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األسبوعية

توزيع الخبز عبر البطاقة االلكترونية األســـــبوع القادم وتشغيل 
"البعث األسبوعية" - تقاريرحركة الطيران عبر مطار دمشق للمسافرين مطلع تشرين األول  

مل يكـــن هنـــاك "اتفاق ســـام" بني إســـرائيل 
واإلمارات العربيـــة املتحدة.. كان ذلك "تطبيعاً" 
يهـــدف إىل إقامة حتالف عســـكري ضد إيران. 
هذا ما أشـــار إليه بومبيو قبل أيام، كاشـــفاً أن 
اإلمارات و"إسرائيل" اتفقتا على تشكيل حتالف 
أمين وعســـكري ضد إيران لــــ "محاية" املصاحل 
األمريكية والشـــرق األوسط. يعين هذا االتفاق 
وما قد يتبعه أنه ســـيكون هناك وجود عسكري 
وأمين إســـرائيلي يف اخلليج، وقاعدة مشـــركة 
لاستخبارات اإلسرائيلية اإلماراتية يف جزيرة 
ســـقطرى، يف حوض البحر األمحر املطل على 
مضيق باب املندب. ووفقاً لبومبيو، فإن االتفاق 
ســـيحول الصراع يف الشرق األوسط من عربي 

إسرائيلي إىل عربي إيراني. 
اللغة اليت يستخدمها بومبيو مهمة بطريقة 
أخـــرى. حيـــث يفخر ترامب برفـــع القدس عن 
طاولـــة املفاوضات )كجزء من عملية التفاوض 
مـــع الفلســـطينيني(، وقـــال إنـــه أزال اجلوالن 
ووادي األردن مـــن طاولة املفاوضات. إن صياغة 
بومبيـــو بشـــأن حتويـــل الصراع، والـــيت يعتقد 
أنـــه تصورها للتـــو، تقول أيضاً شـــيئاً آخر: إن 
القضية الفلسطينية هي أيضاً "خارج الطاولة".. 

اليوم القضية هي إيران!! 
حسناً، رمبا كان بومبيو يتحدث بسرعة كبرية 
عندمـــا اعترب أن الصراع اليوم هو صراع عربي 
إيرانـــي، ولكن اإلمـــارات وحدها هي اليت تضع 
نفســـها علـــى خـــط املواجهـــة )علـــى األقل يف 
الوقـــت الراهن(، ففي هذا التحالف املزعوم.. إذا 
حـــدث ما هو غري مرغـــوب فيه، واندلعت حرب 
ضد إيران، فإن اإلمارات ستكون أول من يعاني 

من العواقب وستكون أكرب اخلاسرين.
وقد ســـارع وزير اخلارجيـــة اإلماراتي بالفعل 
للقول بـــأن التحالف العســـكري اجلديد ليس 
موجهـــاً علـــى اإلطـــاق ضـــد إيـــران، وأنه لن 
خيدم أي غرض.. لقد اختارت اإلمارات العربية 
املتحـــدة، من تلقاء نفســـها، "النوم مع العدو"، 
كما قد يســـتنتج الكثريون، وجيـــب أن تتحمل 
العواقب. وهذا ما قاله املرشد األعلى اإليراني. 
هـــل ينجح هذا التحالف العســـكري اجلديد 
يف خلق "تـــوازن" جديد يف املنطقة، كما اقرح 

األمريكيون؟ 
مـــن شـــبه املؤكد أن اإلجابة ســـتكون بالنفي، 
ألن الواليـــات املتحـــدة األمريكية، وإىل حد ما 
إســـرائيل، غارقة يف تفكري اسراتيجي عسكري 
عفـــا عليه الزمن. ومن املرجح أن ترى الواليات 
املتحـــدة يف طـــوق قواعدها العســـكرية املمتدة 
عرب الشرق األوسط داللة على القوة العسكرية. 
لكـــن األحـــداث األخرية، وال ســـيما يف العراق، 
أظهرت أن هذه القواعد هي حتت رمحة احلظ 
أكثـــر مما هي رادع حقيقـــي. والواقع أن ضعف 
خطوط إمداد هذه القواعد أمام هجمات قوات 
احلشـــد الشـــعيب العراقية هـــو بالضبط الذي 
دفع الواليات املتحـــدة إىل اإلعان عن رغبتها 

يف االنسحاب من العراق.
إذاً هـــل ســـتقلق القواعد اإلســـرائيلية داخل 
اإلمـــارات إيران؟ ليس بالضرورة. إن كل الطاقة 

والبنية التحتية العسكرية يف اخلليج مكشوفة 
- يف اهلـــواء الطلـــق - وليســـت خمبـــأة حتـــت 

األرض يف خمابئ حمصنة.
إن مصطلـــح "التـــوازن" ليـــس حقـــاً الكلمـــة 
الصحيحـــة لوصف أســـلوبني خمتلفني للعمل. 
والواقع إن اســـراتيجية إيران املتمثلة يف عدم 
مواجهـــة الواليات املتحـــدة أو إســـرائيل وجهاً 
لوجـــه لصـــاحل هتديد متعـــدد األوجـــه وأحياناً 
خارجيـــاً ضد البنية التحتيـــة قد أعطى إيران 
ميـــزة اســـراتيجية ال ميكـــن إنكارهـــا، عـــاوة 
على أن التحالف اجلديد من شـــأنه أن يضيق 
هامـــش املنـــاورة لـــدى اإلمـــارات، خاصـــة وأن 
الواليات املتحدة تنسحب تدرجيياً من املنطقة، 
وتواجه اململكة الســـعودية مشاكل خطرية، كما 
أن "إســـرائيل" أيضـــاً يف أزمـــة - "علـــى حافـــة 
الفوضـــى"، كما كتبت الصحافة اإلســـرائيلية - 
والصـــني غاضبـــة من اإلمارات بســـبب موقعها 

كدولة على خط املواجهة.
هـــل من الطموح أن ختتـــار اإلمارات العربية 
املتحدة الزج بنفسها يف هذه املواجهة اإلقليمية. 
إن قيـــادة العامل اإلســـامي أبعد مـــا تكون عن 
الســـعودية  العربيـــة  اململكـــة  إىل  االطمئنـــان 
وجملـــس التعـــاون اخلليجـــي هـــذه األيـــام - 
فببســـاطة أن كوهنا أداة إلضفاء الشرعية على 

املصاحل األمريكية قد ال تكون كافية. 
وهنـــاك أيضا املســـألة األكثـــر جوهرية، وهي 
ظهور هذه "اجلبهة"، يف وقت تتسم فيه احلالة 
االقتصادية اإلقليمية بالســـوء. النفط عند 37 
دوالر. والوضـــع حـــرج أكثر من ذلـــك يف لبنان 
واألردن والعـــراق )حيـــث فشـــل رئيـــس الوزراء 
يف إقنـــاع الواليـــات املتحـــدة باإلفـــراج عن ما 
يقـــرب من 60 مليـــار دوالر من عائدات النفط 
مـــن العراق احملتجـــزة كرهينـــة يف أحد بنوك 
نيويـــورك، أو حتى منح قـــرض للباد(. وحتى 
دول اخلليـــج الغنيـــة تســـتنزف احتياطياهتـــا 
وأموال ثروهتا السيادية بأقصى سرعة.. األوقات 
صعبة يف كل مكان. والناس يف املنطقة غاضبون 

- وهم يائسون. 
إنه ســـباق إىل األسوأ - وقد ال تبقى املنطقة 
يف شـــكلها احلـــايل. هـــذا مـــا حنن فيـــه، ولكن 
االســـتقطاب والتنافر العميق بـــني "اجلبهات" 
اإلقليميـــة وداخـــل الســـلطة قـــد يثبـــت أنـــه 
العامل الرئيســـي لاهنيار، حيث أن كل الطاقة 
الازمة إلحداث التغيريات اجلذرية واحملفوفة 
باملخاطر الازمة إلنقاذ الشـــرق األوســـط من 
الفوضى واالهنيار االقتصادي هتدر يف االقتتال 

الداخلي.  
إن إدخـــال "إســـرائيل" إىل النخبـــة املتدهورة 
يف اخلليـــج علـــى أمـــل تغيـــري موازيـــن القوى 
اإلقليميـــة هو خيـــار غريب حقـــاً، ولكنه خيار 
أمنوذجي متاماً من نوع قماشة املشورة اليت من 
املرجـــح أن يقدمهـــا إىل اإلمـــارات املتحدة من 
قبل "مستشـــارها" تونـــي بلري. فهل يعتقد أحد 
حقاً أن إدخال "إســـرائيل" سيسهل إدارة األزمة 
الوشـــيكة؟ وهل ســـتنقذ "معجـــزة تكنولوجية" 

مشركة حقاً اإلمارات وإسرائيل؟ 

ال بد وأن بلير هو 
من قدم المشورة!!

ووافـــق جملـــس الـــوزراء على حل جملـــس إدارة غرفة جتـــارة وصناعة ديـــر الزور 
وتشكيل جلنة خاصة من أعضاء اهليئة العامة لعضوية جملس اإلدارة لتسيري أعمال 
الغرفـــة حتـــى يتم انتخاب وتعيني جملـــس إدارة جديد، على أن يتم توخي الدقة يف 

تشكيل اللجنة وتوفري متطلبات عملية انتخابات نزيهة.
ويف تصريـــح للصحفيـــني عقب اجللســـة أوضح وزيـــر الزراعة واإلصـــاح الزراعي 
املهندس حممد حســـان قطنا أنه بعد سلســـلة من االجتماعات مع مربي الدواجن 
من كافة املؤسسات والفعاليات توصلت وزارة الزراعة إىل عدد من اإلجراءات الكفيلة 
حبل مجيع املشكات والصعوبات اليت تعرض هذا القطاع، مضيفاً أنه سيتم العمل 
بالتنســـيق والتعـــاون مع القطاع اخلاص لزيـــادة اإلنتاج يف الفرة القادمة، مشـــرياً 
إىل أن الربامـــج املتخذة ســـتوفر مادتي الفروج والبيض يف الســـوق احمللية ما يؤدي 
لتخفيض األســـعار، الفتاً إىل أن كميات اإلنتاج متدنية حالياً إال أهنا ســـتزيد بشكل 
تدرجيـــي وأن "إنتـــاج مادة البيض حيتاج إىل فرة شـــهرين حتى تصبح األمات اليت 

تنتج البيض جاهزة إلنتاج البيض يف الوقت احملدد".
وأكد وزير الزراعة أن الوزارة ستعمل على رفع الطاقة اإلنتاجية يف املؤسسة العامة 
للدواجن وســـيتم اســـتثمار كافة املنشـــآت املعنية بدعم هذا القطاع من خال زيادة 

تدخلها يف السوق، األمر الذي سينعكس إجيابا على اخنفاض األسعار. 

جملس الوزراء ــ "البعث األسبوعية" ــ خاص
وافق جملس الوزراء على مقرحات وزارة التجارة الداخلية 
ومحاية املستهلك بتوزيع مادة اخلبز عرب البطاقة االلكرونية 
بدءاً من األسبوع القادم، مبا يتناسب مع عدد أفراد األسرة، 
وحيد من اهلدر، وخيفف االزدحام على األفران، ومت التوجيه 
بتأمني متطلبات توفري الطحني يف املخابز يف الوقت احملدد. 
كما مت تكليف وزارة العدل التشدد بالعقوبات على املخالفني 

مبجال بيع اخلبز. 
وناقش اجمللس يف جلسته األسبوعية أمس الثاثاء برئاسة 
املهندس حسني عرنوس رئيس جملس الوزراء مسودة البيان 
الـــوزاري ومـــا تضمنه مـــن توجهـــات ورؤى وأهـــداف لتلبية 
احتياجات املواطنني وحتســـني الواقع االقتصادي واملعيشـــي 

يف ظل احلصار االقتصادي.
واعتمـــد اجمللـــس رؤيـــة وزارة النقل إلعادة تشـــغيل حركة 
الطـــريان والســـماح بدخـــول املســـافرين عـــرب مطار دمشـــق 
الـــدويل شـــريطة حصوهلـــم علـــى اختبـــار "بي ســـي آر" مل 
ميـــِض علـــى إجرائه أكثر من 96 ســـاعة، وصـــادر عن مراكز 
اختبارات معتمدة من قبل وزارة الصحة الســـورية، وأن تقوم 
شـــركات الطريان بالتأكد من صحـــة االختبارات عند إجراء 
عملية احلجز، إضافة إىل تطبيق املؤسسة السورية للطريان 
بروتوكواًل خاصا للتعامل مع املســـافرين املشتبه بإصابتهم، 
والقيام مبا يلزم للتأكد من جاهزية املؤسسة وشركات النقل 

اجلوي لتنفيذ ذلك.
وبني رئيس جملس الوزراء أن تطوير القطاعات االقتصادية 

واالجتماعية واخلدمية واالســـتفادة القصوى من اإلمكانيات 
املتاحة حيتل األولوية يف عمل الوزارات، مشـــرياً إىل ضرورة 
متابعـــة تنفيـــذ االتفاقيات مـــع الدول الصديقـــة يف اجملال 

االقتصادي والتجاري واالستثماري. 
وأكد املهندس عرنوس على توفري متطلبات إجناز مشـــروع 
تطويـــر منطقـــة الغـــاب وتأمـــني البنية التحتيـــة لتخدميها 
وإقامة املشاريع الزراعية والصناعية والنشاطات االقتصادية 
يف أطـــراف املنطقـــة مبا يســـهم يف حتقيق التنمية وتشـــييد 

السكن املنظم مع احلفاظ على املناطق الزراعية. 
ومت الطلـــب من الـــوزارات واجلهات املعنيـــة إجياد احللول 
الســـريعة ملعاجلة االختناقات اليت تشـــهدها الســـوق احمللية 
يف بعض املواد بســـبب ظروف احلـــرب واحلصار االقتصادي، 
واختـــاذ كافـــة اإلجـــراءات الازمة ملنع ضعـــاف النفوس من 

االستفادة من هذه الظروف على حساب املصلحة العامة.
وقدم وزير الزراعة حممد حســـان قطنـــا عرضا عن نتائج 
االجتماعـــات مـــع املربـــني واملختصـــني يف قطـــاع الدواجـــن 
والتشـــاركية مـــع القطاع اخلـــاص يف دعم اإلنتاج وتشـــغيل 
كامـــل املنشـــآت القابلة لاســـتثمار لرفع الطاقـــة االنتاجية 
يف مداجـــن القطـــاع العام بعد توفري كامـــل احلاجة الازمة 
لإلنتـــاج يف القطاعني، مؤكدا أن املواطن ســـيلمس اخنفاضا 
متدرجا يف أسعار الفروج خال الفرة القريبة القادمة وفق 

الدورة اإلنتاجية.
وطلـــب اجمللـــس مـــن وزارة املاليـــة إجـــراء تقييـــم دوري 
الســـتئناف عمليـــة اإلقراض لتصب بشـــكل مباشـــر يف دعم 

العمليـــة اإلنتاجيـــة بالقطاعـــني الزراعـــي والصناعي، ومن 
وزارتي الصحة والربية تشـــكيل فرق عمل على مســـتوى كل 
حمافظـــة للتأكد من التزام املـــدارس باإلجراءات االحرازية 
للتصـــدي لوباء كورونـــا ومعاجلة الثغـــرات القائمة حفاظاً 

على السامة العامة. 
وكلف اجمللس وزارتي الزراعة واإلصاح الزراعي واالقتصاد 
والتجارة اخلارجية دراســـة إمكانية تقديم احملفزات الازمة 
للمســـتوردين لتأمني حاجة الســـوق احمللية من مادة السماد 
استعداداً للموسم الزراعي القادم والوقوف على املشاكل اليت 
تعرضهـــم وتذليلهـــا لتفعيـــل دور القطاع اخلـــاص يف دعم 
اجلهـــود احلكومية لتأمني مادة الســـماد، وشـــدد على تفعيل 
وتوســـيع جتربة األســـواق الشـــعبية وإبقائها يف إطار اهلدف 
الـــذي أحدثت ألجله واملتمثل يف إيصال املنتجات من املنتج 
إىل املستهلك، ومت التأكيد على عدالة توزيع املواد واملنتجات 
ومكافحة التهريب الســـيما املواد املدعومة واختاذ اإلجراءات 
القانونية حبق املخالفني وإحالتهم إىل القضاء مع التشـــدد 

يف مراقبة األسواق. 
وقـــدم رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدويل عرضاً حول 
تتبـــع تنفيذ مذكرة التفاهم الصادرة عـــن اجتماعات الدورة 
الرابعة عشـــرة للجنة املشركة العليا السورية اإليرانية، ومت 
الطلب من الوزارات التنســـيق املســـتمر مع اهليئة والتواصل 
الفاعل مع الشـــركاء املعنيني لدى اجلانب اإليراني الصديق 
لتأمني متطلبات إجناز املشاريع الواردة يف املذكرة خال املدد 

الزمنية احملددة.

رفع سعر شراء القطن احملبوب  
وافقـــت رئاســـة جملس الوزراء علـــى توصية اللجنة االقتصادية برفع ســـعر 
شـــراء الكيلـــو غـــرام الواحد من حمصـــول القطن احملبوب مـــن املزارعني هذا 
املوســـم مـــن 360 إىل 700 لـــرية واصاً أرض احملاجل ومراكز اســـتام املؤسســـة 

العامة حللج وتسويق األقطان.
وكانـــت وزارة الزراعة واالصاح الزراعي اقرحت زيادة أســـعار شـــراء القطن 
بنـــاء علـــى دراســـة تكاليـــف اإلنتاج وانســـجاماً مـــع التوجه احلكومـــي لدعم 
احملاصيـــل االســـراتيجية وتوجيـــه الدعم بالشـــكل األمثل والعـــادل ولتحقيق 
االستقرار بزراعة القطن وتشجيع الفاحني على الزراعة من خال إعطائهم 
عائـــداً جمزياً وحتقيق التـــوازن بني العائدية والرحبية للمعامل العائدة لوزارة 

الصناعة.
وبني مدير االقتصاد الزراعي يف وزارة الزراعة الدكتور أمحد دياب أن السعر 
اجلديد جمز وتشـــجيعي وحيفز الفاحني على تســـليم األقطان ملؤسسة حلج 
وتســـويق األقطـــان، وهو متوافق مع الســـعر العاملي للمادة وحيقق التنافســـية 
ملنتجـــات الغزل النهائية لدى مؤسســـات وزارة الصناعـــة اليت تعمل ضمن هذا 

السياق.
مـــن جانبـــه أوضح مديـــر مكتب القطن وضاح القاضي أن قرار زيادة أســـعار 
القطن سيجشـــع املزارعني على زراعة هذا احملصول االســـراتيجي وعلى زيادة 

املساحات املزروعة باملوسم القادم وسيساهم يف حتسني أوضاعهم املعيشية. 
مدير عام املؤسســـة العامة حللج وتســـويق األقطان زاهر العتال لفت إىل أن 
املؤسســـة حددت مراكز اســـتام األقطان ضمن كل احملافظات املنتجة لألقطان 

باستثناء حمافظة احلسكة نظراً للظروف احلالية اليت متر هبا احملافظة.
وأشار العتال إىل أن عملية االستام ستتم ضمن أقرب مركز ميكن الوصول 
إليه مع قيام املؤسسة بدفع أجور النقل من هذه احملافظة إىل مراكز االستام 
إضافة إىل قيامها بإجراءات متويل شـــراء احملصول عرب احلصول على قرض 
من املصرف الزراعي التعاوني واتباع اآللية اليت تضمن تسديد قيمة احملصول 

للمزارعني خال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ االستام.
يذكـــر أن املســـاحات املزروعة بالقطن خال املوســـم احلـــايل وصلت إىل أكثر 
من 32 ألف هكتار ومن املتوقع أن يصل اإلنتاج إىل 114 ألف طن يف حني بلغ 

باملوسم املاضي 74 ألف طن.
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سوروس وأردوغان.. أسلحة الــهجرة الجماعية لتدمير أوروبا 
وروسيا انطالقًا من ســـورية والشرق األوسط 

»البعث األسبوعية« ــ تقرير العدد:
يف مقال بعنوان "جيب على أوروبا أن تقف إىل جانب تركيا 
بشـــأن جرائم احلرب اليت اقرفها بوتني يف ســـورية"، يوضح 
جورج سوروس سبب اعتقاده بأن على االحتاد األوروبي دعم 
سلوك رجب طيب أردوغان العدواني يف سورية وتقبل ابتزاز 
الرئيـــس الركي ألوروبا. ويف الوقـــت الذي يهدد فيه أردوغان 
احلدود اليونانية لاحتاد األوروبي بشـــكل مباشر، من خال 
حشـــد آالف املهاجريـــن هناك، يلقي ســـوروس أيضـــاً باللوم 
على ما يسميه "التدخل الروسي" يف سورية؛ ومع ذلك، فقد 
وصف مؤخراً تركيا اليت يديرها أردوغان بأهنا هتديد مباشر 
لاحتـــاد األوروبـــي، ويف كتاب لـــه صدر، عـــام 2019، بعنوان 
"الدفـــاع عن اجملتمـــع املفتوح"، أوضح ســـوروس إن "االحتاد 
األوروبي حماط بقوى معادية: روسيا بوتني، وتركيا أردوغان، 
ومصر السيسي، وأمريكا اليت يرغب ترامب يف إجيادها لكنه 
يفشـــل"، كمـــا أوقفـــت مؤسســـات اجملتمع املفتوح أنشـــطتها 
الرمسيـــة يف تركيـــا، يف تشـــرين الثانـــي 2018، حتت ضغط 

السلطات الركية. 
 

ورقة أردوغان ضد بوتني 
قـــي مقـــال له، يف "الفاينانشـــل تاميـــز"، يف 4 آذار املاضي، 
يلقي سوروس الضوء على السردية اجليوسياسية اليت سعت 
شـــبكات اجملتمع املفتوح إىل إجيادها منذ بداية احلرب على 

ســـورية. بالنسبة لســـوروس، جيب أن يُنظر إىل أردوغان على 
أنه شريك متميز ألوروبا وحام "لااّجئني" يف مواجهة روسيا 
اليت ُتصنف على أهنا العدو االســـراتيجي الرئيسي لاحتاد 

األوروبي:
"احلكومة الوحيدة اليت أنشـــأت قوات عســـكرية للدفاع عن 
املدنيـــني احملاصريـــن يف إدلـــب )..( هي تركيا. قتلـــت الغارات 
اجلويـــة )..( 34 جنديـــا تركيـــا يف هناية الشـــهر املاضي. ولكن 
تركيـــا مل جتـــرؤ علـــى مهامجة روســـيا مباشـــرة ألن القوات 
اجلويـــة الروســـية أقوى من القـــوات اجلوية الركية. روســـيا 

متتلك أسلحة نووية وتركيا ال متتلكها"!! 
ومن املهم أيضاً أن ســـوروس يقـــارب الوضع األوكراني من 
مســـرح العمليات الســـوري: "يف عام 2014، حثثت أوروبا على 
أن تصبـــح على بينة من التهديد الذي تشـــكله روســـيا على 
مصاحلها االســـراتيجية، وإن كان ذلك يف ســـياق وجغرافيا 
خمتلفـــني )..(. كانـــت روســـيا قد "غـــزت" أوكرانيـــا وهي تعلم 
أن أوروبـــا ستســـعى إىل جتنـــب أي مواجهة، ومـــع ذلك، فإن 
مـــا حيدث يف إدلب اليوم يتبع نفـــس النمط: أوروبا تتجنب 
املواجهة مع روســـيا بشـــأن سياســـتها جتاه ســـورية يف وقت 
يتعـــني عليهـــا جماهبتهـــا )..(، ومن خال الركيـــز على أزمة 
الاجئني اليت خلقتها روســـيا، تعاجل أوروبا األعراض، وليس 

السبب". 
يذهـــب ســـوروس بعد مـــن ذلـــك، وإىل حد تقديم روســـيا 

والدولـــة الســـورية على أهنما تتعمدان إرســـال الاجئني إىل 
تركيـــا وأوروبا: "علـــى أوروبا املصممة علـــى احلد من تدفق 
الاجئـــني أن تعـــرف بأن تركيا حتملـــت بالفعل عبء إيواء 
مايـــني الاجئني الســـوريني مـــن بلدهم. وتســـتضيف تركيا 
بالفعـــل 3.5 مليون الجئ ســـوري علـــى أراضيها. وال ميكنها 
اســـتيعاب املليون اإلضايف الذي يدفع به )الرئيســـان( األسد 
وبوتني حنو حدودها )..( لذلك، ينبغي على أوروبا أن تســـعى 
إىل تعزيـــز املوقـــف التفاوضـــي للرئيس الركـــي رجب طيب 
أردوغـــان مـــع بوتـــني يف حماولة للتوصـــل إىل وقف إلطاق 

النار من شأنه احلفاظ على منطقة آمنة يف إدلب". 
جتاهل جورج سوروس التسلسل الزمين للصراع يف سورية، 
واألســـباب احلقيقية للوجود العسكري الروسي، وقدم روسيا 
علـــى أهنا املســـؤولة عن األزمة، بل وذهب إىل حد اســـتدعاء 
نظريـــة املؤامـــرة، مؤكـــداً أن اســـراتيجية روســـيا ال تنطوي 
فقـــط على تنظيم اللجوء اجلماعي للســـوريني إىل االحتاد 
األوروبـــي، ولكـــن أيضاً علـــى حتدي قواعـــد القانون الدويل 
املعمـــول هبا منذ عام 1945: "منذ بداية تدخلها يف ســـورية، 
يف أيلـــول 2015 )..( أرادت روســـيا اســـتعادة النفـــوذ اإلقليمي 
والعاملي الذي فقدته منذ ســـقوط االحتاد الســـوفيييت. ولقد 
ســـعى بوتني إىل اســـتخدام االضطرابات يف الشرق األوسط 
حملو املعايري الدولية والتقدم الذي أحرزه القانون اإلنســـاني 
الـــدويل منذ احلـــرب العاملية الثانية. يف الواقع، مل يكن خلق 

الكارثة اإلنســـانية اليت حولت ما يقرب من 6 مايني سوري 
إىل الجئـــني ســـوى نتيجـــة ثانويـــة الســـراتيجية الرئيـــس 

الروسي يف سورية.. كان ذلك أحد أهدافه الرئيسية".  
يشـــري جورج سوروس بانتظام إىل روســـيا باعتبارها العدو 
الرئيسي ملشروعه املتمثل يف دولة عاملية تنهي الدول القومية، 
وهو مشـــروع يشري إليه بشكل غري رمسي ومضلل حتت اسم 
"اجملتمع املفتوح". وكما يف عام 2016، عندما أوضح أن "بوتني 
يشـــكل هتديداً أكـــرب على وجـــود أوروبا من داعـــش"، أصبح 
أردوغان "املناهض لســـوروس"، يف عام 2020، هتديداً أقل من 

بوتني للمجتمع املفتوح. 
كانت روسيا على مدى عدة عقود العدو اجليوسياسي األول 
لســـوروس. وكان اهنيار القوة اجليوسياســـية الروسية وتراجع 
نفوذهـــا مـــن الضـــرورات االســـراتيجية لشـــبكات اجملتمـــع 
املفتـــوح منذ تســـعينيات القرن املاضي، حيـــث فرة القطبية 
األحادية املظفرة اليت نشـــر خاهلا كتابـــه الربناجمي "فتح 
النظام الســـوفياتي"، قبل أن يســـتثمر املايـــني للتأثري على 
املوظفـــني ورجال السياســـة والصحافة والفن والعلم يف دول 

حلف وارسو السابق. 
 

أسلحة اهلجرة اجلماعية  
يف عـــام 2016، كان ســـوروس يطور بالفعـــل نظرية املؤامرة 
لروســـيا "اليت تســـعى إىل تدمري االحتاد األوروبي باستخدام 
تدفقـــات الاجئـــني الســـوريني". موضحاً أن "قـــادة الواليات 
املتحـــدة واالحتـــاد األوروبـــي يرتكبون خطأ جســـيماً عندما 
يفكـــرون بأن روســـيا بوتني هي حليفهـــم احملتمل يف احلرب 
ضـــد تنظيم الدولة اإلســـامية.. األدلـــة تناقض ذلك، وهدف 
بوتـــني هو تفكيك االحتاد األوروبي، وأفضل طريقة لتحقيق 
ذلك )بالنســـبة لـــه( هي إغراق أوروبا بالاجئني الســـوريني، 

وتغذية اخلوف من اإلسام". 
ومـــن غـــري الضـــروري أن نتذكر هنـــا إن التدخل الروســـي 
ودعمـــه للدولة الســـورية اليت تعرضـــت للهجمات من مجيع 
األطـــراف قـــد أوقف نزيف اللجوء من ســـورية. وأنه كان من 
شـــأن اهنيـــار الدولة الســـورية أن يتســـبب يف كارثـــة إقليمية 
ودوليـــة، ويوّلد تدفقـــات دميوغرافية متواصلـــة عرب البلدان 
اجملـــاورة، ومن ثـــم إىل أوروبـــا والقوقاز الروســـي عرب تركيا 
وحتـــى عرب إيران. وأنه كان من شـــأن هـــذا الوضع أن يطلق 
ديناميـــات ســـقوط أشـــد دراماتيكية من تلك اليت ســـبق أن 

دمرت أوروبا منذ بداية احلرب. 
واحلقيقـــة أننـــا لو ألقينـــا نظرة فاحصة على مســـؤوليات 
أزمة اهلجرة اهلائلة اليت واجهت االحتاد األوروبي منذ بداية 
احلرب على ســـورية، فسوف ندرك بسرعة الدور الذي لعبته 
املنظمات غري احلكومية املرتبطة مبؤسسة "اجملتمع املفتوح". 
والواضح أيضاً أن ســـوروس نفسه يتحمل مسؤولية شخصية 
عـــن تعامل االحتاد األوروبي الكارثي مع قضية اهلجرة منذ 
عـــام 2015. ففـــي أيلول 2016، وعد ســـوروس باســـتثمار 500 
مليون دوالر يف أســـهم "يســـتفيد!!" منهـــا املهاجرون، وبلغت 
ميزانيـــة منظمتـــه "اجملتمع املفتوح" للهجـــرة، يف عام 2018 
وحـــده، 63.3 مليـــون دوالر. عـــدا عن ذلك، فإن ســـوروس مل 
يدعـــم املنظمات غـــري احلكوميـــة اليت تقوم بإعـــادة توطني 
املهاجريـــن من الشـــرق األوســـط ومشال أفريقيـــا يف أوروبا 
فحســـب، بل وســـاهم شـــخصياً يف وضع "خطة مريكل"، من 

أجل منح اللجوء لـ 500 ألف الجئ سوري. 

وكان ســـوروس قـــدم، يف 2015، خطـــة أوليـــة، محلت عنوان 
"إعـــادة بناء نظام اللجـــوء"، متضمنة املبادئ التوجيهية اليت 
جيـــب اتباعهـــا حبيث ال تعـــود أوروبا ممـــراً مفتوحاً جلميع 
اهلجـــرات من أفريقيا والشـــرق، أي نوعاً مـــن "حمور" قاري 
للهجـــرة العاملية. ويف هذا الكتيب، يشـــرح ســـوروس، من بني 
أمور أخرى، كيف أن "االحتاد األوروبي حيتاج اآلن إىل خطة 
شاملة لاســـتجابة تؤكد من جديد فعالية "التحكم" بتدفق 
طالـــيب اللجوء، حبيـــث ميكن تنفيذ اهلجـــرة برتيب وأمان، 
وبوتـــرية تتكيف مع القدرة األوروبية على االســـتيعاب. ولكن 
- ولكـــي تكتمل هذه اخلطة – "يتعني عليها أن متتد إىل ما 
وراء حدود أوروبا. )..( جيب أن يكون مصري الشـــعب الســـوري 
علـــى رأس األولويـــات. وباملثـــل، جيب أن تقـــرن هذه اخلطة 
األوروبيـــة باســـتجابة عامليـــة، حتـــت ســـلطة األمـــم املتحدة 
ومبشـــاركة البلـــدان األعضاء فيها. ومن شـــأن ذلـــك أن يُوزع 

عبء األزمة السورية على عاتق املزيد من الدول". 
وكمـــا نرى، فإن ســـوروس مل يتصـــور، يف أي وقت، إمكانية 
رفـــض االحتاد األوروبي للتدفق اهلائل للســـوريني، بل جيب 
ببســـاطة تنظيمهـــم وتوزيعهم على أفضل الـــدول األوروبية. 
وهو يتكلم هنا، يف توقيت هذا النص، عن مليون الجئ، دون 

احتساب الاجئني القادمني. 
وكمثـــال على كيفية تعامل شـــبكات ســـوروس مع أســـلحة 
اهلجـــرة اجلماعيـــة هذه، ميكن للمـــرء أن يتذكر أنه، يف عام 
2015، يف جزيـــرة ليســـبوس اليونانية، وضع مراســـل ســـكاي 
نيـــوز يديه علـــى دليل مصغر حقيقي لرحلة اللجوء حيتوي 
علـــى خرائط وأرقـــام هواتف وعناويـــن املنظمات اليت ميكن 
أن تســـاعد الاجئـــني، وفيـــه مت تفصيل العديـــد من الطرق 
األوروبيـــة، باإلضافـــة إىل اخلطـــوات الـــيت جيـــب اتباعهـــا 
للوصـــول إىل الوجهة املقصودة. كمـــا مت إدراج مراكز فحص 
املهاجريـــن. وقـــد أعطيـــت هـــذه الكتيبـــات، املكتوبـــة باللغة 
العربية، لاجئني قبل عبور البحر األبيض املتوسط من قبل 
جمموعة W2eu )مرحباً بكم يف أوروبا(، وهي شبكة ممولة 
مباشـــرة من "اجملتمع املفتوح" ومرتبطة بالشبكات األوروبية 

للنشطاء "با حدود". 

"االستبدال العظيم".. الثمار املرة
وفقـــاً للمكتـــب اإلحصائـــي التابـــع للمفوضيـــة األوروبية 
Eurostat، قـــدم أكثـــر مـــن 1.8 مليون الجـــئ ومهاجر إىل 
االحتـــاد األوروبـــي يف عـــام 2015ء، أي أكثر من ضعف العدد 
الذي مت تقدميه يف عام 2014. وجاء التدفق الرئيسي من دول 
مشال إفريقيا والشـــرق األوسط وجنوب آسيا، وكانت الزيادة 
احلـــادة نتيجة زعزعة االســـتقرار هناك، مبا يف ذلك احلرب 
يف ليبيـــا، و"الربيـــع العربـــي"، واحلـــرب يف ســـورية، واحلرب 
الدينيـــة يف النيجـــر. مل يكـــن لدى االحتـــاد األوروبي أمنوذج 
مطور للهجرة وال سياســـة متماسكة، وكانت نقاط التفتيش 
احلدودية شـــديدة الراخي، وكانت خميمات الاجئني سيئة 
التخطيـــط، ومت اختاذ بعض اإلجراءات للتخفيف من حدة 
الوضـــع، لكنهـــا يف الغالب كانت حمـــدودة للغاية وبعد فوات 
األوان. ويف هنايـــة عـــام 2015، مت ســـن اتفـــاق بـــني االحتـــاد 
األوروبـــي وتركيـــا فقط حيث مت منح 3 مليارات يورو ألنقرة 

لـ "بناء وصيانة خميمات الاجئني". 
يف دراســـة له محلـــت عنوان "ســـوروس واجملتمـــع املفتوح: 
سياسة فوقية للعوملة" ) 2018( يشري عامل السياسة الفرنسي 

بيـــري أنطوان باكويفنت إىل أن تشـــكيل سياســـة اهلجرة يف 
االحتاد األوروبي قد تأثر بشـــكل كبري بأفكار سوروس، الذي 
أصبح يعرف باسم "الكاردينال األسود ألزمة اهلجرة"، وحيذر 
أن الســـيناريو اجليوسياسي لســـوروس واضح متاماً: "زعزعة 
االســـتقرار يف الشـــرق األوســـط ختلق تدفقات من اهلجرة، 

وتستخدم التدفقات نفسها الحقاً إلضعاف أوروبا". 
ويصنف احمللل السياسي الفرنسي رينو كامو حهود سوروس 
يف إطار نظرية "االستبدال العظيم" اليت تنص على استبدال 
األوروبيـــني قريبـــاً مبهاجرين من الشـــرق األوســـط ومشال 
إفريقيا. ويشـــري كامو إىل "االســـتبدال العظيم تسمية لفرة 
تارخيية، على شـــاكلة حرب املائة عام، أو احلروب الدينية، أو 
حرب الفروند، أو الثورة الفرنســـية، أو حروب االســـرداد )يف 
إشـــارة إىل ســـقوط األندلس(، أو احلربني العظميني األوىل 
والثانية.. إنه اسم، تقرييب بالضرورة، للظاهرة األهم يف تاريخ 
فرنســـا منذ مخســـة عشـــر قرناً، ألن التاريخ إن استمر، مع 

شعوب أخرى، فلن يكون تاريخ فرنسياً". 

خامتة
إن الدرامـــا الـــيت تدور منذ ما يقـــرب من عقد من الزمان 
يف الشـــرق األوســـط وأماكن أخرى يف العامل تشـــهد تفاقماً 
لذلك االســـتخدام البشع والاإنســـاني ألولئك الذين جرى 
اقتاعهم من تراهبم الوطين. إن األفواج البشرية اليت غادرت 
أوطاهنا بســـبب عنـــف وإرهاب اجملموعات املســـلحة، أو حتت 
تأثـــري القوة الناعمة للشـــبكات العاملية، تغـــدو جمرد ألعوبة 

لتحقيق أهداف جيواسراتيجية غري معلنة. 
وحتـــى اليوم، ويف الوقت الذي يســـتخدم فيه أردوغان هذه 
الكتل من البشر للضغط على أوروبا، يدعو سوروس االحتاد 
األوروبـــي إىل دعـــم أردوغـــان ضد مصاحل االحتـــاد األوروبي 

ذاهتا. واحلقيقة، فإن
اســـتخدام نظام أردوغان وشـــبكات ســـوروس هلـــذه الدراما 
اإلنســـانية يكشـــف عن أجندة جيوسياسية مشركة تستخدم 
"اهلجـــرات اجلماعيـــة"، أو باألحـــرى "اهلجـــرات القســـرية 
املصنعـــة"، كتكتيـــك جديد لتحقيق غايات سياســـية حمرمة 

دولياً.  
وحتـــى اليوم، ويف الوقت الذي يســـتخدم فيه أردوغان هذه 
الكتل من البشر للضغط على أوروبا، يدعو سوروس االحتاد 
األوروبـــي إىل دعـــم أردوغـــان ضد مصاحل االحتـــاد األوروبي 

ذاهتا. واحلقيقة، فإن
اســـتخدام نظام أردوغان وشـــبكات ســـوروس هلـــذه الدراما 
اإلنســـانية يكشـــف عن أجندة جيوسياسية مشركة تستخدم 
"اهلجـــرات اجلماعيـــة"، أو باألحـــرى "اهلجـــرات القســـرية 
املصنعـــة" - كما تســـميها عاملة السياســـة كيلـــي م غرينهيل، 
األســـتاذة يف جامعـــة هارفـــارد - كتكتيـــك جديـــد لتحقيـــق 
أغـــراض سياســـية حمرمة دولياً. وال بد هنا مـــن التأكيد أنه 
لـــوال كتلـــة املهاجرين، اليت ســـاعد هو نفســـه يف خلقها من 
خال سياسته العدائية يف سورية، لن يكون لدى أردوغان أي 
وســـيلة أو ذريعة حلشـــد آالف الرجال على احلدود اليونانية 

الركية ضد االحتاد األوروبي. 
وميكننـــا التأكيد، أخرياً، أن الفوضى اليت عصفت بســـورية 
ستدمر أوروبا قريباً.. هذا هو مشروع العوملة والتنظيم العاملي 

لإلخوان املسلمني ملستقبل أوروبا.  
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في أحوال المنطقة والعالم.. 
بين »فقه الواقع« وأحكام التغّلب والمجالدة 

»البعث األسبوعية« ــ أمحد حسن
للوهلة األوىل خيال املراقب أن ما حيكم املشهد السياسي، 
اإلقليمي والدويل، وســـلوك القوى العظمى وحتديداً باريس 
- بوكالـــة أمريكيـــة مقياّـــدة - حيال التطـــورات اللبنانية، هو 
»فقـــه الواقـــع« الذي مل يتحراّج »الفقيه« الفرنســـي اميانويل 
ماكـــرون من إعانه علـــى كل املنابر اللبنانيـــة اليت اعتاها 
بصفتـــه »األب احلنـــون«، الذي جاء من »املركـــز« كي يصواّب 
أخطـــاء األبناء القاصرين يف مســـتعمرة طرفية نائية، لكناّه، 
وكعادة اآلباء، استخدم احلزم يف ذلك، ليكشف، على طريقة 
املســـكوت عنـــه، أن التهديد بإقامة احلداّ علـــى »املارقني« هو 
أحـــد أركان إحيـــاء ســـنن »فقـــه الواقع« اجلديـــد، بل أمهها، 
مبعنـــى أنه »فقه« مســـلح بوازع الســـلطان ال القـــرآن، أو أي 

كتاب مقداّس آخر. 

سرّ االميان املستجدّ
بيـــد أن الوقائـــع املرصـــودة، وأحـــوال االمرباطوريـــات يف 
تقلباهتا الداخلية وحتدياهتا اخلارجية، تكشـــف أن »اإلميان« 
املســـتجداّ هبـــذا »الفقـــه« وأحكامـــه بعـــد االعتنـــاق الطويل 
لــــ »فقـــه التغّلب« بصورتـــه الفجاّة، ليس إال مطلبـــاً أمريكياً 
عاجـــاً يفرضه، من جهة أوىل، انشـــغال واشـــنطن بالصراع 
االنتخابـــي الداخلي، وبالتايل حاجـــة مراكز القوى الفاعلة 
فيهـــا لفـــرة هـــدوء خارجي، كمـــا تفرضه، من جهـــة ثانية، 
حاجة »اإلمرباطورية«، لتمرير اســـتحقاق التطبيع بني عرب 
اخلليج و«إسرائيل« - وهو استحقاق أمريكي داخلي أيضاً يف 

بعض أوجهه وانعاكاساته - هبدوء وساسة أيضاً.
وبالطبـــع، وجـــد »فقهـــاء« واشـــنطن الرباغماتيـــني أن من 
األفضـــل لصـــورة اإلمرباطورية وهيبتها اعتنـــاق هذا الفقه 
ســـراً، مع تلزيـــم تطبيق أحكامه جلهة دوليـــة أخرى - مثل 
فرنســـا - متلـــك عاقـــات »معقولـــة« مـــع أغلـــب دول وقوى 
املنطقة الفاعلة، وتركوا ألنفســـهم حرية، ومرونة، استخدام 
»وازع« الســـلطان وســـيف عقوباته االقتصاديـــة القاطع، وهو 
مـــا جتّلى مثاً يف توقيت العقوبات على الوزيرين اللبنانيني 
الســـابقني، وبالطبـــع وجـــد هـــذا التلزيم قبواًل ســـريعاً من 
ماكـــرون الـــذي يريد منه حتقيق إجنازيـــن متازمني: األول 
شـــخصي حبت كرافعة سياســـية يف مواجهة مآزقه الداخلية، 
والثاني فرنسي أوسع حبثاً عن دور مؤثر يف الغزوات املتعداّدة 
األمســـاء والصفـــات، والدائـــرة هـــذه األيام على غاز شـــرقي 
املتوســـط، وبالتبعية على حصة من »كعكة« سياســـة وثروات 

هذه البقعة اجلغرافية املنكوبة.

»الفقه املسّلح« 
هبـــذا املعنـــى، ميكن لنـــا أن نقول: هذا ليـــس »فقه الواقع« 
بأركانه وقواعده املعروفة، بل هو »فقه الواقع املســـّلح«. وهذا 
الفهـــم ميكننا مـــن قراءة أدق ملـــا حيدث، بدءاً مـــن »الغارة« 
الفرنســـية بطائرات الواقعية السياســـية على املنطقة، سواء 
مـــا ظهـــر منها إىل العلن، كما يف لبنـــان والعراق، أو ما بقي 
مســـتراً يف ما يتعلق بسوامها، وصواًل إىل عنجهية ماكرون 
يف التعامـــل مع لبنان، ومعظم قواه السياســـية و«الشـــعبية«، 
آمراً ناهياً مهدداً متوعداً، كونه ممّثل السيد األبيض وحامل 
أختامـــه – دون أن نغفـــل أن األمنـــوذج اللبنانـــي ذاتـــه، وهو 
نتاج منظومة سياســـية واقتصادية واجتماعية تابعة - يتيح 
للســـادة البيض مثل هذه العنجهية، وهي، لألســـف، عنجهية 
معتـــادة مـــن هؤالء، وآخر أمثلتها إهانـــة صحيفة »معاريف« 
اإلســـرائيلية لـ »أبوظيب« حني أوردت يف إحدى حتلياهتا عن 
التطبيـــع مع العـــرب أن »اإلمارات دولة هامشـــية، والتطبيع 
معهـــا جمرد عرض موســـيقي اشـــراه حممد بـــن زايد، وال 
يســـاوي قشـــرة الثـــوم«، وذلـــك، ســـواء كان يف التطبيـــع أو 

العنجهية، كام آخر، وله مكان آخر لقول الكثري فيه.

لكـــن، وكمـــا يعـــرف اجلميـــع، »فقـــه الواقع« حتـــى لو كان 
مســـّلحاً ليس فقهاً ثورياً، وأتباعه ليســـوا ثواراً على شـــاكلة 
تشـــي غيفارا املرحتل إىل غابات بوليفيا للمسامهة يف قيامة 
عامل أفضل، بل هم من ينشدون احلفاظ على الواقع احلايل 
ومترير املرحلة بأقل األضرار، لذلك مل يأت السيد الفرنسي، 
املـــأزوم يف بلـــده، إلنقاذ لبنان وشـــعبه - كما قـــال متفاخراً 
- بـــل إلنعاش.. جمـــرد إنعاش.. األمنوذج الطـــريف، الرأمسايل 
جتـــاوزاً، الـــذي متّثله بريوت، عرب شـــداّ أذن احللفاء/ األتباع 
الصغار هناك، وإعادهتم إىل »الصفوف« املدرســـياّة الرأمسالية 
اليت جتاوزوها بفسادهم العلين الفاجر وصراعاهتم الصغرية 
علـــى »كعكعة« آخذة بالتضاؤل، نتيجة تضافر عوامل داخلية 
وخارجيـــة متشـــابكة بعضها مـــن أمـــراض الرأمسالية ذاهتا، 
وبعضهـــا من أمـــراض األمنوذج نفســـه الذي يبـــدو أن دوره 
اخلدمـــي واملصريف، وهو ســـر معجزته السويســـرية الشـــرق 
أوســـطية، قد بدأ باألفول ملصلحـــة مناذج أخرى - مثل دبي 
وحيفـــا - تريد، ويراد هلا، أن تأخذ هذا الدور الطريف التابع 

بامتياز.

»الفقه« متمددًا
واستطراداً لـ ماكرون، كما أسلفنا، يف »غارته« هذه مصلحة 
فرنسية يف ثروة شرق املتوسط الغازية، وهي مصلحة تتطلب 
حماصـــرة التغـــواّل الركـــي واهلجمة األردوغانية لاســـتئثار 
هبـــذه الثـــروة، ويف هذا فقـــط نفهم حراك ماكـــرون العراقي 
باســـم دعم ســـيادة باد الرافدين، كما ســـنفهم الحقاً بعض 
الصفقات الســـرية الـــيت أجراها مع قـــوى إقليمية نافذة يف 

هذا الشأن. 
وأيضاً، ومن ضمن الســـياق ذاته، ولكن يف مكان آخر، نفهم 
كيف أن رياح »فقه الواقع« سرت بصورة ما يف اإلقليم بأسره، 
وأنتجت »جرأة« ما تســـمى بـ »مســـد« يف ســـورية على توقيع 
»مذكرة تفاهم« يف موســـكو مع حزب »اإلرادة الشـــعبية«، رغم 
التناقضات املفرضة بني الطرفني، كما بني رعاهتم الدوليون، 

ويف هذا كام آخر أيضاً ليس هذا مكانه. 

لكنه »فقه« آني..!!
لكـــن - ودائمـــاً هنـــاك هذه الــــ »لكن« - يقول لنـــا التاريخ 

أن »فقـــه الواقـــع« عنـــد االمرباطوريـــات هـــو فقه آنـــي.. فقه 
استعمايل مؤقت لتمرير استحقاقات معينة، ثم تعود األمور 
إىل »نصاهبا« لصاحل »فقه التغّلب« وأحكام اجملالدة. وبالتايل، 
يعرف اجلميع أن واشـــنطن ســـتعاود سياساهتا السابقة بعد 
هنايـــة اإلجـــازة االنتخابية، ســـواء بقي ترامـــب أم فاز بايدن 
– وســـيعود ماكـــرون إىل مقعـــده الثانـــوي دون أن تفارقـــه 
العنجهيـــة - وهي سياســـات أصبحت العقوبـــات االقتصادية 
ســـاحها الرئيس - بعد أن أهُنكت املنطقة باحلروب والدمار 
- وفـــق معادلـــة »التجويع للركيع«، وهو ســـاح أكثر اجراماً 
وخطورة من كل األســـلحة األخرى، ألنه يطال الفئة األوسع 
من الناس هبدف إثارة امتعاضهم من حكوماهتم، وهو هدف 
قابـــل للتحقق كما تشـــي املؤشـــرات الشـــعبية يف الدول اليت 

تتعرض له. 
وبالتايل، سنكون الحقاً - كما حنن اآلن - دون تفرقة بني 
أحد )الصني، روسيا، إيران، سورية، فنزويا، القوى الوطنية.. 
إخل(، يف صلب الصراع حول مواجهة نظام العقوبات، وســـط 
اســـتنقاع يف املسارات السياســـية ال ميلك أحد معرفة دقيقة 
بتوقيـــت انتهائـــه، خاصـــة أن نظـــام العقوبـــات االقتصادية 
أصبح ملزمـــاً ألي إدارة أمريكية جديدة، والفكاك منه ليس 
ســـهاً، فلمـــاذا مننح واشـــنطن هـــذه التهدئـــة املطلوبة من 
جانبها لتمرير استحقاقاهتا الداخلية؟! وملاذا ال نشعرها أن 
لسياســـاهتا اجملرمة مثناً؟! أم أنه قد ُكتب علينا، كما يف كل 
مرة ســـابقة، أن نستيقظ صباح األربعاء الذي يلي »الثاثاء 
االنتخابي الكبري« على حقيقة أن التغيري بني شخص وآخر، 

وإدارة وأخرى، هو يف الوسائل ال يف األهداف..!!

»الفقه« معكوسًا..!!
واحلق، فإن هذا ســـؤال للقوى الدولية املناهضة لواشنطن 
أواًل، وجوابه مشرك بصورة كبرية بني ضرورات »فقه الواقع« 
احلقيقـــي وأحـــكام »فقـــه التغلب« واجملالدة، فيمـــا جوابنا - 
حنـــن، ودول املنطقـــة وقواها احلية - لـــن يأتي إال من »فقه 
املقاومـــة« وحده، بشـــرط اعتماده على اإلنســـان أواًل، حرية 
وكرامة ومواطنة، وذلك شـــرط وجوب ولزوم حتمي، ال خيار 
بـــني خيـــارات عـــدة على مـــا يقول علمـــاء الفقه السياســـي 

الصحيح. 

جوليان أسانج.. فانتازيا الديمقراطية 
»البعث األسبوعية« ــ علي اليوسف 

تريـــد الدولـــة العميقة يف الواليات املتحـــدة صلب جوليان 
أســـانج بســـبب ما تصفه بـ »اجلرمية« الـــيت ال تغتفر، ولكن 
ما هي هذه اجلرمية؟ إهنا باختصار فضح ممارسات اجليش 
األمريكي يف العراق وأفغانستان عرب الصحافة االستقصائية 
اليت يسلكها أسانج لقول احلقيقة بالطريقة اليت ينبغي أن 

تكون ضرورية للجميع ملعرفة القضايا اجليوسياسية. 
ومنـــذ اعتقالـــه بالقوة من ســـفارة اإلكـــوادور يف لندن، يف 
نيســـان 2019، كان واضحاً أنه ســـيتم فرض عقوبة حمظورة 
دســـتورياً حبـــق أســـانج، إىل جانـــب قتله ببـــطء من خال 
اإلمهـــال وســـوء املعاملة. وقد اســـتؤنفت إجـــراءات احملاكمة 
الصوريـــة، برئاســـة القاضيـــة فانيســـا باريتســـر، بعـــد أن 
كلفتها الســـلطات الربيطانية مبهمة ضمان تســـليم أســـانج 
إىل الواليـــات املتحـــدة إلجراءات حماكمـــة »الكنغر«، املؤامرة 
األمريكيـــة - الربيطانيـــة اليت تســـهتدف ضمان عدم إطاق 
سراحه مطلقاً، وحرمانه من اإلجراءات القانونية الضرورية 
حلمايته مبوجب القانون، حتى أن القاضية باريتسر رفضت 
طلب اإلفراج عنه بكفالة طارئة بسبب تفشي فريوس كورونا 

يف بريطانيا.

فانتازيا الدميقراطية األمريكية 
يف أواخـــر حزيران املاضي، قال بيان صادر عن وزارة العدل 
األمريكيـــة أن هيئة حملفني فيدراليـــة أعادت تنظيم الئحة 
اهتام ثانية حبق جوليان أسانج«. وامللفت أن الائحة اجلديدة 
ال تضيف أي جديد إىل تلك السابقة املكونة من 18 هتمة، ما 
يعين أهنا توســـيع لنطاق املؤامرة على أســـانج. ووفقاً لرئيسة 
حترير ويكيليكس، كريستني هرافنسون، فقد كان أمام ترامب 
10 ســـنوات لتقديـــم قضيته ضد أســـانج، وأن الئحة االهتام 
اجلديدة، يف اللحظة األخرية، هذه، هي مبثابة إهانة مطلقة 

حملاكم اململكة املتحدة وجوليان وللعدالة. 
ويف شـــهادة عـــرب الفيديو، أوضـــح أســـتاذ الصحافة مارك 
فيلدشـــتاين أنه مل يســـبق أن متت حماكمة صحفي أو ناشر 
بســـبب ما هو مســـموح به دســـتورياً، وإن اهتامه بشـــكل غري 
مربر مبوجب قانون التجسس الذي عفا عليه الزمن، ويعود 
إىل العام 1917، وهو من بقايا احلرب العاملية األوىل املتعلقة 
باحلـــرب وحدهـــا، إىل جانـــب اهتام زائـــف بارتـــكاب جرائم 

الكمبيوتر، يضاعف من سخرية العدالة ضده. 
وقـــد مسحـــت القاضية باريســـر لتســـعة أفـــراد فقط من 
اجلمهـــور باملثول أمام احملكمة، حبجـــة وباء كوفيد-19، ومت 
حجز مخســـة مقاعد لعائلة وأصدقاء أســـانج، وأربعة فقط 
لعامـــة الناس، وحصلت املنظمـــات غري احلكومية واملدافعون 
عن حرية الصحافة ونواب االحتاد األوروبي على إذن وصول 
عن بعد حبجة غري مقبولة، وهي محاية »نزاهة احملكمة« من 
خال جعل ما جيري داخل مبنى »أولد بيلي« يف لندن سرياً 
قـــدر اإلمـــكان. ورداً على ذلك، قام إدوارد ســـنودن بتغريد ما 
يلي: تسليم جوليان أسانج هو حماكمة خبيثة بكل املقاييس. 
»اجلرميـــة« املتهم هبا جوليان هي أعظم خدمة عامة قام هبا 
ويكيليكـــس على اإلطاق، وهي فضـــح االنتهاكات األمريكية 

يف أفغانستان والعراق. 
حتـــى اآلن، يبـــدو أن مطالبـــة اإلدارة األمريكيـــة مبقاضاة 
أســـانج وإدانتـــه وســـجنه علـــى املـــدى الطويـــل ال تتعلق به 
شـــخصياً، بل هي رســـالة لآلخرين الذين قد يســـريون على 
خطـــاه، وتوضح هذه احملاكمة أن مصرياً مشـــاهباً ينتظر أي 
شـــخص يفضح اجلرائـــم األمريكيـــة الكربى الـــيت يريدون 
إخفاءهـــا. إهنا باختصار الطريقة اليت يعمل هبا ظلم الدولة 

البوليسية يف فانتازيا الدميقراطية األمريكية. 
يف قضيـــة صحيفة »نيويـــورك تاميز« ضد الواليات املتحدة 
)30 حزيـــران 1971(، قضـــت األغلبيـــة يف احملكمـــة العليـــا 
األمريكيـــة بأنـــه مســـموح لصحيفـــيت التاميـــز وواشـــنطن 
بوســـت قانوناً بنشـــر ما يعرف باســـم أوراق البنتاغون. اتفق 
قضـــاة احملكمة العليا مـــع نظرائهـــم يف املقاطعات وحماكم 
االســـتئناف على أن الكونغرس لن يصدر أي قانون حيد من 
حريـــة التعبري أو حرية الصحافـــة. ومبوجب احلقوق، جيوز 
للمنشـــورات أو اجلماعـــات أو األفراد قانوناً نشـــر معلومات   

صادقة للصاحل العام بغض النظر عن كيفية احلصول عليها. 

أسانج وبروميثيوس باوند
شبه الكثريون قصة أسانج بقصة بروميثيوس، وهي حكاية 
مأســـاة يونانية قدميـــة. تقول القصة أنه وســـط صمت مدو 
والمبـــاالة عاملية تقريبـــاً، مت إحالة بروميثيوس إىل حماكمة 
صوريـــة يف حمكمـــة مزيفـــة بنيـــت. قـــام كراتـــوس، منتحاً 
صفـــة القوة، وبيا منتحاً صفـــة العنف، بتقييد بروميثيوس 
ووضعـــه يف احلبس االنفرادي يف ســـجن شـــديد احلراســـة، 
خاضعـــاً لتعذيب نفســـي ال هـــوادة فيه. يعاقـــب بروميثيوس 
ليس لســـرقة النار، ولكن لفضح الســـلطة، وبالتايل استفزاز 
الغضـــب الاحمـــدود لإلله زيوس الـــذي ميكنه فقط تنظيم 
جرائمه بسرية مطلقة. هذه الطقوس هي نفسها اليت جتري 
خال احملاكمة الصورية احلالية ألســـانج واليت ال عاقة هلا 

بالعدالة أبداً.
يقول كايف ســـتافورد مسيث، أحد املدافعني عن أســـانج، 
وهـــو حمـــام بريطاني - أمريكي مزدوج اجلنســـية، ومرخص 
له باملمارســـة يف اململكة املتحدة، ومؤســـس منظمة ريربيف 
ملعارضة عقوبة اإلعدام، إن نشـــر موقع ويكيليكس للربقيات 
كان ذا فائـــدة كبـــرية للتقاضـــي يف باكســـتان ضـــد ضربـــات 
الطائـــرات بدون طيار غري القانونية، وإن أحد دوافعه للعمل 
علـــى هـــذه القضايـــا هو أن محلـــة الطائـــرات بـــدون طيار 
األمريكية بدت وكأنه أسيئت إدارهتا وأدت إىل تقديم خمربين 
مدفوعي األجر ملعلومات خاطئة عن أشـــخاص أبرياء قتلوا 

بعد ذلك يف غارات. 
وحتـــى الوثيقـــة الـــيت مت االســـتخفاف هبا، واليت نشـــرهتا 
ويكيليكس كانت JPEL، أو قائمة األولوية املشركة للجيش 
األمريكـــي يف أفغانســـتان، وهـــي يف جـــزء كبري منهـــا قائمة 
بأهداف االغتيال، وهي - حبســـب ستافورد مسيث - تنم عن 

جتاهل صارخ للشرعية وموقف صبياني من القتل. 
حتدث ســـتافورد مسيث عن غوانتانامـــو، وظهور أدلة على 
أن العديـــد مـــن املعتقلني هناك ليســـوا إرهابيـــني، ولكن مت 
اعتقاهلـــم يف أفغانســـتان مـــن قبـــل نظام يعتمـــد على دفع 
املكافـــآت. مل تكـــن ملخصات تقييم احملتجزين اليت نشـــرهتا 
ويكيليكس معلومات مستقلة، لكنها ملفات داخلية للحكومة 
األمريكيـــة. داخـــل غوانتانامـــو، حتولـــت جمموعة أساســـية 
مـــن ســـتة معتقلني إىل خمربين لتقديـــم مزاعم كاذبة ضد 
معتقلني آخرين. قال ستافورد مسيث: كان من الصعب إلقاء 
اللـــوم عليهم، كانوا حياولـــون اخلروج من هذا اجلحيم مثل 

أي شخص آخر.
الحقاً، كشفت احلكومة األمريكية عن هويات هؤالء الستة، 
وأطلقت ســـراح »املقاتلني األعداء ذوي اخلطورة العالية« من 

ســـجنها العســـكري يف خليج غوانتانامو، والذين ظهروا مرة 
أخرى الحقاً يف ساحات القتال يف الشرق األوسط. يف الوقت 
نفســـه، احتجـــز ســـجناء غوانتانامـــو الذين ثبـــت أهنم غري 

مؤذيني لسنوات عديدة. 

مارك فيلدشتاين 
يشغل الربوفيسور فيلدشتاين منصب رئيس قسم الصحافة 
اإلذاعية يف جامعة مريياند، ولديه عشرون عاماً من اخلربة 
كصحفي استقصائي. صرح فيلدشتاين أن تسريب املعلومات 
الســـرية حيدث مع التخلـــي عنها يف الواليات املتحدة، حيث 
قـــدرت إحدى الدراســـات األكادميية مثل هذه التســـريبات بـ 
»اآلالف واآلالف«. كان هناك صحفيون متخصصون يف األمن 
القومـــي وحصلـــوا على جوائـــز بوليتزر لتلقيهـــم مثل هذه 

التسريبات يف الشؤون العسكرية والدفاعية.
يقول فيلدشتاين: إن »الدستور حيمي الصحافة، ليس ألن 
الصحفيني يتمتعون بامتيازات، ولكن ألن للجمهور احلق يف 
معرفة ما جيري. وتارخيياً، مل حتاكم احلكومة مطلقاً ناشراً 

لنشره أسراراً مسربة«. 
واحلقيقـــة حـــول غـــزو العـــراق أن املســـؤولني األمريكيني 
مجعوا أدلة مفصلة وشـــائنة يف كثري من األحيان عن مقتل 
مـــا يقرب من 100 ألف مدني بعد الغزو، على عكس املزاعم 
العلنيـــة إلدارة الرئيـــس جـــورج دبليو بـــوش، واليت قللت من 
شأن الوفيات، وأصرت على عدم االحتفاظ هبذه اإلحصائيات. 
كانت القوات األمريكية يف العراق تغض الطرف عندما تقوم 
احلكومـــة املدعومـــة مـــن الواليـــات املتحدة هنـــاك مبعاملة 
املعتقلـــني بوحشـــية، وتعرضهـــم للضـــرب واجللـــد واحلرق 

والصدمات الكهربائية. 
يف أفغانســـتان، نشـــرت الواليـــات املتحـــدة وحدة »ســـوداء« 
سرية من القوات اخلاصة ملطاردة قادة طالبان »ذوي القيمة 
العاليـــة« مـــن أجل »القتل أو »األســـر« دون حماكمة. وســـعت 
احلكومة األمريكية جلمع املعلومات االســـتخبارية الســـرية 
من قبل دبلوماســـييها يف األمـــم املتحدة ويف اخلارج، وأمرت 
املبعوثني جبمع أرقام بطاقات ائتمان الشـــخصيات األجنبية 

البارزة. 
مـــن كل مـــا تقـــدم، ال ميكـــن التقليـــل مـــن أمهيـــة وقيمة 
إفصاحـــات ويكيليكس حـــول العراق وأفغانســـتان، وهي ذات 
أمهيـــة رئيســـية إلثبـــات جرائـــم احلـــرب وانتهـــاكات حقوق 
اإلنسان من قبل الواليات املتحدة وحلفائها، ما يعين بالتايل 
أنه إذا مت تسليم أسانج إىل الواليات املتحدة وإدانته وسجنه، 

فإن حكم القانون سينقلب رأساً على عقب. 
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بوش، يف مقال »واشنطن بوست«، تربأ جون فارمر والرئيس 
املشارك للجنة توماس كني صراحة من تقريرمها اخلاص، 
الذي من املفرض أن يكون الرواية الرمسية للهجمات. ومع 
ذلك، فهما مل يكونا العضوين الوحيدين يف فريقهما الذين 
أعضاء  أحــد  رومــر،  تيم  فهناك  ذلــك.  عن  بنفسيهما  نأيا 
اللجنة العشرة، الذي قال لشبكة »سي إن إن«، يف آب 2006، 
إنه وزماءه »حمبطون للغاية من التصرحيات الكاذبة« إلدارة 

بوش. 
اآلخر  املشارك  الرئيس  هاملتون،  أكد يل  أسبوعني،  بعد 
للمحطة  الفيدرالية  الطريان  وإدارة  نــوراد  أكاذيب  للجنة، 
املؤسسات  هــذه  أن  موضحاً  نــيــوز«،  سي  بي  »ســي  الكندية 
»قدمت هلم معلومات غري دقيقة: »مل يقدموا كل شيء. لقد 
حددنا  مقرهم.  إىل  ]احملققني[  أرسلنا   )..( القليل  أعطونا 
الكثري من الوثائق وشرائط الصوت، ]و[ أعطونا إياها أخرياً، 
]لكن[ كان علينا إصدار مذكرات استدعاء للحصول عليها. 
 ،9  /11 أنه، يف  إىل  ليشري  املقابلة  هذه  هاملتون  استخدم 
 - األطلسي  احمليط  يف  شبح  »طائرة  نــوراد  مقاتلو  تعقب 

وبعبارة أخرى، كانوا يسريون يف االجتاه اخلاطئ«. 
حتقيق  عرقلة  حــاول  بــوش  مكتب  أن  هاملتون  وأوضــح 

رئاستها،  يف  شــارك  الــيت  اللجنة، 
من  العديد  هناك  ــان  »ك وأضـــاف: 
األسئلة اليت مل نتمكن من اإلجابة 
إدارة  بأنشطة  يتعلق  فيما  عليها، 
والبيت  ونوراد  الفيدرالية  الطريان 
األبيض، وأشياء أخرى كثرية. وحنن 
على  اإلجابة  نستطيع  ال  ببساطة 
ذلك. وخاصة القول: إن الرئيسني 
من  ومهــا  اللجنة،  هلــذه  املشاركني 
ورئيسا  الرئيسيني،  أعضائها  بني 
تقريرمها  عن  نأيا  قد  حتقيقاهتا، 
قضية  لكن  نشره.  من  عامني  بعد 
حساسة أخرى دفعت كني وهاملتون 
اخلاصة  استنتاجاهتما  رفض  إىل 
يف مواجهة التاعب الصارخ الذي 

قام به بوش. 
 

إىل  تستند  رمســيــة  نسخة 
تعذيب املشتبه هبم 

يف  الــصــادمــة  تصرحياهتما  قبل 
»واشنطن  صحيفة  إىل   ،2006 آب 
بوست«، كان هاملتون وكني قد ألقيا 
حجراً يف املستنقع، يف كانون الثاني 
»النيويورك  لـ  كشفا  عندما   ،2006
ــاميــز« أن »الــكــشــف األخـــري عن  ت
املركزية  تدمري وكالة االستخبارات 
ألعضاء  الفيديوية  لاستجوابات 
اســتــجــواهبــم حتت  ]مت  ــاعــدة  ــق ال
يقودنا  غوانتانامو[  يف  التعذيب 
إىل استنتاج أن الوكالة مل تستجب 
على  باحلصول  املشروعة  لطلباتنا 
أيلول.   11 مؤامرة  حول  معلومات 
أولـــئـــك الـــذيـــن كـــانـــوا عــلــى علم 
مل  والذين  هذه،  الفيديو  بشرائط 

خيربونا عنها، عرقلوا حتقيقنا«.
يكون  أن  »ال ميكن  أنــه  وأضــافــا 
هناك أي شك على اإلطاق، يف ذهن أي شخص يف وكالة 
االستخبارات املركزية، أو يف البيت األبيض، باهتمام اللجنة 
القاعدة  تنظيم  من  مبعتقلني  املتعلقة  املعلومات  جبميع 
]حيتمل[ تورطهم يف مؤامرة 11 أيلول. ومع ذلك، مل يبلغ أي 
عضو يف إدارة ]بوش[ اللجنة بوجود أشرطة فيديو، وذكرا أنه 
»يف 23 كانون األول 2003، أوضح لنا مدير وكالة االستخبارات 
إىل  الــوصــول  مــن  نتمكن  لــن  أننا  تينيت  جــورج  املــركــزيــة 
املشتبه  9/11 من  استجواب  بشأن  اليت طلبناها  املعلومات 
هبم يف خليج غوانتانامو«. وكشفا أهنما أبلغا جورج تينيت، 
خال ذلك االجتماع، »أن وكالة املخابرات املركزية جيب أن 
تقدم أي وثائق تليب طلباتنا«، وقد »رداّ تينيت باإلشارة إىل 
عدة وثائق كان يعتقد أهنا ستكون مفيدة لنا. ومع ذلك، مل 
إىل وجود  االجتماع،  آخر يف  أي مشارك  يشر، ال هو، وال 
أشرطة فيديو« الستجوابات وكالة االستخبارات املركزية يف 

غوانتانامو وأماكن أخرى«. 
ووفقاً ملا أفادا به كني وهاملتون، »ففي اجتماع، ]عقد[ يف 
21 كانون الثاني 2004، مع تينيت واملستشار القانوني للبيت 
األبيض ]ألربتو غونزاليس[، ووزير الدفاع ]دونالد رامسفيلد[، 
وممثل عن وزارة العدل، منع األخري اللجنة من الوصول إىل 

ويف  الفيديو.  أشرطة  ذكر  يرد  أخــرى، مل  ومرة  احملتجزين. 
أعقاب االجتماع، وافقت وكالة املخابرات املركزية على توجيه 
بعض أسئلتنا إىل احملتجزين وإرسال رواياهتا اخلاصة عن 
تلك االستجوابات. وخلصت اللجنة إىل أن هذا هو كل ما 
أرادت إدارة ]بوش[ أن تعطينا إياه. ولكن اللجنة مل تعترب أبداً 

أن أسئلتها قد تلقت إجابات مرضية«. 
]حكومة  »ممثلي  أن  إىل  بــاإلشــارة  وهاملتون  كني  وختم 
أنشأها  قــانــونــيــاً،  مشكلة  هيئة  إبـــاغ  عــدم  ـــرروا  ق بـــوش[ 
أكرب  واحدة من  بالتحقيق يف  وُكلفت  والرئيس،  الكونغرس 
الكوارث اليت واجهت الباد.. حنن نسمي ذلك عرقلة«، فيما 
هي جرمية يعاقب عليها - يف هذه احلالة - بغرامة وعقوبة 
قصوى بالسجن ملدة 20 عاماً. ومع ذلك، وعلى الرغم من 
األكاذيب اليت ال حتصى وتاعبات فريق بوش للحد من هذا 
التحقيق، فقد انتهت اللجنة إىل تضمني تقريرها النهائي 
حماضر ال ميكن التحقق منها من استجوابات أجرهتا وكالة 

املخابرات املركزية حتت التعذيب للمشتبه هبم.
الذي  زيليكو،  فيليب  لّلجنة،  التنفيذي  للمدير  ووفــقــاً 
تعرض لانتقاد يف ذلك الوقت بسبب قربه من إدارة بوش، 
فإن »قدراً كبرياً، إن مل يكن معظم« معلومات ]اللجنة[ عن 
هجمات 11 أيلول »جاءت من االستجوابات« اليت أجرهتا وكالة 
االستخبارات املركزية. وعلى وجه التحديد، كشفت شبكة »إن 
بي سي نيوز« أن »441 من احلواشي اليت يزيد عددها على 
7001 يف التقرير النهائي لّلجنة تشري إىل استجوابات وكالة 
االستخبارات املركزية. إضافة إىل ذلك، فإن معظم معلومات 
الفصول 5 و 6 و 7 من التقرير جاءت من هذه االستجوابات. 
وتغطي هذه الفصول اخلطة األولية للهجوم وتشكيل خايا 
إرهابية ووصول اخلاطفني إىل الواليات املتحدة. ويف اجململ، 
من  استجواب  تقرير   100 من  أكثر  على  اللجنة  اعتمدت 

وكالة االستخبارات املركزية«. 
التعذيب  حتــت  تنتزع  الــيت  االعــرافــات  أن  هــي  املشكلة 
ليس هلا قيمة قانونية، كما أشار مايكل راتنر، رئيس مركز 
احلقوق الدستورية، وقال: »إن معظم الناس يعتربون تقرير 
كانت  إذا  أنــه  غري  موثوقة«.  تارخيية  وثيقة   9  /11 جلنة 
االستنتاجات تستند إىل معلومات منتزعة حتت التعذيب، 
فإهنا تبقى مشكوكاً هبا. وهذا اخلبري حمق ألنه، وفقاً لشبكة 
»إن بي سي نيوز«، فقد »ادعى أربعة على األقل من عماء 
 9  /11 جلنة  تقرير  يف  استجواهبم  أُدرج  الذين  ]القاعدة[ 
»يتم  ال  احملققني حتى  إىل  معلومات حامسة  قدموا  أهنم 
االستماع  جلسات  خال  ذلك  معرفة  متت  وقد  تعذيبهم«. 
اليت عقدت يف ربيع ]2007[ يف القاعدة العسكرية األمريكية 
يف خليج غوانتانامو. وتنص املقالة نفسها على أن »أعضاء 
يكونوا  مل  أهنــم  أي  »مخــنــوا«،  أهنــم  يزعمون   9/11 جلنة 
يعلمون على وجه اليقني بأن أساليب »االستجواب املتشداّدة« 
هذه  ألن  قلقهم  عن  أعربوا  فقد  ولذلك،  اسُتخدمت«.  قد 
األساليب قد تكون أثرت على مصداقية ]الشهادات اليت مت 

مجعها[. وكانت هذه املخاوف مشروعة جداً. 
حــاولــوا  ــوش  ب إدارة  يف  املــســؤولــني  كــبــار  ــإن  ف باختصار، 
أيلول،   11 هجمات  يف  مستقلة  تشكيل جلنة حتقيق  منع 
جتريها  الــيت  التحقيقات  مــن  للحد  جهودهم  وضاعفوا 
اللجنة وتعطيلها، وأحالوا إىل هذه اللجنة حماضر ال ميكن 
تعرضوا  الذين  هبم،  املشتبه  استجواب  من  منها  التحقق 
للتعذيب، كما هتربوا من أي حتقيق فيدرايل، على الرغم من 
اجلرائم اليت ال حتصى اليت سيواجهوهنا عادة أمام احملاكم 

األمريكية والدولية. 

»البعث األسبوعية« ــ مسر سامي السمارة
حيال  الشكوك  أدنــى  عن  التعبري  يستحضر  الــغــرب،  يف 
الرواية الرمسية لـ 11 أيلول االهتامات بـ »التآمر«. ومع ذلك، 
وعلى حد تعبري رئيس جلنة التحقيق يف هذه اهلجمات، فإن 
الرواية الرمسية هلذه األحداث »غري صحيحة متاماً تقريباً«. 
والواقع أن إدارة بوش ضاعفت جهودها للكذب على اللجنة 
النتزاع  هبم  املشتبه  تعذب  كانت  بينما  التحقيق،  وعرقلة 
املشاركان،  الرئيسان  اعرافات »معداّلة«. ونتيجة لذلك، نأى 
عن  بأنفسهم  اللجنة،  يف  الرئيسيني  األعضاء  من  وعــدد 
تقريرهم اخلاص وتنصلوا منه، حتى أنه دعا وزارة العدل 

إىل ماحقة مسؤويل البنتاغون جنائياً. 

جلنة التحقيق ترتاجع عن تقريرها 
»يف بعض مستويات احلكومة، ويف مرحلة ما، كان هناك 
قرار بعدم قول احلقيقة حول ما حدث«، هذا االقتباس هو 
من كتاب مهم للمحامي األمريكي جون فارمر، الذي كان 
رئيس التحقيقات يف جلنة التحقيق يف هجمات أيلول، وكان 
مسؤواًل، يف هذا السياق، عن التحقيق حول ردود منظومة 
األمن القومي األمريكي على املأساة، وغريها من اهلجمات 
اليت استهدفت الواليات املتحدة. وكما أشارت جملة »بيبليشرز 
ويكلي«، فإن جون فارمر يعتقد أن »الرواية الرمسية مزيفة 

بالكامل تقريباً، وعلى حنو غري مفهوم«. 
السيناتور الدميقراطي السابق ماكس كلياند قدم تفسرياً 
مبكراً، مع العلم أنه كان واحداً من أكرب عشرة أعضاء يف 
مل  عندما   ،2003 الثاني  تشرين  ففي  هذه.  التحقيق  جلنة 
يكن قد استقال من منصبه بعد، قال إن »من الواضح بشكل 
اللجنة فحسب، بل  إنشاء  ]بوش[ مل حتارب  إدارة  أن  مؤمل 
كانت تستهدف احلرب يف العراق. ومن املفاهيم اليت بررت 
 9 و11/  القاعدة  بني  مباشرة  هناك صلة  أن  العملية  هذه 
)..(، لذا  وصدام حسني. ومع ذلك، مل يكن هناك أي شيء 
فقد منعوا ]اللجنة[ من املضي قدماً، وما زالوا يفعلون ذلك 
)..(. عيد الشكر يقرب وال يزال لدينا مشاكل يف الوصول إىل 
]احملفوظات اليت نطلبها[. جيب أن تكون هذه فضيحة وطنية. 
وكما خلصت صحيفة »نيويورك تاميز«، فقد قام كلياند يف 
هناية املطاف بإغاق الباب أمام اللجنة »بعد أن اهتم فريق 

بوش بالقيام جبهود »نيكسونية« إلخفاء األدلة احلامسة«. 
املعتمة هذه، ميكن اإلشــارة إىل تلك  املساحات  ومن بني 
اإلخفاقات الغامضة اليت ارتكبت، يف ذلك اليوم، يف منظومة 
الدفاع األمريكية، خال مناورات عسكرية جوية. وكما كشفت 
أعضاء  »بعض  فإن   ،2006 آب  يف  بوست  واشنطن  صحيفة 
]جلنة التحقيق خلصوا إىل أن الرواية األولية للبنتاغون عن 
كيفية استجابته هلجمات عام 2001 قد تكون جزءاً من جهد 
متعمد لتضليل اللجنة والرأي العام، بداًل من توضيح هذه 
األحداث الغامضة )..(، وكانت الشكوك يف ارتكاب املخالفات 
املكونة من 10 أعضاء، يف اجتماع  اللجنة  أن  قوية لدرجة 
 ،2004 عام  يف صيف  واليتها،  فرة  هناية  يف  عقدته  سري 
ناقشت إحالة املسألة إىل وزارة العدل لبدء حتقيق جنائي«. 
غري أنه مت التخلي عن هذا النهج مبوجب اتفاق مع إدارة 
البنتاغون  يف  العامني  املفتشني  إىل  امللف  نقل  على  بوش 

ووزارة النقل. 
قاله  مــا  بــوســت«  »واشنطن  الـــ  نقلت  نفسه،  املــقــال  ويف 
ال  هــذا،  يومنا  »حتى  التحقيق:  للجنة  املــشــارك  الرئيس 
نعرف ملاذا أخربتنا نوراد ]قيادة البنتاغون اليت توفر الدفاع 
اجلوي األمريكي[ مبا قالته لنا«، قال توماس كيهان، احلاكم 
اجلمهوري السابق لوالية نيوجريسي، والذي ترأس اللجنة. 

)..( كان  »كان ذلك بعيداً عن احلقيقة متاماً 
واحدة من تلك العقد اليت مل جتد طريقها 
السخط  شاركه  الوقت،  ذلك  يف  احلــل«.  إىل 
صدمت  »لقد  كني:  توماس  التحقيق  رئيس 
عن  خمتلفة  احلقيقة  كــانــت  كــيــف  ــرؤيــة  ل
الطريقة اليت وصفت هبا«، قال جون فارمر، 
جريسي  نيو  واليــة  يف  السابق  العام  النائب 
الذي قاد التحقيق )..( »قصة خمتلفة جذرياً 
عما قيل لنا ولعامة اجلمهور ملدة عامني )..( 

مل تكن أصلية. مل يكن ذلك صحيحاً«. 
وكما الحظ بير ديل سكوت يف كتاب نال 
الــوطــين«  ــدفــاع  ال »جمــلــة  رئــيــس  استحسان 
آنـــــذاك، اجلـــنـــرال يف ســـاح اجلـــو، بــرنــارد 
يف  »فشلت  التحقيق  جلنة  فــإن  نــوراليــن، 
النظر يف مدى عدم قدرة نوراد على اعراض 
الطائرات املختطفة بسبب العدد املفرط من 
الرادار  إشارات  أدخلتها  اليت  الشبح  طائرات 
الكاذبة يف ذلك اليوم«، وذكر أنه »يف 11 أيلول 
الفيدرالية  الطريان  إدارة  مدير  قال   ،2001
أنه  كـــارك  لريتشارد  غـــاريف،  FAA، جــني 
تلقى »تقارير تشري إىل خروج 11 طائرة عن 
تقريرها  ويف  إليه«.  وصوهلا  عدم  أو  مسارها 
أنه  على  التحقيق  جلنة  وافــقــت  النهائي، 
متعددة  خاطئة  تقارير  الصباح  هذا  »وردت 
عن عمليات اختطاف طائرات«. وكتبت جملة 
»اعُترب  اليوم،  ذلك  يف  أنه،  الطريان«  »أسبوع 
الواليات  لــدى21 طائرة يف مجيع أحنــاء  أن 
املتحدة مسارات مثرية للقلق«. وقال الكولونيل 
أنه  »اعتقد   :»»NEADS عن  املسؤول  مــار 
تقريراً   29 أن هناك  قيل يل  ما،  يف مرحلة 

خمتلفاً عن عمليات خطف«. 
هبذه  احمليطة  الــازمــة  السرية  تفسر  هل 
قول  يف  البنتاغون  تردد  العسكرية  املناورات 
يزال  ال  السؤال  اللجنة؟  ألعضاء  احلقيقة 
إىل  أشــارت  بوست«  »واشنطن  لكن  مفتوحاً، 
أن ضباط البنتاغون تعمدوا خداع احملققني 

املخطوفة،  الطائرات  العــراض  املقاتلة  الطائرات  بتسيري 
قدم  اهلجمات،  بعد  عامني  من  »ألكثر  فـ  زائــف،  أمر  وهو 
غري  معلومات  الفيدرالية«  الطريان  و«إدارة  »نوراد«  مسؤولو 
خال  الطائرات  اختطاف  عمليات  على  الــرد  حول  دقيقة 

شهاداهتم وظهوراهتم اإلعامية. 
ومع ذلك، وفقا للــ »واشنط بوست«، فإن »األشرطة الصوتية 
من املقر العام لـ نوراد، وغريها من األدلة، أظهرت بوضوح أن 
اجليش مل يضع أي من الطائرات اليت اختطفت يف مرمى 
كانت  نــوراد  أن  اللجنة  كشفت  ذلــك،  إىل  إضافة  التسديد. 
الرحلة  قد الحقت يف وقت من األوقــات طائرة شبح، هي 
طويلة  فرة  بعد  األمريكية،  اجلوية  اخلطوط  لشركة   11
من اصطدامها مبركز التجارة العاملي.. هل كان هذا اخلطأ 
الصباح؟ ال  العسكرية يف ذلك  املناورات  عن  الفادح نامجاً 
نعرف، ألن حمققي اللجنة مل ينقبوا يف هذه املسألة. ولذلك 
ليس من املستغرب أن تعترب اإلخفاقات املتعددة مشبوهة، ال 
سيما وأن إدارة الطريان الفيدرالية أبلغت عن 67 اعراضاً 

بني أيلول 2000 وحزيران 2001«. 
أرنولد  الري  اجلنرال  »قــال  بوست«،  »واشنطن  لـ  ووفقا 
والكولونيل آالن سكوت لّلجنة إن نوراد بدأت يف تتبع يونايتد 

93 يف الساعة 9:16 صباحاً، ولكن اللجنة قررت ]بعد عامني 
 12 بعد  اختطفت  الطائرة  أن  النهائي[،  تقريرها  نشر  من 
بعد  إال  بالطائرة  يكن اجليش على علم  دقيقة فقط. ومل 
حتطمها يف بنسلفانيا. وعلى الرغم من أن جلنة التحقيق قد 
أصدرت تقريرها النهائي يف متوز 2004، فقد متكنت أخرياً 
الفيدرالية  وإدارة الطريان  أرشيف نوراد  من احلصول على 
يف عام 2006، من خال عدة إجراءات قضائية. وكما ذكرت 
البنتاغون  أكاذيب  فإن  الوقت،  ذلك  يف  بوست«  »واشنطن 
أن  بعد  اكتشافها  مت  اهلجمات،  على  رده  بشأن  الفاضحة 
اللجوء  على  نفسها جمربة  وجــدت  اليت  اللجنة،  »حصلت 
وإدارة  نوراد  إىل مذكرات إحضار، على أشرطة صوتية من 
هذه  نشر  عن  الوكاالت  إحجام  إن   .)..( الفيدرالية  الطريان 
والتحريات  اإللكروني،  الربيد  رسائل  وكذلك  التسجيات، 
الكاذبة وغريها من األدلة، دفع ]احملققني[ إىل االعتقاد بأن 
السلطات كانت تسعى إىل تضليل اللجنة واجلمهور بشأن 

ما حدث يف 9/11«. 
أدرجــت يف  ــزورة هــذه  امل البنتاغون  روايــة  أن  املشكلة هي 
التقرير النهائي للجنة اليت من املفرض أن تثبت حقيقة 
إدارة  ألكاذيب  الغضب  عن  تعبريه  معرض  ويف  اهلجمات. 

هجمات 11 أيلول.. فــريق بوش والبنتاغون 
حرفا التحقيق عن مساره الصحــيح والرواية الرسمية مزيفة!! 
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أزمات أوروبا أكثر من أن تحصى.. 
وأزمة الهوية في صدارتها! 

"البعث األسبوعية" ــ حمررة الشؤون األوروبية
بعد هناية احلرب الباردة، نصبت الواليات املتحدة نفسها العباً عاملياً وحيداً. وإىل جانب الواليات املتحدة، 
وسع الناتو قوته أيضاً، على الرغم من أنه كان عليه أن يضع لنفسه أهدافاً جديدة بعد سقوط االحتاد 

السوفييت. 
على مر السنني، توسع االحتاد األوروبي، أيضاً، كتحالف إضايف للدول األوروبية، وقدم توسع االحتاد إىل 
أوروبا الشرقية والبلقان فرصاً جديدة للدول األوروبية. يف العقدين األولني بعد انتهاء احلرب الباردة، كان 
لدى الدول األعضاء فرصة لتكريس أوروبا العباً عاملياً مستقاً عن الواليات املتحدة، لكن أزمات عديدة 

منعت االحتاد من تكريس نفسه يف السياسة العاملية. 
يواجه االحتاد األوروبي العديد من املشاكل املختلفة يف هذه األيام، بعض هذه املشاكل متأصل وذو طبيعة 
هيكلية، والبعض اآلخر ذو طبيعة خارجية، ويشكل حتديات كبرية لدول االحتاد، وخاصة يف مسائل الوحدة 
والتضامن. وتنتج صعوبات حلها بدورها من عوامل هيكلية، لكن على االحتاد األوروبي أن يتصدى جلميع 

التحديات، يف هناية املطاف، إذا أراد أن يثبت نفسه كاعب عاملي، أو حتى أن يستمر يف الوجود كاحتاد. 
إذا نظرنا إىل تطورات السنوات األخرية، ميكن ماحظة أزمات خمتلفة كان على االحتاد أن يتعامل 
معها. وميكن اإلشارة إىل أزمة اهلوية كإحدى األزمات األوىل واألساسية لاحتاد، وهذه أزمة أساسية ألهنا 
مرتبطة بالعديد من أزمات االحتاد األخرى. فقد كان االحتاد األوروبي يف األصل جمرد احتاد اقتصادي، 
واختذ شكله احلايل بعد توقيع معاهدة ماسرخيت يف عام 1992، وتنفيذها يف عام 1993. وكانت هذه 
املعاهدة أيضاً هي اليت أرست ما يسمى بـ "القيم األوروبية"، وأدت إىل ظهور مصطلح "اهلوية األوروبية". 
يعراّف االحتاد األوروبي احلرية والدميقراطية وسيادة القانون وحقوق اإلنسان واحلقوق املدنية األساسية 
على أهنا قيم أوروبية أساسية. وقد وافق االحتاد األوروبي، الذي أصبح اآلن احتاداً لدول أعضاء وثقافات 

خمتلفة، أن يكون جمتمعاً متعدد الثقافات.
 يعتمد االحتاد األوروبي بسبب التغريات الدميوغرافية واالقتصادية على اهلجرة، لذلك استمرت أوروبا 
تستقبل املهاجرين لفرة طويلة. على الرغم من أن االحتاد يؤكد على العاملية والتعددية الثقافية، إال أنه 
يواجه صعوبات يف إدارة "اآلخر". الشعبوية آخذة يف االرتفاع يف العامل، وميكن ماحظة ذلك يف العديد من 
دول العامل. وحتى القيم األوروبية مل تستطع محاية االحتاد من هذا التوجه العاملي، فمع صعود اهلجرة 
والطابع متعدد الثقافات للمجتمع األوروبي، اجنر االحتاد إىل أزمة هوية، واستخدم الشعبويون اليمينيون 
األوروبيون العنصرية املعادية للمسلمني أو العنصرية ضد الاجئني أو العنصرية ضد األجانب بشكل عام 

لتحقيق مكاسب سياسية.
أدت األزمات اإلضافية إىل تكثيف هذا التطور، وكان له تأثري هيكلي. إحدى هذه األزمات هي األزمة 
أن  وأظهرت  األوىل،  للمرة  األوروبــي على احملك  االحتــاد  واليت وضعت تضامن   ،2008 لعام  االقتصادية 
السياسيني األوروبيني ال يرددون يف إلقاء اللوم على األجانب خبصوص وضع االقتصاد. يف البلدان األكثر 
تضرراً من هذه األزمة، مثل اليونان وإيطاليا، كانت هناك زيادة يف التصرحيات املعادية لألجانب داخل 

السياسيني، واكتسبت األحزاب الشعبوية اليمينية شعبية.
مت دفع هذا إىل املستوى التايل مع أزمة الاجئني يف عام 2015. ومنذ ذلك احلني، وصلت كراهية األجانب 
اجتماعيا  مقبولة  اليمينية  الشعبوية  الشعارات  أصبحت  أيضاً.  األخرى  األوروبية  البلدان  ذروهتا يف  إىل 
وأصبحت العنصرية البنيوية داخل دول االحتاد األوروبي أكثر وضوحا. وهكذا، ميكننا أن ناحظ صعود 
األحزاب القومية اليمينية يف دول االحتاد األوروبي، من بني آخرين يف أملانيا وفرنسا والنمسا وإيطاليا. 
نتيجة لذلك، برزت األفكار القومية إىل املقدمة ومل تعد القيم األوروبية يف املقدمة. يعترب خروج بريطانيا 
نتيجة هلذا التطور وميكن أن يكون مؤشراً على االجتاه الذي يتحرك فيه  من االحتاد األوروبي أيضاً 

االحتاد. 
وتؤكد األحداث اجلارية واملتعلقة جبائحة كورونا هذا التطور أيضاً، حيث ختوض بعض دول االحتاد 
األوروبي معركة حول املعدات الطبية، وبداًل من العمل معاً إلجياد حلول، حظرت دول مثل فرنسا وأملانيا 
أو قيدت تصدير املعدات الطبية إىل دول االحتاد األوروبي األخرى، أدى ذلك إىل زيادة انعدام الثقة داخل 

االحتاد األوروبي.
أبرزت األزمة االقتصادية يف عام 2008 وأزمة الاجئني يف عام 2015 الفجوة االقتصادية داخل االحتاد 
األوروبي. يف حني أن دواًل مثل أملانيا وهولندا تستفيد اقتصادياً من االحتاد وتتزايد، تواجه دول جنوب 
أوروبا مشاكل اقتصادية. وال تزال اليونان وإسبانيا وإيطاليا تكافح عواقب األزمة االقتصادية لعام 2008، 
كما تواجه فرنسا أيضاً مشاكل اقتصادية خطرية، فالبطالة يف هذه البلدان هي األعلى، ويف بعض احلاالت، 
أعلى بكثري من متوسط   االحتاد األوروبي. يف كل من االحتاد األوروبي وداخل دول االحتاد األوروبي نفسها، 
نرى أن هناك أزمة يف توزيع الدخل. تستفيد دول الشمال اقتصادياً من االحتاد األوروبي. من ناحية أخرى، 

حتصل الدول اجلنوبية على حصة صغرية من ثروة االحتاد األوروبي.
أزمة قيادة، حيث ميكن ماحظة أن خمتلف الدول األعضاء يف  أخرياً، يواجه االحتاد األوروبي أيضاً 
االحتاد األوروبي يف تنافس مستمر مع بعضها البعض، ورغم كوهنا جزءاً يف نفس االحتاد، فإن الدول 
سياسات  توجد  حيث  ليبيا،  يف  ذلك  ماحظة  ميكن  الدولية.  السياسة  يف  الوطنية  املصاحل  وراء  تسعى 
متباينة لفرنسا وإيطاليا وحتاول أملانيا احلفاظ على حيادها والعمل كوسيط. كما لوحظ عجز االحتاد 
األوروبي يف احلرب السورية، نظراً ألن الدول األعضاء املختلفة سعت إىل حلول خمتلفة، مل يكن االحتاد 
األوروبي قادراً على التصرف على الرغم من تأثر القارة األوروبية بشكل مباشر باألزمة السورية من خال 
موجات الاجئني واهلجمات اإلرهابية. يف حني أن دواًل مثل تركيا والواليات املتحدة األمريكية وروسيا كانت 
قادرة على التحرك، ذلك أن االفتقار إىل قيادة سياسية منع االحتاد األوروبي من تطوير االسراتيجيات 

وتنفيذها.

البعث األسبوعية ــ عناية ناصر
يف 25 آب، أفادت بوليتيكو، وهي وسيلة إعامية سياسية، 
الصني  »قمع«  بـ  يسمى  ما  وصــف  تــدرس  ترامب  إدارة  أن 
بأنه  يانغ  شينغ  يف  األويغور  من  املسلمة  العرقية  لألقلية 
»إبادة مجاعية«. فإن مل يكن هناك إمجاع كافٍ على استخدام 
مصطلح اإلبادة اجلماعية، فإن اإلدارة ستتهم الصني بداًل 
من ذلك بارتكاب »جرائم ضد اإلنسانية« أو »تطهري عرقي«.

بتنمية  تتمتع  يانغ  شينغ  أن  حقيقة  من  الرغم  وعلى 
اقتصادية مستدامة واستقرار اجتماعي وحيوية ثقافية غري 
الصني  تشوه مسعة  تــزال  ال  ترامب  إدارة  أن  إال  مسبوقة، 
وتفري عليها بشأن القضايا املتعلقة بشينغ يانغ، وتصف 
تدابري الصني القانونية ملكافحة اإلرهاب والنزعة االنفصالية 
والتطرف بأهنا »إبادة مجاعية«. ومن املفارقات، إذا ألقينا نظرة 
على التاريخ، أن ما فعلته الواليات املتحدة ضد األمريكيني 

األصليني هو ما ميكن تسميته إبادة مجاعية.
الواليات  باستقال  العظمى  بريطانيا  اعرفت  أن  فبعد 
املتحدة يف عام 1783، بدأ املستوطنون األمريكيون توسعهم 
غرباً على مدار قرن من الزمان، من خال إبادة األمريكيني 
املتحدة  الواليات  حكومة  أجازت  أراضيهم.  وغزو  األصليني 
أكثر من 1500 حرب وهجوم وغارة على اهلنود، وهي أكرب 

األصليني.  سكاهنا  ضد  تشن  العامل  يف  دولــة  أي  يف  نسبة 
وعندما وصل كولومبوس، يف عام 1492، كان يقدر أن 5 إىل 
العدد  ولكن  الشمالية،  أمريكا  يعيشون يف  كانوا  مليوناً   15
أواخر  حبلول  ألفاً   238 من  أقل  إىل  حاد  بشكل  اخنفض 

القرن التاسع عشر.
عاشوا  اليت  األراضــي  من  األصليني  األمريكيني  طرد  مت 
فيها ألجــيــال، وحــرمــوا من احلــق يف احلــيــاة. أجــرب قانون 
إعادة التوطني اهلندي، عام 1830، القبائل اهلندية اجلنوبية 
الشرقية على االنتقال من شرق هنر املسيسييب إىل الغرب. 
دوريات  وسيطرة  إشراف  الغرب حتت  باجتاه  الرحلة  كانت 
أجــربت  و1850،   1830 عــامــي  ــني  وب وامليليشيات.  اجلــيــش 
احلكومة ما يقرب من 100 ألف من األمريكيني األصليني 
املرض  بسبب  منهم  اآلالف  وتــويف  أوطــاهنــم،  مــغــادرة  على 
واجلوع والربد. وقد عُرفت هذه الرحلة اخلطرية، فيما بعد، 

باسم »درب الدموع«.
للتمييز  األصليون  األمريكيون  تعرض  ذلك،  على  عاوة 
بشكل خطري ومت قتلهم. وقد وصف جورج واشنطن اهلنود 
إياهم  و«ذئــاب« متهماً  الغابة«  »وحــوش برية يف  بأهنم مثل 
بأهنم »وحوش مفرسة«. ويف عام 1862، وبناءً على أوامر من 
الرئيس أبراهام لينكولن، مت شنق 38 هندياً من داكوتا يف 

مانكاتو، يف والية مينيسوتا، يف أكرب عملية إعدام مجاعية 
يف تاريخ الواليات املتحدة. وأكد الرئيس ثيودور روزفلت يف 
مقولة مشهورة له: »أنا ال أذهب إىل حد االعتقاد بأن اهلنود 
الطيبني الوحيدين هم اهلنود القتلى، لكنين أعتقد أن تسعة 
ينبغي يل االستفسار عن كثب  من كل عشرة متوفون. وال 
عن العاشر«، وحتى أن املستوطنني األمريكيني حصلوا على 
مكافآت عن كل مواطن أصلي قاموا بقتله )50 جنيهاً لفروة 
البالغة،  األنثى  رأس  لفروة  جنيهاً  و25  البالغ،  الذكر  رأس 
و20 جنيهاً لفروة رأس لكل من األوالد والبنات الذين تقل 

أعمارهم عن 12 عاماً(. 
التقليدية  والثقافية  الزراعية  النشاطات  تدمري  مت  كما 
لألمريكيني األصليني. وعلى سبيل املثال، مت قتل اجلاموس، 
لألمريكيني  األخرى  والضروريات  للغذاء  الرئيسي  املصدر 
ــدارس  امل وفصلت  األمــريــكــي؛  اجليش  يــد  على  األصليني، 
األصــلــيــني عن  األمــريــكــيــني  أطــفــال  الــداخــلــيــة احلكومية 
عائاهتم ومنعتهم من التحدث بلغتهم أو ممارسة شعائرهم 
الدينية؛ وكانت كاليفورنيا يف يوم من األيام املنطقة األكثر 
تنوعاً سكانياً بالنسبة لألمريكيني األصليني، ولكن اكتشاف 
شخص  ألف   300 جلب   ،1848 عام  كاليفورنيا،  يف  الذهب 
هناك استعبدوا األمريكيني األصليني واستخدموهم كمصدر 

إبادة الهنود الحمر.. 
مدهش أن نستمر في حب أمريكـا وأمريكا ال تحبنا!!

للسكان  نيوسوم  جافني  كاليفورنيا  والية  حاكم  واعتذر  للعمالة؛  جماني 
]ال  إبــادة مجاعية..  عليها  »يطلق  وقــال:   ،2019 عام  الوالية،  يف  األصليني 
اليت جيب وصفها يف  الطريقة  وهذه هي  لوصفها،  أخرى  توجد[ طريقة 

كتب التاريخ«.
التالية  األفعال  من  »أي  بأهنا  اجلماعية  اإلبــادة  املتحدة  األمــم  تعرف 
املرتكبة بقصد التدمري الكلي أو اجلزئي جلماعة قومية أو إثنية أو عرقية 
أو دينية: قتل أفراد اجلماعة، التسبب يف األذى اجلسدي أو العقلي ألعضاء 
إىل  معيشية هتدف  بظروف  قصد  عن  باجلماعة  األذى  إحلاق  اجملموعة، 
تدمريها املادي كلياً أو جزئياً، وفرض تدابري هتدف إىل منع التوالد داخل 

اجملموعة، ونقل أطفال اجملموعة قسراً إىل جمموعة أخرى«. 
ونفذوا  حروباً  شنوا  األمريكيني  واملستوطنني  احلكومة  أن  إىل  وبالنظر 
ملنع  األصلية  األمريكية  الثقافية  التقاليد  ودمــروا  مجاعي  قتل  عمليات 
القبائل اهلندية من البقاء، فمن الواضح أن اإلجــراءات اليت مت اختاذها 
ضد األمريكيني األصليني كانت إبادة مجاعية. وحتى أدولف هتلر ادعى أن 
اجلماعية،  لإلبادة  العملي  التطبيق  وكذلك  االعتقال،  ملعسكرات  مفهومه 
يدينان بالكثري لدراساته عن تاريخ اللغة اإلنكليزية والواليات املتحدة.. لقد 

أعجب كثرياً مبعسكرات اهلنود يف الغرب املتوحش.
يف  العرقية  األقليات  ضــد  والقمع  التمييز  يستمر  هــذا،  يومنا  حتى 
وال  األمريكي،  اجملتمع  يف  ممنهج  العنصري  فالتمييز  املتحدة،  الواليات 
يزال األمريكيون األصليون واألمريكيون األفارقة واألقليات األخرى يف حالة 

يرثى هلا. 
 وقد أظهر تقرير أصدرته، يف 18 تشرين الثاني 2019، اإلذاعة الوطنية 
إىل  الوصول  ملشكات  عرضة  األكثر  هم  األصليني  األمريكيني  أن  العامة 
املياه من أي جمموعة أخرى. وتفتقر 58 أسرة من بني كل ألف أسرة من 
األمريكيني األصليني إىل أنظمة الصرف الصحي، مقارنة بـ 3 من كل ألف 
أسرة من البيض. كما يعاني األمريكيون األصليون من املزيد من الوفيات 
ضد  واالختفاء  القتل  حــوادث  أن  كما  األعلى،  البطالة  ومعدالت  والفقر 

السكان األصليني أعلى بكثري من املتوسط. 
ووفقاً ملسح أجراه مركز »بيو« لألحباث، ومحل عنوان »العرق يف أمريكا 
2019 »، فإن حوايل 76 باملائة من املنحدرين من أصول أفريقية وآسيوية، 
و58 باملائة من ذوي األصول اإلسبانية، يتعرضون للتمييز، أو يعاملون بشكل 
غري عادل بسبب عرقهم، أو إثنيتهم، على األقل من وقت آلخر. ومل يكن 
املتحدة ألنه مل يستطع  الواليات  قتل يف  الذي  الوحيد  فلويد هو  جورج 
التنفس، فمنذ عدة أيام، أطلقت الشرطة النار على جاكوب بليك، وهو رجل 
أسود يبلغ من العمر 29 عاماً، سبع مرات على يد الشرطة يف كينوشا بوالية 
ويسكونسن، وأثار إطاق النار موجة من االحتجاجات على مستوى الباد.

على النقيض من ذلك، يتم ضمان حقوق اإلنسان األساسية لسكان مجيع 
اجملموعات العرقية يف شينغ يانغ. وعلى مدار الستني عاماً املاضية، أو حنو 
إمجايل  ازداد  احلكم،  ذاتية  أويغور  يانغ  شينغ  منطقة  إنشاء  منذ  ذلك، 
النمو االقتصادي مبا يقرب من 200 مرة، وحتسن مستوى معيشة الناس 
باستمرار. ومن العام 2014 إىل هناية العام 2019، مت انتشال 2,92 مليون 
شخص من 730 ألف أسرة من الفقر، واخنفض معدل الفقر يف املنطقة 
األنشطة  القانون  املائة يف 2013. وحيمي  املائة من 19,4 يف  إىل 1,24 يف 
الدينية لسكان شينغ يانغ وحرية املعتقد الديين. وهناك مسجد واحد لكل 
530 مسلم يف شينغ يانغ، وهو رقم أعلى من مثيله يف العديد من الدول 

اإلسامية.
تغض  املتحدة  فالواليات  نائم،  بأنه  يتظاهر  إيقاظ شخص  ميكنك  ال 
الطرف عن أعمال اإلبادة اجلماعية اليت ارتكبتها ضد األمريكيني األصليني 
على  بناءً  الصني  تشويه مسعة  من  أبعد  هو  ما  إىل  وتذهب  املاضي،  يف 
اهتامات ال معنى هلا. ما جيب على الواليات املتحدة فعله حقاً هو االهتمام 
حبياة وسعادة الشعب األمريكي، وخاصة األقليات العرقية، متاماً كما قال 
دوك ريفرز، مدرب الدوري االمربكي للمحرفني، وهو أمريكي أسود: »إنه 
البلد ال حيبنا، مرة  وهــذا  البلد،  ملــاذا نستمر يف حب هذا  ألمر مدهش 

أخرى!!«.   فمتى ستحب الواليات املتحدة شعبها مرة أخرى؟
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 األندية الريفية بين سندان الفقر ومطرقة الحاجة.. 
كــرة القدم قضت على المواهــب!

»البعث األسبوعية« ــ ناصر النجار
صناعـــة البطل األومليب ليســـت بالتمين 
أو باألقـــوال، إمنا هي حالة اســـراتيجية 
علميـــة تتطلب إمكانيـــات وإرادة ومواهب 
وخامـــات، وحنن يف بلدنا منلك من هذه 
الثاثـــة املواهب فقـــط، ونفتقر إىل بقية 
الشـــروط، لذلـــك مـــا زلنـــا بعيدين عن 
التوهـــج الرياضي وحصيلتنـــا الرياضية 
على مستوى العامل ضعيفة جداً باستثناء 
بعـــض الطفرات اليت مـــا زلنا نتغنى هبا 
حتـــى اآلن، وقـــد حققت اجملـــد لرياضة 
بلدنا دون أن نســـتطيع أن نصنع غريها، 
فجاءت السلســـة مقطوعـــة ألننا ننتظر 
والدة املوهبـــة والبطل أو البطلة اخلارقة 
اليت متنحنا شرف الوجود العاملي، ورمبا 
يف هـــذا الكام نســـتذكر البطلة الذهبية 
غـــادة شـــعاع كبطلـــة اســـتثنائية مل جيد 
علينـــا الزمان بغريها رغم مرور أكثر من 

ربع قرن على إجنازها.
ونتســـاءل: من أين جاءت غادة شعاع!؟ 
جـــاءت مـــن رحـــم الريـــف، من حمـــردة، 
ومثلهـــا الكثـــري من األبطـــال، وعلينا أن 
نذكـــر منهم الرباع عهد جغيلي من بلدة 
ســـلحب بريف محاة، ونادي سلحب خرج 
الكثـــري مـــن األبطـــال بغرفـــة متواضعة 

وجتهيـــزات بســـيطة لكن أبنـــاء النادي ملكوا العـــزم واإلرادة 
علـــى حتدي املســـتحيل وحتقيق اإلجنـــاز والبطولة، وهناك 
الكثـــري مـــن الاعبني بألعـــاب متعددة كاملصارعـــة واملاكمة 
ورفـــع األثقـــال والكيغ بوكســـينغ خترجوا مـــن أندية الريف 
وســـحبتهم أندية اهليئات لتكســـب الشـــهرة بأقل جهد ودفع 
ممكنـــني، فهـــل تذكرون عزة عطـــورة بطلة العـــامل يف الكيغ 

بوكسينغ وجنمة كرة السلة..؟
وإذا اســـتعرضنا بقيـــة األلعاب وجدنا أن نـــادي الدريكيش 
اشتهر بكرة اليد، وكانت فرقه تتمرن على ملعب من زفت أو 
يف املـــدارس، ومثلها حال أندية الســـقيلبية وصلخد والنبك 

والسودا بكرة الطائرة.
مـــن كل هـــذا االســـتعراض واألمثلة، نود القـــول أن ريفنا 
مفعـــم باملواهب واخلامات لكنـــه معجون بالفقر والفاقة وال 
جيـــد األرضيـــة الصاحلة الـــيت جتعل من رياضتـــه مزدهرة 

فتموت هذه املواهب يف مهدها.

هدر للمال 
باملقابـــل، دعونـــا نســـتعرض األنديـــة الكبـــرية الـــيت تنعم 
باملنشـــآت والصـــاالت واملاعب والرفاهية واملـــال الوفري.. ماذا 

قدمت للرياضة السورية؟
لألســـف، اجلواب ســـليب، اعتنـــت بكرة القدم مـــن أجل أن 
حتصـــل علـــى اجلماهريية والشـــعبية، ورغم أن هذا الشـــيء 
جيـــد لكنـــه معنوي وال يغـــين الرياضة أو يفيدها يف شـــيء، 
فكـــرة القـــدم يف بادنـــا مـــن إخفاق آلخـــر، ورغـــم الصرف 
واإلنفـــاق واهلـــدر إال أهنا مل حتقق لرياضتنا أي إجناز قاري 
أو دويل وبقيـــت تـــراوح مكاهنا دون أي تقـــدم يذكر، حتى أن 
دول اخلليج - على ســـبيل املثال - اليت كنا مندها باملدربني 
واخلـــرباء ونعلمها ألف باء الرياضة ســـبقونا يف هذا اجملال 

بأشواط وأشواط. 
الصـــورة اليـــوم واضحة وجلية، وال ميكـــن أن خنفي ثغرات 
العمـــل أو حنجبهـــا كمـــن حياول حجـــب الشـــمس بغربال، 
فأنديتنـــا الكبـــرية والصغـــرية تنفـــق على كرة القـــدم مئات 
املايني ســـنوياً، واســـتمر هـــذا احلال لســـنوات ماضية، ومل 
حنصل من هذا اإلنفاق على شيء يذكر، لذلك نسأل سؤااًل 
بريئاً: إن كان فريق تشـــرين أو حطني أو الوحدة أو االحتاد 
قد دفعوا مثن العب كروي واحد ما يفوق اخلمســـني مليون 
لرية سورية، وبعض الاعبني كان مثنهم أعلى من هذا املبلغ 
بكثـــري، مـــاذا جنينا من هذا الاعب؟ رمبا ســـجل هدفني أو 
عشـــرة، رمبا ســـاهم بصناعة لقب حملي، أو أخفق بتحقيق 
أي إجناز، ولعله يف حال صرفنا عُشـــر هذا املبلغ على العب 
موهبـــة باملاكمـــة أو رفع األثقـــال أو الكاراتيه أو غريها من 

األلعاب، لكنا قد حصلنا على ميدالية أوملبية براقة. 

بطل بال دعم
ســـنتمر واحد أو اثنني أو حتى ثاثة كانت تفصل بطلنا 
جمـــد الديـــن غزال عن بطولـــة العامل أو ميداليـــة براقة يف 
األوملبيـــاد العاملي، علينا أن نتســـاءل ملـــاذا؟ ماذا فعلنا ليصل 

الغزال إىل الذهبية؟ 
جمـــد العب موهوب وقـــادر على تكرار ذهبية غادة شـــعاع، 
لكـــن مل نقدم له مثـــن الذهبية، كان يتمرن مع مدرب وطين 
جمتهـــد، وكان يدخل املعســـكرات على شـــكل منح أو ضيافة 
مـــن الدول األخرى، فضـــاً عن التعويضات املالية اليت كانت 
متشـــي علـــى مبدأ »إذن الســـفر« و«اإلمكانيـــات املتاحة«، وإذا 
اطلعنا على غريه من األبطال من الدول األخرى - وبعضها 
عربية - من الذين ســـبقهم أو ســـبقوه، لوجدنا أهنم امتلكوا 
فريقـــاً كاماً مـــن املدربني واملســـاعدين واألطباء واملعاجلني 

وغريهم.. العب من هؤالء كان معه جيش من الكوادر اإلدارية 
والفنيـــة والطبية، فهو قادر على حتقيـــق البطولة واإلجناز، 

هذا مثال ومثله كثري. 

جتارة خاسرة 
منـــذ أكثر مـــن ربع قـــرن وهم يطلقـــون األلقـــاب الرنانة 
علـــى األكادمييات واملدارس الكرويـــة واملدارس الصيفية ومن 
يف حكمها، ولألســـف كانت هذه كلها جتارة خاســـرة رياضية 

راحبة جليوب املستفيدين ومن يتاجرون بالرياضة..!
ومل نســـمع نادياً ميلك اإلمكانيات صنع موهبة أو قدم لنا 
إجنازاً، وما كانوا يتغنون به مع هناية كل موسم من حصيلة 
ميداليـــات كانت من أجل محاية الكرســـي، فأغلب امليداليات 
اليت حققتها رياضتنا من بطوالت غري معرف هبا، والدليل 
أنه عند اجلد، ويف البطوالت الرمسية، جند احلقيقة تظهر 
أمـــام اجلميع لنعرف حجم رياضتنا احلقيقي على الصعيد 

العربي واآلسيوي والدويل.

العودة عن اخلطأ
لســـنا ضد كـــرة القدم وال احرافها، ولكننـــا ضد أن تبقى 
األلعـــاب اليت متلـــك املواهـــب واخلامات هاويـــة وبعيدة عن 
القلب والعني واالهتمام.. انصروا أندية الريف!! افرضوا على 
األندية اليت تدفع مليار لرية لكرة القدم أن تقدم عُشر هذا 
املبلـــغ ألندية الريـــف!! ارفعوا الدعم عن كرة القدم واجتهوا 

ألندية الريف فهي خزان املواهب والطاقات البشرية!!
لألســـف الشـــديد، ماتت األلعاب القتالية اليت كنا نتصدر 
البطـــوالت العربية ولنا نصيب منها آســـيوياً.. مات كل شـــيء 
لتحيـــا كرة القدم، فهل من نصري ألنديتنا الريفية وأللعابنا 

املنسية؟ 

»البعث األسبوعية« ــ حممود جنيد
يف وق��ت أكد لنا رئيس مكتب الش��باب الفرعي يف 
حلب، عبد املنعم رياض، حرص القيادة على انتقاء 
التوليفة األفضل لقيادة الرياضة احللبية من سدة 
اللجن��ة التنفيذية لالحتاد الرياض��ي املقبلة على 
تغي��رات )تأخرت!!( يف قوامها، وتش��ديده على أن 
األولوي��ة حاليًا لدعم ومؤازرة فريق رجال احلرية، 
ممث��ل حل��ب يف ال��دور النهائ��ي ل��دوري الدرج��ة 
األوىل لك��رة القدم املؤه��ل للممتاز، جاءتنا كإعالم 
منس��حبة  والتقص��ر،  بالتقاع��س  »تلطيش��ات« 
على املعني��ن من أصحاب القرار، أش��دها محلتها 
إحدى الرس��ائل )حنتف��ظ بها( بصيغة التس��اؤل: 
ه��ل جيوز خمالفة تعليمات القيادة، وجتاوز نتائج 
»االس��تئناس« املتعلق بالتصوي��ت النتخاب رئيس 
اللجنة التنفيذية للدورة االنتخابية العاشرة على 
مستوى فروع االحتاد الرياضي يف احملافظات؟ كون 
التفكر حاليًا، وحس��ب األمساء املسربة »لغاية يف 
نفس يعقوب«، بتعين شخص خمالف تنظيميًا يف 
منصب رئاسة اللجنة التنفيذية يف حلب من خارج 
دائرة األمساء اليت رش��حت نفس��ها، وفازت حسب 
تسلس��ل األص��وات، وبالوقت نفس��ه كان ممن أمتوا 
دورت��ن انتخابيت��ن مبنصب عض��و يف التنفيذية 
احللبي��ة، إضافة إىل أنه يش��غل حالي��ًا - وهذا أمر 
آخ��ر خ��ارج صل��ب املخالفة - مهمة عض��و يف أحد 
احتادات األلع��اب املهمة جدًا، والذي يقتضي عمله 
فيه تواج��ده خارج حلب ضمن مه��ام عمل وبعثات 
داخلي��ة وخارجي��ة، ملحقًا س��ؤاله الس��اخن بآخر 

ناري: هل س��يقبل رئيس االحت��اد الرياضي فراس معال بهذه 
املخالفة الواضحة و »ميرقها«؟! وأردف صاحب الرسالة، وهو 
من الشخصيات الرياضية املهمة يف حلب: هل من املعقول أنه 

ال يوجد أحد يقول كلمة حق ويقف يف وجه املخالف؟ 

مراجعة وحقائق 
وبدورنا عدنا ملراجعة القرار رقم 1585 املتضمن التعليمات 
االنتخابي��ة )ش��روط الرتش��ح(، وتب��ن لنا وج��ود بند مينع 
قبول طلبات الرتش��يح ملن أمضى دورت��ن متتاليتن أو أكثر 
يف املهم��ة الواح��دة، عل��ى مس��توى إدارات األندي��ة واللج��ان 
التنفيذية، وبند آخر يقول بأن املراكز القيادية على اختالفها 
تش��غل، وفقًا لألعداد املطلوبة فقط من بن املرشحن حسب 
تسلس��ل األص��وات ال��يت حصل��وا عليه��ا ويس��تثنى من ذلك 

اللجان الفنية الفرعية. 
ونقول بأن التسريبات ألمساء التشكيل اجلديد  للتنفيذية 
ال��يت تق��وم عل��ى قاع��دة بيان��ات متغرة حس��ب مب��دأ »بن 
الطلق��ة والطلقة تتغر اخللق��ة«، ولدين��ا معلومات مؤكدة 
ع��ن التواف��ق عليها والتش��اور بن أعضائه��ا املقرتحن على 
قبول العمل، وأكثر من ذلك توزيع املهام واملكاتب فيما بينهم، 
وس��ط إش��اعات صارخة )غر الئقة وال نتبناها بأي شكل من 
األش��كال( حتدثت عن مثن الكرسي واملصاحل املتالقية ضمن 
الدائ��رة املغلق��ة اليت حي��رص البعض على بقاء ش��خوصها 
جامث��ة على قل��ب الرياضة احللبي��ة، ومنهم - حس��ب بعض 
املص��ادر - »متنف��ذ« س��يحافظ دون غ��ره عل��ى منصبه يف 

التنفيذية.

قبل وقوع احملظور!
م��ا خنش��اه، وحنن نتح��دث ع��ن مرحل��ة تصحيح املس��ار 
وحمارب��ة الفس��اد، وحناول لف��ت النظر للتدقي��ق يف األمر، 
ه��و اتهام أصح��اب العالق��ة املباش��رة بالتناق��ض وازدواجية 
املعاير بن احلرص املستميت س��ابقًا على تنفيذ التعليمات 
االنتخابية خالل معمعة انتخابات الدورة العاشرة اليت أفرزت 
تشكيالت مل تلب الطموحات، بدليل حرص املكتب التنفيذي 
على أعمال التغير الذي بدأ بإدارة نادي االحتاد، وسينسحب 
عل��ى اللجن��ة التنفيذية يف حلب، والحق��ًا إدارة نادي احلرية 
بانتظار نهاية موس��م ك��رة األوىل، وبن خمالفتها من اجلهة 
احلريص��ة ذاته��ا بتطبيق التش��كيل اجلدي��د للتنفيذية، مع 
إص��رار م��واز - كما ي��رى البعض - على تدوي��ر الزوايا وعدم 
اخل��روج م��ن املربع الضي��ق يف اخلي��ارات املنظ��ورة، وإقصاء 
أصح��اب الكف��اءة احلقيقي��ن الذي��ن تتوفر فيه��م مقومات 
الش��خصية القيادي��ة والتجرب��ة الس��ابقة الناجح��ة، إضافة 
للقي��م واملبادئ اليت ال تتوافق م��ع توجهات ومصاحل البعض 
املهيمن، املتناقض بن قول معس��ول مغرق بالش��عارات، وفعل 
خمالف للمصلحة العامة اليت يتش��دق بها البعض وجيد مع 

مستشاريه احللول لتنفيذ مآربه حتت مظلتها.

هل من إجابة؟
ويأت��ي دورن��ا يف التس��اؤل: مل��اذا كل هذا التأخ��ر يف إعالن 
التش��كيل اجلديد للجنة التنفيذية يف حلب؟ وهل خلت حلب 
من الرياضين والكفاءات املناس��بة ملثل هذه املناصب، لنعطي 
الفرصة للتأويالت واإلشاعات اليت تراهن وتؤكد - من وجهة 

نظره��ا - عل��ى أن هن��اك من يريد إح��كام هيمنت��ه وقبضته 
عل��ى رياض��ة حلب بإطالق أذرعه يف خمتل��ف مفاصل العمل 
لضم��ان الوالء للمصلحة، ومبن جث��م مدة طويلة من الزمن 
على الكرس��ي. ونضيف: هل س��يقع فأس التض��ارب يف الرؤى 
واخلي��ارات يف رأس الرياض��ة احللبي��ة املتهالك��ة من جديد؟ 
والس��ؤال األخر: ملاذا تزهد بعض الكفاءات بالعمل وتتهرب 
من املس��وؤلية؟ اجلواب قاله لنا أحدهم: أريد من الشرفاء أن 
يقف��وا معي، لكنين أعدت التفكر م��رة أخرى مبغبة املوافقة 
على تقلد أح��د املناصب القيادية يف الرياضة احللبية، مردفًا 
فوج��دت ب��أن ه��ذا الزم��ن لي��س زم��ن ش��رفاء الرياضة بل 

الوصولين واملنتفعن خانصة وأن الفساد مطبق ومتشعب!
 أم��ا الفئ��ة األخ��رى م��ن الرج��ال الالئقن للعم��ل فهناك 
»فيت��و« كبر مرفوع بوجههم، فهل تتغر هذه الصورة لتعود 
الرياض��ة عامة واحللبي��ة خاصة لفطرته��ا ولرجاهلا؟ أم أن 
موجة أصحاب املصاحل الشخصية ستبقى أعلى من اجلميع؟

أخرًا.. وحنن خنتم موضوعنا الذي قد يتزامن نش��ره مع 
صدور قرار تش��كيل اللجنة التنفيذية يف حلب، أو قد يس��بقه 
الق��رار، ال بد لن��ا من اإلش��ارة جلهود رئيس مكتب الش��باب 
الفرع��ي يف حل��ب وانفتاح��ه امللف��ت عل��ى اإلع��الم وتعاونه 
وشفافيته، كذلك رغبته بتنقية أجواء الرياضة احللبية، فهل 

سيتمكن من ذلك؟ 
ه��ذا م��ا نتمن��اه، ويطمح إلي��ه رياضي��و حل��ب، ونؤكد بأن 
األكفي��اء موج��ودون »فإن خليت خرب��ت«، لكن جيب البحث 
عنه��م خارج املربع الضيق واالستش��ارات ال��يت قد تكون غر 

نزيهة.

مع تعثر تشكيل اللجنة التنفيذية... 
هل خلت الرياضة الحلبية من الخبرات والكفاءات؟
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التيكــي تاكــا أبــرزها.. 
ثالثة أساليب دخلت تاريــخ كــرة القــدم باألرقام واإلنجازات

»البعث األسبوعية« ــ سامر اخليّر
متايزت أســـاليب اللعب يف عامل كرة القدم وتغريت بشـــكل 
كبري منذ أن أخذت شـــكلها احلديث وحتى اآلن، ورمبا كانت 
القـــارة العجـــوز املبتكـــر األول هلـــذه األســـاليب املعروفة يف 
املاعب الدولية، ومع تراكم الســـنني وتطور القوانني وأدوات 
التدريب واللعـــب ازدادت اللياقة والقوة البدنية، وباتت الكرة 
مائمـــة أكثر ملهارات الاعبني، لذلك بات لزاماً على مدربي 
الفرق واملنتخبات مواكبة هذا التطور وبالتايل ابتكار أساليب 
لعب تضمـــن الفوز وحصد األلقاب، وهذا ما حصل بالفعل، 
وميكننا تبيان ثاثة أســـاليب لعب هي األشهر واألجدى، مّت 
صبغها يف ماعب الساحرة املستديرة منذ أن اختذت شكلها 
احلايل يف مخسينيات القرن املاضي، وهي الكاتيناتشو والكرة 
الشاملة والتيكي تاكا، وسنتحدث عن نشأة وانتشار كل واحدة 
وســـبب أفول بعضها وتفوق بعضها اآلخر دون أن ننســـى أن 
هذه األساليب عاصرت بعضها بل وتسببت يف إزاحة بعضها 

البعض من أذهان املدربني عرب تعاقب السنني.  
وألن مدرســـة الكاتيناتشـــو قد مّت إغاق أبواهبا إىل األبد، 
عكـــس زميلتيها اللتني ما تزاال خترجان العديد من الطرق 
الناجحـــة للفـــوز وخاصـــة التيكـــي تـــاكا، ســـتكون البدايـــة 

معهـــا، فتعترب فرة هناية الســـتينيات إىل بداية التســـعينات 
العمـــر الفعلي ألســـلوب قفل الباب أو مـــا يعرف باإليطالية 
بالكاتيناتشـــو، ورغم انتشار هذا األســـلوب يف إيطاليا إاّل أن 
مبتكره ليس إيطالياً وإمنا سويســـرياً، وهو كارل رابان الذي 
قـــام بتطبيقـــه أول مرة ســـنة 1932 أثناء توليـــه قيادة فريق 
سريفيت السويسري، فقام وقتها باتباع تكتيك يغلق منطقة 
اجلزاء متاماً أمام املنافسني، معتمداً على خط دفاعي مكون 
مـــن أربعة العبـــني جييدون تطبيـــق الرقابـــة اللصيقة على 
العيب فريق اخلصم، إضافة إىل العب خامس سريع التنقل 
يقـــوم بـــدور التغطية خلـــف املدافعني األربعـــة وأمام حارس 
املرمـــى مباشـــرة يكون القفـــل أو ما يعرف حاليـــاً بالليبريو ، 
ويقـــع على عاتـــق هذا الاعب أيضاً مهـــام هجومية مماثلة 
ملهام صناع اللعب الكاسيكيني حيث كان هو أول املعنيني يف 
أي تغيـــري يف طريقة اللعب أو االرتـــداد من الدفاع للهجوم، 
ويعترب األســـطورة األملانيـــة فرانز بيكنبـــاور أفضل من لعب 
مركـــز الليبريو يف التاريخ، وتكون اخلطـــة بداية املباراة )5-

4-1( وتتبـــدل خـــال دقائق املباراة ما بـــني اهلجوم والدفاع، 
حبيـــث تعتمـــد علـــى انتقاالت ســـريعة لثاثـــة العبني على 
أرضيـــة امليدان ما جيعل هـــذه اخلطة تنتقل إىل )2-2-4-1-

1( يف حالـــة الدفاع، ويف اهلجـــوم إىل )4-1-2-2-1(، ويتكون 
خـــط الوســـط من أربـــع العبني، اثنـــني يف القلب وجناحني 
على األطراف يتحول دورمها بتحول احلالة، أمامهم مهاجم 
صريح ووحيد يف اهلجوم يســـتمد الدعم بصورة أساسية من 
اجلناحني، وأهم إجنازات كارل عند اتباعه هلذا األسلوب كان 

هزمية املنتخب األملاني يف كأس العامل 1938.
 ونقـــل نرييـــو روكو هذا األســـلوب إىل إيطاليـــا ومنذ ذلك 
احلـــني أصبح املصطلح مرادفا لكـــرة القدم اإليطالية، حتى 
أصبـــح احملللون يطلقون تســـمية كالتشـــيو كاتيناتشـــو على 
الـــدوري، وحقـــق روكو جناحـــات باهرة مع فريق تريســـتينا 
يف اخلمســـينات ومـــع ميـــان يف الســـتينات، ليقـــوم املـــدرب 
األرجنتيـــين هيلينيـــو هرييـــرا بتطويره يف الســـتينيات أثناء 
تدريبه لفريق اإلنر، وحصد معه سبعة ألقاب منها اللقبان 
التارخييان يف دوري األبطال ولقيب كأس القارات إضافة إىل 
ثاثـــة ألقـــاب دوري،  وطبعـــاً أغلب االنتصـــارات كانت هبدف 
نظيف، ووســـط هذا النجاح متكن فريقان من كســـر شـــوكة 
هذا األســـلوب وقتها، األول ســـيلتيك اإلســـكتلندي يف هنائي 
دوري األبطال عام 1967، باعتماد خطة هجومية مطلقة مل 
يعـــد هلا اســـتخدام يف كرة القدم احلديثـــة، والثاني منتخب 

الربازيل يف مونديال 1970، عندما أرهق املدرب الشهري زغالو املنتخب اإليطايل بعد أن تركه يستحوذ 
على الكرة أكرب وقت ممكن على عكس العادة، ليكثف بعدها الربازيليون هجماهتم ويفوزوا يف املباراة 
نتيجة تعب وإرهاق اخلصم، و بدأ عصر الكاتيناتشو بالزوال مع االعتماد على الكرة الشاملة ومشاركة 

مجيع الاعبني يف اهلجوم والدفاع.
وباحلديث عن الكرة الشـــاملة جند أهنا مدرســـًة ما زال يتبعها الكثري من املدربني، فا تلبث تغيب 
عـــن بطولـــة حتى تكـــون مفتاح النجـــاح يف أخرى، واليت أسســـها املدرب اهلولندي رينوس ميتشـــيلز 
منتصف ســـتينيات القرن املاضي وحتديداً مع فريق العاصمة اهلولندية أياكس أمســـردام، ونشـــرها 
تلميذه األسطورة اهلولندية يوهان كرويف مع الفرق اليت درهبا، وسبب ابتكارها كان الرغبة يف تغيري 
نتائج منتخب الطواحني الذي فاز خال ست سنوات مبباراتني فقط من أصل اثنان وسبعني مباراة 
دولية لعبها، وأشهرها اهلزمية الساحقة من املنتخب اإلنكليزي بثمانية أهداف مقابل هدفني، وتعتمد 
الكرة الشاملة بشكل رئيس على املرونة التكتيكية وحرية احلركة يف مراكز الاعبني من أجل تغطية 
أكرب قدر ممكن يف املساحات يف أرض امللعب، باإلضافة إىل االعتماد علي األطراف، ليكون لكل العب 

دور مهم يف امللعب ال يقتصر فقط علي مركزه ومكانه يف خطة اللعب.
وأبـــرز جناحـــات هذه اخلطـــة متثلت بفوز أياكس يف الـــدوري اهلولندي أربع مـــرات والكأس مرتني 
حتت قيادة ميتشـــلز، وعلى الصعيد األوروبي الفوز بلقب دوري األبطال أعوام) 1971، 1972، 1973 (

على التوايل، حيث فرض العبو أياكس أسلوهبم وجنحوا يف تغيري الكرة الكاسيكية اليت تعتمد على 
األســـلوب البدني والكرات الطولية كحال الكرة اإلنكليزية، ويف أول بطولة أوروبية التقى اهلولنديون 
بفريـــق باناثينايكوس اليوناني والذى كان يقوده النجم اجملري بوشـــكاش وتوج أياكس بالبطولة بعد 
الفوز بثنائية نظيفة، ويف عام 1972 ترك ميتشيلز قيادة أياكس لستيفان كوفاش الذى سار علي هنج 
ســـلفه يف اتباع الكرة الشـــاملة، وتوىل ميتشـــلز حينها تدريب املنتخب اهلولندي، وحافظ أياكس على 
لقبه بعد التغلب يف النهائي على إنر بقيادة هرييرا بعد أن كسر قفله الدفاعي مسجاً عليه ثنائية 
نظيفة بأقدام اجلناح الطائر كرويف، أما البطولة الثالثة فكانت إثباتاً ال يقبل التشـــكيك بســـيطرة 
أياكـــس علـــى أوروبا بعد التغلب يف الطريق إىل النهائي على كبار أوروبا كبايرن ميونخ األملاني وريال 

مدريد اإلسباني وأخرياً يوفنتوس اإليطايل هبدف دون رد.
ومتكـــن رينـــوس ميتشـــلز مـــن الوصول مع منتخـــب الطواحني إىل هنائي كأس العامل يف نســـختني 
متتاليتني عامي 1974 و1978، وخســـر يف األوىل أمام اندفاع املاكينات األملانية فيما خســـر يف الثانية 
أمام مســـتضيفة املســـابقة األرجنتني، ليستحق ميتشلز وعن جدارة لقب مدرب القرن حسب االحتاد 

الدويل لكرة القدم.
واخرنا طريقة التيكي تاكا لتكون مسك اخلتام ألهنا أكثر األساليب استمراراً وأشهرها يف العقدين 
املاضيـــني، فقـــد أعـــاد املدرب اإلســـباني بيب غوارديوال الربيق هلا أواًل مع فريق برشـــلونة اإلســـباني 
حمققـــاً معه السداســـية التارخييـــة، ثماّ مع البايرن األملاني وأخرياً مع مانشســـر ســـييت اإلنكليزي، 
وطبعـــاً ليـــس غوراديوال وحده من جنح مع هذه الطريقة، فهـــي كانت رائجة يف عدة فرات وتطورت 
واكتملت معه، وما مييز هذا األســـلوب هو املتعة اليت يتشـــارك فيها الاعبون واملشاهدون، فهي قضت 
علـــى فكـــرة اللعب للفوز فقط من خال اهلجمة املرتدة أو أي شـــيء آخـــر، وتعتمد التيكي تاكا على 
كثرة التمريرات وسرعتها فيحتّل هبا الاعبون أرضية امللعب، وإذا أردنا التعمق جبذور هذه الطريقة 
لوجدناها األقدم على اإلطاق بني نظرياهتا، فهي ترجع إىل القرن التاسع عشر حيث كانت طريقة 
اللعـــب املتبعـــة )1-1-8( إىل أن قـــام املنتخب االســـكتلندي باالعتماد على كثـــرة التمريرات من أجل 
الوصـــول إىل مرمـــى اخلصم، ثماّ قام املدرب االســـكتلندي آرش ماكلني الـــذي انتقل إيل الربازيل يف 
بداية القرن العشـــرين وعمل مع نادي ســـاو باولو على إدخال خطة لعب جديدة تعتمد على مترير 
الكـــرة وإرجاعهـــا أو ما يعرف بواحد اثنـــان، وبعدها كانت البداية احلقيقة للفكر التكتيكي مع خطة 
)2-3-5(، لتوزيـــع الاعبـــني يف امللعب ومترير الكرة وااللتزام باملراكـــز، ثم اللعب بطريقة )3-2-2-3( 
و )3-4-3( ومسحـــت هاتـــان اخلطتـــان بتمرير الكـــرة على أربع مراحل بني ثاثـــي الدفاع ثم العيب 
الوســـط املدافع والعيب الوســـط املهاجم ومن بعد ذلك اجلناحني ورأس احلربة، بعدها أدخل تكتيك 
جديد من جانب املدرب الروسي فيتكور ميسلوف عام 1964، وهو الضغط على صاحب الكرة، واعتمد 
ميسلوف تشكيل )4-4-2( حيث كان يعتمد على اهلجوم وأهم شيء يف تنفيذ خطته هو الضغط على 
املنافس يف وســـط ملعبه وعدم االنتظار حتى يقوم باهلجوم من أجل اســـتخاص الكرة سريعاً وبناء 
هجمة، لتقوم الكرة الشـــاملة اهلولندية بوضع آخر بصمة على هذا األســـلوب قبل أن يصل إلينا كما 

نشهده حالياً.

استقواء بالخارج..!
»البعث األسبوعية« ــ مؤيد البش 

أن تكـــون جـــزءاً من منظومة رياضية يعـــين أن حترم قوانينها، وهو 
أمر مل يســـمع به - أو حاول رئيس احتاد كرة الســـلة جتاهله - حتى 
وصل به األمر لتقديم اســـتقالته من منصبه بطريقة الكرونية، عرب 
نشـــر بيان االســـتقالة عـــرب فيديو علـــى صفحة الفيســـبوك اخلاصة 
باالحتـــاد، وحتـــدث فيه عن حماوالت التدخل يف عمله من قبل املكتب 

التنفيذي لاحتاد الرياضي ومعلناً تركه ملهامه. 
وعلى اعتبار أننا مل نتعود سابقاً على مثل هذه الطرق يف رياضتنا، 
فإن األمر سار بشكل طبيعي ودون انتباه من أحد، لكن رئيس االحتاد 
املســـتقيل كان يهدف من خال الفيديو املذكور ملا هو أبعد من إعان 
االستقالة، إذ أراد أن يوصل رسالة لاحتاد الدويل أن هناك تدخاً يف 
عمله يستوجب العقوبة كطريقة للي الذراع وجتاوز االحتاد الرياضي 

كمنظمة أم لكل األلعاب والرياضيني. 
هـــذه الطريقة املبتكرة اليت أوجدها رئيس االحتاد املســـتقيل فتحت 
أنظـــار االحتـــاد الـــدويل - كمـــا يريد - علـــى احتادنا وســـلتنا، فباتت 
االستقالة وتوابعها حمور االهتمام الدويل كون العقوبة ستكون جاهزة 
حبق ســـلتنا خاصة، ورياضتنا عمومـــاً، إذا أكد رئيس االحتاد موضوع 

التدخل الذي مل حيصل هنائياً. 
فاحتاد الســـلة حصل خال األشهر السبع املاضية على االستقالية 
املاليـــة اليت حتلم هبـــا كل احتادات ألعابنا، وقدم لـــه املكتب التنفيذي 
مبالغ مالية ضخمة للصرف على نشاطاته، مع اإلشارة إىل أنه احتاد 
حمرف يســـتطيع إذا امتلك اإلدارة الصحيحة أن يكون منتجاً ورمبا 

راحباً مالياً..! 
لكـــن الـــذي جرى كان متوقعاً، فعدم وجـــود رؤية لدى رئيس االحتاد 
ملا ميكن تطويره حول االســـتقالية املالية لعبء مل يتحمل ضغوطه، 
فبـــات يـــوزع االهتامـــات مـــرة لألندية ومـــرة ألعضاء االحتـــاد وصواًل 
للمكتـــب التنفيذي الذي وجد نفســـه مضطراً لتوضيح احلقائق أمام 

الشارع الرياضي.
وألن احلقيقـــة دائماً مـــا تكون مؤملة فإن اهلروب من املســـؤولية كان 
احلل األســـرع لرئيس االحتاد الذي فضل أن يكون يف مواجهة مجيع 
الكـــوادر مقابـــل أن يبقـــى يف منصبه، فلجأ هلذا األســـلوب البعيد كل 

البعد عن مبادئ رياضتنا وأخاقياهتا اليت ال ميكن املساومة عليها.
أمـــام كل هـــذه املعطيـــات، مل تبـــت القيـــادة الرياضية يف االســـتقالة 
»الفخ«، بل مت ترحيلها للجمعية العمومية الحتاد الســـلة اليت ســـتقام 
يف العشـــرين مـــن الشـــهر اجلـــاري، ووفـــق مصـــادر خاصة لــــ »البعث 
األســـبوعية« فإن تعويل رئيـــس االحتاد وجهوده انصبـــت خال األيام 
املاضية على حماولة إرضاء بعض الكوادر عّلها تصوت ضد االستقالة 

ويبقى هو يف مكانه ووفق شروطه. 
ومـــن مامســـتنا للواقع ومعرفتنـــا اللصيقة بكـــوادر اللعبة، فإن ما 
يرمـــي إليـــه رئيس االحتـــاد لن حيصل، فكل املؤشـــرات تـــدل على أن 
االســـتقالة ســـتصبح أمراً نافذاً وبطريقة قانونية لتنهي بذلك سلتنا 
إحدى أسوء مراحلها إدارياً وفنياً، وتكون قد دخلت فعلياً مرحلة إعادة 

التأهيل اليت انتظرناها مطواًل. 

نبض رياضي
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»مشكلة« احلريق، إال أن من املؤكد أن معظم حرائق الغابات يسببها البشر، ألسباب ليس 
أقلها أهنا أداة رخيصة وبسيطة لاستياء على األراضي، وهو اخليار الوحيد للناس األكثر 
فقراً، أو أصحاب احليازات الصغرية احمليطني بالغابة، حتى أصبحت أسباباً غري طبيعية )%1 

إىل 5% فقط من حرائق بلدان البحر األبيض املتوسط تعود ألسباب طبيعية(. 

وعود حديدة 
وهو  قطنا،  حسان  املهندس حممد  اجلديد  الزراعة  وزيــر  فاجأت  احلرائق  أن  والشــك 
بالكاد باشر عمله قبل أيام قليلة من اندالعها، لكنه تابع احلرائق اليت اندلعت يف السنوات 
السابقة، ولعله ذكر أمام معارفه حينها اإلجراءات واملستلزمات اليت جيب توفرها ملكافحة 
الوزير  يهرع  أن  نستغرب  ومل  التعديات.  من  واحملميات  واحلراج  الغابات  احلرائق ومحاية 
اجلديد إىل مواقع حرائق الغابات، بل نراها فرصة كي يكتشف ميدانياً النقص الكبري يف 

املعدات واملستلزمات الفنية والبشرية الازمة ملكافحة احلرائق. 
الزراعة من موقع احلرائق: سنعاود ترميم وتشجري كل  أن يعلن وزير  كما مل نستغرب 

املساحات اليت طالتها احلرائق وسنتخذ إجراءات لعدم تكرار ما حصل. 
ولقد اندلعت حرائق جديدة بعد تصرح الوزير، لكن تبقى العربة، يف 

املستقبل القريب، أي بتحويل الوعود إىل حقائق على األرض. 
أبطال يف مواجهة النار

أن  احلرائق، ال ميكن  إليها يف موضوع  أشرنا  اليت  السلبيات  ورغم 
أبطال  فهم  احلراج،  وخفراء  اإلطفاء  لفرق  البطويل  الدور  نتجاهل 
ومبستلزمات  وأجــســادهــم  خبراطيمهم  الــنــار  يــواجــهــون  حقيقيون 
رؤسائهم  يطالبون  وهم  بُحت،  أصواهتم  أن  متناسني  جداً  متواضعة 

بتأمني مستلزمات متطورة ملكافحة حرائق الغابات!
ومبا أن وزير الزراعة اجلديد اكتشف ميدانياً أن وعورة املنطقة وعدم 
الغابات واخلراج حدت من قدرة فرق اإلطفاء  وجود خطوط نار يف 
على السيطرة على احلرائق، فهل سيلحظ يف خطط الوزارة لألعوام 
اإلدارة احمللية  وزير  زميله  بالتنسيق مع  الكافية  االعتمادات  القادمة 
لشق ما حتتاجه الغابات واحلراج من طرق زراعية وخطوط نار، وآبار 
بإنقاذ  كفيل  واحداً  نارياً  طريقاً  إن  باملياه؟  اإلطفاء  سيارات  لتزويد 
بل ألنه  احلريق فقط،  بإمخاد  يساعد  ليس ألنه  الدومنات،  عشرات 

مينع أيضاً امتداد احلريق إىل مساحات جماورة. 

النريان تصل لرئة الساحل 
اليت تسببت هبا احلرائق وصول نرياهنا لرئة  ولعل اخلسارة األكرب 
املنطقة  أوىل يف  املصنفة  واألرز يف صلنفة،  الشوح  الساحل، حممية 
لتنوعها الطبيعي والبيئي. وتبلع مساحة احملمية الضخمة 1350 هكتاراً، 
متتد بني حمافظيت الاذقية ومحاة، وهو احلريق األول واألضخم الذي 
يصيب احملمية منذ أكثر من عشر سنوات. وحسب مديرية احلراج، كان 
الوضع كارثياً مبعنى الكلمة يف السفح الشرقي، ألن النريان تأتي على 

النظام البيئي بشكل كامل من نباتات وحيوانات وتدمره بالكامل. 
وُتعد حممية صلنفة آخر املواطن األصلية ألشجار الشوح واألرز يف 
منطقة حوض البحر املتوسط، وتتمتع بتنوع بيولوجي، إذ يقدر عدد 
األنواع النباتية املهمة والفريدة فيها بنحو 142 نوعاً، كما يعيش فيها 
النادرة، وتركز  الطيور  أنواع من  حيوانياً، إضافة إىل وجود  65 نوعاً 
أشجارها على ارتفاع يراوح ما بني 1250 إىل 1400 مر فوق سطح 

البحر. 
املناطق وعرة

ويف كل مرة يندلع فيها حريق الميكن السيطرة عليه سريعا، تربز 
احلجة: املنطقة وعرة ال ميكن وصول اآلليات إليها، فهل هذا التربير 

صحيح؟
إنه صحيح، لكنه يفضح التقصري، فدول العامل تتعامل مع املناطق 
الوعرة بالطائرات.. ترى، كم طائرة إلطفاء احلرائق املندلعة يف اجلبال 
على  عصية  الطائرات  كانت  وإذا  السابقة؟  احلكومات  وفرهتا  الوعرة 
اعتمادات  إىل  أيضاً حتتاج  النار؟ هل هي  الطرق احلراجية وخطوط  فماذا عن  الشراء، 

يستحيل تأمينها؟ أم ماذا؟
احملافظات  يف  الرمسية  اجلهات  »خمتلف  أن  تؤكد  املسؤولني  لبعض  تصرحيات  ولفتنا 
اختذت كل اإلجراءات ملكافحة احلرائق، كما مت إمدادها بفرق إطفاء من باقي احملافظات، 
ما ساهم يف حماصرة احلرائق«.. ترى، ما طبيعة هذه اإلجراءات، إن كانت الطائرات معدومة، 

والطرق الزراعية وخطوط النار غري موجودة يف املناطق الوعرة؟ 
وعندما ينشب 54 حريقاً يف أقل من أسبوع، فهذا مؤشر على جسامة املهام امللقاة على 
عاتق فوج اإلطفاء من جهة، وعلى تقصري اجلهات املسؤولة عن تأمني مستلزمات رحال 

اإلطفاء من جهة أخرى! 
أخرياً، ننتظر أن يقوم جملس الشعب بتشكيل جلنة لتقصي احلقائق حتاسب املسوؤلني 
أكثر من ثاثني  واملتسببني احلقيقيني باستمرار مسلسل احلرائق يف سورية، على مدى 

عاماً! 

»البعث األسبوعية« ــ علي عبود 

نأمل أن تكون املبادرة األوىل جمللس الشعب اجلديد يف جلسته 
القادمة تشكيل جلنة تقص للحقائق حول احلرائق املريعة اليت 
الطبيعية،  وحممياتنا  غاباتنا  من  واسعة  مساحات  على  قضت 
فقد آن اآلوان حملاسبة الفاسدين واملقصرين املتسببني حبماية 
ثروتنا احلراجية اليت ال تقدر بأي مثن مادي. ومن املهم جداً 
املسؤولني  أبرزها حتديد  بنتائج ملموسة من  اللجنة  أن خترج 
العقود  أو رفضوا، خال  الذين منعوا  ــوزارات -  وال - باألمساء 
ملكافحة احلرائق،  الضرورية  املستلزمات  تأمني  املاضية،  الثاثة 
تقصرياً،  أو  قصداً  حبرقها،  تسببوا  الــيت  وحممياتنا  فغاباتنا 
ولكن، هل سيفلت هؤالء من احلساب  عام!   100 قبل  تعود  لن 

والعقاب، كما جرت العادة؟ 

ال مفاجأت!
لن يصدق أي عاقل أن اجلهات املسؤولة فوجئت باحلرائق.. قد تكون 
فوجئت بعددها ومبدى انتشارها والتهامها مساحات واسعة هذا العام، 
يف شهر  كل صيف، وحتديداً  احلرائق يف  نشوب  تنتظر  قطعاً  لكنها 

أيلول الذي يُعرف بشهر احلرائق. 
ومل نتوقع أن تكون هذه اجلهات، وخباصة اليت تتبع لوزارتي الزراعة 
واإلدارة احمللية، مستعدة ملكافحة احلرائق، السيما باختاذ اإلجراءات 
اليت حتد منها، أو تأمني مستلزمات مكافحتها باحلد األقصى. ويعرف 
احلميع أن احلرائق تنشب يف معظم دول العامل، ولكن هناك فارقاً بني 

من يكافحها باألقوال، ومن يكافحها باألفعال! 
وليس مطلوباً أن يهرع املسؤولون إىل مواقع احلرائق، أو »أال ينامو 
خطة  لديهم  يكون  أن  بل  مكافحتها،  جمريات  يتابعون  كي  الليل« 
دائمة حلماية الغابات واحملميات من خال تأمني املستلزمات الفنية 

والبشرية، وهو ما مل تفعله أي حكومة. 
حول  حتقيقات  عــدة  أجنــزت  املــاضــي،  القرن  تسعينيات  مطلع  يف 
اندلعت يف غابات الاذقية، نشرهتا يف جريدة  مسلسل احلرائق اليت 
أبرزها:  من  باملكافحة  املعنية  للجهات  مقرحات  وتضمنت  البعث، 
اإلطفاء،  فــرق  تصلها  ال  الــيت  املواقع  يف  احلرائق  ملكافحة  طائرات 
على  مــزودة  الغابات  وسط  كافية  نارية  وخطوط  زراعية  طرق  وشق 
جانبيها بفتحات مياه لتتمكن أفواج اللدفاع املدني من تعبئة شاحنات 
أفواج  وتأمني مستلزمات  املراقبة،  أبراج  عدد  وزيادة  احلرائق،  إطفاء 
عن  السابقة  احلكومات  مجيع  تتقاعس  أن  املستغرب  ومن  اإلطفاء. 
واحدة  طائرة  حتى  تؤمن  ومل  احلرائق،  مكافحة  مستلزمات  تأمني 
خمصصة إلطفاء النريان اليت تلتهم الغابات دون أي عائق حيد من 

انتشارها بسرعة. 

املكافحة بردات الفعل!
وأمام هذا الواقع املؤمل واملرير، من الطبيعي أن تكافح اجلهات املسؤولة احلرائق بردات 

الفعل، بل نراها هترع إىل أماكن احلرائق، وكأناّ حضورها سيُسرع بإمخاد النريان فوراً. 
املناسبة  املستلزمات  بأهنا ستؤمن مستقباً  الوعود  بإطاق  املسؤولة  اجلهات  تبخل  وال 
للمكافحة وملنع نشوب حرائق جديدة، لكن ما أن ختمد النريان حتى يتبدد كامها يف اهلواء 
وكأّنه مل يكن هناك إي حريق، أو اهنا تستند إىل فرضية أنه لن ينشب حريق جديد، طاملا 
هي يف موقع املسؤولية. أما أغرب التصرحيات فهي تلك اليت جتزم بأن اجلهات املعنية ستعيد 
حتريج مجيع املناطق احملروقة، وكأّنه ميكن لوزارة الزراعة، أو غريها من اجلهات احمللية، أن 

تعيد الغابات واحملميات الطبيعية يف عام أوعامني!
ولنتذكر أن هذه اجلهات وغريها سبق وأن جزمت بأهنا ستحواّل جبل قاسيون إىل غابة ال 
نظري هلا خال بضع سنني، وها قد مضى أكثر من ثاثني عاماً ومل يتحقق الوعد أواجلزم 
إال جزئياً، أي باحلد األدنى من األشجار، فما بالنا بآالف اهلكتارات اليت حتولت إىل فحم 

أسود خال ساعات، وال ميكن إعادهتا ولو بعد 500 عام إال مبعجزة؟ 
يومية،  قضايا خدمية  الفعل يف  بردات  املعاجلة  »استمرأت«  املسؤولة  اجلهات  كانت  وإذا 

فاألمر خمتلف متاماً يف الغابات واحملميات، فهذه لن تعود بقرار يتخذه حملس الوزراء، 
وال بتعميم من وزير. وكما يقال »الفاس وقع بالراس«، واألمر الوحيد املتاح هو حماسبة 
الفاسدين واملقصرين الذين منعوا تأمني مستلزمات مكافحة احلرائق.. فهل يفعلها جمل 

الشعب يف دورته الثالثة؟

أرقام مذهلة 
الاذقية،  حتى  حبماة  مــروراً  السويداء،  من  اندلع  الــذي  احلرائق،  مسلسل  تابع  ومن 
سيستنتج بسهولة أن سورية خسرت مساحات واسعة من غاباهتا وحراجها البكر وحممياهتا 
الطبيعية بسبب التقاعس عن تأمني، ولو احلد األدنى من مستلزمات مكافحة احلرائق فور 

نشوهبا، ومبنع اندالع حرائق أكثر من احلد الطبيعي، أي اخلارج عن التحكم! 
وحسب املهندس عبد الرمحن قرنفلة، املستشار الفين يف احتاد غرف الزراعة السورية، فإن 
التعامل مع احلريق ال يزال يتخذ شكل رد فعل انعكاسي، وليس هنجاً استباقياً. وعلى الرغم 
من األدلة املتزايدة على أن تكنولوجيا التحكم يف احلرائق قد فشلت بشكل واضح يف حل 

غاباتنا لن تعود قبل 100 عام.. 
وما من حكومة وفرت طـــــائرة واحدة إلخماد حرائقها 
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»البعث األسبوعية« ــ منري األمحد
اشعلت احلرائق الضخمة يف املناطق احلراجية، يف الريف 
بني  والقلق  التساؤالت  من  الكثري  محاة،  حملافظة  الغربي 
أهايل املنطقة، بعد أن التهمت آالف الدومنات من الغابات 
احلراجية املعمرة من أشجار الصنوبر والسرو والسنديان يف 
احملافظة وخاصة القرى اليت امتدت اليها احلرائق من قرية 
حزور يف مصياف، وصواًل إىل ناعور شطحة ونبل اخلطيب، 
مروراً بقرى برية اجلرد والفندارة والشميسة واملشرفة وكاف 
احلبش وعني حاقيم واحليلونة وحراج اللقبة ودير ماما، 
وبلغت أشدها يف قرى الفريكة وعني حاقيم ونبل اخلطيب، 
ما أدى بالنهاية إىل نزوح أعداد من السكان بسبب امتدادها 
وشدة  احلــرارة  ارتفاع  نتيجة  املنازل وصعوبة إمخادها  اىل 
الرياح، ووعورة تضاريس املنطقة، وقلة اآلليات املتوافرة لدى 
االطفاء ونقص الكادر البشري، وعدم وجود طرق حراجية 
حوامات  تتدخل  مرة  وألول  احلرائق،  أماكن  إىل  للوصول 
اجليش العربي السوري للمسامهة يف إطفاء احلرائق، مع 
احملافظة  يف  األضخم  تعد  احلرائق  هــذه  أن  إىل  اإلشــاره 
ــيت هــددت  ــداد واخلــطــورة ال منذ ســنــوات مــن حيث االمــت
سامة املواطنني يف القرى املذكورة والتهمت آالف الدومنات 

احلراجية والزراعية..! 
إمهال وحماسبة

مدين  املهندس  مصياف،  يف  الغابات  محاية  مركز  مدير 
ــل اإلجــــراءات  ـــ »الــبــعــث األســبــوعــيــة« أن ك ــني ل الــعــلــي، ب
االحتياطية اليت مت اختاذها حلماية هذه الغابات مل تنفع 
لوقف احلرائق، دون أن خيفي هواجسه جلهة أهنا قد تكون 
مفتعلة، إذ أن مثة دالئل تشي بذلك، من خال إشعال عدة 
حرائق يف مواقع متعددة، مشرياً إىل أن تغيري اجتاه الرياح 
اليت  املرتفعة  املناطق  وخاصة  املنطقة  تضاريس  وصعوبة 

تزيد على ألف مر حتد من قدرة دخول صهاريج اإلطفاء 
حيث يتم االعتماد على عناصر اإلطفاء الراجلة فقط. 

ومّحل العلي املزراعني مسؤولية أغلب هذه احلرائق اليت 
بأراضيهم وتنظيفها  حدثت بسبب إمهاهلم وعدم عنايتهم 
استدعاؤهم  سيتم  أنــه  إىل  منوهاً  اليابسة،  األعشاب  من 
وتنظيم الضبوط حبقهم وإحالتهم للقضاء املختص، بعد 

االنتهاء من عمليات إمخاد هذه احلرائق. 
جتار احلطب واألراضي

ويف حني استغرب عدد من املواطنني االنتشار الكبري هلذه 
رغم  إمخادها  عن  والعجز  بعضها  مع  وتزامنها  احلرائق 
إال إهنم  ملثل هكذا حرائق،  واستعداداهتا  إجــراءات احلــراج 
الرياح،  أو  ارتفاع درجات احلرارة  أن تكون بفعل  استبعدوا 

وأن تكون عن طريق اخلطأ أو اإلمهال من قبل املزارعني. 
احلرائق  فيها  اندلعت  اليت  املناطق  أن  األهــايل  وأضــاف 
أراضي  أو  االصطياف  أماكن  عن  وبعيدة  الوصول،  صعبة 
املزارعني، كما لفتوا إىل أن هناك أشخاص وراء هذه احلرائق 
لتوسيع ممتلكاهتم،  العامة  األماك  على  االستياء  هبدف 
وزراعتها باألشجار املثمرة أو هبدف قطع األشجار، وبيعها 

الستخدامها يف التدفئة.
خسائر ضخمة

احلرائق  خلفتها  اليت  األضــرار  حصر  يتم  ان  وبانتظار 
خال االيام اخلمسة املاضية، فقد ذكر وزير الزراعة املهندس 
حممد حسان قطنا خال جولته ملنطقة الغاب أن املساحة 
من  حراجية  معظمها  دومن  ألفي  حبــدود  تقدر  املتضررة 

الصنوبريات والسنديان.
ووصف مدير عام هيئة تطوير الغاب املهندس أوفى وسوف 
عمليات إمخاد احلريق بالصعبة والشاقة ألن املنطقة اليت 
متتد فيها النريان شديدة الوعورة واالحندار وتكاد ختلو من 

طرق للوصول إليها، مؤكداً أنه متت السيطرة على احلريق 
واألهــايل  احلرائق  ومكافحة  اإلطفاء  فــرق  بني  بالتعاون 
بنسبة 70 باملئة، موضحاً أن عشر إطفائيات للهيئة شاركت 
يف احلريق واحرقت ثاثة منها وخرجت من اخلدمة بفعل 

قوة النريان. 
مشاركة فاعلة

مدير فرع الدفاع املدني حبماة العميد عيسى احملمد بني 
السيطرة  بعد  بسيط  بشكل  ومتتد  هنايتها  احلرائق يف  أن 
على أغلبها يف قرى مصياف، ومبشاركة كاملة من املديرية 
العامة بدمشق وريفها، ومشاركة فعالة لفرع الدفاع املدني 
حبماة، والتزال عمليات اإلطفاء مستمرة ومبشاركة 7 آليات 
أن  مبيناً  وسيارة طوارئ،  العناصر  لنقل  وسيارة  وصحيتني 
أضرار فرع الدفاع حبماة اقتصرت على املاديات منها سيارة 
إطفاء، وسيارة لنقل املياه، هذا باإلضافة اىل أضرار واسعة 

من احلراج واحملميات.
السيطرة على معظم احلرائق وبنسبة  أنه مت  وأشار إىل 
90%، واليزال العمل بكامل الكوادر للسيطرة على احلرائق 
اليت تشتعل بكل حلظة، منوهاً إىل أن الفرع شارك يف إطفاء 
زيتون  والشيخ  العيون  ووادي  الكروم  عني  منها  قرى  عدة 
والفريكة  اخلطيب  ونبل  امللزق  وقرى  والشميسة  واملشرفة 
وعني سليمو والبدرية وعني جورين والتزال عمليات اإلطفاء 

يف بعض مناطق بعني جورين.
البد أخرياً من اإلشارة إىل وجوب حماسبة الفاعلني بأشد 
للحفاظ  احلرائق  ما خربته  كل  تشجري  وإعــادة  العقوبات 
على ثروتنا الطبيعية واختاذ كافة اإلجــراءات اليت تضمن 
مستقباً  احلــرائــق  من  احلــراج  ومحاية  واحلــفــاظ  تنمية 
طرق  من  مواجهتها  سبل  وتوفري  من خماطرها  والتقليل 

حراجية واليات وكوادر بشرية.

طرطوس - وائل علي
نسف العقيد مسري مشا قائد فوج إطفاء طرطوس الكثري 
احلرائق غري  املتداولة خطأ حول  واملعلومات  املفاهيم  من 
املسبوقة اليت شهدهتا وتشهدها حمافظات محاة والاذقية 
وطرطوس يف شهري التحاريق »آب وأيلول« لتطال كل شيء، 
فلم تفرق بني أماك عامة أو خاصة، وال بني غابة معمرة 
أو حممية نائية، وال بني مزروعات حقلية وأشجار مثمرة أو 
شجريات أحراش صغرية، فالتهمت النريان الشجر واحلجر 
حتى كاد لظاها يف حاالت كثرية أن يطال البيوت وسكاهنا 

اآلمنني..!
املرتفعة هي  درجــات احلــرارة  تكون  أن  استبعد مشا  كما 
السبب يف احلرائق اليت نشبت ليؤكد أن ما من حريق يندلع، 
إال وراءه فاعل أو شرارة تسبب هبا عمود كهرباء أو برج توتر 

أو انفجار حمولة..!
هلذا  احلراجية  احلــرائــق  من  طرطوس  حصة  تكن  ومل 
العام قليلة كما يعتقد البعض بدليل أننا – والكام لقائد 
خال  حريقاً  ومخسني  أربعة  إطفاء  من  »متكنا   - الفوج 
مخسة أيام، وهو رقم كبري بفضل استبسال رجال إطفائنا 
ووحداتنا املتواجدة يف الوحدات اإلدارية بالتعاون مع الدفاع 
املدني وصهاريج مديرية الزراعة واحلراج املتواجدة بالقرب 
من مواقع الغابات واحلراج واالستعانة باإلطفائيات املتوفرة 
احمللي  اجملتمع  ومسامهة  العامة  املؤسسات  من  عــدد  يف 
واألهلي«، وأشار إىل مشاركة فوج إطفاء طرطوس يف إطفاء 

والاذقية  محــاة  حمافظات  يف  ضخمة  حراجية  حــرائــق 
ومحص بدون تأخر.

اإلطفاء  سيارات  وصــول  تأخر  عن  تداوله  مت  ما  وحــول 
حملافظة  الشرقية  احلـــدود  على  سليمان  حصن  حلــريــق 
طرطوس املتامخة حملافظة محاة، قال: مع األسف هذا ما 
تناقلته بعض صفحات الفيس بوك لكن ذلك غري صحيح، 
وعلى  فجراً  والنصف  الثالثة  حواىل  باحلريق  أبلغنا  وقد 
الفور طلبنا من وحداتنا اإلطفائية املتواجدة يف الدريكيش 
التوجه مباشرة إىل  وفوج طرطوس  ومشتى احللو ومحني 
مكان احلريق، ومع حلول ساعات الصباح الباكر أي حواىل 
الساعة اخلامسة والنصف سيطرنا بالتعاون مع أهايل القرى 
اجملاورة الذين أبدوا اندفاعاً وسرعة وسهولة يف احلركة على 
احلريق رغم الرياح الشديدة اليت مل تساعدنا وتفادينا من 

وصول النريان إىل البيوت اجملاورة.
واحلـــال ذاتـــه مــع احلــريــق الـــذي شــب يف غــابــة صنوبر 
الذي  الثاني  احلريق  وهو  طرطوس  من  القريبة  سرستان 
تتعرض له الغابة خال عامني حيث متكن الفوج أيضاً مع 
املؤسسات  لبقية  التابعة  اإلطفاء  ووحدات  األهلي  اجملتمع 
قياسي  زمن  يف  املكان  وتربيد  احلريق  على  السيطرة  من 

ومنعنا انتشار رقعة احلريق.
وشدد مشا على ضرورة اإلكثار من خطوط النار والطرق 
من  املزيد  وتقديم  واحملميات،  الغابات  داخــل  احلراجية 
اآلليات ووسائل اإلطفاء احلديثة والريكسات مبا يتناسب 

مديريات  وجتهيز  والــوعــرة  الضيقة  األمــاكــن  طبيعة  مــع 
اليت  العادية  الصهاريج  بدل  إطفاء حديثة  بآليات  الزراعة 
من  الــزراعــيــة  األراضـــي  وتنظيف  مائية،  مبضخات  زودت 
املخلفات اليابسة، وتفادي إحراقها يف هذه الظروف املناخية 

الساخنة.
احلرائق  انــدالع  كيفية  عن  احلديث  الفوج  قلئد  يشأ  مل 
ومن يقف وراءها، مبيناً ألنه ال عاقة بافوج بالتحقيقات 
اليت تتم، فهذه مهمة جهات أخرى، فدور اإلطفاء حمصور 
يف تلبية نداءات اإلطفاء من حلظة اندالع احلريق، وتنتهي 
عند إطفائها، وتربيد املكان منعاً لعودة اندالع احلريق بسبب 
سخونة األرض وحركة الرياح اليت قد تتسبب بعودة احلريق.

املواطنني  بــني  إصــابــات  تــؤد احلــرائــق إىل  أنــه مل  يذكر 
بني  وال  بيوهتم,  يف  وال  طرطوس  حمافظة  نطاق  ضمن 
فوج  أن  إىل  ويشار  كما  التنسيق،  بفضل  اإلطفاء  عناصر 
إطفاء طرطوس ميتلك 17 سيارة إطفاء بكامل جاهزيتها 
وطواقمها وسبع سيارات إطفاء يف الوحدات اإلدارية املنتشرة 
العام  يف األريــاف، وقد بلغ عدد املهمات املنفذة من بداية 
قرابة التسعمئة مهمة من خمتلف األنــواع، كما شارك يف 
إطفاء  فرقة حراجية يف مخس مراكز   2 اإلطفاء  عمليات 
لديها صهاريج مياه وآليات نقل عمال ومعدات يدوية مثل 
من  وغريها  واملعاول  احلطب  ومناشري  الظهرية  املضخات 
األدوات والوسائل اليدوية اليت ميكن استخدامها يف األماكن 

اليت يصعب وصول اآلليات إليها.

الالذقية ــ مروان حوجية 
غاباتنا  هلــا  تعرضت  ــيت  ال احلــراجــيــة  احلــرائــق  فتحت 
بقاء  حــول  الكثرية  واهلــواجــس  التساؤالت  بــاب  اخلــضــراء 
غطائنا احلراجي عرضة للخطر الداهم الذي يلتهم سنوياً 
مساحات منه، مستنزفاً تنوعه الطبيعي والبيئي الذي يعد 
الزمن،  حسابات  يف  وترميمها  تعويضها  ميكن  ال  خسارة 
للسياحة  الوحيد  املتنفس  تشكل  الغابات  هذه  أن  والسيما 
واالستجمام والتنزه الطبيعي الذي جيذب الزائرين واملهتمني 
واملصطافني، كما يشكل عنواناً أساسياً للطابع السياحي يف 
املناطق اجلبلية اليت متّثل مقصداً للزائرين على مدار العام. 
يف  اندالعها  توقيت  يف  املتزامنة  احلرائق  هذه  كانت  وإذا 
مناطق عديدة من غابات احملافظة واستعار هليب نرياهنا، 
حول  االستفهام  وإشـــارات  الشكوك  من  الكثري  ــارت  أث قد 
وبفعل فاعل من جهة،  أن يكون بعضها متعماّداً  احتمالية 
وعدم امتاكنا الوسائل املتطورة الازمة إلمخادها بالسرعة 
القصوى املمكنة لتطويق انتشارها والسيطرة عليها جتنباً 
الستفحال اخلسائر بكل أشكاهلا من جهة ثانية، فإن القضية 
األكثر إحلاحاً يف هذا اجلانب هي عدم تشكيل خلية طوارئ 
والشركات  املؤسسات  كل  فيها  تنخرط  احلراجية  للحرائق 
على  واإلمخــاد  احلماية  عــبء  يقع  أن  دون  استثناء،  دون 
مديريات الزراعة والدفاع املدني واإلطفاء طاملا أن الغابات 
ثروة طبيعية وطنية بالغة األمهية وتستوجب التشاركية من 

اجلميع يف محايتها من شبح احلرائق. 
حول احلرائق اليت اندلعت يف عدة مناطق بريف حمافظة 
منذر  املهندس  الاذقية  يف  الزراعة  مدير  أوضح  الاذقية، 
خريبك أن حريق البسيط انطلق من أراض زراعية، وخال 
األضرار  كانت  وتقلبها  الرياح  سرعة  ونتيجة  قصرية  فرة 
هكتار   100 حــوايل  األولية  التقديرات  وفق  وقاربت  كبرية 
زراعي و120 هكتاراً حراجياً وذلك كله خال 4 ساعات فقط، 
تقارب  مساحة  على  متتد  واألرز  الشوح  أن حممية  مبياّنا 
1300 هكتار منها 300 هكتار ضمن أراضي حمافظة محاة، 

وأكد أن حممية األرز هي نقطة عااّم على مستوى املنطقة 
ومصناّفة عاملياً فيها. 

نتيجة  باحملمية  نقطة  أعلى  يف  بــدايــة  احلــريــق  انــدلــع 
إمهال أحد رواد املنطقة ومّت التعامل مع احلريق بسرعة، 
وتركزت األضرار بشكل أساسي على السفح الشرقي ونتيجة 
االحندار الشديد كان يصعب التعامل معه إال من خال اليد 
العاملة، واستمر احلريق حوايل ثاثة أيام، وبلغت األضرار 
حوايل 150 هكتاراً يف أراضي حمافظة محاة، وأضرار أقل 
يف الاذقية وتقارب 2 هكتار. ولفت خريبك إىل أن احملمية 
تضم أكثر من 120 نوعاً من األصول النباتية اهلامة الطبية 
والعطرية والعديد من األصول احليوانية ومركزاً السراحة 
الطيور املهاجرة. أماّا باقي احلرائق فقد كانت بسيطة قد مّت 
التعامل معها بسرعة بتكاتف جهود رجال اإلطفاء من كافة 

القطاعات.
وعداّ خريبك أن إمكانيات مديرية الزراعة جيدة مشرياً إىل 
أن لديها 34 إطفائية جاهزة للعمل 100 باملئة مع 3 صهاريج 
تغذية و18 جراراً مزودة مبضخات إطفاء مع طواقم عمل 
فاعلة، مركزاً على ضرورة تأمني تعويض للفاحني وتقديم 
كبري  تداخل  هناك  حيث  الزراعي  التحريق  مبنع  التوعية 
ما  احملافظة  مستوى  على  واحلراجية  الزراعية  لألراضي 
خال  وخاصة  التحريق  عدم  اجلميع  من  ويتطلب  حيّتم 

هذه األشهر. 
وبني خريبك أن املديرية نّظمت حوايل 54 ضبطاً حراجياً، 
مبعظمها  الضبوط  وأن  الفاعل،  معلوم  ضبطاً   24 منها 
إمخــاد  يف  مـــؤازرة  تقديم  ومّت  الــزراعــي  التحريق  نتيجة 
احلرائق احلراجية يف حمافظة محاه للمساعدة، إضافة إىل 
 6 ومنها  احلرائق  مناطق  ــة يف  اإلداري احلــدود  على  آليات 
بلدوزرات و13 إطفائية، الفتاً إىل أنه لدى مديرية الزراعة 
نار  خطوط  وشق  الزراعية  الطرق  لتعزيل  سنوية  خططاً 
متّكن آليات احلراج واإلطفاء من الوصول إىل كل الغابات 
بسهولة، وأكد مدير الزراعة أن وجود فوج تدخل بالطريان 

مهم جداً للتعامل مع احلرائق وخاصة يف املناطق الوعرة 
كالسفوح الكبرية وغريها، كما شدد على دعم خطط تشذيب 
بنسبة  احلرائق  حدوث  متنع  ألهنا  احلراج  وتربية  الغابات 

50 باملئة. 
إزاء هذه الوقائع اليت تطال غطاءنا احلراجي وإجراءات 
اجلهات املعنية لتطويق النريان املندلعة وإمخاد بؤرهتا، فإن 
من الضروري أن نعاود التأكيد على أن هذه احلرائق تدق 
احلرائق  ألن  احلراجية،  بثروتنا  احملــدق  اخلطر  ناقوس 
األخضر  الغطاء  من  واسعة  مبساحات  تفتك  احلراجية 
ومبوارده الطبيعية، ومبقوماته البيئية وبعائداته االقتصادية، 
احليوي  وللتنوع  اخلشبية  للمنتجات  مصدراً  الغابات  كون 
البيولوجي البالغ األمهية يف تشكيل البيئة اخلصبة لألحياء 
اليت تكون الغابات مقصدها وماذها من حيوانات ونباتات 
الطبيعي  وخمزوهنا  مبحتواها  غناها  إىل  إضافة  وغريها، 

الغين بأصناف نادرة على مستوى العامل. 
ومن الضروري جداً أن نشري إىل قضية حامسة ومفصلية 
بالغة األمهية تتمثل يف سرعة الوصول إىل موقع احلريق، 
حيث أثبتت هذه احلرائق أن السرعة يف الوصول إىل احلريق 
وتطويق البؤر القوية للنريان تشّكل التحداّي والرهان ملواجهة 
النريان املندلعة، وإمخاد ألسنتها بالسرعة القصوى املطلوبة 
للسيطرة عليها وإمخادها، ولعّل هذه السرعة املطلوبة بقوة 
دائرة  احلراجية يف  احلرائق  مكافحة  فرق  اليت متّكن  هي 
إطفاء  وفــوج  الاذقية  زراعــة  مديرية  والغابات يف  احلــراج 
الاذقية والدفاع املدني ومجيع وسائط إطفاء احلرائق من 
بالسرعة  والزراعية  احلراجية  احلرائق  هذه  مجيع  إمخاد 
بسرعة  اليها  الوصول  من  تتمكن  عندما  املمكنة  القصوى 
كبرية، وهنا حتديداً تكمن أمهية الطرق احلراجية وخطوط 
تربية  وبرامج  وخطط  والتعشيب  التعزيل  وأعمال  النار 
وتنمية الغابات وأعمال التقليم والتعزيل وتشذيب األشجار 
الزراعية  األراضي  املستمر بني  والفصل  املتداخلة،  املكتظة 

واحلراجية ملنع التداخل فيما بينها قدر اإلمكان.          

كشفت احلرائق اليت طالت الثروة احلراجية يف جبال الساحل السوري والغاب ومصياف تقصري اجلهات املعنية جلهة التعاطي مع هذا احلدث املؤسف 
الذي بات يتكرر يف هذه الفرة من كل عام، ورغم تأكيدات مديريات الزراعة على قيامها مبسؤولياهتا يف مكافحة أعمال التحطيب، وأفواج اإلطفاء على 

سرعة جتاوهبا واستعدادها الدائم إلطفاء أي حريق، إال أن الواقع يشي بعكس ذلك.. وإليكم التفاصيل. 

 غاباتنا الحراجية تستحيل رمادًا في مصياف والغـاب والساحل..  ومعها تشتعل عشرات األسئلة!! 

مركز غابات مصياف يحمل األهالي المسؤولية!!

إطفاء طرطوس: ما من حريق إال ووراءه فاعل!!

220 هكتارًا خالل 4 ساعات فقط.. في الالذقية!!
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اإلجهاض في زمن كورونا.. 
نيسان وأيار سجال نقطة الذروة وضباية الفيروس لعبت دورها

»البعث األسبوعية« ــ ميس بركات 
طبية  ومنظومة  خانق  معيشي  ووضــع  جمهول  مصري 
تنتشل نفسها من سنوات حرب طاحنة، وعشرات املسببات 
نظرهتن  يغرين  املتزوجات  من  الكثري  اليت جعلت  األخــرى 
انتشار  تــرك  إذ  األمــومــة خــال األشــهــر األخـــرية،  ملفهوم 
ال  ــاة،  احلــي مناحي  مجيع  على  بصمته  ــا  ــورون ك فـــريوس 
سياّما اإلنسانية منها، وأضحى اإلجهاض يف زمن الكورونا 
ظاهرة ال ميكن جتاهلها، دون التوقف عندها والغوص يف 
حيثياهتا ومنعكساهتا السلبية على جمتمع ال ميكن أن يقبل 
التضحية بأجناّته يف وقت هو بأمس احلاجة ألجيال جديدة 
تعواّض ما فقده يف سنوات حرب قطفت أعمار الكثريين من 

شباب البلد. 

ظروف استثنائية 
اليت  الكثرية  إدراج حاالت اإلجهاض  ذلك، ال ميكننا  مع 
نسمع عنها يومياً حتت بند فريوس كورونا، فالوضع املعيشي 
يف  التفكري  جعل  الــســوريــة  األســـر  مجيع  على  الضاغط 
أغلبها؛ فبني غاء خميف طال  على  لزاماً  النسل  حتديد 
مجيع مستلزمات الطفل الرضيع بدءاً من احلليب وانتهاء 
باحلفاضات، وبني غاء آخر طال مجيع مكونات احلياة، كان 
األسر  لدى  األسلم، ال سيما  اإلجناب احلل  بعدم  التفكري 
متوسطة الدخل، األمر الذي دفع باألمهات إىل مراكز رعاية 
األســرة الختــاذ التدابري الــيت حتــول دون اإلجنــاب يف ظل 
هذه الظروف االستثنائية، وإىل عيادات األطباء لإلجهاض 
حــاالت  نسبة  تــزايــد  األطــبــاء  يؤكد  إذ  حصوله،  حــال  يف 
انتشار فريوس  اإلجهاض خال اآلونــة األخــرية حتى قبل 
كورونا بسبب األوضاع االقتصادية اخلانقة من جهة، وبسبب 
يكن  مل  أخاقية  اجتماعية  كــوارث  من  احلــرب  خلفته  ما 
باملقدور ضبطها والسيطرة عليها من جهة أخرى، ناهيكم 
تشرعن  الــيت  الغربية  الثقافة  على  املخيف  االنفتاح  عن 
اإلجهاض وترى أن عدم استمرار احلمل هو من حق األم 

ألي سبب تراه عائقاً أمام استمرار محلها. 
 

ضبابية املرض
عــدد من  لنا  أكــد  االختصاص،  عودتنا ألهــل  من خــال 
ازدياد حاالت  أن  النسائية  باألمراض  األطباء األخصائيني 
اإلجهاض خال األشهر األخرية أمر طبيعي نتيجة اخلوف 
واهللع الذي أصاب املواطنني من انتقال عدوى فريوس كورونا 
إليهم، فكيف احلال إذا كانت العدوى ستنتقل إىل امرأة حامل 
العدوى  انتقلت  حال  يف  وجبنينها  هبا  سيحّل  ما  تعلم  ال 
له وهلا، األمر الذي دفع الكثري من األمهات خال شهري 
األطباء،  رأي  انتظار  دون  الفوري  لإلجهاض  وأيــار  نيسان 
نظراً للضبابية اليت كانت حتيط هبذا املرض يف تلك الفرة. 
لكن، ومع تقشع تلك الضبابية، بدأ بعض األمهات احلوامل 
بالرياّث يف موضوع اإلجهاض، فالكثري من اإلصابات اليت 
وأغلبها  خطرية،  ليست  بدرجات  كانت  سورية  يف  حصلت 
متاثل للشفاء، كذلك الحظنا وجود العديد من اإلصابات 
ووالدة  شفاؤهن  ومت  األخـــرية،  األشــهــر  يف  حــوامــل  لنساء 
الدكتور فؤاد  العدوى. ويؤكد  أطفال أصحاء مل تنتقل هلم 
عساف، اختصاص أمراض نسائية - ريف دمشق، إصابة أكثر 
من مخس أمهات حوامل لديه بفريوس كورونا، وحماولتهن 
التخلي عن اجلنني، لكن إصراره كطبيب خمتص على عدم 
اإلجهاض حال دون وقوعه لتتم والدة أجناّة أصحاء وشفاء 

األم من الفريوس. وكشف عساّاف اخنفاض حاالت اإلجهاض 
إىل  النساء  أغلب  جلوء  نتيجة  األخريين  الشهرين  خال 
استخدام موانع احلمل لتجناّب احلمل أو البقاء يف خطر 
وقلق اإلصابة بالفريوس خال فرة احلمل، خاصاّة يف ظل 
عدم وجود دواء فعاّال وأجهزة صحياّة ومشاف جمهاّزة حلاالت 

املصابني هبذا الفريوس.

قّلة يف اخلدمات
مل خيتلف حال املدينة عن الريف، فاخلوف والقلق واحد، 
واملنظومة الطبية الضعيفة واحدة يف كلتا احلالتني، ووهم 
اللواتي مل  ذاته عند مجيع احلوامل  العدوى  ونقل  انتقال 
يرددن أيضاً يف الكشف املبكر عن احلمل واإلجهاض املبكر 
له أيضاً، إذ يؤكد الدكتور اسكندر سعيد، اختصاصي نسائية 
انتشار  قبل  حبملهن  احلوامل  النساء  استمرار  دمشق،   –
الوباء يف سورية، خاصة كوهنن يف األشهر األخرية من احلمل. 
لكن ومع بداية الصيف واالنتشار التصاعدي للفريوس بدأ 
اخلــوف واإلشــاعــات حــول مــوت األمهات احلوامل يف حال 
خوفاً  اإلجهاض  إىل  للجوء  الكثريات  اضطر  ما  اإلصابة 
على صحتهن وصحة اجلنني، إاّل أن الطب وحاالت احلوامل 
اللواتي انتقل هلناّ الفريوس أثبتوا العكس، خاصة يف حال 
عدم وجود أمراض سكري أو قلب عند األمهات، ليتماثلن 

للشفاء دون وجود مضاعفات جانبية سلبية. 
بكثرة  كثرت  املريضات  هــؤالء  مع  األطــبــاء  معاناة  لكن 
األسئلة واالتصاالت، خاصة مع ندرة زيارة احلوامل لعيادات 
األطباء جتنباً النتقال العدوى هلن. ونواّه الدكتور سعيد إىل 
واليت  بلدنا،  يف  اإلجنابية  بالصحة  املتعلقة  اخلدمات  قلة 
اتضحت خال فرة انتشار الفريوس، واحلاجة املاسة لتلك 
اخلدمات مقارنة خبدمات أخرى أقل أمهية ال متتاّ للصحة 
املختصة،  اجلهات  قبل  من  باالهتمام  تفوقها  لكن  بصلة 
املتعلقة  اخلــدمــات  بتقليل  املستشفيات  قيام  إىل  مــشــرياً 
بالصحة اإلجنابية إىل احلد األدنى، ومنها من ألغتها متاماً 
بسبب النقص يف أعداد العاملني أو بسبب نقلهم ألداء مهام 

جديدة.

حمرّم شرعًا 
حاالت  أغلبية  أن  تؤكد  العاملية  الصحة  وزارات  أن  ورغم 
إصابة النساء احلوامل بفريوس كورونا متاثلت للشفاء دون 
أي آثار سلبية، إاّل أن املشهد العام يوحي بالقلق وعدم الثقة 
للخروج  الدين  رجال  دفع  الذي  األمر  الوباء،  هذا  بتأثري 
بفتاوى بعضها حيلل اإلجهاض خال هذه الفرة، وبعضها 
يدعو ألخذ كافة التدابري اليت حتول دون حدوث احلمل كي 

ال تصل األمور لإلجهاض الذي هو حمرم شرعاً وديناً. 
تأجيل  أن  ــرزاق  ال املؤنس  عبد  الدكتور  نظر  وجهة  ومن 
احلمل خال الوقت الراهن هو احلل األسلم ريثما ينتهي 
الوباء، إذ ال ميكن املراهنة على صحة املرأة، فقد تكون ذات 
بنية ضعيفة وغري قادرة على حتمل أي عدوى. وقداّم املؤنس 
فتوى هبذا اخلصوص أرجعها إىل حاشية ابن عابدين، واليت 
تؤكد أن اإلجهاض خال األربعني يوماً األوىل مكروه تنزيهاً، 
أي ميكن اإلجهاض يف حال الضرورة )ضيق تنفس أو تعب 
أو سوء معيشة..(، أما اإلجهاض يف الـ 80 يوماً فهو مكروه 
حترميياً، أي أقرب إىل احلرام، وحني يصل اجلنني إىل عمر 
خاصة  شرعاً،  التحريم  إىل  اإلجهاض  يصل  يوماً   180 الـ 
العمر. ويعترب  ُتبث يف اجلنني يف هذا  الــروح واحلركة  وأن 

واحدة  إاّل يف حالة  للنفس  قتاً  العمر  هذا  اإلجهاض يف 
عندها  اجلنني،  أو  األم  هتديد حلياة  هناك  يكون  أن  وهي 
أمهية  إىل  مشرياً  األم،  حياة  وهي  احلياتني،  أقوى  ترجح 
عدم االنقياد خلف األوهام واخلوف من املرض قبل حدوثه، 
بل جيب أن تكون األم متياّقنة ومدركة ملرض حقيقي شخصاّه 

األطباء هلا ومينعها من استمرار احلمل. 

توعية صحية ونفسية 
البعد  كل  وبعيدة  كاملة  بسرية  تتم  العمليات  هذه  وألن 
الشؤون  وزارة  يف  ألسئلتنا  إجابات  جند  مل  القانون،  عن 
مثل  ورصد  متابعة  على  قادرة  تبدو غري  اليت  االجتماعية 
هذه احلاالت يف زمن تفاقمت لتصبح ظاهرة مستشرية يف 
جمتمعنا، لنتجه إىل الطب الشرعي الذي أكد لنا على لسان 
الشرعي يف  للطب  العامة  للهيئة  العام  املدير  زاهر حجو، 
سورية، أن موضوع اإلجهاض يف زمن الكورونا شائك للغاية 
واهليئة ال تستطيع التعامل معه إاّل بورود حاالت وشكاوى، 
النوع حتى  هذا  اهليئة من  إىل  عدم وصول حاالت  مؤكداً 
اآلن، حيث تنحصر احلاالت باإلجهاض اجلنائي فقط، يف 
حني نشط عمل اجلمعيات اليت حاولت رصد هذه احلاالت 
وتقديم برامج رعاية وتوعية ملخاطر اإلجهاض خاصة خال 
األشهر اليت انتشر هبا الفريوس، لتبياّن لنا الدكتورة مريم 
حنيدي، مسؤولة برنامج اجلودة يف مجعية تنظيم األسرة، 
اإلجهاض  عــدا  اإلجهاض  خدمات  كافة  اجلمعية  تقديم 
ملنعه قانوناً، إذ تركز خدمات اجلمعية على مشورة ما قبل 
التوعية باإلجهاض اآلمن واإلجهاض  اإلجهاض، وتتضمن 
كذلك  كبرية،  وخماطر  مشاكل  حيــوي  والــذي  اآلمــن  غري 
الوقاية من  وسائل  استخدام  أمهية  تقديم حماضرات عن 
التابعة  العيادات  أن  إىل  مشرية  بــه،  املرغوب  غري  احلمل 
اإلجهاض  عملية  وحتتاج  باإلجهاض،  تقوم  ال  للجمعية 
وشــهــادة ثاثة  املـــرأة  إلثــبــات خــطــورة احلمل على صحة 
العيادات  خــارج  اإلجهاض  مت  حال  ويف  بذلك،  أخصائيني 
تقوم اجلمعية مبعاجلة املضاعفات، فدور اجلمعية ينحصر 
العيادات، مؤكدة أن خدمات  مبراقبة احلمل والنصيحة يف 
اجلمعية مجيعها جمانية دون أي شروط للمريضة، وتشمل 
األدوية، ويصل عيادات اجلمعية إىل 48 عيادة يف سورية، 6 
منها يف دمشق، و12 يف ريف دمشق. وعن اإلجهاض يف زمن 
كورونا، أشارت حنيدي إىل ازدياد نسبة اإلجهاض يف كورونا 
ألن املرض جديد على اجلميع، وألن منظمة الصحة العاملية 
مل تثبت وجود عاج حقيقي للفريوس، األمر الذي انعكس 
سلباً على احلوامل اللواتي طلنب اإلجهاض مؤخراً بنسبة 
كبرية خوفاً من انتقال العدوى للجنني وخوفاً من الوالدة يف 

املشايف حالياً وانتقال اإلنتانات إليهن أو على اجلنني. 
وعن اخلدمات اليت تقدمها اجلمعية خال الفرة احلالية 
بياّنت حنيدي أن اجلمعية قدمت برامج متعددة ومت تشكيل 
فريق طيب خاص بكورونا وتقديم جلسات توعية صباحية 
والكمامات والكفوف  املعقمات  للنساء احلوامل، ومت توزيع 
على عياداتنا، كذلك تقديم دعم نفسي خال كورونا، خاصة 
يف ظل احلجر الصحي والضغط النفسي الذي يعانيه أفراد 
األسرة نتيجة اضطرارهم للجلوس مع بعضهم أوقاتاً طويلة 
وتوقف عمل الكثري من الرجال، كذلك مت تشكيل جمموعات 
وإرسال رسائل توعية ونشر حماور رعاية على صفحة الفيس 

اخلاصة باجلمعية. 

»البعث األسبوعية« ــ ميس خليل 
الطب  دراســة  يف  االختصاص  شهادة  على  حصوله  رغــم 
الرئيسي حلل  املفتاح  كونه  به  حلم  لطاملا  الــذي  الشرعي 
لغز اجلرائم اليت يعشق الكشف عنها وتقديم اجملرمني إىل 
ينتظره  قد  الطبيب علي غري متفائل مبا  أن  إال  العدالة، 
راتباً  سيتقاضى  أنه  علمه  بعد  خاصة  العملية،  حياته  يف 
كأي موظف حكومي، ولن حيصل على مكافآت وتعويضات 
النفسي،  والطب  التخدير  أطباء  اليت حيصل عليها  كتلك 
كما أنه سيكون معرضاً بشكل دائم للخطر األمين والصحي 

واجلسدي.

عودة تفعيل املرسوم 14
واقع حال الطبيب علي يؤكده الدكتور ناصر الشاهر، عضو 
الشرعي وعضو اجمللس  للطب  العامة  اهليئة  إدارة  جملس 
العلمي للطب الشرعي، يف حديث مع »البعث األسبوعية«، 
من  مظلومون   - نظره  -وجهة  من  الشرعيون  فاألطباء 
إقبال  حتى  أو  مقيمون  أطباء  يوجد  وال  املكافآت،  ناحية 
الشرعيني  األطباء  مطالبة  إىل  إضافة  االختصاص،  على 
هلا،  يتبعون  الــيت  اجلهة  بتوحيد  عاماً   15 من  أكثر  منذ 
فالطب الشرعي موجود يف عدة وزارات )الدفاع – الصحة – 
التعليم العايل – والداخلية(. وبالفعل - وكما يشري الشاهر 
العامة  اهليئة  بإحداث   14 املرسوم   2014 عــام  يف  صــدر   -
للطب الشرعي اليت كانت مطلباً جلميع األطباء الشرعيني، 
ومت إخضاعها حينها لرئاسة جملس الوزراء بعد أن كانت 
للطب الشرعي،  تبعيتها لوزارة الصحة اليت مل تقدم شيئاً 
ذلك  بعد  املرسوم  مفعول  إبطال  يتم  أن  »املفاجأة«  لتكون 
الصحة،  لــوزارة  الشرعي  الطب  تبعية  وعودة  سنوات،  بعدة 
الشرعيني اآلن للمناشدة  الذي يعيد مجيع األطباء  األمر 
جمدداً بعودة تبعية الطب الشرعي لرئاسة جملس الوزراء، 

كما كانت عليه يف السابق. 

خالل احلرب 
خال فرة احلرب على سورية، واجه األطباء الشرعيون 
العديد من الصعوبات وتضاعف عملهم بشكل كبري جداً من 
خال فحصهم آلالف الضحايا واجلثث، وكان ألطباء حلب 
الشرعيني معاناهتم الكبرية بعد أن مت تدمري املقر الرئيسي 
شاش،  هاشم  للدكتور  ووفقاً  حلب.  يف  الشرعية  للطبابة 
األطباء  اضطر  فقد  احملافظة،  يف  الشرعي  الطب  رئيس 
إىل مشفى حلب  لانتقال  املقر اخلاص هبم  بعد ختريب 

اجلامعي ليصبح العمل ضمن باحة إسعاف املشفى. 
ويقول شاش: بعد جهد وعناء كبريين مت تزويدنا مبقر 
للعمل، لكنه ال يصلح ألن يكون مكاناً للطب الشرعي لعدم 
فاألطباء  والفحص،  للتشريح  املخصصة  األمــاكــن  توفر 
قلة عددهم،  رغم  بأعمال شاقة  قاموا  الشرعيون يف حلب 
وهناك من غادر، ومن تويف، وبقي فقط 3 أو 4 أطباء يغطون 
العمل يف احملافظة، مشرياً إىل أنه مت الكشف على جثة 15 
ألف شهيد خال سنوات احلرب، وأكثر من 40 ألف جريح. 
وبعد أن مت حترير حلب مت االنتقال إىل مكان ليس أحسن 
عبارة عن ثاث غرف صغرية فقط يف مشفى  فهو  حــااًل، 
الرازي واليفي بالغرض، الفتاً إىل أنه وبعد حترير املدينة 
بالكامل وريفها من املمكن أن يتم اكتشاف مقابر مجاعية 
للكشف  ومضاعف  كبري  جهد  إىل  وهذا حباجة  وجثامني، 
عليه، واىل مكان واسع لدراسة الرفات غري املعروف عددها 
أن  مؤكداً  ــاآلالف،  ب تكون  رمبا  والــيت  اآلن،  بالضبط حلد 
ولذلك تصبح احلاجة  وبالغة،  كبرية  ذو أمهية  االستعراف 
ماسة لرميم املقر القديم يف منطقة جب القبة، وإحداث 
بتجهيزات  وتعزيزه  املقر،  ضمن  الشعاعي  للتصوير  قسم 

طبابة  أن  اعتبار  على   DNA الـ  وخاصة خمرب  خمربية 
مدينة حلب تغطي بعملها املنطقة الشمالية والشرقية من 
يف  احلال  هو  كما  مركزياً  مكاناً  مستقباً  وليكون  سورية، 
مدينة دمشق، منوهاً إىل أن طبابة حلب الشرعية تعد هي 
الطبابة الوحيدة اليت تعمل على مدار الـ 24 ساعة، والميكن 

إغاقها على مدار الساعة. 
نقص الكوادر 

تضاءل عدد األطباء الشرعيني يف حمافظة حلب بشكل 
لعدد   - كما يوضح شــاش   - واحلــاجــة ماسة  كبري جــداً، 
قليل  املوجود  العدد  أن  اعتبار  على  املقيمني،  األطباء  من 
وسبب  املقيمني،  الشرعيني  األسنان  أطباء  يف  التزايد  مع 
احلاجة أن معظم األطباء يف سورية قد قاربوا على التقاعد 
واليوجد رديف للطب الشرعي بشكل عام يف سورية، وبالتايل 
الــذي  الصعب  احلــال  واقــع  يفرضها  عــدة  مطالب  هناك 
وصل له الطب الشرعي يف حلب بشكل خاص ويف سورية 
الرئاسي  املرسوم  عموماً. ويؤكد شاش على ضرورة تفعيل 
رقم 14 بشكل كامل دون حذف أي شي منه، باإلضافة إىل 
وخاصة  القطر  خــارج  بــدورات  األطباء  بإرسال  االستمرار 

دورات االستعراف. 

على وشك االنقراض
الدكتور زاهر حجو، مدير عام اهليئة العامة للطب الشرعي، 
حتدث لـ »البعث األسبوعية« عن احتضار هذا االختصاص 
بالغ األمهية، فالعدد املوجود حالياً فقط 55 طبيباً شرعياً 
معظمهم ممن جتاوز اخلمسني من عمره، يف حني أن سورية 
حتتاج إىل 400 طبيب على األقل، فا دماء جديدة ترغب 
اليوم يف خوض غمار هذا التخصص الذي ال يتمتع بدعم 
التخصصات  كباقي  اجتماعية مرموقة  حكومي وال مبكانة 
نتيجة عدم وجود املكافآت، فالطبيب الشرعي ال يعمل اليوم 
ال  راتباً  بذلك  ليتقاضى  احلكومية  الوظيفة  إطــار  يف  إال 
يتجاوز يف أحسن األحوال الـ 50 ألف لرية سورية، شأنه يف 
ذلك شأن أي موظف حكومي دون أي خصوصية، وهو ما 
يراه حجو أمراً غري مقبول، فليس من املعقول ملن درس أكثر 
من عشر سنوات يف واحدة من أهم الكليات العلمية أن جيد 
امتيازات،  أي  دون  موظف  املطاف، جمرد  هناية  يف  نفسه، 
ونفسية  جسدية  ملخاطر  الشرعي  الطبيب  تعرض  أن  كما 
هذا  خبوض  املغامرة  لعدم  اإلضافية  األسباب  من  وأمنية 
االختصاص، فمعظم األطباء الشرعيني مت هتديدهم خال 
فرة احلرب مبحاولة قتلهم من قبل اإلرهابيني، باإلضافة 
ونفسية  جسدية  متعددة  ألمــراض  معظمهم  تعرض  إىل 
نتيجة ما عانوه خال تلك الفرة من خال فحصهم ملئات 

بل اآلالف من اجلثث. 
حجو سلط الضوء على أن هناك الكثري من األشخاص 
لديهم لغط مبفهوم الطب الشرعي ونظرة سلبية جتاهه ».. 
الشرعي خيتص  وهو ما جيعلنا نتعب يف عملنا«، فالطب 
الطبيعية«،  »الــوفــاة  األبيض  باملوت  وليس  األمحــر،  باملوت 
والعمل باملرضي واجلنائي، موضحاً وجود مراكز طب شرعي 
يف كافة احملافظات، ويقسم عملها إىل قسمني: قسم خيتص 
املــشــايف مــن خــال املشرحة،  الــوفــيــات ويــكــون يف  بفحص 
والثاني قسم األحياء منفصل عن املشرحة، ويتم فيه فحص 
تقرير  وتقديم  والشرطة،  القضاء  من  تــورد  اليت  احلــاالت 
بناء  أنه يف بعض مراكز احملافظات ليس هناك  إال  عنها، 
خاص بالطب الشرعي، واألطباء الشرعيون يعملون ضمن 
املستوصف الصحي، ويتم تدارك نقص األطباء الشرعيني 
أطباء  أو  أخــرى،  اختصاصات  من  األطباء  بعض  بتكليف 
عامني للقيام بأعمال الطب الشرعي وتدريبهم وجتهيزهم 
الشرعي  الطبيب  كفاءة  غياب  مسألة  تبقى  ولكن  للعمل، 

تفرض نفسها كتحد البد من جتاوزه.

جانب مشرق
أما اجلانب املشرق يف عمل الطب الشرعي - كما يصف 
حجو – فهو طب األسنان الشرعي، خاصة أنه له دوراً هاماً 
الشرعي  األسنان  طب  يساعد  إذ  االستعراف،  موضوع  يف 
بالكشف عن هوية املفقودين، باإلضافة إىل أنه يتم العمل 
حالياً على إعداد وتدريب األطباء على علم االنربولوجي 
ــذي ميكن من خاله حتديد طول  وال اإلنــســان  علم  وهــو 
اليت  األمــراض  الوفاة واجلنس، إضافة إىل  وزمن  الضحية 
عليه، مشرياً  آثــاراً  ترك  فهي  العظمي  اهليكل  على  كانت 
إىل ضرورة تطوير الكفاءات هبذا العلم ملا له من أمهية يف 
املرحلة املقبلة، كما يتم العمل على ملف متطور جداً هو 
»الطب الشرعي الوقائي« الذي يعمل على منع وقوع اجلرمية 
من خال فحص احلادث أو اجلرمية والتنبيه على املخاطر 
اليت قد حتدث، وهو خيتص باحلوادث اليت تتكرر مبنطقة 
معينة أو بالتوعية ذاهتا فيتم تنبيه األهايل واجلهات املعنية.

مهام متعددة 
األعمال،  من  واسعاً  طيفاً  تشكل  الشرعي  الطب  مهام 
الطبيب  أن  يعتقدون  الــذيــن  الــنــاس  مــن  الكثري  فهناك 
 - الشرعي هو طبيب األموات، وهذا الكام غري دقيق أبداً 
كما يصفه حجو - على اعتبار أن نسبة التعامل مع الوفيات 
العاملية  اإلحصائيات  وحسب  عــام،  وبشكل  احلـــرب،  قبل 
ونتيجة  احلــرب  فــرة  وخــال   ،)%7 والوفيات   93 )األحــيــاء 
العدد  بقي  ولكن   ،%23 إىل  الوفيات  نسبة  ارتفعت  ظروفها 

77% للتعامل مع األحياء. 
واألعمال اليت يشملها الطب الشرعي تتمثل بفحص كافة 
احلاالت من األحياء وفحص اإلصابات واجلروح مبجملها، 
إىل فحص  إضافة  وغريها،  واملشاجرات  السري  حــوادث  من 
املرضى النفسيني، سواء كان متهماً بتقدير مدى مسؤوليته 
النفسية،  وحالته  عمره  لتقدير  عليه  جمنياً  أو  اجلنائية، 
وحسب تقرير الطبيب ختتلف العقوبة يف حال لديه مرض 

نفسي. 
أنه، ومع تفشي وباء كورونا، كثرت  السياق  يذكر يف هذا 
يؤكد  وهنا  املرضى،  حــرق جثامني  األحــاديــث عن ضــرورة 

حجو أن هذا املوضوع مرفوض مجاً وتفصياً.

باألرقام
يف حديث األرقام، يشري مدير عام هيئة الطب الشرعي إىل 
أنه مت تسجيل 116 حالة انتحار منذ بداية العام، وتصدرت 
حمافظة حلب املشهد يف عدد حاالت االنتحار بـ 23 حالة، 
تلتها حمافظتا ريف دمشق والاذقية، كل منهما 18 حالة، 
ثم دمشق ومحص 14، ومحاة 10، والسويداء 9، وطرطوس 7، 

ودرعا حالتني، وأخرياً القنيطرة حالة انتحار واحدة.
وبني حجو أن املنتحرين من الذكور أكثر من اإلناث، حيث 
بلغ عددهم 86 منتحراً، يف حني بلغ عدد اإلناث 30 منتحرة، 
وكشف عن انتحار 18 قاصراً، منهم 11 من الذكور، و7 من 

اإلناث.
حاالت  فإن  املنتحرون،  استخدمها  اليت  الطرق  عن  أما 
االنتحار شنقاً جاءت يف املرتبة األوىل بعدد حاالت بلغت 47 
حالة، ثم االنتحار عرب الطلق الناري 27 حالة، و18 حالة 
من السقوط من شاهق، مؤكداً أن بقية احلاالت تنوعت فيها 

أساليب االنتحار مثل التسمم وغريها.

الطب الشرعي يحتضر..
 55 طبيبًا يغطون المحافظات والعزوف سيد الموقف!! 
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»البعث األسبوعية« ــ أمحد العمار 
بعد توقف قرابة ثاثة أشهر، عاد مصرف سورية املركزي 
ومسح باستئناف منح التسهيات والقروض االئتمانية، يف 
استند  قرار جديد  وذلك عرب  اجلــاري،  الشهر  الثامن من 
لتوصية اللجنة االقتصادية وموافقة رئيس جملس الوزراء، 
الــزراعــي  للقطاع  التمويل  إتــاحــة  الــقــرار  استهدف  حيث 
احملــدود،  الدخل  وأصحاب  واملتوسطة  الصغرية  واملشاريع 

باإلضافة للقروض العقارية. 
القرار القى ردوداً متباينة من قطاع األعمال، ففي وقت رآه 
البعض ال يراعي يف قيمة القرض املمنوح اختاف املشاريع 
القرض ال  هذا  مثل  أن  اآلخر  البعض  رأى  ونوعاً،  حجماً 
بشكل عملي، حيث  واملتوسطة  الصغرية  املشاريع  يستهدف 
أن األخرية تعتمد على مؤسسات التمويل الصغري أكثر من 
مهماً  عاماً  فيه  يشكل  وقت  يف  املصارف،  على  اعتمادها 
ملساعدة املشاريع النسائية على إعادة إقاعها، بعد أن دمرهتا 
احلرب كلياً أو جزئياً، فيما تقيم املصارف القرار بناء على 
أهداف تنموية، وضمن ضوابط معينة حتمي أموال املصارف 

واملودعني، وإىل التفاصيل. 

تبعًا حلجم املشروع 
للقرض، فإن من اخلطأ وضع  عند حتديد سقف معني 
املشاريع مجيعاً يف سلة واحدة، فثمة مشروع حيتاج عشرات 
املايني وآخر حيتاج ملياراً أو أكثر، وهكذا فإن دراسة اجلدوى 
للمشروع هي من أهم حمددات اإلقــراض، كما يقول رجل 
األعمال حممد حسام السراج الذي يرى أن سقف القرض، 
احملدد بـ 500 مليون لرية سورية، ال يليب احتياجات سوى 30 

- 40 باملئة من املشاريع الكبرية واملتوسطة، واليت هي بطبيعة 
احلال األكثر تأثرياً وحتريكاً للنشاط االقتصادي يف الباد. 
مشروع  تنفيذ  أشهر  منذ  باشر  الــذي  الــســراج،  ويشري 
تكاليف  أن  إىل  يف محــاة،  اجملفف  الــرضــع  حليب  إلنــتــاج 
فإن  وبالتايل  لرية،  امللياري  تتجاوز  قد  لديه  املشروع  هذا 
بالغرض، ويزداد األمر صعوبة  القيمة ال يفي  قرضاً هبذه 
عندما ال يرغب صاحب االستثمار بإدخال شريك معه يف 
الــازم، ألن  التمويل  على  كإحدى طرق احلصول  املشروع، 
شراكة جديدة تعين إدارة جديدة، وتدخاً يف قرارات اإلنتاج 
والتسويق واجلودة، وهو ما ال ينسجم يف بعض األحيان مع 

رغبة املستثمر املؤسس. 
املشاريع النسائية.. صغرية

قليلة هي املشاريع النسائية الكبرية، وحتى املتوسطة، وهو 
أمر معروف قبل األزمة وبعدها، ألن املرأة تدير مشروعها 
اعتماداً على نفسها بالدرجة األوىل، وقد يكون هذا املشروع 
حتت مظلة رجل )أب، أخ، ابن(.. تقول رئيسة جلنة سيدات 
األعمال الصناعيات يف غرفة صناعة دمشق وريفها، مروى 
اإليتوني، إن غالبية املشاريع النسائية هي مشاريع صغرية 
فائدة  حتقق  ذلــك  من  بالرغم  ولكنها  الصغر،  ومتناهية 
كبرية، ألهنا تدخل يف صلب تنمية اجملتمع والفئات األكثر 

احتياجاً وهتميشاً. 
فرى  األعمال،  لسيدات  املصارف  قــروض  أمهية  عن  أما 
اإليتوني إهنا مهمة جداً، بالنظر حلاجة املشاريع النسائية 
هلا، سواء لتأسيس اجلديد منها، أم لرميم تلك اليت دمرهتا 
احلرب، وهذه تشكل نسبة كبرية على مستوى الباد بشكل 
األضــرار  طالت  حيث  وريفها،  دمشق  مستوى  وعلى  عــام، 

باس  حــوش  مبناطق  حــل  كما  كاملة،  مناطق  ــدمــار  وال
والسبينة والقدم والغوطة والقابون وغريها. 

وقدرت اإليتوني عدد املشاريع اليت دخلت يف التنظيم يف 
بـ 1200 مشروع، ومثل هذه املنطقة  منطقة القدم وحدها 
وغريها من مناطق التنظيم حتتاج قرارات حكومية حامسة 
وسريعة ودقيقة، مشرية إىل أن الوقت احلايل هو وقت العمل 
ال البناء، ألن اإلنتاج هو من ينعش االقتصاد، فيما يستهلك 
باملئة  والــثــروات، وإىل أن حنو 30 - 40  املــوارد  البناء  هذا 
من مشاريع النساء ظلت قائمة وتعمل، أما بقية املشاريع، 
الـــ 500  لــذا فــإن قــرض  فقد طاهلا دمــار كامل أو جزئي، 
مليون لرية، ال يعد كبرياً حتى مبقاييس املشاريع الصغرية 
املرات،  عشرات  تضاعفت  التكاليف  ألن  الصغر،  واملتناهية 
املواد  أم  أم اآلالت  سواء عندما يتعلق األمر مبقر املشروع 

األولية.. كل شي بات خمتلفاً ومكلفاً. 
التمويل الصغري

التسهيات  على  واملتوسطة  الصغرية  املشاريع  تركز  ال 
متويلها  تعتمد يف  ألهنا  املصارف،  تقدمها  اليت  االئتمانية 
بالدرجة األوىل على مؤسسات التمويل الصغري، كما يقول 
واملتوسطة،  الصغرية  املشروعات  تنمية  هليئة  العام  املدير 
ليست  املشاريع  هــذه  مثل  أن  يؤكد  الــذي  امسندر،  إيهاب 
من  املشاريع  هذه  فحصة  املصارف،  من  مستهدفة متويلياً 
التسهيات املصرفية احمللية ال تتجاوز األربعة باملئة، وهي 

من أقل النسب حول العامل!
نفاذ  تسهيل  يستهدف  قرار جديد،  أي  أن  امسندر  ويعد 
املشاريع إىل التسهيات االئتمانية، هو قرار جيد بالضرورة، 
لذا فإن قرار استئناف القروض املصرفية األخري يصب يف 

بعد استئناف »المركزي« للقروض والتسهيالت االئتمــــانية.. 

   توافق على منطقية القرار وتباين حول القيــمة وشروط اإلقراض
إىل أن االستهداف جيب أن يكون شاماً للقطاعات مجيعاً، وإن  هذا االجتاه، الفتاً 
اإلنتاج  خصوصية  من  املشاريع  هذه  به  متتاز  ملا  الزراعية،  للمشاريع  الغلبة  كانت 
واإلدارة والتسويق، واليت غالباً ما ترتبط بالشخص نفسه، وقد يكون هذا الركز سبباً 

رئيساً من أسباب النجاح.

.. إىل املشاريع اإلنتاجية
تتوجه  أن  أمهية  إىل  يوسف،  علي  الدكتور  التجاري،  للمصرف  العام  املدير  يلفت 
القروض والتسهيات املصرفية إىل املشاريع التنموية، بداًل من توجهها إىل األغراض 
االستهاكية، ألن األوىل تسهم يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، وهو أهم هدف 
من أهداف املصارف، عندما تقدم هذه التسهيات، وألن إخراج السيولة املصرفية ال 
الدخل احملدود جوانب  أهدافاً حمددة؛ فمثاً، تستهدف قروض ذوي  وأن خيدم  بد 
شخصية واجتماعية، فيما تستهدف القروض الزراعية تنمية القطاع الزراعي، وتعزيز 
األمن الغذائي، وهذان اهلدفان يصبان يف صلب السياسة احلكومية جتاه هذا القطاع، 
كما تستهدف القروض العقارية متكني الفئات غري القادرة على شراء املسكن من ذلك، 
مشرياً إىل أن قرضاً بـ 400 مليون لرية لشراء بيت، يعد با شك قرضاً كافياً، ويليب 

متطلبات املقرض كماً ونوعاً.
ويشرح يوسف دواعي التشدد يف ضوابط القروض املصرفية، مبيناً أهنا وضعت كي 
حتقق هذه القروض األهداف والغايات اليت وجدت من أجلها، حيث تقع على عاتق 
املصارف املقرضة مسؤولية تتبع املشاريع وتنفيذها وجدواها وماءهتا املالية، وما إىل 
ذلك من هذه التفاصيل.. فاملطلوب هو إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية، ال املضاربة 

يف شراء وبيع القطع، أو اإلنفاق على سلع استهاكية ال ختدم مثل هذه التنمية. 
ومييز مدير التجاري بني طبيعة تعاطي كل من املصارف احلكومية واخلاصة مع 
القروض والتسهيات، مؤكداً أن األوىل أكثر تشدداً يف املنح، ألهنا حمكومة باجلوانب 
اإلدارية والرقابية، وبالتايل هناك صعوبة يف اختاذ القرار وتنفيذه، كما أن لكل مصرف 
من املصارف الستة ختصص حمدد، فاملصرف الصناعي يف اجتاه، والزراعي يف اجتاه 
آخر، والشيء نفسه بالنسبة للمصارف األخرى، إال أن قاعدة العماء والزبائن لدى 
التجاري تبقى هي األوسع. أما فيما خيص املصارف اخلاصة، فإن طبيعة وآليات اختاذ 
القرار خمتلفة، حيث هامش املرونة أكرب، وصاحيات اإلدارة أوسع، فمثاً قد يعطي 
جملس إدارة املصرف أو مديره التنفيذي قرضاً هلذا العميل أو ذاك على مسؤوليته، 
على  قــراراً  اختذ  أنه  يعين  ما  لديه،  الازمة  والضوابط  الشروط  توافر  عدم  رغم 
مسؤوليته الشخصية، نتيجة ثقة معينة هبذا العميل، أو توافر ضمانات معينة قد ال 

تقبلها املصارف احلكومية. 

.. ملزيد من احلماية 
اليت وضعها  الضوابط  يف  القرار اجلديد متشدداً  يعد  أال  ســؤال:  يف جوابه على 
كشروط لإلقراض؟ يقول املدير العام للمصرف الصناعي، الدكتور عمر سيدي، إن مثل 
هذه الضوابط أتت محاية من خماطر تعثر العميل عن السداد، ألن املصرف عندما 
اليت هي بطبيعة احلال  بأمواله،  قد غامر  ديونه، يكون حكماً  ال يستطيع حتصيل 
أموال املودعني، وهو أمر عانى منه، وما زال، الصناعي طوال عقود، ما جيعل اختاذ 
قرار اإلقراض لديه حالياً أكثر صعوبة وحسماً، مبعنى عدم املوافقة على القرض إال 
األطراف  وتفاصيلها، ما خيدم  بكل حيثياهتا  للعميل  املالية  املاءة  تقييم  بعد  على 

املتعاملة مجيعاً.

إىل ذلك..
وكان املركزي طلب من املصارف »الريث يف عمليات جتديد التسهيات االئتمانية 
بأشكاهلا وصيغها كافة« مبوجب تعميمه 16/ 2922/ ص، الصادر يف احلادي عشر من 
حزيران الفائت، حيث القى القرار، يومها، امتعاضاً وتذمراً من قطاع األعمال، بالنظر 
أصبحت  وقت  يف  جديدة،  بأخرى  واملباشرة  القائمة،  املشاريع  استكمال  أعاق  لكونه 
الباد أحوج ما تكون فيه لتوسيع قاعدة االستثمار هبدف التغلب على تبعات العقوبات 
االقتصادية اجلائرة، وتوفري بدائل للمستوردات، وحتريك أنشطة اقتصادية باتت شبه 

متوقفة.. 
Ournamar@yahoo.com

»البعث األسبوعية« ــ حسن النابلسي 

ال ميكننا إغفال أن سعر صرف اللرية يتعرض لضغوطات أقلها التهريب، وحتديداً 

هتريب مادة الدخان اليت ال زالت تفرض نفسها بالسوق السوداء على مرآى القاصي 

والداني من اجلهات الرقابية املعنية، ومع ذلك يشهد سعر الصرف استقراراً ملحوظاً، 

فكيف سيكون احلال إذا ما مت سد هذه الثغرة اليت تستنزف ما يقارب الـ 1.5 مليون 

دوالر يومياً من السوق احمللية!

الصرف، وأمثرت جهودها عن ضبطه  السورية اجتهدت باجتاه حتسني سعر  الدولة 

ضمن مستوى من االستقرار، وكان من املتوقع أن يشهد مزيداً من التحسن، لكن يبدو 

أن مثة حتديات حتول دون ذلك، من بينها التهريب - كما أسلفنا - يضاف إليه بطء 

ممثاً  اخلاص  القطاع  بتقصري  تتعلق  ذاتية  بظروف  املرتبطة  اإلنتاج،  عجلة  دوران 

باحتادات الغرف، خاصة »الصناعة والزراعة«، املفرض أن يأخذ دوره كشريك للتنمية، 

ولكن لألسف مل تثبت االحتادات أية جدية هبذا اجملال.. أو بظروف موضوعية هلا عاقة 

بالعقوبات االقتصادية وبانتشار وباء كورونا وتداعياهتما على مجيع املفاصل االقتصادية 

عموماً، واإلنتاجية منها على وجه اخلصوص..!

ال يعقل أبداً أن يصل االقتصاد السوري إىل مرحلة »لفظ األنفاس« رغم ما حل به من 

كوارث وأزمات، وتكالب الدول عليه للنيل منه، ألن لديه = وبكل بساطة - من املقومات ما 

خيوله أن يكون يف مصاف اقتصادات املنطقة على أقل تقدير، فهو، كما سبق وأشرنا يف 

أكثر من مناسبة، ليس زارعياً باملطلق، وال صناعياً، وال جتارياً خدمياً، وال حتى سياحياً، 

بل هو مزيج من هذه القطاعات جمتمعًة، يضاف إليها ما يتمتع به من ثروات باطنية 

وطبيعية، وموقع إسراتيجي، إىل جانب غناه بالكوادر املؤهلة واخلبرية اقتصادياً وعلمياً.

أمام هذا الواقع، يربز لدينا معطى مهم يعواّل عليه بأن حيدث فارقاً باملشهد االقتصادي 

خال الفرة القريبة القادمة، يتمثل بزيارة الوفد الروسي األخري إىل سورية برئاسة 

نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف، وما أفضت إليه اللقاءات بني اجلانبني من حديث 

عن مشروع االتفاقية اجلديدة حول توسيع التعاون التجاري والصناعي واالقتصادي بني 

روسيا وسورية يتضمن أكثر من أربعني مشروعاً جديداً..

ال شك أن هذه املشاريع تشكل أرضية النطاقة تنموية تضع القطاع اخلاص على 

التنمية كشريك للحكومة، من خال احتادات  بآليات تعاطيه مع  النظر  إعادة  حمك 

الغرف املتوجب عليها حالياً ردم فجوات اخلاف فيما بينها »كاحتادات«، وفيما بني من 

التام  التوافق  من  إىل مرحلة  والوصول  إخل،  ومزارعيني..  متثلهم من صناعيني وجتار 

جلهة الركيز على اإلنتاج كرافعة حقيقية لاقتصاد الوطين، وحتسني سعر صرف اللرية. 

السوري  االقتصاد  مكونات  من  األربعون  املشاريع  هذه  أصبحت  ما  إذا  أنه  نعتقد 

بالفعل، وإذا ما تلقف القطاع اخلاص جدية اجلانب الروسي جلهة التعاون االقتصادي 

والتجاري، واختذ دوره »أي القطاع اخلاص« كشريك تنموي، فإننا سنكون على موعد 

مع قفزة اقتصادية نودع معها كل ما منر به من أزمات »الكهرباء والغاز واملازوت واخلبز.. 

إخل«.. مع اإلشارة أخرياً إىل أن العديد من اقتصادات العامل ال تتمتع مبقومات كتلك اليت 

يزخر هبا االقتصاد السوري، ومع ذلك اجتهدت باالشتغال على استثمار ما لديها من 

مقومات، لتضحي بالنتيجة من االقتصادات املتقدمة، وماليزيا مثال..! 

 hasanl@yahoo.com

األربعون مشروعًا.. ووداع األزمات؟

أقـل ما يقـال
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»البعث األسبوعية« ــ رامز حاج حسني 
إليها  ننتمي  اليت  الشعبية  واحلكايات  األساطري  كل  يف 
وتنتمي إليها ذائقتنا البصرية والفكرية يف اخليال، هناك 
األشجار  مــع  الطبيعة،  مــع  ونبيل  مقدس  وثيق  ارتــبــاط 
والصخور وينابيع املياه واألهنار مع أزهار شافية بعينها.. كيف 
يتعاطى أدبنا الطفلي يف سورية مع الطبيعة ورمزيتها، مع 
جعل أطفالنا يعشقون هذه األرض تراهبا وهواءها وشجرها 
وماءها.. كيف جنعل له يف احلكايات رمزية إنبات متوز للزرع 
والتعقيد  العال  الفهم  مرامي  عن  بعيدة  مفهومة  حكاية 

التحليلي لتشعبات األساطري. 
األسطورة ولدت نقية بسيطة كوجه الطفل با رتوش، 

وال إضافات، يستطيع الطفل بذائقته اخلام البكر أن 
يفهمها ويتقبلها، ووظيفة األديب والفنان هاهنا 

للكبار  املقدم  األدب  رفــوف  من  نقلها  فقط 
والعبارات  بالكلمات  الصغار  أدب  رفوف  إىل 

البسيطة والواضحة. 

حريق الشجرة 
يف املعضات الكربى، ميوج اجملتمع 
يف دوامة من األقاويل والكلمات اليت 
واحــد  درب  عــن  خبطاها  تطيش 
منطقياً،  الــدرب  هذا  أكــان  بعينه، 
الذي  الــراوي  أم مشبعاً خبياالت 
وأكثر  بطريقته.  لآلخرين  ينقله 
للتلقي  عــرضــة  اجملــتــمــع  ــاء  ــن أب
األطفال  كون  للمفاهيم،  السليب 
كانت  مهما  الــكــلــمــات  يــشــربــون 
كبرية املعنى، ويتلقفوهنا، ويسألون 
أنفسهم عن معانيها، ويبحثون عن 
أجوبة مقنعة يسهل عليهم فهمها.

من الذي تسبب يف حريق الغابة؟ 
ملاذا اشتعلت النريان يف األشجار؟ وملاذا 

تسمى هذه احلالة كارثة؟
كثر  أطفال  تناقلها  أسئلة  الكارثة؟..  ما 

يف وسط أتون حرائق الغابات اليت نشبت يف 
الفرة األخرية يف بلدنا احلبيب، ومل جيدوا هلا 

األجوبة الشافية.
للمقارنة، هناك مفاهيم أكرب وقضايا كانت ملحة 

والتفجري  والــســاح  والــرعــب  واإلرهـــاب  احلــرب  للشرح: 
والقذيفة.. كلها دارت يف خميلة أطفالنا دون أن جتد هلا يف 
حكايتهم وقصصهم وكتبهم أي حتليل! فما الذي قدمه أدب 
الطفل للقضايا الكربى والعناوين العريضة من حلول أدبية 
وفنية لشرح تلكم الكلمات لألطفال بطريقة واعية وهادفة، 
لتصنع طفاً قادراً من مراحله األوىل على فهم متطلبات 
كونه أحد أهم دعائم بناء مستقبل وطنه، فعلينا أن ننتبه 

حبذر وذكاء ودقة لثقافته وأدبه وفنه. 
طفليت، ذات السنوات الـ 6، جاءتين تسأل يوماً ما معنى 
كلمة »احلمد« يا أبي؟ فسألتها عن سبب السؤال، فأجابتين 
فيها  يكتبون  بطاقة  يصنعوا  أن  منهم  طلبت  املعلمة  بأن 
كلمة شكر ومحد ملكرمة وقيمة عظيمة يف حياهتم يشكرون 
بطريقة  طفليت  لذهنية  الفكرة  أقــارب  فرحت  عليها،  اهلل 
جاءتين  النهار،  آخر  يف  الكلمة.  ملعنى  وتبسيطية  حتبيبية 
على  بــرســوم  مزينة  صــغــرية  بطاقة  حتمل  وهــي  طفليت 
األطــراف، ويف وسطها كتبت: »احلمد هلل أني من سورية«.. 
ألطفالنا قدرة عالية على الداللة على النهج القويم السليم 
يف التعاطي معهم، ومع مفردات تثقيفهم اليت نريد، وعلينا 

فقط أن خنلص ونتقن العمل.

األمرية ربيبة الذئاب 
حكاية من حبر اليابان: هياو ميازاكي، الذي عاش طفولته 
ناقماً على احلرب، وضع ثقل مهه ونقاوة أفكاره يف تبسيط 
األطفال  لدى  والنبل  السام  وإحــال  احلــرب  كره  مفهوم 
من  جياً  يربي  وهو  الطوال  السنوات  وعاش  أفامه،  عرب 

فن  يف  املتحركة املشتغلني  الرسوم 

ــق تــلــكــم  ــتــحــقــي األفـــكـــار والـــــرؤى. ل
ورغم أمهية ما قدمه ميازاكي طوال تلك السنوات، إال أن 
شهرته احلقيقية كانت مع فيلمه امللحمي اجلميل »األمرية 
مونونوكي« الذي قدمه عام 1997، وحيكي فيه عن العاقة 
بني الطبيعة واإلنسان، وحاز عنه آنذاك على جائزة أفضل 
فيلم متحرك طويل يف حفل توزيع جوائز األوسكار اليابانية، 
والذي حقق جناحاً مدوياً يف اليابان إىل درجة أنه صار أكثر 
األفام حتقيقاً لإليرادات يف تاريخ شباك التذاكر الياباني. 
الفيلم - للمقاربة - حيكي عن حريق للغابات وجشع فئة 
وصناعة  الطبيعة  مــوارد  على  السيطرة  الناس حتاول  من 
املناطق،  باقي  على  للسيطرة  والــبــارود  الفتاكة  األسلحة 
وأبطال  هلا  احلامية  الغابة  أرواح  مع  لوجه  وجهاً  وتكون 
األساطري احمللية، من أيائل وذئاب وأرواح سحرية؛ فمع هذه 
من  كبرية  لكميات  العُماّال حباجة  أصبح  الصناعية  الثورة 
اخلشب، ولذلك قامت السيدة أيبوشي بقطع أشجار الغابة 

أغضب  الشيء  وهــذا  ملصانعها،  الوقود  توفر  لكي  املقدسة 
وحوش الغابة وأرواحها احلامية، وعلى رأسها ذئاب اجلبل. 

هنا،  تتجلى  ميازاكي  بالفنان  اخلاصة  الطرح  عبقرية 
فهو ال يعرب عن موقفه بالعبارات الرنانة الكبرية والصعبة 
على  الصناعات  وزحف  الصناعية  الثورة  مثل  من  الفهم، 
حساب الغابات، بل يرك احلكاية ببساطتها تعرب للطفل 
واملتلقي عن ذاهتا وعن مراميها لنحصاّل يف النهاية أهدافها 
اليت أرادت قوهلا لنا بكل جاء: صراع نبيل من نوع خاص 
يف  املضحية  الــروح  انتصارات  لتتجلى  والشر،  اخلــري  بني 

سبيل احلب والطبيعة واخلري يف النهاية. 

أيل الغابات وروح اخلري فينا؟  
املرحلة  هــذه  يف  مبكان  األمهية  من  أصبح 
رفع الصوت عالياً إلعطاء الفرصة لشباب 
يتقنون فن صناعة األفام، كتابة ورمساً 
أكثر  بالطفولة  ملتصقني  وإخــراجــاً، 
من أي مداّع للثقافة، منظر ال يتقن 
رســم تــفــاحــة، شــبــاب مــوهــوبــني يف 
كتابة القصص ورمسها، يف صياغة 
مبا  ونسيجها  السورية  األسطورة 
الــســوري  املتلقي  بــذائــقــة  يليق 
الصغري.. آن األوان إلجبار املسؤول 
عن املنابر الثقافية على االستماع 
وبشكل جيد ألفكار فريقه  جدياً 
منهم  املوهوبني  وتقديم  الشاب 

الستام زمام املبادرة. 
تقدم  صغري  طفل  عــن  حكاية 
حياة  إنقاذ  مقابل  حياته  إلعطاء 
لنقل  حتتاج  اليت  الطفلة  صديقته 
دم. تقدم الطفل بعد تردد، وقد فهم أن 
معنى نقل الدم هو إعطاء الروح كاملة.. 
مل يشعر باخلوف، كان يتنهد فقط بضع 
تنهيدات بريئة وهو يظن أن عملية نقل الدم 
اليت استمرت لدقائق هي عملية موته احملتوم؛ 
وما إن انتهت املمرضة من نقل الدم وطلبت منه أن 
سأهلا  والدته، حتى  إىل حضن  ليذهب  كاألبطال  يقوم 
زلت  ال  ولكنين  ــراءة:  ب من  الطفولة  يف  ما  بكل  مستغرباً 

حياً!!.. فهم اجلميع حينها كل احلكاية! 
إحدى  يل  نقلته  ما  والتضحية  العطاء  روح  يف  تشبهها 
الصديقات عن طفل صغري يعيش يف القرى اليت تعرضت 
الغابات اجملاورة هلا إلحدى احلرائق الكبرية: لقد استيقظت 
عدم  عن  الناس  وحديث  احلريق  لنشوب  التايل  اليوم  يف 
الباستيكية  »مطرته«  ميأل  طفلي  ألجــد  عليه،  السيطرة 
باملاء، وكل ما تقع عليه يداه الصغريتان من أواٍن باستيكية 
رفاقي يف  أخربت  لقد  وتصميم:  بكل عزم  قال  وقد  باملاء، 
احلي مجيعاً أن منأل كل قناني املاء ونذهب ملساعدة رجال 

اإلطفاء يف إطفاء احلريق.
إىل  تشبه  الطفولة  لثقافة  عالية  قيماً  احلياة  حنتاج يف 
حد كبري جسارة هذا الطفل وبراءته، لنزرعها يف وجداهنم 
نوقف  علنا  واملسرحيات،  واألفــام  والرسوم  القصص  عرب 
أعداء  أبنائنا  ملستقبل  يريده  الذي  والبشر  الشجر  حريق 

هذا الوطن. 

حريق الروح في نسغ األشجار.. 
األميرة مونونوكي وروح أيل الغابات

»مئوية معركة ميسلون«.. 
 الكتاب الثالث في وثائقيات »وثيقة وطن«

ميسلون  ومللحمة  العظمة  يوسف  للبطل  تكرمياً 
التارخيية، قامت "مؤسسة وثيقة وطن" بالتعاون مع دار 
دملون اجلديدة جبمع صفوة ما قيل عنه بقلم بعض من 
الوثائق  إضافة لرمجة  ووزراء،  معاصريه من ضباط 
التارخيية املهمة املتعلقة مبعركة ميسلون، واملأخوذة من 
عنوان  الكتاب  وقد محل  الفرنسية،  اخلارجية  أرشيف 
"مئوية معركة ميسلون يف ذكرى الشهيد البطل يوسف 

العظمة"". 
جاءت مقدمة الكتاب "الشرف الرفيع"، بقلم الدكتورة 
بثينة شعبان رئيسة جملس أمناء مؤسسة "وثيقة وطن"، 
وحتدثت فيها كيف كان القائد املؤسس حافظ األسد 
ببطل ميسلون الشهيد يوسف العظمة  يستشهد دوماً 
له،  امللهمني  التارخييني  القادة  أحد  يعتربه  كان  الذي 
عدة  ظل  يف  يأتي  الكتاب  أن  إىل  شعبان  د.  وأشـــارت 
مناسبات قومية مهمة، أوهلا الذكرى العشرون لرحيل 
مقاليد  األســد  بشار  الرئيس  ــويل  وت اخلــالــد  القائد 
احلكم عام 2000، وثانياً احتفااًل بالذكرى املئوية األوىل 

ملعركة ميسلون الذي صادف يوم 24 متوز 2020. 
وجاء يف كلمة "مؤسسة وثيقة وطن" أهنا أرادت من 
هذا الكتاب أن توثق تفاصيل معركة حُفرت يف ذاكرتنا 
املناضلني  مــن  جليل  إهلــام  مصدر  وكــانــت  اجلماعية 
السوريني الذين عشقوا يوسف العظمة وأطلقوا امسه 
بني  لتضعه  وميادينها،  ومدارسها  سورية  شــوارع  على 
سورية  على  احلــرب  عاشوا  الشباب ممن  جيل  أيــدي 
وجه  يف  متينة  قلعة  وكانوا  األخــرية،  السنوات  خال 

املستعمر اجلديد كما كان الشهيد العظمة من قبلهم وهو 
حيارب املستعمر القديم.

أوىل الشهادات اليت تضمنها الكتاب جاءت على لسان وزير 
الزراعة والتجارة يف حكومة فيصل، يوسف احلكيم، صديق 
البطل يوسف العظمة، الذي وضع مذكراته يف أربعة أجزاء 
صدرت يف بريوت، عام 1966. والشهادة الثانية لقائد معركة 
يومها  املوت  من  الذي جنا  الفقري  باشا  ميسلون، حتسني 

دام  وتوجه إىل منفى قسري  السوري،  راية اجليش  حاماً 
حتى جاء الفرنسيني عن سورية، سنة 1946، ويوم عودته 
أعاد راية اجليش الوطين بعد أن حافظ عليها طوال ستة 
السورية يف احتفال  وعشرين عاماً، ليقدمها إىل احلكومة 
رمسي أقيم يف متحف دمشق الوطين. وقد جُمعت مذكرات 
الفقري وصدرت سنة 2004، وهي من الكتب النادرة جداً وغري 

املتوافرة يف األسواق.
ضباط  أحد  العمري،  لصبحي  فهي  الثالثة  الشهادة  أما 

املعركة، الذي وضع كتاب "ميسلون: هناية عهد"، الصادر 
يف لندن، عام 1990، ثم تأتي دراسة املؤرخ إحسان هندي 
وزارة  عن  صــادر  املعركة،  عن  فريد  كتاب  يف  املنشورة 
للمفكر  األشهر  الشهادة  وتليها   ،1967 سنة  الثقافة 
ساطع احلصري، وزير املعارف حينذاك، وهو الذي قاد 
املفاوضات السياسية مع الفرنسيني قبيل املعركة، وقد 
كتاب محل  يف   ،1948 عام  دمشق،  شهادته يف  صــدرت 

عنوان "يوم ميسلون". 
دراســة وحبث مما  تــزال معركة ميسلون موضع  وال 
الكتاب  هذا  ومنها  املؤلفات  من  غنية  جمموعة  أنتج 
ومرجعاً  العربية  للمكتبة  مضافة  قيمة  يشكل  الــذي 
ولكل  لسورية  املعاصر  بالتاريخ  واملهتمني  للباحثني 

املؤمنني بثقافة املقاومة.
وكانت مؤسسة وثيقة وطن أنشئت قبل ثاث سنوات 
نتيجة حاجة وطنية فرضتها احلرب على سورية، ورؤية 
إسراتيجية مستقبلية ملا ميكن أن يصل لأليام القادمة 
النسيان،  صفحات  تطويه  أن  ميكن  ومــا  وثــائــق،  من 
الراث  أمهها  عديدة  جوانب  لتغطي  املؤسسة  فجاءت 
املادي، والراث الامادي. ويف الوقت  الشفوي، والراث 
نفسه التفتت املؤسسة إىل الوثائق اليت صنعت حاضرنا، 
أو غريت منه، وهذا ما كان من نشرها  لوثائق سايكس 
فن  إىل  كذلك  والتفتت  علمية،  بيكو مرمجة ترمجة 
أو  العلمية  بالسري  يعرف اصطاحاً  ما  أو  "الراجم"، 
الغريية، ويف هذا اجلانب يقع كتاب املؤسسة ميسلون، 
فهو سرية بطل، وقصة معركة، وملحمة وطن، وقصة 
الكتاب  هلذا  املؤسسة  وبإصدار  الباقية،  اخلالدة  ميسلون 
الشاب  واجليل  السوريون  حيتاجها  الــيت  الوثائق  قداّمت 
والرؤى،  التحليل  يعتمد  ال  موثقاً  تارخيه  لقراءة  حتديداً 
ليقرأ كل واحد ويفهم كما يشاء دون أي تأثري من كاتب أو 

ممواّل أو ما شابه ذلك.
258 صفحة وصمم  ويقع يف  الكبري  القطع  والكتاب من 

غافه الفنان باسم صباغ.

آخر الحصون الشعرية 
أمني إمساعيل حربا

لقد كان للشعر مقوماته املعروفة وبدوهنا مل يكن يسمى 
شعراً وال داعي بالتأكيد لذكرها واستمر منذ ظهوره على ما 

كان عليه حتى زمن قريب.
الروحي  واالغـــراب  مــا يسمى عصر احلــداثــة  وبــدخــول 
العربية  الثقافة  على  الــلــوم  إلــقــاء  ــة  وحمــاول والــفــكــري 
مجودنا  أسباب  حتميلها  وحماولة  هلا  والتنكر  التقليدية 
حيد  املعروف  بشكله  العربي  الشعر  أن  وبدعوى  وختلفنا 
من اإلبداع ويقيده وأنه جيب تطوير أساليب شعرية جديدة 
تناسب العصر، أطلت علينا أنواع من الشعر بداية هي هجني 
متأثر بالثقافة الغربية، ومع أهنا قدمت شعراء نفخر هبم 
لكنها فتحت الحقاً اجملال واسعاً أمام ظهور أنواع من األدب 
ليس هلا ضوابط هنائياً وال تتبع أي نظم أو قوانني فعمت 
الفوضى ودخلنا عامل العماء وسيطر نوع خاص من الكهنوت 
النقدي يريد فرض مفاهيمه الضبابية والغري واضحة واليت 

ال تسري وفق أي نسق مفهوم أو قانون معني. 

وبعد أن كانت مهمة الشعر هي خماطبة العامة واخلاصة 
والوصول لقلوهبم مبفردات وأفكار وصور بسيطة ومفهومة 
وفق  والعقول  والعواطف  املشاعر  وحتــرك  تلهم  وحمببة 
الفوضى  بعصر  اآلن  دخلنا  ومفهومة  واضــحــة  ضــوابــط 
وأصبحت مهمة الشعر هي إرضاء طبقة الكهنوت النقدي 
هذه مبفردات غري مفهومة وصور ضبابية متناقضة وكلما 
ازداد التناقض وطغت الغرابة والضبابية كلما القى النص 
تسيطر  ولألسف  اآلن  هي  والــيت  الطبقة  هــذه  استحسان 
أن  الغرب  الوقت فهم  العربي، زبنفس  الثقايف  الواقع  على 
آخر قاع املنطقة وحصوهنا هي اللغة العربية وعلى رأسها 
الشعر العربي لسهولة حفظه الرتباطه العضوي باملوسيقى 
الغرب ال يقدم شيئاً  أن  وانتشاره ومبا  اليت تسهل حفظه 
لنشر  إلكرونية  مدونات  استخدام  من  مكننا  فقد  باجملان 
للعلن  فظهرت  جماناً  وتوثيقها  النصوص  من  نشاء  ما 
ملتقيات ومنتديات وجمات إلكرونية يسيطر عليها أناس 
غري معروفني على األغلب وال أحد يعرف مستواهم الثقايف 

والفكري واالجتماعي وال ملن يتبعون وال إن كانت أمساؤهم 
اإللكرونية  الروابط  هذه  على  يوثقون  حقيقية  أم  ومهية 
والرهات  باألغاط  املليئة  النصوص  غث  من  يشاؤون  ما 
غامضة  وألهـــداف  وعاملنا  واقعنا  عــن  الغريبة  واألفــكــار 
األلقاب  بتوزيع  ويقومون  املعامل  واضحة  وغري  ومشبوهة 
للعلن  وخرج  ودون ضوابط  بسخاء  اإللكرونية  والشهادات 
وامتألت الساحات مبن  ما يسمى بالشعر والقصيدة ظلماً 
األمر  كون  بالنابل  احلابل  واختلط  شعراء  جزافاً  يسمون 

أصبح مبتناول اجلميع بسهولة ويسر.
ال أحد ينكر أن الكون يسري مبنهج التطور حبكم القانون 
منهج  يسري حبكم  احلقيقي  التطور  لكن  واملنطق،  الكوني 

واضح وخبطى وئيدة وواثقة ليعطي نتائج واضحة وأكيدة.
ومتأنية  شاملة  مراجعة  إلجــراء  اآلن حباجة  فهل حنن 
من قبل أهل العقد واحلل، أم أن األمر قد انتهى إىل غري 

رجعة ؟!



كانت جوالة يف املدن السورية، وبعضها عُِرضَ يف 
بريوت. 

مسرحي  عمل  يف  دور  أتاني  »إذا  دائــمــاً:  تقول 
فلن أتردد«!!

- هذا صحيح، وذلك بسبب إحساسي أن املسرح 
أطمح  أزال  وال  فنان،  ألي  احلقيقي  املنرب  هو 
للصعود على خشبته وأداء أي دور يناسبين عمراً 

اآلن. 

ل مسلسل »مغامرة األمرية الشماء« منعطفاً  شكَّ
يف مسريتك الفنية فما الذي قدمه لك كممثل؟

روائع  الشماء« من  األمرية  »مغامرة  - مسلسل 
إخــراج  من  وكــان  السورية،  التلفزيونية  الــدرامــا 
عاء الدين كوكش، وقد رشحين له الفنان الراحل 
طلحت محدي، وكان كوكش جريئاً يف إسناد الدور 
يل، وهذا ما شّكل يل حالة حتداّ إلثبات وجودي، 
فقدمتُ الدور الذي حقق يل مكانة جديدة بني 

املمثلني.

ما هي أهم النتائج اليت خرجتَ هبا من عملك 
كمنتج للعديد من األعمال الفنية؟ 

- أنتجتُ أعمااًل تلفزيونية حتمل بصمة خاصة 
بإنتاجه،  على أي عمل قمتُ  أندم يوماً  بي، ومل 
وّزع مسلسل  وقد  انتشرت،  األعمال  هذه  ومجيع 
تأليفي  من  وهــو   - جافة«  شفاه  على  »ابتسامة 
تلفزيونية،  24 حمطة  إىل   - وإنتاجي  وإخراجي 
املــوافــقــة على  تتم  أول عمل غــري مــصــري  وهــو 
النتائج اليت  التلفزيون املصري، وأهم  عرضه يف 
خرجتُ هبا من عملي الطويل يف اإلنتاج هي أن 
طيبة قليب كانت خطأي الوحيد الذي ارتكبُته يف 

حياتي. 

يف  املــوجــوديــن  للمنتجني  الــيــوم  توصيفك  مــا 
الساحة الفنية؟

- اخلطأ الذي ارتكبه املنتجون اجلدد أهنم مل 
يتكاتفوا معاً لتقديم دراما تليق بنا، وقد حاولتُ 
مع الكثريين منهم لتجميع اإلمكانيات إلنتاج ما 
هو أفضل وأجود، ولكن مل أجنح يف إقناعهم ألن 
كاً منهم كان يعترب نفسه معلماً وأستاذاً وفامهاً 

لسر النجاح. 

ما الذي جعل بعضهم يلّقبك بـ »خمرج األعمال 
البدوية«؟ 

فــرة من  ازدهــرت يف  الــيت  البدوية  - األعمال 
اخلاص،  ورونقها  يزال هلا مجهورها  ال  الفرات 
وقسم كبري منها يعباّر عن األصالة والراث، وعدد 
كبري منها ُترِجم إىل لغات أخرى، وغالباً ما كان 
ينتجها املنتجون اخلليجيون وهم اليوم مبتعدون 
عنها باجتاه أنواع أخرى من الدراما، مع اإلشارة 
إىل أنين كمخرج بدأتُ من خال مسلسل بدوي 
اجلافة،  التلة  وتعين  الضامي«  »احلـــزم  بعنوان 
وكان من النوع العربي املشرك، حيث شارك فيه 
ممثلون من الكويت والسعودية، وكنت فيه منتجاً 

منفذاً وخمرجاً، وقبل إجنازه حتاورتُ مع زعماء 
وشيوخ العديد من العشائر العربية ملعرفة العادات 
القبلية، وكان هذا العمل فاحتة ألربعة مسلسات 
لقب  علياّ  فأُطلق  بإخراجها،  قمتُ  أخرى  بدوية 
املسلسل صدى  أن القــى  بعد  الــبــدوي«  »املــخــرج 
واسعاً يف الصحافة اخلليجية.. وكممثل شاركتُ يف 
مجيع أفام مسرية توفيق اليت صواّرهتا يف سورية 

وهي ذات طابع بدوي. 

يف رصيدك عدد كبري من األعمال السينمائية.. 
ما أبرز ما يعجبك مبا يقدَّم فيها اليوم؟

أول فيلم  الـــ 16 عــامــاً، شــاركــتُ يف  - يف عمر 
بعنوان  وكــان  الشوا،  زهــري  الفنان  مع  سينمائي 
»الوادي األخضر« - كتابة خالد محدي. وكان بداية 
إرهاصات السينما يف سورية. واليوم يف رصيدي 29 
الراحل  الفنان  مع  »عودة محيدو«  آخرها  فيلماً، 
ناجي جرب، إخراج فيصل الياسري، ومجيع األفام 
اليت شاركتُ فيها كانت أدواراً ثانية أو ثالثة، وأعتز 
بفيلم »ثاث عمليات داخل فلسطني«، وهو فيلم 
أرَّخ حلقبة من النضال الفلسطيين ضد إسرائيل، 
اليوم من  يُقدَّم  وله مكانة خاصة عندي.. أما ما 
لرصد  فردية  حمــاوالت  فيبقى  سينمائية  أفــام 
املؤملة،  الفرة  يف  سورية  عاشتها  الــيت  األحــداث 
وآخر ما شاهدُته منها وأُعجبتُ به كان فيلم جندة 

أنزور »دم النخل«. 

الذي  فما  مسريتك  يف  خاصة  مكانة  لإلذاعة 
جيعلك تلوذ هبا أحياناً؟

الذي  والتقدير  الشرف  هي حمطة  اإلذاعــة   -
منربي  وهي  األسد  حافظ  القائد  إياها  منحين 
ووسام على صدري، ولن أخون هذا الوسام مهما 

وضع بعض احلاسدين يف طريقه من عقبات.

مباذا حتلم اليوم؟
وأن  ديــاره  إىل  السوري  املنتج  يعود  أن  أحلم   -
يعود الفنان إىل وطنه وأن نفكر كفنانني بالبناء 
واحلب، وأن يعود ضخاّ اإلنتاج السوري إىل مجيع 
أحناء الوطن العربي الذي كشاّر بعضه عن أنيابه 
هم  جنوماً  تضم  اليت  السورية  الدراما  وجه  يف 

اليوم أوائل يف الوطن العربي.

املمثلني واملخرجني؟  اليوم من  كيف جتد جيل 
وإىل ماذا يفتقدون برأيك؟

بالنجاح  الطريق احملفوف  دوره يف هذا  لكل   -
والفشل، ولكل دربه، ولكن األهم أن نتكاتف وحنب 
بعضنا وحنرم من عباّدوا لنا الطريق ونضعهم يف 
مكاهنم الطبيعي دون النظر للناجح بعني احلسد 

بل بعني احملب.

هل من مشاريع حالية لديك؟
- انتهيتُ من كتابة مسلسل تلفزيوني عبارة عن 

كوميديا إنسانية.
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غـــــــائب أم مغيـــّب؟! 
مظهر الحكيم: ال أزال أطمح للصعود عـــلى خشبة المسرح!! 

»البعث األسبوعية« ــ أمينة عباس 
يُعَتبَر الفنان مظهر احلكيم من رواد الدراما التلفزيونية يف 
سورية، وقد محل لقب املخرج البدوياّ يف فرة من الفرات. 
يف رصيده كممثل أكثر من مخسني عماً، وحنو 15 كمخرج، 
حكيم  »مؤسسة  أسس  األعمال.  من  كبري  عدد  كمؤّلف  وله 
على  »ابتسامة  منها:  مهمة،  أعمااًل  أنتجت  اليت  لإلنتاج« 
شفاه جافة«، و«أيام اللولو«، وهو اليوم غائب عن املسرح.. كما 
األخرية:  مشاركاته  ومن  قليلة.  التلفزيونية  إطاالته  غدت 
»مســرا« إخــراج رشــا شربتجي، و«الــعــراب« و«حتــت احلــزام« 
إخراج حممود خزعل،  القمر«  و«جريان  علي،  إخراج حامت 
و«حرملك« إخراج تامر إسحاق، و«أثر الفراشة« إخراج زهري 
الذئاب« إخراج عامر فهد، وهو أحد  و«عندما تشيخ  قنوع، 

الفنانني الذين مل ينقطعوا عن اإلذاعة السورية. 

كأحد مؤسسي الدراما السورية.. ما أشد ما يؤملك يف واقعها 
اليوم؟

- أشد ما يؤملين- وما زال - مامرت به سورية يف السنوات 
التسع األخرية، وما زالت احلرب االقتصادية والسياسية على 
سورية مستمرة، ففي ظل هذه األوضاع كيف ميكن لإلبداع 

أن يكون!! 

كنتَ ممثاً وخمرجاً  أن  بعد  للدراما  متابع  إىل  حتولتَ 

ومنتجاً.. فهل أنت غائب أم مغياّب عنها؟ 
حياتي  أعيش  فأنا  كفنان،  وال  كإنسان  ال  غائباً،  لستُ   -
ولكن ما  الشارع،  وأرى ما جيري يف  ناسي ومجهوري،  بني 
حدث أن أموراً كثرية تغريت، إذ ظهرت أمساء قدمت جتارهبا 

وصنعت دراماها اليت مل يكن فيها مكان لبعض الفنانني. 

عند أية مرحلة من هذه املسرية تقف بكثري من اإلعجاب 
واحلنني وتتمنى لو يعود بك الزمن؟ 

أنه  القباني، ولو  يُحرَق مسرح أبي خليل  - أمتنى لو مل 
وجنوماً  وتــارخيــاً  فناً  شاهدنا  لكناّا  اآلن  إىل  شاخماً  بقي 
الذي نقل فننا وإبداعاتنا إىل  العامل، وهو  وعباقرة يغزون 

مصر وأمريكا.

اخرتَ القاهرة لدراسة التمثيل فماذا غريت فيك الدراسة 
ووجودك يف القاهرة؟

مغامرة،  بالنسبة يل  القاهرة  التمثيل يف  دراســة  كانت   -
فبني رغبيت يف التوجه إىل موسكو لدراسة هندسة ميكانيك 
الفنية،  ميويل  وبني  خبري،  مازم  برتبة  وعودتي  الدبابات، 
حسمتُ أمري وقررت إكمال ما أرغب به منذ صغري، وقد 
ساعدني يف ذلك تشجيع السيناريست املصري حممد كامل 
وعادل  حتسني  للمنتجني  صديقاً  كان  الــذي  السام  عبد 
قوادري، فتابعت طموحي الفين.. وهكذا كان االختيار الذي 

بدَّل جمرى حياتي. 
 

حبذا لو حتدثنا أكثر عن املسرح يف مسريتك الفنية 
- كان املسرح هو الفن الوحيد يف سورية إىل جانب اإلذاعة، 
لذلك وبعد عودتي من القاهرة انتسبتُ للمسرح العسكري 
برعاية املخرج الراحل حممد شاهني وبعض األصدقاء، كما 
للفن جيمع  كانت منرباً  اليت  احلر  املسرح  لفرقة  انتسبتُ 
عبد  الــراحــل  الفنان  رأســهــم  وعلى  ســوريــة،  فناني  خنبة 
اللطيف فتحي، كما عملتُ مع الفنان الراحل سعد الدين 
الراحل  الفنان  بقدونس وفرقة دبابيس لألخوة قنوع، ومع 
حممود جرب، ومع الفنان دريد حلام يف مسرح الشوك الذي 
أسسه الفنان الراحل عمر حجو الذي دعاني للمشاركة معه 
يف تأسيسه مع الفنانني عبد السام الطيب وياسني بقوش، 
فقدمنا لوحات عرضناها على مسرح املركز الثقايف الروسي، 
إىل مسرح  انضم  الــذي  دريــد حلــام  الفنان  وقــد حضرها 
وهناد  دريــد حلام  الفنانني  مع  العمل  ظهر  وحني  الشوك.. 
قلعي، مت استبعاد بعض الفنانني، وأنا منهم، لكنين ثابرتُ 
بعدها يف العمل مع الفنان هاني الروماني يف مسرحية »أنت 
اللي قتلت الوحش«، والفنان عاء الدين كوكش يف مسرحية 
»حفلة مسر من أجل اخلامس من حزيران«، وأسستُ فرقة 
مسرحية قدمت عدداً من املسرحيات، كما عملتُ مع الفنان 
حممود جرب يف عدد من املسرحيات.. ومعظم هذه العروض 

صحافتنا الثقافية.. إلى أين؟ 
سلوى عبــاس 

ُتعراّف الصحافة الثقافية بأهنا ذلك احليز من األعمدة أو الصفحات 
شؤون  لبحث  األسبوعية  اجمللة  أو  اليومية،  الصحيفة  تكرسه  الذي 
األكثر  عــادة  هي  الصفحات  وهــذه  أخبارمها،  ومتابعة  والفن  األدب 
املتنورين، وهي  والقراء  املثقفني  شعبية ومقروئية، والسيما من قبل 
هذا  من  الثقافية  أين صحافتنا  ولكن  ألي صحيفة،  األهم  الرافعة 
وظروف  اضطرابات  من  نعيشه  ما  هل هي خبري يف ظل  التعريف؟ 

اقتصادية واجتماعية وصحية سيئة؟ 
اإلجابة على كل هذه التساؤالت هي أهنا تعاني، وتأتي معاناهتا عرب 
وجوه عديدة، لعل أوهلا »انعكاس أزمات الثقافة على صفحاهتا، مثل 
تراجع اإلبداع، وتراجع الروح اليت تشجع على البعد الفكري والروحي 
الربح  به األدب يف زمن كل ما فيه يتجه حنو  الذي يتمتع  العميق 
عناصر:  ثاثة  من  تتشكل  الثقافية  الصحافة  أن  وثانيها  والتجارة«، 
أي  وغياب  متخصص(،  وصحفي  )متلق  مكوناته  بكل  ثقايف  نشاط 
مع  اإلعامي،  املنتج  على  ينعكس  سوف  العناصر  هذه  من  عنصر 
العلم أن كل طرف له معاناته وعوامله العازلة عن التواصل مع الطرف 
اآلخر، عدا عن أننا نعيش مع صحفيني يعملون يف األقسام الثقافية 
دون أن يؤمنوا بعملهم ودون أن حيملوا اهلم الثقايف، وهذا ما يفسر 
وجود جيل تصدره الصحافة الثقافية يتشابه يف أحيان كثرية مع تلك 
غياب  أسباب  حول  ذاته  السؤال  يفرض  وهنا  يتابعها.  اليت  األنشطة 
الربح،  منطق  عن  بعيداً  الثقايف  اهلم  األول  هاجسها  اليت  الصحف 

خاصة وأننا نفتقد للمستثمر اجلريء الذي يتبنى مشروعاً ثقافياً. 
ولعل أشد ما يؤمل ما ناحظه خال النشاطات الثقافية اليت يتم 
الركيز فيها على تسطيح الثقافة واعتبارها الثقافة األصل، والرويج 
عرب شركات اإلعام الكربى وفضائياته لكل هذا التسطيح والتشويه، 
حبيث بات وكأن من الازم علينا أن نساهم يف هذا اخلراب، وإال فنحن 
بعيدون عن الثقافة ومواكبة تطورات العصر الثقافية اليت حتتاجها 

األجيال القادمة. 
ذات،  حتقيق  وإمنــا  تكسب،  وسيلة  ليس  الثقايف  العمل  باعتقادي، 
وإباغ رسالة، مبعنى أنه هناك مهام نبيلة وسامية، وعلينا أن نبحث 
نرغب  فعندما  ذاتنا،  نعتمدها يف حتقيق  أن  أخرى ميكن  سبل  عن 
العمل، جيب أن  هبامش من اهلواية واملوهبة والرغبة أن نعطي هذا 
يكون هناك عاقة حرة وندية حتكم عملنا حتى نستطيع أن نقدم 
تكمن  مشكلتنا  وباعتقادي  بصمتنا،  فيه  ونــرك  لنا  حيسب  شيئاً 
نراهم  األشخاص  من  فكم  واإلخــاص،  اإلتقان  لثقافة  افتقادنا  يف 
له –والعمل  تؤهلهم  اليت  والكفاءة  املؤهل  ميتهنون عماً ال ميلكون 
الثقايف - أكثر من تقع عليه هذه التبعات، وبالتايل حيصدون الفشل 
بعد أكثر من حماولة ال يثبتون فيها وجودهم، ألهنم مل خيلصوا للعمل 
الذي اختاروه، فاملهم أن يتقن اإلنسان املهنة اليت خيتارها وخيلص 
هلا ويعطيها ما تستحق، لتعطيه هي باملقابل ما يرغب به، والعمل 

الثقايف من هذه املهن.
هناك مشكلة أخرى نعاني منها أننا ال نفكر بعقلية أصحاب املشاريع 
الذين لديهم هدف مستقبلي يعملون من أجله، وهذا ما نفتقده يف 
العمل الثقايف، فكم من الصحفيني العاملني يف اجملال الثقايف يهدفون 
مادهتم  يهتمون مبضمون  أكثر مما  املــادي  املــردود  إىل  كتاباهتم  من 
اإلعامية، وهذه النماذج موجودة يف كل مكان، فهل لنا أن نأخذ الثقافة 
على حممل املسؤولية واألمانة باالبتعاد عن االستسهال يف تناول أي 
موضوع، وأن نتقي اهلل بأنفسنا وبأبنائنا الذين سيحصدون نتيجة ما 
وهل  واإلبداعي؟  الفكرية  للقيمة  يفتقد  ثقايف  منتج  نقدم هلم من 
من صحوة جتعلنا نعيد االعتبار لثقافتنا اليت كانت على مر الزمن 
منقذنا من كل خيباتنا وانكساراتنا، بداًل من كيل االهتامات هلا، وأن 

نكون أكثر صدقاً وموضوعية يف كل خطوة خنطوها؟!

ومضــة
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الصابون السائل أم الصلب..
 أيهما أفضل من الناحية الصحية؟

أنـــواع وألوان وعبوات خمتلفة مـــن الصابون تصطف على 
صها  رفوف املتجر، وقد حيتاج األمر أكثر من 10 دقائق لتفحُّ
مجيعاً واختاذ القرار: هل األفضل شراء الصابون السائل أم 
الصلب؟ الرجال غالباً يفّضلون ألواح الصابون التقليدي ذي 
الرائحة اللطيفة، أما النساء فيفضلن وبشدة شراء الصابون 
الســـائل برائحته العطـــرة وعبوته اجلذابـــة. ولكن ما الفرق 
حقاً بني الصابون الصلب والسائل، وهل أحدمها فعاّاٌل أكثر 

من اآلخر، واألهم لِمَ متيل النساء إىل الصابون السائل؟

الصابون السائل جيذب النساء
النســـاء عـــادة ميلـــن إىل حب الرتيـــب والتزيـــني واختيار 
املنتجـــات الـــيت تســـاعدهن علـــى إضافة ملســـة مجالية لكل 
زاوية، حتى تلك الزاوية يف احلمام املخصصة لغسل اليدين. 
يف احلقيقـــة قـــد تبدو عبوة الصابون الســـائل بلوهنا الفاقع 
وتصميمهـــا املرَتّب، والذي يبدو نظيفاً دائماً، أفضل من لوح 
الصابون الذي ينزلق يف كل مرة تضعه على حافة املغســـلة، 
خملفـــاً وراءه بقعـــاً من الصابون واملـــاء ال تزول إال بالفرك. 
الصابـــون الســـائل يبقـــى يف مكانه وال خيّلف عـــادةً أي بقع 
غري مرغوب فيها، وبالتايل ال حتتاج النساء لتنظيف حوض 

غسل اليدين يف كل مرة.

فروق بسيطة 
القـــرار بني اســـتخدام الصابـــون الســـائل أو الصابون 
الصلب يعود ببســـاطة إىل اخليارات الشـــخصية، إذ ال يعترب 
أحدمها أكثر أو أقل محاية من اآلخر، ما دام غســـل اليدين 
يتـــم بشـــكل صحيـــح ولفـــرة طويلة كافيـــة، أي مـــا يقارب 
الــــ 20 ثانيـــة علـــى األقل. ومن املهـــم أيضاً اإلشـــارة إىل أن 
الصابـــون املضـــاد للبكترييا ليس بالضـــرورة أكثر فاعلية يف 

قتل اجلراثيم من الصابون العادي. 
ميكن أن تراكم على ألواح الصابون بعض البكترييا عندما 
تظل يف العراء فرة طويلة، ولكن ال توجد بيانات تشري إىل 
أي ضرر ناتج عن ذلك. فرص اإلصابة باملرض من البكترييا 
املوجـــودة على الصابون ضئيلة للغايـــة. ولكن، إذا كان يعيش 
عدة أشخاص يف املنزل نفسه، وكان شخص ما مريضاً، فقد 
يكون من األفضل اســـتخدام الصابون الســـائل، ملنع انتشـــار 

اجلراثيم. 
كما أن الصابون الصلب يغســـل أكثر من جمرد األوساخ. إذ 
ميكن أن يستنفد لوح الصابون الرطوبة يف البشرة، يف حني 
أن الصابون الســـائل حيتوي غالباً علـــى مواد مرطبة، ولكن 
مـــن املرجح أيضـــاً أن حيتوي علـــى روائـــح وإضافات أخرى 

ميكن أن يؤثر على البشرة احلساسة. 
أما اقتصادياً فإن قطعة الصابون ســـعرها مقبوٌل أكثر من 
الصابون الســـائل. ومع ذلك، فإن تفـــادي البقع اللزجة اليت 
يركهـــا لـــوح الصابون يف كل مكان، جيعل الصابون الســـائل 

يستحق التكلفة اإلضافية.

مزايا وعيوب 
هناك العديد من املزايا والعيوب املرتبطة بكل من الصابون 
الســـائل والصلب. لكن املثري للدهشـــة أن هذه الفروق ليست 

مرتبطة على اإلطاق بفاعليتها يف قتل اجلراثيم. 
تشمل مزايا الصابون السائل ما يلي: 

حيافظ على منطقة حوض املغسلة أكثر نظافًة. 
عبوة الصابون جتعل االستخدام سهاً ومرحياً.

غالباً ما حيتوي على مرطبات ملنع جفاف اليدين.
هناك كثري من الروائح واألصناف املتاحة.

أما عيوب الصابون السائل فتتلخص فيما يلي: 

عـــادةً ما يكون الصابون الســـائل أكثـــر تكلفة من الصابون 
الصلب.

الصابون الســـائل الرغوي قد ال يكون فعااًل مثل الســـائل 
التقليدي؛ وذلك ألن الصابون الســـائل جيب أن يتم حتويله 
إىل رغوة، مما يشجع على غسل اليدين بشكل أكثر مشواًل، 

يف حني أن الصابون الرغوي يتم استخدامه بسرعة. 
تشمل مزايا ألواح الصابون:

االحتكاك الناتج عن فرك اللوح بيدك ميكن أن يكون أكثر 
فاعلية يف إزالة األوساخ املرئية وغري املرئية،

وعادةً ما يكون أقل تكلفة من الصابون السائل.
لـــوح الصابون خيار صديق للبيئة. عادةً ما تأتي األلواح يف 
صناديـــق مصنوعـــة من الورق املقـــوَّى الرقيق، واليت حتتوي 
علـــى مواد أقل من الباســـتيك الســـميك الـــذي ُتصنع منه 
زجاجات الصابون الســـائل. يســـتغرق الباســـتيك ما ال يقل 
عـــن 100 عام ليتحلـــل يف مكب النفايات. أما عبوات الكرتون 
فتســـتغرق بضعة أشـــهر حتى تتحلل. حددت دراسة أُجريت 
عـــام 2009 يف العلـــوم البيئيـــة والتكنولوجيـــا، فـــإن الطاقة 
املطلوبة لصنع عبوات الصابون الباســـتيكية تزيد بنحو 20 

مرة على إنتاج الورق املقوى أو العبوات الورقية للصابون.
تشمل عيوب ألواح الصابون: 

مييـــل إىل جتفيـــف اجللـــد بســـهولةٍ أكثـــر مـــن الصابون 
الســـائل، بسبب ارتفاع درجة احلموضة اليت ميكن أن تسبب 

جفاف البشرة.
ميكن أن تصبح قِطع الصابون املستخدمة لزجة أو طريَّة، 
وهذا ال يشـــكل هتديـــداً لصحتك، ولكـــن مظهره قد يصبح 

مزعجاً حقاً. 

مع العودة المدرسية.. 
كيف نتعامل مع المجهول وندير المرحلة المقبلة

خيتلف العام الدراســـي 2020 - 2021 عن أي عام دراســـي 
قبلـــه، ورمبـــا بعده، فـــا ينحصر األمـــر بتوتر اليـــوم األول 
وحســـب، أو التعـــرف إىل املعلمـــني، وإمنـــا بإمكانيـــة إغاق 
املدرســـة يف أيـــة حلظـــة؛ خوفاً من انتشـــار حـــاالت فريوس 
كورونـــا. فكيـــف نتعامل مـــع هذا اجملهول حبيـــث ال ينعكس 
األمر ســـلباً على الطاب املتحمسني واملتوجاّسني يف آن معاً، 
وكيـــف ميكن للوالدين التعامل بشـــكل أفضل مع حالة عدم 
اليقـــني بشـــأن إعادة فتح املدارس وشـــكل احلياة املدرســـية؟ 
وكيـــف ميكننا حتســـني ســـلوك أطفالنا؟ وكيـــف نتعامل مع 

مشاعرنا الداخلية دون أن تؤثر على عائلتنا؟
مجيـــع هـــذه األســـئلة مشـــروعة ومُحقة، ولعلهـــا تدور يف 
ذهـــن كل اآلباء، عن قيـــادة املرحلة املقبلة. وفيما يلي، بعض 

األجوبة لكل هذه التساؤالت.
 

كيف تتتعامل مع العودة إىل املدارس 
د مشاعرك وُقلها بصوت عاٍل - حدِّ

تكمـــن مشـــكلة القلق األبـــوي غري املراقـــب يف أن أطفالنا 
يشعرون به. ال يعرف األطفال غالباً كيفية املناورة مبشاعرهم 
اجملـــردة من عدم اليقني والقلق، وليســـت لديهم الكلمات أو 
املفاهيـــم اخلاصـــة بكيفية اكتشـــاف ما يشـــعرون به، لذلك 

تنتقل إليهم. 
وغالبـــاً ما يُرجم هذا القلـــق غري املنضبط عند األطفال 
بالتصرفـــات الســـيئة أو بنوبات من الغضـــب أو االهنيارات أو 

باالنسحاب أو بالعزلة واالكتئاب.
يضيف مستوى كورونا مستوى آخر متاماً من عدم اليقني. 
من الصعب وضع اخلطط وطمأنة أنفسنا وأطفالنا، واملضي 

قدماً يف أفق جمهول االحتماالت. 
اخلرب الســـار هو أن هذا األمر ســـينتهي، وســـوف تتحسن 
األمـــور يف النهاية، واألطفـــال يتطلعون إىل األهل من أجل 

الراحة واألمان.

وأفضل طريقة للتعامل مع عدم اليقني هي حتديد املشاعر 
وقوهلا بصوت عاٍل، وهذا الوعي األوَّيل يقطع شوطاً طوياً، 
فلو قررت احلكومة إقفال املدارس وتطبيق العزل االجتماعي 
فســـيكون األوالد يف البيت، وهنا جيب إبقاء قنوات التواصل 

معهم مفتوحة لتحديد مشاعرهم وخماوفهم. 

ز على ما تسيطر عليه  - ركِّ
ث  احصـــل على الدعـــم من حميطـــك االجتماعـــي، وحتدَّ
إىل اآلبـــاء اآلخرين الذيـــن ميرون بالتجربة نفســـها، حيث 
توفر القدرة على مشاركة جتربة صعبة مع اآلخرين الراحة 

والسام ومساحة آمنة للتخلص من القلق واخلوف. 
ز على ما تسيطر عليه فعًا يف عامل خارج عن السيطرة  ركِّ
ر يف األشـــياء الصغـــرية اليت ميكنك  يف الوقـــت احلايل، وفكِّ
التحكـــم فيهـــا مثل كميـــة املاء اليت تشـــرهبا يوميـــاً، وتناول 

الطعام بانتظام، واحلصول على قسط كاٍف من النوم.
وميكـــن جتربة النَفـــس العميق املربع، وهو يعين الشـــهيق 
لعدد حمدد من الثواني ثم حبس النفس للعدد نفســـه من 
الثواني، ثم الزفري بالعدد نفسه، وإعادة الَكرة بعدد الثواني. 
وال تنـــسَ أن تضم األوالد وشـــريكك، فاالحتضان الطويل 

ملدة 10 ثواٍن يطلق هرمون األندروفني أو هورمون السعادة.

ر للمجهول عرب وضع خطة - حتَضّ
خذ اســـراحة من األخبار ووســـائل التواصل االجتماعي؛ 
ملنـــح دماغـــك راحة كافية، فإجياد وقت للمرح واالســـرخاء، 

حتى ملدة 5 دقائق فقط، كفيل بالتهدئة.
كما يســـاعد النَفـــس العميق البطيء واســـرخاء الكتفني، 
عـــدة مرات يف اليوم، يف توفـــري مزيد من الطاقة والصرب يف 
ر دائمـــاً أن الوالدين حيددان النغمة  هنايـــة يوم صعـــب. وتذَكّ

العاطفية يف املنزل.

ر: ال ميكنك التحكم فيما يفعله اآلخرون  - تذَكّ
اعـــنِ بنفســـك، قد يكون من الصعـــب احلصول على وقت 
خـــاص بك، وحتديداً ملن يعملون يف املنـــزل ولديهم أطفال 

أصغر من أن يذهبوا إىل املدرسة.
لكـــن مـــن الضروري إعطاء األولوية للقيام مبا ال يقل عن 
نشـــاطني أو ثاثة يف األســـبوع، تكون جمزيـــة لك وتعطيك 

إحساساً بالبهجة أو السام.
جيب أال تكون الرعاية الذاتية جمرد أخذ محام أو ممارسة 
الرياضـــة، ميكـــن أن تتضمن الرعاية الذاتية أشـــياء صغرية 
مثل مشاهدة برناجمك املفضل أو تناول مشروبك املفضل.

- حتديد مصادر األخبار
مـــن املهـــم توخاّـــي احلذر بشـــأن الرســـائل واألخبـــار اليت 
د بعض املصادر اليت جتدها موثوقة  تتلقاها، وعليك أن حتدِّ

للتحديثات املتعلقة بالوباء وسامة األطفال. 
ميكـــن أن تكـــون قراءة اآلراء املختلفة باســـتمرار يف مجيع 
وســـائل التواصل االجتماعي مربكة، لذا فإن احلد من كمية 
املعلومـــات اليت تتلقاها يســـاعد يف إدارة انزعاجك وحتويل 

تركيزك إىل أشياء أخرى. 

- كن منفتحًا إىل حد ما مع أطفالك
يعانـــي معظم اآلباء أيضاً مـــن العمل من املنزل، والتوازن 
بني العمل واحلياة الشـــخصية واملنـــزل الفوضوي واملخاوف 

الصحية واملزيد.
ناقِش األمر وأظِهر ألطفالك كيف تتعامل مع عدم اليقني، 
واتـــرك األخبار بعيداً، فوميض أرقام إصابات فريوس كورونا 
على شاشة التلفزيون أو يف مقال، لن يقلل من عدم اليقني 

ويذّكر األطفال فقط باملوقف.
أخِبـــر أطفالك بأن وجود أمور جمهولة أمر طبيعي، ولكن 
اجلميـــع يعملـــون جبـــدٍّ لتجاوز 

هذا الوقت.

ـــر يف األمـــر كفرصـــة  - فكِّ
ل  جيدة للتقبُّ

تعـــد أزمة كورونا وقتاً مناســـباً 
لنكون شـــفافني إىل حـــد ما مع 
أطفالنـــا؛ لكوننـــا ال نعـــرف مآل 
لدينـــا  لكـــن  بالضبـــط.  األمـــور 
مـــا يكفي مـــن املعلومـــات لنكون 
مرتاحـــني الختـــاذ اخلطوات إىل 

األمام.
ال يـــزال بإمكاننـــا وضع حدود 
مناســـبة حول اجملهول، بالقول: 
»علـــى الرغـــم من أننـــا ال نعرف 
بالضبـــط أين ســـنكون بعد عدة 
أشهر، فإنين سأعتين بكم. سنغري 
اخلطـــة عندما حنتـــاج ذلك، ال 

تقلقوا«.
هـــذه هـــي الرســـالة الصحيـــة 
الـــيت جيب أن يســـمعها األطفال 
ليطمئنوا وتسيطر على مشاعرك 
بينما تقود املرحلة املقبلة، وسط 

تساؤالت ال هناية هلا.
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لكل زوجين.. ها أنتما على الطريق نحو الطالق!؟
تطلق والداي عندما كنت يف التاسعة 
انتهاء  قبل  أنين،  بيد  عمري،  من  عشر 
قد شهدت على  كنت  بسنواتٍ،  زواجهما 
كنت  ما  آنــذاك  أِع  مل  تدهور عاقتهما. 
أراه، بيد أنين بعد سنواتٍ صرت أعتقد 
يتعلق  فيما  السريع  التدهور  أسباب  أن 

بالشراكات قد تكون مُماثلة. 
وغالباً ما تنمو بذور الُفرقة بعد جرح 
املشاعر أو تبدد اآلمال. وعندما ال جيري 
التطرق إىل هذه املُشكات، أو ال يُعرف 
إىل  يـــؤدي  ممــا  وتتعاظم  تتفاقم  هبــا، 

اهنيار كثريٍ من العاقات. 
الـــذي سلكه والـــداي  املــســار  يُــعــد  وال 
الوحيد املؤدي إىل الدمار، بيد أنه شائع 
ومألوف بدرجة كافية قد جتعلكم ترون 

أنفسكم تسلكون مساراً مُشاهباً له. 

- تعارض الطباع 
أعتقد أن والدي مل يستلطفا بعضهما 
يف السنوات العشر األخرية من زواجهما. 
اآلخر  الشريكني  أحــد  يُشيطن  عندما 
وحيمل مشاعر الضغينة جتاهه لسنواتٍ، 
ــزواج  ال استقرار  عــدم  يف  ذلــك  يتسبب 
ــنــاك حــالــة من  بــاملــرة. فــضــاً عــن أن هُ

النفور غري املُتعمد تنشأ عندما يظن كٌل من الزوجني أن 
على اآلخر التغري ليُصبح أقرب إىل طبيعته الشخصية. ومن 
األمثلة الكاسيكية على ذلك، املُبذر واملُقتصد أو العاطفي 

والعقاني. 
أرضية مُشركة  أن هُناك شُركاء يعجزون عن إجياد  بيد 
املُتزوجني من واحدة  بينهما يرتاحون فيها. ويعاني مُعظم 
أو اثنتني من هذه املشكات، ولكن بالنسبة إىل من يلجؤون 
ومل  كثرية  اختافات  بينهما  تكون  ما  غالباً  الطاق،  إىل 
أشياء  تقولون  عندما  ذلك  بينها. وحيدث  التقريب  يُحاوال 
مثل: »دائماً ما يفعل.. أو »نادراً ما تفعل«، أو تتشاجرون حول 
نفس األسباب باستمرار دون مساحة حللول أو مُساومات، أو 

ترددون باستمرار كيف يتسبب لكم شريككم باألذى. 
إن العاقة اجليدة هي اليت يُساهم كل طرف فيها بـ %150«، 
ولكن إن كانت توقعاتكم عن العاقات هي أهنا مُرحية وال 
ختلو من صعاب، فهذا يعين أن عليكم بذل املزيد من اجملهود 

على اجلانب العاطفي من عاقتكم. 

- عدم التواصل 
زواجها،  أمي إىل أصدقائها وغريهم عن مشاكل  حتدثت 
فلم  أبــي  أمــا  عنها.  مُباشرة  أبــي  إىل  تتحدث  مل  أهنــا  بيد 
يتحدث إىل أحد خبصوص ذلك. إن وراء كل انتقادٍ يتفوه 
به أحد الشريكني مشاعر واحتياجات. فخلف تساؤل مثل: 
»ملاذا ال ُتساعدني مُطلقاً يف تنظيف املنزل؟« شعور بانعدام 

التقدير أو االحرام، واحلاجة إىل الدعم أو املُساعدة.
مشاعرك  مُنطلق  مــن  زوجــك  إىل  التحدث  يكن  مل  إن 
واحتياجاتك أحد األدوات يف جُعبتك، ال بد أن يكون كذلك. 
كل ما عليكِ قوله هو: »أنا حباجة إىل مزيدٍ من الدعم. هل 
لك أن ُتساعدني! أو »أشعر باإلمهال عندما ُتشاهد التلفاز 

بينما أعد الطعام وسط صُراخ طفلنا«. 
مل يُصادفين حتى اآلن زوجٌ ميتلك موهبة قراءة األفكار، 
أن  شريكهم  من  يتوقعون  كثريين  أشخاصاً  قابلت  ولكنين 
شاهدت  أنــين  كما  إليه.  حاجة  يف  هم  ما  بالضبط  يعرف 
مُحاولة  يف  احتياجاهتم  عن  يتغاضون  الناس  من  الكثري 
للتظاهر بالقوة وعدم االكراث. ال تكمن املشكلة يف امتاك 
احتياجات )فجميعنا منلكها بالفعل(. بيد أن التحدي يكمن 

يف كيفية التعامل مع حقيقة امتاك هذه االحتياجات. 
حيتاج األزواج إىل التواصل حول ما يُعجبهم أو ال يُعجبهم 
فضاً عما يشعرون به جتاه مُختلف األشياء. كما أن األزواج 

وأال  شريكهم  على  األسئلة  مــن  املــزيــد  طــرح  إىل  حباجة 
يفرضوا أهنم يفهمونه بشكٍل كافٍ مُنافٍ للحقيقة.

عن  يُــعــربون  عندما  حسناً  بــاءً  الشُركاء  يبلي  وأخـــرياً، 
مشاعرهم واحتياجاهتم بطريقة »يسهل تقبلها« بصورةٍ أكرب. 
دفاعياً  أن خيلق موقفاً  بانتقاد من شأنه  أي مجلةٍ  بداية 
لدى من تتحدث إليه أياً كان. وباملثل، بداية احلديث بطلٍب 

سيجعل معظم الناس راغبني يف تلبية احتياجاتك. 
قاموسكم،  إىل  جديدة  تعابري  بإضافة  هنا  احلل  ويكمن 
مثل: »هل يُمكنك أن ُتساعدني يف..؟ أو: »ما رأيك إن فعلنا.. ؟ 
ففي كل مرة تستبدلون هبا »أنت« بـ »حنن« تشملون الطرف 

اآلخر يف خطتكم.
وبطريقة  مُبكٍر  وقــتٍ  يف  شريككم  أعلموا  لذلك،  إضافة 
احتفظتم  إن  تصرفاته.  أحد  عن  راضني  غري  أنكم  لطيفة 
مبشاعركم ألنفسكم وجعلتموها تراكم، من املُحتمل أنكم 

ستتشاجرون كثرياً. 

- توقفا عن قضاء بعض الوقت سويًا 
عُطاهتما  قضاء  عن  توقفا  والــدياّ  أن  قد الحظت  كنت 
انقطاعهما عن  املُخصصة هلما فقط، فضاً عن  السنوية 

احلياة االجتماعية. 
عندما يُصبح الزوجان أشبه باملثل القائل: »مُجرد سفينتني 
متران لياً« )مثل يُشري إىل األشخاص الذين يتقابلون لفرةٍ 
وجيزةٍ ثم يفرقا لألبد(، أو عندما يتضح أهنما ال يروقان 
إىل بعضهما البعض، يُصبح الطريق املُؤدي إىل تواصلهما 

من جديد أكثر صعوبة. 
مل  اليت  واألمل  االستياء  مشاعر  تقود  األحيان،  أغلب  يف 
ُتسو إىل الفرقة. من املفهوم أن بعض الناس يُفضلون تفادي 
األمل الذي تنطوي عليه العودة مُجدداً إىل املُقايضات غري 

املُستحبة. 
واحلقيقة، عندما تشعرون أن هُناك فجوة بدأت يف التكون 
مُــعــاودة  يف  برغبتكم  الشريك  وصــارحــوا  تدخلوا.  بينكم، 

التواصل. 

- حلوٍل خارج إطار الزواج 
بالنسبة إىل بعض الناس، يكمن احلل يف التعامل مع زواٍج 
بيد  آخٍر،  مع شخٍص  واملُضي قدماً  التحرر منه  تعيٍس يف 
أن هناك بعض األشخاص الذين »يرحلون دون مُغادرة« بأن 
ينفصلوا عاطفياً عن الطرف اآلخر، وهناك آخرون يُركزون 

على أشياءٍ أخرى مثل أوالدهم، أو باخلروج بصورةٍ أكرب مع 
األصدقاء أو بتعزيز حياهتم املهنية. رأيت بعض األشخاص 
احلرجة  املرحلة  هــذه  يف  أطفال  إجنــاب  خيــتــارون  الذين 
آخرون  ويلجأ  املُشكات،  للهروب من  كوسيلة  من عاقتهم 
إىل مادةٍ أو سلوكٍ ما يف مُحاولة للهروب كالنهم يف تناول 

الطعام، أو مشاهدة التلفاز والتسوق. 
إن اهلروب من أملكم أو تفاديه لن يُساعدكم على التخلص 
منه. بل قد يُزيد األمور سوءاً. التزموا بالتعامل مع عاقتكم 
مُباشرة، وإن كان هناك ما يُمكن أن يُحسن األمور، التزموا 
الشراكة،  هــذه  من  التحرر  إىل  حباجة  كنتم  وإن  بفعله، 
كونوا صرحيني مع أنفسكم ومع شريككم واختذوا خُطوات 

للمُضي قدماً حبياتكم. 

 - االمتناع عن طلب املُساعدة 
تنتهي عاقتهم  األزواج ممن  سيناريوهان خيصان  هُناك 
بالطاق: إما أهنم ال يستعينون بإخصائي يف شؤون األسرة 
الطاق.  من  قريب  وقــتٍ  يف  به  يستعينون  ال  أو  مُطلقاً، 
السماح مبرور الوقت وعقد اآلمال على أن األمور ستتحسن 

من تلقاء ذاهتا، خطة غري مُوفقة.
ال تنتظروا حدوث أزمة أو أشياء ال ُتحتمل لتلجأوا إىل 
رجال  مع  اللقاءات  أو  النفسي  العاج  بإمكان  املُساعدة. 
الدين، يف حال كنتم على قدر من التدين، أن يكون هلم بالغ 
األثر يف رأب صدع العاقات ومُساعدة األزواج على تعميق 

التواصل بينهم.
وقت  أسرع  املُتخصصني يف  ودعم  املُساعدة  على  احصلوا 
مُمكن. وإن حالت املاديات بينكم وبني اللجوء إىل املُساعدة، 
اتبعوا اخلطوات أو املصادر العديدة املتوفرة لديكم ملُساعدة 

أنفسكم، إذ ال يوجد سبب مينعكم من االستفادة منها. 

عند مُفرتق الطرق 
إن كنتم عند مُفرق الطرق فيما يتعلق بزواجكم، اسألوا 
أنفسكم ما إن كان شريككم مُسانداً لكم، وما إن كان بينكم 
قدر من الصراحة، وما إن كنتم تقضون وقتاً مُميزاً سوياً، 
وما إن حاولتم التوصل إىل حلول إلنقاذ زواجكم، وما إن 
التمستم املُساعدة. إن من شأن التدخل لعاج أٍي من هذه 

النقاط أن يُحدد ما إذا كان زواجكم سيصمد أم ال. 

احلمل: ركز هذه الفرة على االتصاالت والعاقات املهنية 
وال تضيع الوقت بالردد فالفرص الثمينة ال تتكرر، عاطفياً 
العالقة  املشاكل  فاألجواء مناسبة ملعاجلة  إذا كنت مرتبطاً 

واختاذ قرار بالزواج أو اخلطوبة
 

أكثر  وتبدو  مشروعك  يف  كبرياً  شوطاً  قطعت  لقد  الثور: 
راحة واستقرار بعد جتاوز املتاعب واملصاعب. انتظر مفاجئة 
سارة يف املستقبل القريب. عاطفياً أفصح عن مشاعرك دون 

تردد فاحلبيب بانتظارك

اجلوزاء: من األفضل تأجيل طرح مشاريعك املهمة حالياً 
ضمن  تعمل  أن  وعليك  هبا  للقيام  مناسبة  غري  فالظروف 
اإلمكانيات املتاحة. عاطفياً متر عاقتك بامتحان هام لكن 
النتائج سوف ترضي طموحاتك وتعزز الثقة  املتبادلة مع 

الطرف اآلخر

املهنية على مايرام وتكون مرحلة  السرطان: تسري احلياة 
جديدة غنية تساعدك على حتقيق ما عجزت عنه يف املاضي. 
عليه  الضغط  وعدم  مراعاة ظروف احلبيب  عليك  عاطفياً 

بشأن بعض األمور الطارئة بل على العكس كن إىل جانبه.

األسد: متتلك الكثري من الطاقة والتفاؤل وعليك حتديد 
أولوياتك كي تستطيع حتقيق نتائج مميزة يف احلياة العملية. 
إجيابية يف  األجــواء  عاطفياً  اآلخــريــن.  استفد من جتــارب 

عاقتك الناشئة وبانتظارك أيام سعيدة وواعدة.

العذراء: ال تتوقع النجاح السهل املنال هذه الفرة إذ عليك 
ما  على  كي حتصل  ومؤهاتك  إرادتــك  قوة  على  االعتماد 
تريد يف ميدان عملك. عاطفياً الضغوط اليت تشعر هبا عابرة 
وسوف تزول خال أسبوع فا حتمل الشريك ما يفوق طاقته.

من  فــرة  بعد  واإلعــجــاب  التقدير  جهودك  تنال  امليزان: 
الصعوبات واملشاكل يف العمل وقريباً سوف حتظى بالرقية 
اليت تستحقها. عاطفياً تنعكس حيويتك املهنية على حياتك 

العاطفية على الرغم من التعب الذي تشعر به.

العقرب: يدور دوالب احلظ لصاحلك وحتقق قفزة نوعية 
قريبة ستكون يف  تغيريات جذرية  وهناك  عملك  يف جمال 
صاحلك. عاطفياً: الوقت مناسب لتثبيت الروابط العاطفية 

فهناك انسجام وتوافق مع الطرف اآلخر

القوس: عليك مبسك زمام األمور وتوجيه الطاقة لصاحلك 
بعيداً عن أي انفعال أو توتر قد يضر بتقدمك املهين اجلديد. 
عاطفياً تبدو حياتك العاطفية متوازنة وكوكب احلب يضمن 

لك االنسجام والسعادة يف عاقتك مع الشريك.

جديدة  عوامل  واكتشاف  السفر  يف  الرغبة  لديك  اجلدي: 
لكن األمور ليست بالسهولة اليت تتوقعها واألفضل أن تدرس 
غري  عاقتك  عاطفياً  التسرع.  عن  بعيداً  بدقة  خياراتك 

مستقرة وعلى األرجح لن تدوم طوياً.

الدلو: عليك مضاعفة اجلهود إذا أردت احلصول على نتائج 
مثمرة يف العمل خاصة وأن الفرصة املتاحة لك لن تتكرر. 
عاطفياً ال تفرط يف الغرية وكن أكثر مرونة يف عاقتك مع 

احلبيب فقد بدأ يتذمر منك مؤخراً

احلوت: راجع جدول أعمالك واستثمر األيام األكثر خطأ 
خال الشهر القادم فعلى األرجح سوف تتمكن من الوصول 
العاطفية  حياتك  تتعرض  عاطفياً  املــقــررة.  أهــدافــك  إىل 
لبعض الضغوطات لكن احلبيب إىل جانبك دوماً فا تقلق.

كلمات متقاطعة
أفقي: 

1- جمموعة جزر صغري يف احمليط اهلندي يف 
قارة آسيا - ثلثا )ساد(

2- ممثلة سورية - غزال
3- زعيم هندي راحل

4- من كبار الشعراء العرب وأحد أمراء البيان 
- رجاء

5- غليان - حيوان أليف - سعل
إىل  يرمز  طائر   - أســاس   - مينية  مدينة   -6

التشاؤم
7- للنداء - أعزم على القيام باألمر
8- عاصمة أوروبية - والد )بالعامية(

9- ممثل مصري قدير
10- جئنا - طمرت احلفرة بالراب
11- رسام كاريكاتري فلسطيين راحل

 
عمودي: 

مدرسة  إىل  ينتمي  راحـــل  مــصــري  شــاعــر   -1
الشعر  )معجزة  بـ  لّقب  الشعر  يف  احملافظني 

العربي( - أحد أبناء سيدنا نوح )ع( 
2- خاصيت - عاصمة أوروبية

3- عاصمة والية )فكتوريا( األسرالية - صوت املعدن
)النيل(   - /م/  قــادم   - )إىل(  مــن  حــرفــان   -4

مبعثرة
5- )اجلمان( مبعثرة - جتدها يف )التجويد(

6- حيوان قطيب - من أفخر أنواع احلرير /م/ 
7- جيربه على القيام باألمر - هربا

8- صوت النعام والضباع واإلبل - أرشد
9- نظر بإمعان - قرع اجلرس - احدى احلواس 

)بدون ال التعريف(
10- موسيقار ومطرب مصري راحل - هضبة

11- أديب وصحفي وسياسي فلسطيين راحل من 
أبرز رواد األدب الفلسطيين املعاصر من أعماله 

رواية )املتشائل(

املفقودة مؤلفة من سبعة أحرف:
أحد أشهر علماء الرياضيات يف العصر القديم

سلمت يا موطن األجماد والكرم  
علوت يا موطين وازددت مفخرة  

أنت الذي يف قلوب الشعب مسكنه
  

يا موطين يا رفيع القدر والقيم
كل يرى اجملد قد حاك بالعظم
أنت الذي يف قوب الناس مل ترم

الكلمة 

املفقودة

ا ع ع ي ف ر ي ن ط و م م

ل ل ب و ق ا د ج م ل ا و

ا و ا ا ل ل م ق أ ا ا ط

م ت ل ز و ق س س ل ل ل ن

ج أ ع د ب د ك ا و ذ ذ ح

ا ن ظ د ر ر ن ن ب ي ي ل

د ت م ت م خ هـ ل م ر ت ا

ي ي ا ل ش ع ب ا ت ن ا ك

ي ا ف ف د ي ل ة ر خ ف م

ا ي ي ي ق ر م ي ن ط و م

ي ا ل ك د ى م ي ق ل ا و

ا م ر ك ل ا و س ت م ل س

أفقي: 
1- ذات الصواري

2- كرب - وََفدَ - إال
3- رتياء - أسدل

4- أجداّ - حقبة - آه
5- إظهار

6- جترأ - رعناء
7- صقلية - ألب /م/

8- سهيل - أهداف
9- أزفاّ - فن - مغرم

10- لن /م/ - بايل - تضراّ
11- تيوقراطية

عمودي: 
1- ذكرى - ترسانة

2- ارجتاج - هزيل 
3- تبيد - رصيف
4- لقاء /م/ - بق
5- لواحظ - فأر

6- صفاقة - النأي
7- ود - بارته - طي /م/

8- أترع - دم
9- رأس - نباغته

10- يلداّا - الغرض
11- اهلجاء - مَرَخ

األبــــراج 

احلل السابق: رمل وزبد
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كونشيرتو الخريفاألســبوعية
حممد كنايسي

بشـــوق غزير أنتظرك أيهـــا اخلريف. ورغم 
أنـــك قـــد تأخـــرت عن موعـــد قدومـــك، فأنا 

متيقن من أنك قادم.
علـــي أن أعـــد مـــا ينبغـــي إعـــداده حلفـــل 
اســـتقبالك، وال أدري هـــل يكفيـــك أن أفتـــح 
أبواب روحي ونوافذها، وأن أعود طفا أفيض 
دهشة وأسئلة، وال أخاف شيئا، وال أكره أحدا، 
وأن أدلل احلزن، وأجعله يلعب كطفلة صغرية 

ترقص مع عنقود العنب.. وتغين.
ال أدري ملاذا أحبك، وال ملاذا أجد فيك قليب 

وأراه..
ال أدري ملـــاذا كلمـــا هبت رياحـــك، وهطلت 
أمطارك، وتســـاقطت أوراق أشـــجارك، تتغري 
الكلمـــات، وتصبـــح كائنـــات حية قـــادرة على 
البكاء، وتأتيين سيوال ال ألكتبها بل لتجرفين 
إىل حيـــث تتوالـــد الغيـــوم، وتنـــزل املائكـــة 

اجلرحية بأجنحة موسيقية من السماء.. 
فيـــك وحدك ال أعرف هل أضحك أم أبكي 
حتـــى وأنـــا غـــارق يف الدموع.. وفيـــك وحدك 
خيتفـــي ذلك الفـــارق االصطناعي بني املوت 
واحلياة: »يف مثل هذا اخلريف تقاطع موكب 
عـــرس لنا مع إحدى اجلنازات فاحتفل احلي 

بامليت وامليت باحلي«. 
بـــني أوراقك أشـــعر أني ورقـــة صفراء، آخر 
ورقة صفراء ســـقطت للتو من شجرة اكتمل 
عريها احلاد وأصبحـــت غريبة مثلي، أو أنين 
تعريـــت كثريا حتى مـــن دقات قليب وأصبحت 

غريبا مثل أغصاهنا..
بـــني  الغريـــب  االنصهـــار  هـــذا  حيرينـــي 
»اإلنســـاني« و«الطبيعي« فيـــك، فا فارق بني 
األمســـاء، وال اختـــاف بني املعانـــي، وال لون 
لأللـــوان إال لونـــك، وال صـــوت لألصـــوات إال 

صوتك..
وحدك شجرة املطر والشعر واحلب واحلزن 
والشـــجن، الشجرة اجلرداء األكثر حنوال بني 
األشـــجار، الشجرة البكماء املســـكونة بذكرى 

العصافري النائمة يف عبري الزقزقات.. 
مـــن تكـــون حتى تأتـــي بكل وســـامة احلب 
وأناقتـــه وجنونـــه، وكيـــف تســـتطيع أجـــراس 
أمطارك أن تبعث احلب، وأن توقظ العاشقني 
من غيبوبة الضجر: »إذا أتى أيلول يا حبيبيت 
/ أســـأل عن عينيك كل غيمة / كأن حيب لك 

مربوط بتوقيت املطر«.. 
مثـــة دمـــوع كثـــرية أكرب من غابـــة ال أعرف 
من أين تأتي اآلن. هل هي خطواتك.. هل هي 
نظراتـــك أم هي هذا الشـــئ الـــذي ال أجد له 

امسا ولكنه يشهق يف قليب با توقف..
وهـــا قـــد أفرغـــت ذاتي من كل شـــئ.. ها قد 
عـــدت جديدا كفجر جديـــد، وأعددت لك ما 
يليق جبمالك الغامض يا صاحب الشـــحوب 
النبيل، وشـــربت خنبك: أنا واخلريف / وأنت 
/ وليل املطر /وكأســـا نبيـــذ / ورمانتان على 
الطاولـــه / ويف املزهرية بعض ورود / ولكنها 
ذابله /لوجهك أنشـــودة /من شحوب القمر /

لصمتـــك دمع الرخـــام احلنون / وبني يديك 
تنـــام بقايـــا اجلنون / لنشـــرب إذا خنب هذا 
اخلريف الذي تعشقني / ونرقص با تعب / 
رغم أنف الســـنني /فا لذة يف خريف احلياة 

/ كلذة هذا العناق احلزين..

»البعث األسبوعية« ــ مّتام علي بركات 
العود يف الراث املوســـيقي العربي أمت آلة اســـتخرجها احلكماء من حيث 
مجعها بني دقة العلم وأسرار الفن. وكان للعود دور حاسم يف تغيري العقلية 
املوســـيقية شـــرقاً وغرباً ملا جلبـــه معه من إمكانيات جديـــدة، أمهها حتديد 
مواضع النغم املثبتة بواســـطة املفاتيح، وهو ما يعد كســـباً عظيماً ملوسيقيي 
أوروبا الذين كان استعماهلم يقتصر على الوتريات املفتوحة ما جعل آذاهنم 

بعيدة عن الصوت الصحيح. 
وقـــد مكنـــت القدرة التأليفيـــة الفائقة للعود من التطـــور واالزدهار داخل 
وحدة مجالية متكاملة، لتستوعب على مراّ العصور خمتلف األمناط الفنية 
املكونة للثقافة العربية املنتشرة على رقعة هائلة االمتداد من غري أن يسعى 
إىل طمـــس شـــخصيتها، بل نراه يفتح هلا تاريخ العطاء واإلبداع يف ســـياق 

خط مجايل ناظم، وموحد هلا مجيعاً.

موسيقاه شغلت الباحثني 
من هذا املنطلق، اعتنى به الفاسفة العرب وجعلوه حيتل صفحات طويلة 
مـــن مؤلفاهتم، ولعل من أمتعها ما جـــاء يف كتابات الكندي وإخوان الصفا، 
والفارابي وابن الطحان، غري أن املســـائل املتعلقة بتســـوية األوتار، ومواضع 
الدساستني قد حظيت باالهتمام األوسع، وذلك ألمهيتها يف حتديد النسب 
الصوتيـــة للنغمـــات اليت هي مبثابة حروف اهلجاء يف لغة املوســـيقى، فمنها 

يتألف السلم املوسيقي، وعليها تبنى األحلان. 
عـــرف تاريـــخ العود منذ النصف الثاني من القرن التاســـع عشـــر حتوالت 
جذرية بفضل التقدم امللحوظ الذي شـــهده علم اآلثار املوسيقي واستغاله 
للوســـائل التقنيـــة واإلعاميـــة احلديثة، لتشـــهد ســـتينيات القـــرن الفائت 
نقاشـــات خمتلفة حول تركيب النماذج األصل ية آللة العود اليت عثر عليها 
يف العراق ومصر وفق منهج علمي دقيق واهتمام بالنواحي التارخيية لآلالت 

املوسيقية خاصة باالعتماد على اللغتني املسمارية واهلريوغليفية. 

قصائد موزونة على خشب الورد
تتخـــذ آلـــة العـــود أصنافاً تقليديـــة متنوعة هلا أســـاليبها وطـــرق أدائها، 
أمهها: العود املشـــرقي املصطلح تســـميته بالعود الشامي أو املصري، والعود 
املغربـــي الذي يذكـــر يف الكتب بأمساء متنوعه أبرزهـــا »الرمال« و«النقاب« 
و«الصويـــري«، إضافـــة إىل العـــود القنبوس أو الطربي كما يســـمى يف شـــبه 
اجلزيـــرة العربيـــة، حيـــث تصدرت آلة العـــود حوارات ثقافية كان للمدرســـة 
العربية الدور األبرز فيها. ولعبت مدرسة بغداد للعود بني أواخر الثاثينيات 
وأوائل اخلمسينيات من القرن الفائت على إبراز تغيريات واستحداثات على 
صناعـــة هذه اآللـــة، وهو ما صار يعرف بالعود العراقي الذي أدخل تغيريات 
على تســـوية أوتـــار اآللة وكيفيـــة اســـتخدام األصابع والوضعيات والريشـــة 
نتج عنها أســـلوب عزف جديد يســـعى إىل استغال أوســـع إلمكانيات العود 
والتعامل معها كآلة مستقلة قادرة على عزف انفرادي جيمع بني التطريب 

والوصف والتأمل. 

شجن الرافدين 
وال خيفـــى يف هـــذا املضمـــار الدور املهم الذي لعبته مدرســـة بغداد للعود 
حيـــث شـــهدت اآللة تغيـــريات جذرية على املســـتوى الصناعـــي، وكذلك من 

الناحيتني العملية والتقنية.
 ويعود العود العراقي حبساسيته وشجنه إىل أسلوب تقسيم الكندي أوتار 
العود حســـب الطاقات األربعة للجســـد، فالوتر األول املســـمى بالزير يشـــبه 

الصفـــراء والوتر املثنى يشـــكل الدم، واملثلث يشـــكل بيـــاض البلغم، والرابع 
»البم« يســـمى ســـواد الســـوداء، كما يرد ذلك إىل أرباع الربوج  وأرباع القمر 
وأركان العناصـــر ومهـــب الرياح وفصول الســـنة، وأرباع الشـــهر وأرباع اليوم، 
وقوى النفس املنبعثة يف الرأس، وتظهر لنا املنمنمات بأجوائها االجتماعية 
والفنية السائدة يف فرات متتالية من تاريخ احلضارة العربية الشكل املميز 
للعود، أو ما يسمى بالرباب أو الطنبور أو الشاهرود، أو العود الكبري احلجم، 
والـــذي امتد للعصور احلديثة ليكون العنصر الطاغي يف التخت الشـــرقي، 
وبـــروز أمســـاء كبرية يف العـــزف والتلحني عليهـــا، أمههم: فريـــد األطرش، 
حممد عبد الوهاب، عمر نقشبندي، قاسم األخفش، الطاهر غرسة، حممود 
الكويـــيت، عبد الرب إدريس، هبجت الرحال، حممد القصبجي، منري بشـــري، 

مجيل بشري، وغريهم.

إنطاق اخلشب باألسرار
وقد شهد العود سلسلة من التغيريات والتحسينات بلغت ذروهتا مع القرن 
التاسع امليادي، بعد أن ازدهرت مشاهد الطرب، وأخذت مكان الصدارة بني 
املناظـــر التصويريـــة اليت تناوهلا املصـــورون العرب األوائـــل يف املخطوطات 
وعلى التحف التطبيقية. ومن أبرز هذه التحســـينات تطوير العنق وتوســـيع 
صندوق الصوت، وانفصال صنعهما، حيث كانا من قبل ينحتان من القطعة 
نفسها؛ هذا مع حتسني نوعية اخلشب، واألوتار والريشة، واالعتناء بتطوير 

أسلوب العزف وتقنياته. 
وتفنـــن املختصون يف صناعة األعواد مـــن هتيئة القالب، وصناعة األجزاء 
ثـــم تركيبها، وصـــواًل إىل صبغ اآللة ووضع املفاتيح، وشـــد األوتار، وتنوعت 
تبعـــاً لذلك املواد وكذلك اآلالت املســـتعملة اليت مـــا فتئت تتطور مع تقدم 
التقنيـــات احلديثة، حتى صارت قطـــع العود تقارب األربعني قطعًة تزيد أو 
تقـــل حســـب رغبة الصانع، ونوعيـــة اآللة املزمع إجنازها، فـــكل قطعة منها 
حتتـــاج إىل مهـــارة خاصة من حنت وتقويس، وختريم وتلصيق، وصقل ذلك 
مع توخي الدقة يف القياس والتناســـب، وإمخام الذوق الســـليم، واإلحســـاس 
املرهـــف، والتحلـــي بالصـــرب، واإلقدام علـــى العمل يف تكامـــٍل تام بني حذق 

الصنعة، أصالة الفن.
وأجـــزاء العـــود هي علـــى التوايل: الظهـــر )الصندوق الصوتـــي( وهو بيت 
املوســـيقى، والصـــدر أو الوجـــه وهو مرآة الصـــوت، والشماســـي )نوافذ على 
اللحـــن( وهـــي متنوعـــة وتكـــون يف العـــادة مشـــغولة على شـــكل وردة مليئة 
بالزخارف، واملشـــط )الكرســـي( وهو عبارة عن قطعة من اخلشب مستطيلة 
على شكل شبه منحرف يلصق على آخر وجه العود، وهناك الرقبة )الزند(، 
وحاملة املفاتيح وهي عبارة عن قطعة من اخلشـــب شـــكلها هندسي مقوس 
قلياً تثقب مخســـة أو ســـتة ثقوب لوضع املفاتيـــح. واملفاتيح وهي عصافري 
النغـــم الصريـــح وهي قطع صغرية تثقـــب ملرور الوتر، ويـــراوح عددها بني 
عشـــرة إىل اثين عشـــر مفتاحاً. وهناك األنف وهو قطعة صغرية رقيقة فيها 
حتزيـــزات مقابلـــة لعدد الثقـــوب املوجودة، لتســـحب عليها األوتـــار. وأخرياً 

الريشة واألوتار. 
وال ميكـــن اإلحاطة التامة هبـــذه اآللة العجيبة اليت فتنت أمساع الذواقة، 
لكـــن مـــن األمهية مبكان أن نعـــرف أن العود هو خاصة آالف الســـنني من 
البحـــث والســـعي العلمـــي والفين معاً للوصول إىل صياغـــة آلة ضمت إليها 
تراث الشـــرق، بأصواته وخزائن مكنوناته، وكنـــوز الفن األصيل الذي تعلق، 

وما زال، مبهارة الصانع ورغبته يف وصال اجلمال أينما وجد.

شهريار الموسيقا العربية.. حضور لن ينتهي 

نقــوش


