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األسبوعية

ســالم... أم تطبيــع
هل يفّرط العربي بحقوقه الشرعية؟!

)يف فضاء الردّ السوري على طرح املوفد األمريكي للتعاون يف مكافحة اإلرهاب(

د. عبد اللطيف عمران
مع بروز ســـطوة احملافظني اجلدد ومفرزاهتا يف الواقع الدويل املعاصر، ومبا تنطوي عليه 
مـــن سياســـات اهليمنة والتفـــرّد، ونوازع القطبيـــة األحادية، وطروحات )مـــن ليس معنا فهو 
ضدنا( و)حمور الشر(، مل يعد هناك من مصداقية وال التزام بقرارات الشرعية الدولية، وال 
بالقانون الدويل، على حنو ما كان سائداً يف القرنني السابقني. وها حنن نشهد ضرباً عرض 
احلائط باالتفاقات الدولية، وبقرارات اجلمعية العامة، وجملس األمن، وبالقانون الدويل من 

قبل ساسة معاصرين متطرفني من أمثال ترامب وأردوغان ونتنياهو.
لكن املشـــكلة ليســـت هنا فحســـب، بل املشـــكلة تكمن يف أن أصحاب احلقوق )املشـــروعة( 
و)الشرعية( هم الذين ينخرطون يف التنّكر للقرارات وللقوانني اليت تدعم حقوقهم، فيبادرون 
إىل التفريـــط هبـــا، يف وقت جند أطرافاً دولية تدعم هذه احلقوق، وجتابه التفريط هبا على 
حنو ما شـــهدنا مثالً يف تصريح اخلارجية الروســـية رداً على إعالن ترامب )صفقة القرن(: 
ليس الواليات املتحدة من يقرّر مســـرة الســـالم يف الشـــرق األوســـط، وكذلك أعلن االحتاد 

األوروبي متسكه بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
فإذا كان بعض النظام الرمسي العربي ميضي مســـرعاً يف التفريط هبذه احلقوق املشـــروعة 
والشـــرعية فـــإن الشـــارع العربي برأيه العام الشـــعيب، وبأغلـــب أحزابه ومنظماتـــه واحتاداته 
ونقاباتـــه املهنيـــة والشـــعبية، الثقافية والفنية والرياضية.. إخل ال ينســـى هـــذه احلقوق وتلك 
القـــرارات، ومنها على ســـبيل املثال قـــرار اجلمعية العامة لألمم املتحـــدة رقم 3379 لعام 75 
الـــذي ينصّ على )إن الصهيونية هي شـــكل من أشـــكال العنصريـــة والتمييز العنصري، وهي 
تشـــّكل خطـــراً على األمن والســـلم العامليني(، لكن البعض ال يـــدرك معنى هذا وأمهيته، وال 
الفرق أو الصلة بني السلم والسالم ثنائي األطراف خبطره وبالتسرع فيه، ألنه فقط يتذّكر 
أو يتمسّـــك بأن هذا القرار أُلغي عام 1991 ألن اإللغاء كان شـــرطاً مسبقاً ملشاركة )إسرائيل( 
يف الســـنة ذاهتـــا مبؤمتـــر مدريد، بينما الرأي العـــام العربي يدرُك بدقة مـــآل مؤمتر مدريد 
واتفاقييت وادي عربة وأوسلو، وكمب ديفيد قبلهما، مبا يف ذلك استمرار العدوان اإلسرائيلي 
على الشعب واألرض واحلقوق العربية وقرارات الشرعية الدولية، وخباصة قرار جملس األمن 
رقم 242 املتضمّن )انسحاب إسرائيل من األراضي العربية احملتلة- القدس الشرقية والضفة 

الغربية وقطاع غزة وسيناء واجلوالن العربية السورية(.
حسناً.. ال يعرف العربي اليوم -وعلى وجه الدّقة والتحديد )العروبي(- الفرق بني مصطلحي 
)الســـالم( و)التطبيـــع(، فإذا كانت االتفاقـــات الثنائية بني الكيان الصهيونـــي وبعض النظام 
الرمسي العربي اتفاقات ســـالم فأين هي جبهات القتال الســـاخنة اليوم بني طريف االتفاق؟!. 
إن جمريات األمور تكشـــف أن هذا ليس ســـالماً بل استســـالماً يف سياق التطبيع، أي حتويل 
العالقات بني الطرفني لتكون )طبيعية( جرّاء تناســـي )تاريخ( اخلالف والعداء، لذلك يصرّ 
الصهاينة على تســـمية االتفاقات الثنائية اتفاقات ســـالم، ويصفوهنا بـ)التارخيية(، ويدفعون 
هم واإلدارة األمريكية بداعش ليعلن الناطق بامسه ألعوبة أنه سيستهدف التطبيع واملطبّعني 
خللـــق حالـــة عـــداء )واحدة( للتطبيـــع بني داعش ومقاومة التطبيع واالستســـالم، وتســـتمر 
األالعيـــب حني يعلن )اإلســـرائيلي( للطرف العربي عن ختوّفـــه من معارضة تركيا التفاقات 
الســـالم، بزعمهـــم أن أردوغـــان )إخوجنـــي( ضد هكذا ســـالم، يف وقت نعرف فيـــه أن أردوغان 
أرذل املطبعني وأخطرهم، وأن اإلخوجني حممد مرســـي كتب رســـالة )متنيات أخوية تارخيية 

لبريز( هي مسة وعار على اإلخوجنية.
هـــذا التفريـــط، والتســـرّع، هل يعرف أقطابه الفرق بني )إســـرائيل( و)الكيـــان الصهيوني(، 
وهـــل هـــذه االتفاقيات تضع حدوداً واضحة، جغرافية وسياســـية واقتصادية... لـ)الصهيونية(؟! 
يف وقـــت يطالعنـــا بعض رجال األعمال )العرب( بصدى رســـالة مرســـي الســـابقة ليعلن عن 
االســـتثمار املشـــرتك يف القدس الشـــرقية، وعن )املصاحل املشـــرتكة، و«القيم املشرتكة«!! وعن 
الســـالم الدافـــئ(، فهل لبعض العرب قيم مشـــرتكة مع االســـتيطان، واالحتـــالل، والعنصرية 
وهتويـــد القـــدس الشـــرقية اليت مّت تقســـيم القدس جرّاءها إىل شـــرقية، وغربيـــة، وباألحرى 
إىل القدس، )والقدس الشـــريف(، وهنا الفرق كما هو بني الســـالم، واالستســـالم )التطبيع(، 
فالقدس كلها شريف بشرقها وغرهبا، إذ إن أي أرض عربية حمتلة هي حق وواجب )شريف(.

إن القيم املشرتكة غائبة بني العروبية والصهيونية، بينما هي حاضرة اليوم بني الصهيونية 
والعثمانيـــة اجلديـــدة، حيـــث يرى العامل -جملة ذا ناشـــيونال انرتســـت األمريكية مثالً- )أن 
طموحات أردوغان أصبحت خارج السيطرة، فهو يستخدم وكالء إرهابيني وال سيما من سورية 

للقتال ضد سورية وليبيا وأرمينيا... إن أردوغان 2020 مثل صدام 1990(.
إن العامل اجلديد املســـتهزئ بالقانون الدويل، وبالشـــرعية الدولية، واملشـــجع على التطبيع 
والتفريـــط والعـــدوان واالحتالل يغري أمثال نتنياهو وأردوغان وترامب باألطماع، لذلك فإن 
طـــرح مقاومـــة االحتالل والعدوان والعقوبـــات، ثقافة وهنجاً لن ميوت، ولن ينكســـر مادامت 
هنـــاك روح عروبية، وســـتدوم، ولن يســـتطيع ال العربي وال العروبـــي التفريط باحلقوق ألنه 
من الواضح -حتى تارخيه- أن )إســـرائيل( ســـتبقى صهيونية، ولن تقبلهما إاّل مستســـلمَني، 
وباملقابل فإن األجيال الطالعة لن تستطيع التكيّف مع االستسالم وال قبوله ملا فيه من إذالل 

وتفريط.

مرسوم بإعفائهم من فوائد وغرامات القــروض الزراعية 
إقرار خطـة تعويض المتضررين من حرائق الالذقية وطــرطوس وحمص والغاب  

قطنا: 18700 متضرر يف 252 قرية 
وأوضح وزير الزراعة واإلصالح الزراعي املهندس حممد حسان قطنا يف تصريح 
للصحفيني عقب اجللسة أن اجمللس خصص املبالغ املالية للفالحني املتضررين 
جراء احلرائق مؤخراً للتعويض عن اإلنتاج املفقود وفق تقديرات اإلنتاج ونتائج 

املسح اليت متت بعد حدوث احلرائق.
تشجر  إلعــادة  الــالزمــة  املثمرة  بالغراس  الفالحني  تعويض  سيتم  أنــه  وبــني 
والرتكسات  اآلليات  لتخصيص  املعنية  الــوزارات  مع  والتنسيق  املتضررة  األراضي 
إلزالة األشجار امليتة حيث مت تعديل معدالت االحتياج مبا يتناسب مع التكاليف 
احلالية موضحاً أنه سيتم دعم الفالحني أيضاً يف مشاريعهم الصغرة واملتوسطة. 
وكشف الوزير قطنا أن عدد القرى اليت تعرضت للحرائق يصل إىل 252 قرية 
وعدد املتضررين 18700 واملساحات املتضررة 8900 هكتار واألشجار املتضررة مليونا 
شجرة تشكل 6 باملئة من جمموع األشجار باحملافظات املتضررة، داعياً الفالحني 
للعناية باألشجار املتضررة من خالل سقايتها وإضافة السماد إىل تربتها حتى 

ميكن تقليمها وإعادة تأهيلها.

ياغي: مناقشة مشروع موازنة 2021
من جهته أوضح وزير املالية الدكتور كنان ياغي أن اجمللس ناقش مشروع قانون 
البيان احلكومي املتضمن قانون املوازنة العامة للسنة املالية لعام 2021 وحتديد 

اعتمادات وإيرادات املوازنة. 
للجهات  العامة  املوازنات  إصــدار  ينظم  املذكور  القانون  أن  ياغي  الوزير  وبني 
ذات الطابع االقتصادي وإدارة السلف املمنوحة من اخلزينة العامة وآلية إجراء 
املناقالت بني االعتمادات احملددة يف املوازنة أو اإلضافة على هذه االعتمادات من 
االحتياطيات يف املوازنة وحيدد حجم الدعم االجتماعي وإمجايل النفقات العامة 
واألجور  والنفقات  الرواتب  لبند  لرة  مليار   7000 منها  لرة  مليار   8500 بنحو 
للدقيق  املقدم  والدعم  االجتماعي  والدعم  اإلداري  القطاع  على  والتعويضات 
ــرادات  االي وتقدير  االجتماعية  املعونة  وصندوق  النفطية  واملشتقات  التمويين 
احلكومية بنحو 6 آالف مليار موزعة إىل حنو 3500 مليار إيرادات جارية و2500 

مليار إيرادات استثمارية. 
ولفت إىل أن إمجايل الدعم احلكومي احملدد باملوازنة العامة للدولة يبلغ 3500 
مليار لرة منها 50 ملياراً لصندوق املعونة االجتماعية و50 مليارا لدعم الصندوق 
املشتقات  لدعم  لرة  مليار  و2700  التمويين  الدقيق  لدعم  مليار  و700  الزراعي 
أنه متت إضافة فقرة يف املوازنة العامة للدولة للدعم املقدم  النفطية، موضحاً 

كدعم اجتماعي وهي دعم األمسدة الزراعية للفالحني.

قرفول: قروض معفاة من الفوائد
من جانبه بني حاكم مصرف سورية املركزي الدكتور حازم قرفول أن اجمللس 
ناقش مشروع صك تشريعي بناء على مقرتح جملس النقد والتسليف يتضمن 
منح الفالحني املتضررين من احلرائق قروضاً معفاة من الفوائد علما أن 3 باملئة 

من الفائدة سيتحملها برنامج دعم أسعار الفائدة.
القروض  طلبات  تقديم  املتضررين  الفالحني  بإمكان  أنــه  إىل  قرفول  وأشــار 
من  باملئة   100 بنسبة  جتهيزها  سيتم  الــقــروض  أن  علما  الــزراعــي  للمصرف 
املركزي لتغطية االحتياجات ومنحها للمصرف الزراعي وذلك سيساعد الفالحني 

املتضررين على تسديد الديون السابقة بعد إعفائهم من الفوائد والغرامات.

أصدر السيد الرئيس بشار األسد املرسوم التشريعي رقم 
القروض املمنوحة سابقاً  القاضي بإعفاء  )23( لعام 2020 
من املصرف الزراعي التعاوني للمتضررين نتيجة احلرائق 
وطرطوس  الــالذقــيــة  حمافظات  يف  مــؤخــراً  اندلعت  الــيت 
ومحص ومحاة من كافة الفوائد العقدية وفوائد وغرامات 

التأخر املرتتبة عليها مرصودة بتاريخ نفاذ هذا املرسوم. 
وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس األسد باختاذ إجراءات سريعة 
أقر  املتضررين من احلرائق،  األهايل  املعاناة عن  لتخفيف 
جملس الوزراء يف جلسته األسبوعية أمس الثالثاء برئاسة 
متكاملة  خطة  اجملــلــس  رئــيــس  عــرنــوس  حسني  املهندس 
أراضيهم  زراعــة  إعــادة  من  ومتكينهم  املتضررين  لتعويض 

واستثمارها من جديد وتثبيتهم فيها. 
وتتضمن اخلطة تقديم دعم مادي مباشر للفالحني عن 
يتم  أن  على  احلرائق  نتيجة  املتضرر  املوسم  قيمة  كامل 
منحهم 50 باملئة من القيمة خالل العام احلايل و25 باملئة 

يف كل من العامني القادمني. 
ومشلت اخلطة دراسة مشروع صك تشريعي يتضمن منح 

الفالحني املتضررين من احلرائق قروضاً معفاة من الفوائد 
فوائد  من  وإعفاؤهم  السابقة  الديون  جدولة  تتم  أن  على 

وغرامات التأخر.
وقرر اجمللس ترميم املنازل املتضررة وتقديم دعم للفالحني 
تعويضاً عن األبقار النافقة جراء احلرائق يتضمن إعفاءهم 
وبأقساط  فوائد  دون  قروضاً  ومنحهم  قيمتها  نصف  من 
هندسية  آلية   59 وختصيص  القيمة  باقي  لتسديد  ميسرة 
من  االستثمار  يف  لوضعها  األراضــي  تأهيل  إلعــادة  ثقيلة 

جديد. 
كما قرر جملس الوزراء توزيع الغراس والنباتات العطرية 
على املتضررين جماناً وإدراج األسر اليت تضررت موامسها 
يف بيانات العمل اإلغاثي وتشميل قرية بلوران يف حمافظة 
الالذقية باملشروع الوطين للتحول إىل الري احلديث إلعادة 
ترميم شبكات الري حبيث يتحمل صندوق التحول إىل الري 

احلديث حنو 60 باملئة من قيمة تلك الشبكات. 
مادة  بدعم  مستمرة  احلكومة  أن  عرنوس  املهندس  وأكد 
املازوت املخصصة للتدفئة والنقل والزراعة وإنتاج اخلبز مع 

االستمرار بتغذية املعامل واملدن الصناعية بالتيار الكهربائي 
الالزمة  اإلجــراءات  أنه مت اختاذ  مبيناً  الساعة  على مدار 
لتوفر مادة القمح وضرورة إدراج ترميم الصوامع واملطاحن 

يف أولويات العمل للعام القادم.
املوازنة  قانون  ملشروع  النهائية  الصيغة  اجمللس  واعتمد 
العامة للدولة للسنة املالية 2021 البالغة 8500 مليار لرة 

سورية. 
ويف هذا السياق شدد رئيس جملس الــوزراء على ضرورة 
الــدعــم االجتماعي  اعــتــمــادات  وتــوجــيــه  اإلنــفــاق  ضــبــط 
ملستحقيها بالشكل األمثل ووضع تصورات لتاليف أي خلل 
يف تأمني حاجة املواطنني من مجيع املواد وضرورة تطوير 

الصناعات التصديرية.
مادة  توفر  والنفط  الزراعة  ــي  وزارت من  اجمللس  وطلب 
ــواســم الــشــتــويــة وضــمــان وصــوهلــا إىل  ــزراعــة امل ــــازوت ل امل
الفالحني وفق آلية مالئمة ودراسة إمكانية تأمني قسم من 
حاجة  لتغطية  البرتويل  الفحم  من  مصفاة محص  إنتاج 

املداجن منها مبا يسهم يف دعم قطاع الدواجن. 
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 »البعث األسبوعية«
 ــ مازن املغربي

مر قرن كامل على تأسیس الكیان 
الللسللوري مللن خللال إعللان المملكة 
العربیة السوریة التي لم تعش طویًا 
العوامل.  من  العدید  لتضافر  نتیجة 
تاریخیة  بمراجعة  المرء  یقوم  وحین 
للظروف التي رافقت إقامة أول كیان 
مع  تشابهها  بللمللدى  ٌیللصللدم  سلللوري 
الظروف الصعبة التي تمر بها بادنا 
منذ قرابة عقد من الحرب الطاحنة. 

الللعللدیللد مللن المحطات  كلللان هللنللاك 
إلى  الللوصللول  سبقت  التي  الرئیسیة 
یستلهم  سیاسي  كللیللان  إقللامللة  فللكللرة 
نللظللام الللدولللة الللحللدیللثللة، ابللتللداء من 
كانت  التي  العثمانیة«  »التنظیمات 
التجربة  استوحت  إصاحات  بمثابة 
األوروبیة إلى حد بعید، بهدف تغییر 

رساء اإلمبراطوریة على أسس  نظام السلطنة العسكري واإلداري، واإ
بروز  إلللى  »التنظیمات«  هللذه  أدت  وقللد  جدیدة.  وقانونیة  فكریة 
اإلسامیة«  بدیًا عن مفهوم »األمة  األولى  للمرة  الوطن  مفهوم 

الفضفاض الذي كان سائدًا في الخطاب السیاسي. 
ومع إقرار إصاحات مدحت باشا، عام 1876، عرفت منطقة 
الفرنسي  الدستور  عن  مأخوذًا  دستورًا  األولللى  للمرة  الشام  باد 
والبلجیكي والسویسري، وهي دساتیر وضعیة علمانیة، األمر الذي 
مهد الطریق أمام بروز شخصیات طرحت فكرة المطالبة بالمساواة 
الوالیات  أوضللاع  صللاح  واإ العثماني  المجتمع  مكونات  كافة  بین 

العثمانیة الناطقة باللغة العربیة. 
بدأ اسم والیة سوریة یظهر في المراسات الرسمیة العثمانیة، 
منذ العام 1856، لكن حدود هذه الوالیة شهدت تعدیات متتالیة، 
ولم تتطابق مع حدود سوریة الطبیعیة، حیث شكلت حلب والیة 
منفصلة، وتم تحویل القدس إلى سنجق مرتبط بالباب العالي، كما 
تم فصل الساحل عن الداخل السوري. لكن ما یهمنا من كل هذا 
هو أن فكرة الدولة السوریة بدأت تتبلور في أذهان أفراد النخب 
مال  سریة  جمعیات  لتشكیل  المجال  فسح  الللذي  األمللر  المحلیة، 
في  وتوحیدها  العربیة،  الوالیات  تحسین ظروف  فكرة  إلى  أغلبها 

إطار
سیاسي، مع بقائها مرتبطة بالباب العالي. لكن كان هناك تیارات 
أخرى نادت بوحدة سوریة الطبیعیة وفصلها عن الدولة العثمانیة، 
كما كان هناك تیار طالب باستقال لبنان ووضعه تحت الحمایة 

الفرنسیة.
ومن أوجه التشابه بین الوضع الذي رافق نشوء الكیان السوري 
الحدیث، وحال هذا الكیان، بعد مرور قرن كامل من الزمان، هو 
فاضح.  بشكل  السوري  الشأن  في  الكبرى  القوى  مختلف  تدخل 
فقد كان لفرنسا مشروعها الخاص فیما یخص الوالیات العثمانیة 
الفرنسیة  الحكومة  لدى  وكللان  آسیا.  في  العربیة  باللغة  الناطقة 
مبررات لاهتمام بالشأن العثماني بعد أن نجحت بفرض هیمنتها 
على االقتصاد العثماني، بحیث مثلت االستثمارات الفرنسیة، عشیة 

الحرب العالمیة األولى، ثلثي االستثمارات في الدولة العثمانیة.

شبكة  على  نفوذها  لنشر  المیدان  تمهید  في  باریس  واعتمدت 
المدارس التي أنشأتها، بحیث كانت تلك المدارس تستقبل سنویًا 
معظم  أن  وناحظ  العثمانیة،  المدن  مختلف  في  طالب  ألف   90
من خریجي  كانوا  العربیة«  »الیقظة  تسمیة  تحت  ما عرف  قادة 
تلك المدارس، أو من خریجي الكلیات األمریكیة. هدف المشروع 
سوریة  في  تاریخیة  أطماع  تحقیق  إلى  أساسي  بشكل  الفرنسي 
الطبیعیة، وكان لدیه توجه تفتیتي قائم على تقسیم ما كان یمثل 
والیتي دمشق وحلب إلى كیانات صغیرة على أساس طائفي، مع 
منح موارنة جبل لبنان امتیازات على حساب باقي المكونات. ومن 
السوري  بالشأن  الفرنسیة  الحكومة  اهتمام  مدى  على  المؤشرات 
استضافة باریس لل »الجمعیة العربیة الفتاة«، وتسهیل نشاطاتها 
التي كان من محطاتها الهامة عقد المؤتمر السوري األول، في 
الذین  المثقفین  من  فیه  المندوبین  معظم  وكان  حزیران 1913، 
أدركوا أن مخاطر أطماع البلدان الغربیة تفوق كل مساوىء البقاء 
تحت مظلة الدولة العثمانیة، لذا ركزت مقررات المؤتمرعلى أهمیة 
العرب حقوقًا مساویة لحقوق  ینال  السیاسیة، بحیث  اإلصاحات 
األتراك. ولم یكن هذا ما هدفت إلیه باریس، لكن نتائج المؤتمر 
نبهتها إلى أن سكان باد الشام غیر تواقین لارتباط بالمشروع 

االستعماري الفرنسي. 
وجاء اندالع الحرب العالمیة األولى، وانحیاز الدولة العثمانیة إلى 
جانب ألمانیا، لیغیر المعطیات. ثم تبین، منذ نهایة عام 1915، 
أن الحلفاء سیربحون الحرب، وبدأت عملیة التفاوض على تقاسم 
ممتلكات الدولة العثمانیة، وصواًل إلى اتفاقیة سایكس بیكو التي 
منحت فرنسا السیطرة على سواحل باد الشام، في حین حصلت 

بریطانیا على سوریة الداخلیة وعلى العراق. 
كما كان لبریطانیا مشروعها الخاص، الذي كان تجمیعیًا یهدف 
بالحكومة  أو  بمصر،  ترتبط  فیدرالیة  عربیة  مملكة  إنشاء  إلللى 
البریطانیة مباشرة. فبعد استماتة بریطانیا في الدفاع عن الدولة 
تغیر موقفها بشكل  القیصریة،  العثمانیة في صراعها مع روسیا 
العالمیة األولى. وصار لدى لندن، التي  كامل مع اندالع الحرب 
سیطرت فعلیًا على سواحل شبه الجزیرة العربیة التي ارتبط زعماء 

اهتمام  مساعدات،  منها  وتلقوا  البریطانیة  الهند  بحكومة  قبائلها 
خاص بمنع السلطنة العثمانیة من إثارة مسلمي الهند، فقد كان من 
األمور التي شغلت أذهان المسؤولین البریطانین موقف المسلمین، 
حیث كان اإلسام مصدر قلق لإلمبراطوریة التي حكمت أكثر من 
نصف مسلمي العالم، في تلك الفترة، بعد أن تجاوز عدد سكان 
الضباط  الهند، وحدها، سبعین ملیون نسمة. وقد ٌصدم  مسلمي 
 1857 فللي  الهند،  مسلمو  أشعلها  التي  بالثورة  البریطانیون 
-1859، ثم بثورة المهدي في السودان. وكان لدى البریطانیین 
وصار  العالم،  مسلمي  لدى  العثماني  الخلیفة  لمكانة  مجتزأ  فهم 
لدیهم هاجس الخوف من بروز زعیم إسامي قادر على تجییش 
فكرة  بللرزت  اإلطللار،  هذا  سیاساتهم. وضمن  العالم ضد  مسلمي 
»المكتب  اختیار  ووقللع  الللعللرب،  مللن  للمسلمین  خلیفة  تنصیب 
الحسین بن علي،  الشریف  القاهرة على حاكم مكة  العربي« في 
على  باالنقاب  الحسین  إقناع  في  وخبراؤه  المكتب  ونجح ضباط 
بقرارات بعض  العالي. ولألسف صار مصیر بادنا مرتبطًا  الباب 
الضباط البریطانیین المفتقدین للخبرة فیما یتعلق بسوریة، بعد أن 
تولد لدیهم اعتقاد بأن الخبرات التي راكموها في مصر والسودان 
سكان  بللأن  وهللم  لدیهم  كللان  كما  سللوریللة.  على  ٌتعمم  أن  یمكن 
سوریة، باستثناء موارنة لبنان، تواقون ألن تحكمهم بریطانیا. لقد 
اهتم الباحثون البریطانیون بطبیعة الدولة العثمانیة، بدایة بوصفها 
حلیفًا في مواجهة روسیا القیصریة. وقد كتبت الرحالة البریطانیة 
الشهیرة غرترود بیل: »لم یكن هناك دولة أكثر ادعاء من السلطنة 

العثمانیة التي حاولت إیهام العالم بأنها تمتلك سلطة مركزیة«. 
في واقع األمر، تركزت سلطة الدولة في مراكز المدن، في حین 
عاش الریف في ظل سلطة زعماء محلیین فرضوا هیمنتهم على 
مناطق جغرافیة محدودة، وتعاملوا مع ممثلي الدولة بوصفهم شرًا 
ال بد منه. وكان للوزیر البریطاني سایكس دور رئیسي في رسم 
صورة الشرق األوسط الذي تتوق لها لندن، وترأس لجنة قررت 
تقسیم الدولة العثمانیة إلى خمسة أقسام یفترض أن تمنح حكمًا 

ذاتیًا، هي األناضول، وسوریة،
الللعللراق.  تشمل  بحیث  العربیة  والللحللزیللرة  وأرمینیا،  وفلسطین، 

 ما أشبه اليوم بالبارحـة؟ 
مئة عام على إنشاء سوريـة الحديثة 

ال  الهوتیة  منطلقات  التقسیمات  تلك  واعتمدت 
عاقة لها بالواقع على األرض، لكن – ولألسف 
- هللكللذا وللللدت فللكللرة إنللشللاء كللیللان سلللوري. كما 
كبیر  دور  لوید جورج  البریطاني  للسیاسي  كان 
معارضًا  كان  أن  فبعد  بادنا،  تحدید مصیر  في 
للحرب، صار من أنصار االستیاء على أراضي 
العظم،  حتى  صهیونیًا  وكللان  الللمللهللزوم.  الللعللدو 
إسللرائللیللل«،  »مملكة  بعث  بللأن  اقتناعه  بمعنى 
عادة الیهود إلى فلسطین، سیكون مقدمة لعودة  واإ

المسیح لیقیم مملكة الرب األبدیة.
ومثل إعان بلفور نقطة عام على درب إنشاء 
الكیان الللسللوري وكللان الللمللسللار، الللذي قللاد إلى 
إصدار ذلك اإلعان، كثیر التشعب، ومر بالعدید 
من المنعطفات، لكن الهدف الحقیقي الكامن وراء 
ذلك التصریح كان نتاج عقلیة استعماریة ضاربة 
والثقافیة  السیاسیة  النخبة  ثقافة  في  الللجللذور 

البریطانیة.
البریطانیین  السیاسة  رجللال  مللن  الكثیر  رأى 
ألن  ملزمة،  تكن  لم  للعرب  المبذولة  الوعود  أن 
المرابطة  العربیة  الفرق  قیام  اشترطت  بریطانیا 
في باد الشام بالتمرد، وهو أمر لم یحدث أبدًا، 
حیث ثابر معظم الضباط العرب على الوالء للدولة 
العثمانیة. وانتهت الحرب بهزیمة الدولة العثمانیة 
المتوسط،  البحر  شرقي  منطقة  من  وانسحابها 
وفللرضللت  دمللشللق،  البریطانیة  الللقللوات  ودخلللللت 
الداخلیة، في حین  كامل سوریة  سیطرتها على 
سیطرت الجیوش الفرنسیة على الساحل، وجعلت 
الجنرال  بادر  وبعدها  لقیادتها.  مقرًا  بیروت  من 
غورو إلى احتال األقضیة األربعة، عكار والبقاع 

وراشیا وحاصبیا، وألحقها بجبل لبنان. 
بؤس  لیجسد  باریس  في  السام  مؤتمر  وجاء 
اتفاقًا مع  الذي وقع  الحسین،  بن  الفیصل  أداء 
حاییم وایزمان اعترف به بإعان بلفور الذي تم 

اعتماده ضمن وثائق المؤتمر. 
مرحلة  خللال  المحلیة  النخب  تهمیش  تم  لقد 
یكمن  وهنا  الللحللدیللث،  الللسللوري  الكیان  تأسیس 
الللفللرق الللجللوهللري بین الللوضللع الللحللالللي، ووضللع 
بادنا قبل مئة عام. فعلى الرغم من حشد أكثر 
من مئة وعشرین دولة ضد الدولة السوریة، لكن 
الدولة صمدت بفضل وجود نخبة سیاسیة امتلكت 
وحللدة سوریة  على  یركز  بها  خللاصللًا  مللشللروعللًا 
في  القرار  أربللك صناع  الللذي  األمللر  وسیاستها، 
البلدان الغربیة. وفي الحقیقة، نحن نعیش مرحلة 
إعادة تأسیس ضمن ظروف صعبة تقتضي وضع 
رؤیة لتعزیز تاحم المجتمع، وسد الثغرات التي 

لن یتردد المعسكر المعادي في استغالها. 

"البعث األسبوعية" ــ تقارير 
تأجیج  الضخم في  تركیا  أصبح دور 
أكثر  وأذربللیللجللان  أرمینیا  بین  الللصللراع 
وضلللوحلللًا، وهلللذا هللو الللسللبللب فللي أنلله 
سیكون من الصعب إبرام اتفاق سام. 
وفللي الللواقللع، قللد ینفجر الللصللراع إلى 
تجر  قللد  األملللد  طللویلللللة  إقلیمیة  حلللرب 
على  القوقاز،  في  القتال،  إلى  روسیا 

أطرافها الجنوبیة ضد وكاء الناتو. 
الماضي  في مكالمة هاتفیة األسبوع 
بوتین،  فادیمیر  الروسي  الرئیس  مع 
أكد الرئیس التركي رجب طیب أردوغان 
لوقف  للتوسط  موسكو  جهود  دعمه 
إطللللاق اللللنلللار فلللي مللنللطللقللة نللاغللورنللو 
أرمینیا  بین  علیها  المتنازع  كللارابللاخ 
بدا  ذلللك،  من  الرغم  على  وأذربیجان. 
أن أردوغان یمارس نوعًا من المماطلة 
أمام نظیره الروسي. وقال إنه یجب أن 
یكون هناك "حل دائم" للنزاع اإلقلیمي 

المستمر منذ عقود. 
الرئیس  لقد أوضح أردوغللان وحلیفه 
إلهام علییف، بالفعل، أن الحل الوحید 
األرمن  "یتنازل"  أن  هو  لهما  المقبول 

 - وأذربیجان  تركیا  وصفت  ولطالما  كللارابللاخ.  بناغورنو  المطالبة  عن 
علیه  یسیطر  الللذي  الجیب   - المشتركة  التركیة  بالثقافة  المرتبطتان 
األرمن باالحتال غیر الشرعي لألراضي األذربیجانیة، منذ انتهاء الحرب 

الحدودیة في عام 1994. 
الماضي،  أیلول  أخرى، في 27  القتالیة مرة  األعمال  اندلعت  وعندما 
أشارت التقاریر األولیة إلى أن االشتباكات كانت عشوائیة، حیث تبادل 
الجانبان االتهامات ببدء العنف. ومع ذلك، أصبح من الواضح منذ ذلك 
الحین أن اإلجراءات التي اتخذها الجانب األذربیجاني كانت على ما یبدو 

اعتداء مخططًا ومبیتًا بدعم تركیا الكامل. 
بعد اشتباك دموي سابق في 12/ 13 تموز، أسفر عن سقوط عشرات 
مناورات  بللدأت  واألذربیجانیة،  األرمنیة  الللقللوات  صفوف  في  الضحایا 
عسكریة ضخمة في أذربیجان شارك فیها 11 ألف جندي تركي ابتداء 
من 29 تموز. ولمدة أسبوعین تقریبًا، حتى شهر آب، تم نشر األسلحة 
المدفعیة والطائرات الحربیة ووحدات الدفاع الجوي، في ما كان واضحًا 
أنه دافع رئیسي من جانب أنقرة وباكو لتنسیق الجیوش في كا البلدین 
لتنفیذ عملیات مشتركة. عاوة على ذلك، أشارت التقاریر إلى أن القوات 
في  بقیت   ،16-F طللراز  من  المقاتلة  الطائرات  ذلللك  في  بما  التركیة، 

أذربیجان بعد التدریبات العسكریة غیر المسبوقة. 
إلى جانب التدریبات، كانت هناك أیضًا زیادة كبیرة في مبیعات األسلحة 
العسكریة من تركیا إلى أذربیجان. وبحسب أرقام الصادرات التركیة، كانت 
السابق،  بالعام  مقارنة  األسلحة  في صفقات  أضعاف  زیادة ستة  هناك 
حیث تم تسلیم معظم اإلمدادات في الربع الثالث من العام 2020، بین 
تموز وأیلول. وشملت األسلحة طائرات بدون طیار وقاذفات صواریخ كان 

لها تأثیر مدمر منذ اندالع األعمال العدائیة في 27 أیلول. 
العامل الثالث الذي یشیر إلى عدوان مخطط له كان نقل نظام أردوغان 
وصل  وقد  األذربیجاني.  الجانب  في  للقتال  ولیبیا  سوریة  من  للمرتزقة 
اآلالف من هؤالء "المقاتلین" الذین ینتمون إلى كتائب تكفیریة خاضعة 
لسیطرة تركیا إلى العاصمة األذربیجانیة باكو قبل اندالع األعمال العدائیة 
في 27 أیلول. وال یمكن أن تعني الخدمات اللوجستیة التي ینطوي علیها 
تنظیم مثل هذا االنتشار الواسع إال التخطیط على المدى الطویل لحرب 

عدائیة. 
في  بدأت  األذربیجانیة  السلطات  أن  أیضًا  األرمینیة  المصادر  وتقول 

حجز المركبات المدنیة قبل أسابیع من بدء حرب إطاق النار، كما تقول 
على  موجودة  التركیة  اإلعام  وسائل  كانت  االشتباكات،  بدء  عند  أنه، 

األرض لتقدیم تغطیة حیة لألحداث.
لذلك یبدو أنه ال جدال في أن تركیا وأذربیجان قد اتخذتا قرارًا استراتیجیًا 
ناغورنو  بشأن  أرمینیا  مع  أمللده  طال  الللذي  للنزاع  نهائي"  "حل  لتنفیذ 

كاراباخ.
وهذا ما یجعل الجهود الروسیة للتوسط في وقف األعمال العدائیة أكثر 
الروسي  الخارجیة  وزیللر  فیها  توسط  ماراثونیة  محادثات  بعد  صعوبة. 
النار في 10 تشرین األول.  إقللرار وقف إلطللاق  سیرغي الفللروف، تم 
غیر أن الهدنة انهارت في غضون ساعات مع ورود أنباء عن استئناف 
الرئیسیة  االنتهاكات  الجانبین.  على  المدن  وقصف  النار  إطاق  تبادل 
واشتكى  متطورة،  تركیة  أسلحة  باستخدام  األذربیجاني  الجانب  ارتكبها 
القادة األرمن من أن الجانب األذربیجاني ال یبدو مهتمًا بمتابعة محادثات 

السام. 
الضربات  أصابت  فقد  الصراع،  نطاق  اتساع  هو  إرباكًا  األكثر  األمر 
الجویة األذربیجانیة، منذ انهیار وقف إطاق النار في نهایة األسبوع، 
منطقة  وراء  ما  إلللى  الصراع  تمدید  إلللى  أدى  ما  أرمینیا،  داخللل  مواقع 
ناغورنو كاراباخ. كما قالت أذربیجان أن الصواریخ األرمینیة أصابت مدنًا 
داخل أراضیها. وتنفي أرمینیا بشكل قاطع تنفیذ مثل هذه الضربات، األمر 
باستفزازات ویثیر  ثالث سرًا  یقوم طرف  التالي: هل  السؤال  الذي یطرح 

تصعید الصراع؟
بالدفاع  قانونیًا  التزامًا  علیها  أن  هو  لروسیا  بالنسبة  تحدیًا  یمثل  ما 
الجماعي )1992(. ومع  األمن  أرمینیا كجزء من منظمة معاهدة  عن 
تعرض أرمینیا إلطاق النار، سیكون هناك ضغط على موسكو للتدخل 
مع  بالوكالة  أخرى  في حرب  روسیا  تورط  إلى  ذلك  عسكریًا. وسیؤدي 
تركیا، العضو في الناتو. لكن هنا لیس سوریة.. إنها منطقة القوقاز على 
الحدود الجنوبیة لروسیا. وهناك مخاوف بین كبار الشخصیات العسكریة 
الروسیة من أن مثل هذا السیناریو هو بالضبط ما یهدف إلیه أردوغان. 
لقد تفوقت روسیا على تركیا في الحرب بالوكالة في سوریة، وأصیبت 
خطط أردوغان وحلف شمال األطلسي في سوریة بالفشل الذریع. ویبدو 

أن الصراع في القوقاز قد یكون اآلن نوعًا من االنتقام األردوغاني. 
عام أردوغان  قد تحتاج موسكو إلى مراجعة عاقاتها مع أنقرة بجدیة، واإ

بأنه یسیر على الخطوط الحمراء. 

روسيا في سورية والقوقاز.. 
هل هناك محاولة أردوغانية لالنتقام؟ 
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أربعائيات   

عندما تضيق الدائرة
د. مهدي دخل اهلل

ال شك يف أن دائرة الصراع العربي- اإلسرائيلي 
تضيق باســـتمرار منذ عام 1980 بعد خروج مصر 
املـــدوي من هذا الصراع. بداية التســـعينيات خرج 
األردن فضاقت الدائرة أكثر، ثم جاء أوسلو ليضع 
الســـلطة الفلســـطينية، عملياً، خـــارج الدائرة يف 

املفهوم املقاوم.
الفـــرتة األخرة تشـــهد تضييقاً جديـــداً، نوعياً، 
هلذه الدائرة. خترج دول اخلليج تباعاً من الدائرة، 
وهنـــاك من يقف يف »الطابور« كالســـودان واملغرب 
وغرمهـــا. صحيـــح أن األمـــر يتعلـــق باملنظومـــة 
السياســـية الرمسيـــة العربيـــة وليـــس بالشـــعوب، 
لكـــن عاملنـــا بكامله يعيـــش واقع التأثـــر املطلق 

للمنظومات الرمسية.
أخطـــر مـــا يف األمـــر أن مـــا نـــراه كلـــه يضـــع 
العربـــة قبـــل احلصـــان، لدرجـــة أن احلصـــان قد 
يضيـــع ويصبح بال فائدة. وضع الســـالم قبل زوال 
االحتـــالل ال يقبـــل به املنطق وال احلس الســـليم 
أو جتـــارب الشـــعوب. اليوم دخلـــت دول عربية عدة 
حظـــرة الســـالم مـــع إســـرائيل، واألرض مازالت 

حمتلة.. أي عبث هذا؟!.
االســـتمرار يف تضييـــق دائـــرة الصـــراع هو أزمة 
عربيـــة بنيويـــة بالتأكيـــد، ولكـــن هل مـــن املمكن 

حتويل األزمة إىل فرصة؟.
هنـــاك قانون معـــروف يف العلـــوم الطبيعية، يف 
الفيزياء والكيميـــاء والبيولوجيا، إذا ضاقت دائرة 
تركيـــب ما زادت كثافته، وزيادة الكثافة تعين زيادة 

الفعالية، أي أنه- يف احملصلة - حتول إجيابي.
هـــذا بالذات ما حيصل مـــع دائرة الذين مازالوا 
يصرون على أن يكون احلصان أمام العربة وليس 
العكـــس. كنا خنســـر حروبنا عندمـــا كانت الدائرة 
واســـعة جـــداً تضـــم العـــرب ودوهلم مـــن احمليط 
إىل اخلليـــج + حركـــة عـــدم االحنيـــاز + االحتـــاد 
السوفيييت والتوازن الدويل + الصني واهلند. حرب 
تشـــرين 1973 نفســـها رحبناها عســـكرياً، لكن ما 
فعله الســـادات أعطى نصراً سياسياً إلسرائيل هو 

األهم هلا، األخطر لنا، منذ بداية الصراع.
عنـــد اهنيـــار التـــوازن الـــدويل وظهـــور أحاديـــة 
القطب، حققنا أول انتصار عسكري وسياسي، ألن 
الدائـــرة ضاقت وأضحت أكثر كثافة. كان ذلك عام 
2000 بتحريـــر اجلنوب اللبناني. بعد ذلك ازدادت 
الدائرة ضيقاً، وكثافة، فحصل انتصار 2006 الذي 
اعرتفـــت به إســـرائيل دون لبس، ثـــم حترير غزة، 
وتعزيـــز مقاومـــة الشـــعب الفلســـطيين بعيداً عن 

»نظامه«، وعن »فصائله«.
اليوم تضيق الدائرة أكثر من ذي قبل.. فهل لدينا 
فعـــالً القدرة للتأكيد علـــى أن احلصان ينبغي أن 

يكون قبل العربة، وفرض ذلك على إسرائيل؟؟.
mahdidakhlala@gmail.com

»البعث األسبوعية« ــ هيفاء علي 
ســـبعة عشـــر عامـــاً مرت علـــى الرفـــض التارخيـــي للغزو 
األمريكـــي للعـــراق عـــام 2003، والـــذي عـــرت عنـــه كل من 
فرنسا وأملانيا وروسيا، وأحدث حتواًل يف املواقف الدبلوماسية 
الفرنسية. لكن، ومنذ الوالية الثانية جلاك شراك، ومع عهد 
نيكوال ســـاركوزي، مروراً بعده بفرانســـوا هوالند، وصواًل إىل 
رئاســـة إميانويل ماكرون، باتت السياسة اخلارجية الفرنسية 
كارثة سياســـية حقيقية ال هناية هلـــا، باعرتاف كبار اخلراء 

واحملللني الفرنسيني. 
فمنـــذ عام 2007، ورئاســـة ســـاركوزي )2007 - 2012(، اليت 
روجـــت هلا الواليـــات املتحدة عند هناية عهد بوش االبن، ثم 
أوبامـــا الـــذي كان ذروة التخريـــب يف الواليـــات املتحـــدة، مت 
دفع فرنســـا مـــن قبل األنغلـــو - أمريكان مبهـــارة للتصرف 
بطريقة تتعارض متاماً مع املصاحل االســـرتاتيجية الفرنسية. 
وقد جتلى ذلك خالل احلرب الليبية اليت تتلخص بالتدخل 
الفرنسي - الريطاني بذريعة إنسانية، والذي بدأ على ثالثة 
مراحل بقصف طرابلس، ومن ثم اهلجوم على بنغازي برتل 
مـــن الدبابات واملدرعات، ومن ثـــم حتويل طرابلس وبنغازي 
إىل ركام من األنقاض. عدوان سافر بين على أكاذيب وتضليل 
وتالعبـــات الســـلطات الفرنســـية بغية حفر عقـــول الغربيني 
املتخلفة والواهنة، وعلى وجه اخلصوص عقول الفرنســـيني 
الذين مت خداعهم وتضليلهم من قبل ساركوزي ومستشاريه 
العســـكريني لتريـــر العـــدوان وتدمر ليبيا والشـــعب اللييب 
باســـتخدام ذرائع واهية، لتتحول ليبيا اليوم إىل بلد مُقسّم، 

مُهـــدّم، ومُدمّر بـــني أيدي اإلرهابيـــني اجلهاديني املدعومني 
من الغرب. فرنسا وحلفاؤها كانوا احملرك األساسي والصناع 

هلذه الكارثة اليت أصبحت عليها ليبيا. 
ساركوزي بدّد أيضاَ مصداقية فرنسا بشكل دائم يف سورية 
ومنطقة الشـــرق األوســـط، حيث اتسمت سياســـته، وسياسة 
ســـلفه ماكـــرون، بالعدائيـــة املطلقـــة، لتكـــون باريـــس رأس 
احلربـــة يف جوقـــة املتآمريـــن الغربيني والعرب على ســـورية. 
وكما فعل يف ليبيا، فعل يف سورية جلهة تقديم كافة أشكال 
الدعـــم لإلرهابيني الذين مت اســـتقدامهم من معظم أحناء 
العـــامل لتدمر الدولة الســـورية. ومل يكتف الرؤســـاء الثالثة 
- ســـاركوزي، هوالنـــد، وماكـــرون - بدعـــم اإلرهاب وإرســـال 
املـــال والســـالح واملرتزقة إىل ســـورية، بل دفعتهـــم عدائيتهم 
للتدخل العســـكري املباشـــر يف مشال ســـورية، حيث تتواجد 
قوات خاصة فرنسية لدعم التنظيمات اإلرهابية وامليليشيات 
االنفصاليـــة حلـــزب العمال الكردســـتاني؛ كما تـــرع املدعو 
ماكرون بتوجيه ضربة عســـكرية أحادية اجلانب لسورية دون 
أي تفويض أممي بذريعة رواية »اهلجوم الكيميائي املزعوم«يف 
دومـــا. وكان ســـلفه، هوالند، قد اســـتكمل روايـــة احلرب هذه 
حبماسة، وأقدم على تسليح اإلرهابيني حبماس وسخاء بلغا 
ذروهتما يف صيف 2013، عندما هاجم بأسوأ الكلمات سورية 
دون أن يعلم أن حلفاء فرنســـا األنغلو - أمريكان ســـيتخلون 
عنها، عندما أعلنت روســـيا لـ »اجملتمع الدويل«أن أي هجوم 

ضد سورية سيكون مبثابة هجوم مباشر ضد روسيا. 
مت التخلي عن فرنســـا، فجأة، بتشـــجيع من حزب داخلي 

مـــن اخلونة املناهضني لفرنســـا اليت وجدت نفســـها وحدها 
تأســـف ألن الواليـــات املتحـــدة تراجعـــت عن ضرب ســـورية 
مباشرة. ومنذ ذلك احلني، كما يف ليبيا، مل يعد للدبلوماسية 
الفرنســـية أي نوع من التأثر على األزمة السورية. وستبقى 
بعيدة عن أي حل مســـتقبلي ســـيكون بالضرورة نتاج تفاهم 

بني القوى العظمى. 
ومـــع انتخـــاب دونالد ترامب رئيســـاً للواليـــات املتحدة، يف 
تشـــرين الثانـــي 2016، مت اســـتحضار جمموعة مـــن »خدم« 
االمراطورية األمريكية، الذين مارســـوا النفاق األورويلي يف 
حرهبم على ســـورية، واستغلوا إرهابيي »القاعدة« اليت يزعم 
اجليـــش األمريكي حماربتها يف كل مكان. ومنذ ذلك احلني، 
ويف ســـياق العديـــد مـــن األزمـــات اجليوســـرتاتيجية الكرى 
األخـــرى، متكن الرئيـــس ماكرون من إطـــالق العنان ملواهبه 
الفريـــدة، ويواصـــل عملـــه يف التدمـــر الكامـــل للمصداقية 

الدبلوماسية الفرنسية يف العديد من امللفات.

ماكرون »احملرض األكرب«ضد روسيا يف بيالروسيا
ولكـــن، يف أخطـــر مســـارح العمليـــات احلاليـــة، وبطريقـــة 
دراماتيكيـــة مدمرة ملصداقية فرنســـا، ويف حتـــد لتحالفاهتا 
التارخيية، وجد الرئيس ماكرون نفســـه مرة أخرى يف موقع 
احملرض األكر من خالل لعب دور رأس احلربة ضد روسيا، 
يف ســـياق أزمة مزدوجة تتجـــاوز بتداعياهتـــا إدراكه، وتتعلق 
بكل من بيالروســـيا على خلفية مشـــروع أنبوب الطاقة »نورد 
ســـرتيم 2« االســـرتاتيجي يف حبر البلطيق، وبالتوتر املتجدد 

»قوية على الضعيف ضعيفة أمام األقوياء« 
السياسـة الخارجيـة الفرنسيـة على المحــك: تخبـط ومعـايير مزدوجة!! 

بني أذربيجان وأرمينيا، خبصوص إقليم ناغورنو كاراباخ. 
يف هـــذه األزمـــة املزدوجـــة، مـــن املفارقـــات أن الدبلوماســـية 
الفرنســـية تعض ذيلها بنفسها، فبعد أن عارضت تركيا مرتني 
يف البحر األبيض املتوسط، فيما يتعلق بقضايا ليبيا والطاقة، 
قدمـــت دعمها املضمـــون، يف أيار ومتـــوز 2018، إلهلام علييف، 
رئيـــس مجهوريـــة أذربيجان، قبل أن تعـــارض تركيا مرة أخرى 
فيما يتعلق بأزمة ناغورنو كاراباخ، وهي تعلم جيداً أن أردوغان 
قام باســـتقدام اإلرهابيني، الذين استخدمهم منذ العام 2011، 
يف سورية، إىل اإلقليم للقتال إىل جانب جيش أذربيجان. لكن 
يف الوقـــت نفســـه، أعلـــن ماكرون احنيازه ضد روســـيا من دول 
البلطيـــق، حيث كان يقوم بزيارة رمسيـــة لقاعدة تابعة حللف 
مشال األطلســـي، ويف ســـياق تؤيد فيه فرنسا الرواية العدائية 
حللف مشال األطلسي ضد روسيا يف أوروبا الشرقية. ويف هذا 
الســـياق، احناز ماكرون علناً ضد روســـيا يف امللف البيالروسي، 
ُمتطرّقـــاً ملوضـــوع »املعارضـــة الدميقراطية الـــيت قمعها ظلماً 
ديكتاتور بيالروسي شنيع متحالف مع روسيا الشريرة للغاية«. 
وبالتـــايل فـــإن الدبلوماســـية الفرنســـية حليف فعلي لروســـيا 
يف القوقـــاز، ولكنها معارضة لروســـيا يف أوروبا الشـــرقية. هذه 
الدبلوماســـية غـــر الواضحـــة، وغـــر املتماســـكة، واملتخبطة، 
وذات املعايـــر املزدوجة، ال ميكـــن أن تؤدي إال إىل حمو القناة 
الدبلوماســـية الفرنســـية الفتقارها التـــام إىل املصداقية، فما 
يفـــوق فهم ماكرون هو »الكماشـــة اجليوســـرتاتيجية«املتزامنة 
اليت حتاول العوملة فرضها على روسيا، من خالل ضرب النفوذ 
الروسي يف بيالروسيا والبلطيق من جهة، ويف القوقاز من جهة 
أخرى. ومنذ حقبة التســـعينيات، كان اهلدف اجليواسرتاتيجي 
هو نفســـه دائمـــاً: افتعال اخلـــراب الكامل لروســـيا من خالل 
إلغـــاء ســـيادهتا على مصادر وممرات الطاقة واالســـتيالء على 
موادهـــا اخلـــام، وهي اســـرتاتيجية ختدم الكارتـــالت املصرفية 

العاملية لوول سرتيت وبنك سييت. 
ولتحقيق هذا اهلدف، مت استخدام وتطبيق اخلطط املتعلقة 
مبـــا يســـمى »تغيرات النظـــام«، وهي تقنيات متعـــددة األوجه 
للهندســـة الدميقراطية تعمل مبهارة لغسل أدمغة الرأي العام 
وتأليبـــه، وإعداد حـــركات ختريبية تبدو مدنية، ولكنها ال تعدو 
كوهنـــا، يف الواقع، وجهاً لصراع عســـكري حبـــت، كما حدث يف 
بولندا خالل الثمانينيات، وأيضاً يف الصني، ثم يف يوغوسالفيا 
خالل التسعينيات، ويف أوروبا الشرقية اليت شهدت ما يسمى بـ 
»الثـــورات »امللونة«، وآخرها »الربيع العربي«املزعوم، ومرة أخرى 
يف أوكرانيا يف العام 2014، من أجل ممارسة املزيد من الضغط 
على العمل الروسي يف سورية. واليوم، يف بيالروسيا، حيث يتم 
وضع األســـاليب التخريبية نفســـها قيد التشـــغيل على نطاق 

واسع. 
فإىل جانب فكرة تعطيل حمور الدعم االســـرتاتيجي لسورية 
بقيادة روســـيا، مروراً مبنطقة القوقاز وأرمينيا، ظهرت جوانب 
أخرى واضح لتزامن األزمات هذا، منذ آذار املاضي، يف ســـياق 
األزمـــة الصحيـــة العامليـــة الراهنة، مع تفشـــي جائحة كورونا 
الـــيت ميكـــن اعتبارهـــا، من نـــواح كثـــرة، ذات جوانـــب مثرة 
للفضول، بل ومشـــبوهة، وتنطوي على اهنيار مرمج ألســـعار 
املواد اخلام االســـرتاتيجية، حبيث يظل اهلدف االســـرتاتيجي 
كمـــا هـــو: تدمـــر واســـتنفاد روســـيا من خـــالل االســـتنزاف 
النقـــدي، واإلجراءات املفروضة عليها من اخلارج لعرقلة دعم 
حلفائهـــا، وحتريك االضطرابـــات االجتماعيـــة الداخلية. ويف 
هـــذا الصدد، مـــن الضرورة مبـــكان التنويه إىل أن بيالروســـيا 
رفضـــت العديـــد مـــن اإلجراءات الـــيت كانت منظمـــة الصحة 
العامليـــة ترغب يف فرضها عليها، كشـــرط للقروض اليت يدعي 
صندوق النقد الدويل تقدميها هلا بسخاء. ويوضح هذا متاماً 
دور االســـتنزاف النقـــدي يف ظهـــور العوملـــة، ونواياها لتدمر 

ســـيادة الدول والشـــعوب. وبسبب رفضه الشجاع هلذه الشروط، 
أصبـــح لوكاشـــينكو »الرجل الذي يقتل شـــعبه«من وجهة نظر 

الروباغاندا الغربية. 
وعليه، فإن املســـتهدف من القضية البيالروســـية هو روســـيا 
بالطبـــع، وإذا ســـقطت روســـيا البيضاء فســـتكون روســـيا أكثر 
هتديـــداً بالنســـبة للغرب مما هي عليه بالفعل، بســـبب عملها 
الشـــجاع يف العامل. ولذلك، حتاول جمموعة من وكالء التأثر 
التخرييب املمولني من اخلارج إســـقاط بيالروسيا، مستفيدين، 

كما يف روسيا، من التداعيات احلتمية للحقبة السوفيتية.
علـــى أي حال، ال يـــزال من الضروري فهم النفاق الشـــديد 
للنشـــاط الغربي ضد بيالروســـيا، والذي جيد الرئيس ماكرون 
نفســـه مـــرة أخـــرى حتـــت رمحتـــه، يف حتـــدٍ ملصـــاحل فرنســـا 

االسرتاتيجية وصداقاهتا التارخيية. 
حقيقـــًة، يعمـــل ماكـــرون على تشـــويه صورة فرنســـا، ويثر 
وصمة العار يف العامل ضدها عندما أيد أخراً رواية »التهديد 
الروســـي«، وهي روايـــة كانت قد فرضت عليـــه مبهارة من قبل 
وســـائل اإلعالم األنغلو- أمريكية والفرنســـية، واليت تفيد بأن 
روسيا »هامجت أوروبا من فرنسا«. ليس هذا فحسب، بل وجيرؤ 
على االدعاء بإعطاء دروس يف احلرية والدميقراطية للرئيس 
لوكاشينكو، ماضياً إىل حد املطالبة باستقالته، على الرغم من 
أنه خالل عامني من القمع املســـتمر للســـرتات الصفراء، فإن 
االنتهاكات اليت ارتكبتها قوات األمن الفرنسية حبق املتظاهري 
مل تشـــهدها فرنســـا مـــن قبـــل، وبالتأكيـــد من خـــالل تقنيات 
خمزيـــة وخمالفة متاماً للتقاليـــد املثبتة يف حفظ النظام يف 
فرنســـا. وسوف يسمح التطور التشـــريعي األخر يف املستقبل، 
يف فرنســـا، بإلقـــاء القبض على أي مراقـــب، أو حتى صحفي، 
بطريقة تعسفية متاماً، مع حماولة التسرت على أي معلومات 
حـــول الزيادة اهلائلة يف هذه املخالفات املرتكبة من قبل قوات 
األمـــن الفرنســـية. يف هذه األثناء، يُـــرتك مرتكبو اجلرمية يف 
فرنســـا يف حالـــة إفالت تام من العقاب، وال يُســـتهدف ســـوى 
الفرنســـيني اجملنّسني عندما حياولون منع جتار املخدرات من 

إرهاب أحيائهم. 
عـــالوةً على ذلك، تفيد املعلومات بظهور حاالت غريبة تثبت 
تورط أجهزة مكافحة اإلرهاب الفرنســـية يف إســـاءة استخدام 
الســـلطة، مبا يف ذلك اغتصاب أطفال فرنســـيني. هذا يف حني 
تبيّن أن فرنســـا هي الدولة الوحيدة الـــيت عرقلت التحقيقات 
األمريكية ملكافحة االعتداء اجلنســـي على األطفال يف قضية 
جيفري إبشـــتاين، مع اختفاء أكثر من 50.000 طفل كل عام، 
يف فرنســـا، وأكثـــر من 150 ألف حالة اغتصـــاب. ولرمبا ينبغي 
علـــى الرئيـــس ماكـــرون أن يبدأ يف القلق بشـــأن ما جيري يف 
بالده، بداًل من الذهاب بشكل حمرج للزج بنفسه يف التحريض 

الدعائي ضد بيالروسيا. 
يف هذه الدولة الفرنســـية »القوية علـــى الضعيف والضعيفة 
أمـــام األقوياء«، واليت حُِوّلت حالياً، علـــى يد ماكرون وأتباعه، 
عـــن وظيفتهـــا األوليـــة املتمثلـــة يف محايـــة الشـــعب، مل يعد 
للفحـــش أي حـــدود، فهـــا هو ماكرون نفســـه يدعـــي اليوم أنه 
يعطي دروساً لبيالروسيا، يف حني يدرك الرأي العام الفرنسي 
أن الدولـــة الفرنســـية تتعرض لالختطاف بشـــدة، وأن تصرف 
ماكرون غر جدير أبداً مبا كانت عليه فرنسا حتى وقت قريب، 
فلم تعد صاالت اإلليزيه تســـتخدم للدبلوماسية العظيمة، بل 
أصبحت قاعات رقص كئيبة ألكثر »الفنانني املتحولني جنسياً 
ســـخافًة، والذين ميكن للمرء أن جيدهم يف فرنسا«، على حد 

تعبر أحد احملللني.. 
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صعـود متزايــد للفاشيــة البيضـــاء وتأثيـر متنـام للقومية المسيحية.. 
كيف يعاَقب فقراء أمريكا في حــطام اللحظـة الترامبيـة الراهنة؟! 

»البعث األسبوعية« ــ مسر سامي السمارة 
اختتـــم نائب الرئيس األمريكي مايك بنيس خطاب قبوله 
يف املؤمتـــر الوطـــين للحـــزب اجلمهـــوري، يف 26 آب املاضي، 
بنغمـــة توراتيـــة. ويف خطابـــه أمـــام نصـــب فـــورت ماكهنري 
التـــذكاري، يف بالتيمور، حتدث للحشـــد قائالً: »دعونا نبقي 
عيوننا مصوبّة على جمدنا الســـابق، وكل ما ميثله بالنســـبة 
لنـــا. دعونـــا نركز أعيننا على أرض األبطال، هذه، ونســـتلهم 
منهم شـــجاعتهم«. أثنـــاء ذلك، أعاد ترداد عبارة من أســـفار 
العهـــد اجلديـــد: »دعونا ننظر إَِلـــى رئيِس اإِلميـــاِن وَمَُكمِّلِهِ 
يَسُـــوع، الـــذي مِـــنْ أَجل السُّـــرور الْمَوُْضـــوِع أَمامَـــه، احتمَل 

الصَّلِيبَ مُستهيناً ِبالْخزْي«.  
السياســـيون  ميـــزج  أن  يف  جديـــد  ال  احلـــال،  بطبيعـــة 
األمريكيون بني الدين والسياسة خالل محالهتم االنتخابية. 
ومـــع ذلك، أثار قرار بنيس اســـتبدال العلم الوطين بيســـوع 
دهشـــة عدد من الطوائـــف الدينية والسياســـية، إذ قدم هذا 
الدمج بني اجملد الســـابق واملســـيح دليالً إضافياً على تنامي 
نفوذ القومية املسيحية يف عصر ترامب. ومل يعد من الصعب 
العثـــور علـــى أدلة ملعرفة عمـــق تأثر القومية املســـيحية يف 
صناعـــة السياســـة األمريكية، فخـــالل الوباء، مت اســـتخدام 

الكتاب املقدس و«تشـــويهه« مراراً وتكراراً لترير إنكار تفشي 
كوفيـــد-19، وتقاعس احلكومة. ويف أواخر شـــهر آذار، عندما 
كانـــت املـــدن تغلـــق أبواهبـــا، وكان مســـؤولو الصحـــة العامة 
يوصـــون بإجـــراءات صارمـــة للحجر الصحـــي، كان اإلجراء 
األول لرتامـــب أن مجـــعَ أتباعـــه يف البيـــت األبيـــض يف مـــا 
وصـــف بأنه »يوم صالة وطين« ملنح األمريكيني القوة لتحمل 
هـــذه األوقـــات العصيبـــة. ويف وقت الحق مـــن الربيع، طالب 
احملتجـــون على عمليـــات اإلغالق، املمولون مـــن جمموعات 
ســـوداء، مثل »كوتش بـــراذرز«، بإعادة فتـــح الواليات للعمل، 
وإتباع إرشـــادات التباعـــد االجتماعي. وقـــد رفعت احملتجون 
الفتات من قبيل: »حتى الفرعون حرر العبيد من الطاعون«، 
و«تكســـاس لن يصمها الوحش بعالمته«. وحتى عندما كانت 
الطوائـــف الدينيـــة تكافح للتكيف مع خدمـــات العبادة، عر 
تطبيـــق دردشـــة الفيديـــو »زوم«، فضالً عن الرعاية الكنســـية 
عن بُعد، اســـتمر ترامـــب بتأجيج نران اخلالفـــات الدينية، 
معلناً أن أداء العبادة الشخصية »ضروري«، بغض النظر عن 

تشكيك اخلراء القانونيني بسلطته للقيام بذلك. 
عند احلديث عن نسخة ترامب للقومية املسيحية، ال ينبغي 
ألحد أن ينســـى مشـــهد شـــهر حزيران، يف ســـاحة الفاييت، 

بالقرب من البيت األبيض، عندما جرى إطالق الغاز املسيل 
للدمـــوع علـــى املتظاهرين املطالبني بالعدالـــة العرقية، لكي 
يتمكن الرئيس - املرشـــح من التجول يف كنيسة سانت جون 
القريبـــة، والوقوف بفخر على درجاهتا، ورفع الكتاب املقدس 
بيـــده إىل أعلى، على الرغم من أن املصورين كانوا يشـــككون 

يف ضآلة الوقت الذي يقضيه بني صفحاته. 

املعركة من أجل الكتاب املقدس يف التاريخ األمريكي
لفهـــم الكيفيـــة اليت يســـتخدم هبـــا السياســـيون األثرياء، 
وجوقة املتطرفني التابعني هلم، السلطة يف العام 2020، البد 
لنا من النظر إىل دور الدين يف حياة األمريكيني، حيث تدور 
اليـــوم معركة ملحمية يف ســـبيل الكتاب املقدس، ويف بلد مت 
التنازل عنه - بشكل كبر - للقوميني املسيحيني اإلجنيليني 
البيـــض، إذ حصلـــت الشـــبكة، املمولـــة جيـــداً مـــن الكنائس 
واملنظمـــات غـــر الرحبيـــة واجلامعات ومراكـــز الفكر، واليت 
ترتبط خبطوط مباشرة مع كبار املسؤولني السياسيني، على 
تفويـــض مطلق لتحديد ما يتـــم متريره للنقاش الديين يف 
هـــذه البالد، وإمالء ما تعنيـــه األخالق يف اجملتمع. ويف عهد 
ترامب، وصلت القومية الدينية هذه إىل ذروهتا، إذ ترســـخت 

حركـــة رجعيـــة تضـــم املليارديـــرات التكنوقـــراط، ومبشـــري 
التلفزة، وامليليشـــيات املسلحة، من خالل رسالة بسيطة: »اهلل 
حيب أمريكا املسيحية البيضاء، ويفضل احلكومات الصغرة 
والشركات الكرى، ويكافئ النزعة الفردية، واألعمال احلرة«. 
ويف الوقـــت نفســـه، يتم إلقـــاء اللوم على الفقـــراء وامللونني 
واملهاجرين جراء املشـــاكل اليت يواجههـــا اجملتمع، حتى مع 
زيادة ثراء األغنياء يف بلد ال يزال األغنى يف تاريخ العامل. 

تعتـــر األخطـــار املتأتيـــة عـــن القوميني املســـيحيني اليوم 
حقيقـــة واضحـــة للعيـــان، إال أن املعركـــة مـــن أجـــل الكتاب 
املقـــدس، نفســـها، ليســـت جديـــدة يف أمريكا. ففـــي القرنني 
الثامن عشـــر والتاسع عشـــر، اقتبس مالكو العبيد من سفر 
فليمون وبعض الســـطور من رسائل القديس بولس لالدعاء 
بـــأن اهلل شـــرّع العبوديـــة، كما قاموا بتمزيق صفحات ســـفر 
اخلـــروج مـــن األناجيل الـــيت قدموها للمســـتعبدين. وخالل 
العصر الذهيب للقرن التاسع عشر، بشرت الكنائس والساسة، 
علـــى حد ســـواء، بـ »إجنيـــل االزدهار« الـــذي ميجد فضائل 
الرأمساليـــة الصناعيـــة. وبعد عقـــود، واصل أنصـــار الفصل 
العنصري اســـتخدام النصوص التوراتية لترير ممارســـاهتم 
القائمـــة علـــى قوانـــني جيـــم كـــرو - الـــيت فرضـــت الفصل 
العنصري مبوجب القوانني احمللية )1876 – 1965( يف مجيع 
املرافق العامة يف الواليات اجلنوبية - بينما ساعدت منظمة 
»الغالبيـــة األدبية« - اليت تأسســـت يف أواخر الســـبعينيات – 
على إدماج جيل جديد من املسيحيني املتطرفني يف السياسة 
الوطنية. وال تزال ماثلة يف األذهان ذكريات السياسيني الذين 
كانـــوا يقتبســـون مقاطع من »رســـائل إىل أهل تســـالونيكي« 
)حيـــث يعر القديس بولس عـــن قلقه لرفاهية أهل املدينة، 
ويشـــجعهم على املعانـــاة، ويطمئنهم إىل قرب اجمليء الثاني 
للســـيد املســـيح، والـــذي كان يتوقع حدوثـــه يف تلك املرحلة 
املبكـــر(، يف الفرتة اليت ســـبقت إقرار قانـــون إصالح الرعاية 
االجتماعيـــة، عام 1996، كدليل على أن اهلل يؤمن مبتطلبات 
عمل برامج املســـاعدة العامـــة. ويعرف طالب الدين والتاريخ 
أنـــه علـــى الرغم من أن مثل هذه املعارك الالهوتية غالباً ما 
تنحدر بشكل كارثي حنو العنف واحلرمان والكراهية، إال أن 
التفكر الديين املسيحي كان أيضاً عنصراً رئيسياً يف التغير 

االجتماعي اإلجيابي يف أمريكا. 

»اإلشارة النفسية« للتطبيق السيء للدين«
كيـــف مت التالعب بالكتـــاب املقدس إلخفاء قوته التحررية 
احملتملة؟ خاصة جلهة إساءة استخدام املقطع األكثر شهرة 
عـــن الفقـــراء من »إجنيـــل متـــى«: »الفقراء ســـيكونون معنا 

دائماً«. 
كثـــراً ما جيري االقتبـــاس من »إجنيل متى« لترير الفقر 
األبـــدي الذي يقتصر ختفيف أثاره - يف أحســـن األحوال - 
علـــى األعمـــال اخلرية، وليس على احلكومـــة. وال مير مثل 
هذا املنطق عر العديد من املؤسســـات الدينية، مبا يف ذلك 
ما يعرف اآلن باســـم »املســـيحية اإلجنيلية«، فحســـب، ولكن 
أيضاً عر اهليئات التشـــريعية، واحملاكم، واجليش، واملدارس، 
وغر ذلك. ومل يؤد ذلك إىل تشكيل عقول الشباب املسيحيني 
فحســـب، بل وساعد على إضفاء مسحة روحانية على الفقر 
وترســـيخه، وبـــرّر، ضمنياً، وحتى بشـــكل صريـــح، واقع عدم 
املساواة املتزايد يف اجملتمع األمريكي. واليوم، أصبحت الفكرة 
القائلـــة بأن الفقر هو نتيجة ســـوء التصرف، أو الكســـل، أو 
ارتـــكاب اخلطيئـــة، وليـــس نتيجة قرارات تتخذها الســـلطة، 

هي الســـائدة يف واشـــنطن يف عهد ترامب والسيناتور ميتش 
ماكونيـــل؛ وباتت مقاطع الكتاب املقدس - كتلك املوجودة يف 
»إجنيـــل متى« - أداة إيديولوجية أخـــرى يلوح هبا الرجعيون 
واألثرياء لصرف االنتباه عن اإلخفاقات املنهجية يف أمريكا 
اليـــوم. ولنتمعّن، على ســـبيل املثال، يف التطـــور التارخيي ملا 
يُعرف غالباً باسم »حزام الكتاب املقدس«، أو باألحرى »حزام 
الفقـــر« الـــذي ميتد مـــن اجلنوب، مـــن نـــورث كارولينا، إىل 
ميسيســـييب، ومن تينيســـي إىل أالباما، موطـــن الفقراء من 
كل عرق، حيث ميثل أشد املناطق فقراً يف الواليات املتحدة، 
واليت أصبحت كذلك، إىل حد ما، بسبب الالهوت اهلرطقي، 

والتفسر اخلاطئ للكتاب املقدس، والقومية املسيحية. 
تاريـــخ طويل يعود إىل أوائل املســـتوطنني املســـتعمرين يف 
عصـــر العبيـــد، ويلتقي فيه الفقر والديـــن يف منطقة »حزام 
الكتـــاب املقدس«، وترتدد أصداؤه من خالل قوانني جيم كرو 
الـــذي حكـــم املنطقة حتـــى هناية ســـنوات احلقـــوق املدنية، 
واملفهوم السياسي احلديث لـ »اجلنوب الصلب« )حيث قدمت 
واليـــات اجلنـــوب دعمها القـــوي للحـــزب الدميوقراطي من 
العـــام 1877، وحتـــى العـــام 1964(، وهو تاريـــخ يكمن ضمن 
حـــدوده إرث وحشـــي من سياســـة »فرق تســـد« الـــيت ال تزال 
تعمـــل على تســـييس الكتـــاب املقدس، حتـــى يومنا هذا، من 
خـــالل االدعاء بأن الفقـــر ناتج عن اخلطيئة مع اهلل، ويعلم 
الفقـــراء - البيـــض على وجه اخلصوص - أنـــه على الرغم 
من أهنم قد ميلكون القليل أو ال ميلكون شيئاً، إال إهنم على 

األقل »أفضل« من امللونني. 
كان مارتـــن لوثـــر كينغ أوضـــح، يف هناية املســـرة الدموية 
من ســـيلما إىل مونتغمري، يف أالباما، عام 1965، سياســـات 
االنقســـام القدميـــة يف املنطقـــة علـــى هذا النحـــو: »إذا كان 
ميكـــن القـــول عن حقبـــة العبودية أن الرجـــل األبيض أخذ 
العـــامل، وأعطـــى يســـوع الزجني، فيمكن أن يقـــال عن عصر 
إعادة اإلعمار أن الطبقة االرســـتقراطية يف اجلنوب سيطرت 
علـــى العـــامل، وأغلقـــت أفواه الفقـــراء البيـــض بقانون جيم 
كـــرو.. وعندمـــا صرخت معدتـــه اخلاوية طلبـــاً للطعام الذي 
ال تستطيع جيوبه الفارغة توفره، أخره جيم كرو أنه على 
األقـــل، وبغـــض النظر عن مدى ســـوء حالتـــه، رجل أبيض، 

أفضل من امللون«. 
هذا »املفعول النفسي« معاجل ومطبوخ يف خليط من العلوم 
العنصريـــة الزائفـــة، واألرثوذكســـية االقتصاديـــة، والتطبيق 
السيئ للدين؛ وقد استطاع احلفاظ على قوته اهلائلة - إىل 
حد كبر- باستخدام الكتاب املقدس لشرعنة النهب واملعاناة 
البشـــرية على نطاق واسع. ولرمبا مل يعد جيم كرو موجوداً، 
لكن تارخيه يطارد أمريكا حتى يومنا هذا، وال يزال الكتاب 
املقدس يُســـتخدم كســـالح لتوطيد السياســـة العنصرية ضد 

الفقراء والبيض. 
ومع اســـتمرار اختفاء الوظائـــف والفرص، ال يزال الكتاب 
املقدس، بغض النظر عن تفسره، يؤثر على احلياة اليومية 
ملاليني األمريكيني، وتؤثر طريقة فهمه على االجتاه السياسي 
واألخالقـــي للبالد، مع العلم أن واليـــات »احلزام املقدس« - 
حيث تســـود القومية املســـيحية اليت تســـتخدم اإلجنيل على 
طريقتهـــا - متثـــل أكثـــر مـــن 193 صوتاً من أصـــوات اهليئة 
االنتخابية، وبالتايل ســـتلعب دوراً رئيســـياً يف حتديد مصر 

ترامب ومايك بنيس يف تشرين الثاني. 
يف حزيران 2019، وخالل جلســـة اســـتماع يف جلنة املوازنة، 
يف جملس النواب، لبحث الواقع االقتصادي لألســـر املتعثرة، 

متت دعـــوة جمموعة متنوعة عرقيـــاً وجغرافياً ممن يدعون 
أهنم قادة محلة الفقراء لإلدالء بشـــهاداهتم، وكان هناك من 
بينهم اثنان من القساوسة امللونني دعاهم أعضاء الكونغرس 
اجلمهوريـــون للوقوف كنماذج على أن اإلميان والعمل اجلاد 

هو الوصفة الوحيدة حلياة جيدة ومستقرة للفقراء. 
طـــرح البعـــض، خالل اجللســـة، مـــا أطلق عليـــه »امليزانية 
األخالقية للفقراء«، وهي دراســـة تظهر أن الواليات املتحدة 
لديهـــا من األموال ما يكفي إلهناء الفقر واجلوع والتشـــرد، 

ولكنها ال متلك اإلرادة
السياســـية للقيـــام بذلك. ولكن ســـرعان ما حتـــوّل أعضاء 
اللجنـــة إىل الصـــور النمطيـــة ذاهتـــا عـــن أســـباب الفقر يف 
أمريكا الغنية، واستشـــهد آخرون بالفشـــل املفرتض للحرب 
علـــى الفقر يف الســـتينيات كدليـــل على أن برامـــج االرتقاء 
االجتماعـــي غر فعّألـــة، متجاهلني الطريقـــة الدراماتيكية 
اليت قوض هبا السياسيون تلك املبادرات يف السنوات اليت تلت 
ذلـــك.. كان هؤالء يروجـــون لالهوت هرطقي يدعي أن الناس 
يعانـــون مـــن الفقر ألهنم - إىل حد كبـــر- بعيدون عن اهلل، 
ويفتقرون إىل إميان عميق بيســـوع. يف الواقع، كانوا حيرفون 
مـــا يقوله الكتاب املقـــدس عن الفقراء. وعلق نائب مجهوري 
بأنه مل يقرأ يف اإلجنيل أن »يسوع يطلب من قيصر االهتمام 
بالفقـــراء«، بينما اقرتح آخر أن األعمال اخلرية املســـيحية، 
وليس برامج احلكومة، هي املفتاح للتخفيف من حدة الفقر. 
وقـــد يًفاجـــأ شـــخص مـــا بســـماع الكثر من هـــؤالء وهم 
يبحثون عن غطاء ديين لدعاواهم السياســـية، ولكن اجلميع 
يعـــرف أن النصـــوص الدينيـــة حتـــضّ فعلياً علـــى االهتمام 
بالفقـــراء واحملرومـــني، وأن مـــن هم يف الســـلطة األمريكية 
يســـعون إىل إســـاءة اســـتخدام التقاليـــد الدينية املســـيحية 
وتشـــويهها.. وتلك هي، بطبيعة احلـــال، صيغة حقبة ترامب، 
حيـــث مجـــع 643 أمريكيـــاً 845 مليـــار دوالر إضافية، خالل 
األشـــهر الســـتة املاضيـــة مـــن وباء كورونـــا، ما رفـــع ثروهتم 
جمتمعـــة بنســـبة 29٪، يف وقت تضاعفت أعـــداد األمريكيني 
األكثر فقراً يف أوســـاط الروتســـتانت اإلجنيليني. ولن يكون 
مفاجئـــأ أن نعلـــم أن خرائـــط الفقـــر تتداخل بشـــكل كامل 
تقريباً، وبشـــكل رئيســـي يف منطقة »حـــزام الكتاب املقدس«، 
ولكن أيضاً يف الغرب األوسط والواليات الوسطى، وحتى يف 
أجزاء من الشمال الشرقي والغرب، مبعنى أن هناك ارتباطاً 
متزايـــداً بـــني املعركة من أجـــل حقوق التصويـــت والرعاية 
الصحيـــة، وغرها من املصـــادر بالغة األمهيـــة، باملعركة من 
أجل الكتاب املقدس. وُتقاس الرهانات بصحة األمة بأكملها، 
ألن السياســـيني الذين يتالعبـــون بالكتاب املقدس واحلق يف 
التصويت للفوز باالنتخابات ميررون سياسات وميزانيات غر 

أخالقية. 
ورغم كل شيء، ويف كل فصل من فصول التاريخ األمريكي، 
كان دعـــاة إلغـــاء الـــرق، والعمـــال، ومنظمـــو العمـــال، وقادة 
احلقوق املدنيـــة، وممثلون آخـــرون للمضطهدين، يكافحون 
مـــن أجل أمة أفضل، ليس فقط يف الشـــوارع وأماكن العمل، 
بـــل وأيضاً يف املنابـــر. واليوم، ويف حطـــام اللحظة الرتامبية 
الراهنـــة، مـــع الصعود املتزايـــد للقومية البيضاء الفاشـــية، 
فإن الســـؤال الذي يطرح نفســـه: ملاذا جيب أن يتمتع بنيس 
والقوميون املســـيحيون اآلخرون بسلطة تعريف املسيحية إذا 
كانـــوا عازمني جداً على »تثبيت أعينهم على اجملد القديم«؟ 
أال جيب عليهم أيضاً أن يصوّبوا أعينهم على ما قاله يسوع 

السيد املسيح بالفعل؟ 
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أندرو الثام. أستاذ العلوم السياسية  يف كلية ماكاليسرت/ كندا
"البعث األسبوعية" ــ ترمجة 

قبل شهر آذار من هذا العام، رمبا كانوا قلة أولئك الذين يعتقدون أن املرض ميكن أن 
لتاريخ البشرية. ولكن األمر مل يعد كذلك بعد اآلن، فقد بدأ البشر  يكون حمركاً مهماً 
يدركون أن التغيرات الصغرة اليت أحدثها فروس كورونا بالفعل، أو سرّع هبا - الطبابة 
عن بعد، والعمل عن بعد، والتباعد االجتماعي، وموت املصافحة، والتسوق عر اإلنرتنت، 
واالختفاء االفرتاضي للنقود، وما إىل ذلك - بدأت يف تغير مسار حياهتم. وقد يكونون غر 
متأكدين ما إذا كانت هذه التغيرات ستعمّر بعد الوباء، وقد يكونون غر متأكدين ما إذا 

كانت هذه التغيرات جيدة أم سيئة. 
ولكن ميكن لثالث جوائح سابقة أن تقدم بعض القرائن حول الطريقة اليت قد يؤدي هبا 
كوفيد-19 إىل ثين قوس التاريخ. وبينما أقوم بتدريس مقرّري األكادميي "األوبئة واألوبئة 
والسياسة"، متيل األوبئة إىل تشكيل الشؤون اإلنسانية من خالل ثالث طرق: أواًل، ميكنها 
تغير نظرة اجملتمع األساسية للعامل بشكل عميق، وثانياً، ميكنها قلب اهلياكل االقتصادية 

األساسية، وأخراً، ميكنها التأثر يف صراعات السلطة بني الدول. 

املرض حيّفز صعود الغرب املسيحي
يُعتقد اآلن على نطاق واسع أن الطاعون األنطوني، وتوءمه، الطاعون القرصي - كالمها 
نتج عن ساللة اجلدري - دمرا اإلمراطورية الرومانية من سنة 165 إىل سنة 262 ميالدية. 
وتشر التقديرات إىل أن معدل وفيات هذين الوباءين جمتمعني يرتاوح من الربع إىل الثلث 

بني سكان اإلمراطورية. 
ويف حني أن عدد الوفيات كان مذهالً، إال أنه ال يروي سوى جزء من القصة، فقد أدى 

ذلك أيضاً إىل حتول عميق يف الثقافة الدينية لإلمراطورية الرومانية. 
لقد كانت اإلمراطورية وثنية عشية الطاعون األنطوني، وعبدت الغالبية العظمى من 
السكان العديد من اآلهلة واألرواح، واعتقدوا أن األهنار واألشجار واحلقول واملباني هلا روحها 
اخلاصة. أما املسيحية، الديانة التوحيدية اليت مل تشرتك كثراً مع الوثنية، فقد كانت تعد 
40 ألفاً فقط، أي ما ال يزيد عن 0.07٪ من سكان اإلمراطورية. ومع ذلك، يف غضون جيل 

من هناية الطاعون القرصي، أصبحت املسيحية الديانة السائدة يف اإلمراطورية. 
كيف أثر هذا الوباء املزدوج على ذلك التحول الديين العميق؟

جيادل رودني ستارك، يف عمله األساسي "صعود املسيحية"، بأن هاتني اجلائحتني جعلتا 
املسيحية منظومة عقائدية أكثر جاذبية، ففي حني أن املرض كان غر قابل للشفاء، بشكل 
فعال، فإن الرعاية األولية التلطيفية - توفر الغذاء واملاء، على سبيل املثال - ميكن أن 
حتفز على تعايف أولئك الذين ال يستطيعون رعاية أنفسهم. وبدافع من األعمال اخلرية 
املسيحية وأخالقيات رعاية املرضى - مت متكينها من خالل الشبكات االجتماعية واخلرية 
الكثيفة اليت مت تنظيم الكنيسة األوىل حوهلا - كانت اجملتمعات املسيحية يف اإلمراطورية 

مستعدة، وقادرة على، تقديم هذا النوع من الرعاية. 
من ناحية أخرى، اختار الرومان الوثنيون الفرار من تفشي الطاعون، أو عزل أنفسهم 

على أمل جتنب العدوى. 

.. كان لذلك تأثريان: 
أواًل، جنا املسيحيون من ويالت هذه األوبئة مبعدالت أعلى من جراهنم الوثنيني، وطوروا 
مستويات أعلى من املناعة بسرعة أكر. ونظراً ألن العديد من مواطنيهم املسيحيني كانوا 
اليت  الرعاية  فوائد  إىل  أو  اإلهلية،  النعمة  إىل  إما  ذلك  ويعزون   - الطاعون  ينجون من 
املعتقدات  ونظام  املسيحي  إىل اجملتمع  الوثنيني  العديد من  انشدّ   - املسيحيون  يقدمها 
الذي قام عليه. ويف الوقت نفسه، أتاح االهتمام باملرضى الوثنيني للمسيحيني فرصاً غر 

مسبوقة للتبشر. 
ثانياً، جيادل ستارك بأنه نظراً ألن هذين املرضني أثرا بشكل غر متناسب على الشابات 

واحلوامل، فإن معدل الوفيات املنخفض بني املسيحيني يُرتجم إىل معدل مواليد أعلى. 
أنه، يف غضون قرن تقريباً، وجدت إمراطورية وثنية  النهائي لكل ذلك هو  التأثر  وكان 

أساساً نفسها يف طريقها إىل أن تصبح غالبية مسيحية. 

وباء جستنيان وسقوط روما 
وصل طاعون جستنيان، الذي مسي على اسم اإلمراطور الروماني الذي حكم من سنة 527 
إىل 565 ميالدية، إىل اإلمراطورية الرومانية سنة 542، ومل خيتف حتى سنة 755. وخالل 
قرنني من التكرار، أهلك حنو 25٪ إىل 50٪ من السكان - أي من 25 مليون إىل 100 مليون 

شخص، جمتمعني. 
أدت هذه اخلسائر الفادحة يف األرواح إىل شلل االقتصاد، ما أدى إىل أزمة مالية استنفدت 

خزائن الدولة، وأعاقت جيش اإلمراطورية الذي كان قوياً يف يوم من األيام. 
يف الشرق، كان الطاعون قد دمّر بالد فارس الساسانية، املنافس اجليوسياسي الرئيسي لروما، 
لكن قوات  الرومانية.  باستغالل ضعف اإلمراطورية  بالتايل، يف وضع يسمح هلا  تكن،  ومل 
اخلالفة الراشدية اإلسالمية يف شبه اجلزيرة العربية - اليت احتلها الرومان والساسانيون 
لفرتة طويلة - مل تتأثر إىل حد كبر بالطاعون. أسباب ذلك غر مفهومة جيداً، ولكن رمبا 

كانت هلا عالقة بالعزلة النسبية للخالفة عن املراكز احلضرية الرئيسية. 
غزت  ما  وسرعان  اللحظة،  قواته  فاغتنمت  لتضيع،  الفرصة  بكر  أبو  اخلليفة  يرتك  ومل 
اإلمراطورية الساسانية بأكملها، بينما جردت اإلمراطورية الرومانية الضعيفة من أراضيها 

يف بالد الشام والقوقاز ومصر ومشال أفريقيا. 
قبل الوباء، كان عامل البحر األبيض املتوسط   موحداً نسبياً من خالل التجارة والسياسة 
والدين والثقافة. وكانت هناك  ثالث حضارات ممزقة تتنافس على السلطة والنفوذ: إسالمية 
يف شرق وجنوب حوض البحر األبيض املتوسط، وأخرى يونانية يف مشال شرق البحر األبيض 
املتوسط ، وأوروبية بني غرب البحر األبيض املتوسط   وحبر الشمال. وهذه احلضارة األخرة - 

ما نسميه اآلن أوروبا العصور الوسطى - مت تعريفها بنظام اقتصادي جديد ومميز. 
النقص  أجر  الطاعون،  بعد  العبودية.  على  قائماً  األوروبــي  االقتصاد  كان  الطاعون،  قبل 
البدء يف منح قطع األراضــي للعمال  العبيد مالكي األراضــي على  الكبر يف املعروض من 
"األحرار" إمسياً - األقنان الذين عملوا يف حقول اللوردات، ويف املقابل، حصلوا على احلماية 

العسكرية وبعض احلقوق القانونية من اللورد. 
لقد زرعت بذور النظام اإلقطاعي. 

3 أوبئة سابقة أدت إلى تحوالت مجتمعيــة هائلة.. 
كيف يمكن للمرض أن يكون محركـًا مهمـًا لــتاريــخ البشرية!! 

املوت األسود يف العصور الوسطى
إثر ذلك ما  أوروبــا عام 1347، ليقتل  املــوت األســود يف  اندلع 
بني ثلث ونصف إمجايل سكان أوروبا، البالغ عددهم 80 مليون 
ــاء، أوائــل  ــوب شــخــص؛ ومــع حــلــول الــوقــت الـــذي تــالشــى فيه ال
مخسينيات القرن الثالث عشر، ظهر عامل حديث متميز - عامل 
الوسطى  والطبقة  التكنولوجي  واالبتكار  احلر  بالعمل  حمدد 

املتنامية. 
كانت   ،1347 العام  الطاعونية يف  يرسينيا  بكتريا  قبل وصول 
أوروبا الغربية جمتمعاً إقطاعياً مكتظاً بالسكان. وكانت العمالة 
رخيصة، واألقنان ميتلكون القليل من القدرة على املساومة، وكان 
احلراك االجتماعي يف وضع حرج، ومل يكن هناك حافز يذكر 

لزيادة اإلنتاجية. 
لكن فقدان الكثر من األرواح هز اجملتمع املتحجر. 

أعطى النقص يف العمالة الفالحني املزيد من القوة التفاوضية. 
ويف االقتصاد الزراعي، شجعوا أيضاً على التبين الواسع النطاق 
دوران  ونظام  - احملراث احلديدي،  والقائمة  للتقنيات اجلديدة 
إىل  أدت  وكلها  بالسماد،  والتخصيب  احلقول،  ثالثي  احملاصيل 
زيادة اإلنتاجية بشكل كبر. خارج الريف، نتج عن ذلك اخرتاع 
املياه  ومضخات  املطبعة  مثل  والعمالة،  الوقت  توفر  أجهزة 

لتصريف املناجم وأسلحة البارود. 
والرغبة  اإلقطاعية،  االلتزامات  من  التحرر  املقابل، شجع  يف 
يف االرتقاء يف الرتاتبية االجتماعية، العديد من الفالحني على 
االنتقال إىل املدن واالخنراط يف احلرف والتجارة. أصبح األكثر 
جناحاً أكثر ثراءً، وشكلوا طبقة وسطى جديدة، وأصبح بإمكاهنم 
احلصول  ميكن  ال  الــيت  الكمالية  السلع  من  املزيد  شــراء  اآلن 
عليها إال من خارج حدود أوروبا. وقد حفز هذا كالً من التجارة 
البعيدة والسفن ثالثية الصواري األكثر كفاءة الالزمة لالخنراط 

يف هذه التجارة. 
رعاية  اجلديدة  الوسطى  للطبقة  املتزايدة  الثروة  حفزت  كما 
يف  انفجاراً  النتيجة  وكانت  والفلسفة.  واألدب  والعلوم  الفنون 

اإلبداع الثقايف والفكري، أو ما نسميه اآلن عصر النهضة. 

مستقبلنا احلايل 
ــاء كــوفــيــد-19،  الــذي ال يزال  ال شــيء من ذلــك يعين أن وب
مستمراً، ستكون له نتائج مدمرة مماثلة. ال يشبه معدل وفيات 
أعــاله،  مناقشتها  الــيت متت  األوبــئــة  وفيات  كــوفــيــد-19  معدل 
وبالتايل قد ال تكون العواقب زلزالية، لكن هناك بعض الدالئل 

على احتمال حدوث ذلك. 
املنفتحة  الغربية  للمجتمعات  املتعثرة  اجلهود  ستتمكن  فهل 
املتذبذب،  اإلميــان  الــذي حيطم  الــفــروس  على  السيطرة  من 
فعلياً، بالدميقراطية الليرالية، ما خيلق مساحة لأليديولوجيات 

األخرى للتطور واالنتشار؟ 
بطريقة مماثلة، قد يؤدي فروس كورونا كوفيد-19  إىل تسريع 
التحول اجليوسياسي اجلاري بالفعل يف ميزان القوى بني الواليات 
املتحدة والصني. فقد أمسكت الصني، خالل الوباء، بزمام املبادرة 
عاملياً يف تقديم املساعدة الطبية إىل البلدان األخرى، كجزء من 
مبادرة "طريق احلرير الصحي". وجيادل البعض بأن اجلمع بني 
فشل أمريكا يف القيادة والنجاح النسيب للصني يف التقاط الركود 

قد يكون دافعاً صاروخياً للصني إىل موقع الريادة العاملية. 
أمناط  تفكك  تسريع  على  يعمل  كوفيد-19  أن  يبدو  أخــراً، 
على  تؤثر  أن  ميكن  تداعيات  مع  الراسخة،  العمل  وممارسات 
على  اجلماعي،  والنقل  الكرى  واملدن  املكتبية  األبراج  مستقبل 
ذلك،  على  املرتتبة  اآلثــار  تثبت  وقــد  احلصر.  ال  املثال  سبيل 
والتطورات االقتصادية ذات الصلة، أهنا حتوالت عميقة مثل تلك 

اليت أحدثها املوت األسود يف عام 1347. 
يف هناية املطاف، فإن العواقب طويلة املدى هلذا الوباء - مثل 
مجيع األوبئة السابقة - هي ببساطة غر معروفة ألولئك الذين 
العامل  املاضية  األوبئة  مثلما صنعت  ولكن  هبا.  أن ميروا  بدَّ  ال 
الذي نعيش فيه حالياً، فمن احملتمل أيضاً أن يعيد هذا الطاعون 

صنع العامل الذي سيسكنه أحفادنا وأبناء أحفادنا. 

"البعث األسبوعية" ــ ترمجة: علي اليوسف 
بدأت  كوفيد-19،  الثانية" من  "املوجة  اإلعالن عن  بعد 
محلة التخويف جتتاح معظم أوروبا، وبدأ معها املاليني 
ليس  االختبار  كوفيد-19.  اختبار  إلجــراء  باالصطفاف 
املتوقع  الصارمة  اإلجـــراءات  بل  هــؤالء،  يقلق  وحــده ما 
تطبيقها، كرسم املناطق احلمراء، وحظر السفر، واحلجر 
والشّل  املطاعم،  وإغــالق  التجمعات،  وتقييد  الصحي، 

الكامل للمجتمع. 
مت  املاضي،  الثاني  كانون  يف  كوفيد،  أزمة  بداية  ومنذ 
العاملية  الصحة  منظمة  اختذهتا  الــيت  الــقــرارات  ترير 
واحلكومات الوطنية بأن هناك مرضاً مميتاً جديداً نشأ 
يف ووهان سينتشر يف مجيع أحناء العامل، امسه "فروس 
كورونا". لكن، مع مرور األيام، أكدت التحاليل العلمية أن 
تقديرات املنظمة كانت معيبة، ألن االختبارات ال تكشف 
أو حتدد الفروس، لذلك غالباً ما يتم التالعب باألرقام 
لترير القرارات السياسية. عالوة على ذلك، مل يتم إصدار 

دراسات رمسية تؤكد التعرف على فروس كورونا. 

الكذبة الكربى 
ليس  كورونا  فــإن  العلمية،  التقديرات  معظم  وحسب 
فروساً قاتالً، ومحلة التخويف ال أساس علمياً هلا. وحتى 
اختبار PCR القياسي لـ "اكتشاف" الفروس، ال ميكنه 
اليت  احلكومات  تستخدم  لذلك  الفروس.  على  التعرف 
ومُتالعب  هلا،  معنى  ال  إحصائيات  "حتمينا"  أهنا  تدعي 

هبا، لترير فرض اخلطوط احلمراء.
يسمى  مــا  حتديد  مت   ،2020 الثاني  كــانــون  أوائـــل  يف 
بفروس كورونا، والذي يسبب مرض كوفيد-19. مت إعطاؤه 
امساً مشاهباً لفروس سارس--CoV2، أي فروس "كورونا 

بيتا" الذي يسبب املتالزمة التنفسية احلادة )سارس(.
من  ستادلر،  بيدا  الدكتور  الشهر  املناعة  لعامل  ووفقاً 
بـ  وثيقاً  ارتباطاً  الفروس اجلديد  جامعة برن، "يرتبط 
سارس-1، باإلضافة إىل الفروسات التاجية "بيتا" األخرى 
اليت جتعلنا نعاني منه كل عام على شكل نزالت الرد". 
فروس  هــذا  هل  التايل:  السؤال  أيضاً  ستادلر  ويطرح 
جديد، أم حتور لفروس موجود يشبه فروسات "كورونا 

بيتا" الباردة؟ 
كــل مــن تسانيوك الم،  أجــراهــا  لــدراســة حديثة  وفــقــاً 
ونام جيا، وآخرون، من املعهد املشرتك لعلم الفروسات، 
 .." ســارس-2  فــروس  فــإن  كونغ  وهونغ  شانتو  وجامعيت 
كورونا  فروسات  من  مبجموعة  وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط 

الشبيهة بالسارس". 
كما تقر دراسات الدكتور أنتوني فوسي وآخرين يف جملة 
العاملية،  الصحة  منظمة  وكذلك  الطبية،  إنغالند"  "نيو 
املومسية  لألنفلونزا  مشاهبة  مســات  له  كوفيد-19  بــأن 
A وB"، ما يعين أن ســارس-2" الــذي يسبب  "الفروسان 

كوفيد-19" ليس فروساً قاتالً. 

عودة إىل 11 آذار 
يف 11 آذار 2020، أعلنت منظمة الصحة العاملية رمسياً 
حالة   18.000 هناك  كان  وقت  عاملية يف  جائحة  انتشار 
مؤكدة، و4291 حالة وفاة من إمجايل عدد سكان العامل، 
خارج الصني، والبالغ 6.4 مليار نسمة. عالم تدلنا هذه 
اإلجيابية"  "احلــاالت  معظم  تقدير  مت  "اإلحصائيات"؟ 
املؤكدة باستخدام اختبار PCR الذي ال يكتشف أو حيدد 

الفروس. 
وفور إعالن منظمة الصحة العاملية يف 11 آذار، انطلقت 
تعليمات  إرسال  درجاهتا. مت  أقصى  إىل  التخويف  محلة 
املــتــحــدة. ومت  "احلــجــر" إىل 193 دولـــة عضو يف األمـــم 
كوسيلة  الوطنية  لالقتصاديات  التام  باإلغالق  التمسك 
مــرراً  الــقــرار  هــذا  كــان  العامة. هل  الصحة  أزمــة  حلل 
كوسيلة ملكافحة الفروس؟ هل "أعداد" )احلاالت املؤكدة( 

ترر حدوث جائحة عاملية؟ 
الــتــاريــخ، ألنه  الــعــاملــي يف  "احلــبــس"  ال سابقة هلــذا 
إضافة إىل إرغام الناس على البقاء يف املنازل، أدى هذا 

كاملة  قطاعات  استقرار  زعزعة  إىل  اجلماعي"  "احلبس 
من االقتصاد العاملي، ودفع الشركات الصغرة واملتوسطة 
وانــدالع  والفقر،  البطالة  وتفشي  اإلفــالس،  إىل  احلجم 

اجملاعات يف بعض البلدان. 

اهلدف من املوجة الثانية
تشكل هذه املوجة "املرحلة الثانية" يف برنامج اإلفالس 
الذي يستهدف اقتصاد اخلدمات، والنقل اجلوي، وصناعة 
املقبلة  القرارات  وتستند  إخل.  التجزئة،  وجتارة  السياحة، 
عن  ناهيك  كوفيد-19،  لـ  اإلجيابية  احلــاالت  تقدير  إىل 

التالعب بنتائج االختبار. 
املستخدم  القياسي  االختبار  أن  العلمية  واحلقيقة 
الكتشاف وحتديد سارس-2 حول العامل هو اختبار تفاعل 
والــذي   ،PCR املتسلسل  للبوليمراز  العكسي  النسخ 
يستخدم لتقدير وجدولة عدد حاالت كوفيد-19 اإلجيابية 
على جائزة  احلائز  موليس  كاري  للدكتور  ووفقاً  املؤكدة. 
 PCR يكشف تفاعل" ،PCR نوبل، الذي اخرتع اختبار
عن جزء صغر جداً من احلمض النووي الذي يعد جزءاً 
من الفروس نفسه. ويتم حتديد اجلزء احملدد املكتشف 
عن طريق االختيار إىل حد ما لبادئات احلمض النووي 
املستخدمة، واليت تصبح هنايات اجلزء املضخم. والكشف 
فهم  ميكن  طاملا  مفيد   PCR بواسطة  الفروسات  عن 
النووي  احلمض  اكتشاف  على  القدرة  يوفر  فهو  دقته، 
بكميات دقيقة، ولكن ما إذا كان هذا احلمض النووي ميثل 
املناعة  لعامل  قد ال يكون واضحاً". ووفقاً  معدياً  فروساً 
 PCR السويسري الشهر الدكتور ب. ستادلر فإن "اختبار
املطبق فيما يتعلق بـ كوفيد-19 ال يكتشف الفروس، أو 
لذلك،  فروسات".  عدة  من  أجــزاء  يكتشفه  فما  حيــدده، 
فلن  مناعي،  شخص  على   PCR اختبار  أجرينا  إذا 
من  جــزء صغر  بل  اكتشافه،  يتم  فــروس  هناك  يكون 
جينوم الفروس"، ووفقاً للدكتور باسكال ساكر فإن هذه 
والتسلسل  الفروسية  اجلزيئات  عن  "تكشف  االختبارات 
اجليين وليس عن الفروس بأكمله". وما يعنيه ذلك هو 
أن اختبار PCR ال ميكنه اكتشاف أو حتديد كورونا.. ما 
ال   PCR "تفاعل  أن  إىل  يشر  ما  هو شظايا،  يكتشفه 

ميكن أن يعادل ما يسمى بـ كوفيد-19 اإلجيابي. 
سيقوم اختبار PCR بالتقاط شظايا من عدة فروسات، 
 ،)Bو A( مبا يف ذلك فروسات كورونا، وكذلك األنفلونزا
يف حني أن سارس-2 الذي يسبب كوفيد-19 يعتر مشاهباً 
لـ سارس- ، فإن له أعراضاً مشاهبة لألنفلونزا املومسية 
)الفروسان A وB(. عالوة على ذلك، تشبه بعض أعراضه 
الشائعة.  الباردة  كورونا  أعراض فروسات  اعتدااًل  األكثر 
ملراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها: "يف  ووفقاً 
بعض األحيان، يتم اختبار إفرازات اجلهاز التنفسي ملعرفة 
إذا مت اكتشاف  اجلراثيم احملــددة اليت تسبب األعــراض. 
أنك  يعين  فهذا ال  الشائع،  كورونا  بفروس  أنك مصاب 
2019. هناك سبعة  لعام  كورونا اجلديد  مصاب بفروس 
فروسات كورونا ]بشرية[ ميكن أن تصيب الناس، األربعة 

األوىل منها )ألفا، بيتا( مرتبطة بنزالت الرد.
بعبارة أخرى، إن التقديرات املنشورة إلجيابية كوفيد-19، 
الناجتة عن اختبار PCR، لدعم فرضية املوجة الثانية، 
لقياس  استخدامها  ميكن  وال  مضللة،  تكون  ما  غالباً 
التقرير  هذا  كتابة  وقت  حالياً،  وهناك،  كورونا.  انتشار 
 33 قرابة  العاملية(  الصحة  منظمة  إلحصائيات  )وفقاً 
مليون حالة توصف بأهنا "حاالت مؤكدة"، ومليون حالة 
وفاة، فهل هذه التقديرات "اإلجيابية" لفروس كوفيد-19، 
 ،PCR اختبار  على  منها  كبر  جــزء  يف  تعتمد  والــيت 

موثوقة؟ 
إن اجلمهور يعتقد أن هناك "موجة ثانية"، وأن احلكومة 
االجتماعي،  التباعد  خالل  من  األرواح  إلنقاذ  موجودة 
النظام  النشاط االقتصادي، وشلل  الوجه، وإغالق  وقناع 
كذبة  إهنا  واجلامعات..  املــدارس  وإغالق  الوطين،  الصحي 
كبرة، وعندما تصبح الكذبة هي احلقيقة، ال رجوع إىل 

الوراء. 

.. مرحلة ثانية في برنامج اإلفالس 
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أزرق الدير.. 8 سنوات بال مقر وال جمهور        
واألمل معقود على االتحاد الرياضي

»البعث األسبوعية« ــ وائل محيدي 
هـــو النادي األســـوأ حظاً بني األندية الســـورية، وهو أيضاً 
النـــادي الوحيـــد الـــذي يواجـــه ظروفاً اســـتثنائية وقاســـية 
جـــداً، لتكـــون الغلبة هلـــذه الظروف حيناً، ثـــم النهوض من 
جديد لنادٍ له تاريخٌ عريق بني األندية الســـورية. . هو الفتوة 
اآلزوري املتـــوَّج بطـــالً للـــدوري الكـــروي مرتـــني، وهو حامل 
كأس اجلمهوريـــة ألربـــع مرات، وبطل كأس الســـوبر، واملتوَّج 
بطالً لكأس الكؤوس احمللية، وهو بطل كأس ســـورية ولبنان، 
إنـــه باختصـــار هوية دير الزور وســـفرها األقوى يف احملافل 

الرياضية احمللية والعربية. 
وهـــو أيضاً النـــادي األضعـــف مادياً رغم تارخيه املشـــرِّف، 
واحملروم من امتالك منشأة خاصة به، يلعب بال موارد ثابتة، 
وبال اســـتثمارات تســـاعده على النهوض بأعبـــاء الصرفيات 
الـــيت كســـرت ظهـــره كثـــراً، فكانـــت النتيجة مغـــادرة بعض 
العبيه إىل أندية أخرى، واســـتغنائه عن آخرين لعدم القدرة 
على ســـداد قيمة عقودهم، وكانت النتيجة أيضاً هبوطه إىل 
دوري املظاليـــم، ثم مللمـــة األنفاس واجِلراح ليعود إىل مكانه 
الطبيعي رغم املخاوف اليت ترافقه بني أندية املمتاز خشـــية 
الرســـوب من جديد، ليكون له املراتب الوســـطى، وما بعدها، 

يف سلم الرتتيب. 
الفتـــوة، وبعد كل هذا الســـجل احلافل، يهبط ســـت مرات 
إىل دوري املظاليـــم، ومع ذلك ما زال حمبّوه ومجاهره على 
العهـــد، متابعًة وتشـــجيعاً ودعماً، فقـــط ألهنم مل يعتادوا يف 

الفارس األزرق أن يكبو. 

نادٍ بال مقر
لعـــّل وجـــع اآلزوري األكـــر هو عدم متّلكه ملقـــرٍّ خاٍص به، 
وهنـــا يكون احلديث عن مقرين فقدمها الفتوة من حيث ال 
يدري: األول وهو البناء املستأجر الذي ال حيقّ للنادي إقامة 
أي اســـتثمارات علـــى أرضـــه، والثاني وهو املنشـــأة الرياضية 
الضخمة اليت بدأ العمل هبا منذ عشرين عاماً، ومع ذلك مل 
يتمّ سوى إجناز 50 باملائة من أعمال الصالة الرياضية فقط، 
ليبقى حميطها أرضاً جرداء ال تصلح سوى لألشواك وبعض 
املساحات الرتابية ليمارس اهلواة عليها شغفهم بكرة القدم. 
ومـــع ذلـــك - واحلديـــث عن املقر قيد اإلنشـــاء - فإن هذه 
الصالة غر املكتملة، وتلك األرض الرتابية اجلرداء، مل تعد 
للفتوة، بناءً على قرار االحتاد الرياضي العام بتبعية املنشأة 
له، وهو ما تؤكده تنفيذية دير الزور، ليكون الفتوة يف واجهة 

احلقيقة بأنه ال ميلك مقراً خاصاً به يف حمافظته. 

صعوبات كثرية 
رئيس النادي حممد املشـــعلي حتدث لـ »البعث األسبوعية« 
عـــن الصعوبات الكثرة اليت تواجه مســـرة العمل، فالفريق 
يلعـــب خـــارج أرضه منذ مثانية مواســـم، هبـــط خالهلا إىل 
دوري املظاليـــم، ثـــم عـــاد إىل دوري الدرجة املمتـــازة بعدما 
جتاوز الكثر من الصعاب اليت كانت سبباً هلبوطه، ومع ذلك 
مل يســـتطع خـــالل وجوده بـــني الكبـــار أن يقارعهم، ووجدنا 
أنفســـنا يف أواخر الرتتيب، فكانت مهمتنا البقاء يف الدرجة 

املمتازة واهلروب بسرعة من شبح اهلبوط. 
ويســـتعرض املشعلي حقيقة عدم متّلك النادي ملقرٍّ خاٍص 
بـــه، وبـــأن النادي ال ميلك أي اســـتثمارات من شـــأهنا دعمه 
مادياً لســـداد الكلفة الكبرة املرتتبة عليه، ما اضطر اإلدارة 
ألن تدفع من ماهلا اخلاص لســـداد ما ميكن ســـداده، إضافة 
إىل كتلـــة الترعـــات اليت تصل إىل النـــادي من حمبيه ومن 

جملس الشرف يف النادي. 
وأردف املشـــعلي: جملس اإلدارة احلايل استلم زمام الفتوة 

خـــالل الســـنوات األخرة الـــيت هبط فيها فريـــق رجاله إىل 
الدرجـــة األوىل، ثم عاد إىل دوري األضواء. وذلك اهلبوط ما 
كان ليكون لو أن أمور النادي عامًة يف وضعها الطبيعي كأي 
نـــادٍ يف الدوري، فانعدام االســـتثمار متاماً وقّلة املوارد املالية 
ثانيـــاً، وعدم لعبه على أرضـــه وبني مجهوره، وصعوبة تأمني 
األوقـــات الكافية من الســـاعات التدريبية، كلهـــا كانت كفيلة 
باهلبـــوط بل والبقـــاء يف دوري املظاليم لوال اجلهود املضنية 

اليت بذلناها. 

وعود منتظرة 
ويؤكد املشـــعلي أن االحتاد الرياضـــي العام وعد بأن يكون 
للنادي منشـــأة خاصة به، وحينها ســـتكون مسألة االستثمار 
قابلـــة للتنفيـــذ، ما يســـاهم بدعم النـــادي باملـــال، مضيفاً: 
احلقيقة أن إدارة النادي قامت مؤخراً برفقة جملس الشرف 
بزيـــارة رئيس االحتـــاد الرياضي العام، وأمثـــرت هذه الزيارة 
عـــن عدة مكاســـب أمهها إعانة مالية فوريـــة من قبل املكتب 
التنفيذي ومقدارها عشـــرة ماليني لرة ســـورية، وختصيص 
مقـــٍر للنـــادي يف مدينة اجلالء الرياضية، كما ســـيتمّ تزويد 
النـــادي ببـــاص خاص بعد االنتهاء مـــن أعمال صيانته، ويف 
تلـــك الزيـــارة وجَّه رئيـــس االحتاد الرياضـــي بتزويد النادي 
خبمـــس وثالثني كرة، وحجز أوقـــات تدريبية إضافية لفريق 
رجـــال الفتـــوة علـــى أرض مالعب الفيحـــاء، كما أن جملس 
اإلدارة أطلـــق مـــا مسّاه »النـــادي االجتماعي« برئاســـة مازن 
العانـــي، يتمّ من خالله تقديم معونات مادية ألكثر من ألف 

عائلة يف دير الزور. 

ممكنة ولكن!
رئيـــس النـــادي كشـــف أن كل احملبـــني يريـــدون العودة إىل 
دير الزور ليكون للفتوة وضعه الطبيعي، شـــأنه يف هذا شـــأن 
باقي األندية، واألمر مرهون اليوم جباهزية ملعب دير الزور 
البلدي يف مدينة الشـــهيد باســـل األســـد الرياضية، وحينها 
ال مـــرر لبقاء النـــادي خارج أرضه، واالحتاد الرياضي العام 
يتابع مراحل التجهيز وإعادة تأهيل منشآت مدينة دير الزور 

الرياضيـــة، مع أمهية تأمني عوامل كثرة أخرى حتّقق عودة 
مُجديـــة للنادي ولعب مبارياتـــه على أرضه، وأمهها العوامل 
الـــيت ميكـــن تقدميها للفـــرق الزائـــرة كاملالعـــب التجريبية 

ومقرات اإلقامة املناسبة والفنادق.. وما إىل ذلك. 
وعـــن جاهزيـــة رجـــال الفتـــوة بكـــرة القـــدم هذا املوســـم، 
يقول املشـــعلي: فور اســـتالم زمام أمور النادي ُقمنا بتشكيل 
كادر فـــين لـــه مطلق الصالحيـــات باختيـــار الالعبني ضمن 
اإلمكانـــات املتاحـــة، وحالياً ميتلك الفتـــوة فريقاً جيمع بني 
اخلـــرة والشـــباب، وحنن على ثقة بأن رجالنـــا قادرون على 
مقارعة الكبار، وبأن الفتوة ســـيكون رقماً صعباً يُعيد للنادي 
مسعتـــه احلقيقية ومكانتـــه الطبيعية. ومن باب االســـتعداد 
للدوري أقمنا معســـكراً يف مدينة الالذقية حتضراً للدوري 
للوقوف عند تشـــكيلة الفتوة األساســـية، وبغـــضّ النظر عن 
نتائج املباريـــات الودية اليت أجريناها، فإن اهلدف من إقامة 
املعســـكر بلورة الرؤية حنو التشـــكيلة األساسية اليت ستمّثل 

الفتوة بني الكبار. 

بني دمشق ودير الزور
وينهـــي املشـــعلي حديثـــه باإلشـــارة إىل أن أعضاء جملس 
إدارة النادي قسَّـــموا جبهات العمل بني دير الزور والعاصمة، 
فقسم يتابع من دير الزور كل ما يتعلق بالنادي سعياً ملؤازرة 
ومتابعة فريق القواعد والراعم الذين ســـيمّثلون مســـتقبل 
الفتـــوة الكـــروي، والقســـم اآلخـــر معـــينّ بفريقـــي الرجـــال 
والشباب، ومجيعنا على اطالع تام بكافة التفاصيل، ما يتيح 
لنـــا اختاذ القرارات الصحيحة واملتابعة والتنســـيق مبا يلزم 

مع احتاد الكرة. 
ويُقـــرُّ املشـــعلي بواقع الصعوبات اليت يعانـــي منها النادي، 
وبأهنـــا كبـــرة وكثـــرة وأمههـــا أن الفتوة يلعب خـــارج أرضه 
منذ ســـنوات ليُحرم يف هذا من شـــرحية واســـعة من حمبّيه 
ومشـــجّعيه، وهـــذه الصعوبـــات لـــن تنتهي إال بعودة منشـــأة 
النـــادي يف مدينة دير الزور ملصلحة النادي، ويف هذا اإلطار 
مّت تكليف حماٍم ملتابعة كل ما يتعلق بعودة املنشـــأة، وحينها 

سيكون احلديث خمتلفاً متاماً. 

"البعث األسبوعية" ــ ناصر النجار 
عُقد املؤمتر الســـنوي الحتاد كرة القدم 
يوم الســـبت املاضـــي يف قاعة احملاضرات 
الفيحـــاء..  مبدينـــة  االحتـــاد  مبنـــى  يف 
املؤمتر بشكله العام كان روتينياً كالسيكياً 
ال يقـــدم وال يؤخـــر، وإقامتـــه جاءت من 
بـــاب تنفيـــذ الرامـــج املوضوعة مســـبقاً 
مـــن القيادة الرياضية، حيث حافظ على 
شكله التقليدي من خالل برنامج عمله، 
واالستماع إىل الطروحات، واإلجابة على 
التســـاؤالت، دون أن يتمخض عنه شيء، 
ألن تفاصيـــل النشـــاط الكـــروي جاهزة، 
والرامج معدة ســـلفاً، وكل شيء على ما 

يرام، فماذا سيغيّر هذا املؤمتر؟
بداية، أتى انعقاد املؤمتر يف موعده غر 
املناسب، ألنه جاء بعد بدء املوسم الكروي 
اجلديـــد، فدوري شـــباب املمتـــاز انطلق، 
ومباراة الســـوبر أقيمـــت، والدوري املمتاز 
أعلـــن صافـــرة البدايـــة، فيمـــا املفرتض 
أن ينعقـــد املؤمتـــر قبل فـــرتة كافية من 
انطالق املوسم حتى يتمكن احتاد اللعبة 
مـــن تنفيـــذ توصيات املؤمتـــر واقرتاحات 
األعضاء، لذلك فإن أي شيء سيتمخض 
عنه املؤمتر سيكون طي األوراق واملكاتب، 
وسيطوله النسيان، أو رمبا اإلمهال، ألنه 

جاء بغر موعده! 
نصف فقرات املؤمتر جاءت على شـــكل 
اســـتعراض عضالت، مـــن خالل احلديث 
عمّـــا مت إجنـــازه خـــالل املوســـم املاضي 

وســـط صعوبات مجة بعد تفشـــي وباء كورونا. وإن كان هناك 
تقصر بشـــيء مـــا، فاملتهم كورونا، لذلك ســـيلصق كل خلل 

وتقصر بظهره، وتقيد كل القضايا الشائكة ضد جمهول. 
وهناك الشـــأن املايل، وتدقيق احلســـابات، وهو أمر روتيين 
حبـــت خـــارج االهتمام واملســـاءلة، ألهنـــم عودونـــا على عدم 
التدخل يف هذه املســـائل املالية بوجود جهات رقابية، وتناول 
أية قضية مالية يف املؤمترات - ولو كانت صغرة - يعتر من 

احملرمات، وهو خط أمحر!

املفهوم اخلاطئ 
املؤمتر اخلاص بأية لعبة هو السلطة التشريعية هلا، أي أن 
مقرراتـــه ملزمة وواجبـــة التطبيق، وأي تعديل فيها أو تغير 
حيتـــاج إىل مؤمتر، لكننا اعتدنا أن نســـحب هذه الصالحية 
مـــن املؤمتـــرات، وأن ننفذ ما نريده، فنشـــطب ما ال يعجبنا 
جبـــرة قلـــم، ومنرر ما هـــو مبصلحتنا بكتـــاب أو تعميم دون 

الرجوع إىل املشرع. 
ورغم أن من أهم صالحيات املؤمتر منح الشرعية لالحتاد، 
أو حجـــب الثقة عنـــه، إال أن هذا األمر غر وارد، وال يطبق، 

ولن يطبق، وهو من اخلطوط احلمراء أيضاً.
لكن املؤمتر قادر على منح الشـــرعية لكل املقررات السابقة 
والالحقـــة، عـــر رفع األيدي باملوافقـــة، وهكذا يتم صوغ كل 
شـــيء جتنبـــاً ألية مســـاءلة قانونيـــة. ومن هنـــا، جند أن كل 
املراجعـــات واملقرتحات تغيب ألننـــا اعتدنا أن القائمني على 
العمل هم القـــادرون على القيادة وإصدار القرارات، وأعضاء 

املؤمتر مهمتهم املوافقة.. وال شيء غر ذلك.
ومثالنا احلاضر موجود هذا املوسم، فاحتاد كرة القدم أعدّ 
كل شـــيء: شكل املســـابقات ومواعيدها وأسلوب تنفيذها! بل 
وانطلق بعضها، والكالم نفسه ينطبق على بقية اللوائح اليت 

ختص االنضباط والعقوبات، أو اليت تعنى بشؤون الالعبني، 
فماذا سيعمل أعضاء املؤمتر سوى املوافقة؟

وإذا جتـــرأ أحدهـــم، وطرح رأيـــاً أو مقرتحاً نال من خالله 
موافقة األغلبية )وهذا أمر مستحيل ألنه مستبعد احلدوث(، 

فإننا سنكون أمام مشكلة كبرة قد تؤجل املوسم كله.

شوائب عديدة 
وإذا كانـــت الضرورات تبيح إجـــراء تعديالت جوهرية على 
شـــكل املسابقات ألسباب تتعلق بضغط النفقات والصرفيات، 
يف ظـــل فقـــر مدقع تعيشـــه أندية الظل، فإن هـــذا األمر ال 
ينطبق على لوائح االنضباط والعقوبات اليت جيب أن تدرس 
بعناية، وأن تتماشى مع اللوائح الدولية، مع بعض التعديالت 
الضروريـــة اليت تواكـــب ظروفنا وأحوالنـــا. لكننا جند أن كل 
بنـــود هـــذه اللوائـــح إمـــا ال تطبق، أو هي مطاطـــة من أجل 
التالعـــب بالعقوبة أو اهلروب منها؛ ولألســـف فإن العقوبات 
الصادرة ليســـت مرتبطة بالبنود، إمنا هي متعلقة بالشخص 
والنادي حســـب هيمنة هؤالء على مصنع القرار، لذلك فإن 
املدعومني واملتنفذين ينالون العقوبات األخف، وغرهم ينال 
أشـــد العقوبـــات على حالـــة مطابقة، وال تســـتوجب التأويل 

والتفسر.
وعلـــى ســـبيل املثـــال، عوقـــب مـــدرب بالتوقيف ســـنة ألنه 
اعـــرتض على حكم ظلم فريقه بركلـــة جزاء غر صحيحة، 
وغـــره من مدربني ومدراء فرق وإداريني فعلوا الشـــيء ذاته 

فجاءت عقوبتهم خفيفة ومنطقية. 
يف املوسم املاضي واملواسم السابقة، تكررت حالة االنسحاب 
من املباريات ألسباب عديدة. ويف كل احلاالت هذه، مل يطبق 
احتاد كرة القدم ما تقرره بنود الالئحة، وهي شـــطب نتائج 
النادي وهبوطه إىل الدرجة األدنى، ويف حال التكرار شـــطب 

النـــادي كلـــه، وأمـــام هـــذه احلالة يكتفـــي احتاد كـــرة القدم 
خبســـارة الفريق املنســـحب ألنه غر خمول بقرار اهلبوط أو 
الشـــطب، وهو مـــن اختصاص القيـــادة الرياضية، فاملفرتض 
ومـــن أجـــل حفظ ماء الوجـــه تعديل بنود هـــذه الفقرة مبا 

يتناسب والصالحيات املمنوحة الحتاد كرة القدم. 
ونود اإلشارة هنا إىل أن جلنة املسابقات مل تستطع مترير 
تعديالهتـــا على دوري الدرجـــة األوىل، رغم إعالهنا عن هذه 
التعديالت مبؤمتر صحفي رمسي، ومل تستطع مترير روزنامة 
النشـــاط الكروي، فنســـف احتـــاد كرة القـــدم كل التعديالت، 
وغيّـــر بعـــض املواعيد، وهـــذا يقودنا إىل أمريـــن اثنني، فإما 
أن تكون جلنة املســـابقات قاصرة عن اختاذ القرار الصحيح، 
وإمـــا أن احتاد كـــرة القدم ميارس هيمنته على كل القرارات، 
أو لنقل هيمنة من هلم تأثر على أصحاب القرار. وإذا كانت 
جلنة املســـابقات ال تستطيع مترير رؤيتها الفنية على شكل 
املســـابقات وإجراء تعديالت وجدهتا ضرورية، فكيف ألعضاء 

املؤمتر أن ميرروا رؤيتهم أو مقرتحاهتم؟

أين اخللل؟ 
حتى اآلن مل نصل يف املؤمترات إىل الغاية اليت من أجلها 
أقيمت، فالعيب ليـــس باملؤمترات، فهي مهمة وضرورية، إمنا 
العيب مبن حيضرها، ومن يلغي دورها احلقيقي. لذلك جند 
أن احلل يكمن يف شـــيئني اثنني: إما أن تلغى هذه املؤمترات 
الســـنوية الـــيت ال طائـــل منها وال جنين منهـــا إال املزيد من 
اهلدر والنفقات والصرفيات، أو أن تعاد هلذه املؤمترات هيبتها 
فتقام وســـط األصـــول والغاية اليت من أجلهـــا وضعت، وأن 
ميـــارس أعضـــاء املؤمتـــر حقهم الكامـــل يف الـــرأي واملقرتح 
والنقـــد اإلجيابي البناء مبا يصـــب مبصلحة تطوير اللعبة.. 

بعيداً عن املصاحل اآلنية.

المؤتمر السنوي التحاد كرة القدم.. 
هدر للمال والوقت وابتعاد عن الغاية والهدف
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النظام الضريبي في أوروبا.. 
تاريخ من السلبيات لمصلحة بعض الدوريات 

"البعث األسبوعية" 
ــ سامر اخليّر

األرباح  إىل  سابقاً  تطرقنا 
جنوم  جينيها  الــيت  اهلــائــلــة 
كرة  العبو  وخاصة  الرياضة، 
القدم، من اإلعالنات وحقوق 
باإلضافة  لصورهم،  امللكية 
ترتبط  ـــيت  ال ــم  ــه ــب روات إىل 
بعوامل عدة ليست موضوعنا 
سنتابع  أننا  صحيح  الــيــوم.. 
احلــديــث عــن عــامل املـــال يف 
ــرة  ــاضــة، ولــكــن هـــذه امل ــري ال
سلبية  ناحية  على  سنركز 
األنــديــة  إدارات  أرّقـــت  طــاملــا 
وعلى  أوروبــــا،  يف  الرياضية 
ـــرق كــرة  وجـــه اخلـــصـــوص ف
النظام  هو  واملوضوع  القدم؛ 
الضرييب الذي تفرضه بلدان 
القارة العجوز على رياضييها، 
هذه  لتطور  جمــاراتــه  فعدم 
بعد  سنة  وحتــوهلــا  اللعبة، 
سنة إىل صناعة قائمة حبدّ 
ذاهتا، أدّى إىل حدوث فجوات 

الدوريات اليت عدلت قوانينها ونظمها الضريبة، وبني  بني 
تلك اليت بقت تصمّ آذاهنا حتى وقت قريب عن اإلتيان بأي 

تعديل.
فآلية عمل النظام الضرييب يف بلدان الدوريات األوروبية 
سواء  الرياضيني،  أربــاح  من  نسبة  اقتطاع  يفرض  الكرى 
الصور  بيع  من  عليها  الــيت حيصلون  ــوال  األم أم  رواتبهم 
واإلعالنات التجارية، وكانت هذه النسبة تصل إىل مئة يف 
تقليل من  كانت سباقة يف  الريطانية  لكن احلكومة  املئة، 
هذه النسبة لتصل إىل النصف تقريباً، ما جعل "الرميير 
ليغ" مقصد مجيع جنوم كرة القدم. لكن سرعان ما تبعها 
العديد من احلكومات لتبقى احلكومة اإليطالية آخر من 
قام هبذا التخفيض الذي شهدناه ألول مرة، هذا العام، يف 
فرتة االنتقاالت الصيفية، ويعتر قانون بيكهام أهم القوانني 
اليت أدت إىل إدخال تعديالت جذرية على أغلب الدوريات. 
بالالعب  بيكهام  قانون  يرتبط  امسه،  من  واضح  هو  وكما 
اإلنكليزي السابق دافيد بيكهام الذي كان أول من استفاد من 
قرار احلكومة اإلسبانية بتخفيض الضرائب املفروضة على 
يساوي أو يفوق 600  األجانب، ممن حيققون دخالً سنوياً 
ألف يورو، وذلك تزامناً مع انتقاله إىل نادي ريـال مدريد 
اإلسباني، عام 2003، متقاضياً راتباً سنوياً يفوق هذا الرقم 
تقليص  إىل  وقتها  اإلسبانية  احلكومة  عمدت  وقد  بكثر. 
الضرائب املفروضة على األجانب من 45٪ يدفعها املواطن 
تفوق  الــذيــن  األجــانــب  يدفعها  فقط   ٪24 إىل  اإلسباني 
أعــوام، واهلــدف طبعاً  يــورو ملدة ستة  الـ 600 ألف  رواتبهم 
الرياضيّة  فقط  ليس  الكفاءات-  أصحاب  األجانب  حتفيز 
واإلقامة  إسبانيا  إىل  القدوم  - يف خمتلف اجملــاالت، على 
القانون يف  إلغاء هذا  ليصار عام 2010 إىل  أراضيها،  على 
إسبانيا مع تأثر اقتصادها باألزمة املالية العاملية، عام 2008، 
ومت استثناء الالعبني الذين تنقضي عقودهم عام 2015 من 
القرار، على غرار الرتغايل كريستيانو رونالدو مهاجم ريـال 
تركه  وراء  األساسي  السبب  يكون  أن  يرجح  الذي  مدريد، 

إسبانيا هو إلغاء قانون بيكهام.
فإن  والتسعينيات،  الثمانينيات  يف  كــان  ما  عكس  وعلى 
انتقال األمساء الوازنة إليطاليا قد تراجع بشكل الفت يف 
ظل الضائقة املالية اليت تعاني منها كافة األندية يف البالد، 
الالعبني  برحيل  تسببت  متواضعة  رواتب  تقدم  جعلها  ما 
إذ يصعب على  إيطاليا،  إىل  االنتقال  الكبار وعزوفهم عن 

جنم كبر أن يلعب ضمن صفوف نادٍ ال مينحه راتباً كبراً 
ويفرض عليه ضرائب باهظة.

اخليالية، جاء  السنوية  الرواتب  تقديم  العجز عن  وأمام 
احلل بتقليص الضرائب املفروضة على النجوم لتحفيزهم 
به يف  معمواًل  كان  ما  غــرار  على  إيطاليا،  يف  اللعب  على 
إسبانيا، والذي ساهم بشكل كبر بانتقال األمساء الالمعة 

لصفوف ناديي برشلونة وريـال مدريد.
الضرائب  قانون  يف  اخلامسة  املــادة  توسيع  مت  وبالفعل، 
النمو،  مبــرســوم  بعد  فيما  اخلــطــوة  هــذه  ومسيت  املالية، 
وهدفها أساساً عودة العقول، عر نظام ضرييب مناسب منح 
لفئات معينة من أصحاب الشهادات لتشمل املهن الرياضية، 
وينصّ على السماح للطليان، أو األجانب الذين يستقرون يف 
إيطاليا بعد سنتني على األقل يف اخلارج، ويلتزمون بالبقاء 
االستفادة  سنوات،  أقصاها مخس  وملدة  األقل  على  سنتني 
من شروط ضريبية تفضيلية تصل إىل إعفاء على 50٪ من 
خاضعاً  اآلخــر  النصف  يبقى  فيما  الضرائب،  من  دخلهم 
لضريبة بنسبة 43٪. وقبل تعديل يف اللحظة األخرة، كان 
من املتوقع خضوع 30٪ فقط من العائدات للضرائب، ويف 
حالة العيب كرة القدم الذين يتم التفاوض بشأن رواتبهم 
املعلوم  فمن  املستفيدين،  أكر  من  األندية  تبدو  الصافية، 
خصم  بعد  صافية  رواتبهم  على  حيصلون  الالعبني  أن 
إىل  إضافًة  الراتب  بتحمل  األندية  تقوم  حيث  الضرائب، 
النظام اجلديد سيخفف من فاتورة  الضريبة، وبذلك فإن 
الرواتب وضرائبها على األندية، ويسهل عليها جذب العبني 

جدد للعب يف صفوفها.
وسنأخذ صفقة انتقال اهلولندي ماتياس دي ليخت إىل 
نادي يوفنتوس مقابل 75 مليون يورو مثااًل، حيث سيوفر 
القانون على عمالق تورينو حنو 4 ماليني يورو سنوياً، حيث 
ينال دي ليخت راتباً صافياً يبلغ 8 ماليني يورو سنوياً، وكان 
بطل الدوري سيدفع 14 مليوناً إمجالياً فيما اخنفض هذا 

املبلغ إىل 10 مليون يورو. 
على  لكن  ــني،  ــدرب امل على  ينطبق  نفسه  احلـــال  طــبــعــاً، 
بنسبة  القانون تسديد مسامهة تضامن  املستفيد من هذا 
0.5 يف املئة من راتبه اخلاضع للضريبة لتطوير كرة القدم 
الضريبية  امليزة  هذه  بني  اجلمع  ميكن  وال  الشباب،  لدى 
والذي يستفيد  العام 2017،  تارخيه إىل  ونظام آخر يرجع 
إىل  ــقــادم  ال رونــالــدو  كريستيانو  الــرتــغــايل  النجم  منه 
تدعى  ميزة  من  يستفيد  والــذي  مومسني،  منذ  يوفنتوس 

الضريبة الثابتة، واليت تسمح للمكّلفني بدفع ضريبة ثابتة 
من العائدات املكتسبة يف اخلارج، على غرار عقود الرعاية، 

قدرها مائة ألف يورو سنوياً.
ويف فرنسا، تعتر الضرائب من أكثر املواضيع إثارة للجدل، 
فقد حاولت احلكومة سابقاً رفع الضريبة بنسبة 75٪ على 
القدم،  كــرة  العــيب  ضمنهم  ومــن  املرتفع  الدخل  أصحاب 
إال أن هذا املقرتح مت إلغاؤه من الرملان، بعد احتجاجات 
واسعة، ومسي هذا املشروع بضرائب األثرياء. أما يف أملانيا، 
فتبدو األمور فيما يتعلق برواتب الالعبني متوازنة نوعاً ما، 
بايرن ميونيخ من ناحية األجور،  وبالرغم من متيز العيب 
على  البعض  بعضها  من  قريبة  تبدو  األنــديــة  باقي  فــإن 
الرغم من الثراء الفاحش لبعضها، وهذا يرجع ألن أغلب 
األندية مالّكها شركات أو مؤسسات ال هتتم كثراً لرفع سقف 
األجور، كما أن الدوري األملاني بشكل عام لديه قاعدة شبه 
متفق عليها هي االبتعاد عن الصفقات اجلنونية والتعاقدات 
اخلرافية، خاصة من خارج الدوري، ومسألة العقود أو كشف 
رواتب املدربني أيضاً تعتر من األسرار الكرى اليت حيافظ 

على سريتها كال الطرفني الالعب والنادي. 
التهرب  فضائح  من  كغرها  الرياضة  ختلو  ال  وطبعاً، 
التعديالت وحمــــاوالت اإلنــصــاف بني  كــل  الــضــريــيب رغــم 
ويؤدي  االثنني  بالفائدة على  يعم  واألندية مبا  احلكومات 
الرياضة، اليت ثبت يف السنوات  بالدرجة األوىل إىل تطور 
للبلدان؛  القومي  الدخل  رفع  سبل  أهم  من  أهنا  األخــرة 
من  أبطاهلا جنوماً  يكون  الــيت  تلك  الفضائح  هــذه  وأهــم 
الصفّ األوّل، كقطيب كرة القدم يف السنوات العشر األخرة: 
رونالدو؛  كريستيانو  والرتغايل  ميسي،  ليونيل  األرجنتيين 
يف  العب  أفضل  على  اإلسباني  القضاء  حكم  نذكر  فكلنا 
التهرب من  بتهمة  21 شهراً  لـ  بالسجن  مرات  العامل ست 
دفع ضرائب بقيمة 4.3 مليون يورو، وما إن انتهت قضية 
الــدون  أكــر خبصوص  فضيحة  تفجر  مت  حتى  الرغوث 
يــورو،  مليون   14.7 دفــع  من  بالتهرب  رمسياً  اّتهم  الــذي 
وانتهت القضيتان بالتوصل التفاق دفع من خالله كل العب 
الذي هتربا من دفعه، مقابل  أعلى من ذلك  مقابالً مادياً 
احلكم مبدة سجن أقل من 24 شهراً، وهي املدة اليت تعفيهم 
من دخول السجن يف حال عدم وجود اهتامات سابقة حبقهم. 

"البعث األسبوعية"
 ــ عماد درويش

الرياضية  الساحة  تشهد 
مل  كبراً  منذ فرتة جنوناً 
تــعــرفــه عــر تــارخيــهــا يف 
الالعبني  ورواتــــب  أســعــار 
لكرتي  احمللي  ــدوري  ال يف 
ــدعــِم  ـــقـــدم والـــســـلـــة، ب ال
أعمال  رجــال  من  ومتويل 
ـــث يــتــم  وداعــــــمــــــني، حـــي
ــار عــن عقود  تــــداول أخــب
بعشرات  كثرين  العــبــني 
مــاليــني الـــلـــرات، ولــرمبــا 
ــرة  ــون ل ــي ــة مــل ــئ ــصــل مل ت
لالعب الواحد، لتثر هذه 
واستغراب  املسألة حفيظة 
وعشاق  حميب  من  الكثر 
وتكون  احمللية،  الــريــاضــة 
موضع سجال كون األرقام 
عنها  أعلن  اليت  اخليالية 

مل ختطر يف ذهن أحد. 
امللفت يف األمر أن أغلب 
مسألة  من  تعاني  األندية 
االســـتـــثـــمـــارات اخلــاصــة 

من  ومتويلها  عامة،  أندية  هي  أنديتنا  أن  العلم  مع  هبا، 
تفسر  فكيف ميكن  بشكل خاص،  العام  الرياضي  االحتــاد 

هذه الظاهرة املتناقضة؟ 

أرقام خيالية 
العقود وصلت إىل  قيمة بعض  أن  أشــارت  األرقــام  بعض 
خيالية  مبالغ  وهي  واحــد،  ملوسم  أكثر  أو  لرة  مليون   100
قياساً بالوضع العام، حتى أن بعض األصوات طالبت بإيقاف 
هذه املهازل باعتبارها ستضر بالرياضة، خاصة وأن خزائن 
األندية خالية من املال، يف حني هي حباجة لـ 500 مليون 

لرة، أو أكثر، لسداد قيمة التعاقد مع الالعبني.
مدربنا الوطين بكرة القدم، جورج خوري، أشار لـ "البعث 
األسبوعية" إىل أن ما حيصل حالياً من تعاقدات لالعبني أو 
املدربني هو ضرب من اخليال، ومل تعهده لعبة كرة القدم، 
ولو فكرت إدارات تلك األندية لوجدت أن ما حيصل يضر 
دفع  الــذي  للتاجر  والءه  سيكون  الالعب  فعندها  باللعبة، 
له، ولن يكون للنادي! وهذا ال يطور كرة القدم عامة، بل 
سيؤدي إىل تراجعها فنياً، وتساءل اخلوري: يف حال حدث 
خالف بني النادي والتاجر الداعم، وابتعد األخر عن اجلو 
الرياضي، ما هو مصر الالعبني عندها؟ مؤكداً أن مسؤولية 
األمر يتحمله احتاد كرة القدم، وعليه الوقوف حبزم بوجه 

مثل تلك التعاقدات. 

مضر للمنتخب 
من جهته، مدربنا الوطين بكرة القدم طارق جبان بني أن 
العب  ألي  احلقيقي  الواقع  تعطي  وال  خيالية،  التعاقدات 

تعاقد  األندية  من  فالكثر  االستثناءات،  بعض  وجود  مع 
بل  ليس صحياً،  األمر  وهذا  "خيالية"،  مع العبني مببالغ 
األكــر  ــال  امل صاحب  فالنادي  الــســوريــة،  بالكرة  مضر  هــو 
لبقية األندية الصفقات  الالعبني، ويرتك  سيستقطب أهم 
األقل، وعندها ستنحصر املنافسة على بطولة الدوري بني 

ناديني أو ثالثة ال أكثر.
وأضاف اجلبان: ما حيصل اآلن لن يرفع مستوى الدوري 
الكروي، وسيؤثر على املستوى الفين للمنتخب، كون أغلب 
العيب املنتخب هم من ناديني فقط، وهذا األمر سينعكس 
أن  وأمتــنــى  الـــدوري،  ـــارة  وإث األنــديــة، وعلى محاسة  على 
يكون املال متوفراً لكافة األندية حتى تستطيع أن تستغله 
بالشكل األمثل، وأعتقد أن األموال اليت تدفع "خرافية"، وال 

يستحقها القسم األكر من الالعبني.

طوابق فنية 
مدربنا الوطين بكرة القدم فراس معسعس رأى أن العامل 
املادي لعب بشكل كبر بتعاقدات األندية، وأصبحت األندية 
مغرية  عــروضــاً  يقدم  فالبعض  متــامــاً،  خمتلفة  بطوابق 
بقية  أما  األول،  املنتخب  أو حتى العيب  ألي العب مميز، 
األندية فهي تعاني بشكل كبر بسبب عدم وجود داعمني، أو 
استثمارات تليب احتياجات التعاقدات، ولذلك سنشاهد دورياً 
خمتلفاً عن بقية املواسم، واحنصار املنافسة بفرق تشرين 

وحطني والوحدة واالحتاد، وبنسبة أقل لنادي اجليش.
وكشف معسعس أن قيمة التعاقدات ليست مرتفعة مقارنة 
التضخم  بسبب  املاضية  باملواسم  ومقارنة  اجلــوار،  بــدول 
وتنحصر  الفين  املستوى  يتأثر  أن  املمكن  من  لكن  املــايل، 

املنافسة بفرق معينة.

أسس االحرتاف 
ما قيل عن كرة القدم ينطبق على كرة السلة، حيث رأى 
اخلبر السلوي هشام الشمعة أن جنون التعاقدات السلوية 
اجتاز كرة القدم، ولو كانت األندية على مستوى واحد، أو 
قريبة من بعضها، لقلنا "حالل!" على النادي الذي يستطيع 

جلب الالعبني، لكن الذي حيصل خمتلف متاماً.
للمال أن  املستقبل  النادي  الشمعة: كيف يرضى  وتساءل 
يكون حتت رمحة تاجر أو داعم؟! مضيفاً: أنا مع االحرتاف 
املعتدل الذي يليب حاجة ابن النادي، ولست مع االحرتاف 
تلك  دفع  باستثماراهتا  األندية  الفاحش حيث ال تستطيع 
الالعبني  لبعض  الطائلة  األمــوال  يدفع  من  وترى  املبالغ، 
لتحقيق بطولة ملوسم واحد أو مومسني، ولو أن هذه األموال 
لكانت  سنة،   16 بأعمار  كامل،  فريق  على  تصرف  الطائلة 
وبأكثر من بطولة واحدة،  املستقبل،  أكثر يف  النادي  ختدم 
وهم  السن،  كبار  الالعبني  التعاقد مشل  أن  يف حني جند 
االنتماء وحمبة  انــعــدام  إن  ــول  وأق االعــتــزال؛  ــواب  أب على 
ـــادي أحــبــط عزمية  ــة وراء االحــــرتاف امل األنــديــة واهلــرول
يعد  املهم، ومل  بات هو  املال فقط،  وراء  والركض  العبينا؛ 
النتائج اليت حتققت مع  والدليل هو  الفين،  املستوى  املهم 

املنتخبات الوطنية. 
أخراً نتمنى من املكتب التنفيذي وضع أسس االحرتاف 
الباقي  ويبقى  ثالثة  أو  بناديني  العبينا  حنصر  ال  حتى 
املكتب  مــن  نتمنى  كما  قــوة،  وال  هلــم  حــول  ال  متفرجني 
املختص وضع ثالثة حكام على األقل بوضع االحرتاف أسوة 
بالعيب األندية، كي ال يبقى احلكم اجلهة اجملهولة يف عامل 

االحرتاف ويبقى الالعب أفضل منه مادياً ومعنوياً.

تعاقدات الالعبين بمئات الماليين 
وكثرة األموال تثير االستغراب 
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لو أنجزناها لما اشتعـلت أزمة المحروقات.. 

المصفـاة الثالثـة مثـال علــى هدر فرص التوجه شرقًا
»البعث األسبوعية« ــ علي عبود 

ليست املرة األوىل اليت تشتعل فيها أزمة احملروقات، فاحلكاية طويلة عمرها عقود وليس 
سنوات قليلة، وطاملا األمر يتعلق باستراد املادة فإن األزمة لن ختمد ملدة طويلة، فأي خلل 
يف اإلمدادات يعين اشتعاهلا من جديد، ألشهر أو ألسابيع عدة. ولو عدنا إىل املاضي البعيد، 
الكتشفنا أنه ما من شتاء بارد مر بدفء على السوريني، واحلجة دائماً كانت »التهريب«، 

ومنذ سنوات »صعوبة االستراد«.
وعندما تتعطل، أو تتوقف، عملية التكرير، يف مصفاتي محص وبانياس، تشتعل األزمة 
األسابيع  يف  كما حصل  أيضاً،  القيظ  ذروة  يف  وإمنــا  فقط،  الشتاء  يف  ليس  فأكثر،  أكثر 
األخرة. ولرمبا مل نكن منر بأزمة خانقة يف السابق ،عندما كانت جتري عمليات الصيانة، 
أزمة حمروقات.  اشتعال  دون  كان حيول  السهل  فاالستراد  املصفاتني،  العمرة، إلحدى  أو 
ومبا أن احتياجاتنا من احملروقات تتزايد، وال تتناقص، فقد حلظت اخلطط »الورقية« منذ 
ثالثة من جهة  وإقامة مصفاة  توسيع مصفاة محص من جهة،  املاضي  القرن  تسعينيات 
أخرى. ولكن.. مل تكن احلكومات السابقة جدية، أو ميالة، إلقامة مصفاة جديدة، فهي اختارت 
لرغبة كبار املستوردين  كان خيارها انصياعاً  احلل األسهل، أي استراد احملروقات، وغالباً 

املتنفذين الذين ال يزالون يضعون »فيتو« كبراً على إقامة املصفاة الثالثة! 

خيار التوجه شرقًا!!
وقد سبق للحكومات السابقة، منذ بدء فرض العقوبات على سورية يف مثانينيات القرن 
املاضي، أن لوحت بالتوجه شرقاً كخيار بديل عن الغرب، لكنها مل تفعل الكثر لرتمجة خيار 

الشرق إال يف حاالت ضرورية جداً.
وكان ميكن تطوير قطاعنا العام الصناعي واإلنشائي يف تسعينيات القرن املاضي، من خالل 
شراكات مع دول صديقة وحليفة، دون أن تتحمل خزينة الدولة الكثر، لكن ما من حكومة 

فعلتها، ألن الرهان كان دائماً على عروض غربية، أو عربية حليفة للغرب!
وحتى قانون االستثمار رقم 10 للعام 1991 كان هدفه جذب استثمارات أجنبية غربية ال 
شرقية، ومع أن التجربة مل تنجح - كما راهنت احلكومات السابقة - فإهنا مل تتعلم من 

التجربة متجاهلة أن أكر املستثمرين يف أمريكا هم من »الشرق«، ال الغرب!!
وكان اخليار الكارثي، يف النصف الثاني من العقد األول، باالبتعاد عن الشرق واالحنياز 
للغرب من خالل تبين سوق االقتصاد الليرايل، وكانت نتائجه مدمرة من خالل اعتماد 

االقتصاد الريعي واخلدمي وإمهال االقتصاد اإلنتاجي.
السابقة اليت مل تكن  إقامة مصفاة ثالثة مبنأى عن سياسات احلكومات  ومل يكن قرار 
جدية حيال أي فرص قادمة من الشرق، لذا رأيناها تتخذ قرارات بإقامة املصفاة على الورق، 
لرتسلها فوراً إىل األدراج املنسية، بانتظار أن يأتي عرض إلجناز املصفاة من الغرب، وهذا 

أمر مل يتحقق حتى اآلن! 
املوافقةعلى عرض من  على  املاضية،  الثالثة  العقود  واحــدة، خالل  أقدمت حكومة  ولو 
الشرق إلقامة املصفاة الثالثة، ملا شهدنا اشتعااًل ألزمة احملروقات إال حبدود ضيقة جداً، بل 
كان ميكن لسورية أن تصدر احملروقات لدول اجلوار بداًل من استرادها كرمى لعيون بضعة 

متنفذين يعرتضون أن تتوقف سورية هنائياً عن استراد احملروقات كإيران مثال!

أزمة بسبب الصيانة 
وعندما تكشف وزارة النفط أن سبب أزمة احملروقات األخرة هو أعمال الصيانة والعمرة 
ملصفاة بانياس فهو اعرتاف بأن احلكومات السابقة قصرت جداً ببناء املصفاة الثالثة، بل 
النفط فقط، وإمنا يف جماالت  الشرقية، ليس يف جمال  العروض  والرابعة، ألهنا رفضت 

أخرى كثرة آخرها العروض املتعلقة باإلعمار وإعادة بناء القطاع الصناعي العام.
لتأمني االحتياجات  النفط  إنتاجنا من  لتكرير  جداً  بناء مصفاة جديدة ضرورياً  وكان 
خاماً.  لتصديره  الكبرة  بالكميات  يكن  مل  إنتاجنا  وأن  خاصة  الفائض،  وتصدير  احمللية 
وبفعل هذا الواقع، حتولت أعمال الصيانة الدورية للمصفاة إىل عملية بطولية ألهنا كانت 
مبثابة املنقذ إلطفاء نران أزمة احملروقات. وبداًل من أن تناقش اجلهات املسؤولة إحياء 
إقامة مصفاة ثالثة، انشغلت مبتابعة »العمرة«، كخيار دائم وأبدي، إلهناء أزمة احملروقات.. 
العيش يف وهم عودة عمليات االستراد بالراحة، كما كان عليه الوضع  رمبا ألهنا تفضل 
منذ عقود. ولوال قلة من احلياء أللقت اجلهات املعنية مسؤولية أزمة احملروقات على إدارة 
مصفاة بانياس وعماهلا وفنييها، متجاهلة أن هذه العملية تأخرت إىل حد مل تعد املصفاة 

قادرة على التكرير. 
ومجيل جداً أن يقول رئيس احلكومة أننا »جبهود عمالنا وكفاءاتنا الوطنية قادرون على 
وتأمني  املتوقفة،  واملؤسسات  بالشركات  اإلقالع  وإعادة  واإلنتاج  العمل  كل متطلبات  تامني 
احتياجات أبناء شعبنا األساسية«.. لكن األكثر مجااًل أن يناقش جملس الوزراء - بأسرع ما 
ميكن - خيار التوجه شرقاً، أي إىل إحدى الدول الصديقة أو احلليفة املستعدة لبناء مصفاة 

ثالثة على األقل، وبأسرع ما ميكن، كي جنتث هنائياً اشتعااًل جديداً ألزمة احملروقات!
وبال  تنجز هبدوء،  أن  وكان ميكن  والصيانة حتتاج إىل وقت حمدد،  العمرة  أعمال  نعم.. 
نعرف  وعندما  أزمة.  أي  نشوب  دون  ثالثة حتول  كانت هناك مصفاة  لو  إعالمي،  ضجيج 
أن املصفاة تنتج الغاز املنزيل والكروسني واملازوت والفيول، وغرها من املشتقات النفطية، 
ندرك أمهية تأمني هذه املواد حملياً، ال عن طريق االستراد، ولو كان لدينا مصفاة ثالثة 
ملا عرّضت احلكومات السابقة السوريني ألي أزمة حمروقات، منذ مطلع تسعينيات القرن 

املاضي.. نعم أزمة احملروقات عمرها عقود، وليس سنوات! 

الفصل األول من حكاية طويلة
بدأت حكاية املصفاة الثالثة - وهي فعالً حكاية - منذ تسعينيات القرن املاضي، إذ توقعت 
احلكومة آنذاك أن قانون االستثمار الذي تضمن الكثر من التسهيالت واإلعفاءات سيجذب 
االستثمار األجنيب، وال سيما يف قطاع النفط، لكن األمر مل يُسل لعاب أي مستثمر غربي، 
بلد  أي  على  ثالثة  إقامة مصفاة  مشروع  لعرض  التسعينيات  تكرتث حكومة  يف حني مل 
صديق أو حليف، بل إن خيار التوجه شرقاً مل يكن مطروحاً حينها على الرغم من فرض 
عقوبات على سورية منذ منتصف مثانينيات القرن املاضي. وكان علينا أن ننتظر حكومة 
2003 – 2011، اليت اختارت تطبيق هنج اقتصاد السوق الليرايل الريعي، لنشهد الفصل 
األول من حكاية املصفاة الثالثة، من خالل عرض بدا جدياً إلقامة مصفاة نفط جديدة؛ 
ففي جلسته، املنعقدة يف 26/ 6/ 2006، وافق اجمللس األعلى لالستثمار على تشميل مشروع 
انشاء مصفاة لتكرير النفط يف دير الزور، بأحكام قانون االستثمار رقم 10، على شكل شركة 

مسامهة مغفلة تقدر تكلفتها االستثمارية حبدود 88 مليار لرة سورية. 
ووقعت وزارة النفط والثروة املعدنية، يف أيار 2007، مع شركة نور لالستثمار املايل الكويتية 
أعمال  رجال  يضم  بقيادهتا  مايل  حتالف  تشكيل  الشركة  مبوجبها  تتوىل  تفاهم  مذكرة 
ومؤسسات وشركات حكومية سورية وعربية وأجنبية بغرض إقامة وتشغيل مصفاة دير الزور، 

باستطاعة تقدر بـ 140 ألف برميل يومياً. وأوضحت الشركة الكويتية أن مدة تنفيذ املشروع 
من 3 إىل 4 سنوات، وتقدر تكاليفه األولية بـ 1.5 مليار دوالر، وسيلحظ تصميم املصفاة 

إمكانية تكرير مزيج النفط اخلام السوري اخلفيف والثقيل، بنسبة 50 باملئة لكل نوع.   
يف 5/ 11/ 2007، وقعت شركة نور لالستثمار املايل الكويتية، من خالل شركة نور للنفط 
التابعة هلا، مع شركة وود ماكينزي الريطانية، على اتفاقية دراسة مصفاة دير الزور املزمع 

إقامتها بطاقة 140 ألف برميل يومياً، وذلك يف فندق شراتون دمشق.  
وأكد حينها نائب رئيس جملس الوزراء للشؤون االقتصادية، الذي حضر التوقيع، أن هذا 
املشروع يعد من املشروعات االقتصادية املهمة، نظراً للنمو املتزايد يف الطلب على الطاقة، 
الفتاً إىل أن احلكومة ستقدم أفضل الشروط الالزمة واملمكنة إلجناح هذا املشروع، ألنه يأتي 
ضمن خطط واسرتاتيجيات احلكومة السورية لدعم قطاع الطاقة وتنمية املنطقة الشرقية.   
وانتهى الفصل األول بغموض حمر.. فلم يعد أحد يسمع بالعرض الكوييت املطعم غربياً، 

واملدعوم حكومياً!

الفصل الثاني: فنزويال وإيران
وزير  كشف  فقد   ،2006 أيلول  مباشرة يف  بدأ  الثالثة  املصفاة  الثاني يف حكاية  الفصل 
النفط السابق أنه حبث مع نظره الفنزويلي مشاركة فنزويال يف إنشاء املصفاة الثالثة يف 
سورية، وفق ما اتفق عليه خالل زيارة الرئيس الفنزويلي الراحل، هوغو تشافيز، إىل سورية. 

ولتأكيد جدية احلكومة بإجياد مصادر متويل أكثر للمصفاة، كشف وزير النفط أيضاً أنه 
عقد اجتماعاً مع وزير النفط اإليراني مت فيه مناقشة إمكانية املسامهة يف مشروع املصفاة 

الثالثة. 
امللفت غياب الشفافية، بل وتقصد الغموض، يف هذا الفصل، وبالتايل ال نعرف إن كانت 
وزارة النفط حبثت إمكانية إقامة املصفاة الثالثة مبشاركة أحادية من فنزويال وإيران، أم 
مبشاركة الدولتني معاً، ولكن املؤكد أن املباحثات مل تتطور لتوقيع عقود ال مع إيران وال 

مع فنزويال! 

الفصل الثالث: مصفاتان بتوقيع اخلاص 
بعد انتهاء الفصلني، األول والثاني، من حكاية املصفاة الثالثة، أسدلت حكومة 2003 - 
2011 الستارة على املسرح دون أي تعليق، أو تفسر، ومل نعد نسمع أي كلمة حول مصر 
االتفاقية املوقعة مع شركة كويتية، وال أي جديد يف املباحثات مع كل من فنزويال وإيران 
فقد  مقدمات،  أي  بال   ،2019 العام  يف  الثالث،  الفصل  بدأ  وفجأة..  الثالثة.  املصفاة  بشأن 
وقعت وزارة النفط و«رجاال أعمال« اتفاقية لتأسيس مصفاتني جديدتني ستنفذمها شركتا 

»مصفاة الساحل« و«مصفاة الرصافة«، قيمة كل منهما 10 مليارات لرة سورية. 
 

امللفت أن تفاصيل هذه االتفاقيات تنقصها الكثر من الشفافية واملكاشفة وهي تتضمن 
وإدارة  العريضة تأسيس شركة مشرتكة مسامهة مغلفة خاصة إلنشاء وتشغيل  بعناوينها 
مصفاة لتكرير النفط املتكاثف )شركة مصفاة الساحل(، تأسيس شركة مشرتكة مسامهة 
إىل  إضافة  الثقيل«الرصافة،  النفط  لتكرير  وإدارة مصفاة  وتشغيل  مغفلة خاصة إلنشاء 
تطوير وتوسيع مصب النفط بطرطوس، وإنشاء منظومة جديدة لنقل النفط وإعادة تأهيل 

وصيانة منظومة نقل النفط القائمة. 
والسؤال هنا: ما اآللية اليت نفذهتا وزارة النفط لتوقيع هذه االتفاقيات؟

إال أن السؤال األهم: ملاذا مل تطلب وزارة النفط من دول صديقة وحليفة، وهلا باع طويل 
يف الصناعة النفطية، بتنفيذ هذه املشاريع كروسيا والصني وإيران؟ أال يؤكد كل ذلك أن 

التوجه شرقاً ال يزال جمرد شعار على الورق فقط؟

آثار أزمة احملروقات
ال تقتصر تداعيات أزمة احملروقات على الطوابر الطويلة أمام حمطات الوقود، واضطرار 
أصحاب السيارات لالنتظار ساعات عدة للفوز بـ »تنكة« بنزين، مع ما يسببه ذلك من هدر 
للوقت واملال، فهناك آثار عميقة خدمية وإنتاجية ال نظن أن احلكومات السابقة درستها، أو 

أخذهتا بعني اإلعتبار عند مناقشة إقامة املصفاة الثالثة.
يف  االنتظار  تعويض  بــدل  النقل  سعر  رفعوا  واخلدمة  األجــرة  سيارات  أصحاب  مثالً.. 
الطابور، وجتار السلع واملواد، باختالف مسمياهتا، رفعوا أسعارها بذريعة ارتفاع أجور نقلها، 
واجلوالت امليدانية لوحدات اإلرشاد الزراعي تتوقف، وبالتايل تلحق الضرر بالقطاع الزراعي، 
تستخدم  اليت  الري  وأعمال  البيطريني،  األطباء  إىل  احليوانية حتتاج  الثروة  وأن  خاصة 
الزراعية؛ واحتاد  السلع  زيادة حتمية على  تكاليفها، ما يعين  ترتفع  أو  تتوقف،  احملركات 
الفالحني أكد أن خمصصات الفالحني من املازوت تكفي 50٪ من حاجتهم الفعلية، ما يعين 
تأمني الباقي بـ »السعر األسود«، أي رفع تكاليف املنتجات أو إتالف آالف الدومنات، وافتعال 
احلرائق يف احلراج والغابات الستخدام حطبها بالتدفئة بداًل من املازوت املفقود، أو املقنن 

الذي ال يكفي العائلة يف اجلرود أكثر من شهر!
 

الكرة التزال يف ملعبنا 
خالل اإلجتماع الذي عقد يوم 28/ 9/ 2020، بني اللجنة املركزية للتصدير يف احتاد غرف 
التجارة السورية من جهة، ومديري البيت التجاري القرمي السوري من جهة أخرى، حبضور 
رئيس امللحقية التجارية واالقتصادية يف سفارة روسيا االحتادية بدمشق، جيورجي كوبزار، 
نقل  عمليات  من  املعوقات  وإزالــة  النقدية،  التحويالت  موضوع  معاجلة  إمكانية  اكتشفنا 
البضائع، وإزالة املعوقات اليت تسهم يف تأخر البضاعة وتضررها.. إخل. واملهم يف هذا اإلجتماع 
كان وجود مقرتح إلنشاء شركة مشرتكة للنقل تكون كفيلة حبّل مجيع املعوقات اليت تواجه 
عمليات النقل، حيث تعاني الشحنات القادمة من سورية اليوم، واحململة مبعظمها خضراً 
وبأن  منها،  جزء  أو  البضاعة  تضرر  إىل  يــؤدي  قد  ما  الطريق،  على  تأخر  من  وفواكه، 

الشحنات تستغرق أحياناً أسبوعني إىل ثالثة أسابيع. 
وأعرب امللحق التجاري عن أمله مبعاجلة املوضوع بأسرع وقت ممكن، مضيفاً أنه »ميكن 
للمسؤولني يف القرم زيارة سورية لبحث األمر مع وزارة النقل، فالكرة اليوم بامللعب السوري!«. 
ملعب  يف  بقيت  ورابعة،  ثالثة،  مصفاة  بإقامة  اخلاصة  الكرة  التايل:  جهتنا  من  ونزيد 
احلكومات السابقة منذ عشرين عاماً على األقل، وهي ال تزال بانتظار حكومة تعيدها إىل 
»الشرق«، ليعيدها بدوره على شكل مشروع يدخل مرحلة التنفيذ اجلدي كرتمجة فعلية - ال 

ورقية - خليار التوجه شرقاً! 
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"البعث األسبوعية" ــ حسن النابلسي
"كالم جرايد".. طاملا ترددت وال تزال هذه العبارة على 
على  يــتــوارب  إعالمنا  بــأن  واضحة  إشــارة  يف  مسامعنا 
احلقيقة، وكأنه يف وادٍ والواقع املفرتض أن يعكسه بوادٍ 
املتلقي  إحجام  إىل  األحيان  من  كثرٍ  يف  أدى  ما  آخــر، 
عنه، ألسباب هلا عالقة مباشرة مبا ينقله من تصرحيات 
إجيابية ملسؤولينا تتناقض مع الواقع املعاش وتصوره بأنه 
يف أحسن أحواله، بل وال ختلو تلك التصرحيات من وعودٍ 
براقة حتلق بأحالم مستمعيها إىل واقع وردي ال يتحقق 

يف غالب األحيان...!. 
هــذا األمــر لــه وجــهــان كالمها أمــرُّ مــن اآلخـــر.. فإما 
يكتنفه  ــا  وم ــواقــع  ال تشخيص  عــن  يــنــأى  املــســؤول  أن 
اجلهود  مــزيــد  حشد  حتــتــاج  وجتــــاوزات  مشكالت  مــن 
الفتقاره  وذلــك  جــذورهــا،  من  الجتثاثها  واإلمكانيات 
لذلك  الالزمة،  واإلجــراءات  واألفكار  للمبادرات  باألصل 
يقصد من وراء تسويق حُسنُ سر مفاصل قطاعه ختدير 
املواطن واإلعالم ريثما جيد احلل املناسب، وهذه بالطبع 

طامة كرى..!.
ما  اطــالع حبقيقة  على  ليس  بالفعل  املــســؤول  أن  أو 

جيري يف قطاعه، وهذه طامة أكر..!.
األدلة على ذلك كثرة جداً، وليس أوهلا تلك التصرحيات 
والتقارير اليت تصدر بني احلني واآلخر عن وزارة التجارة 
باألخر  اهتمامها  حــول  املستهلك  ومحــايــة  الداخلية 
األسواق ومراقبتها  ومحايته من خالل متابعتها لوضع 
ألسعار السلع واملواد وكيفية انسياهبا يف األسواق، يف حني 
أهنا ال تزال ختفي حقيقة فقدان مادة الزيت من صاالت 
السورية للتجارة، رغم أهنا متوفرة بالسوق بالسعر غر 
بضبوط  الــوزارة  تتغنى  فلماذا  وبالتايل،  طبعاً..  املدعوم 
خمالفات وإغالقات ال تغين وال تسمن من جوع، وختفي 

حقيقة فقدان مادة الزيت..!.
وليس آخر ما يدل على تناقض كالم مسؤولينا ما أكده 
وزير النفط والثروة املعدنية منذ حوايل الشهر، بانتهاء 
أزمة البنزين بداية الشهر احلايل، وها حنن نتجاوز ثلثي 
الشهر، وال يوجد مؤشر على قرب انتهاء األزمة، ال بل 
إن االزدحام ومشاهد الطوابر على حمطات الوقود تأخذ 

منحى تصادعدياً..!.
وهنا نتساءل: ملاذا ال يتجرأ مسؤولونا على تشخيص 
املبالغة  إىل  ويلجأون  استئصاله،  بغية  احلقيقي  املرض 
بتسويقهم لفكرة أن "األمور خبر.. واحلال من حسٍن إىل 
أحسن"!؟ أليس يف ذلك إدانة هلم، خاصة إن كان األمر 

مرتبطاً مباشرة باملواطن وواقعه املعاش؟ 
املتقدمة  الــدول  بعض  يف  حيــدث  ما  إىل  ننوه  وهنا، 
من تراجع مسؤوليها عن تصرحيات غر دقيقة، وليست 
غر صحيحة فقط، بل إن األمر يصل هبم يف كثر من 
األحيان إىل االستقالة من مناصبهم، ولعل هذا هو أحد 
أسرار استحواذهم على ثقة من خيدمون، ألن املنصب - 

وفق نواميسهم - "تكليفٌ وليست تشريفاً"..!. 
 hasanla@yahoo.com

هم في واٍد والواقع في واٍد آخر..!

أقـل ما يقـال

"البعث األسبوعية" ــ غسان فطوم 
اشتغلوا  ممــن  اجلــامــعــات،  أســاتــذة  مــن  الغالبية  جتمع 
ما  أبعد  البحثية  ومراكزنا  جامعاتنا  أن  العلمي،  بالبحث 
واختصر  الطفرات.  بعض  رغم  العلمي،  البحث  عن  تكون 
هذه احلقيقة املرّة أحد األساتذة بقوله: "كل ما حنن فيه هو 
"حبش" ال أكثر.. للبحث أصول ومقومات، ويف غياهبما يغيب 

البحث وحيضر البحش!". 
األساتذة وطلبة الدراسات العليا أمجعوا على أن "كارثة" 
طلبة  إمهــال  مــن  تبدأ  وصفوها-  كما   - العلمي  البحث 
مــروراً  العلمي،  البحث  نــواة  هم  الذين  العليا  الــدراســات 
باملعاير املزاجية يف اختيار من يوفدون للخارج ملهمة البحث 
العلمي، واليت حتضر فيها احملسوبيات ليذهب بالنتيجة من 
ال عالقة له بالبحث العلمي، بـ "التنفيعة" املادية، وصواًل إىل 
العلمي  "املهينة" كوهنا ال تتناسب واجلهد  املادية  احملفزات 

املبذول على مدار سنوات! 

الراتب ال يصنع حبثًا! 
البحث  عايش  الــذي  عليا  متيم  الدكتور  سبق  ما  يدعم 
العلمي ألكثر من 30 عاماً، فهو يرى أن النظام التعليمي، 
بكافة مكوناته القانونية واإلدارية والبشرية واملادية واملالية، 
حباجة إىل ثورة تصحيحية، مشراً إىل أن الراتب احلايل 
أن  ميكن  علمياً  حبثاً  يصنع  ال  اهلزيلة  التعويضات  مع 
 -  800 الدكتور  راتب  كان  "عندما  البلد:  إعمار  يف  يساهم 
1000 دوالر )دوالر الـ 50 ل. س( مل يتغر شيء يف اإلنتاج 
العلمي للجامعات السورية، ألن بقية املكونات بقيت على ما 
هي". ويضيف: ال ميكن بناء البحث العلمي فقط بتخصيص 
مورداً  ألسباب ختلفه"،  معمقة  دراســة  دون  الكبرة  املبالغ 
حادثة طريفة حدثت معه: "تواصلت معي طالبة من إحدى 
اجلامعات، وطلبت مين أن أشرف على رسالة الدكتوراه اليت 
تريد تسجيلها، وعندما سألتها عن املوضوع الذي تريد أن 
حديثة  منهجية  تطبق  أن  تريد  أهنا  أخرتين  عليه،  تعمل 
لتحصل من خالل ذلك على الدكتوراه، وعندما سألتها عن 
طبقتها  اليت  نفسها  املنهجية  أهنا  اكتشفتُ  املنهجية،  هذه 
سنة..   25 من  أكثر  منذ  اجلامعة  يف  مشروع خترجي  على 
وللمفارقة فقد سجلت الدكتوراه يف هذه "املنهجية احلديثة". 

مهمة للنجاح ولكن! 
البحث  عليها  يبنى  أن  جيــب  الــيت  األســس  أهــم  تتمثل 
العلمي حتى ينجح – من وجهة نظر الدكتور عليا - بالبنية 
ومراجع  ومكاتب  فيها من خمابر وجتهيزات  التحتية، مبا 
علمية وأماكن خمصصة للباحثني، واملوارد املادية "امليزانيات 
املخصصة لشراء املواد الالزمة ودفع تكاليف النشر وحضور 
البشرية  املوارد  املؤمترات واملكافآت التحفيزية"، إضافة إىل 
البنية  الدكتور عليا فإن توفر  املشكلة األكر، وبرأي  وهنا 
التحتية واملوارد املالية غر كافٍ إلجناز حبث علمي متميز، 
األداء  أن  ولدراسة هذا اجلانب جيب  األهــم،  فالباحث هو 
 + املــقــدرة   = "األداء  بسيطة:  مبعادلة  عنه  يعر  البحثي 
ال ميكن حتقيق  الدافع  أو  املقدرة  وجــود  وبعدم  الــدافــع"، 

األداء املطلوب! 

ال خربة كافية! 
تتوفر لدى معظمنا - منفردين  كباحثني، ال  أننا  ويبيّن 
ومعاجلتها  متميزة  علمية  حبــوث  إجنــاز  على  الــقــدرة   -
منا ال جييد  فالكثر  املــؤمتــرات،  ويف  اجملــالت  ونشرها يف 
اللغة اإلنكليزية بالقدر الكايف ملشاركة أحباثه يف املؤمترات 
العاملية أو لنشرها يف اجملالت العاملية، والكثر من الباحثني 

ال يوجد لديه اخلرة الكافية لتقنيات النشر يف مثل هذه 
اجملالت، لذا جند أن الكثر من املقاالت ترفض شكالً لعدم 
استيفائها شروط النشر يف هذه اجملالت، كما أن الكثر من 
الباحثني ليست لديهم خرة يف معاجلة النتائج إحصائياً، 
ميكن  ال  سردية  بطريقة  النتائج  بصياغة  يقومون  لذلك 
قبوهلا للنشر. يضاف إىل ذلك أن قسماً كبراً من الباحثني، 
آخر  يتابع  ال  اإلنكليزية،  اللغة  جييد  ال  ممــن  وخــاصــة 
املستجدات العلمية، علماً أن هناك الكثر من هذه املواضيع 
اليت جيب الوقوف عندها ومعاجلتها بطريقة علمية.. ومن 
بــرأي عليا  العلمي –  للبحث  دافــع  ثانية، ال يوجد  زاويــة 
املشجعة  والثقافة  البيئة  توفر  - ألسباب كثرة، منها عدم 
لتنفيذ للبحث، وافتقاد الباحثني ملتطلبات احلياة األساسية 
ما جعلهم ينصرفون إىل االهتمام مبجاالت توفر هلم هذه 
اجلامعات  يف  التدريس  أو  املهين  العمل  مثل  االحتياجات 
اخلاصة؛ وهناك أيضاً عدم وجود احلافز، فال مكافآت مادية 
الباحثني  ملشاركة  فرص  وال  العلمي،  البحث  على  تشجع 
حتى  أو  املتميزين،  للباحثني  تكريم  أو  العاملية،  باملؤمترات 
تقييم أداء الباحثني، فالكثر من اجلامعات الدولية تفرض 
معاير صارمة لقبول عضو اهليئة التدريسية ضمن طاقمها 
جتديد  يتم  حبيث  اجلامعة،  ضمن  لبقائه  أو  األكــادميــي، 
العقود فقط مع الباحثني الذين حيققون احلد األدنى من 

متطلبات البحث العلمي.

إدارة البحث العلمي
للبحث، فمن  املناسبة  اإلدارة  الدكتور عليا غياب  وينتقد 
إجراء  يف  تساعد  اليت  األجهزة  اختيار  يتم  اإلدارة  خالل 
سليمة،  عليها  واحملــافــظــة  املــخــابــر،  يف  العلمي  البحث 
العلمي، كما  البحث  بالشكل األمثل يف جمال  واستثمارها 
من  الباحثني  قدرات  النقص يف  ترميم  على  اإلدارة  تعمل 
البحث  متيز  الــيت  اآللــيــات  ووضــع  البحثية،  الفرق  خــالل 
البحث الضعيف، ووضع  الومهي عن  البحث  احلقيقي عن 
على  العليا  الدراسات  طالب  تشجع  اليت  املناسبة  املعاير 
باملؤسسات  الثقة  وخلق  مرموقة،  عاملية  يف جمالت  النشر 
البحثية وفتح قناة للتواصل احلقيقي بني مؤسسات البحث 
والصناعية مبا حيقق  االقتصادية  الفعاليات  وبني  العلمي 

الفائدة للطرفني. 

ال تعرف ماذا تريد! 
اإلداري  اجلانب  إمهــال  حــال  يف  أنــه  عليا  الدكتور  وبيّن 
وختلفه الشديد )وهذا هو حالنا اليوم!( سنكون أمام إدارة 
ال تعرف ماذا تريد، قبل أن تعرف كيف ميكن حتقيق ذلك، 
ونــكــون أمــام واقــع خمتلف متــامــاً، وخــاصــة عندما تتوىل 
ما  أبعد  كــوادر  وغرها،  واجلامعات،  البحثية،  املراكز  إدارة 
لذا،  وأبعاده..  أمهيته  تعرف  وال  العلمي،  البحث  عن  تكون 
ال غرابة يف ظل غياب اإلدارة الناجحة أن تتحول األجهزة 
املخرية إىل خردة، ويكره الباحثون البحث العلمي، ويسيطر 
اجلاهلون على مقدرات املراكز البحثية ويديروهنا بطريقة 
متخلفة، ويتوىل املتملقون واملنتفعون مواقع القرار، ويُحارب 
يف  العلمي  البحث  مــوارد  وهتدر  عليهم،  ويُّضيق  الباحثني 
واملنفعي،  الشخصي  املواضيع اجلانب  وتأخذ  أمور جانبية، 
ويصبح البحث للرتفيع والرتقية الوظيفية أو للحصول على 
مكافآت، وتتحول رسائل الدراسات العليا إىل جتميع بيانات 
مربط  هي  اإلدارة  باملختصر:  املكتبات!  رفوف  على  توضع 
الفرس يف أية تنمية كانت، وهذا املوضوع ال أجد فيه بارقة 

أمل حالياً ألسباب كثرة. 

اخلسارة الكارثة! 
الدكتور شريف صديق أن سوء التصرّف  من وجهة نظر 
حيال مشاكل التعليم العايل هو الذي زاد الطني بلة، ويؤكد 
يُخطط  "وكأنه  الكارثة،  يعين  اجلامعة  أساتذة  خسارة  أن 

لذلك، ويدفعوهنم إما للغوص يف الفساد أو اهلجرة". 
ويضيف: صحيح أن األزمة أثرت على واقع التعليم العايل، 
ولكن الفساد اإلداري كان له النصيب األكر يف تفاقم هذه 
مستوى  على  الرتتيب  ذيل  يف  جامعاتنا  جعل  ما  األزمــة، 
املنطقة والعامل. وفيما خيص غياب البحث العلمي وختلفه، 
غياب  ظل  يف  طبيعي  نتاج  ذلــك  أن  صديق  الدكتور  يــرى 
احلــافــز املـــادي واملــعــنــوي: "لــألســف مكافأة اإلشـــراف على 

الدكتوراه بقيمة كيلو حلمة". 
أن  الصعبة،  الظروف  هذه  ظل  يف  يعقل،  هل  ويتساءل: 
يبقى تعويض تقييم مقال علمي يف اجمللة 2000 لرة، منها 
أنه يف اجلامعات اجملــاورة ال يقل  200 لرة ضريبة، علماً 
عن الـ 100 دوالر؟ وهل يعقل أن حتكيم رسالة ماجستر ال 
يتجاوز الـ 4000 لرة، واإلشراف على املاجستر 15000 لرة، 
والدكتوراه 25.000 لرة.. هذه األرقام اهلزيلة ال تكفي اليوم 

تغطية تكاليف اهلاتف النقال واالنرتنت! 

موارد جممدة! 
البحث  إجنــاز  يف  ننجح  حتى  صديق:  الدكتور  ويوضح 
يتساوى مع  الذي  املادي  للدعم  التطبيقي، حنتاج  العلمي 
اجلهد املبذول؛ واملؤمل أن هناك إمكانية لذلك، حيث لدى 
اجلامعات موارد ذاتية "جممدة" كافية لدعم الباحث، خاصة 
العايل  التعليم  بقرار من جملس  يتم  التعويضات  رفع  أن 
مشكلة  حل  أن  مبعنى  ـــوزراء،  ال جملس  رئاسة  ومبوافقة 
تعويضات اهليئة التدريسية، وخاصة العاملني يف البحث، ال 

حتتاج إىل مراسيم أو دعم من موازنة الدولة. 
اإلجــحــاف حبق  هــذا  "يف ظل  الدكتور صديق:  وتــســاءل 
أستاذ اجلامعة بأي نفسية سيعطي نصابه التدريسي؟! أنا 
وراتيب ال يكفي  ودكتوراه،  اشرف على 10 طالب ماجستر 

حتى 5 من الشهر". 

جامعاتنا أقـرب لـ »البحش« والبحث العلمي »غاطـــس« في بحر الكالم المعسول!
المليــارات مجمــدة و»التعليم العالي« فــي طور إعداد قاعدة البيانات 

ماذا تقول الوزارة؟
البحث  ومشاكل  الباحثني  معاناة  ملف  فردنا  عندما 
العلمي املرتهل يف جامعاتنا ومراكزنا البحثية على طاولة 
مدير البحث العلمي يف الوزارة، الدكتور شادي العظمة، مل 
خيفِ أن البحث العلمي ومن يشتغل به يعانون، مشراً إىل 
وجود كسل حبثي وتذمر من إجناز البحث عند العديد من 
الباحثني: "إذا سألت الباحث أين البحث العلمي؟ جييبك: 
أي حبث علمي!! بدي عيش!"، واعرتف أن السبب ال يعود 
بعدم  تتعلق  أسباب أخرى  التمويل، فهناك  فقط لضعف 
استجابة اجلهات واملؤسسات احلكومية، وحتى اخلاصة، أي 
التعامل بالشكل املطلوب مع األحباث ذات اجلدوى،  عدم 
حيث توضع على الرف رغم أمهيتها حبل املشاكل العالقة! 
وهذا - برأيه - ليس مشكلة حبث علمي فقط، وإمنا ثقافة 

جمتمع، مبعنى أن اجلميع مسؤول عن الواقع احلايل. 

حنن نعمل! 
وأشار الدكتور العظمة إىل أنه بالرغم من عدم توفر رغبة 
توفر  وعــدم  احلافز،  ضعف  من  وبالرغم  الباحثني،  عند 
البيئة التشريعية املناسبة للباحث وعدم استجابة اجلهات 
السبل  بكل  اليوم  تعمل  ــوزارة  ال لكن  البحوث،  باستثمار 
مواردها  من  اجلامعات،  وكذلك  العلمي،  البحث  لتطوير 
الذاتية، وهي ليست فقرة، بل غنية، وهنا من املمكن من 
إىل  إضافة  الباحثني  بدعم  تقوم  أن  تشريعية  أداة  خالل 

دعم املعيدين واملوفدين، ولو كان دعماً متواضعاً.

مل يكن هناك دعم! 
ورداً على سؤال "ملاذا مل تعمل الوزارة على دعم البحث 
العلمي قبل سنوات احلرب؟"، بيّن أن ذلك يعود لعدم وجود 
صندوق لدعم البحث، ومل يكن هناك دعم من اهليئة العليا 
للبحث العلمي، الفتاً إىل أنه بعد إحداث صندوق الدعم 
"حتلحل الوضع"، حيث أصبح هناك موارد أكثر من مليار 
لرة. وقد مت إطالق 3 إعالنات الستقطاب البحوث العلمية 
مبجاالت خمتلفة، منها ما خيص فروس "كورونا"، ومنها 
العظمة:  الوضع االقتصادي يف سورية. وقال  دراسات عن 

"حنن نستثمر وفق اإلمكانيات املتاحة، فهذا العام إذا 
ما مت تنفيذ كل العقود البحثية سننفق حبدود الـ 300 
مليون لرة"، مشراً إىل أن وزارة التعليم العايل تشبك 
وتنسق بشكل صحيح مع اجلهات املعنية، لكن األهم 
بإبداء االهتمام  البحث  أن تقوم اجلهة طالبة  لديها 
هبا،  األخرة  تتصل  أن  ال  بالوزارة،  باالتصال  الفعلي 
وهذا دليل على أن اخللل بالنيّة والرغبة عند اجلهات 

املعنية. 

قاعدة بيانات! 
الــوزارة أهنت اجناز  وعلمنا من الدكتور العظمة أن 
قاعدة البيانات اخلاصة بالبحث العلمي اليت تضاهي 
- حسب قوله - مثيالهتا يف دول العامل العربي ودول 
أخــــرى، والــقــاعــدة تــضــم أمســـاء كــل أعــضــاء اهليئة 
التدريسية يف اجلامعات، وأيضاً أعضاء اهليئة الفنية 
وأمساء  والدكتوراه  املاجستر  رسائل  وكل  واملعيدين، 

اجملالت احملكمة، وكل ما يتعلق بالبحث العلمي. 

تأخرت كثريًا! 
وإذا كانت وزارة التعليم العايل تفاخر هبذه القاعدة 
لكنها تــأخــرت كــثــراً يف إحــداثــهــا! رغــم ذلــك يعول 
التأخر  لتعويض  اجلهود  كل  بذل  على  العظمة  الدكتور 
يف  العلمي  البحث  تفعيل  على  اجلــاد  العمل  خــالل  من 
اجلامعات، ونشر ثقافة البحث ليكون أفضل مما عليه اآلن. 
الوزارة تعمل حالياً على  وكشف مدير البحث العلمي أن 
تشكيل جلنة من أجل إحداث مسار امسه "مسار الباحث"، 
باحث  كلمة  ندخل  أن  والتشريع  بالقانون  و"ســنــحــاول 
سيشكل  وهذا  وواجباته،  الباحث  حقوق  ضمان  أجل  من 
للباحث بعد نشر حبثه وتطبيقه". وأكد أن سورية  حافزاً 
أواًل،  العلمي جيب  بالبحث  قفزات  بتحقيق  تنجح  حتى 
االهتمام بطلبة الدراسات العليا فهم املعوّل عليهم لقيادة 
لدعم  كامل  وطين  برنامج  وضع  إىل  إضافة  البحث،  دفة 
البحث بكل خطواته، أي من الفكرة إىل التطبيق العملي 

على األرض. 

وخزات مؤملة! 
التعليم  وزارة  إحـــداث  على  قــرن  نصف  مــن  أكثر  بعد 
أفضل  العلمي  البحث  حال  يكون  أن  نتوقع  كنّا  العايل، 
مما هو عليه اآلن، ليتأكد لنا بذلك قول ذاك األستاذ "إن 
جامعاتنا أقرب للبحش من البحث العلمي"، فليس مقبواًل 
أن نعمل اليوم على نشر ثقافة البحث العلمي وكأنه شيئ 
طارئ على اجلامعات.. والسؤال: ما فائدة قاعدة البيانات إن 

مل يكن لدينا الباحث املتحفز للعمل؟! 
أن تطرح هنا حتتاج بال شك  أسئلة كثرة مؤملة ميكن 
جداً  مؤمل  وباملختصر:  وشفافة.  جريئة صرحية  إلجابات 
حال حبثنا العلمي، وما باح به أساتذة اجلامعة هو غيض 
من فيض املعاناة، وخاصة عندما نعلم أن هناك أكثر من 
22 مركزاً حبثياً تعمل بالبحث العلمي، لكنها – باملقياس 
العملي على األرض- عاجزة عن إنتاج حبث علمي تطبيقي 
يف  العالقة  والصعوبات  املشكالت  حل  على  آثــاره  تنعكس 

جمتمعنا. 
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شكل إحداث هيئة التخطيط اإلقليمي نقطة مضيئة يف 
تصحيح مسار مشاريع مت طرحها حتت مسميات وشعارات 
كثرة، فكان أن مت إلغاء معظمها. عملت اهليئة برؤية وجدية 
وتعاون مع اخلرات وأجنزت دراسات ومشاريع، منها شارع 
الثالثني والرموك وقاسيون والرمل الفلسطيين يف الالذقية، 
ــوزارة  ل اهليئة  هــذه  اتباع  مت  لألسف  ولكن  غرها،  وكثر 
اإلسكان, وأصبحت مهملة ال تنجز اي دراسة أو عمل يعتد 

به على الرغم من تغر إداراهتا! 

حاجتنا ماسة للتنمية
الباحث يف التنمية ماهر الرز، الذي عمل يف اهليئة، أوضح 
أن وضع ما قبل احلرب، والذي جتلى يف اختالالت مكانية 
والوضع  واملستدامة،  املتوازنة  التنمية  حتقيق  صعيد  على 
احلايل الذي متر به سورية، يظهر احلاجة لسياسات ورؤى 
تنموية جديدة تبنى على املدى الطويل، وعلى أسس راسخة 
واجملتمعات  واخلاصة  العامة  القطاعات  التشاركية مع  من 
موضوعٌ  بديلة  ــة  رؤي عن  البحث  إن  إىل  مشراً  األهلية، 
يتشارك االهتمام به العديد من املؤسسات، ويتطلب إجنازه 
مبادراتٍ طموحة تشاركية الطابع، تعمل على عدة مستويات 
والطبقات  الشرائح  عن مصاحل خمتلف  وتعر  ختطيطية، 
االجتماعية، خاصًة تلك اليت تعاني من مستويات »حرمان« 
وحتفيزها  اإلمنائية  مؤشراهتا  رفع  اىل  وحتتاج  مرتفعة، 

لالشرتاك يف التنمية بصورة إجيابية. 

امهية التخطيط اإلقليمي 
املركزي  التخطيطي  اجلهاز  يتمثل  الــرز:  الباحث  يقول 
األساسي يف سورية هبيئة التخطيط والتعاون الدويل، وهي 
وتعتر  اخلطط،  وإنتاج  اإلدارة  يف  واسعة  خرة  ذات  جهة 
مسؤولة عن وضع »خّطة« الدولة اليت توزع املوارد الوطنية 
على قطاعات التنمية واخلدمات. وقد أضيفت هلذه البنية، 
مكاني  )ختطيط  اإلقليمي  للتخطيط  هيئة   ،2010 عــام 
املوارد  هذه  لتوزيع  اخلاصة  الطابع( هبدف وضع اخلطط 
مكانياً، من خالل إدارة األراضي واملوارد الطبيعية والبشرية 
يتابع   – اإلقليمي  التخطيط  هيئة  أمهية  وتكمن  الفاعلة. 
املكاني، من  التخطيط  الفاعل يف عملية  دورها  - يف  الرز 
خالل إعداد وتنفيذ التوجهات الوطنية للتخطيط اإلقليمي، 
العام  عر شراكات متعددة املستويات مع جهات القطاعني 
بــاإلضــافــة إىل وضــع األطــر  واخلـــاص واجملتمع األهــلــي، 
تطبيقها  على  واإلشـــراف  واهليكلية  اإلقليمية  والــدراســات 

بالتنسيق مع كافة اجلهات املركزية واحمللية. 
بآليات  العمل  يستوجب  الذي  األساسي  املرر  يكون  وقد 
التخطيط اإلقليمي هو البحث يف سبل حتقيق نظام إنفاق 
واستثمار عام، عادل ومتوازن جغرافياً، ال يهمش األطراف، 
اقتصادية  إلقالعة  وأريافنا  مدننا  ملختلف  اجملال  ويعطي 
املناطق املركزية.  حتمي العائالت من التفكك واهلجرة إىل 
عن  احلديث  مماثل  ملنهج  جــاد  اعتماد  خــالل  من  وميكن 
هنضة ريفية ومدينية جديدة ال تعتمد على مناطق الرتكز 
التقليدية، وبعد إعادة التوجيه املنشودة لالستثمارات العامة 
)البنية التحتية والتعليم العايل واملهين بشكٍل خاص(، ميكن 
األساسي  املولد  بوصفه  اخلاص  للقطاع  دور  عن  احلديث 
الطرفية  املناطق  القتحام  يبادر  لن  والذي  العمل،  لفرص 
الباحث  ويؤكد  التأسيسية.  واستثماراهتا  الدولة  مبادرة  دون 
بني  ختطيطياً  جسراً  يعد  اإلقليمي  التخطيط  أن  ــرز  ال
التخطيط  هيئة  تعتر  الــذي  القطاعي  املــركــزي  املستوى 
املستويات  وبــني  عنه،  األساسي  املسؤول  الــدويل  والتعاون 
واحتــادات  احملافظات  عنها جمالس  تعر  اليت  الالمركزية 

البلديات وجمالس املدن. 

صعوبات التخطيط اإلقليمي 
العملية للتخطيط اإلقليمي,  ولكن، ومن خالل املمارسة 
من  لعل  ونقاط ضعف  اختالالت  التطبيق  عملية  واجهت 
أبرزها صدور قرار رئيس جملس الوزراء رقم 11316، تاريخ 
التخطيط  هيئة  ارتباط  والــذي حدد جهة   ،2012  /8  /13
وزارة  )حالياً  العمرانية  والتنمية  اإلسكان  بوزارة  الإلقليمي 
األشغال والتنمية العمرانية(، وذلك بعد عامني من إحداث 
تتمتع  حبيث   ،2010 للعام   ،26 الــقــانــون  مبــوجــب  اهليئة 
بالشخصية االعتبارية واالستقالل املايل واإلداري، وترتبط 
برئيس جملس الــــوزراء مــبــاشــرة، وذلــك انــظــالقــاً مــن أن 
التخطيط اإلقليمي »ختطيط تكاملي يوجه ويرتجم وينظم 
والسياحية  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  السياسات 
والبيئية، يف كل ما يتعلق بالسكان واملكان والزمان والبيئة، 
على  يقوم  اهليئة  دور  وأن  باالعتبار،  املكاني  البعد  ويأخذ 

تنسيق وقيادة عملية التخطيط املكاني. 
لوزارة  تابعة  املؤسساتي كجهة  اهليئة  ولكن حتديد موقع 
دورهــا  من  كبراً  أفقدها جــزءاً   - الــرز  يتابع  االشــغــال – 
كجهة قائدة ومنسقة، وعزز الفكرة الرائجة بأن عمل اهليئة 
عمل عمراني وإسكاني، وأفقدها جزءاً من حياديتها كجهة 
تقف على مسافة واحدة بني الوزارات واجلهات العامة، كما 
االجتماعات  من  الكثر  وقيادة  عقد  على  القدرة  أفقدها 
املستوى اإلداري )ومنها  اليت حتتاج وجود موظفني عاليي 
صعوبة تشكيل اجمللس االستشاري للهيئة(، وغيّب حضورها 
يف اجتماعات مهمة تساعدها يف رسم السياسات واخلطط 
واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية  التوجهات  واستشراف 
مثل اجتماعات جملس الوزراء، واللجنة االقتصادية، وجلنة 
التنمية البشرية، وجلنة البنى التحتية واخلدمات، وعضوية 
اجمللس األعلى إلعادة االعمار، كما أضاف حلقة إدارية ال 
واإلجــراءات  املراسالت  عملية  يف  مضافة  قيمة  أي  حتوي 
اإلداريــة، فيما مل تظهر أي انعكاسات إجيابية هلذا القرار 
مستوى  على  اهليئة،  وعــمــل  التخطيطية  العملية  على 

املمارسة العملية. 

من الناحية الفنية 
هــنــالــك انــطــبــاع عـــام لـــدى الــكــثــريــن بـــأن التخطيط 
وبالتايل  العمراني،  التخطيط  مــن  مكبّر  نــوع  اإلقليمي 

هي  والعمرانية  واملدنية  العمرانية  االختصاصات  تكون 
املسؤول الرئيسي على العملية، وهو ما يتناقض متاماً مع 
عملية التخطيط اإلقليمي وفق املتعارف عليه يف التجربة 
العاملية. ما نعنيه هنا، هو أن التخطيط اإلقليمي نوع من 
أنواع التخطيط الكلي بصورة أساسية، وهو بطبيعته عابر 

لالختصاصات وجامع للمفاهيم. 
البيانات املتوفرة تعود إىل ما قبل  ويوضح الرز أن أغلب 
األزمة اليت تشهدها البالد، وهذا جعل الكثر من التوصيات 
تقوم  اليت  البيانات  ألن  نظراً  املطلوبة،  بالكفاءة  تتمتع  ال 
فمثالً  كبر،  بشكل  تغرت  قد  الصلة  ذات  الدراسات  عليها 
العشوائي،  السكن  خارطة  إلجنــاز  تستخدم  اليت  البيانات 
وعلى املستوى اإلقليمي، أصبح من احملال اعتمادها نظراً ألن 
مناطق السكن العشوائي كانت األكثر تضرراً خالل األزمة، 
للتخطيط  الوطين  اإلطــار  مشاريع  على  ينطبق  ما  وهــو 
اإلقليمي وخارطة السكن واإلسكان. اضافًة اىل أن البيانات 
لإلحصاء حتمل  املركزي  املكتب  من  تقدم  اليت  واملعلومات 
شيئاً من اخللل يف حد ذاهتا، فاألزمة احلالية كانت عائقاً 
البيانات يف  للقيام بتحديث  املركزي لإلحصاء  املكتب  أمام 
الكثر من مناطق البالد. واليت بدوهنا ال ميكن للهيئة العمل.

اقرتاحات وتوصيات 
الرز أن حتتل هيئة التخطيط اإلقليمي  الباحث  ويقرتح 
اإلداريــة  التحتية  البنية  يف  والــالزمــة  احلقيقية  مكانتها 
السورية، بوصفها جهة حبثية تقدم الرأي العلمي واملشورة 
لرئاسة  اهليئة  تبعية  إعــادة  مع  احلكومي،  القرار  لصانع 
وهيئة  اإلقليمي  التخطيط  هيئة  واعتبار  ــوزراء،  ال جملس 
التنمية  إدارة  عملية  جناحي  الــدويل  والتعاون  التخطيط 
املستوى  العايل  التنسيق  ولضمان  سورية،  يف  والتخطيط 
للتنمية  اعلى  تشكيل جملس  املمكن  العملية، من  يف هذه 
الــوزراء جتتمع مرة يف  رئيس جملس  برئاسة  والتخطيط 

الشهر، وكلما دعت احلاجة.
واجلهات  الــدولــيــة  املنظمات  مــع  اهليئة  عالقة  وتعزيز 
املاحنة والدول الصديقة لتبادل التجارب واخلرات، واعتماد 
التنمية  عملية  تقود  عمل  وآلية  كمنهج  املكاني  التخطيط 

املتوازنة. 

»هيئة التخطيط اإلقليمي«.. 
األجدى إعادة التبعية إلى رئاسة الوزراء!

»البعث األسبوعية« ــ ديانا رسوق 
واملتوسطة  الصغرة  املــشــروعــات  على  يُــعــوّل 
سورية  يف  االقتصادي  النمو  قاطرة  تكون  بأن 
قد  ملــا  نــظــراً  املقبلة،  العشرة  السنوات  خــالل 
التنمية  مضمار  يف  مــصــري  دور  مــن  تلعبه 
املستدامة من جهة، وجتاوز ما أحدثته سنوات 
احلرب من تأثرات سلبية ليست بالقليلة على 
واالجتماعية  االقتصادية  خاصة  كافة،  املناحي 
التعايف  استعادة  فإن  وبالتايل،  أخرى.  من جهة 
االقــتــصــادي ومـــا يــرتــبــط بــه مــن تــعــاف على 
املستوى املعيشي ومستوى الدخل والتقليل من 
معدالت الفقر وختفيض نسب البطالة، وما إىل 
معدالت  فيها حتقيق  مبا  مــؤشــرات،  من  ذلــك 
معتمدة  ستكون  املستهدفة،  االقتصادي  النمو 
الصغرة  املشروعات  قطاع  على  أساسي  بشكل 
باالهتمام  تارخيياً  حيظ  مل  الــذي  واملتوسطة 
هبذه  اخلاصة  والتسهيالت  القوانني  من  الكايف 
فيه  الرتخيص مبا  سواء يف جمال  املشروعات، 
املؤقت، أم يف جمال التسهيالت اإلداريــة، أم يف 
بعض  باستثناء  ذلك،  إىل  وما  التمويل،  جمال 
كانت مطلقة يف  اليت  النوايا  وبعض  الشعارات 

هذا االجتاه..! 

إحاطة باملخاطر 
مــا ســبــق دعـــا مــديــر عـــام »هــيــئــة املــشــروعــات الصغرة 
اسرتاتيجية  وضع  ضــرورة  إىل  امسندر  إيهاب  واملتوسطة« 
وطنية خاصة هبذا القطاع الذي يواجه العديد من املشاكل، 
يف  املقبلة، مشراً  السنوات  أكر يف  يواجه خماطر  وسوف 
احلــرب ستظهر  آثــار  أن  إىل  األسبوعية«  »البعث  لـ  حديث 
تباعاً, وال ميكن اإلحاطة باملخاطر أو تالفيها أو تقليلها إال 
من خالل اسرتاتيجية واضحة تقرّ على مجيع املستويات, 
فكل الطموحات املرتبطة هبذا القطاع - سواء جلهة تطوير 
املشروعات الناشئة أم جلهة تطوير ريادة األعمال - ينبغي 
وأن  االسرتاتيجية،  هبذه  أساسي  بشكل  ملحوظة  تكون  أن 
إىل  الفتاً  وتنفيذها،  إقرارها  طريقة  وعلى  عليها  تعتمد 
الرغبة بزيادة نسبة املشروعات الصغرة واملتوسطة بالقطاع 
فهذه  أيضاً،  املنظم«  »غر  الظل  قطاع  وتقليلها يف  املنظم 
إال مبوجب   - امسندر  تتم – حسب  أن  اخلطوة ال ميكن 

اسرتاتيجية واضحة. 

حماور 
مسودة  وضــع  على  تعمل  اهليئة  أن  إىل  امســنــدر  وأشـــار 
يناقش  حمــور  أساسية:  حمــاور  مــن  تتكون  السرتاتيجية 
اجلانب التشريعي والقانوني، وآخر يتعلق باجلانب التنظيمي 
واإلداري، وثالث يرتبط باجلانب الكمي والتأثرات املزعمة 
ويتعلق  التأييد  يرتبط حبشد  ورابع  املقبلة،  الفرتة  خالل 
حتى  الرمسية  وغــر  الرمسية  املؤسسات  وتعامل  بالوعي 
إعــادة النظر  يعمل اجلميع بروح واحــدة، وذلك من خالل 
بتعريف املشروعات والتعاطي مع املؤسسات اليت ميكن تلعب 
دوراً داعماً يف هذا اإلطار، وآلية عمل هذه املؤسسات لتحقق 
ماهو مطلوب منها بشكل أفضل، إضافة إىل حماور أخرى 
بند  هناك  سيكون  كما  التمويلي،  اجلانب  بتحليل  معنية 
العمل  من  ليتمكنوا  الشباب  قــدرات  تأهيل  بإعادة  يتعلق 
يف قطاع املشروعات الصغرة واملتوسطة، إىل جانب قضايا 

تتعلق بالتوجيه واإلرشاد وبالبيئة الناظمة واحلوكمة. 

حنو تنمية متوازنة
على  تركيز  هــنــاك  أن  اعتبار  وعــلــى  ــه  أن امســنــدر  وبــني 
العالقة بني قطاع املشروعات الصغرة واملتوسطة والتنمية 
احمللية واملكانية يف سورية، إلحداث تنمية متوازنة يف عموم 

منها،  املطلوبة  التنمية  املشروعات  هــذه  لتحقق  املناطق 
احلاجة  بأمس  واملتوسطة  الصغرة  املشروعات  قطاع  فإن 
تعمل  الذي  التشريعي  لتعديل اجلانب  االسرتاتيجية  هلذه 
لعمل  عام  بشكل  التنظيمي  اإلطــار  وتعديل  إطــاره،  ضمن 
هذا القطاع، كما أن هذه االسرتاتيجية كفيلة مبنع تشتت 
الكثر من اجلهات اليت تعمل بشكل  إذ أن هناك  اجلهود، 
الصغرة  املشروعات  مسمى  حتت  مباشر  غر  أو  مباشر 
واملتوسطة لكن جهودها مشتتة إىل حد ما, لذلك أما إذا 
استطعنا إقرار اسرتاتيجية وطنية واضحة نكون قد وحدنا 
اجلهود وقللنا التكاليف وزدنا القدرة على حتديد األهداف 
اليت يفرتض أن تكون أهداف مشرتكة بني اجلهات املختلفة 

اليت تعمل هبذا القطاع.

تكافؤ الفرص
وأوضح امسندر أن هذه االسرتاتيجية سرتكز على إجياد آلية 
لتكافؤ الفرص بني خمتلف الداخلني إىل سوق املشروعات 
ببعض  املشروعات  وكيفية خدمة هذه  والصغرة،  املتوسطة 
واملبتكرين  املبدعني  كرعاية  العامة  االجتماعية  القضايا 
عام،  بشكل  سورية  يف  واالبتكار  اإلبــداع  منظومة  وتطوير 
ورعاية ذوي اإلعاقة، والعمل على دراسة دجمهم باجملتمع 
بشكل أفضل من خالل عمل مفيد هلم وللمجتمع، خاصة 
برامج  بتطوير  هتتم  االسرتاتيجية  هذه  أن  علمنا  ما  إذا 
وحتسني  غرها،  يف  أم  باجلامعات  ســواء  العلمي  البحث 
بيئة األعمال وكيف ميكن أن تنعكس هذه املشروعات على 
وفق   - املرتقبة  فاالسرتاتيجية  االستثماري،  املناخ  تطوير 
الكثر  حتمل  طموحة  اسرتاتيجية  هي   - امسندر  تعبر 
من التحليل الواقعي لالقتصاد السوري ولقطاع املشروعات 
بشكل أساسي وما يعول عليه من طموحات ميكن حتقيقها 
خالل السنوات املقبلة وآلية حتقيقها بشكل علمي ومدروس 
الدول  يضاهي  قوي  اقتصاد  بناء  على  بالضرورة  ينعكس 

املتقدمة. 

بلغة األرقام
بلغة األرقام بني مدير عام اهليئة أن االسرتاتيجية ستعمل 
على مسامهة املشروعات من خالل زيادة اليد العاملة إىل 
حواىل 70٪ من قوة العمل ستعمل يف هذا القطاع، يف حني 
اإلشــارة  مع  العاملة،  القوى  من   ٪57 حــواىل  حالياً  يعمل 
إىل نسبة العمالة يف الدول املتقدمة هبذا اجملال تصل يف 
اليابان إىل 84 ٪، ويف كوريا اجلنوبية إىل 87٪، ويف ماليزيا 

ملحوظة  لزيادة  حباجة  سورية  أن  ذلك  ومعنى   ،٪65 إىل 
للتشغيل أكثر هبذا القطاع وهذا يرتبط باالسرتاتيجية اليت 
تستهدف العمل على موضوع الوعي جتاه أمهية العمل يف 
هلذا  نفتقر  أننا  إذ  واملتوسطة  الصغرة  املشروعات  قطاع 
الوعي، ألن ذلك األمر يرتبط بالعديد من املؤثرات, كما وأن 
أحد العيوب امللموسة بسوق العمل السورية عدم التوافق بني 
خمرجات املؤسسات األكادميية مع متطلبات سوق العمل، أو 
املهارات  الباحثني عن عمل ال ميتلكون  كبر من  قسم  أن 
عدم  عن  ناجم  األمر  وهذا  عمل،  على  للحصول  املطلوبة 
املطلوبة  واملهارات  العمل  سوق  لدى  املعروض  بني  التوافق 
اسرتاتيجية  وجــود  بالضرورة  يقتضي  ما  العمل،  سوق  يف 
وجود  اليت متنع  اآلليات  ووضع  الفجوة،  هذه  لردم  طارئة 
كهذه الفجوة ومتنع تطورها, ألن تشخيص املوارد البشرية 
السرتاتيجية  حتتاج  العمل  ســوق  مع  لتتالئم  وتطويرها 

ضمن هذا اإلطار.

حسب اخلطة
كما ستعمل هذه االسرتاتيجية –وفقاً المسندر- على رفع 
احمللي  الناتج  يف  واملتوسطة  الصغرة  املشروعات  مسامهة 
اإلمجايل إىل حواىل 70٪، مشراً يف هذا السياق إىل اخنفاض 
مسامهتها حالياً إىل 41٪ بعد أن كانت ما يقارب الـ62٪ عام 
املايل  الــرأس  التكوين  2010، ما جنم عن ذلك من تراجع 
الثابت يف قطاع املشروعات، وحتويل 75٪ من االقتصاد إىل 
اقتصاد منظم، كما وتستهدف االسرتاتيجية أيضاً أن يكون 
حواىل 16٪ من قطاع املشروعات يف اجملال الزراعي، وحواىل 
اخلدمية  القطاعات  يف  والبقية  الصناعة  قطاع  يف   ٪30
السورية  الــصــادرات  أن 94٪ من  إىل  ذلــك. منوهاً  إىل  ومــا 
النفطية ستكون منتجة يف قطاع املشروعات الصغرة  غر 
واملتوسطة, كقطاع الصحة والسياحة وقطاع املصارف حسب 

اخلطة املوضوعة باالسرتاتيجية املرتقبة. 

4% فقط..!.
مل يغفل امسندر أبرز مشكلة تواجه هذا القطاع، واملتمثلة 
إىل أن حصته من التمويل يف سورية ال  بالتمويل، مشراً 
وبالتايل  املصرفية،  التسهيالت  إمجــايل  من  الـــ٪4  تتجاوز 
على  وتعمل  املشكلة  هــذه  االسرتاتيجية  تلحظ  أن  بد  ال 
معاجلتها من خالل زيادة التواصل بني املؤسسات املصرفية 
واملالية وغر املصرفية اليت تعمل يف جمال متويل املشروعات 

الصغرة واملتوسطة.

استراتيجية طموحة.. رفع مساهمة المشروعات 
»الصغيرة« و »المتوسطة« في الناتج الوطني إلى %70 
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»الكتاب اإلذاعي« 
لمواجهة أزمة القراءة 

»البعث األسبوعية« ــ سلوى عباس
املسموع«  »الكتاب  مشروع  أم«  أف  »شام  إذاعــة  قدمت  يف جتربة مميّزة، 
بالتعاون مع شركة »فردوس دراما«، وبصوت اإلعالمية هيام محوي، والفنانة 
لورا أبو أسعد، وجمموعة من الفنانني السوريني، وإخراج سيف أبو أسعد. 
وعن هذه التجربة، حتدثت اإلعالمية »هيام« قائلة: الفكرة ليست جديدة، 
فهي منتشرة يف أوروبا كثراً، وموجهة ملن ال يستطيعون القراءة بسهولة، 
ومهمة أيضاً ملن ال يسعفهم وقتهم بالقراءة.. كانت الفكرة أن نبدأ بالكتب 
يصل،  قد  أين  إىل  نعرف  أن  دون  باملشروع  نتوسع  وبعدها  حنبها،  اليت 
فكانت التجربة األوىل مع رواية »مزرعة احليوانات«للكاتب جورج أورويل،. 
لكن ردود الفعل جاءتنا عر دار نشر تديرها سيدة اهتمت باملوضوع، وأثنت 
على اختيارنا هلذا الكتاب، ألنه مهم ومقرر يف مناهج الدراسة األمريكية، 
وهم يقرتحونه على الطالب يف كل عطلة صيفية، لتدور النقاشات حوله 
عند العودة إىل املدرسة، إذ تدور فيه حوارات على ألسنة احليوانات حول 
الدميقراطية وطبائع الناس، فأجبناها: هو مستمر من أيام ديدبة وابن 
املقفع واجلاحظ والفونتني، والكتاب ألورويل وقد تنبأ فيه بأمور حتصل 

اآلن، وقد أحببت فيه أن هناك أطفااًل معجبني بالرنامج. 
وأضافت هيام: يف تصّفح عاجل ملضمون الرواية، نلمس املفاهيم اإلنسانية 
واألخالقية الكثرة اليت تنطوي عليها، ومن هنا تأتي ضرورة حتليل املفاهيم 
اليت أراد الكاتب انتقادها بأسلوبه األدبي من خالل روايته هذه، مع األخذ 
الشخصيات  لتحليل  إضافة  السياسية،  الكاتب  وأفكار  توجهات  باالعتبار 
أن  فرغم  لكل شخصية،  اإلنساني  اجلانب  الرواية، وحتليل  األساسية يف 
الكاتب حاول انتقاد شخصيات سياسية من واقع احلياة إال أنه استخدم 
شخصيات من احليوانات حتى ال يكون النقد مباشراً، وليتخفى يف إطار 

خيايل بعيد عن الواقع.
الكادر ذاته، عر كتاب مهم ومثر، هو  التجربة، مع  ثم أعادت اإلذاعة 
انشغل  الذي  كاتبه  حياة  من  يستمد خصوصيته  الذي  الصغر«  »األمر 
باهلمّ اإلنساني، وسعى إىل الغوص يف جوهره عر التأمل واحلكمة، باحثاً 
القلوب،  بواسطة  إال  نرى  »ال  القائل:  وهو  للوجود،  الروحي  املعنى  عن 

وجوهر األشياء ال تراه العيون«. 
اكزوبري،  سانت  دو  أنطوان  الكاتب  يهواه  كان  ما  كّل  الكتاب  خيتصر 
الذي يقول عنه أصدقاؤه إنه »مل يكن يهوى من احلياة سوى اللهو والغناء 
لقاءات  نتيجة  والدهتــا  كانت  رســوم  تطالعنا  اهلواية،  هذه  من  والــرســم«. 
وصداقات ومصادفات، مّت مجعها من حول العامل، مع رسائل كان وجَّهها 
إىل األصدقاء والعائلة، وحتمل تواريخ خمتلفة، وتتوزع على قارات ومدن 

زارها الطيار املغامر، ومنها اجلزائر،الدار البيضاء، نيويورك، باريس..
من  لكل  والسحر  الدهشة  من  حالة  الصغر«  »األمــر  كتاب  شّكل  لقد 
وهناك  العامل،  الكثرين يف  من طفولة  ُتشّكل جــزءاً  القصّة  فهذه  قــرأه، 
مقتبسة  مسرحيات  لتقديم  كثرة جهدت  وثقافية  وفنية  إعالمية  جهات 
عنها، ومعارض وندوات وطبعات جديدة، وإجنازها كفيلم سينمائي، وكانت 
»منظمة أنطوان دي سانت إكزوبري« قرّرت حتويل رسوم القصة إىل صور 
برتمجة  أيضاً  وقامت  قراءهتا،  من  املكفوفون  يتمّكن  كي  األبعاد  ثالثية 
الكتاب إىل رمز »بريل« اخلاص بفاقدي البصر. ومن هنا جاءت »عاملية« هذا 

الكتاب الذي أضحى قصّة كّل األمكنة واألزمنة.
أم«  إذاعــة »شام أف  »الكتاب اإلذاعــي« اليت متيزت  ويف عودة إىل جتربة 
بتقدميها، فهي جتربة مهمة وضرورية، خاصة يف وقتنا هذا، حيث أصبح 
القراءة،  برتاجع  مــروراً  سعره،  بغالء  تبدأ  كثرة  أزمــات  يعاني  الكتاب 
ومنافسة وسائل االتصال املتعددة اليت شغلت الناس ليس عن القراءة فقط 
نتمنى  أسرهم وجمتمعهم. من هنا  التواصل مع  وعن  أنفسهم،  وعن  بل 
على القائمني على إذاعة »شام أف أم« أن يستمروا يف هذه التجربة املهمة، 
ومجيل جداً أنه يعاد اآلن بث رواية »األمر الصغر« عر أثرها، ونتمنى 
أن  تلفزيونية  وقنوات  إذاعات  الوسائل اإلعالمية األخرى، من  باقي  على 
»الكتاب  جتربة  أمهيتها  يف  متاثل  برامج  الراجمية  خططها  يف  تلحظ 

اإلذاعي« اليت طرحتها »شام أف أم«.

ومضــة

األسبوعية"  "البعث 
ــ فيصل خرتش

املغنني  أوســع  كلثوم  أم 
العربي  الوطن  يف  شهرة 
يف القرن العشرين، وكانت 
تنقلها  الــــيت  احلـــفـــالت 
على اهلـــواء مــبــاشــرة يف 
األوّل من  اخلميس،  ليلة 
كّل شهر، معروفة بقوهتا، 
مستمعوها  كــان  ولــذلــك 
ـــني، وقـــــد كــانــت  ـــالي ـــامل ب
عندما  تــتــوقــف  احلـــيـــاة 
إذاً  حنن  كلثوم..  أم  تغين 
ريفية  فــتــاة  قــصــة  أمـــام 
كرت لتصر رمزاً ثقافياً 
تعدُّ  ولذلك  كاملة،  ألمة 
وأعماهلا  هــي  كلثوم،  أم 
الـــغـــنـــائـــيـــة مــــن الــفــن 
األصــيــل، الــفــن املــصــري 
ـــي احلـــــــقّ، إهنـــا  ـــرب ـــع وال
تشارك يف انتقاء وصياغة 
أغانيها،  وموسيقا  كلمات 
فــضــالً عـــن تــدخــلــهــا يف 
حتـــديـــد الـــظـــروف الــيت 
تؤدي فيها هذه األغاني. 

ألســرة  كلثوم  أم  ولــدت 
قــريــة صغرة،  فــقــرة يف 
ــرابــع مــن أيـــار عام  يف ال
إمــام  أبــوهــا  كـــان   .1904
ــهــا  وأمّ ــقــريــة،  ال مسجد 
وأخ،  أخت  وهلا  بيت،  ربة 
األسرة  وكانت  خالد،  هو 
طماي  قــريــة  يف  تــســكــن 

الزهايرة بالقرب من مدينة السنبالوين، حمافظة الدقهلية، 
بالدلتا؛ وعندما بلغت اخلامسة من عمرها، بدأت بالذهاب 
إىل كّتاب القرية، مثل أخيها خالد، وكان والدها يضيف إىل 
دخله الضئيل من املسجد بتأدية األغاني الدينية يف األفراح 
وغرها، وكان يؤدي هذه األغنيات مع ابنه خالد وابن أخيه 
صابر، وكانت أم كلثوم تستمع إليهم وهم يتدربون، فحفظت 

تلك األغاني عن ظهر قلب. 
وذلك  العمدة،  بيت  قريتها، يف  الغناء يف  كلثوم  أم  بدأت 
ملرض أخيها خالد. اشرتكت يف الغناء وكأهنا الصيب الغائب، 
كانت الذخرة الغنائية لألسرة تتكوّن من األغنيات الدينية، 
النبوية، ثم جاءهتا دعوة  السرة  أغنيات حتكي  بينها  ومن 
على  وحصلت  اجملـــاورة،  القرى  إحــدى  احتفال  يف  للغناء 
عشرة قروش نظر غنائها. ذاع الكالم عن تلك الطفلة ذات 
الصوت القوي اليت تغين أغاني املشايخ، ولصغر سن أم كلثوم 
الفرقة،  اجلذب يف  عنصر  قوته صارت  الفريد يف  وصوهتا 
وصار الزبائن يطلبوهنا هي بالتحديد، وبدأت قرارات األسرة 
تتخذ على أساس امتهان أم كلثوم للغناء، وقد حُّلت هذه 
املشكلة باشرتاط أبوها أن ترتدي أم كلثوم عباءة صيب مع 
غطاء الرأس البدوي؛ وجاءت اخلطوة األوىل اليت خطتها 
يف اجتاه إحياء الفن يف القاهرة نتيجة ذيوع صيتها، فغنت 
لتوفيق بك زاهر القاضي بالقرب من دمياط، وأصبح توفيق 
إليهم فضل  يعزى  الــذيــن  الدلتا  وجــهــاء  مــن  واحـــداً  بــك 

اكتشاف أم كلثوم. 

أم  أجــر  زاد   ،1920 العام  إىل   1910 العام  من  الفرتة  يف 
كلثوم من عشرة قروش إىل 25 قرشاً، ثم إىل جنيه كامل. 
زار  الذي  زكريا أمحد  إىل  تعود  القاهرة  إىل  ذهاهبا  وفكرة 
السنبالوين، ومعه الشيخ أبو العال، للغناء يف عدد من ليايل 
منزهلم،  لزيارة  يدعومها  أن  والدها  من  وطلبت  رمضان، 
إىل  بالذهاب  والــدهــا  وأقنعا  حضورمها،  يف  غنت  وهناك 
وسط  مسارح  على  ناجحة  حفالت  قدمت  وفيها  القاهرة، 
الزفاف؛  حفالت  ويف  األثرياء،  بيوت  يف  غنت  كما  املدينة، 
ويف  هبا.  معرتف  كمغنية  املدينة  يف  وجودها  أثبتت  وهكذا 
وقت مبكر من العشرينيات، انتقلت أم كلثوم، ومعها أسرهتا، 
للعيش يف القاهرة؛ شجعها على ذلك جناحها، وما وصلت 
والثروة،  الشهرة  هدفها  كان  القاهرة.  مسارح  فاعتلت  إليه، 
والثقافية جعلت مجاهر  الغنائية  ومع ذلك فإن خلفيتها 
مستمعيها يضيفون عليها قيمة من نوع خاص، وكان هذا 

ضماناً لنجاحها يف القاهرة. 
بني العام 1922 والعام 1928، تبدل حال أم كلثوم من املغنية 
املثرة للفضول إىل جنمة كبرة. لقد أدخلت حتسينات كرى 
على مهاراهتا الغنائية وأسلوهبا يف الغناء، ومظهرها العام 
كجزء من سعيها ألن يكون هلا رصيد غنائي وهوية مهنية 
تضمن هبا استمرار الطلب عليها، وحتقيق الشهرة والثروة 
اللتني انتقلت إىل القاهرة بسببهما يف املقام األوّل؛ وانضمت 
أم كلثوم كمغنية موهوبة، على قدر من اخلرة، إىل حقل 

النشاط املوسيقي واختطت لنفسها مساراً فيه. 
أم كلثوم إىل حديقة األزبكية حتى وضعت  ما إن دخلت 

مثل  الناجحات،  املغنيات  من  العديد  مصاف  يف  نفسها 
توحيدة، ومنرة املهدية، وفتحية أمحد، وسكينة حسن، وماري 
جران.. إخل. ثم حتقق هلا أعظم جناح مع بداية التسجيالت 
الغنائية التجارية، فقد تعاقدت معها شركة "أوديون"، يف عام 
1923، وقدمتها إىل أمحد صري النجريدي الذي اختذ من 
تلحني األغاني هواية له، ثم قدّمها ألبر ليفي إىل ملحن 
آخر هو حممّد القصبجي الذي حلن هلا أغنية، وكانت هذه 
واحــدة من تسجيالهتا األوىل؛ وقد أصــدرت شركة  األغنية 
"أوديون" 12 تسجيالً هلا، ومجيعها أغنيات ذات أحلان جديدة 
وغر دينية يف موضوعاهتا.. وهكذا القت تسجيالت أم كلثوم 
من  الشركة  وحققت  املشرتين،  من  شديداً  إقبااًل  األوىل 
ورائها أرباحاً كبرة؛ وبفضل هذا النجاح صار بإمكاهنا أن 
اإلقبال  على عقود جمزية، ومن شدة  فشيئاً  حتصل شيئاً 
على شراء أسطواناهتا كانت ترفع أجرها مع كّل أسطوانة 
شركة  من  عرضاً  تلّقت  عندما  الشركة  تركت  ثم  جديدة، 
"جراموفون". لقد كانت أم كلثوم تسعى لتكوين رصيد غنائي 
متنوع، فبدأت يف طلب كلمات وأحلان وضعت خصيصاً هلا، 
بـ  والدها  الشاعر أمحد رامي، وأتى هلا  وساعدها يف ذلك 
العزف  ليعلمها  الشرقي  املوسيقا  نادي  من  حممود رمحي 
امللحنني  بعض  أعطاها  كما  املوشحات،  وغناء  العود  على 
دروساً يف التلحني، ولكن أهم معلميها هو الشيخ أبو العال 
حممّد الذي كان على درجة فائقة من التمكن من الرتاث 
القصائد  بتحفيظها  العال  أبــو  قــام  واملوشحات.  املوسيقي 
واألدوار، وعلمها التلحني واألداء، ومكنها من اكتساب املزيد 

كـانت الحيـاة تتـوقف عندمـا تـغني.. 
أم كـلثوم الفتـاة الريفيـة التي كبـرت لتــصبح رمزًا ألمة كاملة

من القدرة على التحكم يف صوهتا القوي، وعلى زيادة مرونته، وعلى حتسني مهاراهتا الفنية، 
لتوافق صوهتا مع معنى النص واللحن. وكانت اختيارات أم كلثوم فيما يتعلق بأسلوهبا الغنائي 
وأسلوهبا الشخصي قد اكتسبت أشكااًل ثابتة حبلول العام 1929، فقد أخذت تزيد من أغانيها 
وصارت مستعدة  هلا،  القصبجي خصيصاً  رامي، وحلنها حممّد  كتبها أمحد  واليت  العاطفية، 
لتقديم موسم يتكوّن بالكامل من األغاني اجلديدة، وعدد من قصائد أبو العال.. وهكذا انتهى زمن 
املالبس الرخيصة، وأغطية الرأس الرجالية، وأغاني املوالد، وبفضل قدراهتا الصوتية واالجتماعية 
وصلت أم كلثوم إىل مصاف املطربات األعلى مكانة، مثل فتحية أمحد ومنرة املهدية، وصارت 

جديرة بأن تكون هدفاً هلجماهتن، وبعضهن أخذن يف تقليدها. 
يف الثالثينيات، قدمت أم كلثوم مواسم من احلفالت الغنائية اليت أذيعت يف ليلة اخلميس األوّل 
من كّل شهر، وداومت على تقدميها يف كّل موسم من مواسم مشوارها الفين حتى عام 1973، 
وصارت تلك احلفالت أحداثاً اجتماعية مهمة ومتميزة، وأبدت اهتماماً بالسينما فور ظهور فيلم 
حممّد عبد الوهاب "الوردة البيضاء"؛ ويف سنة 1935، بدأت تصوير فيلم "وداد"، واختارت فكري 
أباظة لكتابة السيناريو، وحممّد عبد الوهاب ملشاركتها البطولة، وعرض بولوس حنا أن يقدم 
التمويل الالزم لتغطية نفقات الفيلم، وبعد االنتهاء منه بدأت تصوير فيلم "نشيد األمل"، وثالث 
أفالمها "دنانر"، وكانت أم كلثوم تشرتط أن يكون هلا احلقّ يف التدخل يف الكثر من عناصر 

أفالمها، وكانت متارس هذا احلقّ بالفعل، على الرغم من افتقارها إىل اخلرة بالتمثيل. 
عُرض فيلم "سالمة" يف عام 1945، ومثلت أم كلثوم فيه دور جارية مغنية، وغنت فيه موشحاً 
وقصيدة وموااًل دينياً وفزورة غنائية، وأغنية حزينة أدهتا بأسلوب األغاني اليت ينشدها حادي 
القافلة، كذلك تلت عدداً من آيات القرآن الكريم؛ وبذلك متكنت أم كلثوم من استعراض مهاراهتا 
يف مجيع هذه األجناس الغنائية، ويف الوقت نفسه متكنت من تصوير نفسها كواحدة من بنات 

العرب متتهن الرتفيه والغناء البارع. 
املعاملة  املعاصرة، وتدور حول  القاهرة  أما فيلم "فاطمة"، عام 1947، فإن أحداثه جتري يف 
السيئة اليت تلقاها ممرضة فقرة من ابن باشا ثري. وفيلم "عايدة"، عام 1942، هو واحد من 
أعمال أم كلثوم القليلة اليت مل يكتب هلا النجاح، وتدور أحداثه حول حياة فتاة مصرية حتلم 
بالغناء يف األوبرا.. إن توقف أم كلثوم عن العمل يف السينما يعود إىل كوهنا شُغلت باختيار أغانيها 

اجلديدة، حتى أهنا مل جتد الفرصة لالشرتاك يف هذه األفالم. 
إقبااًل  تلقى  بعينها  أغنياتٌ  وظلت  السنني،  لعشرات  كلثوم جبماهريتها  أم  أغاني  احتفظت 
لفرتات أطول، وهي "اآلهات"، "األوّلة يف الغرام"، "الورد مجيل"، "غين يل شوي شوي"، "أنا يف 
انتظارك"، "أهل اهلوى"، "األمل". ويف سنة 1946، قدمت أم كلثوم جمموعة من القصائد اجلديدة، 
معظمها من نظم أمحد شوقي وتلحني رياض السنباطي، وهي القصائد اليت الزمت أم كلثوم 

حتى أواسط اخلمسينيات، ومل تقدم غر سبع أغنيات. 
بعد األغنيات الرائعة اليت شدَت هبا أم كلثوم، بدأت تقاسي سلسلة من احملن الصحية، وغرها 
املعتاد بعد  من احملن الشخصية، وهنا فكرت يف االعتزال؛ وقد حاولت أن تستأنف برناجمها 
عودهتا من رحلة عالجية إىل الواليات املتحدة، يف عام 1949، ومع ذلك ظلت تعاني من مشكالت 

صحية.
يف عام 1960، التقت أم كلثوم بليغ محدي، وبعد تقديم "أنت فني واحلب فني" بدأ يلحن هلا 
أغنية كّل عام، حتى العام 1974، ومتيزت أحلانه بـأهنا أحلان "خفيفة"، وبذلك جاءت خمتلفة عن 
األحلان اليت اعتادت أن تغنيها من عمل زكريا أمحد والسنباطي؛ ويف آخر مسرهتا الفنية عملت 

مع سيد مكاوي، وجاءت "يا مسهرني" لتكون النتيجة الوحيدة املكملة لعملهما معاً. 
يعتقد معظم املقربني أن الرئيس عبد الناصر هو الذي قرّب بني أم كلثوم وحممّد عبد الوهاب، 
وسام  كّل منهما على  1960، حصل  عام  الشخصية. ويف  هبما ومن معارفهما  كان معجباً  فقد 
االستحقاق من احلكومة املصرية. وبدأ املشر عبد احلكيم عامر - بأمر من الرئيس عبد الناصر 
- مساعيه من أجل عمل مشرتك، وكان مثار عملهما أغنية "أنت عمري"، اليت أذيعت عام 1964، 
وأظهرت براعة فائقة يف استيعاب املالمح املوسيقية ألساليب موسيقية شديدة التنوع، ثم جاءت 
ألقاك"، و"دارت األيام"، وقد استقبلت استقبااًل  "أنت احلب"، و"فّكروني"، و"هذه ليليت"، و"أغداً 

جيداً، لكنها ال تقارن بأغنيات زكريا أمحد أو السنباطي. 
من بني أحلان السنباطي ألم كلثوم صارت "األطالل" من أحب أغانيها إىل الناس، وهي من 
شعر الدكتور إبراهيم ناجي، بعد تعديالت أم كلثوم على النصني األصليني: "األطالل"، و"الوداع".

إهنا قصة مطربة ناجحة يف جمتمع يتصف بطبيعته املركبة، ولذا فهي قصة متعددة األوجه.. 
إهنا قصة فتاة ريفية كرت لتصر رمزاً ألمة كاملة. وهي أيضاً قصة امرأة تؤدي عملها الذي 
احرتفته باقتدار، امرأة اعتمد جناحها يف جمال عملها على بذل جهد مضن كي تشق مساراً 
لنفسها وسط األعراف واملؤسسات املوسيقية السائدة. وقد وجدت أم كلثوم وسائل التعبر للتأثر 
والتحكم يف األعراف واملؤسسات اليت كان هلا صلة باشتغاهلا بالغناء، وكان غناؤها ينظر إليه على 

أنه مثال معاصر جدير بأن حيتذى لفن عربي قديم حيظى باهتمام اجلماهر. 



األربعـــاء  21  تشرين األول  2020  الـــعدد 10 ثقافة24
25األربعـــاء  21  تشرين األول  2020  الـــعدد 10 ثقافة األسبوعيةاألسبوعية

"البعث األسبوعية" ــ رامز حاج حسني 

"B612" كوكيب احلبيب 
مقدمة  تستهل  كانت  الــيت  العبارة  تلك  أسرتين  لطاملا 
الصغر"  "الرحالة  بعنوان  شهر  كرتوني  مسلسل  حلقات 
يتحدث عن رواية "األمر الصغر" للكاتب الفرنسي امللهم 
العبارة تتحدث عن فتى  أنطوان دو سانت اكزوبري. كانت 

صغر وحيد يعيش على كوكب 
الشمسية جمهول  اجملموعة  يف 
اهلوية واملكان، قرب جنم ساطع.. 
بالكوكب  الكويكب  هــذا  يسمى 
ب 612، والتسمية نفسها تفتح 
العمليات  مالمح  كل  ذهــين  يف 
يوماً  أفضت  ما  اليت  الرياضية 

إال إىل الدهشة واخليال. 
ملاذا يكون اسم الكوكب حرف 
ب!؟ وملاذا رقمه 612!؟ وملاذا ال 
الصغر  الفتى  هذا  إال  يقطنه 
ـــوردة  ال معشوقته  مــع  ــداً  وحــي

اجلورية احلمراء!؟ 
متعن  لو  األسئلة،  هــذه  مثل 
هبـــا كـــاتـــب قــصــص األطـــفـــال 
مفاتيح  على  حلصل  والــرســام 
مهمة لكتاباته وألوانه، ليتمكن، 
بعمل  الــقــيــام  مــن  بــعــد،  فيما 
ـــي حنـــو خميلة  ـــداع إب ثــقــايف 
مع   - لنفسه  ويضمن  الطفل، 
كل جانب من جوانب اإلجابات 
اليت سيتفتق عنها خياله - أن 
ــدهــشــة والــغــمــوض  ميــتــلــك ال
بعد  الصغر  لقارئه  والفضول 

طباعة عمله امللهم. 
قلنا مراراً إن الدهشة هي أول 
معامل اإلمساك مبخيلة الطفل 
وقـــت قــــراءة الــقــصــة، أو وقــت 
حباجة  فالطفل  لوحاهتا،  رسم 
ـــن اخلــيــال  ــة م جلـــرعـــة عــالــي
واإلهبار اللغوي والبصري، لكي 
الثقافية  الوجبة  رعــاة  يتمكن 
عقله  بتالبيب  اإلمــســاك  مــن 
خيرج  فال  احلكاية،  دفيت  حنو 
الطفل وهو غارق يف دهشته إال 
والبصرية قد  الفكرية  والوجبة 
دخلت مكاهنا األمني، واستقرت 

يف خميلته. 

.. وحب الوردة اجلورية 
الطفل  حيــب  أن  فــكــرة  عــن 
الــصــغــر، وهـــو أمـــر الــكــوكــب، 
وضعيفاً  ــراً  صــغ حــيــاً  كــائــنــاً 

حيتاج الرعاية هلو أمر غاية يف األمهية.. من هنا نستطيع أن 
نغرس يف الطفل حب الغر والتعاطف النبيل مع الضعيف 
ومساعدة الصغار واملخلوقات الرقيقة، ولك أن تعدد ما شئت 
حبكة  كتبنا  لو  جناريها  أن  ميكن  اليت  النبيلة  القيم  من 

قصصية مبثل هذه البساطة والروعة. 
من  الكثر  البصرية  ولغتهم  أطفالنا  لوحات  يف  نفتقد 
هذه القيم واملعاني، وحتى يف قصصهم؛ وإن أردنا اإلنصاف 
أكثر، فلنقل أنه من النادر أن نقارب هذه القيمة بطريقة 

غر تلقينية، وبطريقة غر فجة ومباشرة، فهناك حماوالت 
عديدة لكنها تبدأ باألوامر العليا من قصرنا األدبي العاجي 
حنو ذهنية الطفل املتلقي: ابتعد عن قطف األزهار.. ال تؤذ 

احليوانات الصغرة.. ال تكسر أغصان الشجرة!!
جمرد طرح النهايات أو اخلواتيم للقصص، بطريقة كهذه، 
فإهنا ستكون حمرضات نفور من قبل الطفل وعقليته لتلقي 

كل ما هو مفيد يف تلك احلكاية.

أسلوب اجملاراة والركض قرب حدود اخليال
الطفل حباجة دائماً ملا أطلق عليه أسلوب اجملاراة، جماراة 
املوجهة  اللوحة  القصة وفنان  الطفل وخياله، فكاتب  عقل 
املثقفني سعة  أكثر  أن يكون  للطفل جيب - من كل بد - 
اطالع وثقافة وفهماً للحياة، وعليه أن يكون عاملاً ورياضياً 
حكاية  تتضمنه  أن  ما ميكن  وكل  ومهرجاً،  وفلكياً  وباحثاً 

الطفل من مشارب. 

وال مبالغة هنا يف كالمي، فاملطلوب واضح للعيان: أن يكون 
ملماً ببحث قصته ولوحته، ومدركاً ملا سيتم الغوص فيه. 

ذهنية الطفل بكر خام ينبع منها آالف األسئلة العظيمة 
يف كل دقيقة، ويتأتى منها ألف خيال جمنح وخيال، ولكي 
التصدي  تريد  اليت  اخلــام  البيئة  هذه  على جمــاراة  تقدر 

ملفرداهتا، عليك أن تتقن
يف  الوردية  الريح  مداعبة  وفن  اخليال،  مع  الرقص  فن 
األسطورة  وروح  الطفل،  خميلة 
الشعبية  احلكاية  ونبض  املعتقة، 
لــكــل هــذا  األصــيــل، ثــم تضيف 
ـــومـــك وحبــثــك  ثــقــافــتــك وعـــل

احلثيث عن األفضل. 
وحني يتم لك التمكن من هذه 
خميلتك  قماش  أشــرع  األدوات، 
لـــلـــريـــح، ثـــم أحبــــر بــكــلــمــاتــك 
الالمباشرة عن املوضوع، وأحضر 
رســوم  مــن  البصرية  مــفــرداتــك 
وخملوقات وتعابر ملونة، لتقول 
لــلــطــفــل: أنـــا هــنــا أريـــد خــوض 
اجلميلة،  خميلتك  مع  التحدي 

ولنبدأ يف احلوار!

األمري السوري الصغري 
دائماً، وأبداً، اختم أي حوار أو 
نقاش أو مقال بعبارة "إن السادة 
السوريني الصغار يستحقون منا 
الطفل  ــأدب  ب املشتغلني  حنن   -
وكل  واخلــر،  احملبة  كل   - وفنه 
والتفاني، يف سبيل إجياد  التعب 
تليق  نبيلة  ثــقــافــيــة  مــنــظــومــة 

مبستقبله". 
السوري  "األمــر  مشروع  فكرة 
الــصــغــر" و"أمــــرتــــه الــســوريــة 
املــراكــز  الــصــغــرة" أن يــكــون يف 
منها  يطل  أمــل  ــوات  ك الثقافية 
ــة  ــي ــطــفــول كـــتـــاب الـــقـــصـــص ال
ورساموها على أطفال منطقتهم 
ــهــم، مـــن خــــالل ورش  ــت ــن ومــدي
ودوريــــة،  دائــمــة  مفتوحة  عــمــل 
اخليال،  مفردات  منهم  يتعلمون 
الكلمات  مـــفـــردات  ويــعــلــمــوهنــم 
اللوحات.  يف  واجلمال  الفصيحة 
وسيخرّج كل منر ومركز ثقايف، 
يف كل ورشة، 10 كتيبات وقصص، 
تـــلـــك احلــــــال روح  وســتــخــلــق 
املنافسات، وسيتم تبين اإلنتاجات 
عر دور النشر والوزارات املعنية، 
جديدة جتاري  كتب  لنا  فيصبح 
يصنعها  وجمــالت  الرتبية،  كتب 
وفنانوهم  وأدبـــاؤهـــم  األطــفــال 
جتاري خبطواهتا جمالت الثقافة والرتبية واإلعالم، وسيكون 
لنا سوق تنافسية خام تشبه هنضة جمالت "املانغا" اليابانية 
اليت غزت العامل باملنتج الياباني الفين واألدبي اخلاص هبم. 
كما سيكون لنا، يف كل بيت وحارة وقرية، أمر سوري صغر 
يسعى ليعمر كوكبه الصغر باحلب والنبل، ويرعى أمرته 
السورية الصغرة، ووردهتا اجلورية، بكل ما سنربيه عليه من 
قيم وحب ومجال، كي حنصنه من الفكر الغريب الوافد من 

خارج حدود األخالق السورية. 

األمير السوري الصغير 
»البعث األسبوعية« - ترمجة: عالء العطار

متثل خطوط املعركة يف احلرب املفرتضة بني العقالنية 
عشر  الثامن  القرنني  يف  واإلميــان،  العلم  وبني  والتقاليد 
وأعمال  حياة  إىل  للدخول  مناسبة  بوابًة  عشر،  والتاسع 
فيودور دوستويفسكي. نظر الروائي الروسي إىل العامل من 
منظور كوني، حيث تؤدي الالعقالنية الفلسفية دوراً حيوياً 
اإليديولوجية  املواجهة  تفعل  ومثلما  روايــاتــه.  معظم  يف 
املستمرة بني العقالنية واإلميــان، ال ميكن للعقل يف نظر 
دوستويفسكي أن يفسر الوجود البشري بأكمله، ففي رسالة 
أن  دوستويفسكي  ادعــى   ،1838 عــام  ميخائيل،  أخيه  إىل 
"معرفة الطبيعة والروح واهلل واحلب ال ميكن أن تتأتى إال 

بالقلب، ال بالعقل، فالعقل مَلَكة مادية".
نشر دوستويفسكي روايته األوىل، "الفقراء"، يف عام 1846، 

كتاباته ال  واملــادي يف  الروحاني  القائم بني  التوتر  وكان 
من  املبكرة  املرحلة  هــذه  يف  مستمر  تغر  يف  ــزال  ي

حياته املهنية، إذ كان ال يزال يقتطف األفكار من 
وأعداء، وخاصة  أدباء سان بطرسرغ، أصدقاءً 

دائرة بيرتاشيفسكي اليت كانت آنذاك جتمعاً 
صغراً من الكتاب والنقاد املتحمسني الذين 
ملناقشة األدب والفلسفة  يلتقون أسبوعياً 

والسياسة. 
ــراحــل  ــي ال ــك ــري ــقــول األديـــــب األم ي
الــروســي  األدب  إن  فــرانــك:  جــوزيــف 
املبكر كان الهوتياً يف غالبه، تتحكم 
من  املستمدة  الدينية  ــل  ــُث ُ امل فيه 
ذلك يف  تغر  البيزنطية.  املسيحية 
عــشــر، مع  السابع  الــقــرن  أواخـــر 
ـــر الــعــرش،  اعــتــالء بــطــرس األك
بتحديث  الــقــيــصــر  شـــرع  فــقــد 
اإلمراطورية الروسية، واعتقد أن 
على طبقة النبالء املتعلمة إعادة 
للمعاير  وفــقــاً  نفسها  تثقيف 
االنقسام  حــدث  وهكذا  الغربية؛ 
الطبقة  بني  الروسي  اجملتمع  يف 
والفالحني  العلمانية  احلاكمة 

األميني الذين خيشون اهلل. 
تــســبــب ذلــــك يف انــشــقــاق بني 
ــــروس أيـــضـــاً، إذ بــات  املــثــقــفــني ال
ــــون الــعــقــالنــيــون يُــعــرفــون  ــــادي امل
يتحدثون  فكانوا  "الغربيني"،  باسم 

واحتقروا  األوىل،  بالدرجة  الفرنسية 
ــيــدهــم، وتـــعـــبّـــدوا على  ــقــال لــغــتــهــم وت

مناصرو  وسعى  األوروبية.  الثقافة  مذبح 
السالفية إىل ربط مستقبل روسيا بقيمها 

باملسيحية،  إمياهنا  وهــي  األوىل،  التارخيية 
اهنــارت  مثلما  ستنهار  أوروبـــا  أن  اعتقدوا  إذ 

بينهما:  الصارخة  التشابه  أوجه  والحظوا  روما، 
االحنطاط  سبيل  يف  الروحية  بالوحدة  التضحية 

والشهوانية  األخالقي،  واالعتالل  الذات،  حول  املتمركز 
شكوكي،  كغربي  املهنية  حياته  دوستويفسكي  بدأ  املنحرفة. 

لكنه أصبح يف النهاية مناصراً ملتزماً بالسالفية. 
ترسخت هذه اهلوية الروحية والثقافية عند دوستويفسكي 
يف حلظةِ حتوٍل حدث فجأة يف عام 1849، ثم ألقي القبض 
عليه إىل جانب من تبقى يف دائرة برتاشيفسكي، وكان ذلك 
احلرية  لقمع  األول  نيقوال  وضعها  أكر  خطة  من  جــزءاً 
ُتهدد  أن  كــان خيشى  ألنــه  الــروســي،  اجملتمع  يف  الفكرية 

النظام االجتماعي. 
أمضى دوستويفسكي حنو عقد من الزمان بعيداً عن احلياة 
العامة يف روسيا، وتطلب منه اجلزء األخر من عقوبته أن 
يف  سنوات  أربــع  قضى  الروسي.  اجليش  يف  كجندي  خيدم 
سجن سيبريا مع الفالحني املدانني، لكن اجلرح النفسي 
الدائم حلق به يف بداية عقوبته. دعا القانون الروسي، يف 

ذلك الوقت، إىل تنفيذ حكم إعدام ومهي يف احلاالت اليت 
عُفي فيها من حكم اإلعدام. وهكذا جرى إعداد اإلجراءات 
الالزمة لذلك يف قلعة بطرس وبولص يف سانت بطرسرغ 
حيث سُجن دوستويفسكي. كان السجناء معصوبي األعني، 
ووقفت أمامهم فرقة اإلعدام، واصطفت إىل جانبهم عربات 

نقل التوابيت، ووصل كاهن ليسمع اعرتافاهتم األخرة. 
أعاد دوستويفسكي إنشاء املشهد يف عام 1868، يف روايته 
يظنّ  رجل  من  قصة  الرواية مساعه  بطل  يتذكر  "األبله". 
األمــر  يوضح  حتفه.  وبــني  بينه  تفصل  دقــائــق  بضع  أن 

املشهد: مــيــشــكــني ]بــطــل  الــروايــة[ 
شــكــوكــه "كــــانــــت 

اجملهول وإعــــــراضــــــه  أمــام 
الذاتية  السرة  يف  موجودة  زالــت  ما  ــة  األدل لكن  مريعة". 
اليت كتبها نيقوالي سبيشنيف الذي كان، أيضاً، جزءاً من 
دائرة برتاشيفسكي، إذ استذكر فيها اللحظة اليت بدأ فيها 
املوت  احتمال  يف  يفكران  ودوستويفسكي[  ]هــو،  الرجالن 
الفوري، عندها التفت إليه دوستويفسكي وقال: "سنكون مع 

املسيح".
سيبريا  بعد  ما  ــات  رواي يف  املسيحية  الرمزية  أصبحت 
حاضرة يف كل أعمال دوستويفسكي، حيث كان يتكرر ظهور 
اخلر  بني  املستمر  الصراع  وهو  باستمرار،  واحد  موضوع 

 )1866( والعقاب"  "اجلــرميــة  روايــتــه  يف  نشهد  إذ  والــشــر، 
ُتدمر فيه الثقة بالعقل وحده كلَّ الروابط العاطفية  عاملاً 
شاتوف  يعلن   ،)1872( "الشياطني"  روايته  ويف  البشر.  بني 
بصراحة أن "العقل ]ال ميتلك[ مطلقاً القدرة على تعريف 
اخلر والشر"، ويف رواية "األخوة كارامازوف" )1880(، يُقدَّم 
العبارة: "ال شيء  أساسية تعر عنها  اإلميان مبصطلحات 

أهم من التفاني املطلق يف التزام تعاليم السيد املسيح".
مؤلف عصره"، يالحظ جوزيف  "دوستويفسكي..  كتاب  يف 
فرانك كيف أن "احلياة يف نظر دوستويفسكي كانت - كما 
نظر إليها كيتس - وادياً ُتصنع فيه الروح، وجاء إليه املسيح 
وإلهلامهم  املــادة،  يف  االنغماس  موت  البشر حملاربة  ليدعو 

للنضال من أجل حتقيق نصر هنائي على األنانية". 
العقالنيَة  التاسع عشر  القرن  روايات  اعتنقت معظم 
بشدة، وكانت تتماشى بشكل جيد مع القيم املنظمة 
للمجتمع الرجوازي، خاصة تعلقه ضيقُ األفِق 
املــادي.  والنجاح  االجتماعية  واملكانة  بالثروة 
مناقضة  كانت  دوستويفسكي  أعمال  لكن 
الشعرية:  املأساة  إىل  أقــرب  فهي  لذلك، 
االجتماعية  العالقات  فيه  تلتقي  عامل 
واملــيــتــافــيــزيــقــا الــديــنــيــة مــع األحـــالم 
والرؤى غر املقيدة باملكان أو الزمان 
نقاد  أشــد  زعــم  ما  وغالباً  املــادة.  أو 
ال  رواياته  قسوة  أن  دوستويفسكي 
كان  الــذي  العصر  حقيقة  تعكس 
أن  إىل  أيضاً  وأشـــاروا  فيه.  يكتب 
سَجن شخصياته الباثولوجية يف 
مصحة عقلية سيكون أفضل من 
األدبية  اجملالت  صفحات  تلويث 

الروسية املرموقة.
النقاد  هـــؤالء  أن  يــبــدو  لــكــن 
أخطؤوا يف قراءة النقطة املركزية 
أن  وهي  دوستويفسكي،  إبــداع  يف 
مشكوك  مفهوم  نفسها  "احلقيقة 
فــيــه". ويــبــدو أن هــذا يفسر سبب 
عــمــل شــخــصــيــات دوســتــويــفــســكــي 
وإذا  أُخـــرويّ،  إطــار  باستمرار ضمن 
والشك  بالذنب  والشعور  القلق  كــان 
هي املشاعر السائدة، فال شيء يدعو إىل 
أوقاهتم  معظم  يقضون  فهم  االستغراب، 
عامل  يف  اجلنة  أو  اجلحيم  يف  التفكر  يف 
األخالقي  اإلطــار  هــذا  مينح  القر.  بعد  ما 
واألسطوري قرّاء دوستويفسكي األدوات الالزمة 
املركزية،  موضوعاته  من  آخر  موضوع  يف  للتفكر 
وهو التعايل األخالقي، وهذا اإلطار األخالقي يتصل 

بالكتاب املقدس اتصااًل وثيقاً. 
شعر دوستويفسكي أن أي فرد ميكنه حتقيق ذلك إن امتلك 
األنا، سيتحرر  الفرد على  يُسيطر  أن  اإلرادة. ومبجرد  قوة 
للفرد  ميكن  النهاية،  ويف  النرجسية.  الغرور  سالسل  من 
فقط، حبسب  عندها  األنانية..  وشهواته  دوافعه  يتجاوز  أن 
اعتقاد دوستويفسكي، تصبح احلرية احلقيقية ممكنة. تظهر 
نتقبل  أن  واإلميان.  التقبل  رئيسيتان مهمتان هنا:  كلمتان 
الفردية  احلياة  على  كاملة  سيطرة  مطلقاً  منلك  ال  أننا 
جمرد  احلقيقة  يف  هــي  والــيت  نعيشها،  الــيت  واجلماعية 
أو منط  مسار  هلا  ليس  األحــداث  من  عشوائية  جمموعة 
أننا نعيش يف عامل سيكون  حمدد مسبقاً. واإلميــان بفكرة 

موجوداً دائماً خارج نطاق الفهم البشري. 

اإليمان والعقالنية في أعمال دوستويفسكي
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ناغورني كاراباغ.. الجرح النازف 
"البعث األسبوعية" ــ عُال أمحد

األرمــين  الــصــراع  مشكلة  السياسية  الواجهة  إىل  عــادت 
أرمينيا  مواجهات عسكرية بني  اندلعت  األذربيجاني، حيث 
وأذربيجان عر وابٍل من القصف املدفعي ختللها نشر للدروع 
الثقيلة على طول خط التماس الفاصل بني الدولتني حول 
إقليم ناغورني كاراباغ، والذي سرعان ما حتول إىل صراع 
كاراباغ  ناغورني  مشكلة  الــدولــتــني..  بني  حمتدم  عسكري 
حقوقه  اغتصبت  شعب  تاريخ  هي  األرمنية  "آرتــســاخ"  أو 
خللفيات  املاضي  القرن  عشرينيات  يف  قسرياً  التارخيية 
بشأن ضم  قرار  اختاذ  بعد  واقتصادية،  وجغرافية  سياسية 
مجهورية  إىل  وحضارته  تراثه  مع  األرمــين  اإلقليم  هــذا 
أذربيجان، حبيث يتمتع حبكم ذاتي، بأوامر من ستالني، يف 
اخلامس من متوز 1920، إلرضاء قيادة أذربيجان السوفييتية.

هذه القضية اليت حتمل يف طياهتا صراعاً قدمياً جديداً، 
كان الدكتور الروفيسور يف العلوم التارخيية آرشاك بوالديان، 
قد سلط الضوء عليها يف كتاب محل عنوان "قضية ناغورني 
كــارابــاغ اجلــرح الــنــازف" الــصــادر عــن دار الــشــرق بدمشق 

للطباعة، عام 2018.
إقليم  عــن  تارخيية  حملــة  البداية  يف  الروفيسور  يقدم 
آرتساخ الذي يقع يف اجلزء الشرقي من مرتفعات أرمينيا، 
من حيث املوقع اجلغرايف والتارخيي والسياسي، ويتناول يف 
الفصل الثاني، الذي محل عنوان "ظهور العنصر الرتكي يف 
الغزوات  ألرمينيا"،  بالنسبة  السليب  ودوره  األوسط  الشرق 
اليت تعرضت هلا آرتساخ من قبل األتراك السالجقة والتتار 
املغول، واليت فرضت واقعاً جديداً هلذا اإلقليم أدى الحتاد 
خاتشني،  جــرابــرد،  غيوليستان،  )ديـــزاك،  ممالك  مخــس 
فاراندا( يف وحدة سياسية إدارية أصبحت معروفة يف تاريخ 
عسكرياً  حتالفاً  وشكلت  اخلمس،  املمالك  باسم  آرتــســاخ 
للدفاع عن نفسها من هجمات األتراك والفرس، ثم أصبحت 

وحدة إدارية جديدة هي كاراباغ. 
ـــران  بــعــد هنــايــة احلــــروب بــني الــقــيــصــريــة الــروســيــة وإي
الشاهنشاهية، انتقلت كاراباغ – آرتساخ، إضافة إىل واليات 
أرمينيا الشمالية الشرقية األخرى، إىل سيطرة روسيا وفق 

اتفاق صلح كوليستان، يف عام 1813، املرم بني الطرفني.. هذا 
ما تابع به الروفيسور آرشاك بوالديان يف فصل "آرتساخ يف 
حضن القيصرية الروسية"؛ ففي عام 1840، وبعد التقسيم 
الروسية،  للقيصرية  اخلاضعة  القوقاز  منطقة  يف  اإلداري 
انضمت كاراباغ إىل مقاطعة قزوين، وفيما بعد إىل مقاطعة 
يليزا فيتابول، حسب إصالحات عام 1867، وبقي الوضع على 

حاله حتى احلرب العاملية األوىل. 
يعود اجلدال حول كاراباغ، إىل ما بعد انطالق ثورة أكتوبر 
يف عام 1917، واهنيار اإلمراطورية الروسية، وانسحاهبا من 
تقرير مصر  االعــرتاف حبق  األوىل، حيث  العاملية  احلرب 
سياسة  خــالل  مــن  السوفييتية  لروسيا  التابعة  للشعوب 
»العقيدة الوطنية« اليت أطلقها لينني قائد الثورة البلشفية؛ 
إذ يشر فصل "آرتساخ بعد ثورة أكتوبر البلشفية" إىل إعالن 
ومسارعة  استقالهلا،  وجورجيا  وأذربيجان  أرمينيا  من  كّل 
إقليم  على  السيطرة  يف  حقها  عــن  بــاإلعــالن  أذربــيــجــان 
آرتساخ بالقوة العسكرية، وطبعاً بدعم تركي. ويتناول املؤلف 
معاهدات  إبــرام  خالل  من  جرت  اليت  السياسية  التطورات 
إىل  فيها،  النظر  وإعــادة  والرتاجع عنها  وقــرارات  واتفاقات 
إطار  يف  وإبقائها  كاراباخ  إقليم  سلخ  إىل  األمــر  وصل  أن 
ذاتية  املقاطعة  ذاتياً ضمن حدود  أذربيجان ومنحها حكما 

احلكم. 
العنصري ضد  التمييز  املؤلف تفاصيل سياسة  استعرض 
األرمن من خالل عمليات العنف وتنظيم عمليات التصفية 
أذربيجان،  أراضـــي  على  األرمـــن  حبــق  والتهجر  العرقية 
ومانتج عنها من مذحبة سومغاييت، عام 1988، وصواًل إىل 
وماتبعها   1991 أيلول  يف  كاراباخ  استقالل  إعالن  تفاصيل 
والتسوية  املفاوضات  وعمليات  لألرمن،  مناهضة  حرب  من 
السلمية عام 1992، وبدء املفاوضات يف إطار عملية جمموعة 

مينسك التابعة ملنظمة األمن والتعاون األوروبي. 

حافظ الشيرازي.. لسان الغيب
ـ حمي الدين حممد   »البعث األسبوعية«ـ 
ساحل  على  يقف  الــذي  هو  الشّاعر  كان  إذا 
عر  الّلغة،  عباب  يف  اخلوض  بانتظار  الّلجة، 
ذاتــه  جتــاه  إحساسه  فيه  تعمّق  فــطــريّ  وعــي 
أواًل، وعامله ثانياً، فطاف مع األمواه اليت كانت 
وسيلته يف الكشف عن األعماق، وقد انتصرت 
الرّحلة أيّاً كانت املسافة اليت وصل إليها، وقد 
كّل  الــّضــفــاف  على  صــوتــه  إيــقــاع  إىل  تنبّهت 
األذهان وهي تصغي بإمعاٍن ملا يقول، وتطمئنّ 
على موضوعاته يف تنافسها األزيل حول ضرورة 
احلاجة الدّائمة النتصار احللم الشّعري الذي 
أفالكه،  امتلك  البحر حتى  أمــواج  به  عصفت 
اخلطيئة  سقف  حتت  الشّاعر  معه  واستوطن 
اليت ظّللت آدم يف رحلته لتظّل القصيدة سؤااًل 
الّتجلي  الــشّــفــاه، وســحــراً جيــدّد عــشّــاق  على 

البعيد..
هبذا املعنى، سوف أقرأ يف األقاليم وما اشتغل 
الشرازي،  حافظ  حممد،  الدّين  مشس  فيها، 
إىل  فيه  قيل  كما  إيـــران،  يف  الشّعراء  وشاعر 

يومنا هذا – وهو مل يكن شاعر طبقةٍ بعينها، وإّنما أفاد من 
شعره، املثّقفون مجيعاً، وحتى سائق السّيارة، وراعي األغنام 
الشّابة، فقرها  األجيال  وكّل  األســواق،  والباعة يف  واملاعز، 
وغنيّها على حدّ سواء، ورغم معاناة الشّاعر يف طفولته بعد 
املخبز،  يف  سيّده  من  معاملًة صعبة  لقي  حيث  أبيه،  وفــاة 
وبعد انتهاء عمله كان يتوجّه إىل مدرسة كانت بقرب سكنه 
ويدفع من أجره اليومي إىل معّلمه لقاء حتصيل الدّروس 

ومبساعدة أمه. 
واستطاع حافظ الشّرازي، كشاعر، أن يريح كّل اخلواطر 
عند  املشاعر  حيــرّض  وأن  بشعره،  أصحاهبا  انفعل  الــيت 

وقد  ينشره،  وما  يقوله،  ما  ملتابعة  وعامليّاً  حمليّاً  مؤيّديه 
اعرتضته يف حياته قضيًة اعرتف بفشله معها، وهي حبه 
لفتاة امسها شاخ نبات، مما اضّطره ألن يهجر كتابة الشّعر 
أزمة  من  للخالص  ســرّه  تفرّغ يف  وقــد  يوماً،  أربعني  مــدّة 
وجهه، حيث  اهلل  كرم  علي،  اإلمام  من  عوناً  فوجد  عزلته، 
الدّكتور  أعماله،  مرتجم  يقول  كما  مساوياً  خبزاً  أطعمه 
"لسان  بأنه  شعره  قــرّاء  عليه  أطلق  وقد  شرابي،  إبراهيم 

الغيب"، و"ترمجان األسرار".
ميكن  الشّرازي،  حافظ  الشّاعر  عصر  عن  احلديث  ويف 
شراز  ملدينة  وكــان  واالضطرابات،  القلق  عصر  إّنــه  القول 
احلّكام  سلطة  حتت  وقوعها  بسبب  املعاناة،  من  حصّتها 

الذين كانوا يتطاحنون فيما بينهم ويتنازعون 
على السّلطة يف إدارة الشّأن العام.

ونباهة  وذوق،  كياسة،  وهو رجل  لكن حافظ، 
أن  دون  متفرّجاً  ظّل  الرّوحية،  أناقته  حتملها 
الشّعري  سلوكه  عن  السّتار  إزاحــة  يف  يضعف 
الذي قال عنه أحد حماوريه، وهو الشّاه شجاع، 
بأنه يعتمد فيه على ثالثة أنواع، وهي الشّراب 
والتصوّف واألحبّة، وقد اعرتف هو هبذا الرّأي 
دون أن يعّلق عليه، أو ينفي ما جاء فيه.. كيف 

ال؟ وهو القائل: 
"أيّها السّاقي أشعل بنور اخلمر كأس شرابي، 
وأنت أيّها املطرب، غنّ يل، وقل أصبحت الدنيا 

وفقاً ملرادي". 
بنى  الــذي  واجلمايل  الفلسفي  اجلانب  ويف 
فّذكر  ــاب،  الــشّ اجليل  إىل  تـــودّد  شــعــره،  عليه 
العاطر  الـــورد  بــأريــج  يتضوّع  الـــذي  بالرّبيع 
وباخلمر الصّافية اليت تروي القلوب العطشى، 
كما أّنه مل ينسَ أجيال اخلريف الّثاني الذين 
دور  فأشار إىل  الرّحيل،  واستضافهم خطر  العجز،  ضرهبم 
الّتفاؤل وأنثره يف حياهتم الباقية حتى ال يكونوا عالًة على 
يف  موهبته  على  الشّاعر  دلــّل  الّتفاعل  هذا  ويف  أنفسهم، 
احتضان البيئة اليت طلع منها شاعراً، وقد هبّت عليه نسائم 
األمكنة كلها، فنالت اهتماماً بإبداعه. وكان حافظ الشّرازي 
– وباعرتاف الدكتور طه حسني – مل ينل من االهتمام عند 
املثّقفني العرب كما نال عند غرهم من الشّعوب األخرى، 
وأملانيا، ومل يغفل يف نقده حلكام  وال سيّما اهلنّد، وتركيا، 
عصره حني صار كهالً فوصف سلوكهم خمتصراً بأهنم أسرة 
نكدة احلال مفّككة األوصال، ويف هذا داللة واضحة على أن 

املبدعني هم األكثر فهماً إلدارة البالد. 

"البعث األسبوعية" 
ــ غالية خوجة 

مل تتأثر أعماق سورية باألزمات 
اليت مرت عليها، متاماً  واحلــروب 
ــوم بــعــد هــذه  ــي ــن تــتــأثــر ال كــمــا ل
حضارهتا  ألنّ  الــكــونــيــة،  احلـــرب 
جـــذور وجــــذوع، وأغــصــاهنــا متتد 
وهلا  واألمــكــنــة،  األزمــنــة  لتغطي 
عــلــى كــل ضـــوء إنــســانــي معريف 
ـــمـــاً،  ظــــالل وأدلــــــة حـــاضـــرة دائ
الثقايف  احلــضــور  استمرار  منها 
والفين بقوة وفاعلية، على صعيد 
الفعاليات األدبية والعلمية والفنية 
إضافة  العمل،  وورشــات  واملعارض 
الكتب  إصــــدار  اســتــمــراريــة  إىل 
ــدوريــات من جمــالت وصحف،  وال
ــمــاً يف هذا  وإضــافــة اجلــديــد دائ
للجميع،  الشامل  املتسع  الفضاء 
املـــرفـــرف بــأجــنــحــتــه بـــني رفـــوف 
املــكــتــبــات املــخــتــلــفــة، متــثــيــالً ال 
احتــاد  الوطنية،  املكتبة  حــصــراً: 
الثقافية،  املــراكــز  الــعــرب،  الكتاب 
مكتبة اجلامعة، ومكتبات املدارس. 

هــذه  ســيــالحــظ  حــلــب،  الــثــقــايف يف  للمشهد  ــع  ــاب ــت وامل
املتأرجح  البياني  وخطها  املختلفة،  بتفاوتاهتا  االستمرارية 
بني الصعود واهلبوط تبعاً للظروف املتنوعة للبنى احلياتية 

احلالية الضاغطة مبختلف اجملاالت. 
ولذلك، ال بد من املكاشفة والنقد، و"االستئناس"، ليكون 
املشهد فاعالً ومنجزاً ألهدافه وغاياته، والبد من استثمار 
اللحظة السالبة وحتويلها إىل موجبة وإجيابية، تشرق من 
خالل العقول واملخيلة وتستمر يف البناء واإلعمار الداخلي 
أكثر  حالة  ينتج  ما  وتطوراته،  وللمكان  وأعماقه،  لإلنسان 
وعياً ونضجاً حياتياً وإبداعياً، وأكثر مالءمة للعصر وأساليبه. 
والنوعي،  األدائـــي  التطوير  يف  التسارع  مــن  بــد  ال  كما 
أمهها  ــول،  واحلــل االقــرتاحــات  مــن  العديد  وهـــذا حيتمل 
من  ســواء  والتجديد  األصــالــة،  وحتديث  احلــداثــة  تأصيل 
حيث النص الثقايف والفين، أو من حيث تفعيل اإلجراءات 
االبتكارية يف تقديم الفعاليات مثل توظيف األماكن العامة 
الكتب،  ومــعــارض  الفنية  واملــعــارض  األمــســيــات  إقــامــة  يف 
املدارس واجلامعات، إضافة إىل  وختصيص أنشطة تتم يف 
التكنولوجية  والوسائل  احلديثة  التقنية  الوسائط  توظيف 
وطاقاته  الشاب  باجليل  االهتمام  من  واملزيد  االجتماعية، 
البنية  يف  والشخصانية"  "الشللية  عن  واالبتعاد  ومواهبه، 
اجلهات  التعاون بني  أكثر من  واالقرتاب  والفنية،  الثقافية 
لتحقيق  اإلبــداعــي  املنتوج  من  أكثر  واالقـــرتاب  املختصة، 
التبعية  ال  ــداع  و"اإلب الشخص"،  ال  "النص  األعلى:  الغاية 

واالّتباع". 

األمل الصائت واألمل الصامت
عن هذا املشهد وتداعياته وتأثراته املختلفة وطموحاته، 
الثقايف  للمشهد  ترائياتك  "البعث األسبوعية": ما  تساءلت 
ما  بعدها؟  ومــا  اإلعمار  إعــادة  مرحلة  يف  حلب  يف  الفين 

توقعاتك؟ واقرتاحاتك؟ 
عاكساً  اإلجــابــات  بعض  من  املظلم  اجلانب  ظهر  وهنا، 
السلبية املرتاكمة يف نفوس األدباء نتيجة الضغط احلياتي 
اليومي الذي جعل البعض يعتذر جميباً: "معتزل عن املشهد 
منذ بدأت احلرب"، أو خيرنا بأن لديه حالة مرضية عائلية، 
لكي  التأقلم  إىل مزيد من  الواقع حيتاج  أن  إىل  يلمح  أو 

نستعيد ما مضى ونفكر مبا سيأتي. 
والشك أننا نستكشف، من خالل بعض اإلجابات الغائبة، 
أو "اإلجابات بال إجابات"، ما آلت إليه الديناميكية الثقافية، 

عن  املعبّر  احلــزن  يشوهبا  نفسية  حالة  إىل  وكيف حتولت 
األمل الصائت واألمل الصامت. ولكنْ، وضمن هذه التموجات 
واألمــواج، ال بد وأن ينبثق االزدهــار يف املستقبل، وهذا ما 

نلمحه يف إجابات البعض. 

العمل احلضاري
"حلب احلضارة، حلب التاريخ، تنفض غبار اإلرهاب، وقد 
عاد األلق الثقايف اىل عاصمة الثقافة يف سورية".. هكذا بدأ 
"املشهد  ليسرتسل:  الثقافة،  مدير  الساجور،  جابر  األديب 
الثقايف، اليوم، يبدو متعثراً رغم اجلهود الكبرة اليت تبذهلا 
الوزارة للنهوض بالواقع الثقايف ورفع الذائقة الفنية لدى 
عموم اجلمهور مبا يتناسب مع التطور املدني الكبر الذي 

يشهده العامل". 
املبذولة  للجهود  إضافة  العمل  على  "إصــرارنــا  وأردفَ: 
به  تتميز  الـــذي  الكبر  احلــضــاري  اإلرث  على  للحفاظ 
التغلب  على  يساعدنا  املــادي،  والال  املــادي  وتراثها  سورية، 
تدمر  من  احلرب  إىل ظروف  العائدة  التعثر  أسباب  على 
وأكد:  والرتاثية".  الثقافية  واملواقع  املقرات  لكافة  ممنهج 
"اليوم، تبذل جهود استثنائية إلعادة تفعيل العمل الثقايف 
بكافة مفاصله، فسورية مهد احلضارات وعرفت، عر قرون 
والفنية  الفكرية  والقامات  األعالم  من  كبراً  عدداً  طويلة، 
واألدبية".   واختتم الساجور: دورنا اليوم أن نتعاون كمؤسسات 
لتحقيق  احمللي  اجملتمع  ومجعيات  ثقافية  إعالمية  وطنية 
أفضل استثمار ثقايف، كما وجه سيد البالد يف لقائه األخر 

مع األدباء".

اإلدارة الثقافية 
الثقايف  القسم  ورئيسة  اإلعالمية،  الكاتبة  ماضية،  بيانكا 
تتوجه حنو  دائماً  إشاراتنا  "كانت  يف صحيفة "اجلماهر": 
حلب  مدينة  يف  والفين  الثقايف  بالواقع  النهوض  إمكانية 
ليكون مبستوى هذه املدينة التارخيي واحلضاري والثقايف، 
ونوعية  التفكر  ونوعية  اإلدارات  يف  تكمن  املشكلة  ولكن 
أعوام،  أربعة  التحرير  إذ مضى على  الثقافية،  االهتمامات 

ومل تنهض حلب ثقافياً كما جيب أن يكون هلا النهوض". 
وتابعت: "اجلهود اليت تبذل يف هذا الشأن قليلة نوعاً ما، 
املدينة قبل احلرب وبعدها  إذ باملقارنة بني ما كانت عليه 
يشي أن هناك نقاَط ضعف جيب أن تتحول إىل نقاط قوة، 
وأوهلا ما يتعلق باإلدارة الثقافية بشكل عام.. وما مت بذله 
وتقدميه مشكورة عليه مجيع اجلهات الثقافية، لكن حلب، 

والصحافة  واألدب  الفن  مدينة 
والتاريخ العريق، حباجة إىل جهود 
أكر لتعلن عن نفسها حقيقة أهنا 

عاصمة الثقافة السورية".

وعي وأنشطة وأعضاء جدد
ــال د. أمحــد زيــاد  وبــإجيــابــيــة، ق
الكتاب  احتاد  فرع  رئيس  حمبك، 
العرب: "خالل احلرب، مل يتوقف 
تتوقف  ومل  العطاء،  عن  األدبـــاء 
املــؤســســات الــثــقــافــيــة عــن إقــامــة 
يتابع  اجلمهور  وكــان  أنشطتها، 
إىل  انتقلنا  وإرادة.  بشوق  النشاط 
واستمر  واإلعــمــار،  البناء  مرحلة 
النشاط بوترة أعلى، ونشاط أكر 
لألدباء  مفتوح  فاالحتاد  وأوســع، 
مجــيــعــاً مــن أعــضــاء وأصـــدقـــاء، 
جيد  مستوى  على  العطاء  وكــان 
من األداء الفكري والفين". وتابع: 
عندما اختذت اإلجراءات الوقائية 
كورونا،  وبــاء  من  الوطن  حلماية 
ـــاء  األدب تــواصــل مــع  عــلــى  بقينا 
عر وسائل التواصل االجتماعي، وقد توقف النشاط لنحو 
شهرين تقريباً، ثم عدنا وفق برنامج فرع حلب، وقد جرى 
استقبال عدد غر قليل من طلبات االنتساب إىل االحتاد. 
رافد  هم  أعضاء جدد،  قبول  بالذات، مت  املرحلة  هذه  ويف 
قوي هلذه املؤسسة الثقافية. ومن املعروف أن النشاط الثقايف 
الحتاد الكتاب يتوقف يف الصيف، ولكن التواصل مع األدباء 
يبقى مستمراً، ويبقى االحتاد يقوم بدوره الثقايف واألدبي، 

عر دورياته". 

نصنع جسورًا ألرواحنا ونراقص الطيور
الكاتبة سهى جودت، رئيسة جملس إدارة مجعية أصدقاء 
اللغة العربية: "يف ظل األوضاع الراهنة، ومع جائحة كورونا 
اليت أصابت العامل بالشلل االقتصادي، يصعب التكهن مبا 
ستؤول إليه األمور يف سورية اليت حاربت على مدار 9 سنوات 
ضد أعتى القوى االستعمارية". وأكملت: "قبل اجلائحة، كانت 
واإلنتاج،  العمل  إىل  عــادت  املعامل  أن  كما  تنشط،  احلياة 
والبعض عاد إىل بيته، واحملال التجارية استعادت شيئاً من 
عافيتها، ومنابرنا الثقافية مل تتوقف.. كل من موقعه يعمل 
يعود  أن  املتوقع  من  وكــان  من حديد،  وقلب  ــإرادة صلبة  ب
حنن  وحتى  متوقف،  شبه  شــيء  كل  لكن  سريعاً،  اإلعمار 
أثناء  تتوقف  ومل  الواسعة،  شعبيتها  هلا  ثقافية  كجمعية 
احلرب عن تنفيذ نشاطاهتا الثقافية واالجتماعية الفلسفية 
علينا  متليه  ومــا  الــعــامل  ملصر  الــيــوم  احتكمنا  الــرتبــويــة، 

النصائح الطبية من حتذيرات واحتياطات جيب اتباعها". 
أيام  وأضــافــت: لن نفقد األمــل، ألن من عــاش يف حلب 
احلصار وعانى من انقطاع املياه والكهرباء، يعرف قدرة هذا 
الشعب على الصمود والتحدي، وكيف أثبت للعامل أمجع أنه 
يصنع من السحاب بساتني قطن". ورأت أن السؤال الصعب: 
سأطلق  شــيء  أي  عن  "لكن،  وأكملت:  مقرتحاتك؟"،  "مــا 
من  والتخبط  اخلــوف  خضم  يف  زلنا  ما  وحنــن  مقرتحاً، 
ونتلظى  الفاحش حنرتق  املادي  الغالء  كورونا؟ ويف خضم 
من ارتفاع األسعار بسبب القانون الظامل - "قانون قيصر" 
- وحماصرهتم لنا؟ هم، بكل تأكيد، ال يقاتلون حكومة، بل 
يقتلون شعباً، لذا سيكون مقرتحي حني تنتهي أزمة كورونا 
أن نبين أنا وأنت مع ثلة من الطيبني جسوراً للمحبة كي 

منضي عليها وحنن نراقص الطيور". 

حلب الثقافة ما بعد الحرب وما بعد كورونا.. 
شيء من عافية مستعادة!!
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تصيب  اليت  اهلضمية  األمــراض  أحد  املعدة  التهاب  يعد 
مناعة  اخنــفــاض  ُتسبب  بكترية  عــدوى  نتيجة  اإلنــســان 
اخلطأ  طريق  عن  يُهاِجم  املناعة  جهاز  وجتعل  اجلسم، 

اخلاليا اليت تبّطن املعدة.

التهاب املعدة 
عادة ما يتم عالج املرض يف غضون أيام قليلة، لكن اإلصابة 
به تكثر خالل فصل الشتاء، نتيجة سرعة انتقال اجلراثيم 

والفروسات والبكتريا بني الناس.
إليكم كل ما ترغبون يف معرفته عن أعراض وأسباب التهاب 
املنزلية اليت تساعد يف  املعدة، إضافة إىل بعض العالجات 

عالج املرض.

أسباب التهاب املعدة 
مرض  تسبب  أن  ميكن  الــيت  العوامل  من  العديد  هناك 
املعدة، أمهها اإلصابة جبرثومة تدعى هيليكوباكرت  التهاب 
مثل  شيوعاً  أقل  أسباب  وأيضاً  البوابية(،  )امللوية  بيلوري 
استخدام مسكنات  أو  والسجائر  املفرط  الكحول  استهالك 

األمل لفرتة طويلة أو نتيجة للضغط العصيب. 
تستوطن  فهي  بيلوري  هيليكوباكرت  جلرثومة  بالنسبة 
الغشاء املخاطي يف معدة أكثر من نصف سكان العامل، وقد 
تتسبب إضافة إىل التهاب املعدة يف مضاعفات مثل القرحة، 

وظهور أورام يف املعدة.
ورغم ذلك فإن أكثر من 80٪ من املصابني ال يشعرون بأي 

أعراض. 

أعراض التهاب املعدة 
يُنظر  ال  فإنه  مزعج  املعدة  التهاب  أن  من  الرغم  وعلى 
أنه حالة خطرة، وتشكل أعراضه ما يلي:  إليه عادةً على 
املعدة/  يف  حرقة  إسهال/  بطنية/  تشنجات  تقيؤ/  غثيان/ 

شعور بالشبع بعد تناول كمية صغرة فقط من الطعام. 

عالج التهاب املعدة
تستدعي عالجاً  فيه هناك حاالت  تكون  الذي  الوقت  يف 
الناس بإمكاهنم عالج املرض  الكثر من  عاجالً، فإن  طبياً 
من املنزل دون احلاجة إىل الذهاب إىل الطبيب إال يف حال 

تأزم األعراض.
جتربتها  ميكن  الــيت  املنزلية  الــعــالجــات  بعض  وهــنــاك 
للحصول على نتيجة فعالة وسريعة، ويف حال الشعور بآالم 

حادة غر حمتملة فال بد من الذهاب إىل أقرب مستشفى.
- االبتعاد عن األطعمة اليت تسبب االلتهابات

يشر التهاب املعدة إىل التهاب بطانة املعدة، لذا فإن تناول 
الراحة  االلتهاب، وسيوفر  تقليل  نظام غذائي يساعد على 

لك مع مرور الوقت. 
ومع ذلك، مل تظهر األحباث بشكل قاطع أن تناول نظام 

غذائي معني يسبب أو مينع التهاب املعدة.
ُتسهم  كوهنا  ينبغي جتنبها،  اليت  باألطعمة  قائمة  وتلك 

بشكل كبر يف زيادة االلتهاب. 
األطعمة السريعة 

والرتقال  والتوت  والرمان  العنب  الفواكه احلمضية مثل 
واألناناس.

منتجات األلبان
األطعمة السكرية
األطعمة احلارة

الكحول
- تناول الثوم

أن يساعد يف  الثوم ميكن  أن  إىل  وتشر بعض األحبــاث 
ال حيب  الشخص  كــان  وإذا  املعدة.  التهاب  أعــراض  تقليل 
طعم الثوم الينء، فيمكنه حماولة تقطيع الثوم وتناوله مع 

السلطة مثالً. 
- لنب الروبيوتيك 

ميكن أن تساعد علب لنب الروبيوتيك يف حتسني اهلضم 
إدخال البكتريا  وتشجيع حركات األمعاء املنتظمة، وأيضاً 

اجليدة إىل اجلهاز اهلضمي. 
ولنب الروبيوتيك ليس متوافراً يف األماكن صراحة، لذلك 
الروبيوتيك  على  حتتوي  اليت  األطعمة  تناول  بإمكانكم 

مثل: الزبادي، وخملل امللفوف.
- الشاي األخضر 

أظهرت بعض الدراسات أن شرب الشاي األخضر أو   األسود، 
مرة واحدة على األقل يف األسبوع، ميكن أن يقلل بشكل كبر 
من انتشار جرثومة هيليكوباكرت بيلوري يف اجلهاز اهلضمي.

وهذه اجلرثومة كما قلنا هي السبب األول وراء إصابتنا 
بالتهاب املعدة.

- تناول وجبات خفيفة
وميكن أن يؤدي تناول وجبات كبرة غنية بالكربوهيدرات 
إىل إجهاد اجلهاز اهلضمي للشخص وتفاقم التهاب املعدة. 
وبينما ميكن أن يساعد تناول وجبات صغرة بانتظام على 
مدار اليوم يف تسهيل عملية اهلضم وتقليل أعراض التهاب 

املعدة.
- جتنب التدخني واإلفراط يف استخدام املسكنات

ميكن أن يتسبب التدخني يف تلف بطانة معدة الشخص، 
ويزيد أيضاً من خطر إصابة الشخص بسرطان املعدة، يف 
اليت  الكثر من مسكنات األمل  تناول  يؤدي  أن  حني ميكن 
ال تستلزم وصفة طبية، مثل األسرين أو اإليبوبروفني، إىل 

إتالف بطانة املعدة وزيادة سوء التهاب املعدة.
- تقليل التوتر 

ميكن أن يسبب اإلجهاد أو العصبية الزائدة يف هتيج التهاب 
مهمة  وسيلة  هو  التوتر  مستويات  تقليل  فإن  لذا  املعدة، 

للمساعدة يف التخلص من املرض. 
التوتر عن طريق تدليك جسمك  التخلص من  وميكنك 
أو ممارسة اليوغا أو ممارسة التأمل أو عن طريق التمارين 

التنفسية. 

أمراض الشتاء.. 
التهاب المعدة وطرق عالجه في المنزل

أزمة كورونا.. 
عالمات تدهور الصحة العقلية لدى األطفال

أثر الوباء عميقاً على الصحة البدنية والعقلية للناس يف 
مجيع أحناء العامل. وقد ازدادت التقارير عن ارتفاع مستويات 
التوتر والقلق واالكتئاب وحتى التفكر يف االنتحار. وبينما 
ركزت الكثر من األحباث على البالغني، ال بد من اإلقرار 

بأن الصحة العقلية لدى األطفال معرضة للخطر أيضاً. 
نواٍح  من  األطفال  على  الوباء  يؤثر  ــاء،  اآلب غــرار  فعلى 
كثرة، ويف بعض األحيان كان أكثر وقعاً عليهم من ذويهم 
رمبا  جــذري،  لتغير  اليومي  روتينهم  تعرَّض  فقد  حتى، 
فال  اجلديدة،  ظواهره  تقبُّل  منهم  الكثر  على  كان صعباً 
جتمعات لألطفال وال حفالت أعياد ميالد وال حتى صفوف 

مدرسية كما عهدوها. 
يف  اجللوس  ميانعون  ال  أهنم  املراهقون  ادعــى  لو  وحتى 
املنزل واالنعزال عن اآلخرين، إال أن آثار كل هذه اخلسائر 

ستطفو على السطح الحقاً. 
أنواع  على  أيضاً  يعتمد  التأثر  فإن  العمر،  إىل  وإضافة 
ــر انــطــوائــيــة وخــجــالً قد  ــث شــخــصــيــاهتــم؛ فــاألطــفــال األك
املنزل  الوقت يف  بسبب قضاء مزيد من  يستمتعون مؤقتاً 

والتعلم عر اإلنرتنت، لكن سرعان ما يتسلل امللل.
فقد  منفتحة،  بشخصية  يتمتعون  الذين  األطفال  أمــا 
خسروا القدرة على التواصل االجتماعي مع أقراهنم والعمل 

ضمن فريق، وتبادل الطاقة اإلجيابية مع اآلخرين.
نستعرض يف هذا التقرير.

الصحة العقلية لدى األطفال
لدى  العقلية  الصحة  تدهور  على  تدل  عالمات   4 هناك 
األطفال. وليس هناك تشخيص واحد يناسب اجلميع، وإذا 
كان اآلباء يعانون أيضاً من القلق أو االكتئاب، فقد يؤدي 

ذلك إىل تعقيد التعرف على مشاعر األطفال بشكل أكر. 
وبشكل عام، هناك بعض العالمات الشائعة على أن األطفال 
بالتأكيد معرفته هو  اآلباء  يتأقلمون جيداً، وما حيتاج  ال 

كيفية مساعدة أطفاهلم خالل هذه األوقات الصعبة.
نوم  انتبه إىل طريقة  السيئة:  أو  املتغرة  النوم  عــادات   -
أطفالك. الحظ ما إذا كانوا ال ينامون طوال الليل بأكمله أو 

يواجهون صعوبة يف النوم.
- الشكاوى اجلسدية: قد يشتكي األطفال الذين يعانون 
من مشاكل يف الصحة العقلية من أعراض جسدية مثل آالم 

الرأس أو املعدة.
- التغيرات يف النظام الغذائي: يعد فقدان الشهية فجأة 
أو أي تغرات أخرى مع أمناط األكل اخلاصة، من مؤشرات 

معاناهتم النفسية.
نوبات  اختبار  يف  األطفال  بدأ  إذا  املزاجية:  التقلبات   -
انفعاالت سلوكية أو عاطفية، أو شعروا بالضيق واإلحباط 
بسهولة، أو كانوا ينهارون سريعاً بسبب املواقف البسيطة، فال 
ينبغي إلقاء اللوم على العمر أو اهلرمونات أو اجلنس فقط؛ 

األمر أكثر تعقيداً.

مساعدة األوالد 
جيب أال تكون خبراً نفسياً كي تتمكن من مساعدة أوالدك. 
فإذا أظهر األطفال أي عالمات تدل على أهنم يعانون من 

مشاكل نفسية، ميكن التدرج يف هذه احملاوالت: 
- احلوار: وإجراء حمادثات صرحية وصادقة مع األطفال؛ 
حملاولة الكشف عما يزعجهم، سواء كان ذلك يف املدرسة أو 
ر أن تظل هادئاً واسأل  املنزل أو األصدقاء، وما إىل ذلك. تذَكّ

كيف ميكنك املساعدة.

املدرسة: اسأل عما إذا كان لدى مَدرسة األطفال مستشار 
األطفال  تعليم  يف  للمساعدة  نفسي؛  أخصائي  أو  مدرسي 

اسرتاتيجيات التكيف.
- مساعدة متخصصة: إذا استمرت املشاكل اليت يواجهها 
األطفال ألكثر من أسبوعني، فاطلب املساعدة املتخصصة؛ 
ومهارات  االسرتاتيجيات  تعلم  من  األطفال  يتمكن  حتى 
التأقلم اليت ميكن أن تفيد صحتهم العقلية اآلن وفيما بعد.

دراسات وإحصائيات
أمريكية جديدة ُنشرت يف  السياق، كشفت دراسة  يف هذا 
 1011 Pediatrics Show، ومشلت  األطفال  دورية طب 

من اآلباء، يف أوائل حزيران 2020، أن:
27 ٪ قالوا إن صحتهم العقلية قد ساءت منذ آذار. 

14 ٪ قالوا إن سلوك أطفاهلم أصبح أسوأ. 
تدهور صحتهم  اآلبــاء عن  18٪ من  يقرب من  ما  وأبلغ 

البدنية. 
وقال 4٪ إن صحة أطفاهلم تدهورت أيضاً. 

وتبيَّن أن هذه املشاكل ظهرت أكثر لدى العائالت اليت كان 
عن  الرعاية  دور  توقف  بسبب  نسبياً،  أصغر  أطفاهلا  عمر 
العمل وتراجع مدخول األسرة واخلوف من عدم القدرة على 

تأمني الغذاء الالزم.
ويف تعليق على الدراسة، قال الطبيبان رايان كولر وسارة 
وير، من جامعة ويسكونسن ماديسون إن »العواقب الفريدة 
اليت فرضتها جائحة كورونا على األطفال قد يتم جتاهلها، 

والتقارير األخرة عن زيادة العنف األسري تنذر بالسوء«. 
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األعمال  بعض  تؤخر  طارئة  ظروف  تواجهك  احلمل: 
تكلفك  قد  كبرة  أخطاء  حصول  أحذر  اهلامة  واخلطوات 

الكثر وال توكل املهمات لآلخرين. 
عاطفياً: كن أكثر مرونة يف التعاطي مع املستجدات وحاول 
مع  موعد  على  فأنت  الفرتة  هذه  خالل  األجواء  تلطيف 

مفاجأت سارة.
وقد  واملكاسب  النجاح  من  بأيام  األفالك  تطالعك  الثور: 
تصادفك فرصاً هامة تدفعك إىل مزيد من العطاء واملثابرة. 
جديدة  عالقة  حيال  قرارك  حبسم  تتسرع  ال  عاطفياً: 

واختر الطرف اآلخر فهناك أمور الزالت غر واضحة.
الفرتة  هذه  وإدارية  مالية  بقضايا  مهتماً  تبدو  اجلوزاء: 
خالل  من  اآلخرين  جتارب  من  تستفيد  أن  األفضل  ومن 

اإلصغاء إىل كل اآلراء قبل اختاذ القرار. 
عاطفياً: الوقت مناسب للتقارب والتعرف أكثر إىل الطرف 

اآلخر فكن واثقاً من نفسك وال ترتدد.
واعمل   وإجنازات سابقة  تركن إىل جناحات  السرطان: ال 
لتحقيق األفضل دائماً خاصة وأنك قد تواجه ظروف تتطلب 

منك االستعداد املادي الكايف 
عاطفياً: تقارب يف وجهات النظر مع احلبيب واتفاق على 

خطوات مشرتكة خالل الشهر القادم.
األسد: ترافقك أجواء مفيدة وتعرف أكثر الفرص أمهية 
وعليك أن حتدد األولويات والتوجهات قبل هناية الشهر إذا 

أردت إحداث تغيرات جذرية يف أوضاعك املهنية واملالية. 
تدع  املسؤولية جتاه من حتب وال  عاطفياً: كن على قدر 

الغرة املفرطة تقودك إىل ماال تريد.
األيام  االنفراج يف  وتعرف  القلق  موجة  تنحسر  العذراء: 
القليلة القادمة وعليك أن تعيد قراءة حساباتك على صعيد 

املال والعمل مستفيداً من أخطائك السابق. 
فاألجواء مناسبة كي تتعرف إىل  عاطفياً: إذا كنت عازباً 

وجوه جديدة وقد تلتقي بشخص يلفت انتباهك.
امليزان: استشر أهل اخلرة واالختصاص قبل التوقيع على 
أي معاملة أو عقد وال تدع احلماسة توقعك يف أخطاء غر 

حمسوبة 
إىل  ومتيل  الشريك  من  واالهتمام  الدعم  تلقى  عاطفياً: 

الرومانسية واهلدوء وتعدك األجواء بتحقيق ما تصبو إليه.
العقرب: املواقع الفلكية داعمة لك السيما خالل األسابيع 
القادمة وإذا قررت خوض مشروع جديد فالنجاح سيحالفك 

وأحوالك ستعرف تغيرات جذرية. 
عاطفياً: تعرف عالقتك العاطفية تطورات الفتة وتتلقى 

خالل هذا مفاجأة حلوة حيضرها لك احلبيب. 
اجلمود  بكسر  لك  يسمح  فلكي  بوضع  تتمتع  القوس: 
فكن  واملادي  املهين  الصعيدين  على  نوعية  قفزة  وحتقيق 
واثقاً من نفسك واعمل على توسيع دائرة النشاط واملعارف. 
عاطفياً: تسر أمورك بشكل جيد وقد تتخذ قراراً سيكون  

تأثره إجيابياً على حياتك يف املستقبل القريب. 
اجلدي: جتد حلواًل ملشاكل يومية طارئة يف ميدان عملك 
يف  مايل  مبلغ  القادم  الشهر  خالل  الفت  بإجناز  وتقدم 

طريقه إليك. 
وتثبت  أفكارك  تعرض  لكي  املناسب  الوقت  إنه  عاطفياً: 
األيام  لك  ختبئها  مجيلة  أحداث  للحبيب،  نظرك  وجهة 

القادمة. 
طارئة  مسألة  بشأن  حاسم  خيار  إىل  تضطر  قد  الدلو: 
األيام  لكن  احمليطني  من  االعرتاضات  بعض  تالقي  ورمبا 

القادمة سوف تثبت صوابية قرارك 
عاطفياً: حتمل لك األيام القادمة األفراح واإلنسجام وقد 

تعرف لقاءات غر متوقعة وتقوم مببادرات مهمة. 
احلوت: إذا كنت ترغب يف توظيفات مهمة فعليك القيام 
مببادرات مدروسة اتبع حدسك وال تدع أحدهم يؤثر على 

خياراتك سلباً. 
عاطفياً: عر عن مشاعرك بصراحة وال ختفي عواطفك 

احلقيقية وإال فسر احلبيب األمر بطريقة سلبية. 

كلمات متقاطعة
أفقي: 

للبشرية  قدم  بريطاني  رياضيات  وعامل  عبقري   -1
احلر املنطقي املستخدم يف احلواسيب- أهرب /م/ 

2- قفز- نبات )القرع( 
3- طنان- ثلثا )عباد(- قلب أو عقل 

4- دولة يف أقيانوريا عاصمتها )ويلينغتون( 
5- مجيع- مطرب لبناني اشتهر يف مثانينات القرن 

املاضي 
6- أحرف متشاهبة-هيئة لباس- ذرية 

7- بكاء شديد- جتدها يف )حياة( عالمة موسيقية 
8- ماركة سيارات أمركية- يعاتب 

9- حب- علم مؤنث- يغطي جسم بعض احليوانات 
10- مرض يصيب العني- حيوان منقرض من فصيلة 

الفيلة 
11- مطرب مصري 

عمودي: 
أعظم  يعتر  أملاني  رياضيات  وعامل  فيلسوف   -1
نظرية  نظرية  واضع  وهو  التاريخ  يف  رياضي 

اجملموعة احلديثة 
2- متثال أو صنم- ظهر من بعيد- ماء العني 

3- قائد السفينة- ساند ودعم- أرشد 
4- مدينة إيرانية 

5- مناص- ثلثا )ومض(- جملس النواب الروسي 
6- مطربة مغربية معتزلة 

7- دولة أفريقية عاصمتها )مونروفيا( ابو الزوج أو 
الزوجة /م/ 

8- من أصحاب املهن احلرة /م/- عائش- فضاء /م/ 
9- ثلثا )رطل(- أحرف متشاهبة- )أتلف( مبعثرة 

10- ممثلة سورية 
11- أخر- من احلمضيات 

املفقودة مؤلفة من عشرة أحرف مسلسل سوري 

أنقل حيب لك من عام إىل عام 
كما ينقل التلميذ قروضه املدرسية

إىل دفرت جديد 
أنقل صوتك ورسائلك 

ورقم هاتفك وصندوق بريدك 
وأعلقها يف خزانة العام اجلديد 

وأمنحك تذكرة إقامة 

الكلمة 

املفقودة

ى ل إ و ر ت ف د ل ق ن ي

ع أ ت ر إ د ى ل إ ا ص ع

ا ن ذ س ق ي خ و ا ل و ا

م ق ك ا ا د ز أ هـ م ت م

ا ل ر ء م ج ا م ق د ك ك

ط خ ة ل ة ل ن ن ل ر ل م

و ا ا ك ك ا ة ح ع س ح ا

ر ل ف ب ف أ ل ك أ ي ب أ

ق ع ر ر ت ن م ح و ة ي ن

م ا و ي ا ق و د ن ص و ق

ل م ض د هـ ي ف د ي د ج ل

ك ر هـ ك ذ ي م ل ت ل ا  م

أفقي: 
1- السيموغراف

2- فادي إبراهيم 
3- آيل- تابوت 

4- مشمش- مومياء /م/ 
5- )ب ب(- ند 
6- أوهايو- بد 

7- الكوبرا- سل /م/ 
8- شبع- يرهبك 

9- مل- حبر قزوين 
10- أن- أبد 

11- لبالب- النهر 

عمودي: 
1- أفاميا- مشال 

2- شالل /م/- وابل 
3- سديم - هلع- ال

4- )ي ي(- شباك- بنى
5- مات- )ب ي و ر ح( 

6- وباء- بو /م/- رد 
7- غربان- ريق 
8- راوي- بارز 

9- أهتم- هوان 
10- يف- ون- لبيبة 
11- حممد اسكندر 

األبــــراج 
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إىل  يذهبون  الذين  األشخاص  عن  مجيعاً  مسعنا 
موعد احلب األول، وبعد ذلك يقولون إنه مل يكن هناك 
أي اجنذاب بينهما، أو يتفاجأ بعض األشخاص بفشل 
عالقتهم بشريك ما بعد اكتشافهم عدم وجود اجنذاب 
فعلي بينهما رغم أهنما مناسبان جداً لبعضهما، هذا 

هو بالضبط ما يسمى كيمياء احلب.
يف  الرغبة  خيلق  باجلاذبية  شعور  هــي  فالكيمياء 
ــا عــلــى املــســتــويــات  مــشــاركــة حــيــاتــك مــع شــخــص م

اجلسدية والعاطفية والنفسية.
به  ترتبط  مناسب  تبحث عن شريك  عندما  لذلك 
بقية عمرك احبث عن الكيمياء وليس سرته الذاتية، 
فكونه يفضل نفس أطعمتك وميارس نفس نشاطاتك 
يكون  لن  متاماً،  مثلك  املطر  أن ميشي حتت  وحيب 

مفيداً إذا انعدمت الكيمياء بينكما.
كيف حتدث كيمياء احلب؟

حبسب التعريف العلمي فإن كيمياء احلب هو تأثر 
فسيولوجي يتشكل من عدّة عناصر كيميائية يف اجلسم 
املناسبني  واملكان  الوقت  ترتيب معني يف  كانت يف  إذا 
ما  وهو  األشخاص  بني  واجنــذاب  تناغم  عنها  فينتج 

يسمى أيضاً »احلب احلقيقي«.
لذلك فإن جناح العالقات الرومانسية حيتاج حلدوث 
عدة عمليات كيميائية عصبية ترتبط أحياناً باحملفزات 

اخلارجية.
وتأتي الكيمياء من الفرومونات وهي مواد كيميائية 
غر مرئية ميكن مشاركتها بني الناس وجعلها متزامنة 
بشكل أساسي، فعندما يشعر شخصان بالكيمياء غالباً 
حرارة  درجــة  ترتفع  وقد  قلبهما،  بسرور  يشعران  ما 
اجلسم وقد يشعران بالتوتر يف وجود الشخص اآلخر.

وتشكل الرائحة جزءاً من املعادلة اليت جيب أن تتوافق 
حبسب  احلــب  كيمياء  حلــدوث  اجلاذبية  معاير  مع 
أستاذ علم النفس يف جامعة بوفالو األمريكية مارك 
كريستال، إذ تتسبب الرائحة بدخول »الفرمونات« اليت 

ال تزال بعض الشيء غامضة بالنسبة للبشر. 
الدماغ عن طريق حاسة  ومبجرد دخول الفرمونات إىل 
مثل  احلــاالت  من  بالعديد  للشعور  إشــارات  تعطيه  الشم 
"احلب، اخلوف، القلق، الراحة، أو إنذار من شيء ما"، وما 

إىل ذلك.
إضافة إىل الفرمونات فإن للدماغ أيضاً مواده اخلاصة اليت 
تشارك يف إنشاء الرتابط، إذ يقوم مبجرد حدوث إجنذاب 
جتاه شخص ما بإفراد هرموني الدوبامني واألدرينالني وهي 

ما معروف بأنه هرمونات حتسن املزاج وتعطي السعادة.
ومبجرد أن يتم إفراز هذين اهلرمونني فإن إفراز هرمون 
املفرط  اإلجنـــذاب  فيبدأ  تلقائياً  ينخفض  السروتنني 

بالطرف اآلخر.
عالمات 

أفضل شيء يف املوضوع أنك لست مضطراً إىل أن تسأل 
نفسك إذا ماكان هناك كيمياء بينك وبني الشخص الذي 
لقائه  يف  بذلك  ستشعر  بساطة  وبكل  ألنه  مواعدته  تريد 

ألول مرّة.
فبمجرد أن ترى نفسك منغمساً جداً حبديثه أو ال تالحظ 
مرور الوقت وأنت معه، او تبدأ بالتفكر به مبجرد أن تودعه 

فهناك حتماً كيمياء مشرتكة بينكما.
إليكم بعض العالمات األخرى اليت قد تنبهكم إىل وجود 
كيمياء بينكم وبني شريككم املستقبلي سعيد احلظ، وفق ما 

.The List ذكره موقع
رابط قوي من أول دقيقة

إنّ  يقول  األمريكية  تكساس  جامعة  يف  العالقات  أستاذ 
كان  إذا  ما  ملعرفة  فقط  ثانية   30 ألول  حيتاج  الشخص 
هناك كيمياء حب أم ال، فإذا شعر الشخص خالل هذه املدة 
القصرة بوجود رابط قوي جيمعه مع الشخص الذي يقف 

أمامه فذلك يعين وجود هذه املادة بينهما.
ولكنه يف الوقت ذاته حيّذر من أن جيعل االنطباعات األوىل 
العالقات،  تلك  الدخول إىل  أن عليه  من  الشخص متأكداً 
هذا  بساطة  بكل  يكون  قد  مشرتكة  كيمياء  وجــود  فرغم 

الشخص غر مناسب له.
جيعلك مرتاحًا وحتب الضحك

العالقات  كل  أساس  هو  بالراحة  الشعور  فإن  تأكيد  بكل 
حتب  جتعلك  أهنــا  لــو  بالك  فما  الناجحة،  الرومانسية 

الضحك أيضاً؟
تسمح الكيمياء عادة للشخصني بالشعور بالسعادة لدرجة 
يهتمون  اهنــمــا  كما  األوقــــات،  مــن  بكثر  يضحكان  أهنــمــا 
ببعضهما البعض ويتخذون قراراهتم على أساس أن تناسب 

الشخص اآلخر.
التعلق احلقيقي والرغبة باالرتباط

قد تكون هذه العالمة هي آخر عالمات وجود كيمياء احلب 
بينك وبني شريكك. فبعد مرور فرتة على عالقتك بشريكك 
ستتأكد متاماً من كيمياء احلب بينكما تعمل بشكل جيد عن 
القرار  طريق رغبتك باالرتباط هبذا الشخص. وينشأ هذا 
يسمى  الدماغ  من  جــزء  يف  كيميائية  مــواد  نشاط  نتيجة 
القرارات  اختاذ  عن  مسؤواًل  يعد  والــذي  احلديثة  القشرة 

العقالنية.
مشاهري 

كما نعلم فإن عامل التمثيل مليء باألزواج الومهيني الذين 
نشاهدهم يف األفالم، ولكن تلك العالقات اليت يكون الغرض 
منها إجناح الفيلم تتحول أحياناً إىل عالقات حقيقية مثلما 
حدث مع الكثر من املمثلني الذين شعروا بكيمياء احلب أما 

شركاهم بالتمثيل.
.Woman ly live إليكم بعض األمثلة وفق موقع

أجنلينا جويل وبراد بيت
إال  اآلن  مستمرة  ليست  عالقتهما  أن  مــن  الــرغــم  على 
ألول  احلــب  بكيمياء  شعرا  جــويل  وأجنيلينا  بيت  بــراد  أنّ 
 Mr. & Mrs. وهلة خالل لقائهما األول أثناء متثيل فيلم 
Smith، فدخال بعالقة رومانسية رغم أنّ براد بيت كان حينها 
فرتة  وبعد  أنيستون،  جينيفر  املمثلة  من  متزوجاً  يزال  ال 

قصرة تزوجا وأجنبا العديد من األطفال. 
ناتايل بورمتان وبنجامني ميليبيد

التقت املمثلة احلائزة على جائزة األوسكار، ناتايل بورمتان، 
تلقيها  أثناء  ميليبيد  بنجامني  الرقصات  مصمم  بزوجها 
دورات يف تعلم الرقص. وتقول اإلشاعات إنّ ميليبيد وبرمتان 
شعرا بكيمياء احلب من أول رقصة بينهما مما دفع مصم 
الرقصات إىل ترك حبيبته السابقة راقصة الباليه إيزابيال 
والثنائي  بــورمتــان.  ناتايل  من  ــزواج  ال أجــل  من  بويلستون 
ولديهما طفالن مها  اآلن  إىل  اجلميل اليــزاالن متزوجان 

أليف وأماليا.
تشانينج تاتوم وجينا ديوان 

األمريكي  املمثل  تسميتهما  يتم  كما  الرقص  ملكا  وقع 
احلب  يف  ــوان  دي جينا  األمريكية  واملمثلة  تاتوم  تشانينج 
العام  يف   Up فيلم  تصوير  أثناء  مرة  ألول  التقيا  عندما 
طفلتهما  وأجنبا  ــزواج،  ال قــررا  سنوات   3 بـ  وبعدها   .2006

األوىل يف العام 2012. 
ريان رينولدز وبليك ليفلي

 The التقى املمثالن بليك ليفلي وريان رينولدز يف فيلم
رينولدز  كان  عندما   ،2010 العام  Green Lantern، يف 
بينما  جوهانسون،  سكارليت  املمثلة  من  متزوجاً  يــزال  ال 
كانت ليفلي متزوجة املمثل األمريكي بني بادغلي. وقد شهد 
املمثلني  بني  احلميمية  املشاهد  من  الكثر  حينها  الفيلم 
الفرتة  تلك  ويف  أصدقاء.  أهنما جمرد  الحقاً  أكدا  لكنهما 
وهو ماد فعهما لالنفصال  بكيمياء احلب  الصديقان  شعر 
عن شركائهما والزواج يف العام 2012، وال يزاالن متزوجني 

حتى اآلن ولديهما 3 أطفال.
ميال كونيس وأشتون كوتشر

كان أول لقاء جيمع املمثل الشهر أشتون كوتشر باملمثلة 
األمريكية ذات األصول األوكرانية ميال كونيس يف العام 1998 
خالل تصوير 70s Show’ That. كانت كونيس حينها بعمر 
الــ 19. ورغم أهنما مل  الــ 14 فقط بينما كان أشتون يبلغ 
يتزوجا يف ذلك الوقت ألن كونيس كانت قاصر، لكن كيمياء 
العام  تزوجا يف  إذ  احلني  ذلك  من  بينهما مل متت  احلب 

2015 ولديهما اآلن طفالن. 

كيمياء الحب.. األجمل أنك لست مضطرًا للسؤال !!



حكاية قطاألســبوعية
حممد كنايسي

أخـــرا جاءت الفرصـــة اليت انتظرها طويـــال، فقد خرج أفراد 
األســـرة كلهم، وأغلقوا باب الشـــقة األرضية الفاخرة كالعادة، إال 
أهنم نســـوا هذه املرة إغالق الباب الذي يؤدي إىل حديقتها، مما 
مكنـــه من الدخول إىل هذه األخرة، ثم تســـلق ســـورها، وبقفزة 

واحدة وجد نفسه يف الشارع..
كان قطـــا حمظوظـــا أراد لـــه القـــدر أن يعيـــش يف هـــذا احلي 
الراقـــي بني أفراد أســـرة غنية أحبته ودللته كمـــا يدلل األطفال 
الصغـــار، فكان حيصل على أفضل الوجبـــات املعلبة، وعلى أغلى 
أنواع الصابون والشـــامبو حلمامه اليومي، كما كان يتمتع بنزهة 
أسبوعية خيرج إليها حمموال يف قفص ليكتشف العامل اخلارجي 
بعض الوقت، ثم يعود إىل الشـــقة حيث يســـتلقي على السجادة 
العجمية كأمر سعيد، رغم أن هذه النزهات مل تكن يف احلقيقة 
تشـــبع فضولـــه، وكان يف أعماقـــه حيلـــم بالتحـــرر ذات يـــوم من 

القفص والتجول حرا يف اخلارج..
لذلـــك عندمـــا جاءت الفرصـــة مل يرتدد، رغم شـــعوره ببعض 
اخلـــوف، يف اقتناصها، فقد كان فضوله أقوى بكثر من شـــعوره 
خبطر املغامرة.. وهكذا وجد القط السمني نفسه وجها لوجه مع 
العامل الذي طاملا أراد أن يلمســـه ويشـــمه ويعرفه بشـــكل مباشر 

وليس من خالل قفص..
مشـــى على الرصيـــف ملتصقا باجلدران ليتفـــادى االصطدام 
باملشـــاة، وبـــدا للوهلة األوىل وكأنه فقد القدرة على املشـــي فقد 
كان يتعثر حينا ويتوقف فجأة كلما مرت سيارة مسرعة، أو مسع 
صوت زمور قوي، ثم يعود إىل املشي ببطء حماذرا االقرتاب من 

الشارع حيث السيارات املخيفة ..
ومـــا أن وصل إىل إحـــدى احلدائق حتى تنفس الصعداء، ففي 
عامل العشـــب والشـــجر والعصافـــر وبرك املاء واإلوز والكراســـي 
اخلشـــبية شـــعر باألنس، وشيئا فشـــيئا ختلص من آثار اخلوف، 

وعاد للمشي على الرصيف وهو أكثر شعورا بالثقة واألمان.. 
اجتذبـــه عـــامل مـــن الروائـــح املختلفـــة اليت كانـــت تنبعث من 
احملالت الفخمة. ومل ينتبه وهو ميشـــي مستنشـــقا هواء احلرية 
أنـــه أخـــذ يبتعد كثرا عن حيه، وأنه يف غمرة اكتشـــافه املباشـــر 
للعـــامل اخلارجـــي قد أصبح خارج احلي الراقـــي. وعندما تفطن 
إىل ذلك كان قد أضاع الطريق متاما ومل يعد يعرف كيف يعود.. 
هـــام على وجهه ســـاعات طويلة وهو اليعـــرف إىل أين ميضي، 
واضطـــره العطـــش إىل الشـــرب من بركة ماء صغـــرة يف إحدى 
الطرق احملفرة، وكانت تلك أول مرة يشرب فيها ماء كريه الطعم. 
ثم أكمل الســـر وقد بدأ يشـــعر بالتعب واجلوع، كما بدأ يشـــعر 
باخلـــوف والنـــدم وهو يتوغل دون أن يدري يف مناطق بائســـة مل 
تعد فيها أرصفة للمشـــاة وال حدائق للنزهة وال شـــوارع نظيفة 
وال حمالت كبرة بواجهات ملاعة وال بشـــر أنيقون كاللذين عاش 

بينهم..
وألول مـــرة رأى احلاويـــات تفيـــض بالقمامـــة، وميـــاه الصرف 
الصحي جتري يف الشـــوارع. شـــعر بالغثيان، وحـــاول البحث عن 
زاويـــة ما تقيه حـــرارة مشس الظهرة عندما وجد نفســـه فجأة 
حماطا مبجموعة من القطط الســـوداء البشعة مبا فيها بيضاء 

اللون ألن لوهنا غره الدخان والعيش يف حاويات القمامة.. 
سبق له أن رأى قططا تشبهه، أما هذه فبدت له غريبة وخميفة 
وهي مكشرة عن أنياهبا وكأهنا تستعد للهجوم عليه. وبالكاد متكن 
مـــن إطالق مـــواء خافت وكأنه يطلب الرمحـــة، لكن مواءه ذهب 
أدراج الريـــاح، وتقدمت القطط حنوه ومهـــت باالنقضاض عليه 
عندما ارتفع فجأة صوت مواء خميف أرعب اجلميع فتوقف كل 
يف مكانه.. كان سيد اجملموعة قد وصل وهو قط مفتول العضالت 
بشـــع املنظر خسر إحدى عينيه يف معركة ضارية من أجل بقايا 
فروج مشـــوي وجدته القطط اجلائعـــة يف إحدى احلاويات، كما 
خسر نصف ذنبه ذات ليلة شتائية يف إحدى املعارك اليت خاضها 
من أجل قطة ساخنة وانتصر فيها أيضا على غرمائه، مما أجر 

اجلميع على االعرتاف به زعيما بال منازع.. 
تقـــدم الزعيم، وجعله مشـــهد القط الوافـــد من عامل خمتلف 
وهـــو يرجتف مـــن الرعب، يشـــعر بالعطف عليـــه، فأمر اجلميع 
بالتفـــرق ففعلوا مكرهني، ثم اقرتب من القط وســـأله: ما الذي 
أتـــى بـــك إىل هنا. قـــال: لقد أضعت طريقي ومل أســـتطع العودة 
إىل البيـــت الذي خرجت منه. تفحصه بنظرة ثاقبة وقال: امسع 
أنـــت ال تنتمـــي إىل هذا املكان وجيب أن تغادره فورا وإال مزقتك 
القطـــط إربـــا إربا وافرتســـتك دون رمحة، فانـــج جبلدك وحاول 
العثـــور على احلي الـــذي جئت منه ألن بقـــاءك هنا يعين املوت 
احملتوم . أجاب: ولكين قط مثلكم حتى وإن بدت علي آثار النعمة 
فلماذا أعامل هكذا وأنا مل أفعل ما يسيء لكم؟ رد عليه الزعيم 
حبزم: أنت لست منا، فعاملك غر عاملنا، فعد له، وامحد اهلل أني 
تدخلت يف الوقت املناسب إلنقاذك، وال تكرر القول إنك منا أبدا، 
فلونك ليس لوننا وطعامك ليس طعامنا، وشرابك ليس شرابنا، 
وباختصار أنت ال تنتمي إىل نوعنا وال شيء جيمعنا بك، وليس 

أمامك اآلن إال االبتعاد من هنا وإال فسأكون أول مفرتسيك.. 

»البعث األسبوعية« ــ أمحد العمار
ليـــس املقصود حبـــوران حمافظة درعا، كما قد يعتقد البعض، 
بـــل هـــي، كما يعرفها ياقوت احلموي يف مؤلفه الشـــهر »معجم 
البلـــدان« تلك املنطقـــة املمتدة من أطالل دمشـــق مشااًل، حتى 
عجلون يف األردن جنوباً، ومن شرق فلسطني غرباً، حتى احلماد 
شـــرقاً، ومتتاز بكثر من القواسم املشرتكة، بيد أن أكثرها أمهية 
الرتبة الركانية وصخر البازلت االندفاعي املعروف بلونه األسود 
اللـــون، أو الرمادي الداكن، أو األخضر الداكن، أو البين، لذا فإن 

من بني املعاني الكثرة لكلمة حوران »البالد السوداء«! 
البازلـــت صخر ناري طفحي، عُرف باليونانية، وأخذ من إقليم 
باســـان )أو »باشـــان« يف بالد الشـــام »حوران اليوم وتضم الســـهل 
واجلبـــل واجلـــوالن«(، املكـــون من هضـــاب وجبال مـــن الصخور 
الناريـــة املنصهرة الصاعدة مـــن أعماق ترتاوح بني 10 - 100 كم 
حتت ســـطح األرض، على هيئة ححم ذائبة تتجمد عند ســـطح 
األرض عندمـــا يردهـــا اهلواء، مكوّنًة براكني خمروطية شـــكلت 

هضبة حوران الركانية. 
بالرغم من قساوة البازلت، إال أن سكان املنطقة برعوا يف حنت 
هـــذه احلجـــارة وتشـــكيلها، على حنو فريد ومجيـــل، بدليل تلك 
البيوت املبنية من حجارة منحوتة بشـــكل مستو ومتجانس، كما 
لو أهنا صنعت بآالت القص واملخارط اليت نعرفها اليوم؛ والشيء 
ذاته بالنسبة لتلك األعمدة األسطوانية، اليت حتافظ على دقتها 
واســـتدارهتا، مهمـــا ارتفعت، فضـــالً عن تزيينهـــا بالتيجان اليت 

متثل أشكااًل هندسية ووروداً وأزهاراً على حنو بديع. 
أكثـــر مـــا يلفت االنتبـــاه يف البيـــت البازليت مجاليـــة القناطر 
واألقـــواس احملســـوبة بطريقة هندســـية دقيقة، وهلـــذه األخرة 
وظيفـــة مهمة، فهي حتمل اجلســـور احلجريـــة العرضانية، اليت 
ســـرتكز عليها الســـقف على طريقة »حامـــل وحممول«؛ وتصل 
مساكة السقف إىل املرت يف بعض األحيان، ألن احلجارة ترصف 
فوق اجلســـور والقناطر، ثم يفرش الرتاب بســـماكة ال تقل عن 

40 ســـم، وكان يرص بشـــكل قوي، حيث يدحل مبداحل حجرية 
صُممت هلذا الغرض، بداية كل شـــتاء، ملنع تسرب مياه األمطار، 
ثـــم تتحـــول األســـطح يف الربيع إىل مرج يشـــبه، إىل حد بعيد، 
أرض املالعـــب الرياضيـــة، كما كنا يف طفولتنـــا نقطف البابونج 

منها! 
مل يتوقف بناء البازلت عند املباني الســـكنية، بل امتد ليشـــمل 
املؤسســـات احلكومية واملدارس واملســـاجد، وحمطة قطار اخلط 
احلديدي احلجازي، أقدم خطوط احلديد اليت عرفتها املنطقة، 
ومحتـــه صالبتـــه من عوامل البيئـــة وتقلبات الطقـــس، فاملباني 
ومكاتب احملطة، وغرها، ما زالت حتافظ على شكلها ومجاليتها. 
وتفـــوق تكاليـــف بناء بيت مـــن البازلت نظره من اخلرســـانة 
بثالثـــة أضعاف، لذا فإن هذا النوع مـــن البناء بات يعرف ببناء 
امليســـورين. وبالرغـــم من ذلك، فإن عمـــارة جديدة أعادت، خالل 
العقـــود األخـــرة، ضخ احلياة يف شـــريان احلجـــر البازليت، عر 
أبنيـــة تعتمـــد عليه اعتمـــاداً كامالً، أو تطعّمـــه بنظره األبيض 

لتزيد مجالية وجاذبية البناء. 
وقبل حواىل ثالثة عقود، بنى األستاذ الدكتور رئيف مهنا، ابن 
بلـــدة بصر، قصراً كامالً من البازلت حتدى نظراءه املهندســـني 
من خالله بأنه لن يســـتخدم فيه أي حديد تســـليح. وفعالً جنح 
يف التحـــدي، ونقل جتربته، فيما بعد، إىل مدارس وزارة الرتبية، 
وإىل فلل بنتها مؤسســـة اإلســـكان العســـكرية، كما زاد االعتماد 
على البازلت الذي يقص على شكل ألواح رخام للنوافذ واألدراج 
واملطابـــخ واملطاعم وغرها، بل حـــّل عمليا حمل الرخام الرتكي 

األبيض الذي كان قبل األحداث منتشراً على حنو واسع. 
إهنا - باختصار - قصة اإلنسان، يف جنوب سورية، مع البازلت 
الضاربـــة جـــذوره يف أعماق تاريخ املنطقة ووجـــدان أهلها.. قصة 
يشـــكل مدرج بصرى الشـــام وقلعتها واملســـاجد العمرية وكنيسة 

إزرع ودير الراهب حبرا بعض فصوهلا!  

بازلت حوران.. قصة الحجارة 
السوداء والعمارة الجميلة 

نقــوش


