطة ومتواضعة 
قياساً على مسرح بسيط احتوى على كراسي متحركة ومنصة صغرية ال ميكن هلا أن تستقطب 
سوى النشاطات العادية والبسيطة.. باختصار، لقد حاولت "داعش" طمس اهلوية الثقافية والرتاثية 
يثنينا عن  أن  أنه فشل يف  املوجودات، غري  ناحية  املذكور جنح من  التنظيم  كان  وإذا  للمنطقة، 

االستمرار وبناء البشر وتقديم كل ماهو مطلوب يف اإلطار الثقايف واملعريف.

معاهد الثقافة الشعبية 
مدير املركز الثقايف يف مديرية الثقافة، أمحد اليساوي، حتدث عن واقع عمل املركز، وكيف جتاوز 
ظروف احلرب بالتنسيق مع املديرية كي ال يتوقف العمل الثقايف حتى حتت أسوأ الظروف، غري 
أنه تطرق إىل مفاصل كثرية كان توقفها اضطرارياً بعدما مت فقدان مستلزمات العمل، ومن هذه 
املفاصل معاهد الثقافة الشعبية الي بلغ تعدادها يف عموم احملافظة مخسة معاهد اختذت من 
املراكز الثقافية سابقاً مقاراً هلا ملمارسة نشاطاهتا اخلاصة بالدورات املهنية ودورات حممو األمية. 
أن يزيد  املعاهد فاعلة جدا يف إطار نشاطها، وكان من املفرتض  اليساوي: كانت هذه  يضيف 
أوقف هذا  الثقافية  البنية  واستهداف  اإلره��اب  ولكن هجمة  عددها وفق خطة عمل عام 2011، 
وامليادين  وموحسن  ال��زور  دير  مدينة  من  كل  الشعبية يف  الثقافة  معاهد  توزعت  وقد  الطموح؛ 

والبصرية والبوكمال. 
ويتابع اليساوي: منتلك خطة عمل جعلت من النشاط الثقايف قائماً، وقد بدأنا بالتوسع والتنوع 
بعدما كان نشاطاً حمدوداً خالل سنوات احلصار وظروف اهنمار قذائف احلقد على املناطق املدنية 
اآلمنة. ومع ذلك، فإن املتاح حالياً ال يسمح بعودة كامل ما مت فقدانه إىل ما كان عليه بني يوم 
وليلة.. اخلسائر كبرية جداً واحلكومة مل تقصر بإدراج متطلباتنا البنيوية ضمن خطة اإلعمار أو 
إعادة التأهيل، وإىل أن تنتهي األعمال اخلاصة بتأهيل املراكز واملسارح ودائرة تعليم الكبار واملعاهد 
النشاط  الثقافية فإننا متابعون لعملنا ضمن خطة بدأت تتوسع بشكل ملحوظ، ما جعل من 
الثقايف حاضراً بقوة رغم امليزانية الي مل تتغري منذ سنوات، غري أننا نتكيّف حالياً مبا هو متاح 

على أمل أن يعود األلق الثقايف إىل سابق عهده يف املدينة.
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»البعث األسبوعية« ــ جُمان بركات 
هلفة  وتلقي  للطفل  املباشر  التعليم  بني 
عينيه وألق روحه املنعكس على بشرة وجهه 
مباشرة،  املعلمة  من  املعلومات  يتلقى  وهو 
أدي��ب��ة  تكتبها  ال���ي  وه���ج احل��ك��اي��ة  وب���ني 
واخليال  احل��ب  رفيع من  األط��ف��ال، خيط 
استطاعت،  حسن  منذر  وصبا  والدهشة؛ 
مع  املعاشة  جت��ارهب��ا  نقل  ذك��ي��ة،  بطريقة 

األطفال وهي تربيهم وتعلمهم.. 
عن  لتحكي  معها  احل���وار  ه��ذا  لنا  ك��ان 
األطفال  قصص  كتابة  يف جمال  جتربتها 
ورؤيتها للرتبية والتوجيه من خالل احلكاية 

وشغف اخليال. 

حلم وشغف 
انتظرهتا حتى أهنت حصة اللغة العربية 
فصلها..  م��ن  باحليوية  مفعمة  وخ��رج��ت 

سألتها: 
والتنسيق  ال��ك��ايف  ال��وق��ت  جت��دي��ن  كيف 
الكتابة  وب��ني  باملشاغل  املليء  وقتك  بني 

لألطفال، هالّ حدثتنا عن البداية؟
التحضري  ك��راس��ة  وه��ي حتتضن  أج��اب��ت 
عن  بعيداً  الطفل  أدب  ك��ان  هب��ا:  اخلاصة 
بداية  مهتمة  كنت  أنين  حيث  اهتماماتي، 
من  ع���ام،  بشكل  وال��ش��ع��ر  األدب  مبتابعة 
ضمن  ح��ي��ز  ال��ط��ف��ل  ألدب  ي��ك��ون  أن  دون 
الكبري  ب��ال��رغ��م م���ن ح���ي  اه��ت��م��ام��ات��ي، 
وعاملهم  براءهتم  حنو  واجنذابي  لألطفال، 

اخليايل، إىل أن حاولت الدخول إىل عاملهم من خالل كتابة 
ب��دأتُ  هب��ا،  نفسي  ووج��دت  ناجحة  كانت جتربة  القصص.. 
مبحاولةٍ وجتربة، وأصبحت حلماً وشغفاً، فعندما أبتعد عن 
أشعر  الكتابة،  عن  واالمتناع  القلم  برتك  الطفويل،  العامل 
بالنقص، النقص للسعادة واحلاجة إىل أن ألوّن يومي مبا 
يفيد األطفال وميتعهم.. وشيئاً فشيئاً أصبحت الكتابة عادتي 
اليومية وهوايي املفضلة، فيها أعود إىل طفولي، بل أعود 

طفلة تكتب لطفل بكل املشاعر الطفولية الربيئة. 

رغبة بالتطور 
مدينة  اجل���اع« يف  »ك���اف  م��درس��ة  أم���ام  الفسحة  ك��ان��ت 
من  ومرحهم وصخبهم  األطفال  هبتافات  مليئة  القدموس 
من  هبم  حسن  صبا  املعلمة  عناية  أالح��ظ  وكنت  حولنا، 
فأكملت  نظرة،  خالل  من  ولو  وتوجيهاهتا  إشاراهتا  خالل 

معها احلوار، وطرحت السؤال: 
كيف كانت الرحلة يف عامل الكتابة لألطفال، وهالّ حدثتنا 

عن أهم احملطات والداعمني فيها؟
ما  لكن  بداية خجولة،  بدأت  الكتابة  بدأت  قالت: عندما 
دفعين إىل املتابعة هو تشجيع الوسط احمليط بي، من أهل 
يقدر  وسط  ضمن  أعيش  أنين  السيما  وأق��رب��اء،  وأصدقاء 
الكتابة  موهبة  كانت  البداية،  يف  طبعاً،  ويشجعها..  املواهب 
تقليدية، فأنا كربت على قصص املناهج السورية واحلكايات 
القدمية، وكان أسلوبي يشبه ما كنت أقرأه يف الصغر، لكن 
الكتابة كان البد أن أصقل موهبي  بعد أن اخرتت طريق 
ألمتاشى مع روح العصر وأسلوبه، وكان ذلك بالقراءة لغريي 
من الكّتاب العامليني، وحتى العرب، للتعرف على األساليب 
عن  بعيداً  العصري  الطفل  م��ع  تتماشى  ال��ي  املختلفة 

اإلطالة وكثرة الكالم.. 
بعد ذلك اجتهت حنو الدورات الي تعلم األسس السليمة 
يف الكتابة لألطفال، ألهنا - كغريها من اجملاالت الي هلا 
أسس وقواعد - تسهل على الكاتب الكتابة، وتدله على عيوب 
والفائدة  املتعة  قصة حتمل  يصنع  كي  ليتفاداها  األسلوب 
بشكل سليم وحمبب للطفل يبعده عن امللل والضجر، فكانت 
قصصي تكرب معي، وتنضج بنضجي؛ وعندما أتذكر قصص 
فرقاً  أملس  أن  أستطيع  احلاضر  بقصص  وأقارهنا  البداية 
باألسلوب والصياغة، وكل الفضل يعود إىل شغفي  واضحاً 
ورغبي يف التطور، وبذلك استطعت أن أجعل لنفسي مكاناً 
وامساً بني كتاب القصص، وما زلت أطور موهبي من دون 
يتطلب  وحتقيقه  كبري  فحلمي  معني،  حد  عند  ال��وق��وف 

العمل بال كلل وال خجل. 

واقع أدب الطفل 
استطردت معها يف النقاش حول واقع أدب الطفل السوري 
- ماله وما عليه - فكان هلا وجهة نظر خاصة حتدثت عنها: 
بيئة  له  كانت  بل  سورية،  يف  يتيماً  الطفل  أدب  يكن  مل 
»أسامة«  بداية جملة  أذكر  أن  البد  وكان  ومطورة،  حاضنة 
للكتاب،  السورية  واهليئة  التعريف،  عن  والغنية  العريقة 
واللتني كانتا سراجاً مضيئاً يف أدب الطفل، بكل ما تقومان 
به من رعاية املواهب الشابة، وإفساح اجملال للنشر فيهما؛ 
ولعل ما يلفت النظر هو اهتمام الكوادر العاملة يف اجلانب 
الرتبوي يف بناء القصص، والذي من شأنه أن خيلق جيالً 
إدراك قيمة  نابع من  السلوك، وهذا األمر  يف  متزناً  سوياً 
الذين  السوريني  الكتاب  من  فكثري  الغد،  بناء  يف  الطفل 
املساحة  أدهب���م، وخت��ط��وا  م��راح��ل متطورة يف  إىل  وص��ل��وا 

بداية  واالهتمام  الدعم  نالوا  قد  كانوا  لسورية  اجلغرافية 
من وطنهم األم؛ ومل يتوقف الدعم عند حد املواهب الشابة 
من  والرعاية،  االهتمام  من  حظ  أيضاً  لألطفال  كان  بل 
على  يشجعهم  م��ا  قصصهم،  نشر  يف  مساعدهتم  خ��الل 
اإلجيابيات  تلك  كل  من  بالرغم  لكن،  واالستمرار..  املتابعة 
يبقى أدب الطفل يف سورية غارقاً يف املثاليات، فدائماً جيب 
أن حتقق صورة البطل يف القصص املثاليَة، وهذا من شأنه 
أن جيعل القصص جامدة بعض الشيء، فيمكننا بطريقة 
مرحة مداعبة اخليال الطفويل للوصول إىل غايتنا بعيداً 

عن املثالية، فالطفل خيطئ ويصيب وليس مثالياً دائماً. 

أول عمل 
أعماهلا،  أول  عن  احلديث  أهن��ا حتب  بعدها،  يل،  أس��رّت 
يف  امسها  وجدت  الغامرة حني  وفرحتها  انطالقها  وكيفية 

أول عمل هلا مع األطفال.. قالت: 
كانت بدايي مع جملة »أسامة« الي كان هلا الفضل األكرب 
يف جملة  فرصي  أخ��ذت  أن  وبعد  القصصية.  مسريتي  يف 
السورية للكتاب، ونشرت عدداً  »أسامة« اجتهت حنو اهليئة 
بأن  فكنت حمظوظة  كادرها،  فيها مبساعدة  القصص  من 
ألدب  حاضنتني  عريقتني  مؤسستني  يف  مكان  يل  يكون 
الطفل يف سورية، األمر الذي ساعدني على أن يكون صفة 
النشر  دور  حنو  اجتهت  ثم  ومن  إلمس��ي،  مرافقة  الكاتبة 
بأن تصل قصصي إىل  ليكون يل نصيب  العربية  واجمل��الت 
خارج حدود وطين، فنشرت العديد من القصص، وخاطبت 
بلسان قصصي العديد من الفئات العمرية، بأسلوب ممتع 
وهادف، األمر الذي يشعرني بالسعادة والرضى عما وصلت 

إليه. 

صبا منذر حسن.. جني عسل 
الحكاية من خالل مصادقة النحل 

"البعث األسبوعية" ــ رامز حاج حسني
كان الركض وراء الفراشات يشكل نسغ الطفولة اجلميل 
الدؤوب  النمل  تفاصيل  مالحقة  وأيضاً  حياتنا مجيعاً،  يف 
اجملتهد وهو حيمل حبات القمح من "بيت املونة" وخمازن 
منازلنا، وكأنه شريك كامل احلقوق فيما منلك من خريات 
هذه األرض، حتى أن بعض بوابات مملكته قد تكون مفتوحة 
يف طرف جدار غرفة من غرف منازلنا.. أن تعلموا أني شريك 

لك يف هذه األرض ويف أوكسجينها وتراهبا. 
ذات يوم ربيعي مشمس، خرجت للحقول اجملاورة للطريق 
سراقب،  مديني،  من  يعرب  ال��ذي  دمشق   – حلب  ال��دويل 
العلوم  الشرقي منها، وكان مطلوبا منا حلصة  يف الطرف 
حياته  دورة  وتوثيق  ما  خملوق  حياة  ن��درس  أن  العملية 
ونشاطه ورمسه على الكراسة.. و"يا حمالها!!" العالمات لو 
متكنت من اإلمساك به وإحضاره حياً للمثول أمام األستاذ.. 
على طاولة البحث والتمحيص، وجدت، وألول مرة، دهشة 
التأمل للمخلوقات املفصلية الصغرية - وكأن عصا الساحرة 
عيناي  فتفتحت   - حينها  رأسي  ملست  باحلكايات  اخلاصة 
والعلوم  احلكاية  على  البكر  ذائقي  وتفتحت  الدهشة،  من 
ذي  "األس���روع  من  وج��دت سرباً  أن��ين  أذك��ر جيداً  واملعرفة. 
األشواك" ميشي اهلوينى بشكل صف مرتب ومتناسق وكأنه 
مقطورات لقطار حيّ طويل، ويتموج شكل األشواك بطريقة 
منتظمة هبوطاً وصعوداً بشكل مثري للدهشة، وأنا أتتبعهم 
اجلارة  املخلوقات  هذه  من  املتفاجئة  وبنظراتي  خبطواتي 
يل، ورحت أالحقها خبطوات قصرية حتى وصلت للدهشة 
كالشجريات  صغري  نبات  من  أكمة  وج��دت  حيث  األك���رب!! 
القزمة، ووسطه كتلة ضخمة من النسيج احلريري األبيض، 
وهلا مدخل صغري على شكل بوابة، منسوجة بعناية، تدخلها 
تلك األسروعات، حتى انتهى آخر أسروع من الدخول، وران 

صمت بيين وبني تلك اململكة.. 
رجعت للبيت، ورمست سرب األسروعات، وما زالت مالمح 
اللحظة،  حتى  خميلي  يف  عالقة  البسيطة  اللوحة  تلك 
وكتبت تلك املعلومة يف كراسة درس العلوم، ألنقلها ألستاذي 
يف اليوم التايل، وقد شرح لنا - أنا وزمالئي - أطوار الفراشة 
بطريقة علمية جذابة رسخت يف عقلي بشكل قوي.. كانت 
احل��ش��رات  ل��ع��امل  السحري  دخ���ويل  مفتاح  احل��ادث��ة  تلك 
والتمعن فيه ومبعلوماته الغنية وتفاصيل املمالك اخلاصة 
 - ورمستها  هلا  سيناريو  كتبت   - سلسلة  أول  فكانت  ب��ه، 
ما  اللحظات  هذه  وحتى  احلشرات،  من  أبطاهلا جمموعة 
زالت احلشرات الصغرية تثري دهشي كما األطفال، واستمد 
وطقوسها  حياهتا  عن  العلمية  ومعلوماهتا  خصائصها  من 

أمجل احلكايات. 

حتدي املبدعني 
مبدعي  بني  وجدانية  عالقة  نشأت  املتحركة،  الرسوم  يف 
تلك األعمال واألطفال من خالل التصدي كل حني لقصص 
عن احلشرات؛ ولنذكر مثالً أن باكورة أعمال شركة بيكسار 
لألفالم الثالثية األبعاد مع مؤسسة ديزني كان فيلم "حياة 
حشرة" الذي نقل مستوى التحدي بني شركات إنتاج الرسوم 
املتحركة إىل مستوى إبداعي آخر متقدم، فاهنالت األعمال 

الي تتصدى لتلك املخلوقات الصغرية وحيواهتا.
املتعلقني  وج���دان  يف  خ��ال��دة  أع��م��ااًل  نذكر  ه��ذا جيعلنا 
بالرسوم املتحركة، مثل العمل الرائع "النحلة مايا"، أو ما 
مت تعريبه السم "زينة وحنول"، املقتبس عن كتاب قصص 
بونسلس،  فالدميار  األملاني  األديب  أفكار  بنات  إحدى  كان 
نشره يف عام 1912. ففي الثالثني من عمره، قرر بونسلس 

أن حيكي ألطفاله مغامرات تربوية هبدف توجيههم بطريقة 
غري مباشرة جلملة قضايا أخالقية وتربوية، فاخرتع شخصية 
حنلة صغرية امسها مايا – زينة يف نسختنا العربية - وجعل 
هلا مغامرة صغرية أن طارت من خليتها - الي شعرت بأهنا 
ضاقت هبا - حنو العامل الفسيح بغية اكتشافه والعيش فيه 
حبرية، فلحق هبا صديقها الكسول حنول، وهناك واجهت 
"فرفور"،  املثقف  األخضر  اجلندب  فيها  شاركها  مغامرات 
وراحت تتعلم يف كل حكاية قيمة جديدة عن التعاون واحلب 
واخلري والتضحية وحب املعرفة والتعليم، حتى قررت العودة 
إىل اخللية لتشارك آنستها سلمى، وأصدقاءها الصغار، تلكم 

املعلومات واملغامرات. 
ذاك العمل الذي ما زال ساري املفعول لدى األطفال، جيالً 
بعد جيل، حتى وقتنا احلايل، يدل بشكل جليّ على قيمة 
حب املعرفة والدهشة اخلالّقة الي يولدها التماس مع عامل 
وقد مت  العصور؛  كل  يف  األطفال  لدى  وخفاياه  احلشرات 
إصدار جمموعة من احللقات اجلديدة بتقنية ثالثية البعد 
بالبطلة  أكرب  بشكل  األطفال  وتعلق  احلالة،  لتزيد مجال 
يف  واملعرفة  العلم  من  التزود  يف  الراغبة  "زينة"،  املشاكسة 
كل مغامرة ختوضها؛ ولك أن تذكر قائمة طويلة من أعمال 
القيم  كل  إسقاط  ميكن  صغرية  حشرات  أبطاهلا  إبداعية 
الرتبوية والتعليمية لألطفال من خالهلا، كالتعاون والتنظيم 

والتضحية والبطولة واجلمال. 

حكاية طائر أبو احلناء السوري
لتنظيفه  منزهلا  يف  العمل  يف  تكد  ام���رأة  هناك  كانت 
وترتيبه، وهلا طفل صغري حيبو خلفها وحياول العبث بكل 
ما يصادفه يف حماولة منه لالستكشاف والتعلم عن طريق 
اللمس، فكانت تتمنى لو أن هلا من يعيلها يف إهلاء الصغري، 
أن  املنزل، فتمنت من اهلل  أعمال  به، ريثما تنهي  والعناية 

الصغري؛  رعاية  يف  يساعدها  من  هلا  يرسل  بأن  يساعدها 
احلناء  أب��و  طائر  ف��رأت  الشباك  ط��رف  إىل  نظرت  وفجأة 
السوري يتقافز أمام النافذة.. مدت يدها هبدوء فقفز الطائر 
نظرة شكر  فنظرت  واهل��رب،  االبتعاد  بداًل من  يديها  حنو 
الصغري جاءها هدية من  الطائر  أن هذا  للسماء، وعرفت 
اهلل، فوضعته داخل جونية من قش، وراح العصفور يتقافز 
والصغري ينظر نظرة دهشة وتوجس حنو الطائر، وما لبثت 
نظرته تلك أن انقلبت سعادة ومرح، وراح يطارد العصفور 
داخل اجلونية بأصابعه حماواًل اإلمساك به، ومرت حلظات 
طويلة أهنت املرأة أعمال منزهلا، ومل تعد تسمع أصوات املرح 
نام  وقد  لتجده  غرفته  حنو  أطلت  صغريها..  عن  الصادرة 
بطمأنينة داخل اجلونية، وطائر أبو احلن الصغري يتقافز 
منقاره  من  وقبلته  احل��ن،  أبو  طائر  حببور.. محلت  حوله 

وشكرته بامتنان وأطلقته يف الفضاء. 
البيئي  والتنوع  الغنى  فإن  السورية،  إىل قصصنا  بالعودة 
الذي تكتنفه هذه األرض يزخر باملواضيع اجلميلة واملمتعة 
متنوعة  قصص  بناء  يف  عليها  االستناد  ميكن  الي  اخلام 
وبذائقتهم،  لصيقة هبم  وتكون  باملضامني ألطفالنا،  وغنية 
فيها،  يعيشون  الي  وبيئتهم  مفرداهتم  من  مستمدة  ألهنا 
الفعال يف  والتأثري  لديهم  الوعي  أسهل يف اخرتاق  فتكون 

وجداهنم. 
واحليوانات  واألزاه��ري  النباتات  بل  فقط،  احلشرات  ليس 
والطيور، كلها، بطلة وقادرة على أن حتمل احلكاية ملصاف 

األدب العاملي رفيع املستوى.
األول��ي��ة  امل���وارد  م��ن نقص  ك��ات��ب لألطفال  ع��ذر ألي  ال 
السورية  البيئات  هذه  يف  النظر  أطلقت  فحيثما  للخيال، 

ستجد مكامن مجال وإبداع وخيال تقول: أنا هنا. 
ملحوظة صغرية يف آخر الكالم: املرأة يف حكاية طائر أبو 

احلناء السوري كانت والدتي، والطفل الصغري كان أنا. 

مطاردة الفراشات.. 
وكأن عصا الساحرة لمست رأسي حينها!!
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قلتها، وأقوهلا: العشقُ عصرُ هنضة احلواس.. 
ذِيْنَ ألقاهم، على  الشعرُ من أمجل اجملانني، الَّ

مرِّ الفصول!!..
ال��زم��نُ، على ال��ع��ك��ِس، م��ن أس���وأ األص��دق��اء 
ذِيْنَ ألقاهم. وغريي يلقاهم، على مرِّ  اجملانني الَّ

الفصول..
كعاصفة،  كثرياً،  املزاجي  اجملنون  هَ��َذا  يفتننا 
فِيْ عقل بستان جبلي.. الزمنُ، من دون األشواق، 
كعيون  بالغموض..  املتسخة  باهلوامش  يرتبكُ 

املاضي، الَ تبصرُ جيداً..
من  املهرتئة،  األن��واع  وبيع  بشراء  بالنا  يشغُل 
يُقايضنا  املُذلِّة،  احلاجاتِ  أيام  وف�ي  األحاديث، 
إنَّ  ��ى  حَ��تَّ ال��ص��ب��يّ��ة!!  عواطفنا  على  ب��اهل��م��وِم، 
البؤسَ  منا  تستدين  السيِّئة،  األزم��ن��ة  أمزجة 
فتصريُ  احل��ي��اة،  قمصان  ِب��هِ  لرتقع  العاطفي، 
بديباجات  بقاءاُتها  - مرقعّة(،  )مرقوعة  احلياةُ 
النحيب، والشكاوى اهلزيلة تسقط، قبل إمتامها 

سنَّ الرضاعة الفكرية.. 
زمنٌ كبريُ املنكبني يتهيَّأُ للسقوط..

أَيْنَ زمن الرَّفع؟!..
األسئلُة تركضُ، فِيْ باحاتِ اإلجابات، تقعُ على 

ركبتيها!!؟!..
األخنابُ، واحدةٌ من فنون األعصاب اجلريئة: 
ن��راه��ا هت��رتئُ  أم��ِل احل���ب..  تبحثُ ع��ن بصيِص 
عن  َل��هُ  ُتفصحُ  أو  الزمنْ،  تصادُق  وهي  اُتها،  لذَّ
الدَّهشة، وَقدْ تروق َلهَا مصاحبُته.. الَ يوثقُ هبذا 

اجملنون الصديق القسري الزمن!؟ 
الطوعي  العمل  َيوْم   / ب�  يُسمَّى  مَا  يُشبهُ  ه  إنَّ
هاِب إَِلى الوظيفة،  /: املوظفون يُرغمون على الذَّ

واملتسمّمون لغويَّاً، يُسمّونه / يوماً طوعياً /؟!
أحد جناة املال، والشراء والبيع، فِيْ العقارات، واجلدران والسطوح 
فُ فِيْ بيته خادمٌة، ُتعدُّ َلهُ مائدةٌ  والغرف، واألبواب والشبابيك، يُوظِّ

من املأكوالت..
ى يضيعَ فؤاده،  يصل إَِلى األكل بَْغتًة، ويبدأ التعارك مَعَ األخناب، حَتَّ
فِيْ ضجّة السُّكر، أو مَا يُشبه اجلنون املتهاوي، ُثمَّ يهوي إَِلى مائدة 
النوم، ويذهب فِيْ عراكٍ عجيب، مَعَ الكوابيس، الشامتةِ.. الَ ينتشي فِيْ 
حضرةِ صديقه البغيض الضجر املزمن.. أو الزمن املضجر.. يشقى فِيْ 

ركام الوعود املالية!!
اجملانني،  بالشاربني،  تشمتُ  الكوابيس،  األخن��اب  عند  مَ��ا  أوج��ع 

أصدقاء الزمن، قليل العهود، وهُمُ سيّئو احلظوة!!
يصريون حبكم اإلمهال املتكرّر مّشاتًة متكررة وكوابيس متشي على 
ساقي النوم واليقظهْ!! الَ ُتوجدُ أزمنٌة / فرٌط، أو باجلملة / خمصّصٌة 

للعهود اجليدة، وأخرى للعهود الرديئة!!
الزمنُ لياقتهُ من لياقتنا، وتعاسُتهُ من تعاستنا ونقصه املشني من 

نقصنا، مَعَ أنَّ الزيادة قلقٌ، البدَّ من حماكمتها واحلذر مِنْهَا!!
فطنة  ُتربّيها  شابٌّة،  أو  طفلٌة  ها  أنَّ وعرضها جيب  بطوهلا  األزمنة 
وإنسانية  واحل��بّ،  اللماحة،  البساطة  دروس  فِيْ  اجملتهدة،  احل��واس 

األوجاع احلنونة..
البؤسُ على البسطات.. بأخبس األسعار!!..

الفادحة  العّّلةِ  أو  بالشقاء  أصيبت  وَإَِذا  صعبٌّة..  ندرُتها  التأمالت 
اليأِس، األيامُ شوٌك فِيْ حلِق احلال..

الَ ميكن أليِّ وجٍع، مَهْمَا تضاءل حجمه، أن مينحنا / احلنان / 
وََنحْنُ جياع، نتغنّى بالقهر، أو بالوفر.. فِيْ الظهريةِ أرى أزمنٌة مرميٌّة 

عند أقداِم األذى.. بعدها بقليل يرمتي أناسٌ، يستجدون الغبار أن يرفع 
من شأهنم!!..

األوج��اع  بوسع  ليكون  امل��زاج،  عجيبة  نضرةٌ،  عافيٌّة  حيتاجُ  الوجع 
ال���دروب وك��م هت��ربُ من  األل��ف��ة.. وك��م يُصرُّ وق��ع خطوةِ احللم على 
امل��راراتُ؟!؟!  تبيتُ  وأين  باهلزمية..  األح��الم  وتشعرُ  ال��دروب،  خطوها 
الغياباتُ، فِيْ أحسِن حاالهتا متتلئُ أصابعها باملمحاة، إاِلَّ فِيْ حلظة 
بالبهاء  تركٌة سحريٌَّة خملوطٌة  الغياب  فِيْ  يبقى  املشتاقة،  الشهامة 
املناسبات  فِيْ  ��ذِيْ الَ يتوقف عن احلضور،  الَّ الشهم،  النبيل،  اآلس��ِر.. 

وغري املناسبات..
أَيْنَ الزمنُ ذو الطباع احللوة.. 

الَ يعضُّ السعادة، وَالَ يُؤذي األمنية، من أية ساللة، جتيءُ.. 
والصداقة  احل��بّ،  البقاء  ق��درُهُ  اجلميل،  اجملنون  الصديق  الشعرُ 

احلبُ والعاشقات املزدهرات والعشّاق املزدهرون.. 
وليس العشقُ فقط التدرّبُ الذكيُّ على سرقاتِ الُقبالتِ من الشفاه 
احلبيبات.. والشعْر الَ يهون عََليْهِ التساهل فِيْ موسيقا التفاؤل، وليس 

ختدعه عمليات جتميل املفردات!!
العشقُ عصرُ هنضة احلواس، من دون عطالتٍ عاطفيةٍ طويلةٍ، أو 

إجازات فصليّةٍ 
وَالَ ميكن اإلبقاء على األشواق، كاملؤِن الصيفيّة، للشتاء، أو الشتوية 

للصيف..
األعصاِب  دن��اِن  فِيْ   / معّتقاً   / عََليْهِ  العثورُ  فقط،  العشقُ، ميكنُ 

احللوة، الَ يرتاجعُ هباؤه!!
ذِيْ يرتاجع اإلحساسُ، حِيْنَ يثقُ بشكل متهوٍِّر بصداقةِ متقهقرة  الَّ

مَعَ الزمن الضئيل روحيَّاً، واحلاجات املزمنة.. 
يبقى النداءُ العميق فِيْ وجدان األبدِ، ُتدوِّنه حلظُة احلبُّ!!.. 

الزمن من أسوأ األصدقاء 
المجانين! لكن نجد َلُه تدبيرًا؟!! "البعث األسبوعية" ــ عُال أمحد 

دوم��اً  وال��ن��ظ��ري��ات  ال��دراس��ات  اهتمت 
بالبحث يف أصل الدين وتطور مراحله، 
وص��ول  اآلهل��ة حتى  تعددية  م��ن  ب���دءاً 
اإلن��س��ان��ي��ة إىل ال��وح��دان��ي��ة، وجن���د أن 
يسري  للديانات  العقلي  التطور  منطق 
ومن احملسوس  الوحدة،  إىل  الكثرة  من 
إىل الواحد املطلق الكامن؛ ويف العديد 
األدي���ان، ال  ال��ي متر هبا  املقارنات  من 
يزال هناك مناذج من الديانات الطبيعية 
قارات  يف  متناثرة  البدائية  والتشبيهية 

العامل. 
هذه املقارنات تؤكد أن تصور األلوهية 
وأح��ي��ان��اً  اإلن��س��ان��ي،  ال��وع��ي  يتطور يف 
عصر  ك��ل  ويف  غريبة،  م��ن��اٍح  يف  يذهب 
العقل  الديانات جتعل  أن��واع من  تظهر 
عبادة  أمره، من  اإلنساني يف حرية من 
الشمس والقمر إىل الشجر، ومنها إىل 
وغريها  األع��داد،  إىل  ومنها  احليوانات، 

الكثري.
القرن  م��ن  التسعينيات  منتصف  يف 
املاضي، ظهر مفهوم "الدين االلكرتوني"، 
أو "الدين السيرباني"، مع بدء الدراسة 
األك���ادمي���ي���ة ل��ل��م��ش��ارك��ة ال��دي��ن��ي��ة مع 
أن هذه  املصطلح  ويعين هذا  اإلنرتنت؛ 
وجمموعات  "منظمات  ه��ي  ال��دي��ان��ات 
دينية ال توجد إال يف الفضاء اإللكرتوني". 
وت���ع���ددت ال��ت��ع��اري��ف وال��ت��ف��اس��ري هل��ذا 
بالتشبع  يتسم  عصر  ففي  املصطلح، 
باملعلومات ووسائل التواصل االجتماعي، 
عن  التعبري  يصبح  أن  الطبيعي  م��ن 
اإلنرتنت  عرب  الديين  والتمثيل  ال��ذات 
جانباً مقبواًل للممارسة واهلوية الدينية. 

حمرك حبث 
ستانفورد  جبامعة  الطلبة  سكن  وم��ن   ،1998 ال��ع��ام  يف 
األم��ري��ك��ي��ة، ق���رر ط��ال��ب��ا ال��دك��ت��وراه الري ب��اي��غ وس��ريغ��ي 
االسم  ذلك  واختارا  "غوغل"،  البحث  إطالق حمرك  براين 
ملشروعهما، الصغري حينها، نسبة إىل مصطلح رياضي يعين 
أن يكون لدى 10 وحدات قوة 100 وحدة، وعكس سعي الري 
وتسهيل  العامل  املتوّفرة يف  املعلومات  "تنظيم  إىل  وسريغي 

الوصول إليها واالستفادة منها عاملياً".
وبعد بضع سنوات، مل تلفت شركة غوغل انتباه اجملتمع 
يف  املستثمرين  انتباه  أيضاً  لفتت  بل  فحسب،  األكادميي 
سيليكون فايل. ويف آب 1998، كتب الشريك املؤسّس لشركة 
"Sun" شيكاً مببلغ 100 ألف دوالر أمريكي لالري وسريغي، 
أصبحت  احل��ايل،  الوقت  ويف  رمسياً.  الشركة  تأسيس  ومت 
التاريخ حيث  غوغل إحدى أعظم الشركات الي مرّت عرب 
ألف  يُقارب  السوقية، يف عام 2020، إىل ما  وصلت قيمتها 
مليار دوالر أمريكي مّا جيعلها رابع شركة تقنية يف العامل 

تصل إىل هذه القيمة السوقية اهلائلة. 

كنيسة غوغل 
يُعِرّف قاموس أوكسفورد اإلجنليزي "غوغل" بأنه فعل الزم 
"الستخدام حمرك حبث غوغل للعثور على معلومات على 

اإلنرتنت". 
هذا التعريف البسيط هو لشركة تقدم منتجات وخدمات 

من  ال��ف��رد  احتياجات  تلبية  إىل  وهت��دف  البحث  تتجاوز 
خرائط وترمجة وبريد الكرتوني وفيديوهات وغريها الكثري 
وأجهزة  احملمولة  األج��ه��زة  إىل  باإلضافة  اخل��دم��ات،  م��ن 
الكمبيوتر نفسها، حيث تعمل غوغل بشكل فعال على كسر 
الفجوة بني العامل احلقيقي والعامل االفرتاضي من خالل 
دمج نفسها يف احلياة اليومية ملستخدمي اإلنرتنت. وبالنظر 
تصبح  أن  املستغرب  من  ليس  ال��واس��ع،  االنتشار  ه��ذا  إىل 

غوغل منخرطة يف عامل الدين.
يف العام 2009، وعلى يد مات ماكفريسون، مؤسس شبكة 
االتصاالت "سيسكو"، تأسست كنيسة غوغل، أو "الغوغولية" 
ممزوجاً  خيالية  آهل��ة  م��ن  عناصر  يتضمن  ساخر  كدين 
بتعليقات حول التطور واألمهية املتزايدة الي تلعبها تقنيات 
مثل غوغل يف حياتنا، واهلدف من ذلك هو السخرية من 
الوقت املتزايد الذي يقضيه األشخاص على حمركات البحث. 
الشعبية  والثقافة  الدين  بني  تقاطعاً  الديانة  هذه  متثل 
وأفكاراً من  الثقافة وتتبنى طقوساً  لتلك  ألهنا تعد منرباً 
ديانات أخرى لتأسيس أفكارها اخلاصة، كما أهنا تعمل على 
األخرى من خالل حماكاة ساخرة  الديانات  إيصال ضعف 
إله موجود  إىل  أق��رب شيء  هو  أن غوغل  فكرة  تعزيز  مع 
للبشرية. وعلى الرغم من عدم وجود أرضية مادية للكنيسة 
إال أنه نشاط يشارك فيه ماليني األشخاص بشكل مجاعي 

يف مجيع أحناء العامل، ويعطي معنى وفهماً حلياة الناس. 
بأهنم  وذكر موقعها  ارتفاعاً يف شعبيتها،  الكنيسة  شهدت 
يؤمنون بأن حمرك البحث "غوغل" أقرب إىل إله حقيقي، 

ويعتقدون أنه هناك الكثري من األدلة املؤيدة أللوهيته أكثر 
مما يوجد يف ألوهية اآلهلة التقليدية األخرى؛ ويف البيان 
املكتوب على املوقع: "حنن نرفض اآلهلة اخلارقة للطبيعة 

ألنه ال ميكن إثباهتا علمياً". 

الدالئل التسعة
ما تقوم الديانات الروحية بالكثري من البحث عن  غالباً 
وجد  البعض  أن  يبدو  اجلديد،  العصر  ه��ذا  ويف  النفس؛ 
اإلميان يف متناول أيديهم "يف نظرهم"، حيث برزت غوغل 
على أهنا "أقرب شيء إىل اهلل ميكن للبشر معرفته وفهمه"؛ 
وطبعاً - كما كل األديان - حياول أفراد هذه اجملموعة أن 
ديانة  فتقوم  به  يؤمنون  ما  صحة  على  الرباهني  يقدموا 

غوغل على جمموعة من األدلة: 
- كلي العلم: غوغل هو أقرب إىل كيان يعرف كل شيء يف 

الوجود وميكن التحقق منه علمياً.
- كلي الوجود: غوغل موجود يف كل مكان يف آٍن واحد، ومع 
انتشار شبكات االتصال الالسلكي سيتمكن املرء يف النهاية 

من الوصول إىل غوغل من أي مكان على وجه األرض.
غوغل  يدعو  أن  للمرء  ميكن  حيث  للدعوات:  جميب   -
منها.  يعاني  مشكلة  أو  س��ؤال،  أي  عن  البحث  طريق  عن 
معلومات  على  بسرعة  العثور  ميكنك  املثال،  سبيل  وعلى 
صحتك  حتسني  وط��رق  البديلة  السرطان  عالجات  ح��ول 
يشبه  شيء  وأي  واملبتكرة،  اجلديدة  الطبية  واالكتشافات 
لك  وسيوضح  غوغل  اسأل  عام،  بشكل  النموذجية..  الصالة 

غوغــل في العقــل المعاصــر.. 
الطريق. 

- خالد: من احملتمل أن يكون غوغل 
مادياً  كائناً  اعتباره  خالداً، وال ميكن 
حيث تنتشر اخلوارزميات اخلاصة به 
عرب العديد من اخل��وادم الي إذا مت 
أو إتالفه، فال شك أن  هدم أي منها 
آخر سيحل حمله، وميكن أن يستمر 

غوغل نظرياً إىل األبد. 
- ال هنائي: حيث سيستمر بفهرسة 
إىل  اإلنرتنت  عرب  واملعلومات  املواقع 

األبد. 
- يتذكر كل شيء من خالل ختزين 
بشكل منتظم  الويب مؤقتاً  صفحات 
الضخمة. يف  وختزينها على اخل��وادم 
ال��واق��ع، م��ن خ��الل حتميل أف��ك��ارك 
اإلن��رتن��ت، ستعيش إىل  وآرائ��ك على 
األبد يف ذاكرة التخزين املؤقت لغوغل 

حتى بعد وفاتك. 
غوغل  يستطيع  ال  للشر:  مناف   -
فعل الشر، فجزء من فلسفة الشركة 
هو االعتقاد بأنه ميكنها جين األموال 

دون أن تكون شريرة. 
البحث عن مصطلح  يتم  تريند:   -
غوغل أكثر من مصطلحات الديانات 
اإلله  أن  ويُعتقد  جمتمعة،  املختلفة 
كيان ميكننا أن نلجأ إليه حنن البشر 
يف وقت احلاجة، وهو ما حيققه غوغل.

وف��رية  وج��ود غوغل  على  األدل���ة   -
وميكن للشخص أن ينتقل إىل موقع 
قوة  بنفسه  وخيترب  مباشرة  البحث 

غوغل وال يشرتط اإلميان.
- قام غوغل بفهرسة أكثر من 9.5 

مليار صفحة ويب.
- ي��وج��د ل��دى غ��وغ��ل ال��ع��دي��د من 
للمستخدمني  ميكن  ال��ي  الصلوات 

قراءهتا. 
يوما حتتفل  الكنيسة  متتلك  طبعاً 
به، هو 14 أيلول، ويعترب هذا التاريخ 
Google." تسجيل  مت  ألن��ه  مهما 

ال��رئ��ي��س��ي من  واهل����دف  com" ف��ي��ه. 
أولئك  حياة  ه��و حتسني  ال��ي��وم  ه��ذا 
الذين حيتفلون به من خالل تشجيع 
اكتساب املعرفة الي ستؤدي يف النهاية 

إىل حتسني حياة الفرد.
البشري  العقل  أن  يبدو  اخلتام،  يف 
وجود  فكرة  من  اخل��روج  يستطيع  ال 
إل��ه يلجأ إليه يف ح��االت احل��رية، أو 
معرفة  إىل  حي��ت��اج  ح��ني  ال��ض��ع��ف، 
الغموض الذي يكتنف معظم مناحي 
احلياة. ويبدو أن العقل البشري ما زال 
يتفتق عن اخرتاع آهلة جديدة بعيداً 
وعلى  ال��ي��وم.  األغلبية  به  تؤمن  عما 
ال��رغ��م م��ن س��خ��ف ال��ف��ك��رة وضعف 
إال  تقدمها  ال��ي  وال��رباه��ني  احلجج 
الناس يف  العديد من  أن فكرة إميان 
العامل هبا تستحق الوقوف ملعرفة إىل 

أين سيذهب بنا املستقبل. 
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االنخراط في األعمال المنزلية يمنح األطفال مهــارات التواصــل 
والتفاوض والعمل كفريــق ويدعم شعورهم بالكفــاءة والمسؤولية 

قد تبدو األعمال املنزلية مملة أو غري ملهمة بالنسبة لألطفال، 
لكن وفقاً للجمعية األمريكية للطب النفسي لألطفال واملراهقني 
فإن األطفال الذين يقومون باألعمال املنزلية "قد يُظهرون قدراً 
أكرب من احرتام الذات، ويكونون أكثر مسؤولية وجمهزين بشكل 
أفضل للتعامل مع اإلحباط واملشكالت. كما ميكن أن تؤدي هذه 

املهارات إىل جناح أكرب يف املدرسة والعمل والعالقات". 
النفسية، قمنا بتجميع  إىل هذه اإلرشادات واألحباث  واستناداً 
قائمة باملهام املناسبة للعمر لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 
أن  املفتوح، ميكن  والتواصل  احلب  مع  املراهقة.  سن  إىل  عامني 
تنمي هذه املهارات احلياتية العديد من اجلوانب اإلجيابية مثل 

روح خدمة اجملتمع.
املناسبة  املنزلية  األع��م��ال  على  التقرير  ه��ذا  يف  معنا  ت��ع��رَّف 

لألطفال من عمر سنني وحتى املراهقة. 

األعمال املنزلية مفيدة لألطفال
على  التعرف  على  األطفال  املنزلية  باألعمال  القيام  يساعد 
واألس��رة.  واملنزل  بأنفسهم  لالعتناء  به  القيام  إىل  ما حيتاجون 
يتعلمون املهارات الي ميكنهم استخدامها يف حياهتم البالغة، مثل 

إعداد وجبات الطعام والتنظيف والتنظيم وأعمال باحلديقة. 
األط��ف��ال خربة  املنزلية مينح  األع��م��ال  االخن���راط يف  أن  كما 
والتعاون  والتفاوض  بوضوح  التواصل  مثل  العالقات  مهارات  يف 

والعمل كفريق. 
وعندما يساهم األطفال يف احلياة األسرية، فإن ذلك يساعدهم 
على الشعور بالكفاءة واملسؤولية. وحتى لو مل يستمتعوا باألعمال 
الروتينية، عندما يستمرون يف العمل، فإهنم يشعرون بالرضا الذي 

يأتي مع إهناء املهمة.
على  العائالت  املنزلية  األعمال  مشاركة  تساعد  أن  ميكن  كما 
العمل بشكل أفضل وتقليل إجهاد األسرة. عندما يساعد األطفال، 
الوالدين  ويكون لدى  أسرع،  املنزلية يف وقت  يتم إجناز األعمال 
القليل من العمل. هذا يوفر الوقت للعائلة للقيام بأشياء ممتعة 

معاً.

كيفية إشراك األطفال يف األعمال املنزلية 
من األفضل أن تبدأ باختيار األعمال املنزلية الي تناسب أعمار 
األطفال وقدراهتم. ميكن أن تكون األعمال املنزلية الصعبة للغاية 
حمبطة – أو حتى خطرية – وقد تكون األعمال املنزلية السهلة 

جداً مملة. 
وإذا كان طفلك كبرياً مبا يكفي، فيمكنك إجراء مناقشة عائلية 
حول األعمال املنزلية. وهذا ميكن أن يعزز فكرة أن األسرة بأكملها 
تساهم يف كيفية إدارة األسرة. ميكن لألطفال الذين تزيد أعمارهم 

عن ست سنوات املساعدة يف حتديد األعمال الي يفضلوهنا.
كتب  مؤلفة  بانتلي،  إليزابيث  تقول  بالروتني.  التزم  واأله���م، 
"الوالدية والرتبية وحتفيز األطفال على التعاون": "إذا مل يكن من 
املتوقع أن يتابع أطفالك بانتظام، فقد يبدأون يف تأجيل األعمال 
املنزلية على أمل أن يقوم أحدهم بذلك.أو إىل أن تقوم هبا أنت". 

األعمال  يف  املشاركة  على  طفلك  حتفيز  ميكنك  واحلقيقة، 
املنزلية من خالل: 

القيام  الروتينية معاً حتى يتمكن طفلك من  القيام باألعمال 
بذلك مبفرده.

أن تكون واضحاً بشأن األعمال الروتينية لكل شخص يف اليوم أو 
األسبوع – قم بتدوينها حتى يسهل تذكرها. 

نتحدث عن سبب إجناز مهمة معينة أمر رائع.
إظهار االهتمام بكيفية قيام طفلك باملهمة.

مدح السلوك اإلجيابي.
استخدام خمطط املكافآت لتتبع األعمال املنزلية املكتملة ومنح 

مكافآت صغرية مثل اختيار برنامج تلفزيوني أو وجبة عائلية.

من عمر 2 إىل 3 سنوات
ترتيب األلعاب

وميشي،  أصابعه  رؤوس  على  يقف  طفلك  ي��ب��دأ  أن  مب��ج��رد 
ويتسلق األثاث صعوداً وهبوطاً – فمن احملتمل أن يكون جاهزاً 

للقيام باألعمال املنزلية اخلفيفة. من أسهل الطرق هي أن تشجع 
أطفالك على التقاط ألعاهبم بعد وقت اللعب. قم بشراء صندوق 
ألعاب لوقت التنظيف أو قم بتثبيت أرفف مفتوحة منخفضة على 

األرض للكتب واأللعاب وغريها.
تعليق املالبس

قد تالحظ أن طفلك البالغ من العمر عامني أو ثالثة أعوام 
قد بدأ يف نسخ كل حركة تقوم هبا. ميكن أن يكون سلوك التقليد 
مفيداً يف العديد من املواقف. على سبيل املثال، من خالل إظهار 
طفلك كيف ترتدي مالبسك كل ليلة، ميكنك تعزيز نفس الرغبة 
لديه. قم بتثبيت قضيب مالبس على مستوى األطفال يف خزانة 
غرفة طفلك أو خطافات منخفضة يف اجلزء اخللفي من الباب، 
بسهولة  ابدأ  بسهولة.  مالبسهم  تعليق  من  الصغار  يتمكن  حتى 
ويطابقون  الداخلية  املالبس  يطورون  جعلهم  خالل  من  وم��رح 

اجلوارب ويدحرجوهنا يف كرات. 
إفراغ حمتويات البقالة

هناك مهمة أخرى مناسبة لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 
الرغم  البقالة. على  أكياس  إفراغ  املساعدة يف  و3 سنوات وهي   2
من أهنم قد ال يكونوا قادرين على الوصول إىل األرفف واخلزائن 
ضع  مشاركتهم.  لتسهيل  أدوات  أو  مكان  ختصيص  ميكنك  فإنه 
طاولة منخفضة يف متناول اليد لسهولة التفريغ، أو اطلب من 
طفلك تسليم األشياء واحدة تلو األخرى. راقب بعناية، ولكن امنح 

األطفال أيضاً حرية املشاركة.
مستعدون  العمر  ه��ذا  يف  األطفال  من  كثري  للخرباء،  ووفقاً 
حيبون  أيضاً  هم  مستمر.  إش��راف  دون  املنزلية  باألعمال  للقيام 
باحلصول  هلم  يسمح  ملصق  استخدام خمطط  حاول  املكافآت. 
على مكافآت أكرب. بالنسبة لبعض األطفال يف سن ما قبل املدرسة، 
فإن ربط األعمال املنزلية مبخصص مايل هو خيار رائع. ميكن 
أن يؤدي ذلك أيضاً إىل تعزيز االستقالل من خالل السماح هلم 

باختيار املكافأة. 

من 4 إىل 5 سنوات 
إن الشيء العظيم يف األطفال يف سن ما قبل املدرسة هو أهنم ما 
زالوا متحمسني إىل حد ما للمساعدة. حيب األطفال يف مرحلة 
ما قبل املدرسة أيضاً قضاء الوقت الفردي مع البالغني. إذا كنت 

فإهنم  لواحد،  واحداً  مهامّ جديدة  لتعليمهم  الوقت  بعض  تأخذ 
عادةً ما يستمتعون به.

ميكن لألطفال يف هذا العمر القيام بالنشاطات التالية: 
مسح وترتيب الطاولة.

مسح غبار.
املساعدة يف الطبخ وحتضري الطعام.

ترتيب فراشهم.
إحضار الربيد أو الصحيفة.

ريّ النباتات.
استخدم املكنسة الكهربائية اليدوية اللتقاط الفتات.

تفريغ األواني من غسالة الصحون.
غسل األطباق البالستيكية يف احلوض.

تفريغ الثياب من الغسالة. 

من 6 إىل 8 سنوات
باستخدام  كندا  يف  األم���راض  على  السيطرة  "م��رك��ز  يوصي 
االنضباط اإلجيابي مع األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 5 و8 
سنوات. تابع أي نقاش حول ما ال جيب فعله مبناقشة ما جيب 
املنزلية مثل طيّ  األعمال  ت��ؤدي  أن  ذل��ك. ميكن  ب��داًل من  فعله 
املالبس إىل غرس هذا النظام بشكل طبيعي ولطيف. ابدأ مبطالبة 
أطفالك بطي غسيلهم بأنفسهم، واشرح هلم كيف جيب االعتناء 

بقطع املالبس املختلفة بشكل صحيح. 
تنظيف األسطح

ميكن أن تكون العديد من منتجات التنظيف التجارية خطرة أو 
سامة إذا مت استخدامها بشكل غري صحيح، ومعظم األطفال ليس 
لديهم الفهم حتى اآلن الختاذ االحتياطات الالزمة. لكن ميكنهم 
والذي  األبيض،  واخلل  املاء  من   50-50 استخدام حملول  بأمان 
العديد من األسطح  تنظيف  الفاعلية يف  بنفس  يكون  أن  ميكن 
املنزلية، مبا يف ذلك بعض طاوالت املطبخ. حدد خباخاً للتنظيف 
أو  ورقية  مبنشفة  بأمان  املنتج  استخدام  كيفية  لطفلك  وأظهر 
االستخدام  كيفية  مع طفلك حول  نظيفة. حتدث  قماش  قطعة 

وأين ميكن أن يستخدمه حتت إشرافك.
الكنس واملسح

أداة تنظيف  املكنسة القدمية  الكهربائية، ال تزال  املكنسة  انسَ 

حبجم  مكنسة  تعترب  واخل��ارج��ي.  الداخلي  لالستخدام  ممتازة 
األطفال، خاصًة تلك املصنوعة من اخلشب الطبيعي وغري السام 
هو  ما  هناك  وليس  خياهلم،  استخدام  األطفال  حيب  األفضل. 
أفضل من لعب التخيل أثناء القيام باألعمال املنزلية. لذا، امسح 
املفضلة  واملسح وختيل شخصيته  الكنس  باللعب خالل  لطفلك 
سواء كانت سندريال أو هاري بوتر، أو قم بتشغيل بعض املوسيقى 

ودع ألعاب التنظيف تبدأ!
حتميل وتفريغ غسالة األطباق

يكون عمالً ممالً  أن  ميكن  ي��دوي��اً  األط��ب��اق  أن غسل  يف حني 
األطباق  يعتادوا على وضع  أن  بسهولة  ومتعباً، ميكن ألطفالك 
املتسخة يف غسالة األطباق. وضح هلم كيفية وضع املنظفات، وأين 

ترتب األطباق مبجرد تنظيفها.
حزم وجبات الغداء

وجبات  لتجهيز  6 صباحاً  الساعة  يف  االستيقاظ  قد ال حتب 
الغداء، ولكن مع القليل من التخطيط االسرتاتيجي والتواصل، 
ميكن ألطفالك الذين يبلغون من العمر 7 أو 8 سنوات إجناز هذه 
فقط  ليس  الغداء  وجبات  حزم  كيفية  تعليم  بأنفسهم.  الوظيفة 

درساً يف االكتفاء الذاتي، بل يف التغذية اجليدة أيضاً. 

من 9 إىل 12 عامًا
يظهر الطفل يف هذه املرحلة استقاللية كبرية وقدرة على القيام 
التوجيه  شريطة  مستمر  إشراف  دون  بنفسه  املهام  من  بالعديد 
الصحيح أواًل لضمان سالمته. إليكم بعض األنشطة الي ميكنه 

القيام هبا:
األعمال املنزلية لألطفال
املساعدة يف غسل السيارة.

املساعد يف حتضري وجبات بسيطة.
تنظيف احلمام.

تشغيل الغسالة وإفراغ الغسيل.
إطعام احليوانات األليفة.

إخراج القمامة.
املساعدة يف اختيار الوجبات والتسوق.

املساعدة يف حتضري الوجبة وتقدميها، حتت اإلشراف.
استخدام املكنسة الكهربائية.

تنظيف حوض احلمام أو مقاعد املطبخ.
ترتيب وتنظيف املائدة. 

من 13 إىل 18 عامًا
التعامل مع أي عمل روتيين يف  ق��ادرون على  املراهقني  معظم 
املنزل تقريباً طاملا مت تعليمهم بشكل صحيح. الشيء الوحيد الذي 
جيب أن تكون حساساً له هو اجلدول الزمين الضيق للمراهقني. 
مثلما نشعر باالرتباك عندما يكون لدينا الكثري من العمل، ميكن 
أن جيد املراهقون أنفسهم يكافحون من أجل احلفاظ على عبء 
عمل ال ميكن التحكم فيه. راقب جدول ابنك املراهق وااللتزامات 

املدرسية واضبط األنشطة واألعمال املنزلية وفقاً لذلك.
إليك بعض األمثلة ألنشطة املراهقني:
استبدال األكياس يف املكنسة الكهربائية.

غسل مالبسهم )أو مالبس العائلة(.
غسل النوافذ.

تنظيف الثالجة وأدوات املطبخ األخرى.
حتضري الطعام.

ولن  خمتلف  بشكل  ينضجون  األط��ف��ال  أن  اعتبارك  يف  ضع 
يتمكن مجيع األطفال من أداء األعمال املنزلية املتقدمة يف نفس 
للقيام مبهام  وباملثل، قد يكون بعض األطفال مستعدين  العمر. 
احتياجات  معرفة  يف  األفضل  أن��ت  أصغر.  سن  يف  صعوبة  أكثر 

طفلك وقدراته وتقييمها.
قد يكون من السهل السماح لألطفال باالستمرار يف أداء نفس 
األعمال املنزلية ألهنم جييدوهنا، ولكن تقديم مهام جديدة على 
فرتات منتظمة سيفيدهم يف الواقع على املدى الطويل. حدد "فرتة 

تدريب" لتعليمهم املهام اجلديدة.

حَيل اإلقناع.. كيف تميز من 
يقنعك ممن يتالعب بك؟ 

هل توقفت يوماً لتسأل نفسك كيف يتم إقناعك لتشرتي 
منتجاً ما؟ أو ملاذا متيل إىل أن تستخدم خدمة معينة ال 
شعورياً وتتخيل أهنا نابعة من اختياراتك احلرة؟ لكن يف 
احلقيقة ما هي إال عملية خفية من طرق اإلقناع املتعددة 

الي تراها يومياً بصفة مستمرة دون أن تشعر. 
إن طرق اإلقناع املختلفة نشأت منذ آالف السنني على 
أرسطو طرق  أرسطو، حيث قسم  اليوناني  الفيلسوف  يد 
اإلقناع إىل مثلث ذي ثالثة أضالع؛ أوهلا أن يتم إقناعك 
اعتماداً على مسعة املتكلم فرتى أنك مستعد لتصديق كل 
ما يقوله بناءً على ثقتك يف مدى أمانة املتكلم ومدى علمه 
املتكلم على اجلزء  أن يلعب  وثانيها  وخربته فيما يقدم، 
توافقه  كي  وانفعالك  تعاطفك  ويثري  بداخلك  العاطفي 
على ما يقوله، وأخرياً أن يتم إقناعك عرب األدلة والرباهني 

الي ختاطب عقلك كي تقنعك بالفكرة املطروحة.
على رأس طرق اإلقناع مت استخدام اللعب على اجلانب 
العاطفي إثارة التعاطف واالنفعال على مر العصور إلقناع 
خفية  بطريقة  معني  قرار  اختاذ  أو  ما  رأي  بتبين  الفرد 
عملية  تتطلب  ال  إهن��ا  حيث  داخ��ل��ه،  حبدوثها  يشعر  ال 
عائداً  الزحام  يف  سيارته  امل��رء  يقود  كأن  معقدة،  تفكري 
تلك  فريى  املرهق  العمل  من  يوم طويل  بعد  منزله  إىل 
النظر  جتاهل  ميكن  ال  الي  العمالقة  اإلعالنية  اللوحة 
إليها مرسوماً عليها صورة ضخمة لرجل مرتدياً مالبس 
على  واضح  باستمتاع  فيدخنها  بسيجارته  أنيقة وممسكاَ 
الراحة  معنى  بأن  خفية  رسالة  للمتلقي  مقدماً  وجهه، 
والسعادة الي يتمناها اآلن ويتوق إليها متمثلة أمامه يف 

تلك السيجارة. 
عن  املباشر  غري  اإلقناع  هو  احلالة  تلك  يف  ما حيدث 
الراحة  على  للحصول  املتعبة  العواطف  دغدغة  طريق 

املنشودة من خالل ما مت اإلعالن عنه، يف تلك احلالة هي 
السجائر، متناسياً كل ما قد يقدمه العقل واألدلة بأن تلك 

السيجارة قد تتسبب يف وفاته مبكراً. 
متاماً  حتدث  نفسها  اإلقناع  من  اخلفية  العملية  تلك 
مكون من مخس  لساندويتش  اجلائع صورة  يرى  عندما 
طبقات مكونة من الربغر واجلنب الذائب وأنواع خمتلفة 
من الصوصات، فينطلق خياله النابع من جوعه يف ختيل 
اللذين سوف حيصل عليهما من  واإلشباع  الرائعة  املتعة 
قالته  ما  متاماً  متناسياً  الساندويتش  هذا  ش��راء  خالل 
الدراسات وأكده العقل بأن ذلك الربغر املصنع والصوصات 
املليئة باملواد احلافظة هي أول سبب الرتفاع الكوليسرتول 

وضيق الشرايني.
مت استخدام التأثري العاطفي والنفسي على املتلقي أو 
املستمع أو املشاهد يف أحيان أخرى للحصول على منافع 
مادية ومصاحل فردية. وقد أدركت مؤسسات قطاع األعمال 
اخلريية مدى قوة التأثري العاطفي الناتج عن عرض صور 
املتلقي  تعاطف  فتثري  مؤثرة مصحوبة مبوسيقى حزينة 
وحتفزه للتربع من أجل هؤالء الفقراء، كما فهمت شركات 
احلمالت االنتخابية العالقة الطردية بني الوعود الرباقة 

الواعدة مبستقبل أفضل وزيادة عدد الناخبني. 
به  التالعب  حم���اوالت  أح��دن��ا  مييز  أن  ينبغي  وعليه، 
والتأثري عليه مبعلومات مضللة، وأن يتبنى آراء املؤسسات 
الصادقة الي تقدم طرق إقناع مبنية على املنطق والعاطفة 
سوياً وليس جمرد تالعب بالعاطفة، فإن استهداف املتلقي 
لشعوره  بوعود زائفة ومعلومات مغلوطة قد يؤدي أخرياً 
بأنه جمرد دمية يتم التالعب هبا ملصلحة اآلخرين، ومن 

ثم غضبه ورفضه ألي حماولة الستمالته عاطفياً.
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احلمل: تعرف اجلديد يف حياتك املهنية ويطالك حظ 
حتقق  فسوف  الفرصة  تستثمر  كيف  عرفت  وإذا  سعيد 

أمنية غالية على قلبك.
قد  بشخص  جتمعك  متوقعة  غري  مصادفة  عاطفياً: 

يشغل تفكريك وحيرك مشاعرك من وجديد.
الثور: استفد من أخطاء املاضي ولتكن خطواتك املهنية 
كل  يف  نفسك  على  تعتمد  أن  واألهم  بعناية  مدروسة 

التفاصيل.
عدم  وعليك  حالياً  مرحية  غري  تبدو  األجواء  عاطفياً: 
هذا  خالل  اآلخر  الطرف  مع  حساس  موضوع  أي  طرح 

األسبوع.
اجلوزاء: ال تقحم نفسك يف جماالت ليس لك خربة فيها 
يواجهك  وخياراتك حتى ال  دقة يف حساباتك  أكثر  وكن 

الفشل.
أفضل حاالهتا  اآلخر يف  الطرف  مع  عاطفياً: عالقتك 

وهناك خطوات مشرتكة ستقومان هبا قريباً.
الفرصة  وأمامك  الفلكية مشجعة  التأثريات  السرطان: 
املالئمة لتسوية أمور عالقة على الصعيد املايل أو املهين 

فال تتباطأ.
وقريباً  وقلبك  بالك  يشغل  ارتباط  مشروع  عاطفياً: 

ستصلك إشارات السعادة من الطرف اآلخر.
مسألة  مع  تعاطيك  يف  وواقعية  ليونة  أكثر  كن  األسد: 
طارئة وال تعطي األمور أكرب من حجمها فكل شيء سيكون 

على مايرام قريباً.
فالطرف  مشاعرك  عن  التعبري  يف  ترتدد  ال  عاطفياً: 

اآلخر بانتظار مبادرتك.
وتنجز عدة مهمات  والرشاقة  باحليوية  تتمتع  العذراء: 
يف وقت واحد، وقريباً ستقطف مثار جهودك وصربك فكن 

متفائالً. 
عاطفياً: خالف مع احلبيب سينتهي سريعاً، ولكن عليك 

بتطرية األجواء.
امليزان: تعرف تغيريات هامة على الصعيد املهين والعائلي 
وتكون املرحلة القادمة غنية مبا يسرك وخيدم مصاحلك. 

احرص على أسرارك. 
عاطفياً: ال تستعجل نتائج مبادراتك وكن متفائالً فكل 

شيء يف وقته مجيل
العقرب: ادرس املشروع املعروض عليك جيداً وال تتسرع 
يف الرفض فقد حيمل لك ما تبحث عنه منذ مدة. حتسن 

مايل خالل الشهر القادم.
وقد  واحلب  بالرومانسية  غنية  القادمة  األيام  عاطفياً: 

تعرف خطوبة يف املستقبل القريب.
املكان  ويف  وجه  أكمل  على  جهودك  تستثمر  القوس: 
الصحيح وحتقق جناحات هامة سوف تغري جمرى حياتك 

على أكثر من صعيد.
أعباء  من  وتنتهي  واالستقرار  بالراحة  تشعر  عاطفياً: 

كانت تالزمك يف اآلونة األخرية.
وحتاول  العمل  يف  الضغوطات  ببعض  تشعر  اجلدي: 
التعاطي معها حبكمة وصرب، كن واثقاً من نفسك وانتظر 

مفاجآت سارة عما قريب. 
األخطاء  تكرر  وال  املاضي  جتربة  من  استفد  عاطفياً: 
الصعيد  على  هامة  مرحلة  أمام  وأنك  خاصة  نفسها، 

العاطفي.
أكثر  العمل  الدلو: اعنِ بصحتك وال ترهق نفسك يف 
من الالزم وأعد ترتيب أوراقك بشأن بعض األمور العالقة.

أخبار  وتصلك  قلقك  ويزول  أساريرك  تنفرج  عاطفياً: 
سارة ستغري جمرى حياتك.

احلوت: ال تقلق من التأخري فمشروعك يسري يف االجتاه 
الصحيح وكل تأخري فيه خري عليك. مبلغ مايل يف طريقه 

إليك.
عاطفياً: أوضاعك العاطفية تشهد تطوراً هاماً وقد تقرر 

الدخول يف القفص الذهي أخرياً.

كلمات متقاطعة أفقي: 
1- طائر مثل العصفور أو سطه أمحر وأسفله 

أسود- متشاهبان
2- صف /م/- مدينة يف ريف محص

3- مهارة وتفوق- حقيقة الشيء
4- الشائع والعام /م/- أعانك وأمدّك ودعمك

5- للنداء- للتفسري /م/- أحرف متشاهبة
6- يكتم بني اثنني- حرف عطف- قادم /م/

7- يكتمل- مصيبة وحمنة تنزل باملرء- هضبة 
/م/

8- يأهّل ويسهّل- ألعاب
9- ممثلة مصرية

10- يتعبها ويُشقيها- عالج
11- مشى ليالً /م/- الصخرة امللساء- جوهر

عمودي: 
1- الضروري يف نظر العقل- ظرف لالستفهام 

عن املكان /م/
2- مؤنث )أبرت(- اسم الشاعرة اخلنساء 

3- خلف- مادة قاتلة- لّطخ ووسّخ
4- صعب وشاق- أحرف متشاهبة

5- اليابس من مثر النخل /م/- مجع )مهرب( 
/م/ 

6- للمساحة- احلاجز بني شيئني أو العائق 
7- رؤوس اجلبال- هبارات ومنكهات الطعام 

8- الضوء الناتج عن التفريغ الكهربائي- والدة 
األب أو األم

9- )هتتفي( مبعثرة- اقرتاب
10- مُهيأ ومُعدّ- احلرب

وبيارق  الطيب- أعالم  الي تكثر من  املرأة   -11
/م/

املفقودة مؤلفة من مثانية أحرف 
اسم الشاعر قائل هذه األبيات

فخذوا العلم على أعالمه             واطلبوا احلكمة عند احلكماء
واطلبوا العلم لذات العلم             ال لشهادات وآراب أخر

ترك النفوس بال علم وال أدب        ترك املريض بال طب وال آس 
واملرء ليس بصادق يف............... 

الكلمة 

املفقودة

ع ت ا ذ ل ا ة م ك ح ل ا

ن م س و ف ن ل ا ر خ ا ح

د ت ب د ا ء ا م ك ح ل ا

و ر ا ل و ت ا د ا هـ ش ل

ا ك ف ء ر م ل ا و ع آ ا

ط ت ي ض ي ر م ل ا ل س ل

ل ر ا ش و س ي ل د م ف ع

ب ك ل ب ل ق د ا ص ب خ ل

و ع ع ل ا ق ا ل ب و ذ م

ا ل ل ا ي ب ا ر آ و و ط

ل ى م ا و ب ل ط ا و ا ب

ا م ل ع ل ا هـ م ا ل ع ا

أفقي: 
1- درب التبانة

2- إبليس- فرناس
3- هناء- أج

4- هتادنا- مداد
5- رأي /م/- مع- زي
6- باسل /م/- تشرين

7- سهري املرشدي
8- حياور- هنا

9- سنّ /م/- أين- وده
10- سددنا /م/- دب- مد

11- يفء /م/- موليري

عمودي: 
1- داني- سيناء

2- رب- هالة حسين
3- بلهارسيا- دف

4- دنيا /م/- أرواد
5- لسان- باريس 

6- ماء /م/
7- )ب ف(- عتمة- دو

8- آرام- شرنوبل
9- ننجد- رشاد

10- ها- أزيد- مهي
11- سردينيا- در

األبــــراج 
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وجهك عابس ومتورِّم عندما تستيقظ صباحًا؟ 
النتفاخ الوجه أسبابه.. وطرق عالجه أيضًا!! 

على  تستيقظ  أن  صباح  كل  املزعجة  األم��ور  أكثر  بني  من 
وجهك املنتفخ يف املرآة، وجتد مالحمك تكاد ال تشبهك أبداً، 
زم��الؤك يف  واكتشفه  لبضع ساعات  األم��ر  استمر  إذا  خاصة 

العمل. 
وحيدث انتفاخ الوجه يف الصباح نتيجة احتباس السوائل يف 
اجلسم، وهو ما ميكن أن ينجم عن عدد من العوامل الصحية 
األخرى. وميكن للعالجات وأساليب الرعاية املنزلية أن ختفف 
هذه املشكلة ومتنعها من خالل معاجلة السبب األساسي وراءها.

 
أسباب انتفاخ الوجه يف الصباح 

ميكن أن تتسبب عدة عوامل يف انتفاخ الوجه يف الصباح، مبا 
يف ذلك املشكالت الصحية األساسية والنظام الغذائي للشخص 

والروتني اليومي املعتاد اتباعه. 
- النوم

ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ك��ث��ري م���ن ال���ن���اس، ف��إن 
من  ينبع  منتفخ  بوجه  االستيقاظ 
أث��ن��اء  الطبيعي  ال��س��وائ��ل  اح��ت��ب��اس 
أقل من  النوم  فإن  الليل- ومع ذلك 
ال��الزم أو أكثر من ال��الزم يؤدي إىل 
يف  ال��وج��ه  ان��ت��ف��اخ  مشكلة  تفاقم 

الصباح.
وي�����ؤدي االس��ت��ل��ق��اء أف��ق��ي��اً يف 
إىل  ال��ف��راش  على  النوم  وضعية 
��ع��ه��ا يف  حت���رُّك ال��س��وائ��ل وجت��مُّ
وضعية  تعمل  ل��ذل��ك  ال��وج��ه، 
املشكلة.  زيادة  على  أيضاً  النوم 
وعلى سبيل املثال، يفاقم النوم 
لألسفل  والوجه  البطن  على 

من هذه املشكلة.
ت��زول تلك  ع��ادة ما  ولكن 
طبيعية  ب��ص��ورة  األع����راض 
الشخص  ينتصب  أن  بعد 
عند  يف وضعية مستقيمة 
اجل��ل��وس وال��س��ري م��ث��الً، 
وت�����ع�����ود م����الحم����ه إىل 
م��رة  الطبيعي  شكلها 
أخرى بصورة تدرجيية. 

غسل  دون  ال��ن��وم   -
املكياج عن الوجه

السيدات  بعض  تشعر  قد 
الشاق  العمل  من  طويل  يوم  إمضاء  بعد  بالكسل 

غسل  دون  للنوم  اخللود  فيقررن  املختلفة،  اليومية  وامل��ه��ام 
مستحضرات التجميل عن وجوههن.

وسالمة  البشرة  على  السيئة  ال��ع��ادة  ه��ذه  أض��رار  وخب��الف 
حدوث  يف  املكياج  وضع  مع  النوم  يتسبب  أن  ميكن  العينني، 
تفاعل جلدي يسمى التهاب اجللد التماسي، والذي ميكن أن 
انتفاخ الوجه يف الصباح وتورُّم  أو  يؤدي إىل امحرار أو هتيج 

اجلفن والعينني. 
وعلى كٍلّ فإن معظم تلك احلاالت ليست مدعاة للقلق، ولكن 
أي شخص يعاني من أعراض شديدة مثل تورم العينني البالغ 
أو صعوبة يف فتح عينيه واالمح��رار، حيتاج إىل عناية طبية 

فورية واستخدام قطرات تنظيف العني.

 - النظام الغذائي
يؤدي تناول أطعمة معينة يف املساء إىل زيادة انتفاخ الوجه 
يف الصباح. وبشكل عام، ميكن أن يؤدي تناول األطعمة الغنية 
املاء  من  باملزيد  اجلسم  احتفاظ  إىل  واألم��الح  بالصوديوم 

واحتباسه.

يشعرون  الناس  جتعل  ما  ع��ادة  الصوديوم  يف  الزيادة  هذه 
ال  اجلسم  لكن  املياه،  من  املزيد  يشربون  فهم  لذا  بالعطش، 
يفرز هذه املياه الزائدة يف البول. وبداًل من ذلك، تتجمع املياه 

يف مناطق خمتلفة من اجلسم، مبا يف ذلك الوجه.
نسبة  على  حتتوي  الي  الشائعة  األطعمة  بعض  وتتضمن 

عالية من الصوديوم الي جيب جتنبها ما يلي: 
الوجبات السريعة مثل الربغر والبطاطس والبيتزا.
اللحوم املصنعة مثل الالنشون والنقانق وغريمها.

الوجبات احملّضرة بصوص الصويا.
الشيبسي والتسايل اململحة.

املشروبات الغازية.
ويتسبب التناول املفرط للمشروبات الغازية يف زيادة التبول؛ 
اخلفيف.  اجل��ف��اف  م��ن  الشخص  معاناة  إىل  ي��ؤدي  ق��د  مم��ا 
يف  يساهم  ما  إمكانه،  ق��در  باملاء  اجلسم  حيتفظ  وبالتايل 

انتفاخ الوجه بالسوائل.
الكايف من  القدر  - ال مت��ارس 
الرياضة 

ن����ش����رت جم���ل���ة ف���وغ 
العاملية للجمال أن ممارسة الرياضة والتمارين 

إىل  ال��دم  تدفق  من  يزيد  ما  البشرة؛  مسام  تفتح  الرياضية 
اجللد وانتعاش الوجه واحلفاظ على حيويته وشبابه.

ونتيجة لذلك، يُفرز املاء وامللح من اجلسم يف صورة العرق 
الذي نتصببه بعد جلسة مكثفة من التمارين السريعة. وهذا 
حيافظ على توازن املاء وامللح يف اجلسم ويقلل من االنتفاخ، 

خاصة انتفاخ الوجه يف الصباح.
مليء  نشط  حياة  أسلوب  لديك  يكون  أن  املهم  من  لذلك 
باحلركة والتمارين للحفاظ على هذا التوازن وجتنب انتفاخ 

الوجه؛ وبالتايل تعرّضه للتقدم يف السن بصورة أسرع.
 - تستحم بدش ساخن أكثر من الالزم

زيادة  إىل  للغاية  الساخن  باملاء  االستحمام  يؤدي  أن  ميكن 
الوجه بصورة خاصة، لذلك  الدم إىل  السوائل وكذلك تدفق 
قد يبدو الشخص بعد دشه الصباحي امللتهب متعرّقاً وحممراً 

ومنتفخاً.

وعوضاً عن احلمام الساخن، فإن احلصول على دش بارد أمر 
مثايل لصحة اجلسم واجلهاز املناعي كذلك. ولكن إن كنت من 
حمي االسرتخاء بدش دافئ ومريح، فاحرص على األقل على 

أن حتصل على غسلة باردة هنائية قبل اخلروج من احلمام.

- األسباب الصحية املسببة النتفاخ الوجه يف الصباح
فرتة احليض

اجلسم،  يف  السوائل  احتباس  يف  احليض  يتسبب  ما  ع��ادة 
وقبل الدورة الشهرية قد تالحظ السيدات انتفاخاً بالغاً لديهن 

يف األطراف والبطن والوجه.
ويف بعض األحيان تستخدم السيدات عالمات االنتفاخ تلك 

ملعرفة أن دورهتن على وشك البدء.
احلساسية

نتيجة  الصباح  يف  الوجه  انتفاخ  األحيان، حيدث  بعض  يف 
خالل  اللقاح  حبوب  استنشاق  أو  الوبر  أو  للغبار  احلساسية 
حتى  أع���راض  أي  الشخص  يالحظ  ال  وق��د  الليل.  س��اع��ات 

يستيقظ.
التحسسي، مثل  الفعل  ل��رد  األخ��رى  األع��راض  وق��د تشري 
االحتقان وسيالن األنف والعطس واحلكة 
العني،  ال��دم��وع يف  أو 

إىل اإلصابة أيضاً.
ال��ت��ه��اب��ات اجل��ي��وب 

األنفية
قد يكون انتفاخ الوجه 
على  عالمة  الصباح  يف 
األنفية  اجليوب  التهاب 
يسبب  أن  وميكن  ك��ذل��ك. 

أيضاً ما يلي:
أمل يف الوجه.

التنقيط األنفي اخللفي.
صداع أمامي.

أمل يف األسنان.
احلمى.

انسداد األنف.
 

الوجه يف  انتفاخ  ع��الج  ط��رق 
الصباح

اع��ت��م��اداً ع��ل��ى ال��س��ب��ب، ميكن 
املنزلية املختلفة  الرعاية  لتقنيات 
والعالجات الطبية أن تقلل أو متنع 
انتفاخ الوجه يف الصباح. وقد جيرب 
يف  التالية  االسرتاتيجيات  الشخص 

الصباح للتخفيف من أثر املشكلة:
امل��اء ال��ب��ارد: ق��د ي��ؤدي رش الوجه 
باملاء البارد أو استخدام منشفة مبللة 
باملاء البارد إىل تقليل االنتفاخ بسرعة.

الشاي:  أو  أو القهوة  املطحونة  القهوة  وض��ع  يساعد  قد 
كيس شاي بارد مبلل على مناطق االنتفاخ يف حتفيز اجللد 

وتضييق األوعية الدموية، مما يقلل االنتفاخ.
احلركة: يساعد الركض الصباحي السريع أو ركوب الدراجة 
االستيقاظ  وحتفيز  أقل  بانتفاخ  الشعور  على  الناس  بعض 

واالستفاقة.
الكرميات املتخصصة واألقنعة: مت تصميم عدد من منتجات 
بصورة  استخدامها  وميكن  االنتفاخ،  لتقليل  واجلمال  الوجه 

يومية بعد االستيقاظ لعالج املشكلة.
ومع ذلك، جيدر االنتباه إىل أن بشرة الوجه ميكن أن تكون 
حساسية  مسببات  أي  جتنب  من  تأكد  ل��ذا  للغاية،  حساسة 
معروفة واخترب أي منتج على منطقة صغرية من الوجه قبل 

استخدامه على كامل البشرة.



»البعث األسبوعية« 
ــ غالية خوجة 

مثل  امللفتة  حبركتها 
تتحرك  مقاتلة  ف��راش��ة 
لتلتقط  ك��ام��ريهت��ا  م���ع 
ال���ص���ور، ت��ن��ت��ق��ل هب���دوء 
ع��بْ��ر ك��راس��ي احل��ض��ور، 
ث����م خت���ت���ار ل��ق��دم��ي��ه��ا 
قرب  مكاناً  الصغريتني 
من  ق��ري��ب��اً  أو  اجل�����دار، 
املنصة الي حياضر فيها 
ال���ن���دوة،  امل���ش���ارك���ون يف 
ت��رف��ع ال��ك��ام��ريا ب��اجت��اه 
أف���ق���ي م���ن���اس���ب، ت��رك��ز 
العدسة،  عني  مع  عينها 
وتضغط زر االلتقاط، ثم 
املعلقة  ال��ك��ام��ريا  ترخي 
رقبتها،  ح��ول  بشريطها 
وتبعد جديلة شعرها عن 

شريط الكامريا. 
م��رت أم��ام��ي وأن���ا بني 
احل���ض���ور ع����دة م����رات، 
بني  تتأرجح  فالحظُتها 
لكنها  والثقة،  االرت��ب��اك 
تصر أن تضغط بإصبعها 
االلتقاط مكررة  زر  على 
ذلك بني حركة وأخرى. 

ال��ن��دوة،  انتهت  وح��امل��ا 
ويف  امس��ك؟  ما  سألتها: 

أي صف أنت؟ 
فأجابتين: حال العكون.. 

الصف السابع. 
هل حتبني التصوير؟ وهل هذه كامريتك؟ ومنذ متى وأنت 

تصورين؟ 
أخربتين أهنا حتب التصوير وهي تتدرب عليه منذ 3 أشهر، 
لكن الكامريا ليست هلا، بل للنادي العربي الفلسطيين حيث 

كنا حنضر »ندوة اإلعالم الوطين«. 
املختلفة من  لتنمية مواهي  وأضافت: يل جتربة سابقة 
مصورة  املستقبل  يف  أك��ون  أن  وأح��ب  الثورة،  شبيبة  خالل 
وأحب  ال��دراس��ة،  أح��ب  التمثيل،  أح��ب  أن��ين  كما  وإعالمية، 
القراءة، ولدينا مكتبة يف البيت، وهنا، يف النادي أقرأ وأتدرب 

على التصوير، أحب كل شيء. 

احلرب جعلتين أقوى
واضح أهنا طفلة عانت كما مجيع أطفال سوريتنا احلبيبة 
من هذه احلرب الظالمية، لذلك سألتها: كيف واجهت هذه 

احلرب رغم صغر سنك؟ وما الذي تعلمته منها؟ 
قالت كمن يستذكر الكثري من اآلالم: عشنا احلرب، وُقصف 
بيتنا الذي كان يف »الشيخ مقصود«، كان عمري حينها 4 أو 5 

سنوات، وأصابت الشظايا أخوتي، واحلمد هلل أن الشفاء كان 
نصيبهم، ألعود وألعب معهم، ونعيش معاً. 

تابعت: علمتين احلرب أن أكون أقوى، وأن أدافع عن وطين 
بقوة أكرب، كي ال يتدمر ويتخرب، ونبنيه مثل العساكر من 

خالل الدراسة والتعلم والعمل. 
وحني قلت هلا: حنن متفائلون بكم ألنكم اجليل املتفائل 
متفائلون  ردّت:  وبنائه،  الوطن  عن  الدفاع  سيواصل  الذي 
ألننا إذا تعلمنا وحققنا أمانينا فإننا حنب الوطن ونبنيه، 
كما أننا نبنيه إذا مل نرِم األوساخ يف الشارع، إذا حافظنا على 

حضارته، وحافظنا على بيوتنا. 

عليكم أن تعودوا
وبطفولتها العفوية، التفتت إيلّ مسرتسلة: نبنيه عندما 
نقول للذين هم خارج الوطن: ارجعوا إىل بيوتكم ووطنكم، 

عليكم أن تعودوا لتبنوا بلدكم. 
وعندما سألتها: حال، هل لديك أحد مغرتب أو مهاجر؟

أثناء  كانتا  اللتني  عينيها  يف  متجمدة  والدمعة  أجابتين 
الندوة تركزان على عدسة الكامريا: بعض من عائلتنا، مثل 

عماتي وأعمامي. 
ونظرتْ إىل رجل من احمليطني بنا أثناء جلستنا، فعرفين 
عن نفسه: والد حال، امسي ياسر حممد العكون، اكتشفتُ 
مواهبها، وأترك هلا حرية اكتشاف ذاهتا واالنطالق يف أي 

جمال حتبه مع اإلشراف والتوجيه املناسب. 
موضحاً: حال  السعيد  رامي  اإلعالمي  إلينا  انضم  وهنا، 
إح���دى امل��ت��درب��ات وامل��ت��درب��ني يف ال��ن��ادي ال���ذي يستقطب 
الكثري من املواهب املختلفة يف التصوير واإلذاعة والتمثيل 
والرقص الفلكلوري، ويتم التدريب اإلذاعي يف هذه الغرفة 
حيث جنلس، وهي خمصصة إلذاعتنا »صدى احلياة« على 
الفيسبوك، ولدينا مشروع قادم هو عبارة عن حلقات إذاعية 

حلكايا لألطفال حملية وعربية وعاملية. 
وبينما نغادر، وقفتْ حال أمام عدسي أللتقط هلا صورهتا 
الي تشاهدوهنا اآلن، وأنا كلي ثقة هبذا اجليل اجلديد الذي 
أصادفه وهو واٍع مبا جيري حوله، وواٍع مبا يريده، وما الذي 
عليه أن يقوله ويفعله، وهذا ما يلفتين يف كل مكان أكون فيه 
يف حلب: الشوارع، احلدائق، األماكن الثقافية، وحتى حني 

أزور أمي وأبي يف املقربة.. رمحهما اهلل وموتاكم. 

األســبوعية

طفلة الكاميـرا.. فراشة مقاتلة!!
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