
بــالغ عـــــن اجتـماع اللجنـــة املــــركزيــة للحزب ال�سيوعي ال�سوري املوحد:

 مواجهة بقايا الإرهابيني  ومقاومة العدوان الرتكي الغا�شم والحتالل الأمريكي
[ عودة الدولة لدورها الرعائي ودعم املواد ال�شرورية ملعي�شة املواطن [ الرتكيز احلكومي على تلبية احتياجات الفئات الفقرية واملتو�شطة

التقت اللجنة املنطقية بحم�ص

قيادة ال�شيوعي ال�شوري املوحد 

تعزي برحيل املنا�شل م�شهور غريبة 

ملاذا زيادة منّغ�شات ال�شوريني الآن؟!

ر�شالة حتية لل�شيوعي ال�شوري 

املوحد من احلزب ال�شيوعي ال�شيني

احلزب ال�شيوعي الرتكي: 

يجب اأن تنتهي هذه احلرب! 

اخلـــــبـــــز، ومــــــا يـــعـــنـــيـــه اخلـــبـــز 

اليوم،  ال�سوري  للمواطن  بالن�سبة 

ال�سلع  جميع  اأ�سعار  ارتــفــاع  بعد 

واملـــــــواد الأ�ـــســـا�ـــســـيـــة والـــغـــذائـــيـــة، 

اأ�ــســبــح املـــــادة الــرئــيــ�ــســيــة، ورمبـــا 

الــــوحــــيــــدة عـــلـــى بـــ�ـــســـاط الـــفـــئـــات 

الــفــقــرة.. اأ�ــســبــح احلــ�ــســول عليه 

قـــــرار وزارة  اأكـــــر �ــســعــوبــة، بــعــد 

خبزه  بــعــدم  امل�ستهلك  )حــمــايــة( 

بــيــعــه،  والـــتـــقـــنـــن يف  الـــلـــيـــل،  يف 

تــ�ــســنــيــعــه يف  اإىل �ـــســـوء  اإ�ـــســـافـــة 

الــذي  الــوقــت  غالبية املــخــابــز، يف 

الباعة  اأيــدي  على  معرو�سًا  جتده 

اأو  الأفــران وب�سعر م�ساعف  جانب 

اأكر. 

ذريــــعــــة الـــــــــوزارة الـــتـــي يــنــاط 

اأن منع  بــهــا حــمــايــة املــ�ــســتــهــلــك، 

اخلــبــز يف الــلــيــل يــ�ــســيــق اخلــنــاق 

كمكّون  الــفــرد،  على  جوهري  ب�سكل  الب�سرية  املجتمعات  ترتكز  هــذا،  يومنا  وحتى  التاريخ  عرب 

لة حتت لواء املجتمع ككل يف اأّي بلد  اأ�سا�ص للعديد من التجمعات الفرعية التي تن�سوي باملح�سّ

كان. وهذا ما يقودنا اإىل اأن اخل�سائ�ص التي يتمّتع بها الأفراد ل �سّك ُتعطي �سورة عامة عن ماهية 

املجتمع وطريقة عي�سه وتعامله مع مقت�سيات احلياة كاّفة.

يــوم غباءها  الوطن على �سكل بطاقة ذكية تثبت يف كل  اأر�ــص  اإىل  ال�سطناعي  الــذكــاء  واأخـــرًا دخــل 

وف�سادها. كورونا على الأبواب والبطاقة الذكية تقوم بدوره جيدًا حتى الآن، فاإذا �ساألت اأي مواطن �سوري 

�سيقول لك اإنه بعد هذه املكرمة العظيمة واأمتتة املحروقات وبع�ص ال�سلع الأ�سا�سية وعناء الطوابر، مل 

يعد مهمًا ا�ستقبال كوارث اأخرى، فالكوارث مالزمة لنا منذ الأزل وفاقت احلد يف �سنوات احلرب. 

الثورة على الذات 

ارتقاٌء باملجتمع

»تكامل« القهر 

وتناق�ص الكرامة!
تفا�سيل �ص4 تفا�سيل �ص2

ال�سوري  ال�سيوعي  للحزب  املركزية  اللجنة  عقدت 

 ،2020 �سباط  و21   20 يومي  مو�سعًا  اجتماعًا  املــوحــد 

اللجنة  )رئــيــ�ــص  عا�سي  اأبـــو  الــديــن  علم  الــرفــيــق  برئا�سة 

املــركــزيــة( وحــ�ــســور الــرفــيــق جنــم خــريــط )الأمــــن الــعــام 

واأمــنــاء  الــرقــابــة  جلنة  واأعــ�ــســاء  رئي�ص  والــرفــاق  للحزب( 

اللجان املنطقية. افتتح الجتماع بالوقوف دقيقة �سمت 

اإكـــرامـــًا لــلــرفــاق الــذيــن رحــلــوا عــن دنــيــانــا بــن اجتماعي 

اللجنة املركزية واإجالًل لكل �سهداء احلزب والوطن.

وبــعــد اإقـــــرار جــــدول الأعــــمــــال، نــاقــ�ــص الجــتــمــاع واأقـــر 

ناق�ص  ثــم   ،2020 عــام  يف  املــركــزيــة  اللجنة  عمل  خطة 

الجــتــمــاع تــقــريــر املــكــتــب الــ�ــســيــا�ــســي عـــن  اأهــــم الأحــــداث 

ال�سيا�سات  متناوًل  والجتماعية،  والقت�سادية  ال�سيا�سية 

برئا�سة  الإمــربيــالــيــة  الــقــوى  تنتهجها  الــتــي  الــعــدوانــيــة 

الوليات املتحدة الأمريكية، فهي ت�سّعد تهديدها لل�سلم 

ال�سعوب  ثــروات  على  للهيمنة  �سعيها  خــالل  من  الــدويل 

ومـــ�ـــســـائـــرهـــا، ودعــــــم الـــكـــيـــان الــ�ــســهــيــوين واملــنــظــمــات 

الإرهـــابـــيـــة، وفـــر�ـــص احلــ�ــســار والـــعـــقـــوبـــات القــتــ�ــســاديــة 

احلربية،  والأ�ساطيل  القواعد  ون�سر  التجارية،  واحلــروب 

وخــلــق بــــوؤر الــتــوتــر يف اخلــلــيــج وبــحــر الــ�ــســن، وتنظيم 

الــــثــــورات املـــ�ـــســـادة لــالأنــظــمــة الــوطــنــيــة والـــيـــ�ـــســـاريـــة يف 

الوطنية  القوى  جميع  من  يتطلب  مما  اجلنوبية،  اأمريكا 

والتقدمية العربية مزيدًا من الن�سال ملجابهتها.

الـــــذي يحقق  �ــســعــبــنــا وجــيــ�ــســنــا  اأن  الــتــقــريــر  واأكــــــد 

اإجنــــــازات وانــتــ�ــســارات عــلــى الــقــوى الإرهـــابـــيـــة وداعــمــهــا 

على  م  م�سمِّ هو  واإدلـــب  حلب  جبهات  يف  الرتكي  النظام 

الق�ساء  حتى  الو�سائل  بكل  ال�سيا�سات  لهذه  الت�سدي 

الإرهابين، وطرد كل الغزاة، وحترير كل �سرب  على كل 

وتركيا،  واإ�ــســرائــيــل  الأمــريــكــان  مــن  املحتلة  اأرا�سينا  مــن 

متابعًا لتقاليده الن�سالية يف مقاومة ال�سغوط ال�سيا�سية 

والتهديدات  الإ�سرائيلية  العــتــداءات  واإن  والقت�سادية، 

الرتكية لن تثنيه عن مت�سكه بالثوابت الوطنية باحلرية 

وال�سيادة ووحدة البالد اأر�سًا و�سعبًا.

وثــّمــن الــتــقــريــر مــواقــف الــدعــم واملـــــــوؤازرة مــن الــقــوى 

احلكومة: مل ي�شلنا كورونا

اأهــــاب جمــلــ�ــص الــــــوزراء بــاملــواطــنــن عـــدم الــ�ــســفــر اإىل 

الـــبـــلـــدان الـــتـــي تــ�ــســهــد انـــتـــ�ـــســـارًا لــفــرو�ــص كــــورونــــا، واأقــــر 

تعليق  تت�سمن  الفرو�ص  من  للوقاية  ا�ستباقية  اإجـــراءات 

دخول املجموعات ال�سياحية ب�سكل موؤقت من الدول التي 

اإ�سابات بهذا الفرو�ص بن مواطنيها، ومن  اأعلنت وجود 

املنافذ الربية والبحرية واجلوية.

وزارة  اإجــــــراءات  اأمــ�ــص  جل�سته  يف  املــجــلــ�ــص  ونــاقــ�ــص 

كورونا،  بفرو�ص  املتعلقة  والوقائية  الحرتازية  ال�سحة 

املنافذ  يف  ال�ساعة  مــدار  وعلى  اللحظية  املتابعة  واأهمية 

احلـــدوديـــة لــفــحــ�ــص الـــقـــادمـــن، وخــ�ــســو�ــســًا يف ظـــل خلو 

�سورية من اأي اإ�سابة بهذا الفرو�ص.

رفع �شعر البنزين 25 لرية لليرت

رفـــعـــت احلـــكـــومـــة يـــــوم الأحـــــــد املـــا�ـــســـي �ــســعــر مــبــيــع 

البنزين، املــدعــوم وغــر املــدعــوم، بقيمة 25 لــرة �سورية 

الــزيــادة  مــن  الأكـــرب  الن�سبة  تتحمل  ويــذلــك  الــواحــد،  لليرت 

�سريحة البنزين املدعوم.

وحــمــايــة  الـــداخـــلـــيـــة  الـــتـــجـــارة  وزارة  قــــــرار  ومبــــوجــــب 

الــبــنــزيــن  لــيــرت  املــ�ــســتــهــلــك رقــــم )765( مت حتـــديـــد �ــســعــر 

لـــرة، بينما كــان قبل  اأوكـــتـــان/90 املــدعــوم مببلغ 250 

قد  النفط  وزارة  وكانت  لــرة.  بـــ225  م�سعرًا  القرار  �سدور 

من  املــحــروقــات  اأ�سعار  حتديد  ب�سدد  اأنــهــا  �سابقًا  اأعلنت 

بنزين ومازوت ب�سكل يتوافق مع تغرات اأ�سعار التكلفة.

قـــــام وفـــــد مــــن قــــيــــادة احلــــزب 

الــــ�ــــســــيــــوعــــي الـــــ�ـــــســـــوري املــــوحــــد 

برئا�سة الرفيق جنم الدين خريط 

وع�سوية  للحزب(،  الــعــام  )الأمـــن 

الـــرفـــاق عــلــم الـــديـــن اأبـــــو عــا�ــســي، 

وعبد  املركزية(،  اللجنة  )رئي�ص 

الـــــرزاق الـــدرجـــي وحمــمــود عفيف 

وعـــــدنـــــان خــــــــزام وبــــ�ــــســــار املـــنـــّر 

)اأعــــ�ــــســــاء املـــكـــتـــب الــ�ــســيــا�ــســي(، 

)رئي�ص  �سالح  اهلل  عبد  والــرفــيــق 

جلـــنـــة الــــرقــــابــــة(، بـــتـــقـــدمي واجــــب 

الرفيق  لعائلة  حم�ص  يف  الــعــزاء 

الراحل املنا�سل م�سهور غريبة.

واألـــقـــى الــرفــيــق الأمـــــن الــعــام 

مبناقب  فيها  ذّكـــر  كلمة  للحزب 

الفقيد ون�ساله الدوؤوب يف �سفوف 

اخلارجية ال�شورية: دعم الإرهاب اأ�شبح ا�شرتاتيجية ثابتة يف �شيا�شات النظام الرتكي والغرب 

لفــروف: ل�شـــوريــــــة كــــامل احلــــــق بالق�شــــــاء عــــــلى الإرهـــــــاب يف اأرا�شيهــــــا

الرتكي  النظام  بها  يقوم  التي  الت�سليل  حملة  اأن  �سورية  اأكــدت 

الدعم  اأثبتت  املا�سية،  القليلة  الأيـــام  خــالل  �سّدها،  الغربية  والـــدول 

الكبر الذي قدمته طيلة ال�سنوات املا�سية وتقوم بتقدميه الآن تلك 

الدول للمجموعات الإرهابية امل�سلحة، وال�ستثمار الكبر الذي راهنت 

عليه لتنفيذ خمططاتها املعادية لتطلعات ال�سعب ال�سوري.

وقــــال مــ�ــســدر مــ�ــســوؤول يف وزارة اخلــارجــيــة واملــغــرتبــن: اأثــبــتــت 

حملة الت�سليل التي قامت بها تركيا والدول الغربية �سد اجلمهورية 

الــذي  الكبر  الــدعــم  املا�سية  القليلة  الأيـــام  خــالل  ال�سورية  العربية 

الدول وعلى  الآن تلك  ال�سنوات املا�سية وتقوم بتقدميه  قدمته طيلة 

وال�ستثمار  امل�سلحة،  الإرهابية  للمجموعات  الرتكي  النظام  راأ�سها 

املعادية  خمططاتها  لتنفيذ  الـــدول  هــذه  عليه  راهــنــت  الـــذي  الكبر 

لتطلعات ال�سعب ال�سوري، املتمثلة بالق�ساء على الإرهاب واحلفاظ 

على �سيادته وا�ستقراره.

باخل�سائر  والغربي  الرتكي  الإعــالم  مبالغة  اإن  امل�سدر:  واأ�ساف 

التي يتكبدها اجلي�ص العربي ال�سوري يف املعارك الدائرة على حمور 

مدينة �سراقب وتبّجحهم بها، يف حماولة لرفع معنويات الإرهابين 

املنهارة، متثل اعرتافًا ر�سميًا بتورط قوات اأردوغان بالقتال جنبًا اإىل 

التزام تركيا  التكفرية، وتوؤكد عدم  الإرهابية  جنب مع املجموعات 

بالتزاماتها مبوجب اتفاق �سوت�سي.

وتابع امل�سدر: اإن الإجنازات التي حققها اجلي�ص العربي ال�سوري 

نه من اإعادة فتح الطريق الدويل  على الإرهاب، بدعم من حلفائه، ومتكُّ

بن حلب ودم�سق، واإعادة فتح مطار حلب الدويل، وا�ستعادة ال�سيطرة 

على ما يزيد على مئة وثالثن قرية يف حمافظات اإدلب وحلب وحماة، 

وما تبعها من ه�ستريا تركية وغربية، ك�سفت ب�سكل ل يقبل ال�سك 

الــدول،  ا�سرتاتيجية ثابتة يف �سيا�سات هــذه  اأ�سبح  الإرهـــاب  اأن دعــم 

تتناق�ص  والتي  اأخــالقــيــًا،  واملرفو�سة  الدنيئة  غاياتها  اإىل  للو�سول 

قـــوًل وفــعــاًل مــع م�سمون الــقــانــون الـــدويل والــقــانــون الإنــ�ــســاين الـــدويل، 

وتتعار�ص مع قانون حقوق الإن�سان.
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ي�شـــدرها احلـــزب ال�شـــيوعي ال�شـــوري املوحـــد

ANNOUR - Wednesday 4 March 2020 - No. 901

ال�شيناريو اأمريكي..وال�شمود �شوري

على  تعمل  ال��ذي  ال�سيناريو  م�سمون  ف�سيئاً  �سيئاً  يتو�سح 

تنفيذه الواليات املتحدة اليوم يف امل�ساألة ال�سورية، والذي ميكن 

اخت�ساره باخلطوات التالية:

من  التخل�ص  لعرقلة  �سعيه  يف  وم�ساندته  اأردوغ���ان  تخفيز 

االإرهابيني يف اإدلب، وعودة هذه املحافظة اإىل ال�سيادة ال�سورية.. 

والدعم  الرو�سي،  الطرف  على  ال�سيا�سي  ال�سغط  االأم��ر  تطّلب  ولو 

اإحداث  بهدف  مل�ساندته  )الناتو(  وحتريك  الأردوغ��ان،  اللوج�ستي 

�سجة دولية حول املخاطر )االإن�سانية( القتحام اإدلب.

)يف  ال�����س��وري  النفط  مناطق  يف  الع�سكري  ال��وج��ود  تعزيز 

تعزيز  من  ال�سورية  الدولة  ملنع  وال�سرقية(،  ال�سمالية  املناطق 

ق��درات��ه��ا االق��ت�����س��ادي��ة، يف ظ���ل احل�����س��ار وال��ع��ق��وب��ات، وت��راج��ع 

االإيرادات العامة.

م��ن��ع اأّي ت���ق���ارب ب���ني مم��ث��ل��ي ال���ق���وى ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال��ك��ردي��ة 

واحلكومة ال�سورية، وتغذية نوايا قادة بع�ص املنظمات الكردية 

رّده على  بتاأجيل  اأردوغ��ان  واإقناع  التق�سيم،  )نغمة(  اإىل  بالعودة 

)اخلطر( الكردي املزعوم.

وال��روات  املحا�سيل  ا�ستثمار  من  ال�سورية  الدولة  حرمان 

ال�سمالية وال�سرقية وبقية املدن  والطرق والتبادل بني املناطق 

ال�سورية.

اإجن��از حتّققه قواتنا  )ال�سهيوين( بعد كل  الزر  ال�سغط على 

امل�سلحة يف مواجهتها للإرهابيني والعدوان الرتكي، ثم ال�سغط 

)االإن�ساين( يف املحافل الدولية، لرفع ال�سوت يف وجه  على الزر 

ال�سوريني الذين يدافعون عن �سيادة بلدهم واأر�سهم وثرواتهم!

الذي يبداأ �سريانه يف �سهر حزيران  ت�سليط قانون )قي�سر( 

وخا�سة  ال�سيناريو،  لهذا  املعرقلة  االأط���راف  جميع  على  ال��ق��ادم 

�سورية ورو�سيا واإيران.

هذا ال�سيناريو مل يفاجئ اأحداً من املواطنني ال�سوريني، فهم 

ال�سورية،  االأزم��ة  باجتاه حلحلة  اأمريكياً  انزياحاً  يوماً  يتوقعوا  مل 

اأخرى تهدد ال�سلم واال�ستقرار العامليني، وهم يعّولون  اأزمات  اأو 

اليوم ال على )معجزة( الرتاجع االأمريكي، بل على ا�ستمرار التقدم 

ال�سوري الذي ياأتي يف طليعته اإجنازات اجلي�ص ال�سوري الوطني 

والقرى  املناطق  لع�سرات  وا�ستعادته  االإره��اب��ي��ني  مواجهة  يف 

يف اأري����اف حلب وحم��اف��ظ��ة اإدل����ب، واإ����س���راره على دح��ر ال��ع��دوان 

جهد  الأي  ال�سورية  ال�سروط  وو�سع  االأمريكي،  واالحتلل  الرتكي 

اأ�سدقائه  ال�سورية، معّوالً على م�ساندة  االأزمة  دويل �سلمي حلل 

وحلفائه وخا�سة احلليف الرو�سي الذي ي�سر على �سيادة �سورية 

وا�ستعادتها الأر�سها ووحدة �سعبها.

امل�سروع  هزمية  يف  الزاوية  حجر  هو  ال�سمود،  ثم  ال�سمود، 

االأمريكي ال�سهيوين الرتكي االإرهابي، وهذا ما يدركه كل وطني 

ال�سيوعي  حلزبنا   13 ال���  املوؤمتر  وثائق  اأكدته  ما  وه��ذا  �سوري، 

ال�سوري املوحد، وهذا ما ناأمل اأن يدركه اأي�ساً اأ�سحاب القرارات 

وموّجهو ال�سيا�سات على جميع االأ�سعدة ال�سيا�سية واالقت�سادية 

واالجتماعية يف البلد.

يطمح  ل�سعب  الواقعي،  الطبيعي..  الرد  هو  ال�سمود  ا�ستمرار 

ال�سمود  ل��ه��ذا  ب���لده ووح��دت��ه��ا، لكن  ���س��ي��ادة  اإىل احل��ف��اظ على 

اأ. م�ستلزمات يجب اأن ُتلبَّى، ومناخات ينبغي اأن ُتهيَّ

االأع���م���ى وح���ده م��ن ال ي���رى ت��داع��ي��ات ال�����س��غ��وط االق��ت�����س��ادي��ة 

واحل�سار اجلائر على الدولة ال�سورية، وما ت�سّببه من معاناة بالغة 

جلماهري ال�سعب، لكن االأعمى من ال يرى اأن هذه ال�سغوط لي�ست 

ال�سبب الوحيد لهذه املعاناة، فهناك اأ�سباب اأخرى تتعلق بق�سور 

وخا�سة  والعقوبات،  ال�سغوط  هذه  مواجهة  يف  احلكومي  االأداء 

وحدات اجلي�ص تدخل مدينة �شراقب 

بعد معارك عنيفة �شد التنظيمات الإرهابية 

رئـــــــــي�ص التحــــريــــــــــــر

االفتتاحية

التتمة �ص7

ال�سوري  ال�سيوعي  للحزب  العام  )الأمــن  خريط  الدين  جنم  الرفيق 

املوحد(!

الــرئــوي  اللــتــهــاب  تف�سي  الــ�ــســن  ملكافحة  احلــا�ــســمــة  اللحظة  يف 

الناجت عن فرو�ص كورونا اجلديد، �سجلتم الفيديو وعربمت عن الت�سامن 

والدعم للحزب ال�سيوعي ال�سيني واحلكومة ال�سينية وال�سعب ال�سيني 

فــيــدل على  يف معركة �سد فــرو�ــص كــرونــا، واإن  دل ذلــك على �ــســيء، 

احلـــكـــومـــة  اأعــــلــــنــــت  اأن  بـــعـــد 

الــــرتكــــيــــة عــــــن اخلــــ�ــــســــائــــر الـــتـــي 

�ــســّبــبــتــهــا يف اجلـــيـــ�ـــص الـــ�ـــســـوري 

ملــدة اأ�ــســبــوع، اأبــلــغ حــاكــم هاتاي 

ا�ست�سهدوا(.  الت�سعة  اأن )جنودنا 

الـــرقم  ب�ســــرعة.  العدد  ارتفـــع  ثم 

الع�ســـــرات  وا�ســح  غــر  الدقيــــــق 

حيــــــاتهم.  فــقــدوا  اأطفــــــــــــالنا  مــن 

تعازينا ل�سعبنا! 

جــــمــــهــــوريــــة تـــــركـــــيـــــا، الـــتـــي 

تــــاأ�ــــســــ�ــــســــت بــــعــــد الــــنــــ�ــــســــال �ــســد 

الحتالل الإمربيايل يف عام 1923، 

القوات  مع  جنب  اإىل  جنبًا  تقاتل 

املــ�ــســلــحــة الأخــــــــرى �ـــســـد بـــلـــد يف 

دخلت وحدات من اجلي�ص العربي ال�سوري 

يوم الثنن 2020/3/2،مدينة �سراقب بريف 

اإدلــــب اجلــنــوبــي الــ�ــســرقــي، بــعــد مــعــارك عنيفة 

النظام  من  املدعومة  الإرهابية  التنظيمات  �سد 

الرتكي. وحدات اجلي�ص دخلت مدينة �سراقب 

التنظيمات  �سد  عنيفة  مــعــارك  خا�ست  بعدما 

الإرهــابــيــة املــدعــومــة مــن النظام الــرتكــي، وهي 

تــعــمــل عـــلـــى متــ�ــســيــط املـــديـــنـــة مــــن خمــلــفــات 

الإرهابين.

 3 اأمــ�ــص  اأ�سقطت  اجلي�ص  وحـــدات  وكــانــت 

طائرات م�سرة للنظام الرتكي خالل عملياتها 

�سد التنظيمات الإرهابية بريف اإدلب، ووجهت 

�ـــســـربـــات نــــاريــــة مــكــثــفــة عـــلـــى حمــــــاور حتـــرك 

الإرهابين بريف املحافظة.

اأنه  اأعلن  وكــان م�سدر ع�سكري �سوري قد 

مت اإغالق املجال اجلوي فوق املنطقة ال�سمالية 



»تكامل« القهر وتناق�ص الكرامة!
واأخرًا دخل الذكاء ال�سطناعي اإىل اأر�ص الوطن على �سكل 

بطاقة ذكية تثبت يف كل يوم غباءها وف�سادها. 

كــورونــا على الأبــــواب والــبــطــاقــة الــذكــيــة تــقــوم بـــدوره جيدًا 

حتى الآن، فاإذا �ساألت اأي مواطن �سوري �سيقول لك اإنه بعد هذه 

الأ�سا�سية  ال�سلع  وبع�ص  املحروقات  واأمتتة  العظيمة  املكرمة 

وعناء الطوابر، مل يعد مهمًا ا�ستقبال كوارث اأخرى، فالكوارث 

مالزمة لنا منذ الأزل وفاقت احلد يف �سنوات احلرب. 

دائمًا  تاأخذ  احلكومة  بها  تتحفنا  التي  احللول  اأن  الغريب 

املنحى العك�سي منها، فتزيد ال�سوء �سوءًا والبيئة هنا خ�سبة 

لنت�سار الفرو�سات، فالطوابر وحدها �سديقة لكل هذا اخلراب، 

ل اأرى اإل اأقالمًا تعبت من ال�سكوى، فهل �سيكون الفرو�ص_ ل 

�سمح اهلل_ اأ�سد وطاأة من معي�سة املواطن ال�سوري الذي اأ�سبح 

ال�سغوط على  ال�سوداوية بكوميديا ملحوظة من كرة  يعي�ص 

اجلــراد  فحتى  النفجار.  مرحلة  اإىل  ي�سل  ل  حتى  رمبــا  كاهله، 

اأبى اأن يزورنا لأن كبار البلد ح�سدوا الأخ�سر والياب�ص ومل يبَق 

له �سيء لي�سارك به هذا ال�سعب امللعون! وهنا يكمن دور هذه 

العطايا الكبرة يف التخل�ص من الآفات الطبيعية. 

عــلــى مــــدار الأربــــــع والــعــ�ــســريــن �ــســاعــة يــتــعــلــق املــواطــنــون 

)تكامل(  �سركة  مــن  ر�ــســالــة  تــكــون  اأن  وع�سى  لعل  بهواتفهم 

تب�سرهم بقدوم العرو�ص: )جرة الغاز(، والغالبية مُتنى باخليبة 

فجرة  قلوبهم!  على  النا�ص  اأحــب  وكــان  هواتفهم  حتركت  اإذا 

اأ�ــســحــى معجزة  اأهـــم بكثر واحلــ�ــســول عليها  اأ�ــســبــحــت  الــغــاز 

ربانية!

التطبيق  يف  املــعــلــومــات  اأن  وال�ــســتــغــراب  للغثيان  واملــثــر 

عن  يزيد  للغاز  دورًا  يــوم  كــل  يف  تعطي  لل�سركة  التابع  )ويـــن( 

بال�سكوى  تــقــوم  وعــنــدمــا  بالقليل،  لي�ص  بــعــدد  الــ�ــســابــق  الــيــوم 

تــزيــل عــن كــاهــلــهــا هـــذا احلــمــل وحتــولــك للمعتمد الــــذي يــقــول: 

اأو يطلبون منك  الر�سالة! وهكذا دائــرة فارغة دون جــدوى!  اأريــد 

ال�سكوى ل�سركة املحروقات على رقم رباعي م�سغول ليل نهار! 

تبديل  ي�ستطيع  كــان  التي  يومًا   23 على  املواطن  ليرتحم 

فيها اجلرة ولو مل تتوفر اأو عا�ص ليله ونهاره على الطوابر، على 

الأقل يعلم يف النهاية اأنه �سيح�سل عليها ولو بعد معركة! اأما 

الآن فالعرو�ص الأمنية ثقيلة الظل قد ل تاأتي لعدة اأ�سهر! 

هـــذا كــّلــه اإ�ــســافــة اإىل الــدفــعــة الــثــانــيــة مــن املــــازوت الــتــي مل 

اإل عدد حمدود ورمبا مع )دف�سة( وقد قارب ف�سل  يح�سل عليها 

الــ�ــســتــاء عــلــى الــنــهــايــة، ورمبـــا هـــذه رحــمــة لــتــاأتــي بــعــدهــا لعنات 

ال�سيف. 

تنتظر  غــاز  جــرة  اإىل  الــغــاز  جــرة  انتظار  مرحلة  مــن  انتقلنا 

املــواد جميعها  العلم تتوفر هذه  الذكية، ومع  )تكامل(  ر�سالة 

ال�سوؤال عن  ال�سوداء باأ�سعار م�ساعفة، وهذا ما يطرح  بال�سوق 

جدوى هذه البطاقة: هل هي لزيادة عمل ال�سوق ال�سوداء بزخم 

اأكـــرب! رغــم اأن مــرتــاديــهــا هــم مــن الــذيــن يف الأ�ــســا�ــص مل يـــزوروا 

الــطــوابــر يـــومـــًا! وهـــذا مــا يــذكــرين بــحــديــث اأحـــدهـــم الــكــومــيــدي 

)دخـــيـــل رب الــفــ�ــســاد بــالــبــلــد لــلــي مــعــه مــ�ــســاري! تــخــّيــلــي وقــف 

عالطوابر �ساعات م�سان ورقة ول م�سان خبز اأو جرة غاز(!

اأي�سًا  اأ�سعار البنزين )املدعوم( �سيدفعها  واليوم زيادة يف 

يف  ارتــفــاع  �سكل  على  الأ�سا�ص  من  الفارغة  جيبه  من  املــواطــن 

الأ�سعار املرتفعة اأ�ساًل ب�سكل جنوين!

�ــســبــابــنــا عــلــى اجلــبــهــات يــقــدمــون الـــدمـــاء لــ�ــســرف الــوطــن، 

واأهــالــيــهــم يتعر�سون لــلــذل عــلــى الــطــوابــر ويــنــتــظــرون الــذكــاء 

احلكومي ليعينهم على ما تبقى من �سنوات اخلراب والقهر.

هداء، حماة الّديار عليكم �سالم. املجد لل�سّ

رمي احل�سن
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شؤون محلية 2á«∏fi ¿hDƒ°T
L o c a l A f f a i r s

!ô``````«HGƒ````` q£dG ó∏```````````````H
êGQOEG øe kÉ©qbƒàe ¿Éc Éªch ¯
áKÓK »gh áq«æjƒªàdG OGƒŸG ¢†©H
á˘˘˘bÉ˘˘˘£˘˘˘Ñ˘˘˘dG ø˘˘˘ª˘˘˘˘°V §˘˘˘˘≤˘˘˘˘a ±É˘˘˘˘æ˘˘˘˘°UCG
ÒHGƒW ≥∏N ¤EG …ODƒ«°S (áq«còdG)
äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘°ù°SDƒŸG ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘˘°V Ió˘˘˘˘˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘˘˘˘˘L
∑Gô˘˘˘˘Yh ™˘˘˘˘aGó˘˘˘˘Jh á˘˘˘˘q«˘˘˘˘cÓ˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°SE’G
√òg øe Ohófi OóY ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d
¿CG Qqô˘˘≤˘˘J á˘˘˘¶˘˘˘ë˘˘˘∏˘˘˘d ≈˘˘˘qà˘˘˘M ,™˘˘˘∏˘˘˘ q°ùdG
ô˘˘˘˘a qƒ˘˘˘˘J ¿CGh êQÉÿG ø˘˘˘˘e É˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘jÎ°ûJ
á˘˘aÉ˘˘°VEGh AÉ˘˘æ˘˘©˘˘dG Gò˘˘g ∂°ùØ˘˘f ≈˘˘∏˘˘Y
á˘ZQÉ˘Ø˘dG ∂à˘Ñ˘«˘L ≈˘∏˘Y ó˘jó˘L π˘˘≤˘˘K
ø˘˘˘˘˘e IOhó˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘e ΩÉ˘˘˘˘˘˘jCG ó˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘H kÓ˘˘˘˘˘˘°UCG

 .∂ÑJGQ ≈∏Y ∂dƒ°üM
êQÉÿG øe ÉgAGô°T ≈qàM øµd
ô˘˘©˘˘°S ´É˘˘Ø˘˘JQÉ˘˘a É˘˘gOƒ˘˘Lƒ˘˘H • qƒ˘˘æ˘˘e
øe ójó©dG ‘ ¬fGó≤Ød iOCG ôµ q°ùdG
RQC’G ƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘«˘˘˘˘ch á˘˘˘˘jQÉ˘˘˘˘é˘˘˘˘˘qà˘˘˘˘˘dG ∫ÉÙG
,á˘˘˘˘˘˘˘ q̆jQƒ˘˘˘˘˘˘˘˘°S IÒd ∞˘˘˘˘˘˘˘˘dC’G ÜQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘˘j
â°ù«˘˘d É˘˘˘æ˘˘˘g á˘˘˘≤˘˘˘q«˘˘˘≤◊G á˘˘˘∏˘˘˘µ˘˘˘°ûŸG
∫ qhC’G Öî˘ q̆æ˘˘dÉ˘˘a Ó˘˘ã˘˘e RQC’G á˘˘q«˘˘Yƒ˘˘˘æ˘˘˘H
Öî˘qæ˘dG qô˘˘aƒ˘˘à˘˘H Éq‰EGh kÉ˘˘ª˘˘∏˘˘M í˘˘Ñ˘˘°UCG
ô©°ûJ ∂dòdh ∫ƒ≤©e ô©°ùH A» q°ùdG
Gò˘˘˘g q≥˘˘˘ë˘˘˘à˘˘˘˘°ùj í˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°UCG ô˘˘˘˘eC’G q¿CÉ˘˘˘˘H
åjó◊G ´Gô˘˘ q°üdGh ó˘˘jó÷G Ö©˘˘ q̆à˘˘˘dG
É˘¡˘©˘°Vhh ÒHGƒ˘ q£˘˘dG √ò˘˘g º˘˘¡˘˘qØ˘˘à˘˘Jh
π˘˘bÉ˘˘Y ¿É˘˘°ùfEG ø˘˘e É˘˘ª˘˘a É˘˘¡˘˘à˘˘LÉ˘˘˘Mh
•É«°S â– ÉqdEG ™°VƒdG Gòg πqªëàj

¥ƒØJ Ωƒªgh √ó°ùL ≈∏Y á£q∏°ùe
.∫ÉÑ÷G

≈∏Y èFÉàf ô¡¶J ⁄ ¿B’G ≈qàM
⁄ QÉ©°SC’G ¿ƒæL ±É≤jEG ‘ ¢VQC’G
¢†Ø˘˘î˘˘æ˘˘J ¿CG ó˘˘jô˘˘j ø˘˘WGƒŸG ó˘˘˘©˘˘˘j
ÉgOGqóY øY ∞bƒàJ ¿CG ójôj §≤a
ΩÉ˘qjCG ‘ kGOÉ˘˘jORG º˘˘cGÎŸG ™˘˘jô˘˘ q°ùdG
Éªc áHÉbQ ∑Éæg ¿Éc GPEÉa ,IOhó©e
á˘jÉ˘ª˘Mh ø˘jƒ˘ª˘à˘˘dG IQGRh ø˘˘e ´É˘˘°ûj
äGAGô˘˘LE’É˘˘H á˘˘eƒ˘˘Yó˘˘e ∂∏˘˘¡˘˘à˘˘°ùŸG
QÉqŒ á˘˘˘˘˘˘HQÉfi ‘ á˘˘˘˘˘˘q«˘˘˘˘˘˘fƒ˘˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘dG
q»˘˘≤˘˘«˘˘≤◊G qÖÑ˘˘°ùdG É˘˘e GPEG äÓ˘˘ª˘˘©˘˘dG

?ôªà°ùŸG AÓ¨dG Gòg AGQh
»˘˘˘˘g Qƒ˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘W ¤EG Qƒ˘˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘W ø˘˘˘˘˘e
á˘˘˘˘q«˘˘˘˘æ˘˘˘˘«˘˘˘˘Jhqô˘˘˘˘dG á˘˘˘˘q«˘˘˘˘ª˘˘˘˘°Sqô˘˘˘˘dG IÉ˘˘˘˘q«◊G
™«£à°ùj A»°T’ …Qƒ q°ùdG øWGƒª∏d
ÒHGƒ q£dG OGóàeG ∞bh hóÑjÉe ≈∏Y
¤EG É˘˘˘¡˘˘˘dÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘fG ø˘˘˘˘e ±ƒÿG qπ˘˘˘˘ch
kGô¶æe íÑ°üàd ádhqódG ≥aGôe πeÉc
Üƒ∏°SCG ÉªqfEGh kÉqjOÉ«àYG §≤a ¢ù«d
ô˘˘NBG ≈˘˘∏˘˘Y »˘˘°†≤˘˘˘j è˘˘˘¡˘˘˘æ‡ IÉ˘˘˘«˘˘˘M
øWƒdG π°ûàæj π«L IO’ƒH ΩÓMC’G
çQh π«L ÉªqfEGh ¬HGôNh ¬°SCÉj øe

.∑Ó¡dGh ô≤ØdGh ÒHGƒ q£dG
QÉ˘jqó˘dG IÉ˘ª˘M ,AGó˘¡˘˘ q°û∏˘˘d óÛG

.ΩÓ°S ºµ«∏Y
Ú°ù◊G ËQ

»æÑdG OGDƒa »eÉÙG :∫hDƒ°ùŸG ôjóŸG
ô````` q̀«æŸG QÉ```°ûH :ôjô```ëàdG ôjóe

»∏```Y ï«`````°ûdG ô``°üf :»æ`````ØdG ô````jó``ŸG
OGóM ¿ÉÁQ :áeÉ©dG äÉbÓ©dG ádhDƒ°ùe

 á``````«aÉ`````````≤K `` á«```````°SÉ«``````°S `` á````«YƒÑ``````°SCG
ó````MƒŸG …Qƒ``°ùdG »Yƒ«``°ûdG Üõ`◊G É```gQó`°üj

  1955 ΩÉY â````````````````°ù°SCG
2001 ΩÉY ÉgQGó°UEG ó«YCG

≥°ûeO ` ájQƒ°ùdG á«Hô©dG ájQƒ¡ª÷G
QÉàıG ôªY ´QÉ°T ` áYQõŸG

  3342573 - 3342572 - 3324914 ∞JÉg |
   7394 Ü.¢U  4422383 - 3342571 ¢ùcÉa |

 ¯:¿Ó`YEÓd3342573 - 3342572 - 3324914   ΩÉbQC’ÉH ∫É°üJ’G
 ¯:…ƒæ°ùdG ∑GÎ°T’G¢S.∫10000 äÉ°ù°SDƒª∏d  ¢S.∫2000 OGôaCÓd

 .¢S. ∫25000 äGQÉØ°ù∏d ¯
 Q’hO 100 á«Hô©dG ∫hódG »bÉH -  É¡dOÉ©j Ée hCG kGQ’hO 50 ¿ÉæÑd ‘ |

.Q’hO 300∫hódG »bÉHh Úà«µjôeC’G - Q’hO 200 ÉHQhCG |
.äÉ°ù°SDƒŸGh OGôaC’G øe á«©«é°ûàdG äÉcGÎ°T’G πÑ≤oJ |

e-mail:annourscs@gmail.com
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?ójó÷G áæjóŸG ¢ù∏› ™e á«bPÓdG ô¶àæj GPÉe
 ÚeCG ¿Éª«∏°S :QƒædG ¯

á˘˘˘˘˘MGÎ°S’G IÎa â¡˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘fG π˘˘˘˘˘g ¯
áKÓãd á˘«˘bPÓ˘dG á˘æ˘jó˘e É˘¡˘à˘°TÉ˘Y »˘à˘dG
á˘æ˘jó˘ª˘˘∏˘˘d äOÉ˘˘YCG »˘˘à˘˘dGh â°†e ô˘˘¡˘˘°TCG
¢ù∏› π˘˘˘X ‘ É˘˘˘¡˘˘˘≤˘˘˘fhQ ø˘˘˘e kÉ˘˘˘˘°†©˘˘˘˘H
ø˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘°ûJ ‘ ∞˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘c …ò˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘jóŸG
ƒ˘HCG π˘«˘Ñ˘f Qƒ˘à˘có˘˘dG á˘˘°SÉ˘˘Fô˘˘H »˘˘°VÉŸG
ájó∏ÑdG â«H Ö«JôJ OÉYCG …òdG ,∞c
¿É˘c …ò˘˘dGh ,º˘˘¶˘˘æ˘˘eh Êƒ˘˘fÉ˘˘b π˘˘µ˘˘°ûH
äÉbGÎN’Gh OÉ°ùØdGh ≈°VƒØdÉH è©j
,â°†e á˘˘∏˘˘jƒ˘˘W äGƒ˘˘æ˘˘°ùd á˘˘«˘˘fƒ˘˘˘fÉ˘˘˘≤˘˘˘dG
ø˘Y ∞˘°ûµ˘dG ‘ QhO á˘aÉ˘ë˘°ü∏˘d É˘˘ª˘˘µ˘˘a
OÉ˘˘°ùØ˘˘dG äÉ˘˘˘Ø˘˘˘∏˘˘˘e í˘˘˘°†ah äGRhÉ˘˘˘é˘˘˘à˘˘˘dG
‘ kÉ˘˘˘°†jCG É˘˘˘gQhO É˘˘˘¡˘˘˘˘d ,ø˘˘˘˘jó˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dGh
ÖfGƒ÷G ≈˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘Y Aƒ˘˘˘˘˘˘˘°†dG §˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘°ùJ
IQGOE’G ø˘˘˘˘˘˘Y áŒÉ˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘˘jE’G
AÉ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘NC’G á÷É˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘eh á˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘°üdG
äGƒ˘æ˘°ùd É˘æ˘Mô˘˘W ó˘˘b É˘˘æ˘˘ch ,á˘˘≤˘˘HÉ˘˘°ùdG
A»˘°ùdG »˘eóÿG á˘˘«˘˘bPÓ˘˘dG ∫É˘˘M â°†e
≈∏Y äGRhÉé˘à˘dGh á˘eÉ˘ª˘≤˘dG QÉ˘°ûà˘fG ø˘e
√ÒZh IQƒ˘˘˘˘LCÉŸG ∞˘˘˘˘bGƒŸGh á˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘°UQC’G
ø˘Y âé˘à˘f »˘à˘dG ≈˘°Vƒ˘Ø˘dG ø˘e Òã˘µ˘˘dG
≥˘˘˘˘«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘Jh IQGOE’G ΩGó˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°SG Aƒ˘˘˘˘˘°S
á˘KÓ˘K ∫Ó˘N çó˘M É˘e ø˘µ˘˘dh ,¿ƒ˘˘fÉ˘˘≤˘˘dG
™bGh øe % 50 RhÉŒ ø°ù– øe ô¡°TCG
IQGOEG ø˘˘Y è˘˘à˘˘f ó˘˘≤˘˘a »˘˘eóÿG á˘˘æ˘˘˘jóŸG
” á«°VÉŸG ô¡°TC’G áKÓãdG »Øa,Ió«L
á˘jó˘∏˘Ñ˘˘dG ∑Ó˘˘e »˘˘Ø˘˘Xƒ˘˘e ™˘˘«˘˘ª˘˘L IOÉ˘˘YEG
äÉÄ«¡d ÚHóæe GƒfÉc øjòdGh º¡∏ª©d
IOÉ˘˘˘˘YEG ” É˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘c ,iô˘˘˘˘˘NCG äÉ˘˘˘˘˘°ù°SDƒ˘˘˘˘˘eh

º˘¡˘∏˘ª˘Y ¢SCGQ ≈˘∏˘Y á˘aÉ˘˘¶˘˘æ˘˘dG »˘˘Ø˘˘Xƒ˘˘e
¤EG á˘aÉ˘°VE’É˘H ,Iò˘aÉ˘æ˘dG ÚfGƒ˘˘≤˘˘dG ≥˘˘ah
Ò¨˘˘˘˘dG äÓ˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘©ŸG ™˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘L ∞˘˘˘˘«˘˘˘˘bƒ˘˘˘˘J
â– ø˘e ¥ô“ âfÉ˘˘c »˘˘à˘˘dG á˘˘«˘˘eÉ˘˘¶˘˘f
…CG ôjô“ ΩóYh ,ihÉ°TôdÉHh ádhÉ£dG
á°SGQOh á«fƒfÉb äÉØ°UGƒe ÓH á∏eÉ©e
AÉ¨dEG ” IÎØdG √òg ∫ÓNh ,É¡d á«aÉc

´õ˘˘˘˘˘˘˘˘fh IQƒ˘˘˘˘˘˘˘˘LCÉŸG ∞˘˘˘˘˘˘˘˘bGƒŸG á˘˘˘˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘c
ÒãµdG âÑÑ°S »àdG Iójó◊G π°SÓ°ùdG
Qƒ˘°ùµ˘dÉ˘c Úæ˘WGƒ˘ª˘˘∏˘˘d π˘˘cÉ˘˘°ûŸG ø˘˘e
á˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘°VE’É˘˘˘˘H ,äGƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘°S ∫Ó˘˘˘˘˘N É˘˘˘˘˘gÒZh
¥Gƒ˘°SCÉ˘c É˘¡˘ª˘«˘¶˘æ˘Jh ≥˘˘WÉ˘˘æ˘˘e OÉ˘˘é˘˘jE’
ø°ù– øY ∂«gÉf ,äÉ£°ùÑ∏d á«Ñ©°T
,á˘˘aÉ˘˘¶˘˘æ˘˘∏˘˘d á˘˘˘Ñ˘˘˘°ùæ˘˘˘dÉ˘˘˘H á˘˘˘æ˘˘˘jóŸG ™˘˘˘bGh

ájô£ŸG ±QÉ°üª∏d á≤«bódG á©HÉàŸGh
»˘˘à˘˘˘dG π˘˘˘cÉ˘˘˘°ûŸG ø˘˘˘e Òã˘˘˘µ˘˘˘dG É˘˘˘gÒZh
‘ ∞©°V ÖÑ°ùH áæjóŸG É¡æe ÊÉ©J
∫Éª˘gE’G ø˘Y áŒÉ˘æ˘dG á˘«˘à˘ë˘à˘dG á˘«˘æ˘Ñ˘dG
ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘eh ,iô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘NC’G Qƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘eC’G ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e √ÒZh
¢ù∏ÛG É¡H ≈∏– …òdG äÉ«HÉéjE’G
á˘aÉ˘ë˘˘°üdG ø˘˘e π˘˘eÉ˘˘©˘˘à˘˘dG ƒ˘˘g ∞˘˘∏˘˘µŸG
ó˘˘˘«˘˘˘L π˘˘˘˘µ˘˘˘˘°ûH Úæ˘˘˘˘WGƒŸG ihÉ˘˘˘˘µ˘˘˘˘°Th
É˘ª˘c É˘¡˘dÉ˘ª˘˘gEG ’ É˘˘¡˘˘à÷É˘˘©˘˘e á˘˘dhÉfih
‘ Éæch ,á≤HÉ°ùdG ¢ùdÉÛG ™e çóM
á˘˘∏˘˘HÉ˘˘≤˘˘e É˘˘æ˘˘jô˘˘LCG ó˘˘b Qƒ˘˘æ˘˘dG á˘˘Ø˘˘«˘˘ë˘˘˘°U
Oó©dÉH ¢ù∏ÛG ¢ù«FQ ™e á«Øë°U
∫hC’G ¿ƒfÉc 18 ïjQÉàH QOÉ°üdG 891
ÒÑ˘˘˘µ˘˘˘dG ìÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘JQ’G º˘˘˘˘ZQ ø˘˘˘˘µ˘˘˘˘d ,2019
á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°VÉŸG IÎØ˘˘˘˘˘dG ‘ Úæ˘˘˘˘˘WGƒ˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘d
∑É˘æ˘g ¿É˘c »˘˘eóÿG ™˘˘bGƒ˘˘dG ø˘˘°ùë˘˘à˘˘H
¿ƒfÉ≤dG »bÎfl ¢†©Ñd ÒÑc AÉ«à°SG
á˘«˘fƒ˘fÉ˘˘b Ò¨˘˘dG äÓ˘˘eÉ˘˘©ŸG ÜÉ˘˘ë˘˘°UCGh
,¿ƒfÉ˘≤˘dG ≥˘«˘Ñ˘£˘à˘H º˘gó˘«˘«˘≤˘J ” …ò˘dG
¢ù∏› π˘«˘µ˘°ûJ ™˘˘e Ωƒ˘˘«˘˘dG ∫AÉ˘˘°ùà˘˘fh
¥ÓM óªMCG ¢Sóæ¡ŸG á°SÉFôH ójóL
ôgGƒ¶dG áëaÉµe á£N ôªà°ùà°S πg
?á˘æ˘jóŸG ‘ á˘«˘fƒ˘fÉ˘b Ò¨˘dG á˘«˘˘Ñ˘˘∏˘˘°ùdG
ÌcCG »eóÿG ™bGƒdG ø°ùëà«°S πgh
πÑb π˘«˘ª÷G É˘¡˘≤˘fhQ á˘æ˘jó˘ª˘∏˘d Oƒ˘©˘jh
π˘˘˘˘g ?»˘˘˘˘Ø˘˘˘˘«˘˘˘˘°üdG á˘˘˘˘MÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘°ùdG º˘˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘˘e
á˘˘£˘˘∏˘˘°ùdG ™˘˘e ÜhÉŒ ∑É˘˘æ˘˘g ¿ƒ˘˘µ˘˘«˘˘˘°S
?ihÉ˘µ˘°ûdG ™˘«˘ª˘L á÷É˘©˘eh á˘˘©˘˘HGô˘˘dG
kÉ«dÉM É¡æY áHÉLE’G ™«£à°ùf ’ á∏Ä°SCG
Qƒ¡°ûdGh ™«HÉ°SC’G É¡æY ÉæÑ«éà°S πH

 .á∏Ñ≤ŸG

!ó©°S É¡∏©a
CGóÑJ ,ÉfOÓH ‘ ¿ƒMÓØdG ¬©Ñàj …òdG Ëƒ≤àdG Ö°ùM ¯
32 ‘ »¡àæJh •ÉÑ°T øe ∫hC’G òæe AÉà°ûdG á«æ«°ùªN
á˘©˘HQCG ¤EG IÎØ˘˘dG √ò˘˘g º˘˘°ù≤˘˘Jh ,™˘˘«˘˘Hô˘˘dG π˘˘°üa á˘˘jGó˘˘H QGPBG
»gh ,Ωƒj ∞°üfh kÉeƒj 21 ¬Jóe Oƒ©°S πch ,äGOƒ©°S
(ÉjÉÑÿG ó©°Sh ,Oƒ©°ùdG ó©°Sh ,™∏H ó©°Sh ,íHGòdG ó©°S)

.√ÉjÉµMh ¬dÉãeCGh ¬°ü°üb É¡æe mó©°S πµdh
¬d ó©jh ,É¡Ñ©°UCGh äGOƒ©°ùdG OôHCG ƒg íHGòdG ó©°S ó©j
QÉ£eC’G ÌµJ ¬«Øa ,ÜÉ°ùM ∞dCG ¬d ¿ƒÑ°ùëjh Ió©dG ¢SÉædG
Éªch òaGƒædG ó°UƒJh ÜGƒHC’G πØ≤J ¬«ah ,OÈdGh êƒ∏ãdGh
»qª°Sh .(íÑf Ö∏c ’h íàØfG ÜÉH ’ •ÉÑ°T ‘) πãŸG ∫ƒ≤j
¿CG ájOÉÑdG ‘ ™£≤fG …òdG ó©°S ô£°VG ¬«a ¿C’ (íHGòdG)`H

.áØ°UÉ©dG ‘ ∂∏¡j ’ »c É¡∏NGóH ÅÑàî«d ¬àbÉf íHòj
,¬«NCG IÒ°ùe πªcCGh ,ΩÉ©dG Gòg íHGòdG ó©°S É¡∏©a ó≤d
,IÒah ¬˘˘«˘˘a êƒ˘˘∏˘˘ã˘˘dGh QÉ˘˘£˘˘eC’G âfÉ˘˘c …ò˘˘dG ¿ƒ˘˘fÉ˘˘c ô˘˘˘¡˘˘˘°T
,á«dÉààeh IOQÉH ájƒL äÉ°†Øîæe Ió©d ÉfOÓH â°Vô©Jh
,™˘«˘≤˘°üdGh ó˘«˘∏÷G π˘µ˘°ûJh IQGô◊G äÉ˘LQó˘˘H ¢VÉ˘˘Ø˘˘î˘˘fGh
Òª°†dGh ¥ÓNC’G iƒà°ùÃ ¢VÉØîfG ¤EG iOCG …òdG ôeC’G
iƒ˘˘à˘˘˘°ùe ¤EG äÉ˘˘˘bhôÙGh ähRÉŸG »˘˘˘©˘˘˘FÉ˘˘˘H ¢†©˘˘˘H ó˘˘˘æ˘˘˘Y
§˘˘¨˘˘°V Gƒ˘˘©˘˘aQh QÉ˘˘©˘˘°SC’G GhOGõ˘˘a ,ô˘˘Ø˘˘˘°üdG â– hCG ô˘˘˘Ø˘˘˘°üdG
,¿É˘˘«˘˘∏˘˘¨˘˘dG á˘˘˘LQO ¤EG π˘˘˘°üà˘˘˘d ,¬˘˘˘JQGô˘˘˘M á˘˘˘LQOh ø˘˘˘WGƒŸG
á°UQƒÑdG QÉ©°SCG ™e §ÑîàJ äÉbhôÙG QÉ©°SCG âëÑ°UCGh
ó≤a ,…ƒL ¢†Øîæe πc Ió°T Ö°ùMh Oƒ©°Uh •ƒÑg ÚH
¢†©˘˘˘˘˘˘˘H ‘ ¢S.∫ 450 ¤EG ähRÉŸG Îd ô˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘°S π˘˘˘˘˘˘˘˘°Uh
Ö∏˘˘˘ZCG ‘ Ió˘˘˘jó˘˘˘°T IQó˘˘˘f ™˘˘˘e ,IOhÈdG Ió˘˘˘˘jó˘˘˘˘°T ≥˘˘˘˘WÉ˘˘˘˘æŸG

.≥WÉæŸG
¬JOhÈH kÉëHP ¢SÉædG íHP ó≤d ,íHGòdG ó©°S Gòg ,º©f
AGOƒ°ùdG Üƒ∏≤dG ÜÉë°UCGh äÉeRC’G QÉŒ πªcCGh ,ΩÉ©dG Gòg
,á˘≤˘Ø˘°T ’h á˘ª˘MQ ¿hO á˘jhÉ˘µ˘dG º˘gQÉ˘©˘°SCÉ˘H ¢SÉ˘˘æ˘˘dG ≈˘˘∏˘˘Y
ô˘˘≤˘˘Ø˘˘∏˘˘dh ¢VôŸGh OÈ∏˘˘dh A’Dƒ˘˘¡˘˘d á˘˘°ùjô˘˘a ø˘˘˘WGƒŸG ™˘˘˘bƒ˘˘˘a

.AÓ¨dGh ´ƒ÷Gh
’h ábÉf ’ ∂∏Á ’ …òdG øWGƒŸG π©Øj GPÉe ∫GDƒ°ùdGh
?∂dP πc ∫É«M Ö©°üdG øeõdG Gòg ‘ ÅÑàîj øjCÉa πªL
ÅÑæJ »àdG ájƒ÷G äGô°ûædG ´Éª°S ≈°ûîj øWGƒŸG äÉH
¢ü∏îJ ¿CG ¬∏dG ¤EG ´ô°†àjh ,IójóL á«Ñ£b äÉ°†ØîæÃ
ø˘d äÉ˘eRC’G QÉŒh ø˘jó˘°SÉ˘˘Ø˘˘dG ¿C’ ,ΩÓ˘˘°ùH á˘˘jƒ˘˘à˘˘°ûdG √ò˘˘g
GhDƒ∏ª«d ,ÌcCÉa ÌcCG ¿hOGOõ«°S πH ™°û÷G øY GƒØbƒàj
CÉaój)h Oƒ©°ùdG ó©°S πëj ¿CG πÑb º¡°Thôch º¡Hƒ«L
ÉjÉÑÿG ó©°S »JCÉjh ..(Oƒ©dÉH IQÉ°ü©dG »°û“)h (OhÈŸG
Ö∏˘£˘dG ∞˘î˘jh (É˘jÉ˘«◊Gh ÜQÉ˘≤˘©˘dG ìô˘°ùJ)h A±ó˘˘dG π˘˘ë˘˘jh
ø˘e ø˘°ùMCG IhQó˘dG) í˘Ñ˘°üJ mò˘˘Ä˘˘æ˘˘«˘˘Mh ,ähRÉŸG AGô˘˘°T ≈˘˘∏˘˘Y

(Ihôa
º˘˘¡˘˘∏˘˘«˘˘M qó˘˘gh ,Üô◊G º˘˘¡˘˘à˘˘µ˘˘¡˘˘fCG ø˘˘jò˘˘˘dG ¿ƒ˘˘˘jQƒ˘˘˘°ùdG
º¡Hƒ«L ÆôaCGh AÓ¨dG ºgQƒ¡X ô°ùch ,äÉeRC’Gh QÉ°ü◊G
…ò˘dG ™˘«˘Hô˘dG Ωhó˘≤˘H ¿ƒ˘˘ª˘˘∏˘˘ë˘˘j ¿B’G Gƒ˘˘JÉ˘˘H ,A»˘˘°T π˘˘c ø˘˘e

.IÉ«◊Gh º∏°ùdGh QGô≤à°S’Gh ¿ÉeC’Gh A±ódG º¡d πªë«°S

mah.hlal@gmail.com

ºYºY!?Ò°üj
SHOW

kÓ©a RÉ¨dG áeRCG â¡àfG πg
ΩÉ˘˘jC’G √ò˘˘g ‘ …Qƒ˘˘°ùdG ´QÉ˘˘°ûdG åjó˘˘M ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ≈˘˘˘¨˘˘˘W ¯
É˘¡˘JGõ˘«‡h á˘«˘˘cò˘˘dG á˘˘bÉ˘˘£˘˘Ñ˘˘dÉ˘˘a ,≥˘˘∏˘˘£ŸGh π˘˘eÉ˘˘µ˘˘dG AÉ˘˘cò˘˘dG
™qbƒàf ÉæàH ≈àM ,AÉcòdÉH ¬àª°Shh ÉfÒµØJ ≈∏Y äô£«°S

.á«còdG ábÉ£ÑdG ≈∏Y kÉ≤M’ õÑÿG …Î°ûf ¿CG
¿hó˘˘˘H RÉ˘˘˘Z Iô˘˘˘L ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ∫ƒ˘˘˘°ü◊G á˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘eCG ¿CG á˘˘˘≤˘˘˘«˘˘˘≤◊Gh
äGÎe ƒ∏«c IóY ¤EG π°üj ¢†jôY πjƒW QƒHÉW ‘ ±ƒbƒdG
,™˘«˘ª˘é˘∏˘˘d π˘˘ª˘˘LC’G º˘˘∏◊Gh iÈµ˘˘dG á˘˘«˘˘æ˘˘eC’G âfÉ˘˘c ,kÉ˘˘fÉ˘˘«˘˘MCG
‘ ™˘«˘ª÷G É˘˘gó˘˘HÉ˘˘c »˘˘à˘˘dG IÒÑ˘˘µ˘˘dG IÉ˘˘fÉ˘˘©ŸG ó˘˘©˘˘H á˘˘°UÉ˘˘N

.∂dP π«Ñ°S
IQGRh É¡à£N »àdG Iójó÷G á«dB’Gh Iƒ£ÿG ¿EÉa Éjô¶fh
á«°üædG πFÉ°SôdG π«©ØJ ∫ÓN øe á«fó©ŸG IhÌdGh §ØædG
(ó˘˘ª˘˘à˘˘©ŸG ´RƒŸG ¤EG RÉ˘˘¨˘˘dG á˘˘fGƒ˘˘£˘˘˘°SCG) ∫ƒ˘˘˘°Uƒ˘˘˘H á˘˘˘°UÉÿG
ÒaƒJh É¡FÉ¨dEGh ,ÒHGƒ£dG øe ó◊G É¡dÓN øe â¨àHG »àdGh
ÉææµÁ ,âbƒdG πbCGh ¥ô£dG π¡°SCÉH …Qƒ°ùdG øWGƒª∏d IOÉŸG

.kÓ©a á«HÉéjE’ÉH Iƒ£ÿG √òg ∞°Uh
π˘˘°UGƒ˘˘à˘˘dG äÉ˘˘ë˘˘Ø˘˘°U ≈˘˘∏˘˘Y äô˘˘°ûà˘˘fG ,∂dò˘˘d ’É˘˘˘ª˘˘˘µ˘˘˘à˘˘˘°SG
‘ RÉ¨dG IOÉe »YRƒeh …óªà©e AÉª°SCÉH áªFÉb »YÉªàL’G
á«°üf πFÉ°SQ â∏°Uhh ,óªà©e πc õeQ ™e ≥°ûeO áæjóe
…òdG óªà©ŸG ´RƒŸG º°SÉH ó«ØJ ÚæWGƒŸG øe Òãc ¤EG
,¬dÓN øe ¬à°UÉN RÉ¨dG IôL ≈∏Y π°üëj ¿CG ¬d »¨Ñæj

.ÒãµdG iód ≈°VƒØdG øe ádÉM ÖÑ°S Ée Gògh
´RƒŸG ¿CG π˘˘FÉ˘˘°Sô˘˘dG √ò˘˘g ¬˘˘˘à˘˘˘∏˘˘˘°Uh ø˘˘˘e ∞˘˘˘°ûà˘˘˘cG å«˘˘˘M
≥WÉæe ‘ º¡æe Òãch ,¬d áÑ°ùædÉH ±hô©e ÒZ óªà©ŸG
‘ Iô÷G ô©°S …RGƒJ ájOÉe áØ∏c ¤EG êÉà– kGóL Ió«©H

.øWGƒŸG øµ°S ¿Éµe ¤EG É¡∏≤f π«Ñ°S
á˘«˘dB’G √ò˘¡˘H Ó˘°UCG Gƒ˘aô˘©˘j ⁄ Òã˘˘c º˘˘gÒ¨˘˘a π˘˘HÉ˘˘≤ŸÉ˘˘Hh
Éeh ,RÉ¨dG IôL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G á«Ø«ch ,ºàJ ∞«c ,Iójó÷G

.øWGƒŸG øe Üƒ∏£ŸG
á∏≤f ó©J Iójó÷G á«dB’Gh Iƒ£ÿG √òg ¿CG ∫ƒ≤æd Oƒ©f
¬˘fCG ÒZ ,á˘«˘fó˘©ŸG IhÌdGh §˘Ø˘æ˘dG IQGRƒ˘˘d Ö°ù– á˘˘«˘˘HÉ˘˘é˘˘jEG
ø˘e ÌcCG ¬˘YÓ˘WGh ,É˘¡˘«˘a ø˘WGƒŸG ∞˘«˘≤˘˘ã˘˘J IOÉ˘˘jR É˘˘¡˘˘°ü≤˘˘æ˘˘j
¤EG áaÉ°VEG ,á«ª°SôdG äGƒæ≤dG ÈY á«Ø«≤ãJ äGô°ûf ∫ÓN
∂dP ó˘©˘H ,ø˘jó˘ª˘à˘˘©ŸG ÚYRƒŸG ´ƒ˘˘°Vƒ˘˘e ‘ ÌcCG º˘˘«˘˘¶˘˘æ˘˘J
ÒÑ˘µ˘dG ô˘µ˘°ûdG Ëó˘˘≤˘˘Jh Iƒ˘˘£ÿG √ò˘˘g è˘˘FÉ˘˘à˘˘f ¢ùŸ É˘˘æ˘˘æ˘˘µÁ

.á«fó©ŸG IhÌdGh §ØædG IQGRƒd
¢ù«∏L ¿Gƒ°VQ ÚdOÉe

äÉeÓ°S ..IôªL ƒHCG º«gGôHEG
 í∏e ájôb øe øWGƒe (Ö©°U ƒHCG) IôªL ƒHCG º«gGôHEG ó«°ùdG ¯-á¶aÉfi

øŸ Ió˘YÉ˘°ùŸGh ¿ƒ˘©˘dG ó˘˘j ó˘˘eh ¬˘˘Jó˘˘∏˘˘Ñ˘˘d ¬˘˘FÉ˘˘£˘˘Yh ¬˘˘Ñ˘˘ë˘˘H õ˘˘«“ ,AGó˘˘jƒ˘˘°ùdG
´ÈJ É˘ª˘c ,¬˘aQÉ˘©˘eh ¬˘à˘jô˘b AÉ˘æ˘HC’ ¬˘dGƒ˘eCG ø˘e Òã˘µ˘dÉ˘H ´ÈJ ó˘˘≤˘˘a ,êÉ˘˘à˘˘ë˘˘j

.Ió∏Ñ∏d ìGôaCG ádÉ°U AÉæÑd ¢VQCG á©£≤H
.¬bÉ°S ‘ ô°ùch á«ë°U áµYƒd kGôNDƒe ¢Vô©J

kÉfƒY ≈≤H ÊCGh ,πLÉ©dG AÉØ°ûdG IôªL ƒHCG ó«°ù∏d ≈æªàJ (QƒædG) Iô°SCG
.¬«Ñfih ¬æWhh √ó∏Ñd

!Üô◊G IhQP ¿Éc …òdG 2013 ΩÉ©dG øe ÒãµH CGƒ°SCG ¿B’G ™°VƒdG ..kÉ«°û«©e
,ójõJh ΩÉ©dG ∂dP …hÉ°ùJ AÉHô¡µdG ™£b äÉYÉ°S ¯
(áë∏°ùe) á«HÉgQEG äÉHÉ°ü©d OƒLh ’ Ωƒ«dG ¿CG ¥ôØdG
äÉ˘˘HÉ˘˘°üY á˘˘ª˘˘K π˘˘H ,2013 ΩÉ˘˘©˘˘dG ‘ ∫É◊G ƒ˘˘g É˘˘ª˘˘˘c
OƒLh ’ ,kÉµàa ÌcCGh ô£NCG √ògh (áë∏°ùe ÒZ) á«HÉgQEG
¿É˘°ùfE’G) ø˘˘WGƒŸG ÖJô˘˘j IOófi ™˘˘£˘˘b ó˘˘«˘˘YGƒŸ Ωƒ˘˘«˘˘dG
âbƒdG ‘  ,É¡°SÉ°SCG ≈∏Y ¬JÉeGõàdG (πbC’G ≈∏Y kÉjô¶f
‘ AÉHô¡µ∏d ÉæcÓ¡à°SÉH áeƒµ◊G ¬«a CÉLÉØàJ …òdG
¿ƒ˘µ˘d kÉ˘«˘FÉ˘Hô˘¡˘c á˘Ä˘aó˘à˘dÉ˘H ’EG ¬˘«˘a π˘M ’ AÉ˘à˘˘°T π˘˘°üa
QÉ˘°U ähRÉŸG ¿C’h ,á˘∏˘LDƒ˘e IQƒ˘JÉ˘a ‘ ™˘aó˘oJ É˘˘¡˘˘à˘˘Ø˘˘∏˘˘c
’ ÅLÉØàŸG äGPh ,kÉ©e ¢SÉØfC’Gh Üƒ«é∏d ábQÉM IOÉe
â«˘˘ª˘˘°S AÉ˘˘«˘˘MCG ‘ ™˘˘£˘˘≤˘˘J ’ AÉ˘˘Hô˘˘¡˘˘µ˘˘dG ¿CÉ˘˘H CÉ˘˘LÉ˘˘˘Ø˘˘˘à˘˘˘j
É˘ª˘c ,¿É˘°ùfEG á˘Ñ˘JôÃ É˘gƒ˘æ˘WÉ˘b ∞˘æ˘ o°U ó˘bh (á˘jƒ˘˘«◊É˘˘H)
¿CG ó°ü≤dG ¿CÉch (ájƒ«M ÒZ) iôNCG ≥WÉæe ‘ ™£≤J

.AÉ«MCG ÒZ É¡fÉµ°S
⁄ É¡æµdh ,Üô◊G äGƒæ°S ∫ÓN äó≤oa RÉ¨dG IOÉe
Üô◊G QÉªãH (Úªq©æàŸG) πch Ωƒ«dG â©LhCG Éªc ™LƒJ
™˘e ÚjQƒ˘°ùdG nô˘°ûÑ˘dG) ø˘ë˘f É˘æ˘fCÉ˘H Ωƒ˘j π˘c É˘æ˘fƒ˘Yô˘˘°üj

! äGƒæ°S ÊÉªK ÉfOƒª°U QÉªK »æ‚ (ò«ØæàdG ∞bh
…Î°ûJ ’ ∫hO ™e ÉæJÉbÓY IOƒ©d π∏¡fh ìôØf nΩÓY
ÉæFGó¡°Th Éæ°û«L ≈MôL πFGƒYh π°üH Iô°û≤H ÉæFÉeO
¬H tâØJ kAÉ°ùM É¡H ¬uµæoàd É¡ n°ùØf π°üÑdG Iô°ûb óŒ ’

.kÉ°ùHÉj kGõÑN
É˘æ˘à˘«˘fÉ˘°ùfEG ™˘e á˘«˘°SÉ˘eƒ˘∏˘Hó˘dG É˘æ˘JÉ˘bÓ˘Y É˘æ˘˘d Ghó˘˘«˘˘YCG
:kGóL kGÒ£N k’GDƒ°S ∫CÉ°ùj ∫É◊G ¿É°ùd ¿C’ ,ÚjQƒ°ùc
ΩÉbQC’G º£– äÉ«Hƒ°ùÙGh ?ÉfOƒª°U QÉªK ∞£≤j øe

!äGô°TDƒŸG πc ô q°ùc OÉ°ùØdGh á«°SÉ«≤dG

¿ÉÑ©°T AÉØ«g

øWGƒª∏d ôNBG ∫’PEG ..»æjƒ“ ≤e
¬JÉ≤ëà°ùe §°ùHCG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ICÉWh øe ß≤«à°ùj øWGƒŸG óµj ⁄ ¯
…òdG ÉgQGô≤H áeƒµ◊G Éæà©dÉW ≈àM RÉ¨dG áfGƒ£°SG hCG OƒbƒdÉc ájƒà°ûdG
»YGôJ ’h á©°ûH IQƒ°üH »æjƒªàdG ≤ŸG IOƒ©H πãªàŸGh óMCG ¬«∏Y ó°ùëj’
.øjƒªàdG äÉbÉ£H ΩÉjCG ≈∏Y ºMÎf ÉæëÑ°UCG PEG øWGƒŸG ¥ƒ≤M øe ≥M §°ùHG
¿CG ó©H iôNCG Iôe ∫’P’G IôØM ‘ §≤°ùj øWGƒŸG π©L ójó÷G QGô≤dG
äÉ˘«˘∏˘ª˘Y äOÉ˘©˘a á˘eRC’G äGƒ˘æ˘˘°S ∫Ó˘˘N Ió˘˘jó˘˘Y äGô˘˘e É˘˘¡˘˘æ˘˘e ¢Vƒ˘˘¡˘˘æ˘˘dG ∫hÉ˘˘M
º«∏°ùJ ºàj å«M IQÉéà∏d ájQƒ°ùdG ä’É°U ΩÉeCG ¤EG ΩÉMOR’G OÉYh ™aGóàdG

.Ú©∏dG ≤ŸG
IÒd 400 `H RQC’G øe ƒ∏«c ¤EG áaÉ°VEG ájQƒ°S IÒd 350 `H ôµ°ùdG øe ƒ∏«c
Oô˘˘Ø˘˘dG Ö«˘˘˘°üf »˘˘˘g á˘˘˘jQƒ˘˘˘°S IÒd 900 `H …É˘˘˘°ûdG ø˘˘˘e ΩGô˘˘˘Z 200 ™˘˘˘e á˘˘˘jQƒ˘˘˘°S
ôµ°S ƒ∏«c 4 »g ¢UÉî°TG á©HQG øe áfƒµŸG á∏FÉ©dG á°üM ¿CG …CG …ô¡°ûdG

.…É°ûdG øe ΩGôZ 800h RQG É¡∏ãeh
∫É◊G √òg ‘ ¬∏dG º¡∏a á©HQCG øY Iô°SC’G OGôaCG OóY IOÉjR ∫ÉM ‘ ÉeCG
∫GDƒ°ùdGh É≤HÉ°S ÉfôcP Éªc ¿ƒµj ≈∏YC’G ó◊G ¿EÉa Iô°SC’G QGôaCG OóY ≠∏H Éª¡ªa
Iôe ¿ƒµ«d Oƒ©«°S πgh OGƒŸG √òg ‘ ¢ü≤ædG Iô°SC’G ÜQ ôHóà«°S ∞«c :Éæg

?QÉéàdG áªMQ â– á«fÉK
´ƒªÛG ¿CG q…CG ¬àLhR ¤EGh ¬«dEG áaÉ°VEG AÉæHCG á©Ñ°S ¬jód »∏Y ƒHG ó«°ùdG
ø˘Y ¬˘fƒ˘ª˘∏˘°ùj º˘¡˘˘fCG √hÈNG ä’É˘˘°üdG ió˘˘MG ™˘˘LGQ É˘˘eó˘˘æ˘˘Yh ¢UÉ˘˘î˘˘°TCG 9 ƒ˘˘g

?á«≤ÑdG äÉeõ∏à°ùe ≈∏Y π°üë«°S øjCG øªa §≤a ¢UÉî°TCG á©HQCG
4 ΩÓà°S’ ádÉ°üdG ΩÉeCG á∏jƒW äÉYÉ°ùd ±ƒbƒdG øY âKó– IÒæe Ió«°ùdG

¿É˘c å«˘M ø˘jƒ˘ª˘à˘dG ô˘JÉ˘aO ΩÉ˘jCG ≈˘∏˘Y âª˘Mô˘Jh RQC’G ø˘e É˘¡˘∏˘ã˘eh ô˘˘µ˘˘°S ƒ˘˘∏˘˘«˘˘c
¿B’G ÉeCG á©«°†dG â«fGƒM øe ¬JÉ≤ëà°ùe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ™«£à°ùj øWGƒŸG

kÉeÉ“ ∞∏àfl ™°VƒdÉa
…òdG ≠∏ÑŸG øYh øWGƒŸG ¬≤≤ëj …òdG íHôdG øY çó– óªMC’G ≈°ù«Y
‘ IÒd 1000 ¤EG π°üj ’ …òdGh ∫òdG Gògh QÉ¶àf’G Gòg πc ó©H √ôaƒ«°S
∫òdG Gòg πch AÉæ©dG Gòg πc IÒd ∞dCG ÒaƒJ ÖLƒà°ùj π¡a ∫GƒMC’G ø°ùMCG

?øWGƒŸÉH
kÉjQÉŒ kÓfi ∑Éæg ¿CG ÉŸÉW äÉ°ù°SDƒŸG √òg ÜÉH ≈∏Y ∞bCG ød »à¡L øe
Éeh É«fódG ÖgP ∫OÉ©J »àdG »àeGôc …Î°TCÉ°Sh ôM πµ°ûH É¡©«Ñj kGóMGh
πªcCG ≈∏Y º¡∏ª©H ¿ƒeƒ≤j ∫Éª©dG ¿Éc ájQƒ°ùdG ä’É°U ióMG ‘ .É¡«a
∫É≤j Ée πc Ú∏gÉéàe RQC’Gh …É°ûdGh ôµ°ùdG øe äÉ«ªµdG áÄÑ©J á«MÉæd ¬Lh

.ÜÉÑdG ΩÉeCG ™aGóàdGh ΩÉMOR’G áé«àf

kGÒNCG
√ò˘g ¬˘H ô˘µ˘˘Ø˘˘J É˘˘e ô˘˘NBG ƒ˘˘g ¬˘˘à˘˘eGô˘˘ch ø˘˘WGƒŸG ¿CG É˘˘æ˘˘d í˘˘°†à˘˘j iô˘˘NCG Iô˘˘e
√ó∏ÑH øWGƒŸG §Hôj …òdG πÑ◊G π©Œ á«dÉŒQ’G É¡JGQGôb ¿CGh áeƒµ◊G
Gƒ˘eó˘b ø˘jò˘˘dG A’Dƒ˘˘¡˘˘d É˘˘HÉ˘˘°ùM á˘˘eƒ˘˘µ◊G âÑ˘˘°ùM π˘˘¡˘˘a á˘˘Ø˘˘«fl á˘˘LQó˘˘d É˘˘°ûg
¿ƒµj ÉeóæY øWƒdG áeGôc πªàµJ ∞«ch kÉÁôc kGõjõY øWƒdG ≈≤Ñ«d ºgAÉæHCG

.ÉfƒfiÉ°Sh ..áeGôc ÓH ¬«a øWGƒŸG
º«gGôHG ¿É°†eQ

 á«fhÎµd’G ábÉ£ÑdG ÖLƒÃ É¡©jRƒJ ºà«°S »àdG á«°SÉ°SC’G OGƒŸG QÉ©°SCG
á˘˘«˘˘˘∏˘˘˘NGó˘˘˘dG IQÉ˘˘˘é˘˘˘à˘˘˘dG IQGRh äOqó˘˘˘M ¯
OGƒŸG QÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘°SCG ∂∏˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘°ùŸG á˘˘˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘Mh
É˘¡˘©˘jRƒ˘à˘H Aó˘Ñ˘dG º˘à˘«˘˘°S »˘˘à˘˘dG á˘˘«˘˘°SÉ˘˘°SC’G
Ωƒj á«còdG á«fhÎµdE’G ábÉ£ÑdG ÖLƒÃ
π˘˘˘˘˘˘˘˘c ∫Ó˘˘˘˘˘˘˘˘N ø˘˘˘˘˘˘˘˘e ,2020/2/1 âÑ˘˘˘˘˘˘˘˘°ùdG
IQÉ˘˘˘˘é˘˘˘˘à˘˘˘˘∏˘˘˘˘d á˘˘˘˘jQƒ˘˘˘˘°ùdG á˘˘˘˘°ù°SDƒŸG ä’É˘˘˘˘°U
ÈYh á˘˘˘˘°UÉÿG ™˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘dG õ˘˘˘˘˘cGô˘˘˘˘˘e ¢†©˘˘˘˘˘Hh

.ádGƒ÷G äGQÉ«°ùdG
¬fCG ¤EG É¡d ¿É«H ‘ IQGRƒdG äQÉ°TCGh
350 `H ôµ°ùdG IOÉe ƒ∏«c ô©°S ójó– ”
200h IÒd 400 `H RôdG ƒ∏«ch ájQƒ°S IÒd
ájQƒ°S IÒd 900 `H …É°ûdG IOÉe øe ΩGôZ

.IÒd 4500 `H …É°ûdG ƒ∏«c
™˘˘jRƒ˘˘à˘˘dG º˘˘˘à˘˘˘«˘˘˘°S ¬˘˘˘fCG IQGRƒ˘˘˘dG âæ˘˘˘ q«˘˘˘Hh

á˘˘«˘˘fhÎµ˘˘d’G á˘˘˘bÉ˘˘˘£˘˘˘Ñ˘˘˘dG »˘˘˘∏˘˘˘eÉ˘˘˘M ™˘˘˘«˘˘˘ª÷
á°ü°üıG á«ªµdG ¿CG ¤EG kIÒ°ûe ,á«còdG
‹É˘˘˘à˘˘˘dG ô˘˘˘¡˘˘˘°û∏˘˘˘d Qhó˘˘˘J ’h kÉ˘˘˘jô˘˘˘¡˘˘˘˘°T í˘˘˘˘æ“
’h CGõ› π˘µ˘°ûH É˘¡˘˘«˘˘∏˘˘Y ∫ƒ˘˘°ü◊G ø˘˘µÁh
óMGƒdG ô¡°ûdG ∫ÓN ábÉ£ÑdG ó«°UQ Ò¨àj
äÉ˘˘˘˘˘˘°ü°üıGh OGô˘˘˘˘˘˘aC’G Oó˘˘˘˘˘˘˘Y å«˘˘˘˘˘˘˘M ø˘˘˘˘˘˘˘e
»g IóMGƒdG IOÉª∏d ™jRƒà∏d IóMh ô¨°UCGh

Ö°ùM É˘˘˘¡˘˘˘à˘˘˘FõŒ RƒŒ ’h Oô˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dG á˘˘˘˘°üM
ø˘˘˘˘µÁ ¬˘˘˘˘fCG ¤EG á˘˘˘˘à˘˘˘˘a’ ,á˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘¨ŸG ¿GRhC’G
QGóe ≈∏Y OGƒŸG øe ¬à°üM òNCG øWGƒª∏d
OGƒŸG Ö°ùM É˘˘˘¡˘˘˘à˘˘˘FõŒ ø˘˘˘˘µÁh ô˘˘˘˘¡˘˘˘˘°ûdG
á˘˘Ø˘˘∏˘˘àfl ä’É˘˘°U ø˘˘˘e É˘˘˘¡˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘Y ∫ƒ˘˘˘°ü◊Gh
‘ áMƒæªŸG äÉbÉ£ÑdG ∫ÉÑ≤à°SG øµÁh

.™«H òØæe q…CG øe äÉ¶aÉÙG ∞∏àfl

™jRƒàdG ¿CÉH âë°VhCG IQGRƒdG âfÉch
ô˘µ˘°ùdG IOÉ˘e ø˘ª˘˘°†à˘˘jh É˘˘jô˘˘¡˘˘°T ¿ƒ˘˘µ˘˘«˘˘°S
RhÉ˘é˘à˘J ’CG ≈˘˘∏˘˘Y ¢üî˘˘°û∏˘˘d ≠˘˘c 1 ∫ó˘˘©Ã
≠˘˘˘˘c 1Rô˘˘˘˘˘dG IOÉ˘˘˘˘˘eh ≠˘˘˘˘˘c 4 Iô˘˘˘˘˘°SC’G á˘˘˘˘˘°üM
3 Iô°SC’G á°üM RhÉéàJ ’ å«ëH ¢üî°û∏d
RhÉéàJ ’CG ≈∏Y OôØ∏d Æ 200 …É°ûdGh ≠c

.≠c 1 Iô°SCÓd á«ªµdG

رئي�ص التحرير:

اإىل ن�شاء بالدي

اأقبل اآذار يحمل ن�سمات الربيع، يحمل الدفء، وزخات املطر 

لتزهر االأر�ص بعد اليبا�ص وال�سقيع والربد من جديد.

بعد  لعيدهن،  ا�ستعداداً  ال�سماء،  مب��اء  تعّطرن  ب��لدي  ن�ساء 

�سنوات من احلرب والقهر والعذاب والنزوح واللجوء.

واالبن  ال��زوج  فقدن  اللواتي  على  خا�سة  �سعبة  �سنوات  نعم، 

معاناتهن  فكانت  واالأ���س��دق��اء،  واجل���ريان  وال�سكن  واالأه���ل  واالأخ 

ظل  يف  وخا�سة  وم��ازال��ت،  تنتهي،  ال  ك��ث��رية  وحكاياتهن  ك��ب��رية 

االأو�ساع املعي�سية ال�سعبة التي تزداد �سوءاً وتعقيداً، يف �سبيل 

حياة كرمية لهن والأوالدهن والأ�سرهن.

الكثري،  لل�سعادة، وقالوا فيها  امل��راأة هي احلياة، وهي م�سدر 

وقد تكون مزيجاً من التناق�سات جتمع ال�سر والغمو�ص والو�سوح 

اإذا  فهمها  علينا  ع�سياً  لي�ص  لكن  نف�سه،  الوقت  يف  وال�سفافية 

عليها،  ونق�سو  نتجاهلها  اأن��ن��ا  غالباً  حا�سل  ه��و  م��ا  لكن  اأردن����ا، 

الواجهة  يف  نحن  لنبقى  اخل��ل��ف،  اإىل  الإرج��اع��ه��ا  دائ��م��اً  ون�سعى 

ام��راأة(؟  اأمل يقولوا: )وراء كل رجل عظيم  نت�سلق على جناحاتها. 

هكذا نحن الرجال العظام، نبقيها بعيداً عن دائرة ال�سوء ومراكز 

�سنع القرار.

اأو التقرب منها، وذلك لغايات  اإليها  التودد  قد نحاول اأحياناً 

يف ن��ف��و���س��ن��ا، ن���ق���دم ل��ه��ا ال������ورود ون���خ���رتع ل��ه��ا ال���ك���لم اجل��م��ي��ل 

واملع�سول، لكن ذلك ال يدوم طويًل، نقوله يف الثامن من اآذار يف 

يوم عيدها ونن�ساه طوال اأيام ال�سنة!

ك��ث��ري م��ن ال��ن�����س��اء يقبلن ب��ه��ذا ال��ق��در ال��ق��ل��ي��ل م��ن االه��ت��م��ام، 

الذي يتكرر كل عام، لكن كرمهن  ال�سيناريو  هذا  ويعرفن جيداً 

وقلبهن الكبري وعطاوؤهن وت�ساحمهن وغريه الكثري من �سفاتهن 

ال��ن��ب��ي��ل��ة ت��ط��غ��ى ع��ل��ى ك��ل م��ا ُي���ق���رَتف ب��ح��ق��ه��ن، فين�سني االإه��ان��ة 

واأوجاعهن يف  اأ�سرارهن  واملذلة ويكابرن على اجلروح ويخفني 

واالأوالد  االأ�سرة  �سبيل  يف  اخلا�ص  على  العام  ويغلِّنب  دواخلهن، 

والو�سط املحيط بهن واملجتمع!

منذ املا�سي ال�سحيق تعاين الن�ساء اأ�سكاالً متعددة من التمييز 

من  واالنتقا�ص  واالغت�ساب  والتحر�ص  والعبودية  والظلم  والعنف 

املتخلفة،  والقوانني  الت�سريعات  من  وكذلك  واالإن�سانية،  احلرية 

وقد م�سى اأكر من قرن ون�سف على ن�سال املراأة عاملياً، عندما 

خرجت الن�ساء العاملت اإىل �سوارع نيويورك و�ساحاتها احتجاجاً 

على ظروف العمل غري االإن�سانية التي كن يجربن على العمل فيها، 

كان ذلك يف الثامن من اآذار عام 1857، ومنذ ذلك التاريخ حتى 

يومنا هذا مازال الن�سال م�ستمراً عاملياً وعربياً.

ومل يكن و�سع املراأة يف بلدنا اأف�سل حاالً، بل كانت تعاين 

اجلهل واالأمية والتخلف، وكانت جترب على الزواج من قريب لها يف 

االأرياف، اأو برجل يكربها، مقابل حفنة من املال ياأخذها االأب، اأو 

ج �سغرية مقابل ر�سوة للأهل )ببيت اأو �سيارة(، ورغم ما حققته  ُتزوَّ

اإال  اإىل االأف�سل قليًل،  االأح��وال  بع�ص الن�ساء يف ن�ساالتهن وتغري 

اأنها مازالت م�سلوبة من كثري من احلقوق وحتتاج اإىل كثري من 

الن�سال، الأن هناك من يحاول اإرجاعها اإىل ع�سور الظلم، ع�سور 

البالية،  والقوانني  واالأع��راف  بالعادات  وتقييدها  واجلارية،  ال�سيد 

ويعيدها اإىل الليلة االأوىل )ليقطع راأ�ص القط من يوم العر�ص(.

ب��ه��ا، و�سيوف  ال��غ��در يرتب�ص  ي���زال  م��ا  ه��ذا  امل����راأة يف يومنا 

اأو  بال�سرة  اأو  بالطلق  وتهددها  عليها  م�سرعة  ال��ذك��وري  العامل 

بالطرد من منزلها ورميها اإىل ال�سارع، اأو ردها اإىل بيت اأهلها يف 

اأح�سن االأحوال، وهناك من يحاولون ا�ستغللها واالجتار بج�سدها 

واإرغامها على ممار�سة اأعمال ال اأخلقية وابتزازها لك�سب املال، 

وقد ينتهي املطاف بها اإىل القتل!

ال�سنة  اأي���ام  م��دار  على  ون��ك��ون  ون�سونها  امل���راأة  نحمي  فهل 

اإىل جانبها، ونتبنى  اأزره��ا، ونقف  حلفاء حقيقيني لها، ن�سد من 

ق�ساياها ونقّدر عطاءاتها وت�سحياتها، ونفتخر ونعتز بنجاحاتها 

ومن�سك بيدها لنكون �سركاء لها ومن�سي معها لتحقيق حقوقها؟

ال�سابرات يف عيد املراأة  ال�سامدات  ال�سوريات  حتية للن�ساء 

العاملي، وكل اآذار ون�ساء بلدي ون�ساء العامل باألف خري!

حممود هالل

ر�شوخ )للم�شلحة العاّمة(

بعد اأن ق�سى جارنا ثلثة اأيام بح�ساب ا�ستهلك االإنرتنت يف 

منزله، وح�ساب ح�سة كل فرد منه، وكتابة التطبيقات امل�سموح 

حتى  اال�ستخدام،  هذا  و�ساعات  منهم،  واحد  لكل  با�ستخدامها 

باغتته وزارة التجارة الداخلية وحماية امل�ستهلك بعملية ح�سابية 

ثانية يقدر له اأنه �سيق�سي اأياماً اأخرى بح�سابها. فقد رفعت �سعر 

البنزين املدعوم وغري املدعوم مبقدار ٢5 لرية لليرت الواحد. 

وبعد اأن رفع الئحته االلكرتونية الأفراد منزله حول ا�ستهلك 

االإن����رتن����ت، م���زه���ّواً ب��ان��ت�����س��اره ع��ل��ى ال����ق����رارات احل��ك��وم��ي��ة، وج��د 

جعل  ال��ت��ي  للبنزين،  م�سابهة  الئ��ح��ة  اإع����داد  على  م��رغ��م��اً  نف�سه 

الرك�ص  على  العائلة  وحتفيز  امل�سافات،  اخت�سار  بنودها  اأه��م 

وامل�سي وممار�سة الريا�سة، من واإىل ال�سوبر ماركت، اإ�سافة اإىل 

اال�ستغناء عن اال�ستعانة بال�سيارة يف كل م�سوار، واالقت�سار يف 

ذلك على احلاالت االإ�سعافية الطبية منها واالجتماعية. 

للبنزين،  ب��اإجن��ازه احل�سابي  اأم��ام عائلته فرحاً  اإن خ��رج  وم��ا 

وهو  االإ�سعافية،  احل��االت  اإىل  بند  باإ�سافة  زوجته  فاجاأته  حتى 

منزله،  ع��ن  بعيد  م��ك��ان  يف  ت�سكن  ال��ت��ي  وال��دت��ه��ا  اإىل  ال��ذه��اب 

اإليه،  للو�سول  ي�ستحيل معه ممار�سة ريا�ستي امل�سي والرك�ص 

و�سرورة اال�ستعانة ب�سيارة املنزل. 

مل ي��ت��وان اجل���ار ومل ي���األ ج��ه��داً يف اإق��ن��اع زوج��ت��ه باإمكانية 

ال��ع��دول ع��ن ال��ذه��اب اإىل اأه��ل��ه��ا ك��ل اأ���س��ب��وع م��رت��ني، و���س��رورة 

)ملقت�سيات  وذل��ك  اأ�سبوعياً،  واح���دة  م��رة  على  ال��زي��ارات  اقت�سار 

امل�سلحة العامة( لكن زوجته كانت م�سّرة على راأيها، الذي قوبل 

بالرف�ص القاطع من زوجها. 

اأيام مل تقم الزوجة ب��اأداء واجبها  ومنذ ذلك اليوم مرت ثلثة 

يف الطبخ، ما ا�سطر الزوج ل�سراء الطعام اجلاهز، ودفع ما )وّفره( 

مرة  الدرا�سة  اأع��اد  فقد  ولذلك  الطعام،  يف  ب�سعفه  البنزين  من 

اخرى، وخرج منها بنتائج جديدة. 

يف �سباح اليوم التايل خرج اجلار منت�سراً بدرا�سته اجلديدة 

ال�سابقة  ال��ق��رارات  وكتب:  املنزلية،  االإع��لن��ات  لوحة  اإىل  واجت��ه 

نافذة وال تراجع عنها، مع اإ�سافة الزيارة اإىل منزل )والدة اأمكم( 

اإىل احلاالت االإ�سعافية االجتماعية، و�سرورة تطبيق هذه احلاالت 

اقت�ست احلاجة، وذلك  اإن  اإىل ثلثة  اأ�سبوعياً، وقد ت�سل  مرتني 

)ملقت�سيات امل�سلحة العامة( اأي�ساً.

مادلن ر�سوان جلي�ص

mah.hlal@gmail.com

SHOW
ي�شيـــر ؟!عم

على  )ذك��اء(  مب�سطلح  الراهن  هو�سنا  خلف  الكامنة  االأ�سباب  اأعلم  ال 

واح���د يحيط بكل ج��وان��ب ه��ذا امل�سطلح،  م��ن ع��دم وج���ود تعريف  ال��رغ��م 

لنطلقة على )كل �ساردة وواردة( من دون اأي تعريف م�سبق.

قد يكون ما و�سلت اإليه تكنولوجيا اليوم من تطور، وحتديداً ما يتعلق 

ب�)الذكاء اال�سطناعي( اأحد االأ�سباب الكامنة خلف هو�سنا به. 

)ال��ذك��اء  اإن���ت���اج  اأّي ع��لق��ة يف عملية  ل��ه��ا  ل��ي�����ص  ب��لدن��ا وجم��ت��م��ع��ات��ن��ا 

اال�سطناعي( اأو تطويره، وجّل ما يف االأمر هو اأننا م�ستهلكون له. اإال اأن الدول 

واملجتمعات املنتجة له قد دخلت يف معركة عنيفة معه تتعلق بجوهرها 

ب�سوؤال فل�سفي عميق حول دور االإن�سان يف ع�سر )الذكاء اال�سطناعي(.

اأن��ن��ا  وت��وه��م��ن��ا  امل��ع��رك��ة،  ا�ستح�سرنا  ل��ه  كم�ستهلكون  اأن��ن��ا  وي��ب��دو   

من  ج��زء  لنخو�ص  منها  ج��وه��ري  ال  ج��زء  فا�ستح�سرنا  ب��ه��ا،  م�����س��ارك��ون 

املعركة املتوهمة على �ساكلة رواية )طواحني الهواء(. 

متثل العلقات املت�سكلة ما بني املجتمع املنتج )للذكاء اال�سطناعي( 

يف  التغريات  متثل  كما  املعركة،  هذه  جوانب  اأح��د  اال�سطناعي(  و)الذكاء 

من  نوع  فر�سه  ب�سبب  له،  املنتجة  املجتمعات  يف  املجتمعية،  العلقات 

التغريات يف العلقات املجتمعية للتلئم مع وجوده بها، واإنتاج املجتمع 

اخللية  �سبق،  م��ا  يف  العائلة،  مثلت  العائلة.  م�ساألة  االأم���ر  ه��ذه  م��ن  ل��ه��ا. 

االأ�سا�سية االأوىل للمجتمع، فن�ساأ االهتمام بت�سكلتها لكونها متثل ركن 

اأ�سا�سي يف عملية بناء )جمتمع �سليم(. 

وكانت العائلة، يف ما �سبق اأي�ساً، تعني )زواج( جن�سني خمتلفني ينجم 

عنه ذرية، لن نغو�ص هنا يف تفا�سيل اأعمق حول مفهوم )العائلة(.

لكن اأول ما يتبادر اإىل اأذهاننا، يف جمتمعاتنا، عند ذكر كلمة )عائلة( 

يكون تلك العلقة ما بني جن�سني خمتلفني حتت مظلة فكر قد�سي. 

بينما مل تعد )العائلة( كما نت�سوره ونفر�ص �سورتنا النمطية عليها، بل 

حلق مبفهوم )العائلة( العديد من التغريات، تغريات تتعلق يف جزء منها 

باإنتاج )الذكاء اال�سطناعي(.

ال  )العائلة(  ملفهوم  بالن�سبة  جمتمعاتنا  طالت  التي  التغريات  بينما   

اأخرى مغايرة ب�سكل  ب�)الذكاء اال�سطناعي(، ناجمة عن ظروف  علقة لها 

جزء  فيه  لتحدث  )العائلة(  مفهوم  على  دخلت  التي  العوامل  من  ج��ذري. 

يف  جلية  انعك�ساته  تبدو  عامل  االقت�سادي.  العامل  التغريات  من  ي�سري 

اإرتفاع  املجتمع، ومن مظاهر انعك�ساته تاأخر �سن الزواج عند اجلن�سني، 

اإنخفا�ص يف م�ستويات االإجن��اب، االنتقال  ن�سب العنو�سة عند اجلن�سني، 

من )العائلة املمتدة( اإىل )العائلة النواتية( و... 

ب��رز على  اآخ��ر  ط��ارىء  االقت�سادية، دخ��ل عامل  العامل  اإىل  باالإ�سافة 

العامل  ه��ذا  انعكا�سات  وم��ن  امل�سلحة.  النزاعات  عامل  وه��و  اأال  ال�ساحة 

العائلة،  تفكك  االق��ت�����س��ادي،  العامل  انعك�سات  اإىل  باالإ�سافة  ال��ط��ارىء، 

يف  كبري  اإنخفا�ص  والنف�سية،  اجل�سدية  االإع��اق��ات  م�ستويات  يف  ارت��ف��اع 

ن�سب الذكور مقارنة بن�سب االإناث و...

من هنا، طبعاً باالإ�سافة اإىل عوامل اأخرى متعددة، تعاين هذه البلد، 

العائلية  ت�سكلتها  يف  ب�سيط  غري  اختلل  من  اأزم���ات،  بهكذا  متر  والتي 

ومبفهوم )العائلة( بعامة.

العام  االإط��ار  ه��ذا  �سمن  تندرج  الذكية(  )البطاقة  اأن  القول  ميكن  ل��ذا 

ت�سميتها  وراء  الكامنة  االأ�سباب  تعود  قد  )العائلة(.  �سمنه  ومن  البلد،  يف 

تاأخذ  مل  ولكنها  )ذك��اء(.  مب�سطلح  الهو�ص  من  نابعة  الذكية(  ب�)البطاقة 

)العائلة(. فعلى  التي طراأت على مفهوم  االإعتبار كل هذه املتغريات  بعني 

اأو العزباء، مهما بلغوا من العمر،  �سبيل املثال ال احل�سر ال يحق للأعزب 

احل�سول على )بطاقة ذكية(. ومن �سمن ما يعنيه هذا، بعيداً عن لوؤم اإجابة 

املوظفني على �سوؤال )هل يحق للأعزب احل�سول على بطاقة ذكية؟( اأن 

اأو العزباء من خدماتها. وكاأن ن�سب 0العنو�سة(  هكذا قرار يحرم االأعزب 

الن�سبة  واإن مل تكن  ت�����س��اوي �سفر!  ال��راه��ن��ة،  ال��ظ��روف  ال��ب��ل��د، يف ظ��ل  يف 

مظلة  حتت  )زواج(  بعلقة  يرتبطوا  وعزباء  اأع��زب  كل  على  �سفراً  ت�ساوي 

طالهم  واإال  الذكية(  )البطاقة  بنعم  )التمتع(  لهم  يحق  كي  القد�سي  الفكر 

)ق�سا�سها(.

كون )البطاقة الذكية( ُتقحم نف�سها �سمن مفهوم )الذكاء اال�سطناعي( 

مقاربة  ميكن  هنا  من  اال�سم،  بهذا  ت�سميتها  عن  ناجم  واالإق��ح��ام  بالقوة، 

)دون  معركة  �سبه  اأوج���ه  م��ع  جمتمعاتنا  يف  معركتها  ب��ني  ال�سبه  اأوج���ه 

كي�سوت( مع طواحني الهواء.

د. اأحمد ديركي

من ذكاء »البطاقة الذكية«

موؤمتر املهند�شني الزراعيني بال�شويداء
} ال�سويداء ــ »النـور«:

عقد فرع نقابة املهند�سن الزراعين يف 

بح�سور  الــعــادي،  ال�سنوي  مــوؤمتــره  ال�سويداء 

وفد  راأ�ـــص  على  الــزراعــيــن  املهند�سن  نقيب 

من النقابة املركزية واأمن فرع حزب البعث 

بال�سويداء وعدد من م�سوؤويل الدوائر املعنية. 

وفيما  املــــوزع،  التقرير  على  مــداخــالت  قــدمــت 

يلي جــانــب مــن مــداخــلــة الــرفــيــق نــوفــل عــدوان 

)ع�سو اللجنة املركزية للحزب( يف املوؤمتر:

ل �سك اأن احلرب القذرة التي تعر�ست لها 

�سورية على مدى ال�سنوات الت�سع حتى الآن، 

اأتت على كل �سيء يف �ساحة الوطن، مبا فيه 

ما فوق الأر�ص وما يف باطنها. اإنها تعرّب لي�ص 

فقط عن احلقد الدفن لدى القوى الإمربيالية 

وال�سهيونية واأعوانهم جتاه هذا الوطن؛ واإمنا 

تــعــرّب اأيــ�ــســًا عــن الأطـــمـــاع يف ثـــرواتـــه، وجعله 

مـــركـــزًا اأمــنــيــًا يــهــدد وحــــدة الـــبـــالد، ويجه�ص 

والتحرر  لالنعتاق  املنطقة  �سعوب  تطلعات 

وتــاأمــن  امل�ستقلة  الوطنية  كياناتها  وبــنــاء 

الرخاء والعي�ص الكرمي ملواطنيها.

لــقــد عــانــى �ــســعــبــنــا الــكــثــر مـــن جمــريــات 

وتراجع  التدمر  مــن  ومفرزاتها؛  احلــرب  هــذه 

الإنــــتــــاج، اإىل احلــ�ــســار و�ــســح املـــــــوارد. وهـــذه 

جـــوانـــب مــو�ــســوعــيــة، ولـــكـــن الأهــــــم هـــو تــاأثــر 

با�ستمرار  اأ�سا�سًا  املتمثلة  الذاتية؛  اجلوانب 

الــــنــــهــــج الـــــلـــــيـــــربايل يف القــــتــــ�ــــســــاد، وفـــ�ـــســـل 

املتاح  اإدارة  ح�سن  يف  املتعاقبة  احلكومات 

مــن املــــوارد، ويف اتــخــاذ الحــتــيــاطــات الــالزمــة 

ال�سعب،  وملعي�سة  لالإنتاج  ال�سروري  لتاأمن 

وانتعا�ص  الــنــقــديــة،  ال�سيا�سة  يف  وتخبطها 

جتار احلروب، وتف�سي الف�ساد، مما عمق الفرز 

اأقلية  الطبقي اإىل اأكرية فقرة وُمفَقرة، واإىل 

تلتهم كل �سيء وتوؤثر يف توجيه القرارات مبا 

يخدم م�ساحلها، على ح�ساب كرامة املواطن 

واأمــــنــــه ومــعــيــ�ــســتــه، وعـــلـــى حــ�ــســاب م�سلحة 

الدولة و�سيادتها اأي�سًا.

وكثرًا ما يطّل امل�سوؤولون على ال�سا�سات 

و�سل  ما  ويزينون  واحل�سار،  احلــرب  يلعنون 

اإلـــيـــه الــو�ــســع مـــن انــــحــــدار، فــمــا بــلــغــه الــــدولر 

هـــو، بــراأيــهــم، �ــســعــٌر وهــمــّي! ولــكــن تــاأثــر هــذا 

معاناة  اأن  يوؤكد  النا�ص  معي�سة  على  ال�سعر 

فيما  يبقى  والــوهــم  احلقيقة،  هــي  املــواطــنــن 

يــقــولــون ول يــفــعــلــون. فــلــم يــنــعــكــ�ــص حتــريــر 

امل�ساحات الوا�سعة وا�ستعادة بع�ص الروات 

عـــلـــى حـــيـــاة املـــواطـــنـــن الـــداعـــمـــن لــلــ�ــســمــود 

غد  اإىل  واملتطلعن  امليدانية،  ولالنت�سارات 

�سورية ال�سيدة املوحدة اأر�سًا و�سعبًا.

اإن دعم اللرة لن ياأتي اإل من قوة القت�ساد، 

والــزراعــي،  ال�سناعي  الإنــتــاج  بــزيــادة  خا�سة 

مما يقت�سي توفر م�ستلزمات الإنتاج باأ�سعار 

تــكــون مبــتــنــاول املــنــتــجــن، وبــتــاأمــن قــرو�ــص 

ــرة لــدعــمــهــم، وبــتــحــقــيــق اأ�ــســعــار عــادلــة  مــيــ�ــسّ

بحيادية  يتحقق  لن  ذلــك  ولكن  ملنتجاتهم، 

التجارتن  يف  الفعال  بتدخلها  واإمنــا  الدولة؛ 

اخلـــارجـــيـــة والـــداخـــلـــيـــة، وبــ�ــســبــط الأ�ـــســـعـــار، 

وحمــاربــة الــفــ�ــســاد بــكــل اأ�ــســكــالــه وفـــق اأ�س�ص 

منهجية كي ل ياأخذ طابع النتقائية الكيدية 

وت�سفية احل�سابات، ويلحق قانوين: الك�سب 

غر امل�سروع، ومن اأين لك هذا؟!

حمافظة ال�سويداء والتمّيز تواأمان؛ فعبق 

التاريخ غني مبا �سطره اأهلوها من اأجماد وقيم 

تتوج روؤو�ص اأبنائها حيث يوجدون.

الأمـــنـــي وانــتــ�ــســار  الــفــلــتــان  والآن، وبــ�ــســبــب 

اأب�سع اأنواع اجلرائم على اأيدي اأفراد وجماعات 

معروفة بال�سم والعنوان، ميار�سون البلطجة 

وين�سرون  والبــتــزاز  والقتل  واخلطف  وال�سطو 

املـــخـــدرات، ويـــروعـــون املــواطــنــن يف احلقل 

والبيت وال�سارع دومنا اأي حترك من موؤ�س�سات 

الدولة الو�سائية واأجهزتها املعنية!

اإنـــه لأمـــر غــريــب، ويــثــر الكثر مــن الريبة 

والـــــتـــــ�ـــــســـــاوؤلت؛ فـــمـــا هــــو الـــــرابـــــط بــــن قــ�ــســم 

التجاوزات،  من  وغرها  والــ�ــســوارع  ال�ساحات 

واحلرب الكونية على �سورية؟

حمافظة ال�سويداء، الدرة يف تاج التاريخ، 

احلــا�ــســنــة لــكــل مــظــلــوم، اأ�ــســبــح الــتــحــذيــر من 

الــقــدوم اإلــيــهــا )لــعــنــة( تــواجــه اأبــنــاءهــا حيثما 

اجتهوا.

اأمـــل كــبــرة عند املــواطــنــن؛  اإنــهــا خليبة 

الـــدول عّما  اأجــهــزة  اإذ ل يــجــدون مـــربرًا ل�سمت 

ل  اأيــ�ــســًا  الــذيــن هــم  يــجــري ممثلة مب�سوؤوليها 

يربرون وجودهم يف املواقع التي ي�سغلونها!؟ 

الأمر الذي اأثار الدعوات للعودة اإىل جمتمع ما 

قبل الدولة ونحن يف الألفية الثالثة!؟

واإذا كان لبد من التعويل على ال�سعب يف 

دعم املوقف الوطني؛ فيجب اأن يكون ال�سعب 

مطمئنًا على كرامته واأمنه ومعي�سته. وال�سوؤال 

التي  ال�سويداء  ملحافظة  يــراد  مــاذا  املفتوح: 

تاأبى اأن تكون غر اأبية، وفّية لعهدها، ع�سية 

على الإذلل واملهانة؟!

عــــذر اأقبـــح من ذنـــــب.. »الت�شـــالت« تبـــّرر!
يف خطتهـــا اجلديدة مبـــا يخ�ص خدمـــات الإنرتنت 

الثابـــت، وحتقيقـــًا للم�ســـاواة بـــن امل�سرتكـــن، اأعلنـــت 

الهيئـــة الناظمـــة لالت�ســـالت والربيـــد اأنه �سيتـــم اعتبارًا 

من بداية �سهـــر اآذار احلايل بدء العمل بالآلية اجلديدة 

مـــزودي  قبـــل  مـــن  الثابـــت  الإنرتنـــت  خدمـــات  لتقـــدمي 

املفـــرط  ال�ستنـــزاف  وقـــف  بهـــدف  الإنرتنـــت،  خدمـــات 

للخدمات لتح�سن �سرعة الإنرتنت وجودته. واأو�سحت 

الهيئـــة يف بيانهـــا اأن الآليـــة اجلديدة تهـــدف لتح�سن 

جـــودة الإنرتنـــت و�سرعتـــه، دون اأّي كلـــف اإ�سافية على 

امل�سرتكـــن امل�ستخدمن لالإنرتنـــت بطريقة طبيعية، 

مبـــا ي�سمـــن وقف ال�ستنـــزاف املفرط ويحقـــق امل�ساواة 

يف ال�ستفادة من هذه اخلدمة بن جميع امل�سرتكن.

اجلديـــدة  الآليـــة  تطبيـــق  اإن  الهيئـــة  واأ�سافـــت 

�سي�سمـــل م�سرتكي اخلط الثابت، مبا ينعك�ص حت�سنًا 

اأغلـــب  ي�سطـــر  اأن  دون  اخلدمـــة  وجـــودة  ال�سرعـــات  يف 

امل�سرتكـــن لدفـــع اأّي فروقات �سعرية، لفتًة اإىل اأنه مت 

التعميم على كل مزودي اخلدمة على اخلطوط الثابتة 

للقيام بالإجراءات الالزمة لبدء العمل بها.

الآليـــة اجلديـــدة، فقـــد مت حتديـــد حجـــم  وبح�ســـب 

ال�سرعـــة،  اإل( بح�ســـب  اإ�ـــص  )اأي دي  ا�ستهـــالك خدمـــة 

�سهـــري  ا�ستهـــالك  حجـــم  بايـــت  غيغـــا   30 ُمنـــح  فقـــد 

غيغـــا  و50  بـــت،  كيلـــو   512 ب�سرعـــة  للم�سرتكـــن، 

بايـــت ل�سرعـــة 1 ميغـــا بـــت، و85 غيغـــا بايـــت ل�سرعـــة 

و175  ميغابـــت،   4 ل�سرعـــة  غيغـــا  و140  ميغابـــت،   2

غيغـــا ل�سرعـــة 8 ميغـــا، و225 غيغـــا ل�سرعـــة 16 ميغا، 

و275 غيغـــا ل�سرعة 24 ميغا، مو�سحة اأنه بعد جتاوز 

ال�ستخـــدام املحـــدد لـــكل �سرعـــة ل يتـــم قطـــع الت�ســـال 

بالإنرتنـــت، ولكـــن يتم تخفي�ـــص �سرعة البوابـــة واإعادة 

ال�سرعة الأ�سلية مع بداية ال�سهر اجلديد.

غيغـــا   500 ُمنـــح  بـــي(  تـــي  تـــي  )اف  خدمـــة  وعـــن 

ل�سرعـــة 20 ميغـــا بـــت، و900 غيغـــا ل�سرعـــة 40 ميغـــا، 

و1000 غيغـــا ل�سرعـــة 50 ميغـــا، و1200 غيغا ل�سرعة 

75 ميغـــا، و1600 غيغـــا ل�سرعـــة 100 ميغـــا. يف حـــن 

ُمنـــح خلدمـــة )اف تـــي تـــي ات�ـــص( 225 غيغـــا للتحميـــل 

ل�سرعـــة 8 ميغـــا بـــت، و275 غيغـــا ل�سرعـــة 10 ميغـــا، 

و375 غيغا ل�سرعة 16 ميغا. واأ�سارت الهيئة اإىل اأنها 

�ستمنـــح جميع امل�سرتكـــن اإمكانية الطالع على حجم 

ا�ستهالكهـــم لالأ�سهـــر الثالثـــة ال�سابقـــة، وذلـــك للتاأكـــد 

مـــن اأن العتبـــة اجلديـــدة م�ساويـــة اأو قد تكـــون اأعلى من 

حجـــم ا�ستخدامهم احلايل لالإنرتنـــت، من خالل املوقع 

الإلكرتوين لكل مزّود، موؤكدة اأن الآلية اجلديدة �ستتيح 

لـــكل مـــن يرغـــب بزيـــادة حجـــم ال�ستهـــالك املعتـــاد اأو 

ال�سرعة لديـــه �سراء باقات متنوعـــة �ستطرحها الهيئة 

)عـــن طريـــق املـــزودات( مع بـــدء تطبيق الآليـــة اجلديدة 

باأ�سعار تنا�سب خمتلف ال�سرائح.

اأي  عـــن  ال�ستف�ســـار  ميكـــن  اأنـــه  ذكـــره  اجلديـــر   

معلومـــات اأخـــرى مبراجعة الهيئـــة الناظمة لالت�سالت 

و�سفحتهـــا  الإنرتنـــت  �سبكـــة  علـــى  موقعهـــا  زيـــارة  اأو 

الرئي�سية.

اأخرياً
املجـــال،  هـــذا  يف  �سيتح�ســـن  �سيئـــًا  اأن  اأعتقـــد  ل 

با�ستثنـــاء املزيد من التعتـــر والإفقار للمواطن وابتزازه 

ب  قـــال املثـــل: )اللـــي بيجـــرِّ اأب�ســـط حقوقـــه، وكمـــا  يف 

ب ...اأح�سن من ع�سرة عال�سجرة!(، و�ساحمونا! املجرَّ

رم�سان اإبراهيم



اأيــــن هي الأحــــزاب ال�شــوريـــة اجلــــديــدة؟

نعى املكتب ال�سيا�سي للحزب ال�سيوعي 

ال�سوري املوحد اإىل جميع ال�سيوعين ال�سورين 

واأ�سدقائهم، واإىل جميع الوطنين والتقدمين، 

رحيل املنا�سل ال�سيوعي الوطني الباّر الرفيق:

م�سهور غريبة )اأبو طالب(

ع  يِّ و�سُ  ،2020/2/22 ال�سبت  يــوم  تــويف  الـــذي 

الأحـــد 2020/2/23 يف قرية  الأخـــر يــوم  اإىل مــثــواه 

امل�سرفة )حم�ص(.

احلزب  اإىل  وانت�سب   ،1930 عام  يف  الراحل  ولد 

يف اأربــعــيــنــيــات الـــقـــرن املــا�ــســي، وتــعــّر�ــص الــرفــيــق 

�سامدًا  وبقي  والتعذيب،  وال�سجن  للمالحقة  م�سهور 

متم�سكًا مبــبــادئــه. �ــســارك يف مــوؤمتــرات احلـــزب منذ 

املوؤمتر الثالث عام 1969، وانُتخب ع�سوًا يف اللجنة 

املــركــزيــة لــلــحــزب اأكــــر مــن مــــرة، وكــــان يف الــغــالــب 

م�سرفًا على املكتب الزراعي املركزي.

اإن املكتب ال�سيا�سي للحزب ال�سيوعي ال�سوري 

واأقــربــائــه  الكبر  الــراحــل  عائلة  مــن  يتقدم  املــوحــد، 

واأ�سدقائه ورفاقه باأحر العزاء، و�ستبقى ذكراه ماثلة 

يف اأذهان ال�سيوعين ال�سورين.

التوا�سل  مواقع  اإحــدى  عر�ست  ة  ُمعربِّ �سورة  يف 

الجتماعي املحلية �سورًة خلم�سة اأ�سخا�ص اأو �ستة، 

يف  مواطن  اأّي  نتحّدى  حتتها:  وُكِتب  �سّيدة،  بينهم 

�سورية يعرف من هوؤلء الأ�سخا�ص.

اإ�ــســدار قانون  ُبعيد انــدلع الأزمــة ال�سورية جــرى 

�سنوات  انتظر  قــانــون  �ــســوريــة،  يف  الأحــــزاب  تعددية 

ال�سماح  �ــســراحــًة  املعنية  اجلــهــات  فيه  ُتــِقــّر  اأن  قبل 

الــتــي كــانــت مــن املحرمات  الأحـــــزاب،  عــربه بتكوين 

الــ�ــســيــا�ــســيــة بــبــنــد كـــان قـــد ُنـــ�ـــّص عــلــيــه يف الــد�ــســتــور 

الـــ�ـــســـوري الــ�ــســابــق. لــكــن الــد�ــســتــور احلـــــايل قـــد اأقــــّر 

التعددية احلزبية، واأقّر �سمنًا اأن الأحزاب والكيانات 

ـــيـــل مــــن حــــقــــوق املـــواطـــنـــن  الــ�ــســيــا�ــســيــة جـــــزء اأ�ـــس

الأحــزاب  اأن  ال�سعبية  القناعة  واأ�سبحت  ال�سورين، 

من  تّرهات  جمرد  العمالء،  من  منت�سبيها  واأن  تهمة، 

على  تقريبًا  �ــســنــوات  ع�سر  مـــرور  ومــع  الآن  املــا�ــســي. 

اإ�ـــســـدار هـــذا الــقــانــون، مـــاذا قــدمــت الأحـــــزاب اجلــديــدة 

اأ�س�ست  فــعــاًل  وهـــل  �ــســوريــة؟  يف  ال�سيا�سية  لــلــحــيــاة 

الخــتــالف  احــــرتام  مــبــداأ  عــلــى  تــقــوم  �سيا�سية  لثقافة 

والتبني اجلدي ملطالب املواطنن؟

باأ�ص  ل  عــدد  ال�سورية  ال�ساحة  يف  يــوجــد  حاليًا 

به من الأحـــزاب اجلــديــدة. اإن واحــدة من اأهــم امليزات 

جالت  ال�ِسّ من  العري�ص  الكم  هي  بها  ات�سفت  التي 

ويا  ابتعدت،  والتي  بينها،  فيما  البينية  واملهاترات 

التاريخية  بــالأحــزاب  واملــ�ــّص  القـــرتاب  عن  للمفارقة، 

الأحـــــزاب بالت�سرذم  اتــ�ــســفــت هـــذه  يف �ــســوريــة. كــمــا 

الـــوزن، حتت �سغط جملة ظــروف تاريخية  وانــعــدام 

ال�سراع  مالمح  من  ملمح  اأّي  تفتقد  جعلتها  وبنيوية 

�سورية  عهدته  كما  ال�سيا�سي  التناف�ص  اأو  الفكري 

خالل خم�سينات و�ستينات القرن املا�سي بن الي�سار 

والقومي، اأو بن التيارات التي حملت التوجه نف�سه، 

خا�سة ما كان حا�ساًل بن التيارات القومية الرئي�سية 

ب�سكل  وعــكــ�ــســت،  والــنــا�ــســريــة.  والــ�ــســوريــة  البعثية 

جبهة  لت�سكيل  احلقيقية  الإرادة  غــيــاب  بـــاآخـــر،  اأو 

ت�ستطيع  ووازنـــة  منّظمة  دميقراطية  قــوة  اأو  عري�سة 

للحياة  احتكارها  يف  ال�سلطة  وقــوة  �سطوة  مواجهة 

تاريخية  فر�سة  اأفــلــتــت  كما  عــقــود،  منذ  ال�سيا�سية 

مــنــهــا، بــحــ�ــســور الأزمــــــة الــ�ــســوريــة وتــعــقــيــداتــهــا من 

الداخلية  الأزمــات  ملعاجلة  ال�سرورية  اخلــربة  تراكم 

لي�ست  اأنــهــا  جلي  ب�سكٍل  يظهر  الــتــي  امل�ستع�سية 

اأزمــات نابعة من خلل  اأزمــات معي�سية، بقدر كونها 

اأن  ت�ستطع  مل  وهــي  ال�سورية.  ال�سيا�سية  البنية  يف 

تخلق حتى احلد الأدنى من �سدقية ميكن اأن يتطلع 

ملعاجلة  عليها  العتماد  وي�ستطيع  اجلمهور،  اإليها 

م�ساكله اأو حتى كو�سيلة ميكن له اأن ي�سارك عربها 

يف القرارات اأو يعرّب عن تطلعاته اأو هواج�سه امُلحّقة.

واإذا تعّمقنا يف املنطلقات الفكرية لهذه الأحزاب 

لوجدناها مكّونة من ُبنى فكرية هجينة، فكر ي�ساري 

الــ�ــســوريــة  الأحـــــزاب  تــقــلــيــدي، مقتب�سة عــن  قــومــي  اأو 

التاريخية املعروفة باجتاهها املارك�سي اأو القومي، 

مـــع تــعــديــالت َغـــَلـــَب عــلــيــهــا الــرتكــيــز عــلــى املـــبـــادئ 

يعطي  �سك  بال  اخلليط  وهــذا  احلديثة،  الدميقراطية 

قربًا  اأكــر  ويجعله  لها،  النظري  للبعد  اأكــر  حيوية 

�سحالة  لكن  ال�سباب.  فئة  من  خا�سة  اجلمهور  من 

حــ�ــســور هـــذه الأحـــــزاب وغــيــاب احلـــوامـــل املجتمعية 

يف  الفاعل  ح�سورها  و�سعف  ن�سوجها،  وعــدم  لها، 

م�سكلة  وجــود  فر�َص  ال�سورية،  ال�سيا�سية  ال�ساحة 

عميقة يف خلق روؤيــة وبرامج عملية حمــّددة الأهــداف 

والغايات ت�سبط وت�سارك من خاللها يف حّل �سل�سلة 

الأزمات الوطنية الناجتة عن احلرب ال�سورية. ويبدو 

هذا طبيعيًا من كيفية ونوعية الكوادر امُل�ستلمة زمام 

اأمور هذه الأحزاب، ومن ه�سا�سة تكوينها التنظيمي، 

اأن الأدبيات واملنطلقات الفكرية لها  اإذ من امُلالحظ 

حتــمــل بــاملــجــمــل مــن الــقــيــم النــ�ــســانــيــة والــوطــنــيــة ما 

يكفي جلعلها رائدة يف حتقيق الهدف الهام والنبيل 

الذي وجدت من اأجله، لكن افتقار كوادرها للكاريزما، 

وافتقارها القدرة على خماطبة اجلمهور وتقدير وعيه 

دون  حــال  الــرنــانــة،  ال�سعارات  عــن  بعيدًا  ال�سيا�سي 

الو�سائل  خلق  يف  ف�سلها  ــخ  ور�ــسّ حــ�ــســورهــا،  اإثــبــات 

اإل  تتحقق  ل  الإرادة  وهـــذه  املــنــا�ــســبــة،  والجــتــهــادات 

هذه  ا�سرتاتيجيات  فيها  تن�سجم  الــتــي  اللحظة  يف 

ال�سوري  اجلــمــهــور  م�سلحة  مــع  وو�سائلها  الأحــــزاب 

فعليًا  غائب  وهــذا  وامل�ستقبلية.  العميقة  وق�ساياه 

عـــن كـــــوادر هــــذه الأحـــــــزاب الـــتـــي وقـــعـــت يف مع�سلة 

جمــــــاراة الــعــمــل الــ�ــســيــا�ــســي ولــيــ�ــص النــــخــــراط فــيــه، 

واعتباره جمموعة من امل�سكالت الإدارية اأو الإدارية-

والأولـــويـــات  اخلـــيـــارات  مــن  كمجموعة  ل  التنظيمية، 

بعيد  ا�ستثنائي  ن�سايل  ونهج  اأ�س�ص  على  القائمة 

والتناف�ص  الفكري  ال�سراع  غياب  يف�سر  هذا  املــدى. 

بالتايل  لها.  ال�سيا�سية  الب�سمة  وغياب  ال�سيا�سي، 

ال�سلطة على هذه  اأن حيثية �سغط  اأن نعرتف  يجب 

الأحــــزاب_ واإن وجــدت فــعــاًل_ تبقى ذريــعــة تغطي 

بــهــا هـــذه الأحــــــزاب اأعــرا�ــســهــا املــزمــنــة وفــ�ــســلــهــا يف 

حتقيق احل�سور املنا�سب، وعجزها عن تطوير الأداء 

ال�سيا�سي الفردي واجلماعي الذي ل بد منه ل�ستعادة 

عملية  يف  والـــدخـــول  الــبــالد  يف  ال�سيا�سية  املـــبـــادرة 

الـــقـــرار. بالنتيجة وقــعــت هــذه  اتــخــاذ  املــ�ــســاركــة يف 

الأحــزاب، على الرغم من تبّنيها اخليار الدميقراطي، 

الإداري  اجلــهــاز  يحكم  الـــذي  نف�سه  الــفــ�ــســاء  �سمن 

والقــــتــــ�ــــســــادي والـــ�ـــســـيـــا�ـــســـي يف �ــــســــوريــــة؛ الـــنـــطـــاق 

وال�سعب  الوطن  م�سائر  على  املتعايل  البروقراطي 

نقدية،  منظومة  بناء  عن  وعجزت  املوؤ�س�سة.  وروح 

ال�سياق  قــــراءة  اإعــــادة  عــنــد  باملو�سوعية  تت�سم  ومل 

البالد  اإليه  الذي و�سلت  التاريخي وم�سببات امل�سر 

نتيجة احلرب.

حاليًا ل ميكن و�سف املعار�سة ال�سورية املتمثلة 

بال  باأنها  �سوى  اعتقادي  ح�سب  اجلــديــدة  بــالأحــزاب 

لون ول طعم، فهي مل ت�ستطع جذب ال�سارع ال�سوري 

ومل حتـــَظ بــتــقــديــره، واحلــــق يــقــال اإن هـــذا اجلــمــهــور 

املطلوب  احلــد  حتقق  اأن  منها  ويــاأمــل  ينتظر  مـــازال 

ُعِر�ست  التي  وال�سورة  واملــواطــن.  الوطن  جتاه  منها 

الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على  اجلمهور  هذا  على 

اأحــزاب  لأمــنــاء عامن وروؤ�ــســاء  يف بداية حديثنا هي 

�ــســوريــة جـــديـــدة خــــالل لـــقـــاء لــهــم يف اأحـــــد الــفــنــادق 

)الفاخرة( يف دم�سق.

�سفوان داوؤد

الرفاق والخوة عائلة الرفيق الراحل

رفاق واأ�سدقاء فقيدنا الغايل م�سهور غريبة

ا�سمحوا يل با�سمي وبا�سم قيادة احلزب ال�سيوعي ال�سوري املوحد، 

اأن نتبادل واإياكم اأحر التعازي بفقدان رفيق غايل، ومنا�سل عريق.

ورفيقًا عزيزًا،  واأخــًا  اأبــًا  اأنتم، فقدنا  لأننا كما  التعازي  نتبادل  اأقــول 

حزبنا  منا�سلي  اأحـــد  كـــان  اأ�ــســرتــكــم،  عميد  غــريــبــة  م�سهور  كـــان  فكما 

الكبار، فنحن واإياكم يف العزاء �سواء.

�سنوات  مــدى  على  عرفناه  �سلبًا،  منا�ساًل  فقدنا  اأنــتــم،  كما  نــحــن.. 

طفل  كقلب  حنونًا  ودودًا  طيبًا  ال�سنديان..  ك�سجرة  قويًا  �سلبًا  طويلة، 

بريء، مبدئيًا يف مواقفه، خمل�سًا لأفكاره، وفيًا لرفاقه واأ�سدقائه.

الوطن من عمال وفالحن  اأجــل �سرفاء  الوطن، ومــن  اأجــل  نا�سل من 

علمانية  دميقراطية  �سورية  �سيدة،  م�ستقلة  �سورية  اأجــل  من  ومثقفن 

تقدمية.. تعر�ص للمالحقة وال�سطهاد، والقهر والفقر، ولكنه ظل �سلبًا 

�سامدًا.

اإىل مــكــان ومــن حمافظة لأخـــرى لتنفيذ  كــان ينتقل مــن مــن مــكــان 

املــهــمــات الــتــي كلفه احلـــزب بــهــا، رافــعــًا راأ�ــســه عــالــيــًا، مــعــتــزًا بانتمائه 

احلزبي، فخورًا ببطاقة ع�سوية هذا احلزب، معتربًا اإياها اأغلى ما ميلك 

وما �سيورث.

اأيها الراحل الغايل.. عزاوؤنا اأن رفاقك م�ستمرون يف الن�سال من اأجل 

واأنــك  �سبيلها،  يف  عمرك  واأم�سيت  نف�سك  نــذرت  التي  ال�سامية  الأهـــداف 

�ستبقى يف ذاكرة وقلب كل من عرفك وعمل معك وتعلم منك.. و�سياأتي 

اليوم الذي تتحقق فيه اأحالمك.

)و�سنك�سو الأر�ص يومًا بالزهور

نحن اإذ نحيا فمن اأجل الربيع

واإذا متنا فمن اأجل الربيع.. نحن حبات البذار(

فــنــم قــريــر الــعــن، والــ�ــســالم لــروحــك، والــ�ــســرب والــ�ــســلــوان لــنــا ولأهــلــك 

وحمبيك.
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3شؤون عربية ودولية
م�سهور غريبة )اأبو طالب(.. وداعًا!

كلمة الرفيق جنم الدين خريط الأمني العام للحزب 
خالل تقدمي وفد احلزب ال�شيوعي ال�شوري املوحد واجب العزاء لأ�شرة الراحل م�شهور غريبة يف حم�ص

احلركة  تــطــور  يف  حقيقية  م�ساهمة  اأ�ــســهــمــوا  منا�سلون  هــنــاك 

عنهم  تنح�سر  بـــالدنـــا،  يف  الجــتــمــاعــي  للظلم  املــنــاهــ�ــســة  ال�سعبية 

يوؤكد عند  التاريخ  اأن هذا  تاريخنا املعا�سر، مع  ال�سهرة يف  اأ�سواء 

والثقافية،  الجتماعية  باحلياة  الرتقاء  يف  اأ�سهموا  اأنهم  ا�ستنطاقه 

العريقة  الكفاحية  التقاليد  اأف�سل  وممار�ستهم  ب�سلوكهم  وكر�سوا 

لل�سعب، وعملوا على اأن ينقلوا ما عرفوه اإىل بني وطنهم واأن يبدعوا 

يف اأكر من جمال، واأن ي�ستجيبوا لتحديات التخلف يف جمتمعهم، 

رغبًة يف الرتقاء بهذا املجتمع.

اإن م�سهور غريبة هو واحد من هوؤلء املنا�سلن، فقد كر�ص منذ 

من  حياته  جل  عمره،  من  ع�سرة  ال�ساد�سة  يبلغ  ومل  اأظفاره،  نعومة 

ال�سعب، وم�ستقبله، وا�ستمر طوال عمره املديد ملت�سقًا  اأجل ق�سية 

عميقًا باجلذور، ومعربًا عن الواقع املّر الذي كان يحياه اأبناء الريف 

ال�سوري ومعاناته من جور الإقطاعين.

من  القريبة  امل�سرفة،  بلدة  يف   ،1930 عــام  غريبة  م�سهور  ولــد 

مدينة حم�ص، هذه البلدة الكبرة ن�سبيًا بعدد �سكانها اآنذاك، وذات 

الأرا�سي اخل�سبة، التي كان ميلكها اإقطاعي لبناين اأّجرها لإقطاعي 

�ــســوري مــن مدينة حماة مــن اآل مــرهــج، عمل جــاهــدًا مــن خــالل اأزلمــه 

لمت�سا�ص عرق وجهد كادحي هذه البلدة.

كــانــت احلــركــة الــ�ــســيــوعــيــة نــا�ــســطــة يف حمــافــظــة حــمــ�ــص اأوائــــل 

الأربعينيات، وكانت تاأثراتها تتو�سع تدريجيًا وتنطلق من املدينة 

ال�سنن..  مــئــات  مـــدى  عــلــى  الإقــطــاعــيــن  بــجــور  الأريـــــاف املثقلة  اإىل 

بينهم  مــن  كــان  الــذي  الــطــالب  بع�ص  عــرب  امل�سرفة  بلدة  اإىل  وت�سل 

م�سهور غريبة، الذي �سي�سبح فيما بعد معلمًا يف املدار�ص البتدائية 

يف هذا الريف. ينت�سب اإىل احلزب ال�سيوعي عام 1946 هو والعديد 

�ست  من اأبناء جيله يف هذه البلدة، وتبداأ بالن�سبة له حياة جديدة ُكرِّ

املرتاكمة  الإقــطــاعــيــة  الــعــالقــات  تلك  مــن  التخل�ص  لأجـــل  كــلــل،  دون 

خالل عهود الظالم على كاهل كادحي الريف. ومنذ عام 1946 يبداأ 

الن�سال من  اآخــر من متنوري بلدته بقيادة  م�سهور غريبة هو وعــدد 

اأجل حقوق الفالحن، وكان من الطبيعي اأن يتعر�ص هو وعدد اآخر 

يكرون  اأخـــذوا  اإذ  واأزلمـــه،  الإقطاعي  لتهديدات  البلدة  منا�سلي  من 

مــن العــتــداءات على الفالحن الــذيــن بـــدوؤوا يــوؤيــدون هــذه املجموعة 

ال�سغرة من ال�سباب، الذين ثاروا على هذا الو�سع املحزن لكادحي 

البلدة.

اإل  ورفاقه،  غريبة  م�سهور  على  لالعتداء  عديدة  حمــاولت  جتري 

اأن ذلك قد زاده اإميانًا بعدالة ق�سيته، كان املحامون ال�سيوعيون يف 

اأمام املحاكم ال�سورية عن الفالحن امل�سطهدين،  حم�ص يدافعون 

ويــقــدمــون لــهــم املــ�ــســاعــدات الــكــبــرة، وجتـــدر الإ�ـــســـارة هــنــا اإىل دور 

الدفاع عن  املحامي ال�سيوعي خالد كالو، امل�سهور با�ستب�ساله يف 

الق�سية الفالحية.

كانت  حيث  والـــدي،  منزل  يف   1954 عــام  م�سهور  على  اأتــعــرف 

قد  م�سهور  كــان  الــبــلــدة،  هــذه  يف  بالعي�ص  تلزمه  الإداريـــــة  وظيفته 

بلغ �سنًا نا�سجًا اآنذاك، بينما كنت اأنا ل اأزال مل اأتلم�ص بعد طريقي 

اأن �سداقتنا قد توطدت تدريجيًا، كان  اإل  الالحق، ورغم فارق ال�سن، 

دائمًا لديه ما يقوله، وكان يعرب عما يجي�ص به �سدره بب�ساطة، دون 

البحث عن ال�سهرة، وكان يعرب بعمق عن �سعوبة حياة اأبناء بلدته 

الذين يرزحون حتت ثقل ا�سطهاد الإقطاع واأزلمه. لقد دخل م�سهور 

ت�سّنع،  ودون  بب�ساطة  هكذا  الأ�ــســرة،  يف  ع�سوًا  واأ�سبح  منزله  اإىل 

كان واحدًا من الذين ر�سموا تطلعاتي الالحقة يف م�سرة احلياة التي 

قطعتها.

كان م�سهور �سادقًا وحارًا، لذلك كان اأ�سياًل يف معاناته، ولغته، 

واإعادة تركيبه  الواقع،  واإن�سانيته، وتعامله مع  وانتمائه، ووطنيته، 

من جديد.

يف  م�سهور  انخرط  املا�سي،  القرن  من  اخلم�سينيات  اأوائـــل  يف 

الــعــ�ــســكــريــة، ويــتــعــر�ــص لال�سطهاد  الــديــكــتــاتــوريــات  الــنــ�ــســال �ــســد 

مع  ويخو�ص  الأحـــالف،  �سد  الن�سال  يف  �سقوطها  وبعد  واملــالحــقــة، 

حــزبــه والـــقـــوى الــوطــنــيــة الأخـــــرى املــعــركــة الــوطــنــيــة �ــســد ال�سيطرة 

�سنوات  يف  واملــالحــقــات  لل�سجن  م�سهور  يتعر�ص  ال�ــســتــعــمــاريــة. 

املنا�سلة  طالب،  اأم  زوجته  تتعر�ص  كما  الدميقراطي،  املد  تراجع 

اأي�سًا، لال�سطهاد وال�سجن.. اأ�سرة بكاملها وهبت كل ما لديها اأجل 

م�ستقبل الكادحن، ولأجل العدالة وازدهار الوطن.

بامل�ساألة  مرتبطة  الــ�ــســوري  للريف  الــبــار  البــن  هــذا  حياة  كانت 

ما  بكل  وعمل  م�سكالتها،  وفهم  ال�سميم،  يف  عا�سها  لقد  الزراعية، 

تكن  مل  حياته  اإن  لها،  اجلذرية  احللول  يجد  كي  قــوة  من  ي�ستطيع 

اإرثًا  عابرة، كان يف قلب ع�سره امل�سطخب، وها هو ذا يرحل خمّلفًا 

كفاحيًا عميقًا ل ميوت اأبدًا، ل ي�ستطيع اأن ميوت.

يون�ص �سالح

كلمة الرفيق عدنان خزام

كلمة الرفيق اأحمد �شجيع

األــــقــــى الـــرفـــيـــق عــــدنــــان خــــزام 

للحزب  ال�سيا�سي  املكتب  )ع�سو 

ال�سوري املوحد(، كلمة  ال�سيوعي 

الراحل م�سهور  الرفيق  يف ت�سييع 

هذا  احلـــزب،  لقيادة  ممثاًل  غريبة، 

ن�سها:

يف �ساعة الوداع، تعود للذهن 

�ــســور مــن �ــســاعــات الــلــقــاء الأخـــرة، 

ويف الــ�ــســمــت الـــــذي تــفــر�ــســه هــذه 

الأوقات احلزينة ترجع اإىل الذاكرة 

اآخر الكلمات.

�ــــســــورتــــك واأنــــــــــت تـــعـــلـــن بــــدء 

اأعمال املوؤمتر الثالث ع�سر للحزب 

الـــ�ـــســـيـــوعـــي الـــــ�ـــــســـــوري املـــــوحـــــد، 

بـــاعـــتـــبـــارك اأكــــــرب الأعــــ�ــــســــاء �ــســنــًا 

واأقـــدمـــهـــم عــ�ــســويــة، فــقــد تــراأ�ــســت 

اأع�ساء  اأ�سغر  جانب  اإىل  اجلل�سة 

املوؤمتر �سنًا.

اإ�ــــــســــــرارك عـــلـــى اإلـــــقـــــاء كــلــمــة 

افـــتـــتـــاح مــــوؤمتــــر مــنــطــقــيــة حــمــ�ــص 

واقفًا رغم �سنك وو�سعي ال�سحي، 

اعــتــزازك بــاأنــك ابــن �سيوعي قــدمي، 

اعـــتـــبـــارك بــطــاقــتــك احلــزبــيــة الــتــي 

اأغلى   1946 عــام  منذ  بها  حتتفظ 

ما متلك وما تورث.

طاقة  فــوق  بعذر  اليوم  غيابك 

مديدًا  عــمــرًا  يختتم  غيابك  الب�سر، 

الفالحن  الرفاق  بن  احل�سور  من 

يف ريــــفــــنــــا الــــطــــيــــب والـــــعـــــمـــــال يف 

حــا�ــســرًا  كــنــت  ال�سعبية.  اأحــيــائــنــا 

يف امل�سوؤوليات احلزبية والوطنية 

احلــزب  يف  ع�ست  حملتها..  الــتــي 

وعــــا�ــــص احلـــــــزب فــــيــــك.. مل تــغــب 

�ــســتــبــقــى  عـــــنـــــك،  يــــغــــب  ومل  عــــنــــه 

حـــا�ـــســـرًا كــمــا بــقــي والــــــدك فــيــك.. 

واأ�سرتك  واأحفادك  بــاأولدك  حا�سرًا 

الــغــنــي للحزب  بـــالـــرتاث  ورفـــاقـــك، 

الــــذي واكــبــتــه و�ــســاهــمــت فــيــه، يف 

التي  ع�سر،  الثالث  املــوؤمتــر  وثائق 

كلمتك  الأوىل  �ــســفــحــاتــهــا  �ــســمــت 

الـــتـــي اأعـــلـــنـــت فــيــهــا بــــدء اأعـــمـــالـــه، 

اقتناء  على  حر�سك  ذاكــرتــي  ويف 

بيننا.  هاتف  اآخــر  يف  منها  ن�سخة 

يف الــــ�ــــســــعــــارات الــــتــــي رفــــعــــت يف 

قـــاعـــة املــــوؤمتــــر )حتــــريــــر الأر�ـــــــص، 

مكافحة الإرهاب، حقوق املواطن، 

اإعــادة  والــفــالحــن،  العمال  م�سالح 

اجتثاث  اجتماعية،  عدالة  البناء، 

الف�ساد(، هذه هي هويتك وهويتنا 

اأ�ــســغــر  يحملها  اأن  واأمــلــنــا  الـــيـــوم، 

اأعـــ�ـــســـاء املــــوؤمتــــر �ــســنــًا واأحــــفــــادك 

ورفــاقــهــم،  الــ�ــســاب  م�سهور  ومنهم 

م�ستمرة  واملعركة  طويل  فالدرب 

ما دام هناك احتالل، وما دام هناك 

ظامل ومظلوم، وم�ستِغّل وم�ستَغّل. 

فــالــقــ�ــســيــة  الـــــيـــــوم  غــــبــــت  اإن 

حا�سرة.

الـــلـــجـــنـــة  رفـــــاقـــــنـــــا يف  بــــا�ــــســــم 

ونحن  حم�ص  ومنطقية  املركزية 

عائلة  اإىل  نتقدم  التعازي،  نتلقى 

راجــن  الــتــعــازي،  باأخل�ص  الفقيد 

لــلــفــقــيــد الـــرحـــمـــة والـــ�ـــســـالم، ولــكــم 

جــمــيــعــًا الــ�ــســرب والــ�ــســلــوان والــعــمــر 

املديد.

اللجنة  )ع�سو  �سجيع  اأحمد  الرفيق  واألقى   ..

املـــركـــزيـــة لـــلـــحـــزب(، كــلــمــة بــا�ــســم مــنــظــمــة حلب 

للحزب، جاء فيها:

الرعيل  مــن  �سيوعي  رفــيــق  حــ�ــســرة  يف  نــحــن 

الأول، والرعيل الأول له ق�س�ص وحكايا ن�سالية يف 

دروب هذه احلياة، قد ل نبالغ اإن قلنا اإن م�ساحات 

قليلة مل تطاأها قدما هذا الإن�سان من اأر�ص �سورية 

من �سمالها اإىل جنوبها ومن غربها اإىل �سرقها.

اأي�سًا مواقف  اأهــل تلك املناطق  له مع  وكــان 

اأجل خدمة ورفعة الق�سية التي نذر  ن�سالية، من 

اجلماهر  بخدمة  عميقًا  اإميــانــه  كــان  لها.  نف�سه 

الكادحة التي انبثق هو من �سفوفها اأ�ساًل.

اأبـــو طــالــب كــان يف  اآخـــر اتــ�ــســال لنا بالرفيق 

مــوؤمتــرنــا الأخـــر، حيث كــان حمــط اأنــظــار مندوبي 

الــذي برز  املــوؤمتــر جميعًا، وكــان للموقف املــوؤثــر 

عرب اإظهاره للبطاقة احلزبية التي رافقته لأكر من 

�ستن عامًا �سدًى وجدانيًا عميقًا، �سعرت حينئٍذ 

من  واندفاعًا  ت�سوقًا  اأكــر  �سنًا  ال�سغار  الرفاق  اأن 

ن�سالية  اأيقونة  ب�سدق  كــان  �سنًا.  الأكــرب  الــرفــاق 

حتــتــذى يف مــوؤمتــرنــا الأخـــر كما كــان كــذلــك عرب 

�سنواته الطوال التي بذل فيها كل نب�ص قلبه من 

اأجل خدمة حزبه ووطنه.

عرب  الن�سالية  �سهامتك  طــالــب؛  اأبـــو  الــرفــيــق 

الأماكن التي تبواأتها باحلزب كانت مدر�سة بكل 

معنى للكلمة.

اأهـــمـــ�ـــص لـــروحـــك  اأن  اأريـــــــد  الــــغــــايل،  الـــرفـــيـــق 

اأنــا واثــق اأنها كانت تفرح قلبك وروحــك،  بكلمات 

جي�سنا  حققها  التي  الأخــرة  النت�سارات  وهــي  األ 

اآخــرهــا فتح طريق حلب  الــ�ــســوري، وكــان  العربي 

حماة الذي اأتينا عربه اليوم لنودعك الوداع الأخر. 

الرفاق من كل منظمات احلزب ويف منظمة حم�ص 

رفاقكم  واأحا�سي�ص  م�ساعر  لكم  ننقل  خ�سو�سًا، 

يف منظمة حلب جتاه الرفيق اأبو طالب.

حتية لروحك يا رفيقنا الغايل، ولرتقد نف�سك 

مطمئنة يف مثواك الأخر باأنك قدمت وعملت بكل 

�سدق واإخال�ص ولوطنك وحزبك.

الرفاق الأعزاء، اأخرًا تقبلوا منا وعربنا تعازي 

رفاقكم يف منظمة حلب.

الرفيق اأبو طالب وداعًا!

املنا�شل العريق 

الذي �شتفتقده احلركة العمالية

 )2020-1910( م�ست  �سنوات  وع�سر  مئة 

عــلــى قــيــام احلــركــة الــعــاملــيــة املــطــالــبــة بحقوق 

املراأة، منذ املوؤمتر العاملي للن�ساء ال�سرتاكيات 

يف )كوبنهاغن( برئا�سة املنا�سلة الملانية كالرا 

زايتكن )عام 1910( الذي يعترب حدثًا تاريخيًا 

والذي  الع�سرين،  القرن  من  الأول  العقد  يف  هامًا 

كــــان مـــن اأهــــم املــــحــــاولت اجلـــديـــة ذات الــطــابــع 

العاملي لبحث اأو�ساع املراأة واملطالبة بحقوقها.

الــيــوم  هــــذا  يـــكـــون  اأن  احلـــركـــة  هــــذه  اأرادت 

مـــكـــر�ـــســـًا لــبــحــث اأو�ـــــســـــاع املــــــــراأة ومـــوقـــعـــهـــا يف 

املالئمة  الإن�سانية  الظروف  وتوفر  املجتمعات، 

لها. وقد اأعلنت جامعة الدول العربية تبنيها لهذا 

املتحدة  الأمم  هيئة  وكر�سته   1970 عــام  الــيــوم 

عام 1977 حتت ا�سم يوم املراأة العاملي. 

حقوقها  �سبيل  يف  املـــــراأة  نــ�ــســال  اأن  ورغــــم 

العام  الن�سال  يف  وم�ساهمتها  م�ساكلها  وحــل 

ال�سيا�سي والقت�سادي والجتماعي والثقايف غر 

اآذار  اأو بعام، فاإن الثامن من  حم�سور بيوم معن 

ميثل وحدة ن�سال الن�ساء على امل�ستوى العاملي، 

مما جعله يتطور وتت�سع اآفاقه ويكت�سب اندفاعًا 

جديدًا لكل عام، فهو رمز تاريخي لكفاح الن�ساء 

يف العامل.

وقد يكون بحث ق�سية املــراأة يف هذه الفرتة 

�سعبًا  بــالدنــا  تعي�سها  الــتــي  والــدقــيــقــة  احلــرجــة 

الأزمــة وغزو  ومعقدًا بعد ت�سع �سنوات ونّيف من 

الإرهـــــــاب، واحلــ�ــســار والــتــخــريــب، فــقــد تعر�ست 

لبالدنا للتدمر والعنف بكل اأ�سكاله، مما عّر�ص 

الــكــثــر مـــن اأبـــنـــاء �ــســعــبــنــا رجـــــاًل ونـــ�ـــســـاًء اأطـــفـــالُ 

و�سيوخًا ملخاطر هائلة، خا�سة النزوح والت�سرد، 

افتقر  الــتــي  الــلــجــوء  خميمات  يف  مميتة  ولأخــطــار 

معظمها لأب�سط متطلبات احلياة الإن�سانية.

الأو�ــســاع  وقــد عانت املـــراأة ال�سورية من هــذه 

ظــلــمــًا مــ�ــســاعــفــًا، فــقــد عــانــت الــتــهــجــر الــقــ�ــســري، 

املعي�سية  واملـــعـــانـــاة  والأبــــنــــاء،  الـــــزوج  وفـــقـــدان 

وفقدان فر�ص العمل.

وعــانــت كــذلــك مــن اأخـــطـــار الـــعـــدوان الــرتكــي 

اأرا�سينا  من  لق�سم  الأمريكي  والحــتــالل  الغا�سم، 

الكيان  اعــتــداءات  ومــن  ثرواتها،  على  وال�سيطرة 

ال�سهيوين املتكررة على �سورية.

والـــيـــوم تـــعـــاين املــــــراأة الــ�ــســوريــة وعــائــلــتــهــا 

تاأمن عي�ص كرمي لعائلتها،  �سعوبات جمة يف 

يف ظل الرتفاع امل�ستمر لأ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية، 

الــفــقــرة واملتو�سطة.  الــفــئــات  وتــ�ــســاوؤل مــداخــيــل 

وفــوق ذلــك كــّلــه، مــا زالــت املـــراأة ال�سورية تعاين 

املــراأة  بــاأو�ــســاع  املتعلقة  القوانن  بع�ص  حتّيز 

والأطـــفـــال، ومـــن ذلـــك قــانــون الأحـــــوال ال�سخ�سية 

وقانون اجلن�سية وغرهما. 

واملتطرفة،  الظالمية  الــقــوى  ا�ست�سرا�ص  اإن 

و�سع  ت�سيطر،  اأن  لها  اأُتــيــح  حيث  وممــار�ــســاتــهــا 

ويــ�ــســع املـــــراأة الــ�ــســوريــة اأمــــام حتــديــات جــديــدة، 

منو  مــن  ويــحــّد  حققتها،  الــتــي  املكا�سب  ويــهــدد 

احلركة الدميقراطية التقدمية يف البالد.

واإذا كان من تخ�سي�ص للمراأة يف هذا اليوم، 

فهو لأنها الأكر تاأثرًا يف حميطها، وهي العن�سر 

الـــفـــاعـــل واملـــــوؤثـــــر يف املــجــتــمــعــات الـــتـــي عــانــت 

وتــعــاين مــن احلــــروب، وهــي مــن حمل هــّم الوطن 

بجدارة.

حتية حــب لــلــمــراأة الــ�ــســوريــة يف يــومــهــا، يوم 

املراأة العاملي.

ولكل املنا�سالت يف الوطن العربي.      

مواجهة  يف  وجي�سنا  �سعبنا  �سمود  عــا�ــص 

الإرهاب  

و�ــســد الــعــدوان والحــتــالل الــرتكــي الأمــريــكــي 

وال�سهيوين.

واملجد واخللود لل�سهداء وال�سهيدات.      

رابطة الن�ساء ال�سوريات

دم�سق:٢0٢0/3/5

بيان رابطة الن�شاء ال�شوريات

يف اليـــــــوم العــــاملي للمــــراة

»تكامل« القهر وتناق�ص الكرامة!
واأخرًا دخل الذكاء ال�سطناعي اإىل اأر�ص الوطن على �سكل 

بطاقة ذكية تثبت يف كل يوم غباءها وف�سادها. 

كــورونــا على الأبــــواب والــبــطــاقــة الــذكــيــة تــقــوم بـــدوره جيدًا 

حتى الآن، فاإذا �ساألت اأي مواطن �سوري �سيقول لك اإنه بعد هذه 

الأ�سا�سية  ال�سلع  وبع�ص  املحروقات  واأمتتة  العظيمة  املكرمة 

وعناء الطوابر، مل يعد مهمًا ا�ستقبال كوارث اأخرى، فالكوارث 

مالزمة لنا منذ الأزل وفاقت احلد يف �سنوات احلرب. 

دائمًا  تاأخذ  احلكومة  بها  تتحفنا  التي  احللول  اأن  الغريب 

املنحى العك�سي منها، فتزيد ال�سوء �سوءًا والبيئة هنا خ�سبة 

لنت�سار الفرو�سات، فالطوابر وحدها �سديقة لكل هذا اخلراب، 

ل اأرى اإل اأقالمًا تعبت من ال�سكوى، فهل �سيكون الفرو�ص_ ل 

�سمح اهلل_ اأ�سد وطاأة من معي�سة املواطن ال�سوري الذي اأ�سبح 

ال�سغوط على  ال�سوداوية بكوميديا ملحوظة من كرة  يعي�ص 

اجلــراد  فحتى  النفجار.  مرحلة  اإىل  ي�سل  ل  حتى  رمبــا  كاهله، 

اأبى اأن يزورنا لأن كبار البلد ح�سدوا الأخ�سر والياب�ص ومل يبَق 

له �سيء لي�سارك به هذا ال�سعب امللعون! وهنا يكمن دور هذه 

العطايا الكبرة يف التخل�ص من الآفات الطبيعية. 

عــلــى مــــدار الأربــــــع والــعــ�ــســريــن �ــســاعــة يــتــعــلــق املــواطــنــون 

)تكامل(  �سركة  مــن  ر�ــســالــة  تــكــون  اأن  وع�سى  لعل  بهواتفهم 

تب�سرهم بقدوم العرو�ص: )جرة الغاز(، والغالبية مُتنى باخليبة 

فجرة  قلوبهم!  على  النا�ص  اأحــب  وكــان  هواتفهم  حتركت  اإذا 

اأ�ــســحــى معجزة  اأهـــم بكثر واحلــ�ــســول عليها  اأ�ــســبــحــت  الــغــاز 

ربانية!

التطبيق  يف  املــعــلــومــات  اأن  وال�ــســتــغــراب  للغثيان  واملــثــر 

عن  يزيد  للغاز  دورًا  يــوم  كــل  يف  تعطي  لل�سركة  التابع  )ويـــن( 

بال�سكوى  تــقــوم  وعــنــدمــا  بالقليل،  لي�ص  بــعــدد  الــ�ــســابــق  الــيــوم 

تــزيــل عــن كــاهــلــهــا هـــذا احلــمــل وحتــولــك للمعتمد الــــذي يــقــول: 

اأو يطلبون منك  الر�سالة! وهكذا دائــرة فارغة دون جــدوى!  اأريــد 

ال�سكوى ل�سركة املحروقات على رقم رباعي م�سغول ليل نهار! 

تبديل  ي�ستطيع  كــان  التي  يومًا   23 على  املواطن  ليرتحم 

فيها اجلرة ولو مل تتوفر اأو عا�ص ليله ونهاره على الطوابر، على 

الأقل يعلم يف النهاية اأنه �سيح�سل عليها ولو بعد معركة! اأما 

الآن فالعرو�ص الأمنية ثقيلة الظل قد ل تاأتي لعدة اأ�سهر! 

هـــذا كــّلــه اإ�ــســافــة اإىل الــدفــعــة الــثــانــيــة مــن املــــازوت الــتــي مل 

اإل عدد حمدود ورمبا مع )دف�سة( وقد قارب ف�سل  يح�سل عليها 

الــ�ــســتــاء عــلــى الــنــهــايــة، ورمبـــا هـــذه رحــمــة لــتــاأتــي بــعــدهــا لعنات 

ال�سيف. 

تنتظر  غــاز  جــرة  اإىل  الــغــاز  جــرة  انتظار  مرحلة  مــن  انتقلنا 

املــواد جميعها  العلم تتوفر هذه  الذكية، ومع  )تكامل(  ر�سالة 

ال�سوؤال عن  ال�سوداء باأ�سعار م�ساعفة، وهذا ما يطرح  بال�سوق 

جدوى هذه البطاقة: هل هي لزيادة عمل ال�سوق ال�سوداء بزخم 

اأكـــرب! رغــم اأن مــرتــاديــهــا هــم مــن الــذيــن يف الأ�ــســا�ــص مل يـــزوروا 

الــطــوابــر يـــومـــًا! وهـــذا مــا يــذكــرين بــحــديــث اأحـــدهـــم الــكــومــيــدي 

)دخـــيـــل رب الــفــ�ــســاد بــالــبــلــد لــلــي مــعــه مــ�ــســاري! تــخــّيــلــي وقــف 

عالطوابر �ساعات م�سان ورقة ول م�سان خبز اأو جرة غاز(!

اأي�سًا  اأ�سعار البنزين )املدعوم( �سيدفعها  واليوم زيادة يف 

يف  ارتــفــاع  �سكل  على  الأ�سا�ص  من  الفارغة  جيبه  من  املــواطــن 

الأ�سعار املرتفعة اأ�ساًل ب�سكل جنوين!

�ــســبــابــنــا عــلــى اجلــبــهــات يــقــدمــون الـــدمـــاء لــ�ــســرف الــوطــن، 

واأهــالــيــهــم يتعر�سون لــلــذل عــلــى الــطــوابــر ويــنــتــظــرون الــذكــاء 

احلكومي ليعينهم على ما تبقى من �سنوات اخلراب والقهر.

هداء، حماة الّديار عليكم �سالم. املجد لل�سّ

رمي احل�سن
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kGô¶æe íÑ°üàd ádhqódG ≥aGôe πeÉc
Üƒ∏°SCG ÉªqfEGh kÉqjOÉ«àYG §≤a ¢ù«d
ô˘˘NBG ≈˘˘∏˘˘Y »˘˘°†≤˘˘˘j è˘˘˘¡˘˘˘æ‡ IÉ˘˘˘«˘˘˘M
øWƒdG π°ûàæj π«L IO’ƒH ΩÓMC’G
çQh π«L ÉªqfEGh ¬HGôNh ¬°SCÉj øe

.∑Ó¡dGh ô≤ØdGh ÒHGƒ q£dG
QÉ˘jqó˘dG IÉ˘ª˘M ,AGó˘¡˘˘ q°û∏˘˘d óÛG

.ΩÓ°S ºµ«∏Y
Ú°ù◊G ËQ

»æÑdG OGDƒa »eÉÙG :∫hDƒ°ùŸG ôjóŸG
ô````` q̀«æŸG QÉ```°ûH :ôjô```ëàdG ôjóe

»∏```Y ï«`````°ûdG ô``°üf :»æ`````ØdG ô````jó``ŸG
OGóM ¿ÉÁQ :áeÉ©dG äÉbÓ©dG ádhDƒ°ùe

 á``````«aÉ`````````≤K `` á«```````°SÉ«``````°S `` á````«YƒÑ``````°SCG
ó````MƒŸG …Qƒ``°ùdG »Yƒ«``°ûdG Üõ`◊G É```gQó`°üj

  1955 ΩÉY â````````````````°ù°SCG
2001 ΩÉY ÉgQGó°UEG ó«YCG

≥°ûeO ` ájQƒ°ùdG á«Hô©dG ájQƒ¡ª÷G
QÉàıG ôªY ´QÉ°T ` áYQõŸG

  3342573 - 3342572 - 3324914 ∞JÉg |
   7394 Ü.¢U  4422383 - 3342571 ¢ùcÉa |

 ¯:¿Ó`YEÓd3342573 - 3342572 - 3324914   ΩÉbQC’ÉH ∫É°üJ’G
 ¯:…ƒæ°ùdG ∑GÎ°T’G¢S.∫10000 äÉ°ù°SDƒª∏d  ¢S.∫2000 OGôaCÓd

 .¢S. ∫25000 äGQÉØ°ù∏d ¯
 Q’hO 100 á«Hô©dG ∫hódG »bÉH -  É¡dOÉ©j Ée hCG kGQ’hO 50 ¿ÉæÑd ‘ |

.Q’hO 300∫hódG »bÉHh Úà«µjôeC’G - Q’hO 200 ÉHQhCG |
.äÉ°ù°SDƒŸGh OGôaC’G øe á«©«é°ûàdG äÉcGÎ°T’G πÑ≤oJ |

e-mail:annourscs@gmail.com
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?ójó÷G áæjóŸG ¢ù∏› ™e á«bPÓdG ô¶àæj GPÉe
 ÚeCG ¿Éª«∏°S :QƒædG ¯

á˘˘˘˘˘MGÎ°S’G IÎa â¡˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘fG π˘˘˘˘˘g ¯
áKÓãd á˘«˘bPÓ˘dG á˘æ˘jó˘e É˘¡˘à˘°TÉ˘Y »˘à˘dG
á˘æ˘jó˘ª˘˘∏˘˘d äOÉ˘˘YCG »˘˘à˘˘dGh â°†e ô˘˘¡˘˘°TCG
¢ù∏› π˘˘˘X ‘ É˘˘˘¡˘˘˘≤˘˘˘fhQ ø˘˘˘e kÉ˘˘˘˘°†©˘˘˘˘H
ø˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘°ûJ ‘ ∞˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘c …ò˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘jóŸG
ƒ˘HCG π˘«˘Ñ˘f Qƒ˘à˘có˘˘dG á˘˘°SÉ˘˘Fô˘˘H »˘˘°VÉŸG
ájó∏ÑdG â«H Ö«JôJ OÉYCG …òdG ,∞c
¿É˘c …ò˘˘dGh ,º˘˘¶˘˘æ˘˘eh Êƒ˘˘fÉ˘˘b π˘˘µ˘˘°ûH
äÉbGÎN’Gh OÉ°ùØdGh ≈°VƒØdÉH è©j
,â°†e á˘˘∏˘˘jƒ˘˘W äGƒ˘˘æ˘˘°ùd á˘˘«˘˘fƒ˘˘˘fÉ˘˘˘≤˘˘˘dG
ø˘Y ∞˘°ûµ˘dG ‘ QhO á˘aÉ˘ë˘°ü∏˘d É˘˘ª˘˘µ˘˘a
OÉ˘˘°ùØ˘˘dG äÉ˘˘˘Ø˘˘˘∏˘˘˘e í˘˘˘°†ah äGRhÉ˘˘˘é˘˘˘à˘˘˘dG
‘ kÉ˘˘˘°†jCG É˘˘˘gQhO É˘˘˘¡˘˘˘˘d ,ø˘˘˘˘jó˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dGh
ÖfGƒ÷G ≈˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘Y Aƒ˘˘˘˘˘˘˘°†dG §˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘°ùJ
IQGOE’G ø˘˘˘˘˘˘Y áŒÉ˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘˘jE’G
AÉ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘NC’G á÷É˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘eh á˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘°üdG
äGƒ˘æ˘°ùd É˘æ˘Mô˘˘W ó˘˘b É˘˘æ˘˘ch ,á˘˘≤˘˘HÉ˘˘°ùdG
A»˘°ùdG »˘eóÿG á˘˘«˘˘bPÓ˘˘dG ∫É˘˘M â°†e
≈∏Y äGRhÉé˘à˘dGh á˘eÉ˘ª˘≤˘dG QÉ˘°ûà˘fG ø˘e
√ÒZh IQƒ˘˘˘˘LCÉŸG ∞˘˘˘˘bGƒŸGh á˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘°UQC’G
ø˘Y âé˘à˘f »˘à˘dG ≈˘°Vƒ˘Ø˘dG ø˘e Òã˘µ˘˘dG
≥˘˘˘˘«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘Jh IQGOE’G ΩGó˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°SG Aƒ˘˘˘˘˘°S
á˘KÓ˘K ∫Ó˘N çó˘M É˘e ø˘µ˘˘dh ,¿ƒ˘˘fÉ˘˘≤˘˘dG
™bGh øe % 50 RhÉŒ ø°ù– øe ô¡°TCG
IQGOEG ø˘˘Y è˘˘à˘˘f ó˘˘≤˘˘a »˘˘eóÿG á˘˘æ˘˘˘jóŸG
” á«°VÉŸG ô¡°TC’G áKÓãdG »Øa,Ió«L
á˘jó˘∏˘Ñ˘˘dG ∑Ó˘˘e »˘˘Ø˘˘Xƒ˘˘e ™˘˘«˘˘ª˘˘L IOÉ˘˘YEG
äÉÄ«¡d ÚHóæe GƒfÉc øjòdGh º¡∏ª©d
IOÉ˘˘˘˘YEG ” É˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘c ,iô˘˘˘˘˘NCG äÉ˘˘˘˘˘°ù°SDƒ˘˘˘˘˘eh

º˘¡˘∏˘ª˘Y ¢SCGQ ≈˘∏˘Y á˘aÉ˘˘¶˘˘æ˘˘dG »˘˘Ø˘˘Xƒ˘˘e
¤EG á˘aÉ˘°VE’É˘H ,Iò˘aÉ˘æ˘dG ÚfGƒ˘˘≤˘˘dG ≥˘˘ah
Ò¨˘˘˘˘dG äÓ˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘©ŸG ™˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘L ∞˘˘˘˘«˘˘˘˘bƒ˘˘˘˘J
â– ø˘e ¥ô“ âfÉ˘˘c »˘˘à˘˘dG á˘˘«˘˘eÉ˘˘¶˘˘f
…CG ôjô“ ΩóYh ,ihÉ°TôdÉHh ádhÉ£dG
á°SGQOh á«fƒfÉb äÉØ°UGƒe ÓH á∏eÉ©e
AÉ¨dEG ” IÎØdG √òg ∫ÓNh ,É¡d á«aÉc

´õ˘˘˘˘˘˘˘˘fh IQƒ˘˘˘˘˘˘˘˘LCÉŸG ∞˘˘˘˘˘˘˘˘bGƒŸG á˘˘˘˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘c
ÒãµdG âÑÑ°S »àdG Iójó◊G π°SÓ°ùdG
Qƒ˘°ùµ˘dÉ˘c Úæ˘WGƒ˘ª˘˘∏˘˘d π˘˘cÉ˘˘°ûŸG ø˘˘e
á˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘°VE’É˘˘˘˘H ,äGƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘°S ∫Ó˘˘˘˘˘N É˘˘˘˘˘gÒZh
¥Gƒ˘°SCÉ˘c É˘¡˘ª˘«˘¶˘æ˘Jh ≥˘˘WÉ˘˘æ˘˘e OÉ˘˘é˘˘jE’
ø°ù– øY ∂«gÉf ,äÉ£°ùÑ∏d á«Ñ©°T
,á˘˘aÉ˘˘¶˘˘æ˘˘∏˘˘d á˘˘˘Ñ˘˘˘°ùæ˘˘˘dÉ˘˘˘H á˘˘˘æ˘˘˘jóŸG ™˘˘˘bGh

ájô£ŸG ±QÉ°üª∏d á≤«bódG á©HÉàŸGh
»˘˘à˘˘˘dG π˘˘˘cÉ˘˘˘°ûŸG ø˘˘˘e Òã˘˘˘µ˘˘˘dG É˘˘˘gÒZh
‘ ∞©°V ÖÑ°ùH áæjóŸG É¡æe ÊÉ©J
∫Éª˘gE’G ø˘Y áŒÉ˘æ˘dG á˘«˘à˘ë˘à˘dG á˘«˘æ˘Ñ˘dG
ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘eh ,iô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘NC’G Qƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘eC’G ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e √ÒZh
¢ù∏ÛG É¡H ≈∏– …òdG äÉ«HÉéjE’G
á˘aÉ˘ë˘˘°üdG ø˘˘e π˘˘eÉ˘˘©˘˘à˘˘dG ƒ˘˘g ∞˘˘∏˘˘µŸG
ó˘˘˘«˘˘˘L π˘˘˘˘µ˘˘˘˘°ûH Úæ˘˘˘˘WGƒŸG ihÉ˘˘˘˘µ˘˘˘˘°Th
É˘ª˘c É˘¡˘dÉ˘ª˘˘gEG ’ É˘˘¡˘˘à÷É˘˘©˘˘e á˘˘dhÉfih
‘ Éæch ,á≤HÉ°ùdG ¢ùdÉÛG ™e çóM
á˘˘∏˘˘HÉ˘˘≤˘˘e É˘˘æ˘˘jô˘˘LCG ó˘˘b Qƒ˘˘æ˘˘dG á˘˘Ø˘˘«˘˘ë˘˘˘°U
Oó©dÉH ¢ù∏ÛG ¢ù«FQ ™e á«Øë°U
∫hC’G ¿ƒfÉc 18 ïjQÉàH QOÉ°üdG 891
ÒÑ˘˘˘µ˘˘˘dG ìÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘JQ’G º˘˘˘˘ZQ ø˘˘˘˘µ˘˘˘˘d ,2019
á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°VÉŸG IÎØ˘˘˘˘˘dG ‘ Úæ˘˘˘˘˘WGƒ˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘d
∑É˘æ˘g ¿É˘c »˘˘eóÿG ™˘˘bGƒ˘˘dG ø˘˘°ùë˘˘à˘˘H
¿ƒfÉ≤dG »bÎfl ¢†©Ñd ÒÑc AÉ«à°SG
á˘«˘fƒ˘fÉ˘˘b Ò¨˘˘dG äÓ˘˘eÉ˘˘©ŸG ÜÉ˘˘ë˘˘°UCGh
,¿ƒfÉ˘≤˘dG ≥˘«˘Ñ˘£˘à˘H º˘gó˘«˘«˘≤˘J ” …ò˘dG
¢ù∏› π˘«˘µ˘°ûJ ™˘˘e Ωƒ˘˘«˘˘dG ∫AÉ˘˘°ùà˘˘fh
¥ÓM óªMCG ¢Sóæ¡ŸG á°SÉFôH ójóL
ôgGƒ¶dG áëaÉµe á£N ôªà°ùà°S πg
?á˘æ˘jóŸG ‘ á˘«˘fƒ˘fÉ˘b Ò¨˘dG á˘«˘˘Ñ˘˘∏˘˘°ùdG
ÌcCG »eóÿG ™bGƒdG ø°ùëà«°S πgh
πÑb π˘«˘ª÷G É˘¡˘≤˘fhQ á˘æ˘jó˘ª˘∏˘d Oƒ˘©˘jh
π˘˘˘˘g ?»˘˘˘˘Ø˘˘˘˘«˘˘˘˘°üdG á˘˘˘˘MÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘°ùdG º˘˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘˘e
á˘˘£˘˘∏˘˘°ùdG ™˘˘e ÜhÉŒ ∑É˘˘æ˘˘g ¿ƒ˘˘µ˘˘«˘˘˘°S
?ihÉ˘µ˘°ûdG ™˘«˘ª˘L á÷É˘©˘eh á˘˘©˘˘HGô˘˘dG
kÉ«dÉM É¡æY áHÉLE’G ™«£à°ùf ’ á∏Ä°SCG
Qƒ¡°ûdGh ™«HÉ°SC’G É¡æY ÉæÑ«éà°S πH

 .á∏Ñ≤ŸG

!ó©°S É¡∏©a
CGóÑJ ,ÉfOÓH ‘ ¿ƒMÓØdG ¬©Ñàj …òdG Ëƒ≤àdG Ö°ùM ¯
32 ‘ »¡àæJh •ÉÑ°T øe ∫hC’G òæe AÉà°ûdG á«æ«°ùªN
á˘©˘HQCG ¤EG IÎØ˘˘dG √ò˘˘g º˘˘°ù≤˘˘Jh ,™˘˘«˘˘Hô˘˘dG π˘˘°üa á˘˘jGó˘˘H QGPBG
»gh ,Ωƒj ∞°üfh kÉeƒj 21 ¬Jóe Oƒ©°S πch ,äGOƒ©°S
(ÉjÉÑÿG ó©°Sh ,Oƒ©°ùdG ó©°Sh ,™∏H ó©°Sh ,íHGòdG ó©°S)

.√ÉjÉµMh ¬dÉãeCGh ¬°ü°üb É¡æe mó©°S πµdh
¬d ó©jh ,É¡Ñ©°UCGh äGOƒ©°ùdG OôHCG ƒg íHGòdG ó©°S ó©j
QÉ£eC’G ÌµJ ¬«Øa ,ÜÉ°ùM ∞dCG ¬d ¿ƒÑ°ùëjh Ió©dG ¢SÉædG
Éªch òaGƒædG ó°UƒJh ÜGƒHC’G πØ≤J ¬«ah ,OÈdGh êƒ∏ãdGh
»qª°Sh .(íÑf Ö∏c ’h íàØfG ÜÉH ’ •ÉÑ°T ‘) πãŸG ∫ƒ≤j
¿CG ájOÉÑdG ‘ ™£≤fG …òdG ó©°S ô£°VG ¬«a ¿C’ (íHGòdG)`H

.áØ°UÉ©dG ‘ ∂∏¡j ’ »c É¡∏NGóH ÅÑàî«d ¬àbÉf íHòj
,¬«NCG IÒ°ùe πªcCGh ,ΩÉ©dG Gòg íHGòdG ó©°S É¡∏©a ó≤d
,IÒah ¬˘˘«˘˘a êƒ˘˘∏˘˘ã˘˘dGh QÉ˘˘£˘˘eC’G âfÉ˘˘c …ò˘˘dG ¿ƒ˘˘fÉ˘˘c ô˘˘˘¡˘˘˘°T
,á«dÉààeh IOQÉH ájƒL äÉ°†Øîæe Ió©d ÉfOÓH â°Vô©Jh
,™˘«˘≤˘°üdGh ó˘«˘∏÷G π˘µ˘°ûJh IQGô◊G äÉ˘LQó˘˘H ¢VÉ˘˘Ø˘˘î˘˘fGh
Òª°†dGh ¥ÓNC’G iƒà°ùÃ ¢VÉØîfG ¤EG iOCG …òdG ôeC’G
iƒ˘˘à˘˘˘°ùe ¤EG äÉ˘˘˘bhôÙGh ähRÉŸG »˘˘˘©˘˘˘FÉ˘˘˘H ¢†©˘˘˘H ó˘˘˘æ˘˘˘Y
§˘˘¨˘˘°V Gƒ˘˘©˘˘aQh QÉ˘˘©˘˘°SC’G GhOGõ˘˘a ,ô˘˘Ø˘˘˘°üdG â– hCG ô˘˘˘Ø˘˘˘°üdG
,¿É˘˘«˘˘∏˘˘¨˘˘dG á˘˘˘LQO ¤EG π˘˘˘°üà˘˘˘d ,¬˘˘˘JQGô˘˘˘M á˘˘˘LQOh ø˘˘˘WGƒŸG
á°UQƒÑdG QÉ©°SCG ™e §ÑîàJ äÉbhôÙG QÉ©°SCG âëÑ°UCGh
ó≤a ,…ƒL ¢†Øîæe πc Ió°T Ö°ùMh Oƒ©°Uh •ƒÑg ÚH
¢†©˘˘˘˘˘˘˘H ‘ ¢S.∫ 450 ¤EG ähRÉŸG Îd ô˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘°S π˘˘˘˘˘˘˘˘°Uh
Ö∏˘˘˘ZCG ‘ Ió˘˘˘jó˘˘˘°T IQó˘˘˘f ™˘˘˘e ,IOhÈdG Ió˘˘˘˘jó˘˘˘˘°T ≥˘˘˘˘WÉ˘˘˘˘æŸG

.≥WÉæŸG
¬JOhÈH kÉëHP ¢SÉædG íHP ó≤d ,íHGòdG ó©°S Gòg ,º©f
AGOƒ°ùdG Üƒ∏≤dG ÜÉë°UCGh äÉeRC’G QÉŒ πªcCGh ,ΩÉ©dG Gòg
,á˘≤˘Ø˘°T ’h á˘ª˘MQ ¿hO á˘jhÉ˘µ˘dG º˘gQÉ˘©˘°SCÉ˘H ¢SÉ˘˘æ˘˘dG ≈˘˘∏˘˘Y
ô˘˘≤˘˘Ø˘˘∏˘˘dh ¢VôŸGh OÈ∏˘˘dh A’Dƒ˘˘¡˘˘d á˘˘°ùjô˘˘a ø˘˘˘WGƒŸG ™˘˘˘bƒ˘˘˘a

.AÓ¨dGh ´ƒ÷Gh
’h ábÉf ’ ∂∏Á ’ …òdG øWGƒŸG π©Øj GPÉe ∫GDƒ°ùdGh
?∂dP πc ∫É«M Ö©°üdG øeõdG Gòg ‘ ÅÑàîj øjCÉa πªL
ÅÑæJ »àdG ájƒ÷G äGô°ûædG ´Éª°S ≈°ûîj øWGƒŸG äÉH
¢ü∏îJ ¿CG ¬∏dG ¤EG ´ô°†àjh ,IójóL á«Ñ£b äÉ°†ØîæÃ
ø˘d äÉ˘eRC’G QÉŒh ø˘jó˘°SÉ˘˘Ø˘˘dG ¿C’ ,ΩÓ˘˘°ùH á˘˘jƒ˘˘à˘˘°ûdG √ò˘˘g
GhDƒ∏ª«d ,ÌcCÉa ÌcCG ¿hOGOõ«°S πH ™°û÷G øY GƒØbƒàj
CÉaój)h Oƒ©°ùdG ó©°S πëj ¿CG πÑb º¡°Thôch º¡Hƒ«L
ÉjÉÑÿG ó©°S »JCÉjh ..(Oƒ©dÉH IQÉ°ü©dG »°û“)h (OhÈŸG
Ö∏˘£˘dG ∞˘î˘jh (É˘jÉ˘«◊Gh ÜQÉ˘≤˘©˘dG ìô˘°ùJ)h A±ó˘˘dG π˘˘ë˘˘jh
ø˘e ø˘°ùMCG IhQó˘dG) í˘Ñ˘°üJ mò˘˘Ä˘˘æ˘˘«˘˘Mh ,ähRÉŸG AGô˘˘°T ≈˘˘∏˘˘Y

(Ihôa
º˘˘¡˘˘∏˘˘«˘˘M qó˘˘gh ,Üô◊G º˘˘¡˘˘à˘˘µ˘˘¡˘˘fCG ø˘˘jò˘˘˘dG ¿ƒ˘˘˘jQƒ˘˘˘°ùdG
º¡Hƒ«L ÆôaCGh AÓ¨dG ºgQƒ¡X ô°ùch ,äÉeRC’Gh QÉ°ü◊G
…ò˘dG ™˘«˘Hô˘dG Ωhó˘≤˘H ¿ƒ˘˘ª˘˘∏˘˘ë˘˘j ¿B’G Gƒ˘˘JÉ˘˘H ,A»˘˘°T π˘˘c ø˘˘e

.IÉ«◊Gh º∏°ùdGh QGô≤à°S’Gh ¿ÉeC’Gh A±ódG º¡d πªë«°S

mah.hlal@gmail.com

ºYºY!?Ò°üj
SHOW

kÓ©a RÉ¨dG áeRCG â¡àfG πg
ΩÉ˘˘jC’G √ò˘˘g ‘ …Qƒ˘˘°ùdG ´QÉ˘˘°ûdG åjó˘˘M ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ≈˘˘˘¨˘˘˘W ¯
É˘¡˘JGõ˘«‡h á˘«˘˘cò˘˘dG á˘˘bÉ˘˘£˘˘Ñ˘˘dÉ˘˘a ,≥˘˘∏˘˘£ŸGh π˘˘eÉ˘˘µ˘˘dG AÉ˘˘cò˘˘dG
™qbƒàf ÉæàH ≈àM ,AÉcòdÉH ¬àª°Shh ÉfÒµØJ ≈∏Y äô£«°S

.á«còdG ábÉ£ÑdG ≈∏Y kÉ≤M’ õÑÿG …Î°ûf ¿CG
¿hó˘˘˘H RÉ˘˘˘Z Iô˘˘˘L ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ∫ƒ˘˘˘°ü◊G á˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘eCG ¿CG á˘˘˘≤˘˘˘«˘˘˘≤◊Gh
äGÎe ƒ∏«c IóY ¤EG π°üj ¢†jôY πjƒW QƒHÉW ‘ ±ƒbƒdG
,™˘«˘ª˘é˘∏˘˘d π˘˘ª˘˘LC’G º˘˘∏◊Gh iÈµ˘˘dG á˘˘«˘˘æ˘˘eC’G âfÉ˘˘c ,kÉ˘˘fÉ˘˘«˘˘MCG
‘ ™˘«˘ª÷G É˘˘gó˘˘HÉ˘˘c »˘˘à˘˘dG IÒÑ˘˘µ˘˘dG IÉ˘˘fÉ˘˘©ŸG ó˘˘©˘˘H á˘˘°UÉ˘˘N

.∂dP π«Ñ°S
IQGRh É¡à£N »àdG Iójó÷G á«dB’Gh Iƒ£ÿG ¿EÉa Éjô¶fh
á«°üædG πFÉ°SôdG π«©ØJ ∫ÓN øe á«fó©ŸG IhÌdGh §ØædG
(ó˘˘ª˘˘à˘˘©ŸG ´RƒŸG ¤EG RÉ˘˘¨˘˘dG á˘˘fGƒ˘˘£˘˘˘°SCG) ∫ƒ˘˘˘°Uƒ˘˘˘H á˘˘˘°UÉÿG
ÒaƒJh É¡FÉ¨dEGh ,ÒHGƒ£dG øe ó◊G É¡dÓN øe â¨àHG »àdGh
ÉææµÁ ,âbƒdG πbCGh ¥ô£dG π¡°SCÉH …Qƒ°ùdG øWGƒª∏d IOÉŸG

.kÓ©a á«HÉéjE’ÉH Iƒ£ÿG √òg ∞°Uh
π˘˘°UGƒ˘˘à˘˘dG äÉ˘˘ë˘˘Ø˘˘°U ≈˘˘∏˘˘Y äô˘˘°ûà˘˘fG ,∂dò˘˘d ’É˘˘˘ª˘˘˘µ˘˘˘à˘˘˘°SG
‘ RÉ¨dG IOÉe »YRƒeh …óªà©e AÉª°SCÉH áªFÉb »YÉªàL’G
á«°üf πFÉ°SQ â∏°Uhh ,óªà©e πc õeQ ™e ≥°ûeO áæjóe
…òdG óªà©ŸG ´RƒŸG º°SÉH ó«ØJ ÚæWGƒŸG øe Òãc ¤EG
,¬dÓN øe ¬à°UÉN RÉ¨dG IôL ≈∏Y π°üëj ¿CG ¬d »¨Ñæj

.ÒãµdG iód ≈°VƒØdG øe ádÉM ÖÑ°S Ée Gògh
´RƒŸG ¿CG π˘˘FÉ˘˘°Sô˘˘dG √ò˘˘g ¬˘˘˘à˘˘˘∏˘˘˘°Uh ø˘˘˘e ∞˘˘˘°ûà˘˘˘cG å«˘˘˘M
≥WÉæe ‘ º¡æe Òãch ,¬d áÑ°ùædÉH ±hô©e ÒZ óªà©ŸG
‘ Iô÷G ô©°S …RGƒJ ájOÉe áØ∏c ¤EG êÉà– kGóL Ió«©H

.øWGƒŸG øµ°S ¿Éµe ¤EG É¡∏≤f π«Ñ°S
á˘«˘dB’G √ò˘¡˘H Ó˘°UCG Gƒ˘aô˘©˘j ⁄ Òã˘˘c º˘˘gÒ¨˘˘a π˘˘HÉ˘˘≤ŸÉ˘˘Hh
Éeh ,RÉ¨dG IôL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G á«Ø«ch ,ºàJ ∞«c ,Iójó÷G

.øWGƒŸG øe Üƒ∏£ŸG
á∏≤f ó©J Iójó÷G á«dB’Gh Iƒ£ÿG √òg ¿CG ∫ƒ≤æd Oƒ©f
¬˘fCG ÒZ ,á˘«˘fó˘©ŸG IhÌdGh §˘Ø˘æ˘dG IQGRƒ˘˘d Ö°ù– á˘˘«˘˘HÉ˘˘é˘˘jEG
ø˘e ÌcCG ¬˘YÓ˘WGh ,É˘¡˘«˘a ø˘WGƒŸG ∞˘«˘≤˘˘ã˘˘J IOÉ˘˘jR É˘˘¡˘˘°ü≤˘˘æ˘˘j
¤EG áaÉ°VEG ,á«ª°SôdG äGƒæ≤dG ÈY á«Ø«≤ãJ äGô°ûf ∫ÓN
∂dP ó˘©˘H ,ø˘jó˘ª˘à˘˘©ŸG ÚYRƒŸG ´ƒ˘˘°Vƒ˘˘e ‘ ÌcCG º˘˘«˘˘¶˘˘æ˘˘J
ÒÑ˘µ˘dG ô˘µ˘°ûdG Ëó˘˘≤˘˘Jh Iƒ˘˘£ÿG √ò˘˘g è˘˘FÉ˘˘à˘˘f ¢ùŸ É˘˘æ˘˘æ˘˘µÁ

.á«fó©ŸG IhÌdGh §ØædG IQGRƒd
¢ù«∏L ¿Gƒ°VQ ÚdOÉe

äÉeÓ°S ..IôªL ƒHCG º«gGôHEG
 í∏e ájôb øe øWGƒe (Ö©°U ƒHCG) IôªL ƒHCG º«gGôHEG ó«°ùdG ¯-á¶aÉfi

øŸ Ió˘YÉ˘°ùŸGh ¿ƒ˘©˘dG ó˘˘j ó˘˘eh ¬˘˘Jó˘˘∏˘˘Ñ˘˘d ¬˘˘FÉ˘˘£˘˘Yh ¬˘˘Ñ˘˘ë˘˘H õ˘˘«“ ,AGó˘˘jƒ˘˘°ùdG
´ÈJ É˘ª˘c ,¬˘aQÉ˘©˘eh ¬˘à˘jô˘b AÉ˘æ˘HC’ ¬˘dGƒ˘eCG ø˘e Òã˘µ˘dÉ˘H ´ÈJ ó˘˘≤˘˘a ,êÉ˘˘à˘˘ë˘˘j

.Ió∏Ñ∏d ìGôaCG ádÉ°U AÉæÑd ¢VQCG á©£≤H
.¬bÉ°S ‘ ô°ùch á«ë°U áµYƒd kGôNDƒe ¢Vô©J

kÉfƒY ≈≤H ÊCGh ,πLÉ©dG AÉØ°ûdG IôªL ƒHCG ó«°ù∏d ≈æªàJ (QƒædG) Iô°SCG
.¬«Ñfih ¬æWhh √ó∏Ñd

!Üô◊G IhQP ¿Éc …òdG 2013 ΩÉ©dG øe ÒãµH CGƒ°SCG ¿B’G ™°VƒdG ..kÉ«°û«©e
,ójõJh ΩÉ©dG ∂dP …hÉ°ùJ AÉHô¡µdG ™£b äÉYÉ°S ¯
(áë∏°ùe) á«HÉgQEG äÉHÉ°ü©d OƒLh ’ Ωƒ«dG ¿CG ¥ôØdG
äÉ˘˘HÉ˘˘°üY á˘˘ª˘˘K π˘˘H ,2013 ΩÉ˘˘©˘˘dG ‘ ∫É◊G ƒ˘˘g É˘˘ª˘˘˘c
OƒLh ’ ,kÉµàa ÌcCGh ô£NCG √ògh (áë∏°ùe ÒZ) á«HÉgQEG
¿É˘°ùfE’G) ø˘˘WGƒŸG ÖJô˘˘j IOófi ™˘˘£˘˘b ó˘˘«˘˘YGƒŸ Ωƒ˘˘«˘˘dG
âbƒdG ‘  ,É¡°SÉ°SCG ≈∏Y ¬JÉeGõàdG (πbC’G ≈∏Y kÉjô¶f
‘ AÉHô¡µ∏d ÉæcÓ¡à°SÉH áeƒµ◊G ¬«a CÉLÉØàJ …òdG
¿ƒ˘µ˘d kÉ˘«˘FÉ˘Hô˘¡˘c á˘Ä˘aó˘à˘dÉ˘H ’EG ¬˘«˘a π˘M ’ AÉ˘à˘˘°T π˘˘°üa
QÉ˘°U ähRÉŸG ¿C’h ,á˘∏˘LDƒ˘e IQƒ˘JÉ˘a ‘ ™˘aó˘oJ É˘˘¡˘˘à˘˘Ø˘˘∏˘˘c
’ ÅLÉØàŸG äGPh ,kÉ©e ¢SÉØfC’Gh Üƒ«é∏d ábQÉM IOÉe
â«˘˘ª˘˘°S AÉ˘˘«˘˘MCG ‘ ™˘˘£˘˘≤˘˘J ’ AÉ˘˘Hô˘˘¡˘˘µ˘˘dG ¿CÉ˘˘H CÉ˘˘LÉ˘˘˘Ø˘˘˘à˘˘˘j
É˘ª˘c ,¿É˘°ùfEG á˘Ñ˘JôÃ É˘gƒ˘æ˘WÉ˘b ∞˘æ˘ o°U ó˘bh (á˘jƒ˘˘«◊É˘˘H)
¿CG ó°ü≤dG ¿CÉch (ájƒ«M ÒZ) iôNCG ≥WÉæe ‘ ™£≤J

.AÉ«MCG ÒZ É¡fÉµ°S
⁄ É¡æµdh ,Üô◊G äGƒæ°S ∫ÓN äó≤oa RÉ¨dG IOÉe
Üô◊G QÉªãH (Úªq©æàŸG) πch Ωƒ«dG â©LhCG Éªc ™LƒJ
™˘e ÚjQƒ˘°ùdG nô˘°ûÑ˘dG) ø˘ë˘f É˘æ˘fCÉ˘H Ωƒ˘j π˘c É˘æ˘fƒ˘Yô˘˘°üj

! äGƒæ°S ÊÉªK ÉfOƒª°U QÉªK »æ‚ (ò«ØæàdG ∞bh
…Î°ûJ ’ ∫hO ™e ÉæJÉbÓY IOƒ©d π∏¡fh ìôØf nΩÓY
ÉæFGó¡°Th Éæ°û«L ≈MôL πFGƒYh π°üH Iô°û≤H ÉæFÉeO
¬H tâØJ kAÉ°ùM É¡H ¬uµæoàd É¡ n°ùØf π°üÑdG Iô°ûb óŒ ’

.kÉ°ùHÉj kGõÑN
É˘æ˘à˘«˘fÉ˘°ùfEG ™˘e á˘«˘°SÉ˘eƒ˘∏˘Hó˘dG É˘æ˘JÉ˘bÓ˘Y É˘æ˘˘d Ghó˘˘«˘˘YCG
:kGóL kGÒ£N k’GDƒ°S ∫CÉ°ùj ∫É◊G ¿É°ùd ¿C’ ,ÚjQƒ°ùc
ΩÉbQC’G º£– äÉ«Hƒ°ùÙGh ?ÉfOƒª°U QÉªK ∞£≤j øe

!äGô°TDƒŸG πc ô q°ùc OÉ°ùØdGh á«°SÉ«≤dG

¿ÉÑ©°T AÉØ«g

øWGƒª∏d ôNBG ∫’PEG ..»æjƒ“ ≤e
¬JÉ≤ëà°ùe §°ùHCG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ICÉWh øe ß≤«à°ùj øWGƒŸG óµj ⁄ ¯
…òdG ÉgQGô≤H áeƒµ◊G Éæà©dÉW ≈àM RÉ¨dG áfGƒ£°SG hCG OƒbƒdÉc ájƒà°ûdG
»YGôJ ’h á©°ûH IQƒ°üH »æjƒªàdG ≤ŸG IOƒ©H πãªàŸGh óMCG ¬«∏Y ó°ùëj’
.øjƒªàdG äÉbÉ£H ΩÉjCG ≈∏Y ºMÎf ÉæëÑ°UCG PEG øWGƒŸG ¥ƒ≤M øe ≥M §°ùHG
¿CG ó©H iôNCG Iôe ∫’P’G IôØM ‘ §≤°ùj øWGƒŸG π©L ójó÷G QGô≤dG
äÉ˘«˘∏˘ª˘Y äOÉ˘©˘a á˘eRC’G äGƒ˘æ˘˘°S ∫Ó˘˘N Ió˘˘jó˘˘Y äGô˘˘e É˘˘¡˘˘æ˘˘e ¢Vƒ˘˘¡˘˘æ˘˘dG ∫hÉ˘˘M
º«∏°ùJ ºàj å«M IQÉéà∏d ájQƒ°ùdG ä’É°U ΩÉeCG ¤EG ΩÉMOR’G OÉYh ™aGóàdG

.Ú©∏dG ≤ŸG
IÒd 400 `H RQC’G øe ƒ∏«c ¤EG áaÉ°VEG ájQƒ°S IÒd 350 `H ôµ°ùdG øe ƒ∏«c
Oô˘˘Ø˘˘dG Ö«˘˘˘°üf »˘˘˘g á˘˘˘jQƒ˘˘˘°S IÒd 900 `H …É˘˘˘°ûdG ø˘˘˘e ΩGô˘˘˘Z 200 ™˘˘˘e á˘˘˘jQƒ˘˘˘°S
ôµ°S ƒ∏«c 4 »g ¢UÉî°TG á©HQG øe áfƒµŸG á∏FÉ©dG á°üM ¿CG …CG …ô¡°ûdG

.…É°ûdG øe ΩGôZ 800h RQG É¡∏ãeh
∫É◊G √òg ‘ ¬∏dG º¡∏a á©HQCG øY Iô°SC’G OGôaCG OóY IOÉjR ∫ÉM ‘ ÉeCG
∫GDƒ°ùdGh É≤HÉ°S ÉfôcP Éªc ¿ƒµj ≈∏YC’G ó◊G ¿EÉa Iô°SC’G QGôaCG OóY ≠∏H Éª¡ªa
Iôe ¿ƒµ«d Oƒ©«°S πgh OGƒŸG √òg ‘ ¢ü≤ædG Iô°SC’G ÜQ ôHóà«°S ∞«c :Éæg

?QÉéàdG áªMQ â– á«fÉK
´ƒªÛG ¿CG q…CG ¬àLhR ¤EGh ¬«dEG áaÉ°VEG AÉæHCG á©Ñ°S ¬jód »∏Y ƒHG ó«°ùdG
ø˘Y ¬˘fƒ˘ª˘∏˘°ùj º˘¡˘˘fCG √hÈNG ä’É˘˘°üdG ió˘˘MG ™˘˘LGQ É˘˘eó˘˘æ˘˘Yh ¢UÉ˘˘î˘˘°TCG 9 ƒ˘˘g

?á«≤ÑdG äÉeõ∏à°ùe ≈∏Y π°üë«°S øjCG øªa §≤a ¢UÉî°TCG á©HQCG
4 ΩÓà°S’ ádÉ°üdG ΩÉeCG á∏jƒW äÉYÉ°ùd ±ƒbƒdG øY âKó– IÒæe Ió«°ùdG

¿É˘c å«˘M ø˘jƒ˘ª˘à˘dG ô˘JÉ˘aO ΩÉ˘jCG ≈˘∏˘Y âª˘Mô˘Jh RQC’G ø˘e É˘¡˘∏˘ã˘eh ô˘˘µ˘˘°S ƒ˘˘∏˘˘«˘˘c
¿B’G ÉeCG á©«°†dG â«fGƒM øe ¬JÉ≤ëà°ùe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ™«£à°ùj øWGƒŸG

kÉeÉ“ ∞∏àfl ™°VƒdÉa
…òdG ≠∏ÑŸG øYh øWGƒŸG ¬≤≤ëj …òdG íHôdG øY çó– óªMC’G ≈°ù«Y
‘ IÒd 1000 ¤EG π°üj ’ …òdGh ∫òdG Gògh QÉ¶àf’G Gòg πc ó©H √ôaƒ«°S
∫òdG Gòg πch AÉæ©dG Gòg πc IÒd ∞dCG ÒaƒJ ÖLƒà°ùj π¡a ∫GƒMC’G ø°ùMCG

?øWGƒŸÉH
kÉjQÉŒ kÓfi ∑Éæg ¿CG ÉŸÉW äÉ°ù°SDƒŸG √òg ÜÉH ≈∏Y ∞bCG ød »à¡L øe
Éeh É«fódG ÖgP ∫OÉ©J »àdG »àeGôc …Î°TCÉ°Sh ôM πµ°ûH É¡©«Ñj kGóMGh
πªcCG ≈∏Y º¡∏ª©H ¿ƒeƒ≤j ∫Éª©dG ¿Éc ájQƒ°ùdG ä’É°U ióMG ‘ .É¡«a
∫É≤j Ée πc Ú∏gÉéàe RQC’Gh …É°ûdGh ôµ°ùdG øe äÉ«ªµdG áÄÑ©J á«MÉæd ¬Lh

.ÜÉÑdG ΩÉeCG ™aGóàdGh ΩÉMOR’G áé«àf

kGÒNCG
√ò˘g ¬˘H ô˘µ˘˘Ø˘˘J É˘˘e ô˘˘NBG ƒ˘˘g ¬˘˘à˘˘eGô˘˘ch ø˘˘WGƒŸG ¿CG É˘˘æ˘˘d í˘˘°†à˘˘j iô˘˘NCG Iô˘˘e
√ó∏ÑH øWGƒŸG §Hôj …òdG πÑ◊G π©Œ á«dÉŒQ’G É¡JGQGôb ¿CGh áeƒµ◊G
Gƒ˘eó˘b ø˘jò˘˘dG A’Dƒ˘˘¡˘˘d É˘˘HÉ˘˘°ùM á˘˘eƒ˘˘µ◊G âÑ˘˘°ùM π˘˘¡˘˘a á˘˘Ø˘˘«fl á˘˘LQó˘˘d É˘˘°ûg
¿ƒµj ÉeóæY øWƒdG áeGôc πªàµJ ∞«ch kÉÁôc kGõjõY øWƒdG ≈≤Ñ«d ºgAÉæHCG

.ÉfƒfiÉ°Sh ..áeGôc ÓH ¬«a øWGƒŸG
º«gGôHG ¿É°†eQ

 á«fhÎµd’G ábÉ£ÑdG ÖLƒÃ É¡©jRƒJ ºà«°S »àdG á«°SÉ°SC’G OGƒŸG QÉ©°SCG
á˘˘«˘˘˘∏˘˘˘NGó˘˘˘dG IQÉ˘˘˘é˘˘˘à˘˘˘dG IQGRh äOqó˘˘˘M ¯
OGƒŸG QÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘°SCG ∂∏˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘°ùŸG á˘˘˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘Mh
É˘¡˘©˘jRƒ˘à˘H Aó˘Ñ˘dG º˘à˘«˘˘°S »˘˘à˘˘dG á˘˘«˘˘°SÉ˘˘°SC’G
Ωƒj á«còdG á«fhÎµdE’G ábÉ£ÑdG ÖLƒÃ
π˘˘˘˘˘˘˘˘c ∫Ó˘˘˘˘˘˘˘˘N ø˘˘˘˘˘˘˘˘e ,2020/2/1 âÑ˘˘˘˘˘˘˘˘°ùdG
IQÉ˘˘˘˘é˘˘˘˘à˘˘˘˘∏˘˘˘˘d á˘˘˘˘jQƒ˘˘˘˘°ùdG á˘˘˘˘°ù°SDƒŸG ä’É˘˘˘˘°U
ÈYh á˘˘˘˘°UÉÿG ™˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘dG õ˘˘˘˘˘cGô˘˘˘˘˘e ¢†©˘˘˘˘˘Hh

.ádGƒ÷G äGQÉ«°ùdG
¬fCG ¤EG É¡d ¿É«H ‘ IQGRƒdG äQÉ°TCGh
350 `H ôµ°ùdG IOÉe ƒ∏«c ô©°S ójó– ”
200h IÒd 400 `H RôdG ƒ∏«ch ájQƒ°S IÒd
ájQƒ°S IÒd 900 `H …É°ûdG IOÉe øe ΩGôZ

.IÒd 4500 `H …É°ûdG ƒ∏«c
™˘˘jRƒ˘˘à˘˘dG º˘˘˘à˘˘˘«˘˘˘°S ¬˘˘˘fCG IQGRƒ˘˘˘dG âæ˘˘˘ q«˘˘˘Hh

á˘˘«˘˘fhÎµ˘˘d’G á˘˘˘bÉ˘˘˘£˘˘˘Ñ˘˘˘dG »˘˘˘∏˘˘˘eÉ˘˘˘M ™˘˘˘«˘˘˘ª÷
á°ü°üıG á«ªµdG ¿CG ¤EG kIÒ°ûe ,á«còdG
‹É˘˘˘à˘˘˘dG ô˘˘˘¡˘˘˘°û∏˘˘˘d Qhó˘˘˘J ’h kÉ˘˘˘jô˘˘˘¡˘˘˘˘°T í˘˘˘˘æ“
’h CGõ› π˘µ˘°ûH É˘¡˘˘«˘˘∏˘˘Y ∫ƒ˘˘°ü◊G ø˘˘µÁh
óMGƒdG ô¡°ûdG ∫ÓN ábÉ£ÑdG ó«°UQ Ò¨àj
äÉ˘˘˘˘˘˘°ü°üıGh OGô˘˘˘˘˘˘aC’G Oó˘˘˘˘˘˘˘Y å«˘˘˘˘˘˘˘M ø˘˘˘˘˘˘˘e
»g IóMGƒdG IOÉª∏d ™jRƒà∏d IóMh ô¨°UCGh
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رئي�ص التحرير:

اإىل ن�شاء بالدي

اأقبل اآذار يحمل ن�سمات الربيع، يحمل الدفء، وزخات املطر 

لتزهر االأر�ص بعد اليبا�ص وال�سقيع والربد من جديد.

بعد  لعيدهن،  ا�ستعداداً  ال�سماء،  مب��اء  تعّطرن  ب��لدي  ن�ساء 

�سنوات من احلرب والقهر والعذاب والنزوح واللجوء.

واالبن  ال��زوج  فقدن  اللواتي  على  خا�سة  �سعبة  �سنوات  نعم، 

معاناتهن  فكانت  واالأ���س��دق��اء،  واجل���ريان  وال�سكن  واالأه���ل  واالأخ 

ظل  يف  وخا�سة  وم��ازال��ت،  تنتهي،  ال  ك��ث��رية  وحكاياتهن  ك��ب��رية 

االأو�ساع املعي�سية ال�سعبة التي تزداد �سوءاً وتعقيداً، يف �سبيل 

حياة كرمية لهن والأوالدهن والأ�سرهن.

الكثري،  لل�سعادة، وقالوا فيها  امل��راأة هي احلياة، وهي م�سدر 

وقد تكون مزيجاً من التناق�سات جتمع ال�سر والغمو�ص والو�سوح 

اإذا  فهمها  علينا  ع�سياً  لي�ص  لكن  نف�سه،  الوقت  يف  وال�سفافية 

عليها،  ونق�سو  نتجاهلها  اأن��ن��ا  غالباً  حا�سل  ه��و  م��ا  لكن  اأردن����ا، 

الواجهة  يف  نحن  لنبقى  اخل��ل��ف،  اإىل  الإرج��اع��ه��ا  دائ��م��اً  ون�سعى 

ام��راأة(؟  اأمل يقولوا: )وراء كل رجل عظيم  نت�سلق على جناحاتها. 

هكذا نحن الرجال العظام، نبقيها بعيداً عن دائرة ال�سوء ومراكز 

�سنع القرار.

اأو التقرب منها، وذلك لغايات  اإليها  التودد  قد نحاول اأحياناً 

يف ن��ف��و���س��ن��ا، ن���ق���دم ل��ه��ا ال������ورود ون���خ���رتع ل��ه��ا ال���ك���لم اجل��م��ي��ل 

واملع�سول، لكن ذلك ال يدوم طويًل، نقوله يف الثامن من اآذار يف 

يوم عيدها ونن�ساه طوال اأيام ال�سنة!

ك��ث��ري م��ن ال��ن�����س��اء يقبلن ب��ه��ذا ال��ق��در ال��ق��ل��ي��ل م��ن االه��ت��م��ام، 

الذي يتكرر كل عام، لكن كرمهن  ال�سيناريو  هذا  ويعرفن جيداً 

وقلبهن الكبري وعطاوؤهن وت�ساحمهن وغريه الكثري من �سفاتهن 

ال��ن��ب��ي��ل��ة ت��ط��غ��ى ع��ل��ى ك��ل م��ا ُي���ق���رَتف ب��ح��ق��ه��ن، فين�سني االإه��ان��ة 

واأوجاعهن يف  اأ�سرارهن  واملذلة ويكابرن على اجلروح ويخفني 

واالأوالد  االأ�سرة  �سبيل  يف  اخلا�ص  على  العام  ويغلِّنب  دواخلهن، 

والو�سط املحيط بهن واملجتمع!

منذ املا�سي ال�سحيق تعاين الن�ساء اأ�سكاالً متعددة من التمييز 

من  واالنتقا�ص  واالغت�ساب  والتحر�ص  والعبودية  والظلم  والعنف 

املتخلفة،  والقوانني  الت�سريعات  من  وكذلك  واالإن�سانية،  احلرية 

وقد م�سى اأكر من قرن ون�سف على ن�سال املراأة عاملياً، عندما 

خرجت الن�ساء العاملت اإىل �سوارع نيويورك و�ساحاتها احتجاجاً 

على ظروف العمل غري االإن�سانية التي كن يجربن على العمل فيها، 

كان ذلك يف الثامن من اآذار عام 1857، ومنذ ذلك التاريخ حتى 

يومنا هذا مازال الن�سال م�ستمراً عاملياً وعربياً.

ومل يكن و�سع املراأة يف بلدنا اأف�سل حاالً، بل كانت تعاين 

اجلهل واالأمية والتخلف، وكانت جترب على الزواج من قريب لها يف 

االأرياف، اأو برجل يكربها، مقابل حفنة من املال ياأخذها االأب، اأو 

ج �سغرية مقابل ر�سوة للأهل )ببيت اأو �سيارة(، ورغم ما حققته  ُتزوَّ

اإال  اإىل االأف�سل قليًل،  االأح��وال  بع�ص الن�ساء يف ن�ساالتهن وتغري 

اأنها مازالت م�سلوبة من كثري من احلقوق وحتتاج اإىل كثري من 

الن�سال، الأن هناك من يحاول اإرجاعها اإىل ع�سور الظلم، ع�سور 

البالية،  والقوانني  واالأع��راف  بالعادات  وتقييدها  واجلارية،  ال�سيد 

ويعيدها اإىل الليلة االأوىل )ليقطع راأ�ص القط من يوم العر�ص(.

ب��ه��ا، و�سيوف  ال��غ��در يرتب�ص  ي���زال  م��ا  ه��ذا  امل����راأة يف يومنا 

اأو  بال�سرة  اأو  بالطلق  وتهددها  عليها  م�سرعة  ال��ذك��وري  العامل 

بالطرد من منزلها ورميها اإىل ال�سارع، اأو ردها اإىل بيت اأهلها يف 

اأح�سن االأحوال، وهناك من يحاولون ا�ستغللها واالجتار بج�سدها 

واإرغامها على ممار�سة اأعمال ال اأخلقية وابتزازها لك�سب املال، 

وقد ينتهي املطاف بها اإىل القتل!

ال�سنة  اأي���ام  م��دار  على  ون��ك��ون  ون�سونها  امل���راأة  نحمي  فهل 

اإىل جانبها، ونتبنى  اأزره��ا، ونقف  حلفاء حقيقيني لها، ن�سد من 

ق�ساياها ونقّدر عطاءاتها وت�سحياتها، ونفتخر ونعتز بنجاحاتها 

ومن�سك بيدها لنكون �سركاء لها ومن�سي معها لتحقيق حقوقها؟

ال�سابرات يف عيد املراأة  ال�سامدات  ال�سوريات  حتية للن�ساء 

العاملي، وكل اآذار ون�ساء بلدي ون�ساء العامل باألف خري!

حممود هالل

ر�شوخ )للم�شلحة العاّمة(

بعد اأن ق�سى جارنا ثلثة اأيام بح�ساب ا�ستهلك االإنرتنت يف 

منزله، وح�ساب ح�سة كل فرد منه، وكتابة التطبيقات امل�سموح 

حتى  اال�ستخدام،  هذا  و�ساعات  منهم،  واحد  لكل  با�ستخدامها 

باغتته وزارة التجارة الداخلية وحماية امل�ستهلك بعملية ح�سابية 

ثانية يقدر له اأنه �سيق�سي اأياماً اأخرى بح�سابها. فقد رفعت �سعر 

البنزين املدعوم وغري املدعوم مبقدار ٢5 لرية لليرت الواحد. 

وبعد اأن رفع الئحته االلكرتونية الأفراد منزله حول ا�ستهلك 

االإن����رتن����ت، م���زه���ّواً ب��ان��ت�����س��اره ع��ل��ى ال����ق����رارات احل��ك��وم��ي��ة، وج��د 

جعل  ال��ت��ي  للبنزين،  م�سابهة  الئ��ح��ة  اإع����داد  على  م��رغ��م��اً  نف�سه 

الرك�ص  على  العائلة  وحتفيز  امل�سافات،  اخت�سار  بنودها  اأه��م 

وامل�سي وممار�سة الريا�سة، من واإىل ال�سوبر ماركت، اإ�سافة اإىل 

اال�ستغناء عن اال�ستعانة بال�سيارة يف كل م�سوار، واالقت�سار يف 

ذلك على احلاالت االإ�سعافية الطبية منها واالجتماعية. 

للبنزين،  ب��اإجن��ازه احل�سابي  اأم��ام عائلته فرحاً  اإن خ��رج  وم��ا 

وهو  االإ�سعافية،  احل��االت  اإىل  بند  باإ�سافة  زوجته  فاجاأته  حتى 

منزله،  ع��ن  بعيد  م��ك��ان  يف  ت�سكن  ال��ت��ي  وال��دت��ه��ا  اإىل  ال��ذه��اب 

اإليه،  للو�سول  ي�ستحيل معه ممار�سة ريا�ستي امل�سي والرك�ص 

و�سرورة اال�ستعانة ب�سيارة املنزل. 

مل ي��ت��وان اجل���ار ومل ي���األ ج��ه��داً يف اإق��ن��اع زوج��ت��ه باإمكانية 

ال��ع��دول ع��ن ال��ذه��اب اإىل اأه��ل��ه��ا ك��ل اأ���س��ب��وع م��رت��ني، و���س��رورة 

)ملقت�سيات  وذل��ك  اأ�سبوعياً،  واح���دة  م��رة  على  ال��زي��ارات  اقت�سار 

امل�سلحة العامة( لكن زوجته كانت م�سّرة على راأيها، الذي قوبل 

بالرف�ص القاطع من زوجها. 

اأيام مل تقم الزوجة ب��اأداء واجبها  ومنذ ذلك اليوم مرت ثلثة 

يف الطبخ، ما ا�سطر الزوج ل�سراء الطعام اجلاهز، ودفع ما )وّفره( 

مرة  الدرا�سة  اأع��اد  فقد  ولذلك  الطعام،  يف  ب�سعفه  البنزين  من 

اخرى، وخرج منها بنتائج جديدة. 

يف �سباح اليوم التايل خرج اجلار منت�سراً بدرا�سته اجلديدة 

ال�سابقة  ال��ق��رارات  وكتب:  املنزلية،  االإع��لن��ات  لوحة  اإىل  واجت��ه 

نافذة وال تراجع عنها، مع اإ�سافة الزيارة اإىل منزل )والدة اأمكم( 

اإىل احلاالت االإ�سعافية االجتماعية، و�سرورة تطبيق هذه احلاالت 

اقت�ست احلاجة، وذلك  اإن  اإىل ثلثة  اأ�سبوعياً، وقد ت�سل  مرتني 

)ملقت�سيات امل�سلحة العامة( اأي�ساً.
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على  )ذك��اء(  مب�سطلح  الراهن  هو�سنا  خلف  الكامنة  االأ�سباب  اأعلم  ال 

واح���د يحيط بكل ج��وان��ب ه��ذا امل�سطلح،  م��ن ع��دم وج���ود تعريف  ال��رغ��م 

لنطلقة على )كل �ساردة وواردة( من دون اأي تعريف م�سبق.

قد يكون ما و�سلت اإليه تكنولوجيا اليوم من تطور، وحتديداً ما يتعلق 

ب�)الذكاء اال�سطناعي( اأحد االأ�سباب الكامنة خلف هو�سنا به. 

)ال��ذك��اء  اإن���ت���اج  اأّي ع��لق��ة يف عملية  ل��ه��ا  ل��ي�����ص  ب��لدن��ا وجم��ت��م��ع��ات��ن��ا 

اال�سطناعي( اأو تطويره، وجّل ما يف االأمر هو اأننا م�ستهلكون له. اإال اأن الدول 

واملجتمعات املنتجة له قد دخلت يف معركة عنيفة معه تتعلق بجوهرها 

ب�سوؤال فل�سفي عميق حول دور االإن�سان يف ع�سر )الذكاء اال�سطناعي(.

اأن��ن��ا  وت��وه��م��ن��ا  امل��ع��رك��ة،  ا�ستح�سرنا  ل��ه  كم�ستهلكون  اأن��ن��ا  وي��ب��دو   

من  ج��زء  لنخو�ص  منها  ج��وه��ري  ال  ج��زء  فا�ستح�سرنا  ب��ه��ا،  م�����س��ارك��ون 

املعركة املتوهمة على �ساكلة رواية )طواحني الهواء(. 

متثل العلقات املت�سكلة ما بني املجتمع املنتج )للذكاء اال�سطناعي( 

يف  التغريات  متثل  كما  املعركة،  هذه  جوانب  اأح��د  اال�سطناعي(  و)الذكاء 

من  نوع  فر�سه  ب�سبب  له،  املنتجة  املجتمعات  يف  املجتمعية،  العلقات 

التغريات يف العلقات املجتمعية للتلئم مع وجوده بها، واإنتاج املجتمع 

اخللية  �سبق،  م��ا  يف  العائلة،  مثلت  العائلة.  م�ساألة  االأم���ر  ه��ذه  م��ن  ل��ه��ا. 

االأ�سا�سية االأوىل للمجتمع، فن�ساأ االهتمام بت�سكلتها لكونها متثل ركن 

اأ�سا�سي يف عملية بناء )جمتمع �سليم(. 

وكانت العائلة، يف ما �سبق اأي�ساً، تعني )زواج( جن�سني خمتلفني ينجم 

عنه ذرية، لن نغو�ص هنا يف تفا�سيل اأعمق حول مفهوم )العائلة(.

لكن اأول ما يتبادر اإىل اأذهاننا، يف جمتمعاتنا، عند ذكر كلمة )عائلة( 

يكون تلك العلقة ما بني جن�سني خمتلفني حتت مظلة فكر قد�سي. 

بينما مل تعد )العائلة( كما نت�سوره ونفر�ص �سورتنا النمطية عليها، بل 

حلق مبفهوم )العائلة( العديد من التغريات، تغريات تتعلق يف جزء منها 

باإنتاج )الذكاء اال�سطناعي(.

ال  )العائلة(  ملفهوم  بالن�سبة  جمتمعاتنا  طالت  التي  التغريات  بينما   

اأخرى مغايرة ب�سكل  ب�)الذكاء اال�سطناعي(، ناجمة عن ظروف  علقة لها 

جزء  فيه  لتحدث  )العائلة(  مفهوم  على  دخلت  التي  العوامل  من  ج��ذري. 

يف  جلية  انعك�ساته  تبدو  عامل  االقت�سادي.  العامل  التغريات  من  ي�سري 

اإرتفاع  املجتمع، ومن مظاهر انعك�ساته تاأخر �سن الزواج عند اجلن�سني، 

اإنخفا�ص يف م�ستويات االإجن��اب، االنتقال  ن�سب العنو�سة عند اجلن�سني، 

من )العائلة املمتدة( اإىل )العائلة النواتية( و... 

ب��رز على  اآخ��ر  ط��ارىء  االقت�سادية، دخ��ل عامل  العامل  اإىل  باالإ�سافة 

العامل  ه��ذا  انعكا�سات  وم��ن  امل�سلحة.  النزاعات  عامل  وه��و  اأال  ال�ساحة 

العائلة،  تفكك  االق��ت�����س��ادي،  العامل  انعك�سات  اإىل  باالإ�سافة  ال��ط��ارىء، 

يف  كبري  اإنخفا�ص  والنف�سية،  اجل�سدية  االإع��اق��ات  م�ستويات  يف  ارت��ف��اع 

ن�سب الذكور مقارنة بن�سب االإناث و...

من هنا، طبعاً باالإ�سافة اإىل عوامل اأخرى متعددة، تعاين هذه البلد، 

العائلية  ت�سكلتها  يف  ب�سيط  غري  اختلل  من  اأزم���ات،  بهكذا  متر  والتي 

ومبفهوم )العائلة( بعامة.

العام  االإط��ار  ه��ذا  �سمن  تندرج  الذكية(  )البطاقة  اأن  القول  ميكن  ل��ذا 

ت�سميتها  وراء  الكامنة  االأ�سباب  تعود  قد  )العائلة(.  �سمنه  ومن  البلد،  يف 

تاأخذ  مل  ولكنها  )ذك��اء(.  مب�سطلح  الهو�ص  من  نابعة  الذكية(  ب�)البطاقة 

)العائلة(. فعلى  التي طراأت على مفهوم  االإعتبار كل هذه املتغريات  بعني 

اأو العزباء، مهما بلغوا من العمر،  �سبيل املثال ال احل�سر ال يحق للأعزب 

احل�سول على )بطاقة ذكية(. ومن �سمن ما يعنيه هذا، بعيداً عن لوؤم اإجابة 

املوظفني على �سوؤال )هل يحق للأعزب احل�سول على بطاقة ذكية؟( اأن 

اأو العزباء من خدماتها. وكاأن ن�سب 0العنو�سة(  هكذا قرار يحرم االأعزب 

الن�سبة  واإن مل تكن  ت�����س��اوي �سفر!  ال��راه��ن��ة،  ال��ظ��روف  ال��ب��ل��د، يف ظ��ل  يف 

مظلة  حتت  )زواج(  بعلقة  يرتبطوا  وعزباء  اأع��زب  كل  على  �سفراً  ت�ساوي 

طالهم  واإال  الذكية(  )البطاقة  بنعم  )التمتع(  لهم  يحق  كي  القد�سي  الفكر 

)ق�سا�سها(.

كون )البطاقة الذكية( ُتقحم نف�سها �سمن مفهوم )الذكاء اال�سطناعي( 

مقاربة  ميكن  هنا  من  اال�سم،  بهذا  ت�سميتها  عن  ناجم  واالإق��ح��ام  بالقوة، 

)دون  معركة  �سبه  اأوج���ه  م��ع  جمتمعاتنا  يف  معركتها  ب��ني  ال�سبه  اأوج���ه 

كي�سوت( مع طواحني الهواء.

د. اأحمد ديركي

من ذكاء »البطاقة الذكية«

موؤمتر املهند�شني الزراعيني بال�شويداء
} ال�سويداء ــ »النـور«:

عقد فرع نقابة املهند�سن الزراعين يف 

بح�سور  الــعــادي،  ال�سنوي  مــوؤمتــره  ال�سويداء 

وفد  راأ�ـــص  على  الــزراعــيــن  املهند�سن  نقيب 

من النقابة املركزية واأمن فرع حزب البعث 

بال�سويداء وعدد من م�سوؤويل الدوائر املعنية. 

وفيما  املــــوزع،  التقرير  على  مــداخــالت  قــدمــت 

يلي جــانــب مــن مــداخــلــة الــرفــيــق نــوفــل عــدوان 

)ع�سو اللجنة املركزية للحزب( يف املوؤمتر:

ل �سك اأن احلرب القذرة التي تعر�ست لها 

�سورية على مدى ال�سنوات الت�سع حتى الآن، 

اأتت على كل �سيء يف �ساحة الوطن، مبا فيه 

ما فوق الأر�ص وما يف باطنها. اإنها تعرّب لي�ص 

فقط عن احلقد الدفن لدى القوى الإمربيالية 

وال�سهيونية واأعوانهم جتاه هذا الوطن؛ واإمنا 

تــعــرّب اأيــ�ــســًا عــن الأطـــمـــاع يف ثـــرواتـــه، وجعله 

مـــركـــزًا اأمــنــيــًا يــهــدد وحــــدة الـــبـــالد، ويجه�ص 

والتحرر  لالنعتاق  املنطقة  �سعوب  تطلعات 

وتــاأمــن  امل�ستقلة  الوطنية  كياناتها  وبــنــاء 

الرخاء والعي�ص الكرمي ملواطنيها.

لــقــد عــانــى �ــســعــبــنــا الــكــثــر مـــن جمــريــات 

وتراجع  التدمر  مــن  ومفرزاتها؛  احلــرب  هــذه 

الإنــــتــــاج، اإىل احلــ�ــســار و�ــســح املـــــــوارد. وهـــذه 

جـــوانـــب مــو�ــســوعــيــة، ولـــكـــن الأهــــــم هـــو تــاأثــر 

با�ستمرار  اأ�سا�سًا  املتمثلة  الذاتية؛  اجلوانب 

الــــنــــهــــج الـــــلـــــيـــــربايل يف القــــتــــ�ــــســــاد، وفـــ�ـــســـل 

املتاح  اإدارة  ح�سن  يف  املتعاقبة  احلكومات 

مــن املــــوارد، ويف اتــخــاذ الحــتــيــاطــات الــالزمــة 

ال�سعب،  وملعي�سة  لالإنتاج  ال�سروري  لتاأمن 

وانتعا�ص  الــنــقــديــة،  ال�سيا�سة  يف  وتخبطها 

جتار احلروب، وتف�سي الف�ساد، مما عمق الفرز 

اأقلية  الطبقي اإىل اأكرية فقرة وُمفَقرة، واإىل 

تلتهم كل �سيء وتوؤثر يف توجيه القرارات مبا 

يخدم م�ساحلها، على ح�ساب كرامة املواطن 

واأمــــنــــه ومــعــيــ�ــســتــه، وعـــلـــى حــ�ــســاب م�سلحة 

الدولة و�سيادتها اأي�سًا.

وكثرًا ما يطّل امل�سوؤولون على ال�سا�سات 

و�سل  ما  ويزينون  واحل�سار،  احلــرب  يلعنون 

اإلـــيـــه الــو�ــســع مـــن انــــحــــدار، فــمــا بــلــغــه الــــدولر 

هـــو، بــراأيــهــم، �ــســعــٌر وهــمــّي! ولــكــن تــاأثــر هــذا 

معاناة  اأن  يوؤكد  النا�ص  معي�سة  على  ال�سعر 

فيما  يبقى  والــوهــم  احلقيقة،  هــي  املــواطــنــن 

يــقــولــون ول يــفــعــلــون. فــلــم يــنــعــكــ�ــص حتــريــر 

امل�ساحات الوا�سعة وا�ستعادة بع�ص الروات 

عـــلـــى حـــيـــاة املـــواطـــنـــن الـــداعـــمـــن لــلــ�ــســمــود 

غد  اإىل  واملتطلعن  امليدانية،  ولالنت�سارات 

�سورية ال�سيدة املوحدة اأر�سًا و�سعبًا.

اإن دعم اللرة لن ياأتي اإل من قوة القت�ساد، 

والــزراعــي،  ال�سناعي  الإنــتــاج  بــزيــادة  خا�سة 

مما يقت�سي توفر م�ستلزمات الإنتاج باأ�سعار 

تــكــون مبــتــنــاول املــنــتــجــن، وبــتــاأمــن قــرو�ــص 

ــرة لــدعــمــهــم، وبــتــحــقــيــق اأ�ــســعــار عــادلــة  مــيــ�ــسّ

بحيادية  يتحقق  لن  ذلــك  ولكن  ملنتجاتهم، 

التجارتن  يف  الفعال  بتدخلها  واإمنــا  الدولة؛ 

اخلـــارجـــيـــة والـــداخـــلـــيـــة، وبــ�ــســبــط الأ�ـــســـعـــار، 

وحمــاربــة الــفــ�ــســاد بــكــل اأ�ــســكــالــه وفـــق اأ�س�ص 

منهجية كي ل ياأخذ طابع النتقائية الكيدية 

وت�سفية احل�سابات، ويلحق قانوين: الك�سب 

غر امل�سروع، ومن اأين لك هذا؟!

حمافظة ال�سويداء والتمّيز تواأمان؛ فعبق 

التاريخ غني مبا �سطره اأهلوها من اأجماد وقيم 

تتوج روؤو�ص اأبنائها حيث يوجدون.

الأمـــنـــي وانــتــ�ــســار  الــفــلــتــان  والآن، وبــ�ــســبــب 

اأب�سع اأنواع اجلرائم على اأيدي اأفراد وجماعات 

معروفة بال�سم والعنوان، ميار�سون البلطجة 

وين�سرون  والبــتــزاز  والقتل  واخلطف  وال�سطو 

املـــخـــدرات، ويـــروعـــون املــواطــنــن يف احلقل 

والبيت وال�سارع دومنا اأي حترك من موؤ�س�سات 

الدولة الو�سائية واأجهزتها املعنية!

اإنـــه لأمـــر غــريــب، ويــثــر الكثر مــن الريبة 

والـــــتـــــ�ـــــســـــاوؤلت؛ فـــمـــا هــــو الـــــرابـــــط بــــن قــ�ــســم 

التجاوزات،  من  وغرها  والــ�ــســوارع  ال�ساحات 

واحلرب الكونية على �سورية؟

حمافظة ال�سويداء، الدرة يف تاج التاريخ، 

احلــا�ــســنــة لــكــل مــظــلــوم، اأ�ــســبــح الــتــحــذيــر من 

الــقــدوم اإلــيــهــا )لــعــنــة( تــواجــه اأبــنــاءهــا حيثما 

اجتهوا.

اأمـــل كــبــرة عند املــواطــنــن؛  اإنــهــا خليبة 

الـــدول عّما  اأجــهــزة  اإذ ل يــجــدون مـــربرًا ل�سمت 

ل  اأيــ�ــســًا  الــذيــن هــم  يــجــري ممثلة مب�سوؤوليها 

يربرون وجودهم يف املواقع التي ي�سغلونها!؟ 

الأمر الذي اأثار الدعوات للعودة اإىل جمتمع ما 

قبل الدولة ونحن يف الألفية الثالثة!؟

واإذا كان لبد من التعويل على ال�سعب يف 

دعم املوقف الوطني؛ فيجب اأن يكون ال�سعب 

مطمئنًا على كرامته واأمنه ومعي�سته. وال�سوؤال 

التي  ال�سويداء  ملحافظة  يــراد  مــاذا  املفتوح: 

تاأبى اأن تكون غر اأبية، وفّية لعهدها، ع�سية 

على الإذلل واملهانة؟!

عــــذر اأقبـــح من ذنـــــب.. »الت�شـــالت« تبـــّرر!
يف خطتهـــا اجلديدة مبـــا يخ�ص خدمـــات الإنرتنت 

الثابـــت، وحتقيقـــًا للم�ســـاواة بـــن امل�سرتكـــن، اأعلنـــت 

الهيئـــة الناظمـــة لالت�ســـالت والربيـــد اأنه �سيتـــم اعتبارًا 

من بداية �سهـــر اآذار احلايل بدء العمل بالآلية اجلديدة 

مـــزودي  قبـــل  مـــن  الثابـــت  الإنرتنـــت  خدمـــات  لتقـــدمي 

املفـــرط  ال�ستنـــزاف  وقـــف  بهـــدف  الإنرتنـــت،  خدمـــات 

للخدمات لتح�سن �سرعة الإنرتنت وجودته. واأو�سحت 

الهيئـــة يف بيانهـــا اأن الآليـــة اجلديدة تهـــدف لتح�سن 

جـــودة الإنرتنـــت و�سرعتـــه، دون اأّي كلـــف اإ�سافية على 

امل�سرتكـــن امل�ستخدمن لالإنرتنـــت بطريقة طبيعية، 

مبـــا ي�سمـــن وقف ال�ستنـــزاف املفرط ويحقـــق امل�ساواة 

يف ال�ستفادة من هذه اخلدمة بن جميع امل�سرتكن.

اجلديـــدة  الآليـــة  تطبيـــق  اإن  الهيئـــة  واأ�سافـــت 

�سي�سمـــل م�سرتكي اخلط الثابت، مبا ينعك�ص حت�سنًا 

اأغلـــب  ي�سطـــر  اأن  دون  اخلدمـــة  وجـــودة  ال�سرعـــات  يف 

امل�سرتكـــن لدفـــع اأّي فروقات �سعرية، لفتًة اإىل اأنه مت 

التعميم على كل مزودي اخلدمة على اخلطوط الثابتة 

للقيام بالإجراءات الالزمة لبدء العمل بها.

الآليـــة اجلديـــدة، فقـــد مت حتديـــد حجـــم  وبح�ســـب 

ال�سرعـــة،  اإل( بح�ســـب  اإ�ـــص  )اأي دي  ا�ستهـــالك خدمـــة 

�سهـــري  ا�ستهـــالك  حجـــم  بايـــت  غيغـــا   30 ُمنـــح  فقـــد 

غيغـــا  و50  بـــت،  كيلـــو   512 ب�سرعـــة  للم�سرتكـــن، 

بايـــت ل�سرعـــة 1 ميغـــا بـــت، و85 غيغـــا بايـــت ل�سرعـــة 

و175  ميغابـــت،   4 ل�سرعـــة  غيغـــا  و140  ميغابـــت،   2

غيغـــا ل�سرعـــة 8 ميغـــا، و225 غيغـــا ل�سرعـــة 16 ميغا، 

و275 غيغـــا ل�سرعة 24 ميغا، مو�سحة اأنه بعد جتاوز 

ال�ستخـــدام املحـــدد لـــكل �سرعـــة ل يتـــم قطـــع الت�ســـال 

بالإنرتنـــت، ولكـــن يتم تخفي�ـــص �سرعة البوابـــة واإعادة 

ال�سرعة الأ�سلية مع بداية ال�سهر اجلديد.

غيغـــا   500 ُمنـــح  بـــي(  تـــي  تـــي  )اف  خدمـــة  وعـــن 

ل�سرعـــة 20 ميغـــا بـــت، و900 غيغـــا ل�سرعـــة 40 ميغـــا، 

و1000 غيغـــا ل�سرعـــة 50 ميغـــا، و1200 غيغا ل�سرعة 

75 ميغـــا، و1600 غيغـــا ل�سرعـــة 100 ميغـــا. يف حـــن 

ُمنـــح خلدمـــة )اف تـــي تـــي ات�ـــص( 225 غيغـــا للتحميـــل 

ل�سرعـــة 8 ميغـــا بـــت، و275 غيغـــا ل�سرعـــة 10 ميغـــا، 

و375 غيغا ل�سرعة 16 ميغا. واأ�سارت الهيئة اإىل اأنها 

�ستمنـــح جميع امل�سرتكـــن اإمكانية الطالع على حجم 

ا�ستهالكهـــم لالأ�سهـــر الثالثـــة ال�سابقـــة، وذلـــك للتاأكـــد 

مـــن اأن العتبـــة اجلديـــدة م�ساويـــة اأو قد تكـــون اأعلى من 

حجـــم ا�ستخدامهم احلايل لالإنرتنـــت، من خالل املوقع 

الإلكرتوين لكل مزّود، موؤكدة اأن الآلية اجلديدة �ستتيح 

لـــكل مـــن يرغـــب بزيـــادة حجـــم ال�ستهـــالك املعتـــاد اأو 

ال�سرعة لديـــه �سراء باقات متنوعـــة �ستطرحها الهيئة 

)عـــن طريـــق املـــزودات( مع بـــدء تطبيق الآليـــة اجلديدة 

باأ�سعار تنا�سب خمتلف ال�سرائح.

اأي  عـــن  ال�ستف�ســـار  ميكـــن  اأنـــه  ذكـــره  اجلديـــر   

معلومـــات اأخـــرى مبراجعة الهيئـــة الناظمة لالت�سالت 

و�سفحتهـــا  الإنرتنـــت  �سبكـــة  علـــى  موقعهـــا  زيـــارة  اأو 

الرئي�سية.

اأخرياً
املجـــال،  هـــذا  يف  �سيتح�ســـن  �سيئـــًا  اأن  اأعتقـــد  ل 

با�ستثنـــاء املزيد من التعتـــر والإفقار للمواطن وابتزازه 

ب  قـــال املثـــل: )اللـــي بيجـــرِّ اأب�ســـط حقوقـــه، وكمـــا  يف 

ب ...اأح�سن من ع�سرة عال�سجرة!(، و�ساحمونا! املجرَّ

رم�سان اإبراهيم
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شباب ومجتمع4

ومجتمع
شباب 

YOUTH & Society

قليٌل مني.. قليٌل منك.. 

نح�شــــــــــــــــــد الـــكثيــــــــــــــر!

لن ي�شتجيب القدرملاذا ل نتقاي�ص الأفعال؟

له من جمموعة  ب��ّد  ال  اأّي جمتمع ب�سري  اإن 

���ب���اٍت ت��ن��ت��ظ��م ب�����س��ك��ٍل ه���رم���يٍّ ُم��ت��ف��اع��ل��ًة مع  ُم���ركَّ

��ه��ائ��ي ل��ه��ذا  ��ك��ل ال��نِّ ب��ع�����س��ه��ا ح��ت��ى ي��ت��ب��ل��ور ال�����سَّ

دة  ُمتعدِّ احللقات  اأو  بات  امُلركَّ وه��ذه  املجتمع، 

االأطياف، اإذ تنطلق من االإن�سان اأوالً، وتنتقل اإىل 

احللقة االأو�سع وهي العائلة، فاالأو�سع التي ُتدعى 

نطاق  اأو  احل��ي  اأو  كاملدر�سة  املحيط  بالو�سط 

ل املجتمع،  ع هذه احللقات يت�سكَّ العمل، وبتجمُّ

وينمو بنموِّها.

واعتماداً على طبيعة كلِّ حلقٍة وخ�سائ�سها 

ر املجتمع ككل،  واآليات منوِّها يكون �سكل تطوُّ

ينعك�ص  هنا  يحدث  ما  بحتة،  تبادليٌة  فالعلقة 

��رورة ه���ن���اك، وال��ع��ك�����ص، ول���ه���ذا ف����اإن اأّي���ة  ب��ال�����سَّ

عملية هدم اأو بناء ملنظومة التَّفكري وامُلعتقدات 

اأن ت�سمل  بّد لها  ال  اإل��خ،  و...  بية  والرتَّ وال��ع��ادات 

ن��ات  امل��ك��وِّ اأو  اأن بع�ص احل��ل��ق��ات  اجل��م��ي��ع، غ��ري 

والتَّغيري،  ��اأث��ري  ال��تَّ حيث  م��ن  االأك���رب  ��ة  احل�����سَّ لها 

اأو االإيجاب، ولهذا فهي حتظى  لب  �سواء يف ال�سَّ

اأن العام. باهتماٍم اأكرب من قبل املعنيني يف ال�سَّ

االإن�����س��ان/ الفرد/  ن��ات ه��و  واأول ه��ذه امل��ك��وِّ

االأ�سا�ص  اوي��ة  ال��زَّ وحجر  االأوىل  اللَّبنة  امل��واط��ن، 

يف عملية التَّحول والتَّطور، فحني ميتلك قدراٍت 

تطويرها  على  يعمل  ثم  ب��ه،  خا�سٍة  واإمكانياٍت 

ه��ا وم��ت��اب��ع��ة ك���لِّ م��ا م��ن ���س��اأن��ه اأن  وزي�����ادة من��وِّ

االً يف و�سطه املحيط  ن منها، يغدو فرداً فعَّ ُيح�سِّ

)كبرياً كان اأم �سغرياً(، واأم�سى مثاالً ُيحتذى من 

قبل االآخ��ري��ن، وه��و ذات��ه ال��ق��ادر الح��ق��اً على بناء 

اأ�سرٍة متما�سكٍة متفاهمة، ال�سيما اإن اجتمع مع 

خ�سية ذاتها ومقوِّماتها وبنيتها،  �سريٍك له ال�سَّ

ر،  د املجتمع امُل�سغَّ وبرتاكم هذه النَّماذج يتج�سَّ

النِّهائية  ورة  ال�سُّ يف  احل��ال  بطبيعة  وامُل�سارك 

للمجتمع االأكرب.

من هنا، فاإن التَّغيري الذي طال املجتمعات 

قام  ه��ذه،  امنا  اأيَّ اإىل  و�سوالً  القدم  منذ  الب�سرية 

على هذه احللقات االأ�سا�سية، فاالأم اأو االأب اللَّذان 

و�سطهما  عن  راً  تطوُّ اأكر  اً  خا�سَّ وعياً  ميتلكان 

يف  ُي�ساهمان  تربيتهم،  عرب  الأبنائهما  وينقلنه 

ل بع�ص املفاهيم االجتماعية وبع�ص  ة تبدُّ عمليَّ

��دري��ج��ي نحو  ��ق��ال��ي��د، واالن��ت��ق��ال ال��تَّ ال���ع���ادات وال��تَّ

بانتقالهم  االأب���ن���اء  �سيحمله  م��ا  وه���و  االأ���س��م��ى، 

ل��ل��خ��ارج ُم���رتاف���ق���اً م���ع ب��ع�����ص االإ����س���اف���ات ال��ت��ي 

�سواء  والتَّطور  العام  مو  النُّ بحكم  �سيمتلكونها 

كرة  وت��ب��داأ  اإل��خ،  اأو...  املفاهيمي  اأو  التُّكنولوجي 

لج بالتَّدحرج وازدياد احلجم، لت�سمل خمتلف  الثَّ

ق التَّغيري املن�سود. مناحي احلياة وحتقِّ

ال ميكن الف�سل اإذاً بني جانٍب واآخ��ر، فحني 

���ي اأب��ن��اءن��ا ع��ل��ى م��ب��داأ احل���ق وال���واج���ب، واأن  ُن���ربِّ

حرية  ت��ب��داأ  ع��ن��دم��ا  تنتهي  خ�سية  ال�سَّ احل��ري��ة 

االآخرين، نكون قد امتلكنا اأول واأهم اأ�سا�سيات 

التَّغيري، واالأمثلة على هذا كثرية ال حُت�سى، رمبا 

ميكننا طرح بع�ٍص منها:

البحتة  اخل�سو�سية  مكان  املنزل  يعترب   -

ي�ساء  كيفما  يت�سرَّف  اأن  ه  حقِّ من  اإن�سان،  لكلِّ 

ق��واع��د اح��رتام  القليل م��ن  ف��ي��ه، �سريطة م��راع��اة 

مثًل  ��ي��ل  ال��لَّ يف  جيج  وال�سَّ خب  فال�سَّ اجل����ريان، 

ُيعترب حريًة  اأاّل  وم، يجب  للنَّ االآخ��رون  حني يخلد 

�سخ�سية.

��ارع دون اه��ت��م��اٍم  ��ف��اي��ات يف ال�����سَّ - رم���ي ال��نِّ

اأمرا�ساً  �سينعك�ص  الذي  البيئي  لوث  التَّ بعواقب 

على اجلميع دون ا�ستثناء، ال ميكن له اأن يتوافق 

ة. مع حمافظتنا على نظافة منازلنا اخلا�سَّ

ة خلدمة اجلميع  - ا�ستخدام االأر�سفة امُلعدَّ

التِّجارية  ب��اأ���س��ح��اب امل��ح��ال  ��ٍة  الأغ���را����صٍ خ��ا���سَّ

واإغ���ف���ال اأح��ق��ي��ة االآخ���ري���ن ف��ي��ه��ا، م��ن ���س��اأن��ه اأن 

اأب�سطها  واالأ���س��رار،  امل�ساكل  من  الكثري  يخلق 

ارع بني  ري يف ال�سَّ ا�سطرار اأطفال املدار�ص لل�سَّ

يارات وتعرُّ�سهم الأذى االإ�سابة باحلوادث. ال�سَّ

��غ��ي��ري عمليٌة  اأ���س��ل��ف��ن��ا، ف�����اإنَّ ع��م��ل��ي��ة ال��تَّ ك��م��ا 

ت��ب��ادل��ي��ة، وك��م��ا ي��ح��قُّ يل ك��م��واط��ن ال��ك��ث��ري من 

ب��ال��ك��ث��ري من  احل���ق���وق، ع��ل��يَّ اأن اأع�����رتف اأي�������س���اً 

ي��ن��ط��ب��ق على  اأن  ي��ج��ب  االأم������ر ذات�����ه  واج���ب���ات���ي. 

احل���ك���وم���ات. وح��ت��ى ن�����س��ل اإىل م���ا ن��ن�����س��ده من 

اإىل  و���س��والً  للمجتمع  التَّحتية  البنى  يف  تغيرٍي 

التَّطور االأكرب، علينا اأن ُنعيد التَّفكري يف منظومة 

اإىل  لها الحقاً  قيمنا، واأن نت�سرَّبها حقيقًة، لنحوِّ

بدل من  اأفعاالً  اأ�سا�سيٍّ يف حياتنا، فتغدو  مبداأ 

اأمام االآخرين،  اأقواٍل نتباهى بها  د  اأن تبقى جمرَّ

تائج  النَّ ب��اأن  اأخ��رياً  احلقيقية  القناعة  منتلك  واأن 

وه��ي  ا���س��ت��ث��ن��اء،  دون  جميعاً  علينا  �ستنعك�ص 

لي�ست بحاجة اإىل عناٍء كبري، فالقليل من هذا، 

�سيكوِّن  وت��داخ��ل��ه،  ب��رتاك��م��ه  ذاك،  م��ن  والقليل 

الكثري الذي �سي�ستفيد منه اجلميع.

اإينا�ص ونو�ص

لـــتـــواكـــب الــــعــــامل انـــطـــلـــق مــن 

ذاتك! 

�ــــــــص اأفـــــــــكـــــــــارك لــــلــــنــــور،  َعــــــــرِّ

لل�سماء،  وجــهــك  ارفــــع  لل�سم�ص، 

رهـــــا مــــن قــيــود  اأطــــلــــق ذاتــــــك وحـــــرِّ

وعــبــوديــة فــر�ــســهــا عــلــيــك جمتمع 

البالية،  اأفــكــارك  ُثــر على  رجــعــي، 

ثوبًا جديدًا  والب�ص  اركنها جانبًا 

مــــزهــــرًا بـــاحلـــيـــاة. تـــطـــّور لــيــتــطــّور 

الـــعـــامل مـــع تــــطــــّورك، لــتــنــال هــذه 

لذاتك،  ومتنحها  بــروحــك  احلــريــة 

اأن تعمل من اأجــل اأهدافك يف  لبــّد 

جناحك  ق�سة  اأن  وتـــدرك  احلــيــاة، 

�ست�سبح ملهمة لآلف الب�سر. اأي�سًا 

�ست�سعر  طــمــوحــك  حتــقــق  عــنــدمــا 

فـــاإذا جّربت  فــريــد،  بامتالء روحـــي 

فــلــن ت�ستطيع  الــ�ــســعــور  مــثــل هـــذا 

الــــنــــزول بـــعـــده مـــن الـــقـــمـــة، واعــلــم 

ت�سبح  لأهــــدافــــك  بــتــحــقــيــقــك  اأنـــــه 

منـــــوذجـــــًا يف حمـــيـــطـــك، و�ـــســـوف 

تــدفــع الــعــ�ــســرات اإىل القــتــداء بك، 

اأنـــك �سخ�ص مفيد  وتـــدرك عــنــدئــٍذ 

لــتــتــجــاوز  بنف�سك  ثـــق  لــلــمــجــتــمــع. 

اأن  جـــدًا  ال�سهل  مــن  طبعًا  الــكــره، 

جــديــرًا  ت�سبح  حتى  نف�سك  ُتــقــّزم 

النا�ص  بع�ص  و�ستجد  بال�سفقة، 

يـــتـــاأملـــون لــتــعــا�ــســتــك ويـــحـــاولـــون 

تت�سّلح  عــنــدمــا  لــكــن  مــ�ــســاعــدتــك، 

بــالــثــقــة والــعــزميــة �ــســتــتــجــاوز كل 

ال�سكوى  عــن  توقف  ال�سعوبات. 

مـــرادفـــة  الـــ�ـــســـكـــوى  لأن  والــــتــــذّمــــر 

لــلــطــاقــة الــ�ــســلــبــيــة، وهـــــي �ــســجــن 

الإيجابي، وبعدها  روحي للتفكر 

قـــــّد�ـــــص وعـــــــدك مـــــن خــــــالل الـــوعـــد 

مقّد�سًا  �سرف  ميثاق  يعترب  الــذي 

للجميع، ول تخذل اأحدًا لأنك تخذل 

اأمام  �سع  الأوىل،  بالدرجة  نف�سك 

لالأبد،  ينتظرك  ل  عمرك  اأن  عينيك 

وكل  اللحظات،  من  جمموعة  فهو 

حلظة متّر لن تعود، لذلك اأجنز ول 

ترتك اأعمالك ول توؤجلها، وبعد اأن 

اأن  لبــّد  هنا  ذاتـــك،  لتحقيق  تنجز 

تتجه للمجتمع، فقد منحَت روحك 

متنح  اأن  ولبــّد  والعطاء،  بالنجاح 

جمــتــمــعــك مــــن عـــطـــائـــك وخـــا�ـــســـًة 

وحتريرها  ذاتــك  على  ثورتك  بعد 

اأفــكــارك  ومــن �سجن  مــن عبوديتك 

املظلمة.

مــدى  اأي  اإىل  تـــــرى،  يـــا  لــكــن 

�ــســيــكــون هـــــذا الــتــغــيــر جُمــــديــــًا؟ 

اأن  بــدل  عربي  ربيع  بعد  وخا�سًة 

نعمان  و�سقائق  حب  براعم  ُيزهر 

مـــعـــطـــرة بــــدمــــاء زكــــيــــة ممـــزوجـــة 

الأخ�سر  اأحـــرق  الطفولة،  بطهارة 

قـــبـــل الـــيـــابـــ�ـــص واأ�ــــســــعــــل احلـــقـــد 

واغـــتـــ�ـــســـب الـــــطـــــهـــــارة، فـــلـــم تــعــد 

الــــــروح تـــفـــوح بــــالأمــــل ول الــنــفــ�ــص 

تــ�ــســتــنــ�ــســق احلــــريــــة لــــثــــورة عــلــى 

اأ�سبحنا غابة قوّينا يجلد  اجلالد. 

ل يقوى  وال�سعيف  فينا  ال�سعيف 

املطالب  تــ�ــســّوهــت  ذاتــــه،  عــلــى  اإّل 

وعـــدنـــا بـــالـــزمـــن لــلــخــلــف بــــدل اأن 

نــتــقــدم بــاخلــطــوات، مل تــعــد ذاتــنــا 

القوت  ِغلنا بتاأمن  تدعمنا فقد �سُ

الــيــومــي ول جمــــال مـــع اجلــــوع اأن 

تـــزدهـــر الـــعـــقـــول، ول نــنــ�ــســى ولــن 

الديني  التطّرف  فكرنا  عن  يغيب 

الــــذي كــــان مــبــّطــنــًا عــنــد الأغــلــبــيــة 

الــعــظــمــى، وظــهــر وا�ــســحــًا بــعــد اأن 

ــمــت ريـــــاح الـــربـــيـــع، فـــبـــدل اأن  نــ�ــسّ

يـــكـــون هـــــواوؤهـــــا لــطــيــف الــنــ�ــســمــة 

ثــارت وكــاأنــهــا ريــاح خريف عــّرت 

لنا  مــا بقي مــن ورق لتك�سف  كــل 

الع�سبة  مــع  تغير  فــال  الأ�ــســا�ــص، 

ال�سوداء، لأن �سوادها �سيد الألوان، 

ليظهر  يتنحى  اأن  لل�سيد  فكيف 

حــا�ــســيــتــه، فــلــم تــعــد ثـــــورة الــــذات 

فربيعها  قــاحــل،  ربيع  بعد  ُتــزهــر 

عظامنا  نخر  و�سقيعه  جــاّفــًا  جــاء 

النار باأرواحنا  اأ�سعلنا  اأننا  لدرجة 

وكانت اجلمرة بقايا العظام.

ونــكــون  نـــدرك  اأن  علينا  لــكــن 

واإميـــان مطلق باأن  تــام  على يقن 

تغيرنا لذاتنا خطوة اأوىل لتغير 

علينا  الــيــاأ�ــص  كــل  رغــم  املجتمع، 

اخلما�سن  لــريــاح  ن�ست�سلم  ل  اأن 

املــزهــرة  بـــاأرواحـــنـــا  قحطها  تــعــّث 

اأن  والــعــطــاء، علينا  بــربــيــع احلـــب 

مع  الثقة  هــذه  وُنــعــّزز  بذاتنا  نثق 

اأنـــه عندما ت�سع  الآخــريــن. واأعــلــم 

قــدمــك عــلــى �ــســّلــم ُمــتــحــّرك وتــقــف 

اأحــــد جــانــبــي الــ�ــســّلــم لتتيح  عــلــى 

لالآخرين فر�سة العبور، هنا تكون 

قــد كــّونــت ثقة مــع نف�سك ومعهم 

بب�سي�ص  بــاملــجــتــمــع  لــلــنــهــو�ــص 

وال�سعور  التعاون  مــن  بنوع  اأمـــل، 

بــحــقــوق الآخـــــر ولــــو بــالــ�ــســمــاح له 

بالعبور عن ال�سّلم امُلتحّرك، رمبا 

هــــذا الـــتـــعـــاون يــخــلــق نــهــ�ــســة من 

داخـــلـــك لــتــغــيــر مــفــاهــيــم كــثــرة، 

ت�سنع  ل  وحـــدهـــا  يــــدك  اأن  اأولـــهـــا 

حـــيـــاة جــــديــــدة قـــوامـــهـــا الـــعـــطـــاء، 

ولبـــــد لــيــد اأخـــــرى مـــعـــك، واآخـــرهـــا 

اإىل  حتتاج  دافــئ  لربيع  النه�سة 

�ـــســـتـــاء حــزيــن  مــــن  روح حتـــــــّررت 

�سيفية  بــثــيــاب  فـــرحـــًا  وانــطــلــقــت 

مزرك�سة، ت�سافح اجلميع وتخلق 

مــعــهــم تــنــّوعــًا تــ�ــســعُّ  األـــوانـــه على 

الأر�ـــــص، لذلك  كــل بقعة يف هـــذه 

لتغير العامل انطلق من ذاتك، ُثر 

اخلاطئة  مفاهيمك  وعــلــى  عليها 

مهما كانت العقبات، رمبا اأفكارك 

اليــجــابــيــة بــوابــة لــعــامل خــــاٍل من 

ال�سلبيات، واإن جاء ربيعنا بغيوم 

داكــــنــــة اجـــعـــل �ـــســـمـــاءك �ــســافــيــة 

غــيــومــهــا بــيــ�ــســاء، وانــطــلــق منها 

حُمـــّلـــقـــًا بــفــ�ــســاء مـــن �ــســالم يحمل 

مـــعـــه الــــنــــور بـــغـــٍد مـــ�ـــســـرق وربـــيـــع 

دافـــئ، فــال ُتــعــّكــر الــلــون الأزرق يف 

روحك فهو دليل نقاء، ار�سم عليه 

وانــرهــا  اأحــالمــك بري�سة خــ�ــســراء 

ملـــن حـــولـــك، هــنــا �ــســتــغــّر الــعــامل 

بري�سة من روحك، وهذا دليل ثورة 

على عقد بالية قوامها اأنت، ومنك 

للعامل جمعاء.

وعد ح�سون ن�سر

اإىل املــكــان �ــســُتــدرك  الأوىل  الــنــظــرة  مــن 

فــــورًا الهــتــمــام الـــذي نــالــه حــتــى ظــهــر بهذه 

احلـــّلـــة اجلــمــيــلــة واملــتــنــا�ــســقــة، قـــد ل ميتلك 

اإطــــاللــــة مُمــــّيــــزة مــــن الـــطـــابـــق الــــثــــاين ولــكــن 

اأن  وقــبــل  املنطقة،  حــديــث  اأ�سبح  باملجمل 

يــ�ــســتــجــمــع دمـــاغـــي الـــ�ـــســـورة بــ�ــســكــل كــامــل 

وُيــخــّزنــهــا، وقــعــُت عــلــى تــّلــة مــن الــنــفــايــات، 

اأنــهــا  كـــذلـــك  الأوىل  الـــنـــظـــرة  مـــن  �ــســُتــعــرف 

خُمّلفات ذلك املحل، نظرًا للعبوات ال�سفراء 

الكرتونية الفارغة املجتمعة.

ا�ــــســــتــــثــــار ذلــــــــك غـــ�ـــســـبـــي ، كــــــــان كــــّل 

مذاق  لذيذ  عن  يتحّدث  املكان  زار  �سخ�ٍص 

بالتفا�سيل،  والهتمام  والنظافة  )ال�ساورما( 

الأر�ـــص املــجــاورة  اأحــد قطعة  لكن مل يلحظ 

الــتــي حــّولــهــا اإىل مـــكـــّب. اأنــــا عــلــى عــلــم تــام 

اإهــمــال  عــن  للحديث  املجال�ص  �سُتعقد  اأنـــه 

الــبــلــديــة، و�ـــســـوء خـــدمـــات عـــمـــال الــنــظــافــة، 

متتالية  ا�ستنكارات  الق�سية  هــذه  وتــالحــق 

مت�سلة  بامل�سمون  منف�سلة  موا�سيع  عــن 

باملبداأ، و�سين�سى جميعهم، نعم جميعهم 

ا�ــســتــثــنــاء، مــ�ــســوؤولــيــتــه عــّمــا ح�سل ومــا  دون 

و�سلنا اإليه. من قال اإن الدولة مارد �سحري! 

)ل اأخلي م�سوؤوليتها ولكن ل ميكن اأن اأكون 

جــاهــلــة مبــعــطــيــات واقـــعـــيـــة مـــن فــعــل بني 

كل  يف  �سركاء  ل�سنا  اإننا  قــال  من  جن�سي(. 

على  نعي�ص  دمنا  ما  والواجبات،  العمليات 

هذه الأر�ص و�سمن حدود بلد واحد!

ملــــــاذا ُنـــلـــقـــي املـــ�ـــســـوؤولـــيـــة عـــلـــى الآخـــــر 

ونن�سى م�سوؤوليتنا؟! ن�سرب املثل امل�سهور 

يف حديثنا ومل نفّكر يف تطبيقه )يٌد واحدة 

ل ت�سّفق(

اأن  اأطـــلـــب مـــن اجلــــــوار  اأن  كــيــف ميــكــن 

اأفعل  يحرتموا وجــودي وي�ساألوا عني واأنــا ل 

ذلك، اأو اأفعل العك�ص!؟

ملاذا ل يفّكر كل �سخ�ٍص مّنا من موقعه 

باأن يقوم باخلطوة الأوىل دون اأن ي�ساأل عن 

الت�سفيق!

اأنــه يف ال�سيف املن�سرم  اأذكـــره  كل ما 

كـــان هــنــاك خــلــٌل مــا يف �سبكة املـــيـــاه، مّمــا 

اأّدى اإىل وجود مكان ينبثق منه املاء ب�سكل 

ك  ُيــحــرَّ مل  الـــذي  الأول  الــيــوم  وبــعــد  م�ستمر، 

فــيــه �ــســاكــن، ا�ــســتــنــفــرت والـــدتـــي واتــ�ــســلــت 

اأن  قــبــل  امل�سكلة  حلـــّل  املعنية  بــاجلــهــات 

�ساألتها  حينئٍذ  املــاء،  من  اأكــرب  كمية  ُتهدر 

جـــارتـــنـــا عـــن الــ�ــســبــب الـــــذي يــدفــعــهــا لــذلــك 

فتكون امُلبادرة وكل احلي ي�سهد الواقعة؟ 

ابت�سمت والدتي وقالت: عندما �سنفقد املياه 

نــ�ــســاأل  اأن  دون  ونــغــ�ــســب  �ــســنــنــتــفــ�ــص  مـــثـــاًل 

اأنف�سنا عن م�سوؤوليتنا جتاه ماٍء ُهدر اأمامنا 

وُكّنا نتفّرج، وجود جهات م�سوؤولة ل يلغي 

م�سوؤوليتنا، نحن �سركاء دون توكيل وورقة 

توظيف.

اجلانب،  هذا  على  يقت�سر  ل  واملو�سوع 

ـــمـــل كــــــل مــــنــــاحــــي احلــــــيــــــاة بــكــل  بــــــل يـــ�ـــس

واإمنــا املثال للحديث عن املبداأ  تفا�سيلها، 

ل اأكر.

اأغلق على زوجته  الذي  ال�سخ�ص  فذلك 

وابــنــتــه الأبـــــــواب والــ�ــســبــابــيــك، بــذريــعــة اأن 

املجتمع قذر، هو ذاته يقف عند كل ظهرة 

يراقب ان�سراف طالبات الثانوية وُي�سمعهن 

يطلب  )متحّر�ص(  بذلك  وهو  الغزلية،  جمله 

من املجتمع اأن يكون قوميًا �سليمًا.

واآخــــــر يــ�ــســتــجــّر الـــكـــهـــربـــاء بـــطـــرق غر 

�ـــســـرعـــيـــة، ويــــاأتــــي يف كــــل جمــلــ�ــص لــيــلــعــن 

ئ الدولة لأن التيار ينقطع اأو  املعي�سة، ويهزِّ

قد يغيب عّنا.

وقبل اأن اأخو�ص يف نقطة اأخــرى، اأ�سر 

ولكن  ب�سعابها(،  اأدرى  مكة  اأهــل   ( اأن  اإىل 

بــاملــجــمــل يــطــرح الـــ�ـــســـوؤال نــفــ�ــســه عـــلـــّي، اأن 

الــذي خــرج يف ال�سوارع حتت  ذلــك ال�سباب 

م�سّمى )الربيع العربي( هل كان قادرًا على 

جذري  بتغيٍر  ُيطالب  اأن  قبل  نف�سه  تغير 

ي�سمل اأركان الدولة واملجتمع كله؟

التي يحتالون  اإ�سارة املــرور  انطالقًا من 

عــلــيــهــا، و�ـــســـوًل اإىل الــتــخــريــب الــــذي يــطــول 

�سمر،  اأو  رادع  اأّي  دون  العامة  املمتلكات 

يف  ال�سغر  ال�سف  ذلــك  من  )�سدقًا  �ساأقول 

باأنف�سنا ونخاف  ُننّظفه  ُكّنا  املدر�سة حن 

مــــن بـــعـــد ذلـــــك عـــلـــى اتـــ�ـــســـاخـــه لأنــــــه تــعــبــنــا 

نهمله  ُكــّنــا  قــد  بــاملــقــابــل  بفعلنا،  وُنــبــاهــي 

عندما كان هناك من يقوم باملهمة ونلومه 

على التاأخر(: ملاذا ل نتقاي�ص الأفعال قبل 

اإلــقــاء التهم والــلــوم؟ ملــاذا ل  اأن نت�سابق يف 

ي�سبح كٌل �سخ�ص مّنا رقيبًا على ذاته قبل 

اأن يفتتح حمكمة يحا�سب بها غره؟ لُنفّكر 

يف الإجابة وننطلق غدًا بفكٍر جديد يحملنا 

اإىل التغير انطالقًا من ذواتنا.

غزل ح�سن امل�سطفى 

كان واقفًا يف ال�سارع ُيدّخن ال�سجائر، ويتحّر�ص 

بـــالـــفـــتـــيـــات املــــــــــاّرات مــــن جــــــــواره بـــاخـــتـــالف اأنــــــواع 

التحّر�ص، �سواء كان لفظيًا اأو ج�سديًا اأو حتى جُمّرد 

نظرات جائعة، اإىل اأن و�سلت احلافلة التي ينتظرها، 

فما  اأبوابها،  على  يتزاحمون  النا�ص  كان  وكالعادة 

واأردى  اأن تداخل بن اجلميع بوح�سية  اإّل  كان منه 

الكر�سي  عــلــى  وبــعــد جلو�سه  اأر�ـــســـًا،  ُمــ�ــســّنــة  �ــســّيــدة 

بداأ بحديث من نوع: )بحياتها هالبلد ما لح ت�سر، 

النا�ص كيف  بــّرا  بــّدو حــرق، روحــوا �سوفوا  وال�سعب 

عاي�سة، �سوفوا التنظيم والرتتيب(!

رمبـــا مل يــخــطــر يف بــالــه اأنــــه �ــســبــب تــخــّلــف هــذا 

الوطن، ومل يفّكر اأي�سًا اأنه �سخ�سيًا من يحتاج رمّبا 

التنظيم  اأن  عــن  قــا�ــســرًا  عقله  زال  ومـــا  احلــــرق،  اإىل 

حلياتها  ال�سعوب  تنظيم  مــن  نــابــع  الــعــامل  دول  يف 

واحرتامهم لالآخرين، ولي�ص ب�سبب معجزة اإلهية.

يــوؤ�ــســفــنــي حــقــًا عـــدد املـــــرات الــتــي اأ�ــســمــع فيها 

مُيّثل  �سخ�ص  مــن  ال�سعب،  عي�ص  لطريقة  �ستيمة 

والالاأخالقية،  والهمجية  الع�سوائية  للحياة  اأيقونة 

فــلــن يــعــامــلــك الـــنـــا�ـــص بــــاأخــــالق مـــا دمــــت تــعــامــلــهــم 

بــوحــ�ــســيــة، ولـــن يــزيــد مــديــر الــعــمــل ُمــرّتــبــك مــا دمــت 

�سرب  يف  دوامــــك  وتق�سي  عملك  اإىل  مــتــاأخــرًا  ت�سل 

ما  العمل  يف  زميالتك  حترتمك  ولن  والقهوة،  ال�ساي 

دمت متّثل عليهن دور ال�ساطر املتفل�سف، وزوجتك 

اعــتــبــارًا مــا دمـــت تعتربها خــادمــة، ولــن  لــن تعطيك 

ُترّفع مواد الدرا�سة يف اجلامعة ما دمت تق�سي ليلة 

 facebook وت�سّفح  للمو�سيقا  ال�ستماع  يف  المتحان 

اإذا  والــتــحــيــات  بال�سباحات  جــرانــك  يــبــادرك  ولـــن   ،

الب�سر.  قــانــون  هــو  هـــذا  ب�سجيجك،  تزعجهم  كــنــت 

باخت�سار، ابداأ بنف�سك وعّمر اأخالقك وطريقة تعاملك 

بــالحــرتام واملحبة، وبعد  الآخــريــن حتى حتظى  مع 

باإمكانك  املطلوبة  النتيجة  على  حت�سل  مل  اإن  ذلك 

الـــثـــورة عــلــى املــجــتــمــع واأخــــالقــــه، وبــاإمــكــانــك اإعــطــاء 

الن�سائح واملواعظ.

الــثــورات  على  ال�سابق  الــقــانــون  اإ�ــســقــاط  ميكننا 

جنحت،  والتي  ف�سلت،  التي  الثورات  عاّمة،  العربية 

تقول  ال�سعوب،  لــدى  العي�ص  طريقة  تتغّر  مل  لكن 

الق�سيدة امل�سهورة: 

اإذا ال�سعب يومًا اأراد احلياة 

فال بّد اأن ي�ستجيب القدر! 

تبداأ  فالثورة  الطريقة،  بهذه  ي�ستجيب  لن  لكنه 

من النف�ص �سعودًا ل العك�ص، حريٌّ بال�سعوب قبل 

اأن تطالب بها يف  مناداتها باحلرية من احلكومات 

ال�سيدات  حــريــة  نــيــل  يــجــب  الــ�ــســغــرة،  جمتمعاتها 

من الرجال، وحرية الرجال من اأرباب العمل الطغاة، 

الولد  وحرية  املتوح�ص،  اأ�ستاذه  من  الطالب  وحرية 

ال�سخ�سيات،  مبحو  املتلّذذين  امل�ستبّدين  اأهله  من 

والبنت من اأخيها امُلتحّكم.

بــالــتــخــلــف  تــــعــــّج  الــــعــــربــــيــــة  املـــجـــتـــمـــعـــات  اإن 

فـــرد ومــنــظــومــة اجتماعية،  اأ�ــســغــر  وال�ــســتــبــداد، مــن 

عــلــى  ال�ــــســــتــــبــــداد  اإىل ممــــار�ــــســــة  لـــــدرجـــــة و�ـــســـلـــت 

احليوانات، قراأت مّرة اأن �سعوبنا اإذا راأت منلة ت�سر 

لتغير  النملة  طــريــق  يف  يــدهــا  ت�سع  احلــائــط  عــلــى 

م�سارها، فما بالك بال�ستبداد الذي نطّبقه فيما بيننا 

نحن الب�سر؟! 

انتقلوا لتقومي  ثــم  قــّومــوهــا  ثـــوروا على ذواتــكــم، 

املجتمع، وكونوا قدوة ح�سنة ُيقتدى بها! 

مُيكننا القول اإن الثقافة من الطرق اجليدة للثورة 

ال�سخ�سيات  و�ِسَرِ  مثاًل  التاريخ  فقراءة  النف�ص،  على 

النبيلة كفيل باأن ُيحّفزك على النبل، وقــراءة ال�سعر 

والروايات واخلو�ص يف الفن والر�سم واملو�سيقا اأكر 

من ُيلّن القلب ويجعله هادئًا عطوفًا، فقّلما جتد فنانًا 

على  ُمتعّديًا  �سيكون  وجدته  واإن  متوّح�سًا،  همجيًا 

الفن وميار�سه كمهنة ل ك�سغف نابع من القلب، كن 

النا�ص  يخافني  اأن  ل  )اأُف�سّ فكرة  عن  وا�ستغِن  لطيفًا 

على اأن ُيحّبوين(، فنحن ل نعي�ص �سمن فرع �سيا�سي 

قائم على جناح �ساحب الهيبة الأقوى.

عــلــى نف�سه  ثـــار كـــلُّ �سخ�ص  لــو  الــنــهــايــة،  ويف 

املجتمعات  لــ�ــســارت  كــانــوا  مهما  اجلــمــيــع  واحــــرتم 

اأف�سل حاًل واأقّل ماأ�ساة واأكر وعيًا.

مرح حممد نبيل ال�سمكري

الثورة على الذات ارتقاٌء باملجتمع
املجتمعات  ترتكز  ه��ذا،  يومنا  وحتى  ال��ت��اري��خ  ع��رب 

اأ�سا�ص  كمكّون  ال��ف��رد،  على  جوهري  ب�سكل  الب�سرية 

للعديد من التجمعات الفرعية التي تن�سوي باملح�ّسلة 

ب��ل��د ك���ان. وه���ذا ما  اأّي  ل���واء املجتمع ك��ك��ل يف  حت��ت 

ال  االأف����راد  بها  يتمّتع  ال��ت��ي  اخل�سائ�ص  اأن  اإىل  ي��ق��ودن��ا 

وطريقة  املجتمع  ماهية  ع��ن  عامة  ���س��ورة  ُتعطي  �سّك 

عي�سه وتعامله مع مقت�سيات احلياة كاّفة. باملقابل، ال 

اأو  واملجتمع علقة عك�سية  الفرد  العلقة بني  اأن  �سّك 

ُم االأفراد ب�سماته  تبادلية، مبعنى اأن املجتمع اأي�ساً َي�سِ

القيم  العديد من  يفر�ص عليهم  بها، مثلما  يتمّتع  التي 

ما  ال�سيا�سية،  وحتى  والدينية  االجتماعية  وامل��وروث��ات 

يجعلهم غالباً اأ�سرى هذا املوروث رغم امتعا�سهم منه 

اأو رف�سهم ال�سمني له، فقط كي ال ُيغّردوا خارج ال�سرب 

واأعرافه في�سبحوا منبوذين.

اأن  املجتمعات  خمتلف  يف  ال��ت��اري��خ  اأخ��ربن��ا  ل��ك��ن، 

ه��ن��اك اأ���س��خ��ا���س��اً/ اأف�����راداً خ��ال��ف��وا ال��ع��دي��د م��ن القوالب 

االجتماعية والدينية والفكرية ال�سائدة، الأنهم مل يكونوا 

مقتنعني بها، والأنها تعار�ست مع تفكريهم الذي غاير 

العلماء  من  الكثري  اإىل  اإ�سافة  لديهم،  احلا�سر  الزمن 

العلمية  النظريات  من  العديد  انتقدوا  الذين  والباحثني 

ال��ت��ي ق��ام��ت عليها ال��درا���س��ات واالأب��ح��اث رمب��ا ل��ق��رن اأو 

اأكر من الزمن، واأكرب مثال مُيكننا اأن ن�سوقه يف هذا 

املجال هو غاليلييه الذي رف�ص مقولة ثبات االأر�ص رغم 

الأن��ه خالف املفاهيم واالأع��راف  االإع���دام  اأن م�سريه ك��ان 

ال�سائدة حينذاك. 

بالطبع هذا يوؤّكد اأهمية دور الفرد يف التغيري، واأن 

بّد  ال  اإذ  باملطلق،  جمعياً  يكون  اأن  ميكن  ال  تغيري  اأّي 

مو�سع  في�سعها  �سخ�ص،  لدى  التغيري  فكرة  تن�ساأ  اأن 

اأُنا�ص ُي�سابهونه رمبا  البحث والدرا�سة واملناق�سة مع 

يف التفكري، ومن ثّم تاأخذ تلك الفكرة حّيزاً يت�سع �سيئاً 

�سائدة.  فتغدو  املطلوب  ال�سدى  تلقى  اأن  اإىل  ف�سيئاً 

لكن كل ه��ذا ال ب��ّد له من ج��راأة خمالفة ال��واق��ع وال��ذات 

اأوالً،  ب��ه ه��و  ال��ف��رد ذات��ه مل��ا يعتقد  م��ع��اً، مبعنى خمالفة 

ومن ثّم تغيري ال�سائد رغم رف�ص املجتمع بكل �سلطاته 

القائمة لطروحاته واأفكاره، ال�سيما اإن كان الطرح يتعّلق 

بق�سايا دينية اأو �سيا�سية ح�ّسا�سة.

��ة يف  ال��ي��وم، وخ��ا���سّ اأن م��ا نلم�سه يف واق��ع��ن��ا  غ��ري 

العقد االأخ��ري ال��ذي �سهد حت��والت وت��غ��رّيات كبرية على 

ُندرك  جعلنا  واالجتماعي،  والديني  ال�سيا�سي  امل�ستوى 

جم��ّرد  زال����ت  م��ا  جمتمعاتنا  يف  ال��ت��غ��ي��ري  حم����اوالت  اأن 

فكرية  ق��واع��د  اإىل  ت�ستند  ال  ه�����ّس��ة  ع��ف��وي��ة  اإره��ا���س��ات 

حقيقية ت�سمو للتغيري، وذلك ب�سبب ف�سام �سبه اأزيل ما 

بني املوروث )بكل اجتاهاته( امُلتجّذر يف ن�سغ تفكرينا 

وقيمنا كاأفراد )اللوعي(، وما ن�سبو اأو ن�سعى اإليه بحكم 

التي �سبقتنا يف خمتلف  ال�سعوب  اّطلعنا على جتارب 

بانتقاد  فقط  نكتفي  ك��اأف��راد  والأن��ن��ا  )ال��وع��ي(،  امليادين 

ولو  �سرنقته  من  اخل��روج  حماولة  دون  ورف�سه  ال�سائد 

قيد اأُمنلة، وحتى لو خالفنا القائم بع�ص ال�سيء، فاإن تلك 

املخالفة تبقى يف اإطار التنظري ال اأكر، واأكرب مثال على 

ذلك انتقاد الطائفية ال�سائدة، يف الوقت الذي ال مُيكننا 

اأن  ���س��ّك  ال  ب�سيط.  م�ستوًى  على  ول��و  طوائفنا  خمالفة 

املن�سود، طال  للتغيري  يقودنا  اأن  الو�سع ال ميكنه  هذا 

ر، ما مل نتجراأ ونثور على ذواتنا ومعتقداتنا  الزمن اأم ق�سُ

اأن ت�سمل  ل��ل��ث��ورة احل��ق��ي��ق��ي��ة  مُي��ك��ن  ك����اأف����راد، ح��ي��ن��ئ��ٍذ 

املجتمع ككل باجتاه احلياة واحل�سارة والتطور.  

اإميان اأحمد ونو�ص

لتغيري العامل.. غرّي نف�شك



ال�ســــــــــنة التــا�سعــــــة ع�ســــــــــرة  ــ  العــــــــدد 901 ــ الأربعــــــــــــاء 4 اآذار 2020 ANNOUR - Wednesday 4 March 2020 - No. 901

5ثقافة وفكر

التيئي�ص 

قرين التفاوؤل الأحمق

يف حياة ال�سعوب، كما يف حياة االأفراد، حلظاٌت من االنتكا�سات 

وداخلية  خارجية  ق��وى  تفاعل  ي�سّببها  واالنك�سارات  والت�سدعات 

تعمل متكاتفة على اإعاقة تطور املجتمعات وال�سعوب واالأفراد.

يف مواجهات التحديات الكربى تتكاتف املكونات االجتماعية 

وواع��ي��ة  ج��ه��ة،  م��ن  عفوية  غ��ري��زي��ة  عملية  يف  نف�سها،  ع��ن  ل��ل��دف��اع 

عقلنية من اجلهة االأخرى، للمحافظة على الكّلّية االجتماعية التي 

اأ�سا�ص وحدتها يتحدد م�سري املواجهة التي ت�ستهدف وحدة  على 

االأوطان و�سيادتها.

م��واق��ف متباينة  واخل����ارج  ال��داخ��ل  الطاحنة يف  ت��ف��رز احل���روب 

خطورة  اأكرها  خمتلفة  اأ�سلحة  فيها  وت�ستخدم  اأحياناً،  ومتناق�سة 

اإحباط  واأ�سدها فتكاً على املدى البعيد: ن�سر الياأ�ص، والعمل على 

وباملجتمع  ب��ال��دول��ة  املحيطة  ل��لأخ��ط��ار  املت�سدية  ال��ق��وى  ع��زائ��م 

والوطن.

التيئي�ص، يف خ�سّم املعركة، ال يقّل خطورة عن اخليانات التي 

و�سائل  بها  تقوم  واأ�سكال،  اأ�ساليب  وللتيئي�ص  فيها.  حت�سل  قد 

االإعلم بكل اأ�سكاله، والغاية والهدف منه هو االإحباط واال�ست�سلم، 

قوى  فعالية  م��ن  والت�سغري  االأع����داء  ب��ق��وى  املبالغة  ط��رق��ه  واإح����دى 

املقاومة.

ويف مقابل دعاة التيئي�ص، ثمة من يدعونا اإىل التفاوؤل املفرط، 

ف��ريون ن�سف ال��ك��اأ���ص امل���لآن، ولي�ص ال��ف��ارغ، وك��ل ت��ف��اوؤل ال يبنى 

املواجهة  واإدراك عميق حلجم قوى  اأر�سية معرفية �سحيحة  على 

جرى  اإذا  خا�سة  ال��ق��وى،  بهذه  حم��دق��اً  خ��ط��راً  ي�سكل  واإمكانياتها 

وال�سلبيات،  النواق�ص  عن  بتنزيهها  القوى،  بتلك  واملبالغة  الرتويج 

وت�سويرها وكاأنها خالية من العيوب، واأّن بو�سعها حتقيق االنت�سار 

مبخاطر  حمفوفة  اجلبهات  ومتعددة  �سر�سة  معركة  يف  ب�سهولة 

قاتلة.

التفاوؤل االأحمق قرين التيئي�ص يف املواجهة، فكل تفاوؤل ال يبنى 

على اأ�سا�ص موقف نقدي حتليلي عقلين لطبيعة القوى وم�سادرها 

منه،  املتوخاة  النتائج  عك�ص  اإىل  يف�سي  قد  املواجهة،  الأ�سحاب 

وهي ت�سليح املقاومني بوعٍي نظري وممار�سات عملية ت�ساعد قوى 

التغيري على املقاومة الإجناز مهامها املركبة االآنية وامل�ستقبلية.

قد حتدث يف غ�سون املواجهات الكربى انتكا�سات وتراجعات، 

فاملعارك لي�ست انت�سارات متوا�سلة وطريقها لي�ص م�ستقيماً، فثمة 

تعّرجات فيه وخماطر، مما يرتب على دعاة التفاوؤل عدم التقليل من 

االع��رتاف  الأن  الياأ�ص،  ن�سر  عدم  بحجة  وتاأثريها،  الرتاجعات  حجم 

باحلقائق من اأهم مقومات النجاح.

لها،  واقعية  اأر���س��ي��ة  دون  املحققة،  االن��ت�����س��ارات  يف  املبالغة 

يوؤدي اإىل خيبة االآمال و�سعور باالإحباط.

والدقيقة  ال�سحيحة  املعلومات  وتقدمي  التحليل  يف  الواقعية 

اأن املبالغة  يجّنبنا خطر الوقوع يف حتقيق انت�سارات وهمية، كما 

ولو  ينك�سف  اأن  يلبث  ما  وه��ٍم  اإىل  اأي�ساً  يف�سي  يف حجم اخل�سائر 

بعد حني.

التفاوؤل  يف  بالغوا  واإذا  ق�سيتهم،  خ�سروا  املقاومون  يئ�ص  اإذا 

واطماأنوا اإىل اإجنازاتهم واإمكانياتهم وهنت قواهم وتثاقلت خطاهم، 

وابتعدوا عن حتقيق االنت�سارات التي حتتاج دائماً اإىل �سحذ القوى 

بغ�ص  ون�سوة،  داخلياً  فرحاً  توّلد  التي  للمواجهة  الدائم  واال�ستعداد 

النظر عن النتائج، فكيف اإذا كانت النتيجة هزمية االأعداء، فل حزن 

مع املقاومة، وال ياأ�ص.

قد يطول الطريق وتتعقد املواجهات وتتعاظم اخل�سائر، لكّنها 

تهون عندما تكون املعركة من اأجل حرية الوطن و�سيادته، ووحدة 

ن�سيجه االجتماعي، و�سمان احلرية يف خياراته امل�ستقلة.

د. عــــــاطف البطــــــر�ص

فضاءات ضيقة

atef.albbo71@gmail.com

اأكــــــر مــــن 19 مـــلـــيـــون طــفــل 

يف  اأمريكا  اأنتجتهم  �سرعي  غر 

الأمــريــكــي يهرب  اإن  عــام 1918. 

الــطــبــيــعــيــة، ويلعب  الــعــائــلــة  مـــن 

العائلة  من  هربًا  وحيدًا  البولينغ 

)الرتانزيت(  طبقة  اإن  الريا�سية. 

تنهار  ظلها  ويف  وت�سود،  ت�سعد 

املـــــدن، وتـــتـــهـــاوى الــقــيــم، ويـــرث 

اأبناء الزنا الأر�ص.

�ــســدر يف الـــوليـــات املــتــحــدة 

النخبة  )ثــــورة  الأمــريــكــيــة كــتــاب 

وخــيــانــة الــدميــقــراطــيــة( لــلــمــوؤرخ 

�سدور  وتــرافــق  ل�ــص.  كري�ستوفر 

الـــكـــتـــاب مـــع درا�ــــســــة اجــتــمــاعــيــة 

�ساملة و�سعتها اإحدى موؤ�س�سات 

اأن  فيها  وك�سفت  الأ�ــســرة،  تنظيم 

عــدد املــوالــيــد غــر ال�سرعين يف 

اأكـــر مــن 19 مليون  اأمــريــكــا بلغ 

طفل، اأي ثلث عدد اأطفال اأمريكا 

تــقــريــبــًا، و�ــســبــق ظـــهـــور الــكــتــاب 

هارفرد  يف  جامعي  لأ�ستاذ  بحٌث 

الــبــولــيــنــغ  تـــلـــعـــب  )اأن  بـــعـــنـــوان 

الأمريكية  الــدميــقــراطــيــة  وحــيــدًا: 

يف الــقــرن احلــــادي والــعــ�ــســريــن(، 

مليون   80 هــنــاك  اأن  فــيــه  كــ�ــســف 

اأمريكي معظمهم يلعب البولينغ 

وحيدًا، ويرف�ص النت�ساب اإىل اأي 

فريق اأو احتاد ريا�سي. وي�ستنتج 

تعي�ص  الأمــريــكــيــة  احلــ�ــســارة  اأن 

اأزمـــــــة، فـــالأمـــريـــكـــي بــــات يــرفــ�ــص 

الفريق واجلماعة.

اإن تطور الأحداث يف الوليات 

املــــتــــحــــدة اأكـــــــد نـــــبـــــوءة املـــــــوؤرخ 

)القنبلة  اأن  يف  ل�ــص  كري�ستوفر 

اجلــــديــــدة( بـــقـــيـــادة املــيــلــيــ�ــســات 

الع�سكرية والثقافية والعن�سرية 

املــولــود  بــاألــوانــهــا املختلفة هــي 

اأمــريــكــا  حتــكــم  لنخبة  الطبيعي 

تــــاريــــخــــهــــا و..  وتـــــخـــــون  الـــــيـــــوم 

الدميقراطية.

بــن  الـــــعـــــالقـــــة  اإذًا  هــــــي  مــــــا 

الـــبـــولـــيـــنـــغ  ولـــعـــبـــة  الـــــزنـــــا  اأولد 

والدميقراطية؟

توجد هنا حمطات
 طــبــقــات الـــرتانـــزيـــت، يــعــّرف 

)ل�ــــــص( الــنــخــب اجلــــديــــدة بــاأنــهــا 

)ار�ـــســـتـــقـــراطـــيـــة املـــوهـــبـــة الــتــي 

املــكــان نف�سه  اأن حتــتــل  حتـــاول 

ار�ستقراطية  ت�سغله  كانت  الذي 

الــطــبــقــة  )اإن  ويــــقــــول:  الــــــــــولدة(، 

تعريفها  يــتــم  ل  اجلــديــدة  العليا 

بــــالإيــــديــــولــــوجــــيــــة، بــــل بــطــريــقــة 

حـــيـــاتـــهـــا الــــتــــي تـــ�ـــســـبـــح يـــومـــيـــًا 

اأكـــــر اخـــتـــالفـــًا عـــن الآخــــريــــن. اإن 

اأفــــــرادهــــــا ل يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى مــا 

ميــلــكــون مـــن عــــقــــارات، بـــل على 

احـــتـــكـــار املـــعـــلـــومـــات واخلـــــربات 

الــتــقــنــيــة، اإنـــهـــم يــ�ــســتــثــمــرون يف 

ويف  واأطــفــالــهــم،  اأنف�سهم  تعليم 

ولي�ص  املعلومات  على  احل�سول 

يف املـــلـــكـــيـــات كـــمـــا كـــــان يــفــعــل 

اأجدادهم من قبل(.

اأمــــــــــا اأفــــــــــــــراد هــــــــذه الـــطـــبـــقـــة 

فــيــتــوزعــون مــهــنــًا حتــتــقــر العمل 

الــــــــيــــــــدوي فــــــهــــــم: )مـــــ�ـــــســـــاربـــــون 

ورجــــال مــ�ــســارف وحمــلــلــو بــرامــج 

واأطــــــبــــــاء ونـــــا�ـــــســـــرون ومـــــديـــــرون 

تنفيذيون وممثلون ومنتجو اأفالم 

و�ــســحــافــيــون ومــعــلــقــون وكــتــاب 

ومهند�سون  جــامــعــات  واأ�ــســاتــذة 

و�ــســمــا�ــســرة ومــقــاولــون، وبــالــتــايل 

الــــــــــــروؤى  يف  يــــخــــتــــلــــفــــون  فـــــهـــــم 

اأبــنــاء  يجمع  مــا  اأمـــا  ال�سيا�سية(، 

الهائلة  الــقــدرة  فهو  الطبقة  هــذه 

عــلــى احلـــركـــة والنـــتـــقـــال. يــقــول 

يــعــرفــون  الــطــمــوحــن  )اإن  ل�ـــــص: 

الــعــيــ�ــص عــلــى طــريــقــة  اأن  جـــيـــدًا 

الــــرتانــــزيــــت هــــو ثـــمـــن الــــتــــقــــدم(، 

اأر�ستقراطية  بن  مقارنة  ويعقد 

الــرتانــزيــت احلــالــيــة الــتــي حتتكر 

ــــتــــقــــراطــــيــــة  املـــــعـــــلـــــومـــــات واأر�ــــس

الـــــــــولدة الــــتــــي حتـــتـــكـــر الأر�ــــــــص، 

الأر�ــســتــقــراطــيــة  )اأن  اإىل  فــيــ�ــســر 

اجلــــديــــدة �ــســتــهــجــر قــلــب الــوطــن 

متلك  ل  والوطنية  ال�سواحل،  اإىل 

الأولــــويــــة يف �ــســلــم قــيــمــهــا.. اإنــهــا 

دائـــمـــًا يف مــرحــلــة عـــبـــور(. اأمــــا يف 

الـــ�ـــســـابـــق فـــقـــد كـــانـــت )املــلــكــيــة 

تــــقــــرتن بــــالــــواجــــبــــات تـــكـــريـــ�ـــســـًا 

اآبائنا  للقول ال�سائد: ورثناها عن 

ونورثها لأبنائنا من بعدنا اأح�سن 

اأحــــــواًل.. املــلــكــيــة كــانــت تفر�ص 

اأ�سحابها،  على  مدنية  واجــبــات 

اأمــــــــــا الــــنــــخــــب اجلــــــــديــــــــدة، فــهــي 

عاملية،  اإنــهــا  نف�سها  عــن  تــقــول 

وحــــــدودهــــــا الــــــكــــــون(، ويــ�ــســتــنــد 

املوؤرخ اإىل اإح�سائيات تك�سف اأن 

الــدخــول  اأ�ــســحــاب  20 باملئة مــن 

من   %50 على  ي�سيطرون  العالية 

القــتــ�ــســاد الأمــريــكــي، ويــالحــظ اأن 

الإنتاج  انــحــدارًا يف وظائف  هناك 

الــ�ــســنــاعــي، ويــ�ــســتــنــتــج بــالــتــايل 

املــتــحــدة  الــــوليــــات  اقــتــ�ــســاد  اأن 

يــعــتــمــد بـــ�ـــســـورة مــــتــــزايــــدة عــلــى 

ويعر�ص  واخلــدمــات.  املعلومات 

املــــــــوؤرخ بــعــ�ــص نـــتـــائـــج )خــيــانــة 

الـــدميـــقـــراطـــيـــة( الـــتـــي متــار�ــســهــا 

جمالت  يف  اجلديدة  الطبقة  هذه 

الأ�سرة والتعليم والإعــالم وغرها، 

ال�سيا�سة(.  )تغييب  اإىل  في�سر 

فــهــذه الــطــبــقــة حتــيــل الــعــامل اإىل 

رموز من اأجل اأن تفهمه، ثم تقوم 

بتحليل هذه الرموز، والنتيجة اأن 

الــواقــع 

الـــــــفـــــــعـــــــلـــــــي 

يــخــتــفــي ويــــحــــل الـــرمـــز 

الأمريكي  اأمـــام  يــعــود  ول  مكانه، 

ويتابع  فـــاه  يفغر  اأن  اإل  الــعــادي 

بـــــــرامـــــــج احلـــــــزبـــــــن الــــكــــبــــريــــن 

برامج  يطلقان  وهما  )الــفــارغــن( 

انــــتــــخــــابــــيــــة ل يـــتـــمـــكـــن مــــــن فــك 

طال�سمهما �سوى )حمللي الرموز( 

من اأبناء الطبقة اجلديدة.

اإن غياب ال�سيا�سة كما يوؤكد 

لغياب  طبيعية  نتيجة  هــو  ل�ــص 

و�ــســائــل  لأن  تــغــيــيــبــه،  اأو  احلـــــوار 

الإعـــــــــالم تــعــتــمــد عـــلـــى تــكــريــ�ــص 

نــوع مــن احلـــوار تخ�سي احلـــوار، 

لأن اأ�ــســحــابــهــا هــم مــن اخلــــرباء، 

وبــالــتــايل ل ميــكــن جمــادلــتــهــم(. 

تك�سف  الــــــراأي  ا�ــســتــطــالعــات  اإن 

هذا  معرفة  تدهور  عن  با�ستمرار 

لقد  العامة.  بالق�سايا  الأمريكي 

مت اإهــمــال املــواطــن الـــعـــادي، مع 

اأنـــه هــو املــو�ــســوع الــدائــم للحوار 

بن اأهل املعرفة.

طبقة  اأخــــالق  انعك�ست  لــقــد 

الــرتانــزيــت اأيــ�ــســًا عــلــى الــعــالقــات 

يف  واجلن�سية  والدينية  العرقية 

املجتمع الواحد، وحتى 

اليومية..  الــعــادات  على 

عاداتنا  )اإن  ل�ــص:  يكتب 

يف الأكـــل والــ�ــســراب باتت 

واحتفالية،  طقو�سية  اأقـــل 

ونـــ�ـــســـرب بينما  نـــاأكـــل  اإنـــنـــا 

نــحــن نــركــ�ــص لهـــثـــن(. ويف 

غياب الثوابت الوطنية ي�سبح 

كـــل �ــســيء مـــتـــحـــوًل، فــالــ�ــســراع 

ــــود والــــبــــيــــ�ــــص يـــقـــود  بـــــن الــــ�ــــس

)الــقــبــلــيــة اجلــــديــــدة(. يــقــول:  اإىل 

مــو�ــســة  اآخـــــــر  هــــي  الــقــبــلــيــة  )اإن 

ال�ستهالك(.  راأ�سمالية  اأنتجتها 

وهــــــذه الــقــبــلــيــة ل تــقــتــ�ــســر عــلــى 

الــــوحــــدة  )اإن  وحـــــدهـــــا،  اأمــــريــــكــــا 

الأوربـــــيـــــة بـــقـــيـــادة )املـــحـــرتفـــن( 

مــن حمللي الــرمــوز �ــســوف تـــوؤدي 

)فــاإن  وكــذلــك  القبلية(،  بعث  اإىل 

مع  بيد  يــدًا  ي�سر  ال�سوق  توحيد 

قبيلة  كـــل  اإن  الــثــقــافــة..  تــفــتــيــت 

التعددية  �سعار  حتــت  اأقــلــيــة،  اأو 

تــقــيــم جــزيــرتــهــا(، ويف مــواجــهــة 

هــ�ــســتــريــا الـــرعـــب الــبــاحــثــة عن 

مواجهة مع امل�سلمن يدعو ل�ص 

اإىل رد العتبار للت�سامح.

اأمــــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــنــقــود، 

الــنــقــود تخرتق  )اإن  ل�ـــص  فــيــقــول 

احلــــــــــدود، تـــ�ـــســـرتي مـــــا ل ميــكــن 

�ــــــســــــراوؤه.. والـــغـــنـــي يـــتـــحـــول اإىل 

اجلديدة  الطبقة  اإن  �ــســوبــرمــان(. 

تختلف  ل  املعرفة،  حتتكر  التي 

اإنــهــا جتمع  اآخـــر،  عــن اأي حمتكر 

هذه  مــن  وجتعل  ب�سرعة،  الـــروة 

يف  اإل  املـــ�ـــســـتـــقـــرة،  غــــر  الــــــــروة 

اإنها  للنجاح،  مــعــيــارًا  خــزائــنــهــا، 

تــتــعــامــل مـــع املــديــنــة وهــــي اأمـــل 

الــدميــقــراطــيــة بــاعــتــبــارهــا مــكــانــًا 

للوعي  ولي�ست  والت�سلية  للعمل 

وال�ــــســــتــــقــــرار وتـــربـــيـــة الأطـــــفـــــال، 

وبــالــتــايل فـــاإن املـــدن تــنــهــار ومــع 

انـــهـــيـــار املــــــدن يـــخـــرج جـــيـــل مــن 

اإىل اجلـــرميـــة،  يـــهـــرب  الأطــــفــــال، 

لأنـــــــه يــــعــــرف اأنـــــــه �ــــســــوف ُيــقــتــل 

اجلــــرميــــة  اأن  ويـــــعـــــرف  �ـــــســـــابـــــًا، 

هـــي الــ�ــســبــيــل الــوحــيــد لقــتــنــا�ــص 

الــــــــروة الــــتــــي جــعــلــتــهــا الــطــبــقــة 

اجلــــديــــدة مـــعـــيـــارًا لـــلـــنـــجـــاح. اإن 

التاريخ،  من  �سيئًا  ت�سبح  الأ�ــســرة 

وب�سبب  يكربون  عندما  والأطــفــال 

كليهما،  اأو  الأبـــويـــن  اأحــــد  غــيــاب 

اآبــائــهــم،  طــريــق  ي�سلكون  �ــســوف 

مـــع مــالحــظــة اأن مــعــظــم الأطـــفـــال 

غـــــر الـــ�ـــســـرعـــيـــن هـــــم مـــــن بــيــئــة 

معظمهم  يف  والـــ�ـــســـبـــاب  فـــقـــرة، 

عــاطــلــون عـــن الــعــمــل، وعـــاجـــزون 

فيتخلون  اأنــفــ�ــســهــم،  اإعـــالـــة  عـــن 

اإنهم  العائلية،  م�سوؤولياتهم  عن 

يــعــيــ�ــســون وحــيــديــن، ويــنــجــبــون، 

اأي�سًا.  وحيدين  ميوتون  ولكنهم 

اإن خيانة العائلة كما يوؤكد ل�ص 

�سل�سلة  يف  فــحــ�ــســب  حــلــقــة  هـــي 

خيانة الدميقراطية.

اأبــــرز  اإن الــعــنــف الــهــائــل هـــو 

الأجنبي  يالحظها  الــتــي  الــظــواهــر 

عندما يزور اأمريكا، ويف مواجهة 

الـــــعـــــنـــــف تــــخــــتــــفــــي الـــــعـــــالقـــــات 

وتتحول  والجتماعية  الإن�سانية 

حمكمة  مــتــاريــ�ــص  اإىل  املــــنــــازل 

الأبواب، وتن�سط �سبكات الت�سال 

الــتــي ميــكــن عــربهــا اأن يــتــوا�ــســل 

الإنــ�ــســان مــع اأنـــحـــاء الــعــامل دون 

ذلك  من  واأكــر  مقعده،  يغادر  اأن 

فاإن ال�سحافة الأمريكية اأ�سبحت 

تــــقــــدم خـــدمـــاتـــهـــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 

بـــتـــقـــريـــب الـــقـــلـــوب مــــن بــعــ�ــســهــا 

البع�ص من خالل توفر اخلدمات 

املـــتـــعـــلـــقـــة بــــهــــذا اخلـــ�ـــســـو�ـــص، 

اإىل  الإنــ�ــســانــيــة  الــعــالقــات  تتحول 

تبخل  ل  التي  اخلــدمــات  �سركات 

الــو�ــســائــج  اإن  يــــدفــــع..  مــــن  عـــلـــى 

الجتماعية بداأ ي�سيبها النحالل، 

كـــمـــا يـــــوؤكـــــد الـــكـــثـــر مـــــن عـــمـــالء 

الجتماع الأمريكان.

الــــذي  الأمــــريــــكــــي  املـــثـــل  اإن 

ي�سنع  اجليد  )ال�سياج  اإن  يقول 

جـــــــــارًا جــــــيــــــدًا(، كــــــان يـــ�ـــســـح يف 

اإن  اإذ  يــوؤكــد ل�ـــص،  املــا�ــســي كما 

غـــيـــاب احلـــــــوار وانـــهـــيـــار عــقــلــيــة 

الــــفــــريــــق، وتـــغـــيـــيـــب املـــ�ـــســـاركـــة 

اإىل  تــــوؤدي  واملــدنــيــة  ال�سيا�سية 

عـــــودة الــقــبــلــيــة اجلــــديــــدة، ولــعــل 

املقارنة اأن تكون اأمرا�ص )طبقة 

ال�سناعي  الــعــامل  الــرتانــزيــت( يف 

هي القا�سم امل�سرتك مع طبقات 

يف عـــــــامل مـــــا يـــ�ـــســـمـــى بـــالـــثـــالـــث 

حمطة  يف  تــ�ــســتــقــر  اأن  اخــــتــــارت 

تقمع  كي  مديدة  لعقود  ال�سلطة 

كل من يتحرك!

فاإن  الدميقراطية  غياب  ويف 

)اأبناء الزنا( يرثون الأر�ص.

يون�ص �سالح

طبقة الرتانزيت.. وخيانة الدميقراطية

الإرهـــاب وكيفيـــــــة حمـــاربتــــــــه 

م�شوؤوليــــات جّمـــة تقــــع عـــلى عـــاتقنــــا 

ما بعد »موت املوؤلف«!
 انت�سرت الظاهرة الأ�سولية الإرهابية ب�سكل 

وا�سع يف اأنحاء متفرقة من العامل، وب�سمنها اأكر 

واحل�سارية.  العلمية  الناحية  مــن  تقدمًا  الـــدول 

وقد اأخذت هذه الظاهرة اأوجهًا خمتلفة، ومل تعد 

تتحدد يف اإطار فكري معن، واأَدَخلت دول العامل 

و�ــســعــوبــه، ومـــن �سمنها عــلــى وجـــه اخلــ�ــســو�ــص 

مــنــطــقــتــنــا وبــــالدنــــا، يف �ـــســـراعـــات نــتــجــت عنها 

اأحداث دامية وهي ل تزال باقية اإىل الآن. 

 وكــمــا هــو مــعــلــوم، فـــاإن هـــذا الــفــكــر الأ�ــســويل 

احلقيقة  ويحتكر  متامًا،  العقل  يلغي  الإرهــابــي، 

لــنــفــ�ــســه، ويــ�ــســعــر بــــــاأن الــــذيــــن يــخــتــلــفــون مــعــه 

حماربته  على  ويعملون  عليه.  خــطــرًا  ي�سكلون 

اأن يتعاي�ص مع الآخرين  والق�ساء عليه. ل ميكن 

بل  والتكافوؤ،  املتبادل  الحـــرتام  مــن  اأ�س�ص  على 

يـــريـــد فـــر�ـــص اأفــــكــــاره عــلــيــهــم حــتــى ولــــو بــطــريــق 

تــراجــعــًا  �ــســك،  دون  ي�سكل،  ذلـــك  كــل  اإن  الــقــوة. 

قــامــت عليها احلــ�ــســارة املدنية  الــتــي  الــقــيــم  عــن 

الإن�سان  واحـــرتام  احلــريــة  على  املبنية  احلديثة 

والتعددية  والعقالين،  العلمي  والتفكر  وحقوقه 

الت�سلط  اأ�سكال  كل  واإلــغــاء  والثقافية،  الفكرية 

الت�سامح  قيم  واإ�ــســاعــة  واملجتمع،  الإنــ�ــســان  على 

والختالف. 

 اإن خــطــر الــظــاهــرة الأ�ــســولــيــة الإرهـــابـــيـــة، مل 

اأ�سبحت هناك  يقت�سر على هذه القوى فقط، بل 

الإن�سانية  واملبادئ  القيم  تهدد  ودول  حكومات 

واملدنية احلديثة التي مت ذكرها. 

 اإن مــنــبــع هـــذا الــفــكــر الــتــكــفــري الإرهـــابـــي، 

تـــ�ـــســـرب جــــــــذوره عـــمـــيـــقـــًا يف الــــتــــاريــــخ الـــعـــربـــي 

الإ�ــســالمــي، ولــقــد بــــداأت مــع بـــدء ا�ــســتــخــدام الــديــن 

لأغرا�ص �سيا�سية، ومن منا ل يعرف ال�سطهادات 

الوا�سعة التي تعر�ص لها املفكرون العقالنيون 

الدين  ا�ستخدام  جرى  لقد  الدين.  با�سم  القدماء 

على  املحتجة  الــواعــيــة  النخب  ا�سطهاد  لتربير 

�ــســلــوك احلــكــام الـــذي كـــان يــتــعــار�ــص، مــن حيث 

اجلوهر، مع ب�ساطة احلياة التي كانت �سائدة يف 

�سدر الإ�سالم. 

من  نــرجتــف،  ونــحــن  نقف  اأن  اإل  ن�ستطيع  ل   

اأ�ـــســـكـــال الــعــقــوبــات الــتــي كــانــت تــ�ــســيــب اأولــئــك 

املــفــكــريــن الـــقـــدمـــاء الـــذيـــن كـــانـــوا يــ�ــســتــنــكــرون 

الــظــلــم الجــتــمــاعــي والــ�ــســيــا�ــســي، وكـــانـــوا يــدعــون 

اإىل الــعــدالــة. قــالئــل هــم املــفــكــرون الــذيــن جنــوا 

مــن ا�ــســطــهــاد الــ�ــســلــطــات احلــاكــمــة عــرب الــتــاريــخ 

الإ�سالمي املديد. 

ت�ستخدم  تــزال  ل  اأي�سًا،  الظاهرة  هذه  اأن  بيد 

اإنها  العقل.  اأجــل حماربة  اإىل وقتنا احلا�سر من 

التطور  لإعــاقــة  الأنظمة  بع�ص  قبل  مــن  ت�ستخدم 

التطور  هذا  والقت�سادي،  وال�سيا�سي  الجتماعي 

الــــــذي ميـــلـــك طـــابـــعـــًا حتـــــرريـــــًا، والـــــــذي ل ميــكــن 

من  ي�ستخدم  اأيــ�ــســًا  اأنــه  اإل  حتمي.  فهو  اإيــقــافــه.. 

قــبــل الـــقـــوى اخلـــارجـــيـــة ال�ــســتــعــمــاريــة اجلــديــدة 

ال�سعوب،  مـــوارد  نهب  على  احلــفــاظ  تبغي  التي 

النهب.  هذا  وتخليد  منطقتنا،  �سعوب  وبالأخ�ص 

ومن هنا، كما اأ�سرنا، تنبثق اخلطورة الكبرة يف 

اأن الــ�ــســوؤال الــذي يجب  هــذا الفكر الأ�ــســويل، بيد 

طــرحــه هـــو: مــا الــطــريــقــة الــتــي ميــكــن اأن تتحقق 

فــيــهــا املــجــابــهــة الــنــاحــجــة ملــثــل ذلــــك اخلــطــر؟ 

�سورية..  هــي  الأوىل،  بالدرجة  نحن  يهمنا،  ومــا 

بــالدنــا الــعــزيــزة الــتــي كــانــت تــزدهــر فــيــهــا، على 

الــــــدوام، اأفـــكـــار الــتــعــايــ�ــص والــتــنــوع بــن خمتلف 

اأطــيــاف جمتمعنا، نــرى الآن هــذه الأفــكــار ترتاجع 

اأفكار التع�سب والإلغاء  الــوراء، لتحل حملها  اإىل 

والنفي وغر ذلك.. وبالتايل، فاإن مهمة الت�سدي 

لهذا التيار، هي مهمة وطنية من الدرجة الأوىل.. 

وفــكــريــة، تقع  مــهــمــة جمتمعية و�ــســيــا�ــســيــة  هــي 

احلكومة  عاتق  على  وتقع  املجتمع،  عاتق  على 

اأي�سًا. ولكن هذا الت�سدي، ل ميكن له اأن يتحقق 

بو�سائل اإرادوية، بل اإن الت�سدي يجب اأن يتم من 

الفكرية  العقلية  يف  عميق  تغير  اإحـــداث  خــالل 

الت�سدي  اإن  والثقافية.  وال�سيا�سية  والقت�سادية 

اإىل  يهدف  توجهًا  يتطلب  اخلــطــر،  الجتـــاه  لهذا 

ملجابهته،  احلــَيــة  ال�سعب  قــوى  �سفوف  توحيد 

ال�ساحقة  الأغلبية  م�سالح  يعك�ص  نهج  واتخاذ 

من �سعبنا، ويق�سي على التهمي�ص الذي تعي�سه 

يقت�سي  وباعتقادي..  الوا�سعة.  القطاعات  هذه 

التالحم  لهذا  ال�سرورية  الــظــروف  لتاأمن  اأيــ�ــســًا، 

الآخــر..  الــراأي  وقبول  التنوع..  واأهمها:  ال�سعبي، 

والبـــتـــعـــاد عـــن الأحــــاديــــة حــيــث تــو�ــســيــع هام�ص 

احلــــريــــات وتــطــبــيــق املـــعـــايـــر احلـــ�ـــســـاريـــة الــتــي 

ُيــجــمــع عــلــيــهــا الـــعـــامل، والبـــتـــعـــاد عـــن الــوعــظــيــة 

والتعليمية.. وال�سدق مع املواطنن، وامل�سداقية 

امل�ستلزمات  كل  تاأمن  اأجــل  من  والعمل  اأي�سًا.. 

الــ�ــســروريــة لتحقيق ذلـــك. بــيــد اأنـــه مــن الــوا�ــســح 

هذا  اإىل  ت�سل  مل  الفكر،  لهذا  املجابهة  هــذه  اأن 

اجلــوهــر،  حيث  مــن  تقت�سر،  تـــزال  ول  املــ�ــســتــوى، 

على الأعمال الع�سكرية بالدرجة الأوىل، وهي غر 

كافية لتحقيق هذه الغاية. 

الــفــكــري التكفري،  الــتــيــار  اإن حمــاربــة هــذا   

اآخر خمتلف يعك�ص، ب�سدق،  تتم من خالل فكر 

متطلبات التطور التي يحتاجها جمتمعنا احلايل 

ولكي  العاملية،  احلــ�ــســارة  قلب  اإىل  يــدخــل  لكي 

ي�سبح م�ساهمًا فيها. 

حممد الزبيدي 

له منذ  �ص  اأُ�سِّ حقيقة  ال�سوري  الثقايف  ما يعانيه امل�سهد  اإن 

حتمية  نتيجة  اإل  الآ�ــســنــة  الن�سو�ص  مــن  الأمــــواج  هــذه  ومــا  عــقــود، 

ل  هنا  واأنـــا  �ــســّك،  ل  تعتيمًا  التعميم  يكون  وقــد  خاطئة.  ملقدمات 

اأ�سحاب املواهب  اإن هناك الكثر من  اأقول  اأعمم بل على العك�ص 

والــتــجــارب الإبـــداعـــيـــة الــبــاذخــة مُتــتــعــنــا هــنــا وهــنــاك وبـــن الفينة 

والــفــيــنــة بــجــودهــا الـــبـــاذخ، وهـــي مــن تــدلــل بــاألــقــهــا الــ�ــســاطــع على 

ه�سا�سة وهزال تلك الكائنات الهالمية. حديثنا هذا قد يكون فيه 

مبوؤ�س�ساتنا  واعتزازنا  وحمبتنا  حر�سنا  ولكن  الق�سوة،  من  �سيء 

ودورها الواجب اتباعه والقيام به من باب الوفاء والنتماء للخر.. 

للحب.. للجمال هو ما دفعنا للحديث بلهجة قد تكون غر حمببة. 

ولكن ما ي�سفع لنا هو احلر�ص على �سالمة م�سهد ثقايف اأو ال�سعي 

املحبة  بــاب  مــن  اخلــلــل  اإىل  فن�سر  مــعــافــى،  م�سهد  اإىل  للو�سول 

والنتماء لوطن يطفح بالقدا�سة وباجلمال. 

قلياًل قلياًل من الحرتام للعقل وللفكر وللثقافة.. ول يتحقق هذا 

اإل من خالل احرتام املثقف احلقيقي النقدي والعمل على حت�سينه 

ما  يــعــّول عليه يف حماية  مــن  النهاية هــو  لأنــه يف  ورفــع مكانته، 

تبّقى لنا من وطن. فالثقافة هي اخلندق الأخر الذي يبقى يدافع 

عن الوطن، وميكن اأن جنزم ونقول وبالفم املالآن اإن الر�سا�سة قد 

وفّرخ  اأنتج  الذي  الإرهابي  الفكر  تقتل  الكلمة  ولكن  اإرهابيًا  تقتل 

هّزت  التي  الأليمة  والأحـــداث  ال�سم�ص،  ب�سوريتنا  ف�سادًا  عاثوا  من 

جمتمعنا ال�سوري من اأهم اأ�سبابها وم�سبباتها ثقافية، لأنه لو مت 

يف  انهار  ملا  املــاأمــول  بال�سكل  ثقافيًا  ال�سوري  املــواطــن  حت�سن 

كثر من املدن والبلدات اأمام اأول �سرخة قبح وفدت اإلينا من خارج 

اأن من دافــع وحمى  نــدرك  اأخــرى  تاريخنا وجغرافيتنا. ومــن جهة 

نــ�ــســرة اخلـــر واحلــب  الـــنـــور..  نــ�ــســرة �سوريتنا  و�ــســحــى يف �سبيل 

احلقيقية  ال�سورية  الثقافة  جينات  حامل  ال�سوري  هو  واجلــمــال، 

واأول  مو�سيقية،  مــدونــة  اأول  خمــرتع  الأول  ال�سوري  والعقل  الأهـــم، 

مازج لالألوان، واأول اأبجدية.

معًا  للنهو�ص  جميعًا  عاتقنا  على  تقع  جّمة  م�سوؤوليات  ثمة 

من جديد، من اأهمها تعزيز ثقافة النتماء ل�سورية بكل مكوناتها.

تعزيز ثقافة املواطنة لأننا من خاللها �سندرك مالنا وما علينا 

كاأفراد وموؤ�س�سات.

تعزيز ثقافة القانون الذي به ومن خالله ن�سون حقوقنا.

والنقد، وحماربة �سيا�سات  والت�ساركية  تعزيز ثقافة احلرية 

�ساقت لنا كل هذا البالء، اأهمها �سيا�سة اللعب على وتر الطائفية 

والع�سائرية، واأي�سًا �سيا�سة الف�ساد والإف�ساد.

 وكم علينا البتعاد عن التع�سب والع�سبية لكل الأ�سياء التي 

فل�سنا  ويجمعنا،  يوحدنا  مــا  بكل  والعت�سام  ك�سورين،  تفرقنا 

بقادرين على اأن نخ�سر مرة اأخرى.

الــ�ــســعــوب تــ�ــســتــفــيــد مـــن جتـــــارب بــعــ�ــســهــا، فــكــيــف لــنــا نحن 

كــ�ــســوريــن األ نــ�ــســتــفــيــد مـــن جتــربــتــنــا تــلــك الــطــافــحــة بــالــتــوابــيــت 

وبالنعو�ص وبالعويل؟! 

عــلــى حــكــومــاتــنــا اأن تــعــمــل بــ�ــســكــل يــلــيــق بــ�ــســرخــة تــلــك الأم 

ال�سورية التي ا�ستقبلت مزغردة جثمان ابنها الرابع امللفع بعلم 

البالد وهي تقول: بقي لدي الولد اخلام�ص هو فداء ل�سورية!

بو�سلة  الأم  تلك  �سرخة  ت�سع  اأن  الــقــادمــة  احلــكــومــات  على 

واأجندة عمل لها، حينئٍذ �سنكون اأكر قدرة على الوقوف من جديد.

 عبا�ص حروقة

اأحـــــد  بـــــــــارت،  رولنـــــــــد  طــــــرح  اأن  مـــنـــذ 

والعامل،  فرن�سا  يف  الأدبــي  النقد  اأ�ساطن 

اأطــروحــتــه املــثــرة للجدل )مـــوت املــوؤلــف( 

)نــقــد وحــقــيــقــة(، تفاوت  الــالمــع  يف كتابه 

اإن  اإذ  العربي،  النقد  يف  )بـــارت(  ا�ستقبال 

�سورة بارت ناقدًا كانت حتفر يف الأن�ساق 

معرفية  بيئة  ويف  والفل�سفية  املــعــرفــيــة 

لكن  خمــتــلــفــة،  تــقــالــيــد  حكمتها  مــغــايــرة 

بارت نف�سه ويف تلقيه العربي وعلى غر 

مــ�ــســتــوى ا�ــســتــدعــى جــمــلــة مـــن الــ�ــســجــالت 

– الأطروحة  تلك  من  جعلت  التي  الفكرية 

موت املوؤلف- حم�ص فر�سية قابلة للجدل 

والنقا�ص ل �سيما اأنها يف حماولة توطينها 

يف الف�ساء النقدي العربي، تعدت ال�سياق 

الـــثـــقـــايف املــخــتــلــف الـــــذي اأُ�ـــســـيـــعـــت فــيــه، 

لتطرح اأ�سئلة جديدة قدمية على املتلقي، 

لي�ص بتب�سيط ال�سوؤال هل ميوت املوؤلف؟ 

اإن املــوؤلــف هــو الن�ص بــذاتــه، وهـــذا يف  اإذ 

واملنتبهة  الفاح�سة  الـــقـــراءات  �سياقات 

بامتياز،  كاتبه  هــو  اأ�ــســبــح  الن�ص  اأن  اإىل 

وذلك ل يعني على الإطالق فيما عناه بارت، 

وهو �ساحب الرتيابات املعرفية الكثيفة، 

اإل ولدًة للقارئ اجلديد املغاير، وا�ستدعاًء 

اأحد  هو  بل  للن�ص،  املنتج  الــقــارئ  لع�سر 

مــكــونــاتــه يف حــيــز ال�ــســتــقــبــال والـــتـــاأويـــل، 

واجتاهاتها  التلقي  نــظــريــات  ذهــبــت  كما 

والجتماعي  واجلمايل  الفل�سفي  باملعنى 

و�سوى ذلك.

ومـــــا يــعــنــي الـــــقـــــارَئ الـــعـــربـــي الـــيـــوم 

م�ستويان  الإبـــــداع،  ن�سو�ص  يتلقى  وهـــو 

مـــن الـــقـــراءة هــمــا: الــنــ�ــســقــيــة، والــقــرائــيــة، 

واأبــــعــــد مــــن ذلـــــك ميـــكـــن الــــقــــول اإن تــغــر 

اأن�ساق  يف  تــغــرُّ  حكمها  الــقــراءة  عـــادات 

ال�ــســتــقــبــال، فــلــم يــعــد الــنــ�ــص جــمــلــة من 

ذهــاب  ثمة  بــل  فح�سب،  اللغوية  العالئق 

والإنـــــ�ـــــســـــاين،  الجــــتــــمــــاعــــي  احلـــــامـــــل  اإىل 

بـــعـــيـــدًا عــــن خـــطـــل الـــتـــيـــار الـــبـــنـــيـــوي ومـــا 

الطبيعة  اإن  اإذ  الــنــ�ــص،  اخــتــزال  يف  بــعــده 

اأكــر  تعني  التي  التداولية  الجتماعية/ 

الن�ص �ستنعك�ص على  اأفق ل�ستقبال  من 

القارئ ذاته، اأي با�ستح�سار مرجعيته هو 

القرائية وباملعنى الثقايف املتعدد، نظرًا 

لإحراز غر دللة يكتنزها الن�ص املر�سود، 

الــــقــــراءة  الأمـــــــر جمـــــٍد يف  الــــيــــوم  ومل يـــعـــد 

الــعــابــرة الــتــي تــخــتــزل الــقــارئ يف عالقته 

باللغة فح�سب، على اأهمية هذه اللغة، بل 

بقدر ما ي�ستدعي الن�ص من القارئ املوؤول 

كــفــاءتــه يف الــتــحــلــيــل ومــقــارنــتــه وقــدرتــه 

على اكت�ساف الإ�سافة يف ذلك الن�ص، مبا 

عن  بعيدًا  الفكري  اأفــقــه  ا�ستدعاء  يعني 

�سلطة املزاج النف�سي، التي ل ت�ستطيع اأن 

تف�سل بن الن�ص وكاتبه، ذلك اأن الف�سل 

ال�سرورة  ملقت�سيات  فح�سب  اإجــرائــي  هو 

التي تف�سح املجال باكت�ساف  املعرفية، 

جــمــالــيــات الــنــ�ــص الـــعـــابـــرة لــلــجــمــالــيــات، 

اإحــداهــا،  �ستكون  القبح  جماليات  ولــعــل 

فلي�ص املعول عليه فقط، يف هذا ال�سياق، 

لياأتي  الن�ص  تلقي  يف  الــتــوازن  اإحــــراز  اإل 

الــقــراءة، وهــذا ما  بنية متكاملة يف قو�ص 

اإن دور القارئ هو  ف�سح يف املجال للقول 

م�سرتكاته،  وتــاألــيــف  الن�ص  فــجــوات  ردم 

مبعنى اآخر اإن احلافز التاأليفي اأ�سبح رهن 

القارئ، لي�ص من اأجل اإعادة كتابة الن�ص 

من جديد، بل اكت�ساف اآفاقه املحتملة يف 

ال�سياق الثقايف الذي يراعي كل مكوناته 

الـــبـــنـــائـــيـــة، فـــ�ـــســـاًل عــــن حـــوامـــلـــه الأخــــــرى 

اأكر  اليوم  تعني  باتت  والتي  املختلفة، 

من اأي وقت م�سى ملوؤ�س�سة الن�ص الكثر، 

الذي  العربي،  النقدي  الدر�ص  يغذي  مما 

اأن ي�ستنبت حــقــائــق جــديــدة  لــه مــن  بـــّد  ل 

لالإبداع، ل تعني احلقائق املنتهية، بقدر 

مـــا تــ�ــســرع الأفـــــق لأ�ــســئــلــة حُتـــايـــث الــنــ�ــص 

بالثقافة  امل�سروط  الن�ص  وخطابًا،  بنية 

دينامية  هو  املعريف،  والرتاكم  واملوهبة 

الـــقـــراءة املــعــا�ــســرة، الــتــي مــن �ــســاأنــهــا اأن 

وتاليًا  الن�ص،  ا�ستقبال  تقاليد  يف  تغر 

يف عادات القراءة على الرغم من تفاوتها 

واختالفها من ذائقة اإىل اأخرى، ومن موؤول 

اإىل اآخر، وهذا الختالف �سحي بال�سرورة 

لأنـــــه يــحــمــل �ــســمــة الـــتـــعـــدد والنــــفــــتــــاح، ل 

النغالق واجلمود والتكل�ص.

ل نعني هنا التبا�ص ا�ستقبال م�سطلح 

اأو فر�سية بعينها، بقدر ما نعني املمكن 

الإبـــداعـــي الـــذي تــنــجــزه الــنــ�ــســو�ــص احلية 

الــــقــــادرة عــلــى ا�ــســتــيــالد قــارئــهــا املــعــريف 

اجلديد الذي ل يذهب اإىل الن�ص اأميا ن�ص، 

وهو مكتٍف باطمئنانه العمومي واخلا�ص! 

اأحمد علي هالل
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ر�سالة حتية 

لل�سيوعي ال�سوري

ملاذا زيادة منّغ�سات ال�سورين ال�سيناريو اأمريكي.. 

وحدات اجلي�ص تدخل مدينة

اخلارجية ال�سورية: دعم الإرهاباحلزب ال�سيوعي الرتكي
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ال�سديقة واحلليفة ل�سعبنا وجي�سنا يف معاركه الوطنية.

واأكد التقرير من جديد اأن ا�ستمرار هذا ال�سمود ل�سعبنا وانت�سارات 

اإعطاء الأولوية  جي�سنا على الإرهابين واملحتلن، يتطلب من احلكومة 

لتاأمن م�ستلزمات ذلك، ومعاجلة املعاناة القا�سية التي ترخي بثقلها 

على فئات �سعبنا الفقرة واملتو�سطة يف اأحوالها املعي�سية والجتماعية، 

وذلك باعتماد خطط وا�سحة وحازمة و�سفافة يف ا�ستنها�ص القطاعات 

ودعمها  م�ستلزماتها  وتاأمن  واحلــرف،  وال�سناعة  الزراعة  يف  املنتجة 

بالقرو�ص، ومكافحة الف�ساد والفا�سدين واملحتكرين وحيتان الأ�سواق 

وعــودة  املنهوبة،  الأمــــوال  وا�ــســتــعــادة  ال�سريبي،  والــتــهــرب  واملــهــربــن، 

الــدولــة لــدورهــا الــرعــائــي والــتــدخــلــي يف العملية القــتــ�ــســاديــة، وحتــديــد 

املواطن،  ملعي�سة  ال�سرورية  واملـــواد  لل�سلع  الدعم  وتو�سيع  الأ�ــســعــار، 

واإعفاء الأجور من ال�سرائب، وفر�ص ال�سرائب املبا�سرة والت�ساعدية على 

الأرباح والريوع، والبتعاد عن ال�سرائب والر�سوم غر املبا�سرة.

وعلى احلكومة تاأمن الأمن وتطبيق القانون ومكافحة اأعمال اخلطف 

والقتل وال�سطو على ممتلكات النا�ص، وح�سر ال�سالح بيد الدولة.

اأن  الــقــرن(، واأكـــد  اإدانـــة احلــزب ملــا ي�سمى )�سفقة  واأو�ــســح التقرير 

هذه اجلرمية الكربى بحق ال�سعب الفل�سطيني وال�سعوب العربية يجب 

املقاومة  اإرادة  وتعزيز  الفل�سطيني،  ال�سف  وحــدة  يتطلب  وهــذا  متــر،  األ 

لالحتالل بجميع الو�سائل، واأدان التقرير تواطوؤ الأنظمة الرجعية العربية 

مع هذه املوؤامرة وتهافتها املخزي على التطبيع مع اإ�سرائيل.

واأبــرز التقرير ت�سامن احلزب مع املطالب املحقة للحراك ال�سعبي 

يف لبنان والعراق �سد الف�ساد وقوى الراأ�سمال والتقا�سم الطائفي، و�سد 

التدخالت اخلارجية وخا�سة الوجود الأمريكي يف العراق. واأكد ت�سامنه 

مع مواقف احلزب ال�سيوعي اللبناين واحلزب ال�سيوعي العراقي.

ونــاقــ�ــص الجــتــمــاع  تــقــريــرًا قــدمــه الــرفــيــق جنــم خــريــط )الأمــــن العام 

اللجنة  اجتماعي  بــن  ال�سيا�سي  واملكتب  احلــزب  ن�ساط  عــن  للحزب( 

املركزية، وعن توجهات العمل يف الفرتة القادمة، وت�سمن التاأكيد على 

مواقف احلزب جتاه جميع التطورات امليدانية وال�سيا�سية والقت�سادية 

يف الــبــالد واملــنــطــقــة والـــعـــام، مــ�ــســتــنــدًا اإىل تــوجــهــات وقـــــرارات املــوؤمتــر 

ا�ستقالل  على  احلفاظ  يف  الرئي�سية  الثوابت  جتاه  للحزب  ع�سر  الثالث 

والق�ساء  الإرهــــاب  وحمــاربــة  و�سعبًا،  اأر�ــســًا  ووحــدتــهــا  و�سيادتها  الــبــالد 

عليه، وحترير كل �سرب من الأرا�سي ال�سورية والن�سال يف �سبيل ق�سايا 

اجلماهر ال�سعبية.

كما ت�سمن التقرير موجزًا عن خطة املكتب ال�سيا�سي واآلية عمله، 

ون�ساط  التنظيمي  للو�سع  ومتابعته  اأعــ�ــســائــه،  بــن  املهمات  وتــوزيــع 

والإدارة  ال�سعب  وجمل�ص  الــــوزراء  جمل�ص  يف  الــرفــاق  وعــمــل  املنظمات 

املحلية واجلبهة الوطنية التقدمية والنقابات العمالية واملهنية، واأكد 

لأهميتها  الــقــادمــة  ال�سعب  جمل�ص  لنتخابات  اجلــيــد  التح�سر  اأهــمــيــة 

املتنا�سبة مع التطورات امليدانية وال�سيا�سية يف البالد.

واأ�ــســار اإىل عــالقــات احلــزب مــع الــقــوى والأحــــزاب الوطنية والأحـــزاب 

ال�سيوعية والعمالية العربية والعاملية، وت�سامن احلزب وجماهره مع 

جمهورية ال�سن ال�سعبية يف مواجهتها لوباء فرو�ص )الكورونا( وحدد 

التقرير املهام احلزبية والتنظيمية خالل الفرتة القادمة، ودعا املكاتب 

التوعية املخت�سة لعقد اجتماعاتها وو�سع خطط وبرامج عملها.

كما دعا اإىل مزيد من الهتمام بوثائق املوؤمتر الثالث ع�سر للحزب 

)الــنــور(، واإىل تن�سيط العمل احلــزبــي واجلــمــاهــري مــن خالل  وبــجــريــدة 

اإقامة الفعاليات الفكرية وال�سيا�سية يف املنا�سبات الوطنية واحلزبية 

القادمة.

كما ناق�ص الجتماع التقارير التالية:

الأول: عن النتخابات النقابية املهنية، قدمه الرفيق اأحمد بو�سطجي 

)ع�سو املكتب ال�سيا�سي(.

النقابي،  العمل  ومهام  العمالية  النقابية  النتخابات  عن  والــثــاين: 

قدمته الرفيقة اإنعام امل�سري )ع�سوة املكتب ال�سيا�سي(.

الثالث: ت�سمن قطع  احل�سابات عن عام 2019، وم�سروع موازنة عام 

2020 قدمه الرفيق خليل داوود )ع�سو املكتب ال�سيا�سي(.

وانتخب الجتماع الرفيق فوؤاد البني )ع�سو املكتب ال�سيا�سي( مديرًا 

ال�سيا�سي(  املكتب  )ع�سو  املنّر  ب�سار  والرفيق  النور،  جلريدة  م�سوؤوًل 

رئي�سًا للتحرير.

الجــتــمــاع  اأقـــر  الــتــعــديــالت عليها،  واإدخـــــال  الــتــقــاريــر  وبــعــد مناق�سة 

التقارير املقدمة واملهام املرتتبة عليها.

دم�سق 202/2/21

اللجنة املركزية

للحزب ال�سيوعي ال�سوري املوحد

احلزب، من اأجل حرية الوطن، وكرامة ال�سعب، متعهدًا مبوا�سلة م�سرة 

الراحل الكبر، ومن �سبقوه، من املنا�سلن ال�سيوعين.

و�ـــســـارك يف الــوفــد رفــــاق مــن طــرطــو�ــص ومــ�ــســيــاف وحــمــ�ــص واحتـــاد 

ال�سباب الدميقراطي بدم�سق.

كــمــا الــتــقــى وفـــد الــقــيــادة الــلــجــنــة املــنــطــقــيــة لــلــحــزب يف حم�ص، 

وا�ستمع منها اإىل عر�ص �ساهم فيه اأع�ساوؤها، تناول و�سع املنطقية، 

وتطوير  لتح�سن  واقرتاحاتها  تواجهها،  التي  وال�سعوبات  وعملها 

عمل احلزب يف جميع املجالت. وحتدث الرفيق الأمن العام للحزب 

املركزية  اللجنة  واجتماع  للحزب،  ع�سر  الثالث  املــوؤمتــر  نتائج  عــن 

قبل اأيام، موؤكدًا �سرورة تنفيذ املهام املو�سوعة اأمام جميع منظمات 

وخا�سة  والتنظيمية،  والجتماعية  ال�سيا�سية  الأ�سعدة  على  احلــزب 

جماهره،  مــع  التــ�ــســال  اأ�ساليب  وتطوير  احلـــزب  وحـــدة  على  احلــفــاظ 

ال�سباب  بــن  وخا�سة  �سفوفه،  تو�سيع  اإىل  الــهــادفــة  اخلطط  وو�ــســع 

واأع�ساء  املركزية  اللجنة  رئي�ص  الرفيق  احلــوار  يف  و�ساهم  والن�ساء، 

املكتب ال�سيا�سي.

م�ساعر ال�سداقة التي تكّنها ح�سرتكم جتاه ال�سن واحلزب ال�سيوعي 

ال�سيني، تتقدم دائرتنا بجزيل ال�سكر على ذلك.

منذ انت�سار فرو�ص كورونا، بذلت ال�سن كلها جهودًا وطنية موحدة، 

على  وال�سيطرة  للوقاية  وح�سمًا  و�سرامة  �سموًل  الأكــر  الإجـــراءات  واتخذت 

تــفــ�ــســي فـــرو�ـــص كـــورونـــا، وحــقــقــت نــتــائــج مــرحــلــيــة حتـــت الــقــيــادة الــقــويــة 

�سي  الــعــام  الأمــــن  ونــواتــهــا  ال�سيني  ال�سيوعي  لــلــحــزب  املــركــزيــة  للجنة 

جينبينغ، واعتمادًا على القيادة القوية للحزب ال�سيوعي ال�سيني، وامليزة 

املــاديــة  والــقــدرة  الــكــربى،  املــهــام  املوؤ�س�ساتية يف ح�سد اجلــهــود لإجنـــاز 

بينها  ومن  ال�سديقة  البلدان  من  والدعم  والت�سامن  القوية،  والتكنولوجية 

�سد  معركة  يف  النت�سار  لك�سب  تامة  وحــظــوظ  وقـــدرة  ثقة  لدينا  �سورية، 

فرو�ص كورونا. 

احلزب  مع  ال�سداقة  عالقات  بتطوير  ال�سيني  ال�سيوعي  احلــزب  يهتم 

ال�سيوعي ال�سوري املوحد، م�ستعدًا لتعزيز التبادل والتعاون بن احلزبن 

وفــقــًا لـــروح )اإيـــجـــاد الأر�ــســيــة املــ�ــســرتكــة، والحـــــرتام املــتــبــادل وال�ــســتــفــادة 

املتبادلة(، مبا يدفع تطور العالقات ال�سينية ال�سورية اإىل الأمام با�ستمرار. 

نتمنى لكم موفور ال�سحة وكل التوفيق. 

دائرة العالقات اخلارجية 

يف احلزب ال�سيوعي ال�سيني

التمويني! ومينع �سرقتها، وكــاأن جميع املهربات  الدقيق  على مهربي 

املــعــرو�ــســة يف �ــســوارعــنــا تــهــّرب فقط يف الــلــيــل، اأمـــا دوريــــات احلكومة 

واأجهزتها املخت�سة، فتقوم بعملها يف النهار فقط!

هل �ساهد اأحٌد من م�سوؤويل الوزارة )املحرتمة( الطوابر التي ت�سطف 

على نوافذ املخابز، بعد قرارها؟ ومل ي�سح املواطن من كابو�ص اخلبز اإل 

اللحظات  الذي يتنف�ص عن طريقه بع�ص  )النت(  اآخر هو  على كابو�ص 

التي تن�سيه مواجعه، وت�سله مبا انقطع بعد �سنوات ع�سر، ذاق خاللها 

الأمّرين!

من اختار توقيت اإثارة هذه املنغ�سات الآن؟ يف وقت تواجه فيه بالدنا 

وحتتاج  �سهيونية،  واعــتــداءات  اأمريكيًا،  واحتالًل  غا�سمًا  تركيًا  عدوانًا 

جي�سها  خلف  �سمودها  وا�ستمرار  الداخلية،  جبهتها  متا�سك  اإىل  فيه 

الوطني البا�سل!

اأغلى ما لديه للدفاع عن �سيادة  اأيها ال�سادة، لقد دفع �سعبنا  مهاًل 

خلف  اليوم  ويقف  وداعميهم،  الإرهابين  مواجهة  يف  ووحدتها،  بــالده، 

جي�سه الوطني ل�ستعادة �سيادة بالده، وو�سع نقطة النهاية لأزمته التي 

اأرهقته، فما بالكم ت�سعون اأمامه عرة..  اإثر عرة؟!

م�سالح  بتلبية  مرهون  ال�سادة،  اأيها  ال�سوري،  ال�سمود  ا�ستمرار  اإن 

املواطنن ال�سورين الأ�سا�سية، وتاأمن املواد واخلدمات ال�سرورية التي 

حتفزهم وت�ساعدهم على بذل املزيد من اأجل �سيادة بالدهم. 

هل و�سلت الر�سالة؟!

يف االهتمام بتلبية م�سالح الفئات الفقرية واملتو�سطة التي ت�سكل الداعم 

االأكرب جلي�ص �سورية املقدام، والتي مازالت ت�سد على البطون منذ بداية 

ب��اأم العني مظاهر  ال��ذي ت�ساهد فيه  الوقت  االإره��اب��ي، يف  االأزم���ة وال��غ��زو 

الف�ساد والبذخ والتحكم وال�سم�سرة يف االأ�سواق البي�ساء وال�سوداء. 

يف م��واج��ه��ة ال���ع���دوان ال��رتك��ي واالح���ت���لل االأم��ري��ك��ي واالع���ت���داءات 

الويف،  ال�سابر  و�سعبنا  الوطني،  جي�سنا  االإرهابيني،  وبقايا  ال�سهيونية 

هما ال�سمان لتحقيق الن�سر النهائي. 

فلترتّكز جميع اجلهود احلكومية لتعزيز الوحدة الوطنية.. وا�ستمرار 

ال�سمود!

رئي�ص التحرير

الغربية من �سورية وخا�سة فوق حمافظة اإدلب، و�سيتم التعامل مع اأي 

طران يخرتق جمالنا اجلوي على اأنه طران معاٍد يجب اإ�سقاطه ومنعه 

من حتقيق اأهدافه العدوانية.

اأرا�سي ذلك البلد. يف اليوم ال�سابق، قدمت وكالة الأنباء الر�سمية للدولة 

الــذيــن يــرتــدون  الــقــوات امل�سلحة الــرتكــيــة مــع امل�سلحن  �ــســورًا لأفــــراد 

�سعارات داع�ص، ثم اأزالوا ال�سور. هي منظمة اإرهابية �سفك للدماء. 

باأنها  معار�سة  نظر  وجهة  كل  اتهمت  التي  ال�سيا�سية  القوة  اإن 

قريب،  وقت  حتى  )جوليني�ست(  �سبكة  يف  ع�سو  اأو  اأمريكي  جا�سو�ص 

اأطلقت الآن دبلوما�سية مكثفة للح�سول على دعم من الوليات املتحدة 

وحــلــف �ــســمــال الأطــلــ�ــســي، ونــا�ــســدت احلــكــومــات الــغــربــيــة. مــع ا�ــســتــداد 

ال�سهيونية،  اإ�ــســرائــيــل  اأمــ�ــص، هاجمت  يــوم  �ــســوريــة.  املــ�ــســادمــات يف 

كما  مــ�ــســادفــة.  لي�ص  هـــذا  كـــّل  دمــ�ــســق.  الفل�سطيني،  لل�سعب  اجلـــالد 

ات�سح، املرحلة اجلديدة يف ال�سيا�سة ال�سورية للحكومة الرتكية هي 

بن  وا�سحة  ع�سكرية  مواجهة  �سمان  وحتى  احلــرب،  نطاق  تو�سيع 

الناتو ورو�سيا. 

اأن  اأن ن�سّدد على  اأم ل، يجب  اإذا كان هذا ممكنًا  بغ�ص النظر عما 

التوترات داخل العامل الإمربيايل قد زادت حّدًة لدرجة اأنه حتى اأ�سغر 

اأن ال�سلطة احلاكمة  اأن يتعذر ال�سيطرة عليها. حقيقة  الأخطاء ميكن 

ل  �سحيحة  تقديرات  اإجــراء  على  قدرتها  بالكامل  فقدت  قد  تركيا  يف 

توؤدي اإل اإىل زيادة حجم اخلطر املحتمل. 

نحن نعلم جيدًا اأنه، عرب التاريخ، ا�ستخدمت احلروب كذرائع من 

قبل القوى احلاكمة لإخفاء ال�سخط داخل البالد، وحتى لقمعها. يقع 

العبء الكامل لالقت�ساد الرتكي امل�سكل على كاهل ال�سعب. البطالة 

اإمــدادات الغاز  اأ�سبحت ل تطاق. مت قطع  يف ارتفاع، وتكلفة املعي�سة 

عن مليون منزل ب�سبب فواتر ل ميكن حتّملها. لن توؤدي هذه احلرب 

التي ل معنى لها على اأر�ص بلد اآخر اإل اإىل مزيد من الفقر واأعداد اأكرب 

من الوفيات ل�سعبنا. 

اإن بالدنا ثمينة جدًا لدرجة اأنه ل ميكن ت�سليمها اإىل �سباط الناتو 

ال�سيا�سة  عــن  التخلي  يجب  اجلــهــاديــن.  اأو  لالأمريكين  املــوؤيــديــن  اأو 

�سحب  فــورًا  يجب  �سعبنا،  غالبية  يرف�سها  التي  للحكومة،  ال�سورية 

القوات الرتكية من �سورية. 
احلزب ال�سيوعي الرتكي

اللجنة املركزية

28/02/2020

واأكد امل�سدر اأن اجلي�ص العربي ال�سوري الذي جنح خالل الأ�سابيع 

الأخرة يف حترير مالين املواطنن من خطر الإرهاب، �سي�ستمر يف تنفيذ 

وعدم  �سورية،  اأنــحــاء  كل  يف  الإرهــابــي  الــوجــود  باإنهاء  املتمثلة  مهامه 

ال�سماح للدول الغربية واأدواتها يف تاأبيد �سيطرة هوؤلء الإرهابين على 

مهم مب�سره. �سعبنا وحتكُّ

الرو�سي(  اخلارجية  )وزير  لفروف  �سرغي  جّدد  مت�سل  �سعيد  على 

يف  الإرهاب  على  بالق�ساء  احلق  كامل  ل�سورية  اأن  على  التاأكيد 

اأرا�سيها. واأو�سح لفروف خالل موؤمتر �سحفي مع جان اأ�سيلبورن )وزير 

اأن   ،2020/2/28 اجلمعة  يوم  مو�سكو  يف  لوك�سمبورغ(  خارجية 

املدنين  ا�ستهداف  يوا�سلون  اإدلب  حمافظة  يف  املنت�سرين  الإرهابين 

)للجي�ص  اأن  على  م�سّددًا  حميميم،  وقاعدة  ال�سوري  اجلي�ص  ومواقع 

ال�سوري كامل احلق يف الق�ساء على الإرهابين يف اإدلب وفى اأي مكان 

يف اأرا�سيه، ول ميكن لأحد منعه من تطبيق ما تن�ص عليه قرارات جمل�ص 

الأمن املتعلقة مبكافحة الإرهاب بكل اأنواعه واأ�سكاله(.

بالتزاماته مبوجب  يــِف  الــرتكــي مل  اأن اجلــانــب  اإىل  لفـــروف  واأ�ــســار 

اأن ات�ساًل هاتفيًا  اإدلب وعليه تنفيذها، لفتًا اإىل  اتفاقات �سوت�سي حول 

جرى اليوم بن الرئي�ص الرو�سي فالدمير بوتن، ورئي�ص النظام الرتكي 

رجب طيب اأردوغان بطلب من اجلانب الرتكي، جرى التطرق خالله اإىل 

هذا املو�سوع. ودعا وزير اخلارجية الرو�سي دول الغرب اإىل عدم تكرار 

اأخــطــائــهــا مــن خــالل العــتــمــاد على الإرهــابــيــن لتحقيق اأهــدافــهــا، وقــال: 

من  اأخطائهم  تكرار  من  الغربين  زمالئنا  بتحذير  كبرة  بجدية  اأرغــب 

بالإرهابين لتحقيق غايات  الرتباط  جديد، عندما تقت�سي م�سلحتهم 

�سيكونون  اأنــهــم  اأمـــل  على  ذلــك  يفعلون  اإنــهــم  واأ�ــســاف  جيو�سيا�سية. 

الأمر  وهــذا  غايتهم،  حتقيق  بعد  الإرهابين  على  ال�سيطرة  على  قادرين 

مل يحدث اأبدًا من قبل على مدى التاريخ، وبالطبع لن يكون من املمكن 

بت�سوية  املتعلقة  الق�سايا  لت�سوية  عليهم  العتماد  توقع  املنطقي  اأو 

الأزمة يف �سورية. وانتقد لفروف ت�سريحات امل�سوؤولن الغربين الذين 

خــالل  مــن  الإرهـــابـــي،  الــنــ�ــســرة  جبهة  تنظيم  �سفحة  تبيي�ص  يــحــاولــون 

اإىل  الإطــار  واأ�سار يف هذا  تاأهيل(،  اإعــادة  باأنه )يف حالة  اليحاء  حماولة 

اأن املبعوث الأمريكي اخلا�ص اإىل �سورية جيم�ص جيفري زعم مرارًا اأن 

)تتخل�ص  اإرهابية  منظمة  الأمــن  جمل�ص  يعتربها  التي  الن�سرة(  )جبهة 

الآن من اإرهابييها وت�سبح جزءًا من عملية الت�سوية حول �سورية(.

اإن حزبنا يطالب بعودة احلكومة اإىل التدخل الفاعل 

اأدواتها، وت�سجيع القطاع  يف احلياة القت�سادية بجميع 

والــعــودة  القت�سادية،  العملية  يف  دوره  اأخــذ  على  الــعــام 

بـ)ال�سلة  الكتفاء  وعــدم  الجتماعي،  الــدعــم  تو�سيع  اإىل 

الغذائية(، بل دعم اأ�سعار جميع ال�سلع واملواد ال�سرورية 

ملــعــيــ�ــســة املـــواطـــن الـــ�ـــســـوري، وعــــدم الــلــجــوء اإىل زيـــادة 

ال�سرائب والر�سوم غر املبا�سرة التي يت�ساوى يف دفعها 

لل�سهادات  التقّدم  ر�ــســوم  رفــع  كقانون  والغني،  الفقر 

عبئًا  وي�سّكل  التعليم،  جمانية  اإىل  ي�سيء  الــذي  العامة 

على الطالب من الفئات الفقرة، الذين جتربهم الظروف 

عمل  عن  والبحث  النظامي،  التعليم  ترك  على  املعي�سية 

اإيــراد عائالتهم، ويــرى احلــزب �سرورة الرتكيز  لتح�سن 

ويطالب  والــريــوع،  الأربـــاح  على  املبا�سرة  ال�سرائب  على 

باإعفاء الأجور من ال�سرائب، ومالحقة املتهربن �سريبيًا 

من كبار امل�ستوردين والتجار وال�سما�سرة والفئات الرية 

)الــبــازغــة( الــذيــن كــّد�ــســوا املــلــيــارات، واقــتــنــ�ــســوا الأربــــاح 

اخليالية ب�سبب ظروف الأزمة والغزو الإرهابي.

فــاأكــر،  اأكـــر  تــــزداد  ال�سعبية  مــعــانــاة اجلــمــاهــر  اإن 

رغم الإجنــازات التي حققها اجلي�ص ال�سوري البا�سل يف 

مكافحة الإرهابين، وا�ستعادته ملعظم الأر�ص ال�سورية، 

واإعـــادتـــه الأمــــن وال�ــســتــقــرار لأغــلــب املــنــاطــق، �سحيح اأن 

للح�سار اجلائر وفر�ص العقوبات، وخا�سة قانون )قي�سر( 

�سّيئ ال�سيت، دورًا يف ذلك، لكن ال�سحيح اأي�سًا اأن جزء 

هامًا منه يعود يف اإىل ق�سور املعاجلة احلكومية، وغياب 

م�سارحة  وعدم  الأو�ساع،  هذه  مع  التعامل  يف  ال�سفافية 

ل  التي  والتربيرات  الوعود  باإطالق  والكتفاء  املواطنن، 

من  اليد  مل�ص  املواطن  يلم�سه  الــذي  الو�سع  اأمــام  ت�سمد 

وفقدان  واخلــدمــات،  ال�سلع  جميع  لأ�سعار  كيفي  ارتفاع 

الكهربائي،  للتيار  املــتــكــرر  والنــقــطــاع  واملــــازوت  الــغــاز 

بن  الــربــط  على  القائمة  �سيا�سته  هنا  يــوؤكــد  حزبنا  اإن 

املهمة الوطنية الكربى وهي ا�ستمرار مكافحة الإرهاب، 

تاأمن  وبــن  الأمريكي،  والحــتــالل  الرتكي  الــعــدوان  و�سّد 

م�ستلزمات �سمود ال�سعب ال�سوري لتحقيق هذا الواجب 

الـــوطـــنـــي، والـــتـــي يـــاأتـــي يف مــقــدمــتــهــا تــخــفــيــف مــعــانــاة 

اجلــمــاهــر الــ�ــســعــبــيــة وتــ�ــســهــيــل حــ�ــســولــهــا عــلــى ال�سلع 

الأ�سا�سية بعيدًا عن حتّكم املحتكرين وحيتان الأ�سواق، 

اإىل  الــذي و�سل  الأجنبي  القطع  الرتــفــاع يف �سعر  وجلــم 

م�ستويات غر م�سبوقة.

اإنـــنـــا نــــرى �ـــســـرورة تــركــيــز احلــكــومــة عــلــى احلــلــول 

الــ�ــســريــعــة املــبــا�ــســرة لـــالأزمـــات الــتــي تع�سف بــاملــواطــن، 

ل�ستعادة ثقته، ول�سّد الطريق اأمام اأعداء �سورية وخا�سة 

الـــوليـــات املــتــحــدة وحــلــفــائــهــا الــذيــن ا�ــســتــغــلــوا الأو�ـــســـاع 

القت�سادية والجتماعية امل�سطربة يف البلدان املمانعة 

الذي  اأن �سوت املواطنن  ول �سّك  لتحقيق خمططاتهم. 

عـــال يف الـــفـــرتة الأخــــــرة يــعــرّب عـــن اأوجـــاعـــهـــم احلــيــاتــيــة، 

ملع�سالتهم  احللول  اإيجاد  يف  البطء  على  واحتجاجهم 

وبذل  امل�سارحة  احلكومة  من  يتطلب  وهــذا  املعي�سية، 

الفعليون  الــداعــمــون  فــهــم  اأعــبــائــهــم،  لتخفيف  اجلــهــود 

ل�سمود بالدنا وجي�سنا البا�سل.

املهمات الرئي�شية اأمام بالدنا
اأمــــام الــو�ــســع الــ�ــســيــا�ــســي والقــتــ�ــســادي والجــتــمــاعــي 

يوميًا،  امل�ستجدة  املــيــدانــيــة  لــلــتــطــورات  ونــظــرًا  احلـــايل، 

ريف  يف  الإرهــابــيــن  لبقايا  جي�سنا  ت�سدي  يف  وخــا�ــســة 

حلب واإدلب، ل تزال املهام املاثلة اأمام بالدنا هي: 

يف  الإرهــابــيــن  لبقايا  الو�سائل  بجميع  1-الت�سدي 

البوؤر املتبقية، وخا�سة ريف حلب وادلب.

2-مـــقـــاومـــة الــــعــــدوان والحــــتــــالل الـــرتكـــي الــغــا�ــســم 

والحتالل  ال�سرقية،  املنطقة  يف  اأخــرى  ومناطق  لعفرين 

والــقــر�ــســنــة الأمــريــكــيــة لأرا�ـــــص وحــقــول نفطية �ــســوريــة، 

الكردية،  ال�سيا�سية  القوى  ممثلي  مع  احلــوار  وا�ستمرار 

ومــعــاجلــة الأو�ـــســـاع يف �ــســرق الــفــرات واجلـــزيـــرة ب�سكل 

جميع  وحتــريــر  الــ�ــســوري،  الن�سيج  على  يحافظ  مبدئي، 

الأرا�ــــســــي الــ�ــســوريــة املــحــتــلــة مـــن الحـــتـــالل الــ�ــســهــيــوين 

والرتكي والأمريكي.

3- فــ�ــســح )جــــرميــــة( الــــقــــرن، وبــــيــــان خمـــاطـــرهـــا ل 

الفل�سطيني  ال�سعب  وحــقــوق  الفل�سطينية  الأر�ـــص  على 

الـــدولـــة امل�ستقلة  واإقــــامــــة  املــ�ــســر  وتــقــريــر  الـــعـــودة  يف 

وعا�سمتها القد�ص فقط، بل على جممل املنطقة العربية 

و�سعوبها، وخا�سة على �سورية وحمور املقاومة، وف�سح 

الفل�سطيني،  ال�سعب  على  ت�سويقها..وفر�سها  حماولت 

وتــنــظــيــم فــعــالــيــات مــكــر�ــســة لــهــذه الــغــايــة بــالــتــعــاون مع 

منظمات  ومـــع  �ــســوريــة،  يف  الــوطــنــيــة  ال�سيا�سية  الــقــوى 

املقاومة الفل�سطينية.

4-ا�ــســتــمــرار الــ�ــســمــود الــ�ــســوري يتطلب الــيــوم، اأكــر 

مــــن اأي وقـــــت مـــ�ـــســـى، تــلــبــيــة مــتــطــلــبــات هـــــذا الــ�ــســمــود، 

جمع  عــلــى  بالعمل  وذلـــك  ال�سيا�سي،  بــاجلــانــب  بــادئــن 

كــلــمــة الــ�ــســوريــن عـــرب حــــوار وطــنــي �ــســامــل، يـــوؤكـــد على 

مالمح  حتديد  على  ويتوافق  ال�سورية،  الوطنية  الثوابت 

اأن يــكــون غــدًا  اأبــنــاء �سعبنا  الـــذي يطمح  الــ�ــســوري،  الــغــد 

دميـــقـــراطـــيـــًا.. عــلــمــانــيــًا.. تــقــدمــيــًا، مـــعـــاديـــًا لــال�ــســتــعــمــار 

وال�سهيونية والهيمنة.

 5-الــعــمــل على فــر�ــص الأمـــن وال�ــســتــقــرار يف جميع 

املــواطــنــن،  بــاأمــن  الــعــابــثــن  املــنــاطــق، وتخلي�سها مــن 

وحــ�ــســر الـــ�ـــســـالح بــيــد الــــدولــــة، ووقـــــف الـــتـــجـــاوزات على 

الـــقـــوانـــن يف بــعــ�ــص املـــنـــاطـــق كــمــحــافــظــة الــ�ــســويــداء، 

ال�سوري  ال�سعب  جماهر  معاناة  تخفيف  يتطلب  كما 

لكنها  احلكومة،  اأمــام  رئي�سية  مهمة  وهــذه  املعي�سية، 

التي  املــواقــع  جميع  يف  رفــاقــنــا  عــلــى  اإذ  ــًا،  اأيــ�ــس مهمتنا ً

يــ�ــســغــلــونــهــا يف احلــكــومــة وفـــــروع اجلــبــهــة واملــجــالــ�ــص 

املــحــلــيــة تــقــدمي القــــرتاحــــات، ومــتــابــعــة تــلــّمــ�ــص مطالب 

جــمــاهــر الــ�ــســعــب الـــ�ـــســـوري، واإيــ�ــســالــهــا اإىل اجلــهــات 

احلكومية، وبذل اجلهود لتلبيتها.

5-ا�ستمرار الدور الرعائي احلكومي للمواطنن رغم 

احل�سار والعقوبات، وذلك بالعمل على تاأمن احتياجات 

مع  تتنا�سب  باأ�سعار  الأ�سا�سية  ال�سلع  مــن  املــواطــنــن 

قدراتهم ال�سرائية املتوا�سعة، وتخلي�سهم من كابو�ص 

املتحكمن بالأ�سواق، وال�سما�سرة، وامل�ساربن باأ�سعار 

ارتفاع  ال�سحيحة للجم  الآليات  واإيجاد  الأجنبي،  القطع 

اأ�ــســعــار الــــــدولر، وتــو�ــســيــع حمــتــويــات الــ�ــســلــة الــغــذائــيــة 

املدعومة لت�سمل جميع املواد الأ�سا�سية، وعدم الت�سرع 

اإ�سدار القرارات املتعلقة بحياة املواطنن وعملهم،  يف 

واللجوء بعد ذلك اإىل ال�ستثناء من اأحكامها. 

والفا�سدين  الــفــ�ــســاد..  مكافحة  يف  الــرتاخــي  6-اإن 

الأمل  فقدانهم  اإىل  ويــوؤدي  املواطنن،  معنويات  يحبط 

يف امل�ستقبل، ويف اأي حماولة لتطوير وحت�سن الأو�ساع 

والقت�سادي  ال�سيا�سي  التقرير  يف  جاء  وكما  البالد،  يف 

الجــتــمــاعــي الـــــذي اأقـــــره املـــوؤمتـــر الــثــالــث عــ�ــســر حلــزبــنــا 

مكافحة  )يعترب  حزبنا  فاإن  املوحد،  ال�سوري  ال�سيوعي 

واجتماعية  و�سيا�سية  طبقية  معركًة  واجتثاثه  الف�ساد 

واإن�سانية يف اآن واحد(. 

الرئي�سية  املهمة  تبقى  احلزبي،  ال�سعيد  7-وعلى 

الــفــكــريــة وال�سيا�سية  هــي احلــفــاظ عــلــى وحــــدة حــزبــنــا 

وحت�سن  الــبــالد،  حــيــاة  يف  دوره  وتفعيل  والتنظيمية، 

مقدمتهم  ويف  التقدمية،  ال�سيا�سية  القوى  مع  عالقاته 

جميع  ومــع  الأخــــرى،  التنظيمات  يف  ال�سيوعين  رفاقنا 

بناء  اأجــل  مــن  ن�ساله  وموا�سلة  والتقدمين،  الوطنين 

�سورية الغد، ال�سيدة.. امل�ستقلة.. �سورية الدميقراطية.. 

العلمانية.. التقدمية.
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شؤون حزبية 6

اأيها الرفاق
التقرير  بهذا  املركزية  اللجنة  اجتماع  اإىل  نتقدم 

املـــوجـــز عـــن اأهـــــم املــ�ــســتــجــدات والأحــــــــداث الــ�ــســيــا�ــســيــة 

ال�سياق  باحل�سبان  اآخــذيــن  والجتماعية،  والقت�سادية 

الزمني، ل اأهمية احلدث، وموقف احلزب منها. 

كانت هذه الفرتة حافلة بامل�ستجدات التي �سترتك 

اآثــــارهــــا وتــداعــيــاتــهــا عــلــى جمــمــل الأو�ــــســــاع يف �ــســوريــة 

واملنطقة، وقد نوق�ست يف اجتماعات املكتب ال�سيا�سي، 

واتخذ ب�ساأنها قرارات وتوجهات �سنعمد اإىل تلخي�سها 

يف هذا التقرير.

ال�شيا�شات العدوانية الأمريكية
يرى حزبنا اأن ال�سيا�سات العدوانية التي تنتهجها 

العربية  منطقتنا  يف  ل  الأمــريــكــيــة،  املــتــحــدة  الـــوليـــات 

و�سورية فح�سب، بل على النطاق العاملي، تدفع العامل 

نــحــو الـــعـــودة اإىل �ــســبــاق الــتــ�ــســّلــح، وتــكــديــ�ــص الأ�ــســلــحــة 

دعمها  اإن  العاملي.  لل�سالم  اجلـــّدي  والتهديد  الــنــوويــة، 

للمنظمات الإرهابية، واحتالل الأرا�سي وقر�سنة النفط يف 

�سورية، وال�سغط على احلكومتن اللبنانية والعراقية، 

وت�سجيع الكيان ال�سهيوين على �سّم الأرا�سي العربية، 

ــل مـــن مــعــاهــدات الأ�ــســلــحــة ال�ــســرتاتــيــجــيــة مع  والــتــنــ�ــسّ

رو�سيا، وتكدي�ص ال�سواريخ يف اأوربا، وخلق التوّترات يف 

لالأنظمة  املعادية  النتفا�سات  و)ت�سنيع(  ال�سن،  بحر 

الــيــ�ــســاريــة يف اأمــريــكــا الــالتــيــنــيــة، واحلــــــروب الــتــجــاريــة 

وا�ــســتــخــدام الــعــقــوبــات واحلــ�ــســار القــتــ�ــســادي، كــّل ذلك 

�ــســيــوؤّدي اإىل مــزيــٍد مــن احلــــروب والـــكـــوارث الــتــي تدفع 

ثمَنها الب�سريُة جمعاء، مما يتطّلب مزيدًا من الن�سال يف 

هيمنة  اإنهاء  اأجــل  ومــن  الأمريكية،  الإمربيالية  مواجهة 

القطب الواحد املتغطر�ص، وت�سديد التحالف بن جميع 

القوى ال�سيا�سية العربية التقدمية املعادية لالإمربيالية 

والهيمنة يف كل بلد عربي، ويف جميع البلدان العربية، 

الأحـــزاب  فيها  تلعب  عــربــيــة،  مــواجــهــة  جبهة  لت�سكيل 

ال�سيوعية والعمالية الدور الأبرز.

املناطق املحتلة.. ل م�شاومة
واملحتلن  الإرهــابــيــن  بقايا  وجـــود  اأن  حزبنا  يــرى 

ل  ال�سورية  الأر�ــص  والأمريكين على  والأتــراك  ال�سهاينة 

اإىل �سيادة  املناطق  مــن عــودة هــذه  بــد  ول  ميكن قبوله، 

الدولة ال�سورية، مع اإف�ساح املجال لتحقيق ذلك بالطرق 

ال�سلمية، واإّل فاإن احل�سم الع�سكري هو اخليار الوحيد. اإن 

حزبنا يدعو اإىل الت�سّدي لالحتالل ال�سهيوين والرتكي، 

وا�ــســتــعــادة اجلــــولن ولــــواء اإ�ــســكــنــدرون بــكــّل الــو�ــســائــل، 

والـــتـــ�ـــســـّدي اأيـــ�ـــســـًا لـــالحـــتـــالل الـــرتكـــي ملــديــنــة عــفــريــن، 

والعدوان  ال�سوري،  النفط  حلقول  الأمريكية  والقر�سنة 

الــرتكــي الــغــا�ــســم عــلــى الأرا�ـــســـي الــ�ــســوريــة يف املنطقة 

ال�سرقية، وحماولته تغير الو�سع الدميغرايف للمنطقة، 

ال�سورية  اإىل احلــوار والتن�سيق بن احلكومة  كما يدعو 

ا�ستمرار  بــهــدف   ، الــكــرديــة  ال�سيا�سية  الــقــوى  وممــّثــلــي 

جمــابــهــة الـــعـــدوان الــرتكــي، مـــذّكـــرًا بـــاأن الأمــريــكــيــن مل 

يكونوا اأبدًا يف �سّف ال�سعوب لنيل حقوقها امل�سروعة، 

نت عليه. وباأن وعودهم ل ت�ساوي قيمة الورق الذي دوِّ

اأقــّره املوؤمتر  الــذي  ال�سيا�سي  التقرير  وكما جــاء يف 

الــثــالــث عــ�ــســر حلــزبــنــا، فــــاإن مــواجــهــة الـــعـــدوان الــرتكــي 

الغا�سم، والحتالل الأمريكي لالأر�ص ال�سورية، تعّد مهمًة 

ال�سورين فقط، بل جلميع  لل�سيوعين  ل  وطنية كربى 

القوى ال�سيا�سية الوطنية يف البالد. 

لــقــد فـــاجـــاأت زيـــــارة لفـــــروف لــوا�ــســنــطــن الــكــثــريــن، 

اإعـــــالن مــ�ــســبــق، لــكــن حــزمــة كــبــرة من  اإذا جــــاءت دون 

املــ�ــســائــل ُطـــرحـــت يف لــقــائــه مـــع تـــرامـــب، كــــان اأبـــرزهـــا 

للعديد  �سفعة  رو�سيا  موقف  وكــان  ال�سورية،  امل�ساألة 

اأن ثــمــة �سفقة  اأكـــــدوا  الـــذيـــن  الـــغـــرب  مـــن املــحــلــلــن يف 

يــجــري التح�سر لــهــا بــن رو�ــســيــا والـــوليـــات املــتــحــدة، 

بذريعة  اإدلــب،  يف  الإرهابين  مكافحة  من  �سورية  ملنع 

جتــّنــب حــــدوث كـــــوارث اإنــ�ــســانــيــة. لــقــد اأكــــد حــزبــنــا اأن 

ل مــ�ــســاومــة عــلــى ا�ــســتــمــرار مــواجــهــة بــقــايــا الإرهـــابـــيـــن 

يف الــبــوؤر املــحــدودة الــتــي مــازالــوا مــوجــوديــن فيها، واأن 

ا�ــســتــعــادة اإدلـــــب اإىل حــ�ــســن الـــدولـــة، تــعــّد مـــن الــثــوابــت 

فيها  التوتر  ت�ساعد  بــاأن  مذّكرين  الأ�سا�سية،  الوطنية 

جـــاء بــعــد تــخــّلــي اأردوغــــــان عــن تــعــّهــداتــه يف �سوت�سي، 

)اآ�ستانا(  ة  ملن�سّ ال�سامنة  الــدول  ملقررات  تنفيذه  وعدم 

بلجم الإرهابين وتفريغ املنطقة من ال�سالح الثقيل، ثم 

الدعم العلني الذي قّدمه لإرهابيي الن�سرة وحلفائها يف 

اأراقــوا دم املواطنن ال�سورين  اإدلــب وريف حلب، الذين 

ب�سواريخهم وقذائفهم.

لبنان والعراق
بتح�سن  املطالبة  ال�سعبية  النتفا�سات  ا�ستمرت 

والــعــراق،  لبنان  يف  الف�ساد  وكبح  املعي�سية،  الأو�ــســاع 

واكـــتـــ�ـــســـبـــت يف الــــعــــراق طـــابـــعـــًا جــــديــــدًا بـــعـــد اغــتــيــال 

مليونية  مــظــاهــرات  خــرجــت  اإذ  واملــهــنــد�ــص،  ال�سليماين 

تطالب بــخــروج الــقــوات الأمــريــكــيــة مــن الــعــراق، خا�سة 

الأمريكية  الإدارة  من  الطلب  النيابي،  املجل�ص  قــرار  بعد 

حّدة  تراجع  ورغم  العراق.  يف  الأمريكي  الوجود  باإنهاء 

النتفا�سة اللبنانية بعد و�سوح التدخل الداخلي لبع�ص 

قــــوى الإقــــطــــاع الــ�ــســيــا�ــســي، والـــتـــاأثـــر اخلـــارجـــي مــتــعــدد 

اآلف  يوميًا  يفرز  مــازال  اللبناين  ال�سارع  اأن  اإّل  الأطـــراف، 

امل�سارف  حتّكم  مــن  الغا�سبن  اللبنانين  املــواطــنــن 

الــلــبــنــانــيــة بـــاحلـــيـــاة القـــتـــ�ـــســـاديـــة لـــلـــبـــنـــان، وبـــاحلـــيـــاة 

اللبنانية،  احلكومة  ت�سكيل  رغــم  ملواطنيه  املعي�سية 

اأثــارت  التي  ال�سيا�سية  الــقــوى  جميع  فيها  متثلت  التي 

غ�سب ال�سارع اللبناين منذ البداية. وكان حزبنا قد اأيد 

مطالب اللبنانين ال�سيا�سية واملعي�سية، لكنه حّذر من 

تدخل القوى اخلارجية لأخذ ال�سارع باجتاهات معادية 

ملــطــالــب ال�سعب الــلــبــنــاين، واأيــــد حــزبــنــا مــواقــف احلــزب 

ال�سيوعي اللبناين املعادية للطغم ال�سيا�سية الطائفية، 

وامل�ساندة ملطالب ال�سارع اللبناين. كذلك �ساند حزبنا 

مــطــالــب الــعــراقــيــن بــتــحــ�ــســن اأو�ــســاعــهــم القــتــ�ــســاديــة 

والجتماعية، ومطالبتهم بخروج الأمريكين من العراق، 

وعـــدم الــتــدخــل بــ�ــســوؤونــه الــداخــلــيــة، واأيـــد مــوقــف احلــزب 

ال�سيوعي العراقي امل�ساند لهذه املطالب.

قانون )قي�شر(
مفاجئًا  )قي�سر(  قــانــون  على  تــرامــب  توقيع  يكن  مل 

لأحد، فهو �سكل من اأ�سكال ال�سغط واحل�سار املفرو�ص 

قواتنا  حتــرزه  تقدم  كل  ومــع  �سنوات،  منذ  �سورية  على 

هذه  كــانــت  الإرهــابــيــن،  لبقايا  مطاردتها  يف  امل�سلحة 

الــ�ــســغــوط تـــــزداد وتــتــنــوع اأ�ــســكــالــهــا، والـــهـــدف اأ�ــســبــح 

وا�سحًا للجميع، وهو اإرهاق الدولة ال�سورية، وا�ستنزاف 

اإعــادة اإعمار ما خربته يد الإرهــاب،  قدراتها، ومنعها من 

وعدم حتقيق اأي تقدم يف معاجلة الأو�ساع القت�سادية 

والجتماعية، وزيادة معاناة املواطنن ال�سورين.

ال�سيا�سية  الــ�ــســغــوط   ا�ــســتــخــدام  اأن  حــزبــنــا  ويــــرى 

)قانون  وب�سمنها  �سورية،  على  الأمريكية  والقت�سادية 

اإ�ـــســـرارًا  اإّل  �سعبنا  يــزيــد  لــن  احلــ�ــســار،  وتــ�ــســديــد  قي�سر( 

وحلفائها،  الأمريكية  الإمربيالية  وجه  يف  ال�سمود  على 

و�ــســركــائــهــا يف اخلــــــارج والــــداخــــل، وقــــد طـــالـــب حــزبــنــا 

ال�سادر عن اجتماع  البالغ  ال�سورية، من خالل  احلكومة 

جملة  بــاتــخــاذ   ،2019/12/28 يف  ال�سيا�سي  مكتبه 

ال�سغوط  اأ�ــســكــال  جميع  اآثــــار  لتخفيف  الإجــــــراءات  مــن 

)قي�سر(،  قانون  ومنها  بالدنا،  على  والأوربــيــة  الأمريكية 

قــائــمــة املــ�ــســتــوردات والقــتــ�ــســار عــلــى املـــواد  كتقلي�ص 

الإنـــتـــاج،  ومــ�ــســتــلــزمــات  املـــواطـــن،  ملعي�سية  الأ�ــســا�ــســيــة 

للفئات  ال�سرائية  القدرة  مع  تتنا�سب  باأ�سعار  وتوفرها 

الــفــقــرة واملــتــو�ــســطــة، والـــتـــوجـــه نــحــو الــــــدول احلــلــيــفــة 

القطع  �سوق  ومراقبة  التجاري،  التبادل  يف  وال�سديقة 

قانون  لتداعيات  �سما�سرته  ل�ستغالل  حت�سبًا  الأجنبي 

)قــيــ�ــســر( والــتــالعــب بــاأ�ــســعــار الــــــدولر، لــكــنــنــا، يف الــوقــت 

ذاته، نرف�ص مواقف العديد من امل�سوؤولن احلكومين 

ال�سيا�سات  ف�سل  والــعــقــوبــات  احلــ�ــســار  يحّملون  الــذيــن 

احلكومية يف معاجلة العديد من املع�سالت القت�سادية 

منذ  بالدنا  على  اجلائر  احل�سار  ُفر�ص  لقد  واملعي�سية، 

بــدايــة الأزمــــة والــغــزو الإرهـــابـــي، وكـــان ميــكــن التخفيف 

والأو�ــســاع  الوطني  القت�ساد  على  ال�سلبية  تاأثراته  من 

املعي�سية للمواطنن ال�سورين بال�ستناد اإىل �سيا�سات 

وتــوزع  القت�سادي،  ال�ساأن  يف  الأولــويــات  تلبي  حكومية 

املواد ال�سرورية ملعي�سة املواطن عن طريق موؤ�س�ساتها 

املتعاقبة  حكوماتنا  لكن  واحلــاجــة،  العدالة  مبداأ  وفــق 

منذ بداية الأزمة، تعاملت معها وكاأنها �ستنتهي غدًا!

العملية ال�شيا�شية  
جنيف  يف  الــد�ــســتــوريــة  اللجنة  اجــتــمــاعــات  تــوقــفــت 

املوافقة  وتــركــيــا  الــريــا�ــص  معار�سة  وفــد  رفــ�ــص  ب�سبب 

عــلــى الــثــوابــت الــوطــنــيــة املــقــرتحــة لــبــدء حــــوار اجلــولــة 

الثانية، وكان بيدر�سون قد ذكر يف اإحاطته اإىل جمل�ص 

على  الخــتــالف  ب�سبب  احلـــوار  ا�ستئناف  �سعوبة  الأمـــن، 

جــــدول اأعـــمـــال اجلــولــة الــقــادمــة، ويــبــدو جــلــيــًا اأن الـــدول 

اأعمال  تعرقل  وتركيا  الريا�ص  معار�سة  لوفد  الداعمة 

اللجنة الد�ستورية، حلرمان الوفد احلكومي ال�سوري من 

اأف�سليات التقدم الذي حترزه القوات امل�سلحة ال�سورية 

يف امليدان، خا�سة مع ت�سميمها على مطاردة الإرهابين 

يف اأريــاف حلب واإدلــب، وا�ستعادتها ملزيد من املناطق 

التي كانت حتت �سيطرتهم. وقد اأكدنا يف بالغ املكتب 

 ،2019/12/28 يف  اجتماعه  عــن  الــ�ــســادر  ال�سيا�سي 

خا�سة  تــبــذل،  التي  ال�سلمية  باجلهود  متم�سكون  اأنــنــا 

مع  بــداأت  التي  ال�سيا�سية  وبالعملية  من�سة)اآ�ستانا(  يف 

لــتــوفــر �سفك دمــاء  الــد�ــســتــوريــة، وذلـــك  اللجنة  اجــتــمــاع 

الـــ�ـــســـوريـــن، واملـــزيـــد مـــن الــتــدمــر واحلـــــرق والــتــخــريــب 

اأي  اأن  اليوم،  ونوؤكد  املا�سي،  يف  اأكدنا  لكننا  املتعمد، 

جهد �سلمي يجب اأن ياأخذ باحل�سبان التم�سك بالثوابت 

بقايا  مكافحة  با�ستمرار  واملتمثلة  ال�سورية،  الوطنية 

بال�سيادة  والتم�سك  الباقية،  القليلة  البوؤر  يف  الإرهابين 

عــلــى جــمــيــع الأرا�ـــســـي الــ�ــســوريــة، واحلـــفـــاظ عــلــى وحــدة 

�ـــســـوريـــة اأر�ـــــســـــًا و�ـــســـعـــبـــًا، و�ـــســـمـــان حـــقـــوق املـــواطـــنـــن 

ال�سورين ال�سيا�سية والد�ستورية، وخياراتهم يف اختيار 

نظامهم ال�سيا�سي وقادتهم دون تدخل خارجي.

ت�شعيد اأمريكي �شد اإيران
توا�سل ال�سلوك الأمريكي العدواين جتاه اإيران الذي 

�سيل  واإطــالق  اخلليج،  منطقة  يف  التوتر  بت�سعيد  متثل 

الــتــهــديــدات املـــرتافـــق مــع عــقــوبــات جــديــدة يف حمــاولــة 

الــدول  ومنع  اقت�سادها،  على  والت�سييق  اإيـــران،  حل�سار 

التعامل معها، وجـــاءت خطوة  مــن  والآ�ــســيــويــة  الأوربــيــة 

اغتيال  جلرمية  الأخ�سر  ال�سوء  باإعطاء  احلمقاء  ترامب 

قا�سمي واملهند�ص، فرفعت م�ستوى الت�سعيد اإىل درجة 

الإيرانية،  احلكمة  لــول  العاملي،  ال�سلم  تهدد  اأن  كــادت 

وحمـــدوديـــة الـــرد الإيـــــراين الـــذي اأوجــــع الأمــريــكــيــن رغــم 

اإنكارهم واعرتافهم بعد ذلك بالأ�سرار.

لــقــد نــــال الـــــرد الإيــــــــراين مـــن هــيــبــة الأمـــريـــكـــيـــن يف 

العراقي  الربملان  مطالبة  نتائجه  اأهم  وكانت  املنطقة، 

الــعــراقــيــة، واأعــلــّنــا  لــالأر�ــص  لالأمريكين مــغــادرة قــواتــهــم 

و�سجبنا  العراقين،  الأ�سقاء  ملطالب  م�ساندتنا  حينذاك 

وا�ــســتــنــكــارنــا جلــرميــة اغــتــيــال �ــســلــيــمــاين واملــهــنــد�ــص، 

واأ�ــــــســــــدر احلـــــــزب تـــ�ـــســـريـــحـــًا لـــلـــنـــاطـــق الإعــــــالمــــــي بــهــذا 

اخل�سو�ص، ن�سر يف جريدة )النور( وعلى مواقع التوا�سل 

الجتماعي املتعددة.

بوتني يف دم�شق
و�سل الرئي�ص بوتن اإىل �سورية يف زيارة مفاجئة، 

بحث خاللها مع الرئي�ص ب�سار الأ�سد حزمة من امل�سائل، 

وخا�سة الو�سع يف اإدلب، وذلك قبل لقائه مع اأردوغان، 

اأي  ال�سورية يف  الثوابت  الزيارة على  التاأكيد يف  لقد مت 

تتلخ�ص  والــتــي  الــ�ــســوريــة،  الأزمـــــة  حلــل  �سلمي  م�سعى 

�سورية  �سيادة  و�سمان  الإرهــابــيــن،  مكافحة  با�ستمرار 

اأر�ــســًا و�سعبًا،  على كــامــل الأر�ــــص الــ�ــســوريــة، ووحــدتــهــا 

التي  الوفاء بالعهود  ال�سلمية تتطلب  العملية  لكن هذه 

قطعها اأردوغان للرئي�ص بوتن يف لقاء �سوت�سي، بلجم 

الإرهابين، ونزع اأ�سلحتهم الثقيلة، وهذا مل يح�سل، بل 

ما ح�سل هو العك�ص متامًا، اإذ �ساند اأردوغان املنظمات 

عدوانه  و�سن  وحلفاءها،  )الن�سرة(  وخا�سة  الإرهــابــيــة، 

مما  الآمنة،  املناطق  �سعار  حتت  ال�سرقية  املنطقة  على 

التوجهات  التي تتعار�ص مع  ال�سكوك حول نواياه  اأثار 

التي �سعت اإليها من�سة اأ�ستانا.. ولقاءات �سوت�سي. 

واأردوغـــان هو تاأكيد رو�سيا  ما ن�سر عن لقاء بوتن 

على  اجلــانــبــن  واتــفــاق  لتعهداتها،  تركيا  تنفيذ  على 

جرى  مــا  لكن  ال�سورية،  ال�سيادة  على  احلــافــظ  �ــســرورة 

حلب  يف  ال�سورين  املواطنن  ا�ستهداف  مــن  ذلــك  بعد 

وريفها من قبل مرتزقة اأردوغان، يوؤكد نواياه العدوانية 

وي�سع اجلهود ال�سلمية يف مهب الريح.

لــقــد اأعــلــنــا مــوقــفــنــا يف الـــبـــالغ الــ�ــســادر عـــن اجــتــمــاع 

ويتلخ�ص   ،2020/1/18 بــتــاريــخ  ال�سيا�سي  املكتب 

با�ستمرار اجلهود من اأجل الت�سوية ال�سيا�سية التي توفر 

بالثوابت  اللتزام  ب�سرورة  طالبنا  لكن  ال�سورين،  دمــاء 

الثوابت، وعودة  الأخــرى بتلك  الأطــراف  الوطنية، والتزام 

اأي�سًا  اأكدناه  ما  وهــذا  ال�سورية،  الدولة  ح�سن  اإىل  اإدلــب 

يف تقييمنا لجتماع اجلانبن ال�سوري والرتكي برعاية 

ال�سلمية،  اجلهود  اأهمية  اأكدنا  اإذا  مو�سكو،  يف  رو�سية 

اأر�سًا  البالد  ووحــدة  ال�سورية  ال�سيادة  على  احلفاظ  مع 

و�سعبًا، وكتبنا على �سفحات جريدة )النور( اأن)اجلهود 

ال�سلمية حتتاج اإىل �سركاء ل اإىل جمرمي حروب(.

معرة النعمان و�سراقب اإىل ح�سن الدولة

اأ�ـــســـافـــت �ـــســـواعـــد اأبــــنــــاء �ـــســـوريـــة املـــيـــامـــن، جــنــود 

اجلي�ص ال�سوري البا�سل، اإجنازًا بطوليًا جديدًا، ي�ساف 

الإرهابين، وا�ستعادة  اإىل �سجل اإجنازاتها يف مكافحة 

البوؤر التي ماتزال حتت �سيطرة الإرهابين. فقد ا�ستعاد 

جنودنا الأبطال معرة النعمان و�سراقب، وع�سرات القرى 

املحيطة، اإىل ح�سن الوطن بعد ح�سارها، ودّك جتمعات 

الإرهابين الذين ارتكبوا املجازر بحق مواطنينا الأبرياء، 

رغم الدعم الع�سكري الرتكي غر املحدود لالإرهابين، 

وتعزيز وجود القوات الرتكية يف حميط اإدلب.

يفتح  امل�سلحة  قــواتــنــا  حققته  الـــذي  الإجنــــاز  وهـــذا 

وعــودة  ادلــب،  يف  الإرهابين  بقايا  مطاردة  اأمــام  الطريق 

املدينة اإىل ال�سيادة ال�سورية.

واإيرانية  )اأ�ستانا( بجهود رو�سية  لقد قدمت �سيغة 

الــعــديــد مــن القــرتاحــات  الــ�ــســوريــة  وا�ستجابة احلــكــومــة 

الــتــي حتــولــت اإىل خــطــوات عــمــلــيــة، �ــســاهــمــت يف اإيــقــاف 

الوطنّية  امل�ساحلة  اإىل  واللجوء  الع�سكرية  العمليات 

يف الــعــديــد مــن املــنــاطــق، لــكــن املـــراقـــب املــحــايــد لتلك 

اجلهود �سكك مبواقف اأردوغان وحليفه الأمريكي جتاه 

واحــتــاللــه  الع�سكري  عــدوانــه  وجـــاء  ال�سلمية،  العملية 

ملــديــنــة عــفــريــن، ومــ�ــســانــدتــه غـــر املــــحــــدودة لــلــنــ�ــســرة 

املناطق  على  الغا�سم  عــدوانــه  ثــم  اإدلـــب،  يف  وحلفائها 

الــ�ــســرقــيــة، فــطــرح األــــف اإ�ــــســــارة ا�ــســتــفــهــام حــــول جـــدوى 

اأمام  اأردوغــان  تعهدات  ورغــم  برمتها،  ال�سلمية  العملية 

اإدلــب،  يف  الإرهابين  بلجم  �سوت�سي  يف  بوتن  الرئي�ص 

دعم  الوقائع  اأثبتت  فقد  �سورية،  �سيادة  على  واحلفاظ 

على  وت�سجيعها  اإدلــــب،  يف  وحلفائها  للن�سرة  تــركــيــا 

اأريــاف  يف  ال�سورين  املواطنن  بحق  املــجــازر  ارتــكــاب 

حــمــاة واإدلـــــب وحــلــب. الــعــمــلــيــة الــ�ــســيــا�ــســيــة حتــتــاج اإىل 

اأطراف توؤمن بال�سالم، وت�سعى باإخال�ص اإىل وقف �سفك 

املنتفعن  ول  احلـــــروب،  جمــرمــي  اإىل  ل  الــ�ــســوري،  الـــدم 

يفعل  كما  ت�سعيدها  على  واملحر�سن  ا�ستمرارها  من 

اأردوغــــــان. وجـــاء يف تــ�ــســريــح الــنــاطــق الإعـــالمـــي للحزب 

بتاريخ 2020/1/30، مبنا�سبة ا�ستعادة بلدة املعري:

واجــبــه  اأداء  يف  م�ستمر  الــبــا�ــســل  الــ�ــســوري  اجلــيــ�ــص 

الــوطــنــي املــقــد�ــص يف الــدفــاع عــن املــواطــنــن ال�سورين 

يف جميع املناطق ال�سورية، و�سيفر�ص ب�سواعد اأبطاله 

وعـــوده  بــعــد  تــنــفــيــذه  اأردوغــــــان  رفــ�ــص  مــا  وت�سحياتهم، 

يف �ــســوتــ�ــســي. لــقــد اأيـــــدت �ــســوريــة ا�ــســتــعــدادهــا لإجنـــاح 

الآخــريــن.  عاتق  على  يقع  والباقي  ال�سلمية،  املــبــادرات 

اليوم  فر�سم  �سورية،  اأبناء  جي�ص  الوطني،  جي�سنا  اأمــا 

م�سهدًا قد يقنع الآخرين بجدوى ال�سالم.

)جرمية( القرن
الــكــيــان  وزراء  رئــيــ�ــص  وبــجــانــبــه  )تـــــرامـــــب(،  اأعـــلـــن 

الــ�ــســهــيــوين، بـــنـــود )جــــرميــــة( الــــقــــرن، الـــتـــي عــمــل على 

و�سعها ُبعيد انتخابه وفاًء لتعّهداته لّلوبي ال�سهيوين 

عقود،  منذ  الأمريكية  لل�سيا�سة  وا�ــســتــمــرارًا  جــانــب،  مــن 

الهادفة اإىل توريث الكيان ال�سهيوين الهيمنة الدائمة، 

ل على فل�سطن واأر�سها و�سعبها فقط، بل على ال�سرق 

الأو�سط برّمته.

لــقــد مــّهــد )تــــرامــــب( جلــرميــتــه بــحــزمــة مـــن الــهــبــات 

الــتــي ل ميــتــلــكــهــا، فـــاعـــرتف بــالــقــد�ــص عــا�ــســمــة لــلــدولــة 

الفل�سطينية،  الأر�ـــص  يف  ال�ستيطان  و�ــســّرع  اليهودية، 

واأّيـــد �سم اجلــولن ل�سيادة دولــة الحــتــالل، وجــاءت بنود 

هذه )اجلرمية( لتلغي واإىل الأبد كل احلقوق امل�سروعة 

واإقامة  امل�سر  وتقرير  الــعــودة  يف  الفل�سطيني  لل�سعب 

وعا�سمتها  الفل�سطيني  الــــرتاب  عــلــى  الــوطــنــيــة  الـــدولـــة 

الـــقـــد�ـــص، ولـــتـــحـــّول الــ�ــســعــب الــفــلــ�ــســطــيــنــي اإىل �ــســكــان 

مــنــاطــق حمـــــدودة وحمـــا�ـــســـرة حتـــت )و�ـــســـايـــة وحــمــايــة( 

ال�سهيوين املحتل، ومتلّقن مل�ساعدات دولية،  الكيان 

يــتــخــّلــوا عـــن حقوقهم  اأن  بــعــد  مـــوعـــودة،  وا�ــســتــثــمــارات 

واأر�سهم.. و�سالحهم. اإن )جرمية( القرن هذه ل تعرّب عن 

الهيمنة  نظام  نهج  عــن  بــل  �سرفة،  اأمريكية  �سيا�سات 

الــعــاملــي الـــذي تــقــوده الـــوليـــات املــتــحــدة، ويــ�ــســارك فيه 

ورثـــة ال�ــســتــعــمــار الــكــولــونــيــايل الأوربـــــي، وممــالــك النفط 

الـــذي يعمل عــلــى طم�ص احلــقــوق  الــعــربــي،  يف اخلــلــيــج 

الوطنية،  ثرواتها  على  وال�سيطرة  لل�سعوب،  امل�سروعة 

واإحلــاقــهــا بــالــدول الــدائــرة يف فلك الإمــربيــالــيــة العاملية 

املالية  املــوؤ�ــســ�ــســات  تــديــره  الـــذي  القــتــ�ــســادي  ونظامها 

ت�ستهدف  )اجلرمية(  وهذه  الكربى،  وامل�سارف  الدولية 

ل امل�ساألة الفل�سطينية فقط، بل جاءت م�ستهدفة اأي�سًا 

حمور املقاومة للكيان ال�سهيوين، وجميع دول املنطقة، 

ال�سهيوين  للتغلغل  ف�سيح  ف�ساء  اإىل  �ستتحول  الــتــي 

مب�ساندة الإمربيالية العاملية وحلفائها يف املنطقة.

لـــقـــد تــ�ــســبــبــت التــــفــــاقــــيــــات املــــنــــفــــردة مـــــع الـــعـــدو 

دور  برتاجع  املا�سي  يف  الأمريكي  وحليفه  ال�سهيوين 

املقاومة، وزادت يف غطر�سة العدو ال�سهيوين، ومل توؤِدّ 

مزيد  اإىل  اأدت  بل  حقوقه،  الفل�سطيني  ال�سعب  نيل  اإىل 

مــن الــتــنــازلت، وهـــذه )اجلــرميــة( الــكــربى بحق ال�سعب 

ما  وهــذا  متــّر،  اأّل  ينبغي  العربية  وال�سعوب  الفل�سطيني 

يتطلب وحدة ال�سف الفل�سطيني، وتعزيز اإرادة املقاومة 

امل�سّلح،  الكفاح  وب�سمنها  الو�سائل،  بجميع  لالحتالل 

ورفــ�ــص مــ�ــســاومــات الأمــريــكــيــن وتــهــديــداتــهــم وعــرو�ــص 

�سما�سرتهم، ووقف التطبيع الذي جتريه بع�ص البلدان 

العربية مع الكيان ال�سهيوين، وقد كان اجتماع رئي�ص 

ال�سهيوين  الـــوزراء  ورئي�ص  ال�سوداين  ال�سيادة  جمل�ص 

اأحـــدثـــهـــا ولــيــ�ــص اآخــــرهــــا، وتــعــزيــز الــتــحــالــف مـــع حمــور 

املــقــاومــة، واحلــــذر مــن �ــســلــوك الــرافــ�ــســن قـــوًل للجرمية 

الكربى، املوؤيدين فعاًل ملفاعيلها. 

اإن حزبنا ال�سيوعي ال�سوري املوحد يرى اأن ل طريق 

اآخر ملواجهة )جرمية( القرن اإَل طريق املقاومة، ول ريب 

الإرهابين،  بقايا  مكافحة  يف  �سورية  �سمود  تعزيز  اأن 

ومواجهة العدوان الرتكي الغا�سم، والحتالل الع�سكري 

الأمريكي، �سيلعب دورًا مف�سليًا وحا�سمًا يف ا�ستمرار هذه 

وجه  يف  الوقوف  بهدف  قويًا  دفعًا  واإعطائها  املقاومة، 

ال�سفقة_  واإ�ــســقــاط  ال�سهيوين،  الأمــريــكــي-  التحالف 

اجلرمية. لقد اأ�سدر احلزب بيانًا بتاريخ 2020/1/31، 

قال فيه: 

يف  ولينتف�ص  الفل�سطيني  ال�سعب  �سفوف  لتتوحد 

املقاومة..  الأكــرب.  اخلطر  مواجهة  يف  واخلــارج  الداخل 

والكفاح بجميع الو�سائل، والتم�سك بالأر�ص، هو ال�سبيل 

اأوهــام  ول  لم�ساومة..  الفل�سطيني.  ال�سعب  حقوق  لنيل 

حول م�ستقبل ي�سنعه الكيان ال�سهيوين.

 نهيب بال�سعوب العربية وقواها الوطنية والتقدمية 

بكّل  الفل�سطيني  ال�سعب  وتاأييد  اجلرمية  هذه  مواجهة 

الو�سائل يف ن�ساله من اأجل مقاومتها. نتوجه اإىل جميع 

قوى احلرية وال�سالم يف العامل، واإىل الأحزاب ال�سيوعية 

والــعــمــالــيــة الــعــاملــيــة الـــوقـــوف يف وجــــه هــــذه املـــوؤامـــرة 

حقوقه  اأجــــل  مــن  الفل�سطيني  الــ�ــســعــب  مــع  والــتــ�ــســامــن 

امل�سروعة يف اإقامة دولته الوطنية امل�ستقلة وعا�سمتها 

القد�ص.

ويــتــابــع املــكــتــب الــ�ــســيــا�ــســي واأمـــانـــتـــه املـــوقـــف مع 

يف  فاعل  بــدور  و�سيقوم  �ــســوريــة،  يف  املــقــاومــة  منظمات 

جــمــيــع الــفــعــالــيــات املــكــر�ــســة لــفــ�ــســح )جـــرميـــة( الــقــرن 

لتنظيم  املنطقية  اللجان  جميع  يدعو  كما  وتداعياتها، 

لقاءات خا�سة مكر�سة لبيان خطورة هذه ال�سفقة على 

ال�سرق الأو�سط برمته. 

العتداءات الإ�شرائيلية  
وا�سل الكيان ال�سهيوين اعتداءاته على �سورية، ففي 

الطائرات  اأطلقت   ،2020/2/6 اخلمي�ص  يــوم  �سبيحة 

الإ�ــســرائــيــلــيــة �ــســواريــخــهــا مــ�ــســتــهــدفــة دمــ�ــســق وريــفــهــا، 

فت�سدت لها الدفاعات اجلوية ال�سورية، واأ�سقطت العدد 

اإجنــاز  كــل  اأن  للجميع  وا�ــســحــًا  اأ�سبح  لقد  منها.  الأكـــرب 

حتققه قواتنا امل�سلحة يف مواجهتها لالإرهابين، يقابل 

بعدوان �سهيوين، يف حماولة لرفع معنويات الإرهابين 

التحالف  مفاعيل  يــوم  اإثـــر  يــومــًا  وتتك�سف  وداعــمــيــهــم، 

الأمــريــكــي- الإ�ــســرائــيــلــي- الإرهـــابـــي- الــرتكــي، املتعدد 

الأغــــرا�ــــص يف املــنــطــقــة، واملـــوجـــه بــ�ــســكــل خــا�ــص �سد 

ال�سهيونية  الأمريكية  للهيمنة  �سورية وحمور املقاومة 

الأزمــة ال�سورية، وعرقلة  اأمــد  اإطالة  الرتكية، وذلــك عــرب  

القدرات  ا�ستنزاف  بهدف  �سلميًا  حللها  دويل  جهد  اأي 

والقت�سادية  ال�سيا�سية  ال�سغوط  وممار�سة  ال�سورية، 

لتمهيد  وليبيا،  والــعــراق  لبنان  يف  الع�سكري  والتدخل 

الـــطـــريـــق اأمــــــام تــنــفــيــذ )جــــرميــــة( الــــقــــرن، بــالــتــنــاغــم مع 

الإطــــار ميكننا تف�سر  الــعــرب. ويف هــذا  الــزعــمــاء  بع�ص 

)رئي�ص  والربهان  ال�سهيوين،  الكيان  وزراء  رئي�ص  لقاء 

و�سجبته  ا�ستنكرته  الــذي  ال�سوداين(،  ال�سيادة  جمل�ص 

الــ�ــســودانــيــة ويف طليعتها  والــتــقــدمــيــة  الــوطــنــيــة  الــقــوى 

احلزب ال�سيوعي ال�سوداين.

اإن ا�ـــســـتـــمـــرار �ــســمــود �ـــســـوريـــة و�ــســعــبــهــا وجــيــ�ــســهــا 

يف مــواجــهــة الإرهـــابـــيـــن، ومــقــاومــة الحـــتـــالل الأمــريــكــي 

والـــعـــدوان الـــرتكـــي، هــو الـــرد الــعــمــلــي الأكــــر فــاعــلــيــة يف 

اأن  مواجهة هذا التحالف وخمططاته، لذلك يرى حزبنا 

الأولوية  ينال  اأن  ينبغي  ال�سمود  هذه  م�ستلزمات  تاأمن 

الفئات  يف اجلهود احلكومية، وخا�سة تخفيف معاناة 

الفقرة واملتو�سطة املعي�سية والجتماعية.

حترير ريف حلب
حّقق جي�سنا البا�سل تقدمًا هامًا على طريق الن�سر 

الأر�ص ال�سورية، ودحر بقايا  النهائي، وا�ستعادة كامل 

الإرهابين، وذلك بتحريره حميط حلب، وتاأمن املدينة 

بــالــكــامــل، وفــتــح الــطــريــق الـــــدويل بـــن دمــ�ــســق وحــلــب، 

وت�سغيل املطار الدويل يف املدينة. وهذا الإجناز �سيوؤدي 

والقت�سادية  ال�سيا�سية  الأ�سعدة  على  هامة  نتائج  اإىل 

والجتماعية:

1-لـــقـــد اأكــــد هـــذا الإجنـــــاز تــالحــم الــ�ــســعــب الــ�ــســوري 

وجــيــ�ــســه املــــقــــدام. �ــســعــبــنــا الــــذي �ــســمــد و�ــســرب وحتــّمــل 

اأمــثــلــة  اأروع  الـــــذي �ــســحــى و�ـــســـرب  وعــــانــــى، وجــيــ�ــســنــا 

ال�سجاعة والفداء.

2- عرّب عن وحدة الن�سيج الجتماعي ال�سوري.

3-اأف�سل خمططات المربيالية الأمريكية وحلفائها، 

الو�سع  بتجميد  الــ�ــســهــيــوين،  والــكــيــان  تــركــيــا  وخــا�ــســة 

الهدف  عــن  بعيدًا  ال�سوري  اجلي�ص  واإ�ــســغــال  الــ�ــســوري، 

الرئي�سي.

وجاء اإعالن رو�سيا با�ستمرار دعمها للجي�ص ال�سوري 

ا�ستعادة  يف  امل�سروع  وحقه  لالإرهابين،  مكافحته  يف 

يف  اأردوغـــــان  لي�سع  الــ�ــســوريــة،  لل�سيادة  ادلـــب  حمافظة 

املوقف احلرج، بعد ف�سل خمططاته املدعومة اأمريكيًا، 

باإطالة اأمد الأعمال الع�سكرية، وعرقلة اجلهود ال�سلمية 

حلل الأزمة ال�سورية بهدف ا�ستنزاف القدرات الع�سكرية 

والقت�سادية لبالدنا.

ماذا بعد حترير ريف حلب؟
املــوقــف،  الــعــلــنــي بت�سعيد  اأردوغـــــــان  تــهــديــد  بــعــد 

والرد على اإجناز اجلي�ص ال�سوري، جرت لقاءات ثنائية 

بن رو�سيا وتركيا، كذلك تبذل م�ساٍع لعقد قمة ثالثية 

رو�سية اإيرانية تركية، لبحث الو�سع ال�سوري.

ونتوقع اأحد اأمرين اثنن:

الأول_ خ�سوع اأردوغان ملقررات )اأ�ستانا( واتفاقات 

من  اإدلـــب  حمافظة  بــاإخــالء  تعهداته  وتنفيذ  )�سوت�سي( 

الإرهابين، وعودتها اإىل ال�سيادة ال�سورية �سلميًا.

اأمريكي-  بدعم  لالأو�ساع  تركي  ت�سعيد  الــثــاين_ 

رغــم خمــاطــر املــواجــهــة مــع الــطــرف الــرو�ــســي -وتو�سيع 

الأعـــمـــال الــعــ�ــســكــريــة، رغـــم اإعـــــالن اأردوغـــــــان عـــدم نّيته 

ال�ستباك مع اجلي�ص الرو�سي.

ال�سوري  ال�سمود  تعزيز  مــن  لبــد  الأحــــوال  وبجميع 

من  احلكومة  جهود  بــذل  ي�ستدعي  مــا  لــلــقــادم،  حت�سبًا 

�سنتو�سع  ما  وهــذا  ال�سمود،  هذا  م�ستلزمات  تاأمن  اأجــل 

القت�سادية  الأو�ــســاع  عر�ص  �سياق  يف  عنه  احلديث  يف 

والجتماعية.   

يف الو�سع القت�سادي واملعي�سي

ن  رغم الوعود احلكومية املتكررة، مل يطراأ اأّي حت�سّ

جّدي ملمو�ص على اأو�ساع القت�ساد ال�سوري الذي يعاين 

حتدثت  اأن  �سبق  الأ�سباب  من  حزمة  ب�سبب  الركود  من 

عــنــهــا وثـــائـــق احلـــــزب، خــا�ــســة يف الــتــقــريــر الــ�ــســيــا�ــســي 

اأقـــره املــوؤمتــر الــثــالــث ع�سر للحزب،  والقــتــ�ــســادي الـــذي 

تكبدتها  التي  الهائلة  بالأ�سرار  تلخي�سها  ميكن  والتي 

الــقــطــاعــات املــنــتــجــة الــ�ــســوريــة يف الـــزراعـــة والــ�ــســنــاعــة 

والأعــمــال احلرفية واملــرافــق الــعــامــة، وتــراجــع الإيــــرادات 

الأعمال  ورجــال  ال�سناعين  من  العديد  وهجرة  العامة، 

والعمال املوؤهلن، واحل�سار اجلائر الذي فر�سه التحالف 

الدويل املعادي ل�سورية بقيادة الوليات املتحدة، لكن 

اقت�سادنا  خــروج  بــطء  يف  اأي�سًا  �ساهمت  اأخــرى  اأ�سبابًا 

احلكومية،  ال�سيا�سات  ق�سور  واأهمها  الركود،  نفق  من 

واعتمادها على �سيا�سات ق�سرة الأمد، ل تلبث اأن تتخلى 

عنها، ثم تبحث عن حلول ملعاجلة تداعيات امل�سكالت 

ل عن اأ�سبابها.

�ــســحــيــح اأن مـــعـــافـــاة اقــتــ�ــســادنــا الـــوطـــنـــي مــرتــبــطــة 

اأن  يــرى  حزبنا  لكن  الــ�ــســوريــة،  لــالأزمــة  النهائي  بــاحلــل 

ال�سوق احلر،  التنموي ولي�ص اقت�ساد  النهج القت�سادي 

وتــركــيــز احلــكــومــة عــلــى حتــفــيــز الــقــطــاعــات املــنــتــجــة، 

الآمنة،  املناطق  يف  خا�سة  الإنــتــاج،  لإعــادة  وم�ساعدتها 

وعودة  ال�سوري،  القت�ساد  انتعا�ص  يف  هامًا  دورًا  يلعب 

دورة القت�ساد �سيئًا ف�سيئًا اإىل طبيعتها، مما يوؤدي اإىل 

الأجنبية،  العمالت  مقابل  ال�سورية  اللرة  �سعر  ارتــفــاع 

الإنـــتـــاج والــتــبــادل. وهــذا  اإىل عمليات  وعــــودة ال�ــســتــقــرار 

يتطلب من احلكومة:

1-ت�سهيل ح�سول املنتجن يف ال�سناعة والزراعة 

على القرو�ص وعلى م�ستلزمات الإنتاج.

2- تــوفــر الــ�ــســمــاد والــعــلــف واملـــــــازوت لــلــمــزارعــن 

ومربي الروة احليوانية باأ�سعار واقعية بعيدًا عن التجار 

والأ�سواق ال�سوداء.

3-العمل على اإكمال جتهيز املناطق ال�سناعية يف 

املدن، وخا�سة دم�سق وحلب.

فـــهـــذه اخلـــطـــوات تــ�ــســكــل جـــوهـــر الـــدعـــم احلــكــومــي 

والـــزراعـــة،  ال�سناعة  يف  وخــا�ــســة  املــنــتــجــة،  لقطاعاتنا 

والور�سات  احلرفية  القطاعات  بقية  قيادة  من  وميكنها 

الـــ�ـــســـغـــرة، وتـــخـــلـــق فــــر�ــــص الـــعـــمـــل لـــعـــ�ـــســـرات األــــــوف 

املتعطلن.

 لــقــد واجـــهـــت الـــبـــالد يف الـــفـــرتة الأخـــــــرة اأو�ـــســـاعـــًا 

معاناة  زيــادة  اإىل  اأدت  مرعبة،  ا�ستثنائية..  معي�سية.. 

لــهــم احلــكــومــة  تـــقـــدم  اأن  الـــ�ـــســـوريـــن، دون  املـــواطـــنـــن 

اأمــــا املــعــاجلــات احلكومية  تــفــ�ــســرًا مــقــبــوًل لأ�ــســبــابــهــا! 

املـــحـــدودة، لرتـــفـــاع اأ�ــســعــار جــمــيــع الــ�ــســلــع واخلـــدمـــات، 

ن  فبقيت يف اإطار املعاجلة ال�سطحية ومل توؤِدّ اإىل حت�سّ

يف الو�سع العام. 

احللول  اأن  املــوحــد  الــ�ــســوري  ال�سيوعي  حزبنا  يــرى 

احلكومية ملعاجلة ا�ستمرار ارتفاع �سعر القطع الأجنبي، 

للمواطنن،  ال�سرورية  واخلدمات  ال�سلع  جميع  واأ�سعار 

مما  لــلــمــواطــنــن،  املعي�سي  للو�سع  ــن  حتــ�ــسّ اإىل  تــــوؤدِّ  مل 

الأ�سواق،  وحيتان  املحتكرين  ل�ست�سرا�ص  املجال  ف�سح 

الوقت  يف  يريدونها،  التي  الأ�ــســعــار  فر�ص  يف  وتــفــّردهــم 

الذي بدت فيه اأدوات احلكومة املالية والنقدية والرقابية 

عاجزة عن و�سع حدٍّ لهم، ويبدو اليوم اأن منطق اقت�ساد 

)ال�سوق احلر( من جميع القيود الإدارية واملالية والرقابية 

والإن�سانية، يفعل فعله اأمام اأنظار احلكومة التي قّل�ست 

الدعم الجتماعي للفئات الفقرة واملتو�سطة. 

تقرير املكتب ال�شيا�شي املقدم لجتماع اللجنة       املركزية للحـزب ال�شـيوعي ال�شـوري املوحـد
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بــالغ عـــــن اجتـماع اللجنـــة

التقت اللجنة 

املنطقية بحم�ص

ر�سالة حتية 

لل�سيوعي ال�سوري

ملاذا زيادة منّغ�سات ال�سورين ال�سيناريو اأمريكي.. 

وحدات اجلي�ص تدخل مدينة

اخلارجية ال�سورية: دعم الإرهاباحلزب ال�سيوعي الرتكي
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ال�سديقة واحلليفة ل�سعبنا وجي�سنا يف معاركه الوطنية.

واأكد التقرير من جديد اأن ا�ستمرار هذا ال�سمود ل�سعبنا وانت�سارات 

اإعطاء الأولوية  جي�سنا على الإرهابين واملحتلن، يتطلب من احلكومة 

لتاأمن م�ستلزمات ذلك، ومعاجلة املعاناة القا�سية التي ترخي بثقلها 

على فئات �سعبنا الفقرة واملتو�سطة يف اأحوالها املعي�سية والجتماعية، 

وذلك باعتماد خطط وا�سحة وحازمة و�سفافة يف ا�ستنها�ص القطاعات 

ودعمها  م�ستلزماتها  وتاأمن  واحلــرف،  وال�سناعة  الزراعة  يف  املنتجة 

بالقرو�ص، ومكافحة الف�ساد والفا�سدين واملحتكرين وحيتان الأ�سواق 

وعــودة  املنهوبة،  الأمــــوال  وا�ــســتــعــادة  ال�سريبي،  والــتــهــرب  واملــهــربــن، 

الــدولــة لــدورهــا الــرعــائــي والــتــدخــلــي يف العملية القــتــ�ــســاديــة، وحتــديــد 

املواطن،  ملعي�سة  ال�سرورية  واملـــواد  لل�سلع  الدعم  وتو�سيع  الأ�ــســعــار، 

واإعفاء الأجور من ال�سرائب، وفر�ص ال�سرائب املبا�سرة والت�ساعدية على 

الأرباح والريوع، والبتعاد عن ال�سرائب والر�سوم غر املبا�سرة.

وعلى احلكومة تاأمن الأمن وتطبيق القانون ومكافحة اأعمال اخلطف 

والقتل وال�سطو على ممتلكات النا�ص، وح�سر ال�سالح بيد الدولة.

اأن  الــقــرن(، واأكـــد  اإدانـــة احلــزب ملــا ي�سمى )�سفقة  واأو�ــســح التقرير 

هذه اجلرمية الكربى بحق ال�سعب الفل�سطيني وال�سعوب العربية يجب 

املقاومة  اإرادة  وتعزيز  الفل�سطيني،  ال�سف  وحــدة  يتطلب  وهــذا  متــر،  األ 

لالحتالل بجميع الو�سائل، واأدان التقرير تواطوؤ الأنظمة الرجعية العربية 

مع هذه املوؤامرة وتهافتها املخزي على التطبيع مع اإ�سرائيل.

واأبــرز التقرير ت�سامن احلزب مع املطالب املحقة للحراك ال�سعبي 

يف لبنان والعراق �سد الف�ساد وقوى الراأ�سمال والتقا�سم الطائفي، و�سد 

التدخالت اخلارجية وخا�سة الوجود الأمريكي يف العراق. واأكد ت�سامنه 

مع مواقف احلزب ال�سيوعي اللبناين واحلزب ال�سيوعي العراقي.

ونــاقــ�ــص الجــتــمــاع  تــقــريــرًا قــدمــه الــرفــيــق جنــم خــريــط )الأمــــن العام 

اللجنة  اجتماعي  بــن  ال�سيا�سي  واملكتب  احلــزب  ن�ساط  عــن  للحزب( 

املركزية، وعن توجهات العمل يف الفرتة القادمة، وت�سمن التاأكيد على 

مواقف احلزب جتاه جميع التطورات امليدانية وال�سيا�سية والقت�سادية 

يف الــبــالد واملــنــطــقــة والـــعـــام، مــ�ــســتــنــدًا اإىل تــوجــهــات وقـــــرارات املــوؤمتــر 

ا�ستقالل  على  احلفاظ  يف  الرئي�سية  الثوابت  جتاه  للحزب  ع�سر  الثالث 

والق�ساء  الإرهــــاب  وحمــاربــة  و�سعبًا،  اأر�ــســًا  ووحــدتــهــا  و�سيادتها  الــبــالد 

عليه، وحترير كل �سرب من الأرا�سي ال�سورية والن�سال يف �سبيل ق�سايا 

اجلماهر ال�سعبية.

كما ت�سمن التقرير موجزًا عن خطة املكتب ال�سيا�سي واآلية عمله، 

ون�ساط  التنظيمي  للو�سع  ومتابعته  اأعــ�ــســائــه،  بــن  املهمات  وتــوزيــع 

والإدارة  ال�سعب  وجمل�ص  الــــوزراء  جمل�ص  يف  الــرفــاق  وعــمــل  املنظمات 

املحلية واجلبهة الوطنية التقدمية والنقابات العمالية واملهنية، واأكد 

لأهميتها  الــقــادمــة  ال�سعب  جمل�ص  لنتخابات  اجلــيــد  التح�سر  اأهــمــيــة 

املتنا�سبة مع التطورات امليدانية وال�سيا�سية يف البالد.

واأ�ــســار اإىل عــالقــات احلــزب مــع الــقــوى والأحــــزاب الوطنية والأحـــزاب 

ال�سيوعية والعمالية العربية والعاملية، وت�سامن احلزب وجماهره مع 

جمهورية ال�سن ال�سعبية يف مواجهتها لوباء فرو�ص )الكورونا( وحدد 

التقرير املهام احلزبية والتنظيمية خالل الفرتة القادمة، ودعا املكاتب 

التوعية املخت�سة لعقد اجتماعاتها وو�سع خطط وبرامج عملها.

كما دعا اإىل مزيد من الهتمام بوثائق املوؤمتر الثالث ع�سر للحزب 

)الــنــور(، واإىل تن�سيط العمل احلــزبــي واجلــمــاهــري مــن خالل  وبــجــريــدة 

اإقامة الفعاليات الفكرية وال�سيا�سية يف املنا�سبات الوطنية واحلزبية 

القادمة.

كما ناق�ص الجتماع التقارير التالية:

الأول: عن النتخابات النقابية املهنية، قدمه الرفيق اأحمد بو�سطجي 

)ع�سو املكتب ال�سيا�سي(.

النقابي،  العمل  ومهام  العمالية  النقابية  النتخابات  عن  والــثــاين: 

قدمته الرفيقة اإنعام امل�سري )ع�سوة املكتب ال�سيا�سي(.

الثالث: ت�سمن قطع  احل�سابات عن عام 2019، وم�سروع موازنة عام 

2020 قدمه الرفيق خليل داوود )ع�سو املكتب ال�سيا�سي(.

وانتخب الجتماع الرفيق فوؤاد البني )ع�سو املكتب ال�سيا�سي( مديرًا 

ال�سيا�سي(  املكتب  )ع�سو  املنّر  ب�سار  والرفيق  النور،  جلريدة  م�سوؤوًل 

رئي�سًا للتحرير.

الجــتــمــاع  اأقـــر  الــتــعــديــالت عليها،  واإدخـــــال  الــتــقــاريــر  وبــعــد مناق�سة 

التقارير املقدمة واملهام املرتتبة عليها.

دم�سق 202/2/21

اللجنة املركزية

للحزب ال�سيوعي ال�سوري املوحد

احلزب، من اأجل حرية الوطن، وكرامة ال�سعب، متعهدًا مبوا�سلة م�سرة 

الراحل الكبر، ومن �سبقوه، من املنا�سلن ال�سيوعين.

و�ـــســـارك يف الــوفــد رفــــاق مــن طــرطــو�ــص ومــ�ــســيــاف وحــمــ�ــص واحتـــاد 

ال�سباب الدميقراطي بدم�سق.

كــمــا الــتــقــى وفـــد الــقــيــادة الــلــجــنــة املــنــطــقــيــة لــلــحــزب يف حم�ص، 

وا�ستمع منها اإىل عر�ص �ساهم فيه اأع�ساوؤها، تناول و�سع املنطقية، 

وتطوير  لتح�سن  واقرتاحاتها  تواجهها،  التي  وال�سعوبات  وعملها 

عمل احلزب يف جميع املجالت. وحتدث الرفيق الأمن العام للحزب 

املركزية  اللجنة  واجتماع  للحزب،  ع�سر  الثالث  املــوؤمتــر  نتائج  عــن 

قبل اأيام، موؤكدًا �سرورة تنفيذ املهام املو�سوعة اأمام جميع منظمات 

وخا�سة  والتنظيمية،  والجتماعية  ال�سيا�سية  الأ�سعدة  على  احلــزب 

جماهره،  مــع  التــ�ــســال  اأ�ساليب  وتطوير  احلـــزب  وحـــدة  على  احلــفــاظ 

ال�سباب  بــن  وخا�سة  �سفوفه،  تو�سيع  اإىل  الــهــادفــة  اخلطط  وو�ــســع 

واأع�ساء  املركزية  اللجنة  رئي�ص  الرفيق  احلــوار  يف  و�ساهم  والن�ساء، 

املكتب ال�سيا�سي.

م�ساعر ال�سداقة التي تكّنها ح�سرتكم جتاه ال�سن واحلزب ال�سيوعي 

ال�سيني، تتقدم دائرتنا بجزيل ال�سكر على ذلك.

منذ انت�سار فرو�ص كورونا، بذلت ال�سن كلها جهودًا وطنية موحدة، 

على  وال�سيطرة  للوقاية  وح�سمًا  و�سرامة  �سموًل  الأكــر  الإجـــراءات  واتخذت 

تــفــ�ــســي فـــرو�ـــص كـــورونـــا، وحــقــقــت نــتــائــج مــرحــلــيــة حتـــت الــقــيــادة الــقــويــة 

�سي  الــعــام  الأمــــن  ونــواتــهــا  ال�سيني  ال�سيوعي  لــلــحــزب  املــركــزيــة  للجنة 

جينبينغ، واعتمادًا على القيادة القوية للحزب ال�سيوعي ال�سيني، وامليزة 

املــاديــة  والــقــدرة  الــكــربى،  املــهــام  املوؤ�س�ساتية يف ح�سد اجلــهــود لإجنـــاز 

بينها  ومن  ال�سديقة  البلدان  من  والدعم  والت�سامن  القوية،  والتكنولوجية 

�سد  معركة  يف  النت�سار  لك�سب  تامة  وحــظــوظ  وقـــدرة  ثقة  لدينا  �سورية، 

فرو�ص كورونا. 

احلزب  مع  ال�سداقة  عالقات  بتطوير  ال�سيني  ال�سيوعي  احلــزب  يهتم 

ال�سيوعي ال�سوري املوحد، م�ستعدًا لتعزيز التبادل والتعاون بن احلزبن 

وفــقــًا لـــروح )اإيـــجـــاد الأر�ــســيــة املــ�ــســرتكــة، والحـــــرتام املــتــبــادل وال�ــســتــفــادة 

املتبادلة(، مبا يدفع تطور العالقات ال�سينية ال�سورية اإىل الأمام با�ستمرار. 

نتمنى لكم موفور ال�سحة وكل التوفيق. 

دائرة العالقات اخلارجية 

يف احلزب ال�سيوعي ال�سيني

التمويني! ومينع �سرقتها، وكــاأن جميع املهربات  الدقيق  على مهربي 

املــعــرو�ــســة يف �ــســوارعــنــا تــهــّرب فقط يف الــلــيــل، اأمـــا دوريــــات احلكومة 

واأجهزتها املخت�سة، فتقوم بعملها يف النهار فقط!

هل �ساهد اأحٌد من م�سوؤويل الوزارة )املحرتمة( الطوابر التي ت�سطف 

على نوافذ املخابز، بعد قرارها؟ ومل ي�سح املواطن من كابو�ص اخلبز اإل 

اللحظات  الذي يتنف�ص عن طريقه بع�ص  )النت(  اآخر هو  على كابو�ص 

التي تن�سيه مواجعه، وت�سله مبا انقطع بعد �سنوات ع�سر، ذاق خاللها 

الأمّرين!

من اختار توقيت اإثارة هذه املنغ�سات الآن؟ يف وقت تواجه فيه بالدنا 

وحتتاج  �سهيونية،  واعــتــداءات  اأمريكيًا،  واحتالًل  غا�سمًا  تركيًا  عدوانًا 

جي�سها  خلف  �سمودها  وا�ستمرار  الداخلية،  جبهتها  متا�سك  اإىل  فيه 

الوطني البا�سل!

اأغلى ما لديه للدفاع عن �سيادة  اأيها ال�سادة، لقد دفع �سعبنا  مهاًل 

خلف  اليوم  ويقف  وداعميهم،  الإرهابين  مواجهة  يف  ووحدتها،  بــالده، 

جي�سه الوطني ل�ستعادة �سيادة بالده، وو�سع نقطة النهاية لأزمته التي 

اأرهقته، فما بالكم ت�سعون اأمامه عرة..  اإثر عرة؟!

م�سالح  بتلبية  مرهون  ال�سادة،  اأيها  ال�سوري،  ال�سمود  ا�ستمرار  اإن 

املواطنن ال�سورين الأ�سا�سية، وتاأمن املواد واخلدمات ال�سرورية التي 

حتفزهم وت�ساعدهم على بذل املزيد من اأجل �سيادة بالدهم. 

هل و�سلت الر�سالة؟!

يف االهتمام بتلبية م�سالح الفئات الفقرية واملتو�سطة التي ت�سكل الداعم 

االأكرب جلي�ص �سورية املقدام، والتي مازالت ت�سد على البطون منذ بداية 

ب��اأم العني مظاهر  ال��ذي ت�ساهد فيه  الوقت  االإره��اب��ي، يف  االأزم���ة وال��غ��زو 

الف�ساد والبذخ والتحكم وال�سم�سرة يف االأ�سواق البي�ساء وال�سوداء. 

يف م��واج��ه��ة ال���ع���دوان ال��رتك��ي واالح���ت���لل االأم��ري��ك��ي واالع���ت���داءات 

الويف،  ال�سابر  و�سعبنا  الوطني،  جي�سنا  االإرهابيني،  وبقايا  ال�سهيونية 

هما ال�سمان لتحقيق الن�سر النهائي. 

فلترتّكز جميع اجلهود احلكومية لتعزيز الوحدة الوطنية.. وا�ستمرار 

ال�سمود!

رئي�ص التحرير

الغربية من �سورية وخا�سة فوق حمافظة اإدلب، و�سيتم التعامل مع اأي 

طران يخرتق جمالنا اجلوي على اأنه طران معاٍد يجب اإ�سقاطه ومنعه 

من حتقيق اأهدافه العدوانية.

اأرا�سي ذلك البلد. يف اليوم ال�سابق، قدمت وكالة الأنباء الر�سمية للدولة 

الــذيــن يــرتــدون  الــقــوات امل�سلحة الــرتكــيــة مــع امل�سلحن  �ــســورًا لأفــــراد 

�سعارات داع�ص، ثم اأزالوا ال�سور. هي منظمة اإرهابية �سفك للدماء. 

باأنها  معار�سة  نظر  وجهة  كل  اتهمت  التي  ال�سيا�سية  القوة  اإن 

قريب،  وقت  حتى  )جوليني�ست(  �سبكة  يف  ع�سو  اأو  اأمريكي  جا�سو�ص 

اأطلقت الآن دبلوما�سية مكثفة للح�سول على دعم من الوليات املتحدة 

وحــلــف �ــســمــال الأطــلــ�ــســي، ونــا�ــســدت احلــكــومــات الــغــربــيــة. مــع ا�ــســتــداد 

ال�سهيونية،  اإ�ــســرائــيــل  اأمــ�ــص، هاجمت  يــوم  �ــســوريــة.  املــ�ــســادمــات يف 

كما  مــ�ــســادفــة.  لي�ص  هـــذا  كـــّل  دمــ�ــســق.  الفل�سطيني،  لل�سعب  اجلـــالد 

ات�سح، املرحلة اجلديدة يف ال�سيا�سة ال�سورية للحكومة الرتكية هي 

بن  وا�سحة  ع�سكرية  مواجهة  �سمان  وحتى  احلــرب،  نطاق  تو�سيع 

الناتو ورو�سيا. 

اأن  اأن ن�سّدد على  اأم ل، يجب  اإذا كان هذا ممكنًا  بغ�ص النظر عما 

التوترات داخل العامل الإمربيايل قد زادت حّدًة لدرجة اأنه حتى اأ�سغر 

اأن ال�سلطة احلاكمة  اأن يتعذر ال�سيطرة عليها. حقيقة  الأخطاء ميكن 

ل  �سحيحة  تقديرات  اإجــراء  على  قدرتها  بالكامل  فقدت  قد  تركيا  يف 

توؤدي اإل اإىل زيادة حجم اخلطر املحتمل. 

نحن نعلم جيدًا اأنه، عرب التاريخ، ا�ستخدمت احلروب كذرائع من 

قبل القوى احلاكمة لإخفاء ال�سخط داخل البالد، وحتى لقمعها. يقع 

العبء الكامل لالقت�ساد الرتكي امل�سكل على كاهل ال�سعب. البطالة 

اإمــدادات الغاز  اأ�سبحت ل تطاق. مت قطع  يف ارتفاع، وتكلفة املعي�سة 

عن مليون منزل ب�سبب فواتر ل ميكن حتّملها. لن توؤدي هذه احلرب 

التي ل معنى لها على اأر�ص بلد اآخر اإل اإىل مزيد من الفقر واأعداد اأكرب 

من الوفيات ل�سعبنا. 

اإن بالدنا ثمينة جدًا لدرجة اأنه ل ميكن ت�سليمها اإىل �سباط الناتو 

ال�سيا�سة  عــن  التخلي  يجب  اجلــهــاديــن.  اأو  لالأمريكين  املــوؤيــديــن  اأو 

�سحب  فــورًا  يجب  �سعبنا،  غالبية  يرف�سها  التي  للحكومة،  ال�سورية 

القوات الرتكية من �سورية. 
احلزب ال�سيوعي الرتكي

اللجنة املركزية

28/02/2020

واأكد امل�سدر اأن اجلي�ص العربي ال�سوري الذي جنح خالل الأ�سابيع 

الأخرة يف حترير مالين املواطنن من خطر الإرهاب، �سي�ستمر يف تنفيذ 

وعدم  �سورية،  اأنــحــاء  كل  يف  الإرهــابــي  الــوجــود  باإنهاء  املتمثلة  مهامه 

ال�سماح للدول الغربية واأدواتها يف تاأبيد �سيطرة هوؤلء الإرهابين على 

مهم مب�سره. �سعبنا وحتكُّ

الرو�سي(  اخلارجية  )وزير  لفروف  �سرغي  جّدد  مت�سل  �سعيد  على 

يف  الإرهاب  على  بالق�ساء  احلق  كامل  ل�سورية  اأن  على  التاأكيد 

اأرا�سيها. واأو�سح لفروف خالل موؤمتر �سحفي مع جان اأ�سيلبورن )وزير 

اأن   ،2020/2/28 اجلمعة  يوم  مو�سكو  يف  لوك�سمبورغ(  خارجية 

املدنين  ا�ستهداف  يوا�سلون  اإدلب  حمافظة  يف  املنت�سرين  الإرهابين 

)للجي�ص  اأن  على  م�سّددًا  حميميم،  وقاعدة  ال�سوري  اجلي�ص  ومواقع 

ال�سوري كامل احلق يف الق�ساء على الإرهابين يف اإدلب وفى اأي مكان 

يف اأرا�سيه، ول ميكن لأحد منعه من تطبيق ما تن�ص عليه قرارات جمل�ص 

الأمن املتعلقة مبكافحة الإرهاب بكل اأنواعه واأ�سكاله(.

بالتزاماته مبوجب  يــِف  الــرتكــي مل  اأن اجلــانــب  اإىل  لفـــروف  واأ�ــســار 

اأن ات�ساًل هاتفيًا  اإدلب وعليه تنفيذها، لفتًا اإىل  اتفاقات �سوت�سي حول 

جرى اليوم بن الرئي�ص الرو�سي فالدمير بوتن، ورئي�ص النظام الرتكي 

رجب طيب اأردوغان بطلب من اجلانب الرتكي، جرى التطرق خالله اإىل 

هذا املو�سوع. ودعا وزير اخلارجية الرو�سي دول الغرب اإىل عدم تكرار 

اأخــطــائــهــا مــن خــالل العــتــمــاد على الإرهــابــيــن لتحقيق اأهــدافــهــا، وقــال: 

من  اأخطائهم  تكرار  من  الغربين  زمالئنا  بتحذير  كبرة  بجدية  اأرغــب 

بالإرهابين لتحقيق غايات  الرتباط  جديد، عندما تقت�سي م�سلحتهم 

�سيكونون  اأنــهــم  اأمـــل  على  ذلــك  يفعلون  اإنــهــم  واأ�ــســاف  جيو�سيا�سية. 

الأمر  وهــذا  غايتهم،  حتقيق  بعد  الإرهابين  على  ال�سيطرة  على  قادرين 

مل يحدث اأبدًا من قبل على مدى التاريخ، وبالطبع لن يكون من املمكن 

بت�سوية  املتعلقة  الق�سايا  لت�سوية  عليهم  العتماد  توقع  املنطقي  اأو 

الأزمة يف �سورية. وانتقد لفروف ت�سريحات امل�سوؤولن الغربين الذين 

خــالل  مــن  الإرهـــابـــي،  الــنــ�ــســرة  جبهة  تنظيم  �سفحة  تبيي�ص  يــحــاولــون 

اإىل  الإطــار  واأ�سار يف هذا  تاأهيل(،  اإعــادة  باأنه )يف حالة  اليحاء  حماولة 

اأن املبعوث الأمريكي اخلا�ص اإىل �سورية جيم�ص جيفري زعم مرارًا اأن 

)تتخل�ص  اإرهابية  منظمة  الأمــن  جمل�ص  يعتربها  التي  الن�سرة(  )جبهة 

الآن من اإرهابييها وت�سبح جزءًا من عملية الت�سوية حول �سورية(.

اإن حزبنا يطالب بعودة احلكومة اإىل التدخل الفاعل 

اأدواتها، وت�سجيع القطاع  يف احلياة القت�سادية بجميع 

والــعــودة  القت�سادية،  العملية  يف  دوره  اأخــذ  على  الــعــام 

بـ)ال�سلة  الكتفاء  وعــدم  الجتماعي،  الــدعــم  تو�سيع  اإىل 

الغذائية(، بل دعم اأ�سعار جميع ال�سلع واملواد ال�سرورية 

ملــعــيــ�ــســة املـــواطـــن الـــ�ـــســـوري، وعــــدم الــلــجــوء اإىل زيـــادة 

ال�سرائب والر�سوم غر املبا�سرة التي يت�ساوى يف دفعها 

لل�سهادات  التقّدم  ر�ــســوم  رفــع  كقانون  والغني،  الفقر 

عبئًا  وي�سّكل  التعليم،  جمانية  اإىل  ي�سيء  الــذي  العامة 

على الطالب من الفئات الفقرة، الذين جتربهم الظروف 

عمل  عن  والبحث  النظامي،  التعليم  ترك  على  املعي�سية 

اإيــراد عائالتهم، ويــرى احلــزب �سرورة الرتكيز  لتح�سن 

ويطالب  والــريــوع،  الأربـــاح  على  املبا�سرة  ال�سرائب  على 

باإعفاء الأجور من ال�سرائب، ومالحقة املتهربن �سريبيًا 

من كبار امل�ستوردين والتجار وال�سما�سرة والفئات الرية 

)الــبــازغــة( الــذيــن كــّد�ــســوا املــلــيــارات، واقــتــنــ�ــســوا الأربــــاح 

اخليالية ب�سبب ظروف الأزمة والغزو الإرهابي.

فــاأكــر،  اأكـــر  تــــزداد  ال�سعبية  مــعــانــاة اجلــمــاهــر  اإن 

رغم الإجنــازات التي حققها اجلي�ص ال�سوري البا�سل يف 

مكافحة الإرهابين، وا�ستعادته ملعظم الأر�ص ال�سورية، 

واإعـــادتـــه الأمــــن وال�ــســتــقــرار لأغــلــب املــنــاطــق، �سحيح اأن 

للح�سار اجلائر وفر�ص العقوبات، وخا�سة قانون )قي�سر( 

�سّيئ ال�سيت، دورًا يف ذلك، لكن ال�سحيح اأي�سًا اأن جزء 

هامًا منه يعود يف اإىل ق�سور املعاجلة احلكومية، وغياب 

م�سارحة  وعدم  الأو�ساع،  هذه  مع  التعامل  يف  ال�سفافية 

ل  التي  والتربيرات  الوعود  باإطالق  والكتفاء  املواطنن، 

من  اليد  مل�ص  املواطن  يلم�سه  الــذي  الو�سع  اأمــام  ت�سمد 

وفقدان  واخلــدمــات،  ال�سلع  جميع  لأ�سعار  كيفي  ارتفاع 

الكهربائي،  للتيار  املــتــكــرر  والنــقــطــاع  واملــــازوت  الــغــاز 

بن  الــربــط  على  القائمة  �سيا�سته  هنا  يــوؤكــد  حزبنا  اإن 

املهمة الوطنية الكربى وهي ا�ستمرار مكافحة الإرهاب، 

تاأمن  وبــن  الأمريكي،  والحــتــالل  الرتكي  الــعــدوان  و�سّد 

م�ستلزمات �سمود ال�سعب ال�سوري لتحقيق هذا الواجب 

الـــوطـــنـــي، والـــتـــي يـــاأتـــي يف مــقــدمــتــهــا تــخــفــيــف مــعــانــاة 

اجلــمــاهــر الــ�ــســعــبــيــة وتــ�ــســهــيــل حــ�ــســولــهــا عــلــى ال�سلع 

الأ�سا�سية بعيدًا عن حتّكم املحتكرين وحيتان الأ�سواق، 

اإىل  الــذي و�سل  الأجنبي  القطع  الرتــفــاع يف �سعر  وجلــم 

م�ستويات غر م�سبوقة.

اإنـــنـــا نــــرى �ـــســـرورة تــركــيــز احلــكــومــة عــلــى احلــلــول 

الــ�ــســريــعــة املــبــا�ــســرة لـــالأزمـــات الــتــي تع�سف بــاملــواطــن، 

ل�ستعادة ثقته، ول�سّد الطريق اأمام اأعداء �سورية وخا�سة 

الـــوليـــات املــتــحــدة وحــلــفــائــهــا الــذيــن ا�ــســتــغــلــوا الأو�ـــســـاع 

القت�سادية والجتماعية امل�سطربة يف البلدان املمانعة 

الذي  اأن �سوت املواطنن  ول �سّك  لتحقيق خمططاتهم. 

عـــال يف الـــفـــرتة الأخــــــرة يــعــرّب عـــن اأوجـــاعـــهـــم احلــيــاتــيــة، 

ملع�سالتهم  احللول  اإيجاد  يف  البطء  على  واحتجاجهم 

وبذل  امل�سارحة  احلكومة  من  يتطلب  وهــذا  املعي�سية، 

الفعليون  الــداعــمــون  فــهــم  اأعــبــائــهــم،  لتخفيف  اجلــهــود 

ل�سمود بالدنا وجي�سنا البا�سل.

املهمات الرئي�شية اأمام بالدنا
اأمــــام الــو�ــســع الــ�ــســيــا�ــســي والقــتــ�ــســادي والجــتــمــاعــي 

يوميًا،  امل�ستجدة  املــيــدانــيــة  لــلــتــطــورات  ونــظــرًا  احلـــايل، 

ريف  يف  الإرهــابــيــن  لبقايا  جي�سنا  ت�سدي  يف  وخــا�ــســة 

حلب واإدلب، ل تزال املهام املاثلة اأمام بالدنا هي: 

يف  الإرهــابــيــن  لبقايا  الو�سائل  بجميع  1-الت�سدي 

البوؤر املتبقية، وخا�سة ريف حلب وادلب.

2-مـــقـــاومـــة الــــعــــدوان والحــــتــــالل الـــرتكـــي الــغــا�ــســم 

والحتالل  ال�سرقية،  املنطقة  يف  اأخــرى  ومناطق  لعفرين 

والــقــر�ــســنــة الأمــريــكــيــة لأرا�ـــــص وحــقــول نفطية �ــســوريــة، 

الكردية،  ال�سيا�سية  القوى  ممثلي  مع  احلــوار  وا�ستمرار 

ومــعــاجلــة الأو�ـــســـاع يف �ــســرق الــفــرات واجلـــزيـــرة ب�سكل 

جميع  وحتــريــر  الــ�ــســوري،  الن�سيج  على  يحافظ  مبدئي، 

الأرا�ــــســــي الــ�ــســوريــة املــحــتــلــة مـــن الحـــتـــالل الــ�ــســهــيــوين 

والرتكي والأمريكي.

3- فــ�ــســح )جــــرميــــة( الــــقــــرن، وبــــيــــان خمـــاطـــرهـــا ل 

الفل�سطيني  ال�سعب  وحــقــوق  الفل�سطينية  الأر�ـــص  على 

الـــدولـــة امل�ستقلة  واإقــــامــــة  املــ�ــســر  وتــقــريــر  الـــعـــودة  يف 

وعا�سمتها القد�ص فقط، بل على جممل املنطقة العربية 

و�سعوبها، وخا�سة على �سورية وحمور املقاومة، وف�سح 

الفل�سطيني،  ال�سعب  على  ت�سويقها..وفر�سها  حماولت 

وتــنــظــيــم فــعــالــيــات مــكــر�ــســة لــهــذه الــغــايــة بــالــتــعــاون مع 

منظمات  ومـــع  �ــســوريــة،  يف  الــوطــنــيــة  ال�سيا�سية  الــقــوى 

املقاومة الفل�سطينية.

4-ا�ــســتــمــرار الــ�ــســمــود الــ�ــســوري يتطلب الــيــوم، اأكــر 

مــــن اأي وقـــــت مـــ�ـــســـى، تــلــبــيــة مــتــطــلــبــات هـــــذا الــ�ــســمــود، 

جمع  عــلــى  بالعمل  وذلـــك  ال�سيا�سي،  بــاجلــانــب  بــادئــن 

كــلــمــة الــ�ــســوريــن عـــرب حــــوار وطــنــي �ــســامــل، يـــوؤكـــد على 

مالمح  حتديد  على  ويتوافق  ال�سورية،  الوطنية  الثوابت 

اأن يــكــون غــدًا  اأبــنــاء �سعبنا  الـــذي يطمح  الــ�ــســوري،  الــغــد 

دميـــقـــراطـــيـــًا.. عــلــمــانــيــًا.. تــقــدمــيــًا، مـــعـــاديـــًا لــال�ــســتــعــمــار 

وال�سهيونية والهيمنة.

 5-الــعــمــل على فــر�ــص الأمـــن وال�ــســتــقــرار يف جميع 

املــواطــنــن،  بــاأمــن  الــعــابــثــن  املــنــاطــق، وتخلي�سها مــن 

وحــ�ــســر الـــ�ـــســـالح بــيــد الــــدولــــة، ووقـــــف الـــتـــجـــاوزات على 

الـــقـــوانـــن يف بــعــ�ــص املـــنـــاطـــق كــمــحــافــظــة الــ�ــســويــداء، 

ال�سوري  ال�سعب  جماهر  معاناة  تخفيف  يتطلب  كما 

لكنها  احلكومة،  اأمــام  رئي�سية  مهمة  وهــذه  املعي�سية، 

التي  املــواقــع  جميع  يف  رفــاقــنــا  عــلــى  اإذ  ــًا،  اأيــ�ــس مهمتنا ً

يــ�ــســغــلــونــهــا يف احلــكــومــة وفـــــروع اجلــبــهــة واملــجــالــ�ــص 

املــحــلــيــة تــقــدمي القــــرتاحــــات، ومــتــابــعــة تــلــّمــ�ــص مطالب 

جــمــاهــر الــ�ــســعــب الـــ�ـــســـوري، واإيــ�ــســالــهــا اإىل اجلــهــات 

احلكومية، وبذل اجلهود لتلبيتها.

5-ا�ستمرار الدور الرعائي احلكومي للمواطنن رغم 

احل�سار والعقوبات، وذلك بالعمل على تاأمن احتياجات 

مع  تتنا�سب  باأ�سعار  الأ�سا�سية  ال�سلع  مــن  املــواطــنــن 

قدراتهم ال�سرائية املتوا�سعة، وتخلي�سهم من كابو�ص 

املتحكمن بالأ�سواق، وال�سما�سرة، وامل�ساربن باأ�سعار 

ارتفاع  ال�سحيحة للجم  الآليات  واإيجاد  الأجنبي،  القطع 

اأ�ــســعــار الــــــدولر، وتــو�ــســيــع حمــتــويــات الــ�ــســلــة الــغــذائــيــة 

املدعومة لت�سمل جميع املواد الأ�سا�سية، وعدم الت�سرع 

اإ�سدار القرارات املتعلقة بحياة املواطنن وعملهم،  يف 

واللجوء بعد ذلك اإىل ال�ستثناء من اأحكامها. 

والفا�سدين  الــفــ�ــســاد..  مكافحة  يف  الــرتاخــي  6-اإن 

الأمل  فقدانهم  اإىل  ويــوؤدي  املواطنن،  معنويات  يحبط 

يف امل�ستقبل، ويف اأي حماولة لتطوير وحت�سن الأو�ساع 

والقت�سادي  ال�سيا�سي  التقرير  يف  جاء  وكما  البالد،  يف 

الجــتــمــاعــي الـــــذي اأقـــــره املـــوؤمتـــر الــثــالــث عــ�ــســر حلــزبــنــا 

مكافحة  )يعترب  حزبنا  فاإن  املوحد،  ال�سوري  ال�سيوعي 

واجتماعية  و�سيا�سية  طبقية  معركًة  واجتثاثه  الف�ساد 

واإن�سانية يف اآن واحد(. 

الرئي�سية  املهمة  تبقى  احلزبي،  ال�سعيد  7-وعلى 

الــفــكــريــة وال�سيا�سية  هــي احلــفــاظ عــلــى وحــــدة حــزبــنــا 

وحت�سن  الــبــالد،  حــيــاة  يف  دوره  وتفعيل  والتنظيمية، 

مقدمتهم  ويف  التقدمية،  ال�سيا�سية  القوى  مع  عالقاته 

جميع  ومــع  الأخــــرى،  التنظيمات  يف  ال�سيوعين  رفاقنا 

بناء  اأجــل  مــن  ن�ساله  وموا�سلة  والتقدمين،  الوطنين 

�سورية الغد، ال�سيدة.. امل�ستقلة.. �سورية الدميقراطية.. 

العلمانية.. التقدمية.

 املكتب ال�سيا�سي

  للحزب ال�سيوعي ال�سوري املوحد
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‘ ÒÑ˘˘˘µ˘˘˘dG √QhOh ΩÉ˘˘˘©˘˘˘dG ´É˘˘˘˘£˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG
¬H ¬°ù«°SCÉJ òæe OÉ°üàb’G ¢TÉ©fEG
¿B’G ¬©LGôJ ºZQ Gòg ÉæeÉjCG ≈àM
¢UÉÿG ´É˘˘£˘˘≤˘˘dG Iô˘˘£˘˘«˘˘°S π˘˘HÉ˘˘˘≤˘˘˘e
ºà˘µ˘J ΩÉ˘eCG OÉ˘°üà˘b’G π˘°UÉ˘Ø˘e ≈˘∏˘Y

.»eƒµM
áYƒª› ájÉ¡ædG ‘ kÉMQÉW
áeRC’G √òg á÷É©Ÿ ∫ƒ∏◊G øe
Üõ◊G ∞bƒe äÉÑK ≈∏Y kGócDƒeh

‘ É¡aƒbhh áægGôdG ´É°VhC’G øe
OÉ˘˘˘˘˘˘°ùØ˘˘˘˘˘˘dG ∫É˘˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘˘˘°TCG π˘˘˘˘˘˘˘c ¬˘˘˘˘˘˘˘Lh
≈˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘Y á˘˘˘˘˘˘˘jOÉ˘˘˘˘˘˘˘°üà˘˘˘˘˘˘˘b’G Üô◊Gh
≥˘˘ë˘˘H kÉ˘˘Ñ˘˘dÉ˘˘£˘˘eh kÉ˘˘ª˘˘˘YGO á˘˘˘jQƒ˘˘˘°S
áÁô˘˘˘˘˘˘c IÉ˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘M ‘ Úæ˘˘˘˘˘˘˘WGƒŸG
‘ É˘æ˘°û«˘L äGQÉ˘°üà˘fG π˘∏˘˘µ˘˘à˘˘à˘˘d
IÒ∏dG QÉ°üàfÉH ÜÉgQE’G á¡LGƒe
¬FGóYCG ≈∏Y OÉ°üàb’Gh ájQƒ°ùdG

.êQÉÿGh πNGódG øe

∞°TÉæª∏d øµÁ ∞«c
?πJÉb ô£N ¤EG ∫ƒëàJ ¿CG

CGó˘˘˘Ñ˘˘˘e º˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘f ¿CG ó˘˘˘˘«÷G ø˘˘˘˘e ¯
‘ ø˘µ˘d ,Iô˘µ˘Ñ˘˘e ø˘˘°S ‘ á˘˘cQÉ˘˘°ûŸG
πÑ≤J ’ á«°üî°T AÉ«°TCG ∑Éæg IÉ«◊G
É˘˘¡˘˘æ˘˘e ≥˘˘∏˘˘©˘˘à˘˘j É˘˘e á˘˘°UÉ˘˘˘N ,∫hGó˘˘˘à˘˘˘dG
áØ°ûæe ¿EG AGÈÿG ∫ƒ≤jh .áaÉ¶ædÉH
‘ É¡fCG ’EG ,IQÉ°V ÒZ hóÑJ ób ΩÉª◊G
º«˘KGô÷É˘H á˘¶˘à˘µ˘e ¿ƒ˘µ˘J ó˘b ™˘bGƒ˘dG
ÉjÒàµÑdG ¢û«©J ¿CG øµÁh ,á∏JÉ≤dG
hCG ΩÉjCG hCG äÉYÉ°S ™°†Ñd ∞°TÉæŸG ‘
É˘˘¡˘˘XÉ˘˘Ø˘˘˘à˘˘˘MG ÖÑ˘˘˘°ùH ,ô˘˘˘¡˘˘˘°TC’ ≈˘˘˘à˘˘˘M
â©æ°U »àdG IOÉŸG Ö°ùM áHƒWôdÉH
Iô˘e É˘gÒ«˘¨˘J ¿CG »˘æ˘©˘j Gò˘˘gh ,É˘˘¡˘˘æ˘˘e
º¡e ôeCG ´ƒÑ°SC’G ‘ πbC’G ≈∏Y IóMGh
øe kGócCÉàe ¿ƒµJ ¿CG Öéjh .ájÉ¨∏d
≈∏Y óYÉ°ùj ìƒàØe ¿ÉµÃ É¡≤«∏©J
,º«KGô÷G ôKÉµJ øe óë∏d ,É¡aÉØL
∞˘˘°TÉ˘˘æŸG ¿ƒ˘˘µ˘˘J ¿CG ∂dP ø˘˘˘e º˘˘˘gC’Gh
™e É¡àcQÉ°ûe ΩóYh áàëH á«°üî°T
∂jô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°T ∂dP ‘ ÉÃ ,¢üî˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°T …CG
óMCG hCG ∂à∏FÉY øe Oôa …CG hCG ∂JÉ«M

.∂FÉbó°UCG
õ˘˘˘cô˘˘˘e ø˘˘˘e ,∫É˘˘˘Z É˘˘˘fÉ˘˘˘jO ∫ƒ˘˘˘≤˘˘˘Jh

 Doctor 4 U:áÑWô˘dG ∞˘°TÉ˘æŸG)

á˘˘˘˘æ˘˘˘˘°VÉ◊G á˘˘˘˘Ä˘˘˘˘«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dG »˘˘˘˘g á˘˘˘˘Ä˘˘˘˘aGó˘˘˘˘˘dG
kGQGôe É¡eGóîà°SG ” GPEGh ,º«KGôé∏d
,ÚØ∏àfl ¢UÉî°TCG πÑb øe kGQGôµJh
∞˘˘é˘˘à˘˘d á˘˘°Uô˘˘Ø˘˘dG É˘˘¡˘˘˘d ìÉ˘˘˘à˘˘˘J ’ ó˘˘˘≤˘˘˘a

.(ƒªædÉH ÉjÒàµÑ∏d íª°ùj Ée ,kÉeÉ“
±hÉıG ÈcCG ¿CG âë˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°VhCGh
á˘˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘°UE’G á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘˘eEG ‘ ø˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘˘J
,á˘«˘fƒ˘dƒ˘≤˘dG á˘«˘µ˘jô˘°TE’G É˘jÒà˘µ˘Ñ˘˘dÉ˘˘H
¿ƒµj ¿CG øµÁ É¡H ºª°ùàdG ¿CG ∂dP
IÉ«◊G Oó¡J ób É¡fCG áLQód kGÒ£N
ó˘˘˘b É˘˘˘¡˘˘˘fCG É˘˘˘ª˘˘˘c ,á˘˘˘æ˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘e ±hô˘˘˘˘X ‘
á«dƒÑdG ∂dÉ°ùŸG ‘ äÉHÉ¡àdG ÖÑ°ùJ

.áfÉãŸG ÜÉ¡àdG πãe
äGQƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘µŸG ihó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Y Èà˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Jh
,ôNBG kÉ«≤«≤M kGô£N kÉ°†jCG ájOƒ≤æ©dG
¤EG ∞°TÉæŸG øe ∫É≤àf’G É¡æµÁ PEG
´ƒf …C’ ¢Vô©J GPEG …ô°ûÑdG º°ù÷G
√ò˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘g …ODƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘J ó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘bh ,ìhô÷G ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e
IÒ£˘˘N ihó˘˘Y ¤EG kÉ˘˘°†jCG É˘˘jÒà˘˘µ˘˘Ñ˘˘˘dG
á˘jOƒ˘≤˘æ˘©˘dG äGQƒ˘µŸG º˘°SÉ˘H ±ô˘˘©˘˘J
Ú∏˘˘«˘˘°ù«˘˘ã˘˘«˘˘ª˘˘∏˘˘d á˘˘ehÉ˘˘≤ŸG á˘˘«˘˘Ñ˘˘gò˘˘˘dG

(MRSA)äGOÉ°†ŸG ≈∏Y á«°ü©dGh ,
.ájƒ«◊G

¿É````Wô°ùdG ƒ````‰ Å£```ÑJ á`ª`````©WCG
¤EG ¿GôÄØdG ≈∏Y âjôLCG á°SGQO â∏°UƒJ ¯
∫hÉæJ ∫ÓN øe ¿ÉWô°ùdG ƒ‰ AÉ£HEG øµÁ ¬fCG

 ∂JƒjÉÑjÈdG áª©WCG(prebiotics)¿ƒ«∏¡dG πãe ,
.π°üÑdGh

ø˘˘e á˘˘Yƒ˘˘ª› ¬˘˘fCÉ˘˘H ,∂Jƒ˘˘jÉ˘˘Ñ˘˘˘jÈdG ±ô˘˘˘©˘˘˘jh
á˘Yƒ˘ª› õ˘jõ˘©˘J ≈˘∏˘˘Y ó˘˘YÉ˘˘°ùJ »˘˘à˘˘dG äÉ˘˘Ñ˘˘côŸG
ójó©dG ‘ óLƒJh ,AÉ©eC’G ÉjÒàµH øe áYƒæàe

.RƒŸGh çGôµdGh ΩƒãdG QGôZ ≈∏Y áª©WC’G øe
A»∏ŸG AÉŸÉH ¿GôÄØdG ájò¨àH AÉª∏©dG ΩÉbh
¢VQGƒ˘≤˘dG â∏˘JÉ˘b ∞˘«˘c Gƒ˘°SQOh ,∂Jƒ˘jÉ˘Ñ˘˘jÈdÉ˘˘H
∫É˘µ˘°TC’G ó˘˘MCG ƒ˘˘gh ,É˘˘eƒ˘˘fÓ˘˘«ŸG ,ó˘˘∏÷G ¿É˘˘Wô˘˘°S
QÉ°ûàf’G ≈∏Y ¬JQób ÖÑ°ùH ¢Vôª∏d á«fGhó©dG

.AÉ°†YC’G øe ójó©dG ¤EG
áeAÓe ióe ,Iôe ∫hC’ ,á°SGQódG âë°VhCGh
,á˘YÉ˘æŸG RÉ˘˘¡˘˘L Rõ˘˘Y É˘˘e ,AÉ˘˘©˘˘eCÓ˘˘d ∂Jƒ˘˘jÉ˘˘Ñ˘˘jÈdG
ÉjÓÿG OóY IOÉjR ™e ¬fCG ¤EG AÉª∏©dG QÉ°TCG å«M
Ωó≤J íÑc ™bh ,¿ÉWô°ùdG ºLÉ¡J »àdG á«YÉæŸG

.¢VôŸG
≈∏Y IQób ∂JƒjÉ˘Ñ˘jÈ∏˘d ¿CG AÉ˘ª˘∏˘©˘dG ó˘≤˘à˘©˘jh
Oô˘˘éÃ ,(¿É˘˘Wô˘˘°ù∏˘˘d IQƒ˘˘£˘˘à˘˘e äÉ˘˘LÓ˘˘Y) Ëó˘˘≤˘˘J

.ô°ûÑdG ≈∏Y äÉ°SGQódG AGôLEG
∞˘˘˘˘˘dDƒŸG ,…É˘˘˘˘˘fhQ ∞˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘FR Qƒ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘có˘˘˘˘˘dG ∫É˘˘˘˘˘˘bh

 á∏› ‘ äô°ûf »àdG á°SGQó∏d »°ù«FôdGCell
¿CG á˘˘˘˘≤˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘°S äÉ˘˘˘˘°SGQO äô˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘XCG) :á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG
,¿B’G ≈àM øµd ,ΩQƒdG ƒ‰ øe óëj ∂JƒjÉÑjÈdG
.(á˘ë˘°VGh ∂dò˘H É˘¡˘H Ωƒ˘≤˘j »˘à˘˘dG á˘˘«˘˘dB’G ø˘˘µ˘˘J ⁄
¿CG Iô˘˘˘˘˘˘e ∫hC’ É˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘°SGQO ô˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘˘˘J) :±É˘˘˘˘˘˘˘°VCGh

∫Ó˘N ø˘e ¿É˘˘Wô˘˘°ùdG ƒ‰ ø˘˘e ó˘˘ë˘˘j ∂Jƒ˘˘jÉ˘˘Ñ˘˘jÈdG
.(ΩQƒ∏d IOÉ°†ŸG áYÉæŸG õjõ©J

äÉ˘˘fÉ˘˘˘Wô˘˘˘°S ¤EG Ghô˘˘˘¶˘˘˘æ˘˘˘j ¿CG AÉ˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dG OGQCGh
ÉjÓN ƒ‰ ¿CG GhóLhh .ó∏÷G ¿ÉWô°S ÒZ iôNCG
π˘˘˘˘˘°†Ø˘˘˘˘˘˘H √DhÉ˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘HEG ™˘˘˘˘˘˘bh ¿ƒ˘˘˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘dG ¿É˘˘˘˘˘˘Wô˘˘˘˘˘˘°S
ájò¨J â∏ª°T äGQÉÑàNG ÈY ∂dPh ,∂JƒjÉÑjÈdG
±É˘˘«˘˘dCG ø˘˘Y IQÉ˘˘Ñ˘˘˘Y »˘˘˘gh ,Údƒ˘˘˘æ˘˘˘jE’É˘˘˘H ¿Gô˘˘˘Ä˘˘˘Ø˘˘˘dG
π˘˘°üÑ˘˘dGh ¿ƒ˘˘«˘˘∏˘˘¡˘˘dG π˘˘ã˘˘e äÉ˘˘˘JÉ˘˘˘Ñ˘˘˘f ‘ IOƒ˘˘˘Lƒ˘˘˘e

,á°SGQódG ‘ ∑QÉ°ûŸG ∞dDƒŸG ∫Ébh .±ƒ°TôÿGh
AÉ«MC’G º∏Y PÉà°SCG ,¿ƒ°SÎ«H äƒµ°S QƒàcódG
∂JƒjÉÑjÈdG π˘ã“) :¿É˘Wô˘°ùdG á˘YÉ˘æ˘eh á˘≤˘«˘bó˘dG
á˘jƒ˘©ŸG äÉ˘Hhô˘µ˘«ŸG á˘∏˘µ˘˘«˘˘g IOÉ˘˘YE’ á˘˘jƒ˘˘b IGOCG
á˘˘YÉ˘˘æŸG ‘ º˘˘¡˘˘°ùJ »˘˘˘à˘˘˘dG É˘˘˘jÒà˘˘˘µ˘˘˘Ñ˘˘˘dG ó˘˘˘jó–h
…ò˘dG »˘ª˘˘∏˘˘©˘˘dG Ωó˘˘≤˘˘à˘˘dG ¿EG .¿É˘˘Wô˘˘°ù∏˘˘d IOÉ˘˘°†ŸG
≥˘«˘˘Ñ˘˘£˘˘J Iô˘˘µ˘˘a ¤EG Üô˘˘bCG É˘˘æ˘˘∏˘˘©˘˘é˘˘j É˘˘æ˘˘g √Rô˘˘ë˘˘f

.(IQƒ£àŸG ¿ÉWô°ùdG äÉLÓY ‘ ∂JƒjÉÑjÈdG

 ó`«¡°û∏d AGõY á`ª«N
…ô```````````ÑdG π`````````°ü«a

IQÉjõH óMƒŸG …Qƒ°ùdG »Yƒ«°ûdG Üõë∏d Iôjõ÷G áª¶æe øe óah ΩÉb ¯
π°ü«a ó«¡°ûdG AGõY áª«N…òdG …ÈdG‘ á∏àÙG á«cÒeC’G äÉHÉHódG ¬HÉL

á˘˘æ˘˘é˘˘∏˘˘dG á˘˘°SÉ˘˘FQ ƒ˘˘°†Y (ó˘˘eÉ◊G º˘˘«˘˘gGô˘˘HEG) ¥É˘˘aô˘˘dG ó˘˘aƒ˘˘dG º˘˘°V PEG ,ƒ˘˘ª˘˘Y á˘˘Hô˘˘˘N
AÉ°†YCG (»LÉM ô°ùNh ≈°Sƒe »bÉÑdGóÑYh ≈°SƒŸG óªMCG) ¥ÉaôdGh ,ájõcôŸG
ádƒ£ÑH ¬«a OÉ°TCG áª∏c óeÉ◊G º«gGôHEG ≥«aôdG ≈≤dCG ó≤a ,á«≤£æŸG áæé∏dG
¿CÉH ¬àª∏c ‘ QÉ°TCGh ,»cÒeC’G πàëª∏d áehÉ≤e ádÉ°SQ ∫hCG ¬Lh …òdG ó«¡°ûdG
»g áMOÉµdG ÒgÉª÷G ¿CG π«dO Gògh πàÙG Qhôe ¢†aQ §«°ùÑdG πeÉ©dG Gòg
,á˘˘¡˘˘L ø˘˘e »˘˘æ˘˘Wƒ˘˘dG OÉ˘˘°üà˘˘b’G …ƒ˘˘≤˘˘j …ò˘˘dG É˘˘¡˘˘LÉ˘˘à˘˘fEG ÈY ø˘˘Wƒ˘˘dG ¿ƒ˘˘°üJ ø˘˘e
∂dP ¿CÉH ócCGh ,iôNCG á¡L øe º¡FÉæHCGh º¡°ùØfCÉH Úë°†e ¬æY ¿ƒ©aGójh
äÉ©ÑJ øe ÊÉ©Jh âfÉY »àdG á≤Ñ£dG √ò¡d »°TÉ©ŸG ™°VƒdG Ú°ù– Ö∏£àj
IóMƒdG Úà“ IQhô°V ≈∏Y ócCGh ,Ühô◊Gh áeRC’G QÉŒ âéàfCG »àdG áeRC’G
á«fóŸG ájOó©àdG á«WGô≤ÁódG ájQƒ°S AÉæHh ∫ÓàM’G AÉ¡fEG πLCG øe á«æWƒdG

.ÚjQƒ°ùdG πµd ájQƒ°S ,á«fÉª∏©dG

áYÉÑ£∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒªdG :áYÉÑ£dG e-mail:annourscs@gmail.com
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±Gó```f OÉ```````ªY

¬àdõYh »Hô©dG ∞≤ãŸG á°ûgO
zá````````````©FÉ```````````°†dG á``````````jƒ```````¡dG{

Ö∏≤dG ¤EG Ö∏≤dG øe

!á°ûgOh äÉÑK á∏Môe ‘ »Hô©dG ∞≤ãŸG
ô qWCG ¬fC’ lõLÉY ,õLÉY ¬Ñ°T ƒgh ,IÒãc äÉbÉ≤ëà°SG ¬eÉeCG
√ò˘˘g âfÉ˘˘c GPEG kÉ˘˘Ñ˘˘«˘˘Y ¢ù«˘˘d ∂dPh ,(äÉ˘˘£˘˘∏˘˘°ùdG) IAÉ˘˘Ñ˘˘Y ‘ ¬˘˘˘°ùØ˘˘˘f
É¡«a ¢û«©J »àdG á∏MôŸG ¬LGƒj oÉé¡fh oÉ›ÉfôH ≈æÑàJ äÉ£∏°ùdG
,ábôØe »gh ,ƒëædG Gòg ≈∏Y â°ù«d á«Hô©dG äÉ£∏°ùdG øµd ,áeC’G

.á≤£æŸG ¬d ¢Vô©àJ …òdG π≤ãdG §¨°V â– QhÉfi ≈∏Y áYRƒe
Å˘WÉ˘°T ≈˘∏˘Y (IQÉ˘æŸG) ¬˘Ñ˘°ûj ¬˘˘fCG ∞˘˘≤˘˘ãŸG QhO á˘˘≤˘˘«˘˘≤˘˘M ‘hÅ

GPÉ˘ª˘∏˘a ,¬˘«˘dEG …ó˘à˘¡˘J á˘©˘FÉ˘°†dG ø˘Ø˘°ùdG GPEÉ˘a ,êGƒ˘eC’G ¬˘«˘a º˘WÓ˘à˘J
ø˘eh ,π˘©˘Ø˘dG ø˘Y Iõ˘˘LÉ˘˘Y hó˘˘Ñ˘˘J GPÉŸh ,IQÉ˘˘æŸG √ò˘˘g QGƒ˘˘fCG âØ˘˘î˘˘J

!?É¡æe º∏©àJ ¿CG øµÁ áª¡e áHôŒh ïjQÉJ É¡Ø∏N
ô°ü©dG øe πMGôe ™HQCG ‘ »Hô©dG ∞≤ãŸG π©a GPÉe Gƒ¶M’

: åjó◊G
Üô©dG ¿Éch ,ÜGƒHC’G ≈∏Y ¤hC’G á«ŸÉ©dG Üô◊G âfÉc ÉeóæY
¢VÉ°†≤fÓd Üô¨dG CÉ«¡àj »àdG á°†jôŸG á«fÉªã©dG á∏¶ŸG â–
¬àNô°U ≈æHh ,Iƒë°üdG πLCG øe ¬àNô°U ∞≤ãŸG ≥∏WCG ,É¡«∏Y
GhQó°üJ øjòdG ºg ¿hÒãch ,á«WGô≤ÁódGh ôjƒæàdGh áHhô©dG ≈∏Y

á¡LGƒdGÅï˘jQÉ˘J ‘ ÜÉ˘à˘c ô˘¡˘°TCG ÖMÉ˘˘°U º˘˘¡˘˘°SCGQ ≈˘˘∏˘˘Y ¿É˘˘ch
ó˘Ñ˘Y ï˘˘«˘˘°û∏˘˘d (OGó˘˘Ñ˘˘à˘˘°S’G ™˘˘FÉ˘˘Ñ˘˘W) ƒ˘˘gh åjó◊G »˘˘Hô˘˘©˘˘dG ô˘˘°ü©˘˘dG

.»ÑcƒµdG øªMôdG
π˘˘¨˘˘°T É˘˘eó˘˘æ˘˘Yh ,á˘˘jQÉ˘˘ª˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘°S’G á˘˘˘∏˘˘˘MôŸG ‘ÅQÉª©à°S’G

,á«fÉªã©dG ádhódG QÉ«¡fÉH Æôa …òdG ¿ÉµŸG ÊÉ£jÈdGh »°ùfôØdG
â– äƒ°†fGh ,ôª©à°ùŸG áehÉ≤e á«Yô°T »Hô©dG ∞≤ãŸG ≥∏WCG
ÉfCGô≤a ,á«æjódGh ájOÉ°üàb’G á«YÉªàL’G ô°UÉæ©dG áYƒª› ¬FGƒd
ídÉ°U ï«°ûdGh ƒfÉæg º«gGôHGh •GôÿG ø°ùMh ôª°TC’G óªfi øY
IOÉ«≤H ájQƒ°ùdG IQƒãdG â≤∏£fGh , QóæÑ¡°ûdG øªMôdG óÑYh »∏©dG
Qƒæàeh ´ƒæàe »æWh ègh ΩÉeCG øëf GPEÉa ,¢TôWC’G É°TÉH ¿É£∏°S
∫Ó≤à°S’ÉH êƒoJ πjƒW ìÉØc ÈY QÉª©à°S’G ´GQP q‹ øe øqµ“
¤EG â∏°Uh á©HÉààe ∫Ó≤à°SG áLƒe ‘ ájQƒ°S ‘ 1946 ΩÉY

.øª«dG ÜƒæLh ôFGõ÷G
ádhódG AÉæÑd á«îjQÉJ IQhô°V áªK ¿Éc , ∫Ó≤à°S’G á∏Môe ‘
ÚH êhõ‡ ‘É≤K ∑GôM πµ°ûJ IQhô°†dG √òg ™eh , á∏≤à°ùŸG
π°üM Gògh ,¿ÉŸÈdG áÑb â– âNBÉJh ,™ªàÛG íFGô°T ∞∏àfl
,∞≤ã˘ª˘∏˘d …ô˘jƒ˘æ˘à˘dG Qhó˘dGh ™˘ª˘àÛG á˘jƒ˘«˘M äRô˘aCÉ˘a ,á˘jQƒ˘°S ‘
ôµØH äÉHÓ≤f’G â¡LGhh »àdG IòØdG á«°SÉ«°ùdG äÉeÉ≤dG ∞∏àfl
ï˘jQÉ˘à˘dG ‘ á˘jhó˘Mh á˘HôŒ ∫hCG â∏˘µ˘˘°Th »˘˘YÉ˘˘ª˘˘à˘˘LGh »˘˘eƒ˘˘b Òf

.åjó◊G
∞≤ãŸG QhO RôH 1967 ΩÉY ¿GôjõM áÁõg â©bh ÉeóæYh
RÉ‚EG ≥«≤– øe âæµ“ á«æWh á¨«°U â∏µ°ûJh RQÉH ƒëf ≈∏Y

.1973 ÜôM ‘ »îjQÉJ
?ÉfóæY ∞≤ãŸG äÉª¡e ‘ Ωƒ«dG π°üëj …òdG Ée

¿ƒgôe ∞≤ãŸG Ωƒ«dG ,kÉ«HôY ΩCG kÉjQƒ°S åjó◊G ¿Éc kAGƒ°S
ÒWCÉJh »æWƒdG ôµØdG êÉàfEG ≈∏Y QOÉb ÒZ ƒ¡a ,á«°ü©à°ùŸG ¬àeRC’
≈∏Y QOÉb ÒZh ,IôeóŸG äGóéà°ùŸG ™e ÖcGƒàj ÉÃ ,¬H ™ªàÛG
á«Hô¨dG ™jQÉ°ûŸG áªég ΩÉeCG ∂µØàJ »àdG ™ªàÛG ≈æH ‘ ÒKCÉàdG
¤EG ⁄É˘©˘dG ∫É˘≤˘à˘fGh ,á˘°ûMƒ˘àŸG á˘˘«˘˘dGÈ«˘˘∏˘˘dG á˘˘∏˘˘Mô˘˘e ‘ Ió˘˘jó÷G

.ójó÷G »ŸÉ©dG ΩÉ¶ædG øY ó©H ôØ°ùj ⁄ ´Gô°U
á¨«°U ¤EG Oƒ©j ¬æe á©°SGh áëjô°T ‘ ¬°ùØf ∞≤ãŸG ¿EG πH

! ∞°SCÓd Éj ..»eƒ≤dGh »æWƒdG ™ªàÛG πÑbÉe
¿CG Éæ≤M øe ¢ù«dCG ,ójó÷G »ŸÉ©dG ΩÉ¶ædG Gòg Qƒ∏ÑJ GPEGh
IÌ©Ñe áeCG Oƒ©f ¿CG ¿hÒãc ™bƒàj GPÉŸh !?¬æe Éæ©bƒe øjCG ∫CÉ°ùf
á˘jõ˘côŸG É˘jÉ˘°†≤˘dG ™˘«˘°†à˘a ,ó˘Mƒ˘à˘J ’h CGõ˘é˘à˘J ,π˘©˘Ø˘J ’h π˘©˘Ø˘˘æ˘˘J
π°üØdGh ,(IOó©àe äÉæ«£°ù∏a) IójóL ÉjÉ°†b ódGƒàJh ,(Ú£°ù∏a)

! Ö«¨∏d ¿ƒgôe É¡«a

imadnaddaf@hotmail.com

(Iójó÷G §°ShCG ¥ô°ûdG áHGƒH ™bƒe ™e øeGõàdÉH ájhGõdG √òg äô°ûof)
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:ájQƒ°S ‘ |
…ƒæ°ùdG ∑GÎ°T’G

.¢S.∫2000 OGôaCÓd -
π˘˘˘Ñ˘˘˘≤˘˘˘J É˘˘˘˘ª˘˘˘˘c ,¢S.∫ 10000 :äÉ˘˘˘˘°ù°SDƒ˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘d -
 .OGôaC’Gh äÉ°ù°SDƒŸG øe á«©«é°ûàdG äÉcGÎ°T’G

.zÉ¡dOÉ©j Ée hCG{ ¢S.∫ 25000 äGQÉØ°ù∏d -

 :¿ÉæÑd ‘ |
 .É¡dOÉ©j Ée hCG kGQ’hO 50 …ƒæ°ùdG ∑GÎ°T’G `

 |á«Hô©dG ∫hódG »bÉH .É¡dOÉ©j Ée hCG Q’hO 100

 |ÉHQhCG ‘ .É¡dOÉ©j Ée hCG Q’hO 200

 |∫hódG »bÉHh Úà«µjôeC’G ‘Ée hCG Q’hO 300
 .É¡dOÉ©j

QƒLCG á«ÑæLC’Gh á«Hô©dG ¿Gó∏Ñ∏d ∑GÎ°T’G πª°ûj `
 .ójÈdG

IQGOEG ¤EG hCG ÚYRƒŸG ¤EG äÉ˘˘˘˘˘˘cÎ°T’G º˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘°ùJ @
 :‹ÉàdG ÜÉ°ù◊G ≈∏Y hCG ,zQƒædG{ IójôL

 6 ´ôa ``` …Qƒ°ùdG …QÉéàdG ±ô°üŸG ` ≥°ûeO
ÜÉ°ù◊G ºbQ(0106-043750-001)

 ΩQÉcC’G                      AGôb ¤EG
 øY zQƒædG{ IójôL ø∏©J
äÉcGÎ°T’G AóH
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±ôÿÉH áHÉ°UE’G ô£N ¢†Øîj πFÉØàŸG IÉ«◊G ∂jô°T
AGó©°S AÉcô°T ¿ƒµ∏Á …òdG ¢UÉî°TC’G ¿CG ¤EG IójóL á°SGQO Ò°ûJ ¯
.±ôÿÉH áHÉ°UE’G øe Gòg º¡«ªëj ÉÃQ ,áë°U ÌcCG IÉ«M ¿ƒ°û«©j Ú∏FÉØàeh
Iô¶æH ™àªàj ∂jô°T ™e º¡JÉ«M ¿ƒ°†≤j øjòdG OGôaC’G ¿EG ¿ƒãMÉÑdG ∫ƒ≤jh
™e ‘ô©ŸG QƒgóàdGh ±ôÿGh ôÁÉgõdG ¢VôŸ πbCG ôWÉfl º¡jód á∏FÉØàe
§‰ ôjƒ£J ‘ óYÉ°ùj ób πFÉØàŸG ∂jô°ûdG ¿CG ¿ƒãMÉÑdG ó≤à©jh .ôª©dG Ωó≤J
ΩÉ¶f ∫hÉæJ πãe Ió«Øe äÉ°SQÉ‡ ≈∏Y ™«é°ûàdG ∫ÓN øe áë°U ÌcCG IÉ«M

ÌcCG ¿CÉH á°SGQódG â©HÉJh .kÉ©e á«°VÉjôdG øjQÉªàdG á°SQÉ‡ hCG »ë°U »FGòZ
Gƒ˘˘Lhõ˘˘J ø˘˘jò˘˘dG ¿É˘˘ch ,äGƒ˘˘˘æ˘˘˘°S ÊÉ˘˘˘ª˘˘˘K ¤EG π˘˘˘°üJ IóŸ êGhRC’G ø˘˘˘e ±’BG 4 ø˘˘˘e
,ô˘ª˘©˘dG ‘ Ωó˘≤˘à˘dG ™˘e á˘«˘cGQOE’G á˘«˘MÉ˘æ˘dG ø˘e k’É˘M π˘°†aCG ,Ú∏˘FÉ˘˘Ø˘˘à˘˘e AÉ˘˘cô˘˘°T
ób ∂dP ¿CG OQÉaQÉg á©eÉLh ¿É¨«°û«e áj’h á©eÉL øe ¿ƒãMÉÑdG ìÎ≤jh

.kÉbÉgQEG πbCGh áë°U ÌcCG âfÉc º¡dRÉæe äÉÄ«H ¿C’ ¿ƒµj
á˘˘j’h á˘˘©˘˘eÉ˘˘L ‘ ó˘˘YÉ˘˘˘°ùŸG PÉ˘˘˘à˘˘˘°SC’G ,∂«˘˘˘Hƒ˘˘˘°ûJ ΩÉ˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘jh Qƒ˘˘˘à˘˘˘có˘˘˘dG ∫É˘˘˘bh

Éæfƒ©é°ûj ób ∂dòHh ,(ÉæFÉcô°T ™e âbƒdG øe ÒãµdG »°†≤f) ÉæfEG ,¿É¨«°û«e
ô¡XCGh .AGhódG ∫hÉæàH ÉfÒcòJ hCG »ë°U ΩÉ©W ∫hÉæJ hCG á°VÉjôdG á°SQÉ‡ ≈∏Y
π«°UÉØJ ô¡¶J ,É©e ácÎ°ûŸG ÜQÉéàdG êGhRC’G ôcòàj ÉeóæY ¬fCG É°†jCG åëÑdG
óLh ,á°SGQódG øe äGƒæ°S ÊÉªK ¤EG π°üj Ée QGóe ≈∏Yh .äÉjôcòdG øe iƒbCG
á˘«˘æ˘gP á˘dÉ˘Mh π˘°†aCG Iô˘cGò˘H ¿ƒ˘¶˘Ø˘à˘ë˘j) Ú∏˘FÉ˘Ø˘˘àŸG AÉ˘˘cô˘˘°T ¿CG ¿ƒ˘˘ã˘˘MÉ˘˘Ñ˘˘dG

.ΩÉY πµ°ûH á«ægòdG º¡ØFÉXh QGô≤à°S’ ¢SÉ«≤e ƒgh (Ió«L
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املوؤمتر ال�شنوي لحتاد الكتاب العرب

من اأجل م�شروع للم�ؤمتر العام

الحتاد  ال�سنوي  املوؤمتر  اأ�سابيع  خالل  ينعقد  اأن  يفرت�ض 

فيها  ين�سغل  �سنوية  حمطة  وه��و  �سورية،  يف  العرب  الكّتاب 

والق�سايا  التنظيمية  اأو�ساعهم  مبناق�سة  ال�سوريون  الكّتاب 

التي تواجههم، ويف اأكرث من ع�سرة موؤمترات �سنوية �ساركت 

على  ت�سجيلها  ميكن  التي  االأ�سا�سية  املالحظة  كانت  فيها، 

اأداء هذه املوؤمترات هي: ان�سغال اأع�ساء املوؤمتر يف تفا�سيل 

القائم على  الثقايف يف جوهره  العمل  اإجرائية وفقدان بو�سلة 

احل��راك  ت��وؤط��ر  ال��ت��ي  االجتماعية  بالطليعة  يتعلق  متطور  اأداء 

احل�ساري!

نعم، البد من االعرتاف بهذه ال�سلبية، الأن املهمات املتعلقة 

فهذه  اأب��داً،  االإجرائية  التفا�سيل  يف  لي�ست  ال�سوري،  بالكاتب 

االحت��اد  قيادة  اأن  والغريب  االحت��اد.  قيادة  ب��اأداء  تتعلق  مهمة 

ميكن اأن تتحا�سى ذلك بن�سر التقارير املتعلقة بتلك التفا�سيل 

وحت�سمها قبل وقت كاٍف، ولكن ذلك ال يح�سل، فهم يتاأخرون 

بها دائماً، وال ين�سرونها اإال يف اأجواء املوؤمتر.

يعرفون هذه النقطة، وال يتداركون �سلبياتها.

نحن االآن بال م�سروع ثقايف جديد يواكب احلالة الوطنية، 

م�سروع  اإنتاج  حيوية  نفتقد  ككتاب  نحن  مهمة،  نقطة  وه��ذه 

ثقايف متكامل وجتديده، والأن مثل هذا امل�سروع هو جزء من 

العملية الوطنية، ال ميكن �سياغته واالتفاق عليه من دون حوار، 

اأي ال ميكن اأن يكون م�سروعاً حيوياً بطريقة االرجتال ي�ستعيد 

ُجماًل مكررة.

اإذا مل يكن النقا�ض متاحاً يف زمانه ومكانه وف�سحته التي 

يحتاجها من الوقت، فاأين �سيجري هذا احلوار؟

هل �سيجري يف قاعة املوؤمتر، ويف عدة �ساعات ين�سحب 

فيها كثريون، ويتبقى عدد �سئيل ينتظر الت�سويت؟

باأع�ساء  خ��ا���ض  ع��رب تخ�سي�ض منرب  ي��ج��ري  ذل��ك  اأب����داً،  ال 

االحتاد، يتم من خالله ن�سر مبادئ عامة لهذا امل�سروع، ومن 

من  باأ�ض  وال  حولها،  ن��دوات  واإق��ام��ة  االأع�ساء  على  طرحها  ثم 

م�ساركة اجلهات الثقافية وال�سيا�سية فيها.

هذا املنرب مفقود يف احتاد الكتاب العرب، وحتتاج اأدبياته 

اإىل �سيغة تتفاعل فيها وجهات نظر كفيلة بزرع بذور قادرة 

اإىل  وت�سعى  االحت��اد  واق��ع  تناق�ض  اأفكار جوهرية  اإن�ساج  على 

جتديد اأدواته الثقافية وتفعيل العالقة بني املثقف والنا�ض.

وه��ن��ا، اأ���س��ت��ع��ي��د ال�����س��ج��ة ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ���س��ه��ده��ا امل��وؤمت��ر 

ال�����س��ن��وي ال�����س��اب��ق، ح����ول ح��ج��ب ال��ث��ق��ة ع���ن رئ��ي�����ض االحت����اد 

ال�سابق، فنحن كنا اأمام �سخب، مل ينتج عنه اأي حوار ليحدد 

م�سوؤولياتنا ب�سكل كامل، ويك�سف احلقائق ويحدد ال�سلبيات 

التي قد ت�ستمر وتزيد التعقيد، لقد كنا ننتظر ت�سريبات �سحفية 

من هنا وهناك، اأو هم�ساً متفرقاً، من اأجل اأن نعرف ما يجري 

اأن يخلق �سحابة رمادية  وما ياأتي من تداعيات، وذلك ميكن 

واالأدب��اء  الكتاب  احت��اد  مع  العالقة  اإن  حتى  احلقائق،  فت�سيع 

اأو  تفا�سيلها  االحت��اد  اأع�ساء  يعرف  ب��اأزم��ة، ومل  م��رت  ال��ع��رب، 

املوقف منها.

األي�ض من حقنا اأن ن�ساأل:

كيف يعي�ض االحتاد حالة من هذا النوع من دون اأن يبادر 

اإىل عمل  يدفع  ما  األي�ض يف ذلك  ثم  للم�ساجلة حوله؟  كّتابه 

نوعي جديد؟

اإن انعقاد املوؤمتر ال�سنوي، خالل االأ�سابيع القادمة، فر�سة 

لو�سع اأ�س�ض واأوراق عمل جدية للموؤمتر العام القادم، ويتطلب 

ذلك:

– ت�سكيل جلنة ل�سياغة م�سروع ثقايف وطني.
االإعالمية  اجلهات  مع  ومتابعة  توا�سل  جلان  ت�سكيل   –
ثقافة وطنية  لن�سر  اأ�س�ض  اإىل و�سع  االأخ��رى تهدف  والثقافية 

تنويرية، وتي�سري ال�سبل لرتويجها.

يكون و�سيلة  اإذاع���ي،  واآخ��ر  تلفزيوين،  لربنامج  االإع���داد   –
متطورة للتفاعل الثقايف باأدوات جديدة.

املثقف  نظر  وجهة  لنقل  تبادلية  عربية  اأن�سطة  تنظيم   –
ال�سوري اإىل االأجواء الثقافية االأخرى.

العرب ل�سورية، وزيارات  اإقامة زي��ارات متبادلة للكتاب   –
كتاب �سوريني اإىل البلدان العربية.

من  الب�ساط  و�سحب  االحت���اد،  يف  املالية  الثغرة  �سد   –
حتت الرديء مما ين�سر.

عمـــــــــــاد نــداف

من القلب إلى القلب

imadnaddaf@hotmail.com

)ن�شرت هذه الزاوية بالتزامن مع موقع بوابة ال�شرق الأو�شط اجلديدة(

كيف ت�ؤثر ال�جبات 

ال�شريعة يف ج�شم الإن�شان؟
خبرية  باريل،  �شوزي  ك�شفت 

الــتــغــذيــة الأ�ـــشـــرالـــيـــة الــ�ــشــهــرية، 

الإن�شان عند  عما يجري يف ج�شم 

تناول الأكالت ال�شريعة با�شتمرار.

وت�شري اخلبرية اإىل اأن احلديث 

يـــــــــدور حــــــــول تــــــنــــــاول الـــهـــمـــرغـــر 

والبطاطا املقلية والدجاج املقلي 

والــبــيــتــزا، لأنــهــا اأ�ـــشـــواأ اخــتــيــار ملن 

يــريــد تــنــاول طــعــام �ــشــحــي ويــريــد 

التخل�ص من الوزن الزائد.

وتــــــــقــــــــول بــــــــاريــــــــل )حتـــــتـــــوي 

املـــاأكـــولت الــ�ــشــريــعــة عــلــى ن�شبة 

عـــالـــيـــة مــــن الــــدهــــون والـــ�ـــشـــعـــرات 

احلـــــــــراريـــــــــة والــــــكــــــربــــــوهــــــيــــــدرات 

املــــ�ــــشــــنــــعــــة والــــ�ــــشــــكــــر واملـــــلـــــح. 

وحتــــتــــوي املـــــاأكـــــولت الــ�ــشــريــعــة 

الأكــــــر �ــشــيــوعــا الـــتـــي نــ�ــشــريــهــا، 

تــقــريــبــًا عــلــى الــ�ــشــعــرات احلــراريــة 

وكــمــيــة الأمــــالح والــ�ــشــكــر والــدهــون 

املــ�ــشــبــعــة الـــالزمـــة لــلــجــ�ــشــم خــالل 

يومني(.

وتـــ�ـــشـــيـــف اخلـــــبـــــرية حمــــــذرة، 

الدهنية  الأطــعــمــة  تــنــاول  وعــواقــب 

بانتظام وخالل فرة طويلة تكون 

الوزن وتنتهي  �شيئة، تبداأ بزيادة 

الدموية،  والأوعية  القلب  باأمرا�ص 

اأنــــواع  ومـــن الــ�ــشــكــري اإىل بــعــ�ــص 

ال�شرطان.

وتـــوؤكـــد اخلــبــرية عــلــى اأنــــه يف 

)احلــقــيــقــة قــبــل كـــل �ــشــيء يــــزداد 

الـــ�ـــشـــغـــط عـــلـــى املــــعــــدة والــــدمــــاغ 

والــ�ــشــعــرات  الــدهــون  ب�شبب كـــرة 

احلـــــــــراريـــــــــة والــــــكــــــربــــــوهــــــيــــــدرات 

والـــ�ـــشـــكـــريـــات. وهـــــذه املــــــواد لها 

تاأثري �شيء يف اجل�شم.

تناول  بعد  لالهتمام  واملــثــري   

وجــــبــــة مـــــن الأكــــــــــالت الـــ�ـــشـــريـــعـــة، 

ي�شعر ال�شخ�ص باجلوع اأ�شرع من 

بتناول  يرغب  يجعله  ما  املعتاد، 

كمية اأكر من هذه الأكالت الغنية 

بالدهون وال�شكر(.

م�شكلة  هناك  للخبرية،  ووفقًا 

الأمــالح  ارتفاع ن�شبة  اأخــرى، وهي 

يف هـــــذه الأكـــــــــالت. هـــــذا الرتــــفــــاع 

الــدم  �شغط  م�شتوى  تغري  ي�شبب 

ومرونة الأوعية الدموية.

فـــقـــدت الــ�ــشــيــنــمــا الـــ�ـــشـــوريـــة واملــجــتــمــع الـــثـــقـــايف اأحـــــد اأبــــرز 

الرفيق رميون  ال�شوريني، برحيل املخرج  املخرجني واملثقفني 

بطر�ص، الذي تويف ظهر يوم الثنني 2020/3/2.

وكان الراحل قد �شاهم يف اإعادة اإ�شدار جريدة )النور( وعمل 

فيها مديرًا للتحرير.

واأ�ــشــرة �شحيفة  املــوحــد  الــ�ــشــوري  ال�شيوعي  قــيــادة احلـــزب 

)النور( تتقدمان من اأ�شرة الراحل واأ�شدقائه باأحّر العزاء.

ولـــد الـــراحـــل يف 16 �ــشــبــاط )فـــرايـــر( عـــام 1950 يف حــمــاة، 

حا�شل على ماج�شتري يف الإخراج ال�شينمائي، الحتاد ال�شوفييتي 

املحلية  اجلــوائــز  مــن  العديد  وح�شد  كييف.  اأوكــرانــيــا،   ،1976

والعربية والعاملية اأثناء م�شاركته يف املهرجانات والتظاهرات 

ال�شينمائية العربية والإقليمية.

  اأخرج عددًا من الأفالم ال�شينمائية منها فيلم )الرحال(، وفيلم 

)الطحالب(، و)ح�شيبة(، وعددًا من الأفالم الوثائقية والق�شرية.

التعزية يف حماة:  الثالثاء والأربعاء 3 و 4 اآذار 2020.

ويف دم�شــــــــــــــــــــــــــق:  اخلمي�ص واجلمعة 5 و 6 اآذار 2020.

ماذا ل� حت�ل فريو�س »ك�رونا« اإىل »جائحة«؟رمي�ن بطر�س.. وداعًا!
مع ظهور املزيد من احلــالت 

يف اأوربــــــا، والرتـــفـــاع الــ�ــشــريــع يف 

الإ�ـــشـــابـــات يف كـــوريـــا اجلــنــوبــيــة 

والـــ�ـــشـــرق الأو�ــــشــــط، يــحــذر بع�ص 

فريو�ص  اأن  من  الفريو�شات  علماء 

Covid-19، و�شل الآن اإىل مرحلة 
)اجلائحة(. 

وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن تــفــ�ــشــي 

فــريو�ــص )كـــورونـــا( اجلــديــد، الــذي 

اأواخــر العام  انطلق من ال�شني يف 

الآن،  اإىل 29 دولة حتى  املا�شي، 

ومل�ص كل قارات الأر�ص با�شتثناء 

القطبية  والقارة  اجلنوبية  اأمريكا 

اجلنوبية، مل تعلن منظمة ال�شحة 

فــــريو�ــــص  الآن  حــــتــــى  الــــعــــاملــــيــــة 

)جــائــحــة(،  اعــتــبــاره   ،19-Covid
بــيــنــمــا يــدعــو الــعــديــد مـــن الــعــلــمــاء 

هذه  مــع  للتعامل  ال�ــشــتــعــداد  اإىل 

احلالة يف القريب العاجل.

 ما هي اجلائحة؟

ل عـــالقـــة لــلــجــائــحــة بــخــطــورة 

اجلغرايف،  بانت�شاره  بل  املر�ص، 

العاملية،  ال�شحة  ملنظمة  ووفــقــًا 

فــــاإنــــه يـــقـــع الإعــــــــــالن عــــن حــــدوث 

جـــائـــحـــة عـــنـــدمـــا يــنــتــ�ــشــر مــر�ــص 

اإىل  �شخ�ص  مــن  ب�شهولة  جــديــد 

اآخـــر يف جميع اأنــحــاء الــعــامل، مبا 

يفوق التوقعات.

ول تندرج �شدة املر�ص �شمن 

العاملية  ال�شحة  منظمة  تعريف 

ال�شارم للجائحة، كما اأن احلالت 

الـــتـــي تـــنـــطـــوي عـــلـــى املــ�ــشــافــريــن 

الذين اأ�شيبوا يف ال�شني ثم عادوا 

اأ�ــشــيــبــوا  الــذيــن  اأو  اأوطـــانـــهـــم،  اإىل 

امل�شافر، وهي  هــذا  مــن  بــالــعــدوى 

حالت تعرف با�شم )املري�ص رقم 

الدالة(، ل ميكن  )اأو احلالة  �شفر( 

لإعــالن  املنظمة  قبل  من  اعتمادها 

اجلائحة.

وتـــعـــنـــي كـــلـــمـــة )اجلــــائــــحــــة( 

 ،)pandemos الـــيـــونـــانـــيـــة:  )يف 

الثمار  تهلك  التي  الآفــة  ا�شطالحًا: 

يكون  عندما  وت�شتخدم  والأمـــوال، 

هــنــاك اعــتــقــاد بـــاأن �ــشــكــان الــعــامل 

بـــاأ�ـــشـــره مــعــر�ــشــون عــلــى الأرجـــــح 

لــــلــــعــــدوى والإ�ـــــشـــــابـــــة بـــاملـــر�ـــص 

ـــي، ولــــكــــن عــــــدم وجـــــود  املـــتـــفـــ�ـــشّ

انتقال ن�شط للفريو�ص اجلديد يف 

الــوليــات املــتــحــدة واأ�ــشــرالــيــا، يف 

الوقت احلــايل، هو ما دفع منظمة 

اإعــالن  عــدم  اإىل  العاملية  ال�شحة 

Covid-19 جائحة اإىل غاية الآن.
ومبـــــــجـــــــرد اإعـــــــــــــالن فـــــريو�ـــــص 

ي�شبح  جائحة،  اجلديد  )كورونا( 

انــتــ�ــشــار  يـــحـــدث  اأن  مـــن املـــرجـــح 

املـــــطـــــاف،  نــــهــــايــــة  جــــمــــاعــــي يف 

وبالتايل فاإن احلكومات والأنظمة 

اإىل  �شتحتاج  العاملية  ال�شحية 

�شمان ا�شتعدادها ملواجهة ذلك.

ومــــــن نـــاحـــيـــة اأخــــــــــرى، متــثــل 

مــرحــلــة اجلــائــحــة زيــــادة مفاجئة 

تكون  قد  التي  املر�ص  حــالت  يف 

فريدة بالن�شبة لبلد اأو جمتمع ما.

مـــــــــا الـــــــــفـــــــــرق بـــــــــني الـــــــوبـــــــاء 

واجلائحة؟

انـــتـــ�ـــشـــار  اإىل  الـــــوبـــــاء  يـــ�ـــشـــري 

يكون  ما  وعــادة  بن�شاط،  املر�ص 

يًا خارجًا عن نطاق ال�شيطرة،  تف�شّ

ولكنه غالبًا ما يكون داخل بلد اأو 

موقع جغرايف واحد.

عن  عــبــارة  فهي  اجلائحة  اأمـــا 

جغرايف  نطاق  على  ينطوي  وبــاء 

اأكر بكثري ويوؤثر على عدد كبري 

من النا�ص.

متى ُتعلن اجلائحة؟

قـــالـــت الأ�ــــشــــتــــاذة مـــــاري لــويــز 

الــعــدوى  مــاكــالو )خــبــرية مكافحة 

ملنظمة  كم�شت�شارة  عملت  الــتــي 

اإعـــــالن  اإن  الــــعــــاملــــيــــة(:  الـــ�ـــشـــحـــة 

بــــلــــوغ مـــرحـــلـــة اجلــــائــــحــــة لــيــ�ــص 

لأنــه قد يعتمد على  دائــمــًا وا�شحًا 

الـــنـــمـــذجـــة املـــ�ـــشـــتـــخـــدمـــة، والـــتـــي 

تـــخـــتـــلـــف بـــــني مـــنـــظـــمـــة الــ�ــشــحــة 

الــعــاملــيــة وغـــريهـــا مـــن املــنــظــمــات 

ال�شحية. ويف النهاية، فاإن القول 

ال�شحة  الف�شل يكون بيد منظمة 

العاملية.

عدد  مثل  عتبة،  هناك  ولي�ص 

اأو  الإ�شابات  اأو  الوفيات  من  معني 

يجب  التي  املتاأثرة،  البلدان  عــدد 

اللـــتـــزام بــهــا، عــلــى غـــرار مــا حــدث 

مـــع فـــريو�ـــص الــ�ــشــار�ــص، الــــذي مت 

مل  اإذ   ،2003 عـــــام  يف  حتــــديــــده 

يــقــع اإعــالنــه جــائــحــة، عــلــى الــرغــم 

مــن انــتــ�ــشــاره يف 26 دولــــة. ووقــع 

احتواء انت�شاره ب�شرعة، ومل تتاأثر 

�شوى قلة من الدول ب�شكل كبري، 

ال�شني وهونغ كونغ  مبا يف ذلــك 

وتايوان و�شنغافورة وكندا.

اإعــــالن  اأن  مـــاكـــالو  واأو�ـــشـــحـــت 

فريو�ص  العاملية  ال�شحة  منظمة 

)كـــــــــورونـــــــــا( اجلــــــديــــــد جــــائــــحــــة، 

�شيكون مبثابة دفع اإىل اأخذ الأمر 

بــجــديــة وعـــدم جتــاهــل الأعـــرا�ـــص، 

واحلـــ�ـــشـــول عــلــى املــــــوارد املــالــيــة 

الــــالزمــــة لــلــمــ�ــشــاعــدة يف الــتــعــامــل 

وال�شيطرة عليها.

ولكن اإذا كان اإعالن الفريو�ص 

حول  للذعر  مثريًا  جائحة  مبثابة 

العامل، فاإن هذا قد يهزم الغر�ص 

مــن حمــاولــة زيــــادة الــوعــي ب�شاأن 

الفريو�ص.

اإعـــالن منظمة  مــا الــذي يعنيه 

الــــ�ــــشــــحــــة الــــعــــاملــــيــــة لــــفــــريو�ــــص 

)كـــــــورونـــــــا( جــــائــــحــــة، بــالــنــ�ــشــبــة 

لـــلـــطـــريـــقـــة الــــتــــي يـــتـــم بـــهـــا عـــالج 

تف�شي املر�ص وال�شتعداد له؟

يــوجــد حــالــيــًا انــتــ�ــشــار حملي 

الـــ�ـــشـــني  لــــفــــريو�ــــص كــــــورونــــــا يف 

واإيران  واليابان  وكوريا اجلنوبية 

واإيطاليا و�شنغافورة.

وقــالــت مــديــرة ق�شم الأمــرا�ــص 

املــــعــــديــــة واملـــــنـــــاعـــــة يف مــعــهــد 

كوينزلند،  يف  ال�شحي  مينزي�ص 

ماكميالن،  نــايــجــل  الــروفــيــ�ــشــورة 

اأن نـــــرى تــقــاريــر  اإنــــــه مــــن املـــهـــم 

اإثـــــــارة معنى  تــبــالــغ يف  اإعـــالمـــيـــة 

اجلــائــحــة، مــ�ــشــرية: )ل نــرغــب يف 

اأو  الــغــذاء  بتخزين  الــذعــر  حتفيز 

لــكــن اجلــائــحــة �شتعني  الـــوقـــود، 

يــكــون مفيدًا  لــن  الــ�ــشــفــر  اأن حــظــر 

الــ�ــشــلــطــات  و�ــشــيــنــبــه  مــنــطــقــيــًا،  اأو 

اإىل  حتـــتـــاج  اأنـــهـــا  اإىل  الــ�ــشــحــيــة 

وهذا  التالية،  للمرحلة  ال�شتعداد 

لتدّفق  م�شت�شفياتنا  اإعــداد  ي�شمل 

كــــبــــري مـــــن املـــــر�ـــــشـــــى، وتـــخـــزيـــن 

مــ�ــشــادات لــلــفــريو�ــشــات، وتــوعــيــة 

اجلــــمــــهــــور بـــــاأنـــــه عــــنــــدمــــا يــحــني 

التفكري  اإىل  �شيحتاجون  الــوقــت، 

يف اأ�ــشــيــاء مــثــل الــبــقــاء يف املــنــزل 

والنـــــــعـــــــزال  املـــــــر�ـــــــص،  يف حــــــــال 

التجمعات  وجتـــّنـــب  الجــتــمــاعــي، 

الكبرية وما اإىل ذلك(. 

دعوة
تقيم رابطة الن�ساء ال�سوريات 

حفاًل مبنا�سبة الثامن من اآذار 

)يوم املراأة العاملي(.

وذلك يوم االأحد الواقع يف الثامن من اآذار

ال�ساعة اخلام�سة م�ساًء.

يف املركز الثقايف العربي يف دم�سق �� اأبو رمانة

ي�سّرنا ح�سوركم.

 اأمي 

قد تغادرين الليلة
بعد  اجلـــدار،  على  املعلقة  ال�شاعة  اإىل  ونــظــرت  قلتها 

الـــثـــواين بــقــادر عــلــى احلــركــة.  اأن �شمتت ومل يــعــد عــقــرب 

اغــتــ�ــشــبــت ابــتــ�ــشــامــة مـــــّرة ونــهــ�ــشــت بـــبـــطء بــعــد اأن قــــّررت 

ا�شتبدال البطارية لأعيد اإليها تكتكتها، يعني لأعيدها اإىل 

احلياة.

دون ق�شد مني �شقط نظري على التقومي املعّلق بجانب 

ال�شاعة، فقراأت على الورقة: العا�شر من �شباط.

�شهقة  �شهقت  والــكــمــال  بــالــتــمــام  عــامــًا  خم�شني  قــبــل 

فــيــهــا، كــمــا روت يل  قــلــيــاًل  تـــاأخـــرت  اأن  بــعــد  الأوىل،  احلــيــاة 

والدتي.

اأن تفقد وعيها لدقائق  اأمــي كثريًا، قبل  يومذاك خافت 

وهي تكابد اأوجاع املخا�ص.

فـــجـــاأًة ا�ــشــتــيــقــظــت، وبـــــداأت تــلــطــم وجــهــهــا عــلــى حظها 

حلظة  مــات  اأ�شهر  ت�شعة  حملته  الــذي  فمولودها  البائ�ص، 

ولدته.

 لكن العجوز التي اأ�شرفت على ولدتها اأخرتها باأن ما 

يجري ل يخرج عن نطاق املاألوف، وكي ت�شع حّدًا ملخاوف 

�شهقت  وهكذا  اأتــدىّل،  وجعلتني  قدَمّي  من  اأم�شكتني  اأمــي 

�شهقتي الأوىل وبداأت بالبكاء، فيما كانت اأمي ترفع يديها 

ابتهاًل و�شكرًا هلل.

عدت ورمقت اأمي املري�شة، اأح�ش�شت باأن املوت يحيط 

بها من كل جانب.

�شت  قــّبــلــت وجــهــهــا املـــتـــعـــّرق.. حت�شّ اقـــربـــت مــنــهــا، 

بها  وم�شحت  رفعتها  ثم  وقّبلتها،  يدها  اأم�شكت  برودته.. 

وجهي فيما ازداد التنف�ص ب�شكل وا�شح.

�شديقي الذي بقي اإىل جانبي طيلة حمنتي اأخرين اأن 

ما يجري ل ينذر اإل ب�شيٍء واحد. قالها وخرج لأمٍر ما.

على  تقوى  تعد  ومل  املر�ص،  اأ�شناها  امل�شتلقية  اأمــي   

ال�شتمرار يف احلياة.

اأعلم  اأنني  مع  وقلقي،  خــويف  زاد  التنف�ص  ازداد  وكلما 

متامًا اأنها تلفظ �شويعات حياتها الأخرية.

العا�شر من �شباط من كل عام، حت�شر يل عائلتي قالب 

احللوى وت�شتعّد ل�شتقبايل فيما ي�شّمى عيد امليالد.

وكــّررت  املنزل،  اأمــام  التني  �شجرة  على  راأ�شي  اأ�شندت 

يف نف�شي ما قلته يف ال�شباح: )اأمي قد تغادرين الليلة!(.

هل �شيحدث ذلك حّقًا؟ يا اإلهي! ويف يوم ميالدي؟!  اأمي 

تعّذبت كثريًا و�شارفت على املوت يف ذاك ال�شباح البارد، 

املــوت!  �شكرات  تكابد  الــيــوم  ذي  هــي  وهــا  ولدتني،  عندما 

اأمـــي.. خفُت  الغرفة حيث ترقد  بــاب  اإىل  قلت ذلــك ونظرت 

اأكر.. متّنيت لو يتوقف الزمن كعقارب ال�شاعة، ولكن دون 

فائدة.

رم�شان اإبراهيم

ريال مدريد يف�ز على بر�شل�نة بثنائية ويت�شدر الليغا
حقق ريال مدريد  فوزاً ثميناً على غرميه التقليدي بر�سلونة، بهدفني مقابل ال �سيء، يف مباراة القمة)الكال�سيكو(التي جمعتهما على اأر�ض ملعبه 

�سانتياغو برنابيو، يف اجلولة ال� 26 من دوري الدرجة االأوىل االإ�سباين لكرة القدم.

ومتكن الربازيلي فيني�سيو�ض جونيور من ت�سجيل الهدف االأول لريال يف الدقيقة ال� 71، واأ�ساف البديل ماريانو دياز الهدف الثاين بعد حلظات 

من امل�ساركة، يف الوقت بدل ال�سائع ويح�سم انت�سار اأ�سحاب االأر�ض.


