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األسبوعية

الخطاب: بين المصطلح والمفهوم
د. عبد اللطيف عمران

شّكل حديث السيد الرئيس بشار األسد يف اجتماع وزارة األوقاف الدوري املوسّع يوم 2020/12/7 يف جامع العثمان 
بدمشق قاعدة حوار وسجال ذات بعدين: معريف ووطين، يهدف، من بعض ما يهدف، إىل اخلروج من سياق االشتباك 

التارخيي املستدام، إىل سياق آخر تتالشى فيه كثري من أسباب هذا االشتباك.
الواسعة  تلقيه  مساحة  مع  البعدين طرداً  وتأثريه هبذين  ومشروعيته  احلديث  قوة  تتناسب  أن  الطبيعي  من  وكان 
نظراً إىل عديد احملاور واألفكار اليت تضمّنها جبرأة ووضوح يف مرحلة حرجة من تارخينا وواقعنا الوطين، والعروبي، 
والروحي )اإلسالمي خباصة(، مرحلة يلّخصها لألسف قول مشعون برييز عام 1995 متهيداً لكتابه )الشرق األوسط 
اجلديد( الصادر عام 96: )لن نستطيع الدخول إىل جسد هذه املنطقة قبل تدمري الثقافة اليت تقول: إن العرب أمة 

واحدة(... وذلك ألسباب ميكن اختزال أمهها بالتايل:
1- حاول بعض املهتمني أن يرى احلديث نصّاً طارئاً مقيّداً بالزمان وباملكان اللذين أُلقي فيهما، بينما يف الواقع هو 
جزء من سياق طاملا أكد السيد الرئيس عليه يف مناسبات عديدة يف السنوات السابقة وأمام مؤسّسات متنوعة حملية 
وخارجية، فهو يتفاعل نصياً مع هذا السياق، تفاعالً مل يقف عند هذا احلدّ، إذا تطوّر التفاعل بأشكال متباينة مع 
وجهات نظر عديدة متفاوتة، فصار احلديث نصّاً يف ميدان )تفاعلية النصوص(، وفيما يُعرف يف الفكر النقدي املعاصر 

بـ Intertextuality وهذا ما طوّر احلوار والسجال يف أبعاده االصطالحية، واملفاهيمية أيضاً.
2- مّت يف أغلب األحيان تلقي احلديث على أنه خطاب مرسل على شكل نص مكتوب Speech، بينما هو يف الواقع 
كان أقرب إىل املشافهة، واحملادثة، واحملاضرة، واحلوار أي هو Discourse ، ما حييل إىل الفرق يف التلقي والتأويل 
الناجم عن األثر املتباين لكل من )الشفاهية Orality( و)الكتابية Literacy(، وهذا ال خيصّ ميدان النقد األدبي، 
بل كثرياً ما يدخل يف ميدان السياسة مبا فيه من سجاالت، إذ نعرف أن كثرياً من األفراد واملؤسسات السياسية جييب 
مسوّغاً أمام إشكاالت نامجة مع اآلخر عن تلقي الـ Discourse: مل أقصد ذلك وقد مّت تأويل كالمي مبا ال أقصده.

ويف هذا املنحى عمد بعض املتابعني إىل عزل املصطلحات الواردة يف احلديث وحتويرها عن السياق العام فيه ليدخلها 
إىل تأويله اخلاص الذي حيلو له أن يساجل وجيادل فيه، وهذا حقّ ال، ومل يُصادر.

وهنا كان على املهتم ضرورة اإلمعان يف مقدمة احلديث حيث طرح السيد الرئيس )اإلشكالية النامجة من حديث 
مسؤول يف مسجد عن قضايا ذات طابع عقائدي وفكري يف الوقت الذي يواجهنا فيه الكثري من التحديات، وخاصة 

يف اجلانب املعيشي(.
3- مّتت قراءة احلديث، وإعادة قراءته والتفاعل معه على أنه يدخل بدقة يف جمال املصطلح Term، أكثر من دخوله 
يف ميدان املفهوم Concept واحلقل الداليل فيه، وهذا ما أدى إىل قراءة خاطئة يف بعض األحيان، واحلقيقة هذا 
ربان  قائد هو  املرسلة من  وللمقاصد  للغاية  والغاية منه من خالل نقل خماتل  رسالة احلديث  يهدف إىل حرف 
سفينة يف حبر متالطم األمواج، إىل باحث خمتص يُعنى باألصل املعجمي للكلمة أكثر من عنايته بوظيفتها اجلمعية 

.Terminology واالجتماعية؟!، إذ ال يقع حديث السيد الرئيس يف امليدان اخلاص لعلم املصطلحات
فهناك فرق يف الداللة والوظيفة بني املصطلح واملفهوم، إذ يرّكز املصطلح على البنية اللفظية واملعجمية املتداولة 
ضمن اجملال اخلاص فيه، بينما يرّكز املفهوم على االستنتاجات الفكرية اليت جيب الوصول إليها خلدمة مجاعة من 
الناس. وعلى هذا األساس جند يف عامل اليوم عدم استقرار، أو اتفاق، للداللة املعجمية للمصطلح يف زمان ومكان 
حمدّدين، فاضطربت املصطلحات باضطراب األحوال وتغيّرها وتطورها، ولننظر مثالً يف املآل املضطرب ملصطلحات: 
االشرتاكية- العلمانية- الليربالية- اجلهاد- اإلرهاب. حيث مل يعرف املصطلح اجلمود مع تداوله عرب الزمان واملكان، 
إذ صار توالدياً براغماتياً، فصدرت مؤلفات حول: وهم احلياد العلمي، معتربة أن احلقيقة العلمية ميكن أن توّظف 

لتندرج يف سياق اإليديولوجيا. 
وهلذا ميكن أن ننظر إىل عدد من العناوين اليت طرحها السيد الرئيس يف حديثه على أهنا مفهوم أكثر مما هي 
مصطلح مثل: الثنائية- العقائد واملصاحل-  العروبة واإلسالم- الليربالية... مفاهيم مل تأتِ يف سياق احلرفية املعجمية، 

بقدر ما أتت وظيفية إلطفاء هليب األتون السوري، والعروبي، واإلسالمي.
4- مل يكن هناك أبداً ضري يف تلقي البعض للحديث تلقياً ال ينفصل عن الواقع اجلمعي املعيش بقسوته، فأسبغ عليه 
ظالاًل من الكآبة والتشاؤم متأثراً هبذه القسوة اليت أوضحها السيد الرئيس يف مطلع حديثه، توضيحاً جريئاً مل يرتك 
جمااًل مقنعاً لالستثمار فيها، إذ أن ضراوة الواقع نابعة من غياب اتفاق وطين ومعريف بني مكوّنات الشعب السوري، 
والعربي، على الثنائيات واملصطلحات واملفاهيم اليت حتدّث فيها سيادته، هذا الغياب هو الذي أدّى إىل التذرّر اجملتمعي، 
وإىل االستثمار اخلبيث يف تلك املكوّنات اليت طاملا حظيت تارخيياً مبآثر الوحدة اجملتمعية والوطنية، وكانت مقاصد 

احلديث إلحياء هذه املآثر والعودة إىل مناخها جرّاء حتويل هذا الغياب إىل حضور فاعل وبنّاء.
5- أتى احلديث يف سياق طفو طروحات فكرية وسياسية على املستوى العاملي والسيما يف الغرب تؤكد على حضور 
املفكرين  كبار  اعرتاف من  هناك  إذ  )األخالقية( يف اجملتمع،  الضبطية  وظيفته  العامة(، وحتبّذ  احلياة  )الدين يف 
بأن )الدين مل يعد يقبع يف حواشي احلياة الثقافية والسياسية واالجتماعية، بل يف صلبها( وبأنه )يف عصر ما بعد 
احلداثة يستطيع العقل احلديث أن يتعّلم أكثر عندما يستطيع توضيح عالقته بالوعي الديين املعاصر(، حبيث )ميكن 
للمجتمع العلماني واجملتمع الديين أن يقدّما مسامهاهتما البنّاءة فيما يتعلق باملواضيع اليت خيتلف عليها الناس يف 
احلياة العامة، بعد أن تأّكدت حاجة النظام الدستوري إىل الدين من أجل التربير العقلي لصالحية سلطته(... وهذا 

واضح وضرورة -كما نعيش- عند العرب وعند املسلمني أيضاً.
بالنتيجة مل يكن حديث السيد الرئيس إال نتاج مثاقفة دقيقة للواقع اإلقليمي والدويل، يف سبيل رسم بعض مالمح 
الطريق املؤدية إىل اخلالص من نتائج العدوان على اجملتمع، والدولة، والدين أيضاً، إذ أننا )نعيش كمجتمعات أزمة 

هوية( و)لو ختاذل اجليش النتصر اإلرهاب، ولو ختاذلت املؤسّسة الدينية النتصرت الفتنة(.
وهبذا تكون الدعوة جادّة وجمدية إىل إعادة قراءة احلديث ومثاقفته وطنياً ومعرفياً، وحينها يكون من يرى ثناء السيد 

الرئيس على أداء أي مؤسّسة وطنية يف غري حمله، رأياً الينفع.

  مجلس الوزراء: تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص لدعم االقتصاد المحلي 
وتحقيق العدالة في توزيع المياه والكهرباء والمشتقــات النفطية 

كما وافق جملس الوزراء على عدد من 
املشاريع التنموية اليت تسهم يف حتسني 

الواقع اخلدمي.
 

عطلة عيدي امليالد ورأس السنة  
إىل ذلك، أصدرت رئاسة جملس الوزراء 
العامة  اجلهات  بتعطيل  يقضي  بالغاً 
 -  12  -  27 يف  الواقع  األحد  يوم  من 
 12  -  31 اخلميس  يوم  ولغاية   2020
اجمليد  امليالد  عيدي  مبناسبة   2020  -

ورأس السنة امليالدية. 
)ج(  الفقرة  أحكام  تراعى  للبالغ  ووفقا 
األساسي  القانون  من   )43( املادة  من 
للجهات  بالنسبة  الدولة  يف  للعاملني 
أو  عملها  طبيعة  تتطلب  اليت  العامة 

ظروفها استمرار العمل فيها. 
 

مفاضلة فرز املهندسني
العامة  األمانة  دعت  أخرى،  جهة  من 
لرئاسة جملس الوزراء مجيع املهندسني 
 -  2017 الدراسيني  العامني  خرجيي 
يف  والراغبني   ،2019  - و2018   2018
إىل  املهندسني  فرز  مبفاضلة  املشاركة 
اليت  كلياهتم  مراجعة  العامة  اجلهات 
خترجوا منها خالل الفرتة من 27 - 12 
- 2020 حتى 14 - 1 - 2021، ليصار إىل 
استكمال بياناهتم متهيداً لعملية فرزهم. 
نيسان  يف  أصدر  الوزراء  جملس  وكان 
 5861 بفرز  قراراً  املاضي  العام  من 
إىل اجلهات العامة من مجيع  مهندساً 
 398 الـ  إىل  إضافة  االختصاصات، 
عدد  يبلغ  وبذلك  املذكورين،  مهندساً 
 2017 األعوام  يف  املفرزين  املهندسني 
و2018 و2019 حنو 18 ألف مهندس إىل 

اجلهات العامة كافة. 
ويتم فرز املهندسني وفق إطار الربنامج 
إىل  اهلادف  اإلداري  لإلصالح  الوطين 
تطوير نظام الفرز وحتديد مركز عمل 
معايري  وفق  اختصاصهم  مع  يتناسب 
العامة  اجلهات  واحتياجات  شفافة 
والرغبة ومعدالت التخرج وسيتم تدقيق 
احتياجات الوزارات من املهندسني خالل 
شهرين من تارخيه ليتم التعيني مطلع 

العام 2021. 

"البعث األسبوعية" ـ سانا 
جلسته  خالل  الوزراء  جملس  شدد 
األسبوعية أمس الثالثاء برئاسة املهندس 
حسني عرنوس رئيس اجمللس على تكثيف 
إجراءات مراقبة األسواق وضبط األسعار 
ومواصلة اختاذ العقوبات الصارمة حبق 
املدعومة  باملواد  واملتاجرين  املخالفني 
وأكد على حتقيق العدالة يف توزيع املياه 
وطلب  النفطية  واملشتقات  والكهرباء 
كميات  عن  اإلعالن  الكهرباء  وزارة  من 
الكهرباء املوزعة على احملافظات وبرامج 
على  املستمر  والعمل  املعتمدة  التقنني 

حتسني عمل الشبكة الكهربائية. 
من  واسعاً  حيزاً  الوزراء  جملس  وأفرد 
لتطبيق  املتخذة  لإلجراءات  نقاشاته 
لفريوس  للتصدي  الوطنية  اخلطة 
قدرة  لتعزيز  اجلهود  وتكثيف  كورونا 
مستلزماته  وتوفري  الصحي  القطاع 

اإلجراءات  تطبيق  على  والتأكيد 
وارتداء  التعقيم  وعمليات  االحرتازية 
األماكن  يف  املكاني  والتباعد  الكمامة 
العامة ومؤسسات الدولة ووسائل النقل 
والتزام املنشآت السياحية بنسب اإلشغال 

احملددة ومنع تقديم النراجيل. 
ضرورة  على  عرنوس  املهندس  وأكد 
اخلاص  القطاع  مع  التشاركية  تعزيز 
إمكانية  ودراسة  احمللي  االقتصاد  لدعم 
طرح منشآت عامة مدمرة جراء اإلرهاب 
للتشاركية مع القطاع اخلاص مبا خيدم 
آالف  توفري  ويسهم يف  العامة  املصلحة 
واقع  تعزيز  إىل  إضافة  العمل  فرص 
إيرادات الدولة من خالل تطوير العملية 
اإلنتاجية وتوظيف هذه اإليرادات بشكل 
املقدمة  اخلدمات  حتسني  يف  حقيقي 

للمواطنني. 
أمهية  إىل  الوزراء  رئيس جملس  وأشار 

وحتديد  املهندسني  فرز  عملية  متابعة 
وإرسال  منهم  وزارة  كل  احتياجات 
اإلدارية  التنمية  وزارة  إىل  البيانات 
ليصار إىل استكمال آلية فرزهم إضافة 
إىل استكمال إجراءات مسابقة املسرحني 
الداعمة  اخلطوات  من  املزيد  واختاذ 
للمسرحني من خدمة العلم جلهة توفري 
حتسني  شأهنا  من  اليت  العمل  فرص 

وضعهم املعيشي. 
وزير  قدمه  لعرض  اجمللس  واستمع 
منح  آلية  حول  والبيئة  احمللية  اإلدارة 
الصغرية  الركاب  نقل  وسيارات  باصات 
بالوقود  للتزود  عمل  بطاقة  والكبرية 
املقطوعة  املسافة  حتديد  خالل  من 
كمية  وختصيص  السيارة  لعداد  وفقاً 
احملروقات الالزمة هلا وأكد على التشدد 
يف تطبيق هذه اآللية يف كل احملافظات 
الالزمة  النقل  خدمات  تقديم  لضمان 

للمواطنني وحرمان الباصات والسيارات 
من  مبخصصاهتا  التزود  من  املخالفة 

الوقود. 
استجرار  عملية  تعزيز  اجمللس  وطلب 
عرب  الفالحني  من  الزراعية  املنتجات 
السورية للتجارة وتطوير جتربة األسواق 
هيئة  وكلف  اهلال  وأسواق  الشعبية 
حتديث  الدويل  والتعاون  التخطيط 
قاعدة البيانات حول الفرص االستثمارية 
وضعها  ومقرتحات  وزارة  كل  املتاحة يف 
من  املزيد  واستقطاب  التنفيذ  موضع 

االستثمارات. 
بتصديق  قانون  اجمللس مشروع  وناقش 
املوقعة بني  للشراكة  االتفاقية اإلطارية 
وزارة الصحة والتحالف العاملي من أجل 
قدرة  تعزيز  شأهنا  من  واليت  اللقاحات 
تأمني  على  الوطين  التلقيح  برنامج 

اللقاحات الالزمة. 
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مكتب اإلعداد والثقافة واإلعالم املركزي
يقـــدم حديـــث الرفيـــق األمـــني العـــام للحـــزب يف امللتقى 
الدوري املوســـع لـــوزارة األوقـــاف )2020/12/07( ، عدداً من 
الـــدروس واملقـــوالت اليت ترســـم مالمح  اخلطـــاب العصري 
اجلامـــع وهـــو اخلطاب الذي ينبغي أن يتخذه كل بعثي وكل 

سوري وعربي أداة علمية يف اإلقناع واحلوار . .
من أهم مسات هذا احلديث بوجه عام أنه مجع يف تركيب 
منســـق مقوالت وأفـــكار تبـــدو متناقضة يف ظاهرهـــا لكنها 
متكاملـــة يف جوهرهـــا عرب منطق التفكيـــك وإعادة الرتكيب 
الـــذي يتفـــق مع منطق احليـــاة ، أي املســـار احليوي القائم 

على  الرتكيب التكاملي .

يف منهج احلديث
منطـــق الرتكيـــب املتكامـــل )التشـــخيص الصحيح شـــرط 

املعاجلة الصحيحة(:
مســـألة منهـــج التحليل مهمة وضرورية. فهي ترســـم طرق 
بناء الشـــيء على الشـــيء، النتيجة على الســـبب. وكي يكون 
هـــذا املنهج فاعالً ال ميكن االكتفاء بالتحليل الصوري الذي 
ال يذهـــب إىل مـــا هو أبعد مـــن النتيجة والســـبب، بل البد 
من اســـتخدام املنهج النقدي اجلديل الذي ال يبدأ بالســـبب 
وإمنا يتعداه إىل كشـــف جوهر الظاهـــرة أي مرتكزات وجود 

السبب نفسه.
هو منهج نقدي ألنه يكتشف اجلوهر، ويكتشف أن اجلوهر 
بطبيعته متحول  باســـتمرار، لذلـــك فهو يرى يف أي "وضع 
راهـــن"، احتماالت التغيري ، فيختار األفضل املمكن من أجل 
املســـتقبل اســـتناداً إىل املاضي. فتكون احللول أكثر استجابة 

ملتطلبات الواقع.
وهـــو منهـــج جديل ألنـــه حيلل النســـق احلدوثـــي للحياة 
واجملتمـــع على أنـــه يقوم علـــى تفاعل ووحـــدة املتناقضات، 
فـــريى يف األزمة فرصة، ويف القلـــق حافزاً)القلق اإلجيابي( 

ويف احملنة منحة..
هذا املنهج ال يقف عند التشخيص كاملنهج الصوري، وإمنا 
يذهـــب حنو املعاجلة )حتويل احملنـــة إىل منحة واألزمة إىل 

فرصة(.
إن اســـتقراءً متأنيـــاً للخطـــاب الـــذي يســـتخدمه الرفيق 
األمـــني العام يف املناســـبات كافة يؤكد أنه يســـتخدم منهجاً 
نقدياً جدلياً واضعاً النقاط على احلروف وفق مستوى رفيع 

من العلمية واملصداقية.
التزم احلديث مبنطق الرتكيب املتكامل إذ أنه:

1- مجـــع بني اخلطاب السياســـي و التحليل الفكري حيث 
يأخـــذ اخلطاب السياســـي شـــكل التوجيه واإلرشـــاد ، بينما 
التحليـــل الفكـــري يتســـم باملوضوعيـــة والعمـــق.. واحليادية 

املنهجية ..
2- مجـــع بـــني املبدئيــــــة و الواقعيــــــة، تتضمـــن املبدئيـــة 
مقـــوالت مســـبقة ثابتة نســـبياً لكنهـــا عامة، أمـــا الواقعيـــة 
فتعـــرتف بقـــوة حضور احلالـــة، وضرورة التعامـــل معها من 
لدهنـــا، وليس من فوقهـــا. لكن التعامل يأخـــذ اجتاهني معاً 
: 1- اكتشـــاف جوهر الواقع واســـتخالص ما ميكن أن يطور 
هذا الواقع وفق املرتســـم املبدئي الذي يتحول إىل هدف. 2- 
املبـــادئ وجعلها أكثر مرونـــة وقابلية للتحقيق املراحلي وفق 

املعطيات اليت يفرزها الواقع..
واملبدئيـــة الواقعيـــة تتخـــذ من املبـــادئ مســـتنداً للتفكري 
ومعيـــاراً لتقييـــم الواقع ،على عكس منهـــج الواقعية املبدئية 
والـــذي  الغـــرب،  املســـتخدم يف   )Principal Realism(
يلتزم بالواقع مستنداً... فينتهي إىل الرباغماتية القائمة على 

نفي معيارية املبادئ ..
3- مجـــع بـــني املوضـــوع التخصصـــي  و االهتمـــام العام ... 
فامللتقـــى كان ختصصيـــاً ضـــم جمموعـــة فكريـــة ومهنيـــة 
متجانســـة )املؤسســـة الدينيـــة(، لذلـــك ركز علـــى مواضيع 
 Theory of( معينـــة تطبيقاً لنظريـــة االتصال احلديثـــة
Communication( الـــيت تؤكد أمهية املتلقي يف تشـــكيل 
الرســـالة يف إطار التفاعل احليوي لعناصر االتصال الثالثة 

: امللقي – الرسالة – املتلقي.
لكن احلديث يف الوقت نفسه طرح أموراً 
هتـــم غالبية الناس ، وذلك من منطلقني: 
1- أن الديـــن ظاهرة غالبة يف اجملتمع ال 
تقتصـــر علـــى املختصـــني هبا مـــن علماء 
الديـــن ، أي أن املوضـــوع املطروح له تأثري 
تراكمـــي يف اجملتمـــع. 2- أن املنهـــج الذي 
اســـتخدمه التحليـــل هو منهـــج صاحل يف 
عمقـــه ومشوليتـــه لالســـتخدام يف حبـــث 

مجيع قضايا اجملتمع.
4- مجـــع بني عمـــق التحليل وبســـاطة 
التعبري عرب اســـتخدام أســـلوب التشـــبيه 
واألمثلـــة البســـيطة مـــن احليـــاة العامة. 
وهذا هو أصعب ما يف املنهج، أي أن تعرب 
عن الفكرة الكبرية بشـــواهد صغرية وهذا 
النهج عالة على املنهج القرآني البليغ )إن 
اهلل ال يستحي أن يضرب مثالً ما بعوضة 

فما فوقها(..
5- مجع بني املبـــدأ أو اجلوهر واملقصد 
أو اهلـــدف. معـــروف أن أحـــد أهم أســـباب 
تراجعنـــا هـــو إمهـــال مقاصـــد التشـــريع 
ومـــن  االجرائيـــة.  بالقواعـــد  والتمســـك 
املعروف يف فقـــه القانون أن املقاصد أهم 
مـــن االجـــراءات، فاملقاصد تتســـم بثبوت 
نســـي أمـــا االجـــراءات فهي متغـــرية من 
أجل حتقيق املقاصد. والدين الصحيح هو 
ذاك املرتبط جبوهره ومقاصده )كما قال 

الرفيق األمني العام(.
6- مجـــع بني حتديد القضايا و حتديد 
احللول إذ أن الوقوف عند معرفة القضايا 
ال يفيد يف شـــيء ســـوى التأمـــل. احللول 
هي األســـاس وما التشـــخيص إال واسطة 

للعـــالج أي للحلول. ومن الواضح أنه لكي يكون احلل ناجعاً 
ينبغي أن يكون التشـــخيص علمياً ودقيقاً، أي ينبغي كشـــف 

جوهر القضايا املطروحة.
7- ربـــط الظاهر باجلوهر ألنه دون معرفة اجلوهر نضيع 
يف تفاصيـــل الظاهـــر. فالوجـــود حتدده جواهـــره ال ظواهره. 

ومجع بني الفكر والسلوك .

القضايا والرؤى )االشكاليات واحللول(
القضيـــة )1(: هـــل الوقت مناســـب للحديـــث يف قضايا 

فكرية وعقائدية أمام حتديات احلرب واجلانب املعيشي؟
نعم لسببني:

ألن القضايـــا األمنية واملعيشـــية هي قضايا عكوســـة تزول 
بزوال أســـباهبا... أمـــا القضايا الفكرية مزمنـــة ومن الصعب 

التخلص من تشويهاهتا بسهولة.
ألن الفكـــر والعقائـــد، خاصة الديـــن، تدخل يف كل جوانب 
احليـــاة، يف العقل والعاطفة والســـلوك، يف املاضي واحلاضر 
واملســـتقبل. لذلـــك فـــإن التحديات الـــيت نواجههـــا مرتبطة 
سببياً بالقضايا الفكرية والعقائدية، )ختريب الفكر هو أداة 

ختريب اجملتمعات(..

القضية )2(: ما أمهية عوامل األمن واالستقرار؟
- هـــذه العوامـــل هي اليت متكـــن اجملتمعات مـــن مواجهة 

التحديات )مثال السفن يف حميط هائج(..
- ســـورية امتلكـــت عوامل األمـــن واالســـتقرار وإال لكانت 

سفينتها قد غرقت منذ األسابيع األوىل لألزمة..
- اجلانب النقدي: لكن ســـورية لو كانت قد قامت بصيانة 
هذه العوامل بشكل افضل ملا دفعنا هذا الثمن الغايل اليوم..

القضية )3(: ما هي أجنع طرق املواجهة؟
ردع اللـــص يكـــون بتحصني بيتنا ألنه عملياً ال وجود لقوة 

دوليـــة رادعة وفـــق القانون الدويل وال املؤسســـات الدولية أو 
األخالق الدولية. ومسؤوليتنا عن محاية أنفسنا هي األساس. 
والتحصني املســـبق اجليـــد مينع اللص مـــن احملاولة لذلك 

ال تكون هناك حاجة إىل الردع إذا قمنا بالتحصني اجليد.

القضية )4(: ولكن ماذا لو حصل العدوان؟
- احلل يكون باحلسم يف اإلدانة و احلزم يف املوقف...)إشادة 

باملؤسسة الدينية ملوقفها احلاسم واحلازم(.
- احلـــل يكـــون يف حتويـــل رد الفعـــل إىل فعـــل أي حتويل 
الغضـــب إىل التصدي، فالغضب حالة نفســـية، أما التصدي 
فهـــو ناتـــج حمســـوس. ينبغي أن حنـــول الغضـــب إىل: حوار 
– أفـــكار – خطـــط.. ألن خطـــة العمل املســـتندة إىل احلوار 

والنقاش هي احلل الصحيح.
لقد كانت املؤسســـة الدينية رديفاً للجيش العربي السوري 
وقامـــت بـــدور كبـــري يف منـــع الفتنـــة والتقســـيم والطائفية 
والتطرف.. وأهم شـــيء تطهري املناطق اليت حتررت من بقايا 

الفكر التكفريي املتخلف.

القضية )5(: ما هو املوقع الصحيح يف التصدي؟
جيـــب اختاذ : 1- املوقـــع الصحيح - 2 - االجتاه الصحيح 

- 3 - األسلوب الصحيح..
املوقع الصحيح: ال يقوم العمل الديين إال بامتالك ناصية 
العلم واستخدام املصطلحات الصحيحة والسلوك الصحيح.. 

وكالمها يستندان إىل تعاليم الدين، ومقاصد الدين...
االجتـــاه الصحيح والســـلوك الصحيح: هـــو الطريقة اليت 
نقدمها عن الدين، ومن املهم هنا: ربط العقيدة بالسلوك – 
تطبيـــق املقاصد- ربط الدين باجملتمع ألن الدين ال ينتصر 
إال إذا انتصر اجملتمع، واجملتمع ال ينتصر إال إذا كان سلوكه 

سليماً..
إن الفهـــم املشـــوه للدين باســـتخدام املصطلحات اخلاطئة 

المنهج... والرؤى..  قراءة في حديث الرفيــق األمين العام في ملتقى وزارة األوقاف

والسلوك اخلاطىء املبين على ردود الفعل دون حبث السبب 
احلقيقـــي لإلســـاءة املوجهـــة إىل رموزنـــا، كل هـــذا يشـــجع 

اآلخرين على االعتداء علينا..
التصـــدي يبـــدأ: 1- من معرفة اخلطر - 2 - معرفة نقاط 

الضعف - 3 - حتديد هوية العدو احلقيقي..
اخلطر دائماً يأتي من الداخل ويبدأ هذا اخلطر بالتطرف 

والتعصب وعدم القدرة على التفكري السليم..

القضية )6(: ومن هو العدو احلقيقي؟
العدو هو »الليربالية اجلديدة« :

تيـــار "الليرباليـــة احلديثـــة "هو الذي يقـــوم باهلجوم على 
اجملتمـــع العربي واجملتمعات االســـالمية. ليس املهم مواجهة 
األشخاص وإمنا مواجهة هذا التيار. واملقصود هنا تيار فكري 
وسياسي وليس مصطلح ليربايل وحمافظ كما نقول أحياناً .

الليربالية احلديثة بدأت تتطور منذ مخســـة عقود بشـــكل 
خبيث على مبدأ تطور السرطان.

أهـــداف الليرباليـــة احلديثـــة: الســـيطرة علـــى اإلنســـان 
واجملتمعات عرب ضرب إنسانية اإلنسان وسيادة املال والغريزة. 

ويف هذا تناقض كبري مع الدين الصحيح..
أدوات الليربالية احلديثة : 1- تســـويق االحنالل األخالقي 
-2- فصـــل اإلنســـان عن املبادئ والقيـــم واالنتماءات )مثال: 
الـــزواج املثلي – فكرة اختيار الدين دون دين األســـرة حبجة 
حرية اإلنســـان – ترويج املخدرات( 3- تأكيد مرجعية الفرد 
ورغباتـــه وضـــرب املرجعيـــة اجلماعيـــة ) انســـالخ الفرد عن 
األســـرة وعن الوطن والعقائد ( -4- الدعوة إىل نبذ العقائد 
)على الرغم من أن الليربالية اجلديدة نفسها عقيدة( علماً 

أن العقيدة هي ما مييز اإلنسان عن احليوان..
يف حرهبـــا علـــى العقيدة حتـــارب الديـــن الصحيح، مبعنى 
املبـــادئ والقيـــم اليت حيملها الدين. وهـــي ال هتتم بالعبادات 
كمظهـــر وإمنـــا بالقيم واملبـــادئ. الدين الفـــارغ من املضمون 

مسموح لديها، وكذلك الدين املتطرف.
القضيـــة )7(: كيف نواجه " الليربالية 

اجلديدة " ؟
بالبنية االجتماعية املناهضة لتصوراهتم، 
وهـــذه تتطلـــب وجـــود الديـــن الصحيـــح 
واهلويـــة الوطنية والعروبيـــة. إن هجومهم 
علـــى املؤسســـة الدينية يف ســـورية ســـببه 
التزام هذه املؤسســـة بالبنيـــة االجتماعية 

الصحيحة والدين الصحيح.
العـــامل اليـــوم منفتـــح وهنـــاك وســـائل 
لـــدى  املتوافـــرة  االجتماعـــي  التواصـــل 
اجلميع وال ميكـــن لنا أن ننغلق ونتقوقع 
على أنفســـنا، لذا البد من حتصني بيتنا.. 
وتكـــون البداية مـــن الديـــن الصحيح أي  
فممارســـة  واألهـــداف  املقاصـــد  معرفـــة 
الشعائر جيب أن ترتبط مبعرفة األهداف 

واملقاصد...
مفهـــوم  أمهيـــة  إن  القيـــاس:  مســـألة 
املقاصـــد تكمـــن يف أن كل قطـــاع حباجة 
إىل القياس، قياس النتائج اليت تســـري بنا 
حنـــو اهلدف. بالنســـبة للدين يتم القياس 
عرب ثـــالث أدوات: 1- أخالق اجملتمع -2- 
ســـلوك اجملتمع 3- استخدام املصطلحات 

لدى عامة املسلمني.
مقاييـــس املؤمـــن احلقيقـــي تبنى على 
معرفـــة املقاصد ، إنه املؤمن الذي يرفض 
التعصـــب، وحيارب اإلشـــاعات )إن جاءكم 
فاسق بنبإٍ فتبينوا(، حيرتم املواعيد ) ألن 
احـــرتام مواقيـــت الصالة تتطلـــب احرتام 
املواعيـــد كلهـــا يف اجملتمـــع ( – نظافـــة 
الوضوء تعـــين نظافة اليد – االبتعاد عن 
النميمـــة ) أحيـــب أحدكـــم أن يـــأكل حلم 
أخيـــه ميتـــاً ( – ال يرشـــي وال يرتشـــي وال يربر الرشـــوى – 
يتجنب الســـرقة معناه أن يدفـــع الضريبة ألن التهرب منها 

سرقة للمال العام...
والديـــن الصحيـــح والقـــوي هو الـــذي يتحاور مـــع أبنائه.. 
ومع أبناء الشـــرائع األخرى .. فالدين الذي خيشـــى من رأي 
األخرين ومراعاة خصوصياهتم هو دين ضعيف. إن التفســـري 
العصـــري الصحيـــح هو الـــذي يؤكـــد أن القرآن كتـــاب لكل 
العصور وهو ما يرسخ يف عقولنا. التفسري الصحيح ضروري 
ألن املؤمـــن املتطرف واملؤمن القويـــم كالمها ميتلك الكتاب 
نفســـه لكن ما يرســـخ يف العقل متناقض متاماً بينهما، وما 

يرسخ يف العقل هو الفهم والتفسري ..
دور التفســـري العصـــري: 1- الربـــط بـــني املفهـــوم العميق 
واملفهـــوم النســـي املمكـــن ، أي إرشـــادنا ملا ميكـــن أن نغرف 
من القرآن كبشـــر وما نســـتطيع ان نســـتوعبه يف كل عصر، 
فالقـــرآن كتـــاب عميـــق وحمفوظ لـــكل العصـــور -2- إجياد 
ما يتناســـب مـــع حتديات العصـــر -3- مرجعية جامعة لكل 
الطوائف االســـالمية -4- يشـــكل نقطة التقـــاء تفاعلي مع 
إخوتنـــا املســـيحيني -5- منـــع الربط بني اخليانـــة الوطنية 
والدين فال ميكن لإلنســـان أن يكون مؤمنـــاً حقيقياً وخائناً 

وطنياً يف الوقت نفسه.
ويف هـــذا الصدد جتدر اإلشـــارة إىل امهيـــة قانون األوقاف 
اجلديد ومأسســـة العمل الديين ومحاية الوسط الديين من 
التصرفات الشـــاذة، واملسؤولية الكبرية يف معاجلة الرتاكمات 

السلبية املوروثة..

القضيـــة )8(: ومـــا عالقـــة الديـــن بالدولـــة، ومـــاذا عن 
العلمانية؟

الدولـــة مرآة اجملتمـــع وتتجذر حيث يتجـــذر اجملتمع، وال 
ميكـــن فصـــل الدين عن اجملتمـــع وفصل الدين عـــن الدولة 
بالشـــكل املطروح يعين فصل الدولة عن اجملتمع. والعلمانية 

تعين حرية األديان وال عالقة للعلمانية بالليربالية اجلديدة 
وال فصل الدين عن الدولة.

دور الديـــن يف إكمال األخالق هو ضبطها وجعلها مجاعية 
فأي شـــيء مجاعـــي هو املكتمـــل )مفهوم الشـــورى(، فالفرد 
مهما كان أخالقياً ميكن أن ينحرف لكن اجلماعة األخالقية 
ال تنحرف.. ودور الدين هو يف: 1- ضبط العالقات األخالقية 
بني الناس -2- حتويل األخالق الفردية إىل أخالق مجاعية 
-3- الدين ينظم السلوك األخالقي بني الناس بينما القانون 

يعطيها معنى مؤسساتي..

القضية )9(: اللغة العربية
اللغة العربية هي حامل الفكر والثقافة بشكل عام.. تراجع 
اللغـــة يـــؤدي إىل غربـــة )Alienation( أو اســـتالب بـــني 

اإلنسان وثقافته.
العربيـــة هـــي لغة القرآن وهناك ربط بـــني اللغة والعقيدة 
لذلـــك ال ميكـــن الفصل بني ثقافة القـــرآن وثقافة اجملتمع. 
وهنـــاك هجمـــة على لغة القرآن بقصد ضـــرب اجملتمع ألن 
األمـــور كلهـــا مرتابطـــة . فالميكن فـــك اللغة عـــن العقيدة، 

واللغة عن اجملتمع، واجملتمع عن العقيدة..

القضية )10(: محاية األسرة
األســـرة هي الوحـــدة احلاملة للثقافة واهلويـــة، وال ميكن 
ان تؤســـس األســـرة إال على الغريية. واألســـرة أساس سالمة 
اجملتمع وعندما تكون األســـرة ســـليمة يكـــون احلي واملدينة 
واجملتمع ســـليماً. أن من أخطر أساليب "الليربالية اجلديدة" 
ضـــرب األســـرة والنزول باجتـــاه الفرد اجملرد. لـــذا ينبغي أن 

نركز يف اجلانب االجتماعي والديين على محاية األسرة..

القضية )11(: محاية املسلمات
املســـلمات كثرية منها األســـرة والقيـــم والتقاليد واملفاهيم 

والعقائد والرموز الوطنية والقومية..
ضـــرب املســـلمات يلغي  ثنائيات طبيعيـــة ختلق التوازن يف 
اجملتمع ويصبح الكبري كالصغري والظامل كاملظلوم والفاســـد 
كالشريف... حتى يصبح املعتدي كاملعتدى عليه.. ويصبح احلق 
جمـــرد نزاع بني طرفـــني، واملغتصب لألرض يقدم تنازاًل من 
أرض صاحـــب األرض. وهكذا تصبح األرض احملتلة متنازعاً 

عليها..
خمطط الليربالية احلديثة يســـتهدف املسلمات واحدة تلو 
األخرى. لذا فإن محايتها تتطلب التعامل معها مرتابطة يف 

كتلة واحدة.

القضية )12(: أزمة اهلوية
نعيـــش أزمة هوية منـــذ عهد الترتيـــك العثماني... ومصدر 
هـــذه األزمة حماوالت األعـــداء تفكيك الروابط بني العروبة 

واإلسالم والقرآن واللغة العربية واملسلم واملسيحي.
اهلدف: هو  ضرب جوهر االنتماء العربي جملتمعنا..

العـــرب موجـــودون يف بالد الشـــام قبل امليـــالد وقد ذكرهتم 
وثائق اآلشوريني يف القرن العاشر قبل امليالد ، وهم موجودون 
قبل ذلك التاريخ . وكانت اللغات مجيعها تتفاعل مع بعضها، 
الســـريانية واألكادية والفينيقية وغريها . وقد استمرت اللغة 
العربيـــة طوال التاريخ ثم تعززت عندما أصبحت لغة الدين 

اإلسالمي، وهي اللغة العربية الشمالية )قريش(...
ينبغـــي  مواجهـــة التفكيك عرب الرتكيب  فالرســـول عربي 
، والقـــرآن عربـــي، والثقافـــة عربيـــة، واجملتمـــع عربي وهذا 

الرتكيب هو  العروبة اليت تواجه كل تفكيك.
املفهـــوم احلضاري للعروبة: تلعـــب العروبة دوراً مركزياً يف 
صلب الثقافة . املفهوم احلضاري للعروبة أهنا جتمع ثقافات 
متعـــددة يف تركيـــب واحـــد . فالعروبـــة هي مفهـــوم حضاري 
وليســـت مفهوماً عرقيا، هـــي حضارة واحدة . وقد أكد الدين 
أن ال فضـــل لعربي علـــى أعجمي إال بالتقوى، لكن ال ميكن 

تصور الدين دون اجملتمع العربي وهذا شيء طبيعي...
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مكتب اإلعداد والثقافة واإلعالم املركزي
يعمـــل حـــزب البعث على تطوير حياتـــه الداخلية وفق خطط علميـــة, وتنفيذاً لتوجيهات 
أمينه العام سيادة الرئيس بشار األسد . ولعل أهم شيء يف احلياة الداخلية ألي حزب هي دور 
القواعد احلزبية ومدى مشـــاركتها يف النشـــاط على مستوى التمهيد لعملية اختاذ القرارات 

وليس عمليات التنفيذ فقط..
وجتدر اإلشارة هنا إىل ان مفهوم " املمارسة " كما تراه قيادة احلزب ال يقتصر على القيام 
باملهـــام وإمنا املشـــاركة بشـــكل دميقراطـــي مركزي يف حتديد هذه املهـــام أي يف اختاذ القرار 

بشأهنا..
ولقـــد لوحـــظ حراك نوعي جيد بعد اتباع هذه اخلطة حيـــث أصبحت القاعدة اليت كانت 

منفعلة تتحول إىل عامل فعال يف أوجه النشاط كافة مبا يف ذلك اجلانب الفكري.

جتربة االستئناس احلزبي
واالســـتئناس يعـــين أن تنتخـــب القاعدة ضعف عدد القيادات املتسلســـلة وفق مؤمتراهتا أو 
ثالثة أضعافها, ثم تنتقي القيادة املركزية وقيادات الفروع الرفاق القادرين على القيام مبهام 
القيـــادات املتسلســـلة مـــن بينهم . وهنا حترتم القيادة املركزية تسلســـل األصـــوات, لكنها قد 
خترج عن التسلسل يف حاالت خاصة , حمددة ومربرة , شرط أن يكون االختيار من ضمن 

الفائزين يف االنتخاب وأال تبتعد عن الرتتيب سوى برقم واحد أو رقمني.
وتعزيـــزاً هلـــذا التوجـــه الدميقراطي الداخلي نظمـــت القيادة املركزية هـــذا العام عملييت 

الفـــرتة  يف  األوىل  اســـتئناس, 
 2020/02/10 حتـــى   2019/08/25(
القيـــادات  انتخـــاب  وموضوعهـــا   )
املتسلسلة من أول مستويات القاعدة 
) قيادات الفرق ( ثم قيادات الشُعب 
والفـــروع . أما الثانيـــة فقد متت يف 
الفرتة )06/15/ حتى 2020/06/25( 
وفيهـــا اختـــارت القواعـــد احلزبيـــة 
ممثلـــي احلـــزب النتخـــاب جملس 

الشعب يف دورته احلالية..

مسألة القياس
يؤكـــد الرفيق األمني العام للحزب 
دائماً على ضرورة استخدام القياس 
العلمـــي لتقييـــم نتائـــج أي عمليـــة 
كانـــت . وانطالقاً من هـــذا التوجيه 
رأت قيـــادة احلزب تنظيم اســـتبيان 
وتقييمهـــم  الرفـــاق  آراء  ملعرفـــة 
لعمليـــات االســـتئناس الـــيت مت من 
خالهلـــا اختيـــار مرشـــحي احلـــزب 
النتخابـــات جملـــس الشـــعب . ذلك 
ألن االســـتبيان من أهم أدوات قياس 
الرأي على االطالق بتوافر شرطني 

:
األول : اختيار األسئلة بوجه جيد 
استناداً إىل املصداقية واملوضوعية , 
الثانـــي : معاجلـــة األجوبة بتقنيات 

رقمية ومناهج حتليل علمية..
تضمنـــت ورقـــة االســـتبيان /11/ 
ســـؤااًل حول رأي الرفـــاق يف عملية 
االستئناس بإجابات خمتصرة حول 
النقـــاط االحدى عشـــر املطروحة , 

إجياباً أو سلباً..

وركـــزت أهـــم األســـئلة على رأي الرفيق باالســـتئناس هل كان ناجحاً ام فاشـــالً , وهل كان 
هناك تأثري للظواهر املرضية على حساب الكفاءات , مثل تأثري "املال االنتخابي" , أو تدخل 
القيادات احلزبية أو اإلدارية واملهنية لصاحل أحد املرشـــحني, وما رأي الرفيق بزيادة حضور 
املرأة والشباب يف العمل القيادي وبني مرشحي احلزب جمللس الشعب وغري ذلك من املسائل 

الراهنة..

اهم خصائص االستبيان
أنه اســـتبيان شـــامل , حيث شاركت فيه غالبية األعضاء العاملني يف احلزب املتواجدين يف 
أماكن عملهم . ولقد مت اســـتهداف /300/ ألف عضو على ســـاحات الوطن كافة , اســـتجاب 
منهـــم لالســـتبيان /256/ ألـــف عضـــوأي بنســـبة /85.32%/, والباقي /44/ ألـــف كانوا غري 
موجوديـــن يف مكان تنظيمهم ألســـباب تتعلـــق مبهام يف أعماهلم. ويف بعـــض الفروع وصلت 

النسبة إىل /100%/ فرع دير الزور , و /98%/ فرع درعا.
منهج التحليل : لدراســـة أوراق االســـتبيان واستنتاج تقييم الرفاق يف القواعد احلزبية مت 
اســـتخدام الطرق العصرية وفق تقنيات رقمية , ثم دراســـة النتائج استناداً إىل طرائق علم 

االجتماع السياسي..
وفيمـــا خيـــص منهـــج التحليـــل مت اتبـــاع منهـــج ) SWOT ( أي معرفة مؤشـــرات القوة 
 )Weakness( وهي املؤشرات االجيابية يف التقييم , وكذلك مؤشرات الضعف )Strength(
وهي الســـلبيات . واســـتناداً إىل هذه 
الفـــرص  حتديـــد  يتـــم  الدراســـة 
جيـــب  الـــيت   )Opportunties(
الرتكيـــز عليها , ومن ثم التحديات 
الـــيت   )Threats( التهديـــدات  أو 
مـــن  التخلـــص  إمكانـــات  تواجـــه 

السلبيات.
يتـــم  نفســـه  املنهـــج  إطـــار  ويف 
بـــني  املقـــارن  املنطـــق  اســـتخدام 
املعلومـــات اليت تضمنتهـــا األجوبة 
على االســـتبيان , حيـــث يتم قياس 
 )Intensity( الشـــدّة  أو  الرتكيـــز 
قيمـــة  احنـــراف  قيـــاس  وكذلـــك 
مـــا عـــن الوســـط احلســـابي للقيم 

..)Deviation(
ثالثـــة  التحليـــل  مشـــل  وقـــد 

مستويات:
1- تقييـــم االجيابيات والســـلبيات 

على مستوى احلزب بكامله..
2- تقييـــم االجيابيات والســـلبيات 
علـــى مســـتوى كل فرع مـــن الفروع 

احلزبية وعددها )18( فرعاً.
3- تقييـــم االجيابيات والســـلبيات 
على مستوى كل شعبة من الشعب ) 

حوايل /176/ شعبة (.
وهـــذا التحليل اســـتند إىل منهج 
والســـلبيات  االجيابيـــات  تصنيـــف 
حســـب آراء األعضـــاء على أســـاس 
معيـــار اجلنس والعمـــر )أربع فئات 
هي: ذكور – إناث – شباب – مافوق 
ســـن الشـــباب(.. مشلت فئة الشـــباب 

دائرة واسعة حتى عمر /40/ سنة.

بغية تعزيز الديمقراطية في حياته الداخلية: حزب البعث نظم استبيانًا عصريًا 
لمعرفـة تقييـم قـواعده العريضـة لعمليات االستئناس ونتائجها..

دراسة النتائج
انقســـمت هـــذه الدراســـة إىل عدد مـــن العناوين مت البناء عليها الســـتخالص 
التقويم العام .. من أبرز هذه العناوين ) الفصائل ( ترتيب الفروع حســـب نســـب 
مشـــاركتها يف االســـتئناس , وحتديد االجيابيات والسلبيات وفق األجوبة الواردة 
حسب كل سؤال على حدة على مستوى كل شعبة من الشعب , ثم على مستوى 
الفروع وأخرياً على مســـتوى احلزب. كذلك ربط االجيابيات والســـلبيات بالعمر 
واجلنس ملعرفة رأي الشباب ورأي اإلناث على حدة يف مقارنة ذلك مع رأي كبار 

السن ورأي الذكور..
وبعـــد دراســـة أكثر من مخســـني جدول رقمـــي وبياني تتضمن نتائـــج التقييم 
ألكثـــر من )175( شـــعبة حزبية تابعة لثمانية عشـــر فرعاً, ثـــم وضع النتائج يف 
حبث شامل على /150/ ورقة فولسكاب. الفصل األخري يف هذا البحث ركز على 
التوصيـــات أي الفرص املتاحة وعلـــى التحديات وضرورة معاجلتها , وذلك على 
مســـتوى احلزب بوجه عام , وعلى مســـتوى كل فرع على حدة , ثم على مستوى 

كل شعبة على حدة..
حوارات ومعاجلات

بعد دراســـة النتائج ووضع التوصيات اختذت القيادة املركزية توجهات وقرارات 
بعقد »مؤمترات حوار« على مستويني:

1- مستوى الشعب : وضم كل مؤمتر على مستوى الشعبة الرفاق أعضاء قيادة 
الشـــعبة وأمناء الفرق التابعة للشـــعبة , ورؤســـاء املنظمات الشـــعبية والنقابات 
املهنيـــة يف منطقة عمل الشـــعبة , وأعضاء جملس الشـــعب على مســـتوى عمل 
الشـــعبة, والرفـــاق الذيـــن هلـــم اهتمامات بالشـــأن احلزبي وآليـــة تطوير العمل 
احلزبـــي , وأســـاتذة اجلامعات املهتمني بالشـــأن احلزبـــي يف املنطقة. مهمة هذه 
اللقاءات احلوارية دراسة النتائج بصدد الشعبة واقرتاح احللول للسلبيات, حيث 

كانت القيادة املركزية أرسلت نتائج دراسة االستبيان لكل شعبة مبا خيصها.
2- مستوى الفرع : ضم كل مؤمتر أعضاء قيادة الفرع , وأمناء الشعب التابعة 
للفرع إضافة إىل أعضاء جملس الشـــعب, ورؤســـاء املنظمات الشعبية والنقابات 
املهنية , وأســـاتذة اجلامعات. ومتت هذه اللقاءات مجيعها بإشـــراف الرفيق عضو 

القيادة املركزية املشرف على الفرع.
وتناقش القيادة املركزية الدراسات اليت أجرهتا مؤمترات احلوار من اجل وضع 
حلـــول تعـــزز اإلجيابيات وختفف من الســـلبيات بغية تداركها وتطوير النشـــاط 
احلزبي على هذا األساس , خاصة وأن القيادة كانت قد وضعت قبل أشهر دراسة 
هامـــة بعنـــوان »برنامج احلزب االجتماعي« ركزت فيه على ضرورة تعزيز اهتمام 
احلـــزب بالقضايا االجتماعية انطالقاً مـــن ان احلزب متجذر يف اجملتمع ودوره 

مهم يف دفع عجلة التقدم االجتماعي مبجاالته كافة.
أما التحديات أو التهديدات )Threats( فهي العوامل الضاغطة اليت تأتي من 
خـــارج احلـــزب, أي من البيئة االجتماعية وغريها , وتزيد يف صعوبة اســـتخدام 
الفرص املتاحة . على سبيل املثال بالنسبة ملشاركة اإلناث رمبا يكون التهديد هو 
البيئة االجتماعية احملافظة , وبالنسبة للشباب ميكن أن يكون التهديد اإلعتقاد 
العام بأن الشـــباب ليس لديهم خربة كافية للقيادة . وملتابعة هذا املوضوع وجهت 
القيادة املركزية القيادات املتسلسلة بأن تدرس البيئة االجتماعية اليت تعمل فيها 
وتركـــز علـــى معاجلة هـــذه التهديدات اخلارجية على املدى املتوســـط والطويل . 
ويتـــم ذلـــك عرب ندوات ولقاءات حوارية وأشـــكال أخرى ختتارهـــا القيادة املعنية 

حسب ظروفها .
وأكـــد احلـــزب علـــى ان تعزيـــز العالقة البنيويـــة بني احلزب واجملتمع مســـألة 
أساســـية , رافضاً أي عالقة شـــكلية وظيفية تؤدي إىل عزل احلزب عن اجملتمع. 
ولقد أثبتت التجربة عندنا ويف العامل أن أي حزب يســـتعلي على اجملتمع ويعد 

نفسه شيئاً قائماً "يف ذاته" سيصل إىل الضعف واالهنيار الكامل..
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حممد كنايسي
ما كان أحوجنا إىل كلمة الرفيق األمني العام للحزب بشار 
األســـد يف االجتمـــاع الدوري املوســـع لـــوزارة األوقاف ، فقد 
جـــاءت يف وقت تشوشـــت فيـــه الرؤى و اختلطـــت املفاهيم و 
ضاعت البوصلة ، وقدمت تشخيصا دقيقا ألصعب املشكالت 
اليت يعانيها العامل االســـالمي التى تشـــكل ســـورية جزءا ال 
يتجزأ منه ، وردت ردا مفحما على الطروحات اهلدامة التى 
تســـتهدف العروبـــة واالســـالم وتصطنع عـــداوة ايديولوجية 
بينهمـــا ، وحـــددت دور الدين الصحيح يف حتصني اجملتمع ، 
وصححـــت بعض املصطلحات واملفاهيـــم املغلوطة اليت أريد 
هلا أن حتدث االهنيار العقائدي ، وكشـــفت حقيقة الليربالية 
احلديثـــة كايديولوجـــا سياســـية تســـعى لتحقيـــق أهدافهـــا 
املعاديـــة بأدوات اجتماعية ، و مثنت إجنـــازات وزارة األوقاف 

ودورها الوطين...
تنطلق هذه الكلمة - الدليل من اهلوية العقائدية والدينية 
للشـــرق الذي ننتمي إليه ، وجناح األعداء يف حتويل الدين 
من أداة لتطوير اجملتمعات االسالمية إىل أداة لتخريبها من 
خالل تشـــويهه وحتريفـــه ، مما جيعل تصحيحه واســـتعادة 
دوره التطويري البناء أولوية إسالمية ملحة ، وهو ما تسهم 
وزارة األوقاف الســـورية إســـهاما مهما يف القيام به . وينتقد 
األمني العام للحزب بشـــدة طريقة العامل االسالمي يف الرد 
على اإلســـاءة لرموزنا ومعتقداتنـــا الدينية ، حيث مييز بني 
الغضب وبـــني التصدي ، ويؤكد على ضرورة حتويل الغضب 
إىل فكـــر وطاقـــة منتجـــة وخطـــط عمل لكي يصـــل إىل أن 
الديـــن ينتصر ليس بالغضب بـــل بالتطبيق ، تطبيق الدين 
بشكله الصحيح يف اجملتمع من خالل الوصول إىل مقاصده 
. ويتســـاءل األمني العام للحزب : أيهما أكثر إيالما للرسول 
الكريم ، كالم بعض السفهاء أم ارتكاب الكبائر كقتل األبرياء 
يف العـــراق واليمن وليبيا وســـورية ، وجييب بالتســـاؤل أيضا 
: كيـــف ميكـــن للمســـلم أن يغضب من كالم ســـفهاء ال يعين 
الرســـول لـــو كان موجـــودا ومل يهتـــم بـــه عندمـــا كان حيا ، 
وال يغضـــب مـــن هذه الكبائر ! وهل ميكـــن افرتاض أن هذه 
األشـــياء اليت تســـئ اىل الرسول ال تستحق منا رد فعل على 

مستوى الشارع االسالمي ؟!
وهذه أســـئلة اســـتنكارية مشـــروعة تظهر الفهم السطحي 
واملشوه للدين والسلوك العشوائي غري املنطقي وغري املدروس 
، كمـــا تشـــري إىل اخلطـــر الذي يهـــدد الدين مـــن الداخل ، 
والذي يبدأ بالتخلـــف والتطرف والتعصب وعدم قدرة أتباع 
هذا الدين على التفكري السليم.. وإذا البد  من حتديد هوية 
العدو احلقيقي الذي يســـتهدف اجملتمعات االسالمية بعيدا 
عـــن شـــخصنة األمـــور ، ووضـــع اليد على احملـــرك الذي مل 
يكن واضحا للكثريين وهو اللربالية احلديثة اليت حتيل اىل 
الفرديـــة واألنانية وحتطيم العقائـــد والقيم وليس اللربالية 
كتيـــار سياســـي اجتماعي معـــروف،  وهـــذا التمييز ضروري 
ألنه يســـحب البســـاط من حتـــت من دأبوا علـــى االصطياد 
يف املـــاء العكر .. واللربالية احلديثة كما يعرفها األمني العام 
ايديولوجية سياســـية تكونت منذ حويل مخسة عقود بشكل 
تدرجيي وعلى مبدأ الســـرطان ،وأســـاس منهحيتها تســـويق 
االحنـــالل األخالقي ،وفصل االنســـان عـــن أي مبادئ أو قيم 
أو انتماءات أو عقائد من أجل الوصول إىل ضرب إنســـانيته 
وحتويلـــه إىل كائن غريزي تســـهل قيادته باالجتاه املطلوب . 
واملالحظة األساسية على هذه اللربالية اليت ترفض العقائد 
هـــي أهنا عقيدة تكـــرس املرجعية الفردية اليت ينســـلخ فيها 
الفـــرد عـــن أســـرته وجمتمعـــه ووطنـــه ، بدال مـــن املرجعية 
اجلماعيـــة اليت متثـــل احلالة الطبيعية والســـوية بالنســـبة 

للبشـــر .إهنا باحملصلة ايديولوجيا ذات هدف سياســـي ،لكنها 
ال تســـتطيع حتقيـــق هدفها اال باســـتخدام أدوات اجتماعية 
منها تفريغ الدين من مضمونه القيمي واألخالقي الصحيح 
وعدم الســـماح إال بدين شـــكالني متطرف ، وهذا ما يفســـر 
اهلجوم الشـــرس على مؤسســـتنا الدينية ألهنا تكرس الدين 
الصحيـــح الـــذي يؤســـس لبنيـــة اجتماعية مناقضـــة متاما 
للبنيـــة االجتماعيـــة املطلوبـــة لتســـويق اللرباليـــة . وهنـــا 
يتوقـــف األمـــني العام عند اخللط بـــني اللربالية والعلمانية 
ليبني أن الطروحات الشـــاذة اليت نســـمعها يف سياق اهلجوم 
علـــى املؤسســـة الدينية هـــي طروحات لرباليـــة ال عالقة هلا 
بالعلمانيـــة ،موضحـــا أن هذه األخرية شـــيء خمتلف متاما 
يعين حرية األديان ، ومشـــددا علـــى أن بداية التحصني من 
خماطر الطروحات اللربالية تكمن يف الدين الصحيح الذي 
يتطلب من املســـلم معرفة مقاصد الشـــعائر اليت ميارســـها 
وأهدافهـــا ، وأال يبقـــى الفقـــه حمصـــورا يف الفقهـــاء فقط 
بـــل أن تنال القاعدة العريضة قســـطا مـــن الثقافة الفقهية 
املقاصدية اليت تشـــكل أساس حتصني اجملتمع املسلم . ومما 
تتطلبه عملية التحصني هذه أيضا التصدي ملا أصاب اللغة 
العربيـــة مـــن ضعـــف وتراجـــع ، فالعربية هي حامـــل الفكر 
والثقافـــة وهـــي لغة القـــرآن ، وإضعافها يعـــين إقامة حاجز 
بني االنســـان وبني ثقافته ،وبينه وبني القرآن ،مما يستوجب 

مواجهة كل حماوالت فك االرتباط بني اللغة والعقيدة .
إضافـــة إىل الديـــن واللغـــة تســـتهدف اللرباليـــة احلديثة 
األســـرة الوحدة األصغر يف اجملتمع وأســـاس ســـالمته ، ولذا 
جيـــب الرتكيز على األســـرة يف العمل الديـــين واالجتماعي . 
ال بـــد أيضـــا من متتني املســـلمات العامة الـــيت متثل القيم 

والعـــادات والتقاليـــد واملســـلمات الوطنيـــة والقومية وغريها 
...فهـــذه املســـلمات مســـتهدفة مـــن قبـــل اللرباليـــة احلديثة 

إلحداث االهنيار االجتماعي املؤدي اىل االهنيار السياسي .
ويشـــبد االمني العام للحزب بتفســـري القرآن الذي أجنزته 
وزارة األوقاف من خالل عمل مجاعي توســـع لدرجة احلوار 
مـــع الطوائف املســـيحية ، مؤكدا علـــى أنه ال ميكن احلديث 
عـــن تطبيـــق صحيـــح للدين مـــن دون تفســـري صحيح يعرب 
عـــن حتديات هـــذه املرحلة فهو بداية الطريـــق لفهم الدين 
الصحيـــح وأيضـــا ملكافحة التطرف  ، ومشـــددا على أن هذا 
التفســـرب ككل التفســـريات الســـابقة ال يلغي ما ســـبقه وال 
يقلـــل مـــن احرتامـــه . ويعكس هـــذا الفهم للتفســـري إدراكا 
عميقا لتارخييته وارتباطه بعصره ، ويتميز بفهمه التفاسري 
األخـــرى يف هذا الســـياق التارخيي ، بعيدا عن التعســـف يف 
قراءهتا وتقييمها من خالل فصلها عن الشـــروط املوضوعية 

اليت أنتجت فيها .
ويبـــني األمـــني العام للحـــزب أن فصل الدين عـــن الدولة 
ممكن ولكن يف حالة واحدة عندما نفصل الدين عن اجملتمع 
ألن الدولـــة تتجـــذر حيث يتجـــذر اجملتمع ، وفصـــل الدين 
عن الدولة بالشـــكل الذي يطرح اآلن يعين فصل الدولة عن 

اجملتمع مما يؤدي اىل فقدان االستقرار .
و ينســـجم هذا مع حقيقة أننـــا جمتمع عقائدي ال تصح 
قراءتـــه قـــراءة موضوعيـــة وحماولة تطويـــره دون االعرتاف 
حبقيقـــة مركزيـــة الديـــن فيـــه ،  مـــع العمـــل احلثيث على 
تصحيح هذا الدين ليكون عامال أساسيا من عوامل النهوض 
االجتماعـــي والوطـــين. ويف الســـياق ذاته يؤكـــد األمني العام 
للحـــزب عدم وجـــود أي عالقة بني العلمانيـــة وفصل الدين 

عندما يتصدى التفكير النقدي للطروحــات المعادية
كلمـة الرفيـق األميـن العـام فـي اجتمــاع األوقاف أنموذجًا

عـــن الدولـــة ألن العلمانيـــة هي حرية األديان واحرتامها وهـــذا يف صلب ديننا . و 
هنـــا أيضا تأخذ املصطلحات معانيها ومضامينها من بيئتنا الثقافية والعقائدية 
و مبـــا خيـــدم مصاحلنا وليس كما حتددت يف ثقافات أخرى خمتلفة عن ثقافتنا 
و يسعى بعضها اىل غزونا وطمس هويتنا الثقافية وصوال اىل إخضاعنا سياسيا .

وعـــن عالقة األخالق بالدين يـــرى األمني العام أن القول بإمكانية وجود أخالق 
دون ديـــن كالقـــول بعـــدم إمكانية وجـــود أخالق بال دين ، كالمها خاطيء ويســـري 
عكـــس الديـــن مربهنا على ذلك برباهـــني عديدة أمهها قول الرســـول الكريم : " 
إمنـــا بعثـــت ألمتم مكارم االخـــالق " ، فاألخالق موجودة ودور الدين إمتامها  من 
خـــالل  أمور تشـــكل إضافة نوعية قدمها األمني العـــام يف هذا اجملال وهي : قيام 
الديـــن بضبط العالقات األخالقية  بني الناس ، وحتويل األخالقيات الفردية اىل 
أخالقيـــات مجاعيـــة ، وردع االنســـان األخالقي عن االحنراف كونـــه يبقى عرضة 
للمؤثـــرات االحنرافيـــة . و يضيف األمني العـــام هنا أطروحة الفتة وهي أن الدين 
هو القانون الذي يضبط اجملتمع ، فالقانون يضبط العالقات بني الناس باملعنى 
املؤسســـاتي أمـــا الدين فهو يضبطها باملعنى الذاتـــي والعقائدي. ويتصدى األمني 
العام للموضوعات اخلطرية املرتبطة بأهداف اللربالية احلديثة واليت متس صلب 

اجملتمع وهي :
- التشكيك بعروبة سورية وبالد الشام والعامل العربي بشكل عام 

- التشكيك بعروبة القرآن من خالل القول بأن القرآن كتاب سرياني
- التشكيك بعروبة الرسول من خالل القول بأن الرسول مستعرب وليس عربيا .

واهلـــدف من هذه الطروحات ضرب العروبة واالســـالم وإهناء ارتباطهما وتعميق 
أزمة اهلوية يف جمتمعاتنا.

يريـــدون ان يفرقـــوا بـــني العروبة واالســـالم ، وبني القرآن ولغتـــه ، ويفرقوا بني 
املسلم واملسيحي ، ويضربوا جوهر انتماء هذا اجملتمع وهو االنتماء العربي الذي 

تكرس عرب السياق التارخيي .
ويســـوق األمـــني العام للحزب الكثري مـــن حقائق التاريخ والواقـــع لتفنيد هذه 
الطروحـــات التفكيكيـــة الـــيت ال تســـتند إال إىل مغالطـــات ايديولوجية ال ختفى 
مراميها السياســـية ، فالعروبة اآلن كما يقول هي العنصر اجلامع ، القرآن عربي 
والرســـول عربـــي وثقافة الدين عربية واجملتمع عربـــي ، فالبد من ضرب العروبة 
لكـــي نفـــكك هـــذه العناصر ، وعندها حيـــل حمل هذا العنصـــر اجلامع العناصر 
التغريبيـــة املختلفـــة.  وينفي األمني العام أي صفة عنصرية عن الدين " ال فضل 
لعربي على أعجمي إال بالتقوى " ، كما ينفي أي معنى عرقي عن العروبة ، فنحن 
نتحـــدث عنها باملعنـــى احلضاري ، مبعنى التنوع الثقايف والعرقي، وهذا دليل قوة 
وغنى ، وليس مبعنى التنوع احلضاري فهذا مرفوض ، ذلك ألن تعدد الثقافات يف 
منطقتنا ال يعين تعدد احلضارات ، فهنا حضارة واحدة ومنطقتنا عربية باهلوية 
وســـتبقى.. و هبذا يضـــع األمني العام للحزب حدا للخلـــط املقصود بني مفهومي 
الثقافـــة واحلضـــارة مـــن أجل ضرب اهلويـــة احلضارية الواحـــدة وتربير النزعات 
التقســـيمية والتفكيكيـــة  واالنفصالية ، ويقطـــع عليها الطريق من منطلق علمي 
وواقعـــي وتارخيـــي. وخيتـــم األمني العام للحـــزب باحلديث عن إجنـــازات األوقاف 
ممثلة بالتفســـري العصـــري للقرآن الكريم ، وتغيري قانون األحوال الشـــخصية  ، 
وإجنـــاز قانون األوقاف من أجل مأسســـة العمل الديـــين ، ومنع الربط بني الدين 
وبـــني اخليانـــة الوطنيـــة ، وتثبيت أنه ال ميكن لالنســـان أن يكـــون مؤمنا حقيقيا 
وخائنا لوطنه يف الوقت نفسه ..وهذه كما هو واضح إجنازات ال سبيل إىل إنكارها 
إال من باب إنكار الواقع ، كما أهنا تشكل خطوات هامة على طريق تكريس الدين 

الصحيح عقيدة وتطبيقا .
إننا أمام كلمة تارخيية تشخص الداء وتصف الدواء ،ولكن قيمتها الكبرية تكمن 
أيضـــا يف أهنـــا تعلمنـــا التفكري النقدي، واجلـــرأة يف التحرر من ســـطوة املفاهيم 

واملصطلحات املستوردة التى ال تعرب معرفيا عن واقعنا وحقيقتنا
وختـــدم أهدافـــا معاديـــة لنا . وما علينا ســـوى االقتـــداء بالرفيـــق األمني العام 
للحـــزب ، و تكريـــس هـــذا النوع من التفكـــري الذي يتصدى ليـــس فقط ملختلف 
الطروحـــات املعاديـــة ويفندهـــا معرفيا وسياســـيا فقط ، بل يقدم مـــا حنتاج من 
ابتـــكارات وإضافـــات معرفيـــة تعـــزز عقائدنـــا و وتؤكد حقيقة هويتنـــا . وكم حنن 
حباجـــة إىل هـــذا التصدي املعـــريف والعقائدي الذي ال يقـــل أمهية عن التصدي 
العســـكري والسياسي الذي جنحنا يف ممارسته بقيادة السيد الرئيس بشار األسد 

األمني العام حلزب البعث العربي االشرتاكي .

ماذا يعين قرار أمريكا إعادة احلصانة السيادية للسودان بعد رفع اخلرطوم من قائمة الدول الراعية 
لإلرهاب، وما عالقته بالتطبيع مع الكيان الصهيوني؟

يضفي قرار الكونغرس الذي صدر مساء اإلثنني 21 كانون األول الصبغة الرمسية على اخلطوة اليت 
اختذها الرئيس املنتهية واليته برفع السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب.

وكان لتوصيف الســـودان بأنه دولة راعية لإلرهاب الســـاري منذ قرابة ثالثة عقود تداعياته الســـلبية 
على االقتصاد الســـوداني وقيّد قدرته على تلقي املســـاعدات. وبالنســـبة للمستثمرين يزيل قرار إعادة 

احلصانة السيادية قدراً آخر من املخاطر املالية.
ومنذ أشهر جيري السودان حمادثات مع الواليات املتحدة لرفعه من قائمة الدول الراعية لإلرهاب 
بعد اإلطاحة بنظام الرئيس عمر البشري يف أعقاب ثورة ملونة استمرت شهوراً وأوقعت مئات الضحايا. 
لكن ترامب ربط رفع اخلرطوم من قائمة الدول الراعية لإلرهاب بالتطبيع مع إسرائيل، فيما وصف 
بأنه ابتزاز مباشـــر، ووافق العســـكريون داخل جملس الســـيادة الذي حيكم البالد على خطوة التطبيع 

مع إسرائيل فيما عارضها املدنيون.
وقد دفعت اخلرطوم تسوية مت التوصل إليها من خالل التفاوض قدرها 335 مليون دوالر لضحايا 
هجمات تنظيم القاعدة على ســـفارتني أمريكيتني يف شـــرق إفريقيا عام 1998، وذلك بعد أن أصدرت 

حماكم أمريكية أحكاماً بفرض تعويضات أكرب كثرياً عليه. 
وكانت عملية صرف أموال التسوية وإعادة احلصانة السيادية للسودان، واليت حتميه من أي دعاوى 
أمـــام القضـــاء األمريكي، قد تعطلت يف الكونغرس األمريكـــي الرتباطها بصفقة خاصة للتغلب على 
تداعيات فريوس كورونا والبالغة 892 مليار دوالر. ومســـاء يوم اإلثنني أقر الكونغرس االتفاق األوســـع 
بعـــد التوصـــل التفاق يف جلســـة نادرة عقدت خالل العطلة األســـبوعية وأُرســـلت إىل الرئيس دونالد 

ترامب العتمادها. 
لكـــن التشـــريع األمريكي يتضمن بنداً اســـتثنائياً يســـمح باالســـتمرار يف نظر الدعـــاوى القضائية 
املنظـــورة أمام احملاكم األمريكية واليت رفعتها أســـر ضحايـــا هجمات أيلول 2001 يف الواليات املتحدة 

وذلك رغم أن خرباء يقولون إن من املستبعد أن خيسر السودان هذه القضايا.
إذ يرجع إدراج الواليات املتحدة السودان يف قائمة الدول الراعية لإلرهاب إىل عام 1993 على أساس 
أن نظـــام الرئيـــس املعزول البشـــري يدعم مجاعات متطرفة. وخالل التســـعينيات اســـتضاف الســـودان 
أســـامة بن الدن وحتول إىل نقطة ارتكاز للحركات اإلســـالمية رغم أن اخلرباء يقولون إن مســـؤولية 
الســـودان عن هجمات 11 أيلول مشـــكوك فيها، حيث غادر أســـامة بن الدن اخلرطوم قبل ســـنوات من 

تلك اهلجمات. 
وقـــد رحبـــت وزارة العدل الســـودانية، الثالثاء 22 كانون األول، بتمريـــر الكونغرس األمريكي لقانون 
اســـتعادة الســـودان للحصانة الســـيادية، ووصفت الوزارة هـــذا التطور بـ"التارخيـــي الكبري يف عالقات 

السودان بالواليات املتحدة". 
وأضـــاف بيـــان الوزارة أن هذا التطور "يعين فعلياً انعتاق البالد مرة واحدة ولألبد من تداعيات فرتة 
حالكة يف تاريخ عالقتها مع الواليات املتحدة والعامل، كما أنه يؤشر لعودة البالد إىل وضعها الطبيعي 

كدولة ذات حصانة سيادية على قدم املساواة مع كل الدول األخرى.
وباإلضافـــة إىل ذلـــك، يفتح هذا التشـــريع من تاريخ ســـريانه فصاعداً اجملال واســـعاً وممتداً أمام 
الســـودان للتعاون االقتصادي واملايل مع الواليات املتحدة والدول األخرى بكل حرية وطمأنينة ودون 
خوف أو خشية من تعرض أمواله وممتلكاته للمصادرة أو احلجز بسبب األحكام القضائية ذات الصلة 

باإلرهاب". 
وأوضحت أن التشـــريع الذي متت إجازته "يوفر محاية شـــاملة للســـودان ضد أية قضايا مستقبلية 

ميكن أن ترفع ضده مبوجب قانون اإلرهاب".
وإن كانت تلك اإلشارة األخرية يف البيان السوداني جتاهلت القضايا املرفوعة بالفعل واليت استثناها 
التشريع األمريكي، فرغم أن االحتمال األكرب هو أال تصدر أحكام حبق اخلرطوم يظل صدور أحكام 

احتمااًل قائماً مهما كان ضعيفاً.
مبقتضى التشريع ستصدر واشنطن تفويضاً بدفع 111 مليون دوالر لسداد جزء من دين ثنائي على 
الســـودان و120 مليون دوالر للمســـامهة يف ســـداد ديون عليه لصندوق النقد الدويل، ويف الوقت نفسه 

ستتيح للسودان مساعدات قدرها 700 مليون دوالر حتى أيلول 2022.
ويف األسبوع املاضي أعلن وزير املالية السوداني عن قرض تكميلي أمريكي سيسمح للسودان بتسوية 

متأخرات عليه للبنك الدويل قدرها مليار دوالر. 
وقال مصدر أمريكي مطلع على األمر إن مساعدات الديون ستسهم يف إطالق عملية ختفيف أعباء 
الديون على السودان على مستوى عاملي، مما يساعد يف تأهله لربنامج الدول الفقرية املثقلة بالديون 

بصندوق النقد الدويل.
وقـــال املصدر األمريكي املطلع لرويرتز إنه بإعادة احلصانة الســـيادية واملســـاعدات املالية ســـتصبح 

اخلرطوم ملتزمة بتطبيع العالقات مع إسرائيل وهي خطوة وافقت عليها حتت ضغط أمريكي.
ففي بيان مشـــرتك صدر يف تشـــرين األول أكد الكيان الصهيوني والســـودان إهنما اتفقا على تطبيع 
العالقـــات وإهنـــاء حالـــة احلرب بينهما، غـــري أن القادة املدنيني يف الســـودان قالوا إن القـــرار النهائي 

سيصدره جملس انتقايل مل يتشكل بعد. 
وخيصص التشـــريع األمريكي أيضاً 150 مليون دوالر ملدفوعات التســـوية الســـودانية وذلك من أجل 

إعادة توزيع األموال على حنو أكثر إنصافاً، على حد قول من تقدموا بالتشريع.

أمريكا.. ال تزال تهمة اإلرهاب 
مرفوعة في وجه السودان!! 
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يف حني كان من املتوقع أن تقود ميشيل فلورنوي 
البنتاغـــون، عيّن الرئيس األمريكـــي املنتخب جو 
بايدن أخرياً اجلنرال لويد أوسنت يف هذا املنصب 
الرئيسي، ومل يكن مستغرباً أن يلحظ اجلميع أنه 

ميكن أن يصبح أول وزير دفاع أفريقي. 
يتمتع أوســـنت بســـجل حافل على رأس "القيادة 
املركزية" )سنتكوم(، وهي قيادة البنتاغون املسؤولة 
عـــن العمليـــات العســـكرية األمريكية يف الشـــرق 
األوســـط وآسيا الوســـطى وجنوب آسيا، واليت كان 
مســـؤواًل عنهـــا بـــني آذار 2013 وآذار 2016. خالل 
هذه الفرتة، سيكلف أوسنت بدعم العامني األولني 
من احلملة الكارثية ملا يســـمى "التحالف العربي" 
على اليمن، وسيتكشـــف، بـــني عامي 2014 و2015، 
أن "داعـــش"، كان يكتســـب مزيداً مـــن القوة على 
الرغم من عملية "العزم الصلب" اليت كان يشرف 
عليها ضد التنظيم. وكما سنرى، فإن سجل أوسنت 
يف "القيـــادة املركزيـــة" ال يقيّد لصاحله، حتى وإن 
كان يبـــدو أقل خطورة مقارنة مبيشـــيل فلورنوي 

العدائية جداً.
 يف عهـــد الرئيـــس ترامب، كان هنـــاك اجتاهان 
رئيســـيان يف تعيـــني كبـــار مســـؤويل البنتاغـــون: 
اختيـــار كبار الضباط الســـابقني و/أو رجال لوبي 
صناعـــة األســـلحة. واجلنرال أوســـنت الذي اختري 
ملنصـــب وزير الدفاع مـــن قبل بايدن، يضع عالمة 
داخل هذين املربعني. ولذلك فإن صورته ســـتغدو 
إشـــكالية، عندمـــا نعلـــم العلـــم أنـــه يعمـــل لدى 
شـــركة رايثيون لصناعة األســـلحة، وأنه ال يوجد 
مـــا يضمـــن أن الكونغرس ســـيؤكد تعيينه بســـبب 
ماضيه العسكري. وفيما الحظ البعض "إن إدارته 
النســـحاب القوات املنتشـــرة يف العـــراق قد تكون 

مفيـــدة يف وقـــت تعـــب األمريكيون مـــن "احلـــروب األبدية"، 
إال أن تعيينـــه رئيســـاً للبنتاغون ميثل "حتديـــاً للفصل ] يف 
القـــرار[ بني املدنيني واجليش. كتب مستشـــار بايدن الســـابق 
جيـــم غولـــي يف صحيفة نيويورك تاميز، يف معرض إســـداء 
نصيحة للنواب بعدم اختيار أوســـنت هلذا املنصب: "حتى لو 
كان جنرال متقاعد مثل السيد ماتيس هو الشخص املناسب 
لعهـــد ترامـــب، إال أن ن تلك األيـــام وّلت إىل غري رجعة". "ال 
ينبغي أن يصبح إعفاء تشـــريعي منح يف حلظة اســـتثنائية 
معيـــاراً جديـــداً". ومن الواضح أن هـــذا التوجه الذي بدأ يف 
عهد ترامب ميكن أن يستمر إذا مت تأكيد تعيني أوسنت رئيساً 
للبنتاغـــون. ومع ذلك، وكما ســـنرى، فإن ســـجله يف اخلدمة 

على رأس "القيادة املركزية" ال يعمل لصاحله. 
 

املساعدة يف تدمري اليمن 
ووفقـــاً لــــ "الفورين بوليســـي"، فـــإن "هناك عقبة رئيســـية 
أخـــرى، خاصـــة مـــن وجهة نظر اجلنـــاح التقدمـــي للحزب 
الدميقراطـــي، تتمثـــل يف عمـــل أوســـنت يف مرحلـــة ما بعد 
اخلدمة العسكرية، فهو عضو يف جملس إدارة شركة رايثيون 
لصناعة األســـلحة منذ أن تـــرك اجليش ]يف آذار 2016[. وقد 
اســـتفادت الشـــركة مؤخراً من مبيعات األســـلحة إىل اململكة 
الســـعودية، ومـــن املتوقـــع أن تتوصل إىل صفقـــة بقيمة 23 
مليـــار دوالر مـــع اإلمـــارات املتحـــدة إذا جتـــاوزت تدقيقـــات 
الكونغـــرس. ومـــع ذلـــك، فإن هذيـــن البلدين مهـــا الالعبان 
الرئيســـيان يف اهلجـــوم الكارثـــي الـــذي يشـــنه ما يســـمى بـ 
"التحالـــف العربي" على اليمن، منـــذ آذار 2015، عندما كان 
أوســـنت رئيساً لـ "القيادة املركزية". وهبذه الصفة، أشرف على 
املســـاعدة احلامســـة للبنتاغـــون يف هذه احلملـــة، مع العلم 
أن اجليـــش األمريكـــي كان حاضراً إىل جانـــب الربيطانيني 
يف غرفـــة العمليـــات حيـــث مت التخطيط هلـــذه احلرب. ويف 
هذا الســـياق، ساعد ضباط "القيادة املركزية" السعودية على 
اختيار أهدافها، واليت مشلت حفالت الزفاف وتشييع القتلى 
واملستشـــفيات وحمطات معاجلة مياه الصرف الصحي. وكما 

أشـــارت منظمـــات غـــري حكوميـــة، العـــام املاضي، فقـــد اتبع 
الســـعوديون "اسرتاتيجية جتويع" حقيقية إلخضاع املقاتلني 
احلوثيني، ولكن دون جدوى، ألهنم اآلن على وشك الفوز يف 

هذه احلرب. 
ووفقـــاً ملنظمـــة "كامـــربدج داي"، أدت عمليـــات القصـــف 
الضخمة هذه، واليت شاركت "القيادة املركزية" يف التخطيط 
هلـــا، إىل "تفشـــي أمراض ميكـــن الوقاية منهـــا، مبا يف ذلك 
محى الضنك والدفترييا والنكاف والكولريا )..(، وتقدر دراسة 
لألمم املتحدة أن أكثر من 230 ألف ميين سيكونون قد لقوا 
حتفهم حبلول هناية عام 2020. ورايثيون - اليت يعمل أوسنت 
فيها حالياً - هي مورد رئيسي للجيشني السعودي واإلماراتي 
يف النـــزاع، واللذيـــن يرتكبـــان جرائـــم حرب كـــربى. ويف هذا 
اهلجوم، وفرت "القيادة املركزية" بقيادة أوسنت أيضاً عمليات 
التـــزود بالوقود جو- جو لطائـــرات "التحالف العربي"، وأدت 
مشاركتها يف احلرب ضد احلوثيني إىل منو تنظيم "القاعدة 
يف شبه اجلزيرة العربية" منذ املراحل األوىل هلذه العملية.  
وكما أشـــار املستشـــار مايكل هورتون، يف نيســـان 2015، يف 
موقـــف عكـــس إحباطات ضباط "القيـــادة املركزية"، وضباط 
"قيـــادة العمليـــات اخلاصـــة" )ســـوكوم(، فقـــد "كانـــت لدينا 
فرصـــة ممتازة للتحـــدث مع احلوثيني ]حـــول[ ]املعركة ضد 
تنظيم القاعدة يف شـــبه اجلزيرة العربية[، لكننا استســـلمنا 
للســـعوديني". )..( ]السيناتور جون ماكني[ اشتكى من أننا كنا 
القوات اجلوية اإليرانية يف العراق. حسناً، مّخنوا ماذا؟ اآلن 
حنـــن القوات اجلويـــة لـ "القاعدة" يف اليمـــن. وقد تأكد هذا 
التقييم بشـــكل هنائـــي يف آب 2018، عندمـــا اعرتفت مصادر 
البنتاغـــون بـــأن "اجلزء األكرب من اإلجـــراءات اليت اختذهتا 
الواليـــات املتحـــدة يف اليمـــن ]ســـاعد[ تنظيـــم "القاعـــدة يف 
شـــبه اجلزيـــرة العربية"، ما يثـــري الكثري من القلـــق داخلياً 
)..(. ومع ذلك، فإن دعم اإلمارات املتحدة واململكة الســـعودية 
ضـــد ما تعتـــربه الواليات املتحدة توســـعاً إيرانياً يتقدم، من 
حيـــث األولوية، علـــى احلرب ضد تنظيم "القاعدة يف شـــبه 
اجلزيـــرة العربية"، وحتى على حتقيق االســـتقرار يف اليمن. 
وبالتـــوازي، دفعت الرغبة األمريكيـــة يف اإلطاحة باجلكومة 

السورية "القيادة املركزية"، بقيادة أوسنت، إىل توجيه ضربات 
"حمـــدودة" ضـــد "داعش" يف العراق وســـورية، رغم أهنا كانت 

تؤكد خالف ذلك.  
  

احتواء "داعش" للضغط على سورية 
يف صيـــف 2014، أطلـــق الرئيـــس أوبامـــا عمليـــة "العـــزم 
الصلب". كان اهلدف الرمسي للحملة، بقيادة أوسنت يف إطار 
"القيادة املركزية"، وحشـــد حنو 60 دولة، هو "إضعاف داعش 
وتقويضه يف هناية املطاف". ومع ذلك تبني، بعد مرور عام، أن 
التنظيم مســـتمر يف الصعود، ويهدد باالســـتيالء على املزيد 
من األراضي. وكما أشار جون شيندلر، يف أيلول 2015، "يتفق 
معظم اخلرباء األمنيني على أن تنظيم "الدولة اإلســـالمية" 
ينتصـــر يف احلرب على األرض، ويرجـــع ذلك جزئياً إىل أن 
]القيـــادة املركزية وحلفائها[ قّلمـــا يقصفوهنا، ويبدون حذراً 
شـــديداً يف هجومهـــم اجلـــوي. ليس هناك ما يشـــري إىل أن 
القـــوى الغربيـــة )..( على وشـــك إحلـــاق انتكاســـات حامسة 
بداعش. ويف الوقت نفسه، يشعر شركاؤنا العراقيون – الذين 
يلعبـــون دور الســـندان يف املطرقة اجلويـــة للواليات املتحدة 
]وحلفائها[ – بأهنم مهملون بشكل متزايد من قبل أوباما". 
يف حزيران 2015، أوضح الباحث فيليب غروس أن العملية 
كانـــت الحتـــواء "داعـــش"، وليـــس لتدمريه، مـــع العلم، على 
وجـــه اخلصـــوص، أن "إدارة أوباما ]كانـــت تكبح[ ضرباهتا يف 
سورية عندما ترى أن التنظيم يهدد اجلنود السوريني الذين 
حياربونـــه، كما حصل يف تدمر. ونتيجـــة لذلك، "كان اجلزء 
األكرب من أهداف ]القيادة املركزية وحلفائها[ تكتيكياً، ويتمثل 
يف تســـخري الوحـــدات القتاليـــة واملواقـــع واملعـــدات والقيادة 
التكتيكية والبنية التحتية لدعم "داعش". ويف التحليل نفسه، 
اعتـــرب فيليب غروس أن إحصاءات البنتاغون "ذات مصداقية 
كبرية". وبعد ثالثة أشـــهر من نشـــر مقاله، اشـــتكى حنو 50 
حملـــالً من "القيادة املركزية" من أن رؤســـاءهم أعادوا كتابة 
تقاريرهم وتزيينها". وأعرب هؤالء اخلرباء عن أســـفهم جلو 
العمل "الســـتاليين"، وحتت الضغط اهلرمي القوي، للمبالغة 
يف فعاليـــة "العزم الصلب". ودفعت هذه الفضيحة اىل إجراء 

لويد أوستن.. سجل وزير دفاع المـستقبل 
"البعث األسبوعية" ــ ترمجة وإعداد: عالء العطار

كتـــب الصحايف األمريكي هنـــري مينكني قبل مائة عام أن 
األمريكيني سئموا من "املثالية ]األمريكية[ املنحرفة واملربكة 
واملخادعة والشرســـة"، وعلى الرغم من أن مينكني كان يدين 
بكالمه هذا الرئيس األمريكي وودرو ويلسون، ميكن أن يصف 
الـــرأي نفســـه إرث الرئيس األمريكي الســـابق بـــاراك أوباما. 
يقـــوم أوبامـــا اآلن جبولـــة للرتويج لكتابـــه، ويدعو فيها إىل 
تعيـــني حكومة نزيهة، وإىل نشـــر الفضائـــل االجتماعية وما 
شابه ذلك. لكن أوباما شوه صورة املثالية األمريكية أكثر من 

أي رئيس أمريكي آخر منذ ويلسون.
كان األمريكيـــون قبل اثين عشـــر عامـــاً مفتونني بالرئيس 
املنتخب حديثاً من والية إلينوي، وبعد اخلداع والدمياغوجية 
الـــيت اتســـم هبا عهد جـــورج دبليو بوش، أثـــرت محلة أوباما 
الرئاسية األوىل بشعارها "نعم نستطيع" يف األمريكيني حتى 
يتمكن شـــخصياً من اســـتعادة "اهليبة األخالقية" للحكومة، 
وجتســـدت مثاليـــة أوبامـــا يف ملصق محلة "األمل" الشـــهري 

الذي كان يؤلِّهه عملياً.
وقـــال أوبامـــا قبيـــل تنصيبـــه للمـــرة األوىل: "املطلوب هو 
املثابرة نفســـها واملثالية نفسها اليت أظهرها مؤسسو دولتنا". 
وبعـــد خطاب تنصيبه، ابتهجت وســـائل اإلعالم وكأن عصراً 

جديداً من املثالية السياسية قد بزغ.
عمليـــاً، انضـــم معظم العامل إىل ســـباق تقديـــس الرئيس 
األمريكي اجلديد، فبعد أقل من اثين عشـــر يوماً من توليه 
منصبـــه، رشـــح أوباما جلائـــزة نوبل للســـالم - واليت حصل 
عليهـــا الحقـــاً يف العام نفســـه. وقال رئيس الـــوزراء اهلندي 
آنـــذاك، مامنوهـــان ســـينغ، يف مأدبة عشـــاء رمسيـــة بالبيت 
األبيـــض: "إننـــا حنيي حبـــرارة تقدير جلنة نوبل لَِلمْسَـــتك 
الشـــافية وقوة مثاليتك ورؤيتك". وبعيد حصوله على جائزة 
السالم، أعلن أوباما أنه سيضاعف عدد القوات األمريكية يف 
أفغانســـتان ثالث أمثال، فســـاعدت جائزة الســـالم يف وقايته 

من النقد عندما شرع يف قصف سبع دول خالل رئاسته.
سرعان ما أصبحت مثالية أوباما كفناً للفظائع الفيدرالية، 
ففي 23 نيسان من عام 2009، دعا أوباما إىل "حماربة الصمت 
الذي يعد أعظم متواطئ مع قوى الشـــر"، واملثري للســـخرية 
أنـــه، يف اليـــوم نفســـه، قـــرر معارضة إنشـــاء جلنـــة لتقصي 
احلقائق للتحقيق جبرائم إدارة بوش وفضحها. وبعد أن زار 
مقـــر وكالة املخابرات املركزية األمريكية وأثنى على مجهوره 
ملساعدته يف "دعم قيمنا ومثلنا"، اختار أوباما عدم مقاضاة 
أي من مسؤويل الوكالة الذين أنشأوا نظام تعذيب سري يف 
مجيـــع أحناء العامل، ألن "من املهم أن نتطلع إىل املســـتقبل 
وليـــس إىل املاضـــي". وعلى مدى الســـنوات اخلمـــس التالية، 
حارب مســـؤولو إدارة أوباما بقوة حتقيق جملس الشـــيوخ يف 
انتهـــاكات بـــوش املتمثلـــة بالتعذيب، ودافع أوباما شـــخصياً 
عن وكالة املخابرات املركزية بعد أن ُكشـــف جتسســـها الغري 
القانوني على جملس الشـــيوخ إلفشال التحقيق، كما نسفت 
إدارة أوبامـــا كل دعـــوى قضائيـــة قدمها ضحيـــة من ضحايا 

التعذيب يف حمكمة أمريكية.
ويف عام 2011، كسا أوباما قراره بقصف ليبيا بغطاء التذرع 
بـ "القيم الدميقراطية" و"املثل العليا" اليت أكد أهنا "املقياس 
احلقيقـــي للقيـــادة األمريكيـــة". لكـــن اجلماعـــات اإلرهابية 
الـــيت كانـــت تقاتل الرئيس الليي معمـــر القذايف كانت تقتل 
املدنيـــني بالفعـــل، وكان أوبامـــا مقتنعـــاً كل القناعة بصواب 
استهداف القذايف حتى إن من عينهم أشاروا إىل أن القانون 
الفيـــدرايل ال ميكنـــه أن يقيد مهمة "اإلنقـــاذ" اليت أطلقها. 
ويف الفوضـــى الـــيت اجتاحت ليبيـــا فيما بعد، ُقتل الســـفري 
األمريكي كريســـتوفر ستيفنز وثالثة أمريكيني آخرين خالل 
هجوم علـــى القنصلية األمريكية يف بنغـــازي. وعندما عادت 
جثثهـــم إىل الواليـــات املتحدة، أشـــاد أوباما هبـــؤالء القتلى 
لتجســـيدهم "الشـــجاعة واألمل، ونعم، املثاليـــة، تلك الفكرة 
اليت هي أساســـاً فكـــرة أمريكية قائمة علـــى أن نغادر العامل 
بعد جعله أفضل قليالً"، لكن خطاب أوباما املســـكن فشل يف 
ردع انتشـــار أســـواق العبيد حيث يُباع املهاجرون السود علناً 
يف املناطق الليبية اليت تســـيطر عليهـــا اجلماعات اإلرهابية 

املدعومة من الواليات املتحدة.
وقـــال أوبامـــا يف خطـــاب تنصيبـــه األول: "ال تـــزال املثـــل 
األمريكيـــة العليـــا تنري العـــامل، ولن نتخلى عنهـــا من أجل 
املنفعـــة". لكن أحد أكثر املوروثات إثارة للصدمة اليت خلفها 
أوبامـــا كانت ادعاء أن له احلق يف قتل املواطنني األمريكيني 

الذين يُصنفون أهنم إرهابيون مشتبه هبم دون حماكمة ودون 
ســـابق إنذار ودون أن مينح األفـــراد الذين صنفوا أي فرصة 
لالعـــرتاض قانونيـــاً، بـــل إن حمامي أوباما رفضوا الكشـــف 
عن املعايري املســـتخدمة يف تصنيـــف األمريكيني على قائمة 
القتـــل. وزادت ضربـــات الطائرات املســـرية عشـــرة أضعاف يف 
عهد أوباما، واختار شخصياً من سيُقتل يف اجتماعات البيت 
األبيض األســـبوعية املســـماة "ثالثاء الرعـــب" اليت تضمنت 

عروضاً تصويرية لألهداف احملتملة.
أدت أكاذيب أوباما وإساءة استخدامه للسلطة عاماً تلو عام 
إىل تآكل املثالية اليت ساعدته يف تويل منصب الرئاسة، فقد 
وعد عندما كان مرشـــحاً رئاسياً: "ال مزيد من التنصت غري 
، وســـع  القانوني على املكاملات اهلاتفية"، وحني أصبح رئيســـاً
عمليـــات وكالة األمـــن القومي الغري القانونية يف اســـتباحة 
خصوصيـــة رســـائل الربيـــد اإللكرتوني والســـجالت األخرى 
اخلاصـــة باألمريكيـــني. ووعد بالشـــفافية لكنـــه ألغى قانون 
حريـــة املعلومات وحاكم ضعف عدد األمريكيني عند انتهاكه 
قانون التجسس مقارنة جبميع الرؤساء جمتمعني منذ وودرو 
ويلســـون. وشجب "التطرف" باســـتمرار، مع أن إدارته دخلت 
يف الوقت نفســـه يف شـــراكة مع الســـعودية إلرســـال أســـلحة 
إىل اجلماعات اإلرهابية اليت كانت تقتل املدنيني الســـوريني 
يف حماولـــة فاشـــلة لإلطاحة باحلكومة الســـورية الشـــرعية. 
وساعد أوباما يف تأسيس دميقراطية احلصانة حيث ال يدفع 
احلـــكام مثن جرائمهم، إذ الحظـــت صحيفة نيويورك تاميز 
بعـــد انتخابات عـــام 2016 أن إدارة أوباما دافعت يف احملكمة 
بقوة للحفاظ على شـــرعية ممارســـات إدارة بوش اإلجرامية 
مثـــل تعذيب واحتجاز األمريكيني الذيـــن اعتقلوا يف البالد 

باعتبارهم "مقاتلني أعداء".
وأعلـــن أوبامـــا يف خطابـــه أمـــام املؤمتـــر الوطـــين للحزب 
الدميقراطـــي يف آب املاضـــي: "أتفهـــم مل يكـــره العديـــد من 
األمريكيـــني حكومتهـــم"، لكـــن أوباما مل يعـــرتف قط بدوره 
الشـــخصي يف إثارة غضب ماليني األمريكيني الذين صدقوا 
أكاذيبه يف حماربة الفساد يف عام 2008، وبدل استعادة الثقة 
يف احلكومـــة، أكدت رئاســـة أوباما ببســـاطة شـــكوك ماليني 

األمريكيني بشأن السلطة الرمسية.
ويف الســـنوات األخـــرية مـــن رئاســـته، كان أوباما يف معظم 
األوقـــات يديـــن العبـــارات الســـاخرة منـــه أكثر مـــن املناداة 
باملثاليـــة، وحبلول هناية رئاســـته، كانت املثالية أشـــبه بقتيل 
مرمـــي علـــى قارعـــة الطريق السياســـي. وكان تعهـــد دونالد 
ترامب يف عام 2016 بـ "جتفيف مســـتنقع الفساد" هو الوعد 
السياســـي األكثر داللة على قذارة وفســـاد إدارة أوباما - على 

األقل وفقاً ملعايري حكومة واشنطن.
باتـــت املثاليـــة األمريكية املـــالذ األخري لألوغـــاد منذ عهد 
ويلسون، إذ استخدم الرؤساء جون كينيدي وليندون جونسون 
وريتشـــارد نيكســـون املناشـــدات املثالية لتربير حرب فيتنام، 
واســـتخدمها بيـــل كلينتون لتســـويغ قصف صربيـــا، وجورج 
دبليـــو بـــوش لتســـويغ الدمار الـــذي حلق بالعراق. ووســـائل 
اإلعالم األمريكية الســـائدة مســـتعدة دائماً ملساعدة الرؤساء 
يف تغطية املذابح اليت ارتكبوها يف اخلارج باهلراء الرّنان. قال 
ديفيد إغناتيوس، وهو صحايف يف صحيفة واشـــنطن بوست، 
يف أواخـــر عـــام 2003: إن حرب بوش علـــى العراق "قد تكون 

احلرب األكثر استغالاًل للمثالية يف العصر احلديث".
تشجع املثالية األمريكية املواطنني األمريكيني على النظر 
إىل السياســـة على أهنا نشـــاط ديين، وحتول السياسيني من 
مساســـرة إىل خملِّصني. ليســـت املشـــكلة ما فعلته احلكومة 
األمريكيـــة يف املاضـــي، بـــل هي كيـــف جيب عليها حتســـني 

أفعالنا يف سبيل ما هو أفضل يف املستقبل.
أعلن وودرو ويلســـون أن "املثالية ســـتنقذ العـــامل" بعيد أن 
دمـــرت احلرب العاملية األوىل معظـــم أوروبا ومهدت الطريق 
الستيالء النازيني على السلطة. ويف يومنا هذا، غالباً ما تكون 
املثاليـــة األمريكية هي التفكري الداعم ملزيد من االســـتعباد، 
وكان أوبامـــا آخر رئيس يعتمد علـــى خطاب "ادعاء الرباءة" 
لطمـــس الواقع السياســـي. بالتايل، ال يســـتطيع األمريكيون 
تبجيل مزيد من املثاليني التواقني لالســـتيالء على ســـلطة 

جديدة أو بدء حروب جديدة.

باراك أوباما ومصرع المثالية األمريكية
حتقيق يف البنتاغون خلص مؤلفوه اىل عدم وجود تزوير، 

يف حني رأى حمققو الكونغرس عكس ذلك. 
هـــذا العبث االســـتخباراتي العلـــين مفهوم ألنـــه، وفقاً 
لألرقـــام الـــيت نشـــرهتا "القيادة املركزية" يف هناية شـــباط 
2017، مشلـــت هـــذه العملية 141,575 طلعـــة جوية، على 
مـــدى 935 يومـــاً، ملـــا جمموعـــه 18,666 ضربـــة، أو %13 
فقـــط من املهمـــات اهلجومية - أي ما متوســـطه حوايل 
20 هجوماً يومياً على أرض شاســـعة مثل اململكة املتحدة. 
وباملقارنـــة مع محـــالت القصف اليت قام هبـــا البنتاغون، 
منـــذ حـــرب اخلليج عـــام 1991، كانـــت هذه النســـبة من 
الضربات منخفضة بشـــكل خـــاص. يف متوز 2016، عندما 
كان لويد أوســـنت قد غادر البنتاغون منذ مخســـة أشـــهر، 
أشـــار املتخصـــص ميشـــال غويا إىل أن "األصـــول اجلوية 
هتدف إىل إضعاف اخلصم أو إجباره على التفاوض، وهو 

ما مل يكن احلال مع داعش".  
أكـــد ضعف االلتـــزام األمريكـــي على وجـــه اخلصوص 
مـــن قبـــل فيليـــب إيريرا عندمـــا تـــرأس DGRIS، اليت 
تعتمد على وزارة الدفاع الفرنســـية. وأمام جلنة التحقيق 
الربملانية يف هجمات 13 تشـــرين الثاني، شـــدد على عدم 
تعبئة البنتاغون ضد داعش "يف معظم عام 2014، أو حتى 
عـــام 2015 )..( ومـــع ذلك، بدا لنا أنـــه إذا كان هذا اجلهد 
مهماً، خاصة وأن حكومة ذلك البلد كانت تقوم بعمليات 
بريـــة، فإن عمل الواليات املتحدة، يف ظل التحالف أم ال، 
جيب أن يكون أكثر طموحاً يف سورية - رئيس اجلمهورية 
وجـــان إيف لودريان أصـــرا عليهما يف هذا الصدد - وأننا 
حباجـــة إىل الذهـــاب إىل أبعد من ذلـــك يف نوع األهداف 
املعنيـــة، مثـــل "البنية التحتية النفطيـــة". وقد متت تلبية 
هـــذه املطالب يف كانون األول 2015، عندما بدأ البنتاغون 
وحلفـــاؤه الفرنســـيون والربيطانيـــون يف وقـــت متأخر يف 

ضرب شبكة النفط التابعة للتنظيم. 
قبل ثالثة أشهر من ذلك، أوضحت صحيفة "فايننشال 
تاميـــز" أن "خالفة" البغدادي "وسّـــعت قبضتها وعملياهتا 
علـــى البنية التحتية احليوية يف ســـورية ]منذ صيف عام 
2014[، مبـــا يف ذلـــك مخـــس مصايف نفط جديـــدة". ومع 
ذلك، الحظت إدارة أوباما خالل هذه الفرتة صعود "الدولة 
اإلســـالمية"، اعتقـــاداً منهـــا بأن دمشـــق مهـــددة من قبل 
التنظيم. ومل يكن متوقعاً بالنســـبة حملللي البنتاغون، أنه 
ابتداءً من أيلول 2015، سيتم إحباط هذه االسرتاتيجية,   
يف أيلـــول 2015، خـــالل شـــهادته أمام جملس الشـــيوخ، 
كان على أوســـنت أن يعرتف بالفشـــل الالذع لربنامج دعم 
"املتمرديـــن املعتدلـــني"، والـــذي كان لـــدى البنتاغون 500 
مليـــون دوالر لـــه منذ أيلول 2014. وكشـــف هبذه املناســـبة 
أن 4 أو 5 من أفراد امليليشـــيات فقط، من بني 60 مقاتالً، 
أو حنو ذلك، ال يزالون ناشـــطني يف الصراع. ويف الشـــهر 
التـــايل، وبعد إلغاء هذا الربنامج، بدأت "القيادة املركزية" 
بدعم ما يسمى "قوات سورية الدميقراطية" اليت يقودها 
حزب العمال الكردســـتاني املوضوع علـــى الئحة اإلرهاب 
األمريكية. ولكن يف العام التايل، بدأوا يف حماربة الفصائل 
املدعومة من وكالة االستخبارات املركزية، ما يوضح كيف 
فقدت الواليات املتحدة السيطرة على سياستها اخلارجية 

يف سورية. 
يف جلســـة اســـتماع للكونغرس عام 2015 بشـــأن سورية، 
حاول الســـيناتور املتشدد جون ماكني )تويف يف آب 2018( 
احلصول على موافقة أوسنت إلقامة منطقة حظر طريان 
يف ســـورية. بقي أوسنت ثابتاً كجلمود صخر، وقال إنه لن 
يوصي مبنطقة حظر طريان، أو إنشاء "منطقة عازلة".  

ويف هـــذا الســـياق، غادر أوســـنت البنتاغـــون، وانضم إىل 
رايثيون يف العام نفســـه، حيث متت مكافأته على عملياته 
الكارثيـــة يف الشـــرق األوســـط، وخاصة يف اليمـــن. يبقى 
األمـــل أن يكـــون قد تعلم مـــن أخطائه، وأن تســـمح هلم 
عالقة الثقة مع بايدن باختاذ باخليارات الصحيحة، على 

األقل بعد أن يقبل جملس الشيوخ ترشيحه. 
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احتاد كرة القدم ضبط املالعب وما 
يكيل  ألنــه  شغب  مــن  فيها  حيــدث 
مبكيالني يف عقوباته وال يتعامل مع 
كل أنديته بسواسية، فهناك املدعوم 
احتاد  أن  واملزعج  ذلك،  وهناك غري 
أفــعــال  بــــردود  يتعامل  ــقــدم  ال كـــرة 
ويبتعد عن العقالنية يف توجيه دفة 
وعقوباته،  قراراته  وإصــدار  الــدوري 
وبالفرتة األخرية مل يعد قادراً على 

مراضاة أحد.
وألول مرة يف تاريخ احتاد كرة القدم 
يرتاجع االحتاد عن عقوباته وحدث 
هذا األمر مرتني عندما خفف احتاد 
الكرة عقوباته إىل النصف وملّا ميض 
أسابيع،  الــدوري مخسة  بداية  على 

فكيف بنا يف هناية الدوري؟.
لــكــن األســــوأ قــبــول احتـــاد الــكــرة 
بــتــدخــل املــكــتــب الــتــنــفــيــذي الــذي 
أصـــدر عــفــواً عــامــاً، وفــهــم اجلميع 
كرة  احتاد  عقوبات  منه  املقصود  أن 
األندية  مجيع  أن  وخصوصاً  القدم 
عقوباهتا  عــلــى  اعــرتضــت  املــعــاقــبــة 
ليست ألهنا غري حمقة، بل ألن احتاد 
يريد،  ماذا  يعرف  وال  الكرة ضعيف 
انتهت  املباريات  أغلب  أن  والنتيجة 
ملعب  يف  حـــدث  ومـــا  مـــا،  مبشكلة 
جبلة مؤخراً بني جبلة وتشرين كان 
نتيجة حتمية هلذا التسيب واإلمهال 
استعمال  وعـــدم  الــكــرة  مــن احتـــاد 

صالحياته القانونية.

خاص باملقربني
خالف  على  التحكيم  عن  املسؤول 
الــقــدم، وهذا  كــرة  مع رئيس احتــاد 
اخلالف أثر على عمل االحتاد بشكل 
عام وعلى العملية التحكيمية بشكل 
نتكلم  يبدو وحنن  ما  وعلى  خاص، 
املفصل  هــذا  أن  جند  التحكيم  عن 
املــهــم يف خـــرب كـــان وصــــار خــاص 
أسبوع  كــل  ويف  واحملــبــني  باملقربني 
جند العديد من األخطاء التحكيمية 
املؤثرة اليت ال حل هلا، ألن الواسطة 
بعيداً  يف تعيني احلكام هو األساس 
عن الكفاءة والنزاهة واخلربة، عندما 
احلكم  أجــر  التنفيذي  املكتب  رفــع 
رفع  أجــل  من  كــان  ألفاً  أربعني  إىل 
سوية التحكيم وتطوير احلكام، لكن 
مبنظار  املوضوع  رأت  احلكام  جلنة 
بثالث  املدللني  احلكام  فكلفت  آخر 
املمتاز  الدوري  يف  أسبوعياً  مباريات 
ودوري الدرجة األوىل ودوري الشباب 
وتركت بقية احلكام تصف على الدور 

وهي تتحسر على أحواهلا!
ال شك بأن سنة 2020 كانت األسوأ 
بعامل كرة القدم احمللية، وال شك أن 
احتاد الكرة يف عامه األول مل يقدم 
نفسه بشكل جيد، وعلى ما يبدو أن 
جود  وال  احلقيقي  مستواه  هو  هذا 
إال باملوجود، ومن الصعب أن نتأمل 
من هذا االحتاد اخلري وهو غري قادر 
الوصول  على  املعطيات  هــذه  أمــام 
أو  قطر  مونديال  إىل  منتخبنا  مع 

إحداث نقلة نوعية بكرتنا.

بانوراما كرة القدم السورية ....
فضائح في اتحاد اللعبة إداريًا وفنيًا و)الكورونا( نجــم العـام  

البعث األسبوعية - ناصر النجار 
أذن باالنصراف بالكثري  الذي  العام  حفل 
من األحداث الكروية املختلفة، ورمبا أمهها 
جائحة كورونا اليت عطلت النشاط الكروي 
العاملي واحمللي قبل أن يستأنف من جديد 
رغـــم بــقــاء اجلــائــحــة، ورافــــق ذلـــك بعض 
بشكل صارم،  اليت طبقت عاملياً  اإلجــراءات 
بينما كانت متقلبة املزاج حملياً، فمباريات 
ــنــعــت فيها  ــلــئــت بــاجلــمــاهــري وأخــــرى مُ مُ

اجلماهري.
العام شهد والدة احتاد كروي  وبداية فإن 
التحضري  أثناء  الكثري  منه  مسعنا  جديد 
وتصرحيات  بيانات  خــالل  من  لالنتخابات 
أهنا جمرد  تبني  البيانات  هذه  لكن  عديدة، 
أكثر من حرب على  انتخابية وليست  دعاية 
الكروي  االحتـــاد  حيقق  مل  ولــألســف  ورق، 
اجلديد بعد عام من انتخابه أي شيء جديد، 
ومل يوف بتعهداته وصار اجلميع يندم على 
االحتاد السابق والذي قبله إال املستفيدين 
من االحتاد احلايل الذين مارسوا التطبيل 
والتزمري والتصفيق مبناسبة وبغري مناسبة.

أعباء إضافية
كان  الكرة اجلديد  أول قرار اختذه احتاد 
تغيري املدرب الوطين فجر إبراهيم والتعاقد 
لتدريب  معلول  نبيل  التونسي  املــدرب  مع 
أفعال  ردود  القى  قرار  يف  الوطين  املنتخب 
متباينة، فمنهم من اعترب القرار خاطئاً لكون 
منتخبنا متصدراً لفرق جمموعته بالعالمة 
مؤجلة،  مباريات  ثــالث  بقاء  مــع  الكاملة 
ـــوام مضمونتني،  وغ املــالــديــف  مــع  اثــنــتــان 
والثالثة مع الصني، واالحتماالت كلها تصب 

يف استمرار صدارة منتخبنا جملموعته.
فمن  صحيحاً  القرار  اعتربوا  الذين  أما 
مــدرب حمرتف،  إىل  كرتنا حتتاج  أن  بــاب 
ورمبا وجدنا ضالتنا يف املدرب التونسي على 

أمل الوصول إىل املونديال القادم.
املطبات،  من  الكثري  شاهبا  املنتخب  رحلة 
رداوي  ضرار  املساعد  املدرب  استقالة  منها 
يتم  مل  اآلن  وحــتــى  تشرين  مــع  لتعاقده 
مــدرب  اســتــقــالــة  تبعها  لـــه،  بــديــل  تعيني 
بــديــالً ماهر  بيطار وجـــاء  احلـــراس ســامل 
هاني  اإلعالمي  املنسق  واستقالة  بريقدار 
سكر وخلفه خلدون املقديد، وأخرياً استقال 
عضو  ليعني  خليفة  عساف  املنتخب  مدير 
احتاد كرة القدم عبد القادر كردغلي مشرفاً 

ومديراً للمنتخب بآن معاً.

عثرات متعددة
الوطين  املنتخب  اعرتضت  الــيت  العثرات 
عديدة يف أمهها موضوع األموال اجملمدة يف 
االحتاديني الدويل واآلسيوي، وزاد من أذى 
هذه العقوبات قانون قيصر ما جعل رواتب 
الريح،  املدرب التونسي ومساعديه يف مهب 
واستدعى ذلك الطلب من االحتاد اآلسيوي 
إلجياد احللول السريعة، وقد اجتمع رئيس 
احتــادنــا مــع رئــيــس االحتـــاد اآلســيــوي من 
بسرعة،  املشكلة  حتل  أن  ونأمل  ذلك  أجل 
وأكثر من مرة أملح املدرب التونسي عن هذا 
املوضوع معترباً أن مساعديه حيتاجون إىل 

املال من أجل نفقاهتم ونفقات أهلهم.
عمر  بقضية  متــثــلــت  األخــــرى  املــشــكــلــة 
وصار  كثرياً  تنامت  القضية  وهذه  خريبني، 

احلــديــث فــيــهــا على 
ـــواصـــل  ـــت مــــواقــــع ال
االجـــتـــمـــاعـــي مــــادة 
ـــــــان مــن  دمســـــــة، وك
تغلق  أن  ـــفـــرتض  امل
هــــــذه الـــقـــضـــيـــة يف 
وخصوصاً  اإلمــــارات 
االحتــــاد  رئـــيـــس  أن 
كان مرافقاً للمنتخب 
هناك، القضية انتهت 
حبـــــرمـــــان الـــالعـــب 
املنتخب  متثيل  مــن 
احلياة  مــدى  الوطين 
اعــــتــــربه  قــــــــرار  يف 
الــكــثــريون مــتــســرعــاً، 
ثـــم أبــطــلــه االحتــــاد 
الــــريــــاضــــي الــــعــــام، 
مدير  الضريبة  ودفع 
ـــخـــب عـــســـاف  ـــت ـــن امل
ــل من  ــي ــأق خــلــيــفــة ف
أننا  والسبب  منصبه، 
اعتدنا يف كل جماالت 
احلياة أن يكون هناك 

كبش فداء.
الفين  الصعيد  على 
العديد  املنتخب  أدى 

من املعسكرات الداخلية وجرّب العديد من 
زال  وما  أندية شتى  من  احملليني  الالعبني 
موضوع االستعانة باحملرتفني يف أوروبا من 
أصول سورية فقرياً، وحتى اآلن ال ندري ما 

األسباب..؟.
وبسبب جائحة كورونا اعتذرت الكثري من 
املنتخبات عن لقاء منتخبنا، وألغي معسكر 
لذلك  متعددة،  ألسباب  الكويت  يف  سابق 
مل خيض منتخبنا إال مباراتني يف معسكر 
هبا  فزنا  أوزباكستان  مع  واحــدة  اإلمـــارات 
والثانية مع األردن خسرناها ومل يؤد املنتخب 
قال  كما  ورمبــا  عشاقه  يسعد  الــذي  األداء 
املعلول هي البداية، والبد من وجود أخطاء 
ليتم العمل على تقويم هذه األخطاء وصواًل 
التشكيلة األفضل واألداء األفضل، ويف  إىل 
سلم  على  ارتقى  منتخبنا  العامة  احملصلة 

الرتتيب العاملي درجتني وصار ترتيبه )76(.

االحتاد اآلسيوي
بطولة االحتاد اآلسيوي كان نصيبها التوقف 
ومن ثم التعليق بسبب جائحة كورونا، اليت 
الــدوري(  )بطل  اجليش  فريق  فيها  شــارك 
جاء  اجليش  الكأس(،  )بطل  الوثبة  وفريق 
بأربع  الصدارة  فاحتل  األوىل  اجملموعة  يف 
1/صفر  القدس  على هالل  فوز  من  نقاط 
وتعادل سلي مع املنامة البحريين ومل يلعب 
مع العهد اللبناني، الوثبة جاء يف اجملموعة 
سلبيني  تعادلني  من  نقطتني  فنال  الثانية 
والفيصلي األردني ومل  الكوييت  الكويت  مع 

يلعب مع األنصار اللبناني.
يف  البطولة  تستأنف  أن  املــقــرر  مــن  كــان 
العام عرب جتمعات  العاشر من هذا  الشهر 
معينة،  ــة  دول يف  جمموعة  كل  تقام  حبيث 
األمــر ألسباب  ألغى  اآلسيوي  االحتــاد  لكن 
عديدة، أمهها عودة تفشي كورونا من جديد، 
تعليق  فتم  أخرى،  الوقت من جهة  ولضيق 

القادم  العام  أما  العام،  هذا  البطولة  هذه 
فسيشارك يف البطولة تشرين كبطل للدوري، 

والوحدة بصفته بطل لكأس اجلمهورية.

تشرين والوحدة بطالن
النشاط الكروي مل يكن مبعزل عن كورونا 
ــقــدم تــوقــيــف نشاطه  فــقــرر احتـــاد كـــرة ال
وبالتايل   ،2020 آذار   6 من  اعتباراً  بالكامل 
توقف الدوري الكروي املمتاز يف 5 آذار عند 
األسبوع الثالث من مرحلة اإلياب، ليستمر 
الشهر  ونصف  شهرين  مــن  أكثر  التوقف 
بوابة  مــن  أيـــار   28 يف  النشاط  واســتــؤنــف 
للدوري  اإلياب  مرحلة  من  الرابع  األسبوع 
الدرجة  دوري  نشاط  استؤنف  كما  املمتاز، 
األوىل بعد شهر من هذا التاريخ، أما بقية 
النشاطات فقد توقفت متاماً كدوري الفئات 
العمرية وبقية الدرجات، يف هناية املوسم كان 
تشرين بطالً للدوري والوحدة بطالً لكأس 
اجلمهورية وهبط فريقا اجلزيرة والنواعري 
عنهما  عــوضــاً  وصعد  األوىل  الــدرجــة  إىل 

فريقا حرجلة واحلرية.
كل  مع  هيناً  ليناً  كــان  القدم  كــرة  احتــاد 
األندية ومل يستعمل حقه القانوني يف جلم 
املخالفات اليت قامت هبا األندية أو كوادرها 
والعبيها، فتمادت األندية باملخالفات، وعلى 
احتــاد  يتخذ  مل  احلــصــر،  ال  املــثــال  سبيل 
املباريات  من  العديد  بشأن  قــرار  أي  الكرة 
اليت حضرها مجهور، وجتاوز احلضور عدة 
الفريق  قــرار  رغم  املباريات  بعض  آالف يف 
للحد من  التجمعات  الذي مينع  احلكومي 
انتشار الوباء، كما انسحب اجلزيرة من آخر 
مباراتني يف الدوري، ومل يتخذ االحتاد أي 
القانونية،  إجراء، بل وضع له املربرات غري 
أكثر من  وكــان األجــدى به أن يتخذ قــراراً 
هيبة  على  حفاظاً  وذلــك  اجلزيرة،  خسارة 
كثرية  أمثلة  وهناك  الكرة،  واحتــاد  القانون 

تضيق املساحة لذكرها.

ال جديد حتت الشمس
انتهى املوسم الكروي، وبدأ املوسم اجلديد 
ـــرة الـــقـــدم عـــن روزنـــامـــة  وأعـــلـــن احتــــاد ك
مسابقاته، ثم عن مؤمتره السنوي اجلديد، 
لكن مل جند أي جديد، وسار االحتاد على 
وعندما  تعديل،  أدنــى  دون  سبقه  من  هنج 
نظام  تعديل  عــن  املسابقات  جلنة  أعلنت 
دوري الدرجة األوىل بشكل أفضل مما سبق 
النفقات،  ضغط  بداعي  الكرة  احتــاد  ألغاه 
وبقي هذا الدوري يعاني من قصور وال يفتح 
يلعب  لفريق  فكيف  أمامه،  التطوير  نافذة 
يتطور..؟  أن  املوسم  كامل  يف  مباريات  عشر 
وكيف لدوري مدته شهرين أو أكثر بقليل أن 

حيقق أهدافه..؟. 
حتى  لــالحتــاد  بصمة  أي  جنــد  مل  كــمــا 
على  بصمته  سيضع  متى  نــدري  وال  اآلن، 
الكرة الوطنية، ففي البداية فشل يف تسويق 
تسويق  بإعالن  التأخري  واملستغرب  الدوري، 
الدوري الذي جاء مع انطالقه، وهذا األمر 
كان من املفرتض أن يتم قبل بضعة أِشهر، 
وحتى هناية هذا العام مل ينته ملف التسويق 
وخسائر كرتنا يف هذا التقصري بلغت مئات 
املوضوع  التعامل هبذا  أن  واملؤسف  املاليني، 
يتم بربود شديد وكأن األمر ال يعين أحداً!

بل  جديد،  أي  حيمل  مل  السنوي  املؤمتر 
كان فرصة للمزيد من التصفيق والتطبيل 
ـــدة من  ــاســب جـــدي ــك ــى م ــل واحلــــصــــول ع
مل  املسابقات  صعيد  على  والصغري،  الكبري 
اللوائح  صعيد  على  وكذلك  شــيء،  يتغري 
إىل  مؤجل  االحــرتاف  وقانون  االنضباطية، 

إشعار آخر.

ارجتالية وعشوائية
على  يغين  الكل  أن  باملوضوع  السيء  لكن 
القليل متحكم  البعض  أن  واملالحظ  لياله، 
يف أمور كرة القدم، فتأتي القرارات ارجتالية 
دون تفكري أو دراسة وحتى اآلن مل يستطع 

البعث األسبوعية-عماد درويش
يبدو أن الذكرى السنوية لوالدة لعبة كرة 
السلة -اليت انطلقت قبل 129 سنة على 
خري  فأل  تكن  مل  نايسميث-  جيمس  يد 
على سلتنا، فهي تصادفت مع القرار الذي 
صدر عن املكتب اإلقليمي لالحتاد اآلسيوي 
استضافة  على  فيه  أكــد  والـــذي  للعبة 
األخــرية  الثالثة  الــنــافــذة  قطر  مــالعــب 
للنهائيات  املؤهلة  اآلسيوية  للتصفيات 
اليت تستضيفها إندونيسيا يف شهر آب من 
العام املقبل، وعليه فقد منتخبنا الوطين 
أرضه وبني مجهوره  باللعب على  فرصته 
من  اخلامسة  اجملموعة  منافسات  ضمن 
من   )22-18( بني  ما  بالفرتة  التصفيات 

شهر شباط املقبل.
منتخبنا كان ميين النفس مبواجهة كل 
دمشق  العاصمة  يف  وقطر  السعودية  من 
وحتديداً يف صالة الفيحاء اليت ما تزال 
استعداداً  مستمرة  فيها  الصيانة  أعمال 

هلذه االستضافة.

سؤال منطقي 
اللعب خارج أرضنا من املؤكد أنه سيؤثر 
سلباً على حتضريات منتخبنا الذي حيتاج 
للفوز على السعودية ليضمن تأهله بشكل 

مباشر للنهائيات )كثاني اجملموعة(، ويف حال مل يتحقق ذلك يتوجب 
عليه االنتصار على قطر ليلعب امللحق اخلاص بأصحاب املركز الثالث 
اللجنة  يضع  أرضنا  على  اللعب  فرصة  ففقدان  إلندونيسيا،  املؤهل 
املؤقتة الحتاد كرة السلة أمام مسؤولية تأمني مباريات خارجية قوية، 
وبالتايل ال بد من حتقيق استعداد مثايل للمنتخب قبل التوجه مرة 

ثانية لقطر خلوض مباريات النافذة الثالثة.
هذا األمر كان حباجة لتدخل القائمني على سلتنا ومساندهتا من 
قبل مندوبني لنا يف االحتاد اآلسيوي ليدافعوا عن حقوقنا باستضافة 
الظروف  أن  يبدو  لكن  وبني مجهوره،  أرضه  على  منتخبنا  مباريات 
االحتــاد  جعل  الــذي  هو  املستجد  كورونا  فــريوس  وانتشار  الصحية 

اآلسيوي خيتار قطر الستضافة النافذة الثالثة.
استضافة  على  قادرين  كنا  هل  نفسه  يطرح  الــذي  السؤال  ليكون 
للعب  نظامية  وجود صالة  من حيث  لنا،  املتبقية  منتخبنا  مباريات 
الفيحاء  صالة  تنته  مل  اآلن  وحتى  أنه  إىل  هنا  اإلشــارة  مع  عليها 
من أعمال الصيانة، إضافة إىل مع عدم وجود فنادق مناسبة صحياً 
الستقبال املنتخبات املشاركة بالتصفيات، أو توفر مركز طي خمتص 

للقيام بالكشف عن فريوس كورونا؟.

بانتظار التسليم
مدير مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق سليمان حويلة أشار لـ«البعث 
األسبوعية« إىل أن أعمال الصيانة بالصالة وصلت لدرجة عالية من 
يف  املاضية  الفرتة  خــالل  جنحت  املنفذة  واجلهة  اجلاهزية،  عملية 
العامة، وكافة األمور األخرى،  ترميم أرضية الصالة إضافة للمرافق 
مضيفاً: حنن بانتظار حتديد موعد تسليمنا الصالة حبلتها اجلديدة، 
وأعتقد أنه لو كنا سنستضيف مباريات منتخبنا ستكون الصالة جاهزة 
قبل الوقت احملدد وفق املواصفات اليت وضعها االحتاد الدويل لكرة 
السلة، لكن الظروف هي اليت مل تساعد على االستضافة، وهذا األمر 
لن يقف حجر عثرة أو يعيق العمل بصيانة الصالة، وسيتم االستالم 

وفق املواعيد احملددة هلا من قبل اجلهة املنفذة.

حقوق مصانة
الوطنية  املنتخبات  ومشرف جلنة  املؤقتة  اللجنة  عضو  جهته  من 
طريف قوطرش أكد أن االحتاد الرياضي واحتاد كرة السلة مل يدخرا 
مباريات  واستضافة  أرضنا  على  باللعب  حقوقنا  عن  للدفاع  جهداً 
منتخبنا املتبقية لنا بالتصفيات اآلسيوية، مبيناً أنه سيتم تقديم كتاب 
لالحتاد اآلسيوي هبذا املوضوع من أجل احلفاظ على حقوقنا باللعب 
على أرضنا خاصة وأن االحتاد الدويل مسح لنا بذلك، وأشار بالوقت 
نفسه إال أن عدم االنتهاء من فريوس كورونا يف العامل جعل االحتاد 

استضافة  يف  اليت جنحت  الــدول  من  وغريها  قطر  يعتمد  اآلسيوي 
للوضع  األمر  ويعود  الثالثة،  النافذة  استضافة  من  الثانية  النافذة 
الصحي فقط فهو الذي أعاق استضافتنا ملباريات منتخبنا، أما األمور 
األخرى فنحن قادرين على حتقيقها من وجود صالة منوذجية وفنادق 
وما حصل  املتطلبات،  ببقية  املتعلقة  اللوجستية  األمور  من  وغريها 
معنا يف النافذة الثانية من مضايقات من قبل االحتاد القطري لن 

يتكرر ثانية بالنافذة املقبلة.

نظام الفقاعة
رئيس احتاد كرة السلة السابق جالل نقرش أوضح أن نظام »الفقاعة« 
الصحي هو الذي منعنا من استضافة مباريات منتخبنا على أرضنا، 
ولعل االحتاد اآلسيوي وبعد النجاح الذي حققته الفقاعة الصحية من 
خالل النافذة الثانية من التصفيات واليت استضافته قطر نالت إشادة 
االحتاد الدويل للعبة، حيث كانت أهم املعايري يف اختيار املضيفني، مثل 
النافذة السابقة، هي ضمانات الصحة والسفر واالمتثال لربوتوكوالت« 
FIBA« الصحية، مبا يف ذلك االختبار والدخول اخلاضع للرقابة إىل 
بيئة آمنة، ومل يقتصر األمر على مدينة الدوحة، بل مشل كل من املدن 
كالرك )يف الفلبني( وطوكيو )يف اليابان( واملنامة )يف البحرين( اليت 
اآلسيوية،  بالتصفيات  لكافة اجملموعات  النهائية  النافذة  ستستضيف 
وهي من أهم املعايري يف اختيار املضيفني، من حيث الطعام ، حيث يتم 
تقديم الطعام يف غرف الالعبني ويسمح هلم فقط بالنزول ألماكن 
التدريب وإقامة املباريات، إضافة إىل إجراء املسحات اخلاصة بفريوس 
كورونا وفق تشديد صحي، وعليه فقد اعترب االحتاد الدويل واآلسيوي 
أن تلك البطوالت هي بيئة حممية ، وكل ذلك من أجل ضمان صحة 

وسالمة مجيع املشاركني.

التفكري بالفوز
املنتخب  على  منتخبنا  ملــبــاريــات  االستضافة  عــدم  تــأثــري  وحـــول 
ستقام  الثالثة  النافذة  خباز:  عدي  الوطين  مدربنا  قال  والالعبني 
بنظام التجمع، ولن يكون هلا تأثري على منتخبنا كوهنا بدون حضور 
كان  وبني مجهورنا  أرضنا  على  لعبنا  لو  أنه  األكيد  لكن  مجاهريي، 
الذي  الطقس  موضوع  هناك  لذلك  إضافة  لنا،  جداً  مريح  الوضع 
سيكون بالنسبة ملنتخبنا مشكلة، مثل ما حصل بالنافذة املاضية مع 
بعض الالعبني فاختالف الطقس أثر عليهم، وأعتقد أن اليوم التفكري 
لدى اجلميع هو الفوز يف املباراتني مع السعودية قطر ، واألهم كما 
قلت الفوز بغض النظر عن تقديم مستوى فين جيد، وبسبب ضغط 
باملستوى بقدر حتقيق  املنتخبات تفكر  أن مجيع  أعتقد  املباريات ال 
الفوز كون فرق اجملموعة كلها ستقاتل للفوز كون حظوظها متساوية 

للتأهل إلندونيسيا.

نظام »الفقاعة« حرم سلتنا من اللعب على أرضها
وصالة الفيحاء قريبًا في الخدمة
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»االقتصاد الرياضي« مفهوم مغيب عن رياضتنا 
وضيق الرؤية يمنع االستفادة من إيراداته

البعث األسبوعية - حممد ديب بظت
ال ميكن فصل الرياضة عن مفهوم االقتصاد 
بل إهنما يكمّالن بعضهما اآلخر، فكلما زادت 
العام  املستوى  ارتــفــع  االقتصادية  املسامهة 
رياضتنا  ولعل  بالعكس،  والعكس  للرياضة 
من  لالستفادة  إليه  تكون  مــا  أحــوج  احمللية 
االقتصاد بعد حالة الركود اليت تعيشها طوال 

السنني املنصرمة.
ال ميكن إغفال مدى أمهية موضوع االقتصاد 
الرياضي ومفهوم الصناعة يف الرياضة، وذلك 
أشكال  مــن  جــديــد  شكل  إجيـــاد  على  لـــدوره 
التسويق والدخل واإليرادات، انطالقاً من فكرة 
أن األنشطة الرياضية ختطت مرحلة املمارسة 
منذ أعوام خلت، وأصبحت حرفة قائمة حبد 
الربح  تتضمن  اقتصادية  حسابات  هلا  ذاهتــا 
يف  التفكري  االعتبار  بعني  وتأخذ  واخلــســارة، 
االستثمار املربح، وهذه النقطة أي »التفكري يف 
البعد االقتصادي املمكن للرياضة« غائبة متاماً 

مع غياب اخلطط عن القطاع الرياضي ككل.
عـــدم تــوضــح مــالمــح الــفــكــر االســرتاتــيــجــي 
مع  تتناسب  اقتصادية  رؤية  وضع  إىل  إضافة 
اإلمكانيات املتاحة، من أهم العوائق اليت تقف 
االقتصادي  املفهوم  مــن  االســتــفــادة  وجــه  يف 
وتوظيفه يف الرياضة احمللية، فأنديتنا عموماً 
تفتقر إىل التسويق الصحيح لنفسها، وتفتقد 
القدرة على إجياد عقود رعاية طويلة األمد مع 
بعض الشركات التجارية، األمر الذي سيساهم 
يف ختطي تلك العوائق والفهم الصحيح للدور 
االقتصادي الرياضي، إىل انتعاش األندية على 
املستوى املادي وحتقيق مردود ثابت نسبياً هلا، 
مع العلم أن هذا اجلانب كان وال يزال الشكاوى 
عن  املسؤولني  ألسنة  هبا  تتلوى  اليت  الدائمة 

األندية واملدربني والالعبني على حد سواء.
لألندية  التجاري  والدخل  االقتصادي  النشاط  وصــف  ميكن 
على املستوى احمللي بالبدائي، فال ميكن ألي نادي سوري إجياد 
استثمار رحبي من خالل اإلعانة الفردية أو دعم املناصرين له، 
والنقل  أو االعتماد على ما ميكن حتصيله من عائدات املالعب 
التلفزيوني احملدود، سيما أن النادي بات مؤسسة تضم موظفني 
بأكمله، حيتاجون مجعيهم إىل  إداريني وكوادر طبية وجهاز فين 
نفقات تغطي احتياجاهتم كافة، هذا فضالً عن أن إدارات األندية 
دائماً ما تفكر مبوجب الوقت احلاضر والظروف الراهنة وتغفل 
أمهية التخطيط على املدى الطويل، وحتاول جتنب الفشل بداًل 

من حماولة حتقيق النجاح ومها أمران ليسا بسيان.
تنشئ  أو  الالعبني  بعض  جنومية  رياضتنا  تستغل  ال  فلماذا 
ورقم  قميص  من  واالستفادة  ككل  الفريق  قمصان  لبيع  مراكز 
ذلك النجم على وجه التحديد..؟، أال تؤدي هذه احلالة مثالً إىل 
إمكانية أن يكون هناك استقاللية للنادي يف تكوين مصدر رحبي..؟، 
سيما وأن املال يشكل اآلن عالمة فارقة يف الرياضة احلديثة، وله 
الكلمة العليا والضامن الرئيسي الستقرار النادي ومنه إىل حتسن 

نتائج الفريق.
عن  ومبعزل  بعيداً  االقتصادي  املفهوم  إبقاء  ميكن  ال  وعليه، 
األنشطة الرياضية احمللية، ألن جتاهله سيبقي على حالة العجز 
اليت  اآلفــات  إحــدى  وهــذه  لألندية،  االقتصادي  والــركــود  املــادي 
خنرت عظام رياضتنا على مدار األعوام املاضية، يف حني سيؤدي 
االقتصاد الرياضي حينما تفهم مكوناته إىل فتح أبواب أخرى من 
االستثمارات تشجع املؤسسات التجارية املختلفة على إبرام عقود 
رعاية مع األندية، وجعل أبرز العي الفريق جنوماً يف اإلعالنات 
تلك  من  نصيباً  ذاته  للنادي  يكون  ثم  الشركات  لتلك  التجارية 
الشراكة وحصة من إعالنات الالعبني، وهذا ما يزيد من الدخل 

املايل واالبتعاد عن املصادر التقليدية املتعارف عليها.
الرياضة  يف  وتوظيفه  االقتصاد  أن  إدراك  األمهية مبكان  ومن 
هو حلقة من سلسلة متتابعة إذا قطعت أياً من احللقات انكسر 
بيئة  إجيــاد  على  العمل  املثال جيب  سبيل  فعلى  كامالً،  الطوق 
مناسبة تشجع على االستثمار الفعلي، بدءاً من ضرورة أن يتمتع 
املعنيون باملرونة الكافية لتطبيق االحرتاف احلقيقي وتشجيع ذلك 
الرغبة عند احملرتف،  تأجيج  بغرض  املمكنة  التسهيالت  وتقديم 
األنشطة  وجــودة  األداء  مستوى  ارتفاع  إىل  سيؤدي  حتماً  وهــذا 
الرياضية املختلفة، األمر الذي سرتى فيه الشركات التجارية أرضاً 
خصبة حتى تستثمر يف رياضتنا وتدفعها إىل اإلقدام على هذا 
اخلطوة، ومن املمكن بذلك زيادة حصة النقل التلفزيوني وبالتايل 

من الدخل املايل.
إىل  الرياضي  واقعنا  سينقل  الرياضة  يف  الصحيح  االستثمار 
مستوى غري مسبوق وطابق آخر ما عهدناه من قبل، نغري هبما 
من  الكثري  أذهان  يف  املتواجد  واالنطباع  احمللية  الرياضة  صورة 
املتابعني، خاصة من ناحية رداءة البث التلفزيوني أو املستوى العام 
ملباريات كرة القدم وأداء الالعبني، ألن االستثمار سيضمن اجلودة 
املشاهدة  إىل  اجلمهور  استقطاب  بغية  التلفزيونية  التغطية  يف 

حتى حتقق الشركات هدفها االقتصادي الذي تسعى إليه. 
الرياضي« سينعش معه صناعات حملية  »االقتصاد  ومع تطور 
أخرى تتنافس فيما بينها لتقديم أحسن ما ميكن تقدميه لألندية 
وتأمني  كاألحذية  بالالعبني  خاصة  مستلزمات  من  الرياضية 
اللباس املالئم، كل هذا سريفع سوية الرياضة والصناعات املرتبطة 

هبا وحتسني الدخل االقتصادي لألندية.
صحيح أن ظروف األزمة سامهت بشكل أو بآخر يف تردي وضع 
مرة  كل  يف  عندها  الوقوف  ال ميكن  أنه  بيد  السورية،  الرياضة 
نتعرض للفشل أو عندما جنين مثار سوء اإلدارة والتخطيط، أو 

نرزح حتت وطأهتا أبداً ما حيينا.

البعث األسبوعية-سامر اخلري
فيها  نسمع  الــيت  األوىل  املــرّة  ليست 
عن قضية رياضيّة تكون بطلتها روسيا 
االحتادية، ولكن هذه املرّة ميكن القول 
إنّ حمكمة التحكيم الرياضية والوكالة 
أهنا  أثبتت  املنشطات  ملكافحة  العاملية 
بعد  السياسية،  للحسابات  خاضعة 
من  الــروس  الرياضيني  حرمان  قرارها 
املنافسة يف األحداث الرياضية الدولية 
عامني،  ملــدة  البالد  علم  حتت  الكربى 
بوسع  يكون  لن  الــقــرار  هــذا  ومبوجب 
أو  البالد  علم  رفع  الــروس  الرياضيني 
عزف النشيد الوطين الروسي يف أوملبياد 
كأس  يف  وكــذلــك  املقبل  الــعــام  طوكيو 
كما  قطر،  2022 يف  القدم  لكرة  العامل 
ستحرم روسيا من استضافة أو التقدم 
خالل  كــربى  رياضية  أحـــداث  لتنظيم 
حرمان  وسيتم  املذكورة،  اإليقاف  فرتة 
مسؤويل وممثلي احلكومة الروسية من 
حضور الفعاليات الرياضية الكربى، ولن 
حيق هلا أيضاً أن تكون ممثلة يف جلان 
تعمل  دولية  جلــان  إدارات  جمالس  أو 
ملكافحة  العاملية  الوكالة  قــوانــني  وفــق 

املنشطات.
وبذلك يسدل الستار على آخر فصول 

تآمر هذه املنظمات الرياضية اليت حرضتها ووقفت وراءها 
الواليات املتحدة، فهي من احتضنت الرئيس السابق ملخترب 
)خمرب  رودتشينكوف  غريغوري  املنشطات  ملكافحة  موسكو 
الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات(، الذي أثار الفضيحة من 
البداية، وهذه احلرب السرية اليت اختذت الرياضة غطاءً هلا 
ترجعنا ألوىل اهلجمات األمريكية اليت استهدفت الرياضة 
الروسية عندما قادت األوىل مقاطعًة دوليًة ألوملبياد موسكو 

عام 1980.

أصل احلكاية 
هــروب  بعد   2015 عــام  الــروســيــة  املنشطات  أزمـــة  بـــدأت 
غريغوري رودتشينكوف، وجلوئه إىل الواليات املتحدة حيث 
استأجر له مكتب التحقيقات الفيدرالية شقة يف العاصمة 
واشنطن، وأخذ إفادته رئيس اللجنة املستقلة للوكالة الدولية 
ملكافحة املنشطات الكندي ريتشارد ماكالرين، الذي تبنى كل 
ادّعاءاته على السلطات الروسية واهتامه إياها بوضع برنامج 

مسبق الستخدام رياضييها املنشطات احملظورة. 
قضاها  الــيت  التسع  سنواته  خــالل  رودتشينكوف  وكــان 
بنفسه  أشــرف  قد   ،)2015  -2006( موسكو  ملخترب  كرئيس 
بيانات املخترب بطريقة متكنه من  إدارة  على تطوير نظام 
التالعب بنتائج العينات، وعندما هرب للواليات املتحدة أخذ 
مجيع الوثائق املتعلقة بكيفية عمل النظام اجلديد، ما أدى 
إىل وقوع خرباء املخرب يف وقت الحق بكثري من األخطاء، 
رودتشينكوف  دخول  التحقيقات  تبني خالل  أنه  وخصوصاً 
لقاعدة بيانات املخرب عن بعد والتالعب هبا الهتام اجلانب 
إليقاف  الروسية  السلطات  دفع  ما  النزاهة،  بعدم  الروسي 
به  يشك  ال  وحتى  بياناته،  مجيع  ونقل  بالنظام  العمل 
أحد قدم املنشطات للرياضيني الروس على أهنا فيتامينات 

ومكمالت غذائية قانونية. 

استمرار الفصول
يف أواخر ذاك العام أعلنت الوكالة الدولية أن مواصفات 
املعايري  مع  تتفق  ال  املنشطات،  ملكافحة  الروسية  الوكالة 
الرياضة  وزارة  لتتهم  املنشطات،  ملكافحة  الدولية  الرياضية 

املنشطات،  ملكافحة  الروسية  الوكالة  مثل  أخــرى  وأجهزة 
وخمــتــرب مــوســكــو ملــكــافــحــة املــنــشــطــات، حبــيــاكــة مــؤامــرة 
التالعب  هبدف  والصيفية،  الشتوية  للرياضات  مؤسساتية 
بعينات الرياضيني الروس وإخفاء اإلجيابية منها وتبديلها 
من  ممكن  عــدد  بــأكــرب  التتويج  واهلـــدف  سلبية  بعينات 

امليداليات الذهبية. 
والغريب باملوضوع أن هذا اهلجوم جاء بعد عام على تألق 
روسيا بتنظيمها ألجنح دورات األلعاب األوملبية الشتوية على 
مر التاريخ يف مدينة سوتشي عام 2014، وتصدرها الرتتيب 
منصات  واعتالئهم  رياضييها  تفوق  عقب  لــلــدورة  الــعــام 

التتويج أكثر من أي بلد آخر.
ونتيجة هلذه الفضيحة مت حرمان الرياضيني الروس من 
احملافل  من  العديد  يف  الروسي  العلم  رايــة  املشاركة حتت 
الرياضية الدولية أمهها األوملبياد الصيفي يف أوملبياد ريودي 
جانريو عام 2016 يف الربازيل واألوملبياد الشتوي عام 2018 
أللعاب  العامل  وبطوليت  اجلنوبية  الكورية  تشانغ  بيونغ  يف 
القوى يف لندن 2017 وقطر 2019، كما مت جتريد العديد 

من األبطال الروس من ميدالياهتم.

الردّ الروسي
وسائل  من  العديد  وسائل  انــربت  طبيعي  فعل  ردّ  وكــأي 
اإلعالم الروسية للدفاع عن مسعة رياضييها وبلدها موجهًة 
فلماذا  القضية،  حول  واملالحظات  االستفسارات  من  وابالً 
املتحدة  الواليات  رياضيي  منشطات  تعاطي  حاالت  تعاقب 
وأوروبا وباقي بلدان العامل على أساس أهنا فردية، وال يتم 
معاقبة رياضة البلد ككل كما حيصل مع روسيا، وهل من 
الروس  الرياضيني  من  كامل  جيل  يدفع  أن  مبكان  العدل 
مثن أخطاء اقرتفها غريهم، وهل يعقل أن تعاقب الرياضة 

الروسية بسبب مشاكل قدمية..؟  
احلكومة  رئيس  لسان  على  الرمسي  ــردّ  ال بعدها  ليأتي 
روسيا  أن  أكــد  ــذي  ال مدفيديف  دمــيــرتي  حينها  الروسية 
ستستمر يف حماربة املنشطات، مبا يضمن مشاركة رياضييها 
االحتــاد  رئيس  أشــار  كما  الدولية،  واحملافل  املسابقات  يف 
الروسي للمالكمة عمر كرميليف إىل الظالمة اليت تعرضت 

يف  رئيساً  دوراً  لعبت  طاملا  فروسيا  الروسية،  الرياضة  هلا 
تطوير الرياضة عاملياً.

صعوبة القرار
القرار الصادر عن حمكمة التحكيم الرياضية أرحم بكثري 
املنشطات،  العاملية ملكافحة  الوكالة  الذي أصدرته  من ذلك 
والذي نصّ باإليقاف ألربع سنوات عن املشاركة يف أي أحداث 
رياضية كربى، مع ترك الباب مفتوحاً أمام مشاركة رياضيني 
املقبلة كما حدث يف دورة األلعاب  املنافسات  من روسيا يف 
عن  بعيدون  أهنم  يثبتوا  أن  على   ،2018 الشتوية  األوملبية 
الصارمة،  األخرى  الشروط  من  بعدد  وملتزمون  املنشطات 
حملكمة  ورفعها  للقضية  الــروســي  اجلانب  استئناف  لكن 
الثالثة  القضاة  قلص  فقد  كــربى،  فائدة  له  كان  التحكيم 
منحت  كما  النصف  إىل  العقوبة  احملكمة  عينتهم  الذين 
الفرصة أمام الرياضيني الروس الذين مل يسبق معاقبتهم 
بسبب تناول املنشطات، للمشاركة حتت علم حمايد، مربرين 
كانت  الــيت  باألمهية  ليس  الــروســي  التالعب  بــأن  قــرارهــم 
يف  آخذين  املنشطات،  ملكافحة  العاملية  الوكالة  فيها  تأمل 
العقوبات، وعلى وجه اخلصوص،  تناسبية  االعتبار مسائل 
احلاجة إىل تعزيز تغيري الثقافة وتشجيع اجليل القادم من 
الرياضيني الروس على املشاركة يف رياضة دولية نظيفة، أي 
أن العقوبة اجلماعية اليت طالبت هبا الوكالة واليت تضمنت 
يف البداية ثالث نسخ من األلعاب األوملبية، حتى األوملبياد 

الصيفي يف باريس 2024، قد حُمِيت قدر اإلمكان.
مالياً سيرتتب على اجلانب الروسي دفع 1.27 مليون دوالر 
اليت  اخلربات  لتعويض  املنشطات  ملكافحة  العاملية  للوكالة 
قامت هبا الوكالة، اليت كانت قد خصصت بدورها ما يقرب 
حتقيقني  يف  و2016   2015 عامي  يف  دوالر  ماليني   4 من 

آخرين حول املنشطات املؤسساتية يف روسيا.

املونديال والعقوبة
تبقى نقطة وحيدة شائكة يف ظّل هذا القرار، وهي املشاركة 
يف كأس العامل لكرة القدم يف قطر عام 2022، حيث يسري 
قبل  أي  املذكور،  العام  من  األول  كانون   16 حتى  مفعوله 

الرياضة العالمية تدخل نفق التسييس...
روسيا محرومة من التواجد في البطوالت الكبرى واأليادي األميركية حاضرة

قرار  يوضح  ومل  البطولة،  هناية  من  يومني 
التسامح  هــذا  تطبيق  ميكن  كيف  احملكمة 
على الرياضات اجلماعية، فقد طلب االحتاد 
الدويل لكرة القدم يف وقت سابق من الوكالة 
التحكيم-  القضية حملكمة  دخول  قبل  أي   -
إمكانية  حــول  بياهنا  خبــصــوص  إيــضــاحــات 
كمستقلني يف  روسيا  منتخب  مشاركة العي 
املنتخب  الوكالة  فبحسب   ،2022 العامل  كأس 
املــشــاركــة يف  يستطيع  ــروســي ال  ال الــوطــين 
كأس العامل 2022 حتت العلم الروسي بسبب 
العقوبات، لكن لو مت االستعانة بآلية معينة 
فإنه ميكنهم طلب املشاركة كالعبني مستقلني، 

والفيفا ميلك خيار تطبيق هذه اآللية.

حرب قدمية 
املراقب لتاريخ األحداث الرياضية ال يفوته 
بـ«السلوك  الروسي  اجلانب  يتهمون  من  أن 
ـــرامـــج املــنــشــطــات  ــر ب ــطــوي ــهــج« يف ت ــمــن امل
للنيل  اخلطط  يضعون  من  هم  لرياضييها، 
من  سابقاً  ذكرنا  كما  بداية  من خصومهم  
مقاطعة الدورة الثانية والعشرين من األلعاب 
األوملبية الصيفية لسنة 1980، واحلجة كانت 
احلرب السوفييتية على أفغانستان عام 1979، 
األمريكي  الرئيس  املقاطعة  هذه  عراب  وكان 
من  كــل  للمقاطعة  وانضمت  كــارتــر،  جيمي 
وكذلك  وكندا،  واألرجنتني  والفلبني  الصني 
أهنا  إال  وأســرتالــيــا  وفرنسا  املتحدة  اململكة 
مسحت لرياضييها باملشاركة إذا رغبوا بذلك 
األلعاب  يف  للمشاركة  النهائي  القرار  وتركت 
للجان الوطنية لأللعاب األوملبية والرياضيني 
أنفسهم، ليسري يف احتفايل االفتتاح واخلتام، 
العلم األوملي  الدول ضمن  رياضيو عدد من 
بـــداًل مــن أعــالمــهــم الــوطــنــيــة، لكن الـــدورة 
العديد  خالهلا حتطيم  ومت  رياضياً  جنحت 
من األرقام العاملية أكثر من أي دورة سابقها، 
أبرزها  ولعل  رقماً،   34 حتطيم  جــرى  حيث 
صراع العداءين ستيف اوفيت وسيباستيان كو 
الذي مهد لسلسلة إجنازاهتما على مدى حنو 
عقد من الزمن، كما فاز اإليطايل بيرتو مينيا 
يف سباق 200م، حيث بات أول من يكسر حاجز 
الـ 20 ثانية، ويف الوثب الطويل حقق األملاني 
الشرقي لوتس دومربوفسكي ثاني أفضل رقم 
السباحة،  ويف  8م،   ,54 مــقــداره  التاريخ  يف 
فالدميري  السوفيييت  إىل  كله  الــربيــق  عــاد 
سالنيكوف أول من كسر حاجز الـ 15 دقيقة، 
كما شهدت تلك الــدورة أهم إجناز يف تاريخ 
رياضة اجلمباز بفضل البطلة الرومانية ناديا 
أحرزت  عندما  وقتها(  عاماً   18( كومانتشي 
مسابقة  يف   )10 مــن   10( الكاملة  العالمة 

عارضة التوازن.
ذلك  يشجب  مــن  وحــدهــا  األرقـــام  وليست 
وذيوهلا  أمريكا  قبل  مــن  األرعـــن  التصرف 
وإمنا االعرتاف األخري للرئيس احلايل للجنة 
-الذي  باخ  توماس  األملاني  الــدويل،  األوملبية 
كان أحد أهم رياضيي أملانيا الغربية حينها- 
الغربية  الدول  اقرتفته  الذي  الكبري  باخلطأ 
مبقاطعتها أوملبياد موسكو 1980 اليت مل تقدم 

أي شيء على اإلطالق حبسب تعبريه.
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"البعث األسبوعية" ــ علي عبود 
املالية أجنزت  وزارة  أن  الشعب،  استنتجنا بسهولة، بعد مناقشات مستفيضة يف جملس 
القطاعات  املعلنة للحكومة بدعم  للتوجهات  أي ترمجة فعلية  دون  موازنة 2021 بسرعة، 
اإلنتاجية وختفيض املستوردات. بل أن وزارة املالية مل تقم بتعديل اعتمادات املوازنة وتوزيع 
أبواهبا بعد رفع أسعار احملروقات وأسعار اخلبز، أي بعد ختفيض حجم الدعم املرصد يف 

موازنة 2021. 
ومن الطبيعي أال هتتم وزارة املالية بإجناز موازنة تدعم اإلنتاج واالستثمار يف ظل غياب 
اخلطط اخلمسية، فلو كانت هذه اخلطط موجودة لكانت الوزارة ملزمة برصد االعتمادات 

ملشاريعها سنة بعد سنة. 
إحالل  ومشاريع  واإلنــتــاج  الــزراعــة  قطاعي  على  تركز  أو خطط  رؤيــة  أي  غياب  وأمــام 
املستوردات، أجنزت وزارة املالية موازنة سريعة وسهلة من أبرز مساهتا أن ال عالقة لبنودها 
ببنود البيان الوزاري للحكومة. فلم هذا البون الشاسع جدا بني املوازنة العامة للدولة والبيان 

الوزاري؟! 
 

مباذا وعد البيان الوزاري؟ 
أكد البيان الوزاري أن من أولويات احلكومة حتسني الوضع املعيشي من خالل حبث وسائل 
زيادة الدخول، ومنها أجور وحوافز العاملني يف الدولة، وفق اإلمكانات املتاحة، واحلفاظ 
على القوة الشرائية للرية، وترشيد االسترياد، وتشجيع اإلنتاج الوطين، وتعزيز دور مؤسسات 
النفطية  املشتقات  وتوفري  احملــدود،  الدخل  ذوي  على  العبء  اإلجيابي، وختفيف  التدخل 

والغاز والكهرباء والدواء. 
واحلد  اإلنتاج،  وزيــادة  اإلنتاجية،  القاعدة  بتنويع  ملتزمة  احلكومة  أن  البيان  يف  وجاء 
الــســوق احمللية،  احتياجات  وتــوفــري  اخلــارجــيــة،  بــاألســواق  ــبــاط  االرت مــن   - أمكن  مــا   -
املتضررة  املشروعات  ودعــم  الــصــادرات،  وزيـــادة  األجــنــي،  القطع  على  الطلب  وختفيض 
واملتعثرة، وتوفري مستلزمات اإلنتاج وحوامل الطاقة، وتنويع قاعدة الصادرات، واستكمال 
واخلـــاص.  الــعــام  القطاعني  بــني  التشاركية  وتفعيل  اجلــديــد،  االستثمار  قــانــون   وضــع 
وشدد البيان على أن احلكومة ستلتزم بتحسني اإليــرادات، وحتسني كفاءة اإلنفاق العام، 
وتطوير إعداد املوازنة العامة للدولة، وحتفيز االقتصاد الوطين، واالنتقال تدرجيياً لنظام 
واجلباية  الفوترة  نظام  وتطبيق  الدخل،  على  املوحدة  والضريبة  املبيعات،  على  الضريبة 

اإللكرتونية. 
وأكد البيان الوزاري على أمهية تطوير قطاع الزراعة، وحتسني واقع األمن الغذائي، ودعم 
وحتقيق  وزيادته،  اإلنتاج  مستلزمات  وتوفري مجيع  الزراعية،  والصناعات  الزراعي  اإلنتاج 
السدود  وإقامة  الري،  تأهيل مشاريع  وإعادة  األمهية،  ذات  خمزون مستدام من احملاصيل 
والسدات املائية؛ واألهم.. أن البيان الوزاري شددد على أن احلكومة ملتزمة بإصالح القطاع 
األمثل  واالستثمار  التقانة،  استخدام  وتعزيز  جديدة،  صناعات  وإدخــال  الصناعي،  العام 

للعمالة املتوفرة هبدف تلبية حاجة السوق من املنتجات. 

ماذا قال ممثلو الشعب عن البيان؟
أن ينتقد جملس الشعب البيان الــوزاري، فرأى بعض أعضاء اجمللس أن   وكان متوقعاً 
اخلطوط العريضة للبيان الوزاري حتتاج إىل سنوات لتنفيذها، ولفت آخرون إىل أن البيان 
الوزاري غابت عنه األرقام اليت تبني واقع التنفيذ، ومل يتم التطرق لواقع القطاع الصناعي 
العام، وأمهية تأهيل منشآته، ومل يتم توضيح سبب تراجع قيمة العملة الوطنية؛ وتساءل 
يف  مهامه  الشعب  سيمارس جملس  وكيف  البيان،  يف  جاء  ما  تطبيق  كيفية  عن  آخــرون 
حماسبة احلكومة، يف ظل غياب األرقام واملؤشرات واملدد الزمنية اليت جيب أن ترد يف البيان؛ 
فيما رأى أعضاء أن هذا البيان مفعم ومشبع بالعبارات اليت ال ُتلزم احلكومة، فليس فيه 

جدول زمين، وال قرارات واضحة، وال خطط ملموسة، وهو ال يعين املواطن قطعاً!
وطالب عدد من األعضاء احلكومة بتعديل بياهنا بشكل يتناسب مع حل القضايا املعيشية 
وإجياد حلول إسعافية واختاذ قرارات عاجلة تسهم يف توفري املواد األساسية؛ ومتنى آخرون 
أن يكون البيان خطة إنقاذ سريعة - معيشية واقتصادية ومالية - للمواطنني، كما انتقد 
حنو  الدعم  وتوجيه  الدخول،  توزيع  إعــادة  مفهوم  جتاه  البيان  غموض  األعضاء  بعض 
مستحقيه، وآليات حتقيق ذلك، وعدم ذكر كيفية حتقيق التشاركية يف العمل بني الوزارات 

واجلهات العامة. 

أين اعتمادات تنفيذ البيان؟
البيان الكثري من الوعود اليت حيتاج تنفيذها  ولقد أصاب جملس الشعب بقوله أن يف 
إىل برامج وخطط مادية وزمنية؛ ونضيف أن املوازنة العامة للدولة هي املرآة ملدى التزام 
أقوال  ترتجم   2021 موازنة  فهل  أفعال.  إىل  أقواهلا  حتويل  أي  بياهنا،  بتنفيذ  احلكومة 

احلكومة يف بياهنا الوزاري بدعم القطاعات اإلنتاجية إىل أفعال؟ 
لقد بلغت اعتمادات موازنة 2021 حبدود 8500 مليار لرية، أي أكثر من ضعف موازنة 2020 

البالغة 4000 مليار لرية. لكن ما يهم أكثر من حجم االعتمادات هو توزعها، وبصورة أكثر 
الزراعة  بقطاعي  االهتمام  فعلياً  الذي يرتجم  االستثمارات  لقطاع  دقة ما خصص منها 
مل  االستثمارية  النفقات  فإن  الشعب،  املقدم جمللس  املالية  وزارة  بيان  وحسب  والصناعة. 
تتجاوز 1500 مليار لرية، أي 17.65% من إمجايل اعتمادات املوازنة.. ترى، هل يكفي مبلغ 
1500 مليار لرية لرتمجة األقوال اليت تؤكد مراراً وتكراراً على االهتمام بقطاعي الصناعة 

والزراعة؟
وإذا افرتضنا أن احلكومة تعول على القطاع اخلاص، واالستثمارات اخلارجية، لالستثمار 
للصناعيني  أن تقدم  املستوردات"، أال جيب  بدائل  "إحالل  والصناعة ومشاريع  الزراعة  يف 

واملستثمرين التسهيالت واملزايا التشريعية والضريبية واملصرفية؟ 
ما يصدر من تقارير وتصرحيات عن احتاد غرف الصناعة، ورجال املال واألعمال، وغريهم 
من الراغبني باالستثمار، يؤكد أن ما من حكومة سابقة اهتمت بتذليل الصعوبات والعراقيل 
أمام الصناعيني واملستثمرين، أو التزمت بتنفيذ وعودها هلم، ألن شغلها الشاغل كان االهتمام 
باالسترياد وباملستوردين، ال بالصناعيني واملستثمرين أو املزارعني. واألهم من كل ذلك عدم 
االهتمام بتحديث وتطوير القطاع العام الصناعي، فما من موازنة رصدت له االعتمادات 
الكافية للتطوير.. وحتى احلد األدنى املرصد للتطوير والتحديث، ال تفرج عنه وزارة املالية 
إال بوقت متأخر تعجز فيه وزارة الصناعة عن إنفاقه على مشاريعها اجلديدة، بفعل الروتني، 

وصعوبة احلصول على موافقات اجلهات الوصائية، وحتديداً اللجنة اإلقتصادية.
 

وماذا قالوا يف املوازنة العامة؟ 
بيان وزارة املالية حول  ومثلما انتقد جملس الشعب بقسوة البيان الوزاري، انتقد أيضاً 

املوازنة العامة للدولة لعام 2021، ألهنا مل ترتجم الوعود الذي تضمنها البيان.
القطاعية  لألهداف  املــوازنــة  "افتقار  إىل  أشــارت  اجمللس  يف  واحلسابات  املــوازنــة  جلنة 
ألهداف  املايل  البيان  إشارة  وعدم  املستهدفة،  واالجتماعية  االقتصادية  الكمية  واملؤشرات 

17% فقط لإلنفاق االستثماري وحصة الزراعة والصناعة ال تتجاوز %7.2!!
البون شاسع جدًا بين وعود البيان الوزاري واعتمادات الموازنة وال رؤية استراتيجية تترجمها الخطط الخمسية 

التنمية االقتصادية االجتماعية بشكل واضح وصريح، وعدم حتديد معدل النمو االقتصادي 
املستهدف أو معدل البطالة، ومستوى التضخم الواجب احتواؤه، و.. التضخم أحد أسباب 

زيادة اإليرادات والنفقات". 
ودعت اللجنة احلكومة إىل "دراسة شاملة للواقع االقتصادي قبل وضع أي موازنة، والعمل على 
حتسني املستوى املعيشي للمواطنني، وتأمني فرص العمل، ومكافحة الفساد، وحسن إدارة املوارد 
الوطنية والكوادر البشرية، وحل مشكلة البطالة من خالل دعم املشروعات املتوسطة والصغرية 
 ومتناهية الصغر، وضبط األسعار وتفعيل الرقابة على األسواق وإيصال الدعم ملستحقيه". 
ودعا بعض أعضاء اجمللس إىل إيالء القطاع العام ومؤسساته أمهية خاصة، وإعادة هيكلته 
النباتي واحليواني، ودعم القطاع  ودعمه وتطويره، واالستثمار احلقيقي بالزراعة بشقيها 

الصناعي ومحاية املنتج الوطين. 
ورأى أخرون أن هذه املوازنة تقشفية، فإذا ما أخذنا تعديل سعر الصرف من 450 لرية إىل 
1250 لرية جند أن العمليات االستثمارية لعام 2021 تراجعت كثرياً، وهذا سينعكس على 
القطاع احلكومي، إضافة إىل تزايد العجز يف املوازنة الذي سيؤثر يف الناس حد اإلفالس. 

على حساب  ثانوية  لقطاعات  أولوية  بعض خططها  أعطت يف  املوازنة  أن  إىل  وأشــاروا 
قطاعات أكثر أمهية. وعلى سبيل املثال، فإن جمموع نسبيت وزارتي الصناعة والزراعة هو 

7،2% فقط، مؤكدين على أمهية الرتكيز على القطاع اإلنتاجي لتحقيق موارد داخلية. 
وأكد عدد من أعضاء اجمللس على ضرورة دعم القطاعات اخلدمية واإلنتاجية والصناعية، 
واالعتماد على الصناعات التقليدية، وعدم خصخصة أي مرفق من مرافق القطاع العام 
النباتي  بشقيه  الزراعة  قطاع  يف  احلقيقي  االستثمار  وتطبيق  التشاركية،  مسمى  حتت 

واحليواني ومحاية املنتج الوطين وتثبيت األسعار. 
 

مثال على االهتمام الزراعي!! 
مل متر مناسبة إال وأكدت فيها احلكومات السابقة على أمهية وجود احتياطي كاف من 

القمح ملدة عام على األقل، ومل جتد أي حكومة سابقة حرجاً بالتأكيد على أن االحتياطي 
من القمح يتم من خالل االسترياد. وأكثر من ذلك، مت التعاقد السترياد 800 ألف طن قمح 

لتعزيز املخازين من هذه املادة االسرتاتيجية. 
ومادامت احلكومات منذ عام 2008 - تاريخ حتول سورية من بلد مصدر إىل بلد مستورد 
للقمح - تؤكد اهتمامها بالقطاع الزراعي، فأين هي اخلطط الكفيلة بتأمني احتياجاتنا 

من القمح حمليا؟
فالسؤال: هل رصدت احلكومات  الزراعة،  وزارة  لدى  كانت هناك من خطط فعلية  وإذا 

السابقة االعتمادات الكافية لتنفيذ هذه اخلطط ترمجة لشعار "الزراعة أوال"؟ 
ما من وزير زراعة، منذ عام 2011، إال وسعى إلنتاج أكثر من أربعة ماليني طن من القمح 
هذا  لتحقيق  الالزمة  واالعتمادات  اإلمكانيات  رصدت  سابقة  من حكومة  ما  لكن  سنوياً، 

الرقم؛ ويف السنوات السابقة بالكاد كان إنتاجنا يصل إىل نصف مليون طن! 
وها هو وزير الزراعة احلايل يطلق شعار "عام القمح"، ونتمنى أن ينجح بتحقيق االكتفاء 
الذاتي من هذه املادة االسرتاتيجية، ولكننا نعرف جيداً أن الزراعة حتتاج إىل مستلزمات 
وإمكانيات وحوافز، فهل رصدت وزارة املالية االعتمادات الكافية والوافية إلجناح شعار "عام 

القمح"؟ 
ويف حال وجهت احلكومة برصدها، هل ستقرج عنها وزارة املالية يف أوقاهتا املناسبة؟

وخباصة  واملـــواد،  السلع  من  لــإلمــدادات  احلقيقي  الضامن  هو  الــزراعــي  القطاع  نعم.. 
من  احتياجاته  رصد  دون  ورق  على  حرباً  سيبقى  الكالم  هذا  ولكن  منها،  االسرتاتيجية 
االعتمادات يف املوازنة العامة للدولة، وفق خطط مخسية معدة مسبقاً، والسؤال: أين هذه 

اخلطط؟ 

 نسب تنفيذ "االستثماري" متدنية!
لنأخذ موازنة 2020 كمثال على عدم حترير وزارة املالية اعتمادات "اإلنفاق االستثماري" 
للجهات العامة؛ فحسب بيان احلكومة املايل، مل تتجاوز نسبة تنفيذ اإلنفاق االستثماري 
23% خالل النصف األول من عام 2020، وهو أمر غري استثنائي يتكرر يف كل موازنة، ألن 
الشغل الشاغل لوزارة املالية هو حتقيق وفورات مالية من خالل عدم حترير االعتمادات، أو 
حتريرها بأوقات متأخرة ال ميكن للجهات العامة - باستثناء اخلدمية - إنفاقها، وهذا يعين 

أهنا ملزمة بإعادهتا لوزارة املالية، أي تدويرها للسنة املالية اجلديدة. 
ومن امللفت أن تعلن وزارة الصناعة، يف منتصف تشرين األول املاضي، عن وجود وفورات 
استثمارية لديها حبدود 11 مليار لرية، مدرجة حتت بنود االستبدال والتجديد واملشاريع 
املباشر هبا. وكان يفرتض أن ينفق هذا املبلغ على مشروع إلنتاج قماش اجلينز مع جتهيزات 

خاصة يف شركة نسيج الالذقية، ومشاريع االستبدال والتجديد. 
وإذا كان اجمللس األعلى للتخطيط االقتصادي واالجتماعي قد وافق يف تشرين األول املاضي 
على االعتمادات املخصصة لوزارة الصناعة لتنفيذ املشاريع الواردة ضمن اخلطة االستثمارية 
اخلاصة بإقرار املوازنة العامة للدولة للعام 2021، واملصدقة من احلكومة، بعد أن مت إجراء العديد 
 من التعديالت، فهل ستتيح وزارة املالية لوزارة الصناعة االستفادة من االعتمادات اإلضافية؟ 

 
ال اعتمادات كافية للمشروعات الصغرية 

بإعداد  املعنية  الــوزارات  للدولة!!(  العامة  املوازنة  إجناز  )بعد  احلكومة  تطالب  وعندما 
مذكرة متكاملة حول قطاع املشروعات الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر لإلطالع على 
حجم الدعم املقدم هلذه املشاريع من هذه الوزارات، فهذا يؤكد أن الوزارات املعنية بالتنمية 
ودوران عجلة اإلنتاج ال تعمل وفق خطة حكومية، وإمنا حسب رؤيتها اخلاصة، وبالتايل من 
الطبيعي أن تتغري هذه الرؤية مع تغري الوزير. واألهم.. أن غياب اخلطط احلكومية لدعم 
عدم  يعين  الصغر،  واملتناهية  واملتوسطة  الصغرية  املشاريع  اإلنتاجية، وخباصة  القطاعات 
رصد االعتمادالت الالزمة هلا يف املوازنة، وهذا ما حيصل على مدى السنوات املاضية؛ ويف 
حال رصد اعتمادات خجولة هلا ال تتناسب مع حجمها وأمهيتها ونسبتها العالية يف النمو، 

فإن وزارة املالية بالكاد تفرج عن بعض هذه االعتمادات، كما حصل يف موازنة 2020! 
 

.. ومثال على غياب التخطيط
أو اخلطط اخلمسية للتنمية املستدامة أن مجيع  الرؤية االسرتاتيجية  وما يؤكد غياب 
إجنازاهتا  عن  مبذكرات  تزويدها  وزرائها  من  تطلب   ،2003 عام  منذ  السابقة،  احلكومات 
النوعية كل نصف عام، وأهم القرارات اليت أصدرهتا وختدم العملية اإلنتاجية والتنموية، 

وحتديد تكاليف املشاريع اليت نفذهتا. 
ولو كانت احلكومات السابقة تعمل خبطط مخسية أو عشرية، أو حتى خبطط طارئة 
موزعة على خطط سنوية ترصد هلا االعتمادات يف املوازنة العامة، لكان جملس الوزراء 
يتتبع مسار تنفيذها يف جلساته األسبوعية، ولكانت حمور مناقشات مفصلة يف اجتماعات 

نوعية تعقد شهرياً!! 
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"البعث األسبوعية" ــ ح. النابلسي
ال يزال مسلسل األزمات املستمر يعري معادن كثري من 
اجلهات الرمسية وعدم مباالة مدرائها – وأحيانا وزرائها 
وإجنــازاهتــم،  عملهم  حقيقة  حمــك  على  ووضعهم   –
واملعيشي،  بالشأنني احمللي  الصلة  ذات  اجلهات  السيما 
موظفيها  جيوش  تسيّب  حقيقة  األزمــات  كشفت  واليت 
فإن  وللحقيقة،  واملــواطــن.  الوطن  اآلهبــني خبدمة  غري 
املخالفات  حجم  يلمس  أن  والــدانــي  القاصي  بإمكان 
اخلدمية  القطاعات  مجيع  يف  حلت  الــيت  والتجاوزات 
واملعيشية والتجارية، وما متخض عنها من نتائج وآثار 
بل  وحسب،  اليومية  حياتنا  مفاصل  تشوه  مل  سلبية 
لكل  مكتسب  حق  وكأهنا  تكريسها  حماولة  إىل  تعدهتا 
خمالف، لتصبح الفوضى منهجاً، والقفز فوق القانون 

عنواناً، والظفر باملآرب غري الشرعية بطولًة! 
واألمثلة يف هذا السياق أكثر من أن ُتحصى، ولكن - 
احلالة  نشخص  كي  منها  بعضاً  سنعرض   - للتوضيح 
رؤوس  بالتحديد  هنا  ونقصد   - يرغب  ملن  ونوضحها 
العاصمة اليت حتولت  اهلرم يف كل قطاع – ونبدأ من 
إىل حالة من الفوضى العارمة يف مشهد يذكرنا مبدن 
منسية نشاهدها بني الفينة واألخرى يف بعض الربامج 
مستوى  تدني  تعرض  وهــي  واإلخــبــاريــة،  التلفزيونية 
الضوء  تسليطها  عرب  فيها  التحتية  والبنية  اخلدمات 
على أسواقها املفتقرة ألدنى مستويات اجلودة والتنظيم، 
وحاالت التشرد والتسول، وتدهور واقع النقل الداخلي.. 

إخل. 
لألسف، هذا ما نلمسه يف مدينة دمشق – ليس خالل 
هذه الفرتة فقط – بل منذ سنوات طويلة، لكن الوضع 
شوارع  أرصفة  أن حتولت  بعد  األيــام  هذه  ســوءاً  ازداد 
مسقوفة  أســواق  إىل  رويــداً  رويــداً  الرئيسية  العاصمة 
بشوادر ممزقة وصفيح مهرتئ، بعد أن كانت عبارة عن 
والشفقة،  العطف  بعني  أصحاهبا  إىل  يُنظر  بسطات 
وليصبحوا يف ظل تراخي أجهزة الرقابية أصحاب حق، 
واستطاعوا بتشبثهم هبذا احلق املزعوم حتييد املارة عن 
الرصيف، وإجبارهم على املشي على الشارع، وسط زمحة 

السيارات اخلانقة!
األكشاك  هــذه  يف  يباع  فيما  تكمن  اخلــطــورة  ولعل 
وقرطاسية،  كهربائية  وأدوات  غذائية  مواد  من  املهرتئة 
أجهزة  أعني  عن  البعيدة  والسلع  املــواد  من  ذلك  وغري 
دخوهلا  بنظامية  نشك  أننا  السيما  املستهلك،  محاية 
ناهيك عن مدى جودهتا  بلدنا وتغلغلها بأسواقنا،  إىل 

وصالحيتها وسالمة استخدامها! 
وإذا ما انتقلنا إىل بقية احملافظات، وخاصة يف أريافها، 
فسوف نرى العجب العجاب من استنزاف الثروة املائية 
يف سباق حمموم حلفر اآلبار غري النظامية من منطلق 
املسؤولية، بل  أدنى حد من  الشاطر«، دون  »حالل على 
إن البعض عمد إىل حفر أكثر من بئر إذ »ال رقيب وال 
حسيب!«، فضالً عن التوسع السرطاني للبناء العشوائي، 
وتكاثر عدد املتسولني من مجيع األعمار يف ظاهرة غري 
العام  بشقيه  الداخلي  النقل  مستوى  وتدهور  مسبوقة، 

واخلاص.. إخل. 
بإجنازاهتم  اإلشـــادة  مــن  بــداًل  مسؤولينا،  على  كــان 
من  سبقهم  من  على  التقصري  هتم  وإلــقــاء  احملـــدودة، 
معاناة  يعاينوا  أن  والتسويفات،  الوعود  وإغداق  إدارات، 
بــالــتــجــاوزات  للقيام  يدفعه  ــا  وم احلقيقية،  املــواطــن 
واملخالفات غري املربرة، ليقطعوا الطريق عليها، بتأمني 

كل ما مينع وقوعها، واجرتاح احللول ملعاجلتها! 
 hasanla@yahoo.com

المعدن الحقيقي..!

أقـل ما يقـال

"البعث األسبوعية" ــ حسن النابلسي 
التوسع  لــكــمّ  املتتبع  تــنــتــاب  مــا  ســرعــان 
بناء  عمليات  تسارع  عن  الناجم  العمراني، 
مصادر  حــول  هــواجــس  السكنية،  احملــاضــر 
الكتل النقدية الضخمة اليت يتم ضخها يف 
السوق العقارية، والسيما يف ظل ضعف القوة 
تستقبله  ما  شغل  وعدم  جهة،  من  الشرائية 
وحـــدات سكنية جــديــدة بشكل  مــن  الــســوق 

مستمر، من جهة ثانية!
احلواالت  إىل  األمر  هذا  البعض  يعزو  قد 
اخلــارجــيــة الــقــادمــة مــن املــغــرتبــني، خاصة 
 1.5 تقدر حبــواىل  قيمتها  أن  علمنا  ما  إذا 
مليار دوالر، وهو مبلغ كفيل بتحريك السوق 
العقارية هبذا الشكل، ويشكل بالنهاية ذخرية 
تسييلها  يستطيعون   - للمغرتبني  أي   - هلم 
متى شاؤوا. لكن لتجار السوق ومساسرته رأي 
بأن هناك نسبة بسيطة من هذه  آخر يفيد 
العقارية، ولرمبا  احلواالت توظف يف السوق 
لتقديراهتم،  وفــقــاً   ،%10 إىل  تصل  ال  تكاد 
سياق  يــنــدرج ضمن  احلـــواالت  هــذه  فأغلب 
"إعــالــة األســـر". كما ويــدحــض جتــار السوق 
ما يشاع عن تأثري هذه احلواالت يف السوق 
هذه  خــالل  األســعــار  ارتــفــاع  العقارية جلهة 

الفرتة! 

جدل..!
التجار  هؤالء  رأي  مبدئياً  اعتمدنا  ما  إذا 
هبذا  الرمسية  اإلحــصــاءات  غياب  ظل  يف   –
الـــ90% اليت  اخلصوص – تبقى هناك نسبة 
تفتح اجملال الحتماالت عدة حول مصدر ما 

بني  ما  العقاري،  القطاع  يف  هائلة  مالية  كتل  من  يوظف 
معاودة النشاط الطبيعي لتجار البناء - كما كان عليه سابقاً 
- بعد حتسن األوضاع األمنية يف عدد من املناطق، خاصة 
السوق،  املدخرات حنو  توجيه  أو  وريفها،  لدمشق  املتامخة 
أو أن األمر مرتبط بتوسع طبقة جتار األزمة ممن جيدون 

هبذه السوق مالذاً لتبيض أمواهلم! 

اعتبارات منطقية! 
أن  أبرزها  األخــري،  االحتمال  ترجح  عدة  اعتبارات  ومثة 
أغلب صفقات البيع ختضع بشكل ملحوظ ملزاجية البائع 
الشاري  مسارعة  مقابل  يرغب من سعر،  ما  يفرض  الذي 
لقبول العرض، خاصة أن األخري قد يشرتي أكثر من وحدة 
مع  مقارنة  فلكية  تعترب  وبأسعار  أو حمل جتاري،  سكنية، 
اخنفاض القدرة الشرائية ومستوى الدخل احلايل، خاصة 
احلــواالت  تدفق  أن  أكــدت  احلكومية  املــصــادر  بعض  وأن 
 7 أي حبدود  املعدل،  يزال ضمن  ال  القطر  إىل  اخلارجية 
ماليني دوالر يومياً كحد أقصى، ما يعين أن أي طارئ مل 
يستجد يف هذه احليثية بالذات، ما قد يشي بتحرك أموال 
طبقة جتار األزمة حنو السوق العقارية، يف حماولة منهم 
احلركة  هذه  وتظهر  ألمواهلم؛  الشرعية  الصبغة  إلعطاء 
ضمن سياقني: يتعلق األول – كما أسلفنا – بالتوافق شبه 
البائع والشاري،  الفوري لعدد من الصفقات اليت تتم بني 

أيــة ممانعة فعلية ألي سعر يفرضه  إبــداء األخــري  وعــدم 
إبرام الصفقة مبوجب سعر مرتفع يصبح  وبالتايل  األول، 
وترية  بازدياد  الثاني  السياق  ويرتبط  السوق،  يف  معتمداً 
البناء بشكل ملفت للغاية ال يتناسب مع القدرة الشرائية 
العامة، لكنه يعكس يف الوقت ذاته ارتفاع معدل ضخ الكتل 
املالية يف هذه السوق، ما خيلف بالنتيجة مئات اآلالف من 

الوحدات السكنية اخلالية! 

بقيت مبنأى!
اليت  الفارهة  العقارات  املشهد، حقيقًة، هو  املثري يف هذا 
بقيت - على ما يبدو - مبنأى عما آلت إليه السوق العقارية، 
وما أصاهبا من اهتزازات، سواء خالل فرتة األزمة، أم قبلها، 
ما يؤكد أهنا خارج إطار جتاذبات السوق العامة، وأهنا ختضع 
يعتربون  املستثمرين، ممن  بكبار  خاصة  لبورصة خمملية 
االجتماعي،  الربستيج  من  ضرباً  الفخم  املنزل  امتالك 
وليس حاجة  مالكه،  لدى  املالية  املالءة  على مدى  ومؤشراً 
ضرورية وملحة، حسب ما هو متعارف عليه لدى بقية الفئات، 
معظم  يف  والطلب  العرض  معادلة  يف  يدخل  ال  وبالتايل 
األحيان، ألن مالّك هذا النوع من العقارات ال يشرتوهنا بغية 
"املباهاة"  وإمنا هبدف  أسعارها الحقاً،  وارتفاع  املتاجرة هبا 
هبا اجتماعياً يف حفالهتم ووالئمهم اخلاصة، أو أهنا تندرج 
ضمن سياق "تبييض األمــوال"، بشكل أو بآخر. وهنا، يؤكد 
بعض أصحاب املكاتب العقارية أن عرض العقارات الفارهة 

)شقق سكنية – مزارع – فلل( أكرب من الطلب، ورغم ذلك 
ال يصرّ معظم أصحاهبا على بيعها، أو يتهاونون بسعرها، 
لعدم اضطرارهم للبيع وامتالكهم السيولة املناسبة لتسيري 
يتوجهون  للسيولة،  املــاســة  حاجتهم  حــال  ويف  أعماهلم؛ 
لتسييل جزء مما ميتلكونه يف البورصات العاملية؛ وإن بيع 
عقار من هذا النوع فغالباً هبدف إنشاء مشروع استثماري 

حيتاج إىل سيولة كبرية. 

مهجورة ولكن..!
رمبا ال خيفى على املتجول يف أحياء املزة أتوسرتاد، أو أبو 
رمانة، أو املالكي، أو كفرسوسة، أو غريها من هذه املناطق، 
مالحظة خلو نسبة كبرية من مساكنها، لدرجة أنه ينتاب 
مكتب  صاحب  يوضح  وهنا  مهجورة؛  بأهنا  شعور  البعض 
القطر،  خارج  مغرتبون  أهنم  إما  أصحاهبا  أن  آخر  عقاري 
وال يرتادوهنا إال يف بعض املواسم واألعياد اخلاصة، أو أهنم 
يقطنون يف مزارعهم املنتشرة بضواحي العاصمة وأطرافها. 
وَتنَدّرَ صاحب املكتب، بأسلوب ال خيلو من اجلدية، قائالً: 
"بعضهم ال يعرف ما ميلك من شقق سكنية"، فكثري منها 
مسجل بأمساء أوالدهم وزوجاهتم وذوي القربى العتبارات 

تتعلق بالضريبة وما شابه. 
وحول تأثري األزمة على هذه العقارات، بيّن صاحب املكتب 
نــظــراً المــتــالك معظم مالكيها أصــواًل  أنــه حمــدود جــداً 
عقارية يف بالد االغرتاب تغنيهم عن بيع ما ميتلكونه حملياً، 

»العقارات الفاخرة« متهمة بتطـرف السـوق العقارية! 
نشاط عمراني تحوم شكوك حول مصادر تمويله.. وأدبـيات سوق يشوهها »تجار األزمة«!! 

وإىل جانب أهنا موجودة يف املناطق اآلمنة، فال يستطيع 
نظراً  بشرائها،  التفكري  جمرد  حتى  للسكن  طالب  أي 
نادي  ألعضاء  فقط  خمصصة  فهي  الفلكية،  ألسعارها 

األثرياء إن صح التعبري. 

مخس جنوم..!
دمشق  ريف  يف  عقارات  تاجر  يؤكد  متصل،  سياق  يف 
أن فلل يعفور والصبورة ترتقي إىل مستويات عالية من 
الشرحية  رغبة  تلي  العمراني، حبيث  واإلبداع  الفخامة 
املخملية لقاطنيها، لدرجة أهنا تغنيهم عن اإلقامة بفندق 
استجمام  رحلة  يف  أهنــم  هــؤالء  ويشعر  جنــوم؛  مخــس 
دائمة، كوهنا جمهزة جبميع مستلزمات وأغراض الراحة 
والرفاهية، ومع ذلك جند أن ملعظم مالكها شققاً فاخرة 
يف أحياء دمشق الراقية، ورمبا امتدت حيازاهتم السكنية 
رجال  نسمع عن متلك  ما  فكثرياً  البحار،  وراء  ما  إىل 
املتحدة  الــواليــات  يف  وشاليهات  لفلل  ســوريــني  أعــمــال 
وأوروبا وغريها من دول العامل، مؤكداً أننا ال ننظر إليهم 
بعني احلسد - على األقل عمالً باملثل الشعي املعروف 
"لكل جمتهد نصيب" – ولكن، أال حيق لنا التساؤل هنا 
عن الكتل النقدية اجملمدة يف هذه القطاع دومنا حتقيق 
فت يف  قيم مضافة كان ميكن احلصول عليها فيما لو وظِّ
الفيال  سعر  أن  علمنا  ما  إذا  السيما  إنتاجية،  قطاعات 
يصل إىل مئات املاليني؟ أو لو مت استثمارها يف القطاع 
حبل  املسامهة  شأهنا  من  سكنية  ضواحي  لبناء  نفسه 

مشكلة السكن؟ 
قد ال نبالغ إن محّلنا أصحاب هذه العقارات الفاخرة 
مسؤولية تطرف سوقنا العقارية، ولو بشكل غري مباشر، 
نظراً لتكريسهم – ولو بغري قصد – قاعدة "العقار هو 
املالذ اآلمن للحفاظ على السيولة" على اعتبار أن قسماً 
اجملــال، ختوفاً  هــذا  أمواله يف  من  جــزءاً  يوظف  منهم 
من أزمات حمتملة ولو بعد حني، والقسم اآلخر حيوِّل 
من  بــداًل  فــاخــرة،  عقارية  أصــول  إىل  أعماله  إيــــرادات 
أعمالنا  رجال  ببعض  احلال  ليصل  استثماراته،  توسيع 
إىل الرتكيز على املضاربة بالعقار على حساب االستثمار 
يف القطاعات األخرى، اخلدمية منها واإلنتاجية. وليس 
هذا وحسب، بل إن كثرياً ممن ميلكون حماضر أو أجزاءً 
منها يبقوهنا على أمل ارتفاع األسعار أكثر وأكثر، وتكون 
احملصلة اإلخالل مبشهد قطاع أعمالنا الذي يفضل رواده 
واالجتماعي،  االقتصادي  برستيجهم  وبكامل  الظهور، 
استثماراهتم  حني  يف  الوطين،  اقتصادنا  صناع  وكأهنم 

احلقيقية متأل الدنيا حتت مسميات أجنبية برّاقة! 

سلعة من نوع خاص! 
أية سلعة - ختضع  - مثلها مثل  العقارات  أن  الشك 
لكن هلا خصوصية معينة، وهي  والطلب،  العرض  آللية 
وخاصة  اإلنــســان  اهتمام  أولــويــات  رأس  يف  تعترب  أهنــا 
الشباب. لكن واقع حال عقاراتنا ال ميتثل ملبدأ العرض 
مردّها  العتبارات  وإمنــا  األحيان،  من  كثري  يف  والطلب 
املمارسات االحتكارية اليت ال عالقة هلا بالتكلفة، وإمنا 
عن  املــرات  عشرات  تزيد  فأسعارها  العارضني،  مبزاجية 
سعر التكلفة مهما ارتفع سعر األرض، األمر الذي أصبح 
يتطلب تدخل الدولة ألن آثاره االقتصادية واالجتماعية 

سيئة للغاية على حياة السواد األعظم من شبابنا، حيث 
بال  حياهتم  أزمــة حاضرة يف  يــزال  وال  كــان  السكن  أن 
وأبناؤهم،  وآباؤهم  هم  يعيشوا،  أن  قدرهم  وكأن  منازع؛ 
وحتى أحفادهم، أزمتها العصية على التغيري، مع اإلشارة 
السوق  حدة  لكسر  احلكومية  احملــاوالت  بعض  إىل  هنا 
مل يكن هلا أي أثر يذكر، ومنها قانون التطوير العقاري 
تزال  ال  والــيت  االستثمارية،  العقارية  الشركات  ودخــول 
أن سرت موجة من  بعد  ورق،  على  كل مشاريعها حرباً 
العقارية  السوق  يف  مؤثر  ككيان  إحداثها  قبيل  التفاؤل 
يعمل على ضبط األسعار واستقرارها من خالل تأمني 
وحدات سكنية جديدة من شأهنا كسر حدة االحتكارات 
إزالة  ولعل  املناسب.  وبالسعر  املناسب  املعروض  وتوفري 
ذات  عقاري  تطوير  مناطق  إىل  وحتويلها  العشوائيات، 
األكرب  األمــل  كانت  راقــيــة،  واجتماعية  حضارية  أبعاد 
التطوير،  وشركات  العقاري"  التطوير  "هيئة  عمل  من 
لكن شيئاً من هذا مل جيسد على أرض الواقع، ألسباب 
نتيجة  الشركات  جدية  عدم  إىل  املراقبني  بعض  عزاها 
املشاريع من  ملثل هذه  املطلوبة  املالية  للمالءة  افتقارها 
جهة، وعدم قيام "اهليئة" بالدور املنوط هبا نظراً لقصور 
قانون لتطوير العقاري من جهة أخرى، يف املقابل اعترب 
البعض اآلخر أن املسألة حتتاج إىل وقت كافٍ حتى تقلع 
وال  سورية،  يف  جديدة  التجربة  كون  بأعماهلا  الشركات 
خيلو األمر بالتايل من تعقيدات الروتني والبريوقراطية 
اليت حتكم طرح مناطق للتطوير العقاري، خاصة تلك 

املتعلقة ببعض جهاتنا الرمسية ووحداتنا اإلدارية!

جمهولة املعامل! 
يف املقابل خيشى بعض التجار اخلوض كثرياً يف غمار 
جتارة العقارات، ألن وجهة السوق ال تزال جمهولة املعامل، 
البعض حتقيق  يأمل  وقت  أنه يف  أحدهم  أوضــح  حيث 
االضطراري،  البيع  حاالت  من  مستفيدين  هائلة  أربــاح 
فإن املؤشرات تدل على احتمال الوقوع يف خسارات هائلة، 
خاصة بعد توقف كثري من املشاريع االستثمارية العربية 
واحمللية، ما ينذر بتوقف عجلة النمو االقتصادي بشكل 
عام والعقاري بشكل خاص، مضيفاً أنه ومع تدني القدرة 
اخلدمات،  وحتى  واملواد،  السلع  أسعار  وارتفاع  الشرائية 
العرض  بني  التفاوت  أزمة خانقة يف ظل  العقار  يشهد 
والطلب يف معظم احملافظات، فالضغوط تتزايد على هذا 
التجار ألعماهلم  كثري من  إىل جتميد  أدى  ما  القطاع، 

خاصة تلك املتعلقة بالبناء ريثما تتضح الصورة! 
احلقيقية  املــشــاكــل  مالمسة  ضـــرورة  حيتم  سبق  مــا 
ألســبــاب ارتــفــاع األســعــار قبل وضــع احلــلــول مــن باب 
أسباب  أن  القول  قبل عالجها. وميكن  املشكلة  تشخيص 
ارتفاع األسعار تتجلى يف عدم قدرة العرض على مواكبة 
وفرضهم  العقاري  بالسوق  احملتكرين  وحتكم  الطلب   ، 
األسعار اليت يرغبون هبا حتت دواع وحجج متعددة، منها 
سعر األرض، وهي حجة غري مقنعة كون جتار العقارات 
أن  املتحكمون بأسعار األراضي، إضافة إىل  أنفسهم  هم 
إىل  تصل  قد  طابقية  مساحة  على  يتوزع  األرض  سعر 
عشرة طوابق، يف كل طابق ثالث أو أربع شقق، إىل جانب 
أحياء  وإقامة  زراعية،  غري  أراض  يف  التوسع  ميكن  أنه 

وضواٍح سكنية مبجرد ختدميها.  
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الـــقـــطـــاعـــات  ـــد  ـــع ت مل 
العصر  هذا  يف  العمرانية 
مبعزل عن القضايا البيئية 
ـــيت بــــدأت هتــدد  املــلــحــة ال
يف  هلا  التنبه  ومت  العامل، 
فتعترب  األخــرية؛  السنوات 
القطاعات من جهة إحدى 
املــســتــهــلــكــني الــرئــيــســيــني 
للموارد الطبيعية كاألرض 
واملواد واملياه والطاقة، ومن 
عمليات  فــإن  أخــرى  جهة 
والتشييد  البناء  صناعة 
الكثرية واملعقدة ينتج عنها 
كميات كبرية من الضجيج 
والتلوث واملخلفات الصلبة. 
وتبقى مشكلة هدر الطاقة 
املشاكل  ـــرز  أب مــن  ــاه  ــي وامل
االقــتــصــاديــة   - الــبــيــئــيــة 
للمباني، بسبب استمرارها 
ــهــا طــــوال فــرتة  ودميــومــت

استخدام املبنى.  
ـــــن هــــنــــا نـــــشـــــأت يف  م
املتقدمة  الصناعية  الدول 
جديدة  وأساليب  مفاهيم 
مل تكن مألوفة من قبل يف 
املشاريع،  وتنفيذ  تصميم 
ومـــــــن هـــــــذه املـــفـــاهـــيـــم 

"التصميم املستدام"، و"العمارة اخلضراء"، و"املباني املستدامة". وتعكس 
العمرانية  القطاعات  لدى  املتنامي  االهتمام  مجيعها  املفاهيم  هذه 
بقضايا التنمية االقتصادية يف ظل محاية البيئة، وخفض استهالك 
أكرب  واالعتماد بشكل  الطبيعية،  للموارد  األمثل  واالستغالل  الطاقة، 
على مصادر الطاقة املتجددة؛ لذلك بات مطلوباً من القطاع العمراني 
أن يستجيب وبسرعة للقضايا البيئية - االقتصادية اليت طفت على 
السطح يف السنوات املاضية، وأن يتم إقحام االعتبارات البيئية يف مجلة 
أهداف وسياسات وخطط هذا القطاع احليوي اهلام الذي أصبح على 
أكثر من أي وقت مضى بتبين توجهات  حمك حقيقي، وهو مطالب 
بدوره  القيام  يستطيع  لكي  املستدامة"  "واملباني  اخلضراء"  "العمارة 
الوطين واإلمنائي، وحتمل مسؤولياته جتاه محاية البيئة وصيانة املوارد 

الطبيعية، ودفع عجلة التنمية االقتصادية إىل األمام.
منظمة  مبوجب  املستدامة  لألبنية  أهــداف  أربعة  حتديد  مت  وقــد 
الطاقة  وكــفــاءة  املــصــادر  كفاءة  وهــي  والتنمية،  االقتصادي  التعاون 
تنظيم  )ومن ضمنها  املناهج  وتنظيم  والتكاملية  البيئة  والتوافق مع 

إدارة البيئة(.
يف عام 1980، ومع بداية الثورة التكنولوجية، ظهر ما يسمى باألبنية 
حيث  من  عاٍل  أداء  ذات  مباٍن  أهنا  على  املباني  هذه  وُتعرّف  الذكية، 
أنظمة البناء واخلدمات، مثل الراحة والتدفئة والتهوية وتكييف اهلواء 
واإلضاءة وشبكة األسالك وأنظمة التحكم واألمتتة والصوت والبيانات 

واالتصال بالفيديو والسالمة واحلريق واألمن.
املباني الذكية خالل فرتة تطورها بثالثة أطوار متعارف  وقد مرت 
 ،)1991  -  1986( واالستجابة   ،)1985  -  1981( األمتتة  وهي:  عليها، 
والفعالية )1991 حتى يومنا هذا(، حيث تستخدم هذه األبنية أنظمة 
التحكم  وأنظمة  بعد  عن  االستشعار  وأجهزة  املعقدة  اآليل  التشغيل 
خللق فيض من املعلومات يسمح بالتحكم يف الوصول إليها، ولتكون 
مفيدة للمستخدمني واإلداريني على السواء. لكن، مع تزايد االجتاه 
حنو اعتماد املعطيات احلديثة لتكنولوجيا البناء يف العمارة متمثلة 
ومقتضب حتكمه  حيناً،  فيه  مبالغ  بشكل  الذكية  املباني  يسمى  مبا 
الذي  التساؤل  يظهر  آخر،  حيناً  املستفيدة  املعمارية  احلالة  واقعية 
املدى  على  وجدواها  املعطيات  تلك  تطبيق  حتمية  مدى  بني  حياكم 
البعيد، ومدى البعد التوافقي الواقعي العتمادها فعلياً واالنطالق حنو 

مستقبل معماري ذكي مبدخالته وخمرجاته. 
الذكية  والعمارة  املستدامة  العمارة  من  لكل  األساسي  اهلــدف  إن 

الدالئل  تشري  حيث  األوىل،  املرحلة  يف  الطاقة  على  احلــفــاظ  هــو 
واإلحصائيات إىل أن العمارة تعد ثاني أضخم صناعة يف العامل، بعد 
الزراعة، من حيث استهالك الطاقة، حيث تستهلك ما يقارب الـ %48، 
وإنتاج ثاني أكسيد الكربون بنسبة 46%، ما جيعل املمارسات املعمارية 
املناسبة،  احللول  إجيــاد  من  البد  لذا  التلوث.  أسباب  قائمة  رأس  يف 
وذلك من خالل الربط بني مفهومي األبنية الذكية واالستدامة، حيث 
ميكن بلورة تلك العالقة باعتبار األوىل مدخالً لتحقيق الثانية، حيث 
لالستدامة  املؤصلة  الثالثة  الروافد  ذات  على  الذكيَّة  األبنيَّة  تشتمل 
وهي الشق البيئي، واالجتماعي، واالقتصادي؛ معضداً العالقة الوثيقة 
بينهما )املدخل/ اهلدف(، ودافعاً لدعم األبنيَّة الذكيَّة )املدخل( لتخرج 

بفكر االستدامة )اهلدف(.  

االستدامة كهدف لألبنية الذكيَّة  
ُتعنى االستدامة بالسياسات واإلجراءات الالزمة للربط بني األبعاد 
البيئية واالجتماعية واالقتصادية كمحاور أساسية، حيث ال يوجد هدف 
حمدد للتنمية املستدامة، ولكن اهلدف من الَتنميَّة هو استمراريتها، 
ولالستدامة ثالثة أبعاد أساسية )بيئية، اجتماعية، اقتصادية( البد من 

الرتكيز عليها وحتقيقها بغرض تأصيلها. 

األبنيَّة الذكيَّة كمدخل لالستدامة 
ميكن  وخصائصها،  الذكيَّة  األبنيَّة  ملفهوم  السابق  التنظري  بتحليل 
استخالص بعض السمات العامة احلاكمة هلا على املستويات الرئيسية 
حيث  االقتصادية(  االجتماعية،  )البيئية،  لالستدامة  املؤصلة  الثالثة 
ميكن بلورة صياغة وتلخيص ألهم األبعاد العامة الالزمة لدعم األبنيَّة 
الذكية بفكر االستدامة، كما ميكن مالحظة اتفاق األبعاد واملقومات 
األساسية )البيئية واالجتماعية واالقتصادية( لكل من األبنيَّة الذكيَّة 
واالستدامة، كما ميكن القول بأن األبنيَّة الذكيَّة إمنا تغطي جمموعة 
البيئية واالجتماعية واالقتصادية بنوع  القيم على كل املستويات  من 
من التطور املرحلي اهلام هلذه احلقبة بتاريخ العمارة، ولتمثل رافداً 

قوياً لالستدامة. 
مثال إقليمي على بناء ذكي أخضر: برج خليفة – دبي – اإلمارات 

العربية املتحدة.
مثال عاملي على بناء ذكي أخضر: برج هريست – نيويورك – الواليات 

املتحدة األمريكية.  
املهندسة املعمارية: جوزفني عماد رزق 

العالقة بين االستدامة والبناء الذكي 

"البعث األسبوعية" ــ أمحد العمار 
عانـــت النقابـــات واملنظمات واهليئـــات، فيما 
مضـــى، كثـــرياً عنـــد تقدمهـــا للحصـــول على 
العالمـــة التجارية أصواًل مـــن مديرية محاية 
امللكيـــة التجارية والصناعيـــة يف وزارة التجارة 
الداخليـــة ومحاية املســـتهلك، حيث ال متتلك 
مثـــل هـــذه اجلهـــات ســـجالً جتاريـــاً، كما هو 
احلال بالنســـبة للشـــركات، إذ ال تقع ممارسة 
العمل التجاري ضمن أنشطتها بشكل أساس، 
فاجلهـــة قد تكون ذات طبيعية فكرية أو دينية 
أو رياضية أو اجتماعية، وتود تسجيل العالمة 
للحمايـــة، ومتييـــز نفســـها عـــن غريهـــا مـــن 

اجلهات.. ال أكثر!!
حاليـــا، بـــات من الســـهل علـــى أي من هذه 
اجلهات تسجيل عالمتها، بعد أن طوت الوزارة، 
أيلـــول الفائت، التعميم رقـــم 685 لعام 2017، 
القاضـــي بوجـــوب إرفاق األفـــراد، عند التقدم 
بطلبات تســـجيل العالمات والرســـوم والنماذج 
إىل املديريـــة، لســـجل جتاري مصـــدق أصواًل 
أســـوة بالشركات، والعودة إىل الوضع الذي كان 
معمواًل به سابقاً، فكيف انعكس ذلك على أداء 
العالمات التجارية محاية وتسجيالً وجتديداً؟

دافع للنشاط..
يؤكد مدير احلماية شفيق العزب أن اإلجراء 
األخري أسهم بتنشيط حركة هؤالء األفراد يف 
تســـجيل وجتديد عالماهتم، مـــا زاد من وترية 
النشـــاط لـــدى املديرية، وعـــدم اقتصاره على 
طلبات الشركات اليت ال مشكلة لديها يف مثل 

هذا اإلجراء، مبيناً أن من الطبيعي عدم الربط بني تسجيل 
الفرد أو اجلهة لعالمتها وبني وجود ســـجل؛ إذ ليس شـــرطاً 
ملن حيصل على رخصة قيادة سيارة، مثالً، أن ميتلك سيارة، 
فكمـــا أن اجلهـــة املاحنة هلذه الرخصة تشـــهد بـــأن حاملها 
يســـتطيع قيادة السيارة، فإن املديرية كذلك - عندما تسجل 
العالمـــة - تشـــهد بأهنا مملوكـــة هلذه اجلهـــة أو تلك، وهي 
تتمتع بكامل احلقوق وااللتزامات املرتتبة على هذه امللكية.

تغري ملموس..
يقول العزب إن مثة تغرياً واضحاً يف حركة العالمات، نتيجة 
تطبيـــق هذا اإلجراء، مضافاً إليه تفعيـــل دوائر احلماية يف 
حمافظات حلب والالذقية ومحص وطرطوس، فقد ســـجلت 
املديريـــة، خالل آب الفائت، 600 عالمـــة، لريتفع هذا العدد 
يف أيلول إىل 1187، ثم يف تشـــرين األول إىل 1750، فتشرين 
الثانـــي إىل 2150، مـــا يعين مضاعفة الرقـــم أكثر من ثالثة 
أضعاف، وانعكاس ذلك على إمجايل العالمات املسجلة، منذ 
بدايـــة العام وحتى الثاني عشـــر من الشـــهر اجلاري، والذي 

بلغ 10810 عالمات.
وحتســـنت إيرادات صندوق املديرية، خالل األشـــهر الثالثة 
الـــيت تلت تطبيق اإلجراء، علـــى حنو ملموس، لتصل عوائد 
النصف الثاني من العام إىل 340 مليون لرية سورية، ارتفاعاً 
مـــن 214 مليوناً للنصـــف األول، وهبذا يكون إمجايل العوائد 
أكثـــر مـــن 554 مليونـــاً، فيما حصلـــت املديرية علـــى عوائد 
بغري اللرية )فرنك سويســـري( نامجة عن عمليات التسجيل 

اخلارجي، وصلت إىل حواىل 1.4 مليون فرنك. 
أمـــا رصيد الصنـــدوق فقد جتاوز 1.1 مليـــار لرية، يذهب 

حـــواىل نصفها تقريبـــاً لتطوير عمل املديريـــة، فيما يذهب 
النصف اآلخر لصاحل وزارة املالية، فضالً عن بعض اإليرادات 
احملصلـــة جراء بيع املطبوعات املتعلقة بإجراءات التســـجيل 
والتجديـــد.. وهكـــذا، قدمت التســـهيالت لفئـــات كانت لديها 
مشـــكلة حقيقيـــة يف احلصـــول علـــى العالمة أو تســـجيلها 

كاألطباء واحملامني والصيادلة واملهندسني وغريهم.

شهرا كورونا 
تأثـــر أداء تســـجيل وجتديـــد العالمـــات التجاريـــة بتعطل 
األعمال، خالل شهري نيسان وآيار، بالتزامن مع اإلجراءات 
االحرتازيـــة اليت اختذهتـــا اجلهات احلكوميـــة، وأدت لتوقف 
الكثـــري مـــن اجلهات العامة واخلاصة عن ممارســـة أعماهلا؛ 
لذا كانت احلركة، خالل هذين الشهرين، هي األضعف قياساً 
مع بقية األشـــهر. فمثالً مل تســـجل أو جتدد املديرية أياً من 
الرسوم والنماذج والعالمات الفارقة، كما كان عدد الوقوعات 
والـــرباءات هو األقـــل، ثم عاودت هذه احلركـــة إىل طبيعتها 
بـــدءاً من حزيـــران، إثر ختفيف هذه اإلجـــراء وعودة األمور 

شبه طبيعية، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن املديرية.
وشـــكت من هذا الركـــود خالل هذين الشـــهرين الفعاليات 
االقتصادية مجيعها تقريباً، وهو ظاهرة ملموسة لدى غرف 
التجـــارة والصناعة. وإىل جانب اإلجراءات املتعلقة بـ كورونا، 
فاقم ارتفاع األســـعار من هذه املشكلة - حسبما يؤكد رجال 
أعمـــال وصناعيـــون - فاألســـعار أعاقت الطلب على الســـلع 
واخلدمات، وبالتايل قلت التدفقات املالية إىل املنشـــأة، واليت 
بدورهـــا حدّت من عمليات التوســـع يف املشـــاريع، ومن أوجه 
اإلنفاق على التطوير وحتســـني بيئـــة العمل، ومنها اإلنفاق 

على تسجيل عالمات جتارية وشهادات وبراءات جديدة.

تكلفة العالمة 
تصل تكاليف تســـجيل عالمة جديدة لشركة ما إىل حواىل 
160 ألف لرية، فيما تصل لتســـجيل عالمة لألفراد إىل 115 
ألفاً، طبعاً إىل جانب تكاليف إضافية أخرى هلذين النوعني 
من العالمات ال تتجاوز 30 – 40 ألفاً. وبالتايل، فإن التوسع 
يف تســـجيل النـــوع الثاني، أســـهم يف زيادة إيـــرادات املديرية، 
وذلـــك بالنظـــر لكثـــرة األفـــراد الراغبني بتســـجيل عالمات 
خاصة هبم، ســـواء بشـــكل فـــردي، أم عرب املنظـــات واهليئات 
واالحتادات املختلفة، ما يؤمن موارد مهمة كانت فائتة على 
صنـــدوق املديرية، فضالً عن تعطل مصاحل ومشـــاريع هؤالء 

األفراد وتلك اجلهات.

تواصل خارجي 
مثة عديد التوجهات اليت تســـتهدف إشـــاعة ثقافة محاية 
امللكية التجارية والصناعية، وتعريف قطاع األعمال بأمهيتها 
وأبعادهـــا. ومـــن هـــذه التوجهـــات - وفقـــاً للعـــزب - إحداث 
أكادميية خاصة هبذه احلماية، بالتعاون مع املنظمة الدولية 
حلماية امللكية "وايبو"، ويدرس فيها خرباء أجانب وسوريون 
مواد ومقررات ترســـخ فكر وثقافة العالمة التجارية كمؤشر 
مهـــم على قوة وجناح العمل التجـــاري، كذلك إحداث مركز 
دعم ونقل التكنولوجيا، وبالتعاون مع املنظمة نفسها أيضاً.

اهتمام وتعد.. 
وتزايـــد يف الســـنوات األخرية اهتمام قطـــاع األعمال هبذه 
العالمـــات، ســـواء إثـــر طرح منتجـــات وخدمـــات جديدة، أم 
التوســـع يف تلـــك القائمـــة، بعـــد أن كثـــر الســـطو عليها أو 
تقليدهـــا، ما يعـــين ضرب عائلة املنتجات اليت لطاملا حظيت 

1.1 مليار ليرة رصيد »حماية الملكية« حتى كانـون األول الــجاري
إلغاء السجل التجاري لألفراد وتفعيل أربع محافظات يرفعان منسوب تسجيل العالمات

أن  وتطويـــراً، إىل  إنتاجـــاً  بالرعايـــة 
شـــقت طريقها إىل أيدي املســـتهلكني 
الذيـــن هم الرافـــد الرئيس ملالية هذه 
املنشـــأة، وسبب منائها واستمرارها يف 

السوق. 
ويشـــجع هتـــاون صاحـــب العالمـــة 
ومحايتهـــا  تســـجيلها  يف  التجاريـــة 
علـــى ســـرقتها والتعـــدي عليهـــا، لذا 
تتلقى املديرية ســـنوياً عشرات حاالت 
التنازع القضائـــي بني رجال األعمال 
والصناعيني حول ملكية هذه العالمة 
أو تلك، وتطول عادة إجراءات التقاضي 
اليت قد تصل، يف حال القضاء املدني، 
إىل عدة ســـنوات، وإىل سنة أو سنتني 
يف "التجاري"، األكثر ختصصاً وفهماً 
لطبيعة العمل التجاري، والذي غالباً 
ما يســـتأنس خبربات قطـــاع األعمال 
وأهل االختصاص، ســـيما شيوخ الكار 
الـــذي يعرفـــون شـــهرة وحجـــم أغلب 

العالمات التجارية. 
عـــن  النامجـــة  اخلســـائر  وتصـــل 
عمليـــات ســـرقة أو تقليـــد العالمات، 
يف بعض األحيـــان، إىل مئات املاليني 
من اللريات، علماً بأن احملاكم تستند 
يف أحكامهـــا على القانون رقم 8 لعام 
التجاريـــة  للعالمـــات  الناظـــم   2007
الفارقة واملؤشرات اجلغرافية والرسوم 
والنمـــاذج. وتعاقـــب املـــادة 61 من هذا 
القانـــون املخالـــف بعقوبـــة احلبـــس 
مـــن ثالثة أشـــهر إىل ثالث ســـنوات، 
وبالغرامـــة مـــن 300 ألـــف إىل مليون 
لـــرية، أو بإحـــدى هاتـــني العقوبتني، 
إذا اســـتعمل عالمـــة فارقـــة ختـــص 
غـــريه عـــرب وضعها بســـوء قصد على 
منتجاته أو خدماته، أو تقليد عالمة، 
أو بيع وحيازة وتداول منتجات حتمل 
عالمة مقلـــدة، أو صنع ونقش وحفر 
لوحـــات وأختـــام وطابعات تـــدل على 

عالمة مسجلة.

بال سوق.. !
بالرغـــم مـــن أمهيـــة احلديـــث عن 
العالمات بالنسبة للمنشآت املختلفة، 
إال أنـــه ليســـت هنـــاك قيـــم حمـــددة 
هلـــذه العالمـــة أو تلـــك يف األســـواق 
احملليـــة، كمـــا هـــو معـــروف عامليـــاً، 
حيـــث ُتقيّم العالمات ســـنوياً، وتصدر 
جهات خمتصـــة تقارير دورية بقيمها 
األخـــرى.  العالمـــات  بـــني  وترتيبهـــا 
ويتجاوز سعر بعض العالمات العاملية 
الشـــهرية حدود الــــ 100 مليون دوالر، 
أمـــا قيم العالمـــات احمللية، فما زالت 
فضفاضة وغري منضبطة، ومن النادر 

أن تباع أو تشرتى!! 
ournamar@yahoo.com
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"البعث األسبوعية" ــ ابتسام املغربي 
خـــرب قرأتـــه يف منشـــور صديق يشـــرح فيه 
خماطـــر هجـــرة النحـــل وانعكاســـاهتا علـــى 
األشـــجار املثمـــرة، وبقـــاء الغابـــات والتنـــوع 
احليـــوي.. خرب ميـــرّ دون أن يلتفـــت إليه أحد، 
ولكـــن إقامـــة معـــرض للنحالـــني كان دافعـــاً 
للبحـــث يف هـــذه املشـــكلة، وما يعـــرتض عمل 
النحالـــني من أعبـــاء، رغم أن هـــذا العمل ذو 
تكاليف منخفضة وال حيتاج إىل رأمسال كبري، 
وال إىل مســـاحات كبرية، فهو قطاع له نظامه 
الـــذي حيتاج إىل تســـهيالت مطلوبـــة وصواًل 
إىل زيادة إنتاجنا من العســـل الذي يعترب من 

أفضل أنواع العسل يف العامل. 

إصابات فريوسية 
املهندس إياد الدعبول رئيس احتاد النحالني 
العـــرب ورئيس أمانة دمشـــق أشـــار إىل وجود 
حـــاالت هجـــرة للنحـــل حيـــث يبقى العســـل 
والشمع يف اخلاليا وال يوجد حنل أبداً، مؤكداً 
عدم وجـــود إحصائيات تضبط هـــذه الظاهرة 
ومنعكســـاهتا يف ســـورية، مشـــرياً إىل أنه سبق 
ومت حبث هذا املوضوع عاملياً يف مؤمتر شاركت 
فيـــه ســـورية يف ملبـــورن بأســـرتاليا، حبضور 
علماء مـــن معظم دول العامل، ووجدوا ســـبب 
إصابـــة اخلاليـــا بطفيليـــة القـــراد واإلصابات 
الفريوسية، ومتت معاجلة األسباب واخنفضت 
اهلجـــرة اليت وصلت إىل ما يقرب من النصف 

يف أمريكا، والثلث يف أملانيا. 

صعوبة الرتحيل 
وأشار الدعبول إىل أن املشكلة األكرب بالنسبة للنحالني يف 
ســـورية تتعلق بعدم انتقال املناحل إىل املراعي، حيث يوجد 
يف ســـورية مخســـة مـــراٍع متعاقبة اإلزهار من الســـاحل إىل 
القامشـــلي ومن الشـــمال إىل اجلنوب يف سهول درعا ووادي 
الريمـــوك؛ ولكن بســـبب صعوبـــة التنقل مل يعـــد النحالون 
ينقلون اخلاليا ويعتمد األغلبية على تغذية النحل بالسكر، 
منوهـــاً إىل اختالف العســـل الناتج من التغذية عن العســـل 
اجملمـــوع من رحيق األزهار واألنزميات اليت تضاف إليها من 

معدة النحلة. 

تراجع باإلنتاج
 وأشـــار رئيس احتاد النحالني إىل أن إنتاج العسل السوري 
كان80% منـــه جيـــداً وناجتاً عن زيارة النحـــل لألزهار، و%20 
يعتمـــد علـــى التغذيـــة، أمـــا اآلن فانعكســـت األرقـــام حيث 
هنـــاك 20% منـــه جيد والباقي مغشـــوش بالتغذيـــة، مضيفاً 
يف هذا الســـياق أن إنتاج ســـورية من العســـل كان ســـابقاً يف 
عام 2010 يقارب 3200 طن ينتج هذا الرقم 630 ألف خلية، 
ولألســـف تراجع اإلنتاج لعدة أســـباب منهـــا األزمة وصعوبة 
التنقل وترحيل اخلاليا، ليقل اإلنتاج عن 500 طن، واخلاليا 
فقـــط200 ألـــف خلية وعدد املربني ال يتجـــاوز 14000 حنال 

بعد أن كان قبل األزمة 30000.!.

ورغم أن العســـل الســـوري من أجود األنـــواع العاملية لتنوع 
املراعي والبيئة الســـورية، لكن هنـــاك متطلبات حيتاج إليها 
النحالـــون منهـــا أن توفر هلم احلكومة مـــادة املازوت للتنقل 
ونقل املناحل ومادة السكر لتغذية النحل وقت الشتاء وعدم 
وجـــود أزهار لتغذية النحل، وإعفاء مســـتلزمات اإلنتاج من 
الرسوم اجلمركية، وتوفريها ألن تشجيع النحالني يساهم يف 
مضاعفة املواسم الزراعية من خالل التلقيح اخللطي الذي 

يساهم به النحل لألزهار.

حنل مصاب 
 مـــن جهتـــه الســـيد رضوان البـــدوي رئيس مجعيـــة تربية 
النحـــل يف دمشـــق وريفها أوضح أن ســـبب هجرة النحل هو 
مـــرض يدعى النوزميا، ودخـــل بالدنا من خالل إدخال حنل 
مصـــاب بالفريوس من مصر، وهذا املرض يؤدّي إىل اختفاء 
النحـــل وموتـــه بعيداً عن اخللية، معتـــرباً أنه املفروض منع 
اســـترياد النحل من بلد توجد به اإلصابة الفريوســـية، حتى 
لـــو كان من خالل املســـاعدات، فليس مـــن املعقول وال مربر 
حســـب األنظمة الزراعية يف ســـورية اســـترياد حنل من بلد 
مثبـــت وجـــود هـــذا املـــرض عنـــده، ألن قلة النحـــل تنعكس 
على األشـــجار املثمرة ويضعف إنتاجها بنســـبة عالية تقارب 
النصف وبالتايل ينعكس على املردود التجاري وعلى أســـعار 

املنتجات الزراعية. 
عصـــام عودة رئيس الرابطة الســـورية لطـــب وتربية النحل 
أشـــار إىل أن اجلهـــات العامـــة ممثلة بـــوزارة الزراعة واحتاد 
الفالحـــني وبدعـــم مـــن النقابـــات مثـــل نقابـــة املهندســـني 

الزراعيـــني ونقابـــة األطباء البيطريـــني لديهم خطط لدعم 
تربيـــة النحـــل ومكافحة أمراضهـــا، لكن التصـــدي لظاهرة 
هروب النحل مل تســـتطع إيقافها الدول املتقدمة فما بالك 
باإلمكانـــات املتواضعة حبثيـــاً وعلمياً الـــيت متتلكها جهاتنا 
العامـــة املســـؤولة عن النحـــل، حيث ال يوجـــد منهج واضح 
لدعم قطاع النحل، وإمنا العمل حسب الظروف. وأشار عودة 
إىل أن هجـــرة النحـــل ظاهـــرة عاملية وحتدث أضـــراراً بالغة 
اخلطورة، حيث فقدت مثالً الواليات املتحدة األمريكية أكثر 
مـــن ثلث حنلها خالل مخس ســـنوات، وكمثال بســـيط على 
تأثري احنســـار النحل يف املزروعات بني أنه ومنذ ســـنتني مل 
ينقـــل النحالـــون حنلهم جتاه مزارع دوار الشـــمس يف حلب 
فأدّى ذلك إىل أن معظم أقراص دوار الشمس خرجت فارغة 

وغري جمدٍ تسويقها.
ويرى عودة أن املطلوب دعم إقامة املعارض اخلاصة بالعسل 
ألن ذلك حيقق الفائدة املشـــرتكة للنحال وللمجتمع، حيث 
كثرياً ما يشـــكك الناس بوجود عسل صافٍ أو حنالني ثقات، 
ليتعرف املستهلكون على ما ينتجونه من عسل صافٍ، مشرياً 
إىل وجود مشكالت يف تربية النحل أمهها تلك اليت تواجههم 
أثناء نقل النحل وقلة املراعي بسبب تضرّر القطاع الزراعي 
واألحراج واألمراض املنتشـــرة بالنحل بســـبب دخول هجائن 

من النحل بشكل عشوائي، معترباً أن 
كل ذلـــك يعكس عدم وجود خطة منهجية إلعادة االهتمام 
بســـاللة النحـــل الســـوري الرائعـــة ذات اإلنتاجيـــة العاليـــة، 
وحيتاج هذا العنوان إىل تعاون اجلميع ممن هلم رأي وعمل 

وقرار يف تربية النحل. 

هجرة النحل كارثة تنعكس على الــزراعة.. 
إنتاج العســل يتراجع مـن ٣200 طـن إلى أقــل مـن 500 طن 

النحـــال فتحي مجعة 
يقول: إن مشروع النحل 
اقتصادي  مشـــروع  هـــو 
ذو عائـــد ممتـــاز، ميكن 
البدء به برأمسال قليل 
واملردود للقيمة املضافة 
كبري، فضـــالً عن فوائد 
منتجـــات اخلليـــة على 
الصحـــة ودعـــم القطاع 
الصحي والغذائي بكلفة 
علـــى  نســـبياً  بســـيطة 
اجملتمع الســـوري بشكل 
كبري جداً، وبالتايل البد 
من دعـــم هـــذا القطاع 
هنـــاك  يكـــون  حبيـــث 
جهـــة واحـــدة تتبـــع هلا 
كل اجلمعيات واهليئات، 
وذلـــك للخـــروج خبطة 
هـــذا  لدعـــم  واضحـــة 
احلرص  مـــع  القطـــاع، 
علـــى اعتمـــاد ســـجالت 
حنـــال  لـــكل  معتمـــدة 
وهلـــا صالحية الســـجل 
أغلـــب  ألن  التجـــاري 
النحالـــني ليـــس لديهم 
عقـــار جتـــاري ميكن أن 
ســـجل  عليه  يســـتخرج 
جتاري، لكي يســـتطيع النحال تســـويق إنتاجه ضمن األنظمة املرعية، 
وحفـــظ حـــق املنتج، والطلـــب من اجلهات املعنيـــة يف وزارة الزراعة أن 
تتم محلة التشـــجري للغابات من األشـــجار الرحيقية واملالئمة للبيئة 
لدينا مثل شـــجرة األكاســـيا وشجرة السدر، الفتاً إىل مشكلة الرتحيل 
خاصة أنه ال يعرتف ببطاقة النحال من أية مجعية كانت، للمساعدة 

يف عملية الرتحيل.

ليس هبذه البساطة 
 إن تتبّـــع إنتـــاج العســـل واالطالع على متاعبه وتراجـــع اإلنتاج إىل 
مـــا دون العشـــر، واألمراض اليت تتســـبب هبجرة النحـــل للخاليا وما 
ينعكس من ذلك على الغطاء األخضر واحملاصيل واألشـــجار، يتطلب 
اهتماماً يركز على منع األسباب اليت كانت وراء اإلصابات الفريوسية، 
وعـــدم إدخـــال اهلجائـــن من البلدان الـــيت ظهر الفـــريوس فيها، وهذا 
مـــا يتطلب تعـــاون كل األطراف مـــن وزارة الزراعـــة واحتاد الفالحني 
ونقابـــة املهندســـني الزراعيـــني واحتـــاد النحالـــني العـــرب واجلمعيات 
والروابط اليت تعمل هبذا العمل وتنتج العسل ومنتجاته الكثرية... جهد 
ذاتـــي يقـــوم به معظم من يعمل هبذا العمل حيتاج إىل دعم وتســـهيل 
احلصـــول على املـــواد الالزمة للخاليـــا وعمل النحالـــني، وجيب عدم 
إمهال اجلانب املتعلق بأثر النحل بتلقيح األزهار وزيادة إنتاجها، وهذا 
ما يتطلب تسهيل تنقل النحالني مع مناحلهم إىل املراعي اليت تتوزع 
بكل سورية وهذا حيتاج إىل قرارات خاصة بذلك وختصيص النحالني 
مبخصصـــات الطاقة الالزمـــة لتنقلهم والعناية مبناحلهم، واســـتعادة 
الدور املهم إلنتاج العســـل الســـوري املميز الذي سامهت سنوات األزمة 

بإضاعة جانب كبري منه. 

"البعث األسبوعية" ــ ميس بركات 
يف الوقت الذي ينبئ املشهد العام إىل ارتفاع خميف يف أسعار العقارات بعد سلسلة القرارات اليت اختذهتا 
احلكومة يف األشهر األخرية برفع املواد األساسية يف البناء واليت كان آخرها رفع أسعار اإلمسنت بنحو %80 
ليصبح ســـعر الطن للمســـتهلك 125 ألف لرية بداًل من 70 ألف، ينفي أصحاب الشـــأن أن يكون هلذا القرار 
تأثري كبري على أســـعار العقارات، وأن املتحكم األول واألخري يف ســـوق العقارات هم التجار والسماسرة ممن 

ال ينتظرون صدور القرارات لرفع أسعار هذا السوق. 

منعكس سليب
وعلى الرغم من حماوالت نفي الشائعات اليت اجتاحت مواقع التواصل االجتماعي خالل اليومني الفائتني 
بارتفاع أســـعار العقارات مئة باملئة عما كانت عليه، بعد ارتفاع ســـعر مادة اإلمسنت، إاّل أن الواقع يشري إىل 
صحة هذه الشـــائعات، إذ أن رفع ســـعر هذه املادة ليس األول وليس األخري خاصّة وأنه مل ميض على رفع 
ســـعرها أكثر من أربعة أشـــهر، شـــهد خالهلا سوق العقارات حالة من التخبّط مل يسبق هلا مثيل منذ زمن، 
األمر الذي أرجعه عمار يوســـف"خبري عقارات" إىل ارتفاع ســـعر احلديد واالمسنت من جهة وارتفاع ســـعر 
الصرف من جهة أخرى، ما انعكس سلباً على العقارات واإلجيارات اليت مل تعد تتناسب مطلقاً مع دخل أي 
مواطن، وأكد يوســـف أن قرار رفع ســـعر مادة االمسنت األخري من شـــأنه أن يتسبب بارتفاع أسعار العقارات 
10% عمّا كانت عليه، فأي ارتفاع يف أي مادة من مواد البناء ســـريتفع يف القطاع اخلاص والســـوق الســـوداء 

بنسب أكرب عن النسب الطبيعية.
ويف ذات الســـياق مل ينـــف خلـــف حنوش رئيـــس االحتاد املهين لنقابات عمال البناء واألخشـــاب تأثري هذا 
القرار على سوق العقارات الذي سيؤدي إىل تغيري كبري يف هرم السوق وزعزعة األسعار أكثر مما كانت عليه، 
وبرر حنوش القرار األخري برفع ســـعر مادة اإلمسنت بأنه ضرورة فرضها ارتفاع تكاليف العملية اإلنتاجية 
"القطـــع التبديليـــة- الفيـــول.."، مشـــرياً إىل أن هذا القرار لن يكون له أي منعكـــس إجيابي على العامل ألن 

العامل يأخذ حوافز على إنتاج مادة الكلنكر وليس على سعر املبيع.

سوق سوداء
يف املقابل وجد املثنى السرحاني مدير عام املؤسسة العامة لالمسنت أن هذا القرار ضرورة فرضها الواقع 
احلايل من ارتفاع ملادة املازوت الصناعي من 180 إىل 650 لرية، وارتفاع مادة الفيول من 250 إىل 330 لرية، 
ناهيـــك عـــن أن معامل اإلمسنت أصاهبا الرتهل والشـــيخوخة وحتتاج لعالج وتكاليف صيانة وإصالح، ونفى 
مثنـــى أن يكـــون هلـــذا القرار تأثري كبري على ســـوق العقارات وأن ما حيصل هو هتويل وتضخيم ملنعكســـات 
القرار، فاإلمسنت هو مادة من املواد الداخلة يف عملية اإلنتاج واملتحكم األساسي بسعر العقار هو املنطقة 
واألرض واحلديد الذي وصل ســـعر الطن منه إىل مليونني وثالمثئة ألف لرية، أما اإلمسنت فهو جزء من 
احللقة االقتصادية املتكاملة لبناء العقار الذي يتحكم به أواًل وأخرياً جتار ومُضاربني، ويؤكد السرحاني أن 
سعر مادة اإلمسنت بعد القرار األخري ال زال أدنى من سعرها يف دول اجلوار ما يفتح الباب دوماً لتهريب 

هذه املادة عرب السماسرة والسوق السوداء.

الُتجار والمضاربون يتحكمون بسعر العقارات 
ورفع سعر »اإلسمنت« ضرورة فرضها الواقع  
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"البعث األسبوعية" ــ غالية خوجة 

الفن التشكيلي حبلب متأصل حبداثته الدائمة على مر 
العصور، وله مجالياته احمللية والفنية واإلنسانية، وتأثرياته 
وإيقاعات  الــنــاي،  لنغمات  تصغي  جتعلك  الــيت  الروحية 
األشجار  بني  واألرواح  واجلــراح  الغيوم  ورقصات  املولوية، 
بينما  واملستقبل،  واحلاضر  واملاضي  والكلمات  واجلـــدران 
املسحورة  وعطورها  الــورود  حركات  أعماقك  من  ختطفك 
مع  تتحول  اليت  وظالهلا  وإشعاعاهتا  وتدرجاهتا  باأللوان 
كل ملسة ريشة إىل نص حياتي يفوح باألحداث واحلكايات 
الفن  أيــن  لكن،  والــزمــان.  واملكان  لإلنسان  الذاتية  والسري 
يواكب جذورها  العريقة؟ هل  املدينة  تاريخ هذه  اليوم من 
وكيف  ومستقبلها؟  وراهنها  وأحالمها  وآالمها  وطموحاهتا 
إلبن حلب أن يكون أقرب إىل مجاليات مدينته ثقافياً وفنياً 

يف ظل احلياة اليومية الضاغطة؟ 
هنا، يف حلب الشهباء، ولد الكثري من الفنانني والفنانات، 
الرتاث  مرايا  بفنه  الذي عكس  داود  إبراهيم  املبدع  ومنهم 
بني  اإلنسانية  الــذات  وحتــوالت  اليومية،  واحلياة  الشعي، 
احلــب واحلـــزن واحلــلــم واالرجتــــال والــتــفــاؤل واالنــكــســار 
املدارس  تداخالت  عكس  كما  متاماً،  واالرحتــال،  والتشطي 

واملذاهب الفنية لتبتكر بصمتها اللونية كروح أخرى. 
ويبدو الغموض والوضوح يف آٍن معاً أهم ميزة مجالية يف 
أعمال داود الذي يرتك لأللوان حريتها احلركية مع مكوناهتا 
املتدرجة  املعاني  لتتناغم  وشخوصها،  وعناصرها  وعواملها 
وموسيقاها  وكالمها  وأبعادها  وظالهلا  املشعة  الرموز  مع 
حتكي  كلية  حلظة  العمل  جيعل  ما  والداخلية،  الطبيعية 
وأحالمها،  وذاكرهتا  وعواملها  وبيئته  فناهنا  وســرية  سريهتا 
ثم جتذبك املالمح إىل جمملها املكونة من تفاصيل عليك 
واملدارس،  املذاهب  بني  التداخالت  لتكتشف  كمتلقّ  إكماهلا 
لكن بروح إبراهيم داود الذي ال بد وأن يرتك بصمته على 

أعماله كثيمة مجالية منبثقة من الثيمات املوضوعية. 
ترى، ما الذي جيعل داود يغور أكثر يف عامله الفين؟ وكيف 
شابكَ الكتلة الداللية والفراغ اللوني يف النقطة الالمرئية 
وإحياءاهتا  اللونية  نصوصه  يف  الالهناية  كما  تظهر  الــيت 
هذه  مــن  أكثر  حــول  املختلفة؟  وتفاعالهتا  وتصرحياهتا 

االحتماالت، انطلق حوارنا من منصة هذا السؤال: 
طفولة فنية وإخالص إنساني 

ما الذي أضافه إليك الفن والكتابة النقدية؟ وما الدالالت 
اليت مل تصل من جتربتك التشكيلية؟ 

إليها  للعودة  يتوق  اليت  احملطات  أهم  هي  املبدع  طفولة 
ما  إىل  إضافة   - فهي  إلهلامه،  مهماً  مصدراً  تشكل  ألهنا 
بداية  تعترب   - لإلبداع  كمحفزات  ولوعة  حنني  من  تثريه 
باألسرار  مليء  عامل  يف  اخلطوات  وأوىل  احلياة،  اكتشاف 
ليست  الطفولة  املــثــرية، ألن  واألشــيــاء اجلــديــدة  ـــوان  واألل
مرحلة زمنية، بل روح ممتدة ومستمرة، وإن غابت فال بد 
من استعادهتا مرة أخرى، ألهنا نظرة إىل العامل، واكتشاف 
دائم، وأسلوب للحياة، وطريقة يف التمييز. وما زلت أتعلم من 
الطفولة، وتعلمت من احلياة أن أستمر بني الفن والعمل، 
ألنين، وخالل فرتة الدراسة اجلامعية، درست يف إعداديات 
"موتيف"  رســام  "البعث"  دار  يف  عملت  ثم  وريفها،  دمشق 
لإلخراج  إضافة  الصحفي،  واإلخـــراج  والشعر  القصة  مع 
واإلشراف الفين يف جريدة "األسبوع األدبي"، ودار الفاضل، 
بعدما  بدمشق  النشر  دور  من  لكثري  مستشاراً  وأصبحت 

تدربت على يد خرباء أملان وفرنسيني. 
وبدأت   ،1981 عام  دمشق،  باملزة يف  األول  معرضي  أقمت 
واألملاني  كالروسي  األجنبية،  الثقافية  املراكز  يف  مشواري 

ــانــي؛ وســامهــت مواكبيت  والــربيــطــانــي والــفــرنــســي واإلســب
للمعارض يف تعزيز ثقافيت الفنية، وبدأت تصميم امللصقات 
وأغلفة الكتب لغاية 1991، حيث عدت إىل حلب وإىل العمل 
الفين  للقسم  رئيساً  "اجلــمــاهــري"،  جــريــدة  يف  الصحفي 
وحمرراً لصفحة الفنون التشكيلية. يف تلك الفرتة، رمست ما 
جتاوز الـ 600 لوحة مائية وزيتية، مل تعرض، على أمل إقامة 
يف  وأتلفوها  مزقوها  اإلرهابيني  لكن  هبــا،  خــاص  معرض 
بداية احلرب؛ وما مل يصل لآلخر هو التخيل واإلبداع الفين 
يف حميط ال يدرك معنى الفن والوعي احلسي واجلمايل. 

لقد رسخت التجربة الفنية اليت عشتها منذ الطفولة يف 
أعماقي الدافع للعمل واإلخالص جتاه اإلنسانية املفرطة، 
تلك  ويــرتجــم  الــقــلــوب،  داخــل  يعرب عما ميــوج  الفن  ألن 
األحاسيس إىل مناظر مشهودة، وهذا الدافع جعلين أضيف 
إىل الرسم. وكوني أعمل يف جمال الكتابة النقدية، لشعوري 
بأن الفن التشكيلي مل يأخذ حقه اإلعالمي يف بلدي آنذاك، 
قمت بنشر الثقافة الفنية من خالل صفحيت فنون تشكيلية 
لتقديم  الفنية  املعارض  وإدارة  بالفنانني يف حلب  وتعريف 

رسالة يف تالحم الفنان واملتلقي قدر املستطاع. 

أهنيت دراستك يف "مركز فتحي حممد للفنون اجلميلة"، 
ثم تابعتها وخترجت من كلية الفنون اجلميلة بدمشق 1983.. 

ما الفروقات الفنية بني الزمنني؟ 
انتقايل من مرحلة مركز الفنون إىل كلية الفنون اجلميلة 
كمن حيول الرسم من كرّاس إىل لوحة كبرية من القماش، 
أو  كتلميذ  معهم،  عشت  الذين  الكبار  الفنانني  أمّا جتربة 
فــأراهُ صاحب عفوية  املبدع،  املــدرس،  فاتح  ومنهم  صديق، 
وبساطة ومعاجلة لونية وترميز، بينما اعتمد وحيد مغاربة 
األستاذ والصديق - رمحه اهلل - على الرتاث احمللي وتفوق 

الفنون،  مركز  عرفته يف  الذي  إمساعيل حسين  أمّا  عاملياً، 
طاهر  واملرحوم  لزمانه،  مبدعاً  أعماله،  يف  شحيحاً  فكان 
املائية  بالرسوم  مبدع  عاماً،  صادقته خلمسني  الذي  البين 
أعماله  ويف  الشفافة،  األلــوان  وهو صاحب  بالدي،  وطبيعة 
الكبرية والزيتية اقرتب من الرتاث كصديقه وحيد مغاربة، 
إاّل أن نذير نبعه أستاذي يف اجلامعة مع خزمية علواني، 
فله أسلوبه اخلاص املعتمد على الدقة والشخوص احلاملة 
التعبريية والتحوير، كما  والرتاث، بينما خزمية يركز على 
أن األستاذ نصري شورى يتميز بتكوينات الطبيعة والتقنيات 
الغرافيك  فن  وسعيد طه يف  أبدع  بينما  احلديثة،  اللونية 
واحلروفية. وأرى عبد الرمحن مهنا، الصديق الصادق الذي 
من  بدايته  يف  يقرتب  سنة،  عشرين  من  أكثر  معه  عشت 
السوريالية والتعبريية، ويف آخر أعماله اقرتب من شخوص 
فاتح املدرس. أمّا عن جتربيت معهم، فمنهم من كان أستاذي، 
ومنهم من كان صديقي، فالبد من التأثر هبم، ولكين مزجت 

تلك التجارب مع جتربيت، واستخلصت أسلوبي اخلاص. 

تعتمد يف أعمالك على إيقاعات داخلية متنوعة.. متى تكون 
أعمالك  وأي من  الفنية؟  الشخوص  أحد  الصمت  صوائت 

ميثل هذا املفهوم؟ 
يف  قوي  بشكل  تؤثر  احمليطة  والعوامل  النفسية  احلالة 
الرموز،  من  جمموعة  تتخللها  الــيت  التعبريية  اللوحات 
وجندها يف أعمال السنوات األخرية، وخصوصاً يف املعرض 
الذي أقيم يف دبي "ال للموت يف زمن احلــرب". ومع تطور 
أسلوبي الفين، بدأت الذكريات تدخل بشكل رموز يف أعمايل، 
ألهنا  عليّ،  تتغلب  أعمايل  شخصيات  التحديات  وجعلت 
ابتسامة  السابقة  ابتسامتها  الناس، وصارت  عكست معاناة 
حزينة كئيبة، السيما يف مرحلة األزمة اليت مرت هبا حلب، 

متحف مغلق ومدينة بال نقــد 
إبراهيم داود: حاولت أن ألـّون الحـياة في زمـن المـوت والبحـث عن الخلود هاجس الفنان الحقيقي 

فأصابين النزوح، وفتك اإلرهاب بأعمايل، وكذلك بأهلي 
واقتالع  البيوت  ودمار  األبرياء  هالك  ورأينا  وجرياني، 
تلك  يف  أعمايل، خصوصاً  يف  ظهر  ما  وهــذا  الشجر، 
وجه  وما عكسه  "جوكندا حلب"،  اليت أمسوها  اللوحة 
ابتسامتها  الذي رمسته، وما عبّرتْ عنه  املرأة احلزين 
تشّكلتْ منه خلفية  مــا  أيــضــاً،  الــيت ختــتــزل،  اجلــافــة 
الظروف  الضغط يف  املدينة وحاالت  اللوحة من رموز 
كالروح يف اجلسد  الوطن  والقهر واجلــوع، ألن  السيئة 
ال ينفصالن، لذلك يعطي الفن لنفسه إباحية العمل 

ومأساوية الوطن من خالل تعلقه به وغريته عليه.

هل هناك حداثة يف املشهد التشكيلي احللي؟ ما أهم 
مجاليات احلداثة برأيك؟

احلداثة يف الفن التشكيلي حبلب موجودة، لكنها بال 
هوية خاصة، ألكثر من سبب: إهنا تتخبط يف مدارس 
عديدة، وألن هناك طفيليني على الفن، يضعون األلوان 
دون دراية، ويطلقون عليها جبهل صفة "احلداثة".. ال بد 
من إنشاء مدرسة أو مدارس متعددة هلا هوية حملية، 
وحالة  متقدمة،  مسة  وهلا  إنسانية،  وثقافتها  فكرها 

متميزة ضمن اإلرث احلضاري احلديث.

تشكيلية  كفنانة  الوجود  نــادرة  املؤنثة  اإلنسانة  ملــاذا 
الفنية  األعمال  بكثرة يف  بينما هي حاضرة  يف حلب، 
والسطحية  والــكــآبــة  والــعــري  احلــب  بــني  كشخصيات 

والرمز؟ 
سابقاً، كانت مشاركات املرأة الفنانة نادرة، ومل تطور 
نفسها بسبب الظروف والبيئة اليت تعيش فيها، ومنها 
حتجيم الدور الثقايف للمرأة، بينما، اليوم، جندها تسابق 
الرجل الفنان يف املعارض، وهذا دليل على نشر الوعي؛ 
ملهمة  فألهنا  الفنية،  األعــمــال  يف  حضورها  عن  أمــا 
والعطاء،  واخلصوبة  واألمومة  للجمال  ورمز  الفنان، 

وتعترب حموراً تعبريياً مجالياً. 

األماكن األثرية بصمة مدينة.. مباذا خيتلف جتوالك 
وكيف  اللحظة؟  هــذه  جتــوالــك  عــن  حلب  يف  السابق 
تستعيد الذاكرة األثرية حضورها وبناءها بعد كل هذا 

التدمري اإلرهابي؟ 
أعشق  وأنا  ذاكرتي،  يف  كبرية  أمهية  األثرية  لألماكن 
وأجتــول،  كــرّاســي  أمحــل  الطفولة  فمنذ  اآلثـــار،  تلك 
عظمتها،  وأالمـــس  املــتــجــددة،  القدمية  رائحتها  أشــم 
ألرسم بشكل مباشر، وأقرتب من ناسها؛ وألهنا موروث 
حضاري عميق بقلعتها وأسوارها وأبواهبا وأسواقها، فإن 
هبا  مرت  اليت  املآسي  لتعكس  جــاءت  احلالية  لوحاتي 
من تدمري إرهابي وظالمي، وبالتايل، اختلفت ثقافيت 
ذلك  إىل  ألصل  سابقاً  رمسته  عما  والتعبريية  الفنية 
املوروث احلضاري املبدع.. إن الذكريات كنز للفنان، ألنه 
يستمد قوته من تلك الذاكرة، وحيوهلا إىل عطاء مثمر 
مفيد، لذلك هاجس الفنان أن يبحث عن اخللود، وأن 
يظل يف ذكريات املستقبل.. والفنان احلقيقي ال يكف عن 
التطور، وهو ينتقل من مرحلة ألخرى تتغري فيها ألوانه 
وتكوينات  إىل مساحات  وقد مييل  فرشاته،  أو ضربات 
جديدة.. ينوع بالفراغات، وقد يلجا إىل جتارب خمتلفة، 
وأحياناً،  يومياً،  الرسم  أحــاول  لذلك،  جديدة؛  ومــواد 
الدراسات اخلطية،  الداخلي عن طريق  أفرغ خمزوني 
أو قراءة أخبار الفن والدراسات الفنية، والكتابة النقدية 
التشكيلية، أو أترك ملخيليت أن ترسم يف احللم ألترمجها 

يف اليقظة. 

ماذا يعين لك املتحف مبعناه العميق؟ واملشاركة خارج 
سورية؟

والنظر  النفس  وراحــة  الصفاء  املتاحف  من  أستمد 
واهلدوء والطمأنينة، إال أن متحف حلب للفن احلديث 
مل أره منذ الصغر، ألنه دائماً مغلق لألسف. ومن خالل 
العاملية  املتاحف  إىل  وزياراتي  البلد،  خارج  مشاركاتي 
متحف  مثل  الــعــامــة،  واملــتــاحــف  بالفنانني  اخلــاصــة 
الربادو يف مدريد، واللوفر يف باريس، كنت أشعر بعظمة 
املتحف يدلل على ثقافة فنية حضارية  املبدع..  الفنان 
بني  الكبري  الفارق  نرى  وحنن  العصور،  عرب  متطورة 
الفن يف حلب حالياً وسابقاً، خصوصاً، بعد سفر كثري 
من الفنانني، وأنوّه: ليس كل الفن األوروبي أفضل، بل 

الثقافة الفنية متطورة.
 

ملاذا ال يوجد يف حلب متحف افرتاضي؟ ومزاد فين 
واقعي وافرتاضي؟ وما دور الفنانني واجلهات املسؤولة 

يف هذا اجملال؟ 
جيب أواًل فتح املتحف الواقعي املوجود للفن احلديث، 
إىل مستواه من حيث  الرقمي  التطور  مل يصل  وثانياً 
 - الفين  املــزاد  أما  للجميع،  املعلومة  وإيصال  التقنية 
نستطع  مل  فإننا   - افرتاضياً"  أم  "واقعياً"  أكــان  ســواء 
إيصال الثقافة الفنية واملرجوة للمواطن احمللي، فكيف 

سنصل إىل مرحلة ثقافة اقتناء اللوحة؟ 
كانت يل جتربة يف معرض اللوحة الصغرية.. لقد بيع 
أكثر من 300 لوحة بسعر منخفض، إال أن املسؤولني ال 
يسامهون يف نشر الثقافة الفنية حالياً، بينما لو عدنا، 
مثالً، إىل عام 1959، لرأينا كيف بيعت أعمال معرض 

الربيع بالكامل ملؤسسات الدولة. 

هل هناك نقد فين يف حلب.. ال سيما وأنك كتبته منذ 
1988؟ وهل لإلعالم دور يف جمال الثقافة الفنية؟ 

 - سلطان  وكمال  قطايا  نبيه  هناك  كان  السابق،  يف 
رمحهما اهلل - وحالياً، ال يوجد نقد يف حلب، ألسباب 
عديدة، منها أن النقد يعتمد على فهم وتشريح اللوحة 
اليت تتكون من الشكل واملضمون، وهناك وصف للوحة 
وما  اللوني  للنص  ودالالت  ومكونات  وعناصر  وعوامل 
أو  يتقبل،  ال  عندنا  الفنان  وألن  النص،  هــذا  خيفيه 
مل يصل إىل، ثقافة النقد، فتعرضت ملشاكل كثرية يف 
النقد ال داعي لذكرها هنا.. إن شرح العمل الفين ووصفه 
يعطي املتلقي ثقافة فهْم اللوحة، واإلعالم له دور كبري، 
ال سيما إن وِجد هناك متخصصٌ بالفن يقدم توضيحاً 
عن اللوحة من حيث املدرسة والشكل واملضمون للمتلقي. 

كان من  أوهلــا  وأن  لك اجلوائز خصوصاً  تعين  مــاذا 
حلب وكنت يف اخلامسة عشرة؟ 

هناك العديد من اجلوائز، ولكن األهم يكمن يف أمهية 
اإلبداعي  تقدمه  يف  ومسامهتها  للفنان،  اجلوائز  هذه 
املدرسة هي  نلتها يف  أول جائزة  أن  أنسى  ولن  الفين، 

اليت دفعتين للمثابرة الفنية. 

اللوحة دواء يف زمن املوت
واختتم املبدع إبراهيم داود: حاولت أن ألوّن احلياة يف 
زمن املوت، وقدمت عالجاً مبفاهيمي مقتنعاً بأن العلوم 
اإلنسان ومأساته، ومنها  اإلنسانية كفيلة حبل مشكلة 
جيعل  ما  البصرية،  العلوم  هذه  كأحد  الصادق  الفن 
اللوحة تدخل كل بيت، متاماً، كلوحة "ماسح األحذية" 

للفنان لؤي كيايل. 

التجريب في األدب
»البعث األسبوعية« ــ سلوى عباس

أشكال  استعارة  يف  هو  التجريب  أن  الكتاب  بعض  يظن 
وكأمنا هي  التشويق،  إثارة  أو  الدهشة  أو يف إحداث  غريبة، 
القارئ إىل  استدراج  الكاتب إىل  بينما هي وسيلة  األســاس، 
مغامرة رمبا كان بغنى عنها، والتجريب وحده ال يكفي، فقد 
وقد  الــروائــي،  الرتفيه  من  نــوع  أو  لعب مجيل،  إىل  يتحول 
إىل خلخلة بعض  يؤدي  أو ممانعة، مما  استعصاء  يفرضه 
النتاج  يكون  أن  بشرط  عليها،  املتعارف  واألشكال  املفاهيم 
وليس  يواجهها،  اليت  واإلشكاالت  املشكالت  مبستوى  األدبي 
خارجها. كما أن األفكار كثرية، متنوعة ومتعارضة، وهذا ما 
جيعلنا نرى نتاجات أدبية يغلب عليها طابع التجريب فيأتي 
كل عمل بتقنيات وأدوات جديدة وخمتلفة، وهذا ما نلمسه 
يرافقهم  إحساساً  يعيشون  الذين  كتابنا  من  الكثري  لــدى 
كظلهم بعدم إقدامهم على التفكري بكتاب إذا مل يكن لديهم 
جديداً يقدمونه على صعيد التقنيات، ويبقون أسرى أسئلة 
وأي موضوع  روائي سيكتبون،  زمن  بأي  عليهم  تلح  متعددة 
أساسية  األسئلة هي  وهذه  املكان،  وكيف سيكون  سيتناولون، 
قارئه،  أمام  مصداقيته  على  الذي حيافظ  للكاتب  بالنسبة 
فهناك كّتاب ال يستطيعون البدء برواية إذا مل حيسموها هنائياً 
املوجود  الصراع  أن  ولو  أولية،  باعتمادهم حماوالت جتريب 
يف العامل اليوم حول الرواية هو من سيضيف إىل التقنيات 
وليس من سيكتب حكاية مجيلة، ألن احلكايات موجودة يف 
هذه  الكاتب  يضمّن  كيف  حاضراً  السؤال  ويبقى  مكان،  كل 
احلكاية بسياقها الروائي وكيف يقدم شخصياهتا، خاصة وأن 
هناك الكثري من النصوص اليت حتتفظ بطزاجتها وحيويتها 
لزمن طويل، رمبا ألهنا مل ختض معركتها مع التاريخ بعد، 
لكن  الزمن،  عرب  والتاريخ  النص  بني  قائمة  معركة  فهناك 
النصوص،  كل  على  الفكرة  هذه  تنطبق  أن  بالضرورة  ليس 
هو  الــذي  بالنص  الكاتب  قبل  من  اللعب  من  حالة  فهناك 
روايته،  لكتابة  يعتمده   قانون  من  وليس  اإلبـــداع،  أســاس 
فالكاتب املتمكن من أدواته كلما كتب رواية تتولد لديه أفكار 
اليت  اخلــربة  هذه  وميتلك  أخــرى خمتلفة  وتقنيات  جديدة 
يتكئ عليها يف تقديم نصه، ثم يعود للخربة اليت اكتسبها يف 
جممل أعماله الروائية، ألهنا تنقذه خالل تدوين الصفحات، 
مع أنه ال يكتفي بذلك ألنه حسب شروط اإلبــداع الكاتب 
يبقى مهموماً بفكرة البحث عن التقنيات، وحول هذه الفكرة 
حيضرني سؤال وجهته إلحدى الكاتبات فيما إذا كانت تعتمد 
على التجريب، البتكار صور ودالالت جديدة تشحنها بطاقة 
إبداعية متجددة، أم أهنا تعتمده خللق رؤى أخرى خمتلفة 
عن السائد، فأجابتين أهنا عندما تفكر بكتابة نص روائي أو 
قصصي حتضر لديها الفكرة أوال، لكن يبقى األسلوب الذي 
تتناول عربه الفكرة هو ما يشغلها، إذ يهمها كثرياً الطريقة 
اليت توصل هبا أفكارها حتى تكون خمتلفة مبا تقدمه، كما 

حتاول أن تستنبط أسلوباً خمتلفاً عن اآلخرين. 
من هنا نرى التجريب مغامرة شاقة حتتاج من الكاتب إىل 
إخالص وإميان وقدرة يف البحث عن أشكال جديدة ال ميكن 
اقتحامها إال بإدراكه لنفسه واستيعاب قضايا جمتمعه دون 
وتياراته،    فالكتابة اآلن تقيّم على  العصر  إغفاله إليقاع 
قدر معرفة احلياة والعالقة معها، لذلك مل تعد األفكار هي 
العمل األدبي أي كان، وإن  الثابتة، واخلربة هي اليت حتكم 
الروائي سواء  النص  اليت حتكم  والــذات هي  الوجود  أسئلة 
لروائيني  تصرحيات  من  مانقرأ  وحسب  العربي،  أو  السوري 
رواد عن رأيهم باألصوات الشابة أغلبهم يؤكدون أهنم يثمّنون 
ألن  كاتبه،  عمر  عن  النظر  بغض  يقرؤونه  جديد  نص  أي 
وهم  بالروح،  فعله  يفعل  نظرهم  وجهة  من  اجلميل  الفن 
بدورهم يسلمون أرواحهم حبرية للفن اجلميل، فإذا مل خيرج 
الكاتب أو الكاتبة إىل هذا األفق الرحب، فإن الغرور سيكون 
أو  الصحفية  املقابالت  يف  ســواء  اجلديدة  لألصوات  مقتالً 
التلفزيونية أو اجلوائز أو الشهرة، وكثرية هي األمساء اليت 
يصيبها العماء والطرش مباشرة لكن اخلرس ال يصيبها، بل 

تستمر بالثرثرة حتى تطغى على اإلبداع احلقيقي.

ومضــة
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قال له: أريد أن أتعّلم 
فأجابه: ستفعل ذلك.. اطمئّن!! 

"البعث األسبوعية" ــ أوس أمحد أسعد 
برذاذ  املنمّش  املتوسّط،  خدّ  على  صغرية  شامةٍ  من 
جبلة،  قضاء  "قصّابني"  تدعى  احلائرة،  وامللوحة  العبق 
انطلقتْ رحلة الّتيه األدونيسي، لتجوب شساعة اجلسد 
البسيط  الرّيفي  املهاجر  أمــام  املقفلة  وقفاره  السّوري 
ــ  العبور  مفاتيح  أعطته  اليت  البحتة  املصادفة  لوال  ــ 
رحاب  إىل  لالنعتاق  الّتواقة  الشّاعريّة  بالروح  لتحّلق 
العامليّة وفضاءاهتا، مروراً بطرطوس ودمشق وبريوت، ثمّ 
املشهد  يف  االستثنائي  احلضور  ذاك  لصاحبها  لتحّقق 
"مالئ  لعبارة  واجملد  األلق  أعاد  الذي  العاملي،  الثقايف 
الدنيا وشاغل النّاس"، تلك العبارة اليت ما زالت تتناقلها 

األجيال بفخر عن شاعر العرب األكرب، املتني.
الذي  العصر احلديث  "متني"   علي أمحد أسرب هو 
الّظافرة  انطالقته  منذ  وروحــاً،  سلوكاً  العبارة  تقمّص 
قصيدة  غــيّــرتْ  ــذي  ال الشّاعر  نفسه  وهــو  اآلن.  وحتى 
براثن  من  انتزعته  قصيدة  كّلها.  حياته  مسار  واحــدة 
العتمة وألقته بقوّة يف منابع الّضوء. وإلحساسه وتقديره 
العاليّني لذاته وذاكرته وتارخيه ولرحلة التيه هذه، املليئة 
بالعوائق والصّعوبات، اّتخذ شاعرنا رمزاً أسطوريّاً كبرياً 
يوّقع  وبدأ  بامسه.  ليتكنّى  القتيل،  اإلله  "أدونيس"،  هو 
به أشعاره وكتاباته املتنوّعة من قراءة تفكيكيّة ملسّلمات 
الرتاث ويقينيّاته القارّة، إىل الّتنظري األدبي، إىل الّترمجة 

إىل الرسم.. إخل.. 

القصيدةُ املفصليُّة اليت سّلمتْ مفتاح املستقبل الّذهي 
ملدّة،  الصغري  الّذهن  شغلتْ  قد  كانت  اجمليد،  لشاعرها 
املتخيّلة، لرؤية رئيس اجلمهوريّة  وهو يرسمُ خطاطته 
زار  الذي  القوّتلي،  - شكري  آنذاك   - السوريّة  العربيّة 
مرحّباً،  يديه  بني  سيلقيها  وكيف  الالذقيّة،  حمافظة 
وكيف سيلبّي الرئيس طلبه، وكيف؟.. وكيف؟ يقول حاملاً: 
"سوف يسألين: ماذا تريد يا بين؟ ماذا ميكن أن نقدّم 
لك؟ وسوف أجيبه بعبارة وحيدة واحدة: أريد أن أدخل 
املدرسة، أريد أن أتعّلم". وحلسن حّظ الصي، أّنه وجد 
من يساعده يف ترتيب هذه املقابلة الشّهرية، وهو موّظف 
يف دائرة األحوال الشخصيّة يدعى عبد الرزاق احملمود، 
هذا  الرئيس،  فخامة  "يا  قائالً:  الرئيس  خاطب  الذي 
طفل جاء من أعايل اجلبال، لكي ينقل إىل فخامتكم 
إليه.  مشاعر أهل اجلبل وعواطفهم. نرجوك أن تصغي 
يقول مطلع  بالقبول.  وأشار  رئيس اجلمهوريّة،  فتوّقف 

القصيدة: 

سالمٌ على هذا اهلالل الذي يبدو وأهالً وسهالً أيّها األسدُ الوردُ 

حببناك عن بعدٍ وشئنا تقرّباً فكان كما شئنا ومل يَحِْل البعدُ 

جتّلد وكافح ما استطعتَ لتعتلي أنت لنا سيفٌ وحنن لك الَغمدُ 

فنحن لكم زندٌ وإّنك ساعدٌ ومن عجٍب أن يرتَك السّاعدُ الزندُ 

حني انتهى من إلقائها، صّفق الناس للصّي حبماس، 
واستحسن الرئيس قوله، بل واستشهد بشطٍر شعريٍّ من 
قصيدته اليت ألقاها للّتو، مكمالً به خطابه. الشطر الذي 
انتهاء  ومع  الَغمدُ".  لك  وحنن  سيفٌ  لنا  "فأنت  يقول: 
مراسيم االحتفال، قِيل له بأنّ الرئيس يريد أن يراه، وما 
إن قابله حتى سأله حول ما يطمح بتحقيقه. فأجابه 
والّتعّلم.  املدرسة  بدخول  يرغب  بأّنه  الصّغري:  الشاب 

أسبوعني  بعد  وفعالً  اطمئن".  ذلــك  "ستفعل  فأجابه: 
الفرانسيسكان  مبدرسة  يلتحق  أن  وأبلغوه  الــدرك  أتى 
يف طرطوس، ثم فيما بعد التحق باجلامعة يف دمشق. 

ضمن  تــنــدرج  فقط  آنـــذاك  الشاعر  مطالب  تكن  مل 
احلقوق الفرديّة، بل كانت حًقوقاً جمتمعيّة للبلد بأكمله 
يف تلك املرحلة الطفوليّة من عمر الدولة السورية، لبلدٍ 
الفرنسي،  املستعمر  غبار  كاهله  عن  ينفضَ  أن  حياول 
بعد أن جنحَ بإزاحة صخور املستعمر الرتكي اليت رزحتْ 
على صدره ألربعة قرون. وظّل الشاعر الّتسعيين الكبري 
يتابع حتصيله املعريف بنهم ال يعرف االرتواء، حتى اآلن. 
مل تكن الصّحف ُتلقِي بااًل ملا يوّقعه بامسه احلقيقي، 
حتى اّتخذ له لقب "أدونيس". فبدأت اجلرائد واجملالّت 
وبدأ  فيها.  للنشر  رضاه  على  للحصول  تتسارعُ  نفسها 
اسم الشّاعر يسطعُ يف األوساط األدبيّة منذ العام 1954. 
اليت  "الــفــراغ"،  املعنونة  لقصيدته  نشره  بعد  خصوصاً 
اعُتربَتْ مبثابة حدث شعري على صعيد الشكل الّتفعيلي 
والرؤية - كما قال - وكانت صلة الوصل بينه وبني الشّاعر 
اجملــدّد، يوسف اخلــال، الذي كان يسعى إلحــداث نقلة 
أدبيّة نوعيّة يف الشعر والثقافة اللبنانية بعد عودته من 
بينهما  لتنشأ  هناك،  احلداثة  حبركة  متأّثراً  نيويورك، 
جمّلة  إصــدار  أمثــرتْ  وشخصيّة  ثقافيّة  أدبية  صداقة 
أدبيّة محلت لواء الّتجديد آنذاك، هي جمّلة "شعر" اليت 
واألحــزاب  املثقفني  من  اهلجوم  أنــواع  ألقسى  تعرّضتْ 
آنذاك. واّتهم الشاعران مبعاداة العروبة والقوميّة، وأهنما 
عمالء ألمريكا وخونة للرتاث. لكن ال عجب، فاجلديد 
سيُحارَب دوماً على يد اجلهلة واملتعصّبني. فهناك سدنة 
أقفاٍص وسالسل،  بإبقائه ضمن  يرغبون  دوماً،  للقديم 
حيث الشّاعر إمّا أن يكون مدّاحاً أو سجّاناً، يوّزع املدائح 

أو يوّزع السالسل على حدّ تعبري "أدونيس" نفسه. 
ووجهَتْ طروحات اجملّلة وأفكارها احلداثويّة باستخفاف 
من قبل البعض، وعلى رأسهم الشاعر الكبري سعيد عقل، 
ولكن هناك أيضاً من أُعجب بطروحاهتا والتفّ حوهلا 
مثل الشّعراء: أنسي احلاج، شوقي أبو شقرا، جورج غامن، 
وغريهم. حيث انضمّوا إليها بعد صدورها بفرتة، وبدؤوا 

بنشر نتاجاهتم املتميّزة فيها. 

 وكما متيّز شاعرنا بأغلب آثاره األدبية شعراً وتنظرياً 
أدبيّاً، كذلك أتت ترمجاته اإلبداعيّة لكّل من الشاعرين 
لتضيف مجــااًل جديداً  بريس  وســان جون  بونفوا  إيف 
الشّعر مزالقها  العربيّة، ولرتمجة  الشّعر إىل  لرتمجات 
الكثرية كما هو معروف، حيث محلتْ يف ثنيّاهتا صفيتّ 
يتمّتع  ملا  نظراً  احلقيقي،  واملرتجم  احلقيقي  الشاعر 
لغويّةٍ  وثقافةٍ  خاصّة  حساسيّة  من  الكبري  شاعرنا  به 
وبالغيّة مشبعة جبماليّات وطاقات اللغة العربيّة الكبرية، 
لواء  حاملة  "الفرنسيّة"  اآلخــر  بلغة  اجليّدة  ومعرفته 
الثقافة العاملية يف جماالت عديدة. وها هو يلّخص رحلة 
حصاده املعريف واألدبي املعّتقني بكتابه الّضخم األخري 
دار  دمشق،  سورية،  يف  "املطبوع  للضوء(  ثدياً  )بــريوت 
زلتُ  وما  كثرية  أوديــة  يف  مهتُ  "لقد  قائالً:  الّتكوين"، 
هائماً تائها إىل اآلن، ولكن بريوت كانت هيامي الدائم، 
بل وهلي األبدي، فكّلما ابتعدتُ عنها أجد نفسي عائداً 
إليها، فهي بالنسبة إيلّ بداية وهناية يف آن. فأنا أفهمها 
على أّنها "عَوْد أبديّ" باملعنى النيتشوي احلقيقي هلذه 

العبارة. 

»البعث األسبوعية« ــ رامز حاج حسني 
»أمسر يا أمسراني!« 

كان مرسم األستاذ الفنان سرور علواني على موعد يف ليلة 
رأس السنة، من العام 1998، مع لقاء فيه الكثري من نصاعة 
بياض الثلج املنهمر برقصات رتيبة، وبياض قلوب زوار املكان. 
لفت انتباهي، وأنا التلميذ األصغر بني احلضور مجيعاً، أن 
هناك شاباً أمسر حيمل من الطيبة واأللق ما حيمله احلب 
الديرية  اللكنة  كانت  قلوب سامعيه؛  يتألأل يف  نفسه حني 
يرتشف  وهو  أصابعه،  من  الشاي  رائحة  مع  تفوح  احملببة 
بنهم من قدحه، ويسامر اجلميع بظرف ونبل، حتى انقضت 
السهرة الفنية، وقررنا العودة لبيوتنا، فكان طريقي يتقاطع 
يف حمطته األخرية بطريق الفنان األمسر اجلميل، أجمد 
الغازي – املوقف األول يف احلياة العملية واالجتماعية كانت 
ملا رآني مرتدداً يف دفع أجرة السيارة، وأخجل أن أبادره، فقال 
يل مشجعاً: سأقبل أن تدفعها لتعرب عن كرمك، واعتربها 
لدرب  حديثاً  املنتسب  الفنان  أيها  لك،  يوماً  سنرده  ديناً 

»أسامة«.. 
أخرجت من حمفظيت النقود بفرح، ودفعت أجرة السيارة، 
ونزلنا نتمشى يف طريق أبيض ترصفه شرائح الثلج احلانية. 
كان أجمد الغازي – والكل يعرف ذلك - فناناً ثرياً بثقافته 
النظري؛  املنقطع  وبتهذيبه  املنتقاة،  كلماته  ورقــي  الفنية، 
يأخذك يف بضع دقائق إىل عوامل سحرية من الفن والتنظري 
الفين الراقي؛ وال ريب أن هذه الثقافة هي أحد أهم أسباب 
كانت  املعدنية.  ريشته  ضربات  يف  األسطورية  املسحة  تلك 
والطباعة،  الفرز  أن تدخل مراحل  قبل  لوحاته، وهي خام 
تنتهج فن  اليت  الفنية  املــدارس  الكثري من  برأيي من  أهم 
يل:  يقول  علواني  ســرور  املشرتك  أستاذنا  وكــان  الطفولة؛ 
عشق  وطريقة  الريشة،  إمساك  طريقة  أجمــد  من  »تعّلم 

اللوحة البيضاء، قبل أن تبوح بألوانك هلا بعشقك«. 
قلبينا،  على  الغالية  اجمللة  مبنى  يف  الــلــقــاءات  تــكــررت 
»أسامة«، وكنت أستزيد من أجمد فناً ونبالً وشهامة يف كل 
بيننا، حتى تسلمت  أكثر فأكثر؛ ثم تباعدت األزمنة  لقاء، 
أن طلبت مين  فكان  »أســامــة«،  الفين جمللة  اإلشـــراف  دفــة 
رئيسة التحرير السابقة، العزيزة ريم حممود، أن أتواصل مع 
كل من كان له أثر يف اجمللة فنياً؛ وكانت رساليت احلميمية، 
كان حينها يف ريف  الذي  دفئاً، هي رساليت ألجمد  األكثر 
الفرتات صعوبة  أشد  يعايش فرتة من  الزور،  دير  مدينته، 
وقسوة عليه، كفنان، لدرجة أنه طلب مين أن تكون رسائلي 
تابعة  »أسامة«  أن جملة  أذكر  فيها تشفري معني، حبيث ال 

لوزارة الثقافة، واكتفي بالرتميز يف طلباتي! 
غامر بالكثري من روحه وتفاصيل حياته، وراح يرسم لنا 
بشغف الطفولة اخلاص به – وهو حماط بظالم كبري وظلم 
مدقع يف الوجع - حتى جاءت حلظة وجدانية عالية، حني 
اإلبــرة،  سم  من  عائلته  مع  الولوج  استطاع  بأنه  يل  قــال 
واخلروج من بني ظهراني الذين كانوا سيحاكمونه لو وجدوه 
يف مقهى اإلنرتنت يرسم أو يستمع للموسيقى.. كانت مبادرة 
هيئة التحرير يف جملة »أسامة«، يومها، أن نتشرف مجيعاً 
بقبول أجمد الغازي، الفنان األستاذ، عضواً فاعالً يف هيئة 
التحرير الفنية للمجلة، وعادت اللقاءات بيننا لتثمر حباً 

وعبقاً وفناً، و«شاي مخري معّتق«. 

يف حضرة األمسراني.. ال وداع!! 
الطبية  التحاليل  حيمل  وهــو  اجمللة،  ملقر  يوماً  جاءني 

يف ظرف أصفر باهت كلون وجهه الغريب، وقال يل: »لقد 
شخصوا يل مرضاً عضااًل يف الرئتني والكبد، وأنا ما زال 
لدي الكثري ألقوله يف هذه احلياة، وما زال ولداي صغريان 
حباجة لرعاييت«.. منذ تلك اللحظة، بات أجمد الغازي يذوي 
أمام أعيننا كشمعة تشع باالبتسامة، وتضيء قلوبنا بظرفه 

ونبله، ومشعه يذوب معلناً قرب الوداع. 
يف زيارة له ملكتبيت الصغرية يف منطقة احللبوني، اهنارت 
كتف  إىل  مستنداً  نتحدث،  أمامي  يقف  وهــو  فجأة،  قــواه 
النبيلة الراقية، زوجه »أم أمحد«. أوصلته لسيارة األجرة، وهو 

يستند بكلتا ذراعيه بيين وبينها؛ يومها عرفت معنى كالم 
الشعراء واألدباء عن سقوط قلب األنثى بكربياء فوق جسد 
من هتوى.. كانت دموع عينيها، وهي تلهج له بالدعاء »سالمة 
قلبك يا سندي«، تعتصر قلي وقلب دمشق كلها.. وهتافتت 
قلوب احملبني تتصل بي لالطمئنان على حال أجمد، وكان 
أكثرها هلفة وحناناً قلب أستاذنا، سرور علواني، الذي كان 
يتواصل معي بشكل يومي، ليطمئن على احتياجات عائلته 
وغسان  الفرج  فــادي  الفنانان  وكــان  الطبية؛  واحتياجاته 
عكل أكثرنا يف الوسط التشكيلي رعاية له، وعناية بعائلته 

أمجد الغازي »ابُن الُفرات الجميل«..
 عاشق اللوحة البيضاء واألسطوري في ضـربات ريشته المعدنية 

الصغرية، ومتابعة ألمور عالجه.. بعد أيام اتصلت بي أم أمحد، 
من هاتفه اجلوال، وأخربتين أن أجمد دخل املشفى، ويريد أن 
رئيس حترير  الغايل  أشواق كل احملبني، ومنهم  يراني.. محلت 
اجمللة، الشاعر قحطان بريقدار، الذي قام مببادرة نبيلة، فجمع 
الطفل،  منشورات  من  أجمد،  للفنان  املستحقة  املالية  املبالغ 
رسالة  مع  إياها  وسلمين  اخلاصة،  مسؤوليته  وعلى  واجمللة، 

حمبة ألجمد وأهله. 
حني دخلت إليه يف املشفى، حتامل على آالمه، وجلس مبتسماً، 
سلمته  وحني  مجيعاً؛  علينا  االبتسامات  ويــوزع  يكلمين  وراح 
املبلغ املايل، وأخربته بتفاصيله، ابتسم، ومحل من وسط النقود 
قطعة ورقية من فئة األلف لرية، وقال يل: »هذا دينك القديم، 
هل تذكره يوم الثلج؟ ارجع بتكسي بال شنططة السرافيس«!! 
من  أيام  ثالثة  بعد  بكته  اليت  القلوب  القلوب،  ملء  وضحكنا 
يتيمة،  ريشته  تاركاً  جفنيه  أغمض  حني  له،  األخــرية  زيارتي 

ومرمسه اخلشي، وولديه الصغريين.

دار »أسامة« تودع فارسها األمسر 
قام العزيز قحطان بريقدار مببادرة نعي الفنان أجمد الغازي، 
من خالل ختصيص عدد خاص بأعمال الراحل، لتليق كلماتنا 
وألواننا بألوانه ولوحاته ومدرسته النبيلة العزيزة يف »أسامة«؛ 
واستقبلنا زوجته وطفليه، فيما بعد، مببادرة خاصة من هيئة 
التحرير، وسلمناهم جمموعة من إصدارات اجمللة اليت حتتوي 
على رسوم الراحل اجلميل.. كان فرح طفليه بقراءة اسم والدمها 

ال يعادله مثن يف عيوننا. 
كتبت وقحطان بريقدار يف العدد اخلاص بالفنان أجمد الغازي، 
الشّوق  الكلمات: يف غمرة  الفرات اجلميل«، هذه  ابن  »األصيل 
إىل هطول سحابات اخلري فوق هنر الُفرات، مالت سنبلُة قمح 
بأّنها  »أسامة«  وهتمس عرب صفحات  رشفًة،  مائه  من  لرتشفَ 
رافقت صديق طفولتها اجلميل، ورفيق أهداهبا الشُّقر، الفنّان 
حنطتها،  بلون  مجيالً  صبيّاً  كان  وأّنــهُ  الغازي،  أجمد  األصيل 
يداعبُ ماءَ الفرات بيده، ويالعبُ اخليال ألواناً ومواويل.. رحَل 
األصيل اّلذي يعرفه اجلميعُ بأبي الّطيبة، ودماثة اخُللق، غادر 
األمحر  الشّاي  رشفات  آخر  مع  »أسامة«  احلبيبة  مقرّ جمّلته 
اّلذي أحبَّه، ومع آخر لوحاته اّليت أبدعها )رسوم سيناريو أمجل 
سور للمدرسة، املنشور يف العدد 768 أيّار 2017(. أجمد الغازي 
كان يرمسنا، ويرسمُ أحالمَنا يف »أسامة«، واليومَ غادَرَنا ليسكن 

تلك األحالم.. وداعاً يا أنيقَ الرِّيشة! يا َطيِّب األخالق!. 
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على الرغم من أن انتفاخ البطن أمر 
مزعج للغاية وحمرج يف بعض األحيان، 
إال إنه يف الغالب ال يدعو إىل القلق إال 
إذا ترافق مع أعــراض أخرى قد تشري 
إىل مشكالت جدية يف اجلهاز اهلضمي. 
وانتفاخ البطن عملية طبيعية حتدث 
اجلهاز  داخــل  ــغــازات  ال ــع  نتيجة جتــمُّ
ابتالع  يتسبب  أن  ميكن  إذ  اهلضمي، 
ع  اهلواء أثناء األكل أو الشرب يف جتمُّ
األكــســجــني والــنــيــرتوجــني يف اجلــهــاز 
الــغــازات  تتجمع  قــد  كــمــا  اهلــضــمــي. 
وامليثان  اهلــيــدروجــني  مثل  اهلضمية، 
أثــنــاء هضم  الــكــربــون،  أكسيد  وثــانــي 
النتيجة  تكون  احلالتني  ويف  الطعام، 

انتفاخاً مزعجاً يف البطن. 

أسباب انتفاخ البطن
ع الغازات املسِبّبة  ويف حني يعترب جتمُّ
لالنتفاخ أمراً طبيعياً، يتعرض البعض 
ينجم  الـــذي  املــفــرط  البطن  النتفاخ 
عنه كثري من الغازات ألسباب خمتلفة، 

إليكم أبرزها:
 

- ابتالع اهلواء
طــوال  اهلــــواء  ابــتــالع  الطبيعي  مــن 
نبتلع كمية صغرية من  اليوم، عادةً ما 
اهلواء أثناء األكل والشرب. لكن، إذا كنت 

تبتلع مزيداً من اهلواء بشكل متكرر، فقد جتد أنك تعاني 
انتفاخ البطن املفرط الذي قد يسبب أيضاً التجشؤ. 

وتشمل األسباب اليت قد تؤدي إىل ابتالع هواء أكثر من 
املعتاد، ما يلي:

بسرعة  األكل  الغازية،  املشروبات  التدخني،  العلكة،  مضغ 
كبرية. 

- اخليارات الغذائية والقولون 
بعض اخليارات الغذائية تشمل األطعمة اليت تزيد الغازات:

اخلوخ،  العدس،  الزبيب،  الربوكلي،  الكرنب،  الفاصوليا، 
التفاح. 

من  عالية  نسبة  على  حتتوي  اليت  األطعمة  فإن  كذلك 
الفركتوز أو السوربيتول، مثل عصائر الفاكهة، قد تزيد من 
أن تستغرق هذه األطعمة  إذ ميكن  البطن،  انتفاخ  مشكلة 
كريهة  رائحة  خــروج  إىل  يــؤدي  مما  للهضم؛  طويالً  وقتاً 

مصاحبة النتفاخ البطن. 
كذلك فإن بعض األطعمة تنتقل من األمعاء إىل القولون 
قبل  من  امتصاصها  صعوبة  بسبب  بالكامل،  هضمها  دون 

اجلسم. 
وحيتوي القولون على كمية كبرية من البكترييا اليت تكسر 
الطعام بعد ذلك، وتطلق الغازات أثناء قيامها هبذه العملية 

اليت يؤدي فيها تراكم الغاز إىل انتفاخ البطن. 

- بعض احلاالت الطبية قد تكون سببًا يف انتفاخ البطن
إذا كان نظامك الغذائي ال حيتوي على كمية كبرية من 
فقد  الزائد،  اهلواء  تبتلع  ومل  السكريات،  أو  الكربوهيدرات 

يكون انتفاخ البطن املفرط بسبب حالة طبية. 
وترتاوح الظروف احملتملة الكامنة وراء انتفاخ البطن بني 
املشاكل املؤقتة واخلطرية املتعلقة باجلهاز اهلضمي، وتشمل:

ل الطعام، مثل  اإلمساك، التهاب املعدة واألمعاء، عدم حتمُّ

ل الالكتوز، متالزمة القولون العصي، مرض كرون،  عدم حتمُّ
اضطرابات  السكري،  داء  اهلضمية،  االضــطــرابــات  مــرض 
األكل، التهاب القولون التقرحي، التهاب البنكرياس املناعي 

الذاتي، القرحة اهلضمية. 
 

عالج انتفاخ البطن
ختتلف طريقة عالج انتفاخ البطن تبعاً ألسباب االنتفاخ، 
إذا كنت تعاني من هذه املشكلة بسبب حالة طبية فسيتعني 
من  عديد  هناك  ذلك  عدا  فيما  الطبيب،  مراجعة  عليك 
أن  املمكن  مــن  والـــيت  اتــبــاعــهــا،  تستطيع  ــيت  ال اخلــطــوات 

ختلصك من مشكلة االنتفاخ: 
كمية  كان حيتوي على  إذا  وما  الغذائي  نظامك  راقِب   -
فحاِول  هضمها،  يصعب  الــيت  الــكــربــوهــيــدرات  مــن  كبرية 
مثل  يسهل هضمها،  اليت  الكربوهيدرات  وتعترب  استبداهلا. 

البطاطس واألرز واملوز، بدائل جيدة. 
- احتفِظ مبفكرة طعام. سيساعدك هذا على حتديد ما 
إذا كنت قد تناولت أي أطعمة حتفز االنتفاخ. وبعد حتديد 
املفرط،  البطن  انتفاخ  لــك  تسبب  الــيت  األطعمة  بعض 

ميكنك حماولة جتنبها أو تقليل تناوهلا.
- تناول كميات أقل من الطعام. حاِول أن تأكل حنو مخس 
إىل ست وجبات صغرية يومياً بداًل من ثالث وجبات أكرب؛ 

للمساعدة يف عملية اهلضم. 
اليت  اهلــواء  كمية  من  يزيد  قد  شــيء  أي  فعل  - جتنَّب 
تبتلعها، ويشمل ذلك التأكد من أنك متضغ طعامك بشكل 

صحيح، وجتنّب مضغ العلكة أو التدخني. 
التمارين  أن  الــنــاس  بعض  جيــد  الــريــاضــة.  ممــارســة   -
الرياضية تساعد يف تعزيز اهلضم، وميكن أن متنع انتفاخ 

البطن. 
وتشمل  طبية،  وصفة  تستلزم  ال  الــيت  األدويـــة  جـــِرّب   -
أقراص الفحم اليت متتص غازات اجلهاز اهلضمي، ومضادات 
أن  مالحظة  املهم  من  لكن  الغذائية،  واملكمالت  احلموضة 

هذه األدوية توفر الراحة بشكل مؤقت فقط. 

متى جيب أن تزور الطبيب؟
يف الغالب فإن انتفاخ البطن ليس أمراً يدعو إىل القلق، 
أو  االنتفاخ غري مربر،  كان  إذا  الطبيب  رؤية  لكنك حتتاج 

تزامن مع األعراض التالية:
وجع بطن، غاز دائم وشديد، القيء، إسهال، إمساك، فقدان 

الوزن، حرقة يف املعدة، دم يف الرباز. 

تشخيص انتفاخ البطن
سيناقش طبيبك األعراض معك، وضمن ذلك متى بدأت 
لالنتفاخ.  واضحة  أي حمفزات  كان هناك  إذا  وما  املشكلة، 

سيقوم أيضاً بإجراء فحص جسدي. 
قد يكون فحص الدم ضرورياً ليتمكن الطبيب من حتديد 
ما إذا كانت لديك حساسية من الالكتوز أو أي مواد أخرى، 
انتفاخ  تسبب  أخــرى  طبية  حالة  وجــود  عــدم  من  وللتأكد 

البطن. 
من احملتمل أن ينصحك طبيبك باتباع بعض اخلطوات، 
وضمنها االحتفاظ مبذكرات طعام وتغيري عاداتك الغذائية، 
بعض  لك  يصف  قد  البطن  انتفاخ  سبب  على  واعتماداً 

األدوية.

منع انتفاخ البطن
تتضمن األطعمة اليت ال تسبب الغازات واالنتفاخ: 

اللحوم والدواجن واألمساك، البيض، اخلضار مثل اخلس 
والعنب  الشمام  مثل  الفواكه  والبامية،  والكوسا  والبندورة 
مثل  الكربوهيدرات  والزيتون،  واألفــوكــادو  والكرز  والتوت 

اخلبز اخلايل من الغلوتني وخبز األرز واألرز.
بشكل  األطــعــمــة  مــع  تتفاعل  أجسامنا  أن  إىل  ونــظــراً 
خمتلف، فقد يلزم تغيري النظام الغذائي يف بعض األحيان؛ 

ملنع انتفاخ البطن.
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كيف تتخلص من مشكلة انتفاخ البطن..
 وما هي أسبابه؟ 

أوحــــــــت شـــــركـــــات الـــشـــبـــكـــات 
االجــتــمــاعــيــة أهنـــا بــذلــت جــهــوداً 
الرئاسية  االنتخابات  خالل  كبرية 
انتشار  ملــنــع  األخــــرية  األمــريــكــيــة 
املعلومات املُضللة واألخبار الكاذبة 
مــقــارنــًة بــــالــــدورات االنــتــخــابــيــة 
الــســابــقــة.. لــكــن مــن الـــواضـــح أن 
العام  هــذا  تورطت  الشركات  هــذه 
الصراع  على حنو غري مسبوق يف 
اجلــمــهــوري الــدميــوقــراطــي على 

الرئاسة. 

احلقائق  أنــصــاف  تــرويــج  من  إذ 
واألكـــاذيـــب بــســرعــةٍ كــبــرية وعلى 
نـــطـــاقٍ أوســـــع، وجــــري مــشــاركــة 
واالنقسام  للفنت  املثرية  املنشورات 
وتويرت  فيسبوك  على  الثقة  وعدم 
أكثر  كانت  ما  وكثرياً  أكــرب،  بشكل 
احلقائق  مــن  للتصديق  قــابــلــيــًة 

املُؤّكدة. واآلن، بينما منتلك الوقت الكايف الستطالع تداعيات 
املزيد بسرعةٍ  أّننا حباجةٍ لفعل  الواضح  االنتخابات، فمن 
واّتساقٍ أكرب من أجل وقف انتشار املعلومات اخلاطئة على 

مدار العام وحول العامل. 

تنظيف الشبكات االجتماعية
ففي الفرتة اليت سبقت انتخابات الشهر املاضي، أحلقت 
من  بــعــددٍ  حتذيرية  ملصقات  وتــويــرت  فيسبوك  منصات 
واستمرت  وأنــصــاره،  تــرامــب  دونــالــد  ومــنــشــورات  تغريدات 
املنصات يف فعل ذلك بالتزامن مع نشر الرئيس لتغريدات 
والتضارب يف فرز األصوات. وهذه  االنتخابي  التزوير  حول 
نفسها  امللصقات  أنّ  إىل  ُتشري  ــة  األدل لكن  بــدايــة،  جمــرد 
يسمح  الذي  فيسبوك،  أشار  إذ  املنشورات،  انتشار  مل متنع 
النقاشات  خــالل  منصته،  على  األكــاذيــب  بنشر  للساسة 
الداخلية إىل أنّ امللصقات قّلصت انتشار منشورات الرئيس 
ملصقاته  إنّ  تويرت  قال  بينما  فقط؛   %8 بنسبة  املستنكرة 
 %29 بنسبة  املُسيئة  التغريدات  انتشار  تقليص  يف  ساعدت 

فقط وفقاً ألحد املقاييس.
واألسوأ أنّ امللصقات التحذيرية استخدمت لغًة مّطاطة، 
أو  باالنتخابات  فــوزه  على  الرئيس  تأكيدات  وصــف  مثل 
سرقتها بأّنها "متنازعٌ عليها"، بداًل من وصفها بأّنها خاطئة 
نقر  مرات  تكشف عن عدد  الشركات مل  وألن  بساطة.  بكل 
أجل  مــن  التحذيرية  امللصقات  تلك  على  املستخدمني 
السهل  مــن  يبدو  موثوقية،  أكثر  معلوماتٍ  إىل  الــوصــول 

االفرتاض بأنّ تلك النقرات مل تُكن كثرية.
ألنّ  سهلة،  مهمًة  ليس  االجتماعية  الشبكات  وتنظيف 
أعقاب  البارزة، حتى يف  التضييق على احلسابات  أو  حظر 
االنتهاكات املتكررة للسياسة واآلداب العامة، لن يكون جيداً 
لسوق اإلعالنات والدعاية على الشبكات االجتماعية. ويبدو 
أنّ احلسابات الكربى ُتعامل بشكٍل أكثر تساهالً من اجلمهور 
العادي، مما يُفسّر سبب إجبار فيسبوك مؤخراً على تفسري 
األمــن  مستشار  بــانــون،  ستيف  حــســاب  حظر  عــدم  سبب 
القومي السابق للرئيس ترامب، بعد أن اقرتح ضرورة قطع 
رأسَي الدكتور أنتوني فوتشي الذي انتقد إجراءات ترامب يف 
مواجهة كورونا، ومدير مكتب التحقيق الفيدرايل كريستوفر 
راي. وحينها قال فيسبوك إنّ بانون مل يرتكب ما يكفي من 
إذ  واألربــاح؛  باألموال  الواقع  يتعّلق يف  واألمــر  االنتهاكات. 
إثارة اجلدل مزيداً من التفاعل، مما يزيد عائدات  جتلب 

اإلعالنات. 

فرق ملراقبة آلة اخلداع 
وتويرت  فيسبوك  أن  من  يقلقوا  أن  املستخدمني  وعلى 
هناية  بعد  اآلن  اليقظة  مستوى  نفس  على  يُحافظا  لن 
مارك  لفيسبوك  التنفيذي  الرئيس  قال  وقد  االنتخابات. 
زوكربريغ ما يُشبه ذلك، بينما مل ختتفِ دوافع نشر احملتوى 

املُضّلل يف أعقاب الثالث من تشرين الثاني.
بنزاهة منصاهتا، فسوف  الشركات مهتمًة حقاً  كانت  ولو 
ُتشّكل فرقاً من املراقبني ملراقبة حسابات املستخدمني ذات 
العدد األكرب من املتابعني وإعادة التغريدات والتفاعل. وهذا 
مواطناً  ليصري  عودته  وبعد  اليوم،  ترامب  حساب  يشمل 
بايدن،  جو  املنتخب  الرئيس  حسابات  جانب  إىل  عــاديــاً، 
احلسابات  من  وغريها  بولسونارو،  جايري  الربازيل  ورئيس 
وتايلور  غيتس  وبيل  ماسك  إيلون  حسابات  مثل  املــؤثــرة 
لتحديد  برجمية  أدوات  لديه  إنّ  فيسبوك  ويقول  سويفت. 
متى تنتهك احلسابات واسعة النفوذ القواعد املفروضة، لكنّ 

ال يبدو أّنها ترصد املنتهكني بالسرعة الكافية. 
ويُمكن اعتبار املشرفني على اخلطوط األمامية بصفتهم 
مراقي القاعة الذين تنحصر مهمتهم يف التأكد من امتالك 
الطالب لتصريح دخول، وليس إصدار العقوبات بالضرورة إنّ 

مل ميتلكوا التصريح. 
وتقول سارة روبرتس، أستاذة دراسات املعلومات يف جامعة 
كافة  مع  املنصة  تعامل  "إن  أجنلوس:  لوس  يف  كاليفورنيا 
املعلومات اخلاطئة على أنّ هلا الوزن نفسه هو أمرٌ خمادع، 

فكلما زادت شهرة احلساب، جيب أن يرتفع قدر املساءلة". 
ومع نظاٍم من هذا النوع، يُمكن للشركات أن تضمن أسرع 
استجابة ممكنة حبيث يتم فحص املنشورات من قبل بشٍر 
حقيقيني، على غرار مدّققي احلقائق اخلارجيني املطلعني 
على سياسة الشركة والفروق الدقيقة والعادات احمللية. ولكن 
حني يعتمدون بدرجةٍ أكرب من الالزم على الربامج لتحديد 
ال  أو  أطــول  وقتاً  تستغرق  العملية  فــإنّ  فحصه،  ما جيب 
حتدث من األساس. ويف غمرة االنتخابات تكون لكل دقيقة 
مثنها، ويُمكن أن يقرأ املاليني املعلومة اخلاطئة على حنٍو 
خطري فوراً. ولو اقتنع ما يكفي من الناس بالكذبة، فسوف 
تكتسب الشرعية، وخاصًة لو كان الزعماء ورموز الثقافة هم 

من يُروّجون هلا. 
وقال سنان آرال، أستاذ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
الذي يدرس الشبكات االجتماعية، إنّ املنشورات والتغريدات 
ولقطات الشاشة اليت ال تتضمّن ملصقاً حتذيرياً من املرجح 
أن يُصدقها الناس، ألنّ غالبية املستخدمني يفرتضون أّنها 

اجتازت بذلك اختبارات صحة املعلومات اخلاصة بفيسبوك 
وتويرت. 

وال ينبغي أن يُمّثل التوظيف مشكلة؛ إذ إّن فيسبوك وتويرت 
لديهما عشرات اآلالف من األشخاص الذين يعكفون على 
مراقبة احملتوى املخالف الشائع. ويُمكن ملثل هذا النظام أن 
يدعم فرق فيسبوك املتخصصة اليت تعمل جنباً إىل جنب 
إّنه  الشركة  تقول  والــذي  االصطناعي،  الذكاء  برنامج  مع 
قادرٌ على رصد املنشورات اليت يذيع صيتها بشدة أو يُحتمل 

أن تصري كذلك.
"آلة اخلــداع" إىل نقاط  كتابه  الذي يتطرّق  آرال،  أوضح 
املنشورات  على  اإلشراف  "إنّ  االجتماعية:  الشبكات  ضعف 
سهالً  األمر  يكون  ولن  الصحيح.  احلل  هو  البشر  مبعاونة 
قالت  الــيت  احلـــاالت  يف  املــســاءلــة  سيُتيح  ولكنه  بالطبع، 

الشركات سابقاً إنّ الربجميات هي املسؤولة عنها". 
 

حرية التعبري أم املراقبة؟ 
االجتماعية  الشبكات  ستحظر  املــثــالــيــة،  الناحية  مــن 
اإلعالمية،  والشخصيات  احلكوميني،  املسؤولني  حسابات 
واملشاهري الذين يكذبون وينتهكون السياسات باستمرار. ولكن 
األمر لن يكون ممتعاً من الناحية املالية، ولذلك مل ُتظهر 
تعديالت  وإضافة  ذلك.  فعل  يف  كبرية  رغبًة  الشركات  تلك 
التحذيرية،  امللصقات  على  هلجة  أشــد  لغةٍ  مثل  بسيطة 
ونقل امللصقات إىل أعلى املنشور بداًل من أسفله، وعرقلة 
من  املعلومات اخلاطئة متاماً  قدرة املستخدمني على نشر 
شوطاً  تقطع  أن  هلا  يُمكن  أمــورٌ  كلها  الشهرية  احلسابات 

كبرياً يف إصالح تلك املنصات.
يف جلسيت استماع، انتقد املشرعون اجلمهوريون مسؤويل 
عن  التعبري  حرية  على  تعدّيهم  بزعم  التقنية  الشركات 
طريق إزالة احملتوى أو احلد من انتشاره أو إضافة امللصقات 
التحذيرية إليه. ولكن جتدر اإلشارة إىل أنّ فيسبوك وتويرت 
مراقبة  خــالل  مــن  التعبري  حرية  يف  حقوقهما  ميــارســان 
اخلاصة  الشركات  مراقبة  مسألة  تبدو  ورمبــا  مواقعهما. 
حلسابات بعينها، وحترّكها ضد احملتوى املرفوض، أمراً غري 
مستساٍغ للبعض. ولكنّ الشركات ال ُتخالف القانون بذلك. 

واحللول البديلة ستكون أسوأ بكثري.
ولكن حتى  الوقت.  الكثري من  تقصّي احلقائق  ويستغرق 
من  أكثر  باحلقائق  االجتماعية  الشبكات  شــركــات  هتتم 
لنشر  منرب  جمــرد  من  أكثر  منصاهتا  تكون  فلن  اخلــيــال، 
األكاذيب اليت يرويها املسؤولون الغربيون يومياً بسرعةٍ أكرب. 

تويتر وفيسبوك.. 
حرية التعبير أم صيد المليارات؟ 
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احلمل: جابه التحديات بالنشاط و قوة اإلرادة وال تستسلم 
إذا  النتائج  أفضل  حتقيق  على  قادر  فأنت  الواقع  لألمر 

استثمرت مواهبك بالشكل الصحيح.
نصائح  إىل  باهتمام  وتصغي  العقل  منفتح  أنت  عاطفياً: 

احلبيب. كن مستعداً لسماع أخبار سارة. 
مثار  لقطف  الوقت  وحان  ممتازة  الفلكية  التيارات  الثور: 
أتعابك وصربك طوال املرحلة املاضية. ال توكل مهماتك اهلامة 

لآلخرين.
عاطفياً : جتديد  بعالقتك  العاطفية وأحداث سعيدة تدخل 

الفرح والبهجة إىل قلبك. انس جتربتك السابقة.
اجلوزاء: قد ال تشعر بالتحسن املطوب خالل  هذا الشهر 
والتعب  النفسية  الضغوط  عبء  من  ترتاح  سوف  لكنك 

اجلسدي، واأليام القادمة حتمل لك مايسرك. 
املسائل  بعض  بشأن  موقفك  وحدد  أمرك  احسم  عاطفياً: 

املعلقة منذ األشهر املاضية وال تكن غامضاً.
بأي  القيام  قبل  املادية  أوضاعك  دراسة  عليك  السرطان: 
عمل مهم حتى لو وجدت بأن التيارات الفلكية أصبحت أحسن 

حااًل. 
عاطفياً: إذا كان وضعك املايل غري مستقر فلديك الفرصة 

املناسبة إلصالح األخطاء وتسوية األمور مع احلبيب.
األسد: التيارات الفلكية تغمرك باحلظ اجليد فال ترتدد يف 
حتمل أية  مسؤولية جديدة قد تقودك إىل حتقيق طموحات 

طال انتظارها.
عاطفياً: ال تدع مشاغلك املهنية تؤثر على طريقة تعاملك 

مع الشريك ومن األفضل جتنب أي نقاش حاد هذه الفرتة.
وترغب  املهين  امليدان  يف  مهمة  مرحلة  تدخل  العذراء: 
كن  أكرب.  ملسؤولية  ركيزة  تكون  كي  عديدة  نقاط   بتسجيل 

متفائالً باأليام القادمة.
عاطفياً: استفد من التأثريات الفلكية فهذه الفرتة مناسبة 

للتعارف  واللقاءات وقد جتد الشخص الذي تبحث عنه.
امليزان: تعمل حبيوية ونشاط  وتالقي  الدعم والتقدير يف 
بداية  املهين. مشروع عمل جديد قد يعرض  عليك  وسطك 

العام املقبل.
املسائل  بشأن  احلبيب  مناقشة  الضروري  من  عاطفياً: 
املستجدة وتوضيح بعض النقاط كي ال تفسر األمور بطريقة 

خاطئة. 
العقرب: ال تنسى بأن مؤهالتك هي اليت  أوصلتك إىل ما 
أنت عليه حالياً، ولكن عليك بذل مزيد من اجلهود من أجل 

حتقيق تقدم جديد.
عاطفياً: إذا كنت عازباً فتوقع أن تالقي نصفك اآلخر عما 
قريب وإذا كنت متزوجاً فاألجواء تبدو ممتازة خالل هذ الفرتة.

القوس: عليك التقدم حنو هدفك حتى لو كانت الظروف 
العراقيل.  تتخطى مجيع  املثابرة سوف  من  قليل  ومع  سيئة، 

استفد من نصيحة أحد األصحاب.
جمرى  على  تسيطر  اخلارجية  األجواء  تدع  ال  عاطفياً: 
تلبث  وال  عابرة  احلالية  الغيوم  بأن  واعلم  العاطفية  حياتك 

أن تزول.
اجلدي: إذا كنت ترغب يف تنفيذ خطوات مؤجلة فالوقت 
مناسب وأنت واقع حتت تأثري تيارات إجيابية متنحك احلظ 

اجليد. 
عاطفياً: عرب عن مشاعرك بصراحة للطرف اآلخر فكلما 

حتدثت معه كلما زادت الثقة واشتدت الروابط بينكما.
الدلو: قد تشعر بالتعب  هذه الفرتة وقد تكون الضغوط 
وسوف  سدى  تضيع  لن  املتميزة  جهودك  لكن  كبرية  املهنية 

تقطف مثارها يف املستقبل القريب.
عاطفياً: ال تتفاجاً إذا حل الفتور على عالقتك مع الشريك 

فالسبب هو انعدام احلوار الصريح والبناء بينكما. 
احلوت: ختتلط األيام السلبية بالتيارات اإلجيابية وعليك 
استغالل الفرصة ومسك زمام األمور والقيام خبطوات سريعة 

حتقق من خالهلا ما تصبو إليه.
عاطفياً: تتوطد عالقتك مع الطرف اآلخر وتصبح متينة 

تقف بوجه العواصف وقد تتخذ قراراً بالزواج عما قريب.

كلمات متقاطعة
أفقي: 

1- خمرتع اهليليوم السائل عام )1908م( - لالستفهام.
2- عاصمة عربية - ذل ومهانة.

3- نزعات واجتاهات ورغبات- سلسلة جبال يف 
اجلزائر.

4- يدوس- ارتابت وظنت.
5- حسم يف األمر/م/ - ضمري منفصل - أحرف متشاهبة.

 - 18351م(  6
مادة قاتلة.

 - االسكندنافية  الدول  من  أوروبية  دولة   -7
حيوان خرايف.

8- غزال - )طال( مبعثرة.
)أحالم  اجلزائرية  للكاتبة  شهرية  رواية   -9

مستغامني( - متشاهبان.
10-  أرطب - قوام.

11- خمرتع )الصفر(.

عمودي: 
1- خمرتع اخلالط الكهربائى عام )1901م( - ارتفع ومسا.
2- يتبع - دولة آسيوية تعرف أيضاً باسم )ميامنار(.

الصدأ  الوقاية من  املعادن يستخدم يف  3- من 
عالمة  املعادن-  من  للعديد  واحلرارة  والتآكل 

موسيقية-مؤلف موسيقي أملاني  شهري.
4- نوق أو مجال - مرض صدري.

5- للندبة - عملة اليابان - يوضع على ظهر احلصان /م/.
6- خيفض رأسه خضوعاً أو إذعاناً أو  خجالً - 

جتدها يف )احلرير(.
7- حرف عطف /م/ - علم مذكر.

8- ورد - يضجر -عدد.
9- منام - حقد - من األطراف /م/.

10- مسرحية شهرية لدريد حلام.
11- حرف جر- شاي ) باألجنبية( - ماركة سيارات.

املفقودة من أحد عشر حرفاً: أحد سالطني املماليك.

إال   - الرحيل  أسألك   - املسافر  الطري 
أنت - ساكن قصادي - ارجع إيلّ - عيون 
خلتين  ليه   - أيظن   - اطمن   - القلب 

يف   - معاك  حبلم   - فاكره   - أحبك 
تعرف  لو  آه   - ياقمر  سهران   - السفر 

- تفرق كتري - موكب حب - استناني.

الكلمة 

املفقودة

أ ل ن م ط ا ن ظ ي أ ا ر

س ي ي د ا ص ق ن ك ا س ف

أ هـ ب هـ ر ك ا ف ع ف ر ا

ل خ ح ا ا ظ ر ل ي ي م س

ك ل ل ر هـ ا ي م و ا ق م

ا ت م ج ل س ت و ن ل ا ل

ل ن م ع و ت ك ك ا س ي ا

ر ي ع إ ت ن ق ب ل ف ن ر

ح أ ا ل ع ا ر ح ق ر ا ي

ي ح ك ي ر ن ف ب ل ا ر ط

ل ب ي ب ف ي ت ر ب هـ هـ ل

س ك ر ب ت ن ا ا ل ا س ا

أفقي: 
1- مسرية توفيق.

2- محم - ناي - أن.
3- عم - عفاف راضي. 
4- زودنا - )روس ي ل(

5- تدل - مت - زف.
6- أجل - أي.

7- )ب.ب( - أمحد زكي.
8- ورم - مانديال.

9- غانا/م/.
10- هلو/م/- منى واصف.

11- فايزة أمحد.

عمودي: 
1- عزت أبو عوف.

2- حممود جرب - ها.
3- يم - دّلل - مايل.

4- نعمر/م/.
5- فاتن محامة.

6- أنت /م/ -أنغام /م/.
7- وافر - عدن - )ى ح(

8- فريوز - )زدك وم( 
9- أسف - كي - أد.
10- قاضي - أيل.
11- نيللي- أصفر.

األبــــراج 

احلل السابق: شوقي البغدادي.
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قــد يــكــون الــلــون األبــيــض هو 
املرأة  تتجنب  الذي  األول  اللون 
ارتـــــداءه خـــالل فــصــل الــشــتــاء، 
قد  الداكنة!  األلـــوان  فصل  إنــه 
يكون ذلك بسبب طبيعة الفصل 
واملــاطــر  الــغــائــم  وجـــوّه  الرتيبة 
األبــيــض  "الـــلـــون  أن  أو  عـــــادةً، 
مع  اكتنازاً  أكثر  تبدين  جيعلكِ 
تــلــك الــكــيــلــوغــرامــات الـــيت قد 
تكتسبينها خالل الشتاء". لذلك 
ــوان  ــألل ــنــســاء ل ــب ال متــيــل أغــل
الداكنة كاألسود والبين والفضي. 
اللون  أن  هــي  احلقيقة  لكن 
وقت  أي  يف  يناسبكِ  األبــيــض 
هو  واملــهــم  ــــوان،  األل بقية  مثل 
كيف ترتدينه وتنسقينه مع بقية 
السهل  من  إذ  والقطع،  األلــوان 
مناسباً  الــلــون  هــذا  جعل  جــداً 
طــيــلــة الـــعـــام، خـــاصـــًة مبــجــرد 
األساسية  القطع  بعض  إضافة 

إىل خزانة مالبسك. 
بعض  لكِ  نقدم  دعينا  لذلك، 
ارتـــداء  كيفية  حـــول  الــنــصــائــح 
اللون األبيض يف فصلي اخلريف 
والشتاء، عندما تنخفض درجات 
هذا  دمج  وكيفية  حقاً  احلــرارة 
مناسبة  أو  موسم  أي  يف  اللون 

تقريباً. 

استخدمي تدرجات خمتلفة
تتناسب  أن  املــهــم  مــن  لــيــس 
مثايل  بشكل  البيضاء  القطع 
وأن تكون مجيعها بدرجة اللون 
نفسها، ما عليكِ سوى التالعب 

الطبقات،  عــدد  زاد  كلما  خزانتك.  يف  بالفعل  لديك  مبا 
حصلتِ على إطاللة أمجل، لذا جربي كل شيء لديكِ ثم 
قرري ما الذي يبدو أمجل. على سبيل املثال: بإمكانك ارتداء 
قميص أبيض ناصع مع بنطال واسع وفضفاض كرميا وزوج 
بي بدلة بيضاء  نظيف من األحذية الرياضية البيضاء، أو جِرّ

مع جوارب متطابقة إذا كان لديكِ اجتماع. 
 

اخلقي توازنًا بني األلوان 
شاقاً  أمــراً  األبيض مبفرده  اللون  ارتــداء  فكرة  كانت  إذا 
بالنسبة لكِ أو ال ميكنكِ القيام هبا، حاويل أن جتربيه إىل 
جانب األلوان املومسية األخرى. ستظهر ظالل األلوان مثل 
البيج أو الفضي بشكل مجيل عند قرهنا بقطع بيضاء، لذا 
املالبس  أن  كما  األلـــوان.  رائــع بني  تــوازن  ستحصلني على 

الداكنة تناسب الطقس البارد.
اخلريفية  األلــوان  بإضافة  ميجا شيفمان  املصمم  ينصح 
جتعل  اليت  الداكن  واألخضر  الداكن  واألمحــر  البين  مثل 
ال  ملن  أكثر  مناسباً  وبالتايل  سطوعاً،  أقل  األبيض  اللون 
الفاتح  اللون  بني  وللجمع  مبــفــرده.  به  الظهور  يفضلون 
ذات  البيضاء  البنطلونات  من  زوج  ارتــداء  جربي  والداكن، 
اخلصر املدور الداكنة واألحذية الداكنة ملظهر أنيق وبسيط 

وميكنك ارتداء بلوزة كرميية وبدلة داكنة. 

 جرّبي الفستان الطويل
من املؤكد أن الفستان األبيض البسيط هو عنصر أساسي 
الربيع والصيف، لكن االحتفاظ به الرتدائه يف  يف فصلي 
سبيل  على  أيضاً.  رائعة  فكرةً  يكون  قد  اخلريف  أيام  أحد 
حذاء  أو  صندل  مع  أبيض  فستان  إقــران  ميكنكِ  املــثــال، 

رياضي. 
الفساتني املصنوعة من األقمشة الثقيلة والسميكة قليالً 
هي الطريقة املثلى للتدرج يف الدخول يف الطقس البارد دون 

توديع أسلوبك الصيفي متاماً.

أضيفي الياقة البيضاء
البلوزة ذات الياقة املدورة البيضاء العالية هي حًقا البطل 
مثل  الشتوية يف كل مكان. متاماً  اجملهول خلزائن املالبس 
القميص األبيض خالل أشهر الصيف، تعترب الياقة املدورة 
قطعة الطبقات املثالية اليت ميكن ارتداؤها حتت أي شيء 
وكل شيء. تبدو جيدة بشكل خاص حتت بلوزة خفيفة الوزن 
يف اخلريف ومع السرتات الصوفية السميكة أو البلوزات يف 

الشتاء. 
وتعترب اإلكسسوارات أو األحذية البيضاء العصرية مثالية 

لتحديث الزي الذي كنت ترتديه مئات املرات من قبل.
حاويل دمج اللون األبيض بطرق غري متوقعة، على سبيل 
حذاء  أو  أبيض  حــزام  أو  أبيض  رأس  ربــاط  جربي  املثال، 

دمج  الستمرار  وأنيقة  آمنة  طرق  كلها  هذه  أبيض.  طويل 
اللون يف فصلي اخلريف والشتاء. 

 
جرّبي املالبس البيضاء املطبوعة

يعد اللعب باألمناط طريقة ممتعة لتجربة ارتداء األلوان 
الفاحتة بأمان. إن األقمشة املطبوعة على منط جلد البقر 
اآلن،  األســواق  يف  منتشرة  الثعبان  أو  الوحشي  احلمار  أو 
كنتِ  إذا  بينها.  من  لالختيار  اخليارات  من  الكثري  وهناك 
ترغبني يف احلفاظ على مظهرك أكثر كالسيكية، فاحبثي 
عن اخلطوط الرفيعة أو املنقطة. أما إذا أردتِ احلصول على 
مالبس مناسبة للمكتب، جربي اختيار تنورة مطبوعة مع 
قميص بسيط أو بلوزة سادة وبذلك حتافظني على التوازن 

بني األلوان. 

امللمس مُهم أيضًا
املالبس  قماش  ونــوع  مللمس  اخــتــيــارك  جيعل  أن  ميكن 
بالكامل  األبيض  املظهر  وأناقة.  رقياً  أكثر  تبدو  األساسية 
منعش جداً ومجيل، ولكن جلعل املظهر أكثر أناقة، جربي 
بلوزة  أو  بقميص  مقرتناً  األبيض  اجلينز  من  زوج  ارتــداء 
لوحة  إىل  عمقاً  يضيف  رجــايل خفيف  قميص  أو  مكتنزة 
األلوان أحادية اللون اليت ترتدينها. ثم ارتدي سرتة صوفية 

مسيكة ملزيد من األناقة.

األبيض مع األلوان الداكنة.. 
للخريف والشتاء والطقس البارد!! 



األســبوعية

متتـــاز بـــالد الشـــام حبضـــارة عريقة منذ 
القـــدم، وقـــد تركـــت هـــذه احلضـــارة أثرها 
يف العـــامل القديـــم. ومـــن املهـــم أن نتعـــرّف 
علـــى مســـرحنا القديـــم، وإبـــداع فنانينـــا 
واألصول األوىل للفن املسرحي والسينمائي 
ليكـــون قدوة هلـــذا الفن. وبشـــكل خاص فن 
احلكواتي،  ففي بداية القرن العشـــرين كان 
يف مدينة دمشـــق عشـــرون مقهـــى يقدمون 
احلكواتـــي وخيـــال الظـــل. ويف الريـــف كان 
جيتمـــع الفالحـــون ويدعـــون مَـــنْ حيســـن 
القراءة والكتابة )بأجر( ليقرأ عليهم ســـرية 
عنرتة، فمهنة احلكواتية كانت أكثر انتشـــاراً 
وتنوعـــاً مـــن خيال الظل. فهنـــاك احلكواتي 
أيام احلصاد يف بيادر مدينة محص. وهناك 
حكواتي احملالت وال محام ليتم له احلكاية 

يف مدينة حلب.
ومـــن النجـــوم الالمعة يف فـــن احلكواتية 
)ســـليمان بن حشـــيش( الذي ذكره البديري 
احلالق يف كتابه )حوادث دمشق اليومية( إذ 
يقول: "يف هنار الســـبت منتصف ذي احلجة 
1155هـ تويف أبونا ووالدنا وأســـتاذنا ومربينا 
ســـليمان بن حشـــيش احلكواتي، رمحه اهلل. 
كان فريـــد عصـــره ووحيـــداً يف زمانـــه. وكان 
حيكي ســـرية الظاهر بيربس وســـرية عنرتة 
وســـيف بن ذي يزن. ونوادر غريبة يف الرتكي 
والعربـــي. ومـــع ذلـــك فهو أمـــي ال يقرأ وال 
يكتب. كان أشـــقر أبرص شـــديد البياض. إال 

أنه حبر خضم ال خياض".

الظاهرة املسرحية لدى احلكواتي
يف مقهى باب اجلابية بدمشق، وبعد نكبة 
فلسطني )1948( جاء حكواتي مِنْ فلسطني 
كان يلبـــس خـــوذة ودرعـــاً، وحيمـــل ســـيفاً 
مقبـــالً مدبراً، وهو يـــروي بطولة عنرتة. أما 
احلكواتـــي أبو أمحد املنعش، فكان على كرب 

ســـنه يذرعُ مقهى النوفرة جيئة وذهاباً ويروي ســـرية عنرتة دون 
كتـــاب. وهو يعرف كيف خياطب الـــرواد يف املقهى، ويعرب بوجهه 
وصوتـــه املتعدّد الطبقات ويديه. وأبو أمحد يقّلد األبطال وميثُل 
ما يتكلم به. اسم السهرة اليت كان يقيمها احلكواتي يف املضافة 
كان أســـعد الوحـــش. وكان احلكواتـــي يعـــزف علـــى الربابـــة مع 
الشـــعر والقصيد، ويتوقف عن العـــزف عندما خياطب الضيوف 
يف املضافـــة،  وخـــالل العـــرض يعلق على احلـــدث. وكانت عقدة 
الســـهرة بسيطة، وهي العقدة الشرقية اليت نسمع هبا كل يوم يف 
جمتمعنـــا: األم تريـــد أن تزوّج ابنها من بنـــت أختها دَلِّه. لذلك 
تتآمر على زوجة ابنها )حِسنْ( وتتآمر عليها بتهمة باطلة وهي 
الزنـــا. والزنا جرميـــة كربى عقوبتها القتل، لكن أســـعد الوحش 
عـــرف احليلة. فجمـــع احلطب كومان، وحرق أمـــه، وبنت خالته 
دّلـــه. ومـــن هنـــا كان لقبه )الوحـــش(، فاحلرق بالنـــار حمرّم يف 
اإلســـالم. وهـــذه اجلزئيـــة وثنية )ال حتلل وال حتـــرّم( وهي دليل 
على نســـب هذه احلكاية )خالل مئات السنني( إىل آشور. ولدينا 
عـــادات آشـــورية ما تزال حتـــى هذا اليوم مثـــل: صب الرصاص 

إلبعاد احلســـد والعني الصيابة والســـحر. وأيضاً إلقاء احلجر يف 
بئر احلظ يف مدينة محص ملعرفة احلظ يف السنة املقبلة، هذه 

العادة أيضاً بابلية آشورية.
كمـــا كان القصيـــد والرَّبابـــة دليـــالً على عراقة هـــذه الظاهرة 
يف األدب الشـــعي الســـوري. واإلنســـان األول غنّى قبل أن يتكلم 
النثر. من ذلك تكتسب سهرة )أسعد الوحش( بعداً زمانياً عميق 
اجلذور يف ســـورية. ومجيـــع املعابد الســـورية يف مملكة أوغاريت 
مشال مدينـــة الالذقية )1400 ق.م( ومملكة آيبال، ومملكة آالالخ 
)يف لواء اسكندرون( قد عرفت تالوة األساطري يف املعبد، وعرفت 
مغنيـــة املعبد، واألناشـــيد واآللة املوســـيقية )والســـلم املوســـيقي 

األوغارييت( وقد ترك ذلك أثره يف األدب الشعي.

فن احلكواتي
مـــن احلكواتيـــة املشـــهورين احلكواتي عبـــد املهيمن احلمصي 
الذي ســـأله أحد الباحثني يف الرتاث الشـــعي يف مقهى مصلبة 
العمـــارة بدمشـــق )عام 1985( عـــن فن احلكواتيـــة فتحدث هذا 
احلكواتـــي حبكمته الفطرية يف األدب. ورأيه هو حمصلة جتربة 

مع رواد املقاهي الدمشقية، فقال:
مهمـــة األدب هـــو )التعليم( عنـــرتة يعلمنا بشـــجاعته وعفته 
ودفاعـــه عـــن القبيلـــة! وقيصر وكســـرى الفرس يطلبـــان رضاه. 
واحلكواتـــي يضع عنرتة يف املوقـــف الصعب ليثري الرواد، وليعلِّم 
الناس الشهامة واملعروف. إهنم يضعون على السجن حُراساً حتى 
ال يهرب السَّجني. أما سجَّان عنرتة فريجوه أن خيرج من السجن 
ليدافع عن القبيلة وبعد أن حيارب عنرتة أعداء القبيلة وينتصر 

عليهم يعود إىل السجن.             
وتعتمد الســـرية يف عمودها الفقري علـــى احلقائق التارخيية. 
إهنـــا حقائق ممزوجـــة باخليال. وهناك مثال يف اآلداب األوروبية. 
ففـــي مســـرحية )هنـــري اخلامـــس( لشكســـبري. املؤلـــف جيانب 
احلقائق التارخيية ليُظهر امللك العظيم. كذلك شكســـبري يعتمد 
على اجلوقة من راو واحد ليصل بني األحداث. وليعرض احلدث 
)كاملعركـــة( اليت ال ميكن متثيلهـــا. ومن املدهش أاّل يقبل العامة 
ســـرية عنرتة إاّل باللغة الفصحى. رواد املقهى الذين ال حيسنون 
القـــراءة والكتابة يســـرُّون بشـــعر عنرتة وحيبونه. وهـــذه ظاهرة 

تستحق الدراسة.

»الحكواتي« 
راوي قصص الماضي وبطوالت األجداد


