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دمشق – البعث األسبوعية 
عربياً  سيبقى  احملتل  اجل���والن  أن  ال���وزراء  أك��د جملس 
سورياً وجزءاً ال يتجزأ من األراضي السورية موجهاً التحية 
والتقدير ألبنائه ألصالتهم ومتسكهم هبويتهم ووطنهم األم 
سورية وصمودهم يف وجه ممارسات االحتالل وذلك مبناسبة 
الذكرى ال� 40 لإلضراب الوطين الشامل يف اجلوالن السوري 

احملتل رفضاً لقرار االحتالل اإلسرائيلي الباطل بضمه.
املهندس  برئاسة  للمجلس  األسبوعية  اجللسة  وخ��الل 
حسني عرنوس جرى التأكيد على مجيع الوزارات رفع سوية 
التنفيذ  قيد  للمشاريع  امليدانية  واملتابعة  واإلنتاج  العمل 
)الكهرباء  اخلدمية  القطاعات  يف  وخ��اص��ة  يومي  بشكل 
أمام وضعها  واملياه( وتذليل أي عقبات  النفطية  واملشتقات 
أداء  مؤشرات  وضع  وكذلك  املقصرين  وحماسبة  باخلدمة 

ومعاجلة الثغرات وحاالت اخللل يف حال حصوهلا.
الرقمي  التحول  بإجناز  اإلسراع  عرنوس  املهندس  وطلب 
وخدمات الدفع اإللكرتوني والتوسع مبراكز خدمة املواطن 
واخلدمات املقدمة فيها مبا خيتصر الوقت واجلهد والتشدد 
أو  اخلدمات  مقدمي  وضبط  القانونية  اإلج��راءات  باختاذ 
املدن  بربط  واإلس��راع  األسعار  برفع  تقوم  اليت  الفعاليات 

يف  الفوترة  بربنامج  السياحي  القطاع  وفعاليات  الصناعية 
وضمان  احلقيقية  املبيعات  حركة  رصد  هبدف  املالية  وزارة 

حقوق كل من البائع واملستهلك.
واستعرض جملس الوزراء مذكرة وزارة التجارة الداخلية 
العام  القطاعني  املطاحن يف  املستهلك حول عمل  ومحاية 
واخلاص واإلج��راءات الالزمة لتطوير عملها ورفع طاقتها 
تأهيل  إلع��ادة  متكاملة  خطة  وض��ع  على  وأك��د  اإلنتاجية 
زمين  برنامج  وف��ق  باخلدمة  ووضعها  املتضررة  املطاحن 
حمدد على أن تكون األولوية لتأهيل مطحنة تل بالط يف 

حلب.
عقود  ح��ول  النفط  وزارة  مذكرة  اجمللس  استعرض  كما 
االستثمار املوقعة مع املؤسسة العامة للجيولوجيا وذلك يف 
القائمة  الوطنية  املوارد  ضوء االهتمام احلكومي باستثمار 
فعلياً والكامنة نظرا لدورها يف التنمية االقتصادية وطلب 
النفط  قطاعي  يف  واالستكشاف  احلفر  بأعمال  التوسع 

والفوسفات واخلامات املقلعية األخرى.
وناقش اجمللس مشروع الصك التشريعي املتضمن تعديل 
بعض بنود قانون العقوبات ووافق اجمللس على توريد 200 
وافق على عدد  املخازين كما  لتعزيز  ألف طن قمح طري 

من املشروعات اخلدمية والتنموية يف عدد من احملافظات.

نشاطات حكومية
ال��وزراء قد  املهندس حسني عرنوس رئيس جملس  وك��ان 
املائية  امل��وارد  بقطاعات  املعنيني  ضم  عمل  اجتماع  ت��رأس 
والكهرباء واملشتقات النفطية، وأكد خالله االستمرار ببذل 
كل اجلهود والطاقات املتاحة لإلسراع بإجناز املشاريع قيد 
احملددة  الزمنية  اجل��داول  وفق  باخلدمة  ووضعها  التنفيذ 
وتذليل كل العقبات وإجياد احللول هلا، كذلك الرتكيز على 
املشروعات االسرتاتيجية اليت تسهم بتقديم أفضل اخلدمات 

للمواطنني وختفف من معاناهتم.
وأكد اجملتمعون على إعطاء األولوية التامة للمشاريع ذات 
األمهية واليت حتقق انفراجات واضحة يف مستوى اخلدمات 
املقدمة، وحتتاج إىل تتبع بشكل يومي وتشمل مشاريع املياه 
اهلدر،  من  واحل��د  الفاقد  من  والتقليل  الشبكات  وصيانة 
وتأمني مصادر مياه لبعض التجمعات السكانية يف عدد من 

احملافظات وزيادة رقعة األراضي الزراعية املروية.
كما مت التأكيد على املتابعة احلثيثة للمشاريع الكهربائية 
اليت تتضمن إعادة تأهيل حمطة توليد حلب وإجناز حمطة 
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توليد الرستني يف الالذقية بالتعاون والتنسيق مع شركاء 
التعاون الدويل، إضافة إىل املشاريع الكهرضوئية اليت يتم 
تنفيذها حالياً، وإعطاء األمهية للمشاريع الكهرورحيية، 
مبا يسهم بتحسني واقع قطاع الكهرباء وضمان حدوث 
انفراجات يف هذا القطاع من خالل زيادة الطاقة املولدة 

وساعات التغذية.
زي��ادة عدد حمطات  على ض��رورة  أيضاً  ركز  االجتماع 
بالطاقات  امل��زودة  الشرب  مبياه  اخلاصة  واآلب��ار  الضخ 
وفق  املتضررة  اآلبار  تأهيل  بإعادة  واالستمرار  البديلة، 
التوسع بأعمال  املناطق األكثر احتياجاً، كذلك  أولويات 
مناطق  لتشمل  والنفط  الغاز  عن  واالستكشاف  احلفر 
املشتقات  من  املنتجة  الكميات  وزي��ادة  جديدة  مأمولة 

النفطية وتأمني تواتر التوريدات.
املتابعة  على  االجتماع  خ��الل  أك��د  عرنوس  املهندس 
احلثيثة ملراحل املشاريع قيد التنفيذ وتذليل أي عقبات 
ومضاعفة  أداء  مؤشرات  ووضع  باخلدمة،  وضعها  أمام 
وزي��ادة  املتاحة  امل���وارد  على  واحل��ف��اظ  األع��م��ال  حجم 
اإلنتاج احمللي وأمتتة عمل املستودعات، مشدداً يف الوقت 
نفسه على دور معاوني الوزراء واملعنيني كافة بالوزارات يف 
املتابعة امليدانية جلميع مواقع العمل واإلنتاج على أرض 
القطاعات  اخلدمات يف مجيع  أفضل  يؤمن  مبا  الواقع 

وحماسبة املقصرين.

دعم
الفائدة  أسعار  دعم  برنامج  من  املستفيدين  عدد  بلغ 
وفقاً  اخلارجية  والتجارة  االقتصاد  وزارة  أطلقته  الذي 
يف  العاملة  املصارف  مع  ال���وزارة  وّقعته  ال��ذي  لالتفاق 
سورية /196/ مستفيداً يف اجملالني الصناعي والزراعي، 
يف  مدعومة  فائدة  بأسعار  املمنوحة  القروض  وترّكزت 
القطاع الصناعي على مشاريع صناعة األقمشة املصنّرة 
واخليوط واملصابغ والكرتون وتيوبات األملنيوم، إضافة إىل 
تنتج  وال��يت  حلب  يف حمافظة  املتضررة  املنشآت  بعض 
األدوية والنسيج اآليل والسجّاد، إضافًة إىل املساخل اآللية.

مدعومة  ف��ائ��دة  بأسعار  املمنوحة  ال��ق��روض  وت��رّك��زت 
واملباقر  املداجن  على  خاص  بشكل  الزراعي  القطاع  يف 

واألمسدة.
نطاق  توسيع  اجل��اري  للعام  ال��وزارة  خطة  وتستهدف 
االستفادة من الربنامج قطاعياً وجغرافياً هبدف تسريع 

التعايف االقتصادي.
من  انطالقاً  الربنامج  تطبيق  نطاق  ال���وزارة  وح��ددت 
باألولويات  يتعلق  فيما  سواء  االعتبارات  من  جمموعة 
للمشاريع،  اجلغرايف  بالتوّزع  يتعلق  فيما  أو  التنموية، 
وأيضاً مبا يتعلق بالبعد االجتماعي مبا ينعكس إجياباً 

على الواقع املعيشي للمواطنني.

مجلس الوزراء يوافـق على توريد 200 ألـف طـن قمح طـري لتعزيز المخازين.. 
ويستعرض مذكرة حول عمل المطاحن لرفع طاقتـها اإلنتاجية 

كلمة العدد       

في الرد على )استفزازات( 
الكيان الصهيوني

د. عبد اللطيف عمران
تربز يف هذا العنوان إشكاليتان تكادان تغيبان عن الرواية املعاصرة لألحداث الدامية يف هذه املنطقة من العامل، األوىل 
تتمثل يف بدء تالشي عبارة )الكيان الصهيوني( يف امليديا ويف الكتب لتحلَّ حملها بأرحيية وقحة كلمة )إسرائيل(، وهلذا 

أسباب معروفة ومؤسفة.
كما تربز فيه اإلشكالية الثانية وهي )االستفزازات( إذ ينصرف ذهن البعض إىل أهنا تنحصر فقط بالغارات اجلويّة، 
أو بالقصف الصاروخي لعدة مواقع يف األراضي العربية السورية، أو االغتيال واألسر والتهجري واالستيطان يف األراضي 
العربية الفلسطينية. يف وقت تتضح فيه أنواع أخرى جديدة عديدة وخطرية هلذه االستفزازات تتجاوز خماطرها األمناط 

التقليدية اليت رافقت تنفيذ املشروع الصهيوني يف األراضي العربية احملتلة يف عدة أقطار عربية.
إننا اليوم أمام استفزازات مستدامة متجددة ال تقف عند اجملال العسكري، فبعد اتفاقات السالم الثالث يف أواخر القرن 
املاضي )كمب ديفيد - أوسلو - وادي عربة( وما يتبعها اليوم من اتفاقات مع بعض النظام الرمسي العربي، بعدها يستمر 
املشروع الصهيوني بتعزيز التحوالت الكربى واخلطرية يف طبيعته بأساليب غري تقليدية، منها االقتصادي، واالجتماعي، 
والثقايف، إضافة إىل السياسي واالستخباراتي اخلبيث واملزعزع الستقرار وأمن اجملتمعات والدول العربية من خالل العمل 
على )تفكيك اجلغرافيا السياسية العربية، وكذلك اهلوية والوعي واالنتماء العربي، إضافة إىل التوظيف املاكر واملؤذي 

جداً لتقنيات حروب اجليل الرابع(.
هذه االستفزازات مبخاطرها التقليدية واجلديدة املستمرة، خيطئ من يظن أهنا ال تلقى ردوداً مستمرة، لكنها قد ال 
تكون بالشكل الذي يسعى إليه األعداء، بل بشكل آخر ال يقل قسوة وحتدّياً وإحباطاً للمشروع الصهيوني الذي يستعجل 

بعضنا فرياه ميضي قدماً حنو التطور والتحقق، وال سيما جرّاء عوامل الضعف اليت أحاطت باملشروع القومي العربي.
صحيح هناك إىل اليوم غري قليل من التطورات اليت حققها الصهاينة، وهناك أحباث توّضح كيف متّكنوا مثالً من 
حصد نتائج أحداث 11 أيلول 2001، ووقائع ما يسمّى ب� )الربيع العربي( على أهنا )بريل هاربر( الواليات املتحدة اجلديد 
صهيونياً، وكيف ولد عام 1967 من جديد الكيان الصهيوني إذ مل تعد عاصمته تل أبيب فقط بل نيويورك أيضاً، إذ مل 
يبقَ هدف الصهيونية تأسيس دولة يف فلسطني فقط، بل استغالل النظام العاملي اجلديد لتحقيق )ما فوق الصهيونية( 
وأن نتائج االنقسام اإلسالمي اإلسالمي، والعربي العربي مل تعد جتعل القضية الفلسطينية قضية مركزية ال للعرب 
األمريكيون هم  وأن )احملافظون اجلدد  املألوف(،  اإلسرائيلي بشكله  العربي  الصراع  )بدأت هناية  للمسلمني، فقد  وال 
إسرائيليون مشّفرون(، وقد بيّن ليو شرتاوس واضع األسس الفلسفية لسياسة احملافظني اجلدد منذ عام 1962 جواب 
سؤاله اخلطري: ملاذا نظل يهوداً... وكثري من هذا القبيل الذي مل تتحطم معه إرادة التحدي والصمود العروبية، وال عند 
املسلمني واملسيحيني األحرار يف غري هذه املنطقة من العامل. بل دفع إىل تطور أكثر، وفعل أكرب ملقاومة هذا املشروع 

فعالً وثقافة.
فمقابل هذا مل ولن تنسى شعوب العامل أثر شخصية شايلوك بطل مسرحية شكسبري املنشورة عام 1600م، وصواًل إىل 
كتابات إسرائيل شاحاك ومعه بعض مجاعة )املؤرخون اجلدد( يف نسف األساطري املؤسسة للكيان الصهيوني كعقيدة 
قومية عنصرية معادية لليهودية كدين، وإىل آراء وأحباث كثرية يف شتى بقاع العامل منها مثالً احلديث املهم جداً للسيدة 
كريستينا دي كريشنر رئيسة مجهورية األرجنتني عام 2014 يف األمم املتحدة حني جعلت )إسرائيل( وداعش والقاعدة 
والواليات املتحدة يف منهج واحد وصواًل إىل قناعات دولية واسعة بأوجه الشبه بني احملرقة والنكبة... وكثري يف هذا السياق 
مما يبيّن للرأي العام العاملي أن استفزازات الكيان الصهوني املستمرة هي جرائم مدانة حبق الشعوب وحبق القانون 

الدويل واجملتمع الدويل.
املتحدة،  وباألمم  الدولية  بالشرعية  االستهتار  ترافق  اليت  االستفزازات  أجيال سرتى يف هذه  أمام  أننا  وال شك يف 
وبالنزوع العربي حنو )السالم( دليالً واضحاً أن ال سالم جمدياً ميكن أن يتحقق مع هذا الكيان فرتفض السالم معه، 
وأن اجملدي فقط يكمن يف مقاومة هذا املشروع وهزميته من أساسه، أجيال سرتى حقائق تارخيية جاذبة  يف قول القائد 

األسد: كلفة املقاومة أقل من كلفة االستسالم.
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البعث السبوعية- مسر سامي السمارة
يف اآلونة األخرية، كانت وسائل اإلعالم املختلفة تنشر العديد من التقارير 
اليت يشرف  واخلدمات اخلاصة«  الرتكية  القانون  »إنفاذ  وكاالت  تورط  حول 
العديد من  أردوغ��ان مباشرة يف عمليات غري قانونية بشكل سافر يف  عليها 

البلدان.
عشرات  باختطاف  األخ���رية  ال��س��ن��وات  يف  الرتكية  ال��وك��االت  ق��ام��ت  فقد 
أو بعد حماولة االنقالب اليت  األشخاص يف دول خمتلفة. ومنذ عام 2016، 
بالوقف  املتحدة  الواليات  اآلن يف  يعيش  الذي  غولن  اهلل  فتح  أنقرة  اهتمت 
وراءه، بلغ عدد املختطفن التقديري  ل� »أنصار غولن« خارج تركيا 200 شخص، 
وكان وزير الداخلية الرتكي سليمان صويلو كشف يف وقت سابق عن هذا الرقم. 
أن السياسة اخلارجية الرتكية أصبحت عدوانية  الواضح  يف احلقيقة، من 
بشكل متزايد، حيث يتجلى هذا بوضوح مع ارتفاع أعداد عمليات االختطاف 
غري القانونية، الشبيهة بعمل العصابات. فقد جرى اختطاف املعلم األكادميي 
»فيسيل أكاي« الذي يعيش يف منغوليا منذ أكثر من 20 عاماً، ويدير شبكة 
اهلوية  قبل شخصيات جمهولة  من  البالد،  أحناء  م��دارس خاصة يف مجيع 
هي  خاصة،  طائرة  هبطت  ثم   ،2018 متوز   27 يف  املدرسة  إىل  ذهابه  أثناء 
الطائرة ذاهتا اليت استخدمتها املخابرات الرتكية يف اختطاف مدرسني أتراك 
أوالن  يف  ال��دويل  خان  جنكيز  مطار  يف  بالتحديد  وحطت  كازاخستان،  من 
باتور، العاصمة املنغولية. حاولت الطائرة هتريب الرجل إىل أنقرة حتت إشراف 
مباشر من جهاز املخابرات الرتكي، إال أن السلطات املنغولية مل تسمح بفعل 

ذلك، وعملت على تعطيل عملية االختطاف، نظراً لعدم قانونيتها.
الذين  املعلمني األت��راك،  العديد من  »أك��اي« سوى واح��د من بني  مل يكن 
حاولت أنقرة اختطافهم من خارج احلدود الرتكية، ال سيما بعد عام 2016.  
مل يكن ذنب »أكاي« سوى عمله كمنسق ملدارس »إميباثي« اخلاصة يف منغوليا، 
أن  الغريب يف األمر  »غولن« يف منغوليا. لكن  أهنا مرتبطة حبركة  اليت قيل 
السلطات الرتكية مل حتاول التحقق قانونياً إزاء مشاركة »أكاي« من عدمها يف 

نشاطات احلركة املذكورة. 
 وقع حادث مماثل يف قريغيزستان، ففي 1 حزيران 2021، يف الوقت الذي 
إناندي« مدير  »أورهان  كان يزور فيه الزعيم القريغيزي أنقرة، مت اختطاف 
املدارس الثانوية الرتكية يف البالد وهو قرغيزي مولود يف تركيا،  وكان مسؤواًل 
بيشكيك  يف  »سبات«،  اخلاصة  الرتكية  التعليمية  املؤسسات  شبكة  عن  أيضاً 

عاصمة مجهورية قريغيزستان.
أصبحت مثل هذه احلوادث متكررة بشكل متزايد يف أوكرانيا، موطن عدد كبري 
من املهاجرين األتراك، مبا يف ذلك أولئك الذين يعارضون أردوغان. وبالفعل، 
يف 11 أيلول 2020، اختطف جهاز املخابرات الوطنية الرتكية، السياسي الشهري 
»عيسى أوزر« يف مدينة أوديسا األوكرانية. وذكرت وسائل إعالم أوكرانية أن هذه 
ليست املرة األوىل اليت يتم فيها اختطاف معارضي أردوغان من قبل القوات 
اخلاصة الرتكية يف أوكرانيا، ففي عام 2018 مت هتريب السياسي ورجل األعمال 

»صاحل زكي جييت«، والصحفي واملدون »يوسف انان« بعيداً.
 ومن اجلدير بالذكر، تعرضت شخصيات املعارضة الرتكية لالضطهاد ألول 
مرة يف عهد الرئيس األوكراني برتو بوروشنكو يف عام 2018 عندما مت شن 
غارات على الالجئني السياسيني األتراك. يف ذلك الوقت، قام جهاز املخابرات 
الرتكية السرية- مبوافقة احلكومة األوكرانية- بإخراج »يوسف إنان«، و«صاحل 
ونيكوالييف،  أوديسا  من  احلالية،  الرتكية  السلطات  منتقدي  جييت«،  زكي 
وحبسب مصادر إعالمية أوكرانية، فإن هذا »التسليم« يتوقف على »االتفاقات 
الشخصية بني بوروشنكو وأردوغ��ان. كما خيشى »يونس أردوغ��دو«، الصحفي 
الرتكي املدرج على القائمة السوداء كزعيم للمعارضة يف تركيا ويعيش اآلن يف 

كييف، من أن تسلمه أوكرانيا إىل أنقرة، كما خيشى كافة املعارضني األتراك.
الرتكي  القوات اخلاصة يف اجليش  املاضي، اختطفت  الثاني  كانون  يف 26 
مهاجراً سياسياً آخر وضابطاً سابقاً يف اجليش الرتكي، وهو »نوري جوكهان 
بوزكري« من األراضي األوكرانية. وحبسب عدة وسائل إعالم تركية، مت إحضاره 
إىل تركيا وقد نشرت وسائل اإلعالم  صورة له وفيها كدمات وانتفاخات حادة 
يف الوجه، وقبل وقت االختطاف، ُزعم أن »جوكهان« قدّم طلب جلوء سياسي 
يف أوكرانيا. وبدورها ذكرت وسائل اإلعالم الرتكية أن هذا »التسليم القسري« 
الرئيس  عليه  يوافق  أن  ميكن  كان  الرتكية  املخابرات  قبل  من  »جوكهان«  ل� 
رجب طيب أردوغان شخصياً مبوافقة صرحية من جانب الرئيس األوكراني 

فالدميري زيلينسكي.
لكن الضابط املتقاعد من القوات اخلاصة يف اجليش الرتكي، »نوري جوكهان 
بوزكري«، مل يكن جمرد »من أتباع غولن« أو ناقداً آخر ألردوغان. ففي اآلونة 

األخرية، أجرى عدة مقابالت يف أوكرانيا، كشف من خالهلا عن فضائح جديدة 
للسلطات الرتكية وتدخلها يف العديد من الدول، حيث كانت القوات اخلاصة 
والذخرية إىل سورية  تورد شحنات ضخمة من األسلحة  الرتكي  يف اجليش 
وغريها من املناطق الساخنة يف آسيا وإفريقيا منذ فرتة طويلة. وخالل لقاء 
غري  التسليم  عمليات  بوزكري«  »جوكهان  شرح  األوكرانية،  »سرتانا«  وكالة  مع 

القانونية اليت كانت جتريها حكومة حزب العدالة والتنمية. 
وحبسب مهاجر سياسي تركي آخر، ووفقاً ملا ذكره الصحفي »يونس أردوغدو« 
يف  املشاركة  »جوكهان«  اعتاد  »سرتانا«،  األوكراني  اإللكرتوني  للموقع  سابقاً 
أكد  وب��دوره  األوس��ط،  الشرق  إىل  تركيا  من  مشروعة  غري  أسلحة  شحنات 
»جوكهان« هذه القصة للصحفيني األوكرانيني ووصف بالتفصيل األنشطة اليت 
اضطلع هبا باملشاركة يف العمليات اخلاصة كضابط اتصال يف جهاز املخابرات 

الوطنية الرتكية. 
وقد سبق أن شغل »جوكهان« منصب ضابط يف وحدات النخبة من القوات 
اخلاصة يف اجليش الرتكي، وشارك يف العمليات العسكرية الرتكية يف إيران 
وسام  وقتها  ون��ال  وأذرب��ي��ج��ان،  وجورجيا  واهل��رس��ك  والبوسنة  وأفغانستان 

استحقاق على خدمته.
يف عام 2007، جردت احملكمة العسكرية يف أنقرة  »جوكهان« من رتبة نقيب، 
متهمة إياه بإفشاء أسرار الدولة، كما حكمت عليه بالسجن ملدة ست سنوات. 
وحبسب ما أشار العديد من املهاجرين السياسيني األتراك يف أوكرانيا، بدأت 
حماكمة »جوكهان«، بعد أن كشف عن البيانات اخلاصة بإرسال تركيا شحنات 
من األسلحة إىل الشرق األوسط، وهو نشاط كان »جوكهان« متورطاً فيه سابقاً. 
ومبجرد إطالق سراحه من السجن، بدأ »جوكهان« العمل. كان يعمل بشكل 
الغذائية  أساسي يف تزويد عمالئه باملعدات العسكرية ) املعدات واإلم��دادات 

واملساعدات( يف البلدان اليت اُبتليت بالنزاعات املسلحة. 
ويف عام 2012، عندما حتولت احلرب على سورية إىل حرب واضحة للجميع، 
تلقى »جوكهان« عرضاً من قائد إرهابي يف سورية لبدء ارسال شحنات األسلحة، 
وحينها قدم جوكهان ملسؤويل جهاز املخابرات الرتكية الذين سيشرفون على 

شحنات األسلحة طلب هذا القائد االرهابي.
بطريقة  األسلحة  بشحنات  اخلاصة  األم��وال  توجيه  »مت  جوكهان:  يقول 
غريبة، حيث وصلت حاويات مليئة بالدوالرات إىل املدينة الرتكية على احلدود 
وجهاز  ال��درك  ق��وات  بإشراف  تتم  والسالح  األم��وال  حركة  وكانت  السورية، 
إشراف  حتت  واستمرت  إعاقتها،  يتم  ال  حتى  الرتكية  العسكرية  املخابرات 

القائد االرهابي من اجلانب السوري«.
 ويضيف، إنه منذ عام 2012 لغاية عام 2015 كان يشرتي -نيابة عن تركيا 
-سالح بشكل رمسي، من أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. وبعبارة أخرى، كان 
املوردون بشكل أساسي أعضاء سابقني يف حلف وارسو واحتاد الدول املستقلة، 

على الرغم من توثيق العقود كشحنات أسلحة إىل تركيا.
 وقال أن شحنة األسلحة ترتاوح بني مليونني وأربعة ماليني دوالر، واعرتف 
لصاحل  س��الح  صفقة   49 عقد   ،2015 وحتى   2012 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  أن��ه 
االرهابيني يف سورية. ولدعم أقواله، سلم جوكهان املراسلني األوكرانيني أرشيف 
الصور ومقاطع الفيديو اخلاص به الذي يتضمن العديد من هذه العمليات.

يف عام 2015، هاجر جوكهان إىل أوكرانيا وحصل على تصريح إقامة هناك، 
ويف عام 2018، قام الضابط السابق عن طريق حمامي، برفع دعوى قضائية 
هدد  حيث  العسكرية،  رتبته  إىل  والعودة  نفسه  لتربئة  تركية  أم��ام حمكمة 
بالكشف عرب وسائل اإلعالم عن حقيقة الضغوط واملضايقات اليت كان على 
ضباط اجليش حتملها، وعن خمططات الفساد يف اهلياكل احلكومية الرتكية.

 يف 10 متوز 2019، أدت هذه التحركات إىل احتجاز الضابط الرتكي السابق 
يف كييف بناءً على طلب أنقرة، بينما أدرجه مكتب املدعي العام الرتكي يف 

نشرات اإلنرتبول احلمراء.
»هناك  األوكراني:  »سرتانا«  ملوقع  دينسيوك،  روم��ان  جوكهان  حمامي  قال 
الكثري من املعلومات الواردة من مصادر خمتلفة تقول إن السلطات األوكرانية 
وعدت مبساعدة الرئيس الرتكي يف تسليم نوري جوكهان بوزكري إىل تركيا، فهذا 

هو أحد شروط دعم تركيا لسياسة أوكرانيا اخلارجية والتعاون االقتصادي ».
أجهزة  لصاحل  اإلجرامية  األع��م��ال  ومرتكب  الشاهد  ه��ذا  أن  امل��ؤك��د،  من 
املخابرات الرتكية أصبح خطرياً على السلطات الرتكية احلالية، ونتيجة لذلك، 
اختطفه عمالء جهاز املخابرات الوطنية الرتكية يف 26 كانون الثاني املاضي 

من األراضي األوكرانية.

باشراف أردوغان... وكاالت »إنفاذ القانون 
والخدمات الخاصة« تختطف المعارضين

في ذكرى اإلضراب البطولي : أبنـاء الجـوالن المحتل على العهد 
باقون... الهوية السورية صفة مالزمـة واألرض ملكية مقدسـة

البعث األسبوعية- القنيطرة 
- حممد غالب حسني 

القنيطرة  حم��اف��ظ��ة  أب���ن���اء  ذاك�����رة  ت����زال  ال 
خلت،  ع��ام��اً  أرب��ع��ني  منذ  متقدة  واجل��والن��ي��ني 
أبناء  أع��ل��ن  حيث   1982/2/14 ل��ي��وم  وحت��دي��داً 
ال��س��وري احمل��ت��ل اإلض����راب البطويل  اجل����والن 
بضم  الصهيوني  الكنيست  لقرار  رفضاً  املفتوح، 
اهلوية  ع��ن  بديل  راف��ع��ني ش��ع��ار: "ال  اجل���والن، 
جيش  ح��اول  عندما  وحتى  ال��س��وري��ة".  العربية 
الصهيونية  اهلويات  فرض  االسرائيلي  االحتالل 
وأحرقوها  جبمعها،  قاموا  اجل��والن،  أبناء  على 

أمام جنود االحتالل الصهيوني .

قرار عدواني احتاليل
الرابع  الصهيوني قد أصدر يف  الكنيست  وكان 
عشر من شهر كانون األول عام 1981، ما يُسمّى 
ب��ق��رار ض��مّ اجل���والن إىل ال��ك��ي��ان االس��رائ��ي��ل��ي، 
وتطبيق القوانني االسرائيلية عليه، وفرض اهلوية 
احملتل  السوري  اجل��والن  أبناء  على  الصهيونية 
بقرى جمدل مشس ومسعدة والغجر وعني قنية 

وبقعاثا .
ميتاً،  وُلِد  االحتاليل  العدواني  القرار  أن  ومع 
أن األهل  إال  ب��ه،  ُكتِب  ال��ذي  وال يساوي احل��رب 
األباة يف اجلوالن السوري احملتل، رفضوا القرار 
لوطنهم  األصيل  االنتماء  وأعلنوا  قاطعاً،  رفضاً 
األم سورية، واالعتزاز هبويتهم العربية السورية، 

ألهنا رمز كرامتهم وفخرهم، ونسبهم وجذورهم وانتساهبم .

اإلدانة الدولية
وبعد ثالثة أيام اجتمع جملس األمن الدويل بناءً على طلب من 
وأصدر  االسرائيلي،  القرار  لدراسة  السورية،  العربية  اجلمهورية 
الذي ينص  م   1981/12 /17 : تاريخ   )497( رقم  القرار  اجمللس 

على ما يلي :
الغياً،  احملتل  السوري  اجلوالن  بضم  "إسرائيل"  قرار  يعترب   •

وليس له أي أثر قانوني دولياً .
• مطالبة "إسرائيل" بإلغاء قرارها فوراً.

م،  املؤرخة يف  8/12/ 1949  اتفاقية جنيف  • تستمر نصوص 
واملتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب بانطباقها على اجلوالن.

• يف حال رفض "إسرائيل" تنفيذ هذا القرار، جيتمع جملس 
الالزمة،  التدابري  اختاذ  يف  للنظر  عاجلة  بصورة  ال��دويل  األمن 

استناداً مليثاق األمم املتحدة والصالحيات املنوطة باجمللس .
السورية  العربية  اجلمهورية  تقدّمت  م   1982  /  2  /  5 وتاريخ 
"إسرائيل" لضم  املتحدة بقرار يدين  العامة لألمم  إىل اجلمعية 
اجلوالن، وعدم تنفيذها لقرار جملس األمن الدويل رقم ) 497 
(، وقد وافقت اجلمعية العامة لألمم املتحدة على القرار بأغلبية 

ساحقة، وينص على مايلي :
 - إن قرار "إسرائيل" بضم اجلوالن السوري احملتل الغ وباطل، 

وليس له أي صحة قانونية على اإلطالق .
تلغي  أن  "إسرائيل"  املتحدة  لألمم  العامة  تطالب اجلمعية   -  

قرارها فوراً .
من  اجلمعية  ترجو  للقرار،  "إسرائيل"  إلغاء  عدم  حال  يف   -  
ميثاق  السابع من  الفصل  العمل مبوجب  الدويل  األمن  جملس 

األمم املتحدة القاضي باختاذ اإلجراءات الالزمة .

الوثيقة الوطنية
السوري احملتل بقرى جمدل مشس  أبناء اجلوالن  وقد أصدر 
ومسعدة والغجر وعني قنية وبقعاثا بعد صدور ما يُسمّى بقرار 
ضم اجلوالن الوثيقة الوطنية اليت أعلنوا هبا رفضهم لالحتالل 
االسرائيلي وقراراته وإجراءاته، ومتسّكهم هبويتهم العربية السورية، 

وانتمائهم لوطنهم األم سورية. وهذا نص الوثيقة: )حنن املواطنني 
السوريني يف اجلوالن السوري احملتل، نرى لزاماً علينا من أجل 
يف  والشعبية  الرمسية  اجلهات  لكل  نعلن  أن  والتاريخ،  احلقيقة 
العامل أمجع حقيقة رفضنا لالحتالل االسرائيلي، ودأبه املستمر 
السوري  اجل��والن  لضم  وحماوالته  الوطنية،  شخصيتنا  البتالع 
احملتل، وتطبيق القوانني االسرائيلية علينا، وجرّنا بطرق خمتلفة 
لتجريدنا من جنسيتنا العربية السورية اليت نعتز هبا، ونتشرف 

باالنتساب إليها، وال نريد عنها بديال (.
وكتب األهل املناضلون عرب إضراهبم العام املفتوح يف الرابع عشر 
من شباط عام 1982م ملحمة وطنية نضالية بطولية حني تصدوا 
لقرار كنيست االحتالل اإلسرائيلي املشؤوم بضم اجلوالن احملتل، 
وفرض القوانني اإلسرائيلية على أبنائه حيث أطلقوا شعار : "املنية 
اإلسرائيلية،  اهلوية  لفرض  رفضاً  املفتوح،  اهلوية" إلضراهبم  وال 
الوطنية  هبويتهم  متسكهم  على  وللتأكيد  الباطل،  الضم  ولقرار 
ومواصلة نضاهلم يف مواجهة إجراءات االحتالل التعسفية حتى 

حترير اجلوالن والعودة إىل الوطن سورية.
ومسرية النضال ألهلنا يف اجلوالن السوري احملتل ضد االحتالل 
مبحطات  حافلة  العنصرية  وق��رارات��ه  وخمططاته  اإلسرائيلي 
أن دنس تراب أرض اجل��والن يف عام 1967م،  مقاومتهم له منذ 
أبرز  أربعني عاماً، كان  أعلنوه قبل  الذي  الشامل  ولعل اإلضراب 
تلك احملطات، وجاء بعد اجتماع شعيب تنادى إليه أهايل اجلوالن 
1982م،  عام  شباط  من  عشر  الثالث  يف  منهم  اآلالف  مبشاركة 
وق��رروا فيه إعالن اإلض��راب للتأكيد على رفضهم القاطع لقرار 
الضم، ومقاومة كل إجراءات االحتالل، والتمسك الثابت هبويتهم 

الوطنية السورية.
وقامت قوات االحتالل االسرائيلي، وفور إعالن اإلضراب بفرض 
حصار عسكري شامل على القرى والبلدات يف اجلوالن، ومنعت 
الكهرباء عن األهايل يف حماولة  الغذائية، وقطعت  املواد  وصول 
للضغط  اخلارجي  العامل  عن  وعزهلم  جي��ري،  ما  على  للتعتيم 

عليهم، وإجبارهم على إهناء اإلضراب، والقبول بقوانينها .
كما عمدت إىل اعتقال عشرات الشبان من أبناء اجلوالن بعد 
القرى.  التجول يف مجيع  وفرضت منع  للبيوت،  محالت مدامهة 
ال��ع��زل، قابلوا احل��ص��ار اجل��ائ��ر، وضغوط  أه��ايل اجل���والن  لكن 
االحتالل بالصمود واملقاومة والتجذر يف أرضهم وقراهم، وخاضوا 

كان  االحتالل،  قوات  مع  عنيفة  مواجهات  اإلض��راب  فرتة  خالل 
أمهها معركة اهلوية اليت جرت يف األول من نيسان عام 1982م بعد 

أن اقتحمت قوات االحتالل عدة قرى، ونّكلت بسكاهنا.
وبعد أكثر من ستة أشهر من اإلضراب اضطر كيان االحتالل إىل 
العنصرية  عن خمططاته  والرتاجع  األهايل،  ملطالب  االستجابة 
مع  بالتزامن  اجل��والن  أبناء  على  اإلسرائيلية  اجلنسية  لفرض 
تأكيد األمم املتحدة والكثري من الدول احلرة يف العامل، أن قرار 
الكنيست اإلسرائيلي بضم اجلوالن باطل وال أثر قانونياً له وأن 

اجلوالن .

شهادات نضالية
وق��د أش��اد ب��إض��راب أب��ن��اء اجل���والن ال��س��وري احملتل املناضل 
الفلسطيين بسام الشكعة الذي كتب جبريدة السفري اللبنانية يف 
19 / 5 / 1982 م قائالً : "إن نضال أبناء اجلوالن موقف طليعي 
ورائد، فهم قد صعّدوا إضراهبم حتى العصيان املدني، وباتوا مثالً 

أعلى جلماهرينا يف األراضي احملتلة" .
اجلوالن  أهل  "إن   : فقال  زياد  توفيق  الفلسطيين  الشاعر  أما 
بصمودهم ووحدهتم وبسالتهم النادرة، هم أبطال فعالً، وباملقارنة 

معهم يظهر االحتالل االسرائيلي قزماً رغم كل جربوته ."
ويصف الصحفي األملاني فون هيلر مشاهداته آثناء زيارته لقرى 
اجلوالن احملتلة إبان اإلضراب بالقول: "كلهم يتجهون بأنظارهم 
ليس  احل��دود،  أبعد  إىل  بتقاليدهم  متمسكون  وهم  دمشق،  إىل 
احملتلني  بوجه  والصمت  الغضب  من  جدار  إلقامة  وإمنا  خوفاً، 
االسرائيليني الذين حاولوا بوسائل كثرية، أن يقودوا هؤالء الناس 
إىل حياة خمتلفة". ويتابع هيلر بتحقيقه الصحفي امليداني قائالً 
: " و كلما دخلت منزاًل ألبناء اجلوالن أجد صورة رئيسهم حافظ 

األسد بالبذة العسكرية" .
"يف   : الدولية  بالعالقات  اخلبري  هاربر  روب��ني  الدكتور  ويقول 
حاالت اإلحلاق أو الضم ال يستشار الرتاب عادة بل السكان، وأبناء 
اجلوالن قالوا : " ال، فقرار الكنيست االسرائيلي اليغري بالواقع 

شيئاً".

نضال مستمر
املمارسات  وك��ل  التنكيل  وعمليات  واالع��ت��ق��االت  القمع  رغ��م 

اجلائرة على مدى مخسة  ومخسني عاماً من 
أه��ايل اجل��والن تصديهم  االح��ت��الل، يواصل 
لكل خمططاته ومن بينها ما تسمى انتخابات 
تشرين  يف  أح��رق��وا  حيث  احمللية،  اجمل��ال��س 
األول 2018 م البطاقات االنتخابية الصهيونية 
املدججني  االح��ت��الل  جنود  م��ن  م��رأى  على 
عن رفضهم الشديد إلجراء  بالسالح، تعبرياً 
تلك االنتخابات يف قرى اجلوالن، كما رفضوا 
املتمثل  االستيطاني  املخطط  قاطع  بشكل 
بإقامة مراوح هوائية على مساحة تقارب ستة 
آالف دومن يف عدد من املواقع احمليطة بقرى 
ومسعدة  وبقعاثا  قنية  وع��ني  مشس  جم��دل 
أراضيهم  على  االستيالء  إىل  يهدف  وال��ذي 

وهتجريهم منها.
ويف التاسع من كانون األول يف العام املاضي 
أعلن أهلنا يف اجلوالن إضراباً شامالً، مشل 
اإلسرائيلي  االحتالل  ملنع  احلياة،  مرافق  كل 
م��راوح  إقامة  التوسعي  خمططه  تنفيذ  من 
هوائية على أراضيهم، حيث بدؤوا منذ ساعات 
جمدل  قرييت  ب��ني  التجمع  الباكر  الصباح 
إىل  وان��ق��س��م��وا  احملتلتني،  وم��س��ع��دة  مش��س 
إقامة  املزمع  األراضي  انتشرت يف  جمموعات 
االحتالل  ق��وات  أغلقت  فيما  عليها،  م��راوح 
لقرى  الرئيسة  املداخل  من  عدداً  االسرائيلي 
األه���ايل من  ملنع  ال��س��وري احمل��ت��ل  اجل والن 
املناطق  يف  الزراعية  أراضيهم  إىل  ال��وص��ول 

اليت يعتزم االحتالل إقامة توربينات عليها.
أهايل اجلوالن احملتل ومتسكهم  إن صمود 
من  عنه  ع��ربوا  ال��ذي  وأراض��ي��ه��م  حبقوقهم 
خ���الل امل��ظ��اه��رات واالح��ت��ج��اج��ات يف ق��رى 
قنية  وع��ني  ومسعدة  وبقعاثا  مشس  جم��دل 
رغ��م اع��ت��داء ق��وات االح��ت��الل على األه��ايل 
ب��ال��رص��اص وال���غ���از امل��س��ي��ل ل��ل��دم��وع، أج��رب 
االحتالل على الرضوخ ملطالبهم بعدم دخول 
إلقامة  جم��دداً  احملتلة  سحيتا  بلدة  أراض��ي 
عن  تباعاً  اإلف���راج  وعلى  هوائية،  توربينات 
التصدي ملخطط  الذين شاركوا يف  املعتقلني 

املراوح التوربينية على أراضيهم.
يؤكد  البطويل  اإلض���راب  ق��رار  ذك��رى  ويف 
أهلنا يف اجلوالن السوري احملتل أهنم مصرون 
وإفشال  واملقاومة،  الصمود  من  املزيد  على 
أرضاً  كل خمططات االحتالل حبق اجلوالن 
أوغل  مهما  االحتالل  وأن  وسكاناً،  وت��ارخي��اً 
الباطلة  وق��رارات��ه  وإج��راءات��ه  يف مم��ارس��ات��ه 
على  اجل���والن  يف  أهلنا  سيبقى  امل��رف��وض��ة، 
التأكيد على  كل مناسبة  العهد، جي��ددون يف 
بأن اجلوالن احملتل جزء ال  الثابت  موقفهم 
يتجزأ من أرض سورية، وبأن اهلوية السورية 
تنتقل من  وهي  ت��زول،  صفة مالزمة هلم ال 
اآلباء إىل األبناء، وأن أرضهم ملكية مقدسة 
منها  شرب  عن  التخلي  أو  التنازل  جي��وز  ال 
انتماءهم  م��ؤك��دي��ن  االس��رائ��ي��ل��ي،  للمحتل 
ومتسكهم  س���وري���ة،  األم  ل��وط��ن��ه��م  األص��ي��ل 
السورية، مواصلني مسريهتم  العربية  باهلوية 
ال��ن��ض��ال��ي��ة مب��ق��ارع��ة االح���ت���الل وإج���راءات���ه 
التعسفية حتى حترير كل شرب من  القمعية 

تراب اجلوالن السوري احملتل .
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العقوبات  بفرض  تقوم  ال��يت  اجلهة  كانت  وأي��اً  السلم.  أوق��ات  يف  فرضها  مت  إذا  اإلنسان 
االقتصادية، أي سواء جملس األمن، أو دولة ما )تطبيقاً لقرار جملس األمن(، فإنه يتعيّن 
مراعاة املقتضيات اإلنسانية أخذاً يف احلسبان القواعد املتعّلقة حبماية املدنيني واجلماعات 

املعرّضة إىل اخلطر بسبب النزاعات املسلحة. 
على  احلصول  من  املدنيني  حرمان  ال��دويل، ال جيوز  القانون  أحكام  ومبقتضى  وهكذا، 
اإلمدادات الضرورية حلياهتم، فتجويعهم أمر حمظور، ومن ثم ال جيوز فرض التطويق، أو 
احلصار، أو العقوبات االقتصادية بقصد جتويع املدنيني. كما حيقّ للمدنيني احلصول على 
املساعدات اإلنسانية من خالل األحكام اليت تطلب من الدول السماح مبرور مواد اإلغاثة 
وفقاً لشروط معيّنة، واألحكام اليت تسمح للوكاالت اإلنسانية بتقديم املساعدات اإلنسانية 
غري املتحيّزة، بشرط موافقة الدولة املعنية، يف حال كون املدنيني يعانون من صعوبات مجّة 
الطبية.  الغذائية، واإلم��دادات  املواد  بسبب نقص اإلم��دادات الالزمة حلياهتم، ومثال ذلك 
وجيب على الدول السماح حبرية مرور املواد الغذائية الضرورية لألطفال، والنساء احلوامل، 
وحاالت األمومة، والسماح حبرية مرور اإلمدادات الطبية، وما يلزم للعبادة، وذلك لعموم 

السكان املدنيني. 
جاء  فقد  أيضاً،  االلتزامات  هذه  على  النصّ  رمي��و"  سان  "دليل  يسمّى  ما  تضمّن  وقد 
النصّ فيه على أنه "يتعيّن على القوة القائمة باحلصار السماح مبرور شحنات اإلغاثة عرب 

احلصار".
والصحة،  احلياة،  يف  باحلق  لإلنسان  يعرتف  اإلنسان،  ال��دويل  حلقوق  للقانون  ووفقاً 
ومبستوىً الئق من املعيشة، مبا يف ذلك الغذاء، واملسكن، وامللبس، والرعاية الطبية، والتحرر 

من اجلوع. وتفرض هذه االلتزامات على الدول االلتزام بالعمل من أجل الوفاء هبا.

وقد أوردت  املادة )11( من العهد الدويل للحقوق االقتصادية والثقافية بعضاً من األحكام 
اليت تتعّلق باحلقّ يف احلياة، حبيث تعرتف الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل إنسان 
يف مستوى معيشة مقبول له، وألسرته، مبا يف ذلك الغذاء الكايف، وامللبس، واملسكن، وكذلك 
حقه يف التحسني املستمر لظروف معيشته. ويتعيّن على الدول األطراف اختاذ اخلطوات 

املناسبة لضمان إقرار هذا احلق. 
يضاف إىل ما سبق أن املادة )36( من اتفاقية "إبادة اجلنس" حتمي "احلقّ اجلماعي يف 
احلياة"، إذ حتظر التجويع املتعمّد ألي مجاعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية بقصد 
تدمري هذه اجلماعة، ويبدو ذلك من خالل تعريف االتفاقية إلبادة اجلنس، وهذا النصّ 

يطبّق يف أوقات احلرب والسلم. 
سورية  على  فرضت  اليت  اجلائرة  االقتصادية  العقوبات  أن  سبق، جند  فيما  وبالتدقيق 

تفتقر إىل أدنى سند قانوني أو أخالقي، ومردّ ذلك: 
1- صدورها عن جهة غري خمتصة: فقد سبق القول إن جملس األمن هو اجلهة الوحيدة 
املختصة بفرض العقوبات االقتصادية الدولية وفقاً ألحكام املادتني )39( و)41( من ميثاق 
األمم املتحدة الذي ميّثل اإلطار القانوني يف استناد األمم املتحدة ممّثلة مبجلس األمن يف 
فرض العقوبات االقتصادية الدولية على دولة معيّنة. ووفقاً للمادة )39( فإن جملس األمن 
يقرر ما إذا كان هناك هتديداً للسلم واألمن الدوليني، أو وقوع عمل من أعمال العدوان، 
ويقدم توصيته بذلك، ويقرر ما يتعيّن القيام به من تدابري وفقاً ألحكام املادتني )41( و)42( 
من ميثاق األمم املتحدة من أجل حفظ السلم واألمن الدوليني، أو إعادهتما إىل نصاهبما. 
وعليه، فإن أي دولة ال ميكنها أن تكون بديالً جمللس األمن الدويل يف فرض هذه العقوبات، 

فهذا ميّثل انتهاكاً خطرياً مليثاق األمم املتحدة. 
2- خمالفة العقوبات االقتصادية أحادية اجلانب املفروضة على سورية لقواعد القانون 
الدويل اإلنساني، وقواعد قانون حقوق اإلنسان: وهي القواعد اليت يتعيّن حتى على جملس 
األمن التقيّد هبا إذا ما فرض مثل هذه العقوبات. كما أن العقوبات االقتصادية - حتى يف 
حال فرضها من قبل جملس األمن - جيب أاّل تنزل مبستوى املعيشة لدى شرحية واسعة 
من الناس إىل ما دون مستوى الكفاف، كما ال جيوز أن حترم الناس من احلقوق اإلنسانية 
األساسية يف احلياة والبقاء. مبا يف ذلك احلق يف احلياة، والصحة، واملستوى الالئق من 

املعيشة )الغذاء، واملسكن، وامللبس، والرعاية الطبية...(. 
ما تقدّم يوّضح جانباً يسرياً من واقع العقوبات االقتصادية املفروضة على بالدنا ظلماً 
الدويل، وحقوق اإلنسان، من دول طاملا  القانون  وعدواناً، من دون مراعاة ألبسط مبادئ 
تشدّقت هبذه القواعد كي تتخذها وسيلة ضغط على الدول وحكوماهتا وشعوهبا يف كل مرةٍ 
الدول،  إقهار  فيه  تريد  السياسية، ويف كل مرةٍ  أجنداهتا  املعتدية فرض  الدول  فيه  ترغب 
ومحلها على املضي يف ركاهبا كي تكون خانعة، ذليلة، ال إرادة هلا، وال استقالل يف قرارها 
السياسي، وال سلطة هلا على مواردها االقتصادية. دول ظاملة شرّعت لنفسها حقّ العقاب 
اجلماعي، وال مشكلة لديها يف أن ميوت اآلالف، أو أن جيوعوا، أو يشردوا، فيما يتسابق 
اإلعالم ليصوّر شرطياً أو عسكرياً يلف قطة تعاني من الربد، أو كلباً جائعاً، فيظهر هذا 
تلبث وسائل إعالمنا يف تصوير  السماء، وال  وكأنه مالك نزل من  العسكري  أو  الشرطي 
هذا املشهد، وال نلبث بدورنا أن نبدي إعجابنا بذلك، متناسني ما سببته لنا حكومة هذا 

الشرطي من قتل، وجرح، وآالم. 
خالصة القول: إن علينا اإلفادة من قدراتنا الذاتية ما أمكن ذلك، فال ننتظر السماء كي 
متطر ذهباً وفضة، وال أن ننتظر من دول االعتداء مراجعة سياساهتا غري اإلنسانية، فهذا 
مرام بعيد املنال، وليس من املتصوّر حدوثه يف األجل القريب. وعلينا أن نتذّكر أننا لسنا 
الدولة األوىل اليت فرضت عليها مثل هذه العقوبات، ولن نكون الدولة األخرية، فقد سبق أن 
فرضت عقوبات مشاهبة على كوبا، وإيران، وروسيا، وغريها عديد من الدول، لكن أغلب هذه 
الدول باتت يف وضع أفضل من احلالة اليت كانت عليها عندما فرضت عليها هذه العقوبات. 
ولن جيدي نفعاً حتميل احلكومة وحدها املسؤولية، دون أن أعين بذلك نفي مسؤوليتها، وما 
جيب عليها القيام به، وال أن يتحمّل الشعب وحده تبعة العقوبات االقتصادية، فاملسؤولية 
مسؤولية اجلميع، وذلك يتحقق بالعمل اجلاد، والتفاني فيه، وحسن استغالل املوارد املتاحة، 
صاحلة  أرٍض  قطعة  كل  واستثمار  عليه،  القضاء  حتى  اإلره��اب  مكافحة  يف  واالستمرار 
للزراعة، والعمل على إعادة األموال املنهوبة، أو املهرّبة، ومراجعة السياسات الضريبية واملالية 
واإلداري،  والقضائي  السياسي  االصالح  متطّلبات  وتعزيز  وعدالة،  واقعية  أكثر  تكون  كي 
ومكافحة الفساد، واالستغالل، واالحتكار، وتعزيز مبدأ املشروعية، وسيادة القانون، واألهم 
أن نكون رمحاء فيما بيننا، وأن يكون شغلنا الشاغل، حكومة وشعباً، سيادة وطننا، واستقالل 
قراره.. تلك هي مقوّمات بسيطة كل ما حتتاج إليه شيء من اإلرادة والعزم من أجل وضعها 

موضع التطبيق.

د. جنم األمحد.. أستاذ القانون العام - جامعة دمشق
املتزامن مع  والعدوان  التعدّي  السوري منذ زهاء عقدٍ مضى كل مظاهر  الشعب  يقارع 
عمليات إرهابية مل يشهد هلا التاريخ مثيالً، إرهاب ارتبط بارتكاب أبشع اجلرائم اليت مل 
تدرّس يف كليات القانون، ومل يعرفها عتاة اإلجرام، ممن امتهنوا القتل، وترويع اآلمنني، 
ليس أقلها الذبح على مرأى من العامل، أو تقطيع األوصال، أو أكل كبود البشر.. كل ذلك 
بدعٍم ومباركة من دوٍل لطاملا تشدّقت باحلرية، وحقوق اإلنسان، فقدّمت إىل عصابات القتل 

واإلجرام كل أنواع الدعم املادي واملعنوي. 
يف هذه األيام حيث الشتاء القارس، وحيث أطفال العامل حييون آمنني مع ذويهم بالقرب 
من املدافئ، فإن أطفال بالدنا، وكذلك الشيوخ والنساء واملرضى، ال جيدون أدنى مقوّمات 
احلياة، من دواء وعالج وغذاء وكساء، وال وقود أو كهرباء أو مياه، كل ذلك بسبب حصاٍر 
جائٍر وظامل تفرضه دول العامل املتمدّن على شعب بأكمله من دون ذنٍب أتاه، إرضاء ألجندات 

سياسية، وتشدّقاً بشعارات زائفة. 
لقد وجدت الواليات املتحدة ضالتها فيما يسمّى "قانون قيصر" الستخدامه ورقة سياسية 
تضغط هبا على خصومها السياسيني، وامليدان هو الدولة السورية كاملعتاد. ويف سياق متصل، 
كي خيفي بعض من زعمائها ما يتعرّضون إليه من مشكالت داخلية وخارجية، فضالً عن 
البقاء قرب حقول النفط السورية احملتلة أطول فرتة ممكنة، احلقول اليت استوىل عليها 
تنظيم "داعش" اإلرهابي أواًل، وبدعم مباشر من الواليات املتحدة، لكنها وبعد اندحار هذا 
التنظيم اإلرهابي مل جتد بدّاً سوى أن تضع يدها بشكل مباشر على تلك احلقول، فيكون 
عملها باألصالة ال بالوكالة، أمل يقل ترامب: "النفط السوري بأيدينا نفعل به ما نشاء"؟  

هل تكمن مصلحة الشعب السوري يف دعم العدوان عليه، ودعم القوى اهلمجية اإلرهابية 
اليت قتلت ودمرت وخربت كل معامل املدنية واحلضارة يف الدولة؟ كيف ميكن التصديق أن 
هناك من حيرص على محاية الشعب السوري بينما يتسبب كل يوم يف مقتل اآلالف من 

السوريني األبرياء، ومينع دخول املساعدات اإلنسانية إىل سورية؟ 
الدولة  فيها  واجهت  تارخيه،  وحتى   2011 عام  منذ  جساما  أحداثا  بالدنا  شهدت  لقد 
حتدياتٍ مجّة، وغري مسبوقة، بدأت بأعمال العنف واإلرهاب، حتى طال التخريب كل مكان، 
وذهب اآلالف من خرية الشباب السوري وهم يف خضمّ الدفاع عن وطنهم، دمّرت اجلامعات، 
واملدارس، واملشايف، وسائر البنى التحتية للدولة، وهنبت املصانع، واآلثار، واملتاحف، ودمّرت 
املساكن، واختفى عدد كبري من األشخاص، وال يزال مصريهم جمهواًل، وكانت التنظيمات 
اإلرهابية ال تتوانى عن القتل اجلماعي، ودفن اجملين عليهم يف مقابر مجاعية، كل ذلك 
متزامن بدعم يف املال، والسالح، والعتاد، واملؤن، وتسهيل العبور، ودعم لوجسيت، واستخباراتي، 
ومدّ اإلرهابيني بأحدث األسلحة، وباخلرائط، وصور األقمار الصناعية، وما تطّلبه ذلك من 
انفاق مئات املليارات من الدوالرات، دور هنضت به قوى الشر والعدوان من دول طاملا ادّعت 
أهنا تناهض اإلرهاب، وحتاربه، وتسعى إىل الدميقراطية، واحلرّية، وحقوق اإلنسان، لكن 
لونه،  تغيّر  وإن  أن االستعمار هو االستعمار،  وأثبتت  أولئك مجيعاً،  السورية عرّت  األزمة 
وأسلوبه، وأن مصاحله هي األوىل، ولو كان مثن ذلك قتل اآلخرين مجيعاً، أو نفيهم، أو 

تشريدهم.  
هل اجملتمع الدويل، واملنّظمات الدولية احلكومية، وغري احلكومية، واليت تتجاوز اآلالف، 

غافلة عمّا جيري يف بالدنا؟ 
ال أعتقد ذلك، فهذه املنّظمات اليت نشأت يف أغلب األحيان على يد دول معيّنة، ما وجدت 
بتمرير  أخرى مبا يسمح  دوٍل  وسيلة ضغط على  تكون  كي  وإمنا  ال��دول،  تدين هذه  كي 
األجندات السياسية للدول اليت أوجدهتا، فعملها رهن مبا تريده هذه الدول فحسب، بل 
إن ضعفها مستمد من ضعف القانون الدويل يف جممله، والذي صيغت قواعده على يد 
الدول العظمى اليت هلا الكلمة األوىل واألخرية، فأي من الدول العظمى، وخباصة دائمة 
العضوية يف جملس األمن، قادرة مبفردها على مترير أي قرار دويل يتماشى ومصاحلها، 
أو تعطيل هذا القرار إن مل يكن هلا مصلحة فيه، فالقانون الدويل يف أضعف حاالته اليوم، 
وال يكاد يتجاوز يف قيمته ما لقواعد األخالق واجملامالت من قوة، أي إنه يفتقر إىل أي 
مؤيّد قانوني ميكن من خالله محل الكافة على االنصياع ملا تأمر به هذه القواعد، أو تنهى. 
ال بل إن املنّظمات الدولية، مبا فيها األمم املتحدة، ووكاالهتا املتخصصة، أصبحت، كما هو 
شأن العواصم األوربية، مرتعاً للقتلة واإلرهابيني واخلارجني على القانون، فأصبح اإلرهاب 
حممياً دولياً بشكٍل علين سافر، بعد كانت محايته تتمّ يف اخلفاء، وذلك يف سابقةٍ خطرية 
هي األوىل من نوعها، سابقة سيدفع اجلميع مثنها يف وقتٍ ما، ألن اإلرهاب ال دين له، وال 
وطن، وال يعرتف باحلدود اجلغرافية، وما مسعنا عن إرهابي بات مصلحاً، وأخذ يزرع الورود 

بداًل من رمي القنابل. 
لكن ما سبق جيب أاّل جيعلنا حنيد عن فكرة التذكري أن ما تتعرّض له بالدنا اليوم يتنافى 
واملواثيق  الدولية،  املتعارف عليها، ويناهض االتفاقيات واألعراف  الدولية  وأبسط احلقوق 
ذات الصلة، فالعقوبات االقتصادية املفروضة على اجلمهورية العربية السورية متّثل قضية 
فرض  منها  يُراد  سياسية  وسيلة  وهي  معاً.  آن  يف  وأخالقية  وقانونية  واقتصادية  سياسية 

أجندات سياسية حمددة، والتدخّل يف الشؤون الداخلية للدولة، وحماولة لفرض هيمنة من 
نوع جديد تعيد لإلرهاب اعتباره بعد أن متت هزميته يف أغلب اجلغرافية السورية، وهذا 
يعين هزمية من كان يدعم هذا اإلرهاب، أيالدول ذاهتا اليت تفرض اليوم احلصار اجلائر 

وغري املشروع على شعبنا.
وفيما خيصّ جانب عدم املشروعية يف العقوبات القسرية أحادية اجلانب املفروضة على 
بالدنا، حري التذكري أنه مبقتضى املادة )41( من ميثاق األمم املتحدة، فإن جملس األمن 
القوة  استعمال  إىل  ترمي  ال  اليت  التدابري  من  اخت��اذه  ما جيب  بتقرير  املختصّة  اجلهة 
املسلحة، وله أن يدعو أعضاء األمم املتحدة إىل تطبيق هذه التدابري، وجيوز أن يكون من 
بينها قطع العالقات االقتصادية بشكل كّلي، أو جزئي. وحيتاج جملس األمن إىل موافقة 
أغلب الدول األعضاء فيه قبل إقرار العقوبة. وأي عقوبات اقتصادية تفرض خارج نطاق 
املستند  إىل  تفتقر  عقوبات  تعدّ  إمنا  مثالً،  "قيصر"  قانون  شأن  هو  كما  األم��ن،  جملس 
القانوني، وبالتايل ال شرعية هلا. وغالباً ما يتم يف هذه العقوبات اخللط بني العقوبات اليت 
تفرض على الدولة، ومؤسساهتا العامة، مع تلك اليت تفرض على األفراد، وهو ما يزيد من 

معاناة الناس يف أي دولة تفرض عليها مثل هذه العقوبات.
لقد أسهمت تلك العقوبات يف زيادة معاناة املواطن السوري الذي عاني من ويالت اإلرهاب، 
فارتفعت األسعار بشكل كبري، وما زاد يف ذلك هو التدخّل غري الشرعي للواليات املتحدة يف 
سورية يف أجزاء من املنطقة الشرقية، ووضع اليد على حقول النفط، وهنبها بشكل منتظم، 

عرب التعاون مع التنظيمات اإلرهابية، والقوى االنفصالية. 
وحتى يف احلالة اليت يفرض فيها جملس األمن العقوبات االقتصادية وقت حدوث نزاعات 
مسلحة، ال بدّ من مراعاة قواعد القانون الدويل اإلنساني، ومراعاة قواعد قانون حقوق 

العقوبـات االقتصاديـة الجائـرة على سورية.. بين الواقع وعدم الشرعية
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أربعائيات        

هدف هيستيريا الحرب 
في أوراسيا

د. مهدي دخل اهلل

نقطة على أخطر احلروف وضعها بوتني يف حديثه عرب الفيديو الس���بت 
املاض���ي مع باي���دن ، حيث وجّه الرئيس الروس���ي لزميله األمريكي س���ؤااًل 
استنكارياً صعباً : »ترى ، ماهي أسباب إثارة هيسترييا احلرب مع روسيا؟؟« ..

البح���ث عن األس���باب مرتب���ط مبعرفة األه���داف ألهنا ه���ي املقصودة يف 
العملي���ة برمته���ا . ويبدو أن هناك عدداً من األهداف املتكاملة من سياس���ة 
دف���ع الع���امل إىل أخطر احلاالت منذ هناية احل���رب العاملية الثانية . بل لعل 
احلال���ة اآلن أصع���ب من تلك ال���يت كانت أيام األزمة الكوبية الش���هرية عام 
1961 ألنه عندها كان يف البيت األبيض رئيس له بعضٌ من احلكمة وامسه 
جون كينيدي ، أما اليوم فال أحد يستطيع اإلدعاء بأن ساكن البيت األبيض 

لديه معرفة ، وإن كانت سطحية ، باحلكمة..

أول األهداف األمريكية من التصعيد مع روس���يا هو إعادة الس���يطرة على 
أوروب���ا ، وخباص���ة أملاني���ا وفرنس���ا . فمن الواض���ح أن العالق���ات األمريكية 
األوروبي���ة كان���ت فاترة ج���داً يف عهد الرئي���س اجلمهوري ترام���ب . وهناك 
مؤش���رات على هذا الفتور منها مثالً ، حتدي املستش���ارة األملانية الس���ابقة 
مريكل للمقاطعة وذهاهبا إىل موسكو وتوقيعها مع بوتني على خط أنابيب 
الغاز الروس���ي )نورد س���رتيم( ، ومنها أيضاً انسحاب أمريكا يف عهد ترامب 
م���ن اتفاقي���ة املن���اخ ، وكذلك عدم اهتمامه بالناتو يف أوروبا ، وضم روس���يا 
للقرم ، وانفصال مجهورييت دونباس ) دونيتس���ك ولوغانتس���ك ( عن جسم 
أوكراني�ا ، كما أنه من املؤش���رات انسح�اب بريطاني��ا من االحت���اد األوروب��ي 

دعماً ألمريك���ا »املنظومة األطلسية« ..

وم���ن الواضح أنه بعد اهنيار احلرب اإليديولوجية واحلرب الباردة ، بدأت 
أملانيا وفرنس���ا التوجه حنو حتقيق مصاحلهما احليوية مع روس���يا وخاصة 
مس���ألة إمداد الغاز والنفط ، إضافة إىل االس���تفادة من الس���وق الروس���ية 

القريبة والواسعة لتصريف البضائع األملانية والفرنسية . 

اهل���دف الثان���ي هو إعاق���ة عملية التح���ول إىل نظام عامل���ي جديد ، عرب 
حتجي���م دور روس���يا املتصاع���د بعد اخلروج م���ن صدمة »  اهني���ار االحتاد 
الس���وفيييت«  . وم���ن الض���روري التأكيد هنا بأن اخلطوة التأسيس���ية األوىل 
للنظام العاملي اجلديد متت يف قمة األسد – بوتني ، وصدور إعالن موسكو 
الش���هري بتوقيعهم���ا يف 25/ 1/ 2005 .. كم���ا أن أول تص���رف عمل���ي يؤك���د 
النظام العاملي اجلديد هو الفيتو الروس���ي األول دعماً لس���ورية يف تش���رين 

عام /2011/ . 

اهل���دف الثال���ث تعزي���ز التوت���ر يف العالق���ات الدولي���ة مبا حيف���ز عملية 
بي���ع األس���لحة األمريكي���ة ، خاصة لدول مث���ل دول اخللي���ج العربي . ومن 
املع���روف أن جممع إنتاج الس���الح يف كاليفورني���ا من أكرب الداعمني للحزب 
الدميقراط���ي األمريك���ي ، ومصلح���ة ه���ذا اجملم���ع بيع أك���رب كمية ممكنة 
من الس���الح إىل العامل وإىل احلكومة األمريكية نفس���ها على حس���اب دافع 
الضرائب األمريكي. ومن الواضح أن تكاليف التوتر احلايل يف أوروبا ستدفع 

مثنه الدول األوروبية احلليفة للواليات املتحدة ..

اهلدف الرابع حتس���ني مسعة الرئيس بايدن وإيهام الرأي العام األمريكي 
بأنه رئيس قوي وزعيم عاملي ، خاصة بعد تراجع شعبيته الداخلية وظهور 

عالمات الضعف يف شخصيته وأدائه .

اهلدف اخلامس حتس���ني االقتصاد األمريكي وموقع الدوالر على حس���اب 
اليورو أواًل والعمالت األخرى على مستوى العامل . وفعالً ارتفع سعر تبادل 

الدوالر مع اليورو من /1.20/ دوالر لليورو إىل /1.13/ دوالر لليورو .

mahdidakhlala@gmail.com

أكاذيب وخداع وحروب.. األمريكيــون يفقدون الثقة بساستهم
تحت وطـأة الضغط.. الكونغرس إلى اللـون األحمر وأهـداف بايـدن عـلى جهاز االنعاش

البعث االسبوعية-هيفاء علي
  يرفض األمريكيون ووسائل اإلعالم السائدة تصديق مزاعم ادارهتم بشأن غزو 
روسيا ألوكرانيا، ويطالبون البيت األبيض بتقديم اإلثبات على ذلك، ما يعين فقدان 

الثقة هبا وبساستهم مجيعاً. 
وحبسب احملللني األمريكيني، تعود أزمة الثقة وتشوه مسعة الواليات املتحدة إىل 
األكاذيب واخلداع واألخطاء اليت ترتكبها، واحلروب اليت تشنها على مدى عقود 
طويلة حتت الغطاء االنساني، وبذريعة » نشر الدميقراطية«، فضالً عن الصعوبات 
لوكالة  ووفقاً  املخابرات.  وكاالت  مع  العمل  يف  األمريكية  السلطات  تواجهها  اليت 
»أسوشيتيد برس«، فإن الصحفيني األمريكيني ليسوا مستعدين لتحمل كالم وكذب 
العسكرية واالستخباراتية، وهذا ما جتلى  بالشؤون  واشنطن عندما يتعلق األمر 
عندما يتعلق األمر بالبيانات املتعلقة بتحضري روسيا املزعوم ملقطع فيديو يظهر 
انفجارات وجثث مزيفة، تزعم السلطات األمريكية إن هذه هي الطريقة اليت تريد 
هبا موسكو إجياد ذريعة لغزو أوكرانيا. ولكن عندما سأل الصحفيون عن أدلة لدعم 
هذا االدعاء، ردت واشنطن بالقول: »عليكم أن تثقوا بنا يف هذا االمر«. وحبسب 
وكالة االنباء، فقد أدى افتقار االدارات االمريكية املتعاقبة إىل الشفافية إىل إجهاد 
خمازن واشنطن املستنفدة بالفعل من املصداقية، وهو مورد مهم تضاءل على مدى 
عقود طويلة بسبب حاالت األكاذيب واخلداع واألخطاء. ونتيجة لذلك، كانت هناك 
باسم  واملتحدث  باسكي«  »جني  البيض  البيت  باسم  املتحدثة  مع  مريرة  تفاعالت 
وزارة اخلارجية »نيد برايس« نتيجة العالقات التصادمية بني احلكومة والصحافة.  
يف  وه��ي  الرئاسة  طائرة  منت  على  وجودها  أثناء  باسكي  جني  حتدثت  فعندما 
تنظيم  زعيم  خمبأ  استهدفت  اليت  األمريكية  الغارة  عن  نيويورك،  إىل  طريقها 
»داعش« املدعو أبو إبراهيم اهلامشي القريشي يف سورية، واليت انتهت مبقتله، علقت 
صحفية، من حمطة »إن بي آر« بالقول: »إنه مل يعد األمريكيون يصدقون روايات 

االدارة االمريكية، فالثقة هبا مفقودة متاماً«.

األمريكيون يفقدون الثقة
حقيقة، فقد األمريكيون ثقتهم بساستهم منذ حرب فيتنام وفضيحة ووترغيت، 
ورغم أن هؤالء الساسة وعدوا باستعادة الثقة، إال أهنم مل يفلحوا. فقد تلطخت 
صورة بيل كلينتون بعدما كذب بشأن عالقته مع املتدربة يف البيت األبيض مونيكا 
لوينسكي. وبالتأكيد مل ينس األمريكيون وال أي أحد يف العامل زجاجة وزير اخلارجية 
كولن باول اليت محلها معه اىل جملس األمن زاعماً وقتها أهنا حتوي دليل على 
امتالك العراق أسلحة دمار شامل، الذريعة اليت استخدمها جورج دبليو بوش عقب 
هجمات احلادي عشر من أيلول، لتدشني« حربه العاملية على االرهاب« بغزو العراق، 

حينها رفع كولن باول زجاجته الشهرية إلظهار كمية أسلحة الدمار الشامل العراقية الالزمة لقتل 
اآلالف كدليل على شرعية غزو العراق. ولكن بعد عشرة أعوام من غزو العراق وتدمريه ثبت بطالن 

تلك الذريعة، ومل يتم العثور على أي شيء له عالقة بوجود أسلحة دمار شامل. 

اخلدعة يف سورية
خالل  من  سورية،  على  الشرسة  الكونية  احلرب  يف  األمريكي  الضلوع  والداني  القاصي  يعلم   
الدولة  لتدمري  وتسليحهم،  وتدريبهم  األرض  أصقاع  كل  من  االرهابيني  املرتزقة  واستقطاب  دعم 
السورية. يف نيسان 2018، اهتمت منظمة ما تسمى »اخلوذ البيضاء«، املمولة من الواليات املتحدة 
وبريطانيا، الدولة السورية باستخدام أسلحة كيماوية يف مدينة دوما السورية. وبعد أسبوع، ودون 
املتحدة  واململكة  املتحدة  الواليات  شنت  الكيميائية،  األسلحة  حظر  منظمة  استنتاجات  انتظار 
وفرنسا، هجوماً على املناطق واملنشئات احلكومية.  ولكن، كما اثبتت األدلة اليت قدمتها روسيا إىل 
األمم املتحدة، فإن جثث الضحايا الذين ُقتلوا نتيجة استخدام احلكومة السورية املزعوم لألسلحة 
الكيميائية كانت يف الواقع جثث أشخاص لقوا حتفهم على أيدي اجلماعات اإلرهابية، وأن اهلجوم 
الكيميائي املزعوم كان خدعة كبرية لتربير العدوان. باإلضافة اىل ذلك، أدخلت قواهتا بطريقة غري 
شرعية وغري قانونية واحتلت مناطق يف مشال سورية حيث توجد آبار النفط، لتقوم يومياً بسرقة 

النفط السوري وإرساله اىل العراق على مرأى العامل أمجع.

الفشل يف أفغانستان
بدون  بطائرة  غ��ارة  استخبارية  معلومات  على  بناءً  األمريكي،  اجلو  سالح  شن   ،2021 آب  يف   
الغارة  »داعش« يف خراسان. أسفرت  باملتفجرات رمبا استخدمها مقاتلو  طيار على سيارة حمملة 
والتعليم  التغذية  يف منظمة  مهندساً  يعمل  كان  أفغاني  وهو مدني  أمح��دي،  زمي��اري  عن مقتل 
الدولية، وهي منظمة إنسانية مقرها الواليات املتحدة. بينما أشارت مفوضة األمم املتحدة السامية 
حلقوق اإلنسان، ميشيل باشليت، يف وقت الحق اىل أن ما يقرب من عشرة مدنيني قتلوا يف ذلك 
اهلجوم، بينهم سبعة أطفال. وجتدر اإلشارة أيضاً إىل أن املخابرات األمريكية أساءت تقدير القدرات 

اهلجومية حلركة لطالبان، مما أدى إىل فرار األمريكيني وحلفائهم من كابول بعد سيطرة طالبان 
عليها، وسرعان ما تناقلت وسائل االعالم يف كافة أحناء العامل صور الفوضى والذعر يف مطار كابول 

أثناء االنسحاب االأريكي الذليل. 

بايدن ال يفي بوعوده
 بعد رحيل ترامب، وعد العجوز بايدن باستعادة ثقة األمريكيني يف تصرحيات البيت األبيض، لكن 
بعد عام من توليه منصبه، مل يرتفع مستوى الثقة وكانت نقطة التحول هي تصريح جني باسكي 
»حتمي«.  بأنه  الوشيك ألوكرانيا  الروسي  الغزو  بشأن وصف  رأيها  األمريكية غريت  السلطات  بأن 
ولدعم اهتاماهتا لروسيا، مل تغري واشنطن تكتيكاهتا، بل زادت التوتر ونشرت تقارير تفيد بأن روسيا 
تصنع فيديو مزيفاً حول أوكرانيا، وفقاً ملعلومات استخباراتية لدعم االهتامات اليت ال أساس هلا، 
ولكن هذه املعلومات ليست موثوقة جلهة أن وزارة اخلارجية تواجه بعض التحديات عند العمل 
مع وكاالت االستخبارات. وأحياناً ال تستطيع السلطات األمريكية تأكيد مزاعم االستخبارات، ألنه 

سيتعني عليها حينها الكشف عن مصدر املعلومات ومدى عمل أجهزة املخابرات األمريكية. 
هجوماً  املتحدة  الواليات  شنت  عندما   ،2018 نيسان   14 يف  جرى  ما  على  األم��ر  هذا  ينطبق 
استهدف أحياء خمتلفة يف العاصمة السورية دمشق بصواريخ أرض-جو بناء على معلومات كاذبة 
وصور مفربكة. فغالباً ما يفشل الذكاء نفسه عند حتليل موثوقية املعلومات، على سبيل املثال، مل 
أثناء تواجدهم على األرض يف  التنبؤ بسرعة تقدم طالبان  تكن املخابرات األمريكية قادرة على 
أفغانستان. ونفس الشيء ميكن قوله عن الضربات الصاروخية األمريكية على سورية يف نيسان 2018. 
ففي بعض األحيان، تقدم املخابرات األمريكية عمداً إىل وزارة اخلارجية معلومات مغلوطة أو مل 
يتم التحقق منها، واملعركة الطويلة األمد بني املخابرات األمريكية ووزارة اخلارجية مل ختتف بعد. 
السياسة اخلارجية  التصعيد يف عدد من جماالت  وكالمها يضم جمموعات موجهة حنو خفض 

وخلق توتر، وهذا األمر له تأثري على مصداقية املعلومات املقدمة. 

البيت األبيض جيتذب وسائل اإلعالم املوالية
البيت  األخرى ضد  اإلعالم  وسائل  من  وعدد  برس«  »أسوشييتد  وكالة  قبل  من  الكبري  االنتقاد 

األبيض ووزارة اخلارجية غري مسبوق تقريباً، لكنه مل حيث  املسؤولني 
الكثري  واشنطن  هتدر  ومل  سياستهم،   مبادئ  تغيري  على  األمريكيني  
نشر  تستمر يف  بل سوف  االحتجاجات.  التفكري يف هذه  الوقت يف  من 
األخبار املزيفة، ولكن من خالل منافذ إخبارية خملصة مثل« السي إن 
إن« على الرغم من أنه قد يكون هناك عدد أقل من االهتامات اليت مل 
يتم التحقق منها. وسبب االخنفاض يف مستوى املعلومات هو اخنفاض 
مقاعد البدالء لإلدارة احلالية ونوعية املوظفني، حيث يتألف فريق بايدن 
إىل حد كبري من رجال دين مهنيني، وليس ألي منهم خلفية يف السياسة 
اخلارجية. فمن الواضح أنه مل يعد هناك أحد مثل كيسنجر أو رايس 
غالباً  االستخباري،  بالفشل  األمر  يتعلق  عندما  املتحدة.   الواليات  يف 
ما تأخذ السلطات األمريكية معلومات استخباراتية خام ميكن تشكيلها 

لتناسب أي أجندة واستخدامها لصاحلها يف الوقت الذي تراه مناسبا.
عند اهتام روسيا بإنشاء مقاطع فيديو مزيفة عن أوكرانيا، من احملتمل 
التوقعات  واحدة من عشرات  أخذوا  قد  األمريكيون  املسؤولون  يكون  أن 
حول كيفية تطور الوضع تلك اليت من شأهنا أن حتصد أكرب قدر من 
الضجيج، ورمبا يكون هلا صدى أكرب لدى الرأي العام األمريكي والعاملي.  
األمريكية يف  احلكومة  يظهر  بدأ  الذي  نفسها،  اإلع��الم  وسائل  سلوك 
ضوئها احلقيقي، يغذيه تراجع ثقة األمريكيني العاديني. ووفقاً ألحدث 
بالكونغرس  يثقون  األمريكيني  15-20٪ فقط من  فإن  للرأي،  استطالع 
و20-25٪ يثقون بوسائل اإلعالم. وبالطبع، لوسائل اإلعالم أيضاً مصلحة 
يف إعادة ترسيخ نفسها كأساس للمعلومات اليت كانت عليها قبل مخسني 

عاماً. 

الدميقراطيون يتخلون عن بايدن 
من جهة أخرى، يعارض احلكام الدميقراطيون العجوز بايدن وبدؤوا 
يرفعون القيود املتعلقة بفريوس كورونا وفقاً الستطالع أجرته »جامعة 
مومناوث« مؤخراً، يشري اىل أن 70 ٪ من األمريكيني يقولون إن الوقت قد 
حان لتخرج البالد من الوباء، فيما يؤيد عدد متضائل من األمريكيني 
القيود واالجراءات، وعليه يبدو أن حركة »طي الصفحة« بشأن الوباء قد 
»جامعة  الدراسة اجلديدة من  بعد  األخ��رية، خاصة  األيام  تسارعت يف 
2020 مل حتقق  لعام  االحتواء  إج��راءات  أن  اليت زعمت  جونز هوبكنز« 
ذلك،  ومع  كورونا.  بفريوس  املرتبط  الوفيات  معدل  لتقليل  نتيجة  أي 
يواصل بايدن اتباع التوصيات الصادرة عن مراكز السيطرة على األمراض 
والوقاية منها واليت ال تزال توصي بارتداء القناع الشامل يف الداخل ويف املدارس. ووفقاً لبيانات مراكز مكافحة 
األمراض والوقاية منها فإن 99.5 ٪ من مجيع املقاطعات األمريكية تعترب حالياً مناطق انتقال عالية وكبرية، 
ادارته  ومع ذلك يوجه املشرعون الدميقراطيون رسالة إىل الرئيس بايدن مفادها أن الوقت قد حان لتقوم 

بإهناء القيود الوبائية.
 

»االنتخابات النصفية« قاتلة للدميقراطيني
 منذ هناية احلرب العاملية الثانية، كان حزب الرئيس خيسر قوته يف الكونغرس بشكل شبه دائم خالل »الفرتات 
النصفية«. يف هذا السياق، أظهر استطالع للرأي أجرته »مؤسسة غالوب« أن املكانة العامة حلزب الرئيس جو 
بايدن قد تراجعت بسرعة خالل العام املاضي. بعد دخوله البيت األبيض يف 20 كانون الثاني 2021، أصبح بايدن، 
بعد عام، أكثر رؤساء الواليات املتحدة الذين تراجعت شعبيتهم حيث تشري النتائج من فرجينيا ونيوجريسي 
يف تشرين الثاني املاضي إىل أن موجة محراء قد تضرب دميقراطيي بايدن يف عام 2022. ويبدو أن الغضب هو 
حمفز قوي يف السياسة، وبالتايل فإن أولئك الذين يعارضون احلزب احلاكم مييلون إىل أن يكونوا أكثر محاساً 
للتقدم والتعبري عن إحباطهم من الوضع الراهن.  وعليه، فإن اإلدارة الفوضوية لبايدن بالقيود وااللتزامات، 
جنباً إىل جنب مع األكاذيب، ستجعل انتخابات التجديد النصفي له مبثابة استفتاء حقيقي على رئاسته يف 
السلطة. وكما فهم الدميوقراطيون، هم الذين يشغلون حالياً أغلبية ضئيلة فقط من 10 مقاعد يف جملس 
الشيوخ. ويف جملس الشيوخ، يكون األمر أكثر إحكاماً، حيث يتساوى الدميوقراطيون واجلمهوريون يف 50 مقعداً 

لكل منهما، وميكن لنائبة الرئيس كاماال هاريس كسر التعادل ملنح الدميقراطيني األغلبية.
الناخبون  الذي يطالب فيه  العام  ليكون  بالفعل  اللقاح، فإن عام 2022 يتشكل  إذا كان عام 2021 هو عام 
الواليات املتحدة باملضي قدماً، باإلضافة إىل ذلك، جتري العديد من انتخابات حكام الواليات هذا العام يف 
الواليات اليت تعترب حامسة الستعادة البيت األبيض يف عام 2024، مبا يف ذلك واليات ميشيغان وويسكونسن 
وبنسلفانيا ومينيسوتا وجورجيا ونيفادا.  إذا حتول الكونغرس إىل اللون األمحر، فسيتم وضع أهداف بايدن 
التشريعية املتبقية على جهاز االنعاش، ومع سقوط إدارة بايدن حبرية واستمرار شعبية ترامب، فإن االنتخابات 
النصفية هذه ستكون متفجرة وصحوة »السياسي« احملسوبة للدميقراطيني واليت تبدو أشبه بقتال لتجميل 

الصورة وليس من أجل قناعة عميقة.
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القمم األمريكية- الروسية بين الشد والجذب 
والتنافس والصراع والتفاهم والتوافق 

البعث األسبوعية- حممد نادر العمري
كان واضحاً أن وصول الرئيس جو بايدن للحكم مبا ميثله 
من أيديولوجية ليربالية مدافعة ومتبنية للوحشية الرأمسالية 
األمريكية  العالقات  طبيعة  على  بظالله  سريخي  وهيمنتها، 
الروسية، بعدما شهدت هذه العالقات نوعاً من التقارب أثناء 
توجهاته  صب  الذي  ترامب،  دونالد  األمريكي  الرئيس  والية 
على  الصينية  اجلمهورية  لنفوذ  املتنامي  التطور  الح��ت��واء 
أن منافسي ترامب من اجلمهوريني  الصعيد االقتصاد، حتى 
االنتخابات،  يف  للفوز  الروسي  باجلانب  باالستعانة  اهتموه 
وأنه قدم تنازالت للروس حتى وصل األمر حلد تنامي النفوذ 

الروسي على حساب النفوذ األمريكي.
العاملية  احل��رب  انتهاء  قبل  مرحلة  منذ  وخباصة  تارخيياً، 
لالهنيار  وص��واًل  الباردة  احل��رب  مسار  من  تالها  وما  الثانية 
بني  العالقات  متيزت  السوفيييت،  لالحتاد  اجليوسرتاتيجي 
اجلانبني بالشد واجلذب والتنافس والصراع والتفاهم والتوافق 
يف مراحل خمتلفة وحسب طبيعة امللفات، حيث كان التنافس 
املعسكرين  ض��م��ن  ال����دول  وج���ذب  التسلح  س��ب��اق  يف  ي��س��ود 
السائدين يف تلك اآلونة، وكانت تتفق على توافقات هشة ملنع 
حصول صدام مباشر بني اجلانبني نظراً للخسائر اجلمة اليت 
قوة  من  املتصارعني  الطرفني  ميتلكه  مبا  ذلك  عن  سترتتب 

تدمريية هتدد النظام الدويل.
وضمن هذه الرتاتبية من مشهد التنافس والصراع والتوافق، 
االحتاد  اهنيار  بعد  ما  القمة حتى يف مرحلة  لقاءات  شكلت 
السوفيييت أو ما عرف هبيمنة القطب األوحد، حاجة للجانبني، 
من  نوعاً  بوتني  فالدميري  الرئيس  تويل  منذ  اتسمت  ولكنها 
الندية، حيث كان اخلطاب الرئاسي والدبلوماسي الروسي منذ 
عام 2004 يتضمن مؤشرات حنو تغري النظام الدويل وطالبت 

بقرار أمريكي هبذا الواقع املتغري.
وبعد تويل الرئيس جو بايدن إلدارة البيت البيضاوي يف واشنطن، 
حظيت أول قمة مجعته مع نظريه الرئيس الروسي فالدميري بوتني 
يف حزيران املاضي يف مدينة جنيف السويسرية بأصداء اجيابية، 
إذ اتفق الطرفان حينها تأكيدمها بتبين صيغة من التفاهم بشأن 
عليها سواء من حيث  واملختلف  عليها  املتنازع  القضايا  خمتلف 
املخزون  التسلح،  سباق   " اجلانبني  بني  العالقة  العالقات  مسار 
الكيماوي، التدخل يف الشؤون الداخلية وغريها"، أو ضمن مسار 
التحالفات العدائية املتضمنة نشر الدرع الصاروخي أو توسيع دور 
الناتو ...إخل، أو فيما يتعلق بساحات الصراع اليت متثل أحد أوجه 

التجاذب املباشرة وغري املباشرة بني الطرفني.
اللقاء  "نربة  أن  بايدن على  ببوتني، شدد  لقائه  بعيد  أن  حتى 
شيء  "آخ��ر  أن  إىل  مشرياً  وإجيابية"،  جيدة  كانت  برمته،  األول 
ي��ري��ده ب��وت��ني ه��و ح��رب ب���اردة ج��دي��دة"، فيما اع��ت��رب ب��وت��ني أن 
احملادثات كانت "بناءة". وهو ما أوحى بأن اللقاء مثل توافق بني 
كورونا  تداعيات جائحة  بعد  الدويل  النظام  دول  يريح  اجلانبني 
وحالة العبثية اليت تبناها الرئيس ترامب، أو إن هذه التصرحيات 
ال متثل مواقف متبنية من قبل اإلدارة اجلديدة، بل جمرد عبارات 
دبلوماسية منمقة ختفي يف باطنها العديد من القضايا اخلالفية 
الدويل  العرف  وفق  الزعماء  قمة  أن  والسيما  لالنفجار،  القابلة 
متثل حالة من ثالث، إما توافق على صيغ من املعاهدات املشرتكة 
بناءً على عمل ومتابعة جلان خمتصة، أو واقع حياول أن يظهر 
نوع من التفاهم يف ظل هامش من اخلالفات يدفع للتوافق على 
دفع مسارات تقنية بني اجلانبني حلل هذه اخلالفات، أو حماولة 
الطرفني يف قمة  العالقات بني اجلانبني. وهو ما دفع  لتصحيح 
جنيف للتأكيد " أهنما أثبتتا حتى يف أوقات التوتر، قادران على 
إحراز تقدم يف تنفيذ األهداف املشرتكة وضمان القدرة على التنبؤ 
املسلحة،  النزاعات  خماطر  من  واحلد  اإلسرتاتيجي،  اجملال  يف 

وخطر احلرب النووية".

صورة العالقات املختلطة
بني  العالقات  يف  جنيف  قمة  أحدثتها  اليت  التطورات  أن  غري 
اإلط��ار  ه��ذا  وضمن  هامشية،  وه��ي  تذكر  مل  وواشنطن  موسكو 

أوضحت صحيفة "واشنطن بوست" يف مقال نشر يف تشرين األول 
من العام املاضي، أن العالقة الروسية األمريكية بشكل عام ال تزال 
العديد  حول  ح��ادة  وشكوك  خالفات  ظل  يف  "ص��ورة خمتلطة"، 
من القضايا املتصارع واملختلف عليها.  حتى إن مراكز الدراسات 
األمريكية بعد القمة وصفت التقدم الذي حيرزه البلدان يف بعض 
أجزاء األجندة األمنية اليت حددها الرئيسان يف قمتهما يف جنيف، 
بأهنا مل تصل حتى " ذوبان بطيء للجليد"، بني موسكو وواشنطن.  
ومما يؤكد غياب ولو بطئ هلذا الذوبان هو املنحى املغاير اليت 
بداية  املرئي  االتصال  عرب  الطرفان  عقدها  اليت  القمة  شهدهتا 
وما  القمة  هذه  نتائج  بدت  حيث   ،2021 العام  من  األول  كانون 
للجليد"    "تكويم  كأهنا  تتجاوز ساعتني  جرى من حمادثات مل 
بداًل من ذوبانه، حيث احتلت األزمة األوكرانية قمة هذا التكويم 
الذي أخذت يف التدحرج حتى أن زعيمي القطبني الدوليني بايدن 
الدولية  العالقات  يف  متابعني خمتصني  قبل  من  وصفا  وبوتني، 
بأهنما انتهجا هلجة معاكسة عن اللهجة الدبلوماسية اليت طغت 
على حمادثات جنيف، حيث غلب على تصرحياهتما طابع التحذير 

والتهديد واستعراض القوة.
انتهاء  بعد  ب��اي��دن  ج��و  األم��ريك��ي  الرئيس  أعلن  جانبه  فمن 
االتصال املرئي،  أنه ستكون هناك عواقب وصفها بالوخيمة واملزيد 
من العقوبات االقتصادية مل يشهدها العامل قبل ذلك إذا قامت 
روسيا بغزو أوكرانيا.  فضالً عن ذلك لوح بايدن بالقوة العسكرية 
فإن  اقتصاديه،  عقوبات  فرض  إىل  إضافة  أنه  إىل  أش��ار  حينما 
"هجوماً روسياً على أوكرانيا سيدفع حنو تعزيز الوجود العسكري 

يف مناطق دول حلف مشال األطلسي يف شرق أوروبا".
هذا التصعيد األمريكي قابله الزعيم بوتني، بتأكيده على هنج 
التفكيك  إىل  "يهدف  والذي  املدمر احملرك من األطلسي،  كييف 
إليها،  التوصل  مت  اليت  واالتفاقات  مينسك،  التفاقيات  الكامل 
وفق صيغة نورماندي"، معرباً عن قلقه الشديد بشأن اإلجراءات 
االستفزازية ل� كييف ضد دونباس، وهو ما ترفضه موسكو يف ظل 
حتركات ومناورات مريبة من قبل بعض دول احللف الذي انتهج 
لديه  الروس  الدبلوماسيون  املمثلني  بطرد  ابتداءً  عدائياً  سلوكاً 
الروسي،  القومي  األمن  وهتديد  لكييف،  السالح  إلغ��داق  وص��واًل 
من  املتعامل هبا عرفياً  وكسر اخلطوط احلمراء  بتجاهل  مروراً 

حيث توسع احللف.

لعودة  بل  القطيعة،  لدرجة  يصل  مل  العالقات،  يف  التأزم  هذا 
عاد  حتى  كثرياً  الوقت  يستغرق  مل  حيث  ال��ض��روري،  التواصل 
الرئيسان لالجتماع يف اتصال هاتفي دام حنو 50 دقيقة، يف ال�يوم 
األخري من العام املاضي ، من أجل التباحث يف تفاصيل املوضوع 
ذاته أي "التوتر العسكري املتنامي  حول أوكرانيا"، غري أن الطرفني 
مل يقدما أي تنازالت بل انتهجا  خالل قمتهم الثالثة ، السلوك 
واالستعراض  والتهديد  "التحذير  من  نفسها:  واللهجة  واملوقف 

املستمر للقوة".
األمريكية  العربدة  لرفضه  مؤشر  يف  بوتني  الرئيس  أن  حتى 
حال  "يف  أنه  من  األمريكي  نظريه  حّذر  واالستفزازية،  الدعائية 
قرر الغرب فرض عقوبات على روسيا بسبب الوضع يف أوكرانيا، 
فإن ذلك قد يؤدي إىل قطع العالقات مع أمريكا". وهدد اجلانب 
الروسي حبق "روسيا بالتصرف مثلما كانت ستتصرف واشنطن يف 
حال ضرورة ضمان مصاحلها األمنية".  وهو ما دفع بايدن لرفع 
بشكل  سرتد  وشركائها  حلفائها  مع  "ب��الده  بأن  هتديداته  سقف 

حاسم يف حال قيام روسيا بغزو إضايف ألوكرانيا".

ارتفاع حدة األزمة
الثالثة ارتفعت حدة األزمة بني واشنطن وموسكو،  بعد القمة 
من  مب��زي��د  ذل���ك  ان��ع��ك��س  أن  إىل  م��ت��س��ارع،  بشكل  لتتصاعد 
التحشيد العسكري، ومبزيد من التعقيد يف الرد األمريكي حول 

مقرتحات الضمانات  األمنية اليت قدمتها روسيا. 
للقول  الروسي سريغي الف��روف  اخلارجية  وزي��ر  دف��ع  ما  وه��و 
"العدوان  املتحدة وحلفائها حول  للواليات  الدعائية  بأن احلملة 
استفزازية،  أه��داف  حتقيق  إىل  تسعى  أوكرانيا  على  ال��روس��ي" 
مضيفاً إىل أن رد فعل الواليات املتحدة واالحتاد األوروب��ي على 
بشأن  الناتو،  مع  واالت��ف��اق  األمريكية  الروسية  املعاهدة  مسودة 
الضمانات األمنية اليت قدمتها موسكو "يتجاهل البنود الرئيسية 

بالنسبة لروسيا".
بينما شكل التواصل الرابع والذي جرى يوم السبت 12 شباط 
النبض  وحم��اول��ة جس  سياسي  حالة مج��ود  احل��ايل،  العام  من 
للطرفني، وما يؤكد ذلك عدم وجود خمارج لألزمة األوكرانية مما 
حيتم توتر العالقة اليت هي يف مرحلة تصدع شبه كاملة دون أن 

يعين ذلك انفالت املشهد للمواجهة املباشرة. 

»النظام القائم على أساس القانون
 الدولي«.. ونفاق الواليات المتحدة

البعث األسبوعية- عناية ناصر
خاصة  املتحدة،  الواليات  نفاق  مترير  مبكان  الصعوبة  من 
على  األمثلة  وأحدث  اخلارجية،  بالشؤون  األمر  يتعلق  عندما 
ذلك هو أزمة أوكرانيا، حيث تقف الواليات املتحدة مبفردها إىل 
حد كبري - ما مل نأخذ يف احلسبان رئيس الوزراء الربيطاني 
املأزوم واملُحرج ، بوريس جونسون ، الذي يقلد سياسة الواليات 
املتحدة مثل طائر مدرب- يف اهتام روسيا ليس فقط بالتحضري 
القائم  ال��دويل  النظام  بانتهاك   بل  وشيك ألوكرانيا،  ل� غزو   
وزي��ر اخلارجية  تعبري  ال��دويل، على حد  القانون  أس��اس  على 
بايدن  إدارة  يف  الدبلوماسيني  أبرز  وجه  فقد  بلينكني،  أنتوني 
من  أوكرانيا  بغزو  لتهديدها  روسيا  من  لكل  متكررة  انتقادات 
خ��الل نقل ال��ق��وات وامل��ع��دات إىل ح��دوده��ا وإىل احل��دود بني 
أوكرانيا وبيالروسيا، حليف روسيا يف الغرب، وإىل الصني بسبب 
هتديداهتا حسب زعمه لتايوان وقمع حقوق اإلنسان يف هونغ 

كونغ ، املنطقة اإلدارية اخلاصة التابعة للصني. 
هذه  مثل  ت��وج��ه  أن  امل��ت��ح��دة  ل��ل��والي��ات  ميكن  كيف  ول��ك��ن 
االهتامات ضد روسيا والصني يف حني أهنا كانت منذ ما يقرب 
من مثاني سنوات، تقصف وتشن هجمات بالصواريخ والطائرات 
بدون طيار، وترسل قوات، حتت سيطرة كل من وكالة املخابرات 
احلكومة  وط��ائ��رات  ق��وات  من  كل  ضد  والبنتاغون،  املركزية 
السورية، واملواقع الروسية يف سورية اليت جاءت بناء على طلب 

احلكومة السورية؟.
إن األعمال العسكرية األمريكية يف سورية خارجة متاماً عن 
أي نظام دويل قائم على أساس القواعد والقوانني. فالقوانني 
الدولية، عندما يتعلق األمر باحلرب، واضحة وضوح الشمس، 
وقعتها  دولية  معاهدة  وهو  املتحدة،  األمم  ميثاق  يف  ومكرسة 
وصدقت عليها الواليات املتحدة مع معظم دول العامل األخرى 
ال��دويل،  القانون  فمبوجب  احل���رب.  ق��وان��ني  مجيع  وتتضمن 
السالم  ضد  جرمية  اس��م  عليها  يطلق  ال��يت  اجلرمية  توصف 
بأهنا االنتهاك األخطر، ألهنا حتتوي على مجيع جرائم احلرب 
األخرى، حيث ينص القانون الدويل على أنه ال جيوز ألي دولة 
مهامجة دولة أخرى إال إذا واجهت تلك الدولة »هتديداً وشيكاً« 
تلك احملظورات.  االلتفاف حول  باهلجوم، وعلى هذا ال ميكن 
لكن الواليات املتحدة ارتكبت هذه اجلرمية ضد السالم مرات 
ولبنان  والعراق  واليمن  وكمبوديا  فيتنام والوس  ال حتصى يف 
الدومينيكان  ومجهورية  وهاييت  والسودان  والصومال  وسورية 
ونيكاراغوا ويف السلفادور، ويف كوبا، و النيجر، و الكونغو، ويف 
بنما، وغرينادا، يف انتهاك حلظر ميثاق األمم املتحدة على شن 

حروب غري شرعية.
الواليات  و  بلينكن،  عنه  يتحدث  ال��ذي  النظام  هو  ما  إذاً 
املتحدة  تقوم بوضع قواعدها اخلاصة هبا؟. يف الواقع، عندما 
تشن الواليات املتحدة غزو غري قانوني أو تقوم باهلجوم اجلوي 
على بلد ما، فإن التربير الذي يصدر من الواليات املتحدة هي 
املعنى  و  الكونغرس«.  »دون موافقة  أمر بشن حرب  الرئيس  أن 
الضمين هو أنه إذا وافق الكونغرس على شن حرب غري شرعية 

أو عمل حربي، فهذا جيعلها شرعية، وذلك غري صحيح .
وما جيعل األمر أكثر سوءاً عندما توجه الواليات املتحدة مثل 
بلدين، على  تتهم  أهنا  والصني هو  هذه االهتامات ضد روسيا 
األقل لديهما حججاً وأسباباً  أفضل من الواليات املتحدة فيما 

يتعلق بشرعيتهما.
بلينكن  قبل  من  متهمة  بكني  يف  فاحلكومة  بالصني،  لنبدأ 
املتعاقبة،  األمريكية  اإلدارة  رؤس���اء  م��ن  سلسلة  قبل  م��ن  و 
الصني،  من  ج��زءاً  تارخيياً  كانت  جزيرة  وهي  تايوان،  بتهديد 
انتصر  عندما   1949 عام  يف  وظيفياً  مستقلة  أصبحت  لكنها 
احلزب الشيوعي الصيين يف ثورته يف الرب الرئيسي ، لتأسيس 
مجهورية الصني الشعبية ، وفر بقايا احلزب الوطين وجيشه إىل 
التايوانيني احملليني وشعب  اآلالف من  وقتلوا عشرات  تايوان، 
الزعيم  قيادة  ديكتاتورية وحشية حتت  وأسسوا  الصيين،  اهلاكا 

باستقالل  العسكري تشيانغ كاي شيك. مل تعرتف الصني أبداً 
تايوان ، اليت كانت ملدة 50 عاماً قبل هناية احلرب العاملية الثانية 
مستعمرة لليابان، وغنيمة االنتصار يف احلرب الصينية اليابانية 

اليت فازت هبا اليابان ضد أسرة تشينغ عام 1895. 
االنتصار  بعد  بتايوان،  البداية  يف  املتحدة  الواليات  اعرتفت 
الثوري الصيين الشيوعي يف عام 1949 ، كدولة مستقلة ، لكن 
مستشاره  دبرها  ماكرة  سياسية  مناورة  يف  نيكسون،  ريتشارد 
من  كيسنجر،  هنري  الحقاً  خارجيته  ووزي��ر  القومي  لألمن 
واالحتاد  البلد  ذلك  ودق اسفني بني  بالصني،  االع��رتاف  أجل 
السوفيييت. وافقت الواليات املتحدة على التوقف عن االعرتاف 
من  األمريكية  السفارة  بإزالة  وقامت  مستقلة،  كدولة  بتايوان 
اجلزيرة ، وإقامة واحدة يف بكني. بعبارة أخرى ، يف تلك املرحلة 
وضع  أصبح  األق��ل،  على  املتحدة  ال��والي��ات  نظر  وجهة  من   ،

تايوان شأناً داخلياً خيص الصني، وليس شأناً دولياً.
واألمر نفسه ينطبق على احلملة الصينية على احلقوق يف 
، مل تعد هونغ كونغ مستعمرة  هونغ كونغ، فمنذ متوز 1997 
بريطانية وعادت لتصبح جزءاً من الصني. خالل تلك السنوات 
كونغ  هلونغ  املعني  االستعماري  احلاكم  جتنب  االنتقال،  من 
الربيطاني،  احملافظني  حل��زب  السابق  الرئيس  باتن،  كريس 
السماح لسكان هونغ كونغ باحلصول على حق االقرتاع العام 
الذي طال انتظاره النتخاب مجيع أعضاء اجمللس التشريعي 
لإلقليم« ليجكو« قبل مغادرة الربيطانيني، وهي خطوة كان من 
شأهنا على األقل أن ترتك بكني يف مواجهة حكومة حملية متثل 
يف الواقع مجيع سكان هونغ كونغ ، بداًل من ممثلي« ليجكو« 
الذين ميثلون قطاعات األعمال املختلفة مثل البنوك ، واملهن 
القانونية ، وصناعة التجزئة ، وأصحاب العقارات ، وما إىل ذلك.

ضد  وحشيتها  املتحدة  ال��والي��ات  تتناسى  حيث  ه��ذا،  وليس 
األصليني  املدافعني  على  أو  املكسيكية  احلدود  على  املهاجرين 
عن حقوق املياه يف نورث داكوتا. إنه أمر مثري لالمشئزاز، ورمبا 
ليس  هلا   بالنسبة  لكنه  األمريكي،  القانون  مبوجب  إجرامي 

انتهاكاً »للنظام الدويل القائم على أساس القانون الدويل«.

أما بالنسبة لالهتامات املتعلقة بروسيا، أظهر االستفتاء الذي 
جرى يف شبه جزيرة القرم ، أن حوايل 97٪ من السكان هناك 
صوتوا بأهنم يريدون ترك أوكرانيا والعودة إىل روسيا، وكما كانت 
السوفيييت  ال��وزراء  ، كان رئيس  شبه اجلزيرة حتى عام 1954 
حينها نيكيتا خروتشوف هدية إىل املنطقة اليت نشأ فيها، إذ 
نقل القرم من االحتاد السوفيييت الروسي إىل االحتاد السوفييت 
األوكراني، والذي انتقدته الواليات املتحدة باعتباره احتيالياً إىل 
حد ما - يف القرم حوايل 85٪ من أصل روسي- ومع تصويت 85 
٪ من األشخاص الذين حيق هلم التصويت، قدم هذا االستفتاء 
لروسيا مربراً الستعادة الوالية القضائية على شبه جزيرة القرم.
أنه  على  املتحدة  ال��والي��ات  انتقدته  ال��ذي  روسيا،  عمل  إن   
احلرمان  من  الدميقراطية  للمعايري  انتهاكاً  ليس  »ع���دوان«، 
الكبري للسود وغريهم من امللونني يف الواليات »احلمراء« اليت 
وهي  حقوقهم،  من  املتحدة  الواليات  يف  اجلمهوريون  يديرها 
انتخابات  موعد  اق��رتاب  مع  اآلن  إجراؤها  يتم  اليت  العملية 

الكونغرس اليت جتري هناية العام 2022.
إذا كانت إدارة بايدن مهتمة حقاً بالعدالة والدميقراطية، فيجب 
أن ينصب جل اهتمامها على الدفاع عن حقوق الناخبني، وليس 
حكومة  كانت  وإذا  أوكرانيا.  إىل  الفتاكة  األسلحة  شحن  على 
الواليات املتحدة مهتمة باتباع »نظام دويل قائم على القانون 
الدويل«، فعليها أن تسحب مجيع القوات العسكرية األمريكية 
اخلليج،  من  األمريكية  البحرية  القوات  وتسحب  سورية،  من 
يف  الناس  لقتل  طيار  ب��دون  الطائرات  استخدام  عن  وتتوقف 
اليمن والصومال و يف أماكن أخرى، وعن إرسال القوات اخلاصة 
األمريكية إىل أي مكان يريد الرئيس إرساهلم إليه، واالنضمام 
جمدداً إىل احملكمة الدولية واحرتام أحكامها املتعلقة بانتهاكات 
القواعد والقوانني الدولية، وعندئذ لن نضطر إىل االستماع إىل 
كل محاقات النفاق اليت قاهلا بايدن وبلينكني وأمثاله، وسيأتي 
اليوم الذي  سيُحاسب فيه  قادة الواليات املتحدة أخرياً على 
سجلهم الطويل من اجلرائم ضد اإلنسانية، وحتى ذلك احلني، 

سيتحمل العامل كل هذا النفاق امللحمي.
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دمشق-  بشري فرزان 
ك��ث��ريا م��ا ن��رى ه��ذه األي���ام إع��الن��ات ع��ن م��درس 
تعليمية  مراحل  لعدة  أو  واح��دة  ملرحلة  خصوصي 
وميكن أن يكون ملادة فقط ورمبا ملواد متعددة فاملهم 
اصطياد اكرب قدر ممكن من الطالب الباحثني عن 
املزيد من العالمات للتفوق أو للذين يسعون إلدراك 

ما فاهتم يف سباق التفوق .
من  اخلصوصية  ال���دروس  ظ��اه��رة  أصبحت  لقد 
الظواهر  الشائعة يف هذه األيام بعد أن ألغت مفهوم 
للدروس  باتت  حيث   الغنية  للطبقات  احلصرية 
الدخل احملدود   ذوي  أوساط  تنتشر يف  اخلصوصية 
يف  التعليم  فعالية  بعد  ق��ن��اع��ات  ب��وج��ود  وخ��اص��ة 

املدارس العامة يف ظل هذه االزمة .
 ومن الواضح أن هذه الظاهرة دخلت عامل املوضة 
أو » الربيستيج » فهي اآلن ضمن مسابقات  التباهي 
والتفاخر اليومي بني العائالت اليت احنصر اهتمامها 
أن  القول  هل��م    بالنسبة  فاملهم  الومهية  بالفروق 
هناك  مدرس خصوصي يف بيتهم اما  األوالد الذين 
توجهوا إىل الشارع للتسكع وقضاء املزيد من الوقت 

يف مقاهي االنرتنت فهذا األمر ال يعنيهم أبدا .
وطبعا كل ما حيدث يف هذا اجملال خيدم جمموعة 
التجاري   ال��ت��دري��س  امتهنوا  ال��ذي��ن  امل��درس��ني  م��ن 
وباتوا يتسابقون يف بورصة األسعار دون أي اعتبار 
للرسالة التعليمية اليت تقتضي االحرتام والتبجيل  .
ومن األمور اليت تثري الدهشة أن التدريس اخلاص 
بدأ يستحوذ على  مرحلة التعليم األساسي وخاصة 
املرحلة األوىل حيث نرى الكثري من العائالت بدأت 
بتسليم أطفاهلا للمدرسني اخلصوصيني دون االنتباه 
مابني  العالقة  يصيب  أن  ميكن  ال���ذي  األذى  إىل 
الطالب واملدرسة بعد أن ينحصر اهتمامه مبا يتلقاه 
من مدرسه اخلصوصي فقط وهذا يدفعه إىل إمهال 
واجباته املدرسية وعدم الرتكيز يف املدرسة واالعتماد 

بشكل كلي على حصصه التعليمية يف املنزل .
حيقق  ب��ان  األه��ل  طموح  يستغل  م��ن  هناك  إذا 
م��ن  خالهلا  ال��يت ميكن  ال��درج��ات  أع��ل��ى  أبنائهم 
ذلك هناك من يضع  تفوقهم  ويف مقابل  ضمان  
الدراسية   باملناهج  الظاهرة  هذه  انتشار  يف  السبب 
و  األسئلة اليت توضع يف هناية العام الدراسي  وبني 
كال احلالتني تربز ضرورة االنتباه إىل ما جيري من 
قبل وزارة الرتبية والعمل بشكل جاد وخبطوات جادة 
لتحسني مستوى األداء التدريسي  يف املدارس العامة 
ال��دروس  ميدان  إىل  الطالب  تصدر  أصبحت  ال��يت 

اخلصوصية .

الدروس الخصوصية 
بين السلبيات 

والحلول؟!

دمشق – البعث األسبوعية 
اهلجرة  إدارة  تشهدها  نشطة  وحركة  للهجرة  متزايدة  أرق��ام 
واجل��وازات بفروعها كافة نتيجة اإلقبال الكبري على اهلجرة إىل 
خارج حدود الوطن واليت تعددت أسباهبا أما انعكاساهتا االجتماعية 
ترهق  أخرى  معاناة  السوريني  معاناة  إىل  فتضيف  واالقتصادية 
كاهلهم باغرتاب األب أو االبن أو األشقاء وفقدان املعيل وخسارة 
الكفاءات العلمية واملهنية املدربة وهروب أصحاب رؤوس األموال 
إىل اخلارج كل ذلك يستدعي قرع ناقوس اخلطر واختاذ التدابري 
الالزمة لتاليف ذلك التسرب البشري يف وقت حيتاج فيه الوطن 

ألبنائه الستعادة قوته والنهوض من جديد .
استقطاب  إع��ادة  للدولة  ميكن  وكيف  اهلجرة  أسباب  هي  فما 

أبنائها؟؟؟
كانت األقسى على  الصعبة   االقتصادية  الظروف  بان  ال شك 
أبناء اجملتمع السوري واليت شعر خالهلا املواطن السوري بالغربة 
داخل وطنه حيث مل يكن أمامهم سوى اهلروب من ذلك الواقع 
املرير واهلجرة اليت متثل خسارة للوطن على حد قول منري علي  
ماجستري موارد بشرية إال انه جيب التمييز بني فئتني هتاجران 
و  املدربة  والعمالة  علمية  ومؤهالت  جامعية  شهادات  فئة حتمل 
أو  مهارة  أي  متلك  وال  املتعلمة  غري  الثانية  الفئة  وبني  املهنية 
العمل والفئة األوىل هي اليت جيري حاليا استقطاهبا  خربة يف 
العمل  املتقدمة ولذلك البد من  العامل  دول  وجذهبا إىل معظم 
مثل  املواطن  هتم  ال��يت  األساسية  اخلدمات  مستوى  رف��ع  على  
للشباب  عمل  فرص  توفري  و  والنقل  والصحة  والتعليم  الرتبية 
شفافة  توظيف  سياسات  ووضع  البطالة  معدالت  من  للتخفيف 
تعتمد على الكفاءة وتبتعد عن الواسطة واحملسوبية ووضع األجور 

حبيث تتناسب مع مستوى املعيشة . 
لرأس  بالغة  أمهية  االقتصادي  الفكر  يويل  أخرى  ناحية  ومن 
املال البشري كما أفاد الدكتور تامر حبيب وأضاف بأنه يف أحيان 
كثرية يتقدم رأس املال البشري من حيث األمهية على رأس املال 
املال  البالغة لرصد حركية رأس  املادي ومن هنا نلحظ األمهية 
البشري يف سورية ال سيما خالل احلرب ويعلم املتابعون مجيعا 
من  األخطر  أن  إال  كبرية  بطالة  من  تعاني  السورية  السوق  أن 
ذلك كله هو تلك البطالة القسرية اليت فرضتها األزمة العميقة 
وهنا  خصوصا  السوري  وباالقتصاد  عموما  بالبلد  تعصف  اليت 
ميكن النظر إىل كارثة فقدان العمالة السورية بأطيافها املتنوعة 

من مؤهلة غاية التأهيل 
الفيزيائية  العمالة  إىل 
منظورين  م��ن  العقلية 
ي��ت��م��ث��ل  األول  اث���ن���ني 
لعائلة  الكتلة  خب��س��ارة 
من نتاج االستثمار الذي 
أنفق عليه البلد لسنوات 
وصار  أينع  حتى  طويلة 
ج������اه������زا ل�����الخن�����راط 
ال��ت��ن��م��ي��ة  خ���ط���ط  يف 
االقتصادية وليجد نفسه 
ب���ني ع��ش��ي��ة وض��ح��اه��ا 
ق��س��را أو ط��وع��ا خ���ارج 
حدود البلد وهذه خسارة 
أهنا  فيها  يقال  م��ا  اق��ل 
وجهة  اسرتاتيجية.ومن 
ن��ظ��ر أخ���رى ال ب��د من 
املبادرة  االعرتاف بأمهية 
إىل التفكري بكيفية إعادة 
العمل  س��وق  إىل  ه��ؤالء 
ال��س��وري��ة ال س��ي��م��ا مع 
إع��ادة  إره��اص��ات خطط 
كان ملشروع  فإذا  االعمار 
إع����ادة االع���م���ار أول��وي��ة 
فانه  غريها  على  تتقدم 

التفكري يف األيادي اليت ستنهض هبذا املشروع  وبال شك ينبغي 
ويكمن التحدي احلقيقي اآلن يف مدى ثبات هذه العمالة اخلارجة 
للعودة إىل  الرغبة  أو  القدرة  توافر  من مواطنها اجلديدة وعدم 
حضن الوطن وهذه إشكالية كبرية يوضح خطورهتا األمد الزمين 
البلد على  الثروة فيحتاج  إنتاج مثل هذه  الالزم إلعادة  الطويل 
إنتاج أستاذ جامعي  أو 40 عاما حتى يعيد  املثال إىل 30  سبيل 
متخصص أو طبيب أو مهندس كفئ من قبيل من غادر البلد ال 
شك اذاً أن اسرتجاع هؤالء ال يقل أمهية عن اسرتجاع املفقودات 
األثرية واإلرث التارخيي الذي نزف من سورية إما من وجهة نظر 
انتمائية ووطنية أو من وجهة نظر اقتصادية حبتة وال شك بان 
أمنية تنطبق  تتنوع بني أسباب  للعمالة  التدفق اخلارجي  دوافع 
الذين اضطروا ملغادرة مساكنهم وكذلك ال  السوريني  على آالف 
سلبيتها  تعززت  وال��يت  أصال  املوجودة  العمل  فرص  ضيق  نغفل 

باخنفاض القوة الشرائية الكبرية وارتفاع تكاليف املعيشة 
تتعدد أسباب هجرة الشباب واليت زادت وتريهتا خالل السنوات 
املاضية  حيث يرى الكثري من الباحثني االجتماعيني  أن اخليارات 
املعيشية يف ظل  أوضاعهم  نادرة  لتحسني  باتت  أمامهم  املتاحة 
من  املشروعة  وخماوفهم  املستقبل  الشباب،من  لدى  القلق  حالة 
الوضع االقتصادي املرتدي للبلد فهناك مشكلة السكن وعدم توافر 
فرص عمل وضعف الدخل والغالء بشكل عام وتلك األسباب تدفع 
ومتابعة  وعمل  استقرار  عن  حبثاً  للهجرة  السوريون  شك  دون 
للدراسة وختتلف آثار تلك اهلجرة على اجملتمع باختالف البيئة 
ومدى قابليتها للتأثر خبروج شخص منها أو عودته هلا وقدرهتا 
على سد النقص احلاصل يف غيابه أو العكس فإذا أحدثت هجرة 
شخص ما فجوة ال ميكن ردمها تكون هلجرته آثار سلبية يف حني 
تكون اجيابية إذا نظرنا إىل ما سيحصده يف هجرته على املدى 
العودة  من  م��ادي ميكنه  أو حتصيل  علمية  مؤهالت  من  البعيد 

وشراء مسكن أو فتح مشروع لكسب العيش 
وطنها  تركت  ال��يت  اهلائلة  األع��داد  من  الرغم  على  باحملصلة 
وهاجرت إال أن هناك الكثري ممن يستطيع اهلجرة لكنه أبى ذلك 
وأدرك اجلميع يف الداخل واخل��ارج بأن خيمة صغرية يف حضن 
الوطن يعيش فيها حراً كرمياً أفضل مئات املرات من فندق مخس 
جنوم بعيش فيه ذليالً مهاناً فالوطن غايل وهو ليس فندق نغادره 
خارج  كرامة  ال  أنه  ذلك  من  واأله��م  فيه  اخلدمة  تسوء  عندما 

حدود الوطن.

مع ازدياد األعداد.. الهجرة استنزاف للطاقات 
البشرية الواعدة.. وغياب قسري للحلول ! 

دمشق – حمسن عبود
بيّن املهندس عماد الدين خليل 
مدير فرع الشركة العامة للطرق 
و اجلسوريف دمشق انه يتم حالياً 
ال��ع��م��ل يف إن��ش��اء ع��ش��رة أب���راج 
سكنية يف اجلزيرة /15/ و اربعة 
أبراج سكنية يف اجلزيرة /16/ و 
اجلزيرة  سكنية يف  أبراج  مخسة 
/3/ يف مدينة الدمياس السكنية 
اجلديدة ) السكن الشبابي ( كما 
سيتم املباشرة قريباً باملوقع العام 
هلذا املشروع يف اجلزيرة /23/ و 
تبلغ قيمة هذا املشروع الذي ينفذ 
لإلسكان  العامة  املؤسسة  لصاحل 
بدون  لرية  مليار   /25/ من  أكثر 

زيادات و فروقات أسعار .
كما يتم العمل حالياً يف مشروع 
يف  اسفليت  مد جمبول  و  قشط 
دائ����رة خ��دم��ات امل���ي���دان لصاحل 
عقدية  بقيمة  دمشق  حمافظة 
ل���رية و  م��ل��ي��ون  جت����اوزت /250/ 
خدمات  دائ��رة  يف  سنعمل  قريباً 
القابون – جوبر – برزة  بالتنسيق 
مع حمافظة دمشق لقشط و مد 
عقدية  بقيمة  اسفليت  جمبول 
كما  ل��رية،  مليون   /250/ قاربت 
ينفذ الفرع أعمال أكساء النادي 
يف  االجتماعي  الرياضي  الريفي 
اإلحتاد  لصاحل  صحنايا  أشرفية 
الرياضي العام بقيمة تقديرية / 

1,8/ مليار لرية .
كما يقوم الفرع بتصنيع جوائز 

مسبقة الصنع واإلجهاد لصاحل جسري غسان و النريب مع 
املؤسسة العامة للمواصالت الطرقية فرع حلب وذلك بعد أن 
مت تدمريها من قبل اإلرهابيون هبدف حل أزمة املواصالت 
يف تلك املنطقة بقيمة عقدية بلغت /500/ مليون لرية، كما 
ينفذ الفرع  مشروع تغطية على هنر العقباني يف منطقة 
الدخانية بالغوطة الشرقية لصاحل إدارة املوارد املائية بدمشق 

و ريفها بقيمة عقدية  150 مليون لرية
السكنية يف مدينة عدرا  املدينة  الفرع يف  أعمال  و حول 
الصناعية لفت خليل إىل أن الفرع انتهى من شق الطرق 
حالياً  و  الشرب  مياه  و  الصحي  الصرف  شبكة  متديد  و 
يتم تنفيذ شبكة الكهرباء ضمن أعمال البنية التحتية هلذه 
املدينة، كما ينفذ الفرع أعمال صيانة احلدائق و املوقع العام 
املؤسسة  الدويل ضمن عقود مستمرة مع  يف مطار دمشق 
العامة للطريان املدني حيث تبلغ قيمة هذه العقود حوايل 
/500/ مليون لرية و العمل مستمر يف هذه العقود سنوياً 
و كشف خليل أن الفرع ينفذ حالياً صيانة املهبط املوازي 
يف مطار دمشق الدويل بقيمة بلغت /6/ مليار لرية حيث 
مت البدء بأعمال هذا املشروع من قشط الزفت و التزفيت 
مشاريع  و  أعمال  الفرع  ينفذ  و  البوليمري  مبادة  املعاجل  و 
متفرقة لصاحل عدد من اجلهات العامة منها الشركة العامة 
و  الصناعية  ع��درا  مدينة  تزفيت يف  من  التعمري  و  للبناء 
ضاحية قدسيا )السكن الشبابي( بقيمة بلغت اكثر /200/ 

مليون لرية .
و لفت خليل إىل أن الفرع تعاقد مؤخراً مع املؤسسة العامة 

للمواصالت الطرقية لصيانة الطريق الدويل الذي يصل بني 
دمشق و درعا بقيمة عقدية بلغت /150/ مليون لرية و قريباً 
سيقوم الفرع بتنفيذ عدة مشاريع طرقية لصاحل املؤسسة، 
كما ينفذ الفرع أعمال شق طرق و مساطب األبنية للجمعية 
دمشق  بريف  اهلامة  والتلفزيون مبنطقة  لإلذاعة  السكنية 

بقيمة بلغت /1,5/ مليار

بعد زيادة فروقات األسعار.
 ( البديل  السكن  مشاريع  تنفيذ  يف  الفرع  مشاركة  وعن 
باسيليا سييت ( يف منطقة داريا قال خليل: إن الفرع يقوم 
املشروع اإلسرتاتيجي و احليوي و االجتماعي  بتنفيذ هذا 
أب��راج  سكنية  ملدينة دمشق حيث مت تنفيذ قواعد لثالثة 
ي��ت��م ال��ع��م��ل يف تنفيذ اجل���دران  ض��م��ن امل��ش��روع وح��ال��ي��اً 
على  العمل  و سيتم  أبراج سكنية  أقبية  لثالثة  اإلستنادية 
التجهيز حلفر موقع برجني للوصول إىل مناسيب التأسيس 
لصاحل  ل��رية  مليار   /60/ بلغت  عقدية  بقيمة  العمراني 

املؤسسة العامة لإلسكان.
وعن خطة الفرع املستقبلية لتأمني جبهات عمل جديدة 
قال مدير الفرع انه يتم التعاقد حالياً مع املؤسسة العامة 
السكن  مشروع  يف  جديدين  برجني  تنفيذ  على  لإلسكان 
البديل  ) باسيليا سييت ( يف منطقة داريا بقيمة ال تتجاوز 
/30/ مليار لرية و كذلك يتم التعاقد حالياً مع ادارة جتمع 
مشروع دمر لتنفيذ أعمال صيانة أرصفة و أعمال جمبول 
إسفليت بقيمة عقدية جتاوزت /1/ مليار لرية كما أننا حالياً 

الطرقية  للمواصالت  العامة  املؤسسة  مع  التعاقد  بصدد 
جبهات  تأمني  اىل  نتطلع  و  دمشق محص  طريق  لصيانة 
عمل جديدة خالل الفرتة القريبة القادمة مبا يعود بالفائدة 
على الشركة و العاملني فيها و دعم اخلزينة العامة للدولة .
تنفيذ  يف  العمل  تعرتض سري  اليت  الصعوبات  أهم  وعن 
مشاريع الفرع بني مدير الفرع أن يف مقدمتها  نقص كمية 
احملروقات / مازوت / لصاحل الفرع لزوم املشاريع التى يتم 
املدربة  وخاصة  العاملة  اليد  يف  احلاد  والنقص  تنفيذها، 
تقدم  و  واملهنية  الفنية  الكوادر  يف  منها  واخلبرية  واملؤهلة 
السن بعدد كبري بالعاملني بالفرع مما ينعكس سلبا على 
اجياد  عدم  و  املشاريع  تنفيذ  يف  للفرع  اإلنتاجية  الطاقة 
البديل هلؤالء العاملني ، وزيادة يف أسعار املواد لزوم تأمني 
مستلزمات العمل باملشاريع املنفذة، قدم اآلليات املستخدمة 
إصالحها  تستلزم  التى  الكبرية  واملبالغ  املشاريع  تنفيذ  يف 
اآلليات  هل��ذه  اإلنتاجية  الطاقة  على  سلبا«  ينعكس  مما 
الكهربائية  التيار  انقطاع  املشاريع،و  لتنفيذ  الزمنية  واملدة 
بشكل مستمر لفرتات طويلة مما يؤثر سلبا« على تشغيل 
للشركة  العائدة  والبيتونية  اإلسفلتية  واجملابل  الكسارات 
ومهندسيه  بعماله  الفرع  يتابع  الصعوبات  هذه  كل  ورغ��م 
وفنيية العمل لتنفيذ املشاريع املتعاقد عليها لصاحل مجيع 
اجلهات لالنتهاء منها حسب املدة الزمنية املوضوعة وحسب 
املواصفات الفنية العالية املتفق عليها ومجيع هذه املشاريع 
وبأفضل  الوطنية  احمللية  السورية  كوادرنا  خب��ربات  تنفذ 

املواصفات واملقايس 0

الشركة العامة للطرق و الجسور- فرع دمشق 
.. تنفيذ مشاريع بقيمة 90 مليار ليرة 
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15 محافظات األسبوعيةاألسبوعية

»البعث األسبوعية« – وائل محيدي 
استعرض حمافظ دير الزور القاضي فاضل جنار واقع احملافظة 
وبُنى  ال��دول��ة  مبؤسسات  النهوض  أج��ل  من  والبُنيَوي  اخلدمي 
مع  يتماشى  ومب��ا  ال��ق��درات،  وف��ق  أمكن،  ما  التحتية  احملافظة 
ت إعادة تأهيله ما زال خجواًل  أن ما متَّ الظروف الراهنة، مؤكداً 
قياساً مبا يزيد عن ثالثة أعوام على حترير احملافظة من رجس 
اليت عاثت فساداً مبمتلكات  املسلحة  املأجورة  والفصائل  اإلرهاب 
الدولة ومعاملها ومنشآهتا التعليمية والسياحية والدينية وغريها.  

خُطط مدروسة 
احملافظ ويف رده على أسئلة »البعث االسبوعية«، اعترب القاضي 
جنار أن األحياء اليت عانت من التدمري، واليت شهدت عودة متزايدة 
اإلرهابية  العصابات  يد  على  عانت من ختريب ممنهج  لألهايل، 
العامة  واملرافق  التحتية  البنى  اإلره��اب  استهدف  حيث  املسلحة، 
واملقرات احلكومية، لكن ذلك مل يقف عائقاً أمام أبنائها وكوادرها 
اإلره��اب، وعلى سد  إعمار ما خربه  إع��ادة  للعمل على  اخلدمية 
االحتياجات النامجة عن هذا التخريب، واليت تزايدت بشكل كبري 

نتيجة للعودة املكثفة واملتسارعة لألهايل إىل املناطق احملررة. 
ويضيف النجار بأن حمافظة دير الزور حتظى بدعم من احلكومة 
تراَفق مع عمل متواصل من الفريق اخلدمي يف احملافظة، وهذا 
ما انعكس بصورة إجيابية وملحوظة على حتسن الواقع اخلدمي 
والتنموي واإلنتاجي يف كل املناطق احملررة، وليس فقط يف أحياء 
اخلدمات  كافة  إلع��ادة  مدروسة  خطط  وفق  نسعى  اليت  املدينة 
إليها. ومنذ حترير املدينة وأجزاء واسعة من احملافظة من رجس 
اإلرهاب، هناية العام 2017، عملت احملافظة على تأمني اخلدمات 
وفتح  األنقاض  إزال��ة  مقدمتها  ويف  احمل��ررة  للمناطق  األساسية 
الشوارع وتأهيل الصرف الصحي وحمطات املياه واملخابز واملدارس، 
بالطاقة  وإن��ارة  واتصاالت  كهرباء  باقي اخلدمات من  إىل  إضافة 

الشمسية وتفعيٍل للدوائر احلكومية وإعادة إحياء لألسواق التجارية، 
وهبذا عادت احلياة بشكل كبري إىل أحياء اجلبيلة والبعاجني والعمال 
باقي  العديد من األهايل إىل  والعريف واحلميدية، إضافة اىل عودة 
األحياء مثل الشيخ ياسني واملطار القديم واحلويقة، ونتابع العمل 
وفق اإلمكانات املتاحة الستكمال اخلدمات وعودة األهايل اىل منازهلم. 
وأضاف القاضي النجار أن حجم التخريب الذي تعرضت له أحياء 
املدينة كبريٌ جداً، واحلكومة مل تدخر جهداً يف تقديم كل الدعم املتاح 

واملمكن إلعادة تأهيل البنى التحتية وتوفري اخلدمات األساسية.  
دعم املواصالت 

القاضي جنار إىل أن احملافظة  املواصالت، أشار  وبالنسبة ملوضوع 
حتتاج لدعم حقيقي مبزيد من حافالت النقل الداخلي، وهناك وعود 
على  عملنا  باملقابل  وقت.  أقرب  يف  منها  بالعديد  بدعمنا  حكومية 
األدنى  باحلد  ولو  يغطي  بشكل  لدينا  املوجودة  احلافالت  توظيف 
احلافالت  على  الرقابة  بتشديد  ووجهنا  املدينة،  مناطق  معظم 
اخلاصة العاملة على خطوط النقل الداخلي يف املدينة ونأمل باملزيد 

من التعاون من األهايل هبذا اخلصوص.
تعويض أضرار 

وعن تعويض األضرار، أوضح احملافظ أن احملافظة بدأت، عام 2013، 
عليها  املؤمَّن  غري  العقارات  عن  االض��رار  تعويض  طلبات  استقبال 
واملتضررة نتيجة العمليات اإلرهابية والتخريبية، ومت إرسال طلبات 
التعويض املقدمة من املواطنني إىل وزارة اإلدارة احمللية والبيئة على 
دفعات بعد أن قامت اللجان املكلفة بعمليات الكشف احلسي والدراسة 
املالية والتدقيق للحصول على املوافقة بصرف الدفعات املُرسلة بعد 
احلصول على املوافقات املطلوبة من اجلهات املختصة. وقد مت إرسال 
األوىل  الدفعتني  ص��رف  على  املوافقة  ومت��ت   ،2013 منذ  دفعات   8
قيد  إضبارة   3300 حاليا  ولدينا  الدفعات،  باقي  بانتظار  والثانية 
اللجان  من  احلسي  الكشف  إج��راء  مت  أن  بعد  والتدقيق،  الدراسة 
انتهاء  لغاية  املواطنني  املختصة، وحنن مستمرون باستقبال طلبات 
تنتهي  وال��يت  والبيئة،  احمللية  اإلدارة  وزارة  قبل  من  احمل��ددة  الفرتة 

بتاريخ 30 /6 /2022.
القطاعان خبري... ولكن..!؟ 

وحول القطاعني الزراعي والصناعي، حتدث احملافظ عن خصوصية 

احملافظة من الناحية الزراعية بامتياز، فكانت األولوية دائما إلعادة 
احلياة إىل القطاع الزراعي الذي متكن من العودة إىل العمل واإلنتاج، 
مستلزمات  توفري  خالل  من  احلكومي  الدعم  من  بالكثري  وحيظى 
إعادة  حيث مت  سقاية،  ومياه  وأمس��دة وحمروقات  ب��ذار  من  اإلنتاج 
املباشرة  ت  ومتَّ احلكومي،  للري  واخلامس  الثالث  القطاعني  تأهيل 
بإعادة تأهيل القطاع السابع يف البوكمال، كما مت إعادة تأهيل وتركيب 
أكثر من 120 جمموعة ري زراعي، األمر الذي زاد من مساحة األراضي 
ملوسم  هكتار  ألف   30 إىل حنو  املاضي  املوسم  وصلت  اليت  الزراعية 
و1252  اخلضار،  ملوسم  و3372  القطن،  ملوسم  هكتاراً  و4216  القمح، 
الصفراء،  ال��ذرة  حملصول  هكتاراً  و4518  السمسم،  حملصول  هكتاراً 
وهناك خطة طموحة هلذا املوسم. كما متت إعادة تفعيل العمل يف 
44 وحدة إرشادية تعمل على تقديم الدعم للمزارعني وتقديم منح 
تتضمن شبكات الري بالتنقيط إضافة إىل املنح اإلنتاجية - والكالم 
للمحافظ - الذي لفت إىل املباشرة بإعادة تأهيل منطقة الصناعات 
الفتتاح  الصناعيني  مجيع  وتشجيع  ودع��وة  ال��زور،  بدير  االمسنتية 
ومستعدون  احملافظة  واق��ع  على  إجيابية  بصورة  تنعكس  مشاريع 

لتقديم كل التسهيالت يف هذا االطار. 
أسواقنا حتت السيطرة  

التطرق  من  بد  ال  ك��ان  البالد،  تشهدها  ال��يت  الغالء  موجة  وم��ع 
لواقع األسواق يف دير الزور، والسؤال عن اإلجراءات احلكومية لضبط 
الفلتان فيها؛ ويف هذا يقول حمافظ دير الزور بأن الغالء أمر عام، 
وال يقتصر على حمافظة دير الزور، بل على العكس هناك العديد 
من السلع يف أسواق دير الزور.. أسعارها أرخص بكثري من أسواق باقي 
أو حيوانية.  من منتجات زراعية  املنتجة حملياً  احملافظات، والسيما 
من  األس��واق  لضبط  مستمرة  ومتابعة  توجيهات  هناك  وبالتأكيد، 
خالل اجلهات املعنية يف مديرية التجارة الداخلية ومحاية املستهلك 
واللجان احمللية املكلفة بتطبيق املرسوم رقم 8 لعام 2021 املتضمن 
قانون محاية املستهلك، واليت مت تشكيلها يف كافة األحياء واملناطق، 
شبه  بشكل  م  ُتنظَّ ضبوط  وهناك  الرقابي،  بدورها  معظمها  ويقوم 
يومي حبق الفعاليات التجارية املخالفة، ويف هذا اإلطار - واحلديث 
للنجار- هنيب باألخوة املواطنني ضرورة التعاون مع اللجان من خالل 
تقديم الشكاوى حبق كل من يقوم باستغالهلم، ونعوِّل على وسائل 
اإلعالم للمسامهة ببث ثقافة الشكوى ملنع االستغالل ووضع حد لكل 

من حياول غش واستغالل املواطن. 
ويضيف حمافظ دير الزور بأن فرع »السورية للتجارة« يقوم بدور 
مهم من خالل التدخل اإلجيابي باألسواق عرب طرح تشكيلة واسعة 
من  مت  إجيابية  جت��ارب  هناك  وك��ان��ت  منافسة،  بأسعار  امل���واد  م��ن 
خالهلا استجرار اخلضار والفواكه واحلمضيات والفروج، وغريها من 
املنتجات، إىل املستهلك وطرحها يف الصاالت وعرب السيارات اجلوالة 

بأسعار منافسة والتوسع بافتتاح منافذ جديدة يف الريف واملدينة. 

خطوة جريئة 
بتأهيل  اليت اختذهتا احملافظة  تلك  القرارات جرأة  أكثر  لعل من 
شارع سينما فؤاد الذي يعد العصب التجاري يف املدينة، وهي خطوة 
بعد  السوق  إىل هذا  عادت احلياة  إذ  املقاييس،  بكل  أثبتت جناحها 
تنفيذ عدة إجراءات اعتربها البعض يف بداية األمر قاسية إىل حد 
ما، وأمهها إلزام عدد من أصحاب الفعاليات - الذين افتتحوا حماهلم 
خالل املراحل السابقة يف مواقع خمالفة - على االنتقال إىل سوق 
شارع سينما فؤاد، وهذه القرارات جاءت ملصلحة التجار أنفسهم بعد 
أن عاد السوق إىل سابق عهده. ويف هذا اإلطار، يقول القاضي جنار 
أن قرار تفعيل هذا السوق كان بداية إلعادة إحياء باقي األسواق، وقد 
قطعنا شوطاً كبرياً يف إعادة تأهيل سوق اجلبيلة، وجيري العمل حاليا 
على إعادة تأهيل سوق شارع ستة إال ربع، ولدينا خطط إلعادة احلياة 

إىل كافة األسواق التجارية يف املدينة. 
التشاركية باألعمار 

وعن التشاركية اإلجيابية امللموسة للمنظمات املاحنة، واليت كان هلا 
يد واضحة يف أعمال التأهيل وجتاوز تبعات احلرب، يوضح احملافظ 
مشرتكة  عمل  خطة  لوضع  الدولية  املنظمات  مع  التنسيق  مت  أنه 
للوصول إىل حالة التعايف، وتنقسم هذه اخلطة إىل مستويني، على 
الزور بشكل  مستوى احملافظة بشكل عام وعلى مستوى مدينة دير 
خاص، حيث مت تنفيذ عدد من املشاريع اليت تسهم بتوفري اخلدمات 
تأهيل  وقراهم، على صعيد  العائدين إىل مدهنم  األساسية لألهايل 
واملراكز  املياه  وشبكات  وحمطات  الصحي  الصرف  وشبكات  امل��دارس 
الصحية واملخابز واملراكز الثقافية وتأهيل املنازل، كما مت الرتكيز على 
القطاع الزراعي عرب إعادة تأهيل العديد من مشاريع الري وتوزيع 
مُدخالت اإلنتاج الزراعي من بذار وأمسدة وشبكات الري واالهتمام 

محافظ دير الزور في حديث لـ »البعث األسبوعية«: 
ما تم تأهيله ال يزال خجــوال وأمامنا الكـثيـر لنقوم به 

مبربي الثروة احليوانية من خالل توزيع املواشي والدواجن واألعالف. كما 
تأهيل  إىل  إضافة  املدينة،  أحياء  من  عدد  يف  التحتية  البنى  تأهيل  مت 
األسواق واحلدائق وكراج االنطالق القديم وجسر البعث والطريق املمتد 
بالطاقة  اإلن��ارة  أجهزة  وتركيب  الباسل،  ساحة  لغاية  املفيت  جامع  من 
الشمسية، ومساعدة األهايل يف إعادة تأهيل منازهلم وحماهلم التجارية، 
يتم  طموحة  خطة  وهناك  احل��رف،  الصناعية ألصحاب  العِدد  وتقديم 
العمل على تنفيذها يف املرحلة املقبلة تتضمن تأهيل عدد من األسواق 
والشوارع وإنارهتا بالطاقة الشمسية، إضافة إىل تأهيل جزءٌ من املنطقة 
يف  احلكومي  للري  ال��وف��اء  وقطاع  السابع  القطاع  وتأهيل  الصناعية، 

البوكمال. 
قطاعنا الصحي ليس مثاليًا 

الذي  التطور  بسوية  يكن  مل  الصحي  القطاع  أن  احملافظ  ومل خيف 
شهدته باقي القطاعات، فهو يعاني من نقص كبري يف الكوادر املختصة 
مع اإلش��ارة إىل أن هذا القطاع تعرض لتخريب كبري جداً، ووصل إىل 
حالة حرجة خالل سنوات احلصار، وهو يعمل على تقديم اخلدمات وفق 
الوضع الصحي حتسن بشكل ملحوظ بعد  أن  املتاحة، علماً  اإلمكانات 
موافقة جملس الوزراء منتصف شباط املاضي على إرسال 20 طبيباً بكل 
االختصاصات بشكل شهري إىل مشايف املدينة، إضافة إىل ضرورة الدعم 
هلذا القطاع، فهناك إشكاليات يتم العمل على حلها والسيما يف موضوع 
جهاز التصوير الطبقي احملوري، وهناك أكثر من مشروع ملشايف خاصة 

ستدخل العمل قريباّ. 
الكهرباء.. مشكلة عامة

مشكلة  ب��أن  احملافظ  جييب  باحملافظة،  السيء  الكهرباء  واق��ع  وع��ن 
الكهرباء هي مشكلة عامة وال ختص حمافظة دير الزور والسبب هو خروج 
الكثري من آبار الغاز والنفط عن اخلدمة، وهنب ثروات سورية والسيما يف 
منطقة اجلزيرة من قبل االحتالل األمريكي، واحلصار االقتصادي اجلائر 
ر على  الذي تتعرض له سورية والذي يسهم بنقص بالتوريدات.. كل ذلك أثَّ
منظومة الشبكة الكهربائية يف عموم القطر وحنن على تواصل مستمر 
مع وزارة الكهرباء لتأمني ما ميكن من احتياجات ودعم احملافظة بصورة 
أكرب، وبالتأكيد احلكومة لن تبخل على دير الزور أو على أية حمافظة 

حينما يكون األمر متاحاّ. 
بنيويًا مدارسنا خبري 

شهدته  وم��ا  الرتبوي  الواقع  وحتسني  تأهيل  من  احملافظ  يغفل  ومل 
امل��دارس يف اخلدمة مع مالحظة  إدخ��ال عشرات  السابقة من  السنوات 
أمهية تأمني الكوادر الكافية لتلك املدارس، معرجاً على أمهية املسابقة 
املركزية اليت سرتمم الشواغر احملددة باملسابقة لصاحل الرتبية وستشكل 
من  العديد  يف  تعليمية  ل��ك��وادر  حيتاج  ال��ذي  ال��رتب��وي  للقطاع  إضافة 
االختصاصات، منوهاً بالتعايف احلاصل مع العودة املتزايدة لألهايل إىل 
املناطق اليت حررها اجل�يش العربي السوري من اإلره�اب وحتسن الواقع 
اخلدمي واإلنتاجي فيها، حيث بلغ عدد الطالب يف العام الدراسي احلايل 
155 ألف طالب وطالبة موزعني على 6400 شعبة صفية منهم 7550 طالب 
وطالبة )فئة ب(. وبلغ عدد املدارس الداخلة يف اخلدمة 358 مدرسة ومتت 
خالل العام املاضي صيانة وتأهيل 55 مدرسة توزعت على كامل مساحة 
مقاعد  من  الرتبوية  العملية  مستلزمات  كافة  تأمني  كما مت  احملافظة، 
صفية وكتب ولوازم مدرسية وتوفري مستلزمات التعليم الفين واملهين من 
خمابر وأجهزة وتفعيل عدد من الورشات اإلنتاجية وفق اإلمكانات املتاحة. 
وبالتأكيد فإن العدد االختصاصي الذي سيدخل يف قطاع الرتبية بنتيجة 
املسابقة املركزية سيكون له بالغ األثر باستقرار العملية الرتبوية ووصوهلا 

حنو املطلوب.
النقص ما زال قائمًا 

ويف احل��دي��ث ع��ن م��ؤس��س��ات احمل��اف��ظ��ة احل��ك��وم��ي��ة ون��ق��ص اآلل��ي��ات 
واإلمكانيات، بني القاضي جنار أن احملافظة تعاني من نقص يف اآلليات، 
النظافة  وآليات  اهلندسية  اآلليات  من  بالعديد  احملافظة  دعم  مت  وقد 
وباصات النقل الداخلي وغريها، ونأمل املزيد، وهذا مرتبط باإلمكانات 
املتاحة مع ما يعانيه القطر من ظروف استثنائية حتتم علينا التعامل 

مبا هو متاح ريثما يتوفر األفضل. 

البعث األسبوعية - حممد غالب حسني
بلدة يف اجلوالن / حمافظة القنيطرة / تتبع ملركز ناحية 
اجلنوبي  السفح  على  تقع   . القنيطرة  منطقة  و  ؛  مسعدة 
الشرقي جلبل الشيخ الذي يبلغ ارتفاعه عندها ) 1240 ( مرتاً 

؛ ومشال غرب مدينة القنيطرة ب ) 17 ( كم .
حيدّ البلدة مشااًل : جبل الشيخ؛ وجنوباً : بقعاثا ومسعدة؛ 

وشرقاً : سحيتا وحضر؛
وغرباً : جباتا الزيت وعني قنية .

صمود وإباء 
آثناء العدوان الصهيوني يف اخلامس من حزيران عام 1967 
م ؛ قام اجليش االسرائيلي باحتالل القرية ؛ لكنه مل يتمّكن 
من طرد أهلها  ؛ و اقتالعهم من أرضهم و بيوهتم بقوة السالح 
؛ بسبب وصول مراقيب اللجنة الدولية للصليب األمحر بالوقت 

املناسب .
بقعاثا ومسعدة  ق��رى  أبناء  أه��ايل جم��دل مشس مع  وق��ام 
والغجر وعني قنية برفض االحتالل االسرائيلي ؛ ومقاومته ، 
مقدّمني الشهداء والشهيدات واألسرى على الرغم من إجراءات 

االحتالل االسرائيلي التعسفية القمعية ضدهم .
وكلنا نذكر يوم الرابع عشر من شهر شباط عام 1982 م األغر 
اخلالد ؛ ألنه سِْفر جميد من البطولة و اجملد و التضحيات و 
الكفاح الوطين حني أعلن األهل األباة املناضلون يف اجلوالن 
السوري احملتل بقرى جمدل مشس و مسعدة و الغجر و عني 
ستة  استمرّ  الذي  املفتوح  البطويل  اإلض��راب  بقعاثا  و  قنية 
ملا يُسمّى بقرار ضمّ  شهور باجلوالن السوري احملتل ؛ رفضاً 
اجلوالن السوري احملتل للكيان الصهيوني الصادر عن الكنيست 

الصهيوني يف 14 / 12 / 1981 م .
و بفضل مقاومتهم و صمودهم استطاعوا إسقاط هذا القرار 
املشؤوم الذي كان يهدف لضمّ اجلوالن السوري احملتل للكيان 
الصهيوني ؛ وفرض القوانني االسرائيلية على سكانه املواطنني 
إلزامهم باجلنسية الصهيونية ؛ واهلوية  العرب السوريني ؛ و 

االسرائيلية. 
العدواني  القرار  رفضوا  السوري احملتل  أبناء اجلوالن  لكن 
االحتاليل الصهيوني ؛ و أعلنوا االنتماء األصيل للوطن األم 
كرامتهم  رمز  السورية  العربية  هبويتهم  الّتمسك  و  ؛  سورية 
االحتالل  جليش  ببسالة  تصدوا  و  ؛  وطنيتهم  و  شرفهم  و 
االسرائيلي الذي حول بقوة السالح فرض اهلويات الصهيونية 
اليت مجعها املناضلون ؛ و أحرقوها متحدّين بطش االحتالل 

و حشوده و جربوته .
و  ف��داء  و  ح��زم  و  بشجاعة  أيضاَ  اجلوالنيني  تصدى  كما 
أراضي  االستيالء على  الذي حياول  الصهيوني  للمشروع  قوة 

اجل��والن��ي��ني ال��زراع��ي��ة 
م������ن خ�������الل إق����ام����ة 
م����راوح ع��م��الق��ة ك��ربى 
ب���ت���ل���ك األراض�����������ي ؛ 
الطاقة  بتوليد  متذرعاً 
ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة ب��ي��ن��م��ا 
تكمن  األم����ر  ح��ق��ي��ق��ة 
مب��ح��ارب��ة اجل��والن��ي��ني 
م�����ن خ�������الل م���ص���در 
حرماهنم  ع��رب  رزق��ه��م 
الزراعية  أراضيهم  من 
اليت سيقضمها املشروع 

العدواني اجلائر . 
أصل التسمية 

آرام��ي��ة  كلمة  جم��دل 
القلعة  أو  ال��ربج  تعين 
بشكل  املرتفع  وامل��ك��ان 
التوصيف  وه��ذا   . ع��ام 
على  ينطبق  ال��ل��غ��وي 
ق���ري���ة جم�����دل مش��س 
كتف جبل  على  املتكئة 
الشمس  تقبّل  ؛  الشيخ 

جبينها الشامخ .
وموقع جمدل مشس 
ال��ف��ري��د حب��ض��ن جبل 
الشيخ ؛ منحها مناخاً 
كميات  تزيد  ؛  متميزاً 

األمطار اهلاطلة سنوياً على ألف مم ؛ و) 24 ( يوماً ثلجياً .
النشاط االقتصادي 

القرية.   لسكان  الرئيس  العمل  املواشي  تربية  و  الزراعة  إن 
ويزرعون القمح والشعري والعدس والكرسنة والبيقية والرتمس 
والفول والذرة البيضاء و الصفراء . ويزرعون كل أنواع اخلضار .

السبق  بقصب  التفاح  فيفوز  املثمرة  لألشجار  بالنسبة  أما 
إضافة للكرز والتني والرمان واجلوز واللوز والعنب .

وعمد سكان جمدل مشس بعد إجراءات االحتالل االسرائيلي 
مبصادرة أراضي القرية للتوسّع بزراعة األشجار املثمرة خاصة 

الزيتون على حساب احلبوب .
عطر وآزاهري 

تزدان سهول القرية ربيعاً حبلة قشيبة من النباتات الربية 
العطرية و الطبية و الغذائية اجلوالنية مثل : النَّفل � الربيدة 
� الدودحان - الدحنون / شقائق النعمان / � األقحوان � القرّام 
� اخلرفيش � اخلبيزة � اللوف � العلقة . العليق / التوت الربي 
/ � البَخرتي � املِرار � العِلت / اهلندباء /  � السنرية � احٌلميضة 
 � � الفطر  � الُقرّة  � دم الغزال  � الرَّشاد  � الكعوب ) العكوب ( 
 � � الزعرت � اجلعدة  � العيصالن  � البابونج  � الفِجيلة  الشمرة 
النرجس   � ال��ربي  الزعرت   � الفريون   � احلليون   � القريصعنة 
الربي � املِرار � القِريص � الزنبق الربي -اجلليلة - حويرنة - 

احَللبالب - اخُلب - املديدة - وغريها .
إعمار القرية :

يف جمدل مشس أطالل أبنية متهدمة ؛ وعُثر على توابيت 
حجرية مغرقة يف القدم .

سكان القرية :
بلغ عدد سكان قرية جمدل مشس عام 1967 م )3000( نسمة 

.
وتسكنها العائالت التالية : أبو صاحل . احلليب . فخر الدين . 
القيش . حبوس . املقت . أبو جبل . الصفدي . ابراهيم . صاحل . 
أبو زيد . القلعاني . مشس . عويدات . قضماني . السيد أمحد . 
مرعي . بريك . مشس الدين . نصر اهلل . حداد . مدّاح . رباح . 
الشعار . وهبه . غامن . منصور . الكحلوني . توما . عبد الويل . 
الشاعر . العقباني . سلمان . أبو عسلي . عثمان . بشارة . الصباغ 
. العجمي . حممود . الشويري . سويد . الريشاني . أبو سعدة . 
حسن . بشري . شحادة . ذيب . جنم . سيف الدين . عبد املوىل . 
شلهوب . األخرس . املصطفى . ناصيف . مُّلي . مسارة . روميّة 

. خاطر .
لشهداء  األول   . تذكاريان  نصبان  ساحة جمدل مشس  ويف 
الثورة السورية الكربى ؛ والثاني لشهداء النضال ضد االحتالل 

االسرائيلي .

مجدل شمس  شموخ ونضال وصمود
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البعث األسبوعية- ميس بركات
لو عدنا إىل بداية العام اجلاري جند أهنا خيّبت اآلمال والتوقعات اليت ينتظرها السوريون  
ممن استبشروا خرياً، خاصّة وأن اجلرائم اليت ارتكبت خالل  الشهر األول من هذا العام ليست 
بالقليلة، ال سيّما وأهنا جتاوزت العشر جرائم تنوعت بني القتل والسرقة واخلطف وصواًل إىل 
التخّلي عن األطفال الرّضع وغريها من اجلرائم اليت تركت آثاراً نفسية سيئة على املواطنني 
واجملتمع ككل الذي سيتحوّل حسب ما أكدّه أهل اخلربة إىل جمتمع جرائم ما مل يتم السيطرة 

والضبط والردع من اجلهات املختصّة.
ومل يُنكر أصحاب الشأن وجود اجلرمية وانتشارها قبل احلرب، لكنّ مع بوادر انتهاء األزمة 
وازدياد الضغوط املعيشية وبالتايل النفسية على املواطنني أدت إىل هتتك بنية اجملتمع وتصدعه 
والذي ملسناه يف جرائم القتل ضمن العائلة الواحدة كقتل األبناء لذويهم أو العكس دون أدنى 
شعور باملسؤولية واخلوف من العقاب، يف املقابل أكد الطرف اآلخر من األخصائيني أن الضغط 
النفسي وتأثري احلرب خيتلف من شخص آلخر يف نوعه وشدته وقدرته على التحمل  وكيفية 
انعكاس هذا الضغط على سلوك الشخص باملنحى السليب كاالجتاه للقتل والسرقة أو اإلجيابي 

خلوض التحديات وإجناز أمور هامة بالنسبة له.

خطر جمتمعي
الباحث االجتماعي زياد ديوب أكد أن حوايل 70٪ من اجلرائم اليت حصلت خالل األعوام 
األخرية سببها الدافع املادي وضيق الوضع املعيشي الذي جعل اخليارات تتالشى شيئاً فشيئاً، 
خاصّة وأن الكثري من األهايل مل يعودوا قادرين على توفري أدنى متطلبات احلياة ألطفاهلم، 
وعلى الرغم من توّجه الكثري من األزواج للعمل أكثر من عشر ساعات يومياً إاّل أن الواقع كان 
معاكساً دوماً هلم بارتفاع أسعار مجيع السلع بشكل جنوني، ما أوقع البعض بالطريق اخلطأ 
عندما قرروا إتباع الوسائل األسهل واألسرع لتأمني املال وأساسيات احلياة من خالل ارتكاب 
اجلرائم على اختالف أشكاهلا لقتل الفقر والعوز على مبدأ« الغاية تربر الوسيلة«، وحتدث ديوب 
عن زيادة االضطرابات النفسية واألمراض العصبية خالل سنوات احلرب نتيجة الضغط املادي 
اليت  واملادية  واجلسدية  النفسية  الكوارث  من  وغريها  واخلسارة  والفقدان  والعنف  والتهجري 
أودت بالبعض إىل عيادات األطباء النفسيني ، يف املقابل اجته البعض اآلخر إىل عامل اجلرائم 
نتيجة الصدمات واخلسائر اليت تعرضوا هلا واليت دفعتهم الرتكاب جرائم قتل أو اعتداء أو 
سرقة كردّة فعل على ما تعرضوا له، وأكد الباحث االجتماعي  ازدياد اجلرائم بأنواعها بشكل 
بات يهدد اجملتمع ويشكل خطراً على جيل قادم ترعرع على وقوع جرائم شبه يومية، وهذا ما 
مل تدرك خطره حتى اآلن وزارة الشؤون االجتماعية و العمل، إذ ال زالت خطواهتا خجولة يف 

طريق ترميم آثار احلرب االجتماعية. 

جرائم األغنياء 
ومما الشك فيه أن مسلسل اجلرائم الذي عاد بقوّة خالل العامني املاضيني بسيناريوهات 
وأعادت بسرعة إىل  الكثري من اخلوف  املواطنني  أيقظت يف نفوس  خمتلفة وقصص مرعبة 
ذاكرهتم شريط احلرب الطويل، فشعور األمن واألمان الذي لطاملا انتظروا احلصول عليه وكأنه 
بدأ يتالشى مع تزايد عدد اجلرائم اليت أصبحت مادة »دمسة« على وسائل التواصل االجتماعي 

بتفاصيلها املُخيفة تارة واجملهولة املصري«اخلطف« تارة أخرى.
هنا يؤكد حممد كوسا »خبري اقتصادي« أن اختفاء الطبقة الوسطى من اجملتمع السوري 
ساهم بشكل أو بآخر يف ازدياد نسبة اجلرمية السيّما وأن هذه الطبقة تشكل عامل »فلرتة« 
وفئات اجملتمع، ورفض كوسا حصر اجلرمية  لباقي طبقات  أمان واطمئنان  أخالقية وصمام 
وأسباب حصوهلا بالفقر، فالغنى الشديد يؤدي أيضاً إىل ارتكاب اجلرائم حتت دوافع عديدة 
إعادة تواجد  يكمن يف   والتسّلط، لذا فإن احلّل األمثل يف جمتمعنا حالياً  السيطرة  أمهها 
الدنيا،  احلدود  اقتصادي ضمن  استقرار  لتحقيق  اإلمكان  قدر  السعي  مع  الوسطى  الطبقة 
إذ أن استقرار الوضع االقتصاد عند الطبقات املتعلمة يؤدي إىل انعدام ارتكاب اجلرائم إاّل 
االقتصاد  كان   أنه يف حال  االقتصادي  »مرضية مثالً«، كذلك جيد اخلبري  ن��ادرة  يف حاالت 
السائد«ريعي-غري منتج« فسيساعد  على ارتكاب اجلرائم كون هذا االقتصاد ال ميلك عوائد 
للمجتمع ككل بل جملموعة من األشخاص املعنيني ، بالتايل عدم العدالة بالتوزيع ما ينتج عنه 
استعداد باقي اجلماعة الرتكاب اجلرائم القتسام »الكعكة« مع هؤالء األشخاص املعنيني، ويؤكد 
كوسا أن الرتكاب اجلرائم آثار اقتصادية على اجملتمع ككل من ناحية خروج أشخاص مت صرف 
مبالغ مادية كبرية عليهم منذ نشأهتم يف التعليم والصحة والعمل وصواًل إىل السجن األمر 
السوري بكل مهاراته وإمكانياته، ناهيك عن اخللل االجتماعي  الذي يشكل خسارة لإلنسان 
يبتعد  فيه  ازدي��اد نسبة اجلرائم  يعاني من  بلد  اقتصادي، فأي  إىل خلل  يؤدي حتماً  الذي 
عنه املستثمرون لعدم وجود بيئة آمنة لالستثمار ، إذ أن القوانني واألنظمة الداخلية موجودة 
املستثمرين  خروج  إىل  ستؤدي  غري حممية  امللكية  كانت  فإذا  وملكياهتم  األشخاص  حلماية 
الوطنيني واألجانب إىل خارج البلد، ولفت كوسا إىل انتشار ظاهرة تعاطي املخدرات واالجتار 
هبا واليت سامهت برفع معدل اجلرمية خاصّة بني صفوف الشباب، فال ميكن أن ننكر تفشي 

هذه الظاهرة اخلطرية يف اجلامعات واملدارس واألماكن العامة رغم اجلهود اليت تبذهلا قوى 
األمن لضبطها، لكنّ ولألسف فإن أكثر من 65٪ من الدعاوى املنظورة يف القضاء هي دعاوى 

خمدرات، خاصّة مع انتقالنا من مرحلة االجتار هبا إىل الزراعة والرتويج والتهريب.

تشديد القانون
يف سؤالنا للمحامي عارف الشعال عن أسباب ازدياد اجلرمية خالل الفرتة الراهنة أكد أن 
مفرزات احلرب والفقر والفلتان الذي يعيش به املواطن اليوم أدت الزدياد اجلرائم وتنوعها، 
نافياً وجود ضعف يف القانون والعقوبات املوضوعة حبق جرائم القتل، لكن وجود تساهل يف 
تطبيق القانون من قبل بعض اجلهات أدى إىل عدم التفكري يف عواقب اجلرم، وحتدث الشعال 
عن تشدد القانون السوري يف جرائم القتل اليت قد تصل إىل اإلعدام أو احلكم املؤبد، لكن 
السياسة القضائية العقابية تؤثر بشكل كبري على التطبيق، كالعفو الشامل على الكثري من 
اجلرائم ومنها جرائم اجلنايات ُتبعد اخلوف قليالً من نفوس اجملرمني، األمر الذي يتطلب 
البحث عن أساليب أجنع لتجنب ازدياد اجلرائم منها حتسني الوضع املعيشي خاصّة وأن الفقر 
والبحث عن املال مها أبرز أسباب اجلرائم حالياً، وأكد الشعال ازدياد أنواع معيّنة من اجلرائم 
وملكيات خالل سنوات  وعقارات  أحكام  تزوير  دعاوى  إذ نشطت  التزوير  خالل احلرب أمهها 
ال���2013-2016، إضافة إىل جرائم اخلطف وطلب الفدية واليت بدأت تنخفض خالل العامني 

األخريين.

أزمة أخالقية
الكبري  الرتاجع  عن  مطواًل  بدمشق« حتدث  العامة  النيابة  »رئيس  شريباتي  نبيل  القاضي 

الفقـر والحاجة أبرز األسـباب.. ازدياد جرائـم القتـل والفحشاء والسرقة والخطف 
والمعنيون ينفون وجـود تسـاهـل في تطبيـق القوانيـن الرادعـة 

واخلطري يف الرتبية األخالقية خالل السنوات األخرية ، لتظهر شرائح واسعة ال تأبه للجرمية 
وال تبايل بفعل القبائح، فاألزمة اليت منر هبا أثرت على منظومة القيم االجتماعية واألخالقية 
النفسية  االضطرابات  عن  فضالً  اجلرائم  مرتكيب  لدى  واجلهل  الفقر  انتشار  مع  خاصّة   ،
والعصبية لدى بعض املواطنني نتيجة تدهور األوضاع األمنية واالقتصادية يف البالد، ومل يُخف 
شريباتي جلوء بعض األسر إىل طرق استغاللية وخطرية لتأمني أساسيات العيش واليت يرتتب 
عليها ظواهر خطرية مثل جرائم القتل وعمالة األطفال والزواج املبكر،  فالوضع االقتصادي 
وأعمال اخلطف وغريها من  للسرقة  تدفعهم   الناس  كبرية على  املرتدي شكل حالة ضغط 
اجلرائم اليت قد تصل إىل القتل والدعارة، وعلى الرغم من أن األزمة اليت تعرضنا هلا باتت يف 
هنايتها إاّل أهنا غيّرت الكثري من القيم واملبادئ اليت كانت تعزز الرتابط االجتماعي وأدت إىل 

تفكك الروابط االجتماعية .

قوانني جديدة
القوانني  إىل  باإلضافة  اخلاصة  القوانني  من  الكثري  وجود  إىل  لفت  العامة  النيابة  رئيس 
مؤخرا  القوانني  من  العديد  حيث صدر  اجلرمية  أشكال  املختصة مبكافحة خمتلف  العامة 
متاشياً مع أنواع اجلرائم اجلديدة اليت بدأت باالنتشار والظهور خالل األعوام السابقة سواء 
على  العمل  بصدد  اليوم  املسؤولة  واجلهات  املعلوماتية،  أو  التموينية  أو  املالية  اجلرائم  منها 
تعديل نصوص العديد من القوانني احلالية، ونفى شريباتي ما يُشاع عن تساهل يف تطبيق 
القوانني وإمنا هناك العديد من أنواع اجلرائم اليت يتم فيها منح أسباب خمففة نظرا لظروف 
اجلرمية السّيما عند تصاحل أطراف النزاع فيما بينهم، أما فيما يتعلق بقوانني العفو ومدى 

تأثريها على اجلرائم أشار القاضي شريباتي إىل أن السلطة التشريعية هي من تصدر العفو أو 
ممن ميارس صالحياهتا وذلك هبدف إلغاء بعض اجلرائم وحمو ما كان يرتتب عليها من نتائج 
فتصبح كأهنا مل ترتكب، ويعترب العفو العام تنازل من اجملتمع بواسطة ممثليه يف الربملان عن 
حقه يف عقاب املتهمني بارتكاب جرائم معينة، وكأن اجملتمع يود إسدال ستارة النسيان عن بعض 
اجلرائم ألسباب هامة، وقد يصدر العفو بشكل جزئي كأن ينصّ عن ختفيض العقوبة جزئيا أو 
يصدر مشروطاً ومعلقاً على شرط كأن ال يعترب نافذاً دون أن يسقط الشاكي حقه الشخصي 

أو مشروطاً باإلصابة مبرض عضال.

يف ازدياد
ومما ال شك فيه أن اجلرائم ليست وليدة األزمة، لكنّ خملفاهتا ساعدت بانتشارها وتفاقمها 
بشكل خميف، ناهيك عن انتشار وسائل التواصل االجتماعي اليت جعلت اجلرائم احلاصلة 
يف أي حمافظة تنتشر كالنار يف اهلشيم لتصل إىل مجيع املواطنني، وهذا ما وصفه القاضي 
شريباتي بالتهويل والتضخيم الذي تقوم به هذه الوسائل حيال بعض القضايا كما جرى مع 
قضية مقتل الشابة آيات الرفاعي واليت أصدر فيها املواطنون حكم اإلعدام على زوجها ووالده 
فيسبوكياً، يف حني هناك الكثري من اجلرائم كانت أشنع من هذه اجلرمية ومل يتم احلديث 
يُبنى على  العام ال يؤثر على قرار احلكم الصادر عن احملكمة واليت  الرأي  أن  عنها، مؤكداً 
احلاصلة خالل  اجلرائم  ازدياد  العامة  النيابة  رئيس  وأكد  ملموسة،  وبراهني  وأدلة  معطيات 
سنوات األزمة مسنداً يف حديثه إىل  عدد األشخاص الذين مت تقدميهم إىل النيابة العامة يف 
دمشق عام 2010 والبالغ عددهم 14348 شخصاً، يف حني وصل عددهم عام 2011 إىل 16183 

شخص، ليتزايد خالل عام 2019 إىل 23229 ، و21335 يف 2020.

خمزون أخالقي
ازدي��اد جرائم  السابقة حتدث شريباتي عن  األع��وام  ازدادت يف  اليت  وحول طبيعة اجلرائم 
فتزايدت  السرقة  أما   ٪20 الفحشاء إىل  إذ وصلت نسبة جرائم   ، والسرقة  والفحشاء  القتل 
إىل حدود ال�40٪، إضافة إىل تفاقم جرائم االجتار باألشخاص واملخدرات، حيث مل تعد سورية 
وداخليني  خارجيني  أشخاص  قبل  من  املخدرات  وهتريب  وجت��ارة  زراع��ة  بل  فقط  عبور  دولة 
األمر الذي يفرض ضبط احلدود بشكل أكرب، والسبب برأيه يكمن يف شحّ املخزون االجتماعي 
واألخالقي واالقتصادي والذي كان موجود قبل وخالل سنوات األزمة، لكنه مع ازدياد سنواهتا 
بدأ هذا املخزون بالنفاذ وصواًل إىل هذه األعوام اليت ازداد فيها جرائم القتل والسرقة بقصد 
احلول على املال نظراً للظروف املعيشية السيئة، الفتاً إىل أن حصار الكثري من األهايل مع 
اجملموعات اإلرهابية املسلحة ألعوام طويلة حتت ضغط معني أدى إىل نشوء جيل تربى على 
فكر معيّن بدأنا نلمس نتائجه يف بعض اجلرائم اليت يقوم هبا األطفال، ما خيلق حاجة ماسة 
لدفع اجلهات املعنية وخاصة وزارة الشؤون االجتماعية والعمل إلجياد برامج إلعادة هتيئة هذه 

الشرائح يف اجملتمع بعيداً عن الفكر اإلجرامي الذي عاشوا فيه لسنوات طويلة.

تقليد للغرب
ابتعد يف شرحه ألسباب اجلرمية احلاصلة  الرتبية«  »كلية  الكريم االمساعيل  الدكتور عبد 
يف اآلونة األخرية يف سورية عن الوضع االقتصادي والفقر ليتحدث عن حالة االنفتاح على 
اجملتمعات األخرى يف مجيع اجملاالت وحماولة تقليدها بدءاً من الطعام وصواًل للتفنن بعامل 
اجلرائم وأفالم األكشن اليت تستهوي فئة الرجال، خاصّة وأن نسبة ارتكاب اجلرائم عند الرجال 
احتلت املرتبة األوىل يف بلدنا تليها اجلرائم عند النساء ومن ثم األطفال، ومل ينكر االمساعيل 
وجود اجلرائم منذ األزل يف العامل أمجع، لكنّ البيئة االجتماعية هي من يعزز انتشارها أو 
احنسارها، مشرياً إىل أن األزمة اليت عانى منها جمتمعنا شكلت بيئة وأرضية خصبة النتشار 
اجلرائم، إضافة إىل جهل الكثري من األشخاص  باألنظمة وبعواقب اجلرمية بالتايل اإلقدام 
عليها بل وتكرارها نتيجة لذلك اجلهل، كما أن نوعية الثقافة هلا دور أيضاً يف التأثري اإلجيابي 
أو السليب يف ارتكاب اجلرمية فإذا كانت ثقافة الفرد ذات طابع إجرامي  نتيجة التأثر بالفكر 
أن  إىل  الثقافة، الفتاً  تأثري هذه  فإنه سيندفع الرتكاب اجلرمية عدة مرات حتت  اإلجرامي 
انتشار اجلرائم يتنافى مع القواعد الصحيحة لبناء جمتمع صحيح خاصّة وأنه سيؤدي إىل 

تراجع اقتصاده وانتشار اخلوف وانعدام صمام األمان له وصواًل إىل اهنياره.
خالصة القول.. ال يوجد جمتمع من دون جرائم فهي موجودة منذ األزل، ومع تزايدها يف 
جمتمعنا ال بد من البحث عن حلول للتخفيف منها واليت تبدأ من اجملتمع ومؤسساته عرب 
وضع خطط وبرامج شاملة من شأهنا القضاء على العوامل املؤدية إىل اإلجرام أو الظروف 
واجلهل  األس��ري  والتفكك  الديين   ال��وازع  وضعف  االقتصادي  الوضع  بينها  من  له،  املهيأة 
بالقوانني واألنظمة باإلضافة إىل اجلرائم اليت ترتكب  بداعي الشرف فضال عن األمراض 

النفسية.
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البعث األسبوعية
- قسيم دحدل

ال  إذ  »ال��ت��ض��خ��م«،  أس��ب��اب  تتعدد 
يوجد اتفاق بني االقتصاديني بشأن 
انقسام  إىل  ذل��ك  وي��رج��ع  تعريفه 
حيث  مفهومه  ح��ول حتديد  ال��رأي 
يستخدم هذا املصطلح لوصف عدد 
ك��االرت��ف��اع  املختلفة  احل����االت  م��ن 
لألسعار،  العام  املستوى  يف  املفرط 
أو تضخم الدخل النقدي أو عنصر 
أو  األج��ور  مثل  الدخل  عناصر  من 
األرباح،  وكذلك ارتفاع التكاليف، أو 

اإلفراط يف خلق األرصدة النقدية.
تتحرك  أن  ال��ض��روري  م��ن  وليس 
اجت��اه  يف  املختلفة  ال��ظ��واه��ر  ه��ذه 
املمكن  أنه من  واح��د، مبعنى  ووقت 
أن حيدث ارتفاع يف األسعار دون أن 
)كحالنا(،  الدخل  يف  ارتفاع  يرافقه 
كما أّنه من املمكن أن حيدث ارتفاع 
األرباح،  ارتفاع يف  دون  التكاليف  يف 
وم��ن احملتمل أن حي��دث إف��راط يف 
طبع العملة دون  حدوث ارتفاع يف 

األسعار أو الدخول.
وب���ع���ب���ارة أخ�����رى ف����إن ال��ظ��واه��ر 
على  يطلق  أن  ميكن  اليت  املختلفة 
»ال��ت��ض��خ��م« ه��ي ظ��واه��ر  ك��ل منها 
إىل حد  بعضاً  بعضها  مستقلة عن 
ال��ذي يثري  ما وه��ذا االستقالل هو 

اإلرباك يف حتديد مفهوم التضخم.
أن جنتهد  ه��ذه حن��اول  مادتنا  يف 
التضخم،  ماهية  فهم  مالمسة  يف 
حقيقته  وم��ق��ارن��ة  ملقاربة  اس��ت��ن��ادا 

القوية  االق��ت��ص��ادي��ات  يف   � التضخم  ونقصد   � وأس��ب��اب��ه 
املتقدمة، مع حقيقة وأسباب التضخم يف احلالة السورية. 

عامليا..؟
سببت  ال��يت  احلقيقية  املشكلة  أن  اخل���رباء  ي��رى  عاملياً 
اإلج���راءات  هي  نِسَبهِ،  يف  املسبوق  غري  احل��ايل  التضخم 
احلكومية ال��يت مت اخت��اذه��ا يف ف��رتة وب��اء ك��ورون��ا بغرض 
مساعدة القدرة الشرائية للمواطنني، حيث أدى »كورونا« إىل 
اضطرابات يف سوق العمل وسالسل اإلم��دادات مما أوصل 

إىل حالة التضخم.
وحبسب اخلرباء أن مشكلة التضخم تضرب أحناء العامل 
الواليات  إذ تشهد  االقتصاد األمريكي فقط،   وليس  كافة، 
املتحدة ارتفاعا يف معدالت التضخم وصلت إىل 5٪، لتكون 
بذلك األعلى خالل أكثر من 10 سنوات، وهو ما يثري كثريا 

من القلق.
العام  كافة خالل  الدول  ارتفعت يف  األسعار  أن  ويؤكدون 
بلغت  التضخم  نسبة  أن  حيث  مستمرة،  ت��زال  وال  املاضي 
3٪ يف منطقة االحتاد األوروبي بعد أن كانت عند مستوى 
بيانات منظمة  الثاني عام 2020، حبسب  كانون  الصفر يف 

التنمية والتعاون االقتصادي.

كما وصلت نسبة التضخم إىل 4.5٪ داخل جمموعة الدول 
اخلام  احمللي  الناتج  من   ٪80 تشكل  اليت  وهي  العشرين، 
يف العامل. ووفقا لتقارير رمسية من الصني أن مؤشر سعر 
تباع  اليت  البضائع  كلفة  لقياس  يستخدم  -ال��ذي  اإلنتاج 
للشركات- شهد ارتفاعا بنسبة 10.7٪ خالل الشهر العاشر 

من العام 2021.

ارتفاع مستمر
ويالحظ اخلرباء أن كل هذه املؤشرات يف ارتفاع مستمر، 
أن  يعين  م��ا  وه��و  تراجعها،  على  م��ؤش��رات  أي  توجد  وال 
مرجعني  املستقبل،  يف  ويتفاقم  يستمر  س��وف  التضخم 
أن احلكومات يف  التضخم من حدود، سببه  إليه  ما وصل 
األزمة  جتاه  فعلها  ردة  يف  بالغت  العامل  حول  بلدان  عدة 
الصحية واالقتصادية اليت عانت منها، وقامت بصرف مبالغ 
تكدس  إىل  أدى  ما  وهو  واألف���راد،  للشركات  سخية  نقدية 
العام  اإلغ��الق  حالة  تواصل  مع  العائالت،  لدى  املدخرات 

ومنع النشاطات اليت ميكن من خالهلا إنفاق هذه األموال.

ارتفاع للمدخرات..!؟
االحتاد  ادخارها يف  يتم  اليت  املبالغ  املعادلة جعلت  هذه 

األوروبي -على سبيل املثال- ترتفع بنسبة 25٪ خالل فرتة 
الوباء، أما يف الواليات املتحدة فإن النسبة ارتفعت بفارق 

30٪ عام 2020.
ينفقها   - وزعتها احلكومات  اليت   - األم��وال  أن كل هذه 
من  يظهر  وهذا  املعروضة،  السلع  كل  على  اآلن  املواطنون 
األرقام القياسية ملبيعات التجزئة يف الواليات املتحدة، اليت 
ارتفعت من 20- 25 مليار دوالر يف سنوات سابقة، إىل 526 
وراء ذلك هو 4  والسبب األساسي  مليارا يف شباط 2020؛ 
قدمتها  األمريكية  لألسر  املوجه  امل��ايل  اإلنعاش  من  حزم 

احلكومة بدون التأكد من وجود حاجة حقيقية هلا.
وحقيقة أن هذا االرتفاع الضخم وغري املسبوق يف إنفاق 
فيه  يشهد  وقت  يف  يأتي  التجزئة  جت��ارة  على  األمريكيني 
االقتصاد تزايدا يف البطالة بفارق 5 ماليني مقارنة مبا قبل 
الوباء، وهو ما يثبت أن التضخم سببه عدم التناسب بني 

األموال املتوفرة والسلع املعروضة.

تشجيع اإلنفاق
والبنك  األمريكي  الفدرايل  االحتياطي  يتجه  ذلك  ومع 
املركزي األوروبي حنو مزيد من التشجيع لظاهرة اإلنفاق 
فائدة  معدالت  على  احلفاظ  عرب  االقتصاديات  ه��ذه  يف 

استنادًا لـ »تعمد الحكومـات تجاهل هذه الظاهرة«..!؟
مقاربة لحقيقة »التضخم« في الحالة السورية مع عدد من االقتصاديـات المتقدمـة

األمريكي  الفدرايل  يزال  ال  إذ  منخفضة، 
التحفيز  إىل  حيتاج  االقتصاد  أن  يعتقد 
من أجل التعايف من االنكماش الذي سببه 
سعر  ت��رك  وبالتايل جي��ب  ال��وب��اء،  تفشي 

الفائدة عند املستوى صفر.
االحت��اد  بنك  يفكر  نفسها،  وبالطريقة 
الفائدة  بنسبة  متسك  ال���ذي  األوروب����ي، 
إىل  ح��اج��ة  هنالك  أن  معتقدا  نفسها، 
خطوات   وه��ي  املستهلكني،  إنفاق  تشجيع 
قيام  متاما  وتشبه  اخلرباء«محقاء«،  يراها 
النريان  الزيت على  بإلقاء  اإلطفاء  رجال 

املشتعلة بغية إطفائها.

تعمد ملفت..!؟
امللفت أن اخلرباء يقولون: إن احلكومات 
التضخم،  ظاهرة  جتاهل  تتعمد  ما  ع��ادة 
منها،  يستفيدون  ما  دائما  املَدِينني  ألن 
باعتبار أن األقساط املستوجبة عليهم تكون 
ثابتة، أما املبالغ اليت يكسبوهنا فإهنا تزيد 

مع التضخم.
بشكل  استدانت  احلكومات  أن  ويبينون 
االقتصادي،  اإلنعاش  برامج  لتمويل  كبري 
وهو ما أدى إىل وصول ديوهنا إىل مستويات 
غري مسبوقة يف التاريخ، ولذلك فإن وصول 
ختفيف  على  يساعدها   ٪5 إىل  التضخم 
أسهل.  بشكل  امل��وازن��ة  وإدارة  الدين  ع��بء 
التاريخ، جلأت احلكومات إىل تعمد  وعرب 
رفع نسب التضخم أو خفض قيمة العملة، 
املالية  السياسات  تبعات  ت��اليف  أج��ل  م��ن 

اخلاطئة.

حمليًا..!!!؟
مم��ا س��ب��ق..، ويف ض���وء م��ا خ��ل��ص إليه 
اخلرباء من: ) تعمد احلكومات رفع نسب 
التضخم أو خفض قيمة العملة، كي تتالفى 
تبعات السياسات املالية اخلاطئة(، نتساءل: 
هل ميكن أن تكون حكومتنا أو من يديرون 
يتبعون  ون��ق��دن��ا،  القتصادنا  وخيططون 
فهم  نستطيع  علنا  نسأل  نفسه..؟!،  األمر 
التضخم حيث  إليه معدل  سبب ما وصل 

وصل ألكثر 878٪، وهو األعلى عامليا..!؟.

استنفاذ املدخرات
كذلك نسأل من باب املقاربة ملا قامت به 
واقتصادياهتا:  مواطنيها  الدول جتاه  تلك 
للشركات  سخية  نقدية  مبالغ  )صرفها 
تكدس  إىل  أدى  ال���ذي  األم���ر  واألف�����راد، 
ال��ع��ائ��الت..(، ومقارنة هذا  ل��دى  امل��دخ��رات 
السورية،  احلالة  يف  ح��دث حي��دث  ما  مع 
استنفاد  مت��ام��ا مت  ال��ع��ك��س  ع��ل��ى  ح��ي��ث 
م��دخ��رات ال��ع��ائ��الت، يف ظ��ل دع��م بسيط 
لبعض السلع األساسية ال أكثر، وزيادة ال 

كان  فهل  للرواتب..!.  وج��وع  فاقة  من  تغين 
احلواالت  قيمة  على  يراهنون  املخططون 
اخلارجية اليت تصل السوريني يف الداخل 
من أقرباء أو أصدقاء..؟!، أي تعمدهم رفع 
نسب التضخم أو خفض قيمة العملة، كي 
يتالفون تبعات السياسات املالية اخلاطئة..؟!. 

هو جمرد سؤال حيتمل الصح واخلطأ.

فارق جوهري
ف��امل��دخ��رات ال���يت اك��ت��ن��زهت��ا ال��ع��ائ��الت..، 
و االحت��اد  أمريكا  الثالث ح��االت ) يف  يف 
ال��ع��ش��ري��ن(، مصدرها  ال���دول  و  األورب����ي 
تتعدد مصادرها،  لكنها يف حالتنا  الدولة، 
مع تغليب مصدر احلوالت، اليت ال ميكن 
إمن��ا ميكن  امل��دخ��رات،  تندرج يف خانة  أن 
أن نطلق عليها إن جاز التعبري »مدخرات 
جارية«، كوهنا تأتي اسعافية لتنفق وتصرف 
واإلح��ت��ي��اج��ات  املتطلبات  ع��ل��ى  م��ب��اش��رة 
املعيشية األساسية، وبالتايل فهي ال تذهب 
إلنعاش االقتصاد وكسر اإلنكماش، كما هو 
احلال يف االقتصاديات األمريكية والغريبة.  

مفارقة غريبة..!
حقيقة أن احلالة السورية تكاد تستعصي 
مثال-   � شهدثه  م��ا  ف��رغ��م  ال��ف��ه��م،  على 
سالسل اإلمدادات عامليا من انتكاسات، إالَّ 
أن هذه اإلمدادات مل تتأثر لدينا وحتديدا 
الغذائية  والسلع  املنتجات  خي��ص  فيما 
استثنينا  م��ا  إذا   - الغذائية  غ��ري  وحتى 
نسبيا حوامل الطاقة - بالشكل والفعالية 
يف تأثرياهتا السلبية القاسية اليت تتناسب 
فكل  السورية،  االقتصادية  احلالة  وقساوة 
األس��اس��ي��ة  املعيشة  متطلبات  م��ن  ش���يء 
لكن  متوفرة،  الرفاهية،  وحتى  والكمالية 
أسعارها يف اضطراد دائم توازيا مع تراجع 

القوة الشرائية للنقد الوطين..!؟.

هل فيه »فرادة« ؟!
نتفرد  نكاد  الوطين«  »التضخم  واقع من 
به، وهي قضية اقتصادية نقدية متشابكة 
ومركبة تستحق الدراسة العميقة املختلفة 
وم��ن خ���ارج ك��ل م��ا ط��رح��ه خ��رباؤن��ا من 
اعتربوها  اليت  سواء  وألسباهبا  هلا  حتليل 
موضوعية أو اليت عدُّوها غري ذلك، بعيداً 
عاملياً،  األعلى  التضخم  نسبة  دالالت  عن 
»لغايات  أنه قد مت تضخيمها  اليت نعتقد 
يف نفس يعقوب«..!؟، نسبة..، على املختصني 
هبا  التفكري  ع��رب  امل��خ��ف��ي��ة،  قطبها  ف��ك 
كما  الصندوق  خارجه  من  هلا  والتحليل  

يقال. 
 Qasim1965@gmail.com

 

يخشى من مفاعيل عكسية..!
البعث األسبوعية – حسن النابلسي

نعتقد أن قرار احلكومة األخري القاضي بإلزام من يقوم بعمليات بيع العقارات 
سداد مبلغ عرب احلسابات املصرفية مبا يعادل نسبة 15 باملئة من القيمة الرائجة 
بيع  لعمليات  20 مليوناً  3 إىل  ي��رتاوح ما بني  وس��داد مبلغ  العقارية،  للوحدة 
النهج احلكومي هذه  ينتاب  الذي  التخبط  املركبات.. ال خيرج عن سياق حالة 

الفرتة..!.
ال شك من حق –بل ورمبا من واجب- احلكومة السيطرة على الكتلة النقدية 
املوظفة يف عمليات بيع وشراء العقارات والسيارات والبالغة حواىل 6.5 تريليون 
لرية سورية –حسب بعض التقديرات-، وضمان انسياهبا ضمن األقنية املصرفية 
النظامية لتبقى حتت أعني اجلهات املعنية وعلى رأسها مصرف سورية املركزي، 
الناظم للسياسة النقدية.. وبالتايل يعترب هذا القرار إحدى أدوات هذه السيطرة..!.
هذه  املناسبة الستقبال  املصرفية  البنية  احلكومة  أعدت  هل  املقابل..  لكن يف 
األموال، علماً أن البنية التقنية ألكرب مصرف يف سورية وهو »التجاري« تعاني 
أن  وُنّذكر  فتح حسابات جديدة،  فيها  بات يصعب  لدرجة  إشكاليات كربى  من 
»التجاري« كان قد حتفظ على القرار رقم 5 الصادر بتاريخ 2020/1/20 والذي 
ألزم بوجوب احلصول على إشعار مصريف بتحويل جزء من مبلغ أية عملية بيع 
لعقار أو سيارة، وذلك لعدم قدرته على فتح حسابات جديدة تواكب حركة البيع 
والشراء.. فكيف إذاً حال بقية املصارف..؟.. كما ونستذكر أيضاً ما أكده حاكم سورية 
املركزي الدكتور عصام هزمية خالل حفل إطالق عمليات الدفع اإللكرتوني، »بأن 
فتح حساب مصريف ال يزال يستغرق زمناً طويال« يف إشارة منه جلسامة الروتني 
والبريوقراطية يف هذا اجملال، وبالتايل فإن مثة مشكلة كربى تعرتي املنظومة 
املصرفية.. وبناء عليه فإن األوىل هتيئة هذه املنظومة من األلف إىل الياء ليصار 

إىل تعميم الثقافة املصرفية بكل سهولة ويُسر..!.
األهم.. ما رافق هذا القرار من هواجس هلا عالقة باحنسار الطبقة الوسطى، 

واليت يشكل جتار العقارات والسيارات جزءاً ال بأس منها..؟.
ولعل األكثر أمهية.. إذا كانت املصارف عاجزة حتى اآلن عن توظيف ما حبوزهتا 
من كتل مالية ضخمة يف مسارات التنمية، فماذا ستفعل مبا سريدها من أموال 
إضافية.. كما أنه ماذا بشأن جتميد مبلغ 500 ألف لرية ملدة ثالثة أشهر.. فهل 
جيوز قانونياً حيازة هذا املبلغ دون وجه حق بغض النظر عن قيمته ومدة هذه 

احليازة..؟ 
وما يزيد الطني ِبّلة هو تقييد سقف السحوبات املصرفية مبلوني لرية سورية 
يومياً فقط ال غري.. إذ أن الكثريين ممن يضطرون لبيع عقاراهتم أو سياراهتم 
يكونون حتت ضغط احلاجة ل�«الكاش« إما بدواعي السفر أو للحصول على رأس 

مال لتمويل مشروع ما، أو للعالج يف اخلارج..إخل.
أصحاب  أن  علماً  املصريف،  بالقطاع  الثقة  بانعدام  عزز  السحوبات  تقييد  إن 
احلاصل  التضخم  ظل  يف  والسيما  بيوهتم  يف  ختزينها  يفضلون  ال  األم��وال 
حالياً وانعكاسها على حجم األموال وصعوبة ختزينها يف مكان آمن، ويفضلون 
إيداعها باملصارف، لكن تقييد السحوبات اضطرهم إما للخيار األول، أو حتويلها 
إىل أصول، ورمبا توجه البعض إىل سوق املضاربة بالدوالر، ما يعين بالنتيجة 
وهو احلد من  نسبياً-  الغاية منه –ولو  السحوبات مل حيقق  تقييد سقف  أن 
املضاربة، وقوّض بالوقت ذاته احلركة التجارية غري الفعّالة -باألصل- كما جيب..!.
الثقافة املصرفية وانسياب األموال ضمن  تأكيد نؤيد أي إجراء لتعميم  بكل 
القنوات املصرفية، لكن يفرتض أن يكون هذا اإلجراء مشجعاً ال منفراً.. فهل 
اكتفت  أم  كافة،  اجلوانب  من  القرار  هلذا  احملتملة  املفاعيل  احلكومة  درس��ت 

بدراسة جانب سحب السيولة من السوق للحد من املضاربة فقط..؟  
     hasanla@yahoo.com

أقل ما يقال
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مسيرة المنتخب الوطني بين العقلية البـاليـة والفكـر الهــاوي 
غياب االستقرار قتل حلم المونديال وسوء اإلدارة أبعــدنا عــن مواصلـة التطــور

البعث األسبوعية -ناصر النجار
مل يكن الزمن الذي أبدع فيه املنتخب الوطين ببعيد، منذ 
أربع سنوات فقط كان منتخبنا قريباً من التأهل ملونديال 
روسيا، لكن القائم االسرتايل وقف أمام طموح ماليني من 
حدود  يتخطى  واعد  منتخب  برؤية  السورية  الكرة  عشاق 
املعقول إىل الالمعقول، وهكذا كان قدرنا، يف تلك التصفيات 
االح���رتام  كسب  منتخبنا  أن  إال  امل��ش��رف  خ��روج��ن��ا  رغ��م 
والتقدير وقد صنع لنفسه شخصية كروية القت كل احرتام 

وتقدير وصارت كل املنتخبات هتابه وختشى مواجهته.
هذا املنتخب كان وليد األزمة وخرج من رمحها، ورغم كل 
كل  إىل  قوية  رسالة  أوصل  منتخبنا  أن  إال  سنوات احلرب 
العامل عن الصمود وعن الروح اخلفاقة اليت ال متوت مهما 

واجهت من صعوبات وعقبات.
امل��ش��وار  منتخبنا  يتابع  أن  وتوقعنا  خ���رياً  واستبشرنا 
املرتافقة  اجليدة  والعروض  ذاهت��ا  والثقة  نفسها  بالعزمية 
ودخلت  الضياع  وبدأت سنوات  وقع احملظور  لكن  بالنتائج، 
أضاعها  اليت  هويتها  عن  تبحث  وهي  املظلم  النفق  كرتنا 
متنفذون أحبوا أن يصلوا إىل العاليل على أكتاف منتخبنا 

فسقطوا وسقط معهم املنتخب.

عقول بالية
املنتخب  على  القائمني  أن  حسبنا  أسرتاليا  مباراة  بعد 
سيبنون عليه ليصلوا إىل مرحلة أفضل على صعيد األداء 
كل  وخربوا  التهديم  معاول  مسكوا  لألسف  لكن  والنتائج، 
شيء بناه املنتخب حتى صرنا أضحوكة للجميع، ولألسف 
أيقنا أن كرتنا ومنتخبنا يقوده جمموعة من اهلواة ال عالقة 
هلم بتطوير الكرة وتنمية املهارات للوصول إىل مواقع أكثر 

علواً ورفعة.
هذه العقول البالية أطاحت بكل مجيل يف املنتخب فأبعدت 
املدرب الناجح وطاقمه وجاءت مبدرب أقل ما ميكن القول 
عنه أنه زرع الفتنة بني العيب املنتخب وصارت املشاكل يومية 
ومهامه  املنتخب  واملنازعات شخصية على حساب مصلحة 
الكرة  احت��اد  تغري  وكلما  احلضيض،  إىل  فرتاجع  الوطنية 
نسف  إىل  اجلديد  االحت��اد  يعمد  كان  األسباب  من  لسبب 
عمل من قبله ليبدأ مهامه من الصفر، وهكذا عشنا بني من 
يبين ومن يهدم لندفع ضريبة هذه الثقافة الكروية املهرتئة 

مثناً باهظاَ.
ويف إح��ص��ائ��ي��ات ال��س��ن��وات اخل��م��س امل��اض��ي��ة وج��دن��ا أن 
من  املدربون  عليه  تعاقب  منتخب  أكثر  الوطين  منتخبنا 
وكان  االستقرار  املنتخب  يعرف  أن  دون  خمتلفة  م��دارس 
فجر  الوطين  امل��درب  مع  والبداية  مدربني،  مثانية  عددهم 
إبراهيم الذي درب لفرتتني ثم املدرب الوطين أمين احلكيم 
ثم األملاني شتانغه ليعود فجر إبراهيم ثم املدرب التونسي 
امل��درب  ثم  ن��زار حم��روس  الوطين  امل��درب  ثم  نبيل معلول 

الروماني فالريو تيتا وأخرياً املدرب الوطين غسان معتوق.
البناء  األس���اس يف  ال��رتاج��ع ألن  رحلة  ب��دأت  هنا  وم��ن 
املستمرين،  والتبديل  التغيري  وليس  واالستقرار  الثبات  هو 
وهذا العامل ساهم بشكل كبري يف تذبذب مستوى منتخبنا 
وتراجع أدائه ونتائجه مرحلة بعد أخرى وخصوصاً أن لكل 
البناء  أنه يريد  مدرب فكره وطريقته وأسلوبه، فضالً عن 
الذي  الفساد  أن  املنتخب، وال ننسى  بناء  أكثر من  لنفسه 
كبري يف حتجيم  بشكل  تاجر( ساهم  يا  عينك  )على  صار 
املنتخب وتصغريه ألن كل من هب ودب صار يطمع بدخول 

املنتخب واالنضمام إليه ما دامت أبواب الواسطة مفتوحة 
ملن أراد وعرف الطريق.

نسبقها  كنا  اليت  املنتخبات  من  العديد  وجدنا  وباملقابل 
عليها حيتاج  الفوز  وبات  السنوات  بأميال سبقتنا يف هذه 

إىل عرافني وقدرات خارقة.

برنامج عشوائي
جيد  للمنتخب  امل��ت��اب��ع 
أن����ه ي��س��ري خ��ب��ط ع��ش��واء 
نشاط  روزنامة  وجود  دون 
واضحة مبنية على أساس 
استحقاقات املنتخب وقوة 
مبارياته ونوعيتها، وهذا 
اليت  املنتخبات  كل  دأب 
ت��ض��ع ه����ذه ال���ربام���ج 
وتعقد  س��ن��وي  بشكل 
االت�����ف�����اق�����ي�����ات م��ن 
امل��ب��اري��ات  أداء  اج��ل 
النشاط  قبل  الودية 
ال����رمس����ي، ودوم������اً 
ه�����ذه  أن  جت�������د 
تتناسب  املباريات 
تنوع  م��ع  ط����رداً 
املدارس ومستوى 
اليت  املنتخبات 
س���ي���واج���ه���ه���ا 
املنتخب، وعلى 
س��ب��ي��ل امل��ث��ال 
ف����إن أوق��ع��ت 
ال�����ق�����رع�����ة 
مع  اليابان 
أو  ل���ب���ن���ان 
األردن فإن 
اليابانيني 
ي��ب��ادرون 
ىل  إ
ط����ل����ب 
م���ب���اراة 

ودية مع منتخبنا من أجل 
االعتياد على املناخ واالطالع على املدرسة الكروية 

اليت جتمعنا يف هذه البقعة من العامل.
إدارت��ه هاوية وال  منتخبنا ال يفكر مبثل هذا األمر ألن 
وتضع  املنتخبات  ه��ذه  ستواجه  وكيف  تريد،  م��اذا  تعرف 
اعتمادها الكلي على املدرب وكأنه )سيشيل الزير من البري( 
املدرب حباجة إىل إمكانيات ومقومات ومباريات تتناسب مع 
كل فرتات التحضري، ومشكلتنا أننا غري قادرين على طلب 
املباريات واستضافة املنتخبات، ألننا ننتظر من يدعونا إىل 
وليد  ليس  املوضوع  وه��ذا  حسابه،  وعلى  بضيافته  اللعب 
أن  األزم��ة بل هو أسلوب متبع منذ زمن بعيد، واملفرتض 
مبارياته  تسويق  على  تقوم  راعية  شركة  للمنتخب  يكون 
ومعسكرات،  مباريات  من  احتياجاته  وكل  طلباته  وتأمني 
االختصاص  أعطت  اليت  الوطنية  االحت��ادات  ببقية  أس��وة 

ألهله فنجحت وتطورت وتألقت.

واملالحظ يف السنوات املاضية أن مباريات منتخبنا الودية 
واليمن  وال��ع��راق  كلبنان  قريبة  منتخبات  على  اقتصرت 
بالعبيه  اجل��زائ��ر  ومنتخب  والبحرين  وعمان  وفلسطني 
احملليني ومثل هذه املباريات بالربامج االستعدادية ال تطور 
املدرسة  من  أدنى  أو  مماثالُ  منتخباً  يواجه  ألنه  املنتخب 
تلعب  أهن��ا  لوجدنا  املنتخبات  بقية  تابعنا  وإذا  نفسها، 
مباريات كبرية مع منتخبات هلا وزهنا يف أكثر من قارة وهذا 

وحده يساهم بتطوير املنتخب.

املصلحة الشخصية
إض��اف��ة ل��ع��دم االس��ت��ق��رار وع����دم وض����وح ال��ربام��ج 

ط��ارئ  ك��ل  وم��ع  معها  بالتعامل  واجل��دي��ة  االس��ت��ع��دادي��ة 
ومستجد، فإن العامل الثالث الذي ساهم خبراب منتخبنا 
الشخصية  امل��ص��احل  وف��ق  الالعبني  انتقاء  يف  العشوائية 

واملنافع الذاتية.
واجلديد يف السنوات األخرية ما يسمى بلجنة احملرتفني 
اليت خرجت عن مهامها بتأمني العبني مغرتبني مميزين 
وباتت تسوق العبني ما أنزل اهلل هبم من سلطان، وعملية 
البحث عن العبني مغرتبني من أصول سورية فكرة جيدة 
جداً ومن املمكن أن يستفيد منها منتخبنا ولكن هذه الفكرة 
من  العشرات  فتمت جتربة  باطل(  به  ي��راد  )ح��ق  ص��ارت 

الالعبني يف املنتخب األول واألومليب والشباب وأغلب 
هؤالء الالعبني مل ينالوا رضا اجلهاز الفين باعتبار 
نشاهد  وبالفعل مل  أفضل منهم،  الالعبني احملليني 
املواس،  أو  اخلريبني  أو  السومة  العب مبستوى  أي 
دعوة  من  الغاية  أن  للشك  يدعو  ال  مبا  لنا  وتبني 
الشخصية  والفائدة  التسويق  هي  الالعبني  ه��ؤالء 
وال شيء غريه وخصوصاً أن أغلبهم يلعب يف البالد 

األوروبية بالدرجات الدنيا من دوري اهلواة.
هذه القضية سامهت خبراب املنتخب وشق صفوفه 
املنتخب  مثلوا  مم��ن  الكثري  ألن  مستواه  وت��واض��ع 
العبني  حساب  على  باملنتخب  جديرين  غري  كانوا 
فرضها  ال��يت  أحقيتهم  رغ��م  جتاهلهم  مت 
م���س���ت���واه���م ال��ف��ين 

والبدني 
وأداؤه���م 

يف 
املباريات، 
أن  ول����ن����ا 
ن��ت��ص��ور أن 
امل���ن���ت���خ���ب 
ج����رب أك��ث��ر 
من مئة العب 
وأش�����������رك يف 
أكثر  امل��ب��اري��ات 
م�������ن مخ���س���ني 
ه��ذه  يف  الع���ب���اً 
القصرية  ال��ف��رتة 
دليل ختبط  وه��و 
وضياع،  وعشوائية 
فهل هذا يدل على 
يقود  اح���رتايف  فكر 

كرتنا ومنتخبنا؟

مالعب متصحرة
وب��امل��ق��اب��ل ف���إن أه��م 
مقومات بناء كرة القدم 
اجي��اب��اً  ينعكس  ال����ذي 
وجود  هو  منتخبنا  على 
ولألسف  صاحلة،  مالعب 
له  ل��ي��س  منتخبنا  ف���إن 
ملعب، وأي مترين حيتاجه 
ك���ان ي��ؤدي��ه ع��ل��ى امل��الع��ب 
صالحية  األك��ث��ر  املختلفة 

األق��ل  لنقل  أن أو  سوءاً، وحنن ندرك متاماً 
وتطورها،  القدم  كرة  بناء  مقومات  أحد  هو  امللعب 
ينفذ  أن  م��درب  ألي  ال ميكن  امل��الع��ب  ه��ذه  ودون 
الربنامج الذي أعده على الورق فضالً عن اإلصابات 

اليت تنجم من استعمال مثل هذه املالعب.
تقول:  االفرتاضية  واحلالة  عامة،  املشكلة  وه��ذه 
قوي  ودوري  أن��دي��ة حم��رتف��ة  ل��دي��ك  ي��ك��ون  عندما 
ومالعب صاحلة ينتج لديك منتخب قوي، واحلقيقة 
وتفرز العبني  أن املالعب الصاحلة تنتج دورياً قوياً 

بشكل  وفنياهتم  موهبتهم  إظهار  على  قادرين  مهرة 
موهبة  كل  كبتت  مالعبنا  ف��إن  لألسف  لكن  جيد، 

وقضت على كل بارقة أمل يف ظهور خامات واعدة.
كرتنا  برتاجع  تساهم  اليت  األخ��رى  العوامل  ومن 
وهذه  بالتحديد  والناشئني  بالقواعد  االهتمام  عدم 
كرة  على  والقائمني  األندية  بني  مشرتكة  مسؤولية 
امل��دارس  م��ن  الكثري  ع��ن  أننا نسمع  ورغ��م  ال��ق��دم، 
الكروية واألكادمييات إال أهنا ليست أكثر من مراكز 
جتارية غايتها الربح املايل أكثر من أن تكون غايتها 
خيص  الكالم  وهذا  املواهب،  وتطوير  القواعد  بناء 
املدارس  املاليني على هذه  تنفق مئات  اليت  األندية 
دون أي فائدة، وكأن الغاية من هذه امل��دارس بعض 
املراكز اخلاصة  املنافع الشخصية، وهو خيص أيضاً 
اليت تعتمد على كرة القدم يف جين األرباح دون أن 
تقدم لكرة القدم أي ناتج اجيابي وهذا هو االستغالل 

بعينه.
إضافة إىل اهلدف املايل الرئيس من هذه املدارس 
اخل��ربة  أص��ح��اب  عنها  يغيب  ف��إن��ه  واألك��ادمي��ي��ات 
تقوم  نوعيات شتى  املدربني من  ونرى  واالختصاص 
أي  ودون  مفهومة  برامج  دون  الصغار  تدريب  على 
هذه  أن  ول��و  يعطيه،  ال  ال��ش��يء  فاقد  ألن  اهتمام 
املدارس لقيت االهتمام املطلوب من القائمني عليها 
املعتزلون  الدوليون  العبونا  الفنية  أم��وره��ا  وت��وىل 
وجدنا  لألسف  ولكن  ومثمراً،  كبرياً  احلصاد  لكان 
والالعبني  املعلبة  البطوالت  عن  تبحث  أنديتنا  كل 
الدوري  الشتوي( يف  أن )املريكاتو  اجلاهزين لدرجة 
املمتاز مل جيد أي العب لتعزز األندية هبا صفوفها 
طبيعية  نتيجة  هو  بالالعبني  احل��اد  النقص  وه��ذا 

إلمهال فرق القواعد وعدم العناية هبم.

حلول مطلوبة
هذه املشاكل اليت استعرضناها ببعض التفاصيل هي 
نتائجه،  وتراجع  بتدهور منتخبنا  جمتمعة سامهت 
النقاط  ه��ذه  يعرفون  املتابعني  مجيع  أن  واملشكلة 
وأسباب الفشل، ويعرفون احللول اجملدية اليت تساهم 
بتطوير كرتنا سواء على صعيد األندية أو املنتخبات 
الوطنية، لكن للحقيقة فإن كرتنا متلك الكثري من 
الالعبني النجوم والكثري من الالعبني املواهب ولكن 
ال متلك أكادمييني وال إداريني حمرتفني، فضالً عن 
الفساد الذي بات ينهش كل مؤسسة من مؤسساتنا 
الرياضية، ومن املفرتض إذا قررنا العمل اجلاد من 
أجل بناء كرتنا وتطوير منتخباتنا أن نطور العمل 
األندية  يتبعها مندوبو  دورات خارجية  اإلداري عرب 
للعمل  تأهيلهم  ليتم  املنتخبات  وإداري����و  وم���دراء 
القدم صارت  فكرة  وم��دروس،  بشكل صحيح وسليم 
ناجح  م��درب  يلزمنا  ال  فصوهلا،  بكل  اختصاصاً 
مهامه  طبيعة  يفهم  ك��رة  مدير  يلزمنا  بل  فقط، 
هنالك  ما  وإىل  ومعاجل  يعرف طبيعة عمله  وإداري 
من اختصاصات بعضها نعرفها وبعضها نسمع عنها، 
اإلدارية  والطواقم  العقلية احملرتفة  وعندما منتلك 
اليت تفهم صلب اختصاصها لن نقع مبطبات ال تقع 
هبا فرق األحياء الشعبية، فكرتنا متوت وقد دخلت 

اإلنعاش، فهل من يبادر إلنقاذها؟

المحبة الغائبة 
البعث األسبوعية-حممود جنيد 

مل تسنح جلمهورنا الرياضي يف موسم عيد احلب، فرصة 

الركون السرتاحة حمارب أتعبت قلبه النابض حببها، مهوم 

وشجون رياضتنا الغارقة يف الكراهية، والسائرة يف ظلمة درب 

منتظمة  املاضي خبطوات  للركب  املعاكس  وباالجتاه  عسري 

مدروسة حنو أهدافه املرسومة بدقة.

السطور  هذه  وحنن خنط  نفسها  املناسبة  تفرض  وحيث 

أحد  بأن  نؤكد  »الفاالنتاين«،  عيد  يسمى  ما  مع  بالتزامن 

املشاكل اليت تعصف برياضتنا، هي غياب احملبة، رغم  أكرب 

املؤمترات  يف  كالزمة،  أخ��ذت حملها  بعض«  »حبّو  عبارة  أن 

الرياضية اليت تابعتها على مدار سنوات طويلة من العمل 

اإلعالمي الرياضي.

الصراعات تنهش جسد رياضتنا، وتقسمها املصاحل املتنافرة 

إىل فرق تلعب بأسلوب الضرب حتت احلزام؛ يف االحتادات 

الرياضية، يف التنفيذيات، ويف اللجان املركزية والفرعية، ويف 

األندية وفرقها والعبيها وكوادرها، وحتى اإلعالم، وما يعيث 

يف دهاليزها من املتسلقني واملتنفذين.

 فال يكاد املكلف يستلم مهامه حتى تبدأ محالت الطعن 

والنكش  والنبش  والتصيد  والتشهري  ال��ق��ذف  والتفشيل، 

الكل على حق  الضحية،  بلبوس  يظهر  هنا  والكل  تالحقه، 

واآلخر على باطل، بتبادل تالكمي تراشقي للتهم واالنتقادات 

منها  احمل��ق  البعض  يف  حتى  الشيطان  عمل  يسكن  ال��يت 

والذي يراد به باطالً، بينما تقود محالهتا الضارية منصات 

األذرع  ب��دور  وتقوم  رياضتنا،  تسيّر  ال��يت  ميديا  السوشال 

مفتوحة،  قذرة  اخلصم حبرب  من  للنيل  املتطاولة  املوجهة 

الغاية فيها تربر الوسيلة!.

الفكر الرياضي القائم عقيم وإدارتنا سيئة كما النوايا اليت 

حنصد خبثها، والكل جيند وقته وموارده وأسلحته إلسقاط 

أن تعرّف(، ويعترب  اآلخر واإلطاحة به )األمثلة أوضح من 

جناحه باملهمة وانتصاره على عدوه هنا، أهم من التأهل إىل 

كأس العامل، أو حتقيق االجنازات يف أي حمفل من احملافل.

هذا هو مرض رياضتنا املرتهلة املزمن نريد قتل الناطور، 

العنب، والبحث عن احللول اجلذرية اليت  وآخر مهنا جين 

من شأهنا محل الزير من البري، بانتظار أن نتوقف يوماً ما 

يف حمطة الرابع عشر من شباط، حنمل وردة محراء يفوح 

منها عطر احلب، لنراجع أنفسنا، ونقرر أن حنب رياضتنا، 

ونعتين هبا كما يفعل احملب جتاه حبيبه.

نبض رياضي



األربعاء  16  ش��باط  2022  ال���عدد 60   رياضة22
23األربعاء  16  ش��باط  2022  ال���عدد 60   رياضة األسبوعيةاألسبوعية

البعث األسبوعيّة-سامر اخليّر
وصفها  من  األخريين  العقدين  خالل  الرياضة  حتولت 
موهبة وشغف ورسالة إىل صناعة تدرّ األرباح ووسيلة لتلميع 
صورة البلدان، حتى بات حصد امليداليات وحتقيق اإلجنازات 
هو الغاية مهما كّلفت، وهذا احلديث يطال كل دول العامل، 
فابتكروا وسائل كثريةً لتمهيد طرق رياضاهتا حنو منصات 
أخرها،  وال  أوهلا  املغرتب  الالعب  جتربة  وليست  التتويج، 
فقد اعتمدت الدول على رعاياها املغرتبني للوصول لغاياهتا 
ورفع سوية منتخباهتا، ويف منطقتنا العربية تعترب جترية 

امل��غ��رتب ح��دي��ث��ًة وتسبب  ال��الع��ب 
االن��ق��س��ام واجل����دل ال��ك��ث��ري ح��ول 
م����دى جن��اع��ت��ه��ا واجل������دوى من 
تكّلف عناء متابعة الرياضيني يف 
اخلارج واستقدامهم ودجمهم مع 

زمالئهم.
لعدّة  ختضع  هنا  والقضية 
اعتبارات جيادل فيها املنتقدون 
واملناصرون، حيث جيمع الكل 
أه���م االخ��ت��الف��ات  أن  ع��ل��ى 
واحملّلي  املغرتب  الالعب  بني 
االجتماعية  احلياة  يف  هي 
العربية  فالدول  والثقافية، 
ت���ل���ع���ب ف���ي���ه���ا احل����ي����اة 
كبريا  دورا  االج��ت��م��اع��ي��ة 
ال���الع���ب���ني،  ح����ي����اة  يف 
العالقات  فيها  واملقصود 
والبيئة  اآلخ���ري���ن  م��ع 
احمل��ي��ط��ة وح��ت��ى منط 
ال���ت���دري���ب وال��ت��غ��ذي��ة 
ل���ذل���ك  وي�����ض�����اف   ،
اليت  الرتفيه  وسائل 
دولنا  يف  كثرية  تعد 
ال����ع����رب����ي����ة ع��ك��س 
الدول الغربية، اليت 
تستند بشكل أكرب 
يومي  نظام  على 
تنتهي  ع��م��ل��ي، 
ف����ي����ه احل����ي����اة 
االج���ت���م���اع���ي���ة 
عند حلول املساء.

العديد  الثقايف  اجل��ان��ب  خي��صّ  وفيما 
تعليمهم،  يكملوا  وهم مل  ألوروب��ا  من احملرتفني خيرجون 
ما  التقبل،  صعبة  الثقافية  االخ��ت��الف��ات  عليهم  فتكون 
نأخذ  ذل��ك  ولتوضيح  اخل���ارج،  يف  عطائهم  على  ينعكس 
العيب كرة القدم كمثال ففي عاملنا العربي، يتأسس الالعب 
على اللعب الفردي أي أن يكون المعاً ومهارياً ما ينعكس 
باملهارات  مرتبط  يكون  الكروي  النجاح  ألن  مسريته،  على 
الكروي  النجاح  يربطون  األوروبية  ال��دول  يف  أما  الفردية، 
باجلماعية واخلطط التكتيكية الصحيحة، فيحصل الالعب 
على اإلشادة إذا ما أتقن اجلماعية، وليس الفردية، والعكس 
العربية، قد  صحيح، فاملشاكل اإلدارية املتكررة للمنتخبات 
على  تعودوا  الذين  املغرتبني،  لالعبني  منفراً  عامالً  تكون 
تتعامل  ال  العربية  املنتخبات  أن  كما  إداري���اً،  سلس  نظام 
باملشاكل  تعرتف  وال  النفسية  العوامل  مع  صحيح  بشكل 
والتقبل من  االن��دم��اج  كمشاكل  ال��ق��دم،   ك��رة  النفسية يف 

زمالئه، هذا من جهة ومن جهة أخرى، تعود الالعب املغرتب 
كبري  م��أزق  يف  يقع  جيعله  اجلماعي  اللعب  أسلوب  على 
وهذه  الفرديّة،  يفضل  ال��ذي  ب��الده  منتخب  يف  لعبه  عند 
فالكل  مثال،  منتخبنا  إليه  وصل  ما  بالذات سبب  النقطة 
يعرف مستوى وتألق العبينا يف فرقهم واحلديث هنا عن 
يليق  لكن فشلهم يف تقديم مستوى  واملغرتبني،  احملرتفني 

بأمسائهم على األقل. 
وإذا أردنا أن نضرب أمثلًة واقعية حول التجارب العربية، 
حيث  امل��ش��ه��د،  تتصدر  اجل��زائ��ري  املنتخب  جت��رب��ة  جن��د 
ممتزجة  توليفة  بلماضي،  مجال  املتألق  مدربه  استخدم 
لتمثيل  وم��غ��رتب��ني،  حمليني  العبني  ب��ني 
حم��ارب��ي ال��ص��ح��راء 

األخ��رية  البطوالت  يف 
اليت شاركوا فيها، فبالرغم من تواجد النجوم 

املغرتبني، مثل رياض حمرز وسفيان فيغويل، إال أن بلماضي 
قرر كذلك االعتماد على الالعبني الذين نشأوا يف اجلزائر، 
التجربة  وه��ذه  باليلي،  ويوسف  بوجناح  بغداد  وأب��رزه��م 
قّلدت يف املغرب والعراق ولبنان بدرجات متفاوتة إمياناً من 
هذه البلدان بأن هذه هي الطريقة األفضل لنقل العقلية 

املتقدمة يف كرة القدم للعامل العربي.
الالعبني،  من  املغرتبني  ميس  ال  احلديث  إن  واحلقيقة 
دع��وات  شهدنا  وق��د  أحياناً  احملرتفني  اىل  أيضاً  يصل  بل 
متكرّرة باعتماد الالعب احمللي فقط يف نظرة  قدمية جداً 
برمّتها  تلعب  التشكيلة  ألن  اآلن  فيه  حنن  ما  تواكب  ال 
وملن يستحق التمثيل فعالً أياً كان مكانه مع االعرتاف بأن 

الالعب الذي ينتظم يف دوريات عاملية كبرية هو األفضل يف 
اإلعداد واخلربة بالتأكيد ألسباب معروفة وختضع للمقارنة.
واجلدال جتاوز طبعاً كرة القدم ليصل إىل بقية األلعاب 
الفردية واجلماعية أيضاً طاملا كان من ميثل البلد هو من 
أصوله املعروفة، وكما هناك أبطال مالكمة وربّاعني مّثلوا 
فرنسا  يف  ومصارعني  املتحدة،  والواليات  فنلندا  منتخبات 
والسويد وسويسرا نعرفهم بأمسائهم واجنازاهتم، وسبّاحني، 
وأبطال ألعاب قوى يف اسرتاليا وكندا، هناك أبطال تسعى 
االحتادات العربية لضمهم إىل منتخباهتا من أجل حتقيق 
أفضل  تكون  أن  ميكن  جتربة  ولنا  اإلجن���ازات،  من  املزيد 
مب��راح��ل م��ن جتربتنا م��ع ك��رة ال��ق��دم، يف ع��دّة ري��اض��ات، 
كاملصارعة والرتياثلون وكرة املضرب والرماية، واملضحك أن 
ما دعانا إىل االعتماد على رياضيينا املغرتبني 
ليس االقتداء بالتجارب 
ال���ن���اج���ح���ة يف 
الشقيقة  ال��دول 
ال���غ���رب���ي���ة،  أو 
وإمن�����ا ال���ظ���روف 
ال����يت م���ررن���ا هبا 
ال�����س�����ن�����وات  يف 
ال���ع���ش���ر امل���اض���ي���ة 
وال��������يت دع������ت إىل 
جديدة  حلول  إجي��اد 
ت��ك��ف��ل ل��ن��ا امل��ش��ارك��ة 
الدولية،  البطوالت  يف 
وه���ن���ا أوج����دن����ا ح���الًاّ 
األول  أساسيني،  ملعوقني 
سهولة السفر باعتبارهم 
البالد  خ��ارج  متواجدين 
يقّل  ال  وال����ذي  وال��ث��ان��ي 
الالعبني  ج��اه��زي��ة  أمه��ي��ًة 
التمرين  على  وم��ث��اب��رهت��م 
م��س��ت��واه��م على  وت��ط��وي��ر 
كان حيصل حملياً  ما  عكس 
من  عانوا  الذين  العبينا  مع 
حاد  ون��ق��ص  التمرين  تقطع 
األوضاع  نتيجة  التجهيزات  يف 
ال��يت س��ادت حينها، وحن��ن نعي 
أن أي جتربة مهما كانت ناجحة 
هلا جانب سليب، وجتربتنا مقارنًة 
بغرينا تعدّ يافعة لكن يعوّل عليها 
ال��ك��ث��ري وف��ق��اً خل��ط��ط االحت����ادات 

دون  أو ط����ب����ع����اً  املس مبعنويات العبينا احملليني 
تقليص االهتمام مبواهبنا املميزة، ليكون لدينا يف املستقبل 
أو  املغرتب  الالعب  خربة  بني  متالمحة  منتخبات  القريب 

اجملنس واندفاع الالعب احمللي.
واملثري للسخرية أنه يف الوقت الذي ينشغل فيه شارعنا 
الرياضي بقضية العبينا املغرتبني، جند أن دول العامل من 
التجنيس  عصر  ووصلت  التجربة  ه��ذه  استهلكت  حولنا 
البلد  أب��ن��اء  انتظار  جم��رد  وليس  امل��واه��ب،  ع��ن  والبحث 
جيتهد  ملن  اآلن  الرياضيّة  فالساحة  املهاجرين،  األص��الء 

ويبدع ويقدّم أكثر للمنتخب.

تجربة الالعب المغترب ضرورة حتمية 
للتطور وفق ضوابط منطقية

نادي خطاب ... حكاية فريق مجتهد يحلم 
بالدوري الممتاز بإمكانيات متواضعة !!

البعث األسبوعية -منري األمحد
إثبات  من  ن��ادي خطاب  زمنية قصرية متكن  فرتة  خالل 
وجوده يف دوري الدرجة األوىل بكرة القدم وقارع فرقاً كبرية 
هلا باع طويل يف البطوالت احمللية فكان قريباً من التأهل 
ما  املقبل  للموسم  املمتاز  للدوري  املؤهل  النهائي  للتجمع 
عانت  ال��يت  الريف يف حمافظة مح��اة  ألندية  ق��دوة  جعله 

االرهاب ولكنها استطاعت الصمود والعودة بقوة جمدداً.
القدم يف  نادي خطاب يف دوري كرة  كما مل تكن مسرية 
السنوات الثالث املاضية عادية فما حتقق من نتائج متميزة 
يعد البداية ملرحلة أهم مستقبالً كما يقول القائمون على 

النادي.

إرادة وتصميم
رئيس اللجنة التنفيذية لالحتاد 
ال��ري��اض��ي حب��م��اة ع��ب��د ال���رزاق 
األسبوعية"  ل�"البعث  أكد  زيتون 
أن ن���ادي خ��ط��اب م��ن األن��دي��ة 
الريفية اجملتهدة اليت تعرضت 
ألذى اإلرهاب وتدمرت منشأته 
الرياضية خاصة مقر النادي 
ال������ذي ت���ع���رض ل��ت��خ��ري��ب 
حمتوياته  ك��ل  ط���ال  ك��ب��ري 
إضافة إىل املقر اخلارجي، 
احلياة  عودة  بعد  مضيفاً: 
للبلدة مت تشكيل جملس 
ل��ل��ن��ادي  ج���دي���د  إدارة 
اجتماعية  حالة  أف��رزت 
بتشكيل  متثلت  متميزة 
بفئة  القدم  كرة  فريق 
ال����رج����ال ش������ارك يف 
الثالثة  الدرجة  دوري 
محاة  حمافظة  ع��ن 
وت��أه��ل جب���دارة إىل 
ال����درج����ة  دوري 
ال��ث��ان��ي��ة وم���ن ثم 
األوىل  ل���ل���درج���ة 
ال  قصرية  بفرتة 
مني  لعا ا ز و تتجا
من  قريباً  وك��ان 

ل��دوري  النهائي  التجمع  إىل  التأهل 
الدرجة األوىل املؤهل للدوري املمتاز.

يعد  العام  هذا  ن��ادي خطاب  ما حققه  أن  زيتون  وبيّن   
لذلك  املقبلة  السنوات  يف  يستمر  أن  جيب  كبرياً  إجن��ازا 
سيتم العمل من أجل دعم مسرية النادي من خالل تأمني 
متطلباته اليت من أبرزها صيانة وتأهيل مقر النادي حيث 
مت وضع هذا املطلب ضمن بند إعادة اإلعمار أسوة ببلدات 
وقرى أخرى طاهلا اإلرهاب والتخريب وختصيصهم بقطعة 
االستثمارات  موضوع  وتفعيل  تدرييب  ملعب  إلنشاء  أرض 
املشاركة يف  النادي عند  ثابت يساعد  م��ادي  م��ورد  إلجي��اد 
أي بطولة حملية، الفتاً إىل أن الكرة اآلن يف ملعب جملس 
بلدية خطاب الذي من املفرتض أن يقوم بتخصيص النادي 
يتم  أن  بعد  ت��دري��يب  ملعب  إىل  لتحويلها  أرض  بقطعة 

استمالكها لصاحل االحتاد الرياضي العام.

طموح كبري
بدوره طلعت العلي الرئيس الفخري للنادي أكد أنه منذ 
اللحظة الذي مت فيها إعادة انتساب النادي الحتاد الكرة مت 
تشكيل الفريق ليكون له حضور قوي يف الدوري مبختلف 
درجاته رغم االفتقار لكافة مقومات النجاح حيث ال يوجد 
مقر جمهز للنادي وال ملعب تدرييب لكن باإلرادة والتصميم 
وتكاتف اجلميع جتاوز الصعوبات ووصل إىل مرتبة متقدمة 

من املنافسة للصعود للدوري املمتاز.
باألمر  قوي  فريق  تشكيل  فكرة  تكن  مل  العلي:  وأض��اف 
واالستثمارات  متواضعة  للنادي  املادية  فاإلمكانيات  السهل 
معدومة ولكن حمبتنا للنادي جعلتنا ندفع له دون أي مقابل 
ألن مهنا فقط كان إسعاد مجاهري احملبة لذلك مت ضم 
عدد من الالعبني من ذوي املهارة 
وامل���وه���ب���ة 

من  آخرين  إىل  إضافة 
ذوي اخلربة الذين قدموا كل ما عندهم من 

ال��دوري احل��ايل، حيث كنا  الفريق يف  أجل إجن��اح مسرية 
الصناعي حبماة ونلعب مبارياتنا  على أرض  نتدرب يومياً 
املخصصة على أرضنا يف هذا امللعب ما يكلفنا أعباء مادية 
كبرية بسبب التنقل اليومي ولكن هذا األمر مل يثنينا عن 
هدفنا األساسي يف حتقيق الفريق هلدفه املنشود، لكن مل 
تسعفنا الظروف للوصول إىل هذا اهلدف يف أول مشاركة لنا 

يف دوري الدرجة األوىل.

مسرية صعبة
نادي  أن  فكشف  احل��رام��ي  ال��ن��ادي مصطفى  رئيس  أم��ا 
عام  القدم  كرة  انتسب الحتاد  و   1998 عام  تأسس  خطاب 

2018 واقتصرت مشاركاته احمللية على دوري أندية الدرجة 
الثالثة حتى جنح بالصعود لدوري الدرجة الثانية، ويف عام 
وحقق  الثانية  الدرجة  ل��دوري  ببطولة محاة  شارك   2019
ال��ت��ايل ش��ارك ببطولة أن��دي��ة محاة  ال��ع��ام  ال��وص��اف��ة، ويف 
للدرجة الثانية أيضاً وحقق فيها املركز األول وتأهل للتجمع 
النهائي الذي أقيم يف حمافظة الالذقية وهذا العام شارك 
إىل  الرابعة  باجملموعة  وقعنا  حيث  األوىل  الدرجة  بدوري 
جانب ناديي عمال محاة واحلرية ووصل للمباراة الفاصلة 

امام نادي اجلزيرة.
وأوض���ح احل��رام��ي أن م��ا حتقق ه��ذا امل��وس��م م��ن نتائج 
جيدة كان مثرة تعاون وحمبة الالعبني مع بعضهم ووجود 
الفريق إضافة إىل وجود  وإداري منسجم مع  كادر تدرييب 
والعطاء  بالتشجيع  عليه  يبخل  مل  للنادي  حمب  مجهور 
مع وجود داعم اساسي للفريق سخر إمكانياته املادية من 
أجل إجناح مسريته يف الدوري لذلك هناك تصميم 
على االستمرار يف هذا الطريق 
رغ����م ص��ع��وب��ت��ه 
ال���ط���م���وح  ألن 
حلم  حتقيق  ه��و 
ومجاهريه  النادي 
إىل  ب����ال����ت����أه����ل 
ال��������دوري امل��م��ت��از 
الكبار  م��ع  وال��ل��ع��ب 
ليس  األم�����ر  وه�����ذا 
مادامت اإلرادة  صعباً 

موجودة.

تطور فين
أم�������ا م�����ن اجل����ان����ب 
م��درب  أش��ار  فقد  الفين 
العلي  سليمان  ال��ف��ري��ق 
منذ  املهمة  تسلم  أنه  إىل 
على  خالهلا  عمل  عامني 
ال��ت��ع��اق��د م��ع ع���دة العبني 
احملافظة  داخ��ل  من  بارزين 
صعود  بعد  سيما  وخارجها 
واليت  األوىل  للدرجة  الفريق 
عريقة  لفرق  مشاركة  تشهد 
س��ب��ق هل��ا ال��ل��ع��ب يف ال����دوري 
جمموعتنا  يف  موضحاً  املمتاز، 
العريق  ف��ري��ق احل��ري��ة  واج��ه��ن��ا 
يف  النجوم  مفرخه  وهو  مباضيه 
محاة  عمال  واجهنا  كما  سورية 
الطليعة  ناديي  برفد  ساهم  الذي 
كما  متميزين  بالعبني  والنواعري 
واجهنا اجلزيرة الذي سبق له اللعب يف الدوري املمتاز لذا 
كان ال بد من تشكيل فريق قوي يثبت حضوره يف الدوري، 
أعمارهم ما  ترتاوح  واستطعنا تشكيل فريق من 22 العباً 
بني 22-24 سنة مخسة منهم من أبناء بلدة خطاب والباقي 

من حمافظيت محاة ومحص.
ولفت العلي إىل أن احلالة الفنية للفريق كانت جيدة يف 
مجيع املباريات اليت لعبناها باستثناء املباراة األخرية أمام 
اجلزيرة اليت مل نوفق هبا وساهم عدم التوفيق وقلة اخلربة 
وعدم وجود مهاجم قناص يف عدم تأهلنا للتجمع احلاسم 

وهذا األمر سنعمل على تالفيه يف املوسم املقبل.
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العتبات والجوهر 
اإلنساني

البعث األسبوعية- سلوى عباس
كثرياً ما ترتدد مقولة »الصدر لك والعتبة لنا« للرتحيب بالضيوف، 
والعتبة املقصودة يف هذه العبارة هي تلك القطعة الرخامية أو اخلشبية 
العامل  عاملني  بني  تفصل  وال��يت  للبيت  اخلارجي  بالباب  تلصق  ال��يت 
اخلارجي  العامل  وب��ني  وحياهتا،  األس��رة  وخصوصية  للبيت  الداخلي 
الباعة  الذي يفصل األسرة عن الشارع بضجيجه وضوضائه كأصوات 
مع  متكامالن  العاملان  هذان  ذلك  ومع  اخل،  الناس..  وحركة  والسيارات 

بعضهما البعض.
تكون  كثرية  عتبات  عند  نتوقف  حياتنا  لتفاصيل  متأنية  نظرة  ويف 
فاصلة يف انتقاالتنا احلياتية فلحظة الوالدة مثالً هي العتبة الفاصلة 
بالنسبة للجنني بانتقاله من رحم األم وعامله الدافئ الذي يعيش فيه 
حياتية  تفاصيل  من  وماينتظره  احلياة  إىل  ثم خروجه  تسعة  لشهور 
املدرسة  إىل  دخوله  أوهل��ا  ليس  كثرية  عتبات  معها  ويعيش  سيعيشها 
ومواجهته للعامل اخلارجي وتعرفه إىل أشخاص خيتلفون عن أسرته 
الدراسية  املراحل  أخ��رى يف  ع��وامل  منها  تتوالد  ع��وامل  له  يشكل  مما 

املقبلة وكل مرحلة متثل عتبة جديدة يف حياته.
ومجيعنا يتداول تعبري »على عتبة حياة جديدة«، وتعين وقت التغيري 
الذي يرتبط مع هبجة وأفراح جمهولة يعيشها املرء، كما خيفي أحداثاً 
ومواقف قد ال ختطر يف بالنا وهذا ما يتمثل يف مفرداتنا كقولنا »على 
يقوم  حيث  معان  من  العبارة  هذه  حتمله  وما  اجلديد«  العام  أعتاب 

اجلميع ببناء خطط بعيدة املدى وحيلمون بإجنازات جديدة. 
اليت حتمل خالصة  العتبة  ولعلها  املرء  يعيشها  اليت  العتبات  ومن 
حياتية مهمة هي العتبة الوظيفية اليت يقضي فيها عمراً من الزمن 
تنظم رمت حياته تفاصيل يومية ثابتة تتكرر يومياً وعلى أساسها يتم 
ترتيب تفاصيل احلياة األخرى، لتأتي حلظة من العمر تضع هناية هلذه 
الوظيفي«  ب��«التقاعد  مايسمى  ملرحلة  جديدة  عتبة  وتبدأ  التفاصيل 
املرحلة  وأسلوب خمتلف عن  بطريقة  أمور حياته  برتتيب  املرء  ليبدأ 
احلياتية السابقة حيث يسعى الستثمار الوقت إلجناز ما قد يكون قد 
اهتماماته  به جيسد  ما خاص  السابقة يف مشروع  املرحلة  تراكم يف 

وحيمل شيئاً من روحه.
أما يف األدب كالرواية والشعر والقصة فإن العتبات عموماً تبدأ من 
والتواريخ  الغالف  ونوعية  واألل��وان  الرتقيم  بعالمات  م��روراً  العنوان 
والتمهيد واخلامتة، وهذه كلها عتبات توصل املتلقي للغاية من النص 
وقراءته وكشف داللته وكلها ترتبط ببعضها فال يكون العنوان يف واد 
والغالف يف واد آخر، والنص املوازي هو »تلك العتبات وامللحقات اليت 
املتلقي  ذهن  يف  العنوان  يثري  قد  إذ  النص،  لعامل  الدخول  لنا  متهد 
تساؤالت عدة ال يستطيع اإلجابة عنها ما مل يسرب أغوار النّص، وهذا 
ما عمد إليه الكثري من األدباء، فخلقوا بذلك حالة من اإلغراء توجد 
أول  العنوان األدبي هو  وبالتايل  والنّص األدبي،  العنوان  بني تفاصيل 
لقاء يتمّ بني القارئ والكاتب، الذي حياول من خالل عنوانه حتقيق 
ذلك، فكّلما كان العنوان باعثاً للغرابة والدّهشة متًكن من إثارة رغبة 
القارئ وفضوله لإلطالع على تفاصيل الكتاب، وألن العنوان ميثل عتبة 
النص األوىل اعتمدت بعض الصحف يف فرتة الثمانينات متخصصني 
العنونة حيتاج إىل وعي بأمهية حتقيق معادلة  العنوان، ففن  إلعداد 
اجلمال ومتثيل املضمون باعتبارها مفتاح دخول بصري للكتاب، ويعد 
اللوحة  على  ينطبق  ذات��ه  واألم��ر  هل��ا،  اآلخ��ر  الوجه  الغالف  تصميم 

التشكيلية واملقطوعة املوسيقية وغريها من باقي الفنون.
إن بني العتبة املادية اليت متثل العنوان األول للمنزل، والعتبة الزمنية 
اليت تتم فيها النقلة النوعية للمرء يف مراحل حياته املختلفة، هناك 
من خالل  األسطورة  متاثل  دالالت  العتبات حيمل  هذه  يف  آخر  بعد 
الرموز اليت تتضمنها تفاصيلها قبل أن يتم بناؤها املادي أو الفكري، 
إنه البعد الذي يكمن يف اجلوهر اإلنساني حيث عتبة الوعي هي اليت 

تفرق بني الوعي والالوعي يف النشاط العقلي لإلنسان.

ومضــة

البعث األسبوعية
- أمينة عباس 

األطفال  أدب  كاتبُ  ينشغل 
صبحي سعيد يف هذه املرحلة 
بالبحث عن طريقة يستطيع 
أعماله  ط��ب��اع��ة  إع����ادة  فيها 
األدبية  مسريته  هبا  بدأ  اليت 
شعبية  حكايات  سلسلة  وهي 
تأثر فيها حبكايات "ألف ليلة 
وليلة" بعد أن أصبحت ظروف 
إىل  حتتاج  والنشر  الطباعة 
أعلى  كبرية  مالية  إمكانيات 
سعيد  مبيناً  إمكانياته،  م��ن 
"البعث"  مع جملة  ح��واره  يف 
أنه ويف الوقت ذاته يعمل على 
رواي����ة ب��ع��ن��وان "االغ��ت��ص��اب" 
ف��ي��ه��ا  ي���ت���ن���اول  أن  حي������اول 
مواضيع متس كرتنا األرضية 
هتدد  ألخ��ط��ار  تتعرض  ال��يت 

مصرينا البشري.

العرب  الكّتاب  احت��اد  *ع��ن 
ص����درت ل���ك ح��دي��ث��اً رواي����ة 
ال��ف��ت��ي��ان "أط��ف��ال ال��س��م��اء".. 
ح��ب��ذا ل��و حت��دث��ن��ا ع��ن ه��ذه 
الرواية وعن اخلصوصية اليت 
املضمون  حتملها على صعيد 

والشكل الفين .  
**ت���ت���ح���دث ال����رواي����ة عن 
الذي  والقاسي  األليم  الواقع 
الفلسطيين  ال��ط��ف��ل  يعيشه 
وتسلط  احمل��ت��ل��ة،  األرض  يف 
الضوء على عدد من األطفال 
دار لأليتام، ولكل  يعيشون يف 

االحتالل  سببها  مريرة،  ظ��روف  يف  يعيشها  وحكاية  قصة  منهم 
الصهيوني لفلسطني، وتتكون الرواية من عدة قصص تبدأ بقصة 
أبناء  دار  يف  فلسطيين  طفل  ع��ن  تتحدث  ال��يت  وت���زول"  "ش���دّة 
الشهداء، حيث يكون والده قد أوصاه أال يهمل دروسه ليكون من 
أهله  عن  ذكرياته  مع  الطفل  هذا  فيعيش  زمالئه،  بني  املتفوقني 
الذين ال يغيبون عن باله وتفكريه، ونتابع قصة هذا الطفل الذي 
ال ينسى وصية والده ويبقى حمافظاً على تفوقه على الرغم من 
الرواية بني حياة ومستقبل  وتربط هذه  يعاني منها،  اليت  اآلالم 
األطفال والبطل عز الدين القسّام الذي يصبح مثَلهم األعلى، فهم 
الرباعم اليت حتلم بأن تكمل الطريق الذي بدأه القسام من أجل 
حترير فلسطني من االحتالل الصهيوني، ويف هذه القصة وغريها 
األطفال  بثقة  االرتقاء  يف  مهماً  دوراً  والذكريات  األح��الم  تلعب 
الذي  إليه بإمياهنم حبقهم  الذي يسريون  بأنفسهم ومبستقبلهم 
الرواية الضوء على روح احملبة اليت  لنيله، كما تسلط  يستعدون 
تربط األطفال ببعضهم وتربطهم مبدرستهم وبوطنهم فلسطني 
ليبقى عز الدين القسام منارة حلمهم، يشجعهم وينشط قدراهتم 
إليه،  يصبون  ما  على حتقيق  وقادرين  أقوياء  فرساناً  يكونوا  كي 
"تؤخذ   : له  تؤكد  اليت  أمه  كلمات  القصة  هذه  بطل  ينسى  وال 

الدنيا غالبا" كي تشحن قواه وتزرع يف روحه شعلة اإلصرار واحلزم 
واإلميان بقدرته على حتقيق اهلدف األمسى الذي جيب أن يستعد 
لتحقيقه يف املستقبل الذي يسري إليه، وتركز الرواية كذلك على 
أمهية اآلباء ودورهم يف تربية أبنائهم، وهذا ما جيعل احلب هو 
الذي حيافظ على التآلف بني األبناء وآبائهم، وهو احلب األهم 
الذي يؤكد أمهية اجلذور يف احرتام املستقبل وتقديره واإلخالص 
والوفاء هلذا املستقبل الذي حيافظ على وحدة األمة وقدراهتا يف 

مواجهة نوائب الدهر وظروفه القاسية.

*ما هو تفسريك لقلة األعمال األدبية املوجهة للفتيان؟
**ال أنظر إىل الكمّ بل إىل النوع يف األعمال األدبية املوجهة 
حركتنا  يف  ب��ارزة  عالمات  تشكل  أهنا  وأرى  الفتيان،  أو  لألطفال 
األدبية اليت خناطب املستقبل من خالهلا، ولدينا أعمال أدبية ال 
بأس هبا، وهي أعمال جيدة ومهمة، ولكن ما زلنا حنتاج إىل قفزة 
زلنا  ما  وثقافتهم، حيث  والفتيان  األطفال  أدب  نوعية يف جمال 
نعاني من مسألة التكرار والتقليد، وحنلم أن يكون لدينا أعمال 
متميزة تنطلق من مهوم الواقع وأحالمه، الواقع الذي نسري معه 
إىل مستقبل يليب طموحاتنا احلضارية اليت جيب أن تعيد األمة 

العربية إىل قمم اجملد والتطور االجتماعي والفكري.

أن  كاتب  أي  يستطيع  وهل  للفتيان؟  الكتابة  ماذا حتتاج  *إىل 
يتوجه إليهم؟ 

**الفتيان فرسان املستقبل، وهنا أتذكر بيت شعر للشاعر الكبري 
أني  خلت  طفالً  تأملت  كلما  "إن��ين  فيه:  يقول  ماضي  أب��و  إيليا 
أرى مالكاً سوياً" ولو فهمنا هذا البيت بعمق لرأينا يف الطفولة 
أمسى وأهم املعاني واألهداف اليت جيب أن حترك طاقاتنا وقدراتنا 
هم  الفتيان  بأن  ندرك  وعندما  واالجتماعية،  والروحية  العقلية 
املرحلة املتقدمة للطفولة سنقدم هلؤالء كل ما منلك من جهود 
املستقبل، وال حتتاج  مدروسة بدقة كي نصل إىل ما يرضينا يف 
ووعي  بعمق  املرحلة  هذه  أصحاب  نعشق  أن  إال  للفتيان  الكتابة 
يضرهم  م��ا  ون��ع��رف  هل��م،  ونقدمه  يفيدهم  م��ا  ون��ع��رف  عميق، 
والروحي  الفكري  الغذاء  هو  حيتاجونه  ما  وأول  عنه،  ونبعدهم 
واألخالقي وحب الوطن الذي هو أول وأهم درجات احلب يف حياة 
أن  ميكن  ال  وعميقاً  حقيقياً  حبّاً  وطنه  ال حيب  فمن  اإلنسان، 
حيث  وأساسياً  مهماً  دوراً  الرتبية  تلعب  وهنا  سوياً،  إنساناً  يكون 
أن األدب أهم وسيلة فعالة يف الرتبية، وأرى أننا مقصرون يف هذه 

صبحي سعيد: نحتـاج إلى قفـزة نوعيـة 
في مجال أدب األطفال والفتيــان 

العربية السليمة اليت  اللغة  أواًل  الناحية، حيث األدب يعين 
إىل  وفتياننا  أطفالنا  قلوب  يف  زرعها  على  نعمل  أن  جيب 

جانب حّضهم على القراءة.

*أيّ مطبّات يقع فيها كّتاب هذه املرحلة؟
**ال أريد أن أدخل إىل عامل النقد ومالبساته، ومن ثم 
أقول ما دمنا نفتقر إىل  النقد، لكنين  اخلوض يف مطبات 
حركة نقدية متطورة ال نستطيع أن حنكم على حركة أدبية 
واسعة فيها اجليد وغري اجليد، فهذا حيتاج إىل تفصيالت 
نقدية طويلة كي ال يكون رأيي مزاجي، لكنين أقول بصراحة 
إىل  نصل  حتى  وش��اق��اً  طويالً  أمامنا  زال  ما  الطريق  إن 
مستوى إبداعي متميز يرضي طموحاتنا الرتبوية والفكرية 
إليهم  املوجه  والشعر  والفتيان  األطفال  فأدب  واألخالقية، 
نعيشه  الذي  واإلبداعي  الثقايف  الواقع  من  يتجزأ  ال  جزء 
ونعمل من أجل االرتقاء به، وليس كلنا يعرف ما هو إجيابي 
وما هو سليب يف إنتاجنا األدبي والثقايف بصورة عامة ألننا 
اليت  املطبات  أما  ومتطورة،  واعية  نقدية  حركة  إىل  نفتقر 
يقع فيها بعض من يعمل يف الساحة األدبية فهي غري قليلة 
وم��دى عالقته  ب��األدب  ودراس���ات هتتم  إىل مقاالت  وحتتاج 
راقية  فنية وفكرية  وقيم  آالم وأحالم  فيها من  وما  باحلياة 
وتسليط الضوء على الشوائب اليت تسيء إىل األدب وأهدافه 

السامية.

*وما أهم ما يعانيه أدب الطفل وكاتبه اليوم؟
االجتماعي  الواقع  معاناة  من  األطفال  أدي��ب  **معاناة 
واثقة  تكون خطاه  أن  فإما  وأطفاله،  يعيشه اجملتمع  الذي 
ومتزنة أو مرتبكة وتعاني من مهوم مزمنة، وأرى أن عالقتنا 
منها  نعاني  زلنا  ما  اليت  املواضيع  أهم  من  العربية  باللغة 
بسبب سوء عالقتنا بالكتاب الذي أرى أنه مل يشكل مكانة 
مرموقة ومتميزة يف حياتنا االجتماعية والروحية واألخالقية، 
ومن هنا تنبع مشاكل ومعاناة كثرية ال حصر هلا ألن العمل 
يف حقول األدب وحقول اإلبداع بصورة عامة هو تعبري عن 
أعماله  تفريغها يف  األدي��ب وحي��اول  يعيشها  معاناة عميقة 
األدي��ب  حيلم  التطور  من  بلغت  مهما  وال��يت  يكتبها  ال��يت 
ويسعى إىل املزيد، يف الوقت الذي هو حباجة ماسة فيه إىل 
من يقرأ أعماله قراءة واعية وعميقة يف ظل سيادة القراءات 
التفكري  أسرية  أصبحت  النشر  دور  أن  جانب  إىل  املزاجية، 
بالربح واخلوف أن يدخل األدب وأدب األطفال بصورة خاصة 
من  ف��ارغ��ة  تسلية  إىل  األدب  فيتحول  ال��ت��ج��ارة،  ع��امل  إىل 
األهداف النبيلة وبعيدة عن جوهر األدب، لذلك فإن طباعة 
كتب األطفال حتتاج إىل قفزة متميزة باجتاه األفضل شكالً 
وتقنية  تكنولوجية  عقبات  بوجود  االع��رتاف  مع  ومضموناً، 
ومالية يواجهها هذا التطور يف ظروفنا القاسية.. من هنا فإن 
أدب األطفال مرتبط مبستوى تطور الشعوب وقدرهتا على 
تقديم كل ما حتتاجه الطفولة كي يصبح هذا األدب جزءاً 

أساسياً من مكونات حياتنا.

أدب  تقديم  يف  األطفال  أدب  مجعية  دور  تقييم  *كيف   
يليق بطفلنا؟

**أذكر قول املتنيب: "أريك الرضا لو أخفت النفس خافياً 
وال أنا عن نفسي وال عنك راضيا".. أشعر أننا كلنا مقصرون 
أن  علينا  لذلك  الصعبة،  االستثنائية  الظروف  ه��ذه  أم��ام 

التغلب  أكثر قدرة على  نضاعف جهودنا من أجل أن نكون 
على ما يواجهنا من عقبات متنعنا من الوصول إىل مستوى 
إىل  وأهدافنا  سلوكنا  توجه  ال��يت  هي  فيه  ال��ق��راءة  تصبح 

مستقبل يليب طموحاتنا احلضارية.

*ماذا عن جتربتك كرئيس حترير جمللة "شام الطفولة"؟
**جملة "شام الطفولة" اإللكرتونية منرب من منابر أدباء 
األطفال، ونسعى أن تكون من املنابر الفعالة يف تنشيط أدب 
األطفال وتعميق األسس واملبادئ اليت يستند إليها، ونسعى 
من خالهلا إىل تنشيط مواهب األطفال يف ظروف تقل فيه 
الدوريات املطبوعة ورقياً يف ظل عصر حتول الكتب واجملالت 
مرحلة  وه��ي  ألكرتونية،  دوري��ات  إىل  ورقية  مطبوعات  من 
انعطاف صعب وشاق وحتتاج إىل جهود وفرتة زمنية طويلة 
كي تصبح كل املطبوعات متاحة للجميع يف وقت ندرك فيه 
نشعر حنن  وبذلك  إليها،  الوصول  يستطيع  قليالً  أن عدداً 
األدباء بنقص كبري يف دورنا يف عامل األدب وحنلم بأن نتغلب 
على هذا النقص وتعويضه من خالل بذل املزيد من اجلهد 
 يف ظروف كثرية حتاصرنا نأمل أن تزول مع األيام القريبة..

أحالمنا كبرية جداً ولن تتحقق إال بتعاون وثيق بني وزارة 
الرتبية واحتاد الكّتاب العرب ووزارة الثقافة ووزارة اإلعالم، 
شامل  وط��ين  برنامج  ضمن  التعاون  ه��ذا  يكون  أن  ونأمل 

وخطة وطنية دقيقة ومفصّلة.

*باعتبار أن اجمللة ختصص قسماً إلبداعات األطفال فما 
رأيك مبسامهاهتم؟ وهل تبشّر جبيل يشكل استمراراً جليل 

كّتاب اليوم؟
من  النابعة  وإجن��ازات��ه  اإلبداعية  معطياته  جيل  **لكل 
مهومه وأحالمه وتعبّر عن تطلعاته، وحنن األدباء خناطب 
األطفال وندخل إىل عاملهم ونتعرف إىل أهم وأدق التفاصيل 
وحيوية  نشطة  خلية  والطفل  ال��واق��ع،  يف  يعيشوهنا  ال��يت 
وفاعلة إذا وضِع يف املكان املناسب الذي يساعده على التعبري 
عن نفسه ومهومه، والطفولة كنز ال يُقدر بثمن، وال حيتاج 
الطفل إال ملن يفهمه ويقدّره ويثق به ويشجعه على اإلقدام 
ليكون فاعالً يف احلياة، فالطفولة طاقات تنتظر الغيث كي 
وتفعّل  تلهمنا  كي  قلوبنا  يف  عطرها  وتبث  وتزهر  تتفتح 
دورها  تأخذ  بأن  للطفولة  اجملال  إفساح  أجل  من  طاقاتنا 
يف احلياة، حيث يؤكد التاريخ أن كبار العباقرة بدأ عطاؤهم 
وهم ما زالوا أطفااًل، منهم الشاعر العبقري حممد مهدي 
يف  يظهر  ف��اإلب��داع  بوشكني،  الروسي  والشاعر  اجل��واه��ري 
وتقديرها  املواهب  لرعاية  االهتمام هبا  اليت جيب  الطفولة 
قيمها  ندرك  أن  إىل  إليها، وهذا حيتاج منا  اإلس��اءة  وعدم 
وهذا  بثمن،  يُقدر  ال  ث��راء  من  تكنزه  وما  ماهيتها  ونفهم 
أن  أجل  من  الطفولة  حتتاجها  اليت  الشمس  هو  التقدير 
وهم  الطفولة  يقدّرون  الذين  هم  والشعراء  واألدب��اء  تورق، 
وال  املستقبل،  ينتظرها  ال��يت  كنوزها  باكتشاف  املعنيون 
مستقبل دون اهتمام راقٍ بالطفولة من خالل االرتقاء بلغتنا 
مع األطفال لرتتقي لغتهم يف التعبري عن أنفسهم ومهومهم 
وأحالمهم وتطلعاهتم املستقبلية، وأنا أستبشر خرياً بأطفالنا 
مبا يف أعماقهم من مواهب آمل أن جتد طريقها إىل أعلى 

درجات النجاح والتفوق.
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البعث األسبوعية
-غالية خوجة

ت��ت��م��ت��ع ح��ل��ب ال��ش��ه��ب��اء مب��ي��زات 
إاّل  ت��ش��ب��ه  ال  ح���ض���اري���ة جت��ع��ل��ه��ا 
أقدم  أهنا  امليزات  تلك  ومن  نفسها، 
ووحدها  التأريخ،  يف  مأهولة  مدينة 
وعتيقة  عريقة  فريدة  بقلعة  متتاز 
إىل  إضافة  الفينيق،  مثل  وص��ام��دة 
ذلك ففي حلب مدينة أثرية وحيدة 
هبذه املساحة الكبرية وهذه اإلمكانات 
ومعامل  وأس��واق  املتنوعة بني خانات 
وب��ي��وت وم���دارس وج��وام��ع وكنائس 
كرتاث  اليونسكو  وسجلتها  وأح��ي��اء، 
إنساني عاملي، كما أن يف حلب وحدها 
حلب،  جامعة  يف  يقع  لآلثار  معهد 
مديرية  وح��ده��ا  امل��دي��ن��ة  ه���ذه  ويف 

لآلثار واملتاحف. 

ج��راح��ه��ا  تلملم  زال����ت  م��ا  ح��ل��ب 
تستعيد  أج��ن��ح��ة  م��ن��ه��ا  ل��ت��ص��ن��ع 
مرونتها لتحلق مبنجزاهتا اليت تعلو 
مع استعادة املدينة القدمية لذاكرهتا 
وضمن  األمجل،  وعودهتا  وحضورها 
املتسارعة،  البنائية  العملية  ه��ذه 
كيف  األسبوعية":  "البعث  تساءلت 
ال��دم��ار  ك��واب��ي��س  م��ن  حلب  تنهض 
بإمكانات  حياهتا  وتستعيد  اإلرهابي 
م��ت��واض��ع��ة، ل��ك��ن ب��ت��ط��ور م��س��ت��دام؟ 
وكيف من املمكن تسريع هذه العملية 
أكثر يف تكوين احلياة وتأهيل البناء 
واستعادة ما احرتق من املاضي رغم 
شّتى أنواع احلصار؟ وما االقرتاحات 
املناسبة واملمكنة من أجل القفز على 
حواجز الزمن وتسريع مفاصل املكان 

والبيوت  األس��واق  بني  الطبيعي  دوراهن��ا  إىل  احلياة  عجلة  لتعود 
واحملالت التجارية؟  

العنقاء تتألق دائمًا
ضمن اجملال املتفائل، أكد املهندس اخلطاط أمحد غريب مدير 
أن نقطة االنطالق  قائالً: ال شك،  قلعة حلب على عدة حماور، 
بدأت لرتميم األسواق يف حلب القدمية، وكأن قدر هذه املدينة عرب 
حقب التأريخ أن تكون دائماً بغني العاصفة، فكم مرت عليها ويالت 
كانت  أهنا  إال  وال��زالزل،  الغزاة  ومن جحافل  الدهر،  من ص��روف 
تنهض دائماً من بني الرماد كما العنقاء معلنة والدة حياة جديدة، 
وكان اإلنسان احلليب يعيد إحياء مدينته بعد ما فعلته يد التدمري، 
فيعيد األلق من جديد هلذه املدينة املتفردة اليت تعانق اخللود، ومل 
تندثر هذه املدينة رغم ما مر عليها من خراب وتدمري، كما حدث 
للعديد من املمالك اهلامة، مثل إيبال وأوغاريت وماري، وال بد وأننا 
نالحظ املراحل التأرخيية للمواقع األثرية والرتميم الذي مت هبا. 

حللب  الرتميم  عملية  تسريع  العصر  ه��ذا  يف  ميكن  وأض���اف: 
القدمية من خالل إشراك املنظمات الدولية اإلنسانية ذات الصلة 
وحجر  األساسية  اللبنة  يشكل  والذي  السوري،  اإلنساني  بالرتاث 
األس��اس يف جدار ال��رتاث اإلنساني العاملي، فمما ال شك فيه أن 
من  الكثري  إىل  وحيتاج  كبري  القدمية  حلب  مباني  دم��ار  حجم 
اإلمكانيات املادية، ومهما طال الوقت فستعاد حلب كما كانت درة 

الشمال السوري وزينة املدائن. 

تفعيل األلق مثمر
القدمية  املدينة  أوق��اف  يف  األم��الك  مدير  شهابي  أمح��د  ورأى 
أن العمل واإلخالص لوجه اهلل وتبسيط اإلجراءات لدى مديرية 
اجلهود  وتضافر  واحمل��اف��ظ��ة،  املدينة  وجملس  القدمية  املدينة 
ألقها،  إىل  واملكانية  اإلنسانية  الذاكرة  إع��ادة  يف  يساهم  احلثيثة 
ألهنا  واألهلية  الشعبية  املنظمات  دور  ودع��م  تفعيل  إىل  إضافة 

اجلناح اآلخر املساهم يف عملية الصون والتنمية املستدامة. 

جدية خلية النحل
ورّكز التشكيلي إبراهيم داود على ضرورة تضافر القوى والثقة 
أثر  من  واجل��راح  املواجع  من  النهوض  عملية  أج��ل  من  بالذات 
لبناء  النهوض  أسباب  على  العمل  أج��ل  وم��ن  الغاشم،  اإلره��اب 
اإلنسان فكرياً، واألمل يف مستقبل بالعمل كخلية حنل، وأن نكون 
مرتاصني يداً بيد، وكل يف جمال اختصاصه، إضافة إىل اجلدية يف 

الطرح والعطاء مبا فيه خري البلد. 

قصة الفن واحلضارة
وبدوره، أجاب املهندس حممد فواز عبد اجلواد: ال شك بأن ما 
أبداً  التأريخ  أصاب حلب من دمار بفعل اإلرهاب كبري مل يشهد 
مثله منذ آالف السنني، حلب رمز تأرخيي وحضاري وإكليل مقدس 
وهي تاج مرصع بآيات اجملد والفخار، هي تراث األجداد وحجارهتا 
هي  وبالتايل،  يروي قصة احلضارة،  فيها  ما  وكل  التأريخ،  نبض 

النافذة نطل منها على العامل. 
وأردف: يف حلب يصافحك التأريخ وينقلك إىل عامل األساطري 

بناء  أسلوب  منها  العامل  اليت هنل  اإلسالمية  العمارة  فهي حجة 
احلصون والقالع وقلعة حلب مرجع هلذه الفنون العمرانية، وحلب 
حبدّ ذاهتا مدرسة للفن العمراني، ألسباب عديدة، منها أهنا بعيدة 

عن النمطية يف عمارهتا اليت ال تشابه إال نفسها. 
من  القامات  بفعل  الدمار  كوابيس  من  هنضت  حلب  وأض��اف: 
وكانوا  املصاب  ب��أمل  شعروا  الذين  واملثقفني  واملفكرين  ال��رج��ال 
خري من قام إلحياء ذاكرة اإلنسان وبدعم من اجلهات املختصة، 
وبالتأكيد، هناك من اجلهود الكبرية لدى اجلهات املختصة وبدعم 
كبري منها لتسريع النهوض الكامل يف هذه املدينة التأرخيية ملا هلا 
من أثر تأرخيي مع مالحظة أن األعمال مستمرة للبناء وحتتاج 
لداسة كاملة، وإن العمل إلحياء األوابد األثرية هلذه املدينة حيتاج 

إىل الوقت الكايف الستعادة كل أثر تأرخيي. 

تغريدات مجاعية بثالثة أقانيم
أكد لنا طارق الذي فضل عدم ذكر امسه ألنه يعترب نفسه جندياً 
خمتلفة  كثرية  اعتبارات  هناك  واختصاصه:  جماله  يف  جمهواًل 
ومتداخلة، منها إزالة األلغام، عامل الزمن، نوع احلجارة هل هي 
حجر عناصر أم حجر نسيج؟ الضجة اإلعالمية اليت ختتلف عن 
الضجة الواقعية بكل تأكيد، ألن األداء الفاعل ليس لإلعالم، بل 
للجهات اليت انطلقت بالعمل من خالل إزالة أول لغم، وواصلت 
العمل يف هذه املدينة اليت أمسيها "املدينة الشهيدة"، إضافة إىل 
املفاهيم القيمية اليت كلفت سيواًل من دماء الشهداء واجلرحى، وال 
بد من ردّ الوفاء من خالل العمل الفاعل ال االستعراضي، وهذا 
املفردة واجلملة  القدمية كوهنم  املدينة  أبناء  الوفاء يعمل ألجله 

كيف نرمم ذاكرة اإلنسان السوري؟ 
البعث األسبوعية- رامز حاج حسني

الثقافة  جم��ال  يف  وال��ع��ام��ل��ني  االخ��ت��ص��اص  أه��ل  ينظر  كيف 
الطفولية إىل ما يقدم عرب الشاشات ووسائط التقانات احلديثة 

ألبنائنا الصغار؟
كنا سابقاً ولوقت قريب نقول إن هناك الكثري من حماوالت دسّ 
السم يف العسل، على مدار األيام قائمة وبشكل مضطرد داخل ما 
يقدم ألطفالنا من كتب وجمالت وبرامج متلفزة، أما اليوم فأننا 
بتنا نلحظ والكثريين من أهل االختصاص أن دس السم بات أمراً 
من املاضي، فاليوم أقل ما يقال أن هناك مطابخ ومصانع خمتصة 
بصناعة جرعات كاملة من السم كلمة وليس جمرد قطرات متوارية 

وراء طعم العسل املقدم ألطفالنا.
فن  من  مكثفة  وجبات  تقدم  باتت  الكارتونية  القنوات  بعض 
العنف، تقطيع األوصال اجتثاث رقاب وفقؤ أعني وكل ذلك بقالب 

يغلفه الضحك والتندر وكأن األمر من املسلمات البديهية.
علم النفس اخلاص بالفنون واملرافق لنقد أدب الطفل ومراميه 
بأن كل صورة جمسدة بشكل بصري  وإسقاطاته كان يقول دائماً 
أثرها  ويبقى  وجدانه  يف  عميقاً  تتموضع  لبنة  هي  الطفل  أمام 
لفرتات طويلة قد تنسى لو أهنا مرت بشكل عابر ولكن اإلصرار 
واإلحلاح على تكرارها يعين أن هناك عمالً ممنهجاً جلعلها تبقى 
طويالً وطويالً جداً –ورمبا ليتم استثمارها الحقاً يف أفعال مادية 

يقوم هبا اليافع بعد أن يشب عن الطوق-
اجليل  حال  إليه  آلت  وما  والرتبية  الظروف  نسب  يف حميطنا 
والسؤال  السورية،  ومدننا  وحوارينا  لبيوتنا  ينتمي  الذي  اليافع 
األهم هو كيف ترك هؤالء اليافعني يف فرتة النمو والفطرة السليمة 

لينشؤوا على التفلت من مقومات اجملتمع وأخالقياته النبيلة.
اجلواب هو أن هناك ترهل وضعف يف التثقيف والرتبية املقدمة 
هلم، ضعف يصل حلد الوهن، فمنذ عشرة أعوام مل ينتج لطفلنا 
السوري أي برنامج توعوي أو مسلسل ينتمي لبيئتنا ويشعر الطفل 

بأنه يعنيه ويستهدفه.
كل  وخميلته  وجدانه  يف  لتصب  خارجية  لقنوات  أطفالنا  ترك 
هذا السواد والظالم والتشتت والال انتماء، اليوم باإلمكان وبشكل 
املنهجي  والتأسيس  واليافعني،  األطفال  من  الكثري  إنقاذ  واضح 

لبناء منظومة واعية سورية لثقافة أطفالنا.
فنلندة ومعجزة التعليم

جمال  يف  بثورة  القيام  واقعية  عن  مثااًل  تضرب  ان  أردت  إذا 
ووسائل  الشابكة  عرب  تقرأ  أن  فعليك  والتعليم  والرتبية  الثقافة 
التواصل االجتماعي عن املعجزة الفنلندية والضجة اليت أثريت يف 

اإلعالم عن التجربة الفنلندية كانت ألن فنلندا ليست بريطانيا أو 
أملانيا أو فرنسا أو روسيا أو أمريكا... فنلندا جمرد مجهورية صغرية 
الزراعة ومنتجات  يعتمد على  زراعياً  بلداً  كانت  أوروبا  يف مشال 
الريف بشكل كبري ثم حتولت إىل بلد ذو اقتصاد كبري يعتمد يف 
جله على االقتصاد املعريف واملعلوماتي والرتبوي من خالل ابتكار 
ثامن  فنلندة  نعم  املستوى،  عالية  فكرية  وتنموية  توعوية  برامج 
أكرب بلد أوروبي من حيث املساحة، وأقل بلدان االحتاد األوروبي 
رغم  نسمة،  مليون   5.5 سكاهنا  تعداد  يبلغ  حيث  سكانية،  كثافة 
كل املعوقات املعرقلة لطريقها فقد متكنت فنلندا من جتاوز كل 
الصعاب واستطاعت يف هذه الفرتة بالذات من رسم طريقها حنو 

التقدم باالعتماد على التعليم.
قال نيلسون مانديال: التعليم هو أقوى سالح ميكنك استخدامه 

لتغيري العامل.
ريادة العامل بقصص األطفال والرسوم املتحركة

دائما وأبداً نعود لنقدم التجربة اليابانية الفريدة على أهنا من 
إىل  امل��رتدي  الواقع  من  أطفاهلا  بثقافة  بالنهوض  التجارب  أهم 
الفنية  األعمال  يف  األوىل  املراتب  على  العاملي  والرهان  السباق 
املقدمة للطفل، يقول خبري األنيمي يف جامعة »ميجي« بطوكيو 
)كيشريو موريكاوا( يف مقابلة له: »اقتصرت الصورة النمطية لليابان 
يف الغرب يف الثمانينيات وأوائل التسعينيات على صورتني: صورة 
الساموراي  أف��الم  يف  تنحصر  اليت  واإلقطاعية  الشرقية  اليابان 
واليت تتضمن معارك السيف بني مقاتلي النينجا، وصورة اليابان 

العصرية اليت تقتصر على القطارات املزدمحة وسيارات تويوتا«. 
غرس  يف  اليابانية  األنيمي  شعبية  »جنحت  موريكاوا:  ويضيف 
بنت  اليت  املانغا  عمل  ورش  انتشرت  لليابان«،  إنسانية  أكثر  صور 
ثقافتها على كاهل جماميع من الشباب املوهوب يف الكتابة والفن 
لتصب كل تلك األعمال الحقاً يف قنوات صناعة األنيمي الياباني، 
وبعد 7 سنوات من منوها املتصاعد، سجلت صناعة األنيمي رقماً 
ين  تريليون   2.15 بلغ   2017 عام  يف  املبيعات  يف  جديداً  قياسياً 
ياباني، أي ما يعادل 19.8 مليار دوالر، وذلك يرجع إىل الطلب 
الكبري للفن الياباني من اخلارج، إذ تضاعفت صادرات اليابان من 
مسلسالت وأفالم االنيمي ثالثة أضعاف قياساً حبصيلتها يف العام 

2014م.
كل من يغرق بتفاصيل هويته احمللية وينطلق من رغبة عارمة 
يف صنع الذات بطريقة سوية، سيحقق جناحاً يلتفت له العامل كله 

باحرتام، بل وينحين. 

تشويـه الذائقـة الطفليـة
العمرانية  اهل��وي��ة  على  للحفاظ  األس��اس��ي  واحل��ام��ل  وال��ن��ص 
والتأرخيية، إهنم، باختصار حفَظُتها، ألهنم يدركون أن حلب هي 
املدينة الوحيدة يف العامل فيها ثالثة أقانيم غري قابلة النفصام 
الزمان  يكون  أن  ميكن  وال  اإلن��س��ان(،  املكان،  )ال��زم��ان،  عراها 
اليت  املكان  هوية  يتجسد من خالل  وهذا  اإلنسان،  ذاك��رة  دون 

تتشخص فيها الفكرة احلضارية ألبناء هذه املدينة. 
وتابع: دون ذاكرة ال ميكن إعادة إعمار هذه املدينة، وحلب مثل 
العقد الفريد اجلامع للحضارة اإلنسانية يف كل أحناء العامل، 
وحلب تدرك أن احلضارة منتج إنساني يعبّر عن متسك اإلنسان 
بالقيم اإلنسانية وزمنها املتجذر عميقاً، ولصنع املستقبل ال بد 
من أن ننهل من اجلزء األول للزمان أي املاضي، عبوراً جبزئه 
احلايل أي احلاضر، وذلك من أجل املستقبل، وهذا كله من أجل 
ترميم نسيج الذاكرة وهو موضوع قومي وليس تغريدات فردية 

بل تغريدات قومية. 
ترميم  إىل  والزمان حنتاج  املكان  ذاك��رة  نرمم  أن  قبل  وأك��د: 
لذلك،  األبعاد،  ثالثية  األقانيم  من  أقنوم  كأهم  اإلنسان  ذاكرة 
ال بد أواًل من عملية إحياء للذاكرة ألن اإلنسان إرث وأثر، وهو 
الناطق باألثر، بينما "الصون" فهو عمل، ليكون املبنى متكامالً، 
مما يساهم يف جتسيد الفعل اخلالق بكامل مكوناته وعناصره، 
اإلنسان  حال  بلسان  ناطقاً  أصبح  األثر  إن  القول:  ونستطيع 

والزمان واملكان. 

احلياة أمجل
أن  واملتاحف  اآلثار  رشا مصري- من مديرية  املهندسة  ورأت 
مرحلة الرتميم وإعادة احلياة للمدينة القدمية سبقتها مراحل 
بعد  ما  مرحلة  من  والتعّلم  واألن��ق��اض،  الركام  ترحيل  منها 
والبشرية،  املادية  وامل��وارد  العمل  إدارة  لكيفية  اإلرهابية  احلرب 
أماكنها  إىل  إعادة احلجارة  ملرحلة  كانت مقدمة  املرحلة  وهذه 
وذاكرهتا بأقل اإلمكانات، واالستمرار يف إعادة التأهيل والرتميم 
اجلهات  جهود  تضافر  من  بد  وال  للوقت،  آخ��ر  حت��دّ  والبناء 
الذاكرة  حضور  تسريع  يف  مجيعاً  لنساهم  واألهلية  املختصة 

املوروثة احلضارية اإلنسانية، وتنشيط حياهتا األمجل. 

الرتميم اجلماعي ضرورة
وب��دوره، رأى املهندس نور خوجة أن هذا املوضوع حيتاج إىل 
تشابك العديد من األمور الواقعية، واليت من املمكن اختصارها 
املدمرة  احمل��الت  أصحاب  تشجيع  مرحلة  منها  مراحل،  بعدة 
لتشكيل جلنة مؤلفة منهم لتتوىل تنفيذ الرتميم مجاعياً هلذه 
احملالت، وبإشراف مديرية املدينة القدمية ومديرية اآلثار، مع 
إع��ادة  ض��رورة  الثاني،  احمل��ور  هل��م،  والدعم  التسهيالت  تقديم 
احلياة إىل األسواق القدمية عن طريق تسهيالت تقدم ألصحاب 
احملالت اليت مت ترميمها، لكنهم مل يقوموا باستثمارها، وهذا 
احملالت  هذه  لتشغيل  التشجيع  وهو  الثالث  احملور  إىل  حيتاج 
وتقديم العروض هلم، ونأتي إىل احملور الرابع وهو خلق توعية 
عن طريق وسائل اإلعالم واملراكز الثقافية إللقاء الضوء على 

تشغيل وتفعيل هذه الفعاليات. 
مبادرات التحدي متواصلة

تتكاتف  أن  بد  ال  أنه  واالقرتاحات  اآلراء  حولة  من  نستنتج 
اجلهات املعنية مع اجلهات األهلية إضافة إىل مبادرات املواطنني 
لتكتمل املعزوفة يف انبنائها، غري ناسني أن التحدي مل ينتهِ وال 
احلرب، لكننا قادرون على أن نكون إجيابيني مهما كانت ظروفنا 
بإذن  عليه  وسالماً  برداً  كانت  اليت  النريان  فمن جتاوز  سلبية، 
اهلل، أو ليس بقادر على جتاوز نثارات اللهب واحلصار؟ لذلك، 
ال بد من اجرتاح خطط واقرتاحات مع ضرورة إشراك املنظمات 
اإلنسانية العاملية يف هذا املوضوع مثل اليونسكو لتقوم بواجبها 
احللبية  احمللية  الرتاثية  الذاكرة  على  احلفاظ  أجل  من  معنا 

العربية والعاملية يف آٍن معاً. 
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كيك عيد الحب بالفريز والكريمة.. 
شهية ولذيذة وقليلة التكلفة!

حتضريها  عند  الطازجة  الكيك  رائ��ح��ة  يضاهي  ش��يء  ال 
أسرتك.  وأف��راد  أصدقائك  مع  احلب  بعيد  احتفااًل  املنزل  يف 
بالفريز  احل��ب  عيد  كيك  م��ن  األمج��ل  م��ا  احل���ال،  وبطبيعة 

والكرمية لتعربي عن اهتمامك مبن حتبينهم يف هذا اليوم؟ 
باملذاق  وغنية  يصدق،  ال  بشكل  رطبة  الشهية  الكيك  هذه 
احلامض احللو للفريز يف متازج مناسب مع الكرمية البيضاء 
الغنية. وكل ما تتطلبه الوصفة هو بعض مثار الفريز الطازجة، 
لون  وإضافة  النكهة  لتعزيز  املركزة  الفريز  نكهة  وقطرات من 

وردي رقيق لكيك عيد احلب بالفريز عند التزيني النهائي. 
كذلك إذا تابعتِ املقادير بعناية ستجعلني اجلميع يتساءلون 
أم مت شراؤها يف  فعالً  منزلياً  الوصفة حتضرياً  كانت  إذا  ما 

السر من املتاجر املتخصصة. وإليك الطريقة:

مقادير كيك عيد احلب بالفريز
2 كوب وربع دقيق حتضري الكيك غري ذاتي الرفع.

1 ملعقة ونصف صغرية من الباكينغ باودر.
2/1 ملعقة صغرية من صودا اخلبز أو باكينغ صودا.

4/1 ملعقة صغرية من امللح.
1 وربع قالب كامل من الزبدة غري اململحة.

1 كوب من السكر.
2 ملعقة صغرية من مستخلص الفريز أو الفانيليا.

2 بياض بيضة كبري احلجم + 2 بيضة كاملة.
كوب و4/1 كوب من اللنب الرائب. 

مقادير كرمية الفريز للتزيني
1 عبوة فريز معلبة يف شراب مُحلى.

1 و4/1 كوب من السكر.
4/1 كوب من املاء.

5 بياض بيضة كبري.
4/1 ملعقة صغرية من بودرة الرتتار.
2 قالب كامل من الزبدة غري اململحة.

4 قطرات من لون الطعام األمحر. 

مقادير حشو الكيك 
500 غرام من الفريز الطازجة.

2/1 كوب من الفريز املعلبة بدون سكر.
طريقة حتضري كيك عيد احلب بالفريز

سخين الفرن إىل 350 درجة مئوية، ثم ابدئي برش قالبني 
امللح،  بزبدة خالية من  25 سم  أو   20 قياس  الكيك  لتحضري 
الزبدة  اف��ردي ورق  وراع��ي دهن اجلوانب واحل��واف جيداً، ثم 

يف القالب.
ويف وعاء عميق متوسط   احلجم، اخفقي الطحني والبيكنج 

باودر والبيكنج صودا وامللح واتركيها جانباً. 
ويف وعاء آخر عميق ومضرب خفق يدوي، أو باستخدام آلة 
الفريز  ونكهة  والسكر  الزبدة  اخفقي  اآللية،  الكيك  حتضري 
خفيفة  تصبح  حتى  متوسطة  بسرعة  بعض  مع  الفانيليا  أو 

ورقيقة وهشة يف قوام كرميي.
يُخفق معها تدرجيياً بياض البيض مع البيض الكامل حتى 
بالتناوب خليط  املزيج ناعماً. وبسرعة بطيئة، اخفقي  يصبح 

املواد اجلافة واللنب الرائب حتى يتجانس. 
استمري يف خفق اخلليط بسرعة متوسطة ملدة 3 دقائق.
ثم بعناية اسكيب اخلليط يف قاليب الكيك املعدين مسبقاً.

اخبزيها ملدة ترتاوح بني 38 إىل 40 دقيقة، حتى خترجي عوداً 
خشبياً نظيفاً بعد غرسه يف املنتصف. ثم يُرتك الكيك ليربد 

متاماً على رف سلكي.
يف  والعصري  الفريز  بيوريه  أضيفي  الكيك  حشو  ولتحضري 
ليغلي ببطء  نار منخفضة  اخلالط؛ ثم ضعي اخلليط على 

حتى يصبح ثقيل القوام، واتركيه بعدها ليربد متاماً أيضاً.
يف قدر آخر على النار، يُغلى كوب من السكر وكوب املاء على 
نار عالية مع التحريك إلذابة السكر، ثم يُرتك بدون حتريك 

ليُغلى املزيج ويصبح بقوام عسلي.
على  باخلالط  التارتار  وكرمية  البيض  بياض  اخفقي  ثم 
يُضاف هلا  ناعمة وهشة،  تتكون كرمية  سرعة متوسطة حتى 
الحقاً ربع كوب السكر املتبقي تدرجيياً وُتخفق بسرعة لدقائق 
أكثر متاسكاً يف كرمية مسيكة ال تسقط  القوام  حتى يصبح 

من امللعقة. 
الفريز ولون الطعام،  الزبدة وبيوريه  يف وعاء كبري، اخلطي 
جيداً  املكونات  متتزج  حتى  مطاطية  مبلعقة  بقوة  واخفقي 
وتصبح ناعمة ومتجانسة. ثم احرصي على وضع تلك الكرمية 

الزبدية يف الثالجة ملدة ساعة أو حتى تصبح قابلة للدهن.

14 شباط عيد »الفالنتاين«.. هناك دول عديدة ترفض االحتفـال بهذا اليوم!! 
بيوم 14 شباط  والناس حيتفلون  الوسطى،  العصور  مُنذ 
ال��رواي��ات  وحسب  )الفالنتاين(.  احل��ب  عيد  ي��وم  باعتباره 
التارخييّة، كان هناك قس يدعى فالنتاين، خيدم يف الكنيسة 
اإلمرباطور  وكان  روما.  الثالث يف  القرن  الكاثوليكية خالل 
كلوديس الثاني، حينها، حيظر الزواج على جنوده، ألنه يرى 
أن هؤالء الشباب يشكلون أفضل اجلنود لديه، طاملا هم غري 

متزوجني، وليس لديهم أطفال.
هؤالء  من  يرغب  من  بتزويج  س��راً  يقوم  فالنتاين  وك��ان 
اجلنود، ولكن اإلمرباطور اكتشف أمره، وأصدر أمراً بإعدامه 

حتى املوت يف عام 269 للميالد. 
كان بسبب  فالنتاين  القس  قتل  أن  أخرى حتدثت  رواي��ة 
الرومانيّة،  السجون  من  اهلرب  على  للمسيحيني  مساعدته 
حيث يتعرضون للتعذيب والقتل، فيما حتدثت رواية ثالثة 
مسجوناً،  ك��ان  نفسه  القس  أن  وه��ي  خمالفة،  قصّة  ع��ن 
اليت وقع حببها  ابنة سجانه،  وكان يرسل رسائل حب إىل 
أثناء رؤيته هلا يف السجن، وكانت بدورها تعمد إىل زيارته 
رسالة  كتب هلا  بفرتة قصرية،  وفاته  قبل  إنه  ويقال  دائماً. 
ووقعها ب� "from your Valentine"، وهي عبارة ال تزال 

مستخدمة حتى يومنا هذا.
ويعتقد كثريون أن االحتفال بيوم الفالنتاين يف منتصف 

شباط، هو إلحياء ذكرى مقتل القسيس أو دفنه. 
وحتتفل مصر بعيد احلب مرتني يف السنة، وإضافة إىل 
االحتفال بالتاريخ املتفق عليه عاملياً وهو 14 شباط، فإهنم 
حيتفلون بعيد احلب املصري الذي يصادف ال� 4 من تشرين 

الثاني.
وقد بدأت قصة االحتفال هبذا اليوم يف العام 1974، عندما 

يف  فقرة  أم��ني  مصطفى  املصري  والكاتب  الصحفي  نشر 
أسسها هو  اليت  اليوم"  "أخبار  املخصص يف جريدة  عموده 

وأخوه علي أمني. 

وقد احتوت تلك الفقرة على قصة واقعية دفعت الكاتب 
 4 تاريخ  يكون  أن  من خالهلا  واق��رتح  عنها،  للكتابة  أمني 
تشرين الثاني من كل عام هو عيد احلب املصري من أجل 

الناس  وليتغلب  السالم واحلب يف اجملتمع،  نشر 
واملعاناة،  والكره  احلزن  مشاعر  على  خالله  من 

واستبداهلا بزهور محراء. 
يوم  م��رة  أن حنتفل ألول  "ن��ري��د  أم��ني:  وكتب 
اهلل  حب  احل��ب،  بعيد  الثاني  تشرين   4 السبت 
الوطن وحب األس��رة وحب اجل��ريان وحب  وحب 
األصدقاء وحب الناس مجيعاً، هذا احلب سوف 
يعيد إلينا كل فضائلنا ويبعث كل قيمنا، يوم كانت 
النخوة طابعنا واملروءة ميزتنا والشهامة صفتنا".

أما يف إيران اليت متنع االحتفال بعيد احلب فإن 
قطاعاً من اإليرانيني حيتفلون بعيد مشابه متاماً 
يدعى عيد "سبندارجمان"، وهو النسخة اإليرانية 
من عيد احلب، ويعود إىل عصر الدولة اإلمخينية 
الفارسية، وحيل يف يوم 29 من شهر "هبمن" من 

السنة الفارسية، ما يوافقه يوم 18 شباط. 
بعيد  االحتفال  على  تتفق  الشعوب  أن  ورغ��م 
احلب إال أن هناك دواًل قد يؤدي فيها إهداء وردة 
أو ارت��داء مالبس محراء يف يوم عيد احلب إىل 

عقوبات قد تصل إىل السجن. 

 - إندونيسيا 
يف إندونيسيا يعيش أكرب عدد من املسلمني يف العامل، وهي 
دولة علمانية. وبينما حيتفل العديد من اإلندونيسيني بعيد 
هذا  يف  املاضية  السنوات  يف  االحتجاجات  خرجت  احل��ب، 
اليوم لتطالب حبظر االحتفال بعيد احلب باعتباره خيالف 
الشريعة. كما أنّ االحتفاالت وبيع اهلدايا حمظورة يف ذلك 

اليوم يف إقليم أتشيه. 

- ماليزيا
دينية  فتوى  املاليزيّة  السلطات  أص��درت   ،2005 العام  يف 
حتظر االحتفال بعيد احلبّ، حتى إنّ السلطات هناك تقوم 

باعتقال كل من خيالف القانون وحيتفل بعيد احلب.
هبذا  املاليزيني حيتفلون  من  العديد  يزال  ال  ذلك،  ومع 
احلب  عيد  مبقاطعة  األخ��رى  الديانات  تتأثر  وال  ال��ي��وم، 
املسلمني  يوافق مجيع  مل  ذل��ك،  إىل  باإلضافة  ال��ب��الد.  يف 

املاليزيني على احلملة، حيث قال البعض إن عيد احلب غري 
البالغ  السكان  ثلثي  من  يقرب  ما  املسلمون  ويشكل  ضار. 

عددهم 32 مليون نسمة. 

- إيران
منع  إىل  اإليرانية  السلطات  األخ��رية، سعت  السنوات  يف 
"تقليد غربي  بأهنا  العطلة  احتفاالت عيد احلب، ووصفت 
للمالحقة  واملطاعم  املتاجر  تتعرض  وقد  منحل"، 
القضائية إذا قامت ببيع هدايا عيد احلب. والدعوة 
ليست جديدة يف ظل تنامي االحتفال هبذه املناسبة 
ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة يف خمتلف امل��دن  ع��ل��ى م���دار 
اليت  ق��م  مثل  املقدسة  امل��دن  فيها  مب��ا  اإلي��ران��ي��ة، 
توصف بأهنا العاصمة الدينية إليران. ومينع التجار 
سواء  احل��ب،  بعيد  هلا صلة  منتجات  أي  بيع  من 
وأزه��ار محراء  أو قلوب  أو بطاقات  كانت ملصقات 

فضالً عن منع أي أنشطة مرتبطة هبذا اليوم.

- اهلند 
اإلم��رباط��وري��ة  ع��ن  املستقلة  ث��ورهت��ا  بسبب 
احلكومة  رفضت   ،1947 ع��ام  يف  الربيطانية، 

اهلندية جماراة القيم والثقافة الغربية. 
يف ع��ام 2015، ق��ال ش��ان��درا ب��راك��اش كوشيك 
اهلندوسيّة:  ماهاساهبا"  "هندو  منظمة  زعيم 
"حنن لسنا ضد احلب، ولكن إذا كان الشخصان 
يف حالة حب، فيجب أن يتزوجا، وإذا مل يكونا 
شأن  م��ن  التقليل  هلما  ينبغي  ف��ال  متأكدين، 

احلب من خالل الذهاب معاً بشكل علين".

- روسيا
أما يف روسيا فإن عدم االحتفال بعيد احلب ليس بسبب 
منع السلطات له، وإمنا لسبب آخر هو أهنم حيتفلون به يف 

يوم خمتلف. 
فبداًل من االحتفال بعيد احلب التقليدي اختارت روسيا 
االحتفال حبب نسائها، إذ يعترب الروس يوم 8 آذار من كل 
عام هو اليوم العاملي للمرأة، ويعتربونه يف الوقت ذاته يوماً 

لعيد احلب. 
هذا  يف  جداً  شائعاً  أمراً  والشوكوالة  الزهور  إهداء  ويعدُّ 
اليوم، كما هو احلال بالنسبة لألزواج واألصدقاء للقيام بكل 
على  للمرأة احلصول  يتيح  والتنظيف، مما  الطهي  أعمال 

يوم كامل من الراحة. 

- باكستان
ُتعترب باكستان أحدث دولة حتظر االحتفاالت بعيد احلب 
يف األماكن العامة بعد أن أصدرت حمكمة إسالم آباد العليا 
قرار احلظر يف العام 2017 قائلة إنه ليس جزءاً من التقاليد 

اإلسالمية وإنه استرياد ثقايف من الغرب.

ومنعت احملكمة االحتفال بعيد احلب سواء على املستوى 
الرمسي أو بني السكان، وباإلضافة إىل ذلك، منعت السلطات 

وسائل اإلعالم من اإلعالن عن هذا العيد والرتويج له.
كما مت حتذير وسائل اإلعالم املطبوعة واإللكرتونية أيضاً 
ب� "إيقاف مجيع العروض الرتوجيية لعيد احلب على الفور".

»وليت الذي بيني وبينك عامر«..
 أبو فراس الحمداني شاعر الحب

وليت الذي بيين وبينك عامر.. وبيين وبني العاملني خراب 
ما ال يعرفه كثريون أن قائل هذا البيت هو أبو فراس احلمداني 
ابن عمه سيف الدولة، يف قصيدته الشهرية  وقد قاله مستعطفاً 
اليت يقول يف مطلعها: "أما جلميل عندكن ثواب".. تعالوا نرِو لكم 

القصة من البداية: 

أبو فراس احلمداني.. فارس السيف والقلم
لقب  احلمداني  فراس  أبي  الشاعر  على  أطلق  وجيهة  ألسباب 
"فارس السيف والقلم". فأما عن عالقته بالسيف، فقد عرف عن 
احلمداني شجاعته وفروسيته وإقدامه يف القتال، وأما عن عالقته 
بالقلم، فقد عرف ببالغته لدرجة أنه الشاعر الوحيد الذي كان 
منافساً للمتنيب يف زمانه، وقد قال عنه الصاحب بن عباد، وهو من 
كبار العلماء واألدباء يف عصره: "بُدئ الشعر مبلك وخُتم مبلك"، 
ويعين بذلك أن بداية الشعر كانت عند امرؤ القيس أما هنايته 

فكانت عند أبي فراس احلمداني. 
كان أبو فراس من أعيان بين محدان، فوالده سعيد بن محدان 
سيف  هو  عمه  واب��ن  املوصل،  على  والياً  كان  التغليب  احلمداني 
لتشمل  امتدت  ال��يت  احلمدانية  الدولة  أم��ري  احلمداني  الدولة 
أجزاء من مشايل سوريا و العراق وكانت عاصمتها حلب يف القرن 

العاشر للميالد. 
ولد أبو فراس عام 932، وقد عاش يتيم األب، إذ ُقتل والده وهو ال 
يزال يف الثالثة من عمره، أما أمه فقد كانت رومية، وتولت رعايته 
مدافعاً  فارساً  احلمداني  وشب  الدولة.  عمه سيف  ابن  مبساعدة 
عن دولة ابن عمه وحامياً هلا من غزوات الروم، فعينه أمرياً على 

مقاطعة منبج، مشال سورية حالياً.

منبج،  على  والياً  احلمداني  ف��راس  أبو  كان  وبينما 
والفر بني احلمدانيني  الكر  ومعارك  املواجهات  كثرت 
والروم، ويف إحدى املعارك وقع أسرياً هلم. وتذكر بعض 
املراجع أنه قد مت أسره مرتني من قبل الروم، إذ اقتيد 

يف األوىل إىل حصن رومي منيع يف منطقة الفرات، إال أنه متكن 
من الفرار والعودة إىل منبج، أما يف املرة الثانية فقد اقتيد إىل 

القسطنطينية حيث طال أسره لثالث أو أربع سنوات. 
ولكن يرجح املؤرخون أنه وقع يف األسر مرة واحدة فقط، وهي 

املرة اليت اقتيد فيها إىل القسطنطينية، كما ذكر الثعاليب. 
كان احلمدانيون يف املقابل قد أسروا ابن أخت ملك الروم، وكان 
سبف الولة يبتغي أن يبادل ابن أخت امللك بكل األسرى املوجودين 

يف سجون الروم.
على  دأب خالهلا  سنوات،  األرب��ع  قرابة  ف��راس  أب��ي  دام سجن 
مراسلة ابن عمه سيف الدولة احلمداني وامتداحه بأعذب األشعار 
ذلك،  أبطأ يف  الدولة  لكن سيف  السجن،  إنقاذه من  حلثه على 
أبا فراس طامع يف امللك ف��أراد أن  وقيل إنه رمبا كان يشعر أن 

يرتكه يف األسر ليكسر شوكته.
ومل حيصل تبادل لألسرى إال بعد مضي أعوام أهنكت أبا فراس، 
املبادلة، وأطلق سراح  على  والروم أخرياً  اتفق احلمدانيون  حيث 

3000 أسري عربي كان بينهم أبو فراس.
وبعد عام من خ��روج أبي ف��راس من األس��ر تويف سيف الدولة 
احلمداني عام 967، وكان له موىل يدعى قرغويه دعا إىل أن يتوىل 
على  السيطرة  يف  طمعاً  الدولة  سيف  ابن  املعايل"  "أب��و  احلكم 
الدولة احلمدانية من خالله، فتصدى له أبو فراس ودارت بينهما 

معركة قتل فيها فارس السيف والقلم عام 968. 

كانت  ف��راس  أب��ي  حياة  من  األخ��رية  السنوات  أن  من  وبالرغم 
مأساوية للغاية، فقد أمضى أربعاً منها يف السجن، وعاماً يصارع 
أنه كتب  امل��رض، إىل أن قتل أخ��رياً يف معركته مع قرغويه، إال 
خالل هذه الفرتة أروع قصائده واليت كانت يف معظمها موجهة 

الستعطاف ابن عمه سيف الدولة.
كانت قصيدة "عصي  كتبها يف سجنه  اليت  القصائد  أبرز  ومن 

الدمع" اليت تغنت أم كلثوم بأبياهتا، ويقول يف مطلعها: 
عََليكَ  َنهيٌ  لِلهَوى  أَم�ا   .. ب�رُ  الصَّ شيمَُت��كَ  م�ِع  الدَّ عَصِيَّ  أَراَك 

وَال أَمرُ
بَلى أَنا مُش��������تاٌق وَعِندِيَ َلوعَ�ٌة.. وََلكِنَّ مِثلي اليُذاعُ َلهُ سِ������رُّ

وكذلك قصيدته الشهرية اليت يقول يف مطلعها:
تشعرين  هل  جارتا  أي��ا   .. ِبُقرْبي محامَ�����ة  َناحَ��تْ  وََق��دْ  أُق��وُل 

حب����ايل؟
النَّوى.. وَال خََطرَتْ مِنكِ اهُلمُ���ومُ  معاَذ اهلوى ما ذقتِ ط�ارقَة  

بب���اِل
جلميل  "أم��ا  بقوله:  يبدؤها  وال��يت  شهرة  األكثر  قصيدته  أم��ا 
يستعطف  سجنه  سنوات  خالل  أيضاً  قاهلا  فقد  ث��واب"  عندكن 
فيها ابن عمه سيف الدولة احلمداني عله يرأف حباله ويفتديه 

ليخرجه من السجن، فيقول:
أَمِن بَعدِ بَذِل النَّفِس فيما ُتريدُهُ      أُثابُ ِبمُِرّ العَتِب حنيَ أُثابُ
َفَليَتكَ َتحلو وَاحَلياةُ مَريرَةٌ         وََليَتكَ َترضى وَاألَنامُ غِضابُ
وََليتَ اَلّذي بَيين وَبَينَكَ عامِرٌ       وَبَيين وَبَنيَ العاَلمنيَ خَرابُ
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احلمل: ال تؤجل عمل اليوم إىل الغد، واحسم موقفك 
تنعرض  العملية حتى ال  هامة يف حياتك  من مسألة 
خلسارة مالية.عاطفياً: تعيش فرتة فراغ عاطفي قد ال 

تطول.

ب��آراء  تتأثر   وال  قناعاتك،  حسب  تصرف  الثور: 
االستفادة  وعليك   ، مبصلحتك  أدرى  فأنت   ، البعض 
من جتاربك السابقة . عاطفياً: ال تكن قاسياً  يف إطالق  

أحكامك، ودقق يف تفاصيل األمورأواًل.

مبشروعك  للقيام  الفرتةمناسبة  ه��ذه  اجلـــوزاء: 
جناحك. ف��رص  الت��ت��ض��اءل  حتى  فالتتباطأ  امل��ؤج��ل، 
عاطفياً: ارتياح يف عالقتك مع النصف اآلخر، وتطورات 

قريبة تلوح يف األفق.

السرطان: قد تضطر إىل اختاذ قرار غري مقتنع به، 
، وتصرف  لكن الواقع يفرض عليك ذلك ، كن صبوراً 
القريب  يف  طبيعته  إىل  سيعود  ش��يء  فكل  حبكمة، 
العاجل. عاطفياً: كن إىل جانب من حتب، فهو حباجة 

إليك هذه الفرتة.

األسد: تنجح يف معاجلة مسألة مالية، وحتقق رحباًً 
على  كبرية  فاعلية  تشهد  القادمة سوف  واألي��ام  هاماً، 
أكثر من صعيد. عاطفياً  ال تتسرع يف خياراتك  واخترب 

مشاعرك جيداً قبل البوح هبا.    

بثقة  وتنطلق  املستقبل،  يف  متفائالً  تبدو  العذراء 
انتظر مفاجآت  إليه.  ما تصبو  أجل حتقيق  مالية من 
تكون  عاطفياً:  وج��ه��ك.  على  االبتسامة  ترسم  س��ارة 

أوضاعك  العاطفية مستقرة  وهادئة.

امليزان: لتكن حساباتك  دقيقة بشأن بعض املشاريع 
القادمة، واألفضل أن ترتيث يف بعض األعمال، وأن ال 
تشتت جهودك يف أكثر من اجتاه. عاطفياً:  تعرف أجواء 

جديدة، وتعيش  أياماً غنية بالفرح واحلب.

على  هامة  متغريات   مع  موعد  على  أنت  العقرب: 
حالياً  منك  ومطلوب  والعائلي،  املهين  الصعيدين  
االنتهاء من بعض االلتزامات املعلقة. عاطفياً: مشاعر 
مجعتك  مصادفة  بعد  قلبك   إىل   تتسلل  عاطفية 

بشخص جذب انتباهك.

املسائل  وتواجه  وواقعية،  حبكمة  تتصرف  القوس: 
الطارئة بكل ثقة وإرادة قوية. انتظر تطورات غري متوقعة 
سوف تصب يف مصلحتك على الصعيدين املهين واملايل. 

عاطفياً: مفاجأة سارة خيبئها لك الشريك.  

اجلدي:  ال تكن متشائماً حيال مسألة  طارئة على 
الصعيد املهين ، فهناك من سيقف إىل جانبك، ويدعمك 
مادياً ومعنوياً. عاطفياً: يفرح قلبك، وتتلقى  بادرة غري 

متوقعة من الطرف األخر.

الدلو: التصرفات االنفعالية تضر مبصاحلك، وتقلب 
وحكمة عند معاجلة  أكثر ه��دوءاً  املواقف ضدك، فكن 
واليومية.  العملية  احل��ي��اة  يف  تواجهك  ال��يت  املسائل 
عاطفياً:  ال توجه انتقادات  يف غري حملها للشريك ، 

وجتنب الغرية  املفرطة.

احلوت: حتقق خطوة هامة على  صعيد العمل، وتنال 
جهودك التقدير واإلعجاب من الزمالء يف العمل، األيام  
القادمة حتمل لك ما يسرك.عاطفياً:  تلوح يف األفق 

بوادر عالقة عاطفية جديدة.

كلمات متقاطعة أفقي: 
1- مسرحية لتوفيق احلكيم - حرف جازم
2- قصيدة اشتهر هبا الشاعر )الشنفرى(

3- دخل - مكتوب
4- مّحال - شفي من املرض

5- جامل -  ثلثا )أعد(
الرسول)ص( -  الوحي على  فيه  6- غار نزل 

يوم)معكوسة( - امشي )باألمر( 
7-مبعد إىل خارج البالد - شقيقي )معكوسة(

8-  من الطيور - شاعر من أبطال اجلاهلية، 
وخال الشاعر )امرؤ القيس(.
9- خياهلم  - عكس حّلل

10 - يضيء - نعاس)معكوسة(  - حرف جر
11-  مفيدة - نتبع

عمودي: 
األرض��ي��ة  ال��ق��ش��رة  امل��وج��ود حت��ت  القسم   -1
وصخوره منصهرة - معركة قادها صالح الدين 

األيوبي
2- مذنب شهري - ممثلة مصرية

3- األحلى )معكوسة( - مجع غفري من الناس
4- للتفسري - معاتب - ركض مسرعاً

5- صف ) معكوسة( - رقد
تضاف  اليت  البهارات  من   - كوب  أو  قدح   -6

إىل الطعام
7- من حاالت القمر - ممثل سوري

8- عمل - للتأفف - أسرع باملشي
9- نظم ونسق - جيمع-
10- قلب - ثابتة ومتينة

11- لقب أطلق على الشاعر ) البحرتي(

املفقودة مؤلفة من أحد عشر حرفاً:
من شعراء العصر العباسي

ليس السخاء بأن تعطيين ما أنا يف 
حاجة إليه أكثر منك، بل السخاء بأن 

تعطيين ما حتتاج أليه أكثر مين.

ال تستطيع أن تضحك، وتكون قاسياً 
يف وقت واحد.

املبالغة حقيقة ال متلك طباعها

الكلمة 

املفقودة

ب ا ل ت ق و ا هـ ع ا ب ط

م و ا و ع ي ط ت س ت ا ل

ن ا ت ا ل م ا م ا ق ح ت

ي ح م ل ا ا ك ا ت ا ا ض

ة د ل ي ل ا ث ت ع س ج ح

غ ت ك هـ س ن ر ح ط ي ة ك

ل ع ب ا خ ا ء ت ي ا ت ع

ا ط ا ك ا ب ا ا ن ف ا ب

ب ي ن ث ء ا خ ج ي ي ن ل

م ن هـ ر ا ن س ن و ك ت و

ل ي ك ن م ة ل ي هـ ي ل ا

ا ي ف س ي ل ا ة ق ي ق ح

أفقي:
1- مروان بن حممد

2- دو- ابنديل
3- آت - ميول /م/ - أتى

3- حنش - يفتله /م/
5- أج - حذاء - آر
6- لنا - كو - آالم

7- محص - ملفوف
8- خمتار - هزل /م/

9- مضا /م/ - الدهان /م/
10- )11( - ماهر - حثّ /م/

11- أفرست - يتوه

عمودي: 
1- مداح القمر 

2- روتنجن - خائف
3- ور - احتضار

4- )11ل( - )م 1 م(
5- نبوخذ نصر - مت /م/

6- بين - أو - نا
7- ندمها - مالهي

8- مّل - الزهرة
9- حياة الفهد

10- وارفة /م/ - لّثة
11- دائي - مفتاح

األبــــراج 
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ية البوتوكس قد تصيب الوجه بالشلل وتتلف  ُسمِّ
األعصاب.. هناك بدائل لتحسين صحة البشرة! 

سُمِّية البوتوكس قادرة على إصابة الوجه بالشلل وإتالف 
البدائل األقل خطراً  الكثريون إىل  األعصاب، لذلك يتجه 

لتحقيق ذات النتائج 
على  ال���دوالرات  من  املاليني  العامل  ح��ول  النساء  ُتنفق 
إع��ادة  أج��ل  من  املُكلفة،  التجميلية  الصالونات  عالجات 
البشرة.  وشباب  نضارة  واستعادة  الوراء  إىل  الساعة  عقارب 
عمليات  إىل  البوتوكس  حقن  من  العالجات  تلك  وت��رتاوح 
التجميل املؤملة، ومن التقشري إىل عالجات زراعة الرموش 
وغريها، باإلضافة إىل كون هذه العمليات مؤملة وغري مرحية 
ومستهلكة للوقت، لكن كل ذلك ال يضاهي كلفة اخلطورة 

اليت قد تتعرض هلا سالمة اإلنسان وحياته الطبيعية. 

أكثر خطورة من سم الكوبرا بـ 7 ماليني ضعف 
س���وق  رواج  م����ن  ال����رغ����م  وع����ل����ى 
سامة  مادة  الواقع  يف  فإهنا  البوتوكس 
بكترييا  ُتنتجها  اخل���ط���ورة،  ش��دي��دة 
"كلوسرتيديوم بوتولينوم"، وهي العالج 
األك��ث��ر ش��ي��وع��اً يف ال��ع��امل إلخ��ف��اء 
يسمّى  ما  أو  اجلبهة،  يف  التجاعيد 
مللء  باإلضافة  العبوس،  خبطوط 

جتاعيد الضحك حول العينني. 
وميكن أن تشمل اآلثار اجلانبية 
هل��ذا ال��ن��وع م��ن ال��ع��الج: ال��رؤي��ة 
امل����زدوج����ة وم���ش���اك���ل ال��ت��ن��ف��س 
وال��ط��ف��ح اجل��ل��دي ال��ن��اج��م عن 
احلساسية، باإلضافة إىل أضرار 
ق���د ت��ص��ي��ب أع���ص���اب ال��وج��ه 
املالمح  م��ا مينع  وال��ع��ض��الت، 
طبيعي،  بشكل  احل��رك��ة  م��ن 

وصواًل إىل التسمم. 
وع�������الوة ع���ل���ى امل��خ��اط��ر 
عملية  ت��ب��ق��ى  ال��ص��ح��ي��ة، 
مؤقتة  البوتوكس  استخدام 
امل���ف���ع���ول أي����ض����اً. ل��ذل��ك 
ت��س��ت��ل��زم إع�������ادة ت���ك���رار 
اجل����ل����س����ات ل��ل��ح��ف��اظ 
بشكل  ال��ت��أث��ريات  ع��ل��ى 
م��س��ت��م��ر. واألن���ك���ى من 
ذلك أن دراسة أمريكية 

صادرة عن املركز الوطين ملعلومات 
التكنولوجيا احليوية بالعام 2011، وجدت أن األشخاص 

الذين استخدموا البوتوكس أبلغوا عن اخنفاض يف مستوى 
تأثرهم العاطفي عن الدرجة املعتادة لديهم، ألن الرابط بني 
املشاعر والدماغ يتم من خالل وظائف الوجه، وقد تسببت 

البكترييا يف تلك املادة من إضرار هذا االتصال. 

ماذا عن البدائل؟ 
من  مزجياً  اخليار  هذا  ويتضمن  الوجه،  يوغا  - متارين 
إىل  باإلضافة  الوجه،  عضالت  وحتريك  التدليك  متارين 
يف  دورت��ه  وجتديد  ال��دم  تدفق  لتحسني  احلجامة  إج��راء 

خاليا اجللد. 
املتخصصة  الصالونات  أحد  زي��ارة  ميكن  بذلك  وللقيام 
أو  البشرة،  وحتسني  التجميل  من  الطبيعي  النوع  هذا  يف 
مبشاهدة مقاطع متخصصة عن كيفية تنفيذ تلك التمارين 

وتطبيقها يف املنزل.
ويساعد التدليك أو ما بات يُعرف ب� "يوغا الوجه" على 
إرخاء العضالت املوجودة حتت اجللد مباشرة، ما يُقلل من 
التوتر، وهو ما يؤدي بدوره إىل ظهور التجاعيد يف منطقة 

الفك والرقبة واجلبني وحول العينني. 
تلك  يف  األوكسجني  نسبة  جي��دد  الوجه  تدليك  أن  كما 

امل��ن��اط��ق، وه���و أس���اس م��ك��اف��ح��ة ال��ش��ي��خ��وخ��ة، ألن ال��دم 
واألوكسجني الطازج يزيدان من إنتاج الكوالجني يف اخلاليا. 
وحول ذلك تقول دانييل كولينز، خبرية يوغا الوجه ملوقع 
وحتريك مجيع  تدليك  خالل  "من  للتجميل:  كلري  م��اري 
اجللد،  خاليا  تتجدد  الصحيح،  بالشكل  البشرة  طبقات 
والنتيجة هي بشرة أنقى وأكثر توهجاً بفضل قلة السموم". 
العمليات  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  ويعد  الكيميائي،  التقشري   -
التجميلية أقل توغالً من احلقن باإلبر، كما أنه غري سام أو 

مسبب للمخاطر، إال أنه قد يسبب بعض االنزعاج.
ويزيل التقشري الكيميائي الطبقة العليا من اجللد، حيث 

متيل الطبقة اليت أدناه إىل أن تكون أكثر نعومًة وشباباً. 
حسب  التقشري  من  متفاوتة  أعماق  أو  درج��ات  وهناك 
يف  اجللد  حلساسية  وفقاً  تأتي  مجيعها  ولكن  االحتياج، 

املقام األول.
وه��ن��اك ع��دد م��ن األس��ب��اب ال��يت ق��د جتعل 
جلسات  يُ��ج��رون  الناس 

ال��ت��ق��ش��ري 
الكيميائي لبشرهتم منها: عالج 

أشعة  أض��رار  وإزال��ة  الدقيقة  واخلطوط  التجاعيد 
ندبات حب  إزالة  التقشري يف  كما تسهم جلسات  الشمس، 

الشباب وفرط التصبغ والكلف. 
- الفيتامينات املضادة لألكسدة، وميكن لتطبيق الفيتامينات 
على  موضعي  بشكل  سي  فيتامني  مثل  لألكسدة،  املضادة 
الوجه، أن حيافظ على كون اجللد مشدوداً ومنتعشاً. ويساعد 
فيتامني سي يف زيادة الكوالجني يف اجللد، وبالتايل تقليل 
ويساعد  اجللد.  وترهل  جتاعيد  من  الشيخوخة  عالمات 
على  األك��س��دة  مب��ض��ادات  بالبشرة  العناية  روت���ني  تعزيز 
محايتها من عوامل التلوث وأشعة الشمس حتت احلمراء 

وفوق البنفسجية، وغريها من العوامل البيئية الضارة.
املكمالت  تساعد  فقد  الفم،  طريق  عن  التناول  عن  أما 
الغذائية الرئيسية يف حتسني إنتاج اجللد للكوالجني، وهي 
متتلك تأثريات مضاد لألكسدة كذلك. وتشمل أهم املكمالت 
الغذائية املساعدة على حتسني ومحاية البشرة، بفيتامني ج 

وفيتامني ه�. 
حيث  الشيخوخة،  مستحضرات حماربة  يف  االستثمار   -

ال يوجد منتج للعناية بالبشرة ميكن أن حيل حمل احلشو 
مبستحضرات البوتوكس يف تكبري حجم الوجنة والشفتني 

رغم العديد من االدعاءات التسويقية. 
ووفقا للخبرية يف مكافحة الشيخوخة والطبيبة اجللدية 
مستحضرات  دوماً  هناك  ساموليتيس،  نانسي  التجميلية، 
الشيخوخة،  عالمات  مكافحة  وكرميات  املتقدمة  الرتطيب 
اليت تعمل على محاية البشرة من التقدم يف العمر، ورغم 

أسعار بعضها املكلف فإهنا تعد استثماراً حقيقياً.
أما بالنسبة ملعرفة املكونات األنسب يف الكرميات لتحقيق 
ال��يت تضم  ال��ك��رمي��ات  ع��ن  بالبحث  فيُنصح  اهل���دف،  ه��ذا 

مستحضر ريتينويدس. 
ويستخدم هذا املصطلح لإلشارة إىل احتواء الكريم على 
الريتينويك.  ومحض  الريتينول  مثل  أ،  فيتامني  مركبات 
إصالح  يف  للمساعدة  موضعياً  املستحضر  هذا  ويستخدم 
الدقيقة  اخلطوط  وتقليل  الشمس  من  املتضررة  البشرة 

والتجاعيد. 
أيضاً،  املهمة  املكونات  من  اهليدروكسي  أمح��اض  وتعترب 
هيدروكسي،  أل��ف��ا  أمح���اض  أن��واع��ه��ا  وتشمل 
ومح�����ض اجل��ل��ي��ك��ول��ي��ك 
والسرتيك والالكتيك؛ 
إلزال��ة  تستخدم  وه��ي 
خ��الي��ا اجل��ل��د امل��ي��ت، 
وهت�����ي�����ئ اس����ت����خ����دام 
تشمل  ال���يت  ال��ك��رمي��ات 
ه����ذا امل���رك���ب ب��ان��ت��ظ��ام 
الم���ت���ص���اص امل��ن��ت��ج��ات 
األخ�����رى ب��ش��ك��ل أف��ض��ل، 
جديدة  بشرة  منو  وحتفز 
الصبغة  ومتساوية  ناعمة 
ال تعاني من الكلف والبقع 

الداكنة.
اليت  الكرميات  تساعد  كما 
تقليل  يف   Q10 إن��زي��م  تضم 
ال��ت��ج��اع��ي��د ال��دق��ي��ق��ة ح��ول 
من  ال��ب��ش��رة  ومح��اي��ة  العينني 
وحتتوي  الشمس.  أشعة  أض��رار 
كرميات الشاي األخضر واألسود 
وال���ش���اي ال��ص��ي��ين األس����ود على 
م��رك��ب��ات ذات خ��ص��ائ��ص م��ض��ادة 
ل��ألك��س��دة وم���ض���ادة ل��الل��ت��ه��اب��ات، 
وتعوّض  اجللد  رطوبة  من  ُتحسن 

فقدانه للمياه. 
- االهتمام بالصحة العامة ضروري 
للبشرة، حيث يعترب االعتناء بالبشرة 

األساسية واحلفاظ على  اخلطوة  عام  بشكل  شباهبا 
يف عملية إبطاء الشيخوخة والتقدم يف السن البادية على 
الوجه، ومن أهم طرق العناية وضع مستحضرات احلماية 

من الشمس على الوجه عند اخلروج من املنزل. 
كما أن هناك العديد من املستحضرات ومنتجات املاكياج 
اليت يتم إضافة الواقي من الشمس إليها بالفعل؛ وينصح 
كبرية،  عدسات  ذات  مشسية  ن��ظ��ارات  ب��ارت��داء  املختصون 
الرقيق  اجللد  على  املنعكسة  األشعة  تقليل  يف  للمساعدة 

حول عينيك ملنع حدوث الرتهالت واالمسرار. 
ك��م��ا أن احمل��اف��ظ��ة ع��ل��ى رط��وب��ة اجل��س��م ُت��م��ك��ن اجللد 
إزال��ة  وجي��ب  طبيعي،  بشكل  فيه  الكوالجني  جتديد  م��ن 
اإلزالة  كرميات  باستخدام  الوجه  من  املكياج  مستحضرات 

املرطبة املناسبة لنوع البشرة قبل النوم. 
متوازن  غذائي  نظام  تناول  ض��رورة  إىل  باإلضافة  ه��ذا 
وصحي خاٍل من الزيوت واملواد الصناعية احلافظة، وجتنب 

اإلفراط يف السكر والصوديوم على حدٍّ سواء.  



البعث االسبوعية- غالية خوجة
ذاك��رة  من  حلب  مدينة  مشاهد  ختلو  ال 
الكبار من اآلباء واألجداد الذين يتحسرون 
تدور  وهي  الكهربائية  ال��رتام  حافالت  على 
هبم بني خط "السراي-حمطة الشام" الذي 
من  ميضي  وه��و  الستينيات  لغاية  استمر 
ساحة امللح فجب القبة وباب احلديد وباب 
وساحة  القوتلي  وشارع  الفرج  وباب  النصر 
س��ع��د اهلل اجل���اب���ري واجل��م��ي��ل��ي��ة واجل��س��ر 
ال��ق��ري��ب م��ن امل��ال��ي��ة وم��ؤس��س��ة اخل��ط��وط 

احلديدية.
الذي  احلرير  خ��ان  خط  يأخذهم  بينما 
ألغي يف أواخر اخلمسينيات من خان احلرير 
القريب من اجلامع األموي الكبري إىل دائرة 
اجلنان  ب��اب  إىل  متجهاً  القدمية  النفوس 
النيال  يليها ش���ارع  ال��ف��رج  ب��اب  ث��م س��اع��ة 
واحلميدية وينتهي يف جممع التدريب املهين 
مبيسلون مقابل سوق األحد الشعيب الشهري. 
ك��م ك��ان��وا س��ع��داء وه��م ي���دورون متنقلني 
لقضاء أمورهم وحاجاهتم اليومية، ويغنون: 
"ع الرتماية يا عيوني شكلها أصفر ليموني، ع 
الرتماية يا عيوني وعيونك وحدون جننوني". 
دمشق  م��ع  ال���رتام حبلب  ذاك���رة  وترتبط 
ال��يت ب��دأت رحلتها م��ع ال���رتام ع��ام 1907م 
من ساحة املرجة إىل باب مصر يف منطقة 
امليدان، ثم وبعد سنتني مت تفعيل خط آخر 
إىل اجلسر األبيض، وبعد سنتني متتاليتني 
مسار  بينما  املهاجرين،  منطقة  إىل  امتد 

اخلط الثالث فيمتد من اجلسر األبيض إىل جامع الشيخ 
حميي الدين بن عربي، وأضيف اخلط الرابع ليصل إىل باب 
توما والعباسيني، إضافة إىل أن الرحلة كانت تصل إىل دوما 
يف الغوطة الشرقية مروراً بقرى جوبر وزملكا وحرستا لتعود 

إىل ساحة املرجة، لكن الرتام توقف عام 1962. 

بنات عزرائيل يف حلب!
للحلبية طريقتهم اخلاصة جداً يف التعامل مع كل شيء، 
كانوا  لذلك  احللبية،  بلهجتهم  الرتميزية  طريقتهم  وهلم 
ولفظها  "الطراماي"،  ب�  الكهربائية  احلافالت  هذه  يسمون 
لشركة  نسبة   "TRAMWAY-الرتامواي" الصحيح 
أجنبية مت التعاقد معها من أجل متديد السكك واخلطوط 
إاّل  1927م،  عام  بدأً  الكهربائي  بالرتام  اخلاصة  الكهربائية 
"تتغندر" على سكتها يف شوارع  أول حافلة سارت وهي  أن 
1928على خط  األول  كانون   28 اجلمعة  يوم  ظهرت  حلب 
نقل  وسيلة  ال��رتام  اعتماد  مّت  بينما  القبة،  اجلميلية-جب 
بلغت  العام  ه��ذا  ويف  1929م،  ع��ام  رمس��ي  وبشكل  حديثة 
املبيعات مليون ونصف مليون بطاقة، و11 مليون بطاقة عام 
1943، وبلغت ذروة املبيعات عام 1954 لتصل إىل 20 مليون 

بطاقة. 
فوجئوا  وبعدما  لكنهم  كثرياً  ال��رتام��واي  احللبية  أح��بّ 
باصطدام إحدى حافالت الرتام بأحد احلناتري غريوا رأيهم 
بالرتامواي وأطلقوا تسمية "بنات عزرائيل" على احلافالت 

الكهربائية ألهنا حصدت العديد من الضحايا يف أول حادث 
املسؤولة إىل حتذير األه���ايل من  دف��ع اجل��ه��ات  هل��ا، مم��ا 

االنتباه أثناء االنتقال بني السكك احلديدية للرتام. 

 احلافلة العامة ضربة قاضية
وكانت للحناتري "عربنجيه" حمطاهتا املختلفة بني تراب 
والعبّارة،  الفرج  وب��اب  واجلميلية  احلديد  وب��اب  الغرباء 
يتنقلون  الناس  ك��ان  النقل  يف  الوسيلتني  هلاتني  وإضافة 
بدأت  ثم  وال��دواب،  واألحصنة  كاحلمري  حية  نقل  بوسائل 
وما   ،1902 عام  النقل  حركة  يف  تساهم  اهلوائية  الدراجة 
السيارة أن ظهرت ألول مرة حبلب عام 1909م، ومع  لبثت 
هذه الوسائل املختلفة للنقل استمر الرتام يف ذاكرة حلب 
التدرجيي إىل أن مّت  متواصلة، ثم بدأ بالرتاجع  20 عاماً 
احلافالت  إىل  االنتقال  بسبب  1969م  ع��ام  هنائياً  توقيفه 
يذكرون  األجداد  من  وكثريون  "الباصات"،  الداخلية  العامة 

باص "أبو مروان" وباص "شركة كهرباء حلب". 

طرائف ترامية
من طرائف الرتام أن تنقطع الكهرباء أحياناً، ويبدو أهنا 
يغادرون،  أو  ينتظرون،  الركاب  جيعل  مما  متأصلة،  ع��ادة 
ومن تلك الطرائف أن يشد أحد املشاغبني الكابح "الفرام" 
إذا كان املسار باجتاه مرتفع،  اخللفي، فتتوقف، وخصوصاً 
ويتجه  بأمرهم،  الركاب  فيحتار  النصر"،  باب  "طلعة  مثالً 
بعضهم ملن فعل ذلك ويؤدبونه بطريقتهم اخلاصة أيضاً.  

هل يعود الرتام إىل حلب؟
اليت  م��ق��ص��ورات��ه  منها  خمتلفة  مب��زاي��ا  ال���رتام  يتمتع 
خصصت إحداها للنساء، وخصصت مقصورة أخرى لركاب 
الدرجة األوىل ويسميها احللبية "ع اللوج" أي أعلى أشكال 
الفخامة، ومقاعدها مرحية ألهنا من اجللد الوثري، وسعر 
تذكرهتا أغلى بنصف فرنك من سعر تذكرة الدرجة العادية 

ذات املقاعد اخلشبية اجلميلة. 
الستطعنا  حتركاتنا  يف  ال��رتام  حافالت  نستقل  كنا  ول��و 
التأمل والتفكري وحنن ننظر من خالل النوافذ الزجاجية 
إىل السماء، ثم إىل وجوه الناس وهي متضي لقضاء شؤوهنا 
اليومية، لنكتشف عاملاً متحركاً يف مشاهد تشّكل مسلسالً ال 

ينتهي من احلكايات الطالعة من مسرح احلياة. 

ال��ش��رود كراكب س��وى صوت  ورمب��ا، ال يوقظك من ه��ذا 
جرس الرتام الذي يضغطه السائق بقدميه عدة مرات منبهاً 
لوصوله للمحطة، أو منبهاً للمارة لكي يبتعدوا عن مساره، 
الشعبية  باألغنية  يبدأ  أن  الركاب  ألح��د  خيطر  وحينها، 
أصفر  شكال  عيوني  يا  الرتاماي  "ش��وف  بالرتام:  احملتفية 

ليموني، شبابيكا من بلور أمّا ضهرا كمّوني". 
الكهربائي  ال��رتام  مع  احلنتور جم��دداً  عاد  لو  ماذا  ترى، 
وسيلة  كل  ونالت  الشمسية،  بالطاقة  أو  ببطارية  الرتام  أو 
وفانتازية  وجاذبية  تنوعاً  أكثر  تبدو احلياة  أال  نقل حقها، 

واجتذاباً سياحياً؟.
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