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مدو ومنارة للعلم والحضارة والثقافة
جريدة حمص صوت
الميتروبوليت جاورجيوس

المخاض العسير
حــرب ظالمــة ،مــوت ،تهجيــر ،أمــراض ،تدميــر،
أزمــة اقتصاديــة خانقــة...
رغــم هــذه الصعوبــات والتحديــات أبينــا أن
نستســلم لثقافــة المــوت ،وثقافــة اليــأس ،أصرينــا
علــى البقــاء والتقــدم إلــى األمــام وعــدم التراجــع
واالنكفــاء والوقــوف مستســلمين ،تابعنــا بهمــة
عاليــة مســيرة أجدادنــا الذيــن نفخــر بهــم مؤسســي
جريــدة حمــص العريقــة ،لنجــدد شــبابها اليــوم
عبــر موقــع إلكترونــي لتعــود إلــى ســابق عهدهــا،
لســان حــال أبنــاء مدينــة حمــص ،وصلــة الوصــل
بينهــم وبيــن أقرانهــم داخــل وخــارج حــدود
الوطــن.
رغــم كل االنهيــارات التــي تحيــط بنــا ،اســتطعنا
تجاوزهــا بعــزم وتصميــم لنعــود بجريدتنــا
“حمــص” عبــر شــبكة اإلنترنــت التــي ال حــدود
جغرافيــة لهــا لتصــل إلــى كل حمصــي ،وســوري
وعربــي فــي أرجــاء العالــم كافــة.
التحــدي كان كبيــرا ً جــداً ،والمســؤولية أكبــر
ألن جريــدة حمــص رمــز مــن رمــوز الصحافــة
الســورية وعالمــة فارقــة فــي تاريــخ المدينــة،
أرشــيفها الغنــي يحمــل فــي طياتــه عبــق التاريــخ
وأصالــة وثقافــة األجــداد.
ولكــن رغــم ذلــك قبلنــا التحــدي وبدأنــا العمــل
كفريــق آمــن بهــذه الجريــدة ،وبضــرورة
اســتمرارها ألهميتهــا الوطنيــة قبــل كل شــيء،
ألنهــا المنبــر اإلعالمــي الــذي اتســم بالشــفافية
عبــر تاريخــه ،ممــا جعلهــا األوســع انتشــارا ً
داخــل مدينــة حمــص وفــي المغتــرب الحمصــي
والســوري بشــكل عــام.
جهــد وســهر ومتابعــة ،لقــاءات واجتماعــات
متواصلــة ،تواصــل دؤوب مــع كتــاب ومفكريــن
وأدبــاء وصحفييــن حمصييــن ،ألن الهــدف تطوير
رؤيتنــا وصياغــة مســتقبلنا كمؤسســة إعالميــة
حديثــة ومتطــورة ،واألهــم لتبقــى حمصيــة قبــل
كل شــيء.
شــكري وتقديــري لــكل مــن آمــن بأهميــة عــودة
جريــدة حمــص وعلــى رأســهم صاحــب الســيادة
جاورجيــوس (أبــو زخــم) ميتروبوليــت حمــص
وتوابعهــا للــروم األرثوذكــس -صاحــب االمتيــاز
ورئيــس التحريــر -لدعمــه ومتابعتــه وإيمانــه
العميــق وثقتــه بفريــق عمــل الجريــدة.
والشــكر كل الشــكر للمــدارس الغســانية
األرثوذكســية الخاصــة فــي حمــص ،التــي كانــت
الداعــم األساســي إلطــاق جريــدة حمــص فــي
ظــل التحــدي األكبــر الــذي واجهنــا وهــو عــدم
وجــود تمويــل حتــى تاريخــه.
والكلمــات تعجــز عــن شــكر فريــق شــاب تعــب
وعمــل بشــكل تطوعــي فقــط إليمانــه باســتمرار
صــدور جريــدة حمــص :األب اســتيفانوس
منصــور ،غنــوة صائــغ ،الشــماس نكتاريــوس
ســعد ،حنــا ديــب ،كابــي إبراهيــم ،ميشــلين وهبــي.
أتــت ســاعة الصفــر اليــوم ســاعة والدة العــدد
اإللكترونــي األول فــي ســنة جريــدة حمــص
الثانيــة عشــرة بعــد المئــة ،بعــد توقــف قســري
اســتمر تســع ســنين ،آمليــن لجريدتنــا االســتمرار
لمئــات ســنين أخــرى.
حمــص مدينــة جريحــة ولكنهــا مدينــة ال تمــوت
ولــن تمــوت.
حرا ً أبيّاً.
عشتم وعاشت سورية وطنا ً ّ

إن أفضــل مــا يُزيــن الحيــاة ويج ّملهــا
هــو أن تعيشــها وأنــت تتفاعــل مــع كل
مــن حولــك بصــورة إيجابيــة تجعلــك
تشــعر بالقيــم والمبــادئ اإلنســانية،
ومــن خــال تلــك القيــم تتجلــى الكرامــة
اإلنســانية ،وكذلــك تظهــر المواهــب التــي
يتحلــى بهــا اإلنســان.
وإيمانـا ً منّــا بقيمــة اإلرث الحضــاري
والثقافــي والكنــز الثميــن والمخــزون
التاريخــي لجريدتنــا “حمــص” العريقــة،
وهــي تُعتبــر مــن أقــدم الجرائــد ووســائل
اإلعــام المكتوبــة فــي حمــص ،ال بــل
فــي ســوريا؛ إذ يعــود تاريــخ صدورهــا
للعــام .1909
وبعــد هــذا االنقطــاع القســري عــن
الصــدور لمــدة عشــرة أعــوام ،بســبب
الظــروف واألوضــاع القاســية التــي
ـرت بنــا وجعلــت جريدتنــا تصمــت عــن
مـ ّ
مقرهــا للقصــف
ـرض ّ
الــكالم ،حيــث تعـ ّ
والخــراب والدّمــار مــن قِبَــل المجموعات
اإلرهابيــة ،وخســرنا المطبعــة وكافــة

المعـدّات األُخــرى ،لكــن عملنــا جاهديــن
للمحافظــة علــى رخصتهــا.
بالطبــع إن صــدور الجريــدة ليــس
ســهل فــي ظــل هــذه الظــروف
باألمــر ال ّ
المعيشــية الصعبــة .لكــن تبقــى للجريــدة
نكهتهــا الخاصــة وتتميــز أنهــا تحمــل
عبَق ـا ً تاريخي ـاً ،وإرث ـا ً ثقافي ـا ً وحضاري ـا ً
َ
يجعالنهــا مرجعــا ً للباحثيــن والدّارســين
فــي حقــول الثقافــة واألدب والتاريــخ
والفنــون والرياضــة وحتــى فــي القضايــا
الوطنيــة ،كــونَ الجريــدة هــي وطنيــة
بامتيــاز.
وألننــا نحفــظ هــذا اإلرث ونعتــز بــه،
خاصــة مــن ناحيــة احتفاظنــا بأرشــيف
جريــدة “حمــص” منــذ العــدد األول
لصدورهــا ،ممــا يعنــي أن هــذا اإلرث
ال يُق ـدّر بثمــن مــادي ،إذ يُعتبــر مرجع ـا ً
أساســيا ً لقــرن ونيّــف مــن تاريــخ مدينــة
حمــص ،وخاصــة مــن تاريــخ ربــط
الجريــدة بحركــة االغتــراب والمغتربيــن

الذيــن أغنوهــا بمســاهماتهم وكتاباتهــم.
وكانــت لســان حــال كل إنســان ُمقيــم
و ُمغتــرب ،وســتبقى كذلــك.
ـزف إليكــم نبــأ صــدور
نأتيكــم اليــوم لنـ ّ
جريدتنــا ورقيــاً ،بعــد أن بدأنــا باختبــار
مميــز لنشــرها إلكترونيــا ً علــى الموقــع
الخــاص بهــا .وأتتنــا ردود األفعــال
اإليجابيــة المتنوعــة محليــا ً وإقليميــا ً
وعالميـا ً بالترحيــب بهــا وباالشــتراك فــي
متابعتهــا.
وهكــذا فإننــا أخذنــا علــى عاتقنــا هــذه
المســؤولية التــي نراهــا فــي غايــة الدّقــة
واألهميــة .وال بُــدَّ لنــا مــن أخــذ هــذا
القــرار المصيــري الــذي علينــا أن نأخــذه
بــكل أمانــة وصــدق .لتبقــى جريدتنــا
“حمــص” الغاليــة علــى قلوبنــا جميعــا ً
دوي ـا ً ومنــارة ً للعلــم والحضــارة
صوت ـا ً ُم ّ
والثقافــة.
ـربّ اإللــه وعلــى
ونحــن نتّــكل علــى الـ ّ
ثقتكــم الغاليــة للقيــام بهــذا العمل.

كاتدرائية القديسين األربعين شهيداً تحتفل بعيد شفعائها
ببركــة وحضــور صاحــب الســيادة
جاورجيــوس (أبــو زخــم) ميتروبوليــت
حمــص توابعهــا للــروم األرثوذكــس ،أقيــم
مســاء يــوم االثنيــن  8آذار  ،2021القــداس
اإللهــي بمناســبة عيــد القديســين األربعيــن
شــهيدا ً شــفعاء رعيــة بســتان الديــوان فــي
الكاتدرائيــة المســماة علــى اســمهم.

شــارك صاحــب الســيادة فــي الخدمــة
كاهــن الرعيــة قــدس المتقــدم فــي الكهنــة
األب أنــدراوس (تامــر) ،ولفيــف مــن كهنــة
صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر

الكلي الطوبى

األبرشــية األجــاء.
فــي عظتــه توجــه صاحــب الســيادة
بالمعايــدة القلبيــة ألبنــاء هــذه الرعيــة
المحروســة بــاهلل ،وتحــدث عــن القديســين
األربعيــن شــهيدا ً مــن جهــة إعطائهم دروسـا ً
عظيمــة لنــا فــي الثبــات باإليمــان والجهــاد
الروحــي.
وشــرح ســيادته معانــي أيقونــة القديســين
األربعيــن شــهيداً ،وكيــف تــم تعذيبهــم
بوضعهــم فــي بحيــرة متج ّمــدة ،ورغــم ذلــك
كانــوا ينظــرون نحــو األعلــى راجيــن الــربّ
اإللــه أن يخفــف وطــأة عذابهــم ،وأن يتقبلهــم
فــي ملكوتــه.
كمــا وضــح ســيادته أن هللا يقبــل اإلنســان
وبعــد نهايــة كلمــة صاحــب الســيادة أقيــم
فــي أي لحظــة مــن لحظــات حياتــه ،شــرط
أن يكــون قــد عــاد إلــى ذاتــه وطلــب مــن زيــاح لبقايــا رفــات القديســين األربعيــن
ربــه أن يقبلــه برحمتــه وبركتــه ،فــاهلل ال يــردّ شــهيدا ً فــي الكنيســة ،ووضعــت للتبــرك
منهــا قبــل المناولــة المقدســة.
الخائبيــن وال الخطــأة.

وأشــار صاحــب الســيادة إلــى البركــة
الكبيــرة التــي تتميــز بهــا أبرشــية حمــص،
بوجــود بقايــا مــن رفــات القدّيســين األربعيــن
شــهيدا ً باإلضافــة إلــى وجــود قبــر القديــس
إيليــان الحمصــي.
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صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر الكلي الطوبى
المقدس -
 رسالة الصوم األربعينيّ

برحمة هللا تعالى

يوحنا العاشر

بطريرك أنطاكية وسـائر المشـرق للروم
األرثوذكس
إلـى إخوتـي رعـاة الكنيسـة األنطاكيـة
المقدسـة وأبنائـي وبناتـي حيثمـا حلـوا فـي
أرجـاء هـذا الكرسـي الرسـولي
أيهـا اإلخوة واألبناء الروحيون األعزاء،
فـي مسـتهل األربعينية المقدسـة ،نحني ركبة
النفـس أمـام الخالـق المعطـاء ونسـكب أمامه
ت التوبـة مسـتمدين شـفاعة قديسـيه
عبـرا ِ
وطالبيـن معونـة العـذراء مريـم وقائليـن بفـم
ب واحـد“ :يـا رب يـا رب افتح لنا
واحـد وقلـ ٍ
بـاب رحمتك”.
هـذا مـا يقولـه خـادم السـر اإللهـي قبيـل
قـداس إلهـي ،وهـذا مـا نحتـاج دومـا ً أن
كل
ٍ
نقـول ونحـن على أعتـاب موسـم التوبة الذي
يعبّـد درب القيامـة .الرحمـة التـي آثرهـا هللا
علـى الذبيحـة هـي جوهـر الصـوم وكنهـه.
والصـوم الكبيـر هـو درب الرحمـة الـذي
يقودنـا إلـى صليـب المجـد ومنـه إلـى عتبات
القبـر الفـارغ.
“يـا رب يـا رب افتـح لنا بـاب رحمتك”.

نقولهـا اليوم جوقا ً واحدا ً مع كثيرين .ونسـأل
عبرهـا رحمـةً إلهيةً ال بشـريةً .نسـأل عبرها
رحمـةً إلهيـة تُسـكب علينـا بقـدر مـا نرحـم
نحـن بعضنـا بعضـا ً علـى قـدر مـا أوتينـا
مـن محبـة .نسـأل فيهـا رحمـةً سـخيةً يغدقهـا
الخالـق علينـا بقدر اتكالنا عليه .نسـأل رحمةً
مـن إلـ ٍه طرق كل األبواب مـن أجل خالصنا
وينتظـر منـا أن نطـرق باب رحمته ليسـكبها
علينا ويغسـل بها قلبنا ونفسـنا وكياننا .نسـأل
رحمـةً في موسـم الرحمة اإللهية ،في موسـم
الصـوم الكبيـر الـذي تشـرق فيـه النفوس مع
أزاهيـر األرض إذ تالمـس نسـيم الرحمـة
ب وضيق.
الربانيـة مزيلاً كل كـر ٍ
“يـا رب يـا رب افتـح لنا بـاب رحمتك”.
نقولها بلسـان البشـرية جمعاء ،بلسـان الجائع
والمشـرد ،بلسـان الفقيـر والمحتـاج ،بلسـان
هـذا الشـرق الـذي سـئم ويلات الحـروب
وتـاق إلـى سلام يسـوع .نقولها بلسـان الحق
المذبـوح علـى عتبـات الباطـل .نقولهـا باسـم
إنسـان هـذا الشـرق ومسـيحييه خصوصـا ً
نقولهـا بلسـان حـال من هـم علـى المصلوبية
لئلا ينـوء أحـد تحـت صليـب ضيـق.
نقولهـا اليـوم وقـد فقدنـا ونفقـد إخـوة ً لنـا
أحبـاء مـن جـراء الوبـاء الحاصـل .نقولهـا

وفـي القلـب كل مـن غادرنـا إلـى لقيـا وجـه
دار فانيـة إلـى أخـرى باقيـة
المسـيح مـن ٍ
وخصوصـا ً األحبـة الذيـن قضـوا وغادرونـا
أرضيـا ً مـن جـراء هـذا الوبـاء .نقولهـا وفـي
الذهـن أولئـك الجنـود المجهولـون ،الكـوادر
الطبيـة والخدماتيـة ،خـط الدفـاع األول.
نقولهـا سـائلين المسـيح اإللـه أن يرفـع عـن
عالمـه الوبـاء الحاضـر.
ق مـن
يذ ِ ّك ُرنـا الموسـم الحاضـر بعبـ ٍ
تاريـخ المسـيحية فـي هـذا الشـرق .يذكرنـا
بمسـيحي ٍة مشـرقية ارتمـت طـوال ألفـي عـام
تحـت صليـب رب المجـد .ضيقها من ضيقه.
آالمهـا ظـل آالمـه .تباشـيرها مـن بشـرى
إنجيلـه .أصالتهـا مـن رسـله .صبرهـا مـن
صبـره .إكليلهـا علـى مثـال إكليلـه .أصالـة
شـهادتها من طيبة رسـله ومن نفحة شـهدائه.
أجراسـها مـن جـرس بشـراه وميرونهـا د ُم
قلبهـا الـذي سـكبته فـي األجيال إيمانـا ً أصيالً
فواحـا ً بعطـر المسـيح وحلاوة العيـش معـه.
ندخـل هـذا الموسـم الصيامـي وجـرح
كنيسـة أنطاكيـة ما زال مفتوحـا ً وهذا الجرح
هـو خطـف مطرانـي حلـب يوحنـا إبراهيـم
وبولـس يازجـي منـذ نيسـان  2013وسـط
تعتيم شـام ٍل على هذا الملف ووسـط سـكوت
ٍ

القديسون األربعون شهيداً
ّ
إن كاتدرائيــة الــروم األرثوذكــس
بحمــص تحمــل اســمهم وتحتفــل بعيدهــم
أبهــى احتفــال فــي التاســع مــن شــهر آذار
مــن كل عــام.
وهذه قصة استشهادهم:
لمــا فــك ليســينيوس قيصــر (– 308
 )323رباطــه بقســطنطين الملــك بــان
حقــده علــى المســيحيين واضحـا ً فأصــدر
مراســيم بمالحقتهــم والفتــك بهــم .وتنفيــذا ً
لسياســته عيّــن علــى المقاطعــات حكام ـا ً
منتخبيــن شــدّد عليهــم بضــرورة اتّبــاع
أســلوب القبضــة الحديديــة إزاء أعــداء
األمــة .فــإن تمكنــوا مــن إخضاعهــم
واســتعادتهم فحســنا ً يفعلــون وإن عانــد
المســيحيون وتصلبــوا فأنــزل بحقهــم
أقســى العقوبــات تهويــاً وتأديبــاً.
أمــا الحاكــم المعيــن علــى بــاد
الكبــادوك وأرمينيــا الصغــرى فــكان
اســمه أغريقــوالوس وكان أحــد أكثــر
المتحمســين لتنفيــذ األوامــر الملكيــة.
لهــذه الغايــة اســتدعى إلــى سبســطية
وهــي مقــر إقامتــه -الفيلــق الثانــي عشــرالمعــروف بالفيلــق النــاري أو فيلــق
الرعــد الــذي كان بإمــرة الــدوق ليســياس.
وقــد طلــب مــن العســكر تقديــم اإلكــرام
آللهــة المملكــة تعبيــرا ً عــن والئهــم
للوطــن وقيصــر .الــكل خضــع إال
أربعــون امتنعــوا ألنهــم مســيحيون .جــاء

غيــاب ليســياس
هــؤالء مــن أماكــن
القائــد المباشــر،
مختلفة لكــن و ّحدهم
وجــد نفســه عاجــزا ً
اإليمــان والحــب.
عــن اتخــاذ أي
مثلــوا أمــام الحاكــم
تدبيــر فــي حقهــم
واحــد
كرجــل
أو كمصارعيــن أيقونة األربعين شهيد تزين مدخل الكاتدرائية في حمص فتصبــر وانتظــر،
جــاؤوا ليســجلوا أســماءهم فــي ســجل فيمــا أعيــد األربعــون إلــى الســجن.
المواجهــة .كلهــم كشــف عــن هويتــه ومــرت ســبعة أيــام ووصــل ليســياس.
اســتيق الموقوفــون ليمثلــوا أمامــه .فــي
بالطريقــة عينهــا( :أنــا مســيحي)!
الطريــق قــال أحدهــم مشــجعا ً إخوانــه،
حــاول أغريقــوالوس ،أول األمــر،
ً وهــو كيريُّــن :ثالثــة هــم أعداؤنــا
أن يســتعيدهم بالــكالم الملــق منوهــا
الشــيطان وليســياس والحاكــم .ولكــن مــا
بشــجاعتهم وحظوتهــم لــدى قيصــر
الــذي يقــدرون عليــه ونحــن أربعــون
وواعــدا ً إياهــم بالحســنات لــو خضعــوا
جنديــا ً ليســوع المســيح؟
ألوامــره .أجابــه القديســون“ :إذا كنــا قــد
فلمــا رأى ليســياس صالبتهــم وثباتهــم
حاربنــا بشــجاعة مــن أجــل ملــك األرض
فكــم يجــب علينــا أن نحــارب ،بحميــة أمــر بقيــة الجنــود الحاضريــن بكســر
أشــد ،مــن أجــل ســيد الخليقــة .بالنســبة أســنانهم بالحجــارة .ومــا إن تحركــوا
لنــا ال حيــاة إال المــوت ألجــل المســيح” .لينفــذوا األمــر حتــى حــل عليهــم روح
أودع الشــهداء الســجن بانتظــار الجلســة اضطــراب ،ودبَّ البلبــال بينهــم فأخــذ
التاليــة .جثــوا علــى ركبهــم وســألوا ربهــم بعضهــم يضــرب بعضــاً .أمــا ليســياس
العــون وأنشــدوا المزاميــر .وقــد ظهــر فأثــار المشــهد غيظــه فأخــذ حجــرا ً ورمى
لهــم الــرب يســوع وقــال لهــم( :لقــد كانــت بــه القديســين فلــم يصــب أيــا ً منهــم بــل
بدايتكــم حســنة لكــن اإلكليــل ال يعطــى أصــاب الحاكــم وجرحــه جرحــا ً بليغــاً.
لكــم إال إذا بقيتــم أمنــاء إلــى المنتهــى) .وانتهــى المشــهد بــأن أعيــد الشــهداء إلــى
الســجن بانتظــار اتخــاذ قــرار بشــأن نــوع
صبــاح اليــوم التالــي أوقفهــم الحاكــم
التعذيــب الــذي ينبغــي إنزالــه بهــم.
أمامــه مــن جديــد .عــاد فأســمعهم الــكالم
أمــر الحاكــم بتجريــد القديســين
المعســول فتصــدى لــه أحــد األربعيــن،
وفضــح لطفــه الــكاذب ،فخــرج الحاكــم مــن ثيابهــم وتركهــم فــي العــراء علــى
عــن طــوره وصــار يغلــي .لكنــه فــي البحيــرة المتجمــدة التــي كانــت تبعــد

دولـي مسـتنكر .نرفـع صالتنـا مـن أجلهمـا
ومـن أجـل كل مخطـوف.
إذ نتوجـه إليكـم بالبركـة الرسـولية
مـن عـرش الرسـولين بطـرس وبولـس،
نسـتغفركم ،إخوتـي وأحبتـي ،فـي هـذه األيام
المباركـة ونسـأل الـرب القديـر أن يفتـح لنـا
دومـا ً بـاب رحمتـه اإللهيـة .ونضـم صالتنـا
إلـى صالتكـم سـائلين وقائليـن“ :يـا رب يـا
رب افتـح لنـا بـاب رحمتـك .ولتكـن رحمتـك
علينـا كمثـل اتكالنـا عليـك .أنـت المبـارك أبد
الدهـور آميـن”.
صدر عن مقامنا البطريركي بدمشق
بتاريخ السابع من آذار للعام ألفين وواحد
وعشرين.

م .جورج فارس رباحية

قليــاً عــن المدينــة .الغــرض كان
إهالكهــم بــاآلالم الرهيبــة الناتجــة
عــن البــرد القــارس فــي تلــك األنحــاء.
واســتكماالً للمشــهد جعــل أغريقــوالوس،
عنــد طــرف البحيــرة حمامــا ُ ســاخنا ً
تعريضــا ً للقديســين للتجربــة .رد فعــل
الشــهداء لــدى ســماعهم الخبــر كان
الفــرح ألن جلجلتهــم قــد أشــرفت علــى
نهايتهــا وســاعة الحــق قــد حضــرت لهــم.
نــزع القديســون ثيابهــم وألقوهــا عنهــم .
جعلــوا علــى البحيــرة فــي حــرارة متدنيــة
جــداً .حــرارة اإليمــان بــاهلل وحدهــا كانــت
تدفئهــم .عانــوا الليــل بطولــه وأخــذت
أجســادهم تثقــل والــدم يتجمــد فــي
عروقهــم وعظمــت آالمهــم .كلهــم تقــوى
بــاهلل إال واحــد خــارت عزيمتــه فاستســلم.
فلمــا دخــل غرفــة الميــاه الســاخنة أصيــب
بصدمــة بســبب الفــرق بيــن حــرارة
جســمه وحــرارة الحمــام فســقط ميتـا ً لتــوه
وخســر الدنيــا وإكليــل الحيــاة مع ـاً .أمــا
التســعة والثالثــون الباقــون فنزلــت عليهم
مــن الســماء أكاليــل الظفــر  .ونــزل أيضـا ً
إكليــل إضافــي لــم يكــن مــن يســتقر عليه.
هــذا رآه عســكري اســمه أغالئيــوس
فاســتنار ضميــره باإليمــان بيســوع.
للحــال خلــع ثيابــه وتعــرى ونــزل لينضــم
إلــى القديســين مجاهــرا ً بكونــه هــو أيضـا ً
مســيحي.
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جولة خدمية لمحافظ حمص
جولـة خدمية لمحافظ حمص المهندس
بسـام بارسـيك إلـى قريـة برابـو تضمنـت
زيـارة المركـز الصحـي ولقـاء رؤسـاء
الوحـدة اإلداريـة ومخاتيـر القـرى التابعة
لبلديـة برابـو (الفايزيـة ،الـرام ،الربيعـة،
المحطـة ،عيصـون ،األنـوار ،الحايـك،
الحيدريـة ،أم حارتيـن ،شـلوح) باإلضافة
إلـى الفعاليـات األهليـة.
وخلال اللقـاء تـم اسـتعراض جملـة
مـن المتطلبـات واالحتياجـات الخدميـة
للقـرى التـي مـن شـأنها تحسـين الواقـع

الخدمـي وأبرزهـا تأميـن ميـاه الشـرب،
وتعبيـد وتأهيـل بعـض الطـرق الرئيسـية
والفرعيـة ،وتأميـن مسـتلزمات العمليـة
الزراعيـة مـن مـازوت وأسـمدة وتوسـيع
المخططـات التنظيميـة لبعـض القـرى
وإعـداد مخططـات توجيهيـة ألخـرى،
وزيـادة القاعـات الصفيـة فـي بعـض
المـدارس وتقصيـر مسـافة خـط الزيـوت
لالسـتفادة مـن سـاعات التقنيـن دون
انقطـاع للتيـار الكهربائـي.
محافـظ حمـص أكـد أن الجولـة تأتـي

اسـتكماالً لخطـة المحافظـة بزيـارة وتفقـد
الواقـع الخدمـي والتنمـوي بمختلـف
مناطقهـا ،واالسـتماع لمختلـف المشـاكل
الخدميـة ،وأنـه تـم توجيـه المؤسسـات
الخدميـة بمتابعـة جميع الطلبـات ،والعمل
علـى المعالجـة الفوريـة بوضـع حلـول
إسـعافية للشـكاوى التـي يمكـن حلهـا
مباشـرة ،ومتابعـة معالجـة بقيـة الطلبـات
شـارك فـي الجولـة معاون قائد الشـرطة،
ووضـع خطـة زمنيـة لمعالجتهـا ومتابعـة وعـدد مـن أعضـاء مجلـس الشـعب ،ونائـب
تنفيذهـا وفـق اإلمكانيـات والمـوارد رئيـس المكتـب التنفيـذي ،وأميـن عـام
المتاحـة.
المحافظـة ومـدراء المؤسسـات الخدميـة.

 6آالف منزل يستجرون الكهرباء بشكل غير مشروع
المهنـدس صالـح عمـران مديـر عـام
شـركة كهربـاء حمـص لجريـدة حمـص:
إجـراءات جديـدة للحـد مـن االسـتجرار
غيـر المشـروع ...تمـت إعـادة تأهيـل
وصيانـة  377مركـز تحويـل بكهربـاء
حمـص  142 ...مليـار أضـرار الشـبكة
الكهربائيـة فـي محافظـة حمـص.
سـاعات طويلـة مـن االنقطـاع وزيادة
بسـاعات التقنيـن وتأخيـر فـي إصلاح
أعطـال الشـبكة الكهربائيـة .عناويـن
يوميـة لمعانـاة أهالـي حمـص مـن واقـع
الكهربـاء وغيابهـا أحيانـا ً أليام عن بعض
االحيـاء والقـرى لتكـون السـنة األصعـب
التـي تمـر علـى أهالـي حمـص مـن ناحية
الكهربـاء التـي زاد الطلـب عليهـا فـي
ظـل قلـة وصـول كميـات مـازوت التدفئة
لألهالـي.
بانتظـار حلـول قادمـة تخفـف األعبـاء
علـى األهالـي ،وتعـود الكهربـاء لتنيـر
منازلهـم ألن وجـود الكهربـاء يسـاهم

فـي حـل الكثيـر مـن المشـاكل الخدميـة
االخـرى.
جريـدة حمـص التقـت مديـر عـام
شـركة كهربـاء المهنـدس صالـح عمران
الـذي أشـار إلـى أن الكثيـر مـن العوامـل
تؤثـر علـى واقـع الشـبكة الكهربائيـة
بحمـص وزيـادة سـاعات التقنيـن ومنهـا:
االسـتجرار غيـر المشـروع للكهربـاء
وزيـادة الطلب خالل فصل الشـتاء إضافة
لقلـة الكميـات الـواردة إلـى حمـص.
 700ميغـا أي كهربـاء علـى مدار 24
ساعة؟؟؟
حيـث أن حصـة حمـص مـن الكهرباء
يجـب أن تكـون  700ميغا لتبقى الكهرباء
دون أي انقطـاع ،وحاليـا ً حصـة حمـص
تتـرواح بيـن  150و 160ميغـا ومـع
وجود ظاهرة االسـتجرار غير المشـروع
علـى الشـبكة والتعديـات التـي أصبحـت
تصـل حاليـا ً حتـى  90ميغـا فقـط ،ممـا
يـؤدي النقطـاع الشـبكة الكهربائيـة فـي

تزامنـا ً مـع انقطـاع التيـار الكهربائـي
التـام فـي شـوارع المدينـة ،قـام مشـرفو
صفحـة “عـن حارتنـا الحميدية ببسـاطة”
بطـرح فكـرة تسـاعد علـى إنـارة معظـم
طرقـات المنطقـة ،خاصـة الشـوارع
الفرعيـة فـي الحي .فتمت دراسـة ميزانية
المشـروع وكانـت ضمن القـدرة المعقولة
الختيـار جهـاز قـادر علـى حل المشـكلة،
مـن خلال جمـع التبرعـات مـن األهالـي
لتغطيـة  140نقطـة ضمـن حـي الحميدية
وبسـتان الديـوان وجـزء مـن الورشـة
وبنـي السـباعي.
فـي شـباط الماضـي تـم اإلعلان عـن
المشـروع وجمـع التبرعـات ،لكن بسـبب
جائحـة كورونـا والحظـر الـذي بـدأ فـي
العـام الماضـي  2020توقـف المشـروع،
وأُعيـدت األمـوال التـي تـم التبـرع
بهـا مسـبقا ً إلنجـاز هـذا المشـروع إلـى
أصحابهـا.
ومـع نهايـة عـام  2020أعيـد تفعيـل
فكرة المشـروع حيث القـت ترحيبا ً كبيرا ً
مـن األهالـي ،فتـم وضـع طريقة لتسـريع

عبد الرحمن الدباغ

المحافظـة واسـتمرار األعطـال وهـدر
كميـات الكهربـاء المخصصـة للمحافظة.
تركيـب قواطـع  16أمبيـر للحـد مـن
ظاهـرة االسـتجرار غيـر المشـروع.
وأضـاف مديـر كهربـاء حمـص
أنـه تـم التنسـيق بيـن محافظـة حمـص
وشـركة الكهربـاء ،وبالتعـاون مجلـس
المدينـة ولجـان األحياء للبـدء بتطبيق آلية
جديـدة للحـد من ظاهـرة االسـتجرار غير
المشـروع ،مـن خلال تركيـب قواطـع
باسـتطاعة  16أمبيـر لـكل عائلـة تأخـذ
الكهربـاء بشـكل غيـر مشـروع مـع تعهـد
للشـخص بااللتـزام بدفـع مايترتـب عليـه
مـن مبالـغ ماليـة عنـد اسـتخدامه للشـبكة
الكهربائيـة ،كمـا سـيتم اإلسـراع بتركيب
العـدادات لـكل مـن سـجل علـى العـدادات
خلال األشـهر الماضيـة.
إجـراءات قاسـية بحـق المخالفيـن
تصـل إلـى حـد التوقيـف
وأوضـح مديـر كهربـاء حمـص إنـه

مشروع إنارة شوارع حمص القديمة بالطاقة الشمسية
آليـة العمل ،وهـي جمع التبرعات لشـراء
الجهـاز فـور اكتمـال جمـع مبلـغ شـرائه،
وذلك بسـبب صعوبة الوضـع االقتصادي
والمعيشـي فـي البلد.
تـم البـدء بالمشـروع فـي مطلـع عـام
 2021بتركيـب  6نقـاط (أجهـزة) يتضح
توزعهـا فـي المخطـط المرفـق.
حيـث إن اللـون األحمـر يوضح النقاط
التي تمـت إنارتها ،واللون األزرق النقاط
التـي لـم تتم إنارتهـا ،واللون األصفر هي
النقـاط التـي سـوف يتم إنارتهـا خالل مدة
أقصاهـا  10أيـام ،وهـي حوالي 13نقطة.
أمـا اللـون األسـود فهـي النقـاط التـي
مـن تبرعـات األهالـي بشـكل كامـل.
أفـاد األسـتاذ فـادي معمـاري أحـد
أصحـاب فكـرة المشـروع للجريـدة،
أنـه تـم اإلعلان عـن اسـتعدادهم لتقديـم
الجهـاز وتركيـب نقطـة فـي المـكان الذي
يريـده األهالي ،لكن بشـرط التبرع بسـعر
الجهـاز كاملاً.
وقـد تـم التبرع بشـكل كامـل ل  5نقاط

المكتب الصحفي لمحافظة حمص

يوجـد أكثـر من  6آالف منزل يسـتجرون
الكهربـاء بشـكل غير مشـروع وإن اآللية
الجديـدة التـي سـيتم العمـل علـى تطبيقهـا
خلال األيـام القادمـة سـتنعكس إيجابـا ً
علـى تنظيـم واقـع الشـبكة الكهربائيـة
واسـتقرارها وتخفيـف هـدر كميـات
الكهربـاء.
يتبع في الصفحة 7

ريتا طحان

ملونـة باللون األسـود على المخطط سـيتم
تركيبهـا الحقاً.
أيضـا ً كان هنـاك دور كبيـر لديـر
راهبـات القلبيـن األقدسـين بتركيـب
مجموعـة نقـط بمـا يقـارب  30نقطة حتى
اآلن ،ونحـن نعمـل معـا ً للتنسـيق وتغطية
أكبـر عـدد ممكـن مـن النقـط.
كمـا أشـار معمـاري إلـى دور رابطـة
أصدقـاء المغتربين في تمويل المشـروع،
واالعتمـاد علـى المغتربيـن بالدرجـة
ُ
حيـث
األولـى فـي تقديـم المسـاعدة،
وصلـت نسـبة تبرعـات المغتربيـن حتـى
.%75
و ّجـه األسـتاذ معمـاري الشـكر
للمتطوعيـن وفئـة الشـباب التـي سـاعدت
فـي تركيـب األجهـزة بشـكل مجانـي
ومنهـم (فوج الكشـاف العاشـر) الـذي قام
بتركيـب النقـاط ال.6
وفـي الحديـث عـن نوعيـة الجهـاز
تبيـن أن الجهـاز مـن النوعيـة الممتـازة
والمكفولـة لمـدة خمـس سـنوات تخـص

اللوح الشمسـي والبطارية و 5000سـاعة
عمـل ل (الليـد).
ختـم األسـتاذ معمـاري بقولـه“ :نحـن
مسـتمرون فـي هـذا المشـروع حتـى
إنهائـه ،وكلنـا أمـل أن يتـم ذلـك خلال
مـدة زمنيـة افتراضيـة تتـراوح بيـن 5-4
أشـهر ،بحيـث تتـم إنـارة جميـع النقـاط
الموضحـة بالشـكل أعلاه.
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برنامج احتفالية اليوبيل الذهيب
لذكرى تأسيس مكتب التعليم الديين يف محص
 2021/3/12محاضرة لصاحب السيادة أثناسيوس (فهد)
في كاتدرائية القدّ يسين األربعين شهيد ًا
 2021/3/20القداس االحتفالي
 27-26-20-19-18بطوالت رياضية :كرة قدم  -شطرنج  -كرة
 2021/3/طاولة  -أولمبياد علمي  -أحمر/أزرق
 2021/3/27نهائي المسابقات اإلنجيلية لمراحل
الطفولة واإلعداد والثانوي
 2021/4/1نهائي المسابقة اإلنجيلية لمرحلة
العائالت
 2021/4/3نهائي المسابقات اإلنجيلية لمراحل
الجامعيين والعاملين
 2021/4/4االحتفالية الختامية في المركز الثقافي
علم ًا أنه خالل أيام الشهر يوجد لقاءات ألعضاء هيئة التعليم الديني مع الرعايا
وأبناء التعليم الديني في كل كنائس األبرشية

ا ا ا
ﻟﺘﻌﻮﻳﻀــﺎت اﻷﺳﻨـــﺎن

اﻟﻤــﺨﺒﺮي واﺋـــﻞ ﺑـﺮﺟـﻮد
ﺗﻴﺠﺎن وﺟﺴﻮر  -ﺧﺰف  -وﺟﻪ ﺧﺰف  -زﻳﺮﻛﻮن

ﻛﺎﻣﻠﺔ  -ﺟﺰﺋﻴﺔ  -ﻓﻴﻨﻴﺮ ﻣﺘﺤﺮك  -اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﻫﻮﻟﻴﻮد

ﺣﻤﺺ  -اﻟﺤﻤﻴﺪﻳﺔ

0938 61 333 9
barjoud.wael@gmail.com
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حوار مع نادر جوخدار
نجم كرة القدم الحمصي

وجيه فرج

العــب مــن أيــام الزمــن الجميــل،
زمــن المواهــب المتميــزة ،ابــن مدينــة
حمــص ونــادي الوثبــة ،تــدرج بكافــة
الفئــات العمريــة فــي النــادي ،لعــب
لصالــح المنتخــب الســوري مــن عــام
 1994حتــى عــام .1998
إنــه الكابتــن نــادر جوخــدار وكان
لجريــدة حمــص معــه الحــوار التالــي:
 مــا رأيــك فــي الــدوري الســوريخــال الســنوات العشــر الماضيــة حتــى
الوقــت الحالــي؟
دخــل الــدوري الســوري فــي مخــاض
مرعــب بســبب تــرك الالعبيــن ألنديتهــم
وتوقيعهــم عقــود مــع أنديــة خارجيــة،
ولكــن باإلضافــة لهــذا الواقــع كان هنــاك
تقصيــر وعــدم اهتمــام بالفئــات العمريــة
اليافعــة ويعــود الســبب لوجــود مدربيــن
غيــر قادريــن علــى التعامــل بالشــكل
الصحيــح مــع هــذه الفئــات ،وذلــك أثــر
ــرق مــن حيــث
بشــكل أساســي علــى ال ِف َ
افتقادهــم لصانــع األلعــاب الــذي أصبــح
عملــة نــادرة.
كمــا أن التحكيــم يلعــب دورا ً كبيرا ً في
التأثيــر علــى مســتوى الــدوري ،فيجــب
علــى الحكــم التمتــع بالهــدوء والقــدرة
علــى احتــواء الالعبيــن ،واتخــاذ القــرار
المناســب بشــكل ســريع.
 مــاذا الذي تحتاجــه ألعابنا الرياضيةبشــكل عــام وكــرة القــدم بشــكل خــاص
حتى تحقق النجاح؟
وجــود اســتراتيجية واضحــة لألنديــة،
وخطــة عمــل معلنــة للجمهــور ،مــع
اســتقطاب رجــال أعمــال ليســاهموا فــي
دعــم األنديــة بكافــة األلعــاب.
الحاجــة الماســة إلــى مالعــب تدريبيــة
قــادرة علــى تغطيــة كافــة النــوادي فــي
مدينــة حمــص وريفهــا.
اســتثمار األمــاك واألراضــي التابعــة
لناديــي الكرامــة والوثبــة بالشــكل األمثــل.
القدمــاء
الالعبيــن
إعــادة
والمخضرميــن لمــا لهــم مــن خبــرة
تســاعد فــي رفــع مســتوى اللعبــة.
رصــد ميزانيــة خاصــة للفئــات

العمريــة اليافعــة ألنهــم أســاس ومســتقبل
النــادي بحيــث يســتطيع النــادي بيعهــم
وهــم فــي عمــر صغيــر ،وبذلــك يكــون
قــادرا ً علــى اســتقطاب العبيــن بمســتوى
عــا ٍل.
إعطــاء الجماهيــر بطاقــات شــرف
مــن النــادي بقيمــة معينــة تســاهم فــي
رفــع ميزانيــة النــادي.
نحــن بحاجــة إلــى العبيــن طــوال
القامــة فــي خطــي الدفــاع والهجــوم،
فهــذه ســتكون نقطــة إيجابيــة تصــب فــي
مصلحــة األنديــة.
قنــاة تلفزيونيــة فــي مدينــة حمــص
تتابعهــا كافــة الشــرائح.
مــا رأيــك بمســتوى الكرامــة والوثبــة
فــي الــدوري الســوري؟ وهــل ســيكون
هنــاك اســتراتيجية لدعــم الفريــق،
وهــدف واضــح لعــدة أعــوام للوصــول
إلــى فريــق صناعــة حمصيــة؟
بالنســبة لفريــق الكرامــة فقــد بــدأ
بخطــوة جيــدة مــع وجــود بعــض
التحفظــات علــى الحالــة الهجوميــة.
إن الكرامــة يمتلــك الالعــب الموهوب
محمــود األســود الــذي أتوقــع لــه مســتقبالً
واعــداً ،إذا تــم االهتمــام واالعتنــاء بــه
بالشــكل الصحيــح.
أمــا بالنســبة لنــادي الوثبــة فقــد
كان مــن بيــن الفــرق المهــدَّدة وأصبــح
المســتقرة والمنافســة علــى
مــن الفــرق
ّ
لقــب الــدوري ،ولكــن عــاد ودخــل فــي
الدوامــة نفســها بســبب عــدم بنــاء قواعــد،
واالعتمــاد علــى بعــض الالعبيــن وهــذا
غيــر كافٍ .
لــم يكــن للوثبــة اســتراتيجية طويلــة
األمــد مــع إننــا نمتلــك مواهــب بحاجــة
إلــى الصقــل والدعــم ،ولكننــا بحاجــة
إلــى عقليــة قــادرة علــى اســتقطاب هــذه
المواهــب ،فنحــن نمتلــك أشــخاصا ً لديهــم
أفــكار قــادرة علــى تطويــر الكــرة فــي
النــادي مــع دعــم مــادي مــن رجــال
األعمــال لنصــل إلــى نتيجــة هامــة.
كيــف تــرى وضــع المنتخــب مــع
الكابتــن نبيــل معلــول؟
لدينــا العبــون محليــون علــى مســتوى
عــا ٍل يســتحقون التواجــد مــع المنتخــب،
لكــن األرضيــة ال تســاعدهم علــى إظهــار
إمكانياتهــم.
المشــكلة األساســية هــي عــدم قــدرة
الالعبيــن المحلييــن علــى االنســجام مــع
الالعبيــن المحترفيــن فــي الخــارج ،وذلك
يعــود للوقــت القصيــر الــذي يجتمعــون
فيــه مــع بعضهــم ،وهــذا ســيخلق فــوراق
فيمــا بينهــم لتحقيــق االنســجام بيــن
الالعــب المحتــرف والمحلــي.
باإلضافــة إلــى أن المنتخــب بحاجــة

إلــى طبيــب نفســي ليتابــع الالعبيــن
والــكادر التدريبــي ذهنيـا ً ونفســيا ً لتجــاوز
أي عقبــة تواجههــم.
بالنســبة للمباريــات التحضيريــة يجــب
أن تكــون علــى مســتوى عــا ٍل كمنتخبــات
أميــركا الجنوبيــة أو المنتخبــات
األوروبيــة.
المــدرب نبيــل معلــول اســم كبيــر
وأســلوب تدريبــه مشــابه لألوروبيــن
وبحاجــة لالســتفادة مــن خبرتــه.
ماهــي أجمــل لحظــات حياتــك مــع
المنتخــب؟
مــن أجمــل اللحظــات فــي حياتــي
هدفــي علــى اليابــان وعلــى أوزبكســتان
فــي نهائيــات كأس آســيا للشــباب ،و
“الهاتريــك” الــذي ســجلته علــى جــزر
المالديــف كان أول هاتريــك فــي تاريــخ
ســورية ،باإلضافــة إلــى مبــاراة منتخبنــا
الشــاب مــع منتخــب رجــال مصــر فــي
دمشــق ،خاللهــا تمكنــت مــن تســجيل
هــدف علــى الحــارس نــادر الســيد
وانتهــت وقتهــا المبــاراة بالتعــادل ،وقــد
كنــا الطــرف األفضــل.
حدّثنا عن نادر جوخدار؟
دخلــت فــي مجــال التدريــب وحاصــل
علــى كل الشــهادات التدريبيــة فــي
التشــيك وقــد عدلتهــا فــي ســورية
وحصلــت علــى شــهادة  ،Aدربــت
نــادي النواعيــر وكانــت النتائــج إيجابيــة
خــال فتــرة اســتالمي الفريــق.
وقــد جاءتنــي عــدة عــروض تدريبيــة،
ولكننــي فضلــت اســتالم الفريــق مــن
فتــرة التحضيــر ،لكــي أتمكــن مــن اختيار
الالعبيــن وتطعيمهــم بالعبيــن شــباب
لينســجموا مــع الفريــق.
الجديــر ذكــره أن الكابتــن نــادر
جوخــدار حقــق لقــب كأس آســيا للشــباب
مــع المنتخــب الســوري ولعــب فــي
نهائيــات كأس العالــم فــي قطــر ،كمــا
حقــق مــع الجيــش ( )3بطــوالت عربيــة
و( )4بطــوالت دوري.
لعــب للعديــد مــن األنديــة فــي الداخــل
والخــارج كالجيــش الســوري وبرودفتــك
اليونانــي واألنصــار اللبنانــي ،الفيصلــي
األردنــي ،الوحــدات األردنــي ،بارتيــزان
الصربــي ،أرول السويســري ،البســيتين
البحرينــي واتحــاد الرمثــا ،وأنهــى
مســيرته مــع نــادي الوثبــة.

أخطاء شائعة

د .جرجس سمعان

فــي حياتنــا اليوميــة تصادفنــا أحيانــا ً
مشــاكل صحيــة عابــرة وقــد اعتدنــا
علــى التعامــل معهــا بشــكل خاطــئ
نســتعرض فيمــا يلــي بعضــا ً منهــا.
 .1فــي حالــة حــدوث نزيــف حــاد مــن
األنــف ســواء أكان رضيـا ً أم دون ســبب،
فعــادة مــا نقــوم برفــع الــرأس إلــى
الخلــف باتجــاه الظهــر ووضــع مناديــل
عنــد فتحــة األنــف لمحاولــة إيقــاف
النزيــف.
الصحيــح فــي هــذه الحالــة أن نقــوم
بحنــي الــرأس إلــى األمــام موجهين األنف
للصــدر ،وثــم الضغــط علــى عظمتــي
االنــف باألصابــع وذلــك لنمنــع إبتــاع
الــدم وعودتــه الــى البلعــوم األنفــي ،ممــا
يــؤدي إلــى حالــة مــن الغثيــان أوالقــيء
تزيــد مــن االحتقــان والنزيــف القــادم مــن
األنــف ،وقــد يتــم ابتــاع كميــة مــن الــدم
فــي بعــض الحــاالت وباألخــص فــي
األطفــال ،فيخطــئ الطبيــب أحيانــا ً فــي
تقديــر كميــة الــدم القادمــه مــن األنــف،
وقــد يــؤدي رفــع الــرأس للخلــف إلــى
تجلــط الــدم فــي فتحــة االنف ،ومــع الوقت
مــن الممكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى مشــاكل
صحيــة فــي المســتقبل القريــب ،أمــا
الضغــط علــى عظمتــي األنــف فهدفــه
وقــف النــزف عــن طريــق االغــاق
المباشــر لالوعيــة و األوردة فــي هــذه
المنطقــة المعروفــة باســم كســيلباخ.
 .2عنــد فقــدان شــخص مــا لوعيــه
عــادة يقــوم األشــخاص المحيطــون بــه
بتحريــك رأســه ومحاولــة إيقاظــه عــن
طريــق تحريــك رأســه بشــكل عشــوائي
وغيــر منظــم و هــذا تصــرف خاطــئ،
فالصــواب أن يقومــوا بوضــع رأســه فــي
مســتوى القلــب ورفــع قدميــه و ســاقيه
علــى مســتوى أعلــى مــن جســمه وبذلــك
يتــم إرســال أكبــر قــدر ممكــن مــن الــدم
إلــى الدمــاغ و إســتعادة الوعــي بشــكل
أســرع ،باإلضافــة أنــه يجــب الحفــاظ
علــى مجــرى التنفــس بشــكل منتظــم
بإمالــة الــرأس للخلــف قليــاً ،وفتــح فــم
المريــض والتأكــد مــن الحالــة الطبيعيــة
للســان المريــض وعــدم بلعــه للســانه.
 .3عنــد وجــود ألــم بإحــدى األســنان
يتــم وضــع قــرص األســبيرين الخــاص
بتســكين األلــم علــى المــكان المصــاب
باأللــم ،وهــذا خطــأ جســيم لكنــه شــائع
ألن األســبرين يحتــوى علــى حمــض
الساليســيلك ،وعنــد وضعــه علــى المنطقة
المصابــة مباشــرة ً وبعــد تحلــل األســبرين
وخــروج الحمــض سيســبب تــآكل اللثــة
وزيــادة االلتهابــات بهــا.
يتبع في العدد القادم
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الطالسم الحمصية في مخطوط الرحلة المدنية والرومية
فـي منتصـف القرن السـادس عشـر ،كانت والروميـة” لقطـب الديـن محمـد النهروالـي.
حمـص مدينـة صغيـرة اسـتقلت قبـل فتـرة
والنهروالـي رجـل دين من أصـول هندية،
وجيـزة عـن سـنجق حمص وحماة المشـترك انتقـل إلـى الحجـاز وأقـام فـي مكـة ،وهـو
وأصبحـت مركـز سـنجق يتبـع واليـة حلـب .أيضـا ً مـؤرخ رفيع الشـأن حتى عـدّه البعض
وكان عـدد سـكان المدينـة فـي تلـك الفتـرة المـؤرخ األول فـي القـرن العاشـر الهجري،
“مـؤرخ
يقتـرب مـن  20ألـف نسـمة موزعيـن ضمن فيمـا وصفـه آخـرون علـى أنـه
ّ
أزقـة تتبـع خمسـة أحيـاء كبيـرة أو محلات الدولـة العثمانيـة” .وكان النهروالـي قـد بـدأ
هـي محلـة باب الدريـب ،ومحلة بـاب تدمر ،رحلـةً فـي نهايـة سـنة  1557مـن مكـة إلـى
ومحلـة فروان (بسـتان الديـوان) ومحلة باب إسـطنبول فـي إطـار “مهمـة دبلوماسـية”
ً
دمشـق (بـاب السـباع داخلا) ومحلـة السـيد بطلـب مـن الشـريف حسـن بـن نجـم الديـن
خالـد بـن الوليد.
محمـد حاكـم مكـة والمدينـة لمناشـدة البـاب
وعلـى الرغـم من تراجع أهميتهـا التجارية العالـي إقالـة مسـؤول عثمانـي محلـي.
منـذ فتـرة طويلـة ،كان ال يـزال يوجـد فـي
وفيمـا لـم ينجـح النهروالـي فـي تحقيـق
المدينـة  6خانـات ،منهـا خـان دنكـز وخـان مهمتـه ،علـى الرغـم من وصوله إلـى البالط
الدالـي (الداالتـي) فـي بـاب الجامـع الكبيـر العثمانـي ولقائـه برسـتم باشـا كبيـر وزراء
وخان الجديد في سـوق النساء وخان الطحين
دونـه
السـلطان سـليمان القانونـي ،إال أن مـا ّ
فـي سـوق الحدادين وخـان القصابين أو خان فـي رحلتـه كان أهـم مـا أنجـزه حيـث أورد
الصغيـر ،وعـدد مـن األسـواق الصغيـرة معلومـات قيّمـة ع ّمـا شـاهده علـى طـول
مثـل سـوق الكبيـر وسـوق الحداديـن وسـوق رحلتـه مـن مكـة إلـى إسـطنبول مـرورا ً
النجاريـن باإلضافـة إلى سـوق لبيـع الدواب .بحواضـر كثيـرة كالمدينـة وتبـوك وعمـان
والزرقـاء ودمشـق وحمـص وحمـاة وحلـب
وأضنـا وقونيـا ،وفـي عودتـه عبـر البحـر
مـرورا ً ب(رودس واإلسـكندرية ثـم القاهـرة
وينبـع).

مدخل سوق الحدادين من جهة سوق الحسبة

وفـي اإلحصائيـات العثمانيـة التـي تسـمى
“دفتـر التحريـر” نجد الكثير مـن المعلومات
عـن الوضـع العـام فـي حمـص ومواردهـا،
فيمـا تزودنـا وثائـق أخـرى بمعلومـات
عـن الحيـاة االجتماعيـة فـي المدينـة .ومـن
بيـن الوثائـق التـي تتنـاول أعلام ومعالـم
حمـص فـي منتصـف القـرن السـادس عشـر
سـنية في الرحلـة المدنية
مخطـوط “الفوائد ال َ

قد ال ُنشفى أبداً

حين تكون وحيدا ً
تصارع “كورونا” اللعينة
تتمنى الشفقة أو أي نوع من االهتمام مهما
كان مبتذالً
والتذوق)
حين تفقد اثنين من حواسك (الشم
ّ
وتصبح الحياة حرفيا ً “بال طعمة”
ويترافق ذلك مع صداع غير منطقي
فتفقد قدرتك على استيعاب األلم من شدته
آالم في الرأس وآالم في العضالت وآالم في
المفاصل
ال يمكنك تخيُّل أنها قد تزول… أنها قد
تكون آالم مؤقّتة لن ّ
تمزق جسدك عند ك ّل
ِمفصل
تتمنى من تشكو له ألمك…
أنت الذي عاهدت نفسك بعدم البوح أو
التذمر أمام والديك أو أختك الصغيرة
التي تخشى ظلها بطبيعة الحال ،فكيف في
مواجهة واقع أن في بيتنا “كورونا”…
أنت منهك وتزداد ضعفا ً مع تمثيلك للقوة
والالمباالة
حتى جدتك التي كانت ملجأ ً في حاالت
المرض إذ كانت تتلو على رأسك صلواتها
“النشورة” فتشفى وكأنك لم تذق المرض
يوماً ،اليوم بنى الخوف -خوفك من نفسك
عليها -جدارا ً عاليا ً بينك وبين حضنها

عبد الهادي النجار

ودفتـر العـوارض هـو سـجل بأسـماء وارتفاعه ذراع ونصف ،يسـع نحو عشـرين
أصحـاب البيـوت ممن يقـع عليهم دفـع المال جـرة مـاء ،ومرسـوم عليـه صـورة عقربيـن
فـي الحـاالت الطارئـة كالكـوارث الطبيعيـة مقابـل بعضهـم بعضـاً”.
والحـرب ،وال يضـم الدفتـر أسـماء مـن حاز
علـى الرتـب العاليـة والعسـكر وكبـار رجال
الديـن والدولـة وغيرهـم .ومـن المالحـظ أن
أعـداد البيـوت الـواردة فـي دفتـر العـوارض
تنسـجم مـع اإلحصـاء المسـجل فـي دفتـر
التحريـر عـن تلـك الفتـرة.
ويـورد النهروالـي في مخطوطه مشـاهدته
لطلسـم العقـرب الـذي تناولتـه كتـب الرحالـة
والجغرافييـن ،فيصفـه علـى أنـه “بيـت
مربـع مسـدود الجوانـب ال يُـدرى مـا باطنه،
وهـو فـي سـوق الحداديـن بقـرب تربـة
سـيدي عمـرو بـن عبسـة” ،ويذكـر الروايـة
المعروفـة إلسلام هـذا الصحابـي الـذي تقـع
تربتـه حاليـا ً فـي مسـجد صغيـر تحـت بنـاء
مديريـة األوقـاف فـي سـوق الحسـبة.
ثـم يكمـل النهروالـي حديثـه عـن طلسـم
العقـرب ،فيقـول“ :وقفـت في الجانـب القبلي
من هذا الطلسـم فرأيت الناس يأخذون الطين
ويكبكبونـه ،ويضربون به حجـرا ً في الجدار
القبلـي مـن هـذا البنـاء ،فما سـقط منـه تركوه
ومـا لصـق منـه بالحجـر أخـذوه إلـى البلـدان
برسـم الهديـة .وهـو دواء مجـرب للعقـرب
يطعمـون الملسـوع منـه ،ويضعونـه علـى
اللسـعة فيبـرأ ،ويحلّونـه فـي الماء ويرشـون
جوانـب الـدار التـي فيهـا العقـرب فتمـوت
عقاربهـا .وقـد حملـت معـي جانبـا ً منـه”.
وسـوق الحداديـن ال يـزال موجـودا ً ضمـن
األسـواق القديمـة فـي وسـط المدينـة ،وهـو
يتصل بسـوق الحسـبة شـماالً ،علـى بعد عدة
أمتـار عـن تربة الصحابي عمرو بن عبسـة،
ثـم يتفـرع عـن سـوق الفـرو ليتجاوز شـارع
المعـرض ،ثـم يتابع جنوبا ً فيصل إلى شـارع
القاسـمي المتفـرع عـن شـارع أبـي العوف.

رسم رصد العقرب في مخطوط لقسطنطين بن داود

ويشـير النهروالـي إلـى طلسـم آخـر فـي
حمـص ،لـم يرد ذكـره في كتـب التاريخ التي
وصلـت إلينـا ،وهـو طلسـم الدبـور الموجـود
“فـي موضـع متهـدم” مـن دون بيـان أيـة
معلومـات أخـرى .كمـا يتحـدث عـن طلسـم
مجهـول آخـر هو طلسـم النمل فيقـول“ :وبها
أيضـا ً موضـع خـراب كان طلسـما ً للنمـل.
هدمـه بعـض أمراء الجراكسـة يظن أن تحته
كنـزاً ،فوجـد فيـه طبقا ً من سـبع المعـادن في
وسـطه نملـة مـن ذهـب .فظهـر بـه النمل من
ذلـك اليـوم فـي حمـص”.
وبذلـك فـإن طلسـم النمـل الحمصـي،
الـذي نقـرأ عنـه ألول مـرة ،لـم يكـن سـوى
طبـق مصنـوع مـن خليـط سـبعة معـادن هي
الذهـب والفضـة والنحـاس والحديـد والزئبق
والرصـاص والقصديـر ،يعتقـد األقدمـون
أنهـا تمنـح قـدرات سـحرية ،ويتوسـطه نقش
لنملـة مصنوعـة مـن الذهـب .ولكـن إخـراج
هـذا الطبـق مـن موضعـه أفقـده قدراتـه ممـا
جعـل النمـل ينتشـر فـي المدينـة.

وفـي حمـص ،التـي وصلهـا يـوم األحـد
 16ربيـع اآلخـر  965هجـري الموافـق لــ
 6شـباط  1558شـرقي ،يصـف النهروالـي
المدينـة بالبلـد الكبيـرة جـدا ً إال أن غالبهـا
خـراب ،ولهـا حصـار (سـور) عظيـم
وحصـن ،ويجـري فيهـا النهـر العاصـي.
ويتابـع النهروالـي فـي وصـف حمـص
فيقـول“ :وكانـت مـن محاسـن بالد الشـام إال
علـى الرغـم من األهمية الكبيـرة لمخطوط
أنهـا دثـرت اآلن .والموجـود اآلن فـي دفتـر
قطـب الديـن محمـد النهروالـي “الفوائـد
العـوارض أربعـة آالف وأربعمايـة بيـت،
سـنية فـي الرحلـة المدنيـة والروميـة” إال
وذلـك خـارج عن ألـف بيت تقريبا ً ليسـوا في
ال َ
أنـه لـم يجد طريقـه إلـى التحقيق باسـتثناء ما
الدفتـر ألنهم ال يعطون شـيئا ً فـي العوارض.
ويتقاطـع وصـف النهروالـي مـع مـا جـاء أنجـزه باللغـة اإلنكليزيـة الدكتـور ريتشـارد
وفـي نسـائهم جمـال وحسـن ليـس فـي غيـر
فـي مخطـوط “تواريـخ حمص العديـة داخالً بالكبـرن في كتـاب حمل عنـوان “رحلة إلى
بنـي نسـاء أهـل ذلـك القطـر”.
وخارجـاً” الـذي وضعه قسـطنطين بـن داود البـاب العالـي” ،وصدر عـن المعهد األلماني
سـنة  ،1862وممـا ورد فيـه “رصد العقرب لألبحـاث الشـرقية فـي بيـروت سـنة .2005
بجانـب باب السـوق :إن هذا الرصد مرسـوم ولعـل الفرصـة تكـون مواتية ،لنـورد المزيد
ميشلين وهبي
من كورونا
علـى جـرن مـاء حجـر أزرق ،طولـه ثالثـة ممـا جـاء فـي هـذا المخطـوط عـن حمـص
فالخوف يتزايد والرعب يتصاعد
أذرع ونصـف وعرضـه ذراع وربـع ومحيطهـا فـي مقـاالت قادمـة.
ولستَ في موقع ألن تساهم في تفاقم هذه
الزيادة….فتصمت…
وتحلم بيد تمسك يدك…
غسان ّ
التي
القشعريرة
رجفات
حضن يخفف وطأة
دلول
ّ
جــريــــدتنــــــــــا
عــــــــاد ْت
ُ
َ
ال تنتهي…
قبلة ولو كانت بقصد تفقد درجة الحرارة..
أوليس هذا هو أهم تفصيل حرمتنا إياه
ُ
َ
وعادَ ْ
األحالم فينا
تبعث
ت
كم ازدَدْنا للقياها ..حنينا
َ
“كورونا” اللعينة…
وتعود لذهنك جمالً كنت قد سمعتها بكثرةٍ
ُ
ْ
وقد نا َم ْ
أفاقت
جريدتُنا األنيقة قد
ـت على جرحٍ سنينا
“أيام زمان كان فيها بركة” “مواسم زمان
كان فيها بركة”
اآلن ومع كورونا أقول “أمراض زمان كان
حماماتُ
الخبر اليقينا
ترف ..وتحم ُل
ُّ
ِ
َ
السـالم بك ِّل ُج ّخٍ
فيها بركة”
“كورونا” تقتل فيك الكثير إن لم تقتلك…
تُظ ِهر جوانب كانت مخفية من شخصيتك… وعادَ ْ
ت
الضياء ..ون ّ ِورينـا
“حمص” ،ياحمص اســتعيدي
ت
شعاعا ِ
ِ
ُ
تفاجئك بنفسك…
تشعرك بالخوف والقلق والتنبه الدائم…
َ
خوف
وهي تماما ً ما كان ينقصنا ليصبح
ْ
ٍ
ظافر ..رف َع الجبينا
ة
كعود
ق جديد
وعادَت
ِ
ُ
ٍ
“حمص” في أل ٍ
مبرراً ،مشروعا ً
اإلنسان من أخيه اإلنسان َّ
بل ومطلوبا ً
“حمص” يا بلدي هنيئا ً
وعادَ ْ
منابر َك العتيدة ُ لن تلينا
ت
ُ
ُ
ومن ال يلتزم بهذا الخوف هو المخطئ وقد
يكون الخاسر األكبر…
فلن نشفى أبدا ً من كورونا.
ُ

جـريدتنا وإن غابت ليا ٍل

تغيب حينا
السماء
فأقمار
ِ
ُ
ُ
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إضاءة على مسيرة حياة األديبة
نهاد شبوع 2014-1930

رابطة أصدقاء المغتربين

ولــدت األديبــة فــي حمص ،تلقــت تعليمها
فــي المــدارس الغســانية األرثوذكســية،
حصلــت علــى إجــازة فــي اللغــة العربيــة
وآدابهــا مــن جامعــة دمشــق.
عملــت فــي مهنــة التدريــس فــي ثانويــات
حمــص ،وتســلمت إدارة عــدد مــن المدارس.
نُشــر لهــا عــددٌ مــن النفحــات األدبيــة
فــي العديــد مــن المجــات والصحــف
الســورية والعربيــة والمهجريــة ،كمــا لهــا
عــدد مــن الدراســات المطبوعــة منهــا:
(الطبيعــة فــي شــعر إيليــا أبــو ماضــي ،ثــورة
الشــكل فــي شــعر بــدر شــاكر السّــياب،
دراســة لكتــاب الشــعلة لنظيــر زيتــون ،أدب
المهجــر ،رســائل إلــى األدبــاء).
فــي عــام  1972أسســت “رابطــة
أصدقــاء المغتربيــن” الهتمامهــا بأمــور
المغتربيــن ومتابعتهــم وجذبهــم للحفــاظ
علــى ارتباطهــم باألهــل والوطــن .ضمــت
 125متطوعــا ً مــن نخبــة مثقفــي المدينــة،
واســتطاعت بذلــك بنــاء بيــت للمغتــرب فــي
مدينــة حمــص كرمــز للبيــت األهلــي األول.
لهــا صفحــة أســبوعية فــي جريــدة حمص
علــى مــدى عشــرين عامــا ً خصصتهــا
للخــوض فــي موضــوع االغتــراب ،ذلــك
المفصــل الهــام فــي حيــاة األمــم.
نالــت العديــد مــن شــهادات التقديــر
والشــكر ســواء مــن الجاليــات العربيــة فــي
الخــارج أم مــن حكومــات بلــدان االغتــراب.
فــي  31أيــار عــام  2002حصلــت علــى
وســام “ريــو برانكــو” مــن رتبــة فــارس
بمرســوم جمهــوري صــادر عــن رئيــس
الجمهوريــة البرازيليــة ،وفــي  1تشــرين
األول مــن ذات العــام قلدهــا الوســام ســعادة
الســفير أوزمــار شــحفة أميــن عــام وزارة
الخارجيــة البرازيليــة.
فــي يــوم المــرأة العالمــي كرمــت مــن قبل
غرفــة التجــارة مــن بيــن النســاء المميــزات
فــي  1تشــرين األول عــام .2006
وفــي  2009تــم تكريمهــا مــن قبــل
صاحــب الســيادة جاورجيــوس (أبــو زخــم)
ميتروبوليــت حمــص وتوابعهــا للــروم
االرثوذكــس ضمــن مهرجــان مــار إليــان
الثقافــي الرابــع.
مــن أهــم إنجــازات نشــاطها كانــت مجلــة
“الســنونو” فــي عــام  2003التــي كانــت
تصــدر بالعربيــة مــع بعــض الترجمــات
إلــى لغــات أخــرى ،كان هدفهــا مــد جســور
التواصــل المبــدع ثقافيــا ً وحضاريــا ً بيــن
الوطــن المقيــم والوطــن المغتــرب ،وتجديــد
نطــاق الخطــاب وتوســيعه ليشــمل المغتربين
بأجيالهــم المتعاقبــة ،صــدر منهــا  12عــدداً.
توفيــت فــي عــام  2014عــن عمــر
يناهــز ال 84عامــا تاركــة إرث ـا ً ثقافي ـا ً أدبي ـا ً
كبيــراً.

«حسان لباد» مدير الثقافة والمسرح
لقاء جريدة حمص مع السيد
ّ
سلوى شبوع
القومي في حمص

بنــاء علــى القــرار الــذي أصدرتــه
وزارة الثقافــة الســورية بإحــداث دائــرة
المســرح القومــي فــي حمــص تتبــع
لمديريــة المســارح والموســيقا بهــدف
دعــم وتفعيــل النشــاط المســرحي فــي
ســورية.
التقــت جريــدة حمــص مــع الســيد
ســان لبّــاد” الــذي كلّــف مؤخــرا ً
“ح ّ
بــإدارة المســرح القومــي فــي حمــص
باإلضافــة لعملــه مديــرا ً لثقافــة حمــص.
وعــن أهميــة إحــداث دائــرة المســرح
القومــي فــي حمــص تحــدث “لبّــاد”
عــن مســيرة المســرح القومــي فــي
ســورية وأرشــيفها الحافــل بمجمــل
األعمــال الثقافيــة ،وبيّــن دور المســرح
فــي جمــع كل أنــواع الفنــون ،مثــل
كتابــة النّــص المســرحي وفــن التمثيــل
والموســيقى واإلخــراج ،باإلضافــة إلــى
الفــن التشــكيلي المتمثــل فــي التصميــم
والديكــور والمالبــس المســرحية وفــن
اإلضــاءة وتصميــم الرقصــات ،إلظهــار
العــرض المســرحي بصــورة متكاملــة
تقــدم للجمهــور علــى خشــبة المســرح.
وإلــى جانــب المســرح القومــي فــي
ســورية تحــدث “لبّــاد” عــن إقامــة
وتنشــيط عــدد مــن المســارح الرديفــة
كمســرح الطفــل والمســرح الشــبابي

والعمالــي والجامعــي والفنــون الشــعبية،
وهــذا مــا يأمــل أن يحــدث فــي حمــص.
وأشــار إلــى دور المســرح فــي
اســتقطاب نخبــة مــن الممثليــن وأصحــاب
المواهــب والمخرجيــن االختصاصييــن
فــي مجــال الفنــون المســرحية.
وبيّــن دور رجــال المســرح فــي تقديــم
كل مايرضــي ذائقــة الجمهــور الــذي
اعتبــره مشــاركا ً فــي مســيرة الحركــة
المســرحية ولــه رأي فيمــا يق ـدَّم لــه مــن
أعمــال.
وفــي ختــام اللقــاء و ّجــه “لبّــاد”
شــكره لوزيــرة الثقافــة الدكتــورة لبانــة
مشــوح ،ولمديــر المســارح والموســيقا
ّ
الســيد “عمــاد جلــول” الهتمامهــم بدعــم
وتطويــر نشــاط العمــل المســرحي،
وترســيخ الثقافــة بــكل أشــكالها عبــر الفــن
المســرحي ،ومحاولــة التحريــض الثقافــي
فــي توالــد أجيــال مــن المؤلفيــن والنّقــاد
ورواده وع ّ
شــاقه.
ورجــال المســرح
ّ

القديسون األربعون شهيداً (تتمة)
ّ

جورج فارس رباحية

فحظــي أغاليــوس باإلكليــل األخيــر
وبقــي عــدد الشــهداء علــى مــا هــو عليــه.
فــي صبــاح اليــوم التالــي ،أمــر
أغريقــوالوس الحاكــم بســحب أجســاد
القديســين مــن البحيــرة وتحطيــم ســوقهم،
ثــم أخذهــم وإلقائهــم فــي النــار لكــي
ال يبقــى لهــم أثــر يخبــر عنهــم .وإذ
تمــم الجــادون ماهــو مطلــوب منهــم
وجعلــوا األجســاد فــي عربــة الحظــوا
أن واحــدا ً منهــم كان اليــزال بعــد حيــاً،
وهــو أصغرهــم واســمه مليطــون فتركــوه
عســاهم يحملونــه علــى العــودة عــن
قــراره .وإذ فعلــوا ذلــك علــى مــرأى مــن
أمــه التــي كانــت حاضــرة ،دنــت منــه
وأخذتــه بذراعيهــا وجعلتــه فــي العربــة
وهــي تشــجعه حتــى ال يخســر إكليــل
الحيــاة ،ثــم رافقــت العربــة والبشــر
يمألهــا.

توزعــت فــي أمكنــة عديــدة وإن إكرامهــم
انتشــر ،بصــورة خاصــة ،بفضــل عائلــة
القديــس باســيليوس الكبيــر .القديســة
أماليــا والــدة القديــس باســيليوس بنــت
أول كنيســة علــى اســم األربعيــن شــهيداً.
والديــر الــذي رأســته مكرينــا حمــل
اســمهم أيضــاً.

كذلــك ألقــى القديســان باســيليوس
الكبيــر وغريغوريــوس النيصصــي،
وأخــوه مواعــظ هامــة فــي إكرامهــم.
والقديســان أفــرام الســوري ويوحنــا
الذهبــي الفــم فعــا الشــيء نفســه .القديــس
باســيليوس الكبيــر قــال عــن رفاتهــم
المقدســة ( :إنهــا كاألســوار تحفظنــا
مــن هجمــات العــدو ،تقــوم الســاقطين
وتشــدد الضعفــاء) .وقــد ذكــر المؤرخــان
زوســومينوس وبركوبيــوس أن بعضــا ً
مــن رفــات األربعيــن جــرى نقلــه إلــى
وكان أن أحــرق الشــهداء ونثــر القســطنطينية ،وأن العديــد مــن الــرؤى
رمادهــم وألقيــت عظامهــم فــي النهــر .واآليــات جــرى تســجيلها هنــاك.
ولكــن بعــد ثالثــة أيــام ظهــروا فــي رؤيــا
كان استشــهاد هــؤالء القديســين
لبطــرس ،أســقف سبســطية ،وأشــاروا
حوالــي عــام  320م.
إلــى الموضــع مــن النهــر حيــث كانــت
عظامهــم .وقــد ورد أن عظامهــم

7
 6آالف منزل يستجرون
الكهرباء بشكل غير
مشروع(تتمة)

مشـيرا ً إلـى أنه سـيتم اتخـاذ إجراءات
قانونيـة قاسـية بحـق غيـر الملتزميـن
باآلليـة الجديـدة تصـل إلـى حـد التوقيـف
وإزالـة الشـبكة بحـق المخالفيـن.
تأهيـل  100كـم مـن شـبكة التوتـر
المتوسـط بعـد تحريـر حمـص
وبالنسـبة لخطـة عمـل الشـركة بإعادة
تأهيـل ماتضـرر خلال سـنوات الحـرب
أشـار المهنـدس عمـران إلـى أن كـوادر
الشـركة خلال السـنوات السـابقة وبعـد
تحريـر كل منطقـة ،تعمـل علـى إعـادة
التغذيـة الكهربائيـة خاصـة للمناطـق التي
كانـت تشـهد عـودة لألهالـي ،وهـي خطة
مسـتمرة تقوم الشـركة بتفيذها في مختلف
مناطـق المحافظـة .حيـث تـم تأهيـل
 80بالمئـة مـن شـبكة التوتـر المتوسـط
المتضـررة خلال سـنوات الحـرب فـي
الريـف والمدينـة كمـا تـم تنفيـذ مخـارج
جديـدة مـن محطة البعث وشـملت اعمال
الشـركة أيضا بالسـنوات الماضيـة إعادة
صيانـة وتأهيـل 100كم من شـبكة التوتر
المتوسـط وصيانـة وتأهيـل  377مركـز
تحويـل إضافـة ل 3محطـات تحويـل
رئيسـية هـي محطـة الشـعب وتدمـر
والقريتيـن ،والتـي تخـدم مناطـق كثيـرة
فـي ريـف المحافظـة.
أين مشاريع الطاقات المتجددة؟
عـن خطـة شـركة كهربـاء حمـص
فـي المرحلـة القادمـة أوضـح المهنـدس
عمـران أن كـوادر الشـركة تعمـل حاليـا ً
علـى العديـد مـن المشـاريع ،منهـا تنفيـذ
مشـروع مخـارج محطـة البعـث الـذي
يلعـب دورا ً هامـا ً فـي تخفيـف األعطـال
ومشـاكل الشـبكة الكهربائيـة فـي المدينة،
إضافـة إلـى العديـد مـن مشـاريع الطاقات
المتجـددة التـي تلعـب دورا ً هامـا ً فـي رفد
الشـبكة الكهربائيـة ،ومنهـا مشـروع قيـد
اإلنجـاز فـي قريـة الزعفرانـة عبـارة عن
عنفـة ريحيـة باسـتطاعة اثنيـن ونصـف
ميغـا واط ،ومشـروع األلـواح الشمسـية
خمسـة ميغـا فـي منطقـة المخـرم وهو قيد
اإلنجـاز حاليـاً.
“ 142مليارا ً حجم األضرار في شبكة
كهرباء حمص”
عـن حجـم األضـرار التـي تعرضـت
لهـا المنظومة الكهربائيـة تعرضت خالل
سـنوات الحـرب فـي حمص ،أشـار مدير
كهربـاء حمص لخسـائر تقـدر بنحو 142
مليـار ليـرة سـورية بمـا فيهـا العديـد مـن
اآلليـات والمقـرات التابعـة للشـركة فـي
الريـف والمدينـة.
وأكـد المهنـدس عمـران أن شـركة
كهربـاء حمـص كبقية المؤسسـات وأبناء
المجتمـع قدمـت عـددا ً من الشـهداء خالل
أدائهـم للعمل وتأميـن الكهرباء للمواطنين
خلال سـنوات الحـرب ،حيـث قدمـت
الشـركة  32شـهيدا ً و 34مصابـا ً و18
مخطوفـا ً مـن عمـال وموظفـي الشـركة.
بانتظـار أن تحمـل األيام القادمة حلوالً
حقيقيـة طـال انتظـار المواطـن لهـا بعـد
أشـهر قاسـية مـن المعانـاة مـع الكهربـاء،
وتضافـر جهـود مختلـف المؤسسـات
لوضـع رؤيـة لخطط قادمـة تعيد الكهرباء
لوضـع أفضـل مـن السـنوات الماضيـة
وتنتهـي حكايـة معانـاة المواطنيـن في كل
الفصـول واأليـام.
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ليسـت الجرائـد تحيـي األمـة بـل األمـة
تحيـي الجرائـد (سـتفان لـوزان).
إذا شـئت إرضـاء آخريـن فتكلـم قليلاً
عمـا يختـص بـك وكثيـرا ً عمـا يتعلـق بهم
(رادوت) المعلمـات هـن األمهات اللواتي
ال أطفـال َّ
لهـن (جوليـا سـيفرت).
الحريـة المطلقـة أساسـها العـادات البيتيـة
ونفـس هـذه العـادات تهـدم شـرائع العائلة
وحقـوق الشـعب(برودون).

سـبق وكتبـت فـي جريـدة الفـداء عـن
بعـض أعلام مدينـة حمـاة ،كانـوا مـن
طلاب الكليـة األورثوذكسـية في حمص،
أذكـر منهـم األديـب الدكتـور أديـب
صـور (أسـتاذ جامعـي ونائـب ووزير)،
ن ّ
المهنـدس حلمـي البـارودي (أول رئيـس
لغرفـة الزراعـة فـي حمـاة) ،الدكتـور
سـامي الجنـدي (طبيـب أسـنان ووزيـر
ورئيـس وزارة وسـفير) وهو من سـلمية،
عبـد هللا البرازي(نائـب) ،الميـر عبـد هللا
الميـر تامر(نائـب) وهـو مـن سـلمية،
فريـد مرهـج (نائـب) المحامـي عبـد
الهـادي عبـاس (نائب) وهـو من مصياف
وعضـو غرفـة التحكيـم الدوليـة فـي
باريـس ،الدكتـور خالـد الخطيـب (أديـب
وشـاعر ووزيـر للصحـة فـي السـعودية)
الدكتـور ابراهيـم فاضـل مـن السـلمية
(أسـتاذ جامعـي) اسـماعيل سـليمان المير
تامـر (أديـب ومؤلـف العديـد مـن الكتب)
الطبيـب توفيـق سـلوم مديـر ص ّحـة حمـاة
األسـبق  ،وكثيريـن غيرهـم.

فـي هـذه األيـام التـي ال مبـدأ ألحـد فيهـا
ك لسياسـتي أن انحنـي إلـى األمـام فـي وفـي هـذا المجـال البـد أن أتطـرق إلـى
صـة صغيـرة ،هـي أن سـامي الجنـدي
الصعـود وإلـى الـوراء فـي النـزول ق ّ
(فيكتـور هيكـو).
وبعـد عـدم تمكنـه مـن تشـكيل وزارة
يتوهـم المتقلـب فـي آرائـه أن تركـه
التعصـب يشـتر تقلبـه (اشـيل تورنيـه).
التهـور فـي الحريـة كالوقـوف علـى شـفا
هـار (بواسـيه).
جـرف ٍ
علـى كل إنسـان أن ال يـدع فكـه يصـدأ
كمـا يصـدأ السـيف المعلـق علـى حائـط
(بوكلـي).
إن المطلعيـن علـى التاريـخ يشـبهون
الطقـس فإن لهـم شـرائعهم الخاصة ولكن
ال يقـدر أحـد منهم أن يعيـن للحوادث التي
تجـري زمنـا ً محـدودا ً (فالتـور).
أسرة تحرير جريدة حمص:
حنا ديب  -كابي ابراهيم  -ميشيلين وهبي
 هناده أبو هنّود  -سلوى شبوع -عبد الهادي النجار  -عبد الرحمن دباغ -
يزن ديب  -وجيه فرج  -ريتا طحان

معتز البرازي

عـام ،1963تـم تعيينه سـفيرا ً في فرنسـا ،فيهـا باللغـة العربية.
ومـن المعـروف أن السـفير يقـدم أوراق
“Mon général
اعتمـاده إلـى رئيـس جمهوريـة البلـد j’ai l’honneur pour être proche
الـذي تـم تعيينـه فيـه وأثنـاء تقديـم أوراق
de vous à la
االعتمـاد يقـوم السـفير بإلقاء كلمـة وغالبا ً
”deuxiéme fois de ma vie..
ماتكـون بلغـة بلـد السـفير ،حيـث يتواجـد “سيدي الجنرال
مترجـم للترجمـة ،حينهـا كان شـارل
ديغـول رئيسـا ً لجمهوريـة فرنسـا ،ووقف لـي الشـرف ان أكـون قريبـا ً منكم للمرة
سـامي الجنـدي ليلقـي كلمتـه أمـام شـارل الثانيـة فـي حياتي ،حيـث أن المرة االولى
ديغـول في معرض تقديم أوراق اعتماده ،كانـت عندمـا قمتـم بزيـارة إلى حمـاة عام
وبـدالً مـن أن يلقيها باللغـة العربية ،ألقاها  ،1941وكنـت مـن بيـن الشـباب الذيـن
شـاهدوك عـن قـرب وأنـت تتجـول فـي
باللغـة الفرنسـية.
بعـض شـوارع حمـاة ،وهـذه هـي المـرة
بـدت عالئـم السـرور علـى وجـه الثانيـة التـي أقـف فيهـا أمـام سـيادتكم
الجنـرال ديغـول مـن اتجاهيـن ،االتجـاه سـفيرا ً لبلادي فـي بلدكـم”.
األول ويتمثـل بإلقـاء السـفير سـامي
الجنـدي كلمتـه باللغة الفرنسـية ،واالتجاه لشـدة سـرور الجنـرال ديغـول بكلمـة
الثانـي يتمثـل فـي متانـة اللغـة وسـيولة الدكتـور سـامي الجنـدي ،فقـد بـادر
الجنـرال ديغـول سـامي الجندي قائلاً له:
الكتابـة والتعبيـر وسلامة النطـق
“أيـن تعلمـت اللغـة الفرنسـية؟” ،فأجابـه
ً
وهأنـذا أنقـل إلبكـم بعضـا مـن كلمـة الدكتـور سـامي الجنـدي “ :فـي الكليـة
الدكتـور سـامي الجنـدي أمـام الجنـرال األورثوذكسـية فـي حمـص ،عندئذ قال له
ديغـول.
ديغـول“ :لقـد علمـوك جيـداً”.
فـي البدء سـأقول بعض كلمـات المقدمة علمـا ً أن هـذه القصة موجـودة في كتاب
باللغـة الفرنسـية ،ثـم أقـول بعـض مـاورد البعث لسـامي الجندي.
التيسير في اللغة العربية

هناده أبو ّ
هنود

منــذ يفاعتــي وأنــا شــغوفة بلغتــي وأردت أن أبتعــد بهــا عــن الصعوبــة ،حتــى
الجميلــة ،مســحورة بهــا ،متلهفــة لدراســتها ،ال تكــون صعبــة المــراس علــى طــاب
وكنــت طــوال أيامــي أحبهــا وأرتــاح األدب.
لســماعها ،ولــو وخيــرت بيــن دراســات
كان همــي فــي الجامعــة أن أجعــل اللفــة
متعــددة للغــات أخــرى ،لعــدت واخترتهــا.
تســير بيــن النــاس وتحاكــي همومهــم،
وكأننــي خلقــت ألغــوص فــي أعماقهــا
وتمشــي معهــم ،وأال يعتبروهــا بعيــدة عنهــم،
وأبحــر فــي أمواجهــا ،أو ربمــا خلقنــا معــا
فلطالمــا اشــتكى بعــض الطلبــة مــن اللغــة
لنكــون رفيقتيــن وفيتيــن ال تجيــد إحدانــا
العربيــة لصعوبتهــا وجزالــة ألفاظهــا ،وأنــا
العمــل بمفردهــا ،ومهمــا ابتعدنــا وفرقتنــا
كنــت أعمــل تفكيــري فــي وســائل تقربهــا
الظــروف عدنــا والتقينــا مــن جديــد.
مــن أذهــان النــاس أو مــن أذهــان طالبنــا
لقــد كانــت ســنواتي الدراســية الســابقة األحبــاء .وكانــت المعادلــة الصعبــة فــي
مغامــرة جميلــة وتجربــة حلــوة لــي ،أكملــت تحقيــق التــوازن بيــن طرفــي المعادلــة،
بهــا مــا نقصنــي ،واســتخدمت المفاتيــح التــي وإمســاك العصــا مــن المنتصــف ،بحيــث
أعطانــي إياهــا أســاتذتي األفاضــل.
نرفــع مــن مســتوى العاميــة وننــزل قليــا
مــن مســتوى الفصحــى المقعــرة لتصــل إلــى
ومــع أن البعــض اعتبــر اللغــة العربيــة
أذهــان النــاس.
لغــة مقعــرة ال نســتطيع التعبيــر بهــا
كمــا أتمنــى مــن الدارســين والمهتميــن
عــن أفكارنــا ،لكننــي حاولــت -ضمــن
وقــد أتاحــت لــي تجربتــي الدراســية فــي
بــاألدب واللغــة أن يســعوا إلــى تبســيطها
اســتطاعتي -أن أجعــل اللفــة العربيــة سلســة ،الجامعــة طــرح هــذا الموضــوع كحلقــة
وجعلهــا قريبــة مــن عقــول النــاس لتغــدو
جميلــة ،رشــيقة ،ســهلة التــداول بيــن النــاس .بحــث ،ففتحــت لــي أبوابــا كثيــرة وعرفتنــي
لغــة ســهلة مأنوســة.
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علــى مراجــع متعــددة فــي هــذا المجــال
طرحهــا كثيــر مــن الباحثيــن قبلــي ،إذ يبــدو
أن هــذا الهــم لــم يكــن عنــدي فقــط ،فأســاتذة
كبــار كان لهــم فضــل كبيــر فــي هــذا المجال،
وأنــا جئــت مــن بعدهــم ألحــاول أن أحــذو
حذوهــم ،لعــل الرســالة التــي تلقيتهــا ممــن
ســبقوني ســتصل إلــى مــن ســيأتون بعــدي،
لينتشــر المبــدأ القائــل (تبســيط الفصحــى أو
تفصيــح العاميــة) ،إذ كانــت هــذه المقولــة
المبــدأ الــذي اختــاره كتــاب وروائيــون
كثيــرون كانــوا قامــات مضيئــة فــي ســماء
األدب .وأنــا جئــت بعدهــم ألســتضيء
بضوئهــم وأســير علــى خطاهــم ،وأســلك
فــي طريقهــم .أفعــل هــذا وكلــي شــوق وأمــل
النتشــار هــذا المبــدأ بيــن الجميــع ،وفــي
عقــول أجيالنــا القادمــة.
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