
األســبوعية
جملة أسبوعية شاملة تصدر عن دار البعث للصحافة والطباعة والنشر
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دمشق – البعث األسبوعية
إلعــادة  متكاملة  وضــع خطة  أمهية  الـــوزراء  أكــد جملس 
الواقع  األرياف وحتسني  إىل  والزراعي  االقتصادي  النشاط 
اخلدمي من مياه وكهرباء ونقل، إضافة إىل التوسع مبشاريع 
التنمية الريفية وتقديم التسهيالت والقروض امليسرة إلنشاء 
مشاريع صغرية ومتناهية الصغر مبا يضمن إعادة االستقرار 
وتأمني  املناطق  هذه  إىل  واالجتماعي  االقتصادي  السكاني 

مصادر دخل إضافية لألهايل.
وشدد اجمللس يف جلسته األسبوعية برئاسة املهندس حسني 
عرنوس على أمهية التواصل املستمر مع املستثمرين داخل 
وخارج املدن واملناطق الصناعية وزيادة االهتمام باملستثمرين 
وتقديم  مشاكلهم  إىل  واالستماع  التسهيالت  تقديم  جلهة 
العملية اإلنتاجية، إضافة إىل  انسياب  احللول اليت تضمن 
تنفيذ مشاريع  وتتبع  املدن  واقع اخلدمات يف هذه  متابعة 
الطاقة املتجددة يف املدن الصناعية ووضعها باخلدمة ضمن 

الربامج الزمنية احملددة.
ونــاقــش اجملــلــس احــتــيــاجــات اخلــطــة الــزراعــيــة للموسم 
الشتوي القادم وأكد أولوية تأمني مستلزمات اإلنتاج الزراعي 
للثروة  الالزمة  واألعــالف  واحملروقات  واألمســدة  البذار  من 
احليوانية وشدد على توسيع دور القطاع اخلاص الزراعي يف 

تنفيذ اخلطط والربامج الزراعية.

ويف سياق آخر طلب من الوزارات املعنية التشدد باإلجراءات 
اليت تضمن الصحة العامة والسالمة من خالل التأكيد على 
النظافة والوقاية ومعاجلة احلاالت املرضية بالسرعة املمكنة.

ولفت املهندس عرنوس إىل أمهية متابعة املشاريع والربامج 
وزارة  كل  بعمل  املتعلقة  واالستثمارية  والتنموية  اخلدمية 
واليت تنعكس بشكل مباشر وإجيابي على العملية اإلنتاجية 
املقدمة  اخلدمات  مستوى  وحتسني  العمل  آليات  وتطوير 
اإلســراع  ضــرورة  إىل  مشرياً  املناطق  يف مجيع  للمواطنني 
الصوامع  ــإعــادة  ب واالســتــمــرار  طــرطــوس  جامعة  بــإجنــاز 

املتضررة إىل اخلدمة وفق برنامج زمين حمدد.
وقدمت الدكتور سالم سفاف وزيرة التنمية اإلدارية مذكرة 
حول أعداد املسرحني املفرزين للجهات العامة موضحة أن 
املباشرين بلغ 14144 مسرحاً يف حني يستكمل 3632  عدد 
أوضاعهم  متابعة  تتم  آالف   6 إىل  إضافة  أوراقهم  مسرحاً 
وتأمني  املسرحني  تعيني  أن  على  التأكيد  اجمللس  وجــدد 

التمويل الالزم لتعيينهم يشكل أولوية يف عمل احلكومة.
خرجيي  اعتبار  الرتبية  وزارة  طلب  على  اجمللس  ووافــق 
معاهد إعداد املدرسني اليت سيتم افتتاحها يف العام الدراسي 
2022-2023 ملتزمة بالتعيني وفق احملافظة اليت درس فيها 
وشدد اجمللس  الصلة  ذات  واملعايري  الضوابط  وفق  اخلريج 
التدريسية  الكوادر  املكاني من  على ضرورة دراسة االحتياج 

خارج  املناطق  يف  القرار  بتطبيق  وااللتزام  منطقة  كل  يف 
مراكز احملافظات حصراً وذلك هبدف ترميم النقص بالكوادر 

التدريسية يف تلك املناطق.
الصك  مــشــروع  اجملــلــس  نــاقــش  التشريعي  اجلــانــب  ويف 
شركات  لتصبح  الــشــركــات  بتشجيع  اخلـــاص  التشريعي 
التشريعي  الصك  ناقش مشروع  مسامهة مغفلة عامة كما 
املتضمن إضافة فقرة إىل املادة 28 من قانون األحوال املدنية 

رقم 13 لعام 2021.

مذكرة تفاهم
مذكرة  املستهلك  ومحاية  الداخلية  التجارة  وزارة  وقعت 
وبناء خمابز  إيرب هبدف جتهيز  تفاهم مع منظمة هيكس 
جديدة وإعادة وتأهيل وتوفري خطوط إنتاج جديدة للمخابز 
للمنتجات  تغليف  آالت  وتوفري  وغريها  واملطاحن  العامة 

الغذائية كاخلبز والسكر والرز.
كما هتدف املذكرة إىل تقديم املساعدة اإلنسانية يف جمال 
من  احتياجاً  األكثر  للناس  العيش  وسبل  املبكر  التعايف 
املتضررين ضمن نطاق عمل وزارة التجارة الداخلية ومحاية 
املستهلك انسجاماً مع أهداف واسرتاتيجيات وأنشطة الوزارة 
لدعم خطة عملها حتت إشرافها وتعزيز التنسيق العملياتي 

والفين بني الطرفني.

اخلطة الزراعيـة على طاولـة اجلل�صـة الأ�صبوعية 
للحكومة.. وخطة لتح�صني واقع الأريـاف اخلدمي

الدكتور  املستهلك  ومحاية  الداخلية  التجارة  وزيــر 
يف  التوافق  إىل  املذكرة  توقيع  أشار خالل  سامل  عمرو 
األهداف بني الوزارة واملنظمة مؤكدا أن طموح الوزارة 
الذين  للمواطنني  نوعية  خدمة  تقديم  إىل  الوصول 
تأثروا باحلرب على سورية وما تبعها من عقوبات ظاملة 

طالت الشعب السوري ولقمة عيشه.
ــــوزارة لتقديم  ولــفــت الــوزيــر ســامل إىل اســتــعــداد ال
أن  اليت ميكن  والصعوبات  العقبات  وتذليل  التسهيالت 

تواجه املنظمة لتنفيذ عملها على أكمل وجه.
مدير بعثة املنظمة يف سورية إميانويل ترونك أكد أن 
خطة املنظمة هتدف إىل االستجابة احلقيقية للسكان 
على  االقتصادية  للعقوبات  السليب  األثــر  على  وتركز 

الشعب السوري.
وقال إن من أهم أهدافنا تسليط الضوء على عمل وزارة 
املستلزمات  تأمني  يف  الكبري  ودورها  الداخلية  التجارة 
ونقل  احلصار  ظل  يف  السوريني  للمواطنني  األساسية 
الصورة احلقيقية إىل خارج احلدود مؤكداً أنه ال ميكن 
املؤسسات  مع  التنسيق  دون  املستدامة  التنمية  حتقيق 

املعنية داخل سورية.

مكتب قنصلي 
افتتح وزير اخلارجية واملغرتبني الدكتور فيصل املقداد 
املواطن مببنى  القنصلي يف مركز خدمة  املكتب  اليوم 

حمافظة دمشق.
وأكد الوزير املقداد يف تصريح للصحفيني أن افتتاح 
املكتب القنصلي بدمشق سيسهم بتوفري اجلهد والوقت 
مع  بالتعاون  تسعى  الـــوزارة  أن  مبيناً  املواطنني  على 
حمافظة دمشق إىل تقديم أفضل اخلدمات من خالله.

على  تعتمد  املكتب  عمل  آلية  أن  إىل  املقداد  ولفت 
التقليل من احتكاك املوظف مع املراجعني قدر اإلمكان 
اليت حيتاجها  الوثائق  لكل  التصديق  عمليات  وإجــراء 
املواطن بأسرع وقت وأقل زمن وتكلفة معرباً عن ثقته 
إلجنــاز  مرحية  بيئة  ستخلق  املقدمة  اخلــدمــات  بــأن 

املعامالت بالسرعة املطلوبة.
وأشار وزير اخلارجية إىل أن احلرب اإلرهابية عرقلت 
عملية التطور يف تقديم اخلدمات للمواطنني بالعديد 
تسعى  السورية  الدولة  فإن  ذلك  ومع  القطاعات  من 
والعقبات  الصعوبات  لتجاوز  إمكانياهتا  وبكل  جاهدة 
اليت تسبب هبا اإلرهاب يف خمتلف النواحي االقتصادية 

واخلدمية خالل السنوات املاضية.
بني  كريشاتي  املهندس حممد طارق  دمشق  حمافظ 
ان افتتاح املكتب القنصلي املرتبط بـ 11 مركزاً خلدمة 
إطار  يف  يأتي  دمشق  حمافظة  ضمن  موزعة  املواطن 
الوثائق  املواطنني من خدمة تصديق  احتياجات  تلبية 
اإلجـــراءات  وتبسيط  التسهيالت  كل  وتقديم  وغريها 
مشرياً إىل أنه سيتم يف وقت الحق تطوير هذه اخلدمة 

لتقدميها عرب مركز خدمة املواطن االلكرتوني.
ولفت مدير مراكز خدمة املواطن يف حمافظة دمشق 
أن االنطالقة بتقديم خدمة  املهندس لؤي علوش إىل 
تصديق الوثائق بدأت عام 2016 ويوجد حالياً 16 مركزاً 
العمل كي تقدم  ويتم  منها 11 يقدم خدمات قنصلية 

مجيع املراكز هذه اخلدمات.
ورجح علوش أن يبلغ عدد األوراق والوثائق املصدقة 
باملكتب  العمل  بدء  بعد  وثيقة   1500 الواحد  اليوم  يف 

القنصلي.

كلمة البعث       

اأخطر اأدوات احلروب اجلديدة
د.عبد اللطيف عمران

مل تكن ظاهرة غزو التفكري وغسيل األدمغة، والتحّكم بالعقول، وليدة العصر احلديث، فهي ظاهرة تارخيية ال يعرتف 
غالباً هبا املغلوب، بل يكابر إزاءها، يف وقت ال أحد إال يطمح إىل العمل هبا وتوظيفها. فقد خضع هلا األفراد واجملتمعات 
والشعوب منذ فجر التاريخ، ومل يكن هذا اخلضوع ضارّاً باملطلق، فهناك كثريون يرون فيها حاجة وضرورة ومنفعة، لكنها 
الوعي احلر، واهلويّة  السيطرة واالستبداد ومصادرة  وإيديولوجيا طاحمة وطامعة تنطلق من  يف األغلب اسرتاتيجية 

الوطنية، واالنتماء الطوعي، وهي تتناقض مع مفهومات التنمية بأنواعها.
العصر  يف  ملخاطرها  عرضة  األكثر  األفروآسيوية  الشعوب  ومعها  واإلسالمية،  العربية،  والدول  الشعوب  تعدّ  ولربّما 
احلديث، وإذا كان هناك من مؤشرات مضيئة ملواجهتها فهي ما جنده يف حركات التحرّر الوطين العربية والعاملية اليت 
نشأت وتطوّرت وانتصرت منذ مطلع القرن املاضي، وكادت تتالشى مع مطلع تسعينيات ذلك القرن، مع القطبيّة األحاديّة 

وسطوة احملافظني اجلدد، وسياسة )من ليس معنا فهو ضدنا(.
للبحث يف هذه الظاهرة وهذا واضح من الدور  وساطعاً  اليوم أمنوذجاً صاحلاً  نعم، ولألسف، ميكن أن نعدّ العرب 
قبل قرن من  املتالشي، أو البائس ملؤسسات العمل العربي املشرتك، وملآالت املشروع القومي العربي الذي كان ناهضاً 
الزمن، ومن انشغال جامعة بعضهم بالتدخالت اإليرانية والرتكية مقابل صرف النظر عن التطبيع والغطرسة الصهيونية.  
العثماني  واالحتالل  االستعمار  والنهضة ضد  اليقظة  عصر  يف  ومناضليها  بأعالمها  النيّرة  ننسى جتربتهم  أن  دون 
واألوروبــي، وكذلك حمور مقاومة املشروع الصهيوني وأدواته وأساليبه. لكن املشهد العام اليوم يف أوسع جتلياته يدعو 

لألسف من جهة، ومن جهة ثانية أهم إىل اليقظة واالستنهاض، واملراجعة واحلذر، والنضال. 
وللحقيقة والواقع، فإن هذه املخاطر ماثلة للعيان، وال ُتجابه بدون وعي مطابق يوقظ العقل والوجدان اجلمعي ضد 
منهجيات السيطرة على التفكري اليت ُتمارس وُتطبّق على الشعوب واألنظمة اليت ال تعرف أهنا تعرّضت لعمليات غسيل 
دماغ وحتّكم بالعقول إال بعد فوات األوان. هذه العمليات هي نتاج علم وحبث ودرس مستدام يقع بني أفقي علم التاريخ 
فهناك عقاقري ذكرها القذايف  وعلم التحليل النفسي، وليس األمر فقط يف امليدان النظري، فهو يف املختربات أيضاً 
الدولة  اإلجهاز على  أغلبها يف  أو  بعضها  ملوّنة جنح  ثورات  األرض  وهناك على  »احلبحبة«،  الراحل  اللييب  الرئيس 
كمؤسسات وطنيّة، وعلى اجملتمع كنسيج تاريخ نضايل للشعب بعد غسيل دماغ اجلماهري وتوجيهها حنو االحتجاجات 

والتظاهرات وهدم اجلسور واملعامل واملدارس ونبش هويات غري وطنية ونشرها بذريعة املطالبة باحلرية.
هناك مثّقفو برتودوالر وتكنوقراط انقطعوا إىل اهلدم جرّاء معطيات هذا البحث من أمثال جني شارب، وعزمي بشارة، 
وبرنار هنري ليفي... إخل، وهناك مؤلفات عديدة مرتمجة منها ما يعجبك ومنها ما ال يعجبك أضاءت على اإلجيابي 
والسليب يف هذا اجملال، ما ينبغي مثاقفتها، منها على سبيل املثال: املتالعبون بالعقول، ومنها: رجال الظل - املتالعبون 

بالعقول -، وكذلك: العقل األسري، وقبلها كتاب غوستاف لوبون الشهري: سيكيولوجيا اجلماهري... إخل.
وهناك من يقول إن ضحايا غسيل األدمغة والتحّكم بالعقول هم الناس الضعفاء الذين يسهل استهدافهم، وهناك أيضاً 
من يعود بالظاهرة إىل )نظرية املؤامرة( من خالل الرهان على العقل اإلنساني الضعيف الذي ميكن غسله فتنخفض 
قدرة الطاقة على التفكري، ويذوب املغاير يف املتجانس، وتسود غريزة القطيع، مقابل ردود كثرية يف هذا اجملال يظهر 
غري قليل منها من البحث مثالً يف دور الشاب وائل غنيم الذي مل يكن قد جتاوز الثالثني من عمره - صديق جاريد 
كوهني مدير غوغل - الذي حرّك الشارع املصري وأسهم بسقوط دولة املؤسسات يف مصر مبارك، ويف وصول اإلخواني 

مرسي إىل السلطة.
واحلقيقة هي أن هذه الظاهرة مثار تبادل اهتامات تارخييّة بني اخلصوم، ويف الغرب والشرق، وال أحد ينجو منها يف 
العامل مع الدعاية واإلعالم والتنافسات االنتخابية، فهناك استجابات سلوكية واقعية خضعت للتالعب بأذهان األفراد 
واجملموعات والشعوب عامتهم وخاصتهم مثاهلا تغذية اإلدارة األمريكية للمشاعر اإلحيائية - الدينية - للجيش قبل 

ومع غزو العراق واحتالله.
يف عامل اليوم، عامل االنرتنت والتكنولوجيا الرقمية الذي أسهم يف تغذية أشكال غري مألوفة سابقاً من أجيال احلروب، 
وجنح يف ترويج الكراهية والتشكيك والتطرف واإلرهاب - إرهاب األفراد وإرهاب الدولة - مل يعد كافياً التنديد باملنتصر 
جرَّاء جناحه يف ظاهرة الغسيل والتحّكم، بل جيب غسل هذا بالوعي، وبالتنمية االجتماعية املستدامة، وهذا دور متكامل 

لألحزاب واملنظمات والنقابات، مع املؤسسات الوطنية مبختلف قطاعاهتا. 
ما يتوجب مع هذا كّله االستفادة من كلمة السيد الرئيس بشار األسد يف إعادة افتتاح املركز الوطين للمتميزين يف 
محص وتأكيد سيادته على: أن ما دمّر سورية هو اجلهل الذي أخذ الناس باجتاه اإلرهاب... فال بد من أن نرفع القدرة 

على تطوير املعارف والوعي واالنتماء إىل الوطن، وتطوير الشخصية، وحتليل املعلومة، وتعزيز احلوار.
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األسبوعية

البعث األسبوعية – طالل ياسر الزعيب:
مل يعُد مستغرباً قيام احلكومة األلبانية بقطع عالقاهتا مع 
اإليرانية على خلفية هجوم سيرباني  اإلسالمية  اجلمهورية 
مزعوم قامت به أجهزة األمن اإليرانية على مواقع مؤسسات 
حكومية ألبانية، حيث أعلنت الواليات املتحدة دعمها الفوري 
لالهتام الذي وجّهته تريانا لطهران قبل التحّقق من صحّة 
البيت  إال  اآلن  حتى  يُقنع  مل  للمفارقة  الــذي  االهتــام  هــذا 

األبيض.
أدانت  اإليرانيني، حيث  املسؤولني  أثار حفيظة  هذا االهتام 
اخلارجية اإليرانية بشدة قرار وزارة اخلزانة األمريكية فرض 
عن  اإلعــالن  ووزيرها، ألن  اإليرانية  األمن  وزارة  على  حظر 
ألبانيا  حكومة  من  الفارغ  لالهتام  الفوري  األمريكي  الدعم 
أن  بوضوح  يُظهر  لواشنطن  سريعة  إجــراءات  من  تاله  وما 
مصمّم هذا السيناريو ليس احلكومة األلبانية، بل احلكومة 
صمّمته  الذي  للسيناريو  ضحية  هي  تريانا  وأن  األمريكية، 

واشنطن ضد اجلمهورية اإلسالمية.
إيران،  ضد  األمريكية  احلربة  رأس  ألبانيا  تكون  ال  وكيف 
إرهابية  زمرة  استضافة  فرضت  املتحدة،  الواليات  أي  وهي، 
"حركة جماهدي خلق اإلرهابية" على حكومة وشعب ألبانيا 
وقامت بتدريب عناصرها وجتهيزهم يف اجملال السيرباني، وأن 
هذه املنظمة اإلجرامية ما زالت كما كانت مبنزلة إحدى أدوات 
وحرب  سيربانية  وهجمات  إرهابية  أعمال  تنفيذ  يف  أمريكا 

نفسية ضد حكومة وشعب إيران.
إىل فرض  األمريكية  اخلزانة  تبادر  أن  أيضاً  املفارقة  ومن 
عقوبات على الوزارة اإليرانية الهتامها "بالوقوف خلف هجوم 
إلكرتوني استهدف ألبانيا"، وليس الواليات املتحدة نفسها، أي 
أهنا فرضت نظام وصاية كامالً على احلكومة األلبانية وعزّزت 
اإليرانية حول عجز هذه احلكومة عن اختاذ قرار  الشكوك 
قطع العالقات مبفردها، فهل جمرّد انضواء واشنطن وتريانا 
حتت جناح حلف مشال األطلسي "ناتو" يتيح لواشنطن فرض 

هذه الوصاية، أم أن األمر، كما أكدت احلكومة اإليرانية، أن 
هذا االهتام كان مبيّتاً لغاية سياسية، وإذا كان األمر كذلك 

فما الغاية منه على وجه التحديد؟.
بداية، هل ميكن أن تكون غاية هذا التصعيد املفتعل من 
جهة واشنطن التنصّل من االستمرار يف املفاوضات النووية 
حماولة  فقط  أنه  أم  والغرب،  إيــران  بني  حالياً  املنعقدة 
ابتزاز بائسة يُراد منها كما العادة إجبار املفاوض اإليراني 
على تقديم تنازالت يف مكان ما عرب هذا االتفاق، وخاصة 
أن  مــراراً  أعلنا  قد  كانا  واألمريكي  اإليراني  الطرفني  أن 
استمرّت  إذا  التوقيع  من  أدنــى  أو  قوسني  قــاب  االتــفــاق 
األجواء اإلجيابية املرافقة له، فما هي األجواء اليت ميكن 
أن تعّكر صفو هذا االتفاق، وملاذا يصرّ البيت األبيض يف 
اجلانب  على  عقوبات  فــرض  على  بالذات  التوقيت  هــذا 
اإليراني ميّثل رفعها جزءاً ال يتجزّأ من الشروط اإليرانية 
إلمتام االتفاق، وهل شعر اجلانب األمريكي أنه لن يتمّكن 
يف النهاية من إمتام املناورة عرب املفاوضات فأراد تفجريها 
بسبب آخر بعيداً عن احلديث عن املفاوضات نفسها، ألنه 
ال حجّة له للقول: إن مطالب إيران هي السبب يف إهناء 
طوال  واضحة  اإليرانية  املطالب  كانت  حيث  التفاوض، 
على  عنها  اإلعــالن  إيــران عن  تتوانَ  ومل  التفاوض،  فرتة 
وبالتايل  السابقة،  الفرتة  خــالل  مسؤوليها  مجيع  لسان 
اليت  اإليرانية  للمطالب  بالنسبة  يستجدّ  ما  هناك  ليس 
يتمثل معظمها يف رفع العقوبات وإعادة األموال اإليرانية 
احملتجزة لدى الغرب، وهذا طبعاً ال ميكن أن يكون مسوّغاً 
لواشنطن إلهناء املفاوضات واإلعالن عن فشلها،  منطقياً 
تكن  مل  إن  هــذا  لذلك،  سبب  من صناعة  البــدّ  وبالتايل 
الغاية احلقيقية هي ابتزاز إيران لتقديم تنازالت يف ملفات 

أخرى، وهذا مرفوض سلفاً حسب املسؤولني اإليرانيني.
ومن هنا، ميكن القول: إن هناك عوامل أخرى هلا عالقة 
رمبا بشأن آخر قد يكون منطقياً، وهو أن واشنطن كانت 

معيّنة،  أماكن  يف  إيــران  إلهلــاء  وسيلة  املفاوضات  من  تتخذ 
وأملانيا،  وفرنسا  بريطانيا  الثالث  الغربية  الــدول  مبساعدة 
إسرائيلية  حلاجة  إما  معيّنة،  زمنية  فرتة  احتوائها  مبعنى 
حبتة تتعّلق بالوضع الداخلي يف الكيان الصهيوني، وإما ألن 
الغربي  القرار  يف  األساسي  الالعب  هو  اإلسرائيلي  العامل 
بعودة املفاوضات مع إيران، أي أن شعور الكيان بالضعف يف 
مكان ما جتاه إيران هو الذي حيرّك لغة التفاوض مع إيران 
إىل  يدفعه  القوّة  بشيء من  الكيان  وباملقابل شعور  مرحلياً، 
على  اإليراني  التهديد  إىل  يعيدنا  وهــذا  التفاوض،  تعطيل 
لسان عضو جلنة األمن القومي يف إيران جمتبى ذو النوري 
بنظرة  رمقتنا  لو  باألرض  ستسوّى  "إسرائيل  إن  قال:  الذي 
ملا  هلم،  العسكري ممكناً  التهديد  كان  "لو  خاطئة"، مضيفاً: 
شاركوا يف احلوار معنا، وملا كانوا يسعون وراء توقيع اتفاقية 

فيينا".
وبناء على كالم املسؤول اإليراني نتساءل: هل أصبح التهديد 
العسكري ممكناً حتى ختتلق واشنطن األسباب لالبتعاد عن 

احلوار؟.
يف احلقيقة، ميكن االعتقاد أن الوضع احلايل يف املنطقة 
والعامل يقع على حافة اشتباك حقيقية، فإذا كانت املفاوضات 
الدولية،  العالقات  يف  االنفراج  من  نوع  على  مؤشراً  النووية 
فإن توّقف هذه املفاوضات يف الوقت الذي تشعر فيه واشنطن 
أوكرانيا،  روسيا يف  استنزاف  ما يف معركة  أهنا حققت شيئاً 
وإهلاء الصني كما تعتقد باستفزاز آخر يف تايوان، ميكن أن 
باالستفادة  إيران  مع  اشتباك جديدة  ساحة  فتح  إىل  يشري 
من انشغال احلليفني التقليديني روسيا والصني يف مكان آخر 
حسب اعتقاد اإلدارة األمريكية احلالية أو حسب اعتقاد من 

يُملي عليها مثل هذه السياسات يف الكيان الصهيوني.
األمريكية  اإلدارة  وكــالء  جنوح  هو  التوجّه  هذا  يؤّكد  وما 
يف املفاوضات النووية مؤخراً حنو حتميل مسؤولية أيّ فشل 
حيث  اإليــرانــي،  اجلانب  إىل  النووية  للمفاوضات  حمتمل 
"شكوك جدية"  وبريطانيا عن  وأملانيا  فرنسا  كل من  أعربت 

حيال مدى صدق إيران يف السعي للتوصل إىل اتفاق بشأن 
يقوّض  طــهــران  موقف  أن  مــن  الــنــووي، حمـــّذرة  برناجمها 

احتماالت إحياء اتفاق 2015.
يف  الدولية  املنظمات  لدى  روسيا  مندوب  دفع  البيان  هذا 
فيينا ميخائيل أوليانوف، إىل القول: إن بيان الثالثي األوروبي 
الذي ينتقد برنامج إيران النووي جاء يف توقيت خاطئ، ويف 

حلظة بالغة األمهية يف مفاوضات فيينا.
وكتب أوليانوف على "تويرت": "يف غري وقته متاماً.. يف حلظة 
حكام  اجتماع جملس  وعشية  فيينا،  يف  للمفاوضات  حرجة 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
أما وزارة اخلارجية اإليرانية فقد أعلنت أن البيان الثالثي 
يدفع مبفاوضات إحياء االتفاق النووي إىل الفشل، ويصبّ يف 

مصلحة الكيان الصهيوني.
األلبانية  أن احلكومة  الواضح  املعطيات، من  أمام كل هذه 
ــخــذ صــراحــة يف  ــذي اتُّ فــاقــدة لسيادهتا على هــذا الــقــرار ال
يكون  أن  ميكن  األمــر  هــذا  وأن  الفعلي،  املــســؤول  واشنطن 
تغطية على شيء ما، حتى إن فرضية قيام واشنطن باختاذ 
قرار مبعاقبة إيران على ذلك فرضية سخيفة وهي مربّر غري 
منطقي للرتاجع عمّا اتفق عليه مؤخراً يف مفاوضات فيننا، 
كما أن دخول األطراف األوروبية على خط العرقلة عرب البيان 
الثالثي الذي اّتهم إيران بعدم اجلدّية يف املفاوضات، وخاصة 
انفّكت تؤكد أهنا تسعى بالفعل للعودة  أن هذه األطراف ما 
إىل االتفاق النووي مع إيران، إمنا يضع جمموعة من عالمات 
االستفهام، ويؤكد أن هذه األطراف أيضاً ال متلك قرارها فيما 
خيص عملية التفاوض، بل إن قرارها هذا مت إمالؤه أيضاً من 

الكيان الصهيوني كما تقول طهران.
فما معنى أن يتم تفجري املفاوضات النووية بقرار صهيوني؟ 

وهل كان القرار بعقدها صهيونياً حبتاً؟..
الفرضيات، ألن  بالفعل يسري يف فلك هذه  يبدو أن األمر 
املستفيد الفعلي من عرقلة أيّ تقدّم يف هذا االجتاه، واملتضرّر 

الوحيد من جناحه، هو الكيان الصهيوني.

اأوكرانيا- تايوان- األبانيا... اأ�صاٍح 
اأم اأدواُت ا�صتفزاز يف املخطط ال�صهيوين

انتخابات الإدارة املحلية.. امل�صاركة الفاعلة بدل 
البكاء الدائم على اللنب النتخابي امل�صكوب

"البعث األسبوعية" - أمحد حسن 
أمام  سورية  تقف  القادم  األسبوع  مطلع 
طابعه  رغم  جداً  مهم  دستوري  استحقاق 
الطابع  هــذا  بسبب  بل  املباشر،  اخلدمي 
حتديداً، لتماسه املباشر مع حياة املواطن 
دون  اليومية،  ومعيشته  ومعاشه  ومهومه 
أن نغفل البعد السياسي هلذا االستحقاق 
يف هـــذه املــرحــلــة مــن احلـــرب بــاعــتــبــاره، 
أي االســتــحــقــاق، شــأنــه شـــأن ســـواه من 
ــاً  االســتــحــقــاقــات الــوطــنــيــة، فــعــالً وجــودي
مواعيده  يف  احلكومة  بــه  وتــقــوم،  قــامــت، 
الدستورية دون أن يشغلها عنه شاغل رغم 
جهة  من  جــداً،  القاسية  األمنية  الظروف 
أوىل، وتشويش البعض عليه واملطالبة، من 
مغلفة  شّتى  بذرائع  بتأجيله  ثانية،  جهة 
بـ"واقعية" مدّعاة بينما كان هدفها األساس 
الفاشلة  مبظهر  السورية  الــدولــة  إظــهــار 
متهيداً  بواجباهتا  القيام  عــن  والــعــاجــزة 
للمطالبة حبلها وإعادة بنائها على الصورة 
املواعيد  احــرتام  كان  لذلك  يريدون،  اليت 
الدستورية، إىل جانب كونه إجراء طبيعياً، 
فكرة  إىل  احنيازها  تعلن  مقاومة  حركة 
واشنطن  حتــاول  اليت  الدويالت  ال  الدولة 
السورية  اجلغرافيا  يف  ترسيخها  وأتباعها 

واألخطر يف الوعي الشعيب.

الكرة مبلعب الناخبني 
من  والقانونية  الدستورية  اإلجــــراءات 
وتشكيل  االنتخابية  املـــدد  مــراعــاة  حيث 
بأكملها  أجنــزت  املختلفة  اإلشــراف  جلــان 
املرشحني،  وأمساء  احملدّدة،  مواعيدها  ويف 
وبالتايل  معروفة،  أضحت  توجّهاهتم،  بل 

أصبحت الكرة اآلن يف ملعب الناخبني كما يُقال، فبيدهم 
وحدهم مطلع األسبوع املقبل تثبيت وتأكيد حقيقة دستورية 
تقول: إن "اجملالس املنتخبة دميقراطياً على الصعيد الوطين 
يف  دورهـــم  عربها  املــواطــنــون  ميــارس  مؤسسات  احمللي  أو 
السيادة وبناء الدولة وقيادة اجملتمع"، وبالتايل ميكن هلم، يف 
حال قرّروا ذلك وعملوا عليه، إيصال قيادات مؤهّلة لتسيري 
شأهنم اليومي من جهة أوىل، كي تشّكل هذه القيادات، من 
جهة ثانية، بأدائها الوطين واخلدمي احلقيقي، "نقلة نوعية 
يف حتسني مستوى اخلدمات والنهوض باجملتمعات احملّلية 
يف اجملاَلني التنموي واخلدمي، عرب انتخاب جمالس حمّلية 
جديدة تقود العمل احملّلي يف املرحلة القادمة، وُتتابع عملية 
التنمية والنهضة مبشاركة كاملة مع اجملتمع احملّلي يف كّل 

احملافظات".

ال أحد يولد دميقراطيًا
فإن  مــعــروف،  هــو  كما  دميقراطياً،  يُــوَلــد  ال  أحـــداً  وألن 
مثيناً  تدريباً  ثالثة،  جهة  من  تؤمّن،  الدورية  االنتخابات 
على ترسيخ الدميقراطية الوطنية، فالدميقراطية ال تأتي 
"البوستات"  بـ  باالكتفاء  وال  املنمّقة،  والبيانات  باألمنيات 
الناريّة على مواقع وسائل التواصل االجتماعي، بل بالعمل 

واملمارسة والتجربة والرتاكم، والقبول بآلياهتا ونتائجها. 
وبالتايل فإن مطلع األسبوع املقبل يضع أيضاً يف يد من 
انتخابات  أم حمقاً، عن  أكان مغرضاً  ناقداً، سواء  يتحدّث 

ُتعبّر  واحـــد،  طــرف  مــن  حمّلية  جمالس  "أنتجت  سابقة 
على  يسيطر  الــذي  وحتالفه  البعث  حزب  إرادة  عن  فقط 
مجيع اجملالس"، القدرة والفرصة على أن يعمل وفق قواعد 
 - "احلـــزب"  فـ  الــصــورة،  هــذه  يغيّر  كي  االنتخابية  اللعبة 
تسمية  طريقة  على  عديدة  داخلية  بعثية  مالحظات  رغم 
سواءٌ  جذرياً  "تغيرياً  الحقاً  أن حيدث  أمل  على  مرشحيه 
يف املرشّحني أم آليات الرتشّح أو طريقة إجراء االنتخابات 
إال  يفعل  آخر- ال  وهذا مدار كالم  عليها"،  الرقابة  وآليات 
ما هو معتاد يف "اللعبة" أي التحالفات الناجحة واملوسّعة 
"القرار  سدّة  إىل  مرشحيه  من  عدد  أكرب  إيصال  وحماولة 
دميقراطي  "عاقل"  لـ  ال ميكن  مشروع  أمر  وهــذا  احمللي"، 
تقاعسه  لتربير  كغطاء  ذلك  أراد  إذا  إال  عليه،  االعــرتاض 
ومهومهم  العاديني  الناس  عن  وابتعاده  و"خنبويته"  وفشله 
املباشرة اليت ميكن حّل معظمها أو حتسينها على األقل عرب 
للتغيّرات  للتنظري  "تفرّغه"  عن  بعيداً  العمل  يف  اخنراطه 

العاملية "احلتمية" واحلروب الكربى!  

دور الدولة
استحقاقاتٍ  تواجه  زالــت،  وما  كانت،  سورية  أن  واحلــال 
كان  وإذا  بعضاً،  يعضد  بعضها  معقدة  وداخلية  خارجية 
فإن  سيئة،  ونية  وأوهام  بأطماع  مدفوعاً  اخلارجي  البعض 

"األطماع" و"حسن النية" مها دافع بعض الداخلي أيضاً. 
االنتصار  وألن  أواًل،  بالوعي  ُتكسب  احلــروب  وألن  لذلك 
لذلك  وأسسه،  بركائزه  الوعي  مثل  يعضده  ال  العسكري 

احمللية،  اإلدارة  انتخابات  ومنها  القادمة،  االستحقاقات  يف 
صورة  لالنتخابات،  إدارهتــا  يف  "الدولة"  من  الكثري  ننتظر 
وفعالً وشفافية، بقدر، بل بأكثر، ما ننتظره من املواطن، ألن 
العمل  على  وقدرهتم  الناجحني  -بأمساء وصفات  نتيجتها 
اخلدمي- ستكون جبهة التماس األوىل معه، وخصوصاً أن 
هذا املواطن، مل يستوعب بعدُ أن صلب العقد االجتماعي 
الضمين الذي بينه وبني الدولة، "واملتعّلق بالزبائنية والكرم 
يف توزيع الريوع عرب جمانية اخلدمات وانتفاء الضرائب" قد 
أصبح من املاضي، وأن "اجملانية" قد لفظت أنفاسها األخرية 
وجديداً  جدّياً  "يفرض حتدّياً  ما  وذلك حتديداً  كادت،  أو 
يف  للدولة  جناح  هو  فيه  وجناحها  املقبلة"،  اجملالس  على 
االجتماعي  للعقد  وترسيخ  وأخرياً،  أواًل  اجلديدة،  صورهتا 

اجلديد بينها وبني املواطن.

خالصة القول 
هـــذه فــرصــة جــديــدة ومــهــمــة جــــداً تــقــدّمــهــا لــنــا هــذه 
االنتخابات كي ننخرط، كمواطنني، يف عمل إجيابي مثمر، 
بدل أن نتكلم دون طائل، فلِمْ ال  ملموساً  وأن نفعل شيئاً 
واعتبارات  ضيقة،  والءات  أيّ  عن  "بعيداً  اختياراً  نغتنمها 
غري موضوعية"، و"عصبيات ال تنتمي إال للماضي"، ليكون 
قيمته  الصناديق،  الطبيعي،  مكانه  يف  يُقال  حني  لصوتنا 
وفعله احلقيقي.. بدل البكاء الدائم على "اللنب االنتخابي" 

املسكوب. 
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األسبوعية

"ترا�س".. اأنــا مــن دعــاة الـحرب!
ل حزب املحافظـني املوؤيـد للراأ�صــمالية والع�صـكرة  تاريخيًا.. املوؤ�ص�صة الربيطانية تف�صّ

البعث األسبوعية- مسر سامي السمارة
بالغ  أسبوع  يف  منصبها  تــراس  ليز  اجلديدة  الربيطانية  ــوزراء  ال رئيسة  تولت 
األمهية للسياسة الربيطانية، فبعد يومني فقط من تعيينها رمسياً من قبل امللكة 

إليزابيث الثانية توفيت امللكة الضعيفة عن عمر يناهز 96 عاماً.
إليها  يُنظر  كــان  الــيت  املتوفية،  للملكة  الوطين  املستوى  على  احلــداد  يضيف 
عموماً على أهنا شخصية أمومية عبقرية، إحساساً باخلطر على صعود تراس إىل 
السلطة، ففي ما يسمى بـ "امللكية الدستورية" يف بريطانيا، يكون التاج هو مقر 
سلطة الدولة، بينما يشغل رئيس الوزراء منصاً، وهذا له تداعيات عميقة - إن مل 

يكن معلناً - على الدميقراطية املزعومة يف بريطانيا.
بوريس  مــن  الـــوزراء  ورئــيــس  احملافظني،  حــزب  زعيم  منصب  ــراس  ت تسلمت 
اليت ال  الفساد  بسبب فضائح  االستقالة  على  النهاية  أُجرب يف  الذي  جونسون، 
هناية هلا. وبذلك، أصبحت تراس ثالث سيدة من حزب احملافظني تتوىل رئاسة 
خالل  املنصب  يتوىل  احملافظني  حلزب  وزراء  رئيس  رابع  وهي  بريطانيا،  وزراء 
السنوات األربع املاضية بعد كامريون وماي وجونسون، األمر الذي يؤكد أن املؤسسة 
الربيطانية تفضل تارخيياً حزب احملافظني اليميين املؤيد للرأمسالية وللعسكرة 
باعتباره احلزب احلاكم. وعلى الرغم من أن مجيع األحزاب الربملانية الرئيسية يف 
بريطانيا- حزب احملافظني، والعمل، والدميقراطيني الليرباليني - خدم خملصون 
للمؤسسة، لكن احملافظني هم أصحاب املناصب األكثر موثوقية، ويتمتعون بنفس 

مصاحل الطبقة الثرية، ولديهم نفس النظرة اإلمربيالية للعامل.

ميل للوقوف أعلى الدبابات
أو طمأنته  بثقة اجلمهور  يوحي  ليست شخصاً  تراس  ليز  أن  الرغم من  على 
بقيادهتا، لكنها شخصية عسكرية وقوية يف العالقات اخلارجية، األمر الذي جيعلها 

مناسبة ملصاحل املؤسسة الربيطانية. 
كانت تراس اليت ولدت عام 1975، متحمسة ومعجبة بزعيمة حزب احملافظني 
املتشددة مارغريت تاتشر، ومثل تاتشر، لديها ولع اللتقاط صور هلا وهي جتلس 
من  العديد  مثل  العظمى"،  "بريطانيا  بأوهام  متمسكة  عسكرية  دبابات  على 

السياسيني احملافظني اآلخرين.
قبل بضعة أسابيع فقط خالل معركة زعامة حزب احملافظني، قالت تراس إهنا 
لن تتورع على اإلطالق يف استخدام األسلحة النووية "حتى لو كان ذلك يعين إبادة 
عاملية"، وقد أشارت تقارير وسائل اإلعالم الربيطانية، بشكل عرضي إىل حد ما، 
إىل أنه مت تكليفها بالقواعد النووية السرية لربيطانيا أول شيء بعد أن أصبحت 

رئيسة للوزراء.
كان أول إجراء هلا عند توليها منصب يف "داونينغ سرتيت" هو االتصال بالرئيس 
األمريكي جو بايدن لتجديد دعم بريطانيا الكامل للحرب اليت يدعمها الناتو يف 

أوكرانيا ضد روسيا، ويبدو أن ما يُسمى بـ"العالقة اخلاصة" لربيطانيا واليت ختدم العم سام 
ستكون أكثر طاعة وخضوعاً يف ظل حكم تراس.

وتفيد التقارير بأن مكاملتها اهلاتفية اخلارجية الثانية كانت مع الرئيس األوكراني فالدميري 
زيلينسكي الذي أبلغته أيضاً أن بريطانيا ستكثف دعمها العسكري لنظامه النازي يف كييف. 
 يف احلقيقة يُظهر ترتيب األولوية يف املكاملتني اهلاتفيتني بوضوح، أهنا من دعاة احلرب 
الربيطانيون اجلدد عادة جيرون مكاملات هاتفية حللفاء  الوزراء  رؤساء  كان  إذ  املتهورين، 
أوروبيني بارزين آخرين، لكن اختيار تراس إلعطاء األولوية لنظام كييف على أملانيا أو فرنسا 

يف أعقاب نداءها إىل بايدن هو عالمة تنذر بطريقة تفكريها واألجندة اليت تتبعها.
دعوات غري متوازنة هلزمية روسيا

أدلت تراس بالفعل بتصرحيات بغيضة وخمتلة عندما كانت وزيرة اخلارجية يف حكومة 
وتكراراً إىل هزمية روسيا بشكل حاسم يف الصراع مع  بوريس جونسون، فقد دعت مراراً 
أهنا  بوتني،  الروسي  الرئيس  إىل  إشارة  يف  املهينة  الشخصية  إهاناهتا  ُتظهر  كما  أوكرانيا. 

شخص مصاب برهاب روسيا.
كما أدلت بتعليقات متشددة بال مربر حول مواجهة الصني و "إهناء نفوذها" على الرغم 
من أن ذلك سيعين تدمري العالقات االقتصادية مع القوة اليت ستصبح  قريباً القوة العاملية 
األوىل، ويبدو أن لندن ستنغمس بشكل كبري يف استفزازات واشنطن غري املنطقية جتاه بكني.

العسكري  اإلنــفــاق  بــزيــادة  اجلــديــدة  احملافظني  حــزب  زعيمة  تعهدت  ذلــك،  عن  فضالً 
الربيطاني اهلائل من 2 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل إىل 3 يف املائة حبلول عام 
2030، ما يعين إنفاقاً إضافياً يقدر بنحو 150 مليار دوالر على اجليش من قبل بريطانيا 

يف أقل من مثاني سنوات.

ويرى مراقبون، أن هذا األمر سيؤدي حتماً إىل ختفيضات جذرية يف اإلنفاق العام على 
طريق  إىل  بريطانيا  تراس  ستجر  بينما  األخــرى،  األساسية  واخلدمات  والتعليم  الصحة 
احلرب. شأهنا يف ذلك شأن سائر األنظمة الغربية األخرى، بيد أنه أكثر شدة يف بريطانيا، إذ 
ال تواجه تراس مشاكل يف ضخ مليارات الدوالرات على األسلحة وصناعة احلروب وإحداث 
تضخم شديد وبؤس اقتصادي للعمال وعائالهتم طاملا أن اجملمع الصناعي العسكري جيين 

أرباحاً. 

إثارة العداء مع روسيا والصني
واستعداء  اجملنونة  العسكرية  النزعة  يف  تتمثل  تــراس  أولويات  أن  متاماً،  الواضح  من 
روسيا والصني يف كل فرصة، فقد ضحت تراس باملصاحل االجتماعية واالقتصادية ملعظم 

الربيطانيني يف سعيها اإلجرامي لسياسة عدائية جتاه موسكو وبكني.
حزب  يف  عضواً  كانت  السابق،  ففي  للمباديء،  تفتقد  زئبقية،  ــرأة  إم أهنــا  عن  فضالً 
الدميقراطيني األحرار، وخالل تلك الفرتة، دعت تراس إىل إلغاء امللكية. ثم عندما كانت 
مبادئها  غريت  احملافظني،  حزب  إىل  االنضمام  خالل  من  حظاً  أكثر  السياسية  مسريهتا 

وأصبحت متحمسة للملكية.
كما كانت صرحية يف السابق يف معارضتها خلروج بريطانيا من االحتاد األوروبي يف عام 
2016، فقط لترتاجع وتصبح مؤيدة متشددة لربيكست يف حكومة جونسون، وهو حتول أدى 
إىل حصوهلا بسرعة على مناصب وزارية عالية. وفيما يتعلق بالعالقات مع االحتاد األوروبي، 
األوروبي  االحتاد  من  بريطانيا  خروج  التزامات  ستتجاوز  حكومتها  أن  من  تراس  حذرت 
امللزمة قانوناً. وهذا يعين أن العالقات مع بقية أوروبا ميكن أن تستمر لفرتة أكثر صعوبة. كما 
ستتعرض التسوية السلمية اهلشة يف أيرلندا خلطر االهنيار مع عودة العنف املدني هناك 

بسبب جتاهل تراس للوفاء بالتزامات خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي 
يف احلفاظ على حدود مفتوحة يف جزيرة أيرلندا.

العالقات  وتقدير  التارخيية  املعرفة  إىل  تراس  تفتقر  حمللون،  حبسب 
الدولية بشكل كبري، فقد أدلت، على سبيل املثال، بتعليقات سخيفة وغري 
التحدي  من  تاريخ طويل  أنه  ادعت  الذي  أوكرانيا،  تاريخ  منطقية حول 
أن  هو  احلــال،  واقع  بينما  والتتار".  املغول  "غــزوات  إىل  يعود  واالستقالل 
أوكرانيا دولة حديثة برزت إىل  الوجود كإحدى اجلمهوريات يف  االحتاد 
على  الحقاً  وحصلت   ،1917 عام  يف  تشكيله  مت  الذي  السابق  السوفيييت 
استقالهلا يف عام 1991 بعد تفكك االحتاد السوفيييت، لكن يبدو أن تراس 

تعتقد أن أوكرانيا كانت موجودة مع جنكيز خان يف القرن الرابع عشر.

جهل مروع
مل تظهر تراس اليت التقت عندما كانت تتوىل منصب وزيرة اخلارجية، 
بكبري الدبلوماسيني الروسي سريغي الفروف يف موسكو خالل االستعداد 
للعملية العسكرية يف أوكرانيا، أي وعي مبخاوف موسكو األمنية املشروعة 
يشكله  الذي  املقبول  غري  والتهديد  الناتو  توسع  بشأن  أمدها  طال  اليت 
هذا التوسع على األمن القومي الروسي، كما كشفت أيضاً خالل حواراهتا 
مع الفروف عن جهل مروع جبغرافية روسيا وحدودها مع أوكرانيا، فبعد 
منفصل،  بشكل  اإلعالم  وسائل  الفروف  الفاتر، خاطب  املغلق  اجتماعهم 
حــوار بني  إىل  أقــرب  بأهنا  تــراس  مع  املتوترة  السابقة  مناقشاته  ووصــف 

شخصني أحدامها أصم واآلخر أبكم. 

حلظات حمفوفة باملخاطر 
بني  باملخاطر  حمفوفة  تــوتــرات  حلظة  إىل  الدولية  العالقات  وصلت 
والصني من جهة  وروسيا  الناتو من جهة،  املتحدة وحلفائها يف  الواليات 
أخرى، حيث خيشى العديد من الناس يف مجيع أحناء العامل اندالع حرب 
عاملية بسبب الصراع يف أوكرانيا أو التوترات حول تايوان، أي حرب شاملة 
تتصاعد إىل حريق نووي للكوكب، وهو أمر يبدو أن ليز تراس ال تكرتث به.

املنعطف احملفوف باملخاطر هو دبلوماسيون  العامل يف هذا  ما حيتاجه 
وصناع سالم ميكنهم حل النزاعات من خالل استيعاب املخاوف احلقيقية، 
بينما تراس املشجعة للتسلح، بعيدة كل البعد عن أي من تلك الصفات. 
ويرى مراقبون أن توليها ملنصبها جاء يف وقت عصيب، وستلحق املزيد من 
عدم االستقرار وانعدام األمن لكل من العالقات الدولية والشعب الربيطاني.

زعيم بال تفويض دميقراطي
ستصبح تراس رئيسة وزراء بريطانيا القادمة دون أي تفويض دميقراطي، فقد مت التصويت هلا من قبل أعضاء 
حزب احملافظني خلالفة جونسون، الذي فاز يف االنتخابات الوطنية لعام 2020 كزعيم حزب احملافظني آنذاك. 
وهكذا تأتي انتخاب تراس نتيجة االقرتاع الداخلي حلزب احملافظني 80.000 عضواً، حيث ميثل هذا العدد جزءاً 

صغرياً، أي أقل بكثري من 1 يف املائة من إمجايل مجهور الناخبني الربيطانيني.
لذلك، ويف ظل هذه الظروف، يرى املراقبون ضرورة إجراء انتخابات وطنية جديدة كمبدأ دميقراطي، لكن األمر 
ليس كذلك يف بريطانيا حيث حتكم املؤسسة غري املنتخبة وأتباعها، واالنتخابات يف الواقع جمرد عرض جانيب، 

وهذا هو املعنى احلقيقي لـ "القيم الربيطانية".
على حنو متزايد، لدى معظم الربيطانيني خماوف ملحة بشأن تدهور الظروف االجتماعية واالقتصادية، أو 
كيفية احلفاظ على وظائفهم وإطعام أسرهم ودفع تكاليف تدفئة منازهلم. ومع ذلك، تريد تراس إشعال احلرب 
مع روسيا، وإنفاق املزيد على اجليش أكثر مما ينفق على اخلدمات العامة، وكل ذلك بدافع الشوفينية واجلهل 

والغرور الوظيفي.
العاديني تكاليف احلرب وجتعلهم يدفعون مثن مكائدها اإلجرامية جتاه روسيا والصني،  الناس   إهنا تكبد 
حيث ستتأثر األسر يف مجيع أحناء بريطانيا هذا الشتاء بسبب فواتري الطاقة اهلائلة، بينما تراس وأمثاهلا مثل 
أورسوال فون دير الين، أعلى بريوقراطي يف املفوضية األوروبية، يتسببون يف بؤس غري مسبوق للناس ، إذا مل 

حيرضوا بالفعل على حرب عاملية شاملة.
يف استعراض جملريات السياسة الربيطانية، هل ميكن ألي شخص أن يواظب فعالً على اإلشارة إليها على أهنا 
دميقراطية؟. إن األمر مل يكن كذلك أبداً، كما يتضح من دور امللكية، وهذا ما ميكن قوله عن الدول الغربية 

األخرى وأنظمتها الدميقراطية الزائفة.
 من هنا، تعترب ليز تراس خياراً مناسباً، ليس بالطبع من أجل السالم العاملي، ولكن كتجسيد لغطرسة املؤسسة 

الربيطانية الغادرة واإلمربيالية والفاشية املستوطنة.

أربعائيات        

روسيا يف مواجهة الغرب )2(
) توازن احلاجة وتوازن الرعب (

د. مهدي دخل اهلل
احلــاجــة« مبا جيعل  »تـــوازن  كتبت عن  املاضي  األربــعــاء 
الدول تعتمد على بعضها عضوياً حتى وإن كانت يف حالة 
حرب . بل إن هذا االعتماد املتبادل خيفف إمكانات تغول 

احلرب إىل أبعاد ال حيمد عقباها .. 
حديثي اليوم عن »توازن الرعب« الذي هو أهم من توازن 
عند  الشامل  التدمري  حنو  التوصل  مينع  ألنــه  احلاجة 
الطرفني . هناك كان االعتماد املتبادل ، وهنا يظهر »الرعب 

املتبادل« يف أجلى صورة . 
هاري   ، الذكر  ســيء   ، األمريكي  الرئيس  ضــرب  عندما 
ذريتيـن  بقنبلتني  وناغازاكي  هريوشيما  مدينيت   ، ترومان 
)آب 1945( ، ادعى أنه يريد فرض استسالم اليابان محاية 
ألرواح اجلنود األمريكيني لو استمرت احلرب . لكن احلقيقة 
للعامل بأن لدى بالده سالحاً  أن ترومان كان يعطي درساً 
خميفاً جيعلها زعيمة العامل بال منازع . بعد ذلك بأربعة 
أعوام ، رصد العلماء األمريكيون جتربة للقنبلة الذرية يف 
االحتاد السوفييت )قنبلة بلوتونيوم امسها RDS-1(. عندما 
أخربوا ترومان بذلك ، أصيب بصدمة شديدة ومل يصدق، 
الهتامها  عن ضحية  بالبحث  األمريكية  املخابرات  وبــدأت 

بتسريب املعلومات إىل موسكو . 
الضحية كانت عاملاً من أصل أملاني امسه كالوس فوكس. 
عنوان  الذي حيمل  كتابه  نورمان موس عرض يف  الكاتب 
»كالوس فوكس« الرواية كاملة ، وأكدهتا املخابرات الربيطانية 
عام /2003/ بعد رفع النقاب عن وثائق سرية حول املوضوع.. 
إطــار احلملة  كــالوس فوكس حملاكمة شديدة يف  تعرض 
االستخباراتية غري الدستورية يف أمريكا اليت حتمل اسم 
. وهناك من يؤكد أن الدوافع احلقيقية لكالوس  املكارتية 
مل تكن اإليديولوجيا الشيوعية ، وإمنا كانت دوافع إنسانية 
هدفها منع عدوان نووي أمريكي على أي دولة مبا يهدد 

مصري البشرية للخطر.
هكذا ظهر مفهوم »توازن الرعب« الذي محى العامل من 
احلرب النووية . وقد مت التنفيس عن الصراع بني القطبني 
أيام احلرب الباردة )1950- 1990( حبروب مناطقية وحملية 

عديدة . 
زابروجيا يف  قضية  تؤكده   ، قائماً  زال  ما  الرعب  تــوازن 
النتاج  النووي  املوقع  هذا  على  هجوم  أي  حيث   ، أكرانيا 

الطاقة يتحول إىل كارثة على الطرفني .. 
mahdidakhlala@gmail.com
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تعاون موؤ�ص�صات الدولة كفيــل باحلد من الإرهاب كفكر 
ال�صرتاتيجية الوطنية اجلزائرية ملــكافحة الإرهاب بني عامي 2020-2010

البعث السبوعية- د. ساعود مجال ساعود
الدولة  مؤسسات  تعاون  على  اإلرهــاب  ملكافحة  اسرتاتيجيتها  يف  اجلزائرية  الدولة  استندت 
سواءً األمنية والسياسية واالقتصادية والثقافية والرتبوية مع بعضها البعض حتت إشراف ودعم 
حكومي من خالل إسناد جمموعة من الوظائف للمؤسسات احلكومية املختلفة، حبيث تعمل 
على  والقضاء  من جهة،  كسلوك  األخــرى  املؤسسات  مع  بالتنسيق  تنفيذها  على  مؤسسة  كل 
التهديدات احملتملة بتدارك مسبباهتا ومعاجلتها قبل حتوّهلا إىل سلوك يهدد أمن واستقرار 
الدولة اجلزائرية من جهة أخرى عرب جمموعةٍ من السياسات اخلاصة بكل نسٍق من أنساق 
اجملتمع اجلزائري، وفيما يلي توضيح لكل سياسة على حده حسب اجملال املعنية به وفق ما 

يلي شرحه:

السياسات األمنية والعسكرية:
  سعت اجلزائر عرب السياسات األمنية ملكافحة اإلرهاب إىل حتقيق هدفني حموريني متّثال 
بتعزيز القدرات األمنية، مبا تتضمنه من أنظمة إنذار مبكرة من جهة، وجتفيف منابع دعم 
ومتويل اإلرهاب من جهة أخرى، وهو ما سعت الدولة لتنفيذه عرب عدد من اإلجراءات نوردها 

كالتايل:

رفع ميزانية األمن والدفاع الستكمال سياسية تعزيز القدرات العسكرية واللوجيستية للجيش 
اجلزائري.

زيادة القوة البشرية ألجهزة األمن واجليش.
رفع كفاءة عناصر الشرطة واجليش العاملني يف جمال مكافحة اإلرهاب، عرب تنفيذ عدد من 
الربامج التدريبية الوطنية واملشرتكة، فضالً عن حتديث منظومة التسليح املستخدمة يف اجملال 

ذاته.
حتديث أجهزة التصنت واملراقبة واليت عززت من قدرة أجهزة األمن اجلزائرية يف متابعة كافة 

التنظيمات اإلرهابية واألشخاص املشتبه يف تبنيهم أفكاراً متطرفة.
إنشاء قاعدة بيانات حمدثة خاصة باإلرهابيني األجانب وذلك بالتعاون مع أجهزة استخبارات 

الدول الصديقة.
تكثيف اجلهود للحيلولة دون انتقال العناصر اإلرهابية من أو إىل اجلزائر، سواءً عرب إعادة 

ضبط احلدود، أو بتشديد اإلجراءات األمنية باملطارات واملوانئ.
أقرت اجلزائر سياسة االمتناع عن دفع الفدية لتحرير الرهائن الذين يتم اختطافهم من قبل 

العناصر اإلرهابية، بغرض حرماهنم من أحد مصادر التمويل.
االنتقال باجليش اجلزائري إىل االحرتافية وحتديث املعدات احلربية.

تستغلها  الــيت  العنكبوتية  الشبكة  على  االفــرتاضــي  الواقع  يف  والتطرف  اإلرهــاب  مكافحة 
اجلماعات اإلرهابية املتطرفة للتجنيد يف صفوفها باملوازاة مع رفع مستوى احلرب املعلوماتية 
املخططات  من  العديد  بإفشال  مسح  ما  اإللكرتونية،  اجلرمية  مواجهة  يف  اإلنــرتنــت،  عرب 

واهلجمات اإلرهابية.

السياسة الدينية:
 حاولت السياسات اجلزائرية ملكافحة اإلرهاب تطبيق مجلة من اإلجراءات الدينية ابتغاء 
معاجلة االحنرافات املنبثقة من البنية الدينية للمجتمع اجلزائري، واليت شّكلت بيئة مناسبة 
لنمو اإلرهاب نتيجة الفهم اخلاطئ للدين وملبادئه وأحكامه، والوقوف على ظواهر النصوص 
واالجتماعية الستبداهلا  الفكرية  البيئة  والبحث يف  العليا،  واملثل  القيم  تدبّرها، وحتوير  دون 
من  وغريها  الشرعية  احلــدود  وفق  أنفسهم  على ضبط  مقدرهتم  وعدم  غرائزهم  يرضي  مبا 

االحنرافات يصعب إحصائها، وهلذا كله فقد توجّهت إىل اإلجراءات األتية:
وضع خطط لتجديد اخلطاب الديين مبعنى حترير الدين من االهتامات اليت عُلقت به نتيجة 

استغالل اجلماعات اإلرهابية للدين كستار لتنفيذ أهدافها.
العمل عرب املؤسسات الدينية املسؤولة على تصحيح املفاهيم واألفكار املغلوطة واليت يسعى 

مروّجوها اىل تقديم اإلسالم على أّنه دين التطرف، والكراهية، واإلرهاب .
تركيز اخلطاب الديين على نبذ املغاالة والتطرّف والعنف، وهو ما ميكن االستدالل عليه بعدّة 
قضت  واليت  الدينية  والشؤون  والتعليم  واالتصال  الداخلية  وزارات  بني  التعاون  منها  شواهد 
الفتاوى االرهابية من قبل  إلكرتونية على شبكة اإلنرتنت متخصّصة ملكافحة  بإطالق مواقع 

املتطرفني.

للجرائم  الشرعي  احلكم  ببيان  األوقــاف  بــوزارة  ممّثلة  اجلزائرية  الدينية  املؤسسات  قيام  
يروّجها  اليت  لألدّلة  وبيان  عليه،  يتسّتر  أو  إرهابياً  يؤوي  ملن  الشرعي  وبيان احلكم  اإلرهابية، 

"مفكرو" التنظيمات املتطرّفة.
تعزيز دور القادّة الدينيون يف صياغة خطابات بديلة خلطاب الكراهية يف منع التحريض الذي 
من شأنه أن يؤدّي إىل اجلرائم اإلرهابية، والتصدّي للتوّترات الدينية من خالل تأطري مجهورهم 

وجمتمعاهتم بقيم التسامح والسالم، وتعزيز احلوار بني الثقافات.
إلتزام خمتلف املؤسسات الدينية اجلزائرية مبواجهة اخلطابات اليت تروج للعنف باسم الدين، 
حقوقهم،  من  وجتريدهم  اآلخرين  على  اهليمنة  سياسية هبدف  مكاسب  لتحقيق  وتستخدمه 

وإشاعة القتل وتربيره.

 السياسة اإلعالمية:
يف سبيل تفعيل دور اإلعالم ومؤسسات االتصال املباشر يف مواجهة اإلرهاب من خالل حتديد 
األدوار املنوطة بكل منها يف إطار سياسة إعالمية واتصالية شاملة، فقد انطلقت دوائر صنع 

القرار يف الدولة اجلزائرية إىل تطبيق اإلجراءات األتية:
أفردت وسائل اإلعالم مساحات واسعة لتحليالت اخلرباء وعلماء الدين لتفسري دوافع سلوك 
التطرّف واإلرهاب من منظور ديين، عالوة على تقديم تغطية إعالمية واسعة لعمليات القوات 

املسّلحة والشرطة يف مواجهة اإلرهاب.
وتوجيه  واإلرهابيني،  اإلرهاب  إزاء  للمواطن  املعريف  النسق  تكوين  اإلسهام يف  الرتكيز على   
اخلطاب اإلعالمي إىل الشباب يف مكافحة ظاهرة اإلرهاب وسبل محايته إعالمياً من هذه اآلفة.

التطرف  وتعبئة اجملتمع ضد  السياسية يف حشد  واألحــزاب  والــرأي  الفكر  قادة  دور  تفعيل 
واإلرهاب.

حظر نشر الصور أو املقاطع الفلمية لألعمال اإلرهابية، سواءً يف وسائل اإلعالم الرمسية أو 
عرب شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت(.

اإلرهابيني،  و  اإلرهــاب  معرفته حبقيقة  ترمجة  من  املواطن  سلوكية متكن  منظومة  تكوين 
وترسيخ ثقافة مضادة لإلرهاب، وتركيز اخلطاب اإلعالمي يف كل وسائل اإلعالم اجلزائرية على 

ضرورة املواجهة الشاملة لإلرهاب.

السياسات االقتصادية واالجتماعية:
يف حماولة الستيعاب البعدين االقتصادي واالجتماعي يف جمال مكافحة اإلرهاب، فقد حرصت 

اجلزائر على اختاذ جمموعة من اإلجراءات اليت من شأهنا حتقيق ما يلي:
القضاء على الدوافع االقتصادية واالجتماعية للظاهرة اإلرهابية.

الوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتها، الذي ساهم باحلد من األثار املرتتبة 
عن غسيل األموال أو تبييضها، واملتمّثلة باملساعدة على انتشار اإلرهاب.

العينية  واخلدمات  املادية  املساعدات  بتقديم  اخلريية  للمؤسسات  اجلزائرية  الدولة  مساح 
للمواطنني يف األماكن األكثر احتياجاً.

تطبيق مشاريع تنمويّة مستدامة تغلق كّل املنافذ أمام هذه احلركات الشاّذة واملغامرة بالعمل 
على حتقيق عدّة أهداف منها مثالً مواصلة جهد مكافحة البطالة وتشجيع التنمية الفالحية 
لقواعد  ونوعية  تقنية  معايري  إنتاج  خالل  من  ومحايته  الوطين  االقتصاد  وترقية  والريفية، 
القيمة  ذات  املعرفة  على  القائمة  االقتصادية  األنشطة  ودعــم  وترقية  التجارية،  الدفاعات 
التكنولوجية، ودعم املؤسسات الصغرية اليت يبادر هبا الشباب من حاملي الشهادات، األمر الذي 

ينعكس إجياباً على مكافحة أسباب اإلرهاب.
اقتصادي جديد  واعتماد منوذج  اقتصادها،  وتنويع  وإنعاشه،  اجلزائر  االستثمار يف  تشجيع 

ملواجهة اهنيار أسعار البرتول الذي يعد أهم مصدر لعائدات اجلزائر.

السياسة الرتبوية:
 اعتمدت السياسة الرتبوية يف اجلزائر يف جمال مقاومة اإلرهاب على القيام بعدة إجراءات 
من شأهنا أن تؤدّي إىل إعداد الفرد للقيام بدوره اإلجيابي املتوقع يف اجملتمع اجلزائري، ومن 

هذه اإلجراءات:
قيام املؤسسات الرتبوية بوظائفها يف دفع الفرد للتعّلم الذاتي الصحيح ونبذ العنف والتطرّف 

كأساليب حلل ما قد يواجه من مشكالت.
 قيام املؤسسات الرتبوية يف اجملال النفسي واالنفعايل بتحقيق النضج االنفعايل السليم للفرد 
بعد حدوث األعمال اإلرهابية اليت تتسم باستخدام العنف أو التهديد به، واليت تتضمن العنف 

والرتويع يف أوساط اجملتمع.
التأكيد على غرس االنتماء للوطن كوظيفة رئيسة من وظائف النسق الرتبوي.

يف اجملال األخالقي إعداد برامج تربوية الجتثاث التطرف الديين من عقول املدانني يف قضايا 
إرهاب والوقاية منه هبدف تقويم و معاجلة املفاهيم الدينية اخلاطئة اليت جرهتم إىل الوقوع 

يف خطيئة التشدد.
القيام يف اجملال االجتماعي بربط العمليات اإلرهابية بالعادات والتقاليد والقيم اليت تشجب 
اليت يقاوم من خالهلا  واملعارف  املهارات واالجتاهات  الفرد  وإكساب  املنحرفة،  السلوكيات  تلك 
الفرد اجلرائم اإلرهابية، وحماولة قيام تعليم الفرد بالتأثري يف اآلخرين واملسامهة يف خدمة 

االختالف  أدب  وتعميق  والتفاوض  والنقاش  احلــوار  مبادئ  وترسيخ  فعالًة،  مسامهًة  اجملتمع 
وثقافته.

الرتكيز على دور املدراس اليت تضطلع بالدور األكرب يف غرس القيم الرتبوية من خالل املناهج 
واملعارف العلمية اليت تقدّم للطالب وفق طرق علمية خمططة وبأساليب مباشرة أو غري مباشرة 

عرب وضع مناهج دقيقة منطقية تنطلق من قيم انسانية.
التأكيد على املواجهة الفكرية عرب الدور احملوري لألسرة اجلزائرية يف جمال مقاومة اجلرائم 

اإلرهابية.

السياسة الثقافية ملكافحة اإلرهاب: 
اعتمدت السياسة الثقافية يف اجلزائر بوصفها أحد أركان اسرتاتيجية مكافحة اإلرهاب على 
تطبيق جمموعة من اإلجراءات اليت ختدم مكافحة اإلرهاب من الناحية الثقافية، ومن أهم تلك 

اإلجراءات ما يلي:
فكرة  يدعّم  الــذي  وخباصة  اجلزائري،  للمجتمع  الثقايف  باملوروث  االهتمام  على  التأكيد   
االنتماء والوحدة الوطنية، والعمل على بناء مفاهيم ثقافية جديدة تدعـو إىل السالم والتسامح 

ونبـذ العنف واإلرهاب.
توظيف جماالت الفنون والثقافة املختلفة يف اجملتمع اجلزائري، وتكريس جهودها ملكافحة 
الفكر املتطرّف، والتأكيد على دورها كقـوى ناعمة يف إدارة التوجّه الثقايف، مما يشّكل درعاً فنياً 

و ثقافياً يف مكافحة التطرف.
التوسّع يف املسابقات واجلوائز لتشجيع اإلبداع الفين والثقايف لدى الشباب يف مواجهة الفكر 
املتطرف، والتأكيد على اّتساق اخلطط االسرتاتيجية لوزارتي التعليم العايل والرتبية والتعليم 
الفنّي مع أهداف الدولة القومية ملكافحة اإلرهاب، وحماربة الفراغ الفكري من منطلق أنّ الفراغ 
ينشأ من األفكار الغريبة على اجملتمع اجلزائري اليت ال ترتبط بثقافته وخصوصيته وهويته، 

وتسعى للقضاء على القيم األصيلة اليت نشئ عليه.
إجيابيات  بــأنّ   يرى  الباحث  فــإنّ  اإلرهــاب،  مكافحة  سياسات  من  ملا سلف عرضه  وتقييماً 
تتميز  اليت  باإلجيابيات  يتعّلق  ففيما  لتقييم مضموهنا،  مناسباً  معياراً  متّثل  السياسات  هذه 
هبا سياسات مكافحة اإلرهاب اجلزائرية، فإّنه باإلمكان إيراد أن املزاوجة بني احتواء اإلرهاب 
وذلــك مبعاجلة  أخــرى،  جهة  من  احملتملة  التهديدات  على  القضاء  وبني  جهة،  من  كأسلوب 
االعتبار  بعني  األخذ  إىل  باإلضافة  وسلوكاً.  فكراً  لإلرهاب  مكافحة  بذلك  فيحصل  أسباهبا، 
التطوّرات اليت طرأت على الظاهرة اإلرهابية كظهور أشكال جديدة، واستخدام اإلرهابيني أدوات 
مكافحة  سياسات  اّتسمت  فقد  وعليه  مثالً.  اإللكرتوني  كاإلرهاب  والتعقيد  احلداثة  غاية  يف 
اإلرهاب اجلزائرية بالشمولية، حيث انطلقت دوائر صنع القرار السياسي يف اجلزائر يف التنسيق 
وبالتايل  شؤوهنا،  تدير  اليت  واملؤسسات  بالوزارات  ممّثلة  كاّفة  اجلزائري  اجملتمع  أنساق  بني 
متيّزت سياسات مكافحة اإلرهاب اجلزائرية بالرمسية لكوهنا جزء ال يتجزأ من السياسات العامة 
اجلزائرية، كما متيزت هذه السياسات بالدعم احلكومي عرب ختصيص نصيب من املوازنة العامة 

للدولة اجلزائرية لتنفيذ ما تضمنته من إجراءات يف سبيل مكافحة اإلرهاب.
 إنّ ما سلف كان من مجلة اإلجيابيات اليت متتعت هبا سياسات مكافحة اإلرهاب اجلزائرية، 
وأمّا بالنسبة للسلبيات اليت أعرتت السياسات اجلزائرية ملكافحة اإلرهاب فيمكن إجيازها بأن 
نصيب الوزارات املوّكلة بتنفيذ ما ورد يف سياسات مكافحة اإلرهاب من املوازنة العامة للدولة 
اجلزائرية غري ثابت ويتفاوت من سنة ألخرى، وخيضع للتقّلبات اليت تشهدها املوازنة العامة 
اجلزائرية، تبعاً ملا تشهده الدولة اجلزائرية من متغيّرات داخلية وخارجية، مما قد يؤّثر على 
التنفيذ.  ومن االنتقادات اليت يسجّلها الباحثني لسياسات  الــوزارات املكلفة مبهام  أداء  كفاءة 
مكافحة اإلرهاب اجلزائرية ما دار حول مسألة التطبيق من حيث عدم التقيد مبا ورد فيها من 
تدابري وإجراءات، ولكن لدى التدقيق هبذا االنتقاد كسلبية ونقطة ضعف، يالحظ أّنه غري دقيق 
ألنّ الدولة اجلزائرية اعتمدت مبدأ احملاسبة، وهو ما ميكن االستدالل عليه بوقائع خمتلفة لعل 

أبرزها إقالة بعض قيادات دائرة االستعالم واألمن.
صحيح أن الدولة اجلزائرية كانت قد درجت على تطبيق سياسات مكافحة اإلرهاب وما تزال، 
ورغم ذلك لغاية الوقت الراهن مل تصدر رمسياً وثيقة معلنة على شكل اسرتاتيجية رمسية عن 
طريق الربملان اجلزائري أو احلكومة اجلزائرية على غرار الدول العربية األخرى كاألردن ومصر 
سياسات  ألن  نقطة ضعف،  ويعتربها  الباحث  عليها  يشدّد  بالتحديد  النقطة  وهذه  والعراق، 
تكون  أن  الغرض، وال جيب  اسرتاتيجية خمصصة هلذا  تندرج ضمن سياق  اإلرهــاب  مكافحة 
جمموعة قرارات أو سياسات أو إجراءات متباعدة زمنياً. كما أن السياسات اليت وضعت بقصد 
والدينية صحيحة  واإلعالمية  والثقافية  الرتبوية  السياسات  ومنها  الفكري،  اإلرهاب  مكافحة 
طويل  وقت  إىل  بأهنا حتتاج  تكمن  املشكلة  ولكن  كفكر،  اإلرهــاب  من  باحلد  وكفيلة  وشاملة 
حتى حتدث أثراً  فاعالً يف بنية اجملتمع اجلزائري، والسبب الرئيسي أنّ اإلرهاب كفكر وجد 
يف اجلزائر منذ سبعينات القرن العشرين، عالوة على انتشاره بكافة املناطق اجلزائرية، وبني 

أوساط الشرائح االجتماعية كاّفة.
وتأسيساً على ما سبق، ميكن القول بأنّ نتيجة اعتماد السلبيات واالجيابيات كمعيار لتقييم 
مضمون سياسات مكافحة اإلرهاب يف اجلزائر، يشري إىل تفوّق حجم اإلجيابيات على السلبيات 
اليت اتسمت هبا سياسات مكافحة اإلرهاب يف اجلزائر، وهذا األمر له دالالته اليت توحي بأنّ 
هذه السياسات جديرة باالعتماد على الصعيد احمللي اجلزائري، وجديرة باالستمرار والعمل 

على تطبيقها.
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ت�صتند ل�صيا�صة خارجية واقعية ..
الهند ترف�س اتخاذ اأي موقف �صد رو�صيا

البعث األسبوعية-هيفاء علي
ــقــرار يف  جيــمــع اخلــــرباء عــلــى أمهــيــة االســت
العالقات بني روسيا واهلند الذي جنا من العديد 
العاملية،  السياسية  والتوجهات  التغيريات  من 
روسيا  ضــد  مــوقــف  أي  اهلــنــد  تتخذ  مل  حيث 
عالقاهتا  وأمنت  منه،  جزء  هي  منتدى  أي  يف 
االحتفاظ  وبالتايل  روسيا،  مع  االسرتاتيجية 
األخــرية،  األيـــام  يف  االسرتاتيجي.  باستقالهلا 
الختبار  وروســيــا  اهلند  بــني  العالقة  تعرضت 
اجلماعي  الضغط  اهلند  قاومت  حيث  شديد، 
الغربي الختاذ موقف ضد روسيا، من خالل تبين 
موقف احلياد. وبذلك، اختارت اهلند عدم تأييد 
وإدانة  لعزل  الرامية  العدائية  الغربية  اجلهود 

روسيا بأشكال دولية خمتلفة. 
وثيقته  عكستها  الـــيت  الــنــاتــو  ســيــاســات  إن 
اإلسرتاتيجية اجلديدة ملدة 10 سنوات، اليت مت 
وضعها يف29 حزيران 2022، هي إعالنات فعلية 
للحرب الباردة الثانية ذلك أنه بالنسبة حللف 
الناتو، فإن التهديد الرئيسي ألوروبا هو روسيا، 
طويل  والتهديد  الرئيسي  منافسه  أن  حني  يف 
ال  قــوة  أي  اعتبار  واألخطر  الصني،  هو  املــدى 
هتديد.  أهنــا  على  الغربية  الرغبات  مع  تتوافق 
مبعنى آخر، حسب اسرتاتيجية الناتو، إن احلياد 
الــدول  وستكون  االنقسام  هــذا  يف  مقبول  غري 
الختاذ  للضغوط  عرضة  الكتل  خارج  املوجودة 
موقف موات لتلك الكتل والتخلي عن حيادها. 

حسابات اهلند
على  التصويت  عــن  مــــراراً  اهلــنــد  امتنعت   
لألمم  العامة  واجلمعية  األمن،  قرارات جملس 
املتحدة اليت تدين العملية العسكرية الروسية يف 

أوكرانيا، وترفض على الدوام احملاوالت الغربية لعزل روسيا 
كرر  بوتني،  الرئيس  العاملية، ففي حمادثته مع  يف احملافل 
رئيس الوزراء اهلندي الدعوة إىل الدبلوماسية واحلوار حلل 
األزمة األوكرانية، بينما تواصل اهلند احلفاظ على مجيع 
تستورد  الرمسية،  البيانات  وحبسب  موسكو.  مع  عالقاهتا 
اهلند حوايل 60٪ من احتياجاهتا الدفاعية من روسيا، حيث 
ظل هذا اإلمداد دون انقطاع منذ الستينيات، وهو مدمج يف 
أنظمة الدفاع اهلندية، ويعزز املوقع والتعاون وتصدير املعدات 
العسكرية إىل دول ثالثة. كما تستفيد اهلند من عمليات نقل 
التكنولوجيا والصواريخ والغواصات النووية اليت ال تستطيع 
احلصول عليها يف أي مكان آخر.  باملقابل، تعاونت روسيا 
مع الربنامج النووي اهلندي خالل فرتة العقوبات األمريكية 
وعلى  املاضي،  القرن  تسعينيات  منذ  اهلند  استهدفت  اليت 
الرغم من أن اهلند قد نوعت وارداهتا الدفاعية، إال أن روسيا 
تبقى األوىل يف هذا القطاع ومن املتوقع أن تستمر يف ذلك 

يف املستقبل القريب.
ُتستخدم قدرة اهلند على الشراء من الغرب كوسيلة ضغط 
أعداء  مكافحة  قانون  مثل  األمريكية  التشريعات  لتجنب 
والكيدية،  االنتقامية  العقوبات  سياسة  خالل  من  أمريكا 
حيث تسعى اهلند للحصول على إعفاءات من العقوبات من 
خالل االستفادة من احتياجاهتا وأسواقها. زيادة على ذلك، 
تشرتي اهلند النفط بأسعار خمفضة، ووارداهتا من النفط 
الروسي زادت من 1٪ إىل ما يقرب من 6٪ من احتياجاهتا 
الرقم  وهذا   )2022 حزيران  يف  يومياً  برميل  مليون   1.2(
مرشح لالرتفاع أكثر يف السنوات القادمة. باإلضافة إىل ذلك، 
 10 اهلند  واخلاصة يف  العامة  الغاز  استثمر احتاد شركات 
مليارات دوالر يف سيبرييا وحقول النفط األخرى، وتتعاون 
اهلند مع روسيا للتحايل على "صدمة السلع" النامجة عن 
العقوبات احلالية اذ لطاملا عارضت اهلند، مثلها مثل معظم 

على  تؤثر  ألهنــا  اجلانب  أحــاديــة  العقوبات  اجلــنــوب،  دول 
األشخاص األكثر ضعفاً، وهناك حمادثات مهمة تدور حول 
إحياء جتارة الروبية والروبل، حيث دفعت اهلند روبية مقابل 
تستورد  ذلك  إىل  باالضافة   ،  400-S صوارخيها من طراز 
الصيين،  باليوان  وتدفع  الروسي  الفحم  اهلندية  الشركات 

وهي طريقة يقول التجار إهنا قد تصبح أكثر شيوعاً. 

املصاحل اجليوسرتاتيجية
 يتشكل التفكري اجلغرايف االسرتاتيجي اهلندي من خالل 
النزاعات احلدودية اليت مل يتم حلها مع الصني وباكستان، 
اهلند  إلقناع  املتحدة  الواليات  عليها  تلعب  خمــاوف  وهي 
باالبتعاد عن احلياد، اذ حتتاج الواليات املتحدة إىل اهلند 
الحتواء الصني، لذلك تعمل واشنطن على تعزيز اخلالفات 
الرامية اىل سحب اهلند  بني اهلند والصني لدعم خطتها 
متعدد  عــاملــاً  اهلند  تفضل  اآلن   حتى  لكن  جانبها.  إىل 
روسيا  مع  متناغمة  بعالقات  تتمتع  نراها  هلذا  األقطاب، 

والغرب واجلنوب.
لقد حتولت اهلند حنو السياسات النيوليربالية، مع إعطاء 
يتجلى  ما  وهــو  املتحدة،  الــواليــات  مع  للعالقات  األولــويــة 
أن هناك  الدفاعية، كما  الــواردات  التجارة وتنويع  زيادة  يف 
العديد من اجملاالت اليت حتتاج إىل تعميق للحفاظ على 
العالقات الروسية اهلندية وتسريعها، من أجل جتنب الركود 
يف عامل سريع التغري. ويف هذا الصدد، شجع القادة رفيعو 
املستوى من كال البلدين على تعميق التجارة، وعلى الرغم 
الدولتني  كال  على  السوق، جيب  على  يعتمد  ذلك  أن  من 
إىل  روسيا  حتتاج  بريوقراطية.  وأقــل  أسهل  قنوات  تسهيل 
يف  اهلند  يف  والصغرية  املتوسطة  الشركات  من  االستفادة 
بالتعرض  الكربى  الشركات  ختاطر  حيث  احلــايل،  الوقت 
للعقوبات. وجيب أن تستفيد روسيا من سوق العمل اهلندي، 

متاماً كما فعلت دول غرب آسيا، كما حتتاج روسيا إىل تعميق 
عالقاهتا العلمية والتكنولوجية مع اهلند، فضالً عن صناعة 
اهلندية  املؤسسات  على  جيب  لذلك  الضخمة.  اخلــدمــات 
مت  الــيت  املــبــادرات  تسريع  وجيــب  تعاوهنا،  تعميق  الروسية 
الشمال واجلنوب،  الــدويل بني  النقل  اقرتاحها  مثل ممر 
أفضل  وآليات  العمل،  وتأشريات  احلرة،  التجارة  واتفاقيات 

لتجارة الروبية والروبل والروابط مع البنوك. 

خالصة القول
اهلندية  واالقتصادية  الواقعية  اخلارجية  السياسة  تستند 
اهلند ستسرع  أن  يظهر  الذي  والعائد  التكلفة  إىل حتليل 
الغرب،  مع  عالقاهتا  تطور  بينما  روسيا،  مع  شراكتها  من 
بشأن  االسرتاتيجي  احلياد  من  اهلند  موقف  يعترب  حيث 
الواليات  ميلها حنو  الــوراء عن  إىل  أوكرانيا خطوة  قضية 
املتحدة. إن روسيا واثقة من شراكتها مع اهلند، واليت تشكل 
أساساً إلقامة عالقات مادية وشعبية جديدة، هلذا جيب على 
األسواق اهلندية والروسية اغتنام هذه الفرصة لالرتباط مع 

بعضها البعض.
العقوبات،  مــن  ــاءات  ــف إع على  للحصول  اهلــنــد  تسعى 
من  اهلندية  الدفاع  واردات  يعرض  أن  شأنه  من  ذلك  ألن 
ميسرة  بأسعار  النفط  اهلند  كذلك تشرتي  للخطر.  روسيا 
من روسيا، وتستخدم سوقها اهلائل، وقدرهتا االسرتاتيجية 
واالقتصادية ملواجهة الضغط األمريكي والتمسك مبوقفها 
احليادي. لذلك لن تعرض اهلند عالقاهتا مع روسيا أو الغرب 
للخطر، بل ستحافظ على هذا املوقف خالل هذه الفرتة من 
التحول الدويل وتراجع العوملة وعدم اليقني، وهي ال تريد أن 
تكون جزءاً من كتلة من شأهنا أن جتربها على االحنياز، بل 
سيستمر موقف اهلند كدولة حمايدة ذات عالقات متناغمة 

مع روسيا والغرب خالل هذه املرحلة االنتقالية الصعبة. 

البعث األسبوعية- عناية ناصر
مل تكتف األزمة االقتصادية العاملية اليت اجتاحت البلدان 
بسبب سياسات واشنطن بنشر الفوضى يف العامل، بل دمرت 
أيضاً منوذج العامل متعدد األقطاب، وغريت وضع العديد من 
والتحالفات،  الدول  بني  التناقضات  زيادة  إىل  وأدت  الدول، 
برزت من خالل  اليت  املشاكل  الصعب حل  أصبح من  وقد 
القرن  منتصف  منذ  العاملي  النظام  مبادئ  على  االعتماد 
احلاجة  فــإن  ولــذلــك   احلالية.  احلقائق  وجتاهل  املاضي 
األزمة  قواعد جديدة ميكن من خالهلا حل  لوضع  امللحة 
العاملية احلالية قد أصبحت على جدول األعمال. ومع مرور 
الوقت سيظهر املسار الذي ستتخذه هذه العملية سوء أكان 

سلمياً أم عسكرياً،على الرغم من خطورة اخليار العسكري.
منها  عاملية،  باضطرابات  مصحوبة  املاضية  العقود  كانت 
بأكمله،  العاملي  االشــرتاكــي  والنظام  وارســـو  حلف  اهنــيــار 
الثانية  للمرتبة  الصني  وشغل  السوفيييت،  االحتــاد  واهنيار 
الواليات  قررت  العاملي. يف ظل هذه اخللفية،  االقتصاد  يف 
لقواعدها  وفقاً  التصرف  بتفوقها،  منها  اعتقاداً  املتحدة 
اخلاصة، وجتاهل القواعد املعرتف هبا يف القانون الدويل، 
والتغلب على األزمة من خالل شن احلروب، اليت أصبحت 
منذ فرتة طويلة تقنية أمريكية تقليدية. وهذا بالضبط ما 
حدث يف احلرب العاملية األوىل ثم يف احلرب العاملية الثانية، 
وهو  مواطنيها،  من  ألف   400 أمريكا حوايل  حيث خسرت 
رقم كبري وفق املعايري األمريكية، ولكن يف نفس الوقت، على 
عكس املشاركني اآلخرين، خرجت من تلك احلرب مع الربح.

وبالتايل، فإن طريقة اخلروج من األزمة من خالل احلرب 
املتحدة،  للواليات  بالنسبة  بنشاط  مستخدمة  تقنية  تظل 
ولكن طبيعة احلروب هي اليت تتغري فقط. عالوة على ذلك، 
فإن احلروب أو النزاعات املسلحة اليت تبدأها واشنطن عادة 

فإن  وبالتايل  أراضيها،  بعيدة من  تكون على مسافة  ما 
نفسها ضئيلة.  املتحدة  الواليات  تتكبدها  اليت  اخلسائر 
يُنظر إىل احلــرب على أهنا أمر مــروع من  أنه ال   كما 
قبل األمريكيني العاديني، ألن املوقع اجلغرايف للواليات 
العقاب  مــن  بــاإلفــالت  زائــفــاً  إحــســاســاً  يعطي  املتحدة 

واحلماية من اخلسائر الفادحة.
الصينية لدراسات حقوق اإلنسان يف   قامت اجلمعية 
اإلنسانية  "الــكــوارث  عنوان  محل  خــاص  حتليلي  مقال 
األمريكية  العدوانية  احلـــروب  سببتها  الــيت  الــشــديــدة 
والكوارث  احلــروب  عدد  بإحصاء  األجنبية"،  الــدول  ضد 
اإلنسانية اليت تسببت فيها السياسة اخلارجية العدوانية 
يُظهر  و  الــعــامل.  على  اهليمنة  باسم  املتحدة  للواليات 
التقرير أنه منذ هناية احلرب العاملية الثانية حتى عام 
2001، نظمت الواليات املتحدة 201 صراعاً مسلحاً من 
أصل 248 نزاعاً مسلحاً يف 153 منطقة من العامل، وال 
الشرق  يف  واشنطن  تشنها  الــيت  احلـــروب  ذلــك  يشمل 
األوسط. باإلضافة إىل ذلك، تدخلت الواليات املتحدة يف 
شؤون الدول األخرى، ودعمت احلروب بالوكالة، وحرضت 
الواليات  تفيد  الــيت  والصراعات  األهلية  احلــروب  على 
للحكومات،  املناهضة  التمرد  حركات  وأثــارت  املتحدة، 
بإمداد مرتزقتها باألسلحة  وارتكبت االغتياالت، وقامت 
والذخائر، وتدريب القوات املناهضة للحكومات. و نتيجة 
أضـــراراً  املتحدة  الــواليــات  أحلقت  األفــعــال،  تلك  لكل 
جسيمة باالستقرار االجتماعي والسالمة العامة للعديد 
من البلدان، وكذلك اخلسائر اجلماعية، وتوقف اإلنتاج، 

وموجات من اللجوء، واالضطرابات االجتماعية.
يف اتباع مثل هذه السياسة، استخدمت واشنطن وصفة 
معروفة للخروج من أزمتها اخلاصة وهي احلرب، والغرض 

منها هو تدمري السلع املصنعة واملوارد املادية وإعادة توزيع 
فرضت  للحرب،  اجلسيمة  املخاطر  مواجهة  ويف  املمتلكات. 
وباء  وهــو  سنوات،  بضع  قبل  العامل  على  بديالً  واشنطن 
كوفيد -19 العاملي، والذي كانت أهدافه مثل احلرب، القضاء 
على فائض االقتصاد، وإعادة توزيع املمتلكات وإلغاء الديون. 
وبتوقعها تقليل نصيب الواليات املتحدة من التخفيض يف 
االقتصاد العاملي على حساب األطراف اليت جيب أن تدفع 
مثن كل شيء، بدأت واشنطن يف نشر املئات من املختربات 
، متوقعة  العامل  املنتشرة يف مجيع أحناء  السرية  احليوية 
أنه من خالل قيامها بذلك فإن الصني وروسيا مها اللتان 

ستتكبدان أسوأ خسائر وستدفعان الكثري بشكل عام.
جائحة جدري  جــراء  اإلصــابــات  أعــداد  تزايد  مع  اليوم، 
ــظــروف لــن يــكــون من  ــد، ويف ظــل هـــذه ال ــقــرود اجلــدي ال
املستغرب اهتام الواليات املتحدة بالتسبب يف هذا الوباء أو 
التغري والتحول يف هذا الفريوس. وبالقياس مع التصرحيات 
ترأس  الذي  األمريكي  العامل   ، ساكس  لـ جيفري  األخــرية 
الطبية  جمللة  التاجي،  الفريوس  أصل  يف  التحقيق  جلنة 
"فريوس  متحور  أن  إىل  أشار  الذي  النسيت"،  "ذا  الرمسية 
كورونا –سارس 2" الفريوس املسبب لكوفيد- 19كان نتيجة 

ألنشطة خمتربات التكنولوجيا احليوية األمريكية.
اليت  اإلنسانية  األزمــة  أن  للجميع  الواضح  من  بات  لقد 
عقلية  إىل  ترجع  لواشنطن  العدوانية  األعــمــال  سببتها 
التوقع من  السخف  املتحدة. ولذلك، من  للواليات  اهليمنة 
دولة مهيمنة أن حتمي حقوق اإلنسان يف دول أخرى، أو أن 
هتتم حبياة الناس على هذا الكوكب. إن حقيقة أن "احلرب 
املثلى  الوسيلة  ستكون  هلا  القوي  التحضري  أو  املنتصرة" 
لقيادة االقتصاد األمريكي للخروج من أزمته املتزايدة واليت 
مت اإلعالن عنها مؤخراً يف "معهد بروكينغز"، املركز احملافظ 

واالقتصاد، من  السياسة  دراسة  الرائد يف جمال  األمريكي 
بن  السابق  الــفــيــدرايل  االحتياطي  جملس  رئيس  خــالل 
برنانكي، والذي أشار بلغة واضحة إىل أن احلرب وحدها هي 
اليت ستنقذ االقتصاد األمريكي وتسمح له بتجاوز العواقب 
هذا  يف  وضــوحــاً  األكــثــر  واملــثــال  احلالية.  لــألزمــة  السلبية 
اإلطار، يف رأيه، هو احلرب العاملية الثانية، عندما أخرجت 
األمريكي من  االقتصاد  الضخمة حرفياً  العسكرية  العقود 
الكساد وكان هلا تأثري هائل على زيادة اإلنتاج اليت شعرت 

هبا بعد انتهاء احلرب. 
بتطبيق هذه التكتيكات واألهداف، كثفت الواليات املتحدة 
أنشطتها إلثارة املواجهات املسلحة يف كل منطقة من مناطق 
العامل تقريباً يف األشهر األخرية، وكان هذا هو اهلدف، على 
أجل  من  ملوسكو  واشنطن  استفزاز  من  اخلــصــوص،  وجــه 
اليت قامت هبا يف  العملة اخلاصة  تشويه مسعتها  بسبب 
أوكرانيا، وإطالق العنان للصراع مع الصني واألحداث حول 
تايوان، ودفع الكيان اإلسرائيلي للقيام بعمل عسكري ضد 

سورية وإيران والفلسطينيني.
كما ظهر يف األيام األخرية أن الوضع يف باكستان، وهي 
آسيا،  بالسكان يف جنوب  اكتظاظاً  الــدول  أكثر  واحــدة من 
واليت متتلك أيضاً أسلحة نووية، على وشك االنفجار، وذلك 
بسبب االضطرابات اجلديدة يف هذا البلد نتيجة املواجهة 
بني رئيس الوزراء احلايل شهباز شريف، وسلفه عمران خان 
على  اليوم،  لذلك،  ألمريكا.  املعادية  بتصرحياته  املعروف 
باكستان  على  سيتعني  مثايل،  غري  اقتصادي  وضع  خلفية 
بانتصار  األزمة  هذه  انتهت  وسواء  سياسية،  بأزمة  أن متر 
فسنرى  خطورة،  أكثر  شيء  إىل  تطورت  أو  الطرفني  أحد 
الدور غري املشروط للواليات  القريب، وكذلك  يف املستقبل 
املتحدة يف الفرض التايل لنزاع عسكري جديد على العامل.

احلروب  بعيداً عن اأرا�صيها.. 
و�صفة الوليات املتحدة للخروج من اأزمتها 
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بعد اأن �صقطت »املونــة« مع ورق اأيلـول 
امل�صـروعات املنزليـة البنـة ال�صرعيـة للغــالء امل�صتفحل

البعث األسبوعية - مكتب طرطوس
هل صارت مونة البيت حلم األسرة وعبئا وظالً ثقيالً..؟ 

وهل غدت املقولة الشعبية الشائعة »خيب قرشك األبيض ليومك 
بكل  »القرش«  أن ضاق  بعد  واحملــال  اخليال  من  األســود« ضرباً 

ألوانه واشتاقت له اجليوب...!؟
أيــلــول  الــبــيــت مــن احلــســابــات ك  »ورق  مــونــة  وهـــل سقطت 

األصفر«..!؟
يبدو أهنا كذلك فعالً فعندما تتجاوز تكلفة »املكدوسة« الواحدة 
أللف لرية فإهنا ستسقط تلقائياً من حسابات العديدين بعد أن 
كانت تشكيلة »ترويقة« الصباح الرئيسية وعشاء آخر الليل ، وقس 

على هذا املنوال...!!؟
شطبت  وكيف  املرهقة  وتكاليفها  البيت  مونة  على  وباإلضاءة 
والبدائل  احلــلــول  هــي  ومــا  وملـــاذا  الكثريين  بــال  مــن  وأسقطت 

وانعكاسها على الصحة البدنية والنفسي...؟

كل يوم سعر جديد...!؟
 ، الظروف وساءت األحوال  وتغريت  والتقاليد  العادات  اختلفت 
فبعد أن اعتادت األسر السورية تأمني مؤونة الشتاء من املربيات 
تقلص  اليوم  جندها   ، بأنواعها  واملخلالت  واملــكــدوس  والكشك 
الكميات إىل النصف وأكثر بسبب تردي الوضع االقتصادي وتراجع 
القدرة الشرائية ، حيث مير شهر املونة هلذا العام » كبيساً وضاغطاً 
» إثر ارتفاع األسعار اجلنوني بوترية متسارعة ومتصاعدة ، يصعب 
ثابت  غري  ودخــل  »منهك«  براتب  املستلزمات  أدنــى  تأمني  معها 
عاجز عن تلبية أبسط مقومات العيش وسط جشع وطمع حيتان 
األسواق اليت تستغل كل فرصة وأي موسم ومناسبة مللء جيوهبم 
ألسواق  خجولة  رقابة  ظل  يف  الغالبة  عيش  لقمة  حساب  على 

يسرح وميرح جتارها وبائعوها على هواهم00!؟

موروث شعيب...
 املونة هي ما تدخره األسرة من مواد غذائية مومسية بكميات 
 ، املونة  بيت  » يف مكان يسمى  املواسم  ووفــرة  الدخل  » حيددها 
وال سيما يف األرياف إذ ختصص حجرة يف املنزل حلفظ مؤونة 
الشتاء اليت تعترب ثقافة وموروثاً شعبياً حافظت العديد من األسر 
الريفية عليه ، لكنه تغري مع احلال الذي آلت إليه األوضاع  وترقب 
لكننا نسأل هل   , ارتفاعات سعرية جديدة  املواطن من  وختوف 
حتضري مؤونة الشتاء التزال قائمة أم هناك عزوف عنها ، وهل 
هناك بدائل أم أن احللول غابت وسقطت من حسابات األسرة...؟ 

 » البعث األسبوعية » توقفت مع بعض ربات البيوت والباعة يف 
أسواق طرطوس، وبدا أن أغلب ربات املنازل يفضلن جتهيز املؤونة 
عن صنع  وابتعدن  مضاعفة  أضعافاً  أسعارها  الرتفاع  املنزل  يف 

العصائر الرتفاع سعر السكر الذي وصل إىل 5000 لرية...!؟
أيام زمان000

يف جلسة صباحية ومع رشفات فنجان القهوة ترمحت أم سهيل 
مع جارهتا عند احلديث عن املونة على أيام حتضري املونة سابقاً 
األمخــاس  وضــرب  حسابات  أي  دون  وافــرة  وبكميات  متعة  بكل 
 « مع  حاسبة  آللة  حيتاج  بات  فاملوضوع  اليوم  أما   ، باألسداس 

صفنة«..!!

ال تشكيلي »ببكيلك«...                          
يف أمسية مسائية مجعت السيدة هند وأختها تصدرت األسعار 
وتكاليف املونة وقالت ألختها » ال تشكيلي ببكيلك » ال سيما بعد 
أن علمت أن زيارة أختها لتستدين لزوم مؤونة املكدوس لكن دون 

جدوى فاحلال من بعضه...!!
البيت، فهي كفاكهة  قالت ال غنى عن مونة  السيدة هندة علي 
الصيف ووقود الشتاء، انطالقاً من فوائدها إن كان تني جمففاً أو 
»اهلبول« وحتى الزبيب وورق العنب واملخلالت بأنواعها، والعصائر 
املنزلية وحتديداً عصري العنب اللذيذ ، وإن كان بتقليص الكميات 

وجتهيز أصناف متعددة...
الــســيــدة عليا ســـودان تــرفــض شـــراء املــونــة اجلــاهــزة وتفضل 
حتضريها يف البيت، ألن العديد من املنتجات غري جيدة ومغشوشة 
وتباع على أهنا صنف إكسرتا , وألن أشجار الكرمة تغطي مدخل 

تــرتدد  ال  فهي  يونس  أم  منزل 
ورق  وحتضري  الزبيب  صنع  يف 
بوضعه  للشتاء  كخزين  العنب 
يف مرطبانات زجاجية مضغوطة 
، وتعد الكشك وجتفف امللوخية 
اخلضراء ، وغياب الكهرباء أدى 
واالكتفاء  التفريز  عن  لالبتعاد 

باجملفف 000!

التخلي عن أصناف...
ربات  من  الكثري  فإن  باملقابل 
املنازل اللواتي يسكنّ يف املدينة 
من  الكثري  عن  ختلني  أغلبهن 
باملخلل  واكتفني  املونة  أصناف 
واملــلــوخــيــة اخلــضــراء والــزبــيــب 
، يف  املقبولة نوعا ما  ألسعارها 
الفاصولياء  ألغني جتفيف  حني 
وقّلصن  والــبــامــيــاء  اخلـــضـــراء 
كميات ورق العنب ومونة الكشك 
اجملفف  والتني  السماق  وغاب   ،
بل خرج من حسابات العديدين...

بعض األصناف مقيولة...
ــوقــوف عــلــى واقــــع أســعــار  ــل ل
ميكننا   ، األســــــواق  يف  ـــــواد  امل
شهد  احلــايل  املوسم  أن  القول 
بيع  الذي  الثوم  وفرة يف موسم 
مابني  2000 - 2500 لرية للكغ 
يف شهري أيار وحزيران فكان من 
 ، املكدوس  مؤونة  اليسريختزين 
اليت  اخلضراء  امللوخية  وكذلك 
بيعت بـ 2000 لرية للكغ , وسجل 
ليس  مضاعفاً  ســعــراً  الــســمــاق 
مــوجــودة  فــاملــادة   ، املنتج  لقلة 
لسقاية  حتتاج  وال  الطبيعة  يف 

ومساد ومبيدات ، بل جلشع التجار وربط ارتفاع سلعة ما بباقي 
السلع واملواد ، ووصل سعر الكغ » القشرة فقط« إىل 30 ألف لرية 
، واملطحون مع احلبة ذو احلموضة اخلفيفة / 15 / ألف لرية 

واحلب/ 9/ آالف لرية.

اجلاهزكاوي...!!
الرتــفــاع  البلدية  املنتجات  أســعــار  ارتــفــاع  عــزا  الــتــجــار  أحــد 
امللوخية  سعر  وصل  حيث   ، الوقود  وحتديداً  اإلنتاج  مستلزمات 
اليابسة إىل 30 ألف لرية واليت ترد من قرى محاه وحتديداً سلحب 
بقراقة  قــرى  من  والتني   ، ذكية  ورائحة  طعم  من  به  تتمتع  ملا 
وربعو مبصياف وقرى طرطوس ، وبني البائعون أن مصدر مثرة 
التني وجودته يلعبان دوراً يف سعر كيلو اهلبول الذي وصل إىل 20 
ألف لرية للنوع املمتاز ، وأوضح أحد الباعة وجود نوعني بعضه 
البائعني يغشه برش  وبعض  واآلخر مدقوق  اآللة  مطحون على 

السكر الناعم عليه لزيادة وزنه..!!
وأشار بعض الباعة  إىل ضعف شراء املنتجات اجلاهزة من قبل 
ورب   ، لرية  ألف   25 إىل  الزبيب  كيلو  سعر  وصــول  بعد  الزبائن 
البندورة إىل 10 آالف لرية زنة 2 كغ ، وعبوة خملل لرت ونصف 
5000 لرية من اخليار والفليفة ، ومربى الكرز أقل من نصف كيلو 
بـ 4000 لرية ، ومربى املشمش بـ 8 آالف لرية ، ويباع نصف لرت 
العرق البلدي بـ 8 آالف لرية ، ولرت دبس الرمان بـ 10 آالف لرية 

، وكيلو الكشك بـ 20 ألف لرية0000!

إعادة استخدام...
 ، املرطبانات  أسعار  إغفال  ميكن  ال  املونة  عن  احلديث  عند 
لرية   2300 إىل  كيلو  سعة  الزجاجي  املرطبان  سعر  وصــل  حيث 

ربات  بعض  تؤكد  وهنا   ، لــرية   1500 السعة  نفس  والبالستيكي 
املنازل أهنا تعيد وتكرر استخدام مرطباناهتا السابقة.

 للزيتون حكايات مشاهبة...
تشكل طريقة تأمني وحتضري جتهيزات بيت املونة من الزيتون 
األخضر واألسود وطرق حتضريه سواء املرصوص أو اجملرّح أحد 
االقتصادية  الظروف  تداعيات  ظل  يف  العائلة  مستلزمات  أهم 
املعيشية  ومــفــرزاهتــا  الــســوداء  العشرية  هــذه  وهــزيــع   , الصعبة 
رغم  أو جاهز ,  كأخضر  تكاليف شرائه  الرتفاع  نظراً  الضاغطة 
أنه يشكل مائدة أساسية هلا , وال سيما خالل وجبة الفطور وعلى 
مدار العام  ومقارنة هذا الواقع بأيام زمان بكل تفاصيلها حبسب 
روايات من حتدث , ورمبا  تتشابه رواية أم حسني وحديثها »للبعث 
حيتويه  كــان  عما  خمتلفة  وأحــاديــث  قصص  األسبوعية«  مع 
مطبخها الريفي املتواضع املؤلف من بعض رفوف اخلشب ولكنه 
صنوف  شتى  من  البيت  احتياجات  بكل  مرتفاً  غنياً  عامراً  كان 
الزيتون والعيتون بأشكاله املختلفة وطرق ختزينه, وتقول أم حسني 
العجوز السبعينية وهي األرملة اليت أجربهتا ظروف املعيشة ووفاة  
الوحدة  شر  إتقاء  املدينة  يف  والسكن  بأوالدها  لاللتحاق  زوجها 
احتياجات  أن  الصعبة  الظروف  هذه  ظل  يف  سيما  وال  والعزلة 
جداً  باهظة  األساسية  املونة  من  أشخاص  املؤلفة  أربع  األســرة 
وليس مبقدور أحد تأمينها نظراً الرتفاع أسعار الزيتون االخضر 
وحتتاج  لــرية  آالف  مــن مخسة  ألكثر  الكلغ  سعر  وصــل  الــذي 
مقارنة  وتضيف   , الدنيا  باحلدود  كلغ  عشرة  من  ألكثر  العائلة 
بالقصب  املزنر  القش  أن  طبق  املاضية  العقود  مع  احلال  واقع 
يف  املفتوح  بالبوفيه  كان أشبه  »سحور«  كوجبة  نقدمه  كنا  الذي 
األصناف من  وتنوع  لكثرة اخلري  الفخمة نظراً  النجوم  مطاعم 
الزيتون والسوركي والبيض بأشكاله واللبنة وغريه إضافة إلبريق 

الشاي احمللى بالكثري من السكر..! وتتابع : إن كلفة جتهيز هذه 
املتطلبات البسيطة والضرورية بات مرهقاً ورمبا من املتعذر تأمني  
املال الالزم القتنائها سيما مع تزامنها مع بداية العام الدراسي 
سرد  حسني  أم  وتتابع  ومستلزماته  الدراسي  بالعام  أدراك  وما 
قصتها أللفة أيام زمان وتسابق اجلريان واألل واألصحاب لتقديم 
ما  جتود به اخلريات  للمحتاج  خبالف أيامنا حيث االستغالل 
واجلشع وعدم اإلحساس باآلخر وبغصة سبقت كالمها يبدو أنه 

بعد هجِرنا الريف هجرنا الرزق واخلري أيضاً...!؟
أم علي وهي من سكان املدينة قالت أنه مع بداية كل  موسم  
زيتون والتحضري ملونة الشتاء وحاجيات املنزل اليت باتت هاجساً 
أسعار  الرتفاع  نظراً  اخليارات  سواء جلهة حمدودية  عائلة  لكل 
الزيتون وزيته ولعدم توفر املال بعد أن وصل سعر صفيحة الزيت 
البعل  االخضر  الزيتون  وكلغ  لرية  الف   250 من  ألكثر  اجلديد 
لرية وهي  واجلاهز ألكثر من 15000   , لرية  آالف  حلوايل عشرة 
تشكيلتها يف  لضرورة  أو  الغذائية  لقيمتها  نظرا  وهامة  ضرورية 

مطبخ العائلة خصوصا  أهنا تليب احلاجة يف ظروف معينة.
وختتم أم علي قائلة  ليست املشكلة فقط بتوفر مونة الزيتون 
أو غريه إمنا املشكلة بضعف القدرة الشرائية وعدم قدرة أي عائلة 
رصد أي مبلغ كمدخرات كما كان حيدث سابقاً كون الراتب بات ال 

يسد رمق معيشة أسبوع  واحد ليس أكثر !؟
مدينة  وســط   « »النسوان  بسوق  يعرف  ما  إىل  جولة   وخــالل 
كالم  من   « األسبوعية  رصدته  »البعث  ما  مل خيتلف  طرطوس 
بعد  أن احملصول مل حين قطافه  الزيتون االخضر سيما  بائعي 
, عن ما رددتــه أم حسني أو غريها  من فجوة بني املعروض وبني 
الغالء  الباعة  أحــد  يــربر  حيث  تسعرياً  أرضــه  من  واقــع  املنتج 
بالوقت نفسه إىل  بسبب أجور النقل والقطاف وغري ذلك الفتاً 
أن الغالء ليس مقتصراً على الزيتون مشريا بيده إىل السوق وما 

اخلضار  تشكيالت  مــن  حيتويه 
ــه  املختلفة  وغريها  ــواك ــف وال
أن الــغــائــب الــوحــيــد هو  عــلــمــاً 
وعليه  فإن   , التموينية  الرقابة 

الكل يغين على لياله...!؟

ومشتقاته  القمح  وملــونــة 
حكاية غالء أخرى...

والربغل  القمح  مونة«   « كانت 
كل  يف  حاجة أساسية  ــدميــاً  ق
القمح  زراعــة  تتم  وكانت  منزل 
يف كافة أراضي املزارعني القابلة 
للزراعة ، و يتم حصاده إما باليد 
احلصادات  بواسطة  أو  العاملة 
ــة ، وبــعــض احلــصــاد يتم  ــي اآلل
ادخاره ملونة الربغل والقمح من 
أجل الطحني لكامل العام ، ومع 
الطحني  يعد  مل  احلــيــاة  تــطــور 
من مونة البيت األساسية بوجود 
األفــــران اآللــيــة , وبــقــي متوين 
اآلباء  متوارثة عن  عادة  الربغل 
واألجــــداد مبــا يسمى مــوســم » 
أواخــر شهر  وتكون يف  السليقة« 
متوز ويتم سلق القمح وجتفيفه 
بات  ولــكــن  بــرغــل،  إىل  وطحنه 
يف  خجواًل  الربغل  مــادة  متوين 
استعاض  حيث  احلالية  أيامنا 
الــكــثــري مــن األهــــايل عــن هــذا 
ــمــاعــي بــشــراء  الــتــقــلــيــد االجــت
الربغل اجلاهز، ولكن مع بداية 
األزمة على البالد ازدادت أسعار 
القمح و الربغل ، بعد أن كانت 
مونة الربغل ال تشكل عبئا على 
ــرة  األســـرة لــرخــص أســعــاره ووف
وجبة   « كانت  أن  وبعد   ، القمح 
الفقري« يعتمد عليها يف حال عدم توفر غذاء آخر، أصبحت اآلن 
تشكل عبئاً مادياً بعد أن قفز الكلغ من أحد عشر لرية إىل مخسة 
 « وكــان يصنع منه الربغل   ، .عــدا اإلضافات األخــرى  آالف لرية 
املخمر وهنا  اللنب  الربغل اجملروش مع  يتم نقع  الكشك« حيث 
يضاف إىل كلفة الربغل كلفة اللنب يف أيامنا احلالية و أضحى 
كيلو الكشك يكلف  حوايل 15 ألف لرية ، ما جعل الكشك يعد من 

منسيات املائدة السورية وخاصة عند األسر ذات الدخل احملدود.
وحول أمهية املونة الغذائية  على صحة املواطن لفتت أخصائية 
املونة الميكن  من  كبري  قسم  هناك  أن  عيسى  بو  ســارة  التغذية 
واألجــبــان  األلــبــان  ومشتقات  الــربغــل  خــاصــة  عنها  االستغناء 
مجيع  مبقدور  وليس  جــداً  مكلفة  باتت  الــيت  والزيت  والزيتون 
يتم  الــيت  ــواد  امل بعض  عيسى  أن  بو  وأضافت   ، توفريها  األســر 
ختزينها يتم استبدال زيت الزيتون بزيت نباتي ال فأئدة له وهذا 
يقلل القيمة الغذائية بشكل كبري، أما املرييات واهلبول فصنفتها 
تعويضها من خالل  الكماليات«  وميكن   « بالـ  التغذية  اخصائية 

الفاكهة املومسية املتوافرة يف كل فصل.
وحول استخدام املكمالت الغذائية الدوائية كبديل صحي بينت 
باستطاعة  ليس  كبديل ألنه  استخدامها  أنه ال ميكن  بو عيسى 
اجلميع تناوهلا ، وال تعوض عن شيء ، فهي لتكميل نقص معني 
سواء لعناصر غذائية أو يف بعض احلاالت املرضية ، أما اقتصاديا 
اقتصادية  غري  وهي  منخفضة  ليست  الغذائية  املكمالت  فأسعار 

بتاتاً.
 

وحدات إنتاج غذائية... 
يبدو أن مشاريع تصنيع املونة بأصنافها املختلفة وجدت طريقها 
حنو أسر وعائالت عديدة يف حمافظة طرطوس ، لتشكل عالمة 

فارقة يف دخل تلك األسر اليت أصبح اعتمادها يف الدخل بالكامل 
على ما ميكن تقدميه من أفكار خمتلفة للمونة لعائالت أخرى.

وكان ملفتاً لقاء جمموعة من النساء بدأن مشروعهن اخلاص 
لتصنيع املونة مبختلف أصنافها وأنواعها، وتوزيعها للبيوت.

كالسيدة سامية خضر اليت بدأت مشروع املونة اخلاص هبا يف 
منطقة حريصون ببانياس، وتقول »للبعث األسبوعية« أن إنتاجها 
قامت  لكنها   ، تقريباً  بدأ منذ مدة طويلة عشرون سنة  للمونة 
مؤخراً بتطوير مشروعها بدعم وتعاون من هيئة املشاريع الصغرية 
واملتوسطة وبعض األيادي البيضاء ليصبح وحدة تصنيع غذائي 
يف  األخــرى  العائالت  من  للكثري  املختلفة  املونة  أصناف  تصدر 

حمافظة طرطوس. 
 

مواسم خمتلفة... 
وتشرح السيدة سامية : نعمل يف كل موسم مبومسه فمثالً لدينا 
األساسي،  املونة  كوسم  وهو  »املكدوس«  أو  الباذجنان  اليوم موسم 
جتار  من  اخلــضــراوات  بعض  نطلب  أو   ، مزارعني  مع  فنتعاقد 
اجلملة ، ثم نقوم بسلق الباذجنان بكميات كبرية ، ونقوم بتمليحه 
تقوم  أهنا  مضيفة  )مكبس صغري(  خاصة  آلة  بواسطة  وكبسه   ،
هبذا العمل بالتعاون مع زوجها وابنها وابنتها وبعض األصدقاء، 
وبالنسبة للفليفلة نقوم بتنظيفها وتنشيفها وفردها على األسطح 
وفرمها وإضافة امللح والزيت وإرساهلا اىل زبائننا حسب الطلب ، 
مؤكدة أن املشروع يتمتع بسمعة جيدة فلدينا زبائن تتعامل معنا 
أخرى  مواد  من  الزبائن  احتياجات  بتأمني  نقوم  كما  باستمرار، 
والكشك  واألبيض  األمســر  والربغل   ، باجلرن  املدقوق  كالقمح 

واملربيات واخلل واملخلالت )بيت مونة كامل للعائلة(.
وبالنسبة لالسعار فإنه الميكن الثبات على سعر حمدد لذا نقوم 
بتثبيت األسعار على مدار أسبوع  أو أسبوعني بالنسبة لكل زبون ، 
حتى لو ارتفع السعر بالنسبة لنا ، وفِي حال بقاء السعرعلى حاله 
حنافظ على أسعارنا لكن يف حال ارتفاع الكلف نقوم بزيادهتا ، 
إكسرتا حشوة  اجلاهز  املكدوس  الباذجنان  كيلو  فإن  عام  وبشكل 
كانت  اذا  أمــا   ، ألــف  ثالثني  إىل  الكلغ  حاليا  سعر  يَصل  جــوز 
احلشوة خفيفة او بالفستق فتنخفض التكلفة إىل النصف تقريباً 
ونراعي دائماً ظروف الناس وأحواهلا يف أية طلبية نقوم بتسليمها 
، وكثري من األحيان نقوم بتجهيز املونة لبعض العائالت الفقرية 

بسعر التكلفة فقط.
 

كلف عالية...
يف املقابل تعمل السيدة هيام قاسم صاحبة مشروع آخر مماثل 
يف منطقة الوردية بتصنيع احتياجات املونة ، فتصنع يف وحدهتا 
الغذائية بالتعاون مع جمموعة سيدات مونة املكدوس، والشنكليش 
متحدثة  وتشرح  بأنواعها  واملربيات  والكشك،   ، والسمنة  والزبدة 
نتيجة  اليوم  كثرياً  ارتفعت  املونة  تكلفة  األسبوعية  أن  للبعث 
مونة  فمثالً  الــالزمــة،  التموينية  املــواد  وغــالء  احلالية  الظروف 
والفليفلة  البلدي  الزيت  مثل  عديدة  ملكونات  حتتاج  املكدوس 
كيلو  مبينة حنتاج عشرة  أسعارها مرتفعة  وكلها  واجلوز،  والثوم 
غرامات مثالً من مادة الفليفلة احلمراء إلنتاج كيلو واحد بعد 
التجفيف يستخدم حبشوة املكدوس فسعر الفليفلة اليوم حبدود 
السلق  فالكيلو قبل  الباذجنان  اما   ، للكلغ  ألفان وثالمثائة لرية 
بعض  أن  مبينة  لــرية.  وثالمثائة  واأللــف  األلــف  بني  والتجفيف 
األسر يطلبون منها جتهيز متطلبات املكدوس بشكل جزئي مثل 
الباذجنان أو الفليفلة يف حني أن أسر أخرى تطلب مونة املكدوس 
املكدوس  كيلو  سعر  يصل  حيث  سعره  ولكل  كامل  بشكل  جاهزة 
اخنفاض  حبسب  تتباين  األسعار  لكن  ألف   15 لـ  عادية  حشوة 
وزيادة املكونات ، وتتحدث السيدة هيام أن التواصل يتم مع الزبائن 
عن طريق اهلاتف ، نتيجة السمعة اجليدة حيث نعمل تقريباً على 
 ، االجتماعي  التواصل  صفحات  طريق  عن  وأحياناً  العام  مدار 
حيث أعمل مع مخسة نساء لتأمني احتياجات املونة اليت أصبحت 
تعتمد على التجفيف بشكل كبري نتيجة غياب الكهرباء مبينة أن 
 ، الراهنة  الظروف  نتيجة  وضــرورة  كحاجة  جاءت  املشاريع  هذه 
وأهنا قامت بتأمني دخل إضايف للعديد من األسر وحققت هلم وهلا 

االكتفاء الذاتي فصارت البنت الشرعي للغالء الفاجر.
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البعث األسبوعية - مادلني جليس
يف  ودوره  االنتخابي  الربنامج  أمهية  على  اتفقنا  ما  إذا 
على  االنتخابية  احلملة  اقتصار  فإن  املرشح،  كفة  ترجيح 
الصور املذيلة بعبارات إنشائية من قبيل »انتخبوا مرشحكم 
انتخبوا الصوت  املدينة.. حامل أصواتكم احلر..  إىل جملس 
املستقل.. انتخبوا ابن قريتكم البار« وغريها من العبارات اليت 
ال تغن وال تسمن من جوع، يشي بشكل أو بآخر بضآلة ما 
حتويه جعبة املرشح من أفكار ومبادرات يعوّل عليها إلحداث 

فارق ببنية اإلدارة احمللية بشقيها التنموية واخلدمي!.

كم دون نوع!
للوهلة األوىل.. سرعان ما ينتابنا التفاؤل لدى استعرضنا 
لألرقام املعلنة من قبل اللجنة القضائية، إذ جند أن عدد 
املرشحني وصل إىل 59498 منهم 11956 دون سن األربعني، 
و11230 من النساء، فهي أرقام تفاؤلية شكالً »جلهة الكم«، 
حمددة  عمل  برامج  من  املرشحني  محــالت  انعدام  أن  إال 
وواضحة جيعلها لألسف تشاؤمية »جلهة النوع«، والسيما إذا 
ما علمنا وجود  مرشحني حيملون إجازات جامعية حبسب 
رئيس اللجنة القضائية العليا لالنتخابات القاضي املستشار 

جهاد مراد!

شبه إمجاع
وحتى ال نستأثر برأينا يف هذا املوضوع، فقد استطلعنا 
واملتابعني من شرائح وظيفية  املواطنني  الكثريين من  آراء 
ساحلها  مــن  الــســوريــة  واملـــدن  املناطق  ويف خمتلف  عــدة 
لداخلها، ومن جنوهبا لشماهلا، ليؤكدوا عدم وجود برنامج 
املرشح  فيها  يتعهد  بنقاط  املعامل وحمدد  واضح  انتخابي 
اقتصار  على  إمجــاع  شبه  هناك  وكــان  عليها،  االشــتــغــال 
بعبارات  املنقوشة  امللونة،  الصور  على  االنتخابية  احلمالت 

تطلب من املواطنني انتخاب هذا املرشح أو ذاك!.

رأي املرشحني
ولكي نكون على بينة أكثر، كان البد لنا من التوّجه بالسؤال 
للمرشحني، عن محالهتم االنتخابية، لكن اجلواب كان غري 
متوقع حيث قال أحدهم: احلمالت االنتخابية مكلفة جداً!.

برناجمه  نــشــر  عـــدم  ســبــب  مــــربراّ  اآلخـــر  أجـــاب  بينما 
املواطن  االســم،  تسبق  السمعة  املواطنني:  أمام  االنتخابي 
ينتخبنا بناء على مسعتنا وعلى معرفته بنا، خاصة أهايل 

املنطقة الواحدة.
وركز الثالث من حمافظة ريف دمشق، على أنه ال ميلك 
ما يكفي للحملة االنتخابية، وأنه يتقدّم بامسه للناخبني 
السنوات  وعمله ألجلها خالل  ملنطقته  الذين شهدوا حبه 

السابقة.
أما السمعة فليس لنا أن ننكر أهنا تسبق االسم كما يقال، 
لكن ذلك ال يكفي، فمن يريد احلديث بلسان الناس، عليه 
أن يعرف مهومهم، وعليه قبل كل شيء أن يضع برناجماً 
» أقلها رد اجلميل بانتخابه، واإلدالء بأصواهتم  خلدمتهم 

لصاحله«.

نقطتان
يف الوقت الذي ال ننكر فيه التكاليف املرتتبة على احلملة 
طرحهما،  من  بد  ال  أساسيتني  نقطتني  مثة  االنتخابية، 
ما  عليها،  وتكلف  الزاهية  الصور  طبع  ملن  موجهة  األوىل 
الذي كان مينعكم من تدوين براجمكم االنتخابية؟ ليغدو 
وال  بال خطة  والشوارع  اجلــدران  كل  على  حاضراً  املرشح 
هدف، يف مشهد يؤكد أن احلمالت االنتخابية باتت مشوّهة 

بكل ما للكلمة من معنى، وابتعدت عما وضعت ألجله، لتغدو 
الوسامة واالبتسامة -من وجهة نظر صاحب الصورة- هي 
مطلب املقرتع، وبالتايل فإما هو جاهالً أو متجاهالً ألمهية 
الربنامج كونه أحد أشكال اخلطاب املؤثرة، أو أنه مل يدرك 
تطور الوعي اجملتمعي جلهة انتخاب األصلح، الذي يربط 

األقوال باألفعال!.
االستفادة  املرشحني،  بإمكان مجيع  كان  الثانية:  النقطة 
من  جـــداً،  كبري  بشكل  االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  مــن 
كما  اقتصارها  -ال  االنتخابية  للربامج  متواتر  نشر  خالل 
هو حاصل على الصور فقط- والتواصل مع أغلب شرائح 
واملالحظات  املقرتحات  لتلقى  زاويــة  وختصيص  اجملتمع، 
واألفكار واملبادرات واملطالب الكفيلة بتعزيز رؤيته، وتصويب 
حال  يف  مهام  من  ينتظره  عما  تصوراته  وتوسع  مساراته، 
جناحه، إضافة إىل أن هذه النقاط كفيلة بصياغة برنامج 
انتخابي مقنع يساعده على النجاح، مع اإلشارة هنا إىل أن 
هذا األمر ال يكلفه إال إنشاء صفحة للتواصل املباشر مع 
أهايل منطقته، وقد سبق  وكانت هذه الصفحات مساحة 
خصبة يف العديد من دول العامل يلجأ إليها املرشحون، حيث 
انتقلت املعارك واحلمالت االنتخابية إليها ألهنا قادرة فعالً 

على التأثري وإيصال صوت املرشح! 

أخريًا
أقل من عشرة أيام تفصلنا عن موعد انتخابات جمالس 
أيلول  من  عشر  الثامن  يف  إحداثها  املزمع  احمللية  اإلدارة 
للعام   /216/ رقم  الرئاسي  املرسوم  وذلك حبسب  اجلــاري، 
2022، الذي أصدره السيد الرئيس بشار األسد والذي ينصّ 

موعداً   2022 أيلول   18 لـ  املوافق  األحــد  يوم  على حتديد 
من  بد  ال  وهنا  احمللية،  اجملالس  أعضاء  انتخاب  إلجــراء 
التذكري مبا ورد يف البند الثاني من املادة الثانية من قانون 
اإلدارة احمللية رقم 107 لعام 2011 أن اهلدف من القانون هو: 
إجياد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ، 
ووضع اخلطط التنموية اخلاصة باجملتمع احمللي وتنفيذ 
تعديل  خــالل  مــن  وفعالية  بكفاءة  هبــا  اخلــاصــة  املشاريع 
مستويات الوحدات اإلدارية، وحتديد هيكليتها احمللية، مبا 

يتماشى مع الوظيفة األساسية هلا.
النوعية فيها وجعل الوحدات  وإضافة عدد من الوظائف 
اخلدمات  عن  مباشرة  مسؤولة  املستويات  كل  يف  اإلداريــة 
يف  املواطنني  هتم  اليت  الشؤون  وكافة  والثقافة  واالقتصاد 
هذه الوحدات حبيث تقتصر مهمة السلطات املركزية على 
التقنية  أساليب  وإدخــال  والتنظيم  والتشريع  التخطيط 
احلديثة وتنفيذ املشروعات الكربى اليت تعجز عن تنفيذها 

الوحدات اإلدارية.

النهوض  على:  فينص  نفسها  املادة  من  الرابع  البند  أما 
املتوازن  النمو  على  واملساعدة  احمللي  إطــاره  يف  باجملتمع 
التعاون املشرتك بني  املناطق بتكريس  وتكافؤ الفرص بني 
الوحدات اإلدارية من خالل إحداث إدارات مشرتكة تستطيع 

أن تنفذ برامج ومشاريع كربى بشكل كفوء وفعال.
إن كل ما ورد سابقاً من مواد القانون يبيّن أمهية وضع 
على  والعمل  احمللي،  باجملتمع  اخلاصة  التنموية  اخلطط 
تنفيذ هذه اخلطط للنهوض باجملتمعات احمللية يف سبيل 

تنفيذ مشاريع اقتصادية وتنموية بكفاءة وفعالية.

مر�صحون بال برامج انتخابية.. تعويٌل اأجوف 
على ال�صور ال�صتعرا�صية وال�صمعة امل�صبقة!

البعث األسبوعية - حممد العمر
ال تزال تشهد مادة السكر يف األسواق ارتفاعات قياسية، 
ومل تقلح مساعي السورية للتجارة يف التدخل اإلجيابي من 
خالل طرحها شواالت السكر يف سوق اهلال بعد أن تعهد 
التجار ببيع السكر للمواطن بسعر 3700 لرية، بكسر حدة 
الزبلطاني أن  التجار يف سوق  األسعار، إذ جيمع عدد من 
سعر الكغ ال يزال حبدود الـــ4500 لرية، وأن ما مت توزيعه 
لعدد  قليلة  بكميات  بالسوق ينحصر  للتجارة  السورية  من 
من التجار ال تليب حاجة السوق، مطالبني بفتح االسترياد 

وتنظيمه بكميات تكفي لسد حاجة املواطن!.
حممد بربور »تاجر بسوق اهلال بالزبلطاني« أكد أن كميات 
السكر اليت مت توزيعها من السورية للتجارة ال تكاد تذكر، 
وهناك فئة حمدودة من التجار استلمت كميات معينة وهي 
أن هناك  إىل  أيــام، مشرياً  السوق لبضعة  ال تغطي حاجة 
طلبات ملحة من بقية التجار لشراء السكر وبيعه بأسعار 
يــزداد  وقــت  يف  للتجارة،  السورية  قبل  من  حتديدها  يتم 

الطلب على السكر كوهنا من األساسيات.
إىل  مجلة«  نصف  »تــاجــر  احلمامي  حممد  أشــار  بينما 
الصرف  سعر  على  بناء  االرتفاع  متجهة حنو  األسعار  أن 
»بوليصات  يرتفع  فكل شيء  والدولية،  اإلقليمية  والتوترات 
بفتح االسترياد  أيضاً  النقل«، مطالباً  الشحن –  تأمني – 
السوق  وتغطية  للتوريد  اجملــال  وإتــاحــة  مصراعيه  على 
تنظيمية  آلية  هناك  يكون  أن  على  احلاجة،  تليب  بكميات 
االحتكار  االسترياد حملاربة  إجــازات  مبنح  وعدالة  واضحة 

بالسوق.
ويتفق مروان عبود »صاحب حمل جتاري مفرق« مع غريه 
فوضى  يستغلون  التجار  وأن  متوفر،  غري  السكر  أن  من 
رفع  قرار  منذ صدور  أنه  األسعار، مضيفاً  لريفعوا  السوق 
أسعار السكر منذ شهرين لـ4200 لرية اختفى السكر، وهناك 
جدل واسع  ضمن أروقة احلكومة حول االتفاق على أجور 
النفقات  من  وغريها  اجلمركي  والتخليص  الشحن  تكلفة 

األخرى!
املواطن  إن  بالبزورية«:  »تاجر  قسومة  أمحد  قال  بينما 
والنصف  الواحد  وبالكيلو  بالفرط  يشرتي  أصبح  لألسف 
كيلو، بعد ان كان يشرتي بالشوال، فسعر الكيس كان العام 
الـ50 الف لرية سورية، واليوم يصل إىل  املاضي ال يتجاوز 
235 ألف لرية، فالسكر مفقود حسب كالمه  وليس موجود 
بأغلب احملال التجارية لغاية يف نفس بعض التجار الكبار 
سعره  لرفع  مستودعاهتم  يف  األســواق  عن  خيفونه  الذين 

الحقاً!.
من جهته أكد عضو جملس إدارة غرفة جتارة دمشق ياسر 
أكريم أن األسواق احمللية باجململ تشهد ارتفاعات مبوادها 
السكر  الرئيسية مثل  املواد  لكن  باألصل،  اليت هي متوفرة 
متوفرة  ليست  أي  الندرة  عليها  يغلب  قوله  والزيت حسب 
حتل  وال  توافرها،  جلهة  حتديات  وهناك  الكايف،  بالقدر 
املعضلة إال السماح بتوفريها بكميات أوسع من خالل فتح 

االسترياد!.

وعود..!
وعدهتا  اليت  الوعود  أن  اقتصاد  وخــرباء  مراقبون  ويــرى 
دون  حاهلا  على  بقيت  السكر  بتوفري  الداخلية  التجارة 
املواد  من  وغريها  السكر  رفع سعر  تشرع  من  فهي  تنفيذ، 
رفع  أن  بعد  السكر  اختفى  ونصف  شهر  فمنذ  الغذائية، 
الكغ إىل  الواحد لريتفع سعر  األسعار االسرتشادية للطن 
6000 لرية على إثر ذلك، ومرة أخرى صرحت الوزارة اهنا 
الكرتونية  بدون رسائل  الذكية  البطاقة  السكر على  ستبيع 

لتناقض  أيــضــاً،  األســعــار  ارتفعت  ويومها  اجلـــواالت،  عرب 
الشهر احلايل  الــوزارة نفسها بعد فتح دورة جديدة بداية 

ووصول الرسائل للمواطن.! 
ويف بداية العام احلايل طلبت وزارة التجارة من املستوردين 
والتجار االلتزام بإصدار الفواتري اليت تضمن عدم بيع كغ 
واليوم  لــرية،   2600 من  بأكثر  للمستهلك  الــواحــد  السكر 
االرتفاع  أن  أي  سورية،  لرية   3900 بسعر  بااللتزام  تطالبه 
أن  مع  شهور  ستة  خالل  سورية  لرية   1200 من  أكثر  كان 
رسائل  أن  حتى  يتغري،  مل  نفسه  املستوردات  متويل  سعر 
السكر املباشر باألشهر املاضية تبخرت، وكان جواب الصاالت 
السورية أن السكر املباشر غري متوفر، لكن مت تأجيلها إىل 
سورية،  لرية   3800 بسعر  اجلديدة  التموينية  الدورة  بداية 

وقامت بتخفيض كميات املباشر إىل 2 كغ للجميع!.

ختبطات..!
التجارة سعر  وزارة  واضحة حني خفضت  بدت  ختبطات 
السكر املبيع يف السوق من 4400 لرية اىل 3900 لرية خالل 
طيفور  عــاطــف  الصناعي  أظــهــر  أن  بعد  خــاصــة  يــومــني، 
استعداده لتامني السكر بسعر 1550 لرية سورية بسعر متويل 
الداخلية  التجارة  داعياً  مفتوحة،  وبكميات  املركزي  البنك 
الدقة عند إصدار نشرات أسعار  التسرّع واعتماد  إىل عدم 
املواد االستهالكية ملا لذلك من انعكاسات كثرية على السوق، 
أرباح  وجــود  تنفي  الداخلية  التجارة  وزارة  راحــت  وقت  يف 
أن  حيث  واالحتكار،  التالعب  من  حالة  وأي  باملوضوع  هلا 

االسترياد مشرع للجميع وبدون استثناء حسب قوهلا.
املستهلك  مع مجعية محاية  يتفق  مل  الكالم  هذا  طبعا 
بدمشق وريفها اليت تؤكد وجود خطأ يف وفرة السكر وعرضه 
بالسوق، وكأن اجلمعية هنا تشكك بقدرة مستوردي السكر 
على توفري السكر بالسوق احمللية لغاية احتكاره ورفع سعره 

الحقاً. 
السكر  أن مادة  الرشيد أوضح  اخلبري االقتصادي حممد 

تعترب من املواد الغذائية االسرتاتيجية املصنفة يف أوىل قوائم 
املستوردات، حيث يتم استرياد السكر بكميات سنوية تصل 
و800   700 بني  تقدر  احتياجات  ألف طن، ضمن   500 إىل 
ألف طن، إال أن العقوبات االقتصادية املفروضة أثرت بشكل 
اليت يتم االسترياد  الدول  التوريدات لدينا من  سليب على 
منها كالربازيل وإيران ومصر واجلزائر فاخنفضت عن قبل، 
فالسكر يرتفع بسبب زيادة أسعار النفط عاملياً وارتفاع أجور 
التوريد من الشحن والنقل والتخليص مجركي، وهذا األمر 

أربك السوق، وأدى إىل قلة باملعروض من السلع الغذائية.
وعن أثر قرار احلكومة برفع سعر استالم حمصول الشوندر 
السكري من الفالحني إىل 400 لرية سورية، أوضح الرشيد 
أنه قرار جيد وبوقته كونه خيفف من فاتورة االسترياد اذا 
استثمرت كافة الطاقة اإلنتاجية للمعامل بالشكل املناسب، 
زراعته  واستكمال  الفالح  أمام  تقف  حتديات  هناك  ولكن 
واألمسدة  واحملروقات  واملياه  البذار  كتأمني  احملصول  هلذا 
جيب  إذ  اليوم،  مرتفعة  باتت  اليت  للمعامل  نقله  وتكلفة 
املزروعة  املساحات  له، وإال بقيت  أن تؤمنها  على احلكومة 
بالشوندرالسكري منخفضة وال تفي باحلاجة خصوصاً مع 
تأهيل معمل تل سلحب للسكر بطاقة إنتاجية 4 آالف طن 

يومياً، بعد توقف لسنوات.
الــدكــتــور  الـــزراعـــة  الـــزراعـــي يف وزارة  مــديــر االقــتــصــاد 
احملاصيل  مــن  الشوندر  أن حمصول  أوضــح  ديــاب  أمحــد 
االسرتاتيجية اهلامة اليت يعول عليها هذا املوسم  لتأمني 
برفع  احلكومة  قرار  وجاء  للسكر،  احتياجنا  باملئة من   20
أسعار استالم احملصول من املزارعني اىل 400 لرية سورية 
واإلنتاج  من  التكلفة  النظر يف  إعادة  بعد  الواحد  للكيلو 
يأتي حمفزاً  القرار  أن  إىل  زراعــة احملصول، مشرياً  خالل 
ومشجعاً للفالح على زراعة أرضه وتأمني احملصول كتغطية 
حلاجة معامل السكر، وختفيف على خزينة الدولة وفاتورة 

االسترياد.

اأ�صعار ال�صكر ل تزال مرتفعة و�صوالت �صوق الهال مل جتِد نفعًا..
 والحتكار قائم على وقع تدخل ال�صورية للتجارة!
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لنقابات  العام  الشعبية وخاصة االحتاد  املنظمات  لعبته  الذي  الكبري  الدور  وأشارت إىل 
العمال لتأخذ املرأة دورها احلقيقي يف بناء اجملتمع بتفوقها يف الكثري من القطاعات حيث 
شغلت مواقع مهمة يف مفاصل احلياة مؤكدة دور الشابات يف هذه املرحلة إلحداث التطور 

اإلجيابي الذي ينسجم مع متطلبات املرحلة وخيدم أهداف اجملتمع يف مجيع القطاعات.
بدورهم أكد عدد من أعضاء جملس الشعب سنحت لنا فرصة لقائهم أن انتخابات اإلدارة 
احمللية املقررة يف الثامن عشر من شهر أيلول القادم استحقاق أساسي ومهم جيب أن يكون 
اجلميع شريكاً أساسياً وفاعالً فيه من أجل اختيار جمالس حملية قادرة وكفوءة تعمل على 

خدمة جمتمعاهتا احمللية بشكل كامل. 
الناجحون ضمن قوائم الوحدة الوطنية والذين تواصلنا مع بعضهم عرب وسائل التواصل 
االجتماعي أكدوا أن هذه الثقة تزيد من مسؤولياهتم وتفرض عليهم بذل املزيد من اجلهود 
والعمل بكفاءة ليكون حبق جمالس كفوءة منتخبة قادرة على اختاذ قرارات تنموية صائبة 
وحتسني اخلدمات بشكل ترضي املواطن وتؤمن له كل ماحيتاجه ودعوا املواطن إىل املشاركة 
يف عملية االقرتاع وان ميارس دوره ليس يف اختيار ممثليه فقط بل يف الرقابة الشعبية على 

عمل اجملالس احمللية اجلديدة. 
وأشاروا إىل أن قانون اإلدارة احمللية 107 عزز الدميقراطية وحكم اجملتمع احمللي نفسه 
اخلدمية  القطاعات  مجيع  يف  الكاملة  الصالحيات  احمللية  اجملالس  أعطى  حيث  بنفسه 
املوازنة والصرف  املالية يف  وإدارة شؤون اجملالس واالستقاللية  القرار  والقدرة على اختاذ 
السوري  الشارع  وأعطى  وتدريبها  القيادية  الكوادر  ومتكني  واالستثمار  األمــوال  وتأمني 

واملنظمات الشعبية احلق يف الرقابة الشعبية واعتربوا أنه يضاهي قوانني الدول املتقدمة.
أهدافه تكريس  أبرز  كان  الدستور حيث  ورد يف  القانون 107 ترجم ما  أن  أيضاً  وأكــدوا 
المركزية السلطات واملسؤوليات وتركيزها بأيدي أفراد الشعب وهو تطبيق ملبدأ الدميقراطية 
الغاية  يليب  وتنفيذها مبا  وقادرة على وضع اخلطط  إدارية كفوءة  وخلق وإجياد وحدات 
واالجتماعية  االقتصادية  بكل اجملاالت  وخدمياً  تنموياً  النهوض باجملتمع  األساسية وهي 

والثقافية والرتبوية والرياضية وكل مناحي احلياة وتعزيز إيرادات الوحدات اإلدارية.

المركزية السلطات 
حسني خملوف وزير اإلدارة احمللية والبيئة أكد خالل مؤمتر صحفي عقد يف مبنى وزارة 
أن اجملالس  تنص على  السورية  العربية  دستور اجلمهورية  12 من  الـ  املــادة  إن  اإلعــالم: 
املنتخبة دميقراطياً على الصعيد الوطين أو احمللي مؤسسات ميارس املواطنون عربها دورهم 
يف السيادة وبناء الدولة وقيادة اجملتمع فيما تنص املادة الـ131 على أن تنظيم وحدات اإلدارة 
احمللية يرتكز على تطبيق مبدأ ال مركزية السلطات واملسؤوليات ويبني القانون عالقة هذه 
الوحدات بالسلطة املركزية واختصاصاهتا وإيراداهتا املالية والرقابة على أعماهلا كما يبني 
طريقة تعيني أو انتخاب رؤسائها وكذلك اختصاصاهتم واختصاصات رؤساء املصاحل فيها 
حيث يكون لوحدات اإلدارة احمللية جمالس منتخبة انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً. 
وأوضح خملوف أن انتخابات جمالس اإلدارة احمللية القادمة تشكل بداية مرحلة جديدة 
لعمل الوحدات اإلدارية بعد انتهاء املرحلة السابقة اليت بدأت يف الثاني من تشرين األول 
2018 وتنتهي يف الثاني من تشرين األول القادم مشرياً إىل أن اإلقبال الكثيف على الرتشح 
هذا  للمرأة  الالفتة  واملشاركة  املتقدمني  بأعمار  والتنوع  تقدمت  اليت  العلمية  والشهادات 
العام ستسهم يف إنتاج جمالس حملية قادرة وكفوءة تتحمل كامل مسؤولياهتا لوضع خطط 
تنموية للسنوات األربع القادمة مبا ينعكس إجياباً على تنمية جمتمعاهتا يف كل اجملاالت 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرتبوية والصحية وحتسني اخلدمات وتبسيط إجراءاهتا. 
وأشار خملوف إىل وجود صالحيات كاملة للمجالس احمللية املنتخبة لتنمية جمتمعاهتا 
والنهوض هبا وشدد على أن جناح هذا االستحقاق سينعكس على اجملتمع فمعركتنا اليوم 
بعد حترير اجليش العربي السوري معظم األراضي السورية من اإلرهاب هي معركة إعادة 
اإلعمار والتنمية اليت تؤدي اجملالس احمللية الدور األكرب فيها عرب ممارسة عملها بشكل 
فعال من خالل استثمار الطاقات البشرية واملوارد الطبيعية يف مشاريع تنموية واستثمارية 
تعزز قوة االقتصاد الوطين مبواجهة اإلجراءات االقتصادية القسرية الغربية غري الشرعية 

املفروضة على سورية بسبب متسكها بقرارها الوطين املستقل. 

حتديد املراكز 
مع انتهاء اللجان القضائية الفرعية يف احملافظات بالتنسيق مع احملافظني عملها بتحديد 
القادمة.. بلغ عددها 7348 مركزاً  املقرر اعتمادها النتخابات اجملالس احمللية  املراكز  عدد 
انتخابياً موزعة على أراضي اجلمهورية العربية السورية كافة حيث كان هناك حرص على 
توزيع املراكز االنتخابية على مناطق جغرافية خمتلفة ليتمكن الناخب من اإلدالء بصوته 
بكل سهولة ويسر ودون عناء وبفضل جهود العديد من اجلهات مت استكمال كل ما يلزم هذه 
املراكز من جتهيزات وأدوات لوجستية ومطبوعات وأصبحت جاهزة الستقبال الناخبني يف 

املوعد احملدد إلجراء االنتخابات يف الـ 18 من أيلول اجلاري.
وفيما خيص الدوائر االنتخابية اليت يتعذر إجراء االنتخابات فيها ألسباب خمتلفة وافقت 
اللجنة القضائية العليا على نقل الدوائر االنتخابية اليت وجدت أن هناك أسباباً موجبة 
الزور  ودير  ولكن مبناطق خمتلفة وهي يف )حلب  نفسها  ووزعتها يف حمافظاهتا  لنقلها 
ومحاة وريف دمشق( أما بالنسبة لدوائر حمافظة إدلب فتم نقل بعض دوائرها االنتخابية 
إىل خارج احملافظة وتوزيعها يف )ريف دمشق ومحاة وحلب وطرطوس والالذقية( وعددها 
17 مركزاً انتخابياً حيث عاجل قانون االنتخابات العامة هذا األمر باملادة 59 و أجاز للجنة 

القضائية العليا نقل دائرة انتخابية إىل مكان آخر عند الضرورة.
قانون  يف  عليها  املنصوص  القانونية  اليمني  لتأدية  االنتخابية  املراكز  تأدية جلان  ومع 
االنتخابات العامة واليت يؤديها أعضاء جلان املراكز قبل مباشرهتم عملهم يوم االنتخاب«ال 
يبدأ العد التنازيل لليوم االنتخابي الذي سيكون بداية ملرحلة جديدة من العمل والبناء 
فاإلقبال الكثيف على الرتشح النتخابات اجملالس احمللية والشهادات العلمية اليت تقدمت 
للرتشح والتنوع بأعمار املرشحني واملشاركة الالفتة للمرأة ستسهم حتما يف إنتاج جمالس 
كفوءة قادرة على وضع خطط تنموية للسنوات األربع القادمة للنهوض مبجتمعاهتا احمللية 
واختيار  االنتخابات  يف  الواسعة  للمشاركة  اجملتمع  شرائح  تشجيع مجيع  اجلميع  وعلى 
األكفأ واألجدر لتشكيل جمالس حملية حقيقية وفاعلة تعكس ثقة الشارع السوري وحتقق 

أماله من حيث األداء واخلدمات واألعمال اليت تقوم هبا خلدمة اجملتمع.  

 انتخابات الإدارة املحليـة.. م�صــاركة �صــعبية وا�صـــعة  ل�صالــح 
اخليارات امل�صوؤولة.. و�صناديـق القرتاع بوابات ملرور الكفاءات !

»البعث األسبوعية« – بشري فرزان 
أمال كبرية يستودعها املواطن يف اجملالس احمللية القادمة واليت سيقع على عاتقها تنفيذ 
املرشحني  عمل  برامج  أن  شك  وال  واخلدمية  والعمرانية  واالقتصادية  التنموية  الربامج 
تنتظر املرور من صناديق االقرتاع إىل اجملالس املختلفة، وطبعاً هذا املرور مرهون بوعي 
الناس الختيار أصحاب الكفاءات والكف النظيف، إضافة إىل منع أصحاب النفوذ من مترير 
رغباهتم بطريقة غري شرعية ومسيئة للمواطن واجملتمع، ومن هنا تبدأ خطوة األلف ميل 

إن كانت هناك نوايا جادة وإرادة حقيقية إلصالح هذه املنظومة.
إذا أيام قليلة تفصل بني املواطن وبوم االستحقاق االنتخابي »األحد القادم 28 أيلول«، فمع 
صدور قوائم الوحدة الوطنية جتدد احلراك االنتخابي ليشغل الشارع السوري بانتخابات 
اإلدارة احمللية اليت متهّد ملرحلة جديدة من العمل املؤسساتي اخلدمي، مع وضوح ماهية 
الواقع  بتحسني  وأمانيهم  تطلعاهتم  قلنا  كما  الناس  يستودعها  اليت  القادمة  اجملالس 
السرتداد  الصحيح  مسارها  إىل  اإلداريــة  والوحدات  اجملالس  هذه  عمل  وإعــادة  اخلدمي، 
ثقة غالبية الناس، وجتاوز اخللل الكبري املوجود يف عمل بعضها الذي حتول باملمارسة إىل 
عمل استثماري يسهم يف تضخيم األرصدة الشخصية بشكل علين دون أن تكون هناك أية 
رقابة، بل على العكس هناك الكثري من األحاديث اليت يتناوهلا الشارع عن شراكات وشبكات 
عمل عنكبوتية جتمع ما بني مفاصل تسلسلية عديدة بقصد االنتفاع أو التغطية املأجورة 
على خمالفات وجتاوزات يف كل احملافظات كما حصل يف حي الفردوس نتيجة فساد بعض 
األشخاص يف اجملالس والذي أدى إىل اهنيار بناء كامل على سكانه وهذا ميكن تعميمه على 
القادرة على  النتقاء اخليارات  شعبياً  االنتخابات تتطلب وعياً  وباملقابل  باقي احملافظات، 
العمل، والقيام مبسؤولياهتا كاملة بعيداً عن الشبهات أو التقاعس واإلمهال يف العمل وضعف 

األداء لتصل إىل حكم الفساد بكل جماالته؟
ورغم قساوة حكم الشارع على عمل الوحدات اإلدارية، وحتديداً البلديات اليت باتت يف نظر 
الكثريين مستثمرة لصاحل بعض األشخاص، وانتقاد الناس للمنظومة اإلدارية اليت ترتاكم 
األخطاء يف سجالت عمل املئات منها، واضمحالل املعاجلات واحللول املتخذة حبقها اليت 
تعرتضها الكثري من التقاطعات التنفيذية مبا خيمد فاعليتها، وحييل قدراهتا اإلصالحية 
إىل التقاعد املبكر، إال أن ذلك مل خيمد األمل بإمكانية إحداث تغيري حقيقي يف منظومة 
العمل اإلداري والفكر املؤسساتي الذي يديرها مبا حيسن األداء، وقد عبّر املواطنون عن 
ثقتهم بأن اخليارات االنتخابية جملالس اإلدارة احمللية ستكون على قدر كبري من املسؤولية 
وااللتزام، خاصة يف املرحلة القادمة اليت ستكون فيه صناديق االقرتاع بوابات ملرور الكفاءات 

اليت تتصف بالنزاهة واإلخالص. 
وطبعاً، عدد كبري من الذين التقيناهم من خمتلف الفئات والشرائح أكدوا أن دور اجملالس 
بقانون  اخلــاص   2011  /8  /23 تاريخ   107 رقــم  املــرســوم  يف  وارد  هو  كما  واضــح  احمللية 
املدينة –  اإلداريــة )احملافظة –  الوحدات  الذي جاء ليطور عمل جمالس  اإلدارة احمللية 
البلدة – البلدية( ومكاتبها التنفيذية، والذي متّثل يف إضافة دور تنموي إىل جانب الدور 
التقليدي )اخلدمي( الذي كانت متارسه جمالس الوحدات اإلدارية ومكاتبها التنفيذية يف 
ظل قانون اإلدارة احمللية السابق، حيث جتلى الرتكيز على الدور التنموي من خالل ما نصت 
عليه املواد املتضمنة أهداف القانون )وضع خطط تنموية، وتنمية املوارد لتحسني املستوى 
املعيشي للمواطنني، وتطوير فرص اقتصادية وتنموية، وإجياد حالة من التكامل بني الدور 
اخلدمي والدور التنموي(، كما حددت مواد أخرى يف القانون آلية القيام هبذا الدور من قبل 
اجملالس احمللية ومكاتبها التنفيذية، وورد ضمن اختصاصات جملس احملافظة تكليف جهات 
خمتصة يف األجهزة احمللية واملركزية، وإمكانية االستعانة ببيوت خربة حملية أو دولية لوضع 
رؤية تنموية مستقبلية اقتصادية اجتماعية وخدمية، وترمجتها إىل خطط طويلة األجل 
تضمن االنتقال إىل مراحل تنموية متقدمة اقتصادياً واجتماعياً ومؤسسياً وثقافياً، وطبعاً 
سيخضع أعضاء اجملالس بعد انتخاهبم ألحكام قانون اإلدارة احمللية الذي أوىل من خالل 
مواده عناية خاصة ملراقبة عمل أعضاء اجملالس احمللية ومكاتبها التنفيذية، خاصة يف بابه 
التاسع الذي محل عنوان »الرقابة وإهناء العضوية«، وقد صدرت عدة مراسيم حبل عدد من 
اجملالس احمللية بسبب فسادها أو تقصريها أو ضعف أدائها وسوء استخدامها للصالحيات 

املمنوحة هلا.

اجملتمع األهلي 
يضع اجملتمع األهلي جمالس اإلدارة احمللية يف خانة احللقة الوسيطة اليت تربط بني 
احلكومة واملواطن وهلا أمهية كبرية يف حتقيق التنمية املستدامة على املستوى احمللي ويظهر 
والكشف عن متطلبات اجملتمع  املشاركة يف وضع اخلطط  توسيع فرص  ذلك من خالل 

احمللي وحتقيقها.
تعكس  االنتخابات ضرورة ملحة وحالة وطنية  املشاركة يف  أن  أكد  »موظف«  دانة  مهند 

مدى وعي املواطن لواجباته والتزاماته واملشاركة يف جتسيد الدميقراطية حيث كانت الفرتة 
السابقة كفيلة مبعرفة اجليد والقادر على متابعة شؤون املواطنني لذلك ال بد من العمل 
على حق هؤالء ليكونوا أعضاء يف اجملالس احمللية مع الرتكيز على شرحية الشباب والدماء 

اجلديدة اليت تعقد اآلمال عليها. 
من جهته الدكتور علي بدران أشار إىل أن الفرتة احلالية مهمة من تاريخ سورية وال بد 
املعيار الوطين األساس يف االختيار واملشاركة يف انتخابات اإلدارة احمللية جيب أن  اعتبار 
تكون واسعة وخاصة لدى جيل الشباب الختيار املمثل املناسب خاصة الكوادر الكفوءة القادرة 

على حتمل املسؤوليات.
املهندسة امسية أبو حممود دعت املواطنني للمشاركة يف اختيار الشخص الذي ميثلهم 
الفتة إىل أن اإلدارة احمللية تسهم يف حتديد أفضل احتياجات املواطنني وحتديد مشكالهتم 
وحتسني مستوى كفاءة اإلدارة وتشغيل املرافق العامة وزيادة اجلودة يف عجلة العمل وجيب 
ونقل  منطقته  ألبناء  عوناً  ليكون  نفسه  ترشيح  الكفاءة  نفسه  أي شخص جيد يف  على 

احتياجاهتم وتنمية الوحدات اإلدارية.
وتأكيداً على دور املرأة ومشاركتها يف احلياة العامة أكدت مارييت خوري أن لسيدات سورية 
دور وحضور فعال يف تطوير اجملتمع واالرتقاء به الفتة إىل أمهية مشاركة املرأة بالرتشح 
واالنتخاب كوهنا متثل أكثر من نصف اجملتمع وهي الركيزة األساس لصالحه وهنوضه فضالً 
ريادية متكنها من  قيادية  القيام مبهام  وامكانيات كبرية ختوهلا  عن كوهنا متتلك طاقات 

املسامهة بتطور اجملتمع واالرتقاء به.
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البعث األسبوعية ـ علي عبود
توقفنا مطوال أمام كالم املستشار يف رئاسة جملس الوزراء 
املعيشية،  مستلزماهتا  لتأمني  ماديا  األســرة  احتياجات  حول 
مثله  ومسعنا  سبق  فقد  جديداً،  يتضمن  كونه  بسبب  ليس 
من جهات خاصة ونقابية، وإمنا حبكم منصب قائله، فهو كأّنه 

يصدر عن احلكومة، أي شبه رمسي!
يقول املستشار لدى جملس الوزراء إن األسرة حتتاج إىل أكثر 

من 3 ماليني لرية شهريا لتأمني احتياجاهتا!
هذا الكالم اجلميل والواقعي يعين أن األسرة املكونة من أربعة 
األعلى  احلــد  ويتقاضون  الدولة  لــدى  مجيعا  يعملون  أفــراد 
لألجر لن تتمكن من تأمني أكثر من 20٪ من املبلغ املطلوب 

لتأمني متطلباهتا األساسية!
املهم إن احلكومة أقرت من خالل أحد مستشاريها إن ماليني 
أو  األقـــارب،  حــواالت  وعلى  بالكفاف،  تعيش  السورية  األســر 
مساعدات خريية من هنا وهناك وبوترية متقطعة أو مبقولة 

»دبر راسك«!
واألكثر أمهية أن احلكومة رمبا ختطط للمرة األوىل لرفع 
ما  السؤال:  فإن  وبالتايل  السورية  لألسرة  الشرائية  القدرة 
لكل  لرية  ماليني   3 لتأمني  املتاحة  احلكومية  السيناريوهات 

أسرة سورية؟

سيناريو )دبر راسك(
قد يبدو هذا السيناريو غريبا يف عامل االقتصاد، لكنه مريح 
جدا للحكومة، وكان أول من استخدمه علنا رئيس احلكومة 
السابق يف تسعينات القرن املاضي، ففي اجتماع مع اإلعالميني 
يف قاعة جريدة البعث أجاب رئيس احلكومة آنذاك عن سؤال 
حول تدني املستوى املعيشي مبا  معناه: »على حد علمي ما 
من سوري ينام يف الشارع أو يبيت بال طعام.. السوري شاطر 

ويعرف كيف يدبر راسه«!!
الشك إن السؤال األكثر إحلاحا يف السنوات القليلة املاضية 
وخاصة هذه السنة هو: كيف يتدبر السوريون أمورهم بأجور 

زهيدة جداً؟ 
والسؤال مشروع طاملا أن أساتذة يف كلية االقتصاد وتقارير 
التنظيم العمايل تتفق مع املستشار يف جملس الوزراء إن احلد 
األدنى ملتطلبات األسرة للسلع الغذائية جيب أن ال يقل عن 

مليون لرية!
أشخاص  أربعة  من  أســرة  دخــل  كــان  إذا  بالتايل:  والــســؤال 
يعملون مجيعهم باحلد األقصى لألجر ال يتجاوز الـ 500 ألف 

لرية فمن أين سيؤمنون ما تبقى من مليون لرية؟
ومبا أن ما من أسرة ميكنها االستغناء عن املتطلبات األخرى: 
الـ 3  أين ستدبر مبلغ  .. فمن  سكن ونقل وطبابة وملبس..اخل 

ماليني لرية الذي حدده املستشار املطلوب لكل أسرة؟
الوقائع تشري إىل أن احلكومة ترى أن سيناريو )دبر راسك( 
هو الذي يتيح ملعظم األسر السورية القبول بأجر زهيد، ولديها 
الدليل على هذا األمر من خالل اإلقبال املنقطع النظري على 
وزير  فإن  وبالتايل  احلكومية،  اجلهات  تعلنها  اليت  املسابقات 
راتب  كــان  إذا  األجــر:  فيها  يثار  مــرة  كل  يف  سيجيب  املالية 

احلكومة قليل فلماذا )االستقتال( للفوز بوظيفة حكومية؟
السؤال: ما مصادر الدخل املتأتية من )دبر راسك(؟

لقبض  اجملـــال  يفسح  احلــكــومــي  املنصب  أن  جيــزم  الــكــل 
)اإلكراميات واهلدايا( وتتفاوت قيمتها حسب املوقع واحتكاكه 
بالناس، وإذا كان حساساً فإن شاغله ميكنه استغالله للكسب 
غري املشروع، والدليل ملفات الفساد اليت تكشفها أجهزة الرقابة 
يف  يقع  اجلميع  أن  هذا  يعين  وال  للقضاء،  أصحاهبا  وحتيل 
نافذة  أنظمة  ووفق  يتم  الفساد  أنواع  فأخطر  الرقابة  قبضة 
كاملناقصات والعقود، أو االخنراط يف مافيات الفساد كالدقيق 

واحملروقات..اخل
راسك(  )دبر  السوريني يف مقدمة سيناريو  وتأتي حــواالت   
شهرية،  العائالت  مــن  كبري  لعدد  بالنسبة  احلـــواالت  وهــذه 
وترتفع قيمتها يف األعياد واملناسبات األخرى كافتتاح املدارس 

واجلامعات. 
وتلجأ بعض األسر إىل )تدبري راسها( بتصنيع بعض املواد 
مع  مباشرة  اتصاالت  عرب  أو  بسطات  على  وبيعها  الغذائية 
اجلريان واملعارف أو عرب النت وصفحات التواصل االجتماعي!

وال ننسى التسول عند احلديث عن سيناريو )دبر راسك( فقد 
أصبح مألوفا مشاهدة الكثري من الشبان والصبايا يتسولون بل 

ويتفننون باستجداء املال بأساليب شتى!
أما أخطر ما يف سيناريو )دبر راسك( فهو اضطرار الكثري 
من األسر إىل بيع مدخراهتا من الذهب والدوالرات، و تأجري 
منها،  والعيش  واألراضــي  والتجارية  العقارية  أصوهلم  وبيع 
وحتديدا األسر اليت ال تتلقى احلواالت وتأبى احلصول على 

مساعدة اجلمعيات اخلريية .
واألشد خطرا يف سيناريو دبر راساك اهلجرة وهي ال تقتصر 
واخلربات  الكوادر  تشمل  بل  العمل  العاطل عن  الشباب  على 
الدول  لتتلقفها  املليارات  عليها  الدولة  أنفقت  اليت  العالية 

الغربية لقمة جاهزة وجمانية!!    

سيناريو تصحيح األجور
عمقا  تزداد  واليت  السحيقة  اهلوة  لردم  اجلذري  احلل  وهو 
يوماً، وهناك خطأ  جسيم يف التعاطي مع هذا األمر، فالكل، 
بنسبة  الرواتب  زيــادة  عن  يتحدث  اقتصاد  أساتذة  فيهم  مبن 
300٪ على األقل أو رفع دخل األسرة إىل مليون لرية، لكن دون 

أن يقولوا كيف ميكن حتقيق هذه الزيادة؟!
املطلوب  األدنــى  يتحدث عن احلد  تقريباً  أن اجلميع   كما 
تقيم  ال  األســرة  وكــأنّ  لرية شهرياً،  مليون  أي  الغذاء  لتأمني 
يف منزل مستأجر وال تستخدم وسائط النقل وال تنفق قرشا 

واحدا على اإلستطباب واللباس والتعليم..اخل.
واملستغرب أكثر جزم غالبية املنظرين أن احلكومة ال تستطيع 
حتمل رفع األجر إىل مليون لرية ألن مواردها أي ميزانيتها 
حمدودة جدا بالكاد تكفي املتطلبات األساسية األخرى واليت 
تعكسها املوازنة العامة للدولة، وبعضهم يقرتح زيادة الرواتب 

تدرجييا جتنبا ملزيد من التضخم.
واملفارقة أن احلكومة تتحدث دوماً عن زيادة اإلنتاج دون أن 
تسأل عن دخل األسرة القادر على شراء اإلنتاج، بدليل تراجع 
اللحوم والفروج والبيض واأللبان واألجبان،  إنتاج سورية من 
بل واختفاء هذه املواد عن موائد ماليني السوريني معظم أيام 

السنة.

لقد كنا دائما من أنصار تصحيح أو تعديل األجــور، فمنذ 
بل عمدت  األجــور،  أي حكومة  تزد  احلــايل مل  القرن  مطلع 
قصدا إىل ختفيضها من 250 دوالرا يف عام 1980إىل أقل من 
30 دوالرا عند بدء التعيني حاليا، يف حني قامت بتعديل أسعار 
السلع واخلدمات يف القطاعني العام واخلاص حسب التكلفة 
املتناسبة مع كل تعديل لسعر الصرف، والسؤال الذي مل جتب 
الوحيد من  املستثنى  األجــور هو  بند  ملــاذا  أي حكومة:  عليه 

التعديل يف كل مرة تعدل فيه احلكومة سعر الصرف؟

سيناريو املشاريع الصغرية
من  الصغرية  للمشاريع  التمويل  آليات  دعم  سيناريو  لعل   
أجنع الوسائل لتحسني األوضاع املعيشية لألسرة السورية من 
جهة، ولتزويد السوق بسلع جيدة بأسعار مناسبة مع إمكانية 

توليدها للقطع من خالل تصديرها!
وعلى الرغم من أمهية هذا السيناريو املنتج والرافد لالقتصاد 
الوطين وغري املكلف خلزينة الدولة، فإن ما من حكومة اعتمدته 
ال  الصغر  واملتناهية  الصغرية  للمشاريع  فالدعم  اآلن،  حتى 
يزال حمدوداً جداً، بل أن وزارتي التجارة واالقتصاد مقصرة 

جدا بتسويق منتجات هذه املشاريع داخليا وخارجيا.

سيناريو املادة 40 من الدستور
بأجر ال يقل عن احلد  العامل  املــادة على منح  تنص هذه 
وال  أي حكومة،  تناقش  ومل  املعيشي،  الوضع  ملتغريات  األدنى 

حتى التنظيم العمايل تنفيذ هذه املادة .. فلماذا؟

سيناريو السلة الغذائية
قرار  اختــاذ  دون  سنوات  عشر  منذ  مــتــداول  سيناريو  وهــو 
بتنفيذه إذ ميكن لوزارة التجارة الداخلية أن توزع سلة غذائية 
تناسب  بأسعار  أســرة  لكل  األساسية  املــواد  تتضمن  متكاملة 

الدخل احملدد من قبل احلكومة.  

اخلالصة
سواء كانت احلكومة بصدد اعتماد سيناريو حمدد أم ستكتفي 
ما  تؤكد  املؤشرات  كل  فإن  اإلضايف  والعمل  احلوافز  باعتماد 
األســرة ال ميكن  أن  ــوزراء  ال رئاسة جملس  املستشار يف  قاله 
أو  فما احلل  لرية شهرياً،  بأقل من3 ماليني  اليوم  تعيش  أن 

السيناريو املقرتح لتأمني هذا املبلغ؟

ما ال�صيناريوهات احلكومية لتاأمني 3 ماليني لرية �صهريا لكل اأ�صرة؟
الأ�صرة ل ميكن اأن تعي�س اليوم باأقل من ثالثة ماليني لرية �صهريًا!!

البعث األسبوعية – غسان فطوم
خيلخل  الــذي  العضال«   « كاملرض  اإلداري  الفساد  بــات 
مستوياهتا،  اختالف  على  مؤسساتنا  من  العديد  مفاصل 
غائبة،  احللول  لكن  ومعروفة،  واضحة  أسبابه  أن  والغريب 
ليستمر هذا الفساد يف شل منظومة اإلصالح رغم احلاجة 

امللحة لبرته وختليص املؤسسات من شره.
هبذا  نظرهم  بوجهة  واالقــتــصــاد  اإلدارة  خــرباء  ويتفق 
على  سلباً  يؤثر  اإلداري  الفساد  »أن  بتأكيدهم  اخلصوص، 
املناخ االستثماري وبالتايل على النمو االقتصادي، وخيفض 
من حوافز االستثمار، وهو مبثابة ضريبة إضافية بالنسبة 
كما  االستثمار،  تكلفة  ــادة  زي إىل  يــؤدي  ما  للمستثمرين 
املــوارد، وحيد  للكثري من  الدولة  يؤدي إىل حرمان خزينة 
من قدرهتا على زيادة مواردها املالية ويشجع على التهرب 

الضرييب«.

أسباب كثرية
الذاتي )الضمري( هو من أهم  الــرادع  أو غياب  إن ضعف 
الدكتور  اإلسرتاتيجي  اخلبري  برأي  اإلداري  الفساد  أسباب 
غالب صاحل، يضاف إىل ذلك وجود مناخ مالئم يف بعض 
املؤسسات يساعد بوصول االنتهازيني واملتسلقني على حساب 
املخلصني وأصحاب اخلربات والكفاءات، مستغلني الثغرات 
القانونية، وما يزيد الطني بلة هو تسرت البعض من كوادر 
األجهزة الرقابية على املخالفات أو التقصري يف متابعة املهام 

املوكلة هلم.
ضمن هذا األجــواء املريضة يف املؤسسة اليت ينخر فيها 
الفساد، من الطبيعي –برأي الدكتور صاحل- أن يؤثر ذلك 
تؤثر  الــيت  البريوقراطية  ويــكــرّس  االستثمار  مناخ  على 
املشاريع ووضعها يف  واجناز  االستثمارية  البيئة  على  سلباً 

االستثمار يف الوقت املناسب.

احللول بإزالة األسباب 
واقرتح الدكتور صاحل العديد من األفكار للحد من الفساد 
اإلداري أو على األقل التخفيف منه، وأمهها: االعتماد على 
حقيقي  وانتماء  بأخالق  تتمتع  اليت  واخلــربات  الكفاءات 

للعمل ولديها أفكار خالقة، والعمل على إبعاد 
وإعفاء املستغلني واملتسلقني  والفاشلني عن 
املواقع اليت تسيء لسمعة املؤسسات وتساهم 

يف ترهلها ومنع تطويرها.
الرقابية  املؤسسات  دور  تفعيل  اقــرتح  كما 
والقضائية وانتقاء أفضل الكوادر بعد إعادة 
هيكلتها مبــا يــتــالءم مــع مــشــروع اإلصــالح 
املتميز،  املــراقــب  ومكافأة  وحتفيز  اإلداري، 
الدخل  مستوى  بل  دخله،  وحتسني مستوى 
يعد  ذلك  ألن  العاملني  جلميع  عام  بشكل 
أحد العوامل األساسية لتحسني مستوى أداء 
بالتوازي  مع عملية اإلصالح يف  املؤسسات 
زمن تركت فيه احلرب أزمات كربى اجتماعية 
ميكن  ال  وثــقــافــيــة  ومعيشية  واقــتــصــاديــة 
مؤسسات  وتطوير  بــإصــالح  إال  معاجلتها 
واإلنتاج  األداء  مستوى  ورفع  العام  القطاع 
وبناء اقتصاد قادر على مواجهة آثار احلرب 

املدمرة.

ضبابية وغموض!
عميد  مصطفى  سامر  الدكتور  وحبسب 

اليوم  تعاني  للتنمية اإلدارية جبامعة دمشق  العايل  املعهد 
والغموض  الضبابية  املؤسسات احلكومية من ظاهرة  أغلب 
يف  وجــود خلل  إىل  أدى  وذلــك  عملها،  وآليات  نشاطها  يف 
تنظيم هذه املؤسسات بالشكل املالئم وعدم حتديد  ملهامها 
واملــوارد  التنظيمية  هياكلها  مع  ينسجم  بشكل  وأهدافها 
وبرأي  اإلداري،  للفساد  سهلة  فريسة  جعلها  البشرية مما 
الدكتور مصطفى أن من أهم أسباب الفساد اإلداري هو عدم 
وجود قادة إداريني يف الصف الثاني مؤهلني لقيادة أو إدارة 
املؤسسات بسبب ذهنية اإلقصاء أو التهميش، باإلضافة إىل 
عدم وجود معايري حقيقية ونظم انتقاء وتقييم للمديرين 
وفق األداء والعمل، وأشار إىل وجود رقابة مرتهلة انتقائية 
غياب  وبالتايل  بأخر  أو  بشكل  الفساد  حتمي  فعالة  غري 
ويتغلغل  ينمو  الفساد  جيعل  الــرادعــة  الشديدة  احملاسبة 
يف كل االجتاهات، يضاف إىل ذلك الرواتب الضعيفة اليت 
بتعميم  مبكافحته  يرغب  ملن  وتــربره  الفساد  على  تشجع 
وجه  سوى  ليست  فالرشوة  هلا  حلول  إجياد  دون  املشكالت 

واحد من الفساد.

ضياع االستثمار
وبني عميد املعهد العايل للتنمية اإلدارية أن الفساد اإلداري 
العميق يؤثر على مناخ االستثمار والنمو االقتصادي، فهو 
يعطل وجود سياسات نقدية مستقرة ونقدية حتمي خزينة 
الدولة، وتوفر القطع بأسعار مستقرة غري متذبذبة يف بيئة 

األعمال.
وحتى تتخلص مؤسساتنا من شر الفساد، طالب الدكتور 
وتشديد  ملكافحته،  واضحة  اسرتاتيجيات  بوضع  مصطفى 

القيود والقوانني حملاربته.

للمواطن رأي
مل تعد مظاهر الفساد اإلداري الذي يؤدي للفساد املايل 
اجملردة  بالعني  يراها  هو  بل  السوري،  املواطن  على  خبافٍ 
مع  اليومية  تعامالته  يف  هبــا  وحيــس  اليد  ملــس  ويلمسها 
أبو حممود  يرتدد  هنا مل  املؤسسات مبختلف ختصصاهتا، 
فحسب  اخلــاصــة،  املعامالت  إحــدى  مع  معاناته  ســرد  من 
ذهب  فكلما  القانونية،  بالطرق  باجنازها  ينجح  مل  روايته 

املعاملة حتتاج لوقت  لعند موظف يضع له ألف عذر بأن 
أسبوع  ملــدة  احلالة  هــذا  على  ظل  أخــرى،  أوراق  وتستلزم 
دون نتيجة حتى مهس له أحد املوظفني بتقديم »املعلوم« 

وبالفعل دفع واحنلت مشكلة معاملته العالقة!.

أسلوب عمل
الــدوائــر  أســلــوب عمل يف بعض  الــرشــوة  باتت  ولــألســف 
مركزهم  استغالل  على  املوظفون  يعمل  حيث  واملؤسسات، 
ليحصلوا  املعامالت  وعرقلة  اإلجــراءات  بتعقيد  الوظيفي 
نفسه مضطراً  الــذي جيد  املــواطــن  من  يــريــدون  ما  على 
للدفع حتى ينجز ما يريده، واألمثلة على ذلك كثرية، حتى 
أن بعضها يتم عالنية دون خوف طاملا األمور »سايبة« دون 

وجود رادع!.
بل  الرشوة  حد  عند  اإلداري  الفساد  مظاهر  تتوقف  وال 
بأرقام  العام  املــال  واختالس  الوظيفي  التسرب  إىل  تصل 

كبرية!.

باملختصر.. 
إن مظاهر الفساد اإلداري مل تعد حتتمل وأضحت آثاره 
واضحة يف حدوث ترهل يف األداء وضعف يف اإلنتاج وغري 
ذلك من الظاهر السلبية، لذا بات من الضرورة ووفق أهداف 
مشروع اإلصالح اإلداري العمل وبأقصى سرعة على »إجراء 
اإلصالحات اهليكلية والبنيوية للجهات العامة وتطبيق نظام 
من  املواطن  لتطلعات  واالستجابة  اإلداري،  األداء  قياس 
وقياس  وصل  منرب صلة  تطبيقات  تشغيل  استكمال  خالل 
مؤشر رضا املواطن عن خدمات كل وزارة، ومعاجلة اخللل 
املصلحة  استحقاقات  لتلبية  اإلداري  الفساد  ومكافحة 

العامة«.
عملية  الفساد  مكافحة  أن  احلكومة  من  نسمع  وطاملا 
وهدفاً  هاجساً  وتشكل  املستويات  خمتلف  على  مستمرة 
أساسياً يف عملها وفق إجراءات يتم تطبيقها بالتنسيق بني 
الفساد  التنفيذية مبا حيد من  والسلطة  الرقابية  اجلهات 
واهلدر، نعتقد أنه آن األوان لتنفيذ اإلسرتاتيجية الوطنية 

ملكافحة الفساد وقطع دابره!

اأ�صبابه وا�صحة وحلوله ما زالت غائبة!!.. الف�صاد الإداري مر�س 
مزمن ينخر مفا�صل املوؤ�ص�صات يف ظل غياب الرقابة واملحا�صبة!
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كيف �صيواجه الدوري الكروي اجلديد حزمة العقوبات الن�صباطية اجلديدة؟
ال�صغب داء ومكافحته م�صوؤولية جماعية تبداأ من الأندية وتنتهي باحتاد الكرة

البعث األسبوعية-ناصر النجار
املوسم الكروي اجلديد سيبدأ خمتلفاً عن سابقيه من املواسم ألسباب عدة، فاالختالف 
الواضح يبدأ من عملية تقليص عدد األندية إىل اثين عشر نادياً يف الدرجة املمتازة بعد 
أن أثبتت السنوات املاضية أن الدوري ال يتسع ألكثر من هذا العدد على صعيد االحرتاف 
وآليات تطبيقه، وكدليل على صوابية هذا القرار فإن األندية الصاعدة إىل الدوري املمتاز ال 

تثبت فيه وتعود أدراجها إىل الدرجة األوىل بعد موسم أو اثنني على أكثر تقدير.
فالدوري املمتاز حيتاج إىل فرق متلك الثبات ومقومات الوجود، وأهم 
هذه املقومات وجود الدخل املايل الثابت عرب وجود استثمارات ثابتة 

وموارد مالية دائمة وليست مومسية.
لذلك جند أن أندية مبستوى الوحدة وأهلي حلب والفتوة واجليش 
والكرامة والوثبة قادرة على الثبات يف هذا الدوري بشكل دائم ملا يتوافر 

هلا من عوامل الدعم.
لكن االحرتاف الذي احنرف عن مساره بات يتطلب موارد أكرب من 
أركــان هذا  من  ركناً  كانت  اليت  األندية  باتت  وبالتايل  األندية  مــوارد 
الدوري تسقط حتت وطأة النفقات كما حدث ألندية احملافظة واجلهاد 

واجلزيرة واحلرية والنواعري وأخرياً الشرطة واجملد.
وعلينا التذكري بأن أندية مبستوى تشرين وحطني وجبلة والطليعة 
تعاني كل موسم من األزمة املالية اخلانقة اليت تتسبب يف الكثري من 

األحيان خبلق أزمات إدارية وفنية عديدة هتز عراقة هذه األندية.
وهذا كله يقودنا إىل أن الدوري املمتاز يف أحسن األحوال لن يتسع 
االحــرتاف،  نفقات  على حتمل ضغط  قــادرة  أندية  عشرة  من  ألكثر 

ويبقى هذا األمر مرهوناً باملوارد والداعمني.
وهنا نسأل: إىل متى ستبقى األندية صامدة أمام هذا الوحش الذي 

يستنزف كل اإلمكانات والطاقات؟

موارد وأزمة
العامة،  االقتصادية  األزمة  يف ظل  املــوارد سيكون شاقاً  عن  البحث 
بينما حسن إدارة املوارد املالية سيكون احلل األمثل يف هذه الظروف 
األندية  إدارات  أغلب  فإن  ولألسف  اجلميع،  على  الضاغطة  الصعبة 
ال متلك حسن التدبري، ورمبا كان ذلك بسبب ضعف اخلربة أو سوء 

اإلدارة.
الشيء املختلف هذا املوسم أيضاً حصر الالعبني املميزين يف مخسة 
أوهلــا:  متعددة،  وأسباهبا  واضحة،  حقيقة  وهــذه  األكثر،  على  أندية 
املبالغ املالية الكبرية اليت يطلبها الالعبون، وثانيها: قلة عدد الالعبني 
كالمنا  على  أدل  وال  العمر،  بسبب  االعتزال  سن  ودخوهلم  املميزين 
أن انتقاء العيب املنتخب الوطين سهل للغاية ألنك ال جتد الصعوبة 
البالغة يف اختيار عشرين العباً من الدوري احمللي على أكثر تقدير، 
وإذا حبثت وفتشت فلن جتد أكثر من هذا العدد، وهذه مشكلة أصعب 
من مشكلة املال والنفقات، فكرتنا من خالل إمهال األندية للقواعد 
باتت فقرية بالالعبني، وثالثها: استمرار هجرة الالعبني إىل الدوريات 

العربية مهما كان اسم النادي وحجمه ومستواه.
من هذا املنطلق فإن املوسم اجلديد مبتغرياته اجلديدة قد يضعنا 

أمام موسم ضبابي باملستوى واألداء وحرارة املنافسة.

االنضباط واحلزم
موضوع  هو  القصوى  األمهية  بدرجة  املوسم  هــذا  املختلف  األمــر 
وقد  ومنغصات  مشاكل  من  الرمسية  النشاطات  يواجه  ومــا  الشغب 
كل  ومكافحة  الــردع  غياب  ظل  يف  وتنامت  املاضي  املوسم  استفحلت 
مشاكل النشاطات حبزم شديد وعلى سبيل املثال فقد الدوري يف املوسم 
األحياء  بــدوري  أشبه  بعض فصوله  وصار يف  الكاملة،  هيبته  املاضي 

الشعبية، وصدرت عن بعض األندية الكبرية تصرفات أقل ما يقال عنها أهنا غري مسؤولة، 
املدرجات، مع  املتنامي على  والشغب  املباريات،  التصرفات االنسحاب قبل هناية  ومن هذه 
عدم التحلي بالروح الرياضية من قبل بعض كوادر الفرق )مدربني- إداريني....( واالعرتاض 
من بعض الالعبني على احلكام والتمادي حلدود الشتم والبصق وكل هذه التصرفات مل 
تواجه بالقانون وباحلزم املطلوب، فتحول الدوري إىل )شوربة( واستباحت الكثري من الفرق 
مسابقة الكأس فلم توهلا االهتمام املطلوب، بل وانسحبت دون أي إحساس باملسؤولية وقيمة 
املسابقة، ومل يكن املوسم املاضي مثالياً أو ناضجاً وقد زاد الفلتان فيه احلد الطبيعي وتراكم 

حاالت الشغب من املواسم املاضية جعلت من الشغب والشطط زائر مقيم وقد حتول إىل 
ضيف ثقيل وخيشى إن استمر أن يكرّس يف كل املباريات على أنه أمر عادي وطبيعي.

جلنة جديدة
احتاد كرة القدم املنتخب قبل ثالثة أشهر شعر أن الوضع إن استمر على احلال ذاته من 
الفلتان يف املسابقات الرمسية فلن يقوم للدوري أي قائمة وقد ال خترج مسابقة الكأس 

بالصورة الزاهية املفرتضة، فوضع االحتاد آليات عديدة ملقاومة هذه املنغصات كلها من خالل 
إسناد مهمة ضبط الدوري إىل جلنة انضباطية مستقلة استقالاًل كامالً عن احتاد كرة القدم 

وال ينتمي أي عضو فيها إىل االحتاد أو جلانه العليا أو جلانه الفنية أو األندية.
واللجنة بأعضائها متلك اخلربة القانونية والرياضية، وهي باحملصلة العامة هيئة قضائية 
حيث اتفقت على أن الئحة اإلجــراءات االنضباطية باتت قاصرة وغري ملبية وال ميكنها 
مكافحة شغب املالعب وما حيدث فيه من عقبات وإشكاالت، فأسندت مهمة إجراء الكثري 
من التعديالت على هذه الالئحة إىل نائب رئيس اللجنة الدكتور فراس املصطفى، ففضالً 

عن كونه رياضي وخبري فهو مهين وخمتص حيمل شهادة الدكتوراه يف القانون.
التعديالت اليت متت أقرها احتاد الكرة وصادق عليها بعد أن عُرضت على اللجان القضائية يف االحتاد 

)اللجنة القانونية-جلنة االنضباط واألخالق-جلنة االستئناف( إضافة إىل جلنيت املسابقات واحلكام.

شطب النقاط
املادة اجلديدة اليت أضيفت إىل الالئحة االنضباطية هي شطب النقاط، وميكن لبعض املخالفات املرتكبة 
أن تؤدي إىل شطب ست نقاط من رصيد النادي، وهذه املادة مؤثرة جداً 
املنافسة  أو اهلروب من اهلبوط، وألن  القمة  املنافسة على  على صعيد 
يف الكثري من األحيان تكون بفارق بسيط جداً من النقاط فإن حسم 
نقطتني من رصيد نقاط أي فريق قد تفقد هذا الفريق اللقب أو تساهم 

هببوط فريقاً إىل الدرجة األدنى.
ومن هذه املخالفات اليت تستوجب حذف النقاط تعرض مجهور الفريق 
لإلنذار الثاني من احلكم بسبب الشتم اجلماعي وفيها يتم توقيف املباراة 
وخسارة الفريق )صفر/3 ( وإقامة عدد من مباريات الفريق املخالف بال 

مجهور.
الفارغة  والعبوات  باحلجارة  املالعب  أرض  رمي  املخالفات  هذه  ومن 
أو  احلكم  إصابة  إىل  أدى  مما  النارية  والــعــيــارات  املفرقعات  وإطــالق 
اإلداريني أو الالعبني، واالعتداء على طاقم التحكيم أو أحد الالعبني أو 

املنشآت الرياضية.
ومن املواد اجلديدة اليت تعاقب عليها مجاهري األندية استخدام األلعاب 
النارية والقنابل الدخانية وما شابه ذلك وكل ما يعرض اجلماهري وامللعب 
للخطر، مع التأكيد على أن سالمة اجلماهري من أولوية االهتمام ألهنا 

تسبق باألمهية أي أمر آخر.
الغرامات املالية أصبحت أكرب من ذي قبل وبالتايل فإن إدارات األندية 
قد تدفع مثن خمالفة القانون وشغب اجلمهور ضريبة باهظة الثمن، 
حاالت  كل  بضبط  املهين  بواجبها  اإلدارات  تقوم  أن  من  بد  ال  وهنا 
االعرتاض والشغب من العبيها وكوادرها ومجهورها، ورأى أحد املراقبني 
يتعرضون  الذين  وكوادرها  العبيها  إلزام  على  األندية  إدارات  تقدم  أن 
للعقوبات بدفع قيمة الغرامة من باب االنتباه واحلذر وحتى ال تتكرر 
العقود  قيمة  وكــوادره  لالعبيه  النادي  يدفع  فكما  أخرى،  مرة  املخالفة 
واألجور واملكافآت، فعلى املخالف من هؤالء أن يدفع ما يتوجب عليه 

من خمالفات.

حزم ومسؤولية
احتاد كرة القدم سيتعامل أيضاً مع الدوري الكروي املمتاز مبنتهى احلزم 
وقد أعد العدة الكاملة ليكون الدوري هذا املوسم ناجحاً، واإلجراءات اليت 
اختذها احتاد كرة القدم كانت كثرية ومتعددة ومنها تنظيم املالعب ومنع 
دخول أي شخص إىل أرض امللعب وإقامة املؤمترات الصحفية، وقد عقد 
العديد من االجتماعات مع املعنيني باألندية واللجان التنفيذية ومدراء 
املالعب لتأمني كل مستلزمات جناح املباريات دون أن يعكر صفوها أي 

شائبة.
كرة  احتاد  من  املتخذة  الوقائية  واالحتياطات  املتخذة  اإلجــراءات  كل 
الواحدة ال تصفق  اليد  القدم وجلنة االنضباط ال تكفي لوحدها ألن 
وال بد من تعاون مجيع أطراف اللعبة إلجناح الدوري وملكافحة الشغب 
والقضاء على كل احلاالت اليت تعكر صفو كرة القدم وتدنس قدسيتها 
من  يبدأ  املباريات  يف  والشطط  الشغب  ومكافحة  الرفيعة،  وأخالقها 
األندية وجيب أن تتحلى إدارات األندية باملسؤولية الكاملة وأن هتتم هبذا 
املوضوع وأن جتتهد ملكافحة الشغب من خالل توعية الالعبني والكوادر 
التحكيم وعدم  االعــرتاض على  النفس وعدم  واإلداريــة بضبط  الفنية 
شحن اجلماهري، فبداية أي شغب يبدأ من أرض امللعب ومتى انتقل إىل املدرجات بات من الصعب السيطرة 

عليه.
أيضاً روابط املشجعني مدعوة للمسامهة بتنظيف املالعب من املشاغبني وقيادة مجاهريها حنو التشجيع 

اهلادف واألخالقي.
أخرياً ميكن احلديث عن العفو الذي صدر قبل انطالق املوسم اجلديد وكان بسبب إنساني لوفاة رئيس 
نادي تشرين، هذا األمر كان فرصة طيبة لكل األندية واجلماهري لتدخل املوسم اجلديد بصفحة بيضاء 
ناصعة، وما صدر من عقوبات يف مباريات الكأس دل على أنه لن يكون هناك أي هتاون يف املخالفات وستواجه 

بالعقوبات املناسبة.

كوادر منتخبات 
الكرة!

البعث األسبوعية -مؤيد البش
يف  القدم  بكرة  للناشئني  الوطين  منتخبنا  مشاركة  حتمل  مل 
النتائج  اجلزائر  يف  أيــام  قبل  اختتمت  اليت  العرب  كأس  بطولة 
أن  دون  األول  الــدور  من  املنافسة  منتخبنا  فودع  لكرتنا،  املرجوة 
حيقق أي فوز مكتفياً بتعادل وخسارتني جاءت إحدامها خبماسية 

نظيفة أمام املنتخب املصري.
هذه احلصيلة املتواضعة جعلت احتاد الكرة يتخذ قراراً سريعاً 
الفين  املدير  منح  مع  للمنتخب  الفين  الــكــادر  حبل  مكانه  ويف 
اهلولندي ويلكو فان بورن حرية اختيار مساعديه ومعاونيه، لكن 
املفاجأة كانت بإعادة تشكيل الكادر بذات األمساء تقريباً مع بعض 
الرتوش وكأن األمر برمته كان هبدف امتصاص الغضب اجلماهريي 

ليس إال.
معاجلتها  الكرة  احتاد  على  اليت سيتعني  الكربى  الكارثة  ولعل 
لكرة  العربي  االحتــاد  أصدرها  اليت  العقوبة  هي  سريعة  بطريقة 
لغرامة  وصلت  اليت  القديم  اجلديد  منتخبنا  مدرب  القدم حبق 
الستخدامه  نتيجة  لــرية  مليون  اخلمسني  تقارب  قيمتها  مالية 
االحتاد  تقرير  »اخلصم« حسب  املنتخب  وإهانة«  »القذف  إشــارات 

العربي إضافة إليقافه ملباراتني.
طبعاً ما حدث مع كادر منتخب الناشئني من املنتظر أن حيصل 
آسيا،  كأس  تصفيات  يف  حالياً  يشارك  الذي  الشباب  منتخب  مع 
خاصة أن بعض املصادر كشفت لـ«البعث األسبوعية« وجود تبارين 
يف وجهات النظر بني الكادر املوجود حالياً واملدير الفين اهلولندي 
مارك فوته وعليه فإن التغيري سيكون حتمياً ورمبا يكون متعلقاً 
باألساس بنتائج املنتخب يف التصفيات وجناحه يف التأهل للنهائيات.

ويف ذات السياق فإن منتخب الشابات الذي يستعد لبطولة غرب 
آسيا مت تعيني كادر فين له وال ندري إن كانت املصادفة أم التجارب 
الناجحة هي اليت جعلت الكادر الذي قاد منتخب السيدات يف غرب 
آسيا قبل أيام أيضاً يتوىل مسؤولية الشابات رغم أن النتائج مل تكن 

مرضية باجململ ومل تكن الصورة مشرقة.
الذي  الرجال  منتخب  على  كبرياً  التخوف  يبقى  ما سبق  أمام 
يتحضر لدورة األردن الدولية هناية الشهر اجلاري، وذلك بعد أن 
أكد االحتاد أن املدرب الوطين حسام السيد سيكون مساعداً ملدرب 
أجنيب سيتم التعاقد معه يف الوقت املناسب وسيكون من األمساء 
املدرب  السيد عن مهمة  الكبرية، والندري صراحة كيف سيتخلى 
لعام  املمتدة  عقده  فرتة  جيدة خالل  نتائج  حقق  حال  يف  األول 
كامل، وهل سيقبل املدرب األجنيب القادم بتواجد السيد باألساس؟.

احتاد الكرة يبدو اليوم مطالباً بوضع الشارع الرياضي باملعايري 
ملختلف  الوطنية  املنتخبات  ــوادر  ك انتقاء  خالهلا  من  يتم  الــيت 
الفئات، وجلنتا املنتخبات واملدربني مطالبتان أيضاً بذات التصرف 
فالتساؤالت كثرية وإشارات التعجب متعددة حول الطريقة واألمساء.

نبض رياضي



األربعاء  14  أيلول  2022  الـــعدد  83   رياضة22
23األربعاء  14  أيلول  2022  الـــعدد  83   رياضة األسبوعيةاألسبوعية

اإخفاقات متعددة ملنتخباتنا الوطنية بكرة ال�صلة..
وخطط احتاد اللعبة مع وقف التنفيذ! 

البعث األسبوعية-عماد درويش
العام  السلة خــالل  كــرة  وأوضـــاع  أحــوال  باتت 
احلايل مثرية لالستغراب حيث أن نتائج املنتخبات 
ملبدأ  غياب  ظل  يف  أوضاعها،  أســوأ  يف  الوطنية 
الثواب والعقاب من قبل القيادة الرياضية، يف ظل 
وقوف احتاد كرة السلة عاجزاً عن إجياد خمرج 

حقيقي لألزمة اليت تعاني منها اللعبة.
بسط  السلة  كــرة  احتـــاد  تشكيل  بــدايــة  فمع 
مشاريع  الرياضي  اإلعــالم  طاولة  على  أعضاءه 
جعلت  طموحة،  اسرتاتيجية  وخططاً  وبــرامــج 
أشد املتشائمني يتفاءل مبستقبل وصورة مشرقة 
خالل العام احلايل، لكن مع مرور الوقت تالشت 
اخلطط والربامج، وتاهت اللعبة يف ظالم دامس، 
االحتاد  متابعة  عن  جداً  بعيدة  أضحت  أن  بعد 
الذي كان كشف عن حزمة أفكار وخطط طموحة 
الفرعية  الــلــجــان  مــن  ـــدءاً  ب باللعبة  للنهوض 
ألداء  األعــضــاء  عليها  تــوزع  فتم  احملافظات  يف 
أدوارهم، وبعد عدة أشهر، مل تقم أي جلنة بأداء 
إلعــادة  االحتــاد  اضطر  ما  عليها،  املوكلة  املهام 
تشكيل بعض اللجان ومت تقليص عددها، واألمر 

نفسه انطبق على عمل جلان االحتاد الرئيسية.

ختبط وعشوائية
حــالــة من  هــنــاك  أن  عــلــى  ــان  ــن اث ال خيتلف 
التخبط يف إدارة شؤون االحتاد، فاألعضاء ليسوا 
على قلب رجل واحــد، بل حياول كل منهم دفع 
األخطاء صوب اآلخر، وعدم التفرغ للعمل مسة 
جتمع عدد كبري منهم، وغياب التخطيط ملواعيد 
األمرعلى  بقاء  يف  يساعد  واملسابقات  البطوالت 
عدد  مع  التعاقد  سوى  ذلك  من  أدل  وال  حاله، 
يف  األول  الوطين  منتخبنا  لقيادة  املدربني  من 
خرجنا  واللتني  واآلسيوية  املونديالية  التصفيات 

قاد  الـــذي  اإلســبــانــي  ـــدرب  امل حتى  حــنــني،  منهما خبفي 
منتخبنا حتت 19 سنة سرعان ما ختلى عنه االحتاد بعد 

شهرين من التعاقد معه.

غياب لإلجنازات
اإلجنازات على صعيد األندية واملنتخبات الوطين مل تكن 
أكــد ويف  اللعبة  أن احتــاد  رغــم  العام احلــايل،  موجودة يف 
أكثر من مؤمتر صحفي أن طموح االحتاد الوصول لكأس 
العامل وأن منتخبنا سيكون بني األربعة األوائل على القارة 
اآلسيوية، لكن الذي حصل أن سلتنا خرجت من الدور األول 
للتصفيات خبسارات )مذلة( على أرضنا وبني مجاهرينا، ومل 

نوفق يف آسيا سوى بتحقيق فوز يتيم!  
كذلك كان احلال بالنسبة ملنتخب الناشئني الذي شارك 
ببطولة غرب آسيا ومل حيقق أي فوز، ومن جهته منتخب 
اآلسيوية  للنهائيات  بأعجوبة  تأهل  سنة   19 الشباب حتت 
اليت أقيمت يف إيران، وظهر يف النهائيات كحمٍل وديع دون 
بدراسة  االحتــاد  قيام  عن  وعــوضــاً  انتصار،  أي  حيقق  أن 
نتائج الفرق وحتليلها قرر حل املنتخبات واألجهزة الفنية 

والتدريبية.
سلتنا األنثوية هي األخرى مل تكن أفضل حااًل وباستثناء 
مشاركة منتخبنا الوطين للناشئات يف بطولة آسيا املستوى 
املستوى  فإن  النهائية،  املباراة  فيها إىل  واليت وصل  الثاني، 
ولعل  الرياضي،  الــشــارع  يتمنى  كما  يكن  مل  العام  الفين 
الثورة مبركز  الوحيدة متثلت حبلول سيدات نادي  البسمة 

وصافة يف بطولة األندية العربية.

اعتذارات باجلملة
الذي  نتائج جيدة هو  اخلــوف من عدم حتقيق  أن  يبدو 
جعل االحتاد يعتذر عن الكثري من املشاركات، وأمهها عدم 
يف  أقيمت  الــيت  للمنتخبات  العربية  البطولة  يف  املشاركة 
االعتذار كلف خزينة  واهية، هذا  اإلمارات متذرعاً حبجج 
االحتاد مبالغ مالية بالعملة الصعبة كعقوبة من قبل االحتاد 
العربي خاصة وأن احتادنا كان قد ثبت املشاركة بالبطولة 
واعتذر قبل يومني من انطالقتها، كذلك اعتذر عن املشاركة 
يف بطولة العرب ملنتخبات الشباب، وأخر االعتذارات كانت 

عن بطولة آسيا للشابات حتت 18 سنة.
ستتطور  كيف  تتساءل:  اللعبة  كــوادر  جعل  الــذي  األمــر 
اللعبة وكيف سيعرف االحتاد أين موقعنا على خارطة اللعبة 
الكوادر  بعض  أن  كما  مستمرة؟،  االعتذارات  سياسة  طاملا 
أشارت إىل أن سبب االعتذار عن كل تلك البطوالت يتحمله 
رئيس االحتاد، فهو الذي قرر عدم املشاركة دون طرح ذلك 

على أعضاء االحتاد.

ضعف األندية
سببه  يعود  قواعدها  وضعف  اللعبة  تراجع  أن  شك  ال 
إجنازات"  تبحث عن  باتت  اليت  لألندية  األوىل  الدرجة  يف 
والــالعــبــات  الــالعــبــني  أفــضــل  الــصــنــع" عــرب جعل  مسبقة 
يتجمعون يف نادٍ أو اثنني ممن ميتلكون "املال" حتى لو كان 
ذلك على حساب مصلحة اللعبة ، ما أفقد الدوري نكهته 
وهناك  حمــددة،  فــرق  بني  املنافسة  واحنــصــرت  التنافسية 
أمثلة كثرية على كالمنا لذلك جيب على احتاد السلة إعادة 

النظر يف التعاقدات ووضع حد حلاالت الشطط فيها، ليتم 
حتقيق التوازن بني األندية إضافة إىل إمكانية إجياد نظام 
دوري يتناسب مع مجيع األندية مع دعم الفرق الضعيفة 

باخلربات أو بالتجهيزات أو بالسيولة املادية.

رعاية حقيقة!
لـ  أكد  الكرامة  لفريق  الفين  املدير  هيثم مجيل  الكابنت 
على  يطرح  أن  الذي جيب  السؤال  أن  األسبوعية"  "البعث 
الوطنية حتى حنصل منها  ُقدم للمنتخبات  املعنيني: ماذا 
على نتائج؟ وهذا التساؤل ليس فقط على مستوى احتاد 

كرة السلة فقط بل على مستوى األندية.
وأشار مجيل إىل أن العمل جيب أن يبدأ بالشكل الصحيح 
عرب دعم الفئات العمرية باألندية لنحصل على منتخبات 
اإلمكانيات  لديها  ليست  األندية  أغلب  كــون  قوية  وطنية 

املادية للمشاركة بكافة املسابقات وبكافة الفئات .
يف  كبرية  مسؤولية  يتحملون  الالعبني  أن  مجيل  وبيّن 
تراجع اللعبة فتدريب ملدة شهر واحد مع املنتخب الوطين 
ال يكفي، ومترين واحد باليوم مع النادي ال يكفي، مضيفاً: 
األجواء احلالية غري مناسبة لتطوير الالعبني خاصة العيب 
والتكتيكي  والفكري  املهاري  فاملستوى  الوطنية،  منتخباتنا 
ضعيف مقارنة بدول اجلوار الذي ميتلكون مقومات مالية 

ولوجستية غري متوفرة يف سلتنا.
وشدد مجيل على أن اللعبة مرتاجعة بدءاً من األندية اليت 
تدعم املنتخبات الوطنية مروراً باالحتادات اليت تعاقبت على 

قيادة السلة السورية ومل تواكب التطور.

البعث األسبوعية-احملرر الرياضي
اإلعـــدادي  معسكره  الــقــدم  لكرة  الناشئني  منتخب  بــدأ 
اآلسيوية  للتصفيات  استعداداً  املاضي  األحد  يوم  اجلديد 
اليت تستضيفها األردن مطلع الشهر القادم، ويلعب منتخبنا 
والفلبني  وتركمانستان  اليابان  منتخبات  جانب  إىل  فيها 

إضافة لألردن الدولة املستضيفة للتصفيات.
املنتخب الصغري مل يظهر يف بطولة كأس العرب بالشكل 
األول  الدور  السورية فخرج من  الكرة  يرضي عشاق  الذي 
أمام  ظاملة  وأخــرى  )صــفــر/5(  مصر  أمــام  قاسية  خبسارة 
السعودية )4/3 ( وتعادل مع أضعف الفرق منتخب لبنان 

بال أهداف.
حجة القائمني على املنتخب أنه حديث الوالدة ومل يلعب 
قبل البطولة أي مباراة دولية واكتفى ببعض املباريات احمللية 
مع فرق شباب العاصمة، ومل يكن الوقت كاف قبل البطولة 

العربية لتحضري املنتخب بالشكل املثايل.
قبل  املنتخب  استلم  بــورن  فــان  فيلكو  اهلولندي  ــدرب  امل
البطولة بأيام يف دمشق وسافر معه إىل اجلزائر، وبدأ يضع 
ملساته عليه يوماً بعد يوم ومباراة بعد أخرى، وعند العودة 
من اجلزائر قدم تقريراً مفصالً عن املنتخب من 25 صفحة 
ووضع  الالعبني،  وعن مجيع  املنتخب  كــادر  عن  فيه  تكلم 

خطة إعداد للمرحلة املقبلة.
بعض  وصـــرف  الــالعــبــني  ببعض  املنتخب  ترميم  ليتم 
الالعبني كما أملح إىل مراكز الضعف وخصوصاً يف املناطق 
اخللفية وحراسة املرمى اليت كانت السبب املباشر يف اخلسارة 

الظاملة أمام السعودية والقاسية أمام مصر.

والظلم يف مباراة السعودية كان نوعان، األول أننا ظلمنا 
ببعض  كــان  والثاني  الساذجة،  احلــارس  بأخطاء  أنفسنا 
وخصوصاً  منتخبنا  تنصف  مل  اليت  التحكيمية  الــقــرارات 
ركلة اجلزاء اليت كنا نستحقها وكانت بزمن مناسب لتغيري 

جمريات املباراة.
املشاركة  من  الفائدة  فــإن  اإلشكاليات  هــذه  عن  وبعيداً 
اهلولندي  ــدرب  امل ألن  كبرية  كانت  العرب  كــأس  بطولة  يف 
رمسية  بطولة  ضمن  مباشر  بشكل  املنتخب  على  اطلع 
والقوة  الضعف  نقاط  وعرف  وعريقة،  قوية  منتخبات  مع 
باملنتخب، واملرحلة اجلديدة هي إصالح أخطاء املنتخب اليت 

ظهرت يف هذه البطولة وخصوصاً جهة املهام الدفاعية.
النقاط  من  الكثري  هناك  القصرية  املنتخب  مسرية  يف 
السورية  الكرة  ملصلحة  استثمارها  ميكن  الــيت  اإلجيابية 
بشكل عام، النقطة األوىل وحسب تقرير املدرب اهلولندي أن 
املنتخب يضم الكثري من العناصر املوهوبة اليت ميكن البناء 
عليها ملستقبل الكرة، وهي حتتاج إىل الصقل واخلربة، وأفاد 
أيضاً أنه حباجة إىل االطالع على هذا اجليل الكروي عرب 
متابعة البطوالت احمللية وهذا سيتم يف خطوة الحقة بعد 

االنتهاء من التصفيات اآلسيوية.
أن  املنتخب  من  املقربون  هبا  أفادنا  وقد  الثانية  النقطة 
املدرب اهلولندي جيد ونشيط وال يتأثر بالضغوط والعواطف 
وال يعرف اجملامالت أو الواسطات، لذلك اختياره لالعبني 
يأتي نتيجة العوامل الفنية والبدنية واملهارية يف كل مراكز 
اللعب، كما أن تقييمه لألفكار يأتي من باب املهنية وليس 

من باب احملسوبيات.

على  مطلع  غري  اهلولندي  املــدرب  أن  الثالثة:  النقطة 
الفيس بوك وال يهتم به وال يتأثر مبا يكتب فيه من كل 
أبواب الضغط السليب ملصلحة بعض الكوادر أو الالعبني أو 

ما شابه ذلك.
وتتحدد  القدم  كــرة  احتــاد  مهمة  وهــي  الرابعة:  النقطة 
كل  وتقديم  الفنية  الصالحيات  كل  اهلولندي  املدرب  مبنح 

مستلزمات النجاح وأال يتدخل أحد بعمله مطلقاً.
بناء الكرة السورية ليست مسؤولية املدرب اهلولندي فقد 
يرحل يف أي وقت، وسيقدم لكرتنا ما يستطيع أن يقدمه 
ضمن عقده، وهو  جزء من عملية البناء الشاملة، لكن هذا 
ال يكفي، وألن احتاد كرة القدم أعلن أن املنتخبات الصغرية 
فإن  القادمة  العشر  للسنوات  السورية  الكرة  قــوام  ستكون 
بناء  على  مسؤولة  فاألندية  اجلميع،  على  تقع  املسؤولية 
املدربني  اختيار  عرب  والصحيح  السليم  بالشكل  قواعدها 
ألن  القاعدية،  الفرق  لكل  الكامل  الدعم  وتقديم  األكفاء 
العناية يف القواعد باألندية هي األساس ألهنا تضخ الدماء 
باملواهب  املنتخبات  وتــرفــد  الــكــروي  اجلسم  يف  اجلــديــدة 

واخلامات الواعدة.
احتاد كرة القدم مسؤوليته تتحدد بدعم برامج تطوير هذه 
والفنية بكل االختصاصات  اإلدارية  الكوادر  وتأهيل  الفئات 
ومنح هذه املنتخبات فرص احتكاك خارجية جمدية، وإيالء 
املسابقات االهتمام الكايف من حيث التوقيت املناسب وعدد 

املباريات على مدار العام.

منتخب النا�صئني بكرة القدم ..
نقاط اإيجابية للم�صتقبل والتربيرات معتادة!
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فاحت املدر�س 
الت�صكيلي الرائد

البعث األسبوعية - سلوى عباس
يف إحدى ساحات دمشق يقع »قبو« رطب معتم أنارته لوحات الفنان فاتح املدرس 
يف  نظره  ينّقل  وهو  باالرتباك  حماصراً  الزائر  يدخله  مرسم  إىل  حوّله  الــذي 
تفاصيل املكان حبذر خوفاً من أن تصدر منه حركة يف غري مكاهنا تسبب خلالً يف 
تلك الفوضى املنتظمة بتفاصيلها العالقة على السطوح الصغرية اليت تركها الزمن 
شاهدة استثنائية على عبوره، حيث يف مكان قصي من املرسم جيلس الفنان املدّرس 
أمام لوحته بوجهه القاسي املالمح مما يزيد يف ارتباك الزائر، وقد كان املدرّس 
يقرأ هذه احلالة على وجه زائره فيبادره بالسؤال ماذا يريد أن يعرف عنه وهن فنه 
فيتبدد االرتباك وتأخذ اجللسة طابع العفوية والبساطة، ففي هذا املرسم الذي 
والفن  بالثقافة  واملهتمني  والشباب  املخضرمني  الفنانني  من  للكثري  قِبلة  أصبح 

التشكيلي، كان كل شيء يشي بالذاكرة، ذاكرة غائمة آتية من أمكنة وأزمنة أخرى.
مادعاني إىل هذه املقدمة عن الفنان فاتح املدرّس املبادرة اليت قامت هبا مشكورة 
املؤسسة العامة للربيد إذ ذكرى فاتح املدرّس )1922-2022( بطابع صغري صمّمته 
الفنانة منى بو محدان، استكمااًل ملشروعها يف ختليد أمساء املبدعني السوريني 
ويف  الطوابع حتمل صورهم،  من  بإصدار جمموعة   2005 عام  منذ  بدأته  الــذي 
لوحاته يف حماولة الستعادة سريته  بإحدى  املدرّس  الفنان  الطابع متتزج صورة 
الكاملة منذ أربعينيات القرن املاضي، والسؤال الذي حيضر هنا أال يستحق فنان 
حبجم فاتح املدرّس أن حيتفى به بأكثر من طابع ولو عرب احتفالية يشارك فيها 
اإلبداعية واحلياتية، فهو فنان له جتربته  باستحضار جتربته  أصدقاءه وحمبوه 
التشكيلي  فنه  يف  والعبقرية  بالتمرد  اتسمت  جتربة  واملتشعبة؛  اخلاصة  الفنية 
التداخالت  جند  الرسم  جانب  فــإىل  والنقدية،  والشعرية  القصصية  وكتاباته 
بعضها  يتطور  قد  التعبري  من  أخرى  وأشكااًل  واملوسيقية،  والقصصية  الشعرية 
أنفسنا  وبالتايل جند  اللوحة«،  »أي  األول  الفكري  اإلنتاج  يف  تتماثل  درجة  إىل 
يف منطقة أخرى حتمل يف ثناياها ذات األسلوب يف التقصّي وختتلف يف الشكل 
الفين اخلارجي، إذ أن اإلنسان منذ بداية اخللق كان ومازال يبحث عن مساحات 
الكل،  يف  األنــا  مالمح  لغة حتمل  عرب  الكون  هــذا  مع  التواصل  أجــل  من  أكــرب 
من خالل البحث والتجربة وامتالك حالة من الوعي لقيم احلق واجلمال، وما 
حلظات التجّلي واالنصهار إاّل حالة انفالت من القوانني للوصول إىل حاالت تتسم 
الفنان  التفاعلي بني  إبداعية وهذا ماجنده يف احلوار  باحلرية، وحتمل ومضات 
فاتح املدرس والشاعر أدونيس، حيث ابتكر االثنان قصيدة تشكيلية شديدة اإلضاءة 
مفكِرَين  جتّليات  ونقرأ  بالفنانني،  الشعراء  وعالقة  بالفن  اإلنسان  عالقة  على 
صديقني عبّرا بلغة تعبريية قوامها املصارحة والعفوية، عمّا وراء الكالم، وعن رؤية 
كل منهما للعامل بإدراكه اخلاص ونظرته الرمزية، وقد أوحى هذا احلوار الذي 
امتد أياماً بني أدونيس واملُدرّس، بتكامل ضمين ما بني الشعر والرسم، على الرغم 
من وجود اختالفات يف أساليب التعبري والتأثريات اللونية واللغوية واملكانية، كما 
كشف عن عوامل مسترتة يعيشها املبدعون بني مناطق اإلغواء والشغف واملشاعر 
وأساليب التخيّل والتفكري، إضافة إىل عمليات اإلدراك اخلاصة ملوضوعات حسّاسة، 
كالشيخوخة اليت رفض املدرّس االعرتاف هبا قائالً: »ليس هنالك شيخوخة، فوراء 
لعنصر  اإلنسان  افتقاد  أن  اعترب  وهنا  مــوت«.  هنالك  حيّ،  عامل ضخم  اإلنسان 

الدهشة قبل أن ميوت، »يعين موته منذ زمن«.
 كما ترك املدرّس لنا عدداً كبرياً من الكتابات، منها جمموعة قصصيّة بعنوان 
)عود النعنع( كما شارك عام 1962 مع الفنانني حممود دعدوش وعبد العزيز علون 
بنشر أول بيان فينّ يف الفلسفة اجلمالية للفنّ العربي، وهناك مؤّلفاتٌ أخرى منها: 
دراسات يف النقد الفين املعاصر، وتاريخ الفنون يف اليمن قبل امليالد، وجمموعة 
حماضرات عن فلسفة الفنون ونظرياته عام 600 ق.م. ويف سنة 1962  ُنشرت له أوّل 

قصيدةٍ يف جملة )القيثارة( الصادرة يف مدينة الالّذقية بعنوان »األمرية«.

ومضــة

أمينة عباس
ـــي، رشَّــحــت دار اهلــالل روايــَتــه  روائـــي أردن
»األرمــلــة الــســوداء« الــصــادرة يف العام 2011 
للتقدم ملسابقة جائزة البوكر العاملية للرواية 
العربية، كما رشحت روايته »سروال بلقيس« 
جائزة  نال   2014 العام  ويف  اجلائزة،  لنفس 
»حامت  بعنوان  مسرحية  عن  صــاحل  الطيب 
عشرة  ثــالث  رصــيــده  ويف  املــومــيــاء«  الطائي 
رواية، ويف فرتة كورونا أجنز ثالث روايات، ويف 
زيارته األخرية لدمشق التقيناه وكان احلوار 

التايل:

ملن  حلياتك  مساراً  الكتابة  اخرتت  *حني 
قررتَ أن تكتب؟

لإلنسان  للناس،  أكتب  ومــازلــتُ  **كتبتُ 
أينما كان، وأنا ال أكتب للطبقة األرستقراطية 
إليها  أنــتــمــي  ال  ألنـــين  األغــنــيــاء  طبقة  أو 
يف  املظلومة  للطبقة  أنتمي  وإمنـــا  فــكــريــاً 
الضيق،ولكن  يعاني  إنــســان  مــكــان،وألي  كــل 
بالتأكيد أهتم بالوطن العربي وما جيري فيه، 
وأحب وطين الكبري، فلسطني وسورية ولبنان 
قضييت  الذاكرة  يف  وأخفي  والعراق،  واألردن 
الفلسطينية، وبالتايل أحاول أن أُبرز املعاناة 
عن  أعبّر  وأن  العربي،  اإلنسان  يعيشها  اليت 
مشاعره، كما أحاول بطريقة روائية أن أؤرخ، 

مع أنين لستُ مؤرخاً.

إبداعك،  من  كبرياً  حيزاً  الروايُة  *احتلت 
فماذا يعنيك فيها بالدرجة األوىل؟ 

**أقدم من خالل الرواية املتعة ألن الرواية 
أواًل وأخرياً عمل ممتع، فيها لذة القصّ، وأنا 
عندما أكتب أطمح ألن يستمتع القارئ مبا 
أكتبه، إىل جانب سعيي لتقديم املعرفة فيها 
كثرية،  وقائع  الناس جيهلون  من  كثرياً  ألن 

الناس  يراها  ال  اليت  املعتمة  الزوايا  على  أضــيء  أن  فأحاول 
العاديون ألوضح هلم أن هناك مشكلة أو قضية عرب مجاليات 
النص واللغة ألنين أؤمن أن لغتنا أمجل لغة يف العامل، وهي 
لغة فريدة من نوعها، ثرية وغنية ودقيقة، وهذا ال يتوفر يف 

اللغات األخرى.

*ما الذي جعلك تشبّه الروائي بزرقاء اليمامة؟
أن  أرى  هنا  ومــن  املستقبل،  تــرى  كانت  اليمامة  **زرقـــاء 
الروائي جيب أن يكون كزرقاء اليمامة بعيد نظر، ويف رواييت 
»االسكندرية 2050« نظرتُ إىل البعيد وحتدثت عن احلياة عام 
يفكر  أن  جيب  الروائي  املستقبل..  استشراف  من  كنوع   2050

باملستقبل ويقرأ الواقع.

*ما أبرز ما جيب أن يتمتع به الكاتب برأيك؟
**جيب أن يكون الكاتب مثقفاً، وأن ميتلك معرفة ليوظفها 
يف كتاباته، وجيب أن ال يكون تابعاً ألحد، وأن ينطق بلسانه 
ال بلسان أحد، وهذا يعين أن الكاتب جيب أن يكون حراً وغري 

مكبّل أو مقيّد.

*وكيف تنظر للكاتب املأجور؟
وهؤالء  أكثر،  هلم  يدفع  ملن  يكتبون  الكّتاب  من  **الكثري 
موقف  لديه  ليس  كاتب  كّل  وأحتقر  مرتزقة،  بل  كّتاباً  ليسوا 
أن  احلقيقي جيب  الكاتب  أكثر..  له  يدفع  ملن  ويكتب  وقضية 
ينطق مبشاعره وأن يكون له مبدأ أو قضية أو وجهة نظر ألنه 
عندما تكون له قضية يسري حسب بوصلة توجهه إىل اهلدف 

املنشود.
*مسرية غنية بالرواية واملسرح والقصة،فما سبب هذا التنوع؟ 

وهل هو نوع من التشتت؟
ففيها جند  الفنون  أم  والــروايــة  الفنون،  أبو  هو  **املسرح 
الشعرَ والقصَة واحلكاية واملوسيقا والفكر، وأؤكد أن هذا التنوع 

ليس نوعاً من التشتت ألن ما أكتبه يكمل بعضه.

*مبن تأثرتَ على صعيد املسرح علماً أن لك نصوصاً عديدة 
يف هذا اجملال؟

ويوريبيدس  لسوفوكليس  اإلغريقية  باملسرحيات  **تأثرتُ 
موليري،  والفرنسي  شكسبري،  مسرحيات  ومعظم  وأرسطوفان، 
ابتداء  العربي  املسرح  إىل  إضافة  ميللر،  وآرثر  راسني،  وجان 
من مسرح القباني والكاتب املسرحي السوري سعد اهلل ونوس، 
احلكيم،  توفيق  ياسني،  كاتب  العرب  الكّتاب  إىل  باإلضافة 

حممود دياب، نعمان عاشور، وغريهم. 

*هل ما زلتَ تكتب للمسرح؟
**توقفتُ عن الكتابة للمسرح حني أُطفئتْ أنواره يف الوطن 
جنح  وقــد  العربي،  الوطن  يف  الكثري  يعاني  املسرح  العربي.. 

التلفزيون يف استقطاب مجهوره.

*هل كتبتَ الشعرَ كما فعل معظم الكّتاب؟
**بدأتُ بكتابة الشعر من خالل كتابة عدة قصائد، وحني 
عرضتُ هذه القصائد على أحد األصدقاء نصحين برتك الشعر 
واستمريتُ  الشعر  كتابة  عن  فتوقفتُ  دراســيت،  إىل  وااللتفات 
بالقراءة، وكنتُ كثرياً ما أجنز كتاباً يف اليوم، وعندما جئتُ من 

فلسطني إىل األردن كان لديّ جوع للقراءة فالتهمتُ كل ما كان 
يقع بني يدي من كتب.

*لديك مهارة كبرية يف قصّ احلكاية، فمن أين اكتسبَتها؟ 
**أنا قارئ هنم منذ طفوليت، وأقرأ بال توقف وبرتكيز عاٍل، 
وكنتُ من متابعي السينما واملسرح، وبذلك تشكل عندي خمزون 
ال  صامتاً  كنتُ يف طفوليت شخصاً  أنين  واألهــم  كبري،  ثقايف 

يتكلم إال قليالً، وكانت الكتابة وسيليت للتعبري.

*متيل يف كتاباتك إىل الرواية التارخيية، فما الذي يغريك 
فيها؟

التاريخ، وأرى أنين أضيف عمراً  **اعتدتُ على قراءة كتب 
إىل عمري حني أغوص فيها، ومَن يكتب رواية تارخيية حيتاج 
والدراسة  والبحث  التدقيق  وإىل  اجلهد  من  املزيد  بذل  إىل 
للتأكد من صحة ما تتضمنه هذه الكتب، فاألمر ال خيلو من 

تزوير احلقائق فيها يف بعض األحيان.

*كيف تتعامل مع التاريخ حبيث ال يطغى التاريخ على األدب 
الذي تكتبه؟

معظم  املؤرخني ألن  من  أنباءً  أصــدق  الرواية  أن  **أؤمــن 
املؤرخني يكتبون ما يريده األقوياء، وجيب أن نعرف أن بعضَ 
املؤرخني زوّروا األحداث، ولنا فيما حدث يف سورية خري مثال 
الــيت حدثت  األحـــداث  مغايرة عن  بعضهم صــورة  قــدم  حني 
فيها،وال أنكر أن الروائيّ قد يفعل ذلك أيضاً، إال أنين أؤكد أنين 
أكتبُ احلقيقة يف كتيب، وبقناعيت أن املؤرخني ليسوا صادقني، 

والروائي يكتب حبرية أكثر منهم، ويؤرخ بشكل أفضل.

�صبحي فحمـاوي: الروايــة اأ�صدق اإنبــاًء مــن املوؤرخــني 
لأن معظمهم يكتب مــا يريـده الأقويــاء

*كيف تنظر إىل موضوع اجلوائز اليت ُتمنَح للكّتاب واملنتشرة يف الوطن العربي؟ 
**اجلائزة ال ُتعَتبَر معياراً للحُكم على جودة عمل الروائي، وقد قال أحد النقاد إهنم ذاهبون 
ملنح جائزة هذه الدورة إىل فالن، وهم سيذهبون ملنح اجلائزة قبل قراءة النصوص، وقد يكون 
هناك أشخاص خلف الكواليس لديهم حق الفيتو هم الذين يقررون مسبقاً دون االطالع على 
األعمال ملن ستؤول اجلائزة، وهذا مؤسف حقاً، فالعديد من املبدعني الرائعني مل حيصلوا 
على جوائز.. صحيح أن هناك هتافتاً من قبل معظم الكّتاب للحصول على جوائز مالية، لكن 
األهم من قيمة اجلوائز املالية احلصول على مزيد من القراء جلعِل أعني النقاد تتجه صوب 
أعماهلم، وحتى تنال قسطاً من الشهرة، ويزداد االهتمام هبا بسبب حصوهلا على اجلائزة، وهذا 
يدّل على الركود الذي يغرق فيه جمال النقد، فبعض النقاد حالياً ليس هلم الوقت وال القدرة 
على النبش والبحث عن األعمال اجليدة اجلديدة ودراستها، هلذا فهم ينتظرون نتيجة جائزة 

ليتهافتوا على نقدِ العمِل الفائز هبا.

*ولكنك نلتَ جائزة الطيب صاحل عام 2014 فبماذا ختتلف هذه اجلائزة عما ذكرَته؟
**نلتُ هذه اجلائزة من شعب عظيم، ودون ذلك مل أحاول أن أشارك يف اجلوائز األخرى اليت 
يتم اإلعالن عنها، مع قناعيت أن الكاتب جيب أن يكتب ما يريده هو وليس من أجل احلصول 
على اجلائزة، وأنا ال أكتب حسب الطلب بل أكتب للناس البسطاء، ومتطلباتي قليلةـ ولستُ 
حباجة هلذه اجلائزة، فأنا حباجة ألن أكتب حبريةٍ ألفرغ ما يف جعبيت، وأكتبُ وأبدع ليس من 
أجل اجلوائز وليس لدي ميل لتقليد اآلخرين بل ألُقدّم بصميت اخلاصة، لذلك يسعدني من 
يقول أنه يعرف كتابيت مبجرد قراءة النص حتى لو مل يكن امسي مذكوراً عليه، وهذا ما أريده.

*كيف تفسر غياب النقد احلقيقي عن الساحة اإلبداعية؟ 
**النقد حيتاج لناقد موسوعيً، والناقد األصيل يتوقف عن الكتابة ألنه ال حيصل على 
املقابل، وبالتايل فهو يريد أن يعيش، وهذا جيعله يبحث عن مصدر رزق آخر، وأصبح الناقد 

يف حالة يرثى هلا، وبقي املرتزقة يف الساحة.

*هل أنصفك النقد؟
**ال، مل ينصفين، وأنا من الذين يتجاهلين النقد رغم أن عندي ثالث عشرة رواية وما زلت 

مهمشاً نقدياً.
*إىل أي حدّ تكون حيادياً يف كتاباتك؟

**أنا حادّ يف كتاباتي ولستُ حيادياً، وأشري إىل الصح واخلطأ وال أختّفى وراء األشياء وال 
أكتب كتابة رمزية،بل أكتب بوضوح وأمسي األشياء بأمسائها.

*حتدث كثريون عن السخرية يف كتاباتكـ، فهل أنت كاتب ساخر؟ 
**قد يكون أسلوبي يف بعض األحيان ساخراً، لكن حيدث هذا دون أن أقصد، فأنا بطبعي 
أمزج املرح مع الرتح، وبالتايل ال أتقصد السخرية وإمنا يأتي األمر بشكل طبيعي، وأنا ال 

أخّطط لذلك.

األمريكية  اجلمعية  يف  وكعضو  األردن،  يف  شجرة  مليون  من  أكثرَ  زرع  حدائق  *كمهندس 
ملهندسي احلدائق ماذا قدّم عملك لألدب الذي تكتبه؟

**هناك تصور لدى العامة أن كل من يكتب يف األدب جيب أن يكون دارساً أكادميياً لألدب، 
وأنا أرى أن العيش وسط الزرع والورود واألزهار هو أقرب لإلحياء بالكتابة واإلبداع من غريه، 
فالكّتاب القدامى مالوا إىل اإلبداع ألهنم تأملوا الطبيعة واستنطقوها، إذ أن عامل الزراعة هو 
األكثر انفتاحاً، فكّل من مهنة الطبيب واملعلم واحلالق واإلسكايف ُتمارّس بني أربعة جدران إال 
الزراعة، فهي تتم يف اهلواء الطلق.. ومن هنا ال حدود خليال الكاتب الذي يعيش وسط الطبيعة.

*كيف تصف نفسك؟ وإىل ماذا تطمح؟
**أصف نفسي بكلمات شكسبري يف مسرحية »امللك لري«: »أنا رجل أخطأ اآلخرون حبقه 

أكثر مما أخطأ حبقهم«.. وأطمح إىل وطن مشرق عزيز وإىل أمة عربية موحدة.

*ما هو جديدك على صعيد الرواية؟
**أخطط لرواية جديدة، وإذا جنحتُ يف كتابتها أكون قد أجنزتُ أمجَل رواية، لكن كتابتها 

حتتاج إىل وثائق كثرية، وهي تتحدث عن كليوبرتا املرأة اليت دافعت عن وطنها.
صبحي فحماوي

والقصة  الروائية  والقصة  املسرح  بني  تنوعت  كتاباً  وعشرون  ثالثة  له  أردنــي،  روائي  كاتب 
القصرية والقصة القصرية جداً، عضو يف رابطة الكّتاب األردنيني واحتاد كّتاب مصر ونادي 
القصة املصري واحتاد الكتاب العرب يف سورية ومهندس حدائق زرع أكثر من مليون شجرة يف 

األردن، وهو عضو يف اجلمعية األمريكية ملهندسي احلدائق.
اهلوى- باب  كنعانية-على  العوملة-حرمتان وحمرم-قصة عشق  زمن  »احلب يف  رواياته:  من 

سروال بلقيس« وغريها.
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مجان بركات
مبجرد تلقيه الدعوة وافق الفنان هاني شاكر على الفور 
دار  على مسرح  تردد إلحياء حفالً غنائياً ضخماً  دون  من 
األوبرا يف دمشق يوم 15 أيلول اجلاري، وقال عنها يف تعليق 
الدعوة، فأنا  له: "مل يكن هناك أي وقت للتفكري يف قبول 
من  أصدقائي  كان  سورية،  يف  للغناء  سنوات  منذ  مشتاق 
اجلالية السورية يف القاهرة يطلبون مين العودة من جديد 
عن  عبارة  فيها  وغنائي  زيارتي  أن  وأرى  سورية،  يف  للغناء 

رسالة حب من الشعب املصري إىل الشعب السوري".
واشتكى  كبرياً،  تذاكر احلفل تزامحاً  وعندما شهد شباك 
بعض من اجلمهور من الطوابري والتدافع على شراء التذاكر، 
مل يتوان الفنان املصري عن إحياء حفل ثاني، وصدر بيان 
األوبــرا عرب حساهبا مبوقع فيس بوك:  دار  نشرته  إعالمي 
مجهورنا الكريم نظراً لإلقبال الكبري على حفل الفنان هاني 
شاكر وبدعم من اجلالية السورية يف مصر ومجعية الصداقة 
للثقافة  األســد  لــدار  العامة  اهليئة  تعلن  السورية  املصرية 

والفنون عن إقامة حفل ثان يوم اجلمعة 16 أيلول.
يكون  أن  املتوقع  مــن  ــال:  ق شاكر  هاني  تصريح  وحسب 
هناك احتمالية لتنظيم حفل ثالث وسيتم الرتتيب له عقب 
جلوسي مع املنظمني هناك يف سورية، حيث إنه من املتوقع 

أن ينظم يف فندق شرياتون دمشق.

"عاشت سورية... حتيا مصر" 
سيقدم هاني شاكر خالل احلفل باقة متنوعة من أمجل 
"نسيانك صعب  منها:  اجلمهور،  معها  يتفاعل  اليت  أغانيه 
"مشرتيكى"،  مــين"،  "وعــد  علي"،  الضحكاية  "علي  أكــيــد"، 
و"لسّه بتسأيل"، و"ياريتين" باإلضافة إىل حتضريه لعدد من 

املفاجآت اليت سيشدو هبا.
اليت  األوبـــرا،  حلفل  االفتتاحية  أغنيته  تفاصيل  وكشف 
"انتهيت  قائالً:  مصر"  حتيا  سورية...  "عاشت  اسم  ستحمل 
لسورية  وطنية  أغنية  تسجيل  من  املاضية  الساعات  خالل 
"عاشت  بعنوان  دمشق  بأوبرا  حفلي  افتتاحية  هي  ستكون 
سورية... حتيا مصر" وهي من كلمات الشاعر صفوح شغالة، 
رؤوف،  وهندسة صوتية مصطفى  اخليامي  وأحلان حممود 
ويقول مطلعها: مصر وسورية ما بينهم وحدة، من البدايات 
وحروهبم شاهدة، دول شعبني ومهومهم واحدة، مصر وسورية 

حكاية جبد.

هاني شاكر ودمشق
يعود هاني شاكر إىل دمشق بعد غياب سنوات، حيث شارك 
عام 2008 يف احتفالية "حتية إىل نزار"، اليت أقامتها وزارتا 
الثقافة والسياحة على مسرح قلعة دمشق، احتفاءً بدمشق 

عاصمة للثقافة العربية.
اجلدير بالذكر أن الفنان شاكر قدم خالل مسريته أغنيات 
عدة لسورية، من بينها "دمشق جنة املواعيد" اليت كان يقول 
مطلعها "دمشق يا عشق قليب يا خدّ وردة نديّة، يا نبض كل 
عربي بيغنّي للحرية"، ويف األلفية الثالثة قدم هلا أكثر من 
أغنية منها أغنيتان عام 2015، األوىل بعنوان "حق احلياة"، 
والثانية بعنوان "رمضان كريم يا حلب"، ويف عام 2017 قدم 
أوبريت "تسلم ترابك يا شام" الذي شارك يف الغناء به كل 
من الفنانة السورية ميادة احلناوي والفنان اللبناني عاصي 

احلالني والفنان اإلماراتي حسني اجلسمي.

حياة هاني شاكر
عام  مصر  القاهرة،  مواليد  مصري،  مطرب  شاكر،  هاني 
1952   ويشتهر بلقب أمري الغناء العربي، ينتمي إىل عائلة 

حمافظة  الــزيــات،  بكفر  واملتمركزة  العريقة  شـــادي"  ــو  "أب
املوسيقى  درس  واملنتشرة يف 19 حمافظة مصرية،  الغربية، 
يف معهد الكونسرفتوار حتى اإلعدادية واشرتك خالل هذه 

الفرتة يف برامج األطفال يف التليفزيون.
بدأ هاني شاكر حياته الفنية صغرياً، وكان أول دخول له يف 
عامل الفن يف فيلم "سيد درويش" عام 1966، تأليف مصطفى 
سامي وإخــراج أمحد بدرخان، حيث قام بدور سيد درويش 
ظهر  األوالد،  عشرات  بني  من  اختياره  مت  وقــد  صغره،  يف 
بعد ذلك مع العندليب األمسر عبد احلليم حافظ يف أغنية 

"باألحضان" حيث كان من ضمن الكورال.

مكتشف هاني شاكر
املوسيقار حممد  هو  شاكر  هاني  صــوت  اكتشف  من  أول 
املوجي يف هناية عام 1972، حيث غنى له أول أغنية بعنوان 
"حلوة يا دنيا"، واليت قدم هبا املوجي هاني شاكر للجمهور 
تاريخ  يف   1972/12/21 بتاريخ  أقيمت  حفلة  يف  مرة  ألول 
ميالده العشرين، وحيكى أن هذه األغنية عندما مسعها الناس 

يف اإلذاعة اعتقدوا أهنا أغنية جديدة للعندليب األمسر.
اجته بعدها إىل السينما ليقدم فيلم عندما يغين احلب عام 
1973 باالشرتاك مع عادل إمام وصفاء أبو السعود وإخراج 

نيازي مصطفى.
الفنية  شاكر  هاني  مسرية  يف  عــام مميز  كــان   1974 عــام 
وحسن  نيللي  بطولة  واملــداح  سندريال  مسرحية  قدم  حيث 
حسين وحممد جنم تأليف هبجت قمر وإخراج حسن الشامي 
إخــراج أمحد ضياء  للحب" من  "عايشني  فيلم  وشــارك يف 
الدين باإلضافة إىل إطالق أول ألبوم له وهو "كدة برضو يا 
قمر" وفيه مخس أغاني منها أغنية املوجي "حلوة يا دنيا" 
واألغنية اليت حتمل اسم األلبوم واليت تعترب هي األغنية اليت 

عرفت هاني شاكر باجلمهور.
واجهت هاني شاكر يف البدايات شائعات كثرية تدور حول 
سوء  احنــل  ما  سرعان  لكن  األمســر،  العندليب  مع  خالفه 
التفاهم الذي خلقته الصحافة حيث مت اللقاء بينهما بل 

بإصالح  قام  احلليم  عبد  أن  أوهلما  حادثتني،  إىل  وتعدت 
جهاز الصوت يف إحدى حفالت هاني شاكر واحلادثة الثانية 
أنه غنى معه أغنية "كده برضه يا قمر" يف إحدى احلفالت 

على املسرح.
نورا  أريــده" بطولة  عام 1975 قدم فيلم "هذا أحبه وهذا 
ومحدي حافظ، قصة إحسان عبد القدوس وسيناريو وحوار 
الفيلم  والقــى  األمـــام.  حسن  وإخـــراج  عزيز،  مرسي مجيل 

جناحاً مجاهريياً كبرياً.
مشاركته يف  خــالل  من  له جتربة مميزة  كــان   1981 عــام 
فوازير اخلاطبة مع الفنانة نيلي ومن إخراج ملك الفوازير 

فهمي عبد احلميد.
أكثر من 600  أغانيه  ألبوم وجتــاوز عــدد  قــدم حــوايل 29 
"على  أمهها  ومن  اللحظة  هذه  حتى  انطالقته  منذ  أغنية 
كل  "حكاية  "ياريتك معايا"،  بأمرى"،  كان  "وال  الضحكاية"، 

عاشق"، "احللم اجلميل"، "قربنى ليك"، "بعدك ماليش".
للفنان هاني شاكر صدر يف عام 2010 بعنوان  البوم  آخر 

"بعدك ماليش" وقد حقق األلبوم نسبة مبيعات عالية.
وعني عام 2015 مبقعد نقيب الفنانني، وشارك مؤخراً يف 
برنامج "صوت احلياة" ضمن جلنة التحكيم، باالشرتاك مع 
قناة  بكر، على شاشة  وامللحن حلمي  الفنانة مسرية سعيد 

احلياة املصرية.

تكريم
كرم هاني شاكر يف مسريته بالعديد من اجلوائز لكن أمهها 
االستحقاق  وسام  وهي  مؤخراً  عليها  اليت حصل  تلك  هي 
الذي كرمه به الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وهاني 
املطربة  بعد  الوسام  هذا  على  من حيصل  ثاني  هو  شاكر 
صائب  لــه  قدمها  فلسطني  جــائــزة  إىل  بــاإلضــافــة  فـــريوز، 
يف  غنوا  الذين  العرب  الفنانني  أول  كــان  أن  بعد  عريقات 
فلسطني، وحاز على لقب أحسن مطرب يف السنوات العشر 

األخرية يف استفتاء مجاهريي أقيم يف تونس.

رائد خليل
أنامل وأختام يقني..  ظّلت تفرش لنا من قبس الشكّ فيض 
انتصار  الشاعرة  وعدتنا  كثرية،  أحيان  يف  املعنى  وعــورة  ورغم 
سليمان هبدنة عاطفية.. كيف ال، وهي الواقفة على أطالل البوح 

يف مرثيات الشمع حيناً، وابتهاالت الصمت حيناً آخر. 
ال خيتلف الطيف يف تعويالهتا عن مآثر النارنج وعن حنينها 
بالهة  واستعارت  الصمت،  بيادر  فأشعلت  عشقها،  رغيف  إىل 
جنبات  يف  مدوية  صرخة  النيام  أحالم  من  وانطلقت  سكونه، 
فطرية  لنا  لتقدمه  الغموض،  هبمهمات  مصبوغة  القصيدة، 
بنكهة الفوضى.. إذ أكدت حضورها كـ)جحافل اهلمس تسوقه(، 

ثم تبدأ بالغواية..!
تعانق الشاعرة أفق املفردات بكل مجاليتها ووقعها وانتمائها 
إىل كل خطوة يف وجه سفالة احلياة، معلنة حضور اجلمال بكل 
الضوء  معانقة  قرار  متخذة  املشتهى..  وإيقاعه  اللوني  امتداده 
اللهفة،  لذاكرة  انتماءنا  تساوي  اليت  الومضة  باب  لنا  لتفتح 
ال  حبــروف  موصول  معاً..  علين  سري  احلنني حببل  فيطوّقها 

قيود هلا..
)كان الوقت يقرتف ابتسامة.. حني استدرجين إلشعال الربوق(.. 
وتقتات من جرار فضائها الشعري املعتق وَشْمَ روحها، لتنثرها 

على مدار النبض والتكوين..
)يا قلب.. قد أهلكتين الغربة 

هل يشفع الناقوس حني يدّق ضربات 
الضياع؟(

تفاصيل  على  كثراً  عوّلت  فقد  الزمن،  أن حترس  تنس  ومل 
دغدغت أمانيها..

فأيقظ الغايف واملسكوت عنه..
ورماني بدالالت شتى

عوّلتُ على الشمس، أغوتين بلهيبها األمحر 
ثم.. قذفتين يف ثقبها األسود !

عوّلت على النار.. فكان الزيف يف الزرقة  
حديث أوجاع احلطب

عوّلت على العني أن اتبعين، ففي وصايا القلب:
النبض يطرق يف صالة الروح

عوّلت على اجلسد.. فأورق خريفه يف صحراء
وتركين أهلج باسم احلرّ والقرّ..

حماولة  التعرّف،  من  سياجاً  حوهلا  سليمان  انتصار  تبين   
ترصّد ومالحقة العابر واقتفاء أثره يف ممرات الزمن، إذ تقف 
حالة  وخلق  مبعايشته،  اجلمال  تدغدغ  التأمل،  ناصية  على 
التوءمة بني النص الشعري واحلاالت املخبوءة غري املنطوقة مع 

خلق لغة السهل املمتنع
)من يأتيين بي

أعلقين على ناصية السؤال..
للدروب حكايا..

لن ميسها إال الناطقون بامسي(..
قلق  املقدمة  نصوصها  أغــلــب  يف  الــقــارئ  على  خيفى  وال 
وسوداوية  تناقضاهتا  بكل  املتذبذب  احلياة  إيقاع  من  الشاعرة 
إىل  قــادهــا  ــذي  ال فامللل  ثقيل،  ــواء  ه يف  كالساحبة  اللحظة 
حتى  الــطــريــق،  حلم  فيممت  رنــتــه،  عرفت  أضــالعــهــا،  إيــقــاد 
غــادرهتــا مشوسها..وهذا  حــني  روحــهــا  وجــه  يف  وقوفها  أعلنت 
وألف  نداء  وتشكيالً  أقصوصة  رسم  الذي  العاطفي  التصاعد 
صـــدى، وكــأهنــا تــريــد أن تــرســم خــرائــط األمــكــنــة بصرخات 
مــونــخ. ادوارد  لــلــنــروجيــي  الــصــرخــة  لــوحــة   متعاقبة.. تشبه 
ـــــــــــــالد احلــــــــــجــــــــــاز    ســـــــأجـــــــلـــــــب حـــــــــــــــــــرزاً مــــــــــن ب
ــــــن   ــــــم ــــــي ـــــــــن شــــــــعــــــــاب ال ـــــــــدميـــــــــاً م ـــــــاً ق ـــــــف  وصـــــــي
ـــــــــيب   ـــــــــن  وخــــــــيــــــــطــــــــا رفـــــــــيـــــــــعـــــــــاً مـــــــــــن بـــــــــــــــرد ال
ــــــا   ــــــصــــــب ـــــــــــــــاح ال ـــــــــن ري  وصـــــــــــوتـــــــــــاً عــــــمــــــيــــــقــــــاً م
ــــــــــــرية حتــــــــــيــــــــــك املــــــــــــــــــــــــدى    وإبـــــــــــــــــــــــــــــرة خــــــــــــب
قـــــــلـــــــبـــــــك   ــــــــر  ــــــــئ ب يف  ــــــــــــوي  ــــــــــــدل ب  وأرمـــــــــــــــــــــــي 
ــــــــــصــــــــــري لـــــــــــــديـــــــــــــك   ــــــــــف ي ــــــــــي  وأعــــــــــــــــــــــــــــــرف ك
ـــــــــــــــــــــاً   ـــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــري ــــــــــــــــد ق ــــــــــــــــعــــــــــــــــي ــــــــــــــــب  ال

مناخات  خلق  على  الــقــادرة  فهي  واحــدة،  بشمس  تكتفي  وال 
اجلوى وممارسة اهلديل بديالً عن محامة متتشق الدهشة..

)غداً 
عندما ال متهل شفيتّ 

عندما جترد لغيت من عباءهتا
وتسقي صوتي عسل البوح

وتفرش زندك
سأهدل كحمامة 

حول قفص(..
احلزن، يتجلى يف دعوة الشاعرة أحياناً لوقف جنون اللحظة 
فعل  من  تنجُ  ومل  بالنداء،  رغبتها  تعّثرت  فــمــراراً،  املبثوث، 

اإلعصار يف الروح التالفة.. ولكن، ملاذا باركت الشاعرة احلزن..؟
 )فما زال الكثري من شجريات الدموع

مل تقّلمها األيام
يا مالك الغيب

أوسعين بالعماء الكبري
فلم َتعُد الروح قادرة
على مضغ احلصى(..

الشاعرة، تربز  االنفعال عند  املتخيلة وعامل  مابني احلقيقة 
مصطلحات لطاملا اعتدناها، لكن توظيفها جاء كحالة إغواء، 

ومعان كثرية حبلى بأجنّة النبوءات..
أو بتوصيف أدق، انتظار صرخات جديدة بأثواب تعيد رسم 

املكان )ولكن قد أكون كنقطة الباء يف بسملة(.
وال ختفي بعض حملاهتا استجداء الغائب، تقتات من القبل 
تركب  عطر  انبعاث  بأي  متسكها  معلنة  وجودها،  استمرارية 

أحالمها صهوة سواد الليل ..
سوريايل  لنداء  استجابات  إال  هو  ما  نقاء،  من  وما حتمله 
لغزاً  وتــطــرّز  للطمأنينة،  توطئة  احنيازها  جتعل  إذ  اهلــيــام.. 

سرمدياً يشاطرها التجّلي
)أعطين شرطاً زئبقياً لوجودي 

رمالً حافظاً ألسراري 
كهفاً شامتاً بقواعد اللعبة 

وحشة تضل الطريق 
ورسالة تتخبط بصهيلك..(

إنسانية  ومقدمات  بتعابري  مشغولة  املفردات  معادلة  وتبدو 
تستجيب  أولية  كقراءة  البصرية  الوحدة  عباب  عميقة، متخر 
)تي  الشاعر  ومقولة  يتناغمان  والبصري،  السمعي  للمؤثرين 
إس إليوت(: الشعر جيعل البشر يرون العامل أو جزءاً منه زاهياً.. 
العميقة  الفينة واألخرى تلك األحاسيس  وجيعلنا ندرك بني 

اليت يصعب تسميتها..(. 
تقّطر  فقد  الكلمة،  ارتــدت  قد  سليمان  انتصار  كانت  إن  و 
مبعجمني،  أحرفه  وشرحت  للحب  وتغنّت  الضوء..  ردائها  من 
وتفتح  الكينونة..  بقوة يف خماطبة  والشعر حيضرها  ال،  كيف 
 ( قال  من  فيكفيها  السماء..  جسدها  ليتقمّص  األفــق،  نوافد 
 سبحان من سوَّاها على قد ضياء احلرف.. وسلمها سرّ فتنتها..(
ـــــــــــضـــــــــــاً: أي ـــــــــعـــــــــويـــــــــالهتـــــــــا  ت يف  ـــــــــف  ـــــــــضـــــــــي  وت
ـــــــــــــر   ـــــــــــــع ـــــــــــــش ـــــــــــــى ال ـــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــت ع  »عـــــــــــــــــــــــوّل
ـــــــــــغـــــــــــايف واملــــــــــســــــــــكــــــــــوت عــــــــنــــــــه    فــــــــأيــــــــقــــــــظ ال
شـــــــــــتـــــــــــى  ..« بــــــــــــــــــــــــــــــــدالالت   ورمـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــي 

ــــا األنــــــــــــا عـــــــن مــــكــــنــــونــــاهتــــا  ــــه ــــي ــــــوح ف ــــــب أمـــــثـــــلـــــة ت
ـــــني.. ـــى واحلـــــن ـــن ـــغ ـــامل ـــــدة كـــــزيـــــزفـــــون مــــســــيّــــج ب ـــــوال ـــــت  امل

ألّنين قصبُ الرَيِح أرجتفُ...سأعزفُ حلنَكَ…
ُلكَ مَرْكباً للحننيِ…. ِي الزّبدِ.. سأشكِّ ألّنين املوجُ الذي سافرَ خُبَفّ

ألّنين أحبُكَ كما ال حيبَ أحدٌ.. سأمتدّدُ بتكوينِكَ 
ألوَنُ زخارفَ الوقتِ… وأصمُتُ 

وألنَّ احلياةَ ابنُة جاريةٍ.. تركتُ حرائرَهَا 
فوَّضتُ أمري للظمَإ  

ألّنين طفلُة َقبّلْتكَ.. صوَمتُ شفيت صِيامَ البتوِل…!
وألّنين عذراءُ َفتنْتكَ 

وعرَتين الدّهشُة من عرائي 
تركتُ لك خامتَة األمِل!

جعلها  نصوصها  أغليب  يف  املتواصلة  الشعرية  األفعال  إذن، 
تعزف لنا مقامات وتنويعات موسيقية تعيدنا إىل رُقم حمفورة 
من   بسيل  والزمان  املكان  لبوح  منحازة  ثائرة،  دهشة،  بأصابع 
احلاالت التأملية، السردية، املختزلة، املخصبة، والذاتية املسربلة 

بارجتافة اجلسد وشهواته.
وهي اجملربة أن تغفو يف حضن مواجعها بكل مذاق احلروف، 

)ماحل كخريف البشر أو حلوة كصومعة عشقها..(
)أصري الصبح حتماً

لو أيقظتين..(
ــكــم انــتــصــار ســلــيــمــان أيـــضـــاً، وهــي  إذن، مـــــاذا ختــبــئ ل
الـــيت انــتــعــلــت الــقــهــقــهــة، وأودعـــتـــنـــا حمــــارة األيــــــام، حتى 
ـــر يف مـــســـاره الــعــقــيــم..؟ ـــحـــوان ، ومل يــبــق لـــه أث  غـــرق األق

أشتاُقكَ مساءً تظَلُل جنميت.. ترفعُين لتخوِم قلبكَ
هتروُل خلفَ موجيت احلبلى بعطِرَك

متارسُ لثغَة الوضوِح
تنزلقُ إىل أودييت معبَّأً باحلننيِ
أشتاُقكَ ال كما تشتاُق النّساءُ

ـــهـــا ـــل ــــود الـــــشـــــوق لـــيـــلـــمـــلـــم أحــــــدوثــــــة مـــواوي ــــع  ثـــــم ي
»أشتاُقكَ سُبْحًة العتناقِ املددِ

فروضاً للّتالوةِ
صالةً لطقِس املاءِ والّطنيِ

ـــــمـــــتِ« ــــــــــا بـــــالـــــصَ ــــِن أزهــــــــــرََت ــــيْ ــــت ــــشــــف ــــــامــــــاً ل ــــــي  صِ
ــرنــا الــشــاعــرة بــــدروب إلــيــكــم ومجـــر عــلــيــنــا، وختتصر  وتــبــشّ
ــقــصــب.. فــلــو جــاءتــكــم قبل  رحــلــة الــبــشــر، كــنــاي ألوجــــاع ال
الــكــالم، لفاتكم انــتــظــارهــا.. فــمــبــارك لــكــم جـــراح املــلــح.. يف 
لنسِغ  وارتــواء  أضلعها،  ليُْتِم  واحنناءة  الّتوهَِج  لعشِق  أغنية 
سطوته. اللحن  فيها  ميـــارس  نــوتــة  رســم  حمــاولــة   مجوحها 

 فالشاعرة املتربجة باآلس، ال بد لكربيتها من أن يكون مغلوباً 
على أمره..

واضح  فاتن  وحضور  البياض،  لسيدة  واعـــرتاف  نشوة  إذن، 
يف  ومتوالدة  متأصلة  تكتمل،  مل  كقصيدة  وقلق  عشق  كدمعة 

مقامات وصفية ختتزل رقص اجلسد والروح معاً.

موائد ال�صغف.. يف تعويالت انت�صار �صليمان  هاين �صاكر  يف دم�صق بعد غياب �صنوات 
طويلة.. ويقدم اأغنية وطنية ل�صورية 
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عادات يومية ميكن اأن جتعلك 
ت�صيخني ب�صكل اأ�صرع.. دون اأن تدركي ذلك!!

»البعث ألسبوعية« ــ حمررة قضايا اجملتمع
يــدوم  شباهبن  جعل  النساء  حــاولــت  األزمــنــة،  فجر  منذ 
نستعيد  أن  ميكن  ذلــك،  على  كدليل  ممكنة.  فــرتة  ألطــول 
احلليب  القدماء، ومحامات  الرومان  عند  التدليك  عمليات 
اإلغريق..  عند  الشعر  وزيوت  كليوباترا،  لدى  العسل  وأقنعة 
أصبحت تدابري اجلمال هذه أكثر وأكثر تعقيدا مع الزمن، 
حتى لتجعل رؤوسنا تدور متاما. حلسن احلظ، حنن نعيش 
يف زمن يستطيع العلم فيه أن جييب أخريا على السؤال: »ما 

الذي جيعلنا نتقدم يف العمر حقا؟«. 
بالنسبة  نوعها  من  فريدة  عــادات  تسع  من  قائمة  إليكم 
يتقدمن يف  لألسف، جتعلهن  والــيت،  النساء،  من  للكثريات 

العمر بشكل أسرع مما ينبغي. 

- استخدام شراشف غري ناعمة 
إذا كانت شراشف السرير مصنوعة من مادة خشنة، فمن 
املرجح أن ترتك عالمات على وجهك وعنقك وصدرك. كما 
والكشكشة  والدانتيل  التطريز  مع  األســرّة  بياضات  تــرتك 

والدرزات املختلفة بصماهتا على البشرة. 
تصبح  ولكنها  األوىل،  للوهلة  مهمة  غــري  املشكلة  هــذه 
خطرية بشكل خاص بالنسبة للجلد املتقدم يف السن والذي 
مل يعد قادرا على إنتاج ما يكفي من الكوالجني، وهو عنصر 
أساسي لتجديد البشرة. لذلك سيكون احلل هو تغيري هذه 
الشراشف إىل نسيج أكثر نعومة مثل احلرير أو الساتان. وإذا 
مل تكوني مستعدة الستبدال كل شراشفك، فابدئي باحلصول 

على قناع نوم حريري. 

- النوم على ظهرك 
يف الواقع، طوال الليل، يكون جلد الوجه على اتصال دائم 
بالوسادة والبطانية واألغطية. يؤدي هذا التعرض إىل تكوين 
ثنيات وجتاعيد على الوجه والرقبة والصدر. عندما تكونني 
صغرية، ختتفي هذه التجاعيد بسرعة حني تستيقظني، ولكن 
الوقت.  مرور  مع  وأكثر صعوبة  أكثر  يصبح  منها  التخلص 

استخدام  عن  النظر  بصرف 
الــبــيــاضــات احلــريــريــة، فــإن 
هو  املشكلة  هلــذه  حل  أفضل 

النوم على الظهر.

ــن اســتــهــالك  - احلـــد م
الفاكهة

أو  تفاحة  أن  تعلمني  هــل 
أن  ميكن  قليلة  عنب  كمية 
شيخوخة  إىل  أيــضــا  تــــؤدي 
املفيد  مــن  ــكــرة؟  ــب امل اجلــلــد 
التذكري بأن السكريات الزائدة 
 - والفركتوز  الغلوكوز  مثل   -
- مصدر  الــكــوالجــني  تــدمــر 
شبابنا - وتساهم يف العمليات 

االلتهابية يف اجلسم. 
لسوء احلظ، هذه السكريات 
موجودة ليس فقط يف الكعك 
واحلــلــويــات، ولــكــن أيــضــا يف 
الفواكه. كوني حذرة، فاملسألة 
ليست على اإلطالق أن نقول 
ينصح  ومــا  للفاكهة!  وداعـــا 
ــه هــنــا بــبــســاطــة هــو احلــد  ب
من استهالكها حتى ال ترفع 
أكثر  الــدم  السكر يف  مستوى 

من الالزم. 

- تناويل مشروباتك بـ »الشلمونة«  
إذا كنت معتادة على الشرب باستخدام »شلمونة« )مصاصة(، 
البسيطة ستسمح لك بتأخري ظهور تلك  فإن هذه احليلة 
التجاعيد الصغرية اليت تتشكل حول الفم مع تقدم العمر، 
قدر اإلمكان. ومن الضروري ببساطة أن تشربي بـ »الشلمونة« 
عن طريق حتريكها يف زاوية الفم، فأنت تتجنبني من خالل 
هذه التقنية شد الشفاه، وبالتايل تكوين خطوط دقيقة يف 

كل مكان.. إهنا عادة عليك اعتمادها بشكل عاجل! 
- أوقفي تشغيل األجهزة اخلاصة بك قبل ساعتني 

من الذهاب إىل الفراش 
مثل معظم الناس، من احملتمل أنك تنظرين إىل هاتفك 
الذكي أو جهازك اللوحي أو القارئ اإللكرتوني يف السرير: 
أحد  هي  الليل  من  متأخر  وقت  يف  القليلة  الساعات  تلك 
األوقات القليلة يف اليوم اليت ميكنك فيها إهناء قراءة كتاب 
نظرة  إلقاء  أو  رسائلك،  من  التحقق  أو  هبــدوء،  تطالعينه 
على حسابات التواصل االجتماعي اخلاصة بك. لسوء احلظ، 
األزرق، فإن  أنه نظرا لضوءها  الدراسات  العديد من  تزعم 
آثار  له  تكون  أن  ميكن  النوم  قبل  األجهزة  هذه  استخدام 
ذلك  يؤثر  أن  الطويل، ميكن  املدى  النوم.. على  سلبية على 

على صحتك.. وبالطبع على شبابك أيضا.

- ال تقضي الكثري من الوقت يف املاء الساخن 
املريح  الساخن  باملاء  االستحمام  فإن  يقال،  ما  كل  رغم 
مالمسة  عند  وبالتايل،  للجلد.  تعذيبا  يكون  يكاد  للغاية 
حتما  ما جيعله  »اهلجوم«،  بـ  األخــري  يشعر  الساخن،  املــاء 
أكثر حساسية وهشاشة. سوف تعمل حرارة املاء على »إذابة« 
معرضا  اجللد  يرتك  ما  ما،  بطريقة  الواقية  اجللد  طبقة 
وتعزيز  إىل جتفيفه،  ــؤدي  ي وقــد  اخلــارجــيــة،  لــالعــتــداءات 

اسرتخاء األنسجة. 

- حافظي على كمية كافية من الكوالجني يف جسمك 
بشكل عام، عندما نتحدث عن تلوث اهلواء، فإننا نتحدث 

من  جسمنا  منه  يعاني  أن  ميكن  الــذي  الضرر  عن  فقط 
الداخل. ومع ذلك، ميكن أن يكون هلذه اجلزيئات تأثري ضار 
على خاليا اجللد، وهو أحد األسباب الرئيسية للشيخوخة!! 
ومن األضرار األخرى للتلوث فقدان الكوالجني، إذ تعمل 
اجلزيئات امللوثة على تنشيط إنزميات يف اجللد تدمر هذا 
يبدأ  وبعد سن حمددة،  ذلك،  إىل  باإلضافة  املهم.  الربوتني 
اجلسم يف إنتاج كميات أقل منه.. ولكن، حلسن احلظ، ميكننا 
العثور عليه يف بعض األطعمة مثل اجليالتني وصفار البيض 

واألعشاب البحرية ومرق الدجاج. 

- احلفاظ على حرارة منزلية معتدلة 
يف  البنفسجية  فوق  األشعة  من  تعاني  بشرتنا  كانت  إذا 
الصيف، فإهنا تعاني يف الشتاء ليس فقط من الربد، ولكن 
أيضا من احلــرارة.. نعم، بني مكيفات اهلواء اليت تسخن يف 
املكتب واملنزل، وأجهزة الكمبيوتر واإلضاءة اليت توفر أيضا 

جرعتها اخلاصة من احلرارة، يتعرض جلدنا للهجوم..
ميكن أن يكون لنقص الرطوبة يف اهلواء تأثري ضار ليس 
فقط على صحتك وعافيتك، ولكن أيضا على بشرتك، اليت 
وخالياها.  أنسجتها  من  الرطوبة  كل  »متتص«  نفسها  جتد 
بل وهناك  اهلــواء،  ذلــك هو مرطب  لكل  املعجزة  إن احلــل 
مناذج ميكن استخدامها مع الزيوت األساسية: مزيج مثايل 

للرتطيب واالسرتخاء يف الوقت نفسه. 

- أضيفي مضادات األكسدة إىل حياتك اليومية 
اجلزيئات   - األكــســدة  مــضــادات  تــنــاول  يساعد  أن  ميكن 
اليت حتارب اجلذور احلرة - يف منع التغريات اليت يسببها 
التلوث. وهذه املضادات هي فيتامينات C، A، E، اجلينسنغ، 
 Q املساعد  اإلنزيم  البوليفينول،  حتى  أو  األخضر،  الشاي 
10، وكذلك أكسيد الزنك. ولكن األفضل من ذلك هو تناول 
مضادات األكسدة اخلاصة بك: أفضلها ريسفرياترول، املوجود 

يف قشور العنب والفول السوداني والتوت والليمون. "البعث ألسبوعية" ــ لينا عدره
ملاذا يكره بعض الناس مساع اآلخرين يأكلون؟ إن أولئك 
أو  السينما  يف  البطاطا  رقائق  أو  البوشار  الذين ميضغون 
املسرح أو يف مكان العمل هم أسوأ كوابيسهم، أولئك الذين 
كنت  إذا  درجــة.  أعلى  إىل  يزعجوهنم  عــاٍل  بصوت  يشربون 
أيضا ال تستطيع حتمل مساع صوت تناول اآلخرين للطعام، 
أو ال تستطيع إمخاد أصواهتم، فقد تكون مصابا بـ "رهاب 

الصوت"!! 
وتذمرهم..  احتجاجاهتم  اغفر هلؤالء!! ساحمهم!! وجتاوز 
إهنـــم مــرضــى بــكــل بــســاطــة. األشــخــاص الــذيــن مينعونك 
ال  أهنــم  العلكة، حبجة  من مضغ  أو  تريد،  كما  األكــل  من 
يستطيعون حتمل ذلك، يعانون أكثر مما تتخيل. وهذا املرض 
له اسم، هو حرفياً "رهاب الصوت". لقد مت جتاهل هذه اآلالم 
منذ فرتة طويلة، ولكن مت حتديدها، يف عام 2000، من قبل 
الباحثني األمريكيني مارغريت وباول غاستربوف. ومنذ ذلك 
احلني، يتقدم العلم ببطء حول هذا املوضوع، فيما يطلب 
نفسية حملاولة  طبية  استشارة  الصوت"  "رهــاب  بـ  املصابون 

العيش بشكل طبيعي مع هذه األصوات اليت ال تطاق. 
 

التعذيب باألصوات 
بالنسبة للطبيب اجلراح، وأخصائي األنف واألذن واحلنجرة 
فإن  بينارد،  فيليب  باريس،  بومبيدو يف  يف مستشفى جورج 
الفم،  ضوضاء  أو  احللق  تنقية  مثل  العضوية،  "الضوضاء 
ليست ممتعة ألي شخص، ولكن بالنسبة للذين يعانون من 
"رهاب الصوت" فهي تعذيب حقيقي". ومن الواضح أن املضغ، 
أو الشهيق، أو الطقطقة، أو النقر، أو جمرد رؤية اإلمياءات 

املتكررة، مثل حتريك الفكني أو القدمني أو الساقني، يسبب 
النفور لدى املصابني. 

أنا فقط أشعر بالكراهية 
املوقع  البعض على  اليومية يشهد عليه  توعك يف احلياة 
االلكرتوني الذي حياول تقديم املساعدة وتبادل الدعم بني 
املصابني بـ "رهاب الصوت"، والذي حيمل عنوان "أوقفوا رهاب 
األصوات"، ففيه ميكن أن نقرأ: "أعتقد أنين سأكون قادرا على 
قتل شخص ما".. "أنا أغلي من الداخل، أنا أشعر باحلرارة، 

وباالجرتار".. أو حتى "أشعر بالكراهية ببساطة..". 

ضعف اجلهاز العصيب
توجد دراسات قليلة حول هذا االضطراب. ففي عام 2013 
فقط، وصفه فريق من األطباء النفسيني من أمسرتدام يف 
بأنه "اضطراب  البشرية"،  جملة "احلدود يف علم األعصاب 
نفسي خفيف". ويف بداية شهر شباط، نشرت جامعة نيوكاسل 
الضوء  البيولوجيا" يسلط  "عامل  دراسة يف جملة  )إنغلرتا( 
"رهاب  بـ  للمصابني  الطبيعي  غري  الدماغي  النشاط  على 
بذلك،  للقيام  الــضــوضــاء.  بعض  مواجهة  عند  األصـــوات" 
أخضعهم الباحثون وغريهم من األشخاص ألصوات خمتلفة. 
وعند االستماع إىل مضغ العلكة، أظهر مسح الدماغ نشاطا 
الذي  األمامية. وهذا اجملال هو  القشرة اجلزرية  مكثفا يف 
ردود  وتنظيم  هبا  االهتمام  إىل  حنتاج  الــيت  املواقف  يدير 
أفعالنا. بينما يتجاهل غري املصابني بـ "رهاب األصوات" هذه 
احملفزات، ولن يتمكن الشخص املصاب هبذا االضطراب من 

القيام بذلك. 
يف عام 2015، مت بالفعل ذكر مسار آخر من خالل دراسة 

أجرهتا جامعة نورث وسرتن يف الواليات املتحدة األمريكية. 
الصوتية  االضطرابات  تؤثر  أن  ميكن  الدراسة،  هلذه  وفقا 
على األشخاص األكثر إبداعا. بالنسبة للدكتور فيليب بينارد، 
"ألن  التثبيط  يف  وظيفيا  خلال  شيء  كل  قبل  هذا  سيكون 
املصابني برهاب األصوات غري قادرين على قمع ردود أفعاهلم". 

عالجات وتطورات مع تقدم العمر 
يظهر "رهاب الصوت" عند البعض منذ السادسة أو السابعة 
من العمر، ويبدو أن رهابات األصوات تتفاقم مبرور الوقت، 
البلوغ،  "رهاب صوت" يتطور يف مرحلة  أيضا  "ولكن هناك 
وهو رهاب صوت األجهزة املنزلية، ووقد تكون أسبابه نفسية 

إىل حد ما"، يضيف االختصاصيون. 

يطلب منهم االنتباه ألنفسهم 
العالجات  إىل  املتخصصون  يلجأ  بالعالج،  يتعلق  فيما 
لتخفيف  النفسي  العالج  يف  املستخدمة  السلوكية  املعرفية 
ردود الفعل السلبية. "إهنا عالجات تقبّليّة، يُطلب من املرضى 
الرتكيز على أنفسهم وبدرجة أقل على اخلارج، فهذا يقلل من 
اليقظة املفرطة وفرط احلساسية"، كما يوضح الدكتور بينارد.

إن االهتمام بالنفس هو أيضا األسلوب األكثر تطبيقا على 
املصابني بـ "رهاب الصوت". وعلى سبيل املثال، يقول الكثريون 
إهنم يقلدون الضوضاء ولكن بصوت أعلى. ويقول األطباء أن 
لكل شخص حيلته اخلاصة لتحسني حياته اليومية: "لتجنب 
وعموما،  أذنـــي!..  ســدادات يف  أرتــدي  للضوضاء،  أي مصدر 
مع  رأس  بإضافة مساعات  أقــوم  يكفي،  ال  هذا  ألن  ونظرا 

املوسيقى"، كما تقول إحدى املصابات.  

الأ�صوات"..  "رهاب 
ملاذا ل يتحمل البع�س �صماع الآخرين ياأكلون؟ 



تتصاعد  أفــكــار  حــرب  املختلفة  العمل  ســاحــات  تشهد 
باستمرار بني "جيل الطفرة السكانية ما بعد احلرب العاملية 
الثانية" و"جيل ما بعد األلفية"، حول أساليب العمل وغاياته 

ومضمونه األخالقي.
القديم، من مــدراء ومــدراء تنفيذيني، أن  إذ يريد اجليل 
إن  ويقولون  املكاتب،  من  عملهم  الشباب  املوظفون  ميارس 
جيل ما بعد األلفية الذي يفّضل العمل من املنزل؛ حيمل 

توقعات مبالغاً فيها عن آثار عمله والغاية املرجوة منه. 
يطلب،  مــا  بوجاهة  يدفع  الشباب  جيل  فـــإنَّ  ذلــك  ومــع 

ويتباهى بقدرته على بلوغ ما يريده.

العمل من املنزل ليس يف مصلحتهم!
يقول أحد رجال األعمال، املدير التنفيذي جملموعة متاجر 
"وول فود"، إن الشباب "يبدون كأهنم ال يريدون العمل". بينما 
يزعم الكاتب الكندي مالكومل غالدويل أن العمل من املنزل 

ليس أمراً يف "مصلحة" العمال. 
ويرى جيمي دميون، املدير التنفيذي لشركة جي بي مورغان 

للخدمات املالية، أن العمل عن بعد "غري مناسب" للشباب. 
أما الشباب فتتباين آراؤهم، فبعضهم يريد أن يكون عمله 
يف املكتب، وبعضهم اآلخر قانع بالعمل من املنزل، وال ميانع 

آخرون العمل من املكتب أو من خارجه. 
لكن مكان العمل ليس أهم يف األمر، فجيل الشباب يويل 
وأن جيري  إليه،  العمل حمبباً  يكون  أن  لفكرة  أكرب  أمهية 

بشروطه دون قسر أو إجبار.

يريدون عمالً ذا مغزى
يف السياق، قال ماكي، املدير التنفيذي لشركة "وول فود"، 
"الشباب ال  إن  املواقع اإللكرتونية،  يف تدوينة صوتية ألحد 
يسارعون إىل القبول بأي عمل، ألهنم يريدون ألنفسهم عمالً 
ذا مغزى. لكن األوىل باملرء أال يتوقع أن يكون أول عمل له 

غاية، وإمنا يتحقق ذلك له مبرور الوقت".

ذاهتا  ماكي هي  أنكرها  الــيت  الفكرة  هــذه  فــإن  ذلــك،  مع 
أنه  والواقع  العمل.  يف  بَثّها  الشباب  جيل  يريد  اليت  الــروح 
إذا أرادت الشركات أن تستمر يف توظيف أبناء هذا اجليل - 
العاملة حبلول عام  القوة  أن يشكلوا 25٪ من  ُيتوقع  الذي 
2025 - فإن عليها أن تتبع هنجهم يف العمل وتتفهم رؤيتهم 
لألمور، وإال فإهنا ختاطر خبسارة مواهبهم وقدرات العاملني 

لديها منهم. 

وأشار استطالع رأي مشل 14808 شباب من جيل ما بعد 
األلفية، إىل أن 37٪ منهم رفضوا وظيفة أو مَهمة عمل "ألهنا 

تعارضت مع أخالقياهتم الشخصية".
يرى أبناء جيل ما بعد األلفية أن مالمح هذا اجليل تشكلت 
املهيمن،  السياسي  واالضطراب  املتسارعة  املناخ  أزمة  بفعل 
األزمات  تلك  دفعت  وقد  كورونا.  جائحة  ذلك  على  زاد  ثم 
املتالحقة كثرياً من العمال واملوظفني إىل االستقالة وترك 
أعماهلم طوعاً إلبراز قوهتم وشدة تأثريهم، أي إهنم اغتنموا 
الفرصة لفرض قدٍر من النفوذ على مسات العمل وشروطه. 

"العمل هو حياتك"
عرب  مؤثرة  تسويق  مديرة  مونداي،  أفريي  قالت  بدورها، 
وسائل التواصل االجتماعي تبلغ من العمر 21 عاماً، ملوقع 
"إنسايدر": "يف جمتمعاتنا، ويف أمريكا حتديداً، جرت العادة 

بأن يكون العمل هو حياتك".
إىل  وتذهب  تأكل  ثم  اليوم،  طــوال  تعمل  "أنــت  وأضافت: 
أيام يف  الفراش، ثم تفعل ذلك مرة أخرى، وهكذا، مخسة 
األسبوع. أي إنك تبقى مطحوناً يف ترس العمل حتى متوت. 
لكنين تأملت حايل يف العمل وحال زمالئي ورؤسائي، فأدركت 
أنا لسنا كذلك، وأن األمور ال يلزم أن جتري على هذا النحو".

دافعَ عنها جيل  بل  نوعها،  ليست جديدة من  اآلراء  هذه 
ورُفضت  هبــم  اسُتهزئ  لكن  كــورونــا،  جائحة  قبل  األلفية 
ل أشياء كثرية، وفرض على الناس  مطالبهم. إال أن الوباء بدَّ
أموراً مل يكونوا ليقبلوا هبا، مثل مرونة تسيري العمل والعمل 
عن بعد، وغريها من األشياء اليت كانت مستهجنة من قبل 

لكنها أصبحت املعايري اجلديدة اآلن.
أقصر  احلياة  أن  األعمار  من مجيع  العاملون  أدرك  لقد 
من أن حتبس نفسك يف وظيفة ال تروق لك، حسب املوقع 

األمريكي "إنسايدر". 
كثريين  على  يفرض  أن  يُتوقع  الوشيك  الركود  أن  ومــع 
العودة إىل العمل بأي شروط، فإن خرباء يقولون إن جيل ما 
بعد األلفية قد ألقى بثقله وراء احلركة املطلبية، وهو شيء 
ميكن أن يساعد العمل يف احلفاظ على مكاسبهم وتعزيزها.
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احلمل: كن متفائالً ألن الوقت مل يتأخر كثرياًلالنطالق 

جمددا واحلصول على فرصة مثينة او شراكة هامة سوف 

تنقل وضعك املايل والعملي حنو األفضل.

الثور: تتحدث األيام القادمة عن أوضاع مالية جديدة او 

استحقاقت جيب ان تكون مستعداً هلا ورمبا تدفع مبلغاً 

من املال من أجل صفقة جتارية راحبة.

اجلوزاء: قد تربح أحيانا وختسرأحيانا أخرى هكذا هي 

احلياة واالسبوع القادم سيحمل لك حدثاً هاماً على صعيد 

العمل او احلب حيث السعادة والنجاح.

مصريية  وأحـــداث  مجيلة  أوقــات  تنتظرك  السرطان: 

القادم الفتا لالنتباه مبظهرك  وسوف تكون خالل الشهر 

وذكاءك وقد تقوم خبطوة عملية تسرتجع هبا حقا ماليا.

تلمس  وســوف  اكثر حبياتك  التمتع  وسعك  االســد:يف 

واالنفعال  العصبية  قليال عن  ابتعدت  اذا  الطيبة  النتائج 

، خرب سار على الصعيد العائلي.

والتفوق  التألق  القادمة  الفرتة  : تعرف خالل  العذراء 

طاملا  لقاء  وتــعــرف  كما  الــدراســة  أو  العمل  صعيد  على 

انتظرته مع نصفك اآلخر.

وتكتشف  التقلبات  بعض  مــن  تستفيد  امليزان:سوف 

على  كــبــرية  تــطــورات  اىل  ســتــؤدي  جـــداً  مهمة  حقيقة 

الصعيدين العملي والعاطفي.

ورمبا  حياتك  يف  هاما  دورا  الصدفة  تلعب  العقرب: 

حتصل على مكاسب مادية ومهنية وعاطفية دون ان تسعى 

اليها. 

احلياة  يف  جدية  ووعــود  جديدية  انعطافات  اجلــدي: 

 ، النجاح  فرص  والهتــدر  نفسك  من  واثقا  فكن  العملية، 

خالف بسيط مع الشريك.

طريقك  يف  تقف  كانت  اليت  العراقيل  تتخطى  الدلو: 

وتشعر بأنك   قادرعلى متابعة املشاريع اليت بدأهتا سابقاً، 

احلظ حليفك.

احلوت: التتغاضى عن إساءة أو موقف سليب من أحدهم 

على  خاصة  فرصة  للمواجهة،  اضطررت  لو  حتى  ودافــع 

الصعيد العاطفي.

كلمات متقاطعة أفقي: 
القطبية  ــقــارة  ال يف  يعيش  يطري  ال  ــر  1-طــائ

اجلنوبية – أداة استثناء 
ال  لكنه  ويــراه  حياته  طــوال  اإلنسان  يرافق   -2

يستطيع إمساكه /م/– الصرصور  
3- من أنواع الرياضات – مداعبة  

4- عاصمة ) النرويج ( – هز أو حرك بشدة 
5- طائر من اجلوارح – طائر من الزازير أسود 

اللون
6- حرف ناصب – للندبة  

7- مجع ) كفء( /م/ -مير  أو خيرج خلسة /م/
8- لعبة الطاولة /م/ - للندبة

9- معاً – فوضناه يف إدارة أمورنا 
10- جواب – طائر مفرد/م/ -من مواد البناء

11- طائر يألف البيوت ويعشعش فيها – حسرته 
وحرقته 

 
عمودي: 

1- من أبراج احلظ – قص وروى
2-يبقى ويدوم /م/  -حمبان /م/

على  يــصــطــاد  مــهــاجــر  صــغــري  طــري   – 3-دول 
شواطئ املتوسط 

طائر   – خالبة  زاهية  ألوانه  يطري  ال  طري   -4
مغرد مسيت به جزر قرب املغرب

5- بنطال
6- يزين – طائر مائي 

يف  بــانــيــاس  ملنطقة  تــابــعــة  مجيلة  7-مــنــطــقــة 
حمافظة طرطوس – من جاوز الشباب ومل يصل 

إىل الشيخوخة
8- أضرم النار /م/ - مغزى

9- ) زاد( مبعثرة –الشديد الشجاع /م/ 
10- ما ال جيوز انتهاكها – أكمال /م/ 

11- الفراق – ال يعرفه

املفقودة مؤلفة من اثنا عشر حرفاً 
من أمساء الزهور

هلت فأشرقت األنوار تأتلق
حورية طلعت يزهو هبا الشفق 

لقيتها بأساريري مهللة
من زهو فتنتها األشواق تنبثق 

يا هذه ، أدجى الرؤيا يظللنا
أم أنه حلم ريان ينفتق 

أم أنه قدر أن ................

الكلمة 

املفقودة

ا ا ق ت ف ي ط ت ل هـ ش ح

ل ا ا ا ت ظ ل ى ج د ا و

ا ل ن ت ن ل ع ء و هـ ز ر

ن ر هـ ل ت ل ت ا ا ق هـ ي

و ؤ ي ق هـ ن ل م ل ا ذ ة

ا ي ر ي ا ا ق ا ا ن هـ ا

ر ا ي ز ل ر ي ق ش هـ ح ل

ي ي ر هـ ت ي ت د و ن ل ش

ا ن ا و ن ا هـ ر ا م م ف

ب ف س ا ب ن ا م ق ن ع ق

هـ ت ا ا ث ا ة ل ل هـ م ن

ا ق ب م ق ن ت ق ر ش ا ف

أفقي:
1- مدغشقر – ) 1111( 

2- روبل – أمل – رب
3-  أنا بعشقك – أن 

4-  ليلى جرب 
5- يا – بياتي – شيء /م/

6- ليما – جسد
7- فلز – لو – كنز /م/
8- ) ي ا خ ( – حالنا
9- هنر – جر  - جدال

10- يو – رأمسالية
11- قرت – ) ر و س ر ( – نو

عمودي: 
1- مرابي – فينيق 

2-دون – الالهوت
3- غباء – يزخر

4- ) ش ل ب ( – مب
5- علي احلجار 

6- راشيا – وارسو 
7- مقليت – مس 

8- يأكال /م/ - زجنار 
9- جنادل 

10-أرابيسك – أين
11-ابن رشد - أهلو

األبــــراج 

احلل السابق:  نازك املالئكة 

بق
سا

 ال
حلل

ا
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العمل من املنزل اأم املكتب؟ "حرب اأفكار" بني الكبار 
وال�صباب وتقرير ير�صد الفرق الوا�صع بني اجليلني



مادلني جليس
إزاء كل بناء يهدم، كانت هناك سواعد تبين وتعمر وترفع األمل بالغد، 
وإزاء كل تدمري وخراب، كان هناك عمل دؤوب، وأيادٍ ترتجم هذا العمل 
صوراً هي أمجل ماتكون لبلٍد يستحق األفضل من كل فردٍ فيه، فكيف إذا 
كان هذا العمل هو الزرع والغرس، وكيف إذا حصدنا نتائجه يف ابتسامات 

أطفالنا، وحبّهم للتعاون والعمل، وتعليمهم بالطريقة املثلى!.
األمل،  على  املبين  العمل  هلذا  واضح  أمامنا جتسيد  اليت  الصور  يف 
العمل املعقود باإلرادة، حتت عنوان "مشروع التعليم للجميع" من خالل 
 FAO إنشاء احلدائق املدرسية بالتعاون بني منظمة األغذية والزراعة

ووزارة الزراعة واهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.
تكاتف مثمر

وال نبالغ إذا قلنا أن املشروع الذي سنشرح لكم تفاصيله كان حصيلة 
تكاتف مثمر وتعاون بنّاء على خمتلف األصعدة.

خالل  من  "الــفــاو"  والــزراعــة  األغذية  منظمة  قامت  التفاصيل..  ويف 
التعاون بني الشركاء )اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، ومديرية 
املرحلة  إجناز  على  اليابانية،  احلكومة  من  وبدعم  دمشق(  ريف  زراعــة 
األوىل من مشروع التعليم للجميع، من خالل إنشاء احلديقة املدرسية 
لتعليم األطفال يف املدارس االبتدائية على أمهية التغذية الصحية اليت 

تدعم منوهم من أجل مستقبل أفضل. 
وقد اختريت املدارس مسبقاً من قبل منظمة اليونيسيف ووزارة الرتبية، 
حبسب ما أّكد الدكتور أمين حجازي املهندس التنفيذي للمشروع، والذي 

أشرف على اكتماله منذ حلظة التخطيط، إىل التنفيذ وجناح الفكرة.
وأشار حجازي أن منظمة األغذية والزراعة قامت وباملشاركة مع اهليئة 
بإعداد  دمشق  ريف  زراعــة  ومديرية  الزراعية  العلمية  للبحوث  العامة 

الدراسات الالزمة إلنشاء تلك احلدائق.
بدراسة  دورهــا  فتمّثل  الزراعية،  العلمية  للبحوث  العامة  اهليئة  أما 
الري  شبكات  وتصميم  احلديقة  لري  املياه  لتأمني  الالزم  املائي  املصدر 
الشمسية  الطاقة  بالتنقيط ونظام  الري  تنفيذ شبكات  واإلشــراف على 

الالزمة لتشغيل مضخة الشبكة، ونظام حصاد مياه األمطار.

كما قامت مديرية الزراعة بريف دمشق، بإعداد وجتهيز دراسة العمليات 
واإلشــراف  املزروعة  اخلضراوات  حصاد  إىل  الزراعة  من  بــدءاً  الزراعية 

عليها.
مكونات املشروع

حيث  مائي:  املكون  أوهلا  أساسية،  مكونات  إىل مخسة  املشروع  استند 
على  احلــفــاظ  يــراعــي  احلديقة،  ري  ملياه  تأمني مصدر  مــن  البــد  أنــه 
املوارد املائية الطبيعية وتقليل الطلب على املوارد املائية العذبة وترشيد 
استخدام املياه من خالل استخدام طرق الري املوضعي "التنقيط"، واملكون 
األمن  ودورهــا يف  املدرسية  احلديقة  التوعية ألمهية  من خالل  تربوي، 
الغذائي والتغذية الصحية لألطفال، عرب توجيه األطفال ألمهية الزراعة 
املستدامة بتعليمهم احلفاظ على املوارد املائية الطبيعية من خالل تقليل 

الطلب على املوارد املائية العذبة واستخدام املوارد املائية غرب التقليدية.
املــدارس  يف  األطفال  مشاركة  خــالل  من  الــزراعــي  املكون  إىل  إضافة 
االبتدائية املستهدفة يف كافة مراحل إنشاء احلديقة والعمليات الزراعية 

من الزراعة وحتى جين احملصول  املخصص هلم. 
وال ننسى املكون التعليمي الذي يعتمد على تدريب وتوجيه املدرسني 
الشتول  وزراعــة  الصحيحة  الزراعية  العمليات  على  واألطفال  واألهــايل 
إلعــادة  الطفل  اهتمام  توجيه  إىل  إضافة  ــري،  وال واحلصاد  والتسميد 
استخدام موارد مائية غري تقليدية )حصاد مياه األمطار– املياه الرمادية 

املعاجلة(.
تنمية مستدامة  

امللفت يف املشروع هو حتقيقه ألهداف التنمية املستدامة، فقد سعى يف 
كل جزء من أجزائه على تقديم خمرج تنموي فاعل، كان أوهلا: الزراعة 
املنزلية كمورد للدخل، حيث أن الزراعة املدرسية تسهم يف تعليم الطالب 
احتياجاهتم  لتأمني  املنزلية  الــزراعــة  على  باالعتماد  الطالب  وأهــايل 
اليومية أو البدء مبشروع يعمل فيه أفراد األسرة بغية حتقيق دخل إضايف 
للقضاء على الفقر وهو ما يدخل ضمن اهلدف األول من أهداف التنمية 

املستدامة.
أما اهلدف الثاني للمشروع فهو األمن الغذائي، فأمهية الزراعة املدرسية 

الغذائي للمجتمعات احمللية  واملنزلية تكمن يف دورها يف حتقيق األمن 
وهو اهلدف الثاني من أهداف التنمية املستدامة.

التوعية  من خالل  الطبيعية  املــوارد  على  احلفاظ  هو  الثالث  اهلدف 
ألمهية احلفاظ على هذه املوارد والسيما املوارد املائية من خالل تقليل 
اهلدف  وهو  املوضعي،  الــري  ضمنه  ويندرج  العذبة،  املياه  على  الطلب 
الرابع للمشروع من خالل ترشيد استخدام مياه الري، ونشر ثقافة الري 
املوضعي لرفع كفاءة استخدام املياه، من خالل ري احلديقة بشبكة ري 
املوارد  استخدام  فيتمثل يف نشر ثقافة  أما اهلدف اخلامس  بالتنقيط، 
األمطار،  مياه  حصاد  تقنية  استخدام  خالل  من  التقليدية  غري  املائية 
وهذه  فلرتهتا،  بعد  املياه  من  النوعية  هلذه  السليم  االستخدام  ومعايري 
التنمية  أهـــداف  الــســادس مــن  اهلــدف  تــنــدرج ضمن  الثالثة  األهـــداف 

املستدامة.
اهلدف السادس واألخري هو التوعية الستخدام الطاقة البديلة املتجددة 
من  أيضاً  وهو  الشمسية،  الطاقة  على  العاملة  الــري  شبكة  تشغيل  يف 

أهداف التنمية املستدامة، اهلدف السابع منها.
خمرجات املشروع 

مل يكن املشروع حرباً على ورق، وكالماً اليتعدى اخلطط، بل استطاع 
حتقيق جناح باهر يف املدارس اليت مشلها، واليت كانت يف املرحلة األوىل 
لتنفيذه 13 مدرسة، لكنها وصلت اليوم إىل 55 مدرسة يف كل من أرياف 
السورية  احملافظات  لباقي  طريقها  ويف  وحلب،  ودمشق  ومحــاه  محص 
لتعميم فكرة املشروع وإشراك أطفال سورية كلهم يف حدائقهم املدرسية.

ولعل املخرج األهم الذي البد لنا من اإلضاءة عليه، هو إشراك األطفال 
والسقاية  الــزرع  يف  سابقاً  أشرنا  كما  وتعليمهم  التنفيذ،  مراحل  يف 
البهجة يف  والعناية، إضافة إىل احلصاد وجين احملصول، وهو ما رسم 

عيوهنم، وغرس فيهم حب العمل والتعلم يف آن واحد.
دورات  إقامة  املشروع  على  املشرفون  استطاع  فقد  لذلك  وإضافة  لكن 
وبرامج تدريبية للمدارس املستهدفة )35 مدرسة( بواسطة خرباء خمتصني 
الزراعية يف  املــدارس  وطــالب  العائلة  وأفــراد  والطالب  املعلمني  من  لكل 

حمافظيت ريف دمشق وحلب بالتنسيق مع الفريق التقين من الفاو.

األســبوعية

مزارعوها  الأطفال  كان  مدر�صية  حديقة  للجميع"  55  التعليم  "م�صروع 


