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"البعث األسبوعية" 
ــ مقر رئاسة احلكومة

أكد جملس الوزراء يف جلسته األسبوعية 
برئاس���ة املهندس حس���ن عرن���وس ضرورة 
اس���تمرار التنس���يق والتع���اون م���ع جملس 
الش���عب مبا حيقق التكاملية يف العمل بن 
الس���لطتن التشريعية والتنفيذية وينعكس 
املقدم���ة  اخلدم���ات  واق���ع  عل���ى  إجياب���اً 
للمواطنن، وشدد على التعاون والتشاركية 
مع االحتادات والنقابات فيما خيص اختاذ 
القرارات املتعلقة بعمل خمتلف القطاعات 
باعتبارها شريكاً أساسياً للجهات احلكومية 
يف حتقيق التنمية االقتصادية واجملتمعية.

املعني���ة  م���ن اجله���ات  وطل���ب اجملل���س 
الضواب���ط  ووض���ع  البيان���ات  اس���تكمال 
واحملددات واألس���س الالزمة لتنظيم الدعم 
وتوجيهه إىل مستحقيه، وناقش مقرتحات 
واملنش���آت  الصناعي���ن  أوض���اع  تس���وية 
الصناعي���ة أو احلرفية خارج املدن واملناطق 
الصناعي���ة حرصاً عل���ى االس���تفادة املثلى 
من الطاق���ات اإلنتاجية الصناعية الزراعية 
واحلرفي���ة وغريه���ا وتوطينه���ا يف املناط���ق 
اجلغرافية املناسبة، ووافق على نظام عقود 
االحتياج���ات واملبيع���ات اخلاص بالش���ركة 
الس���ورية لالتصاالت مبا يضمن هلا املرونة 
وتوفري مقومات التنافس���ية ال���ي يتطلبها 

قطاع االتصاالت.
واس���تمع جمل���س ال���وزراء لع���رض قدمه 
وزي���ر الكهرب���اء ح���ول واقع تس���رب كميات 
من الفيول يف حمط���ة بانياس واإلجراءات 
املتخ���ذة للحد م���ن خماطره���ا، وأكد على 
اخت���اذ م���ا يل���زم لت���اليف كاف���ة األخط���ار 
النامجة عن ذلك وال س���يما البيئية واختاذ 
املزي���د من إج���راءات احليط���ة واحلذر ملنع 

تكرار مثل هذه التسربات.
إىل ذل���ك أك���د املهندس عرنوس أمهية ترمجة مش���اريع 
الوزارات بش���كل مباش���ر على أرض الواقع وااللتزام باملدد 
الزمني���ة احملددة للتنفي���ذ والتتبع املس���تمر ملراحل عمل 
كل مش���روع بش���كل دقي���ق وتذلي���ل أية عقب���ات تعرتضه، 
الفت���اً إىل أمهي���ة املتابع���ة املس���تمرة للواق���ع الصحي يف 
املدارس والتشدد بإجراءات السالمة الصحية واإلجراءات 
االحرتازي���ة واالس���تمرار خبط���ة تقدي���م اللق���اح للكوادر 

التدريسية.
وكل���ف اجملل���س ال���وزارات املعني���ة تقديم مذك���رة حول 
اإلج���راءات اإلضافية الواج���ب اختاذها لتعزي���ز وتنظيم 
الدع���م املق���دم للقط���اع الزراع���ي وإعطائ���ه األولوي���ة يف 
توفري املش���تقات النفطية، وتكثيف اجلهود لتوفري السماد 
ال���الزم لتأمن متطلب���ات العملية الزراعية، مش���دداً على 
أن القطاع الزراعي يش���كل أهم أولوي���ات العمل للمرحلة 

القادمة باعتباره أساس التنمية االقتصادية.
وطلب اجمللس من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
وضع أس���س ومعايري شفافة لإليفادات اخلارجية للطالب 
مبا ميّكن مجيع الطالب املستحقن االستفادة من االيفاد 
مب���ا يضم���ن العدال���ة يف هذا الش���أن، ولف���ت إىل ضرورة 
مراجع���ة واق���ع عم���ل وأداء اجلمعيات األهلي���ة واخلريية 
ووضع األس���س الي تكف���ل قيامها بدوره���ا اجملتمعي يف 

جمال تقديم اخلدمات للمواطنن.

وطل���ب اجملل���س م���ن وزارة التج���ارة الداخلي���ة ومحاية 
املس���تهلك تعزيز املخازين من مادة القمح وتنفيذ العقود 
املوقع���ة مع الدول الصديقة يف هذا اجملال. كما طلب من 
وزارة الصناعة تقديم توصيف لواقع عمل املؤسسة العامة 
لإلمسن���ت والعقود املوقعة ومبيعاهتا ليصار إىل دراس���تها 
واختاذ ما يلزم لتطوير قطاع صناعة اإلمسنت، واس���تمع 
اجملل���س لعرض قدمه وزير الداخلية حول واقع اجلرمية 
من حيث أعدادها وأنواعها واإلجراءات املتخذة ملكافحتها 

واحلد منها ومبا يسهم يف محاية املواطنن وأمالكهم.
وواف���ق اجملل���س عل���ى ع���دد م���ن املش���روعات التنموية 

واخلدمية يف عدد من احملافظات.
 

البيان احلكومي
وكان رئي���س جمل���س الوزراء تال بي���ان اإلثنن حكومته 
أمام جملس الشعب مؤكدا االلتزام مببادئ خدمة الشعب 
وص���ون م���وارد الدولة واحلف���اظ على حق���وق املواطنن 
وأمنه���م وكرامتهم وحريتهم الش���خصية وتكثيف اجلهود 
مبا يضمن حترير ما تبقى من مساحات جغرافية وبسط 
س���لطة الدولة عليها وحتقيق العدالة والنزاهة والشفافية 
ومكافحة الفس���اد ومحاية التنوع الثقايف جبميع مكوناته 
واالنتقال إىل اقتصاد منتج معتمد على القدرات الذاتية.

ويف جم���ال التنمية االقتصادية أوضح املهندس عرنوس 
أن حتس���ن مس���توى معيش���ة املواطن���ن يش���كل اهلاجس 
األهم للعمل احلكومي والسياس���ة االقتصادية وال س���يما 

يف ظل الصعوبات الي واجهت معيش���ة املواطنن بس���بب 
مف���رزات احل���رب املفروض���ة على بلدنا وذل���ك من خالل 
الزي���ادات املدروس���ة للروات���ب واألج���ور أو متمماهتا ومن 
خ���الل ختفيض تكاليف املعيش���ة وتعزيز القوة الش���رائية 
للعملة الوطنية وضبط األس���واق واألسعار وعقلنة الدعم 
وإيصاله إىل مس���تحقيه مبا يضمن تأمن أفضل ش���روط 

ممكنة للعدالة االجتماعية.
ولف���ت رئيس جمل���س الوزراء إىل مواصل���ة العمل على 
دع���م اإلنت���اج احمللي وتنميته بدءاً من املش���اريع متناهية 
الصغر مروراً بالصغرية واملتوس���طة وصواًل إىل املش���اريع 
واالس���تثمارات الكب���رية س���عياً حن���و حتقي���ق االكتف���اء 
الذاتي وتأمن االحتياجات األساس���ية للمواطنن وتنمية 
الصادرات وبالت���ايل مواجهة تداعيات احلرب االقتصادية 
واملعيش���ية من خالل برنامج تنمية اإلنتاج احمللي وتنويع 
القاع���دة اإلنتاجي���ة وبرنام���ج دعم املش���روعات الصغرية 
واملتوسطة »الصناعية والزراعية والتجارية واخلدمية مبا 
فيها الس���ياحية« وبرنامج تعزيز االستثمار وحتسن بيئة 

األعمال.
وفيم���ا يتعل���ق بالسياس���ة املالي���ة أوض���ح رئيس جملس 
ال���وزراء أن احلكومة تركز على حتس���ن اإليرادات العامة 
وضمان اس���تدامتها وكفاءة اإلنف���اق العام وزيادة فاعليته 
وضمان س���المة إجراءاته وذلك من خالل إصالح النظام 
الضري���ي وتطوي���ر العم���ل اجلمركي ومكافح���ة التهريب 
واالنتقال لنظام اإلدارة املالية احلكومية املتكامل وتطوير 
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قط���اع التأمن وعم���ل املصارف العامة وتقدي���م خدمات الدفع 
اإللكرتوني.

وفيما خيص السياس���ة النقدية أش���ار املهندس عرنوس إىل أن 
احلكومة سرتكز العمل على االستمرار يف ختفيف حدة تقلبات 
سعر الصرف للحفاظ على القوة الشرائية للرية السورية ومنع 
املضارب���ات عليها والعمل عل���ى تعزيز برنامج الدفع اإللكرتوني 
مب���ا يس���هم يف إدارة أفض���ل للس���يولة احمللي���ة والتخفي���ف من 

االعتماد على النقود الورقية.
ويف قطاع التجارة اخلارجية أوضح املهندس عرنوس أن احلكومة 
مس���تمرة بسياسة ترشيد املستوردات واحلماية املدروسة لإلنتاج 
احملل���ي وتنمية الصادرات وتعزيز وصول املنتجات الس���ورية إىل 
األسواق اخلارجية من خالل تعزيز القدرة التنافسية للصادرات 

السورية.
ويف جمال التجارة الداخلية ومحاية املس���تهلك لفت املهندس 
عرن���وس إىل أن احلكوم���ة تعمل على متابعة وصول أساس���يات 
غ���ذاء املواطن واحتياجات���ه التموينية بطريق���ة الئقة وبأفضل 
جودة وبأنس���ب األس���عار وذل���ك من خالل برنام���ج إعادة هيكلة 
الدع���م ال���ذي يه���دف إىل إيص���ال الدع���م ملس���تحقيه وبرنامج 
حتس���ن جودة الرغيف وإنش���اء صوامع معدني���ة لتخزين مادة 

القمح وبرنامج التدخل اإلجيابي عرب السورية للتجارة. 
وفيم���ا يتعل���ق بقطاع الزراع���ة واملوارد املائي���ة أوضح املهندس 
عرنوس أن احلكومة تعمل على تطوير القطاع الزراعي لتحقيق 
األم���ن الغذائي والتكامل بن القطاع الزراعي وباقي القطاعات 
يف تأمن مستلزمات اإلنتاج الزراعي وتسويق املنتجات الزراعية 
وتعزي���ز العم���ل مع االحت���ادات والنقابات واملنظم���ات املختصة 
لتنفي���ذ عدد م���ن الربام���ج تتعلق بامل���وارد الطبيعي���ة واإلنتاج 
النباتي واحليواني والتنمية الريفية والتس���ويق وتطوير أساليب 

وآليات الدعم الزراعي.
وأكد رئيس جملس الوزراء االستمرار بتنفيذ اخلطة الوطنية 
إلعادة تأهيل مشاريع الري وإقامة السدود والسدات املائية ورفع 
كفاءة مش���اريع الري وتنفيذ مشروع التحول إىل الري احلديث 
إضافًة إىل تقييم واقع الس���دود ووضع حد لالس���تنزاف اجلائر 

للمياه اجلوفية. 
ويف جمال اخلدمات والبنى التحتية أوضح املهندس عرنوس أن 
احلكومة مس���تمرة بإعادة تأهيل وتطوير البنى التحتية والعمل 
عل���ى حتقيق التنمي���ة املتوازنة م���ع إعطاء األولوي���ة للمناطق 
الريفي���ة واالس���تمرار يف إعادة تأهيل البن���ى التحتية املدمرة يف 
قط���اع الطاقة وزيادة إنتاج النفط والغاز وموارد الثروة املعدنية 
والتوس���ع يف أمتت���ة وضبط عملي���ات توزيع املش���تقات النفطية 
واس���تكمال خط���ط توس���يع وتطوي���ر ق���درات تولي���د املنظومة 

الكهربائية.
ويف قطاع مياه الشرب والصرف الصحي أكد املهندس عرنوس 
العمل على متابعة تنفيذ مشاريع تأمن مياه الشرب للمناطق 
العطش���ى واجي���اد مصادر مائي���ة جديدة لتغذية ه���ذه املناطق 
والسيما يف املناطق الريفية وتنظيم حمطات املعاجلة وخطوط 

الصرف الصحي املرتبطة هبا.     
وفيم���ا خي���ص الالمركزي���ة اإلداري���ة والتنمية املتوازنة أش���ار 
املهن���دس عرن���وس إىل العمل على توس���يع املش���اركة اجملتمعية 
وتعزي���ز دور اجملال���س احمللي���ة املنتخب���ة يف إدارة كل الش���ؤون 
ال���ي هتم املواطنن على املس���توى احملل���ي ومتكينها من حتمل 

مسؤولياهتا يف تطوير الوحدات اإلدارية.  
ويف جمال التنمية البش���رية أوض���ح رئيس جملس الوزراء أنه 
سيتم العمل على تنفيذ عدة برامج تتعلق بتشجيع التوجه حنو 
التعليم »املهين والزراعي والتجاري والس���ياحي« وحتفيز القطاع 
اخلاص على التش���اركية يف البحث العلمي واس���تكمال تعويض 

الفاقد التعليمي للمنقطعن عن التعليم  

مجلس الوزراء يطلــب اسـتكمال بيانــات وأســس توجيه الدعم      
إلى مستحقيه ووضع معايير شفافة لإليفـادات الخارجية للطالب  

كلمة العدد       

معضلة التبعية الهوياتّية الطارئة
ومسؤولية المؤسسات الحزبية والنقابية والحكومية
د. عبد اللطيف عمران

يعي���ش الناش���ئة م���ن أبنائنا قس���وة املعاناة مم���ا يتوالد يف ع���امل اليوم عن أجي���ال متتابعة 
ومتسارعة من احلروب، وذلك ناجم عن حدّة االستقطاب، واالضطراب لتشكيل النظام العاملي 
اجلديد، وس���يحصد من يقف موقف املتفرج حصاداً مريراً، خاصة أن هذه احلروب تس���تهدف 

ثنائية اهلوية والوعي، ومستلزمات ترابطها.
ففي عامل )بعد( ما بعد احلداثة الذي تنمّرت فيه اس���رتاتيجيات احملافظن اجلدد والعوملة، 
وم���ا بع���د العوملة، أفض���ت التكنولوجيا الرقمية وث���ورة االتصاالت والتواصل إىل بروز أش���كال 
م���ن اهليمنة والتبعيّة اس���تصعب املثقف���ون واملعنيّون يف منطقتنا وعيه���ا ومثاقفتها، بل حتى 
متابعته���ا والتعاط���ي معها، فكيف باألجي���ال اجلديدة الي تكابد أزمة اهلوي���ات الوطنية بعد 

احلرب الباردة؟. 
يف ه���ذه املنطق���ة م���ن العامل وال���ي جنحت إىل حد كب���ري يف القرن املاض���ي يف التعامل مع 
ثنائي���ة األصالة واملعاصرة، تالش���ت اليوم املنج���زات اإلجيابية البنّاءة حلرك���ة التحرر الوطين 
واالس���تقالل العربية، وانعكس هذا س���لبياً متاماً على ثنائية اهلوية والوعي. فبدأت باحلضور، 
وبالفعل، االنتماءات ما قبل الوطنية الي متت تغذيتها بقوة من اخلارج، فتسربت إىل الداخل 
وتوطدت واس���تطار ش���رّها وش���ررها مدعّماً مبراكز األحباث االس���رتاتيجية، وبامليديا املرتبطة 

بالصهيوأطلسيّة.
ال شك يف أن تلك املراكز، وامليديا، ودوائر صنع القرار الصهيوأطلسيّة رأت مدخالً مناسباً إىل 
إضع���اف ال���روح الوطنية والعروبية يف جمتمعاتنا وأوطانن���ا عن طريق تفكيك اهلوية األصيلة 
والتقليدي���ة اجلامع���ة ال���ي كان أفق احلضارة العربية اإلس���المية من مكوّناهت���ا، فعملت على 

تشكيل هويات عديدة جديدة غري جامعة، بل متنافرة، وذلك عن طريق بعض مما يلي:
1- التضخيم غري املسبوق لالنتماءات ما قبل الوطنية: دين- طائفة- مذهب- إثنية- عشرية، 

والعمل مسبقاً على جتهيز خميمات وفتح احلدود والتواصل مع عمالء.
2- اس���تئجار أق���الم وفضائيات ووس���ائل تواصل تدف���ع باألجيال الطالعة، أف���راداً ومجاعات، 
للتفتيش عن هويات جديدة دفينة لتظهريها كهويات مضادة للهوية الوطنية والعروبية وتابعة 

ملصادر العدوان.
3- غرس ثقافات وهويات جديدة خترّب الوعي واالنتماء السابق األصيل، غرساً يقع ضحيته 
الطبقات الش���عبية لرتفع ش���عار املظلومية والتهميش توطيداً لنزعات انفصالية يف العقل، ويف 

اجلغرافيا ويف التاريخ واملستقبل.
4- التخطي���ط لدف���ع الناش���ئة للبحث عن عامل بال هويات )بال أصال���ة ووعي وانتماء( يقوم 
على إلغاء اهلويات الوطنية والقومية، عامل ينجزه الذكاء الصناعي بعيداً عن الذكاء الطبيعي 

الفطري، مفعم بالشك والشكوى.
5- توظيف إش���كاليات تصنيف اهلويات الطالعة يف معرتك صدام اهلويات وأزمة املواطنة، ما 
جيع���ل كل هويّ���ة تبحث عن تبعيّة، ودع���م، ومصاحل متناقضة مع اهلوي���ة األخرى يف اجملتمع 

الذي كان موحّداً سابقاً.
6- ظهرت حتى تارخيه مس���ألة اهلجرة من، وإىل، كجيل خبيث من أجيال احلروب لتحطيم 
احل���دود الوطنية، وبالتايل الدولة الوطنية، والس���يادة، فصار كل ش���يء جوّااًل وعابراً للحدود: 
اإلرهابي���ون إىل الداخ���ل، واملواطن���ون إىل اخلارج يف س���بيل إفراغ األوطان وإنش���اء دميغرافيا 

وجغرافيا وسيسيولوجية وهويات جديدة ألبناء الوطن الواحد يف الداخل واخلارج.
7-8-9.. إخل، وهذا غيض من فيض احلاضر والقادم.

هذه احلرب الطارئة اليوم على اهلوية هلا أسس وجذور عند تكنوقراط االستعمارين القديم 
واجلديد، وهناك مفكرون ومؤلفات سابقة حبثت فيها بشكل جمدٍ وضروري على حنو ما جند 
مث���الً يف مؤلف���ات د. مسري أمن يف )التبعي���ة(، ويف مؤلفات أندري فرانك يف )نظرية التبعية(، 
وكذل���ك عن���د نورب���رت إلياس الذي بيّ���ن أن: ليس هناك هوية ل� )األن���ا( دون هوية ال� )حنن(، 
فالواق���ع االجتماع���ي يبيّن���ه األفراد الفاعل���ون )اجملتمعيّون(، لكن س���لطة الدولة هي احملرّك 
احلقيقي للحضارة، كما أن املنتديات املطبوعة ملركز دراس���ات الوحدة العربية حتمل كل مفيد 

يف هذا السياق. 
ويقع على عاتق مؤسس���اتنا احلزبية والنقابية واحلكومية تبعات التعامل مع هكذا معضلة، 
فالتعصّب للدولة أحادية الدين والطائفة واللغة والعرق والثقافة جمرّد وهم، غري ممكن اليوم 
العتب���ارات علمي���ة وواقعيّ���ة، فهكذا تعصّ���ب هو إرهاب كما هو واضح. وقد كان حلديث الس���يد 
الرئيس بش���ار األس���د أم���ام احلكومة اجلديدة أمهية واضحة، وال س���يما حن ح���دّد للوزارات 
اخلمس مس���ؤولياهتا فيما يتصل باهلوية والوعي واإلعالم، إذ قدّم س���يادته مقاربات الفتة يف 
كلمات���ه، خاصة أثناء س���ين العدوان على س���ورية، وق���د جُمِع بعُضها يف مؤَلفن . . . واملنش���ود 

املثاقفة والعمل.
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األسبوعية

 

البعث األسبوعية" ــ ترمجة و‘إعداد: مسر سامي السمارة 
كان احملاضر واألس���تاذ اليمين حممد علي )اس���م مس���تعار( يف حالة ذهول عندما قيل له 
فجأة إنه سيُطرد ولن يُسمح له بدخول اجلامعة السعودية الي درس فيها. قبل أسبوع، قال 
رئيس جامعة منطقة عس���ري، جنوب الس���عودية، لعلي عرب اهلاتف إن عقده أُلغي، وأن عليه 
مغادرة اململكة. "عدت إىل املنزل وتكورت يف س���ريري مدة س���ت س���اعات"، كما قال حممد.. مل 
يك���ن األكادمي���ي اليمين وحده، بل "مجيع زمالئي يف اجلامع���ة تلقوا إخطارات من اجلامعة 

تفيد بإلغاء عقودهم، أو أنه لن يتم جتديدها دون إبداء األسباب"، كما أضاف. 
مت بالفعل طرد املئات من اليمنين - مبا يف ذلك األكادميين واملعلمن واألطباء والعاملن 
بعقود عمل رمسية وإقامة منتظمة - بش���كل مجاعي واس���تبداهلم بعمال غري مينين. ومن 
املقرر طرد أكثر من 700 ألف ميين يف غضون بضعة أش���هر. وهذا التحرك س���يجرب اليمنين 
داخ���ل اململك���ة عل���ى مواجهة خي���ار صعب: الع���ودة إىل بيوهتم، إىل بلد عل���ى حافة اهلاوية، 
ملواجهة األوبئة والتفجريات واحلرب، أو البحث عن عمل يف بلد آخر. وقد تؤثر هذه اخلطوة 
أيضاً على مئات آالف آخرين تعتمد أس���رهم على التحويالت املالية للبقاء على قيد احلياة 

وسط حرب التحالف السعودي واحلصار املفروض على وطنهم. 
وحبس���ب ما ورد، صدرت توجيهات س���رية إىل املؤسس���ات الي تديره���ا احلكومة وأصحاب 
الش���ركات اخلاصة يف املناطق اجلنوبية من الس���عودية - مبا يف ذلك عس���ري وجنران وجيزان 
- واملناطق الش���رقية، مبا يف ذلك الدمام واألحس���اء. وتنص هذه التوجيهات على إهناء عقود 
مجيع اليمنين - خاصة األكادميين واألطباء واملس���اعدين الطبين وغريهم من املهنين - 
متهيداً لرتحيلهم. وقالت مصادر إن الرياض أعطت أرباب العمل أربعة أش���هر فقط لتس���ريح 
العمال اليمنين يف ش���رق اململكة وش���هرين يف اجلنوب، اس���تعداداً للرتحيل اجلماعي، حتت 
طائلة التعرض للعقوبات إذا مل يتم تنفيذ األمر. ومن متوز إىل 20 آب، مت فصل ما ال يقل 

عن 250 أكادميياً مينياً يف جامعات جنران وجيزان وعسري والباحة ومناطق أخرى. 
يف حمافظة إب، جنوب البالد، قال اليمنيون الذين لديهم أقارب يعملون يف منشآت طبية 
تديره���ا احلكومة إن الس���عودية أهنت بالفع���ل عقودهم أو رفضت جتديده���ا. وانتقدت وزارة 
ش���ؤون املغرتب���ن اليمنية، الي تديرها حكومة أنص���ار اهلل يف صنعاء، هذه اخلطوة قائلة يف 
بي���ان إن "اليمني���ن يقيم���ون يف هذه املناط���ق منذ عقود ولديهم عق���ارات وممتلكات جتارية 

ورساميل مسجلة بأمسائهم". 
 

استياء وغضب اجلميع  
أثارت السياسة اجلديدة للمملكة الغنية بالنفط استياء اليمنين من مجيع أطراف احلرب 
الي تقودها السعودية، مبا يف ذلك حلفاء السعودية. وانتقد العديد من النشطاء اليمنين، 
ووس���ائل اإلعالم، وحتى مس���ؤولون حكوميون س���ابقون تابعون للحكومة الس���عودية، حترك 
الري���اض، وبالت���ايل حكومة الرئيس عبد املنص���ور اهلادي. وأطلق االحت���اد العاملي للجاليات 
اليمني���ة محل���ة دولية تس���خر م���ن هذه السياس���ة. يف غضون ذل���ك، مل تعل���ق حكومة هادي 
املخلوع���ة، وال���ي لطاملا دافعت عن مزيد من التدخل الس���عودي من أج���ل "إنقاذ االقتصاد" 
اليمين، على هذه اخلطوة. وبداًل من ذلك، حرض العديد من قادة احلكومة اليمنية املدعومة 
من الس���عودية يف عدن على عدم الثقة يف املغرتبن اليمنين، متهمن إياهم ب� "التجس���س 

لصاحل احلوثين". 
ويقدر عدد املغرتبن اليمنين الذين كانوا يعملون يف الس���عودية قبل السياس���ة اجلديدة ب� 
2.5 ملي���ون مي���ين، معظمهم من ذوي املؤه���الت العالية ويعملون يف جماالت التعليم والطب 
وغريها من املهن يف مجيع أحناء اململكة. يف جامعة جنران وحدها، يعمل 106 أكادميياً مينياً 
يواجهون الرتحيل منذ سنوات كأساتذة وإدارين ويف جمال النشر، مما ساهم بشكل كبري يف 
بن���اء وازده���ار اململكة خالل العقود املاضية. خالل االزدهار االقتصادي الذي ش���هدته اململكة 
يف س���بعينيات ومثانينيات القرن املاضي، قدم عمال البناء اليمنيون الكثري من العمالة الي 

ساعدت يف بناء السعودية. 
وليس���ت ه���ذه هي املرة األوىل الي تس���تخدم فيه���ا اململكة رعايا أجانب كوس���يلة لتحقيق 
أهداف سياس���ية. فقد طرد النظام الس���عودي حوايل 360 ألف عامل ميين من اململكة بعد أن 
أش���ارت احلكومة اليمنية يف عهد الرئيس الس���ابق علي صاحل إىل أن اليمن سيبدأ يف تطوير 
نفطه من حمافظة اجلوف؛ وهو مورد طاملا س���عت إليه الس���عودية. وخالل حرب اخلليج عام 
1991، رف���ض اليمني���ون التدخل العس���كري بقيادة الوالي���ات املتحدة، ونتيج���ة لذلك، ألغت 
الس���عودية اإلعف���اء من التأش���ريات وط���ردت ما يقدر مبلي���ون ميين. ومع ذل���ك، كان أولئك 

الضحايا من العمال ذوي املهارات املتدنية أو غري املس���جلن؛ ولكن هذه املرة يتم اس���تهداف 
ذوي املهارات العالية.

 
أكثر ما خيشاه اليمنيون املستهدفون 

يف إب، تعيش عشرات آالف األسر أياماً صعبة مع اخلوف من املستقبل الذي ينتظر معيلها 
الوحيد، حيث أن وظائف هؤالء هي مصدر رزقها الوحيد. قال كثريون إن إجراءات السعودية 
تس���تهدف أطفاهلم الذين س���يتضورون جوعا، وأعرب بعضهم عن خماوف جدية من تعرض 

أبناء عائالهتم للخطف أو التعذيب أو السجن أو حتى القتل. 
"من أين حنصل على املال لش���راء الطعام والدواء ودفع اإلجيار واملواصالت؟"، يس���أل أحد 
أفراد عائلة ناصر، وهو حماس���ب مايل يف مركز جتاري جبيزان. "أنا ال أثق بالس���عودين.. أنا 
خائ���ف"، فق���د يتم س���جنه أو تعذيبه أو تقطيعه، كما رددت مس���اح )78 عاما( الي تعيش يف 
صنعاء، وهي ش���قيقة مدرس جامعي آخر، أس���تاذ إعالم، مضيفة: "سوف خيتلقون قصاصات 
من األدلة ضد أبنائنا بسبب تواصلهم مع احلوثي". تنتشر مثل هذه القصص بشكل خميف 

بن املهنين اليمنين وعائالهتم.
ولد حممد علي يف السعودية، وعمل لسنوات يف إحدى جامعات غرب اململكة، حيث حصل 
عل���ى درج���ة الدكت���وراه، ويقيم هناك مع أس���رته. ول���ه أحفاد ولدوا يف نف���س البلد، ومل يعد 

مرتبطا باليمن إال من خالل بعض أقاربه الذين يدعموهنم ببعض املس���اعدات، ومن خالل 
منزل عائلته القديم. "لقد قدمت العديد من اخلدمات إىل السعودية، وأعتربها بلدي"، قال 
حمم���د، و"عمل العديد من زمالئي يف مراكز الدراس���ات وقدموا املش���ورة للنظام الس���عودي 
ملس���اعدهتم يف اليمن".. "قرار ترحيلنا جيعلنا خنش���ى على حياتنا. ال ميكننا توقع اخلطوات 

التالية آلل سعود". 
وبالنظ���ر إىل اتس���اع نط���اق التحريض الذي أطلقه ناش���طون وسياس���يون وق���ادة رأي عام 
س���عوديون داخل اململكة، وعلى وسائل التواصل االجتماعي، والي ترصدها الدولة السعودية 
بعمق، فإن املخاوف، الي عربت عنها أسر املهنين اليمنين، حقيقية، وأخطر السيناريوهات 
ميكن أن يتحقق. والواقع أن هناك عشرات املغرتبن، ومنهم سعوديون، يف السجون، أو قتلوا 
عل���ى يد النظام الس���عودي بتهم���ة "التواصل مع احلوثي���ن"، وأحياناً لنش���ر مقاطع فيديو 

لطائرات مسرية وصواريخ تضرب أهدافاً داخل اململكة. 
يش���ار إىل أن اجلهود الس���عودية اجلديدة جاءت رغم أن العديد من األكادميين اليمنين 
وغريهم من املهنين س���اعدوا الس���لطات الس���عودية كباحثن وحمللن ومستشارين وخرباء 
يف الش���أن اليمين، ليس فقط هلزمية القوات الوطنية يف جنوب وش���رق البالد، والي تعارض 
االحتالل السعودي، ولكن أيضاً للسيطرة على البلد بأكمله، مبا يف ذلك جتنيد اجلواسيس 
والق���وات. إن حت���رك الس���عودية للتخلي عن اليمنين الذين س���اعدوها يش���به إىل حد كبري 

حترك الناتو يف أفغانستان، حيث مت التخلي عن العديد من األفغان الذين ساعدوا احللف 
األطلس���ي. ويتوقع البعض أن تكون هناك قريباً مش���اهد يف املنافذ اليمنية الس���عودية، مثل 
تل���ك ال���ي ش���اهدها الع���امل يف مطار كاب���ول، حتى لو مل حتص���ل على مثل ه���ذه التغطية 

اإلعالمية. 
 

نتائج عكسية؟
ظاهري���اً، يأت���ي التحرك الس���عودي لرتحيل اليمنين يف س���ياق خطة هتدف إىل "س���عودة" 
الوظائ���ف يف اململك���ة، وه���و ع���ذر تتقبله قل���ة من خارج النظ���ام امللكي. وق���ال مركز صنعاء 
للدراس���ات اإلس���رتاتيجية، وهو مؤسس���ة فكرية مؤيدة للس���عودية، يف تقري���ر جديد بعنوان 
"محلة الرياض غري املعقولة لتطهري العمال اليمنين"، إن هذه اخلطوة تبدو وكأهنا "إجراء 
عقاب���ي يس���تهدف اليمنين عل���ى وجه التحديد"، وخيلص إىل أنه "بعد كل ذلك، تس���تهدف 
السعودية اآلن العمال اليمنين يف اململكة الذين تشكل حتويالهتم املالية واحدة من األسوار 
القليل���ة املتبقي���ة ب���ن اليمن وق���اع اهلاوية. ولن ي���ؤدي ذلك إىل تقويض ادع���اءات احلكومة 
اليمنية، الي تدعي الرياض أهنا تريد العودة إىل الس���لطة يف صنعاء فحس���ب، بل س���يؤذي 

الشعب اليمين بشكل عام". 
وجود العمال اليمنين يف اململكة حتكمه اتفاقيتان بن حكومي اليمن والسعودية: اتفاقية 
الطائ���ف وملحقاهت���ا، عام 1934، وال���ي مت جتديدها باتفاقية جدة، ع���ام 2000. وقد منحت 
اليمني���ن ح���ق العم���ل واإلقامة املفتوح���ة وحرية االس���تثمار ومتلك العقار وع���دم مصادرة 
األمالك. وحتى عام 1990، كان اليمنيون قادرين على الدخول بدون تأش���رية، وحرية التنقل، 

والعمل بدون "كفيل" يف أي مكان يف السعودية. 
باس���تهدافها حمافظات جنوب السعودية، عس���ري وجنران وجيزان على وجه اخلصوص، ال 
تنته���ك الرياض اتفاق الطائف فحس���ب، بل وقد جتدد التوت���رات القبلية يف املنطقة، األمر 
ال���ذي قد يوفر يف النهاية لليمنين املطرودين س���بباً منطقي���اً للمطالبة بعودة هذه املناطق 
إىل الس���يطرة اليمني���ة. ع���الوة على ذلك، ميكن أن تكون هذه اخلط���وة مبثابة حافز للقبائل 
اجلنوبي���ة احملروم���ة من حقوقها لتبديل والئها من احلكومة الس���عودية إىل ملقاومة اليمنية 

الي تقاتل القوات السعودية يف جنران وجيزان وعسري. 
 

أخشى ما خيشاه السعوديون
خل���ف العناوي���ن، هناك مصري مرعب خيش���ى الس���عوديون دفعه لط���رد اليمنين باجلملة 
من الس���عودية، وخاصة من اجلنوب. تارخيياً، تنتمي قبائل جنوب اململكة، يف عس���ري وجيزان 
وجن���ران، إىل القبائ���ل اليمنية، وخاصة قبائل يام ومهدان، الي حتافظ على هويتها اليمنية 
م���ن خ���الل الع���ادات والتقاليد وحتى املالب���س التقليدية. وتربط ه���ذه القبائل، الي ترفض 
العدوان السعودي على اليمن، روابط عائلية قوية مع قبائل مهدان يف صعده باليمن معقل 

أنصار اهلل. 
م���ن الناحي���ة العقائدي���ة، تنتمي قبائل جنوب اململك���ة إىل الطائفة الزيدي���ة، الي ينتمي 
إليها معظم أفراد أنصار اهلل. وينطبق الشيء نفسه على معظم الوافدين سواء من الطائفة 
الزيدي���ة أو م���ن املناطق الزيدية داخل اليم���ن. وقد أدى ذلك إىل متييز طويل األمد وانعدام 
ثقة من جانب احلكومة السعودية ضد قبائل عسري وجيزان وجنران، الذين اهتموا بالتجسس 
لصاحل أنصار اهلل. وبالفعل، فإن العديد من السعودين يف املنطقة يتعاطفون مع أنصار اهلل، 

وقد حاربوا إىل جانبهم. 
منذ عام 2015، عندما بدأت احلرب، اكتس���بت مجاعة أنصار اهلل ش���عبية يف جنوب وش���رق 
الس���عودية. فاحلكومة السعودية حريصة على أن تتطور العالقة بن أنصار اهلل والقبائل إىل 
حتالف عس���كري، وتؤدي إىل انتفاضة مس���لحة يف جنوب وش���رق اململكة، أو مس���اعدة أنصار 
اهلل باملعلومات والتمويل على األقل. وقد تتجس���د هذه املخاوف يف ضوء احلملة التعس���فية 
الي تشنها السلطات السعودية على املغرتبن اليمنين واملواطنن يف جنوب وشرق اململكة. 
عل���ى عك���س ما تريده احلكومة الس���عودية، ف���إن طرد اليمنين لن ي���ؤدي فقط إىل جتدد 
الع���داء جت���اه اململكة، بل س���يؤدي إىل تأجيج التعاطف مع أنص���ار اهلل وإيران. وهذا رد فعل 
طبيعي، على أمل أن يعودوا يوماً ما إىل ديارهم الي ولدوا فيها أو نش���أوا فيها، أو أهنم قد 
جيدون يف هناية املطاف عمالً يف اجلامعات اليمنية الي تديرها حكومة اإلنقاذ بقيادة أنصار 
اهلل، أو يف املناطق الواقعة حتت س���يطرهتا.. يف غضون ذلك، اختذت أنصار اهلل بالفعل خطة 

الستيعاب هؤالء. 

السعودية تنتهج سياسـة الترحيل الجماعي لليمنيين 
بعد أن مزقت بالدهم بالحرب.. خـطوة لن تمر دون نتائج عكسية!!



األربعاء  8  أيلول  2021  ال���عدد 42  7سياسة6 سياسة األسبوعية
األربعاء  8  أيلول  2021  ال���عدد 42 

األسبوعية

أربعائيات       

وفدان من لبنان .. 
أي رمز هذا ؟..

د. مهدي دخل اهلل

وفدان من لبنان يف دمشق يف وقت واحد تقريباً !..

وف���د ش���عي ميثل وجه لبن���ان اجلميل ، وآخر رمسي ميث���ل وجه أمريكا 
البشع !.. أمل يأتوا بضوء أخضر من السفرية األمريكية يف بريوت ؟؟..

ومل���ا كان����ت الثقافة العربية هتتم بالرموز ، فم���ن الواضح أن هذا احلدث 
ميث�ل رمزاً لعالق�ة س���ورية بأمتها العربية ، ش���عوباً وأنظمة. زيارة الوفديْن 
لدمشق مثال واضح للوضع العربي اليوم حيث األنظمة ، غالبيتها ، تنظم 

عالقاهتا الدولية والعربية وفق السمفونية األمريكية دون أي نشاز ...

أما الش���عوب العربية فموقفها من س���ورية يس���تند إىل الكينونة القومية 
املشرتكة. الي تأتي بالفطرة وبطبيعة األشياء قبل أن تأتي بالوعي املكتسب 

..

هكذا كانت مش���اعر الوفد الش���عي ... طبيعة منطلقة من عقاهلا وتعابري 
حقيقي���ة ع���ن رواب���ط ال���دم واملص���ري .. علت وج���وه أعضاء الوفد الش���عي 
االبتسامة الي غابت عن وجوه أعضاء الوفد الرمسي املكفهرة . تصوروا لو 

أن الوفد نفسه زار باريس – مثالً - ...

االبتسامة كانت واضحة على وجه وزير اخلارجية الدكتور املقداد والسفري 
الس���وري يف لبن���ان علي عبد الكريم ، لكنه���ا غابت عن أوجه بعض أعضاء 
الوف���د اللبنان���ي .. أما لقاء الس���يد الرئيس مع الوفد الش���عي ، وهو اللقاء 
الس���وري اللبناني احلقيقي ، فكانت مشاعر الودّ والدفء طاغية خاصة يف 

األحاديث قبل االجتماع وبعده ... 

ما أريد أن أذكره هنا يهم رأينا العام ، بعيداً عن الديبلوماسية ومتطلباهتا 
، فما جيمعنا مع لبنان ال ميكن أن تس���عه أطر ديبلوماس���ية أو تعرب عنه 

لغة ديبلوماسية ...

لو مل يأت الوفد الش���عي الذي اس���تقبله السيد الرئيس ، لشعرت كسوري 
بق���در كب���ري م���ن الغضب. لكن ه���ذا الوفد ذكرن���ا بالعالق���ة احلقيقية بن 
البلدين. وال شك يف أن استقبال السيد الرئيس للوفد الشعي ، دون الوفد 
الرمسي ، مؤشر على أن ما يهمنا هو العالقة احلقيقية مع اللبنانين ... بل 
إن استقبال خارجيتنا للوفد الرمسي هو استجابة هلذه العالقة احلقيقية 

الي ميثلها الوفد الشعي ..

عشر سنوات من »النأي بالنفس« ، ثم يأتي الرمسيون إىل دمشق دون أي 
كلمة اعتذار تليق بالش���عب السوري وبالشعب اللبناني أيضاً . نسي الناؤون 
بالنفس أن داعش تس���تهدف العراق وبالد الش���ام وليس س���ورية فحس���ب ، 
هك���ذا يش���ري أمسها بوض���وح ودون أي التباس. ونس���ي الن���اؤون بالنفس أن 
مشال لبنان والبقاع كله كان يف خطر مباش���ر متاماً كحمص وتلكلخ ، وأن 

حترير القصري معناه إبعاد اخلطر عن لبنان كما عن أواسط سورية ...

نسي الناؤون أن هناك ال يقل عن مخسة عشرة ألفاً من األمهات السوريات 
الثكلى الستش���هاد فلذة أكبادهن دفاعاً عن اس���تقالل لبنان وس���يادته ، وأن 
دافع الضرائب الس���وري دفع مليارات الدوالرات لتموي�ل محل�ة الدفاع عن 

لبن�ان طوال عشري�ن عاماً ...  واحلديث يطول !... 
mahdidakhlala@gmail.com.  

"البعث األسبوعية" ــ علي اليوسف 
كان متوقعاً أن يتحرك تنظيم اإلخوان املسلمن لنصرة عناصر 
التنظيم يف حركة النهضة الي قصم ظهرها الرئيس التونس���ي 
قيس س���عيد. هذا التحرك تناوله الشارع التونسي باحلديث عن 
هجرة إرهابين إىل تونس يف مشهد يعيد لألذهان ما أطلق عليه 
"الربي���ع العربي"، واهل���دف بالدرجة األوىل إرباك الرئيس ودفعه 
إىل الرتاجع عما هو ماض فيه "إصالح املسار"، واالستيالء على 

السلطة. 
وال يس���تبعد من يقف خلف هذا الس���يناريو أن حتاكي حركة 
النهض���ة جترب���ة حرك���ة طالبان يف أفغانس���تان، وتس���تويل على 
الس���لطة بالقوة، رغ���م االختالف اإليديولوج���ي والعقائدي بن 
التنظيم���ن. وليس من املس���تبعد أن تش���هد تون���س خريفاً يعيد 
خلط األوراق، ويعيد البالد إىل املربع األول من أزمتها املستمرة 
منذ عش���ر س���نوات، م���ا دامت هناك أط���راف تن���اور وحتاول أن 
تشرتي باألموال بعض املرتزقة الذين يأتون من اخلارج، ومادام 
الرئيس التونس���ي مل يعن حتى اآلن رئيس���اً للوزراء أو حكومة، 
ومل يعلن ما ينوي فعله رغم مرور أكثر من ش���هر على إجراءات 
الط���وارئ الي أعلنها، وس���ط تكهنات واس���عة بأن���ه يعتزم إعادة 

صياغة دستور 2014. 

مرتزقة تركيا يف حالة استنفار 
ج���دّد اع���رتاض تركيا على ق���رارات الرئيس التونس���ي، ووصف 
حتركات���ه ب���� "االنقالب" ال���ذي يتوجب على الش���عب التونس���ي 
إس���قاطه، االنتب���اه إىل ضرورة إخ���راج مرتزقة أنق���رة من ليبيا 
اجمل���اورة. وهذا االعرتاض الرتكي الش���ك أن���ه ينذر خبطوات قد 
تق���دم عليه���ا تركيا عل���ى أمل إعادة تنظيم اإلخ���وان إىل احلكم 
يف تون���س، على غرار ما فعلت عندما دعمت وش���جعت األعمال 
اإلرهابي���ة والفوضى يف س���ورية ومصر وليبيا وتش���اد على أيدي 

مليشيات إخوانية ومرتزقة موالين هلا.
وحبسب الوثائق، فإن 11609 عناصر من املرتزقة السورين ما 
زال���وا يف ليبيا بدعم من نظام أنقرة. وتش���ري تقديرات عس���كرية 
ليبي���ة إىل وج���ود 5 فصائ���ل عل���ى األق���ل، أيضاً، م���ن املعارضة 
التش���ادية تنش���ط يف اجلن���وب اللي���ي بالقرب م���ن احلدود مع 
تش���اد، وهي موالية لإلخوان وتركيا. ويقدر عدد أفراد اجلماعات 

التشادية هذه بنحو 25 ألف مرتزق، وفقاً لتصرحيات رئيس احلكومة االنتقالية يف العاصمة 
التشادية، أجنمينا باهيمي باداكي ألربت.

ويظهر تعامل تنظيم اإلخوان وتركيا الس���يناريو املتوقع الذي س���تتبعه أنقرة والتنظيم يف 
تون���س. فه���ذا التنظي���م ثبت أركانه داخل تونس، منذ عام 2011، بش���كل أن خروجه لن يكون 
إال بالق���وة. ويؤك���د ماض���ي تركيا واإلخوان يف ليبيا أن تونس لن تس���لم من آذاهم، خاصًة أن 
معس���كرات املرتزقة الس���ورين تبعد فقط حوايل 200 كيلو عن تونس، فضالً عن وجود مئات 
العناصر التابعن للمليش���يات املوالية ألنقرة يف ذات املنطقة، وعلى رأس���هم خالد املش���ري، 
متزع���م ما يس���مى "اجمللس األعلى للدولة يف ليبي���ا"، والذي أعلن صراحة رفضه ملا حيدث، 
مقحماً ليبيا هبذا الشكل يف شأن ال خيصها، مثلما حدث يف تشاد عندما حتركت املليشيات 
ال���ي وطنتها تركي���ا واإلخوان يف ليبيا، واقتحمت احلدود، وأث���ارت الفوضى، وعلى إثر ذلك 

ُقتل الرئيس التشادي إدريس ديي يف نيسان املاضي. 
وكما هو معلوم يأمتر املرتزقة التش���اديون يف ليبيا بأمر تيمان أرتيمي، اإلرهابي التش���ادي 
املقي���م يف قط���ر وتركيا، ويتخذون من جنوب ليبيا قاع���دة للتدريب والتمويل واالنطالق إىل 
عمليات إرهابية. وامللفت أن تركيا تتعامل مع ليبيا على أهنا قاعدة عسكرية النطالق عمليات 
مرتزقتها حنو الدول الي ال تتناسب سياستها مع سياسة العثمانية اجلديدة. لذلك ستلجأ 
تركيا لعناصرها املسلحة يف ليبيا للتأثري على امللف التونسي مثلما فعلت يف سورية ومصر 

وتشاد، السيما أن تونس هي آخر معقل سياسي لإلخوان يف مشال أفريقيا. 

ارتداد قوي 
منذ أن اختذ الرئيس التونسي إجراءات الطوارئ، مبا فيها حل احلكومة والربملان، خرجت 
تصرحيات املسؤولن يف تونس وليبيا عن نطاق الدبلوماسية، جلهة تبادل االهتامات املباشرة 
بتصدير اإلرهاب. ويف قلب هذه التصرحيات، برز املرتزقة املنتش���رون يف ليبيا كأحد عناصر 
اخلالف. وحبسب تقارير إعالمية، هناك حنو 100 من اإلرهابين واملرتزقة يف قاعدة "الوطية" 

اجلوي���ة مس���تعدين للهجوم على احلدود التونس���ية، لكن احلدود مغلق���ة بن البلدين لكبح 
تفش���ي ف���ريوس كورون���ا، إال أن البعض يربط ذل���ك باالهتامات املتبادلة ب���ن الطرفن على 

خلفية اإلرهاب. 
إن تأثري الضربة الي تلقتها حركة النهضة يف تونس على تنظيم اإلخوان يف ليبيا سيكون 
كبرياً، خاصًة أن تراجع نفوذ "النهضة" اإلخوانية سياس���ياً وش���عبياً يف تونس س���يقطع خط 

إمداد نظرائهم يف ليبيا، وقد يتسبب أيضاً يف زعزعة الوجود الرتكي يف اجلارة الشرقية. 
ويرى خمتار اجلدال، احمللل السياس���ي الليي، أن ما حدث يف تونس "زلزال ضد اإلخوان، 
سيكون له ارتداد قوي على إخوان ليبيا"، ويضيف بأن "دعم اإلخوان يف تونس يأتي من تركيا 
وقطر عرب استثماراهتم يف تونس نفسها، أما دعم اإلخوان يف ليبيا فيأتي حتت ستار حتويل 
أم���وال الدع���م العالجي ملصحات بعينها، وكذلك عرب اس���ترياد الس���لع التونس���ية عن طريق 
الش���ركات اإلخوانية املس���تفيدة، لذا ال أعتقد إن دعم اإلخوان الليبين سيتوقف"؛ مبعنى أنه 
"بعد جناح االنتفاضة الش���عبية ضد اإلخوان يف تونس وبروز العداء الواس���ع للنهضة، ش���عر 
إخوان ليبيا أن ظهرهم أصبح عارياً على عدة واجهات، خاصًة أن الربوباغاندا اإلخوانية يف 
ليبيا كانت تعتمد يف دعايتها على النموذج النهضوي الذي تقدمه كأحسن دليل على قبول 
اإلخوان لقانون التداول الس���لمي للس���لطة، لكن بعد خروج املواطنن إىل الش���وارع وإسقاط 

املنظومة من خارج املؤسسات، انكشف زيف ادعاء التحول الدميقراطي".
وهلذا، بات الوجود الرتكي مهدداً يف ليبيا بعد جناح الش���عب التونس���ي يف إس���قاط حركة 
النهضة واإلخوان، وس���يكون س���قوط إخوان ليبيا سهالً بعد قطع اإلمدادات الرتكية والغربية 
واألس���لحة الي كانت متر من اجلنوب التونس���ي عرب إخوان النهضة الي أريد منها تفكيك 

دول الشمال األفريقي وبعثرة املنطقة بشكل كامل. 
لكن على الرغم من كل ذلك، ال زالت تونس تواجه خطراً كبرياً بسبب استمرار عمل فرع 
االحتاد العاملي لعلماء املس���لمن يف تونس - االحتاد الذي أسس���ه القيادي اإلخواني يوس���ف 
القرض���اوي - حي���ث مل تت���م االس���تجابة ملطلب إغالق مقراته. كما أن امليليش���يات املس���لحة 

زلــزال تونــس يهــز التنظيــم العالمــي لإلخوان المسلمين.. 
هل تستنجد »النهضـة« بمرتزقة أردوغــان؟ 

املنتمي���ة جلماع���ة اإلخ���وان تش���كل خط���راً كبرياً عل���ى تونس، 
وحتدي���داً تلك التابعة منها لرئيس ما يس���مى "اجمللس األعلى 
للدولة"، اإلخواني خالد املشري، متزعم أبرز التشكيالت املسلحة 
الداعمة حلكم حركة النهضة اإلخوانية، واألكثر تفاعالً وتواصالً 

مع قياداهتا. 

اجليش التونسي 
رصدت دراس���ة صادرة عن مركز املس���تقبل لألحباث والدراسات 
املتقدمة أن قرارات س���عيّد بتعين 9 مس���ؤولن أمنين كباراً قد 
يساعده يف إحكام سيطرته على األجهزة األمنية، ومنع حماوالت 
األحزاب السياس���ية اخرتاق وزارة الداخلية، مبا ميكنه من بسط 
س���يطرته على الس���لطة التنفيذي���ة خالل الف���رتة املقبلة. ووفق 
الدراسة، فإن من شأن متديد القرارات اخلاصة بتجميد الربملان، 
ورفع احلصانة عن أعضائه كافة، أن يشدد اخلناق املفروض على 
حركة النهضة، الذراع السياس���ية لإلخوان وحلفائهم يف الداخل 
واخل���ارج، خاص���ة أن كل ما يش���غل قي���ادات احلركة ه���و العودة 

للمشهد السياسي مرة أخرى. 
وي���رى الباحث���ون أن تط���ورات األوض���اع السياس���ية الراهنة يف 
أفغانس���تان أدت إىل انش���غال الق���وى اإلقليمي���ة والدولي���ة ع���ن 
مستجدات األزمة السياسية داخل تونس، وبالتايل ختفيف حدة 
الضغوط اخلارجية على الرئيس س���عيّد، مقارنة مبا كانت عليه 
قبل ذلك، خاصة املوقف األمريكي الذي يصر على س���رعة إعادة 
الربمل���ان للعم���ل، بزعم احلفاظ على التجرب���ة الدميقراطية يف 

البالد.
ب���كل األح���وال، وحت���ى اآلن، فإن الق���وات التونس���ية على أمت 
االس���تعداد أمني���اً واس���تخباريا للتصدي لتلك احمل���اوالت الي 
تس���تهدف ضرب أمن واستقرار البالد، فالقوات التونسية تنتشر 
بش���كل كب���ري يف منطق���ة رأس جدير يف بن ق���ردان، القريبة من 
احل���دود الليبي���ة، حيث تش���هد مدينة جن���زور الليبي���ة حتركات 
لكتائب "خالد بن الوليد" الداعشية، خاصَة بعد أن أعطت حركة 
النهضة إخوان ليبيا الضوء األخضر للتدخل يف الشأن التونسي.

كما أوضحت مصادر عس���كرية أن قيس سعيد أعطى تعليماته 
بض���رورة إحكام الس���يطرة على املنافذ الربي���ة الي تربط تونس 
بليبيا، وأكدت أنه مت توظيف آالف اجلنود لالنتش���ار يف كل املنافذ احلدودية، س���واء الغربية الي 

تربط تونس باجلزائر أم اجلنوبية مع ليبيا. 
كما كثفت قوات حرس احلدود تواجدها يف كافة املناطق احلدودية للبالد، بالتزامن مع إجهاض 
عدة حماوالت لتسلسل عناصر إرهابية إىل الداخل، ودفع بتعزيزات أمنية على احلدود الشرقية، 
م���ع ليبيا، بعد حماوالت لتس���لل عناصر إرهابية إىل البالد مبس���اعدة قي���ادات من حركة النهضة 

اإلخوانية.
كم���ا مت من���ع دخول قيادات التنظيم، حيث نقلت صحف تونس���ية عن مصادر أمنية أن القيادي 
اإلخواني الليي خالد املشري، رئيس جملس الدولة الليي، الذي وصفته ب� "رجل تركيا يف ليبيا"، 
يأت���ي عل���ى رأس قائمة »املمنوع���ن« من دخول تونس. ووفق املصادر، مشل���ت القائمة أيضاً، مفي 

اإلخوان يف ليبيا، الصادق الغرياني، باإلضافة إىل قيادات ليبية أخرى حمسوبة على اإلخوان. 

اخلامتة
إن عزلة اإلخوان يف تونس وانكس���ارهم السياس���ي يدفعهم - حس���ب العديد من املتابعن - إىل 
اللجوء إىل خطة االس���تنجاد مبيليش���يات من خارج البالد، وأساس���اً من ليبيا، احلديقة اخللفية 
لإلخوان، حيث يتجمع املرتزقة بانتظار التعليمات للدخول إىل تونس لنصرة التنظيم اإلرهابي.

واألمر مل يعد سراً، فقد أفصحت مصادر عسكرية عن وجود حماوالت تسلل جلماعات إرهابية 
عرب احلاجز احلدودي يف منطقة "الرطب" القريبة من البوابة احلدودية "الذهبية" )نقطة فصل 

بن غرب ليبيا وتونس(.
كم���ا مل تتوق���ف الصفح���ات اإلخواني���ة على ش���بكات التواصل االجتماعي ع���ن التحريض ضد 
الرئيس التونسي قيس سعيد، حتى إن بعض قيادات النهضة مبحافظة املهدية، حرض على قتل 
الرئيس التونس���ي، األمر الذي يفس���ر حالة االختناق الش���عبية والسياس���ية واألمنية الي تعيشها 

النهضة وقياداهتا. 
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"البعث األسبوعية" ــ هيفاء علي 
مع اقرتاب الذكرى العش���رين هلجمات 11 أيلول، الي كانت الذريعة لدى إدارة جورج بوش 
االب���ن إلط���الق العنان حلربه العاملية املزعومة على اإلرهاب، والي دش���نها بغزو أفغانس���تان 
حملارب���ة حرك���ة طالبان، خرجت الق���وات األمريكية من كابول بعد عش���رين عاما إثر هزمية 
نك���راء م���ع حلفائها من الناتو، وهي جت���ر ذيول اخليبة، وتفتح الطري���ق أمام عودة طالبان 

للسيطرة على البالد.
وم���ع ع���ودة طالبان إىل الس���لطة، رمبا ستس���تخدم إدارة بايدن ذريعة جديدة لش���ن حرب 
جديدة، وبالتايل رمبا نس���مع قريباً عن أحداث 11 أيلول، احلجة املفربكة الي اس���تخدمتها 
إدارة بوش االبن قبل عشرين عاماً، حيث مل تتح الفرصة لعناصر طالبان، آنذاك، للدفاع عن 
أنفس���هم. وعندما حين وقت اإلدالء ببيان سياس���ي، قد يتم توجيه أصابع االهتام إىل بعض 
املس���ؤولن الصينين بأهنم وراء اهلجمات!! وبناء على ذلك س���رتد اإلدارة األمريكية حبملة 
دعاي���ة مكثفة ضد الصن. وحبس���ب احد احمللل���ن األمريكين، فقد كانت هجمات 11 أيلول 
عرضا مسرحيا بامتياز قدمه وأخرجه صقور البيت األبيض من احملافظن اجلدد، حيث مل 
يقتصر األمر على جعل ناطحات الس���حاب ختتفي وس���ط س���حابة من الدخان بفعل كلمة 
س���حرية "اس���امة بن الدن"، بل جعلوا الطائرات تظهر وختتفي كما لو أن األرض ابتلعتها أو 

تبخرت يف مساء البنتاغون. 
حقيقة، أدى االعرتاف األخري هبزمية الواليات املتحدة يف أفغانس���تان إىل حش���د الصحافة 
الغربي���ة الليربالي���ة، الي طالبت الرئيس جو وصن���اع القرار األمريكين بعزم إمربيايل أكرب، 
وبزي���ادة التغطي���ة اإلعالمي���ة الغربي���ة املعادية لإلس���الم. وتتجاهل هذه االعتب���ارات التاريخ 
األمريكي املضاد للثورات واحلروب الي ش���نتها الواليات املتحدة يف مجيع أحناء العامل منذ 

احلرب العاملية الثانية لتأكيد السيطرة اإلمرباطورية على حساب مالين األرواح. 
ففي سبعينيات القرن املاضي، أطاحت 14 ثورة مناهضة لالستعمار ومناهضة للديكتاتورية، 
يف أفريقيا وآس���يا وأمريكا الالتينية، باألنظمة الغربي���ة واملوالية للغرب لتحقيق دميقراطية 
اجتماعي���ة واقتصادي���ة مت قمعه���ا مبس���اعدة س���احقة من الق���وى االس���تعمارية األمريكية 
واألوروبي���ة.. أدى ذل���ك إىل ح���روب كربى بدأهت���ا الواليات املتحدة وحلفاؤه���ا ضد احلكومات 

الثورية اجلديدة. 
فف���ي إثيوبي���ا، أطاح مدب���رو االنقالب الث���وري باإلمرباطور هيال سيالس���ي، يف عام 1974، 
وقطع���وا العالق���ات العس���كرية بن إثيوبي���ا والواليات املتح���دة، ع���ام 1977. ودعمت الواليات 
املتحدة وبعض شركائها من األنظمة العربية غزو الصومال من قبل إثيوبيا يف نفس العام، 

على أمل استعادة السيطرة األمريكية. 
أرس���ل السوفييت األس���لحة، ومت نشر القوات الكوبية للمساعدة يف تأمن احلكومة الثورية 
اجلدي���دة يف إثيوبي���ا. خالل هذا الوقت، حتول الصومال إىل قاعدة عس���كرية أمريكية ووجد 

نفسه غارقاً يف حروب ال هناية هلا، مل يتعاف منها حتى يومنا هذا. 
ضربت الثورة أيضاً أوروبا اجلنوبية، حيث أطاح الربتغاليون بنظام ساالزار الفاشي املدعوم 
من الغرب ما أدى إىل انتصار نضاالت التحرر املستمرة يف املستعمرات األفريقية يف الربتغال. 
حرر الثوار أنغوال وموزمبيق وغينيا بيس���او والرأس األخضر وس���او تومي. وس���يؤدي س���قوط 
النظام الربتغايل وحترير املس���توطنات األفريقية، وال س���يما موزمبيق وأنغوال، إىل إضعاف 
مستعمرة روديسيا اإلجنليزية اجملاورة، حيث يهيمن البيض، ما سيؤدي إىل انتصار العصابات 

الثورية يف عام 1980 وتأسيس زميبابوي. 

الربوباغندا األمريكية 
نظراً ألن هذه الثورات أعطت أيضاً دفعة للنضال التحرري ضد سيطرة البيض يف ناميبيا، 
الي احتلها واس���تعمرها نظام الفصل العنصري يف جنوب أفريقيا. أطلقت الواليات املتحدة 
وجنوب أفريقيا وزائري، الي كان رئيسها، موبوتو سيسي سيكو، مدعوما من الغرب ، تدخالت 
عسكرية يف أنغوال من أجل تدمري ثورهتا وكفاحها التحرري، واحلفاظ على التفوق األبيض 

يف ناميبيا وجنوب أفريقيا..
أدى ذل���ك إىل وص���ول الق���وات الكوبية للدفاع ع���ن الثورة األنغولية، بينما قدم الس���وفييت 
ومجهورية أملانيا الدميقراطية تدريباً للمقاتلن املناهضن لالستعمار الذين قاوموا الفصل 

العنصري يف جنوب أفريقيا املدعوم من الواليات املتحدة. 
بعد فرتة وجيزة، دعمت حكومة جنوب أفريقيا، مبس���اعدة الواليات املتحدة، الثورة املضادة 

يف موزمبيق أيضاً. 
ويف اهلند الصينية، على الرغم من حجم اإلبادة اجلماعية آللة القتل، مل تتمكن الواليات 
املتح���دة م���ن هزمية النضاالت الثورية الي انتص���رت يف النهاية يف فيتنام وكمبوديا والوس، 

عام 1975.
يف ع���ام 1979، أطاح���ت ثورة هائلة يف إيران بدكتاتور بارز مدعوم من الواليات املتحدة، هو 
ش���اه إيران، بينما أدى انقالب يف أفغانس���تان اجملاورة إىل وصول حكومة شيوعية جديدة إىل 

السلطة، يف نيسان 1978.
وعلى النقيض من الدعاية األمريكية، مل يلعب السوفييت أي دور يف أي من هذه الثورتن، 
ومل تق���دم الوالي���ات املتحدة أي دليل على تورطهم، وس���ارعت لرعاية ث���ورة مضادة يف إيران 
وأفغانس���تان وطلب���ت مس���اعدة باكس���تان اجملاورة يف احلال���ة األخرية. ويف أمريكا الوس���طى 
ومنطق���ة البح���ر الكاريي، هزم النضال التحرري الديكتاتور املدعوم من الواليات املتحدة يف 
نيكاراغوا، يف متوز 1979، واس���تولت حركة "اجلوهرة اجلديدة" على الس���لطة يف غرينادا يف 

انتفاضة مسلحة.
أدت ه���ذه األح���داث إىل تكثيف القمع الذي ترعاه الواليات املتحدة ضد النضاالت الثورية 
يف السلفادور وغواتيماال اجملاورتن، ورعاية الثورة املضادة وغزو نيكاراغوا، والغزو املباشر من 

غرينادا من قبل الواليات املتحدة يف عام 1983 لإلطاحة باحلكومة اجلديدة. 

حرب صليبية ضد السوفييت
عندم���ا تطل���ق الواليات املتح���دة العنان لغزواهتا العس���كرية وتس���تعن مبص���ادر خارجية 
حللفائها للقيام يالش���يء نفس���ه، فهي بذلك تعد العدة الستهداف دولة ما مثل أفغانستان، 
خاصًة أهنا متامخة حلدود االحتاد السوفييي. ويف حن أن لدى الواليات املتحدة دول تابعة 
على احلدود اجلنوبية الحتاد اجلمهوريات االش���رتاكية الس���وفييتية، ومن بينها تركيا العضو 

يف الناتو وإيران، فإهنا مل تكن قادرة على تغيري حياد اهلند. 

كانت الصن قد أصبحت عدواً للسوفييت قبل سنوات من ذلك. بقي فقط أفغانستان الي 
ظل���ت حمايدة خالل احلرب الباردة. ولكن عندما قام الش���يوعيون األفغان بانقالب واندفعوا 
حنو إصالحات طائش���ة ومتس���رعة يف بلد يعاني من الفقر املدقع واألمية والقمع، اندفعت 
الواليات املتحدة إىل األمام لتعلن ترحيبها باألفغان الساخطن الذين عارضوا اإلصالحات 

داعية شركاءها احمللين إىل اإلطاحة بالنظام..
دفع هذا احلكومة األفغانية إىل دعوة القوات العس���كرية الس���وفييتية يف كانون األول 1979 

حلماية النظام الثوري.
قص���ة ت���ورط الواليات املتحدة يف أفغانس���تان هي أيضاً جزء م���ن التاريخ الغريب للجهود 
اإلمربيالي���ة األمريكية للس���يطرة عل���ى الدول العربية، وال���دول ذات األغلبية املس���لمة. تبدأ 
القصة بإدارة ترومان، الي أصبحت مهتمة يف البداية ب� "اإلسالم"، وحبثت عن زعيم مسلم 

يقود محلة صليبية ضد السوفييت.
تبنى جملس االس���رتاتيجية النفس���ية، الذي ش���كله ترومان برناجماً يف ش���باط 1953، بعد 
وق���ت قص���ري م���ن تويل أيزهناور منصبه. أكد ه���ذا الربنامج أنه "خالفاً لالعتقاد الس���ائد يف 
الغرب.. مل يكن اإلس���الم عائقاً طبيعياً أمام الش���يوعية. فالكثري من اإلصالحين الذين تولوا 
السلطة يف هذه البلدان وضعوا االقتصاد قبل الدين، األمر الذي أدى إىل إضعاف دور الدين 

وجعل املنطقة عرضة خلطر الشيوعية".
يف ع���ام 1953، كت���ب إدوارد بي ليلي، كبري اس���رتاتيجيي احلرب النفس���ية يف عهد أيزهناور، 
مذكرة بعنوان "العامل الديين"، دعا فيها الواليات املتحدة إىل اس���تخدام الدين بش���كل أكثر 
وضوح���اً يف نضاهل���ا ضد االحتاد الس���وفييي، وأقر بأن اس���تخدام اإلس���الم كإحدى وس���ائل 

الوصول إىل عشرات املالين من املسلمن السوفييت يعود بالنفع على الواليات املتحدة. 

وصلت املذكرة إىل جملس األمن القومي يف عام 1954. ويف الس���ياق نفس���ه، استقبلت وزارة 
اخلارجي���ة، يف أيل���ول 1953، وف���دا كبريا من "العلماء املس���لمن املتميزي���ن" يف مؤمتر حول 
"الثقافة اإلسالمية" نظم يف جامعة برنستون، ومن ثم دعت اجملتمعن إىل البيت األبيض.

يف عام 1954، أرس���لت وكالة املخابرات املركزية جواس���يس حمرضن إىل مكة، أثناء احلج، 
إلثارة املشاعر املعادية للسوفييت بن احلجاج السوفييت. وكان عمالء وكالة املخابرات املركزية 
من املس���لمن الس���وفييت املتعاون���ن مع النازين، والذين عملوا س���ابقاً م���ع النظام النازي 

لتعبئة املسلمن السوفييت ضد حكومة بالدهم، خالل احلرب العاملية الثانية.
ورثت الواليات املتحدة واستخدمت فريقاً كامالً من اجلواسيس النازين وضباط االرتباط 
الذين عملوا يف وزارة الرايخ لألراضي الش���رقية احملتلة )أوس���ت مينس���ترييوم(. ويف الواقع، 
س���يتم إرس���ال أحد العمالء املتعاونن مع النازين، الذين أرس���لتهم وكالة املخابرات املركزية 
إىل مك���ة، يف الع���ام الت���ايل، إىل مؤمتر باندونغ، يف إندونيس���يا، لنش���ر الدعاية ضد االحتاد 
السوفييي وسوء املعاملة املزعوم الي تسبب هبا للمسلمن السوفييت، هبدف تقويض موقف 

االحتاد السوفييي بن دول عدم االحنياز. 

عقيدة أيزهناور 
يف كان���ون الثان���ي عام 1957، أعل���ن الرئيس أيزهناور "عقيدة أيزهن���اور"، وأعلن أن الواليات 
املتحدة ستأتي ملساعدة أي دولة يف الشرق األوسط مهددة بالشيوعية. ويف اجتماعات خاصة 
مع فرانك ويزنر، من وكالة املخابرات املركزية، وهيئة األركان املشرتكة، أصر أيزهناور أن على 
العرب أن يسرتشدوا بدينهم حملاربة الشيوعية، وأن "علينا أن نفعل كل ما هو ممكن للتأكيد 

على احلرب املقدسة". 
كان أيزهناور حريصاً على دعم السعودين كثقل موازن للرئيس املصري آنذاك، مجال عبد 
الناصر. كانت خطة أيزهناور هي أن امللك السعودي "ميكن أن ينصب، يف هناية املطاف، كزعيم 
روحي. ومبجرد حتقيق ذلك، ميكننا أن نبدأ يف اإلصرار على حقه يف أن يكون قائداً سياسياً".

وحتقيق���ا هل���ذه الغاية، نظم ويل العهد الس���عودي األمري فيصل مؤمترا إس���الميا دوليا يف 
مك���ة، ع���ام 1962، ملكافحة القومية العربية واالش���رتاكية و"العلمانية"، وأطل���ق رابطة العامل 
اإلسالمي. وردا على حماولة فيصل استبدال الوحدة العربية بالوحدة اإلسالمية، اهتم ناصر 
التحالف اإلسالمي اجلديد بأنه "مؤامرة أمريكية بريطانية لتقسيم العامل العربي وتقويض 

اآلمال العربية يف الوحدة".
وكانت صحيفة "تريبيون ش���يكاغو" قد احتفلت وهللت يف افتتاحيتها مبش���اركة جمموعات 
إسالمية اندونيسية يف جمزرة قتل فيها مليون من الشيوعين يف اندونيسيا، عام 1965، عقب 
انقالب رعته ومولته الواليات املتحدة. ومبجرد أن عزز س���وهارتو املعادي للثورة س���لطته يف 
جاكرت���ا، وضع املكابح على اجلماعات اإلس���المية، على الرغم م���ن أن البعض األكثر تطرفاً 
منهم اس���تمر كقوة مناهضة للش���يوعية. وفيما بعد، سوف ينضم هؤالء إىل اجلهود املناهضة 

للسوفييت يف أفغانستان يف السبعينيات والثمانينيات.
يف أواخر السبعينيات، كانت الواليات املتحدة، بالشراكة مع السعودين، وكذلك مع الرئيس 
املصري أنور الس���ادات، تقوم بالفعل بتجنيد ومتويل وتدريب اإلس���المين من أفغانستان إىل 

باكستان، يف مجيع أحناء العامل، من أجل إعدادهم للمعركة النهائية ضد السوفييت.
يف ح���ن أن ت���ورط الوالي���ات املتحدة ووكال���ة املخاب���رات املركزية يف أفغانس���تان يعود إىل 
الس���تينيات، ب���دأت الصحافة الغربية، منذ عام 1978، تتح���دث بعبارات متعاطفة للغاية عن 
"املتمردين املس���لمن املعادين بش���دة للش���يوعية" يف أفغانس���تان، ويف معس���كرات التدريب يف 

باكستان الذين حيتاجون إىل املزيد من األسلحة. 
كان���ت ه���ذه السياس���ة األمريكية، بتش���جيع من حلفائها الفرعين: الس���عودية وباكس���تان، 
ه���ي الي أدت إىل إنش���اء طالبان والقاع���دة وتنظيم الدولة اإلس���المية "داعش" من صفوف 
اإلسالمين املتطرفن الذين صنعتهم واستقدمتهم وودربتهم الواليات املتحدة الي ساعدت 

اجملاهدين األفغان على السيطرة على أفغانستان يف عام 1992.
مل حتارب طالبان والقاعدة الواليات املتحدة إال عندما انقلبت عليها بعد سقوط السوفييت، 
عل���ى الرغ���م من جتنيد مقاتلي القاعدة والدولة اإلس���المية "داعش"، م���رة أخرى، للحروب 

الدائرة حاليا يف العراق وسورية واليمن وليبيا، برعاية الواليات املتحدة. 
وبداًل من إعادة النظر يف اإلرهاب املضاد للثورة الذي حكمته الواليات املتحدة يف أفغانستان 
وبقي���ة العامل، منذ احلرب العاملية الثانية، فإن الصحافة الليربالية الغربية مش���غولة للغاية 
برث���اء التده���ور التدرجيي لإلمرباطورية، ويف مهامجة قيادة بايدن بس���بب افتقاره للزعامة 

اإلمربيالية. 

أفغانستان.. »الحــرب األمريكية على اإلرهــاب« بدأت فعليًا عام 1945؟! 



األربعاء  8  أيلول  2021  ال���عدد 42  سياسة10
11األربعاء  8  أيلول  2021  ال���عدد 42  سياسة األسبوعيةاألسبوعية

»البعث األسبوعية« ــ عناية ناصر 
 شكلت أفغانستان اخلط األمامي للواليات املتحدة الي أعلنت احلرب 
عل���ى اإلرهاب قبل عش���رين عاماً؛ وقاد ذلك إىل الغ���زو األمريكي للبالد 
بعد هجمات 11 أيلول اإلرهابية، بذريعة البحث عن أسامة بن الدن وقادة 
آخري���ن يف تنظي���م القاعدة. مت طرد طالبان كعقاب على توفري مالذ آمن 
للقاعدة، ما أدى إىل احتالل امتد عش���رين عاماً، وزعم أنه س���عي جللب 
جمتمع دميقراطي إىل بلد كانت السلطة فيه ال مركزية، ويف أيدي أمراء 

احلرب القبلين تقليدياً. 
كلف���ت ح���رب أفغانس���تان واحتالهل���ا من قب���ل الواليات املتح���دة 2.25 
تريلي���ون دوالر أمريك���ي، وأس���فرت ع���ن مقت���ل 66 ألف جندي وش���رطي 
أفغان���ي، و47 أل���ف مدن���ي، و50 ألفا م���ن مقاتلي طالب���ان. وعلى اجلانب 
األمريك���ي، فق���د 7400 جنديا ومقاوال من ق���وات األمن احلليفة حياهتم. 
خ���الل الف���رتة القليلة املاضية، متكنت طالبان من ملء الفراغ املتمثل يف 
انس���حاب القوات األمريكية والقوات املتحالفة بس���هولة ش���ديدة، والعودة 
إىل كابول دون قتال. حدث ذلك بسرعة كبرية، حيث مت إجالء األمريكين 
وحلفائهم وس���ط مش���اهد الذعر يف مطار حامد كرزاي الدويل يف كابول. 
وبن عشية وضحاها، مت تغيري اسم البلد إىل إمارة أفغانستان اإلسالمية. 
ترك االنس���حاب األمريكي فراغاً جغرافياً سياسياً هائالً. وبسبب الطبيعة 
املفاجئ���ة هل���ذا احلدث، وعل���ى الرغم من أن االنس���حاب ق���د مت تنفيذه 
عل���ى م���دى فرتة طويلة من الزمن، فإن من غري املؤكد اآلن ما س���يحدث 
بالضبط، وأي الدول س���تكون الراحبة واخلاس���رة، وهل كان ذلك انسحابا 

أمريكيا من آسيا الوسطى أيضا؟ 
كان الوج���ود األمريك���ي يهتم باألس���اس باألمن الداخل���ي، وقد ُزعم أن 
االنس���حاب األمريكي أوقف هدر املوارد. ومع ذلك، فإن ديناميكيات أخرى 

ستحدث، ما يؤدي إىل تغيري ميزان القوى اإلقليمي. 
تتمت���ع الص���ن بأكرب قدر من املكاس���ب بوجودها يف مجيع أحناء آس���يا 
الوس���طى. الصن لديها ش���راكة اسرتاتيجية مع باكس���تان، وتطور شراكة 
م���ع إي���ران. وتعم���ل الصن أيضاً م���ع روس���يا يف إطار منظمة ش���نغهاي 
للتع���اون، وال���ي تنض���م إليها إي���ران. ومع وج���ود العديد من دول وس���ط 
وجن���وب آس���يا كأعض���اء، ميكن أن تكون ه���ذه الكتلة مبثاب���ة حاجز أمام 
التجارة األمريكية والنفوذ الدبلوماس���ي ع���رب املنطقة. ولدى الصن عدد 

من املصاحل االسرتاتيجية احملتملة الي ميكنها اآلن متابعتها يف أفغانستان. وتشرتك الصن 
يف حدود 50 كم مع أفغانس���تان على اجلانب الش���رقي من بدخيش���ان بأفغانستان، وسيسمح 
ه���ذا خبط���وط جوية مباش���رة باجتاه كاب���ول وإيران. وال يوجد حالياً طريق مباش���ر أو خط 
سكة حديد بن الصن وأفغانستان، لذا فإن أسهل طريق من الصن إىل أفغانستان سيكون 
عرب باكس���تان، على طول طريق املمر االقتصادي الصيين الباكس���تاني، الذي اكتمل إىل حد 
كبري إىل بيشاور. سيؤدي هذا أيضاً إىل جتاوز املناطق الي حيتمل أن يسيطر عليها »حتالف 
الشمال«، وسيعزز الطريق الربي اجلديد إىل إيران قدرة الصن التجارية مع إيران والشرق 
األوس���ط، دون االعتم���اد على املم���رات البحرية من اخلليج، الي حترس���ها البحرية اهلندية 
واألمريكي���ة. وميك���ن للص���ن زي���ادة إمداداهتا النفطية م���ن إيران بأس���عار خمفضة، وجتاوز 
العقوب���ات األمريكية. باإلضافة إىل ذلك، س���توفر حكومة طالب���ان يف كابول للصن الفرصة 
الستخراج املعادن النادرة، حيث تسيطر الصن على 80 يف املائة من التجارة العاملية احلالية. 
ويق���ال إن الص���ن لديها اتف���اق مع طالبان تلتزم األخرية مبوحبه بعدم مس���اعدهتا للحزب 

اإلسالمي الرتكستاني، وهو منظمة إيغورية انفصالية يف مقاطعة شينجيانغ الصينية. 
ت���رى الصن أيضاً أن أفغانس���تان، كموقع حيتمل أن يرع���ى منظمات إرهابية متطرفة، قد 
تدفع الواليات املتحدة واملوارد العسكرية الغربية األخرى بعيداً عن احتواء الصن يف مناطق 

أخرى.
ان اس���تقرار أفغانس���تان يف مصلحة الصن إىل حد كبري، وقد منح االنس���حاب األمريكي 
الصن فرصة هائلة لتوسيع نفوذها. وميكن أن توفر الصن أيضاً حلكومة طالبان اجلديدة 
مص���دراً بدي���الً للتمويل، إذا مت جتميد أموال صندوق النقد الدويل والبنك الدويل. وس���وف 
ترهق أوزبكس���تان وتركمانس���تان وطاجيكس���تان من حكومة طالبان. فعلى م���دى عقود، كان 
هناك العديد من االشتباكات احلدودية، وتورطت »القاعدة« األفغانية يف احلربن الشيشانية 
األخريت���ن. وكانت هن���اك هجمات لطالبان على طول حدود طاجيكس���تان، حيث أجرب أكثر 
من ألفي جندي أفغاني على عبور احلدود، وفر سكان بدخشان، وأدى ذلك إىل حشد رئيس 

طاجيكس���تان، إمام علي الرمحن، قواته وطلب املس���اعدة الروس���ية. وس���تكون آس���يا الوسطى 
الس���وفيتية الس���ابقة عرض���ة لتوت���رات متزاي���دة مع وصول طالب���ان للحك���م يف كابول، وأي 
ضغ���وط تتع���رض هل���ا اجلماعات العرقية م���ن قبل طالب���ان ميكن أن ي���ؤدي إىل احتكاكات 
أوس���ع، فالطاجيك س���يطلبون املساعدة من طاجيكس���تان وروسيا، بينما سيتجه األوزبك إىل 

أوزبكستان وتركيا وروسيا. 
دول آسيا الوسطى هي منطقة عازلة بن أفغانستان وروسيا، حيث عرض الرئيس الروسي 
بوتن بالفعل على الواليات املتحدة، استخدام القواعد داخل آسيا الوسطى جلمع املعلومات 
االس���تخباراتية. وأي مس���اعدة للتحالف الشمايل جيب أن تأتي من خالل دول آسيا الوسطى 
ه���ذه. وق���د يؤدي انس���حاب الواليات املتح���دة إىل زيادة النفوذ الصي���ين يف املنطقة، ما ميثل 
هتديداً للمصاحل اهلندية. وتأتي الظروف احمليطة باالنس���حاب األمريكي يف وقت حتاول فيه 
الواليات املتحدة التقارب من اهلند على املس���توى الثنائي، ومن خالل الرباعية، وقد يتباطأ 

دفء العالقة بن واشنطن ونيودهلي على املدى القصري. 
بالنس���بة للهند، ميكن النظر إىل وجود طالبان يف كابول على أنه انتصار سياس���ي إقليمي 
لباكستان. وكانت باكستان موطن العديد من قادة طالبان ملدة عقدين بعد 11 أيلول. كما لعب 
اجليش الباكستاني دوراً رئيسياً يف تشكيل طالبان عام 1994. ومع ذلك، من املرجح أال تنسى 
طالبان تعاون باكستان مع الواليات املتحدة خالل العقدين املاضين. وميكن أيضاً النظر إىل 
طالبان على أهنا حركة قومية بشتونية، حيث توجد حركة طالبان الباكستانية الي مت دفعها 
إىل أفغانس���تان من قبل اجليش الباكس���تاني. وتطمح حركة طالبان، األفغانية والباكس���تانية 

على حد سواء، إىل إقامة إمارة بشتونية إسالمية. 
وص���رح متح���دث باس���م طالب���ان أهن���م ال يقبلون خ���ط دوران���د، وهو اخلط ال���ذي رمسه 
الربيطانيون، عام 1893، لتحديد احلدود بن باكس���تان وأفغانس���تان. وقد قطع خط دوراند 
األراضي الي يعيش فيها البشتون الذين يهيمنون على طالبان. ويعيش مخسة عشر مليون 
من البشتون داخل أفغانستان الي يبلغ عدد سكاهنا 40 مليون نسمة، كما يعيش 42 مليون 

بش���توني يف باكس���تان الي يبلغ عدد س���كاهنا 216 مليون نسمة، وهو 
ما قد يشكل جمال صراع حمتمل داخل باكستان إذا تبنى الطالبان 

املتشددون والقوميون هذه القضية، ال سيما إذا انشقت طالبان. 
تستعد أوروبا ملوجة جديدة من املهاجرين األفغان، وقد ذكرت هيئة 
اإلذاع���ة الربيطانية أن اليونان ش���يدت على عجل س���ياجاً بطول 40 
كيلوم���رتاً عل���ى حدودها مع تركي���ا لردع املهاجري���ن األفغان. وهناك 
أيضاً توقعات بأن تكون هناك زيادة يف جتارة املخدرات غري املشروعة 

يف مجيع أحناء العامل. 
تصور وس���ائل اإلعالم الرئيسية االنسحاب العشوائي على أنه فشل 
كبري إلدارة بايدن، وتس���تخدم وسائل التواصل االجتماعي اإلسالمية 
املتطرفة هذه املشاهد كدعاية جهادية ملهمة. وبعث احلزب اإلسالمي 
املالي���زي، وه���و عضو يف احلكوم���ة املاليزية اجلديدة، برس���الة هتنئة 
رمسية إىل طالبان الس���تعادهتا الس���لطة. ومع ذل���ك، فإن حقيقة أن 
طالب���ان متن���ح الوالي���ات املتحدة وحلف���اء الناتو حرية املرور تش���ري 
إىل اتف���اق وتب���ادل يف االتصاالت عند الضرورة. وس���يتم تقييم نوايا 
الواليات املتحدة طويلة املدى جتاه طالبان بسرعة من خالل مراقبة 
كيفية التعامل مع أمر اهلل صاحل والتحالف الش���مايل يف املس���تقبل. 
وقد ش���ق العديد من اجلنود الس���ابقن األفغ���ان طريقهم إىل وادي 
بنجشري، وظلوا موالن للرئيس األفغاني الذي نصب نفسه، أمر اهلل 

صاحل، وأمحد شاه مسعود الذي كان وزيراً للدفاع سابقاً. 
يزعم بعض احملللن أن حركة طالبان يف املستويات القيادية العليا 
قد نضجت على مدى السنوات العشرين املاضية، وهي تتجه اآلن إىل 
العمل بشكل أكثر دبلوماسية، رغم كون القادة امليدانين يف املستويات 
األدن���ى أكثر صالب���ة يف معتقداهتم وأفعاهلم، فطالب���ان أيديولوجية 
قائمة على الش���ريعة يقبلها الكثريون داخل أفغانس���تان، على الرغم 
من أن 20 عاماً من الليربالية يف كابول قد غريت أولئك الذين عاشوا 
حتت تأثري احلكومة الس���ابقة. وهلذا السبب، فشلت اسرتاتيجية بناء 
الدول���ة لدى الوالي���ات املتحدة وحلفاء النات���و، ألن املفاهيم الغربية 

للدميقراطية مل تكن متوافقة مع الشريعة. 
تتب���ع طالبان ش���كالً معت���داًل من اإلس���الم احلنفي الذي يس���مح 
بالع���ادات احمللي���ة. والعدي���د م���ن املزارعن يعملون ب���دوام جزئي يف 
صفوف طالبان، وهم موالون للقادة احمللين الشباب الذين يأتون اآلن من خلفية قبلية أكثر تنوعاً، من 
اجليل األقدم من البش���تون. وهؤالء القادة الش���باب كانوا يعيش���ون أيضاً داخل باكس���تان حتت االحتالل 
األمريكي وحكومة كابول الفاسدة، لذا فهم مييلون إىل التشدد يف التعامل مع أولئك الذين تعاونوا مع 
النظام الس���ابق والقوات العس���كرية األجنبية. وهنا يكمن اخلطر املتمثل يف عدم متكن قادة طالبان من 
الس���يطرة على القادة امليدانين، ما جيعل الس���يناريو األس���وأ أمراً حمتمالً، والذي يتمثل باالنش���قاقات 
وعدم االس���تقرار السياس���ي والقتال. وس���تعتمد س���لطة طالبان أيض���اً على كيفية قب���ول خمتلف أمراء 
احلرب القبلين للس���لطة من كابول. وقد تقاوم مجاعات املعارضة من التحالف الش���مايل وأمراء احلرب 
املناهضن لطالبان والدولة اإلس���المية »داعش« س���يطرة طالبان، ما قد يؤدي إىل جتدد احلرب األهلية. 
وس���يحدد الزمن فقط ما إذا كانت طالبان تتوىل زمام كوهنا حكومة، أو أهنا ستس���تمر يف كوهنا منظمة 
متم���ردة عازم���ة عل���ى تصدير »التحرر اإلس���المي« إىل خارج البالد. ويتعن عل���ى طالبان أن تقرر ما إذا 
كانت تريد تشكيل حكومة، أو العودة إىل األيام الي كانت تؤوي وتغذي املنظمات املتطرفة. ويزعم تقرير 
حدي���ث لألم���م املتحدة أن القاع���دة موجودة حالياً يف 15 مقاطعة أفغاني���ة، جنباً إىل جنب مع مقاتلن 
قدامى يف »احلزب اإلس���المي الرتكس���تاني« يف سورية. وهناك أيضاً مقاتلون سابقون يف داعش قاتلوا يف 
العراق وس���ورية منتش���رين يف مجيع أحناء الريف. وتس���تضيف أفغانستان أيضاً األويغور يف املنفى، وهنا 

يكمن اخلطر.
إذا مل تع���رتف أوروب���ا والوالي���ات املتح���دة واملنظمات الدولية الك���ربى حبكومة طالب���ان، فإن احلكومة 
اجلدي���دة س���تجد نفس���ها حمص���ورة يف الزاوية. ولرمبا كان هذا هو الس���بب يف أن طالب���ان تواصلت مع 
الرئيس السابق حامد كرزاي، وهو زعيم قبلي من البشتون، للمساعدة يف تشكيل حكومة عملية ومقبولة 
لدى الواليات املتحدة وحلفاء الناتو. ومع ذلك، فإن التقييمات الروس���ية للوضع يف أفغانس���تان قلقة من 
تفكك احلكومة األفغانية اجلديدة، وسيتعن على الواليات املتحدة إجراء إصالح شامل لالسرتاتيجيات 
األمنية والدبلوماسية والتجارية ملنطقة آسيا الوسطى الي هي على وشك اخلضوع لتحوالت مع مشهد 

من الديناميكيات اجلديدة الي جيب أخذها يف االعتبار.

أفغانستان والجغرافيا السياسية في المنطقة.. 
ديناميكيات جديدة مرشحة إلحداث تحوالت في موازين القوى اإلقليمية 

يبدو أن تقاعد املستش���ارة األملانية أجنيال مريكل، سيطوي صفحة 
حكم االحتاد املس���يحي، إذ يعان���ي األخري صعوبات مجة يف احلملة 

االنتخابية. 
وتس���تعد مريكل للتقاعد من احلياة السياس���ية هنائيا، بعد قرارها 
الطوعي بعدم خوض االنتخابات التشريعية املقررة يف 26 من الشهر 

اجلاري، واالكتفاء بأربع واليات على رأس حكومة أملانيا. 
وبالتزام���ن م���ع دف���اع املستش���ارة األملاني���ة عن االحتاد املس���يحي 
ومرش���حه للمستش���ارية، أرمن الش���يت، أمام الربملان، تلقى التكتل 
احملافظ صدمة تارخيية يف اس���تطالعات الرأي حيث حيظى فقط 
بتأيي���د 19% م���ن الناخبن األملان، مقارنة ب� 21% قبل أس���بوع واحد. 
وهذه النس���بة هي أقل نس���بة حيصدها االحتاد املس���يحي منذ عام 

 .1949
ويف املقدمة، رس���خ احلزب االش���رتاكي الدميقراطي )يسار وسط( 
ومرش���حه للمستش���ارية أوالف ش���ولتز، موقع���ه يف املقدم���ة قبل 3 

أسابيع من االنتخابات، حاصدا 25% من نوايا التصويت. 
ويف املرتب���ة الثالث���ة، ح���ّل ح���زب اخلض���ر ب���� 17%، ث���م احل���زب 
الدميقراطي احلر )مين وس���ط( ب� 13%. ويف املرتبة اخلامس���ة، حّل 
حزب البديل ألجل أملانيا )مين متطرف( ب� 11%، ثم حزب اليس���ار 

ب� 6%. فيما حصلت أحزاب صغرية جمتمعة على %9. 
وحتدث���ت م���ريكل، الي لطاملا وصف���ت ب� "امل���رأة احلديدية، قائلة 
إن اختيار من حيكم هذا البلد مس���ألة مهمة وأكدت أن االنتخابات 
املرتقبة هلا طابع خاص "ألهنا ستكون قرارا توجيهيا لبلدنا يف ظل 

هذه األوقات األشد صعوبة". 
 وأضاف���ت أن الناخبن والناخبات أمامهم خياران يف االنتخابات: 
إم���ا حكوم���ة من االش���رتاكين واخلض���ر، "والي تقب���ل بدعم حزب 
اليس���ار، أو على األقل ال تس���تبعده"، وإما حكومة يقودها التحالف 
املس���يحي بزعام���ة أرم���ن الش���يت، و"مث���ل هذه احلكومة س���تضمن 
االستقرار والثقة واالعتدال والوسط.. هذا هو بالضبط ما حتتاجه 

أملانيا". 
وأدت تصرحي���ات مريكل إىل إثارة صيحات مقاطعة متعددة داخل 

القاعة يف الربملان.  

»اتحاد ميركل« يسجل 
أسوأ حظوظه منذ 

سبعة عقود 
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»البعث األسبوعية« ــ حسن النابلسي 
لعل أحد أسباب التقدم العلمي وانعكاساته على مجيع 
مناح���ي وصعد احلياة يف ال���دول املتقدمة هو الربط ما 
ب���ن التعلي���م وس���وق العم���ل حيث حي���دد كل طالب مذ 
كان عل���ى مقاعد دراس���ته األوىل ماذا يري���د بالتفصيل، 
وذل���ك بناء عل���ى قدراته ومهاراته الش���خصية الي تبن 
م���دى جناحه يف كيفي���ة الوصول إىل مبتغاه عرب مراحل 
منطقية ومدروس���ة حتدد مسار دراسته وجمال ختصصه 
بدقة، ال أن حيدد هدفاً عاماً وفضفاضاً ميضي س���نوات 
ط���وال يدور يف فضائه ال يعرف أين يس���تقر به املطاف، 
كم���ا هو حاصل عن���د معظم طالبن���ا، فطالب الطب يف 
كن���دا – عل���ى س���بيل املث���ال - ال يكتف���ي بدراس���ة طب 
العيون، بل يتعداه بالتخصص ببؤبؤ العن، وكذلك األمر 
بالنس���بة لرجل االقتصاد الذي ال يكتفي بالتخصص يف 
جمال املصارف والتأمن، وإمنا يتخصص بالتسليفات أو 

اإليداعات وغري ذلك من مفاصل العمل املصريف. 
لق���د أثبتت التجربة أن التخصص جبزيئات أي جمال 
مبين باألس���اس على الرغب���ة احلقيقية بانتهاجه يصقل 
اخل���ربة الي ينتج عنها اإلبداع يف تطوير العمل، س���واء 
العلمي منه أو االقتصادي، ال أن تتحكم عالمات الطالب 
مبستقبله الدراسي واملهين بغض النظر عن مدى قدراته 
ورغبت���ه احلقيقي���ة وبالت���ايل حت���ول دون متابعته ألدق 
تفاصيل اختصاصه، أو ميتهن اإلنس���ان مهنة تتوافق مع 

رغبات وطموحات أهله وجمتمعه. 
ما يفتقده طالبنا حقيقة هو اكتش���اف ذاهتم واملهارات 
ال���ي يتمتع���ون هبا، حي���ث يصلون إىل مرحل���ة متقدمة 
م���ن العم���ر ال يعرفون أين هم س���ائرون وم���اذا يريدون، 
فكث���ري م���ن مبدعينا مت وأد إبداعه���م ألهنم آثروا إرضاء 
غريهم على إرضاء ذاهتم، فاختار من كان عليه أن يدرس 
الرياضي���ات ويب���دع فيها دراس���ة الط���ب، ألن األخري هو 
االختص���اص األعلى بنظر اجملتم���ع، وفضل من ميتلك 
احلس الفين دراس���ة اهلندس���ة بدال من الفنون اجلميلة 
للس���بب ذاته، لتكون النتيج���ة الطبيعية أن يتخرج األول 
كطبي���ب ع���ادي عوض���ا عن رياض���ي عبق���ري، وأن يكون 
الثاني مهندس���ا إداريا عوض���ا عن فنان عاملي ميثل بلده 

يف احملافل الفنية العاملية. 
فلنس���اعد أبنائنا باكتش���اف ذاهتم وصقل مهاراهتم ولو 
كان ذلك على حساب أن يرتكوا مقاعد الدراسة والتوجه 
حنو املهنة الي يرغبون، فالنجار احملرتف واملبدع –وهذا 
ليس تقليال من قيمة هذه املهنة أو غريها - أفضل بكثري 

من الطبيب الفاشل أو احملامي سيء الصيت.
 hasanla@yahoo.com

اكتشاف الذات

أقـل ما يقـال

"البعث األسبوعية" ــ ذكاء أسعد 
وثيقاً  ارتباطاً  مرتبط  املائي  األم��ن  أن  فيه  الش��ك  مما 
معهما  التعامل  باحملصلة  يستوجب  ما  الغذائي،  باألمن 
كتوءم أو أهنما جزء ال يتجزأ يف حال اعتدنا العدة لالرتقاء 
مبلف اإلنتاج الزراعي ككل، من خالل حُسن استخدام مجيع 
املوارد املائية املتاحة وتطوير أساليبها بالتوازي مع البحث 
عن موارد أخرى جديدة، مبا ال يؤثر على استنزاف املخزون 

اجلويف. 
وإذا ما علمنا أن معظم الدول العربية ومن بينها سورية 
للفرد  م3   1000 ب�  املائي احملدد  الفقر  تنضوي حتت خط 
تضمن  اج��رتاح حلول ال  يتطلب  واق��ع  أم��ام  فإننا  سنوياً، 
احلفاظ على الثروة املائية فقط، بل وُتؤمّن مصادر مائية 
كما  ليس  حاليا  سورية  املائي يف  الوضع  أن  ورغم  جديدة. 
املطلوب  احلد  على  واحلفاظ  استدراكه  ميكن  لكن  جيب، 
املياه  استخدام  ك��ف��اءة  حتسن  خ��الل  م��ن  وذل��ك  مبدئيا، 
احلايل واالنتقال من إدارة العرض إىل إدارة الطلب، ففي 
الفرتة املاضية كانت سياسة الدولة تعمل على تنمية املصادر 
املائية عرب بناء بنية حتتية كبرية )سدود – قنوات – حمطات 
فعلى  اآلن  أما  املياه،  تزويد مستخدمي  إخل( هبدف  تنقية.. 
الدولة أن تنتقل إىل إدارة الطلب، أي مبعنى كيفية إدارة املياه 

املتوافرة لدينا بأفضل صورة ممكنة. 

حصاد املياه 
لعّل حديث معاون مدير الزراعة يف محاة الدكتور صطام 
املائية، يستحق  املوارد  إدارة واستخدام  اخلليل حول حُسن 
الوقوف عنده، إذ شدد من خالل حديثه ل� "البعث األسبوعية" 
على ضرورة االستفادة القصوى من مياه األمطار اهلاطلة 
واستثمارها بالشكل األمثل، وذلك عن طريق تقنية "حصاد 
األمطار  مياه  وخت��زي��ن  حجز  يف  تستخدم  وال��ي  امل��ي��اه"، 
من  الغاية  باختالف  ختتلف  وبطرق  سقوطها،  ف��رتات  يف 
جتميعها ومعدالت هطوهلا، وإعادة استخدامها عند احلاجة 

سواء للشرب أم للري التكميلي، أم لتغذية املياه اجلوفية. 
وأوضح اخلليل أن هذه التقنية كفيلة بتوفري مصدر مائي 
املواطن، فاستغالل  املياه الي يستخدمها  حبوايل 16% من 
املنازل  أسطح  من  املائي  احلصاد  من خالل  األمطار  مياه 
على املدى القريب، وإنشاء السدود واحلواجز الرتابية على 
املدى البعيد سيجعل من الزراعة أمراً ممكناً رغم قلة املوارد 
واجنراف  البيئي  التدهور  من  بالنتيجة  وسيخفف  املائية، 

الرتبة، وسيحفظ املياه اجلوفية. 
ثالثة  على  تكون  املائي  احلصاد  تقنية  أن  اخلليل  وبن 
مراحل: أوهلا "منطقة حجز املياه" ويقصد هبا حجز املياه 
بشكل مؤقت متهيدا لنقلها ملنطقة التخزين، وثانيا "وسيلة 
التخزين" وهو املكان الذي حتتجز به املياه من وقت مجعها 
حتى استخدامها، وختتلف أحجام هذه األماكن تبعا لكمية 
أرضية  من خالل حفر  تكون  فقد  السنوي  املطري  اهلطل 
كبرية أو خزانات إمسنتية أو بالستيكية جلمع ما أمكن من 
إىل  اخلزانات  من  املياه  نقل  "نظام  وأخ��ريا  األمطار،  مياه 

مناطق االستخدام".

تقليدية
ال شك أن منطقة سهل الغاب غنية مبصادر املوارد املائية 

على مستوى سورية، لكن يبقى السؤال حول ماهية استثمار 
هذه املوارد، ليوضح مدير الري يف الغاب، املهندس حسان 
احملفوض، أن هذه املوارد تتكون من ينابيع الغاب الشرقية 

 A والرسنت. والغربية، واملصرفن وB، وسدي حمردة 
وي���ق���در االح��ت��ي��اط��ي 
السنوي  الكلي  املائي 
حلوض الغاب حبدود 
م��رت  م���ل���ي���ون   500
مكعب يروي حوايل 
80 ألف هكتار، أي 
أن معدل االحتياج 
 6000 ال��وس��ط��ي 
م���رت م��ك��ع��ب يف 
ال���ع���ام، م��ش��رياً 
م��ي��اه  أن  إىل 
تستثمر  ال��ري 
م�������ن خ�����الل 
ث��������������������الث 
م����ش����اري����ع 
وه��ي شبكة 
ص��رف  ري 
ال������غ������اب 
وت��������روي 
 4 5 8 0 0
ه��ك��ت��ار، 

وش��ب��ك��ي ق��ن��وات 
طار العال والعشارنة وتروي 23640 هكتار، 

وذلك عرب قنوات ري رئيسية بطول 242 كم، وثانوية بطول 
فرعية  مشرتكة  وقنوات  كم،   882 بطول  وفرعية  كم،   109

وثانوية بطول 1140 كم. 
وأكد احملفوض أن هذه املشاريع قدمية وتعتمد على طرق 
لسد  الكبري  التصميمي  التخزين  ورغ��م  التقليدية،  ال��ري 
الرسنت البالغ 248 مليون مرت مكعب، وسد حمردة 68 مليون 
مرت مكعب، إال أن هناك تراجعا كبريا يف تدفق الينابيع - 
حسب حمفوض - إضافة إىل تدني خمزونات السدود بسبب 

قلة األمطار يف السنوات األخرية. 

اخنفاض 
إن التغيريات املناخية وتكرار دورات اجلفاف وارتفاع درجات 
أدى  انتظامها،  وعدم  األمطار  معدالت  واخنفاض  احلرارة 
إىل اخنفاض منسوب املياه اجلوفية خصوصا يف البادية، إذ 
يؤكد مدير فرع البادية الدكتور بيان العبد اهلل وجود مشكلة 
يف  الكايف  بالقدر  املياه  توفر  يف  كبرية 
ال��ب��ادي��ة، وه��ذا 

م��ا أث���ر س��ل��ب��اً على 
املراعي  ف��وج��ود  احليوانية،  وال��ث��روة  امل��راع��ي 

يوفر علف للحيوانات لفرتات طويلة من العام، وهذا حيتاج 
تأمينها  على  العمل  يستوجب  ما  املياه،  كبرية من  لكميات 
باحلد األدنى على األقل من خالل احملميات التشاركية بن 
الدولة واملربن، والتوجه إليها كسياسة عامة لضمان وجود 
الذي حلق  الكبري  الدمار  بعد  خاصة  املنطقة،  يف  املربن 
والي  اإلرهابية  والعمليات  احلرب  نتيجة  البادية  مبراعي 

االنتقال من »إدارة العــرض« إلــى »إدارة الطلب«.. 
خيار يفرض نفسه كمصٍد لخطر شح الثروة المائية 

كان هدفها هتجري السكان احمللين وحرمان قطعاهنم من 
القيمة املضافة الي كانت تزود هبا املراعي وتغين املربن 

لفرتات طويلة عن األعالف.

نقص شديد
ويف ذات السياق، يقول خبري تدهور األراضي يف "أكساد" 
الدكتور حممد العبد: إذا ما ابتعدنا قليال عن العاصمة 
أصبح  الشرب  مياه  تأمن  أن  نرى  فإننا  الكبرية  وامل��دن 
مصدر قلق يهدد حياه الناس وخصوصا يف األرياف 
تعاني  باتت  حيث  والبادية، 

نقصا 
شديدا 
يف املياه 
اجلوفية 
ن��ت��ي��ج��ة 
ل���ل���ح���ف���ر 
ئي  ا لعشو ا
ل��������آب��������ار 

واالستخدامات 
ال�������زراع�������ي�������ة 
إضافة  البدائية، 
ال��ذي  ال���دور  إىل 
ل���ع���ب���ت���ه احل�����رب 
ب����ن����ق����ص امل����ي����اه 
غياب  م��ع  وتلوثها 
القانونية،  ال��رق��اب��ة 
وت��ض��رر ق��ن��وات ال��ري 
وت�����دم�����ري وخت���ري���ب 

وحمطات املياه، كما أن ش��������ب��������ك��������ات 
تدمري املصانع أدى إىل تسرب نفاياهتا السائلة يف املياه 

اجلوفية مما تسبب بتلوثها. 
املنطقة  دول  م��ن  تعترب  س��وري��ة  أن  العبد  وأض���اف 
شديدا  نقصا  تعاني  باتت  ألهن��ا  املائي  بأمنها  املهددة 

باملياه، وعجزا كبريا يف مصادر املوارد العذبة والسيما أن 
العامل  املياه العذبة سهلة االستخراج تشكل 1%، وحصة 
العربي 1% منها فقط مما يهدد بالعجز عن تلبية مجيع 
وبات  والغذائي  البيئي  بالنظام  تتعلق  الي  االحتياجات 

لزما على الدولة دق ناقوس اخلطر. 

مقرتحات
وساق العبد بعض املقرتحات واحللول املمكنة للحد من 
ظاهرة نقص املوارد املائية كإقامة السدود وخزانات املياه 
الساحلية  كاملنطقة  األوىل  االستقرار  مناطق  يف  سيما 
وسهل الغاب هبدف ختزين مياهها واالستفادة منها لري 
احملاصيل وسقاية احليوانات ومنع ضياع املياه يف البحر 
كما حدث يف فيضانات أيار عام 2018 يف املنطقة الساحلية 
يف  الرتبة  من  األط��ن��ان  وآالف  املياه  لضياع  أدت  حيث 
البحر، مشرياً إىل ضرورة استخدام مياه الصرف الصحي 
بعد معاجلتها وتنقيتها لري احملاصيل والنباتات العلفية، 
استهالك  برتشيد  احلديثة  الزراعة  أساليب  واستعمال 
التقنية،  هذه  لتطبيق  ومساعدهتم  املزارعن  ودعم  املياه 
كما جيب التقليل من استخدام املياه يف الصناعة وترشيد 
استخدام املياه املنزلية وسن القوانن الصارمة ملنع تلويث 
املياه، ونوه العبد إىل أن موضوع حتلية مياه البحر غري 
الباهظة، كما  الراهنة نظرا لتكاليفها  ممكنة بالظروف 
أن جر مياه هنر الفرات غري وارد حالياً، واألفضل استثمار 

ينابيعنا ومواردنا املائية املوجودة بالشكل األمثل. 

حاجة ماسة
العبد  بيان  الدكتور  أش��ار  فقد  البادية  خيص  وفيما 
املياه لثروتنا  املاسة للعمل على تأمن  اهلل إىل احلاجة 
البادية  اعتماد  أن  سيما  مؤخرا  املرتاجعة  احليوانية 
يقتصر اليوم على اآلبار بعد الدمار الذي حلق بالسدود 
حيث  اآلب��ار  تلك  تأهيل  من  البد  وبالتايل  واملفيضات، 
يوجد لدى فرع البادية يف محاة 38بئرا ارتوازيا، مت تأهيل 
للقطعان  املياه  لتأمن  آبار منها يف مناطق متفرقة،   8
يف املناطق املأهولة، ويتم العمل حاليا على تأهيل عدة 
آبار إضافية وحتويل قسم كبري منها إىل الطاقة البديلة، 
ومنها املركز الشرقي يف وادي العذيب، وأم صهريج، ورسم 

عبد اجلبار.

آخر القول
األرض  سطح  على  املتوافرة  املياه  أن  العارفون  يؤكد 
تكفي ولألبد البشرية مجعاء، السيما أن كمية األمطار 
الي هتطل على األرض سنوياً هي ثابتة، ولكن توزيعها 
من  العامل  يعانيه  ما  أن  غري  آلخ��ر،  إقليم  من  خيتلف 
اإلط��الق  على  عنها  بديل  ال  ال��ي  الثروة  ه��ذه  تنقاص 
هو من صنع البشر بقصد أو بغري بقصد إما من خالل 
إقامة  باحتكارها عرب  أو  املربر،  والتبذير غري  اإلس��راف 
بقي  ما  وإذا  فيها،  حق  له  من  حت��رم  بطريقة  السدود 
سيناريوهات  أس��وأ  فسنشهد  عليه  هو  ما  على  الوضع 

اجلفاف. 



»البعث األسبوعية«
 ــ لؤي تفاحة 

رمبا مل حيظ موضوع أو قضية من 
االهتم���ام واملتابعة، مثل ما حظيت 
ب���ه قضية توطن م���ادة اخلبز، وما 
اس���تحوذت ب���ه م���ن ج���دل ونقاش 
س���اخن ال ي���زال حدي���ث الس���اعة. 
وم���ن الطبيعي أن حي���دث كل هذا 
االهتمام ملا تش���كله مادة اخلبز من 
خ���ط أمحر، ولكن يبدو أن اجلهات 
املعني���ة مل تعد تستس���يغ مثل هذه 
املصطلح���ات الي كانت تش���كل هلا 
سياس���ة حيس���ب هلا ألف حس���اب، 
غري أنه، وجلملة من املتغريات، بات 
األمح���ر بني���اً ورمادياً م���ن اجلائز 
التالع���ب ب���ه والتعام���ل مع���ه وفق 
الض���رورات الي تبي���ح احملظورات. 
والي���وم، بعد إطالق محلة التوطن 
ومنه���ا  احملافظ���ات،  بع���ض  يف 
طرط���وس كتجربة، بدأ يعلو صراخ 
ووج���ع املواطن معترباً أن مثل هذه 
التجرب���ة لديها الكثري من احملاذير 
والتحديات الي ترهق كاهله وليس 

مستعداً للمزيد من التحمل!

وجع جديد 
املواط���ن  مه���وم  متوالي���ة  بع���د 
الكثرية وحبثه املس���تمر عن تأمن 
متطلب���ات عائلت���ه، ج���اء موض���وع 

اخلبز بطريقة التوطن، فطموح كل عائلة اليومي وس���ؤاهلا 
املس���تمر: هل وصل اخلبز؟ وهل وصلت الرس���الة؟ وماذا عن 
البطاق���ة؟ حي���ث باتت ضم���ن ثبوتياته كاهلوية الش���خصية 
واملوباي���ل، ليأت���ي كالم م���ن نوع آخر وأس���ئلة حتمل اهتامات 
للقائمن، ومنه���ا: ماذا بقي للمواطن الذي حولته حكومته 
حلقل جتارب ومقياس لفش���ل كل السياس���ات الي ال تنتهي 
بقضية توطن لقمة عيش���ه حاهلا حال مادة البنزين والغاز 
والسكر.. والقائمة تطول، حبسب ما صرح به أبو خالد، أمام 

معتمد اخلبز يف أحد أحياء مدينة طرطوس! 
يق���ول أبو خالد: املش���كلة ليس���ت مبعيار جترب���ة التوطن 
فه���ي ق���د تكون مناس���بة لكل ش���يء، إال مادة اخلب���ز، فهذه 
جيب أن تكون من احملرمات طرحها هبذه الطريقة. وإن كانت 
الغاية جيدة ومربرة بالنسبة ملا هتدف إليه احلكومة - يسأل 
أب���و خال���د - فلماذا يتم حصر بيع امل���ادة هبذه الطريقة من 
قب���ل املعتم���د، وملاذا ال تك���ون أمام كوات املخاب���ز بعد تزويد 
كل صاحب أو مش���رف فرن جبه���از، وبالتايل تصبح خيارات 
املواط���ن متعددة مع اإلبقاء ملن يرغ���ب بأن يؤمن خبزه من 
قب���ل معتم���د قريب له، وهب���ذه الوس���يلة أو الطريقة نضمن 

احلصول على مادة صاحلة لالستهالك البشري. 
ويتابع أبو خالد: أنا مقيم يف مدينة طرطوس منذ سنوات 
بعد أن مت هتجريي من منزيل من قبل العصابات املس���لحة 
يف مدينة حلب، وأنا أحتاج ألكثر من أربع ربطات من اخلبز 
إلطعام عائلي املكونة من ستة أشخاص ووفق اآللية املتبعة 
وم���ا يتعرض هلا اخلبز من س���وء تصني���ع وتعجن وتكديس 
ف���وق بعض���ه البع���ض، إال أننا نضطر يف كث���ري من األحيان 

لعدم القدرة على تناوله.

بدوره���ا أش���ارت أم حمم���د إىل أهنا تضطر كث���رياً النتظار 
وصول اخلبز بتوقيت تس���تطيع تأمينه وإن كان على حس���اب 
دوامه���ا، وكذلك حرصها لتوفري اخلبز ملنزهلا قبل أن تنتهي 
الكمية املسلمة للمعتمد. وردا على سؤال ما إذا كانت حصتها 
تبقى مضمونة لدى املعتمد وإن تأخرت، كان جواهبا: بالتأكيد 
ه���ذا غري موجود، فخالل فرتة ال تتعدى الس���اعة تنتهي كل 

الكمية املسلمة، وكثرياً ما نبقى بال خبز بعد ذلك! 
باملقاب���ل، يس���أل مواط���ن آخر ح���ول غياب ج���ودة الرغيف 
وح���رص احلكومة عل���ى توفري ما يتم هدره يومي���اً، إذا كان 
معظ���م م���ا يأتي به املعتم���د غري صاحل للطعام بس���بب قلة 
جودت���ه، وكذلك ما يتعرض ل���ه من تكديس واهرتاء الكيس، 
وغري ذلك، فعن أي توفري ومكافحة للهدر يتحدث القائمون 
عل���ى صناع���ة اخلب���ز ومديري���ات التج���ارة الداخلي���ة.. ويف 
طرط���وس حتدي���داً؟ إذ يش���كو املواطن من س���وء اخلبز وال 
سيما يف أفران الدولة االحتياطية مثل فرن التموين اجملاور 
ملديرية التجارة الداخلية والي ال حترك س���اكناً جتاه ذلك، 
علماً أنه يصل ملوظفيها خبز طازج وجيد من ذات الفرن، ما 
يرس���م أكثر من عالمة استفهام حيال هذه القضية القدمية 

اجلديدة بالطرح ولكن بال فائدة أو نتيجة مرضية!

املدير يوضح 
باملقاب���ل، وجه���ت »البعث األس���بوعية« مجلة من األس���ئلة 
بعضه���ا مك���رر ومعت���اد ملدي���ر التج���ارة الداخلي���ة ومحاي���ة 
املستهلك يف طرطوس، يوسف حسن، الذي أوضح أن جتربة 
التوط���ن يف طرطوس ق���رار وزاري، وبالتايل توجد سياس���ة 
وغاي���ة مربرة لتطبيقه. وفيما خيص الش���كاوى حول تطبيق 

اآللية اجلديدة لتوزيع اخلبز، أشار إىل أن التطبيق ال يوصل 
الرسائل للمواطنن، لكن كل مواطن مسجل وموطن بطاقته 
عند معتمد اخلبز حيصل على خمصصاته، ومت إعالم كافة 
املعتمدي���ن بضرورة إخبار املواطنن بأن ميزة الرس���ائل غري 
مفعلة. وفيما خيص وزن ربطات اخلبز أو البيع بس���عر زائد 
فإن دوريات محاية املس���تهلك موجودة بشكل يومي ومستمر 
ملراقبة اخلبز، حيث بلغ عدد الضبوط هبذا اخلصوص بداية 
التطبيق أكثر من 24 ضبطاً، وبالنس���بة للخبز املوجود عند 
املعتم���د، فتت���م إعادته وتس���ليمه إىل فرع املخاب���ز واملديرية 
جاه���زة ملعاجلة أي مش���كلة حلظ���ة ورودها وقم���ع املخالفة 

بشكل حازم.

أسئلة بال أجوبة 
ما مل جيب عليه مدير التجارة الداخلية ومحاية املستهلك 
من ضمن األس���ئلة املوجهة له هو س���وء صناعة اخلبز، وال 
س���يما أفران القطاع العام وضرورة احلزم واحلس���م بصناعة 
ه���ذه امل���ادة وع���دم حتويلها إىل علف حيواني - مع اإلش���ارة 
إىل أن كيل���و اخلبز اليابس يباع بأكثر من 800 لرية مقارنة 
بس���عر اخلبز الطازج - طامل���ا الغاية توفري القمح والطحن 
ومكافح���ة هذا اهلدر، رغم ما ترص���ده الدولة لقاء ذلك. وال 
ندري س���بب عدم اإلجابة، أو كوهنا س���قطت سهواً أو قصداً، 
س���يما وإن هذه اإلشكالية املزمنة، والي يصر القائمون على 
صناع���ة خبز القطاع العام على عدم إعطائها ما تس���تحقه، 
رغم كثرة تصرحياهتم الطنانة والرنانة. ومع ذلك، من املفيد 

واملهم معاجلة هذا اخللل املضر بسمعة رغيفنا.
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أيام على تجربة توطين الخبز في طرطوس..
عجز عن مواجهة الهدر أم محاولة أخيرة للتوفير؟! 

"البعث األسبوعية" ــ ريم ربيع
تس���تذكر دعاء )18 عاماً( س���نوات دراس���تها املاضي���ة وهي حتزم 
حقيبتها للتوجه لبدء عامها األخري يف املدرس���ة. "مل تكن دراس���ي 
كما أش���قائي األكرب س���ناً مين"، تقول دعاء بلهجة من انتصر على 
ظروف قاس���ية، وتبتسم أمام والديها قائلة: "ها أنا درست بظروف 

أقسى وأخطر من ظروفكم وتفوقت "على ضوء الشمعة".. أيضاً.
متكن���ت دعاء من هزمية مش���اعر القلق ال���ي راودهتا يف مراحل 
دراس���تها، س���واء اخلوف من القذائف الطائش���ة، أو الظروف غري 
املس���تقرة، وأخرياً األوضاع االقتصادية القاسية، ليكون ختامها مع 
فريوس كورونا، فلم تكن هذه األس���باب كافية لتتوقف عن الدراسة 
أو هتملها. خترج الشابة املتفوقة من خزانتها حزمة من اجلالءات 
املدرسية تتصفحها وتقول: جممل أيام غيابي خالل السنوات الست 
املاضية ال يتعدى عشرة أيام، فكنت كما بقية زمالئي مواظبة على 
حضور مجيع الدروس مهما اش���تدت قس���وة الظروف، وكنا نرى يف 
الت���زام معلمينا دافعاً إضافياً للحضور أيضاً، فتمكنت من النجاح 
وبتفوق، وها أنا اليوم اس���تعد ألحصل على شهادة الثانوية العامة 

ألدرس كلية الطب من بعدها. 

التزام متبادل
دع���اء ليس���ت حالة خاصة أو نادرة، بل ه���ي منوذج ميثل مالين 
الط���الب الذي���ن التزموا مبقاعد الدراس���ة مثلم���ا التزمت الدولة 
باس���تمرارية العملي���ة التدريس���ية وتأم���ن احتياجاهت���ا، وخالف���اً 
للمتوقع سجلت السنوات األخرية زيادة واضحة يف عدد املتفوقن، 
ولعل نتائج الثانوية العامة وعدد الطالب املس���جلن يف اجلامعات 

خري دليل على ذلك.

ضخ احلياة فيها..
الي���وم ع���ادت احلي���اة إىل أروق���ة واحدة من 13500 مدرس���ة على 
امتداد اجلغرافية السورية، بعد استقطاب حوايل 4 مالين طالب 
وطالبة إليها يف الوقت احملدد دون تأخري أو متلمل يف بدء العملية 
التدريسية، فكانت حتية العلم السوري صباح األحد 5 أيلول إيذاناً 
بانط���الق ع���ام جديد حيم���ل طمأنينة واس���تقرار أم���ين يف أغلب 
احملافظ���ات، وكان الفت���اً ه���ذا العام إصرار األه���ايل يف احملافظات 
الواقعة حتت س���يطرة اإلرهاب كادلب واحلس���كة والقامش���لي على 
حت���دي كافة الظ���روف وإرس���ال أطفاهلم إىل امل���دارس يف املناطق 
اجمل���اورة احملررة ليتلقوا فيه���ا املناهج الوطنية، بعد أن عاينوا عن 
قرب الفكر اإلرهابي الذي حتاول بعض امليليش���يات دسه يف عقول 

األطفال. 

حتدٍّ
حيمل الطالب يف توجههم إىل مدارسهم اليوم أمالً استمدوه من 
أش���قائهم األكرب س���ناً أو أهاليهم أو أصدقائهم، الذين مل يتوقفوا 
يوماً واحداً عن ممارسة حياهتم الطبيعية وحقهم بالتعليم والعمل، 
وقرع أجراس املدارس كل عام يف ذات الوقت أرس���ل رس���الة واضحة 
إىل القريب والبعيد باس���تمرارية احلي���اة بأهم القطاعات وأكثرها 
حيوية ومالمس���ة لكل بيت، حيث فش���لت مجي���ع احملاوالت بضرب 
العملية التدريس���ية وإيقافها ع���رب ختريب املدارس، وما طاهلا من 
قذائ���ف أثناء وجود الطالب فيها، واالعتداء املباش���ر على الطالب 

واملعلمن وارتقاء شهداء منهم يف مجيع احملافظات.
حت���ى حماوالت خصخصة قطاع التعليم مل تفلح مع من حاول 
اس���تغالل بع���ض الظ���روف لتطبيقها، حيث ش���دّد رئيس احلكومة 
حس���ن عرن���وس خالل جملس احت���اد العمال على الت���زام الدولة 
مبجاني���ة التعلي���م واحلفاظ عل���ى املدارس احلكومي���ة وتطويرها، 
كاش���فاً أنه بعد تضرر عدة مدارس بدمش���ق خالل احلرب، هتافتت 
عش���رات الع���روض لرتميمها ش���رط حتويلها إىل م���دارس خاصة، 
ف���كان الرف���ض جواب���اً عل���ى كل م���ا قدم م���ن ع���روض، والتزمت 
احلكومة برتميم تلك املدارس وهاهي اليوم عادت لتستقبل طالهبا 

كما السابق.  

استعدادات
جبمي���ع املس���تلزمات واإلج���راءات اس���تعدت املؤسس���ة الرتبوي���ة 
الس���تقبال طالهبا، عرب طباعة الكت���ب وترميم املدارس يف املناطق 
احملررة، واستكمال اإلجراءات اللوجستية، فضالً عن خطة جديدة 

لتطوي���ر العملي���ة الرتبوي���ة وتعوي���ض الفاقد التعليم���ي وتطوير 
التعلي���م ع���ن بعد، كم���ا مل تغف���ل وزارة الرتبية خماط���ر فايروس 
كورون���ا فعملت على بروتوكول جديد بدأ بتلقيح الكوادر الرتبوية، 
وتوزيع مستلزمات التعقيم وحماولة احلفاظ على التباعد املكاني 

قدر اإلمكان.
ومل تن���س وزارة الرتبي���ة صعوب���ة الظ���روف املعيش���ية وتأم���ن 
احتياجات الطالب فتس���اهلت معهم ومل تتشدد باللباس املدرسي، 
ومت إعطاء مديري املدارس حرية التصرف وفق البيئة لكل مدرسة، 
كم���ا منحت املوافق���ة لتأمن احلقائب والدفاتر والقرطاس���ية من 

قبل اجملتمع احمللي. 

مبادرات أهلية
ويف احلدي���ث ع���ن اجملتمع األهلي ال بد من اإلش���ارة إىل جهود 
ومب���ادرات باملئات انطلقت قبل موعد املدارس لتأمن املس���تلزمات 
إىل الفئ���ات احملتاج���ة، فلم ختل قري���ة أو منطقة أو حمافظة من 
مبادرة جمتمعية ملس���اعدة األس���ر الفقرية، دون أن نغفل ما قدمته 
بعض اجلمعيات يف دمش���ق وغريها من حمافظات للمس���امهة يف 
ترمي���م املدارس املتض���ررة، ومدّها بالتجهي���زات الالزمة الفتتاحها 
جمدداً، وهي خطوة نلحظ توس���عها مع كل عام بعد تزايد الوعي 

بأمهية دور اجملتمع األهلي وما ميكن أن يقدمه. 

استمرارية
مل تك���ن اخلس���ائر اجلم���ة الي تعرض هل���ا قط���اع التعليم منذ 
بداي���ة احل���رب يف س���ورية أم���راً اعتباطياً، بل واج���ه كما قطاعات 
الطاق���ة والصح���ة والصناع���ة وبقي���ة القطاع���ات خط���ة ممنهجة 
للتدم���ري جتاوزت احلدود املادية والعمراني���ة، فكان اهلدف إحداث 
خل���ل بني���وي يف البنية التعليمية لطالب س���ورية، واس���تغالل تلك 
الفجوات الس���تقطاهبم إىل العمليات احلربية والعس���كرية وزجهم 
كدروع بش���رية يف عملياهتم اإلرهابية، حي���ث تناقص عدد املدارس 
ب���ن عام���ي 2010-2017 حوايل 35%، أي من 21.525 ألف مدرس���ة 
أل���ف مدرس���ة، إال أن ذاك التدم���ري مل حي���ل دون  إىل 14.008 
اس���تمرارية العملية التدريس���ية حتى يف أقس���ى الظروف، فبعض 

املدارس استمرت ولو يف صف واحد ومبعلم واحد.!
اإلصرار على اس���تمرارية التدريس وع���دم توقفه كان واضحاً يف 
الضخ الدائم لدعم إعادة إعمار املدارس السيما يف املناطق احملررة، 
فكانت النتيجة برتميم 3500 مدرسة تقريباً خالل السنوات السبع 
األخرية، وبتكلفة بلغت مليارات اللريات تساوت يف معظم األحيان 
مع تكلفة إعمار منش���آت أو مصانع جديدة، حيث مل تقل إحداها 
أمهي���ة عن األخرى، بل كان العمل على التوازي يف ترميم املدارس 

كم���ا املصان���ع، واجلامع���ات كم���ا املؤسس���ات احلكومية، يف رس���الة 
واضحة إىل هنج الدولة الس���ورية بدعم التعليم واحلفاظ عليه يف 

خمتلف الظروف. 

رسائل واضحة
ولع���ل يف ع���ودة التعليم إىل املناطق احملررة م���ن حمافظة ادلب 
الرس���الة األق���وى هل���ذه العام، حي���ث وصل عدد امل���دارس فيها إىل 
72 مدرس���ة يف كل من )خان ش���يخون، املعرة س���نجار، س���راقب أبو 
الظهور( اس���تقبلت ما يقارب 6000 طالب وطالبة لتدريس املناهج 
الوطني���ة الي يدرس���ها كل أطفال س���ورية مبس���اعدة 600 مدرس، 
وذل���ك رغم أنف حماوالت اجملموعات اإلرهابية املدعومة من تركيا 
إلحداث ش���لل يف احملافظ���ة وتدمري املناهج الوطنية واالس���تمرار 
بسياس���ة الترتيك ونش���ر مناهج ال متت للهوية الس���وية الس���ورية 
بصلة، فكان رد وزير الرتبية دارم طباع خالل افتتاح العام الدراسي 
اجلدي���د يف حل���ب بأن���ه: "ال جي���وز ألح���د أن يدرس غ���ري املنهاج 
الوطين ألننا نبين إنساناً واإلنسان الوطين السوري حيب أن حيمل 
املنهاج الوطين السوري، فال جيوز أن حنمل هويات غري هوياتنا". 

رغم التهديد
جتهيز املدارس يف خان ش���يخون مل يكن بقرار حكومي وحس���ب 
بل أيضاً جاء بناء على مبادرة األهايل العائدين إىل منازهلم بعد 
حتريرها بطلب ترميم املدارس لضمان اس���تمرارية تعليم أبنائهم 
وإصراره���م على إرس���ال األطفال رغم تعرضهم للتهديد املباش���ر 
يف كث���ري م���ن األحيان، فج���اء بعدها تأهيل وترمي���م لعدة مدارس 
وتقدي���م كل م���ا يلزم من فرش وأثاث للمدرس���ة، ومقاعد دراس���ية 

وألواح طاقة مشسية حتى.
وكم���ا ادلب واجهت حمافظة احلس���كة ضغوطات قاس���ية وصلت 
إىل احتالل ألفي مدرس���ة من قبل ميليش���يات "قسد" االنفصالية، 
وحرم���ان 200 أل���ف طالب م���ن الوصول إىل مدارس���هم الي يصر 
األه���ايل عل���ى الوصول إليها بأي مثن، وتدري���س أطفاهلم املناهج 

الوطنية. 

إعمار اإلنسان..
تبق���ى اليوم الرس���الة التعليمي���ة هي األهم واألش���د ضرورة من 
بقية األولويات يف اإلنتاج والزراعة والصناعة وإعادة اإلعمار، فهي 
الوحيدة القادرة على تأسيس جيل جديد على قدر كبري من الوعي 
تب���دأ من���ه عملية إع���ادة إعمار اإلنس���ان، حتى ال يك���ون األطفال 
فريسة سهلة للضخ اإلرهابي ولرتميم ما تعرضوا له من حماوالت 

لتشويه ذاكرهتم.  

أبناء الحياة يضخون األمل في 13.5 ألف مدرسة.. 
ما دمرته أيادي اإلرهاب رممه إصرار األطفال 
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بالتشاركية مع القطاع اخلاص. 
ولعل املدن الصناعية أهم جمال لتطبيق الطاقات املتجددة، 
وهذا ما جتس���د مؤخرا يف منطقة الش���يخ جنار حيث سيتم 
تنفيذ مش���روع احملطة الكهروضوئية على مس���احة 350 ألف 
م���رت مرب���ع مت تقدميها من قب���ل املدينة الصناعي���ة لوزارة 
الكهرباء لتنفيذ احملطة وهي باستطاعة 33 ميغا واط قابلة 

للتوسع حتى60 ميغا واط. 
وتنفيذ واس���تثمار املش���روع سيكونان 
املؤسس���ة  م���ن 

م���ة  لعا ا
لتوليد الكهرباء يف وزارة الكهرباء، 

واألولوية يف التغذية س���تكون ملصلحة مدينة الشيخ جنار 
الصناعية، وما يفيض عن التغذية سيتم ضخه عرب الشبكة 
العام���ة، حيث إن حاجة املدينة الصناعية يف س���اعات الذروة 
ت���رتاوح م���ا بن 20 ميغا واط إىل 40 ميغا واط، ما س���يؤمن 

تغذية للمدينة خالل ساعات اإلشعاع الضوئي. 
وتع���د احملط���ة الكهروضوئي���ة صديقة للبيئة حيت س���يتم 
التوف���ري يف كمية الوقود الالزمة لتوليد الكهرباء حبوايل 13 
ألف طن فيول يف الس���نة، أي ما يعادل حنو 3 مليارات لرية 
س���ورية، ولذلك فاحملطة الكهروضوئية يف الش���يخ جنار هي 

أكرب مشروع يف سورية للطاقة النظيفة

املتجددة ما بني اللواقط واملركزة 
ويف س���ياق استخدام الطاقات املتجددة، لفتنا رأيان مهمان 

البد من الوقوف عندمها مطوال: 
األول للدكتور عمرو س���امل وزي���ر التجارة حاليا، فقد جزم 
ب���أن التحول للطاقة الشمس���ية حيتاج إىل 120 مليار دوالر، 

وملدة 20 سنة. 
وينطل���ق الدكتور س���امل م���ن فرضية التح���ول الكامل من 
الطاق���ة التقليدية إىل الشمس���ية، ومب���ا أننا حنتاج إىل 
أكثر من 10 آالف ميغاوات نوّلد 
منها حاليا 2500 ميغاوات، فإن 
كلف���ة إنت���اج 7500 ميغاوات من 
الطاق���ة الشمس���ية يكلف ما ال 
يقل ع���ن 120 ملي���ار حتتاج إىل 
مدة ال تقل عن20 عاما، اس���تنادا 
إىل جترب���ة اإلم���ارات يف جم���ال 

الطاقة الشمسية. 
وه���ذه الفرضي���ة مل تطرحه���ا ال 
وزارة الكهرب���اء، وال احلكوم���ة، فم���ا 
من بل���د يف العامل خيط���ط للتحول 
الكام���ل للطاقة الشمس���ية، فالطاقات 
املتج���ددة ترفد الش���بكة العامة وتؤمن 
التجمع���ات  م���ن  الكث���ري  احتياج���ات 

الصناعية والزراعية والسكنية. 
واإلشكالية الي أشار إليها الدكتور سامل 
ه���ي أنه ال ميكن االس���تفادة م���ن الطاقة 
الشمس���ية إال يف النهار، وهذا صحيح، لكن 
هن���اك تقنيات ميك���ن من خالهل���ا ختزين 

الطاقة الستخدامها الحقا يف الليل. 
وه���ذه اإلش���كالية تنقلنا إىل ال���رأي الثاني 
ال���ذي قدمه رجل األعمال الس���وري املقيم يف 
الص���ن فيصل العطري، فق���د رأى إن حماولة 
تغذي���ة بلد بأكمله بالطاقة باأللواح الشمس���ية 
أش���به بنقل ماء البحر جب���ردل. وطرح العطري 
س���ؤالن: من أين حنصل على الطاقة بعد غياب 

الشمس؟ وماذا عن األيام الغائمة؟ 
ليجيب عليهما بسؤال ثالث: ما العمل؟ 

ويش���ري العطري إىل أن هناك منطان من الطاقة 
ميكن الركون هلما: 

األول طاق���ة الرياح وهي مص���در مهم جداً خاصة 
أننا يف بلد حيوي عدداً مقبواًل من الفتحات اهلوائية 
ال���ي ميك���ن أن توضع بطريقه���ا م���زارع رحيية تولد 
الطاق���ة بطريق���ة منتظمة، والثاني اس���تخدام الطاقة 
الشمسية ولكن بتقنية تركيز الطاقة الشمسية، وأهم ميزات 
ه���ذه التقنية أهن���ا تؤمن طاقة مس���تمرة مبختلف الظروف 
لي���الً وهن���اراً، ومبختلف ظروف العمل. وتتال���ف هذه التقنية 
من عدد كبري من املرايا املقعرة يتم تركيبها بطريقة معينة 
وعلى حمركات خاصة، وهي كافية الس���تمرار عمل العنفات 

البخارية بعد غياب الشمس. 
ويسأل العطري: كيف حنصل على هذه التقنية؟ 

وجيي���ب: لقد ط���ورت الصن هذه التقني���ة بل ومتيزت هبا 

وبالت���ايل ميكن للحكومة الس���ورية أن تس���تدرج عروضاً من 
إح���دى الش���ركات الصيني���ة لبن���اء وتش���غيل واس���تثمار هذه 
احملطات ملدة 25 سنة، لقاء نسبة من األرباح، وهبذا سنحصل 
على كهرباء مس���تمرة وثابتة تؤمن أحد أهم لبناء الصناعة 
والسياحة والتجارة، وسوف تتمكن من حتويل قطاع الكهرباء 
من خاسر تدعمه الدولة لرابح حتصل الدولة على جزء من 
ارباحه وتستعيده بعد فرتة زمنية، كما وتتخلص من التلوث 
البيئي الذي تس���ببه العنفات احلالية واملولدات والبطاريات، 
وحتافظ على مئات املالين من الدوالرات الي ُتهدر س���نوياً 

السترياد حلول ترقيعية. 

اخليارات املتاحة حلل األزمة 
ومب���ا أن الطاق���ات املتج���ددة ال ميكن أن تق���دم حال بديال 
للطاقات التقليدية، فإن السؤال: ماذا عن اخليارات األخرى 

املتاحة؟ 
األول يك���ون باتفاقي���ات م���ع دول صديق���ة أو حليفة، تعيد 
تأهيل حمطات التوليد القائمة، بل وجتديدها بالكامل وفق 
صيغ���ة اس���تثمارية ال ترهق خزين���ة الدول���ة، أو وفق صيغة 

استثمارية جذابة مطبقة يف الكثري من الدول األخرى. 
الثان���ي: بناء حمط���ات للطاق���ة البديلة لتزوي���د الوزارات 

واجلهات العامة بالطاقة. 
الثالث: تركيب ألواح الطاقة الشمسية على واجهات األبنية 
لس���د حاجتها م���ن الكهرب���اء، وإلزام ش���ركات البناء حتويل 
واجه���ات األبنية الي ستش���اد يف مرحلة إع���ادة اإلعمار إىل 
ألواح لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمس���ية، واالستغناء عن 

كهرباء احلكومة. 
الراب���ع: إلزام القطاع اخلاص وخباص���ة يف املدن واملناطق 
الصناعي���ة بتأم���ن حاجته م���ن الكهرب���اء بتنفيذ حمطات 
للتولي���د م���ن الطاق���ات املتج���ددة، وتقدي���م وزارة الكهرب���اء 
مش���روع صك تش���ريعي يلزم الصناعين باستخدام الطاقات 
البديل���ة )الشمس���ية والرحيية( بدال من الطاق���ة التقليدية 
)الكهرباء(، استخداما كامال أو جزئيا كمرحلة أولية، وصواًل 
إىل حت���ول املنش���آت الصناعي���ة من الكهرب���اء التقليدية إىل 

الطاقات املتجددة بشكل هنائي. 
اخليار اخلامس واالسرتاتيجي: تنفيذ حمطة طاقة نووية 

باالتفاق مع الصن أو روسيا أوإيران!
وال يعين ذلك أن تكتفي احلكومة خبيار أو اثنن، بل ال بد 
من تضع اس���رتاتيجية تتضمن مجيع اخليارات املتاحة، هذا 
يف ح���ال كانت الرغبة جدية حب���ل أزمة الكهرباء جذريا، بل 

وتصدير الفائض إىل اخلارج. 
 

اخلالصة
وض���ع حمط���ات التوليد ال يبش���ر حبل أزم���ة الكهرباء يف 
األم���د البعيد، وبالتايل البديل عن "نفضه���ا" جذريا وزيادة 
طاقاهتا مع الس���عي لبن���اء حمطة توليد نووي���ة، أو االتفاق 
م���ع إيران لتزويدنا هبذه الطاقة مس���تقبال عرب العراق، وأن 
خنط���ط، على الت���وازي، لتوطن صناع���ة الطاقات املتجددة 
بالتعاون مع الصن العريقة يف هذا اجملال، وحتديدا تقنيات 
الطاقة املركزة الي تتيح االستفادة من الشمس.. ليال هنارا! 

"البعث األسبوعية" ـ علي عبود 
مل يتوق���ف االهتم���ام النظ���ري بالطاق���ات املتج���ددة على 
م���دى العق���ود األربعة املاضية، وكانت مش���كلتنا دائما تكمن 
بع���دم ترمج���ة اهتمام احلكومات املتعاقبة هب���ذه الطاقات أو 
ببعضها على األقل إىل أفعال. وعندما عانت سورية من أزمة 
كهرباء حادة، يف تسعينيات القرن املاضي، أّثرت على املصانع 
واخلدم���ات واملواطنن، وكبدت االقتصاد خس���ائر باملليارات، 
عل���ت أص���وات حكومي���ة وأكادميي���ة مطالب���ة باالس���تثمار 
بالطاق���ات املتج���ددة وحتدي���دا بالطاق���ة الشمس���ية. وفع���ال 
انعقدت مؤمترات وندوات واجتماعات تناولت س���بل وأساليب 

االستثمار يف الطاقات البديلة واملتجددة إىل.. أن )!!( 
انفرجت أزمة الكهرباء، فرتاجع االهتمام، ومل تضع حكومة 
التسعينيات آنذاك خطة أو اسرتاتيجية لالستثمار يف أي نوع 
من الطاقات املتجددة، مراهنة على عدم جتدد األزمة س���واء 
يف األمد املنظور أو البعيد، ومتجاهلة أن معظم دول العامل 
مبا فيها الي لن تعاني من أي أزمة كهرباء تستثمر مليارات 

الدوالرات سنويا يف مشاريع الطاقات املتجددة والنظيفة! 
حس���نا.. ه���ا ه���ي أزمة الكهرب���اء تعود جمددا م���ع تأكيدات 
حكومية بأهنا لن تنفرج يف املس���تقبل املنظور دون االستثمار 
يف مشاريع الطاقات املتجددة. ورمبا هي املرة األوىل الي هتتم 
فيها احلكومة مبش���اريع الطاقات البديلة كخيار اسرتاتيجي 
ودائ���م وتدع���و القطاع اخل���اص لالعتماد عل���ى ذاته بتأمن 
الطاقة الالزمة ملنش���آته الصناعية واخلدمية. والس���ؤال اآلن: 
أيهم���ا أجدى وأفع���ل حلل أزمة الكهرباء يف س���ورية جذريا: 
حمطات التوليد التقليدية أم النووية أم الطاقات املتجددة؟ 

الحلول قريبة وال بعيدة
لقد وافق اجمللس األعلى لالستثمار بتاريخ 18 آب الفائت 
عل���ى منح الرتاخي���ص املؤقتة لثالثة مش���اريع اس���تثمارية 
لتولي���د الطاق���ة الكهربائي���ة باس���تخدام األلواح الشمس���ية 
وتشميلها بقانون االستثمار اجلديد. وتبلغ استطاعة املشروع 
األول 5 ميغاواط والثاني من 50 إىل 100 ميغا واط والثالث 

10 ميغا واط. 
وعلى الرغم من أمهية هذه املش���اريع فإن الس���ؤال: ملاذا ال 
تطلب احلكومة من وزارة الكهرباء وضع خطة أو اسرتاتيجية 
مع قائمة مبشاريع للطاقات املتجددة وجدواها االقتصادية، 
وال���ي من ش���أهنا أن تلي حاج���ات القطاع اخلاص من جهة 

ودعم الشبكة العامة من جهة أخرى. 
والس���ؤال األه���م: ماذا مين���ع احلكومة احلالي���ة من وضع 
خطط لوزاراهتا ترصد هلا اعتمادات سنوية لالكتفاء الذاتي 

من الكهرباء املستمدة من الطاقات املتجددة؟ 
إن إضافة أي طاقة جديدة ومتجددة قي أي منش���أة، عامة 
أم خاصة وحتى منزلية، تعين ختفيض احلمل عن منظومة 
الكهرباء التقليدية، بل ومدها حبجوم إضافية تس���اهم حبل 

أزمة الكهرباء تدرجييا إىل ان تزول هنائيا. 
وما جرى خالل األعوام املاضية مل يكن مبشرا، فقد قالت 
وزارة الكهرب���اء، يف متوز 2019، إهنا وضعت »رؤية خللق بيئة 
تش���جيعية لالس���تفادة من الطاقات املتج���ددة« تتضمن منح 
التس���هيالت واحملف���زات للمس���تثمرين، وتطوير التش���ريعات 
واألنظمة، وإعداد مصفوفة مشاريع اسرتاتيجية، واقرتاح ما 
يلزم لتوطن صناعتها. ورأت الوزارة حينها أنه يف حال وافق 
جمل���س الوزراء على هذه الرؤية فإن عام 2020 س���يكون عام 

النهوض بالطاقات املتجددة يف سورية.
ولك���ن عام 2020 مضى دون أن نش���هد أي مش���اريع جدية 
تتي���ح توط���ن صناع���ة الطاقات املتج���ددة يف س���ورية، وكل 
ما ش���هدناه اس���ترياد جتهيزات لتوليد الطاقة من الش���مس 
ولالستخدامات املنزلية للمقتدرين ماليا، باستثناء مشاريع 
متواضع���ة وحمدودة لبع���ض الصناعين ومببادرات فردية ال 
عالق���ة هلا بأي رؤية أو اس���رتاتيجية حكومية يف إطار احلل 
اجلذري أو اجلزئي ألزمة الكهرباء.. فلماذا هذا االستخفاف 

حبل أزمة تلحق الضرر باالقتصاد والعباد؟ 
نعم.. هواس���تخفاف عندما نكتش���ف، يف حزيران 2021، إن 
كمي���ة الكهرب���اء املوّلدة م���ن الطاقات املتجددة، س���واء من 
الرياح أو الشمس، مل تتجاوز 150 ميغاواط.. أال يعين هذا 
الرقم املتواضع أن اجلهات، احلكومية واخلاصة على حد 
س���واء، ال تؤم���ن وال تث���ق بالطاقات املتج���ددة وال تزال 
تفضل احلل األس���هل وهو اس���تجرار الطاق���ة من وزارة 
الكهرب���اء على الرغم م���ن أن الوزارة أعلنتها مرارا بأن 

ال حلوال قريبة أو بعيدة ألزمة الكهرباء!؟ 
صحي���ح أن اس���رتاتيجية وزارة الكهرب���اء للطاق���ات 
املتجددة تغطي عقدا كامال، أي لغاية عام 2030، لكن 
أقص���ى طموحها أن تصل نس���بة مس���امهة الطاقات 
املتجددة إىل مخسة باملئة فقط من إمجايل الطاقة 
األولي���ة ع���ام 2030، أي 1500 ميغ���اواط لواق���ط 
كهروضوئي���ة، و900 ميغاواط عنفات رحيية، و1.2 

مليون سخان مشسي! 
ماذا كانت النتيجة حتى اآلن؟

وزارة التنمي���ة اإلداري���ة طالب���ت بإلغاء املركز 
الوطين لبحوث الطاقة!!

أكث���ر م���ن ذلك.. عل���ى الرغم م���ن أن واقعنا 
الكهربائ���ي ب���ات يف أس���وأ حاالت���ه، إىل ح���د 
انعك���س وينعكس س���لباً على العمل واإلنتاج 
واحلياة العامة من���ذ عدة أعوام، فإن رئيس 
احلكومة الس���ابق يتحمل مس���ؤولية توقف 
املس���تثمرين عن إقامة مش���اريع الطاقات 
املتجددة بعد انطالقها اس���تناداً للمرسوم 

32 لعام 2010. 
أال يع���ين هذا بأن اجله���ات احلكومية 
مل تك���ن حت���ى األم���س القري���ب القدوة 

للقطاعات األخرى باستخدام الطاقات املتجددة؟ 

كل شيء سيتغري! 
طبعا، بعد حديث السيد الرئيس بشار األسد عن الطاقات 
املتجددة ودعمها وأمهية التوس���ع باس���تخدامها سيتغري كل 
ش���يء، ومن املؤك���د أن وزارة التنمية اإلدارية س���ترتاجع عن 
مطلبه���ا بإلغاء املركز الوطين لبح���وث الطاقة، بل ان املركز 
س���يتلقى دعما حكوميا مباش���را، وقد يتبنى جملس الوزراء 
قريب���ا ج���دا اس���رتاتيجية وزارة الكهرباء اخلاص���ة بتوطن 
صناع���ة الطاقات املتج���ددة، وليس مس���تبعدا أن يطلب من 
ال���وزارة إع���ادة النظر باس���رتاتيجيتها مبا يتيح االس���تثمار 
مبش���اريع الطاق���ات املتجددة لتصل نس���بتها إىل ما ال يقل 
عن 25% من إمجايل الطاقة األولية يف عام 2030. وإذا قدمت 
احلكومة دعما ملموسا ملشاريع الطاقة فقد نشهد جممعات 
ضخم���ة لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة أس���وة بالكثري 

من البلدان، مبا فيها النامية ال املتقدمة فقط.
لقد تأخرنا كثريا جدا باس���تثمار الطاقات املتجددة، وكان 
يفرتض باجلهات احلكومية أن تتعامل، منذ عش���ر س���نوات 
عل���ى األقل، مع أزمة الكهرب���اء باعتبارها حتديا، 
فرص���ة  إىل  وحتوهل���ا 

لالس���تثمار يف البدائل 
الداعمة للش���بكة ال باستنزافها يوما بعد يوم، 

مع ما يعنيه هذا االس���تنزاف من زيادة س���اعات التقنن، أي 
إحلاق اخلسائر اجلسيمة باالقتصاد والعباد. 

املتجددة تدعم الصناعية والصغرية 
ق���د تكون الطاقات املتجددة فعالة يف املش���اريع املتوس���طة 
والصغ���رية، وهذا ما ميكن ان يقوم به املركز الوطين لبحوث 
الطاقة من خالل تعريف أصحاب املشاريع بتطبيقاهتا وكيفية 
استخدامها يف القطاعات الصناعية والزراعية واملنزلية. لكن 
كيف ميكن االس���تفادة من تطبيق���ات الطاقات املتجددة دون 
توفري البنى التحتية ملش���اريعها، سواء بإقامة معامل إلنتاج 
ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات واملستلزمات األخرى ذات 
النوعية املميزة، او بإقامة مشاريع ضخمة من قبل الدولة، أو 

الخيارات المتاحة لحل أزمة الكهرباء كثيرة.. تقليدية ونووية ومتجددة!! 
لماذا ال نســتثمر فـي تقنيات تتيــح االستفــادة من طاقة الشمس على مدار الساعة؟ 
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كرة القدم لم تحقق شيئًا والعبوهــا ينعمــون بالمالييـــن 
على حساب األبطال.. أية رياضة بعــد أولمبيــاد طوكيــو؟  

"البعث األسبوعية" ــ ناصر النجار 
والنتائج  فيه  ومشاركتنا  أوملبياد طوكيو  كثر احلديث عن 
املشاركن  كل  األض��واء على  وسُلطت  الي حققها العبونا، 
بدرجات متفاوتة، كل حسب اجنازه ونتيجته؛ وكما الحظنا، 
فاألضواء العاملية سرقتها الواعدة هند ظاظا كأصغر العبة 
تشارك يف األوملبياد، كما كان إجناز معن أسعد كبرياً جيداً 

أفرح كل السورين وأسعدهم. 
أوردها  الي  السلبية  املالحظات  النظر عن بعض  وبغض 
الي  الفوائد  أن  إال  عام،  بشكل  أداء العبينا  البعض حول 
ومهمة  ك��ب��رية  ك��ان��ت  امل��ش��ارك��ة  ه��ذه  م��ن  رياضتنا  جنتها 

وخصوصاً يف هذه الظروف الصعبة. 
وبعد سنوات األزمة وما رافقها من أزمات - مل يكن آخرها 
أزمة كورونا - من اجليد أن تشارك رياضتنا مبهرجان عاملي 
هو األول على صعيد األبطال واألرقام، ومن اجليد أن ننتهي 
مبيدالية تضع اسم سورية على قائمة امليداليات بعد 17 سنة 
كنا فيها ضيوف شرف، ومن الفوائد الي نعتز هبا أننا عدنا 
من طوكيو بسمعة كلها عطر ومسك، واآلن جيب أن نقول: 

ماذا بعد أوملبياد طوكيو؟ 

رسالة من ذهب 
يف البداية علينا أن ننوه إىل االتصال الذي أجراه السيد 
وهذا  اليابان،  هند ظاظا يف  باملوهبة  األسد  بشار  الرئيس 
الصعب حصرها،  من  كبرية  إجيابية  مدلوالت  له  االتصال 
لكن ميكننا اعتباره رسالة مهمة إىل كل املعنين بالرياضة 
األل��ع��اب  بقواعد  والعناية  الصغرية  ب��امل��واه��ب  لالهتمام 
مل  إن  تتحقق  لن  البطولة  أن  على  تأكيد  وهذا  وخاماهتا، 
هو  التوجه  وه��ذا  بصغارنا،  ونعتين  قواعدنا  إىل  نلتفت 
ودخول  الدولية  احملافل  يف  املنافسة  أردن��ا  ف��إذا  الصحيح، 
خطوط املنافسة من أوسع أبواهبا، علينا البحث عن القواعد 
وإعادة بناء الرياضة السورية من الفئات العمرية الصغرية 
والتفوق  التطور  مستلزمات  كل  وتأمن  علمية  بطريقة 

والنجاح. 

خارطة رياضية جديدة 
يف البداية، جيب إعادة النظر باخلارطة الرياضية بشكل 
عام، والنظر بعن االهتمام إىل األلعاب الي ميكن لنا أن 
تابعنا  وإذا  والنتائج،  التفوق  وحنقق  ونتقدم  هبا  نتطور 
يف  حتقق  التفوق  أن  لوجدنا  الزمن  من  املاضية  العقود 
الفردية،  األلعاب  إىل  إضافة  األوىل  بالدرجة  القوة  ألعاب 
وما زلنا نتذكر أبطال املصارعة واملالكمة والكاراتيه واجلودو 
والقوة البدنية ورفع األثقال وألعاب القوى وهم حيصدون 
الذهب والبطوالت يف أغلب البطوالت الرمسية الي شاركوا 
فيها، سواء يف البطوالت اآلسيوية واملتوسط أو يف البطوالت 
تالشت  وال��ب��ط��والت  انتهت  الومضات  ه��ذه  لكن  العربية، 
واأللعاب تراجعت، وذلك لعدة أسباب أمهها ضعف االهتمام 
هبذه األلعاب وابتعاد - أو إبعاد - خرباء هذه األلعاب والشح 
املايل باعتبار هذه األلعاب هاوية وليست حمرتفة، ومن أراد 
أن يصبح بطالً فعليه أن يرعى نفسه ويهتم بغذائه ويؤمن 

جتهيزاته. 
بطولة  إال  لنا  املثال، مل حتقق  سبيل  على  القدم،  وك��رة 
واحدة على مستوى املتوسط، وبطولة غرب آسيا شاركت فيها 

منتخبات الصف الثاني عربياً. 
ما نود قوله: إن كرة القدم تستهلك كل املدخرات الرياضية 
وكل املال االستثماري وكل الدعم واالهتمام دون أي فائدة 
املاضي  املوسم  الكروي يف  ال��دوري  فإن  وب��األرق��ام،  مرجوة. 

م��ل��ي��ارات ل��رية س��وري��ة، وه��ذا أن���ف���ق أك���ث���ر م����ن ع��ش��رة 
ألن�������ه ال��رق��م أق��ل م��ن احلقيقي 
)ونعرف  ال��رمس��ي  ال��رق��م 
أغلبها  أو   - أنديتنا  أن 
- ال تضع أرقام العقود 
لتتجنب  احل��ق��ي��ق��ي��ة 
ال��ض��رائ��ب امل��ف��روض��ة 
كرة  احت��اد  من  عليها 
ال���ق���دم!(. وأك��ث��ر من 
ذل������ك، ف�����إن أغ��ل��ب 
أنديتنا أفلستها كرة 
ومديونياهتا  القدم 
كبرية جداً،  املالية 
ف��ل��م��اذا ال��ل��ه��اث 
مل  ك������رة  وراء 
جن��������ن م���ن���ه���ا 
امل��ت��اع��ب؟  إال 
وامل��ف��رتض أن 
معها  نتعامل 
ب���ع���ق���الن���ي���ة 
إذا  إال 
ك��ان��ت ه��ذه 
ال��ف��وض��ى 
ت��ص��ب يف 
م����ص����احل 
م��������������ن 
يستفيد 

منها! 

ختصيص مطلوب 
بطل  كم  األلعاب،  لبقية  املبلغ  هذا  عُشر  ولو خصصنا 
شعاع  وغ��ادة  ظاظا  وهند  أسعد  معن  مثل  لدينا،  سيكون 
أي  من  احلسرة  دم��وع  ن��رى  لن  وغريهم؟  الشامي  وناصر 
العب يف أي بطولة ألنه مل يتدرب جيداً، وألنه مل يستعد 

جيداً، وألنه غري مرتاح فنياً ونفسياً ومالياً.
لذلك جند أن املشكلة الرئيسية تكمن يف هيمنة كرة القدم 
وسيطرهتا على كل منابع املال يف الرياضة السورية، ورغم 
جبزء  نطالب  فإننا  اللعبة  هذه  تستهوي  الناس  قلوب  أن 
بسيط مما تنفقه لندعم بقية األلعاب والرياضات ونطورها، 
ومجهورها  عشاقها  من  املعشوقة  هذه  حنرم  أن  نريد  وال 

وصخبها، نريد اجلزء البسيط فقط. 
وهذا يؤدي إىل ضرورة التدخل القيادي لوقف الفوران غري 
الطبيعي لكرة القدم والتعامل معها بعقالنية، ف� معن أسعد 
نال 25 مليون لرية مكافأة بطولة عاملية وميدالية برونزية، 
بينما جند أشباه الالعبن يف كرة القدم ينالون مبالغ أكرب 

من هذا املبلغ، وهم عالة على كرة القدم.
أوملبياد  بعد  التنفيذي  املكتب  يقوم  أن  الطبيعي  والشيء 

طوكيو بوقف املهازل والصرف غري الطبيعي يف كرة القدم، 
لناديه  فأي العب يستحق مبلغ مئة مليون لرية ال يقدم 
املفرتض أن يقدمه مقابل هذا املال، وعلى الطرف اآلخر 
املالكمة  الع��ي  يكفي  ال   - م��ث��الً   - السفر  إذن  أن  جن��د 
بطولة  يف  مشاركتهم  نفقات  لتغطية  وغريهم،  واملصارعة، 

حملية مركزية. 
نسميها  أن  نريد  وال   - أندية  ع��دة  لدينا 
- صرفت هذا املوسم 

أك��ث��ر  اآلن  ح��ت��ى 
من مليار لرية على كرة القدم، ناهيك عن 

املواسم السابقة، ثم جند احتاد الريشة الطائرة يبحث عن 
مثن ريشة ليشرتيها لالعبيه، مع العلم أننا كنا أسياد هذه 
رويداً تالشت  اللعبة، ولدينا أبطال مرموقون فيها، ورويداً 
فشلت  ألهن��ا  والعبوها  ك��وادره��ا  وهاجر  أبطاهلا  واختفى 
بتأمن احلدود الدنيا لوجود اللعبة وليس لتفوقها واستعادة 

بريقها. 
لنا  تقدم  مل  املليارات  تصرف  الي  األندية  هذه  لألسف، 
هذه  نقول:  لذلك  اخل��ارج��ي،  املستوى  على  واح���داً  بطالً 
أدنى  ودون  طائل  أي  بال  وتنفق  العام  امل��ال  هتدر  األندية 
الطبيعي.  اإلن��ف��اق غ��ري  حماسبة، وجي��ب وض��ع ح��د هل��ذا 
واقرتح أن يصدر قرار يقضي باقتطاع نسبة معينة من دخل 
األندية )استثمارات ورعاية وعقود وغريها( ملصلحة األلعاب 
األخرى، وإنشاء صندوق دعم لأللعاب الرياضية، وهذا حل 

عادل يصب يف مصلحة الرياضة بشكل عام. 

تسويق ودعم حكومي 
القيادة الرياضية مهمتها البحث عن التسويق الرياضي 
عرب التعاقد مع الشركات احلكومية والفعاليات االقتصادية 
البطل  فصناعة  والبطالت،  األبطال  لرعاية  والتجارية 
حتتاج إىل رعاية خاصة ودعم كبري، وهذا لن يتحقق دون 
الشركات  من  الكثري  لدينا  أن  نعلم  وحنن  كبرية؛  رعاية 
احلكومية الراحبة القادرة على رعاية األبطال، ولو أن كل 
شركة رعت بطال أو بطلة لوجدنا نتائج كبرية على الصعيد 
صعيد  على  الشركات  هذه  ستستفيد  وحتماً  الرياضي، 
التجارية  الشركات  على  ينطبق  نفسه  والكالم  الرتويج؛ 
يف  وامل��ه��م  ال��ك��ب��رية..  والصناعية 
امل��وض��وع 
ط��ري��ق��ة 
ال���ع���رض 
وال��ط��ل��ب 
وس�������ب�������ل 
اإلق������ن������اع 
بعض  وس���ن 
ال����ق����وان����ن 
تساعد  ال���ي 
تفعيل  ع��ل��ى 
مع  ال���ش���راك���ة 
من  ال���ري���اض���ة 
أج�����������ل ص���ن���ع 
وحتقيق  األبطال 
ال��ب��ط��ول��ة، وك��م��ا 
ومسعنا  ش��اه��دن��ا 
ف��������إن ال�����ع�����روض 
ت��ن��ه��ال على  ب����دأت 
ظاظا،  هند  املوهبة 
ت��ارة من أوروب��ا وت��ارة 
أخ�����رى م���ن ال��ص��ن، 
هذه  بتبين  أوىل  وحنن 
البطلة ورعايتها وتأمن 
لتكون  مستلزماهتا  ك��ل 
األومل���ب���ي���اد  يف  م���ت���وج���ة 

القادم. 

األندية الريفية 
فالريف  الريفية،  األندية  واألبطال هو  البطولة  مصنع 
األمثلة  من  ولدينا  الواعدة،  واملواهب  باخلامات  مملوء 
ابنة حم��ردة، ومعن  غ��ادة شعاع  ه��ؤالء  نذكر من  الكثري.. 
أسعد ابن سلحب، ومن يعلم الصالة الي يتدرب هبا معن 
الكثري  ومثلهما  إجنازه،  لعلمنا حجم  املتواضع  ناديه  يف 
رحم  من  وتوجوا  األندية  هذه  رحم  من  الذين خترجوا 

املعاناة والشدة. 
منشآت  لديها  ال��ي  الكبرية  أنديتنا  إن  فنقول:  نعود 
حضارية كبرية، كالوحدة واالحتاد واجملد وقاسيون وبردى 
الرياضة من  استفادت  فماذا  والنضال واحلرية، وغريها، 

هذه املنشآت؟ 
على سبيل امل��ث��ال، ك��ل األن��دي��ة ه���ذه، وغ��ريه��ا، متلك 

مستوى خترّج  أي  على  بطل  أي  ولكن مل جند  املسابح، 
من هذه األندية؛ وهذه األندية استثمرت املسابح يف غري 
ما أنشئت هلا، فلو أهنا استفادت منها مالياً ورياضياً لقلنا 
وأمهلوها  مالياً  استثمروها  لكنهم  حسناً!!  عملتم  هلم: 

رياضياً.
أغلبها  لكن  شطرنج،  ص��االت  لديها  ه��ذه  األن��دي��ة  كل 
وضعوها  القوة  أللعاب  ولديها صاالت  اللعبة؛  ال ميارس 
بأيدي املستثمرين ولديها صاالت بألعاب شتى، لذلك جند 
أن هذه األندية تستثمر منشآت األلعاب الرياضية مبا ال 
يكون  أن  واملفرتض  بالفائدة،  الرياضات  هذه  على  يعود 
هناك جزء من استثمار املسابح للسباحة، وكذلك األمر 

يف بقية األلعاب. 
وحنن ال منانع باالستثمار ألنه عصب الرياضة ووقودها 
الرئيسي؛ وعلى العكس متاماً، نشجع عليه وطالبنا سابقاً 
بتعديل أسعار االستثمار ألن األندية مل تعد تستفيد منه 

بعد غالء السوق وبقاء االستثمار على سعره القديم. 
مطاعم  إىل  حت��ول��ت  وق��د  أنديتنا  رؤي���ة  نتحمل  وق��د 
ومقاهي وأسواق وصاالت أفراح ما دام هذا يصب يف دعم 
الرياضة وتطورها ووالدة األبطال من صاالهتا، ولكن لن 
نتحمل ذلك إن مل يعد على الرياضة بالفائدة املنظورة، 
فتخرج رياضتنا من ثوهبا املفرتض أن تلبسه، ومن مهامها 

املفرتض أن تؤديها. 
الكثرية الي فيها اجلميل وغري ذلك،  أمام هذه الصور 
ال بد من االلتفات إىل األندية الريفية ودعمها بالصاالت 
املناسبة والتجهيزات واملستلزمات واملال أيضاً، ألهنا مصنع 

األبطال ومنبع املواهب واخلامات. 

االحرتاف 
اح��رتاف جديد،  قانون  ع��ام، مسعنا عن  أكثر من  منذ 
وهذا القانون الذي مل يصدر حتى اآلن ميكن أن ينعش 
القدم  كرتي  خارج  من  فالرياضيون  املظلومة،  الرياضات 
وال��س��ل��ة ال جي���دون ال��ف��ت��ات، وال حي��ص��ل��ون ع��ل��ى قيمة 
فاحرتاف  املواصالت،  وال على مثن  الرياضية  التجهيزات 
هذه األلعاب يضعها على طريق التقدم الصحيح، وجيعل 
االجتهاد  يف  وج��ادا  ممارستها  يف  راغبا  اجلديد  اجليل 

والتفوق. 
إذا أردنا التطلع إىل منصات التتويج اخلارجية مبختلف 
علينا  والدولية،  والقارية  واإلقليمية  العربية  البطوالت 
البحث عن الرياضة القادرة على حتقيق التفوق؛ واخلطوة 
ومن  وخاماهتا،  مواهبها  وانتقاء  قاعدهتا  توسيع  التالية 
واخل��ام��ات  امل��واه��ب  ه��ذه  تطوير  على  العمل  ذل��ك  بعد 
ودعمها تقنياً ومالياً وفنياً. وإذا كان املدرب التونسي نبيل 
املعلول كلفنا مئات اآلالف من العملة الصعبة، فإن مبثل 
إال  ال��ذي صرفنا على م��درب مل جنن منه   - املبلغ  هذا 
اخليبة - كنا قادرين على جلب عدة مدربن أللعاب حتتاج 
أبصرت  قد  املظلومة  ألعابنا  نرى  فهل  واخل��ربة،  الصقل 
النور ونعمت مبال يطورها ويكفيها ويقضي على متاعبها 
وأزماهتا؟ أم إن األمل لن يكون أكثر من أحالم يف اهلواء؟ 

بطوالت الجمهورية.. 
الممكن والمتوقع

»البعث األسبوعية« ــ مؤيد البش
مع اقرتاب معظم االحتادات من إهناء روزنامة 
نشاطاهتا للعام احلايل على الصعيد احمللي، يربز 
سؤال كبري حول مدى الفائدة الي جتنيها هذه 
األلعاب من كل البطوالت الداخلية الي تنظمها، 
أو  األن��دي��ة  أو  احملافظة  مستوى  على  ك��ان  إن 

اجلمهورية.
ما دفعنا للحديث عن هذا املوضوع هو ظروف 
اإلقامة غري الصحية لفريق حلب خالل بطولة 
اجلمهورية للكاراتيه الي جرت يف محاة قبل أيام، 
وم��ا ج��اء بعدها من ردود ح��اول كل ط��رف من 

خالهلا إخالء مسؤوليته عما حصل. 
البطوالت احمللية  الواقع، وبشهادة اخلرباء، أن 
عن  احلديث  املنطقي  فمن غري  منه،  الب��د  أم��ر 
االحتكاك  تتوفر فرص  أن  دون  لعبة  أي  تطوير 
الصحيحة  الفرصة  أهنا  كما  ملمارسيها،  احمللية 
وه��ذه  األم����ر،  ل���زم  إذا  ال��ت��ق��وي��م  ث��م  للتقييم 
السلبيات  كل  على  تطغى  أن  ميكن  اإلجيابيات 
الي تظهر خالل هذه البطوالت من سوء تنظيم 

أو ضعف مستوى أو قلة مشاركن.
وهنا، البد من التنويه بنقطة غاية يف األمهية 
تتعلق بتأكيد املكتب التنفيذي لالحتاد الرياضي 
العتبارات  البطوالت  هذه  تقليص  ض��رورة  على 

فنية ومالية! 
أحد إداريي فريق شارك يف بطولة للجمهورية 
اس��ت��ض��اف��ت��ه��ا ح��ل��ب م��ؤخ��را ك��ش��ف ل��� »ال��ب��ع��ث 
على  بطولة  يف  يتواجد  من  كل  أن  األسبوعية« 
النظر عن  يعد بطال بغض  مستوى اجلمهورية 
نتائجه يف املباريات، كون إذن السفر اليومي الذي 
ال  مشارك  لكل العب  الرياضي  االحتاد  يصرفه 
اإلقامة  تكاليف  متضمنا  لرية   1500 ال�  يتجاوز 
النقل يف بعض األحيان،  واإلطعام، وحتى أجور 
يتناسب  تأكيد معيب جدا، وال  بكل  الرقم  وهذا 

مع متطلبات احلياة ومستجدات األسعار.
بطوالت  يف  ال��واق��ع  أرض  على  ن��ش��اه��ده  وم��ا 
اجلمهورية يدعو للحزن والتشاؤم، فكيف نبحث 
عن اللحاق بركب التطور الرياضي والالعب ينام 
يف أسوء الظروف وحيلم بوجبة تسد رمقه؟ وكيف 
نتحدث عن منهجيات وخطط واملدرب يسعى ليوم 

إضايف يف اذن السفر ليقلص خسائره؟ 
حنو  وعلى   - اليوم  مطالبة  الرياضية  القيادة 
مستعجل - بوقفة حازمة تضع األمور يف نصاهبا 
البطوالت، مع حتديد اهلدف منها،  على صعيد 
مقبوال  يعد  فلم  ومضموهنا،  شكلها  وتصحيح 
هذه  على  احمللية  الرياضية  أحداثنا  تكون  أن 
األساس  اخلطوة  هي  البطوالت  فهذه  الشاكلة، 
منصات  بلوغ  تستطيع  المعة  مواهب  لتفريخ 

التتويج الدولية. 

نبض رياضي
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"البعث األسبوعية" ــ سامر اخليّر
ألول  املستديرة  الساحرة  عامل  توقف  على  عام  من  أكثر  بعد 
ما  كل  ورغم  كورونا،  تفشي  بسبب  العامليتن  احلربن  منذ  مرة 
للعبة  الرئيس  املركز  األوروبية  وخباصة  القدم  كرة  أندية  عانته 
تغيريين  كإدخال  واملسابقات  املباريات  هيكلية  تغيّرت  العامل،  يف 
دوري  يف  اللعب  وآل��ي��ة  مكان  تغيري  وك��ذل��ك  لالعبن  إضافين 
امليزانيات الي  التبعات إىل  وال��دوري األوروب��ي، وامتدت  األبطال 
اخنفضت بشكل ملحوظ يف ظل تراجع عائدات النقل التلفزيوني 
وانعدام عائدات احلضور اجلماهريي من املالعب، إاّل أن التأثريات 
الصيف  ه��ذا  إاّل  فعلي  بشكل  تظهر  مل  للجائحة  احلقيقية 
وحتديداً مع سوق االنتقاالت، فقد دفع الفريوس بفرق النخبة 

م������ن للتخلي عن جنومها مقابل أسعار أقل 
تدارك  هبدف  وذلك  احلقيقية  قيمتها 
ال��ع��ج��ز وت��ق��ل��ي��ل ال��ن��ف��ق��ات، يف حن 
امليزانيات  املتوسطة  األندية  اعتمدت 
مع  واإلع����ارات،  التبادل  نظام  على 
إف���الس ال��ع��دي��د م��ن األن��دي��ة ذات 

امليزانيات واالستثمارات الضعيفة. 
رغم كل هذه الصورة السوداوية، 
سوق  اجملانية  الصفقات  أن��ق��ذت 
االن���ت���ق���االت، ف��ي��م��ا اس��ت��ط��اع��ت 
األن��دي��ة ال��ق��وي��ة م��ال��ي��اً  إب���رام 
صفقات جيدة، واليوم سنتعرف 
"س��وق  مصطلح  ت��اري��خ  ع��ل��ى 
هذا  اعترب  ال��ذي  االنتقاالت" 
الصيف احلدث األبرز يف عامل 
كرة القدم نظراً لكل اجلذب 
فاعتربه  عليه،  ح��از  ال���ذي 
ال��ب��ع��ض ت��ارخي��ي��اً ومس���اه 
ال��ع��ودة إىل  آخ���رون بسوق 
الديار، فيما حّذر كثريون 
ب�����أن ع�����امل امل��س��ت��دي��رة 
حنو  فأكثر  أكثر  ينحدر 
نظراً  األم��وال  مستنقع 
ل��ل��م��ب��ال��غ ال��ق��ي��اس��ي��ة 
هذا  فيه  تداولت  الي 

الصيف. 

نظرة تارخيية
اختذ نظام االنتقاالت العديد من األشكال املختلفة على مدى 
بن  ونبذ  ج��ذب  كل  مع  وتطور  املاضين،  القرن  ونصف  القرن 
الالعبن وأنديتهم حول من لديه القوة التفاوضية حتى وصل إىل 
صيغته احلالية، وميكن إرجاع أصول نظام االنتقاالت إىل مثانينات 
القرن التاسع عشر، قبل أن تصبح كرة القدم "مهنة" قانونية. وعلى 
الرغم من أن األندية كانت تدفع أجور لالعبن غري القانونين، 
قام مالكو األندية بالعديد من حاالت الدفع غري املشروع إلغراء 
أفضل الالعبن، وطبعاً الغرض آنذاك هو النجاح يف امللعب وليس 
كسب األموال، وهذا أحد أكرب اخلالفات مع الشكل احلايل املأخوذ 
من النموذج الرياضي األمريكي، فيما اعتمد النظام السابق على 
النموذج األوروبي الذي كان يطارد اجملد الرياضي، وهذا ما اكسب 
االحتاد  قام  إىل  املساومة،  على  القدرة   1885 عام  قبل  الالعبن 
اإلنكليزي لكرة القدم بإضفاء الطابع االحرتايف على كرة القدم 
يف عام 1885، وذلك بطلب تسجيل مجيع الالعبن احملرتفن يف 
االحتاد، ثم طالبت األندية بتعويض مايل عن رحيل العب ما، ما 
أدى إىل وضع نظام جديد ميكن األندية من االحتفاظ بالعبيها، 
والفرق الرئيسي بن هذا النظام وسوق االنتقاالت اليوم، هو أن 
الالعبن آنذاك مل يتمكنوا من االنتقال جماناً بعد انتهاء مدة 

عقودهم، ما مل تدفع األندية اجلديدة مقابل االنتقال املطلوب.
املطالبات  بعد  التعاقد،  حرية  نظام  إدخ��ال   1977 عام  وشهد 

الالعب  أن  مبعنى  احملرتفن،  الالعبن  رابطة  قبل  من  الكثيفة 
أصبح حراً يف عقد أفضل صفقة ممكنة بالنسبة له، مع أحقية 
يكون على  النادي يف االحتفاظ بالالعب إذا قدم عرضاً جديداً 
سعر  لتحديد  هيئة  إنشاء  مت  كما  األخ��ري،  العقد  مثل  األق��ل 
االنتقال املطلوب إذا مل يتمكن الناديان من االتفاق على الصفقة، 

وهنا تعادلت الكفة بن النادي والالعب. 
التعديل األخري حيث مل يكن حيق لالعب االنتقال إال  ليأتي 
مدة  انقضاء  بعد  الصفقة حتى  قيمة  على  النادين  اتفاق  بعد 
كنا قد حتدثنا  قانون مهم جداً  إق��رار  بعد  وال��ذي جاء  العقد، 
عنه مطواًل وهو قانون بومسان، وللتذكري وقع االحتاد األوروبي 
احلركة  حبرية  مسحت  وال��ي   1992 ع��ام  ماسرتخيت  معاهدة 
العمالية )ومنهم العي كرة القدم( يف مجيع أحناء القارة العجوز، 
ما مهد الطريق لالعب البلجيكي املغمور واملشهور 
ف��ي��م��ا ب��ع��د ج����ان م���ارك 

بومسان لتغيري 
عامل كرة القدم، بعد قضيته مع ناديه 

الذي رفض انتقاله لناٍد جديد يعطيه أجراً أعلى رغم انتهاء 
عقده وقام بتقديم عرض جديد لالعب خيفض فيه راتبه، فما 
كان منه إال أن جلأ إىل القضاء، وبعد مخس سنوات من املداوالت 
حول  القدم  كرة  العي  جلميع  وانتصر  بومسان  فاز   1995 عام 
اجملال  أعطى  بومسان  فقانون  فحسب،  أوروب��ا  يف  وليس  العامل 
ملغادرة الالعبن لفرقهم بشكل جماني مبجرد انتهاء عقودهم أو 
بالتفاوض مع األندية الراغبة يف التوقيع معه قبل ستة أشهر من 

انتهاء عقودهم مع أنديتهم.
أمل  على  األج��ل  طويلة  عقود  تقديم  يف  األندية  ب��دأت  وهنا 
استعادة بعض السيطرة، لكن دون فائدة كبرية، وخاصًة مع ظهور 
يقوم كل العب وخاصة من يسطع  أن  الالعبن وض��رورة  وكالء 
نادرة  ح��االت  ويف  حقوقه  يضمن  بتوكيل شخص حمنك  جنمه 
تسمح األندية لالعبن بالرحيل إذا أعربوا عن رغبتهم يف ذلك. 

أرقام قياسية
حقق سوق االنتقاالت أرقاماً كبرية قياساً بالوضع املايل املرتدي 
ألغلب األندية األوروبية، سواء لناحية صفقات الالعبن أو إنفاق 

األندية، حيث اعترب تعاقد مانشسرت سيي مع جناح أستون فيال 
جاك غريليش أغلى صفقة يف نافذة االنتقاالت املاضية والي قدرت 
بنحو 117 مليون يورو، يليه عودة روميلو لوكاكو إىل تشيلسي من 
إنرت مقابل 115 مليون يورو، فيما كانت ثالث أغلى الصفقات هي 
انضمام اجلناح اإلنكليزي جادون سانشو إىل مانشسرت يونايتد 
األندية  أكثر  أما  يورو،  مليون   85 مقابل  دورمتوند  بوروسيا  من 
انفاقا ً فكانت األندية اإلنكليزية إذ تواجدت 6 أندية من الدوري 
اإلنكليزي يف قائمة أكثر 10 أندية انفاقاً ، منها 4 أندية يف املراكز 
األربعة األوىل، ورغم نتائجه الكارثية مع دخول الدوري اإلنكليزي 
املمتاز أسبوعه الرابع إاّل أن أرسنال تصدر قائمة األندية األعلى 
إنفاقاً يف سوق االنتقاالت الصيفية بصرفه 165.60 مليون يورو 
يورو(،  مليون   58.50( وايت  بن  هم:  6 العبن جدد  على جلب 
مليون   28( رامسديل  آرون  ي��ورو(،  مليون   35( أودي��غ��ارد  مارتن 
لوكونغا  ألربت  ي��ورو(،  مليون   18.60( تومياسو  تاكيهريو  ي��ورو(، 
وحل  ي��ورو(،  مالين   8( تافاريس  ونونو  ي��ورو(،  مليون   17.50(
أنفق  الذي  نادي مانشسرت يونايتد  ثانياً 
ي��ورو، على ضم 3  140 مليون 
العبن هم: جادون سانشو )85 
مليون يورو(، رافائيل فاران )40 
مليون يورو(، كريستيانو رونالدو 
املركز  واحتل  ي��ورو(،  مليون   15(
الثالث يف القائمة مانشسرت سيي 
يورو على  مليون   127.50 بإنفاقه 
غريليش  ج��اك  ض��م العبن مه��ا: 
 10( وك��اي��ك��ي  ي����ورو(،  مليون   117(
مالين يورو(، وجاء يف املركز الرابع 
تشيلسي بصرفه 120 مليون يورو على 
ضم روميلو لوكاكو )115 مليون يورو(، 
وساؤول على سبيل اإلعارة )5 مالين 

يورو(.

عودة مظفرة وانتقال حر
ومتيز سوق االنتقاالت أيضاً بظاهرتن 
غريبتن هلذا املوسم، األوىل عودة أكثر من 
جنم إىل فريق سابق له، وأبرزها طبعاً عودة 
احلمر،  الشياطن  لنادي  رونالدو  الربتغال 
وهناك أيضاً صفقة انتقال النجم الفرنسي 
إىل  برشلونة  صفوف  من  غريزمان  أنطوان 
بإعادة  تشلسي  قام  كما  مدريد،  أتلتيكو  نادي 
اإليطايل،  اإلن��رت  من  لوكاكو  السابق  مهامجه 
أم���ا ال��ث��ان��ي��ة ف��ه��ي ال��ص��ف��ق��ات اجمل��ان��ي��ة حيث 
تعزيز صفوفها  على  األوروبية  األندية  اعتمدت 
انتهت عقودهم  إبرام صفقات جمانية، مع العبن  إىل  باللجوء 
كورونا،  تأثري  بسبب  املداخيل  تراجع  ضد  كسالح  أنديتهم،  مع 
سان  ب��اري��س  إىل  ميسي  ليونيل  انتقال  كانت  صخباً  وأكثرها 
جريمان بعد فشل برشلونة يف جتديد عقده بسبب األزمة املالية 
الي مير منها النادي، وهنالك أيضاً انضمام دافيد أالبا إىل ريال 
مدريد، بعد 13 عاماً مع بايرن ميونيخ، وانتقال قائد ريال مدريد 
مع  عاماً   16 عقب  س��ان جريمان،  باريس  إىل  رام��وس  سريجيو 
النادي اإلسباني، وتوديع سريجيو أغويرو ملانشسرت سيي، بعد 10 
سنوات مع النادي متجهاً حنو برشلونة، الذي أبرم أيضاً صفقة 
ديباي  املميز ممفيس  اهلولندي  للمهاجم  بضمه  مهمة  جمانية 
من ليون الفرنسي، وانتقال أفضل حارس مرمى يف اليورو األخري 
اإليطايل جيانلوجيي دوناروما من ميالن، لباريس سان جريمان 
جريمان  سان  باريس  إىل  ليفربول  من  فاينالدوم  وجيورجينيو 
أيضاً، وهاكان تشاهلان أوغلو من ميالن إىل إنرت، وإريك غارسيا 

من مانشسرت سيي إىل برشلونة. 

»ميركاتو تاريخي« و »صفقات صادمة«.. 
أبرز عناوين سوق االنتقاالت الصيفية!! 

 اتحاد جديد لكرة السلة 
وإشارات استفهام بالجملة حول االنتخابات!!  

"البعث األسبوعية" ــ عماد درويش
كبرية  صدمة  السلة  كرة  الحتاد  االنتخابي  املؤمتر  شكل 
لكوادر اللعبة الي امتعضت من أولئك الذين وضح للعيان 
حتيزهم حتى قبل أن تبدأ االنتخابات، حيث عمد أصحاب 
القرار لتغيري الكثري من أمساء اللجان الفنية يف احملافظات 
بعد انتهاء املهلة القانونية لالعرتاض، ووضعت أمساء مقربة 
منها كي تصب أصواهتم يف مصلحة مرشحها، ومل يكن أحد 
فالتعليمات  النتائج،  إليه  آلت  ما  يتوقع  اللعبة  ك��وادر  من 

ال��ق��وائ��م  تغلق  أن  ع��ل��ى  ق��ب��ل ت��ن��ص 
االنتخابات  ب��دء  من  ساعة   48
بإضافة  فوجئ  اجلميع  أن  إال 
انطالق  قبل  م��ب��اش��رة  أمس���اء 
االنتخابات دون أي وجه حق. 

احتاد جديد 
ع��ل��ى ال��ع��م��وم، م��ا ج��رى 
االجتماعات  ق��اع��ة  داخ���ل 
يف مبنى االحتاد الرياضي 
ال���ع���ام ع��م��ل��ي��ة ان��ت��خ��اب 
انتخاب  فيها  مت  هادئة، 
احت�����اد ج���دي���د س��ي��ق��ود 
ال���دورة  لنهاية  اللعبة 
االن��ت��خ��اب��ي��ة ال��ع��اش��رة 
ال�����ي س��ت��ن��ت��ه��ي ع���ام 
2024. وقد فاز مبنصب 
رئيس االحتاد طريف 
ق����وط����رش ب��ع��دم��ا 
ص���وت���اً،   39 مج����ع 
وب��ف��ارق ك��ب��ري عن 
منافسيه،  أق����رب 
ه��ي��ث��م اخ���ت���ي���ار، 
ال����������ذي ح��ص��ل 
ع���ل���ى ع��ش��ري��ن 
ص����وت����اً، ف��ي��م��ا 
ن����ال ال��دك��ت��ور 
خياطة  ماهر 
ص����وت����اً،   17
وغاب املرشح 
ال��������راب��������ع 
إب����راه����ي����م 

ال�����ع�����م�����ر ع���ن 
االنتخابات ألسباب غري معروفة.

أما فيما يتعلق بأعضاء االحتاد اجلدد فقد تقدم عشرة 
أعضاء: مخسة مقيمن عن مدينة دمشق ومثلهم ميثلون 
باقي احملافظات. وقد جنح عن املقيمن كل من أبي دوجي، 
68 صوتاً، وشحادة آل رشي، 66 صوتاً، ووليد غيبة، 62 صوتاً، 
أربعة  احملافظات  من  ف��از  فيما  صوتاً،   61 مجيل،  وهيثم 
أعضاء: زينة نصار، 75 صوتاً )والفوز جاء بصفتها املرشح 
األنثوي الوحيد(، ومجال الرتك، 73 صوتاً، وحممد مصباح 

فاخوري، 72 صوتاً، وجاك باشاياني، 57 صوتاً.

خبايا ما قبل االنتخاب 
من  الكثري  هناك  ك��ان  االنتخابي،  امل��ؤمت��ر  موعد  قبيل 
األحاديث واألقاويل عن هوية من سيفوز باالنتخابات، سواء 
للقرارات  نظرا  االحت��اد،  عضوية  أو  رئاسة  مستوى  على 

من  الكثري  حبق  الرياضية  القيادة  أصدرهتا  الي  الغريبة 
كوادر اللعبة الي أبعدت قسريا عن املشاركة يف االنتخابات، 
أو الي أصدرهتا اللجنة املؤقتة الحتاد السلة، والي أشرفت 
على اللعبة خالل التسعة أشهر املاضية؛ ومنها - على سبيل 
للعبة يف كل من  الفنية  اللجنة  رئيس  إبعاد اسم   - املثال 
حمافظي الالذقية والسويداء، وكذلك إبعاد خربات هلا باع 

طويل باللعبة وتعمل خلدمتها. 
األشخاص  ه��ؤالء  أن  الرياضية  القيادة  تذكرت  وفجأة،   
الرئيسية "كرة يد وريشة وشطرنج وكرة قدم.. إخل".  لعبتهم 
ويبدو أن القيادة نسيت - أو رمبا تناست - أن 
الكثري  يقود حاليا  من 

م������ن األل�����ع�����اب 
اللعبة  غري  الرئيسية  لعبته  الرياضية 

املنسب فيها باألساس، واألمثلة على ذلك كثرية.

مسرحية هزلية 
عموما، وكما أسلفنا قبل دخول قاعة االنتخابات، ورويدا 
رويداً، بدأت اخلبايا تتكشف عن مسرحية هزلية اعتمدها 
ولألمانة،  منهم.  مقربن  أشخاص  لفوز  ال��ق��رار  أصحاب 
العديد من مكامن اخللل  البعض من هذه األسرار أظهر 
بكف"  "كفا  تضرب  وه��ي  اللعبة  ك��وادر  لتخرج  والضعف، 
خرق  وفيها  شرعية،  وغ��ري  باطلة  االنتخابات  أن  معتربة 
يف  باالنتخابات  املتبع  الداخلي  للنظام  وص��ري��ح  واض��ح 

االحتاد الرياضي العام، فما جرى ال ميت للرياضة بصلة.

آراء وأفكار 
"البعث  ل���  أك��د  اختيار،  هيثم  االحت���اد،  لرئاسة  امل��رش��ح 
األسبوعية" أن اجلو االنتخابي داخل القاعة كان مثاليا، ومل 
يكن هناك أي شيء يعكر األجواء، لكن يبقى العتب على 
ما جرى قبل االنتخابات من ضغط وتوجيه مورس من قبل 
القائمن على اللعبة والقيادة الرياضية على كوادر اللعبة 
النتخاب شخص معن على حساب البقية، وهذا حبد ذاته 
ظلم حبق كافة املرشحن، مضيفا: بالنسبة يل، أنا راٍض عن 
النتيجة، ولو كانت هناك جولة أخرى لكان هناك كالم آخر، 
ويكفي أن الفائز مبنصب الرئاسة فاز بنصف عدد 

األعضاء فقط.
م�����������������ن 
ج�����ه�����ت�����ه، 
امل��������رش��������ح 
اآلخ������������������ر 
ماهر  الدكتور 
كشف  خياطة 
االنتخابات  أن 
مح��ل��ت ال��ك��ث��ري 
م���ن امل��خ��ال��ف��ات 
ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي���ة، 
خ�����اص�����ة جل��ه��ة 
ه���وي���ة األع���ض���اء 
ال���ذي���ن حي���ق هلم 
االن��ت��خ��اب؛ وق��د مت 
األمساء  بعض  وضع 
أصالء  أعضاء  بصفة 
وه������م ب�����األس�����اس ال 
يتواجدوا  أن  حيق هلم 
ب��امل��ؤمت��ر، وه����ذا األم��ر 
مرتوك للذين عملوا يف 
اخل��ف��اء م��ن أج��ل إجن��اح 
مرشح على حساب مرشح 
آخر، كما أن هناك الكثري 
م��ن ال��ل��غ��ط م��ا ب��ن ك��الم 
رئ��ي��س االحت�����اد ال��ري��اض��ي 
املؤقتة  اللجنة  ورئيس  العام 
ح����ول ال��ت��س��م��ي��ات اخل��اص��ة 

باالحتاد واللجنة نفسها.
رئ���ي���س احت�����اد ك����رة ال��س��ل��ة 
ال��س��اب��ق، ج��الل ن��ق��رش، أب��دى 

ب���االحت���اد اجل���دي���د ال����ذي ضم ت����ف����اؤل����ه 
يف صفوفه جمموعة جيدة من أبناء اللعبة الذين ميلكون 
أن  مبينا  املقبلة،  باملرحلة  اللعبة  لقيادة  الكافية  اخل��ربة 
االحتاد اجلديد ينتظره الكثري من املشاركات املهمة، خاصة 
املستوى احمللي،  أو على  للرجال  الوطين  بالنسبة ملنتخبنا 
أي  يشبها  ومل  سهلة  كانت  االنتخابية  العملية  أن  مضيفا 
شيء "داخل قاعة االنتخاب"، وبصفي االعتبارية باالحتاد 
أية مساعدة تطلب مين حباً  أنا مستعد لتقديم  اآلسيوي 

بتطوير السلة السورية يف املرحلة القادمة.   
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 دور الكاتب المجتمعي 
»البعث األسبوعية« ــ سلوى عباس

كثرياً ما يلح السؤال: هل الكتابة تعبري عن الذات يف إطار الفضاء 
األوسع؟ أم أهنا جتميل لواقع قبيح؟ حيث املثقف يعيش غربة دائمة 
مع اجملتمع، رغم أنه ميثل جزءاً منه، يصبح له عامله اخلاص به يرى 
األمور بطريقة خمتلفة عن اآلخرين، أم أن الكتابة حالة خالص من 
واقع ما؟ وهنا يتبعها حالة من املسؤولية اجملتمعية واألخالقية جتاه 
يؤديه يف  أن  الكاتب  املطلوب من  الدور  ما  اآلخر. ومن هذا منطلق، 
التزامه  مع  يتناسب  ومبا  الراهنة،  الظروف  املعاصر ضمن  جمتمعه 
األخالقي، ومع نفسه، ومع كتابته، خاصة مع توفر وسائل االتصال 
من مدونات وفيسبوك وتويرت وغريها من وسائل االتصال وتأثريها يف 

واقعنا الذي نعيش؟  
عامل  يف  اجلديدة  القضايا  من  ليس  الكاتب  دور  عن  احلديث  إن 
يلعبه  أن  ميكن  وعمّا  الفكري،  النشاط  حول  السؤال  لكن  الثقافة، 
الشاعر لسان  كان  القدم  وأنه منذ  الراهن، خاصة  الكاتب يف ظرفنا 
الذي  إذ كان اجلميع جيدون فيه ذلك الشخص  حال قبيلته وشعبه 
يتحلى بوعي أخالقي يستطيع من خالله إدراك احتياجاهتم ومعاناهتم 

الي هي جزء من احتياجاته ومعاناته. 
بالتأكيد، ال ميكن للكاتب إال أن يقرّ بدور ما له، حتى لو كان هذا 
الدور جزءاً من عملية الكتابة، وليس من جوهرها، إال أن األثر األقوى 
واألهم هو األثر الذي ترتكه املوضوعات الي يتناوهلا الكاتب يف أعماله، 
والي قد تغري هبم شيء ما تظهر نتائجه تدرجيياً، ما يؤكد فاعلية 

الكتابة وجدوى إدراك الكاتب ملهمته وإميانه بدوره جتاه جمتمعه. 
األي��ام ال  الكاتب يف هذه  أن حياة  اآلن  أحد  طبعاً، ال خيفى على 
كتاباته،  من  إث��ارة  أق��ل  تكون  أن  الطبيعي  وم��ن  غريها،  عن  ختتلف 
وإن حاول أن يعطيها أبعاداً إبداعية تدور يف جوهرها وخباياها حول 
تأمن وسائل العيش، مع أن أفكاره تسرح يف أرجاء العامل، لكن املأثرة 
حيملها  الي  بالقيم  تليق  ال  أساليب  إىل  جلوئه  عدم  هي  الوحيدة 
كإنسان وككاتب، فمن قبل كان الكاتب خيوض معاركه يف احلياة وعلى 
الورق معاً، واليوم يعيشها من خالل وسائل اإلعالم، وهناك الكثريون 
البسيط تعرضهم إىل  بيوم، وهي حتى بشكلها  يوماً  يعيشون احلياة 

خيارات صعبة. 
وإذا كان ال ميكن للكاتب أن يتجاهل ما جيري مهما كان متفائالً، 
والواقع ضنن باإلنصاف، فإن الكتابة تبدو حتايالً على الغنب احلاصل 
يف احلياة ووسيلة إلصالحه وإعادة احلق إىل أصحابه، حبيث يبدو وكأن 
الورق  الرواية مثالً؛ غري أن ما ينجح على  الواقع توفره  ما يفتقده 
أحد جوانبها  فالكتابة يف  األرض،  نتائج ملموسة على  إىل  يؤدي  ال 
تعبري عن غنب حاصل، والرواية تكشفه دون أن تعوض عنه، والبشر 
مساعدة  الرواية  ومهمة  حياهتم،  ش��روط  عن حتسن  املسؤولون  هم 
حيوات  من خالل  أوسع  رؤية  ومنحهم  واقعهم،  فهم  على  املظلومن 
وتقدم هلم  وال��داخ��ل،  ي��رون حياهتم من اخل��ارج  اآلخ��ري��ن، جتعلهم 
مربرات االحتجاج والفعل، فاألزمة االقتصادية الي اجتاحت العامل، 
عانى من وطأهتا الناس العاديون إذ فقدوا وظائفهم، وباتوا يعيشون 
على احلد األدنى، حياهتم تغريت حنو األسوأ. أما الذين كانوا سببها، 
فكسبوا من جرائها املليارات، وبعضهم جنا منها خبسارة بضعة مالين، 
وحنن البد أن نتأثر وبشكل سلي، وأهم ما يسمح به النظر العميق 
إىل التاريخ أن احلاضر لن خيدعنا أو يتحكم بنا، ألن التاريخ يطلعنا 
على الكثري من هذا »احلاضر« الذي مرَّ، وخلَّفه غريه. واألهم أن بوسع 
أو خيضعوا للحروب واألوبئة واجلائحات.  البشر أال يكرروا مآسيهم، 
والذهاب إىل التاريخ يعين رؤية حركة البشر يف الزمن، انطالقاً من 
والتفكري  التقاعس  بعدم  ملزمون  أننا  مبعنى  احلاضر،  إىل  املاضي 

باخلطوات التالية.  
جيب أن نكون جزءاً من العامل، لكن أي عامل، إن مل نسهم فيه، سوف 
يأخذنا إىل مواقعه ومصاحله. كيف يسمع صوتنا إن مل نرفعه عالياً؟ 
كيف حيس بنا إذا مل حنس حنن بوجودنا؟ األمر ليس االندماج به 

فقط، بل ال�تأثري فيه أيضاً.  

ومضــة

ـ أمينة عباس  »البعث األسبوعية«ـ 
نذير جعفر ناقد وروائي سوري خترّج يف 
كلية اآلداب قسم اللغة العربية عام 1979، 
ثم حاز املاجستري يف فقه اللغات الساميّة، 
»ال��ب��ي��ان«  جملة  لتحرير  س��ك��رت��رياً  عمل 
الصادرة عن رابطة األدباء يف الكويت على 
مدى عشر سنوات، وحمرّراً وأمينا للتحرير 
السورية  واجمل���الت  الصحف  م��ن  ع��دد  يف 
والكويتية، وهو عضو احتاد الكتاب العرب 
وأمن سر مجعية النقد األدبي فيه. صدرت 
و«أس��اور  واط��ئ«،  روايتان: »حتت سقف  له 

الورد«، ومثانية كتب نقدية.. 
حظيت أعماله الروائية والنقدية باهتمام 
وكتب  العربية،  واألقطار  سورية  يف  واس��ع 
ومصر  س��وري��ة  م��ن  ل��ن��ق��اد  ال��ك��ث��ري  عنها 
وت��ون��س ع��ل��ى حن��و خ���اص، ك��م��ا اهتمت 
إلكرتونية  ومواقع  وعاملية  عربية  مكتبات 
كثرية بأرشفة كتبه بلغات عدة. وهناك كتاب 
كامل عن جتربته الروائية والنقدية بعنوان 
للكاتب  ال��س��رية«،  يشبه  م��ا  جعفر  »ن��ذي��ر 
العامة  اهليئة  عن  مح��ادة،  مجعة  حممد 

السورية للكتاب. 
م��ع��ه ك���ان ل��� »ال��ب��ع��ث األس��ب��وع��ي��ة« ه��ذا 

احلوار: 

- بدأت حياتك األدبية قاصاً.. ملاذا جعلتها 
تستحوذ على جممل نشاطك؟ 

بدأت قاصاً وما زلت أكتب القصة القصرية 
باهتمامي  استأثرت  وقد  وآخ��ر،  بن حن 
يف بداياتي ألنين ابن بيئة وثقافة شفوية 
مشبعة باحلكايات الي أهلبت خميّلي يف 
للقصة  عدة  شاركت مبهرجانات  الطفولة. 
ون��ش��رَتْ  اجلامعية،  املرحلة  يف  القصرية 
أول قصة  الثورة«  يل حينها جريدة »جيل 
بعنوان »العرس«، يف العام 1977. لكن القصة 
القصرية مل تعد تلبِّي حاجي للتعبري عن 
خمزون التجارب الي مررت هبا واكتنزهتا، 
حتوّل  حلظة  على  بالرتكيز  تكتفي  ألهن��ا 
مصريي يف حياة الشخصية بعيداً عن أي 
تفصيالت، فهي ترصد موقفا أو مشهداً يف 

شخصيات  وحت��والت  حياة  ترصد  الرواية  بينما  بطلها،  حياة 
متعددة ومتباينة يف أفكارها وطباعها وسلوكها من بدايتها إىل 
هنايتها، وقد شُبِّهت الرواية بالنهر الذي يتم تتبّعه من منبعه 
إىل مصبه، بينما القصة شُبِّهت مبقطع حمدد من جمرى هذا 
على  استحوذت  الي  هي  بل  الرواية  على  استحوذ  مل  النهر.. 
مشاعري وتفكريي وهواجسي وخميلي قراءةً وكتابًة ونقداً، ال 
سيّما بعد اختمار جتاربي احلياتية والفكرية الي عشتها يف 
األزمات الي عصفت بوطننا مع أصدقاء ومعارف وشخصيات 
وسلوكياً،  وسياسياً  فكرياً  متباينة  ودواف��ع  ون��وازع  منابت  ذات 
وبدأت تلحُّ عليَّ تلك التجارب والشخصيات ألستعيدها وأطلق 
فكانت  ناءت حبملها طوال سنن،  الي  أعماقي  من  سراحها 
تتيحه من  ملا  للتعبري عنها  األمثل  الفين  الشكل  الرواية هي 
ال��والدة من  التخييل متنحها فرصة  تقنيات فنية وقدرة على 
جديد. وهكذا بدأت رحلي مع الرواية على مبدأ ماركيز »عش 

ر واكتب«.  ر، تذكَّ وتذكَّ

- هل كانت روايتك »حتت سقف واطئ« ما يشبه سرية ذاتية؟ 
وأي قاسم مشرتك أردته بينها وبن »أساور الورد«؟ 

بن السرية الذاتية و«رواية السرية« خيط رفيع، خاصًة حن 

يتحدث الراوي فيها بضمري املتكلم؛ و«حتت سقف واطئ« فيها 
أطياف من سريتي الذاتية وسرية كل شخصية من شخصياهتا 
الي ورد بعضها بامسه احلقيقي مثل شخصية الشاعر رياض 
الصاحل احلسن، لكنها يف احملصلة ليست سرية ذاتية ختصين 
أو ختص بقية الشخصيات، ألن فيها أيضا مساحة من التخييل 
الفين الذي أعدُّه ضرورة ألي عمل روائي. وسرية الكاتب أشبه 
باخلمرية الي يضع منها يف كل رواية قدراً ينضجها، فالكاتب 
تسري روحه يف كل عمل يكتبه، ولكن ال ميكن املطابقة بن 

شخصيته املتخيّلة يف الرواية وشخصيته احلقيقية يف الواقع.
و«أس��اور  واط��ئ«  بن »حتت سقف  املشرتك  القاسم  عن  أما 
الورد« فمن قرأ الرواية األوىل سريى أن الثانية تتمة مصائر 
شخصيّات يعرفها، كما سيتعرّف إىل شخصيات وعوامل وأحداث 
ال��ورد«  »أس���اور  م��ع  سيتعامل  يقرأها  مل  وم��ن  عليه.  ج��دي��دة 
بوصفها رواية جديدة ومستقلة متاما عن األوىل. ويف احلالتن، 
لتكوين  أكرب  فرصة  القارئ  ستمنح  معاً  الروايتن  قراءة  فإن 

رؤية متكاملة عن األحداث والشخصيات والصراع ومآالته. 

- وصفت كتاباتك الروائية بأهنا جريئة فكيف تفهم اجلرأة 
يف الكتابة اإلبداعية؟ 

اجلرأة يف الكتابة اإلبداعية ال تعين اخلوض 
اجمّلاني يف احملرّمات بقصد اإلثارة كما يعتقد 
بعضهم، إمنا اجلرأة تكمن يف تصوير أحداث 
أم يف  وحت��والت مفصلية، س��واء يف اجملتمع 
حياة أبطال العمل الروائي، ال ختلو من صلة 
هبذا »التابو« يف سياق التخييل الفين اجلمايل 
الي  املسبوقة  غري  وال��رؤي��ة  ال��روائ��ي  للعمل 
الرقابة  من  خوفاً  قبل  من  أحد  يقارهبا  مل 
هاجسي  يكن  مل  ل��ذل��ك  وامل��ن��ع؛  وامل��س��اءل��ة 
ال��ص��راع  ت��ص��وي��ر س��ط��ح  األوىل  رواي����ي  يف 
يف  حلب  شهدته  ال��ذي  وال��دم��وي  السياسي 
الدمار  بل  الظالمية،  القوى  الثمانينيات مع 
الشباب  كامل من  الذي حلق جبيل  الروحي 
نتيجة  الوطنية  لقضاياه  املتحمّس  اجلامعي 
»األخ��وان  ال��ذي فجّره تنظيم  ال��ص��راع  ه��ذا 
املسلمن«.. عشت تلك املرحلة بكل تفاصيلها، 
وكنت يف قلبها ال على هامشها، وشّكلت لديّ 
كنت  وألنين  عميقة؛  حياتية  وجتربة  رصيداً 
مشحوناً هبا، ولديّ ما أقوله، فقد كتبت هذه 
التجربة يف  تلك  تركته  ما  الرواية مستعيداً 
نفسي ورؤيي عرب عالقي مبجموعة شبابية 
واملتمردين؛  احلاملن  واملثقفن  الشعراء  من 
وكانت تلك املرحلة خّطاً أمحر، لكنين جترأت 
من  مبنعها  آبه  غري  بروايي  اقتحامها  على 
هبا،  الرقابة  وقد مسحت  التداول،  أو  النشر 
أواًل  للوطن  تنتصر  أن  ح��اول��ت  ألهن��ا  رمب��ا 
وأخرياً، وتقول احلقيقة بقالب فينّ بعيد عن 
اإليديولوجية.  الدعوات  أو  السياسية  املباشرة 
أما عن حدود اجلرأة فال حدود هلا شرط أن 
تأتي يف قالب فين مجايل وال تتعمد التضليل 

واإلثارة الرخيصة.

الروائي حيرك  األدب  بأن  اعتقاد  هناك   -
الفكر  مما حيرك  أكثر  واالنفعاالت  املشاعر 

فهل اعتمدت ذلك؟ 
مشاعر  حي���رك  ال��رف��ي��ع  ال���روائ���ي  األدب 
بالدرجة  أيضاً  وخميلته  وانفعاالته  اإلنسان 
نفسها الي حيرك فيها فكره وأسئلته ويدعوه 
قيم  يعززان  اللذين  والسلوك  املوقف  الختاذ 
الباطل  مواجهة  يف  واجلمال  واخل��ري  احل��ق 
والشر والبشاعة. ويف كتابي الروائية، ال أفكر مسبقاً بتحريك 
مشاعر القارئ وفكره، بل أكتب على سجيي الي حتقق هذا 
اهلدف جبمالية التخييل والتصوير الفين واللغوي وباستبطان 
وشرطها  وحميطها  نفسها  مع  وصراعها  الشخصيات  أعماق 
حياهتا  لتغيري  وسعيها  طموحها،  يرضي  ال  ال��ذي  اإلنساني 

وحياة من حوهلا حنو األمجل واألفضل.

- هل جنحت يف أن تزيح الناقد جانباً يف كتاباتك األدبية؟ 
النقد واإلبداع فعاليتان مجاليتان وإن اختلفت طرق ووسائل 
غرابة يف  لذلك ال  بينهما،  وليس من سور صيين  منهما.  كل 
العربي طه حسن  الناقد إىل مبدع؛ فقد عرف األدب  حتوّل 
ناقداً ومبدعاً، والعّقاد واملازني كذلك؛ كما عرف الوقت الراهن 
عدداً كبرياً من النقاد الذين يكتبون الرواية إىل جانب دراساهتم 
النظرية والتطبيقية لألدب. والسؤال الذي يطرح نفسه يف هذا 
مبدعن  يكونوا  أن  النّقاد  هؤالء  استطاع  حدّ  أي  إىل  املقام: 

أيضاً؟ 
بالنسبة إيلّ حاولت قدر اإلمكان أن أحترر من سطوة الناقد 
بداخلي عند كتابة »حتت سقف واطئ«، و«أساور الورد«، وأعتقد 
أنين جنحت إىل حدٍّ كبري يف ذلك، بدليل أنين بعد طباعتهما 

نذير جعفر: هناك روايات توغلت في تداعــيات الحــــرب وكشـــفت 
األعماق القصّيــة والتحــّوالت في المواقــف والعالقات اإلنسانية

وقرأهتما  إليهما  عدت  واس��ع  انتشار  من  القتاه  وما 
بعن الناقد فرأيت فيهما ما يستدعي التعديل، لكين 
سقف  »حتت  طباعة  من  الرغم  على  ذلك  أفعل  مل 
واطئ« ثالث طبعات، ألن عن الناقد غري عن املبدع، 
كل  ألن  وهناك،  هنا  غري  لو  عمالً متنى  قرأ  وكلما 
قراءة تقوض ما قبلها، ولن يصل إىل يقن الصواب. 

- ما تقييمك كناقد ملا أجنزته الرواية السورية على 
صعيد احلرب؟ 

حتى اليوم، هناك يف املدونة الروائية السورية هلذه 
احلرب العدوانية الدائرة على وطننا ما يزيد على 400 
رواية سورية وبضع روايات عربية، مما وقع بن أيدينا 
لكتاب يعيشون داخل سورية أو خارجها؛ والكثري من 
هذه الروايات وقع يف فخ ردة الفعل املتسرعة والكتابة 
يستقصي  ما  وليس  احل��رب  سطح  على  ي��دور  عما 
على  اخل��ط��رية  وت��أث��رياهت��ا  ت��داع��ي��اهت��ا  ويستبطن 
املستوين االجتماعي والنفسي، وتصوير ما أحدثته 
من شروخ وتبدّالت درامية يف النفوس واملصائر؛ لذلك 
ملا  أو  اليومية،  للوقائع  وتسجيل  رصد  جمرد  كانت 
ويرووهنا.  ويعيشوهنا  الناس  يعرفها  مآس  من  تفرزه 
املقام  اهتمت يف  ال��ي  ال��رواي��ات  وق��د جنحت بعض 
األول بالتوغل يف تداعيات احلرب العميقة، وقالت ما 
القصيّة  يَرِوه اآلخرون، وكشفت األعماق  أو  مل يقله 
والتحوّالت يف املواقف والعالقات اإلنسانية، بأساليب 
وامل��أل��وف،  الرتابة  تكسر  وخميّلة  ج��دي��دة،  وتقنيات 
وال تقف على السطح بقدر ما جترتح معجزهتا يف 
اكتشاف اجلوهر وصياغته مبا حيقق املتعة والتشويق 
واملعرفة ويرتقي بالشعور اإلنساني إىل عرش النبالة 

واجلمال وحماربة النذالة والقماءة. 

- هل على الكاتب أن يقدم أجوبة وحلواًل؟ ومباذا 
يرد نذير جعفر الكاتب والناقد؟ 

ت��ق��دي��م األج��وب��ة واحل��ل��ول مل��ا ن��ع��ان��ي م��ن��ه ليس 
مسؤولية الكاتب الروائي أو الشاعر، بل هي مسؤولية 
املفكرين ورجال االقتصاد والقوى السياسية. لكن أي 
املتعلقة  األسئلة  من  كثرياً  يثري  رمبا  إبداعي  عمل 
اختاذ  على  القراء  حتفز  وال��ي  اإلنساني،  بالوضع 
من  يواجهه  وم��ا  جمتمعهم  جت��اه  إجيابية  م��واق��ف 

أزمات وأوضاع صعبة والتفكري حبلول ملعاناهتم. 

- هل قدمت قيمة مضافة ملسرية الرواية السورية؟
حتاول التجارب اجلديدة يف الرواية السورية اخلروج 
من  كوكبة  شّكلته  الذي  السردي  املنجز  وصاية  عن 
األصوات الروائية والقصصية على مدى نصف قرن 
بتنويعاهتا وخطاباهتا الفنيّة واإليديولوجية املتباينة. 
كما تضرب هذه التجارب عرض احلائط بالرتسيمات 
النقدية الي حاولت تأطري القصة والرواية وحتديد 
األدب��ي��ة.  األج��ن��اس  باقي  ع��ن  تفصلها  ال��ي  التخوم 
على  سيجد  اجلديدة  الروائية  التجارب  يف  فاملتأمل 
أن  النّقاد  بعض  أبداها  الي  التحّفظات  من  الرغم 
الروائية  الكتابة  يف  وتياراً خمتلفاً  جديدة  حساسية 
والقصصية بدأ يفرض حضوره ومساته العامة على 
جتربة  كل  هبا  تتمتع  ال��ي  اخلصوصية  من  الرغم 
ابتعاده عن  التيار  أبرز ما مييز هذا  ولعل  مبفردها. 
النمطية واحنيازه إىل التجربة الذاتية يف حماولة ل� 
»تذويت« السرد، وانفتاحه على املسكوت عنه اجتماعياً 
والدين  اجلنس  تابوات  مقاربة  وجرأته يف  وسياسياً، 
واملهمّشة،  املغلقة  األماكن  إىل  والدخول  والسياسة، 

والتحرّر من سطوة الرقابة بكل أنواعها.

- ما تفسريك لغياب السجاالت النقدية الي كانت 
سائدة يف فرتة من الفرتات؟ 

غابت السجاالت النقدية، وغاب املسرح إىل حد بعيد، 
وغابت السينما معه، وما أكثر حاالت الغياب الي كان 
هلا بريقها يف ذلك الزمن اجلميل، زمن املدّ القومي 
الوحدة وحترير  أجل  والنضال من  التحرر  وحركات 
األراضي احملتلة. وأعتقد أن غياب السجاالت النقدية 
الي شهدناها على سبيل املثال بن تيار جملة شعر 
وتيار جملة اآلداب، أو حتى بن طه حسن وخصومه، 
وبن ميخائيل نعيمة واملازني والعقاد، كانت انعكاساً 
آن��ذاك،  تغذيها  ال��ي  والسياسية  الفكرية  للتيارات 
ومل  السابق  وفقدت حضورها  التيارات ضعفت  تلك 
حيل مكاهنا ما ميأل الفراغ يف عصر الصورة وامليديا 

واإلنرتنت فغابت تلك السجاالت. 

- هناك من يقول أن الرواية أصبحت اليوم ديوان 
العرب.. هل تؤيد هذا القول وملاذا؟

على  نوعية  ط��ف��رة  اآلن  تشهد  العربية  ال��رواي��ة 
مستوى النتاج والتلقيّ من قبل القرّاء والنّقاد معا؛ 
يوّلدان  األح��الم،  وانكسار  املمنوعات،  رقعة  فاتساع 
ولعل  واالح��ت��ج��اج.  وال��رف��ض  التعبري  إىل  احل��اج��ة 
أشكال  لكل  يّتسع  الذي  األدبي  اجلنس  هي  الرواية 
التعبري غري املباشر، كما ميكنه استخدام كل التقنيات 
واألساليب الفنيّة الي متّكنه من الوصول إىل املتلّقي. 
اإلن��س��ان  أزم���ة  ع��ن  للتعبري  م��رشّ��ح��ة  ليس�ت  وه��ي 
العربي فحسب، بل للتبشري أيضا بعصر جديد. ويف 
جمتمعات ال ميكن للمسرح، كفن مجاعي تواصلي أن 
يزدهر فيها، كما ال ميكن للثقافة البصرية )التشكيل، 
النحت، الباليه( بوصفها فنوناً أرستقراطية، أن تلقى 
االهت�مام، جند هذا االنصراف إىل الرواية، ألهنا عمل 
الي جتد  الدراما  تغذي  وألهن��ا  أواًل،  بامتياز  ف��ردي 
من ميوّهلا ويسوّقها ثانياً، وألهنا الفن الذي يستوعب 
واإليديولوجية  االجتماعية  واالجتاهات  النربات  كل 
ويوظف كل الفنون يف بنيته ثالثاً. وهذا االزدهار على 
مستوى الكم والنوع يرشح الرواية لتكون حبق ديوان 

العرب اجلديد.

- ما أمهية وجود اجلوائز يف حياتنا األدبية؟
الكّتاب  حتفيز  يف  األدب��ي��ة  اجل��وائ��ز  أمهية  تكمن 
واكتشاف  بينهم،  فيما  والتنافس  إبداعهم  لتجويد 
األحيان من  أغلب  أّنها ال ختلو يف  اب جدد، مع  ُكتَّ
اعتبارات ال عالقة هلا مبستوى النص اإلبداعي. كما 
أن لكل جلنة من جلان التحكيم أو لكل عنصر فيها 
رأيه الذي قد خيتلف فيه هبذه الدرجة أو تلك مع 
وجودته  مستواه  وحتديد  النّص  فهم  يف  اآلخ��ري��ن 
الفكرية  للرؤية  تبعاً  ختتلف  املعايري  ألن  الفنيّة، 
مهمة  اجلوائز  حصيلة  وتبقى  منهم.  لكل  والفنية 
رغم كل ما يثار عنها من انتقادات؛ ألهنا تسهم يف 
أحيانا  اجل��دد  وبالكّتاب  اجلديد  بالنتاج  التعريف 

وتسوّق أعماهلم وتسّلط عليها األضواء.

األدب��ي��ة  الكتابة  صعيد  على  ج��دي��دك  ه��و  م��ا   -
والنقدية؟

لدي ثالثة خمطوطات األول بعنوان »قالت احلرب«، 
وطننا،  على  العدوانية  احلرب  ليوميات  تدوين  وهو 
والثالث  النسوي«،  السردي  »املتخيل  بعنوان  والثاني 
تنتظر  وهي  املعاصرة«،  الفلسطينية  الرواية  »أصوات 

الطباعة. 
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»البعث األسبوعية« ــ جُمان بركات
أُطلقت فكرة ختصيص يوم عاملي للرتمجة، 
عام 1991، هبدف االعرتاف جبهود املرتمجن، 
اللغة  يف  املتخصصن  وأيضاً جبهود مجيع 
واحل��وار  األم��م  بن  التقارب  يف  ملسامهتهم 
والتفاهم املتبادل والتعاون يف تعزيز السالم 

واألمن يف العامل. 
وال���رتمج���ة، ح���ن حت��م��ل ب����ذور األم��ان��ة 
وروح  لتفاصيل  العايل  والفهم  واملوضوعية 
تكون  عنها،  الرتمجة  تتم  الي  األم،  اللغة 
بذلك حققت الغاية السامية منها، أال وهي 
التواصل اإلنساني بن ثقافات شعوب األرض 

والتالقح الثقايف بن األفكار اإلنسانية. 
وألمه��ي��ة ال��رتمج��ة وفنها ك��ان ال ب��د من 
العمل اجلاد واملضين يف سبيل االرتقاء هبذا 
وكان جمللة  املستوى،  العايل  األدبي  اجلنس 
فرسان  أح��د  مع  لقاء  األسبوعية«  »البعث 
ف��ؤاد سليمان اخل���وري، عميد  د.  ال��رتمج��ة، 
دمشق،  جامعة  يف  للرتمجة  العايل  املعهد 
الذي عرّف املعهد بأنه مؤسسة تعليمية عليا 
للرتمجة التحريرية والسمعبصرية والفورية، 
تعنى بتهيئة وختريج الكوادر املؤهلة واملدربة 
من  العاملية،  والتقنيات  املناهج  أحدث  وفق 
أجل سد حاجة سوق العمل احمللية والعربية 
من الرتامجة األكفاء، وتزويد السوق الدولية 
بكوادر على درجة عالية من الكفاءة املهنية 
سورية،  يف  العربية  اللغة  ومكانة  تتناسب 
حديثة  تعليمية  طرائق  اعتماد  يتم  حيث 

التحريرية  الرتمجة  املرتمجن يف  تأهيل  تطوير  تسهم يف 
والسمعبصرية والفورية، من وإىل اللغة العربية، والنهوض 
بواقعها على الصعيد احمللي والعربي والدويل، ملا يف ذلك 

من أثر إجيابي يف عملية التواصل احلضاري. 

الرتمجة السمعبصرية 
د.  يقول  اجلديد،  التخصص  السمعبصرية،  الرتمجة  عن 
الرتمجة  ورئيس قسم  املعهد،  املؤسس يف  العضو  اخل��وري، 
الفورية: يهدف القسم اجلديد إىل تأهيل مرتمجن يف امليدان 
يرفدون  احلاسوب،  مبساعدة  والرتمجة  البصري،  السمعي 
سوق العمل الذي تطور بسرعة كبرية يف اآلونة األخرية، وهو 
األوسع  واإلس��م  الرتمجة،  وواع��د يف سوق  ختصص جديد 
 »»Screen Translation الشاشة«  على  »ال��رتمج��ة  ل� 
 ،»Dubbing« والدبلجة   »Subtitling« املرئي  بقسميها 
وما خيضع هلما مثل ترمجة األفالم التسجيلية والرتمجة 
املرئية »الفورية«، وترمجة احلوارات أثناء املقابالت املتعددة 
األط����راف، وال��رتمج��ة ع��ن ب��ع��د، وأخ����رياً ال��رتمج��ة للصم 
»الوصف  تسميته  على  اصطلح  واألخري  السمع،  وضعيفي 
مطلوباً  التخصص  ه��ذا  أصبح  وق��د  للربنامج«.  الصوتي 
ازدياد عدد  ومع  واإلعالمية،  التكنولوجية  الثورة  بشدة مع 
مراكز  وجود  الضروري  من  أصبح  لذا  الفضائية،  القنوات 
مهنية للرتمجة السمعبصرية يف القنوات اإلعالمية العربية، 
حلماية اللغة العربية من تأثري العوملة يف ظل توسع البث 

العاملي. 

سوق العمل 
وكما يقول د. خوري، يتوجه املرتمجون املتخرجون من هذا 

القسم إىل سوق العمل يف جمالن: 
- ال��رتمج��ة مب��س��اع��دة احل���اس���وب، ح��ي��ث ي��ق��وم امل��رتج��م 
عن  عمله  يف  تساعده  ال��ي  احلديثة  التقانات  باستخدام 
طريق تكوين ذواكر الرتمجة وبنوك املصطلحات الي تنمو 
الالحقة،  الرتمجات  عليه  وتسهل  عمله  أثناء  املرتجم  مع 
الشركات  قطاع  ويف  والعلمية  التقنية  امليادين  يف  خصوصاً 
واملؤسسات الدولية. وقد تزايد الطلب يف اآلونة األخرية على 
احلاسوب  مبساعدة  الرتمجة  يف  مهارات  لديهم  مرتمجن 
من  غريه  أو   »TRADOS« نظام  استخدام  على  وقادرين 
األنظمة املشاهبة. كما يضطلع القسم بتأهيل املرتجم على 
فيما  حملية  لغات  إىل  حتويلها  أي  الربجميات«  »توطن 
خيص واجهات الربنامج والقوائم وأنظمة املساعدة وغريها، 

وهو اختصاص قائم بذاته يف اجلامعات العاملية. 
 Audiovisual Translation الرتمجة السمعبصرية -
وتتعلق بالرتمجة يف ميدان اإلنتاج السينمائي والتلفزيوني 
ترمجة  أشكاهلا  بكافة  وال��ك��رت��ون  وال��وث��ائ��ق��ي��ات  ك��األف��الم 
دوب��الج.. إخل، وذلك باستخدام  الشاشة، دوبالج، نصف  على 
املرتجم  تأهيل  ويتم  والتقنيات.  واألدوات  الربجميات  أحدث 
وقواعد  وقوانن  أسس  فيه  يتعلم  نظري  مستوين:  على 
وخصوصيات هذا النوع من الرتمجة )كحدود الزمان واملكان 
األسس  ه��ذه  فيه  تطبق  وعملي  وغ���ريه(،  الشفاه  وتطابق 
ال��درام��ا،  املتنوعة:  األع��م��ال  ترمجة  طريق  عن  والقواعد 

الكرتون، الوثائقي.

السبتلة والدبلجة 
من جهتها، تقول األستاذة كاتبة كاتبة، احملاضرة يف املعهد، 
من  والدبلجة  السبتلة  مادة  السمعبصرية،  الرتمجة  قسم 

اللغة الفرنسية: 

يقوم  عشر  التاسع  القرن  يف  السينمائي  الفيلم  يكن  مل 
على مقومات من صور وصوت، إذ اقتصر على الصور فقط، 
األمر الذي أحدث نوعاً من الغموض يف األفالم، خاصة بن 
تنوع مشاهد الفيلم إذ مل تكن حركات املمثلن كافية لتربير 
مهّد  وبالتايل  الفيلم،  مشاهد  على  تطرأ  ال��ي  التغريات 
والذي  السينما،  يف  السبتلة  جملال  الطريق  الغموض  هذا 
السينما على  أول استعمال له يف  منذ  بدوره عرف تطوراً 
تغيرياً  بدورها  شهدت   ،Intertitres بينية«  »عنونة  شكل 
على  األج��ن��ي  املشاهد  تستهدف  أصبحت  بعدما  ج��ذري��اً 
ترمجتها  تتم  كانت  إذ  السينمائي،  للفيلم  األصلية  اللغة 
إىل اللغات األخرى، وهكذا نشأ مفهوم »السبتلة«، وجاء أول 
ظهور ملصطلح »السرتجة« )Sous-titre باللغة الفرنسية( 
سنة 1912، يف جملة فرنسية تدعى »لو باريزيان«، ثم ظهر 
جتسدت  أمريكا  يف  إنكليزية  حبلة  »السبتلة«  مصطلح 
املنتج  استعمله  ال��ذي   Subtitler مصطلح  باستعمال 
الشخص  على  للداللة  دياموند  بريغر  هنري  السينمائي 
استعماله  أضحى  وال��ذي   ،1919 سنة  السباتل  أع��د  ال��ذي 

معتمداً بدءاً من سنة 1921. 
وهناك أنواع للرتمجة السمعبصرية، ولكن أكثرها شيوعاً 
مها السبتلة والدبلجة. ويف الواقع، يعرّف »قاموس الروس« 
مصطلح السبتلة كالتايل: »ترمجة احلوار األصلي املنطوق 
يف الفلم السينمائي، حبيث تظهر على أسفل الشاشة«. أما يف 
قاموس السينما جند التعريف اآلتي: »يتمثل نص السبتلة 
السينمائي،  الفيلم  ص��ورة  أسفل  يظهر  ال��ذي  النص  يف 

وهدفها ترمجة احلوار األصلي«.
اجلسر  ع��رب  املعلومات  إي��ص��ال  ه��و  السبتلة  م��ن  اهل��دف 
وقيمها  اللغوية  الثقافات  بن  ب��دوره  يربط  ال��ذي  اللغوي 
الي تتجسد على الشاشة باعتبار الرتمجة عملية تواصلية. 

المعهــد العالــي للترجمة.. ترســيخ المهارات 
باســتخدام أحدث البرامــج والمعاييـر العالميـة

حاج  رامــز  ــ  األسبوعية"  "البعث 
حسني 

ال��ي قمت هب��ا لصناعة  ك��ل احمل����اوالت 
الورقية  طائرتي  وترقيع  وخياطة  ونسج 
ب����اءت ب��ال��ف��ش��ل، ع����داك ع���ن حم����اوالت 
إقالعها ومحلها بعيداً عرب أجنحة الريح. 
كنت أجلس وأنا أحتضنها بذراعي مستنداً 
هب��ا ع��ل��ى رك��ب��ي وأن����ا ع��ل��ى ت��ل��ة الشيخ 
م��ن��ص��ور، ق���رب م��دي��ن��ي س���راق���ب، أشعر 
أقراني  لكل  وبالغبطة  لفشلي  ب��األس��ف 
خيوط  أط��راف  وبيدهم  يرتاكضون  وه��م 
الفضاء  وهي حتلق يف  الورقية  طائراهتم 
قوانن  من  وتفر  الغيم  تراقص  الرحب 
اجلاذبية ومن حماوالت الغيم جماراهتا يف 
وأنا  كلها  الطفولة  التحليق.. مرت سنوات 
الفاشل األكثر سوءاً يف حظه بالتعامل مع 
الطائرات الورقية، وحتى حلظة كتابة هذه 
األسطر ما تزال تلك اللحظات الطفولية 
من  مبوجات  جتتاح  خميلي  يف  العالقة 
الي  احل���وارات  يف  واالبتسامة  الضحك 
تدور بيين وبن أصدقاء تلك املرحلة البكر. 
يف األمس القريب، شاهدت طائرة ورقية 
صغرية لوهنا أخضر وبذيل من قصاصات 
ورقية برتقالية تشق عباب السماء، فعادت 
من  الربيئة  الزاوية  تلك  إىل  الذاكرة  بي 
موهبة  ام��ت��الك  على  ال��ق��درة  تفاصيلنا: 

استجالب اللحظات احلميمية وحتويلها إىل أفكار قصص طفولية هي 
أساس املواهب الي جيب أن ميتلكها كاتب قصص األطفال، فكم من 
التفاصيل السورية اخلام اخلاصة بطفولتنا حري هبا أن تكون نرباساً 

لكتابة جدول من األفكار القصصية. 

عداء الطائرة الورقية
الكل يدرك أن األخبار العاملية كلها اجتهت بأنظارها حنو أفغانستان 
وانسحاب القوات األمريكية منها، وما تبع ذلك من إرهاصات وتداعيات 
وأخبار مألت فضاء اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي. وعلى مقلب 
األدب  وراء  والركض  البحث  آخر، محى  نوع  انتشرت محى من  مواز، 
خالد  الطبيب  للروائي  فكان  فيه،  وأب��دع  كتب  من  وأه��م  األفغاني، 
احلسيين نصيباً وافراً من البحث والتمحيص والقراءة واقتباس مجل 
من رواياته وحتليل ملقارباته الواقعية لبيئة وتفاصيل حياة وتضاريس 

الواقع األفغاني. 
احلسيين،  خالد  رواي��ات  عناوين  من  عنوان  هو  انتباهي  لفت  الذي 
د. أمحد خالد  املبدع  أن  أيضاً  والالفت  الورقية"؛  الطائرة  "عداء  وهو 
توفيق قام برتمجة نسخة منها طبعت على شكل رواية مصورة بطريقة 
أبدع  وقد  اندولفو؛  ومريكا  فابيوتشيلوني  الفنان  رسوم  من  الكوميك 
مجيع العاملن يف تلك التحفة املصورة يف نقل مشاعر املؤلف وحرفته 
اختصارات مميزة  مع  عالية  وفنية  بصرية  لغة  إىل  لتتحول  الروائية 

للمشاهد أو العبارات والتعابري.
حتليق  على  القدرة  يف  الطفولة  رف��اق  أصدقائي  جناح  من  الغرية 
طائراهتم الورقية عالياً اجتاحت فؤادي فجأة، ولكن هذه املرة بشعور 
يوازيه حنو فن القصة املصورة السورية، فن "الكوميك" اجلميل الذي 
خارطة  عن  اجلنس  هذا  غاب  مل��اذا  وش��رك��اه..  البحرة  له ممتاز  أسس 

الثقافة السورية وكاد أن يندثر من دائرة االهتمام والرعاية؟! 
الكتب  هلذه  واليافعن  األطفال  مكتبة  يف  جديدة  عناوين  من  هل 

السورية؟ اجلواب ال!!
هل من حماوالت جادة إلحياء هذا اجلنس والصناعة العالية الكعب 
والعاملية اهلوى لتكون جزءاً من منظومتنا الثقافية ألطفالنا؟ اجلواب 

ال!! 

وكلما سألنا سؤااًل يف هذا املضمار، أنا متأكد أن اجلواب دائماً وأبداً 
سيكون: ال.

والواجب اإلجابة عليه بصدق  السؤال األكرب،  ال� "ال" هي  ملاذا هذه 
وإرادة ووعي؟ 

فن "الكوميك" السوري حباجة إىل ألف كاتب ومصور ورسام وخمرج 
ومبدع، وبعرف الصناعة هذه أكرب كمية من املنتجن تتجمع يف إصدار 

منتج واحد يصب يف خانة الرتبية والتعليم والثقافة ألطفالنا.
أقتبس من رواية احلسيين العبارة التالية: "عندما كنت صغرياً جداً، 
احلامضة،  اخل��ض��راء  التفاحات  تلك  وأكلت  الشجرة،  تلك  تسلقت 
انتفخت معدتي وأصبحت قاسية كالطبل، آملتين كثرياً، قالت أمي أني 
لو انتظرت إىل أن نضج التفاح ملا مرضت.. هكذا احلال اآلن، كلما رغبت 

شيئاً بشدة، أحاول تذكر ما قالته أمي عن تلك التفاحات". 

 **** 
الروايات  أهم  ترمجة  لو متت  الدراما  حال  هو  كما  هو مجيل،  كم 
مصورة  قصصاً  لتصبح  والعظام  الكبار  السورين  لكتابنا  األدب��ي��ة 
آبائهم  نتاج  على  واليافعن  األط��ف��ال  وتعرف  "الكوميك"،  بطريقة 
وأجدادهم األدبي بطريقة تناسب لغتهم ومفرداهتم وذائقتهم، ولكانت 
ونواة على  أطفالنا  لدعم مكتبة  رديفاً  املصورة شكلت  القصص  تلك 
شكل "ستوري بورد" تصلح لتتحول، يف ما بعد، إىل أعمال سينمائية أو 
تلفزيونية، أو حتى أفالم رسوم متحركة تنافس باقي األعمال العربية 

والعاملية. 
متأسفاً  متحسراً  الورقية،  طائرتي  احتضن  وأنا  اجلس  كنت  حن 
لفشلي يف جعلها حتلق عالياً، كنت أبثها بعضاً من مواجعي، واعتذر 
هلا لعدم قدرتي على جعلها تطري بن رفاقها عالياً، ورمبا كان حايل 

يقول - اقتباساً من رواية عداء الطائرة الورقية : 
"أريد أن أمزق نفسي من هذا املكان، من هذا الواقع.. أريد أن أرتفع 
كغيمة وأطوف بعيداً.. أن أذوب يف هذه الليلة الصيفية الرطبة وأحتلل 
يف مكان بعيد، فوق التالل.. لكين هنا، رجالي خرسانتان من احلجر، 
رئتاي خاليتان من اهلواء، حنجرتي حترتق، لن يكون هناك هروب إىل 

البعيد، لن يكون هناك واقع آخر الليلة". 

طائرتي الورقية.. 
»لن يكون هناك هروب إلى البعيد«!!

املرتجم  دور  خيتلف  األس���اس،  ه��ذا  وعلى 
نوعاً ما إذ يكون هنا بصدد تكييف احملتوى 
ال��ن��ص��ي األص���ل أو ال��ن��ص امل��ص��در حسب 
اجلمهور املتلقي، حيث يتصرف هنا املرتجم 
وهلذا  املتلقي،  حسب  ليكيفها  الرتمجة  يف 
يسمى املرتجم الذي يعمل على السبتلة يف 

الرتمجة السمعبصرية باملرتجم املتصرف. 
أما الدبلجة فهي كلمة معربة عن الكلمة 
وباإلنكليزية   ،Doublage ال��ف��رن��س��ي��ة 
الفيلم  ل��غ��ة  ت��غ��ي��ري  وت��ع��ين   ،Dubbing
يتوافق  حبيث  أخ���رى،  لغة  إىل  األص��ل��ي��ة 
الصوت واإللقاء مع الصورة املتحركة، وتعد 
األصلي  للعمل  صوتية  ت��رمج��ة  الدبلجة 
أو  مسلسال  أو  فيلما  ن��وع��ه،  ك���ان  مهما 
برناجما، عن طريق قطع واستبدال حوارات 
من  اهل��دف  اللغة  حب��وارات  األصلية  اللغة 
خالل أصوات املمثلن الي حتاكي األصوات 
النوع  هذا  ويعتمد  اإلمكان،  قدر  األصلية 
على تزامن حركة الشفاه مع احملافظة على 

املوسيقى واملؤثرات الصوتية األصلية. 
السمعبصري،  املرتجم  من  املطلوب  وعن 
تابعت األستاذة كاتبة: املطلوب هو »التطور 
السمعبصري  املرتجم  يكفي  فال  التقين«، 
جمموع املعارف اللغوية واملوسوعية، بل عليه 
أن يكون مطلعاً على آخر ما توصلت إليه 
برامج  من  مهنته  خي��دم  مبا  التكنولوجيا 
ترمجة وأدوات معلوماتية ومواكبة كل جديد 

يف هذا امليدان الذي يعترب األسرع تطوراً. 
الرتمجة  قسم  ط��الب  أيقن  ال��واق��ع،  ويف 
اللغة  ال��ث��ان��ي��ة،  )ال��س��ن��ة  ال��س��م��ع��ب��ص��ري��ة 
درب  يف  ُق��دم��اً  املُ��ض��ي  ض���رورة  الفرنسية( 
اخل��الص  س��بُ��ل  ألن  اجل��ام��ع��ي��ة،  مسريهتم 
والنهضة من واقع مُزٍر إىل واقع أفضل ال 
كل  فإن  واملعرفة، هلذا  بالعلم  تتمثل سوى 
ما يشغل ذهن الطالب إكمال مسريه الدؤوب 
العليا من دبلوم وماجستري  الدراسات  حنو 
كي يتسع أمامه األفق ملستقبل واعد بكثري 

من اآلمال والطموحات. 
وانطالقاً من أمهية الرتمجة، لقيَ املعهد 
إقبااًل كبرياً، ال سيما يف السنوات األخرية، 
حيث يُمثل حاضنة لكل من يرغب يف تنمية 
االختصاصات  ومن  لديه؛  الرتمجة  مهارة 
اإللكرتونية  »الرتمجة  اختصاص  املرغوبة 
قيمة  م��ن  فيه  مل��ا  وذل��ك  والسمعبصرية«، 

وأمهية كبرية يف الوقت الراهن. 
العصر،  مزايا  إح��دى  »السبتلة«  وُتعترب 
ويعمل املعهد على ترسيخ هذه املهارة لدى 
املرتجم باستخدام أحدث الربامج واملعايري 
املُهمة  العناصر  العاملية للجودة. ولعل ثاني 
مهارة »الدبلجة«، والي برز صداها يف الفرتة 
األخ��رية، ملا هلا من أمهية يف نقل احملتوى 
اللغة  لتعزيز  العربي  الوسط  إىل  األجني 
واالنتماء وتنمية اجملتمع بأحدث ما توصل 

إليه الغرب من علم ومعرفة وتقدم. 
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"البعث األسبوعية" ــ غالية خوجه 
للخلود أسرار يعرفها التجّلي بوعيه العارف، وأحد صور التجلي اإلبداع يف كافة اجملاالت 
اإلنسانية والعلمية على مرّ العصور، ومنها املوسيقا الي تستكشفها القلوب املسافرة مع 
ورنن  اخلريف،  أوراق  وتساقط  واألمطار  املاء  وخرير  الفراشات  ورفرفة  العصافري  زقزقة 

احملبة يف هذه احلياة. 

أجبدية العامل 
حكايات  والغيبيات  والروايات  واألساطري  واملالحم  والوجود  واإلنسان  البحر  مع  لليونان 
موسيقية تغور يف الوجدان اإلنساني والتأرخيي والثقايف، وجتدف يف أعماق السماء. لذلك، 
ال بد من مراكب جمنّحة وحنن نصغي إىل أجبدية العاَلم - املوسيقا - بكافة حضوراهتا 
أوغاريت  "أجبدية  فمنذ  واملعاصرة؛  الرتاثية،  والشعبية  والتقليدية،  الكالسيكية،  وأشكاهلا 
املوسيقية" إضافة إىل الكتابية، واإلنسان يبحث عن أول موسيقا مسعها مْذ كان يف رحم أمه 
الي تشّكل تبعاً إليقاع نبضها وقلبها، أي أنه يبحث عن احلب الصايف واحملبة النقية، وهذا 
ما حاول هومريوس إيصاله مع قيثارته وحوريات البحر "سريانا" يف ملحمته "األوذيسا"، 
األسطورية  وكانت موسيقاه  باباس،  إيرين  وغناء  عاملي من بطولة  فيلم  إىل  الي حتولت 
للموسيقار اليوناني فاجنيليس، الذي أضاف لتجربته ملحمة موسيقية أخرى هي "النصر"، 
أعماله  يف  سحرية  بعبقرية  ثيودوراكيس  ميكيس  موسيقا  ملعت  بينما  اجلنة"،  "دخ��ول  أو 
أحلاناً مساوية  من خالهلا  سارداً  والفلكلورية،  والروائية  وامللحمية  والشعرية  السيمفونية 
تنبع من أعماقه املثقفة وذاكرته املتجذرة وحتوالته االنعطافية الي أضافت - وبتنافسية 

إبداعية - املزيد من اآلثار اخلالدة للفن املثقف احمللي اليوناني والعاملي. 
ثيودوراكيس الذي أمضى 96 عاماً مع املوسيقا املثقفة واملواقف العادلة لقضايا الشعوب 
ومنها القضية الفلسطينية، رحل يف 2 أيلول 2021، ونعته وزارة الثقافة والسياحة اليونانية، 
ممثلة بالوزيرة لينا ميندوني:" اليوم فقدنا جزءاً من روح اليونان، ميكيس ثيودوراكيس املعلم 

واملثقف والثوري". 

رواية موسيقية راقصة 
لكن، ماذا عن املوسيقا املعاصرة األشهر الي أبدعها اليوناني املثقف ميكيس ثيودوراكيس؟

وبتموجاهتا  واملكانية،  والنفسية،  احلماسية،  بأبعادها  زوربا  موسيقا  مع  يرقص  اجلميع 
املتآلفة مع موجات البحر يف املشهد الفيلمي الذي يرقص فيه املمثل الشهري أنطوني كوين، 

كما ترقص األحلان ذاهتا مع البحر والفضاء والذات والسماء. 

"سريتاكي".. مشهد تشكيلي 
اإليقاعات  مع  منسجماً  "سريتاكي"،  الفلكلورية  اليونانية  الرقصة  تلك  يرقص  اجلميع 
وحكمة  وروداً  ليوزعها  القلب حبركاته احليوية  نبضات  األقرب إىل مشهد تشكيلي يرسم 
وسعادة؛ وهذه املوسيقا شّكلت رواية موسيقية داخل رواية "زوربا اليوناني"، ملؤلفها اليوناني 
نيكوس كازنتزاكيس، والي حتولت إىل فيلم عاملي يف ستينيات القرن التاسع عشر )1960 - 
1964(، من بطولة أنطوني كوين، إيرين باباس، آالن بيس، وإخراج اليوناني مايكل كاكويانيس. 
ستظل موسيقا زوربا ورقصتها معلماً من معامل اليونان املوسيقية الي نشرتْ إيقاعاهتا 
يف العامل، مع حركاهتا الراقصة الي يؤديها الراقصون الواقفون يف صف واحد، مع ضرورة 
حفاظهم على مسافات معينة بينهم، حتددها ذراع كل راقص يضعها على كتف الراقص 
ثم  اليمنى،  أم��ام  لتكون  باليسرى  اجلميع  انطالق  مع  األرج��ل  حركة  وتبدأ  ل��ه،  اجمل��اور 
اليمنى أمام اليسرى، وهكذا تبادلياً، مع حترك الصف الراقص كامالً إىل اليسار واليمن 
بسرعات متناسبة مع إيقاعات موسيقا زوربا، ومن املمكن أن يؤدي بعض الراقصن حركات 
استعراضية مناسبة بن اخلروج من هذا الصف الراقص والعودة إليه، لتزداد التشكيالت 

املشهدية حيوية ومحاساً وتفاعالً متناغماً. 
لقد شكلت هذه املوسيقا منعطفاً ثقافياً وفنياً وسياحياً يف اليونان، واتسعت لتسكن قلوب 
البشر يف كافة أرجاء األرض، وهذا دليل على ثقافة املوسيقار اإلغريقية واإلنسانية، إضافة 
إنسان  لكل  كأمنوذج  الرواية  لشخوص  العميقة  النفسية  احلالة  مع  األحلان  اشتباك  إىل 

يبحث عن احلكمة والصرب واخلالص. 

السّلم املوسيقي األسطوري
منذ البداية، وثيودوراكيس حينّ إىل حضوره األبدي موسيقياً، لذلك تنوعت أعماله عبْر 
جتربته املتفردة بن السيمفوني والقصائد واألغاني واخللفيات املوسيقية، واتسمت بعمقها 
األزمنة  عبْر  البقاء  يف  أسرارها  أحد  وه��ذا  الكونية"،  الطبيعة  "روح  إىل  األق��رب  ال��داليل 
واألمكنة، إضافة إىل حماورهتا لوجدانات اإلنسان أينما كان وكيفما كان.. أوليست جتذبنا 
احللم؟  يف  تنبش  كما  الذاكرة  يف  فتنبش  واملخيالتية،  السمعية  بتأثرياهتا  املوسيقا  تلك 
املمتلك  املثقف  باسيل  األساسيتن"  زورب��ا، ال سيما  رواية  تنطلق من شخصيات  أوليست 
للمال والكتب، وزوربا الذي كانت مدرسته احلياة؟ أال تشكل هاتان الشخصيتان بضمرييهما 

شخصية واحدة يف النهاية حتاور أعماقها والوجود بطريقة تكاملية؟ 
فنيات  إليها  أضاف  لكنه  رحالته،  إحدى  يف  كازانتزاكيس  قابلها  واقعية  زورب��ا شخصية 

إبداعية لتظل على قيد احلياة مع عفويتها الي عّلمت باسيل فن احلياة.
املهن واحلياة، جتيد طريقة  بدوره، تعامل ثيودوراكيس مع زوربا كشخصية متنقلة بن 

ثيودوراكـيس الموســيقا السحرية وسؤال األبدية.. 
ال بد للمـرء من االلتصاق بــجذوره مهما ابتعد ورحل!! 

التأقلم بعفوية وبساطة وطيبة، وجتيد الرقص والقفز لعدة أمتار، فرتتفع احلركة املشهدية 
مع منسوب اللحظة السعيدة القافزة من أعماق احلزن، كما ترتفع إيقاعات موسيقا زوربا، 
وفلسفية  تأملية  حبرية  نفسه  عن  التعبري  لشخصيته  ترك  كازانتزاكيس  وأن  خصوصاً، 
وظفها ثيودوراكيس بإبداعية مكثفة، ومن تلك األقوال: "كيف ميكن ألحد أن يكون سعيداً 
يف هذا اجلسد احملكوم باحلسد والكراهية والكذب واخلوف واألمل واجلوع والعطش واملرض 
والشيخوخة واملوت؟"، ولشدة التماوج الداخلي بن باسيل وزوربا يرقصان رقصة الوداع إىل 

أن تصل رسالة إىل باسيل بعد سفره ختربه أن زوربا قد مات موصياً له بآلة السنتور. 
مل يتوقف ثيودوراكيس عند موسيقا الفيلم، بل أّلف عام 1988 "باليه" بعنوان "إليكسيس 

زوربا"، وكانت مدينة فريونا اإليطالية منصة عرضهِ األوىل. 

كوفية فلسطينية وموسيقار يوناني
أيضاً، مل يكن ثيودوراكيس موسيقاراً فقط، بل سياسياً واعياً، خصوصاً يف جمال حقوق 
اإلنسان وقضايا األوطان، ال سيما قضية فلسطن الي رمز إليها بكوفيتها الي يرتديها يف 

أغلب حفالته، كما أنه موزع النشيد الوطين الفلسطيين.

وال بد من ذكر بعض أقواله عن الكيان الصهيوني: "هو أساس الشر يف العامل"، مؤكداً 
يف مرة أخرى: "اليونانيون ال يدركون بعد ما هي خطورة املفاهيم اليهودية املتعصبة، وما 
ينجم عنها من سياسة عنف وبطش ومهجية، فنحن أمة عريقة هلا جذور عميقة يف التاريخ 

البشري، بينما هم يسريون على هنج ال خيرجون منه أو يتخيلون غريه". 
لوطنه  النازي  لالحتالل  املقاومن  من  كان  ألنه  وطنياً  ثيودوراكيس  كان  لذلك،  إضافة 
اليونان يف احلرب العاملية الثانية، وأصبح، الحقاً، نائباً يف الربملان، إضافة إىل أنه كان من 

أبرز املعارضن للحكم العسكري يف اليونان بن عامي 1967 و1974. 
أبدع ثيودوراكيس يف أعماله املتنوعة، ومنها فيلم "سريبيكو" عام 1973، وأغنية "ماوثاوزين 
ترايلوجي"، املرتكزة على قصائد أحد الناجن من معسكرات االعتقال، كما فازت أعماله 

املوسيقية بعدة جوائز، منها جائزة بافتا ألفضل فيلم موسيقي عام 1970. 

حياته إيقاعات راحلة
ثيودوراكيس اليوناني، املولود يف 29 حزيران 1925، عانق املوسيقا منذ الصغر شغفاً، وكتب 
أول مؤلفاته املوسيقية وهو يف الثالثة عشرة من عمره، وكان مناضالً ومقاوماً وسجن عدة 
مرات، كما اعترب من عداد األموات يف 26 آذار عام 1946، ومّت نقله إىل املشرحة! ثم مّت 
نفيه إىل جزيرة إيكاري 1947، ونقل عام 1948 إىل ماكرونسوس حيث عُّذب بشدة، ومّت دفنه 

حياً مرتن. 
ورغم كل هذه املعاناة الي تأخذ أبعادها العميقة يف موسيقاهُ، وإىل جانب نضاله املتواصل، 
كان يطور ذاته موسيقياً بانتسابه إىل معهد أثينا العايل للموسيقى، إىل أن قدم امتحاناته 
السنة  ويف   ،1953 عام  ألتينجلو  مريتو  تزوج  ثم  "اهلارموني"،  يف  دبلومه  ونال   ،1950 عام 
التالية، حصال على منحة للدراسة يف املعهد العايل للموسيقا يف باريس، وكان أن درّسه أهم 
موسيقارين فرنسين مها أوجن بيجو وأوليفيه مسيان، ونالت إحدى مقطوعاته املوسيقية 
1970، مواصالً  باريس، عام  إىل  الذهبية يف مهرجان موسكو، ثم عاد  امليدالية   1957 عام 
بابلو  العاملي  بالشاعر  التقى  وهناك  اليونانية،  الوطنية  للجبهة  ترأسه  من خالل  نضاله 

نريودا، وبدأت صداقتهما النضالية واإلنسانية. 
ال بد للمرء من االلتصاق جبذوره مهما ابتعد ورحل.. وهكذا، عاد ثيودوراكيس إىل املوسيقا 
الشعبية اليونانية، وطلب من أخيه أن يكتب "ليبوتاكتس"، كما أهلمته أشعار يانيس ريتسوس 
احلائز على جائزة نوبل عاملاً آخر، وأّلف "إيبيتافيوس" الي جنحت جناحاً عظيماً، مشّكلة 

ثورة ثقافية يف اليونان ما زالت مستمرة إىل اليوم. 
وأخرياً، ختلى ثيودوراكيس عن منصبه يف الربملان، ليتفرغ للموسيقا عام 1987، ويكتب أول 
أوبرا بعنوان "كوستاس كاريوتاكيس"، ويؤسس فرقة باليه باسم "زوربا" قدمت 600 عرض 
الشيوعي،  واحلزب  اليوناني  اليسار  1989 الئتالف مكون من  عام  دعي  لكنه  العامل،  حول 
أجل  ومن  املخدرات  ليناضل ضد  حقيبة  دون  وزي��راً  أصبح   ،1990 عام  االنتخابات،  وبعد 
التعليم. لكنه عام 1992 غادر احلكومة ليكون مديراً عاماً للكورال واألوركسرتات السيمفونية 
يف التلفزيون، كما أسس أوبرا ميديا عام 1991، ثم، وبطلب من خوان أنطونيو سامرانش 
رئيس اللجنة األوملبية الدولية، أّلف موسيقا "كانتو أوليمبيكو" لأللعاب األوملبية الي أقيمت 

يف برشلونة عام 1992.
وما لبث أن توقف عن العمل بعد وفاة أخيه ومعاناته مع مشاكل يف التنفس، كما ختلى 

عن الوثائق الي ميتلكها لصاحل مكتبة ليليان فودوري. 
حاز وسام ضابط يف مرتبة كتيبة الشرف من السفري الفرنسي يف اليونان، ونال الدكتوراه 
الفخرية من جامعة مونري�ال، سالونيك وكريت، وحاز جائزة سانت أندريه من مؤسسة سانت 
أندريه لشجاعته والتزامه بوطنه ومؤلفاته املوسيقية اهلادفة للسالم بن الشعوب، ثم حاز 
جائزة "املوسيقي الدويل" لعام 2005 من هيئة اليونسكو، ورتبة قائد يف مرتبة الشرف الي 
قدمها له وزير الثقافة الفرنسي يف السفارة الفرنسية بأثينا عام 2007، أمّا اجلائزة األهم 
فهي الي سيظل يناهلا من قبل شعوب األرض وهي تستمتع بسعادة وحزن وتأمل ملوسيقاه 
العميقة وهي ترحتل عبْر العصور من خالل أعماله الي نذكر منها على األقل موسيقا ألكثر 

من 17 فيلماً، و18 أغنية من قصائد ريتسوس، و10 سيمفونيات، و6 أعمال أوبرا. 
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متوافرة وأسعارها مقبولة ومفعولها ُمثبت علميًا.. 
أفضل 8 أطعمة لعالج ضغط الدم المرتفع

ارتفاع  من  العامل  ح��ول  شخص  مليار  من  أكثر  يعاني   
شيوعاً  اخلطر  ع��وام��ل  أكثر  م��ن  يعد  ال��ذي  ال��دم  ضغط 
شائع  بشكل  األدوي��ة  وُتستخدم  القلب.  بأمراض  لإلصابة 
احلياة،  تغيريات منط  فإن  ذل��ك،  ومع  مستوياته،  خلفض 
خفض  يف  تساعد  أن  ميكن  الغذائية،  التعديالت  وضمنها 
خطر  وتقليل  املثلى  النطاقات  إىل  الدم  ضغط  مستويات 

اإلصابة بأمراض القلب.
وصحي  مُغذٍّ  غذائي  نظام  اتباع  ع��ادةً  األطباء  ويقرتح 
املرض،  هذا  من  يعانون  الذين  األشخاص  جلميع  للقلب 
ومن ضمنهم أولئك الذين يتناولون األدوية املضادة، ذلك أن 
النظام الغذائي الصحي يساهم يف احلفاظ على املستويات 
أن  األحب��اث  العديد من  أظهرت  وقد  ال��دم،  املثلى لضغط 
تلك  خاصًة  الغذائي،  نظامك  يف  معينة  أطعمة  تضمن 
الغنية بالعناصر الغذائية مثل البوتاسيوم واملغنزيوم، يقلل 

من مستويات ضغط الدم. 
إليك أفضل 8 أطعمة لعالج ارتفاع 

ضغط الدم. 

- مثار احلمضيات
احلمضية،  ل��ل��ف��واك��ه  ت��ك��ون  ق��د 
والربتقال  الكريفون  ذلك  وضمن 
وال��ل��ي��م��ون، ت���أث���ريات ق��وي��ة يف 
الدم، فهي مليئة  خفض ضغط 
واملركبات  واملعادن  بالفيتامينات 
يف  تساعد  ق��د  ال��ي  النباتية 
احلفاظ على صحة قلبك عن 
طريق احلد من عوامل خطر 
القلب،  ب��أم��راض  اإلص��اب��ة 
م��ث��ل ارت��ف��اع ض��غ��ط ال���دم، 

والسيطرة على مستوياته.
يابانية،  ل��دراس��ة  وف��ق��اً 
ج��ام��ع��ة  يف   ،2014 ع����ام 
 101 مشلت  ه��ريوش��ي��م��ا، 
ام�������رأة ي���اب���ان���ي���ة، ع��ن 
الليمون  ع��ص��ري  ت��أث��ري 
ع��ل��ى ضغط  وامل���ش���ي 
تناول  أنَّ  تبيّن  ال��دم، 
يومياً  الليمون  عصري 
مع  جنب  إىل  جنباً 
مرتبطاً  ك��ان  امل��ش��ي 

ال��دم،  ضغط  باخنفاض  كبري  بشكل 
السرتيك وحمتوى  إىل محض  الباحثون  نسبه  تأثري  وهو 
تتميز خبصائصها  مركبات  وهي  الليمون،  يف  الفالفونويد 

املضادة لألكسدة وااللتهاب. 
وأظهرت الدراسة أنَّ شرب عصري الربتقال والكريفون قد 
يساعد يف تقليل ضغط الدم. ومع ذلك، ميكن أن يتداخل 
الشائعة خلفض  األدوي��ة  مع  الكريفون  وعصري  الكريفون 
الفاكهة  استشر طبيبك قبل إضافة هذه  لذا  الدم،  ضغط 

إىل نظامك الغذائي.

- السلمون واألمساك الدهنية األخرى
تعترب األمساك الدهنية مصدراً ممتازاً لدهون أوميغا 3، 
هذه  تساعد  قد  كما  القلب.  كبرية لصحة  فوائد  والي هلا 
الدهون يف تقليل مستويات ضغط الدم، عن طريق تقليل 
االلتهاب وتقليل مستويات املركبات املقيدة لألوعية الدموية 

املسماة "أوكسيليبينز".

من  أك��رب  كميات  تناول  بن  األحب��اث  من  العديد  ورب��ط 
األمساك الدهنية الغنية بأوميغا 3 وخفض مستويات ضغط 
أولئك  أن   ،2018 عام  دراس��ة سويسرية،  وج��دت  وقد  ال��دم. 
لديهم   3 أوميغا  ده��ون  من  مستويات  أعلى  لديهم  الذين 
نسبة أقل من اضطرابات ضغط الدم مقارنة بأولئك الذين 
وارتبط  الدهون.  هذه  من  ال��دم  يف  مستويات  أدن��ى  لديهم 
خطر  باخنفاض  أيضاً   3 أوميغا  من  كبرية  كميات  تناول 

اإلصابة بارتفاع ضغط الدم. 

- السلق  
بالعناصر  مليئة  ورقية  خضراوات  نوع  عن  عبارة  السلق 
الغذائية املنظمة لضغط الدم، وضمنها البوتاسيوم واملغنزيوم. 
 %17 املطبوخ،  السلق  من  غراماً(،   145( واحد  كوب  ويوفر 
من احتياجاتك اليومية من البوتاسيوم، و30% من املغنزيوم. 
ال��دم،  ضغط  ارتفاع  من  يعانون  الذين  األشخاص  وعند 
ترتبط كل زيادة يومية من البوتاسيوم الغذائي 

باخنفاض ضغط الدم.

وامل��غ��ن��زي��وم ض��روري 
يف  يساعد  فهو  ال��دم،  ضغط  لتنظيم  أيضاً 

كمانع  العمل  ضمنها  من  آليات،  ع��دة  خ��الل  من  خفضه 
الكالسيوم  حركة  مينع  وال��ذي  الكالسيوم،  لقنوات  طبيعي 
الدموية  لألوعية  يسمح  ما  والشراين،  القلب  خاليا  إىل 

باالسرتخاء. 

- بذور اليقطني
قد تكون بذور اليقطن صغرية، لكن مفعوهلا كبري عندما 
يتعلق األمر بالتغذية؛ فهي مصدر مرّكز للعناصر الغذائية 
املغنزيوم  ذل��ك  وض��م��ن  ال���دم،  ضغط  يف  للتحكم  املهمة 
والبوتاسيوم واألرجينن، وهو محض أميين ضروري إلنتاج 
الدموية  األوع��ي��ة  الس��رتخ��اء  ال��ض��روري  النيرتيك  أكسيد 

وخفض ضغط الدم. 

قوي  طبيعي  ع��الج  اليقطن  ب��ذور  زي��ت  أن  أيضاً  وثبت 
الرتفاع ضغط الدم. حيث أنَّ تناول 3 غرامات من زيت بذور 
اليقطن يومياً ملدة 6 أسابيع، يؤدي إىل اخنفاض كبري يف 

ضغط الدم. 

- الفاصولياء والعدس 
الي  الغذائية  بالعناصر  غنيان  وال��ع��دس  الفاصولياء 
واملغنزيوم  األلياف  مثل  ال��دم،  ضغط  تنظيم  على  تساعد 
والعدس يف خفض  الفول  تناول  يساعد  وقد  والبوتاسيوم. 
مستويات ضغط  ومتوسط    املرتفع  الدم  مستويات ضغط 
الدم لدى األشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، 

والذين ال يعانون منه. 

- التوت بأنواعه
الصحية  الفوائد  من  متنوعة  التوت مبجموعة  ربط  مت 
عوامل  تقليل  على  قدرته  ضمنها  من  لإلعجاب،  املثرية 
خطر اإلصابة بأمراض القلب مثل ضغط الدم املرتفع. كما 
ذلك  وضمن  األكسدة،  ملضادات  غنياً  مصدراً  التوت  يعترب 
التوت  األنثوسيانن، وهي أصباغ متنح 
لونه النابض باحلياة. 

أن  ث�����ب�����ت  وق����������د 
األن��ث��وس��ي��ان��ن ي��زي��د 
أكسيد  م��س��ت��وي��ات  م��ن 
النيرتيك يف الدم، ويقلل 
الي  اجلزيئات  إنتاج  من 
ال��دم��وي��ة،  األوع��ي��ة  تقيد 
يف خفض  يساعد  ق��د  م��ا 
م��س��ت��وي��ات ض��غ��ط ال����دم. 
ومع ذلك، هناك حاجة إىل 
مزيد من البحث على البشر 
لتأكيد هذه اآلليات احملتملة، 
جامعة  يف  مَتّت  لدراسة  وفقاً 
مين األمريكية عام 2019، عن 
مستويات  يف  األنثوسيانن  دور 

ضغط الدم. 

- الفستق 
ال��ف��س��ت��ق مُ���غ���ذٍّ ل��ل��غ��اي��ة، وق��د 
استهالكه مبستويات ضغط  ارتبط 
من  بعدد  غ��ينٌّ  فهو  الصحية.  ال��دم 
لصحة  األساسية  الغذائية  العناصر 
خاصًة  ال��دم،  ضغط  وتنظيم  القلب 

البوتاسيوم. 

- اجلزر
األنظمة  األس��اس��ي��ة يف  اخل���ض���راوات  م��ن  اجل���زر  يعترب 
الغذائية لكثري من الناس. وحيتوي اجلزر على نسبة عالية 
األوعية  اسرتخاء  تساعد على  الي  الفينولية  املركبات  من 
الدموية وتقليل االلتهاب، ما قد يساعد يف خفض مستويات 

ضغط الدم.
مطبوخاً  باجلزر  االستمتاع  ميكن  أنه  من  الرغم  وعلى 
تقليل  يف  فائدة  أكثر  يكون  قد  نيئاً  تناوله  ف��إنَّ  نيئاً،  أو 
ارتفاع ضغط الدم. ووجدت دراسة شاركت فيها جامعة نورث 
املطبوخة  الفواكه  أثر  عن   ،2013 عام  األمريكية  ويسرتن 
مرتبط  ال��ينء  اجل��زر  تناول  أنَّ  ال��دم،  والنيئة على ضغط 

بشكل كبري، باخنفاض مستويات ضغط الدم.  

خرافات »المناعة«.. األطعمة مصدر 
رئيسي لها والمكمالت ليست حاًل سحريًا!! 

ليمون وفصوص ثوم كاملة وأكواب كبرية من مرق اللحم 
البقري املغذي.. الكثري من الناس يتناولون هذه األطعمة ل� 
"تعزيز" نظام املناعة لديهم؛ لكن املشكلة مع هذا االعتقاد 
أو منطقة من اجلسم  واحداً  املناعة ليس عضواً  أن جهاز 
ميكن تقويتها بسهولة عن طريق شرب عصري الربتقال، إنه 
مزيج معقد من اهلرمونات واخلاليا والربوتينات الي حتاول 
مقاومة األمراض، ومل خيرتع أحد حتى اآلن حبة سحرية، 
مبا يف ذلك الفيتامينات، جلعلها تعمل بشكل أفضل، كما 
ال يوجد دواء حمدد وال فيتامن واحد ثبت أنه يعزز جهاز 

وعلى  الشخص.  ل��دى  ال��رغ��م من املناعة 
أن ك��وب��اً م��ن ال��ش��اي حيتوي 
على الزجنبيل لن يضر، فإنه 
لن جيعل اخلاليا أكثر قوة. 
فيما يلي بعض اخلرافات 
األكثر شيوعاً حول "تعزيز" 

جهاز املناعة لديك.

األوىل:  ـــة  ـــراف اخل
أن  ميكن  س��ي  فيتامن 
حي��ف��ز ج��ه��از امل��ن��اع��ة 

لديك
مي���ك���ن ل��ف��ي��ت��ام��ن 
دوراً  يلعب  أن  س��ي 
وظ��ي��ف��ة  يف  م��ه��م��اً 
امل���ن���اع���ة. وأش�����ارت 
دراس����ة، ُن��ش��رت يف 
إىل   ،2017 ال��ع��ام 
سي  فيتامن  أن 
كل  يف  ي��س��اع��د 
ش���يء، م��ن قتل 
امل��ي��ك��روب��ات إىل 
ال����ت����خ����ل����ص 
م���ن اخل��الي��ا 
امل����ن����اع����ي����ة 
امل��س��ت��ه��ل��ك��ة، 
وم�����ع ذل���ك 

إع��ط��اء نفسك  ف���إن 
جرعات عالية من فيتامن سي ليس له أي 

فائدة واضحة عندما يتعلق األمر بتجنب نزالت الربد، وفقاً 
ملوقع "هارفارد للصحة".

بداًل من ذلك، فإن تناول أطعمة حقيقية وكاملة، وخاصة 
معقول  مستوى  على  للحفاظ  يؤدي  الورقية.  اخلضراوات 
من فيتامن سي يف نظامك الغذائي، سيعمل على محاية 
نظامك املناعة بشكل أفضل مبرور الوقت، مقارنة بالكثري 

منه على دفعات كبرية. 

اخلرافة الثانية: "كل ما حتتاجه هو تناول الفيتامينات" 
على  حتتوي  ال��ي  املتعددة  الفيتامينات  تكون  ما  ن���ادراً 
جمموعة من الفيتامينات ضارة، لكن من غري احملتمل أن 
حتدث أي فرق يف جهاز املناعة إال إذا كنت تعاني من سوء 

تغذية خطري.
ال  ولكنها  اليومي،  لروتينك  رائعاً  أمراً  الفيتامينات  تعد 
تكفي وحدها بدون عادات النوم السليمة، والنظام الغذائي 
املتوازن، والتمارين الرياضية املنتظمة. ستضمن الفيتامينات 
أن لديك ما يكفي لدعم صحتك، ولكن من غري احملتمل أن 

حتدث أي فرق يف وظائف املناعة لديك. 

املناعة  يقوي جهاز  أن  "الشاي ميكن  الثالثة:  اخلرافة 
لديك"

أن  فكرة  حول  االختالفات  بعض  قد مسعت  تكون  رمبا 
األقل  على  أو  لديك،  املناعة  جهاز  يساعد  الشاي  ش��رب 

جيعلك تشعر بتحسن عندما تكون مريضاً.
وج��دت إح��دى ال��دراس��ات ال��ي ُنشرت يف 2011 يف جملة 
"رسائل علم املناعة" أن مادة البوليفينول املوجودة يف الشاي 
يف  املوجودة  اللمفاوية  اخلاليا  تساعد  أن  ميكن  األخضر 
من  ليس  ولكن  الفئران،  يف  العدوى  عن  واملسؤولة  ال��دم، 

الواضح ما إذا كان هذا حيدث عند البشر.
ال داعي لشراء مشروبات باهظة الثمن حتمل عالمة 
ذلك  م��ن  ب��داًل  امل��ن��اع��ة"،  "تقوية 
اخ������������������رت 

إن  امل�����اء، 
األداء  م���ن  ج����زء  ال���رتط���ي���ب 

املناعي اجليد، ألن اجلهاز املناعي يعتمد على جمرى 
الدم لنقل خالياه حول اجلسم، ويصبح ذلك صعباً إذا كنت 

تعاني من اجلفاف. 

كان  أقوى  املناعي  كان جهازك  "كلما  الرابعة:  اخلرافة 
ذلك أفضل"

ال  وكأنه  يبدو  األم��ر  جتعل  املناعة  وظيفة  تعزيز  فكرة 
حدود له، ولكن عندما يكون جهاز املناعة قوياً جداً ميكن أن 
يبدأ يف التسبب يف مشاكل صحية. هذا هو أصل حاالت مثل 
أمراض املناعة الذاتية، حيث يبدأ اجلهاز املناعي يف مهامجة 
إنه  األم��راض.  أو  الفريوسات  من  ب��داًل  السليمة  األنسجة 
يكمن أيضاً وراء ما يسمى "عواصف السيتوكن" الي ميكن 
أن تسبب أعراضاً خطرية لألشخاص املصابن بكوفيد-19، 
حن تتفاعل أجهزهتم املناعية بشكل مفرط مع الفريوس، 
ما يتسبب يف حدوث انفجار يف النشاط املناعي الذي يدمر 

األنسجة واألعضاء. 

اخلرافة اخلامسة: "عدم احلصول على قسط كافٍ من 
النوم ليس له أي تأثري على جهاز املناعة لديك" 

وفقاً ملوقع "ميد ويب"، هناك ارتباط قوي بن النوم ونظام 
املناعة الصحي، ولكن ليس فقط أي نوم سيفي بالغرض، 
فمن املهم احلصول على قسط كافٍ من النوم إلعادة اجلسم 

إىل نشاطه وقوته. 
وختتلف احتياجات النوم من شخص آلخر، ولكن معظم 
وحيتاج  الليلة،  يف  ساعات   8  -  7 إىل  حيتاجون  البالغن 
املراهقون من 9 إىل 10 ساعات، واألطفال يف سن املدرسة 
حيتاجون إىل 10 ساعات على األقل، واألطفال يف سن ما 
قبل املدرسة حيتاجون إىل 11 - 12 ساعة، واألطفال حديثو 

الوالدة حيتاجون 16 - 18 ساعة. 
اخنفض  املاضية  القليلة  العقود  خالل  لكن 
م��ت��وس��ط وق����ت ال��ن��وم 
م��ن  أق�����ل  إىل 
يف  س����اع����ات   7
للبالغن،  الليلة 
إىل  اذه��ب  لذلك 
الفراش يف الوقت 
فيه  ت��ع��ل��م  ال����ذي 
أنه ميكنك النوم 7 
ساعات على األقل. 

اخلــــــــــرافــــــــــة 
"األطعمة  السادسة: 
ال���وح���ي���دة ال����ي ت��ع��زز 
امل��ن��اع��ة ه���ي ال��ف��واك��ه 

احلمضية" 
تعترب مثار احلمضيات، 
والربتقال  الليمون  مثل 
لذيذة  مصادر  والكريفون، 
وقيمة لفيتامن سي، الذي 
املناعة،  تقوية  على  يعمل 
ل��ك��ن��ه��ا ل��ي��س��ت األط��ع��م��ة 
الوحيدة الي ميكن أن تدعم 
ص��ح��ة اجل���ه���از امل��ن��اع��ي من 
تقليل  على  مساعدتك  خالل 
اإلصابة باملرض. وهذه األطعمة 

أيضاً مفيدة: 
الفلفل األمحر: حيتوي نصف 

من ك�����������وب   %150 م��ن  أك��ث��ر  على  فقط 
القيمة اليومية لفيتامن سي.

الثوم: ثبت أن مركبات الكربيت املوجودة يف الثوم تساعد 
يف حتسن وظيفة اجلهاز املناعي.

اجلزر: غالباً ما يُقال لنا إن اجلزر مفيد لصحة العن )وهو 
كذلك!(، لكن الكمية الكبرية من فيتامن )أ( الي حيتويها 
بالكاروتينات  غين  أنه  كما  للمناعة.  رائ��ع  معزز  أيضاً  هي 
وهي مضادات أكسدة مهمة تقوي وظيفة املناعة، وميكن أن 

تساعد أجسامنا على حماربة العدوى.
وهو  الزنك،  على  أيضاً  حيتوي  الدجاج  حساء  الدجاج: 
الدواجن  أن  كما  االلتهاب.  إدارة  يف  للمساعدة  مهم  معدن 
حتتوي على فيتامن ب 6، املهم لتكوين خاليا الدم احلمراء 
اجلديدة والصحية. حيتوي مرق الدجاج "مرق العظام" على 
واملناعة  األمعاء  صحة  يف  تساعد  الي  الغذائية  العناصر 

أيضاً.  
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احلمل: عليك أن تسري خبطوات مدروسة على الصعيد 
مع  هامة  مالية  مسألة  ترتدد يف حبث  وال  واملايل  املهين 
القادمة  األيام  عاطفياً:  مجاعياً.   القرار  وليكن  املقربن 

واعدة وهناك مؤشرات إجيابية تلوح يف األفق.

لكن  الطارئة  املهنية  الضغوطات  بعض  تواجهك  الثور: 
خربتك كفيلة يف معاجلتها واحلظ سيحالفك يف األيام 
إعادة  بشأن  حساباتك  يف  دقيقاً  كن  القادمة.عاطفياً: 

االرتباط بعالقة من املاضي واستفد من دروس احلياة.

اجلوزاء: تقوم بواجباتك على أكمل وجه وتكون مرتاحاً 
لتسوية بعض األمور املهنية واملالية واألسبوع القادم سيكون 
مبصادفة  األفالك  تطالعك  عاطفياً:  بالنشاط.  حافالً 

مجيلة قد تغري جمرى حياتك.

السرطان: قد توكل إليك مسؤولية تضعك أمام حتديات 
هامة وعليك أن تكون حازماً وثقتك عالية بالنفس والنجاح 
سيحالفك. عاطفياً: ال تتشبث بآرائك أو مواقفك وكن أكثر 

مرونة يف تعاملك مع الشريك حتى ال يتذمر منك.

األسد: عليك القيام مببادرات سريعة من أجل معاجلة 
إىل  يقف  من  وهناك  املهين  الصعيد  على  طارئ  وضع 
هتمل  ال  عاطفياً:  جيداً.  نصائحه  من  فاستفد  جانبك 
تنتهي  ال  الي  العمل  مشاغل  بسبب  العاطفية  شؤونك 

وأعط كل شيء حقه.

العذراء: قد حتظى بالفرص الي تستحقها فأنت صربت 
وبذلت جهوداً كبرية يف املاضي وحان الوقت لقطف مثارها. 
انتظر مفاجأة خالل الشهر احلايل. عاطفياً: تبدو مرتيثاً 
بشأن االرتباط العاطفي ألسباب موضوعية لكن احلب قد 

يدخل حياتك فجأة.

أن  قبل  استثمارها  عليك  مثينة  فرص  أمامك  امليزان: 
ال  حتى  تردد  دون  قرارك  فخذ  إليها  املنافسون  يسبقك 
تندم وقت ال ينفع الندم. عاطفياً: تعرف حياتك العاطفية 
مع  عهدها  سابق  إىل  األمور  وتعود  والسعادة  االنفراج 

احلبيب.

وتواجهك  املكثف  العمل  من  مرحلة  تدخل  العقرب: 
التزامات مستعجلة وعليك أن تنظم وقتك وتنجز األمور 
حسب أولوياهتا وبعيداً عن اجملاملة. عاطفياً: لديك حس 
عال باملسؤولية جتاه عالقتك مع الشريك وتقف إىل جانبه 

يف كل الظروف وقريباً ستصلك أخبار سارة.

القوس: تتجاوز الصعوبات مبهارة عالية وتثبت جدارتك 
على أكثر من صعيد. التدع املتشائمن يؤثرون عليك سلباً 
كبرياً  دعماً  تتلقى  عاطفياً:  عالية.  بثقة  خطواتك  وتابع 
النجاح. كن  لتحقيق  وتبذل قصارى جهدك  الشريك  من 

متفائالً.

كي  واجلريء  املناسب  القرار  اختاذ  عليك  اجلدي: 
تستطيع حتقيق ما تصبو إليه فال تضيع الوقت وكن واثقاً 
تتلقى  عاطفياً:  االفق.  يف  يلوح  مايل  نفسك حتسن  من 
إشارات هامة ترسم االبتسامة على وجهك ويطرق احلب 

باب قلبك من جديد.

سابقاً  عنه  عجزت  ما  حتقيق  على  قادر  انت  الدلو: 
فالظروف ختدم مصلحتك وقريباً ستحظى بدعم مادي 
يف  فتور  عاطفياً:  املسؤولية.  قدر  على  فكن  هام  ومعنوي 
حياتك العاطفية وخالفات قد ال جتد طريقها إىل احلل 

يف األيام القادمة.

احلوت: ال توكل مهماتك ألشخاص غري جديرين بالثقة 
األعمال  إجناز  يف  تأخرت  لو  حتى  نفسك  على  واعتمد 

بعض الوقت فهذا أفضل من الفشل.

عاطفياً: ابتعد عن الغرية املفرطة وأحرص على متانة 
عالقتك مع احلبيب وكن معتداًل يف تعاملك معه.

كلمات متقاطعة أفقي: 
-2002 1

400( مليار جنم من ضمنها الشمس.
2- رأس الشياطن - الشديد الشجاع .

3- سرور - أشعل و أضرم النار.
4- تصاحلا - حرب.

املصاحبة   على  يدل  لفظ   - /م/  فكرة   -5
واجتماع شيئن - هيئة لباس.

6- شجاع /م/ - صحيفة سورية.
7- ممثلة مصرية.

إىل  به  يشار  إشارة  اسم   - وجيادل  8- حيادث 
املكان القريب.

9- شرّع /م/ - لالستفهام عن املكان- حبه.
حركات  من   - قطي  حيوان  /م/-  صوبنا   -10

البحر.
11- املكان الذي تنصرف عنه الشمس/م/- أديب 

كاتب مسرحي فرنسي راحل.

عمودي: 
1- شاعر إيطايل من أعماله الكوميديا اإلهلية 

- صحراء  مصرية.
2- إله - ممثلة سورية.

3- من األمراض  - آلة إيقاع موسيقية.
4- عكس )آخره( /م/ - جزيرة سورية.

5- أحد أصغري املرء - عاصمة أوروبية.
6- من ضروريات احلياة /م/.

7- نصف )بفله( - ظلمة- عالمة موسيقية.
8- ابن سام  بن نوح )ع( وأبو الشعوب األرامية 
السورية - مدينة أوكرانية تعرضت لكارثة نووية.

9- نغيث - هدى.
غمي   - )أنقص(  عكس   - متصل  ضمري   -10

وحزني.
11- ثاني أكرب جزيرة يف املتوسط- جوهر.

املفقودة مؤلفة من سبعة حروف. ضابط سوري 
استشهد أثناء تصديه للعدوان الثالثي على مصر.

وطين عهدتك راسخ البنيان
حتمي محاك كتائب الشجعان
يفديك كل مهند عرف الوغى

متمسكاً باحلق واإلميان

متضي وكل فصيلة بصمودها
عزم يبدد رهبة امليدان.

اجملد والتاريخ يشهد زحفها
الكلمة 

املفقودة

ت ي ب ء ا ت ك د ن هـ م ا

م ف ف ر م ي و و ج ا ب ل

ض د ص هـ ت ب ا ا ا ل ص ش

ي ي ي ب م د ل ل ل و م ج

ا ك ل ة س د ت ا م غ و ع

ل ب ة ز ك ع ا ي ي ي د ا

ب ا و ح ا هـ ر م د و هـ ن

ن ل و ف ع د ي ا ا ك ا ت

ي ح ط هـ ز ت خ ن ن ل ل ح

ا ق ن ا م ك ج د هـ ش ي م

ن م ي ف ر ع د ج م ل ا ي

ل ك ل خ س ا ر ك ا م ح ا

أفقي: 
1- هواري بومدين.
2- أبنوس- فرسان.
3-  فراس ابراهيم.

4- يرتب.
5- ناعورة - ذي /م/.

6- أنشد - هر - رجب.
7- عقار - أبولو.

8- دكان/م/ - يكره.
9- رش - تاج /م/- لو.

10- روبسبري.
11- دولفن - الكنة.

عمودي: 
1- هافانا - نرشد.

2- وبر - إنعاش.
3- أنا بعشقك - رف.

4- سور /م/ -  وداد - وي.
5-  يساير - جنب.
6- برهة - يأس .

7- وفرت - ابتكار/م/.
8- مرابي - بر - يل /م/.
9- دسه - ذروة - كر  /م/.

10- )ي اي س( - جل.
11- نغم - أبو شوكة

األبــــراج 

احلل السابق: مشس النهار
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نوبات غضب متكررة ورفض مستمر.. 
طفلك يقترب من عمر السنتين وتحديات صعبة بانتظارك!! 

الطفل  مرحلة  عن  األطفال  وأطباء  اآلب��اء  يتحدث  ما  غالباً 
باسم  إليها  مشريين  العمر،  من  الثانية  يبلغ  عندما  وتطوراته 
»عمر السنتن الرهيب«؛ وهي مرحلة منو طبيعية مير هبا األطفال 
غري  وسلوكيات  غضب  بنوبات  تتميز  ما  غالباً  ولكنها  الصغار، 

مرغوبة والكثري من اإلحباط بالنسبة للمربن.
وال حتدث ظاهرة »عمر السنتن« بالضرورة بشكل دقيق عندما 
يبلغ طفلك الثانية من العمر، فقد تبدأ يف أي عمر بن 18 إىل 
نوبات  أن  حن  ويف  الثالثة.  السنة  حتى  تستمر  وقد  شهراً،   30
الغضب ميكن أن حتدث بالتأكيد بعد أن يبلغ طفلك سن الثالثة، 

فإهنا غالباً ما تصبح أقل تكراراً حبلول ذلك الوقت.
وكيف  السنتن؟  عمر  يف  الطفل  ت��ط��ورات  إىل  نتعرف  فكيف 
ملساعدة  نلجأ  أن  جيب  ومتى  سلوكياته؟  مع  التعامل  ميكنك 

الطبيب. 
ملاذا عمر السنتني صعب جدًا؟

املرحلة العمرية من سن 1 إىل 3 سنوات تقريباً مليئة بالنمو 
املشي  العمر يبدأ يف  الفكري واجلسدي للطفل. طفلك يف هذا 
والتحدث، وتصبح لديه آراء، ويتعرف على العواطف، ويفهم )لكن 

ليس بالضرورة يتقن( كيفية املشاركة والتناوب. 
وخالل هذه املرحلة، سريغب طفلك بشكل طبيعي يف استكشاف 

اخلاصة؛  بشروطه  وفعله  يريده  مبا  والقيام  بيئته 
وهذا هو السلوك الطبيعي واملتوقع للطفل يف هذا 

العمر. 
واجلسدية  اللفظية  مهاراته  ألن  نظراً  ولكن 
لطفلك  بعد، ميكن  جيداً  تتطور  مل  والعاطفية 
يف  يفشل  عندما  بسهولة  باإلحباط  يشعر  أن 

التواصل أو أداء مهمة بشكل مناسب. 
امل��ه��ارات  طفلك  ميتلك  أال  احملتمل  م��ن   -

اللغوية لإلشارة بوضوح إىل ما يريده. 
- قد ال يكون لديه الصرب النتظار دوره. 

اليد  بن  التنسيق  تقدير  يف  يبالغ  قد   -
والعن وال يكون قادراً على سكب حليبه أو 
التقاط الكرة، على الرغم من أنه يريد ذلك 

بشدة. 
كيف تعرفني أن طفلك بدأ مبرحلة 

»عمر السنتني الرهيب«؟
ستعرفن أن طفلك بدأ مبرحلة »عمر 
السنتن الرهيب« ليس من خالل شهادة 
نظراً  سلوكه؛  من خالل  ولكن  ميالده، 
الرت���ف���اع م��س��ت��وي��ات اإلح���ب���اط ل��دى 
ميكنك  ال��ع��ادي��ن،  الصغار  األط��ف��ال 

مالحظة ما يلي:
نوبات الغضب

الغضب  ن��وب��ات  ت���رتاوح  أن  ميكن 
االهنيارات  إىل  املعتدل  األن��ن  من 
إىل  باإلضافة  الشاملة.  اهلستريية 

جسدياً  طفلك  يصبح  ق��د  الغضب،  نوبة  أث��ن��اء  البكاء 
عدوانياً، وقد يقوم بالضرب والركل والعض ورمي األشياء. 

ويف حن يبدو أن نوبات الغضب قد ال تنتهي أبداً، إال أنه وفقاً 
لنتائج دراسة أجريت عام 2003، فإن حنو 75% من نوبات الغضب 
لدى األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بن 18 و60 شهراً تستغرق 
مخس دقائق أو أقل. كما أن نوبات الغضب شائعة بشكل متساٍو 

بن األوالد والبنات. 
االعرتاض

كل يوم، يكتسب طفلك مهارات وقدرات جديدة، ومن الطبيعي 
أن يرغب يف اختبار تلك املهارات والقدرات. ميكن أن يؤدي ذلك - 
مثالً - إىل اعرتاض طفلك على األشياء الي اعتاد التعامل معها، 
مثل إمساك يديه لعبور الشارع أو مساعدته على ارتداء مالبسه 

أو تسلق مزلقة امللعب .
عندما يطور طفلك املزيد من االستقاللية، قد يبدأ يف اإلصرار 
إكمال  النمو على  على  املزيد لنفسه، سواء كان قادراً  على فعل 
املهمة أم ال. وقد يقرر فجأة أيضاً أنه يريد منك املساعدة يف القيام 

بأشياء يتقنها بالفعل. 

تقلب املزاج 
يف  ولكن  وحم��ب��اً،  سعيداً  طفلك  يكون  ق��د  واح���دة  دقيقة  يف 
بائساً. كل هذا نتيجة  التالية قد يصرخ ويبكي ويصبح  الدقيقة 
ثانوية لإلحباط الذي يأتي من الرغبة يف القيام باألشياء بنفسه 

دون املهارات الالزمة لفهمها أو التفاوض بشأهنا. 
هل يعاني طفلك من مشكلة سلوكية؟

كيف تعرفن أن طفلك مير مبرحلة »عمر السنتن« أو أن سلوكه 
يشري إىل شيء أكثر خطورة، مثل حالة صحية عقلية؟ 

نظرت دراسة عام 2008 يف نوبات الغضب لدى األطفال يف سن 
ما قبل املدرسة )من 3 إىل 6 سنوات(، والحظت متى قد تشري 
نوبات الغضب إىل اضطراب املزاج أو السلوك. وقد مشلت العالمات 

الي جيب االنتباه هلا على احلاالت التالية: 
- نوبات الغضب الي تشمل باستمرار )أكثر من نصف الوقت( 
العنف  أشكال  آخر من  أي شكل  أو  العض،  أو  الركل  أو  الضرب 

اجلسدي جتاه الوالد أو القائم بالرعاية.
- نوبات الغضب الي حياول فيها الطفل إيذاء نفسه. 

- نوبات الغضب املتكررة، الي ُتعرف بأهنا نوبات الغضب الي 
حتدث من 10 إىل 20 مرة يف اليوم. 

- نوبات الغضب الي تستمر أكثر من 25 دقيقة يف املتوسط. 
- عدم قدرة الطفل على هتدئة نفسه يف هناية املطاف.

متى تطلبني املساعدة؟
ن���������وب���������ات 

لغضب  ا
والسلوك املعارض والتحدي يف 

عمر السنتن أمر طبيعي، ولكن إذا شعرتِ أن السلوك 
تعرفن حتديد  ال  ببساطة  أن��ك  أو  السيطرة  نطاق  عن  خي��رج 
التعامل معها، فتحدثي إىل طبيب األطفال اخلاص  أو  املشكلة 

بطفلك.
ميكنك أيضاً طلب املساعدة املهنية إذا اقرتح املعلمون أو مقدمو 

الرعاية أن طفلك يقوم مبا يلي:
- االنسحاب أو عدم التماس االهتمام من اآلخرين. 

- عدم االتصال بالعن.
- عدوانية شديدة.

- عنيف أو حياول إيذاء نفسه وغريه.
ميكن لطبيب طفلك أن يعطيك نصائح لتصحيح السلوك، وأن 
ينصحك إذا كان ضرورياً مراجعة خمتص صحة عقلية أو نفسية. 

ئ الطفل لسلوك أكثر عدوانية  عوامل قد هتِيّ
- التعرض للكحول يف الرحم.

- التعرض للعنف يف سن مبكرة.
- املزاج الصعب. 

هل مير هبذه املرحلة كل األطفال؟
معظم  فإن  سنوات،   3 أو  شهراً   18 عمر  ذلك يف  س��واء حدث 
األطفال الصغار سيظهرون بعض عالمات مرحلة »سن العامن 

الرهيب«. 
بالذات،  والشعور  االستقالل  يطورون  العمر  هذا  يف  األطفال 
دائماً  تتوافق  ولن  وتوقعاهتم  نظرهم  وجهات  قد ختتلف  لذلك 

مع آرائك وتوقعاتك. 
إال أن بعض األطفال ميرون هبذه املرحلة مع نوبات غضب أقل 
من اآلخرين، خاصة إذا كانت لديهم مهارات لغوية متقدمة، والي 

تساعدهم على التعبري عن أنفسهم بشكل أكثر وضوحاً.
طريق  عن  املساعدة  أيضاً  الرعاية  ومقدمي  للوالدين  ميكن 
املثال، ميكن  على سبيل  الشائعة.  االهنيار  بعض مسببات  جتنب 
أن يؤدي إبقاء الطفل مستيقظاً بعد وقت نومه املعتاد أو شعوره 

باجلوع إىل تقلبات مزاجية أو نوبات غضب. 
كم تستغرق من الوقت؟

ميكن أن تستمر هذه املرحلة يف بعض األحيان إىل عمر الثالثة، 
ولكن حبلول الوقت الذي يبلغ فيه الطفل سن الرابعة، يكون لديه 
نفسه  للتعبري عن  واحلركي  اللغوي  التطور  يكفي من  ما  ع��ادةً 
ومقدمو  الوالدان  وضعها  الي  القواعد  واتباع  التعليمات  وفهم 
الرعاية. وقد توصلت األحباث إىل أن 20% من األطفال بعمر 
واحدة  نوبة غضب  من  يعانون  عامن 
يومياً، بينما يعاني من هذه النوبات 
10% فقط من األطفال البالغن من 

العمر 4 سنوات. 
نصائح للتعامل مع مرحلة عمر 

السنتني
ملساعدة طفلك )ونفسك( خالل فرتة 
األكادميية  توصي  الرهيبة،  السنتن 

األمريكية لطب األطفال مبا يلي:
منتظمة  م��واع��ي��د  ع��ل��ى  ح��اف��ظ��ي   -
حيدث  أن  املرجح  من  وال��ن��وم.  للوجبات 
يكون  عندما  امل��رغ��وب��ة  غ��ري  السلوكيات 

طفلك متعباً أو جائعاً. 
- امدحي السلوكيات الي تريدين تعزيزها 

وجتاهلي السلوكيات الي تريدين تثبيطها.
الصراخ  تتجني  أن  وح��اويل  تضربي  ال   -

لتعليم طفلك السلوك الالعنفي.
أو  خمتلف  لشيء  طفلك  اهتمام  وجهي   -
قومي بصرف انتباهه عندما تشعرين أنه يشعر 
ممتع  أو  مضحك  ش��يء  إىل  أش��ريي  بالضيق. 

عندما يبدأ طفلك يف التذمر أو سوء التصرف.
- حافظي على قواعد بسيطة وقدمي تفسريات 
موجزة. على سبيل املثال، أخربي طفلك أن عليه 
ال  ألن��ك  ال��ش��ارع  يعرب  عندما  ب��ي��دك  أن ميسك 

تريدين أن تؤذيه سيارة.
- دعي طفلك يتمتع ببعض التحكم من خالل تقديم االختيار 
ارتداء  املثال، قد تقولن: »هل ترغب يف  بن شيئن. على سبيل 

سرتتك الزرقاء أو السرتة الصفراء اليوم؟«. 
- حافظي على بيئة بيت طفلك آمنة. إذا كنت ال تريدينهم أن 
يلعبوا أو يؤذو أنفسهم بشيء ما، فضعيه بعيداً عن األنظار إذا 

استطعت. 
- ال تستسلمي. ضعي حدودك وكوني ثابتة. إذا كان هذا يعين 
أن طفلك يعاني من نوبة غضب كاملة يف حمل البقالة ألنك لن 
املكان  إخ��راج طفلك من  فما عليك سوى  قالب حلوى،  تشرتي 

وانتظري حتى يهدأ.
ابقي هادئة. عدّي إىل 10 أو خذي نفساً عميقاً، وتذكري أن نوبة 

غضبه ستنتهي قريباً.



"البعث األسبوعية" ــ غالية خوجة 
ومنها  املختلفة،  مبجاالهتا  املدن  يف  احلياتية  الثقافة  تتشابه 
البوظة،  الكاتو مع  الطعام؛ فمثالً، تشتهر دمشق بتقديم  ثقافة 
بينما يف مدن الساحل، كالالذقية وطرطوس، ليس ألذ من السمك 
يف  تتفنّن  والكبب  بالكباب  الشهرية  حلب  لكن  موائدها،  على 
أصناف الطعام كافة، وتشتهر مبأكوالت ال ميكن أن تتذوقها إال يف 

الشهباء مثل "اللحم بالكرز".
احلياة يف حلب معروفة باحليوية والشغب االجتماعي، فال هتدأ 
هناراً وال تسكن ليالً، بل هي مفرطة بنشاطها بن العمل والرتويح 
عن النفس يف األماكن العامة، مثل احلدائق وحول القلعة واملطاعم 
واملقاهي املنتشرة يف كل مكان، ومنها العزيزية والسليمانية ونزلة 
أدونيس وحمطة بغداد ومنطقة اجلامعة والشالالت؛ ومن امللفت 
وهم  طعامهم  يتناولون  والشباب  والصبايا  العائالت  جتد  أن 
أكثر  امللفت  أو يتمشون ويتنزهون؛ لكن  ميشون لقضاء أمورهم، 
أن تكون هناك أماكن للطعام والشراب أصبحت من معامل حلب، 
وصمدت وعادت لنشاطها، ومنها كافيرتيا النخيل قرب احلديقة 
العامة، ومطعم حنا كعدة القريب من شارع بارون، ومطعم "آفو" 
احللبية  الطريقة  على  املميزة  مبأكوالته  املشهور  للسندويش 

واألرمنية معاً. 
وعن صموده يف احلرب، وعودته إىل ما كان عليه، أخربنا صاحب 
املطعم "آفو أوردكيان" أنه من حلب، وقد افتتح هذا املطعم، الذي 
هو عبارة عن حمل صغري متكامل األدوات والنظافة، عام 1979، 
مع أخيه، واستمر ألن مصريه من مصري الوطن، وحتدى ظروف 
باملغادرة،  يفكر  ومل  س��وري،  مواطن  أي  مثل  واحل��ص��ار  احل��رب 
وصرب حتى النصر، وأضاف باللغة العربية احللبية بلكنة أرمينية 

حمببة: "السمعة هي أساس 
أي عمل". 

عندما  مضيفاً:  ابتسم 
عدنا إىل حياتنا الطبيعية، 
ف�����رح مج���ي���ع م����ن اع���ت���اد 
املكان  على األك��ل من ه��ذا 
امل��ت��واض��ع؛ وحن���ن س��ع��داء 
السندويش  ه���ذا  بتقديم 
املتنوع بنكهته اخلاصة مثل 
السجق، واملرتديالّ احللبية. 
االزدحام على هذا املكان، 
على  دل��ي��ل  وق���ت،  أي  ويف 
الذواقة،  ثقة  على  حصوله 
لكن ال��رائ��ح��ة ه��ي األه��م، 
وبالفصيح   - ختربك  ألهنا 
- أن امل��أك��والت ط��ازج��ة أم 
"آف����و" جيمع  وم��ط��ع��م  ال، 
هذين املؤشرين معاً، إضافة 
التعامل،  يف  الطيبة  إىل 
م���ا جي��ع��ل��ك جت��ل��س على 
البالستيكية  الكراسي  أحد 

على الرصيف أمام "آفو"، منتظراً سندويشتك الي يتم جتهيزها 
أمامك، وكما تشاء؛ ولك أن تتناوهلا على الرصيف متأمالً املارة 
ولون السماء وإيقاعات جرس الكنيسة القريبة، أو صوت املؤذن من 
املسجد القريب، ما جيعلك تأكل وتتأمل وتفكر، وتشرد بن شجر 

الرمان كنبات رمزي ألرمينيا، وبن شجرة الفستق احللي كرمز 
حللب، بينما أشعة الشمس تشرد يف ما حيدث على الكرة األرضية 
من مشاهلا إىل جنوهبا، ومن شرقها إىل غرهبا، متسائلة: ملاذا يقتل 
اإلنسان أخاه اإلنسان؟ وملاذا اجلشع يقتل اإلنسان؟ وملاذا الفقراء 

يقتلهم اجلشعون؟ 

األســبوعية

األكل على الرصيف .. من جو حلب اللطيف 


