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دمشق – البعث األسبوعية
املتعلق  التشريعي  الصك  مشروع  ــوزراء  ال ناقش جملس 
 200٥ لعام   ٣1 رقم  القانون  حمل  ليحل  املائي  بالتشريع 
ملختلف  املائية  املـــوارد  على  الطلب  زيــادة  وذلــك يف ضــوء 
االستخدامات وهبدف تلبية كافة االحتياجات ويف مقدمتها 
مياه الشرب وحلماية املياه اجلوفية من االستنزاف والتلوث 
القادمة  لألجيال  استدامتها  وضمان  اجلائر  واالستخدام 
وإدارهتــا  املائية  للموارد  األمثل  االستثمار  إىل  والــوصــول 
بطريقة متكاملة وتوزيعها مبا حيقق املنفعة القصوى منها 
مبا  الري  شبكات  كفاءة  ورفع  املستفيدة  القطاعات  كل  يف 

حيقق أهداف السياسة املائية الوطنية واالسرتاتيجية.
كما درس اجمللس يف جلسته األسبوعية برئاسة املهندس 
حــســن عــرنــوس رئــيــس جمــلــس الـــــوزراء مــشــروع الصك 
التشريعي اخلاص بتشجيع الشركات العائلية للتحول إىل 
شركات مسامهة مغفلة لدورها وأمهيتها يف تنمية االقتصاد 
بيانات مالية حقيقية تعكس الوضع  الوطين وهبدف توفري 
االستثمار  قــنــوات  إحــدى  تعد  الــي  الشركات  هلــذه  ــايل  امل
املتاحة أمام املواطنن من خالل شراء أسهمها وتداوهلا يف 
باستثمار  للراغبن  الفرصة  وإلتاحة  املالية  األوراق  سوق 

مدخراهتم باألوراق املالية.
معاون  برئاسة  وزارة  كل  يف  جلنة  تشكيل  اجمللس  وقــرر 
املستأجرة  املباني  واقــع  مراجعة  هبــدف  املختص  الــوزيــر 
على ضرورة  وشــدد  هلا،  التابعة  واجلهات  ــوزارة  ال قبل  من 
االستثمار األمثل للمباني احلكومية املشغولة حالياً واحلد 

من اهلدر يف املوارد واخلدمات ووافق على استكمال إجناز 
وتأهيل املباني اململوكة للوزارات والي ال تزيد قيمة وضعها 
باخلدمة أكثر من ٥00 مليون لرية على أن يتم االنتهاء من 

إجنازها قبل هناية العام احلايل.
الرتشيحات  عند  التدقيق  أمهية  عرنوس  املهندس  وأكــد 
األسس  وفق  يكون  عام حبيث  أو مدير  وزير  معاون  لشغل 
واملعايري املعتمدة يف بطاقة الوصف الوظيفي للمرشح ومبا 
يتوافق مع حمددات اإلصالح اإلداري، وطلب من الوزارات 
الزراعية  املـــواد  لتصدير  متكاملة  روزنــامــة  وضــع  املعنية 
والصناعية على مدار العام بكميات وأصناف حمددة حبيث 
على  واحلفاظ  احمللية  السوق  حاجة  تأمن  على  تؤثر  ال 
للمزارعن  اقتصادية  جــدوى  حيقق  مبا  السعري  توازهنا 
واملنتجن وأكرب عائد ممكن من القطع األجنيب من خالل 

تصدير الفائض عن حاجة السوق احمللية.
احلليب  الفستق  زراعـــة  تطوير  أمهية  اجمللس  أكــد  كما 
مناطق  حتديد  خــالل  من  هبا  والتوسع  انتشارها  وزيـــادة 
جديدة مالئمة لزراعتها باعتبارها منتجاً زراعياً واقتصادياً 
مع ضــرورة اختــاذ كل اإلجــراءات للحفاظ على  تصديرياً 

األشجار املوجودة باعتبارها ثروة وطنية.
واطلع اجمللس على واقع تنفيذ املوازنة االستثمارية خالل 
الربع األول من العام اجلاري ومت التأكيد على كافة الوزارات 
موافاة هيئة التخطيط والتعاون الدويل بالبيانات اخلاصة 
بتتبع تنفيذ املوازنة يف الشقن االستثماري واجلاري بشكل 
شهري ليتم عرضها على جملس الوزراء، وشدد على تطوير 

عمل قطاع اجلمارك وتعزيز دوره يف التنمية االقتصادية.
إعادة  مشروعات  يف  املستمرة  املتابعة  على  اجمللس  وأكد 
الالزمة  اجلهود  وبــذل  الكهربائية  التوليد  حمطات  تأهيل 
وتذليل الصعوبات لوضع تلك املشروعات باخلدمة يف الوقت 
احملدد مبا يسهم يف حتسن وزيادة قدرهتا التوليدية، مشدداً 
على أمهية ترشيد استهالك املشتقات النفطية يف املؤسسات 
احلكومية وإعطاء األولوية لنقل حمصول القمح من مواقع 

اإلنتاج إىل مراكز االستالم.
املتبقية  األعــمــال  تنفيذ  استكمال  على  اجمللس  ووافـــق 
ملشروع اجملمع السكين التجاري على أرض املشفى العسكري 
حبلب، كما وافق على مشرعات خدمية وتنموية يف عدد من 

احملافظات.

نشاطات حكومية
املهندس حسن عرنوس مع  الــوزراء  حبث رئيس جملس 
علي  البيئة  منظمة محاية  اإليراني-رئيس  الرئيس  معاون 
وتوسيعها  الثنائية  العالقات  وتعزيز  تطوير  سبل  سالجقة 
العالقات  واالرتقاء هبا إىل مستوى  آفاق جديدة هلا  وفتح 
والشعبن  البلدين  جتمع  الــي  والتارخيية  االسرتاتيجية 

الصديقن.
ما  ملواجهة  الثنائي  التعاون  أمهية  املباحثات  تناولت  كما 
وظواهر  مناخية  تغريات  من  عموماً  املنطقة  له  تتعرض 
ووضــع  البيئة  يف  تؤثر  رملية  وعــواصــف  وتصحر  جفاف 
ملموسة  حلول  إلجيــاد  تنفيذية  وخطوات  علمية  خطط 

الحكومة تدرس صك تشريعي يشجع الشركات العائلية للتحـول إلى شركات مساهمة 
مغفلة.. وتشكل لجنة لمراجعة واقع المباني المستأجرة من قبل الجهات العامة

تسهم بتخفيف آثار الظواهر البيئية الضارة وحتسن املؤشرات البيئية يف 
البلدين، حيث لفت املهندس عرنوس إىل خطورة ما يقوم به االحتالالن 
األمريكي والرتكي يف مشال وشرق سورية من ختريب للبيئة والرتبة من 
خالل إجراءات تعسفية وسرقة الثروات الوطنية السورية من نفط وقمح 

ومياه.
وأوضح املهندس عرنوس أن احلكومة السورية تويل كل االهتمام لتنفيذ 
التعاون  اتفاقية  مبوجب  البلدين  بن  املوقعة  االستثمارية  املشروعات 
بينهما  العالقات  تعزيز  يف  تسهم  أي خطوة  وتدعم  املشرتك  االقتصادي 
يف خمتلف اجملاالت االقتصادية واالستثمارية والثقافية والعلمية وتوسيع 
حزمة املشروعات املشرتكة مبا حيقق الفائدة للبلدين، معرباً عن التقدير 
متانة  يعكس  الــذي  لسورية  دعمها  على  وشعباً  وحكومة  قيادة  ــران  إلي

العالقات وجتذرها.
وأكد رئيس جملس الوزراء أن احلكومة السورية تويل أيضاً عناية كبرية 
لكافة مكونات التنمية املستدامة بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية 
مشدداً على أن البيئة السليمة هي ملك للجيل احلايل واألجيال املقبلة 
وعلى احلكومات بذل كافة اجلهود لضمان استدامة األمن البيئي كحامل 

رئيسي لألنشطة االقتصادية واالجتماعية.
من جهته أكد سالجقة استمرار دعم بالده لسورية يف خمتلف اجملاالت 
وجدد موقفها الداعم لوحدة األراضي السورية وسيادهتا، معرباً عن رغبة 
الدول  الرتابية بن  العواصف  بيئي ملواجهة موضوع  تعاون  بناء  إيران يف 
املتضررة منها من خالل وضع برامج علمية ملواجهة هذه الظروف املناخية 
املستجدة، مشرياً إىل أنه يتم التحضري حالياً لعقد اجتماع بيئي إقليمي 
يف إيران خالل متوز القادم إلطالق بنية للتعاون للحد من اآلثار البيئية 

للعواصف الرتابية.

وزير الصحة يف جنيف
أكد وزير الصحة الدكتور حسن حممد الغباش التزام سورية مبواصلة 
العمل على الصعيدين الوطين واإلقليمي ملواجهة التحديات الصحية الي 

تتطلب عمالً دولياً مشرتكاً.
الدورة  أمام  السورية  العربية  اجلمهورية  بيان  يف  الغباش  الوزير  وقال 
احلادية واخلمسن بعد املئة للمجلس التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية يف 
جنيف أنه يف الوقت الذي مازال فيه وباء كورونا مستمراً يف بلدان العامل 
تلوح خماطر صحية جديدة يف األفق يف عدد من البلدان وتعاني بلداناً 
أخرى من أزمات هتدد النظام الصحي العاملي األمر الذي يستدعي اختاذ 

ما يلزم من إجراءات للحد من املعاناة الي تسببها تلك الظروف.
أدت إىل  اهليكلية  والفجوات  املساواة  أوجه عدم  أن  الغباش  الوزير  وبن 
تفاوت يف احلصول على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والصحية لدى 
شعوب العامل كافة خالل التصدي لوباء كورونا وخباصة يف الدول النامية 

وهي ليست املرة األوىل.
ورحب وزير الصحة باجلهود الي تبذهلا منظمة الصحة العاملية يف جمال 
التأهب لألوبئة واالستجابة هلا مبا فيها تشكيل هيئة التفاوض احلكومية 
الدولية مؤكداً ضرورة الوصول إىل صك يكمل الصكوك القائمة ويتالفى 
الثغرات الي خلفها وباء كورونا وضرورة تضمن مبادئ اإلنصاف واملساواة 

يف النص املرتقب.
وقال: نرحب باجلهود املبذولة يف سبيل حتقيق التمويل املستدام ملنظمة 
املرن  املهام  فريق  وبإنشاء  استقالليتها  تعزيز  يكفل  مبا  العاملية  الصحة 
املعين بتعزيز احلوكمة وامليزانية الربجمية والتمويلية للمنظمة مع التأكيد 

على مبادئ املساواة يف التمثيل اجلغرايف واجلنساني يف تكوينها.
وأعرب وزير الصحة عن األسف العتماد وثائق فنية يف منظمة الصحة 
العاملية من خالل التصويت وذلك بسبب تعنت بعض الدول إزاء أخذ مشاغل 
سبق وأن قدمتها جمموعة من الدول األعضاء كان من شأهنا الوصول إىل 
توافق يف اآلراء أمالً أن تكون خمرجات االجتماع على قدر التحديات الي 
تواجه النظام الصحي العاملي موجهة للعمل يف إطار االستجابة للطوارئ 

الصحية مبا يدعم قدرة بلدان العامل على تقديم خدمات صحية أفضل.

افتتاحية البعث          

»المنطقة األمنة«.. 
محاولة ابتزاز جديدة فاشلة 
بسام هاشم

سرعان ما تكشف أن أردوغــان كان جيس النبض لالرمتاء يف معمعة ابتزاز جديدة، 
السورية.  املغامرة مبوقعه كطرف »ضامن« يف األزمة  حتى وإن أوصله ذلك إىل حدود 
فجأة عاد املتزعم الرتكي إىل كراساته القدمية - كراسات املفلسن عادة - ليعيد إحياء 
احلل »املعجزة« الذي لطاملا داعب خميلته، ولطاملا كان يأمل، وعلى فرتات متباينة، أن 
أخطائه  بعض  يعوض  أو  »يصحح«  ولرمبا  املتفاقمة،  ورطاته  من  اخلــروج  من  ميّكنه 
القاتلة.. لقد أثار طاغية إسطنبول مرة أخرى احتمال شن عملية عسكرية يف سورية، يف 
حماولة قدمية - جديدة إلنشاء ما يسميه »منطقة آمنة«، على طول احلدود املشرتكة، 
تعود  اليوم  ولكنها  الرف العتبارات شتى،  لوضعها على  مــراراً  كان اضطر  وهي خطة 
إىل الطاولة وسط ظروف غري مسبوقة، فقد تراءى له أن العملية العسكرية اخلاصة 
الروسية يف أوكرانيا تعزز أوراقه، وأن روسيا ستكون غري مستعدة إلثارة غضبه بعد أن 
لوح باستخدام الفيتو ضد انضمام فنلندا والسويد إىل حلف الناتو كورقة مساومة. ووفقاً 
حلساباته، ميكن لواشنطن باملقابل أن تقبل خبطوة تركية يف سورية على أمل متهيد 
الطريق أمام توسع تارخيي للحلف، كما ميكن أن تتماشى مثل هذه العملية مع خطط 
أمريكية مفرتضة لفتح جبهة ثانية ضد روسيا يف سورية.. أما يف الداخل الرتكي، ويف 
ظل الضغوط االقتصادية واألمنية املتزايدة، فقد ربط أردوغان بن خطة الغزو وهدف 
إعادة الالجئن، مبا يصرف أنظار اجلمهور الرتكي عن املشاكل االقتصادية املتفاقمة، 
ومبا ميكن من حشد الدعم الشعيب لـ »عملية عسكرية« خامسة ستنتهي إىل إجبار جزء 
كبري من الالجئن »غري املرغوبن« على العودة القسرية.. خاصة يف وقت يعاني االقتصاد 

الرتكي من حالة ركود مع معدل تضخم بلغت الـ %70. 
األهداف  ما ختدم  أكثر  اآلمنة ختدم  املنطقة  عن  للحديث  العودة  فإن  الواقع،  ويف 
انتقالية بن  نفسها خالل مرحلة  تركيا  الرتكي، ووضع  للرئيس  الشخصية  السياسية 
نظامن دولين يتاح هلا فيها اقتطاع أراض جديدة من جرياهنا، أو باألحرى إعادة توزيع 
الرتكة العثمانية رة ثالثة ورابعة انطالقا من أن تركيا اإلسالمية قادرة على املناورة مع 
أردوغــان الستكمال خنق أي تطلعات  اجلميع من خالل موقعها اجلغرايف. وما جهود 
قومية عربية يف مشال سورية، ومنطقة كيليكيا عموماً، وتشكيل حزام دميوغرايف على 
الطريقة املعروفة تارخيياً، والي تكاد تكون »ماركة مسجلة« عثمانية - متاماً كما هي 
املُتناهشَة  سورية  يف   - اليوم  الطريق  لقطع  إال حماولة   - اجلماعية  اإلبــادة  محالت 
األجنيب  الوجود  ضد  موحد  سوري  وطين  حراك  لتبلور  إمكانية  أي  على   - واملمزقة 
واالنفصايل، عرب إنشاء مستوطنات »قاعدية« و«داعشية«، تابعة وعميلة، ومرتزقة تعمل 
يف إطار ما يسمى »اجليش احلر«، ومربجمة خلدمة عمليات الترتيك الزاحفة، لغوياً 
اإلقليمية  األطماع  يعكس  كحزب  والتنمية«  »العدالة  مؤسسة  تنتهجها  والي  وثقافياً، 
األراضي  من  واسعة  ملساحات  الفعلي  لإلحلاق  احلاكمة، متهيداً  الرتكية  لألوليغارشيا 

السورية قبل اإلعالن عن ضمها رمسياً.   
باألزمة  العامل  انشغال  مستغال  سورية  مشــال  باجتاه  احلــرب  طبول  أردوغـــان  قــرع 
له  بارود جديد يسمح  برميل  أن يرمي يف وجه اجلميع ما يشكل  األوكرانية، وحاول 
هندسة أمن الشرق األوسط وتشكيل مستقبل النظام اإلقليمي وفق إمالءاته، وعلى وقع 
ماكينة دعائية حتاول تصوير مجيع أشكال الصراعات واملناوشات والتوترات الي افتعلها 
حزب العدالة والتنمية على أهنا فتح جديد يف السياسة وإجناز عظيم للدبلوماسية. ومع 
ذلك، فقد استنزفت أنقرة الكثري من مواردها السياسية والعسكرية يف سورية مدفوعة 
جبنون عظمة أردوغان وبسياسة خارجية وداخلية متهورة ومتقلبة، خاسرة وفاشلة. ومل 
يكن شعار التهديد الوجودي وال محاية الالجئن وال دعاوى »الدميوقراطية« يف بداية 
االخنراط باحلرب على سورية سوى وسيلة ختفي مشروع تدمري سورية وتشريد مالين 
السورين، ومن ثم تشريد سورين آخرين يقيمون يف تركيا، إلسكاهنم يف »منطقة آمنة« 

مزعومة هي يف حقيقتها فتيل صراع أخطر وأشد ضراوة ودموية. 
أزمة،  يف  فاالقتصاد  السياسي،  والبقاء  االستمرار  يف  غريزته  إال  أردوغــان  مل حتكم 
األتراك  تلهب عودة اجلنود  فيما  واملهاجرين يف تصاعد،  املعادية لالجئن  واهلسترييا 
مكفنن من مشال العراق مشاعر التعصب القومي، وتبث أجهزة الدعاية األردوغانية 
صور األمهات الرتكيات اللواتي يذرفن الدموع وسط تصاعد التطرف الشوفيين.. واملزيد 

من الدمار واملوت داخل وخارج تركيا.
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عروبة سورية خط دفاع جغرافي 
- سياسي في وجه األناضول 

د. إبراهيم علوش
مل يكن امسها األناضول دوماً. فهو تعبري إغريقي يعين "الشرق"، ومنه اسم 
"أناتول" بالفرنسية والروسية. أرض الشرق هو وصفٌ أطلقه اإلغريق على شبه 
لكنهم  بــادوا.  احلثيون  احلثين".  "أرض  باسم  قبلها  تعرف  كانت  الي  اهلضبة 
بقوا على مدى ألفي عام تقريباً مصدر خطٍر داهٍم على بالد الشام والعراق، 
ومن ثم مصر. وهم احلضارة األوىل املعروفة يف شبه اهلضبة، وسطها وغرهبا 
حتديداً، ولغتهم مل يبقَ هلا أثر. لكنهم عرفوا حبكم موقعهم بن الشرق والغرب 
أن تبوءهم سيادة العامل مير ببالد الشام ومشال العراق، وأن مدخلهم إىل ذلك 

الفضاء كان دوماً حلب. لذلك كانوا أول من دمر حلب )مياض(. 
وكان تغلغل الغزاة احلثين عرب جبال طوروس جنوباً قد أهلب احلس القومي 
العروبي يف مصر، كما جتلى يف معركة قادش على ضفة هنر العاصي يف سورية، 
يف أيار عام 1274 ق. م. لكنْ، بالنسبة ملصر، كان مشال سورية والعراق دوماً خط 
يف مشال  أما  يصلها.  جيتازمها  ومن  الثاني.  الدفاع  خط  وهي  األول،  الدفاع 
بالد الشام والعراق، فإن التهاون يف مسألة اهلوية عندنا، فما برح يعين، منذ 
آالف السنن، شيئاً واحداً: اخلضوع للسلطة احلاكمة يف شبه هضبة األناضول 
هنا  عندنا  املتاح  اخلطأ  فهامش  فحسب.  االحتالل  ال  دميوغرافياً،  واالحتواء 

هو صفر. 
يعيش املواطن السوري اليوم أزمات معيشية كربى. ورب قائٍل إن احلديث عن 
التاريخ القديم هو نوعٌ من التهويم الذي ال جدوى منه اآلن. لكنْ، صرباً. ألن ما 
نتحدث عنه هنا هو احملو واإللغاء، أي مسألة الوجود والبقاء. ومن يضيع هذا 
يف مشكلة جرة الغاز وليرت البنزين وربطة اخلبز، فمن املؤكد أن هذه السطور 

ليست موجهة إليه، مع املودة واالحرتام.
وانقسمت  األنــاضــول.  هضبة  شبه  يف  املندرسة  األقـــوام  الــرومــان حمل  حل 
اإلمرباطورية الرومانية وأصبحت اهلضبة قاعدة البيزنطين. واحتل البيزنطيون 
سورية أكثر من ألف عام، بن ٣٣1 ق. م. و640 ميالدي، ومل تتحول لغة بالد الشام 
اهليليين  النمط  فرض  من  البيزنطيون  أو  الرومان  يتمكن  ومل  اليونانية،  إىل 
العربي  الفتح  مع  الشام  بالد  تعاملت  عام،  ألف  وبعد  على سورية.  الغربي  أو 
اإلسالمي كحركة حترير، ولو كان أهل بالد الشام غرباء حضارياً ولغوياً وثقافياً 
دمشق  ومَل حتولت  والسرعة،  اليسر  هذا  مبثل  فيهم  اندجموا  ملا  العرب،  عن 
إىل قاعدة اخلالفة األموية، كدولة عربية حققت شروط دولة الوحدة القومية 

العربية بأي معيار، وبالرغم من أي حتفظات هنا أو هناك.
يف القرن احلادي عشر ميالدي، أسس السالجقة األتراك دولة هلم يف شبه 
ال  اهلضبة  على  طارئون  مستوطنون  مستعمرون  غزاة  وهم  األناضول.  هضبة 
عالقة هلم باحلثين أو بغريهم من األقوام القدمية الي قطنت هناك. املفارقة أن 
خطوة السلجوقي "ألب أرسالن" األوىل بعد تأسيس دولته كانت التوجه حملاربة 

عرب  مـــصـــر،  يف  ــن  ــاطــمــي ــف ال
سورية. ولوال خيانة البيزنطين 
األوىل،  محلته  تلك  لكانت  له، 
فموقع  البيزنطين.  حماربة  ال 
الوجهة  مــن  يقتضي  اهلضبة 
تأمن  اجلــغــرافــيــة-الــســيــاســيــة 
ـــن أجــل  ـــشـــرق واجلــــنــــوب م ال
تشكيل االحتياطي االسرتاتيجي 

للتوجه غرباً. 
اجلديد هو أن السالجقة رفعوا 
مشروعهم،  لكن  اإلســـالم.  ــة  راي
ومشروع العثمانين من بعدهم، 
تشهد  كما  طورانياً،  قومياً  بقي 
عملية ترتيك املنطقة، وحماولة 
إحداث اخرتاقات دميوغرافية يف 
بالد الشام، من القوقاز واألقوام 
الرتكية عموماً، على مدى قرون، 
ما نزال نعيش معها حتى اليوم.

احلثين  عن  حتدثنا  وســـواءٌ 
الــبــيــزنــطــيــن  أم  الـــوثـــنـــيـــن، 
ثم  السالجقة  أم  املسيحين، 
قيم  فإن  املسلمن،  العثمانين 
املعادلة اجلغرافية-السياسية قد 
فتبقى  ذاهتا  املعادلة  أما  تتغري، 
سعي قوم شبه هضبة األناضول 

القومي،  احلس  هو  دومــاً  ما حيركهم  وكان  وثقافياً،  عسكرياً  وحمونا  لغزونا 
اجلغرافيا  ووطأة  الغزو،  وعنجهية  الشوفينية،  والغطرسة  الثالث،  احلاالت  يف 
السياسية، كتلة أكرب، غريبة، حتاول أن تتمدد على كتلة أصغر. لكنْ، متّكنَ قوم 
الثالثة فقط، من حتقيق اخرتاق عميق يف  شبه هضبة األناضول، يف احلالة 
وعينا القومي العربي ويف هويتنا يسمح للطوراني أن يكون طورانياً، وأن يطغى 
علينا بصفته تلك، بذريعة التأسلم، فيما تصبح عروبتنا نوعاً من "الكفر" بعرف 

املستلبن عثمانياً، أما طورانيته، فـ"حالل"!
أن حتافظ على سيادهتا واستقالهلا الوطين،  سورية، بالذات، مل متلك يوماً 
باستدعاء  إال  الشمال،  من  ظُلها  املاثل  اجلغرافية-السياسية  الكتلة  وجه  يف 
االحتياطي االسرتاتيجي العربي من عمق اجلزيرة العربية ووادي النيل واملغرب 
العربي. وما برحت، حتى اليوم، ال تستطيع أن تواجه، بفعالية وكفاءة، ضراوة 
احلس  باستدعاء  إال  التكفريي،  أو  الصهيوني،  أو  اجلديد،  العثماني  اخلطر 

القومي العربي.
ومل  واملصرين،  بالعراقين  إال  احلثين  تواجه  أن  بالذات، مل متلك  سورية، 
متلك أن تواجه ألف عام من االحتالل الروماني ثم البيزنطي إال بالفتح العربي 
اإلسالمي من عمق اجلزيرة العربية وأبعد، ومل متلك أن تواجه العثمانين يف 
العصر احلديث إال بإذكاء جذوة احلس القومي العربي من احمليط إىل اخلليج، 

منذ القرن التاسع عشر.
وثقافياً،  جغرافياً  احتالهلا،  يعين  للحظة  سورية  عروبة  مسألة  الرتاخي يف 
عرب شبه هضبة األناضول، حتى لو كان القادم هو الفرجنة أو الصهاينة، لكنهم 
مجيعاً سلكوا الطريق ذاته من الغرب، ومن مشال الغرب. الفرق هو أن الغربي 
والصهيوني ال يستطيع إال أن يظهر كاحتالل، أما القومي الطوراني، عضو حلف 
الناتو، وأكرب مطبع مع العدو الصهيوني يف املنطقة، فيتقنع بالتأسلم، ولذلك 
فإنه حيتل العقل والوجدان قبل األرض، مع العلم أن عبد احلميد الثاني هو 
العثماني  من تأسست ركائز "إسرائيل" يف عهده. ولذلك فإن خطورة اخلطاب 

أكرب، ألنه أقدر على االخرتاق أيديولوجياً.
ليس غريباً، بالتايل، أن تكون بالد الشام، مشاهلا حتديداً، مصنع الفكر القومي 
العربي يف التاريخ احلديث. ولو أخذنا أبرز مئة مفكر قومي عربي منذ القرن 

التاسع عشر امليالدي، سنجد أن أكثر من نصفهم، على األقل، من بالد الشام.
القصة هنا قصة وجود، ال توجد سورية غري عربية. إما سورية العربية، وإما 
ال سورية. وهذا ليس موجهاً للجنة الدستورية فحسب، بل هو قانون جغرايف-

سياسي ثبتت مفاعليه عرب آالف السنن: عروبة سورية شرط استقالهلا.
العثماني، فإنه  املوقف من املشروع  على اهلامش نقول: من لديه ميوعة يف 

ميكن أن يزعم أي شيء عن نفسه، إال أنه وطينٌ سوريٌ أو قوميٌ عربيٌ. 

الدكتور سومر منري صاحل 
- دكتوراه يف العلوم السياسية

أساسين:  بعاملن  الـــدويلّ  النظام  وطبيعة  شكل  يرتبط 
األول  والعامل  العوملة،  مبركز  والتحكم  االقتصادية،  اهليمنة 
مرتبٌط بالتحكم بقطاع الطاقة العامليّ )إنتاجاً، وطرق إمداد، 
وتسعرياً(، وطبعاً القول باهليمنة االقتصادية يعين حُكماً القدرة 
العسكرية على محايتها. والنظام الدويلّ الراهن )نظام ما بعد 
احلرب العاملية الثانية( ما هو إاّل انعكاٌس للعاملن السابقن، 
فاهليمنة االقتصادية األمريكية على النظام االقتصاديّ العاملّي 
القطبية،  األحــاديــة  ونشوء  الــبــاردة  احلــرب  سامهت يف حسم 
األوىل  مرتابطتن:  هيكليتن  إىل  ينقسم  الـــدويلّ  فالنظام 
املتحدة مظهرها  تعدّ منظمة األمم  والي  السّياسية  اهليكلية 
اخلارجيّ، واهليكلية الثانية هيّ االقتصادية والي هيّ األساس، 
حوّل  الذي  البرتودوالر  نظام  هيّ  األوىل  بدعامتن  واملتمثلة 
الدوالر إىل عملة االحتياطيّ العامليّ وأساس التجارة الدولية، 
والدعامة الثانية وهي املؤسسات املالية الدولية كصندوق النقد 
والبنك الدويل )ويعود نظام البرتودوالر إىل العام 1971 حن 
قرر الرئيس نيكسون إلغاء ارتباط الدوالر بالذهب مبا يعرف 
بـ "صدمة نيكسون"(. وما فعلة نيكسون تسبب يف إهناء نظام 
برينت وودز، والذي كان ربط العملة بالذهب ميزته األساسية، 
وما جيمع الدعامتن أساسٌ ثابتٌ وهو االحتياطيّ الفيدرايلّ 
قيود  دون  العامل  يف  ــدوالر  ال طباعة  )الــذي حيتكر  األمريكيّ 
فعلية(، )وهو بنكٌ خاصٌ ال يتبع احلكومة األمريكية(، وبالتايل 
يصبح نظام البرتودوالر أحد أدواته يف السيطرة، وبالتايل شكّل 
النظام الدويلّ األحاديّ القطبية هو انعكاسٌ ألحادية السيطرة 
بنظام  مرتبط  الــذهــب  وحتى  الــــدويلّ،  املـــايلّ  النظام  على 
السبعينيات  بداية  أدى عرب فرتةٍ ممتدةٍ من  البرتودوالر، مما 
وحتى اآلن إىل هيمنة األحادية القطبية على العامل، أمّا العامل 
الثاني )العوملة( فسامهت يف رسوخ اهليمنة االقتصادية والحقاً 

أحاديةٍ  إىل  للعوملة  سياسيّ  كنظاٍم  األمركة  لتتحول  السياسية 
متجانسن،  غري  سياقان  مها  ــدويلّ  ال والنظام  والعوملة  قطبية، 
بل  واحـــداً،  مــســاراً  يشكالن  ال  سياسيٌّ،  والثانيّ  مــعــريفٌّ،  األول 
يتطوران مبسارين متوازين، إضافًة إىل أنّ العوملة تارخيياً أسبق 
معاهدة  له  أسست  فاألخري  نشوءاً،  الــدويلّ  النظام  مفهوم  على 
مسات  كأحد  األفكار  انتقال  عملية  بينما   ،1648 لعام  وستفاليا 
العوملة هلا جذورٌ تارخييٌة يصعب تأريخ بدايتها ولكن مصطلحياً 
 تأخر ظهور املصطلح حتى بداية السبعينيات من القرن املاضي، 
الثالث:  العوملة  أجيال  توازي  مراحل  بثالث  الدويل  التنظيم  مرّ 
نظام توازن القوى )181٥ -1914(، ونظام التعددية القطبية )1919 
-19٣9(، توازياً مع اجليل األول من الثورة الصناعية، واجليل األول 
من العوملة )1820 - 1914(، ونظام األمن اجلماعيّ )194٥ -1991(، 
كان توازياً مع اجليل الثاني من الثورة الصناعية واجليل الثانيّ 
اجلديد،  العامليّ  والنظام  القطبية  األحادية  وثالثاً،  العوملة،  من 
من  الثالث  اجليل  إىل  املستندة  الثالثة  العوملة  عن  تعبرياً  كانت 

الثورة الصناعية.
راهناً يُطرح اهليدروجن األخضر كقطاع طاقةٍ مستقبليٍّ واعد، 
بديالً عن قطاع اهليدروكربونات )الفحم، النفط، الغاز(، بالتزامن 
الصناعية  والثورة  العوملة  من  الرابعة  املوجة  إىل  االنتقال  مع 
الرابعة، مبا يطرح تساؤالت جديًّة وحقيقيًة حول إمكانية حتول 
النظام الدويلّ من شكٍل إىل آخر ومن طبيعةٍ إىل أخرى، فالعناصر 
األساسية باتت متوفرة )الطاقة، العوملة الرابعة، البدائل النقدية( 
النقل  وطــرق  بالتسعري  واملرتبط  اهليمنة  عامل  حسم  بانتظار 
سنناقشه  ما  وهــذا  التكنولوجيا،  امتالك  هو  واألهــم  واإلمـــداد، 

مفصالً، فما هو اهليدروجن األخضر بدايًة؟ 
)وهنا  املتجددة  الطاقة  عن  املتولد  هو  األخضر  اهليدروجن 
وقــودٌ  وهــو  الكربون،  منخفضة  الطاقة  من  أو  األهــم(،  األســاس 
ُتعرف  التفاعل، من خالل عمليةٍ كيميائيةٍ  عامليٌّ وخفيفٌ وعايل 
باسم التحليل الكهربائي، تستخد م هذه الطريقة تيارًا كهربائيًا 
لفصل اهليدروجن عن األوكسجن يف املاء، إذا مت احلصول على 
هذه الكهرباء من مصادر متجددة )رياح، طاقة مشسية(، فستنتج 

الكربون يف اجلو. وهنا، البدّ من  أكسيد  ثاني  انبعاث  طاقًة دون 
التمييز بينه وبن اهليدروجن األزرق الذي يتم إنشاؤه من مصادر 
بينما  وختزينها،  الكربون  انبعاثات  التقاط  يتم  حيث  أحفورية، 
يُصنع اهليدروجن األخضر من مصادر غري أحفورية لذلك هو 
"مفّضٌل" من قبل صانعي السياسة وأصدقاء البيئة الذين حيذرون 

من استمرار االقتصاد األحفوريّ.
الصفقة اخلضراء األوربية )اسرتاتيجية اهليدروجن األوربية(، 
دول  صــاغــت  والبيئية،  املناخية  التحديات  مواجهة  سبيل  يف 
االحتاد األوروبي ما يُعرف بـ »الصفقة اخلضراء«، وهيّ عبارةٌ عن 
غازات  انبعاثات  بن خفض  ترتاوح  التدابري  من  حزمةٍ طموحةٍ 
االحتباس احلراري بشكٍل طموح، إىل االستثمار يف أحدث األحباث 
أوروبا، هتدف  البيئة الطبيعية يف  واالبتكارات، إىل احلفاظ على 
إىل احلدّ من انبعاثات الغازات بنسبة ٥٥% على األقل حبلول عام 
20٣0، والتحول إىل حمايد مناخيًا حبلول عام 20٥0. عززت احلرب 
الروسية األوكرانية هذا التوجه بعد قرار االحتاد األوربيّ التخلص 
من واردات الغاز الروسي حبلول 2027، وهنا بدأ البحث عن موارد 
للطاقة، ويف  أوروبا  طاقوية جديدة "خضراء" ضمن اسرتاتيجية 
مقدمة اخليارات كانت مشال أفريقيا والشرق األوسط. ورغم أنّ 
مقارنًة  اجلــدوى  منخفض  زال  ما  األخضر  اهليدروجن  خيار 
والصيانة(،  والنقل  )التحليل  لتكلفته  نظراً  األحفوري،  بالوقود 
وضعف إمكانيات البنية التحتية املخصصة لإلمداد باهليدروجن، 
إاّل أنّ خياراتٍ بديلةٍ باتت تلوح باألفق كتوليد الطاقة الكهربائية 
مبناطق  وربطها  اهليدروجن  تقنية  عرب  التصنيع  مناطق  يف 
االستهالك، كاخلطة األوروبية للربط الكهربائيّ مع كّل من اجلزائر 
ومصر مثالً. واملالحظ هنا دخول كربى شركات الطاقة األحفورية 
على خط اهليدروجن األخضر، فقد عزّزت مصر واجلزائر خطط 
التعاون الصناعي يف هذا اجملال عرب توقيع اتفاقيات مع عمالق 
هذا  مشاريع  تطوير  قيادة جهود  "إيين" هبدف  اإليطايل  الطاقة 
القطاع يف البلدين، طبعاً، مستقبل اهليدروجن األخضر مرتبٌط 
بتوافر تقنيات التحليل الكهربائي القابلة للتشغيل جتاريًا والذي 
سيكون مبثابة العمود الفقري لنشر اهليدروجن عرب القطاعات، 
وهو مرتبٌط بتقنيات الذكاء االصطناعيّ والثورة الرقمية القادمة. 

كارتيالتٌ أم أقطابٌ دولية  
املشاريع  من  عدد  بن  مكتوباً  يكون  ما  غالباً  اتفاٌق  الكارتيل 
تنتمي إىل فرٍع معنٍ من فروع اإلنتاج ألجل تقسيم األسواق أو 
تنظيم املنافسة مع اإلبقاء على شخصية كّل مشروٍع من الناحيتن 
القانونية واالقتصادية، حبيث ال تندمج مع بعضها. ومع تعاظم 
الطلب واالستثمار على تكنولوجيا اهليدروجن األخضر والذي من 
املتوقع أن تصل قيمة االستثمارات السوقية يف إنتاج اهليدروجن 
األخضر 12 تريليون دوالر حبلول عام 20٥0 )مؤسسة اخلدمات 
املالية العاملية "غولدمان ساكس"(، يقف العامل أمام سيناريوهاتٍ 
بالعرض  تتحكم  املنتجن  من  كارتيالتٍ  نشوء  منها  متعددةٍ، 
والطلب والتسعري، والسيناريو األخر هو نشوء أقطاٍب دوليةٍ من 
املنتجن ضمن حتالفٍ دويلٍّ لإلنتاج والنقل واالستثمار والتسويق، 
ُتمهد لفكرة حتول هذه التحالف إىل حتالفٍ طاقويّ ميهد لنشوء 
قطٍب إقليميٍّ يف العالقات الدولية. ولكنّ النقاش احلايل يدور حول 
قدرة الواليات املتحدة على ضمان التسعري بالدوالر لتضمن بقاء 
اهليمنة على قطاع الطاقة العاملي، فكما ذكرنا نظام البرتودوالر 
هو أداة الواليات املتحدة يف اهليمنة وعنوانٌ ثابتٌ حلقبة احلرب 
الباردة. وهنا أمام الواليات املتحدة خياران لضمان هيمنتها: األول 
اهليدروجن  قطاع  واحتكارها يف  التنافسية  التكنولوجيا  امتالك 
األخضر، والثاني استمرار تسعري الطاقة بالدوالر مبعنى انتقال 
نظام البرتودوالر إىل نظام )جرين هيدروجن دوالر(، ولكن األرقام 
غري مبشرةٍ بالنسبة للواليات املتحدة إذ تتوقع "خارطة الطريق 
أن  اهليدروجن ميكن  أنّ  األمريكي"  اهليدروجن  اقتصاد  لتقرير 
الطاقة يف  املائة فقط من احتياجات  يوفر ما يقرب من 14 يف 
البالد حبلول عام 20٥0، فكيف ميكن مع هذا احلال اهليمنة على 
سوق اإلنتاج العامليّ، لذلك قد تتجه الواليات املتحدة إىل سيناريو 

مشابهٍ لنشوء نظام البرتودوالر.. كيف ذلك؟ 

صفقة كيسنجر )1974( 
األمريكية  والتفامهات  االتفاقيات  من  سلسلةٍ  عن  عبارةٌ  وهيّ 
السعودية لتوفري األمن حلقول النفط السعودية، فضالً عن توفري 

تحوالت النظام الدولّي في عصـر »الهيدروجـين األخضر«.. 
»جريـن هيدروجيـن دوالر« وتحـدي التنافسيـة الصيني! 

فإنّ  املقابل،  ويف  للسعودية.  العسكرية  األسلحة 
نفوذها يف  السعودية ستستخدم  العربية  اململكة 
منظمة أوبك لضمان أن مجيع املعامالت ستجري 

بالدوالر األمريكي. 
اآلن،  بشدةٍ  مطروحاً  يبدو  اخليار  هذا  راهناً 
ذات  الــدول  مع  أمريكية  صفقاتٍ  إبــرام  مبعنى 
لضمان  احملتملة  واإلمكانيات  املرتفع  اإلنــتــاج 
تسعري اهليدروجن بالدوالر، ولكنّ املسألة حتتاج 
املتحدة  الــواليــات  احــتــكــار  األول  ــن:  أمــري إىل 
لتكنولوجيا تنافسية يف هذا اجملال، والثاني منع 
الصن،  )روسيا،  التنافسية  من  الصاعدة  القوى 

اهلند...( هبذا القطاع.

الـــقـــادم... الصني  عــمــالق اهلــيــدروجــني 
وحتدي اجلرين هيدروجني دوالر 

مع  حمتمٍل  هيدروجن  كعمالق  الصن  تــربز 
صايف  عن  اإلعــالن  بعد  مشروعًا،   ٥0 من  أكثر 
تبلغ  كما   ،2060 عــام  حبلول  صفرية  انبعاثات 
االستثمارات الصينية الراهنة ما قيمته 17 مليار 
دوالر يف تكنولوجيا اهليدروجن األخضر، حددت 
كواحدة  اهلــيــدروجــن  طاقة  الصينية  احلكومة 
من ست صناعات يف املستقبل، وأصدرت مؤخرًا 
والتنمية  الطاقة  من  لكّل  أمهيتها  تؤكد  خطًطا 
مــورد  أكــرب  راهــنــاً  الصن  تعد  كما  الصناعية، 
مليون   2٥ وتنتج حوايل  العامل،  للهيدروجن يف 
كما  العامليّ(،  اإلنتاج  )ربع  اهليدروجن  من  طن 
يتوقع حتالف الصن للهيدروجن أن يصل طلب 
الصن على اهليدروجن إىل ٣٥ مليون طن حبلول 
عام 20٣0، ليمثل مخسة يف املائة على األقل من 
إمدادات الطاقة يف البالد، قبل أن يرتفع إىل 60 
مليون طن و10 يف املائة حبلول عام 20٥0، و100 
مليون طن و20 يف املائة حبلول عام 2060. تتوقع 
 1 إىل  الصناعة  إنتاج  قيمة  تصل  أن  اجملموعة 
أمريكي( يف  يوان )1٥7.44 مليار دوالر  تريليون 

وقتٍ مبكر من عام 202٥.
الــواليــات املتحدة  الــواقــع ال تبدو  وأمــام هــذا 
قادرةً على كبح مجاح الصعود الصيينّ وتنافسيته، 
إضافياً الحتواء الصن أو  ولكن قد يكون دافعاً 
األزمات  طوق  من خالل  استنزافها  على  العمل 
اجليوسياسية الي تراهن عليه الواليات املتحدة 
يف حميط الصن اجليوساسي. ورغم ذلك يبدو 
أنّ الواليات املتحدة قد تتجه إىل صفقة كيسنجر 
األوســط"  و"الــشــرق  أفريقيا  جــديــدةً يف مشــال 
لضمان حدٍّ أدنى من التسعري العاملي للهيدروجن 

األخضر بالدوالر. 
بكّل  اإلحــاطــة  مــقــاٍل  يسعنا يف  ال  بــاخلــتــام، 
املؤكد  مــن  ولكن  واالحــتــمــاالت،  السيناريوهات 
نظاٍم  ميالد  ستشهد  القادمة  الثالث  العقود  أن 
دويلّ جديدٍ، شكله وطبيعته رهنٌ بالتحكم بطاقة 
املستقبل )تكنولوجيا وتصنيعاً(، واملنطقة العربية 
رمبا تعاني ويالتٍ جديدةً نظراً ألّنها "احتياطيّ 
والسبب  تنافسية"،  األكثر  األخضر  اهليدروجن 
"إمكانيات الطاقات املتجددة اهلائلة يف اجلغرافيا 

العربية".
ما يهمنا مدى قدرتنا على حتويل هذه الثورة 
إلعادة  رافعةٍ  إىل  الطاقة  عامل  يف  التكنولوجية 
اإلعمار يف سورية، وتسجيل موقع بارز يف خارطة 
جغرافياً  فسورية  الــقــادمــة،  اخلــضــراء  الطاقة 

وبيئياً هلا حظوظ معقولة يف هذا امليدان. 
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مصر على رأس الدول المتضررة.. الهـند تحظر تصدير القمح.. الثالوث العصري 
دفع نيودلهي إلعادة النظر في إسـتراتيجيتها وخريطة تجارتها الخارجية 

البعث األسبوعية-هيفاء علي
إعادة  القادرة على  االسرتاتيجية  السلع  كأحد  يوم  بعد  يوماً  القمح  يعد 
تشكيل خريطة األمن الغذائي العاملي، وأحد األسلحة الفتاكة بأيدي القوى 
الكربى لتمديد نفوذها وتوسيع حضورها الدويل وترمجة أجندهتا التوسعية، 
السيما إزاء دول العامل الثالث وشعوهبا النامية الي يف الغالب متثل السوق 

األكرب ملصاحل الكبار.
مرة  لألضواء  امللف  هذا  الراهنة  األوكرانية  الروسية  احلرب  أعــادت  وقد 
أخرى بعد التحذيرات الواردة من املنظمات واهليئات األممية مبخاطر تعثر 
إمــدادات القمح يف ظل امتالك طريف احلرب لقرابة ثلث حجم التصدير 
العاملي من احلبوب عامة، واحلديث عن اتساع رقعة اجلوع الذي يهدد مئات 
وبالتايل،أثبتت  أساسية.  القمح كسلعة  تعتمد على  الي  الدول  املالين من 
اهلزة الي أحدثها القمح على املستوى العاملي وسُمع دويها من أقصى مين 
األرض ليسارها ومن أبعد نقطة يف الشمال إىل أدناها جنوباً، عالقة الرتابط 
القوية بن هذه السلعة واحلسابات السياسية للقوى الكربى، إذ حتول السالح 
األخضر إىل أداة هيمنة ونفوذ أكثر منها مكوناً داخل منظومة األمن الغذائي.

ألفريقيا النصيب األكرب
 ويف الوقت الذي تنعكس فيه أزمة القمح على كل دول العامل من حيث 
نقص اإلمدادات وإرتفاع أسعاره، إال ان ألفريقيا النصيب األكرب من تبعات 
هذه االزمة الغذائية، خاصة مع حظر اهلند على تصدير قمحها ما جيعل 
،كما  إفريقيا  شهدت  فقد  إفريقيا.  يف  واستهالكه  اخلبز  إنتاج  الصعب  من 
كبري  بشكل  إنعكس  ما  القمح  مفاجئ يف سعر  إرتفاع  برمته،  العامل  شهد 
على استهالك اخلبز، حيث ارتفع سعر طن القمح يف السوق األوروبية إىل 
أكثر من 4٣8 يورو، أي ضعف قيمته قبل اثين عشر شهراً. وبالنسبة للسوق 
يتعلق  واألمر ال  واضح،  بعد حتديد اإلحصاءات بشكل  يتم  األفريقية، مل 
بسعر اخلبز فقط بل هناك أيضاً نقص يف كميات الدقيق. ففي توغو،على 
أفريقي،  فرنك   100 من  الفرنسي  اخلبز  رغيف  سعر  إرتفع  املثال،  سبيل 
حوايل 2 دوالر إىل 12٥ أو 1٥0 فرنكاً أفريقياً، حوايل 2.٥ أو ٣ دوالرات. يف 18 
آيار الفائت، مل يتمكن العديد من سكان توغو من العثور على اخلبز لشرائه. 
الوطين يف  العامة إلحتاد خمابز فيينا  لألرقام الي قدمتها األمينة  ووفقاً 
توغو فإنه من أصل ٣00 طن من دقيق القمح الي كانت ُتطرح بانتظام يف 
السوق الوطنية، يتم تسويق ثلثها فقط يومياً منذ الصراع الروسي األوكراني 
احلبوب  ونقل  واإلمـــداد  اإلنتاج  سالسل  يف  االضطرابات  أن  من  ،وحــذرت 
والبذور الزيتية، والعقوبات املفروضة على الصادرات من روسيا، سيكون هلا 

تداعيات كبرية على األمن الغذائي.
يف ظل هذا الوضع، يتساءل املراقبون، أال توجد حلول أفريقية الستخدام 
القمح ميكن أن ختفض األسعار؟. ورداً على هذا التساؤل، يشري بعض خرباء 

االقتصاد اىل ضرورة تغيري عادات األكل، ويوصون بـ "التخلي النقي والبسيط عن اخلبز" لصاحل 
الدخن، والعصيدة، والكعك، املصنوع من احلبوب األخرى مثل الذرة. يف حن يشرح خبري يف فن 
الطهو األفريقي كيف ميكن ختفيف إستخدام الدقيق باستخدام أنواع دقيق أخرى مثل دقيق 
اخلبازين  لدى  أنه  مؤكداً  األخــرى،  واملعجنات  والكعك  اخلبز  الرفيعة، إلنتاج  والــذرة  الكسافا 
املثال، من خالل تقليل حمتوى دقيق القمح  إمكانية إلنتاج منتج بنفس اجلودة، على سبيل 
بنسبة 80 إىل 8٥%، وإضافة ما بن 1٥ و20% أنواع طحن أخرى. وخيلص إىل القول بأن إستخدام 
أنه نظراً  كميات أقل من دقيق القمح، ميكن تثبيت سعر اخلبز وإرضاء املستهلكن، موضحاً 
لوجود وصفات مصنوعة يف املاضي، باستخدام دقيق القمح فقط، ميكن أن تكون أكثر جناحاً 
مع الدقيق احمللي، على سبيل املثال، لصنع الكعك، ال حتتاج بالضرورة إىل دقيق القمح، بل 
يكفي دقيق الذرة الرفيعة أو دقيق الذرة وهذا ناجح بنسبة 100% للفطائر والبيتزا. هذا يعين 
أنه يف مواجهة نقص دقيق القمح الذي يرفع سعر اخلبز، فإن احللول موجودة، وما علينا سوى 

تبنيها، حبسب اخلبري. 

قرار اهلند املقلق
هكذا أحدث قرار اهلند حظر صادرات القمح حالة من القلق لدى سوق القمح العاملي وسط 
خماوف من موجة تأزم جديدة جراء قفزة متوقعة يف أسعار السلعة اإلسرتاتيجية األهم يف 
هرم الغذاء العاملي. وقد عزت اهلند هذا القرار إىل موجة احلر الشديدة الي هبت على البالد 
فأثرت بشكل أو بآخر على إنتاجية القمح هذا العام، لترتاجع معدالت اإلنتاج املتوقعة عما كان 
خمطط هلا قبل ذلك، فضالً عن االضطراب الي أحدثته يف السوق احمللي بعد إرتفاع األسعار 

إىل أعلى مستوياهتا.
ويأتي هذا التحرك بعد أيام قليلة من مطالبات برملانية حبظر صادرات القمح خشية هتديد 
يف  القادمة  املرحلة  وحتديات خالل  ملخاطر  يتعرض  أن  يتوقع  الذي  اهلندي  الغذائي  األمن 

ظل الزلزال الذي ضرب االقتصاد العاملي يف أعقاب احلرب الروسية األوكرانية الي اندلعت يف 
24 شباط املاضي. وحبسب احلكومة اهلندية، فان هذا القرار ال يسري على خطابات االئتمان 
الصادرة بالفعل لبلدان بعينها كانت قد أبرمت عقود استرياد القمح من نيودهلي، لكنه يتعلق 
قرار  أي  الي مل يتخذ بشأهنا  املقدمة من بعض احلكومات  والطلبات  املستقبلية  باإلمدادات 

رمسي.
هذا وكانت تعول حكومات الدول الي تعاني من أزمة يف إنتاج القمح على اهلند يف تقليص 
حجم املخاطر النامجة عن األزمة األوكرانية، ال سيما بعد التصرحيات الرمسية اهلندية الي 
كانت تستهدف شحن 10 مالين طن من القمح هذا العام، لتلبية احتياجات األمن الغذائي 

للبلدان األكثر تضرراً.
وبالتايل، يعاني العامل من أزمة قمح خانقة جراء احلرب املستعرة اآلن يف أوكرانيا، فالطرفان 
املتنازعان، موسكو وكييف، يتحكمان وحدمها يف ٣0% من إمجايل صادرات احلبوب يف العامل، 
٣7 مليون طن قمح، وأوكرانيا 18 مليون طن، هذا خبالف الشعري  حيث تصدر روسيا سنوياً 

والذرة، كما يستحوذان على ٥2% من سوق تصدير زيت عباد الشمس يف العامل.
ورغم أن اهلند مل تكن من كبار مصدري القمح يف العامل، فقد كانت حالً وبديالً إسرتاتيجياً 
ميكن الوثوق به لتخفيف خماطر األزمة، وتعويض تعطل شحنات القمح الروسي واألوكراني ولو 
بنسب بسيطة، إال أن األمور إزدادت تعقيداً بعد قرار حظر التصدير، األمر الذي من املرجح أن 
تكون تبعاته قاسية جداً على العديد من الدول الي كانت تعول على القمح اهلندي يف الوقت 

الراهن.

القمح اهلندي أرقام قياسية.. ولكن
اإلنتاج  بلغت معدالت  إذ  للقمح،  إنتاجاً  األكثر  الدول  قائمة  الثانية يف  املرتبة  اهلند  حتتل 
107.٥ مليون طن خالل عام 2021، فيما قدرت احلكومة أن اإلنتاج سيصل إىل أعلى مستوى له 

على اإلطالق هذا العام بوصوله إىل 111.٣2 مليون طن.
وعلى مستوى الصادرات فقد ارتفعت الصادرات من القمح من 2.1 مليون 
طن خالل عام 2020 إىل 7.8٥ مليون طن حتى آذار املاضي، بزيادة قدرها 
2٥0%، حيث استفادت البالد من القفزة اهلائلة يف أسعار احملصول يف أعقاب 
أخرى  مليارات  ببضعة  للهند  العامة  اخلزانة  يُنعش  مبا  احلاليّة  التوترات 
تساهم يف عالج األزمة االقتصادية الي تعاني منها البالد منذ تفشي جائحة 

كورونا.
وكان هناك خمطط لدى اهلند لتعزيز حجم صادراهتا هذا العام، إذ مت 
شحن ما بن مليونن وثالثة مالين طن من القمح خالل األسابيع املاضية، 
مليون طن  ونصف  ثالثة مالين  إىل  لثالثة  تصدير  عقد  توقيع  فيما مت 
من القمح بالنسبة للفصل نيسان-حزيران، حبسب وزير التجارة والصناعة، 
بيوش غويال، الذي ذكر أن احلكومة استحوذت العام املاضي على رقم قياسي 
بلغ 4٣.٣4 مليون طن من القمح من املزارعن احمللين، وهو الرقم الذي 

يزيد عن كميات االستهالك املطلوبة مبا يسمح بتصدير الفائض.
ثالثية احلرارة والتضخم واحلمائية الغذائية

مل تكن احلرارة هي السبب الوحيد وراء قرار حظر تصدير القمح اهلندي، 
إذ دفع االرتفاع اجلنوني يف أسعار الغذاء والطاقة إىل إحداث زيادة كبرية يف 
معدالت التضخم يف البالد الي وصلت إىل أعلى مستوياهتا خالل السنوات 
أسعار  يف رفع  التفكري جدياً  املركزي إىل  البنك  الثمانية األخرية، ما دفع 
الفائدة لكبح مجاح األسعار وهو ما سيكون له تبعاته السلبية على السوق 

وحركة التصدير واالسترياد.
 2٥ قياسية، بلغت  مستويات  إىل  داخلياً  ذاهتا  القمح  أسعار  إرتفعت  كما 
يتجاوز  مل  الرمسي  سعره  أن  العلم  مع  للطن،  دوالر   ٣20 أي  روبية،  ألف 
201٥0 روبية )260 دوالر(، هذا خبالف إرتفاع تكاليف الوقود والعمالة والنقل 
دفع  وبالتايل،  احمللية.  األسعار  على  القامتة  بظالهلا  ألقت  الي  والتعبئة، 
الغذائية، نيودهلي  املناخية واحلمائية  التضخم والعوامل  العصري،  الثالوث 
إىل إعادة النظر يف إسرتاتيجيتها الي أقرهتا قبل ذلك بشأن خريطة جتارهتا 
األخرى  احملاصيل  حتديداً،وبقية  القمح  مبحصول  يتعلق  فيما  اخلارجية 

األقل أمهية يف هرم األمن الغذائي.
من جهته،أرجع اخلبري االقتصادي الزراعي جبامعة إلينوي، سكوت إيروين، 
احلكومات حلماية  دفعت  الي  األسعار  احلادة يف  القفزة  إىل  قرار احلظر 
اإلمدادات وخفض األسعار احمللية عرب سياسة احلمائية الغذائية باحلفاظ 
على ما لديها من مستلزمات وحماصيل ومواد استهالكية، مستشهداً ببعض 
الدول الي جلأت إىل حظر تصدير بعض السلع منها إندونيسيا الي حظرت 
زيت النخيل، وكازاخستان الي حظرت القمح والدقيق، كذلك األرجنتن الي 

حدّت من صادرات اللحوم واملواد الغذائية.
تلك  يهيمنون على تصدير  كبار  دول  أن هناك مخس  العاملية يالحظ  القمح  وبالنظر إىل خريطة 
السلعة اإلسرتاتيجية،تأتي روسيا يف املقدمة بـ 17.6% من إمجايل صادرات العامل، تليها الواليات املتحدة 

بـ 14%، ثم كندا يف املرتبة الثالثة بالنسبة ذاهتا، تليها فرنسا رابعاً مبعدل 10% ، ثم أوكرانيا بـ %8.
وبعد املستجدات األخرية الي دفعت أوكرانيا إىل تعطيل صادراهتا جبانب موجة اجلفاف القاسية الي 
ضربت الواليات املتحدة وفرنسا، فضالً عن التضخم واحلرارة، وهي مجيعاً عوامل أجربت اهلند على 
إعادة النظر يف خمطط اهليمنة على السوق كبديل جاهز، حيث ستصبح روسيا وكندا البلدان األكثر 

استفادة من الوضع احلايلّ ويتوقع أن يهيمنا على سوق جتارة القمح العاملية هذا املوسم.
ويف اجلهة املقابلة فإن دول إفريقيا وآسيا ستكون على رأس اجلهات األكثر تأثراً بالقرار اهلندي، إذ 
كانت تعول حكومات تلك الدول على نيودهلي يف تعزيز اإلمدادات من القمح هذا العام حلن هتدئة 
األجواء يف أوكرانيا واستعادهتا، إىل جانب روسيا، نشاطها التصديري مرة أخرى. وتأتي مصر على رأس 
الدول املتضررة من التحرك اهلندي، حيث تستورد احلكومة املصرية حنو 12 مليون طن من القمح سنوياً 
مبا نسبته 10.6% من إمجايل صادرات القمح العاملية، لتحتل مرتبة الصدارة ضمن كبار مستوردي العامل 
من هذا احملصول الذي تستهلك منه كل عام قرابة 18 مليون طن، وكانت القاهرة قد استقبلت الشحنة 
إنتظار مستقبل  األمور ضبابية يف  تبقى  قرار احلظر  بعد  لكن  أيام،  قبل  اهلندي  القمح  األوىل من 

اإلعتماد على القمح اهلندي خالل املرحلة القادمة.
يف حن يرى املسؤول التنفيذي يف مؤسسة "ميديا ريفيو نت ورك" لألحباث يف جوهانسربغ، إقبال 
جسات، أن إفريقيا ستكون القارة األكثر تضرراً من أزمة الغذاء العاملي احلاليّة الي تعمقت بعد األزمة 
األوكرانية،مرجعاً ذلك إىل إعتماد القارة اإلفريقية على املصادر اخلارجية لإلمدادات الغذائية األساسية 
مثل القمح وزيت الطهي النباتي والوقود. ويف سياق متصل، أوضحت رئيسة مؤمتر األمم املتحدة للتجارة 
والتنمية، ريباكا غرينسبان، أن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود سيؤثر على الفئات األكثر ضعفاً يف البلدان 
النامية، ما يزيد الضغط على أفقر األسر الي تنفق اجلزء األكرب من دخلها على الغذاء، ما سيؤدي 

يف هناية األمر إىل املشقة واجلوع.  

أربعائيات        

قوانين االنتقال إلى 
نظام عالمي جديد

د. مهدي دخل اهلل
تركز التعليقات الي تتعامل مع العملية الروسية يف دونباس 
اجلهد  لكن   ، والعسكرية  السياسية  املنعكسات  على  وأكرانيا 
املبذول إليضاح القوانن التقنية لالنتقال من نظام عاملي إىل 

أخر مازال جهداً ضعيفاً .
ما يأتي حماولة إليضاح هذه » القوانن » ....

أن  أي   ، السائد  للنظام  التارخيية  احملــدوديــة  قــانــون   -1
من  موضوعية  ألسباب  انتهت  قد  تكون  استمراره  شــروط 
أمهها األتساع املتزايد لساحة سيطرته وما خيلفه ذلك من 
تناقضات متصاعدة جتعله أضعف من التعامل معها حبكم 
منطق الوجود . هذا املنطق يقول أن اإلنسان القوي يستطيع 
محل مائة كيلو مثالً لكن مع كل زيادة تتناقص قدرته وصواًل 

لالهنيار .. 
2- قانون تصاعد قدرات مراكز أخرى . وهذا القانون نتاج 
طبيعي للقانون السابق ، فمع كل تناقص يف قدرة مركز ما 
يظهر تصاعد يف قوة مركز آخر بالضرورة . إنه منطق » ملء 

الفراغ » ألن العالقات الدولية ال تتقبل الفراغ ..
.. مبعنى أن وترية منو  ٣- قانون النمو غري املتوازن للقوى 
وغريها  أكرب  بوترية  تنمو  القوى  فبعض  متساٍو.  غري  القوى 

بوترية أقل ، ثم تأتي نقطة تسبق فيها األوىل الثانية . 
4- قانون » بؤرة االنفجار » . يؤكد هذا القانون وجود منطقة 
القديم  النظام  مراكز  بن  التناقضات  فيها  تتفاقم  حمددة 
ومراكز النظام اجلديد . إهنا تشبه تلك النقطة على احللبة 
الي يتخطى فيها املتسابق املتأخر املتسابق املتقدم ويسبقه .

لكن هذه » النقطة » تكون فعالة وليست منفعلة ، مبعنى 
أن » أهل النقطة » يفجرون بإرادهتم التناقض الرئيسي بن 
املتسابقن . عندما انتقل النظام العاملي القائم على التحالف 
)ثنائي  النازية )1942 – 19٥1( إىل نظام عاملي جديد  ضد 
القطب( كانت شبه اجلزيرة الكورية بؤرة االنفجار . حصدت 
ألف ضحية ومازالت  أكثر من مليون ومئي  الكورية  احلرب 

البلد مقسومة إىل قسمن حتى اليوم .
أما نقطة االنفجار واالنتقال من ثنائي القطب إىل أحادي 
القطب فكانت يوغسالفيا )1992 – 1996(. احملصلة أكثر من 
مليون ضحية وتقسيم البلد إىل سبع دول بعضها أعضاء يف 

الناتو واألخرى متيل إىل روسيا )صربيا( ..
االنتقال من أحادي القطب إىل متعدد األقطاب انفجر يف 
املدهش وتصديها  . صمود سورية  أكرانيا  أواًل ثم يف  سورية 
أنقذها من أن تكون مادة للتقسيم ككوريا ويوغسالفيا .. واآلن 

أكرانيا . هذا التميز السوري حيق لنا أن نفخر به . 
mahdidakhlala@gmail.com
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البعث األسبوعية- علي اليوسف
عندما يــرفــع رئــيــس الــنــظــام الــرتكــي رجــب طيب 
أردوغان سقف هتديداته، فهذا ألنه غارق يف مشكالت 
ال حصر هلا سواء على الصعيد الداخلي أم اخلارجي، 
وما يتلوها من أزمات اقتصادية هي املفصل يف حياة 
اقتصاد  اهنيار  عن  األول  املسؤول  بات  الذي  الرئيس 
بالده. منذ أيام هدّد أردوغان بغزو سورية بعد الدخول 
الثاني  وكانون   ،2019 األول  تشرين  يف  املشروع  غري 
2018، الذي كان السبب يف تطهري عرقي  كبري لكل 
الي  املناطق  يف  تسكن  كانت  الي  السورية  املكوّنات 

دخلتها قوات أردوغان.
مكشوفة،  لعبة  التصرحيات  على  أردوغــان  لعبة  إن 
أنقرة ختطط  "إن  قــال:  حن  وخاصة  مضحكة،  بل 
تغيري  إىل  ذلك  يــؤدّي  وقد  عسكرية جديدة،  لعملية 
دميوغرايف". املضحك أن أردوغان هو من بدأ بالتطهري 
قواته  غــزوات  أدّت  حن  الشمالية  للمنطقة  العرقي 
إىل اضطهاد العرب واألقليات وإجبارهم على الفرار، 
تديرها  الي  املناطق  اإلرهابية يف  وتثبيت اجلماعات 

تركيا. 
حيلم رئيس النظام الرتكي، الذي جيمع بن القومية 
مجاعة  يف  املــتــجــذرة  الدينية  واألصــولــيــة  املتطرّفة 
آمنة" على طول  "منطقة  بإنشاء  املسلمن،  اإلخــوان 
احلدود، تكون مشاهبة لتلك الي  أنشأها يف تشرين 
أردوغــان  عالقات  كانت  الوقت،  ذلك  يف   .2019 األول 
وثيقة مع إدارة ترامب وحصلت على الضوء األخضر 
وكــانــت احلجة –  لغزو ســوريــة،  األبــيــض  البيت  مــن 
حسب زعم البيت األبيض- أن تركيا ستقاتل "داعش" 
وأن الواليات املتحدة ستغادر سورية. لكن تلقت إدارة 
ترامب معارضة غري متوقعة من الكونغرس وأعضاء 

باالنسحاب  ترامب  وقعه  الــذي  القرار  مسار  عكست  اإلدارة 
الدمار  وقع  ورغم ذلك  آخر،  إشعار  البقاء حتى  ليتحوّل اىل 
يف املناطق احلدودية، ومت هتجري السكان األصلين متهيداً ملا 
يُحكى عنه اليوم، أي "املنطقة العازلة"، ولكن بعناصر ارهابية 
مت استجالهبا من كل أصقاع األرض لغايات يف نفس أردوغان 

العثماني.
كثرياً ما استخدم أردوغان مصطلح "اإلرهابين"، وهو مصطلح 
يستخدمه لإلشارة إىل منتقديه ومعارضيه من كل املستويات 
واملفكرين،  والــشــبــاب،  ـــرأة،  امل حقوق  ونشطاء  كالصحفين، 
واملعلمن، والطالب، والفنانن، وحتى األقليات الدينية، وخري 
دليل على ذلك عندما غزت قواته مشال سورية يف كانون الثاني 
وتدمري  ديــارهــم،  من  احمللين  السكان  طــرد  مت  حيث   ،2018
املعابد األيزيدية، وتدنيس املقابر، وحتوّلت املنطقة إىل مساكن 

للمتطرّفن الذين أرسلتهم تركيا إىل سورية. 

زعزعة استقرار
ودخوهلا  سورية،  يف  الكبرية  القتالية  العمليات  انتهاء  منذ 
تعافى  أن  بعد  الداخلي  البيت  لرتتيب  التسويات  مرحلة  يف 
الناس من جرائم "داعش"، أطلق أردوغان هتديدات جديدة بغزو 
سورية هبدف زعزعة استقرار املناطق احلدودية يف حدث مشابه 
للتطهري العرقي التارخيي الذي قامت به أنقرة بعد عام 191٥ 
إبادة مجاعية  تالها من  وما  لألرمن،  اإلبــادة اجلماعية  أثناء 
ومذابح ضد اجملتمعات املسيحية. وليس هذا فحسب، بل قامت 
السبعينيات  يف  غزهتا  عندما  قربص  يف  التطهري  هبذا  أنقرة 

وطردت األقليات اليونانية من مناطقها الشمالية.
تغيري األمناط  إىل  يــؤدّي  ما  غالباً  التطهري  النوع من  هذا 
التارخيية للمناطق، وهذا مشابه ملا حدث يف لواء اإلسكندرون 
يبدو هنج  ما  على  وهو  املاضي،  القرن  ثالثينيات  السوري يف 
فهو  وأحالم طورانية،  أردوغان ألهداف  بل يوظفه  يستخدمه 

اجلماعات  دعــم  اىل  جلأ  األول  الغزو  تاريخ   2018 عــام  منذ 
اإلرهابية الي ال تزال حتى الساعة تقصف مناطق األقليات 
املسيحية يف شرق سورية، كما تقوم بقصف سنجار يف العراق، 
اإلبادة اجلماعية  الناجون من  فيها  الي يعيش  املنطقة  وهي 
الشرق  األقليات يف  أن  كل هذا  الغريب يف  ولكن  لأليزيدين، 

األوسط، على ما يبدو، هي املستهدفة.

تركيا والناتو
 ال يُستبعد أن يأتي رفض أردوغان انضمام كل من فنلندا 
والسويد إىل حلف الناتو، ورقة ضغط الستدراج موافقة غربية 
من الناتو خاصة على غزو جديد لسورية. لقد مت هتديد هذين 
املنشقن  طرد  عليهما  بأنه جيب  أنقرة  حكومة  من  البلدين 
واالنصياع ملطالبها، وإال فلن يتمكنا من االنضمام إىل التحالف 
الغربي، وبالتايل فإن هذا التحوّل الغريب يف األحداث يعين أن 
بوصفه حتالفاً  ليس  تركيا،  تريده  ما  اآلن حول  يدور  الناتو 
فقد  املرحلية،  احللف  أهداف  إىل حتقيق  وصواًل  بل  دفاعياً، 
اخنرط الناتو سابقاً بشكل أو بآخر يف غزوات أنقرة وانتهاكاهتا 

يف سورية.
تأتي هتديدات أنقرة بعد استثناء الواليات املتحدة ميليشيات 
"قسد" يف اجلزيرة السورية من العقوبات املفروضة على الدولة 
الرتكي يقوم بتحويل  النظام  أن  الواضح  السورية، وعليه من 

سياساته من حماولة املصاحلة إىل دفع هتديدات جديدة.
ففي عامي 2019 و2020، كان للنظام الرتكي اليد الطوىل يف 
لديه مجاعات  تركيا  األمريكي، ألن احلزب احلاكم يف  القرار 
ضغط يف واشنطن، مبا يف ذلك التأثري يف العديد من مراكز 
األحباث املهمة، الي سعت إىل التأثري يف إدارة ترامب، واستمرت 

هذه السياسة حتى انتخاب الرئيس األمريكي جو بايدن. 
يف أيام ترامب، كان لوبي أنقرة يدّعي أن تركيا كانت حليفاً 
الدفاع  نظام  تركيا  اشــرتت  عندما  حتى  وإيـــران،  روسيا  ضد 
فقد  اآلن،  أما  إيــران.  مع  وعملت   400-S الروسي  الصاروخي 

أصبحت تركيا يف دائرة الضوء بسبب األزمة األوكرانية، وباعت 
طائرات دون طيار ألوكرانيا، كما أهنا تريد احلصول على املزيد 
بعض  ألن  غاضبة  لكنها  األمريكية،  احلربية  الطائرات  من 

الدول فرضت عليها عقوبات بسبب االنتهاكات يف سورية.
إعــادة  نيّتها  عن  اإلعــالن  إىل   2021 عــام  يف  أنقرة  حتوّلت 
العالقات مع الكيان اإلسرائيلي، رغم أهنا مل تنقطع، على أمل 
تكوين صداقات جديدة يف واشنطن من خالل هذه السياسات. 
فعلى سبيل املثال، حشد النظام سفارته يف الواليات املتحدة 
للعمل مع األصوات املؤيدة للكيان الصهيوني ويأمل من خالل 
العمل مع "إسرائيل"، أن حيقق إجنازات جديدة. وحتقيقاً هلذه 
الغاية، دعت أنقرة الرئيس إسحاق هرتسوغ إىل زيارة يف وقت 

سابق من هذا العام وما زالت تتواصل مع الكيان الصهيوني.
هل حتاول أنقرة مقايضة دخول فنلندا والسويد إىل الناتو 
بشيك على بياض لغزو جديد لسورية؟. تدّعي أنقرة أهنا، من 
أجل "أمنها"، يتعيّن عليها غزو الدول اجملاورة وإجبار السكان 
بايدن  إدارة  كانت  إذا  ما  الواضح  غري  من  لكن  الفرار،  على 
ستواجه هتديدات تركيا. ففي العام املاضي، هدّدت أنقرة بغزو 
الثاني  تشرين  يف  املوعود  غزوها  عن  تراجعت  لكنها  سورية 

2021، وها هي اليوم ترتاجع مرة أخرى؟.
هذا الرتاجع كان متوقعاً لعدة أسباب، أمهها الفيتو الروسي 
الواليات  استعداد  عدم  إىل  باإلضافة  اإليــرانــي،  واالعــرتاض 
التوقيت،  الغزو، وحتديداً يف هذا  تبعات هذا  املتحدة لتحمل 
الفوز  هي  احلالية  األمريكية  ــإلدارة  ل القصوى  األولوية  ألن 
جبائزة "الصراع األوروبي الروسي"، وإبقاء موسكو مشغولة يف 
الناتو،  وتوسيع  األوروبــي،  االحتاد  عن  روسيا  وفصل  أوكرانيا، 
استفاد  ورمبا  ذلك،  لتحقيق  الثمن  لدفع  وواشنطن مستعدّة 
رئيس النظام الرتكي من كل ذلك ووجد فيه فرصة لوضع كل 
تنازالت كان من  بايدن لتقديم  وابتزاز  الطاولة  مطالبه على 

الصعب احلصول عليها يف الوضع الطبيعي.

تهديدات أردوغان بغزو سورية.. 
معادالت دولية أم تصدير أزمات؟

البعث األسبوعية- عناية ناصر
من  للعديد  إسرتاتيجياً  شريكاً  الصن  أصبحت 
دول الشرق األوسط، وتوسع دور الصن بشكل كبري 
عام  يف  بينغ  الصيين شي جن  الرئيس  إعــالن  مع 
201٣ عن مبادرة "احلزام والطريق"، والي تعد حجر 

الزاوية لإلسرتاتيجية الصينية احلديثة. 
جبمهورية  تعرتف  عربية  دولــة  أول  مصر  كانت   
الصن الشعبية بعد إقامة عالقات دبلوماسية معها 
19٥8 عالقات  عــام  العراق يف  أقــام  كما   ،19٥6 عــام 
عالقات  الــصــن  وأقــامــت  الــصــن،  مــع  دبلوماسية 
دبلوماسية مع إيران عام 1971، وبن عامي 1990 و 
1992، أقامت الصن عالقات دبلوماسية مع عدد من 

الدول العربية ودول الشرق األوسط.
إنــعــقــد املــؤمتــر الــوطــين الــتــاســع عــشــر للحزب 
 ،2017 عــام  األول  تشرين   18 يف  الصيين  الشيوعي 
وقدم خالله الرئيس شي جن بينغ تقريره املتضمن، 
من وجهة نظره، ضرورة إعادة التفكري يف العالقات 
املتبادل  االحــرتام  بيئة من  تعزيز  أجل  الدولية من 
والعدالة الي تعود بالنفع على كال الطرفن، وكذلك 
مفتوح  عــامل  لبناء  خمصص  عاملي  جمتمع  إنشاء 
ومزدهر جلميع أعضائه، وأنه جيبأخذ هذه األفكار 
يف االعتبار عند مناقشة السياسة الصينية يف الشرق 

األوسط.
 يف عام 2004،عقد منتدى التعاون الصيين العربي 
التعاون  توسيع  على  االتفاق  وزاريـــاً،ومت  اجتماعاً 
الصيين العربي للعالقة االسرتاتيجية خالل االجتماع 
ــدول  ـــوزاري الــرابــع يف عــام 2010 بــن الصن وال ال

الصيين  الرئيس  وكانت هناك ثالثة اخرتاقات ذكرها  العربية. 
السادس يف جماالت  الــوزاري  بينغ خالل االجتماع  شي جن 
تتعلق بالطاقة النووية، واألقمار الصناعية الفضائية،ومصادر 
الطاقة البديلة باعتبارها الركائز الثالث لنمط التعاون "1 + 
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العربية  الصينية  االسرتاتيجية  الشراكة  على  االتفاق  مت 
املتبادلة من  والتنمية  الشامل  للتعاون  املستقبل  املوجهة حنو 
قبل اجلانبن يف متوز 2018، وكانت الوثيقة األكثر أمهية يف 
سياسة الصن يف الشرق األوسط هي خطاب الرئيس أمام مقر 

جامعة الدول العربية يف 22 كانون الثاني.

العالقات العربية الصينية
لطاملا نظرت الصن إىل العالقات العربية الصينية من الناحية 
اإلسرتاتيجية، حيث يتمثل املبدأ الدبلوماسي الصيين تقليدياً 
والوطن  الصن  األمد بن  الصداقة طويلة  وتعزيز  تقوية  يف 
املنطقة  عرب  اتــصــاالت  شبكة  إنشاء  تريد  فالصن  العربي، 
بداًل من تشكيل حتالف. فبعد زيارة كازاخستان وإندونيسيا يف 
لطريق  االقتصادي  احلزام  الصيين  الرئيس  أطلق   ،201٣ عام 
والعشرين  احلــادي  للقرن  البحري  احلرير  وطريق  احلرير، 
كجزء من مبادرة احلزام والطريق. وحثت الصن الدول العربية 
على االنضمام إىل احلزام االقتصادي لطريق احلرير وطريق 
اجتماع  خــالل  والعشرين  احلـــادي  للقرن  البحري  احلــريــر 
ورقة  يف  وجــاء   .2014 عــام  العربي"  الصيين  التعاون  "منتدى 
خطط  لتنسيق  مستعدة  "الصن  أن  على  العربية  السياسة 
التنمية مع احلكومات العربية، وتأسيس قدرة إنتاجية دولية، 
املثال،  سبيل  فعلى  الصناعات"،   التعاون يف خمتلف  وتعزيز 
حتقق النمو االقتصادي يف املنطقة االقتصادية لقناة السويس 
يف مصر، ومنطقة خليفة الصناعية يف أبو ظيب، وكذلك الدقم 
مطروحاً  الشمسية  الطاقة  جمال  يف  التعاون  وكــان  وجيزان، 

على الطاولة.
أكثر من جمرد سلسلة من  إن مبادرة احلزام والطريق هي 
الشراكات  من  شبكة  تعترب  فهي  والبحرية،  الربية  الــروابــط 
للنفط  الرئيسي  املصدر  األوسط  الشرق  يعترب  واملشاريع.كما 

نفط  مــوردي  عشرة  أكــرب  بن  فمن  للصن،  بالنسبة  اخلــام 
وهبذا  والكويت،  وعُمان  وإيــران  والعراق  السعودية  هم  للصن 
الشأن  وقعت شركة "البرتول الوطنية الصينية" وشركة "الصن 

الوطنية للنفط البحري" عقوداً مدهتا 2٥ عاماً.
أيضاً  مدفوعة  األوســط  الشرق  يف  الصينية  املشاركة  إن   
باالقتصاد، حيث أصبحت املنطقة اآلن سوقاً رئيسياً لتصدير 
السلع الصينية، وصناعة البناء املرحبة للبالد، حيث زاد حجم 
عقود البناء الصينية يف الوطن العربي مثاني مرات من عام 
وحلماية  أمريكي.  دوالر  مليار   ٣.28 جمموعه  ما  إىل   2004
مشاركتها  الصن  كثفت  اإلرهــاب،  ومكافحة  الصينية  املصاحل 
يف عمليات حفظ السالم يف دول الشرق األوسط، حيث أرسلت 
قوات حفظ سالم تابعة لألمم املتحدة يف عام 2006 إىل لبنان، 
وأرسلت فريقاً هندسياً ألول مرة يف الشرق األوسط، إىل جنوب 

لبنان.
تاريخ  األوســط بسبب  الشرق  الصن إىل منطقة   اجنذبت 
الصن  تعترب  حيث  املتنوع،  الثقايف  وتراثها  الطويل  املنطقة 
من أشد املدافعن عن التبادل الثقايف واحرتام اآلخرين. وهلذا 
للحوار  بتشكيل منصة  العربية  والدول  الصن  قامت  الغرض 

احلضاري يف إطار "منتدى التعاون الصيين العربي". 
األوسط  الشرق  إىل  يُنظر  اجليوسياسية،  املنافسات  وبسبب 
على أنه مليء بالتحديات، ففي كانون الثاني 2016، زار الرئيس 
الصيين كل من السعودية وإيران، كما قام بزيارة  دولة اإلمارات 
العربية املتحدة يف متوز 2018. ومؤخراً، اجتمع وزير اخلارجية 
الصيين وانغ يي والشيخ عبد اهلل بن زايد آل هنيان يف بكن يف 
االتفاق على تشكيل  الفائت، ونتج عن ذلك االجتماع  أيار   2

جلنة ثنائية حكومية دولية للتعاون. 

هنج "الكل أصدقاء"
تقوم سياسة الصن اخلارجية يف الشرق األوسط على هنج 
األوســط  الشرق  مع  الصن  تتعامل  حيث  أصــدقــاء"،  "الكل 
وفقاً للمبادئ اخلمسة للتعايش السلمي، والي تشمل احرتام 
السيادة، وسالمة األراضي،وعدم التدخل، والتسوية الدبلوماسية 

والسلمية للنزاعات والصراعات.
وقد شكلت هذه املبادئ ردة فعل الصن على األزمة السورية، 

إذ تعتقد الصن أنه ال توجد طريقة للخروج من الوضع يف 
سورية إال من خالل العمل السياسي، فاحلل السياسي هو احلل 
مقبول  بإجياد حل  األمر  يتعلق  وعندما  يدوم.  الذي  الوحيد 
جلميع األطراف، جيب على اجملتمع الدويل مساعدة األطراف 
السورية يف إعادة االخنراط واملفاوضات بسرعة يف ظل وساطة 
من  سورية،  يف  االستقرار  أجــل حتقيق  ومــن  املتحدة.  األمــم 
الضروري وفقاً للصن، مكافحة اإلرهاب واالخنراط يف عملية 

سياسية شاملة، وتقديم املساعدة اإلنسانية، وإعادة البناء.
كما تركز اسرتاتيجية الصن يف الشرق األوسط على التعاون 
االقتصادي، حيث يرى الرئيس شي جن بينغ أن تعزيز النمو 
االقتصادي هو أفضل هنج للتغلب على العقبات، فالنمو أمر 
حيوي لرفاهية مجيع الشعوب وكرامتها من أجل إهناء الصراع 
يف الشرق األوســط، إنه سباق مع الزمن ومعركة األمل على 
والطريق  مبادرة احلزام  تعد  الصن،  نظر  ومن وجهة  اليأس. 
إطاراً حامساً للتعاون االقتصادي بن الصن والشرق األوسط، 
حيث ميكن مالحظة التعاون يف جماالت تطوير البنية التحتية 

والتصنيع واجملمعات الصناعية والطاقة وتسهيل االستثمار.
رئيسياً،  عضواً  الصن  للتعاون  "شنغهاي"  منظمة  وتعترب 
وجتدر اإلشارة إىل أن منظمة شنغهاي للتعاون الي تأسست  
2001 حلت حمل جمموعة شنغهاي اخلمسة  1٥ حزيران  يف 
الي تأسست يف 26 نيسان 1996، وبعد قمة منظمة شنغهاي 
للتعاون الي جرت  يف متوز 200٥، سعت إيران للحصول على 
العضوية الكاملة يف آذار 2008، لتصبح عضواً مراقباً. كما أبدت 
العديد من الدول، مبا يف ذلك مصر وسورية والعراق اهتماماً 
باملشاركة يف منظمة شنغهاي للتعاون كمراقبن أو شركاء يف 

احلوار.
شنغهاي  منظمة  الصن  تستخدم  قد  اخلصوص،  هذا  ويف 
للتعاون كمنصة جديدة للتعاون مع دول الشرق األوسط، حيث 
سيقلل التعاون من املنافسة بن مبادرة احلزام والطريق،واالحتاد 
االقتصادي األوروبي اآلسيوي، ويزيد من التأثري االسرتاتيجي 
ملنظمة شنغهاي للتعاون يف حال مت توسيع منظمة شنغهاي 

للتعاون إىل جنوب وغرب آسيا.

العالقات العربية- الصينية.. تعزيز طويل 
األمد وفقًا لمبادئ التعايش السلمي
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بكين - واشنطن – لندن.. فخ »تايوان« 
كاستعادة أمريكية لـ »حرب األفيون« البريطانية

البعث األسبوعية- أمحد حسن
الدولية  للسياسة  العدوانية  النزعة  تــزايــد  يعد  مل 
جمااًل للنقاش فـ«الصراع« انتقل إىل املستوى العسكري 
»املباشر« منذ اللحظة األوىل الي اجتازت فيها القوات 
الروسية احلدود األوكرانية، وإذا كان اجلدال هنا متعلق 
بـ«الضرورة« أو »االختيار«، أي االستدراج األمريكي الفاجر 
أو »العدوانية« الروسية الكامنة، فإن أحداً ال خيتلف على 
القول إن »قشة« ما ميكن هلا أن تأخذ األوضاع باجتاه 
ال ميكن التنبؤ به أو السيطرة عليه، وهي »قشة« يبدو أن 
واشنطن الي أشعلت طرفها األول -كما يقول الكثريون- 
يف أوكرانيا لتوريط روسيا فأشعلت أوروبا بأسرها، تسعى 
تايوان لتوريط الصن،  الثاني يف  اليوم إلشعال طرفها 

لكنها هذه املرة قد تشعل العامل كله.
أيضاً،  أمريكيون  ومنهم  املتابعون،  يقرأ  املعنى  هبــذا 
عن  األوىل  للمرة  الصينية،  الدبلوماسية  خروج  سابقة 
باعتباره  بـ«البندقية«،  الفعلي  وهتديدها  املعهود  حذرها 
وأنه  خاصة  الدولية  السياسة  يف  عابراً  يكون  لن  حدث 
مل يأت، فقط، كرد »كالمي« على كالم الرئيس األمريكي 
»جو بايدن« خالل جولته اآلسيوية األخرية حول استعداد 
بالده العسكري للدفاع عن تايوان يف حالة مهامجتها من 
قبل الصن، بل كان إعالناً »حربياً« عن نفاذ صرب صيين 
على مسار طويل، سياسي وتسليحي، مل يبدأه »بايدن«، 

وإن كان حياول أن يكتب خامتته.

رسائل دافوس!!
واحلال فإن رسائل احلرب »الكربى« والتحذير منها تبودلت 
بكثرة خالل األعوام املاضية، وقد حفلت منصة »مؤمتر دافوس« 
»املنتدى«،  فعاليات  فخالل  منها،  واألخطر،  األكــرب،  باحلصة 
الروسي »فالدميري بوتن«  الرئيس  السابق وليس احلايل، كان 
قد شبّه وضع اجملتمع الدويل حالياً مبرحلة ما قبل احلرب 
العاملية الثانية، وكانت تلك رسالة واضحة، فيما طالب »هنري 
كيسنجر«، حكيم العامل الغربي، خالل فعاليات املنتدى احلايل، 
أخرى،  واضحة  رسالة  وتلك  سريعاً،  األوكرانية  األزمــة  حبل 
أو  الصغرى،  احلــروب  أن  حقيقة  من  حيــذر  كغريه،  فالرجل، 
بالوكالة، مل تعد ذات مــردود مفيد يف تقرير مصري  احلــروب 
كربى  بد من حدوث حرب  ال  وبالتايل  وقاعدة،  قيادة  العامل، 
السياسية  ومرجعيته  والعشرين  احلــادي  القرن  شكل  حتسم 

وبالتايل االقتصادية أواًل وأخرياً.

مقدمات استفزاز الصني
كان  حتى  االنــتــهــاء  مــن  يــقــرتب   2021 عــام  يكد صيف  مل 
»أوكــوس«، يضمه  باسم  »حياكة« حلف  من  انتهى  قد  »بايدن« 
مع اسرتاليا وبريطانيا، ملواجهة الصن باعتبارها، وفق التصور 
احلالية  املرحلة  يف  األكــرب  الــعــدو  األمــريــكــي،  االسرتاتيجي 
تارخيياً كبرياً مثل فرنسا،  والقادمة، وبطريقه، أسقط حليفاً 
األقل  لتحييدها على  روسيا  مثل  أيضاً  تارخيياً  وغازل، عدواً 
يف هذه املعركة، وتلك سياسة مل جتد من يعرب عن »غرابتها« 
أفضل من صحيفة »ذي إيكونوميست« الي وصفتها بالزلزال 
االسرتاتيجي حبيث ميكنك كمشاهد »رؤية الصفائح التكتونية 
هناية  فمنذ  عينيك«،  أمام  تتحرّك  وهي  السياسية  للجغرافيا 
احلرب العاملية الثانية، مل يدفع حتدٍ ما مهما كانت خطورته 
الي  السياسي األمريكي للتضحية بدولة مثل فرنسا  بالعقل 
أصبحت –أمام التحدي الصيين- وحبسب حمّلل سياسي غربي 

»تعدّ، لسوء احلظ، أضراراً جانبية«!!.
وهي  فربيطانيا،  داخلية،  »حرتقات«  إىل  اإلشــارة  هنا ميكن 
يف  فرنسا  إضعاف  متانع  ال  لواشنطن،  االستعماري  الدماغ 
»رائدة«  اليوم  تعد  الي  الدولة  لكن  الصن،  مع  سياق احلرب 
تعميق »التفكري يف حتديد املفهوم االسرتاتيجي اجلديد حللف 

مشال األطلسي«، أي التوجه حنو الصن أواًل باعتبارها »عدو 
الكربى  الزعيمة  كانت  حن  السبق،  هلا  كان  األول«،  البشرية 
للغرب، يف شن حرب مدمرة مسيت بـ«حرب األفيون« يف سياق 
املخيف  االقتصادي  الصعود  لكبح  الدائمة  الغربية  احملاولة 
للصن االقتصادي اهلائل وإذالهلا وإبقائها تابع طريف ضعيف 

للرأمسالية العاملية.
اآلن  السالح«  أصبح »حتت  الغرب  أن اجلميع يف  يعنينا  ما 
لذلك كان من »الطبيعي« أن ينخرط اإلعالم احلرّ!! يف املعركة، 
فأصبحت الصن، بكل حضارهتا وجناحها االقتصادي يف إخراج 
مئات األلوف من البشر من ربقة الفقر، جمرد »غول« آسيوي 
الغرب، بثقافته واقتصاده وقيمه، بل إهنا مصدر  ابتالع  يريد 
الشرور واألوبئة املدمرة، مثل »كوفيد19«، أو »الفريوس الصيين«، 

كما أراد »ترامب« أن يزرع يف وعي البشرية اجلمعي.
وأكثر من ذلك فإن »خطورهتا«، كما يُراد هلا أن تبدو، تتجاوز 
ذلك إىل خطر حال -و«احتمال حقيقي« كما وصفه األدمريال 
البشرية  القيادة االسرتاتيجية- إلفناء  تشارلز ريتشارد رئيس 
كلها عرب السالح النووي، فهي، مع روسيا، كما قال لن تتورع 
عن استخدامه، »إذا اعتقدوا أنه يف حالة هزميتهم باستخدام 
أو  القائم  السياسي  للنظام  هتديد  هناك  التقليدي  السالح 

الدولة«.
وللحق فقد ساهم بعض اإلعالم الصيين مبنح هذا التهديد 
شيء من الصحة حن أشارت صحيفة »غلوبال تاميز« الرمسية 
احتمال  عن  بكن،  يف  عسكرية  مصادر  عن  نقالً  الصينية، 
نووية«،  اندالع حرب  حال  نووية يف  لضربة  أسرتاليا  »تعرّض 

وبالطبع فإن عبارة، »يف حال«، مل يلتفت إليها أحد.
الراهن  العاملي  وأمام كل هذا االستفزاز واالستعصاء  لذلك 
باسم  املتحدث  »نصيحة«  ترافق  أن  أيضاً  الطبيعي  من  كــان 
أغنية  إىل  باالستماع  املتحدة  للواليات  وين،  وانغ  اخلارجية، 
يتم  صديق،  يأتي  عندما  إنــه  تقول  مشهورة  قدمية  صينية 
به  يرحب  آوى،  ابــن  يأتي  وعندما  جيد،  بنبيذ  به  الرتحيب 
ببندقية الصيد«، مجلة ال تفسري آخر هلا ومفادها: واشنطن 

ستدفع مثناً »ال يطاق« ملوقفها من تايوان.
إنه الصراع التارخيي بن االمرباطوريات الصاعدة واملنحدرة 

على قمة العامل يعاود منحاه الرتاجيدي احلتمي.

عودة إىل كيسنجر
هذه احلتمية تقودنا فوراً حنو »هنري كيسنجر«، حكيم العامل 
الغربي، واستعادة حرفية ملقطع سابق يقول إن الرجل يعترب 
إن لإلمرباطوريات »تراجيديتها احلتمّية« فاإلمرباطوريات إما 
تواجه  ال  وكي  بريطانيا،  كما  تضعف،  أو  رومــا،  كما  تسقط، 
بالده مصري الطرفن جيب عليها أن تعتنق »فلسفة السياسية 
تضمن  الدوليّة  للقوى  توازنات  »بناء  تستهدف  الي  الواقعيّة« 
عقلنة الصراعات«، األمر الذي يتطلب منها »استخدام طرائق 
عند  وهــي،  اهليمنة«،  لتمديد  احملــض  العسكريّة  الــقــوّة  غري 
»كيسنجر«، بناء توازنات لقوى متقاطعة ومتنافسة يف نوع من 
منها لن يكون قــادراً على مواجهة  أياً  نظام عاملي يضمن أن 
الواليات املتحدة يف أي وقت قريب. مثالً: التنسيق مع روسيا 

ضد الصن والعكس صحيح.

االمرباطوري  النزوع  ذوي  اجلــدد  واشنطن  حكماء  أن  بيد 
يبدو وكأهنم يستعدون األطراف كلها يف آن واحد، وهنا الطامة 
التقدير  نــوويــاً- يف  يكون  مــن خطأ –قــد  واخلـــوف  الــكــربى 

والتدبري.

خامتة
باحملصلة، واشنطن لن ترتك بكن تواصل صعودها بسالسة، 
هــذا أمــر حمــتــوم ومــعــروف، وهــي بـــدأت ببناء »فــخ تــايــوان« 
الربيطانية، لذلك تبذل،  لـ«حرب األفيون«  »ناجحة«  كاستعادة 
حبسب الناطق الرمسي الصيين »قصارى جهدها يف التالعب 
الرسالة،  وهنا  لكنه،  الواحدة«،  الصن  مبدأ  بشأن  بالكلمات 
أضاف: »أريد أن أذكر اجلانب األمريكي بأنه ال توجد قوة يف 
أي من أحناء العامل، مبا يف ذلك داخل الواليات املتحدة نفسها، 

ميكنها جتنيب الداعن إىل استقالل تايوان اهلزمية«.

الصن وروسيا تردان يف كل مكان ممكن، الفيتو املزدوج األخري 
يف جملس األمن الدويل إلسقاط قرار كوريا الشمالية معبّر 
جداً، لكن األمر حيتاج إىل نقل »احلرائق« إىل حديقة العدو 

حينها تبدأ مالمح النصر بالظهور.

»اإلعالم اإلخباري«.. نظام الدعاية 
الغربي المسّيس ضد روسيا 

البعث األسبوعية- مسر سامي السمارة
ـــد مـــن إســقــاط  ـــزي ــدمــا تــشــعــر أنــــك يف مـــواجـــهـــة امل عــن
أمام  أنــك  فإعلم  العلنية،  التشهري  التهم العبثية، ومحالت 
والتضليل،  النفاق  تتفوق على نفسها يف  الي  الغربية  القوى 
إذ  وحشية،  األكثر  أهنــا  على  روسيا  تصوير  خــالل  من  وذلــك 
تتهم الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي،عرب مكناهتا اإلعالمية 

روسيا باستخدام صادرات الغذاء واجلوع العاملي كسالح. 
بتحويل  روسيا  نفسها،  الغربية  القوى  اهتمت  مضى  ما  يف 
يف  ســالح  إىل  لالجئن  اجلماعية  والتدفقات  الطاقة  جتــارة 
شن "حرب هجينة" وحشية من أجل "تقويض الدميقراطيات 
الغربية"، متناسية عن عمد، أن روسيا كانت لعقود من الزمان 
مورداً موثوقاً للنفط والغاز االقتصادي إىل االحتاد األوروبي، 
األمر الذي يُعترب يف غاية األمهية للوجود احلضاري لإلحتاد.

 حتى أن موسكو، برغم التوترات اجليوسياسية األخرية والتهم 
الي تلفقها القوى الغربية لروسيا، قدمت ضمانة لتسليم كامل 
مواردها اهليدروكربونية املتعاقد عليها، وذلك لدفع اقتصادات 

أوروبا إىل األمام، وتدفئة األسر األوروبية.
 ومنذ فرتة طويلة، جلأت روسيا لالستثمار يف تطوير البنية 
التحتية لتعزيز دورها االسرتاتيجي كمورد للطاقة إىل أوروبا. 
ومع ذلك، حتى عندما توفر روسيا بنية حتتية أكثر موثوقية 
خلطوط األنابيب يف شكل "نورد سرتيم 2" حتت حبر البلطيق، 
ال حتصد سوى املزيد من االهتامات واإلدعاءات الوقحة، حول 

حتويلها الطاقة إىل سالح. 
يظهر واقع احلال إن الواليات املتحدة واحلكومات األوروبية 
حيث  كسالح،  احليوية  ــوارد  امل تستخدم  من  هي  هلا،  التابعة 
إسرتاتيجية  ألسباب  االقتصادية  العالقات  لتسييس  جلــأت 
احلربية  التوترات  إثــارة  إىل  املطاف  هناية  يف  تــؤدي  أنانية، 
العادين  املواطنن  رفاهية  ُتعرض  كما  والصراعات،  اخلطرية 

للخطر.
أوروبــا  كانت  عندما  موسكو،  اهتــام  مت  الطريقة  وبنفس 
تواجه أزمة هجرة يف السنوات األخرية من مالين النازحن 
الفارين إىل االحتاد األوروبــي من الشرق األوسط ومشال 

إفريقيا "بتحويل الالجئن إىل سالح ". 
من املؤكد، أن احلروب الي يشنها حلف مشال األطلسي 
لتهجري  الرئيسي  السبب  كانت  املتحدة،  الــواليــات  بقيادة 
مالين املدنين من ليبيا وسورية والعراق وأفغانستان، فضالً 
الغربية عن  الدول  تتوانى  ذلك، ال  ومع  أخرى.  بلدان  عن 
إلقاء اللوم على روسيا، واهتامها بتحويل اهلجرة اجلماعية 
اهلائلة إىل سالح  يهدف لزعزعة استقرار االحتاد األوروبي.

بالرغم كل هــذه اإلدعــــاءات، فــإن واقــع احلــال يؤكد أن 
التدخل العسكري الروسي لدعم سورية ضد احلرب السرية 
الناتو،  يف  األوروبــيــن  وحلفائها  املتحدة  الواليات  برعاية 
فلو متكنت  اإلجرامية.  احلرب  لتلك  حداً  وضع  الذي  هو 
الواليات املتحدة وشركاؤها يف الناتو من تدمري املزيد من 
املناطق يف سورية، كما فعلوا يف أماكن أخرى، فمن املنطقي 
أوروبا  إىل  يتدفقون  الذين  الالجئن  أعــداد  أن  االفــرتاض 

كانت ستصبح أكرب.
"احلرب  روسيا على  قدرة  الغرب حول  إدعــاءات  تستند   
الغربية،  اإلمربيالية  القوى  بن  دنيء  إىل حتيز  اهلجينة" 
يرتدد صداه يف نظام الدعاية الغربية املسيس واملعروف باسم 
"اإلعالم اإلخباري". لذا فإن اهتام موسكو وخاصة الرئيس 
بوتن مبثل هذه املكائد الشائنة، هو خيانة متارسها العقول 
املريضة -املهوسة برهاب روسيا- والي تسود القوى الغربية، 
فضالً عن حالة اإلسقاط النامجة عن الشعور بالذنب سواء 
الواليات  أن  أي  إدراك.  عــدم  أو عن  إدراك  عن  ذلــك  أكــان 
املتحدة وحلفاءها يف الناتو يتهمون روسيا باجلرائم ذاهتا 

الي ارتكبوها على نطاق عاملي.
 وهكذا، نصل اآلن إىل أحدث جتل من مظاهر التفكري 

املزدوج اخلبيث والنفاق، حيث يتهمون روسيا بتجويع العامل، 
بلينكن،  أنتوني  األمريكية  اخلارجية  وزير  من  كل  وجه  فقد 
مؤخراً،  ديــراليــن  فــون  أورســـوال  األوروبــيــة  املفوضية  ورئيسة 
اهتامات ملوسكو بأهنا كانت متنع تصدير القمح واملواد الغذائية 
حدوث  يف  تسبب  مما  العاملية،  السوق  إىل  األخــرى  الرئيسية 
نقص حاد، وتضخم يف األسعار. وهذا بدوره يسبب اجلوع يف 
انعدام  من  تعاني  الي  الفقرية  البلدان  بن  سيما  ال  العامل، 
األمن الغذائي، حيث حذرت األمم املتحدة من أزمة غذاء عاملية 

وشيكة.
"وول سرتيت  وبصورة مشؤومة، حثت هيئة حترير صحيفة 
لـ  البحري  التدخل  املتحدة وحلفائها على  الواليات  جورنال" 
"مرافقة السفن" يف البحر األسود، األمر الذي سيعطي الضوء 
املبين على  العلين  التصعيد  إىل  للجوء  الناتو  لقوى  األخضر 
ذريعة كاذبة مماثلة للذرائع السابقة لـ "محاية حقوق اإلنسان"، 

وهي أن حلف الناتو خيوض احلرب إلطعام جياع العامل!.
من املؤكد أن احلرب يف أوكرانيا، أثرت على الصادرات اهلامة 
للقمح ومنتجات احلبوب األساسية األخرى، حيث متثل روسيا 
القمح، لكن وصول  العامل من  إمدادات  وأوكرانيا حوايل ثلث 
الشحنات البحرية للسلع الزراعية وغريها من السلع األساسية 
العملية  بـــدأت  أن  منذ  تعرقل  األســـود،  البحر  يف  األخـــرى 

العسكرية الروسية يف أوكرانيا، قبل أكثر من ثالثة أشهر.
احلقيقة،  لكن يف  تروجيه،  الغربية  القوى  ما حتــاول  هذا   
املتمثلة  األطلسي  مشال  وحلف  املتحدة  الواليات  سياسة  إن 
يف تسليح النظام األوكراني اليميين املتطرف ملهامجة الشعب 
الروسي، وزعزعة استقرار موسكو، هي من تسببت هبذا الصراع 
بعد  إال  العسكرية،  بالعملية  األمر  يصدر  ومل  أساسي.  بشكل 
السلبية  لألثار  ودرء  املميتة،  االستفزازات  من  سنوات  مثاني 

للعداء املتزايد.
 لذا، فإنه يف حال توقفت الصادرات الزراعية وتأثرت األسعار 

العاملية، ينبغي إناطة املسؤولية على القوى الغربية يف تأجيج 
تلغيم مينائي  أن  املقام األول. باإلضافة إىل  احلرب بتهور يف 
ماريوبول وأوديسا من قبل النظام املدعوم من الناتو يف كييف  
هو الذي تسبب بإعاقة السفن املدنية، وهو تصرف يعترب سلوكاً 
إجرامياً من جانب الناتو، وليس روسيا. فضالً عن كذب وزير 
اخلارجية األمريكية أنتوني بلينكن ورئيسة املفوضية األوروبية 
أورســـوال فــون ديــراليــن حــول الشكوى مــن أن روســيــا تتعمد 

االحتفاظ بصادرات القمح واألغذية األخرى.
 ُتظهر جمريات األحداث، أن روسيا تتعرض حلرب اقتصادية 
على شكل عقوبات غري قانونية، وأحادية اجلانب للتأثري على 
قدرهتا إلمتام املعامالت املالية الدولية،  حيث جتد روسيا نفسها 
تشن  الي  الغربية  اإلمربيالية  القوى  من  وجــودي"  "حتــدٍ  يف 
"حرباً شاملة" لتدمريها. ومع ذلك، ال ختجل هذه الدول باهتام 

روسيا بعدم تصدير املواد الغذائية إىل بقية العامل.
تشبه عقلية  املتغطرسة، عن عقلية  الغربية  القوى  تكشف   
لص يوبخ صاحب منزل لعدم ترك األبواب والنوافذ مفتوحة 
على مصراعيها. لذا ميكن القول، إن الطبقة الغربية احلاكمة 
والصن وغريمها،  روسيا  هجينة"  ضد  "حرباً  الي تشن  هي 
حتى ضد شعوهبا. وإذا كان لدى القوى الغربية أي قلق بشأن 
فلماذا  بالتأكيد غري معنية-  الغذائي واجلوع – وهي   األمن 
توجه أسلحة مبئات املليارات من الدوالرات إىل أوكرانيا لتكثيف 

الصراع؟. 
عمد،  عن  األوروبيون  وأتباعها  واشنطن  تعمل  احلقيقة،  يف 
أوكرانيا  للصراع يف  ودبلوماسي  أي حل سياسي  إحباط  على 
عن  املسؤولن  أهنم  املؤكد  ومن  روسيا.  مع  أوسع  نطاق  وعلى 
تعريض كوكب األرض للخطر، ليس فقط من خالل التجويع 
مراقبون  يرى  عاملية،  حرب  خالل  من  أيضاً  ولكن  اجلماعي، 

أهنا وشيكة.
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البعث األسبوعية
- بشار حمي الدين احملمد

مؤمتر  املــشــاركــة يف  اجلــهــات  أعــمــال  انصبت 
عنوان«آفاق  الذي عقد حتت  السوري  االقتصاد 
اإلعمار«على  إعــادة  مرحلة  يف  االستثمار  ورؤى 
والفرص  ســوريــة،  يف  االستثمار  واقــع  مناقشة 

االستثمارية، وجذب املستثمرين.
والتجارة اخلارجية  االقتصاد  وزير  من جانبه 
الدكتور حممد سامر اخلليل أكد السعي احلثيث 
لتطوير التشريعات املناسبة ووجود عدد جيد من 
تلك التشريعات حتى تارخيه، وأضاف الوزير أن 
معدالت  ويرفع  العمل  فرص  يؤمن  االستثمار 
متطلبات  لتأمينه  إضــافــة  االقــتــصــادي،  النمو 
يزيد  ممــا  التصدير  لتنشيط  وصـــواًل  الــســوق 
أعمال كافة القطاعات االقتصادية وخيلق موارد 

للدولة.
والــتــعــاون  التخطيط  هيئة  رئــيــس  وحتـــدث 
الدويل الدكتور فادي اخلليل عن خطط اهليئة 
تنشيط  وضرورة  األجنبية،  االستثمارات  جلذب 
احمللية،  االحتياجات  لتلبية  املستثمرين  عمل 
تنهض  متويل  آليات  إجيــاد  إىل  للحاجة  الفتاً 
اخلليل  اهليئة  رئيس  وأشار  الوطين،  باالقتصاد 
إىل أن اهليئة تواظب على العمل وفق الربنامج 
 20٣0 احلرب  بعد  ما  لسورية  التنموي  الوطين 
والتعايف  اإلغــاثــة  وهــي  أساسية  مراحل   4 عرب 

االقتصادي واالنتعاش واالستدامة.
ــرزاق  ال عبد  املستشار  الدكتور  ركــز  حــن  يف 
االقتصادية  الشؤون  متابعة  قسم  من  امساعيل 
وإعادة اإلعمار يف مكتب معاون وزير اخلارجية 
واملغرتبن على الدور الذي تلعبه وزارة اخلارجية 
األم،  الــوطــن  بــن  الــرتابــط  لتعزيز  واملــغــرتبــن 
املتواصلة  متابعتها  من خالل  املغرتبن  ومجيع 
لضرورة  وتوجيهها  اخلـــارج،  يف  بعثاهتا  لعمل 

واجملالس  االغرتابية  اللجان  عمل  وتفعيل  مؤسسات  إجيــاد 
بالتعريف  املــؤســســات  تلك  دور  وتفعيل  اجلــالــيــات،  ـــط  ورواب
بالبيئة االستثمارية يف سورية، مع تفعيل دور املغرتبن يف بناء 

االقتصاد الوطين.
من جهتها عضو جملس إدارة اهليئة السورية لشؤون األسرة 
والسكان ربا مريزا حذرت من خطورة تداعيات احلرب واألزمة 
تلك  من  اخلــروج  أنه ال ميكن  مؤكدة  السوري،  الشباب  على 
لتكثيف  ذلك حيتاج  وأن  التقليدية،  الطرق  التداعيات ضمن 
الشباب  ثقة  لتعزيز  واألســر  العائالت  مستوى  على  العمل 

بدورهم واحرتام أفكارهم.
ويرى عضو جملس إدارة اهليئة السورية لشؤون األسرة أنس 
يونس أنه لتمكن الشباب واالستفادة من دورهم بشكل فعال يف 
مرحلة إعادة اإلعمار بشكل كامل ال بد من حتقيق مبدأ تكافؤ 
القطاعات اخلاص  التشبيك بن  زيادة  والعمل على  الفرص، 

والعام واألهلي.
مدير التخطيط والتعاون الدويل يف وزارة الصناعة الدكتور 
مطيع الريم عرض خارطة مشاريع الوزارة الصناعية-الزراعية، 
يف  اخلــاص  القطاع  على  املطروحة  االستثمارية  والــفــرص 
بإعادة  اإلسراع  على ضرورة  مؤكداً  للوزارة،  التابعة  املؤسسات 
احمللي،  املنتج  توفري  هبــدف  الصناعي  العام  القطاع  تأهيل 
عرب  أو  إنتاجيتها،  ــادة  وزي القائمة  الشركات  دعــم  خــالل  من 
بوضعها ضمن اخلطط  املدمرة جزئيا  الشركات  تأهيل  إعادة 
القطاع  مع  للتشاركية  طرحها  عرب  أو  للوزارة،  االستثمارية 

اخلاص.
وأشار الريم إنه إذا توافرت اجلدوى االقتصادية يف الشركات 

لتكنولوجيا  حتتاج  فهي  األساسي  نشاطها  وفق  كلياً  املدمرة 
على  لالستثمار  ذلك ميكن طرحها  ولتحقيق  كبري  ورأمســال 
ال  الــي  الشركات  أمــا  الصديقة،  والـــدول  الدولين  الشركاء 
جدوى اقتصادية إلعادة العمل فيها ضمن نشاطها األساسي 
فسيتم طرحها لالستثمار على القطاع اخلاص احمللي إضافة 
لألصدقاء اخلارجين، مؤكداً على وجود إقبال من املستثمرين 

على التشاركية مع القطاع العام. 
بسام  الدكتور  حسياء  يف  الصناعية  املدينة  مدير  واعترب 
يف  املستثمرين  عمل  لتسهيل  املسائل  أهــم  من  أنــه  املنصور 
مرحلة إعادة اإلعمار هي حتسن واقع البنى التحتية يف املوانئ 
عرب  البشرية  املهارات  تنمية  أمهية  على  ركز  كما  واملــطــارات، 
املنتجات احمللية، مع  لتعزيز محاية  ودعا  والربامج،  الــدورات 
تقديم الدعم والتسهيالت الالزمة للمصدرين، وطالب املنصور 
ونظام  التنظيمية  للمخططات  الدراسات  إهناء  على  بالعمل 

ضابطة البناء اخلاصة باملدن املستهدفة يف إعادة اإلعمار.
الدكتور  التأمن  اإلشــراف على  هيئة  عام  كما تطرق مدير 
على  وقدرهتا  املتنوعة،  التأمينية  اخلدمات  إىل  حممد  رافــد 
مواكبة متطلبات املستثمرين يف إعادة اإلعمار سواء يف مرحلة 
تشييد املنشأة، أو بدء العملية اإلنتاجية، وتأمينها ضد املخاطر 
كاحلرائق، وتأمن استجرار خطوط اإلنتاج واستريادها ونقلها، 
التأمن يف  قطاع  أن  مؤكداً  احلياة،  على  التامن  إىل  إضافة 
متكاملة  خدمات  وتقديم  بتعهداته  اإليفاء  على  قادر  سورية 

للمستثمرين يف خمتلف الظروف االقتصادية. 
الدكتور سنجار  الطاقات  الكهرباء لشؤون  وزير  وأكد معاون 
طعمة أن الوزارة لديها جمموعة من الفرص االستثمارية مت 
التقليدي  والتوليد  املتجددة،  الطاقات  مؤمتر  خالل  طرحها 

التوزيع،  جانب  إىل  واستثمارها،  احملطات  وتأهيل  للكهرباء، 
وعدد من اخلدمات مبا يدعم عمليات إعادة اإلعمار والتنمية 

االقتصادية. 
من جانبه حتدث مدير التحول الرقمي يف وزارة االتصاالت 
للخدمات  الرقمي  التحول  واقع  الدكتور حممد عن  والتقانة 
مشروع  من  الثانية  املرحلة  تنفيذ  سيتم  أنه  مؤكداً  العامة، 
احلوسبة السحابية إضافة إىل مشروع ناقل البيانات االلكرتوني، 
وعدد من نظم محاية وأمن املعلومات، وتطوير خدمات االنرتنت 
لكافة املستخدمن كماً ونوعاً، إضافة لتطوير بوابة إلكرتونية 
لدعم نشاطات املستثمرين« بيئة األعمال اإللكرتونية« للوصول 

إىل كافة املعلومات الالزمة لعملية االستثمار.
العقاري  التمويل  على  اإلشـــراف  هيئة  عــام  مدير  بــدورهــا 
انتصار ياسن ركزت على ميزات االستثمار العقاري من خالل 
توفريه لفرص العمل، وجذب االستثمارات مبا فيها اخلارجية، 
لعملها  الناظمة  القوانن  إصدار  تعمل على  اهليئة  أن  مبينة 
متغريات  مع  يتالءم  مبا  منها  األساسية  الغاية  ختدم  والــي 

العصر وخيدم عملية إعادة اإلعمار ضمن إطار تنموي شامل.
املركزي عماد  الدفع يف مصرف سورية  أنظمة  وأشار مدير 
صدرت  سورية  يف  الدفع  تطويرآليات  وهبــدف  أنــه  إىل  رجــب 
العديد من القرارات إلتاحة االستفادة من خدمات املؤسسات 
لفتح  املشجعة  اإلجـــراءات  اختــاذ  مت  كما  واملصرفية،  املالية 
احلسابات املصرفية ولتنفيذ كل العمليات املصرفية من خالهلا، 
كما جرى إصدار كافة التشريعات الالزمة لالنتقال إىل الدفع 
املوارد  األمــوال يف ضوء  عمليات حتويل  وتطوير  اإللكرتوني، 

املتاحة.

مؤتمر »آفاق ورؤى االستثمار في مرحلة إعادة اإلعمار« 
دراسة آلليات الدفع والتمويل.. وتعزيز وجذب االستثمارات!

دمشق – حياة عيسى 
كوكب  تواجه  الــي  املشكالت  أحــدى  هي  االنــقــراض  إن ظاهرة 
األرض ونظامه البيئي وهتدد التوازن البيئي فيه بسبب استمراريتها 
منذ بداية احلياة على كوكب األرض إىل يومنا هذا، واختفاء أنواع 
إىل  يؤدي  قد  الذي  األمر  واحليوانية  احلية  الكائنات  من  كثرية 
اختالل التوازن البيئي، السيما أن االنقراض بدأ مع بداية احلياة 
منذ أربعة مليار سنة، ويقدر علماء احلفريات أن هناك ما يقارب 
مخسة انقراضات كبرية حدثت منذ بداية الكون، وهي غالباً إما 
أن حتدد بداية حقبة أو هناية حقبة من الزمان، ويعد االنقراض 
من احلــوادث الطبيعية الي حتدث عرب األزمــان و العصور، وقد 
بينت الدراسات أن انقراض احليوانات »العاشبة« وصل إىل ضعف 
السنوات  يف  أن  السيما  املفرتسة،  »الالمحة«  احليوانات  انقراض 
األخرية شهدت تقدم كبري يف أحداث اجليولوجيا وفروعها كعلم 
الباليونتولوجيا الذي يبحث أشكال احلياة يف العصور اجليولوجيا 

السابقة كما متثلها احلفريات احليوانية والنباتية.

خطر االنقراض
عيسى  ناظم  الدكتور  دمشق  اجلغرافيا يف جامعة  قسم  رئيس 
بن أن ظاهرة انقراض احليوانات تسبب خطر على كوكب األرض 
الي  اهلائلة  االنقراضات  نتيجة  وأنه  فيه،  البيئي  النظام  و على 
حتدث على مر العصور الطويلة من املمكن أن نفقد أنواعاً جديدة 
من احليوانات باإلضافة إىل وجود أنواع كثرية مهددة باالنقراض، 
وهذا األمر من شأنه أن يؤدي إىل اختالل التوازن البيئي ويضر 
بالدرجة األوىل اإلنسان الذي يعترب أهم مكون من املكونات احلية 
للبيئة، مع اإلشارة إىل أن هناك أكثر من 8٣00 نوع نباتي و7200 
نوع حيواني قد يواجهون خطر االنقراض من كوكب األرض، كما 
أن العامل يفقد سنوياً ما بن ٥0 – 100 ألف نوع من أنواع التنوع 
احليوي، وتعترب أكرب موجة انقراض كانت منذ 2٥0 مليون سنة 
يف هناية احلقب اجليولوجي األول الذي يعرف  »بالعصر الربمي«  
نتيجة لكارثة يشتبه أهنا نامجة عن النشاط لربكاني، أما ثاني 
إنقراض مجاعي حدث قبل »44٣« نتيجة الربكان الذي ثار حينها، 
أما االنقراض اجلماعي األخري كان منذ 66 مليون سنة عندما 
األرض،  على  احلياة  أشكال  من  وغريها  الديناصورات  انقرضت 
األرض  على  النيازك  سقوط  وأثــر  الرباكن  أحــداث  أن  ويعتقد 

تسببت يف اختفاء ما يصل إىل 7٥% من مجيع األنواع.

األسباب 
الكوارث  أن  أوضح عيسى  االنقراض فقد  بالنسبة ألسباب  أما 
اجليولوجية الطبيعية كالرباكن والزالزل هلا دور كبري يف موجات 
االنقراض اجلماعي وكذلك النيازك باإلضافة إىل تدمري البيئات 
الغابات إلقامة مناطق سكنية أو حتويلها إىل  الطبيعية كتدمري 
الشعب  وتدمري  البحريات  جتفيف  مع  بالتزامن  زراعية  أراضــي 
بالتزامن  احلية،  األنــواع  من  هائل  لكم  بيئة  تعد  الي  املرجانية 
مع انتشار األمراض الوبائية نتيجة التدخل اإلنساني أو التغري 
املناخي من شأنه أن يؤدي إىل القضاء على كثري من األنواع احلية 
بالتزامن  املفرط،  احلشرية  املبيدات  استخدام  وكذلك  الضعيفة 
األربــاح ال  لتحقيق  األنــواع احلية اجلائر  مع استغالل منتجات 
منتجات  على  غذائه  يف  كامل  بشكل  يعتمد  اإلنسان  أن  سيما 
الكائنات احلية وتكمن املشكلة عندما يتم استغالل املوارد الطبيعة 
احلية دون االلتفات إىل معدل جتديدها كالصيد اجلائر أو الصيد 
عنها  ينتج  وما  الوراثية  اهلندسة  وكذلك  الشرعية  غري  بالطرق 
تسهم يف  مواصفات مميزة  أنــواع حية جديدة متتلك  إنتاج  من 
انقراض بعض األنواع وذلك لعدم قدرهتا على منافسة األصناف 
مشكلة  أكرب  التلوث  يعترب  كما  واملسكن،  الغذاء  على  اجلديدة 
تواجهها البيئات الطبيعية حيث يتسبب يف انقراض العديد من 
األنواع احلية ال سيما يف ظل التطور الكبري يف املنتجات الصناعية 
وااللكرتونية حيث تشري الدراسات إىل أن انقراض األنواع احلية 
يتضاعف عاما بعد عام وخاصة الكائنات الدقيقة واحلشرات، كما 
يعترب التغري املناخي نتيجة االحتباس احلراري من العوامل الي 

تؤدي إىل االنقراض.

أشهر احليوانات املنقرضة
فقد  عاملياً  باالنقراض  املهددة  احليوانات  أشهر  عن  وباحلديث 
أشار عيسى إن أوىل احليوانات املهددة باالنقراض دب الباندا الذي 
قادته البشرية إىل حافة االنقراض ومنذ أواخر الثمانيات وضعت 
)النمر  وكذلك  الصيد  من  حلمايته  القوانن  من  املزيد  الصن 
املشروع  غري  الصيد  هبــدف  له  الدائمة  املــطــاردة  نتيجة  دجلة(  
إضافة إىل قطع األشجار الي قللت بشكل كبري من وجود بيئة 
أجــزاء  واستخدام  املــشــروع  غري  الصيد  ويشكل  لبقائه  مناسبة 
إن  يعتقد  حيث  للنمور  هتديد  أكرب  اآلسيوي  الطب  يف  اجلسم 
عظامها وأعضائها هلما قوة عالجية سرية، وكذلك احلوت األزرق 
أزرق موجودة يف مجيع حميطات  فهناك أقل من 2٥ ألف حوت 
العامل ما عدا القطب الشمايل ويعتقد أن عددها اخنفض بنسبة 
90% عن طريق صيد احليتان يف القرن العشرين، إضافة إىل الفيل 
دولة ويقدر عددها من 40 إىل ٥0  الذي يعيش يف 1٣  اآلسيوي 
ألف حيث يتعذر الوصول إىل بعض املناطق الي تسكنها ويرتكز 
أكثر من ٥0% من هذه الفيلة يف اهلند وأماكن أخرى يف آسيا ول 
تزال هذه األنواع تتعرض للصيد بسبب استخدام عاجها وحلومها 
باالنقراض  املهدد  احليوانات  من  الكثري  مع  بالتزامن  وجلودها 
كطيور رافعة الديكة وحيوان قضاعة البحر ومنر الثلج والغوريال 
االسرتالية  تسمانيا  يعيش يف جزيرة  الذي  التسماني  والشيطان 

باإلضافة إىل قرد إنسان الغاب.
كما عرج رئيس قسم اجلغرافيا إىل احليوانات املنقرضة واملهددة 
باالنقراض يف سوريا حيث بن أن التغري اجلغرايف انعكس على 
السورية واجلبال  البادية  وتعد منطقة  فيها،  الربية  غنى احلياة 
أغنى  من  الشرقية  لبنان  جبال  سلسلة  إىل  باإلضافة  الساحلية 
وعدم  اجلائر  الصيد  لكن  الربية،  باحليوانات  السورية  املناطق 
وجود عدد كاف من احملميات الطبيعية جعل هذه الثروة احليوانية 
يف تناقص إىل درجة انقراض بعض األنواع ودخول بعضها اآلخر 
يف تصنيف املهدد باالنقراض، كما أسهمت احلرب الي دارت خالل 
السنوات األخرية إىل تناقص أعداد من السالالت احليوانية منها 
عاملية  ماعز  عــروق  أفضل مخسة  من  يعد  الــذي  الشامي  املاعز 
منتجة للحليب والتوائم وكان ينتشر قبل عام 2011 يف الغوطة 
أحد منذ  يشاهده  السوري مل  البين  الدب  الشرقية قرب دمشق، 
النمر  السورية،  اجلبال  يف  يعيش  وهو  املاضي  القرن  مخسينات 
غابة  وكانت  الساحلية  اجلبال  يف  يعيش  الــذي  املسامل  السوري 
الشوح واألرز يف منطقة صلنفة يف الالذقية موطناً ألعداد كبرية 

ويعد  عام   ٣0 من  أكثر  منذ  رؤيته  يتم  ومل  السورية  النمور  من 
انقراضه هو اإلنسان حيث كان يتم تسميمه  الرئيس يف  السبب 
إحدى  وهــو  احلــر  الطري  االفـــرتاس،  من  املاعز  قطعان  حلماية 
سالالت الصقور تعرض لعمليات صيد جائرة نظراً الرتفاع سعره 
على  جتارته  مراكز  أهم  دمشق  ريف  يف  الرحيبة  منطقة  وتعد 
املهددة  احليوانات  من  العديد  وهناك  العربي،  الوطن  مستوى 
واملوجود  رأس  والبالغ عددها 29  العربي  املها  كغزال  باالنقراض 
حالياً 22 رأس فقط، غزال الريم والبالغ عددها ٣1 واملوجود حالياً 

2٥ رأس باإلضافة لطيور النعام.

طرق احلماية
باالنقراض  املهددة  احليوانات  إىل ضرورة محاية  وأشار عيسى 
من خالل وضع قوانن تنظم عملية الصيد على مجيع املستويات 
سواء يف الرب أو البحر أو اجلو، وتوعية البشر بضرورة احملافظة 
على التوازن البيئي من أجل احملافظة على حياة اإلنسان، إضافة 
إىل االهتمام بزيادة أعداد احليوانات ذات األعداد القليلة واملهددة 
وإقامة  هلــا  مناسبة  بيئة  توفري  خــالل  مــن  وذلــك  بــاالنــقــراض 
حمميات طبيعية حلمايتها مع توفري الرعاية الصحية هلا والقيام 
بعملية إكثار النسل ومحاية الغابات الي تعد مأوى ألعداد كبرية 
من الكائنات احلية، بالتزامن مع التوعية عن طريق اإلعالم ونشر 
برامج تشجري والعناية بالبيئة والتوعية بأمهية الغابات الي تشكل 

رئة كوكب األرض ومصدر غذاء مهم لإلنسان واحليوان.
أن ظاهرة االنقراض بدأت قبل نشأة اإلنسان على  ويشار إىل 
كوكب األرض ولكن هذه الظاهرة تضاعفت نتيجة للنشاطات الي 
يقوم هبا اإلنسان من نشاطات صناعية وجتارية وزراعية الي أدت 
لزيادة تلوث اهلواء، مع وجود عمليات الصيد اجلائر الي قام هبا 
البشر وقطع الغابات الي تعد مأوى آلالف األنواع من الكائنات 
األكل  لغايات  احلية  الكائنات  البشر  الستغالل  باإلضافة  احلية، 
واللبس وكذلك استخدامها يف صناعة األدوية، ومنه نالحظ أن 
لإلنسان دور سليب يف ظاهرة االنقراض إذ أنه عمل على تفاقم 
املشكلة وزيادة عدد األنواع املنقرضة، ولكن ميكن أن يكون لإلنسان 
دور اجيابي عن طريق بناء احملميات واحلفاظ على الكائنات من 

خطر االنقراض وإعادة توطينها.

»االنقراض« ظاهرة قديمة متجددة تهدد 
النظام البيئي.. والحلول بالقوانين والتوعية
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البعث األسبوعية- دارين حسن
مل تعد تنفع التربيرات وال تقنع األعــذار، فالنفوس متعبة 
أربعة  زج  إن  حيث  غري جمدية،  واحللول  متهالكة  والسيارات 
ليس حال، ألن  واحد وحتميله فوق طاقته  ركاب يف سرفيس 
ذلك قد يودي حلادث مروري خيطف حياة أشخاص ال ذنب 
هلم سوى حلول إسعافية غري شافية تقوم هبا اجلهات املعنية 
لرتميم اخللل والنقص بقطاع النقل وما يعانيه، ولعل احلادث 
وانقالب  احلصر،  ال  املثال  سبيل  على  مؤخرا،  حصل  الــذي 
سرفيس على مفرق بغمليخ وما خلفه من ضحايا، خري شاهد 

على مأساوية املشهد0

مقعد معاكس 
يعاني أهايل حمافظة طرطوس، كبقية احملافظات السورية، 
من أزمة نقل تشتد حدهتا أوقات ذهاب وإياب املوظفن وطالب 
إثر  األخــرية  السنوات  يف  ازدادت  أهنا  إال  واملعاهد،  اجلامعات 
من  الكثري  وهتالك  اجلماعي  النقل  وسائط  عدد  يف  النقص 
مناطق  خــطــوط  وعــلــى  املــديــنــة  ضمن  العاملة  الــســرافــيــس 
يف  الوقت  من  الكثري  لقضاء  السائقون  يضطر  ما  احملافظة، 
صيانة مركباهتم مقابل انتظار مديد للمواطنن0                   

إمنا  وحسب،  طرطوس  مدينة  ضمن  االزدحــام  يتوقف  وال 
ومشقة  عناء  وقــراهــم  ملناطقهم  املــغــادرون  املواطنون  يتكبد 
االنتظار حلن الفوز مبقعد، وإن كان معاكسا أو على الرابع، 

وتكتمل الرحلة
عند طريق العودة لتسجيل حلقة من حلقات املعاناة اليومية 

املريرة.

إعادة »الفراطة«
وأشار املواطنون إىل عدم إعادة املبلغ إليهم من األجرة احملددة 
خلط السري، فعلى سبيل املثال أجرة السرافيس ضمن املدينة 
أغلب  لرية    /200 السائقون/  يأخذها  لرية   /  17٥ واملناطق/ 
األحيان، كما أن بعض اخلطوط العاملة بن منطقة وأخرى 
أجرة سريها/ 27٥/  لرية يتقاضاها السائقون/ ٣00 / لرية دون 
رادع000! وباحلديث مع بعض السائقن أوضحوا عدم امتالكهم 
نقود معدنية إلعادهتا ملستحقيها، كما أن جلوس الركاب أربعة 
ويلزمهم  للركاب  ينادي  الــذي  اخلط  مراقب  خالل  من  يتم 
باجللوس أربعة، وأحيانا يتم برضا الركاب الذين أكدوا خالل 
حديثهم معنا، عدم وجود خيار أمامهم فإما االنتظار طويال 
انتهاء  وبعد  املوجود«  من  فاجلود   « باكتظاظ  اجللوس  وإمــا 

دوامهم يبقى اهلم األساسي والعبء األكرب بتأمن العودة0

حل يولد إرباك
املواطنون أن تسيري سرفيس من خط آلخر لتخديم  ويرى 
ركابه ليس حال ألنه خيلق أزمة خلط سريه احملدد، كما أشاروا 
إىل تعبئة خمصصات الكثري من اخلطوط من مادة املازوت مع 
الشيخ  كسرافيس  بالنقالت احملددة هلم  أصحاهبا  التزام  عدم 
ضمن  العاملة  السرافيس  وبعض  سعد  الشيخ  ودويــر  سعد 
لنهاية  بالوصول  يلتزم  ال  منهم  والبعض  احملافظة،  مناطق 
ليس هلا  املناطق  قــرى  من  الكثري  وجــود  إىل  ولفتوا  اخلــط، 
خط سري منذ أكثر من عشرين سنة مع مطالباهتم املتكررة 

واملستمرة بإجياد وسيلة نقل ختدم األهايل دون جدوى...!

ال حسيب وال رقيب
املازوت  بعض السائقن لفتوا إىل تقليص خمصصاهتم من 
يومي اجلمعة والسبت وأيام العطل الرمسية رغم وجود حركة 
كونه عطلة والناس جتد فرصة للتنقل، ما يؤثر على عملهم 
وعلى املواطنن أيضا، كما أشاروا إىل هتالك مركباهتم وتكبد 
أجور صيانة وإصالح والي ترتفع وبشكل شبه يومي وقد متتد 
عملية اإلصالح أسبوعا، تزامنا مع عدم وجود رقيب وال حسيب 

على بيع  قطع السيارات وأجور الصيانة0
مصادر مطلعة أكدت »للبعث األسبوعية » حصول البوملانات 
الي تسري للمناطق على أربعن ليرت مازوت عن كل رحلة تقوم 

السائقن  بعض  وأن  الكمية،  نصف  التستغرق  أهنا  علما  هبا 
من  وبيع خمصصاهتم  رحالهتم  إمتام  لعدم  األختام  يشرتون 

املازوت000!

متابعة لإلشكاالت والتجاوزات املتعلقة بقطاع النقل تواصلت 
البعث مع رئيس قسم مركز االنطالق بطرطوس العقيد نديم 
محدان، حيث طلب منا مهمة صحفية ورفع كتاب إىل قيادة 
شرطة طرطوس، لكننا اكتفينا مبا لدينا من معلومات والي 
تعد شاهدا على الواقع املأساوي اليومي الذي يعيشه املواطنن0

اآلليات وهتالكها
باحملافظة  املختص  التنفيذي  املكتب  عضو  بن  جهته  من 
حسان ناعوس لـ »البعث األسبوعية » أن أسطول نقل الركاب 
قلة  من  احملافظات،  باقي  يف  غريه  كما  يعاني،  طرطوس  يف 
سلبا  انعكس  مما  هلا  الزمين  العمر  يف  والقدم  اآلليات  عدد 

على احلالة
الفنية هلا وباتت عرضة لألعطال بشكل كبري، وهنالك بعض 
اخلطوط يعمل عليها عدد قليل من وسائل النقل وهذا العدد ال 
يفي حباجة تلك اخلطوط وقت الذروة مما يضطر إدارة مرفق 
النقل باحملافظة لتكليف عدد من وسائل النقل الي تعمل على 
خطوط مرحية أو أقل ازدحاما بالعمل على اخلطوط املزدمحة 
وقــت الـــذروة، وقــد حتــدث هنالك بعض احلــوادث أو تتعرض 
وسائل النقل ألعطال تستدعي أسابيع لإلصالح فنقوم عندها 
أيضا برفد اخلط الذي خرجت عنه تلك اآلليات بآليات من 

خطوط أخرى لنتمكن من تأمن الركاب وإيصاهلم ألعماهلم.

قيد املعاجلة
وأما بشأن تزويد وسائل نقل الركاب بنصف خمصصاهتم من 
الوقود أيام السبت ويف أيام العطل الرمسية فهذا  يعود، حسب 
ناعوس، إىل قلة حصة احملافظة من املخصصات النفطية يف 
بعض األحيان، فضال عن أنه يف أيام العطل الرمسية ال حيضر 
املوظفون وطالب اجلامعات واملعاهد إىل الدوائر، وبالتايل فإن 
عدد الرحالت الي تقوم هبا أية وسيلة نقل تقل إىل النصف، 

ومن الطبيعي إنقاص خمصصات تلك اآلليات  هلذا احلد .

و يتم البحث من قبل حمافظة طرطوس بشكل دائم إلجياد 
حلول ملوضوع نقص اآلليات لدينا، وقد طالبنا اجلهات املعنية 
منذ سنوات لرفد احملافظة بعدد من وسائل النقل أو السماح 

باالسترياد وفق شروط معينة إال أن ذلك الزال قيد املعاجلة.

احللول مؤقتة
وأردف عضو املكتب املختص: تقوم جلنة تنظيم نقل الركاب 
قمنا  كما  القصوى،  بالطاقة  والعمل  املؤقتة  احللول  بوضع 

بتسيري
مــروراً  طرطوس  إىل  الالذقية  من  جديد  ركــاب  نقل  قطار 
من  الصباحيتن  القطار  رحــلــي  إىل   بــاإلضــافــة  ببانياس 
مبدينة  الركاب  نقل  مبحطات  مــرورا  الالذقية  إىل  طرطوس 
بانياس وبعدد من احملطات األخرى يف املنطقة املذكورة، وتتابع 
جلنة تنظيم نقل الركاب باحملافظة واملعنين بقيادة شرطتها 

بضبط العمل على كافة
نقل  آلية  كل  من  املطلوبة  الرحالت  عدد  وتنفيذ  اخلطوط 
على كل خط حتت طائلة تطبيق العقوبات الواردة يف القانون 
وسيلة  أيــة  خمصصات  بتوقيف  نقوم  كما  املقصرين،  حيال 
عليه  تعمل  الــذي  اخلــط  على  دائما  تسجل حضورا  ال  نقل 

ومالحقتهم وفقا للقوانن واألنظمة املعمول هبا.

إحداث شركة 
بدوره أكد مدير نقل طرطوس املكلف م0 نضال بركات على 
النقص بعدد اآلليات حبدود 400 آلية وهذا النقص يتوزع على 
مجيع اخلطوط باحملافظة، الفتاً إىل أن أغلب أسطول مركبات 
بشكل  مركباهتم  بإصالح  السائقون  يقوم  حيث  قدمية  النقل 
يومي وأن اآلليات جتاوز عمرها الزمين االفرتاضي، مبيناً أنه 
يتم تكليف أي مركبة ختالف ثالث خمالفات متتالية بالعمل 
على خط مزدحم أو العمل على أحد خطوط القرى ملدة ثالثة 
أشهر بشكل قسري، وطالب بركات بإحداث شركة نقل داخلي 
باص   /  ٥0 تضم/  الالذقية ومحص، حبيث  أسوة مبحافظي 

نقل داخلي حلل مشكلة املدينة0

نقل طرطوس.. حلول ترقيعية ومراقب 
البعث األسبوعية - حممد غالب حسنيبحاجة لمراقب.. ضغط ركاب وتزوير أختام

موضوع املسيح يف اجلوالن ليس استثماراً سياسياً ألمر ديين ، 
وليس استغالاًل دينياً ألمر سياسي ؛ بل هو دراسات علمية معمّقة 
احملاذية  املنطقة  يف  ؛ وحتديداً  األثرية  املكتشفات  اىل  تستند  ؛ 
بانياس  وبلدة  ؛   ) صيدا  )بيت  مثل  اجلوالنية  طربية  لبحرية 
اإلجنيل  نصوص  مع  ومقاربتها  فيلبس(  )قيصرية  أي  اجلــوالن 
الديانةاملسيحية  تاريخ  يف  هاماً  دوراً  البلدتان  هاتان  لعبت  حيث 
؛ مما يؤكد الدور احلضاري للجوالن العربي السوري الذي كان 
دوماً احلصن املنيع املتقدّم لبالد الشام ؛ ينال قوته من أهله األباة 

؛ وحضارة متتد إىل األزل الكوني .

أمهية اجلوالن
إن اجلوالن حيتل أمهية تارخيية ودينية وثقافية وسياسية كبرية 
فقد بدا االستيطان البشري يف اجلوالن منذ عشرات اآلالف من 
االركيولوجيون  قسّم  البشري حيث  الوجود  بدء  منذ  أي  السنن 
األوىل  املرحلة  هي  ثالث  احلجري مبراحل  العصر  يف  اجلــوالن 
والوسيطة والعليا ، وهي تشكل حالياً جزءاً من الساحل الشرقي 

اجلنوبي لبحرية طربية.
فقد ولد السيد املسيح يف فلسطن إبان االحتالل الروماني حيث 
كانت آنذاك اجلزء اجلنوبي من والية سورية الرومانية ، وقد مرّ 
يف اجلوالن العديد من أقوام وشعوب وجيوش الدائرة احلضارية 
حيث كانت ختومه مسرحاً ألحداث تارخيية هامة مفصلية ، كان 
هلا بالغ األثر يف تشكيل التاريخ االنساني ؛ لعل من أمهها ميالد 
السيد املسيح ؛ ونشر رسالته ؛ ومعركة الريموك 6٣6م ؛ ومعركة 

حطن 1187م ؛ ومعركة عن جالوت 1260م .  
بالبنى  متأثراً  متعاقبة  كثرية  ثقافات  اجلوالن  أهل  عرف  كما 
البشرية واحلضارية واملعتقدات الدينية املختلفة حيث عرف أيضاً 
العديد من الديانات الوثنية يف العصر الكنعاني ؛ ومّت حنت اآلهلة 
من صخور البازلت الصلدة مثل اإلله حدد الذي عثر االركولوجيون 

على متثاله يف بيت صيدا مشال البطيحة يف اجلوالن.  
لقد شهد اجلوالن ديانات وآهلة وعبادات متنوعة ، عبّرت عن أن 
اجلوالن شهد دورة حياة ثرة وغنية قلما شهدهتا مناطق جماورة . 

اجلوالن يف املوروث املسيحي
إن اجلوالن يف املوروث املسيحي وعالقة يسوع باجلوالن كانت يف 
والد االخوين  النّجار صديق زبدى  وقت مبكر حيث كان يوسف 
بيت صيدا  ابناء  يسوع من  كانا يف عمر  اللذين  ويوحنا  يعقوب 
واالخوين  فيليب  بن  بعد  فيما  العالقة  وتعمّقت  ؛  اجلوالنية 
مسعان واندراوس من بيت صيدا اجلوالنية الي جلأ السيد املسيح 
اليها عابراً هنر االردن حن علم باعتقال يوحنا املعمدان وسجنه 
السمك  صيد  كــان  الذين  اخلمسة  هــؤالء  على  هناك  وتعرّف   ،

مهنتهم ، ودعاهم أتباعه ، واصبحوا من تالميذه االثين عشر .  
وهكذا نالت اجلوالن شرف زيارة يسوع اىل بيت صيدا ، كما زار 
حجري  كرسي  من  امسها  متحت  الي  اجلوالنية  الكرسي  قرية 
كبري ، كان السيد املسيح جيلس عليه ؛ إضافة لزيارة السيد املسيح 
لبانياس اجلوالن الي كانت تعرف باسم قيصرية فيلييب ، وصعد 
جبل حرمون ) الشيخ ( ، وعرب يف طريقه من صور وصيدا اىل 
منطقة املدن العشرة ؛ أو مايعرف بالديكابولس الي كان جنوب 
اجلوالن جزءاً منها ، وجتول يف بعض مدهنا ، وعاد من هناك اىل 

اجلليل عرب فيق وسوسية يف جنوبي اجلوالن .
ويف بانياس اجلوالن اعرتف مسعان أن يسوع هو املسيح ؛ وهناك 

اطلق يسوع على مسعان لقب بطرس .
 ، املسيح  السيد  هبا  قــام  الــي  املعجزات  بعض  اجلــوالن  وشهد 

وحتولت العبادات من الوثنية اىل املسيحية أيضاً .

شخصيات جوالنية  
الفكر  عملت يف جمال  خالدة  اجلــوالن شخصيات  أجنب  وقد 
وبعضها عمل يف جمال الديانة املسيحية حيث  االنساني عموماً 
الناس  وتعريف   ، البشرية  املعرفة  إغناء  اهلام يف  الدور  كان هلم 
بن  مســعــان   : مثل  ــفــداء  وال بــاحلــق  والتمسك  ؛  العليا  باملثل 
يونا ؛ وانــدراوس بن يونا اخو بطرس ؛ ويعقوب بن زبدي اخو 
يوحنا من والدته سلومة ؛ ويوحنا بن زبدى اخو يعقوب وفيليب 
ومجيعهم من بيت صيدا اجلوالنية ناهيك عن مكسيموس احلكيم 
فيلوكالوس  واألسقف  ؛  اجلوالنية  خسفن  يف  املولود  اجلوالني 
البانياسي اجلوالني الذي حضر جممع نيقة املسكوني االول عام 
الذي حضر  نرقيس  واألسقف  ؛  بانياس اجلوالن  ٣2٥م ألبرشية 
األساقفة يف جممع  كبار  من  وكــان  ؛  ٣24م  عام  انطاكية  جممع 
اللذين حضرا جممع  ؛ واألُسقفان مرترييوس وباروخيوس  نيقة 
القسطنطينية املسكوني الثاني عام٣81م ؛ واوليمبوس الذي حضر 
. وكل ماذكرت من  الرابع عام 4٥1م  املسكوني  جممع خلقيدونية 
تاريخ اجلوالن املسيحي وأعالمه ورموزه الفكرية والدينية ، ألن 

مجيعهم ميثلون جزءاً هاماً من ثقافة وتراث اجلوالن .

مدن وتاريخ
ومن مدن اجلوالن الي عرفت بدايات الزمن بانياس أي قيصرية 

فيليبيس ، ومدينة اهلل .
كانت  ــي  ال اجلــوالنــيــة  بيت صــيــدا  ــر  ذك االجنــيــل  ورد يف  كما 
والباحثن  اآلثــار  وعلماء  ؛  للحجاج  وقصداً  هدفاً  الــدوام  على 

واألكادميين على مر العصور .
ويف االزمنة السحيقة قطع كثري من املؤمنن مسافات شاسعة 
لزيارة هذه البلدة العريقة حيث اقام السيد املسيح فيها مدة زمنية 
السيد  يد  على  املعجزات  من  العديد  جرت  وهناك  ؛  ملحوظة 

املسيح عليه السالم . 
وقد قام فيليب ابن هريود »ابو حرد االدومي العربي« الذي حكم 
اجلوالن من 4 ق.م اىل ٣4 ميالدية باالهتمام ببيت صيدا والعناية 
هبا وتطويرها وحتصينها ، وأطلق عليها اسم ) جولياس ( تكرمياً 

لبنت االمرباطور اغسطس قيصر .
اىل  استكشافية  برحلة  روبنسون  ادوارد  ــار  اآلث عــامل  قــام  كما 
االملاني  االثــار  عامل  وصل  كما   ، رآه  ما  ودوّن   ، املقدسة  االرض 
غوتليب شوماخر اىل قرية املسعدية اجلوالنية يف سهل البطيحة 
الراهب  وصفها  مثلما  باسهاب  عنها  وحتدث  ؛  بيت صيدا  قرب 

بارغيل بكسنر أيضاً .  
حارب  كفر  قرية  الواقعة مشال  احلصن  قلعة  أي  سوسية  اما 
اجلوالنية ؛ وجنوب قرية شكوم اجلوالنية ؛ وشرق حبرية طربية 
حبوايل ) ٥،1(كم ؛ وغرب فيق ب) ٥،٣( كم ، فهي مدينة حصينة 
بنيت على شكل مثلث متساوي الساقن ، وموقعها اسرتاتيجي هام 

تتوفر فيه شروط ومقومات األمن واالزدهار .
االثرية  اللقى  من  هامة  كنوزا  االثــاريــون  فيها  اكتشف  وقــد 
والرومانية  اهلللينية  العهود  اىل خمتلف  تعود  الي  النقود  منها 
والبيزنطية واإلسالمية ، وأقدم قطعة مّت سّكها عام 28٥ قبل امليالد 
يف صور. وأحدث قطعة مسكوكة يف العهد االموي يف طربيا عام 
7٣4م ؛ وفيها كنيسة ضخمة حتتوي على تابوت رخامي صغري ؛ 
الغربية ؛ وهناك كنيسة اخرى عرفت  الشمالية  بالكنيسة  عرفت 
الطراز  على  بنيت  اخرى  وكنيسة  ؛  الشرقية  الشمالية  بالكنيسة 

امللكي ؛ عرفت باسم الكنيسة امللكية .  
أما قرية الكرسي اجلوالنية فقد أخذت امسها من كرسي حجري 

بازلي كبري كان السيد املسيح عليه السالم جيلس عليه .
وتقع على الشاطئ الشرقي لبحرية طربية ؛ جنوب بلدة احملجار 

ب ) 6 ( كم ؛ ومشال غرب مدينة فيق ب ) 10 ( كم .
البلدان  معجم  كتابه  يف  احلموي  ياقوت  اجلغرايف  ذكرها  وقد 
قائالً : وهي قرية شرقي حبرية طربية ؛ يقال : إن السيد املسيح 
مجع احلوارين هبا ، وأنفذهم منها إىل النواحي، وفيها موضع 

كرسي زعموا أنه جلس عليه عليه السالم .
وقد كشفت عمليات املسح والتنقيب، الي جرت يف قرية الكرسي 
والعربية  والبيزنطية  الرومانية  العهود  إىل  تعود  وبقايا  آثار  عن 
اإلسالمية ؛ ومن أمهها بقايا دير كبري من العهد البيزنطي، أبعاده 
14٥ × 12٣ م ؛ حييط به سور من حجارة منحوتة . وهناك بوابة 
رئيسة يف اجلدار الغربي للسور حممية بربج من طابقن وشارع 

مرصوف ، ميتد من البوابة 
ــام  الــرئــيــســة إىل ســاحــة أم

الكنيسة.
ـــصـــفـــوف مــن  إضــــافــــة ل
ــط بــســاحــة  األعــــمــــدة حتــي
الكنيسة ؛ يبدو أهنا مل تكن 
األوىل،  املرحلة  يف  مسقوفة 
فــبــدت كـــأروقـــة مــفــتــوحــة ؛ 
ـــذه األروقـــــة يف  وغــطــيــت ه
أهنــا  إال  ــة الحـــقـــة،  مــرحــل
الزمن  مع  وسقطت  تداعت 
؛ وبقي الرواق الشرقي الذي 
الكنيسة،  واجهة  يقع جبوار 
ــع عــلــى جــانــبــيــه مقر  ــق وي

الكهنة وغرفتان 
ـــة الــــصــــالة يف  أمـــــا قـــاع
على  ــمــت  ــي ــأق ف ــكــنــيــســة  ال
فوق  حممله  قناطر  شكل 
صفن من األعمدة ؛ ويضم 
هــذا اجلـــزء صــالــة فسيحة 
والــغــرف  جانبين.  ـــن  ورواق
الواقعة على جانيب الرصيف 
مـــرصـــوفـــة بــالــفــســيــفــســاء، 
ووجدت رقع من الفسيفساء 
ــة أجــــزاء  ــقــي ب املــــلــــون، يف 

الكنيسة.
وقد ضمّت األروقة متاثيل 
األرضية  زينت  احلــيــوانــات، 

املرصوفة بصورها، إىل جانب أشكال وصور نباتية.
الشمالية،  الغرف  إحدى  بوابة  يف  فسيفساء  رقعة  وجدت  كما 

حتمل صورة زوجن من احلمام ؛ يقفان إىل جوار سلة جمدولة.
صلبان  مع  فسيفسائية  أرضية  من  أجــزاء  على  أيضاً  وعُــثِــر 

ومتاثيل على امتداد جدار واجهة الكنيسة.
ولوحظ يف مدخل غرفة حوض التعميد كتابة يونانية تعود إىل 

عام ٥8٥م.
ويف جنوب الدير هناك مغارة، خصصت لدفن رهبان الدير، وقد 
وجد فيها ثالثن هيكالً عظمياً، لرجال ترتاوح أعمارهم ما بن 

الثالثن واخلمسن عاماً.
وبالقرب من اجلزء الشمايل للسور، هناك بقايا مبان سكنية، 
ومساحات بيوت، ومواقد، وأقنية تصريف. ويالحظ من دراسة هذه 
إىل  تعود  أقــدم،  مرحلة  البناء،  من  مراحل  ثــالث  وجــود  املباني 
القرنن اخلامس والسادس امليالدين، ومرحلة الحقة، تعود إىل 
القرن السابع، ومرحلة أحدث تعود إىل القرن التاسع، وكانت هذه 
وإىل  واحلجاج.  الدير،  والعاملن يف  الرهبان،  املباني حمل سكن 
اجلنوب من الدير هناك بقايا برج على منحدر سفح التل .وعلى 
خربة  باسم  تعرف  خربة  هناك  الدير،  غرب  مرت   )600( مسافة 
الكرسي، وهي تل قديم، كشف التنقيب فيه، عن بقايا عمران من 
كان  اإلسالمي،  العربي  العهد  من  خان،  وبقايا  الروماني،  العهد 
قائماً على رأس التل، وقد عثر يف هذا املوقع على فخاريات، تعود 

إىل العهود الرومانية والبيزنطية والعربية اإلسالمية .
ويف مقابل قرية الكرسي داخل حبرية طربية ، مت الكشف عن 
مرسى قديم، استخدمه صائدو األمساك، كما كشف عن حوض 
أغنى  من  يعد  الكرسي،  رأس  أن  إىل  ويشار  األمســاك،  لتخزين 

أجزاء حبرية طربيا بسمك السردين.
وتشري البقايا واللقيات إىل أن املوقع مل يكن جمرد مكان عبادة، 
واجلــوالن،  فلسطن  بن  ما  وصل  وحلقة  دينياً،  مركزاً  كان  بل 
يعتمد  اقتصادياً،  ومــركــزاً  واإلســالمــي،  املسيحي  العاملن  وبــن 
بشكل أساسي على السياحة، والثروة السمكية، وتؤكد هذه البقايا 
واللقيات الدور احلضاري، الذي لعبه هذا املوقع يف تاريخ املنطقة 

وموروثها الثقايف .

اجلوالن لنا
وبعد هذا العرض ألمهية اجلوالن العربي السوري تارخيياً وآثارياً 
حيث عاش يف ربوعه السيد املسيح وأكل من خرياته ؛ وشرب من 
مائه العذب ؛ وتنفس من هوائه العليل ؛ يؤكد األباة املناضلون يف 
اجلوالن السوري احملتل ؛ بقرى جمدل مشس ومسعدة والغجر 
وعن قنية وبقعاثا رفضهم لالحتالل االسرائيلي ، وما صدر عنه 

من قرارات احتاللية زائلة ؛ وإجراءات عدوانية باطلة .
؛  سورية  األم  لوطنهم  األصيل  الراسخ  االنتماء  دوماً  ويعلنون 
واالعتزاز هبويتهم العربية السورية ؛ رمز كرامتهم وشرفهم وعزهم 
الرئيس  السيد  الوطن  املطلق لقائد  الوالء  أباء اجلوالن  .وجيدّد 
؛ وعودة اجلوالن  ؛ وهم واثقون من زوال االحتالل  بشار األسد 

لوطنه وأهله وشعبه .

المسيح في الجوالن
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البعث األسبوعية – طالل الزعيب
يعاني أصحاب األمراض املزمنة، وخاصة النفسية والعصبية، كثرياً يف سبيل تأمن األدوية 
الي حيتاجون إليها للعالج، فكثري من هذه األدوية إما مفقود، وإما غري متوفر رمبا بشكل 
من األدوية رغم أن  للسوق السوداء، حيث إن هناك أصنافاً  الباب مفتوحاً  متعمّد لرتك 
أغلبها يصنّع يف سورية ال ميكن احلصول عليها حتى بوجود وصفة طبية، وخيضع املريض 

يف كثري من األحيان لالبتزاز للحصول على هذا الدواء.

أسعار قياسية
من هذه األدوية مثالً الصنف الدوائي »كارباتيك« الذي يعدّ دواء أساسياً ملرضى الصرع، 
فهذا الدواء مل يكن موجوداً يف الصيدليات يف الفرتة السابقة، وقد وصل إىل أسعار قياسية 
يف صيدليات السوق السوداء حيث مت بيعه يف إحدى الصيدليات مببلغ 19٥00 حبجة أن 
الدواء غري متوفر ويتم فرض السعر من خالل مستودعات األدوية، أو من خالل حتميل 
التجميل،  أدوات  وحتى  املطلوبة  غري  أو  الرائجة  غري  األخــرى  الدوائية  األصناف  بعض 
وبالتايل تتم تغطية أسعار األدوية الكاسدة برفع سعر هذه األصناف الضرورية، األمر الذي 
يرفع السعر إىل هذه األسعار اخليالية، علماً أن سعر هذا الدواء فعلياً يرتاوح بن 2800 

و٣٣00 لرية سورية بشكل نظامي.

استطالع
»البعث األسبوعية« وقفت على هذه الظاهرة يف عدد من الصيدليات واستطلعت آراء بعض 
الصيادلة الذين قالوا: إهنم مستعدون لشرح مجيع األسباب املتعلقة بارتفاع أسعار الدواء، 
ولكنهم رفضوا أن تذكر أمساؤهم يف هذا االستطالع، حيث أكد معظمهم أن ارتفاع أسعار 
الي تقوم بتحميل أصناف كاسدة  بالدرجة األوىل مستودعات األدوية  الدواء تقف خلفه 
من الدواء على األدوية املطلوبة، وبالتايل جيد الصيديل نفسه بن أمرين إما رفض شراء 
»التكلفة  مع  يتناسب  بسعر  ولكن  به  القبول  وإما  منه،  املرضى  حرمان  وبالتايل  الــدواء 
احلقيقية« بعد حتميل أسعار األدوية الكاسدة عليه، وبعض هؤالء الصيادلة أكد أنه حمجم 
هنائياً عن شراء هذه األدوية من مندوبي الشركات الطبية ألنه يرفض ابتزاز املرضى يف 
حاجاهتم األساسية، أو ألن األدوية النفسية هلا استخدامات أخرى حيث يستخدمها متعاطو 
املخدّرات، وهذا رمبا يعرّضهم إىل هتجّم هؤالء للحصول على الدواء املخدّر الذي ال يُصرف 
إال بوصفة طبية نظامية، ومنهم من خيشى التعرّض للمساءلة إذا ما وقع الدواء بأيدي 
متعاطي املخدّرات، ووصل األمر إىل فرع مكافحة املخدّرات، ويف اعتقاده أن النقابة ال تؤمّن 
له احلماية الكافية من املساءلة، بينما قالت إحدى الصيدالنيات إنه ال مشكلة لديها ما 
دام الدواء قد وصل إليها بفواتري نظامية ومت صرفه مبوجب وصفة طبية، وعند اجلرد لن 

ختشى شيئاً ما دامت قد تصرّفت وفق القانون. 

ادعاء كاذب
»البعث األسبوعية« على وصفة طبية ملريض نفسي مت صرفها من إحدى  وقد حصلت 
الصيدليات الشهرية يف دمشق مببلغ ٣9000 لرية سورية، وقد مّتت مناقشتها بالوصفة هاتفياً 
بعد أن حصلنا على هاتف الصيدلية من الطبيب النفسي الذي تربّأ من املوضوع، وأحالنا 
إليها، حيث قالت بعد علمها أننا جهة إعالمية: إنه البد من وجود خطأ يف املوضوع ألن 
الوصفة جيب أال تبقى يف يد املريض، ووعدت بإعادة فرق املبلغ الذي جتاوز حسب أكثر 

الصيدليات الي سألناها عشرين ألف لرية.

ثم إننا قمنا فيما بعد باحلصول على وصفة أخرى للمريض نفسه وذهبنا إىل الصيدلية 
ذاهتا وطلبنا صرفها، فتجاوز سعر الدواءين األساسين فيها مبلغ 4٥000 لرية سورية، عندها 
كشفنا هويتنا للصيدالنية، فراحت تدّعي أن هذه األدوية غري متوفرة يف السوق، وأهنا تضطر 
لشرائها من السوق السوداء، وأن أحد هذه األدوية يتم هتريبه عن طريق بعثات السياحة 
الدينية، بينما حتصل على اآلخر الذي حيمل ختم وزارة الصحة بعد حتميل جمموعة من 
األدوية الكاسدة عليه، فتقوم الصيدالنية بالتربّع هبا جلمعية حفظ النعمة على حدّ قوهلا 
وحتمّل سعرها على الدواء الرئيسي، مبعنى أهنا تعطي باليد اليمنى وتأخذ باليد اليسرى، 

فضالً عن أهنا أقحمت سعر البنزين واملازوت وتكلفة إصالح سيارهتا اخلاصة يف سعر الدواء، 
وقالت تعقيباً: إهنا غري مستعدة لصرف وصفة طبية يكون مرحبها فقط مئة أو مئي لرية 
سورية، علماً أن اهلامش املوضوع لسعر الدواء حسب وزارة الصحة هامشٌ جمٍز وال ينبغي 

البحث عن طرق ملتوية لتأمن الربح.

البديل موجود
املهم أننا تركنا الصيدلية وقلنا إننا عاجزون عن شراء هذا الدواء بسعره احلايل وتوجّهنا 
املبلغ  إىل صيدلية تبعد حنو مئي مرت فقط، فكان أن اشرتينا واحداً من األدوية بثلث 
املطلوب من الصيدلية املستهدفة، والدواء اآلخر حصلنا على بديله الوطين وهو ال يقل 
جودة عن املستورد وليس املهرّب كما ادّعت، األمر الذي دفعنا للذهاب إىل مديرية صحة 
دمشق مباشرة بإحدى الوصفتن، ألننا مل نقم طبعاً بتسليم الوصفة الي مت صرفها من 
الصيدالنية بسعر السوق السوداء، وهناك قابلنا الدكتور حممد سامر شحرور مدير صحة 

األدوية النفسية بين شركات األدويـة والسـوق السـوداء.. 
»البعث األسبوعية« تعرض مخالفة صريـحة إلحدى الصيدليـات تتاجر بالمرضى..!.

اللجنة  القانونية عرب  بالطرق  املوضوع  الذي أطلعناه على احلالة ووعد مبعاجلة  دمشق 
التفتيشية، بعد أن قام بتصوير الوصفة الي رفضت الصيدالنية طبعاً تفقيطها ألهنا صُرفت 

بشكل غري قانوني.

شروط
إن  الصيدالنية:  فقالت  الــدواء  وطلبنا صرف  املركزية،  الصيدلية  إىل  توجّهنا  ذلك  بعد 
األدوية املستهدفة غري متوفرة وال يقوم خمزن نقابة الصيادلة بتزويدنا هبا، األمر الذي 
دفعنا إىل التوجّه بالسؤال إىل الدكتور عصام مرعشلي رئيس فرع نقابة صيادلة ريف دمشق 
الذي قال: إن للدواء النفسي جمموعة من الشروط والقيود الي تتحكم بطريقة صرفه، إذ 
ال بد بداية من وجود وصفة طبية نظامية من طبيب خمتص مسجّل لدى وزارة الصحة، 
وال ميكن صرف الدواء عرب القصاصة الورقية الي قد يستخدمها بعض األطباء، بل جيب 
أن تكون وصفة طبية نظامية عليها شعار نقابة األطباء، كما أن بعض الشركات الدوائية 

لديها وكالء خاصون يشرفون على توزيع األدوية، وهذا إىل حدّ ما يتحّكم خبريطة توزيع 
الدواء، حيث إن األطباء النفسين غري موجودين بكثرة يف الريف، وهذا رمبا يربّر وجود 

الدواء النفسي يف املدينة وعدم توفّره يف لدى مجيع صيدليات الريف.

ال وجود للتحميل
ولدى سؤالنا الدكتور مرعشلي عن موضوع التحميل، بن أنه من املمكن أنه حدث من 
البعض، أما اآلن فال وجود ملوضوع التحميل بالنسبة لألدوية ألن السبب الذي أدّى إىل ذلك 

قد انتفى، بعد اجلهود الي بذلتها وزارة الصحة يف مسألة توفري الدواء.
وتابع مرعشلي: املطلوب أواًل من الصيدالني الذي يتعرّض ملوضوع حتميل األدوية أن يقوم 
باإلبالغ عن الشركة الي تقوم هبذه املمارسة، وهذا اإلبالغ ضروري لكبح هذه الظاهرة إن 
وجدت، وإذا امتنع اجلميع عن الشراء هبذه الطريقة، فإن الشركة الدوائية ستضطر لتوفريه 

بالطرق النظامية.

حمل ثقة
ورفض الدكتور مرعشلي أن يكون بن الصيادلة من يتعمّد املتاجرة حباجة املرضى، معترباً 
أن مجيع الصيادلة لديه حمل ثقة، وال ينبغي االعتداد أبداً باحلاالت الفردية الي مّتت 
اإلشارة إليها، ألن وجود مثل هذه احلاالت ال ينفي أن املهنة مهنة إنسانية، وأن الصيادلة 

يبذلون كل ما يف وسعهم لتأمن الدواء للمرضى بسعره ومواصفاته النظامية. 

الدكتور مرعشلي أكد يف احملصّلة أن ما قامت به الصيدالنية املستهدفة خمالف للقانون، 
إذ ال جيوز بيع الدواء الوطين بسعر خمالف لسعره الرمسي، كما ال جيوز االدّعاء أن نوعاً 
معيّناً من الدواء حصلت عليه بطرق ملتوية، لذلك تربّر بيعه بأضعاف سعره احلقيقي، 
مؤكداً ضرورة تقديم شكوى خطية إىل فرع النقابة املختص  الي تستخدم الطرق القانونية 
لكبح هذه الظواهر الي تعدّ خمالفة مسلكية تعرّض املخالف جمللس تأدييب، يتقرّر مبوجبه 

نوع العقوبة. 

أخريًا
يذكر أن األمراض النفسية بشكل عام اتسع انتشارها على خلفية األزمة الي تعيشها سورية 
منذ عام 2011 وخاصة يف املناطق الي خضعت لسيطرة اجلماعات اإلرهابية املسلحة، حيث 
تعرض الناس لظروف نفسية قاهرة نتيجة استخدامهم دروعا بشرية من هذه اجلماعات، 

فضال عن اجلوع واحلصار ومشاهد القتل والدمار.

فإذا كان توزع األمراض النفسية على خريطة البالد قبل األزمة خيضع لظروف موضوعية، 
فإن هذا األمر ازداد طردا مع توسع األزمة وتشعبها، حيث ميكن أن نقول: إن األمراض 
النفسية تضاعفت بشكل ملحوظ، وخاصة عند األشخاص الذين تعرضوا لظروف األزمة 

وتداعياهتا املباشرة.

وإذا أضفنا إىل كل هذه الظروف تناقص عدد األطباء النفسين خالل فرتة األزمة بشكل 
واضح نتيجة انعدام األمن وصعوبة العمل والبحث عن لقمة العيش، فإن هذا األمر ساهم 

بالضرورة يف زيادة عدد املرضى النفسين على خلفية صعوبة وسائل التداوي.

وهذا األمر انسحب أيضا على موضوع توفر األدوية، إذ سامهت األزمة وظروف احلصار 
اخلانق املفروض على البالد من الدول الغربية يف احلد من القدرة على احلصول على املادة 
اجتمعت جمموعة من  وبالتايل  الغربية،  الدول  استريادها من  يتم  الي  الفعالة  الدوائية 
العوامل الي أدت إىل ندرة األدوية النفسية، األمر الذي ساهم باحملصلة يف غالء أسعارها 
واحتكارها من فئة ضيقة من شركات األدوية الي وجد بعضها يف ظروف األزمة مناخا 
جيدا الحتكار الدواء والتحكم بأسعاره ما أدى إىل صناعة سوق سوداء تتحكم بسعر الدواء 

النفسي، شأنه يف ذلك شأن أدوية األمراض املزمنة األخرى.
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البعث األسبوعية – بشار حمي الدين احملمد
بعد حوايل أثنا عشر عاماً على انطالق أول مركز 
حتكيمي خاص يف سورية، حيضرنا التساؤل اليوم 
إىل أين وصلنا يف تعميم ثقافة التحكيم سواء بن 
األفراد أو بن الشركات اخلاصة، وما مدى الثمار 
الي جنيناها من هذا القطاع؟، لطاملا طال حديث 
والقطاعات  واألعمال  الشرائح  كافة  ومن  املواطن 
واملهام  الشديد  والضغط  االزدحام  والفعاليات عن 
الكبرية امللقاة على عاتق قضائنا وحماكمنا وبشكل 
على  احلــصــول  ويــؤخــر  التقاضي  زمــن  مــن  يزيد 

بعض احلقوق.
خطوة مرافقة لالزدهار

مجيع  يف  بالنظر  التحكيمية  املــراكــز  ختتص 
يشبه  ما  أو  حصراً،  املعينة  واملنازعات  اخلالفات 
املدنية  لــكــافــة اخلـــالفـــات  قــضــاء«قــطــاع خـــاص« 
والــتــجــاريــة والبيع والــشــراء ســواء  واالقــتــصــاديــة 
احمللي أو الدويل، والتحكيم يف سورية منذ نشوئه 
يف البالد مت بناؤه على أسس علمية وعملية، خاصة 
الشركات يف عام 2010، وترافق  بعد تعديل قانون 
ــذاك، واستقطاب  ذلــك مع االزدهـــار الــذي ســاد آن
رؤوس أموال، إضافة لتأسيس شركات أجنبية وفروع 
معاذ  للمحامي  ووفــقــاً  خارجية،  عاملية  لشركات 
عجلوني فقد أثبت التحكيم جدواه العملية بشكل 
ملا  التجار  من  املتعاقدون  له  يلجأ  فبات  متميز، 
يتطلبه العمل التجاري من سهولة ومرونة وسرعة 
فائقة يف التعامالت مع ضرورة السرعة بالفصل يف 
املنازعات الي قد تنشب نتيجة تلك األعمال  وهذا 
املسبق  التحكيم، سواء باالشرتاط  قانون  وفره  ما 
اخلالفات  حــال  يف  التحكيم  اعتماد  على  بينهم 
ضمن عقودهم املربمة، أو حتى من خالل االتفاق 

الالحق باللجوء من قبل األطراف إىل التحكيم.
لكن مع كل تلك اإلجيابيات للتحكيم املؤسساتي 
إال أنه، والكالم لعجلوني، بعد األزمة أصبحت بعض 

املؤسسات التحكيمية هتدف للربح فقط، وأصبح بعض املشاركن 
بالدورات التحكيمية يسعون  للحصول على شهادة بالتحكيم دون 
احلصول على املعلومات العلمية والعملية الي ختوهلم أن ميارسوا 
العمل التحكيمي بالشكل املطلوب يف املستقبل، كما أن احلصار 
االقتصادي املفروض على القطر وتبعاته على الشركات والفعاليات 
والسياحية  والصناعية  التجارية  القطاعات  وضعف  اخلــاصــة 
يف  التحكيمي  العمل  مسرية  على  سليب  بشكل  أثــر  والــزراعــيــة 
سورية، ومع ذلك يرى احملامي عجلوني أن التحكيم يبقى الطريق 
أن  إال  حضارية ختصصية،  وخطوة  واألســرع  واألنسب  األضمن 
حتقيق الغاية املرجوة منه تستلزم اتفاق املتعاقدين على شروط 
بأية  يقعوا  ال  حتى  غموض  وال  فيها  لبس  ال  دقيقة  حتكيمية 

متاعب مستقبالً.
ومل يفرق عجلوني بن التحكيم ضمن شركات »املؤسساتي« وبن 
التحكيم احلر معترباً أن كليهما يكمالن بعضهما البعض لطاملا 

كان عملهما وفق املعايري املهنية والقانونية.
حباجة للتعاون

أن  فيها  والعاملن  التحكيمية  املراكز  أصحاب  بعض  لنا  أكد 
هناك العديد من العراقيل بوجه هذا القطاع اهلام، وطالبوا كافة 
إلجناح  مطلبهم  على  والوقوف  معهم  بالتعاون  املعنية  اجلهات 
هذا القطاع سواء من قبل النقابات أو غرف الصناعة والتجارة، 
فمراكز التحكيم مل تتوقف عموماً عن ممارسة أعماهلا وحتى يف 
والتطوير،  والتوسع  االستمرار  تنشد  وهي  األزمة  أصعب ظروف 
لفعاليات حتكيمية ضمن احملافظات  كما لوحظ وجود نشاطات 
لدعم قطاع احلكيم ونشر ثقافة هذه املؤسسات كإجراء اختبارات 
للمحكمن بإشراف وزارة العدل، أو عرب إلقاء حماضرات ضمن 

عدد من املؤمترات، ورعاية مؤمترات أخرى.
ومن خالل متابعتنا لقطاع التحكيم على مستوى الوطن العربي 

تبن أن هناك مبالغ تصل إىل مليارات الدوالرات تنفق سنوياً من 
قبل الشركات العربية لسبب بسيط هو ضعف القطاع التحكيمي 
وتبين شركات حتكيمية أجنبية، ومن هنا ندرك األمهية املستقبلية 
لبناء مؤسسات حتكيم سورية رائدة ليست فقط حملياً بل ودولياً 
بالتعاون مع ما منتلكه من خربات حقوقية متميزة يف هذا اجملال، 
مما قد خيلق فرص عمل ومصادر متويل جديدة يف حال تعميم 

وجناح هذه التجربة.
أمهيته يف إعادة اإلعمار

اجملتمع  شرائح  كافة  بن  التحكيم  ثقافة  نشر  جداً  املهم  من 
النزاعات،  إليه حلل  اللجوء  الكثرية عند  اإلجيابيات  فيه من  ملا 
تثبيته  على  والعمل  واسعة،  بصورة  االعتبار  بعن  أخــذه  وجيب 
دائماً  تتضمن  كوهنا  التجارية  اخلاصة  العقود  يف  أساسي  كبند 
يف  طويل  نــزاع  نشوب  حــال  يف  وجتميدها  كبرية،  مالية  مبالغ 
القضاء يعترب كارثة، وخسارة لألطراف، أو حتى لالقتصاد الوطين 
التحكيم  أمهية  أكدت  الي  إبراهيم،  دولت  للمحامية  وفقاً  ككل 
يف الوقت الراهن كون بلدنا أصبح يف مرحلة التعايف والنهوض، 
ستحتم  الــي  الشاملة  اإلعــمــار  إعــادة  مرحلة  على  مقبل  وهــو 
مشاركة شركات كبرية إلبرام عقود يف كافة اجملاالت، وهذا يفرتض 
اإلعمار،  إعادة  لتسهيل وتسريع عملية  أمامها  تذليل اإلجــراءات 
اللجوء  الشركات شرط  تلك  كل عقود  تتضمن  أن  املفضل  ومن 
والرقي  التقدم  التحكيم خطوة حنو  أن  أيضاً  معتربة  للتحكيم، 

يف كافة اجملاالت.
ميزات معززة النتشاره

اعترب العديد من العاملن يف قطاع التحكيم أنه يشكل الضمانة 
وجود  والتجارة، مستبعدين  لالستثمار،  اآلمنة  القانونية  والبيئة 
التحكيمية  اهليئة  اختيار  مت  لطاملا  القطاع،  هلذا  تذكر  سلبيات 
بعناية، وردوا معظمهم سلبيات التحكيم الي شاع احلديث عنها 

احلر  التحكيم  كون  املؤسساتي  وليس  احلر  التحكيم  قطاع  إىل 
يفتقر للضوابط«وفقاً لوجهة نظرهم«، وألن احملاكم هي من تعن 
هيئة احملكمن يف التحكيم احلر إذا مل تكن حمددة سلفاً بالعقد 

موضوع النزاع.
كثرية  مبميزات  يتمتع  املؤسساتي  التحكيم  أن  غالبيتهم  ويرى 
كالسرية للجلسات خبالف القضاء الذي تكون جلساته علنية، مما 
قد يعرض أسرار التجار والشركات للخرق يف حال حصول خالف 
مما يعرض أعماهلم للخطر واملنافسة، أما امليزة األهم فتكمن يف 
السرعة، فمن حق األطراف االتفاق مع املركز التحكيمي، أو فيما 
بينهم على حتديد املدة 180 زيادة أو نقصاناً للبت بالنزاع، كما 
أن التحكيم املؤسساتي حيقق الوفرة إذ يوجد جدول يف النظام 
الداخلي للمراكز حتدد فيه نسبة األتعاب واملصاريف والنفقات يف 
حال مل يتم االتفاق على ذلك مع األطراف، أيضاً يف حال وجود 
نزاع منظور أمام القضاء ميكن لألطراف اللجوء للتحكيم إلمتام 
ألية  قابلة  وغــري  مربمة  التحكيم  ــرارات  ق أن  كما  املنازعة،  حل 
طريقة من طرق الطعن أو املراجعة املوجودة لدى القضاء العادي، 
املراكز فإن األطراف  أما خبصوص تشكيل هيئة التحكيم ضمن 
باجلدول  املعتمدين  احملكمن  من  قضاهتم  اختيار  حرية  هلم 
املوجود ضمن أي مركز حتكيمي، أو حتى خارج املركز، باإلضافة 
لتمكن األطراف من  أن يتفقوا على تطبيق نظام مركز معن 
للتحكيم بداًل من قانون التحكيم، وأكدوا أن هذه امليزات تعزز من 
رصيد تشجيع هذا القطاع، وكافية العتناق التحكيم كقضاء أول 

كما يف غالبية دول العامل.
ونأمل بالنهاية أن يسري هذا القطاع ويصل إل الغايات املرسومة 
له، وأن حيقق كل الرواج يف كافة القطاعات وبصورة أكثر سرعة 
القضاء  على  الضغط  من  للتخفيف  الــيــوم،  نــراه  مما  وفعالية 

ومساعدته بتحقيق العدالة وسرعة إجراءات التقاضي. 

بعد أن أثبت جدواه بشكل متميز .. دعوات لنشر ثقافة 
التحكيم المؤسساتي للتخفيف من األعباء وسرعة االنجاز

البعث األسبوعية - مادلني جليس
واملؤسسات  القطاعات  مــن  كغريها  العامة  املــصــارف  خسرت 
بسبب  منها  الفتية  خاصة  وخــرباهتــا  كــوادرهــا  أغلب  احلكومية 
األيدي  من  الكثري  السورية  العمل  سوق  أفقدت  الي  اهلجرات 

العاملة احلرفية واملهنية واخلبرية والكفوءة.
لعل هجرة الكفاءات كانت األخطر من حيث ندرهتا يف السوق 
املصرفية، ولذلك وهبدف احلفاظ على هذه الكوادر اخلبرية، أصدر 
السيد الرئيس بشار األسد القانون رقم 24 لعام 2022 الذي يقضي 
جبواز رفع سقف نسبة احلوافز اإلنتاجية للعاملن يف املصارف 
العامة من 2,٥ باملئة إىل 10 باملئة، وبذلك أصبح باإلمكان توزيع 
نسبة تصل إىل 10% من الربح الصايف للمصرف على العاملن فيه.

سورية  يف  املصارف  أكرب  هو  التجاري  املصرف  أن  اعتبار  على 
على املستوين العام واخلاص، سنسلط الضوء على انعكاس هذا 
القانون على هذا املصرف والسيما أن األخري سبق له وأن طبق 

نظام احلوافز عام 2006، وخرّج العديد من الكوادر اخلبرية

تقليل الفساد 
اخلبري االقتصادي الدكتور رازي حمي الدين أشاد بأمهية قانون 
باملئة إىل  املصارف من ٥,2  للعاملن يف  رفع احلوافز اإلنتاجية 
10 باملئة، من حيث احملافظة على الكفاءات واخلربات يف املصرف 
التجاري السوري، فأغلب البنوك اخلاصة الي أحدثت يف سورية 
من  حدّت  العقوبات  لكن  التجاري،  موظفي  من  كفاءاهتا  أخذت 
أرباحه وأفقدته كفاءاته، ولذلك فإن رفع احلوافز برأيه يساهم يف 

تطوير ورفع كفاءة املوظفن.
ويعوّل الدكتور حمي الدين يف تصريح خاص لـ«البعث األسبوعية« 
وحاالت  والــرشــاوى  السرقات  من  باحلد  القانون  هذا  يسهم  أن 
الفساد يف املصارف، فهي يف هناية األمر -أي السرقات- يتحملها 

املصرف وتتحول لديون متعثرة ال يستطيع املصرف حتصيلها.

يعزز االنتماء 
خاصة ختضع  مصارف  عن  مثااًل  الدين  الدكتور حمي  وقــدّم 
للعقوبات كما املصارف العامة إال أنّ حصتها السوقية مل تنخفض 
املصارف  تقدمها هذه  الي  املرتفعة  الرواتب  بسبب  وذلك  لليوم، 
التجاري  للمصرف  مشجعاً  يكون  أن  ميكن  ما  وهــذا  ملوظفيها، 
على  ليحافظ  أعلى  وحوافزاً  رواتباً  موظفيه  مينح  أن  السوري 
حصته يف السوق، وخاصة أنه املصرف األكثر انتشاراً يف سورية 

واألكثر مصداقية لدى املواطنن.
اجليدة  والتمويالت  اخلدمات  وحتسن  األجــور  رفــع  حــال  ويف 
يف  مكانته  للمصرف  ستعيد  األمــور  تلك  كل  اإليــداع  وتشجيع 

السوق حبيث ينافس املصارف اخلاصة.
أن رفع  وهــو  أمــر مهم جــداً  الدين إىل  الدكتور حمي   وأشــار 
جيعله  أنــه  حيث  من  للمصرف  املوظف  انتماء  يعزز  احلــوافــز 
شريكاً يف األرباح، وسيسعى املوظف حتماً لرفع نوعية اخلدمات 
املقدمة من املصرف ألن ذلك سينعكس إجياباً على احلوافز الي 

يتقاضاها.
وأكد اخلبري املصريف أن رفع النسبة لتصل لـ 20% سيكون أفضل 
بكثري ألن هذه النسبة كلما ارتفعت كلما حتسنت خدمات املصرف، 

وكلما زادت أرباحه الصافية، وعززت مكانته يف السوق.
مؤكداً أن أساس هنضة أي أمة هو رأمساهلا البشري ففي حال 
كان هذا الرأمسال منتجاً فهي أمة منتجة والعكس صحيح أيضاً 
فكلما كان رأمساهلا البشري غري منتجاً عدت األمة غري منتجة، 
وضرب مثااًل على ذلك أملانيا بعد احلرب العاملية الثانية الي كانت 
ال متلك نفط وال غاز لكنها هنضت بكوادرها البشرية ومثلها دولة 

اليابان وعشرات الدول أيضاً.

حوافز قدمية
نظام احلوافز يف املصرف التجاري ليس جديداً بل يعود لبداية 
عام 2006، حبسب ما أكده اخلبري املصريف عامر شهدا، الذي أشار 
يف تصريح خاص لـ«البعث األسبوعية« أنه العام ذاته الذي دخلت 
فيه املصارف اخلاصة لسورية، وبدأت حينها املنافسة بن التجاري 

وبينها فكانت احلوافز ختضع لتثقيل عالمات، ولكل عالمة سعر 
وكان جمموع العالمات يضرب بالسعر ومينح املوظف حوافز.

وأشار شهدا الذي شغل منصب مدير فرع يف املصرف التجاري 
السوري يف عام 2006 أن احلوافز حينها وصلت إىل ٣٥ ألف لرية 
مليونن  اليوم  يعادل  ما  برأيه  وهــذا  واحــد،  شهر  خالل  سورية 
حينها  احلوافز  نظام  أن  إىل  سورية، مشرياً  لرية  ألف  وسبعمئة 
كان جيد جداً وأدى لرفع عمل املصرف التجاري ولذلك استطاع 
نتيجة هذه  املصرفية  يف سورية  السوق  السيطرة على 70% من 
احلوافز الي منحت للعاملن ونتيجة أمتتة العمل فيه، وإدخال 
نظم كنظام الرتاسل الذي أدى إىل ضغط كبري بالتكاليف وبالتايل 

زيادة األرباح.

صرافات قليلة
كما أكد شهدا أن املرسوم جيد جداً ومهم لكن ال ننسى أن موارد 
التجاري السوري حالياً ليست كبرية بسبب العقوبات، ففي السابق 
كانت موارد املصرف التجاري حتول أرباح للخزينة العامة للدولة 
التجاري  حقق   2008 عام  ويف  مواردها،  من جمموع   %8 تساوي 

السوري للخزينة ٣6 مليار لرية سورية أرباحاً صافية.
السوري ال حيقق هذه  التجاري  وأضاف اخلبري املصريف: اآلن 
ذلك  على  دليل  وأكــرب  خدماته  تراجع  ظل  والسيما يف  ــام  األرق
هو ازدحام املتقاعدين على الصرافات وعدم عمل هذه الصرافات 

بشكل جيد وبالتايل خروج معظم هذه الصرافات عن اخلدمة.
 ويذكر شهدا أنه يف عام 2007 مت توزيع ٥00 صراف يف سورية 
الصرافات  عــدد  يتجاوز  فال  اآلن  أمــا  الــســوري،  للتجاري  تابع 
اخلدمات  تراجع  فإن  ولذلك  صــراف،   100 التجاري  يف  العاملة 

أدى لرتاجع املوارد.

غري متناغمة
من الناحية الثانية كانت األرباح يف التجاري تتحقق من فتح 
العقوبات  لكن  اخلــارج،  مراسلن يف  ووجــود  مستندية  اعتمادات 
على سورية أدت لعدم فتح هذه االعتمادات وبالتايل حرم التجاري 
من عمولة هذه االعتمادات كما عرب شهدا، الذي توّقع أن موظف 
التجاري السوري لن حيصل على احلوافز الي حصل عليها يف عام 
2007 أو 2008 وبعدها وبالتايل ففي قياس حلوافز تلك األعوام مع 

حوافز عام 2020 سنجدها غري متناغمة نتيجة التضخم وتراجع 
قدرة الدخل على االستهالك.

الوقت احلايل  التجاري السوري يف  أربــاح  أن  وأشــار شهدا إىل 
نتيجة  يتقاضاها  الي  املدينة  الفوائد  أو  العموالت  حمصورة يف 
اإلقراض ال أكثر وبالتايل عموالت وخدمات بسيطة مثل إصدار 
بطاقة صراف أو حوالة داخلية أو عمولة كشف حساب أو بطاقة 
ضائعة، فهي بالنهاية عموالت بسيطة جداً ال تشكل أرقاماً كبرية 

يُحسد عليها موظف التجاري السوري عند تقاضي احلوافز.
من جانب آخر ذّكر اخلبري املصريف أن عدد العاملن يف التجاري 
السوري يف عام 2007 وصل إىل 4٥00 عامل وكانوا كلهم يستفيدون 
من احلوافز اإلنتاجية أما اآلن فعدد املوظفن ال يصل لـ 4٥00 
وأقل حتماً، إضافة إىل أن فروع التجاري السوري ليست كلها قيد 

االستثمار وباألخص يف املناطق الي خارج سيطرة الدولة.

هي املسيطرة اآلن
ورغم ذلك يؤكد شهدا أن رفع احلوافز أمر جيد جداً رغم تراجع 
املوارد، متمنياً أن ترتفع األرباح مع الزمن ألن زيادة األرباح تؤدي 
لزيادة املوارد كما متنى أن يتمكن التجاري السوري من منافسة 
السوق املصرفية  املسيطرة على  باتت هي  الي  املصارف اخلاصة 
وجود  ونتيجة  لعملها  مستقبلية  رؤيــة  بامتالكها  ذلــك  معلالً 
اسرتاتيجيات وأهداف لديها، وأهم هدف حققته يف الوقت احلاضر 
أهنا استثمرت بشكل كبري موضوع الدفع اإللكرتوني األمر الذي 
السوري وتأخره  التجاري  أمام تراجع  أكثر  ساعدها يف االنتشار 

بتقديم مثل هذه اخلدمات مما أفقده صفة املصرف الناجح.
بتقديم  سرعته  الناجح  املصرف  صفات  من  أن  شهدا  وختم 
اخلدمة وهذه امليزة ال توجد يف التجاري السوري استناداً لتجربته 
بطاقة  استالم  أشهر  مخسة  منذ  حيــاول  أنــه  حيث  الشخصية، 
بلوك  عليها  وضعوا  أهنم  الحقاً  ليكتشف  به،  اخلاصة  الصراف 
بسبب القسط السكين، رغم أن القروض أكدت أنه ال يوجد عليه 
وأسف  البطاقة،  يستلم  تارخيه مل  لغاية  ذلك  ورغــم  قــرض،  أي 
واملؤسف  السوري  التجاري  املصرف  عمل  أداء  يرتاجع  أن  شهدا 
أكثر برأيه تراجع تنافسيته يف السنوات األخرية لذلك فهو حباجة 
إلعادة النظر يف اسرتاتيجيته وأهدافه وأعماله فعلى ما يبدو أنه 

حباجة جملهود كبري ليعود لتألقه الذي كان يتمتع به يف السابق.

رفع نسبة الحوافز اإلنتاجية للعاملين في المصارف العامة 
إلى 10 %  يساهم برفع أرباحها والحد من حاالت الفساد فيها 
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اتحاد الكرة الجديد يدخل في متاهـة التصريحـات الرنانة والوعود الصعبة..
ترشيد الصرف المالي وبناء منتخب المستقـبل ملفات ال تقبـل التأجيـل!

البعث األسبوعية-ناصر النجار
التصرحيات  وهـــدأت  اجلــديــد  الــقــدم  كــرة  احتــاد  الختيار  االنتخابية  احلــمــالت  انتهت 
اإلعالم  وسائل  حنو  الفائزون  واجته  االنتخابية  العملية  تلت  الي  املضادة  والتصرحيات 

ليتحدثوا عن مشاريعهم املستقبلية وآفاق العمل القادم.
احلديث عن مستقبل كرة القدم كان مبشراً جداً ومشجعاً جداً وما أسهل الكالم يف زمن 

التسويق والتنظري.
والتصرحيات كان أغلبها غري منطقي ألهنا مل تستند إىل الواقع، وهي عبارة عن خيال 
خبيال، ومن الصعب تنفيذها ألن هذه التصرحيات وما فيها من برامج وخطط حتتاج إىل 
إرادة صلبة لتنفيذ ما فيها وهذه لألسف تفتقدها كرتنا وال متلكها  آليات تنفيذ وقبلها 

كوادرنا.
إمنا  كمنجمن،  املستقبل  عــن  احلــديــث  بـــوارد  هنا  لسنا  وحنــن 
يكون  أو  تنفذ  أن  منها  وما ميكن  التصرحيات  باب  من  سنتحدث 

تنفيذها ضرباً من املستحيل.
الوطين األول  املنتخب  التصرحيات الي مسعناها متحورت حول 
واملسابقات واملالعب والقواعد واألموال اخلارجية اجملمدة واحلظر 
احتاد  وكل  ومعروفة  معلومة  األمور  وهذه  على مالعبنا،  املفروض 
جديد أو جلنة مؤقتة يتحدث هبذه النقاط ألهنا باتت أجبدية كرة 

القدم ويدركها الصغري والكبري.
ُتربط باسرتاتيجية  والوعود مل  التصرحيات  أن كل هذه  واملشكلة 
الي  األولويات  األعمال ومل حندد  كتلة كبرية من  لدينا  أي  عمل، 

سنبدأ هبا.
املنتخب  على  يراهنون  زالــوا  وما  كانوا  والفائزين  املرشحن  كل 
الوطين وكيف سيصنعون منه منتخباً ينافس الربازيل وكأن األمور 
االحتاد  يتحدث  كما  إنكليزي  )شيف(  مدرب  إىل  )طبخة( حباجة 
اجلديد أو إسباني أو صربي أو هولندي كما حتدث آخرون وهكذا 
حسب فكر كل من صرح مؤيداً كل واحد منهم اقرتاحه بأن املدرسة 

الي اختارها هي املناسبة لكرتنا.
املنافسة ومقارعة منتخبات  على  قادراً  قوياً  يتمنى منتخباً  كلنا 
العرب واملنتخبات اآلسيوية على األقل لكن األمر حباجة إىل مشوار 
ويف  املنتخب احللم،  إىل  وصــواًل  أواًل  كرتنا  لتصحيح مسار  طويل 
بناء منتخب  رئيس االحتاد اجلديد بضرورة  قول  فإن  الشأن  هذا 
صغري بعمر الناشئن ليكون بعد سنوات قوام منتخب الرجال فهي 
اخلطوة الصحيحة الي جيب أن يبدأ منها احتاد كرة القدم روزنامته 

اجلديدة.
الــذي  أمـــام منتخب األمـــل واملنتخب احلـــايل  أنــنــا  لــذلــك جنــد 
سنشارك به يف االستحقاقات القادمة على مدى السنوات املنظورة 

يف البطوالت العربية والقارية والدولية.
وأمام منتخب جيب البناء عليه، من هنا علينا أن نرى اسرتاتيجية 
منتخب  ولرؤية  احلايل  للمنتخب  املنظور  للمدى  اجلديد  االحتاد 

متمكن بعد عدة سنوات.
العمل اجلديد جيب أن يبدأ من تاليف أخطاء السابقن يف التعامل 
مع املنتخبات الوطنية، وكما نعلم فإن الصرف على املنتخب األول 
بلغ املالين بالعملة الصعبة ومل جنن منه أي شيء، وهذا يقودنا 
إىل أن الصرف على املنتخب األول وجعله موئالً للسياحة ومقصداً 

للسفر ال جيد نفعاً ألنه كان أحد أسباب الفساد وهدر املال العام.
من هنا فإن استقدام مدرب انكليزي ملنتخب أغلبه حمرتفن ال جيتمعون إال يف أيام الفيفا 
هو باب من أبواب اهلدر ولن يعود على كرتنا بالفائدة املرجوة ولنا يف جتربة املدرب التونسي 
نبيل املعلول خري مثال، والعاقل يستفيد من التجارب السابقة حتى ال يقع باملطب نفسه، 
بينما العكس هو الصحيح من خالل استقدام مدربن مطورين لفرق القاعدة يبنى من 

خالهلم فرق قاعدية وفق األصول الكروية املتبعة يف كل الدول املتقدمة.
مسؤولية  من  بالقواعد  فالعناية  اللعبة،  أركــان  كل  من  وتفاهم  تعاون  إىل  وهذه حتتاج 
األندية الي مهمتها البناء ورفد املنتخب بعناصر جيدة موهوبة ومؤهلة بشكل جيد، فيما 
مسؤولية احتاد كرة القدم تنحصر بدفع األندية لالهتمام باملواهب والقواعد وفرض ذلك 

بالقوانن وهذا يكون بعدة إجراءات منها: إقامة دوري كامل للناشئن.
ومنها االهتمام بتأهيل مدربي األندية العاملن يف الفئات العمرية، ومنها إلزام األندية 

بدعم املواهب الشابة، وهذا يتطلب سن قوانن كروية جديدة جترب األندية على جتديد 
دماء فرقها للرجال بالعبن شباب واحلد من وجود الالعبن الذين جتاوزوا سن الثالثن 
وبلغوا أعتاب االعتزال، ومن املفرتض أن يعلم احتادنا اجلديد أن كرتنا شاخت، وأن مئات 
املالين الي تدفع على الالعبن املنتهية صالحيتهم هي من أبواب هدر املال، وكما وجدنا 
يف املوسم احلايل أن كل الفرق دفعت ليس لتنافس بل لتهرب من اهلبوط، وإذا كانت ثقافة 

كرتنا ضمن هذه احلدود فال أمل فيها مطلقاً.
لذلك  الرمسية،  واملسابقات  األندية  تنتجه  مبا  وثيقاً  ارتباطاً  مرتبط  الوطين  املنتخب 
املستويات كلها، لذلك  الرمسية لرتتفع  املسابقات  التوجه إىل رفع مستوى  من الضروري 
نستطيع القول إن رفع مستوى املنتخبات الوطنية ال يتم دون العناية باملسابقات الرمسية 

وجعلها ذات جدوى من خالل القوانن وعقود االحرتاف والصرامة بالتعامل مع كل حاالت 
الشطط واخلرق للنظام، مع حتويل املسابقات كلها لتكون مقدسة فهي اخلطوة األوىل يف 

باب اجلدية واالهتمام وهي من أحد أهم عوامل التطور والنهوض.
من هذا املبدأ جند أن احلديث عن املسابقات الرمسية وإصالح اللوائح والقوانن جيب أن 
يكون من أولويات عمل احتاد الكرة وهو أهم بكثري من احلديث عن أي مدرسة كروية أجنبية 
والسفر  بالسياحة  كان احتادنا اجلديد سيتابع مهمة من سبقه  إذا  إال  تناسب منتخبنا، 

حرصاً على األموال اجملمدة أال تبقى يف بنوك االحتادين الدويل واآلسيوي.
القضية الثانية امللحة الي جيب أن يبدأ العمل هبا فوراً هي قضية احلكام والتحكيم، حيث 
والسماعات وما شابه ذلك ستصل قريباً، وهذا  أن أجهزة االتصال للحكام  مسعنا وعوداً 
الكالم مسعناه من سنوات ومل ينفذ، ومسعنا شكوى من احلكام عن عدم وجود التجهيزات 

الرياضية، ونسمع دوماً عن األجور والتعويضات وضرورة زيادهتا لتتناسب مع الدخل.
كل هذا الكالم سليم وضروري، لكن إذا استلم احلكام السماعات هل سيتطور التحكيم؟ وهل تطور القرار 

التحكيمي مرتبط بالسماعات والتجهيزات والفار؟
لن يتطور التحكيم يف بلدنا إال إذا تعاملنا معه مثل تعاملنا مع املنتخب الوطين أو كما تتعامل األندية 

الكبرية مع فرقها.
الكالم،  السابقة مل متلك أي شيء يطور حتكيمنا وهذه حقيقة وحنن ال نغايل يف هذا  التحكيم  جلان 
فاقتصر عمل أغلب اللجان على تعين احلكام وملء جداول املباريات وإقامة مسابقات جري )دورات صقل( 
للحكام من أجل اللياقة البدنية ويف أحسن األحوال إقامة بعض الندوات النظرية الي تبن لنا فيما بعد 

أهنا مل جتد نفعاً.
الفرعية  احلــكــام  وجلـــان  عــضــواً   11 احلــكــام  جلنة  إن  قلنا  إذا 
باحملافظات 42 عضواً إذا اعتربنا أن كل جلنة تضم ثالثة أعضاء، 
هذا الكم الكبري من األعضاء هل هم مؤهلون للنهوض بالتحكيم؟ 
هذا السؤال جوابه معروف، ألهنم بالفعل غري مؤهلن رغم اجتهاد 

البعض ولو كانوا مؤهلن لرأينا نتاجهم يف املالعب.
تطور التحكيم حباجة إىل خربات خارجية، فكما نتعاقد مع مدرب 
مدرب  من  أكثر  إىل  الوطين حنن حباجة  املنتخب  لتدريب  أجنيب 
ليطور احلكام وليطور القائمن على احلكام وليزيد معارف مراقيب 
يدعون  كما  األحيان  بعض  يف  كان  وإن  حتكيمنا  لألسف  احلكام، 
أفضل مستوى بقليل من كرتنا إال أنه حباجة إىل نفضة شاملة قبل 
أن نصل به إىل نقطة الالعودة وبدل أن نصرف مالنا مستقبالً على 

احلكام من اخلارج علينا أن نصرف هذا املال على تطوير حكامنا.
وكيف  املال  نعرف كيف نستثمر  أننا ال  كرتنا  الكبرية يف  املشكلة 
نصرفه، وليس لدينا فكر عملي برتشيد اإلنفاق، وقد وجدنا أن كل 
إمكانيات احتاد الكرة السابق وضعت حتت تصرف املنتخب الوطين 
املؤسسة  مفاصل  بقية  كانت  بينما  وغريها،  سياحة  رافقه من  وما 
الكروية من منتخبات قاعدية أو حكام أو غري ذلك تنتظر الدعم 
املطلوب فما وجدته، وباحملصلة العامة احتاد الكرة اليوم )مفلس( 

وعليه ديون كثرية، فهل سيسري االحتاد اجلديد على اخلط ذاته؟
اختصاص  من  ليست  لألسف  لكنها  جــداً  مهمة  املالعب  قضية 
احتاد الكرة، ورغم التصريح بأن احتاد الكرة اجلديد يريد أن يتوىل 
موضوع املالعب فهذا أمر غري منطقي، وسبق لنا أن تابعنا صراعاً 
طويالً بن وزارة اإلدارة احمللية ومنظمة االحتاد الرياضي العام حول 
املنشآت الرياضية، وعندما عادت تبعيتها للمنظمة وأخذت املالعب 

على عاتقها وجدناها كيف أضاعت احلجر والبشر.
املهمة امللقاة على عاتق احتاد كرة القدم هي املتابعة اجلدية داخلياً 
املالعب  لصيانة  الفيفا  من  متويل  مصادر  عن  والبحث  وخارجياً 
وحتديثها، والبحث أيضاً عن مصادر متويل خارجية إلنشاء املالعب 
يقول(  )كما  ميلك  اجلديد  الكروي  االحتــاد  رئيس  أن  وخصوصاً 
العديد من العالقات الطيبة الي ميكن أن تساهم يف هذا املوضوع 

وينعكس إجياباً على مالعبنا.
املوضوع املهم الذي مل يتطرق إليه احتاد الكرة هو موضوع املال 
واالستثمار ودعم األندية من العوائد املالية الي هي حقها باحلالة 

الطبيعة.
فلن تصبح مسابقاتنا نظيفة إن بقيت على شاكلتها هذه، كيف ميكن أن نرفع عن هذه املسابقات كل ما 
يشاع من فساد؟ هذه األمور حباجة إىل قرارات ردعية وقد تكون غري كافية، ومن الضروري أن ترافق هذه 
القرارات باملكافآت املالية من خالل إعطاء املال لألندية من العوائد االستثمارية لتشجعها على حتسن كرهتا 
وحتسن مواقعها بالدوري، وهذه األموال قسم منها يصرف قبل املوسم وقسم آخر يصرف أخر املوسم على 
شكل مكافآت ألصحاب املراكز من البطل حتى األخري، وهذا يشجع األندية على اللعب برجولة وجدية حتى 

آخر مباراة ألن هناك مكافأة مالية كبرية تنتظرها.
هناك الكثري من الكالم ميكننا التحدث به عن املرحلة القريبة القادمة من كرتنا، وما ذكرناه هو اخلطوة 
األوىل وحنن ننتظر ما سيصدر عن احتاد الكرة من خطط واسرتاتيجية للسنوات األربع القادمة قبل أن يكون 

لدينا تعقيب جديد على ما جيري على الساحة الكروية.

رياضتنا في 
ميزان التقييم 

البعث األسبوعية-مؤيد البش
املتوسط  دورة  املشاركة يف  رياضتنا عن  تفصل  قليلة  أيام 
الي ستستضيفها اجلزائر وسط توقعات بأن تكون احلصيلة 
مقبولة من امليداليات بالنظر إىل أن األلعاب الي مت اختيارها 
لتمثل رياضتنا هلا حضورها وثقلها وتارخيها يف الدورة من 

قبيل )الفروسية، املصارعة، املالكمة(.
يف هذا اإلطار بدأت بعض املنتخبات منذ فرتة حتضرياهتا 
للمشاركة عرب معسكرات داخلية وخارجية، وهذا أمر إجيابي 
االستعداد  جرعة  ومينحهم  العبينا  مستوى  مــن  سريفع 
الالزمة لكنه ليس كافياً باملطلق لصنع أبطال كون الشروط 
املطلوبة لذلك كثرية وال تقتصر على معسكر هنا أو مشاركة 

سنوية أو نصف سنوية خارجياً هناك.
يف كواليس االحتاد الرياضي هذه األيام احلديث يدور حول 
الدورة املتوسطية على أهنا حمطة لتقييم عمل مرحلة كاملة 
الحتــادات األلــعــاب، وهــذا شــيء بديهي كــون االحتـــادات هي 
املسؤولة عن منتخباهتا وكيفية جعلها يف أفضل صورة، لكن 
السلبية  النتائج  املسؤولية لالحتادات عن  أن حتميل  األكيد 
الي ميكن أن حتصل يف الدورة فيه حتامل كبري وهترب من 

املسؤولية من املكتب التنفيذي خصوصاً.
فأسهل األمور أن نقول احتاد اللعبة الفالنية مقصر وجيب 
أي  فمحاسبة  فشله،  أسباب  حنلل  أن  الصعب  لكن  تغيريه 
احتاد تتطلب يف املرحلة األوىل معرفة الظروف الي يعمل 
هبا وكمية التسهيالت الي حيظى هبا أو اإلمكانيات املقدمة 
وهو الميلك  نتاج عمله  نسأل احتاد عن  أن  لنا  فكيف  له، 
أن  نستطيع  وال  الــعــام،  مــدار  على  العبيه  لتدريب  صالة 
نناقشه يف حصيلة منتخب إذا علمنا أنه غائب عن املشاركات 
اخلارجية لسنوات طويلة حتت حجة ضغط النفقات وعدم 

قدرته على حتقيق ميداليات!
احلقوق  ملنطق  خيضع  أن  جيــب  التقييم  مــيــزان  طبعاً 
أن  حقها  من  الوطنية  واملنتخبات  فــاالحتــادات  والواجبات 
وليس  املعامل  واضحة  وفق خطة  والدعم  باالهتمام  حتظى 
عرب معسكرات آنية ومشاركات يف اللحظات األخرية، وعندها 
ميكن الــســؤال عــن اإلجنــــازات واملــيــدالــيــات واملــراكــز األوىل 

واملستويات الفنية.
وكيفية  الرياضة  طبيعة  فهم  أن  على  يدلنا  ماسبق  كل 
طريقه  اللحظة  حتى  جيــد  مل  فيها  النجاحات  حتقيق 
للتنفيذ يف رياضتنا، فإذا استمرت ذات العقلية الي ال تنتهج 
العلمية والتخطيط وتعتمد على العشوائية والطفرات، فإننا 
سنكون يف كل مشاركة خارجية أمام صعوبات مجة وحصيلة 

غري مرضية شكالً ومضموناً.

نبض رياضي
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البعث األسبوعية-سامر اخليّر
أحد  املساء إىل ملعب وميبلي مسرح  األنظار هذا  تتجه 
اليورو  بطلة  إيطاليا  بن  العام  هلذا  ترقباً  املباريات  أكثر 
واألرجنتن بطلة كوبا أمريكا الفيناليسيما والذي حتدثنا 
وشعبية  اللقاء  لقوة  فقط  ليس  السابق،  الــعــدد  يف  عنه 
املالعب  اجتاحت  متجددة  قدمية  لظاهرة  وإمنا  الفريقن 
األوروبية يف البطوالت الكربى خالل السنوات القليلة املاضية، 
أال وهي سوء التنظيم الذي بات مرافقاً لكل هنائي كروي يف 
القارة العجوز، وما فتح هذا الباب حدثان األول، ما عاشه 
مجاهري ومتابعو هنائي دوري أبطال أوروبا قبل أيام والذي 
على  نظيف  هبدف  اإلسباني  مدريد  ريــال  ملصلحة  انتهى 
املنظمون لتأجيل  حساب ليفربول اإلنكليزي، حيث اضطر 

االفتتاح  حفل 
وصـــــــــافـــــــــرة 
البداية مرتن، 
ــــــب  ــــــســــــب وال
أمنية  أحـــداث 
مــــــن ســـرقـــة 
ودخـــــــــــــــــــول 
حلضور املباراة 
بطاقات،  دون 
ــهــجــن  ــســت وامل
الـــــرقـــــم  أن 
ــــــ1٥  وصـــــــل ل
شخص  ــــف  أل
دون  ــــوا  دخــــل
حصوهلم على 

البطاقات.
أمـــا احلـــدث 
ـــــــي  ـــــــان ـــــــث ال
فـــهـــو املــلــعــب 
نــفــســه، الــذي 
آخر  استضاف 
هنـــائـــي ألمـــم 
 2020 ـــــا  أوروب
بـــن إيــطــالــيــا 
وإنــــــكــــــلــــــرتا 
ـــــــــــاز فـــيـــه  وف
وكـــان  األول، 
مبــثــابــة إنـــذار 
لرئيس  قـــوي 
االحتــــــــــــــــــاد 

بعدم  توعد  الذي  ألكسندر تشيفرين،  القدم  لكرة  األوروبي 
املباراة،  الي شهدهتا  العنف  وأحــداث  الفوضى  حالة  تكرار 
أرضية  من  مباشر  بشكل  املــبــاراة  مشاهدة  أن  أكــد  ووقتها 
امللعب هو وقت عائلي للمرح واالستمتاع، وجيب أن يشعر 
الناس باألمان يف استادات كرة القدم وحوهلا وال يفرتض أن 
يشعروا بأي خطر، وعلى مايبدو كان املوضوع جمرد تصريٍح 
أن وميبلي مرشح بقوة لالستضافة  واملستهجن  غري ملزم، 

املشرتكة ليورو 2028 املقدمة من اململكة املتحدة وإيرلندا.
األمور  أن  أم  مقصود  ما حدث  هل  اخللل؟  مكمن  فأين 

خرجت عن السيطرة بالفعل؟.
كان  مــا حصل  بــأن  أن جيــزم  اآلن  ال ميكن ألحــد حتى 
يف  البث  حقوق  على  احلاصلة  القناة  فمثالً   ،ً مقصودا 
منطقتنا العربية ورغم كل اإلمكانات الي متتلكها، مل خترج 

يف نقلها عن صور امللعب من الداخل أو صورة متكررة من 
السماء، واقتصرت معلوماهتا على حديث هاتفي صوتي مع 
تلك  إاّل  خارجية  صــورة  أو  حــدث  ألي  نقل  دون  مراسلها 
للتغطية  كله  هذا  وطبعاً  العاملية،  احملطات  كل  بثتها  الي 
على أخطاء املنظمن الباريسين حيث العالقة الوطيدة مع 
احملطة ومالكها، أي أن ما حدث رمبا يكون خارجاً عن إرادة 
استاد  إىل  الداخلن  ألعــداد  املسرب  الرقم  لكن  املنظمن، 
سان دوني يثري الريبة، وكأن هذه هي املرة األوىل الي تشهد 
فيها فرنسا تنظيم حدث هبذا القدر، رغم أهنا سبق ونظمت 
بنجاح كأس العامل وكأس األمم األوروبية، مع وجود غفري 

للجماهري اإلنكليزية، ما يعيدنا إىل نقطة البداية.
يف العادة نشهد مثل هذه احلوادث يف باقي القارات وخاصة 

الالتينية والسمراء، وكلنا نذكر كمَّ االحتجاجات الي رافقت 
الكامريون  استضافتها  الي  األخرية  األفريقية  األمم  كأس 
العام املاضي، وجعلتها النسخة األسوأ يف تاريخ البطولة منذ 
انطالقها عام 19٥7، ومشلت االحتجاجات وقتها استخدام 
كرات غري صاحلة للعب، كما حصل يف مباراة مصر ونيجرييا 
من استبدال لكرة املباراة ٣ مرات يف أول 22 دقيقة من عمر 
اللقاء، وعدم توفري املواصالت الكافية واملالئمة للمنتخبات 
كما حدث مع املنتخب اجلزائري الذي اضطر لنقل العبيه 
على دفعات إىل مقر إقامتهم عقب هناية تدريباهتم بسبب 
الي  املالعب  وأرضيات  املخصصة هلم،  احلافلة  وجود  عدم 
واألسوأ  والكدمات،  واإلصابات  األضــرار  من  العديد  سببت 
ععلى اإلطالق كان غياب اإلجراءات األمنية، حيث تعرّض 
األبيض  بالسالح  اعتداء  عملية  إىل  اإلعالمين  من  عدد 

وسرقة هواتفهم النقالة ومبالغ مالية.
لكن هذه احلالة ميكن التوقع هبا بالنظر إىل الفارق الكبري 
بن إمكانات االحتادين األفريقي واألوروبي مثالً، إضافًة إىل 
ضعف الرعاية هلذه البطولة، هذا من جهة ولتعاون اجلمهور 

وتفاعله وتقيده باإلجراءات املتبعة من جهة أخرى.
رمبا يكمن اجلواب يف طبيعة اللعبة نفسها، الي شهدت تطورا 
ًكبرياً خالل العقد األخري وتعديالتٍ أغلبها يتعلق بالنواحي 
لالعبن  والتسويق  التكنولوجيا  تقدم  ومــع  االقتصادية، 
األندية،  سياسة  من  جــزءاً  أضحى  الذي  الكبرية  واألندية 
املشجعن  اللعبة سيطرهتم على آالف  القائمون على  فقد 
ومنتخباهتم  بفرقهم  وتعلقاً  تعصباً  أكثر  أصبحوا  الذين 
وكأننا عدنا بالزمن بدل أن نستطيع التأقلم مع هذا الوضع 

اجلديد.
ــــب  ــــري ــــغ وال
ـــول  احلـــل أن 
كــثــرية، وأوهلــا 
وأوضـــــحـــــهـــــا 
ــق  ــل ــع ــت مــــــا ي
التذاكر  بقطع 
وتــــوزيــــعــــهــــا، 
ــــث جيــب  حــــي
التسليم بدايًة 
ــــســــوق  ال أن 
الـــــســـــوداء ال 
وقفها  ميــكــن 
ـــذا  حــــالــــيــــاً ل
التوجه  جيــب 
تــســخــري  إىل 
جيا  لو لتكنو ا
أكــثــر يف هــذه 
الــــنــــقــــطــــة، 
وإجيــــــاد آلــيــة 
التقليل  تكفل 
مـــــــــــن بــــيــــع 
عند  الــتــذاكــر 
غري املعتمدين 
وخـــــــــاصـــــــــًة 
يتعلق  فــيــمــا 
ــــر  ــــذاك ــــت ــــال ب
املــــــومســــــيــــــة 
اخلـــاصـــة  أو 
بــــاملــــبــــاريــــات 
إجــراءات  على  احلــرص  فهي  األهــم  النقطة  أما  النهائيّة، 
العقوبات  بفرض  التهديد  حــدّ  تصل  صرامة  أكثر  أمنية 
للجماهري، ورمبا يكون هذا هو احلّل األمثل لتفنيد الذرائع 
الي تؤكد أن اجلمهور اإلنكليزي هو الوحيد املسبب ألحداث 
الشغب، والكالم هنا غري دقيق طبعاً فحركة النازين اجلدد 
العشرين  السنوات  خــالل  األوروبــيــة  املالعب  شهدهتا  الــي 

السابقة تنفي هذا.
االحتاد  فعلى  جداً،  اليوم سيكون مفصلياً  كل حال  على 
األوروبــي للعبة ومن ورائه االحتاد الدويل أن يقدموا هذا 
املساء صورة يدافعون فيها عن قدرهتم على احتواء األخطاء 
التنظيمية والتعلم مما سبق، وإال األجدر بتشيفريين ورفاقه 
تقديم استقاالهتم، فالنجاح املايل ال يغطي باقي األخطاء، 

وال يعفي من املسؤوليات.

سوء التنظيم يرافق االتحاد األوروبي في 
المواعيد الكبرى والحلول تقتصر على الوعود

رياضتنا بين الحل والتغيير تبحث عن األنسب إلدارة 
مفاصلها.. والمؤتمرات االنتخابية هي الفيصل!

البعث األسبوعية- احملرر الرياضي
حياول املقربون من املكتب التنفيذي يف االحتاد الرياضي 
مرحلة  على  مقبلة  الرياضة  أن  مفادها  أخبار  بث  العام 
جديدة وخصوصاً بعد دورة املتوسط وما ستسفر عنه من 
الصغرية  التفاصيل  يف  خنــوض  لــن  وهنا  ومــراكــز،  نتائج 
املــوجــودة يف كل ركــن وزاويـــة من رياضتنا والــي ال تبشر 
باخلري أبداً، وفيها نرى الصراع قائماً بن اجلميع، واختالف 

على املصاحل اخلاصة وليس على املصاحل العامة.
لكن وفق ماملسناه من أجواء دارجة يف االحتاد الرياضي 

ــــــإن حـــــل بــعــض  ف
االحتادات لن يكون 
ــا  ــن ــالت ــشــك حــــــالً مل
ــوابــة  الــريــاضــيــة وب
الــعــبــور حنــو آفــاق 
رياضية أكثر إشراقاً 
ـــطـــوراً، ولـــو كــان  وت
لرأينا  جيداً  احلــل 
الـــــريـــــاضـــــة الــــي 
ــكــن  نـــتـــمـــنـــاهـــا، ول
األمور  فإن  لألسف 
جتـــــري مــــن ســـيء 
والدليل  أســـوأ،  إىل 
أنه  نــقــول  مــا  على 
املكتب  والدة  مــنــذ 
احلــايل  التنفيذي 
قراراته  أكثر  كانت 
إدارات  حــــل  هــــي 
ـــالً  ـــدي وتـــشـــكـــيـــل ب
أن  والغريب  عنها، 
التشكيل  قــــــرارات 
تصوب  مل  اجلــديــد 
ــعــمــل بـــل زادتــــه  ال
اجلدد  ألن  تعقيداً 
باملستوى  يكونوا  مل 
الذي يؤهلهم لقيادة 
الرياضية  املؤسسات 
سواء يف األندية أو 

االحتادات.
وضمن هذا الفكر 
واالجتـــــــــــاه بـــاتـــت 
مهب  يف  ــنــا  ــت أنــدي
الــــريــــح فـــلـــم تــعــد 

يف  إداراهتــا  تبدلت  األندية  من  والكثري  االستقرار،  تعرف 
العامن املاضين أكثر من مرة واألمثلة معروفة كأهلي حلب 
واحلرية  والنواعري  والطليعة  والكرامة  والــوحــدة  وحطن 
ملبية  تكن  مل  التغيريات  وألن  وغريهم  والساحل  وعفرين 
اللجان  فتعددت  كثرية حوهلا  الدوائر  دارت  فقد  وطموحة 
غري  ألهنا  مطلقاً  اإلدارات  هذه  توفق  ومل  اإلدارات  وكثرت 

جديرة مبا أوكلت به.
تقودها  الطليعة  أن  اآلن جند  لألندية  ويف نظرة سريعة 
إدارة مؤقتة والنواعري يف الطريق إىل حل اإلدارة كما قال 
ووضعها  مخاسية  الــوحــدة  وإدارة  محــاة،  تنفيذية  رئيس 
ناد،  رئيس  واجملــد يبحث عن  الوقت احلــايل  )مكركب( يف 
والكرامة حباجة إىل إدارة واحلرية يف طريقه إىل احلل مثله 
وهذا  تطول،  والقائمة  إدارة  بال  وعفرين  أهلي حلب،  مثل 

كله يشري إىل االضطراب اإلداري الي تعاني منه رياضتنا 
وعدم االستقرار فيها، فمن أين ستتطور الرياضة واألندية 

منبع الرياضة؟
التعيينات جتد  أن  الرياضة  تواجه  الي  الكبرية  واملشكلة 
صعوبة يف البحث عن الشخص املناسب الذي نرضى عنه 
ويرضى عنا، لذلك ال نستغرب إن وجدنا أنديتنا متهالكة 
وال نستغرب هذه الفوضى املرتاكمة يف األندية ووجود هذا 

الشغب املتطاير بكل مكان.
وسبق أن صرح رئيس نادي احلرية احلايل أن ما حيدث 

إبعاد اخلربات  مقبول من خالل  األندية غري  على صعيد 
األندية  إدارات  يف  واحملامن  املهندسن  وتعين  الرياضية 
وهم غري اختصاصين بالرياضة، وليس لديهم أي فكرة عن 
الواقع اإلداري والتنظيمي يف الرياضة لذلك سامهت هذه 

القرارات برتاجع الرياضة.
هلا مجاهري  الي  الكبرية  األندية  عن  هنا  نتحدث  حنن 
ومتلك منشآت واستثمارات ضخمة، أما بقية األندية فهي 
خارج اخلارطة الرياضية ألهنا ال تقدم وال تؤخر شيئاً وهي 

خارج اهلم واالهتمام.
مدعوم  قسم  قسمان:  جانبها  من  الرياضية  االحتـــادات 
وقسم حتت اجملهر، فاالحتادات املدعومة ال يستطيع أحد 
أن يطوهلا بكلمة كاحتاد الريشة الطائرة، الي اختفت هذه 
اللعبة مع هجرة كوادرها والعبيها بعد أن ضاقت هبم السبل 

، ومع ذلك هذا االحتاد حمصن وال يستطيع أحد مساءلته 
أو تغيريه لنفض اللعبة وإعادة إحيائها، وهناك احتاد آخر مت 
حله ألن رئيس االحتاد تفوه بكلمة مل تعجب أحد القيادين 
البارزين يف الرياضة ورمبا كانت الكلمة سبباً للتغيري املبيت.

والقائمة تطول وحنن هنا لسنا مبوقف االستعراض وتبيان 
االحتادات وعملها ونتاجها ومن االحتاد الذي عليه العن أو 
االحتاد الذي يغض الطرف عنه، لكن هناك سؤال واحد: إذا 
أردنا أن حناسب االحتادات على نتائجها، أليس من األوىل 
وندعمها يف  والــدورات  واملعسكرات  اإلمكانيات  نوفر هلا  أن 

النشاطات؟.
ــــــــا  ــــــــن احتــــــــادات
الــريــاضــيــة ختــوض 
البطوالت دون أدنى 
ورياضيونا  استعداد 
ــارزون  ــب ــت عــنــدمــا ي
األخــرى  الفرق  مع 
يعلمون  والعبيهم 
أن اآلخرين خاضوا 
الكثرية  املعسكرات 
ولــــديــــهــــم أفـــضـــل 
املــدربــن عــالوة عن 
والعبونا  املــكــافــآت، 
إال  هلـــــــم  ـــــس  ـــــي ل
هذه  فهل  جهدهم، 
صحيحة،  املــعــادلــة 
مــعــادلــة  أي  ووفــــق 
نــــريــــد حمـــاســـبـــة 
احتاداتنا ورياضيينا 
وحنن ال نقدم هلم 

أي شيء.
الرياضات  احتــاد 
تنتظره  اخلـــاصـــة 
مــشــاركــة يف كــوريــا 
اجلـــنـــوبـــيـــة وهــــذه 
املــشــاركــة ضــروريــة 
ألهنــــا ضــمــن عــدة 
مـــشـــاركـــات تــؤخــذ 
نـــقـــاطـــهـــا وتـــكـــون 
الــنــقــاط فيزا  هــذه 
األوملبياد  عبور حنو 
القادم، طلب هذا االحتاد رفض لعدم وجود إمكانيات، وهذا 
يعين أن العبينا حرموا من االستعداد وبالتايل حرموا منذ 

اآلن باملشاركة باألوملبياد القادم، فكيف ستتطور رياضتنا؟
اخلطوات  وعن  الرياضي،  التطور  عن  يبحث  كله  العامل 
كله جيتهد من  والعامل  الرياضي،  للتفوق  السليمة وصواًل 
أجل الرياضة ألهنا مقصد لبناء اجلسم السليم وللرتويح 
واالستثمار،  والصناعي  التجاري  وللرتويج  النفس  عــن 
فالرياضة متنفس الشعوب وليست حلبة صراع، صراع على 

النفوذ وصراع على املناصب وصراع على املصاحل اخلاصة.
أما السؤال األخري فيبقى: أمام هذا الوضع، ملاذا ال يدعو 
املكتب التنفيذي إىل مؤمترات انتخابية لألندية واالحتادات 

بدل أن يشكلها ويغريها وفق مقياسه فقط؟
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القصة القصيرة 
وأسئلتها

البعث األسبوعية - سلوى عباس
السوري  امللتقى  أقامها  القصرية  القصة  عن  فعالية  إىل حضور  أيام  منذ  دعيت 
للنصوص القصرية، وقد بدأ مدير امللتقى احلديث عن املشهد القصصي الذي يعترب 
أكثر ثراء وتنوعاً من األنواع األدبية األخرى على مر تاريخ األدب، فهذا الفن شهد 
ازدهاراً الفتاً منذ فرتة التسعينيات واستمر متواتراً بن توهج وخفوت، ويف ظل غياب 
النقد املتخصص يصعب العثور على تقويم موضوعي للمنجز القصصي، خاصة يف 
العقود األخرية من القرن املاضي وحتى اآلن، مع أننا نقف أمام منجز متميز كماً 
ونوعاً، مت الرتكيز فيه على بعض أسئلة القصة القصرية اجلديدة إذا جاز القول، 
األمر الذي يلقي الضوء على جتارب كّتاب القصة اخلاصة من جهة، ويفيد يف إبراز 
بعض معامل املشهد القصصي الراهن بشكل عام من جهة أخرى، وهو مشهد جديد 

وممتع وجدير باالهتمام.
وحيفل عامل القصة القصرية السورية بتجارب إبداعية هامة، وهناك أمساء من 
أدبي  ببعض من رسخوها كجنس  مــروراً  من بعض مؤسسيها،  بــدءاً  الكبار  كّتاهبا 
مستقل، وصواًل إىل كتاهبا اجلدد، والي غدت أمساء المعة يف مساء القصة العربية، 
والالفت لدى كل هؤالء املبدعن أهنم صنعوا أساليبهم اخلاصة وأصواهتم الفريدة، 
كّتاب  أمام  انفتاحاً  أكثر ما تكون  اليوم  القصة القصرية هي  آفاق اإلبــداع يف  لكن 
القصة، فهم يعيشون هامش ابتكار األساليب اجلديدة، وخيوضون غمار التجريب، 
وينوعون املضامن يف زمن عاصف ميتلئ باألحداث اخلطرية، فيكتبون زمنهم حبرية 

أكرب وإبداع أكيد، ونادراً ماخيضعون لتأثري السلف أو سلطة األيديولوجيا.
حنن هنا نتحدث عن القصة اإلبداعية حتديداً والقاصن املبدعن حصراً، واليعنينا 
من مسّوا أنفسهم كّتاب قصة بقرار شخصي عرب منابر وسائل التواصل االجتماعي، 
فهؤالء القيمة إبداعية إلنتاجهم، وباملقابل هناك عوائق كثرية تعرتض مسرية القصة 
القصرية، وهي عوائق مشرتكة بينها وبن غريها من األجناس األدبية، منها تراجع 
أدبية  أجناس  إىل  عنها  كتاهبا  وانصراف  البصرية،  الثقافة  قرائها يف ظل سيطرة 
أخرى، لكن القصة القصرية تبقى مستمرة بقوة اإلبداع، ألهنا األكثر التصاقاً هبموم 

زمنها، واألكثر جتريباً وحبثاً يف مضمار هويتها الفنية.
وإذا اعتربنا أن الفن هو االبن الشرعي للسؤال، وهو التجلي األرقى لفلسفة الرؤية 
والتعبري، فمن أجل ذلك يكون الشكل الفين جزءاً من العمل األدبي الينفصل عنه، 
ألنه على ضوء اإلجابات املمكنة تتحدد ماهية الفنان وتتوضح مسات فنه وإبداعه، 
وتظل حمصورة يف نطاق مساءالهتا تلك التعدوها إىل غريها من نصوص تشاطرها 
اجلنس اإلبداعي ذاته، فهناك يف كل عمل جديد لكاتب جديد، أو لكاتب خمضرم، 
حمرضات جديدة على أسئلة تراكم عرب إمكانية إجاباهتا احملتملة صريورة التجربة 

الفنية هلذا الكاتب، ومن ثم جليل من الكّتاب، أو لتيار أدبي كامل.
ويف عودة إىل امللتقى وما ُقدم من نصوص تراوحت هويتها بن القصة القصرية 
الذي عايشه كل  للواقع  نتاج  أهنا  النصوص  أن ما مييز هذه  املفتوح نرى  والنص 
كاتب ومتثيل لبيئته وواقع جمتمعه، فشكلت مبجموعها أدباً إنسانياً بكل ما حتمله 
الكلمة من معنى، أدب الدفاع عن احلياة وقيمها، فالتجربة ماهي إال نوع من خوض 
معركة من معارك احلياة حبلوها ومرها، وقد استطاع املشاركون تقديم صورة عن 

تلك الفرتات املعاشة بكل معانيها.
بأجناسه  األدب  حول  تقام  الي  النشاطات  من  وغريه  امللتقى  هلذا   كما حيسب 
املختلفة أهنا تقوم بدور مهم يف البحث عن دماء جديدة وإبراز التجارب اإلبداعية 
هذه  يف  املشاركن  لألدباء  وتوفر  للناس  األديــب  يوصل  الــذي  املنرب  فهي  الشابة، 
امللتقيات جمموعة من الفرص يف التعرف على نقاد من مستويات خمتلفة ونواحي 
أدبية ولغوية وحنوية وكسب خربة مما يقدم من نقد، فلكل كاتب جتربته اخلاصة 
الي متيزه عن سواه وترسم له خطاً مرتبطاً به وعليه أن يطورها دائماً وال يعرضها 

لإلمهال.

ومضــة

البعث األسبوعية-أمينة عباس
يُعد من أكثر الكّتاب انشغااًل بالكتابة 
ــده عـــدد كــبــري من  ــة ويف رصــي ــدرامــي ال
األعمال التلفزيونية التارخيية واملعاصرة 
السورية املهمة مثل "صدق وعده،  رابعة 
الرشيد،  هارون  دامسكو،  زوال،  العدوية، 
أوالد البلد، وثيقة شرف" وكثريون يرون 
عــامل  يف  ــه  ل احلقيقية  االنــطــالقــة  أن 
"باب  خــالل مسلسل  من  كانت  الــدرامــا 

احلارة" يف جزئه السادس عام 2014.

* غبتَ عن املوسم الدرامي الرمضاني، 
فما هي األسباب؟

إىل  عائد  املــوســم  هــذا  عــن  **غيابي 
شروط العرض، فقد كتبتُ عملن وصوّرا 
ولكن  شــرف"  و"وثيقة  البلد"  "والد  مها 
كان عرضهما مشّفراً.. هكذا هي شروط 

املنصات.

وكمشاهد  األوىل  بــالــدرجــة  *ككاتب 
للمشهد  تقييمك  ما  الثانية  بالدرجة 

الدرامي خالل موسم رمضان؟
**كان املوسم الدرامي لرمضان الفائت 
مومساً مبشّراً، وأستطيع القول أننا عدنا 
وحاولتْ  ومشاكلنا،  سوريتنا  يف  للغوص 
معظم األعمال أن تكون صادقة، فوصلت 
إىل اجلمهور وختّطت احلــدود.. هذا عن 
رأيي ككاتب، أما عن رأيي كمُشاهد فقد 
استمتعتُ مبا شاهدُته من أعمال حملية، 
باإلضافة إىل األعمال العربية.. لقد كان 
هــذا  يستمر  أن  ــالًوأرجــو  حــاف مــومســاً 

الوضع يف املواسم القادمة.

يتوقف  مــاذا  وعلى  العودة؟  تلك  على  ساعد  الــذي  *ما 
استمرار تألق الدراما السورية برأيك؟

رفــعُ سقف  العام  هذا  نسبياً  ولو  الدراما  عــودةِ  **سببُ 
الرقابة أو عودة الرقابة للتعاطي مع النص الدرامي بواقعية 
طيباً،  صــدى  والقــت  للنور  ظهرت  النصوص  فهذه  أكثر، 
والسوري حيب أن يرى نفسَه وحيلل مشاكَله، وهذا مل يكن 
يف األعوام الي تلت احلرب، واستمرار تألق الدراما حيتاج 
إىل ترسيخ عوامل النجاح، وأمهها االنطالق من رسم الواقع 
السوري، إذ ال انتشار عربي دون انتشار حملي، والنجاح يبدأ 
من الداخل السوري، وعلى اجلميع املساعدة يف عودة الكوادر 
السورية ليس يف الفن والدراما فحسب بل يف كل اجملاالت، 
يقوم  حتى  السورية  البشرية  الطاقة  نزيف  إيقاف  وعلينا 

السوري وينهض ويبين.

*ما الذي جعلك تصرّح يف أحد حواراتك أن كارثة الدراما 
السوريّة على كل املستويات هي الرقابة؟

وال  يُقيَّد  ال  والفن  كارثة،  السقف  منخفضة  **الرقابة 
لت عائقاً كبرياً أمام  ر، والرقابة يف االعوام السابقة شكَّ يُؤطَّ

الرقابة جتاري الدراما  العام بدأت  تطور الدراما، ويف هذا 
زمن  منذ  هلا  موسم  أول  ويف  العرض،  متطلبات  وتتفهم 
ملفت..  جنــاح  حتقيق  السورية  الــدرامــا  استطاعت  طويل 
الدراما مرآة الواقع، وواقعنا حالة فريدة، وتصويره وعرضه 

حيتاج إىل مساحة حركة علينا أن نعمل مجيعاً إلجيادها.

من  تنهل  أن  احلـــايل  املــوســم  أعــمــاِل  معظمُ  *حــاولــت 
الواقع،فما هي األخطاء الي وقع فيها كّتاهبا برأيك؟ وكيف 

تتعامل مع الواقع يف كتاباتك؟
الواقع، ومبعنى  رؤية  نظر يف  الدرامية وجهة  **الكتابُة 
زاوية معينة، وقد حتجب  الواقعَ من  الكاتب  آخر قد يرى 
هذه الزاوية جزءاً من الرؤية، فتغدو الصورة ناقصة، ولكن 
ما أودّ قوله هو أننا يف حالتنا السورية سبق الواقع الدراما 
الفن  يف  عاملن  أو  ككّتاب  حاولنا  ومهما  كبرية،  مبراحل 
اللحاق به فلن نستطيع ألن الصورة الي نود رمسها غري 
مكتملة، وأنا عندما أريد أن أكتب عن الواقع ألتقط حلظًة 
الواقع، فمشاكلنا  إحاطة  أستطيع  لن  عليها ألنين  وأضيء 

أكرب من الدراما والفن.

*تابعْنا اخلالف الذي حدث بن الكاتب فادي قوشقجي 
والقائمن على مسلسل "على قيد احلب" بعد عرضه.. برأيك 
ما هي حدود كل من الكاتب واملخرج يف التعامل مع النص؟

دون  تعديله  الــنــصــأو  بنسف  خمــــوّاًل  لــيــس  **املـــخـــرج 
الرجوع للكاتب، وليس هلاحلق يف تغيري مصائر الشخصيات 
يف  احلــق  للكاتب  ليس  أنــه  كما  الكاتب،  مع  باالتفاق  إال 
االعرتاض على املنَتج بصورته األخرية بعد أن رفض القيام 
املخرج  بن  التناغم  حالة  أن  القول  ولكن جيب  بالتعديل.. 

والكاتب ضرورية لنجاح أي عمل.

نصوصك،فمن  خــالل  من  كبار  خمرجن  مع  *تعاملتَ 
الذي أجاد تقديم صياغة فنية عالية املستوى للنص؟ 

ولكل خمرج  بشراكته،  آمنتُ  معه  تعاملتُ  **كل خمرج 
إجيابياته وسلبياته، وأنا مع املخرج أتناقش كثرياً يف النص.

السادس  جزأيه  يف  احلــارة"  "باب  مسلسل  بكتابةِ  *قمتَ 
والسابع،واليوم بعد أن وصل عدد أجزائه إىل 12 ما تقييمك 

ككاتب ملا وصل إليه؟
**احلديث عن "باب احلــارة" يف هذا الوقت هو مضيعة 

الكاتب الدرامي عثمان جحــى: 
الدراما مرآة الواقع وواقعنـا حالة فريدة

للوقت واجلهد، إذ ال جدوى من احلديث عن 
عمل ميت.. واملطب األكرب أنه وصل إىل اجلزء 

12 وكتابة البيئة الشامية سالح ذو حدّين.

شرف"  البلد"و"وثيقة  "أوالد  لـ  ثاٍن  *جزء 
فما هو أكرب حتدّي واجهك ككاتب يف كتابة 

األجزاء؟
**التحدي الكبري يف األجزاء هو احلفاظ 
باستمرار  مرتبط  والــنــجــاح  الــنــجــاح،  على 
وضّخأفكار  والشخصيات  اخلطوط  فاعلية 

وخطوط جديدة مرتابطة.

*كثرية هي األعمال الي كتبَتها بالشراكة 
مع كّتاب آخرين كسليمان عبد العزيز، لبنى 
مشلح، أمحد كنعان، مؤيد النابلسي.. ما الذي 
وعلى  الكتابة؟  من  النوع  هذا  يستهويك يف 
ماذا يتوقف جناح أي شراكة يف جمال الكتابة 

الدرامية؟
العامل،  يف  رائــج  عمل  الكتابة  **ورشـــاتُ 
ــاء الــذيــن  ــشــرك وجنــاحــهــا مــتــوقــف عــلــى ال
فيها  تتعدد  صحية  حالة  والورشة  يكتبون، 
مــداوالت  بعد  النص  ويبنى  النظر  وجهات 
بن  التناغم  على  تعتمد  وهي  الكّتاب،  بن 
الكّتاب وحسن النوايا األخالقية جتاه النص، 
ناجحة،  النابلسي  مؤيد  مع  شراكي  وكانت 
مستوى  على  درامية  ورشــات  يف  عملتُ  وقد 
الوطن العربي، وكانت نتائجها مبهرة، منها 
ــعــاصــوف" مــع د.عــبــد الــرمحــن الــوابــلــي،  "ال
مع  األعشى"  شارع  و"غراميات  معي"  و"قليب 

هديل امساعيل، وأعتقد أهنا جنحت.

*ُتعد من أكثر الكّتاب ذوي املشاريع املؤجلة 
كـ العرجبي، التنبكجي، القنوات" فما مصري 
املكتوب  النص  يفقد  ومتى  النصوص؟  هذه 

قيمَته برأيك؟ 
ــديّ عـــدداً كبرياً  **مــن ســوء احلــظ أن ل
من النصوص مؤجلة أو مل تصوَّر، وال أدري 
أصبح  فبعضها  النصوص،  هــذه  مصري  مــا 
حيتاج إىل إعادة كتابة، وبعضها سُِرقت أفكاره 
زال  ما  اآلخــر  وبعضها  صياغتها،  وأعــيــدت 

حيافظ على رونقه.

فكيف  كتاباتك،  يف  للتاريخ  ميل  *لديك 
صحيحة،  معادلة  تقديم  يف  الكاتب  ينجح 

طرفاها ما هو تارخيي وما هو درامي؟ 
له مستقبل،  ليس  مــاٍض  له  ليس  **مــن 
إما  للشعوب  وقـــوة  إهلـــام  والــتــاريــخ مــصــدر 
وعرض  االخطاء،  من  لالستفادة  أو  للفخر 
التاريخ يف عمل درامي حيتاج إىل دراية ودربة 
الكاتب بن  ودّقــة يف رسم حدود  وموسوعية 
اخليال والتوثيق، إذ أن هناك هامشاً للكاتب 

وليس عليه  أن يتحرك فيه درامياً  يستطيع 
أن يتخطاه فيهدم الوثيقة.. التاريخ منبع إهلام 
إليه مفيدة وجمدية،  والعودة  للشعوب،  كبري 
يضع  أن  يستطيع  ال  تارخيه  يقرأ  ال  ومــن 

قدمه يف حاضره.

فهل  الكوميدية،  الكتابة  عن  بعيداً  *تبدو 
كاتب  إىل  الكتابة  من  النوعية  هــذه  حتتاج 

مبواصفات معينة؟
شروط  حتتاجإىل  الكوميدية  **الكتابة 
وحيدة  كوميدية  جتربة  يل  وكانت  خاصة، 
حتتاج  الكوميدية  الكتابة  نــاجــحــة..  وغــري 
املُشاهد  حلالة  الكاتب  من  خاص  وعي  إىل 
النفسية، ومن السهل أن جنعل املشاهد يبكي، 

ولكن من الصعب جداً إضحاكه.

تقدم عرب  الــيــوم  األعــمــال  *بــاتــت معظم 
كتاباتك  من  شرف"  "وثيقة  ومنها  املنصات، 
بــالــشــراكــة مــع مــؤيــد الــنــابــلــســي، فــمــا هي 
وهل  املنصات؟  هــذه  تغري  الــي  النصوص 

يصلح أي نص هلا؟
ريــب،  بــال  قــادم  املنصات  **الــتــحــول إىل 
حيتاجإىل  منصة  إىل  يقدَّم  الــذي  والنص 
املتاحة  مواصفات خاصة، منها احلرية غري 
يف احملطة أو العرض التلفزيوني ألن شرط 
التليفزيون، ففي  املنصة خمتلف عن شرط 
ويتوقع  يشاهد،  كي  املشاهد  يدفع  املنصة 
والصورة،  الطرح  جريئايًف  عمالً  يشاهد  أن 
العامل  والرصد..  الفكر  ناحية  من  وخمتلفاً 
الثلج،  ككرة  ويتدحرج  بسرعة  يتغري  اليوم 
لكنها  تــواكــبــه  أن  تستطيع  ــن  ل ـــدرامـــا  وال
مفاصل  يف  عالم  نقاَط  ترصد  أن  تستطيع 
هــذا..  على  العمل  حتــاول  واملنصات  مهمة، 
توجه  حــالــة مجــعــيــة،  عـــام  بشكل  الـــدرامـــا 
اجلمهور باجتاهات مدروسة، وعلينا أن نعرف 
أين وجهتنا ومصاحلنا ونتعامل معها بذكاء.

*ملن حتتكم يف تقييم ما تكتبه؟ للجمهور 
أم للنقاد؟

**التقييم بعد العرض حيتاج إىل دراسات 
نقدية لتقييمه، وليس كل عمل مجاهرييعمل 
مــكــتــمــل، ولــيــس كـــل عــمــل مــكــتــمــل عمل 
للمزاج  خاضع  اجلمهور  وتقييم  مجاهريي، 
يكون خاضعاً  أن  النقاد جيب  وتقييم  العام، 

لألسس العلمية، وكالمها يهمين.

*ما هي مشاريعك احلالية؟
على  النابلسي  مؤيد  مع  حالياً  **أعمل 
التغريات  يرصد  بانورامي  اجتماعي  عمل 
الي سبقت احلرب على سورية على مستوى 

الرتدّي األخالقي.
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البعث األسبوعية- غالية خوجة
تنبـــع أمهيـــة محاية امللكية الفكرية مـــن احلياة، ألهنا مفاعل 
حيوي نشـــط إذا طبق فســـيحافظ على احلقوق، ويســـاهم يف 
حتريـــك وتطويـــر بنية متكاملـــة منها صناعة النشـــر، وارتفاع 
مؤشـــر القـــراءة، والنهـــوض بالتعليـــم، وتطوير االســـتثمار يف 
االقتصـــاد اإلبداعـــي ثقافيـــاً ومعرفيـــاً وعلمياً وســـياحياً، كما 
يســـاهم يف تشـــجيع املبتكرين واملخرتعن واملبدعن على مزيد 
مـــن اإلنتـــاج املميـــز، إضافة إىل تشـــكيل وتأســـيس وعي فردي 
ومجاعـــي مثقف، يعرف مفهـــوم احلوار والتفاهـــم واالختالف 
اإلجيابـــي، ويعـــرف تأرخيـــه وتراثه وحاضره وما لـــه وما عليه، 
كما ميتلك رؤيا تســـعى إىل النمو املستدام من أجل التخطيط 

ملستقبلية ممنهجة. 
ملاذا شعلة امللكية الفكرية خافتة حمليًا مضاءة عامليًا؟

وحـــول هـــذه اإلشـــكالية ومفاهيمهـــا وتطبيقهـــا واقرتاحاهتا 
األفضـــل، تســـاءلت "البعث األســـبوعية": ترى، مـــاذا عن حقوق 
امللكية الفكرية؟ وملاذا تضيع وتقرصن بن الورقي وااللكرتوني؟ 
مـــا دور القانون؟ وما مدى تطبيقـــه يف احلياة الواقعية والبيئة 
التكنولوجيـــة؟ هل هنـــاك حماكم خاصة هبـــذه احلقوق؟ ومن 
هي اجلهات املعنية حبماية احلق الفكري العام؟ وهل للموروث 
الشـــفاهي حصانـــة قانونيـــة؟ وهل هناك محاية الســـم الكاتب 
األدبـــي الفين املســـتعار؟ وملاذا املؤلف يف البـــالد األخرى حيقق 
أرباحـــاً معنوية ومادية ومالية تســـاعده علـــى احلياة برفاهية؟ 

بينما يعيش يف بلدان أخرى برفاهية الفقر؟!  
القانون السوري يصون احلقوق

أجـــاب احملامي إبراهيم بدّور: صدر القانون الســـوري رقم 62 
عـــام 201٣، ومّت العمـــل بـــه بعد 6 أشـــهر، متضمنـــاً 104 مواد، 
وسُـــمي بقانـــون حقوق املؤلف واحلقوق اجملـــاورة، ومنح املؤلف 
حقاً مالياً وأدبياً، وضمن حقه املعنوي وحق نشر مصنفه ألول 
مرة ونســـبته إليه، باســـم صريح أو مستعار، وهو من اختصاص 

احملاكم املدنية. 
احلق مؤقت وأبدي ومايل ومعنوي ومادي

وتابـــع: احلـــق األدبي أبدي، ال يقبل التنازل عنه وال يســـقط 
بالتقـــادم وال جيـــوز احلجز عليه، ألنه معنوي ال يدخل يف ذمة 
املؤلـــف املاديـــة، وينتقل إىل الورثة، وإذا مل يوجدوا، فينتقل إىل 
وزارة الثقافة، أمّا بالنسبة للتنازل، فيُشرتط أن يكون خطياً أو 
الكرتونيـــاً، والتنازل عن احلـــق املايل ال يعين التنازل عن احلق 
املعنوي، كما ال جيوز التنازل املستقبلي عن احلق، بينما احلق 
املـــادي فمؤقـــت، تبدأ مدتـــه بعد وفاة املؤلـــف، وال حيق لورثته 
اســـتغالل املصنف، وال حيق للدائن احلجز على احلق املعنوي، 

بل على احلق املادي كالنسخ املنشورة. 
وأوضـــح بـــدّور: للحقـــوق املالية مـــدة حمـــددة وُتحمى طوال 
حيـــاة املؤلف إضافة لـ٥0 ســـنة بعد وفاته، وكـــذا، تعامل حقوق 
املصنفات املشرتكة مع مراعاة بدء اخلمسن سنة منذ وفاة آخر 
مؤلف، كما حتمى باالســـم املســـتعار ٥0 ســـنة منذ نشرها ألول 

مرة، ومبجرد الكشف عن االسم احلقيقي 
هل املصنف املنشور بال حقوق؟

وبدوره، أوضح حممد مسية رئيس دائرة محاية حقوق املؤلف 
واحلقـــوق اجملـــاورة مبديرية الثقافة بـــأن الدائرة تطبق حقوق 
امللكيـــة الفكريـــة ولكل مؤلـــف أن يتقدم للتســـجيل فيها ضمن 

اإلجراءات احملددة. 
فسألته: لكن، ملاذا ال تبادرون أنتم إىل تسجيل حقوق املؤلفن 

يف حلب، وتدعوهنم إىل نشاط واجتماع لتشجيع الفكرة؟ 
أجاب: قريباً، يف دمشـــق، ســـتكون هناك ورشـــة عمل مركزية 
إعـــداد الكوادر اإلداريـــة يف محاية حقوق املؤلـــف، وأعدّ مذكرة 
لطرحهـــا، ومنهـــا أن يتـــم تأمـــن وحـــدة ختزيـــن آمنة حلفظ 
امللفـــات االلكرتونيـــة وحفظ املصنفات املرفقة هبـــا، ليصار إىل 

نقلها إىل دمشق كل شهر مرة. 
حينها، ســـألته: هل يعترب املصنف بال حقوق إذا كان مرخصاً 

ومنشوراً برقم حملي وعاملي؟  
فأجاب: يعترب حق امللكية ســـاري املفعول حال نشـــر املصنف، 

ولكن حقه يصبح أقوى عندما يكون مسجالً يف الدائرة. 
مفهوم قديم بقانون جديد

وأكـــد د.فاروق أســـليم عضـــو املكتب التنفيذي الحتـــاد الكّتاب 
العـــرب على حـــق املؤلف احملمي يف ســـورية، وأن مفهوم امللكية 
الفكريـــة ليس جديداً، وشـــرارته انطلقت من مشال إيطاليا يف 
عصـــر النهضة عـــام 1474، ويرجع نظام حق املؤلف إىل اخرتاع 
احلـــروف املطبعية واآللـــة الطابعة على يـــد يوهانس غوتنربغ 

عـــام 1440، ويف هناية القرن 19 شـــعرت عدة دول بضرورة وضع 
قوانن تنظم امللكية الفكرية، ومّت دولياً التوقيع على معاهدتن 
تعتـــربان األســـاس الدويل لنظـــام امللكية الفكرية مهـــا اتفاقية 
باريـــس حلمايـــة امللكية الصناعيـــة 188٣، واتفاقيـــة برن 1886 
حلماية املصنفات األدبية والفنية، ثم تأسســـت املنظمة العاملية 
للملكيـــة الفكريـــة "ويبـــو-WIPO"، مبقتضـــى اتفاقية دولية 
وقعـــت يف اســـتوكهومل 1967، ودخلـــت حيز التنفيـــذ عام 1970، 
وعدلت عام 1979، وحلت مكان املكاتب الدولية املتحدة حلماية 
امللكية الفكرية الي أسســـت عام 189٣، وانضمت ألســـرة األمم 
املتحـــدة عـــام 1974 لتصبح وكالة أمميـــة متخصصة يبلغ عدد 
أعضائها أكثر من 190 بلداً، وخصص يوم 26 نيسان يوماً عاملياً 

للملكية الفكرية. 
وتابـــع: وتأكيـــداً للتعاون الوثيـــق بن جامعة الـــدول العربية 
واملنظمـــة العامليـــة للملكيـــة الفكريـــة مت توقيع مذكـــرة تفاهم 
بـــن الطرفـــن عام 2000 لدعم التعاون يف األمور ذات االهتمام 
املشـــرتك، من تبـــادل وحتديث املعلومات وحتديثهـــا إىل إعداد 
ونشر الدراسات واملعلومات واملواد املرجعية باللغة العربية حول 
خمتلـــف جوانـــب امللكيـــة الفردية، ويف عـــام 2016 اتفق الوزراء 
العرب على إنشـــاء مؤسســـة تابعة جلامعة الدول العربية هتتم 

بالتنمية الفكرية. 
كيف لباحث أن يكون لصًّا؟

أمّـــا عن أمهية هذه احلماية، فأجاب د.أســـليم: حيتاج الكاتب 
ملن يرعى كتابته، وإىل دخٍل مادي يوفر له حياة كرمية ويشجعه 
علـــى الكتابة من جديـــد، وهناك إشـــكاليات عديدة حتتاج إىل 
حلـــول، فتأرخييـــاً، على ســـبيل املثال، احتكـــرت الصن صناعة 
الـــورق ألهنا ابتكرته، ومل تســـمح مبعرفة ســـر صناعته، وكانت 
الدول حتافظ على أســـرار ما لديها من خمرتعات، ويف سورية 
ال نعرف كيف نســـجل القضايا الفكرية؟ هل نشر الكتاب يعين 
أن حقوق امللكية قد ســـجلت؟ من يرعى حقوق املؤلف ويدافع 
عنهـــا؟ أال توجد جهة تدقق يف هـــذا األمر، أين االدعاء العام؟ 
ومـــن اجلهات صاحبة احلق العـــام يف ذلك؟ هل وزارة الثقافة؟ 

أم احتاد الكتاب العرب؟ أم اجلامعات؟ 
وأردف: قد حتدث سرقات يف اجلامعات، وعلى اجلهات العامة 
أن تقوم هي ذاهتا باالدعاء، فكيف تسمح لباحث أن يكون لصاً؟ 
والفكـــرة أن املؤسســـات العلميـــة بإمكاهنا أن تدافـــع عن املنتج 
العلمـــي وليـــس بالضرورة صاحب الرســـالة، خصوصاً، يف حال 

عدم علمه بذلك. 

وسائل التكنولوجيا مصدر توثيقي 
واسرتسل: وحالياً، تعترب وسائل التواصل االجتماعي واملواقع 
االلكرتونية والفضاء االفرتاضي مرجعاً توثيقياً حلقوق النشر. 

هل هناك حق لكاتب يكتب آلخر؟ 
أجاب د.أســـليم: بال شـــك، حنـــن حباجة إىل محايـــة للعقول 
ومالحقـــة من يشـــوه العقول، وعلى املؤلـــف الذهاب إىل اجلهة 
املختصـــة يف وزارة الثقافـــة، ألن كل كالم ال يوثـــق قانونـــاً ال 

يطالب به. 
رقابة اجتماعية

ورأى جابر الســـاجور مديـــر الثقافة حبلب أن ثقافة اجملتمع 
بالنسبة للملكية الفكرية هي نتاج رقابة اجتماعية، ويف سورية، 
هنـــاك مديريـــة احلماية الفكريـــة يف وزارة االقتصـــاد حلماية 
االخرتاعـــات، ويف وزارة الثقافـــة حلماية اإلبـــداع الفكري، وهلا 
قوانينها اخلاصة مبا حيدث يف هذا اجملال ســـواء داخل القطر 

أو خارجه. 
هيئة حلماية امللكية العامة

واقـــرتح حتويل مديرية محاية امللكية إىل هيئة محاية امللكية 
العامـــة، نظـــراً ألمهيـــة املوضـــوع وتشـــعباته يف ضمـــان حقوق 
املخـــرتع واملبدع والدولة، كما حنتاج ملتابعة وختصيص الكوادر، 
إضافـــة إىل ضرورة وجود نظام داخلي، ويضاف إىل ذلك حمور 
الرقابة على املكتبات الورقية وااللكرتونية، والوســـائل اإلعالمية 

األخرى املسموعة واملرئية واملطبوعة.  
ملاذا السلع االستهالكية أهم من الفكرية؟

وأجرى األديب جورج ســـباط مقارنة بن الســـلع االستهالكية 
ومنهـــا الغذائية واإلنتاج التأليفـــي، قائالً: هناك رقابة متوينية 
معتمدة على عاملن، وموظفن يتجولون يف األسواق ويتابعون 
من ميارس الغش، فهل هلذه املواد االســـتهالكية أمهية أكرب من 
املنتجـــات اإلبداعيـــة؟ ملـــاذا ال يكون هناك رقابـــة على لصوص 

اإلبداع؟ 
من يتابع الكمّ اهلائل مما ينشر؟ 

وأشـــار الشاعر إبراهيم كســـار إىل وجود السرقات منذ القدم، 
وهي متنوعة بن سرقات للرتاث الشفاهي والفلكلوري، وتتكاثر 
منذ عصر التدوين، وحالياً، يف عصر النشر االلكرتوني، وهناك 
كمّ ال حيصى من الكتب الي تطبع وتنشـــر حول العامل، فكيف 

نتابعها ونتابع السرقات؟ هل من حلول هلذه املشكلة؟ 

هل تقبض نصوص اإلبداع على لصوص اإلبداع؟

البعث األسبوعية-رائد خليل
يقـــدّم الكاتب األردنـــي أمحد جرادات أوراقه على طبق من 
فّضـــة القول اجملـــدي ببعده الوطين، ليضـــيء مرحلة مهمة 
استثنائية، فكان الشاهد واألمن يف التقاط مفردات خاطبت 
الوعي والوجدان والمست أحقية البوح يف مضامن الصمود 
الســـوري الذي خلـــق معادلة تأسيســـية يف التاريخ احلديث، 
فاســـتدعى الذاكرة وترمجها بكل لغات املعرفة حنتاً سرمدياً 
بأزاميل التعرف سوى البقاء.. وجاءت األعمال األدبية الي ألَّفها 
اب ســـوريون عايشـــوا احلرب العدوانية على سورية وكتبوا  ُكتَّ
مؤلفاهتم يف أتوهنا، فرتة مفصلية يف اســـتنهاض القيم الي 
حاولت بعض املاكينات اإلعالمية تغيري مواصفاهتا وخطاهبا 
ولكن بقي مصطلح »العشرية احلالكة«، عنواناً توصيفياً أراده 
جـــرادات يف مواجهة »الكومـــربادور« الرث يف املعركة الثقافية 
الي خيوضها الكّتاب الســـوريون الوطنيون والتقدميون ضد 
قـــوى العـــدوان االمربيـــايل -الصهيونـــي- الرجعـــي العربي 
اهلمجي وشـــّغِيلتهم من جحافل اإلرهابين على ســـورية يف 
 مواجهة الفكر الظالمي التكفريي والنيوليربالية املتوحشـــة.

والدة األوديسة.. ودور االنتليجيسيا )النخبة( يف احلرب
يف مقاربة مع األوديســـة اإلغريقية الشـــهرية، بكل دالالهتا 
وتقاطعاهتـــا الـــي تروي رحلـــة العودة إىل الوطـــن الي قام 
هبـــا اوديســـيون منذ مغادرتـــه طروادة.. وماكابـــده خالهلا من 

أهوال وحروب على مدى عشر سنوات، مع 
البشر تارة ومع اآلهلة تارة أخرى من أجل 
الوصـــول إىل هدفه ومبتغاه يف العودة اىل 
الوطـــن والعائلـــة، إذأدركأن حتقيق اهلدف 
 حيتـــاج إىل خـــوض مواجهـــات حامســـة.

مـــن هنا جـــاءت فكـــرة الـــوالدة، ليأخذنا 
الكاتـــب معـــه للنفخ على مجـــرة املوضوع 
الرئيـــس، ودور االنتليجيســـيا يف احلـــرب 
الثقافيـــة من خالل طرح ســـؤال مصريي 
عنهـــم، هـــل هـــم قـــادة لشـــعوهبم أم أهنم 
بيـــادق يف أيدي أعدائهـــا؟ ويذهب الكاتب 
بنـــا يف قراءة ســـاحة الثقافة الي ختاض 
مواجهـــة  يف  احلديثـــة  احلـــروب  فيهـــا 
مســـمياهتا. مبختلـــف  الظـــالم   جحافـــل 

مبهمـــات  الثقافيـــة  الكتائـــب  وتضطلـــع 
رئيســـية ثالث: التصدي للعـــدو وفضحه، 
ثم تعبئة الشـــعب واستنهاضه، إضافة إىل 
بيـــان عدالة القضية وشـــرحها. وهنا دعوة 
إىل تفعيـــل دور االنتليجيســـيا املتمثل يف 
تكريس وإدامة إشغال مكان الئق لألمة يف 
 مـــنت التاريخ خوفاً مـــن التهميش وإبعاده.

ويطرح الكتاب أسئلة واسعة الطيف حول 
قيـــام بعض املثقفن بدورهـــم املنوط هبم 
يف ظل تعويم الزمّارين واألبواق الدعائية 
او مايسمّى: مثقفون حتت الطلب.. الذين 
محلـــوا رايـــة التزييف وخرجـــت بياناهتم 
مدججـــة باألضاليـــل ومموهـــة بعناويـــن 

براقة وفضفاضة.
ويؤكـــد الدكتور حممـــد احلوراني رئيس 
احتـــاد الكّتاب العرب )ســـورية( يف مقدمة 
الكتـــاب مشـــروعية الســـؤال امللـــح الـــذي 
أراده الكاتـــب جـــرادات عنواناً لألوديســـة، 
فقـــد ســـأل حوراني عـــن إســـهام بعضهم 

ضمـــن املشـــروع السياســـي اإلمربيـــايل يف تقســـيم املنطقة 
ودورهـــم املرســـوم الســـتهداف البنيـــة االجتماعيـــة قبل كل 
شـــيء.. ثـــم الولـــوج إىل عمـــق الواقـــع الثقـــايف وتفتيته من 
خالل الرتهيب والرتغيب وســـالح التطرف الذين استخدموه 
وحركتـــه غريزة االنتقام، فامتشـــقوا كل األســـلحة لتضييق 
الرؤيـــة خدمة ملنطـــق اإللغاء العفن املمنهـــج الذي اختذته 
 الواليـــات املتحدة دســـتوراً فاجراً بكل مـــا تعنيه هذه الكلمة.

ويف مالمســـة الواقع وعن املناقشـــات الي شـــغلت األوســـاط 
الثقافيـــة: املثاقفة، التناقض بن السياســـي والثقايف، رســـم 
شـــخصية اآلخر العدو، والـــرأي اآلخر. تبـــين الدكتورة ناديا 
خوســـت مقاربات مهمة يف اســـتلهام الكّتـــاب أحداث احلرب 
ومسرحة احلالة والدعوة إىل وضع املختار الناجح يف النهج 
الرتبـــوي العـــام، كي يبقى أثره عميقاً يف ذاكرة العامة ضمن 
متـــون األمانـــة  والرتكيز علـــى فتح بوابات الفـــن ملا له من 
دور ريادي يف اســـتنهاض الروح )زمكانياً( استناداً إىل الرؤية 
 األخالقيـــة والفكريـــة جبذورهـــا  املمتـــدة يف الواقـــع احلي.

حمور جدل الثقايف والسياسي
يوجه الكاتب أصابع االهتام إىل فئة ضالة وقفت مع الباطل، 
وأبدت مواقف معادية لسورية، وعلى أنغام احلقائق املضمرة، 
انتعشـــت يف هذي األوساط أطروحة »الثقايف ضد السياسي« 
 وطفت على السطح »رطانة تثقيف السياسة ال تسييس الثقافة«.

إذ  يشري الكاتب للنهج املتبع والغاية الي بررت كل الوسائل 
املتاحة باســـتعالءٍ مصطنٍع يف حماولة جتميل وجه الثقافة 
 القبيح حبسب ادعاءاهتم )النأي بالنفس( عن وحل السياسة. 
إذن، فصـــل الثقـــايف عـــن السياســـة يف تاريـــخ األمـــم، هـــو 
فصـــل تعســـفي وبروباغنـــدا ليرباليـــة.. وهـــذا الـــكالم الذي 
وصفـــه جـــرادات، خيلق رؤية واســـعة بعدســـة مكربة يفضح 
فيهـــا اخلرافات املكارثية والرتف الذي ســـقط بالتقادم بعد 
ســـقوط القناع عن الوجه احلقيقي لالستخبارات االمريكية 
 ودورهـــا يف احلـــروب الثقافيـــة الي تـــدار يف بلـــدان عديدة.

الذهنيـــة  البنيـــة  عـــن  جوهريـــاً  ســـؤااًل  الكاتـــب  ويطـــرح 
الذيـــن  والعـــرب  الســـورين  املثقفـــن  وســـيكولوجية 
يلهثـــون خلـــف تابعـــي )الزعيـــم اجلبـــار ملنظمـــة احلريـــة 
التابعـــن. وتابعـــي  املعاصريـــن  جوسلســـون(   الثقافيـــة 

إذ بيّن أن هذا املدخل ينطوي على أسئلة أساسية ال مناص من 
اجرتاح إجابات صادقة ودقيقة عنها. دون تسويغ ألمر أو رطانة 
فكرية وسياســـية. وهي دعوة إىل إنشاء ملتقى فكري تقدمي 
حيمـــل علـــى كاهله العبء احلضاري الثقيل الذي يســـتحق 
أن تنحـــين له أصلب الظهور للخروج بأقل اخلســـائر وإعادة 
 اجملرى إىل شريانه لضخ دم جديد يعيد رسم اآلتي بكل أمانة.

متاريس الفلسفة واألدب
يســـتحضر الكاتـــب جرادات قصـــة جمموعة 
»فيلـــق املثقفـــن األممـــي« الذين اختـــذوا من 
جامعـــة مدريـــد مرتاســـاً يف كليـــة الفلســـفة 
اســـرتاحة  يف  يهرعـــون  وكانـــوا  واآلداب.. 
احملاربـــن إىل رفـــوف األدب للتـــزود بالذخرية 
الشـــعراء. بعـــض  كتـــب  مـــن   الرومنســـية 

ثـــم ينتقـــل الكاتـــب ليســـلط الضـــوء علـــى 
)انثولوجيـــا( نتاج بعض الســـورين يف احلرب 
املفروضة كجمرة الغضب حتت الرماد.. إذ تطرح 
فيـــه الدكتـــورة ناديا خوســـت حتليالً فلســـفياً 
عميقاً مفـــاده أن البذرة أو إحدى البذور، رمبا 
تكـــون قـــد زرعت يف رمـــاد الغنب الـــذي يكمن 
 كاجلمـــرة بانتظار أن يشـــعله الغضب األعمى.

إضافة إىل دور الليربالين اجلدد يف سورية يف خلق 
 معادلة هجينة بعيدة عن النسيج األساسي للبلد.

ويـــرى مالـــك صقـــور يف رؤيته البعيـــدة املدى 
أن املشـــهد العربي يســـتدعي إثـــارة مجلة من 
التســـاؤالت العميقـــة الـــدالالت ليســـأل أيـــن 
العقل؟ أين دوره؟ أين احلكمة والفلسفة؟ أين 

املثقف وماهو دوره؟
وهنـــا يضـــع يـــده علـــى مكامـــن األمل وعلى 
األزمـــة األخالقيـــة الـــي يعزوهـــا إىل اخللـــل 
البنيـــوي الـــذي أصـــاب املعرفة، وهـــذ ماجعل 

التكفري يتمدد.
أمســـاء أدبيـــة عديـــدة حضرت يف األوديســـة 
الســـورية على هيئـــة نوافذ ألغت كل النظريات 
أمـــام مشـــهدية احلـــرب ورحلة احليـــاة واملوت.. 
إضافة إىل يوميات نقشـــوها يف فصول شعرية 
خمتـــارة وقفوا فيها مع الوطن يف حمنته الي 
بلغت العشرية احلالكة.. ولكنهم أعادوا بكربياء 
صخب احلياة مـــن جديد وبددوا رياح الظالم، 
ورفعـــوا صـــوت احلقيقـــة  إىل أقاصـــي املمكن 

واألمكنة حيث يسكن اليامسن.

إضاءة على األوديسة السورية.. 
أنثولوجيـا األدب السوري في بيـت النــار
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فيروس جديد قادم من الهند هذه المرة! 
كل ما تريدون معرفته عن إنفلونزا البندورة

بعد انتشـــاره بســـرعة خالل األســـبوعن املاضيـــن ُتكافح 
واليتـــا كرياال وتاميل نادو يف اهلند فريوســـاً جديداً يُســـمى 

"إنفلونزا البندورة"، وكذلك يُعرف باسم "حُمى البندورة". 
املقلق يف هذا الفريوس ليس احلمى الشديدة الي يسببها، 
بل إنه يصيب بشكل خاص األطفال دون سن اخلامسة، وهو 

شديد العدوى. 
وقد اســـتجابت السلطات الصحية يف واليات اهلند املصابة 
بسرعة، ومت وضعها يف حالة تأهب قصوى. ويف غضون أسبوع 
مـــن احلالـــة األوىل يف والية كرياال، بـــدأت احلكومة بإجراء 

فحص إلزامي لألطفال دون سن اخلامسة يف واليتهم. 
فما هي أسباب هذا الفريوس وأعراضه؟ وما عالقة تسميته 

بالبندورة؟  
إنفلونزا البندورة مرض فريوسي ال ميكن تفسريه، وينتشر 

حالياً بشكل رئيسي يف 
والية كرياال يف اهلند. 

ويأتي اســـم إنفلونزا 
البندورة من األعراض 
الرئيســـية هلذا املرض، 
وهي ظهـــور بثور على 
شـــكل بندورة على عدة 

أجزاء من اجلسم. 
علـــى  البثـــور  تبـــدأ 
صغـــرية  بثـــور  شـــكل 
محراء اللـــون، وعندما 
شـــكل  تشـــبه  تتضخم 

البندورة. 
كما يعانـــي األطفال 
املصابون هبا أيضاً من 
هتيـــج اجللد ومشـــاكل 

اجلفاف الشديدة. 
الدكتـــور  يقـــول 
تشـــاندرا،  ســـوهباش 
يف مستشـــفى أمريتـــا 
اهلنـــدي ملوقـــع "اهلند 
اليـــوم" إنه ليس مرضاً 
يهـــدد احليـــاة، ولكنـــه 
مُعدٍ، وميكن أن ينتشر 
من شخص آلخر، رغم 
أن الطـــرق احلقيقيـــة 
ال  العـــدوى  النتشـــار 

تزال قيد البحث". 

أعـــراض شـــديدة 
ومؤملة

أعـــراض  وتتشـــابه 
إنفلونزا البندورة مع عدوى الشـــيكونغونيا أو محى الضنك، 
وتتمثـــل األعراض الرئيســـية الـــي مت حتديدها هلذا املرض 

املعدي بـ :
- بثـــور كبرية محراء اللون وكروية على أجزاء متعددة من 

اجلسم
- طفح جلدي وهتيج 
- جفاف يف اجلسم 

- محى شديدة
- أمل يف اجلسد

- تورم املفاصل وأملها
- بعض األعراض اإلضافية هي:

- استفراغ وغثيان

- بقـــع وتغري يف لون مناطق خمتلفة من اجلســـم، مبا يف 
ذلك اليدان والردفان والركبتان

- سيالن األنف والعطس
- كثرة السعال

- آالم وتشنجات يف البطن
- الشعور املستمر بالتعب واإلرهاق

وإنفلونـــزا البنـــدورة مرض حمـــدود ذاتيـــاً، وال يوجد دواء 
حمدد له. وهذا يعين أن األعراض ستختفي مع مرور الوقت 

من تلقاء نفسها، إذا مت تقديم الرعاية املناسبة. 
وحتـــى اآلن، مل يتم الكشـــف عن الســـبب الدقيـــق لعدوى 
إنفلونـــزا البنـــدورة، وال يـــزال الباحثون واألطبـــاء حياولون 

معرفة املسبب املسؤول عنها. 

هل هي معدية؟
إنفلونـــزا البندورة مرض معدٍ ينتشـــر عن طريق االتصال 
املباشـــر. إنه شـــائع بن األطفال الذين يذهبون إىل املدرسة، 
بســـبب نقص تدابري النظافـــة، وغالباً ما يضعون أيديهم يف 

أفواههم. 

كمـــا ميكـــن أن تبقـــى العوامـــل املعديـــة يف جســـم الطفل 
لعدة أســـابيع بعد زوال العدوى، ما جيعلها ناقالت للمرض 

ألشخاص آخرين. 
وميكـــن للبالغـــن أيضاً نقـــل الفريوس أثنـــاء التعامل مع 

األطفال، دون إظهار أية عالمات أوأعراض للمرض. 

ما هو العالج؟
تعتـــرب إنفلونزا البنـــدورة مرضاً معدياً ذاتياً، حيث ختتفي 
العالمات واألعراض بنفســـها بعد بضعـــة أيام؛ وألنه مرض 
نـــادر وظهـــر حديثـــاً ال تتوفر أدوية حمـــددة للمرض. ويقوم 
األطبـــاء بتقديم العالج وفقاً لالحتياجـــات واألعراض الي 
يعاني منها الطفل. يصف األطباء خافضاً للحرارة ومسكنات 

لألمل لتهدئة األعراض. 
الوقاية 

أفضـــل طريقة للحد من املرض هي وقف انتشـــار العدوى. 
وكما نعلم مجيعاً، فالوقاية هي أفضل عالج يف حالة تفشي 

مرض مفاجئ غري معروف. 
لذلك جيب أن تتجنب االتصال القريب ملنع انتقال املرض. 
وتلك بعض اإلجراءات 
الوقائيـــة الي جيب أن 

نأخذها يف االعتبار: 
االتصـــال  جتنـــب   -
الشـــخص  مع  الفوري 

املصاب
- تثقيف الطفل حول 
العالمـــات واألعـــراض 

وآثارها اجلانبية
العنـــاق  جتنـــب   -
واللمـــس،  واملصافحـــة 
يعانون  الذيـــن  خاصة 
مـــن أعراض احلمى أو 

الطفح اجللدي
بغســـل  االلتـــزام 
والنظافـــة  اليديـــن 

الشخصية
- عـــدم حك الفقاعة 
أو فركها وغسل اليدين 
يف كل مرة تلمس فيها 

هذه البثور
- شـــرب الكثـــري من 
أو  احلليـــب  أو  املـــاء 

العصري
- عزل الطفل املصاب 
عـــن األطفال اآلخرين 

ملنع تطور املرض. 
مجيـــع  فصـــل   -
واملالبـــس  األوانـــي 
وأدوات املريض األخرى 

وتعقيمها بانتظام. 
- اســـتخدام املـــاء الدافئ لتنظيف البشـــرة أو الســـتحمام 

الطفل
- اتباع نظام غذائي غين ومتوازن لتعزيز املناعة

- مـــن الضـــروري احلصول على قســـط كافٍ مـــن الراحة 
والنوم لتعزيز الشفاء

اخلالصة
إن إنفلونـــزا البندورة مرض معدٍ ســـريع االنتشـــار، ولكنه 
ليـــس حالة قاتلة ومهددة للحياة. التدابري الوقائية املناســـبة 
وطرق عالج األعـــراض مفيدة، لكن تتطلب بعض األعراض 
اهتماماً فورياً طبياً، مثل اإلسهال الشديد والقيء واجلفاف، 

حيث إن هلا آثاراً ضارة على جسم الطفل. 

الجيوب الفارغة سبٌب رئيسي للمشاكل النفسّية 
والجسدّيــة.. قد تكـون مصابــًا بـ »التوتر المالي«!!

 قـــد يكون التوتر أحد املشـــاكل األساســـية الـــي يعاني منها 
الكثري من الناس، بسبب ضغوط احلياة والعمل أو حتى بسبب 
العالقات العاطفية. لكن التوتر املايل هو أيضاً أحد أكثر أشكال 
التوتر شـــيوعاً وازدياداً يف العامل؛ حيث يشـــعر معظم البالغن 
بالقلق بشـــأن املال يف مرحلة ما من حياهتم، وميكن أن ُتســـبب 
إدارة الشؤون املالية هلم شعوراً باإلرهاق، خاصة إذا كان الدخل 
ال يتوافـــق مع النفقـــات املنزلية أو وجود الديـــون أو املصاريف 
الكثـــرية واألقســـاط. لكن ما ال يعرفه كثـــريون هو أن الضغوط 
املالية مرتبطة بالعديد من املشـــكالت الصحية وهلا تأثري على 
الصحـــة النفســـية والعقليـــة أيضـــاً. فما هو الضغـــط أو التوتر 

املايل، وكيف خيتلف عن القلق العادي؟ 
وفقـــاً جلمعية علم النفـــس األمريكية، فإن الضغط املايل هو 

التوتر العاطفي املرتبط باملال على وجه التحديد. 
وميكن ألي شـــخص أن يعاني ضغوطاً مالية من حن آلخر، 

لكنه قد حيدث بدرجات 
يكـــون  عندمـــا  أكـــرب 
الدخـــل منخفضاً وغري 
احتياجاتك  لتلبية  كافٍ 
اإلجيـــار  دفـــع  مثـــل 
ودفـــع الفواتـــري وشـــراء 
الطعـــام  مســـتلزمات 

والشراب. 
وقد يعاني األشخاص 
احملـــدود  الدخـــل  ذوو 
ضغوطاً إضافية بســـبب 
وظائفهـــم. إذ قد تفتقر 
املرونـــة  إىل  وظائفهـــم 
األمـــر  يتعلـــق  عندمـــا 
بأخذ إجازة. وقد يعملون 
يف بيئـــات غـــري مرحية، 
لكنهم خيشـــون املغادرة، 
ألهنـــم لن يتمكنـــوا من 
ماليـــاً  أنفســـهم  إعالـــة 
يف أثنـــاء حبثهـــم عـــن 
وظيفـــة أخـــرى. كما قد 
ال يكون لدى األشخاص 
املنخفض  الدخـــل  ذوي 
إلدارة  املناســـبة  املـــوارد 
املاليـــة،  ضغوطهـــم 
مثـــل التأمـــن الصحي 
كانـــت  وإذا  الشـــامل. 
ضغوطك املالية شديدة، 
فقد تواجه آثاراً ســـلبية 
علـــى صحتـــك العقلية 
ورمبـــا حتـــى صحتـــك 

اجلسدية.

أعراض التوتر املايل؟
وفقـــاً ملوقـــع "بيـــرت آب"، تتشـــابه أعراض الضغـــط املايل مع 

أعراض القلق وأنواع التوتر األخرى، وأبرزها: 
- ضيق التنفس وسرعة ضربات القلب عند التفكري يف املال.

- جتنب املكاملات اهلاتفية والربيد.
- إلغاء اخلطط االجتماعية وجتنُّب األصدقاء.

- الشعور باخلجل أو اإلحراج.
- الشعور كأنك تفقد السيطرة على أموالك.

- الغضـــب أو االنزعـــاج من األشـــخاص الذيـــن يتدخلون يف 
شؤونك املالية، مثل أحد أفراد األسرة الذين تشاركهم الفواتري.

- القلق أو اليأس بشأن املستقبل.
اضطرابات يف النوم والوزن 

نظـــراً إىل أن التوتر املايل عادةً ما يتســـبب بنوع من اإلجهاد 

املزمـــن، فإن تأثريه على صحتك ميكن أن يكون شـــديداً. ووفقاً 
لعيادات املعاجلة النفســـية، عادةً ما يعاني األشخاص املصابون 

بالتوتر املايل من املشاكل التالية:
مشـــاكل يف النوم: قد تعاني من األرق أو تبقى مســـتيقظاً يف 

الليل، بسبب خماوف تتعلق باملال. 
إمهـــال الصحة واللياقة: بســـبب املخاوف املتعلقـــة باملال، قد 
تقلل أو تتخلى عن بعض إجراءات الرعاية الذاتية اخلاصة بك 
لتوفري املال. وقد يشمل ذلك عدم ذهابك إىل الصالة الرياضية 
ـــب تنـــاول الطعـــام مـــع األصدقاء أو زيـــارات الطبيب أو  أو جتنُّ

النشاطات الرتفيهية.
فقدان الوزن أو زيادة الوزن: ميكن أن يتسبب التوتر باإلفراط 
يف تناول الطعام، واســـتخدام الطعام كوســـيلة لتهدئة املشـــاعر 

السلبية أو تفريغها، وهو ما يعرف باألكل العاطفي.
لكـــن يف بعـــض األحيان، قد جتـــد أن التوتر يقطع شـــهيتك 

متاماً أو قد يســـبب اضطراباً يف عاداتك الغذائية مثل ختطي 
الوجبات، مما يؤدي إىل فقدان الوزن. 

األوجاع واآلالم ومشـــاكل الصحة اجلسدية غري املربرة: ميكن 
أن تظهـــر آثار التوتر كأعراض جســـدية مثل الصداع وأمراض 

القلب وارتفاع ضغط الدم ومشاكل يف املعدة أيضاً. 

الضغوط املالية والصحة النفسية 
يؤثر التوتر املايل املزمن أيضاً على الصحة العقلية والنفسية. 
يف الواقـــع، ميكـــن أن تكون أعراضه شـــديدة لدرجة أهنا حتاكي 
اضطـــراب ما بعد الصدمـــة. وميكن أن يكون للتوتر الناجم عن 
مشـــكالت املال آثار ســـلبية طويلة املدى على الصحة العقلية، 
خاصـــًة بالنســـبة ألولئـــك الذين يعانـــون من حالـــة صحية أو 

اضطرابات نفسية. 

وعلى ســـبيل املثال، ميكن أن يؤدي التوتر املايل إىل اهلوس أو 
االكتئاب لدى األشخاص املصابن باالضطراب ثنائي القطب.

ووفقاً ملوقع "ســـاينس دايركت"، تشـــري األحبـــاث القائمة على 
مراجعـــة حبثية لـ 40 دراســـة فحصت العالقة بن التوتر املايل 
واالكتئـــاب، إىل أنـــه ميكن أن تكـــون هناك عالقة بن الشـــعور 

بالتوتر املايل واالكتئاب حتى عند األشخاص األصحاء. 
كما ميكن أن يكون للضغوط املالية تأثري سليب على العالقات 
أيضاً. فقد تؤدي الضغوط االقتصادية - مثل الدخل املنخفض 
أو فقدان الوظيفة أو صعوبة دفع الفواتري أو العثور على سكن 

بأسعار معقولة - إىل زيادة الصراع والتوتر بن املتزوجن. 

نصائح 
إذا كنـــت تشـــعر بالضغـــوط املاليـــة، فـــإن أول شـــيء عليـــك 
القيـــام به هـــو التعامل 
املســـببة  املشـــاعر  مـــع 
القلـــق  مييـــل  للتوتـــر. 
إحساســـنا  ســـرقة  إىل 
بضبط النفس وقدرتنا 
إىل  التوصـــل  علـــى 
يلـــي،  وفيمـــا  حلـــول. 
بعـــض الطـــرق حملاربة 

الضغوط املالية: 
- حاِول هتدئة نفسك 

عندما تشعر بالتوتر
أنـــك  احملتمـــل  مـــن 
لن تغـــري وضعك املايل 
أو  دقيقـــة  غضـــون  يف 
دقيقتـــن، ولكن ميكنك 
بالتأكيـــد تغيري نظرتك 
توتـــرك  ومســـتوى 
بتهدئـــة  قـــم  الفـــوري. 
نفســـك بتنـــاول وجبـــة 
خفيفة صغرية أو شرب 
كـــوب مـــن املـــاء أو أخذ 
أنفـــاس عميقـــة قليلـــة. 
إىل  حباجـــة  كنـــت  إذا 
التنفيـــس عن خماوفك 
املالية، فشـــاِرك ما متر 
به مع صديق مقرب أو 

أحد أفراد العائلة.
- ضـــع خطـــة ماليـــة 

وميزانية مناسبة
جتعلنـــا  مـــا  غالبـــاً 
الضغوط املالية نتجنب التعامل مع شـــؤوننا املالية واحلسابات 

املصرفية وأي شيء يتعلق باملال.
ومـــع ذلك، ميكنك اســـتعادة الســـيطرة من خـــالل حتديد ما 
يضغط عليك، ووضع خطة تتناسب مع مصروفك والتزاماتك 
املاديـــة. حـــاِول أن تفكر يف طرق خمتلفة إلدارة املصروف وزيادة 

مصادر الدخل.
- ممارســـة التأمـــل قـــد تســـاعد يف ختفيـــف أعـــراض التوتر 

النفسية 
يعـــد التعامـــل مع الضغـــوط املالية حتدياً ذا شـــقن. فهناك 
التخطيط للمصاريف والدخل، ثم هناك التعامل مع التوتر. 

تعترب ممارسة متارين التأمل، مثل التنفس أو اليوغا، طريقة 
رائعة ملكافحة مشاعر القلق. 
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من  واثقاً  وتبدو  جديدة  بطريقة  العمل  تبدأ  احلمل: 

نفسك وقادراً على حسم األمور لصاحلك وعلى الصعيد 

العاطفي تعرف لقاءات مثمرة واتصاالت ناجحة.

الضغوط  بعض  عن  الفلكية  التأثريات  تتحدث  الثور: 

تصحيح  على  تعمل  أن  وعليك  والشخصية  العائلية 

األخطاء السابقة بدل أن تزيد األمور تأزماً.

اجلــارح  الكالم  وجتنب  الليونة  بعض  أظهر  اجلــوزاء: 

واملواقف املتشنجة يف تعاملك مع املقربن. مالياً أعد ترتيب 

أولوياتك وال تلجأ إىل قرض أو تتسرع يف شراء أشياء غري 

ضرورية.

السرطان: يبتسم لك القدر ويغمرك بالسعادة واملكافآت 

كاملة  بواجباتك  القيام  عليك  وباملقابل  واملعنوية  املادية 

حتى ال تضيع فرص النجاح والتقدم من يديك.

األسد: تصلك أخبار سارة وتكون حتركاتك موفقة وقد 

واآلمال  املسؤولية  قدر  على  وتكون  مهمة  جتربة  ختوض 

املعقودة عليك. حتسن يف الوضع املادي.

العذراء: يكون املناخ العام جيد وتعمل ضمن فريق عمل 

مواقع  تناسبك  عاطفياً  الثمار.  تتأخر حبصد  ولن  ناجح 

النجوم خالل هذه الفرتة فال تتأخر يف املبادرة.

امليزان: بعد عناء األيام املاضية تشعر بالراحة وتصلك 

حياتك  تلون  قد  مشاريع  متهد خلوض  إجيابية  إشــارات 

اخلاصة والعملية بلمسة جديدة.

العقرب: انشغاالت هذه الفرتة تتعلق بالشأن الشخصي 

أن  عليك  مسائل جديدة  تواجهك  وقد  واملنزيل  والعائلي 

تكون جاهزاً هلا مادياً ومعنوياً.

القوس: ال توجه العتاب واللوم إىل احلبيب قبل معرفة 

توتريها.  بدل  األجواء  تلطيف  واعمل على  األمور  حقائق 

احلظ املايل السعيد يلوح يف األفق.

اجلدي: تفضل االبتعاد عن أجواء الضجيج والصخب 

وتسعى لرتتيب أولويات حياتك. الظروف تسري يف صاحلك 

إذا قررت القيام خبطوات جريئة.

الدلو: تبدو سعيداً بالتطورات اجلديدة على الصعيدين 

هذا  القادمة األكثر حظاً  والعائلي وتكون األسابيع  املهين 

العام. رحلة عمل تدعى إليها قريباً.

حباجة  لكنها  وهامة  جريئة  تبدو  طموحاتك  احلوت: 

املقربن وأصحاب  إىل دراسة وحتضري جيدين، خذ برأي 

اخلربة وال تنفرد بقراراتك. مفاجأة على الصعيد املايل.

كلمات متقاطعة أفقي: 
الي  والفلسفات  والعقائد  اآلراء  جمموعة   -1

يؤمن هبا شعب أو أمة أو حزب 
2- حاجة - ممثلة مصرية

أزهـــاره يف  تستعمل  طــيب  بــري  نبات عشيب   -٣
التداوي والصباغة - مال يعطى لقضاء مصلحة 

أو إلبطال احلق.
4- أحــد الــوالــديــن - يـــدرك )جمــزومــة( حرف 

أجبدي /م/
٥- من األحجار الكرمية يتخذ للحلي - لنصب 

6- إنصاف - القلم
7- حترتمه وتوقره - التونة )مبعثرة(

مكرتث   - والنبات  الكأل  ذات  واســعــة  أرض   -8
)جمزومة(

9- علم مؤنث - علم مؤنث
10- مسلسل سوري /م/

11- حجر ناعم صلب تسحق به األدوية - اقتصد 
ووفر يف املصروف

عمودي: 
1- املرأة الفاتنة اجلمال والعقل - نسي
2- أرض ليس هبا ساكن - كذب وخداع 

٣- سعى وكدّ - أحرف متشاهبة - أصبح ما بن 
احلار والبارد /م/

4- يبكيا - عشقه /م/
٥- ضعف - صات الرصاص /م/ - مرمر )مبعثرة(

تكوينها  حيث  مــن  األرض  يف  يبحث  علم   -6
وبنيتها

7- للتمين /م/ - بيت األسد - ابن الظبية /م/
8- من فروع الرياضيات - عملة عربية

9- رسوبي /م/ - دابة ركبها الرسول )ص( ليلة 
اإلسراء واملعراج

الزهد  يف  القول  جييد  كــان  عباسي  شاعر   -10
واملديح

11- جتيد - اهلارب

املفقودة مؤلفة من اثين عشر حرفاً:
من املعامل الدينية الي تشتهر هبا سورية

أحبك جداً
وأعرف أن الطريق إىل املستحيل طويل

وأعرف أنك ست النساء 
وليس لدي بديل...

أعرف أن زمان احلنن انتهى  
ومات الكالم اجلميل..

أحبك جداً.. وأعرف أني 
أعيش مبنفى وأنت مبنفى...

الكلمة 

املفقودة

ا س ا ا ا ل ا ل ب ز ا ل

ح ت ن ن ل ا ل د م م و ي

ب ا ا و ج ع ط ي ن ا م ح

ك ل ح ا م ر ر ا ف ن ا ت

ج ن ب ع ي ف ي ل ى ى ت س

ا س ك ر ل ن ق ك و ف ا م

ن ا ع ف م ي ا ل ا ن ن ل

ت ء ك ن ا ن ج ا ن م ي ا

هـ ش ي ع ا ح د م ت ب ل ا

ى ل ي د ب ل ا ف ر ع ا و

ى ل ا ي و ا م ا س ي ل و

ا د ج ل ي و ط ف ر ع ا و

أفقي:
1- ديستوفسكي

2- أبقراط - اهلند
٣- ركل /م/ - دمشق - بل

4- تيار - التمر /م/
٥- طرطوس

6- نا - رواية - )أ ك(
7- يل - تزوير

8- قامساه - وثبا /م/
9- رحيان - سرداب

10- وابل - من - عرّى
11- يم - يتمادى

عمودي: 
1- دالتون - قروي
2- يبكي - األيام

٣- سقراط - يسحب
4- )ت ر( - )ررر( - مايل 

٥- وأد - طوفان
6- يطمروا - من /م/

7- مشسية - مسا 
8- ساقت - هزار

9- كل - لو - )و ب د ع ا(
10- ينبأ - إيثار

11- دل - أكروبات

األبــــراج 

احلل السابق: رمل وزبد

بق
سا

 ال
حلل

ا

12345
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1011 9 678

11

حيب األطفال الصغار يف سنواهتم األوىل ومرحلة ما قبل 
املدرســـة تقليـــد أفعـــال وكلمات مـــن حوهلم.  قـــد يكون هذا 
مضحكاً، عندما يقومون بتقليد حركات الرقص على ســـبيل 
املثال، ولكن قد يكون ذلك أيضاً مزعجاً عند تقليد السلوك 
غـــري الالئق لآلخرين.  كما أنه قد يكون مقلقاً عندما يكون 
نتيجة لنبذ الطفل وشـــعوره املتدني بتقدير الذات، فيحاول 
تقليـــد اآلخريـــن جلعل نفســـه أكثر قبواًل.  فما هي أســـباب 
تقليـــد األطفال لغريهم؟ ومتى يكـــون األمر طبيعياً؟ ومتى 

يستدعي القلق أو التدخل لتقويم السلوك؟ 
 

وسيلة تعليمية  
األطفـــال يف ســـن الرضاعة لديهـــم عادة تقليـــد والديهم، 
وغالباً ما تراهم يقلدون تعابري الوجه الي يقوم هبا آباؤهم 

أو  يبتســـمون  عندمـــا 
يربزون لساهنم يف وجهه، 
وعندمـــا يفعـــل األطفال 
ذلـــك فإهنـــم يف احلقيقة 
وحياولـــون  يتعلمـــون 
التواصل معك عن طريق 

لغة جسدهم.  
ويعـــد التقليـــد يف هذه 
املرحلـــة جـــزءاً مهماً من 
وجيـــب  النمـــو  عمليـــة 
يفتـــح  ألنـــه  تشـــجيعه 
جمااًل مهماً من التطوير 
ملوقـــع  والتفاعـــل، وفقـــاً 
املهتـــم  أمومـــة"  "أبـــوة 

باملواضيع الرتبوية. 
 

مهارات حركية
يقلـــد  الـــذي  الطفـــل 
ســـناً  األكـــرب  األطفـــال 
والبالغـــن يتعلـــم أيضـــاً 
مهـــارات جديـــدة منهـــم. 
ويعتـــرب التقليـــد مهـــارة 
فيهـــا  حيتـــاج  معقـــدة 
الطفل إىل رؤية الشخص 
يتصـــرف  وهـــو  البالـــغ 
ويســـتوعبه ويرتمجه إىل 
فعل ثم ينفذه من خالل 

مهاراته احلركية. 
املثـــال،  ســـبيل  وعلـــى 
يتعلـــم الطفـــل مهـــارات 
والفـــك  املشـــكالت  حـــل 

والرتكيـــب يف املكعبـــات و"البازل" والرتتيب حســـب األحجام 
والعديد من املهارات األخرى كالقفز ورمي الكرة وإمســـاكها 

عن طريق تقليد الوالدين أو األطفال اآلخرين. 

أسلوب لعب 
يلجأ األطفال لتقليد اآلخرين أو التظاهر بأهنم شـــخص 
آخـــر أو شـــخصية كرتونية أو حتى شـــخصية معينة يف أحد 
كتبهـــم املفضلـــة كنوع مـــن اللعـــب ومتثيـــل األدوار. واللعب 
التخيلـــي له فوائد كثرية وينصح الرتبويون بتشـــجيعه ألنه 
يســـاعد الطفل على توســـيع آفـــاق اخليال وتطويـــر الذكاء 
العاطفـــي واالجتماعي عـــن طريق وضع أنفســـهم يف مكان 
أشـــخاص آخريـــن والتعاطـــف معهم والشـــعور هبـــم وتقليد 

دورهم. 

حب وإعجاب 
عندمـــا نشـــاهد طفالً يقلـــد اآلخرين، جيـــب أن نفكر يف 
الشـــخص الذي يقلده لفهم الســـبب. وعلى ســـبيل املثال، إذا 
كان طفلـــك يقلد أخاً أو صديقاً أكرب منه قليالً يف الروضة، 
فقـــد يكون ذلك ألنه معجب به أو حيبه ويراه مثااًل يقتدي 
به. ويقلد األطفال من يعجبون هبم ويريدون أن يكونوا أكثر 
شـــبهاً هبم؛ خاصة األشـــقاء األصغر سناً الذين قد حياولون 
أن يكونـــوا مثـــل أختهم /أخيهم األكرب مـــن خالل تقليد ما 

يفعلونه. 

شعور بالنبذ
ســـبب آخر حمتمل لتقليد األطفال ســـلوك أقراهنم ميكن 
أن يكون شـــعورهم املســـتمر بالنبذ. وبالرغم من صغر ســـن 

األطفال إال أهنم يرغبون أن يشعروا بأهنم مشمولون. وحتى 
األطفـــال الذيـــن يبـــدأون مبرحلـــة الروضة ميكنهـــم تقليد 

اآلخرين بسبب خوفهم من االستبعاد. 
وقـــد وجدت دراســـة شـــاركت فيهـــا جامعة أكســـفورد، عام 
201٥، أن األطفـــال الذيـــن تقـــل أعمارهـــم عـــن ٥ ســـنوات 
لديهم حساسية جتاه االستبعاد وعدم الشعور باالنتماء إىل 

اجملموعة قد تدفعهم لتقليد الغري. 

سلوكيات سلبية أو غري الئقة 
من غري العملي عزل طفلك متاماً عن اجملتمع أو التحكم 
بأصدقائه، يف حماولة ملنعه من اكتســـاب عادات أو ســـلوكيات 
ســـيئة. لكن هناك بعض النصائح الي قد تســـاعدك يف حال 

الحظت قيام طفلك ببعض هذه السلوكيات: 

- حافظ على تعبريات وجهك جدية
سواء كانت كلمة بذيئة أو تصرفاً غري الئق، جتنب الصراخ 
أو الضحك، وهو ما قد يعتربه طفلك بالطبع مبثابة تعزيز 

لفعل ذلك مرة أخرى. 
قد يسمع طفلك أو يرى صديقه أو طفالً آخر يقوم بذلك 
السلوك، ويريد أن يعرف ردة فعلك عند قيامه به.  حتى لو 
بـــدا األمر مضحكاً ولكنك ال تريد منه أن يكرره، فليس من 
مصلحتـــك أن تظهر ذلك؛ ألن ضحكك هو مبثابة تشـــجيع 

له لتقليد السلوك مرة أخرى. 
- ضع احلدود والقوانن واشرحها لطفلك

قد يكون ســـبب تكرار طفلك لســـلوك أو حركة معينة رأى 
أحـــداً قـــام هبا أو تفوهـــه بكلمة معينة مسعهـــا من أحد هو 
بأهنـــا  معرفتـــه  عـــدم 
غـــري الئقـــة أو ســـيئة 
لعدم فهمه هلا، لذلك 
هو حباجـــة إىل بعض 
وتوضيـــح  اإلرشـــادات 
القوانـــن الـــي عليـــه 

االلتزام هبا. 
للكلمـــات  بالنســـبة 
الـــي  واإلميـــاءات 
تتضمن الشتائم مثالً، 
ال يتعن عليك شـــرح 
ما تعنيه أو سبب عدم 
ـــح  قبوهلـــا، فقـــط وضِّ
وبصوت  بوضوح  األمر 
أن  ميكنـــك  حـــازم، 
تقـــول مثـــالً: "حنن ال 
نســـتخدم هذه الكلمة 
يف منزلنـــا أو عندمـــا 
نتحدث مع أشـــخاص 

آخرين". 
تصرفـــاً  كان  إن  أو 
أو ســـلوكاً غـــري الئـــق 
أن  ميكـــن  مؤذيـــاً  أو 
ختـــرب طفلـــك أن هذا 
الســـلوك ممنوع؛ ألنه 
يزعـــج  ألنـــه  أو  مـــؤذٍ 
اآلخريـــن أو حيزهنـــم، 
التصـــرف  واشـــرح 
الصحيح واملناســـب يف 

املقابل. 
- االنتباه ملا يشاهده على الشاشات

إحـــدى الطـــرق الي يتعرض هبـــا األطفال الصغـــار غالباً 
للمحتوى والســـلوكيات غري الالئقة الي قد ال تكون مناسبة 

هلم هي الشاشات. 
إن الســـماح لطفلك بقضاء وقت قصري على الشاشة ليس 
جرميـــة بالتأكيد، طاملا أنك حريص على حتديد وقت معن 

للتلفزيون أو األلعاب التعليمية. 
يتفـــق اخلـــرباء علـــى أن األطفـــال جيـــب أال يشـــاهدوا 
التلفزيون أكثر من ســـاعة أو ســـاعتن يف اليوم، لذلك اخرت 
حبكمـــة الربامج الي تركز علـــى التفاعل والتعلم وتأكد من 
عدم تضمنها شخصيات غري جيدة أو سلوكيات غري مرغوبة. 

طفلك يقلد سلوكك وسلوك من حوله.. 
لربما يتعلم أو أنه يشعر باإلقصاء!!  



البعث األسبوعية
-غالية خوجة

أعـــرب  وأنـــا  أتوقـــع  مل 
الســـليمانية من شارع نادي 
الريموك املتقاطع مع شارع 
العزيزيـــة أن ألتقي بســـيدة 
مـــا زالـــت ممســـكة حبرفة 
الرتاثية  اليدويـــة  احلياكـــة 
منذ ٣2 سنة يف هذا املتجر 
يقصـــده  الـــذي  الصغـــري 
مـــن يعرفـــه ليشـــرتي مـــا 
يلزمه من مفارش لألســـرّة 
والكراســـي  والطـــاوالت 
ومكرميات النباتات والثياب 
خاصـــة  بـــأدوات  املشـــغولة 
مثل املخرز والسيخ واإلبرة، 
التطريـــزات  إىل  إضافـــة 
مجيلـــة  خبيـــوط  الفنيـــة 
منهـــا "الكانفـــا"، والزخرفة 
الفنيـــة  وكذلكاللوحـــات 

املرسومة بألوان زيتية. 
يســـتقبلنا  الـــذي  احملـــل 
بـــدرج إىل داخله، يبدو مثل 
مغارة ملونة وبارقة يف كهف 
نتفحـــص  إن  ومـــا  أثـــري، 
نشـــعر  حتـــى  معروضاتـــه 
وكأننـــا يف متحف صغري ال 
تؤثر يف مالحمـــه الظروف 
واألزمنـــة، بـــل يؤثـــر فيهـــا 
وهو يعرض هذه املشغوالت 
اليدويـــة وهـــي حتكـــي عن 
جورجيـــت شـــهوان الســـيدة 
السبعينية، وكيف هتتم هبذه 
األعمـــال املتفـــردة، وتعّلـــم 
الراغبات، وتبيع مشـــغوالت 
وعائـــالت  لنســـاء  يدويـــة 
أخـــرى، وبذلـــك، تكـــون قد 

عكســـت مـــن خالل مشـــروعها الصغري ذاكـــرة ال تصمت عن 
مسرودات الصرب واألمل والفرح، لتفاجئنا بأهنا كانت مدرّسة 
يف ثانوية التجارة، كما درّست يف جامعة حلب-كلية االقتصاد. 
وتابعـــت: هوايـــي منـــذ الصغر األشـــغال اليدوية والرســـم 
والفنون، وأهتم بالرتاث وذاكرته اجلمالية، وأضافت ضاحكة: 

ومستمرة يف عصر التكنولوجيا.
وأشارت بيدها بشكل دائري إىل املوجودات قائلة: يف حملي 

"ماما نور"، ال توجد قطعة تشبه األخرى. 

واسرتســـلت: يف احلرب، فتحت احملل وكنت أساعد عائالت 
كثـــرية، أعطيهم املـــواد األولية من خامات وأدوات، ومنهم من 
علمتهـــم، وكان هنـــاك تطوع وقـــت احلـــرب، وواصلنا عملنا 
وحتدينـــا ظـــروف احلياة، ومـــا زلنا، ولغايـــة اآلن، هناك من 

يأتي ليتعلم. 
وحبســـرة، قالت: ال أعرف ملاذا هذا اجليل الشـــاب ال يريد 
أن يتعلـــم هـــذه املهنـــة الرتاثيـــة الفنية، وأمتنى لـــو أن هذا 
اجليـــل يبتعد قليالً عن أجهزة التكنولوجيا احلديثة والعامل 

االفرتاضي ووسائل التواصل ليخصص وقتاً لرتاثنا العريق. 
وأكـــدت: لقـــد تعبـــت حالياً، وأســـعى لتصفيـــة احملل الذي 
يشـــّكل يل عاملـــاً من احلنـــن والفن، ويل ذكريـــات مع بناتي 

اللواتي متتعن مبواهب خمتلفة منها الرسم والنحت. 
ولفتت نظري وأنا أحاورها: ليتنا نتعامل يف حلب وسورية 
بالفصحى، ألهنا تراثنا وجذورنا وهويتنا وانتماؤنا، والعربية 
هي األســـهل للتعبـــري لدى اجلميـــع، وأكثر تفامهـــاً وتعاوناً 

ووضوحاً. 

كــنز فلكلــوري فــي محــل 
كأنــه متحــف صغيــر 
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