
األســبوعية
جملة أسبوعية شاملة تصدر عن دار البعث للصحافة والطباعة والنشر
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املتضمّن   2022 لعام   252 رقم  املرسوم  أن  ــوزراء  ال أكد جملس 
النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملني يف اجلهات العامة، 
يهدف إىل إرساء معايري وحمدّدات واضحة وشفافة ملنح احلوافز 
اليت ترتبط بشكل مباشر بالعملية اإلنتاجية ومبا يؤمّن التوازن 
املطلوب يف معادلة اإلنتاج واإلنتاجية من جهة والدخل من جهة 
ثانية، باعتبار أن حسن إدارة املوارد البشرية ومتكينها مادياً ومعنوياً 
السبيل  تعدّ  اليت  اإلنتاجية  العملية  حتسني  مدخالت  أهم  من 

األمثل لتحقيق اخلطط التنموية االقتصادية واالجتماعية.
حسني  املهندس  برئاسة  األسبوعية  جلسته  يف  اجمللس   ونــوّه 
أعضاء اجملالس احمللية  انتخابات  الواسعة يف  باملشاركة  عرنوس 
أرض  على  احلكومة  لعمل  حقيقية  نــواة  اجملالس  هذه  باعتبار 
الواقع واألداة التنفيذية ذات الصلة املباشرة مع املواطنني ما حيّتم 
الربامج واخلطط  وإعداد  أفضل اخلدمات  لتقديم  العمل  عليها 
املكاني واحمللي  املستويني  املتوازنة على  التنمية  الالزمة إلحداث 

واالستثمار األمثل ملقدّرات كل وحدة إدارية.
العقد  إلجنــاز  املباشرة  املتابعة  أمهية  عرنوس  املهندس  وأكــد 
اخلاص بسد 16 تشرين يف الالذقية ووضعه باخلدمة يف الوقت 
احملدّد مبا حيسّن الواقع املائي يف حمافظة الالذقية، وطلب من 
اإلنتاجية  بالطاقة  الكونسروة  معامل  تشغيل  املعنية  الـــوزارات 
وعدم  البندورة  مــادة  من  املوجودة  الكميات  الستيعاب  القصوى 

تعريض الفالحني أليّ خسائر.
)االقتصادية  ــوزاريــة  ال اللجان  الـــوزراء  جملس  رئيس  ووجّـــه 

البشرية(  والتنمية  والطاقة  واملــوارد  التحتية  والبنى  واخلدمات 
القطاعات  خمتلف  عمل  بتطوير  اخلاصة  الــدراســات  لتكثيف 
والنهوض هبا واقرتاح احللول ملعاجلة الصعوبات وحتسني الواقع 
اخلدمي، وطلب من جلنة اخلدمات تشكيل جلنة مركزية وجلان 
فرعية يف احملافظات هبدف إحصاء املباني غري الصاحلة للسكن 
الالزمة  املقرتحات  وتقديم  العامة  السالمة  هتــدّد  اليت  إنشائياً 
املمكنة تفادياً أليّ حوادث قد تلحق خسائر  ملعاجلتها بالسرعة 

بشرية أو مادية.
إىل ذلك استعرض وزير املالية الدكتور كنان ياغي واقع البيوع 
العقارية منذ بدء تطبيق القانون رقم 15 لعام 2021 ولغاية الـ25 
من آب من العام اجلاري والعوائد احملققة خالل النصف األول 
واإلسكان  العامة  األشغال  وزارة  مع  بالتنسيق  احلايل  العام  من 
من خالل ربط خمرجات قانون البيوع العقارية مع االسرتاتيجية 
الوطنية لإلسكان، حيث قدّم وزير األشغال العامة املهندس سهيل 
املقاوالت  القانون على قطاع  انعكاس  حول  اللطيف عرضاً  عبد 

والبناء والتشييد.
وقدّم وزير االقتصاد والتجارة اخلارجية الدكتور سامر اخلليل 
مذكرة حول واقع عمل هيئة دعم وتنمية اإلنتاج احمللي والصادرات 
واملقرتحات الالزمة لتطوير عملها ورفع كفاءة األداء، مستعرضاً 
أهم التدخالت اليت تقوم هبا احلكومة على صعيدي دعم اإلنتاج 
اهليئة  عمل  تطوير  أمهية  اجمللس  أكد  والصادرات، حيث  احمللي 
لناحية العناية بتصدير املنتجات وفق اجلودة والنوعية اليت تعزّز 

املنتجات  وجود  لتعزيز  الدعم  وتقديم  الوطنية  باملنتجات  الثقة 
السورية يف األسواق اخلارجية.

من جهته عرض وزير الكهرباء املهندس غسان الزامل مذكرة حول 
تطبيق القانون اخلاص بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات 
املتجدّدة، حيث شدّد اجمللس على أمهية حتقيق االستفادة املثلى 
من املزايا املمنوحة مبوجب القانون مبا يضمن التوسع باستخدام 

الطاقات املتجدّدة يف خمتلف القطاعات.
وناقش اجمللس مشروع الصك التشريعي املتضمّن تعديل املادة 
36 من القانون رقم 36 لعام 1980 اخلاص بنظام إدارة املركبات 
واليت قضت مبنح سائقي اآلليات العامة والعاملني عليها تعويض 
طبيعة عمل واعتناء حبيث يصبح مقدار التعويض 5 آالف لرية 
سورية لسائقي اخلدمة و10 آالف لرية لسائقي اآلليات اهلندسية 

والشاحنات.
املــشــروعــات اخلدمية  مــن  عــدد  ــــوزراء على  ال ـــق جملس  وواف

والتنموية ذات األولوية يف عدد من احملافظات.
االقتصاد  ــر  وزي قــال  اجللسة  عقب  للصحفيني  تصريح  ويف 
والتجارة اخلارجية: إن جملس الوزراء استعرض واقع وأداء هيئة 
السورية  الصادرات  وواقع  والصادرات  اإلنتاج احمللي  وتنمية  دعم 
والربامج اليت تقوم هبا، إضافة إىل آليات الدعم اليت تعمل عليها 
وتطور عمل اهليئة وواقع العمل فيها، إضافة إىل واقع التصدير 
يف سورية والصعوبات والعقبات اليت حتول يف بعض احلاالت دون 
زيادة كميات وقيم صادرات ما يوجد من فوائض إنتاج يف سورية 

جمل�س الوزراء: مر�صوم النظام النموذجي للتحفـيـز الـوظيفـي 
يهدف اإىل اإر�صاء معايري وحمّددات وا�صحـة و�صـفافـة ملنـح احلوافــز

جاهزة للتصدير وقادرة على املنافسة يف األسواق اخلارجية من حيث 
املواصفة واجلودة ومن حيث الناحية السعرية.

العمل عليها هبدف تسهيل  اآلليات اليت ميكن  وأضــاف: مت عرض 
هذه  ومالءمة  اخلارجية  األســواق  باجتاه  السورية  البضائع  انسياب 
األسواق وحاجات الطلب فيها، واملقرتحات والرؤية اليت جيب العمل 
وجود  من  يعزز  مبا  التسهيالت  وتقديم  املعوقات  كل  لتذليل  عليها 
الصادرات السورية ومن كميات هذه الصادرات، وبالتايل ينعكس إجياباً 
على قطاعات اإلنتاج احمللي الزراعي والصناعي ويزيد من الطاقات 
اإلنتاجية هبذه القطاعات، وأيضاً مبا حيقق موارد من القطع األجنيب 
نتائج  من  يكون  أن  ما ميكن  إىل  إضافة  سورية،  إليه  الــذي حتتاج 
إجيابية على مستوى القطاعات اإلنتاجية بشكل عام سواء من ناحية 

التشغيل أم استثمار الطاقات املوجودة بالشكل األمثل.

سفاف: املرسوم ربط األجر باإلنتاج
أّكدت وزيرة التنمية اإلدارية الدكتورة سالم سفاف أنّ املرسوم رقم 
يف  للعاملني  الوظيفي  للتحفيز  النموذجي  النظام  املتضمن   252
وفتح  اإلداري يف سورية  النظام  نوعية يف  نقلة  هو  العامة،  اجلهات 
سقف احلوافز وأسقف املوازنة وربط األجر باإلنتاج كي يكون دعماً 

لعجلة اإلنتاج يف املرحلة القادمة.
»املرسوم  إن  السورية:  القناة  مع  مقابلة  يف  سفاف  الوزيرة  وقالت 
ميثل نقلة نوعية يف النظام اإلداري يف سورية بُنيت على جمموعة من 
الدراسات استمرت مدة عامني ونصف العام يف وزارة التنمية اإلدارية 

ومل يأتِ بشكل اعتباطي«.
ولفتت الوزيرة سفاف إىل أنّ الوزارة قامت بتحليل أنظمة احلوافز 
نقاط  حلــظ  ومت  ناظمة  كانت  الــيت  للقوانني  التشريعي  واإلطـــار 
نقاشها  إعــداد مسوّدات مت  عليها يف  البناء  اليت مت  والقوة  الضعف 
مع اللجان املعنية، ومن ثم طرحها على احلكومة، مؤكدةً أنّ اهلدف 
من املرسوم هو دعم العاملني واإلنتاج ودعم االقتصاد الوطين وحتفيز 
املوجودة  الضعف  نقاط  النوع ومعاجلة مكامن  واستقطاب  العاملني 

يف الوظيفة العامة.
للمرسوم  احلكومي  اإلقــرار  مرحلة  أنّ  سفاف  الــوزيــرة  وأوضحت 
استمرت مدة ستة أشهر وبعناية كبرية من خالل حوار وتقييم الوضع 
الراهن واستشراف املستقبل، ولذلك كانت هناك نقاط جريئة تتغلب 
على األنظمة السابقة، حيث مت توحيد اإلطار التشريعي الذي مينع 

التمييز بني القطاعات وفق املوازنة اليت كنا سابقاً نعتمدها.
يعُد  ومل  احلوافز  أسقف  فتح  اجلديد  املرسوم  أنّ  سفاف  وبيّنت 
مرتبطاً بنسبة من األجر الشهري أو األجر السنوي، إضافًة إىل فتح 
أسقف املوازنة اليت مل تعُد مرتبطة مبا ال يتجاوز 20 باملئة من األجور 
السنوية املقرّة يف املوازنة، حيث كان هدف املرسوم هو ضبط األجر 
باإلنتاج، »من يعمل أكثر يكسب أكثر«، فالتحفيز هو لزيادة إنتاجية 

اجلهات العامة.
بالقطاع  تبدأ  احلكومة  يف  أولويات  »لدينا  سفاف:  الوزيرة  وقالت 
الصناعي واالقتصادي واإلنتاجي مروراً بالقطاعات اخلدمية لتنتهي 
يشمل  حيث  والفنية،  واإلعالمية  الفكرية  الطبيعة  ذات  بالقطاعات 
احلوافز  نسب  ولذلك ختتلف  األولوية،  وفق  القطاعات  كل  املرسوم 
عجلة  دعم  هي  املرسوم  غاية  أن  إىل  الفتًة  التشجيعية«،  والعالوات 

اإلنتاج للمرحلة القادمة مبا ينعكس على وضع العامل.
ــوزيــرة ســفــاف أّنـــه كــانــت هــنــاك ثــغــرات كــبــرية يف بعض  وبيّنت ال
االقتصادية  وباملزايا  الوطين  االقتصاد  بعصب  تتعلق  اليت  املؤسسات 
لسورية مثل القطاع الزراعي ومؤسسة استصالح األراضي، حيث كان 
الرابعة  الفئة  أكثر من  تأخذ  فالفئة األوىل  بالفئة،  احلافز مرتبطاً 
الفئات  يف  متوطنة  هي  الزراعية  العمالة  أن  العلم  مع  واخلامسة، 

الثالثة والرابعة واخلامسة.

افتتاحية البعث             

انتخابات حملية توؤ�ص�س 
لـ »دمقرطة« عملية اإعادة الإعمار
 بسام هاشم

اآلن، وقد انتهت انتخابات اإلدارة احمللية، وبدأ اإلعالن عن النتائج، يبدو مهماً أن نعي مجيعاً أبعاد إجناز 
هذا االستحقاق ودالالته ومكانته، والرهانات واألهداف املعلقة عليه، يف جممل حياتنا املشرتكة واليومية، ويف 
اللحظة الراهنة هذه من مسريتنا الوطنية املقاومة؛ فسورية ما بعد كسرها اهلجمة اإلجرامية األطلسية 
والعثمانية اجلديدة والوهابية البرتو - دوالرية.. وسورية ما بعد استعادة زمام املبادرة، وبدء الدخول الصعب يف 
طور التعايف األمين واالقتصادي.. وسورية اليت ميكنها أن تعزي نفسها - ولو على سبيل الواقعية السوداء - بأن 
ما خسرته جراء هذه احلرب الوحشية والشرسة إمنا ميكن أن يوضع - بطريقة ما - يف اخلانة االفرتاضية 
لفاتورة عملية حتديث شاملة، والتكلفة غري املباشرة إلعادة بناء بنى حتتية كانت استنفدت، أساساً، ومنذ 
أكثر من عقد، عمرها التشغيلي بالكامل، فيما لو كان مت ذلك بقرار ذاتي، وضمن ظروف طبيعية!!.. سورية 
هذه - اليت مل متت، ومل تتحطم، ومل تنكسر، ومل تئن، ومل تصرخ، ومل حتن ظهرها، ومل تتوسل، ومل تتسول، 
ومل »تكُفر« - لن تقبل، وال ميكن أن تقبل، بعد كل تدمري وخراب هناية العامل هذه، إال أن تستكمل حلم 
التحديث الذي كانت دشنته مع السيد الرئيس بشار األسد، مطلع األلفية، وأن تقفز فوق »االنقطاعة الزمنية« 
اليت تسببت هبا مؤامرة احلرب اجلبانة، وأن تشمر عن ساعديها مرة أخرى، لكي تنهض كـ »منر اقتصادي« 
حقيقي من منور النظام العاملي اجلديد، وعامل ما بعد األحادية القطبية. وللحقيقة، فإن مثل هذا الطموح 
ليس ضرباً من الوهم، وليس نوعاً من التفكري العبثي، كما قد يعلق بعضهم، بل هو حقيقة متاحة، ومشروع 
يف متناول اليد، فسورية لن تكون أقل من بلدان كثرية طحنتها احلربان العامليتان األوىل والثانية، أو دفعت 
مثناً باهظاً لألطماع االستعمارية واالستعمارية اجلديدة. والشعب السوري ميتلك خصائص فريدة يف التكيف 
واالمتداد والتجذر، وباألساس فإن ثقافتنا احلضارية والدينية قائمة تارخيياً على االنبعاث والتجدد. وإذا شئنا 
أن نكون أخلص إىل الواقع، فإن إنساننا مل يتوحّش، وقيمنا األخالقية مل هتبط، وال يزال رصيدنا الروحي 
مفعماً بالسمو والرقي والوجدانات العالية، وطبائع شعبنا مل تتدهور، فهو ما زال شعب »األمل والعمل«، كما 

كان دوماً، سواء يف نكباته أم انتصاراته!  
ولن نكون منصفني، بالطبع، إن أغفلنا صدى ذلك كله يف انتخابات اجملالس احمللية اليت جرت، أواًل، »يف 
مواعيدها الدستورية احملددة«، وهي العبارة االصطالحية )»اخلطاب«( اليت حتيلنا مباشرة إىل ثبات قوة الدولة 
السورية اليت أرادوا أن ميزقوها إرباً إرباً، وكانت اهلدف األول ملؤامراهتم الدنيئة، املعلنة وغري املعلنة، ولكنها 
)الدولة السورية( متكنت من احلفاظ على كيانيتها السياسية واحلقوقية والدستورية لتحافظ، بالتايل، على 
وحدة شعبها الذي كانوا أرتأوا له أن يتشكل يف كانتونات وشراذم مناطقية وعشائرية ومذهبية وطائفية؛ بل 
واستقدموا املرتزقة األجانب لتغذية وإشهار النزعات االنفصالية. ولكن، وألول مرة منذ بدء احلرب، اقرتع 
السوريون من اجلنوب إىل الشمال، ويف كل احملافظات واملدن، وحتى يف مناطق كثرية ما زالت حتت سيطرة 
اجملموعات اإلرهابية والعميلة.. إن توسع البقعة اجلغرافية اليت احتضنت مراكز االقرتاع شكلت دليالً كاشفاً 
على اتساع رقعة إمرة الدولة السورية؛ أما أولئك الذين تقاطروا منذ الصباح الباكر لإلدالء بأصواهتم - 
قادمني من املناطق اخلارجة عن سلطة الدولة - فقد قطعوا الشك باليقني إزاء أحد أهم الدروس املستفادة 
واملستوعبة، وهو أن هناك شرعية واحدة، هي يف دمشق وليس غريها، وأن الدولة هي املالذ النهائي جلميع 
السوريني على اختالف انتماءاهتم، وأن »التغريبة السورية« تشارف اليوم على األفول النهائي وسط وعي حاد 
ومتطور ومتجذر، ووسط يقني مطلق، بأن املؤسسات الوطنية، على اختالف مهامها ووظائفها ومستوياهتا، 
هي »أعمدة اهليكل« اليت جيب أن تبقى قوية وثابتة، وأننا لن ننتحر كما مششون، ألن وجودنا كهوية مرهون 

بوجود هذه املؤسسات، وقوتنا كشعب وجمتمع مشروطة بقوة دولتنا - صخرتنا.. صخرة بولس.   
ما حتتاجه سورية اليوم، وما تبنيه هبدوء وبتأن، وما علينا مجيعاً أن نساهم، بالتايل، يف بنائه وإعادة ترميمه 
من خمتلف جوانبه، هو الدولة القوية القادرة على حتصيل حقوق شعبها، وحقوقها باملقابل، بقوة املشاركة 
الشعبية.. دولة تستعيد سيادهتا على أرضها بفضل تضحيات جنودها البواسل، وتوسّع رقعة حضورها بقوة 

العودة الطوعية، وتؤسس لـ »دمقرطة« عملية إعادة اإلعمار من خالل جمالس حملية منتخبة. 
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"روح �صمرقند" تر�صم التحولت ال�صيا�صية والقت�صادية
ايران النجمة التا�صعة.. وحقبة "ماكديرن-�صبيكمان" اإىل غري رجعة

البعث األسبوعية-هيفاء علي
ماراكاندا  مدينة  إىل  امليالد  قبل   329 عــام  يف  األكــرب  اإلسكندر  وصــل  عندما 
آنذاك جزءاً من اإلمرباطورية األمخينية، اندهش قائالً:  الصغديانية، اليت كانت 

"كل ما مسعته عن مسرقند صحيح، إال أهنا أمجل مما كنت أختيل".
اليت مجعت  للتعاون  شنغهاي  منظمة  قمة  حــددت  احلــايل،  أيلول   16-15 بني 
الالعبني األقوياء يف آسيا خارطة طريق جديدة لتقوية العامل متعدد األقطاب. ومن 
وجهة نظر احملللني، إنه الوقت املناسب لتعقد قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي 
للتعاون هذا العام يف مسرقند، اليت تعترب مفرتق الطرق النهائي لطريق احلرير 

منذ 2500 عام، خاصًة أن عامل اجلغرافيا السياسية يف حالة اضطراب خطري.
أوضح الرئيس األوزبكي شوكت مريزيوييف كيف ميكن لسمرقند اآلن أن تصبح 
السياسة اخلارجية  أولويات  وبني  بينها  والتوفيق  الدول،  توحيد  على  قادراً  منرباً 
املختلفة. تارخيياً، كان ينظر اىل العامل دائماً، من منظور شعار طريق احلرير، على 
الفريدة يف  والظاهرة  للتجزئة، وليس منقسماً، لكن جوهر  أنه واحد وغري قابل 
هذا الطريق هي "روح مسرقند". وهنا ربط مريزيوييف بني "روح مسرقند" و "روح 
شنغهاي" األصلية ملنظمة شنغهاي للتعاون، واليت مت إنشاؤها يف أوائل عام 2001، 
قبل أشهر قليلة من أحداث 11 أيلول، عندما انغمس العامل يف صراع ال هناية له 

بني عشية وضحاها.
خالل كل هذه السنوات، تطورت ثقافة منظمة شنغهاي للتعاون بطريقة منوذجية، 
اإلرهــاب،  مكافحة  على  البداية  يف  اخلمس  شنغهاي  دول جمموعة  ركــزت  حيث 
وحتديداً قبل أشهر من انتشار احلرب األمريكية" العاملية املزعومة" على اإلرهاب من 
أفغانستان إىل العراق وسورية وليبيا واليمن ومناطق آخرى. وهكذا على مر السنني، 
انتهى األمر بـ "الالءات الثالث" األولية -ال حتالف وال مواجهة وال استهداف لطرف 
واالقتصاد  واألمن  "السياسة  هي  األربــع"  "عجالهتا  سريعة  سيارة  -بتجهيز  ثالث 
والعلوم اإلنسانية"، مع استكماهلا من خالل مبادرة التنمية العاملية، واليت تتناقض 

بشكل حاد مع أولويات الغرب املهيمن واحملرض على احلروب وصانعها.
إن االستنتاج الرئيسي لقمة "مسرقند" هو أن الرئيس الصيين شي جني بينغ قدم 
"قوى عاملية مسؤولة" مصممة على ضمان ظهور  باعتبارمها  وروسيا معاً  الصني 
التعددية القطبية، ورفض النظام التعسفي الذي تفرضه الواليات املتحدة ورؤيتها 
األحادية القطب.  يف حني وصف وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف احملادثة 
وجه  فيما  "ممتازة".  بأهنا  بوتني  فالدميري  والرئيس  بينغ  جني  شي  بني  الثنائية 
الرئيس الروسي رسالة سيكون هلا صدى يف مجيع أحناء اجلنوب عندما قال: "مت 

رسم التحوالت األساسية يف السياسة واالقتصاد العامليني، وال رجعة فيها". 

إيران.. جنمة مسرقند
باعتبارها  رمسياً  هبا  الرتحيب  مت  حيث  الضيف جنمة مسرقند،  إيــران  كانت   
إبراهيم  االيراني  الرئيس  أكد  للتعاون، حيث  التاسع يف منظمة شنغهاي  العضو 
رئيسي، قبل لقاء بوتني، على أن إيران ال تعرتف بالعقوبات املفروضة على روسيا، 

التجاري، سيزور طهران وفد كبري مؤلف من  وعلى تعزيز شراكتهما االسرتاتيجية. وعلى الصعيد 
قادة 80 شركة روسية كربى. هذا التقارب الكبري على كافة الصعد بني روسيا وإيران والصني، الدوافع 
الرئيسية الثالثة لتكامل أوراسيا – يثري امتعاض وخماوف الفريق الغربي ما خيلق حتدياً خطرياً 
للعبتهم اجلغرافية االقتصادية. لذلك سوف يزداد الضغط اجليو-سياسي ضد هذا الثالثي أضعافاً 
مضاعفة.  ثم هناك احلسم الثالثي الضخم لقمة مسرقند: روسيا والصني ومنغوليا، حيث أنشأ هذا 
الثالثي خط أنابيب الغاز التابع لقوة سيبرييا 2، والربط البيين الذي سيتم بناؤه عرب منغوليا، ودور 
منغوليا املتزايد يف تأمني ممر اتصال حاسم يف مبادرة احلزام والطريق، ألن الصني مل تعد تستخدم 

ممر سيبرييا للتصدير إىل أوروبا بسبب العقوبات الغربية.  
فيما خيص ملف األمسدة، أشار بوتني اىل أن الغرب هو الذي خلق املشاكل يف اإلمدادات الغذائية، 
وإمدادات الطاقة، وحياول اآلن حلها على حساب الدول األكثر فقراً. ولفت إىل أن الدول األوروبية 
ولكن حان  الفلسفة االستعمارية،  النموذج من  لديها هذا  يزال  استعمارية سابقة، وال  كانت قوى 

الوقت لتغيري سلوكها، لتصبح أكثر حتضراً.
وكان الرئيس الصيين قد أطلق مشروع مبادرة احلزام والطريق الطموح للصني رمسياً يف أستانا 
- نور سلطان حالياً- قبل تسع سنوات، وسوف يبقى املفهوم الشامل للسياسة اخلارجية الصينية 
لعقود قادمة، حيث يشكل تركيز مبادرة احلزام والطريق على التجارة والتواصل جزءاً من تطور آليات 
التعاون متعددة األطراف ملنظمة شنغهاي للتعاون، واليت جتمع بني الدول اليت تركز على التنمية 
االقتصادية املستقلة عن "النظام القائم على القواعد" املهيمنة والغامضة، حتى اهلند اليت ينتمي 

إليها مودي مرتددة يف االعتماد على الكتل الغربية.   

متاسك األهداف
الكربى  اآلسيوية  األوروبية  الشراكة  إطار  يف  للتكامل  الزخم  من  مزيداً  أيضاً  أعطت مسرقند   
املصممة روسياً، واليت تشمل االحتاد االقتصادي األوراسي بعد أسبوعني فقط من املنتدى االقتصادي 
الشرقي الذي عقد يف فالديفوستوك، على ساحل احمليط اهلادئ، حول اسرتاتيجية روسيا. مبعنى، إن 
أولوية موسكو داخل االحتاد االقتصادي األوراسي هي إقامة دولة احتادية مع بيالروسيا، اليت يبدو 
أهنا ستصبح عضواً جديداً يف منظمة شنغهاي للتعاون قبل حلول عام 2024، إىل جانب تكامل أوثق 
مع مبادرة احلزام والطريق. من جانبها، دخلت صربيا وسنغافورة وإيران أيضاً يف اتفاقيات جتارية 
مع االحتاد االقتصادي األوراسي، وكان بوتني هو الذي اقرتح الشراكة األوروبية اآلسيوية الكربى يف 
عام 2015، وجيري تنقيحها ألن جلنة االحتاد االقتصادي األوروبي، برئاسة سريغي غالزييف، تصمم 
وودز". وعندما  "بريتون  لنظام  الطبيعية ويتصدى  واملوارد  الذهب  يعتمد على  مالياً جديداً  نظاماً 
يكون اإلطار اجلديد جاهزاً لالختبار، فمن احملتمل أن يكون املذيع الرئيسي الذي يبث اخلرب هو 

منظمة شنغهاي للتعاون. 

وهنا يتجلى التماسك الكامل لألهداف، وآليات التفاعل اليت مت نشرها من قبل شراكة أوراسيا 
الكربى، ومبادرة احلزام والطريق، واالحتاد االقتصادي األوروبي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وجمموعة 
"بريكس بالس"، باإلضافة اىل ممر النقل الدويل بني الشمال واجلنوب. إنه صراع جبار لتوحيد كل 
هذه املنظمات ومراعاة األولويات اجلغرافية االقتصادية لكل عضو وشريك مرتبط به، ولكن هذا 
بالضبط ما حيدث بسرعة الربق. ويف قمة مسرقند، مت التطرق اىل الضرورات العملية من معاجلة 

االختناقات احمللية إىل إنشاء ممرات معقدة ألصحاب املصلحة املتعددين 
من القوقاز إىل آسيا الوسطى، ومن إيران إىل اهلند، وكلها متت مناقشتها 

يف موائد مستديرة متعددة.
لقد حتققت النجاحات انطالقاً من روسيا وإيران اللتان قدمتا تسويات 
مباشرة للروبل الروسي والريال االيراني، إىل روسيا والصني، اللتان رفعتا 
فحسب،  هذا  وليس   .%20 اىل  واليوان  بالروبل  التجارية  مبادالهتما  حجم 
فقد يتم قريباً إنشاء بورصة سلع شرقية يف فالديفوستوك لتسهيل تداول 
فالصني هي  اهلادئ،  آسيا واحمليط  واملشتقات مع منطقة  اآلجلة،  العقود 
بال منازع أكرب دائن مستثمر يف البنية التحتية آلسيا الوسطى، لذلك قد 
تكون أولويات بكني استرياد الغاز من تركمانستان وأوزبكستان، والنفط من 

كازاخستان.
إن بناء خط سكة حديد باكستان -أفغانستان -أوزباكستان )باكافوز( الذي 
تبلغ تكلفته 5 مليارات دوالر، سينقل البضائع من آسيا الوسطى إىل احمليط 
اهلندي يف غضون ثالثة أيام فقط بداًل من 30 يــوم،  كما سريبط خط 
السكة احلديد هذا بـ كازاخستان وخط السكة احلديد الصيين الذي يبلغ 
طوله 4380 كم، وهو بالفعل قيد اإلنشاء، والذي يربط النتشو بطشقند، 
أحد مشاريع مبادرة احلزام والطريق. كما أن  نور سلطان مهتمة أيضاً خبط 
سكة حديد تركمانستان -إيران -تركيا، الذي سريبط ميناء أكتاو على حبر 

قزوين باخلليج الفارسي والبحر األبيض املتوسط.

اهالً بكم يف اللعبة الكربى
الغربيني، سينهارون.  أي  املعتادين،  املشتبه هبم  أن  والصني  روسيا  تعرف 
العام  بداية  كازاخستان يف  فاشل يف  انقالب  فقد حدث  السياق،  ويف هذا 
اجلاري،  كما حدثت االضطرابات يف بدخشان، طاجيكستان، يف شهر أيار 
2022، واالضطرابات يف كاراكال باكستان، وأوزبكستان، يف حزيران املاضي، 
باإلضافة اىل االشتباكات احلدودية املستمرة بني طاجيكستان وقريغيزستان، 
وقد اتفق الرئيسان يف مسرقند على األقل على وقف إطالق النار وانسحاب 
االحتالل  من  مؤخراً  احملــررة  أفغانستان  هناك  ثم  من حدودمها.  القوات 
األمريكي الذي خرج منها وهو جير ذيول اخليبة واهلزمية، مع ما ال يقل 
الطاجيك  وشركائه  خراسان  يف  "داعــش"  تنظيم  عربها  مقاطعة   11 عن 
يف  هارتالند،  منطقة  يف  االرهابيني  من  اآلالف  قــام  حيث   واألوزبكيني، 
والية مينيسوتا األمريكية بالرحلة إىل إدلب لالنضمام اىل صفوف "جبهة 
الغربية، اليت  النصرة" ثم عادوا إىل أفغانستان بتشجيع من قبل اجلوقة 
تستخدم كل احليل املمكنة ملضايقة وعزل روسيا عن آسيا الوسطى. لذلك 
يؤكد احملللون على ضرورة أن تكون روسيا والصني مستعدتان لالخنراط يف 
لعبة شديدة التعقيد حيث تقاتل الواليات املتحدة وحلف مشال األطلسي 
أكثر  مالحظة  يف  ولكن  املنتصف.  يف  تركيا  تبقى  فيما  املوحدة،  أوراسيا 
إجيابية، أثبتت مسرقند أن هناك إمجاعاً على األقل بني مجيع اجلهات الفاعلة يف املنظمات املؤسسية املختلفة على أن 

السيادة التكنولوجية ستحدد السيادة األورو-آسيوية اليت من املقرر أن حتل حمل العوملة اليت تقودها الواليات املتحدة.

باإلضافة اىل ذلك، أدركت هذه القوى الفاعلة ان حقبة ماكيندر وسبيكمان قد ولت اىل غري رجعة، عندما مت احتواء 
أوراسيا وتطويقها كي تتمكن القوى البحرية الغربية من ممارسة هيمنة كلية عليها، خالفاً للمصاحل الوطنية لدول اجلنوب. 
يف مطلع القرن العشرين، ظهرت النظريتان األساسيتان لعلم اجليوبوليتيك، "قلب العامل" و"حافة القلب"، حيث تأثر السري 
الربيطاني هالفورد جون ماكيندر الذي صمم النظرية األوىل لـ "اللعبة الكربى" بني روسيا القيصرية وبريطانيا العظمى، 
فيما تأثر العامل األمريكي نيكوالي سبيكمان الذي طور النظرية الثانية بظروف احلرب العاملية الثانية، والقلق من انتصار 
دول احملور )أملانيا، إيطاليا واليابان( على الواليات املتحدة وحليفيها االحتاد السوفيييت وبريطانيا العظمى، وهكذا شكلت 

القوة الربية الشغل الشاغل للنظريتني.
من شبه املؤكد أن الوضع العاملي اختلف منذ أن صيغتا يف النصف األول من القرن العشرين، ومن جهة أخرى، مل يعر 
ماكيندر اهتماماً كبرياً للصني، يف حني اعتربها سبيكمان جزءاً من منطقة "احلافة"، تلك امللتصقة بالقلب. ولكن مع منو 

الصني، حترّك موقعها على اخلريطة، ليشكل مركزاً جيوبوليتيكياً، ال جزءاً من منطقةٍ تابعة ملركز آخر.
الوضع اآلن خمتلف متاماً، فعلى الرغم من أن شراكة أوراسيا الكربى حتظى بدعم كامل من الصني، إال أن البلدين 
يعززان الرتابط بني مشروعات مبادرة احلزام والطريق واالحتاد االقتصادي األوروبي، بينما تقوم منظمة شنغهاي للتعاون 
بتشكيل بيئة مشرتكة نعم، هذا هو املشروع احلضاري، مشروع أوروبي آسيوي للقرن احلادي والعشرين وما بعده حتت رعاية 

"روح مسرقند".

أربعائيات        

أهم »أسلحة« حمور االستقالل!!..
د. مهدي دخل اهلل

املــعــروف،  املقاومة  حمــور  مــن  االستقالل  حمــور  يتكون 
يضاف إليه روسيا والصني وفنزويال وكوريا الدميوقراطية. 

لدى هذا احملور عوامل قوة متعددة تساعده يف معركته 
التارخيية ضد الناتو وحموره . يف هذه العجالة ، سأحتدث 
بإجياز عن ثالثة عوامل مؤثرة جداً لصاحل حمور االستقالل: 
حمــور  لــصــاحل  منطقياً  تعمل  الــتــاريــخ  حــركــة   – أواًل 
هرماً  أصبح  األوحــد  القطب  نظام  ذلك ألن   . االستقالل 
. وما يبديه من  ومريضاً وقد وصل إىل حدوده التارخيية 
قوة عسكرية وتعنت ما هو إال تعبري عن حشرجة االحتضار 
حتماً  النظام  هــذا  سيموت   . باحلياة  التمسك  وحمــاولــة 
لصاحل نظام جديد متعدد األقطاب . أما اآلالم اليت تعيشها 
دول حمور االستقالل فهي آالم والدة النظام اجلديد . هناك 
. وهذا  فرق بني األملني ، حشرجة االحتضار وآالم الوالدة 

الفرق لصاحل الوليد املقبل منطقياً . 
واضحة  ظاهرة  من  االستقالل  حمور  يستفيد   – ثانياً 
الغرب،  املرحلة يف  على مستوى  قــادة  وجــود  عدم  مفادها 
ميكن  هل   . حالياً  املوجودين  الرؤساء  عن محاقة  ناهيك 
اعتبار بايدن قائداً حبجم روزفيلت أو أيزهناور أو كندي؟ 
وهل ميكن املقارنة بني ماكرو وديغول ؟ أما بريطانيا فمن 

الواضح انعدام القادة فيها بعد تشرشل وتاتشر ..
أما احلماقة اليت أعيت من يداويها فحدّث وال حرج . هل 
يثري عاقل قضية تايوان – كما فعلت أمريكا - فينتج عن 
ذلك حتواًل يف موقف الصني جتاه أكرانيا لصاحل روسيا؟ كان 
املوقف الصيين وسطياً ويدعو حلل األزمة بالطرق السلمية، 
لكن محاقة بيلوسي ورئيسها دفعت بالصني كي تؤيد بقوة 
موقف روسيا وتنظم مع اجليش الروسي مناورات عسكرية 
مشرتكة !.. وهذا تطور نوعي يف العالقة بني بيجينغ )بكني( 

وموسكو يف مواجهة واشنطن .
 . االستقالل  لــدى حمــور  تارخييني  قــادة  وجــود   – ثالثاً 
األسد وبوتني وشافيز ) خلفه مادورو يسري على خطاه ( ، 
إضافة إىل ظهور قائد مهم يف الصني هو شني جني بينغ 
الذي سيرتك أثراً واضحاً على تاريخ الصني بعد ماوتسي 

تونغ ، وشو إن الي ، ودينغ سياو بينغ ... 
أخرياً الشك يف أن املرحلة الراهنة يف العالقات الدولية 
تشبه كل املراحل اليت حصل فيها انتقال من نظام عاملي 
) حشرجة  آالم  االنتقال من  هــذا  يرافق  ومــا   ، آخــر  إىل 
االحتضار وآالم الوالدة ( . حصل هذا يف كوريا ) 1950 – 
1953 ( ويف يوغوسالفيا ) 1992 – 1994 ( ، وحيصل اليوم 

يف أكرانيا . .. 
mahdidakhlala@gmail.com
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األسبوعية

البعث األسبوعية – طالل ياسر الزعيب:
رمبا تكون من املفارقات الغريبة أن يعمد حلف مشال األطلسي إىل 
افتعال أزمة مع روسيا عرب أوكرانيا جملرّد الرغبة يف توسيع وجوده 
على  تأتي  رمبا  أزمــة  صناعة  إىل  احللف  هذا  اضطرّ  حيث  شرقاً، 
االحتاد األوروبــي برمّته، يف حماولة إلجياد مسوّغات إلقناع مجيع 
الدول األوروبية اليت كانت تقف على احلياد من مسألة االنضمام إىل 
حلف مشال األطلسي بضرورة االنضمام إليه محاية هلا من الوحش 
الساحة  على  القائمة  للدعاية  تبعاً  بابتالعها  يهدّد  الذي  الروسي 
األوروبية منذ ما قبل العملية العسكرية الروسية اخلاصة يف أوكرانيا.

لقد متّكنت اإلدارة األمريكية، مبساعدة بريطانيا طبعاً، من تزيني 
فكرة االنضمام إىل حلف عسكري قويّ، ميكن أن يقف يف وجه روسيا 
اليت حتلم باستعادة أجماد االحتاد السوفيييت السابق، يف أذهان قادة 
تعمد  أن  يقتضي  بالضرورة  وهذا  لروسيا،  اجملاورة  األوروبية  الدول 
القيادة الروسية إىل استمالة الدول املنفصلة عن االحتاد السوفيييت 
السابق وإقناعها بالعودة إىل هذا االحتاد، وذلك باستخدام الرتهيب 
تارة والرتغيب تارة أخرى، وقد دعمت اإلدارة األمريكية فكرهتا هذه 
زرع  إىل  اليت متتلكها، فعمدت  الضخمة  اإلعالمية  اآللة  من خالل 
فكرة الرهاب من روسيا يف أذهان قادة هذه الدول قبل شعوهبا، األمر 
الذي وّلد لدى هؤالء خوفاً فعلياً من إمكانية أن تكون القيادة الروسية 
البداية  منذ  يسّلموا  أن  إىل  ودفعهم  الطريقة،  هبذه  بالفعل  تفّكر 
مهمّة التفكري يف هذا األمر إىل ما يسمّى احلليف األمريكي الذي 
يدير الصراع القائم بني الدول األوروبية وروسيا من بعيد، بينما يقف 
هو متفرّجاً ساخراً من محاقة قادة هذه الدول الذين قرّروا الوثوق 
به من خلف احمليط، يف الوقت الذي كان باستطاعتهم أن حياوروا 
القيادة الروسية ويتأكدوا بالفعل من صحّة االدّعاءات األمريكية حول 

مطامعها بدوهلم.
وربّما كان ظاهراً منذ البداية أن هذا األمر مّت العمل عليه كثرياً 
بني واشنطن ولندن منذ سنوات طويلة قبل األزمة األوكرانية، فجميع 

األزمات اجلانبية اليت مت افتعاهلا مع روسيا يف السنوات املاضية 
الرئيسي منها شيطنة روسيا وإقناع األوروبيني أهنا  كان الغرض 
تتدخل يف شــؤون الــدول األخــرى أو متــارس نوعاً من القرصنة 
سريغي  الربيطاني  العميل  تسميم  ادّعـــاء  مــن  ابــتــداء  عليها، 
سكريبال الذي اعرتف بتعامله مع جهاز االستخبارات الربيطاني 
"إم-6"، ولكن احلكومة الربيطانية مل تقدّم أيّ دليل مادي على 
يف  واشنطن  مع  بالتعاون  استمرّت  ولكنها  هــذا،  ادّعائها  صحّة 
توجيه االهتام إىل روسيا هبذه اجلرمية، وذلك ضمن سياق ممنهج 

لشيطنة روسيا وتشييع فكرة روسوفوبيا داخل أوروبا.
لروسيا  العداء  لرفع منسوب  استمرّت احملاوالت األمريكية  ثم 
الطائرة  حادثة  كما يف  مباشرة  اهتامها  عرب  مــرة  ــا  أوروب داخــل 
املاليزية، وأخرى عرب اهتام حليفها االسرتاتيجي بيالروس حبوادث 
احلدود  مشكلة  أو  اإليرلندية  الطائرة  قضية  مثل  أوروبــا  داخل 
مع بولندا، وكل ذلكّ يف غاية واحدة هو شيطنة روسيا وإضعافها.

ورغم مجيع األصوات اليت تعالت من الواليات املتحدة ذاهتا ومن 
أوروبا، بأن واشنطن تعمل جاهدة على تسميم العالقات الروسية 
حوهلا،  واألكاذيب  التضليل  ونشر  روسيا  شيطنة  عرب  األوروبية 
الدول  آذانــاً مُصغية لدى قادة  التحذيرات مل جتد  أن هذه  غري 
العالقة مع  التفكري بطبيعة  أوكلوا أصالً مهمّة  الذين  األوروبية 
روسيا حلليفهم األمريكي، فصار األمريكي يسيّر القادة األوروبيني 
وفقاً هلواجسه اخلاصة، ما دام العقل األوروبي عاجزاً عن التفكري 

يف مصاحله.
ومن هنا، وجدت اإلدارات األمريكية املتعاقبة سهولة كبرية يف 
إقناع األوروبيني بأن روسيا تبحث حقيقة عن التمدّد يف أوروبا، 
بقيادهتا  أوكرانيا  تكون  أزمــة  باصطناع  إال  إليقافها  سبيل  وال 
املستلبة وقوداً هلا، ظنّاً منها أهنا تستطيع عرب "األداة األوكرانية" 
هزمية  على  القادر  الوحيد  احلصان  أهنــا  على  املشهد  تصوير 
روسيا وإعادهتا إىل داخل حدودها بعيداً عن التدخل يف القضايا 
احلصان  هذا  دعم  بضرورة  األوروبيني  فأقنعت  الكربى،  العاملية 

حتى النهاية يف حرب الناتو على روسيا، وراح السالح الغربي يتدّفق 
على النظام يف كييف بطريقة مل يشهد هلا التاريخ مثيالً، بل أعلن 
الغرب صراحة أنه ال ضري لديه يف االعتماد على اإلرهابيني واملرتزقة 
من كل أحناء العامل يف سبيل هزمية اخلصم الروسي، وهذا ما أدّى 
باحملصّلة إىل إفراغ الدول الغربية من خمازين السالح، األمر الذي 
جعلها مضطرّة لشراء السالح األمريكي لتعويض النقص احلاصل، 
أوغلت يف عداء  بولندا  الــدول مثل  إن بعض  بل  وليس هذا فقط، 
روسيا حتى استمرأت إرسال اآلالف من املرتزقة البولنديني إىل أرض 
اجليش  بيد  أســرى  أو  قتلى  وسقوطهم  أوكرانيا  جبهات  يف  املعركة 
الروسي، األمر الذي فرض عليها اخلوف من ردّ الفعل الروسي على 
حرب كانت ختوضها ضدّ روسيا بالوكالة ثم أصبحت بفعل انغماسها 
إىل  حتوّهلا  من  ختشى  املرتزقة،  وجتنيد  والتسليح  التحريض  يف 
جبهة أخرى يف احلرب مع روسيا، وهذا ما دفعها إىل اإلعالن عن 
ذلك صراحة وعقد صفقات سالح كبرية مع كوريا اجلنوبية والواليات 

املتحدة لتعويض عجزها الواضح عن مواجهة روسيا فيما بعد.
مغبّة  من  األوروبيني  رت  حــذّ اليت  الغربية  التصرحيات  سياق  ويف 
السابق،  األمريكي  الرئيس  قاله  ما  جاء  روسيا،  مع  العالقة  قطع 
دونالد ترامب مؤخراً، يف اجتماع حاشد يف أوهايو، حيث أكد أن األملان 
الروسية،  الطاقة  إمــدادات  بسبب اخنفاض  بالدهم"  رمبا "خيسرون 
إىل أن برلني ستعود قريباً  على خلفية الصراع يف أوكرانيا، مشرياً 
إىل الفحم الذي ال متلكه ورمبا لن حتصل عليه إال من روسيا، ولكن 
ذلك سيكون عندما ال تعود أملانيا موجودة على اخلريطة، وبالتايل 
كان على املستشارة األملانية أنغيال مريكل أن تسمع نصيحته وترفع 

الراية البيضاء أمام روسيا. 
معيّنة،  مزايدات سياسية  ترامب هذا يف سياق  يكون حديث  رمبا 
ولكنه يف احلقيقة يشري إىل قناعة لدى النخب السياسية األمريكية 
سيكون  روسيا  مع  العالقة  يف  األوروبيني  لدى  العام  التوجّه  أن  يف 
العقوبات  جلبته  الــذي  الضرر  حجم  إىل  بالقياس  األفــق  مسدود 
الغربية على موسكو إىل الدول األوروبية، حيث باتت الدول األوروبية 

مع  الشتاء  ــواب  أب على  فيه  وقعت  الــذي  ــأزق  امل يف  تفّكر  جمتمعة 
استمرار  وبالتايل  هزميتها،  دون  روسيا  على  الناتو  حرب  استمرار 
تعويضهما  ميكن  ال  اللذين  الروسيني  والغاز  النفط  من  حرماهنم 

مهما حاول القادة األوروبيون تزيني ذلك لشعوهبم.
اللجنة  رئيس  يعرتف  أن  بالذات  التوقيت  هذا  يف  الغريب  ولكن 
بأن  رمســي  بشكل  بـــاور،  روب  األطــلــســي،  مشــال  العسكرية حللف 
التخطيط لتوسيع وجود "الناتو" بالقرب من حدود روسيا "بدأ منذ 

عدة سنوات".
اجتماع  تالني عقب  السبت يف  يوم  عُقد  وقال يف مؤمتر صحفي 
رؤساء أركان الناتو تعليقاً على انضمام فنلندا والسويد إىل احللف: 
"حبثنا اإلصالح األكثر مشواًل هلياكلنا العسكرية منذ عام 1949. وبدأ 

التخطيط لذلك منذ عدة سنوات، واآلن نقوم بتنفيذه".
فاحللف، حسب هذا التصريح، كان خيّطط منذ زمن بعيد كيف 
تطلب  أن  احلياد،  على  تقف  اليت  الصغرية  األوروبــيــة  الــدول  يقنع 
بنفسها االنضمام إليه حلمايتها كما يقول، ولكنّه نسي أو ربّما تناسى 
أن اآلثار املستقبلية هلذا الصراع مع موسكو، رمبا تؤدّي إىل زوال هذه 
الدول وظهور دول أخرى على اخلريطة السياسية األوروبية، إما يف 
أوروبية  حكومات  من خالل سقوط  وإما  العسكرية،  احلرب  ظروف 
وتدحرج األوضاع إىل تقسيم جديد هلذه القارة على خلفية األوضاع 
االقتصادية الكارثية اليت وصلت إليها دوهلا، حسب تصرحيات بعض 
كارثة  من  برحوا حيّذرون  ما  الذين  املعتدلني  األوروبيني  املسؤولني 

وشيكة ستحل بالدول األوروبية إذا استمرّ هذا الصراع مع موسكو.
فإذا كان حلف الناتو قد سعى بالفعل إىل كل هذه املشكالت مع 
توسّعه  وبالتايل ضمان  إليه،  باالنضمام  الدول  بعض  إلقناع  روسيا 
شرقاً حنو احلدود الروسية، فهل يستطيع "ناتو" ضمان وجود هذه 
الدول على اخلريطة السياسية إذا متّكنت األزمة االقتصادية احلالية 
من متزيقها وتقسيمها، بل رمبا نشوب حروب وصراعات أهلية داخلها 

تؤدّي إىل إزالتها من اخلريطة.  

"الناتو" يخّطط للتو�ّصع.. 
واأوروبا اأمام امتحان الزوال والتق�صيم 

حقــل " كاريـ�س" ..
املقاومة اللبنانية وعامل الردع 

البعث األسبوعية- د. ساعود مجال ساعود
تتزايد أمهية "حقل كاريش"، هذا احلقل الذي تتحدّد هويته مبا 
ميتاز به من موارد طاقويه، يف ظل الظروف الراهنة اليت متر هبا 
لبنان، خصوصاً بعد دخوهلا يف أزمة الفراغ الرئاسي، هذه األزمة 
مبمارسة  تواكبت  احلل،  على  تستعصي  تزال  ما  اليت  السياسية 
الواليات املتحدة األمريكية جلملة من الضغوط االقتصادية على 
الشعب اللبناني، وتزايد احملاوالت اإلسرائيلية للعبث بأمن لبنان.

ليس الظرف احمللي للبنان هو العامل الوحيد يف تزايد أمهية 
هذا احلق، وتأجيج النزاع عليه، بل إنّ للعامل الدويل دور هام ال 
ميكن استبعاده ولو مت املبالغه من تضخيم خطره، إذ أن القرائن 
الروسية  العسكرية  العملية  مع  بالرتادف  التأجيج  حــدوث  على 
أوكرانيا كثرية وهي قائمة على  مبادئ عملية ونظرية منها  يف 
الصهيونية  باخلطط  العميقة  الدراية  وكذلك  الفكرة،  منطقية 
األمريكية لدول الشرق األوسط بشكل خاص، فعلى سبيل التمهيد 
ونشر  اإلرهــاب،  ومكافحة  اإلنسان،  اختــذوا حقوق  واالســتــدالل، 
بتواقيت  الشرعي  غري  واالجتياح  للتدخّل  حججاً  الدميقراطية 
ملراحل  وللتأسيس  جــديــدة،  لسياسات  منطلقاً  لتكون  حساسة 
صعيد  على  بالتنسيق  يتم  التخطيط  كــان  ما  وكــثــرياً  جــديــدة، 
والدولية يف ظروف مواتيه إلطالق  واإلقليمية  املستويات احمللية 

مراحل سياسية جديدة.
أن  استبعاد  بعدم  القول  لــزوم  من  التوضيح  هذا  أمهية  تنبع 
تكون اإلجراءات اإلسرائيلية املعادية للبنان بدعم من قبل أمريكا 
وأوروبا، خصوصاً مع اشتداد زخم األوضاع االقتصادية يف أوروبا 
وحاجتها املاسّة للغاز والنفط، وقلة البدائل عن النفط الروسي، 
الذي أحكم اخلناق على دول أوروبا يف إسرتاتيجيته القائمة على 
الضغط على نقاط الضعف األوروبية. ولعل من األمور اليت كانت 

مرجحة فيما لو توجهت األمور كما تريدها "إسرائيل" بأن تكون 
مامل  هذا  ولكن  والغاز،  بالنفط  ألوروبــا  املزودين  أحد  ذاهتا  هي 

حيصل، ولكن ملاذا؟!.
اهلل  أمرهم، وجلوء حزب  افتضاح  بعد  هذا مامل حيصل  نعم، 
الكثرية يف  أدخل اخلوف وحماذيره  الذي  األمر  بالقوة،  للتلويح 
ألهم  إدراكــهــم  ظل  يف  سيما  ال  اإلسرائيلي،  الكيان  قــادة  قلوب 
املتغريات الطارئة على عناصر قوة حزب اهلل بعد حرب الثالث أيام 
مع املقاومة الفلسطينية اليت ال تقاس قوهتا بقوة حزب اهلل. إذاً 
من الطبيعي كان جلوءهم إىل هتدئه اخلطاب العسكري، وتذرعهم 

بإمكانية احللول السياسية.
الطاقة الصهيوني  الوقوف عنده هنا ما قاله وزير  ومما جيب 
بأن اخلالف حول كاريش شكلي، ألّنه باألصل ليس ضمن منطقة 
النزاع، وهو كان يقود املفاوضات بنفسه ولكن استبعد، وقد يكون 
لكالمه دور يف ذلك، ولكن من باب التفنيد ما الفائدة من كالمه 
على فرض أّنه صحيح لطاملا أن "إسرائيل" تفرض نفسها بالقوة، 
يف  اإلسرائيلي  فاملشروع  فائدة،  ال  حوله؟.  املشاكل  اثارة  وحتاول 
طوفان  من  نفسها  ومحاية  بالطاقات،  الذاتي  اكتفائها  استدامة 
روسيا هو هاجسها الوحيد يف الشرق األوسط الذي تنظر له اليوم 
كمنطقة آمنة، ولعل كالم أحد قادهتا:" لوال حزب اهلل لكان لبنان 
أنضم إىل أبرهام" ما يثبت نواياهم للمنطقة، واستماتتهم بزعزعة 

إيران اليت ال يرون هتديداً سواها اليوم.
حباجاهتا  اليوم  االسرتاتيجي  مأزقها  يكمن  للبنان  بالنسبة   
ومفرزات حاجاهتا لعوائد حقل كاريش من النفط والغاز، خصوصاً 
يف ظل الظروف اليت متر هبا لبنان، األمر الذي يقتضي أخذها 

لنصيبها من احلقل.
لعل أبرز ما يتضح بعد هذا املرور بأنّ "إسرائيل" كانت ختطط 

كالعادة الستغالل احلقل بشكل كامل ملصلحتها مبعزل عن لبنان، 
املقاومة اليت تقف حبكم تكوينها اإليديولوجي من  لكن معادلة 
جهة، ومبقتضى الدور والوجود السياسي والعسكري واالجتماعي 
اجلوهري  السبب  كانت  الصهيوني  الكيان  أخــرى، ضد  جهة  من 

لرضوخ "إسرائيل" إىل املفاوضات، والتباحث حول هذا احلقل.
ومبادئها  بسالحها  املقاومة  به  تسببت  الذي  الــردع  عامل  إن   
السياسية، وبوضعها للسيادة كعامل موجّه هلا يف كالمه املنطوق 
للكيان  مكافئ  معادلة  طرف  جعلها  عملياً،  السياسية  وأفعاهلا 
الصهيوني، وهذا هو السبب الرئيسي يف شاكلة احلل للخالف حول 
حقل كاريش، الذي جتّلى بالتفاوض وليس احلرب كاملعتاد رغم 
املماطلة من قبل "إسرائيل" يف الوقت، وهذا شيء غري مستغرب 
وال ينطوي على ذكاء، ألن املؤكد أن "إسرائيل" ستحاول حتقيق 
أكرب قدر من املكاسب عرب ما ستبتدعه من وسائل قوامها احليل 
والدعم الدويل، ويبقى املهم يف هذه املناوشات إنّ صح التعبري هو 
جوهر املعادلة والتغيري احلاصل، وهو ما أتفق به مع ما قاله رئيس 
موازين  خلفية  على  املقاومة  دخول  إن  "البناء":"  جريدة  حترير 
حركة  يف  وجدّية  تسارعاً  يفرض  مل  للتفاوض،  احلاكمة  القوى 
التفاوض مكان املماطلة والتسويف فقط، بل فرض إثبات القدرة 
على إحداث التوازن يف معادليت االستخراج على طريف احلدود، 
حيث كانت حكومة االحتالل خالل السنوات العشر السابقة، تنقب 
وتتابع حفر وجتهيز اآلبار وتستخرج النفط والغاز، بينما لبنان 
سيكون  اليوم  بعد  ولكن  لصاحله،  بأي خطوة  القيام  من  ممنوع 
للكالم والفعل مضمون أخر سببه حسابات "إسرائيل" وتوجساهتا 

االسرتاتيجية على وجودها ومصاحلها".
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خارطة طريق �صابريو لن تخـلق "اإ�صربطة" دائمة الع�صكرة
كربى" على حدود رو�صـيا جمرد اأحالم من خيال زيلين�صكي "اإ�صرائيل 

البعث األسبوعية- مسر سامي السمارة
مل ميض سوى أربعني يوماً على بدء العملية العسكرية الروسية يف أوكرانيا، حتى صرح الرئيس 
األوكراني زيلينسكي للصحفيني، إن بالده ستكون يف املستقبل مثل "إسرائيل الكربى". ويف اليوم التايل، 
نشر أحد أكرب املروجني "إلسرائيل" يف احلزب الدميقراطي مقال رأي يف مركز أحباث رمسي تابع 

حللف الناتو مستعرضاً الطريقة اليت ميكن من خالهلا تنفيذ ذلك.
قدم زيلينسكي توقعاته أثناء حديثه إىل املراسلني يف 5 نيسان املاضي، رافضاً فكرة أن تبقى كييف 
حمايدة يف النزاعات املستقبلية بني الناتو واالحتاد األوروبي وروسيا. وحبسب زيلينسكي، لن تكون 

بالده أبداً منزوعة السالح مثل سويسرا، لكنها ستكون مثل " إسرائيل الكربى، بوجهها اخلاص". 
بالنسبة ألولئك الذين يتساءلون كيف ستبدو "إسرائيل الكربى" يف الواقع، سرعان ما رد زيلينسكي 
بطريقة فظة: "لن نتفاجأ بأن يكون لدينا ممثلني عن القوات املسلحة أو احلرس الوطين يف مجيع 
املؤسسات واملتاجر ودور السينما. سيكون هناك أشخاص مسلحون، متنبئاً حبياة قامتة ملواطنيه، وأنا 

واثق من أن موضوعنا األمين سيكون رقم واحد يف السنوات العشر القادمة".
زيلينسكي  هبا  أدىل  الــيت  التعليقات  إىل  اإلنرتنت  شبكة  على  املنشور  استناد  من  الرغم  على 
للصحفيني، إال أن مكتب الرئيس قام بشكل غامض بإزالة بعض من مالحظاته اليت أعلن فيها أن 

أوكرانيا املستقبلية لن تكون "ليربالية أوروبية". 
لكن بالنسبة إىل مساسرة السلطة يف حلف الناتو، رمبا كانت رغبة زيلينسكي الكبرية لإلنضمام إىل 

التحالف العسكري هي اجلانب األقل أمهية يف بيانه. 
وبداًل من ذلك، يف غضون 48 ساعة على تعليقاته، نشر اجمللس األطلسي - وهو مركز أحباث شبه 
رمسي حللف الناتو يف واشنطن - "خريطة طريق" توضح كيفية حتويل أوكرانيا إىل "إسرائيل كبريى".

كتب الوثيقة دانيال بي شابريو، السفري السابق للواليات املتحدة لدى الكيان اإلسرائيلي يف عهد 
الرئيس باراك أوباما، مؤكداً أن البلدان اللتان مزقتهما احلرب تتشاركان أكثر مما تعتقد".

متاماً كما قدم وزير اخلارجية األمريكي األسبق ألكسندر هيج، "إسرائيل" على أهنا "أكرب حاملة 
طائرات أمريكية يف العامل ال ميكن إغراقها"، حيث طرح شابريو تصوراً ألوكرانيا باعتبارها معقالً 
عسكرياً للناتو سيتم حتديد هويته الوطنية من خالل قدرته على إبراز قوة الواليات املتحدة ضد 

روسيا.

إسرائيل وأوكرانيا.. " صداقة قدمية"
ساعدت  فقد  روسيا،  ضد  الغربية  العقوبات  إىل محلة  "إسرائيل"  انضمام  عدم  من  الرغم  على 
العام.  أوكرانيا عسكرياً، حيث أرسلت شحنتني كبريتني من املعدات العسكرية منذ شباط من هذا 
وبالعودة لعام 2018، قدم أكثر من 40 ناشطاً يف جمال حقوق اإلنسان التماساً إىل حمكمة "العدل" 
النازيني  الكيان اإلسرائيلي لوقف تسليح أوكرانيا بعد أن مت القبض على أعضاء كتيبة  العليا يف 

اجلدد آزوف وهم يلوحون بأسلحة إسرائيلية الصنع.
كان من الواضح، أن تسليح "إسرائيل" لعناصر نازية يف بالده، مل تزعج زيلينسكي، فبعد عام واحد 
على انتخابه لعام 2019، قام باحلج إىل القدس إلطالق ما أمساه "صالة من أجل السالم". وقبل ذهابه 
حلضور املناسبة، كان يشيد مبمارسات الكيان الصهيوني، مشرياً يف مقابلة معه إىل أن "اإلسرائيلني 
متكنوا من بناء "دولة"، واالرتقاء هبا، باالعتماد على عقوهلم"، مضيفاً أهنم "شعب موحد وقوي. وعلى 

الرغم من كوهنم حتت التهديد إال أهنم يستمتعون كل يوم، لقد رأيت ذلك ".
هذه  مثل  "إسرائيل"،  لكن  نفسها،  تستطيع محاية  العامل  يف  الــدول  من  العديد  "هناك  مضيفاً 
"الدولة" الصغرية، مل تتمكن من محاية نفسها فحسب، بل ميكنها الرد على التهديدات اخلارجية"، 

مضيفاً أنه زارها مرات عديدة. 
كما علق يف وقت الحق من ذلك العام عرب رسالة هتنئة بعيد ميالد رئيس الوزراء اإلسرائيلي آنذاك، 
بنيامني نتنياهو، بأن "األصدقاء األوفياء القدامى هم أكثر نفعاً من أي وقت مضى، أوكرانيا وإسرائيل 

لديهما صداقة كهذه ".
ومن اجلدير  بالذكر، أنه منذ تصاعد القتال بني موسكو وكييف يف شباط  من هذا العام، سافر 
عشرات اإلسرائيليني إىل أوكرانيا لالنضمام إىل الفيلق األجنيب للدولة، حيث يظهر املزيد من اجلنود 

اإلسرائيليني يف أوكرانيا، ممن هم على استعداد للقتال ضد اجليش الروسي.
الكندية  احلكومة  من  املدعومة  الكندية  إندبندنت"  "كييف  صحيفة  نشرت  املاضي،  آب  شهر  يف 
حتقيقاً اهتمت فيه الفيلق األجنيب الدويل األوكراني بسرقة أسلحة وبضائع،  فضالً عن التحرش 

اجلنسي وأشكال أخرى من االنتهاكات.
يف هذه األثناء، يواصل زيلينسكي إشادته بتل أبيب، خاصة بعد قرار احملكمة العليا اإلسرائيلية 
بأن سيادة القانون واحرتام حقوق  برفع القيود املفروضة على سفر املواطنني إىل أوكرانيا، مغرداً 

اإلنسان هو بالضبط ما مييز الدميقراطية احلقيقية املتطورة!" 

دولة فصل عنصري شديدة العسكرة كنموذج ألوكرانيا
حبلول نيسان من عام 2022، وصل إعجاب زيلينسكي بالكيان الصهيوني إىل آفاق جديدة، فبعد 
إعالنه أن أوكرانيا ستصبح قريباً "إسرائيل الكربى"، قدم مباشرة،  سفري واشنطن السابق يف تل أبيب، 

لزلنسكي لتحقيق هذا احللم يف اجمللس األطلسي الذي يرعاه الناتو  دانيال بي شابريو خمططاً 
ومقره واشنطن العاصمة، يوضح أنه "من خالل تكييف عقلية بالدهم لفهم أوجه هنج "إسرائيل" 
يف مواجهة التحديات األمنية املزمنة، ميكن للمسؤولني األوكرانيني مواجهة حتديات األمن القومي 

احلرجة بثقة وبناء دولة مرنة مماثلة".
يقدم املخطط التفصيلي املؤلف من 900 كلمة مثاني نقاط أساسية، توضح بالتفصيل كيف ميكن 
ألوكرانيا أن تصبح أشبه بـ "إسرائيل"، وهي اليت وصفتها منظمة العفو الدولية مؤخراً بأهنا "دولة 

فصل عنصري".
جدير بالذكر، أن النقاط تضمنت نصائح مثل إعطاء "األولوية لألمن"، واحلفاظ على "هيمنة 

االستخبارات"، والتذكر بأن "التكنولوجيا هي املفتاح".
وحبسب شابريو، فإن أحد املكونات املركزية لإلسرتاتيجية األمنية لـ "إسرائيل" هو أن "يلعب كل 

السكان دوراً".
األمنية  الربوتوكوالت  اتباع  مسؤوليتهم يف  املدنيون  "يدرك  قائالً:  اإلسرائيليني  عن  شابريو  كتب 
واملسامهة يف القضية، بل إن البعض يسلحون أنفسهم للقيام بذلك. وتشري التعبئة الواسعة للمجتمع 
األوكراني يف الدفاع اجلماعي إىل أن البالد لديها هذه اإلمكانيات ". تتوافق هذه التعليقات بشكل 
مباشر مع تنبؤات زيلينسكي بأن "األشخاص الذين حيملون أسلحة" سيكونون حاضرين تقريباً يف 

كل جانب من جوانب احلياة املدنية يف أوكرانيا يف املستقبل.
مثل احلملة الدعائية اليت تروّج لـ جناح "إسرائيل" كدولة أمنية، تصور خمطط شابريو املواطنني 

األوكرانيني الذين يوحدهم "هدف مشرتك" مبساعدة "االخرتاعات اجلديدة يف جمال التكنولوجيا 
املتطورة" من الكيان الصهيوني يف قطاعي اجليش واالستخبارات. تصور خطتة التقدم الذي أحرزته 
متجاهالً  ملواطنيها،  اإلبداعية  الــروح  بسبب  أسطورياً  إجنــازاً  باعتباره  األمن  يف جمال  "إسرائيل" 
العوامل األكثر أمهية واليت تتمثل باملستويات غري املسبوقة من املساعدة العسكرية األجنبية، ال سيما 

من الواليات املتحدة. 
يف الواقع، لوال دافعي الضرائب األمريكيني الذين يدعمون جيشها فعلياً من خالل حزم مساعدات 
سنوية تصل إىل مليارات الــدوالرات اليت ال حصر هلا، فمن الصعب أن ترى كيف أن كياناً حبجم 

نيوجريسي كان سيحصل على مكانة مركز تكنولوجيا املراقبة الرائد يف العامل.
حتى عندما حث شابريو زيلينسكي على احلفاظ على "شراكات دفاعية نشطة"، فقد قلل يف الوقت 
نفسه من الدور الذي لعبته املساعدات اخلارجية يف احلفاظ على أنشطة "إسرائيل" االستيطانية، 
حبجة أن "املبدأ الوحيد" الذي خيرب العقيدة األمنية لتل أبيب هو أن "إسرائيل ستدافع عن نفسها، 

وحدها وال تعتمد على أي دولة أخرى خلوض معاركها".
قبة  إسرائيل  "احلمد هلل متتلك  غرد،  عندما  املبدأ  هذا  نسي  قد  أن شابريو  يبدو  احلقيقة،  يف 
حديدية"  يف إشارة إىل نظام اهلجوم اجلوي اإلسرائيلي الذي موله دافعو الضرائب األمريكيون مبا 
يصل إىل مليار دوالر يف عام 2021 وحده، باإلضافة إىل 3.8 مليار دوالر من املساعدات العسكرية 

املخصصة لتل أبيب يف ذلك العام.
يف نصيحته إىل زيلينسكي، أكد شابريو أيضاً أن "أوكرانيا ستحتاج إىل تعزيز أجهزهتا االستخباراتية" 

بطريقة مماثلة لـ "إسرائيل"، اليت "استثمرت بشدة يف قدراهتا االستخباراتية، لضمان وجود الوسائل 
الكتشاف أعدائها وردعهم، وعند احلاجة، التصرف بشكل استباقي لضرهبم ".

دبلوماسي أمريكي يقدم املساعدة ألكرب شركة جتسس 
كان شابريو يعلم الكثري عن جهاز املخابرات اإلسرائيلي، ففي منتصف عام 2017، بعد أن اختار 
البقاء مع عائلته يف فلسطني احملتلة، بداًل من العودة إىل الدولة اليت عينته كدبلوماسي، انضم إىل 
شركة "إن إس أو"  وهي أبرز شركات التكنولوجيا اإلسرائيلية كمستشار مستقل. هناك، ساعد شابريو 

يف تقييم العمالء احملتملني لربامج التجسس الرقمية املعروفة باسم "بيغاسوس".
األمن  دراســات  معهد  من خالل  اإلسرائيلية  املخابرات  مع  وثيقة  بعالقات  أيضاً  شابريو  يتمتع 
القومي  يف تل أبيب، فخالل اجلزء األفضل لسنواته األربع اليت قضاها كـ "زميل زائر متميز" يف 
املعهد، كان املدير التنفيذي للمعهد عاموس يادلني، رئيس اإلستخبارات العسكرية السابق يف جيش 
يستخدمها اجليش  اليت  املتناسبة  القوة غري  مبدأ  استنباط  يادلني يف  اإلسرائيلي. ساعد  اهلجوم 
اإلسرائيلي ضد غزة حيث أعيد تعريف املقاومني على أهنم " إرهابيني"، وبالتايل جردوا من احلماية 

مبوجب اتفاقيات جنيف.
يف عام 2018 ، دفع معهد دراســات األمن القومي  يف تل أبيب لشابريو، أكثر من 20 ألف دوالر 
لإلدالء بشهادته أمام الكونغرس نيابة عنه، على الرغم من عدم تسجيله كوكيل أجنيب. وهنا البد 
لنا من اإلشــارة، أن جمموعة "إن إس أو"، حيافظ معهد دراسات األمن القومي على مظهر خادع 
من اإلستقالل عن احلكومة الصهيونية على الرغم من أن مؤسسها، أهارون ياريف، كان أيضاً رئيساً 

لالستخبارات العسكرية اإلسرائيلية.
ويف الواليات املتحدة ، قضى شابريو فرتة يف شركة " ويست أدفايزر" ، وهي شركة استشارية أسسها 
بايدن قيد  بأهنا "حكومة  بوليتيكو  بلينكني ووصفتها  أنتوني  وزير اخلارجية احلايل  يف عام 2017 
االنتظار". قبل انتخاب جو بايدن، قام شابريو بتغطية وسائل اإلعالم بعد أن أزال برنامج احلزب 

الدميقراطي الصياغة اليت تعارض ضم املزيد من األراضي يف الضفة الغربية.

احلرب  جيدة ملاحني اجمللس األطلسي
النمط  أمنية على  دولة  إىل  أوكرانيا  لتحويل  ينشر شابريو وصفته  أن  املصادفة  قبيل  ليس من 
اإلسرائيلي بصفته "زميالً متميزاً" يف اجمللس، فإذا حتولت أوكرانيا إىل احلصن العسكري الدائم 
ملنظمة حلف مشال  التابعة  األسلحة  لصناعة  املاحنة  اجلهات  فإن  وزيلينسكي،  مع  يتخيله  الذي 

األطلسي ستستفيد بشكل كبري.
وقد مت إدراج شركات مثل لوكهيد مارتن، بيثيون، رايثيون، بوينغ ضمن كبار املستفيدين من اجمللس 
رايثيون،  لشركة  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  رئيس جملس  أن  كما صادف   ،2021 عام  األطلسي يف 
جرجيوري جيه هايز، كان عضواً يف اجمللس االستشاري الدويل ملركز األحباث، فقد عمل اجمللس 

األطلسي أيضاً كأداة لتبيض األموال لصاحل أعضاء الدائرة الداخلية لبايدن.
لقد جنت شركات األسلحة الثالث املذكورة أعاله، واليت تشكل قلب اجملمع الصناعي العسكري يف 
واشنطن، أرباحاً ضخمة من احلرب يف أوكرانيا، فشركة بوينغ، اليت واجهت أزمة عالقات عامة بعد 
حدوث أعطال يف نظام تشغيل طائرة 737 ماكس نتج عنها حادثان بارزان، ميكن أن تكون يف طريقها 

الستعادة مكانتها كأكرب شركة مصنعة للطائرات يف العامل نتيجة للصراع.
على الرغم من أن شركة بوينغ تكبدت خسارتني فصليتني على التوايل يف عام 2022، إال أهنا ادعت 
الطريان  املاضي، حصلت شركة  دافعة" لالنتعاش. ويف حزيران  "تبين قوة  أهنا  الفائت  حبلول متوز 
العمالقة على عقد لتزويد احلكومة األملانية بطائرات هليكوبرت ثقيلة بعد أن أنشأت برلني صندوقاً 

بقيمة 107 مليار دوالر لالستثمار العسكري كاستجابة مباشرة حلرب أوكرانيا.
يف هذه األثناء، تصنع كل من رايثيون، و لوكهيد مارتن نظام الصواريخ جفالني املضاد للدبابات 
الذي أطلق عليه "رمز املقاومة األوكرانية" يف ساحة املعركة. وقد أرسلت الواليات املتحدة أكثر من 
8500 من أنظمة جافلني املضادة للدبابات إىل أوكرانيا منذ شباط بتكلفة تقدر بنحو 178 ألف دوالر، 
وفقاً مليزانية البنتاغون لعام 2021. كما تسعى شركة لوكهيد مارتن إىل مضاعفة اإلنتاج، هبدف تصنيع 
4000  صاروخ من نظام جفالني سنوياً. وقد ارتفع رصيد خمزونات شركة لوكهيد 2022 بأكثر من 20 
يف املائة عن العام السابق، ووصلت إىل ذروهتا بعد أسبوعني فقط من بدء العملية العسكرية الروسية.

خيال  سيتطلب  النجاح،  لتحقيق  الناتو  حلف  يرعاها  اليت  شابريو  طريق"  "خارطة  غرار  على 
زيلينسكي املتمثل بوجود أسربطة دائمة العسكرة وعالية التقنية، مدعومة بسكان مدنيني مدججني 

بالسالح استثماراً هائالً يف األسلحة وتكنولوجيا املراقبة من جانب احلكومة يف كييف.
 إذا كانت هذه احلرب مؤشراً، فمن احملتمل أن تنظر أوكرانيا إىل اجلهات املاحنة جمللس األطلسي 

مرة أخرى وهي تغامر بتحقيق حلم زيلينسكي يف إقامة "إسرائيل الكربى" على حدود روسيا.
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أمحد حسن
الغد، إىل فخ  اليوم قبل  والراغبة جبرّ الصني،  املتوترة  واشنطن 
اليوم  تفتح  أوكرانيا،  فخ  إىل  روسيا  جرّ  يف  جناحها  بعد  تايوان، 
منطقة اشتباك قدمية جديدة عندما اعتربت على لسان "ستيفن 
الدور  أن  إفريقيا،  يف  األمريكية  للقوات  السابق  القائد  تاونسند"، 

الروسي والصيين يف إفريقيا "خبيث"!.
سبب "اخلبث" ال حيتاج إىل شرح كثري، فالعالقات اليت تطوّرها 
موسكو هناك والشراكات اليت تقدّمها بكني إىل األفارقة، يف حال 
النري  من  االنعتاق  هلــؤالء  املمكن  من  جتعل  بسالم،  استمرارها 
األمريكي خصوصاً والغربي عموماً، ما يعين خسارة الثروات اهلائلة 
حصراً  الغرب  على  فوائدها  وتعود  السمراء  القارة  هبا  تعجّ  اليت 
الداخلي  أمنه  وبالتايل  رفاهيته  عليها  يبين  بل  هبا،  يتمتع  الذي 

ودميقراطيته العتيدة.

واشنطن جتمعهما!
كعدوّين  الــطــرفــني  بــني  الــعــداء  يف  واشــنــطــن جتمع  باحملصلة 
يف  وخاصة  القومي،  لألمن  االسرتاتيجية  وثائقها  كل  رئيسيني. 
السنوات األخرية، تؤكد بعبارات صرحية ذلك، بل إن إدارة "بايدن" 
اليت افرتض البعض أهنا جاءت لتخّفف من التشنج الدويل تؤكد 
ذلك  هو  الــدويل،  الليربايل  للنظام  املستجدّة  التهديدات  أبرز  "أن 
املتمّثل بالقوى التحريفية كالصني وروسيا"، إذاً "احتواء صعود القوّة 
الصينية الصاعدة على املستوى االقتصادي واالسرتاتيجي يصبح، 
يف هذه احلالة، دفاعاً عن الدميقراطية قبل أيّ اعتبار آخر"، وطبعاً 
هذه اجلملة األخرية لالستهالك، أو للتضليل اإلعالمي، ليس أكثر.

لكن املفارقة أن بكني وموسكو تبدوان جمتمعتني يف الصورة أكثر 
مما مها يف الواقع، بل يبدو، بتدقيق بسيط، أن هناك "تفارقاً" ما 
بينهما مل تستطع صورة "شنغهاي" اجلامعة وال احلديث فيها عن 
"توسيع تبادل املعلومات حول مكافحة التطرّف واحملاوالت اخلارجية 
لتقويض النظام الدستوري لكال البلدين من أجل عرقلة السياسات 
أكثر  أن تطغى عليه –األمر حيتاج إىل  املستقلة لروسيا والصني" 
من ذلك- بل إن بعض قراءات دالئل ورسائل اجتماعات الرئيسني 
يف "شنغهاي" ذاهتا أّكدته، مشرية إىل تباعد ما عزاه احملللون إىل 

االنتكاسة الروسية األخرية يف أوكرانيا.
اجتماعهما  عــدم  لتفسري  كافية  غــري  االنتكاسة  هــذه  أن  بيد 

للعامل.  الطرفني  رؤيــة  هو  لذلك  احلقيقي  فالسبب  )حتالفهما(، 
بالكامل ألهنا ال جتد نفسها فيه. بكني  تغيريه  موسكو مثالً تريد 
تريد أن حتافظ عليه وأن تكون جزءاً فاعالً منه معتقدة أن االقتصاد 
املاضية- طريقها  الفرتة  فعلته يف  ما  -وهو  العامل  مع  والتشبيك 
اآلمن لذلك، لكن التاريخ يقول: إن االقتصاد وحده ال يكفي فال بد 
من قوة عسكرية حتميه. التجار العرب مثالً كانوا يسيطرون، حتى 
هناية القرن اخلامس عشر تقريباً، على املنطقة املمتدة بني املتوسط 
الربتغالية  األساطيل  جاءت  ثم  الصني،  وسواحل  إفريقيا  وجنوب 

املسلحة فتغيّر كل شيء.
إنه االقتصاد يا..

خالل  العامل  أرجــاء  لبقية  الغربي  النهب  أن  تارخيياً  والثابت 
الرئيس  السبب  كان  البشرية  تاريخ  من  األخــرية  عام  اخلمسمائة 
العامل،  دول  بقية  على  كــان  بينما  عاملية،  مسّاها  الــيت  هنضته  يف 
ومن بينها الصني وروسيا، أن تصمت وتقنع بدورها الطريف كمزوّد 
العامل ومستهلك إلنتاجه،  لنفايات  األولية ومتلقّ  واملواد  بالثروات 
وكل حكومة وطنية حاولت البحث عن عالقة متكافئة على األقل 
مع الغرب تعرّضت إما النقالب داخلي يصدف أنه يأتي بسلطات 
أكثر خضوعاً للغرب، أو لتدخل مباشر سواء عرب القوة الصلبة أم 

الناعمة.
وبإجياز مبتسر، بطبيعة احلال، هذا ما حيدث اليوم للصني، لقد 
وصلت باقتصادها و"طريق حريرها" إىل مكان لن يسمح به الغرب، 
يف  مكانة  احلديث  لالقتصاد  "إن  قــال:  قد  "كالوزوفيتز"  كان  وإذا 
االقتصادي  فـ"السيف"  املثاقفة"،  يف  السيف  مكانة  تضارع  القتال 
الصيين أصبح "يشّكل هتديداً متزايداً جتب مواجهته جبرأة"، وقرار 
أعلن  حني  الزمن،  من  عقد  من  يقرب  ما  منذ  اتُّخذ  "احتوائها" 
الرئيس األسبق باراك أوباما، وتابعه ترامب ثم بايدن، "أن الصني، 
املتحدة"،  للواليات  األول  االسرتاتيجي  املنافس  هي  روسيا،  وليس 
ألهنا تعمل على تعزيز "نظام دويل منخفض التكلفة وعديم القيمة 
نسبياً، ويتمحور حول املصلحة الذاتية للبالد"، وهي "حتّقق جناحاً 
طويل  رئيسياً  هتديداً  تشّكل  بديلة  مالية  بنية  إنشاء  يف  ملحوظاً 

املدى لقيادة الواليات املتحدة".
حبّاً  ليست  لتايوان  األمريكيني  املسؤولني  ــارة  زي أن  نفهم  هنا 
بنظامها احلر كما يقال، زيارة نانسي بيلوسي، فقد أضحت ذرائعها 
بشركات  وزوجــهــا  عالقتها  عن  الكشف  بعد  واهية  الدميقراطية 

أشباه املوصالت الدقيقة أو "نفط القرن القادم"، بل هبدف استفزاز 
بكني حتديداً كي ُتجرّ إىل حرب مدمّرة ليس هلا سوى أن تعرقل 
للعقوبات  وإذا مل حتدث احلرب فيمكن  اهلائل،  منوّها االقتصادي 

االقتصادية أن تفعل فعلها، هذا ما حصل مع شركة هواوي مثالً.
"خبيثاً"  والصيين  الروسي  الــدور  يصبح  كيف  نفهم  أيضاً  وهنا 
باملنظور األمريكي ليس يف إفريقيا فقط بل يف كل مكان آخر يف 
العامل، ونفهم بالتايل سبب اإلصرار األمريكي على توريط بكني يف 
فخ تايوان يف هذه اللحظة قبل أن تستكمل الصني بناء قوة ال ميكن 

بعدها فعل شيء.

املفارقة..
الالفت أن لدى الطرفني، روسيا والصني، قناعة ثابتة بـ"استحالة 
ملا  الذي يكرههما  الغرب  وثابتة مع  التوصّل إىل تفامهات شاملة 
لكنهما ال جتتمعان كما جيب ألسباب  ملا تفعالنه"،  مها عليه، ال 
عدّة، األمر الذي يعزوه بعضهم إىل حتذيرات بايدن لبكني من مغبّة 
تؤخذ  أن  واشنطن جيب  أن هتديدات  والثابت  روسيا،  مع  التقارب 
على مأخذ اجلدّ يف أي مكان يف العامل، لكن ذلك غري كافٍ يف حالة 
موسكو وبكني، بل ال بدّ من التفتيش عن االقتصاد ورؤية الصني 

لدورها يف العامل، تغيرياً أم مشاركة؟!.

خامتة
يوماً ما سقط جورج بوش األب يف االنتخابات الرئاسية، وهو بطل 
حرب اخلليج، أمام الشاب "الغر" بيل كلينتون حتت وطأة االقتصاد، 
منها  يقرتب  من  كل  وحتــديــداً  كله  العامل  إسقاط  تريد  وأمريكا 
اقتصادياً، وإذا مل يكن باإلمكان فعل ذلك مباشرة فاحلل األمريكي 
يتمثل بصناعة فخ ما له، وهي ال حتتاج للبحث عن األفخاخ طويالً 
غابت  اليت  اإلمرباطورية  بريطانيا  تركة  يف  "التقليب"  يكفيها  بل 
وتركتها  اليت صنعتها  أفخاخها  تغِب عن  لكنها مل  الشمس،  عنها 
الحقاً،  فيها  لالستثمار  فائقة  بعناية  صاحبة  أو  صاحب  حكومة 
ثم سّلمت إحداثياهتا ومفاتيحها حلكومة "العم سام" الذي يقارهبا 
بكفاءة عند احلاجة، واضطرابات منطقتنا، سواء كانت ذات منشأ 
حدودي  أم إثين أم سلطوي، هي جزء منها، وهذا ليس أمراً "خبيثاً" 
يف قاموسنا، فنحن نبكي جاللة امللكة ونتمسّح بـ"العم"، بينما جيب 

مواجهتهما.. لكنه االقتصاد يا..

امل�صــهد العاملــي: مو�صــكو-بكيــن
بايــدن "يجمعهمــا".. لكن!

 البعث األسبوعية-عناية ناصر 
الــعــامل خالل   تضاعفت أصـــول أغــنــى عــشــرة أشــخــاص يف 
العامني املاضيني، من 700 مليار دوالر إىل 1.5 تريليون دوالر، 
أحناء  يف مجيع  الفقر  حتــارب  اليت  "أوكسفام"  ملنظمة  وفقاً 
إىل  املساواة  عدم  حول  إحاطتها  يف  "أوكسفام"  أشارت  العامل. 
األسواق  يف  ــدوالرات  ال تريليونات  املركزية ضخت  البنوك  أن 
املالية إلنقاذ االقتصاد، إال أن الكثري من تلك األموال انتهت 
يف جيوب املليارديرات الذين يركبون طفرة سوق األسهم، كما 
نشرها  اليت   ،"2022 العاملي  "الالمساواة  تقرير  وثيقة  لفتت 
االنتباه  لالقتصاد،  باريس  كلية  العاملي يف  الالمساواة  خمترب 
إىل الفجوة اآلخذة يف االتساع ، حيث ميتلك 10% من سكان 

العامل 76% من الثروة العاملية.

الدرامية،  األحـــداث  من  كبرياً  عــدداً   2022 عــام  شهد  لقد 
إنشاء  التاريخ باعتباره ركيزة هامة على طريق  وسيُسجل يف 
الذين  الغربية،  الــدول  قــادة  ارتكب  حيث  جديد،  عاملي  نظام 
من  عـــدداً  املهيمن،  مبوقفهم  التمسك  قوهتم  بكل  حــاولــوا 
العاملية،  االنقسامات  تفاقم  إىل  أدت  اليت  التارخيية  األخطاء 
وتأجيج العالقات بني الدول بشكل خطري، كما ميكن أن تزيد 
عاملية،  نووية  اندالع حرب  من خطر  اجلديدة  التوترات  هذه 

وهتدد العديد من املناطق باجملاعة.

الــشــؤون  لتنسيق  املــتــحــدة  األمـــم  مكتب  رئــيــس  وحبــســب 
اجملاعة  خطر  تواجه  اليت  واملناطق  الــدول  تشمل  اإلنسانية، 
شرق  ومشــال  واليمن،  الــســودان،  وجنوب  وإثيوبيا،  الصومال، 
ال  ما  فيها  يكون  اليت  احلالة  بأهنا  اجملاعة  ُتعرَّف  نيجرييا. 
يقل عن 20% من األسر يف منطقة معينة وصول حمدود إىل 

التغذية  سوء  من  األطفال  من   %30 ويعاني  األساسية،  األغذية 
احلاد، وميوت شخصان من كل 10000 شخص كل يوم بسبب اجلوع 

أو نتيجة التأثري املتبادل للعالقة بني املرض وسوء التغذية.

ودون أدنى شك، سامهت العوامل املناخية، وخاصة اجلفاف يف 
الوضع احلايل، كما لعب قادة الدول الغربية دوراً ال يقل أمهية، 
حيث وضعوا مصاحلهم األنانية فوق مصاحل شعوهبم، وحياولون 
يقدمه  ما  ذلك  على  مثال  وخري  مثن،  بأي  بالسلطة  التمسك 

القادة احلاليون لبعض البلدان يف أوروبا الغربية.

أشارت صحيفة "لوموند" الفرنسية مؤخراً إىل أن القارة بأكملها 
الــدوالر  الــيــورو مقابل  الــركــود مــع اخنــفــاض قيمة  تتجه حنــو 
األمريكي إىل أدنى مستوى  منذ 20 عاماً، كما أنه من املتوقع فوز 
ائتالف من األحزاب اليمينية اليت ال حتبذ االستمرار يف فرض 
عقوبات على روسيا يف االنتخابات العامة اإليطالية املقبلة املزمع 
إجراؤها يف هناية شهر أيلول احلايل. وهذا االجتاه املذكور أعاله 
واضح بشكل خاص يف تصرفات احلكومتني األملانية والربيطانية، 
اللتني تضررتا جراء تأييدمها لنهج العقوبات، حيث رفض األملان 
بناؤه خصيصاً  مت  الــذي   "2 سرتيم  "نــورد  على خط  التصديق 
لتزويدهم بالغا، وبالتايل تسبب يف مشاكل ملواطنيهم. ومع ذلك، 
رمبا يكون حزب احملافظني الربيطاني قد فعل كل ما يف وسعه 
فوفقاً  الربيطانيون،  هبا  يتمتع  اليت  املعيشة  مستويات  خلفض 
إلحدى املقاالت االفتتاحية األمريكية: "لقد جعل احملافظون كل 

شيء يف بريطانيا أسوأ، وحتى الطقس".

 لقد كان عام 2022 عام األزمات املتفاقمة يف مجيع اجملاالت، 
حيث  تضاعفت أرقام التضخم و ال تزال مستمرة باالرتفاع، كما 
من  الربيدية  واخلدمات  احلديدية  السكك  شبكة  من  كل  عانت 

اإلضرابات، و تسببت موجة احلر الشديدة يف حدوث أخطر موجة 
االحتاد  من  بريطانيا  خــروج  أفسد  كما  عاماً،   20 جفاف خالل 

األوروبي والوباء حياة  ومعيشة الربيطانيني. 

بأن  األزمـــات،  من  عاصفة  يف  العالقون  الربيطانيون،  يشعر 
وزرائهم  رئيسة  وقليلون متفائلون بشأن  حكومتهم ختلت عنهم، 
اجلديدة ليز تراس، كما ذكرت صحيفة "نيويورك تاميز" يف مقال 
اإلمرباطورية  انتهاء  من  الرغم  على  اجلــاري،  أيلول   6 يف  ُنشر 

الربيطانية قبل 60 عاماً، إال أهنا ال تزال "أسرية إرثها".

ويُنظر إىل تراس يف بريطانيا، على أهنا تسري على خطى إينوك 
تبنت  حيث  األجــانــب،  وكراهية  بالعنصرية  اشتهرت  الــيت  بــاول، 
بنسبة  بزيادة قوة احلدود  بشأن اهلجرة، ووعدت  متشدداً  موقفاً 
إىل  اللجوء  طاليب  لرتحيل  للجدل  املثرية  اخلطط  ودعــم   ،%20
العامل  يف  ملكانتها  بريطانيا  فقدان  بأن  تــراس  وجادلت   ــدا.  روان
كان نتيجة للنمو املفرط لـدولة الرفاهية، اليت أنشأت جيالً من 
العمل  عن  العاطلني  أســوأ  بني  "من  بأنه  وصفته  الثلج،  رقائق 
إىل  يفتقرون  الربيطانيني  "العمال   : مؤخراً  وقالت  العامل".  يف 
املهارة". وهي ترى أن خفض الضرائب - الذي من املرجح أن يكون 
يف الغالب لصاحل الشركات الكبرية واملرحبة - هو الدواء الشايف 
جلميع املشاكل االقتصادية، وتفضل الدولة الصغرية، وختفيضات 
يف األجور، وتقليص الروتني وحترير السوق. كما وصفتها صحيفة 
"نيويورك تاميز" يف مقاهلا املذكور أعاله: "يف عهد السيدة تراس، 
العقلية احملطمة لإلمرباطورية هي اليت حتكم. يف النهاية، سيعاني 

الربيطانيون العاديون نتيجة لذلك".

إىل  فباإلضافة  أزمة خطرية،  أعتاب  على  اآلن  بريطانيا  تقف 
على  استفتاء  إلجــراء  اسكتلندا  ختطط  االقتصادية،  املشاكل 

والكثري من  متوترة،  األوروبي  االحتاد  والعالقات مع  االستقالل، 
الربيطانيني غاضبون ألن رئيسة الوزراء اجلديدة مل يتم اختيارها 
من قبل جمموع السكان البالغ عددهم حوايل 67 مليون نسمة، 

ولكن من قبل 161000 عضواً يف حزب احملافظني.

لقد تضافرت كل هذه املشاكل لتفاقم العنصرية يف أوروبا، كما 
أدت سياسات الغرب إىل زيادات يف أسعار املواد الغذائية، وخلقت 
مشاكل ضخمة للعديد من البلدان الفقرية. ويف مواجهة لتصرفات 
العديد  رفض  ــذات،  ال وراء  تسعى  اليت  الغربية  القوى  وأفعال  
من القادة يف العامل النامي دعم اإلجراءات املعادية لروسيا اليت 
أيلول  بداية شهر  الغربية. ويف  وأوروبا  املتحدة  الواليات  فرضتها 
لفشلها  الغربية  الــدول  األفارقة  القادة  من  عدد  انتقد  احلــايل، 
يف تقديم الدعم املوعود ملساعدة الدول الفقرية على التكيف مع 
ككل  البشرية  مصري  أن  السنغال  رئيس  أكــد  حيث  املناخ،  تغري 
معرض للخطر، بينما عرب رئيس مجهورية الكونغو الدميقراطية 

عن موقفه بنفس القدر من القوة. 

السياسيون  أظهرها  اليت  والنفاق  املزدوجة  املعايري  أثارت  لقد 
الغربيون ردود فعل سلبية يف البلدان النامية، فعلى سبيل املثال، 
واملــســاواة  للعدالة  كنماذج  نفسها  االسكندنافية  الـــدول  تقدم 
دامناركية  مدرسة  وجــدت  األخــرية،  اآلونــة  يف  لكن  االجتماعية، 
على  العهد  أُجرب ويل  عندما  نفسها يف صلب فضيحة  مرموقة 

سحب ابنه بعد اهتامات عدة بالعنف والتنمر يف املدرسة.

إن الطبقات احلاكمة يف الغرب تنأى بنفسها عن عامة مواطنيها، 
والفجوة آخذة يف االتساع طوال الوقت، حتى بدا واضحاً بالنسبة 
للدول الغربية أن خريف وشتاء هذا العام سيواجهان العديد من 

الكوارث واالحتجاجات واملظاهرات.

القارة العجوز نحو الركود.. 
هل تكون ركيزة لعامل متعدد الأقطاب؟



دمشق – رغد خضور
مع كل عام دراسي تعود ذكريات الدراسة حبلوها ومرها وشقاوهتا 
وجدّها، لكنها هذا العام عادت بشكل خمتلف، فالصورة اليت تبادرت 
العربية للصف السابع  اللغة  املرة كانت لكتاب  إىل خميليت هذه 
االنتظار  من  أشهر  بعد  استلمته  الذي  الكتاب  ذاك  بالتحديد، 
كوني طالبة انتقلت حديثاً إىل مدرسة جديدة، كان يشبه كل شيء 
إال الكتاب، فقد كان ممزقاً مهرتئاً غري واضح املعامل، اخلربشات 
أو كلياً، طبعاً مل تكن كل الكتب  متأل صفحاته املنقوصة جزئياً 
عليه خالل  كتاب حصلت  أسوأ  كأن  لكنه  كذلك،  استلمتها  اليت 

مراحل دراسيت  .
ما أعاد تلك الذكريات هي الصور اليت انتشرت مع بداية العام 
الدراسي احلايل للكتب املدرسية اليت استلمها بعض الطالب على 
صفحات مواقع التواصل االجتماعي، واليت إذا ما قارنتها بكتابي 
آنذاك، فهي أفضل منه بكثري، لكنها ليست كذلك مقارنة بكتب 
هذا العام، إذ »ال تصلح لالستخدام« حبسب مرتادي تلك املواقع، 
الذين عربوا عن انزعاجهم الستالم أطفاهلم لكتب غري جديدة، 
عند  العام  هناية  هبا  الطالب  سيغرم  الكتب  تلك  فإن  وللمفارقة 

إعادة تسليمها، على الرغم من أنه ليس السبب فيما حصل هلا.

إعادة تدوير
ال نقول إن كل الكتب املدرسية كذلك، ولكن نسبة ال بأس هبا 
منها هي من ذاك النوع املعاد توزيعه أكثر من مرة، لدرجة جتد 
يضعنا  وهذا  ذاتــه،  الكتاب  على  التالميذ  من  لعدد  اسم  بطاقة 
أمام تساؤل مهم، هل هناك نقص بأعداد الكتب املدرسية لدرجة 
ال تقدر املدرسة على تبديل التالف منها بأخرى جديدة؟ أم أن 
أمناء املكتبات يرتاخون يف جرد الكتب وفرز اجليد من السيئ منها 

لالستعاضة عنها؟.
بكتاب  توجهنا  الستفساراتنا،  إجابات  عن  البحث  ويف حماولة 
العامة  املــؤســســة  ــام  ع مــديــر  إىل  ــيت حولتنا  ال الــرتبــيــة  لــــوزارة 
للمطبوعات، علي عبود، الذي مل يستجب وفضل التصريح لوسيلة 
املدرسية  الكتب  تدوير  عملية  »جتــري  ذكــر  ما  وحبسب  أخــرى، 
أن  لعام واحد إضايف بشرط  املاضي،  العام  املوزعة، وهي جديدة 
يكون الكتاب صاحل لالستخدام، ويكون ذلك بالتنسيق مع جلنة 
التوزيع  إعادة  لتعليمات  وفقاً  الفرعي  واملستودع  املدرسي  الكتاب 

الصادرة عن الوزارة«.
مل ختضع  الكتب  من   %40 أن  إىل  تصرحياته  يف  عبود  ولفت 
إلعادة التوزيع كوهنا كتب تفاعلية وأنشطة، يكتب عليها الطالب، 
يف حني مت إعادة تدوير 60% من الكتب لعام ثاٍن بني قديم وجديد، 
وهذه النسب، وفقاً ملدير املؤسسة، »حتددها جلنة الكتاب املدرسي 
الكتب  بعد إطالعها على  املنظمة  والكشوف  السجالت  واقع  من 
املمزقة  الكتب  تلك  سُلمت  كيف  إذا  املتبقية«،  واحلاجة  املسلمة 
وعاينت  اللجنة  الكتب على  تلك  األحــرى هل مرت  أو  للطالب، 

وضعها قبل إعادة تسليمها؟.
القوانني  فهذه  اجلديد  باحلدث  ليس  املدرسي  الكتاب  تدوير 
موجودة على أيام أبائنا وأمهاتنا، ولكن املشكلة، من وجهة نظر 
يف  وناشطة  دمشق  جامعة  يف  مدرسة   « شعبان  رشــا  الدكتورة 
القضايا الرتبوية واالجتماعية« تتعلق بشروط استالم الكتاب من 
الطالب، مبعنى كم استطاعت املدرسة تعليم طالهبا حب الكتاب 
وأمهية واحلفاظ عليه، منوهة بأن على معلم الصف أال يستلم 
أي كتاب من الطالب إال بشروط معينة، واضعة اللوم على الطالب 
أن تشكل من  تستطع مدارسنا  اآلن مل  واملدرسة، فحتى  واملعلم 
الكتاب حالة استثنائية وختلق عالقة عاطفية بينه وبني الطالب.

ارتفاع أسعار
األمر الذي زاد من سخط األهايل هذا العام هو ارتفاع أسعار 
الكتب املدرسية، يف حال اعرتضوا على الكتب املسّلمة وأرادوا شراء 

لألسعار  ووفقاً  منها،  التالفة  عن  بدال  ألبنائهم  جديدة  أخــرى 
اجلديدة فإن عليهم دفع مبالغ ليست بقليلة، فعلى سبيل املثال 
وصل سعر نسخة الكتب للصف التاسع حوايل 60 ألف لرية، وقس 
على ذلك بالنسبة لبقية الصفوف، وهذا على اعتبار أن الكتاب 
األساسي،  التعليم  ملرحلة  بشكل جماني  ويقدم  مدعوم  املدرسي 
إذا كان حال نسخة الكتب اليت تسلمها الطالب، سواء يف  ولكن 
فعندها  للدراسة  أخــرى، غري صاحلة  أو صفوف  التاسع  الصف 
سيضطر الطالب لشراء نسخة جديدة أو على أقل تقدير أفضل 

حااًل ليتمكن من الدراسة منها.
املرشدة االجتماعية سناء خضور ذكرت أن طالب الصفوف األكرب 
قد يكونون أكثر تفهماً الستالمهم لكتب قدمية خالفاً لزمالئهم، 
لكن طالب احللقة األول، بشكل خاص، سيتأثرون بذلك، وسيتكون 
لديهم شعور باإلحباط وأهنم أقل مكانة من غريهم، مما يدفعهم، 
يف الغالب، للنفور من املدرسة وحتى من زمالئهم ممن حصلوا 
على الكتاب اجلديد، كون هذه املرحلة مهمة يف تشكيل انطباعات 
هذه  مثل  مراعاة  لــذا جتب  واألشــخــاص،  األشياء  الطفل جتــاه 

األمور يف صفوف املرحلة االبتدائية.

احلل موجود
هي  بل  على صفوف حمــددة  تقتصر  ال  املهرتئة  الكتب  حالة 
الثانوية  املرحلة  إذا ما استثنينا  الدراسية،  املراحل  موجودة بكل 
كون الطالب يشرتي كتبه بنفسه، ونراها بشكل خاص يف كتب املواد 
ُتستخدم  اليت  الكتب  أي  والرياضيات،  العربية  كاللغة  األساسية 
الطالب  فإن  وبالتايل  عليها،  األجوبة  حل  الطالب  وعلى  كثرياً 
البحث  يف  سيتكاسل  املــواد  لتلك  حملواًل  كتاباً  سيستلم  الــذي 
سينعكس  ما  باحللول،  التفكري  يف  عقله  وتشغيل  اإلجابات  عن 
على حتصيله الدراسي، باملقابل تبقى كتب املواد الثانوية جديدة 

وبأفضل حاالهتا كوهنا قليلة االستخدام، إذا ما قلنا معدومة.
وهنا تنوه املرشدة االجتماعية، أنه على الرغم من تأثري ذلك 
على الطالب دراسياً، إال أنه باإلمكان التغلب على هذه املشكلة، 
االقتصادية  الــظــروف  بظل  جــديــد،  كتاب  لــشــراء  احلــاجــة  دون 
وحتفيزهم  لتالميذه  املــدّرس  تشجيع  خالل  من  وذلــك  الراهنة، 
على اإلجابة واملشاركة الفعّالة أثناء احلصص الدّرسية، للوصول 
تؤكد  اختبارات  تطبيق  مع  األنسب،  واحلــل  املطلوب  الفهم  إىل 

استيعاب الطالب للمعلومات اليت حصل عليها..

الكل مُالم
فالطالب  كامل،  بشكل  املسؤولية  املدرسة  حتميل  بصدد  لسنا 
مُالم أيضاً على إمهاله وعدم حرصه على كتبه، وهنا يكون دور 
الكتاب وضرورة احملافظة عليه،  أبنائهم بأمهية  توعية  األهل يف 
بكتبهم  يستخفون  الطالب  من  جعلت  الثقافة  هذه  غياب  ولكن 
فالطالب  اجلميع،  على  نعمم  ال  وطبعاً  هلم،  كعدوة  ويعاملوهنا 
ألن  مستعمل،  وهو  حتى  به  ويهتم  كتابه  على  اجملتهد حيافظ 
مهه هو التحصيل العلمي وليس االنتقام من التعليم عرب الكتاب.

باحملصلة االهتمام بالكتاب املدرسي بالدرجة األوىل تقع على 
عاتق الطالب واألهل أواًل، واملعلم ثانياً، إذ يتوجب عليه متابعة 
كتب طالبه باملواد اليت يُدّرسها بشكل دوري ومستمر، وطبعاً ال 
وغرز  وأمهيته،  الكتاب  قيمة  تعزيز  يف  املدرسة  دور  إلغاء  ميكن 
ثقافة تدوير الكتب لديهم واحلفاظ عليها ليستلمها آخرون من 

بعدهم.
نوجه  أن  ضــرورة  إىل  شعبان  الدكتورة  تشري  السياق  هذا  ويف 
تسليمه  وقبل  الدراسي،  العام  انتهاء  بعد  إجاباته  الطالب حملي 
للمدرسة، ليكون مهيئاً للطالب الذي سيستلمه من بعده، فليس 

كل األهايل قادرين على شراء نسخ جديدة ألبنائهم.
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بشري فرزان  
معرفية  فكرية  ثـــروة  يشّكلون  املــخــرتعــون 
على  ـــدول  ال تتسابق  بثمن  تــقــدّر  ال  هائلة 
احتضاهنا وتطويرها والتباهي هبا يف املؤمترات 
سعى  وهلـــذا  ــة   ــي ــدول ال العلمية  واملـــعـــارض 
واالستفادة  إليه  و جذهبم  لتصيّدهم  »الغرب« 
وكفاءاهتم  من خالل  من عقوهلم وخرباهتم 
من  ما  وكل  املتتالية  املغرية  العروض  تقديم 
وهذا  بلدهم  من  هجرهتم  يف  اإلســراع  شأنه 
اليت استثمرت بشكل  ما حتقق خالل األزمة 

ناجح لسرقة العقول السورية.
ومن املؤسف أنه يف جلسة احلوار اليت مجعتنا 
مع بعض املخرتعني .. مل نسمع سوى املعاناة 
مسريهتم  تعرتض  الــيت  واملصاعب  واهلــمــوم  
يف  واحملزن  لالنتباه  الالفت  واألمر  اإلبداعية 
املؤملة  اإلنسانية  القصص  هــو  نفسه  الــوقــت 
اليت جيسّدها املخرتعون  فجهودهم وطاقاهتم 
وابتكاراهتم ضائعة يف مهب الريح  تنتظر من 
يعطيها املكانة العالية اليت تستحق ويستثمرها 
وحيوّهلا إىل إجنازات ترتقي بالوطن واملواطن 

بداًل من بقائها براءات اخرتاع ليس إال.
وما يزيد من املعاناة تلك األرقام املتواضعة 
اليت ختصصها اجلهات املعنية لدعم وتشجيع 
للدعم  املــخــرتع  يفتقد  حــيــث  االخـــرتاعـــات 
والتمويل الضروريني لتحويل براءة اخرتاعاته 
من صفحات الورق إىل ميدان التنفيذ فعلى 
سبيل املثال قطع الغيار املصنعة بأيدي وطنية 
حال  يف  استريادها  تكلفة  من   %  90 ستوفر 
مت استثمار الكفاءات الوطنية اليت بات قسم 
كبري منها خارج احلدود حيث  تستوقفنا يف 
مصورة  أخبار  الغربية  التلفزيونية  الربامج 
لتكريم املبدعني واملخرتعني السوريني وكثريا 
أيضا مبخرتع سوري حتدى  ونسمع  نقرأ  ما 
وآخر صمم أصغر قمر  وتفوق عليهم  األملــان 
صناعي يف العامل وآخر يفوز بذهبية يف بالد 
الغرب عن اخرتاعه، هذا ما حيمل الكثري من 
اإلجحاف حبق املخرتعني يف بلدنا .. فكم من 
االخرتاعات ضاعت هباء منثورا يف بلدنا وكم 
بعد  باإلحباط  أصيبوا  لدينا  خمرتعني  من 
جتاهل اجلهات احلكومية واخلاصة إلنتاجهم 
العلمي ليقف هذا التجاهل عائقا بينهم وبني 
فيه  تتسارع  الذي  الوقت  يف  إبداعهم  متابعة 

الشركات العاملية الستثمار إبداعاهتم .
رفض  الـــذي  الــســوري  املــخــرتع  يبقى  فهل 
اهلجرة واإلغراءات املالية خارج دائرة االهتمام 
جرمية  عن  السكوت  يستمر  ؟وهــل  واملتابعة 
العجز  عناوين  حتت  السورية  العقول  سرقة 
املــــايل وعــــدم الـــقـــدرة عــلــى احــتــضــان تلك 

االبتكارات الوطنية ؟

تنتظر الدعم 
وال�صتثمار؟!

60% من الكتب املدر�صية معاد تدويرها.. 
ثقافة احلفاظ على الكتاب غائبة لدى الطالب واملدر�صة

دمشق – البعث األسبوعية 
ازدادت أعداد املعاهد التعليمية اخلاصة حيث اليكاد خيلو حي من 
معهد تعليمي خاص )معاهد تقوية (البعض مرخص والكثري منها 
بدون ترخيص وبات الكثري من األهايل يشكون من عدم اهتمام الكادر 
جيعلهم  وهــذا  ــدارس  امل يف  ألبنائهم  التعليمي  بالوضع  التدريسي 
يلجؤون إىل تسجيل أبنائهم يف معاهد خاصة مايشكل عبئاً إضافياً 
ليس هلم طاقه على حتمله وخاصة يف الظروف احلالية ،مع األخذ 
بعني االعتبار أن الكثري من هذه املعاهد ال حتقق الفائدة املرجوة 
من وجودها واهلم الوحيد للقائمني عليها حتقيق الربح املادي ،فهذه 
األول  الصف  من  املراحل  ولكافة  املدرسة  دور  تأخذ  باتت  املعاهد 
أو  بشكل  الطالب  شجع  ما  وهو  الثانوي  الثالث  وحتى  االبتدائي 
بأخر على إمهال املدرسة واالجتاه حنو هذه املعاهد وااللتزام فيها 

واالعتماد األكرب عليها يف شرح املناهج املكثفة .
عدد من األهايل أشاروا إىل أنه أصبح من الضروري اللجوء إىل 
معاهد التقوية أو الدروس اخلصوصية رغم أعبائها املادية املرتفعة 
من أجل تقوية أبنائنا يف املواد العلمية وذلك بسبب تراجع العملية 
التعليمية يف املدارس العامة يف ظل املناهج احلديثة املتطورة وعدم 
أرخص  املعاهد  أسعار  ،وتعترب  أبنائهم  دروس  متابعة  األهايل  قدرة 
لرية   6000 ملبلغ  أحياناً  تصل  اليت  الــدروس اخلصوصية  من  بكثري 
الرياضيات  ملادتي  االمتحانات  قبل  وخاصة  الواحد  للدرس  سورية 

والفيزياء .
أن  أكــدوا  والثانوي  األساسي  التعليم  الشهادتني  طالب  بدورهم  
املناهج كثيفة جداً ولذلك جلئوا  إىل املعاهد اخلاصة حيث ميكننا 
حل مناذج تشابه اليت يتم طرحها يف االمتحانات الرمسية وخاصة 

املواد العلمية .
منري احملمود  والد أحد الطالب يقول الأستطيع متابعة أوالدي 
ابين يف  بتسجيل  قمت  لذا  وصعوبتها  املناهج  لتغيري  نظراً  دراسياً 
املدرس  من  بداًل  الدراسية  املــواد  يف  لتقويته  اخلاصة  املعاهد  أحد 

اخلصوصي نظراً الرتفاع أسعار الدروس اخلصوصية .
الطالبة ندى  قالت :أنا يف الصف األول الثانوي علمي وسجلت 
من بداية العام  يف معهد خاص ملادتي الرياضيات واللغة اإلنكليزية 
كبري  تركيز  إىل  وحيتاج  املنهاج صعب  أن  كما  اساتذة  وجــود  لعدم 

والنستطيع إهنائه  يف املدرسة نظراً لكثافة عدد التالميذ يف الصف 
الواحد فعددنا يف الشعبة الواحدة يتجاوز األربعني طالبة فال  يأخذ 
املتكرر  الغياب  أن  ،كما  والتسميع  واإلعــادة  الشرح  الدرس حقه من 
أكثر  أو  درسني  األحيان  ببعض  يشرحون  املدرسني جيعلهم  لبعض 

بنفس احلصة وهذا يشكل ضغطاً كبرياً علينا .
رغد عربيد يف الصف األول اإلعدادي قالت :اقرتح أهلي تسجيلي 
يف أحد معاهد التقوية بداًل من وجود مدرس خصوصي حيث املنهاج 
الوقت صعب وهوحيتاج لشرح ودراسة مكثفة  كبري وضخم وبنفس 
لتحصيل أعلى العالمات يف النهاية والبد من وجود متابعة من قبل 

املدرسني وخاصة يف املواد العلمية .
أحدى املعلمات قالت: ال أشجع إرسال التالميذ إىل املعاهد فهي 
تصبح عبئاً على الطالب فيمضي يومه بني املدرسة واملعهد وبالنسبة 
وذلك  املدرسة  من  أكثر  املعاهد  على  يعتمدون  أصبحوا  للمدرسني 
بسبب املردود املادي اجليد فيقومون بتشجيع تالميذهم يف املدارس 

على التسجيل يف هذه املعاهد .
أما أصحاب املعاهد اخلاصة فكان هلم رأي أخر حيث يؤكدون على 
أن  طموح أغلب األهايل بتحصيل أوالدهم أعلى العالمات وخاصة 
طالب الثانوية لدخول فرع جامعي مميز وعدم قدرهتم املادية على 
يف  أبنائهم  لتسجيل  تدفعهم  اخلصوصية  الـــدروس  أعباء  حتمل 
املعاهد وأنه هلذه املعاهد دور مساعد يف تقوية الطالب إن وجد فيها 
كادر تدريسي متخصص يقدم املعلومات للطالب بكل صدق وأكدوا 
أنه ال ميكن أن حتل املعاهد مكان املدارس العامة وإمنا للمعاهد دور 
مساعد يف فهم املناهج بسهولة ويسر من خالل ما تعذر عليه فهمه 
من دروس أو تغيب عنها ،ومهمة املعهد إعادة شرح ما مل يتمكن من 
استيعابه لكي حيقق عالمات ممتازة يف هناية العام هو الربح األكرب 
من  املعهد  فيتحول  السريع  الربح  وراء  السعي  وليس  وملدرسيه  له 

صرح تعليمي إىل منشأة جتارية مهها الوحيد الربح .
وتامني  النواقص  بذلت الستكمال  اليت  واجلهود  اإلجــراءات  رغم 
كافة مستلزمات العملية التدريسية إال أن  النقص يف عدد املدرسني 
وحتقيقها  التعليمية  العملية  إجنــاح  أمــام  عائقاً  يشكل  واملعلمني 

أهدافها الرتبوية بأقل التكاليف واألعباء املادية على املواطن.

املعاهد اخلا�صة.. اأعباء مادية ثقيلة على 
الأ�صر.. وحماولة لال�صتحواذ على دور املدر�صة 
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البعث األسبوعية- رفعت الديك 
العديد  على  مكرراً  أصبح  الباصات  أسطح  على  الركاب  وجود  مشهد 
االنفجار  مرشح  نقل  أزمة  بوجود  ينذر  وهو مشهد  النقل  من خطوط 

ألي حلظة.

غياب عدالة 
»البعث« تواجدت على أحدى خطوط النقل وهي خط قنوات_السويداء 
وهي بلدة يبلغ خط السري فيها حسب أصحاب الباصات 10 كيلو مرت ، 
إذا ما أخذنا بعني االعتبار جولة الباصات داخل البلدة وهذه البلدة من 
املفرتض أال تعاني من أزمة نقل لقرهبا من املدينة ولتوفر عدد كاف من 
الباصات على خط النقل فيها لكن شكاوى املواطنني تزداد يوماً بعد يوم 

وكلها حتمل عنوان واحد وهو انقطاع اخلط.
الباصات الذي صادف وجودنا مع  تساؤالت عديدة محلناها ألصحاب 
عمليات التعبئة ملخصصاهتم من مادة املازوت والبالغة 120 ليرت لعشرة أيام 
وحبسبة بسيطة  أجراها لنا السائقون فإن هذه املخصصات تكفي لنقلتني 

باليوم بينما حاجة اخلط أربع نقالت على األقل لكل سيارة. 
والسؤال الذي يرتدد على لسان  املواطنني هل يتم بيع جزء من هذه 

املخصصات يف السوق السوداء؟.
قال«إن  يبدو  عما  للواقع  األقــرب  اجلــواب  أعطانا  سنا  السائقني  أكرب 
الباص هو مصدر رزق صاحبه قد يضطر صاحب اآللية لبيع جزء من 
املخصصات يف حال حدث عطل معني يسبب له وقوف الباص لعدة أيام 

يبيع فيها املخصصات للقيام بعمليات اإلصالح.
سائق آخر دخل على احلديث ،مؤكداً  لو كل أصحاب الباصات باعوا 
فليبحث  السوق  تلك  يف  املوجودة  الكميات  تعادل  ال  فهي  خمصصاهتم 
االهتـــام فقط  أصــابــع  يوجهوا  وال  الــســوق  تلك  عــن مصدر  املــســؤولــون 

للسائقني .
املسافات  حيث  من  التوزيع  عدالة  بتحقيق  الباصات  أصحاب  وطالب 
مسافاهتا  أن  علما  الكميات  نفس  تأخذ  خطوط  فهناك  السكان  وعــدد 
أقصر وعدد سكاهنا أقل مما يتطلب املساواة يف التوزيع لتحقق العدالة 

بني السائقني. 

أزمة متصاعدة 
ويرى مواطنون أن رفع سعر مادة البنزين أرخى بظالله على أزمة النقل 
واملتعاقدين   السيارات  أغلب أصحاب  أن  الباصات السيما  والضغط على 
توجهوا للركوب بباصات النقل مما شكل ضغطاً إضافياً على حركة النقل.

ويشري أصحاب الباصات إىل وجود وجوه جديدة مل تكن ترداد الكراجات 
ومواقف النقل منتظرين الباصات متخلني عن سياراهتم اخلاصة.

 ماذا عن Gps ؟
وإذا كان احلل املطروح اليوم لضبط 
حركة اآلليات وحتديد مسارها بدقة 
الفعلي  االستهالك  كميات  وبالتايل 
أن  إال   Gps أجـــهـــزة  تــركــيــب  هـــو 
وامتعاضهم  أبدو ختوفهم  السائقني 
يف الــوقــت ذاتـــه مــن تلك األجــهــزة 
يف  مثنها  على حتمل  قدرهتم  لعدم 
الوقت الذي غري قادرين على تأمني 
النفقات  إىل  ،إضافة  أطفاهلم  قوت 
والرتسيم   اإلصــالح  كأجور  األخــرى 

وغريها.
تشديد  بضرورة  السائقون  وطالب 
الرقابة على اخلطوط بغض النظر 
أن  انتظار تركيب GPS   كون  عن 
حاالت  بوجود  مسح  الرقابة  ضعف 
أصحاب  قبل  مــن  املخصصات  بيع 
بــاصــات ال تــعــمــل عــلــى اخلــطــوط 
أساسا فاملوضوع حسب السائقني هو 
آليات  وفــق  أصــالً  اخلطوط  مراقبة 

صارمة تضبط حاالت تسرب بعض السيارات عن اخلطوط .
وجهة نظر السائقني هذه وان كانت تصطدم يف كثري من حاالهتا مع 
قناعات املواطنني وأصحاب القرار إال أهنم يشكلون احللقة  األضعف يف 

ملف النقل.
                                

خمصصات قليلة 
ارتفاع سعر  أن  اعترب  سرايا  يوسف  احملافظة  واملــرور يف  النقل  مدير 
مادة البنرين جعل املواطنني يتجهون حنو وسائط النقل العام وهذا سبب 
اكتظاظ على وسائط النقل العام باملقابل فإن كمية احملروقات املخصصة 
لآلليات حمدودة وبالتايل اآللية اليت كانت تنفذ خمصصاهتا على مدار 
النهار أصبحت تنفذها خالل ساعتني وهذا أوجد مشكلة اختناقات خاصة 
وقت الذروة، موضحا أن خمصصات أي  آلية ال تزيد وسطياً عن 16 لرت 

يومياً وهذا يعين تنفيذ 2إىل3 سفرات يومياً 
ومل خيف سرايا حاالت بيع للمخصصات  ولكن باحلد األدنى الذي ال 

يصل ملرحلة تشكيل سوق سوداء وفق رأيه.
وأشار سرايا  إىل وجود 112 خط سري يف احملافظة إضافة 7 خطوط 
نقل داخلي يف مدينة السويداء خيدمها 1264 باص وهناك 4 باصات نقل 
داخلي يف مدينة السويداء، إضافة إىل وجود باص نقل داخلي يف كل من 

مدينيت شهبا وصلخد وبلدات الصورة والقريا وسايل. 
بدوره أكد عضو املكتب التنفيذي  تيسري نعيم أنه من احللول املطروحة 
هو تأمني وسائط نقل جماني للموظفني حيث مت رفع الدراسة جمللس 
الوزارة و مت حتويل املوضوع إىل وزير املالية بكلفة سبعمائة وستون مليون 
لرية  لنقل املوظفني يف السويداء فقط ،إضافة إىل طرح يقضي مبنح 
تعويض مادي للموظفني بدل نقل فوجود املوظفني بتوزع جغرايف كبري 
جيعل عملية النقل اجملاني معقدة واحلل األمثل هو دفع تعويض مادي 
عرب تقديم نظام احلوافز كرصيد مايل يقدم للموظف حتت مسمى بدل 

النقل. 
وحتدث عضو املكتب عن انتظار احملافظة تطبيق نظام GBS بانتظار 

وتعميم التجربة اليت انطلقت يف دمشق، معترباً أنه احلل األفضل.

  حلول عقيمة 
وختاماً فأن هذه احللول اجلزئية اليت يتخذها أصحاب القرار من خلف 
املكاتب والسيارات »املفيمة« اليت ختفي الكثري من حقيقة املشهد أمامهم 
جتعل تلك احللول عقيمة كوهنا تعاجل مشكلة وتفتح عشرات املشاكل وهذا 
يتطلب وجود رؤية متكاملة جلميع املشاكل املرتابطة بعيداً عن التجريب 
النقل مهددة بالتصاعد أكثر يف حال بقيت  والتكهنات وخاصة أن أزمة 

احللول تتكئ على املعاجلات اآلنية واحللول«الرتقيعية«.

اأزمة نقل يف ال�صويداء 
يف ظل حلول ترقيعية من وراء املكاتب 

البعث األسبوعية - حممد غالب حسني
القنيطرة،  مبحافظة  احلكومي  االهتمام  البتة  مستغرباً  ليس 
لتوجيهات  تنفيذاً  الدولة،  من  احملدود  بالدعم غري  فهي حتظى 
بواقعها  واالرتقاء  احملافظة   بدعم  األسد  بشار  الرئيس  السيد 

التنموي واالقتصادي والرتبوي والصحي واالجتماعي.
الشؤون  وزراء  املاضي  األسبوع  القنيطرة  حمافظة  زار  لذلك 

االجتماعية والعمل والسياحة والتعليم العايل والبحث العلمي.

دعم ذي اإلعاقة
فقد افتتح وزير الشؤون االجتماعية والعمل حممد سيف الدين 
تأهيله،  إعــادة  بعد  أرنبة  خــان  اإلعاقة يف  لــذي  اجلــوالن  مركز 
للمعاجلة  املخصصة  الفنية  الصحية  الطبية  بــاألدوات  وجتهيزه 
الفيزيائية، وهو يستقبل االطفال ذو اإلعاقة من عمر شهر إىل 
بــإشــراف خمتصني  تعليمياً  قسماً  يضمّ  كما  عــامــاً،  عشر  اثــين 

مدربني، ويستقبل شهرياً حوايل مئيت طفل.
احلديثة،  األجهزة  استجرار  عرب  العمل  بتطوير  الوزير  وأوعز 
احلركة  على  القادرين  غري  األطفال  جللب  نقل  وسيلة  وتأمني 

للمركز من مجيع قرى احملافظة.
كما زار سيف الدين مقر مجعية نبض اجلوالن يف بلدة خان 
و)32(مســاعــة  متحركاً  )57(كــرســيــاً  توزيع  هناك  وحضر  أرنــبــة، 
بأمهية  منوهاً  اإلعــاقــة،  لــذوي  و)6(عــكــازات  طبية  نظارة  و)45( 
تأمني املستلزمات الفنية للمعوقني من مجيع اهليئات واجلمعيات 

واملؤسسات اليت ُتعنى بشرحية املعوقني.
ويف مركز الرعاية االجتماعية بنبع الصخر أوعز وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل بتفعيل املركز الذي يستقبل املعاقني من عمر 
الطبية  باألجهزة  املركز  رفد  مع  عاماً  أربعني  حتى  عشر  أربعة 
املهنية  الطبية  وبالعناصر  املعوقني،  بتأهيل  اخلاصة  احلديثة 
اليت  اخلــدمــات  دائـــرة  وتوسيع  اإلعــاقــة،  ذوي  مبعاجلة  املؤهلة 

يقدمها، لتشمل كل أبناء حمافظة القنيطرة.

مركز إنعاش الريف
والبـــدّ مــن احلــديــث عــن مركز إنــعــاش الــريــف بقرية سويسة 
الذي يعترب صرحاً اجتماعياً، لكنه تعرّض لالعتداءات واإلمهال، 
االجتماعية  الشؤون  وزير  جولة  حمطات  اول  يكون  أن  وتوقعنا 
والعمل، ألنه حباجة لقرارات سريعة وجريئة وتعاون بني عدد من 
واستثمار  باملركز،  الصحية  الوحدة  لتفعيل  احملافظة،  مديريات 
بدوره  املركز  ليقوم  الزراعية،  الوحدة  واستثمار  األطفال،  روضة 
اجتماعياً  القنيطرة  حملافظة  اجلنوبي  الريف  بتطوير  املأمول 
االجتماعية  الشؤون  مديرية  عجز  بعد  وتنموياً  وزراعياً  وصحياً 
وإجراءات  موازنات  ينتظر  الذي  باملركز  النهوض  من  باحملافظة 

ومتابعات جادة وفاعلة.
يُشار أن حمافظة القنيطرة تضمّ عدداً من اجلمعيات اليت تعنى 
واملكفوفني،  باأللغام،  املصابني  رعاية  كجمعيات  اإلعاقة،  بــذوي 
لعطائي  نعم  مجعية  وأخــرياً  والبكم،  والصم  حركياً،  واملعاقني 
إحــداث مجعيات  أمهية  عن  للحديث  يدفعنا  وهــذا  إلعاقيت،  ال 
للمعاقني ذهنياً ومرضى الشلل الدماغي وأطفال التوحّد، وتفعيل 

عمل اجلمعيات القائمة اليت يغط بعضها بسبات عميق. 

منتزه اجلوالن 
كما دشّن وزير السياحة املهندس حممد رضوان مارتيين منتزه 
اجلوالن للسياحة الشعبية يف حمافظة القنيطرة، مبدياً إعجابه 
والعاملني  القنيطرة  أبناء  مهنئاً  تنظيمه،  وحسن  املنتزه  مبوقع 

بالقطاع السياحي هبذا الصرح املتميز للسياحة الشعبية.
وأّكد وزير السياحة أن السياحة الشعبية دعامة أساسية للفعل 
كل  يف  الشعبية  السياحة  أماكن  توفري  وجيب  الناجز،  السياحي 

احملافظات، لتكون متنفساً للمواطنني بأسعار تشجيعية.
ودعا مارتيين لتكثيف الرتويج السياحي حملافظة القنيطرة اليت 
بالبيئة  يتعلق  فيما  السياحية خاصة  األساسية  املقومات  متتلك 

النظيفة ونسائم اجلوالن العليلة والغابات الطبيعية الظليلة. 
رمزياً، اليتجاوز  الدخول  رسم  يكون  بأن  السياحة  وزير  وأوعز 

ألفي لرية للشخص الواحد يف القسم اخلارجي الشعيب.
بقلوب  متميزة  مكانة  هلــا  القنيطرة  أن  وزيرالسياحة  وأّكـــد 
السوريني، الهنا حتمل رمزية خاصة يف وجدان كل سوري، ولكل 
سوري فيها قصة استشهاد أودماء جريح، مشدداً على ان افتتاح 
منتزه اجلوالن السياحي رسالة من احلكومة بالبدء باالستثمارات 
بوجه  أرضهم  على  أبنائها  لصمود  دعماً  بالقنيطرة  السياحية 
سياحي  املنتزه مشروع  بأن  الصهيوني، موضحاً  االحتالل  جيش 
وخدمي وتنموي وجمتمعي حملافظة القنيطرة اليت تستحق املزيد 

من االهتمام.

شركة الكرنك للنقل
إعادة  يتزامن مع  منتزه اجلوالن  افتتاح  أن  اىل  مارتيين  وبيّن 
اسطول شركة الكرنك واليت تعين الكثري يف تاريخ النقل، مضيفاً 
 )45( تسيري  وسيتم  القتيطرة،  كانت حملافظة  االوىل  الرحلة  ان 

باصاً بني احملافظات لتخديم املواطنني.
واعترب مدير عام الشركة السورية للنقل و السياحة فائز منصور 
ان  بعد  السبعة  الشركة  مشاريع  أحــد  اجلــوالن  منتزه  مشروع 
قامت بافتتاح مشاريع متنوعة على الساحل و اجلبال و املناطق 
الداخلية ، منوها ان االفتتاح الرمسي اليوم بعد افتتاح جترييب 
القى اقباال كبريا كون الدخول جماني، واضاف ان وزارة السياحة 
تعول كثرياً على هذا املشروع ليكون فاحتة خري ملشاريع قادمة، ألن 

حمافظة القنيطرة متتلك الكثري من مقومات اجلذب السياحي.

صرح سياحي
وتبلغ مساحة املنتزه مثانية دومنات، مصافحاً مياه سد املنطرة 
أكرب سدود حمافظة القنيطرة، تزينه اآلزاهري والزنابق اجلوالنية 
وظــالاًل  املنتزه خضرة ومجــااًل  الــيت متنح  احلراجية  واألشــجــار 
وإقبااًل ناهيك عن الطبيعة البيئية اجلوالنية كاألشجار احلراجية 

اجلوالنية وأحجار البازلت وغريها.
السبق  بقصب  والسياحة  للنقل  السورية  الشركة  فــازت  وقــد 

واستحقت وسام الريادة، لنجاحها بتنفيذ منتزه اجلوالن للسياحة 
الشعبية الذي بلغت كلفته )500( مليون لرية سورية كأول مشروع 
مجيع  فشلت  بعدما  القنيطرة  حمافظة  يف  حكومي  استثماري 
مقابل  كبرية  مزايا  لكسب  الرامية  اخلــاص  القطاع  حمــاوالت 
اخلــاص ال  املــال  رأس  ألن  ــداً  أب النور  تــرى  لن  مشاريع خلبية، 

جيازف من أجل خدمة املواطنني . 
املــشــروع هــو حسن االختيار للموقع  أهــم عــوامــل جنــاح  ومــن 

واهلدف الذي يؤديه املشروع للوطن واملواطن .
مــالذاً  جتعلها  عــديــدة  بصفات  متــتــاز  القنيطرة  فمحافظة 
النقي  واهلــواء  والسكينة  واهلــدوء  والصفاء  النقاء  للباحثني عن 
وحلة  الفاتنة  والغابات  املصّفى  العذب  واملياه  واخلضرة  النظيف 
كان  لذلك   . والعطرية  والطبية  الغذائية  النباتات  من  مزركشة 
سد  ضفة  على  جــداً  موّفقاً  الشعبية  السياحة  مشروع  اختيار 
املنطرة بني مدينيت القنيطرة والبعث. ويضم املنتزه قسمني: أوهلما 
اخلارجي الفسيح املفتوح الظليل للسياحة الشعبية العفوية أي ما 
نطلق عليه الرحالت بأنواعها والزيارات ؛ ويضم ترّاسات خارجية 
شعبية تتسع ل /300/ كرسي، إضافة خلدمات السياحة الشعبية 
مظلة،  عــددهــا/20/  يبلع  اليت  واملظالت  العائلية  اجللسات  عرب 

وألعاب أطفال جمانية، وحدائق عامة وأماكن للتنزه.

وعشرات املقاعد والطاوالت احلجرية مما يتيح لألسرة أن تأخذ 
من  املائدة  وجتهيز  بنفسها،  الطعام  بإعداد  وتقوم  مكانياً،  حيزاً 
املواد الغذائية اليت أحضرهتا معها حيث مّت حلظ مواقد للشواء  
باملنتزه،  طعامها  تتناول  كي  والغسيل  والتنظيف  للماء  ومشارب 
وتقضي وقتاً مجيالً مقابل رسم دخول رمزي جداُ. أما أطفاهلم 
. أما القسم الداخلي  ففرحون مبدينة األلعاب الطفلية أمامهم 
الرئيسة،  بالصالة  كرسياً   /120/ بسعة  وكافيرتيا  مطعماً  فيضم 

ويقدم للرواد اخلدمات السياحية من الطعام وغريه.
ويعترب هذا املشروع من مشاريع التدخل االجيابي للشركة هبدف 
سياحية  رحالت  وإقامة  الداخلية،  السياحة  تنشيط  يف  املسامهة 
ألبناء  عمل  فــرص  توفري  مــع  الشرائح  مجيع  تناسب  بأسعار 

احملافظة.

القنيطرة حتظى باهتمام حكومي عـالِ .. 
ثالثـة وزراء باأ�صــبوع واحــد  

جامعة اجلوالن
التعليم  وزيــر  املنصرم  األسبوع  أيضاً  وحبــث 
ابراهيم  بسام  الدكتور  العلمي  والبحث  العايل 
واقع التعليم اجلامعي مبحافظة القنيطرة اليت 
تضم كليات الرتبية واحلقوق واآلداب واالقتصاد 
طالباً   )5565( طالهبا  عدد  يبلغ  اليت  والعلوم 
الكليات  هــذه  تطوير  أمهــيــة  مــؤكــداً  جامعياً، 
اجلماعية، وزيادة عدد أقسامها ورفدها باألساتذة 
واملقررات اجلامعية والتجهيزات العلمية والفنية، 
والعمل على توفري السكن اجلامعي وبناء مقرات 
مستأجرة،  بأبنية  املتوّضعة  للكليات  حديثة 

تفتقر للمدرجات املناسبة.

احتياجات ضرورية
عرضوا  بالقنيطرة  اجلامعية  الكليات  عمداء 
االحتياجات العلمية والفنية لكلياهتم، مطالبني 
بزيادة عدد أعضاء اهليئتني التدريسية والفنية 
والعاملني، وبناء مقرات لكلييت احلقوق والعلوم، 
وإحداث كليات جديدة باحملافظة تليب احتياجات 
والبنية  العمل  ســوق  مــع  يتوافق  مبــا  أبنائها 
االجتماعية كاهلندسة الزراعية والطب البيطري 
العايل  واملعهد  الرياضية  والرتبية  والسياحة 
االجتماع  وعلم  التاريخ  قسمي  وإحداث  للغات، 
والتسويق  احملاسبة  وأقــســام  اآلداب،  كلية  يف 
 ، االقــتــصــاد  بكلية  واملصرفية  املالية  والــعــلــوم 
وقسم رياض أطفال والدراسات العليا وبرنامج 
وعلوم  وفيزياء  الرتبية،  بكلية  املفتوح  التعليم 
مصحح  جهاز  وتــوفــري  العلوم،  بكلية  طبيعية 
ــة، وإحـــــداث مــكــتــبــات ورقــيــة  ــؤمتــت ـــــألوراق امل ل
وإنشاء  كلية،  بكل  حاسوب  وخمابر  وإلكرتونية 
ناد للمعلوماتية لكليات القنيطرة، وبناء وحدات 

سكنية للطالب.

السكن اجلامعي
بسام  الدكتور  العايل  التعليم  وزيــر  زار  كما 
أبو  معتز  املهندس  القنيطرة  ابراهيم وحمافظ 
نبع  يف  البعث  طالئع  معسكر  مجــران  النصر 
أبنيته  بعض  استخدام  إمكانية  لدراسة  الفوار 
املخصصة  األرض  على  واطلعا  جامعي،  كسكن 
 )73( مساحتها  تبلغ  والـــيت  دمــشــق  جلامعة 
جامعية  مقرات  لبناء  البعث  مدينة  يف  دومنــاً 
الدكتور حممد  ذكر رئيس جامعة دمشق  حيث 
األخــرية  باملراحل  اجلامعة  أن  اجلبان  أسامة 
للجامعة،  األرض  ملكية  نقل  إجــــراءات  مــن 
احلواسب  بتوفري  أيضاً  اجلامعة  رئيس  ووعــد 
اجلامعية  للكليات  والفنية  التقنية  والتجهيزات 

بالقنيطرة.

كما عاين وزير التعليم العايل ميدانياً مقرات 
بناء  سطح  بــعــزل  وأوعـــز  احلامعية،  الكليات 
كلييت العلوم واحلقوق، واطلع على ألية العمل 
واستقبال الطلبة يف مركز املفاضالت اجلامعية 
اإلرشــــادات  بتقديم  مــوجــهــاً  الــرتبــيــة،  بكلية 
والتسهيالت للطالب، وإجناز معامالهتم بالسرعة 

القصوى.
اليت  املقرتحات  مجيع  بدراسة  الوزير  ووعــد 
قدمها عمداء الكليات اجلامعية واختاذ القرارات 

الالزمة عرب اجلهات املعنية العلمية املختصة.
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علمنا أن الكثريين من التجار جاهزون الستغالل مثل هذا اإلجراء، وال يتوانون عن اعتباره مشاعة 
لرفع أسعار سلعهم بغية حتقيق أرباح إضافية!.

املصرف  أن  السيما  الصحيح،  باالجتاه  واعتربها  املركزي،  أيّد خطوة  من  هناك  املقابل  يف  لكن 
املركزي مل يدخر جهداً لضبط سعر الصرف وكبح مجاحه، وهنا يشري املصريف قاسم زيتون إىل أن 
إجراءات املركزي املتشددة خالل الفرتة املاضية حالت بشكل كبري دون خروجه عن السيطرة، مشرياً 
هذا  املركزي الختاذ  دفعت  اليت  األسباب  أهم  أحد  واملــوازي  الرمسي  السعرين  بني  الفرق  أن  إىل 
اإلجراء، ألن اتساع الفارق حيدث ضرراً كبرياً، ويف تعليقه على أن قيمة الرفع ليست كبرية بني زيتون 
أن املركزي يغامر يف رفع السعر الرمسي أكثر من ذلك، معترباً أنه ال ميكن اهتام املركزي يف هذه 
احلالة أنه يتبع السوق وال يتحكم به، بل العكس متاماً فإن ارتفاع سعر الصرف عند احلدود احلالية 

فقط هو بفضل سياسات املركزي املتشددة للحفاظ على سعر صرف باحلدود املمكنة.

من زاوية أخرى!
الشك أن االقتصاد السوري مير بأزمة غري مسبوقة، وما اخنفاض سعر الصرف وتدهور اللرية 
إذا ما نظرنا إىل هذا املوضوع من زاويــة أخرى فسنجد أن  سوى أحد مفرزات هذه األزمــة، لكن 

أقل  على  املقبول  يــزال حبــدود  ال  األزمــة  مع  مقارنة  االقتصادي  وضعنا 
املوظفني مل تتوقف إىل اآلن، إضافة إىل  وأجــور  رواتــب  أن  تقدير، بدليل 
أن السلع واخلدمات ال تزال متوفرة باألسواق، وإذا ما حتدثنا عن مؤشر 
املضاربة  أبرزها  ومسببات  أسباب  ذلك  فإن  استقراره  وعدم  الصرف  سعر 
والتهريب، ما ساهم بالنتيجة إىل زعزعة ثقة املواطن بالوضع االقتصادي 
إىل  الكثريين  والسيما يف ظل مسارعة  بشكل خاص،  وباللرية  عام  بشكل 
استبدال مدخراهتم بالدوالر والذهب والعقار خشية احندار سعر الصرف 
إىل أدنى درجاته، ونعتقد أن مرد هذا األمر يعود لوجود فئة من التجار 
هي باألساس انتهازية ومل ختف وجودها يوماً يف مفاصل اقتصادنا الوطين.

فرص
سعر  لتعزيز  ملعاناً  األكثر  املعطى  هو  اإلنتاج  يزال  ال  الواقع  هذا  أمام 
وصفة  يعطي  من  لكن مثة  اثنان،  عليه  األمــر ال خيتلف  وهــذا  الصرف، 
تتمثل  املرحلة،  هذه  ظروف  تالئم  اإلنتاج  لوصفة  موازية  أخرى  عالجية 
بتحديد الفرص الذهبية والفضية والربونزية لتشغيل الدوالرات وضخها يف 
شرايني االقتصاد السوري، والتمييز بني املستثمرين احلقيقيني هلا إلعادة 
تسييلها وحتقيق القيم املضافة واملتوخاة منها، عرب تشغيل املصانع املتوقفة 
بإمداد السوق احمللية مبا يلزم من مواد وسلع،  الكفيلة  وإحداث املشاريع 
وبني املضاربني الساعني النتهاز الفرص على حساب املصلحة الوطنية وقوت 

املستهلك.

فقرار الضخ الصحيح إىل القنوات السليمة سينعكس إجيابياً على سعر 
الصرف من ناحيتني األوىل تعزيز الثقة باللرية السورية واليت تتولد لدى 
املستثمر احلقيقي عندما يدرك متاماً أن لدى السلطة النقدية ما يكفي 
من القطع لتمده مبا حيتاج منه لكي يدير أعماله، وعندما يلمس املواطن 
السوري بأن هذا املستثمر قد استطاع توفري ما يلزمه من احتياجات سوف 
بالتزاماهتا  القيام  على  قــادرة  احلكومة  وبأن  السورية  باللرية  ثقته  تعود 

االقتصادية.

السوق  إىل  دخوهلا  حال  يف  املستوردات  بتمويل  الثانية  الناحية  وتتعلق 
وأصبحت مبتناول يد املستهلك الذي سيجد أن السوق مل تتغري وأن السلع 
بدأت تعود إليه بأسعار مقبولة، وبالتايل ال خشية لديه من أن الدولة ليس 

لديها موارد لتأمني احتياجات مواطنيها.

نظرة متفائلة
ولعّلنا نلمس حبديث بعض خرباء االقتصاد شيئاً من التفاؤل مبا ستؤول عليه املرحلة القادمة 
خاصة أولئك الذين ال يزالون يعتربون أن االقتصاد السوري -رغم ما أمّل به من تداعيات- مل ينهار، 
فهو من وجهة نظرهم مير بأزمة بعضها ومهي له عالقة بتدهور سعر الصرف إىل أبعد احلدود، 
األوضاع  نتيجة  اإلنتاج  االقتصادية عن  املنشآت  واملتمثل خبروج عدد من  اآلخر حقيقي  وبعضها 
الراهنة ما تسبب باخنفاض العرض مقابل الطلب، وهذا األمر مقبول وطبيعي جداً يف مثل هذه 
تكون مؤشراً  أن  قبل  وطنياً  رمزاً  وأخــرياً  أواًل  السورية هي  اللرية  تبقى  النهاية  لكن يف  الظروف، 
اقتصادياً، يستدعي اعتماد حسماً اقتصادياً لوقف نزيفها، والعوامل املساعدة يف هذا اجملال كثرية، 
ولتكن البداية من الزراعة والصناعة سوية، من خالل الرتكيز على الصناعات الغذائية واالشتغال 
على التصدير هلا وللمنتجات الزراعية يف آن معاً، بالتوازي مع ضرب أركان املضاربني واملهربني فهم 
األكثر خطورة بتدهور سعر الصرف، وهذا األمر حيتاج إىل إجراءات حامسة ال تقبل التهاون أبداً 

مع املتورطني يف هذا اجملال! 

يبقى الإنتـاج هـو املعـزّز لقوة اللرية! 
تعديل اأ�صعار �صرف الدولر بني موؤيد »لت�صييق الفجــوة بني ال�صوقني« ومتحفظ »يخ�صى ارتفـاع الأ�صـعار«!

البعث األسبوعية – احملرر االقتصادي
بال أدنى شك أن مثة مربرات دفعت مصرف سورية املركزي لرفع أسعار 
صرف الدوالر مقابل اللرية السورية، من 2814 إىل 3015 ل.س لسعر الصرف 
دوالر  وسعر  ل.س   3000 إىل   2800 من  احلــواالت  صــرف  وسعر  الوسطي، 
تقليص  أبرزها  ولعّل  سورية،  لرية   2525 كان  ما  بعد   2800 إىل  البدالت 
لضبط  منه  واملوازية، يف حماولة  الرمسي  السوقني  بني  السعرية  الفجوة 
األخرية ولو نسبياً، وذلك ضمن مسار سياسته النقدية الرامية إىل استقرار 

سعر الصرف!

جدل!
مبجرد إعالن املركزي عن تعديل أسعار صرف الدوالر سرعان ما أثار جدل 
هنا، وحتفظ هناك، وبني هذا وذاك برزت بعض اآلراء املؤيدة خلطوة طاملا 
ُنعتت بـ«احلساسة« ليس يف سورية فحسب بل يف كل دول العامل، وذلك نظراً 
الرتباطها الوثيق بالقوة الشرائية، والنعكاساهتا الفورية على األسواق، بغض 
النظر إن كانت املواد ممولة من قبل املركزي أم ال، كما هو حاصل اليوم إذ 
أن متويل املستوردات مقتصر على عدد حمدود جداً من املواد وذلك وفقاً 
ملا أكدته وزارة التجارة الداخلية ومحاية املستهلك يف بيان أوضحت فيه »أن 
نشرة األسعار اليت أصدرها مصرف سورية املركزي ال تؤثر إال باملواد اليت 
القمح واألدوية  يتم متويلها من قبل مصرف سورية املركزي وهي حصراً 
النوعية وحليب األطفال وال تؤثر إال على مستوردات مؤسسات الدولة من 
هذه املواد، وبالتايل فإنّ رفع اسعار أيّة مادة أو منتج غذائي أو غري غذائي 
غري مربر ويعرض من يرفع سعره إىل العقوبات املنصوص عليها يف املرسوم 
التشريعي رقم 8 للعام 2021 وغراماهتا واحلبس ملدة تصل إىل سبعة سنوات« 
مع اإلشارة إىل أن  الوزارة طلبت من اجلميع من رفع سعره إىل إعادته ملا 

كان عليه!.

نظرياً!
ارتفاعات  أي  األســواق  تشهد  أال  يفرتض  سبق-  ما  على  -وبناء  نظرياً 
باألسعار، لسبيني األول هو ما أو رده بيان وزارة محاية املستهلك، والثاني هو 
أن أغلب السلع املوجود بالسوق حالياً يتم متويلها من قبل التجار أنفسهم، 
أي أنه يتم بيعها وفقاً لسعر صرف السوق املوازية، وليس الرمسي، فضالً 

عن أن قيمة التعديل تقاري 200 لرية للدوالر!

واقعياً!
أما على أرض الواقع نبيّن أنه يف الوقت الذي يتوافق مدير يف إحدى املصارف اخلاصة مع بيان 
وزارة محاية املستهلك جلهة عدم تأثر أسعار السلع غري املمولة بإجراء املركزي، إال أنه حذر من ردة 
فعل وقائية من قبل التجار، وجلوؤهم لرفع أسعار موادهم وسلعهم بشكل أتوماتيك ودون أي مربر، 
وذلك حتى يبقوا يف منطقة األمان وفقاً لوجهة نظرهم يف مثل هذه احلاالت، علماً أن مستورديها 

يلجأون باألساس إىل السوق املوازية للحصول على الدوالر لتمويل مستورداهتم!

نقطة هامة!
النقطة األهم يف املوضوع ورمبا األخطر جلهة انعكاس إجراء املركزي على ارتفاع األسعار، تكمن يف 
النشرة اخلاصة باجلمارك والطريان واليت عادة تعدل مع أي تغيري يف سعر صرف اللرية ضمن نشرة 
وسطي نشرة املصارف ونشرة سعر صرف احلواالت، وسرعان ما أثريت عقب تعديل املركزي ألسعار 
الصرف، فإذا مت تعديلها وفق تعديل املركزي فهذا يعين ارتفاعاً يف قيمة الرسوم اجلمركية اليت تدفع 
على املستوردات واحملددة حبواىل 7%، وبالتايل ارتفاعاً نوعا ما يف أسعار السلع املستوردة يف السوق 

احمللية لكون املستورد سريفع قيمة بضائعه لتغطية االرتفاع احلاصل يف قيمة الرسوم اجلمركية!

لكن!
إذا ما سلمنا جداًل أن أية زيادة يف التكاليف سيوازيه زيادة يف األسعار، وأن ارتفاع يف قيم الرسوم 
اجلمركية ستؤدي إىل زيادة األسعار، فإن مثة حيثية ال بد من التوقف عندها مفادها أنه جيوز أن 
تكون الزيادة بنسبة 7%، أي موازية لرفع سعر صرف الدوالر، ألن قيم الرسوم اجلمركية متفاوتة ما 
بني 5 – 30% حسب نوع السلعة، فقيم الرسوم اجلمركية يف املواد الغذائية تقرتب بالعموم من الـ%15، 
وللتوضيح أكثر نبني أن قيم الرسوم اجلمركية ملادة الشاي على سبيل املثال ال احلصر تبلغ %14، 
وبالتايل فإن معدل الزيادة اليت ستطرأ على تكلفة استرياد هذه املادة تقدر بـ2%، وذلك وفقاً لشهادة 

أحد التجار هبذا اجملال!.

تأييد!
يف خضم اجلدل احلاصل حول إجراء املركزي، برزت آراء عدة متحفظة عليها كما أسلفنا، والسبب 
وفق أصحاهبا أن اخنفاض القوة الشرائية مل تعد حتتمل أية قفزات جديدة يف األسعار، السيما إذا ما 
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البعث األسبوعية ـ علي عبود
مهما قيل يف ضعف أجهزة الرقابة وعجزها عن ضبط األسواق 
واألسعار، فإن الواقع يؤكد أن عدم استقرار أسعار السلع واملواد 
الغذائية مبختلف مسمياهتا، وبعدم توفرها بالكميات اليت متنع 
احتكارها سببه الوحيد هو األسعار »الفاحشة« ملستلزمات اإلنتاج 

سواء كانت حملية أم مستوردة.
وُتشكل احملروقات واألعالف واألمسدة املكونات األساسية إلنتاج 
السلع الغذائية، وقد ارتفعت أسعارها بقرارات رمسية عدة مرات 
يف السنوات األخرية بذريعة ارتفاع سعرها العاملي واحمللي، وبوجود  
سوق سوداء هلا تديره قلة من املستوردين احملتكرين تبيعها بأسعار 

تزيد كثريا عن األسعار احلكومية!
واملسألة ال تتوقف عند الغالء الفاحش ملستلزمات اإلنتاج فقط، 
وإمنا بنتائجه الكارثية واليت جتسدت بطرد صغار املنتجني قسرا 
اإلنتاج  دورة  احتياجات  تأمني  عن  املــايل  لعجزهم  السوق  من 

القصرية من أمسدة وأعالف وحمروقات..اخل.
كما أن غالء املستلزمات رفع أسعار السلع الغذائية األساسية إىل 
مستويات قياسية غري مسبوقة يعجز أي عامل بأجر عن شرائها  
فغادر سوقها مطروداً ال تأبه حباله أي جهة ولو كانت حكومية 

مثل »السورية للتجارة«!
وأمـــام هــذا الــواقــع املــأســاوي ملاليني األســر الــســوريــة وآلالف 
املنتجني الصغار نسأل: ما مستقبل الزراعة يف القادم من السنوات 

مع تراجع اإلنتاج واالستهالك؟.

أسعار الفروج »املنفلتة«!
وإذا مل تتحرك أي جهة حكومية بعد وصول سعر أصغر فروج 
حي الذي كان ال يغيب عن موائد ماليني األسر السورية يوميا 
.. فمتى ستتحرك؟، خاصة وأن الفروج  تقريبا إىل 30 ألف لرية 
»أكلة  كان على مدى عقود  أو مشوياً  أو مذبوحاً  سواء كان حياً 
العاملني  السوريني  ماليني  الفعلي حلال  املقياس  فهو  الفقراء« 
بأجر، وهذه احلال وصلت يف األشهر األخرية إىل كارثة معيشية 
املشوي والربوستد  الفروج  أن يصبح  مل يتوقع فيها أي متشائم 

عزيز املنال يقتصر تناوله على امليسورين فقط!
صحيح أن باعة الفروج رضخوا لبيعه بالقطعة استجابة للطلب 
الكبري أمام العجز املايل ملاليني األسر السورية إال أن هذه احلالة 
إذا استمرت فإهنا ستؤثر على احلالة الغذائية للسوريني من جهة، 
وستؤدي إىل خروج صغار مربي الدواجن من دورة اإلنتاج بأعداد 
أكرب فأكرب لتقتصر على من ميلك رؤوس أموال كبرية تتيح له 

التحكم أكثر فأكثر يف السوق واألسعار!
هنا .. أليس ملفتا أن يوازي سعر شرحات الدجاج )35 ألف لرية( 

مثيلتها احلمراء؟
هبا  يتقيد  ال  اليت  الداخلية  التجارة  وزارة  أسعار  نشرة  حتى 
أحد مبن فيهم السورية للتجارة ليست مبتناول العاملني بأجر، 
فاحلد األقصى للرواتب بالكاد يشرتي فروجا منظفا مرة واحدة 

يف األسبوع!
ما حدث إن تقارب أسعار اللحوم البيضاء مع احلمراء زاد من 
اإلقبال على حلوم الغنم والعجل فرفع منتجوها أسعارها، وكأّننا 
األمس  حتى  كانت  اليت  األساسية  املــواد  رفع  على  تنافس  أمــام 

القريب تدخل يف مكونات معظم »طبخات« األسرة اليومية!
 لقد ارتفع سعر كيلوغرام سودة الفروج إىل 25 ألفاً ليوازي سعر 
الكيلوغرام من سودة الغنم، وارتفع سعر الكيلوغرام من الشرحات 
كيلوغرام  من سعر  ألفا مقرتباً  املوالت إىل 45  ويف  ألفاً  إىل 35 
هربة  اخلــاروف  بل وأغلى من سعر كيلوغرام هربة حلم البقر 

البالغ 24 ألف !
وال خيتلف األمر مع أجزاء الفروج األخرى فهي أيضا »فاحشة« 
فسعر كيلوغرام الوردة 17500 ألف لرية والدبوس 17 ألف لرية أي 

مبا يقارب سعر الكيلوغرام من مسوفة العجل والبالغ 19 ألف لرية.
أما الفروج احلي واملنظف فلم يعد يف متناول الكثريين فسعر 
فروج الريش يبلغ وسطيا 30 ألف لرية بينما وصل سعر الفروج 
املذبوح واملنظف إىل ما بني 30 و40 ألف لرية ، ووصل الكيلوغرام 

من اجلناحات )نعم اجلناحات( إىل 13 ألف لرية.
الفروج بني منطقة وأخرى وبني حمل  وأمام االنفالت بأسعار 
شعيب ومول فاخر، فإن نشرات وزارة التجارة الداخلية جمرد ديكور 
ال ميكن للبائعني التقيد هبا ألهنم خيضعون ألسعار املوزعني اليت 

تتجاوز التسعرية الرمسية!
وكما قلنا أن مستلزمات اإلنتاج وخاصة األعالف وحوامل الطاقة 
سبب  هي  املرة  تلو  املرة  أسعارها  االقتصادية  اللجنة  ترفع  اليت 
ارتفاع أسعار الفروج ومكوناته، وال ميكن للمربي أن يبيع بأقل من 
الكلفة إال يف حاالت اضطرارية جتنبا للخسائر اجلسيمة، واليت 
ال قبل بتحملها سوى كبار املربني أما الصغار فحاهلم مثل ماليني 

املستهلكني يضطرون ملغادرة سوق الفروج طوعا أو طردا!   
 

أين التدخل اإلجيابي؟
إال  موائدها  من  الفروج  السورية  األسر  ماليني  تطرد  عندما 
يف مناسبات نادرة بفعل غالئه الفاحش، وعندما خترج 40 % من 
املداجن عن العمل، نسأل: أين الدعم املقدم لقطاع الدواجن، وأين 
التدخل اإلجيابي لوزارة التجارة الداخلية عرب صاالت »السورية 

للتجارة« ؟  
الداخلية أن تشرتي الفروج مباشرة  التجارة  كان بإمكان وزارة 
من املربني وتصعقه وختزنه لتبيعه فيما بعد يف صاالهتا، وبالتايل 
ال خيسر املربون ويبقى إىل حد ما يف متناول شرحية كبرية من 

األسر السورية. 

غليان احلليب واألجبان
املنتجني  فكبار  واأللبان  األجبان  األمر يف صناعة  وال خيتلف 
فال  األســـواق،  من  الدخل  وحمــدودي  الصغار  طــردوا  واملسوقني 

فهذه  الطاقة  حوامل  تكاليف  حتمل  املقتدرين  ســوى  يستطيع 
منتجاهتا  ألن  مــربدة  ومستودعات  مولدات  إىل  حتتاج  الصناعة 
احلليب  أسعار  غليان  مع  مألوفا  وبــات  للتلف،  سريعاً  تتعرض 
واأللبان واألجبان قيام صغار املنتجني بتغيري مهنهتم واستبداهلا 

بأخر اقل تكلفة.
وإمنا  بالكيلو  املنتجات  هــذه  يشرتي  يعد  فلم  املستهلك  أمــا 
ماليني  موائد  من  احلليب  مشتقات  اختفاء  والنتيجة  باألوقية، 
غري  مستويات  إىل  ووصــوهلــا  أسعارها  غليان  بفعل  السوريني 
مسبوقة، وكان الرتفاع أسعار األعالف الدور األكرب يف تراجع إنتاج 
املادة ووصول كيلو غرام احلليب إىل3 آالف لرية، وكيلو اجلبنة إىل 

15 ألف لرية، وهي غري مستقرة وترتفع أسبوعياً.

 مساسرة األمسدة 
احلليب  ومشتقات  اللحوم  أســعــار  ترتفع  أن  الطبيعي  ومــن 
للمنتجني  وبيعها  واألعــالف  األمسدة  أسعار  ارتفاع  مع  واأللبان 
بالسعر الرائج يف حال كانت متوفرة، وغالبا ما يشرتيها املنتجون 

من السوق السوداء بأسعار سوداء ال يقدر عليها سوى األقوياء.
أدى  الزراعية  املصارف  األمســدة يف  ندرة  فإن  احملروقات  ومثل 
إىل نشاط مساسرهتا يف السوق السوداء، فطن اليوريا يباع بسعر 
2.4 مليون يف املصرف، وبأكثر من 4 ماليني يف السوق السوداء 

،وبالتايل يضطر املنتج إىل رفع أسعار املنتجات الزراعية.

 اخلالصة
وصف جتار اجلملة واقع املستهلك املزري واملتهرئ، فهو مل يعد 
وباألوقية،  بالقطعة  سوى  األساسية  احتياجاته  شراء  على  قادرا 
إجـــراءات  تتخذ احلكومة  إن مل  اهـــرتاء  ســيــزداد  الــواقــع  وهــذا 
حامسة تعيد الدعم الفعلي لقطاع الزراعة وتوقف تراجع اإلنتاج 
املادية  بكارثة ستلحق اخلسائر  تنذر  إىل مستويات  واالستهالك 

والصحية مباليني األسر السورية.

نتائج كارثية للغالء »الفاح�س« مل�صتلزمات الإنتاج
الكبار يطردون �صغار املنتجني وماليني امل�صتهلكني من الأ�صواق!!

البعث األسبوعية - غسان فطوم
واقع الكهرباء يف سورية مل يعد خافياً على أحد، فهو بالعموم 
سيء للغاية وال يفي باحلاجة واملتطلبات، فساعات القطع وصلت 
لعشرين ساعة يومياً يف غالبية احملافظات بسبب نقص إمدادات 
الغاز والفيول وصعوبة احلصول عليها أو تأمينها حبسب الرواية 

احلكومية اليت حفظها املواطن عن ظهر قلب!.
بذات الوقت ال خيلو وضع الكهرباء احلايل من وجود ظلم وغنب 
يف التقنني نتيجة مزاجية وفساد بعض العاملني يف حمطات وصل 

وقطع التيار.
ــيت جعلت حياة  ال »الــعــتــمــة«  كــال احلــالــتــني حنــن يف قلب  يف 
انتعاش  حالة  وســط  والشمعة،  القنديل  أليــام  تعود  السوريني 
ملحوظ، تثري عالمات االستفهام يف سوق بيع املدخرات الكهربائية 
»البطاريات بكل أحجامها« والليدات ذات املاركات املتنوعة وأسعارها 
املرتفعة إىل حدود تفوق القدرة الشرائية للمواطن احملاصر من 

كل اجلهات!.
تتعاىل  األصــوات  جعل  التعبري  جاز  إن  الكهربائي«  »األمل  هذا 
حملاسبة الفاسدين من العاملني يف قطاع الكهرباء، واملستثمرين 
يف جماله على اختالف مواقعهم يف إشارة لوجود باب ارتزاق غري 
العاملني واملستثمرين من أصحاب الضمائر  شرعي للبعض من 

امليتة.

خيار وفقوس!
بالعودة إىل تصرحيات املعنيني يف وزارة الكهرباء جندهم دائماً 
احملافظات،  كل  يف  موحدة  التقنني  ساعات  إن  ويقولون  يــرددون 
التصرحيات  تلك  وحبسب  »عــادلــة«،  كلمة  على  دائماً  ويــؤكــدون 
التقنني خبمس ساعات قطع وواحــدة وصل، وأحياناً  حتدد مدة 

أربع ساعات قطع وواحــدة وصل، لكن يف بعض 
الكهرباء سوى ساعة واحدة يف  تأتي  املناطق ال 
الكهرباء  فيه  تنقطع  ال  الــذي  الوقت  يف  اليوم، 
عن بعض املناطق كوهنا ذات وضع خاص حبسب 
التفسري الرمسي الذي يربر ذلك، وهي حجج مل 
»اخليار  يرى  وهو  املواطن«  مشط  »ختــرط  تعد 
والفقوس« يف عملية قطع ووصل الكهرباء  حتى 
على  بالك  فما  متجاورين،  حيني  مستوى  على 

مستوى املدن والبلدات واحملافظات؟!. 
يف ظل هذا الواقع أمر طبيعي أن يكون احلديث 
عن الكهرباء هو الشغل الشاغل للناس الذين ال 
يرتددون بالقول أن هناك تفنن وإبداع يف القطع 

وتربير األعطال!.
الــكــهــربــاء يف ســاعــة الوصل  ــر أن  أحــدهــم ذك
تأتي خلمس دقائق وأحياناً عشرة كل مخس أو 
ست ساعات، فيما ذكر آخرون أن الكهرباء تأتي 
»كان حظنا  وإن  ثانية،   30 تزيد عن  ال  كومضة 
متواصلة«  ساعة  ربع  ملدة  برؤيتها  نتمتع  جيد 

حبسب قول أحدهم.

املعاناة يف كل مكان
يف الالذقية على سبيل املثال ال احلصر يؤكد 
املواطنون أن التقنني جائر إذ تأتي الكهرباء ملدة 
نصف ساعة كل مخس ساعات ونصف، مشريين 
إىل أن وزير الكهرباء زار احملافظة منذ أيام ووعد 
بتحسني واقع الكهرباء، وبالفعل حتسنت طوال 
فرتة الزيارة حيث أتت الكهرباء ملدة ساعة ونصف 
وصل مقابل أربع ساعات قطع، لكن بعد مغادرته 
عادت الكهرباء إىل ما كانت عليه حبسب أهايل 

احملافظة، معربني عن أملهم أن يتحسن الوضع بعد أن مت دعم 
احملافظة بتجهيزات كهربائية جديدة.

املواطنني  كــاهــل  الطويلة  التقنني  ســاعــات  تثقل  محــاة  ويف 
واليت غالباً ما تزيد عن مخس ساعات، وامللفت للنظر أنه عند 
االحتجاج على هذا الوضع وسؤال املعنيني يف احملافظة عن زيادة 

مدة التقنني يقولون هلم »القرار مركزي من الشام«.
ويف محص يتساءل أهايل قرية أوتان يف الريف الغربي عن سر 
التأخر بتنفيذ واستثمار مشروع الطاقة الشمسية يف البلدة، علماً 

أن أحد املغرتبني من أهايل القرية هو املتكفل بكل املشروع؟.
بالطبع ليس حال باقي احملافظات بأحسن، بل كلها تعاني من 
التقنني اجلائر، وكلنا مسع حبكايات معاناة أهايل حلب وريفها 
الذي  األمــبــريات  أصحاب  وطمع  وجشع  الكهرباء،  انقطاع  من 
يتهامس خبصوصها أهايل احملافظة بالسر والعلن!، حتى دمشق 
وريفها اليت يتهمها البعض أهنا مدللة ومدعومة بالكهرباء تعاني 

هي األخرى من شح الكهرباء وخاصة يف الريف!.

الطاقة البديلة!
نفسها  أسئلة تطرح  الكهرباء مثة  تأمني  العجز عن  أمام هذا 
جلهة تأخرنا يف استثمار مصادر طاقة الشمس والرياح، خاصة 
وأن سورية تعترب من الدول العشر األوىل يف العامل يف تنوع مصادر 
الطاقة،  لبحوث  الوطين  املركز  وذلك حبسب  املتجددة،  الطاقات 
حيث تشري األحبـــاث الــين أجــراهــا املــركــز إىل أن ســوريــة متلك 
لطاقة  كمصدر  تصلح  مربع  كيلو مرت  ألف   56 بـ  تقدر  مساحة 
الشمس حيث تصل شدة السطوع الشمسي فيها إىل 5 كيلوواط 
العام،  أيام السطوع تتجاوز 312 يوماً يف  على املرت املربع، وعدد 
وكذلك لديها مساحة مماثلة كمصدر لطاقة الرياح متتد ما بني 
الساحل،  جلبال  الشرقية  والسفوح  الغاب  ومناطق  وحلب  إدلب 

وأمهها وأكثرها إنتاجية يقع يف فتحة محص، واليت مت تركيب أوّل 
عنفة رحيية فيها عام  2018.

توفري ماليني الدوالرات
هذه الثروة الطبيعية ال حتتاج سوى إلدارة ناجحة الستثمارها 
وتوفري ماليني اللريات بالعملة الصعبة اليت ُتهدر على االستثمار 
ومستلزماهتا  والليدات  والبطاريات  الطاقة  ألــواح  اســتــرياد  يف 
األخرى، واليت ال يستطيع شراؤها إال املقتدرين مادياً، لكن ماذا 

عن غالبية املواطنني؟!
الواحدة  الرحيية  العنفة  أن  الطاقة  علوم  يف  خــرباء  وحبسب 
باستطاعة 2,5 ميغا واط قادرة على إنارة 5000 آالف منزل ورمبا 
أكثر، واألهم فيها أهنا توفر تكاليف إنتاجها بعد ثالث سنوات من 
عشرات  تركيب  على  العمل  يتم  ال  ملاذا  نسأل  وهنا  استثمارها، 
خاصة  الرحيية،  املناطق  من  وغريها  فتحة محص  يف  العنفات 
وأن هناك شركة وطنية مشهود هلا عاملياً تقوم برتكيب العنفات، 
الكفاءة  على  دليل  خري  يف محص  احلاليتني  العنفتني  وجتربة 

واجلودة يف اإلنتاج؟.
ولكن  الطاقة،  مــوارد  تأمني  فاتورة  ثقل  نعلم  باملختصر، حنن 
من  بــات  فاليوم  عــادل،  بشكل  وتوزيعها  إدارهتـــا  يف  هي  املشكلة 
الصعب أن تقنع املواطن أن برامج التقنيني ال ختضع للمزاجية 
وسط غياب أجهزة الرقابة والتفتيش واحملاسبة، عدا عن خمالفات 
املستثمرين يف قطاع الكهرباء والذي يفتح الباب ألكثر من سؤال 

هبذا اخلصوص؟!
لثالث  ولــو  بالكهرباء  املواطن  أحــالم  تبقى  هل  نسأل:  أخــرياً 

ساعات متواصلة حلماً مؤجالً وصعب املنال؟
gassanazf@gmail.com

حكايات عن كهرباء اخلم�س دقائق و�صل ووم�صة الثواين!
 اإىل متى تبقى اأحالمنــا »ب�صو الكهربــا« موؤجلــة؟!!
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م�صاركة اجلزيرة يف الدوري املمتاز تعيـد احلديث عن غياب 
مقومات الإحرتاف.. اأنديتنا اأمام اختبار �صـعب لتفادي امل�صـاكل املالية 

 البعث األسبوعية- ناصر النجار
للمرة األوىل حتدث حالة انسحاب يف الدوري الكروي وتتم معاجلتها وفق القوانني واألنظمة دون 
حماباة أو مراعاة ألحد، والسبب أنه جيب أن يُنظر إىل القانون على أنه مقدس وأن يتم تطبيقه 
فريق  تعليق  بعد  تامة  وعدالة  بسواسية  اجلميع  على  يطبق  أن  الذي جيب  للقانون  وذلك صوناً 

اجلزيرة مشاركته.
حاالت االنسحاب يف الدوري الكروي يف خمتلف الدرجات والفئات كثرية ومتعددة، وكلنا يذكر كيف 
كان فريقا اجليش والشرطة ينسحبان من الدوري يف سبعينيات القرن املاضي دون أن تطبق حبقهما 

القوانني، وهذا األمر متكرر وكثري يف مسابقة كأس اجلمهورية.
كانسحاب حطني  املاضي  املوسم  اليت ظهرت  احلــاالت  من  العديد  وهناك 
والوحدة من إحدى املباريات، وانسحاب عدد من الفرق بدوري الدرجة األوىل 
واألشبال،  الناشئني  لبطوليت  النهائي  والــدور  واألوىل  املمتاز  شباب  ودوري 
فالصورة اليت ظهرت عليها مسابقات املوسم املاضي كانت قامتة وتنذر بالسوء 
التطبيق  عدم  بسبب  الرياضية  النشاطات  لقدسية  احــرتام  عدم  على  وتدل 

اجلاد للقانون.

نظرة جديدة
املوسم اجلديد تغري احلال وعزم احتاد كرة القدم على ضبط سري املسابقات 
الرمسية من خالل تكريس القانون وضبط هذه احلاالت وغريها، فقامت جلنة 
األخالق واالنضباط يف احتاد كرة القدم بالعمل على تعديل الئحة اإلجراءات 
االنضباطية لتتوافق مع احلاالت اليت ظهرت يف املواسم األخرية دون أن يكون 

هلا نص قانوني يصف احلالة ويضبطها ويضع العقوبة املناسبة هلا.
 )27( املــادة  االنسحاب  تعاجل مشاكل  اليت  الالئحة  املــواد اجلديدة يف  ومن 

ونصت على التايل: 
أو  هبا  االشــرتاك  امللزم  البطولة  أثناء  أو  قبل  االنسحاب  النادي  أعلن  إذا 
تغيب دون عذر مقبول يوافق عليه االحتاد عن أي مباراة من مباريات بطوالت 
االحتاد الرمسية أو انسحب الفريق من امللعب ومل يعد إلكمال املباراة وعلى 
الرغم من انتهاء املدة القانونية املقررة من قبل احلكام، مع مراعاة صالحية 
للمباراة  اللجنة إذا اقتضى األمر اعتبار النادي املنسحب أو املتغيب خاسراً 
بنتيجة /0-3/ قانوناً ما مل تكن النتيجة الفعلية أكرب من ذلك، توقع حبق 

النادي العقوبات التالية:
27-1إذا كان االنسحاب أو التغيب يف بطولة دوري احملرتفني )املمتاز( يستبعد 
النادي من املسابقة، ويشطب كافة نتائجه يف البطولة، إذا كانت غري مؤثرة 
ويغرم  قانوناً   /0-3/ املتبقية  مبارياته  نكتفي خبسارة  النهائي  الرتتيب  على 
غرامة مالية )10000000( عشرة مليون لرية سورية ويهبط إىل الدرجة األدنى، 
باإلضافة إىل حجب إيرادات املشاركة املتبقية له عن مشاركته يف البطولة اليت 

انسحب منها.
27-2إذا كان االنسحاب أو التغيب يف بطوالت دوري الدرجة األوىل والثانية 
وأي درجة إن وجدت وكافة الفئات العمرية باإلضافة إىل البطوالت األنثوية 
يستبعد النادي من املسابقة وتشطب كافة نتائجه يف البطولة، وإذا مل تكن 
نتائجه مؤثرة على الرتتيب النهائي نكتفي خبسارة مبارياته املتبقية /0-3/ 
قانوناً ويغرم غرامة مالية )5000000( مخسة مليون لرية سورية ويهبط إىل 
الدرجة األدنى باإلضافة إىل حجب إيرادات املشاركة املتبقية له عن مشاركته 

يف البطولة اليت انسحب منها. 
27-3 يف حال التكرار بنفس املوسم يتم تطبيق ما ورد أعاله مع مضاعفة 

الغرامة املالية.
حال  يف  اجلمهورية  كــأس  يف  املشاركة  من  عامني  الــنــادي  حرمان   4-27
االنسحاب من مسابقة كأس اجلمهورية يعترب النادي خاسراً للمباراة بنتيجة 
/3-0/ قانوناً ما مل تكن النتيجة الفعلية للمباراة أكثر من ذلك لصاحل الفريق 

اآلخر.
دوري احملرتفني  )27( ألنه من فرق  املــادة  األوىل من  الفقرة  نادي اجلزيرة مت تطبيق  يف حالة 
)الدرجة املمتازة( نصرة للقانون وتكريساً ملبدأ العدالة وضبط الدوري الكروي املمتاز، هذا يف الشأن 
الرياضي، أما يف غريه فقد تكون هناك قرارات رمسية ختالف هذه التوجه العتبارات حتددها هذه 
القرارات وعملياً هي خارج االختصاص الرياضي، وهذا ما حدث متاما يف هذه القضية بالذات عندما 
ساهم املكتب التنفيذي حبل بعض املشاكل املالية لنادي اجلزيرة على أمل العودة إىل األسرة الكروية 
من جديد، وهذه حالة استثنائية لكنها ال حتل مشكلة ظهرت بوادرها إىل العلن وسيكون هلا تداعيات 

كثرية سواء يف أساس املشكلة أو يف طريقة احلل. 
للمرة األوىل مثل  الكروي يشهد  الدوري  التطورات األخرية فإن  النظر عن  العموم وبغض  على 
هذا الضبط، وهي حالة إجيابية باملطلق لتقويم مسرية النشاطات الرياضية ووضعها على الطريق 

الصحيح.

الوقاية والعالج
يف مسألة نادي اجلزيرة كان باإلمكان عدم الوصول إىل نقطة الالعودة مبثل هذا القرار الذي 

شكل خيبة أمل لعشاق الفريق وهم مينون النفس برؤية فريقهم بني كبار الدوري املمتاز، ولكن إرادة 
ناديهم وإدارته حالت دون حتقيق ذلك.

فالوقاية أحد أهم األسباب اليت متنع حدوث املشكلة أو األزمة أو الوقوع مبطبات يصعب حلها، 
واجلميع يعلم أن فريق اجلزيرة حسم مسألة التأهل إىل الدوري املمتاز قبل أكثر من مخسة أشهر 
من خالل التصفيات النهائية، وعليه كان من املفرتض أن تعد إدارة النادي العدة منذ ذلك الوقت 

للدخول بدوري الكبار، لكن إدارة النادي نامت على حرير التأهل فوصلت إىل ما وصلت إليه.

وقد تكون املشكلة بعدم استقرار اإلدارات وتغيريها الدائم واملتواصل ما جعل املسؤولية مبعثرة على أطراف عدة، لذلك 
فإن االستقرار اإلداري دائماً يصب يف مصلحة العمل الصحيح.

مشكلة نادي اجلزيرة أنه اختبأ خلف إصبعه وترك قضيته للزمن لعلها جتد احللول السماوية، ثم جاءت الشروط 
اليت ال ميكن أن يوافق عليها أحد لضمان مشاركة الفريق بالدوري، ومل يدر من وضع الشروط أن الفائدة من املشاركة 

هي لفريق اجلزيرة وأن الدوري ال يتوقف عند ختلف فريق أو أكثر.
من الناحية املالية ندرك أن وضع اجلزيرة املايل صعب وأن إيرادات النادي ال تكفي لتهيئة فريق قادر على الوجود يف 
الدوري املمتاز، واجلميع يعلم متام العلم أن النادي غري قادر على جتهيز الفريق وعلى هتيئته فنياً وبدنياً ولوجستياً 
لذلك جاء القرار باالنسحاب منسجماً مع األوضاع الصعبة اليت يعاني منها 
النادي وكان املفرتض بنادي اجلزيرة أن يعتذر مسبقاً، حتى ال حيرم غريه من 

املقعد الذي أصبح شاغراً اليوم يف الدوري املمتاز.
لذلك كانت رسالتنا موجهة بشكل مسبق إىل كل األندية اليت جتتهد للوصول 
إىل الدرجة املمتاز أن تبحث أواًل عن املقومات واإلمكانيات قبل التفكري بذلك، 
فليس اإلجناز أن يتأهل الفريق إىل املمتاز إمنا االجناز أن يكون على قدر املكان 

الذي وصل إليه.

اإلفالس والبدائل
حالة نادي اجلزيرة ليست األوىل على صعيد كرة القدم، فهناك الكثري من 
األندية العربية والعاملية تعرضت للمشاكل املالية واإلفالس وتقررهبوطها إىل 
الدرجات الدنيا ألوضاعها الصعبة، ويف الدوريات األوىل يف كرة القدم ال ميكن 
قبول أي فريق ال ميلك الرصيد املايل الذي ميّكنه من خوض منافسات الدوري 
براحة ودون أي ضغط أو عُسر، ودوماً فإن االحرتاف له شروط عديدة، منها 
وإعالنات  واستثمارات  ثابتة  موارد  له  يكون  وأن  راعية  للنادي شركة  يكون  أن 
وما شابه ذلك، أما مداخيل املباريات وما ينجم عنها من دخل مباشرة أو غري 
مباشر عرب اللوتو أو اليانصيب، فهو أمر غري موضوع باحلسبان ألنه يأتي بعد 

املباشرة باملسابقات.
يف حالة الدوري عندنا ال ينطبق على فرقنا هذا الكالم، لذلك دائماً نقول: 
إن احرتافنا أعوج وغري كامل ألن أغلب فرقنا تتصرف فوق مستوى إمكانياهتا، 
وألهنا تعتمد على هبات ودعم احملبني ورجال األعمال وهذه موارد غري ثابتة 
وغري مضمونة، وألن هذه املوارد غري موثقة ومن املمكن أن يسحب الداعم هذا 
الدعم يف أي وقت سواء قبل املوسم أو أثناءه، وهذا األمر حدث كثرياً ووضع هذه 

األندية بورطة كبرية أمام التزاماهتا وعقودها.
املوسم اجلديد دخل ومل نسمع عن أي شيء جديد على صعيد موارد األندية، 
االحرتاف  ومــازال  اخلطأ،  املكان  يف  املال  عن  تبحث  زالت  ما  األندية  فأغلب 
يستنزف كل اإلمكانيات والطاقات، وبالفعل صارت نفقات االحرتاف أكرب من 

موارد األندية بكثري فما احللول؟.

احللول تكمن باملشاريع الصغرية اليت تدر على النادي أموااًل وفرية من مصادر 
املشاريع  هذه  لتفعيل  األندية  إدارات  من  إجيابياً  نرى حتركاً  أن  واملهم  شتى، 
واالعتماد على الذات، وهذه املشاريع تدر أموااًل كثرية على األندية اجلماهريية، 

ومتوسطة على بقية األندية، وهي مضمونة إىل حد بعيد.
االستهالكية  اخلدمية  املنتجات  يف  النادي  شعار  استثمار  املشاريع  هذه  من 
االتصاالت  شركات  مع  اتفاق  عقد  ومنها  كثري،  وغريها  واحملــارم  كالقمصان 
لتفعيل ميزة أخبار النادي عرب الرسائل النصية وغريها وهذه مواردها كبرية وال 

بد من حث اجلمهور على التفاعل معها.
كل  تناسب  شرائح  على  العضوية  توزيع  خالل  من  النادي  عضوية  تفعيل 
طبقات اجملتمع، فهناك العضوية املاسية والذهبية والفضية والربونزية وكل هذه األشكال هلا مزايا إجيابية من خالل 
دعم النادي والتواصل معه والتعاون بقضايا كثرية ومهمة، وهناك الكثري من املشاريع األخرى احليوية، لكن املالحظ أن 
إدارات األندية ماهرة بالصرف واإلنفاق ومتميزة بإقامة احلفالت واملهرجانات لكنها كسولة يف البحث عن املوارد وحتب 

أن تأتيها هذه املوارد من أسهل الطرق وأيسرها دون سعي أو تعب.
املشكلة ظاهرة يف نادي اجلزيرة، لكنها خفية يف كل األندية، وهذا يتطلب البحث عن حلول جذرية حتى ال تبقى 

أنديتنا حتت عجز اإلفالس وطمع بعض املستثمرين وأصحاب املال.

البطولت العربية 
وال�صت�صافة الالئقة

البعث األسبوعية -مؤيد البش
اختتمت قبل أيام يف العاصمة دمشق فعاليات البطولة العربية 
الثالثة عشرة للكيك بوكسينغ اليت شهدت مشاركة حنو مئيت العب 
والعبة مثلوا اثنيت عشرة دولة تنافسوا على مدى أربعة أيام وسط 
أجواء تنظيمية ومجاهريية متميزة أكدت قدرة كوادرنا على تنظيم 

أكرب األحداث وبأفضل صورة.
الذي تستضيفه رياضتنا منذ  البطولة اليت تعد احلدث األبرز 
سنوات طويلة ميكن اعتبارها مبثابة البداية لسلسلة من البطوالت 
الفرتة  خــالل  األلــعــاب  سورية يف خمتلف  بضيافة  ستحط  الــيت 
القريبة القادمة وستعين فعلياً عودة رياضتنا لتكون قبلة األحداث 

العربية واإلقليمية والقارية.
أجندة رياضتنا تبدو مزدمحة بالبطوالت العربية اليت ستجري 
العربية  بالبطولة  والــبــدايــة  ومالعبنا،  صاالتنا  يف  منافساهتا 
للدراجات اليت ستجري يف الالذقية كما ستكون بطولة العرب لرفع 
األثقال بضيافة دمشق وستجري بطولة العرب للشطرنج يف دمشق 
املوافقات الالزمة الحتضان بطولة  وينتظر احتاد املصارعة  أيضاً 

عربية أيضاً.
كل هذا الزخم يعطي االنطباع أن احلصار الذي كان مفروضاً 
على رياضتنا انتهى إىل غري رجعة وأن سورية عادت لتأخذ دورها 
الريادي يف تنظيم واحتضان البطوالت الكربى بكل جناح وتفوق 

متجاوزة بذلك كل الصعوبات والعقبات املصطنعة.
التأثريات املنتظرة هلذه العودة احلميدة تبدو كبرية على رياضتنا 
النواحي الفنية مثالً ستكون الفائدة  من خمتلف اجلوانب، فمن 
على  احتكاك  فرصة  توفر  مع  ومنتخباتنا  العبينا  من  مكتسبة 
بإبراز  للكوادر  الفرصة  ستطعي  أهنا  كما  وبني مجاهرينا،  أرضنا 

قدراهتا التنظيمية والربهنة على قدراهتا يف هذا اجملال.
االحتاد الرياضي من جانبه مل يقصر يف تأمني كل مستلزمات 
النجاح وبدا مصراً على أن توفر سبل النجاح مهما كلف األمر من 
مال وجهد يف خطوة يستحق الثناء عليها، وبذلك ترك الكرة يف 
استضافة  لتقديم عروض  للسعي جبدية  األلعاب  احتادات  ملعب 

لتتفاوت االستجابة بني احتاد وأخر.
ما سبق يقودنا للمساعي اليت بدأها احتاد الكرة لرفع احلظر 
عن مالعبنا بالتنسيق مع االحتاد الدويل »فيفا« الذي وعد بإرسال 
املباريات  الستضافة  مالعبنا  تعود  أن  إمكانية  عن  للكشف  جلنة 
إن  األمــر  وهــذا  العاجل،  القريب  يف  واملنتخبات  لألندية  الدولية 
حتقق سيكون أفضل إجناز الحتاد اللعبة مبا سيسهم به من تطوير 
ملختلف املفاصل الكروية وإعادة احلق ملنتخباتنا وأنديتنا باللعب 

على أرضها وبني مجاهريها.

نبض رياضي
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الدورات التن�صيطية حمطات ا�صتعدادية 
و�صــرورة ملّحــة لتطويــر ريا�صتنــا 

البعث األسبوعية-عماد درويش
تعد إقامة أي دورة تنشيطية يف شتى األلعاب فرصة 
جيدة ألنديتنا ومنتخباتنا الوطنية كوهنا تعترب حمطة 
استعدادية لرياضتنا على خمتلف مستوياهتا، وبعض 
االحتــادات دأب على إقامة بعض الــدورات اليت القت 

استحسان الكثري من املشاركني فيها.

قبل احلديث عن اهلدف من إقامة الدورات ال بد من 
التأكيد على أن تكون جزءاً من االسرتاتيجية لتطوير 
الرياضة ال أن تشكل حاالت فردية متناثرة ال طائب 

منها.

عقبات وأهداف
يف هذا اإلطار هناك مجلة من املعوقات قد تواجه 
النشاطات،  هــذه  األلــعــاب إلقامة  واحتـــادات  األنــديــة 
ولعل أبرزها العامل املادي باإلضافة للعامل البشري 
القادر على تنفيذها، وال شك أن هناك أهداف حمددة 
الدولية على حد  أو  التنشيطية  الدورات  إلقامة تلك 
ــيت ميكن أن حتققها  ال ســـواء، ومــن أهــم األهــــداف 
عن طريق  النشاط  االرتقاء مبستوى  ــدورات،  ال تلك 
مدى  وإظهار  اجلديدة،  اخلربات  واكتساب  االحتكاك 
التقدم احلادث يف نوعية النشاط، واالرتقاء بالثقافة 
وأساليب  طــرق  وجتــربــة  اجلماهري،  لــدى  الرياضية 
إلثبات  الفرصة  وإعــطــاء  واإلدارة  للتنظيم  جديدة 
الذات واالبتكار والتجديد، واستثمار أوقات الفراغ لدى 
اجلماهري والالعبني، وإظهار مدى التقدم احلادث يف 
النشاط، إضافة إىل أن هذه الــدورات ستحافظ على 
االحتكاك  هلا  وتؤمن  واملنتخبات  األندية  استعدادات 
خلوض  اجلاهزية  أمّت  يف  تكون  أن  وضمان  املطلوب 

املنافسات احمللية واخلارجية.

دورات سابقة
بعض األلعاب سبق هلا وأن أقامت فيما مضى دورات 
حملية وخارجية على مستوى عال، ومنها على سبيل 
اليت حققت  السلة،  بكرة  الدولية  دورات دمشق  املثال 
جناحا باهراً سواء من حيث التنظيم أم املشاركة فيها، 

وحققت أنديتنا فيها نتائج جيدة، واستفادت من خالل املشاركة 
فيها، وهو ما أوصلها ملنصات التتويج على صعيد القارة، إال أن 
الدورة مل تعد تقام ألسباب عديدة، ومثلها الكثري من الدورات يف 
كانت  ومجيعها  وغريها،  والطائرة  القدم  كرة  مثل  األلعاب  بقية 
تصب مبصلحة األندية واملنتخبات الوطنية، لكن األزمة والوضع 
،فيما  الــدورات  تلك  كل  ألغى  رياضتنا  تعيشه  الذي  االقتصادي 
بقيت بعض الدورات تصارع لكي ال يتم إلغاءها )مثل دورة الوفاء 
اليت يقيمها نادي تشرين لكرة القدم( وبعضها عاد بعد غياب مثل 
عدة  نظم  الــذي   الشطرنج  احتاد  فعل  كذلك  الصحفيني،  دورة 
دورات تنشيطية لرفع سوية الالعبني، واحتاد اليد سبق وأن أقام 
بطوالت تنشيطية مثل زهرة اجلوالن وكانت فرصة احتكاك جيدة 
لالعبات األندية واملدربني الذين طبقوا خطط تكتيكية جديدة، 
واحتاد كرة الطاولة مل يبتعد عن إقامة الدورات التنشيطية وأخرها 
الدورة اليت أقيمت األسبوع املاضي وهي السابعة يف مسرية اللعبة، 
وأقيمت برعاية من أحد العيب منتخبنا الوطين يف مثانينات القرن 

املاضي.
كل تلك الدورات اليت تقام الغاية منها تنشيط األندية والالعبني، 
والعيب املنتخبات الوطنية من أجل إبقائهم ضمن أجواء التنافس، 

وليبقوا يف جاهزيتهم الذهنية والبدنية.

مواهب واعدة
عصام  حممد  الطاولة  بكرة  السابق  الوطين  منتخبنا  العــب 
احلمصي )صاحب فكرة إقامة البطولة التنشيطية لكرة الطاولة( 
والذي درب منتخب اإلمارات لفرتة طويلة أكد لـ"البعث األسبوعية" 
أن اهلدف والفكرة من إقامة هذه الدورة التنشيطية هو استقطاب 
أكرب عدد ممكن من الالعبني والالعبات وتوسيع قاعدة كرة الطاولة 
ونشرها، حيث برز عدد من الالعبني والالعبات خالل الدورة اليت 
سبق وأن مت إقامتها ست مرات، ومت األخذ بيد هؤالء الالعبني 
لتطوير مستواهم الفين بغض النظر عن مشاركة بعض الالعبني 

املخضرمني، فهي فرصة جيدة للصغار للتعلم من العيب اخلربة.
وأضاف احلمصي: ال تقتصر الفائدة على الالعبني بل تشمل 
بــأدق  يهتمون  الــذيــن  واملشرفني  الفين  والــكــادر  املــدربــني  أيــضــاً 
التفاصيل الفنية لالعبيهم من أجل تطويرها، ومن املؤكد أنه مع 
االستمرار باجلرعات التدريبية وزيادة االحتكاك سيكون له كلمة 
الفصل يف مشاركة الالعبني بالبطوالت املختلفة حمليا وخارجياً.  
اليت  التنشيطية  بالدورات  النهج  هذا  أمهية  احلمصي  وكشف 
ينظمها احتاد اللعبة أو األندية لتوفري مناخ جيد لتعزيز قدرات 
الالعبني والالعبات ضمن صفوف املنتخبات الوطنية، إىل جانب 
اكتشاف للمواهب اجلديدة اليت ترفد صفوف املنتخبات الوطنية.

الناحية الفنية  الــدورات جيد من  ونوه احلمصي إىل أن تأثري 

ليقطف مثارها احتاد اللعبة واملدربون والالعبون والالعبات، وهو 
اإلمكانات  تعزيز  حيث  من  مضاعفة  الفنية  الفائدة  جيعل  ما 
على   " األلعاب  كافة  على  التكتيكية  واألفكار  الفردية  واملهارات 
أي لعبة وليس فقط كرة الطاولة" فاملدربون يدونون مالحظاهتم 
وينطلقون إىل تعزيز اإلجيابيات وإجراء معاجلتهم قبل املشاركة 

بأي استحقاق حملي أو خارجي.

مطلب حمق
مثل هذه الدورات جيب أن تقيمها مجيع االحتادات وأن ال تبقى 
حصراً على احتاد دون أخر، لذلك ال بد من السعي والعمل إلقامة 
دورات تنشيطية ودعوة أصحاب االختصاص للكشف على الالعبني 
من الناحيتني البدنية والفنية، وإقامة لقاءات دورية ومباريات ودية 
بني كوادر كل لعبة كل فرتة، وجيب أن  يرتافق بتكليف جلنة من 
املــدارس، ومتكني  املواهب يف  الكشف عن  اللعبة من أجل  خرباء 
أواصر التعاون بني هذه اللجنة ومديرية الرتبية يف كل حمافظة، 
واألهم إقامة البطوالت على مدار الشهر هلؤالء الالعبني ، كما 
البد من إقامة دورات تدريبية ملدربي هذه املراكز من أجل توحيد 
على  إجيابي  بشكل  سينعكس  ما  املراكز  هبذه  التدريب  منهجية 

املنتخبات الوطنية خاصة يف الفئات العمرية الصغرية.

البعث األسبوعية-حممود جنيد
خلصت جلسة املكاشفة احلوارية إلدارة نادي أهلي حلب واقع 
ومعاناة األندية السورية بصفة عامة، والناحية املادية على وجه 
تعيق حتريك مياه  اليت  املنشار  التحديد، كما كشفت عن عقدة 
االستثمار الراكدة وتطور الواقع االستثماري بسبب البريوقراطية 
والقوانني  األنظمة  يف  النظر  إلعــادة  واحلاجة  املقيت،  والروتني 
وإكساهبا املرونة العملية الكافية لتصحيح الوضع االقتصادي من 
املصلحة  االستثماري مبا خيدم مقتضيات  الواقع  تطويع  خالل 

العامة اليت يتحدث عنها اجلميع بشكل نظري حمض.

إدارة األهلي وجهت الدعوة املفتوحة حلضور اجللسة اليت أقيمت 
على مدرج أحد مسارح الفنادق الكربى يف حلب لعدم توفر مكان 
مناسب ضمن منشآت النادي احلليب الكبري، لكن املفاجأة حضرت 
بزخم أكرب من احلضور املتوقع، والذي اقتصر على عدد حمدود 
من قدامى وكوادر ومجهور النادي، يف الوقت الذي انتظرت فيه 
اإلدارة حضور مجهور الفيس بوك الذي ميأل اجلدار األزرق نقداً 

وتنظرياً، واهتامات ليكون النقاش وجهاً لوجه وبصورة شفافة.
كرتي  غري  األلعاب  رأس  يف  ستقع  الطامة  فإن  مايبدو  وعلى 
إذ  والتقشرية،  البيضة  اليت يأكل احرتافها اخلليب  القدم والسلة 
ناقض رئيس نادي أهلي حلب نفسه عندما حتدث عن اإلجنازات 
اليت حتققها االلعاب الفردية والقوة على مستوى حلب والقطر 
للنادي، بنفس الوقت الذي كشف فيه عن نية اإلدارة لطرح مقرتح 
التخلي عن تلك األلعاب والتخصص بعدد حمدد، خالل اجتماع 
اجلمعية العمومية للنادي، وذلك بغية ختفيف األعباء املادية اليت 

أثقلت كاهله ومل تعد اإلدارة قادرة على سدها رغم وجود الداعم 
النادي،  احتياجات ومصاريف  % من   30 تغطي  اليت ال  والرعاية 
وتطوير  لتفعيل  الصحي،  االستثماري  املناخ  وجود  عدم  ظل  يف 
على  قــادرة  جديدة  بيئة  وخلق  االستثمارية  البنية  من  املوجود 
وأن  سيما  الذاتي  االكتفاء  من  شيء  وحتقيق  الريوع  استجالب 
الروتني والتعقيدات حيدان من أي نشاط يطور الواقع االستثماري.

عدد من كوادر األلعاب اليت مت التصريح باحتمالية تصفيتها من 
خارطة ألعاب نادي أهلي حلب، استغربت هذا الطرح، كون تلك 
األلعاب مهملة باألصل، ونفقاهتا جمتمعة ال تعادل قيمة التعاقد 

مع العب حمرتف واحد يف إحدى لعبيت القدم والسلة.
وهنا األمور ختتلط ببعضها عندما يتم احلديث عن قيمة عقود 
يف  املادية،  النادي  مقدرات  تستنفذ  اليت  والسلة  القدم  حمرتيف 
التعاقد  وفشل  النادي،  املــايل يف صندوق  العجز  بأن  حني جند 
مع املدرب اللبناني فؤاد أبو شقرا وتأخر اإلدارة بدفع مستحقات 
كأس  مسابقة  قبل  مناسب  توقيت  يف  األول  السلة  فريق  العيب 
عن  الالعبني  النقطاع  تبعاً  اللقب،  خبسارة  تسبب  اجلمهورية 
بتدفق  التداعيات  لتكون  السيئة،  التحضري  وظــروف  التدريبات 
لعقد جلسة احلوار  اإلدارة  اليت دعت  االنتقادات اجلارفة  سيول 

االنقاذية.
لكن املشكلة يف املوضوع بأن تلك اجللسة كشفت وبصورة جلية 
النادي، بني  إدارة  أروقــة جملس  داخــل  املشتعل  حقيقة اخلــالف 
بتسريب  املتهم  حــزام  أمين  زميلهم  مع  االعضاء  من  جمموعة 
مشروع  استثمار  وعرقلة  اإلدارة  جلسات  من  اخلاطئة  املعلومات 

الفراغات اخلمسة اليت مت ضم ثالثة جديدة إليها لتصبح مشروع 
الفراغات الثمانية.

املالحظ فيما سبق أنه طرح مجلة من املعاناة واملشكالت دون 
حتديد أي أفق للحلول، وهو ما اعترب البعض تغطية على العجز، 
وفشالً ذريعاً للجلسة ، عكس البعض اآلخر الذي أثنى على خطوة 
اإلدارة األهالوية وعملها الذي تشهد عليه اإلجنازات اليت حتققت 
غياب  من  طويلة  سنوات  بعد  والسلة  القدم  لعبيت  صعيد  على 

البطوالت والكؤوس عن خزائن النادي.

أما املوضوع االكثر حساسية وجداًل والذي أُقفل حمضر اجللسة 
مطلب  مع  الرياضية حبلب  القيادة  جتاوب  بعدم  فيتعلق  عليه، 
اإلدارة األهالوية بالرتميم رغم الكتب العديدة اليت رفعتها للجنة 
التنفيذية متضمنة مقرتحات ألمساء، لتبقي األمر معلقاً دون رد، 
أسبوع  تنفيذية حلب مهلة  إعطاء  النادي  برئيس  وهذا ما حدا 
األمر  العمل،  من  االنسحاب  طائلة  اإلدارة حتت  لرتميم  واحــد 
الذي أزعج التنفيذية كما كشف مصدر خاص لـ"البعث األسبوعية" 
أهلي حلب  نادي  رئيس  التنفيذية عاتب  أعضاء  أحد  بأن  مبيناً 
التنفيذية هي  اللجنة  بأن  بلهجة حادة حول تصرحياته، والفتاً 
املرجعية األعلى اليت حتدد وتوعز، وليست من يتلقى األوامر من 
احللقات األدنــى، وعليه فقد أبقت احلال على ما هو عليه، وال 
ندري إىل ما ستؤول األمور، وهل ستنفذ إدارة أهلي حلب هتديدها 
املؤقتة أصالً وتستقيل، أم أن تنفيذية حلب ستتحرك باجتاه احلل 
الذي حيقق االستقرار إلدارة أهلي حلب وبالتايل النادي بصفة 

عامة؟.

اإدارة اأهلي حلب تلخ�س م�صاكل 
كل اأنديتنا .. واأفـق احللول غائب!
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العالقة الإبداعية
 بني الأجيال

البعث األسبوعية - سلوى عباس
تتباين اآلراء وختتلف حول العالقة اإلبداعية بكل فنوهنا بني األجيال، حيث ال نرى على 
الساحة اإلبداعية السورية أو العربية منوذجاً أمثل هلذه العالقة، بسبب أن ما أنتجه املبدعون 
الكبار مل يؤسس أصالً ملا هو قادم، بل حاولوا أن ينضجوا جتربة مل تلبث أن وقعت يف مطب 
التكرار، إضافة إىل أن أغلب املبدعني الشباب هنلوا من املناهل ذاهتا اليت استقى منها أسالفهم، 
وهذا ال يعين بأي حال من األحوال أن الرغبة بالتأصيل والتجديد غائبة، فهناك من يرى 
أنه يف مناخ أدبي غري معافى يصعب العثور على عالقات معافاة يف الوسط األدبي، ويف أنساق 
األجيال فيما بينها، أو مع من سبقها أو تالها، ورمبا تربير ذلك يكمن يف خصوصية اإلبداع 
تتحول  اليت  النرجسية  من  نوعاً  املبدع  وجــدان  هذه اخلصوصية يف  تنعكس  عموماً، حيث 
تدرجيياً لدى البعض إىل أنانية مفرطة، ويصبح مبوجبها كل ما قبله وما بعده عدم، وقد 
أفرزت السنوات األخرية من القرن املاضي وحتى اآلن حالة متداخلة مازالت تتفاعل وتتواصل 
إرهاصاهتا على الساحة األدبية دون أن يعين ذلك أنه ال توجد يف الساحة اإلبداعية السورية 
جتارب شبه مكتملة وجتارب ناقصة وأخرى عبثية، ويبقى املهم فيما نقرأ اليوم وما يتهيأ 
للوالدة من خمزون اإلبداع واملبدعني أال يتحول التجريب إىل غاية مطلقة ال ضوابط هلا، 

وال جدوى منها.
منها  ويستفيد  أمسياهتم  ويتابع  إبداعهم  ويقرأ  اجلدد  باملبدعني  يهتم صاحبه  آخر  رأي 
يف جترته اإلبداعية انطالقاً من أن االنصات إىل اآلخرين وحده ال يكفي، بل ينبغي فهم 
شخصياهتم، فاألخطاء قد تكون كذلك عند البعض وقد ال تكون أخطاء عند البعض اآلخر، 
وبالتايل قد ال تكون أحكامه قاسية بل وحتتمل نوعاً من املداورة، مع أنه يوجد شعراء سيئون 
وشعراء جيدون، بل وأصحاب مشاريع وهؤالء األخريون يفضلهم على غريهم، أما من حيث 
تأثريه على الشعراء اجلدد فعالقته إجيابية معهم، ويتفاءل بالوجوه اجلديدة حتى ولو كتبوا 
بأسلوب خمتلف عن كتابته، بل يعرتف أنه كتب بأساليب تشبه ما يكتبونه ونشرها يف أعمال 
الكاملة، لكنه باملقابل يرتك هلم حرية التواصل معه كما يرغبون حرصاً منه أن ال يتدخل 

بشؤوهنم، إذ جيب أن يكونوا مسؤولني عن كتاباهتم وعن انتماءاهتم الفكرية واإلبداعية.
ورمبا شهادة شاعر من اجليل اجلديد حول العالقة بني املبدعني تلخص العالقة احلقيقية 

بني األجيال اإلبداعية إذ يقول صاحبها:
بدأت بداية خاطئة، لقد تومهت مطواًل أنين صديق لشعراء كبار قرأت هلم وتأثرت هبم، ال 
أرغب بذكر أمسائهم، وحني طرحت صداقيت عليهم وجدهتم حمصنني خلف ستائر وسواتر 
حديدية خمفية، وكل قصائدي اليت ظننت أهنا فتح جديد يف الشعر مل حتمل فيزا لشرف 
االنضمام ذاك، وأدركت أن املسألة ليست إبداعية بقدر ما هي مظاهرات حاملة تكسرت حاملا 
عن  بعيداً  بقيت  فقد  األب،  الصديق  أحتمل  ال  النزق  بطبعي  وألنــين  الشعر،  من  اقرتبت 
العالقات مع الذين يكربونين سناً، ولكنين أدركت متأخراً أن يل أصدقاء مجيلني وكبار من 

الشعراء املخضرمني أعتز هبم.  
رأي آخر أكثر تصاحلاً مع احلالة يرى ان كل ما حاوره اآلخرون ميثل اجلمال اإلنساني بكل 
لغاته، ولكن تبقى لكل منهم مسافته الزمنية اليت يستطيع أن يعكس من خالهلا أو يكتشف 
حقيقة ومجالية هذه الروح، ويستذكر قصاصات الورق األصفر لرباعيات اخليام اليت كانت اليد 
السحرية اليت أيقظت عنده مايسمى اخلاطرة أو اجلملة النثرية، حيث أيقظ اخليام فيه حس 
التأمل الوجودي ونبهه ملعلومة هي اآلن فلسفته يف احلياة، فنحن نستطيع أن نقبض على 
الزمن بقيثارتني ال أكثر: قيثارة العشق وقيثارة اليقظة الوجدانية لرصد مدارات هذا الكون 
ورميها داخل أرواحنا اهلاربة حنو املطلق، كما كان البن الفارض والنفري أيضاً الدور املهم يف 

رؤيته الصوفية لألشياء، كما أثرت يف روحه كثرياً شفافية ونورانية سعيد عقل.
إن نظرة متأنية للعالقة اإلبداعية بني األجيال من خالل رؤية كل منهم لإلبداع والعالقة 
مع اآلخر نراها حتمل كثرياً من الطبيعة البشرية بكل نزقها ومتناقضاهتا، ومن الطبيعي أن 
تتباين اآلراء حول تلك العالقة امللتبسة بني األجيال بشكل عام وبني األجيال اإلبداعية بشكل 
خاص، وليس مطلوباً رؤية متطابقة جتمعهم ال باإلبداع وال باحلياة إذا كنا نريد لإلبداع أن 

يبقى متجدداً حيمل بصمات خمتلفة تشكل طيفاً مجيالً ألزمان قادمة.

ومضــة

غالية خوجة
أن تكون ثقافة العمارة وفنوهنا وتأرخيها موضوعاً حلوار 
»البعث األسبوعية« مع الباحث املهندس الدكتور حممود زين 
العابدين عضو هيئة التدريس بكلية العمارة، فهذا يعين أننا 
سنعود إىل املستقبل من خالل املاضي، وستدلنا العمارة على 
واإلسالمية،  والعربية  والسورية  احللبية  احلياتية  املكونات 

فماذا حتدثنا د.زين العابدين عن ذلك؟ 

تفاعل بني احلضارات
مستقبلية  عمارة  ونصمم  خنطط  أن  ميكن  ال  بالطبع 
توالت  اليت  السابقة  احلضارات  وفهم  معرفة  دون  وحديثة 
العربية،فباإلضافة إىل الطرز اليت  وتعاقبت على منطقتنا 
محلتها »مهد احلضارات«، نالحظ كيف شهدت مدينة حلب 
بعضها  من  تأثرت  الــيت  املتعاقبة،  احلــضــارات  من  الكثري 
باحلضارات  تــأثــرت  اإلســالمــيــة  الــعــمــارة  فمثالً،  البعض، 
السابقة، ومنها النواحي اإلنشائية كطريقة التسقيف بالقباب 
وظهرت  اخلزفية،  البالطات  واستخدام  املتقاطعة،  واألقبية 
تأثريات حملية على العمائر اليت محلت طرزاً خمتلفة يف 
مدينة حلب اليت اتسمت بيوهتا بفناء واسع تتوسطه بركة 
ماء، وتعدّ العمارة التقليدية عمارة بيئية مناخية اجتماعية 
مستمرة  حضارية  وظيفة  أدى  عريق  إبداعي  لفن  وتراثاً 
املتكاملة على  املعمارية  يف شكل تصاميمه احمللية وحلوله 

امتداد الزمن. 

املدرسة بيت عربي
ما أهم املؤثرات يف حياتك؟ وكيف تعلقت بالعمارة هندسة 

وحبثاً وتدريساً؟ 
منذ  واملكان  االنسان  بني  التفاعلية  العالقة  تبدأ  قــال: 
ومكونات  والــعــواطــف  املــشــاعــر  يصنع  فــاملــكــان  الــطــفــولــة، 
وأحببت  حبلب  تعلقت  وهكذا  الكون،  إىل  النافذة  اإلنسان 
الرتاث العمراني، ونشأتي يف بيت تقليدي يف حي تقليدي 
األفــراد  بني  املتينة  العالقات  من  بنية  تكوين  يف  سامهت 
فيها  تلقيت  الــيت  املــدارس  إىل  واجلــوار واجملتمع، وصــواًل 
إىل  إضافة  العريق،  التقليدي  وبنائها  العلمي  حتصيلي 
حياتي  أمجل حمطات  من  أعتربه  الــذي  األكادميي  عملي 
خصوصاً مع جيل الشباب، بينما ركزت على حلب وعماراهتا 
يف معظم مؤلفاتي وحبوثي ومعارضي للصور الفوتوغرافية 

ومشاركاتي باملؤمترات الدولية والندوات واحملاضرات. 

أسرار فن العمارة احللبية
العمارة احللبية، أجاب: تتميز حلب  وعن أهم أسرار فن 
وتنوع وظائفه بني دفاعي وسكين  العمراني  بثراء نسيجها 
وبيوت  املسكن  من  باملكان  اإلنسان  تفاعل  ويبدأ  وخدمي، 
تزرع  متعرجة  ضيقة  بأزقة  بينها  فيما  املتالصقة  احلــي 
األمان والتواصل بني سكان احلي الواحد، كما ميثل املركز 
األســواق  فتنتشر  النابض،  املدينة  قلب  حبلب  التجاري 
فيما  وترتبط  وثقافية،  واجتماعية وحضرية  بذاكرة مدنية 
بينها بعدد من اخلانات والقيساريات، وجند يف مركز املدينة 
املباني الدينية من جوامع وزوايا وتكايا ومساجد وكنائس، 

إضافة إىل املباني اخلدمية كاحلمامات والبيمارستانات. 

ثراء النسيج العمراني
أمّا ما رآه من تشابُهٍ بني حلب الشهباء ودمشق الفيحاء 
بعض  وجود  مع  العمراني  النسيج  يف  والثراء  فهوالعراقة 
استخدامها،  اليت مت  والطرز  البناء  أسلوب  االختالفات يف 

ما  العامل  يف  مأهولة  عاصمة  أقــدم  دمشق  مدينة  تعدّ  إذ 
زالت نابضة باحلياة، وكذلك مدينة حلب، وتعتربان من أهم 

املواقع املسجلة كرتاث عاملي. 

الرتميم يعيد املعامل اهلامة 
النسيج  شهد  قال:  واإلعمار يف حلب،  البناء  إعــادة  وعن 
دمر  مــا  فمنها  متفاوتة،  أضـــراراً  حلب  ملدينة  العمراني 
التكية  مبنى  مثل  بناء من جديد  بالكامل وحيتاج إلعادة 
للرتميم  وقابل  جزئي  بدمار  أصيب  ما  ومنها  اخلسروية، 
زرعــت يف  واإلعــمــار  البناء  ــادة  إع وحركة  التأهيل،  وإعـــادة 
املعوقات  تتجاوز  وهي  والتفاؤل  األمل  من  الكثري  وجداننا 
والعقبات املختلفة، وجاء مرسوم السيد الرئيس بشار األسد 
واسعة  حزمة  حامالً  عظيمة،  مكرمة   2022 لعام   13 رقم 
من التسهيالت واإلعفاءات اليت توفر بيئة داعمة ألصحاب 

حلب  مدينة  داخــل  أشكاهلا  بكافة  االقتصادية  الفعاليات 
القدمية. 

أسلوب تبسيط املعلومة  
سبعة  جتــاوزت  اليت  الكتابية  عن جتربته  متحدثاً  وتابع 
كتب: بعد خترجيّ من جامعة يلدز التقنية وانتقايل للعمل 
يف منطقة اخلليج بدأت بإعداد أول كتاب عن عمارة البيت 
على  معتمداً  التقليدي،  الرتكي  والبيت  التقليدي  العربي 
واملخططات  بعدسيت  التقطتها  اليت  الفوتوغرافية  الصور 
عمارة  يف  تارخيية  »جولة  بعنوان  صدر  والــذي  اهلندسية، 
تلته   ،»1998 عام  السعودية  ـ  الرتكي  والبيت  العربي  البيت 
بلغات  بعضها  صــدر  والـــيت  الالحقة  مؤلفاتي  جمموعة 
أجنبية، واعتمدت فيها سالسة وبساطة املعلومة، إضافة إىل 

الصور امللتقطة بعدسيت. 

د.حممود زيـن العابديـن: 
ال�صــهباء والفيحــاء عراقـة التـراث العــاملــي والإبـــاء

عمارة الغربة 
وعن الغربة واالغرتاب كعمارة نفسية، أجاب: أول اغرتاب عن مدينة حلب 
كان بعد حصويل على الشهادة الثانوية وسفري ملدينة إستانبول هبدف دراسة 
اهلندسة املعمارية، وتعدّ املرحلة اجلامعية من أهم املراحل اليت تساهم يف 
تكوين شخصية الفرد، وهذا االنتقال ساهم يف تعلقي بالعمارة التقليدية، 
وكانت جتربة جديدة ومفيدة سامهت يف االنفتاح على ثقافات العامل أمجع، 
ال سيما يف جمال العمارة وحضاراهتا وأشكاهلا وعناصرها وتقنياهتا وتأثرها 
فيما بينها وكيف حيافظ فن العمارة على اإلرث وتأريخ  الشعوب يف خمتلف 

أرجاء العامل. 
فإن حللب  األجنبية  أو  العربية  املــدن  من  كثري  وعيشي يف  تنقلي  ورغــم 
وإستانبول أثر خاص، ودائماً أحبث عن حلب األم يف ديار االغرتاب، وكلما 
التقليدية، وهذا مادفعين  إستانبول  أتوجه ألسواق  إليها  باحلنني  أحسست 
عنها  نتج  واليت  املكان،  بذاكرة  املرتبطة  العمل  ورشات  العديد من  لتنظيم 
كتابات فلسفية وأشعار وأحالم وخواطر وذكريات وصور مت التعبري عنها من 
خالل لوحات قام بإعدادها الطالب، إاّل أن فكرة العودة واالستقرار حبلبتظل 
باألهل  وألتقي  سنوياً  وأزورهــا  حلب  عن  يوماً  أنقطع  مل  لذلك،  أمنييت، 

واألقارب واألصدقاء. 

ذاكرة شادروان 
أما عن مركز شادروان للرتاث العمراني وجملته االلكرتونية، فأخربنا بأنه 
والتعريف  العمراني  الرتاث  على  للحفاظ  حلب،  2008 مبدينة  عام  أسسه 
به يف سورية والعامل، كمحاولة لإلسهام يف عملية التنمية الثقافية، وتفعيل 
السياحة الثقافية، واستقطاب الباحثني بالرتاث العمراني من خالل أعمال 
الرتاثالذي  إعادة صياغة مفهوم  أجل  واإلصــدارات من  والدراسات  التوثيق 

يشّكل هوية اجملتمع، ويعزّز وجوده وجذوره احلضارية واإلنسانية. 

ترميم الذاكرة جيذب العودة
وأكد د.زين العابدين على أمهية احلفاظ على هوية مدينة حلب املعمارية 
الواضحة واجلذابة، رغم ضرر تدمري العشرية الذي شهده نسيجها العمراني 
والدمار  أّثر اخلراب  والثقافية، واسرتسل:  املعمارية  على اهلوية  وأثر سلباً 
سلبياً على اجملتمع احمللي أيضاً، فكثري من العائالت السورية تفككت ورحل 
البعض ودفع األطفال الثمن األكرب، وبدأ ينمو ويكرب جيل جديد بعيداً عن 
حلب، وال ميلك أي ذكريات أو روابط أو مشاعر جتاه مدينته، وهنا، تكمن 
مسؤولية جديدة يف ربط كل من غادر مبدينته حلب وحثه على العودة إليها 

من جديد. 
وتابع: ترميم املبنى يشّكل عامل جذب لعودة كل من غادر املدينة، ونالحظ 
واألمر  وأصالتها،  املعهود  ألقها  كيف تستعيد مدينة حلب  بعد شهر  شهراً 
م املرء لوالدته من عمٍل حسن  حيتاج إىل تضافر مجيع اجلهود، فمهما قدَّ
فإّنه لن يبلغ عُشر ما قدمته له من تربيةٍ ورعاية وحب وحنان، فكيف إذا 

كان اسم هذه األم هو حلب. 

اجلوائز مسؤولية
ما تأثري اجلوائز اليت نلتها حملياً وعربياً وعاملياً على مسريتك؟  

أجابنا: تشكل اجلوائز حافزاً ومسؤولية لكثري من الكتاب والباحثني،وكنت 
احمللية  اجلــوائــز  من  عــدد  على  الذين حصلوا  األشــخــاص  من  احلمد  وهلل 
الباسل لإلنتاج الفكري  والعربية والدولية، أوهلا على الصعيد احمللي جائزة 
زايد  الشيخ  تلتها جائزة  ملدينة حلب عام 2006،  العمراني  الرتاث  يف جمال 
للكتاب – فرع املبدع الشاب عن كتاب«عمارة املساجد العثمانية2007 م«، ويف 
العام ذاته وعن الكتاب ذاته، جائزة منظمة العواصم واملدن اإلسالمية ـ فرع 
التأليف والرتمجة، وحصلت عام 2013 على جائزة منظمة املدن العربية ـ فرع 
الثانية على جائزة منظمة  للمرة  املعماري، ويف عام 2016 حصلت  املهندس 
البناء  »دمشق  كتاب  والرتمجة، عن  التأليف  ـفرع  واملدن اإلسالمية  العواصم 
العمراني يف العصر العثماني«، ونلت جائزة »فوندازوني سانتغاتا« عام 2021 
عن مشروع »حلب بني األمس واليوم حنو املستقبل«، ويتم تنظيم هذه اجلائزة 
سنوياً بالتعاون مع متحف الفن الكالسيكي يف روما وجامعة سابينزا بإيطاليا.



األربعاء  21  أيلول  2022  الـــعدد  84   ثقافة26
27األربعاء  21  أيلول  2022  الـــعدد  84   ثقافة األسبوعيةاألسبوعية

جنوى صليبه
خمتلفة  لنشاطات  عــريــض  عــنــوان  تفاعلية"  "ورشــــات 
خمصصة لألطفال تقيمها بعض املراكز الّثقافية يف دمشق، 
وبعضها يضمّها لنادي القراءة املوجود يف برناجمه الدّائم، 
وتتنوع حماور هذه الورشات بني تعليم أصول الكتابة وقراءة 
الفصيحة  العربية  باللغة  والّتحدث  ومناقشتها  القصص 

والّتعريف باجملالت املخصصة لألطفال..       
اليت  األدبــيــة  الــورشــة  عنوان  املفيدة"  احلكايات  "مملكة 
يقيمها املركز الّثقايف العربي يف املزّة لتنمية مهارات الكتابة 
بإشراف  واليافعني  األطفال  لدى  العربية  واللغة  والقراءة 
الذي يقدّم يف هناية اجللسة قصصاً  األديب أمين احلسن 
وكتباً كهدايا حتفيزية للمشاركني املتميّزين ضمن الورشة، 
والالفت يف اإلعالن عن هذه الورشة هو عبارة "مينع الّتحدث 
بالعامية"، ويعتمد احلسن على الّتنويع يف الورشة إذ يروي 
حكاية ويقصّ قصّة وينشد قصيدة ومن ثمّ يناقشها تباعاً 
احلسن:  ورشــات حيدّثنا  هكذا  أمهية  وحول  األطفال،  مع 
تأتي أمهية الورشة من أّننا نتحدّث بالفصحى وهذا يعطي 
األطفال فرصة الّتحدّث هبذه اللغة اجلميلة ويستعذبوها، 
ومن أّنها ورشة تفاعلية نطرح بعض األسئلة ونرتك األطفال 

ليجيبوا حبرية من دون أن نقيّدهم بشيء.
وحضوراً،  وكتابًة  قــراءةً  األطفال  مستوى  عن  وبالسّؤال 
على  مبدعون  أطفالنا  أبــالــغ..  أن  أريــد  ال  احلسن:  جييب 
للقصّة  ورشــات  ثالث  أقمت  اآلن  حتى  أعمارهم،  خمتلف 
فقط  هي  الكبار،  كّتابنا  جتــارب  تضاهي  مواهب  وهناك 
حباجة هلذه اليد اليت مُدّت إلينا عندما كنّا يف مثل سنّهم، 
ولكن ربّما فرصتهم أفضل، فاملكان متوافر نتحدّث عن مركز 

ثقايف مفتوح أمام اجلميع، وها حنن نقيم جلسًة 
ممتعًة ومفيدةً وهدايا مشجّعة ملن جييب إجابات 

صحيحة وفق رؤيته..
إحــــدى جــلــســات "مملكة  ــا  وخــــالل حــضــورن
بكّل  األطفال  سعادة  املفيدة" الحظنا  احلكايات 
وهزله  جبدّيته  الالفت  وتفاعلهم  هلم  ــدّم  ُق ما 
هلم  موهوبني  أطفال  وجود  كما الحظنا  أيضاً، 
جتارب سابقة يف كتابة القصّة واإللقاء ومع ذلك 
بعيدة  أماكن  ومن  املواهب  هذه  لتنمية  حضروا 
أيضاً عن املزّة، فإحدى األمّهات تكلفت وطفلتها 
على  عرطوز  جديدة  منطقة  من  القدوم  عناء 

الرّغم من حرارة الّطقس وصعوبة املواصالت.  
بكفرسوسة، وضمن  العربي  الّثقايف  املركز  ويف 
أدباء  الورشات بإشراف  القرّاء" تقام هذه  "نادي 
بوادقجي  أريج  منهم  الّطفل،  بأدب  متخصصني 
الصّادرة عن اهليئة  رئيس حترير جملة "شامة" 
العامّة السّورية للكتاب واملوجّهة ملرحلة الّطفولة 
مديرية  مع  بالّتعاون  بوادقجي:  تقول  املبّكرة، 
ثقافة دمشق واملركز الّثقايف يف كفرسوسة أعُلن 
ومأل  جــداً  اجلمهور مجيالً  وكــان  الــورشــة،  عن 
املوعد، وهو يف غالبيته من مجهور  القاعة قبل 
يكونوا  مل  أطفال  هناك  واملــركــز..  "شامة"  جملة 
الّتعرّف عليها من خالل  وأحبّوا  يعرفون اجمللة 
جناحها  يرتبط  الــيت  الّتفاعلية  الــورشــة  هــذه 
عمرية  عن شرحية  نتحدّث  ألّننا  األهل  بوجود 
صــغــرية، فـــإن مل يــكــن هــنــاك وعـــي مــن األهــل 
لن  بالّتأكيد  واملطالعة  القراءة  وأمهية  بضرورة 
يفّكر الّطفل بالقراءة أو الّذهاب إىل مركز ثقايف، 
بورشة  األهــل  وجــود  على  حريصة  كنت  لذلك 

العمل نفسها وجلوسهم إىل جانبنا ومتابعتنا ومنهم أحبّ 
املشاركة والّتفاعل معنا أيضاً، وهذا هو املهمّ لدينا، مضيفًة: 
للوجود  طريقة  وأقــرب  طريقة  أفضل  هي  العمل  ورشــات 
هي  وما  باجمللة  ورأيهم  اهتماماهتم  ومعرفة  األطفال  بني 
الكتابة  ورشة  من  اهلدف  املستقبل،  يف  ورغباهتم  أمنياهتم 
اإلبداعية احلوار مع الّطفل وتعريفه باجمللة وتنمية قدراته 

ومهاراته، وهذا أيضاً ما هتدف إليه اجمللة.  
حتدّثنا:  بوادقجي  عليه  اشتغلت  الــيت  الّتقنيات  وحــول 
استقبلنا األطفال وكانوا من أعمار خمتلفة فقسمناهم إىل 
ثالث جمموعات، يف البداية كان النّشاط مفتوحاً للجميع 
وكان عبارة عن نصّ شعريّ وفقرة احلكواتي، ثمّ كان النّشاط 
رسومات  معي  وأحضرت  الكتابة،  على  الّتحفيزي  األساس 
لبعض رسّامي اجمللة الذين يرمسون للّطفل حبرفية تنافس 
أن  كّل جمموعة  من  وطلبت  العربي،  الوطن  مستوى  على 
بدأ  ثمّ  إبداعية،  أخرى  بطريقة  عنها  لتعبّر  لوحًة  ختتار 
كّل فريق مبناقشة اللوحة وانتهوا إىل عمل إبداعي شفهي 
مبسّط واختارت كّل جمموعة شخصاً ليقدّم العمل الفنّي، 
بل  أبــداً  أنانية  هناك  يكن  أّنــه مل  هنا  الّتنويه  من  والبــدّ 
غلبت روح الّتعاون واحملبة إلبراز عملهم، وكان هناك تنافس 
جدّاً،  مهمّ  شيء  وهذا  بعضهم  مع  األطفال  بني  وفواصل 
وكذلك عفويتهم،  تفاعل األطفال كان مجيالً جدّاً  مبينًة: 
وهناك أطفال قبل جميئهم قالوا ألمّهاهتم إّنهم ال يريدون 
صاروا  مباشرةً  الورشة  انتهت  وعندما  درســاً،  حيضروا  أن 
يرتاح  ال  فالّطفل  الــقــادمــة،  املـــرّات  يف  يــأتــوا  أن  يطلبون 
للّتنظري والنّصائح لذلك علينا أن خنرج منه شخصية تفّكر 
وحتاور وتبدع فاألشخاص الذين ال يتمتعون باالستقاللية 
وحرية الّتفكري والّتواصل من املؤّكد أّنهم لن يكونوا مبدعني. 

ويف أرجاء املركز ذاته، أشرف رئيس حترير جمّلة "أسامة" 
ورشة مماثلة، حيدّثنا عنها  الشّاعر قحطان بريقدار على 
بالقول: لقد كان تفاعل األطفال رائعاً،  قرأوا من قصصهم 
وقصائدهم، وقرأوا بعض املوادّ من جملة "أسامة"، وأجبتهم 
أجريناه،  الذي  احلوار  طرحوها خالل  اليت  أسئلتهم  على 
وأخربهتم بأّني سأنشر كّل ما يكتبونه أو يرمسونه يف اجمللة، 
مبيناً: على الرّغم من انتشار اهلواتف احملمولة بني أيدي 
بعض األطفال لكنّ القراءة ال تزال حاضرة بينهم، وبالّتأكيد 
األمر حيتاج إىل متابعة وترشيد من األهل واملدرسة واملراكز 
الّثقافية وإقامة مزيد من الورشات والنّدوات واللقاءات اليت 

حتثّ األطفال على القراءة.
وبالسّؤال عن املكافأة املالية أو الدّعم املادّي الذي يتلقاه 
املــشــرف على هــذه الــورشــات جييب بــريقــدار: يف حــال مّت 
تكليفنا من مديرية ثقافة الّطفل يف وزارة الّثقافة أو اهليئة 
مادّي،  يكون هناك مقابل  فأحياناً  للكتاب  السّورية  العامّة 
لكن مل حيدث أبداً أن تلقينا مكافأة مادّية من مركز ثقايف 
أو مدرسة أو أي جهة أخرى تدعينا، أنا ذهبت إىل مدارس 
ومراكز ثقافية كثرية وأقمت فيها أنشطة متنوّعة ومل حيدث 

ذلك أبداً..  
وال عن  هنا  ها  تواجهنا  اليت  املشكالت  نتحدّث عن  ولن 
حلوهلا ألنّ الّتصرحيات اليت خصّنا فيها األدباء املشرفون 
عليها تتضمّن املشكلة واحلّل معاً، من حيث ضرورة تأمني 
األطفال  على  لتوزيعها  والقصص  الكتب  من  أكثر  أعــداد 
املشاركني يف الورشات ومن حيث تقديم الدّعم املادّي أيضاً 
للمشرفني الذين ال ميّلون من تكثيف أنشطتهم اهلادفة إىل 
وحتصينه  تثقيفه  وبالّتايل  ومداركه  الّطفل  مهارات  تنمية 

وحتضريه ملستقبل قادم.     

اأطفال يتحاورون بالف�صحى ويتعّلمون 
الكتابة الأدبية يف ور�صات تفاعلية  

مجان بركات
"عشت حياتي منصفاً للبحار، والصديق والقريب، ولكنين مل 
أُنصف من أحد". هذه الكلمات للشاعر نديم حممد بدأ فيها 
الكاتب منذر حييى عيسى كتابه الصادر عن دار املنت العراقية 

بعنوان "نديم حممد.. الشاعر املتمرد".
مل خيف الكاتب يف مقدمته اخلوف من مقاربة العمالق نديم 
حممد الذي تعرف عليه منذ طفولته عندما نسخُ والده الشيخ 
حييى عيسى دواوينه وقراءاته فيها، كما انتابه شعور اخلوف 
من الدخول إىل عامله الشعري والذاتي، وخوف أخر من عدم 
قدرته على إنصاف هذا العمالق، بعد ما كتبه وصرح به من 

عدم إنصافه من أحد.

نشأة نديم حممد
وكانت  الشقاق" عام 1909،  ولد نديم حممد يف قرية "عني 
الكتاب  شيخ  عند  وتعلم  الريف،  أبناء  طفولة  تشبه  طفولته 
وكان متفوقاً على أقرانه واألول يف قراءة القرآن الكريم، وقد 
والتفوق  الذكاء  مالمح  وألن  التاسعة،  سن  يف  بالشعر  نطق 
ظهرت يف مراحل تعليمه األوىل دفعت والده إىل احلرص على 

إمتام تعليمه حتى أعلى املراحل. 
لقد تغنى نديم حممد بقريته يف شعره كثرياً، يقول عنها:

"ضيعيت
قصة الينابيع

والطري
ومهس الغصون

للنسمات
ضيعيت 

لوحة من الفجر والليل
وناي األعراس والرقصات".

العلمانية  الالييك  مدرسة  إىل  والــده  أرسله   1926 عــام  يف 
الوطنية  فيها مشاعره  أعد قصيدة ظهرت  وهناك  بريوت،  يف 
والقومية، وصعد املنرب يف 1926/5/6 ليلقيها يف ذكرى شهداء 
العرب، لكن أحداً مل يأبه له لصغر سنه رمبا، وبتحريض من 
يف  مستمراً  وبقي  الولد"،  هذا  "سيتعبنا  قــال:  الشعراء  أحد 
اإللقاء وقال أبيات رائعة تدل على تيقظ الوعي القومي عنده، 
وتدل أيضاً على فهم دقيق لألحداث، فحسب رأيه هذه احملن 
تدفعنا للعمل وليس للنواح مع اإلشارة إىل أن سورية ولبنان 

كانتا يف تلك الفرتة حتت االنتداب الفرنسي.
الثانوية  الشهادة  على  وحصل   ،1927 عام  فرنسا  إىل  سافر 
منها، ودرس األدب الفرنسي يف جامعة "مونبيليه" وحصل على 
اإلجــازة، وتدل بعض القصائد اليت كتبها يف تلك الفرتة أنه 
حصل على ما شاء من علوم معرفية، واستمد من مرتكزات 
الثقافة الغربية أساساً لإلبداع، يظهر يف شعره الحقاً رومانسية 
ملذاته،  يفارق  مل  ولكنه  الفرنسية  شعراء  ماكتبه  تضاهي 

ومايرغبه من اهلناءة واجلمال والنساء.

العودة إىل الوطن واحلب
كتب نديم حممد حبسرة وأمل بعد عودته إىل الوطن مقطوعة 
بعنوان "أمل"، وكان يشعر دائماً باألمل والقلق والوحدة والغربة 
وهو بني أهله وناسه، وقضى عدة سنوات يف قريته  خصوصاً 
بعد عودته من فرنسا، ووصف حالته يف مقدمة ديوانه "فراشات 
وعناكب"، وعرب يف قصيدته "شرف التحدي" عن حاالت الشموخ 
والعوز  املــرض  حــاالت  كل  رغم  بالنفس  واالعــتــداد  والكربياء 
واحلاجة، واستمر متحدياً عزلته وما حيسه من نقمة الناس 
على مواقفه يف قصيدة "توأم اخلداع"، وخاطب األقارب طالباً 
تركه للشعر فقط، وفجأة بدأت تلوح بارقة أمل، إنه احلب الذي 
يطرق باب قلبه املوحش، جنية يرى يف عينيها سحراً يقوده إىل 
نعيم يراه قادماً لكنه خيتفي ويكتب يف قصيدة "عصا اجلنة":
احلسن قيثارى وسحر املى    مخري، ومعنى العيش ما لّذ يل
فـرحـــان للدنيــــا وآالئـــها      للفـــجر لـلرحيـــان للجــــدول

جنية مرت عصــا سحرهـا      عــلى فــؤاد مــوحــش مقـــفل
لكن هذه اجلنية سرعان ما تغيب ويشعر باخليانة وهي تأوي 
إىل مكان آخر ترى فيه سعادهتا، ومن فرط خيبته يشبه املرأة 

باحلية.

الفكر القومي
الشاعر  وهو  قومياً  ومهاً  تقدمياً  فكراً  نديم حممد  حيمل 
الناصر  عبد  مجــال  يف  رأى  مشاعر،  ورهــافــة  حساً  املتوقد 
بن  وخالد  بيربس  والظاهر  األيوبي  الدين  لصالح  جتسيداً 
وقد  هلــا،  وأنشد  املصرية  الــثــورة  أحــداث  مع  وتفاعل  الوليد 
وكانت  على مصر،  الثالثي  العدوان  بفشل  توهجاً  نضاله  زاد 
سورية  بني  الوحدة  قيام  وبعد  اخلــضــراء"،  "الــثــورة  قصيدته 
مئة  يف  القصيدة  وكانت  اجملد"  "مولد  قصيدته  أنشد  ومصر 
عبد  مواقف  تراجعت  حتى  عامان  ميض  ومل  أبــيــات،  وعشر 
الناصر، وصعقت تلك املمارسات نديم وأصابته باخليبة فقاده 
ذلك إىل هجائه بقصيدة امللحمة "فرعون"، ومل تظهر مثيلتها 

ملحمة من مالحم اهلجاء يف الشعر القديم واحلديث.
بعيداً  استقر يف طرطوس  أن  بعد  زار دمشق   1963 عام  يف 
عن عائلته، ويف دمشق تعرضت خمطوطاته للسرقة من قبل 
أشخاص مل يعجبهم صموده، ورغم ذلك مل ينالوا من عزميته 
وحاولوا شراءه وأغروه ومل يلن فالشعر مبدأ ورسالة وأشعاره 

ومايكتب ليس للتجارة.
لقد استمر نديم بنضاله الوطين واالجتماعي مبشراً بالثورة 
على عهود اإلقطاع والتسلط وجاءت الثورة ورغم ذلك مل جيد 

املؤلف أي شعر يتناول هذا احلدث بشكل مباشر.

املرض والغزل
يف السبعينات، انتشر وبغزارة الشعر الغزيل عند نديم حممد، 
كانت  ورمبــا  اجلمال،  املتعبد يف حمــراب  الدائم  العاشق  وهو 
حماولة  ورمبا  حنني  صالة  تكون  ورمبا  للذكريات  اسرتجاعاً 
الستمرار الشباب، ورغم ذلك غزل نديم يف أي عمر هو غزل 

مبدع قل نظريه بني معاصريه رمبا جلرأته الالحمدودة.
بدأت أعراض السل تظهر على نديم حممد عام 1948 وتطور 
وقد قاوم املرض بالشعر  يف العام الذي يليه ليصبح سرطاناً 
وأصر على احلياة والشفاء، ولألسف عاد إليه املرض يف بداية 

السبعينات واضطر األطباء إىل استئصال إحدى رئتيه.
وأكمل نديم حياته وشهد انتصارات حرب تشرين التحريرية 
وهو يف طرطوس ووصف سقوط طائرة العدو يف البحر، وذلك 

بعد إصابتها بصاروخ فتغمره الفرحة فيقول:
شيطانة وحش يهيج زنربها    خوف الرياح فما تريد هبوبا
ترقى وترقى مارداً متشهقاً   تطوي جواحنها الرحاب وثوبا

اإلميان
اهُتم نديم حممد بالكفر وعدم اإلميان، وها هو يف قصيدته 
وكان  وجــل،  عز  للباري  وتوسل  خبشوع  إميانه  يؤكد  "يــارب" 
ذروة عنفوانه  انه ال يزال يف  إال  العمر  السبعني من  بلغ  قد 
أنه  على  والتزلف واالحنناء، مصراً  اخلضوع  وكربيائه رافضاً 

املوت القادم خالد بشعره.
ناهز  عمر  عن   1994\1\17 يف  حممد  نديم  الشاعر  تــويف 
الراحل  الرئيس  منحه  وفاته  وبعد  عاماً،  والثمانني  الستة 
تقديراً  األوىل  الدرجة  من  االستحقاق  وســام  األســد  حافظ 
وزارة  وقامت  األدبــيــة،  احلياة  يف  ولتأثريه  الشعري  لعطائه 

اإلعالم بطباعة األعمال الشعرية الكاملة لنديم حممد.

يف اخلتام
ويف النهاية ميكن القول أن الدراسة األدبية اليت قدمها منذر 
حييى عيسى عن الشاعر الراحل نديم حممد تستحق القراءة، 
فقد أضاء بشعره جوانب احلياة االجتماعية والسياسية، وارتقى 
بالغزل والرثاء واملديح واخلمرة إىل مصاف الشعراء العامليني، 
لشعبه  وفياً  ذلك  رغم  وبقي  القومي  املشروع  إخفاق  آمله  وقد 

ولوطنه ومبادئه.
للشاعر  الشخصية  الصور  بعض  جــاءت  الكتاب  هناية  ويف 
وهذا  يده،  لقصائد خبط  إىل خمطوطات  باإلضافة  الراحل 
لروح  تعريف  وأمجل  اجلديدة،  الكتب  يف  وجد  ما  قل  الفعل 

الشاعر الوقادة تأتي من كلماته الشعرية اجلميلة حني قال:
 وصــــحا ريفنا ونصحو مع الراعي مع الناي واخلراف وجنري
قبــــر زيــــارة  إىل  وحيــــنا  الصيــــد  وإىل  مـــرة  النبـــــع   فإىل 
أمــــر ســــمعا وطاعــة  فقـلـــنا:  للحــجارة ســــلطانا  أن   زعموا 
بيداهلل، ال يــدي، كان خلقي من جنونا ملنى، وما لســُت أدري.

 "ندمي حممد ال�صـاعر املتمرد"
اإباء النبالء ومروءة الفر�صان 
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"البعث األسبوعية" ــ لينا عدرا 
رمبا مسعت عن الساعة البيولوجية من قبل، لكن ماذا 

عن الساعة البيولوجية الصينية؟
ســـواء كــنــا نتمثل وجــهــة نــظــر الــطــب احلــديــث أم 
يف  موجودة  البيولوجية  الساعة  فكرة  فإن  التقليدي، 

مجيع احلاالت. 
الساعة  فــإن  التقليدي،  الصيين  للطب  وبالنسبة 
"تشي"  احليوية  الطاقة  رحلة  نتيجة  هي  البيولوجية 
)وُتلفظ "تشي"( يف اجلسم طوال اليوم. وميكن أن يفسر 

نقص هذه الطاقة ظهور اعتالالت يف أعضاء معينة. 
وكان الطب التقليدي يسعى منذ النصف الثاني من 
الساعة  اليت حتكمها  العمليات  لفهم  العشرين  القرن 
البيولوجية. وتكمن هذه الظواهر، اليت تسمى إيقاعات 
بدأت  وقد  أجسامنا.  نشاط  وراء  البيولوجية،  الساعة 
آليات العمل يف الظهور وأصبح البحث يف هذا اجملال 
هذين  على  فاحصة  نظرة  نلقي  وسوف  للغاية.  نشطا 
العمليات  منهما  كل  يرتجم  كيف  ونالحظ  املفهومني 

اليومية ألجسامنا.

ما هي الساعة اليومية؟ 
إىل  لــإلشــارة  مناسبة  طريقة  هــي  اليومية  الساعة 
من  اليومية  الساعة  عبارة  وتشتق  البيولوجية.  الساعة 
املصطلح الالتيين الذي يعين "قرابة اليوم". ويعين ذلك 
كل اإليقاعات السلوكية والفيزيولوجية واجلزيئية. وقد 
الكائنات  مجيع  يف  اليومية  اإليقاعات  مالحظة  متت 
احلية اليت متت دراستها تقريبا )باستثناء بعض األنواع 

اليت تعيش يف كهوف احمليطات(. 
من  شبكة  من  النظام  هذا  فيتكون  البشر،  لدى  أما 
الساعة  املتمفصلة حول  اليومية،  البيولوجية  الساعات 
الساعات  من  والعديد  الدماغ(  يف  )املوجودة  املركزية 
املنظمة  أنسجة وأعضاء  )املوجودة يف مجيع  احمليطية 
تقريبا(. ومتلي هذه اإليقاعات كل ما نقوم به تقريبا، 
وتناول  للنوم  حمــددة  أوقـــات  على  ساعاتنا  وتضبط 
من  للعديد  املثلى  األوقـــات  إىل  بــاإلضــافــة  الــطــعــام، 

الوظائف األساسية األخرى.

أدوار الساعة اليومية؟
يف الثدييات، خيتلف كل جانب من جوانب علم وظائف 
األعضاء تقريبا مع مرور الوقت يف اليوم الواحد، حتى 

يف ظل الظروف البيئية الثابتة: 
حالة اليقظة والنوم 

معدل انقسام اخلاليا 
إفراز الكلى للبوتاسيوم 

معدل ضربات القلب وضغط الدم
وظائف املناعة واجلهاز اهلضمي

احلساسية لألدوية والسموم 
ــات )مبـــا يف ذلــك  مــســتــويــات الــعــديــد مــن اهلــرمــون

امليالتونني والكورتيكوستريويدات(. 
وعلى  اليوم،  خالل  مجيعها  املؤشرات  هذه  وختتلف 
مدار 24 ساعة، ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل متغريات 
إيقاعها  أن  ذلــك  اجلسم،  أعضاء  يف  اجليين  التعبري 
جيعل من املمكن حتسني أدوارها الفيزيولوجية حبيث 
مثالية  بطريقة  مؤقتا  وظيفة  كــل  عــن  التعبري  يتم 
ليال،  والنوم  النهار  أثناء  االستيقاظ  تعزيز  من خالل 
إفــراز  املــيــالتــونــني، وتثبيط  إطـــالق  مثال )مــن خــالل 
الساعة  تشبيه  تتم  ما  غالبا  وبالتايل،  الكورتيزول..(. 
البيولوجية كـ "قائد أوركسرتا" يعمل على تنسيق علم 

وظائف األعضاء لدينا أثناء تزامنه مع البيئة. 
تتمتع مجيع إيقاعات الساعة البيولوجية خبصوصية 

حتى  العمل  يف  تستمر  أهنــا  أي  املنشأ،  ذاتــيــة  كوهنا 
يف  املثال  سبيل  )على  إشــارات  البيئة  توفر  ال  عندما 
حالة وجود ليلة مستمرة(. لديها أيضا خاصية التكيف 
مع االضطرابات البيئية. وهذه اخلاصية ضرورية حبيث 
ميكن إعادة ضبط الساعات من خالل احملفزات البيئية. 
أخريا، علينا أن نلحظ أن نشاط الساعة البيولوجية 
 24 تبلغ مدهتا  واليت  األرض،  دوران  دورة  مع  متزامن 
الذي  الضوء  فإن  الثدييات،  لدى  أما  بالضبط.  ساعة 
تدركه شبكية العني هو أقوى مزامن للساعة البيولوجية. 

أصل الساعة اليومية؟ 
هي  اليومية  اإليقاعات  أن  واســع  نطاق  على  يُعتقد 
استجابة تكيفية لدورات 24 ساعة من الضوء والظالم 
ودرجة احلرارة وتوافر الطعام واالفرتاس اليت متيز دورة 

الطبيعة.
تنبع  اليومية  لإليقاعات  التكيفية  األمهية  أن  ويبدو 
الداخلي.  والتزامن  البيئة  مع  التزامن  مصدرين:  من 
ومن احملتمل أن يؤدي ذلك إىل حتسني اكتساب املوارد 

مع تقليل خماطر االفرتاس.

أمهية إيقاعات الساعة البيولوجية للصحة  
اليومية  لإليقاعات  احلضور  الكلية  الطبيعة  تنطوي 
وقدرهتا على التأثر باالضطرابات البيئية على عواقب 

مهمة يف عاملنا احلديث. 
ويتحسس معظم الناس ما ينتاهبم من اضطراب يف 
عمل وظائفهم عند سفرهم عرب مناطق زمنية متعددة. 
الزمنية  املنطقة  مع  البطيئة  املزامنة  إعــادة  وتــؤدي 
اجلهاز  اضطرابات  وتسبب  النوم  تعطيل  إىل  اجلديدة 

اهلضمي، إضافة إىل عواقب أخرى. 
إذ  الورديات.  العمل بنظام  مثال آخر على ذلك وهو 
اإلصابة  معدل  بارتفاع  العمل  من  النوع  هذا  يرتبط 

بعدد كبري من األمراض: االكتئاب، ومتالزمة 
القلب  وأمــراض  والسمنة،  الغذائي،  التمثيل 
ـــة الــدمــويــة، والــســكــتــة الــدمــاغــيــة،  واألوعـــي
واضطرابات املناعة الذاتية، والعقم، والسرطان. 

الساعة البيولوجية يف الطب الصيين 
كما هو حال الطب التقليدي، تتوافق الساعة 
اليومية يف الطب الصيين على وجود مؤقت يف 
فكرة  وعلى  للجسم،  الفيزيولوجية  العمليات 
يف  نشاطا  أكثر  تكون  احليوية  األعــضــاء  أن 
أوقات معينة من اليوم، وكذلك على االنسجام 
البيئية. وباملثل، يعمل  بني اجلسم واإلشــارات 
للوخز  ممارسته  خــالل  مــن  الصيين  الــطــب 
به  األدويــة اخلاص  أو جدول  الكيّ  أو  باإلبر 
حلل االختالالت امللحوظة. وتندرج بعض أنواع 
الفطور الطبية اليت تقدم على شكل مسحوق 

ومستخلصات مركزة من ضمنه أيضا.

مبدأ الساعة البيولوجية الصينية 
على  الصينية  البيولوجية  الساعة  تشجعنا 
به خالل  نقوم  ما  على  فاحصة  نظرة  إلقاء 
اليوم ملطابقة أفعالنا مع أوقات النشاط األكثر 
مالءمة. ويقصد بذلك قبل كل شيء التكيف 
والـــتـــوازن والـــراحـــة والــتــعــايف. وهــكــذا متكن 
املتخصصون يف الطب الصيين التقليدي من 
مستواها  يف  أعضائنا  عمل  توقيت  حتديد 

القوي أو الضعيف. 
يف  رئيسيان  مفهومان  يدعمه  املفهوم  وهذا 

ال�صاعة البيولوجية ال�صينية.. التباينات امل�صتمرة يف اأج�صامنا 
بالتزامن مع تغري اإيقاعات الطبيعة هي جوهر حياتنا اليومية!!  

الطب الصيين التقليدي، ومها خطوط الطول والـ "كيو 
آي": 

تشكل خطوط الطول شبكة تدمج كل جزء من جسم 
املمكن  من  فهي جتعل  وبالتايل  جــزء.  كل  يف  اإلنسان 
وتغذية  يانغ"،  "ين  وأفعال  والــدم،  آي"  "كيو  الـ  تــداول 

األعضاء واألنسجة والدفاع عن اجلسم ضد األمل. 
أما الـ "كيو آي" فهي الطاقة احليوية اليت تتحرك يف 
آي"  "كيو  يبقىالـ  اليوم،  أجسامنا. وطوال 24 ساعة يف 
يف كل عضو ملدة ساعتني تقريبا. وأثناء فرتات النوم أو 
الراحة، يتحرك جهاز الـ "كيو آي" إىل الداخل للشفاء 

والرتميم واستعادة اجلسم لعافيته. 

كيف تعمل الساعة البيولوجية الصينية 
خالل فرتة الـ 12 ساعة اليت تلي ذروة وظائف الكبد، 
بدءا من الساعة 3 صباحا، تنتقل الطاقة إىل األعضاء 
املرتبطة بالنشاط اليومي، واهلضم، واإلطراح: الرئتني، 
والقلب،  البنكرياس،   / واملــعــدة  الغليظة،  ــاء  واألمــع

واألمعاء الدقيقة. 
مرة  الطاقة  تتحول  الظهر،  بعد  منتصف  وحبلول 
بالرتميم  املرتبطة  الداخلية  األعــضــاء  لدعم  أخــرى 
والصيانة. والغرض من ذلك هو نقل السوائل واحلرارة 

وكذلك التصفية والتنقية. 

وقت الكبد )من 1 إىل 3 ساعات(
خالل فرتة الكبد، جيب أن يكون اجلسم نائما. خالل 
هذه الفرتة، خترج السموم من اجلسم ويتكون دم جديد. 
إذا استيقظت خالل هذا الوقت، فقد يكون لديك الكثري 
إزالة  مسارات  أو  الكبد  أو مشاكل يف  اليانغ  من طاقة 

السموم.

الرئة )من 3 ساعات إىل 5 ساعات(
ــت الــرئــة مــا بــني 3 و5 ســاعــات، ومــرة    وق

أخرى هذا هو الوقت الذي جيب أن ينام فيه 
الوقت،  هذا  يف  مستيقظا  كنت  إذا  اجلسم. 
لتهدئة  بتمارين  تقوم  أن  املستحسن  فمن 

األعصاب، مثل متارين التنفس.

األمعاء الغليظة )من 5 إىل 7 ساعات( 
مــن 5 إىل 7 صــبــاحــا هــو وقـــت األمــعــاء 
األمعاء  حلركة  مثايل  وقــت  وهــو  الغليظة، 

والتخلص من السموم من اليوم السابق. 

املعدة )من 7 صباحا حتى 9 صباحا(
إىل  الطاقة  تدفق  يتحول  الوقت،  هذا  يف 
جاهزة  املعدة  وتكون  اجلــوع  لتحفيز  املعدة 
هلضم وجبة اإلفطار. ويف هذا الوقت أيضا، 
من املهم تناول أكرب وجبة يف اليوم لتحسني 
فــإن  ــا  وهــن واالمـــتـــصـــاص.  اهلــضــم  عملية 
الغذائية  بالعناصر  الغنية  الدافئة  األطعمة 

هي األفضل يف الصباح.
 11 إىل   9 )من  والطحال  البنكرياس   

صباحا(
عندما يتم إطالق اإلنزميات للمساعدة يف 
التايل.  لليوم  الطاقة  وإطالق  الطعام  هضم 
التمارين  ملمارسة  املــثــايل  الــوقــت  هــو  هــذا 
من  استفادة  أقصى  حقق  الــقــوة.  ومتــاريــن 

يومك من خالل العمل يف هذا الوقت.

حتى  صباحا   11 الساعة  )من  القلب 

الساعة 1 ظهرا(
العناصر  ضخ  على  فيها  سيعمل  الــيت  القلب  ساعة 
بالطاقة  لتزويدك  اجلسم  أحنــاء  مجيع  يف  الغذائية 
الغداء،  طعام  لتناول  جيد  وقــت  أيضا  إنــه  والتغذية. 

ويُنصح بتناول وجبة خفيفة ومطهية.

األمعاء الدقيقة )من 1 ظهرا حتى 3 بعد الظهر(
من 1 إىل 3 بعد الظهر هو وقت األمعاء الدقيقة وهو 
تناوله  الــذي مت  الطعام  فيه هضم  الــذي سيتم  املكان 
مسبقا واستيعابه. إنه أيضا وقت مناسب للقيام باملهام 

اليومية أو التمارين.

املثانة )من 3 إىل 5 مساء(.
السائلة  الفضالت  إخــراج  اجليد  من  املثانة،  وقت  يف 
من اجلسم. لذلك من الضروري جتنب احتباس البول 

يف هذا املوضع.

الكلى )من 5 إىل 7 مساء(
هذه النافذة هي عندما يتم تصفية الدم وتعمل الكلى 
الكيميائي املناسب. هذا هو  التوازن  على احلفاظ على 
الدموية  الدورة  وتنشيط  العشاء  لتناول  املثايل  الوقت 

عن طريق املشي أو التدليك أو التمدد.

السّخان الثالثي )من 9 مساء حتى 11 مساء(
من 9 إىل 11 مساء، هو وقت السّخان الثالثي عندما 
يُنصح  اإلنــزميــات.  وجتديد  اجلسم  ــوازن  ت تعديل  يتم 
بالنوم يف هذا الوقت حتى يتمكن اجلسم من احلفاظ 

على طاقته لليوم التايل.

 1 الساعة  الساعة 11 صباحا حتى  )من  املرارة 
ظهرا(

وقت املرارة، وعندما تستيقظ، جيب أن يشعر اجلسم 
بالطاقة. يف الطب الصيين، هذا هو الوقت الذي تتالشى 
فيه طاقة الني وتبدأ طاقة اليانغ يف االرتفاع. تساعدك 
طاقة يانغ على البقاء نشيطا أثناء النهار ويتم ختزينها 

أثناء النوم.

اخلالصة: املفهومان لديهما الكثري لنتعلمه من 
بعضهما البعض

بناء على هذه التحليالت، ميكننا التأكيد، من وجهة 
نظر الطب الصيين، على أن جوهر اإليقاع البيولوجي 
مع  واملتزامن  اإلنــســان  جسم  يف  املستمر  التباين  هو 

اإليقاعات الطبيعية.
إن الفرق بني نظرية الطب الصيين التقليدي والطب 
الصيين  الطب  يف  البيولوجي  اإليقاع  أن  هو  احلديث 
التقليدي يشري إىل اإليقاع امللحوظ يف جسم اإلنسان 
صورة  هي جمرد  اإليقاع  يف  معزولة  ظاهرة  وأي  كله، 

ظلية لإليقاع املتكامل جلسم اإلنسان كله. 
ووفقا للكتب املرجعية للطب الصيين التقليدي، سيتم 
أفضل لإليقاعات  املستقبلية حنو فهم  توجيه األحباث 

البيولوجية بسبب تطور الطب احلديث. 
ويف الوقت نفسه، يوسع فهم الطب الصيين التقليدي 
اخرتاقات  يف  ويساهم  احلديث،  البحث  فرضيات  من 

جديدة يف دراسة اإليقاعات البيولوجية. 

»البعث األسبوعية« ــ حمررة قضايا اجملتمع 
إذا كنت تستيقظ باستمرار يف نفس الوقت تقريبا كل ليلة، فإن الصينيني 
يقرتحون عليك دراسة ساعتك البيولوجية. يقولون إن كل ساعة من النوم قبل 
منتصف الليل تساوي ساعتني بعد منتصف الليل، ولكن للحصول على نوم 

جيد ليال، عليك أوال فحص أعضائك.
هذه  بعض  وإليكم  اجلــســم،  يف  معني  بعضو  الليل  مــن  ساعة  كــل  ترتبط 
ليست  أهنا  املالحظة  بعني  األخــذ  مع  املوضوع،  هذا  حول  الشيقة  املعلومات 

نصائح طبية على اإلطالق. 

من الساعة 9 مساء حتى الساعة 11 مساء  
الفرتة الزمنية بني الساعة 9 مساء و11 مساء متصلة جبهاز الغدد الصماء 
نشاطا  األكثر  النظامان مها  الصينيون. هذان  يقول  كما  الليمفاوي،  واجلهاز 

خالل هذه الفرتة. إذا كانا غري متوازنني، فقد تشعر باالكتئاب وقلة النوم.
اهلرموني  التوازن  وعدم  بالذنب  شعورك  األعــراض،  بني  من  أيضا،  وهناك 
واضطراب الغدة الدرقية. أنت حباجة إىل روتني ليلي أفضل، وتذكر أن الساعة 
العاشرة والنصف مساء هي آخر مرة جيب أن تكون فيها يف السرير للتأكد من 

أنك نائم حبلول الساعة 11 مساء. 

من الساعة 11 مساء حتى الساعة الواحدة صباحا 
هذا املوضع هو املسؤول عن املرارة. يؤدي ضعف أداء هذا العضو إىل الشعور 
واخلجل  القرارات  اختــاذ  وصعوبة  احلكم  وســوء  اليقني  وعــدم  التوازن  بعدم 
وارتفاع نسبة الكوليسرتول يف الدم. يقرتح اخلرباء جتنب املشروبات السكرية 

واألمحاض الدهنية غري املشبعة.  
 

من 1 صباحا حتى 3 صباحا
خالل هذه الفرتة، يكون الكبد أكثر نشاطا. حياول إزالة السموم من جسمك 
ومعاجلة املشاعر اليومية. قد تشعر بالغضب وتعاني من تقلبات مزاجية وصداع 

عندما تكون مستيقظا. 
العادات  من  الكثري  لديك  يكون  فقد  الوقت،  هذا  االستيقاظ يف  واصلت  إذا 
السيئة، مبا يف ذلك تناول األطعمة واملشروبات اليت ال ينصح هبا، خاصة إذا كنت 

تفعل ذلك يف الليل.

من 3 صباحا إىل 5 صباحا
تنشط الرئتان خالل هذه الساعات. إذا كنت تعاني من مشاكل يف هذا العضو، 
فقد تشعر باحلزن والتنفس الضحل وأمل الصدر. حاول القيام بتمارين التنفس 

قبل النوم أو حتدث إىل صديق أو طبيب نفساني.

من 5 صباحا إىل 7 صباحا
خالل هذه الفرتة الزمنية، تعمل األمعاء الغليظة بنشاط. إذا كان يعاني من 
اضطراب، فقد تشعر بالدفاعية أو أنك عالق يف موقف ما. يف كل مرة يستيقظ 
فيها املنبه، قد تشعر باإلحباط. يقرتح الصينيون تضمني املزيد من األلياف أو 

املاء يف نظامك الغذائي.
فكم مرة تستيقظ يف الليل؟ كيف هي دورات نومك؟

تشرح الساعة البيولوجية الصينية سبب استيقاظنا يف الليل وكيفية إصالحها.

ملاذا ن�صتيقظ يف الليل؟ وكيف نتجـاوز ذلك؟



مع انتهاء فصل الصيف، ودخول فصل 
اخلــريــف، ستحصل تــغــريات عــديــدة يف 
خزانة مالبسك، من أجل مالءمة القطع 
اجلو،  تغريات  مع  ترتدينها  سوف  اليت 

ولكي تكون مناسبة للعمل أو اجلامعة.
جمال  يف  عديدة  تغريات  هناك  وألن 
املوضة، واختالف الصيحات اجلديدة من 
موسم آلخر، من املمكن أن تكون مرحلة 
بعض  صعبة  مناسبة  مــالبــس  اختيار 

الشيء.
هذه  تسهيل  ميكن  املــقــابــل،  يف  لكن 
ارتداء  بسيطة، من خالل  بطرق  املهمة 
وميكن  أبدا،  موضتها  تنتهي  ال  مالبس 
اعتمادها يف الصيف كما يف الشتاء، ويف 

العمل كما يف خرجاتك اليومية. 

إلطــالالت  الكالسيكي  "البليزر" 
خمتلفة

"البليزر"،  أو  الرمسي،  اجلاكيت  يعترب 
من بني أهم القطع اليت جيب أن تكون 
يف خزانة مالبسك، لسهولة تنسيقه مع 
خمتلف إطالالتك، سواء كانت كالسيكية، 

أو خلرجاتك اليومية.
وبالرغم من تغري موديالت "البليزر" من 
فرتة ألخــرى، ســواء من خالل القصات 
الكالسيكية  القصات  لكن  األلــــوان،  أو 
من حيث  سهولة  األكثر  تعترب  القدمية 

التنسيق، ألن موضتها ال تنتهي أبدا.
ومن أجل ضمان أن اجلاكيت الرمسي 
هــذا ســوف يــالئــم خمتلف إطــالالتــك، 
ينصح بأن يكون باللون األسود، أو األزرق 

الغامق، أو البيج.

ــد األســـــود بــاق  ــل ــت اجل ــي اجلــاك
لسنوات

ميــتــاز اجلــاكــيــت اجلــلــد األســــود أنــه 
مناسب جلميع األوقــات، سواء يف الليل 
أو النهار، وخالل األيام العادية واملمطرة 

كذلك.
اجللدي  اجلاكيت  هذا  تنسيق  وميكن 
أو  مع عدة قطع، منها ســروال اجلينز، 
الفساتني، أو التنانري، أو حتى مع سروال 

كالسيكي، من أجل العمل.
وختتلف أمثان اجلاكيت اجللد األسود 
حسب نوع اجللد الذي صُنع منه، لكن 
بعض  مرتفعة  أســعــاره  أن  مــن  بالرغم 
الشيء، لكن ميزته أن يستمر يف خزانتك 

لسنوات طويلة.

القميص األبيض قطعة مثالية  
تنسيقها  يسهل  اليت  األلــوان  بني  من  االبيض  اللون  يعترب 
أنه يسهل  ترابية، كما  أو  نارية  كانت  أخــرى، سواء  ألــوان  مع 
دمج القميص الكالسيكي مع إطالالتك باختالفها، األمر الذي 
خزانة  يف  لتكون  مثالية  قطعة  األبيض  القميص  من  جيعل 

مالبسك. 
وهناك أنواع كثرية للقميص األبيض، منها الطويل، والقصري، 
أو من  بــأزرار  قميص  اختيار  لك  كما ميكن  دون،  أو  وبأكمام 
غريها، ولكل هذه املوديالت تساعد للحصول على نفس النتيجة.

جاكيت وسروال اجلينز.. اللمسة اليت ستغري إطاللتك 
يعترب اجلينز من بني أكثر األثواب سهولة يف التنسيق، لذلك 
فهو احلل األمثل من أجل احلصول على إطاللة مجيلة دون 

كثرة تفكري.
ومن بني أهم القطع اليت جيب أن تكون يف خزانة مالبسك، 
أو  اختيار قصته حسب طولك  الــذي ميكنك  اجلينز  ســروال 

شكل جسمك، ألن موديالته عديدة وخمتلفة.
املواسم  لكل  مناسبة  قطعة  يعترب  اجلينز  اجلاكيت  أن  كما 
خرجاتك  يف  كما  العمل،  يف  ارتــداؤهــا  ميكن  إذ  واملناسبات، 
اليومية، ليكون اللمسة اليت تغري شكل إطالالتك، من بسيطة 

إىل أنيقة.

يف  منقذك  األســــود..  الفستان 
املناسبات اخلاصة

القطعة  الفستان األسود  اعتبار  ميكن 
اليت ستنقذك يف الوقت الذي ستحتارين 
فيه ماذا سوف ترتدين خالل مناسباتك 
باجتماع  األمــر  تعلق  ســواء  املختلفة، 
عمل، أو مناسبة خاصة، أو حفل زفاف، 

أو حتى من أجل سهرة عشاء.
إذ يسهل تنسيق الفستان األسود، سواء 
كان طويال أو قصريا، مع قطع خمتلفة، 

من بينها "البليزر"، أو اجلاكيت اجللد.
ــســســوارات  ــاك فــيــمــا ميــكــن تــزيــيــنــه ب
عقد  أو  احلــــزام،  بينها  مــن  خمتلفة، 
بــــارزة،  بـــألـــوان  ــد  ي حقيبة  أو  ــل،  طــوي

كالفوشيا، والربتقايل، واألمحر.

حقيبة اليد الكبرية لنقل أغراض 
أكثر 

حقائب  مــن حمــيب  كــنــتِ  وإن  حــتــى 
اليد الصغرية، لكنها ليست عملية بقدر 
األخرى اليت تكربها حجما، ألن حقيبة 
اليد الكبرية ستساعدك على نقل الكثري 

من األغراض.
تعترب  الــكــبــرية  الــيــد  حقيبة  أن  كما 
العملية،  إلطاللتك  مناسبا  اكسسوارا 
أو  اللون،  موحدة  العادة  يف  تكون  واليت 

بسيطة، وبذلك تكون القطعة األبرز. 

بأقل  أنيق  مبظهر  تبدين  كيف 
التكاليف؟

األناقة ال تعين بالضرورة إنفاق أموال 
إليكِ  نعرض  كثرية  فالبدائل  باهظة، 

بعضها:
واحــد:  منتج  يف  فــرشــاتِــك  امجعي   -
اســتــخــدمــي إســفــنــجــة الـــدمـــج لــوضــع 
استخدامها  تستطيعني  األســاس،  كريم 
للكونسيلر والــبــودرة وأمحــر اخلــدود يف 

وقت واحد.
- جيل العيون: يتطَلّب استخدام كحل 
العني السائل دقة بالغة، إذا كنتِ مبتدئة 
استخدمي جلَّ العيون أسهل وسيمنحكِ 

مظهرا ممتازا.
زي كثافة رموشك  - رموش كثيفة: عِزّ
بــاســتــخــدام مــاســكــرا كــثــيــفــة، بعض 
املستحضرات يكفيكِ وضع طبقة واحدة 
تبدو  رموشك  جبعل  كفيلة  وهــي  منها 

طبيعية.
مزيل  يُسببها  الــيت  للبقع  املزيلة  اإلسفنجة  استخدمي   -

العرق.
القطنية،  املاسِحَات  باستخدام  املاكياج  أخطاء  أصْلِحي   -

فأطراُفها الدقيقة أفضل بالتأكيد من أظافرك.
- األحذية السوداء مهمة: تضفي عليكِ أناقة شديدة، ويُمكن 
إطـــالالت خمتلفة  مــع  الــعــايل  الكعب  ذات  األحــذيــة  تنسيق 

لتمنحكِ مظهرا مميزا.
وكأهنا  تبدو  القدمية  مالبسك  اجعلي  األنسجة:  منظف   -
وإذا  عليها،  املــرتاكــم  الوبر  من  التخلص  بعد  متاما  جديدة 

استخدمتِ شفرة احلالقة هلذا الغرض فالنتائجُ سُتبِهركِ!
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احلمل:  تعيش   قصة  حب وتقوم   مببادرات  إجيابية  

تتلقى    مهنياً   . اآلخـــر  الــطــرف  مــن  قــربــاً  أكــثــر  جتعلك 

اقرتاحات جيدة  ومفيدة حاول  العمل هبا.

الثور: قد تكون قلقاً  وغري مطمئن لوضع معني  لكن  

األيام  القادمة  حتمل إليك  الدعم على الصعيد العملي 

املايل والعاطفي.

اجلوزاء:  تتحسن األمور  وتتخلص  من أزمة طارئة  

وتصبح   قادراً  على التحرك  والقيام  باخلطوات  املناسبة  

على أكثر من صعيد تعامل مع   أصحاب الثقة.

السرطان: ال تباشر  يف جديد  خالل هذه الفرتة والتزم  

نصائح الشريك    جتنباً  ألي مشكلة   وألي    فخ حمتمل 

.  مفاجأة  سارة  على الصعيد املايل.

الفرتة  ستكون  ضاغطة  على مستوى  هــذه  األســد: 

قــراراتــك  وخطواتك جيداً  تــدرس  أن  األعــمــال  وعليك 

مستفيداً من جتارب  املاضي.

متوقعة  وغري   طارئة  مسائل   مع   تتعاطى  العذراء: 

يف  احلياة العائلية أو العملية  وتنجح يف  حتقيق  أفضل  

النتائج ، خرب  سار يف  طريقه إليك.

والتغيريات   املفاجآت  العديد  من   تنتظرك   امليزان:  

اليت   ترضي  طموحاتك واملطلوب منك  القيام  مببادرات  

جريئة وشجاعة لتحقيق ما تصبو إليه.

العقرب: تعرف  حياتك اخلاصة  تطورات  إجيابية  وقد 

األضــواء   إبعادها  من  تنشأ  عالقة  جديدة  ستحاول  

جتنباً  لتدخالت غري مرغوبة.

القوس: احرص على معاجلة جأشك  وال تنجرف   حنو 

االنفعال  والغضب فهذا يسيء إليك يف  العمل  كما يف  

القلب  إنسان  طيب   وأنــك   احلياة االجتماعية خاصة  

وحمبوب.

اجلدي: افتح  عينيك وذهنك على كل  ما يتقدم   إليك  

استفد من الظروف  اجلديدة لتحقيق رغبة   طاملا  حلمت  

هبا الوضع املادي يشهد حتسناً ملموساً عما قريب.

وجتد    حياتك  يف  جديد  منعطف  حنــو  تسري  الدلو: 

نــفــســك يف مــوقــع قـــوة وجنــــاح عــلــى الــصــعــيــد العملي 

واالجتماعي. عائلياً  يزول  قلقك  وتصلك أخبار  جيدة .

كل    تستطيع  حتقيق  بأنك ال  اقتنعت  أخــرياً  احلوت: 

املشاريع  لوحدك وأنك  حباجة إىل من يساعدك فأن تصل 

متأخراً  خري من أن ال تصل أبداً.

كلمات متقاطعة أفقي: 
1ـ فيلم من  إخراج )يوسف شاهني( ـ أخفى

2ـ  مدينة  أمريكية ـ بلدان 
3ـ  جنم كرة  قدم  أرجنتيين سابق ـ قرع اجلرس

4ـ  خاصيت /م/ ـ اجلوهر /م/
5ـ  سقاية  ـ ماركة   سيارات  ـ أساس

6ـ  أحرف متشاهبة فك ـ غريا
7ـ  متشاهبان ـ أغنية لعبد  احلليم
8ـ  من األلوان ـ   أحرف متشاهبة

9ـ   أباديه وأسابقه ـ  حبار
10ـ يألفه  /م/ ـ يسحب

11ـ   مطرب لبناني
 

عمودي: 
1ـ رتبة عسكرية حبرية   ـ أقارب

2ـ أغنية  )المسهان( من أحلان فريد األطرش
3ـ  وحدة قياس األطوال ـ وكالة أنباء عربية

4ـ   عصا كبرية ـ  نبات  بري  طيب
5ـ   أحب ـ ممثل مصري

6ـ  دولة أوروبية /م/
7ـ  )نرتدد( مبعثرة  ـ للنفي  ـ  يكتم  بني اثنني

8ـ   الغموض
على  مداولة  معناه  مطلق  مفعول  ـ  وجنة  9ـ  

األمر مرة  بعد أخرى
ـ  ـ حرف جر  للزراعة   أرض غري صاحلة   10ـ 

ثواب 
11ـ دولة أوروبية  انطلقت  منها شرارة  احلرب 

العاملية األوىل ـ شهر هجري

املفقودة مؤلفة من عشرة أحرف: 
أغنية للفنانة الراحلة صباح.

مل يعد يل يف أمانيّ العشاق غري ذكرى من حبيب ورفاق
وبقايا من دموع ثرة أطفأت شوقي من قبل احرتاقي
أنا واأليام والصرب معي مل يعد ما بيننا غري الشقاق

مل تزل يا هاجري يف رغم املدى ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ــ ـ ـ ـ ـ   ـ ـ ـ ـ ـ   

الكلمة 

املفقودة
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ل م م م م ل ل ل م غ ر ي

ي ن ن ن ن م م م ى ر ك ذ

أفقي:
1ـ البطريق ـ إال

2ـ الظل /م/ ـ  جدجد
3ـ جيدو ـ ممازحة

4ـ أوسلو ـ رج
5ـ نسر  ـ مسرمر

6ـ  أن ـ وا
7ـ أكفاء /م/ ـ  يتسلل /م/

8ـ   النرد /م/ ـ وا
9ـ سوياً ـ وكلناه

10ـ رد ـ هزار/م/ ـ رمل
11ـ دوري ـ هلفته

عمودي: 
1ـ اجلوزاء ـ سرد 

2ـ   يظل /م/ ـ  ودوران /م/
3ـ بلدان ـ فري 

4ـ طاووس ـ كناري 
5ـ سروال 

6ـ  جيمل  ـ إوز 
7ـ  قدموس ـ كهل 

8ـ   أج /م/ ـ مدلول
9ـ )ادز( ـ فرناس /م/
10ـ حرمات ـ متا /م/

11ـ اهلجر ـ جيهله

األبــــراج 

احلل السابق:  شقائق النعمان
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�صت قطع ينبغي اأن ترافقك دائما.. 
مو�صة عابرة للف�صول!!



رفعت الديك 
األيــام  هــذه  السويداء  يف  الريفية  األســر  معظم  تنهمك 
احلصاد  فموسم  "السليقة"  يسمى  ما  أو  الربغل  بصناعة 
انتهى والبد من البدء باملرحلة الثانية وهي حتويل القمح 
الغالبية  املاضي مازالت حمفوظة عند  إىل برغل وذكريات 
مــازالــت  تفاصيلها  بعض  اخــتــالف  رغــم  العمل  وقــصــص 
موجودة ضمن أجواء املوسم املفعمة بالتعاون واحملبة والفرح.

بركة املاضي 
عمران اجلباعي وأسرته واحدة من األسر يف الريف الشرقي 
بدأ التحضريات للبدء "بالسليقة" وهي إحدى أهم الطقوس 
اليت مازالت متوارثة هناك، فالكل ينتظر هذا اليوم كل عام 
بفارغ الصرب ملا حيدثه من سعادة وهبجة يف قلوهبم وهم 
يراقبون نضوج حبات القمح الذهبية وهي تنتفخ يف احللة 

املخصصة لعملية السلق كما يقول اجلباعي. 
مراحل عدة متر هبا هذه الصناعة بدأ من "التصويل" وهي 
بالسلق وصواًل  مــروراً  الشوائب  القمح من  تنظيف  عملية 
أيام  عدة  تتطلب  مراحل  السميد،  ثم  ومن  التجفيف  إىل 
-يوضح عمران- أنه وبعد انتهاء حصاد القمح ومجع املوسم 
ومنذ ساعات  للسليقة،  بتحضري قسم من احملصول  يقوم 
القمح  تنظيف  يتم  التحضريات حيث  تبدأ  الباكر  الصباح 
باملاء  القمح  يغسل  بعدها  واألتربة  الصغرية  احلصى  من 
لعدة مرات حتى ينظف متاماً ثم تأتي عملية سلق القمح 
النحاس  من  وعاء  عن  عبارة  وهي  الكبرية  احللة  بواسطة 
املاء  إليه كمية من  القمح فيها وتضاف  أو احلديد يوضع 
ويوقد حتتها احلطب وحترك فرتة الغليان حتى ال يلتصق 

القمح باحللة.
وتستمر عملية الغلي حتى درجة النضج ليتم نقله فيما 
بعد إىل سطح املنزل لتعريضه ألشعة الشمس ويرتك فرتة 
املطحنة  إىل  يؤخذ  وبعدها  املــاء  من  وجيف  ينشف  حتى 

ليجرش وحيول إىل برغل.
للنعومة  وفقاً  التسميد  عمليات  تتم  املطاحن  يف  يتابع: 
معينة  بنسبة  مــاء  إضــافــة  يتم  الطحن  وقبل  املطلوبة، 
ويتم  الطحن،  أثناء  الغبار  تشكل  منع  أجل  للرتطيب من 
فصل ناتج الطحن وفقاً حلجمه إىل أحجام خمتلفة، تتميز 

يف استخداماهتا املختلفة منها برغل خشن، وبرغل ناعم.

طقوس متقاربه
وذلك  الغذائية  الصناعات  أهــم  من  "السليقة"  وتعترب 
صناعة  بأهنا  وتتصف  السويداء  ألهايل  بالنسبة  ألمهيتها 
يدوية أسرية استهالكية، ويشري رئيس احتاد الفالحني يف 
السويداء مسري البعيين أن الريف السوري يتميز بالعديد 
منها  ولكل  األجــداد  عن  ورثها  اليت  الشعبية  األكــالت  من 

طقوسه ومناسباته اخلاصة.
ويلفت البعيين إىل أن الربغل مكون رئيس يف العديد من 
األكالت الشعبية ومعظم العائالت يف الريف تقوم بإعداده 
بعد انتهاء موسم احلصاد مؤونة لفصل الشتاء وتأتي صناعة 
طقوسه  تكون  والــذي  احلصاد  موسم  انتهاء  بعد  الربغل 
مقاربه لطقوس صناعة الربغل جلهة احملبة واأللفة اليت 
واألعــراف  العادات  البعيين  ويستذكر  اجملتمع،  أبناء  تسود 
حيث  احلايل  التقين  التطور  قبل  الفالحني  عند  الزراعية 
كانت تربط الفالحني قدمياً روح التعاون ووثائق احملبة دون 

وجود قوانني ومنظمات وأعراف مكتوبة على الورق

بتوجيهات  األرض  يـــزرع  الــفــالحــي  اجملتمع  ــان  ك حيث 
الفالحني الكبار يسموهنا وجهات لألرض وهي أسلوب على 
ثالث مراحل  مرحلة لزراعة القمح والشعري ومرحلة لزراعة 
للموسم  استعداد  فقط  حراثة  الثالثة  واملرحلة  القطنيات 
القادم، وعند حتديد موعد احلصاد يتحدد باألرض الفالنية 
يسموهنا  معني  ويــوم  معني  تاريخ  من  الفالنية  والواجهة 
اهلــدة وحيصدوهنا  هلــذه  يذهبون  القرية  أهــل  كل  "هــدي" 
مجيعاً حتى تنتهي ومن ثم حتدد واجهة حان حصادها يف 

وقت آخر وهكذا.
كل الناس حتصد سواسية وتعاون فيما بينهم يف احلصاد 
"احلصيدة" ويف فزعات من قبل الناس لبعضهم يف موسم 
وعــادات  مجيلة  بقيم  احلــصــاد  طقوس  واتسمت  احلــصــاد 
مفرحة تعكس طيبة النفوس آنذاك، فالذهاب إىل احلصاد 
كالذهاب إىل احلرب يرافقه الغناء احلدى واجملوز وزغاريد 
الصبايا والنساء تلتقط السنابل من األرض "لواقيط " يداً 
واحدة مع الرجال تساعد يف تأمني املوسم هناك جمموعة 
احلصيدي  يف  الشباب  أقوى  وكان  احلصاد،  مهمتها  كبرية 
يسمونه "القنطرجي" واألجنحة ميني ويسار واجلوال مابني 
بالنشاط  يتميزون  احلصادة  من  وشباب  والقلب،  اليمني 
بالقش  جيولون  "السنابل"  هلم  عدو  كأنه  القش  يقاتلون 
مابني اجلناح اليمني والقلب واجلناح اليسار والقلب احلصاد 
القلب أقوى احلصادين ويرتدي الزينة اليت متيزه عن باقي 
احلصاديني وبعد االنتهاء من عمليات احلصاد تنتقل األسر 

الريفية لصناعة الربغل بذات روح التعاون واحملبة. 
فطقوس السليقة اليت توارثها أهايل الريف واليت اتسمت 
باحلب والبساطة مل تتغري فقد بقيت حمافظة على األجواء 

يقول  -كما  القديم  منذ  هبا  اليت متيزت  اجلميلة  العائلية 
خطار عماد- حيث جيتمع اجلريان للمساعدة يف نقل املاء 
إىل أن  املنزل الفتاً  السليقة إىل سطح  و"التصويل" ومحل 
اجلريان ومن مير أثناء إعداد السليقة ال بد أن يأكل منها 
وتوزع الصحون وترسل مع األطفال لبعض البيوت البعيدة.

الذين  األطفال  دون ضحكات  تكتمل  السليقة ال  طقوس 
بانتظار  صغرية  صحون  وحبوزهتم  احللة  حول  يتجمعون 

تناول حصتهم احملالة بالسكر.
ويشري عماد  إىل أنه على الرغم من وجود الربغل اجلاهز 
بكثرة يف األسواق واحملالت التجارية إال أهنا ما زالت الكثري 
من األسر حترص على إعداد مؤونة الربغل بنفسها لتبقى 

رائحة املاضي أيام اخلري والربكة تعبق يف الديار. 

مسامري الركب 
مسامري  أنه  الربغل  حول  املتداولة  الشعبية  األمثلة  من 
لتلك  الكبرية  الغذائية  األمهية  املثل  هذا  ويعكس  الركب 
األلياف،  منها  هامة  غذائية  عناصر  من  حتتويه  ملا  املــادة 
والربوتينات، لذلك فهو يعترب غذاءً مناسباً وجيداً للنباتيني، 
أو ملن حياول اّتباع نظام غذائي صحي، كما يعترب الربغل 

مصدراً جيداً لكل من املنغنيز والفسفور والسيلسيوم.
اجملدورة  أكليت  للذاكرة  تقفز  الربغل  عن  احلديث  وعند 
جبل  يف  أساسيتان  أكلتان  تعدان  اللتان  العربي  واملنسف 
العرب ورغم عدم معرفة األقدمني لفوائد الربغل الصحية 
إال أن فطرهتم قادهتم العتماده غذاءاً اساسياً لتبقى مقولة 
هذه  فوائد  عن  األهم  املعرب  هي  الركب"  مسامري  "الربغل 

املادة.
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