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دمشق - البعث األسبوعية  
برئاسة  األسبوعية  الوزراء يف جلسته  ناقش جملس 
مبنح  تشريعي  مشروع صك  عرنوس  املهندس حسني 
تعويض مايل خاص للعاملني بوظائف تعليمية وإدارية 

يف املدارس واجملمعات باألماكن النائية وشبه النائية.
للموسم  الزراعية  اإلنتاجية  اخلطة  اجمللس  وأقر 
كل  استثمار  على  التأكيد  مع   2023-2022 الزراعي 
األراضي القابلة للزراعة واستصالح املزيد من األراضي 
الري  وسائل  باستخدام  والتوسع  باإلنتاج  وإدخاهلا 

احلديث وبذل كل اجلهود لتأمني مستلزمات اإلنتاج.
أولويات  حتديد  أمهية  الوزراء  جملس  رئيس  وأكد 
مشروعات  لتنفيذ  القادم  للعام  الوزارات  موازنة 
اإلنتاج  وزيادة  التنمية  يف  أولوية  تشكل  اسرتاتيجية 
مع وضع املسار التنفيذي احملدد لكل مشروع، وأمهية 
إعداد رؤية متكاملة لتطوير عمل املخابر الطبية وآليات 
ترخيصها ومراقبة عملها مبا يضمن اجلودة والنوعية 

وااللتزام باألسعار الصادرة عن وزارة الصحة.
وشدد املهندس عرنوس على ضرورة اإلسراع بتحديد 
اإلقليمي  التخطيط  حمددات  وفق  التنموية  املناطق 
وقانون االستثمار اجلديد مبا يؤمن االستثمار األمثل 
والصناعية  الزراعية  النواحي  كل منطقة من  ملقدرات 
على  واملستدامة  املتوازنة  التنمية  وحيقق  واحلرفية 

مستوى مجيع احملافظات.

هندسة  اختصاصي  إضافة  على  اجمللس  ووافق 
مثل  احليوية  املنشآت  يف  الكهرباء  وهندسة  امليكانيك 
الطاقة  توليد  الغاز وحمطات  ومعامل  النفط  مصايف 
بالتمديد  املشمولة  االختصاصات  إىل  الكهربائية 
الوظيفي لتحقيق االستفادة القصوى من هذه اخلربات. 
وزيرة  قدمتها  عمل  ورقة  على  اجمللس  وافق  كما 
تتضمن  سفاف  سالم  الدكتورة  اإلدارية  التنمية 
برناجمي )احلواضن الشبابية-مسابقة التميز الشبابي( 
وتأسيس منصة وطنية الكرتونية لرصد املتميزين وفق 
الربناجمني املذكورين هبدف تشجيع املواهب واستقطاب 
الكفاءات الشابة من املبدعني يف خمتلف اجملاالت، وأكد 
اجمللس أمهية وضع أسس وآليات عمل ومتويل واضحة 

والربامج التنفيذية لعمل هذه احلواضن.

إجراء  املعنية  اجلهات  على  الوزراء  جملس  وشدد 
للمحافظات  االستثمارية  لتنفيذ اخلطط  دوري  تتبع 
األمثل  بالشكل  الذاتية  مواردها  استثمار  وضمان 

لتحسني الواقعني اخلدمي والتنموي.
وناقش اجمللس مشروع صك تشريعي بإحداث منشأة 
إنتاجية يف كلية العلوم جبامعة طرطوس باسم »مركز 
التصنيع واالستشارات العلمية« هبدف تطبيق املفاهيم 
والباحثون  الطالب  يتلقاها  اليت  والعلمية  النظرية 
تطبيقات  إىل  قبلهم  من  املعدة  األحباث  وترمجة 

إنتاجية عملية واستقطاب الكفاءات واخلربات العلمية 
واالقتصادية وتأمني فرص عمل هلا.

احلساب  قطع  قانون  مشروع  اجمللس  ناقش  كما 
اخلتامي للموازنة العامة للدولة لعام 2020 ومت التأكيد 
على وزارة املالية واجلهاز املركزي للرقابة املالية إجناز 
قطع احلساب اخلتامي للسنة املالية 2021 قبل هناية 

العام اجلاري.
املشروعات  من  عدد  تنفيذ  على  اجمللس  ووافق 

اخلدمية والتنموية يف عدة حمافظات.

نشاطات حكومية
أعلنت وزارة التجارة الداخلية ومحاية املستهلك أنه 
سيتم استجرار وتسويق التفاح من الفالحني وتقديم 
التدخل  أشكال  من  كشكل  هلم  الالزمة  التسهيالت 

اإلجيابي ودعمهم عرب املؤسسة السورية للتجارة.
املستهلك  ومحاية  الداخلية  التجارة  وزير  وأوضح 
الدكتور عمرو سامل خالل اجتماع مع ممثلني عن وزارة 
واحتاد  الفالحني  واحتاد  الزراعي  واإلصالح  الزراعة 
غرف الزراعة لبحث آليات تسويق موسم التفاح احلايل 
أن السورية للتجارة ستقوم باستجرار واستالم حمصول 
االسرتشادية  األسعار  حسب  الفالحني  من  التفاح 
املعمول هبا، مشرياً إىل أنه مت اختاذ مجيع اإلجراءات 
من  كميات  لذلك من خالل طرح  الالزمة  والرتتيبات 

�حلكومة تقّر �خلطة �لزر�عية.. وتناق�س م�سروع �سك ت�سريعي 
مينح تعوي�سا ماليا لوظائف تعليمية و�إد�رية بالأماكن �لنائية

وختزين  باحملافظات  صاالهتا  يف  املستجر  التفاح 
قسم آخر وأيضا طرح كميات منه يف منافذ البيع 
لكسر  وذلك  اهلال  أسواق  يف  للسورية  التابعة 

حلقات الوساطة بني الفالح واملستهلك.
ولفت سامل إىل أمهية التشاركية مع وزارة الزراعة 
إجناح  أجل  من  الزراعة  وغرف  الفالحني  واحتاد 

عملية استجرار التفاح.

ترميم وتأهيل
تربية  مديرية  املدرسية يف  األبنية  دائرة  تواصل 
اليت  للمدارس  والصيانة  التأهيل  أعمال  حلب 
تعرضت للتخريب من قبل التنظيمات اإلرهابية يف 
العام  املدينة والريف لوضعها باخلدمة مع بداية 
العملية  مبستلزمات  وتزويدها  اجلديد  الدراسي 
صيانة  متت  حيث  التدريسية،  والكوادر  التعليمية 
)25( مدرسة متهيداً لوضعها باخلدمة ليصبح عدد 
املدارس 1856 مدرسة يف الريف واملدينة تضم أكثر 

من 600 ألف طالب وطالبة.

تعاون
واإلسكان  العامة  وزير األشغال  معاونة  حبثت 
التنفيذي  املدير  مع  التلي  كلري  ماري  املهندسة 
اإليرانية  السورية  الشعبية  الصداقة  جلمعية 
رئيس اللجنة االقتصادية الدكتور حسن شاخصي 
وأعضاء الوفد املرافق آفاق التعاون بني اجلانبني 

ضمن جماالت عمل الوزارة واجلهات التابعة هلا.
واتفق اجلانبان على تشكيل فريق فين مشرتك 
الذي  االجتماع  يف  عليه  االتفاق  يتم  ما  ملتابعة 
حتديد  ومت  لإلسكان  العامة  املؤسسة  يف  سيعقد 
قبل  من  السكنية  املشاريع  من  عدد  لزيارة  موعد 
الوفد لالطالع على آلية العمل فيها كما مت تقديم 
استقدامها  ميكن  اليت  اهلندسية  باآلليات  الئحة 
الشركات  لرفد  االئتماني  اخلط  عرب  إيران  من 

اإلنشائية بآليات هندسية نوعية.
التلي املواضيع اليت متت مناقشتها  واستعرضت 
فيما  اإليراني  اجلانب  مع  السابق  االجتماع  يف 
من  عدد  يف  الوزارة  مع  بالتعاون  رغبتهم  خيص 
متاح  الثنائي  التعاون  أن  مبينة  السكنية  املشاريع 
الطرفان  يتفق  اليت  املشاريع  يف  اجلانبني  بني 
واالطالع  الفنية  التفاصيل  كل  دراسة  بعد  عليها 
على املشاريع السكنية اليت تنفذها املؤسسة العامة 

لإلسكان عن طريق احملاصصة.
رغبته  عن  اإليراني  الوفد  رئيس  أعرب  بدوره 
السكنية  املشاريع  يف  الوزارة  مع  والعمل  بالتعاون 
الفتاً إىل ضرورة تقديم رؤى توضح كل التفاصيل 

للمشاريع ذات األولوية بالنسبة للوزارة.
والشركات  املؤسسات  مديرو  االجتماع  حضر 
اإلنشائية )املؤسسة العامة لإلسكان والشركة العامة 
للطرق واجلسور والشركة العامة للبناء والتعمري( 

ومدير التخطيط والتعاون الدويل بالوزارة.

كلمة البعث       

�لنتخابات و�ل�ستئنا�س: 
�ملهام �ملوؤّقتة و�ملُ�ستد�مة

د.عبد اللطيف عمران
تكاد االنتخابات تكون مالزمة للمؤسّساتية احلزبيّة بالرغم من أن غري قليل من األحزاب ينأى بنفسه عن أن 
يوصف بأنه انتخابي كهدف، وإمنا كوسيلة... ويف هذا امليدان كُثرت وأمثرت الكتابة واملمارسة يف الدميقراطيّة، 

واملركزيّة الدميقراطيّة... حتى وصلنا إىل مصطلح: االستئناس.
يف حزب البعث العربي االشرتاكي نظريّة وممارسة جتربة غنيّة ومتنوّعة يف هذا اجملال جديرة باالحرتام من 
جهة، وباملراجعة النقدية من جهة ثانية خاصة يف هذه األيام اليت تنوس فيها مؤسّساته وكوادره بني جدوى 
فقدان املادة الثامنة يف الدستور السابق استجابة للحوار الوطين واحلل السياسي، والتوق عند كثريين إىل 

عودهتا، وذلك ألسباب ال ضرر يف حبثها.
فهناك من يرى اليوم يف هذا احلزب، ويف غريه، أن االنتخابات مهمّة مؤقتة، بينما حاجة احلزب واجملتمع 
والدولة ماسّة إىل مهام مستدامة عديدة منها دور احلزب االجتماعي والسياسي والثقايف من حيث: الوعي 
إىل  إضافة  ومبفرزاهتا،  لالنتخابات  بالتحضري  تتأّذى  قد  أمور  وهذه  الوطنية،  والوحدة  واالنتماء  واهلويّة 

إشكالية عالقة احلزب مبؤسّسات احلكم اليت سيصل إليها عن طريق االنتخابات.
اليوم يقول البعثيون، وغريهم، إن االنتخابات واالستئناس املرافق لالستحقاقات الدستورية الدميقراطية مها 
املظهر األكرب الذي يتجّلى فيه حضور احلزب كضرورة وحاجة، وبعد نتائج هذه االستحقاقات ختفت حتى 

لتكاد تغيب هذه الضرورة واحلاجة، انتظاراً ملوسم جديد.
يف هذا السياق ينبغي التفريق بني املهام احلزبيّة املؤّقتة، واملهام املستدامة إذ إن األخرية هي األهم وهي اليت 
تسبغ على األوىل موضوعيّتها ووطنيّتها وسالمتها وجدواها... واحلديث هنا ذو شجون وال سيما حني جند 
غري قليل ممن يرى السالمة يف املركزيّة - التعيني، أكثر من الدميقراطيّة - االنتخابات وهذا ليس يف البعث 
وحده، بل هناك قناعة يتسع مداها بأن نتائج صناديق االقرتاع هي املعبّر األضعف عن الوعي الدميقراطي، 

والضرورة الوطنيّة.
ال شك أنّ يف االنتخابات تتجّلى حيوية احلزب، وفيها ال يستسلم اخلاسر خلسارته طويالً، لكن هذا ليس 
أهم من العمل على تطوير اسرتتيجيات احلزب على املدى الطويل كمهمة مستدامة، مبا يعزّز ثقة اجلمهور 
باحلزب السياسي باعتباره مؤسّسة للتمثيل من جهة، وملمارسة احلكم من جهة ثانية، إضافة إىل االهتمام 
وإقليميّة  واقتصاديّة حمليّة  وثقافيّة  واجتماعيّة  سياسيّة  وتغيّرات  تطورات  من  الغد  ملا حيمله  والتخطيط 

وعامليّة.
هذا التطوير لالسرتاتيجيات، مبا يرافقه من إعادة النظر يف الوسائل واألهداف ليس خروجاً عن املبادىء 
والثوابت والعقائد، فهناك اليوم يف العامل عدد كبري من األحزاب يف آسيا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا جتاوز عمره 

املئة عام خاصة يف الدول واألمم الكربى واليت مل تشهد انفجاراً حزبياً:
مثالً حزب املؤمتر الوطين اهلندي تأسس عام 1858م والدميقراطي األمريكي 1828م، واحملافظني الربيطاني 
1832م، واجلمهوري األمريكي 1854م، والعمال الربيطاني 1900م، واملؤمتر الوطين اإلفريقي 1912م، وكذلك 

الشيوعي السوفيييت، والشيوعي الصيين 1921م.
وهذه األحزاب وكثري غريها متّكنت من إعادة بناء مؤسّساهتا التنظيمية واسرتاتيجيّاهتا الفكريّة لتتمكن من 
أن تتطوّر وتصبح مستدامة دون أن تدخل يف طور الذبول واملوات، فعملت على إجياد طرق جديدة لتمثيل 
ووسائل  اجلديدة  التكنولوجيا  مفرزات  أمام  حصينة  تكون  أن  من  ومّكنتها  واستقطاهبا  الطالعة  األجيال 
التواصل االجتماعي اليت تشّكل اليوم حتدّياً جديداً ومستداماً أمام األحزاب اليت ال ترى ضرورة ملحّة يف 
تغيري أو تطوير أساليبها وأدواهتا وأهدافها.. مع األخذ باحلسبان واالعتبار والتفكري ملاذا يطرح الرئيس بوتني 
رئيس حزب روسيا املوحّدة قضايا نضالية أممية كاد يغفلها سابقاً بعض األمناء العامني للحزب الشيوعي 

السوفيييت، كحديثه عن حتدي: النازيّة - االمربياليّة - النيوليرباليّّة - اهليمنة وأحاديّة القطب... إخل !؟.
 على أيّة حال، احلياة احلزبيّة يف العامل اليوم تتغيّر، وتشهد جديداً لكن ليس متسارعاً، بل هناك حذر 
ودّقة، وبُعد عن العبث هبا ملا لألحزاب من مهام ضبطيّة ال ميكن القفز فوقها ال يف الشارع وال يف اجملتمع 
العابثون  وانتصر  إذا ما عُبث هبا  وأمان  وملا هلا من قدرة على تشكيل منَعة وضمانة وأمن  الدولة،  وال يف 
ضاعت اجملتمعات واألوطان، واحلقوق والواجبات يف زمن خلقت فيه املركزيّة الغربيّة الثورات امللوّنة، واملشهد 
االحتجاجي الذي يؤجّج نريانه الرعاعُ واألقالم والّذمم املأجورة ومرتزقة اإلرهاب العابر واجلوّال، وهذا مجيعه 

ما صمد حزبنا وشعبنا يف وجهه ودحره إىل حد كبري.
واألحزاب اليوم مضطرة يف مهامها املؤّقتة واملستدامة أن تستلهم التصاق احلياة احلزبيّة املعاصرة باالستجابة 
لتحديات: اهلويّة - الوطنيّة - القوميّة - الرباغماتيّة - الرقميّة وامليديا - واألهم تأطري أجيال املستقبل. وهذا 
ما ال ميكن للشعبويّة أن تنهض به، فال ضري يف أن يكون للطليعة والنخبة دور هنضوي رائد، فمراكز دعم 

القرار، واألحباث والدراسات ليست مجاهرييّة وإن احنازت إىل اجلماهري.
واحلقيقة: اهلمّ يف األحزاب اليوم هو أكرب من نتائج االنتخابات، وهذا ما سيدركه حزبُنا يف املرجو من جتربة 
اإلدارة احملليّة للمرحلة القادمة إذ أن النجاح يف االنتخابات جيب أن يُفضي وجدانياً إىل النجاح يف العمل 

والعكس صحيح، وهبذا تصبح املهمة املؤقتة مستدامة.
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األسبوعية

حمــدد�ت جنــاح �ملفاو�ســات �لنووية جزئيًا �أو كليًا
�لكيـان �ل�سهيوين ي�سغط و�ملفاو�س �لإيـر�ين يقظ ملا يحاك �سده يف �لغرف �ملظلمة

البعث األسبوعية- د. ساعود مجال ساعود
عندما انسحبت واشنطن من جانب واحد من االتفاقية النووية  يف 8 أيار2018، وبدأت يف 
إعادة فرض العقوبات على إيران، توّقعت إيران أن تتخذ الدول األوروبية خطوات حلماية 
االتفاق من العقوبات األمريكية، ولكن بسبب عدم متكنها من احلصول على ما كانت تتوقعه 
من الدول األوروبية، بدأت إيران من قبيل املعاملة باملثل بالتوقف تدرجيياً عن التزاماهتا، 

منهية متاماً التزاماهتا يف االتفاقية يف 5 كانون الثاني 2020.
مسحت شروط االتفاق النووي لطهران مبواصلة ختصيب اليورانيوم إىل 3.67 يف املئة، 
كما منحت االتفاقية إيران الفرصة لبيع أكثر من 300 كيلوغرام من اليورانيوم يف السوق 
الدولية واحلصول على اليورانيوم الطبيعي يف املقابل. وقد أعلن معهد اخلرباء العسكريني 
عن ختصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20 % حتت إشراف مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
يف منشأة "فوردو" النووية يف 5 كانون الثاني2021، يف نطاق القانون، إال أن ذلك مل يشفع 

إليران وأبقاها فبنظر األوربيني يف دائرة خماوفهم رغم اإلشراف القانوني.
يف هذه األثناء كان العدو الصهيوني مستمراً بتهديداته إليران بشن عمل عسكري واسع 
النطاق ضدها بدعم أمريكي، األمر الذي قابلته  باحلد من تعاملها مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية يف 17 نيسان 2021، لتزداد بذلك خماوف الكيان الصهيوني الذي يتذرّع قادته 

مبخاوفهم الوجودية من إيران.

عملية إعادة التفاوض
النووي،  برناجمها  إيران خطوات جريئة يف  باختاذ  األمريكية  املتحدة  الواليات  تذرّعت   
ولتتخذ من ذلك سبباً- حسب ادعائها-  إىل بدء مفاوضات مع إيران بشكل غري مباشر، 
واملستجد هنا عقد حمادثات نووية حول ضمان التنفيذ الكامل لالتفاقية النووية لعام 2015 
مع إيران، وعودة الواليات املتحدة إىل االتفاقية يف فيينا بشكل متقطع منذ نيسان 2021، 

واليت أستمرت 9 جوالت حتى تاريخ اآلن.
على الرغم من أن الرئيس األمريكي جو بايدن انتقد انسحاب بالده أحادي اجلانب من 
النتيجة  أن  إال  االتفاقية،  إىل  لالنضمام  استعدادها  وأعلن  ترامب،  عهد  خالل  االتفاقية 
النهائية مل تتحقق بعد يف املفاوضات اليت استمرت 9 جوالت حتى تاريخ اآلن. ومع ذلك فقد 
رسم األطراف صورة أكثر تفاؤاًل فيما يتعلق بالتوصل إىل اتفاق هنائي، خصوصاً بعد نص 
مسودة االتفاقية الذي قدّمه االحتاد األوروبي الشهر املاضي، وهو منسق املفاوضات، حيث 
ردّت إيران على املسودّة اليت قدّمها االحتاد األوروبي يف 15 أب اجلاري مشدّدة على الرفع 
الكامل للعقوبات، حسب وكالة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية لألنباء مع تقديم الضمانات 
على االلتزام األمريكي، كما ذكرت وزارة اخلارجية اإليرانية أهنا تتوقع من الواليات املتحدة 

نقل وجهات نظرها رداً على ردها على مسودة النص.

دواعي الشروع بعقد االتفاق النووي 
ولكن  األوىل،  بالدرجة  وكشعب  كدولة  حقوقها  من  حقاً  إال  إيــران  مطالب  يف  نرى  ال   
األمريكي كما درج دولياً بالتعامل مع أي دولة صاعدة يضع نفسه يف موضع املتحكم املتبجح، 
وكأن العامل ملكاً له وحكراً عليه، ونقول أن األمريكي اليوم سبب رئيسي يف عرقلة االتفاق 
النووي وليس األوروبيني الذين هلم مصلحة اسرتاتيجية مباشرة يف عقد االتفاق ال سيما 
بعد لعبهم بالنار مع روسيا واليت ارتدت لتحرقهم بالغاز والنفط. باالستطراد  إنّ أبرز دواعي 

الشروع بعقد االتفاق النووي تكمن مبا يلي:
 حتتاج إيران إىل اتفاق نووي مع الغرب لتجنّب العقوبات الشديدة اليت تعطل اقتصاد 

البالد وهي واحدة من أهم جداول أعمال الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي.
املصاحلة النهائية بني إيران والغرب حباجة إىل حل خمتلف القضايا املعقدّة، ورفع مجيع 

العقوبات والضمانات اليت تطالب هبا إيران.
حاجة الطرفني األشد خصاماً األمريكي من جهة واإليراني من جهة أخرى إىل قدر معني 
التزاماهتا يف  إىل  بعودة طهران  واشنطن  إرادة  أي  بتعهداهتما،  االلتزام  لتأكيد  الوقت  من 

االتفاق، وإرادة طهران بعودة الواليات املتحدة إىل االتفاق، ورفع مجيع العقوبات.
اتفاق  إىل  للتوصل  النووي  برناجمها  يف  الدولية  السياسية"  "التحقيقات  بإغالق  القيام 
هنائي، والتوقف عن اختاذه ذريعة سياسية ملمارسات عدوانية ضد إيران يف مناطق تواجدها 
ونفوذها، ويف هذا الصدد كتبت صحيفة "وول سرتيت جورنال" األمريكية يف أخبارها بتاريخ 
11 أب احلايل، نقالً عن دبلوماسيني أوروبيني مل تسمهم "أن االحتاد األوروبــي قدّم أيضاً 
اقرتاحاً إىل طهران يهدف إىل إغالق حتقيق األمم املتحدة يف أنشطة إيران النووية السابقة 
من أجل التغّلب أحد العقبات الرئيسية يف احملادثات، دون أن يتضح أنذاك كيفية رد الواليات 

املتحدة على هذا االقرتاح".
الثورة اإلسالمية من  األمريكية حلرس  التهمة  بإزالة  والسياسية إليران  األمنية  احلاجة 
القائمة األمريكية لـما تسميه زوراً بـ "املنظمات اإلرهابية األجنبية"، علماً أطلقت إيران على 

حراس ثورهتا أسم  "اخلط األمحر" يف مفاوضات 2015.

حاجة طهران إىل رفع العقوبات عن الشركات االقتصادية ذات الطابع اإلنتاجي.
تنسحب من  لن  الالحقة  األمريكية  بأنّ احلكومات  تأكيدات  للحصول على  إيران  حاجة 
االتفاق النووي مرة أخرى، وهذا يعين ضرورة ووجوب املصادقة على االتفاقية املعنية باعتبارها 

"صفقة" يف جملس الشيوخ، ألّنه، وفقاً للقانون األمريكي يعترب االتفاق النووي فقط "التزاماً 
سياسياً" غري ملزم للواليات املتحدة على الرغم من موافقة جملس األمن الدويل.

ضرورة اختاذ إجراءات وقائية من قبل إيران يف حال انسحبت واشنطن من االتفاق النووي 
من جانب واحد بشكل غوغائي اعتباطي.

إجياد حل ملطالب الغرب بإلغاء مجيع أجهزة الطرد املركزي باستثناء العدد احملدّد ألجهزة 
الطرد املركزي IR-1على النحو املبني يف اتفاقية 2015، وهذا هو السبب يف أن مسألة التأكيد 

تعترب القضية األكثر صعوبة قبل االتفاق.

اسرتاتيجية التفاوض 
ميكن القول أن املفاوض اإليراني خالل مفاوضات عام 2015 وقع يف العديد من الكمائن 
أو ما أمسيه الفخ االسرتاتيجي اليت عمدت األطراف األخرى وأعين األمريكي خاصّة على 
نصبها إليقاع اإليراني هبا، ولكن يف هذه املرة يبدو أن املفاوض اإليراني قد تنّبه للكثري من 

ما حياك ضده يف الغرف املظلمة واألدلة كثرية نذكر منها:
 قابل املفاوض اإليراني مزاعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن ختصيب اليورانيوم يف 
ثالثة أماكن مل تعلن عنها إيران، بإصرار الرئيس إبراهيم رئيسي على إغالق احلديث عن 
املواقع غري املعلنة إذا مت التوقيع على االتفاقية اجلديدة رغم إصرار األطراف األخرى على 
أن املسألة الفنية جيب أن حتل أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن مصري املواقع ال 

ميكن ربطه مبسألة إحياء االتفاق.
فريق  أصر  إذ  األخــرى،  األطــراف  اقتصادية من  على ضمانات  باحلصول  إيــران  طالبت 
التفاوض اإليراني على ضرورة تقديم ضمان أن إدارة بايدن ستضمن عدم انسحاب الواليات 
لذا  األمريكي،  برد سليب من اجلانب  املطلب  قوبل هذا  وقد  النووي،  االتفاق  املتحدة من 
طالبت اجلمهورية اإلسالمية باالنتقال لضمان أنه يف حالة انسحاب أمريكي حمتمل من 
أن تكون يف  إيران، جيب  املتعاقد مع  الشركات األجنبية  املستقبلية، فإن  النووية  االتفاقية 
مأمن من العقوبات االقتصادية املستقبلية، وقد مت رفض هذا الطلب، ورغم احلذر اإليراني 
حلساسية هذه املسألة، فقد  صرحت إدارة بايدن بأّنه ال ميكن أن تضمّن القرارات املستقبلية 

لإلدارات التالية.
اقرتح االحتاد األوروبي على إيران إدراج بند يطمئن إيران بأنه طاملا استمرت إدارة بايدن 
بالفعل  الشركات  النووي ألي سبب من األسباب، ستتمتع  االتفاق  إهناء  إذا مت  العمل،  يف 
باحلصانة من العقوبات االقتصادية ملدة ستة أشهر، لكن يف النص النهائي الذي وصل إىل 
اإليرانيني، عادت إيران للتأكيد أنّ الشركات األجنبية لن ختضع للعقوبات األمريكية ملدة عام 

واحد، حيث مدّدت إيران املدّة من ستة أشهر إىل عام.
 على العموم إن مطالب إيران وشروطها ستضمن هلا عدم الوقوع يف الكمائن االسرتاتيجية 
اليت أرادها هلا أعدائها، واليت حترمها من عقد اتفاق عادل ومرضي جلميع األطراف، وألن 
البديل سيكون تكرار حاالت فشل الوصول لالتفاق، ومن ثم حماوالت العودة دون جدوى ملا 

هنالك من مسائل عالقة تعتربها األطراف مسائل أمن قومي.

ذرائع التخوف من إيران
 ذكر أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول برنامج طهران النووي يف تاريخ 
30 أيار املاضي أن إيران لديها 43.1 كيلوغرام من اليورانيوم املخصّب بدرجة نقاء 60 يف 
املائة، وبررت خماوفها من هذا أن ختصيب اليورانيوم بنسبة 20 يف املائة أو أكثر خطوة مهمّة 
للوصول إىل 90 % من اليورانيوم االنشطاري النقي، ممّا سيسمح باحلصول على قنبلة نووية، 
ولعل هذا ما دفع  مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي يف 6 حزيران املاضي  
للخروج والقول من أنّ إيران تقرتب من كمية املواد الالزمة إلنتاج قنبلة نووية، مضيفاً على 
الكمية يف غضون  إيران ميكن أن تصل إىل هذا  " إن  املخاوف األمريكية واألوربية بقوله: 

أسابيع قليلة".
نووية  قنابل  انتاج  االيرانية عن مقدرهتا  التصرحيات  أن  احلذق  املراقب  على  ال خيفى 
وأمثاهلا تندرج يف إطار احلرب النفسية املضادة اليت تلجأ طهران إليها عرب التلويح بالورقة 
النووية مقابل احلرب النفسية اليت تشنها أمريكا والغرب عرب التلويح بالعقوبات االقتصادية، 
ولعل ما قاله حممد إسالمي، رئيس هيئة الطاقة الذرية اإليرانية هو إثبات على املنطق 
القائل باحلرب النفسية املضادة من قبل إيران، ألهنا رد فعل ال أكثر حيث قال:" "لقد نفذوا 

عمليات إرهابية وختريباً صناعياً لتدمري برناجمنا النووي، وهذه العملية النفسية والسياسية 
واإلعالمية األخرية هلم سبب أيضاً يف عرقلة عملية املفاوضات اهلادفة إىل رفع العقوبات"، 
ولعل أكثر ما يثبت أنّ هذه التصرحيات تندرج بإطار احلرب النفسية أّنها جاءت مع دخول 

املرحلة النهائية التفاق حمتمل.
الضغط  بتهديداته بل تدرجها ضمن سياق  إيــران ليست جــادة  أن  األدلــة األخــرى  ومن 
الدولية  للمخاوف  تستجيب  طهران  أنّ  األطــراف،  مجيع  يرضي  حلل  للوصول  اإلجيابي 
بالتأكيد أنّ برناجمها النووي سلمي، ومتطوّر مبا يتماشى مع االحتياجات املدنية، وتصرح 
أيضاً أنه يف حالة تلبية مطالبها، ميكنها إعادة مجيع أنشطتها النووية وجعلها متوافقة مع 

االتفاقية.

دور الكيان الصهيوني 
تتجلى خماوف العدو الصهيوني من العوائد املالية الضخمة اليت ستعود لإليرانيني، وهذا 
ما أقر به قادة الكيان ومؤيديه، حيث قال وزراء إسرائيل السابق بنيامني نتنياهو:" إن اتفاقية 
وتريليون دوالر  املشرتكة ستدر 100 مليار دوالر على طهران،  الشاملة  العمل  إحياء خطة 
حبلول عام 2031"، وهلذا السبب، جلأ يائري لبيد رئيس وزراء الكيان الصهيوني إىل الواليات 

املتحدة للمطالبة بوقف املفاوضات مع إيران. 
يف  طهران  ستحققها  اليت  االنفراجات  من  اإلسرائيلي  الكيان  لدى  املخاوف  هذه  ولعل 
حال جناح املفاوضات النووية هو ما دفع "معهد دراسات األمن القومي اإلسرائيلي" لتربير 
املمارسات العدوانية بقوله:" إن إسرائيل ليست ملزمة وستفعل ما هو ضروري ملنع إيران من 

حيازة أسلحة نووية".

حمددات جناح املفاوضات 
تتعّلق بقضايا جوهرية متس أمن  العالقة واليت  امللفات  إىل  القول إستناداً  البداهة  من 
األطراف املعنية، أّنه من املنطقي القول أن جناحها بناء على مطالب وحتفظات كل طرف، 
يبقى متوقفاً على جمموعة من احملددات نذكر منها: - املرونة األمريكية يف معاجلة املطالب 
اإليرانية: فقد صرّح املتحدث باسم وزارة اخلارجية األمريكية نيد برايس، 15 آب 2022 إن 
القضايا املهمة سُويت إىل حدّ كبري، واليت تتضمن ختفيف العقوبات األمريكية عن إيران، 
وقبوهلا بفرض قيود على برناجمها النووي، موضحاً ما ميكن التفاوض عليه جرى التفاوض 
عليه. ما يعين أن املرونة متوفره ، وحنن أمام جناح جزئي لطاملا أنّ هنالك قضايا ال ميكنهم 
مناقشتها حسب تصرحياهتم. - عدم احلسم السياسي: إنّ األمريكي لغاية اآلن مل يتنبّ قراراً 
قائمة  من  إيرانيني  واعتباريني  وإخراج  أشخاص  طبيعيني  الضمانات  قضية  حول  سياسياً 
احلظر من قبيل قيام جملس الشيوخ األمريكي مؤخراً باملصادقة على  مشروع  قرار يقضي 
باستمرار احلظر ضد البنك املركزي اإليراني وكذلك منع إلغاء  احلظر  املفروض على حراس 
الرغم  اإليراني: على  النفوذ  امتداد  أمريكا يف مناطق  الثورة اإلسالمية. - مصاحل حلفاء 
من التقارب األخري بني قطر وإيران من جهة، والسعودية وإيران من جهة أخرى إال أن دول 
اخلليج لديها – كما أبدت وصرّحت- من قبل خماوف أمنية من التطوّر العسكري إليران، 
رغم ما أبدته إيران من حسن نوايا جتاه دول اجلوار على لسان مسؤوليها ولكن دون فائدة، 
وهذا مرتبط مبلفات أخرى موضع خالف بني دول جملس التعاون اخلليجي وإيران مثل 
ملف الوجود األجنيب يف املنطقة. - الضغوطات الداخلية: تتمّثل بضغوطات اللوبي الصهيوني 
على اإلدارة األمريكية ألنه ليس من مصلحة »اسرائيل« اليت ختشى على أمنها ووجودها من 
إيران بأنّ يتم رفع توصيف »االرهاب« عن احلرس الثوري القوة املرعبة للكيان اإلسرائيلي. 
- اهنيار سياسة »كبح اللجام« األمريكية: أي اهنيار اخلطط األمريكية للحد من تقدّم إيران 
على املستويات كافة، إذ أنّ رفع العقوبات سيعود مبنافع مجّه على إيران اقتصادياً وسياسياً 
الواليات  على  التطوّر سينعكس سلباً  لبلوغ مراتب متقدمة من  إيران  وسيؤهل  وعسكرياً، 
املّتحدة األمريكية جرّاء شبكة التحالفات اليت جتمع إيران مع دول معادية للنهج األمريكي. 
- موازنة الواليات املتحدة األمريكية مع حلفائها األوروبيني: فاالحتاد األوروبي، الذي يعاني 
من نقص يف الغاز الطبيعي، على بُعد أقّل من 4 أشهر من املوعد النهائي الذي حدّده حلظر 
واردات النفط الروسي املنقول حبراً، وقد يكون تدّفق مليون إىل 1.5 مليون برميل إضايف 
بديالً مناسباً. - خطط  األمريكية،  العقوبات  إزالة  للسوق، مع  اإليراني  النفط اخلام  من 
أمريكا املضادة: ال بد أهنا لن ترفع العقوبات االقتصادية دفعة واحدة بل بشكل تدرجيي، ألنه 
لن تتخلى عن احلفاظ على نفوذها على طهران، والتأكد من امتثاهلا اللتزاماهتا األخرية. 
وبالنتيجة إنّ ما سلف جمموعة من احملدّدات اليت يتوقف جناح احملادثات النووية عليها، وإن 
كان هناك حمدّدات أخرى فال ننكر أمهيتها، ولكن يبقى ما مت إيراده حموري أكثر من غريه، 
وإذا مل يتم جتاوز العقبات وإجياد تسويات هلا، فإّنها ستؤدّي إىل فشل احملادثات من اجلهة 
األمريكية، وأجزم أن هذه املسائل احملورية لن يتم جتاوزها وإن قدمت أمريكا تنازالت جزئية 

وصيغ معينة فكذلك سيكون رفع العقوبات مدروس وجزئي.
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األسبوعية

�أوروبا �ستعي�س �ستاًء قـا�سـيًا
�لأحادية �لقطبية تّنني جريح وبوريل يطلب من �لأوروبيني �أن يكونـو� خملوقـات �سغيـرة

البعث األسبوعية-هيفاء علي
العملية  نتيجة  والغرب  روسيا  بني  الراهنة  السياسية  األزمــة  أن  فيه  مما ال شك 
العسكرية الروسية يف أوكرانيا، اليت دخلت شهرها الثامن، والعقوبات االقتصادية اليت 
فرضها الغرب على روسيا سيكون هلا انعكاسات كبرية على االقتصاد العاملي بشكل 
عام، وعلى اقتصاد أوروبا بشكل خاص، بسبب اعتماد أوروبا الكبري على الغاز القادم 

إليها من روسيا، وعلى املواد األخرى اليت تستوردها من أوكرانيا.
 ومن وجهة نظر احملللني األوربيني، هناك تدمري حمكوم للقارة األوربية إذا استمر 
قادهتا يف االنصياع وإتباعهم األعمى لسيدهم األمريكي واإلصرار على فرض العقوبات 
العقوبات  اليت ستدفع مثن هذه  الشعوب األوربية هي  االقتصادية على روسيا، ألن 
بالتأكيد، باستثناء اجملريني الذين رفضوا تنفيذ هذه العقوبات، وأبرموا مؤخراً عقد 

غاز جديد مع روسيا.
ويف الوقت الذي يدعي فيه القادة األوربيني أن أزمة الطاقة والغذاء بأكملها على 
أهنا "حتمية"، إال أن احملللني يؤكدون أهنا نتيجة طبيعية لالختيارات اخلاطئة اليت مت 
اختاذها يف بروكسل، وبرلني، وأمسرتدام، واليت مل يسأل قادة أوروبا شعوهبم عن رأيهم 
انتحار  الرتكاب  كذريعة  أوكرانيا  الغرب  استخدم  احملللون: هل  ويتساءل هؤالء  هبا. 
اقتصادي مجاعي؟ وهل حتقق بعض األهداف املتعلقة باملنتدى االقتصادي العاملي؟ 
وإال، ملاذا يقطعون مجيع العالقات االقتصادية مع موسكو، يف وقت من الواضح أنه 
ليس لديهم مصادر أخرى بديلة عن املصادر الروسية؟ وملاذا هتدف دولة مثل هولندا 
إىل إغالق 10000 مزرعة من مزارعها بسبب فقدان أوكسيد النرتوجني الذي تستورده 
عادة من روسيا، يف حني أنه من الواضح أن هذا سيؤدي إىل تفاقم أزمة الغذاء العاملية 

املقبلة؟.

كان ممكن جتاوز األزمة
يدرك القادة األوربيون أن األمور ال متضي على ما يرام، ورغم ذلك يصّرون على 
االستمرار يف تنفيذ أوامر سيدهم األمريكي، فمن املتوقع أن ترتفع أسعار التدفئة 
والبنزين والطعام أكثر بكثري مما هي عليه اآلن، اذ كان بإمكان اهلولنديني التفاوض 
مع مزارعيهم وحل مشاكلهم املتصورة مع أكاسيد النيرتوجني ببطىء، مع احلفاظ 
الثقافات  الغذاء، وكان بإمكان احلكومات األوروبية إجياد طريقة إلبقاء  إنتاج  على 
الروسية واألوكرانية متاحة يف األسواق العاملية، لكن هي ال تريد ذلك ألهنا ختاف من 

غضب األمريكي عليها. 
يف السياق، قدم أحد حمللي االقتصاد قائمة مبا لن حيصل عليه االحتاد األوروبي 
بعد اآلن نتيجة العقوبات ومقاطعة روسيا: الغاز الطبيعي، واألتربة النادرة، والغازات 
اخلاملة، والبوتاس، والكربيت، واليورانيوم، والبالديوم، والفناديوم، والكوبالت، والكوك، 
والسرياميك  الزجاج  اىل  باإلضافة  والبالستيك،  والليثيوم،  والنيكل،  والتيتانيوم، 
والصناعية،  الطبية  والغازات  والبوليمرات،  والطائرات،  واألحبار،  والسفن،  واألدويــة، 

وحلقات اخلتم واألغشية، ونقل الطاقة وزيوت احملوالت، والتشحيم وغاز النيون لنقش الرقائق 
الدقيقة، فلماذا يفعلون هذا، وهل يريدون قتل اقتصادهم؟ بالطبع حتاول وسائل االعالم 
بالطبع إلقاء اللوم على الرئيس الروسي، لكن مل يكن هو الذي فرض العقوبات، بل فوق ذلك 

عرض السماح باستمرار تصدير الغاز والنفط، لكنهم رفضوا بكل وقاحة.

كلمات جوزيب بوريل
والنقص احملتمل هذا  الطاقة  ارتفاع أسعار  أن  الرئيس فالدميري بوتني اآلن على  يراهن 
الشتاء سيقنع أوروبا بالضغط بشدة على أوكرانيا من أجل التوصل اىل هدنة بشروط روسيا، 
ووفقاً ملصدرين روسيني مطلعني فإن هذا هو الطريق الوحيد للسالم نظراً ألن كييف تقول 
إهنا لن تتفاوض حتى تغادر روسيا أوكرانيا بأكملها.  قد يفكر بعض القادة األوروبيني مرتني 
قبل االستمرار يف دعم أوكرانيا ويعتقدون أن الوقت قد حان للتوصل إىل اتفاق، حيث يريد 
يكونوا  أن  األوروبيني  من  بوريل،  جوزيب  األوروبــي،  االحتــاد  يف  اخلارجية  السياسة  رئيس 
خملوقات صغرية مطيعة، وأن يعاقبوا على السياسات اليت صاغها هو وأمثاله، وجيب عليهم 
أن "يتحملوا عواقب" احلرب يف أوكرانيا. كان بوريل هذا قد قدم تقييماً فاضحاً بشكل مفاجئ 
للحرب يف أوكرانيا، وموقف أوروبا غري املستقر يف مقابلة مع وكالة "فرانس برس" مؤخراً، 
معرتفاً بأن الرئيس الروسي فالدميري بوتني يراهن على كسر رد االحتاد األوروبي املوحد وسط 
األزمة احلالية وتصاعد حالة األزمة، وارتفاع األسعار أو عدم اليقني بشأن الطاقة. وقد بدا أن 
كلمات بوريل اقرتبت من االعرتاف بأن تكتيكات بوتني تعمل على مستوى ما، أو على األقل 
ستؤدي يف الواقع إىل تآكل العزم األوروبي على املدى القصري والطويل حيث اختار كلمات 
مثل سكان االحتاد األوروبي الذين يتعني عليهم "حتمل" العمق، واآلالم االقتصادية وأزمة 
الطاقة اخلطرية، وطلب منهم حتمل وتوزيع التكاليف داخل االحتاد األوروبي"، حمذراً من أن 

احلفاظ على احتاد الدول األعضاء السبعة والعشرين مهمة "يومية. 
 بينما جادل البعض، مثل اجملري فيكتور أوربان، فإنه من احملتم أن يضطر البعض إىل 
حتمل "التكاليف" أكثر من اآلخرين، وميكن رؤية هذا األمر من خالل مبادرات خارج بروكسل 
مثل تقنني استهالك الغاز، مما أدى إىل حدوث سيناريوهات على غرار تلك اليت حدثت يف 

املدن األملانية، وحتى تفويض املساكن إلطفاء األنوار أو املوارد لفرتات حمددة من الليل، ومن 
احملتمل رؤية املزيد من العناوين الرئيسية مثل: "املدن األملانية تفرض زخات باردة وتطفئ 

األنوار وسط أزمة الغاز الروسية".

هناية الوفرة
من  عودته  أعقاب  يف  املاضي  األسبوع  هناية  يف  وزرائــه  ماكرون جملس  أخرب  جهته،  من 
العطلة الصيفية أن فرنسا تتجه حنو هناية الوفرة، وأنه وجيب تقديم " التضحيات " يف هذه 
الفرتة اليت تشهد اضطرابات كبرية، بعدما واجهت البالد حتديات متعددة مؤخراً، بدءاً من 
األزمة األوكرانية، وصواًل إىل اجلفاف غري املسبوق الذي ضرب القارة األوروبية بأكملها هذا 
الصيف. ويعتقد ماكرون أن األزمة أوسع نطاقاً، وأن التغيريات اهليكلية وشيكة، داعياً احلكومة 
يواجهوهنا  اليت  التحديات  ملواجهة  "تضحيات"  لتقديم  استعداد  على  يكونوا  ومواطنيه ألن 

للتغلب عليها. 
أما رئيس الوزراء البلجيكي فقد بدا أكثر واقعية عندما قال: "سوف تتجمد أوروبا على 
مدى السنوات العشر القادمة"، مشرياً إىل أن الفصول اخلمسة أو العشرة القادمة يف الشتاء، 

ستكون صعبة مع تفاقم أزمة الطاقة. 
األوروبــي وال  وال لالحتاد  األوروبيني  "للزعماء"  يرام ال  ما  األمــور على  لن تسري  وعليه، 
يف  سيظلون  الذين  القادة  عدد  على  فقط  املراهنة  ميكن  وهنا  لألوروبيني،  وال  ألوكرانيا 
مناصبهم حبلول الربيع، وبالتأكيد لن يكون زيلينسكي واحداً منهم، فهؤالء القادة ال يعلمون 

ما قد ينجم عن حجم غضب األشخاص الذين يعانون من اجلوع املتجمد وعواقبه.

اوروبا تعاقب نفسها
مزيداً على ذلك، وبالنسبة ألوروبا، فإن فرض نظام عقوبات على روسيا سوف ينعكس بقوة 
على أوروبا اليت تواجه ركوداً وأزمة طاقة موجودة مسبقاً، وسوف تتفاقم بشكل كبري بسبب 
قيام أملانيا بالتضحية خبط "نورد سرتيم 2" إلرضاء األمريكي. يف حني أن التضخم املتصاعد 
الذي تفاقم بسبب سعر النفط 100 دوالر، يتسبّب يف أزمة بأسعار الفائدة والسندات السيادية، 

ورغم ذلك، فرضت أوروبا العقوبات على روسيا بعد تعرّضها لضغوط 
جيوب  على  مباشر  بشكل  التأثري  شأهنا  من  واليت  كثيفة،  أمريكية 

األوروبيني.
العقوبات  األوروبية معركة خلفية للحدّ من  الدول  ختوض بعض 
اليت قد تؤدي إىل تفاقم الركود األوروبي املقبل. لذلك، وحبسب خرباء 
االقتصاد األوروبيني، فإن أوروبا تفرض عقوبات على نفسها وسوف 
تعاني أكثر من غريها من عقوباهتا، وقد وعدت موسكو بالردّ على 
املتحدة  بالواليات  الضرر  تلحق  قد  قاسية  بطريقة  العقوبات  هذه 
االحتمال  هــذا  يفسّر  أن  اخلـــرباء، جيــب  هــؤالء  وأوروبــــا. وحبسب 
والعجز يف مواجهة الكثري من إحباط وغضب األوروبيني، بينما تزعم 
واشنطن أن لديها "سالحاً قاتالً" يستهدف موسكو واملتمثل بفرض 
عقوبات على رقائق أشباه املوصالت. باختصار، ميكن لسيطرة موسكو 
على املعادن االسرتاتيجية الرئيسية أن متنحها نفوذاً ميكن مقارنته 

بسيطرة "أوبك" اخلانقة على الطاقة يف عام 1973. 
ويف سياق متصل، أشار تقرير حديث نشرته صحيفة "وول سرتيت 
جورنال" اىل تداعيات العقوبات األوروبية اجلائرة على روسيا، على 
تعايف االقتصاد األوروبي من جائحة كورونا، مشددةً على أن العقوبات 
وأسعار الطاقة املرتفعة ستؤثر بشكل سليب على كل شيء يف الوقت 
أوروبــا  روسيا  وتــزود  التضخم. هذا  ويــزداد  النمو  فيه  يتباطأ  الــذي 
مبوارد الطاقة اليت تستخدم يف تشغيل األعمال التجارية والتدفئة 
واملعادن وسلع أخرى لصناعة األمسدة الزراعية، يف حني تصدر أوروبا 
تكاليف  ارتفاع  أن  التقرير  وأضــاف  النقل.  ومعدات  اآلالت  لروسيا 
الطاقة مع وصول سعر برميل النفط ألكثر من 100 دوالر، سيكون له 
تأثري سليب مباشر على التوقعات االقتصادية ألوروبا ما من شأنه أن 
يؤدي إىل ارتفاع معدالت التضخم وختفيض دخل السكان. مع العلم 
أن روسيا كانت خامس أكرب سوق خارجي لالحتاد األوربي، حيث بلغ 
حجم املبيعات 89 مليار يورو عام 2021، فيما كانت أملانيا ترسل 2% من 
إمجايل صادراهتا إىل روسيا، أي ما ميثل 1% من ناجتها االقتصادي، 

بينما كانت روسيا تشرتي حوايل 3% من صادرات بولندا.  
العقوبات يف كال  وتـــرية  أمــد األزمـــة وتــصــاعــدت  ويف حــال طــال 
فقد  أوروبـــا،  اىل  الروسية  الطاقة  امـــدادات  واخنفضت  االجتــاهــني، 
يدخل اقتصاد منطقة اليورو يف ركود خطري قد ميتد ألشهر طويلة 
وفقاً خلرباء االقتصاد. فيما أشار كبري اخلرباء يف وكالة "موديز"، إىل 
أنه يف حال قامت روسيا بتقييد االمداد بالطاقة أو يف حال حدث 
أي ضرر يف خطوط األنابيب، فقد يشهد العامل ارتفاعاً كبرياً يف األسعار ما قد يؤدي اىل سيناريو التضخم 
املصحوب بركود اقتصادي، وحينها رمبا يرتفع معدل التضخم السنوي يف منطقة اليورو اىل 6،3% يف العام 
اجلاري. وكان وزير االقتصاد الفرنسي شبه أزمة الطاقة الراهنة يف حدهتا إىل الصدمة النفطية اليت حدثت 
عام 1973. يف حني حذر اخلبري االقتصادي مايكل هدسون من إرتداد هذه العقوبات على أوروبا وأمريكا معاً، 
ألن روسيا متتلك مقومات قوية لتفادي تأثريات العقوبات عليها، كما متتلك البدائل، والواليات املتحدة وأوروبا 
عاقبت نفسها ألن مثل هذه العقوبات سوف تسرع عملية إزالة الدوالر وتفكيك هيمنته على االقتصاد العاملي، 
ذلك أن استبعاد روسيا من نظام "سويفت" املصريف الذي يعاجل 42 رسالة يومياً، ويعمل مبثابة شريان احلياة 
ألكرب مؤسسة مالية يف العامل، ميكن أن يأتي بنتائج عكسية ويزيد التضخم، و يقرب روسيا من الصني وحيمي 

املعامالت بينهما من العقوبات الغربية.

أفول اهليمنة االمريكية 
وهذا ما جيب أن تستفيد منه روسيا بشكل فعال يف الوقت احلايل، حيث سيعمل االحندار السريع للهيمنة 
األمريكية على العامل على إطالق العنان إلمكانيات هائلة حول العامل -مناطق، دول وحضارات بأكملها. ومن 
خالل اجلمود، قد خيشى البعض من التحالف األنغلو ساكسوني، قائلني إن بريطانيا ستعود، وأهنا ستتحالف 
اآلن مع الواليات املتحدة ودول الكومنولث وتستعيد قبضتها االستعمارية. حقيقًة، مل تعد بريطانيا موضوعاً 
حقيقياً يف التاريخ الطويل األمد، وليس هناك الكثري ليقال عن أسرتاليا. عالوة على ذلك، يعد الوجود املايل 
وحتى الدميوغرايف للصني يف احمليط اهلادئ عامالً هائالً بالفعل لرتاجع اهليمنة يف كل مكان، كما أن هناك 
مشروع قاري كبري من لشبونة إىل فالديفوستوك، لتحالف روسي صيين أوراسيوي، لدورة جديدة يف العالقات 

بني روسيا والعامل، وللتقدم يف إفريقيا و أمريكا الالتينية.
هذا املشروع يتطلب إسرتاتيجية، وتصميم، وإرادة، وتركيزاً للقوى وأيديولوجية بقدر ما تتطلب اجلغرافيا 
السياسية العظيمة أفكاراً عظيمة. يف الوقت احلايل -طاملا أن هناك أمحقاً يف السلطة يف الواليات املتحدة 
- فإن لدى روسيا فرصة تارخيية ليس فقط لرتسيخ التعددية القطبية املولودة حديثاً، وإمنا أيضاً لتوسيع 
نفوذها بشكل كبري على الصعيد العاملي، فاهليمنة األحادية ختتفي وهي مبثابة تنني جريح، ولكن ال يزال 
بإمكاهنا الضرب بقوة وأمل. لذلك جيب أن يكون اآلخرون حذرين من اآلالم الومهية لإلمربيالية، واالستعداد 

هلجوم مضاد، ومثلما تفكك االحتاد السوفيييت يف عام 1991، حان اآلن دور أفول اهليمنة األمريكية.

أربعائيات        

أوروبا احلائرة بني االقتصاد واألمن
د. مهدي دخل اهلل

منذ اهنيار الدولة العباسية أضحت أوروبا مركز األحداث يف 
 ، البشرية يف مجيع جمــاالت احلياة  ، وحــددت مصري  العامل 
السياسية و االقتصادية والعلمية والفكرية . أصبحت احلضارة 
األوروبية ومنط التفكري األوروبي سائداً ومسيطراً من احمليط 
اهلادي .. إىل احمليط اهلادي . » الكرة األرضية « بكاملها أضحت 

»لعبة قدم« أوروبية خالصة .
اليوم ، أوروبا حتولت إىل مادة صراع بني الكبريين ، روسيا 
وأمريكا ، ومل تعد السيدة احلاكمة بأمرها . هي اليوم جمرد 
حجر على » رقعة الشطرنج الكربى « .. ما جيمع »القارة العجوز« 
املوضوعي هو   . مع روسيا موضوعي وذاتي وثقايف ومصلحي 
اجلغرافيا ، والذاتي هو العرق ألن الروس أوروبيون ، والثقايف 
هو أن األدب الروسي واملوسيقى الروسية من أهم أركان الثقافة 
األوروبية احلديثة ، فأعمال دوستويفسكي وتولستوي وبوشكني 
أعمال  عن  األوروبــيــة  للثقافة  أمهية  تقل  ال  وتشايكوفسكي 
موزارت وفيفالدي وفيكتور هيغو . أما املصلحي ، وهو األهم ، 
فهو التكامل االقتصادي بني روسيا و الدول األوروبية األخرى . 
روسيا متلك مداخل الصناعة والزراعة األوروبية ، أي اخلامات 
والطاقة والذهب والقمح والعمالة ، كما متلك خمارج االقتصاد 
األوروبي أي الشروط اليت حتقق االنتاج وهي السوق الواسعة 
اليت تلتهم البضائع األوروبية التهاماً ) يوجد يف موسكو فقط 

حوايل مخسة ماليني سيارة من إنتاج أوروبي ( .
كانت أعني أوروبا مركزة دائماً على » خزنة الذهب والطاقة 
، وكلما ظهر »  والقمح « عند األورال وما بعد األورال شرقاً 
إمرباطور « أوروبي قام حبملة عسكرية مكثفة باجتاه »اخلزنة« 
وصواًل إىل موسكو . فعلها نابليون الفرنسي ومرتينخ النمساوي، 

وهتلر األملاني . وقبلهم فعلها البولونيون واإلسكندنافيون .
العالقة مع أمريكا هلا شجون أيضاً ، وأمهها الشجن األمين 
واإلصرار األمريكي على إخافة األوروبيني من الدب الروسي . 
وعلى الرغم من أن أمريكا االبن غري الشرعي ألوروبا إال أن 
اجلغرافيا تفرق بينهما . وحتى يف جمال الفكر هناك إشكاليات، 
فبينما تسعى أوروبا للتحول من الليربالية التقليدية باجتاه 
التقليدية  الليربالية  من  أمريكا  تتحول  االجتماعي  السوق 
الثقافة  ويف   . اجلديدة  الليربالية  هو  متاماً  معاكس  باجتاه 
هناك مشاكل أيضاً فأوروبا تسعى إلعادة إحياء الشعور الوطين 
على  أمريكا  تؤكد  بينما  اجملتمع  ومتاسك  الوطنية  والقيم 

العوملة وإرهاصاهتا .. 
احلزب  خاصة   – أمريكا  اهتمام  نفسر  أن  ميكن  هــذا  يف 
الدب  وتصوير   ) األمــين  اهلاجس   ( بالناتو   – الدميقراطي 
االهتمام  واضــحــاً  يبدو  أيضاً  وهنا   . مفرتس  بأنه  الــروســي 
ويعزز  اجلميع  بني  يساوي  الــذي  اجلماعي  باألمن  الروسي 

الروابط التارخيية بينهم .   
mahdidakhlala@gmail.com
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البعث األسبوعية- عناية ناصر
يثري املوقف اجلديد حللف الناتو جتاه بكني التساؤالت حول ادعاءه الكامل بأنه حتالف 
"دفاعي"، وكما يقول املثل "إذا كانت األداة الوحيدة اليت متتلكها هي املطرقة، فستنظر لكل 

مشكلة وكأهنا مسمار".
 لدى الغرب منظمة حلف مشال األطلسي "الناتو" الذي أعلن عن نفسه على أنه حتالف 
عسكري "دفاعي"، وبناءً على ذلك فإن أي دولة ترفض إمالءاته جيب أن تكون، حبكم التعريف، 
"املفهوم  بـ   الناتو لوثيقة ما يسمى  هتديداً عسكرياً هجومياً، وهذا جزء من سبب إصدار 
االسرتاتيجي" اجلديدة يف قمته األخرية اليت جرت يف مدريد، معلناً فيها وألول مرة أن الصني 

تشكل "حتدياً منهجياً" للحلف، إىل جانب "هتديد" أساسي من روسيا.
الناتو هو تكرار لنهج احللف التصاعدي  تعترب بكني أن هذا التوصيف اجلديد من قبل 
جتاه موسكو على مدى العقد املاضي، حيث دعا الناتو يف نسخة الوثيقة السابقة، الصادرة يف 
2010، إىل "شراكة إسرتاتيجية حقيقية" مع روسيا. ووفقاً لتقرير نشر يف صحيفة "نيويورك 
تاميز"، وجدت  الصني نفسها مُصنفة علناً على أهنا "هتديد"، وسعى العديد من احللفاء 
األوروبيني ومن بينهم أملانيا، اللتان تربطهما عالقات اقتصادية وجتارية وثيقة مع الصني، 
إىل اختاذ موقف معتدل يف صياغة الوثيقة، جتنباً لإلضرار بروابطهم التجارية والتكنولوجية 
مع الصني. ورداً على ذلك، اهتمت بكني الناتو "مبهامجة وتشويه مسعة الصني"، وحذرت من 
ابتعد كثرياً عن جمال مهمته  الناتو قد  أن  املواجهة"، كما تعتقد بكني  التحالف "يثري  أن 

"الدفاعية" املفرتضة".
تأسس الناتو يف أعقاب احلرب العاملية الثانية بشكل صريح كحصن ضد التوسع السوفيييت 
يف أوروبا الغربية، وكانت احلرب الباردة اليت تلت ذلك يف األساس معركة إقليمية وأيديولوجية 
من أجل مستقبل أوروبا مع التهديد املتبادل الدائم باإلبادة النووية. إذن كيف ميكن لبكني، 
ويف تربير منطقي، اليت تقع على اجلانب اآلخر من الكرة األرضية، أن تنسجم مع مهمة 
الناتو "الدفاعية" التارخيية؟ وكيف أصبحت القوات أو الصواريخ الصينية هتدد اآلن أوروبا أو 
الواليات املتحدة بطرق مل تكن كذلك من قبل؟ وكيف أصبح األمريكيون أو األوروبيون فجأة 

حتت هتديد الغزو العسكري من قبل الصني؟.

اختالق األعداء
يف  اليت حدثت  األوكرانية  الروسية  احلرب  أن  قبيل  من  شيئاً  احلايل  الناتو  منطق  يرى 
شباط املاضي هي دليل على أن الكرملني لديه طموحات إلعادة إنشاء إمرباطوريته السوفيتية 
السابقة يف أوروبا، وأن الصني تعمل على زيادة قوهتا العسكرية، ولديها خطط إمرباطورية 
مماثلة جتاه دولة تايوان االنفصالية، وكذلك جزر احمليط اهلادئ الغربية. وألن بكني وموسكو 
هدفهما  أن  الناتو  افرتض  الغربية،  املعارضة  مواجهة  يف  االسرتاتيجية  عالقاهتما  تعززان 
تعميق  "إن  األخــري:  الناتو  وثيقة  بيان  أعلن  كما  أو  الغربي،   تدمري احلضارة  املشرتك هو 
وحماوالهتما  السوفيييت  واالحتــاد  الشعبية  الصني  مجهورية  بني  االسرتاتيجية  الشراكة 
املتضافرة لتقويض النظام الدويل القائم على القواعد تتعارض مع قيمنا ومصاحلنا". لكن 
إذا كان أي شخص يقوم بتخريب "النظام الدويل القائم على القواعد"، وهو معيار يستدعيه 
الغرب بانتظام ولكنه ال حيدده أبداً، فإنه يبدو أن الناتو نفسه، أو الواليات املتحدة باعتبارها 
اليد اليت تستخدم مطرقة الناتو، وهذه بالتأكيد هي الطريقة اليت ينظر هبا إىل بكني. ويف 
بعد عن  الناتو  يتخل  الباردة، مل  على هناية احلرب  عاماً  "بعد ثالثني  الصني:  قالت  ردها 
تفكريه وممارساته خبلق األعداء... إن الناتو هو الذي خيلق املشاكل ويثري الفوضى يف مجيع 

أحناء العامل".
لدى الصني وجهة نظر واليت ترى فيها إن املشكلة هي مشكلة بريوقراطيات - وحلف الناتو 
هو أكرب بريوقراطية عسكرية يف العامل - تتمثل يف أهنا تطور بسرعة التزاماً مؤسسياً مهيمناً 
احلال  بطبيعة  البريوقراطية  تصبح  وبذلك   التوسع.  يكن  مل  إن  الدائم،  وجودها  لضمان 

مجاعات ضغط قوية من أجل احلفاظ على نفسها، حتى بعدما تكون فد انتهت فائدهتا.
 إذا مل يكن هناك هتديد "للدفاع" ضده، فيجب خلق التهديد، وهذا ميكن أن يعين أحد 
أو  لتفاديه  البريوقراطية  الذي صممت  التهديد  إثارة  أو  اختالق هتديد ومهي،  إما  أمرين: 

إحباطه، و تشري الدالئل إىل أن الناتو، الذي يضم اآلن 30 دولة يقوم باألمرين معاً.
كان يتوجب على الناتو أن حيل نفسه بعد سقوط االحتاد السوفييت يف عام 1991، ولكن 
وبعد ثالثة عقود أصبح أكرب وأكثر تعطشاً وتوحشاً للحصول على املوارد أكثر من أي وقت 
لكل النصائح، ويف انتهاك لوعوده، رفض الناتو احلفاظ على "حاجز أمين"  مضى. وخالفاً 
حمايد بينه وبني روسيا. وبداًل من ذلك، كان يتوسع حتى حدود روسيا، مبا يف ذلك الزحف 

اخلفي إىل أوكرانيا، البوابة اليت غزت من خالهلا اجليوش روسيا تارخيياً.

حتالف هجومي
من الواضح أن مزاعم الناتو أن روسيا تشكل هتديداً حقيقياً لوحدة أراضي جارهتا أوكرانيا، 
أو  بولندا  انتباهها حنو  العسكري، وحتويل  نفوذها  توسيع  كبرية يف  لروسيا طموحات  وأن 
دول البلطيق، أو حنو آخر املنضمني إىل الناتو السويد وفنلندا، ستخاطر حبدوث مواجهة 
السياسيني  قبل  من  الكثري  تسمع  الغربية  اجلماهري  أن  يف  السبب  هو  هذا  ورمبــا  نووية، 

ووسائل اإلعالم عن التجييش ضد روسيا والرئيس بوتني، إال أنه يبدو أن ادعاء "اإلمربيالية 
الروسية" املتفشية واملتجددة ال يستند إىل أي واقع واضح، لكنها طريقة فعالة للغاية بالنسبة 
للبريوقراطيني يف الناتو لتربير توسيع ميزانياهتم وسلطتهم، كما أن صناعات األسلحة اليت 

تتغذى على الناتو واملتجذرة يف العواصم الغربية تزيد أرباحهم بشكل كبري.
إن االنطباع بأن ذلك رمبا كان خمطط الناتو للتعامل مع موسكو ال يتم تأكيده إال من 
خالل الطريقة اليت يتعامل هبا مع الصني اآلن مع بتربيرات أقل. فمن وجهة نظره مل تغزو 
أن  وحلفائها، يف حني  املتحدة  الواليات  عكس  على  سيادة،  ذات  أراضــي  أي  مؤخراً  الصني 
املنطقة الوحيدة اليت قد هتددها- تايوان - تقع على بعد حوايل 12000 كيلومرت من الرب 
بأن  القائلة  واحلجة  أوروبــا.  معظم  من  باملثل  طويلة  ومسافة  املتحدة،  للواليات  الرئيسي 
اجليش الروسي قد يهزم أوكرانيا ثم يوجه انتباهه إىل بولندا وفنلندا يتوافق مع هذا النوع  
من االحتمال اجلغرايف، مهما كان بعيداً. لكن الفكرة القائلة بأن الصني قد تغزو تايوان ثم 

توجه قوهتا العسكرية حنو كاليفورنيا وإيطاليا هي حمض وهم وغري منطقية.
إذن، إن املوقف اجلديد للناتو جتاه بكني يثري الشكوك حول التوصيف الكامل لتحالف يزعم 

أنه دفاعي، ليبدو كثرياً أنه حتالف هجومي.

اخلطوط احلمراء الروسية 
من اجلدير باملالحظة أن الناتو دعا إىل القمة ألول مرة أربع دول من منطقة آسيا واحمليط 
اهلادئ، وهي  أسرتاليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا اجلنوبية، ما يعين إن حماولة إنشاء جمموعة 
"آسيا واحمليط اهلادئ األربعة" املتحالفة مع الناتو هتدف بال شك إىل اقرتاح أوجه تشابه بني 

بكني وبني التجنيد التدرجيي حللف الناتو لدول أوروبا الشرقية بدءاً من أواخر التسعينيات، 
الناتو  النهاية، أدت مغازلة  أوكرانيا وجورجيا مؤخراً. لكن يف  واليت بلغت ذروهتا يف مغازلة 
جلريان روسيا إىل القيام بالعملية العسكرية اخلاصة يف أوكرانيا لتأمني أمن روسيا ومواطنيها 

والدفاع عن سكان دونباس من اإلبادة اجلماعية. 
هل ميكن أن يكون القصد من وراء التطورات املماثلة يف "آسيا واحمليط اهلادئ األربعة" هو 
استفزاز بكني الختاذ موقف عسكري من أجل تربير توسع الناتو بعيداً عن مشال األطلسي 
بدعوى أن العامل بأسره هو ساحته اخللفية؟. هناك بالفعل إشارات واضحة على ذلك، ففي 
أيار املاضي تعهد الرئيس األمريكي جو بايدن بأن الواليات املتحدة - وضمنياً الناتو - ستقدم 
املساعدة العسكرية لتايوان إذا تعرضت للهجوم، وُتعترب تايوان الواقعة على بعد 200 كيلومرت 
من سواحلها أراض صينية. وباملثل، دعت وزيرة اخلارجية الربيطانية ليز تروس دول الناتو 
إىل شحن أسلحة متطورة إىل تايوان بنفس الطريقة اليت يسلح هبا الناتو أوكرانيا، لضمان 
أن اجلزيرة لديها "القدرة الدفاعية اليت حتتاجها"، مما يعكس رواية الناتو حول أهدافه يف 
أوكرانيا، على أنه يضخ أسلحة إىل أوكرانيا "للدفاع" عن بقية أوروبا. واآلن، يضع الناتو نفسه 

كحارس منطقة آسيا واحمليط اهلادئ أيضاً.

 اإلكراه اإلقتصادي
إضافية من  قطبة  فهناك  العسكرية،  بالتهديدات  فقط  تتعلق  ال  املسألة  إن  احلقيقة  يف 
املصلحة الذاتية الغربية املخفية وراء مزاعم التحالف "الدفاعي"، فقبل أيام من قمة الناتو، 
الناتو،  حلف  جوهر  تشكل  صناعية  دول  سبع  من  وهي جمموعة  السبع،  أعلنت جمموعة 

عزمها مجع 600 مليار دوالر لالستثمار يف البلدان النامية، لكن هذه اخلطوة مل تكن مدفوعة 
باإليثار واخلوف على تلك الدول ومصاحلها، بل ألن الغرب قلق للغاية من نفوذ بكني املتزايد 
على املسرح العاملي من خالل مبادرة احلزام والطريق اليت تبلغ قيمتها تريليون دوالر، واليت 
مت اإلعالن عنها يف عام 2013، وهي ختطط يف العقود املقبلة، لالستثمار يف البنية التحتية 

لعشرات الدول النامية، وقد قامت أكثر من 140 دولة بالتوقيع على هذه املبادرة حتى اآلن. 
عاملية من مشاريع  لشبكة  نفسها مركزاً   املبادرة  إىل جعل  وراء هذه  الصني من  هتدف 
البنية التحتية اجلديدة - من الطرق السريعة واملوانئ إىل االتصاالت السلكية والالسلكية 
املتقدمة - لتعزيز روابط التجارة االقتصادية مع إفريقيا والشرق األوسط وروسيا وأوروبا، 
ويف حال جناحها فإن الصني ستضع بصمتها االقتصادية على العامل وهذا ما يقلق الغرب 
حقاً ال سيما الواليات املتحدة والبريوقراطية العسكرية حللف الناتو، حيث قاموا بتسمية 

ذلك بـ"اإلكراه االقتصادي".
وعلى هذه اخللفية، عقد رئيسا مكتب التحقيقات الفيدرايل، وجهازي املخابرات الداخلية 
للواليات املتحدة واململكة املتحدة مؤمتراً صحفياً مشرتكاً غري مسبوق يف لندن للتحذير من 
أن الصني "أكرب هتديد طويل األمد ألمننا االقتصادي والوطين"، وأكدوا على األولويات الغربية.

عدوان أحادي اجلانب
بالعودة إىل حقبة احلرب الباردة، تعاملت الواليات املتحدة مع الدول النامية على أهنا بيادق 
يف حرب اقتصادية على املوارد اليت سيتم هنبها والسيطرة على األسواق، كما حاولت توسيع ما 
يسمى بـ "جمال نفوذها" على الدول األخرى، وتأمني شرحية أكرب من ثروة الكوكب من أجل 
تغذية اقتصادها احمللي، وتوسيع صناعاهتا العسكرية، وحينها شدد خطاب احلرب الباردة على 
املعركة األيديولوجية بني الغرب واالحتاد السوفيييت السابق. جتدر اإلشارة إىل أن األحزاب 
الشيوعية كانت يف أوائل سنوات احلرب الباردة هي األوفر حظاً للفوز باالنتخابات يف العديد 
من الدول األوروبية، وهو األمر الذي كان واضحاً بشكل كبري لواضعي مسودة معاهدة الناتو. 
لقد استثمرت الواليات املتحدة بكثافة يف جتارة األسلحة، حيث تتجاوز ميزانيتها العسكرية 
اليوم اإلنفاق املشرتك للدول التسعة التالية، على وجه التحديد للدول األفقر ذات الذراع 
القوية يف معسكرها، ومعاقبة أولئك الذين رفضوا، و أصبحت هذه املهمة أسهل بعد سقوط 
االحتاد السوفيييت. واليوم يف عامل أحادي القطب، كان على واشنطن أن حتدد من سيعامل 
األمريكي،  للعدوان  ذريعة  الناتو مبثابة  عمل  وقد  العدو،  هو  ومن  شــروط،  وبأي  كصديق، 
مضيفاً بعضاً من  الشرعية متعددة األطراف إىل نزعته العسكرية أحادية اجلانب إىل حد 

كبري.

عبودية الديون
يتألف "النظام الدويل القائم على القواعد" من جمموعة من املؤسسات االقتصادية اليت 
تسيطر عليها الواليات املتحدة، مثل البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، واليت متلي شروطاً 
املستعمرات الغربية السابقة –  قمعية على البلدان الفقرية املستاءة بشكل متزايد - غالباً 
واليت حباجة ماسة لالستثمار، وانتهى األمر مبعظمها أسرية الديون الدائمة. يف املقابل، تقدم 
الصني هلم بديالً، وهي يف هذه العملية هتدد بتآكل اهليمنة االقتصادية األمريكية تدرجيياً. كما 
إن قدرة روسيا الواضحة على اإلفالت من العقوبات االقتصادية اليت فرضها الغرب، وارتداد 

تلك العقوبات على االقتصادات الغربية، تؤكد على هشاشة تفوق واشنطن االقتصادي.
بشكل عام، تفقد واشنطن قبضتها على النظام العاملي، وتستعد جمموعة "الربيكس" املنافسة 
- الربازيل وروسيا واهلند والصني وجنوب إفريقيا - للتوسع من خالل ضم إيران واألرجنتني 
يف كتلة نفوذها، وتسعى كل من روسيا والصني، اللتني أجربمها عداء الناتو على الدخول يف 
حتالف أعمق، إىل قلب نظام التجارة الدولية من خالل فصله عن الدوالر األمريكي، وهو 

الركيزة األساسية ملكانة واشنطن املهيمنة.
تؤكد وثيقة "الناتو 2030" اليت صدرت مؤخراً على أمهية بقاء الناتو "مستعداً وقوياً وموحداً 
لعصر جديد من املنافسة العاملية املتزايدة"، حيث أدرجت الرؤية اإلسرتاتيجية األخرية للناتو 
الصني على أهنا تسعى "للسيطرة على القطاعات التكنولوجية والصناعية الرئيسية، والبنية 
التحتية احليوية، واملواد اإلسرتاتيجية وسالسل التوريد". وأضافت أن الصني "تستخدم نفوذها 
االقتصادي خللق تبعيات اسرتاتيجية وتعزيز نفوذها"، يف جتاهل تام إىل أن ذلك ما كانت 

تفعله الواليات املتحدة  منذ عقود. 
يتمثل أكرب خماوف واشنطن يف أنه مع ضمور قوهتا االقتصادية، فإن الروابط التجارية 
احليوية ألوروبــا مع الصني وروسيا ستشهد حتواًل يف  مصاحلها االقتصادية - ويف هناية 
املطاف والءاهتا األيديولوجية - حنو الشرق، بداًل من البقاء بقوة يف املعسكر الغربي، وهنا 
يطرح السؤال التايل، إىل أي مدى ستكون الواليات املتحدة مستعدة للمضي يف ذلك وإيقافه؟. 
حتى اآلن، يبدو أهنا جاهزة للغاية جلر الناتو إىل تكملة عسكرية للحرب الباردة، واملخاطرة 

بدفع العامل إىل حافة اإلبادة النووية.
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بعد خماوف �لربد وخ�سارة �لنفوذ 
يف �سمال �أفريقيا.. ماكرون يهرع نحو �جلز�ئر

»البعث »األسبوعية« - بشار حمي الدين احملمد  
خالل صراعه احملفوف باملخاطر حنو البقاء يف السلطة، 
أسهمه  رفــع  مــاكــرون  إميــانــويــل  الفرنسي  الرئيس  حــاول 
فرنسا،  يف  جالية  أكرب  باعتبارها متلك  اجلزائر  مبهامجة 
للجزائر  الفرنسي  االحتالل  قبل  جزائرية  أمة  »ال  فصرّح 
ما  لشعبها،  ومسيئاً  الدولة  هذه  عراقة  متجاهالً   ،»1931
أحدث تداعيات بني الطرفني كقيام اجلزائر مبنع الطريان 
الفرنسي مــن اســتــخــدام أجــوائــهــا وتــشــدّد مــاكــرون مبنح 

التأشريات للجزائريني. 

وحالياً أقدم ماكرون على زيارة اجلزائر علماً أن الرئيس 
بــالده منذ شهر  لزيارة  دعــاه  تبون  اجلــزائــري عبد اجمليد 
نيسان املاضي، مؤكداً أن الرؤية اجلديدة مبنية على توازن 
املصاحل فيما يتعلق بالذاكرة وبالعالقات اإلنسانية واملشاورات 
العمل  مستويات  كل  يف  االقتصادي  والتعاون  السياسية 
والتعايش  الصداقة  من  واسعة  آفــاق  فتح  هبدف  الثنائي، 
وفرنسا،  اجلــزائــر  بني  املتبادلة  املنافع  إطــار  يف  املتناغم 
جرت  اليت  الزيارة  قرار  يف  تأخر  الفرنسي  الرئيس  أن  إال 
هناية األسبوع املاضي، ويف توقيت الفت، فأوروبا اآلن على 
احلرب  فتيل  إشعال  على  إصرارها  بعد  بــارد  شتاء  أعتاب 
دفء  من  حرماهنا  سبّب  ما  روسيا  ملواجهة  أوكرانيا  ودفــع 
الغاز الروسي، مع استفحال ملفات أخرى مهمة كاالنسحاب 
فيها  تنتشر  الــيت  الــصــحــراء  ووســط  مــايل  مــن  الفرنسي 
الدور  و«القاعدة«، وال خيفى  »داعش«  اإلرهابية  التنظيمات 
الكبري للجزائر يف حماربتها، وخاصًة أن األخرية على متاٍس 
حدودي مع مايل، ومع النفوذ الروسي املتزايد يف أفريقيا، 
حيث تلعب اجلزائر دوراً حمورياً يف املنطقة نظراً المتداد 
حدودها آالف الكيلومرتات مع مايل والنيجر وليبيا، كما أهنا 

مقربة من روسيا. 

دون  الزيارة ستمكننا  »هذه  اجلزائري:  الدفاع  وزير  وقال 
شك من تبادل وجهات النظر، بطريقة صرحية وبراغماتية 
املشرتك«،  االهتمام  ذات  وامللفات  الساعة  مواضيع  حــول 
مؤكداً أن هذه امللفات تطوّرت خالل السنوات األخرية جلهة 
تزايد التهديد اإلرهابي يف أفريقيا على العموم، ويف الساحل 
الصحراوي بشكل خاص، إضافًة إىل تفاقم اجلرمية املنظمة 
والبشر  واألسلحة  بــاملــخــدرات  كــاالجتــار  للحدود  العابرة 

والتهريب بالتواطؤ مع التنظيمات اإلرهابية. 
نظريه  مع  املباحثات  أن  اجلــزائــري  الرئيس  أكــد  كذلك 
ليبيا اجملــاورة إىل جانب مايل  الفرنسي مشلت الوضع يف 
ومنطقة الساحل، يف مسعى لتحقيق االستقرار يف املنطقة.

وكانت واضحة خماوف الرئيس ماكرون وقلقه من تنامي 
مايل  يف  االنقالب  بعد  وخاصًة  أفريقيا  إىل  روسيا  دخــول 
واالنسحاب الفرنسي منها، بشكل يلغي النفوذ الفرنسي يف 
بوابة مشال أفريقيا، ويبدو أن ماكرون قرّر إعادة التموضع 
الفرنسي يف هذه املنطقة املهمة بأشكال خمتلفة ورمبا تكون 

االستثمارات االقتصادية أبرز أشكاهلا يف وقت قريب.

ــرون مــع احملــــاوالت احلثيثة  كــذلــك تــتــزامــن زيـــارة مــاك
بعد  الروسية،  للطاقة  بديل  للبحث عن  األملان  للسياسيني 
فشل حماوالت وزيارات املستشار األملاني أوالف شولتس يف 
العثور على بديل، حيث زارت وزيرة اخلارجية األملانية املغرب 
جمال  يف  أفريقيا  مشــال  يف  االستثمارات  تنشيط  هبــدف 
الطاقات  حنو  أملانيا  نزعة  ظل  ويف  األخضر  اهليدروجني 
البديلة وإعادة فتح املفاعالت النووية ورغبتها أيضاً بإجياد 

متوضع أو متركز هلا يف بوابة مشال أفريقيا.
وقد حاول ماكرون االعرتاف ولو بشكل جزئي برغبته يف 
احلصول على الغاز من اجلزائر، قائالً: »اجلزائر تساهم يف 

تنويع مصادر إمدادات الغاز ألوروبا«.

عقدت صفقات  إيطاليا  أن  إىل  هنا  اإلشــارة  من  بدّ  وال 
مع اجلزائر مبليارات الدوالرات لتستورد منها الغاز، وعّلق 
ماكرون على املوضوع بنفي فرضية أنه سينافس إيطاليا على 
الغاز اجلزائري، مدّعياً يف تصرحياته أن لديه مصادر أخرى 

وهي تشكل احتياطياً كامالً لفرنسا من الغاز.

منتجني  عشرة  أكرب  بني  كوهنا  اجلزائر  أمهية  وتتعاظم 
للغاز يف العامل، وصرّحت شركة سوناطراك أن أرباح النفط 
والغاز خالل عام 2022 ستصل إىل 50 مليار دوالر، مقارنة 
بـ 34 مليار دوالر العام املاضي، وتلبّي اإلمدادات اجلزائرية 
أكثر من ربع الطلب على الغاز يف إسبانيا وإيطاليا، وتعدّ 
شركة سوناطراك ثالث أكرب مصدّر غاز ألوروبا بعد روسيا 
احتياجات  من  باملئة   11 بنحو  اجلزائر  وتساهم  والنرويج، 

الغاز يف أوروبا بشكل عام. 

وخالل الزيارة أعلن الرئيس الفرنسي ونظريه اجلزائري 
عن تشكيل جلنة مؤرخني مشرتكة، للنظر معاً يف تلك الفرتة 
االستقالل  حتى   )1830( االستعمار  بداية  من  التارخيية 
املوضوع  تــنــاول  هــي  الفكرة  أن  مــاكــرون  وأوضـــح   ،)1962(
إىل  الكامل  الوصول  إتاحة  الرغبة يف  مع  دون حمظورات، 

األرشيف الفرنسي.

ويبقى السؤال هنا: هل سينجح ماكرون يف اختاذ خطوة 
دفع  البحث يف  أو  احتالل اجلزائر  كاالعتذار عن  تارخيية 
القدامى  احملــاربــني  أحفاد  أن  رغــم  للضحايا؟  تعويضات 
زالــوا على قيد احلياة، وال  تلك احلــرب ما  الفرنسيني يف 
اليت  األهــداف  بصحة  تعرتف  اللحظة  حتى  باريس  تــزال 

حاربوا من أجلها؟!

البعث األسبوعية – طالل ياسر الزعيب:
ُتجمع أغلب التحليالت والدالئل على أن جرمية قتل 
الروسي،  السياسي  واملفكر  الفيلسوف  ابنة  دوغني،  داريا 
ألكسندر دوغني، بعبوة ناسفة انفجرت بسيارهتا بضواحي 

موسكو قبل أيام، كان اهلدف منها تصفية والدها.

الفيدرايل  النظر عمّا كشفته حتقيقات األمن  وبغض 
األوكرانية  هبا  قامت  االغتيال  عملية  أن  من  الــروســي 
الوطين  يف احلـــرس  كــانــت عــضــواً  الــيت  فــوفــك،  ناتاليا 
األوكراني وكتيبة "آزوف" النازية، فإن العملية حبدّ ذاهتا 
جهة  من  فإهنا  األوكرانية،  املخابرات  ملصلحة  كانت  وإن 
ثانية حتمل بصمات كتيبة آزوف النازية املدعومة أصالً 
من وكالة املخابرات املركزية األمريكية "سي آي إيه"، وقد 
مت الكشف عن هوية الفاعل خالل 24 ساعة، ما يؤكد أن 
الفاعل كان حتت أنظار األمن الروسي، حيث استأجرت 
املواطنة األوكرانية مع ابنتها شقة يف موسكو يف البناية 

اليت تعيش فيها دوغني.
املهم هنا، وهو عنوان حديثنا، أن ألكسندر دوغني الذي 
اللحظات  الــقــدر يف  تــدخّــل  لــوال  كــان ينبغي أن ميــوت 
كان  منه،  بــداًل  املفّخخة  السيارة  ابنته  بركوب  األخــرية 
تداولت  حيث  الغرب،  من  واسعة  شيطنة  حلملة  هدفاً 
وسائل اإلعالم الغربية سرية هذا الرجل وأفكاره، بطريقة 
مثرية جداً توحي حبجم االهتمام هبذا الرجل الذي يعدّه 
تعرّف  الربيطانية    bbcقناة فهذه  بوتني،  عقل  الغرب 
بوتني"  بـ"راسبوتني  اشتهر  سياسي  باحث  بأنه  الرجل 
و"عقل بوتني"، واملستشار السياسي والعسكري للكرملني 
اآلراء  أصحاب  من  وتعدّه  الروسية،  القومية  وفيلسوف 
املثرية للجدل، كما أنه ضد اإلنرتنت وسيطرة التكنولوجيا 

احلديثة، ولديه آراء متحّفظة بشأن الالهوت واألديان.

وميكن اإلملام بأمهية هذه الشخصية، بتصريح كان قد 
صدر يف عام 2016 من اخلبري السياسي األمريكي غلني 

بيك، حيث وصفه بأنه "أخطر رجل يف العامل".

ويف  الفلسفة،  دكــتــوراه يف  شــهــادات  ثــالث  على  متحصّل  وهــو 
العلوم السياسية، ويف العلوم االجتماعية، ويقود احلركة األوروبية 
اليت  الرابعة"،  السياسية  "النظرية  ومؤلف  )األوراسية(،  اآلسيوية 
السياسي  التاريخ  الفيلسوف اخلطوة الالحقة يف  يرى فيها هذا 

العاملي، بعد الثالثة األوىل: الليربالية واالشرتاكية والفاشية.

الروسي  الرئيس  أفــكــار  مــع  كــثــرياً  يتقاطع  ــذي  ال الفكر  هــذا 
فالدميري بوتني هو اهلدف احلقيقي لعملية االغتيال اليت جرت، 
واليت كان ينبغي أن ُتجهز عليه، وقد أشارت نتائج استطالع للرأي 
العام يف عام 2009، أجراه موقع "Openspace"، وشارك فيه أكثر 
الـ36 بني أكثر  من 40 ألف شخص، إىل أن دوغني حيتل املرتبة 

مفكري روسيا نفوذاً.

والسياسي  الفيلسوف  هــذا  بوليسي"،  "فــوريــن  جملة  وأدرجـــت 
الروسي يف عام 2014 يف قائمة أفضل 100 مفكر عاملي من فئة 
"احملرّضني"، كذلك مت إدراجه يف قائمة عقوبات االحتاد األوروبي 
عام 2014، وخيضع منذ عام 2015 لعقوبات الواليات املتحدة وكندا 

أيضاً.

القناة الربيطانية اليت ال خيفى أصالً ارتباطها جبهاز املخابرات 
السرية الربيطاني إم آي 6، ركزت على أن دوغني يرى أن هناك 3 
نظريات سياسية أثرت يف العامل يف العصر احلديث وهي الليربالية 
عام  الفاشية  على  انتصرت  الليربالية  وأن  والفاشية،  والشيوعية 
1945 وعلى الشيوعية عام 1991 إال أهنا من وجهة نظره تواجه 
أزمة قاتلة حالياً، وتواجه املوت احملتوم ألهنا حتاول "حترير نفسها 
من التفكري العقلي وقيود العقل" اليت ينظر إليها الليرباليون على 
أهنا "فاشية يف ذاهتا"، حيث يرى دوغني أن النظريات الثالث ميتة 
أو  الفرد  ترّكز على  اليت ال  الرابعة"  السياسية  "النظرية  ويطرح 
العرق أو القومية، وإمنا تركز على الوعي الذاتي اإلنساني الذي 

مهّشته التكنولوجيا.

ومن هنا، فإن العامل البد أن يكون متعدّد األقطاب بداًل من قوة 
عظمى واحدة هي الواليات املتحدة، وهذا طبعاً يعارض التوجّه 

تضمّ  اليت  العاملية،  النخبة  تقودها  عاملية"  "حكومة  إقامة  حنو 
الناس  "الذين يسعون حلرمان  الكربى،  العاملية  الشركات  مديري 

من الشعور بالكربياء وقهرهم أمام متطلبات شركاهتم".
وأوكرانيا "حتمية"  تنبّأ بأن احلرب بني روسيا  وكان دوغني قد 
أوكرانيا  شرق  يف  العسكري  التدخل  إىل  الروسي،  الرئيس  ودعا 
"إلنقاذ السلطة األخالقية لروسيا"، ووُصف بأنه العقل املدبّر وراء 

ضمّ بوتني لشبه جزيرة القرم.

شرق  يف  العسكري  التدخل  هــي  التالية  اخلــطــوة  أن  وأعــلــن 
أوكرانيا، الذي يسمّيه بانتظام نوفوروسيا )روسيا اجلديدة(، وهو 

تعبري استخدمه بوتني أيضاً.

الكفاح  أيقظها  قد  الروسية"  "الـــروح  أن  يعتقد  دوغــني  وكــان 
االنفصايل هناك، الذي أطلق عليه اسم "الربيع الروسي".

وبالنظر إىل هذا الفكر الذي حيمله الرجل، والذي يعدّه الغرب 
مبجمله العقل املدبّر لكل ما يقوم به الرئيس الروسي ضد مبادئ 
الغرب القائمة على اهليمنة وهنب ثروات الشعوب وتفضيل اجلزء 
الشمايل من العامل على جنوبه، وكذلك حصر القوة والنفوذ يف 
الغرب، بل حتويل حلف مشال األطلسي "ناتو" إىل القوة الضاربة 
الوحيدة واملسيطرة على العامل، يصبح منطقياً التفكري يف إقصائه 
والتخّلص منه، ظناً منهم أهنم يستطيعون باغتياله دفن الفكرة 
كانت  ما  بالضبط  وهذا  بوتني على حتقيقها هنائياً،  يعمل  اليت 
رأسها  وعلى  جمتمعة  الغربية  االستخبارات  أجهزة  إليه  تسعى 
األوكراني  املخابرات  جهاز  فقط  وليس  والربيطانية،  األمريكية 

الذي اقتصر دوره على التنفيذ.

ومن املصادفات املدهشة والغريبة أن الفيلسوف الروسي قبل عام 
واحد بالضبط من مصرع ابنته، كتب يف 20 آب 2021، يف صفحته 
يشبه  فيما  يقول  "فكونتاكيت"  االجتماعي  التواصل  شبكة  على 
النبوءة: "ما ال يقتلين سيقتل شخصاً آخر"، ومن غرابة األقدار أن 

الشخص اآلخر كان ابنته داريا!.

الثورة  مثالً يف  رأي  الفيلسوف  كان هلذا  ذلك،  كل  إىل  إضافة 
اإلسالمية يف إيران اليت عدّها ثورة واسعة األبعاد هلا انعكاسات 

لنا  بالنسبة  الثورة مفهومة جداً  إن هذه  وتأثريات عاملية، وقال: 
حنن الروس وحنن نفهم كل أبعادها يف جمال العمل.

ذلك  وعــدّ  سليماني،  قاسم  اجلنرال  دمــاء  بسفك  تأثر  كذلك 
مؤشراً على عداء املسيح الدجال لقوى أبناء النور، حيث أصبحت 
حرب هناية الزمان املقدسة فرصة عظيمة وامتيازاً ألن دماء هذا 

البطل أيقظت دماء مئات األبطال اآلخرين.

نعى الرجل ابنته بكلمات مؤثرة، مشرياً إىل أن أول كلمة نطقت 
هبا كانت "روسيا"، ما يعين أنه يشري إىل أهم األسباب اليت تسبّبت 
باغتياهلا وهي عشقها هلذا البلد وإمياهنا بعظمته بكل ما جيسّده 
حالياً من أفكار يف مواجهة النزعة املادية األحادية القائمة، داعياً 

إىل احلفاظ على توجّهه الديين والسياسي.

وقد جاء تصريح البيت األبيض حول احلادثة باهتاً على غري 
منسق  قال  حيث  كهذه،  مناسبة  يف  األمريكيني  املسؤولني  عــادة 
االتصاالت االسرتاتيجية يف جملس األمن القومي األمريكي جون 
النوع من  كريبي، يف تعليقه على مقتل الصحفية: إن مثل هذا 

العنف غري مقبول ضد أي شخص.

وأكد كريبي يف حوار مع شبكة "سي إن إن" أن الواليات املتحدة 
تراقب الوضع عن كثب، لكن ليس لديها معلومات إضافية حول 

دوافع ما حدث أو املسؤولني.

وباحملصلة، ال ميكن النظر إىل العملية على أهنا جمرّد عملية 
اغتيال عادية يتم فيها التخلص من شخص ألنه يتحدث باألفكار 
اليت ذكرناها سابقاً، وإمنا كانت موجّهة إىل الفكر الذي حيمله 
إرهــاب فكري،  أخرى  بالفعل، وهي من جهة  إذا ما مّتت  الرجل 
وليست إرهاب دولة، لكل من حيمل هذه األفكار ويؤيّدها وليس 
فقط للفيلسوف الروسي على اعتبار ما افُترض أن يتم، فاملوضوع 
هنا موضوع اغتيال مشروع على مستوى العامل، مشروع سيحدّد 
طبيعة العامل اجلديد الذي تسعى الدول الغربية بكل ما أوتيت من 
قوّة ملنعه، وبالتايل فإن االغتيال كان جزءاً ال يتجزّأ من احلملة 
الغربية الواسعة على روسيا ملنعها من قيادة عامل متعدّد األقطاب 

يكون لقارة أوراسيا دور القيادة فيه.   

كان �ملطلوب �غتيال "�لروح �لرو�سية"..
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 �ل�سناعة �لدو�ئية �ل�سورية...ما لها وما عليها.. 
�جلدوى �لقت�سادية و�حلاجة �لإ�سرت�تيجية �مللحة  تفر�سان تقدمي �لدعم

دمشق _ بشري فرزان
للصناعات  املباشر  واالستهداف  الطويلة  احلــرب  سنوات  رغم 
الدوائية إال أهنا  بقيت مستمرة بالعمل واإلنتاج وحاضرة بقوة يف 
السوق الدوائية اليت عانت من بعض التحديات والندرة يف بعض 
التحديات  وماهي  الصناعة؟  هذه  واقع  ما  هنا  والسؤال  األنــواع 

اليت تواجهها ؟
والشك أن اإلجابة على ذلك ليست بالسهلة ولكنها يف الوقت 
نفسه لن تكون صعبة طاملا هناك الكثري من احلقائق اليت تبني 
الكثري من احلقائق حول صناعة الدواء السورية وإذا عدنا تارخيياً 
إىل الوراء قليالً، جند أن الصناعات الدوائية يف سورية بدأت يف 
الدمياس  معملي  بتأسيس  الدولة  بدأت  حيث  الستينات،  أواخــر 
آنذاك، وكان هناك  املوجودة  العلمية  وتاميكو وفق أحدث الطرق 
امتيازات من شركات معينة ثم ألغيت يف فرتة الحقة، مع اإلشارة 
إىل أنه كان لدينا معامل صغرية أو ورشات لصناعة الدواء ال تعترب 
منتصف  منذ  موجودة  معامل  ستة  حبدود  عددها  وكان  معامل 
اخلمسينيات، وهذه املعامل مع معملي القطاع العام كانت تؤمن 
6% من احتياجات القطر من الدواء. وبعد عام 1985 وإثر احلصار 
صعباً  الدوائي  اإلمــداد  كان  البلد  على  فرض  الذي  االقتصادي 
جداً،حيث وصلت تغطية السوق الدوائية يف سورية إىل 18% فقط 
من احلاجة الفعلية، األمر الذي دفع القيادة السياسية وبتوجيه 
القائد اخلالد حافظ األسد لالهتمام بالصناعات الدوائية، وبدأ 
االهتمام الفعلي بتصنيع الدواء وتشجيع االستثمار اخلاص فيه 
لتبدأ بذلك املرحلة الثانية يف تاريخ الصناعات الدوائية ودخول 
القطاع اخلاص بقوة يف هذه الصناعة وهي املرحلة احلقيقية يف 

التصنيع الدوائي اليت بدأت يف عام 1987.   
األدويــة اخلاصة  ترخيص شركات  وتشجع  الدولة متنح  وبدأت 
مما ساهم يف مضاعفة عدد املعامل بشكل كبري حيث وصل عددها 
يف العام 1991 حنو 28 معمالً ثم ارتفع لنحو 40 معمالً خالل 
سنتني ووصل إىل 58 معمالً منتجاً يف العام 2010 ووصل العدد 
بتشجيع مستمر من احلكومة، يف عام 2018 إىل 73 معمالً قيد 
اإلنتاج الفعلي.أي أنه وبرغم احلرب زاد عدد معامل األدوية بنسبة 
23%، مما يربهن على اجلدوى االقتصادية واحلاجة االسرتاتيجية 

امللحة لدعم وتطوير هذه الصناعة.
النجاحات يف جمال  كانت الصناعة متثل قبل األزمة أحدأبرز 
االستثمار، وكانت أمهيتها تنبع من العائدات االقتصادية احملققة 
ومسامهتها يف حتقيق األمن الدوائي الوطين. حيث متكن إنتاجها 
وفــرت  ــك  ــذل 85%وب جتـــاوزت  بنسبة  احمللية  الــســوق  تغطية  مــن 
يف  ستنفق  كانت  سنوياً  دوالر  مليون   800 عن  يزيد  ما  الدولة 
اإلنتاج600مليون  حجم  الدواء.ووصل  من  السوق  حاجة  استرياد 
للخارج. يصدر  والباقي  احمللية،  للسوق  دوالر  مليون   400 دوالر: 

أكثر من30000من اجلامعيني  نوعية:  لعمالة  وتوفري فرص عمل 
ومفهوم  متطورة  تقنيات  توطني  مــع  املــهــرة،  الفنيني  والعمال 
القطاع الصيديل وتنشيط  الشاملة،باإلضافة إىل تشغيل  اجلودة 
الصناعات الرديفة مثل صناعة اإلعالم الدوائي والكرتون والزجاج 
الدوائي والعبوات وغريها،وبذلك كانت األمثولة األجنح لالستثمار 
 220 إىل   2010 عام  الدوائي يف  التصدير  يف سورية.ووصل حجم 
مليون دوالر كان من املمكن مضاعفته عدة مرات لو توفر الدعم 

الالزم لسياسة التصدير ولوال األزمة الغادرة اليت أملت بسورية.
وأكثر ما مييز أمهية الصناعة الدوائية السورية، الوطنية بامتياز، 
على سورية، حيث حافظت  الظاملة  احلرب  املشرف خالل  دورها 
على أسعار ما قبل األزمة ملدة أربع سنوات رغم تغري سعر الصرف 
للقطع األجنيب بنسبة جتاوزت يف تلك الفرتة 400%. وكان ذلك كله 
مببادرة ذاتية من معامل الدواء اليت أصرت على استمرار اإلنتاج 
آالهتا  وسرقة  خطوطها  وتدمري  بالنقل  القاسية  الظروف  برغم 
بأهنم  الصناعة يشعرون  العاملون يف هذه  وكان  األولية.  وموادها 
باخلطوط األوىل يف املعركة، فأعداؤنا حياربوننا بغذائنا ودوائنا 
بالدرجة األوىل. والحظ املواطن العربي السورية أن سورية خالل 
األزمة مل تعاني من أزمة دواء حقيقية، ورمبا كان هناك فقدان 
لبعض األمساء التجارية ولكن دائماً كان يتوفر هلا بديل بنفس 
الدواء يف سورية  فسياسة  أخرى،  بأمساء جتارية  ولكن  الرتكيب 

اعتمدت منذ بداية التسعينات وجود من 7-10 بدائل 
دوائية بنفس الرتكيب لتأمني حاجة السوق احمللية.

قوة  الدوائية هي  الصناعة  أن  القول  ميكننا  حالياً 
يف  أساسي  مهم  وقطاع  البلد  يف  موجودة  اقتصادية 
حتقيق السياسة الصحية، والدواء كأي سلعة يعتمد 
واملستهلك هنا هو  واملستهلك،  املنتج  تصريفها على 
فتصريفها  وبالتايل  والصيديل  والطبيب  املــريــض 
نفس  ويف  أواًل،  بالسلعة  الزبون  قناعة  على  يعتمد 
أية سلعة أخرى  الدوائية ختتلف عن  السلعة  الوقت 
واملقاييس  املواصفات  متتلك  أن  أواًل  يفرتض  ألنــه 
ليست  املواصفات  وهذه  عنها  تنازل  ال  واليت  املقررة 
عاملية  مواثيق  وإمنا حتدده  وطنياً  أو  حمددة حملياً 
موحدة ومعتمدة تسمى دساتري األدوية. دساتري األدوية 
مادة  ولكل  دواء  لكل  املطلوبة  املواصفات  هذه حتدد 
أولية تدخل يف تركيبه، وسورية ليست استثناء لذلك 
فوزارة الصحة واجلهات الرقابية ومعامل األدوية كلها 

تعتمد الدساتري العاملية لألدوية.

فعالية الدواء السوري
وجودها  تثبت  السورية  ــدواء  ال صناعة  بــدأت  منذ 
بالتصدير  وبـــدأت  الــعــالج يف ســوريــة،  على خــارطــة 
من  للكثري  بقوة  منافسة  صناعة  وأصبحت  للخارج 
بسنوات  سبقتها  الــيت  العربية  الدوائية  الصناعات 
عددية، واإلعالم املضاد هلا حياول كل جهده اإلساءة 
اقتصادياً،ومتثل  وحماربتها  منتجاهتا  فعالية  إىل 
ذلك مبحاربة الشركات األجنبية ووكالئها للمنتجات 
استرياد  إيــقــاف  سيعين  احمللي  املنتج  ألن  احمللية، 
األدوية من اخلارج ومنافسة املنتجات السورية هلا يف 
األدويــة بصورة  أن مستوردو  كما  اخلارجية  األســواق 
عامة ولنفس األسباب السابقة،حيث أن االستثمار يف 
وطريقة  للمستثمر،  أكرب  عائدية  ذو  الــدواء  استرياد 
تسعريه ال ختضع لقواعد وزارة الصحة فهي واقعية 
وكذلك  اآلنــي.  الصرف  وسعر  الشراء  فاتورة  وحسب 

ال  الوقت  بنفس  ولكن  سريعة.  مال  رأس  دورة  االسترياد  ميتلك 
يف  فعلياً  يساهم  وال  تكنولوجيا  يوطن  وال  عمالة  تشغيل  يؤمن 
القطع  باستهالكه  للبلد  خسارة  ويسبب  الدوائي  األمن  حتقيق 
ايضاً  وهناك  التنمية  ملشاريع  أن خيصص  ميكن  الذي  األجنيب 
صناعية  هنضة  أي  مبحاربة  تتعلق  سياسية  بأسباب  يتعلق  ما 
تتعلق  أخــرى  أســبــاب  و  االقتصادية  احلــرب  مــن  كجزء  وطنية 
أي  يعين حتييد  دوائــي حملي  منتج  توفر  الــدوائــي، ألن  باألمن 
الضغوط،  هلذه  كسالح  الــدواء  توريد  تستخدم  سياسية  ضغوط 
أن  إىل  إضافة  السوري  الوطين  املوقف  وبالتايل حماولة إضعاف 
البعض وألسباب شخصية اتفقت مواقفهم مع مواقف اآلخرين 
يستطيعون  ال  الذين  أولئك  وخاصة  الوطين  الــدواء  يف حماربة 
»الفرجني برجني«ويفضلون  أنفسهم والتحرر من عقدة  معاجلة 
أي  إىل  االستناد  دون  األجنيب  الــدواء  استخدام  على  وحيرضون 
الزمرة  هذه  ضمن  والرباهني.ويأتي  بالوقائع  مثبت  علمي  دليل 
الوطين  الــدواء  حياربون  الذين  والصيادلة  األطباء  من  البعض 
ولكٍل أسبابه...فالطبيب يرى أنه بوصفه دواء أجنبياً يصبح تصنيفه 
مخس جنوم، والصيديل ينصح به املريض على أساس أن الدواء 
الوطين غري فعال بسبب نسبة الربح غري احملددة والعالية للدواء 

األجنيب، وبصورة عامة يكون هذا الدواء مهرباً.
الفعالية  أو حتى اخنفاض  الدواء من عدمها  فعالية  إقرار  إن 
يتطلب مقاييس علمية معتمدة، وال ميكن للمريض أو الصيديل 
يف صيدليته أو الطبيب يف عيادته أن يقرر إن كان الدواء فعااًل 
أم ال إال باالستناد إىل قرائن علمية تعتمد أساساً على القواعد 
املتبعة عاملياً إلجراء الدراسات السريرية، ويكون اإلحصاء أساساً 
هلا بعد ضبط شروط املقارنة وعينات املرضى الذين تتم متابعتهم. 
وليست  جنيسة،  أدويــة  سورية  يف  املصنعة  األدويــة  أن  وباعتبار 
براند)أصيلة(فإن طرق مراقبة األدوية اجلنيسة تستند إىل معايري 

قياس خمربية هي:
دراسة كمية املادة الفعالة يف املستحضر

دراسة اإلحنالل والتفكك
دراسة الصفات الفيزيائية 

دراسات الثبات
املعتمدة  للمواصفات  األولية  املــواد  مطابقة  دراســة  إىل  إضافة 

دستورياً
كافة مبستويني:  السورية  األدويــة  على  الــدراســات جتري  هذه 
املعمل املنتج وخمابر وزارة الصحة املركزية قبل السماح بتسويق 
حتليل  بعد  إال  بالتسويق  تسمح  ال  الصحة  ووزارة  املستحضر، 
األدويــة  مــن  وكــل حتضرية  املستحضر  مــن  ورقــابــة حتضريتني 
ذلك  ويتبع  والنفسية،  والقلبية  واهلرمونية  والعينية  احلقنية 
برقابة عشوائية جتري للمستحضر خالل فرتة تواجده على الرف 

باملستودعات والصيدليات طوال فرتة صالحيته املقررة.
ومع ذلك تتبع وزارة الصحة نظام متابعة للصنف حبيث يتم 
تقصي أي شكوى عن أي مستحضر وتتابع مع املعمل املنتج لتاليف 
أي خلل يف حال حدوثه. والسؤال املطروح ما هي الشكاوي املسندة 
بالربهان عن فعالية األدوية السورية؟ ال يوجد أي منها اللهم إال 
تلك اليت تنشر يف الشارع لقوننة وشرعنة وجود األدوية املهربة..؟.

  حمددات فعالية الدواء:
منهجي  علمي  بأسلوب  الــدواء  فعالية  قضية  تناقش  أن  جيب 
 Scienceالعلم على  تعتمد  صناعة  الــدواء  صناعة  أن  باعتبار 
Based Industry. ففعالية املنتج الدوائي تتعلق بعوامل عدة، 

أي منها يؤثر يف فعالية الدواء : زيادة أو نقصاناً. هذه العوامل:
هو  ملا  مطابقة  مواصفاهتا  تكون  أن  األولية:جيب  املــادة  نوعية 
الشوائب  ونسبة  النقاوة  حيث  مــن  ـــة  األدوي دســتــور  يف  معتمد 

ومواصفاهتا الفيزيائية وثباهتا 

األولية  املادة  الدوائيFormulation – وهو حتويل  التشكيل 
و  أن حيقق  و جيب  املريض:  يتناوله  الــذي  الدوائي  الشكل  إىل 
يؤمن حترير املادة الفعالة داخل اجلسم باملكان والزمن املقصودين

التوافر/التكافؤ احليوي: Bioequivalence باعتبار أن مجيع 
ملشاهبات  مماثلة  أي  جنيسة،  أدويــة  هي  حملياً  املصنعة  أدويتنا 
عاملية، جيب أن تكون قادرة على إيصال تركيز املادة الفعالة يف الدم 

إىل مستوى مشابه لذلك الناتج عن الدواء األصيل.
وخاصة  للمريض  الصحية  احلالة  هبا  ويقصد  املريض:  حالة 
وظائف الكبد والكلي أي الوظائف املسؤولة عن امتصاص الدواء 

واستقالبه وإطراحه.
الدقيق  بالتشخيص  العالج  نوعية  الدقيق–ترتبط  التشخيص 

للمرض وخاصة ما يتعلق باإلصابات اجلرثومية والفريوسية.
ترشيد استهالك الدواء : من املعروف أن اإلسراف يف استهالك 
املضادات احليوية يؤدي إىل مقاومة اجلراثيم للمضادات احليوية، 

وخاصة إذا مل تكن هذه املضادات نوعية للجرثوم املستهدف.
التداخل الدوائي والغذائيويالحظ أن القلة من املرضى وبعض 
مع  والغذائية  الدوائية  للتداخالت  اهتماماً  يعريون  ال  األطباء 
فعالية الدواء واملعلومات اخلاصة بذلك تتحدث باستمرار وال بد 
من تركيز برامج التعليم املستمر والربامج التعليمية يف اجلامعات 

الرتكيز على األحدث من املعلومات يف هذا اجملال.
مدى التزام املريض بتعليمات الطبيب املعاجل من حيث مشاركة 

األدوية و توقيت اجلرعات العالجية.
تتعلق  فقط  األوىل  الثالث  العوامل  أن  لنا  يتبني  سبق  مما 
باملصنع، أما بقية العوامل فتتعلق بالطبيب املعاجل واملريض ومدى 

التزامه بنظام العالج.
فيما يتعلق باملادة األولية فال يتم استرياد أي مادة إال إذا كانت 
مطابقة للشروط الدستورية، ولدى إجناز التشكيل الدوائي يدرس 
ثبات الشكل الصيدالني وال يتم حترير حتضرياته األوىل إال بعد 

متابعته طوال  وتتم  الصحة  وزارة  يف  رقابته مركزياً 
ال  وهــذا  الصيدليات.  يف  الــرف  على  الصالحية  فرتة 
يعين أن أنه ال يتم اكتشاف حاالت تستوجب سحب 
الدواء من السوق لتغري مواصفاته أو ضعف يف ثباته. 
والسحب من السوق لبعض األصناف هو ظاهرة قوة 
املتابعة  تعين  ألهنــا  ضعف  ظاهرة  وليست  للصناعة 

والرقابة من املعمل املنتج ومن الوزارة.

فقدان األدوية املرخصة من السوق احمللية:
مرت يف عامي 2015-2016 فرتة فقدت فيها بعض 
األدوية من السوق احمللية نتيجة تغري سعر الصرف 
أدى  مما  سعرها  تعديل  دون   %400 جتــاوزت  بنسبة 
ولدى  إنتاجها،  استمرار  إمكانية  وعدم  خسارهتا  إىل 
الــوزراء بتسوية األسعار أعيد  صدور قــرارات جملس 
إنتاج هذه األدوية وأصبحت متوفرة يف السوق احمللية، 
مما يستوجب نقص قائمة االسترياد مبا يتناسب مع 
زال هناك حــوايل 35% من  أنه ما  بالرغم من  ذلــك. 
األدوية مل يتم تسوية أسعارها وهي معرضة للتوقف 
إذا مل يتم تسوية أسعارها وفق القرارات الصادرة عن 
حالياً،  2017.ولــكــن  شباط  الــوزراء يف  رئاسة جملس 
وحسب االحصائيات الرمسية ال يتعدى فقدان األدوية 
 %1 نسبة  التجارية،  األمساء  ببعض  املصنعة حملياً، 

مع وجود بدائل بنفس الرتكيب.
وزارة  يف  التسعريي  ـــدوالر  ال بــأن  العلم  أخــذ  مــع 
الصحة هو 477 فقط أي يقل بنسبة 30% عن سعر 
الدوالر الفعلي وهذا يعين خسارة املعمل 30% من سعر 
للنسب  مادته األولية قبل اإلنتاج وهذا معادل متاماً 
والدعاية  املنتج  وتوزيع  املعمل  لربح  قانوناً  املقررة 

له)14% ربح املعمل و8% توزيع و8% دعاية(.

هتريب األدوية:
إىل  األدويــة  لتهريب  الرئيسي  املصدر  لبنان  يعترب 
سورية، وتبلغ قيمة مستوردات لبنان من األدوية مليار 
لبنان  االسترياد يف  املسؤولة عن  وباعرتاف اجلهات  دوالر سنوياً 
بأن نسبة 30% خمصصة لسورية وترد هتريباً. هذا يعين أن سوقنا 
الدوائية ختسر ما يعادل 300 مليون دوالر قيمة أدوية ترد هتريباً 
أساساً  وتستخدم  هبا،  مشكوك  ومصادر  باهظة  لسورية،بأسعار 
حملاربة إنتاجنا احمللي. وتندرج قائمة املستفيدين من هذه احلصة 
الكبار  من التهريب من املوردين يف لبنان إىل املهربني واملوزعني 

والصغار يف سورية

االستثمار يف ضمان جودة الدواء:
كأي  يعامل  أن  وال جيب  السلع  كبقية  الــدواء سلعة  يعترب  ال 
سلعة جتارية أخرى، فهو سلعة جيب توفرها عند احلاجة باجلودة 
سلعة  ليست  مواصفاهتا.فهي  عــن  التنازل  ميكن  وال  املطلوبة 
أدوات  أن  كماليةوإمنا األداة األهم بعالج األمــراض. ولذلك جند 
أن تتصف مبيزات حمددة عاملياً. والرقابة جيب  ووسائط اإلنتاج 

واالستثمار يف ذلك يعترب استثماراً يف جودة الدواء. وال ميكن أن 
أو سياسية على خفض االستثمار  املعمل وألسباب دعائية  جنرب 
يف اجلودة.من املعروف أن سعر الدواء السورية كان وال يزال من 
أرخص األدوية يف املنطقة،ولكن السعر الرخيص جداً غري املربر 
هو ظاهرة سلبية وليست إجيابية يف صناعة الدواء: ففي معظم 
التكلفة  طــرق خلفض  عن  البحث  على  املعامل  احلــاالت جيرب 
والدواء الرخيص يكون غري مقنع للمريض والطبيب بأنه مماثل 
بأهنما متماثالن  قبوله  السعر ال ميكن  فرق  األجنيب ألن  ملثيله 
للمواد  أرخــص  مصادر  عن  للبحث  املعمل  ويضطر  بالفعالية، 
األولية ومستلزمات اإلنتاج.كل ذلك يف النهاية يؤدي إىل إحباط 

عمليات البحث والتطوير امللزمة للصناعة الدوائية.
حتقق  أهنا مجيعاً  السوريةجند  األدويــة  معامل  بني  وباملقارنة 
املتطلبات املقررة من وزارة الصحة، ولكن العديد منها جتاوز هذه 

وخاصة  عاملياً  املطلوبة  الشروط  مع  متوافقاً  ليصبح  املتطلبات 
لألصناف احلديثة ولتلبية طلبات التصدير. ويف هذا السياق تأتي 
الــدواء.  متيز  على  السلبية  وآثــاره  للمنتج  املوحد  السعر  فلسفة 
صحيح أن مجيع األدوية حتقق املواصفات املطلوبة وهي احملددة 
والبناء والعناصر  يف دستور األدويــة، ولكن االستثمار يف اجلودة 
من  بد  وال  األخــرى،  عن  بعضها  متيز  أفضلية  يعطي  البشرية 
والتسعري. ولقد تضمنت قواعد  التكلفة  حلظ ذلك لدى حساب 
التسعري املعتمدة من رئاسة جملس الوزراء بأن يسعر الدواء املنتج 
بتكنولوجيا متميزة سعر التكلفة الفعلي على أن ال يتجاوز السعر 

.Brandالنهائي 50% من سعر الدواء األصيل
تطبيق  املستمر مبستوى  التدقيق  من  بد  ال  أنه  نرى  باملقابل 
أقصى  وتطبيق  اجلــودة  ومعايري  للدواء  اجليد  التصنيع  شروط 
اإلجراءات حبق املخالفني، ألن أي إساءة من أي منتج هي إساءة 

للصناعة ككل.
والغريب أن الكثريين ممن يتحدثون عن صناعة الدواء وفعاليته، 
الدوائية  الصناعة  تقدم  واقعي مبدى  اطالع حقيقي  على  ليسو 
والتقنيات املستخدمة اليت مت توطينها، ونوعية البناء ومواصفاته 
اخلاصة هبذه املعامل اليت مل تكن معروفة يف سورية قبل صناعة 

الدواء السورية.

هل املطلوب تشريع التهريب؟؟:
واألطباء  الصيادلة  بعض  بني  االستقصاءات  أن  املالحظ  من 
تفوح منها رائحة قوننة وتشريع وتربير وجود الدواء املهرب.هذه 
الظاهرة اليت أصبحت شائعة رغم خطورهتا الكبرية على صحة 

مواطننا واقتصادنا الوطين.
فكل دواء مهرب يعتربمزوراً ألنه مل يدخل البالد بصورة شرعية 
وتوريده. شحنه  سلسلة  على  مسيطر  وغــري  مبصدره  ومشكوك 

املــواد  من  وحمــتــواه  ونوعيته  جبودته  تــام  جهل  هناك  وبالتايل 
الفعالة. وقد يدعي البعض بأنه ال توجد أدوية مزورة يف السوق 
السورية، ولكن القاعدة العلمية تقول أن كل دواء مهرب هو مزور. 

وميكن تبويب خماطر الدواء املهرب/املزور مبا يلي:

املخاطر االقتصادية
وأهم املخاطر االقتصادية التأثري السليب على الصناعة احمللية 
حماربة املنتج احمللي واإلساءة إليه و حماربة توفر فرص العمل 

لأليدي العاملة و تضييق ظروف االستثمار و التهرب الضرييب.

املخاطر الصحية
إن املنتجات الدوائية والصحية املتواجدة يف السوق بشكل غري 
ال ميكن ضمان  وبالتايل  املصدر  شرعي  جمهولة  غري  نظامي، 
اجلودة ومتابعة احملاسبةوالرقابة.فإما أن تكون هذه املنتجات دون 
املواصفات أو خمالفة للشروط الصحية من حيث طريقة التصنيع 
أو شروط النقل واخلزن والتوزيع،أو حتوي مواد ضارة أو سامة أو 

ال حتوي مواداً فعالة.
الدواء  انتشار  أسباب  حول  سابقاً  ذكرت  اليت  لألسباب  إضافة 
بني  ضعفه،  أو  الــواعــي  التواصل  لغياب  يكون  أن  ميكن  املهرب 
املُنتج السوري والزبون)املريض أو الطبيب أو الصيديل(وعدم وعي 
املنتجات  هبا  تتمتع  التى  العالية  للمواصفات  السوري  املستهلك 
انتشار  دور يف  للمنتجات األجنبية  احمللية ومنافستها احلقيقية 
تشارك  متكاملة  توعية  محلة  من  بد  ال  ولذلك  الظاهرة.  هذه 
هبا النقابات الطبية ووزارة الصحة وتكون معامل األدوية احملرك 
هلا،على مستوى الوطن تبني واقع هذه الصناعة ودورها وأمهيتها 
دعم  أن  احمللي  املستهلك  يعي  أن  وجيب  واالقتصادية.  الصحية 
الصناعة احمللية هو واجب وطنيوله عائد اقتصادي اجيابي مفيد 

له ولعائلته.
إن صناعة كهذه وقفت وصمدت وقاتلت مع أهلها وشعبها خالل 
معها  نقف  أن  منا مجيعاً  تستحق  سورية  على  الظاملة  احلــرب 
وحنميها ونساهم يف تطويرهابقطاعيها العام واخلاص، فلكل دوره 

ومسامهته اليت ال غنى عنها يف السياسة الدوائية السورية.
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البعث األسبوعية - وائل محيدي 
القدمية  باألسواق  اخلــاص   2022 لعام   13 املرسوم  محل 
حزمة  ــزور  ال وديــر  ومحــص  حلب  والرتاثية يف حمافظات 
داعمة   بيئة  توفر  اليت  واإلعــفــاءات  التسهيالت  من  واسعة 
داخــل  أشكاهلا  جبميع  االقتصادية  الفعاليات  ألصــحــاب 
تلك  لتشمل  املـــذكـــورة  احملــافــظــات  الــقــدميــة يف  املــديــنــة 
التسهيالت الورش واحملال التجارية واملنازل السكنية وليعفي 
من  االقتصادية  الفعاليات  وأصــحــاب  واملكلفني  املنشآت 
مجيع الضرائب والرسوم املالية واحمللية اليت تشمل أعمال 
املالية  والرسوم  الضرائب  وإلغاء  التأهيل  وإعــادة  الرتميم 
واحلرف  املهن  ممارسة  عن  النامجة  األربــاح  على  املرتتبة 
الصناعية والتجارية وغري التجارية داخل املدينة القدمية، 
إضافة لإلعفاء من ضريبه الدخل على كل املستحقات املالية 
املالية  املطالبات  وطوى مجيع   ،2027 هنايه  للعاملني حتى 
والرسوم وبدالت اخلدمات ومتمماهتا املرتتبة، وعلى املكلفني 
وأصحاب الفعاليات االقتصادية داخل املدينة القدمية وما 
إىل ذلك من تسهيالت ومزايا خاصة باملرسوم املذكور الذي 
املاضي  الذي عفا عن  املرسوم  بأنه  ميكن وصفه باختصار 

وقدم اعفاءات للمستقبل. 
رئيس غرفه جتارة دير الزور لؤي حميميد أشار يف تصريح 
ما  أو  القدمية  بالسوق  حلق  الــذي  الكبري  الضرر  إىل  له 
يسمى بالسوق املقيب وبأن مرحلة إعادة تأهيله بدأت منذ 
الرتاثي  طابعه  على  احلــفــاظ  الشديد  احلــرص  مــع  عــام 
وذلك بالتعاون بني الغرفة وأمانة احملافظة وجملس املدينة 
ومنظمه UNDP، وأضاف  إىل أن املرسوم 13 هلذا العام 
يعترب مكرمة عظيمة من قائد الوطن، ومحل يف تفاصيله 
ما فاق كل التوقعات لينعكس هذا باالجيابية املباشرة على 
واقع عملنا يف السوق املقيب  الذي حيتوي على سبعة أسواق 
وثالثة خانات وبوابة عثمانية واألسواق املذكورة تعد من أقدم 
وأعرق األسواق تراثياً، وتقع يف قلب مدينة دير الزور متاماً 
ويعود تاريخ بنائها لعام 1865 وخرجت عن اخلدمة بالكامل 
عام 2011 ورغم عملنا الذي بدأ منذ عام يف إعادة الرتميم 

كــان حافزاً   13 املــرســوم  أن  إال 
كبرياً ألصحاب احملال التجارية 
العودة ملمارسة جتارهتم ومهنهم 
يف السوق املذكور، حيث راجعنا 
ــعــد صـــدور  خــــالل مــــدة مـــا ب
املــرســوم الــكــثــري مــن أصــحــاب 
الرغبة  أبــدوا  ومجيعهم  احملال 
تفعيل حماهلم  لعودة  الشديدة 
مهنهم  وممـــارســـة  ــتــجــاريــة  ال
فيها من جديد باالستفادة من 
تفاصيل املرسوم وما احتواه من 
تفاصيل حتفيزية كرمية مل تعد 
خافية على أحد، وخري دليل ما 
شاهده جملس مدينة دير الزور 
مؤخراً من مراجعات يومية من 
قبل أصحاب احملال الذين وصل 
األمر ببعضهم مواكبة ومتابعه 
يف  وحنـــن  األســــواق  يف  عملنا 
مرحلة إعادة التأهيل والرتميم. 
عــن  حجم  حميميد حتــدث 
الـــدمـــار الــــذي حلــق بــالــســوق 
املــقــيب وهــــذا مــا ضــاعــف من 
من  بـــدأت  الــيت  العمل  مهمة 
الصرف  وأمهها  التحتية  البنى 

وهي  مهمة  مرحله  ذلك  ويتبع  والكهرباء  واملياه  الصحي 
وأمانة  الــزور  ديــر  غرفة جتــارة  من  تشكيل جلنة مشرتكه 
واملتاحف  اآلثــار  ومديرية  فيها  املدينة  وجملس  احملافظة 
ونقابه املهندسني واجملتمع احمللي وهذه اللجنة شكلت ما 
يشبه غرفة عمليات اختذت على عاتقها التمركز يف السوق 
توثيق  بعملية  لتقوم  بالكامل  العمل  ساعات  خالل  املقيب 
كافة مراحل إعادة التأهيل ومراقبة العمل ليكون يف مساره 
الصحيح، والبد هنا من ذكر مكرمة السيد الرئيس ألبناء 
واملصاحلة  التسوية  بعمليه  اخلاصة  الــزور  ديــر  حمافظه 
وهذا ما فتح اجملال لعوده اآلالف إىل مدهنم وقراهم وهو 
ما ينعكس إجياباً يف عودة البعض إىل السوق املقيب الذي 
جديدا  باباً  بذلك  ليكون  العمل  فرص  من  مئات  سيمنح 

ملزيد من االستثمار والعمل وتشغيل األيادي املهنية. 
بتأهيل  مستمر  العمل  بــأن  أيضاً  حتــدث  الغرفة  رئيس 
السوق املقيب بالتعاون مع منظمه undp وجملس مدينة 
دير الزور ومديرية اآلثار من خالل تنظيف السوق وترحيل 
فــرز األحــجــار اليت  األنــقــاض مــع احلــرص الشديد على 
سيكون إلعادهتا إىل أماكنها األساسية إعادة الشكل الرتاثي 
العمل منذ شهرين  لألسواق إىل ما كانت عليه، حيث بدأ 
واملتاحف بتأهيل وتدريب 45  أن قامت مديرية اآلثار  بعد 
لنبدأ  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  مع  بالتعاون  عامالً 
بعدها عملية الرتميم وهي مرحلة ما بعد إعداد الدراسة 

اهلندسية اخلاصة به. 
أشار  الصاحل  الــزور أمحد  دير  واملتاحف يف  اآلثــار  مدير 
بدوره إىل أن السوق املقيب مبدينة دير الزور يتألف من سوق 
والتجار  واحلبال  والعطارين  والقصابني  واخلشابة  عكاظ 
يتم  اليت  الرتاثية  أمهها  كثرية  مهن  وتضم  خلوف،  وسوق 
مع  بالتعاون  مهنية  دورات  افتتاح  خالل  من  حالياً  العمل 
شيوخ الكار، مشرياً إىل وجود ثالث خانات يف السوق املقيب 
وهي خان اجلوزه واخلابور وخان اخلشب كما يوجد بوابة 
البوابة  باسم  واملعرفة  للسوق  الشرقي  املدخل  يف  شهرية 

العثمانية.

بالسوق هو  الذي حلق  الدمار  بأن  وأهنى صاحل حديثه   
دمار النسيب ومتفاوت مبعنى أن بعض أجزاء السوق حبالة 
لــذا لن  الكامل،  الــدمــار  بــأس هبــا، وأخــرى حبالة  فنيه ال 
ندخل عملية الدراسة إال بعد االنتهاء من عملية التنظيف 
عملية  على  باإلشراف  اآلثار  دائرة  دور  وينحصر  الدقيقة، 
والذي  منه  الرتاثي  وفرز  بالكامل  احلجر  ونقل  التنظيف 
يعطي السوق طابعه التارخيي والرتكيز على إعادة األقواس 
عليه مبا يف  كانت  ما  إىل  املستقبلية  البناء  خالل مرحلة 
ذلك العضائد واألعمدة باللجوء إىل منهجيه ترقيم احلجر. 
احملــال  أصــحــاب  بعض  مــع  التقت   « األسبوعية  »البعث 
التجارية يف السوق املقيب ممن اختذوا القرار بالعودة مره 

أخرى إىل حماهلم والبدء مبمارسة مهنهم. 
وما  املرسوم  تفاصيل  بأن  األمحــد  حسُّون  التاجر  يقول 
منحه من إعفاءات تشجيعية كرمية  حدا به فوراً إىل اختاذ 
القرار بالعودة إىل حمله على أمل االنتهاء من ترميم السوق 
قريباً والبدء بالعمل من جديد مبحله املختص ببيع األدوات 

الفالحية يف سوق احلبال.
 فيما أشار التاجر عمر اهلالط إىل  أنه ترك حمله يف 
سوق القصابني عام 2011 بعد أن تداعت الظروف األمنية 
يف املكان، وقرر أخرياً حتقيق حلمه بالعودة بعد أن منحهم 
السيد الرئيس املرسوم الذي شجعهم للعودة والذي فتح هلم 

الباب على مصراعيه ملمارسه عملهم من جديد.
ويضيف اهلالط بأن تاريخ العالقة الوجدانية بني أصحاب 
مرحلة  وبــأن  نسيانه  ميكن  ال  املقيب  السوق  وبــني  احملــال 
العودة اليت بدأت فعلياً مؤخراً هي من أمجل املراحل اليت 
 900 على  الحتوائه  نظراً  املقيب  السوق  يشهدها  أن  ميكن 
أن  الرئيس رقم 13  السيد  يأمل بعد صدور مرسوم  حمالً 

تعود تلك احملال إىل سابق عهدها املهين. 
هذا  من  والــدي  بــدأ  يقول  الفيصل  اللطيف  عبد  املهين 
اخلشبية  املعدات  بصنع  التجاري  إىل حمله  مشرياً  احملل 
احلرب  بدء  وقبيل  منه،  املهنة  وتوارثنا  الرتاثية،  املنزلية 
اللينة على سوريا علمتُ املهنة 
الرغم من عدم  وعلى  ألبنائي، 
الزور  دير  يف  تواجدهم مجيعاً 
بافتتاح حملي  سأقوم  أنين  إال 
املهنة  وممـــارســـه  ــد  جــدي مـــن 
بــاالســتــعــانــة مبــن هــنــا منهم، 
مت  الذين  املهنيني  إىل  إضافة 
تــأهــيــلــهــم مـــؤخـــراً حــســب ما 

مسعنا. 
عالوي  حسن  التاجر  وينهي 
هو  املقيب  الــســوق  بــأن  حديثه 
لغالبية  اجلـــغـــرايف  االمـــتـــداد 
املدينة  يف  احلــديــثــة  األســــواق 
فــهــو يــتــوســط الـــشـــارع الــعــام 
الطه وشارع ستة  وشارع حسن 
سينما  لشارع  وامتداد  ربع  إال 
فؤاد وامتداد إىل سوق شواخ ما 
أن عــوده احلياة إىل هذه  يعين 
إىل  احلياة  عــودة  تعين  السوق 
حميطه وبالتايل ستمتد احلياة 
املدينة  كثرية ضمن  أماكن  اىل 
ــرهــا عــلــى يد  الــــيت مت حتــري
أبطال اجليش العربي السوري.
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البعث األسبوعية  - معن الغادري
العام  للشأن  واملتابعني  آراء اخلربات االقتصادية  جتمع 
أن حلب وعقب إصدار السيد الرئيس للمرسوم التشريعي 
رقم / 13 / لعام 2022 ستشهد حتواًل فاعالً وإجيابياً يف 
احلياة االقتصادية ، وستستعيد موقعا الريادي يف خريطة 
أن  االقتصادية  اخلربات  توقعات  وتشري   ، واالنتاج  العمل 
دون  سيسهم   ، القدمية  لألسواق  التجاري  النشاط  عودة 
أدنى شك يف ارتفاع مؤشرات النمو على خمتلف الصعد 
حتقق  أن  شأهنا  من  ومتنامية  ناضجة  بيئة  وسيخلق   ،
االستقرار اجملتمعي ، وهو أحد أهم أهداف املرسوم رقم / 
13 / والذي حيمل حزمة واسعة من التسهيالت واإلعفاءات 
االقتصادية  الفعاليات  ألصحاب  داعمة  بيئة  توفر  الــيت 
بكافة أشكاهلا داخل املدينة القدمية مبا يف ذلك األسواق 
القدمية والرتاثية ليس يف حلب وحسب بل يف حمافظيت 
محص ودير الزور ، ما يكسب هذا املرسوم أمهية خاصة 
واستثنائية ضمن مشروع الدولة املتكامل والذي يستهدف 
إعادة إعمار ما دمره اإلرهاب األعمى ودفع عجلة االنتاج 
وكــســر كــل الــقــيــود الــيت كبلت اقــتــصــادنــا جـــراء احلــرب 
االرهابية الظاملة والعقوبات االقتصادية اجلائرة املفروضة 

حبق الشعب السوري من قبل دول العدوان والشر .

أثر إجيابي … 
مفاعيل املرسوم سرعان ما برزت وبوضوح على األرض ، إذ 
أكدت  الفعاليات االقتصادية يف احملافظة بأهنم  سيعملون 
كل ما بوسعهم وبأسرع وقت إلعادة تأهيل وترميم أسواقهم 
لالقتصاد  حقيقياً  داعماً  وسيكونون   ، املتضررة  وحماهلم 
الوطين ، من خالل استئناف عمل ورشهم ومعاملهم الحقاً 
، وضخ منتجاهتم الوطنية يف األسواق احمللية وإعادة الوهج 

واأللق للمدينة القدمية جتارياً واجتماعياً وسياحياً .

حركة نشطة …
حركة نشطة تشهدها املدينة القدمية من كافة املستفيدين من 
املرسوم التشريعي رقم / 13 / وحوارات ونقاشات حول حيثيات 
ومفاعيل املرسوم مجعت التجار والصناعيني على السواء ، والذين 
فوراً  والبدء  املرسوم  من  القصوى  اإلفــادة  ضــرورة  على  أمجعوا 
مبساعدة اجلهات املعنية للشروع يف اجناز أعمال التأهيل والرتميم 

بالسرعة املمكنة .
بالتنسيق  القدمية  املدينة  خدمات  مديرية  تقوم  جهتها  ومن 
النافذة  مركز  إلحــداث  الصلة  ذات  واجلهات  املؤسسات  كافة  مع 
الوحدة ضمن املدينة القدمية بغية تقديم كافة اخلدمات املطلوبة 

وبالسرعة املمكنة .
املدينة  خدمات  مديرية  مدير  الشهابي  أمحد  املهندس  ويشري 
القدمية إىل أن مديرية املدينة القدمية تعمل كفريق واحد مع 
للتنمية  السورية  األمانة  مقدمتها  ويف  الفاعلني  الشركاء  كافة 
وبالتنسيق مع غرفة جتارة حلب لتقديم كافة التسهيالت وتذليل 
كل العقبات اليت قد تعرتض قاطين املدينة القدمية من األهايل 
أو أصحاب الفعاليات االقتصادية خالل حصوهلم على الرتاخيص 
من  مستفيدين  تشغيلها  وإعــادة  منشآهتم  تأهيل  إلعــادة  الالزمة 
املكرمة الرئاسية لغاية 2023 كتأهيل أو لغاية 2027 كإعفاء ضرييب.

400هكتارًا
تبلغ  400  القدمية  املدينة  أن مساحة  الشهابي  املهندس  وبني 
محاية   - وجيبة   - هكتاراً   100 مساحة  إىل  باإلضافة  هكتاراً 
للمدينة القدمية، ويصل عدد سكاهنا إىل حوايل مئة ألف نسمة 
وفق آخر حتديث ملخاتري األحياء الواقعة ضمن احليز اجلغرايف 

للمدينة القدمية .
هي  باملرسوم  املشمولة  األســواق  أهــم  من  أن  بالذكر  واجلدير 
األسواق التقليدية ) سوق املدينة ( واملؤلفة من 38 سوقاً بدءاً من 
سوق باب انطاكية وصواًل لسوق الزرب ، يضاف إىل ذلك اخلانات 
والقيسريات املوجودة ضمن األسواق  التقليدية املغطاة ، إضافة 

والنحاسني  اخلابية  كسوق  املغطاة  األســواق  خــارج  األســواق  إىل 
والرتاثية  التجارية  األســـواق  مــن  وغــريهــا  واملــوازيــن  والسويقة 

املوجودة ضمن احلدود اإلدارية للمدينة القدمية .
مشاريع خدمية 

وحول ما مت اجنازه خالل الفرتة املاضية من مشاريع خدمية 
وما هو قيد اإلجناز حالياً . أوضح املهندس الشهابي أنه يتم حالياً 
العمل على استكمال ترميم وتأهيل األسواق التقليدية املغطاة ، 
ومت االنتهاء من تأهيل أسواق السقطية واحلرير وساحة الفستق 
واألمحدية والعمل مستمر لتأهيل سوق ومن املتوقع أن يوضع يف 
اخلدمة هناية شهر أيلول القادم ، وبالتزامن مع ذلك مت وضعت 
كافة الدراسات لتفعيل مداخل األسواق وسيتم املباشرة بالعمل فور 
الشوارع  وتأهيل  تنفيذ مشروع صيانة  ، كما مت  التصديق عليها 
غربي  احلدادين  تبليط سوق  وإعــادة  احلرير  لسوق خان  املؤدية 
للسقوط  اآليلة  اجلــدران  معاجلة  واستكمال   ، األمــوي  اجلامع 
واستكمال  القدمية،  املدينة  يف  العامة  السالمة  حاالت  ومعاجلة 
تأهيل الشوارع املؤدية لساحة احلطب يف اجلديدة، الفتاً إىل تنفيذ 
مشروعي قمصان زفتية األول يف املشاطية الشارع املؤدي ملدرسة 
شبيبة الثورة من ساحة قاضي عسكر والثاني من ساحة قاضي 

عسكر باجتاه فرن قاضي عسكر قبل دوار الشعار .

االتصاالت على اخلط …
السورية  الشركة  نفذت  الــشــركــاء  كافة  عمل  مــع  وبــالــتــوازي 
يف   ADSL الـ  بوابات  للوزارة  الرمسي  البيان  وفق  لالتصاالت 
مركزي اتصاالت خان الوزير والبارون اللذان يغذيان أسواق املدينة 
القدمية خبدمات اهلاتف الثابت واإلنرتنت، حيث مت تركيب 800 
وتشغيلها،  الوزير  خان  اتصاالت  مركز  يف  جديدة  إنرتنت  بوابة 
إضافًة لرتكيب 650 بوابة جديدة يف مركز هاتف البارون وتشغيلها.

الستقبال  املركزين  جهوزية  والتقانة  االتصاالت  وزارة  وأكــدت 
املواطنني الراغبني باحلصول على اخلدمة اعتباراً من تارخيه.

يف السياق ذاته نفذت كل من شركيت سرييتل وMTN سورية 
لتحسني  القدمية  حلب  يف  أســـواق  يف  جــديــدة  خلوي  حمطات 

لألسواق   4G ـــ  ال خــدمــات  تؤمن  حبيث  اخلــلــويــة،  التغطية 
وضع حمطتني  ومت  الــوزيــر(،  خان   – إنطاكية   – )األمحدية 
جديدتني باخلدمة مها )العقيبة( لشركة MTN و)دملخي( 
لــألســواق  اخللوية  التغطية  تؤمنا  اللتان  سرييتل  لشركة 
يف  الكبري  التحسن  خــالل  من  إجيــابــاً  انعكس  ما  القدمية، 

التغطية اخللوية بأسواق حلب القدمية.

بيئة داعمة 
املرسوم  يف  حاضراً  كان  الصناعة  على  اإلجيابي  االنعكاس 
التشريعي رقم / 13 / ما يسهم يف إنتاج بيئة ناشطة للصناعة 
املهندس  إليه  أشار  ما  وهو   ، االنتاج عموماً  ولــدورة  الوطنية 
حممد رأفت مشاع أمني سر غرفة صناعة حلب إىل  أن هذا 
املرسوم سيكون داعماً وحمفزاً لتعايف األسواق القدمية يف حلب 
العامل حيث متتد  مول جتــاري مسقوف يف  أكرب  تعترب  اليت 
من شأن  38 سوقاً ختصصياً  وتضم  هكتاراً   16 على مساحة 
إعادة ترميمها وتفعيلها واستثمارها أن تكون رافداً أساسياً من 
الوطنية  املنتجات  لتصريف  ومنفذاً  الوطين  االقتصاد  روافد 
اليت تنتجها معاملنا وورشاتنا الصناعية وبالتايل دعم العملية 

اإلنتاجية بكافة حلقاهتا .
الرئيسية  املطالب  أحد  كان  املرسوم  هذا  أن  وأوضــح مشاع 
للفعاليات االقتصادية و منها غرفة الصناعة والصناعيني إال 
أنه جاء شامالً ألكثر مما طالبنا به وهذا إن دل على شيء 
هلذه  الرئيس  السيد  يوليه  الــذي  االهتمام  على  يــدل  فإمنا 
املناطق اليت تشكل جزءاً هاماً من تارخينا وتراثنا وإرثنا الذي 
نعتز به إىل جانب كوهنا صروح اقتصادية وتعافيها هو جزء 

هام من تعايف ودعم اقتصادنا الوطين .

انتظار التعليمات 
الدكتور املهندس كميت عاصي الشيخ عضو املكتب التنفيذي 
جمللس حمافظة حلب أوضح أنه مت تشكيل جلان متخصصة 
بالتنسيق مع كافة الشركاء وهم جملس املدينة واألمانة السورية 
واآلثــار  األوقـــاف  ومديرية  والصناعة  التجارة  وغرفتا  للتنمية 
والسياحة وغريها من املؤسسات واملديريات املعنية إلقامة ورشات 
عمل واليت ستبدأ عملها فور صدور التعليمات التنفيذية للمرسوم 

التشريعي رقم 13 .
الشيخ ال شك أن حجم اإلضــرار اليت حلقت  وأضــاف عاصي 
باملدينة القدمية كبري وكبري جداً جراء اإلرهاب يف البنية التحتية 
والفوقية ، وهناك أسواق ومبان سكنية وأثرية تضررت بشكل كامل 
، وأسواق تضررت بشكل جزئي ، وقد مت إحصاء األضرار بشكل 
السورية  األمانة  مع  وبالتعاون  املاضية  الفرتة  وخالل   ، منفصل 
للتنمية مت إعادة تأهيل وترميم عدد من احملا ل واألسواق التجارية 
املشاريع اخلدمية لتسهيل عودة  العديد من  تنفيذ  ، إضافة إىل 
الفعاليات االقتصادية لنشاطها وعودة األهايل لسكنهم ومناطقهم 
املتعلقة  القانونية  اإلشكاالت  حل جممل  على  العمل  مت  كما 
باإلجيارات وامللكية ، ما سهل من عملية إعادة تأهيل العديد من 
املواقع واحملال واألسواق التجارية منها أسواق السقطية واحلرير 
 ، والتارخيية  األثــريــة  املــواقــع  وبعض  األمــوي  اجلامع  وحميط 
والعمل مستمر إلجناز كافة التعامالت واليت من شأهنا حلحلة ما 
هو عالق حتى اآلن ، مبيناً أن احملافظة ستقدم كل الدعم املطلوب 

لتمكني كافة الفعاليات االقتصادية ملعاودة نشاطهم التجاري

ليس آخراً …
املــراوحــة يف املكان  املــرســوم  مل يعد مقبواًل  أمــام ميزات هــذا 
وإطالق األعذار والتربيرات ألي سبب كان ، وهنا ال بد من إجياد 
احللول جململ املشكالت واألزمات اليت تعيق دورة اإلنتاج ، وانتهاج 
وعدم   ، االقتصادي  بالواقع  للنهوض  وشفافة  واضحة  سياسات 
االتكاء على الظروف واإلمكانات ، فاملطلوب من مجيع الشركاء أن 
يكونوا على قدر املسؤولية الوطنية امللقاة على عاتقهم الستكمال 

مشروع األعمار.
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ـن ولكن..؟!  �لكتاب �ملدر�سي موؤمَّ
�أق�ساط �ملد�ر�س �خلا�سة خارج �ل�سو�بط و�لأ�سعار ح�سب �لت�سنيف..                 

البعث األسبوعية – مكتب طرطوس
خبت تلك اللهفة السحرية الشفيفة اليت كانت تلمع يف العيون 
وهم  وآبائهم  وأمهاهتم  والطلبة  التالمذة  حميا  على  وتسطع 
يستعدون ويستكملون حتضريات العام الدراسي اجلديد واألحالم 
حتذوهم وتكرب باألمل الواعد البسّام،لتحل مهوم طلبات األوالد 
اجلبال  أمامها  »تنخّ«  اليت  واملستلزمات  واالحتياجات  واملــدارس 
الراسيات، وتفاصيل الدوام والوصول يف ظل أزمة نقل عاصفة ال 

ترحم وتكاليف ونفقات إضافية ال ترحم وال مفر منها...
وبنفس اللهفة يرتقب الباعة والتجار واألسواق موسم املدارس 
اليت  األربـــاح  وجــين  ومعروضاهتم  وسلعهم  بضائعهم  لتصريف 

ينتظروهنا بكل السبل والطرق والوسائل...
وزارة  وبالتحديد  الرقابية  اجلهات  أين  املعمعة  هذه  أتــون  يف 
مما  وأذرعها   ومؤسساهتا  املستهلك   ومحاية  الداخلية  التجارة 
اإليقاع   وضبط  للتدخل  الكفاية  فيه  مبا  استعدت  وهل  جيري، 
بعيداً عن انتظار »ثقافة« الشكوى حلماية احللقة األضعف، أم أن 

األمور مرتوكة على عواهنها...!؟
وهل استكملت وزارة الرتبية ومديرياهتا جداول تنقالت املدرسني 
وتعيني مدرسي الساعات من خارج املالك لتفادي نقص املدرسني 
واملعلمني والكوادر التدريسية واإلدارية ضمانا النطالقة آمنة للعام 

الدراسي من اليوم األول بال منغصات..؟
وهل أولت الوزارة وفكرت باحلالة الصحية لتأمني سالمة جيش 
الطلبة واملدرسني والتجمعات اليت سيحدثها بدء العام الدراسي، 
 19 »كوفيد  العصر  وبــاء  مفاعيل  من  بعد  ننتهي  ملـّـا  أننا  سيما 
املرض  لتفادي  واالحتياطات  التدابري  اختذت  وهل   ،« ومشتقاته 

والعدوى..؟
الكتاب  وتأمني  إجناز  املدرسية  الكتب  مؤسسة  استطاعت  وهل 
املدرسي لكامل الصفوف واملراحل الدراسية مبا يليب االحتياجات 
وإيصال وتسليم املقررات ملدارسنا، أم أننا سندخل كما كل مرة يف 
»حيص بيص« نقص وفقدان الكتاب وعدم توفره واملتاجرة به يف 

السوق السوداء...!!؟
أسئلة كثرية يتناوهلا ملفنا سنحاول اإلجابة عليها من خالل 
حتقيقنا التايل الذي اخرتنا حمافظة طرطوس عنواناً له كعينة 

ميكن القياس والبناء عليها...

ربع مليون يف حضن املدرسة...           
كشف علي شحود مدير تربية طرطوس أن أكثر من 224 ألف 
طالب وطالبة سيتوجهون مطلع األسبوع القادم ملدارسهم مدينة 
طالب    31000 و  أساسي   تعليم  طالب  ألــف   175 بينهم  وريــفــاً  
ثانوي و 14000 طالب تعليم مهين، وقد مت تشكيل جلنة لدراسة 
طلبات النقل الداخلي واخلارجي وحتديد مراكز العمل إلصدارها 
بداية العام الدراسي، وفيما يتعلق بصيانة املدارس فقد بلغ عدد 
تعمل  ورش متخصصة  وهناك  /350/ مدرسة  املرممة   املــدارس 
على صيانة املقاعد واألثاث واستدارك النقص وتتم متابعة مادة 
مازوت التدفئة الستجرار املخصصات وفق جداول زمنية حمددة 

لتوزيعها على املدارس املشمولة..
مدرسة   /30/ الــريــفــي  التعليم  مـــدارس  عــدد  أن  إىل  وأشـــار 
واخلامس  الرابع  الزراعية يف صفوف  الرتبية  مــادة  فيها  تــدرس 
والسادس تتوزع يف مناطق صافيتا وطرطوس والدريكيش وبانياس 

والصفصافة  لتعزيز انتماء التلميذ بأرضه.
يف  املدرسية  املطبوعات  مؤسسة  فــرع  مدير  حسن  نــادر  وبيّن 
طرطوس أن  املؤسسة قامت بتوزيع الكتب املدرسية إىل مدارس 
احملافظة بعد تأمني الكتاب املدرسي منذ عدة أشهر  وكانت األولوية 
التعليمية  الــدورات  لتلبية  والثانوية   األساسي  التعليم  لشهادتي 
تغذية  الدراسي  من خالل  العام  بداية  قبل  املدرسي  الصف  يف 
املستودعات املنتشرة يف املدينة ومناطق احملافظة  البالغ عددها 
22 مستودع وتغطية 80% من الكتب  بعد التعميم على املدارس 
مبوعد التوزيع الذي بدأ اعتبارا من8/11 وبلغت نسبة االستالم 
حدود 65% لتارخيه حسب التعليمات الناظمة إضافة لتوزيع الكتب 
واجلرحى يف  الشهداء  وأبناء  األساسي  التعليم  ملرحليت  اجملانية 
مرحلة التعليم الثانوي ومدارس أبناء الشهداء وأكد »حسن« أن 
الكتب ستكون متوفرة بداية العام الدراسي بالكامل   مع امكانية 

النقص  استكمال  املدورة حلني  الكتب  االعتماد على 
إن حصل ولفت إىل أن الكتاب املدرسي يباع بأقل من 
سعر التكلفة ب 50% رغم ارتفاع أسعار املواد األولية  
احلصار  منها  األسباب  من  للطباعة جلملة  الالزمة 

االقتصادي.
املدارس  البيع اإلفــرادي وعممنا  على  أوقفنا  وقد 
طريق  عن  الكتب  تأمني  الرتبية  مديرية  خالل  من 
من  االنتهاء  وحني  للطالب  األولوية  ألن  مدراسهم 

عملية التوزيع سيطرح البيع االفرادي للراغبني.
 وأشــــار مــديــر مــطــبــوعــات طــرطــوس جلملة من 
الصعوبات واملعيقات منها نقص وعدم توفر احملروقات 
والرتبية  والتنفيذية  احلزبية  الــقــيــادتــان  وأعلمنا 
إليصال  الالزمة  السيارات  لتأمني  احمللي  واجملتمع 
الكتاب املدرسي ومت وضع ثالث سيارات محولة 3 طن 

بتصرف املؤسسة لنقل الكتب إىل املستودعات .
والبد يف هذا العرض من اإلشارة إىل اإلرتفاع الكبري 
يف  سيما  ال  املدرسية  الكتب  أسعار  على  طــرأ  الــذي 
مرحلة التعليم الثانوي اليت ترواحت ما بني  30000 
-50000  لرية للنسخة الواحدة ومن املؤكد أنه يشكل 
عائقا كبريا يف وجه الكثري من العائالت اليت لن يكون 
من  أكثر  لديها  اليت  تلك  خاصة  تأمينه  مبقدورها 
توزيعه  األسر  وتأمل هذه  الثانوية  املرحلة  طالب يف 

جمانا لألسر األشد فقرا.

 املدارس اخلاصة خارج لوائح األسعار...!!
ال ضــوابــط حتــكــم املـــــدارس اخلــاصــة وأســعــارهــا 
الرتبية  وزارة  أن  رغم  وأخــرى،  مدرسة  بني  املتفاوتة 
تصدر بداية كل عام قرارا حيدد أقساط تلك املدارس 
إال أهنا ال تنفذ وتبقى حربا على ورق، حسب األهايل 
الذين أشاروا إىل أن اإلعالن عن القسط شيء والواقع 

شيء آخر000!؟   

زيادات متتالية...                                
كافة  ويف  سابقه  عن  عام  كل  اخلاصة  املــدارس  أقساط  ترتفع 
أم  الرتبية  ملديرية  التابعة  ــدارس  امل يف  ســواء  الدراسية  املراحل 
مضاعفة  مالية  أعباء  األهــايل  على  يرتب  ما  اخلــاص،  للقطاع 
وسط فوضى األسعار وتذبذهبا بني مؤسسة تعليمية وأخرى، حيث 

يصل قسط بعض املدارس إىل أكثر من مليوني لرية سنويا...!!
ويتذرع أصحاب املدارس اخلاصة أن السبب األساسي للزيادات 
املتتالية زيادة أسعار احملروقات وقلتها ما يرتب زيادة على أجور 
للطالب يف  تقدم  اليت  واخلدمات  املدرسني  أجور  وارتفاع  النقل، 
بعض املدارس ال سيما خدمة البث املباشر عرب االنرتنت لصفوف 
األبناء  مشاهدة  الطالب  ألهــايل  ميكن  حيث  الدراسة،  ومراحل 
عن بعد واإلطالع على دروسهم وحالتهم الذهنية ومدى انضباط 
وتركيز الطالب مع املدرس بالصف0                                             

التوسع بإشادة املدارس اخلاصة...         
بوجود  تفيد  األسبوعية«  »البعث  عليها  اليت حصلت  املعلومات 
أربع مدارس خاصة بطرطوس هي األندلس واخللود والبيان وطائر 
الفينيق تتفاوت يف تقديم خدماهتا، كما توجد يف بعض مناطق 
و  مــدارس،  اليت حتوي ثالث  مــدارس خاصة كصافيتا  احملافظة 
و  القدموس  منطقيت  باستثناء  مدرستني  حتــوي  الــيت  بانياس 
يذهب  وبالتايل  خاصة  مدرسة  فيهما  يوجد  ال  اليت  الدريكيش 
طالب منطقة الدريكيش إىل صافيتا القريبة، علما أن الدريكيش 

تسعى لرتخيص ثالث مدارس خاصة0   

بروظة وجدية...                             
مــدارس خاصة حول  يف  يدرسون  الذين  املعلمني  آراء  تفاوتت 
أن  املدرسني  إذ لفت أحد  فيها،  أبناءهم  األهــايل  دوافــع تسجيل 
بعض الطلبة يسجلون يف املدارس اخلاصة من باب »الربوظة« هلم 
ولذويهم، فكوهنم يتلقون تعليمهم باألجرة ويأخذون دروسا خاصة 

بعد الدوام املدرسي، ال يهتمون باحلضور وااللتزام والرتكيز أثناء 
الدوام املدرسي، وميررون الوقت ليس أكثر...!!

يف حني أشار أحد املدرسني إىل جدية بعض الطالب واألهل عند 
اختيارهم التسجيل يف مدرسة خاصة كون الضمري يكون« يقظا« 
يتقاضون  كوهنم  بسخاء  املعلومات  يعطون  الذين  املدرسني  عند 

رواتب أعلى من املدارس احلزبية.

تلقف طالب العامة...                         
لفت بعض القائمني على العملية الرتبوية مشكلة تعاني منها 
الصف  الطالب وهتيئه حتى  تتعب على  أهنا  العامة هي  املدارس 
احلادي عاشر لتتلقفه املدارس اخلاصة لرفع امسها واسم كادرها 

التدريسي000!؟ 

 عدم تقيد والتزام...                           
ويف احلديث مع بعض األهايل الذين سجلوا أطفاهلم هذا العام 
وسابقه يف الرياض اخلاصة بينوا وجود روضات غري مشهورة وال 
أسعارها  تكون  قدمية  ألعاهبا  أو  حديثة  تعليمية  أساليب  تعتمد 
أرخص من الروضات النموذجية، الفتني إىل أن كل روضة تعطي 
كورسات تعليمية ختتلف عن األخرى وال يوجد تقيد والتزام هبا..

وأن  األساتذة  املــدارس حتددها خربة  أقساط  أن  البعض  ورأى 
من كان لديه طالب مسجل سابقا يف نفس املدرسة أو أكثر يكون 
قسطه خمتلف عن تسجيل طالب واحد وألول مرة، مشريين إىل 

أن املدارس اخلاصة هلا طالهبا اخلاصني من ذوي رؤوس املال.

إعالن خمادع...!؟                             
األهــايل  أوضــح  املـــدارس،  تلك  أقساط  على  للوقوف  بالعودة 
لرية  ألف   80 احملافظة  مناطق  يف  اخلاصة  الروضات  قسط  أن 
أن  إىل  ولفتوا  سنويا،  لــرية  املليون  يفوق  طرطوس  ويف  شهريا 

زيادة األقساط ترتتب على النقل ومدى توفر اخلدمات واألنشطة 
الرتفيهية بالروضة أو املؤسسة، حيث ميكن أن يصل قسط إحدى 
ألف   /850/ لرية سنويا،  مليوني  أكثر من  إىل  املــدارس اخلاصة 
لرية قسط تعليمي دون النقل يضاف له مليون ونصف رفاهية مبا 
تتضمنه من مسابح ومالعب ورياضات متنوعة، مشريين إىل أن 
اإلعالن عن القسط يغاير الواقع، إذ يعلن عن/ 500 / ألف لرية 
مثال وعند الدفع يتفاجأ األهايل بدفع مبلغ/ 800 / ألف لرية 

للتهرب من الضريبة000!؟

غياب دور التوجيه...!؟                       
التعليم اخلاص يف الرتبية من موجهني  ال أحد يعلم أقساط 
وحتى مدير أحد اجملمعات الرتبوية، وحبسب بعض املوجهني فقد 
أشاروا إىل أن املدارس اخلاصة من حيث الشكل ممتازة لكن من 

حيث املضمون سلبية00!؟
على مسعتها  للحفاظ  اخلاصة  املدارس  بعض  تسعى  باملقابل 
بعض  وتــســاءل  واملــدرســني،  الطالب  مدرستها خبــرية  ترفد  بــأن 
املوجهني: ملاذا ال يفعل دور املوجه الرتبوي أو االختصاصي على 

املدارس اخلاصة000!؟                        
التعليمية  املؤسسات  عــدد  أن  أوضــح  طــرطــوس  تربية  مدير   
 /  18 يبلغ/  طــرطــوس  يف حمافظة  أصــوال  املرخصة  اخلــاصــة 
مدرسة خاصة و /326 / روضة خاصة و /118 /خمرب لغوي، ومت 
حتديد األقساط هلذا العام وفق البالغ الوزاري رقم 1575/ 543 
) 4/ 5( تاريخ 16 / 6 / 2022، حيث مت حتديد األقساط وفق 
درجة  خاصة،  تعليمية  مؤسسة  لكل  املستحقة  التصنيف  درجات 
مت  التعليمي  القسط  أن  كما  ورابعة،  وثالثة  ثانية  ودرجــة  أوىل 
حتديده بني حدين أدنى وأعلى، ومت حتديد أجور اخلدمات وفق 
عدد النقاط اليت حصلت عليها املؤسسة التعليمية عند تصنيفها 
)حد أعلى ال جيوز جتاوزه(0                                           

لصاحب  تركت  النقل  أجور  أن  الرتبية  مدير  وبني 
املؤسسة لتحديدها وميكن زيادهتا خالل العام الدراسي 
يف حال صدور قرارات بزيادةأسعار  احملروقات، موضحا 
أن البالغ الوزاري رقم 1575/ 543 )4 /5 ( تاريخ 16 
/ 6 / 2022 ألغى مجيع املوافقات السابقة ومت اعتماد 

األقساط احلديثة وفق نتائج التصنيف احلديثة0

مزايا مرافقة...
تتضمن  التعليمي  للقسط  مرافقة  مــزايــا  هناك 
الــلــبــاس املـــدرســـي الــشــتــوي والــصــيــفــي والــريــاضــي 
الكتب  ـــوزارة،  ال قبل  من  املعممة  الرمسية  واملناهج 
اإلثرائية املوافق عليها وزاريا والتدفئة، كذلك خدمة 
إىل  إضافة  املتنوعة،  والنشاطات  والصاالت  املالعب 
الــرحــالت واحلــفــالت والــقــرطــاســيــة، ويــتــم احتساب 
بكل  اخلاصة  التصنيف  نتائج  وفق  السنوي  القسط 
التصنيف وفق جداول  يتم  مؤسسة على حدا، حيث 
واألثــاث  املــدارس  ببناء  اخلاصة  باملواصفات  تتعلق 
والتجهيزات واجلهاز اإلداري والتعليمي والتقييم العام 
للمؤسسة0       وأفاد »شحود« أنه ومن خالل اجلوالت 
والتعاميم يتم التأكيد على االلتزام بدرجة الرتخيص 
املمنوحة وااللتزام بالقدرة االستيعابية وعدد الشعب 
احملدد يف قرار الرتخيص وااللتزام باألقساط املوافق 
عليها وإعالهنا بشكل بارز يف لوحة اإلعالنات اخلاصة 
باملؤسسة، وااللتزام باخلطة الدرسية واملنهاج الرمسي 
القيد  بتعليمات  والتقيد  الــطــالب  على  واالــتــأمــني 
والقبول، ومسك السجالت اخلاصة باملؤسسة وتنظيم 
عــقــود العمل وجتــديــد الــعــقــود واختـــاذ اإلجــــراءات 
الصحية للوقاية من األمراض السارية مثل الكورونا...

وحول االجراءات املتخذة يف حال خمالفة األقساط 
يتم فرض  أنــه  املدير  بني  ـــوزارة  ال قبل  احملــددة من 
عقوبة التعويض مقابل الضرر حبق املؤسسة املرافقة.

حول معيار القبول يف الصف األول الثانوي قال إ ن 
ما ينطبق على املدارس العامة ينطبق على اخلاصة 
من حيث درجات القبول مدينة وريفا، ويتم القبول ضمن القدرة 

االستيعابية احملددة يف قرار الرتبية.
وخبــصــوص شــكــوى بعض األهـــايل مــن تــفــاوت األقــســاط بني 
مدرسة وأخرى فذلك يعود، حسب املدير إىل درجة التصنيف اليت 
مت حتديدها، درجة أوىل أو ثانية أو ثالثة أو رابعة، فكل درجة هلا 
سعر حمدد وكلما زاد عدد نقاط التصنيف زادت أجور اخلدمات، 
مبينا أن الرقابة على املدارس اخلاصة تتم من خالل املدير املندب 
وجوالت الدائرة  املعنية للتأكد من االلتزام مبا هو حمدد هلا من 

أقساط0                                   

ضبط املخالفات...                               
طلبة  تفوق  االمتحانية  والنتائج  والــوقــائــع  املعطيات  تشري 
املدارس  تسعى  بينما  عام،  كل  اخلاصة  على  احلكومية  املــدارس 
املــوارد  من  عائدات ضخمة  وحتقيق  ــاح  األرب كسب  إىل  اخلاصة 
املالية بسبب جشع وطمع أغلب أصحاب املدارس الذين يفرضون 
زيادات متتالية على الرسوم واألقساط األمر الذي يستلزم تشديد 

الرقابة والقيام باجلوالت امليدانية لضبط املخالفات.

هل من دور للسورية للتجارة؟
األسبوعية حتضريات  البعث  تابعت  الدراسي  املوسم  بداية  مع 
اجملمع االستهالكي الذي توفرت فيه تشكيلة واسعة من املستلزمات 
بالتحضري  بطرطوس  للتجارة  السورية  فرع  قام  حيث  املدرسية 
اجملمع  يف  القرطاسية  معرض  خالل  من  الدراسي  املوسم  لبدء 

االستهالكي.
وأوضح حممود صقر مدير الفرع أنه مت جتهيز اجملمع بكافة 
يوم  بالبيع  والبدء  املواطن  حيتاجها  اليت  املدرسية  املستلزمات 
قبل  للتصاعدي..ن  كبريا  إقباال  القى  األحــد 2022/8/21  حيث 
حقائب  مــن  املــتــوفــرة  الــدراســيــة  املستلزمات  وشـــراء  املــواطــنــني 

وصداري مدرسية ودفاتر وأقالم بأنواعها ومقامل وعلب هندسية 
وأقالم تلوين وحمايات وبرايات وكافة املستلزمات األخرى. 

أن دفاتر 80 ورقة على  املستلزمات بني »صقر«  وحول األسعار 
سبيل املثال طباعة السورية للتجارة تباع بسعر 700 لرية، يف حني 
يباع قلم رصاص ماركة كينغ بسعر 75 لرية، وقلم رصاص ماركة 
هورس بسعر 175، قلم أزرق ناشف ماركة دولفني سعر 200 لرية، 
قلم ناشف دفر هندي أزرق بسعر 250 لرية، صدرية مدرسية بسعر 
16800 - حقيبة روضة أشكال سعر 9000- حقيبة مدرسة ابتدائي 
بولسرت سعر 16800- حقيبة مدرسة اعدادية بولسرت بسعر 25200، 
حقيبة مدرسية ثانوية قماش بولسرت ثالثة طبقات بسعر 35700، 
مقامل مدرسية أشكال بسعر 2100 لرية، علب هندسية ظرف بسعر 
ألوان خمتلفة بسعر 375 لرية، مسطرة  700 لرية، قلم فونتكس 
ماركة ديزني بسعر 240 لرية، حماية نوعني بسعر 85- 205 لرية- 
اقالم تلوين صغرية خشب ماركة سنبل بسعر 1775- علبة تلوين 

خشب طويل ماركة سنبل بسعر 2950 لرية. 
السوق  يف  حاليا  الرائجة  األسعار  مع  األسعار  هذه  ومبقارنة 
كما يقول »صقر« نالحظ أن الفروقات يف السعر ترتواح بني 35 

إىل 50 % .
وحول إمكانية تقسيط هذه املستلزمات بني أنه ميكن ألي من 
العاملني يف الدوائرة واملؤسسات احلكومية املثبتني واملتعاقدين غري 
املنتهية عقودهم التقسيط عن طريق حماسب اإلدارة مببلغ سقفه 

/500000/ ل.س دون فوائد ملدة سنة.
وحول سؤال عن طبيعة املاركات املتوفرة وجودهتا رد مدير الفرع  
من  أهنا  املعرض جيد  يف  املتوفرة  املستلزمات  إىل  ينظر  من  أن 
ماركات معروفة ونوعية جيدة ) دوفر هندي- مونتكس .. ( والدليل 
اإلقبال الكبري من املواطنني لثالثة أيام على التوايل منذ افتتاح 

املعرض.
خامتا أن السورية للتجارة مستمرة بالبيع يف ظل هذا اإلقبال، 
ملستلزمات  املــذكــور  املبنى  يف  خــاص  جــنــاح  ختصيص  وسيتم 
العام  مدار  على  األهايل  واحتياجات  طلبات  لتأمني  القرطاسية 

وبشكل ثابت ودائم. 

هليب األسعار تزيد معاناة األسرة وما باليد حيلة...!!  
أســواق  بعض  خــالل جولتها يف   « األسبوعية  البعث   « رصــدت 
احملافظة اإلرتفاع الكبري ألسعار القرطاسية و مستلزمات املدرسة 
وجتاوزها حد املعقول، خاصة لذوي الدخل احملدود، كما أن هذه 
واملكتبات  والبسطات  الشعبية  األســواق  بني  ما  ختتلف  األسعار 
طالب  على جتهيز  املوظف  قــدرة  دون  كلها  و  املدينة،  وسط  يف 
املدرسي  اللباس  جتــاوز  حيث  طــالــب،  مــن  بأكثر  فكيف  واحــد 
لطالب الشهادة اإلعدادية والثانوية مع احلذاء ال 75 ألف لرية، 
األسواق  ألف يف   15 اإلبتدائي ب  املدرسية لطالب  الصدرية  أما 
أن احلقائب  كما  النوعية،   أو  السوق  تغيري  وتــزداد مع  الشعبية 
املدرسية ترتاوح أسعارها ما بني 20 ألف وحتى 100 ألف للحقيبة 
الواحدة، وبلغ سعر الدفرت املدرسي 70 ورقة ما بني 1700 و 4000  
أسعار  ــزداد  وت التصميم،  و  النوع  ذلك حسب  ورمبــا جتــاوز  لرية 
الدفاتر حبسب عدد األوراق وجودهتا ويصل سعر بعض الدفاتر ل 
15 ألف ل. س، أما أسعار أقالم احلرب فتبدأ من 500 لرية للقلم 

الواحد حتى 5000 لرية، وأقالم الرصاص من 300 وحتى 1600.
وتضاف  ومدينة،  ريفا  وآخــر،  حي  بني  األسعار  هذه  وختتلف 
تكاليف نقل املواد ملراكز القرى على أسعار القرطاسية ما يزيد يف 

أسعارها مقارنة ببعض األسواق يف املدينة.
ومن خالل اجلولة وجدنا أن أقل تكلفة لطالب ابتدائي هي 150 
ألف لرية للطالب الواحد وإذا كان لدى األسرة  أكثر  من طالب 
يؤمن  فكيف  لــرية،  مليون  إىل  للمدرسة  التجهيز  تكاليف  تصل 
رب األسرة حاجيات أبنائه وهو عاجز متاما يف ظل واقع مضن 
اقتصاديا تعيشه البالد،  وما يزيد الطني بلة هو اخنفاض القدرة 
الشرائية وتدني مستوى الدخل وخاصة ملوظفي القطاع العام و 
ذوي الدخل احملدود، الذين يتخبطون أمام هليب األسعار وانفالت 

األسواق. 
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البعث األسبوعية – ميس بركات
يبدو أن معادلة االستقرار خالل السنوات األخرية تنفرد بطابع 
املدن  إىل  للفالحني  هجرة  من  نشهده  ما  مع  السيّما  عكسي، 
لليد  ذراعيها  تفتح  اليت  ومنشآهتا  ومطاعمها  ورشها  يف  للعمل 
إذ  أجــور،  بأدنى  فيها  للعمل  النظر عن اخلــربة«  »بغض  العاملة 
مل تعد األرض الزراعية  ُتطعم صاحبها الذي غلبه اجلوع وراح 
يبحث عن أدنى األجور ليسد رمق أسرته تاركاً خلفه أرضه يأكلها 
»البور« على عني اجلهات املعنية اليت خسرت الرهان مرات ومرات 
يف حتقيق العدالة للفالح واالبتعاد عن حماباة التجار والسورية 

للتجارة، لتكون هجرة الفالحني إىل املدن اليوم سيدّة املوقف! 

مّشاعة جديدة
ومع عجز احلكومة عن إجياد خمارج لألزمات الزراعية اجلمّة 
اليت ُتعاد وتتكرر يف كل عام رغم االجتماعات واخلطط املسبوقة 
واآلنية واليت ال تضيف إىل جعبة الواقع الزراعي سوى املزيد من 
للكثريين  الزراعية حالّ  األرض  التخّلي عن  كان خيار  اخلسائر، 
ممن انقطعت هبم السبل يف تأمني قوت يومهم، يف املقابل الزالت 
املعنية  اجلهات  تبثها  اليت  األمل  تتمسك خبيوط  القليلة  القّلة 
من  االجتماعي  التواصل  مواقع  وصفحات  اإلعــالم  وسائل  عرب 
والسماد وغريها  املبيدات  وتأمني  لتسويق احملاصيل  ُتبذل  جهود 
يف  الوقوع  عند  اجلديدة  الشمّاعة  لتكون  الزراعة،  أساسيات  من 
له خالل  نتعرض  الذي  املناخي«  والواقع  »اجلفاف  اخلسارة هي 
العامني األخريين وما نتج عنه من تدهور يف هذا القطاع، يف حني 
يؤكد الفالحون أن الواقع املناخي أّثر على الزراعة بشكل ال بأس 
به، إاّل أنه ورغم توفر املياه يف الكثري من األرياف »مياه جوفية«  
لكن »مأساة« الواقع الكهربائي حتول دون سقاية املزروعات وعلى 
الرغم من مناشدات الفالحني الكثرية لزيادة حصة األرياف من 
الرد  أن  إاّل  الصناعية  باملناطق  أسوة  الكهربائية  التغذية  ساعات 

يأتي بالوعود املعسولة!
 .

مصائب قوم ..
وبعيداً عن املنعكسات السلبية الزراعية واالقتصادية اليت خّلفها 
هجرة الفالح من الريف، فقد حصد سكان املدن »لقمة عسل« من 
هذه الظاهرة، السيّما بعد ارتفاع أجور عمال القطاف يف املواسم 
فقداهنا  نتيجة  الواحد  اليوم  يف  ألف   50 من  أكثر  إىل  الزراعية 
وهجرهتا، السيّما مع استمرار البعض بزراعة األراضي واحلفاظ 
عليها من قبل مالكيها املغرتبني ممن تركوها بعهدة أحد ضامين 
األرض للعناية هبا بغضّ النظر عن الربح أو اخلسارة حتت بند 
احلفاظ على اإلرث، ليجد موظفو الدولة من سكان املدن ضالتهم 
بني  املرتاكمة  الفجوات  تسد  اليت  الزراعية  املواسم  املادية خالل 
رواتبهم اخلجولة واملتطلبات املعيشية اليت ال ترحم، ليكون التخلي 
عن الوظيفة بإجازات شهرية والعمل يف مواسم القطاف فرصة 

يُحسد عليها من حيظى هبا.

فاتورة مضاعفة
ومل يُنكر أهل اخلربة اجلهود املبذولة واالجتماعات االستعراضية 
تارة واجلدّية تارة أخرى »لرتقيع« ما بقي من قطاع الزراعة على 
قيد احلياة، إاّل أن املشهد العام للقطاع الزراعي وحبسب ما أكده 
مصدر يف وزارة الزراعة ينبئ عن تراجع دوره يف دعم االقتصاد 
الوطين بعد ترك الكثري من الفالحني واملزارعني أراضيهم واستبدال 
عملهم األساسي ببدائل أخرى، رافضاً إلقاء اللوم يف تراجع هذا 
القطاع وهجرة الفالحني وترك رزقهم فقط على سنوات احلرب 
فالكوارث  الزراعية،  واآلالت  لــألراضــي  ختريب  من  خلفته  ومــا 
الطبيعية املتالحقة أثرت على إنتاجهم وهددت استقرارهم، وفشل 
القطاع من  رؤى مستقبلية إلخراج هذا  وجود  وعدم  التخطيط 
على  اخلناق  املوجودة ضيّقت  املــوارد  إدارة  وسوء  املتكررة،  أزماته 
وتركهم  الزراعية  املستلزمات  أسعار  رفع  عن  ناهيك   ، الفالحني 
عُرضة لتحكم جتار السوق السوداء أثناء الزراعة وحتكم السورية 
للتجارة هبم يف موسم القطاف، األمر الذي ألزم معظم الفالحني 
بالتوّجه إىل قطاع اخلدمات واألعمال احلرة ابتغاء مصادر رزق 

آمنة من اهلزات االقتصادية.

خطط »الزنقات«
يف املقابل وجد الدكتور االقتصادي »امساعيل مهنا« أن التغريات 
زراعية  أدى إىل خلخلة  املنطقة  الذي يضرب  املناخية واجلفاف 
واالجتماعية  واالقــتــصــاديــة  الــزراعــيــة  احلــيــاة  على  سلباً  أثــرت 
السكاني  الــتــوّزع  يف  الواضحة  اخللخلة  إىل  إضافة  بالضرورة، 
مع  األخــرية السيّما  السنوات  جلياً  خالل  بات  الذي  العشوائي 
استقرار سكان املناطق الشرقية يف املدن والذين تعترب أراضيهم 
عودة  رغم  مناطقهم  إىل  عودهتم  وعدم  السوري«  »الغذاء  خزان 
االســتــقــرار هلــذه املــنــاطــق، ناهيك عــن انــضــمــام فــالحــي أغلب 
فقداهنم  بعد  باملدن  واالستقرار  اهلجرة  ســرب  إىل  احملافظات 
األمل بالزراعة، ولفت مهنا إىل خطورة استمرار نزوح الفالحني 
وعدم إجياد خمارج ألزماهتم اليت سُتفضي يف املستقبل القريب 
أمر  وهذا  اخلــارج،  من  احمللية  الزراعات  ملنتجات  استريادنا  إىل 
من  املناطق  تلك  إىل  العاملة  اليد  إعــادة  من  البــد  لــذا  خاطئ 
خالل وضع خطط علمية وفنية واضحة ملواجهة التغريات املناخية 
هدفاً  مناسب  بسعر  تأمينها  ووضع  الزراعية  املستلزمات  ونقص 
أساسياً للحكومة كوننا بلد زراعي، وحتدث اخلبري االقتصادي عن 
احلكومة  تضعها  اليت  الفاشلة  اإلسعافية  اآلنية  احللول  خطورة 
مشرياً  التهلكة،  إىل  وأرضــه  بالفالح  تودي  واليت  »الزنقات«  عند 
إىل أمهية أن تكون اخلطط املوضوعة مستقبلية اقتصادية وبيئية 
وتنموية، وبالتشارك مع املنظمات واهليئات الدولية املعنية لتقديم 

الدعم الفين واخلربة الالزمة.

اهنيار القطاع
»أكرم عفيف« إمكانية تعرض  التنموي  كذلك مل يُخف اخلبري 
مجيع القطاعات للخسائر مبا فيها القطاع الزراعي، فالفالح قبل 
احلرب كان عُرضة خلسارة موسم أو أكثر، لكن الفرق يف خسارته 
بني املاضي واحلاضر تصل إىل ماليني اللريات السيّما وأن  تكلفة 
الدومن كانت بني 15-50 ألف لرية أما اليوم فتكلفة الدومن وسطياً 
تتخطى ال700 ألف فما فوق، عدا عن أن حاجة األسرة الريفية 
مليون   28 بتكلفة  دومن  هــي40  أدنــى  كحد  أرضها  من  تأكل  كي 
عملية متويل  غياب  املستحيالت يف ظل  من  األمــر  وهــذا  لــرية، 
اإلنتاج الزراعي وعدم قدرة املصرف الزراعي واجلمعيات الفالحية 
على توفري البذار والسماد املطلوب، بالتايل فإن تكاليف العملية 
النباتي  بشقيه  الزراعي  القطاع  اهنيار  أسباب  أحد  هي  الزراعية 

واحليواني، وابتعاد الفالحني عن العمل يف اجملال الزراعي، وقدّم 
اخلبري التنموي مثااًل عن اخلسائر احليوانية بارتفاع تكلفة تربية 
البقرة اليوم  لتصل إىل 25 ألف لرية يومياً، كذلك تصل تكلفة 
تربية البكاكري إىل 15 ألف يومياً و5 ماليني سنويا، يف حني تباع 
بـ 4 مليون، ليكون خيار بيعها للذبح هو املرجّح أمام الفالحني، 
وألقى عفيف اللوم األكرب على وجود خطأ كبري يف تفكري صاحب 
اإلنتاج  من  بــداًل  االسترياد  التوّجه حنو  يستسهل  الــذي  القرار 
احمللي مما أدى إىل تدمري البنية االقتصادية يف سورية حبسب 
قوله، مشرياً إىل أمهية دعم اإلنتاج الزراعي األسري وعدم اعتبار 
ما يطرحه الفالح من منتج يف السوق »جمهول املصدر« يف حني 
اخلاطئ  التمسّك  ذريعة  املصدر حتت  معروف  استرياده  يتم  ما 

باملرسوم رقم »8«.
 

مصاحل املستوردين
وتطرق عفيف إىل أمهية وجود إدارة  املوارد احمللية من خالل ما 
يسمى »إدارة الوفرة » ال إدارة القّلة فيها، وقدم مثااًل عن خسارة 
عدم  ثم  ومن  متأخراً  التصدير  باب  وفتح  الثوم  الفالح مبوسم 
تصديره حتت حجة »عدم مناسبة شكل املادة للتصدير« وعوضاً 
لثوم جمفف  كتحويله  الثوم  أطنان  لتصريف  بدائل  وجــود  عن 
كيلو  سعر  وأن  خاصّة  العامل  دول  إىل مجيع  وتصديره  وطحنه 
الثوم اجملفف »170« ألف لرية، مت تركه يف األراضي وتكبيد فالحيه 
خسائر هائلة، الفتاً إىل أن احللول اليوم كثرية لالرتقاء باإلنتاج 
الزراعي إىل املستوى املطلوب واليت تبدأ بربط الفالحني من خالل 
الثقة  إلعطاء  والصغرية  املتوسطة  املشروعات  هبيئة  مجعياهتم 
للفالح بتأسيسه وإدارة مشروعه بنفسه، وتشجيع اجلهة املسؤولة 
عن تطوير املنتجات الزراعية، باستخدام التكنولوجيا لزرع كافة 
أنواع املنتجات الزراعية يف مناطق غري املناطق األساسية إلنعاش 
أو غياهبا،  الرئيسية  وتعويض خسائر احملاصيل  الزراعي  القطاع 
وغريها من احللول اليت ُقدّمت من قبل اخلرباء واملهتمني الكثري 
يستجيب  مل  احد  أن  إاّل  الزراعة  وزارة  طاولة  على  احللول  من 
ومت »قتل« الفالحني بناء على مصلحة املستوردين، ووجد اخلبري 
التنموي أن نتائج اهنيار القطاع الزراعي خالل السنوات األخرية 
ازدادت  الزراعة  يف  العمل  عن  الفالحني  إقالع  عن  فعدا  كارثية، 
اليت  الكوارث  من  وغريها  األخالقية  املنظومة  واهنــارت  السرقات 

بدأت تطفو على وجه جمتمعنا. 

»�لبور« ياأكل �أر�سنا �خل�سر�ء  .. حماباة �مل�ستوردين 
وخطط »�لزنقات« هّجرت �لفالح و�سّحرت �لأر��سي

البعث األسبوعية - غسان فطوم
مل يكتفِ الغالء الفاحش ألسعار املواد االستهالكية وغريها 
أو  الصوم  حد  إىل  يتقشفون  السوريني  جبعل  املــواد  من 
ويريدونه  مأكوالت،  من  يشتهونه  مما  الكثري  عن  التخلي 
من مستلزمات لتأمني متطلبات حياهتم اليومية، بل انعكس 
سلباً على العالقات االجتماعية بني أفراد األسرة واألقارب 
واألصدقاء، فجعل التزاور بينهما يف أدنى مستوياته، فاليوم 
بزيارة  يفّكر  عندما  حساب  ألف  حيسب  منّا  الواحد  بات 
زيــارة سواء  فأي  أصدقائه،  أو  أقاربه  أو  أسرته  أفــراد  أحد 
أو  »نقوط« عرسان،  أو  أو جناح  كانت هتنئة مبولود جديد 
حدها  يف  باتت حتتاج  الزيارات  من  وغريها  مريض  حتى 
األدنى خلمسني ألف لرية، هذا إذا كانت يف احمليط، أما من 
يضطر للسفر خارج احملافظة أو حتى حلي أو منطقة أخرى 
فالتكاليف ستتضاعف لدرجة ال يقدر على محلها الراتب 

»التعبان« الذي ال يهنأ بالنوم يف اجليبة ملدة يومني!.

موسم الشهادات 
يف حديث الشارع ، غالباً ما تشكل نتائج الثانوية العامة و 
اإلعدادية إرباكاً للبيت السوري، رغم حالة الفرح اليت تعم 
بيوت الناجحني، وخاصة املتفوقني منهم، فهذا النجاح يرتب 
ومشاركتهم  واألصدقاء  لألقارب  التهنئة  واجب  األسر  على 

أفراحهم.
هنا ال ختفي أم جمد أهنا وقعت يف ورطة حقيقية أثناء 
جناح أوالد إخوهتا وتفوقهم بالشهادة الثانوية، مشرية إىل 
أهنا عجزت عن تأمني مستلزمات اهلدايا لثالثة ناجحني، 
ومع ذلك أصرت على القيام بواجب التهنئة قائلة »عندما 

خترج ابين الوحيد يف اجلامعة مل يقصّر إخوتي«.
حال »أم اجملد« يشبه حال الكثري من السوريني يف موسم 

الشهادات الذي له وقع خاص يف البيت ، ويبدو من 
الصعب التخلي عنه رغم صعوبة تأمني هدية املباركة 
اليت كانت أيام زمان عبارة عن علبة شوكالتة من النوع 
اجليد ال يتعدى مثنها الـ 2000 لرية »اهلل يرحم أيام 

زمان«.

مفارقات عجيبة
يف عام 2011  قبل احلرب على سورية كان سعر غرام 
يقدم  وكان من  الـ 2200 لرية سورية،  الذهب حبدود 
عروس  أو  جديد  ملولود  غرامني  بــوزن  ذهبية«  »هدية 
 1000 بـــ  قميصاً  يشرتي  ومــن  ميسور،  شخص  هــو 
لطالب  هدية  ويقدمه  لرية   2500 بـ  بنطااًل  أو  لرية، 
املادية  أحواله  شخص  هو  العامة  الثانوية  يف  ناجح 
جيدة جداً وال يشّكل له املبلغ املذكور أي عبء مادي، 
وبشكل عام كانت اهلدايا يف ذاك الوقت مقدور عليها، 
أو  البيوت  إىل  سواء  عامرة  السوريني  بني  والزيارات 
اخلروج بسريان إىل املنتزهات الشعبية واملطاعم نتيجة 
رخص األسعار وتوفر املواصالت اخلاصة والعامة، بل 
بعد  خاصة  ســيــارات  ميتلكون  السوريني  أغلب  كــان 
فعلى  اليوم،  أما  للمواطنني،  قدمت  اليت  التسهيالت 
 215000 باألمس  بلغ  الذهب  غرام  املثال سعر  سبيل 
لرية سورية، وسعر البطال ذو النوعية اجليدة بـ 40 - 
50ألف لرية، وعلبة احللويات العربية املشّكلة حبوايل 
الغالء  موجة  نتيجة  ذلك  على  وقس  لــرية،  ألف   80
اليت ضربت كل شيء من حاجاتنا ومستلزماتنا، فأي 
اليوم على  الدخل احملدود قادر  شخص من أصحاب 
تقديم هدية من الذهب بوزن غرام أو حتى ربع غرام؟!.

ضرب من اخليال!
االجتماع  علم  أستاذة  برقاوي  هناء  الدكتور  تؤكد  هنا 
على  أثــر  الصعب  االقتصادي  الوضع  أن  دمشق  جبامعة 
مستوياهتم  جبميع  اجملتمع  ـــراد  أف كــل  معيشة  مستوى 
االقتصادية وبنسب خمتلفة، وترّتب عليه الكثري من األمور 
أمهها التخلي عن العديد من الكماليات مثل اخلروج بنزهة 
القدرة على شراء  وعــدم  أسبوعيا،  مــرة  األســرة  أفــراد  مع 
أجل  من  أخرى  واحتياجات  ملبس  من  األوالد  مستلزمات 
توفري الكثري من الضروريات اليت أصبح تلبيتها ضربا من 
اليت   األخرى  االجتماعية  املشاكل  ضروب اخليال، عدا عن 
قد تؤدي إىل خلل يصيب األسرة عند وجود مناسبة، وهي 

اليت ال تعرف  كيف تدبر أمورها آلخر الشهر!.
برقاوي  وحبسب  الضاغط،  االقتصادي  الوضع  هذا  أمام 
املناسبات  عن حضور  األســرة  تعتذر  أن  الطبيعي  من  بات 
على اختالف أنواعها، ألن سعر اهلدية أياً كانت حتى على 
األسرة  يوقع  وقد  كبرياً  بات  عربية  حلويات  علبة  مستوى 
يف حالة من اإلربــاك بني رغبتها يف رد الدين االجتماعي 
وبني قدرهتا املادية املتدنية واليت ال تسمح هلا برد اهلدية 
اليت تضاعف سعرها عشرات املرات ويصعب على الكثري من 
أصحاب الدخل احملدود ردها بأفضل منها كما هي العادات 

االجتماعية.

حلول جمدية
إحراج  من  نتخلص  كي  حلواًل  برقاوي  الدكتورة  وتقرتح 
شراء اهلدايا، منها: إعالم صاحب الدعوة أو صاحب املناسبة 
اهلدايا،  جلب  عدم  ويفضل  ترحيب  مصدر  أهنم  املدعوين 
ويف حال أصر املدعو على تقديم هدية خيربهم أنه يفضل 
أيضا  جيدة،  مناسبات  يف  ردها  ليستطيع  الرمزية  اهلدايا 
اقرتحت »برقاوي« تنمية وتعزيز ثقافة االعتذار عن حضور 

املناسبة، فالبعض قد جيد حرجاً باالعتذار، والبعض اآلخر 
قد ال يتقبل االعتذار ويعتربه قلة واجب، وكل ذلك نتيجة 

أعراف وتقاليد بالية.

شبه مستحيلة!
الواجبات  أن  بالقول  العجيلي  رياض  الدكتور  يرتدد  ومل 
أبناء  غالبية  لــدى  مستحيلة  شبه  أصبحت  االجتماعية 
الصعبة،  االقتصادية  الــظــروف  نتيجة  الــســوري  اجملتمع 
أمام  األهم  األولوية  غدت  واملدرسة  والــدواء  واملــاء  فاخلبز 
ضعف القوة الشرائية لدخل املواطن، وحتى خنرج من هذا 
لضرورة  دعا  العجيلي  الدكتور  حبسب  االجتماعي  املــأزق 
احلقيقي  املعنى  لتقبل  والواقعية  باملوضوعية  التحلي 
للواجب االجتماعي، فقد تكون الكلمة الصادقة أكثر تأثرياً 
من هدية اشرتاها صاحبها بالدين الذي سيثقل كاهله وقد 
يكون فيه حرمان بيته من خمصصاته، لذا جيب أن نتخلى 
عن املفاهيم الضيقة اليت تربط قيمة الواجب االجتماعي 
بقيمة اهلدايا واملوائد العامرة، فالواجب االجتماعي أمسى 
من ذلك بكثري ألنه يعين زيادة التواصل واحملبة بني أفراد 
األسرة الواحدة واألقارب واألصدقاء، وتساءل العجيلي: أال 
يكفي أن مواقع التواصل االجتماعي قطعت أوصلنا وقتلت 
شاشة  خلف  مــن  بعض  على  نطمئن  وجعلتنا  عواطفنا 

صغرية باردة؟!.

االقتصادي  لوضعنا  طبيعية  حالة  هو  سبق  ما  لألسف، 
ينكمش  حياتنا  يف  مجيل  شــيء  كــل  جعل  ــذي  ال الصعب 
ويضمحل، وخاصة العالقات االجتماعية اجلميلة اليت كانت 
بطقوس مجيلة  متتاز  واليت  واألصدقاء  األهل  بني  قائمة 
جداً باتت من الذكريات أو األيام اخلوايل اليت نتمناها أن 

تعود!.

�لتز�ور بني �لأقارب و�لأ�سدقاء يف �أدنى م�ستوياته!
�أ�سعار كاوية للهد�يا و�سعوبة �ملو��سالت و�أجرتها يزيد �لطني بّلة!
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ملف �لدوري �لكروي �ملمتـاز يف �ملو�سم �جلديد.. 
فرق حاملة و�أخرى تبحث عن �إثبـات �لوجـود

البعث األسبوعية-ناصر النجار
أيام قليلة وينطلق دوري احملرتفني لكرة القدم، ويف العدد السابق استعرضنا حتضريات األندية 
واليوم  والفتوة،  وأهلي حلب  واجليش  والوثبة  تشرين  وهي:  اجلديد  للموسم  اللقب  على  املنافسة 

نستكمل هذا امللف فنستعرض حتضريات باقي الفرق.

فوضى واضطراب
من املستبعد أن يكون فريق الوحدة هذا املوسم من املنافسني على اللقب وسيغيب عن مربع الكبار 
املالية الكبرية اليت يرزح  للضائقة  النادي ونظراً  للظروف الصعبة اإلدارية اليت يعاني منها  نظراً 

حتتها، وهذا الوضع السيئ انعكس على كرة القدم بشكل خاص، فغادر الفريق 
أبرز العبيه إىل أندية أخرى ومل يستطع النادي لألسباب اليت ذكرناها تعويض 

املغادرين بأمساء مماثلة بالقوة واملستوى.
الفريق سيعتمد هذا املوسم على الوجوه الشابة من أبناء النادي مع بعض 
جديد  فريق  لبناء  جيدة  لكنها  الظروف  فرضتها  خطوة  وهــي  املخضرمني 
للسنوات القادمة جّله من أبناء النادي بعد أن ختلى عنه احملرتفون لضيق ذات 
اليد، وهذه اخلطوة جيب أن تكرسها األندية حتى ال تبقى أسرية االحرتاف 

وطلبات العبيها الباهظة.
احلق حممد  أخــرى: ضياء  أندية  إىل  الفريق  غــادروا  الذين  الالعبني  من 
واحلارس طه موسى باشا وحسني شعيب إىل الفتوة وخالد مبيض إىل تشرين 
وأمين عكيل إىل حطني وأسامة أومري إىل اجليش ويوسف قلفا إىل الطليعة 

وعبد القادر عدي إىل جبلة.
ومل يتعاقد الفريق إال مع بضعة العبني هم: مالك علي من الشرطة ورامي 
ووسام سلوم من حرجلة  أهلي حلب  وإبراهيم سواس من  عامر من اجليش 
وإيفان سليمان من اجلهاد وقيس حسن من نادي احملافظة وآرنست سيفريا من 
رواندا، ومن الالعبني الذين استمروا مع الفريق: قصي حبيب ولؤي الشريف 
وحممد رستم وطارق هنداوي واحلارس خالد إبراهيم وعلي رمضان وطالل 
حسني وأنس بلحوس وعلي رمال وحممد الشريف واستعاد حارسه مصطفى 

بورصلي.
ومن اجليل اجلديد الذي انضم للفريق: فراس كريم وحممد حرب وحييى 
وزياد الكرك وأمحد اخليمي ومهند مرعندي وأمحد الشريف وحممد معتوق 
وحممود اخلطيب وحممد عثمان ومصطفى محو وخالد املالح وحسان زياز 

وجلهم من فريق الشباب.
بال  الكرامة  مع  فتعادل  ودية  مباريات  عدة  الفريق  لعب  للدوري  استعداداً 
أهداف وخسر أمام الفتوة وأمام منتخب الشباب، ويف ربع هنائي الكأس تعادل 
مع تشرين هبدف ملثله وخسر هبدف، مع اإلشارة إال أن الفريق وضع ثقته بزياد 

شعبو كمدرب جديد للفريق. 

استعداد هادئ
بداية التحضريات للموسم اجلديد  فريق جبلة كان وضعه غامضاً ومقلقاً 
وقد تعرض لرياح هوجاء كاد من خالهلا رئيس النادي أن يبتعد عن العمل 
والسبب األهم يف هذه العواصف مادي الشكل واللون، لكن حتسنت األحوال 
لكنه  الالعبني  من  العديد  فخسر  صفوفه  ويرمم  أوراقــه  يلم  النادي  وبــدأ 
استطاع إجياد البديل املناسب، وأهم ورقة كسبها عودة هدافه حممود البحر 
من البحرين وتعاقد مع حممد لولو من الشرطة وأمحد محو من عفرين وريفا 
الطليعة واحلارس يزن  العلي من  العراقي وشعيب  النجف  الرمحن من  عبد 

عرابي من الفتوة وعبد القادر عدي من الوحدة وأمحد األمحد من اجليش.
وغادره مصطفى الشيخ يوسف إىل أهلي حلب وعبد القادر غريب وعلي سليمان إىل حطني وأمحد 
وميهوب إمساعيل وحممد  غادره علي حممد  كما  إىل اجليش،  وحيدر حممد  تشرين  إىل  برييش 

العجيل وحسن عويد وإبراهيم عاملة ومل تعرف وجهتهم اجلديدة بعد.
وجدد الفريق لبعض العبيه السابقني أمثال: عبد اإلله حفيان ونور الدين علوش وحممود مهنا 
واملقداد أمحد وعبد اهلل محود ومحزة الكردي وأمحد حديد واحلارس عيسى األشقر وحممد خوجة 

وعمر نعنوع وعلي مسلم.
الفريق حاز على بطولة دورة الوفاء والوالء بفوزه يف النهائي على تشرين، وقبلها فاز على اجلهاد 

وعلى حطني وعلى شرطة طرطوس، وودياً خسر مع اجليش وتعادل مع الفتوة بال أهداف.
عملياً قدم جبلة مستوى مرض ومجهوره مطمئن عليه وال ضري إن قارع األقوياء لكن ال خوف 

عليه من املخاطر هذا املوسم

عزمية وإرادة
مل تبدأ كرة الكرامة استعدادها قبل تشكيل اإلدارة اجلديدة وبقيت أمورها غامضة لكنها استطاعت 
الولوج باالستعدادات يف الوقت املناسب، اخلطوة اليت تقوم هبا اإلدارة اجلديدة هي إعادة بناء كرة 
القدم يف النادي الستعادة بريق النسر األزرق ليكون يف صف الكبار بعد أن ارتضى أن يكون يف الوسط 

خالل السنوات السابقة.
حماوالت اإلدارة كانت تركز على استعادة الالعبني من أبناء النادي من األندية األخرى، فنجحت 
باستعادة عبد اهلل جنيات من اجليل السعودي وعمرو جنيات من املنامة البحريين ومنهل طيارة من 
اجليش وتعاقدت مع احلارس أمحد الشيخ قادماً من تشرين ومع مازن عمارة من حرجلة وعبد 

الوثبة وعلي خليل من أهلي حلب، كما تعاقدت مع احملرتف الربازيلي جوا  البستاني من  الرزاق 
سافيو سانتوس.

وغادر الفريق عدد من الالعبني أبرزهم: أمحد الشمايل واحلارس شاهر الشاكر إىل أهلي حلب 
الفتوة وأمحد  الوثبة واحلارس وليم غنام إىل  اليونس إىل  وحممد صهيوني إىل اجليش وحممود 

العمري وعلي زكريا إىل تشرين.
الفريق حافظ على عموده الفقري من العبيه وضم جمموعة من العبيه الشبان، والالفت توقيع 
بلحوس، وجدد لكل من: احلــارس أمحد كنعان وعامر  الــدويل املخضرم مصعب  عقد مع حارسه 
تركاوي وربيع سرور وعبد امللك عنيزان وإبراهيم الزين وتامر حاج حممد وعماد احلموي ومهام أبو 
مسرة وجهاد مسمار وعدي عيد وهيثم اللوز، ومن الالعبني الشبان: حممد تدمري وعبد اهلل زقريط 

وحممود حلواني ومهند فاضل وعمار حديد وعبد املؤمن حبالق وعبد النافع شريباتي.

يدرب الفريق فواز مندو، ولعب ودياً مع الوحدة وأهلي حلب وتعادل يف املباراتني سلباً وخسر أمام الطليعة ويف دورة 
الصحفيني تعادل مع اجملد سلباً ومع أهلي حلب بالنتيجة ذاهتا.

اإلمكانيات املتاحة
طبق فريق الطليعة يف حتضريه للدوري مبدأ اإلمكانيات املتاحة وتعاقد مع الالعبني على مبدأ )على قد حلافك 
مد رجليك( فكانت حركة التنقالت بالفريق خفيفة فغادره بعض الالعبني مثل عبد اهلادي حنبظلي وعزام خزام إىل 
تشرين وعاد عبد اهلل جنار إىل أهلي حلب، وتعاقد مع ثالثي النواعري: سعد اهلل قطرميز وعبد اهلل تتان وعبد اهلادي 
دايل وحممد زينو قادماً من الفتوة ويوسف قلفا من الوحدة وهادي املصري 

من الوثبة وحممد خلف من الشرطة.
وحافظ على أغلب العيب املوسم املاضي أمثال: زاهر خليل واحلارس سامر 
رام محداني وأمسر حممد واحلارس حممود خلف وعبد اهلل فاخوري وماهر 
برازي وعميد بصيلة وخالد دينار وحممد احلسن وحممد حديد، وانضم إىل 
الفريق من الشباب: حممد نور مخيس وحممد ثائر درويش وعدنان طومان 

وجمد خلوف وحممد العبد اهلل وحممد احلمش وعدي حسون وأمني حديد.
الفريق يدربه فراس قاشوش وهو مستمر مع الفريق من العام املاضي، ويف 
املباريات االستعدادية فاز على النواعري وعلى الكرامة وبدورة الصحفيني فاز 

على احلرية وعلى حطني وتعادل مع الكرامة.

قصة كل موسم
حطني ما زال يروي قصة التخبط اإلداري الذي يعاني منه يف كل موسم وقد 
ساهم بذلك جمموعة من األزمات أمهها األزمة املالية، وحتى اآلن مل تستقم 
األمور يف نادي حطني فرئيس النادي يهدد باالستقالة والنادي كله على فوهة 
بركان وهو حباجة إىل دعم احملبني واملقربني ليكون قادراً على الصمود، ولعل 
أبناء النادي مل ينسوا أن ناديهم جنا من اهلبوط يف املوسم املاضي بفضل نقطة 

واحدة تقدم هبا على فريق الشرطة.
استعاد حطني العبه أمين عكيل بعد هناية عقده من الوحدة وتعاقد مع علي 
غصن من النواعري وعبد القادر غريب وعلي سليمان من جبلة وأمحد كالسي 
من أهلي حلب، وخسر عدة العبني أمههم: حسني جويد املنتقل إىل أهلي حلب 

وحممد قلفاط املتعاقد مع الوثبة.
ومن العبيه القدامى جدد لكل من: حسن أبو كف ومروان زيدان ومصطفى 
واحلارس  كوجلي  وخالد  خدجية  وزين  بغدادي  وإبراهيم  غريب  ونور  جنيد 
حممد املصري وإمساعيل احلافظ ومحود احلمود وعلي زينة واحلارس هادي 
منون، ومن الشباب عمر عبد اهلل وعدنان حداد وحممود عبده وأمحد عجور 

وزين وردة وحممد بوغا.
تعاقدت اإلدارة مع أمحد عزام بداية الفرتة التحضريية ثم مت فسخ العقد 
هواش  وبقي أمحد  املدرب مصعب حممد  مع  لتتعاقد من جديد  بالرتاضي 

مديراً فنياً.

الوافدان اجلديدان
حافظ فريق اجملد على أغلب العبيه وعزز صفوفه ببعض الالعبني استجابة 
لطلبات مدربه هشام شربيين لتقوية بعض املراكز، فاستعاد مدافعه كنان نعمة 
من العراق ونور احلليب من تشرين وتعاقد مع ثائر الشامي من الوثبة وصياح 
نعيم من الشرطة واحلارس أمحد العلي من اجلهاد وعلي سعيد من الساحل 

وعبد اهلل طبشو ونضال حممد من احلرية، وعاد علي حلوي إىل الوثبة.
وأبرز الالعبني الذين سيمثلون الفريق هذا املوسم: احلارس عبد اهلادي قصار وبشار ابو خشريف وإياد عويد وبشار 
قدور وسليمان إبراهيم وخالد املصري ومشس الدخيل وحسام الكردي وأكرم درويش وعمار سليمان ومصطفى قطرميز 

وأمحد باكري ومسري عباس وأمحد عمارة.
ضيف الدوري اجلديد الثاني فريق اجلزيرة ما زال وضع مشاركته بالدوري معلقاً بعد أن طلب اللعب على أرضه 
وقوبل طلبه بالرفض، ومن أجل مشاركته والنفقات اليت سيتكبدها بلعب كل مبارياته خارج أرضه مت تعويضه بأن 
تتحمل األندية املستضيفة نفقاته يف املباريات )سفر وإقامة وإطعام وأجور مباريات( لكنه مازال يرفض وال ندري ما 
املوقف النهائي وسيتبني لنا ذلك عند بدء الدوري، وإن أصر على تعليق مشاركته فإن اهلبوط إىل الدرجة األوىل سيكون 

مصريه.
على اجلانب اآلخر فإن نادي اجلزيرة إن شارك يف الدوري فستكون مشاركته بالعبيه احملليني املسجلني على كشوفه 

وأسندت اإلدارة مهمة التدريب إىل مدرهبا أمحد صاحل.

دورينا �ملمتاز! 
البعث األسبوعية -حممود جنيد 

تنطلق  باملمتاز  امللقب هبتاناً  الكروي  دورينا  من  نسخة جديدة 

يوم اجلمعة املقبل، على أمل أن يصل ونصل معه لدرجة املقبول. 

ويف الوقت الذي اجتهدت قيادتنا الكروية اجلديدة بتدوير زوايا 

خط  تقبع حتت  اليت  املسابقة  وإنعاش  تطوير  سبل  عن  البحث 

التساؤل  الالعب األجنيب فيها، يطرح  إقحام  بإعادة  العام،  الوهن 

نفسه بأي حال عدت يا دوري؟!

اإلجابة نستعرضها وفق احللقات املتسلسلة، بداية من احلامل 

النفرة  العفرة  التضاريسية  مالعبنا  التحتية،  البنية  أو  األساسي 

اليت تشوه مجالية اللعبة وتأد فنيات الالعبني وتعرضهم لإلصابات، 

حني  يف  التجاري،  اللعب  ملفهوم  وفقاً  املدربني  خطط  وتتطلسم 

بإعادة  القدم  لكرة  الــدويل  االحتــاد  مشروع  تنفيذ  نتنظر  مازلنا 

تأهيل وصيانة أرضيات املالعب لتكون صاحلة ملمارسة كرة القدم.

التواصل  وســائــل  ســاعــدت  ــذي  ال اجلمهور  يأتي  األرض  وبعد 

االجتماعي، على إبراز تعصبه وعدائيته جتاه املنافس ضمن قالب 

سجايل تراشقي تباديل لإلساءة واألذى بعيداً عن الروح الرياضية، 

كما يتحول ذلك اجلمهور يف بعض األحيان إىل عامل ضغط سليب 

واالنضباطية،  املادية  العقوبات  ناديه  ويكبد  والعبيه،  فريقه  على 

وهذا ما جيب على مجاهرينا وأنديتنا  التوقف عنده و معاجلته 

بشكل جدي، كما على احتاد اللعبة التصدي له وردعه حبزم لبرت 

ظواهره اهلدامة.

حبكم  االستقرار  عــدم  بعضها  عانى  الــيت  األنــديــة  إىل  ونصل 

التغيريات املتأخرة يف اإلدارات، مما انعكس سلباً على الفرق وبنائها 

وتعزيز صفوفها وحتضريها، بينما تظهر املشكلة املادية اليت يزيد 

االحرتاف املنحرف ولوائحه اهلشة ودخول الالعب من هوهتا، لتكون 

تعتمد  اليت  االسرتاتيجية  الرياضية  واملشاريع  اخلمسية  اخلطط 

وبصورة  تربر  نغمة  اإلمكانات،  لضعف  الشبان  النادي  أبناء  على 

ناد مثل اجلزيرة حلواًل  النتائج، يف حني ال جيد  استباقية سوء 

ليعلق مشاركته، وحيرج  ارضه  اللعب على  ملشكلة  وتسوية عملية 

االحتاد وروزنامة الدوري. 

ومقاييس  مــن ظــروف وحمـــددات  يتضمنه  ومبــا  مــا سبق  كــل 

والنادي  التسويق للدوري والالعب  املسابقة، يصب يف خانة  لقوة 

الذي  ومسارها  عام  بشكل  السورية  القدم  وكرة  األول،  واملنتخب 

نرجو أن يكون ارتقائي بعد سنوات االنتظار الطويلة.

نبض رياضي
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 البعث األسبوعية -منري األمحد
واقعاً  األيام  العمالية يف حمافظة محاة هذه  الرياضة   تعيش 
القطر،  مستوى  على  األفضل  من  تكون  أن  من  مكنها  متميزاً 
فالرياضة العمالية يف محاة متتلك كافة مقومات التطور والنجاح 
ومواهب  حضارية  ومنشآت  عالية  خــربات  ذات  فنية  ــوادر  ك من 

رياضية.
بيّن  عطورة  مــازن  الرفيق  عمال حمافظة محــاة  احتــاد  رئيس 
لـ«البعث األسبوعية« أن نادي عمال محاة من األندية الرائدة على 
األبطال  من  صفوفه  العديد  يف  يضم  حيث  احملافظة  مستوى 
الذين حققوا نتائج متميزة خالل مشاركاهتم يف مجيع البطوالت 
ملختلف األلعاب، مشرياً إىل أن األلعاب املمارسة يف النادي تشمل 
كرة القدم ضمن أندية الدرجة األوىل بكافة الفئات إضافة لكرة 
الطاولة اليت حازت فرق النادي فيها على مراكز متقدمة يف مجيع 
الفئات »الرباعم والصفار واألشبال والناشئني« وبرزت املالكمة يف 

بطوالت اجلمهورية خالل الفرتة األخرية.

واقع وآفاق
 وأوضح عطورة أن القائمني على النادي من إداريني ومدربني 
اليت  األلــعــاب  أوضـــاع  لتحسني  حنــل  كخلية  يعملون  ومشرفني 
مقدمة  يف  يعترب  الــذي  النادي  يف  العمال  الرياضيون  ميارسها 

مستوى  على  العمالية  الرياضية  األنــديــة 
تتدرب  الــيت  الــرجــال  لفرق  القطر،وإضافة 
وأصحاب  أكفاء  مدربني  بــإشــراف  بانتظام 
خربة واسعة بألعاهبم يتم االهتمام بالفئات 
العمرية من األطفال أبناء العمال اليت تظهر 
بينهم املواهب امللفتة للنظر واليت يتوقع هلا 
مستقبل باهر، مؤكداً أن لعبة كرة اليد كانت 
من االلعاب اهلامة اليت كان ميارسها النادي 
لكنها مرت ظروف صعبة أدت الندثارها بكل 
العبيها وكوادرها ومل تعد ممارسة يف النادي .

أن  العمال يف محــاة  رئيس احتــاد  وبــيّــن   
النادي قادر على حتقيق االجنازات الرياضية 
مع  ومــواهــب  كــوادر  من  ميلكه  مبا  الكبرية 
إمكانات  وتوفري  له  املطلوب  الدعم  تأمني 
عمال  نــادي  فرق  املناسبة ستصبح  اإلعــداد 
الرياضية  األلــعــاب  قمة  على  تنافس  محــاة 

على مستوى القطر.

اللعبة الشعبية
ـــرة الـــقـــدم يف الـــنـــادي كشف    وحــــول ك
الشعبية  اللعبة  هي  القدم  كــرة  أن  عطورة 
األوىل وهناك اهتمام كبري هبا وبكافة فئاهتا 
العمرية والدليل أن فريقي الرجال والشباب 
لكرة  األوىل  الــدرجــة  أنــديــة  ضمن  يلعبان 
املباراة  إىل  الشباب  فريق  وصــول  مع  القدم 
النهائية املؤهلة للدوري املمتاز وأيضاً حصول 
فريق االشبال على املركز الثاني على مستوى 
التجمع  ضمن  الشعلة  نـــادي  بعد  القطر 
أحرز  كما  دمشق،  العاصمة  يف  أقيم  الــذي 
مستوى  على  الثالث  املركز  الناشئني  فريق 
احملافظة وكذلك حصل فريق الرباعم على 

الثاني على مستوى احملافظة باإلضافة إىل وجود مخسة  املركز 
العبني ضمن عداد املنتخب الوطين لألشبال والعب واحد ضمن 
النادي حوايل 100 العب من  األومليب حيث يوجد لدى  املنتخب 

أعمار )7-9(سنوات.
املمتاز يف ظل مجاهريية  الدوري  مضيفاً: نسعى للوصول إىل 
اللعبة واستقطاهبا للمئات بل اآلالف من جيل الشباب، وكما نعلم 
أهنا اصبحت لعبة مكلفة جداً ومع ذلك فكوادر النادي وما ميلكه 
وهناك  القدم  كرة  والتقدم يف جمال  للتطور  تؤهله  مواهب  من 
ليحقق عشاق هذه  املواهب  وإعــداد  سعي حالياً جلمع اخلــربات 

اللعبة الشعبية األوىل طموحاهتم وهو التأهل للدوري املمتاز.

منشأة حضارية
وأشار عطورة إىل أن دعم النادي مادياً ضروري لتهيئة الظروف 
إمكانيات  من  متاح  هو  ما  وفق  اجلديد  اجليل  إبداعات  إلظهار 
هام  جــزء  بتغطية  تساهم  استثمارات  لتوفري  العمل  يتم  حيث 
العمايل هو منشأة  املسبح  أن  من متطلباته،ورأى رئيس االحتاد 
حضارية يستقبل جيل الشباب واالطفال عشاق السباحة لذلك 
يتميز مبياهه  الذي  املسبح  أداء  لتحسني  دائماً  التوجهات  كانت 
املواطن  يشعر  حيث  مرتاديه  جلميع  املمتازة  وخدماته  النظيفة 
بالراحة واالمان لوجود عناصر مدربة جيداً وذات خربة واسعة من 

املشرفني واملنقذين إضافة إلقامة دورات مكثفة لتعليم السباحة 
للكبار والصغار وتلقى هذه الدورات اقبااًل كبرياً كل صيف لذلك 
تقام عدة دورات يف كل عام كما تقدم إدارة املسبح جوائز تشجيعية 

لرواده كل يوم.

أبطال وجنوم
تربية اجليل  أهداف سامية يف  الرياضة هلا  أن  واعترب عطورة 
العمالية  والرياضة  القوية،  السليمة  الصحيحة  أجسامه  وبناء 
متواجدون  العمال  والرياضيون  السورية  الرياضة  من  هام  جزء 
املتوجني  األبطال  أكثر  من  هم  الرياضي  العمل  كل جماالت  يف 
يف البطوالت احمللية والعربية والدولية وهناك سعي بالتنسيق مع 
منظمة االحتاد الرياضي العام للنهوض بالرياضة السورية لنرفع 
علم وطننا الغايل سورية يف كافة احملافل ملتزمني بتوجيهات سيد 

الوطن السيد الرئيس الدكتور بشار األسد.
وشدد عطورة على أن نادي عمال محاة قدم على مدى األيام 
أبطااًل وجنوماً للمنتخبات الوطنية اليت شاركت يف احملافل الدولية 
خاصة بكرة الطاولة والقدم واملالكمة، مشيداً بالدور الكبري الذي 
يقوم به االحتاد العام لنقابات العمال يف سورية   واحتاد نقابات 
العمال يف محاة عرب تقديم الدعم الكبري للنادي واإلشراف على 

كل النشاطات وتكريم املميزين.

ريا�سة حماة " �لعمالية" ر�فد حقيقي ملنتخباتنا 
�لوطنية و�خلطو�ت عديدة يف �جتاه �لنجاح

 قبل �نطالق �ملو�سم �لكروي �جلديد.. 
عقود �لالعبني �سرية ومبالغ �سوق �لنتقالت حتلِّق 

 البعث األسبوعية-عماد درويش
ال شك أن لغة املال واألرقام هي اليت تتحكم يف عامل 
كرة القدم، من حيث الشراء والبيع لسلٍع من نوع آخر، 
وصناعة النجوم على هامش الصفقات الضخمة، بني 
جنماً  آخر  ويصبح  عاديًا  العباً  ميسي  وضحاها  ليلة 
هو األغلى يف تاريخ الكرة، وهو ما ينطبق على أسعار 
الالعبني احملليني أم األجانب الذين مت التعاقد معهم 

من قبل األندية قبل انطالق املوسم اجلديد.
بأي  الكرة  تتكلم هبا  اليت  األرقــام  فال ميكن مقارنة 
العامل،  بلد من  أي  قل يف  أو  أخــرى عال شأهنا  مهنة 
كافة  يف  للمال  القصوى  األمهــيــة  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
جماالت احلياة، حتى باتت كرة القدم اليت باتت جتارة 
رائجة للكثريين من الوكالء والسماسرة، بل إهنا "مطية" 
بسيطة  وبصورة  السريع  للكسب  الالعبني  للعديد من 

دون أي جمهود يذكر.

لغة املال
دورينا  يف  القدم  كــرة  العــيب  انتقاالت  أسعار  حتّلق 
االقتصادية  األزمة  جراء  األندية  خزائن  خلو  يف ظل 
اخلــانــقــة، ومــع انــطــالق مــوســم االنــتــقــاالت، فوجئت 
األندية مببالغ كبرية يطلبها الالعبون للتعاقد معهم أو 
لتجديد عقود آخرين، قبل املوسم اجلديد، لتطغى "لغة 
املوسم،  انطالق  قبل  متت  اليت  التعاقدات  على  املــال" 
فبعض الالعبني طالبوا مببالغ وصلت لـ 80 مليون لرية 
للتعاقد معهم ملوسم واحد، مربرين ذلك بارتفاع أسعار 
القدم مع  السلع، وأن عملهم فقط ممارسة كرة  كافة 
العلم أن أغلب األندية ال تكاد استثماراهتا تغطي قيمة 
التعاقد مع العب واحد، ما يعين ارتفاع ميزانية تلك 

األندية اليت اعتذر الكثري من رؤسائها عن العمل بإدارة النادي.
ويف إحصائيات تقريبية يبلغ متوسط دخل العب الدرجة املمتازة 
حنو مليون ونصف املليون لرية شهرياً، فيما يصل دخل البعض 
هذا  تدخل  مل  األنــديــة  من  الكثري  وهناك  لــرية،  ماليني   4 إىل 
املوسم يف سوق االنتقاالت الصيفية بشكل قوي وأبرزها الكرامة 
والذي  املمتازة  للدرجة  حديثاً  الصاعد  للجزيرة  إضافة  وجبلة، 
فاجأ اجلميع مؤخراً بأنه يفكر يف االنسحاب من الدوري بسبب 

الضائقة املالية اليت يعيشها.

حتديد السقف
قراراً  الكرة  احتاد  أصدر  االنتقاالت،  سوق  لضبط  يف حماولة 
بتحديد سقف راتب الالعب يف الدوري بـ 4 مليون لرية، يف حماولة 
أو  الالعبون  وكــالء  هبا  يطالب  اليت  اخليالية  األرقــام  من  للحد 
تربم  األنــديــة  بعض  وأن  سيما  الستقطاهبم،  األنــديــة  تقرتحها 
عقوداً، مع العبني رواتبهم تكلِّف خالل املوسم مليار لرية سورية 

وخزينته يكون فيها 200 مليون فيتحول إىل نادٍ غارق بالديون.
كما يوجد أندية ُتربِمُ عقوداً جانبية مع الالعبني غري العقود 
الرمسية اليت يتم تسجيلها وهذا ما جيب العمل على ضبطه فوراً، 
فاملشكلة ال تكمن فقط بعقود الالعبني، بل متتد ملقدمات العقود 
دون  من  مليون   70 من  أكثر  الصفقات  بعض  قيمة  تبلغ  حيث 
الراتب، وليطرح السؤال: هل سقف راتب 4 مليون هو رقم ضمن 
احلدود املقبولة؟  وإذا ما أردنا إجراء احلساب "بالورقة والقلم" 
جند أن النادي حيتاج 11 العباً أساسياً ومثلهم قائمة االحتياط، 
 2 هــؤالء، كحد وسطي سيقبضون شهرياً  أن مجيع  فرضنا  وإذا 
لرية سورية شهرياً،  مليون   44 املبلغ سيكون  فإن إمجايل  مليون 

فهل لدى األندية موارد تكفيها لدفع هذه الرواتب؟
فهناك أندية مثل "أهلي حلب والوثبة والفتوة وغريها" خصصوا 

نادٍ  أي  أن  أي  املوسم،  هذا  التعاقدات  إلجــراء  لرية  مليون   500
والكادر  املــدرب  دون  الالعبني  لعقود  ميزانيته  كل  تقريباً  حيتاج 
الفين، هذا لو فرضنا أن معدل الرواتب الوسطي لديه 2 وليس 3 
مليون وحينها سيحتاج خالل 10 أشهر )موسم كروي( أكثر من 
مليون   4 الوسطية  الرواتب  قيمة  كانت  لو  أما  لرية،  مليون   660
مليون  و88  املوسم،  مليون خالل   880 إىل  يقفز  الرقم  فإن  لرية 
الالعبني  عن  الشرط  هذا  إلغاء  مت  كما  الواحد،  الشهر  خالل 
احملرتفني األجانب الذين تعاقدت معهم األندية وهو ماقد يبقي 

الباب مفتوحاً لصفقات بأرقام خيالية " من حتت الطاولة".

ضمان للحقوق
القرارات اليت أصدرها احتاد الكرة َتضمَن أيضاً حقوق الالعبني 
والعبيها،  وفنيها  لكوادرها  تدفع  أن  األندية  على  تشرتط  فهي 
أي عقد  لتسجيل  أساسي  السابقة مستحقاهتم كشرط  باملواسم 
جديد وهذا من شأنه أن يدفع األندية ملزيد من احلذر يف تعاقداهتا 
وأرقام عقودها كما أن القرار يساعد الالعبني للحصول على كل 
مستحقاهتم مع هناية كل موسم، ويَحفظ القرار حقوق األندية 
بإلزام الالعبني الراغبني باالنتقال إىل نادٍ جديد باحلصول على 
براءة ذمة من ناديهم كشرط أساسي، لالنتقال كما يطالب األندية 

االلتزام مبدة زمنية ملنح الرباءة أو تربير عدم منحها.

حمرتفون أجانب
عندما اختذ احتاد الكرة قراراً بإعادة الالعبني األجانب لصفوف 
الدوري تفاءل الكثريون برؤية العبني على مستوى عال يرفعون 
من خالله مستوى الدوري، وبناء عليه توزع األجانب على مخس 
والوثبة، حيث  الكرامة، تشرين،  أهلي حلب،  الوحدة،  أندية هي: 
تعاقد أهلي حلب مع املهاجم النيجريي أوكيكي، ثم املدافع الغاني 
جوزيف آدجي، كما جنح الوحدة يف التعاقد مع املهاجم الرواندي 

إرنست سويفريا، ووقع الربازيلي دي أوليفريا لنادي تشرين" بطل 
الربازيلي  جواو سافيو  املهاجم  الكرامة مع  الدوري" كما تعاقد 
ميلو دو سانتوس، واستعاد الوثبة العبه السابق الربازيلي  جاجا، 
لكن من غري املنطق أن تتعاقد األندية مع العبني أعمارهم كبرية، 
إهناء  من  واقــرتب  سنة   38 عمره  العــب  جلب  من  القائدة  فما 
أساسي  بشكل  الفريق  عليه  يعتمد  وال  القدم،  كرة  مع  مسريته 
رواتب العيب  بني  األعلى  هو  وراتبه  الوثبة جاجا(،  )مثل العبة 
الفريق، ليبقى السؤال هنا: كيف لالعب يف هناية مسريته أن يكون 

األعلى أجراً؟.

 عقود سرية
الكرة على تأمني عقود الالعبني مبا يكفل  رغم حرص احتاد 
بعض  إدارات  بني  العقود متت  أن  إال  األندية،  وحقوق  حقوقهم 
األندية والالعبني بشكل سري، حيث وصل األمر إىل حتديد مقدم 
عقد لكل العب مبا يساوي ضعف الراتب لكن املشاكل بقيت عالقة 
السرية واإلضافية،  العقود  واستمرت  واألندية،  اللعبة  بني احتاد 
أندية ال تتمكن من دفع  الكروي رؤية  املوسم  وما خنشاه خالل 

رواتب وهي غارقة بالديون.
لـ"البعث  تصريح  اعــتــرب يف  ســويــد  أنـــور  اجملــد  نـــادي  رئــيــس 
األسبوعية" أمنا جيري حالياً من العقود بني األندية والالعبني 
هو هدر للمال العام، فمن غري املقبول أن يقوم أحد األندية بإغراء 
الالعبني باالنضمام إليهم بعقود خيالية، وبعقود سرية، وهذا ال 
يصب يف مصلحة كرة القدم السورية، مضيفاً: أحد األندية دفع 
أكثر من مليار لرية سورية وتعاقد مع أفضل العيب الكرة السورية، 
يف حني بقية األندية مل تستطع تأمني ولو جزء يسري من املال 
الالزم للتعاقد مع الالعبني احملليني، وعليه فإن الدوري سيأخذ 
منحى غري التنافس القوي وتقديم كرة قدم متطورة، بل عبارة عن 

حرق للمراحل للحصول على اللقب.
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ناجي �لعلي.. 
ذ�كرة �لتاريخ

البعث األسبوعية - سلوى عباس
ما بني األمس واليوم، مرَ زمن من حزن وسواد.. زمن متشح بالقتل والدمار، وهاهي 
الذكرى تعود قامتة بلون األمل الذي تركه استشهاد الفنان ناجي العلي اليت تصادف 
هذه األيام ذكرى غيابه والوطن العربي يعاني مايعانيه من نزف وجروح، وفلسطني اليت 
شكلت مهّه األول تعاني ما تعانيه من صلف العدو وطغيانه، جتدد انتصارها كل حلظة 
والثأر  التحرير  انتصار هو خطوة يف طريق  كل  أن  أدركــوا  الذين  أبنائها  عرب صمود 
والتزامهم  أرضهم ومبادئهم  عن  دفاعاً  الذين قضوا  الشهداء  وكل  العلي  الشهيد  لدم 

بقضيتهم العربية اليت نذروا أنفسهم من أجلها. 
قضى من  الوطن حلماً  اختار  فناناً  لتستذكر  تفاصيلها  بكل  الذاكرة  اليوم، حتضر 
أجله، فقد محل ناجي العلي قضيته يف وجدانه هاجساً مراً جيرح الروح ويدمي القلب، 
كان يتحدث عنها بشوق ويسرتجع ذكرياته فيها وكأنه سيعود غداً، لكن رصاص اخليانة 

عاجله ومل مينحه فرصة احلياة ليعيش تلك اللحظة.
املعارك  وساحات  اجلبهات  على  احملاربون  يُقتل  ذلك  لغري  وهل  يُقتلون،  إهنم  نعم، 
فقط، وال يُقتل يف مدينته وحارته وشارعه وبيته وفراشه الذي ينام فيه إال الفنان الذي 
املؤامرات كلها ويسقط األقنعة ويوغر صدر  يعرف احلقيقة كلها ويبوح هبا، فيفضح 
الرصاصات كلها، وهو الذي متيته رصاصة واحدة فقط، ولو أنه ميوت وال يسكت، لكن 
املوت املمكن هو أيضاً تواطؤ ممكن مع الصمت املمكن، وهذه غاية اجملازر واالغتياالت 
اليت مل تتوقف عند استشهاد الفنان ناجي العلي، فقد سبقه الكثري من الشهداء وامتد 
كانت اجملازر، وألجل ذلك ستستمر، فكيف  الشهداء، وألجل ذلك  بعده آلالف  املوكب 
نوقفها؟ كيف نوقف الرصاصة القادمة باجتاه الشهيد القادم.. هل من يقنع القائمون 
يصدقون  لعلهم  يعتقدون،  كما  خطرين  لسنا  أننا  والقتل  االغتياالت  خمطط  على 
ويوقفون حكم املوت املربم علينا بأشكاله املتعددة، املوت بالرصاص، املوت باجلوع، املوت 
بالتجهيل، املوت باملؤامرات اليت تسرق منا الوطن واألصدقاء والبسمات.. الشيء يغيظهم 
أكثر من أن نكون أقوياء يف بلد قوي، ولذا حياربوننا وحياربون بالدنا، وعلينا أن ندفع 
الضريبة مرتني.. ضريبة احلقيقة-املوقف، وضريبة الوطن- االنتماء، ولذا منوت، حني 
أو  الوطن،  يقتلوننا يف  أننا ميتون فعالً، حني  الثانية فقط  ونعرف يف  منوت مرتني، 

يقتلون فينا الوطن.
بندقية  الــذي الحيمل  يقتلون  ملــاذا  ســؤال:  ألــف  وراءه  الــذي جير  السؤال  وحيضر 
واليطلق عيارات نارية؟ ملاذا يقتلون الذي اليصدق أنه سيُقتل حتى يُقتل؟! ملاذا يُطارد 

ويُطارد فينا الوطن، ملاذا حنن من خيطئ على الدوام وغرينا ال خيطئ أبداً؟
فللحقيقة  حــدث،  كما  ما حدث  لرواية  الــذي حدث سيضطرون  شاهدوا  الذين  كل 
الذي  الذين خيبئون  وأولئك  أيضاً،  الــدوام  الــدوام، وهلا خصومها على  شهودها على 
يعرفونه كأهنم ال يعرفونه، هم أنفسهم الذين ال حيبون الثرثارين ويريدوهنم أن يصمتوا 
إىل األبد، حتى تظل األقنعة موضوعة ومصانة، ألجل ذلك يقتلوننا، ومايزالون، ألننا 
مشاكسون وال نطيع هتديدهم وال إغراءهم، وألن بالدنا مجيلة وعنيدة ومشاكسة، وال 

تطيع هتديدهم وال إغراءهم.
ناجي العلي مل يكن ميلك سالحاً سوى ريشته وتلك األفكار اليت ينتقد فيها الواقع بكل 
معطياته، واليت ضمنها رسومه الكاريكاتورية، وقد عبّر فيها بصدق عن موقف املواطن 
العربي بشكل عام والفلسطيين بشكل خاص جتاه األحداث اليت يعيشها الوطن العربي، 
بالقضية  املتاجرين  مضاجع  تقض  أفكار صادقة  من  هذه مبا حتمله  رسومه  وكانت 
واملتآمرين على مواطنيهم ألهنا حتث على إيقاظ الضمائر النائمة، والتذكري بفلسطني 
املغتصبة والشهداء الذين استشهدوا من أجلها، لكن هذا األسلوب مل يرق هلم فقرروا أن 
يتخلصوا منه، وكانت حلظة االغتيال اليت أصابت اجلسد بينما الروح انتقلت لتخّلد يف 
ذاكرة كل عربي، وبقيت أعماله ورسومه شاهدة على تارخيه النضايل والبطويل، ونرباساً 
ينري للجيل املقاوم طريق البطولة والفداء، وهاهو حنظلة وصية ناجي العلي األخرية، 
قد أزهر ربيعاً من املناضلني لتحقيق الوصية وااللتزام هبا.. »حنظلة« الذي خلق من رحم 
األمل ميثل اجليل القادم بكل ما ورثه من عناء وهزائم وختلف.. إنه ضمري أمتنا احلي 
وصوت الرباءة الطفولية الذي ال يهادن، بل يعطى األشياء ألواهنا ومسمياهتا احلقيقية.

ومضــة

البعث األسبوعية- أمينة عباس
حني سُئل الكاتب صمويل بيكيت ملاذا ال تكتب لألطفال؟ 
كان جوابه ألنين مل أنضج بعد.. وكذلك فعل األديب جورج 
برنارد شو الذي قال مرة إنه لن يكتب يف أدب الطفل ألنه 
احتياجات  تلبية  على  قــادر  غري  فهو  طفولته،  يعش  مل 

األطفال يف قصصه طاملا هو مل يعشها.
ويف العامل العربي رفض عددٌ من الكّتاب الكبار كتابة 
هذا النوع من األدب خلوفهم من عدم قدرهتم على تلبية 
احتياجات األطفال، فاألديب جنيب حمفوظ وعلى الرغم 
من حصوله على جائزة نوبل يف األدب مل يقرب هذا النوع 
األدبي، يف حني قال عبد الرمحن منيف: "ال أستطيع أن 

أكتب لألطفال ألن الكتابة للطفل مسؤولية كربى".

أدب األطفال يف سورية
يرى الكاتب د.هيثم حييى اخلواجة أن احلديث عن أدب 
الكتابة لألطفال أصعب  وأن  األطفال كبري وواسع جداً، 
من الكتابة للكبار، وأننا يف الوطن العربي نستهني بأدب 
األطفال وال نعطيه ما يستحقه من التقدير، وأنه رغم 
كل ما صدر من أدب ودراسات وندوات مل نرتِق به، مؤكداً 
أن نسبة كبرية من أدب األطفال جيب أن ُتحرَق ألهنا ال 
كتب  ويقيّم  يكتب وحيّكم  هناك من  للطفل ألن  يصلح 
أدب األطفال وال عالقة له هبذا األدب الذي جيب أن يقوم 
اخلطابية  عن  واالبتعاد  ــداع  واإلب واجِلــدّة  االبتكار  على 
والفجاجة واملباشرة واختيار الفكرة اليت تتناسب مع رؤية 
الطفل الذكي الذي يعاصر املخرتعات احلديثة، مبيناً أن 
أكرب خطاً يقع فيه أكثر كّتاب أدب األطفال اليوم يف سورية 
والوطن العربي أهنم يستقون قصصاً من طفولتهم، وهذا 
مرفوض ألن طفل اليوم خمتلف عن طفل األمس، لذلك 
بطفل  التصاقاً  أكثر  اليوم  الطفل  كاتب  يكون  أن  جيب 
اليوم ليعرف طموحاته وآالمه ورؤاه، مؤكداً أن التجريب 
يف أدب األطفال مرفوض ألن الطفل ليس حقل جتارب، 

ومن يريد أن يتصدى ألدب األطفال جيب أن يكون متمّكناً من اللغة العربية ويعرف الكثري من علم 
النفس والرتبية، وأن يقدم فكرة جديدة ومبتكرة وناضجة بشكٍل صحيح، فكاتب األطفال برأيه جيب 
أن يكتب الفكرة اليت مل ُتكَتب من قبل ألن الطفل كائن ذكي وله عامله الكبري، كما جيب أن يأخذ 
الكاتب بعني االعتبار أن هذا العصر هو عصر املخرتعات، فما يعيشه الطفل اليوم وما يراه خمتلف 
متاماً عمّا عاشه الكاتب يف صغره، أما فيما يتعلق بلغة السرد املوجهة للطفل فيجب أن تكون برأي 
اخلواجة باللغة العربية الفصيحة، وهو يرفض الدعوات شكالً ومضموناً جلعلها باللهجة العامية ألن 
من أهداف أدب األطفال أن يتزود الطفل بثروة لغوية جديدة وصحيحة، ودون ذلك فنحن نعمل على 
طمس اللغة العربية، مشرياً هيثم حييى اخلواجة إىل أن كاتب األطفال جيب أن يعرف الفئات العمرية 
اليت تنظم عمله، ولكن دون أن تكون حمسومةلديه ألن بعض األطفال يتجاوزون الفئة العمرية اليت 
يعيشون فيها، وهذا يفرض على الكاتب أن يتوجه لكل فئة حسب ما تتمتع به على صعيد التجربة 
واللغة اليت تتقنها،أما فيما يتعلق بالنهايات يف أدب األطفال يفضل اخلواجة أن تكون هناية مفتوحة 
ألهنا تتيح للطفل التفكري والتأمل والبحث، متوقفاً كذلك عند موضوع اخلري والشر يف أدب األطفال 
وأن املشكلة عند كاتب األطفال برأيه أنه ينحاز دائماً إىل اخلري وكأن احلياة اليت نعيشها ليس فيها 
إال اخلري، وهذه قضية تتنافى مع الواقع ومسلكيات احلياة اليت هي ليست أبيض دائماً وليست أسود، 
منوهاً إىل أن جمموعة من األدباء يكتبون لألطفال بطريقة مبدعة، لكن الغث أكثر بكثري من السمني، 
والسبب يف ذلك أن الذين يتصدون ألدب الطفل ليست لديهم اخلربة الكافية يف هذا اجملال، وأنه 
ورغم خصوصية ما يكتبه الكاتب السوري يف أدب األطفال إال أننا برأيه مل نصل إىل القمة، ومازلنا 
حنتاج للكثري، ويف مقدمة ذلك الرقابة على النضج الفين وعلى ضرورة تشجيع ودعم كاتب األطفال 
السوري من خالل اسرتاتيجيات وخطط معينة، وختصيص جوائز حتفيزية له، مع تأكيده على أن أهم 
أدباء الطفل يف العامل العربي هم من سورية ألن الكاتب السوري جادّ وميلك موهبة وقدرة يف الكتابة 
اإلبداعية اليت ترتك أثراً طيباً لدى الطفل الذي يراه اخلواجة ذوّاقاً وناقداً حبدود إمكانياته املعرفية 
والثقافية، مؤكداً على أن أدب األطفال مظلوم يف الوطن العربي، وتوقف عند الكثري مما يشوب هذا 

األدب، حيث الكثري من الكّتاب برأيه ال ميتلكون ناصية اللغة، وهذا ما ملسه حبكم وجوده يف العديد 
من جلان التحكيم يف جوائز كثرية ختصّ الطفل، إضافة إىل أن بعضهم ال مييز بني الفئات العمرية، 
وال يلتزمون باملعجم اخلاص بكل فئة من هذه الفئات، وبعضهم مل يقرأ علمَ نفس الطفل، وال يتحلى 
بالقيم الرتبوية واألخالقية، إضافة إىل أن قسماً كبرياً برأيه حياول أن يُبعد الطفل عن الواقع، وهو 
ليس مع من يعتقد أن الطفل يقبل بكل ما يُقدّم له، فيتساهلون يف خماطبته وال يواكبون ما حيدث 
يف عصره، وال يهتمون بتقديم ما يُدهش الطفل ويثريه، وحيزنه أن بعضهم يكتب بالعامية، وهذا أمر 
غري مقبول أيضاً، إضافة إىل أن الكثري من األدباء برأيه مازالوا يعتربون أدب الطفل أقل قيمة من 

أدب الكبار، وهي نظرة غري صحيحة.

أدب مستباح
وأشار الشاعر بيان الصفدي إىل أنه غري راٍض عن مشهد أدب األطفال الذي يسوده االستسهال 
والتسّلق من قبل غري املؤهلني له، وهو األدب املستباح من قبل كّتاب ال يتقنون  فنونه على صعيد 
اللغة الصحيحة والقيم الرتبوية والثقافة العامة، واملشكلة الكبرية هي أن هؤالء يعتربون أنفسهم كّتاباً 
مظلومني لرفض أعماهلم، مؤكداً أن سورية يف التجربة العربية يف جمال أدب األطفال تضم  كّتاباً 
يف طليعة الكّتاب العرب وهي يف املقدمة حيث ُقدمت أهم التجارب الناجحة فيها بدءاً من املؤسسني 
منذ هناية القرن التاسع عشر، وصواًل إىل التجربة احلديثة اليت من روادها كبار األمساء مثل ابراهيم 
سلطان وعبد الكريم احليدري، يف حني أن الساحة اليوم برأيه مليئة بالتجارب الضعيفة، مشرياً إىل أن 
وزارة الثقافة هي أهم جهة يف سورية اليوم يف تقديم أدب الطفل والدراسات عنه يف ظل وجود خمتصّني 
يراجعون األعمال اإلبداعية والبحثية، مبيناً الصفدي أن املعايري املالئمة يف أدب األطفال تقوم أواًل 
على املعيار الرتبوي،فنحن نريد من خالل هذا األدب أن نربّي طفالًتربية إنسانية حترتم الطبيعة 
والقيم النبيلة بعيداً عن أي تعصّب ألن ساحة أدب األطفال تعاني من زجّ الطفل يف امور ليست له من 
خالل بثّ بعض القيم اخلاطئة اليت تؤثر على احلسّ الوطين واإلنساني، وإن كنا يف سورية برأيه قلما 

�أدب �لأطفال... �لتجريب يف �أدب �لأطفـال مرفــو�س 
و�أهم �أدباء �لطفل يف �لعامل �لعربــي من �سورية

نشكو من هذا اجلانب، موضحاً الصفدي أن أهم مشكلة 
يعاني منهاأدب االطفال هي الوسائط اليت يصل هبا هذا 
والسبب  الرتبية،  وزارة  الطفل، وهي مسؤولية  إىل  األدب 
أهم  وهو  منتهى اخلطورة،  املدرسي يف  الكتاب  تأثري  أن 
أداة ثقافية إليصال األدب، وقد تأثر اجلميع بالنصوص 
الرائعة اليت كانت موجودة فيه، ورأى أنه وألسباب خمتلفة 
هو يف تردّورغم كل الصيحات اليت تنبه لذلك مازلنا جند 
فيه القصيدة الباهتة والضعيفة اليت حتوي أحياناًأخطاء 
يف الوزن واللغة، يف حني أن الطفل عندما يقرأ قصيدة 
اجلمايل  ــدور  ال يتخيل  أحــد  فال  الكتاب  هــذا  يف  رائعة 
والثقايف والوطين الذي تلعبه لشدة تأثريها على الطفل، 
بيان  متمنياً  جــداً،  بسيطة  إال حبــدود  قائم  غري  وهــذا 
يف  يسهم  مدرسي  كتاب  تغيري حنو  أن حيدث  الصفدي 
أن ما يقدمه احتاد  أدب الطفل احلقيقي واجليد،مؤكداً 
الكّتاب العرب ووزارة الثقافة يف جمال أدب األطفال يدخل 
الطمأنينة إىل نفوسنا ألن أدب الطفل يف الوطن العربي 
بفضل  وطفلنا  كثرية،  وإنسانية  تربوية  يتضمن خماطر 
ما يقدمانه مازال بعيداً عن ذلك، فسورية يف عامل الشعر 
الطليعة  الذين يرمسون لألطفال يف  والفنانني  والقصة 
ونفخر مبا قدمتْ،منوهاً الصفدي إىل أن 90% مما يُنشر 
يف الوطن العربي يف أدب الطفل عبارة عن كتابات دينية 
هنا  من  التجارية..  الناحية  إال  يبتغون  ال  أناس  يقودها 
بشكله  املمتاز  الكتاب  توفري  الدولة  مهمة  أن  على  أكد 
ومضمونه وبأسعار زهيدة كما يف سورية،مع إشارته إىل أن 
الكتاب الرخيص له ضريبة فنية ألن الناشر يضطر فيه 
إىل تقليلعدد الصفحات امللونة واالعتماد على أمساءغري 
الفنانني  ابتعاد  بسبب  والــرســامــني  الكّتاب  مــن  مهمة 

والكّتاب الكبار.

الكتابة للطفل مغامرة صعبة
ونظر د.نزار فلوح إىل املوضوع من زاوية خمتلفة، حيث 
رأى أن واقع الطفولة سواء يف جمتمعاتنا احمللية أو العربية أو يف اجملتمعات األخرى وبلغة األرقام 
واالحصائيات واقع مؤمل وكئيب، أنتج ثقافة وطفولة مشوهة تفتقد القدوة باملعنى اإلجيابي لتحضر 
القدوة السلبية والسلوكيات اخلاطئة، متفقاً مع ما قاله بيان الصفدي على صعيد الكتاب املدرسي الذي 
يضمّ نصوصاً ال ينفعل هباالكبار فكيف الطفل من خالل تقدميه جملموعة من القيم احملنطة واملعلبة 
والقراءة،  التعليم  الطفل عن  ابتعاد  وتساهم يف  والتشويق  واإلثارة  تفتقد إىل احليوية  اليت  واجلافة 
موضحاً أنه ال توجد وصفة أكادميية جاهزة لصناعة أديب يكتب للطفل ألنه يظهر كنجم موهوب لديه 
املتعة هلم، باإلضافة  استعداد فطري حلب عامل الطفولة وقدرة على االندماج مع األطفال وقديم  
خلربته باملعجم النفسي والرتبوي واللغوي واإلنساني، مؤكداً أن أدب األطفال خيتلف عن األدب املوجه 
للكبار، وهو اليوم برأيه يعاني من مشاكل كثرية أمهها إصرار عددٍ كبري من الكّتاب على إسقاط معادالت 
الكبار اجلاهزة على الطفولة من خالل نصوص تقوم على وعظ وتلقني وأوامر ونواهٍ بلغة ال تالمس 
روح الطفل مبحبة وودّولطف، إىل جانب مشكلة االستسهال يف الكتابة للطفل،منوهاً فلوح إىل أنه لدينا 
جتربة يف سورية سنة 1979 وكانت السنة العاملية للطفل،وقد شهدت فورة من إصدارات األطفال إال 
أننا مل جند فيها من أدب الطفل ما يستحق الذكر، مؤكداً أن الكتابة للطفل ليست مغامرة سهلة، وأنه 
من املؤسف أن بعض كّتابنا ميارسوهنا على هامش أنشطتهم، ومنهم مَن يتصدى للكتابة للطفل يف 
غياب املوهبة وطرح معادالت قيمية جاهزة،وهناك من هلم حضور معني يف جمال األدب لكنهم يعتربون 
أن الكتابة للطفل تكون يف أوقات الفراغ، فينتجون أعمااًل ال تنتمي لعامل أدب األطفال.. من هنا بيّن 
فلوح أننا حباجة ملشروع وطين شامل وعمإٍلصالحي تتضافر فيه جهودُ اخلرباء والرتبويني واملبدعني 
ونافعة،  مشاريع حقيقية  على  السخاء  جانب  إىل  لتنمو  الطفولة  بذرة  رعاية  سبيل  واإلعالميني يف 
استلهام  على  والعمل  عالية،  ومادية  ومعنوية  أدبية  وثقافته مبعايري  الطفل  ألدب  جائزة  وختصيص 
الصاحلمن املوروث األدبي والروحي يف صياغة أعمال أدبية لألطفال،مع األخذ بعني االعتبار مستجدات 
لنفس الطفل، داعياً ألن تصبح  وقريباً  العصر والواقع، والعناية بالكتاب املدرسي ليكون كتاباً شائقاً 

الطفولة قضية حمورية مركزية كربى يف تفكرينا.
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البعث األسبوعية- جنوى صليبه
يف عام 1998 صدر للكاتب "مايكل دينينغ" كتاب "اجلبهة الّثقافية: 
يرصد  وفيه  العشرين"،  القرن  يف  األمريكية  الّثقافة  خماضات 
تاريخ اجلبهة الشّعبية اليت نشأت يف الواليات املّتحدة األمريكية 
يف ثالثينيات القرن املاضي، واليت كانت للّطبقات العاملة ومثقفيها 
اجملاالت  آنــذاك يف  اجلبهة  هذه  دور  مبيناً  فيها،  متقدّمة  مكانة 
الدميقراطية  ومساندة  ودولياً  الفاشية حملياً  ومناهضة  الّثقافية 
الّثقافية اجلماهريية  تركته  الذي  األثر  يعرض  كما  االجتماعية، 
واحلداثة، األمر الذي يفتقده هذا اجليل والذي يذكره يف كتابه 
"الّثقافة يف عصر العوامل الّثالثة"، يقول: مشكلة هذا اجليل تتمّثل 

يف غياب حركة مجاهريية واسعة مناهضة للحرب..  

ويف هذا الكتاب يتابع "دينينغ" ما بدأه، متجاوزاً النّطاق األمريكي 
ومطالً على الٌثقافة العاملية، مشرياً إىل مبدعني عرب أمثال الرّوائي 
املصري جنيب حمفوظ واملخرج السّينمائي املصري أيضاً يوسف 
"إعــادة  الــذي محل عنوان  األوّل منه  يف اجلــزء  شاهني، مصرّحاً 
النّظر يف عصر العوامل الثالثة" بأّنه غري مهتمّ باالحتفاء بالعوملة 
يف أدبيات الشّركات، قدر اهتمامه بالّطرق اليت يعيد فيها املفهوم 
باستطاعتنا مالحظة  يقول:  النّقدية،  النّظرية  يف  العمل  توجيه 
هذا النّهج الّتأملي األعزل للعلماء واملنّظرين يف ثالثة مصنّفات 

املواجهة مع موضوع  أمريكية كربى تضع خارطة 
العوملة غري املصنّف يف أشكاٍل قوية، لكنّها متنوّعة 
وهناك أكثر من مخسني مسامهاً يف تلك املصنّفات، 
بالّضرورة لكنّه  لذا فإنّ توصيفي سيكون حمدوداً 
مفيد، وأوّل مصنّف هو "الّثقافة والعوملة والنّظام 
العاملي" الذي حرره أنتوني كينغ وهو مثرة مؤمتر 
بـ"لقاء نظرية  ــرف  عقد يف نيويورك عام 1989وعُ
واملصنّف  الّثقافية"،  بــالــدّراســات  العاملية  النّظم 
فريدريك  حــرره  الــذي  العوملة"  "ثقافات  الّثاني 
عقد  مؤمتر  مثرة  وهو  ميوشي  وماساو  جيمسون 
بـ"اللقاء  وعــرف   1994 عام  الشّمالية  كارولينا  يف 
بني األدب واألدب املقارن والدّراسات املنطقية"، أمّا 
املصنّف الثالث فكان "سياسات الّثقافة يف ظّل رأس 
املال" وحررته ليسا الو مع دافيد لويد عن منتدى 
عدّه  كاليفورنيا وميكن  1994 يف جامعة  عام  آخر 

"لقاء بني الدّراسات اإلثنية األمريكية".

ويضيف "دينينغ": ال العوملة وال احلداثة بالشّيء 
الذي ميكن للمرء أن يؤيّده أو يعارضه، فهي متّثل 
تنطوي  اليت  واملقابالت  احلاضر  لتسمية  حماولة 
بدأت  العوملة  حلظة  إنّ  القول  ميكن  لكن  عليها، 
الذي  الّتاريخ  هناية  عن  الصّيت  ذائــع  بــاإلعــالن 
صدر عن فوكاياما، وإن كنت أودّ أن أشري إىل وجود 
عديد من الّتواريخ املضمرة والقوانني املضمرة يف 
العوملة،  ثقافة  حول  املعاصرة  األعمال  تضاعيف 
فهناك  للعوملة  مضمر  تاريخ  هناك  كان  إذا  لكن 
أيضاً موروث مرجعي مضمر، حشد من النّصوص 
الشّائعة يف فهمنا لثقافة العوملة، مبيناً: لقد ظهر 
والّثاني  الرّأمسايل،  األوّل  الّثالثة:  العوامل  حديث 
الشّيوعي، والّثالث النّاشئ عن تصفية الكولونيالية، 
أوائل اخلمسينيات من القرن املاضي، وعلى الرّغم 
بقي  األطــراف  كــّل  به  قابلته  الــذي  الّتحدي  من 
منّظرون  وحـــاول  املــرحــلــة،  تلك  على  مسيطراً 
جعل  أخرى  مشارب  من  وحمدثون  إيديولوجيون 
يفقدوا  مل  املتباينون  الّثالثة  لكن  اثنني،  الّثالثة 
متاسكهم إاّل بعد تداعي الشّرق وانقسام اجلنوب 
إىل فقراء وأغنياء، مضيفاً: يف أعقاب عصر العوامل 
الّثالثة أسست اخلصخصة والّتحرير الرّاديكاليان 

لالّتصاالت اجلماهريية سوقاً كونياً للسّلع الّثقافية، سيطرت عليه 
حفنٌة من الشّركات اليت تغّطي العامل كّله، وال غرو أنّ اجملموعات 
املرجعية للّثقافة الوطنية من األعمال الفنّية واألفالم واملوسيقى 
واألدب قد امنحت لتصبح فكرة جمموعة مرجعية ثقافية عاملية 

أكثر معقولية.  

وعليه، فإنّ "دينينغ" يف الفصل الرّابع من كتابه يشكك بـ"أممية 
عاملية،  مبوسيقى  كالقول  عاملية  برواية  القول  يقول:  الرّوائيني"، 
أمر حتوطه الشّكوك فهي وإن كانت تشري ـ على حنو زائف ـ إىل 
تراثات  تسّطح  تسويقية  وسيلة  تبقى  للرّواية  املتحوّلة  اجلغرافيا 
إقليمية ولغوية متباينة لتدخلها يف حلن عاملي واحد حبيث تؤدّي 
صفة  تكون  ما  وغالباً  العوملة،  مجاليات  دور  السّحرية  الواقعية 
ومفتعالً مثل احلداثة والواقعية االشرتاكية  فارغاً  العاملية عنواناً 
اليت حّلت حملهما"، ويوّضح أّنه مع انتصاف عصر العوامل الّثالثة 
الرّأمسايل  العامل  الرّواية ميتة مستنفدة ففي  بدت   1989 -1945
األوّل اختزلت إىل شكالنية متفاقمة اإلحمال، ويف العامل الشّيوعي 
إىل  االشرتاكية  للواقعية  الرّمسية  الّتقاليد  حتويل  جرى  الّثاني 
شكٍل من األدب الّتعليمي الشّعيب، ويف جليد هذه احلرب األدبية 
الباردة تفجّرت "مائة عام من العزلة" لـ"غابرييل كارسيا ماركيز" 
أمريكا  من  تأتي  العامل  يف  مبيعاً  األكثر  الرّوايات  من  روايــة  أوّل 

وواقعية  العاملية  للرّواية  مفهوم جديد  إثرها ظهر  ويف  الالتينية، 
سحرية جرى تعريفها على حنو غامض.

"ما مشكلة الدّراسات الّثقافية؟" العنوان الذي اختاره "دينينع" 
الّثامن والذي مييل إىل النّطق به مع هزّ الكتفني، لكنّ  للفصل 
اإلجابة على هذا السّؤال تتطلب تعريفاً واضحاً للدّراسات الّثقافية، 
لإلنسانيات  جديداً  الثقافية امساً  الدّراسات  لقد أصبحت  يقول: 
دراسة  واآلداب عن  الفنون  دراسة  انفصال  افرتاض  فيها من  مبا 
اجملتمع، وهبذا املعنى من األفضل أن ينظر إىل الدّراسات الّثقافية 
بوصفها نقد الّتخصصات، مضيفاً: لقد بدأت الدّراسات الّثقافية 
أعلى:  الّثقافية من  السّياسات  فهم  الّثالثة من  العوامل  يف عصر 
كيف خاضت الصّناعات الّثقافية واألجهزة الّثقافية للدّولة "احلرب 

الّطبقية" كما كانوا يقولون عرب مداخالت ثقافية؟.

حنني  سقطنا ضحية  إذ  املعاصرة،  اللحظة  فهم  "حنن خنطئ 
إىل الّثالثينيات من القرن املاضي، وعجزنا عن رؤية شكل العمل 
"دينينغ"  به  يبتدئ  اعــرتاف  الّثالثة"..  العوامل  عصر  يف  والّثقافة 
فصله األخري الذي خصصه للحديث عن جبهة ثقافية يف عصر 
العوامل  عصر  من  األعظم  القسم  طوال  يقول:  الّثالثة،  العوامل 
الّثالثةـ  أواخر األربعينيات حّتى أواخر الّثمانينيات 
العمل  بني  عالقة  ال  أنْ  بدا  ـ  املاضي  القرن  من 
إذا  ثــقــافــيــة  جبهة  هــنــاك  تــكــن  ومل  ــقــافــة،  ــّث وال
استخدمنا عبارة املرحلة األسبق الّتحاد املنّظمات 
من  الّتاسع  العقد  هناية  شهدت  بينما  الصّناعية، 
القرن العشرين اهتماماً جديداً بالعمل واحلركات 
العمّالية يف عامل الّثقافة والفنون، واكتسبت كلمة 
ونشرت  الكليات،  داخــل  جديداً  معنى  "املتكاسل" 
عن"فتيان  غــالف  قصّة  تــاميــز"  "نــيــويــورك  جملة 
الصّغرية يف  اجملالت  من  واحــدة  ودعت  النّقابات" 
قــرّاءهــا  "بافلر"  املــاضــي  الــقــرن  مــن  التسعينيات 
ونشرت قصصاً  العمل،  اكتشاف حقائق حياة  إىل 
ومقاالت عن النّضاالت العمّالية، ومن الصّعب أن 
نذكر آخر مرّة وضع فيها روائي أمريكي تقريراً غري 
روائي عن إضراب، مبيّناً: كان هذا الّثوران يف جانب 
منه صدى لوعد بالّتغيري يف احلركة العمّالية ذاهتا، 
اجملتمع  يف  أوســع  حتــوّل  عالمة  أيضاً  بــدا  لكنه 
ومضة  بظهور  تشجّعوا  ــن  ممّ فكثري  األمــريــكــي، 
ومنّظماهتم  العاملني  وجود  إىل  تنتبه  ثقافة  من 
عاش  جيل  هناية  تصاحل  عالمة  هذه  أنّ  هلم  بدا 
االّتحادات  بني  واملثّقفني،  العمّال  بني  االنقسام 

النّقابية والفنّانني.   

وخيــتــم "ديــنــيــنــغ" الــفــصــل األخـــري مــن كتابه 
أن  ثقافة جديدة  جلبهة  مقيضاً  كان  إن  بالقول: 
الّتنظيم  على  فقط  يتوّقف  لن  األمر  فإنّ  تنشأ، 
الّذاتي للعاملني يف صناعة الّثقافة، لكنّه سيتوّقف 
أيضاً على الّتضامن بني شرائح الكّتاب والفنّانني 
يتحقق  ال  الّتضامن  وهــذا  واملهنيني،  واملعّلمني 
بالتزام  وال  املضربني،  بني  الرّوائي  جتوّل  مبجرّد 
بإعادة  بل  املقاطعة،  بقرارات  والفنّانني  الباحثني 
رسم اخلرائط اليت حنملها يف ذهننا من دون وعي 
واليت تسمح لنا برؤية أشكال جديدة من النّضال 
والّتضامن يف أماكن لن نفّكر أبداً يف البحث فيها 

عن هذه األشكال اجلديدة.  
وترمجه  359 صفحة،  يف  يقع  الكتاب  أنّ  يُذكر 
إىل العربية أسامة الغزويل وهو صادر عن اجمللس 
الوطين للّثقافة والفنون واآلداب يف الكويت ضمن 

سلسلة "عامل املعرفة" 2013.      

�لثقافة يف ع�سر �لعو�مل �لثالثة 
كما يقدمها ويوثقها "مايكل دينينغ" البعث األسبوعية- مجان بركات

»سيبقى يوم الثالثني من شهر كانون 
العبارات  هذه  التفارقين«  ذكــرى  األول 
قــاهلــا املــايــســرتو حــســام الــديــن برميو 
وطالبه  ومجهوره  حمبيه  لقائه  أثناء 
خالل  أسسها  اليت  الكوراالت  وأعضاء 
مفهوم  كــرّس خالهلا  قرن  ربع  مسرية 
احلبّ يف العمل اجلماعي ونزع األنانية 
بــإدارة  ــذات، يف جلسة أماسي  ال وحــبّ 
اإلعـــالمـــي مــلــهــم الــصــاحل مــنــذ عــدة 
أعوام، ولكن اليوم اختلف األمر فأصبح 
األربعاء 24 آب يوم ال ينسى برحيلك يا 
مايسرتو وعرّاب »لونا للغناء اجلماعي«. 
»الغناء مجاعة سبيلنا إىل التعلم كيف 
نعيش معاً« عبارة لن ختطر يف األغلب 
على بال أحد يف املنطقة العربية، اللهم 
سوى ندرة قليلة، ممن جيمعون املعرفة 
الكونية  بــالــرؤيــة  العميقة  املوسيقية 
حسام  واملربّي  املوسيقي  وكان  البعيدة، 
الدين برميو، الذي رحل عن عاملنا قبل 
أيام، واحــداً من بني هؤالء ممن تبنى 
تلك العبارة، قناعًة راسخة، على طول 
مشواره الفين الذي امتد أربعني عاماً 
جعلها له غاية عساها أن ُتضفي على 

احلياة مسحة من األبدية.

برميو وصلحي الوادي
مدينة  يف  برميو  الــديــن  حسام  ولــد 
تعود أصوهلا إىل مدينة  دمشق ألسرة 
حسام  الطفل  شغف  لقد  صيدنايا، 
وبــاآلالت  جــداً  مبكرة  بسن  باملوسيقا 
الذين  الصغار  أغلب  عكس  النفخية 

على  العزف  يتعلم  لعقدين  وظل  الكمان،  أو  البيانو  خيتارون 
جداً  مفيداً  هذا  وكان  والكالرينيت،  والرتومبيت  الفلوت  آالت 

على صعيد الغناء.
كبرياً  دوراً  الــوادي  الراحل صلحي  املوسيقار  لعب يف حياته 
حيث بدأ مع انتسابه للمعهد العايل للموسيقا فور افتتاحه، 
فحسام كان قد خترج يف املعهد املتوسط اهلندسي وأجنز خدمة 
من  العشرينيات  هناية  ويف  اجلامعي  املسرح  يف  وعمل  العلم 
عمره، عندما تقدم إىل فحص القبول يف هذا املعهد املفتتح 
العمر  الــوادي بنفسه وجتــاوز عن شرط  حديثاً، فقد اختربه 
ألنه وجد حسام موهوباً جداً ويتقن العزف برباعة على معظم 
األوىل  الدفعة  عــداد  ضمن  حسام  ليصبح  النفخية،  اآلالت 

للكونسريفتوار السوري.
خرجيي  من  أساتذة  ثالثة  يد  على  حسام  درس  املعهد  يف 
املدرسة الروسية هم األذربيجاني فاغيف باباييف الذي درّسه 
العزف على آلة األوبوا الصعبة، والروسية غالينا خالدييفا يف 
املعهد  الغناء مع جوقة  الكالسيكي، ومارس  الغناء  اختصاص 
العايل بإشراف الروسي فيكتور بابينكو مغنياً منفرداً المتالكه، 
كما يؤكد الباحث الراحل صميم الشريف طبقة الصادح »تينور« 
املعتمدين يف حفالت  املغنني  من  واحــداً  حتى صار  الصوتية 
الفرقة الوطنية السيمفونية، واعتمده الوادي لقدراته الفائقة 
عمل  أول  وإينياس  ــدو  داي ــرا  أوب يف  األول  البحار  دور  ليؤدي 
أوبرايل يؤدي السيمفوني السوري.. ولكن حسام شب عن الطوق 
الرتكيز  يعر  أساتذته، ومل  له  الــذي رمسه  الطريق  وحــاد عن 
الكبري للغناء األوبرايل، واندفع حنو املوسيقا العربية والغناء 
فيها وأحيا يف سبيل ذاك عدة حفالت يف القاهرة وبريوت مع 
بقيادة  للمعهد  التابعة  العربية  للموسيقا  الوطنية  الفرقة 

العراقي محيد البصري.

القيادة
أو  اخلاصة  حفالهتا  كل  عرب  لونا  جوقات  حسام  قــاد  لقد 
املناسبات الكثرية اليت أحيتها داخل وخارج سورية، وهو مل يقم 
تدريبية  دورات  يف  األوركسرتا  قيادة  درس  بل  اعتباطاً  بذلك 
عديدة، حتى قادته قدماه إىل القاهرة حيث تدرب بإشراف قائد 

فرقتها السيمفونية الدكتور أمحد الصعيدي. 
اجلوقات،  قيادة  على  السابقة  السنوات  طيلة  برميو  أصــر 

وليس من باب املصادرة، وعندما وجد أنه آن األوان لالعتماد 
ضمن  قيادية  كــوادر  إلنشاء  والتدريب  بالقيادة  املشاركة  على 

اسرتاتيجية العمل.

جوقة لونا
طوال مسريته كان برميو يرى بالغناء اجلماعي نوع رائع غاب 
عن أذن اإلنسان العربي، وجيب إعادته، وقد أخذ على عاتقه 
مسؤولية إرجاع هذا اللون إىل املشهد الثقايف واملوسيقي، وسعى 

جاهداً إلرجاع ألوان موسيقية أخرى غابت عنا.
تنقل حسام بني عدة مناصب من قيادة وتدريب فرقة املعهد 
اإلنشاد  وقيادة جوقة  حالياً  الوادي  للموسيقا صلحي  العربي 
الرتبية  ومــادة  صيدنايا  مبعرة  أفــرام  مــار  كلية  يف  السرياني 
ترؤسه  عن  فضالً  دمشق،  جبامعة  الرتبية  كلية  يف  املوسيقية 
لقسمي الغناء الكالسيكي والعزف اجلماعي يف املعهد العايل، 
تأسيس  يف  املتمثل  حلمه  ليالمس  يكن  مل  ذلــك  كــل  ولكن 
جوقة غنائية.. وضربت سنة 1999 موعداً مع املايسرتو الراحل 
لتحقيق حلمه، عندما أسس أول فرقة من سلسلة جوقات »لونا 
من خالهلا  قدم  قــزح«،  »قــوس  جوقة  باسم  اجلماعي«  للغناء 
ألواناً خمتلفة من الغناء، وعنها قال يف إحدى حواراته: لسنا 
واحــداً، فنحن مجاعة بشرية حتمل  لوناً  أن نقدّم  مضطرين 
واليت  بالتضاؤل  وأخذ  فيها مجال  كان  أمة  إىل  رسالة مجال 
قدمت الغناء الكالسيكي والشعيب واحلديث بأكثر من عشرين 

لغة.
ويف عام 2003 أسس حسام ثاني جوقات لونا بعنوان جوقة 
أن  غايته  وكانت  وطفلة  100 طفل  اليت ضمت حنو  »ألـــوان«، 
أو  متباينة خمتلفة،  وليست  زاهية  بألوان  ملوّنة  جوقة  تكون 
والفرح  اجلمال  هذا  نسرتجع  ال  »ملــاذا  قال:  وعنها  متخالفة. 
ونشحن أبناء وطننا بشحنة من السعادة واجلمال واإلجيابية 

ليبدعوا ويقّدموا شيئاً مهماً وهذا ما نسعى إليه«.
 بعد ذلك بعام أسس الراحل ثالث جوقات لونا ومحلت اسم 
»ورد« وضمت 40 فتى وفتاة، وقدم عربها بثالثة أصوات أعمااًل 

متنوعة املواضيع إضافة ألعمال تراثية.
لونا،  رابــع جوقات  »شــام«  وقــاد فرقة  أســس  عــام 2006  ويف 
اليت اهتم من خالهلا بتقديم الرتاث الغنائي العربي بأسلوب 
وهي  »سنا«  جوقة  بعام  الفرقة  هذه  تأسيس  وأعقب  تقليدي، 
خامس جوقات لونا للغناء اجلماعي وتأتي أمهيتها من أعضائها 

األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 3 
فرقة من جوقات  آخر  و6 سنوات،  أما 
لونا فتأسست عام 2008 وتضم عازفني 
على خمتلف اآلالت املوسيقية الغربية 
والشرقية ملرافقة اجلوقات اخلمس يف 

احلفالت اليت تقيمها.

الرتاث الغنائي
أصوله  على  الغناء  تعّلم  يف  اجتهد 
الشامية،  الكنيسة  يف  والعاملية  احمللية 
الشرق،  يف  اجلــوق  بيوت  أوىل  إحــدى 
ــي الــشــرقــي  ــائ ــن ــغ ـــشـــرّب الــــــرتاث ال ت
بالد  يف  املتجّذر  والبيزنطي  السرياني 
الــشــام ألعــمــقَ مــن ألــفــيّ عـــام، تعّلم 
واملناهج  وآدابه،  الكنسي،  الغناء  قواعد 
أحادية  الرتاتيل  بواسطتها  لقنت  اليت 
ــت اعـــتـــمـــاداً لــنــواظــم  الـــصـــوت، وحلــن
على  وانــتــقــاالهتــا،  الشرقية  املــقــامــات 
يف  وممتد  مرسل  مــزوق،  خطي  منط 
دمشق،  يف  للموسيقى  الــعــايل  املعهد 
خَِبر  الغربي  الكالسيكي  الغناء  درس 
متعددة  الغنائية  اجلــوقــة  تبنى  كيف 
مجيع  يــقــوم  ال  عندما  أي  األصــــوات 
األعضاء بالضرورة، بغناء اللحن نفسه، 

على النغمة نفسها.

كنوز فنية
أحب الفنان الراحل برميو أن تراثنا 
كنوزاً  منتلك  وحنــن  جــداً،  غين  الفين 
السوري  الالمادي  فنية كثرية، فالرتاث 
أضاء الكرة األرضية، وجيب أن يُحفظ 
ويُوثق، وبالتايل فاملطلوب من مؤسساتنا أن تقوم هبذه املهمة 
من خالل تشكيل فريق عمل يغطى عمله من قبل جهات رمسية 
للبحث يف القرى واملدن وبشكل علمي ودقيق، ومجع هذا الرتاث 
من األفواه وليس من املكتبات ليتم تدوين كل األحلان السورية 
اليت مت غناؤها، وكذلك املوسيقا والرقصات والعادات املرتبطة 

بالفنون.

املوت يُحارب بالغناء
متتع حسام برميو بشغفه للموسيقا، وحببه للعمل املوسيقي 
السن  لكبار  فكان  جوقاته،  يف  املشاركة  األعمار  اختالف  على 
مسعهم  ومــن  بالغناء،  املــوت  حياربون  فجعلهم  جيد،  نصيب 
فقد حتدوا  استئذان،  دون  داخله  إىل  الفرح  تسلل  فبالتأكيد 
الوحيد  املبدع، فكان  بالغناء بفضل قائدهم  العمر  التقدم يف 
خاهنم  أن  بعد  قلوهبم  يف  مستمراً  الفرح  إبقاء  على  القادر 
هذه  وعــن  واألمــل،  بالفرح  تصدح  حناجرهم  لتبقى  اجلسد 

الفرقة قال: 
»أنا مل أؤسس الكورال، وإمنا أعضاءه قد أسسوا أنفسهم من 
وضع  وهكذا  لتدريبهم،  ودعــوه  الفنية  النهضة  مجعية  خالل 
على  املسؤولية  حجم  ألن  اسرتخاء  أكثر  جيعله  له  بالنسبة 
يعيشون حياهتم  أفــراد  فهم  أقــل،  احلالة  مثل هذه  أكتافه يف 
مسؤوليات  ولديهم  وأجــداد  وأمهات  آبــاء  وهم  طبيعي،  بشكل 
وأشغال خمتلفة، ولكنهم خمتلفون عن اآلخرين يف أهنم أدركوا 
أن الغناء قضية بالغة األمهية لدرجة أن خيصصوا له الوقت، 
فالغناء معاجل نفسي ينّقي دواخلنا من الشوائب احلياتية، وهو 
أن اخرتع هذا  اإلنسان ومنذ  أن  والدليل  أمر هام يف حياتنا، 
النشاط وحتى اآلن مل يرتكه ككثري من األنشطة اليت اخرتعها 
ومل يتماشَ معها فغادرها ليبقى الغناء النشاط الوحيد الذي 
فإن  األمهية  هذه  كل  له  الغناء  وألن  البشرية،  عنه  تتخلَّ  مل 
وانشغاالهتم  أنشطتهم  كل  ترك  على  قــادرون  الفرقة  أعضاء 
العمر  بالنسبة هلم يف هذا  ليأتوا إىل القضية األهم  األخرى 
ممارسة  على  قــادر  غري  اجلسد  فيه  يصبح  حيث  بالتحديد، 
إليه متنفساً  النشاط، فيلجأون  إال هذا  الكثري من األنشطة، 
ومنقذاً، واجلميل يف أعضاء الكورال أن اجلميع يشبهون بعضهم 

من حيث إمياهنم بقيمة الفرح والفن واجلمال يف احلياة«.

 ح�سام �لدين برميو يغيب عن قيادة �لغناء �جلماعي 
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10  �إجر�ء�ت �أمنوذجية لالأم مفرطة �حلماية.. 
ميكن �أن تعر�س م�ستقبل �أطفالها للخطر 

بعض  يف  لكن  غريزي.  فعل  إنــه  بأطفاهلن،  معنيات  األمهات  كل 
األحيان يصبح األمر كبريا جدا، ويتحول إىل محاية مفرطة. وهذا 
ال يبشر باخلري، ألنه يؤثر سلبا على احلالة النفسية لألم والطفل 
واألسرة بشكل عام.. تلك بعض األعراض اليت ميكن أن تساعدك يف 
حتديد ما إذا كنت تعانني من القلق املفرط أم ال. وسيساعدك ذلك 
على اختاذ اخلطوات الالزمة ويسمح لك جبعل التعليم أقل تعقيدا 

وأكثر متعة. 

- "إذا لطخ طفلي مالبسه قبل وصول الضيوف أغريها له"
هنا، ال عالقة لسبب رد الفعل هذا بضرورة أن يكون الطفل مرتاحا، 
بل يتعلق بالرغبة غري الصحية يف أن تكونني أما مثالية. تركز أفكارك 
على  وليس  كــأم،  دورك  حــول  حولك  من  يعتقده  ما  على  وأفعالك 
الطفل الذي ينشأ يف بيئة متناغمة. جيب على األشخاص من حولك 
أن يعربوا عن إعجاهبم بك: أنت تفعلني كل شيء بشكل جيد. وإن مل 

تفعلي، تشعرين بالسوء والندم.

- "إذا مل يتمكن طفلي من فعل شيء ما فسوف أساعده دائما 
على النجاح"

أنت تضعني املعايري بناء على ما ميكن أن يفعله األطفال اآلخرون. 
وماذا يهم إذا كان طفلك ال يزال صغريا، وليس لديه القدرة أو الرغبة 
يف الظهور مثل أصدقائه من العمر نفسه. إذا كان بإمكان اآلخرين 
القيام بذلك، فيجب عليه ذلك أيضا. وإذا مل يكن األمر كذلك، فأنت 

تغطيه باللوم، هو وأنت أيضا بشكل عابر. 
ميكن أن يؤدي هذا السلوك إىل تفاقم كفاءته وإنتاجيته. جيب أن 
بالطريقة  ينجحوا  أن  األطفال  ال ميكن جلميع  أنه  مفهوما  يكون 
نفسها، وأن يكون لديهم 15 نشاطا غري منهجي. بإدراكك لذلك، تصبح 

احلياة أسهل: لطفلك ومن أجلك. إن مفهوم "املعيار" ذاتي للغاية.

- "عندما يكون لطفلي وقت فراغ، أشعر بالقلق وأجد شيئا 
أفعله من أجله"

ال  طفلك.  من  قربك  على  يعتمد  الداخلي  سالمك 
ميكنك أن تتخيلي أن شخصا آخر غريك ميكنه االعتناء 
دون احلاجة إىل  بأشياء شخصية  القيام  وأنه ميكنه  به 
األنشطة  مــن  بالكثري  األطــفــال  هــؤالء  يقوم  وجـــودك. 
الالمنهجية. يف النهاية، ليس لديه دقيقة مع نفسه وال 

استقالل أو مصاحل شخصية.
مستعدا  يكون  لن  النضج،  مرحلة  إىل  يصل  وعندما 
لتحمل مسؤولياته اخلاصة ولن يكون قادرا على حتديد 
ما يريد أن يفعله أو يعمله. يف النهاية، سوف يتسبب يف 
خوف والديه من خالل عدم معرفة ما جيب أن يفعله 

حبياته.

- "إذا كان طفلي ذاهبا إىل مكان ما مع أصدقائه 
فأنا أخطط ألنشطته حتى بأدق التفاصيل"

مبجرد أن يكرب الطفل قليال، يبدأ يف تكوين صداقات. 
عندما تذهب اجملموعة بأكملها يف نزهة على األقدام أو 
إىل مركز جتاري، فإنك تضع خطة للمكان الذي جيب أن 
يذهبوا إليه، وما جيب عليهم فعله. وال تنس البحث عن 
أرقام اهلواتف وعناوين أصدقائه بالرمز الربيدي وطريق 

الوصول إىل هناك. 
طريقة العمل هذه تزيد من خطر التنمر يف املدرسة، 
أخذ  على  اعــتــاد  استقالليته.  مــن  الطفل  حتــرم  بينما 
مجيع تعليمات والدته حرفيا، فلن يكون قادرا على اختاذ 

القرارات وحتمل املسؤولية.

بالذنب  أشعر  حزينا،  طفلي  يكون  "عندما   -
واملسؤولية" 

أنت تتخلني عن حياتك متاما، وتفرطني يف محايته 24 
ساعة يف اليوم، و7 أيام يف األسبوع. التهيج والتوتر املزمن 
يف  تفكرين  وعندما  إخالصا.  األكثر  رفاقك  النوم  وقلة 

نفسك وتشرتين لنفسك شيئا ما، فأنت مفعمة بالندم.

يف سن متأخرة، حتمينه من األفكار السلبية وتعربين عن التعاطف 
يــرام. ولكن من أجل تكوين  املفرط عندما ال تسري األمــور على ما 
شخصية "صحية"، من املهم فهم النطاق الكامل للعواطف واملشاعر 

اإلنسانية، لتكونني قادرة على التعامل مع تلك املشاعر السلبية.

فصله،  مــع  الصخور  لتسلق  الــذهــاب  طفلي  أراد  "إذا   -
فسأرفض" 

أي فكرة بريئة تثري قلقا شديدا فيك. ومن احملتمل جدا أنك منعته 
إن  عليه.  خطورة  ميثل  كان  ألنه  صغريا،  كان  عندما  التأرجح،  من 
الرغبة يف جعل احلياة قابلة للتنبؤ هي مهمة مضللة، ما يعين أن 
العامل مليء باملخاطر. لكن من املستحيل متاما التنبؤ مبا سيحدث، 
سواء يف الوقت احلاضر أو   يف املستقبل. إذن.. هل يستحق األمر القلق 

حقا؟

له  سأجد  اإلجــازات  أثناء  العمل  املراهق  ابين  أراد  "إذا   -
وظيفة مناسبة"

الضمري،  عدميي  العمل  أصحاب  من  طفلك  حلماية  حماولة  يف 
الشيء  يكون  أن  شــيء هو جتنب  أهــم  وظيفة.  له  أن جتدين  قــررت 
اجلديد مصدر قلق. ال تؤخذ رغبات طفلك يف االعتبار، مثل قدرته 
وتقييم  له  خيار  أفضل  على  والعثور  اخلاصة،  قراراته  اختــاذ  على 
املخاطر. وإذا بدأ حياة الكبار دون أن يواجه أيا من هذه املواقف، فإنه 

خياطر باملعاناة كثريا!

- "جيب على اآلباء محاية أطفاهلم من مجيع األخطار"
يتخلل اليوم روتني صارم، وحدث بسيط غري متوقع يولد الكثري من 
التوتر. ميشي طفلك فقط يف منطقة معينة من الفناء، وهي املنطقة 
األكثر إضاءة واألكثر نظافة. لقد مت إبعاده، ليس فقط من قبل رفاقه، 
ولكن أيضا من قبل أشخاص آخرين، فهو مثل أمري حممي ليس له 
احلق يف فعل أي شيء. لكن يف بعض األحيان، يصل مثل هذا السلوك 

من جانب الوالدين إىل اهلسترييا الكاملة.

- "أحتكم مبا يوصي به أصدقاء ابين للمشاهدة / االستماع 
/ القراءة"

ميزح األقارب واألصدقاء قائلني إنك ستكونني جاسوسا جيدا: فأنت 
تراقبني باستمرار ما هو موجود على الشبكات االجتماعية لطفلك. 
ولكن عليك أال تكوني فخورة بذلك. فعندما تكون العالقة مبنية على 
الثقة، فإهنا تكون أقوى وأكثر صالبة. واألهم من ذلك أن تغرس يف 
القدرة على  الشبكات االجتماعية، مثل  السلوك على  طفلك قواعد 
اختاذ قرار مدروس جيدا وإبالغه أن ما ينشره سيظل دائما يف مكان 

ما على الويب.

- "عندما يعود طفلي إىل املنزل بعد خترجه من املدرسة / 
اجلامعة.. أشعر باالرتياح"

للوهلة األوىل، تبتهجني بلم مشلك، لكنك يف الواقع ختفي قلقك. 
تبدأين يف مساعدة طفلك من خالل القيام بأشياء له: غسل مالبسه، 
وترتيب غرفته، واختيار التاريخ والوقت ملقابلة العمل. بعد ذلك، يظهر 
أن  إما  لطفلك  ميكن  متعة:  األكثر  ليسا  ولكنهما  جديدان  خياران 
العكس  على  أو،  هتمه  اليت  األشياء  كل  منك  يطلب  أن  على  يعتاد 
العيش حبرية  الرغبة يف  يتسبب يف صراعات، من خالل  ذلك،  من 

واستقاللية. 
املقالة،  هذه  يف  نقطتني  أو  نقطة  إزاء  بالقلق  تشعرين  كنت  إذا 
حيال  بالقلق  تشعرين  كنت  وإذا  القاعدة.  يف  أنك  اعتبار  فيمكنك 
نقطتني أو أكثر، جيب أن تسألني نفسك ألن قلق الوالدين له تأثري 
نسيب على درجة ضعف الطفل. ومن احملتمل جدا أنه لفرتة طويلة )أو 
حتى طوال احلياة!( سرتافقه خماوف معينة، وأحيانا مشاكل نفسية. 

وهذا يدين اإلنسان ومينعه من التقدم يف احلياة.
حوهلم:  من  شــيء  كل  من  األطــفــال  حاجة حلماية  هناك  ليست 
باختاذ  السماح هلم  املعقول، وكذلك احلرية يف  الدعم يف حدود  إن 
سوف  الطريقة،  وهبذه  هلم.  فائدة  أكثر  سيكونان  بأنفسهم،  قراراهتم 
الثقة  مهمة:  نقطة  يطورون  وسوف  ليس خطريا  العامل  أن  يدركون 

بالنفس.

"البعث األسبوعية" - ليناعدرا 
غالبا ما خيلط العديد من األشخاص 
بــني الــصــدق والــعــفــويــة وبـــني اإلســـراف 
ضــرورة،  دون  العواطف  عــن  التعبري  يف 
ــاصــل بني  ــف واحلــقــيــقــة فــــإن اخلــــط ال
هــذيــن املــفــهــومــني دقــيــق جــــدا. وكــونــك 
اآلخرين  فأنت ال خترب  ومتماسكا  رزينا 
بذلك  القيام  وسيكون  األكــرب.  مبشاكلك 
الكثري  تشارك  أنــك  على  واضحة  داللــة 
اليت جيب عليك االحتفاظ  من األشياء 
لكل مشكلة  لكن  وألحبائك.  لنفسك  هبا 
ودائما  ذلــك.  على  متفقون  وكلنا  حلها، 
تشعر  النفسي عندما  املعاجل  زيارة  تبقى 

باإلرهاق فكرة جيدة وصائبة.

- القلق 
مييل البعض إىل التحدث كثريا عندما 
للظهور  حمـــاولـــة  يف  قــلــقــني،  يــكــونــون 
لكن  حــوهلــم.  مــن  أمـــام  طبيعي  بشكل 
عندما يبدأون يف احلديث حتت الضغط 
"السرتس"، فإهنم يكونون أقل سيطرة على 
ما يقولونه، وعلى مدة حديثهم. وباملثل، 
قد يشعر بعض األشخاص بعدم االرتياح 
أن  ويعتقدون  االجتماعية،  املناسبات  يف 
يف  البدء  هي  للتأقلم  الوحيدة  الطريقة 
احلديث عن حياهتم. وتلك هي الطريقة 
الـــيت تــنــتــهــي بــنــا لــلــكــشــف عـــن أشــيــاء 
شخصية للغاية وميكن أن جتعل اآلخرين 

غري مرتاحني. 

- الوحدة أو السعي خللق عالقة محيمة 
غالبا ما يرفض الناس االعرتاف بأهنم 
إقناع  على  ويثابرون  بالوحدة  يشعرون 

الذهاب إىل شخص  ليسوا كذلك، بدال من  أنفسهم بأهنم 
ومقابلة  اخلــروج  إىل  األمــر  هبم  ينتهي  وعندما  مثال.  ما، 
إن  رقــيــب.  أو  الــثــرثــرة دون حسيب  يــبــدأون يف  أشــخــاص، 
جدا  كبرية  أمتعتهم  وتفريغ مجيع  التواصل  إىل  حاجتهم 

لدرجة أهنم جيعلون اآلخرين يشعرون بعدم االرتياح. 
التواصل مع  تكون هذه هي طريقتهم يف  الواقع، قد  يف 
اآلخرين وإقامة روابط جديدة. إهنم يغوصون يف العالقات 
يف وقت مبكر جدا، وبدال من إبقاء الناس قريبني، يدفعوهنم 
بعيدا.. ونصيحتنا لك أال تتسرع يف شيء حيتاج إىل وقت 

لبنائه. 

- سوء رسم احلدود وعدم وجود معايري اجتماعية 
جيب أن يكون هناك حدود ألي عالقة، مهما كانت طبيعتها.. 
الناس يرغبون بوضعها. ومع ذلك، يف بعض  ببساطة، ألن 
األحيان، ال يفهم األشخاص هذه احلدود وال ميكنهم تلقي 
اإلشارات اليت ترسلها إليهم. وقد يكون التواصل غري اللفظي 
األشخاص  لكن  اللفظية،  الرسائل  من  كثافة  أكثر  أحيانا 
األلفاظ  وختوهنم  التعبري  يف  اإلفــراط  إىل  مييلون  الذين 
ميكنهم ترججمة مشاعرهم بسهولة. هلذا السبب مييلون إىل 
قول الكثري، ما قد جيعلك تشعر بعدم االرتياح وعدم التأكد 

من كيفية التصرف. 
 

- االستخدام املبالغ فيه للشبكات االجتماعية 
مستخدمي  من   %40 حــوايل  أعــرب  الصدمة،  يشبه  مبا 

وسائل التواصل االجتماعي، الذين ترتاوح أعمارهم بني 18 
و35 عاما، عن أسفهم لنشر أشياء شخصية. وهناك دليل ال 
ميكن إنكاره على أن الناس مييلون إىل اإلفراط يف مشاركة 
كانت  ســواء  االجتماعي،  التواصل  وسائل  على  حساباهتم 
األشخاص  من  العديد  ويتشارك  حزينة.  أ  جيدة  أخــبــارا 
مع  مشاركتها  قبل  اإلنرتنت  عرب  جدا  شخصية  معلومات 
أحبائهم يف احلياة الواقعية. وقد يكون هلذا عواقب وخيمة 
ألنك ال تعرف أبدا من سيقرأ منشوراتنا وكيف سيتصرف 

عند قراءهتا. 

كيف تعرف أنك متيل إىل املبالغة يف رد الفعل؟ 
كانت  ســواء  كبرية.  بسرعة  اآلخــريــن  مع  التواصل  تريد 
عالقة رومانسية أو صداقة، فإهنم مجيعا حيتاجون إىل وقت 
للتطور والتقدم بالسرعة اليت تناسبهم. ومع ذلك، إذا كنت 
تريد التحرك بسرعة، فسوف تشارك أشياء شخصية للغاية 
من البداية. إهنا طريقتك يف االقرتاب منهم، لكنك ختاطر 

بإثارة خوفهم أو استيائهم. 
أنت تتوق إىل التعاطف. كثري من الناس يتحدثون كثريا 
ولكن  منها،  التخلص  يريدون  ألهنــم  ليس  مشاكلهم،  عن 
اكتساب  إن  جتاههم.  باألسف  يشعرون  حوهلم  من  جلعل 

التعاطف هو أفضل شكل من أشكال االهتمام. 
التواصل االجتماعي هي مالذك،  أن وسائل  وهنا ستجد 
وأنه ال بأس يف مشاركتك أشياء عن حياتك، لكن اخلوض 
يف الكثري من التفاصيل قد يكون أمرا خطريا. وعلى سبيل 

املثال، ميكن أن يؤدي حتليل مشاعرك أو التحدث عن أصغر 
جوانب عالقتك أو مشاركة كل حلظة يف حياة طفلك إىل 

خلق مواقف ضارة.
قد تندم على مشاركة الكثري مباشرة بعد النشر أو الوثوق 
بشخص ما. وهذا يعين أنك تدرك أن املعلومات اليت شاركتها 
مع شخص ما كانت مهمة جدا بالنسبة له. وقد تكون متوترا 
على  عالمة  أيضا  تكون  قد  لكنها  الشيء،  بعض  قلقا  أو 

املبالغة يف املشاركة. 
 

كيف تتوقف عن الوثوق باآلخرين كثريا 
أوال، عليك أن تتعرف على املشكلة. فاليقظة واحلذر مها 
ممارسة ميكن أن تساعدك يف الوصول إىل جذور مشكلتك 
أن  جيب  خماوفك..  عن  كثريا  للتحدث  ميلك  سبب  وفهم 
تتواصل مع مشاعرك يف الداخل قبل معاجلة هذه املشكلة. 
هل تتحدث كثريا جلذب االنتباه؟ هناك العديد من كتب 
املساعدة الذاتية اليت ستساعدك على اكتشاف ما إذا كنت 
تعاني من تدني احرتام الذات أم ال. ورمبا يكون هذا هو أصل 

مشكلتك وسبب احتياجك لتعاطف اآلخرين. 
قد يكون املعاجل النفسي هنا هو اخليار األفضل. فقد تكون 
مشاكلك أعمق وأكثر خطورة مما تعتقد. سريشدك املعاجل 
إىل حتديد املشكلة ومساعدتك يف التغلب عليها. فقد يكون 

أمر ما من ماضيك مل تتمكن أبدا من معاجلته وحّله.
هل تعتقد أنك تشارك الكثري من املعلومات حول حياتك، 

حتى مع أشخاص ليسوا قريبني منك؟

�لأ�سباب �لتي جتعل �لنا�س ينفتحون كثري�
 وملاذ� يجب �أن تتوقف عن فعل ذلك 
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احلمل: لديك التصميم  واإلرادة القوية  على  حتمل  

أشــد  الصعوبات  وســوف  تعرف  يف املستقبل  القريب  

نتائج  إجيابية   يف  احلياة العاطفية  والعملية.

 الثور: تتأثر بتيارات  فلكية  إجيابية  وتفتح  لك أبواب  

من  أكثر  وعلى  القادمة  اخلمسة  األيــام  خــالل   التوفيق 

صعيد. ال تنسى وعدك جتاه أحد  اإلخوة.

اجلـــوزاء: عليك جتــنــب  املــنــاقــشــات  مــع األشــخــاص  

السلبيني وحاول  اختيار  األصدقاء  جيداً حتى   ال تقع  

يف مشاكل  مستقبالً . حتسن مايل قريب.

املسؤوليات   بعض  إجنــاز   تستطيع   قد  السرطان:   

خالل  األسبوع  القادم  فأصغ  إىل  العائلة وال تكن مهمالً. 

آفاق  جديدة على الصعيد  املهين.

من  املتوترة  وخذ قسطاً  األجــواء   ابتعد عن  األسد: 

الراحة أنت  حباجة إليه . أحداث  سعيدة  قادمة  تدخل  

الفرح  والتألق  إىل حياتك  العاطفية.

 العذراء:  تتمكن  خالل  هذا  الشهر من تثبيت  ركائز  

مشروعك  وتنطلق  يف خطوات  مثمرة على الصعيدين  

املادي واملعنوي . صديق  حباجة إليك  فكن إىل جانبه.

باالحنسار   تبدأ   اجلديدة  الفلكية   التيارات   امليزان: 

خالل  هذا  الشهر  وعليك أن تستعد  خلطوات  جريئة 

حتمي ما حققته يف األونة األخرية.

فرصة   مثينة  عليك   يفوت   قد  إمهالك   العقرب: 

للتقدم  يف ميدان عملك  فكن واعياً  لكل ما تقوم  به  

وغري  أسلوب عملك قبل فوات األوان.

القوس: ال تضيع الوقت وال ترتك أيامك متر دون جدول  

أعمال  خاصة  وأن  أمامك التزامات مرتاكمة من الشهرين 

املاضيني . أصغي  إىل آراء الشريك.

اجلدي: تستطيع أن تقوم بأعمالك  بكل ثقة  واطمئنان  

فال تتباطئ وكن حريصاً على إجناز  مهماتك يف الوقت 

املناسب . فرحة عائلية   قريبة أنت على موعد معها.

الدلو: جتديد يف عالقاتك العاطفية احلالية، أو ارتباط 

. مهنياً:  تزداد األعباء هذه الفرتة   مفاجئ إن كنت عازباً 

لكن النتائج  مثمرة على  املدى القريب.

 احلوت: أنت أمام  امتحان  صعب ، وعليك  أن حتكم  

عقلك ال عواطفك  إذا  أردت أن جتتازه بنجاح.  احلظ  إىل 

جانبك  على الصعيد  املايل  يف الفرتة املقبلة.

كلمات متقاطعة أفقي: 
 1ـ مؤسسة علمية  قدمية بالعراق  أنشأها هارون 

الرشيد
2ـ مطربة مصرية من األشعات

3ـ للندبة ـ عكس  )مدح(
4ـ  وجب  وأصبح  ضرورياً ـ  مدينة إيرانية

5ـ   إناء ـ مداخل  أو أبواب  كبرية 
6ـ أغنية  ألم كلثوم

7ـ   محاية  ـ متشاهبان ـ أحد الوالدين /م/
ـ  أحــرف  متشاهبة  ـ  /م/  ليالً  الناس  8ـ حــرس 

)التل( مبعثرة
9ـ يغلق  باملفتاح  ـ  بئر /م/ ـ  فريق  كرة قدم  

فرنسي /م/
10ـ ممثل مصري  راحل

11ـ لذيذ  ـ عاصمة )مقدونيا(
 

عمودي: 
1ـ جنم  إيطايل يف كرة القدم معتزل 

2ـ  يشرف على املوت  ـ صوت  قرع السالح.
أمريكا  قــدم  يف  ـ شعب   )باألجنبية(  اثنان  3ـ 

اجلنوبية
4ـ   أخرج عن القاعدةـ  الكذب والنفاق /م/

ـ وضع  وانكشف   بــان  ـ  اليد  بقبضة  5ـ  ضربا 
خلسة

6ـ   يف البيضة /م/ ـ مقام   موسيقي  شرقي  
ـ كسبا 

7ـ  املخلص األمني /م/ ـ سفينة الصحراء 
8ـ  سئم  ـ رؤوس ـ عالمة موسيقية 
9ـ ننافسه  ونسابقة /م/ صوت األمل

10ـ  الفصاحة  والبالغة /م/
11ـ  بستان  العنب  ـ من أنواع الفحم

املفقودة مؤلفة من سبعة أحرف:
 شاعر لبناني راحل كاتب هذه األغنية

شام يا  ذا السيف مل  يغب يا كالم اجملد يف الكتب 
قبلك التاريخ يف  ظلمة بعدك استوىل على الشهب

يل  ربيع فيك خبأته  ملء دنيا   قليب  التعب 
 يوم عيناها بساط السما  والرماح  السود يف اهلدب

الكلمة 

املفقودة

ع ب هـ ش ل ا س ا ي ب ل ق

ي ف ظ ش ا د ع ل ا ي ي و

ا ي ل ا ل خ ي ت ل ا و ا

ك ب م م ك ب ن ع ت ل م ل

ل ع ة د ت ا ا ب ا س ق ر

ا د م ن ب ت هـ ي ر م ب م

م ك ل ي ع هـ ا ا ي ا ل ا

ا ع ء ا ط ا س ب خ ق ك ح

ل ل ا ذ ي ف ى ل و ت س ا

س ى ل د ج م ل ا ك ي ف ل

و ف ي ل ع ي ب ر ب غ ي م

د ي ف ي س ل ا ب د هـ ل ا

أفقي:
1ـ الكواكيب ـ نا 

2ـ الغالل/م/ ـ  شادن 
3ـ خزي  ـ  أفيون

4ـ )وو( ـ )ص م و ع ه (  ـ مر
5ـ أرنب  ـ  أر/م/ـ واو

6ـ ردفاء ـ حنارب
7ـ سر ـ  بدد  ـ )ك و(

8ـ ما ـ رب /م/ ـ فتوة /م/
9ـ   يلعن ـ ال  ـ لو
10 ـ بيبسي ـ رجيم
11ـ جابر بن حيان

عمودي: 
1ـ اخلوارزمي

2ـ   الزورد  ـ البا 
3ـ كلي  ـ نفس  عيب
4ـ )و غ ( صبار  ـ نرب

5ـ  آالم  ـ سب
6ـ كافور ـ برلني 

7ـ  يعاند
8ـ   يشوه ـ حدة  ـ ري 

9ـ أن ـ وا  ـ وجلا 
10ـ ند  ـ مارك  توين

11ـ أندروبوف

األبــــراج 
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األزيــاء  عارضات  تبدأ  ما  عــادة 
مبكرة  ســن  يف  املهنية  حــيــاهتــن 
الثالثينيات  يف  ويتقاعدن  جــدا 
الوقت  ولــكــن يف  أعــمــارهــن.  مــن 
احلــــاضــــر، أصـــبـــحـــت صــنــاعــة 
وميكننا  أكــثــر مشــــوال،  األزيـــــاء 
رؤية عارضات األزيــاء األقــدم يف 
كثري مــن األحــيــان خــالل أسبوع 
املــوضــة. بعضهن عــارضــات أزيــاء 
إىل  عــدن  القدمية  املــدرســة  مــن 
تواصل  بينما  الــعــرض،  منصات 
األزياء حتى سن  أخريات عرض 

متأخرة. 
تلك هن أبرز العارضات اللواتي 
األزيـــاء  صــنــاعــة  تشكيل  يــعــدن 
ويثبنت أن العمر ال جيب أن يكون 

عائقا أمام أي شخص. 
1. سيندي كروفورد يف دار عرض 
سافاج اكس فانيت بعمر 55 عاما

فريزاتشي  يف  كامبل  نعومي   .2
يف سن 51

غيو  لـ  أوريفيس  ديل  كارمن   .3
بيي يف عمر 85

اوف  عن  كريستنسن  هيلينا   .4
وايت وومنزوير يف سن 53

بيبهو  لـــ  جــونــســون  بيفريل   .5
موهاباترا يف عمر 69

ــس لــــ ســبــور  ــوب 6. كــاثــي جــاك
السرتاتد يف 57

كريستيان  لـــ  مــســك  مـــاي   .7
سرييانو يف 71

8. كريسيت تورلينغتون لـ فندي 
يف عمر 52

ــدار عــرض  ـــ 9. بــاتــي هــانــســن ل
مايكل كورس يف 62
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األســبوعية

حت�سري �ل�سليقة 
من �لعاد�ت 

�لقدمية �ملتو�رثة 
محص -صديق حممد

العادات  السليقة من أساسيات االستعداد لفصل الشتاء يف سورية وهي من 
القدمية واملتوارثة عن األجداد، كانت والتزال جتهز من قبل معظم الناس من 
البيادر،  وعمل  القمح  من جين حمصول  االنتهاء  وتلي  خاصة  خالل طقوس 
ومادة الربغل املصنع يدوياً، مادة رئيسية تعتمد عليها العائالت يف مؤونة فصل 
الشتاء، وحالياً مع الظروف املعيشية الصعبة وارتفاع مثن الربغل اجلاهز عاد 
الكثريون إىل االعتماد على موامسهم لتأمني بعض احتياجاهتم من هذه املادة 

األساسية.
موسم  وقبل  الصيف  أشهر  خالل  والتحضري  اإلعــداد  أعمال  جتري  عموماً 
الرطوبة واألمطار حيث حتدد الكمية الالزمة من القمح حلاجة املنزل مؤونة 

مومسية سنوية.  
يقوم أساس العملية على سلق القمح، الذي جرت عليه عملية فصل الشوائب 
من احلصى واألتربة والتنب والقش وَاضافة املياه للغسيل والتنظيف ثم وبعد 
بنية  يف  املــاء  تأمني  هبــدف  املياه  تضاف  النار  على  )احللة(  القدر  يف  وضعه 
القمح الالزم لعملية جتلنت النشاء خالل عملية السلق، ثم تشعل النار حتتها 
ويتم فرش  القابلة لالشتعال  املواد  وكل ما هو متوفر من  ويستخدم احلطب 
القمح املسلوق على سطح املنزل حتى جيف متاماً مع تقليبه وتعريضه للشمس 

بشكل مستمر لضمان جفافه كلياً.
حوايل  احتاج  الــذي  جفافها  بعد  السليقة  جتمع 
وتــعــاد غربلتها  الطقس احلــار  وفــق  أقــل  أو  أســبــوع 
للتنظيف النهائي قبل أخذها للطاحونة أيام زمان أما 
الطواحني وحلت حملها اجلاروشة  غابت  فقد  اليوم 
اجلافة  السليقة  ترطب  حيث  قرية،  كل  يف  املوجودة 
القمح  قــشــرة  فصل  لتسهيل  لــفــرتة  وتــفــرك  بــاملــاء 
احلجرية  بالطاحونة  توضع  ثم  اللب  عن  »النخالة« 
عملية  فيها  تتم  اليت  »اجلــاروشــة«  يف  وحالياً  سابقاً 
يتم  الطحن  وقبل  املطلوبة  للنعومة  وفقاً  اجلــرش 
أجل  مــن  للرتطيب   %  1.5  -  1 بنسبة  مــاء  اضــافــة 
ناتج  فصل  يتم  الطحن  أثــنــاء  الغبار  تشكل  منع 
الطحن وفقاً حلجمه إىل أحجام خمتلفة تتميز يف 
استخداماهتا املختلفة برغل خشن برغل ناعم و اليت 
تشكل مادة أولية ألغلب األكالت الشعبية مثل الربغل، 
مسيد الكبة، الكشك وكذلك كمية قليلة من الربغل 
الناعم جداً عرفت بـ »الصريصرية«، وكمية قليلة أيضاً 
من الربغل اخلشن جداً ويعرف بـ »اخلشانة«، وطبعاً 
لكل من هذه األنواع استخدامه بأطباق طعام معينة، 
ملدة عام  الربغل  األهايل على ختزين  أغلب  ويعتمد 
تأتي  السليقة  مرحلة  وتلي  املوسم،  إىل  املوسم  من 

عملية اجلرش القمح
تتم  الــيت  الشعريية  صنع  مــع  السليقة  تــرتافــق 
آلة  باستخدام  القمح  دقيق  مــن  للربغل  إضافتها 
تراجع  بسبب  باالندثار  مهدد  الطقس  هذا  خاصة 
تتطلب  اليت  السليقة  عن صنع  األهــايل  من  الكثري 
جمهوداً كبرياً يف صناعتها رغم أهنا تلقى شعبية كبرية 
احللة  حول  يتجمعون  الذين  األطفال  عند  خاصة 
بانتظار أخذ حصتهم منها وخلطها بالزبدة والسكر.


