
* لتفر مد   {
متخـــض املنتدى العربي للبيئـــة والتنمية فلم 
يلـــد، كمـــا جرت العـــادة، فأرا، بـــل تقريرا مفصال 
مســـتندا إلى حتليل علمـــي لبيانـــات ومعلومات 

موثوقة دبجه ٣٠ خبيرا وعاملا. 
حتديـــات  العربيـــة:  تقرير''البيئـــة  ويســـعى 
املستقبل'' كما صرح األمني العام للمنتدى األستاذ 
جنيـــب صعب إلـــى اإلجابة على خمســـة أســـئلة 

رئيسية:
كيف تتغير األحوال البيئية في العالم العربي؟ 
ما أسباب التدهور البيئي وما عالقته بالنشاطات 
اإلنســـانية والضغوط األخرى؟ ملـــاذا تعتبر قضية 
البيئـــة قضية مهمة للمنطقة العربية؟ ما الذي يتم 
عمله للمعاجلة، وكيف يستجيب املجتمع للتحدي، 
عبـــر املبادرات احلكوميـــة والعامة واخلاصة؟ هل 
يكفي مـــا ُيّتخذ من إجـــراءات إليقاف هـــذا الهدر 
للرأس املـــال البيئي وتدمير األنظمة الطبيعية بال 
حدود؟ بعد ســـنتني على تأسيســـه أفضى املنتدى 
العربي للبيئة والتنميـــة إلى تقدمي خالصة بحث 
وتشـــخيص دقيقـــني للمشـــهد البيئـــي العربـــي، 
تنـــاول تقريـــره الســـنوي األول، بجـــرأة، فصوال 
ومحاور تؤرق اإلنســـانية على مستوى التحوالت 
املناخيـــة والبيئيـــة. وذلك في أفـــق تقييم أوضاع 
البيئة ومدى التقدم نحـــو حتقيق أهداف التنمية 
املستدامة، وبغية اقتراح حلول وتدابير لسياسات 
بيئية فاعلة مع فحص مدى املســـاهمة العربية في 

املساعي البيئية الدولية.
وخالل جلسة افتتاح املؤمتر السنوي للمنتدى 
العربي للبيئة والتنمية، الذي امتدت أشغاله على 
مدى يومني باملنامة عاصمة البحرين، اســـتعرض 
الفيلم الوثائقي: البيئة العربية: حتديات املستقبل، 
لتتلوهـــا كلمات افتتاحية حددت دواعي وســـياق 
املؤمتر مع تقدمي نتائـــج وتوصيات فصول تقرير 

البيئة العربية: حتديات املستقبل.
والزراعـــة  البلديـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وأكـــد   
البحرينـــي جمعة بن احمـــد الكعبي، خالل افتتاح 
املؤمتـــر الســـنوي األول للمنتدى العربـــي للبيئة 
والتنميـــة على ضـــرورة تكثيف اجلهـــود العربية 
لتحقيـــق التوازن بـــني التنمية والبيئـــة، وتطوير 
اخلطـــط العملية في مجـــاالت الصناعة خصوصًا 
في مجال ترشـــيد استخدام الطاقة واملياه، وإعداد 
التقاريـــر البيئيـــة لقطاع األعمـــال والصناعات... 
وألح على ضرورة اعتمـــاد برامج وخطط تنفيذية 
لنشـــر الوعي البيئي في العالم العربي مشيرا إلى 
حـــرص البحرين على إعداد اســـتراتيجية وطنية 
للبيئـــة، فضال عـــن االنضمام إلـــى اتفاقات دولية 
وساق منوذج استثمار شركة الومينيوم البحرين 
«البـــا» أكثر من ٦٠٠ مليون دوالر في برامج الرعاية 
البيئية خالل ١٥ سنة.  وأعلن نائب رئيس مجلس 
أمنـــاء املنتدى عبـــد الرحمن العوضـــي، أن تقرير 
«البيئة العربية: حتديات املســـتقبل»، الصادر عن 
املنتدى ميثل التجربة األولـــى اجلدية لتقرير غير 
حكومـــي أعده مـــا يزيد على ٣٠ خبيـــرًا.  وأوضح 
رئيس مجلـــس إدارة «البـــا»، أن الشـــركة «حققت 
خطـــوات متقدمة فـــي مجال احلفاظ علـــى البيئة، 
ومنحتهـــا األمم املتحدة جائـــزة األلفية الصناعية 
إلجنـــازات البيئة الدوليـــة». واعتبـــر املدير العام 
لصندوق أوبك للتنمية «افيد» سليمان احلربش، أن 
املؤمتر «فتح عربي في مجال بات الشـــغل الشاغل 
للعالم كله، وهو موضوع البيئة والتنمية»، مؤكدًا 
دعم الصندوق للمنتـــدى.  وترأس وزير البيئة في 
األردن خالد اإليراني جلسة متويل البرامج البيئية 
وشراكة القطاعني العام واخلاص واعتبر مدير عام 
صنـــدوق أوبك للتنمية الدولية ســـليمان احلربش 
إلـــى أن الفقر هو أهم عائـــق للتنمية وأن محاربة 
فقر الطاقة قضية حاسمة األهمية ويجب إدراجها 
كبند تاســـع في أهداف التنمية لأللفية، مشيرا إلى 
أن مفتاح جناح البرامج واملشاريع البيئية يعتمد 
على إشـــراك الهيئات الرســـمية والقطاع اخلاص 

واملجتمع املدني واحمللي بقيادة احلكومات.
وأكد حســـني أباظـــة، رئيـــس قســـم التجارة 
واالقتصـــاد والبيئـــة فـــي برنامـــج األمم املتحدة 
للبيئة، على أهمية مشاركة القطاع املالي بتسهيل 
القروض للمشـــاريع البيئية فـــي القطاع اخلاص 
ضمن شروط عملية تؤدي إلى تشجيع االستثمارات 
وفي الوقت ذاته ضمان جناح املشـــاريع. في حني 
أعطـــى رونالد بورتللـــي، املدير التنفيذي لشـــركة 
التركي للبيئة والرئيس السابق الحتاد الصناعات 
البيئية الكندية، أمثلـــة من ماليزيا وكندا وأمريكا 
اجلنوبية والشـــرق األوسط عن شـــراكة القطاعني 
فـــي مجال معاجلة النفايات. وأشـــار إلى أن قطاع 

األعمـــال البيئيـــة حقـــل قابل للتطور فـــي املنطقة 
العربية، مقـــدرًا أن يصل إلى ٨٠ مليار دوالر خالل 
عشـــر سنني، وملحا على وجوب وضع شروط على 
هذه الشراكات لكي ال تتعرض للفشل واالستغالل. 
وترأس الدكتور محمد عبد الفتاح القصاص محور 
اجللســـة الثالثـــة للمؤمتر إدارة املياه، مبشـــاركة 
الدكتور وليد عبد الرحمن، أســـتاذ موارد املياه في 
جامعـــة امللك فهد للبترول واملعـــادن في الظهران، 
الذي أشار إلى أن ٤٠ في املائة من املياه املستخدمة 
يذهـــب هباء في املنطقـــة، وقال إن علـــى كل دولة 
عربية حتديد معالم اســـتراجتية مائية واستخدام 
اإلدارة املتكاملـــة في حتقيقها، مشـــيرًا إلى أهمية 
إشـــراك القطاع اخلاص في تشـــغيل شبكات املياه 
والصرف الصحي. ونبـــه أحمد النعيمي، الرئيس 
التنفيذي لشـــركة أملنيوم البحريـــن (ألبا)، إلى أن 
اخلليج منطقة فقـــر مائي، ولكن فيه أعلى معدالت 
االستهالك الفردي في العالم، مشيرًا إلى أن القطاع 
الصناعي ال يســـتهلك إال ٢ في املائة من املجموع، 
وذكـــر بأهميـــة معاجلة ميـــاه الصـــرف الصحي 
والصناعـــي وإعادة اســـتخدامها، مؤكـــدًا التزام 
شركة ألبا بتوصية قمة رجال األعمال التي عقدها 
املنتدى العربـــي للبيئة والتنمية في أبو ظبي عام 
٢٠٠٧ بتخفيض اســـتهالك الطاقة واملياه بنسبة ٢٠ 
في املائة في عمليات اإلنتاج وتشـــجيع الشـــركات 

األخرى على تطبيق هذه التوصية. 
وأشـــار الدكتـــور محمـــد داوود، مديـــر إدارة 
امليـــاه في هيئة البيئة ـ أبوظبـــي، إلى أن التحلية 
التي تعتمد عليها املنطقة قطاع مكلف ومســـتهلك 
للطاقة، وهي تنتج مياهـــًا ماحلة وعالية احلرارة 
تؤثر على النظام االيكولوجي البحري، وأشار إلى 
انتشار املســـطحات اخلضراء في الصحراء وهي 
تستنفد املخزون املائي اجلوفي. وأكد احلاجة إلى 
تأمني مخزون اســـتراتيجي ملياه الشرب في حالة 
حدوث طوارئ، علمًا بـــأن لدى معظم دول اخلليج 
مخزونـــًا ال يتجاوز ٤٨ ســـاعة، وأشـــار إلى أهمية 
إنشـــاء األكادميية العربيـــة للمياه فـــي أبوظبي. 
وعلى غـــرار ذلـــك نظمـــت مائدتان مســـتديرتان، 
مت مـــن خـــالل األولـــى إعـــالن ومناقشـــة برنامج 
املســـؤولية البيئيـــة لقطـــاع األعمال الـــذي أطلقه 
املنتدى العربـــي للبيئة والتنميـــة. وأدار النقاش 
مدير البرنامج بشـــار زيتون، وشـــارك فيه حسني 
أباظة رئيس فرع االقتصـــاد والتجارة في برنامج 
األمم املتحدة للبيئة، وأمجد ريحان مدير إرنســـت 
أند يوجن للحســـابات البيئية في البحرين، ووليد 
شعر رئيس مجلس إدارة مجموعة أفيردا. في حني 
كان موضـــوع املائدة املســـتديرة الثانية، معاجلة 
النفايات الصلبة في مصاهر األملنيوم، وشـــاركت 

فيها ٤٠ شركة في دول اخلليج العربية.

اجللســـة الرابعـــة للمؤمتر تناولـــت موضوع 
السياسات واملؤسسات والتعاون، فأعلن الدكتور 
مصطفـــى كمال طلبة أن تقرير املنتدى ســـنة ٢٠٠٩ 
ســـيكون عن تغير املناخ، ويجـــب أن يكون تقريرًا 
أفضل. فهل سيحفز الدول العربية بقطاعيها العام 
واخلـــاص على متويل تقرير ملنظمـــة إقليمية غير 
حكوميـــة، علمًا أن البيئة في أدنى منازل القوة في 
احلكومات العربية؟ وأشـــار الدكتور عدنان بدران، 
رئيس جامعة البتراء ورئيس وزراء األردن سابقًا، 
إلى أهمية إنشاء صندوق ملجابهة خطر آت ال ريب 
فيه وســـنتأثر بـــه أكثر من بقية العالم. وتســـاءل: 
أيـــن جامعة الـــدول العربية؟ مشـــيرًا إلى ضرورة 
وضع سياســـة إقليمية موحدة يتم على أساســـها 
وضع سياســـة تنفيذيـــة لكل بلـــد ألن تغير املناخ 
ال يعـــرف حدودًا سياســـية. وقال إن الـــرأي العام 
هو حاليـــًا الفاعل األكبر في حتريك السياســـات، 
وســـالحه الســـلطة الرابعـــة أي الصحافـــة. ودعا 
إلـــى تأســـيس شـــراكة مؤسســـية بـــني املنتـــدى 
العربـــي للبيئة والتنمية وهيئـــات املجتمع املدني 
واإلعالم لتحريك احلكومـــات بيئيًا. وقال الدكتور 
عبدالرحمـــن العوضـــي، األمـــني العـــام التنفيذي 
للمنظمـــة اإلقليمية حلمايـــة البيئـــة البحرية، إن 
البيئـــة ال تزال مـــن الكماليـــات فـــي املنطقة وإن 
وزارات البيئـــة ثانوية، وال ينظر إلى البعد البيئي 
إال بعد حدوث كارثة. ورأى أن املشـــكلة ليست في 
وضع سياســـات واســـتراتيجيات، بل إلى أي حد 
ميكنـــك كوزير بيئـــة إدخالها في خطـــط التنمية. 
ودعا إلى إشراك الشباب في عمل املنتدى والضغط 
علـــى حكوماتهم من خالل هذه املنظمة املســـتقلة. 
كمـــا دعـــا العلماء إلرســـال أبحاثهم إلـــى املنتدى 
ليعكس التقرير الواقع العلمي لألمور كي يستطيع 
تغيير وجه السياســـة. والحظ وزير البيئة األردني 
خالـــد اإليراني أنه لم حتصـــل أي اجتماعات على 
مســـتوى القادة العرب في ما يتعلق بالبيئة. ودعا 
وزراء البيئـــة العرب إلـــى مراجعة طريقة عرضهم 
لقضاياهم، ورمبا توظيف اقتصاديني في الوزارة. 
كما دعا البرملانات إلى محاسبة احلكومات بيئيًا، 
فالنواب قلما يطالبون بتحسني البيئة وهم ممثلو 
الشعب. واعتبر أن تطبيق التشريعات والسياسات 
مفتاح التحســـني، وأال تقدم ما لـــم توضع أهداف 
محددة تلزم بها احلكومات والبرملانات.وأســـفرت 
النقاشـــات الدقيقة واحلادة أحيانا التي تناولتها 
الورشات على مدى يومني عن توصيات عملية من 
قبيل دعـــوة الوزراء العرب املســـؤولني عن البيئة 
باســـتعراض ما مت تنفيـــذه من االلتزامـــات التي 
أعلنوها فـــي إعـــالن أبوظبي فبرايـــر ٢٠٠١ حول 
مســـتقبل العمل البيئي في العالم العربي وحتديد 
أي معوقـــات صادفـــت تنفيـــذ هـــذه االلتزامـــات، 

وتخصيص املزيد من اجلهود واملوارد، البشـــرية 
واملاليـــة، في كل بلـــد ملراقبة وتقييـــم حالة البيئة 
الوطنيـــة، مـــع وضع قواعـــد معلومـــات تتضمن 
بيانات موثوقة، وحتديد مؤشـــرات لكل موضوع، 
تســـاعد في مقارنة التغيـــرات. وإيالء عناية جدية 
للمشاكل البيئية الرئيسية في العالم العربي: ندرة 
امليـــاه العذبة، والتصحر، وتلـــوث الهواء وتدهور 
البيئة البحرية والســـواحل، وجميعها ســـتتعاظم 
بسبب مشكلة تغير املناخ العاملية. فمعظم البلدان 
العربيـــة تعانـــي شـــح امليـــاه، وتقع علـــى بحار 
وخلجان، مما يســـتدعي وضع خطط بعيدة املدى 
قابلـــة للتنفيذ ملواجهـــة هذه التحديـــات الكبرى، 
مبا فـــي ذلك وضع نظم خاصة لإلنـــذار املبكر عن 
دورات اجلفاف ونقص املياه.وأوصى املؤمتر كذلك 
بوضـــع خطط وبرامج وطنية للتوســـع احلضري، 
تعالـــج بصفـــة خاصة مشـــاكل اختـــالل التوازن 
بـــني البنى التحتية وتتعامـــل بجدية مع موضوع 
األحياء الفقيرة والعشوائية، ووضع خطط عملية 
للتعامل مع الكميات الكبيرة من املخلفات الصلبة 
التي يتم إنتاجها يوميًا، عن طريق تخفيف الكمية 
من املصدر، وإعادة االستعمال، والتدوير، والطمر 
بأســـاليب ســـليمة. على أن تقوم الـــدول العربية 
بدراســـة اآلثار البيئية للحروب والنزاعات احمللية 
في املنطقة واملشاركة الفعالة في املبادرات الدولية 

في هذا الشأن وخاصة مبادرات األمم املتحدة. 
وفي نفس السياق طالب املشاركون الى تقدمي 
جهـــود حقيقية مصحوبة بالتـــزام صارم للتعامل 
اجلـــدي مـــع القضايـــا التقاطعية مثـــل: التربية: 
مراجعـــة مناهـــج التعليم على جميع املســـتويات 
إلدخـــال موضـــوع البيئة بصورة تـــؤدي الى رفع 
االلتـــزام البيئي عند الدارســـني، البحـــث العلمي: 
زيادة األموال املخصصة للبحث العلمي في مجال 
البيئة، وإنشـــاء شـــبكات للعلماء ومراكز األبحاث 
في هذا املجال على املستويني الوطني واإلقليمي. 
وفـــي مجال االتصـــال واإلعـــالم، أوصـــى بإقامة 
برامج تدريبية بيئيـــة للمحررين وخبراء اإلعالم، 
إلى جانب تخصيص صفحـــات وبرامج بيئية في 
جميع وســـائل اإلعالم، بهدف رفع مستوى الوعي 
اجلماهيري حـــول التدهور البيئـــي، وتعميم فهم 
أفضـــل للكلفة والعائد مـــن تنفيذ برامـــج اإلدارة 
البيئية واالستخدام الرشيد ملوارد الثروة الطبيعية. 
وإدماج البيئة في التخطيـــط اإلمنائي: عن طريق 
استخدام آليات الســـوق وإدخال محاسبة املوارد 
الطبيعية واحملاســـبة اإليكولوجية، وكل أشـــكال 
التقييم البيئي - االســـتراتيجي والتراكمي واألثر 
البيئـــي للمشـــروعات. ودعم املؤسســـات البيئية 
ماليًا وإعطاؤها الصالحيـــات التنفيذية لتخطيط 
وتنســـيق تنفيذ برامـــج حماية البيئـــة، ولوضع 
وتنفيذ خطط طويلة األجل ملواجهة آثار التغيرات 
العامليـــة املســـتجدة، كتباطؤ النمـــو االقتصادي، 
أو إنتـــاج الوقود احليوي مـــن املزروعات، وعالقة 
هـــذا بتوافر الغذاء وأثره علـــى الدخل من مصادر 
الوقود األحفوري والبتروكيماويات، وعلى مجمل 
عملية التنمية. وكذلك تضمني التشريعات البيئية 
العربيـــة نصوصـــًا ملزمة عن اســـتخدام األدوات 
االقتصادية في حتقيق االمتثال البيئي وكذلك عن 
تنظيم مزاولة مهنة البيئة مبا يكفل عدم مباشرتها 
إال من طرف املؤهلني ألدائها علمًا وخبرة، وتفعيل 
كل التشـــريعات البيئية وإزالـــة معوقات إنفاذها، 
تنســـيق اجلهود جلعل العرب العبـــني فاعلني في 
املساعي الدولية ملواجهة التحديات البيئية العاملية 
ذات األثر على العالم العربي، وفي طليعتها: تغّير 
املناخ وترشيد اســـتخدام املياه والطاقة ومكافحة 
والتكنولوجيـــات  احليـــوي  والتنـــوع  التصحـــر 
احليوية ونقل النفايات اخلطرة. كما يدعو املؤمتر 
القطاع اخلاص، اخلدماتي واإلنتاجي، واملنظمات 
غير احلكومية ومؤسسات البحث العلمي ووسائل 
اإلعالم املختلفة إلى املســـاهمة اجلـــادة في تنفيذ 

هذه التوصيات.
ويرى املؤمتر أن حتقيق هذه التوصيات لن يتم 
إال بتأمني اإلرادة السياسية على أعلى املستويات 
القيادية في العالم العربي، ويأمل املؤمتر أن يصل 
القـــادة العرب إلـــى تأمني هـــذه اإلرادة في مؤمتر 
القمة العربية االقتصادية الذي ســـوف يعقد قريبًا 
فـــي الكويت ويضم جـــدول أعمالـــه قضيتي تغير 
املناخ ومتويـــل مرفق البيئة العربي الذي أنشـــئ 
الشـــهر املاضي.ودعـــا املؤمتـــر املنتـــدى العربي 
للبيئـــة والتنمية إلى وضع آلية ملتابعة تنفيذ هذه 
التوصيات وعرض النتيجة على املؤمتر الســـنوي 

الثاني. 

* كاتب من املغرب

Saturday 2008/11/15 السبت ôjQÉ≤J9

فتح عربي.. مبني
٣٠ خبيرا يضعون التقرير السنوي األول للمنتدى العربي للتنمية والبيئة

اجلفاف كارثة على اجلميع

على جســـور احلوار مع روســـيا 
والصني، وفتح جسور للتواصل مع 
ســـوريا وإيران، مما يعني اإلقرار 
بفشل مبدأ "تنشيط االقتصاد عبر 
احلـــرب" وعبثية االســـتمرار فيه، 
لذا فإن معظم التوقعات ترّجح أن 
تتخلى أي إدارة أمريكية قادمة عن 
هذا املبدأ.أما األمر الثالث: فهو أن 
احلل األمثل املتاح أمام األمريكيني 
للخـــروج من مأزقهـــم االقتصادي 
الراهـــن، هو التخلي عن مســـاعي 
والسياســـية  االقتصادية  الهيمنة 
علـــى العالم، واالقتناع بأن أمريكا 
علـــى  تســـيطر  أن  مـــن  أضعـــف 
العالم قاطبـــة، وأن عليها انتهاج 
اســـتراتيجية "الـــكل يربـــح" عبر 
إيجاد صيغ للتعـــاون االقتصادي 
والسياسي مع باقي الدول الكبرى، 
وعلى رأســـها االحتـــاد األوروبي 
واليابان، اللذين أصابتهما الكثير 
من األضرار االقتصادية في األزمة 
الراهنـــة نتيجـــة االرتبـــاط املالي 
الكبير بالواليـــات املتحدة، وكذلك 
مـــع روســـيا التـــي هـــي بحاجة 
ماسة لالســـتثمارات ولديها رغبة 
كبيـــرة، حســـبما تبـــدي إدارتها، 
للترحيـــب باملزيد منها، وكذلك مع 
الصني والهند باعتبارهما أسواق 
استهالكية كبيرة، وأخيرًا التعاون 
مـــع قيـــادات دول العالـــم النامي 
العاملة  األيدي  الســـتثمار  بأكمله 
واملواد األوليـــة الرخيصة في تلك 
البلدان عبر التسويات والصفقات 
وليس عبر االحتالل أو السيطرة.

إن خالصـــة ما ســـبق يجعلنا 
أمـــام حقيقـــة أن العالـــم بأكملـــه 
بحاجة ماسة لالستقرار السياسي 
واألمنـــي ولتنشـــيط االســـتثمار، 
فالغرب والدول الصناعية الكبرى 
متلك رؤوس أموال تريد تشغيلها 
والعالـــم  ســـتندثر،  فإنهـــا  وإال 
لالستثمار  ماســـة  بحاجة  النامي 
فيه، وإال فإن أزماتـــه االقتصادية 
وأن  ســـتتفاقم،  واالجتماعيـــة 
سعي واشـــنطن لالستئثار بكامل 
"الكعكـــة" حول العالم ســـيزيد من 
مأزقها ويعّمقه رويدًا رويدًا انتهاء 
وبالتالي فإن الصفقات  باالنهيار، 
الكبرى  الـــدول  بني  والتســـويات 
فيمـــا بينهـــا، وبينها وبـــني دول 
العالم النامي، هي السبيل األمثل 
لتجاوز األزمة االقتصادية العاملية 
الراهنة، واالنتقـــال بالعالم أجمع 
إلى أوضاع اقتصادية وسياســـية 

أكثر أمنًا واستقرارًا ومنوًا.
ماذا عن الشرق األوسط؟

كيف ســـينعكس كل ما ســـبق 
على معادالت الصراع في الشـــرق 
األوســـط؟كما ســـبق وأشـــرنا أن 
ذلك يتوقف على االســـتراتيجيات 
التي ستنتهجها اإلدارة األمريكية 
الراهنة،  األزمـــة  حلـــل  اجلديـــدة 
لكن مـــا يرجحه اجلميـــع، خاصة 
منهـــم العقالء في أمريـــكا وحول 
العالـــم، هـــو أن أي إدارة أمريكية 
جديدة ستســـعى لتأسيس صيغة 
جديـــدة مـــن احلـــوار والتفاوض 
فـــي عالقاتها مـــع مختلـــف دول 
إلـــى  الوصـــول  بغيـــة  العالـــم، 
تســـويات دولية ِوإقليمية، تضمن 
واألمنـــي  السياســـي  االســـتقرار 
فـــي مختلف قضايا وبـــؤر النزاع 
الدولي واإلقليمي، ومتّهد األجواء 
اســـتثمار  حركة  النطالق  املالئمة 
إنتاجي كبيرة تنقـــذ العالم وعلى 
رأســـه أمريكا من ركـــود كارثي قد 
يحل به إن استمر الوضع الراهن 
على ما هو عليه.وترجمة ما سبق 
بصورة مباشـــرة، هو أن واشنطن 
ستعتمد صيغ للحوار والتفاوض 
بغية الوصول إلى حلول وســـطى 
مع مختلـــف الدول الكبـــرى، على 
رأســـها الصـــني وروســـيا، كمـــا 
للتواصل  جســـور  ستؤسس  أنها 
والتفاوض مع ســـوريا وإيران في 
الشرق األوسط، بغية الوصول إلى 
تسويات إقليمية تضمن االستقرار 
والســـالم وتهيئة األجواء املالئمة 
لبعث االســـتثمار بقوة في الشرق 

األوسط.

* كاتب من  سوريا


