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دمشق – البعث األسبوعية
أكد جملس الوزراء يف جلسته األسبوعية برئاسة املهندس 
الواردة  االعرتاضات  كافة  معاجلة  مواصلة  عرنوس  حسني 
الدعم  توجيه  بــإعــادة  اخلــاصــة  اإللــكــرتونــيــة  املنصة  عــر 
التشبيك  وتكثيف  الكلية،  بالسرعة  الفعليني  ملستحقيه 
للوصول  املعنية  واجلهات  ــوزارات  ال بني خمتلف  والتنسيق 
إىل بيانات دقيقة عن الشرائح املستحقة للدعم وفق األسس 

واملعايري املعتمدة هبذا اخلصوص.

تعزيز
عمل  يف  الالمركزية  تعزيز  أمهية  على  اجمللس  وشــدد 
اجملالس احمللية، وتوسيع دور الوحدات اإلدارية يف التنمية 
هلذه  األساسية  الركيزة  باعتبارها  احمللي  املستوى  على 
التنمية من خالل توسيع دائرة املشروعات متناهية الصغر، 
النواحي  من  إداريــة  وحدة  كل  ملقومات  األمثل  واالستثمار 
املهن  إىل  إضافة  والبيئية  والسياحية  والزراعية  العمرانية 

واحلرف.

تأمني السوق
عمل  لتوجهات  الرئيسي  الــعــنــوان  أن  اجملــلــس  وأوضـــح 
اإلنــتــاج،  زيـــادة  على  يرتكز  القادمة  املرحلة  يف  الــــوزارات 
األسعار  واقــع  ومعاجلة  اإلنتاجية،  بالعملية  والــنــهــوض 

بالتعاون  بالزراعة  واالستثمار  الزراعي،  بالتصنيع  والتوسع 
بني مجيع األطراف املعنية مبا ينعكس إجياباً على الواقع 
املعيشي، وتأمني متطلبات السوق احمللية من خمتلف املواد 

والسلع.
تقارير

وطلب املهندس عرنوس من مجيع الوزارات تقديم تقارير 
تقييم  إجــراء  وضـــرورة  تنفيذه،  مت  ومــا  خلططها  تتبعية 
للنتائج احملققة من تنظيم املعارض على املستويني الداخلي 
واقع  منها يف حتسني  املثلى  االستفادة  وأمهية  واخلارجي، 
املنتجات السورية، وتأمني نفاذها إىل األسواق اخلارجية مبا 

ينعكس إجيابا على االقتصاد الوطين.

تذليل العقبات
ـــوزراء على اختــاذ كل اإلجـــراءات  ال وأكــد رئيس جملس 
الصغرية  املشروعات  دائــرة  توسيع  أمام  عقبات  أي  لتذليل 
مع  واحلــوارات  اللقاءات  من  واالستفادة  الصغر،  ومتناهية 
إىل صيغة  للوصول  واخلــراء  األعمال  وقطاع  األكادمييني 
املشروعات  متكاملة بإجراءات مبسطة تسهم يف نشر تلك 

على أوسع نطاق.

صكوك تشريعية
وناقش اجمللس مشروع الصك التشريعي اخلاص بقانون 

اإلعالم اجلديد الذي يهدف إىل إجياد قانون إعالم عصري 
واالتصال.  اإلعالم  احلاصلة يف جمال  والتطورات  يتماشى 
اتفاق  على  باملصادقة  تشريعي  صك  مشروع  ناقش  كما 

اخلدمات اجلوية املوقع مع حكومة أرمينيا.

أمهية اللقاح
واطلع اجمللس على واقع انتشار فريوس كورونا والزيادات 
امللحوظة خالل األسبوع املنصرم، حيث أوضح وزير الصحة 
املشددة  العناية  ضمن  املوجودين  بالفريوس  املصابني  أن 
دعا  السياق  هذا  ويف  اللقاح،  متلقي  من غري  هم  باملشايف 
اجمللس اجلميع إىل املبادرة لتلقي اللقاح باعتباره الوسيلة 
األفضل لكسر حلقة العدوى والوقاية من أي أعراض حادة 

يف حال اإلصابة.

واقع  املائية حول  املــوارد  وزارة  واستعرض اجمللس مذكرة 
االستثمار  على  وشدد  السدود،  وختزين  املطرية  اهلطوالت 
األمثل للمياه يف زيادة رقعة املساحات املزروعة باحملاصيل 
اخلدمية  املشروعات  من  عــدد  على  ووافــق  االسرتاتيجية، 

والتنموية يف عدد من احملافظات. 

خسائر
كشفت وزارة النفط والثروة املعدنية أن إمجايل اخلسائر 

املباشرة وغري املباشرة يف قطاع النفط بلغ حوايل 100.5 مليار دوالر منذ 
بداية احلرب على سورية حتى اآلن.

وزير  ترأسه  املعدنية  والثروة  النفط  وزارة  تتبع خلطة  اجتماع  وخالل 
مت  ما  مراجعة  تضمن  طعمة  بسام  املهندس  املعدنية  والــثــروة  النفط 
إجنازه وتتبع خلطة العام املنصرم للمؤسسات والشركات التابعة هلا بينت 
الوزارة أن إنتاج النفط خالل العام املاضي بلغ حوايل 31.4 مليون برميل 
مبتوسط إنتاج يومي 85.9 ألف برميل يصل منها 16 ألف برميل يومياً إىل 
املصايف وتتم سرقة ما يصل إىل 70 ألف برميل بشكل يومي من قبل قوات 
االحـ.ـتالل األمـ.ـريكية ومرتزقتها من احلقول احملتلة يف املنطقة الشرقية.

وذكرت الوزارة أن إنتاج الغاز الطبيعي بلغ حوايل 4.5 مليارات مرت مكعب 
مبعدل إنتاج يومي بلغ 12.5 مليون مرت مكعب منه 12 مليون مرت مكعب 
يومياً من الغاز النظيف مت تسليم 79 باملئة منه لوزارة الكهرباء و6 باملئة 
املعدنية مشرية إىل أن  النفط والثروة  لــوزارة  لــوزارة الصناعة و15 باملئة 
متوسط الكميات املسلمة لوزارة الكهرباء بشكل يومي بلغ 9 ماليني مرت 

مكعب مبا فيها حمطة السويدية خالل العام املاضي.

كما بلغ اإلنتاج اإلمجايل من الغاز املنزيل 118 ألف طن )48 ألف طن 
مصاف و70 ألف طن معامل الغاز(  مبا يعادل 323 طناً يومياً.

املشتقات  تكرير حوايل 5.7 ماليني طن من  أنه مت  الــوزارة  وأوضحت 
العام  خالل  املصايف  إنتاج  وبلغ  وبانياس  محص  مصفاتي  يف  النفطية 
مازوت  ألف طن،   11 عــادي  بنزين  ألف طن،   944 بنزين ممتاز  املنصرم 
1.519 مليون طن، فيول 2.734 مليون طن، اسفلت 77 ألف طن كما مت 

إنتاج 1.1 مليون طن من الفوسفات و113 ألف طن من امللح.

وأشارت الوزارة إىل أنه منذ بداية احلرب على سورية وصل عدد الشهداء 
وبلغ عدد  و46 مصاباً  235 شهيداً  املعدنية إىل  والثروة  النفط  يف قطاع 
املخطوفني 112 مبينة أن إمجايل اخلسائر املباشرة وغري املباشرة يف الوزارة 

بلغ حوايل 100.5 مليار دوالر حتى اآلن.

كما بينت الوزارة أن العمل ال يزال مستمراً على إهناء البئر يف زملة املهر 
العام املاضي وتقييمها وربطها بالشبكة بينما  1 اليت مت اكتشافها هناية 
جيري العمل يف حفر بئر زملة املهر 2 يف املوقع مشرية إىل إعادة النظر يف 

تقييم تركيب الريج الغازي كونه حيتوي على الغاز الطبيعي.

وشددت الوزارة على تكثيف عمليات احلفر االستكشايف يف املناطق اجلديدة 
واملأمولة وتأمني مستلزمات قطاع احلفر والعمالة الالزمة والسعي لتوفري 
كامل املزايا هلذه العمالة ومتابعة تشغيل مشروع ضواغط جنوب املنطقة 
الوسطى حيث من املخطط تشغيل ضاغطني من أصل أربعة خالل شهر 
آذار املقبل ومتابعة تنفيذ مشروع خط الغاز الذي سيغذي حمطة توليد 
الدول الصديقة  املوقعة مع شركات  العقود  الالذقية وتفعيل  الرستني يف 

واملتابعة احلثيثة هلا لوضعها يف االنتاج بأسرع ما ميكن.

وخاصة  الساحل  مصفاة  شركة  مشروع  تنفيذ  يف  املباشرة  إىل  ولفتت 
بعد تشكيل جملس اإلدارة والعمل على استكمال إجراءات تسليم موقع 
العمل للمقاول واإلسراع يف إجناز املرجل البخاري يف شركة مصفاة محص 
يف  الرابع  املرجل  تأهيل  واستكمال  احملددة  املهلة  آزاراب( ضمن  )مرجل 
حمطة القوى مبصفاة بانياس من خالل العقد املوقع وضمن املهل الزمنية 
بالطاقة  حمــروقــات  لشركة  التابعة  الرئيسية  الــوقــود  حمطات  وجتهيز 

الشمسية.

الحكومة تتخذ »زيادة اإلنتاج والتوسع بالـتصنيع الزراعي« 
عنوانًا رئيسيًا لتوجهات عمل الوزارات في المرحلة القادمـة  

افتتاحية البعث       

الحرب على سورية 
لم تنته بعد!! 

بسام هاشم
من اخلطأ أن يتناول البعض السردية السورية انطالقاً من أن احلرب قد انتهت، أو كأهنا مل تكن 
قائمة أصالً، أو أهنا سريورة مقطوعة ومنفصلة يف الزمن، أو أهنا مبعزل عن حروب وسياقات عاملية 
أخرى، أو أهنا غري ذات صلة بسوابق وإرهاصات، أو تداعيات بعيدة أو قريبة. كما من اخلطأ، أيضاً، 
، أو األجيال الراهنة جمتمعة فقط،  أن نفرتض أن تكلفة احلرب - أي حرب - تعين جيالً واحداً 
كما كان شأن كل احلروب، ماضياً وحاضراً  أو أن فاتورهتا لن متتد إىل األجيال املستقبلية، متاماً 
ومستقبالً. ولرمبا، هلذا السبب، كانت احلروب، تارخيياً، أكر حمرض على صياغة اهلويات الوطنية، 
باستنادها إىل  بناء األمم على أسس جديدة، وخاصة  واملفاصل األساسية إلعادة  املنعطفات  وأهم 

جتربة الدفاع عن املصري الواحد ومواجهة التهديدات املشرتكة.  
وال شك أن ما تعرضت له سورية خالل السنوات العشر املاضية كان نوعاً فريداً، وغري مسبوق، من 
احلرب اهلجينة اليت تستهدف » تسييل » اجملتمع وهتديم الدولة كاملة. وال تفسر حماوالت اإلبادة، 
ومعامل  ومستشفيات  مــدارس  من   - واملؤسساتية  األهلية  احلياة  مظاهر  لكل  والشاملة،  املتعمدة 
ومنشآت وطرق وجسور وحمطات كهرباء ومعاجلة معاجلة، وآبار نفط وغاز، ومراكز أحباث، وأخرياً 
كل  اختطاف وسرقة  املبيتة يف خطة  النية  إال   - اخلــارج  إىل  وسرقتها  واحملاصيل  الغابات  إحــراق 
سورية، ودفع السوريني إىل املغادرة، أو »اهلجرة الطوعية«، حلساب موجات »استيطانية«، و«إحاللية«، 
من الداخل واخلارج، تتمثل مهمتها الرئيسية يف استبدال حقائق التنوع والغنى والتجانس احلضاري 
اليت ميزت جمتمعاتنا، على امتداد احلقب التارخيية املتوالية، بـ »ثقافة عدمية« جتعل سورية، ومعها 
»شعوب أصلية« مبادة، مباحة، ومستباحة لالستعماريني  بـ  أرضاً  بأكمله،  القديم واحلديث  الشرق 
اجلدد، وشذاذ اآلفاق، من كل صنف، الذين حيكمون اليوم السيطرة على عاملنا الراهن بدوالراهتم 

ونفطهم وعقوباهتم االقتصادية. 
ولكن احلقيقة األكيدة اليت غابت عن أذهان هؤالء، أن هذه األرض ليست خالء وال عقاراً، بل هي 
أرض مقدسة منذ األزل، وقدد تطهرت بدماء عشرات آالف الشهداء القديسني الذين مّحلونا الوطن 
أمانة حنافظ عليها ونصوهنا ونسلمها عزيزة كرمية لألجيال القادمة، وليس التفريط هبا حتت أية 
اعتبارات أو »مطالب«، حمقة كانت أو غري حمقة، فالوطن ليس ملكاً جليل أو لفئة، وليس من حق 
أحد التصرف به جملرد أنه متاح له الوقوف أمام الكامريات، وإعالء صوته على مسمع ومرأى من 
املرتبصني شراً بالوطنية السورية، ومن املتلطني واملندسني إلجهاض النصر الذي حتقق، والذي ندر 

أن متكن شعب من حتقيقه. 
يف اللحظات احلامسة والصعبة، من املهم أن ندرك قيمة أي نصر ومثنه وأمهيته وعمقه يف الوعي 
والذاكرة اجملتمعية لكي تتوفر لدينا الشجاعة الكافية إلسكات كل املزاودين واحلاقدين واملغامرين 
وقصريي النظر الذين يستعجلون موت سورية الوطن والدولة فقط لريفعوا على أشالئها املمزقة 
هوسهم املرضي بأجماد شخصية، أو يروون ميلهم النرجسي الجتذاب الشهرة حتى ولو انطوى ذلك 
على اإلفصاح عن نزعات انتحارية. فال أحد يسعه اإلدعاء إن احلرب انتهت مع آخر رصاصة، مثالً، 
يف حلب أو غوطة دمشق أو دير الزور؛ كما ال ميكن القول، باملقابل، إن عملية إعادة اإلعمار، ويف 
ظروف »احلرب األبدية« اليت شنّت - وال تزال - على سورية، ميكن أن تنتظر، إىل األبد، إعالن اندحار 
واشنطن وحلفائها، أو أن تقبل التأجيل إىل ما الهناية.. واألصح أن إعادة اإلعمار أقلعت - وتقلع - 
باإلمكانات املتاحة، وأقوى دروس ما بعد احلرب أن تقلع بـ »جهوزية ذاتية« كاملة، من خالل تصحيح 
والتخلص  الدعم،  إعادة هيكلة  املقدمة منها، مثالً،  واقتصادية، ويف  مالية  أمكن من اختالالت  ما 
من  »نظيفة«  وسورية  اإلعمار  إعــادة  عملية  يف  الدخول  اقتصادياً  واألسلم  فاألقوى  املديونية؛  من 
من خمتلف أشكال االختالل والفساد الذي يرافقها عادة، وإجراء عمليات »التصحيح« االقتصادي 
الضرورية واملطلوبة، فكيف إذا كانت األعباء ضخمة وهائلة، ومن الضروري تصفيتها، أو التخفيف 
منها، بالتزام الشعب نفسه، وإال فرتحيلها لألجيال القادمة، أي تأجيلها ال حلها، وتلك مشكلة قد 

ال تقل كارثية وخطراً من احلرب نفسها. 
لقد بدأ العد العكسي منذ فرتة ليست بالقصرية، واألفق واعد، والنصر صر ساعة، وحينما يقال إن 

»سورية ال جتوع« فألهنا سورية احلرة اليت »ال تأكل بثدييها«، وليس من باب التنكر للمعاناة. 
ولكن االنتصار لن يتعزز، ولن يأخذ معناه كامالً، إال حينما نتمكن من حتويل احلرب إىل فرصة، أو 
نعيد تصورها كنوع من املخاض، أو الوالدة اجلديدة، نودع من خالهلا األعباء ونتخلص من األمحال 
لنعانق األمل واملستقبل. ولقد مرغ شعبنا أنف الواليات املتحدة األمريكية يف الرتاب، وحطم اجلروت 
األطلسي، وهزم الوهابية املتأسلمة املتحالفة مع الصهيونية، وهو شعب ال يفرط، وال يعرف اليأس وال 
التعب، فما أجنزه مثني ونادر وغري مسبوق، وهو قادر على استثمار هذا اإلجناز إىل أبعد نقطة ممكنة. 
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البعث األسبوعية- مسر سامي السمارة
وصل  وايــران،  روسيا  بني  الثنائية  العالقات  تعزيز  هبدف 
الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي يف 19 كانون الثاني املاضي 
يف  بوتني  فالدميري  الروسي  نظريه  للقاء  رمسية  زيــارة  يف 
القضايا  الزعيمني  بــني  احلـــوار  نــقــاط  ومشــلــت  مــوســكــو. 
اإلقليمية والدولية املشرتكة، ومفاوضات فيينا بشأن الرنامج 
أن  ومــع  أوراســيــا.  اإلقليمي يف  والتعاون  اإليــرانــي  الــنــووي 
الزيارة مل تنته باإلعالن عن اتفاقية اسرتاتيجية كرى، مثل 
تلك اليت وقعت بني الصني وإيران قبل عام، إال أهنا دفعت 
باملفاوضات بني الطرفني إىل مستوى أعلى، وسهلت اندماج 
األوروبية  الصينية  الروسية  اهلندسة  يف  االقتصادي  إيــران 

اآلسيوية.

 توقعات كبرية 
يف السنوات األخرية، أصبح حتسني العالقات بني طهران 
وموسكو والرتكيز على الشراكة اإلسرتاتيجية ذا أمهية كبرية 
بشكل خاص بالنسبة إليران. فإىل جانب العمل على تعزيز 
العالقات التجارية واالقتصادية - وهي أولوية بالنسبة إليران 
املثقلة بالعقوبات – ميكن هلذه العالقات إعطاء دافعاً إضافياً 

لتطوير التفاعل العسكري السياسي يف املستقبل.
اخلارجية  وزيــر  عن  نقالً   ،2021 عــام  األول  تشرين  يف   
األنباء  وكالة  أعلنت  اللهيان،  عبد  أمــري  حسني  اإليــرانــي 
"إنرتفاكس" أن طهران مستعدة لبناء شراكة إسرتاتيجية مع 
موسكو، وأنه من املتوقع أن يوقع الطرفان وثائق اتفاق يف 

األشهر املقبلة.
وحبسب "وكالة تاس"، فإن اجلانبان على وشك اجناز وثيقة 
حول التعاون الشامل ملدة 20 عاماً، كما صرح رئيس اللجنة 
اخلارجية،  والسياسة  القومي  لألمن  اإليرانية  الرملانية 

العقوبات  ختطي  أجــل  مــن  أنــه  لألنباء  "مــهــر"  لوكالة  زنـــور،  جمتبى 
األمريكية، تسعى إيران إىل اتفاقية شراكة مع روسيا، واليت ستكون مماثلة 
لالتفاقية بني طهران و بكني. لكن حبسب املصادر، فإن هذه العملية قد 

تستغرق بعض الوقت.
ومع ذلك، كان للحدثني اللذين شاركت فيهما روسيا وإيران كالتدريبات 
البحرية املشرتكة بني روسيا والصني وإيران يف احمليط اهلندي، وعالقات 
إيران مع االحتاد االقتصادي األوراسي، باإلضافة إىل إنشاء ممر النقل 

الدويل بني الشمال واجلنوب، صدىً كبري  .
 

هل ستنضم إيران إىل االحتاد االقتصادي األوراسي قريبًا؟
 يقول احمللل السياسي اإليراني ورئيس التحرير السابق لوكالة أنباء 
من أجل دخول  للدفع قدماً  روسيا  فارس، مصطفى خوششم،  تتطلع 
جارية  "املفاوضات  أن  مضيفاً  األوراســي،  االقتصادي  االحتاد  إىل  إيران 

بالفعل".
إيران  املوقعة بني  التفضيلية،  التجارة  اتفاقية  ففي عام 2019، دخلت 
قدمت  حيث  التنفيذ،  حيز   2018 يف  األوراســـي  االقــتــصــادي  واالحتـــاد 
من  نوعاً   502 منها  السلع،  من  نوعاً   862 أقل على  تعريفات  االتفاقية 
لذلك،  ونتيجة  األوراســي.  االقتصادي  االحتــاد  إىل  اإليرانية  الصادرات 
جتاوز حجم التجارة يف الفرتة املمتدة بني تشرين األول 2019 وتشرين 

األول عام 2020  الـ 84 باملائة.
 وحبسب فايل كاليجي، اخلبري اإليراني يف مركز دراسات آسيا الوسطى 
فيه  انسحبت  وقت  يف  التجارة  من  احلجم  هذا  حتقق  فقد  والقوقاز، 
الواليات املتحدة، يف عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، من خطة العمل 
الشاملة املشرتكة  يف آيار 2018، بعد أن اتبعت سياسة "الضغط األقصى" 

ضد إيران.
إيــران واإلحتــاد االقتصادي األوراســي  بــدأت   يف تشرين األول 2021، 
التجارة  اتفاقية  إىل  احلـــرة  الــتــجــارة  منطقة  ترقية  على  الــتــفــاوض 
التفضيلية، األمر الذي سيؤدي يف حال حتقيقه إىل زيادة هائلة يف حجم 

التجارة بني إيران واإلحتاد االقتصادي األوراسي.
أجل  من  للضغط  أسباب  وطهران  موسكو  من  كل  لدى  احلقيقة،  يف 
إليران،  فبالنسبة  األوراســي.  االقتصادي  االحتاد  إيران يف  اندماج  زيادة 

ستوفر هذه الفرصة سبالً أفضل للوصول إىل األسواق األوروبية اآلسيوية، 
كما ستوفر للدول األعضاء يف االحتاد االقتصادي األوراسي زيادة فرص 
الوصول إىل اخلليج العربي والبحر األبيض املتوسط. وهلذا السبب، رمبا 

تفكر موسكو يف اختاذ خطوة لألمام.
يف الواقع، تعتر موسكو توقيع اتفاقية التجارة احلرة مع إيران خطوة 
حامسة لدخول إيران إىل االحتاد، لذا  فهي مهتمة يف تسريع اندماج 

إيران يف املؤسسات اإلقليمية األوروبية اآلسيوية.

فتح بوابات العبور حبكمة 
مع انضمام طهران إىل االحتاد االقتصادي األوراسي، قد حتذو حذوها 
روسيا  لدى  وسيكون  وسورية،  العراق  مثل  والصديقة،  اجملــاورة  الــدول 
بعد ذلك خط سكة حديد وطريق سريع مباشر عر إيران إىل قاعدهتا 
أهدافها  أن خيدم  الذي ميكن  األمر  الساحلية يف طرطوس،  العسكرية 
أزمة يف  والتشغيلي يف حالة حدوث  اللوجسيت  املستوى  على  العسكرية 

البحر األسود، وحتديات أمام البحرية الروسية.
بناء خط سكة  والعراق على  إيران  وافقت   ،2021 األول  كانون   27 يف 
حديد يربط بني البلدين، حيث سيكون خط السكة احلديد الذي يبلغ 
إذ أنه  الناحية اإلسرتاتيجية بالنسبة إليران،  طوله 30 مرتاً، مهماً من 
يربط البالد بالبحر األبيض املتوسط عر سكك احلديد العراقية وسورية.
من  لكل  مرحياً  وضعاً  اخلطوة  هذه  ستشكل  بالذكر،  اجلدير  ومن   
والطريق،  احلــزام  مبادرة  خالل  من  للصني  فبالنسبة  وروسيا،  الصني 
سيكون  الذي  واجلنوب،  الشمال  بني  للنقل  الــدويل  املمر  عر  ولروسيا 

مباشراً للسكك احلديدية إىل البحر األبيض املتوسط.
لذا، يُعد تعزيز موقع إيران اجليوسياسي واجليواقتصادي يف املنطقة 
خطوة مهمة لكل من الصني وروسيا. فمن منظور روسي، سيعزز وجود 
طريق بري مباشر عر بالد الشام إىل البحر األبيض املتوسط  قاعدة 
التجارة  صفقات  خــالل  من  الناعمة  قوهتا  ويوسع  املنطقة،  يف  قوهتا 

والطاقة داخل البلدان اجملاورة. 
األذربيجانية  االستفزازات  ضد  حبكمة  إيــران  تصرفت  السبب  وهلــذا 
األخرية على احلدود األرمينية، فكان أحد شواغل طهران الرئيسية وصول 
تركيا املباشر إىل حبر قزوين وآسيا الوسطى من خالل "ممر" حمتمل مير 
من جنوب أرمينيا، والذي يُعرف باسم "ممر النقل الدويل" العابر لبحر 

قزوين، والذي يربط أوروبا بآسيا الوسطى عر تركيا. 

قزوين  حبر  يف  الناتو  لتوسع  مساوياً  هــذا  سيكون  إليــران،  بالنسبة 
وملسافة أبعد حنو الصني. وبالتايل، فإن طريق التجارة بني الغرب والشرق 
سيشكل هتديداً خطرياً إليران وروسيا ويعزهلما يف أوراسيا. كما أهنا ترى، 
أن هذا املسار لن يتجاوز إيران وروسيا فحسب، بل سيفرض أيضاً حتدياً 
خطرياً على طريق التجارة بني الشمال واجلنوب الذي بدأه اإليرانيون 

والروس ودول آسيوية أخرى.
وأوراســيــا  إيـــران  الغربية  الكتلة  عـــداوت  دفعت  خوششم،  وحبسب   
بزيادة التقارب من بعضهما البعض، وقد أعطى ذلك دفعاً قوياً للروس 
والصينيني لتسريع انضمام إيران إىل الكتلة األوراسية للتوصل إىل تعاون 
الواليات  تغلغل  ومنع  واجليوسياسية  االقتصادية  اجملــاالت  يف  مشرتك 
االقتصادي  االحتاد  إىل  إيران  دخول  فإن  وبالتايل  املنطقة،  املتحدة يف 
األوراسي هو وضع مربح لكل من موسكو وطهران، حيث ستعزز روسيا 
موقعها اجلغرايف االقتصادي واجليوسياسي يف الشرق األوسط، وسيكون 
إليران خط سكة حديد مع روسيا وأوروبا وتوسع نفوذ موسكو يف املنطقة. 
النهائي حباجة إىل وقت، وسيواجه  يزال هذا اهلدف  ذلك، قد ال  ومع 

حتديات من الواليات املتحدة وحلفائها يف املنطقة.

 ثقة وسط عدم اليقني
األوراســي  االقتصادي  االحتــاد  إىل  احملتمل  إيــران  انضمام   سيجذب 
استثمارات من الدول اجملاورة إىل خطوط السكك احلديدية بني إيران 
أرمينيا  بني  االتصال  قنوات  فتح  ومن شأن  القوقاز.  منطقة  وروسيا يف 
وأذربيجان، كجزء من البيان الثالثي الصادر يف 9 تشرين الثاني املاضي، 
أن يسهل التجارة ونقل البضائع يف املنطقة كجزء من ممر النقل بني 

الشمال واجلنوب.
 يف مثل هذه الظروف، تكون شبكة السكك احلديدية مهمة للغاية ألن 
حجم البضائع املنقولة بالسكك احلديدية أكر بكثري وأسرع من الطرق 
الرية والشاحنات. ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه املشاريع ليس مؤكداً بعد، إذ 
سيتعني على كال اجلانبني االنتظار للتغلب على العقوبات األمريكية، ألن 

الطرق االقتصادية هي دائماً حالة مرحبة للجانبني.
 من خالل االنضمام إىل االحتاد االقتصادي األوراســي واالندماج يف 
اجلغرايف  موقعها  إيران  ستعزز  اآلسيوية،  األوروبية  اإلقليمية  املنظمات 
االقتصادي يف مركز نقل إقليمي، وفتح بوابة غرب آسيا لوصول موسكو 

للسكك احلديدية إىل شرق البحر األبيض املتوسط.

روسيا تفتح األبواب أمام تكامل إيران 
مع االتحاد االقتصادي األوراسي 

روسيا االتحادية والجمهورية اإلسالمية
اجتماع قمة بداللة جيوبولوتيكية

البعث األسبوعية- حممد نادر العمري
مل يكن من قبيل الصدفة أن خيتار الرئيس اإليراني 
إبراهيم رئيسي االحتاد الروسي لكي تكون الدولة األجنبية 
األوىل اليت يقوم بزيارهتا بعد انتخابه رئيساً لبالده، حيث 
الدبلوماسية  والتقاليد  األعراف  وفق  الزيارة  هذه  تؤكد 
عمق  عن  الدولية  العالقات  تشهدها  الــيت  والسياسية 
وداللة أبعاد انتقاء الزيارات األوىل ألي زعيم أو رئيس 
تشري  فهي  الدويل,  النظام  سياسي ضمن  نظام  أي  يف 
بشكل رئيسي للسعي حنو توثيق العالقات اإلسرتاتيجية 
األمــر  وهــو  املستضيف,  ونــظــريه  الضيف  الرئيس  بــني 
الذي ينطبق بكل ما تعنيه الكلمة من مضامني عرفية 
تتجه  إيــران  بأن  الدبلوماسية  واألعــراف  القواعد  وفق 
هذه  لتوثيق  وتسعى  األول  االسرتاتيجي  شريكها  حنو 
ترحيب  مع  اإليراني  اهلدف  هذا  يتالقى  وهنا  العالقة, 
األمريكي  العدواني  السلوك  ظل  يف  املقابل,  يف  روســي 
بني  التعاون  روسي إلجياد صيغة من  وسعي  املتصاعد, 
دول املنطقة والبحث عن نقاط التقاء معها لالنطالق يف 
هذه الشراكة، فضالً عن تكريس مقومات االستقرار اليت 
تبحث الواليات املتحدة لتقويضه بأي طريقة أو شكل, 
وهو ما ميكن قراءته يف تصريح الرئيس اإليراني إبراهيم 
رئيسي أثناء استقباله من نظريه الروسي فالدميري بوتني 
أنه "ليس لدينا أي قيود على توسيع  العالقات وتطويرها 
مع روسيا الصديقة"، مشرياً إىل أن "العالقات مع روسيا 

ستتطور إىل عالقات إسرتاتيجية".
من حيث التوقيت والشكل واملضمون ميكن التأكيد بأن 
معظم املؤشرات ترسخ التأكيد على أن اهلدف من هذه 

القمة هو البحث عن العالقة اجليويولوتيكية, والدليل على ذلك 
يكمن يف مروحة من النقاط اليت ميكن تلمسها من حيث توقيت 

القمة والزيارة للجانبني:
- بالدرجة األوىل بالنسبة للجمهورية اإلسالمية تسعى لتعزيز 
التوقيت, إلرســال رسائل  هذا  يف  االحتادية  روسيا  مع  شراكتها 
إقليمية ملن يراهن على حصول انشقاق وتصدع يف العالقة بني 
اجلانبني واهنيار ما مت إجنازه على صعيد مكافحة اإلرهاب, وهنا 
نتحدث بالتحديد عن بعض دول اخلليج والكيان الصهيوني, الذي 
ميين النفس حبصول صدام روسي إيراني خاصة يف سورية, وهو ما 
أشار إليه الرئيس بوتني إىل أن "دعم موسكو وطهران أصبح عامالً 
حامساً ساعد سورية يف جتاوز التهديدات اإلرهابية يف أراضيها"، 
مضيفاً: "ساعدت جهودنا بدرجة كبرية احلكومة السورية يف جتاوز 

التهديدات املرتبطة باإلرهاب الدويل". 
اإلسالمية  اجلمهورية  موقع  أمهية  ونتيجة  الثانية  بالدرجة   -
اإليرانية املتوسط بني روسيا والصني ويف مقربة من عمق آسيا 
الوسطى وقرهبا من دول البلقان, جتعلها فاعالً مؤثراً يف جناح 
والعامل من عدمه, وخباصة  باملنطقة  املشاريع اجليواسرتاتيجية 
وراء  يراد من  كان  وما  أفغانستان  من  األمريكي  االنسحاب  بعد 
ذلك من حصول فوضى منظمة وعارمة داخل أفغانستان وتطوره 
أو  ليصبح عدوى منتقلة لدول اجلوار مما يصيب خط احلرير 
ما يعرف باحلزام والطريق الصيين من إصابة يف العمق, وكذلك 
إيران  ملوقع  نظراً  ذلك  كل  كازاخستان.  يف  مؤخراً  الوضع  تــأزم 
اليت  للدول  اسرتاتيجي  شريك  جيعلها  واملؤثر  الفاعل  ودورهــا 
وروسيا وهو ما  الصني  السياسات األمريكية, مبا يف ذلك  تناوئ 
دعا األوىل لتوقيع اتفاقية إسرتاتيجية معها دخلت حيز التنفيذ 
منتصف شهر كانون الثاني 2022, وسعي إيراني وروسي للتوصل 
حنو ذات االتفاق يف املستوى القريب مبا حيقق املصاحل الثنائية 
األمريكي  االقتصادي  احلصار  تداعيات  من  وخيفف  للدولتني, 
عن  بديلة  كعملة  الوطنية  العمالت  ويساهم الستخدام  عليهما, 
اجليوسياسية  املشاريع  مقومات جناح  تأمني  عن  فضالً  الدوالر, 
لذلك  لألوىل,  اهلادفة  والتحالفات  التكتالت  وحتى  واالقتصادية 

فإن زيارة رئيسي لروسيا جاءت بعد أقل من شهرين من قبوهلا 
عضواً كامل العضوية يف منظمة شنغهاي. وهذه املؤشرات تبلورت 
يف الكالم املنسوب للرئيس اإليراني حينما أكد  أن بالده قدمت 
التفاقية  للوصول  الــرؤيــة  حــول  مسودة  الــروس  األصــدقــاء  إىل 
إسرتاتيجية بني البلدين، موضحاً أن "هناك وثائق حول التعاون 
االسرتاتيجي، ميكنها حتديد أفق هذا التعاون على مدى 20 عاما".
اإلسالمية  للجمهورية  بالنسبة  الثالث  اجلانب  يكمن  بينما   -
الغرب,  مع  النووي  االتفاق  إحياء  موعد  اقــرتاب  يف  اإليرانية, 

والدور الذي لعبته روسيا وستلعبه بعد البدء بالعودة عليه.
إيران  بالنسبة لروسيا هناك دوافع ال تقل أهيمتها عن دوافع 
أطلسي_  هلذه الشراكة وتعميقها, فهي تعاني من تصعيد غربي_ 
أمريكي ضدها فيما يتعلق بأزمة أوكرانيا, وما يدّعيه الغرب حقوق 
اإلنسان والتنافس اجليوبولتيكي على املستوى الدويل مبا يف ذلك 
والتكنولوجي  العسكري  واإلنتاج  والتوسع  الطاقة  حول  الصراع 
وحتى الطيب املتمثل بلقاحات وباء جاحنة كورونا, وهو ما يتطلب 
أخطاء  لتجاوز  الكرملني  تدفع  إسرتاتيجية  شراكات  عن  البحث 
العودة للقطبية  السوفيييت, ومبا يضمن تأمني مقومات  االحتاد 
الدولية مثل التعاون االسرتاتيجي مع الصني واحملتمل مع إيران, 
وهذه الشراكات بنيت على أسس اقتصادية وسياسية وعسكرية وهو 
ما يفسر مشاركة القوات اإليرانية يف السابق باملناورات البحرية 
القوات  جانب  إىل  اهلندي  احمليط  يف  األوىل  للمرة  جــرت  الــيت 
الروسية والصينية, وليس من باب الصدفة أن تكون إيران ضمن 
مناورات "احلزام األمين البحري 2022 "يف مشال احمليط اهلندي 
واليت انطلقت  بعد ثالثة أيام من القمة اليت مجعت الرئيسني 
التابعة  والطائرات  احلربية  السفن  مبشاركة  واإليراني,  الروسي 
وإيران"  والصني  "روسيا  الثالث  الدول  من  لكل  البحرية  للقوات 
مما يؤكد أمهية العالقات اإلسرتاتيجية بني الدول الثالث, ويؤكد 
يف املقلب اآلخر إن السياسات األمريكية واهلادفة للحفاظ على 
الــدول  جتــاه  تصعيدها  واستمرار  العاملية,  وهيمنتها  سيطرهتا 
الــدول  تــقــارب هــذه  االعـــرتاف هبا, سيزيد مــن  الصاعدة وعــدم 
وعالقاهتا اإلسرتاتيجية اهلادفة لتغيري طبيعة النظام الدويل الذي 
وجد بعد احلرب الباردة, ويفرض األمر الواقع على أمريكا ويقلل 

من  إليه  اإلشــارة  ما مت  وهو  االقتصادي,  احلصار  تداعيات  من 
الرئيس رئيسي عندما قال: " إن روسيا وإيران ودول أخرى تواجه 

العقوبات االقتصادية األمريكية".
الثنائية وهو أمر ال  املؤكد أن هذه القمة تعنى بالعالقات  من 
حيتاج للتأكيد بل يشكل أحد املسلمات, ولكن داللتها لن تقتصر 
هو  النقاش  ملفات  أحد  يتضمن  فقد  سابقاً,  ذكره  ما مت  على 
املخرب  النفوذ  ملواجهة  وإيران  روسيا  الثنائي بني  التعاون  كيفية 
للواليات املتحدة األمريكية يف املنطقة مبا يف ذلك آسيا الوسطى 
والعراق وسورية, وهو ما سيدفع بعض القوى لزيادة خيبات أملها 
وحــذر هذه  راقــب بصمت  الــذي  الصهيوني,  الكيان  ذلك  مبا يف 
الزيارة, وخباصة بعد انتشار صورة الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي 
من  األوىل  هي  سابقة  الكرميلني, يف  داخل  وهو ميارس صالته 
يف  الكرملني, مما حيمل  داخل  يف  إسالمية  دولة  لرئيس  نوعها 
طياته عن دخول مرحلة جديدة وأكثر ثقة بني البلدين, فلطاملا 
عرف الكرملني بأنه معقل الشيوعيني, وهو يطوي يف املقابل نقاط 
اخلالفية اليت نشبت بني اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية وروسيا 
االحتادية بعد أحداث الشيشان, حتى أن البعض وصف بأن هذه 
الصورة هي صورة رمزية تعر عن العالقة اجليوبولتيكية اليت ميهد 
للوصول إليها, خاصة ملا تضمنته زيارة رئيسي من إلقاء كلمة داخل 
الدوما, تضمنت اإلصالحات اليت شهدهتا اجلمهورية اإلسالمية, 
ورغبتها يف التقارب مع روسيا ملواجهة أمريكا وسطوهتا, والتعاون 
الثنائي بني البلدين والذي جنح يف احلد من انتشار اإلرهاب, مما 
وضعنا بأن هناك حقيقة ال ميكن إنكارها وتشكل مقاربة جيب 
يتبعان  الدولتني  كال  بأن  تتمثل:  الدولية  العالقات  يف  تدريسها 
يف  واملسامهة  الدولتني  مصاحل  إعــالء  هدفها  براغماتية  سياسة 
رسم معامل النظام الدويل اجلدي, وإال كيف ميكن تفسري املرونة 
والدبلوماسية اليت أبداها الرئيس اإليراني ذو اخللفية احملافظة، 

والتسامح الذي أبداه الرئيس األرثوذوكسي الروسي...؟.
إن تعبيد الطريق حنو العالقات اجليوبولتيكية بني الدولتني هو 
التفسري الوحيد وال حتتاج جلهد ذهين وكثرة التحليالت املرحبة 

أو املشككة.
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أربعائيات        

ماهيـة التركيـز على
 االعتبارات الجيوسياسيـة

د. مهدي دخل اهلل
تصعيد أمريكي وناتوي غري مسبوق جتاه روسيا مقابل ما يشبه االنفراج 
يف مفاوضـــات فيينـــا مـــع إيـــران . كيف ميكن قراءة هذا التطـــور ؟ .. هل هو 
جمرد انعكاس لقانون األواني املستطرقة أم أنه حماولة أمريكية جيوسياسية 

جديدة لتطويق روسيا ؟ .. 
أعتقـــد أن واشـــنُتن ال يهمهـــا منطق األواني املســـتطرقة الذي يقول ، يف 
تطبيقه السياســـي ، أن تكون مرناً مع طرف عند تصعيدك مع طرف آخر، 
املهـــم لـــدى الواليات أن تطبق املنطق اجليوسياســـي مبعنى تطويق الطرف 

األخر .. 
وعلـــى الرغـــم من أن املندوب األمريكي جيلس قي فيينا يف غرفة منعزلة، 
وال يشـــارك يف املفاوضـــات مـــع إيران ، إال أنه الغائـــب احلاضر ، فهو قائد 
املندوبني الريطاني و الفرنســـي و األملاني يف املفاوضات اليت تشـــارك فيها 
أيضاً روسيا والصني ) 5 + 1 ( .. اخلمسة هي الدول العظمى دائمة العضوية 

يف جملس األمن ، والواحد هو أملانيا . 
احلديـــث هنا عن دوافع الواليات يف هذه العملية التفاوضية ، أما إيران ، 
ومعها روسيا والصني ، فدوافعهم تأكيد مبدأ استقالل الدول ، وإجياد ذلك 
اخلط الدقيق الذي يفصل بني ســـيادة الدول من جهة ومتطلبات الســـالم 
العاملي من جهة أخرى ، أي اخلط بني مبادئ القانون الدويل ) الســـيادات 

املتساوية للدول ( ومقاصد هذا القانون ) حفظ السالم العاملي ( .. 
كــــان ما يســـمى باالتفـاق النووي اإليرانــــي جاهـزاً هناية / 2014 / ، لكـن 
إدارة أوبامـا عندها طلبت الرتيـث لعلها تقنع إيران يف االنضمام إىل »خيمة 
اهليمنة األمريكية« ، مبا حيقق اهلدف األمريكـي اجليوسياســـي يف تطويق 
روسيا ) اهلارتالند ( ، وعندما مل تنجح أمريكا يف حماولتها هذه اضطرت 

لتوقيع االتفاق مع إيران ) 5 + 1 ( على مضض يف 14/ 7/ 2015 . 
اعـــرتف أوباما عندها يف خطابيه الشـــهرين ، أمام الكونغرس ويف جامعة 
واشنُتن ، أن بالده وّقعت االتفاق حتت ضغط أوروبي كبري قائالً : أن البديل 

كان توقيع االتفاق بدون أمريكا ما جيعلها منعزلة عن أوروبا . 
حـــّل ترامـــب هذه العقدة بانســـحابه من االتفاق ضاربـــاً بعرض احلائط 
مصـــاحل أوروبـــا . اليوم ، مع إدارة دميوقراطية ، عـــادت عجلة التفاوض إىل 
الدوران لعل أمريكا تنجح يف إقناع األوروبيني بأن يكونوا أكثر عداء لروسيا 
) مشـــروع توســـيع الناتو جتاه احلدود الروســـية ( مقابل السماح هلم بفتح 

باب التعاون مع إيران . 
املهم أن إعادة تفعيل اتفاق ) 5 + 1 ( ســـيفيد إيران يف إســـقاط الطلبات 

األمريكية الشهرية من طهران ، واليت تتلخص يف : 
1- إضافة الصواريخ البالستية اإليرانية إىل االتفاق . 

2- تعهد إيراني بالتوقف عن ما يسمونه بـ »التدخل االقليمي« ، أي الدعم 
اإليراني للمقاومة ضد اسرائيل وخططها. 

3- مســـاح إيران للوكالـــة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش حيث تشـــاء ، 
وليس يف األماكن احملددة باالتفاق فقط .. 

ومـــن الواضـــح أن الطلبني األمريكيني ، األول والثاني ، هدفهما املباشـــر 
محاية اســـرائيل ألن الصواريخ البالستية اإليرانية لن تصل أمريكا وأوروبا، 
واألمـــر نفســـه ينطبـــق على مســـألة دعم إيـــران للمقاومة . املهـــم أن انتاج 
الصواريـــخ ) ال حتمـــل رؤوســـاً نووية ( ، ودعم املقاومـــة ، وحصر التفتيش 
الـــدويل باألماكـــن املتفق عليها ، كلها أمور ترى فيها طهران خطاً أمحرَ ال 
ميكـــن جتاوزه . كما ترى روســـيا والصني أن هـــذه حمرمات تدخل يف صلب 
سيادة إيران واستقالهلا ، وأن الرتكيز ينبغي أن يقتصر على اجلانب النووي 

حصراً . 
mahdidakhlala@gmail.com

بعد أكثر من ربع مليون غـارة جويـة على اليمـن
برنامج األمم المتحدة للتنمية يكشف الخسـائر البشـرية وحجم الدمار في البنى التحتية 

البعث األسبوعية - هيفاء علي 
اليمن الذي كان سعيداً ذات يوم، مل يعد سعيداً اآلن بل هو أتعس بلد يعيش 
دول  عــدوان  جراء  العامل  يف  فتكاً  األشد  هي  واقتصادية  وصحية  إنسانية  كارثة 
التحالف اجلائر عليه، والذي دخل عامه السابع خملفاً آالف الضحايا، وجماعة 
وأمراض، و أوبئة فتكت بأجساد األطفال والشيوخ والنساء بسبب نقص األغذية 
الناجم عن سياسة احلصار الذي طبقته الدول املعتدية على ميناء احلديدة. هذا 
العدوان الوحشي مل حيقق هدفه بالقضاء على الشعب اليمين واجليش واللجان 
الشعبية اليت بذلت وال تزال ما بوسعها وبإمكانياهتا البسيطة واملتواضعة لدحر 
العدوان والدفاع عن أرضها. هذا العدوان ليس الوحيد الذي تشنه دول التحالف 
على اليمن، بل هناك حروب عديدة منذ الثالثينيات يف حماولة للسيطرة على 

اليمن.  
يف آذار من عم 2015، أطلق ما يسمى" التحالف العربي" عملياته العسكرية ضد 
الشعب اليمين بزعم أن اهلدف من العدوان هو "استعادة شرعية الرئيس اليمين 
عبد ربه منصور هادي، الذي هرب حينها اىل الرياض بعدما سيطر اجليش اليمين 
على صنعاء يف كانون الثاني من ذلك العام. واليوم يدخل العدوان عامه السابع ومل 
حيقق هدفه املعلن واملتمثل إحلاق اهلزمية باجليش اليمين، وإرساء حكومة تابعة 
ململكة آل سعود، بل على العكس من ذلك، حققت املقاومة اليمنية بالتعاون مع 

اجليش اليمين نصراً ميدانياً كبرياً.   

تكلفة احلرب الباهظة بالنسبة لليمنيني 
هذا  يف  سقطوا  الذين  اليمنيني  عدد  أن  للتنمية  املتحدة  األمــم  برنامج  قدر 
العدوان بلغ 377 ألف مدني العام املاضي، معظمهم من األطفال والنساء، ويعد 
احلصار االقتصادي لليمن من األسباب الرئيسية للكارثة اإلنسانية، حيث حيرم 

البالد من الغذاء والدواء.
بلغ  أعــوام  سبعة  واجلرحى خالل  الشهداء  إمجايل  أن  األممي  الرنامج  وأكد 
593,43 مواطناً بينهم 17,097 شهيداً، و26,496 جرحياً، مضيفاً أن عدد الشهداء 

األطفال خالل الفرتة عينها بلغ 4181 طفالً، 2815 امرأة، و19498رجالً.
و307 حمطات  ميناءً،  و16  مــطــاراً،   15 وتضرر  تدمري  يف  الــعــدوان  تسبب  كما 
العدوان  طريان  تعمد  حني  يف  اتصال،  وحمطة  شبكة  و551  كهربائية،  ومولدات 
تدمري واستهداف 2,228  خزاناً وحمطة مياه، و 1,978 منشأة حكومية، و4,764 
طريقاً وجسراً، الفتاً إىل أن املنازل املدنية املدمرة واملتضررة جراء العدوان بلغت 
571,190 منزاًل، و178 منشأة جامعية، و1413 مسجداً، و367 منشأة سياحية، و390 
العدوان دمر واستهدف 395 مصنعاً، و292  أن  مستشفى ومرفقاً صحياً. وأضاف 
ناقلة وقود، و 11,387 منشأة جتارية، و416 مزرعة دجاج ومواشي، و7495 وسائل 

نقل، و464 قارب صيد منذ بداية العدوان.
و680  وقــود،  و394 حمطة  أغذية،  904 خمزن  العدوان  استهدف  ذلك،  كل  فوق 

سوقاً، و815 شاحنة غذاء، و1,102 مدرسة ومرفقاً تعليمياً، و7,191 حقالً زراعياً، و143 منشأة رياضية، 
و247 موقعاً أثرياً، و48 منشأة إعالمية.

أكثر من ربع مليون غارة جوية على اليمن
إن إمجايل ما تعرض له اليمن من غارات جوية من قبل حتالف العدوان بلغ أكثر من 266510 غارة 
منها ما يقارب ألف غارة منذ بداية العام احلايل 2021، فيما بلغ إمجايل عدد الغارات منذ اليوم األول 
للعدوان هو ما مت رصده من قبل اجلهات املختصة، وأكد برنامج األمم املتحدة للتنمية إىل أن هناك 

املئات من الغارات مل ترصد السيما خالل سنة 2015 وكذلك سنة 2016.
واملنشآت  واملساجد  والطرقات  واملــدن  واملنازل  والقرى  اليمنيني،  املواطنني  الغارات  هذه  استهدفت 
اخلاصة والعامة، وأدت اىل إستشهاد وإصابة عشرات اآلالف من اليمنيني، الفتاً إىل أن اجلهات املختصة 

ستكشف االحصائيات املتعلقة باجلرائم والضحايا والتداعيات واالضرار.
باملقابل، ورداً على العدوان، فقد نفذ اجليش اليمين واملقاومة اليمنية أكثر من 6192 عملية هجومية 
أدت اىل حترير أراض واسعة وكبدت العدو خسائر بشرية وعسكري، و بلغت اخلسائر البشرية يف صفوف 
املرتزقة السودانيني أكثر ممن 8634 قتيل ومصاب، حيث جتاوزت اخلسائر البشرية يف صفوف املرتزقة 

والعمالء أكثر من 226615 بني قتيل ومصاب.

التحالف خسر يف اليمن
يف البداية، شاركت سبع عشرة دولة يف التحالف. ومع مرور الوقت، انسحب املغرب، وُطِردت قطر، 
فيما أبقى األردن ومصر مسافة بينهما وبني التحالف. كما تسبب اخلالف مع قطر بتدهور العالقات 
السعودية-اإلماراتية مع حزب اإلصالح اليمين، ويف السنوات األربع األخرية مل يبق إىل جوار السعودية، 
سوى اإلمارات، على الرغم من ابتعادها إىل حد التناقض يف بعض األحيان عن االسرتاتيجية السعودية. 
وفيما تواصل السعودية، تقديم الدعم إىل حكومة هادي، سامهت اإلمارات يف إنشاء كيان منفصل، هو 

اجمللس االنتقايل اجلنوبي، ليكون ذراعها العسكري.
التدخل العسكري للتحالف، مل حيقق هدفه املعلن، وبداًل من ذلك، أصبح التحالف مفككاً بسبب 

صراعات املصاحل بني أعضائه، ما أتاح لليمنيني التقدم على جبهات عدة.
خسرت السعودية احلرب على اليمن خسارة مدوية ال ميكن حجبها، فالسعودية شنت احلرب حتت 
عنوان كاذب مزعوم هو دعم الشرعية وإجهاض ما أمسته "االنقالب احلوثي"، ومتكني عبد ربه منصور 
هادي من حكم اليمن بقيادة سعودية أمريكية والقضاء على املقاومة اليمنية املتمثلة باللجان الشعبية.

بقيادة  األطلسي،  الغرب  من  مدعوماً  حتالفاً  السعودية  شكلت  الغرض  هــذا  حتقيق  أجــل  ومــن 
وأنفقت  االسرائيلي،  العدو  أن احلرب شنت على  لو  كما  النطاق إىل حد ظهر  واسع  دعماً  أمريكية 
السعودية مليارات الدوالرات على هذه احلرب تسليحاً وخدمات ميدانية، ورغم كل الدمار الذي خلفه 
اليمن  العدوان يف  القيام باستهداف مواقع  اليمين من الصمود، ثم  العدوان،  متكن اجليش الوطين 
أو على احلدود السعودية اليمنية، من ثم إىل عمليات الردع االسرتاتيجي بقصف أهداف يف العمق 
السعودي وللتأثري من خالهلا على حركة النقل اجلوي والطريان املدني والعسكري ودورة النفط واألمن 
واالستقرار يف الداخل السعودي، عمليات ترافقت يف داخل اليمن مع عمليات عسكرية نوعية قادهتا 
القوات املسلحة اليمنية املتشكلة من اجليش الوطين اليمين واللجان الشعبية، حيث متكنت هذه القوى 
من خالهلا توسيع سيطرهتا على األرض اليمنية يف الغرب والشمال والعمل باجتاه الشرق واجلنوب 

بشكل حيرم العدوان من بناء قاعدة مستقرة متكنه من القول بانه حقق نصرا ميدانيا يبنى عليه.
ورغم كل هذا الدمار الذي أحدثه العدوان على اليمن حتت عناوين "احلزم واألمل ودعم شرعية 
هادي"، إال أن املراقبون يؤكدون أن اجليش اليمين واللجان الشعبية حيرزون تقدماً مهماً يف امليدان، 
تكون  السيطرة  وهبذه  كبرية،  أجزاء  على  أعلنوا سيطرهتم  وقد  بأكملها،  على حمافظات  ويسيطرون 

احلرب قد دخلت مرحلة احلسم الذي يفرض وقائع جتر التحالف على تقديم تنازالت لليمن.
 وبعد عجر التحالف عن حتقيق أي هدف اسرتاتيجي أو عسكري يف امليدان اليمين، وقدرة اجليش 
اليمين على توجيه ضربات عسكرية أكثر دقة لألهداف، طرح السعوديون ما أمسوه "مبادرة يف اليمن" 
إلهناء العدوان، تضمنت وقف إطالق النار مع فتح جزئي حمدود ومقيد ملطار صنعاء، وميناء احلديدة، 
لتظهر بوجه إنساني من خالل التخفيف اجلزئي واحملدود للحصار الوحشي الذي متارسه، ولكسب 
الوقت ولوقف االهنيارات يف البين السعودية العسكرية، يف داخل اليمن، واالقتصادية واألمنية يف العمق 
السعودي، كذلك  جتاوز األثار السلبية لتحلل التحالف، وردت احلكومة الوطنية اليمنية يف صنعاء على 

هذا العرض بالرفض القاطع.
فقد رفضت احلكومة الوطنية اليمنية الطرح السعودي، ورأت فيه مقايضة 
على املسائل اإلنسانية بداًل من املوضوع األساس املتصل بالعدوان التدمريي، 
القرار  رهينة  اقتصاده  ويبقي  احلصار  رفع  فرصة  اليمن  على  يّفوت  وملا 
السعودي، معترة املبادرة السعودية بأهنا خديعة، مشددة على شروطها بإعالن 
السعودية وقف العدوان بشكل مباشر ورفع احلصار بالكامل، وسحب القوات 

األجنبية من اليمن.
كان  اليمن  على  السعودي  والبحري  اجلوي  احلصار  أن  اليمنيون  واعتر 
وراء هالك عشرات اآلالف من املدنيني اليمنني بسبب احلرب  رئيسياً  سبباً 
وانتشار األوبئة واجملاعة يف أسوأ أزمة إنسانية شهدها العامل، وعليه يصرون 
على وقف العدوان ورفع احلصار، وخروج املرتزقة من اليمن، قبل البحث يف 

تفاصيل إبرام أي اتفاق سالم.

الكيان اإلسرائيلي يشارك يف العدوان على اليمن
خالل  من  العدوان  هذا  يف  مباشر  غري  بشكل  اإلسرائيلي  الكيان  شــارك 
املشاركة يف عمليات القصف اجلوي، خاصة يف معارك الساحل الغربي، ولكن 
الكيان  نتيجة خشية  األوىل  بالدرجة  أتت  املشاركة  وهذه  مُعلن،  بشكل غري 
أنصار  حركة  اكتسبتها  اليت  الرتاكمية  العسكرية  اخلــرات  من  االسرائيلي 
القوى  وحتالف  مدهتا  وطول  وقسوهتا  اليمنية،  احلرب  شراسة  نتيجة  اهلل 
وسورية  إيــران  أي  املقاومة  مع حمور  احلوثيني،  بقيادة  اليمنية  العسكرية 
واملقاومة اللبنانية، الذي بإمكانه توظيف تلك القدرات العسكرية املرتاكمة 
يف مواجهة الكيان اإلسرائيلي يف لبنان أو يف سورية. كما أن مشاركة الكيان 
اإلسرائيلي بالعدوان على اليمن هي حماولة يائسة من أجل منع أنصار اهلل 
من السيطرة على مضيق "باب املندب"، ألهنم قادرون على استهداف السفن 
الشأن عر قيام  و"إسرائيل" هلا جتربة يف هذا  اليت متر عره،  اإلسرائيلية 
املندب"،  "باب  اليت متر عر مضيق  أطراف مناهضة هلا باستهداف سفنها 
فحركات املقاومة الفلسطينية يف التسعينات قامت باستهداف عدد من السفن 

اإلسرائيلية اليت متر عر املضيق. 
كما أن لدى الكيان االسرائيلي قواعد عسكرية يف  أريرتيا وهي دولة مطلة 
على البحر األمحر وهناك تواجد عسكري إسرائيلي مباشر يف ميناء "عصب" 
الساحلي الذي من املمكن أن تستخدمه "إسرائيل" للمشاركة يف حرب اليمن 
إىل  املتطوّر  السالح  لتسليم  الطلعات اجلوية  أو  الغارات اجلوية  سواء عر 
استهداف  على  اهلل  أنصار  قــدرة  مع  خاصًة  األرض،  على  التحالف  قــوات 
اإلمدادات عر الر، فتكون أفضل وسيلة يف تلك احلال هي إيصال "إسرائيل" 
املساعدات العسكرية لقوات  التحالف، حيث تقول بعض التقارير إن "إسرائيل 
تنقل املساعدات العسكرية من ميناء عصب األريتريي إىل قاعدة مخيس مشيط يف عسري"، وما جيعل تلك التقارير 
منطقية أن "إسرائيل" ليس هلا تواجد عسكري يف ميناء "عصب" فقط، بل هلا تواجد يف ميناء "مصوع" املطل على 
البحر األمحر وقامت "إسرائيل" باستئجار بعض اجلزر احمليطة بامليناء من أجل التدخل عسكرياً لصاحل قوات 

التحالف يف حرب اليمن .

 ما هي اخلطوة التالية؟.
األرض  على  كبرية  مكاسب  الشعبية  اللجان  فقد حققت  للحرب،  التالية احلرجة  املرحلة  مأرب هي  معركة   
مؤخراً حول مدينة احلديدة الساحلية، وال يبدو أهنا يف عجلة من أمرها الستكمال حترير مأرب اليت استولت 
عليها السعودية وعلى أجزاء من اليمن يف حرب الثالثينيات، لذلك قد يطمح اجليش اليمين واللجان الشعبية 
إىل استعادة هذه األراضي املفقودة، لكنهم مل يطالبوا علناً بتغيري احلدود. وعلى الرغم من أن إدارة بايدن قدمت 
السالم يف اليمن كأولوية قصوى، إال أهنا مل تفعل شيئاً يذكر إلهناء القتال، بل تواصل سياسة سابقيها من خالل 
دعم وبيع األسلحة لقوات التحالف. يف النهاية، األمر مرتوك لليمنيني وليس األمريكيني وبالتأكيد ليس السعوديني. 
اليمن اليوم جمتمع منقسم للغاية، وليس من املؤكد أهنا ستصبح دولة موحدة مرة أخرى، و قد يكون علي عبد 
اهلل صاحل اليمين الوحيد الذي حكم ميناً موحداً. اليمن اليوم حباجة إىل قرار جديد من جملس األمن لتوجيه 
جهود السالم، وليس القرار احلايل، والذي مت حتيزه عمداً جتاه مصاحل قوات التحالف. جيب أن يكون املبدأ األول 
هلذا القرار هو الدعوة إىل الوقف الفوري والكامل جلميع التدخالت األجنبية يف اليمن، وهذا يعين إهناء احلصار 

االقتصادي، ووقف الضربات اجلوية داخل اليمن، كما جيب قطع كل الدعم العسكري حلكومة هادي متاماً،
ويف حال مل توقف قوات التحالف عملياهتا العسكرية يف اليمن ورفع احلصار، فسوف يتعني على الواليات املتحدة 
وقف مجيع مبيعات األسلحة والعقود لدوا التحالف، وجيب سحب مجيع األفراد العسكريني األمريكيني من البالد، 
إىل جانب مجيع املتعاقدين األمريكيني، كما فعلت يف أفغانستان. وسيشمل ذلك الفنيني الذين حيتفظون بأسطول 
القوات اجلوية امللكية السعودية من الطائرات األمريكية الصنع بتشغيل وقصف اليمن. سيكون التأثري على اجليش 
السعودي فورياً ومدمراً، ألنه يف املنظور القريب لن تتمكن القوات اجلوية امللكية السعودية من إبقاء الطائرات 
يف اجلو، ناهيك عن اآلالت القتالية التشغيلية، كما سيصاب اجليش السعودي واحلرس الوطين بالشلل ألنه لن 

يكون لديها مصادر اإلمداد.  
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الكثير من األمريكيين ال يعرفون الغموض 
السياسي وراء الصراع في أوكرانيا

البعث األسبوعية- احملررة السياسية
احلروب  من  معني  1991، ظهر منط  عام  اخلليج  منذ حرب 
الصغرية لدى االدارات األمريكية، وهذه احلروب املسيطر عليها 
تعبئة  أي  العسكري مع جتنب  اإلنفاق  للحفاظ على  مصممة 
لتأجيج  استمرارية  هي  نفسه  الوقت  يف  لكن  النطاق،   واسعة 
دفع  واشنطن  يف  النظام  حياول  سنوات  بضع  فكل  الصراعات، 
"ضــروري"   دعم غزو جديد حتت مسمى  إىل  األمريكي  الشعب 
حبجة تغيري نظام، أو "نشر دميقراطية"، أو بعض بنود جدول 
األعمال األخرى. لقد فعل األمريكيون ذلك جتاه العراق يف عام 
1991، و صربيا يف أواخر التسعينيات، و العراق مرة أخرى يف عام 
2003، وكذلك يف ليبيا يف عام 2011، كما حاولوا مرة أخرى يف 
عام 2013 يف سورية. ومؤخراً افتعلت األزمة بني روسيا وأوكرانيا 

اليت حتمل خماطر كثرية. 

دفع املشتبه هبم املعتادون إىل احلرب 
يقدم كل املشتبه هبم املعتادين نفس االدعاءات املزعومة. على 
على  األطلسي  اجمللس  من  هارينج  ميليندا  تصر  املثال،  سبيل 
ملنع  اآلن خوض حرب جديدة  املتحدة  الواليات  على  أنه جيب 
احلروب يف املستقبل، زاعمة أن أي عمل روسي آخر دون رد "ميكن 
أن يلهم الصني للقيام بعمل عسكري يف حبر الصني اجلنوبي 
أو عر مضيق تايوان". إهنا يف األساس شكل من أشكال نظرية 
الدومينو القدمية، فإذا مل حتارب من يسموهنم األشرار يف البلد 
"أ"، فستنتهي مبقاتلتهم يف البلدان "ب" و "ج" و "د" أيضاً. وهنا 
الكل يتذكر شعار حقبة العراق وحقبة فيتنام "علينا أن نقاتلهم 

هناك وإال سنقاتلهم يف مدينة كانساس!". 
من  املزيد  أجل  من  ايكزامينر"  واسنطن  ذا   " حثت صحيفة 
التدخل العسكري يف أوكرانيا. ويف عموده األسبوعي، يريد الكاتب 

جيمي ماكنتاير، أن تشحن الواليات املتحدة املزيد من األسلحة إىل 
أوكرانيا على غرار تسليح اإلرهابيني يف أفغانستان يف الثمانينيات. 
سرتيت  "وول  صحيفة  يف  مقااًل  روغــان  تــوم  الكاتب  كتب  كذلك، 
بشكل  عدوانية  غري  لكوهنا  األملانية  احلكومة  فيه  يهاجم  جورنال" 
كافٍ جتاه روسيا. يستعيد أولئك الذين يتذكرون حرب العراق عام 
2003 اإلسرتاتيجية القدمية املتمثلة يف مهامجة أي حليف أمريكي 
غري متحمس لشن حروب جديدة. يف ذلك الوقت، كانت فرنسا وأملانيا 
ووصفهما    2003 عام  يف  رامسفيلد  دونالد  هبما  ندد  اللتان  مها 
تيمرمان  كينيث  السياسي اجلمهوري  القدمية". ثم صاغ  "أوروبــا  بـ 
خطبة طويلة مناهضة للفرنسيني يف كتابه " خيانة فرنسا ألمريكا" 

يف عام 2004. 
اليوم، وبعد أن ثبتت صحة موقفهما من خالل الكارثة األمريكية 
يف العراق، فإن باريس وبرلني مرة أخرى حتاوالن نزع فتيل احتمالية 
نشوب حرب أوسع. لكن الكاتب توم روغان يرى أن أملانيا "تقدم املصاحل 
الروسية على مصاحل الغرب" وأن أملانيا "مل تعد حليفاً ذا مصداقية 
". إن خطيئة أملانيا، على ما يبدو، كانت شراء الغاز  الطبيعي من 
روسيا، ومقاومة الدعوات لتسهيل نقل األسلحة إىل أوكرانيا. وكما 
هو احلال يف كثري من األحيان، حياول الصقور األمريكيون تصوير 
الصراع على أنه حالة مفضلة للروس مقابل األمريكيني البعيدين 
عن اللوم وحلفائهم. ولطاملا كان هذا هو التكتيك الشائع، ألن كل 
هدف جديد للسياسة اخلارجية األمريكية - سواء كان صدام حسني 
اهليمنة  على  املصمم  القادم  هتلر  ميلوسيفيتش- هو  أو سلوبودان 

على العامل. لكن الوضع احلقيقي، بالطبع، ليس هبذه الصورة.

دفع الناتو حنو الشرق
 لطاملا تصارعت الفصائل السياسية يف أوكرانيا حول ما إذا كان 
مع  التقارب  تفضيل  أو  ال  أم  "الغرب"  تفضيل  إىل  سيميل  النظام 
روسيا. بطبيعة احلال، كان النظام األمريكي أكثر من سعيد بالتدخل 
فلك  يف  التحرك  على  األوكــرانــي  النظام  "تشجيع"  ميكنه  حيث 

الواليات املتحدة.
 من املرجح أن الــروس يشكلون ما بني 20 إىل 40 يف املائة من 
سكان عدة مقاطعات شرقية، وهذه األقلية العرقية الروسية ختشى 
منذ فرتة طويلة إصدار تشريعات مناهضة لروسيا. و بعد أن شكلت 

تأكدت   ،2014 عام  يف  جديدة  حكومة  لروسيا  املناهضة  الفصائل 
خماوف العديد من الروس، إذ أقر الرملان األوكراني تشريعاً حيظر 
استخدام اللغة الروسية كلغة ثانية، وقد أدى هذا جزئياً  إىل حركة 
انفصالية حبكم األمر الواقع يف بعض مناطق شرق أوكرانيا، وإىل 
احلرب املستمرة يف دونباس بني املوالني لروسيا واحلكومة يف كييف. 
من جانبها، مل ترتدد الواليات املتحدة أبداً يف التدخل يف الشؤون 
التكتيكات  أحد  وكان  الغرب.  حنو  االنعطاف  "لتشجيع"  األوكرانية 
الرئيسية يف هذا الصدد هو طرح فكرة عضوية الناتو بشكل متكرر 

ألوكرانيا. 
إىل  الشرق  باجتاه  الناتو  لعضوية  التدرجيي  التحرك  أدى  لقد 
وضع الناتو، الذي أصبح حبكم الواقع منظمة مناهضة لروسيا، على 
أعتاب روسيا. ينظر الروس إىل عضوية أوكرانيا احملتملة يف الناتو 
على أهنا هتديد حقيقي للسيادة الروسية. لنأخذ على سبيل املثال 
يف االعتبار كيف سيكون رد فعل الواليات املتحدة إذا وقع املكسيكيون 
اتفاقية دفاع مشرتك مع الصني. وبالتايل، فإن لعبة الناتو جعلت 
توجه أوكرانيا حنو الغرب موقفاً ينطوي على خماطر عالية. كانت 
مع  الناتو شرقاً  توسع  روسيا حيث  مع  األمد  هذه مشكلة طويلة 
الزمن. ويرى الروس أن هذا أمر يشكل خيانة من قبل األمريكيني، 
املتحدة كانت  قد وعدت يف عام 1990  الواليات  بشكل خاص ألن 
بعدم توسيع الناتو حتى "بوصة واحدة شرقاً". لكن تنفي الواليات 
املتحدة أن يكون هذا الوعد قد حدث على اإلطالق، غري أن جوشوا 
حدث  هذا  أن  أظهر  بوسطن،  جامعة  يف  الروفسور  شيفرينسون، 
  :2014 عام  يف  تاميز"  أجنلوس  "لــوس  صحيفة  يف  ويشري  بالفعل. 
"تشري مئات املذكرات وحماضر االجتماعات والنصوص من األرشيف 
األمريكي إىل خالف ذلك. وهي تشري إىل أن تشخيص ما يزعم عن 
االفرتاس الروسي ليس عاداًل متاماً. قد يعتمد استقرار أوروبا على 
الناتو بقدر ما يعتمد  استعداد الغرب لطمأنة روسيا بشأن حدود 

على ما يسمى  ردع مغامرات موسكو".
يف   .2014 يف  كانت  كما  الــيــوم  صحيحة  األخـــرية  النقطة  هــذه 
احملادثات األخرية، كررت روسيا مطالبتها بأن أوكرانيا ليست مؤهلة 
لعضوية الناتو. ومع ذلك، على الرغم من أن مرر وجود الناتو انتهى 
السعي  تواصل  املتحدة  الواليات  أن  إال  السوفيييت،  االحتاد  باهنيار 
قائمة  تنفيذ  على  املتحدة  الواليات  قدرة  لزيادة  كوسيلة  لتوسيعه 
أو   ،2011 يف  ليبيا  قصف  مثل  العسكرية،  التدخالت  من  متزايدة 

احلروب ضد يوغسالفيا. لذلك، بداًل من تبين ما ميكن أن يساعد يف 
نزع فتيل العالقات املتوترة، متسكت الواليات املتحدة بالعداء املستمر 

يف شكل توسع الناتو.

األمور ميكن أن خترج عن نطاق السيطرة
جلعل األمور أسوأ، تواصل الواليات املتحدة إبقاء العمل العسكري 
املتحدة  الواليات  جتنبت  لو  حتى  لكن  الطاولة.  على  املباشر  غري 
تؤدي  أن  املباشرة  غري  لإلجراءات  ميكن  أنه  إال  املباشرة،  املواجهة 
إىل كارثة. و كما يشري اليل غولدشتاين، األستاذ يف الكلية احلربية 
األمريكي  العسكري  التدخل  فإن  نيوبورت،  يف  األمريكية  البحرية 
سواء كان مباشراً أو غري مباشر يف حرب بني روسيا وأوكرانيا سيكون 
له عواقب وخيمة وحتى كارثية. قد يبدو الدور العسكري األمريكي 
غري املباشر، مثل تقديم األسلحة واملدربني العسكريني جذاباً، إاّل 
أن مثل هذه األنشطة ستعزز "احلرب الباردة اجلديدة"، وقد تطيل 
التصعيد  تشجع  أن  وميكن  الناتو،  والقتل، وجتهد حتالف  احلرب 
األفقي الروسي يف فنزويال مثالً. إن إرسال قوات إضافية بالقرب من 
أوكرانيا - كما هتدد اإلدارة األمريكية اآلن - يزيد بالفعل من خماطر 
هارتونج،  ويليام  ويالحظ  األمريكيني.  األفــراد  من  سقوط ضحايا 
مدير مشروع األسلحة واألمن يف مركز السياسة الدولية، رمبا يكون 
اخلطر األكر هو النشر احملتمل لقوات ومقاولني أمريكيني إضافيني 
أنظمة  استخدام  على  األوكــرانــيــة  الــقــوات  تــدريــب  يف  للمساعدة 
أمريكية املنشأ. وإذا انتهى األمر بقتل أي فرد أمريكي على اخلطوط 
األمامية، فإن املخاطر - واحتماالت التصعيد - سرتتفع بشكل كبري.

ومع ذلك، يواصل صقور احلرب املعتادون تسريع اخنراط الواليات 
األمر  به  ينتهي  أن  احملتمل  من  والــذي  أوكرانيا  نــزاع  يف  املتحدة 
يزيد  ورمبا  دائرة اخلطر،  األمريكيني يف طريق  اجلنود  إىل وضع 
من فرص نشوب صراع عسكري حقيقي وكارثي. ويبدو أن قلة من 
املرشحني من احلزبني وحلسن احلظ،  يصفون احلرب ضد روسيا 
مبثابة دعامة حلمالهتم يف اخلريف، رمبا ألن العديد من الناخبني 
قد تعلموا شيئاً ما من الثالثني عاماً املاضية. وبالنظر إىل أن 84 يف 
املائة من األمريكيني ال يعرفون مكان أوكرانيا، فمن غري املرجح أن 
يفهم الكثري من األمريكيني الغموض السياسي الكامن وراء الصراع 
هذه  يف  االستمرار  خطر  الكثريون  يعرف  رمبا  ولكن  أوكرانيا،  يف 

اللعبة اخلطرة.

الخوذ الزرقاء غطاء لألنشطة غير القانونية...  
ليبيا المثال الحي وليس األخير

البعث األسبوعية- عناية ناصر
الثانية،  العاملية  احلــرب  هناية  بعد  املتحدة  األمــم  تأسست 
السالم  الدفاع عن  يتمثل  يف  أساسياً  ووضعت لنفسها هدفاً 
والعدالة يف مجيع البلدان، و تعزيزاً هلذا اهلدف أرسلت األمم 
املتحدة قوات إىل مناطق النزاعات املسلحة من مجيع األنواع، 
وشكلت حوايل 70 بعثة من بعثات حفظ سالم منذ عام 1945، 
ويسعى حوايل 100000 عسكري معروفني باسم اخلوذ الزرقاء،  
القانون  على   للحفاظ  مدني  موظف   95000 إىل  باإلضافة 
والنظام يف 16 منطقة عمليات تابعة  لألمم املتحدة يف أربع 

قارات. 
ووفقاً لألمني العام لألمم املتحدة انطونيو غوترييش، غالباً 
ما يعاني أصحاب اخلوذ الزرق من اخلسائر أثناء أداء واجباهتم 
كقوات حفظ سالم يف مناطق الصراع حول العامل، حيث وقعت 
أكر اخلسائر يف السنوات األخرية يف مايل ومجهورية إفريقيا 
الوسطى وجنوب السودان وكلها يف خضم حروب أهلية طاحنة.

اليت  السالم  ــزرق وعمليات حفظ  ال فــإن اخلــوذ  ذلــك  ومــع 
هتديداً  األحــيــان  مــن  كثري  يف  تشكل  املتحدة  األمــم  تقودها 
اهتم  ما  كثرياً  املثال،  سبيل  على  احملليني،  املدنيني  للسكان 
أفراد حفظ السالم على مدار الثالثني عاماً املاضية، بارتكاب 
اعتداءات جنسية والتورط يف الفساد والفشل يف أداء واجبهم.

اإلجرامي  النشاط  هــذا  مثل  عن  األوىل  التقارير  أظهرت 
وغينيا  البوسنة  يف   التسعينيات  يف  الـــزرق  اخلــوذ  ألعــضــاء 
عسكريني  أفـــراد  ــورط  ت عــن  وســريالــيــون  وليريا  وموزامبيق 
والتورط  واالغتصاب  اإلمهــال  بتهم  املتحدة  لألمم  تابعني 
مقايضتها  أو  اإلنسانية  املساعدات  وبيع  باجلنس  االجتار  يف 
مبصاحل جنسية . كما أشار األمني العام لألمم املتحدة انطونيو 

غوترييش، يف عام 2015 كان هناك 99 ادعاء بارتكاب أعمال عنف 
جنسي من قبل اخلوذ الزرق، بينما يف عام 2017 كان هناك 145 

ادعاء من هذا القبيل، ومل يقدم أياً من املتهمني إىل العدالة.
كما أنشأت األمم املتحدة صندوقاً خاصاً  لدعم ضحايا األعمال 
غري القانونية اليت تقوم هبا قوات حفظ السالم، واليت بلغت قرابة 
هبا  سامهت  دوالر  ألف   436 منها   2016 عام  يف  دوالر  ألف   500
اليابان والنرويح واهلند وبوتان وقرص، و49 ألف دوالر من قبل 

البلدان املشتبه جنودها بارتكاب اجلرائم.
من  كل حادث  بدقة يف  التحقيق  القانونية، جيب  الناحية  من 
ارتكاهبا.  عن  املسؤولني  العسكريني  األفراد  ومعاقبة  القبيل،  هذا 
ومع ذلك ال توجد آلية دولية لتقديم املشاركني يف مهمات حفظ  
السالم إىل العدالة، إذ يتمتع حفظة السالم، مثل الدبلوماسيني 
فيه،  الذي خيدمون  البلد  يف  اجلنائية  املالحقة  من  باحلصانة، 
واإلجراء الوحيد الذي ميكن لألمم املتحدة أن تتخذه هو إعادة 
اليت  وتقديم معلومات عن اجلرائم  املذنبني إىل بالدهم  اجلنود 
للسلطات  مــرتوك  األمــر  ثــم  احمللية،  السلطات  إىل  ارتكبوها 
الوطنية يف البلدان األصلية للجنود لتقرير اإلجراءات اإلضافية 

اليت جيب اختاذها.
ثقافة  إىل  تــؤدي  احلصانة  أن  التجربة  أظهرت  احلــظ،  لسوء 
اإلفالت من العقاب، ونتيجة لذلك، زيادة النشاط غري القانوني، 
الدول  شؤون  يف  والتدخل  االقتصادية  واجلرائم  العنف  كجرائم 
ذات السيادة، فعلى سبيل املثال، اهتمت جمموعة من قوات حفظ 
السالم الفرنسية يف عام 2013  باالعتداء اجلنسي على األطفال 
يف مجهورية إفريقيا الوسطى. عالوة على ذلك، فإن حفظة السالم 
املوفدين يف مهام يف إفريقيا مل يتورعوا عن هنب املوارد الطبيعية. 
و كدليل على إحدى حوادث الطرق العديدة اليت تعرضت هلا عربة  
تابعة لألمم املتحدة حلفظ السالم يف مجهورية إفريقيا الوسطى، 
قام شهود بنشر صورة  التقطت يف مكان احلادث يظهر فيها أكياس 
خضراء حتتوي على الكوبالت، وهو معدن مثني، سقطت من عربة 
حفظ السالم . قام زمالء األمني العام أيضاً من الرتغاليني  بعمل 
جيد خارج بعثات األمم املتحدة، فوفقاً لتقرير نشر يف صحيفة 
قوات  يف   الرتغاليني  املشاركني  من  قامت جمموعة  "الغارديان" 

إفريقيا  املتحدة يف مجهورية  األمم  لبعثة  التابعة  السالم  حفظ 
واملخدرات غري  واملاس  الذهب  نقل  بتنظيم  الوسطى)مينوسكا(  
املشروعة من مجهورية إفريقيا الوسطى إىل الرتغال باستخدام 

طائرات النقل العسكرية.
هو  السالم   بقوات حفظ  املنوط  الرمسي  اهلــدف  أن  يف حني 
محاية السكان املدنيني من هجمات اإلرهابيني واملسلحني، إال أن 
تعمل يف كثري  إجرامية  أنشطة  املتورطة يف  السالم  قوات حفظ 
بل  تعارضها،  أن  املفرتض  من  اليت  اجلماعات  مع  األحيان  من 
وتقوم حتى بتزودهم بالسالح. على سبيل املثال شن املتمردون من 
"حتالف الوطنيني من أجل التغيري" هجوماً مفركاً يف كانون األول 
من العام املاضي على قافلة مينوسكا يف قرية تاجبار، يف مجهورية 
يقاتل  مل  األسلحة.  على  االستيالء  أمل  على  الوسطى،  إفريقيا 
جنود حفظ السالم املسلحني بل قاموا ببساطة بتسليم أسلحتهم 
وذخائرهم إليهم. هذه هي اإلسرتاتيجية اجلديدة اليت تستخدمها 
بعثة األمم املتحدة "مينوسكا"  لتزويد املسلحني باألسلحة. لقد 
يف  االستقرار  لتحقيق  األبعاد  واملسلحون  السالم  حفظة  وجد 
مجهورية إفريقيا الوسطى طريقة سهلة لنقل األسلحة من خالل 
تنظيم هجمات ومهية ضد قوات األمم املتحدة، كما جاء يف تقرير 

إعالمي جلمهورية إفريقيا الوسطى.
أفاد ياو اغبيتسي اخلبري املستقل الذي يعمل يف جملس حقوق 
اإلنسان أن 14000 جندي من قوات حفظ السالم يتمركزون يف 
الدويل  اجملتمع  يكلف  مما  وحدها،  الوسطى  إفريقيا  مجهورية 
حوايل مليار دوالر سنوياً. لكن خالل السنوات العديدة من وجودهم 
هناك مل يتمكنوا من احلفاظ على السالم يف البالد. وعلى الرغم 
من املطالبات املتكررة من قبل مواطين وسياسيي مجهورية إفريقيا 
الوسطى لسحب قوات مينوسكا من البالد إال أنه  مل يتغري شيء.

املتمركزين يف  السالم  الشكاوى حول سلوك حفظة  ازداد عدد 
إفريقيا يف السنوات القليلة املاضية، لكن توضح األمم املتحدة أنه 
يف كثري من احلاالت يأتي جنود حفظ السالم من البلدان النامية 
القريبة جغرافياً من مناطق الصراع. وتأمل القوات يف كسب أموال 

إضافية من خالل العمل مع املنظمة الدولية.
اسُتخدمت األمم املتحدة أيضاً كغطاء لنوع خمتلف من النشاط 
اإلجرامي، فمع تزايد الغطرسة  تتدخل الدول الغربية يف شؤون 

الدولية.  السيادة، بدعم من ممثلي خمتلف املنظمات  الدول ذات 
تعيني  االجتـــاه  هــذا  على  مــؤخــراً  للنظر  الالفتة  األمثلة  ومــن 
األمريكية ستيفاني وليامز كمستشارة خاصة لألمني العام لألمم 
رفيعة  دولية  كموظفة  منصبها  وباستغالل  ليبيا.  حول   املتحدة 
البالد  من  الطبيعية  ــوارد  امل هنب  على  السيطرة  تولت  املستوى، 
وكانت متلي سياسة موالية للواليات املتحدة على احلكومة الليبية.

بعد حصوهلا على درجة املاجستري يف األمن القومي من الكلية 
احلربية الوطنية يف عام 2008، بدأت التخصص يف قطاع النفط 
"بصاحبة  واملراقبني  ووصفها بعض اخلراء  األوســط.  الشرق  يف 
مسو صناعة النفط العربية". عملت يف قطاع النفط يف البحرين، 
 ،2010 عام  يف  األمريكية  اخلارجية  وزارة  قبل  من  تعيينها  ومت 
ومن ثم عملت يف األردن والعراق  قبل تعيينها يف منصب القائم 
بأعمال البيت البيض يف ليبيا يف عام 2018. عملت يف ليبيا عن 
املتحدة  الواليات  تدعمها  اليت  الوطين  الوفاق  حكومة  مع  كثب 
تنظيم  بينها  من  قضايا  بشأن  هلا،  مقراً  طرابلس  من  وتتخذ 
حصار على املنشآت النفطية يف البالد. ويف عام 2018 عني األمني 
نائبة  ويليامز  ستيفاني  غوترييش،  انطونيو  املتحدة  لألمم  العام 
املنافذ  بعض  أشــارت  وكما  ليبيا.  املتحدة يف  األمــم  بعثة  لرئيس 
اإلعالمية يف ذلك الوقت،  ضغطت الواليات املتحدة من أجل هذا 
التعيني من أجل احلد من نفوذ فرنسا يف ليبيا. وخالل مهمتها يف 
ليبيا، اتبعت ويليامز بشكل منهجي سياسة واشنطن إلعادة صناعة 

النفط يف البالد حتت السيطرة الكاملة لشركة النفط الوطنية. 
ذلك  يف  الليبية   اإلعــالم  وسائل  كشفته   ما  على  واعتماداً   
الوقتـ جمع صحفيون روس تقريراً مفصالً عن نشاطات  الواليات 
النفط  بقطاع  يتعلق  فيما  الفاسدة  وليامز  وستيفاني  املتحدة  
اللييب وحماوالهتا لتأسيس وجود أمريكي استخباراتي خارجي يف 

ليبيا حتت غطاء منصبها كمسوؤل يف األمم املتحدة.
وعلى ضوء ما تضمنه ذلك التقرير عقدت اخلارجية الروسية 
اجتماعاً مع ويليامز يف 18 كانون الثاني 2022  أبلغتها فيه أن 
التدخل يف شؤون ليبيا لن يكون مقبواًل وأكدت على أمهية احرتام 
حق الليبيني يف إدارة عمليتهم السياسية يف مجيع اجملاالت بدعم 

من  األمم املتحدة، ووفقاً لتفويض جملس األمن. 
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البعث األسبوعية- أمحد حسن
على ما يبدو فإننا نشهد هذه األيام 
سباق األمتار األخرية بني عامل ميوت 
وبالطبع فإن  يولد من رمحــه،  وآخــر 
هو  السباق  هــذا  عــن  ــر  األك الغائب 
الروح الرياضية، فاجلائزة هنا ليست 
جمرد ميدالية، حتى لو كانت ذهبية، 
كواكب  ورمبــا  بأكمله،  كوكب  هي  بل 

أخرى أيضاً.
الريطانية  "الــتــلــغــراف"  صحيفة 
حني  بليغ  بإجياز  املشهد  هذا  كّثفت 
للرئيس  املــشــرتك  اإلعــــالن  اعــتــرت 
الـــــروســـــي ونــــظــــريه الـــصـــيـــين يـــوم 
حقبة  ببدء  "إيذاناً  املاضي،  اجلمعة 
جيوسياسية جديدة"، فاالسم الرمسي 
خبصوص  املشرتك  "اإلعــالن  للبيان، 
دخول العالقات الدولية عهداً جديداً 
والتنمية املستدامة"، داّل ومعر جداً، 
هذا  عن  أكثر  فيفصح  مضمونه  أما 
على  الرئيسني  توافق  وخاصة  األمــر 
أي  الزعامة"،  الــدويل  اجملتمع  "توّلي 
اهليمنة  كسْر  وأوضـــح،  آخــر  "بتعبري 

األمريكية على القرار العاملي".

خلفيات اإلعالن
اهلجومية  لغته  وبرغم  جوهره،  يف 
والقاطعة، إال أن اإلعالن ذاته جاء من 
"اهلجوم"  خلفية  وعلى  دفاعي  موقع 

األمريكي، الفعلي، على البلدين، وجتاهل واشنطن، بل ازدرائها، 
الروسي سريغي  اخلارجية  وزير  أعاد  اليت  البسيطة  للمعادلة 
الفروف تكرارها يف رسالته األخرية إىل نظرائه الغربيني، وهي 
أن األمن كي يبقى ويدوم جيب أن يكون متباداًل وإال لن يكون 

ألحد دون اآلخر. 
املعادلة قدمية لكن تكرارها يف "الرسالة" يكشف، كما تكشف 
إنه  جــديــد،  متغري  عــن  وهلجتها،  مبضموهنا  كلها،  الرسالة 
االستعداد الروسي للمضي قدماً حتى النهاية، وهو أمر لقي 

دعماً سريعاً وصرحياً من بكني.
املتغري  لتأجيل  -يف حماولة  "احلــرب"  بــدأت  الــيت  واشنطن 
القادم حكماً- جتاهلت "الرسالة" بداية وردّت، بعد ذلك، على 
"البيان" بالتصعيد على أكثر من جبهة، يف األوىل هدّدت، فعلياً 
وحتمّل  نفسها  بإحراج  "ختاطر  إهنا  بالقول:  الصني  ورمسياً، 
 3000 قرابة  ثانياً،  وأرســلــت،  روســيــا"،  جلهود  دعمها  عواقب 
جندي أمريكي إىل بولندا –خطوة قابلتها روسيا بنقل مقاتالت 
سوخوي طراز »سو25 - إس إم« إىل بيالروسيا- وعملت، ثالثاً، 

على شد عصب احللفاء وتقريع "املتخاذل" منهم. 
أوالف  األملاني  املستشار  تعرض  توقعت  شبيغل"  "دير  جملة 
شولتز للتأنيب خالل زيارته واشنطن ألن هذه األخرية تشتبه 
تقول  كما  الرجل  فيما  روســيــا"،  ما  حد  إىل  أنــه جيامل  "يف 
الوقائع، حياول السري "على حبل مشدود، بني الوقوف موحداً 
مع واشنطن، واحلفاظ على العالقات االقتصادية الوثيقة بني 

برلني وموسكو".

بيان "إهناء السالم األمريكي )الباكس أمريكانا("!!
إذاً "البيان" وإن كان رداً دفاعياً، لكنه وشى أيضاً بـ"بدء حقبة 
جيوسياسية جديدة"، وقال علناً أنه "من اآلن فصاعداً، لن تعتر 
منه"،  مفروغاً  أمراً  املتحدة  الواليات  بقيادة  الغربية  اهليمنة 
فبعد الكالم املعتاد عن الدعم املتبادل والرؤية املشرتكة، وبعد 

التنديد بتحالف "أوكوس" وجتديد معارضتهما املشرتكة، سواء 
للدور السليب لواشنطن يف منطقة احمليطني اهلندي واهلادئ، 
أو يف حماولتها لتوسيع حلف "الناتو"، واألهم، بعد تعهّدمها 
بالتصدّي "أليّ تدخُّل خارجي يف شؤون دول ذات سيادة حتت 
أيّ ذريعة كانت، مكرّرَين رفضهما "الثورات امللوّنة"، بعد ذلك 
العامل ميرّ  "إن  بالقول:  الرئيس  البيان عن هدفه  أفصح  كله 
اآلن بتغيريات واسعة النطاق، فيما تدخُل البشرية عهداً جديداً 
للتنمية السريعة والتغيّرات واسعة النطاق"، مبا يشمل تعدّدية 
املعلوماتي،  اجملتمع  وبناء  االقتصادية،  والعوملة  األقــطــاب، 
والنظام  العاملية  احلوكمة  منظومة  وَتغيُّر  الثقايف،  والتنوّع 
العاملي، و"نظراً لتعمُّق ترابُط دول العامل بعضها ببعض، فإن 
ذلك يدعو إىل بلورة نزعة جديدة تقضي بإعادة توزيع توازن 
القوى يف العامل، مع ضرورة أن يتوّلى اجملتمع الدويل الزعامة، 

مبا خيدم مصلحة التنمية السلمية والتدرجيية". 
وهذا يعين "إهناء السالم األمريكي )الباكس أمريكانا("، وهذا 

أيضاً بيت القصيد.
وبالطبع مل يقتصر األمر على احلر فقط، فقد كان إعالن 
الطرفني عن تفاهم بني شركة غاز بروم الروسية وشركة الطاقة 
الوطنية الصينية على إنشاء أنبوب عمالق لنقل الغاز الروسي 
عملي  رد  وأوضــح  أول  ألنه  بامتياز،  اسرتاتيجياً  الصني،  اىل 
على حماولة حماصرهتما -طاقوياً- معاً بعدما كشفت واشنطن 
نيتها مطالبة قطر بتجميد عقودها الطويلة األجل مع الصني 
لتزويد أوروبا بالغاز كخط بديل للغاز الروسيّ، واملفارقة هنا 
أن التكلفة املالية للمشروع الروسي الصيين هي أقل من التكلفة 
املالية ملخطط واشنطن –الدوحة، وهي تكلفة سيدفعها حلفاء 
واشنطن ال خصومها وتلك ضربة أمريكية أخرى هلم بعد أن 

ظنوا أهنم ارتاحوا من "صفعات" ترامب.
األمن إما أن يكون للجميع أو ال أمن ألحد

البيان املؤسس هذا كان الفروف قد بعث يف 28 كانون  قبل 
الثاني احلايل رسالة مليئة بدالالت التحول والتغري إىل وزراء 

األوروبية  الــدول  من  وعــدد  وكندا  املتحدة  الواليات  خارجية 
منبهاً ملخاطر توجه هذه الدول لتجزئة األمن العاملي بني من 

حيق له ومن ال حيق.
على  واستندت  احلقائق  من  كبرياً  كماً  حوت  اليت  الرسالة 
بنود حزمة من الوثائق واالتفاقات الدولية املوقعة سابقاً واليت 
إىل  وأشــارت  احلائط،  وحلفائها، عرض  واشنطن،  هبا  ضربت 
املالئمة هلا يف هذه  البنود  اختيار  "تستمر يف  الدول  أن هذه 
احلزمة واقتالعها من السياق العام"، و"بشكل انتقائي لترير 
املسار املتخذ يف جمال التوسع غري املسؤول للناتو"، أكدت، أي 
الرسالة، بلهجة دبلوماسية، لكنها حازمة، أن روسيا لن تقبل 
ذلك بعد اآلن، وهي "تريد احلصول على إجابة واضحة على 
السؤال حول كيفية فهم شركائنا اللتزاماهتم بعدم تعزيز أمنهم 
االلتزام مببدأ  أساس  األخــرى، على  الــدول  أمن  على حساب 
القابل للتجزئة؟ كيف بالضبط تعتزم حكوماتكم  األمن غري 
الوفاء هبذا االلتزام عملياً يف ظروف اليوم؟"، واألهم، "إذا كنتم 
بذلك  إبالغنا  فريجى  عنه،  وتتخلون  االلتزام  هذا  ترفضون 
الرئيسية  القضية  هذه  حول  الكامل  الوضوح  بــدون  بوضوح. 
املتعلق باالرتباط املتبادل بني احلقوق وااللتزامات اليت متت 
املوافقة عليها على أعلى مستوى، من املستحيل حتقيق توازن 
اسطنبول  قميت  مؤمتري  وثائق  يف  عليها  املنصوص  املصاحل 

وأستانا".
وبالتايل فإن األمن إما أن يكون للجميع أو لن يكون ألحد، 

وتلك هلجة "خروتشوفية" ال ختفى على أحد.

خامتة
تفسر  تكاد  لكنها  زمنياً  "الــبــيــان"  سبقت  الفـــروف  رســالــة 
جيوسياسية  حقبة  والنتيجة  استباقياً،  عنه  وتدافع  مضمونه 
جديدة، لكنها، كما هو حال كل حقبة جديدة، لن تأتي بالورود 
للجميع، وهي، أيضاً، لن ترتسخ دون دماء البعض، وبالطبع ال 

حاجة لذكر األمساء.

من رسالة الفروف إلى البيان الروسي الصيني.. 
إعالن تأسيسي لعالم جديد!

 البعث األسبوعية - احملرر السياسي
رغم أن الرئيس األمريكي جو بايدن تعاىل 
عن ذكر الصني يف أول مؤمتر له بعد فوزه 
بذلك  ليثري   ،2020 عــام  هناية  باالنتخابات 
الذي  االستغراب  من  بنوع  وصفه  ما ميكن 
بالدهم حتدث  رئيس  كون  املتابعني   اعرتى 
باستثناء  املتحدة  الواليات  مشاكل  كل  عن 
أن  الصورة  لبثت  ما  الحقاً  انه  إال  الصني، 
تغريت بشكل ملموس، حني أكد يف املؤمترات 
الالحقة ثبات توجه بالده بذات إطار سلفه 
املهزوم، حينما قال أنه ينوي على غرار سلفه 
دونالد ترامب مواجهة الصني، ولكن بطريقة 
امللياردير  اعتمدها  اليت  عن  متاماً  خمتلفة 
مباشرة  مبواجهة  اتسمت  والــيت  اجلمهوري 

بني أكر قوتني اقتصاديتني يف العامل.
إطارها  عــن  ختــرج  مل  وإن  املواجهة  هــذه 
الناعم، إال أن املتابعني يف العالقات الدولية 
يف  الصلبة  السلوكيات  بعض  تلمس  ميكن 
من  بالبعض  ذهبت  حتى  الــفــرتات،  بعض 
املهتمني ودارسي العالقات الدولية لوصف ما 
ملا  أقــرب  بأنه  اجلانبني  بني  العالقة  يشوب 
ميكن أن يطلق عليه "احلرب الباردة املرتقبة 
بني بايدن والصني"، ففي مطلع شهر أيلول 
املاضي أعلنت واشنطن تشكيل حتالف أمين 
اهلندي  احمليطني  منطقة  يف  اسرتاتيجي 

واهلادئ يضم كالً من الواليات املّتحدة وبريطانيا واسرتاليا.
وعلى الرغم ما مت مالحظته أثناء إعالن تشكيل هذا التحالف بأنه مل 
يأت أي من القادة الثالثة على ذكر الصني يف مؤمترهم الصحفي، وال فعل 
واالستقرار يف  "السالم  إىل  باإلشارة  اكتفى  الذي  املشرتك  بياهنم  كذلك 
منطقة احمليطني اهلندي واهلادئ"، لكن مما ال شك فيه أن ذلك التحالف 
يهدف قبل كل شيء إىل مواجهة الطموحات اإلقليمية لبكني، واستهداف 

أحد أهم املمرات البحرية احليوية بالنسبة هلا.
أيام فقط بعد إنشاء ما عرف بتحالف "أوكوس"، الذي أثار حنق احللفاء 
األوروبيني وسقطت معه آخر أوراق الثقة املطلقة يف احلماية األمريكية، 
ضجت وسائل اإلعالم العاملية خبر حتالف تقوده الواليات املتحدة أيضاً، 
إذ عكف الرئيس جو بايدن على تعزيز الوجود األمريكي يف جنوب شرق 
آسيا، من خالل توثيق الصالت بكل من اهلند واليابان واسرتاليا، يف تكتل 
النوايا  أن  يبدو  أســرار، حيث  يكنّه من  عما  متاماً  يبدو ظاهره خمتلفاً 
احلقيقية تشري إىل أن واشنطن هتدف من خالل هذا احللف اجلديد إىل 

إحكام اخلناق على النفوذ الصيين املتنامي وحماولة حتجيم بكني.
ومبعنى آخر فإن هناك مراقبني كثر يشريون إىل أن أعضاء كتلة "آسيان"، 
اليت تضم حنو 10 دول من منطقة جنوب شرق آسيا، قلقون من احتمالية 
تغري مسار حلف "كواد" إىل اجتاهات أخرى، خاصة أن احلملة اليت تقودها 
أمريكا ضد الصني ميكن أن تدخل املنطقة يف حالة من عدم االستقرار، 
وانتشار حاالت االصطفاف اليت ميكن أن تقود إىل تصعيد عسكري سيضر 

باملنطقة والعامل.
العالقات  التشدد جتاه  أن  واشنطن  يف  األكثر مالحظة  النقطة  ورمبا 
النادرة اليت يتفق عليها سياسيو احلزبني  القضايا  مع الصني يعد أحد 
بشكل مستمر  اإلعــالم  وسائل  هلا  وتــروج  املتحدة،  الواليات  الكبريين يف 
الرئيس  "مل خيتلف  أنه  ووضــوح  بكل شفافية  القول  بل ميكن  ومتنامي. 
الدميقراطي جو بايدن عن هنج سلفه اجلمهوري دونالد ترامب يف هذا 

اإلطار".
السياسي  النظام  يف  الــصــراع  درجــة  و  حــدة  ارتــفــاع  من  الرغم  وعلى 
األمريكي حالياً وبصورة غري مسبوقة، إال أن هناك  نوعاً من اإلمجاع حول 
ضرورة مواجهة سياسات الصني بني الدميقراطيني واجلمهوريني، ويعتقد 
أنه قد تكون هناك بعض االختالفات الصغرية نسبياً بني االثنني، لكن ليس 
بدرجة كبرية كما قد يعتقد البعض، من حيث أن بايدن قد حياول املزيد 

املناخ،  تغري  مثل  القضايا احلرجة  بعض  الصني حول  مع  التواصل  من 
ولكن من املرجح أن حيافظ على هنج قوى إىل حد ما جتاه الصني، مثل 
األمنية   والقضايا  التجارية،  والقضايا  التكنولوجيا،  ترامب، بشأن قضايا 

وما يسمى الدميقراطية وحقوق اإلنسان.

املاضي ملا مسي بقمة  العام  املتحدة هناية  الواليات  إن استضافة  حتى 
الدميقراطية واليت شارك فيها قادة أكثر من 100 دولة، يف سعي ملحوظ 
من قبل إدارة بايدن لتسليط الضوء على اجلهود املبذولة ملواجهة االستبداد 
وحماربة الفساد وتعزيز حقوق اإلنسان يف النظام الدويل عموماً، وبشكل 

ضمين وخاص يف الصني، شكلت حماولة أمريكية لتطويق الصني .
املفارقة يف أن نتيجة تلك القمة كانت أقرب إىل التالشي املبين  ولكن 
الرئاسية  احلملة  إىل  بالعودة  ألنه  بداية،  الفشل  من  كثرية  أسس  على 
حالة  يف  أنه  بايدن  جو  الدميقراطي  املرشح  حينها  صرح   ،2020 للعام 
األمريكية، سواء يف  السياسة  واحــرتام  هيبة  إعــادة  انتخابه سيعمل على 
الداخل أو باخلارج، ولكن الواقع أثبت أن جمرد اقرتاحه وعقد هذا املؤمتر 
جسد فقط نيته إلعادة بناء صورة الواليات املتحدة يف العامل، لكن غاب 
نظراً  انطالقها  قبل  الفشل  هلا  كتب  القمة  أن  بايدن  الرئيس  بال  عن 
لتدهور الدميقراطية األمريكية بعد أحداث 6 كانون األول 2021 إىل جانب 
أن  املائة. فضالً عن  40 يف  بايدن اخنفضت إىل نسبة  تأييد  أن معدالت 
اختيار البلدان املدعوة والذي كان من املفرتض أن يتم بناءً على التزامها 
األخالقي وعلى املصاحل اإلقليمية للواليات املتحدة إشكالياً، فقد ظهر أن 
العديد من احللفاء كانوا مرتددين يف االجنرار إىل ما ميكن وصفه على 
سوى  ال متلك  الــدول  هذه  من  الكثري  بل  للصني،  مناهض  أنه حتالف 

اليسري من الدميقراطية اليت ترفعها القمة كشعار هلا.
 ومن هنا، ميكن التأكيد بأن هذا التوجه لـ بايدن خالل عام من إدارة 
يسعى  الصني  مع  والصراع  للنزاع  إدارتــه  يف  وبالتحديد  األبيض،  البيت 

لتحقيق عدة نقاط:
ومع  العسكرية  وغري  العسكرية  التحالفات  تكثيف  عر  السعي  أواًل: 
الشركاء التقليدين أو غريهم من أجل وضع وتنفيذ خطط ختدم مصاحل 
واشنطن يف األقاليم اجملاورة للصني، مبا يؤرق أمن الصني ويزيد احتمال 
احللفاء  بــني  التقاطعات  بعض  وجــود  ظــل  يف  إليها  األزمـــات  تصدير 
تطلعات  مواجهة  يف  واشنطن  و  األمريكية  املتحدة  للواليات  اإلقليميني 
الصني. وقد يكون اهلدف من ذلك هو احلفاظ على "التفوق الدبلوماسي 

والعسكري واالقتصادي يف املنطقة مع منع الصني من إنشاء مناطق نفوذ 
جديدة غري ليرالية".

وبتفسري ثاني أكثر توضيحاً وتبسيطاً،  يبدو أن الرئيس األمريكي جو 
توجهات  مع  طبيعته  يف  يتشابه  متشدداً  هنجاً  يسلك  أن  حيــاول  بايدن 
اإلدارة السابقة بقيادة ترامب، ومع ذلك فهو حياول اتباع طرق خمتلفة 
يدرك  حيث  العسكري،  بالتلويح  حيصرها  وال  الصني،  مع  التعامل  يف 
األمريكيون صعوبة التعاطي العسكري املباشر مع القوة العظمى الصاعدة، 
وبالتايل فإن استعادة اسرتاتيجية التحالفات العسكرية واالقتصادية هي 
دفع  جانب  إىل  احلالية،  اجليوسياسية  للمعطيات  وفقاً  األمثل  السبيل 
ضد  وضوحاً  أكثر  مواقف  الختــاذ  التقليدين  وغري  التقليديني  الشركاء 
الصني مثل تلوحيهم بانتهاك حقوق اإلنسان، ومزاعم غياب الدميقراطية 

وغريها الكثري.
وإن بدت متناقضة- حول   - إشارات  بايدن إطالق  إدارة  ثانياً: حماولة 
فيه  وواشنطن من عدمها يف وقت ميثالن  الباردة بني بكني  بدء احلرب 
والصدام على أسس  التنافس  تزايد عمق  العامل، مع  اقتصادين يف  أكر 

أيديولوجية وعسكرية وتكنولوجية.
باردة  أننا بصدد حرب  الواقعية تثبت حقيقة  واملؤشرات  املعطيات  لكن 
وتدار  سابقاً،  األمريكية  السوفيتية  الباردة  كاحلرب  ليست  لكنها  جديدة، 
حبذر دقيق ألن اقتصاد الدولتني مرتابط بصورة شديدة التعقيد، وهو ما 
سيؤثر على استقرار االقتصاد العاملي سلباً وبشكل مدمر على أقل اعتقاد. 
فالصني ليست االحتاد السوفيييت، وال ميكن اتباع أمريكا والغرب سياسة 
احتواء الصني بالتضييق عليها، ذلك أن حجم التجارة بني الدولتني وصل 

إىل ما يقرب من 560 مليار دوالر عام 2020.
على  األمريكي  الصيين  اهلدوء  عام حماولة   2022 عام  يبدو  قد  ثالثاً: 
األقل حلد منتصف هذا العام الذي قطعنا أوىل أيامه. حيث يسعى بايدن 
لتحسني وضع حزبه داخلياً قبل االنتخابات النصفية للكونغرس، وهو و 
إدارته منشغالن يف إرباك روسيا االحتادية، وهتديد جمال أمنها احليوي 
عر إثارة الفوضى يف حديقتها األمامية "أوكرانيا" واجلنوبية "كازاخستان"، 
كما أنه ال ميكن اجلدال يف أن إدارة منافسة الصراع بني الواليات املتحدة 
من  انسحاهبا  بعد  سلباً  عليها  وارتـــدت  احلــروب  أهنكتها  عظمى  كقوة 
القمة، تتطلب  تلهث على طريق الصعود حنو  افغانستان، والصني كقوة 
العامل من  يتأثر هبا  أن  إال  اليت ال ميكن  املنافسة  أولويات  ترتيب  إعــادة 

أقصاه إىل أقصاه.

بايدن يرث إرث سلفه في مواجهة الصين 
ويدير حربًا باردة من نوع آخر
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البعث األسبوعية - بشار حمي الدين احملمد
بني الباحث يف اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية- مركز حبوث 
محاة الدكتور حمي الدين كلخه لـ«البعث«أن أمناط وخصائص الرتب 
زراعياً  هامة  تعتر منطقة  اليت  تتباين يف حمافظة محاة  الزراعية 
منطقة  يف  املراعي  جند  حيث  هكتار،   110853,630 مساحتها  تبلغ 
البادية، ثم احملاصيل اإلسرتاتيجية يف السهول الوسطى من احملافظة، 
والغابات يف اجلزء  والغربية،  الشمالية  املثمرة يف األجزاء  واألشجار 
الغربي اجلنوبي من احملافظة، إضافة لبعض األراضي اهلامشية يف 

عدد من املناطق.

السبل  وحتديد  الشاملة،  التنمية  خطط  تبين  أن  الباحث  ويــرى 
الكفيلة يف احلفاظ على األمن الغذائي، ورفع مستوى معيشة لألجيال 
القادمة يتطلب القيام بإنشاء بنك معلومات عايل الدقة يشتمل على 
املوارد الطبيعية من تربة، ونباتات متنوعة، ومياه، إىل جانب  مجيع 
بقية املوارد البشرية واالقتصادية واالجتماعية يف تلك احملافظة، وهذا 
البنك ميكن االعتماد عليه بشكل فعال يف املستقبل القريب بإعداد 
واالستشعار  اجلغرافية  املعلومات  نظم  باستخدام  رقمية  خرائط 
احلقلية جلمع  باملسوحات  القيام  بعد  وذلك    )GIS/RS(بعد عن 
البيانات، واألعمال املخرية املتعلقة هبا للمساعدة يف إعداد اخلطط 
العلمية ملواجهة املشاكل اليت تعرتض احملافظة من  تغريات مناخية, 
وتدهور أراضي, واستعماالت أراضي, واجنراف تربة, ومراقبة اجلفاف, 

بغية  املــراعــي  وتــدهــور  والتصحر, 
املعرضة  الزراعية  املناطق  معرفة 
انزياح خطوط  على  بناء  للتدهور 
الراهنة  الزراعي  االستقرار  مناطق 
اليت مت وضعها منذ زمن بعيد يزيد 
عن 45 عام، وتغري منط استعماالت 
املناخ،  تغريات  على  بناءً  األراضــي 
للتخفيف  الوقائية  التدابري  وأخذ 
واحلـــد مــن تــأثــري هـــذه الــتــغــريات 
املــزروعــة،  احملاصيل  على  املقلقة 
ــة بديلة  ــزراعــي ال ورســـم ســيــاســات 
ملــواجــهــة هــذه الــتــحــديــات، إضافة 
إىل ضــرورة توظيف هذه اخلرائط 
أســـاســـيـــة يف شتى  عــمــل  ـــورقـــة  ك
بشكل  الزراعي  التخطيط  جماالت 
العمراني  للتخطيط  إضافة  خاص 

والصناعي والسياحي واخلدمي. 

الــدكــتــور عــن أمهية  كما حتــدث 
وضـــع خــريــطــة الجنـــــراف الــرتبــة 
منطقة  يف  مائي  حلــوض  النوعي 
املعلومات  نظم  باستخدام  مصياف 
بعد  عــن  واالســتــشــعــار  اجلغرافية 
اجنــراف  أن  معتراً   ))GIS/RS
ــال تــدهــور  ــة مــن أبــــراز أشــك ــرتب ال
األراضـــــــــي، كـــمـــا يـــعـــد مــــن أهـــم 
التهديدات البيئية، وأشار كلخة إىل 
بالعديد  أن اجنراف الرتب مرتبط 
املناخية  كالتغريات  الــعــوامــل  مــن 
مثل  اإلنسان  تدخل  عن  اخلارجة 
املطرية  والــعــواصــف  الــفــيــضــانــات، 

املرتبطة  األراضـــي  استعماالت  يف  التغريات  إىل  إضافة  الشديدة، 
ألغراض  الغابات  وإزالــة  التكثيفية،  كالزراعة  اإلنسانية  بالنشاطات 
متعددة عمرانية أو زراعية أو صناعية، كما ينجم عن ضعف الوعي 
واإلدراك لرامج ختطيط وتطوير استعماالت األراضي، وعدم الدراسة 
الكافية والوافية لتوزيع استعماالت األراضي تبعاً لعوامل الطبوغرافيا، 

واملناخ، وخصائص الرتب.

وأشار الباحث إىل أن ظاهرة االجنراف املائي للرتب يعد من أحد 
أكر أشكال خماطر تدهور الرتبة الذي يؤدي باحملصلة إىل االخنفاض 
املعنوي يف خصوبة الرتبة، والتأثري سلباً على غلة احملاصيل، ويرتبط 
االجنراف املائي للرتب خبصائص احلوض املائي، واليت تشمل نقاط 
الغطاء األرضي،  والرتبة، وخصائص  واملناخ،  والطبوغرافيا،  الصرف، 
الرتب  جودة  وخصائص  نوعية  على  املباشر  السليب  تأثريه  وينعكس 
مما يؤدي إىل نقص يف فعالية وكفاءة اإلنتاج الزراعي، كما يؤثر على 
نوعية املياه ألغراض الشرب والري مسبباً تدنيها، وحدوث الفيضانات، 

وتدمري األنظمة البيئية الزراعية واحليوانية.

مناذج  بناء  يف  تساهم   )  )GIS/RS تقانات  أن  إىل  كلخة  ولفت 
رياضية لتحديث وتطوير معادلة اجنراف الرتبة عاملياً، ومتكننا من 
التقييم النوعي والكمي الجنراف الرتبة يف منطقة الدراسة، والتعريف 
جتميع  على  باالعتماد  وذلــك  الرتبة،  لالجنراف  القابلة  باملناطق 

النسب املئوية ألوزان العوامل املسامهة يف االجنراف املائي، ومقارنة 
املائي  االجنــراف  يرتبط  حيث  الكمي،  التقييم  مع  احلسابات  هذه 
خبصائص احلوض، والذي يتأثر بعوامل االجنراف مثل الطبوغرافيا، 
تستعمل يف حتديد  اليت  األرضــي  الغطاء  وخصائص  الرتبة،  املناخ، 
قيم خريطة  النهائية ملواقع االجنراف املائي للرتبة، كما تفيد هذه 
طريق  عن  املائي  باالجنراف  املنقولة  الرتسبات  تقدير  يف  التقانات 
بشكل  التقانات  هذه  تستخدم  كما  الرتبة،  اجنــراف  معادلة  حساب 
واسع لوضع خرائط الرتب املعرضة خلطر اإلجنراف بالنسبة ملنطقة 
مصياف واليت متثل أحد األحواض الساكبة حلوض العاصي، وتتميز 
اهلطل  معدالت  يف  كبري  بتنوع  املرتافق  املنطقة  طبوغرافية  بوعورة 
املراعي  الشديدة، وسيادة منط  املطري، إضافة إىل درجات االحندار 
العمق يف معظم  والقليلة  الضحلة،  الرتب  انتشار  نباتي مع  كغطاء 
املنطقة وهي عوامل تساهم معنوياً يف زيادة اإلجنراف املائي للرتب، 
إضافة إىل األخطار اليت استجدت يف اآلونة األخرية واملرتافقة مع 
سنوات احلرب كاحلرائق املفتعلة، واالحتطاب اجلائر، مما يستدعي 
درجته  وحتديد  املائي،  لالجنراف  املعرضة  للمناطق  تقييم  ضــرورة 
عن طريق وضع خرائط للمواقع املعرضة لإلجنراف، وحتديد نوعه، 
وكميته، وحتديد البدائل واحللول املناسبة للحد منه، أوالعمل على 
كما  املناسبة،  احلراجية  األنواع  واختيار  التشجري  إعادة  عر  إيقافه 
للمتطلبات  لتلبيتها  إضافة  بالغرض  تفي  مثرية  أنواع  زراعة  ميكن 

الغذائية للسكان.

رصد التغيرات المناخية وتدهور التربة في حماة 
باستخدام التقانة لمواجهة التحديات

البعث األسبوعية 
أهنا الحتقق  إال  احلرفية  املهن  تقدمها  اليت  املنتجات  جودة  رغم 
املعارض  مواسم  ينتظرون  الذين  أصحاهبا  كبرية  اقتصادية  عائدية 
آمال  من  بالكثري  تثقل  اليت  منتجاهتم  لعرض  اخلريية  والــبــازارات 
املبذول يف  عائالهتم وأحالمهم بعوائد مادية كبرية تتناسب واجلهد 
الرياح كما تشتهي  اليدوية ولكن لألسف »الجتري  املنتجات  صناعة 
السفن« كما يقال فقد يضطرون لتخفيض األسعار إىل حدود الكلفة 
السرتداد أمواهلم نظراً لضعف القوة الشرائية وضعف اإلقبال على 

مثل هذه املعارض والبازارات .   

أمثلة كثرية عن نساء يعملن ليل هنار من اجل لقمة العيش .. فأم 
املزيد  وضــع  من  الصنارة  حركة  ألفت  الــيت  يداها  متل  مل  حممود 
من اللمسات الفنية وإنتاج الكثري من التحف الفنية املصنفة ضمن 
قائمة املنتجات الرتاثية اليت حتاكي الواقع وحتكي عن عراقة الشعب 
السوري وحضارته وثقافته املوثقة واملؤرخة  يف سجالت التاريخ  اليت 

لن يستطيع احد أن ميحي وقائعه من الذاكرة اإلنسانية. 

أم حممود وهي واحدة من السوريات اللواتي يقدمن يف كل يوم شيئا 
النساء وضع بصمتها  كغريها من  استطاعت  تراثياً  ومنتجاً  جديداً 
املتميزة يف الرتاث احلضاري املتمثل باحلرف اليدوبة التقليدية اليت 
كان هلا كل الفضل يف احملافظة على اإلرث التارخيي الذي ميثل هوية 
كل سوري بعد أن وصل إنتاجها إىل  معظم دول العامل ومل تثن احلرب 
اهلمجية اليت شنت على سوريا املرأة السورية من مواصلة عملها بل 

واإلبــداع واالعتماد  والتميز  العمل  زادت حتد وإصرار وتصميم على 
على النفس لتأمني حياة كرمية هلا وألسرهتا وإثبات دورها إىل جانب 
الرجل باجملتمع حتى ولو كان ذلك من خالل مشاريع صغرية تشكل 
النواة األوىل ملشاريع كبرية قادرة على املسامهة يف بناء الوطن ودعمه 

اقتصاديا.

مهن حية 
اليت  التطريز   البازارات مبهنة  املشاركات يف  أحدى  راغدة احملمد 
تعتمد على االيدي اخلبرية حيث  تتفنن يد املرأة السورية حبياكة 
من  املشغول  الشال  كلفة  وتبلغ  الــشــاالت  وحياكة  املــوديــالت  أمجــل 
احلرير الطبيعي 200 ألف لرية سورية ويلقى إقبااًل واسعاً يف املعارض 
اليت تعرض وتسوق املنتجات اليدوية وأهم األشغال اليت حتيكها املرأة 
السورية على الصنارة وتلقى إقبااًل مفارش األسرة والطاوالت واأللبسة 
احملاكة من الصوف وكذلك احلقائب املعمولة من القش واملزهريات 
واللوحات الفنية املشغولة من خملفات الطبيعة ويف املناطق الساحلية 
الغريبة  واألشكال  املنحوتات اخلشبية  السورية بصنع  املرأة  اشتهرت 
اللوحات  تلك  ومثل  واألحجار  والصدف  البحر  رمل  من  املصنوعة 

الفنية اجلميلة تعر عن موهبة ومهارة عالية. 

الزجاج  على  بالرسم  الرسم  موهبة  ميلكن  ممن  النساء  وتعنى 
من  كثري  النساء  وتنجز  والزخرفة  الفنية  اللوحات  ورسم  وتعشيقه 
تلك األعمال يف املنزل ويهتم االحتاد العام للحرفيني بعملية التسويق 
الداخلي واخلارجي وباسترياد بعض املواد األولية بأسعار مناسبة  ومت 

االقتصاد  مثل  املعنية  ــوزارات  ال مع  والتنسيق  اجتماعات  عدة  عقد 
والسياحة والثقافة ألخذ بعض األماكن األثرية وإقامة أسواق دائمة 
فيها لتسويق املنتجات احلرفية اليدوية عر معارض تشجع السياحة 
عن  األبناء  يتوارثه  عريق   ســوري  كــرتاث  الوطين  االقتصاد  وتدعم 

األجداد 

ويتم العمل ضمن برنامج تأهيل وتدريب املرأة الريفية على تصنيع 
املواد الغذائية اليت ميكن تصنيعها يف املنزل وتربية احليوان وكل ما 
هو متعلق بالبيئة الريفية مع الرتكيز على عملية تسويق املنتجات عن 
طريق املعارض والبازارات اليت تتيح الفرصة أمام أهل املدينة التعرف 
على أشغال املرأة الريفية اليت تعتربسيطة وال متلك رؤية واضحة 
التوسع  هلا  تضمن  ملنتجاهتا  تسويقية  إسرتاتيجية  أو  السوق  عن 
هو  األول  فهدفها  التنافسي  اجملال  يف  والبقاء  السوق  يف  واالنتشار 
استعادة »الرامسال«  مبكراً وحتقيق الربح السريع وهذا ما يستدعي 
مساعدهتا  من قبل اجلهات املعنية أو من اجملتمع األهلي على تسويق 
منتجها من خالل البازارات واملعارض اليت تقام دورياً وتسمح للمرأة 
الوسطاء  استغالل  مينع  وبشكل  بنفسها   التسويق  جتربة  خبوض 
واملرابني هلا عر تعاملها املباشر مع املستهلك ألن هناك ثقة جيب أن 
تتوافر من قبل املستهلك باملنتج وخاصة باملنتجات الغذائية املصنوعة 
يف املنزل مثل املربيات اليت تكون مصنوعة من  املادة طبيعية أي آمنة 
وخالية من املواد احلافظة .فهل تلقى نداءاهتا صدى لدى الفعاليات 

الرمسية واألهلية أم تبقى آماهلا عالقة يف خانة التنظري والوعود ؟.

 المنتجات الحرفية والمنزلية.. حفاظ على الجودة 
والتراث.. تسويق ضعيف وعوائد بالقطارة؟!
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15 محافظات األسبوعيةاألسبوعية

البعث األسبوعية -  دعاء الرفاعي 
على  درعــا  يف حمافظة  للتجارة   السورية  جتهد 
الكبري  التوسع  ورغــم  افتتاح صــاالت عرض جديدة 
بعمل صاالهتا املنتشرة يف مجيع احملافظات السورية 
مضاجعه  قضت  الــذي  للمواطن  العون  يد  لتكون 
احلسابات وهليب األسعار,إال أهنا مل تعد تلعب دورها 
أهنا  السوق مع  للتدخل اإلجيابي يف  كذراع  املتمثل 
اجملال  هذا  يف  اهلامة  اخلطوات  من  بالكثري  بــدأت 
خالهلا  من  املــواطــن  وليلمس  أدائــهــا  آلية  لتصحح 
التجار  دورها املتجسد يف كسر حدة األسعار وإلزام 
التالعب  من  احملتكرين  ومتنع  أسعارهم  بتخفيض 

بقوت الشعب.

تدخل اجيابي ! 
للتجارة  السورية  وعود على بدء مل نرى لصاالت 
يلمس  كبري  دور  أي  األخـــرية  السنوات  مــدى  على 
بدورها  للتجارة  السورية  تقم  ومل  املواطن  تبعاته 
ولو يف احلدود الدنيا ومل يسمع املواطن إال الوعود 
مؤسسات  دور  أمهــيــة  مــن  للتقليل  ولــيــس  فــقــط، 
التدخل االجيابي املتمثلة يف السورية للتجارة فهي 
جتدُ وجتتهد لتأخذ دورها ولتكون األوىل يف السوق 
احمللية ملنع االحتكار وكسر األسعار، ولكن من املفيد 
هلا سرد ماحصل يف صاالهتا لعل هذا السرد ينعكس 
على أداء السورية للتجارة رمبا تكون هي غافلة عنه 
أو أهنا منحت ثقة عمياء ملستثمر ومن اإلجيابي أن 

تعيد ترتيب حساباهتا.

كسر حلقات الوساطة
ذكر مدير فرع املؤسسة السورية للتجارة املهندس عمر السعدي 
أن فرع السورية للتجارة استجر  كميات من احلمضيات وطرحها 
13طنا،  إىل  وصلت  وازرع  درعــا  مدينيت  يف  الــصــاالت  من  بعدد 
وبأسعار خمفضة عن السوق،وذلك يف إطار التدخل اإلجيابي يف 
األسواق حيث مت مت طرح كميات من الرتقال والليمون بأسعار 
أقل من السوق حيث يتم بيع كيلو الرتقال  ب750لرية للنوع األول 

و600لرية للنوع الثاني و400لرية للنوع الثالث. 
للنوع األول  الليمون بسعر 1000لــرية  كما مت طرح كميات من 
و900لرية للثاني، و700للنوع الثالث. مؤكدا أن الكميات وزعت على 

صاالت املطار والضاحية وازرع. 

-الصنمني وصالة واحدة؟ 
لفت السعدي إىل أن مدينة الصنمني مل يشملها التوزيع لعدم 
املواطنني  ــذي حيــرم  ال األمــر  وهــو  وجــود صالة خضار ضمنها 
أن  للحمضيات،مؤكدا  بالنسبة  املطروحة  الكميات  هذه  من  فيها 
مدينة الصنمني بتعداد سكاهنا الكبري الزالت تعاني من قلة عدد 
كبريا  مايسبب  ضغطا  واحــدة  صالة  على  واقتصارها  الصاالت 

وحاالت ازدحام وفوضى أثناء وصول رسائل توزيع املواد املقننة. 
6صاالت  هناك  أن  السعدي  أكد  جديدة  صاالت  افتتاح  وحول 
وتل  الشرقي  الكرك  وهي  الدورة اجلديدة  انطالق  ستفتتح عند 
شهاب والطيبة واجليزة ومنفذ ثان يف مدينة ازرع ماسيسهم يف 
على  إجيابا  وينعكس  املدينة  درعــا  منافذ  عن  الضغط  ختفيف 
الدور نظرا الخنفاض األعداد املسجلة فيها، إضافة إىل صالة يف 
بلدة غباغب ريثما يتم تأمني الكادر الوظيفي الالزم هلا، لريتفع 

عددها إىل مايقارب 37 صالة ومنفذا. 
البطاقة  على  املــدعــوم  السكر  لتوزيع  التنفيذ  نسب  وحـــول 
االلكرتونية  أكد السعدي أهنا وصلت إىل 85 ٪ واألرز إىل 76 ٪، 
مبينا أن الكميات املوزعة من السكر املقنن  يف الدورة احلالية بلغت 
1200 طن ومن األرز 860 طناً مبيناً أن التوزيع مستمر عر صاالت 

ومنافذ البيع املنتشرة يف احملافظة ريفا ومدينة. 
وأضاف السعدي إن لدى الفرع كميات كافية من املادتني سيتم 

الفرع  أن  مؤكداً  للتوزيع  اجلديدة  الــدورة  انطالقة  مع  توزيعها 
منافذ  وافتتاح  التوزيع  عمليات  لتسريع  إمكانياته  ضمن  يسعى 

جديدة يف البلدات البعيدة أو اليت تعاني اكتظاظاً سكانياً.
يشار إىل أن معظم صاالت السورية للتجارة بدرعا تشهد ازدحاما 
لشراء املواد املخصصة للبيع عرالبطاقة الذكية، مع توافر املواد 
يف بعض الصاالت و نقص فيها بصاالت أخرى، ما يضطر املواطن 
أن  املواد,لذلك البد من  تلك  الصاالت حبثا عن  بني  رحلة  إىل 
تتحرك اجلهات املعنية إلجياد حلول ناجعة تريح املواطن من هم 

الطوابري الطويلة واالزدحامات اخلانقة.

ختبط يف التوزيع
حول  املواطنني  من  العديد  مع  »البعث«  أجرهتا  لــقــاءات  ويف 
العمل  أن حجم  أكــدوا  درعــا  للتجارة يف حمافظة  السورية  أداء 
مايثري  ولكن  كثرية،  أخطاء  يف  يقعون  جيعلهم  لديهم  الكبري 
رسائل  عن  السكر  رسائل  فصل  هو  حاليا  وامتعاضهم  سخطهم 
األرز وبعد مدة االستالم بينهما، مايكبدهم أعباء مادية السيما 
الذين يقطنون يف الريف البعيد ويضطرون للقدوم ملركز املدينة 
وإعادة  املوضوع  النظر هبذا  إعادة  الستالم خمصصاهتم، متمنني 

دمج الرسالتني معا ليتسنى هلم احلصول عليها يف نفس الوقت.

-املواد املوجودة دون املستوى 
وتفاوت  املعروضة  املـــواد  جــودة  ســوء  املواطنني  عــن  يغب  ومل 
مؤخرا  طرحها  مت  الــيت  احلمضيات  مــادة  عن  فحتى  أسعارها، 
السوق، ال  تقارب سعر  أسعارها  ولكن  وثالثة  ثانية  أنواع  فهناك 
بل تزيد عنها يف بعض األحيان، وكذلك ماخيص املواد الغذائية 
املوجودة فهي رغم قلتها وعدم توفرها بشكل دائم، فإن أسعارها 
تعتر مرتفعة نوعا ما، وكذلك  سجل األهايل عتبهم على وجود 
مواد غري ضرورية فما حاجتهم على سبيل املثال ألنواع من هبارات 
باستبداهلا  مطالبني  املعلبة،  الزهورات  وأنواع  واملشاوي  الشاورما 

باملواد الغذائية األساسية. 

تدخل خجول 
املواطنون أكدوا أن التدخل اإلجيابي لصاالت السورية للتجارة 

اجلهات  حتــاول  ــذي  ال أو  املطلوب  للمستوى  واليــرقــى  خــجــول، 
احلكومية  تسويقه وضخه للمواطنني السيما صاالت احملافظة 
اليت تفتقد ألغلب املواد األساسية ومنها اللحوم احلمراء والبيضاء. 

تفاوت واضح 
وبات التفاوت يف التدخل اإلجيابي ما بني فرع وآخر للمؤسسة 
استهجان  مبعث  األخــرى  احملافظات  السيما  للتجارة  السورية 
أهنم يسمعون يف  درعــا إىل  أهــايل  أشــار عدد من  ودهشة، حيث 
وسائل اإلعالم عن إعالن اجلهات املعنية طرح اللحوم احلمراء أو 
البيضاء يف منافذ بعض فروع املؤسسة بأسعار مدعومة للتخفيف 
عن املواطنني وكسر األسعار يف األسواق، وهو األمر الذي يغيب 
عن صاالت درعا، حتى بلغ هبم الظن أن هناك مواطنني درجة 

أوىل ومواطنني درجة ثانية. 
ويف هذا السياق  بني السعدي أن سبب عدم عرض اللحوم يف 
للتشغيل  ومولدات  واجهة  بــرادات  وجود  لعدم  يعود  درعا  منافذ 
أثناء انقطاع التيار الكهربائي املتكرر، وذلك للحفاظ على املادة 
من التلف، وحتى مادة الفروج اجملمد عر الصعق فهو حباجة إىل 

برادات مناسبة لسرعة عطبه مبجرد تعرضه للهواء. 

-األمل باملسابقة
مل خيف السعدي قلقه من موضوع مسابقة التوظيف حيث أن 
املطلوبة تنحصر  الشروط  لكن  لديه حباجة 40 شاغرا  املؤسسة 
احتياجات  تلبية  أمام  عائقا  ماسيشكل  وهو  التجارية  بالثانوية 
اهلندسة  شــواغــر الختصاصات  عــدة  وجــود  إىل  إضــافــة  الــفــرع، 
تأخذ  أن  املعنية  آمال من اجلهات  املصرفية،  واملعاهد  املعلوماتية 
تستطيع هذه  وأن  القادمة،  املرات  املسألة يف  االعتبار هذه  بعني 
املسابقة أن تليب احتياجات السورية للتجارة مبا خيدم املواطنني 
ويسرع من فتح منافذ بيع جديدة يف القرى واألرياف، مشريا إىل 
أنه كان من األجدر أن تكون الثانوية العامة بكل فروعها مطلوبة 
يف هذه املسابقة مايفتح اجملال أمام قبول أكر عدد من املتقدمني. 
ونوه السعدي إىل حتضريات لتجهيز سلة غذائية لشهر رمضان 
لكسر  وذلك  األساسية  الغذائية  املواد  وتشمل  الفروع  هبا  ستزود 

حلقات الوساطة بني املنتج واملستهلك.

»السورية للتجارة بدرعا« تدخل خجول وتفاوت باألسعار 
البعث األسبوعية - حممد غالب حسنيوتخبط بالتوزيع ومديرها قلق من المسابقة..!!

جبل الشيخ أوجبل حرمون كما يرد امسه يف بعض املصادر. ويُسمّى جبل الثلج أيضاً. فذراه الشاهقة املرتفعة 
الشاخمة تبقى مكللة بالثلج مجيع أيام السنة. لذلك سُمي بالشيخ نسبة للشيب األبيض الذي يتوّج رأس الرجل 

الشيخ كبري السن.
الغربي.  اجلنوب  يف  بانياس  إىل  الشرقي  الشمال  يف  القرن  وادي  من  ولبنان  سورية  بني  الشيخ  جبل  يقع 
وهوبذلك يشكل القسم األكر واألهم واألعلى من سلسلة جبال لبنان الشرقية الواقعة بني سورية ولبنان. و 
يبلغ طوله حوايل / 45 / كم ممتداً من الشمال الشرقي إىل اجلنوب الغربي حيث يغذي أهناراً كثرية. فمن شرقه 

ينبع هنر األعوج، ومن جنوبه: تتدفق أهنار البانياسي.  القاضي. احلاصباني. وهي اليت يتشّكل منها هنر األردن.
أما قمم جبل الشيخ فمتعددة عالية جداً / 1750 م. 1971 م. 2154 م. 2296 م / وترتفع أعلى قممه إىل / 2814 

/ مرتاً يف شارة حرمون.
ويشرف جبل الشيخ على وادي األعوج وريف دمشق وحوران وجبل العرب شرقاً، وعلى وادي القرن الذي متر 
عره طريق دمشق بريوت مشااًل ووادي احلرير، ومن اجلنوب يطل على اجلوالن وفلسطني احملتلة وحبريتي 

يّم وسهل البقاع بلبنان. احلولة وطرية، ومن الغرب يشرف على وادي التَّ
ويستطيع من يقف  بأعلى قممه أن يرى أماكن واسعة وكثرية من سورية واألردن ولبنان وفلسطني احملتلة.

 وتبدو منها دمشق وريفها وسهول حوران وجبل العرب وبادية الشام واجلوالن، وقسماً من احلدود الشمالية 
األردنية والفلسطينية وحتديداً جبال اجلليل واخلليل ومرج ابن عامر، وجبال عجلون وغور األردن وإربد وسهل 

احلولة وحبرية طرية، وجنوب لبنان وسهل البقاع وسلسلة جبال لبنان الغربية.
وجاء يف ملحمة جلجاميش السومرية ذكر حلرمون، حيث قيل / أرض جبل األرز حرمون، هي أرض اخلالدين 

 ./
األشــوريــون / سفريو/. كما عرّفه  ــاه  الفينيقيون / سرييون / ومسّ ــاه  األمــوريــون /شنري / ومسّ ــاه  وقد مسّ
جغرافيوالعرب / جببل الثلج /. وقد تكون هذه التسمية ترمجة المسه يف اآلرامية / تلجا /. ومن تسميات جبل 
حرمون / أرض شوبا / نسبة لإلله / شوب /، إله اهلواء الذي بامسه تسمّت بلدة كفر شوبا يف العرقوب عند 

سفوح حرمون. وال يزال يف كفر شوبا معبد ضخم يُعرف مبعبد / بعل جاد /، وهونفسه بعل حرمون.
وتارخيياً كان جبل الشيخ معّظماً مقدساً عند الشعوب والدول. فقد حظي باحرتام الفينيقيني، وأطلقوا عليه 
اسم أحد آهلتهم، بعل حرمون. وقد أقاموا هيكالً إىل جانب الصخرة الكبرية اليت تكلل قمته ال تزال آثارها 
ظاهرة حتى اليوم. ومنها بقايا جدار قصر / شبيب / العائد إىل أحد هذه اهلياكل. وطوله قرابة عشرة أمتار. 
وداخل املعبد مثة فتحة دائرية ذات مساحة تراوح بني 26 و30 قدماً مربعاًً ، وعمقها ثالثة أقدام، كانت تستخدم 
مكاناً إليداع النذور من جانب الصاعدين إىل قمة اجلبل. وقد وجدت قطعة من حجارة املعبد بطول 18 قدماً 
وعرضها 12 قدماً ومساكتها أربعة أقدام حفر عليها كتابات يونانية تقول: / بأمر من اإلله األعظم املقدس 

قدموا النذور يف هذا املكان /. وهناك مغارة قربه، يعتقد أهنا كانت معبداً.
وقد القت املعابد يف حرمون اهتماماً بالغاً من الرومان الذين أعادوا جتديدها وزيّنوا أعلى اجلدران بتيجان 

مزخرفة مجيلة مدهشة، تشبه مثيالهتا مبعبدي باخوس وجوبتري يف بعلبك.
وبقيت هذه املعابد تتمتع باحرتام كبري، وُتزار من السكان.

وقد شدتْ السيدة فريوز جلبل الشيخ مغردة: يا جبل الشيخ يا قصر الندي.
كما ذكره شاعر الشام نزار قباني بقصيدته / ترصيع ذهيب على سيف دمشقي / حبرب تشرين التحريرية 

قائالً:
ولنا موعد على جبل الشيخ

كم الثلج دافئ وحنون
اسحيب الذل يا قنيطرة اجملد

وكحّل جفنيك يا حرمون

    جبل الشيخ شموخ وثلج وجمال

البعث األسبوعية  - معن الغادري
يف وقت ينتظر أن تعود عجلة االنتاج إىل املنطقة الصناعية باللريامون وتذليل 
الصناعية يف  املدينة  بالكالسة من معوقات تشهد  الصناعية  املنطقة  ما يعرتض 
الشيخ جنار منواً متزايداً وقفزات نوعية على مستوى إعادة تأهيل البنية التحتية 
وتنفيذ املشاريع اخلدمية واالسرتاتيجية،ما ساعد على توسيع مساحة اإلشغاالت 
يف املدينة ملختلف الفئات والشرائح، ودخول معامل ومنشآت مرحلة العمل وحتديث 

وتطوير خطوط االنتاج .
ويشري املهندس حازم عجان مدير عام املدينة الصناعية يف الشيخ جنار أن اجلهود 
حالياً تنصب على استكمال حزمة من املشاريع احليوية واليت تسهم يف توفري بيئة 
إعادة عجلة  الصناعيني على  العملية االنتاجية وحتفيز  خدمية متكاملة لتعزيز 

دوران آالت معاملهم واليت توقفت أثناء احلرب اإلرهابية قسراً .
وأشار عجان إىل أن عدد املشاريع املنفذة منذ عودة احلياة للمدينة قبل حنو ست 
وشبكات  التحتية  البنية  تأهيل  إعادة  خدمياً، مشلت  مشروعاً   147 سنوات جتاوز 
الكهرباء واالتصاالت واملياه الصناعية، وغريها من املشاريع اخلدمية اليت أسهمت 
ناهيك  الصناعات،  مناسبة لالستثمار يف خمتلف  أجــواء  إىل حد كبري يف هتيئة 
عن اخلدمات اإلدارية والتسهيالت واحملفزات املقدمة للصناعيني وتسريع إجراءات 
الرتخيص للراغبني باحلصول على إشغاالت جديدة وملختلف الفئات املصنفة يف 

املدينة .

مشاريع قيد اإلجناز … 
ويضيف املهندس عجان بأن العمل جاٍر على أكثر من حمور، الستكمال املشاريع 
اجلاري تنفيذها منها مشروع إنشاء مدينة معارض وفق معايري ومواصفات دولية 
أنه  إىل  املدينة، مشرياً  للعاملني يف  وحدات سكنية  وبناء  منطقة حرفية  وإقامة 
يتم التنسيق مع كافة اجلهات والشركاء لتذليل الصعوبات وتوفري الدعم املطلوب 

لتنفيذ اخلطط املوضوعة وإجنازها ضمن املدد احملددة .

استخدام الطاقة البديلة … 
ومبا خيص ملف الكهرباء والذي يشكل عصب العمل يف املدينة، بني املهندس 
عجان أنه يتم حالياً تزويد املدينة الصناعية بالطاقة الكهربائية من الشبكة على 
مدار الساعة ما عدا يومي العطلة .ومبوازاة ذلك ولتوفري املزيد من البدائل  مت 
كهروضوئية  توليد  حمطة  إلنشاء  الكهرباء  لتوليد  العامة  املؤسسة  مع  التعاقد 
لتوليد / 33/ ميغاواط يتضمن تركيب حوايل /86000/ لوح القط كهروضوئي سيتم 
بعد االنتهاء منه ربطه احملطة /M1/ يف املدينة الصناعية، وندرس زيادة استطاعة 

املشروع اجلاري تنفيذه حالياً إىل /43/ ميغاواط.

حمطة كهرباء غازية … 
وكشف املهندس عجان عن وجود خطة لتدعيم حوامل الطاقة يف املدينة بإنشاء 
حمطة غازية باستطاعة 22 ميغا واط،متوقعاً أن يبدأ العمل يف هذا املشروع بعد 
شهر من اآلن بعد التوصل إىل اتفاق هنائي مع الشركة املنفذة، مشرياً إىل أن جممل 

هذه املشاريع ستسهم يف تعزيز استقرار املدينة الصناعية ورفع وترية االنتاج .

750 منشأة منتجة … 
وأشار مدير عام املدينة الصناعية يف ختام حديثه جمللة البعث أن عدد املنشآت 
يف املدينة الصناعية اليت دخلت مرحلة االنتاج بلغ  /750/ منشأة منتجة منها / 
65 / منشأة دخلت االنتاج يف العام املاضي 2021 و / 10 / منشآت منذ بداية العام 

احلايل، متوقعاً أن يرتفع العدد خالل األشهر القادمة .
الذي بلغ حتى اآلن حــوايل/310/  بأن حجم االستثمار كقيمة دفرتية  مضيفاً 
الصناعية  املدينة  املاضي فيما توفر  العام  بناء  مليار، ومت منح  / 300/ رخصة 

حوايل /40/ ألف فرصة عمل .
بقي أن نشري إىل أن بعض اإلجراءات الروتينية وتأخر املراسالت والتصديق على 
الدراسات والعقود، يتسبب يف تأخر إجناز وتوقف عدد من املشاريع املهمة، وهو ما 

جيب استدراكه لضمان استقرار العملية الصناعية واالنتاجية .

750 منشأة منتجة في الشيخ نجار 
ومحطة توليد غازية بانتظار التنفيذ
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البعث األسبوعية – احملرر االقتصادي
ال شك أن مثة معطيات استندت عليها احلكومة لدى تعاطيها مع ملف الدعم، والذي هو 

يف حقيقة األمر ليس حديث الساعة، بل يعود تاريخ إعادة النظر فيه إىل عام 2008.

مطرقة وسندان
مع إقرارانا بضرورة توجيه الدعم إىل مستحقيه الفعليني، والسيما بعد أن أضحى الدعم 
االجتماعي بني مطرقة احلاجة االجتماعية وسندان اإلرهاق املايل للموازنة، إال أن ما شاب 
هذا امللف من أخطاء قاتلة يف البيانات وانعكاساهتا السلبية جلهة استبعاد شرحية واسعة 
ممن يستحقون بالفعل الدعم، يندرج ضمن سياق عدم التنسيق بني الوزرات املعنية من 
جهة، وينم عن تراخي اجلهات العامة يف مسألة متكني البنية التحتية للحكومة اإللكرتونية 

من جهة ثانية.

ماضية فيه
نعتقد أن احلكومة ماضية بإعادة هيكلة الدعم وال نظن أن هناك رجعة عنه من حيث 
املتعاقبة  احلكومات  أن  بدليل  والفساد،  باهلدر  األوىل  بالدرجة  عالقة  هلا  ألسباب  املبدأ، 
استطاعت خالل سنوات األزمة من تأمني كل االحتياجات الضرورية واألساسية املدعومة 
نظراً  وذلك  ملستحقيها،  األوىل  بإيصال  الوقت  بذات  أخفقت  لكنها  املدعومة،  وغري  منها 
وبالتايل فإن سلسلة ما  املواد إىل مستحقيها،  انسياب هذه  املسؤولة عن  لتعدد احللقات 
بذلته سلطتنا التنفيذية من جهود مل تكتمل حلقاهتا، خاصة األخرية منها وهي األهم دون 
أدنى شك، فرغم قدرة احلكومة على تأمني هذه املواد إال أهنا مل تصل إىل املستهلك والذي 
هو اهلدف األساسي من كل هذه اجلهود، ما يعين أن حكومتنا إما عجزت أو جتاهلت البحث 
عن آليات وسبل ميكن من خالهلا حتقيق اهلدف املنشود، أو أن كل ما صدر من تصرحيات 

حكومية حول تأمني السوق مبا يلزم من مواد أساسية جمرد فقاعات إعالمية..!.

أنه بإمكان أي مواطن حالياً  الثاني ونرجح األول، على اعتبار  وهنا نستبعد االحتمال 
احلصول على كل ما حيتاجه ومبا يشاء كميات كبرية من هذه املواد ولكن بأسعار فلكية، 
فلرت املازوت جتاوز حاجز الـ3000 لرية، وربطة اخلبز يرتاوح سعرها ما بني الـ 1250 - 1500، 
أن احلكومة  يعين  ما  ــك..!.  ذل تزيد عن  وأحيانا  لرية  ألف  الـــ100  الغاز حبــدود  واسطوانة 
جنحت بتأمني هذه املواد وفشلت بإيصاهلا للمستهلك وختليصه من ظاهرة االحتكار وجتار 
األزمات، رغم سهولة إيصاهلا مقارنة بتأمينها، وهنا ال بد -وبالتوازي مع مضي احلكومة 
بتوجيه الدعم إىل مستحقيه- من سن قوانني وتشريعات صارمة حبق كل من يستغل حاجة 
الناس ويتاجر بقوهتم، وعدم التساهل باختاذ أي إجراء حبقهم، خاصة وأن معظم ما يتاجر 
به من مواد وسلع هي باألساس مدعومة ومن حق الشعب االستفادة من هذا الدعم وليس 
االقتصادي  بالشأن  منهم  املعنيني  وزرائنا خاصة  يطل مجيع  أن  وال ضري  به،  املتاجرين 
واخلدمي عقب كل جلسة جمللس الوزراء ويضعونا بصورة ما يقدمونه من أفكار ومبادرات، 
ويتكلموا بلهجة ال ختلو من الوعيد حبق كل من تسول له نفسه باستغالل مقدرات البالد 
والعباد، وأن يقوموا جبوالت تفتيشية مفاجئة على املؤسسات احلكومية خاصة تلك املعنية 
باملستهلك، ملعرفة منافذ تسلل املواد والسلع إىل األسواق بغري حق، ومعاقبة املسؤولني عن 

ذلك.

أس املشكلة
جنزم أن أُس املشكلة يف االقتصاد السوري تكمن برتاجع اإلنتاج احلقيقي بشقيه الصناعي 
والزراعي، إضافة إىل تدني السياحة، وتراجع إنتاج النفط، فضالً عن عديد األسباب اليت 
أخلت مبعادلة جناح قطاعنا العام اإلنتاجي وتراجعه إىل الصف الثاني أمام نظريه اخلاص، 
أثار  الــذي  الدعم«  »عقلنة  مفهوم  وإطــالق  الدعم  باحنسار  سامهت  أهنا  نعتقد  وبالتايل 
حتفظاً كبرياً لدى معظم الشرائح، علما أن ما ميتلكه األول من مقومات مادية ولوجستية 
االنفتاح االقتصادي األخرية - بنظر كثري  بدا خالل سنوات  الذي  الثاني  تفوق ما لدى 
من املراقبني - يسحب البساط من حتت من بقي على مدى سنوات طويلة سيد املوقف يف 

اقتصاد يسارع اخلطى بتثاقل ليحجز مكانا له على خارطة االقتصاد العاملي.

أسباب اخللل
ليس أوىل أسباب خلل هذه املعادلة الروتني والبريوقراطية وليس آخرها الفساد اإلداري 
أبنائه دون أن يقدموا ما  وما جنم عنه من تداعيات جعلته يأخذ دور األب املغدق على 
يكافئ – كحد أدنى - عطاءات األب الذي أُثقل بعقوق أبنائه الناكرين ملسؤوليتهم جتاه ما 
اؤمتنوا عليه.. ما أدى بالنتيجة إىل تكوين نظرة خاطئة جتاه دور حكومتنا األبوي، متلي 
على الدولة تقديم الرعاية والدعم املباشرين جلميع الشرائح، بدءاً من تأمني فرص عمل 
جلميع اخلرجيني، ومروراً بتقديم املعونة االجتماعية لألسر الفقرية، وليس انتهاءاً برفع 
قيمة الدعم من مواد وخدمات أساسية..اخل ما يثقل باحملصلة كاهلها ويشوه دورها وواجبها 
املنشود،  للهدف  وضياع  تشتيت  من  عنهما  ينجم  وما  واهلــدر  بالفساد  تتعلق  العتبارات 
تراجع إيرادات القطع األجنيب خالل السنوات العشر األخرية، ما ضغط  وال نغفل أيضاً 
بالنتيجة على موارد احلكومة، وعلى ملف الدعم االجتماعي الذي وصلت قيمته باملوازنة 
العامة للدولة إىل 5.5 تريليون لرية سورية.. رغم ذلك بقيت الدولة حاضرة بدعهما، ليس 
هذا فحسب بل إن املنطق الراغماتي جيعلنا أواًل نعرتف بصمود الدولة يف ظل أزمة تعدت 
ر مرة أخرى مببلغ الـ 5.5 تريليون لرية سورية املوجه للدعم  ُنذكِّ اخلمس سنوات، وثانياً 

والذي يشكل ما نسبته 40٪ من املوازنة العامة للدولية.

إعادة هيكلـة الدعـم ضرورة تفـرض نفسها لتصويب مساراته.. 
وتعزيز البنية اإلنتاجية يمّكن المـستبعدين ويعزز موارد الحكومة

جتاوب
رغم إقرارنا جبسامة اخلطأ الناجم عن البيانات كما أسلفنا، ال ننكر جتاوب احلكومة 
املباشر جلهة تصحيح األخطاء والعثرات التقنية والتقديرية يف البيانات اليت رافقت تطبيق 
قرار استبعاد شرائح حمددة من الدعم، إذ أعلن رئيس جملس الوزراء أن كل موظف دائم 
أو مؤقت أو متقاعد مدني أو عسكري معني على سلم الرواتب واألجور، ومت استبعاده من 
الدعم بسبب امتالكه سيارة واحدة فقط، تتم إعادة الدعم له بعد تقدميه طلب اعرتاض 

على املوقع اإللكرتوني والتدقيق به بغض النظر عن تاريخ متلُّكه للسيارة.
الدعم على  االستبعاد من منظومة  اقتصار  منها  قــرارات عدة  ــوزراء  ال وأصــدر جملس 
حاملو  ويعتر  الثالثة،  الفئة  وحتى  املمتازة  الفئة  من  بدءاً  التجارية  السجالت  أصحاب 
السجل التجاري من الدرجة الرابعة مشمولني بالدعم، وال تستبعد األسرة من منظومة 
الدعم يف حال كان أحد أفرادها )غري رب األسرة( ميتلك سجالً جتارياً ويقتصر االستبعاد 

من الدعم عليه بشكل فردي.
بكل  املــازوت  على  العاملة  العامة  السيارات  مالكي  االستبعاد  قرار  يشمل  أال  تقرر  كما 
أشكاهلا ومهما كان عددها، ودعماً للقطاع الزراعي، إبقاء الدعم ألصحاب الفعاليات الزراعية 
املشرتكني على التوتر 0.4 »ك. ف. ا« باستطاعة 100 »ك. ف. ا« فما دون وملركز حتويل واحد، 

واملستخدم حصراً ألغراض ري األراضي الزراعية.

ضمان
على  يتوجب  للدعم  املسخرة  سياساهتا  على  واحلفاظ  الدولة  صمود  استمرار  لضمان 
أداة فعالة  باتت متتلك  أهنا  أيضاً  ونعتقد  اإلنتاجية،  للعملية  أكر  إعطاء زخم  احلكومة 
تنمية  هيئة  مع  لتشكل  القروض،  خماطر  ضمان  مؤسسة  إحــداث  بعد  اخلصوص  هلذا 
ذهبياً  املشروعات الصغرية واملتوسطة، وهيئة دعم تنمية اإلنتاج احمللي والصادرات، مثلثاً 
كفيل بتأسيس مرحلة تنموية جديدة عنواهنا الرئيس اجلدية باجتاه النهوض باملشروعات 
الصغرية واملتوسطة، وذلك على اعتبار أن التنمية تبدأ من هيئة املشروعات باعتبارها اجلهة 
املخاطر  مؤسسة  إىل  انتقااًل  املشروعات،  هذه  بتفعيل  واملعنية  القطاع  هذا  على  املشرفة 
الثالثة  الضلع  تشكل  اليت  الصادرات  هيئة  إىل  وصــواًل  التمويل،  عملية  بتسهيل  الكفيلة 
الظل نواة حقيقية هلذه  أن ورش  املشروعات، مع اإلشــارة هنا إىل  لتسويق منتجات هذه 
املشروعات يف حال مت حُسن التعاطي معها ودعمها إلخراجها إىل النور، ولنا أن نتصور 
انعكاس إنتاجها على االقتصاد الوطين وعلى اخلزينة العامة للدولة إذا ما علمنا أن هذه 

الورش تغطي معظم اجلغرافيا السورية..!.

قيمة مضافة
ما يعطي قيمة مضافة القتصادنا الوطين هو العامل البشري املتمتع مبهارات وكفاءات 
طاملا مت استقطاهبا عربياً وعاملياً، فضالً عما مييزه من مسات ال ترتكز على قطاع حمدد 
فسيفسائية  لوحة  واملشكلة  املتسقة  بألواهنا  املتداخلة  املتعددة  قطاعاته  بقية  دون  بعينه 

متناغمة األلوان، غياب أي لون منها جينح هبا حنو النشاز وعدم وضوح املعنى.
فرغم أن الطابع العام لالقتصاد السوري هو زراعي، إال أنه مل يلغ أو حيد من الصناعة 
الباطنية  كالثروات  بتقويته  تساهم  اليت  األخرى  الروافد  جانب  إىل  والتجارة،  والسياحة 
فهو  العربي.  العامل  إىل  الرية  أوربــا  بوابة  تكون  أن  الذي خيوهلا  االسرتاتيجي  وموقعها 
ليس سياحياً ال نفطياً وال زراعياً وال صناعياً، وإمنا هو مزيج من هذه القطاعات جمتمعة، 
يستدعي التعاطي معه آليات وبرامج من نوع خاص، حبيث يتم دراسة كل منطقة ملعرفة 
بالشكل  وتنميتها  استثمارها  يضمن  مبا  وتفعيلها  والطبيعية،  البشرية  وطاقاهتا  قدراهتا 
األمثل، وبالتايل يعزز البنية اإلنتاجية الكفيلة بتقوية موقف احلكومة وتعزيز إمكانياهتا 
إلعطاء مزيداً من الزخم مللف الدعم أواًل، ومتكني املستبعدين من الدعم من خالل تعزيز 

البنية اإلنتاجية ثانياً

أولوية
نؤكد أن الدعم ال يزال ضمن أولويات احلكومة رغم كل الظروف اليت مير هبا االقتصاد 
الوطين، من عقوبات خارجية، وتوّقف كثري من املنشآت اإلنتاجية العامة واخلاصة، وتراجع 
االحتياطي النقدي..اخل، ولعل ما سبب دأبت احلكومة عليه خالل األيام القليلة املاضية جلهة 
إعادة هيكلته، يتمثل بعدم تلمس هذا الدعم كما جيب يكمن بتسربه عر أقنية املتاجرين 
التموينية  املواد  على  باملتعدّين  مــروراً  للكهرباء،  الشرعيني  غري  املستجّرين  من  بدءاً  به، 
املقنّنة للمتاجرة وباملتالعبني  بدفاتر مدخالت وخمرجات األدوية يف املشايف، وليس انتهاء 
الــدروس اخلصوصية..اخل.  منافذ هلم يف جمال  فتح  بغية  الرتبوي  القطاع  بالالمبالني يف 
وبالتايل فإن سبب انتفاء أي أثر لدعم املواطن وفق اخلطط املوضوعة واإلمكانيات املتاحة 

يعود لتعثر انسياب الـ5.5 مليار يف أقنيتها الطبيعية..!.

أخريًا
نقدر للحكومة سعيها اجلاد لتأمني ما يلزم من مواد أساسية يومية للمواطن، لكننا هنيب 
هبا أن تكمل جهودها املثمرة هبذا االجتاه عر سد الثغرات وقمع التجاوزات الصادرة عن 
رموز الفساد وذيوله، وميكن ألي مسؤول جاد لرأب صدع مؤسسته، أن يكتشف ما يكتنفها 
من جتاوزات وذلك من خالل متابعته الشخصية واحلثيثة هلا بعيداً عما يرفع له من تقارير 
سواء كانت يومية أم شهرية، وجنزم أن هذه املرحلة تتطلب من كل مسؤول مهما كان منصبه 
أن ينزل إىل امليدان العملي ليلمس ويشاهد ما يعرتي مؤسساتنا من ارتكابات قد يكون 

بعضها عن غري قصد..!. 
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البعث األسبوعية – غسان فطوم 
لــو ســألــت الــيــوم أي مــواطــن ســوري، 
سواء كان عاطالً عن العمل، أو موظفاً 
وحتى  اخلــــاص  أو  ــام  ــع ال الــقــطــاع  يف 
وصــواًل  حـــرة،  مهن  يف  يعملون  الــذيــن 
التجارة  يف  والعاملني  الصناعيني  إىل 
اإلنتاجية  القطاعات  وبــاقــي  والــزراعــة 
واحـــداً مشرتكاً  األخــرى ستجد جــوابــاً 
احلكومي  ـــألداء  ل تقييمهم  خبــصــوص 
عقيم«  »أداء  بكلمتني  اختصاره  ميكن 
وذلــك على مــدار ســنــوات احلــرب اليت 
ــبــديــل أو تــغــيــري ست  ــا فــيــهــا ت شــهــدن
أن  تستطع  مل  جمتمعة  كلها  حكومات 
النمطي  األداء  عباءة  حتت  من  ختــرج 
الكالسيكي يف إدارة األزمة وكأن احللول 
أمر  الصندوق  خارج  والتفكري  انعدمت 

بات مستحيالً!.

منطق التجريب!
املالحظ وبوضوح أن القرارات اخلاطئة 
للمواطن  حيــلــو  كــمــا   - الــكــارثــيــة  أو 
بديهيات  فيها  يتوفر  يكن  مل  وصفها- 
ولو  بالتخطيط  املتمثلة  اإلداري  العمل 
ملدى قريب، والدليل أن احلكومة لدغت 
من اجلحر مرات عديدة ولن تتعلم، ألهنا 
اعتمدت منطق التجريب يف إدارة األزمة 
والرامج  السليم  التخطيط  عن  بعيداً 
املدروسة بعناية لكل قرار أو خطوة تقوم 
هبا، واملؤمل أن مشاعة »احلرب والعقوبات 

االقتصادية« كانت دائماً حاضرة للترير!، حتى بات ذلك مادة 
للتندر على مواقع التواصل االجتماعي من قبل املواطنني.

للتنمية  العايل  املعهد  عميد  املصطفى  سامر  الدكتور  يقول 
اإلدارية جبامعة دمشق أن مشكلتنا يف صنع القرار تكمن يف أن 
بعملية  تامة  دراية  ليسوا على  أو  أغلب من يتخذونه جيهلون، 
املعلومات،  املشكلة مروراً جبمع  صنعه بدءاً من حتديد أسباب 
مع  القرار،  من  املرجو  اهلدف  أي  املناسبة  احللول  إىل  وصــواًل 
مالحظة عدم توفر بدائل مناسبة يف حال فشل القرار، وبذلك 
الختــاذ  املناسبة  البيئة  غياب   « »املصطفى  حسب  لنا  يتضح 
وفق  احلقيقية  املعطيات  توفر  لعدم  نظراً  الصحيحة  القرارات 

اإلمكانات املتوفرة واملتاحة قياساً بظروف احلرب!.

تعاطي سطحي!
ومل يذهب طلبة اإلدارة يف كلية االقتصاد جبامعة دمشق بعيداً 
عن كالم الدكتور »املصطفى«، فمن وجهة نظرهم أن من يضعون 
القرارات  ويتخذون  للمشكالت  واحللول  التنموية  السياسات 
افتقدوا للتخطيط احلقيقي يف رسم املستقبل وحتديد األهداف، 
حيث  الدعم،  بقرارات  يتعلق  فيما  أيام  منذ  حدث  ما  والدليل 
القرار،  متخذوا  تسرّع  فيها  تسبب  اليت  األخطاء  كم  الحظنا 
أمام ذلك ومن خالل هذا األداء النمطي لذلك أمر طبيعي أن 
تستمر املنغصات وترتاكم املشكالت وفق هذا التعاطي السطحي 

مع معاناة الوطن واملواطن!.

السلة املثقوبة!
عزفت  كلها  املتعاقبة جندها  احلكومات  تصرحيات  يتابع  من 
على نغمة الوعود وخاصة ما يتعلق بالوضع اخلدمي واملعيشي، 
حيث كانت التصرحيات رنانة على املنابر، جلهة اقرتاب انفراج 
األحوال على كل الصعد، وأن املواطن سيلمس ذلك من خالل 

حتسن مستوى معيشته واالرتقاء خبدماته وحاجاته األساسية،  
عليها،  الصر  رغم  احلكومية  التنبؤات  تصدق  مل  لألسف  لكن 
أن  ويكفي  متــامــاً،  العكس  تثبت  احلــال  لواقع  سريعة  فنظرة 
وضع  ــردي  وت يعد حيتمل،  مل  الــذي  األسعار  جنون  إىل  نشري 
مؤسسات  يف  والفساد  الرتهل  واستمرار  للحضيض،  الكهرباء 
لنتأكد  األســعــار،  رفــع  عن  مبنأى  يكن  مل  اخلبز  حتى  عديدة، 
واخلوف  كانت مثقوبة  الوعود احلكومية  أن سلة  بالنتيجة من 
أن تبقى كذلك!، وحبسب رأي خراء يف االقتصاد أن احلكومة 
عجزت عن ضبط أسعار السوق، وعندما عملت على زيادة أسعار 
والرز،  والسكر  كالزيت  املدعومة  الغذائية  واملواد  النفطية،  املواد 
وأسعار الدواء والكهرباء هبدف تطويق العجز أوقعت نفسها يف 
مستنقع التضخم، الذي كانت تريد اهلروب منه، ألهنا مل تستطع 
تأمني املواد، مما أتاح اجملال لتجار األزمة الحتكار السلع واملواد 

الغذائية والتحكم بأسعارها  على مزاجهم!. 

ما زاد الطني بلة!
خيبة أمل املواطن مل تكن بسبب القرارات احلكومية اليت مل 
تكن يف صاحله، وإمنا بغياب املساءلة واحملاسبة من قبل جملس 
االهتــام جلهة احنيازه  الشعب، وهو ما جعل اجمللس يف مرمى 
للحكومة أكثر من املواطن، والدليل وجود  عديد القرارات اليت 
وافق  أو  ولكنه لألسف صادق  الشعب  اختذت مل تكن يف صاحل 
كل جلسة جمللس  عقب  أنه  الدهشة  يثري  وما  عليها!،  اجمللس 
الشعب يتحفنا البعض من النواب بفحوى مداخالهتم »بطرشها« 
على صفحاهتم الشخصية على الفيسبوك متباهني فيها وكأهنا 
ستشيل »الزير من البري«، صحيح أن هناك مداخالت جريئة تعر 
وصعوبات  مشاكل  يتناول  وبعضها  احلقيقي،  الشارع  نبض  عن 
موثقة  املــؤســســات  بعض  منها  وتعاني  املــواطــن،  منها  يعاني 
النواب بالسؤال: ما  بالوقائع واألرقام، ولكن ليسمح لنا السادة 
فائدة تلك املداخالت اإلنشائية إن مل تأخذ هبا احلكومة وجتعلها 

موضع التنفيذ؟!.
نوابه  من  يريد  مواطن  كل  ذهــن  يف  يطن  ساخن  ســؤال  هو 
القبة  الفاعل حتت  يكونوا صوته احلقيقي  أن  انتخبهم  الذين 
مبساءلة احلكومة، بالعمل اجلاد على حتقيق ما يريده وحيتاجه 

الستمرار حياته وحتسني مستوى معيشته يف احلدود املقبولة.

بيئة حمفزة
يكفي جتريب وهدر للوقت واإلمكانات، الدواء بني أيدينا وال 
حيتاج شراؤه لعملة صعبة، وإمناء موجود يف صيدليات »العقول« 
من كفاءاتنا الوطنية املهمشة  رغم امتالكهم لإلرادة القوية وفن 
اإلدارة الرشيقة حلل األزمات أياً كانت، فكم حنتاج اليوم ملثل هذه 
الكوادر القادرة على خلق بيئات مُحفزة وداعِمة لالبتكار بشيء 
صحيحة،  معطيات  على  املبين  السليم  والتخطيط  اإلرادة  من 
وأرقام واقعية ال شكلية خلبية تزيّن األضابري واملصنّفات األنيقة 
هبدف تبييض الصفحات لبعض اإلدارات اليت أثبتت عجزها التام 
عن تطوير العمل واعطاء القيمة املضافة رغم املوازنات الضخمة، 

واملؤسف أهنا ما زالت مستمرة يف أدائها املدمر!.
وواقعياً  واحرتافياً  علمياً  حكومياً«  »مطبخاً  نريد  باملختصر،   
أثقلت  منغصات  دون  للتنفيذ  القابلة  العادلة  القرارات  لطبخ 
وخز  على حتمل  ــادراً  ق يعد  مل  الــذي  »الغلبان«  املواطن  كاهل 
يف  فاليوم  مبصريه،  تتعلق  لقرارات  والتجريب«  »املصادفة  أبر 
هذه املرحلة الصعبة اليت تتطلب استنفار كل اجلهود جند أن 
االجتهاد يف القرارات »ممنوع«، فما الذي مينع من رسم اخلطط 
للمدى  الصحيحة  التنموية  والــرامــج  االسرتاتيجيات  ووضــع 
شأهنا  من  اليت  املرجوة  النتائج  هبدف ضمان  والبعيد،  القريب 
تعزيز الثقة بني املواطن واملسؤول؟، ويبقى السؤال األهم: أين 
إعالمنا من كل ما حيدث؟، بالفعل بتنا حباجة إىل إعالم مواطن 

إعالم دوله يعر عن نبض املواطن دون خطوط محراء!.

المنغصات تالحق المواطن على مدار الساعة
أداء نمطي عقيم .. ووعود بالجملة .. والحلول بالمفّرق!!

البعث األسبوعية– علي بالل قاسم
شهدت العقود األخرية جمموعة من العوامل واملتغريات اليت 
هيأت أرضية مناسبة لالستثمار يف قطاع العقارات، أساسها 
بنى  إجياد  مع  لالستثمار  وحمفزة  ناظمة  تشريعات  توفري 
حتتية مالئمة ومعقولة بوجود املوارد البشرية املؤهلة واملدربة، 
تدعم مسامهة  اليت  واألبــرز يف هذا اجملال خطة احلكومة 
وزيادة  السكن  مشكلة  من  جزء  حل  يف  اإلنشائية  الشركات 
لالقتصاد  االقتصادي  النشاط  يف  اخلاص  القطاع  مشاركة 
الوطين مع تأمني التشريعات اليت جتيز لغري السوريني متلك 
األراضي والوحدات السكنية والعقارات، يف الوقت الذي تشكل 
فرص  عن  الباحثة  اخلــارج  يف  املغرتبني  السوريني  عوائد 
استثمارية أو املتوجهة هلذا القطاع مسامهة جمزية، يف ظل 

توفر وتنوع املوارد الطبيعية اليت ختتزهنا البالد.

بوصلة التنمية
يلعب التمويل دوراً رئيسياً يف جناح هذا القطاع، من خالل 
مصادر التمويل الفردية )بيع ممتلكات- استخدام املدخرات(، 
أو التمويل من خالل األهل أو األقارب أو من مصدر التمويل 
رقم  القانون  إىل صدور  اإلشــارة  مع  البنوك،  وهو  الرئيسي 
العقاري  التمويل  هيئة  بإحداث  القاضي   2009 لعام   /39/
اليت من شأهنا أن تعمل على وضع البيئة التشريعية الناظمة 
لقطاع التمويل العقاري حيث صدر القانون رقم /15/ لعام 
العقاري،  التمويل  إحداث شركات  أسس  الذي تضمن   2012
ومن منطلق أن العرض هو الذي خيلق الطلب، وعندما يكون 
هناك طلباً آمناً  كما هو احلال يف الشأن العقاري، يأتي اخللل 
عندما ال يقابله جانب عرض مناسب يساهم يف حتفيزه، لذا 
حددت احلكومة أن االستثمار هدفاً اقتصادياً وطنياً كمحرك 
من  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  خلطة  وبوصلة  دفع 
وضمانات  حوافز  وتنويع  الالزمة  التشريعات  تطوير  خالل 
االستثمار وإشراك القطاع اخلاص يف عملية التنمية، وخلق 

البنى  بتطوير  واالستمرار  العمل  سوق  يف  املرونة 
تغيّر  وإحــداث  الكلفة،  واملقبولة  الالزمة  التحتية 
االنفتاح  تعزيز  أجل  من  االستثمارية  الثقافة  يف 
وتبين التغيري، وعقد االتفاقيات الثنائية واإلقليمية 
والشفافية،  املشاركة  وتعزيز  والــدولــيــة،  والعربية 
األوضاع  الذي يعين جممل  االستثمار  وخلق مناخ 
والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  والــظــروف 
والقانونية اليت ميكن أن تؤثر على قرار االستثمار، 
وعــلــى فــرص جنــاح املــشــروع االســتــثــمــاري، وألننا 
تشجيع  عوامل  فــإن  العقاري  االستثمار  سياق  يف 
االستثمار يف سورية تنقسم بشكل رئيسي إىل املوقع 
اجلغرايف االسرتاتيجي لسورية الذي يشكل ملتقى 
القارات الثالث وتوفر وتنوع املوارد الطبيعية واملوارد 
البشرية املؤهلة واملدن الصناعية واملناطق الصناعية 
اجملهزة بالبنية التحتية الالزمة، مع مؤشر متوسط 
للتنمية البشرية ومزايا وإعفاءات وتسهيالت خاصة 
االتفاقيات  توفر  وقت  يف  االستثمارية،  للمشاريع 

العربية والدولية الضمانات لرأس املال األجنيب.
حسب   – املتعاقبة  اإلســكــانــيــة  اخلــطــط  وتــؤكــد 
توضيحات وزارة األشغال العامة لـ«البعث األسبوعي« 
- على توجهات تؤمن بالرتويج لدخول االستثمارات 
اخلاصة يف جماالت التشييد والبناء وتقديم املزيد 
املالئم  االستثماري  املناخ  لتعزيز  اإلصالحات  من 
بيئة  وتسهيل  املباشر  األجــنــيب  االستثمار  جلــذب 

األعمال للقطاع اخلاص الوطين.

حوافز وضرائب
من جهتها توضح وزارة املالية يف معلومات زودنا هبا مكتبها 
اإلعالمي أن  املرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 ينظم 
أقصى معدل  وفق مبدأ تصاعدي تدرجيي ويصل  الضريبة 
ضرييب لألفراد أو الشركات إىل )28 ٪( على األرباح الصافية، 
أما الشركات املسامهة اليت تطرح أسهمها على االكتتاب العام 
وأما   ،/٪14/ الضرييب  فمعدهلا   /٪50/ عن  تقل  ال  بنسبة 
قانون  )ومنها  االستثمار  تشجيع  بقوانني  املشملة  املشاريع 
لعام 2008( فأعلى  العقاري رقم /15/  التطوير واالستثمار 
عند  املعدل  هــذا  وخيفض   ،/  ٪22/ هو  هلا  ضرييب  معدل 

حتقيق املشروع أسس ومعايري معينة.

تطوير الدور
العقاري  التطوير  التعويل على هيئة  يأتي  يف هذا اجملال 
الــيت أكـــدت يف ردهـــا على تــســاؤالتــنــا أهنــا نــفــذت خطتها 
الرتوجيية عر الفعاليات الرتوجيية اليت أقامتها أو شاركت 
هبا، إال أن أهم إجنازات ونشاطات اهليئة متثلت بتعزيز أدائها 
منذ إحداثها بعدد من اإلجراءات لتطوير دورها ووظائفها 
التنفيذية  التعليمات  صدور  اآلتية:  األعمال  تتضمن  واليت 
رئيس جملس  قــرار  2008 مبوجب  لعام   /15/ رقم  للقانون 
الوزراء رقم /5410/ لعام 2009 واملعدلة مبوجب القرار رقم 
الــوزراء رقم  /6023/ لعام 2012 وصدور قرار رئيس جملس 
/808/ تاريخ 2009/2/12 املتضمن تشكيل جملس إدارة اهليئة 
العامة للتطوير واالستثمار العقاري، وقد عقد جملس اإلدارة 
عشرات االجتماعات، واقرتح خالهلا إحداث مناطق التطوير 
العقاري، والرتخيص لتأسيس شركات التطوير العقاري، كما 
والرامج  اجلغرايف  كاألطلس  مشروعات  عــدة  دراســة  متت 
التنفيذية للهيئة وتعديل التعليمات التنفيذية للقانون رقم 
القانون  هبا  أوكله  اليت  املهام  من  وغريها   2008 لعام   /15/
التنظيمية،  واهليكلية  الداخلي  النظام  مشروع  إجناز  منها: 

العاملني يف اهليئة  وهو قيد املصادقة، وإجناز مشروع نظام 
وتعليماته   ،2010/11/14 تاريخ   /34/ رقم  بالقانون  عمالً 
شبكة  وتنفيذ  معلوماتية  حتتية  بنية  وبــنــاء  التنفيذية، 
معلومات شاملة )شبكة داخلية، بريد إلكرتوني داخلي، نظام 
أرشفة( وشبكة اتصاالت حديثة، ومع تنفيذ الدورات التدريبية 
يف املهارات املعلوماتية والفنية واللغوية لبعض عاملي اهليئة 
وفق املتطلبات واملهام املوكلة هبم، وإطالق املوقع اإللكرتوني 
اجلديد للهيئة بصورة متطورة وعصرية مع االستمرارية يف 
والعمل على ربطه  املوقع،  املعروضة على  املعلومات  حتديث 
مع موقع الوزارة، وحتديث األطلس اجلغرايف الذي يتضمن 
احملدثة،  العقاري  التطوير  مناطق  عن  تفصيلية  بيانات 
اإلدارية  اجلهة  بني  العالقة  ينظم  الذي  النموذجي  والعقد 
الشروط  دفاتر  مسودة  وضع  إىل  إضافة  العقاري،  واملطور 
الفنية والقانونية واملالية الالزمة لإلعالن عن تنفيذ مشاريع 

التطوير العقاري.
األويل  الرتخيص  إعــداد منوذج طلب  الصدد مت  ويف هذا 
لشركة تطوير واستثمار عقاري وفق أحكام القانون رقم /15/ 
لعام 2008 وتعليماته التنفيذية وأحكام قانون الشركات رقم 
لشركة  تسجيل  طلب  ومنــوذج  2011وتعديالته،  لعام   /29/
عربية أو أجنبية متخصصة يف التطوير العقاري وفق أحكام 
وأحكام  التنفيذية  وتعليماته   2008 لعام   /15/ رقم  القانون 
طلب  ومنـــوذج  وتعديالته،   2008 لعام   /34/ رقــم  القانون 
عقاري  واستثمار  تطوير  لتأسيس شركة  النهائي  الرتخيص 
وفق أحكام القانون رقم /15/ لعام 2008 وتعليماته التنفيذية 
2011وتعديالته  لعام   /29/ رقــم  الشركات  قــانــون  وأحــكــام 
والقانون رقم /34/ لعام 2008، وحتديث نسخة دليل املطور 
الشركات  تأسيس  وإجــراءات  مراحل  يتضمن  الذي  العقاري 
واملزايا  مرحلة  كل  يف  املطلوبة  الثبوتية  واألوراق  ومناذجها 
العقاري وحتميله على  التطوير  املمنوحة ملشاريع  واحلوافز 

املوقع االلكرتوني للهيئة.

االستثمار في قطاع العقارات »يتعكز« على التمويل 
الجبان والتعويل على عوائد المغتربين!
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هل تقود المنافذ اإلعالمية رياضتنــا؟
كرة القدم بلغت الحضيض ورياضتنا بحاجة إلى تـدخل عاجـل لتصويب بوصلتها

البعث األسبوعية -ناصر النجار
الرياضة  قيادة  يف  عملها  تعمل  باتت  اإلعالمية  النوافذ 
بكل أصنافها وألواهنا عر التسويق املعلن لكل شيء، وبتنا 
الذين  للمتنفذين  راضخني  الرياضة  على  القائمني  جند 
ميلون ما يريدون دون أي موانع تقف أمامهم، ولألسف فإن 
املشاهد اليت نراها اليوم تشري إىل ضعف القرار الرياضي 
املتنفذين  التطور ألنه يواكب رغبة وأهواء  الذي ال يواكب 

داخل مصنع القرار الرياضي.
يف كرة القدم على سبيل املثال بدأ التسويق العلين ألعضاء 
وسائل  بعض  تسخري  من خالل  اجلديد  القدم  كرة  احتاد 
اإلعالم ملصلحة بعض األشخاص، بل إن املكتب التنفيذي 
حيــاول إعـــادة إنــتــاج بعض األشــخــاص الــذيــن سقطوا يف 
املرحلة املاضية وبعضهم أوراقه ما زالت مغموسة بالرقابة 
والتفتيش، هذا التسويق يرسم العديد من إشارات االستفهام 
حول جدية القيادة الرياضية بإعادة إحياء كرة القدم عر 
أشخاص قادرين على قيادهتا من خالل كفاءهتم ونزاهتهم، 
وحنن هنا نذكر مبقولة )من جرب اجملرب عقله خمرب(، 
والصورة اليت يرمسها البعض تشعرنا أن مناصب كرة القدم 
القادمة ستكون للرتضية والتعويض وهي للخواص وليست 

خلراء كرة القدم وكوادرها النرية النزيهة.
واملشكلة القائمة بكرة القدم تتعلق مبلفات متشابكة مع 
بعضها البعض، وهي تتنامى يوماً بعد يوم وتكر ككرة الثلج، 
وال يوجد أي بصيص حلل مشكلة واحدة منها، وهنا وجه 
االستغراب من التأجيل للكثري من القرارات اإلسرتاتيجية 

اليت تبحث عن حل جذري ملشاكل الرياضة أو بعضها.
وحنن من باب املنطق من الضروري عندما يأتي االحتاد 
الكروي اجلديد أن تكون مشاكل االحتاد السابق قد انتهت 
وبانت احلقائق ووضعت النقاط على احلروف، لكننا ورغم 
االحتاد  عن جلنة حتقق يف خمالفات  نسمع  فرتة  كل  أن 
السابق إال أن النتائج مل تر النور حتى اآلن، حتى إن اللجنة 
ال أحد يعرف من هي؟ فهل هي موجودة حقاً؟ وإذا كانت 
والتفتيش  التحقيق  يف  البطء  عن  التساؤل  فإن  موجودة 
حمق، فلماذا كل هذا التأخري وملصلحة من؟ وهل الغاية من 
اإلطالة متييع الكثري من املواضيع ليضيع احلق ويقيد ضد 
جمهول؟ وملاذا مل يقم أي مؤمتر صحفي حول هذا املوضوع 

بعد مرور أربعة أشهر على اإلعالن عنه؟.
حتى أمور اللجنة املؤقتة غري واضحة املعامل وباتت األنظار 
موجهة على خمالفات عديدة وجتاوزات كثرية، وهي مسؤولة 
أو  إداري  أو  أو فين  عن كل شيء حتدثت عنه ســواء مايل 
تنظيمي ومل يصدر حوله أي توضيح، ويف أضعف اإلميان 
ما حتدثت عنه يف مؤمترها الصحفي األول عن وجود أربعة 
مليارات لرية سورية يف احتادات كروية خمتلفة حباجة إىل 
األمــوال  هذه  بتحصيل  السابق  االحتــاد  يقم  ومل  حتصيل 

لعدم اهتمامه، فأين وصلنا يف هذا التحصيل املايل؟.
واللوائح  التنظيمي  الصعيد  على  عديدة  مسائل  أيضاً 
والقوانني مل نر هلا أي أثر اجيابي، وكأننا جند أن اللجنة 
املؤقتة تتابع النهج نفسه الذي سار عليه احتاد كرة القدم 
الــقــرارات  أن  القول  نستطيع  احلالة  هــذه  ويف  املستقيل، 
الصادرة كانت تسري عكس التيار، فما استطاعت تطوير كرة 

القدم بل دفعتها إىل أماكن احلضيض. 
فال ميكن أن نبدأ مع كرة القدم بنظافة وأن نفتح معها 
صفحة جديدة دون أن نكافح الفساد املستشري بكل مفاصلها 

املزعجة واليت باتت واضحة وضوح الشمس للقريب والبعيد 
ومل يعد حيتاج هذا الفساد إىل أدلة وبراهني.

عقد مريب
اآلن وبعد أن انكشفت األمور وصارت واضحة وجلية بعد 
اخلسارات املتتالية ملنتخبات كرة القدم وقد سامهت اللجنة 

منها  بالكثري  وخــصــوصــاً يف املؤقتة 
فرتة األشهر األربعة 
تولت  اليت  األخرية 
مـــهـــامـــهـــا بــشــكــل 
فعلي وقد وضعت 
الــدرك  يف  كرتنا 
األســــــفــــــل مــن 
نتائج  املـــواقـــع 
ومستوى  وأداء 
ــت  ــع ــت ــم واســت
بـــالـــســـفـــرات 
والـــســـهـــرات 
والتجهيزات 

والفوائد  والتعويضات 
ذاته  املصري  مصريها  سيكون  فهل  الشخصية، 

يعطيكم  اهلل  هلم:  وقالوا  للرياضة  أســاؤوا  الذين  ألولئك 
العافية إىل البيت دون أي حساب أو عقاب أو مساءلة.

املشكلة األهم أن كل ما حدث يف عهد اللجنة املؤقتة جرى 
مبباركة من املكتب التنفيذي، وخصوصاً موضوع املدرب تيتا، 
فالروماني صرح بشكل واضح لوسائل اإلعالم عمن اتصل به 
وعن موافقة املكتب التنفيذي على حضوره، والعقد املوقع 
معه جرى بوساطة ومباركة من املكتب التنفيذي أيضاً، فمن 
يتحمل مسؤولية يف هذا الشأن املكتب التنفيذي أم اللجنة 
املالية  التبعات  املهم:  والسؤال  القدم؟  كرة  الحتاد  املؤقتة 
أن العقد سيبقي تيتا يف  للعقد من سيتحملها وخصوصاً 

واملعنوية  املالية  ديارنا حتى هناية حزيران وله كل حقوقه 
واإلقامة واإلطعام والتنقالت دون أن يكون مكلفاً بأي عمل، 

وكأننا استضفناه سياحة ودفعنا له بالعملة الصعبة!.
سابقة  نبهت مبواضيع  األسبوعية"  "البعث  أن  العلم  مع 
كثرية منذ حلظة التحدث مع تيتا عن خطورة التعاقد مع 
الذاتي  فنية وسجله  أي هوية  الذي ال ميلك  املــدرب  هذا 
كــروي يضعه على سدة  أي اجنــاز  له  وليس  ضعيف جــداً 
تدريب املنتخبات واألرقام والتاريخ يؤكدان ذلك، لكن 
من سوقه وأعاد إحياءه كانت له 
لكلمة  ا

لفصل  ا
ــاً بذلك  يف هــذا الــشــأن ضــارب

والكالم  كرتنا،  ختــص  مصلحة  كــل  احلــائــط  عــرض 
نفسه ينطبق على الالعبني احملرتفني الذين مت تسويقهم 
بالطريقة ذاهتا ومل جنن منهم إال الصرف واإلنفاق وكأن 

منتخبنا حمطة جتارب ملن هب ودب.  

غري صحيحة
إذا كان رئيس االحتاد الرياضي العام قد صرح على املأل 
أن االنتخابات اليت جرت يف االحتادات الرياضية واألندية 

غري  أو مجيعها  بعضها  االنتخابية  ــدورة  ال هذه  يف 
التنفيذي  صحيح ويساورها الشك، فهل قام املكتب 
منذ انتخابه قبل عامني بتصحيح هذه األخطاء أم 

زاد الطني بلة؟.
نادي  كــان  إدارتـــه  التنفيذي  املكتب  غيّر  نــاد  أول 
وتعرض  املرجوة  بالفائدة  يأت  والتغيري مل  االحتــاد، 
النادي لعثرات كثرية وكبرية، وعلى سبيل املثال فإن 
إخفاق  مثل  إخفاقاً  النادي مل تشهد  القدم يف  كرة 
املومسني األخريين وعلى زمن اإلدارة اليت مت إقالتها 
كان فريق االحتاد دوماً بني األربعة األوائل ومل يعان 
بــل كــان يعاني مــن عــدم رضا  ــة مالية  مــن أي أزم
االحتاد  نادي  إدارة  اليوم  عنه،  البعض 
تعاني  املشكّلة 

من 

اإلفالس 
فـــفـــريـــق 
ــــة  ــــســــل ال
أخـــــذ  مل 
رواتــبــه من 
أشهر  أربعة 
وفـــريـــق كــرة 
القدم له على 
رواتب  النادي 
لشهرين وأكثر، 
واالســتــثــمــارات 
وضــــعــــهــــا مــن 
ســــيــــئ ألســـــــوأ، 
فعلته  مــا  وأكــثــر 
أهنا  الــنــادي  إدارة 
األضــواء  من  تكثر 
ـــــتـــــصـــــرحيـــــات  وال
واملؤمترات الصحفية.
مل  اآلن  وحـــــتـــــى 
يــســتــقــم وضـــع نـــادي 
الــــكــــرامــــة وكـــــل يـــوم 
نسمع عن استقالة هنا 

مبجلس  تطول وهناك  والقائمة  اإلدارة، 
ولن نعيد الذي حتدثنا عنه بشيء من التفاصيل يف 
األعداد املاضية، لكن املؤسف حقاً هو أمرين اثنني ال 

بد من وجود حل سريع وجذري هلما ومها: 
األمر األول: أغلب األندية مفلسة وعاجزة عن سداد 
التزاماهتا ورواتب موظفيها والعبيها وكوادرها، وهذا 

الكالم ال يأتي من فراغ، ففي دمشق على سبيل املثال 
عجز نــادي بــردى عن تأمني رواتــب كــوادره والعبيه 
وموظفيه للشهر الثاني على التوايل ونادي قاسيون 
منذ أربعة أشهر يعاني من هذه الضائقة وهو مكسور 
على تسعني مليون لرية، ومثله نادي الفيحاء وبدأت 
بواكري اإلفالس تظهر بأندية النضال والثورة واجملد، 
هذا يف دمشق وحدها، املشكلة أن هذه األندية ليست 
عاجزة عن تأمني الرواتب والصرفيات فقط إمنا عليها 
ديون خارجية لبعض شركات التجهيزات واملستلزمات 
وغريمها، وخارج دمشق فالوضع قد يكون أكثر ظلمة 
يف بعض األندية، وما زال  بعض احملبني والداعمني 
العون لبعض هذه األندية اليت مل تعلن  ميدون يد 
جند  بينما  اآلن،  حتى  إفالسها  تشهر  ومل  عجزها 

العجز ظاهراً بأندية محاة وحلب وغريهم.
من  فالكثري  االستثمار:  موضوع  هو  الثاني  األمر 
األندية استثماراهتا متوقفة أو ما زالت على النظام 
الرياضي  واالحتــاد  القديم(  )السعر  القديم  املــايل 
العام مل يتحرك إلعادة التسعري من جديد كما فعلت 
كل مفاصل احلكومة، فالتغيري صار قانونياً واملفرتض 
أن تلغى من قاموس رياضتنا مقولة )العقد شريعة 
كل  اليت مشلت  الشاملة  التغيريات  مع  املتعاقدين( 

مناحي احلياة واجملتمع.

انتظار غريب
االستثمارات  العديد من  األمر هناك  إضافة هلذا 
املكتب  يف  القانونية  الشؤون  موافقة  تنتظر  فارغة 
طرحه  ليتم  الــشــروط  دفــرت  إقـــرار  على  التنفيذي 
الدفاتر  هــذه  لكن  املستثمرين،  على  علين  بشكل 
)دفاتر الشروط( معطلة يف األدراج منذ أشهر دون 
أي سبب واضح، فال استفادت األندية من هذه املواقع 
وال استفادت من التدخل اإلجيابي للمكتب التنفيذي 

يف القضايا املالية اليت أهنكت األندية بل وأهنتها.
احلديث يف هذا الشأن يطول كثرياً، وكنا نتمنى من 
ميلك  أن  العام  الرياضي  لالحتاد  التنفيذي  املكتب 
وأنديته  الرياضية  احتاداته  ملشاكل  الناجعة  احللول 
املتعثرة، لكنه على ما يبدو غري قادر على ذلك، وحنن 
ال نريد أن ميلك عصاَ سحرية لكننا نأمل أن يلتمس 
فأنديتنا  الرياضية،  العملية  يف  الصحيح  الطريق 
من  الرياضة  على  وخنشى  خبطر  وألعابنا  خبطر 

املوت السريري.
لنا:  قال  األمــور  ببواطن  العاملني  أحد  أن  خاصة 
تشكيل  يف  نفسه  التنفيذي  املــكــتــب  يقحم  ـــاذا  مل
نفسه  ويعرض  الرياضية  واالحتادات  األندية  إدارات 
السابقة  االنتخابات  أن  يعتقد  كــان  إذا  للشبهات؟ 
مل تكن شرعية وبعضها فاقد لقانونيته وطالتها يد 
املصاحل، فعليه أن يعلن عن مواعيد جديدة انتخابية 
بعيداً  بشكل شرعي  الرياضية  الدورة  فيها  تستكمل 
عن القيل والقال، وهذا مهم ونتمنى أن يتم إطالقه 
مبناسبة عيد الرياضة وكل عام ورياضتنا نتمناها أن 

تكون خبري.

»بانتظار غودو« 
عنوان كرتنا

البعث األسبوعية- مؤيد البش
منتخبنا  طبقه  شعار  يعاد  القديم  بــل  يذكر  جديد  ال 
من  الثالثة  املرحلة  خالل  مشواره  يف  القدم  لكرة  الوطين 
التصفيات املؤهلة لكأس العامل، واليت اكتفى فيها بنقطتني 
أسوء  تصنيف  على  ليحوز  وعشرين ممكنة  أربــع  أصل  من 
منتخب دفاعاً وهجوماً وإدارة وتنظيماً وحيجز مركزه األخري 
املقاييس  بكل  كارثية  تعد  اليت  فاحلصيلة  استحقاق،  بكل 

تبدو طبيعية جدا فمن يزرع اهلواء سيحصد الريح حتماً.
حال كرتنا اليت ترتنح منذ عشرات السنني ال أفق واضح 
إلصــالحــه فكلما تــفــاءل الــشــارع الــريــاضــي بــاحتــاد جديد 
واإلداريــني  االحتــادات  فالتباري بني  قبله،  يرتحم على من 
وأخطاء،  أن يكون األقل ســوءاً  النجاح بل يف  بات ليس يف 
السياحة  وسياسة  الشخصية  املصاحل  أن  األخطر  واملشكلة 
والسفر واملهام اخللبية قضت على كل أمل يف أن نرى كرة 
قدم عصرية رغم امتالك النواة الرئيسية للبناء وهي املواهب 

والالعبني املميزين.
ولعل أكثر ما ينطبق على كرتنا هي فصول الرواية الشهرية 
للكاتب اإليرلندي سامويل بيكيت »بانتظار غودو«، فاجلماهري 
املتعطشة ألي إجناز مهما قل حجمه متين نفسها مع كل 
مشاركة أن ترى منتخبنا ينافس ويقدم املأمول أداء ونتائج، 
التشجيع  وتكرر  االنتظار  وتعاود  تنتظر  تبقى  شغفها  ومن 
والدعم وتعطي االهتمام، لكن كل ذلك يقابله المباالة فريدة 

من القائمني على اللعبة من إداريني وفنيني وحتى العبني.
انتظار تغري احلال الذي عاشته مجاهري الرياضة بشكل عام 
وكرة القدم بشكل خاص طال ومل حيصل، بل على العكس 
التواصل  وسائل  وباتت  املشاكل  وتراكمت  األمور سوءاً  زادت 
االجتماعي منراً لكيل االهتامات وتقاذف املسؤوليات، وسط 
تغييب لصوت العقل ولوسائل اإلعالم املوضوعية اليت وجدت 
طاقة  ال  اليت  التفاهات  من  كبرية  بكمية  حماصرة  نفسها 
الرياضي  احلقل  يف  العاملني  من  فالكثريون  بتحملها،  هلا 
والكروي نسوا أو تناسوا أن الرياضة أخالق يف املقام األول 

لتتواىل الفضائح على مرأى اجلميع.
يف  ليست  كرتنا  مشكلة  أن  ذكــرنــا  سابقة  مناسبات  يف 
كل  يف  جربوا  للعبة  السابقني  النجوم  فأغلب  األشخاص 
من  له  الكرة  فاحتاد  القوانني  يف  وليست  وفشلوا،  املواقع 
لعبة  احتــاد  أي  يتمناه  ما  وامليزانيات  وامليزات  الصالحيات 
فردية، بل املشكلة يف العقلية القائمة على إلغاء األخر ونسف 
جهود كل من سبق والبحث بأي طريقة عن كيفية حتصيل 
اللعبة وجناحها  ولتذهب  الشخصية  املكاسب  من  قدر  أكر 

وحمبوها إىل الدرك األسفل.
الشعبية  اللعبة  إليه  وصلت  ما  على  كبري  حالياً  األســف 
األوىل من احندار أخالقي يف املقام األول قبل أن يكون فنياً، 
مباراة  كراية يف  استخدم  الذي  القميص  يكون  أن  واخلوف 
الدوري املمتاز أخر ما يسرت عورة كرتنا فاملشهد قامت وفائق 
وفشلوا  جربوا  من  أيدي  على  الغمامة  هذه  وجالء  السواد 

يبدو ضرباً من اخليال أو رابع املستحيالت.

نبض رياضي
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البعث األسبوعيّة - سامر اخليّر
هذه  الرياضي  املشهد  الشتوية  األوملبية  األلعاب  تتصدر 
االفتتاح  الــذي سبق  األمريكي  اهلــرج  بعد  األيــام، وخاصًة 
بأشهر، ليشكل االفتتاح كما هو متوقع تفوقاً صينيّاً جديداً 
وهل  سابقة؟  هو  حدث  ما  هل  ولكن  الرياضة،  ميدان  يف 

هناك خيوط خفية مداها أبعد من ميادين الرياضة؟
السياسيني  الـــقـــادة  ــغــالل  اســت أحـــد  عــلــى  فـــال خيــفــى 
لتلميع صورهتم  وذلك  التاريخ،  عر  والرياضيني  للرياضة 

ـــات وتــســهــيــل الــــوصــــول لــغــايــاهتــم  ـــى ب خـــــاصّـــــة، حـــت
يكون  أن  الرياضي  املتابع  على 
حملالً سياسياً ليتمكن من فهم 
ومتابعة ما جيري على امللعب 
ــه عــلــى املـــدرجـــات،  ويــهــتــف ب
اللجان  تقرره  ما  وحتى  بل 
الفصل  ويصعب  التحكيمية، 
بـــني الــريــاضــة والــســيــاســة 
ـــرة الــقــدم  خــصــوصــاً يف ك
اللعبة  هذه  لشعبية  نظراً 
ــا حـــامـــالً  ــه ــل ـــــيت جتــع ال
ومــــســــوقــــاً لـــلـــشـــعـــارات 

والرسائل السياسية.
ورمبـــا تــكــون األلــعــاب 
أكـــر مسرح  األوملــبــيــة 
ــظــاهــرة، فقد  هلـــذه ال
اســتــطــاعــت احـــتـــواء 
حرب خفية بني عدة 
امتداد  أطــراف على 
دوراهتا، ورمبا نعيش 
اليوم حرباً جديدةً 
مالحمها  تتكشف 
حدث،  بعد  حدثاً 
ــهــا  ــي يـــــضـــــرب ف
الصيين  التنني 
ويتحالف  بقوة 
ـــــــروس  مـــــع ال
وجـــــــــه  يف 
ـــكـــان،  األمـــري
مع إدراك أن 
يتم  مل  مـــا 
حــســمــه يف 
ـــني  ـــدان ـــي امل

أن  ميكن  والسياسي  العسكري 
التوتر  أدخنة  تتصاعد  الرياضيّة  املالعب  يف  حيسم 

بني هذه البلدان.
وألن الرياضة والرياضيني هم جزء من اجملتمع ويعرون 
يعكسون  هم  بالتايل  وتأخرها،  الشعوب  تقدم  مــدى  عن 
إىل  وقضيتها  العامل  إىل  الــدول  ورسالة  اإلنسانية  رسالته 
اإلعالم العاملي، حيث عمد كل طرف إىل استغالل املناسبات 
الكرى اليت استضافها هو أو أحد حلفائه االسرتاتيجيني 
من أجل تسجيل نقطة على الطرف اآلخر وانتزاع تعاطف 

الرأي العام.
الروسي واألمريكي،  البداية كانت احلرب بني طرفني  يف 
وبدأت الرياضيّة بينهما جنباً إىل جنب مع احلرب الباردة 
بني الطرفني، حيث أعلنت الواليات املتحدة مقاطعة أوملبياد 
اليت  اإلجـــراءات  من  من محلة  كجزء   ،1980 عــام  موسكو 

احلرب  على  لالحتجاج  األمريكية  املتحدة  الواليات  بدأهتا 
جانبها  إىل  واشنطن  واستمالت  أفغانستان،  السوفياتية يف 
حنو 60 بلداً، لكنها مل تتمكن من إفشال األلعاب، ألن عدداً 
رياضييها  املقاطعة منحت  أيدت  اليت  الغربية  البلدان  من 
حق املشاركة يف األلعاب حتت الراية األوملبية، ليقود بعدها 
لوس  أوملبياد  ملقاطعة  املــرة محلة  هــذه  السوفييت  االحتــاد 
أجنلوس عام 1984، وانضمت إليه بلدان املعسكر االشرتاكي، 
وكان االدعاء أن الواليات املتحدة األمريكية تستخدم األلعاب 
لتحقيق أرباح جتارية، وجتددت هذه احلرب بعد اإلشكاالت 
اليت الحقت روسيا قبل نيلها شرف استضافة كأس العامل 
2018،  حيث مت توظيف السياسة للطعن يف 
أحقيتها يف استضافة 

املــونــديــال، 
املتحدة  الــواليــات  جنــاح  ليأتي 

بإعطاء لالعباهتا والعبيها  الروسية  اهتام احلكومة  يف 
رياضياً  عقاباً  النتيجة  وكــانــت  منظم،  بشكل  املنشطات 
دولياً لروسيا ومنعها من املشاركة الرمسية يف دورة طوكيو 
املاضية، مع السماح لالعباهتا والعبيها باللعب حتت العلم 
األومليب، كما لن يسمح هلا يف املشاركة يف كأس العامل لكرة 
القدم 2022 الذي سيقام يف قطر، لكن الروس ردوا بأفضل 
طريقة ممكنة بعد الفوز بـ 71 ميدالية منها 20 ذهبية وهو 
رياضييها  واستقبلت   ،2004 أثينا  منذ  أوليميب  رصيد  أكر 
استقبال األبطال يف الساحة احلمراء الشهرية معلنًة بأهنا 
كانت وستبقى قوة رياضية عظمى، رغم أن الواليات املتحدة 

اعترت أن احتالل روسيا املركز اخلامس يف جدول ميداليات 
يف  األوىل  روسيا  كانت  بعدما  هلا،  انتصار  مبثابة  طوكيو 
املركز  حتى  تــدرجيــيــاً  تــرتاجــع  بــدأت  ثــم   1992 برشلونة 

اخلامس يف طوكيو.
إن صح  الغربي  املعسكر  اليت خرج هبا  الرتهات  أما آخر 
األلعاب  دورة  أثناء  التجسس  من  املــخــاوف  فهو  التعبري 
األوملبياد  يف  األملــان  املشاركني  تزويد  سيتم  حيث  الشتوية، 
هبواتف حممولة خاصة يوصي هبا االحتاد األملاني للرياضات 
األوملبية باستخدامها بسبب خماطر التجسس وينصح بعدم 
استخدام اهلواتف اخلاصة، مع إمكانية تثبيت تطبيق "ماي 
قبل  إلزامي من  تطبيق  وهو  املستعارة،  األجهزة  2022" يف 
املنظمني، دون احلاجة إىل القلق بشأن الكشف عن البيانات 
أعلن  كما  ذلك،  مالحظة  ودون  التطبيق  عر  الشخصية 
يـــزودون  ســوف  أهنــم  الريطانيون 
الــريــاضــيــني 
ـــــــف  هبـــــــوات
حمــــمــــولــــة 
ـــــــــدة  جـــــــــدي
طــــــــوال مـــدة 
إذا  املسابقات، 
ذلك،  يف  رغبوا 
أمـــــــا الــلــجــنــة 
الوطنية  األوملبية 
فذهبت  اهلولندية 
إىل أبعد من ذلك 
الرياضيني  ودعــت  
ترك  إىل  واملدربني  
الشخصية  أجهزهتم 
يف منازهلم، وبداًل من 
اللجنة  ســتــوزع  ــك،  ذل
أجــهــزة "نــظــيــفــة" هلم 
ليتم إتالفها بعد العودة 

إىل بلدهم.
لــكــن الــصــني وروســيــا 
رغـــم كــل هـــذه احلــركــات 
الــغــربــيــة ســجــلــتــا نــصــراً 
بداية  قبل  حتى  مسبقاً 
األلـــعـــاب األوملـــبـــيـــة، حيث 
االفتتاح  حفل  ُقبيل  أعلنتا 
شــراكــة "بــال حـــدود" بينهما 
األخـــرى  منهما  كــل  لــتــدعــم 
الـــدولـــيـــة  مـــواجـــهـــاهتـــمـــا  يف 
مــع تعهد بــزيــادة الــتــعــاون يف 
على  كــان  ومــا  الغرب،  مواجهة 
الـــواليـــات املــتــحــدة ســـوى إبـــداء 

ضها  متعا طرف ا كل  منتقدة  اخلطوة  هلذه 
على حدة، وستتوج هذه اخلطوة بإجناز تارخيي للبلدين يف 
الكتساح  وحضرهتا  بعثة  أكر  الصني  أعدت  حيث  األلعاب 
املشهد الثلجي، وكلنا نعلم قوة الروس يف هذه الرياضات، 
لذا سيضطر األمريكان إلعالن خسارهتم جولًة جديدةً من 
نظراً  تالية  سنوات  إىل  ستمتدّ  اليت  اخلفيّة  احلــرب  هذه 
ملرونة أدواهتا فالرياضة مستمرة بالضرورة ما بقي البشر، 
أمّا احلروب والضغوطات السياسية التقليدية فباتت يف خر 

كان مع تطوّر التكنولوجيا وتقدمها.

األلعاب األولمبية مسرح كبير لحرب خفية 
بين الدول الكبرى.. والتجسس أخر صيحاتها

هجرة المدربين والحكام مستمرة... 
واالحتراف الخارجي يُفقد رياضتنا أبرز كوادرها 

البعث األسبوعية – عماد درويش
ظاهرة هجرة كوادر الرياضة السورية )من مدربني والعبني 
وحكام( اىل االحرتاف والتعاقد مع فرق عربية باتت هاجساً 
مقلقاً لبعض احتادات األلعاب، خاصة أن هجرة تلك الكوادر 
جاءت من الكفاءات وأصحاب اخلرة املعروفة بنتاجها املميز 

خالل سنوات عديدة.
وبالتايل غياهبا عن الساحة الرياضية سيتسبب يف حرمان 
هذه اللعبة أو تلك من االستفادة من خرات هذه الكفاءات 

اليت تؤثر بالنهاية على تطور األلعاب بشكل أو بآخر.  
كـــوادرهـــا بسبب بعض االحتاد مل تستطع احلفاظ  عــلــى 
عدم وجود أنظمة تسمح بربط تلك 
من  منعهم  وعــدم  باللعبة  الكوادر 
اليت صدرت  القوانني  رغم  السفر 
واملــتــعــلــقــة بــقــانــون االحـــــرتاف 
الالعبني  الذي جاء يف مصلحة 
قليلة احلكام،  وبنسبة  واملدربني 
االقــتــصــاديــة  األوضــــاع  أن  إال 
بتأمني  الــكــوادر  تلك  ورغــبــة 
ـــة  ـــع ـــش" وذري ـــي ـــع "لـــقـــمـــة ال
كانت  اخلــارجــي  االحــــرتاف 

املرر األبرز.

ضرر على األندية
هذه اهلجرة أثرت بشكل 
أو بآخر على مفاصل كل 
ـــدأت آثــارهــا  ــعــاب وب األل
تــتــجــلــى بــشــكــل واضـــح 
فعانت  األنــديــة،  على 
أغلبها من عدم قدرهتا 
عــلــى الــتــعــاقــد مع 
على  قادرين  مدربني 
فرقها،  دفـــة  ــادة  ــي ق
صعيد  عــلــى  أمــــا 
الوطنية  املنتخبات 
فقد  وطــواقــمــهــا 
عـــانـــت احتـــــادات 

األلــعــاب كــثــرياً لتجد 
مدربني قادرين على قيادة منتخباتنا الوطنية 

مدربني  مع  للتعاقد  فذهبت  مؤهلني،  مدربني  توفر  لعدم 
أجانب )مثل كرة القدم والسلة( اللعبتني احملرتفتني وكذلك 
النتائج عكس  األلعاب، فجاءت  اليد وغريها من  كرة  لعبة 
دون  واآلسيوية  العربية  البطوالت  من  وخرجنا  التوقعات 

نتائج تذكر.
ويف هذا السياق لن نتحدث عن كافة األلعاب اليت فقدت 
القدم( بل  كــرة  نتكلم عن  )ولــن  كــوادرهــا  أهــم  الكثري من 
سنأخذ بعض األلعاب اليت كانت لقيادات بعض االحتادات 

السبب املباشر "بتطفيش" كوادرها.

عصر اهلواية
فعلى سبيل املثال تفقد كرة السلة كوادرها واحداً تلو اآلخر 
دون أن تتدخل االحتادات اليت تعاقبت على اللعبة إليقاف 

هذا النزيف حيث فقدت الكثري من املدربني والالعبني وحتى 
احلكام الذين هاجروا للبحث عن فرصة للعمل خارج حدود 
عامل  دخــول  على  عاماً  ورغــم مضي حنو عشرين  الوطن، 
االحرتاف إىل اللعبة جند أهنا ما زالت بعيدة كل البعد عن 
االحرتاف و تعيش عصر اهلواية، حيث جند أن أبرز املدربني 
وفــراس  البكري  هم)نضال  ومــن  هــاجــروا  الذين  احملليني 
القوجة وحممد القدسي وجاسم خلف وعماد كنجو وعماد 
عثمان ولؤي امللقي وحممد احلليب ورامي اخلطيب ومهام 
كركوكلي وأمحد حلفاوي وعامر خباز وعمر الشريف وخالد 
وغــادة  وعــروة ملحم  ســراج  كركوكلي وجمــد  وعمر  احلليب 
الراعي وهال شحادة وعبداهلل هاشم وحممد اإلمام وحممود 
العابد( إضافة للمدرب سامر كيايل 
الــذي يدرب 

يف 
سلطنة عُمان وأخرهم مدرب 

لالعبني  وبالنسبة  درويـــش،  هــادي  األول  منتخبنا 
فهناك أكثر من ثالثني العباً من الالعبني املميزين الذين 
طــارق  السابق  الوثبة  والعـــب  أطــلــي  بــالل  مثل  هــاجــروا 
السباعي و حممود عصفرية، ولعل اهلجرة مل تطال فقط 

العيب الرجال بل تعدهتا لفئة الشباب.

طاولتنا تعاني
ويف ذات السياق وبعيداً عن املشاكل اليت طغت مؤخراً على 
احتاد كرة الطاولة، فإن الوضع احلايل للعبة يعتر مأساوياً 
خاصة بعد هجرة ستة مدربني يعترون من أهم من درب يف 
اللعبة خالل السنوات العشر األخرية وكانوا فيما مضى من 

أبطال دوليني، حيث أن بعض الكوادر رأت أن اللعبة حباجة 
لتغيري يف قوانينها فمنذ بداية األزمة وحتى اآلن مل يتم 
تصنيف األندية، ومل يقم أي دوري هلا، وكل ما يقام حالياً 
عبارة عن بطوالت غري مفيدة وال ختدم اللعبة وال تطورها، 
ملدة  بالبطولة  يشارك  ثم  من  أسبوع  ملدة  يتدرب  فالالعب 
عدة أيام ثم ينقطع هنائيا عن التدريب، أما بنظام الدوري 
فالالعب يتدرب يومياً ومن ثم يلعب مباراة هناية كل أسبوع 
إضافة إىل دخول  والالعبني،  اللعبة  وهذا يصب مبصلحة 
إىل  اإلطــالق  على  ميارسوها  ومل  هلا  ميتون  ال  أشخاص 
للتدريب يف  سافر  جــداً، حيث  أمــر خطري  وهــذا  احتادها 
أنوس  الساحة ومنهم سهى  املدربني على  السعودية أفضل 
وماهر برهم وأدهم اجلمعان)مكتشف هند ظاظا( وحممد 

دبساوي وفهد بغدادي وجمتبى حالق وعماد مارديين.
وما ذكر عن كرة الطاولة ينطبق على الريشة الطائرة 
خميف،  بشكل  تراجعت  اليت 
ومــــــــا حيــــــز يف 
اللعبة  النفس أن 
فقدت العديد من 
ــن  ــذي ــا ال ــه ــي مــدرب
تـــعـــاقـــدوا لــتــدريــب 
يف  عربية  منتخبات 
والــســعــوديــة  األردن 
واإلمـــارات  والبحرين 
اختالف  ومــع  ولــبــنــان 
خـــراهتـــم وكـــفـــاءة كل 
ـــــان أخــرهــم  مـــــدرب وك
املــــدرب أمحـــد الــســواس 
الوطين  املنتخب  مـــدرب 
تعاقد  الذي  الوثبة  ونادي 

مع نادي عكاظ السعودي.

رأي خبري
بالريشة  الــوطــين  مــدربــنــا 
الطائرة والذي يدرب منتخبات 
كشف  عــوض  عمار  السعودية 
املدرب  أن  األسبوعية"  لـ"البعث 
ــعــتــر مــــن أفــضــل  ــــســــوري ي ال
العربي،  املستوى  على  املــدربــني 
ــني  ــدرب ــاً ســبــب هــجــرة امل مــرجــع
فرص  وجــود  عــدم  األول  لسببني 
ــب أنـــديـــة أو  ــدري ــت عــمــل كــافــيــة ل

حملياً، اما السبب الثاني وإن وجدت مــــنــــتــــخــــبــــات 
الفرص تكون برواتب رمزية ال تغطي تكاليف املعيشة بسبب 
للتدريب  تركهم  سبب  وهو  احلالية،  االقتصادية  األوضــاع 
والتوجه للعمل احلر، الفتاً إىل أن املدرب السوري دائماً ما 
يطمح لتحقيق األفضل وتقديم أفضل ما لديه عندما تتاح 

له الفرص إلبراز نفسه وعمله.
والكفاءات  القدرات  هذه  نزيف  يؤثر  أال  السؤال  ليبقى 
نتيجة استقطاهبا من اخلارج على واقع ألعابنا حملياً؟،وهل 
الرياضة  مسرية  إكمال  على  قــادر  اخلــرات  من  بقي  من 

وتطويرها حنو مستويات أفضل؟.
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الدراما وتأثيرها 
االجتماعي

»البعث األسبوعية« ــ سلوى عباس
شائكة  ظاهرة  متّثل  التلفزيونية  الدراما  أن  على  اثنان  خيتلف  ال 
تتيح فرصة لالطالع  الثقايف ألهنا  الغزو  وحالة من حاالت  وخطرية، 
الثقافات بكل ما حتمله من قيم قد تتوافق مع قيمنا  على خمتلف 
وتربيتنا وقد ختتلف. وحبكم أن التلفزيون أصبح رفيقاً لألسرة بكاملها، 
وأفكارها،  مضامينها  أسرى  لنكون  علينا  نفسها  تفرض  الدراما  فإن 
الذي يفرض نفسه هنا:  السؤال  لكن  اختلفنا،  أم  اتفقنا معها  سواء 
كيف حندّد الضوابط اليت حتكمنا عند مشاهدة أي عمل درامي، وما 
حقيقة العالقة بني ما تطرحه الدراما وبني تقبلنا هلا، وإىل أيّ مدى 
تساهم الدراما التلفزيونية يف تغيري سلوكيات الناشئة واألطفال، وما 
الدور الذي تلعبه األسرة يف مراقبة مضامني الدراما اليت قد تنعكس 

سلبياهتا وما حتمله من قيم على األفراد ويتأثرون هبا.
حتى  أو  وأهدافها،  ومضامينها  الدرامية  األعمال  نوعية  عن  وبعيداً 
جناحها وفشلها على الصعيد اجلماهريي، فقد ارتفعت أصوات العديد 
من املعنيني حمّذرة من خماطر ما تطرحه هذه األعمال، كما طالبت 
برقابة موضوعية على كثري منها حتى ال تتعارض مع القيم واألخالق 
آثاراً  اليت تشاهدها األسرة  األعمال  كثافة  االجتماعية، كذلك تعكس 

سلبية على ترابطها لتعزهلا يف شرنقة ضيّقة.
الذي جتاوز شركات  الدرامي  اإلنتاج  اهلائل من  الزخم  ووسط هذا 
أي  الحتكمها  افرتاضية  منصات  لتتبناه  الفضائية  والقنوات  اإلنتاج 
اهلوة بني  واتساع  التأثري  من حيث  معايري رمبا جند خلالً جمتمعياً 
احلل  وانعدام  احلقيقيّة،  مشكالهتم  عن  الشباب  وانشغال  األجيال، 
أعمااًل تعرض مناذج ساخرة  واملعاجلة هلذه املشكالت، كما نرى أيضاً 
من الشخصيات اإلنسانية، وتقدم أشكااًل وقيماً سلبية أو جديدة لألسرة، 
وبالتايل يذهب كل فرد باجتاه مغاير لآلخر، لتتباين االجتاهات، ويتعمّق 
اخلالف حول مضمون هذه األعمال، وقد يسبّب هذا االختالف اهنيارات 
فكرية وثقافية بني أبناء األسرة الواحدة، واملشكلة اليت غالباً ما يتم 
احلديث عنها بالنسبة لألعمال اليت تعرض على شاشاتنا هو أن جلنة 
القراءة اليت تقوم بقراءة النص قبل التصوير وتضع مالحظاهتا عليه، 
هي جلنة مستقلة عن جلنة املشاهدة اليت تقوم مبشاهدة املسلسل بعد 
انتهاء التصوير، مما يسبب الكثري من اإلرباكات اليت يكون ضحيتها 
املشاهد، وباملقابل هناك اتفاق على أن العنف غري حمبذ على الشاشة، 
وموظفاً  يكن وجــوده مــرراً  إذا مل  يكون عنصر تشويق  أن  وال ميكن 
توظيفاً خيدم الفكرة املراد طرحها،، خاصة وأن بعض املخرجني يضعون 
بعض مشاهد العنف يف الشارة ليشدوا اجلمهور إىل عملهم، لكنهم ال 
البعض،  قبل  من  ومرفوضة  البعض  تعجب  املشاهد  هذه  أن  يعرفون 
وهنا املسؤولية تقع على عاتق املخرج أواًل وبالدرجة الثانية على األهل 
الذين جيب أال يدعوا أطفاهلم يسرحون خبياهلم، بل جيب توعيتهم 
للتلفزيون  ملا يشاهدون، إضافة خلطورة طول مدة مشاهدة األطفال 
على  األطفال  فإدمان  أعمارهم،  مع  تتناسب  ال  اليت  الرامج  السيما 
مشاهدة الدراما وما تتضمنه من عنف كما أشارت الدراسات احلديثة 
األطفال  متابعة  نتيجة  إذ  لديهم،  القيمي  البناء  اهتزاز  إىل  سيؤدي 
لدراما الكبار أظهرت عندهم سيطرة القيم املادية والكراهية وحب الذات 
واحلقد، بينما تراجعت قيماً اجيابية أخرى كالثقافية والعلمية دون أن 
العقلي واملعريف عند الطفل،  النمو  نغفل تأثري اإلدمان والعنف على 
فالدراما سالح ذو حدين علينا االنتباه إىل انعكاساته السلبية واإلجيابية 
حتى نكون منصفني يف تقييم هذا الفن الذي استأثر باهتمام شرحية 
كرى من اجملتمع، لذلك بات املطلوب من الدراما أن تقوم بدور فعّال 
يف تصحيح املفاهيم واملسامهة يف عرض القضايا الراهنة وتوضيح سبل 
العالج من خالل مواقف حياتية اجتماعية، ُتخرجها من حيّز التسلية 
والرتفيه إىل حيّز اإلصالح والتطوير، وعليها تبين رسالة قيمية أخالقية 
تتناسب مع ما نشأنا عليه ومتثلناه يف حياتنا وسلوكياتنا، وهذا األمر 
كما نعتقد ال تكفيه هذه املساحة الصغرية لنقاشه، بل حيتاج مللفات 
أمام اجلميع  واجملــال مفتوح  عليها،  وما  الدراما مبا هلا  تتناول هذه 

للمسامهة يف هذا النقاش.

ومضــة

البعث األسبوعية 
- أمينة عباس

بعد سنوات طويلة من غيابه 
للفنون  ــايل  ــع ال املــعــهــد  عــن 
غسان  الفنان  عــاد  املسرحية 
وحمتفى  مكرَّماً  إليه  مسعود 
به كطالب خترج فيه وكأستاذ 
مسرحي  وكممثل  فيه  درّس 
بقي خملصاً للمسرح بعد أن 
التأثر  وبــدا  الكثريون،  هجره 
عندما  عليه  واضــحــاً  الكبري 
إدارة  كانت  حبــفــاوة  اسُتقبل 
د.تامر  بعميده  ممثلة  املعهد 
الــعــربــيــد حــريــصــة عــلــى أن 
تليق بابن املعهد وأستاذه، وقد 
املعهد من  فيها طالب  شارك 
يف  لوحات  عدة  تقديم  خالل 
أ.معتز  بإشراف  الرقص  قسم 
مالطية يل، األمر الذي جعل 
مــســعــود يــتــســاءل بــتــواضــع 
فــعــالً أستحق  "هـــل  الــكــبــار: 
هلذا  للتحضري  الطالب  تعب 
د.العربيد  شاكراً  االحتفاء؟" 
عــلــى دعـــوتـــه ألنـــه عـــاد إىل 
عالقة  به  تربطه  الــذي  بيته 
وجدانية، وقد اشتاق إليه وهو 
كثرية  أفضال  له  الــذي  املكان 
رآه جعله  ما  أن  عليه، مؤكداً 
يشعر أنّ روحاً جديدة تسيطر 
رعايته  ينبغي  "لذلك  عليه: 
أجــيــااًل تستحق  يــضــمُّ  ألنـــه 
مليئة  بلد  يف  والفرح  احلياة 
تأمني  واملــطــلــوب  ــواهــب،  ــامل ب
مناخات وظروف هلا لتستطيع 

أن تعبّر عن نفسها".

خارطة طريق
الكبري  والحرتامه  الغنية  ولتجربته  والراقية  العالية  ولثقافته 
إليه مل  أستاذاً  عاد  ثم  ومن  منه  فيه وخترج  درس  الذي  للمكان 
يكن حديثه مع الطالب حديثاً عادياً أو جمرد حديث أستاذ قدير 
مع طالبه أو حديث فنان كبري مع من خيطو خطواته األوىل يف 
عامل التمثيل، بل كان حديث العارف واألكادميي والعامل دون ادعاء، 
كلمة  كل  أبنائه يف  على  األب احلريص  كــان حديث  أنــه  واألهــم 
قاهلا دون أن ينجرّ وراء بعض األسئلة اليت تغري إجابتها وسائل 
التواصل االجتماعي، لذلك كانت كلماته خارطة طريق لكل طالب 
من الصعب أن يسطرها إال هو الذي مل ينس أستاذه فواز الساجر 
الذي كان له الفضل يف أن يتوجه إىل املعهد ليدرس فيه بعد أن 

كان طالباً يف قسم اللغة العربية جبامعة دمشق.

املسرح فن تراكميّ ونوعي
وبيّن غسان مسعود يف حديثه للطالب أن جيله كان حمظوظاً 
على  منفتحة  كانت  الثمانينيات  يف  سورية  ألن  الــدراســة  أثناء 
وهذا  كلياً،  الشرق  مع  كانت  أهنــا  من  الرغم  على  نسبياً  الغرب 
بشكل  املعهد  وعلى  عــام  بشكل  الثقافة  على  القيّمني  جعل  ما 

رغم  والغربية  الشرقية  املدرستني  من  خبرات  يستعينون  خاص 
اختالفهما نسبياً يف ذلك الزمان بالتعاطي مع املسرح، ومن هذين 
تلقى  اليت  األوىل  اخلــرات  املعهد  إىل  جــاءت  الكبريين  املشربني 
من  شربوا  ألهنم  برأيه  حمظوظني  فكانوا  العلوم،  الطالب  فيها 
ماءين كالمها كان ضرورياً لفنان املسرح كي تكتمل الصورة، وقد 
استطاع أساتذته أن يشكلوا منهجاً، ومن بعدهم جرّب جيله إكماله 
لبناء املمثل مما ساعد على إنتاج  بعد أن شكلوا منهجاً حمكماً 
جيل مسرحي متمكن، مشرياً إىل أنه عندما اشتغل يف التدريس 
الفرتة  قبل هذه  أنه  أن خيفي  دون  اخلــرة،  نقل هذه  بعد  فيما 
كانت العروض املسرحية تنقل من أوربا عر خرجيني يف جامعات 
معروفة، لكنهم كانوا ينّفذون أعمااًل ليست هلم على مستوى اهلوية 
مما جعل اجلمهور يف الفرتة من 1972-1976 و1980 ينفضّ عن 
املسرح ألن التجارب كانت ُتنقل كما هي دون األخذ بعني االعتبار 
أهنا تقدم يف دمشق وجلمهورها، إىل أن استطاع جيل الثمانينيات 
أساتذةً وطالباً نقل املسرح السوري إىل مرحلة جديدة بوجود فواز 
الساجر وفيما بعد فايز قزق الذي كان عائداً من لندن، وقد حاول 
التمثيل  مستوى  على  شخصية  هوية  تشكيل  مسعود  غسان  مع 
واإلخراج والتدريس انطالقاً من فهم مسعود املخرج أن معلومات 
الكتب )النظريات اإلخراجيّة والكتابيّة( هي أجسادٌ ميتة، والقناعة 

بأن العرض املسرحي يقدَّم يف سورية، وبالتايل كان عليه كمخرج 
على  العامل  جتارب  من  مستفيداً  الشخصية  أن خيوض جتربته 
مستوى العناصر األساسية لبناء العرض املسرحي الذي جيب أن 
كأكادميي  واجبه  أن  مبيناً  نفسه،  باملقدار  والفائدة  املتعة  حيقق 
كان حيّثه على االشتغال على ما يسمى اإليقاع البصري والثقافة 
تراكمي  فن  برأيه  املسرح  ألن  الرتاكم  عر  وتكريسها  البصرية 

ونوعي الستخدامات عناصر العرض املسرحي اجلديدة.

أهم من اإلخراج وأصعب منه
اعــرتف غسان  كمدرس  املعهد  وجــوده يف  عــدة سنوات من  بعد 
مسعود أنه وصل إىل مرحلة تعب فيها فأرسل رسالة ألستاذه الذي 
عّلمه يف السنة األوىل وقال له: "ال ترتك التدريس فإن التدريس 
إليه  يعر احمليطات ويف كل مكان تصل  رائعاً  كأنك تركب مركباً 
تكتشف جزيرة جديدة" مؤكداً مسعود أن التدريس عملية اكتشاف 
متواصلة لفن التمثيل واإلخراج ومعرفة عميقة باجلسد والصوت 
والعواطف، فهو رحلة اكتشاف مستمرّة ال تقف عند أحد، وهو هبذا 
املعنى قد يكون أهم من اإلخراج وأصعب منه، وأحياناً يكون أصعب 
من التمثيل ألن األستاذ برأيه يذهب إىل أمزجة طالّب، كل واحد 
يدخل  أن  املــدرّس  وعلى  وثقافة خمتلفة،  وتربية  بيئة  منهم من 

غسـان مسعود لطالب المعهـد العالـي للفنون المسرحية:
تدرسـون في ظروف صعبة وعليكـم عدم االستسالم

عالقة  معهم  وينشئ  بينها  يؤّلف  كي  مجيعاً  عقوهلم  إىل 
ليمشي معهم إىل مرحلة التخرّج، وبناء عليه فإن التدريس 
جتربة حبدّ ذاهتا أكسبت مسعود اخلرة واملعارف اجلديدة يف 
التمثيل واإلخراج وما منعه من االستمرار فيه يف السنوات 
وطالبه  املعهد  إدارةَ  وعد  وقد  وانشغاله،  ارتباطاته  األخرية 
يتوفر  إن  ما  الدفعات  إحــدى  ختريج  عن  يتوانى  لن  بأنه 

الوقت املناسب.

الثناء كلمة خطرة
املمثل  أو  الطالب  عادةً  ينتظرها  اليت  الثناء  كلمة  وحول 
أوضح مسعود أهنا موضع خالف كبري بينه وبني أوالده يف 
يقول  أن  كأب  مهمته  ألن  دائماً  يستخدمها  ال  ألنه  البيت 
السلبيات كي يتجنبوها، أما اإلجيابيات فهي حتصيل حاصل، 
أن  واجلمهور هو الذي جيب أن يقوهلا إن وِجدَت، موضحاً 
كلمة الثناء كلمة خطرية، خاصًة يف هذه األيام ألهنا جتعل 
املمثل مغروراً، هلذا يقال أن النجاح أصعب من الفشل ألنه 
حيتاج الكثري للحفاظ عليه وتكريسه ومحايته من األمراض 
أن يستكني  أحــداً  لذلك ال ينصح  الغرور،  وأوهلــا  النفسية، 
لكلمة ثناء ألهنا قد تعطي مفاعيل سيئة لشخصيته، خاصًّة 
الثناء دون ترير، وهو ال يكون مفيداً برأيه إال عند العاقل 
يعطون  الذين  اليوم  شباب  من  مسعود  مستغرباً  واملتوازن، 
آراءهم حول فيلم أو عمل مسرحي وهم ما زالوا طالباً مل 
خيطوا إال خطواهتم األوىل يف عامل الفن، يف حني أن الرأي 
هو خمزون كبري ونتاج جتربة وتراكم كمي ومعريف وتطبيقي 
املعنى ال حيقّ  وهبذا  الواقع،  أرض  على  متتالية  وجناحات 
للطالب برأيه أن يكون له رأي، داعياً الطالب أال يستعجلوا 
يف تصدير آرائهم كما حيدث اليوم يف السوشيال ميديا اليت 
على  تستند  ال  وآراء  مطلقة  أحكام  اجملال إلطالق  أتاحت 
يكون  كي  املمثل  أن  نفسه  الوقت  يف  مبيناَ  معريف،  أســاس 
جديراً بكلمة فنان فيجب أن يتمتع باملوهبة واملعرفة والعمل 
ما حتب  تعمل  مل  "إن  بالقول:  الطالب  إىل  متوجهاً  أواًل، 
جانب  إىل  فتعمله"  ما حتبه  يأتي  أن  إىل  تعمل  ما  أحــب 
الصر واحللم واحلرية مبعناها املسرحي "احلرية الداخلية" 
فعندما تتوفر هذه الشروط وتتوج مبنجز يف املسرح يستحق 
املمثل كلمة الفنان وهو ذلك املمثل الذي عبّر باملسرح متثيالً 
وإخراجاً وتعليماً وثقافًة، منوهاً إىل أن القلق والشك خاصية 
أشكال  بكل  بل  فقط  املمثل  بفن  مرتبطة  ليست  إبداعية 
اإلبداع ومها سرج الفنان وحصانه اللذان حيرّضان الذاكرة 

االنفعالية واخليال على اإلجناز واإلبداع واإلنتاج.

املمثل وحش
تغري  اليت  على بعض األسئلة  ردّاً  ورفض غسان مسعود 
تعرض  الــيت  املشاكل  بعض  يف  اخلــوض  الطالب  إجاباهتا 
واالجتهاد  العمل  إىل  ودعاهم  دراسته  أثناء  املعهد  يف  هلا 
واالبتعاد عن املشاكل والبحث عن التميز وحماولة االستفادة 
من وجودهم فيه قدر اإلمكان والتعلم من أخطائهم يف ظل 
وجود أساتذة أكفاء مهمتهم تصويب بوصلة فن األداء لدى 
كل طالب ومساعدته عر التقنيات يف التعرف على جسده 
وصوته وكيف يستنبط من خياله وذاكرته االنفعالية عوامل 
يعّلم  أن  ليس  األستاذ  أن عمل  تأكيده على  شخصيته، مع 
منحها  يستطيع  ال  واألستاذ  موهبة،  التمثيل  ألن  التمثيل 
ألحد، أما املظلوميات اليت يشتكي منها بعضهم فهي ذريعة 
والصر  لالجتهاد  دعاهم  لذلك  الفين،  الوسط  يف  كبرية 
والعمل: "اعمل كأن فرصتك غداً واصر كأن أيوب كنيتك، 

يف هذه احلياة ال أحد يعطيك شيئاً، كل من فيها يدفعك 
باجتاه احلفرة ال أحد ميد يده لك كي خترج منها وعليك 
أن خترج بنفسك وتنتزع حقك بيدك هذه معركة احلياة فال 
تشتكي ألن من يشتكي هو األردأ".. من هنا شدد مسعود على 
أن يهتم الطالب بعمله وفق املهمة املقرتحة عليه من أستاذه 
الذي يراقبه ويدله إىل طريق الصواب، مؤكداً أن املعهد يضم 
واملال  الشهرة واألضــواء  عن  بعيداً  أساتذة فدائيني يعملون 
مشرياً  عليهم،  التطاول  وعدم  وتقديرهم  احرتامهم  وجيب 
إىل أن أحد تعريفات بيرت بروك للممثل أنه وحش ليؤكد أن 
املمثل عندما يقف على خشبة املسرح يشتغل بالغريزة وال 
يعطل عقله بل يرحيه قليالًليستنهض الطفل يف داخله كي 
يلعب ومن ثم يرّكب عليه مفهوم الوعي والتحكم بالشخصية.

الشاعر واملمثل
وحول اغرتاب الطالب عن حميطه بعد دخوله إىل املعهد 
أكد الفنان مسعود أن مهمة املعهد إعادة الطالب إىل اجملتمع 
أكثر وإال  والتواصل معه  التفاهم  كعنصر فاعل وقادر على 
جمتمعه  يفهم  مل  إنْ  برأيه  والطالب  بفنه؟  يأتي  أي  من 
من  واستيعاب  معهم  التواصل  على  قــادراً  واليكون  وأهله 
يصبح  عندما  ألنه  ذلك  يعلمه  أن  املعهد جيب  فإن  حوله 
ممثالً سيجسّد شخصياته باستحضارها من اجملتمع وليس 
الناس  مع  واخلــالق  البناء  التواصل  هذا  ودون  املريخ،  من 
جانب  إىل  ودم،  حلم  من  شخصيات  تقديم  يف  ينجح  لن 
االنفعالية،  كالذاكرة  األخرى  اإلبداعية  ألدواتــه  استخدامه 
وأتراح  أفراح  من  فيها  والشباب مبا  الطفولة  وهي خمزون 
ومشاكل وعقبات وموت وحياة وجيب أن يغرف منها الطالب 
واملمثل وهو يؤدي شخصيته على املسرح واليت تساعده يف 
مسألة الصدق الفين، منوهاً مسعود إىل أن الطالب يف السنة 
مع  الشخصية  ينجز  كي  أشهر  عدة  إىل  قد حيتاج  األوىل 
أستاذه، ويف السنة الثانية حيتاج لوقت أقل بعد أن يكون قد 
تعرف على أدواته اإلبداعية ومفهوم الرتكيز وأشياء أخرى، 
ويف السنة الرابعة يكون حاضراً كممثل يستطيع أن حيّضر 
بروفة،   30 مــن  أكثر  حيتاج  وال  قياسي  بزمن  الشخصية 
التقليدي  الوقت  ملفهوم  حيتاج  ال  حمرتفاً  يصبح  وعندما 
الذي حيتاجه ممثل املسرح يف املعهد إال يف حالة واحدة هي 
عندما خيضع لروفات البحث واحلفر يف األعمق الستنباط 
برأي  غالباً  وهذا حيدث  ونضجاً،  عمقاً  أكثر  أدائية  أشكال 
يريد  عندما  الكرى  الشخصيات  ويف  االرجتــال  يف  مسعود 
أن يقدم وجهة نظر خمتلفة عن وجهة  املمثل  أو  املخرج  
نظر قدّمها خمرج آخر يف "هاملت" مثالً، وهذا حيتاج إىل 
االشتغال  يتم  اليت  الشخصية  إلنضاج  أكثر  وتدريب  وقت 
فإن  التلفزيون  ويف  السينما  يف  أما  هادئة،  نار  على  عليها 
كالشاعر احملــرتف ال حيتاج  بــرأي مسعود  املمثل احملــرتف 
باتت  حيث  الشخصية،  األداء يف حتضري  فن  قواميس  إىل 
أدواته ملكه ويصبح سيد نفسه كالشاعر الذي يرجتل الشعر: 
"هناك شيطان للشعر وهناك شيطان لألداء، كّل يستحضره 

بطريقته، الشاعر واملمثل".
للفنون  العايل  املعهد  ويف ختام حديث مسعود مع طلبة 
املسرحية والذي أداره  أ.سعد القاسم مؤخراً يف املعهد العايل 
للفنون املسرحية ضمن ملتقى اإلبداع الشهري الذي اعتادت 
إدارة املعهد عقده أكد للطالب أن الفرص يف عهده كطالب 
مل تكن كثرية لقلة األعمال اليت كانت ُتنجز وهو مدرك أهنم 
يدرسون يف ظروف صعبة، وعلى الرغم من ذلك جيب عدم 

االستسالم ألن فيهم من سيكون له شأن كبري يف املستقبل.
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البعث األسبوعية - فيصل خرتش
من أهم املؤلفات اليت ألفت عن مدينة حلب كتاب 
وصف  وفيه  راســل،  لألخوين  الطبيعي"  حلب  "تاريخ 
من  عقدين  يف  املختلفة  جلوانبها  دقيق  ورصد  حيَ 
يف  نتجول  وجيعلنا  بيدنا  يأخذ  فالكتاب  الــزمــن، 
شوارعها وأزقتها وجدراهنا، حاراهتا وخاناهتا وبساتينها 
ومساجدها وكنائسها، وال يكتفي بذلك حتى جيعلنا 
نرى أثاث بيوهتا وأزياء أهلها، إننا نشم روائح العطور 
واملآكل، ثم يعود بنا لنسمع أصوات الباعة واألطفال 

يف الشارع.
كالقرآن  اإلسالمية  املصادر  على  اعتمد  والكتاب 
الكريم والسنة النبوية وبعض املؤلفات العربية، كذلك 
ردَ على األوروبيني الذين يزورون تاريخ املدينة، بأهنم 
ال يعرفون اللغة العربية، لذا جيد هؤالء سهولة كبرية 
يف تصوير األمور وفق أهوائهم، وينظرون إىل املسلمني 
على أهنم أدنى مقاماَ، ومآهلم اهلالك والعذاب، وهذه 
األمور تؤخذ من األتراك ومن اليهود، وقد ادعى بعض 
األجانب  احللبية حتب  املرأة  بأن  الفرنسيني  التجار 
وتسعى إىل إغوائهم من وراء النوافذ واألبــواب، وقد 
إىل  بالنسبة  "أما  بقوله:  ذلك،  على  باتريك  أجاهبم 
قصَة التجار الفرنسيني فإني أميل إىل االعتقاد بأهنا 
من نسج اخليال، ألهنا ال تتماشى مع مفاهيم اللباقة 

واالحتشام يف هذا البلد".
يف  يصلون  املسلمني  أن  بعضهم  ادَعـــى  وحينما 
انطباع  إلعطاء  او  ونفاقاَ  مــراعــاة  العامة  األمــاكــن 
جلرياهنم بأهنم ورعــون، رد عليهم، بقوله: "هذا غري 

صحيح على اإلطالق".
الكتاب:  عن  اجلبيلي  خالد  األستاذ  املرتجم  يقول 
بأنين  الكتاب ألول مرة، شعرت  اطلعت على  "عندما 
أمام وثيقة هامة كتبها طبيبان انكليزيان أقاما عشرين 
عاماَ يف هذه املدينة وسجال عن أهلها وطبيعتها ما 
الدقة  هبــذه  بعدمها  ورمبــا  قبلهما  أحــد  يسجله  مل 
دراســة  بــل  تــارخيــاَ  ليس  الكتاب  وهــذا  واملوضوعية، 
أنرتوبولوجية عن اجملتمع يف حلب، إن الكتاب ينبض 
باحليوية واحلركة، وحنن نرى السكان وهم يتناولون 

طعامهم وحيتسون قهوهتم، ونقرأوصفاَ دقيقاَ وشامالَ عن محاماهتم اليت 
بيوهتم وأسواقهم وخاناهتم  وثياهبن، عن  بألعاهبن  النساء  ترتادها  كانت 
وأعراسهم وجنائزهم، وما إىل هنالك من أمور حياتية يدفعنا الفضول 

ملعرفتها".
ولد الطبيب الكسندر راسل يف أدنرة عام 1715 ابن حملام بارز، وبعد أن 
أهنى دراسته للطب، قدم إىل حلب واستقر فيها عام 1742 مشرفاَ طبياَ 
راح  ثم  العربية،  اللغة  وأتقن   1753 عام  حتى  الريطانية  اجلالية  على 
يشرف طبياَ على أهايل حلب من خمتلف اجلنسيات، وغادر املدينة يف 
عام 1754 إىل إنكلرتا، ثم انتخب طبيباَ يف مستشفى سانت توماس وخدم 

فيه حتى وفاته عام 1768.
كان طبيباَ  فقد  أيضاَ  أدنــرة  ولد يف عام 1727 يف  الذي  باتريك  أما 
وعاملاَ يف التاريخ الطبيعي، انضم إىل أخيه من أبيه ألكسندر يف حلب عام 
1750 وحل حمله وبقي حتى عام 1768، وتابع دراسة أخيه عن الطاعون 
فيها، وكان قد تفشى فيها عام 1760ـ 61 ـ 62، وقد صدر الكتاب يف لندن، 
وجد فيه ثغرات كثرية، فأرسل إىل أخيه باتريك الذي مازال مقيماَ يف 
حلب، وطلب إليه مراجعة الكتاب وتصويبه وإدخال التعديالت عليه، فقام 
أيدينا  بني  الذي  بالشكل  أصبح  حتى  إليه  واإلضافة  وتنسيقه  بتبويبه 
اجلمعية  يف  عضواَ  انتخب   ،1805 عام  باتريك  تويف   ،1794 عام  وصــدر 
بعض  دراســات حول  أجــرى  وهناك  الشرقية،  اهلند  لدى شركة  امللكية  
السامة ثم  األفاعي  دراسة عن  والزواحف، كما قدم  النباتات واألمساك 

قفل راجعاَ من اهلند، ظل باتريك عزباَ كل حياته.
الكتاب مكتوب بأسلوب علمي رصني، فهو مليء باإلحصاءات واألرقام، 
إنه حيدثنا عن الطقس يف حلب خالل أشهر السنة، فيقول: "وكان مقياس 
الضغط اجلوي )الباروميرت( املستخدم طوال الوقت جهازاَ ممتازاَ، وكان 
الساعة  أربع وعشرين ساعة، مرة يف  جيري فحص األجهزة مرتني كل 

السابعة صباحاَ، وأخرى يف الثالثة بعد الظهر يف الصيف، وبعد ساعة من 
هذا املوعد يف الشتاء"، وهذا حيمل على اإلعجاب بتلك اجلهود املضنية، 
يصيب  بأنه  املــرض  يقدم  فهو  الطاعون،  مرض  يــدرس  عندما  وكذلك 
املدينة كل عشر سنوات وهو غري مستوطن فيها، وال ينتشر أبداَ يف الشتاء، 
بل مع قدوم الربيع، ويصل ذروته يف شهر حزيران ويتدنى بسرعة يف متوز، 
الطاعون يف عام 1719 ضرراَ  بالتأكيد يف شهر آب، وقد أحلق  وخيتفي 
شديداَ يف حلب، وانتشر بسرعة كبرية يف الربيع، واعتكف األوربيون يف 
منتصف آذار وظَلوا كذلك حتى منتصف متوز". إن هذه الدقة واملوضوعية 

ال جندها إال عند العلماء الذين يستحقون التقدير.
تعاىل  اهلل  أنزهلا  لعنة  أنه  السكان  يعتر  الطاعون  وعن عالج مرض 
للشفاء من هذا  الــدواء  بفعالية  كثرياَ  الذين اليؤمنون  اآلمثني  ملعاقبة 
املرض، لذا يرتك املصابون وهم يصارعون املرض دون أية مساعدة طبية، 
ورجال  حلب  سكان  تصور  وهي  الكتاب،  تزين  اليت  الرسوم  أيضاَ  منها 

الدولة يف صور نفيسة ال جند هلا مثيالً يف كتاب آخر. 
وانتهاء  وتقاليد  وعــادات  بيئة  من  احلياة  نواحي  كل  يشمل  والكتاب 
إىل  ومييلون  الــطــول،  متوسطو  عــام  بشكل  "فالسكان  الطبية  بــاألمــور 
أهنم  إال  اجلمال،  متوسطو  وهم  السمنة،  إىل  ميلهم  من  أكثر  النحافة 
ليسوا أقوياء وغري نشيطني، ومن النادر أن نرى رجالَ أحدب أو مشوهاَ، 
بشرهتم بيضاء وشعرهم أسود أو كستنائي داكن، وعيوهنم سود، ويتمتع كال 
اجلنسني وهم يف سن الطفولة باجلمال، لكن عندما يكرون سرعان ما 

تشوه اللحى وجوههم، أما النساء فيفقدن بريق شباهبن بسرعة".
عن  يتحدث  كما  االجتماعية،  الناحية  من  السكان  عن  يتحدث  إنــه 
قهو  الشخصية،  التجربة  على  ذلك  يف  واعتمد  املدينة،  على  الوافدين 
أهايل  من  أم  أوروبيني  أكانوا  ســواء  واملمرضني،  لألطباء  "ميكن  يقول: 
حلب، الدخول إىل احلرملك يف مجيع األوقات، عندما يقتضي حضورهم 
ذلك، فبعد أن يعلن عن حضور الطبيب يتعني عليه أن ينتظر عند الباب 

حتى يتم إخالء الطريق لكي مير، ثم تقوده إحدى 
بصوت  تــنــادي  وهــي  املريضة،  غرفة  إىل  اخلــادمــات 
يتم  وهــذا  جــاي"  احلكيم  طــريــق،  "طــريــق،  مرتفع 
عن جتربة شخصية، أو قوله: "وال ترتدد النسوة يف 
الكشف عن رقبتهنَ أو صدورهنَ وحتى عن بطنهنَ، 
عندما يتطلب املوضوع فحصها، إال أهننَ ال يوافقن 
على الكشف عن رأسهنَ إال بعد ممانعة شديدة، فقد 
بإخفاء  يبالني  يكن  مل  شابات صغريات  أعرف  كنت 
وجوهنَ عين بسبب معرفيت الطويلة هبنَ، إال أهننَ مل 
يكن يظهرن أمامي بدون منديل، أو أي غطاء خفيف 

آخر يلقى على رأسهنَ، وحسب تقديري. 
الدقة، ويظهر  وقد حصل على معلومات يف غاية 
أن نساء الطوائف األخرى كن يبلغنه هبا، ففي وصفه 
للحمام النسائي، يقول: "تبقى النساء يف احلمام فرتة 
وتضفري  الغسيل  ويعتر  الرجال،  من  بكثري  أطــول 
يضطررن  كما  هلــن،  بالنسبة  شــاقــاَ  عــمــالَ  الشعر 
للدخول بالدور، وهذا أمر يثري الكثري من املشاحنات 

واملشاجرات".
الرحالة  كتاباتات  إىل  الكتاب  مؤلفا  رجع  وكذلك 
أجل  مــن  هــامــة  معلومات  فاستخرجا  األوروبــيــني 
حديثهما  ففي  العلمية،  واألمــانــة  والــصــواب  الدقة 
املوضوع  هذا  حول  "انظر  يقوالن:  امليسر،  لعب  عن 
)سيلز، بوكوك( ويالحظ هذا األخري أن امليسر يشمل 
للصور  بالنسبة  أما  والشطرنج،  والورق  النرد  ألعاب 
فهي تشمل كافة األشكال البشرية، فثمة خالف بني 
امليسر،  بكثر من حتريم  أقل  وأن حترميها  العلماء، 
كثري  وهــذا   235 الثاني ص  اجمللد  دوهــســون،  انظر 

لديهما.
األوروبيون  ألفها  اليت  الكتب  نقد  إىل  عمدا  لقد 
واليت مل تنل استحساناَ لديهما، كما نقدا كثرياَ من 
املعلومات اخلاطئة اليت أوردها املؤلفون األوربيون، من 
م.  مذكرات  من  السادس  اجمللد  "يضم  قوهلما:  ذلك 
فيها بعض  ملدينة حلب، ونسرد  دقيقاَ  دارفيو وصفاَ 
األمــور غري الدقيقة، والــيت تعزى إىل احملــرر وليس 
عن  عوضاَ  "بــال"  وكلمة  "شيال"،  تكتب  "الشهباء"  فالصفة  املؤلف،  إىل 
"باب"، وباب املقام مرتجم باب السيدات، وكالرت بدالَ من قلة، وسوناكات 
إىل  متضلعاَ  "إن شخصاَ  بقوله:  ذلك  على  يعقب  ثم  بدالَ من ساحة". 
هذه الدرجة باللغة العربية مثل دارفيو ال ميكنه أن يقع يف مثل هذه 
األخطاءالفاحشة، فإما أن تكون أوراقه قد نسخت بإمهال شديد، أو أن 
حمرر كنابه قد مأل فجوات ميكن أن تكون قد صادفها يف املخطوطة عن 

مؤلفني آخرين جيهلون اللغات الشرقية".
وقد حتَلى املؤلف بروح اإلنصاف والتسامح عندما اعتر املسلمني أناساَ 
وكذلك  الصالة،  قبل  الذي ميارسونه  الوضوء  إىل  ذلك  ويعود  نظيفني، 
اإلســالم حتب  فأمة  اإلسالمية،  العقيدة  أركــان  أحد  تعتر  فهي  الزكاة، 

اخلري عندما توزعها على احملتاجني والفقراء.
وأساء الكثري من الكتاب األوروبيني عن تعدد الزوجات لدى املسلمني، 
وهذا واضح بالقرآن الكريم، حيث تقول اآلية املتعلقة بالزواج "فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع، فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة 
أو ما ملكت أميانكم" ) النساء 3 ( وإذا مل يكتف الرجل بزوجة واحدة 

أمكنه أن يتزوج أخريات شريطة أال يتجاوز عددهن أربعة.
لنا على  أتاح  الذي  املرتجم خالد اجلبيلي  النهاية البد من شكر  يف 
اهلندسة  منها  علوم،  عدة  يعاجل  الــذي  الكتاب  هذا  مثل  على  االطــالع 
العمل عمل ممتاز ستذكره  والطب واجملتمع، وهذا  والزراعة واالقتصاد 

األجيال القادمة.
ـ تاريخ حلب الطبيعي

ـ األخوين راسل 
ـ ترمجة: خالد اجلبيلي

ـ عدد الصفحات: 233 صفحة
ـ القطع: كبري  

تاريخ حلب الطبيعي في القرن الثامن عشر 
أهم كتاب ُكتب عـن المدينـة البعث األسبوعية- متام بركات

للشعر  ــمــاع  اجــت عـــن  احلـــديـــث  ال ميــكــن 
والفلسفة عند أهل األدب العربي، إال وحيضر 
املعري"- العالء  ــو  "أب واملفكر  الشاعر  طيف 

العرب،  الشعراء  أهم  من  ــواحــد  973-1058-ك
الذين رفعوا لواء التفكري الفلسفي يف عواملهم 
يف  الناصعة  األمــثــلــة  مــن  وكــانــوا  الشعرية، 
من  كونه  على  والعاملي،  بل  العربي،  التاريخ 
بنتاجهم  الفكرية  فلسفتهم  التصقت  الذين 
األدبي التصاقا وثيقا، وهذا إن دل على شيء، 
أخالقية  بصفات  متتع  كونه  على  يــدل  فإنه 
من  ينقلها  أن  اســتــطــاع  صــافــيــة،  وجــدانــيــة 
دواخله إىل شعره، ومن شعره إىل الناس الذين 
مبثابة  أكثرها  من  وجعلوا  قصائده،  حفظوا 
جرس أخالقي، يدقوه كلما احتاجوا إىل مثال 

ناصع الداللة على هذا.

يقول رهني احملبسني:
الناسُ مِثُل املاءِ َتضرُبُهُ الصَبا

َفيَكونُ مِنهُ َتَفرٌُّق وََتأَلُّفُ
وَاخَلريُ يَفعَُلهُ الَكريمُ ِبَطبعِهِ
وَإِذا الَلئيمُ سَخا َفذاَك َتَكلُّفُ

املعري" متتعه حبس  العالء  "أبو  عن  عُرف 
قرارة  يف  انطوى  لقد  وعميق،  أخالقي صاف 
عميقا  انطواء  واخلــري،  الفضيلة  على  نفسه 
الرزائل  باجتاه  لالحندار  قابل  وغري  وصادقا، 
امليزات  هذه  تشرب  أنه  الظن  أغلب  والشرور، 
عائلة  إىل  ينتمي  فهو  والديه،  األخالقية عن 
هذا  والعلم،  الفضيلة  حبب  اشتهرت  كرمية، 
باإلضافة إىل استعداده الذاتي للعلم واإلقبال 
عليه، ومن ثم التحلي بالقيم اليت يغرسها يف 
تأثره ودراسته  النفس، ومما عرف عنه أيضا 
م-  -399-ق  "ســقــراط"  اليوناني  الفيلسوف 
الشهري مبيله إىل احلياة  اليوناني  الفيلسوف 
ذات  احلقائق  عن  وحتريه  الزاهدة،  الفاضلة 

الطبيعة األخالقية، ثم ربطها بالعقالنية، ومن ثم ربط العقالني 
وإبطال  السفسطائيني،  حمــاورة  من  مكنه  ما  وهــذا  باألخالقي، 
تفضيلهم  من  ذلــك  يف  جــرى  ومــا  النسبية،  الفكرية  تنظرياهتم 
األخالقية،  النواحي  على  السابقة  كوهنا  على  البشرية  للدوافع 
املناظرات اليت ال بد وأهنا تركت أثرها احلاسم، يف دواخل شاعرنا، 
فها هو يف قصيدته اليت رثى فيها والده، يورد فيه تلك الصفات 
اليت تنطوي على العقالنية األخالقية، معليا من شأن الشجاعة 

والعدالة واالعتدال يف شخصه، قائال:

أبي حكمت فيه الليايل ومل تزل
رماح املنايا قادرات على الطعن

مضى طاهر اجلثمان والنفس والكرى
وسهد املنى واجليب والذيل والردن

حجى زاده من جرأة ومساحة
وبعض احلجى داع إىل البخل واجلنب 

إال أنه طور يف "فخرياته" نزوعا أرستقراطيا إراديا، تفرعت عنه 
ذهنية  أظهر  لزومياته  يف  أنه  كما  والفضائل،  القيم  من  العديد 
انتقادية عظيمة الشأن، وهو ما يعطي انطباعا بكونه قد جتاوز 
ذاتيا كي  أنه كافح  الذي كان قد أعلن  الفلسفي "سقراط"  والده 
أحيان  يف  انقلب  واالتـــزان،  بالرزانة  اتصافه  وأن  نفسه،  يضبط 
معينة إىل غضب طائش وغريب متاما، وكشف ما يوحي أن املشروع 
الزهدي يف داخله عانى اهنيارات وكشف نواقص تعرتيه، أكثر مما 
تعرتي الفيلسوف ذاته، فلم خير أو حيدث أي كتاب أو وثيقة عن 
عانى  اليت  كتلك  اجلامح،  الغضب  نوبات  من  عانى  بأنه  املعري، 

منها سقراط!

يقول:

أَرى اِبنَ آدَمَ َقّضى عَيشًَة عَجَباً
إِن َلم يَرُح خاسِراً مِنها َفما رَِبحا
َفإِن َقدَرتَ َفال َتفعَل سِوى حَسٍَن

بنيَ األَناِم وَجانِب ُكلَّ ما ُقِبحا

يقبلون  مــن  قليال عند  إال  ذكـــره  ــرد  ي والـــذي ال  هــنــا،  واهلـــام 
دراسة على شعره، أن املعري بدأ حياته املعرفية باكتساب صفات 
املعروفني برتفعهم األخالقي  أهله  داره وبني  أخالقية، تشرهبا يف 
ويف  األدبــي،  نتاجه  الذي ظهر جليا يف  األمر  الفكري،  ومسوهم 
أهل  من  غــريه  كثر  عن  ميزه  ما  وهــذا  معا،  االجتماعية  حياته 
األدب والشعر، فشاعرنا مل ينزلق باجتاه الرزائل، وما من دليل ال 
حسي وال مادي، على كونه من الرجال الذين بذلوا جهودا نفسية 
إضافية-أو ما يُعرف بـ: "جهاد النفس"، كي يكتسبوا الفضيلة أو 
يتوحدوا معها، أو بأنه عانى من صراع ذي طبيعة أخالقية -وهو 
الصراع الذي يدل عادة على أن النموذج البشري، يعاني من أزمة 
أخالقية- ويود أن يتخلص من القيم الدنيوية الباطلة، واستبدال 
منه  عانى  الذي  الصراع  مثل  من  هبا،  السامية  األخالقية  القيم 
كّتاب ومفكرون مثل: "جان جاك روسو- 1712" الصراع الذي اعتره 
الصويف،  اللبناني  والكاتب  الشاعر  نعيمة-1988-1889-  "ميخائيل 

شأنا طبيعيا يف قصيدة "العراك":

دخل الشيطان قليب فرأى مالك
وبلمح الطرف ما بينهما اشتد العراك 
ذا يقول البيت بييت! فيعيد القول ذاك

وأنا أشهد ما جيري وال أبدي حراك
سائال ربي يف األكوان من يل سواك؟

ويف الواقع فأن طبيعة "العراك" أو "الصراع" 
الداخلي، تبدو هاهنا وكأهنا على عالقة وثيقة 
التخلي إىل  باملفهوم الصويف هلذا األمر، من 
االختبارات  من  وغريها  فالتجلي،  التحلي، 
أبو  أن  من  الرغم  وعلى  املتقدمة،  اإلشراقية 
العالء عاش حياة زاهدة كما هو معروف عنه، 
إال أنه انفصل عن مكنوناهتا، فـ "املفكر" بشكل 
عام، ويف األزمنة كلها تقريبا، وفق الفيلسوف 
باملثال  نيتشه-1844-تعلق  "فريدريك  األملاني 
التفكري  على  القدرة  له  يؤمن  ألنه  الزهدي، 
مكنونات  بني  يفصل  أن  يستطع  ومل  احلــر، 
ما  وهــو  مكنوناته،  وبــني  الــزهــدي"  ــال  ــث "امل
استطاع كل من املعري ونيتشه، القيام به، ويف 
فلسفة املعري، فإنه ما من ضرورة تدعو لفكرة 
فالفيلسوف  وكيفياهتا،  الفضيلة  إىل  الوصول 
الـــرومـــانـــي-الـــرواقـــي "لـــوشـــيـــوس أنـــايـــوس 
سينيكا-65 ق م" يعتر أن السعي إليها ومن ثم 
العسري،  باألمر  ليس  واكتساهبا،  هلا  الوصول 
األمر الذي يؤكده املفكر الفرنسي "الشكوكي" 
تبنى  الذي  دو مونتيين-1952"  إكويم  "ميشيل 
االجتــاهــات  املعمقة،  الفكرية  دراســاتــه  بعد 
يف  اإلنسانية  الشكوكية،  االبيقورية،  الرواقية، 
القديم  اليوناني  الشاعر  ذاته، وها هو  الوقت 
ليس  الفضيلة  اكتساب  بــأن  يــرى  "هــيــزيــود" 
بالشأن اهلني ابدا، وال بد من بذل جمهودات، 
ترتافق باملشقة قصد إدراكها واالنطواء عليها، 
أي نيلها حقا، وهو الذي عاين وفق تقديراته، 
العصر الذي انتشرت فيه الرزيلة واالحنطاط 
األخالقي، وما من قيمة ملثل هذه التنظريات 
وفلسفته،  املــعــري  إىل  التطرق  يتم  عندما 
فصاحب "رسالة الغفران" نشأ وشبّ باعتباره 
فكرة  فــإن  ثــم  ومــن  الفاضل،  النموذج  ذلــك 
الوصول إىل الفضيلة وكيفية اكتساهبا، مل تكن 
مما يعنيه، ومل يكن بإمكان أي كان، أن يدعوه إليها، ويف السياق 
منها  واالنتقال  أمثا،  تورطا  الرزيلة،  يف  التورط  فكرة  فإن  ذاتــه، 
من  بد  ال  اليت  الطريق  أهنا  باعتبار  الفضيلة،  حالة  إىل  كحالة، 
عبورها، إذا ما املرء أراد بلوغ الفضيلة، واكتساهبا كفكرة ومنهج، هي 
أبعد ما يكون عن فكر "املعري" وطبيعته، ومثل هذه الظاهرة ميكن 
رصدها عند العديد من األدباء العامليني، مثل اإليرلندي "أوسكار 
وايلد-1854-1900" الذي ميكن اعتباره مثااًل على األدباء، الذين 
سلكوا درب الرزيلة للوصول إىل الفضيلة، ومما الشك فيه ميكن 
أيضا اعتبار الشاعر الفرنسي الرمزي "شارل بودلري-1867-1821" 
لكنها  فإمكانية،  اخلري،  وأما  قائما،  واقعا  الشر  أن  يعتر  -الذي 
بعيدة املنال- من األدباء الذين سلكوا ابتداء بالفضيلة إىل الرزيلة، 
على الرغم من اختياره الوجداني، حلالة السمو األخالقي الروحي، 

يف مقطوعات شعرية مأثورة عنه.
 األخالق والفضيلة، وفضيلة األخالق، هي من الراسخات اليت 
سرت يف دم صاحب "سقط الزند" ومن ثم نشأ عليها كرتبية بيتية 
يف بيت والده، ومن ثم شرهبا وهو طفل بريء القلب، ناصع العقل، 
إعالء شأن بصريته،  على  كل حياته  بصره، فحرص  فقد  عندما 

ونقاء سريرته، وهذا ما كان.
يقول:

ُفؤادَُك خَّفاٌق وَبَرُقكَ خافِقُ
وَأَعياَك يف الدُنيا خَليٌل مُوافِقُ

َتَخيَّر َفإِمّا وَحدَةٌ مِثُل مَيَتةٍ
وَإِمّا جَليسٌ يف احَلياةِ مُنافِقُ
أَردَت رَفيقاً َكي يَناَلكَ ِرفُقهُ

َفدَعهُ إِذا َلم َتأتِ مِنهُ املَرافِقُ

األخالق عند أهل األدب... المعري مثااًل..
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اإلغراق في التفاؤل قد يدمر صحتك النفسية.. 
اإليجــابية »ســامة« أحـيانًا

من الرائع أن نكون متفائلني مستبشرين باخلري، وأن ننظر 
للنصف املليء من الكأس، كما يقولون، لكن يف بعض األحيان 
قد خترج األمور عن السيطرة، ويتحول التفاؤل إىل "إجيابية 
سامة". ويف حني يساعدنا التفاؤل على املضي قدماً يف حياتنا، 
اإلجيابية  هي  فما  مدمرة؛  آثــار  السامة  لإلجيابية  يكون  قد 

السامة؟ وكيف تؤثر سلباً على صحتنا النفسية؟
هناك الكثري من الفوائد للتفكري اإلجيابي، ولكن اإلفراط 
به قد حيدث أثراً عكسياً، فعندما جتر نفسك على جتاهل 
مشاعرك عندما متر مبواقف صعبة للغاية، وُتلزم نفسك بأن 
تكون سعيداً )يف حني أنت لست كذلك يف واقع األمر(، فعندها 

قد تقع يف فخ اإلجيابية السامة.
ملشاعر  تأكيد  بكل  وسنتعرض  دائماً،  ورديــة  ليست  واحلياة 
احلـــزن واإلحــبــاط والــغــضــب مــن وقــت إىل آخـــر، ويف حني 

املشاعر  هلذه  نسمح  أن  اجليد  من  بــــــأن ليس 
جيب  ال  كذلك  علينا،  وتستحوذ  تقودنا 
إذ  موجودة،  ليست  وكأهنا  نتجاهلها  أن 
حنتاج يف هذه احلاالت إىل أن نتعامل 
نعرتف  وأن  بــصــراحــة،  مشاعرنا  مــع 
التخلص  بالتايل  لنستطيع  بوجودها 

منها. 
إذاً نستطيع أن نقول إن اإلجيابية 
السامة هي التفكري بإجيابية بشكل 
أي مشاعر  نفي وجود  مفرط، مع 
ــا، مثل  ــن ــدي إنــســانــيــة طــبــيــعــيــة ل
احلــزن واإلحــبــاط والــغــضــب. ويف 
اإلجيابية  نتبنى  اليومية  حياتنا 
أن  دون  هلــا  ونتعرض  الــســامــة، 
ندرك، فعندما حيدث لك شيء 
وظيفتك  تفقد  أن  مثل  سيئ، 
يف  ستسمع  املثال،  سبيل  على 
الغالب عبارات مثل "انظر إىل 
اجلانب املشرق"، أو "عليك أن 
عبارات  تبقى إجيابياً"، وهي 
هتدف يف الغالب إىل إظهار 
واقــع  يف  لكنها  التعاطف، 
األمــــر تــغــلــق يف وجــهــك 
لك  تسمح  وال  األبــــواب، 
بالتعبري عما تعاني منه، 
وهو أمر أنت حباجة إليه 
تتخطى  أن  لتستطيع 

مشكلتك. 
وعندما تفقد شخصاً 

عزيزاً على قلبك قد تسمع عبارة مثل 
"لكل شيء أجله"، حيث يعتقد الناس أن قول شيء كهذا قد 
جيعلك تشعر بالراحة، لكنه كذلك ال يسمح لك بالتعبري عن 

أملك الذي جتد نفسك مضطراً إلخفائه داخلك. 
"السعادة هي خيار" عبارة أخرى تقال حبسن نية أيضاً، لكنها 
جتعلك تشعر أن مشاعرك السلبية ليست نتيجة آالم حقيقية 
تعرضت هلا، إمنا الذنب ذنبك ألنك مل "خترت" أن تكون سعيداً.

كل هذه العبارات حترمك يف الواقع من احلصول على الدعم 
الذي حتتاج إليه حقاً عندما متر مبوقف صعب، وجترك على 
االحتفاظ بآالمك داخلك وجتاهلها، لكن إذا قمت بتجاهلها، 
فهذا ال يعين أهنا غري موجودة، وال يعين أهنا لن تؤثر عليك. 

كيف تدمرنا اإلجيابية السامة؟
اإلجيابية السامة ميكن أن تكون مدمرة يف الواقع لألشخاص 
يتمكن هؤالء من  أن  وبــداًل من  بأوقات صعبة.  الذين ميرون 
على  واحلصول  هبا  يشعرون  اليت  احلقيقية  املشاعر  مشاركة 
يتم  أو  مرفوضة  مشاعرهم  أن  املشروط، جيدون  غري  الدعم 

جتاهلها والتعامل معها على أهنا جمرد أوهام.

املشاعر  أنــواع  من  نــوع  أي  من  ما  شخص  يعاني  فعندما 
السلبية جيب أن يعلم أنه من الطبيعي أن مير هبذه الفرتات 
ينكر  السامة جتعله  اإلجيابية  لكن  املشاعر،  هذه  تنتابه  وأن 

مشاعره وتدمره نفسياً بأكثر من طريقة:
تسبب الشعور بالذنب: 

به  الــذي متر  احلــزن  بأن  تشعر  السامة جتعلك  اإلجيابية 
ليس شيئاً طبيعياً، بل هو اختيارك الشخصي، وبالتايل يتزايد 

لديك الشعور بالذنب وعدم الرضا عن الذات.
تكبت العواطف: 

عندما تنتهج اإلجيابية السامة يف حياتك فأنت ال تتخلص 
وتتجنب  وتتجاهلها،  تكبتها  فقط  أنت  السلبية  املشاعر  من 
تبقى  املشاعر  تلك  لكن  معها،  التعامل  وال جتيد  مواجهتها، 

موجودة داخلك منتظرة اللحظة املناسبة للظهور.
تشل القدرة على مواجهة املواقف الصعبة: 

السامة  اإلجيــابــيــة  تتجنب  عندما 
أكثر  ستصبح 

قــــــدرة 
والتعامل  مشاعرك  فهم  على 

معها، وأكثر قدرة على مواجهة املواقف الصعبة. 
من املمكن أن نكون إجيابيني ومتفائلني يف كثري من املواقف، 
لكن اإلجيابية يف املواقف الصعبة مثل فقدان شخص عزيز أو 
املرض أو الوقوع يف ضائقة مالية، قد تعتر قسوة منك ومن 

اآلخرين على نفسك. 
 

كيف أعلم أنين ضحية اإلجيابية السامة؟
اإلجيابية السامة ميكن أن تكون يف كثري من األحيان خفية، 
ولكن هناك بعض العالمات اليت قد تدلك على أنك تنتهجها 

يف حياتك مثل: 
جتاهل املشاكل بداًل من مواجهتها

الشعور بالذنب عندما حتزن أو تغضب أو تصاب باإلحباط 
بالرضا  الشعور  اقتباسات  وراء  احلقيقية  مشاعرك  إخفاء 

اليت تبدو أكثر قبواًل اجتماعياً 

التقليل من مشاعر اآلخرين ألن مساعها جيعلك غري مرتاح 
لوم اآلخرين عندما ال يكونون إجيابيني مثلك 

كيفية جتنب اإلجيابية السامة
إذا كنت قد تأثرت باإلجيابية السامة، أو إذا كنت تدرك هذا 
النوع من السلوك يف نفسك، فهناك أشياء ميكنك القيام هبا 

للتخلص من هذه املشكلة: 
اعرتف مبشاعرك: 

ال تنكر وجود مشاعر سلبية لديك، بل قم مبواجهتها وتعّلم 
كيف تتعامل معها للتخلص منها بشكل تدرجيي. من املمكن أن 
تكتب مشاعرك أو تتحدث إىل صديق أو معاجل نفسي إذا كان 

ذلك سيساعدك على فهم مشاعرك بشكل أفضل. 
كن واقعياً: 

تشعر  أن  الطبيعي  من  عليك  عزيزاً  شخصاً  تفقد  عندما 
باحلزن، وليس طبيعياً أبداً أن تكون إجيابياً، لذا كن واقعياً يف 

تقييم املواقف اليت متر هبا.
استمع لآلخرين: 

تــقــع ضــحــيــة اإلجيــابــيــة  أن  ال جيـــب 
أن  جيــب  وال  السامة، 
متارسها على اآلخرين 
االستماع  تعّلم  كذلك، 
لـــــآلخـــــريـــــن وتـــفـــهـــم 
مشاعرهم وإظهار الدعم 
هلم عندما حيتاجون إىل 

ذلك.
ابـــتـــعـــد عــــن مــســبــبــات 

اإلجيابية السامة: 
يف بعض األحيان قد تكون 
االجتماعي  التواصل  وسائل 
تدفعنا  الـــيت  ــاب  األســب أحـــد 
فنحن  السامة،  اإلجيابية  إىل 
نــشــاهــد أن اجلــمــيــع ســعــداء، 
نكون  ال  عندما  بالذنب  فنشعر 
مثلهم.  نصبح  أن  على  قــادريــن 
جيب أن تفهم أن وسائل التواصل 
ــواقــع  ــمــاعــي ال تــعــكــس ال االجــت
فمن  األذى  لك  تسبب  كانت  وإذا 

األفضل االبتعاد عنها.
 

السامة  اإلجيــابــيــة  عــبــارات 
األكثر شهرة

 Very Well وفقاً ملا ورد يف موقع
Mind فهذه هي العبارات األكثر شهرة، 
يتبنون  الذين  أولئك  يستخدمها  واليت 

اإلجيابية السامة يف املواقف الصعبة: 
حتّل باإلجيابية 

املمكن أن حيدث ما هو أسوأكـــــــــــان مـــن 
لكل شيء أجله

الفشل غري مسموح
السعادة خيار

هنج  تتبع  ال  صعب  مبوقف  ميــر  صديقاً  صــادفــت  إذا  أمــا 
اإلجيابية السامة معه وختره بأن عليه أن ينظر إىل اجلانب 
املشرق، بداًل من ذلك من املمكن أن تقول له إحدى العبارات 

التالية:
أنا أصغي إليك

أنا إىل جانبك مهما حدث
ال بد أن ما مررت به صعب جداً

أحياناً حتدث أشياء سيئة، كيف ميكنين املساعدة؟
مجيعنا نتعرض للفشل يف مرحلة ما

هكذا ننظف المعاطف الشتوية في المنزل.. 
ال داعي إلرسالها إلى »المصبغة«!!

غالباً ما تكون املعاطف الشتوية غالية الثمن، لذلك ال تريد 
إفسادها يف الغسيل بكل تأكيد، بنفس الوقت تعتر مراكز 
الشتوية.  املعاطف  لتنظيف  مكلفاً  خياراً  اجلاف  التنظيف 
لكن من حسن احلظ أنك تستطيع تنظيف هذه املعاطف 
بشكل احرتايف يف املنزل إذا اتبعت اخلطوات الصحيحة اليت 

تتناسب مع نوع معطفك. 
وجيب تنظيف املعاطف الشتوية مرتني على األقل خالل 
الشتاء.  التخزين مع هناية  قبل  مراعاة غسلها  املوسم. مع 
األمر  يتعلق  عندما  الصوفية تشكل حتدياً  املعاطف  ولكن 
بغسلها مع احملافظة على شكلها  ترغب  فأنت  بالتنظيف، 

دون التسبب بانكماش الصوف أو متدده.
النتائج،  أفضل  على  للحصول 
املنظفات  تــســتــخــدم  أن  عــلــيــك 
على  حتــتــوي  ال  ــيت  ال اللطيفة 
مواد كيميائية قاسية، باإلضافة 
إىل ذلك جيب أن حترص على 
عـــدم غــســيــل املــعــطــف بــاملــاء 
دورات  تتجنب  وأن  الساخن 
الغسيل السريعة، مبعنى آخر 
إىل لطف  الــصــوف  حيــتــاج 
كي  الغسيل  أثــنــاء  شــديــد 

حيافظ على قوامه. 
األوىل:  اخلـــــــطـــــــوة 
ناعمة  فرشاة  باستخدام 
بــقــع  أي  بـــــإزالـــــة  قــــم 
املعطف  على  مــوجــودة 

يدوياً قبل الغسيل.
ــة:  ــي ــان ــث اخلـــطـــوة ال
ـــم بــقــلــب املــعــطــف  ق
اجلزء  يصبح  حبيث 

الصويف من الداخل.
الثالثة:  اخلطوة 
تأكد من استخدام 
مــنــظــف لــطــيــف، 
لــطــيــفــة  دورة 

ومياه باردة.
اخلـــــــــطـــــــــوة 

وجود  من  تأكد  الرابعة: 
ملصق  عــلــى  بالغسيل  خــاصــة   تعليمات  أي 

املعطف وقم بتطبيقها.
أو  كبري  كيس شبكي  املعطف يف  اخلامسة: ضع  اخلطوة 
داخل غطاء وسادة كبرية، ثم ضعه يف الغسالة وشغل على 

دورة الغسيل اللطيفة. 
 

كيفية تنظيف املعاطف املطرية
املمكن  من  سهولة،  أكثر  املطرية  املعاطف  تنظيف  يعتر 
استخدام منظف متوسط القوة مع املياه الباردة ودورة غسيل 

عادية.
اخلطوة األوىل: قم بإزالة أي بقع يدوياً قبل وضع املعطف 

يف الغسالة.
اخلطوة الثانية: شغل الغسالة على دورة عادية مع تقليل 

سرعة الدوران للحد من التجاعيد.
اخلطوة الثالثة: ال تضع املعطف يف جمفف املالبس بل 

اتركه جيف يف اهلواء الطلق.

كيفية تنظيف املعاطف اجللدية
حتتاج لقراءة تعليمات الغسيل على ملصق املعطف أواًل 

ملعرفة نوع اجللد والطريقة املثلى للتعامل معه. 
من املمكن استخدام املاء الفاتر مع منظف معتدل، لكن 
يفضل  بل  الغسالة  اجللدية يف  املعاطف  بوضع  ينصح  ال 

غسلها بشكل يدوي.
البدء  قبل  يــدويــاً  بقع  أي  بــإزالــة  قــم  األوىل:  اخلــطــوة 

بتنظيف املعطف.
اخلطوة الثانية: اختر مدى ثبات لون اجللد، قم بتبليل 
املعطف  داخلية من  بقعة  وافرك هبا  بيضاء  قطعة قماش 
يعين  فهذا  بالتغري  بــدأ  قد  املعطف  لــون  أن  الحظت  إذا 
إىل مركز  بأخذه  ترغب  وقد  بالغالب  الغسيل سيفسده  أن 

الغسيل اجلاف.
اخلطوة الثالثة: 

ـــــــــــــم  ق
بــقــلــب املــعــطــف حبــيــث يــكــون 

اجللد من الداخل.
اخلطوة الرابعة: يف حوض كبري قم خبلط املاء باملنظف 

بشكل جيد.
اخلطوة اخلامسة: ضع املعطف يف احمللول وتأكد من أنه 
وجتنب  دقائق   10 ملدة  بلطف  بدعكه  قم  بالكامل،  مغمور 

الفرك الزائد. 
واعصره  احلــوض  من  املعطف  ارفــع  السادسة:  اخلطوة 
بلطف ثم امأل احلوض ثانية باملياه النظيفة وانقع املعطف 

للتخلص من بقايا الصابون.
من  متاماً  تتخلص  حتى  العملية  كرر  السابعة:  اخلطوة 

بقايا الصابون.
اخلطوة الثامنة: اعصر املعطف بلطف للتخلص من املياه 
الزائدة ثم قم بتجفيفه قدر املستطاع مبنشفة جافة كبرية، 

ثم ضعه يف اهلواء الطلق حتى جيف متاماً واحرص على 
عدم تعريضه للشمس مباشرة. 

 كيفية تنظيف معاطف الفرو
اخلطوة األوىل لتنظيف معاطف الفرو يف املنزل هي قراءة 
التعليمات الواردة على ملصق املعطف ملعرفة مكونات الفراء 

وطريقة التعامل معها. 
ما تكون معاطف الفرو من األلياف االصطناعية  وغالباً 
األفضل  اخليار  هو  الــيــدوي  الغسل  لكن  للغسل.  القابلة 
دائماً فيما يتعلق هبذا النوع من املعاطف. لذلك ال ختاطر 

بوضعها يف الغسالة.
قد  املالبس  الفراء يف جمفف  فإن وضع معاطف  كذلك 
املعطف  وإتــالف  للفرو  املكونة  األلــيــاف  ذوبــان  إىل  ــؤدي  ي

بالتايل لذلك التجفيف باهلواء هو اخليار األفضل. 
وتستطيع استخدام منظف متوسط القوة مع معاطف 
املنظفات  عــن  ابتعد  لكن  الــفــرو 
ــا  الــقــاســيــة، أم
املياه فيفضل أن 

تكون باردة. 
األوىل:  اخلطوة 
كــبــري  حـــــوض  يف 
قــــم خبـــلـــط املــــاء 
باملنظف بشكل جيد.
اخلــطــوة الــثــانــيــة: 
ضــــــع املــــعــــطــــف يف 
احملـــلـــول وتـــأكـــد من 
بالكامل،  مــغــمــور  أنـــه 
ملدة  بلطف  بدعكه  قــم 
10 دقائق إىل ربع ساعة 

وجتنب الفرك الزائد.  
ارفــع  الثالثة:  اخلــطــوة 
ـــعـــطـــف مــــن احلــــوض  امل
امــأل  ثــم  بلطف  واعــصــره 
احلـــــــوض ثـــانـــيـــة بـــاملـــيـــاه 
الــنــظــيــفــة وانـــقـــع املــعــطــف 
للتخلص من بقايا الصابون.

اخلطوة الرابعة: كرر العملية 
حتى تتخلص متاماً من بقايا 

الصابون.
اخلـــطـــوة اخلـــامـــســـة: اعــصــر 
من  للتخلص  بلطف  املــعــطــف 
ثــم قــم بتجفيفه  الــزائــدة  املــيــاه 

مبنشفة جافة كبرية، ثم ضعه يف قــــدر املــســتــطــاع 
اهلواء الطلق حتى جيف متاماً واحرص على عدم تعريضه 

للشمس مباشرة.
وأخرياً: قم بتمشيط الفرو بعد أن جيف.  

 
نصائح لتنظيف املعاطف الشتوية

قبل غسل أو تنظيف أي معطف، قم بربط مجيع األزرار 
والسوستة ملنع تكون نتوءات يف املعطف. 

عند  املــعــاطــف  جلميع  اخلشبية  الــشــمــاعــات  اســتــخــدام 
التجفيف يف اهلواء الطلق.

انتهاز فرصة تنظيف املعطف لتنظيف إكسسوارات الشتاء، 
مثل قفازات الصوف أو الفراء والقبعات واألوشحة.
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لتحقيق  املمتازة  الفرص  الكثريمن  لديك  احلمل: 
من نفسك، وال  واثقاً  إجنــازات هامة يف حياتك، فكن 

ترتدد يف اختاد القرارات املهمة. 

أوقاتاً  وتعيش  قلبك،  يف  الفرحة  ترتسم  عاطفياً: 
مجيلة مع احلب.

ــات الــوقــت كــي تــرهــن عــن مؤهالتك  الــثــور: لقد ف
واستغل  قدراملسؤولية,  على  فكن  املهنية،  وقــدراتــك 

الفرصة املتاحة للخروج من حالة الركود.

اجلوزاء: تبدأ الضغوط باالحنسار، وتباشر مشروعك 
نفسك،  على  واعتمد  قدراتك،  من  واثقاً  كن  املؤجل، 

واستفد من األخطاء السابقة. 

الــســرطــان: التسرع قــد يــؤدي بــك إىل خــســارة غري 
متوقعة على الصعيد املايل، فإذا كنت ترغب يف حتسني 
اخلـــرة،  وال تدخل  يف  فاستشر أصحاب  أوضــاعــك، 
مشروع  نتائجه غريمضمونة. عاطفياً خر سار يصلك 

هذا األسبوع.

األسد: الظروف غري مناسبة  للقيام خبطوات كبرية 
الشهر  ترتيث  أن  األفضل  ومن  املنزيل،  الصعيد  على 
حــادة  نقاشات  عاطفياً:  النجاح.  تضمن  لكي  الــقــادم 

وأجواء غري مستقرة خالل الفرتة احلالية.

واملهنية  املادية   ألوضاعك  اجليدة  إدارتــك  العذراء: 
تقودك إىل حتسن ملموس، وإذا كنت  ترغب بتوظيف 
إمكانياتك، فخذ بنصيحة أحد األصحاب. عاطفياً: إذا 

كنت عازباً  قد تلتقي  بالشخص الذي يناسبك. 

بوجه  ــق صــامــداً  واب تفاؤلك،  على  احــرص  املــيــزان: 
الــعــواصــف، فــاالنــفــراج أصــبــح قــريــبــاً  مــنــك، وهناك 
مؤشرات جناح  كبري تلوح يف األفق. عليك مراعاة ظروف 

احلبيب واللجوء إىل تطرية األجواء.

ــك، وركــزعــلــى مــا هو  ــدرات الــعــقــرب: ال تشكك يف ق
ــبــع حــدســك، فــالــنــتــائــج  ستفوق  مــطــلــوب مــنــك، وات
معك،  موعد  على  السارة  األخبار  عاطفياً:  التوقعات. 

وقريباً ستعرف انفراجاً هاماً سيغري جمرى حياتك. 

االعتماد  إىل  أوضاعك حبيث التضطر  رتب  القوس: 
على األخرين، وكن مقتصداً يف مصاريفك ريثما خترج 
من الضيق املؤقت. عاطفياً إذا كنت تشعر ببعض القلق 

فهناك بوادر جيدة وحلحلة لألمورالعالقة.

اجلدي: حتقق جناحاً يف ميدان عملك، وتشعربالتفاؤل، 
وقد تقدم علىخطوة  جديدة أو مشروع هام سيحدث 
نقلة نوعية يف حياتك. عاطفياً: الفرصة مناسبة للتقرب 

من الطرف اآلخر، والتعرف عليه عن قرب.

الدلو: كن منطقياً يف حساباتك، والتفرط يف تفاؤلك، 
الفرصة  لكن  دائماً،  متوسطة  ستكون  املهنية  فالنتائج 
تقلق.  فــال  نوعية،  قفزة  حتقيق  لــك  ستتيح  القادمة 

عاطفياً: ال تتأخر يف إصالح األخطاء الناجتة عنك.

هامة، ولكن عليك  احلوت: تتقدم يف عملك أشواطاً 
علىالطريق  وتوجهها  القادمة،  خطواتك   تــدرس  أن 

الصحيح كي تستفيد منها إىل أقصىاحلدود. 

األجــواء  وتكون  العاطفية،  حياتك  تتتألق  عاطفياً: 
مالئمة لتوطيد روابط العالقة اجلديدة.

كلمات متقاطعة أفقي: 
1- آخر اخللفاء األمويني 

2- مطربة لبنانية 
3- قادم- هوايات )معكوسة(- جاء 
4- أفعى كبرية- يرمه )معكوسة( 

5- أشعل النار- يُلبس يف القدم- للمساحة 
6- خاصتنا- عاصفة حبرية- أوجاع 

7- من احلبوب- من اخلضار 
8- عمدة القرية- عكس جدّ )معكوسة( 

9- عكس منافع )معكوسة(- الطالء )معكوسة( 
10- متشاهبان- بارع- حضّ وشجعّ )معكوسة( 

11- أعلى قمة يف العامل- يضيع 

عمودي: 
1- أغنية لعبد احلليم حافظ 

2- مكتشف األشعة السينية- مرتعب 
3- رمى احلجر )بالعامية(- إشراف على املوت 

4- إاّل )مبعثرة(- أمم )مبعثرة( 
ــة الــكــلــدانــيــة- أكمل  ــدول 5- أعــظــم مــلــوك ال

)معكوسة( 
6- من األلوان- للعطف- ضمري متصل 

األلعاب  وجود  أماكن  أو  مالعب  أسفها-    -7
الرتفيهية 

8-  سأم- أول كوكب يظهر يف السماء ليالً 
9- ممثلة خليجية مشهورة 

10- كثرية الظالل )معكوسة(- توجد يف الغيم 
11- عّليت ومرضي- يُفتح به الباب 

املفقودة مؤلفة من  أربعة أحرف 
بلدة يف ريف محص 

ترى  أال  نفع.  وقع  أينما  كاملطر..  كن 
أنه ال مييز حني يتساقط بني قصور 

األغنياء وبيوت الفقراء. 

احلياة..  لتغيري  ابتسامتك  استخدم 
لكن ال تدع احلياة تغري ابتسامتك 

ال تقل كل ما تعرفه.. ملن ال تعرفه. 

الكلمة 

املفقودة
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أفقي:
1- التيبت- يثرب 
2- بليغ محدي 

3- املسيسيب 
4- أجر- مالئم 

5- لن- هالة فاخر 
6- بكني- لنا 

7- أنف- النو- أي 
8- مدرسة 

9- مسرياميس- )اا( 
10- هر- قل- ماري 

11- راهبات- ندم 

عمودي: 
1- ابن النفيس 

2- )ل ل(- جنيف- مهر 
3- تيار- كامريا 

4- يغل- هب- در 
5- احملب- أراقب 

6- متس- املسلول 
7- دمية- هني 

8- )ي ي س ل ف ا و(- سم 
9- نائي- أن 

10- اخلابور- أرد 
11- مير- ميامي 

األبــــراج 
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حمراء خضراء صفراء..
 األلوان تمأل حياتنا واألبيض هو المشكلة 

ما ال ننتبه إىل أن ألوان العديد من األشياء اليت  غالباً 
حولنا واليت نراها بشكل يومي هي واحدة وال تتغري حتى يف 
معظم البلدان. ومع ذلك، سنالحظ سريعاً إن رأيناها بلون 
خمتلف. وعلى سبيل املثال، سوف تثري رؤية طائرة خضراء 
أو تاكسي أمحر أو إطارات بيضاء دهشة معظمنا، ألننا ال 
األجرة  وسيارات  بيضاء  الطائرات  تكون  أن  نتوقع  شعورياً 
صفراء وإطارات السيارات سوداء. لكن ما هو سبب اختيار 

ألوان معينة هلذه األشياء؟ 
يف احلقيقة هناك تفاسري علمية منطقية الختيار اللون 
األبيض للطائرات مثالً أو اللون األسود لعجالت السيارات، 

ويف بعض األحيان هناك تفسريات متعددة أو متناقضة. 

إشارات املرور
لــقــد مت اخـــــرتاع إشـــــارة املـــــرور يف 
الوقت،  ذلك  ويف  للقطارات.  األســاس 
ــني فــقــط:  ــون ــوي عــلــى ل ــت حتــت ــان ك
لالنطالق.  واألبيض  للتوقف  األمحر 
ثم متت إضافة ضوء أخضر يف وقت 

الحق ليعين احلذر واالستعداد.
إال أنه سرعان ما ثبت أن الضوء 
األبيض ميثل مشكلة؛ ألن سائقي 
القطارات غالباً ما يعتقدون أنه 
جنــم بــعــيــد أو ضـــوء آخـــر من 

املكان احمليط.
الحــظــت شــركــات الــقــطــارات 
ذلـــــك واســـتـــبـــدلـــت الـــضـــوء 
لالنطالق.  باألخضر  األبيض 
منظمو  اعتمد  ذلـــك،  بعد 
الطرق  على  املـــرور  حــركــة 
املـــرور عند ظهور  إشـــارات 
نت  تضمَّ أهنا  إال  املركبات، 
إشـــــارة ضــوئــيــة صــفــراء 
ــد مت  وق احلـــذر.  لتوخي 
األصفر  الــلــون  اخــتــيــار 
ـــوجـــي  امل طــــولــــه  ألن 
ـــون  ـــل أقــــصــــر مـــــن ال
أطول  ولكنه  األمحــر، 
مـــن الـــطـــول املــوجــي 

لألخضر.
الفرق يف األطوال املوجية هو السبب يف أن اللون األمحر 
أقل  فهو  األصفر  اللون  أما  بعيد.  من  وضوحاً  األكثر  هو 
وضوحاً من األمحر ولكنه أكثر وضوحاً من اللون األخضر. 

األصفر لسيارات األجرة
يعتر اللون األصفر هو اللون املعروف لسيارات األجرة يف 
مجيع أحناء العامل، على الرغم من أنه قد يظهر بدرجات 

خمتلفة. لكن ملاذا اللون األصفر حتديداً؟
ومل تُكن سيارات األجرة صفراء اللون. فقد ظهرت سيارات 
وخاصة  متنوعة،  بألوان  مثالً  نيويورك  يف  األوىل  األجــرة 
األمحر واألخضر. لكن ذلك تغري بعد أن أطلق جون هريتز، 
الذي امتلك شركة هريتز، سيارات األجرة يف شيكاغو عام 
1915. فقد موّل هريتز حبثاً لتحديد اللون األكثر وضوحاً 
للسيارة، وكشفت الدراسة أن اللون األنسب هو اللون األصفر. 
ــارات األجــــرة األخـــرى  ــان مــا اتــبــعــت شــركــات ســي وســرع

اسرتاتيجية هريتز، وبدأت يف طالء سيارات األجرة باللون 
األصفر وأصبح اللون شائعاً لدرجة أن واليات مثل نيويورك 
لت قوانينها لتشرتط طالء مجيع سيارات األجرة باللون  عدَّ

األصفر. 

األمحر لسيارات اإلطفاء 
على  اعــتــمــاداً  ألــواهنــا قــد ختتلف،  أن  الــرغــم مــن  على 
معظمنا  لكن  اإلطفاء،  وإدارة  البلدان  يف  احمللية  القوانني 
من  العديد  هنالك  األمحــر.  باللون  اإلطفاء  سيارات  مييز 
سيارات  لطالء  األمحر  اللون  استخدام  لسبب  التفسريات 

اإلطفاء.
كانت  األوىل  اإلطفاء  سيارات  أن  التفسريات  هــذه  أحــد 
محراء؛ ألنه كان أرخص طالء موجود. فقد كان يعمل يف 
أقسام اإلطفاء متطوعون بدون أجر 
املــاضــي،  يف 

الكثري  هــنــاك  يــكــن  ومل 
من املال لإلنقاق على عمل تطوعي. لذلك قاموا 

فقط بطالء سياراهتم بأرخص طالء ميكنهم احلصول عليه. 
لكن تدعي نظرية ثانية ومتناقضة أن أول سيارة إطفاء 
محراء كان نتيجة منافسة بني أقسام مكافحة احلرائق. كان 
من املفرتض أن يعمل يف هذه اجملموعات متطوعون يف ذلك 
اخلاصة  احلرائق  مكافحة  أقسام  أرادت  ذلك،  ومع  الوقت. 
احلصول  ميكنهم  طــالء  أغلى  استخدموا  لذلك  التميز. 

عليه- والذي كان أمحر مرة أخرى. 
ســيــارات  أن  فهو  منطقية  األكــثــر  الثالث  التفسري  أمــا 
اإلطفاء  رجــال  ألن  األمحــر  باللون  مطلية  كانت  اإلطفاء 
أرادوا أن تكون سياراهتم مرئية ومميزة ملستخدمي الطريق 
اآلخرين عن اللون األسود الذي كان شائعاً يف سيارات فورد 
يف التسعينات. فضالً عن أن اللون األمحر غالباً ما يرتبط 

مبؤشر اخلطر واحلذر.  

األبيض أقل كلفة 
الــدول  اخــتــالف  على  األبــيــض  باللون  الــطــائــرات  تتميز 
اللون  والشركات. وهناك عدة أسباب منطقية الختيار هذا 

دون غريه. 
السبب األول هو التكلفة، فالدهانات غالية الثمن وترتاوح 
تكلفة مهمة الطالء العادية لطائرة بني 50 ألفاً و200 ألف 

دوالر، وعادة ما يكون الطالء األبيض أرخص من امللون. 
املال، ألنه ال حيتاج إىل  كما يوفر الطالء األبيض أيضاً 

الكثري من الصيانة مثل األلوان األخرى. 
كما أن اللون األبيض مفضل لدى شركات الطريان؛ ألنه 
األلــوان  متتص  بينما  الطائرة،  عن  الشمس  ضوء  يعكس 
أكثر  للطائرة  الداخلي  اجلزء  ما جيعل  احلــرارة،  األغمق 

سخونة. 
نــفــســه،  الــــوقــــت  يف 
األبيض  اللون  يقلل 
مـــن اخلــطــر الــنــاجــم 
وحيمي  اإلشـــعـــاع  عــن 
املهمة  الــطــائــرة  أجـــزاء 
مــثــل الــقــســم األمــامــي 
الـــذي غــالــبــاً مــا حيتوي 

على الرادار. 
األبيض  الطالء  ويسمح 
أيـــضـــاً ألطـــقـــم الــصــيــانــة 
الشقوق واخلدوش  باكتشاف 
أنه  كما  بسهولة.  والتسريبات 
الضربات  احتمالية  من  يقلل 
أن  ميكن  الطيور  ألن  اجلــويــة 
ترى اللون األبيض بشكل أفضل. 
وأخـــــرياً، مــن الــســهــل حتديد 
أجــــزاء الــطــائــرة الــبــيــضــاء على 
حتطم  بــعــد  احملــيــط  أو  األرض 

الطائرة. 
 

الكربون األسود لإلطارات 
السيارة  إطـــارات  أن  مجيعاً  نعرف 
الطبيعي  والــلــون  املــطــاط  مــن  ُتصنَع 
تتكبَّد  إذاً  ملــاذا  األبيض،  هو  للمطاط 

عناء  تلوينها باألسود؟ الشركات 
وليست  بيضاء  كانت  األوىل  اإلطـــارات  إن  احلقيقة،  يف 
للغاية وكانت تتصدع  تُكن متينة  سوداء، لكنها لألسف مل 
بسرعة بسبب األشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس. 
الكربون  بإضافة  اإلطـــارات  مصنعو  قــام  املشكلة،  حلــل 
الكربون  1917، حيث حل  عــام  حــوايل  لــإلطــارات  األســود 
املرتبطة  املشاكل  من  ال حيصى  عــدداً  الفور  على  األســود 

باإلطارات البيضاء وجعلها أكثر متانة ومقاومة. 
لعشرات  تــدوم  السوداء  اإلطــارات  أن  السبب يف  هو  هذا 
بالكاد  البيضاء  اإلطــارات  أن  األميال، يف حني  اآلالف من 

كانت تقطع 8 أالف كيلومرت قبل استبداهلا. 



البعث األسبوعية- حممد حممود
اليغيب عنك ذلك العبق بالتاريخ، واإلحساس باملاضي، 
وأنت تتجول يف طرطوس القدمية، تشعر وأنت تقرتب 
من بعض صخورها العمالقة احمليطة مبتحفها القديم، 
أو حني تلمح شبابيك بيوهتا املطلة على البحر أن الزمان 
تستنهض  العريقة  املدينة  ـــرتادوس«  »ان وأن  ميــض،  مل 
حكايات جديدة من تارخيها الطويل الذي مر مبراحل 
خمتلفة حيث استوىل عليها االسكندر املقدوني ثم الروم، 
وشغلها البيزنطيون مؤقتاً خالل القرن العاشر، وبعدها 
حاصرها رميوند صنجيل، واستوىل عليها عام 1102 م، 
ثم اختذها مقراً له، ويف عام 1152م استعادها نور الدين 
استوىل  ذلك  وبعد  مدةً قصريةً،  )أتابك حلب(  الزنكي 
)فرسان  للداوية  ومنحها  الثالث،  بلدوين  امللك  عليها 
اهليكل( عام 1152 ـ 1158م حيث أعادوا بناء حتصيناهتا؛ 
فيها  األيوبي مبا  الدين  1188م هدمها صالح  عام  ويف 
كاتدرائية السيدة العذراء أثناء محلته إىل مشال سورية 
باستثناء الرج الرئيس الداخلي )الدوجنون(؛ ويف عام 
1276م حررت طرطوس بشكل هنائي على يد املماليك، 
السيدة  أيقونة  ومعهم  قرص  إىل  الداوية  فرسان  وفرّ 
يف  بريشته  رمسها  لوقا  القديس  إن  قيل  اليت  العذراء 

كاتدرائية طرطوس.

أقسام رئيسية
ويشرح مروان حسن مدير آثار طرطوس املعامل األثرية 
تنقسم لستة  حيث  القدمية حالياً  املدينة  اليت تضمها 
)قاعة   :Donjonالدوجنون بناء  وهي:  رئيسية  أجزاء 
التحصني( على الواجهة البحرية، قاعة الفرسان، كنيسة 

القدمية  الثالثة  القديم، األسوار  فرسان اهليكل، احلمام االثري 
الضخمة، وكاتدرائية طرطوس )املتحف الوطين حالياً(. 

وعن الرج الرئيسي يف قلعة طرطوس يقدم حسن حملة تارخيية 
عنه بالقول: يعتر الرج من أهم أبنية مدينة طرطوس القدمية 
على واجهة القلعة البحرية ومن أمتنها، وتبلغ مساحته 1570م3؛ 
يتألف قسمه الداخلي 20×20×21م من قاعتني طرازمها من الفرتة 
الصليبية، ذوات حمور الطوالني ويصل بني القاعتني ممر معقود 
بأقواس مدببة، ويف مرحلة بنائية الحقة مت وصل بناء الدوجنون 
مع السور البحري عر بنائيني ملحقني، وقد جعلت هلما مرامي 
إىل  يقودنا  البحر  باجتاه  والبوابات  االحنــدار  انعدام  وإن  سهام، 
االعتقاد أنه يف هذا الوضع كانت السفن حتمل أو تفرغ محولتها 
أثر  أي  الدوجنون  لبناء  األول  الطابق  من  يبق  مل  عنها.  بعيداً 
باستثناء موضع ملرمى سهام، أما ممرات املراقبة فيعود تارخيها 
إىل القرون الوسطى وميكن تتبعها يف اجلهة اجلنوبية من السور 
مساحة  تبلغ  تقرييب  وبشكل  الداخلي.  احلصن  وحتى  البحري 
تلك املمرات حوايل 1550م2 وإن ما تبقى من آثار كتلة احلصن 
الكاتدرائية  أو  احلجاج  كنيسة  القدمية  طرطوس  من  اخلارجي 

)متحف طرطوس حالياً(.

محام أثري
القدمية جزءاً  القديم للمدينة  يف حني يعتر احلمام األثري 
من النسيج العربي اإلسالمي القائم يف مدينة طرطوس القدمية 
العمري القريب منه والسوق وشبكة األزقة  حيث يشكل اجلامع 

من  عام  بشكل  احلمام  ويتألف  متكامالً.  كالً  القدمية  والبيوت 
األقسام التالية: الراني والوسطاني واملقصورات واجلواني، وبيت 
دائرية  فتحات  ذات  بقبة  وهو مسقوف  األسفل،  النار يف  إشعال 

كثرية مغطاة بالزجاج تسمى القمرات.
يعود هذا البناء إىل الفرتة العثمانية وقد بقي مستخدماً كحمام 
شعيب حتى عام / 1950/ حيث توقف استخدامه وحتول إىل مشغل 
للمفروشات وبيت للسكن يف الطابق العلوي، ثم  استملكته املديرية 
العامة لآلثار واملتاحف عام/1996/ للحفاظ عليه وترميمه ولكنه 

بقي مشغواًل بالسكان حتى هناية عام /2002/ حيث مت إخالؤه.

كنيسة طرطوس
وعن كنيسة طرطوس يتحدث مدير دائرة اآلثار أهنا تتكون من 
رواق واحد هو صحن الكنيسة، حيث يبلغ طوهلا 29.40م وعرضها 
14.10م وارتفاعها 10.70م، وتتكون من أربعة صفوف من األعمدة 
يف  اليوجد  هيكل،  حنية  هلا  وليس  األشكال،  املختلفة  الطويلة 
اجلدار الشرقي للكنيسة أية نوافذ وذلك بسبب وقوعه على سور 

املدينة مباشرة.
قاعة الكنيسة مسقوفة بقبوة متقاطعة األضالع، وتعتر الورود 
املوجودة على أقفال العقود واحلواف املائلة على األضالع وعلى 
دعامات العقود نفسها هي التزينات الوحيدة تقريباً يف هذا املبنى 

البسيط واملتواضع جلمعية رهبان تسيسرتين. 
عشر  الثالث  القرن  إىل  بناؤه  العائد  األصلي  املبنى  تعرض 
امليالدي إىل تشويه كبري يعود سببه إىل إقامة أبنية سكن حمدثة 

فيه خالل فرتات متعددة. 

قاعة الفرسان
على  تقع  اليت  الفرسان  قاعة  املدينة  اهلامة يف  األجــزاء  ومن 
بعد خطوات فقط من كنيسة القلعة الذي يبلغ طوهلا 47.80م 
وعرضها 18.90م وجدارها الشمايل اخلارجي هو جدار سور القلعة 
نفسه، يتكون املبنى من طابقني: طابق أساسي أول وطابق ثاني 
علوي، يأخذ البناء يف الطابق األساسي شكالً طوالنياً ويوجد فيه 
ممر ضيق مبرامي سهام يقود إىل السور احمليط بالقلعة، وهناك 
بركة ماء ذات جدران مدعمة، ومستودع له ثالث فتحات إضاءة 
)مناور(؛ يتكون الطابق العلوي من صالة ضخمة ثنائية األجنحة 
ويوجد يف كل جناح منها ستة صفوف رباعية من األعمدة مربعة 
وحيدة،  بوابًة  الغربية  من جهتها  الفرسان  قاعة  الشكل، حتاذي 
ومن ثم احلصن الشمايل الذي يغلق القلعة بإحكام باجتاه البحر.

األسوار 
املدينة  يف  فيقول  األســوار  عن  باحلديث  الشرح  وخيتم حسن 
القدمية ثالثة أسوار ضخمة، مبافيها سور قاعة التحصني البالغ 
ارتفاعه 7م، السور األول: ذو سبعة أبراج يصل ارتفاع أعلى برج 
فيه إىل  25,5 م، السور الثاني: حييط به اخلندق املائي احملفوريف 
كذلك  10م،  اخلارجي  اجلــدار  ارتفاع  م،   15 12ـ  بعرض  الصخر 
حييط بالقلعة وباملستوطنة القدمية سور حجري يبدأ من الزاوية 
الشمالية الشرقية للقلعة بطول 140م، اجلزء املتبقي منه بارتفاع 
2م، كان السور القديم ينحرف مساره )عند مبنى اخلدمات الفنية 
برج  عند  وينتهي  الكاتدرائية  مبحاذاة  اجلنوب  باجتاه  حالياً( 

الطاحونة.

األســبوعية

مدينة طرطوس.. عبق التاريخ 
يستنهض أسرار الحكايات القديمة 
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