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"املشهد"،  "يشهد" 
عودة سورية املنفتحة الحرة 

طوال الثماني سنوات الماضية كانت سورية اختباراً يومياً لدور كل دولة مؤثرة وغير مؤثرة حول العالم، وكإنما اختُصرت 
السياسة العالمية وقوة الدول بمنطقة جغرافية ال تزيد عن 185 ألف كيلو متر مربع. هذه العالمية طبعت المشهد السوري 
لدول في أي حدث وبهذا العدد حتى إبان  إلى اليوم وإلى زمن لن ينته. منذ زمن طويل لم يحدث أن شهد العالم تورطاً 

الحروب العالمية. فلماذا تحتل جغرافية سورية كل هذه األهمية؟ 
اإلجابة ليس ضرورية ألنها واضحة، وكما تهافتت دول العالم للمشاركة في الحرب على سورية لمصلحة ما تعرفها كل 

دولة شاركت فيها. نحن على ثقة أن جميع هذه الدول ستعود لالهتمام ولنفس األسباب للمشاركة بعودة سورية الدولة. 
مركزية سورية في الحرب هي نفسها مركزية سورية في السالم، ومشروع اعمار سورية الطموح سيكون عنوان المرحلة 
المقبلة، وما دمرته الحرب سيعود من جديد أفضل مما كان، هذه رؤيتنا لمستقبل سورية، وهذا ما يعطينا الثقة بمشروعنا 
اإلعالمي داخل سورية، الذي بدأ بإصدار مجلة المشهد وموقعها اإللكتروني، وتليه إصدارات إعالمية سنكشف عنها الحقاً. 
مشروعنا جاء لألسباب التي ذكرتها أعاله، وهو ال يقف عند حد، إصدار مجلة أو إطالق موقع إلكتروني، وألننا نعلم جيداً 
أن اإلعالم كان وما يزال سالحاً أمضى من أي سالح، وهو القوة الناعمة التي تستخدمها الدول للوصول إلى ما يصعُب 
الوصول إليه، قررنا اإلسهام في مشروع عودة سورية على طريقتنا وفي المجال الذي نملك الخبرة فيه ونستطيع تقديم 

إضافة. 
بالنسبة لنا نحن نلحق حلمنا بعودة الوطن إلى كل أبنائه، وبالحسابات المادية نعرف ويعرف كل من فاتحناه ولم نفاتحه 
قبل انطالقتنا، أننا لن نحقق ربحاً إلى أجل غير مسمى، وحتى يأتي ذلك األجل سيكون ما حققناه أكبر بكثير من كل ربح. 
سوريا  اعمار  مواكبة  هدفها  ومساهمتنا  األقوى،  التاريخ  مر  على  كانت  التي  الحرة،  والكلمة  الجامع  الوطن  هو  حلمنا 

وعودتها إلى دورها التنويري المنفتح على الحياة والعالم قوية وواثقة.
المحتوى الذي سنقدمه هو محتوى اقتصادي شامل، وهو بالضروري اجتماعي وثقافي وفني وسياسي، فاالقتصاد يجمع 

ما تفرقه األسباب.   

المشرف العام - رئيس التحرير 
حسن عبد الرحمن

+963994220220
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دمشق ما تزال تختنق 
الـ 14 مليار لرية مل ترفع األذى عن نهر بردى؟

دمشق- المشهد من ريم غانم
بردى النهر الذي يعد رمزاً دمشقياً في كل أصقاع األرض 
ولكل من يزور دمشق فهو يرتبط بذكريات الزمن الجميل، 
لكن األمس ليس كاليوم ليصبح من يمر بجانبه بحاجة الى 
»كمامة«، كما أصبح الكثير من سكان العاصمة من الذين 
يسكنون بجواره أو يمرون بجانبه بسبب الروائح الكريهة 

الصادرة منه.
وبعد كثرة الشكاوي التي هددت سمعة النهر العريق حيث 
نهر  الى  االجتماعي  التواصل  أسمه عبر صفحات  تحول 
األحاديث  كثرت  المجاري،  روائح  أي نهر  إليط«   «
اإلعالمية والرسمية والشعبية، عن محاوالت عدة 
لرفع األذى عن النهر وتخليصه من مأساته، وبأنه 
أنه  الالزمة والحديث يدور  تم رصد االعتمادات 
تم صرف مبلغ »14 مليار« من أجل تنظيفه مع 
بعض اإلضافات مثل: محطات المعالجة 

وغيرها.
جاء هذا اإلعالن منذ عام 
يباً  تقر

النهر  مجرى  بتنظيف  دمشق  محافظة  بدأت  وعليه 
الرئيسي وتفرعاته عبر عدد من المراحل على المستوى 
صرفه،  تم  الذي  المبلغ  عن  منفصل  بشكل  التنفيذي 
ومنطقة  مسار  لوردة  الشادروان  من  الرئيس  للمجرى 
نهر  ومجرى  السياحة،  لوزارة  وصوالً  الرئيس  جسر 
إلى ساحة  والروضة وصوالً  للمالكي  الربوة  من  تورا 
الميسات،  لكن واقع الحال في كثير من الجهات اليزال 
المكلفة،  التنظيف  عمليات  تطله  لم  وكأنه  حاله  على 
المارة  »أنوف«  تخرش  الكريهة  الروائح  والتزال 
يتساءلون عن  أكثر من  بيوتهم، وهؤالء  والقاطنين في 

األذى  أجل رفع  التي رصدت وصرفت من  المليارات 
كما قالو عن بردى و عنهم، ومن أجل عودة المجرى 

لبعض نقائه.

سيتم استكامل منظومة املعالجة يف منطقتي 

قدسيا والهامة كونهام تحت منسوب الرصف 

الصحي ورفعها اىل خط الرصف الرئييس ملدينة 

دمشق مع إنشاء محطة معالجة يف موقع مناسب 

لإلستفادة من املياه لرفد النهر بقيمة 4 مليارات لرية

املشهد املحيل
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السؤال األهم هو: هل ستستكمل املحافظة ووزارة االدارة 

املحلية عملها عىل تتمة مجرى النهر والفروع بالسوية 

نفسها التي عملت بها باملراحل املنجزة حتى اآلن؟

 تنفيذ هذا املرشوع االسرتاتيجي سيكون عىل مدار عامي 

2018 و2019 ويسهم يف تحسني الواقع املايئ والبيئي 

ملحافظتي دمشق وريفها حيث سيتم إنشاء عدد من محطات 

املعالجة األوىل ستقام يف منطقة جمرايا بكلفة 5ر6 مليارات لرية 

والثانية تشمل استكامل تنفيذ محور الرصف الصحي من عني 

الخرضة حتى موقع املحطة بطول 7700 مرت وكلفة 5ر1مليار لرية .

المحافظة توضح
والمشاريع  النهر  تنظيف  في  المنجز  العمل  واقع  على  للوقوف 
في  الصيانة  مدير  التقينا  بردى  عن  االذى  لرفع  إنشائها  المزمع 
محافظة دمشق المهندس جمال إبراهيم والذي أكد من خالل حديثه 

على التالي:
اساسية هي  افرع  ستة  الى  دمشق  مدينة  داخل  بردى  نهر  يتفرع 
لكن  بانياس«،   – القنوات  المزاوي-  بردى-   – تورا   – يزيد   «
إغالق  الى  سورية  لها  تعرضت  التي  الحرب  خالل  اضطرينا 
بعض المجاري وتحويل مجاري أخرى، لكن أطول فرع يمر عبر 
حتى  عنه  المياه  مجرى  بقطع  قمنا  والذي  تورا   فرع  هو  دمشق 
نجففه من المياه وتنظيفه بشكل كامل وجذري خاصة انه يمر من 
وفكتوريا  الرئيس  الى جسر  تشرين  بحديقة  الربوة مرورا  منطقة 
ويتفرع منه الى الروضة والمالكي والميسات وصوال الى شارع 
بدأنا فيه من 4-1  فارس خوري، وهذا العمل يتطلب جهداً كبيراً 
2018 والزلنا نعمل ونتابع عمليات التنظيف  بالتعاون مع مديرية 
يبدأ  صيانة  كمديرية  نحن  لكن  دمشق،  ريف  في  المائية  الموارد 
عملنا فقط من حدود بلدة قدسيا وهو مايجعل الجهد مضاعف كون 
كل االوساخ التي تأتي من المناطق األخرى تتجمع في أفرع النهر 

القادمة الى داخل دمشق.
التزال  جهة  هناك  تورا  نهر  لمجرى  بالنسبة  أنه  ابراهيم  وتابع 

بإبالغ  قمنا  كما  عنها،  الصحي  الصرف  مصبات  لرفع  بفتحها  تريثنا  مقفلة  
جميع اصحاب المنشآت السياحية على طول خط النهر برفع مصبات الصرف 
الصحي حيث قام الجميع برفعها وإنشاء وحدات معالجة مياه صغيرة و تحويلها 
عن النهر، وكذلك الحال بالنسبة لمعظم المنازل لكن المشكلة تكمن في عدم قدرة 
الصحي عن  الصرف  النهر من رفع مصبات  المنازل على طول خط  جميع 

مجرى النهر وهو ما يتطلب وقتاً أكبر، وهو سبب بقاء بعض الروائح المزعجة 
الى االن، فيما تكمن المشكلة األكبر في الروائح المزعجة للنهر بسبب وجود 
شبكة صرف صحي طولها حوالي 7700 كم  في ريف دمشق والتي تم تدمير 
معظمها خالل االعتداءات االرهابية مؤخرا والتي جعلت مياه الصرف الصحي 
تسيل بشكل تلقائي الى النهر والتي لم يبدأ العمل عليها فهي بحاجة الى بعض 

االجراءات الروتينية في ريف دمشق.



ضاطض الخعرة

8almashhadonline.com 2018 December

عامي  مدار  على  سيكون  االستراتيجي  المشروع  هذا  تنفيذ   أن 
2018 و2019 ويسهم في تحسين الواقع المائي والبيئي لمحافظتي 
دمشق وريفها حيث سيتم إنشاء عدد من محطات المعالجة األولى 
ستقام في منطقة جمرايا بكلفة 5ر6 مليارات ليرة والثانية تشمل 

حتى  الخضرة  عين  من  الصحي  الصرف  محور  تنفيذ  استكمال 
بطول 7700  المحطة  متر موقع 

ليرة،  5ر1مليار  وكلفة 
ويشمل المشروع 

اإلدارة  وزارة  قبل  من  تخصيصه  تم  الذي  المبلغ  وبشأن 
المحلية والبيئة لرفع التلوث عن نهر بردى من المنبع إلى 

المصب والبالغ 14 مليار ليرة أوضحت المحافظة :

 العمل جار عىل رفع مصبات الرصف الصحي املبارشة 

إىل املجرى من األحياء املجاورة للنهر يف مناطق دمر 

ووادي املشاريع وجبل الرز واملطاعم املنترشة عىل ضفتي 

النهر يف دمر والربوة بقيمة 300 مليون لرية

ايضا استكمال تنفيذ محور الصرف الصحي ضمن النهر بدءا من منطقة 
التكية حتى كفر العواميد بطول 3780 مترا مع المصبات من هذه القرى 
منطقة  في  النهر  ضمن  المنفذ  الخط  وإصالح  ليرة  مليون   500 بقيمة 
نبع الفيجة وحتى جسر عين الخضرة بطول 11300 متر الذي دمرته 

التنظيمات اإلرهابية المسلحة بكلفة 200 مليون ليرة.
منطقتي  في  المعالجة  منظومة  استكمال  أيضا  سيتم  المحافظة  وبحسب 
قدسيا والهامة كونها تقع تحت منسوب الصرف الصحي ورفعها الى خط 
الصرف الرئيسي لمدينة دمشق وإنشاء محطة معالجة في موقع مناسب 
رفع  إلى  إضافة  ليرة  مليارات   4 بقيمة  النهر  لرفد  المياه  من  لالستفادة 
مصبات الصرف الصحي المباشرة إلى المجرى من األحياء المجاورة 
للنهر في مناطق دمر ووادي المشاريع وجبل الرز والمطاعم المنتشرة 

على ضفتي النهر في دمر والربوة بقيمة 300 مليون ليرة.

بعد أن ذهب الصيف وذهبت معه الروائح، كيف سينقذ قرار » الـ 14 
مليار« سمعة نهر بردى حيث وجدت الكثير من االوساط أمالً كبيراً 
في هذا القرار وأن ال يكون كغيره، تذهب المبالغ في مصبات 

الصرف الصحي وتبقى الروائح 
بانتظار قرارات جديدة، كما 
وجدت أطراف أخرى أن 
تأتي متأخراً خير من 

أن ال تأتي

املشهد املحيل
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محافظة طرطوس 
الصناعة والبحث العلمي بديالً عن الزراعة والنقل 

طرطوس – املشهد ربا أحمد
مع دخول إعصار الحرب املدمرة إىل سورية، تغريت الكثري من األولويات واملفاهيم 
والخطط االقتصادية، تبعاً للوضع السكاني وخسارة الكثري من اإليرادات االقتصادية 
ومصادر الدخل واملوارد البرشية، ومحافظة طرطوس اكتسبت بعض املزايا اليوم 

كما خرست بعضها..
خرجت السلطة التنفيذية ملحافظة طرطوس برؤية اقتصادية واسرتاتيجية جديدة، 
تقيض بتغيري مرتكزات املحافظة االقتصادية التي يسيتم العمل واالعتماد عليها يف 
املحافظة، لتصبح ) السياحة والصناعة والتعليم والبحث العلمي( بديالً ملرتكزات 

بقيت ألعوام طويلة اقتصاد وموارد املحافظة وهي ) الزراعة والنقل والسياحة( .

من البداية
يف اإلطار العام ويف عدة مناسبات قدّم محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى رؤية 
املحافظة الجديدة باالعتماد عىل الصناعة بالدرجة األوىل ومن ثم السياحة ليليها 

التعليم والبحث العلمي كعنارص اقتصادية ذات أمد طويل
لكن عىل ماذا ارتكزت السلطة التنفيذية باملحافظة للخروج بهذه األولويات ؟؟ وهل 

يتم العمل عليها اليوم ؟

الصناعة 
للكثريمن  مالذاً  اآلمنة  طرطوس  محافظة  شكلت  الحرب  قدوم  مع 
الصناعيني السوريني سواء بنقل ورشهم وأعمالهم إليها أو بخلق 

صناعات جديدة ، كما حدث بالصناعات الدوائية .
مدير صناعة طرطوس عمار عيل بنّي أن عدد املنشآت 
يبلغ   /10/ القانون  وفق  بطرطوس  الصناعية 
/20/ منشأة برأسمال يبلغ مليارين ونصف، 
أما وفق القانون /21/ فتبلغ عدد املنشآت 
برأسمال  منشأة   /663/ الصناعية 
ووفق  سورية،  لرية  ملياري 
املرسوم /47/ فتتجاوز عدد 
منشأة   /1500/ املنشآت 
عىل مستوى املحافظة، علماً 
األدوية  معامل  عدد  أن 
ما  أو  انطلقت  التي 
العمل جار بها  يزال 

 /14/

املشهد املحيل
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القطر  لتغذية  كافية  وهي  محلية  بخربات  وجميعها  معمل 
بالكامل والتصدير أيضاً وبرأسمال يتجاوز /20/ مليار لرية.

الصناعة  اعتماد  تفعيل  تم  أنه  عيل  يرى  أخرى  ناحية  ومن 
وألول  العمل  خالل  من  باملحافظة  القتصاد  رئييس  كمرتكز 
والبداية  املحافظة،  يف  صناعية  منطقة   /55/ إقامة  عىل  مرة 
كانت »بانياس، الدريكيش، صافيتا، الشيخ بدر، رأس الخشوفة 
والروضة والصفصافة وخربة املعزة وعني الزرقا ودوير الشيخ 
سعد( التي سيتم التعاقد عليها يف نهاية الربع األول من العام 
الحايل واإلعداد لدراسة املناطق الصناعية يف اليازدية والبارقية 
وبرمانة املشايخ والقمصية العنازة ويحمور والحميدية وضهر 

مطرو وبقعو”.
ولكن وفق مدير صناعة طرطوس لن تكون الصناعة قادرة عىل 
حمل االقتصاد بطرطوس إن لم تتخلص من البالغ رقم /4/ 
الصناعة ألنه يشمل برشوطه   أمام  الذي يضع عراقيل كبرية 

تصنيف الرتبة أي أن الرتبة القابلة للزراعة واملروية ال يمكن إعطاء ترخيص صناعي عليها ، 
وهذا األمر كما طلب املستحيل ألن أرايض املحافظة بكاملها قابلة للزراعة إن لم تكن مروية 

وبالتايل خرج قطاع كبري من املناطق من دائرة الصناعة .
د.أديب برهوم رئيس جمعية العلوم االقتصادية بطرطوس ودكتور يف كلية االقتصاد، يرى 
أن الصناعة بطرطوس لكي 
الفائدة  دائرة  من  تخرج 
أن  الخاصة بأصحابها يجب 
ترتكز عىل الصناعات الزراعية 
من  أكربكمية  تستجر  التي 
زراعات املحافظة لتعم الفائدة 
أكثر، إضافة إىل صناعة املواد 
منها  يستفيد  التي  الزراعية 

املزارعني من ناحية أخرى .
وبنفس املجال يرى د. برهوم أن األهم واألعم يف بناء صناعة حقيقية يبدأ بخلق ودعم املشاريع 
الصناعية املتوسطة والصغرية والتي تحمل 70-80% من العمالة، وهي مدخالت الصناعات 
الكربى ونتائجها تنعكس عىل األعداد األكرب يف الوقت الذي يبقى املردود املادي الكبري للصناعات 

الكربى ألصحابها وهم الذين يتهربون من الرضائب بالغالب .
وإىل جانب ذلك يوضح د. أديب برهوم أن محافظة طرطوس ممكن أن تكون 
بيئة مناسبة النطالق الصناعات النظيفة إىل جانب صناعة إعادة التدوير التي 

نحن بأمس الحاجة لها.

السياحة
تعترب محافظة طرطوس من املحافظات األثرية حيث تمتلك نحو 146 موقعاً 
أثرياً و 8 مغاور، و14 قلعة أثرية، ونحو 20 تالً أثرياً، منترشة يف كافة مناطق 
املحافظة، باإلضافة إىل بعض مواقع األثرية التي يتم العمل عليها إلدراجها عىل 

قائمة الرتاث العاملي )عمريت- املرقب- حصن سليمان (.  
ومن املعلوم أنَّ طرطوس تمتلك الشاطئ البحري واملوقع الجغرايف املتميِّز واملناخ 
املعتدل صيفاً وشتاءً، إضافة إىل جزيرة أرواد القريبة من الشاطئ، مع وجود عدد 
كبري من املواقع السياحية البالغة /200/ موقع ، وتنّوعها يف مناطق املحافظة 
كافة )سياحة اصطيافية بيئية- سياحة ثقافية- سياحة دينية- مغاور(، إضافة 
إىل الكورنيش البحري ملدينة طرطوس كنقطة جذب سياحي واستثماري. كما 
أنَّ هناك صناعات ومهناً يدوية تقليدية، كصناعة القوارب وشباك الصيد وصناعة 

القش، وكذلك مجموعة املشاريع السياحية املرّخصة وقيد التنفيذ.

يتساءل د. أديب برهوم ملاذا ألغيت الزراعة 
من الدور االقتصادي؟ وهل متطلباتها من 

تسويق ودعم وري، وتراجع الرثوة الحيوانية سيام بعد 
وقف التصدير بالحرب حّولها من عمود اقتصادي إىل 

حالة عجز ؟ 

ضاطض الخعرة
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اقتصادية  كرافعة  السياحة  عن  نتكلم  عندما  أن  برهوم  أديب  د.  يبنّي  هذا  وعن 
للمحافظة البد من الرتكيز أوالً عىل كوننا نطل عىل املتوسط وهو األمر الذي يجب 

العمل عليه يف اسرتاتيجتنا املستقبلية للحصول عىل رشيط ساحيل جاذب للسياحة .
وبنفس السياق الرتكيز عىل سياحة دائمة شتوية صيفية من خالل سياحة املؤتمرات 
املواقع األثرية  الثقافية عن طريق تأهيل  واملعارض والندوات، إىل جانب السياحة 
التي تعترب مهملة بشكل كبري، متسائالً ملاذا ال تحظى آثارنا باالهتمام الذي تحظى 
به آثار بعلبك وجرش !! فطرطوس تمتلك قلعة املرقب وعمريت وحصن سليمان 
وطرطوس القديمة وآالف املواقع غري املؤهلة واملستثمرة. مؤكداً أن السياحة عمود 
اقصادي دائم، فهي تمتلك كل ما يمكن أن يحيي السياحة وينميها، سواء من جانب 

السياحة الدينية لبعض الطوائف واملذاهب، وثقافية لغناها باآلثار املهمة، وبيئية سيما 
يف منطقة القدموس حيث املصايف العالجية، وسياحة استجمام سواء عىل البحر أو 
الجبل، ليبقى أهمية اإلرساع بتوفري البنى التحتية من فنادق ومطاعم ومنتجعات 

سياحية تساعد يف تقديم الخدمة املناسبة للقادم من الزوار .

التعليم والبحث العلمي
 أعلنت محافظة طرطوس أنها خالية من األمية قبل الحرب يف عام /2008/ ، ووفق 
ملحافظة  السكان هو  لعدد  بالنسبة  عليا  نسبة حملة شهادات  أكرب  فإن  الدراسات 

طرطوس، هذا األمر اقرتن بمرسوم إحداث جامعة لم ترى النور بعد عرش سنوات 
عىل إقرارها، يف الوقت الذي لم ينطلق بعد مركز بحوث لهذه الجامعة أو غريها 
.. فمن أين جاءت فكرة االعتماد عىل هذا املرتكز الهام جداً ؟ وكيف يجب العمل 

عليه ؟؟
تفاجأ د. برهوم أن السلطة التنفيذية باملحافظة ستعتمد عىل التعليم العلمي يف األمد 
القريب ، كون الجامعة لم تقلع بعد ، وال يوجد يف املتوفر أي بنى تحتية للبحوث 
العلمية أو حتى مكاتب الكرتونية ، منوهاً أنه وفق قانون العاملني األسايس إذا قدم 
املوظف اخرتاعات يخدم االقتصاد الوطني يحصل عىل ترفيعات ال تتجاوز %24 ، 

يف الوقت الذي تعود فيه كافة االخرتاعات اليوم إىل وزارة التجارة الداخلية .
مطالباً فتح هذا املجال للقطاع الخاص أيضاً عن طريق املكاتب االستشارية وهيئات 

األهم يف بناء صناعة حقيقية يبدأ بخلق ودعم املشاريع 
الصناعية املتوسطة والصغرية والتي تحمل 70-80% من 

العاملة، وهي مدخالت الصناعات الكربى ونتائجها تنعكس 
عىل األعداد األكرب يف الوقت الذي يبقى املردود املادي الكبري 

للصناعات الكربى ألصحابها وهم الذين يتهربون من الرضائب بالغالب

ضاطض الخعرة
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، وثانيها إنتاج األشجار املثمرة، وأهمها: الزيتون، والحمضيات، وأنواع أخرى 
والشعري،  القمح،  وأهمها:  والخضار،  املحاصيل  وثالثها  تفاح...(..  )كرز، 
والخضار  الربيعية،  والبطاطا 

الشتوية، والخضار الصيفية.
رئيس جمعية العلوم االقتصادية 
خروج  يرفض  برهوم  أديب  د. 
االقتصاد  دائرة  من  الزراعة 
أن  اعتبار  عىل  االسرتتيجي، 
الزراعة يعني األمن الغذائي أوالً، 
آلالف  الرئييس  املردود  وهي 
يعني  ما   ، بطرطوس  العائالت 
سيعود  اقتصادياً  دعمها  أن 
من  كبرية  نسبة  عىل  بالفائدة 
التي  الصناعة  بعكس  السكان 
تعود بالفائدة ألصحابها بالجزء 
طرطوس  أن  مؤكداً  األكرب.، 
أحد  يمكن  وال  زراعية  محافظة 
والزيتون  فالتبغ   ، ذلك  ينكر  أن 
منتجات اسرتتيجية عىل مستوى 
القطر ومن املفرتض االهتمام بها 

ودعمها .
أنها  أوضح  النقل  وبخصوص 
خرجت بنسبة كبرية من الخدمة بوقف الرتانزيت إىل العراق واألردن وإقفال 
مرفأ  أداء  عىل  واثرها  االقتصادية  العقوبات  جانب  إىل  الحدودية  البوابات 

طرطوس .

متخصصة تدعم البحوث العلمية وتتبناها عن طريق حاضنات أعمال .
خاتماً بأنه يوجد عقول لهذا املرتكز االقتصادي وليس شيئاً آخر.

ولكن ملاذا ألغيت الزراعة من الدور االقتصادي؟ وهل متطلباتها من تسويق ودعم وري 

، وتراجع الثروة الحيوانية سيما بعد وقف التصدير بالحرب حّولها من عامود اقتصادي 
إىل حالة عجز ؟ 

أما عن النقل واملشاكل الكربى التي تلقاها يف هذه الحرب ، قد يكون من املمكن التربير 
بخروجه .. ولكن إىل متى ؟

مزايا ميتة 
تعدُّ محافظة طرطوس من املحافظات الزراعية، حيث تبلغ مساحة األرايض الزراعية فيها 
بحدود 63% من إجمايل املحافظة، بمعدل 120 ألف هكتار، موزَّعة عىل كامل املحافظة، 
يف السهل ويف الجبل، من أصل مساحة املحافظة التي تبلغ 190 ألف هكتار.. واألهم من 
ذلك، أنَّ 64 % من هذه املساحة قابلة للزراعة، و18 % غري قابلة، بينما 16 % عبارة عن 

حراج، و2 % مروج ومراٍع.
ُيقسم اإلنتاج الزراعي، بحسب املحصول، إىل ثالثة أنواع رئيسة؛ أولها الزراعات املحمية 

عدد املنشآت الصناعية 
بطرطوس وفق القانون 

/10/ يبلغ /20/ منشأة 
برأسامل يبلغ مليارين ونصف، 

أما وفق القانون /21/ فتبلغ عدد 
املنشآت الصناعية /663/ منشأة 

برأسامل ملياري لرية سورية، ووفق 
املرسوم /47/ فتتجاوز عدد املنشآت 

/1500/ منشأة عىل مستوى 
املحافظة، علامً أن عدد معامل 
األدوية التي انطلقت أو ما يزال 

العمل جار بها /14/ معمل وجميعها 
بخربات محلية وهي كافية لتغذية 

القطر بالكامل والتصدير أيضاً 
وبرأسامل يتجاوز /20/ مليار لرية

ضاطض الخعرة

لن تكون الصناعة قادرة عىل حمل االقتصاد بطرطوس إن 
مل تتخلص من البالغ رقم /4/ الذي يضع عراقيل كبرية أمام 

الصناعة ألنه يشمل برشوطه  تصنيف الرتبة أي أن الرتبة 
القابلة للزراعة واملروية ال ميكن إعطاء ترخيص صناعي عليها ، وهذا 

األمر كام طلب املستحيل ألن أرايض املحافظة بكاملها قابلة للزراعة 
إن مل تكن مروية
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حلبـ  املشهد من مصطفى رستم
التي تفوح من  الزيت  النسيج أشبه بموسيقى يومية صباحية، ورائحة  ضجيج آالت 
)املاكينة( الدائرة يف معمل النسيج تغري كل صناعي كأنه عبق عطر من بستان زهور، 
النسيج  مدينة  يف  الحرب  قبل  معاملهم  يف  اليومي  لعملهم  ينظر صناعيو حلب  هكذا 
وطريق الحرير، تقف اليوم عاجزة بعد دمار صناعتها، والتي اعتربت دوماً أنها عمود 

االقتصاد السوري.
الجانب  عىل  لرتكز  املجاالت  بمختلف  أطلقت  التي  الحكومية  التوصيات  هي  كثرية 
أهايل حلب والصناعيون حول مدى  انقسام  االقتصادي والصناعي والتنموي وبرغم 
تنفيذ هذه التوصيات عىل األرض وجدية تطبيقها، بعد زيارة الوفد الحكومي األخرية 
ومدى تنفيذها يجد الكثريون أنها تبقى حرب عىل ورق!! يف حال لم تنفذ أو نفذت عىل 

املدى الطويل والبعيد!!.
خاللها  افتتح  املايض  الشهر  قليلة  بأيام  حلب  مدينة  من  اكتفى  الذي  الوزاري  الوفد 
املؤتمر الصناعي الثالث وزار املدينة الصناعية بالشيخ نجار، والتقى مع كبار الصناعيني 
السورية  للمدينة  ينظر بحرسة  لدمشق مريحاً ضمريه،  أدراجه  ليعود  فيها،  والتجار 
األوىل صناعياً، والتي نالت ما نالته من تخريب ونهب وسلب، يتذكرون كيف كانت تضج 
بعودة  أهلها  ويعدون  نسيجها  معامل  بأصوات 

قريبة إىل ألقها.

عادت الحكومة من حيث أتت وبقدومها تتصاعد األسئلة ماذا حققت هذه الزيارة 
للمواطن الحلبي؟ ذاك الصامد لسنوات طويلة رغم الحصار والحرب!؟.

بعيدا عن الكامريات التي ترصد حركة وخطوات الحكومة، وبوترية ضعيفة وبخجل 

تدور عجلة املعامل بصوت خافت وبعد صمت دام خمس سنوات هي عودة تدريجية 
آلالت حلب الصناعية يف مناطق صناعية كـ )الشيخ نجار، الكالسة، العرقوب وغريها( 
والجهد  اإلمكانيات،  يعوقهم ضعف  فيما  بمصانعهم،  والعامل  الصناعي  وليجتهد 
بصيانة اآلالت، وتأمني قطع الغيار والقروض املرتاكمة، والخسائر املالية التي تثقل 
كاهل الصناعيني عدا عن التخريب الذي طالها وضعف الترصيف وطرق 
من  !! وجزٌء  األولية وغريها  واملواد  البضائع  انتقال 
ولم  بقوا  الذين  الصناعيني 
يسافروا 

عجلة املصانع تدور بخجل.. والحكومة من حلب )س( ندعمكم 

بعيدا عن الكامريات التي ترصد حركة وخطوات الحكومة،  
وبوترية ضعيفة وبخجل تدور عجلة املعامل بصوت خافت 

وبعد صمت دام خمس سنوات هي عودة تدريجية آلالت حلب 
الصناعية يف مناطق صناعية كـ )الشيخ نجار، الكالسة، العرقوب 

وغريها( فيام يقف ضعف اإلمكانيات، والجهد بصيانة اآلالت، وتأمني 
قطع الغيار والقروض املرتاكمة عائقاً البد من إيجاد حل له

املشهد املحيل
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 تتفاءل إدارة املنطقة الصناعية باألرقام 
املحققة لهذا العام، حيث لوحظ ارتفاع 

الطاقة اإلنتاجية يف املنطقة الصناعية هذا 
العام بنسبة 25% إىل 75% يف معظم املنشآت التي 

عادت لإلنتاج مطالب الصناعيني تتمثل بتمكني ودعم 
الصناعات بالشيخ نجار وتقديم القروض املناسبة إلعادة 

اإلنتاج يف املعامل، وتقديم الكثري من التسهيالت 
والنظر بالرضائب املرتتبة عىل 

الصناعيني، مع تقديم إعفاءات لكل 
صناعي مترضر كل ذلك يسهم يف

التخفيف قدر املستطاع وتعيد للصناعة 
الحلبية بريقها من جديد

للعمل يف حارات شعبية  ليهاجروا من مدن صناعية كبرية  ضاعت معاملهم ورُسقت 
عرب آالت متواضعة اإلمكانيات هي )ورشات عمل ومعامل صغرية ومتوسطة الحجم(.

لكن األمر مختلف يف املدينة الصناعية يف الشيخ نجار وهو أكرب تجمع للصناعات بحلب 
الواقعة يف الجزء الشمايل الرشقي من مدينة حلب بني محوري طريق الباب القديم وطريق 
املسلمية القديم، تبلغ مساحتها الكلية للمدينة الصناعية/ 4412 /هكتاراً وتضم / 1985 
/ هكتاراً للمقاسم الصناعية تعرضت للكثري من التخريب والنهب ورسقت معاملها وبعد 
فك الحصار عنها وعودة عجلة اإلنتاج يعمل فيها اليوم ما يقارب 480 منشأة منتجة يف 
مختلف الصناعات لتؤمن ما يقارب 15 ألف فرصة عمل ضمن احصائيات إلدارة املدينة 
الصناعية بالشيخ نجار للعام الحايل يطالب الصناعيون تفعيل مكتب إدارة الجودة يف 
املدينة ورفدها بالكادر الهنديس املتخصص وتسهيل تصدير املنتجات ورضورة إقامة 

دورات تعريفية لهيئة املواصفات للمدينة الصناعية ودعم القطاع املايل فيها.
تتفاءل إدارة املنطقة الصناعية باألرقام املحققة لهذا العام الجاري حيث لوحظ ارتفاع 
بالطاقة اإلنتاجية للمنشآت املنتجة يف املنطقة الصناعية ضمن املدينة الصناعية هذا العام 
الجاري لنسبة 25% إىل 75% يف معظم املنشآت التي عادت لإلنتاج وعىل الرغم من العودة 

البطيئة والتدريجية إال أن مدير املدينة
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املدينة ال تشكل شيئا يف عالم الصناعة قبل الحرب«.
تتفاوت هموم الصناعيني بني قلة اليد العاملة وهجرتها خارج البلد، والرضائب وغريها 
هي  جديد  من  تتعاىف  بدأت  التي  املعامل  وأغلب  الصغرية  الورش  أصحاب  أحد  يقول 
معامل أعادة انتاج نفسها بقدرات وأيدي وخربات وطنية، ومع تعايف هذه املعامل وعودة 
الصناعة إىل املدينة الصناعية يف »الشيخ نجار« ومعها يتقبل الصناعيون عىل مضض 
الحرب  قبل  املتزايدة  اإلنتاج  تكاليف  تنعكس عىل  املرتاكمة  التي  األعباء املالية  كميات 
ومع أن هذه التكاليف املتزايدة التي تنعكس عىل اإلنتاج تضاف كأعباء جديدة عىل سعر 
املنتج ليزيد من سعر السلع املنتجة كل من املوردين والعمالء وباملحصلة تنعكس سلباً 
أحد  يتساءل  وهنا  املستهلك،  عىل 
عمال الصناعة »باسل شوا« وهو 
يعمل بإحدى املعامل املوجودة عن 
وأهمية  للصناعات  املتوفر  الدعم 
تشجيعها يقول: »تحتاج الصناعة 
بالكالم  ليس  الحقيقي  الدعم  إىل 
التي  الصحفية  والترصيحات 
نسمعها والتي ملّلنا منها بل نحتاج 
األرض،  عىل  حقيقي  فعل  إىل 
تكبدتها صناعات  التي  فالخسائر 
حلب فاقت التصور وحجمها كبري 

جداً«.
الدعم للصناعات تتمثل بطرق وأشكال مختلفة منها كما يقول الصناعيون هو  أهمية 
تمكني الصناعات بالشيخ نجار بتقديم القروض املناسبة إلعادة اإلنتاج يف املعامل، ومعها 
يمكن تقديم الكثري من التسهيالت والنظر بالرضائب املرتتبة عىل الصناعيني، مع تقديم 
إعفاءات لكل صناعي مترضر كل ذلك يسهم يف التخفيف قدر املستطاع حتى من التكاليف 

الصناعية بالشيخ نجار »حازم عجان« يقول لـ »املشهد«: أنها عودة مقبولة لحد 
ما بحسب ما يصفه الصناعيون و تم تخصيص مقاسم لصناعيني و ملستثمرين جدد 
منذ بداية العام املايض وهذه األرقام التي حققتها املدينة الصناعية انعكست عىل 
إيرادات املدينة وانجاز مشاريع الخطة االسعافية إلعادة إعمار املدينة الصناعية«.

املدينة  مدير  ويرصح 
الوفد  الصناعية خالل زيارة 
الحكومي أنه تم الوعد بتقديم 
هذه  لتنفيذ  الدعم  من  املزيد 
عىل  االتفاق  وتم  املشاريع، 
للمستثمرين  دعوة  إرسال 
الذين لم تقلع منشآتهم بعد، 
وأنه سيتم إجراء عملية فرز 
نسب  بحسب  املنشآت  لهذه 
طرق  إليجاد  فيها  األرضار 
إقالع  إعادة  يف  ملساعدتهم 
ومساعدة  برسعة  معاملهم 

وإعفاءات رضيبية وغريها من  تقديم قروض ميرسة  إمكانية  املستثمرين، منها 
املساعدات لتعود هذه املنشآت لإلنتاج وإعادة فتح فروع املصارف العامة يف املدينة، 
وذلك بعد عودة شبكة االتصاالت الهاتفية األرضية وبالتايل ستتوفر شبكة االنرتنت 

التي تتصل بقواعد البيانات للمياه والكهرباء والهاتف.
عىل عكس إدارة املدينة الصناعية وأرقامها التي تدعوا للتفاؤل، وبتشاؤم واسٍع 
لذاكرته  العنان  نسيج(  )عامل  عاماً،   )40( مارديني«  »فراس  العامل  يطلق 
ليستذكر صناعة )سادت ثم بادت( إنها الصناعة الحلبية، وبحرسة يقول: »لن 
التي تدور حاليا يف  الصناعية  الدمار، فاآلالت  تعود كما كانت عليه قبل سنوات 

 
 عىل الصعيد املايل البد من 

استكامل وانجاز مؤسسات 
ضامن مخاطر القروض وإعادة تأهيل 

املنطقة الحرة بحلب وتعميم الشهادات 
الجمركية إلكرتونيا فور صدورها إىل 

املرصف املركزي وفروعه

يتقبل الصناعيون عىل 
مضض حجم األعباء املالية 

املرتاكمة التي تنعكس 
عىل تكاليف اإلنتاج املتزايدة التي 

تنعكس عىل اإلنتاج وتضاف كأعباء 
جديدة عىل سعر املنتج ليزيد من سعر 

السلع وباملحصلة تنعكس سلباً عىل 
املستهلك .

املشهد املحيل
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التي ترتتب عىل املنتجات أيضاً وتعيد للصناعة الحلبية بريقها من 
جديد«.

وفيما يتعلق بالقطاع املايل واملرصيف أوىص املؤتمر برضورة استكمال 
املنطقة  تأهيل  وإعادة  القروض  مخاطر  ضمان  مؤسسات  انجاز 
الحرة بحلب وتعميم الشهادات الجمركية إلكرتونيا فور صدورها إىل 
املرصف املركزي وفروعه  والسماح ألصحاب صناعة صابون الغار 
الرتخيص والعمل داخل املدينة الصناعية يف الشيخ نجار ودعم املنتج 
املحيل ودعم الصناعيني الراغبني يف الحصول عىل قروض  واستكمال 
املناطق  يف  الكهربائية  التحويل  ومحطات  شبكات  تأهيل  إعادة 
والتجمعات الصناعية وتشجيع استخدام الطاقات البديلة بمنح حوافز 

وإعفاءات للمنشآت التي تستخدم بدائل الطاقة.
الصناعيون املتفائلون وعىل قلة عددهم يحاولون بكل طاقتهم تحسني 
مجاالت  يف  خاصة  العاملة  باليد  صعوبة  ويجدون  عملهم  ظروف 
النسيجية بعد سفر عدد كبري من الصناعيني املهرة لدول  الصناعة 
الجوار وخاصة تركيا، فيما املوقف الحكومي من الصناعة الحلبية 
تجده حاسما وحازماً تشجيعياً وهو دعم مطلق وتشجيع عىل عودة 
يف  أطلقتها  حكومية  وتوصيات  جديدة  من  الصناعة  عجلة  دوران 
مؤتمر االستثمار الثالث منها اعتماد خطة اسرتاتيجية بإحداث مركز 
التحديث الصناعي لتنمية القطاعات الصناعية، وإعادة تفعيل مكاتب 
الصناعيني  وتخصيص  املحافظات  يف  السورية  املواصفات  هيئة 
بمقاسم يف  تأهيل منشاتهم  إعادة  يتمكنوا من  لم  الذين  املترضرين 
املدن الصناعية واستكمال خطة إعادة إعمار املدن واملناطق الصناعية.
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حلب ـ املشهد خاص
ُدمرت حلب أكثر مرة عىل مر التاريخ، ويف كل مرة يتم إعادة إعمارها من جديد، لكن يف 
دمار املدينة األخري يجري إعادة بنائها بالترصيحات الصحفية والوعود والدراسات رغم 
مرور عامني !! وما رافقه من ضجيج إعالمي عاملي يحكي عن ألم حلب والحالة اإلنسانية 
املرتدية لسكانها وأهلها النازحني الذين ترشدوا بفعل دمار بيوتهم، يطفو عىل السطح 
محاوالت لرتميم املواقع األثرية يف ظل نقص يف الخربات العمالية واملعمارية معاً مع عودة 

تدريجية وتحسناً بالخدمات.
بعد وعود حكومية 

أطلقتها تحت 
مسمى )إعادة 

اإلعمار(، بعد انتهاء 
املعارك ورصدها 

مليزانية مالية 
ضخمة، فيما ال تجد ُبداً من دعوة االستثمارات، وإدخال تسهيالت للمستثمرين من 

أجل املساعدة، وتفعيل القطاع الصناعي يف مدينة كانت عىل الدوام عاصمة االقتصاد 
السوري.

إىل سكة  بإعادة حلب  فالقرار  العمل،  لدفع عجلة  إال  الحكومة لحلب   ولم تكن زيارة 
االقتصاد والعزيمة عىل تطبيق ذلك ليس بـ )النيات( فقط !! لذلك كان أكرب املكاسب 
للمدينة وهي تشهد حالة التعايف بعد انتهاء املعارك منذ عامني هي وصول كامل الحكومة 
لوزارة  لرية  مليار   20 وخصص  فيها  األسبوعية  جلسته  عقد  وزاري  بوفد  للمدينة 
الصناعة فقط للمشاريع املبارشة أما باقي املستلزمات فرصدت لها مئات املليارات لتأمني 
البنية التحتية والطاقة والدعم اللوجستي، باإلضافة للمدينة الصناعية« فيما الكهرباء 

بتأهيل نحو 500 محطة تحويل يف كوزارة  قامت 
 2000 أصل  من  حلب  رشق  أحياء 

محطة مدمرة.
مبادرات  تستدركه  الذي  األمر 
فردية خالل العامني السابقني 
عرابها األول األهايل والنازحون 
كبرية  نسبة  شكلوا  الذين 

أحياء حلب املدمرة )ال تندهي ما يف حدا( !! 

بنزوحهم ألحياء غرب حلب خالل سنوات الخمس من الرصاع أرادوا العودة إلحياء 
بيوتهم بعد دمارها مبارشة ونجح الكثريون خالل العامني أن يعيدوا بناء بيوتهم لكن 

الخدمات كانت أكثر العوائق يف طريقهم.
)ورشات، جلسات عمل، وغريها( كلها حربٌ عىل ورق عىل حد وصف أهايل األحياء 
املدمرة لـ »املشهد« ففي أحياء قاسم بيوتها املشرتك )الدمار(، ال يخلو منزل من 
رضر أينما اتجهت، عدا عن األبنية التي سويت أرضاً بفعل الحرب، واملعارك التي 
حصلت يف أواخر شتاء العام املنرصم، يقول الستيني بالعمر »عبد الرحمن البيك« 

لقد تعافت مؤسسات الدولة شيئاً فشيئاً يف أحياء رشق حلب، واألمر الذي 
كنا عليه لكن مشكالت الخدمات يبرش خرياً بعودة ما 

عودة متواضعة ألهايل أحياء حلب الرشقية 
ملنازلهم املدمرة يتزايد بشكل متدرج، 

يشوب طريق العودة تباطؤ أعامل اإلعامر

املشهد املحيل
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وإعادة اإلعمار تبقى من العوائق، فاليْش يتغري«. 
الخدمية إلعادة هذه  القطاعات  بالوعود من قبل  الصمت والسكون والحنث 
اإلطار  تحركات ضمن  أحياناً  األحياء كما كانت لسان حالها، يكرس صمتها 
الحكومي مقترصة عىل ورشات صيانة وترميم يف حلب القديمة وإزالة األتربة، 
لبيوتهم  الوصول  الحي من  أهايل  ليتمكن  الرئيسية  الشوارع  وفتح عدد من 
املدمرة، فيما ُيحكى عن جهود رسيعة من األهايل يف حي )هنانو( ،)الشعار( 

لرتميم بيوتهم بجهودهم الفردية ولتبقى أكرب األنشطة االهلية واملجتمعية هي 
العام  هذا  اإلطالق صيف  املجتمعية عىل  الحمالت  أكرب  برتجع«  »سوا  حملة 
للمساعدة عىل إعادة إحياء املدينة يقول »نوار الحسن« طالب جامعي مشارك يف 

الحملة:
»ساهمت 

مع مجموعة 
كبرية من 
منظمات 

شبابية منها 
اتحاد الطلبة 

والشبيبة 
وجمعيات 
أخرى يف 

العمل عىل 
الدعم واملساعدة يف إزالة األتربة، والتنظيف، وإعادة ما يمكن إعماره يف أحياء 

حلب املدمرة األمر تطلب منا جهداً قوياً وكبرياً، أقول استطعنا أن نقدم ما 
نستطيع، وأتوقع أنه عىل األهايل العودة إلعادة بناء منازلهم«.

البناء  وأغراض  ألدوات  املالية  التكاليف  ارتفاع  وقت  يف  املنازل  إعمار  إعادة 
أمر ليس بالسهل باملقابل خصصت لجنة من املحافظة يمكن للمترضرين أن 
يراجعوها، ويقدموا طلبات لتعويضات مالية تدفع لهم بعد تقييمها من لجنة 
تقيم األرضار، »التعويضات املالية ال تكفي فاملصاريف أكرب بكثري«، هكذا يقول 
»رامي خربوطيل« )30( عاماً وهو يعمل عىل إعادة بناء بيته بحي »الشعار« 
معترباً أن التكاليف ال ترحم وهذه التعويضات تفي بالغرض لو أن األرضار 

بسيطة لكن األرضار يف كثري من البيوت كبرية جداً.
ال يتوقع األهايل أن يتم إنجاز اإلعمار بالرسعة املطلوبة بل بحاجة لسنوات طويلة يعزو ذلك األمر 
املطلوبة،  بالكثافة  النازحة  البيوت املترضرة يف حي )الكالسة( لعدم عودة األهايل  صاحب إحدى 
كونهم يفضلون البقاء يف األحياء الغربية يدفعهم ذلك قرار التكاليف العالية التي يحتاجها اعادة 

اعمار منازلهم والتي ستكون عىل نفقتهم الخاصة يتابع »إيهاب قواص« )45( عاما قوله:
»الدولة تدفع تعويضات للمترضرين، ولكن املبلغ قليل، مقارنة بحجم ارضار املنزل الذي دمر، وان 
اردت اعماره، فهذا املبلغ املقدم كتعويض ال يكفي أجور العمال املرتفعة!! ورغم ذلك )بحصة بتسند 
جره( ال يجب أن نعتمد عىل الحكومة بكل يشء البد من تكاتفنا جميعاً إلعادة كل يشء كما كان وهذه 

بالنتيجة بيوتنا«.
بأغنية »ال تندهي ما يف حدا«  املهجورة تذكرك  البيوت  القديمة ورشق حلب وأما  املشهد يف حلب 
لفريوز لكن بوصلة إعادة اإلعمار تتجه باإلتجاه الصحيح، ورغم أن اإلرادة ال تكفي ألن الدعم يجب 
أن يكون موجوداً وفعاالً، فيما املكتب التنفيذي ملجلس املحافظة واملدينة الجديدين، تجسد بلقاءات 
مع تجار أسواق املدينة القديمة واللجان املختصة بالخانات املدمرة ومحافظ حلب ملناقشة مطالبهم.

فيما مهندسو وعمال الرتميم يبذلون قصار جهدهم إلعادة إحياء وترميم لألسواق والبيوت والخانات 
األثرية فيما العمل جاري عىل إعادة أكرب رصح أثري وديني وسياحي يف املدينة )الجامع الكبري( الذي 
دمرت مأذنته وأحرق من الداخل لقوم فريق هنديس ببذل جهود كبرية إلعادة إحياء الجامع من جديد 

رغم كل الصعوبات.

ومع ترنح الوعود الحكومية خالل عامني 
عىل وقع آهات الحلبيني حسمت 

الحكومة أمرها بأن تعطي للمدينة قدرها وتعيد 
إعامرها عىل أن أوىل أولوياتها يف موازنة 

العام القادم، تأمني قطاعي الصناعة والزراعة، 
فاملوازنة األكرب هي إلعادة اإلنتاج لسابق عهده.
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كشفت عدة أبحاث يف تاريخ سورية مؤخراً عن وجود 6 حاالت زواج مدني تعود 
للعام 1825 ميالدي يف سجالت إحدى املحاكم الحلبية، يف دليل تاريخي عىل حصول 

الزواج املدني يف سورية عىل مر التاريخ.
وتم العثور عىل هذه املعلومات يف مركز الوثائق بدار خالد العظم، وتحديداً يف السجل 
رقم 204 لعام 1240هجري، الذي يوافق 1825 ميالدي والتي تم تثبيتها أمام تلك 
املحكمة الشاملة التي كانت تنظر يف دعاوى البيع والزواج والطالق واإليجار واألمور 
املادية، وظهر يف الوثائق أن  تلك الحاالت الست، هي حاالت زواج مدني قام بها شبان 
وفتيات ينتمون للدين املسيحي أمام قاض  مسلـم لــه صفة القــايض املدني، ذلك 
أن الكنيسة املسيحية كانت قديمــا ترفـــض تزويج  مسيحيني مــن طائفتـــني 
مسيحيتني مختلقتني مما كان يجرب أحد الزوجني عىل تغيري طائفته املسيحية إلتمام 

الزواج كنسياً، إىل أن تم إلغاء ذلك.
ومع اكتشاف هذه الوثائق يتساءل املراقب ملاذا يتم رفض قانون الزواج املدني حاليا 
حتى وإن  كان اختيارياً؟ وملاذا يتكتم أعضاء مجلس الشعب عن طرح مرشوع القانون 
يف املجلس؟ ويتم  تجريمه والوصول إىل اعتباره »زنى« عند القضاة الرشعيني، يف 
من  العديد  القانون   فيه  يحل  الذي  الوقت 
املشاكل املجتمعية واألخالقية، مثل األطفال 
كان   فهل  القيد،  ومكتومي  الهوية  مجهويل 
املجتمع السوري قبل 200 عام أكثر انفتاحاً 
وتسامحا وعلمانية من مجتمع التكنولوجيا 

الذكية 
 اليوم؟  اليوم بعد ثماني سنوات من الحرب 
السورية ما الذي تغري يف املجتمع السوري، 
والحقوقيون  الناشطون  بعض  تبنى  حيث 
طرح “مرشوع قانون” يطالب بإقرار الزواج 
تمهيدا  اختياري  بشكل  سورية  يف  املدني 
لتقديمه إىل أعضاء مجلس الشعب ملناقشته 

تحت قبة الربملان.
املحلية  اإلعالمية  الوسائل  بعض  وكانت 
العام، عن  هذا  من  نقلت يف وقت سابق  قد 
“املرشوع  أن  قولهم  املبادرة،  عىل  القائمني 
الذي يجري تحضريه ودراسته وتنقيحه من قبل حقوقيني يراعي القوانني السورية، 
ويؤكد عىل أن هذا النوع من الزواج سيكون اختياريا، األمر الذي لن يتعارض مع 
الزواج الديني املعمول به يف سورية”، وعليه قام هؤالء الناشطون بطرح هذا املرشوع 
عرب  مواقع التواصل االجتماعي الستطالع آراء الشارع السوري، يف مهلة انتهت يف 
ال9 من حزيران من العام الحايل، وصوت لصالحه 63%، ممن شاركوا يف االستطالع.

 وبحسب القائمني عىل املرشوع فإن نحو 10 أعضاء من مجلس الشعب قد تبنوا 
فكرة طرحه تحت قبة الربملان، كما أعلنت مجموعة كبرية من اإلعالميني السوريني 

دعمهم للمرشوع.
لكن السؤال هنا ما رشعية هذا القانون وما مدى قبول )الطوائف ( له؟

القايض الرشعي األول يف سورية محمود املعراوي كان قد تحدث سابقاً عن رشعية 
الزواج

وهو  طائفة،  أو  دين  ألي  الزواج  لعقد  الرشعية  القيود  من  التحلل  يعني  بأنه  املدني 
مخالف للنظام العام السوري وقانون األحوال الشخصية، فال يمكن االعرتاف فيه بأي 
ألنه مخالف  شكل من األشكال، كما ال يتم تسجيله يف املحكمة، حكمه كالزنى تماماً 

لألحكام الرشعية.
علماً أن محاكم البداية يف سورية تنظر بأمور األحوال الشخصية لألجانب فقط الذين 

يخضعون يف بالدهم لقانون مدني.
أما الكنيسة فكان لها رأي آخر، فقد تحدث رئيس املحكمة الروحية يف سورية األب 
انطون مصلح عن مفهوم الزواج املدني لدى الكنيسة والتي ترفض هذا النوع من 

الزواج كون هذه الرابطة رس من أرسارها بمعنى االرتباط الروحي املقدس غري الدنيوي، 
لكن أكد األب أنطون أن الكنيسة ال تستطيع اإللزام أو الفرض عىل جميع أفرادها بقبول 
هذا الرفض فهناك الكثري من األشخاص غري امللتزمني دينياً بهذا املعنى نستطيع أن نقبل 

ونقر بالزواج املدني.
وتابع األب أنطون محاولة العمل عىل إقرار قانون الزواج املدني بحاجة اىل إعادة النظر 
بقانون األحوال الشخصية واملدنية كونها تحوي عىل الكثري من الخلل الذي يكرس مبدأ 
التفرقة بني الطوائف، لذا أقرتح أن نفصل ما بني املواضيع الدينية املوجودة باألحوال 
الشخصية فيما يتعلق برشوط الزواج وعقده وباقي املفاعيل املدنية الناشئة عن الزواج 
مثل الحضانة واإلراءة وكل ما يتفرع عنها، وعليه إذا أردنا تطوير قوانني الزواج يف 
لها  الدينية  املفاعيل  أن ننشئ محكمة خاصة بشؤون األرسة بعيدة عن  بلدنا فعلينا 
قانونها الخاص البعيد عن الطوائف واألديان، هنا نستطيع تحقيق التقدم اإلنساني 
ورشوط الحياة املتبادلة بالتنسيق مع التطور العاملي واالتفاقيات التي تراعي حقوق 
املرأة والطفل ويحقق العدالة لكل أفراد املجتمع إذا اعتربنا أننا يف سورية 17 طائفة 
ممكن أن يكون هذا القانون يمثل الطائفة 18 عندها يرتك للناس حرية اختيار طريقة 

الزواج
التي يرغبون بها. وعلق األب أنطون معاتباً بالقول:  إن القانون السوري يسمح بتسجيل 
املرأة املسيحية التي تتزوج من مسلم، أي أن هذه الفقرة تلغي ما جاء يف الدستور عن 
أن جميع املواطنني متساويني يف الحقوق والواجبات، كما أن الكنيسة ال ترفضه وال 
تحاربه وال تمنع تسجيله، إال أن املحكمة الرشعية تفرض عىل الشاب املسيحي وتجربه 
أنطون مصلح  األب  الزواج. وختم  تسجيل  يتم  كي  إسالمه  وإشهار  دينه  تغيري  عىل 
حديثه بالقول رغم الحراك الشبابي الحاصل فأنا غري متفائل وأجد صعوبة يف إقرار 
هذا القانون يف الوضع الراهن بسبب تفرد السلطة الدينية بمعظم أحكام القانون والتي 
ستحد من طرحه وإقراره، وأكرب مثال عىل ذلك ما حصل يف لبنان مع تجربة الرئيس 
الياس الهرواي الذي حاول بكل سلطته الرئاسية سن هذا القانون إال أنه جوبه بقوة من 
املؤسسات الدينية )ملسلمة واملسيحية ( عىل حد سواء، لكن أرى أنه من املمكن سن هذا 
القانون من خالل طرحه عرب قنوات مجلس الشعب برشط أن يتم تعديل قوانني األحوال 

الشخصية واملدنية لتصبح سلة متكاملة تناسب تطور املجتمع الحاصل.

من يجهض  الزواج املدين يف سورية ؟
6 حاالت لهذا الزواج يف عام 1825م وطالبيه اليوم يف خانة العشق املمنوع

يقول األب أنطون 
مصلح رئيس 

املحكمة الروحية يف 
سورية:;رغم الحراك الشبايب 

الحاصل فأنا غري متفائل وأجد 
صعوبة يف إمتام إقرار هذا 
القانون يف الوضع الراهن 

بسبب تفرد السلطة الدينية 
مبعظم أحكام القانون والتي 

ستعيق طرحه وإقراره

 األب انطون مصلح رئيس املحكمة الروحية يف سورية 

املشهد املحيل

دمشق - املشهد ريم غانم 
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دمشق - املشهد أسعد جحجاح
ضمن أرقى املناطق الدمشقية يف حي الشعالن العريق تظهر )حديقة السبكي( التاريخية 
بإطاللة خجولة هذه املرة عىل زوارها ومرتاديها، هذه الحديقة والتي طاملا كانت مرآة 
العاصمة بفستانها  األخرض وبريقها الساحر الفتان اليوم تعلن للمأل أنها بال هوية، بال 
حسب وال نسب. ملجرد دخولك عزيزي الزائر إىل دهاليز الحديقة وأرجائها ستشعر 

بالقشعريرة واالشمئزاز ألن هناك من تعدى عىل هذه األيقونة الرباقة.
كل يشء تغري، فالسبكي بال أسوار وال حتى سياج وحرمتها منتهكة من قبل الصبية 
والزعران والشواذ وعابري السبيل الفوضويني، السبكي حسب وصف روادها القدامى 
منذ خمسينيات القرن املايض تحولت اآلن بفعل فاعل إىل صحراء قاحلة شاحبة اللون 
واملعالم بعد أن كانت واحة خرضاء وبستان فيه الزرع واملاء، أبو عيل)موظف متقاعد 
من مؤسسة كهرباء دمشق( وهو أحد الرواد املواظبني عىل زيارة الحديقة بشكل يومي، 
وصف للـ) املشهد(  الواقع املؤلم واملأساوي لحديقة السبكي وما آلت إليه حالها يف 
الزمن الراهن فهي عىل حد قوله بال خدمات وال عناية وال تجهيزات فاملقاعد الخشبية 
فيها متآكلة ودورات املياه شبه محطمة والبحرية التي كانت تتوسط السبكي وتزينها 
بنوافريها الجميلة باتت أشبه بمستنقع قذر يحتوي بداخله عىل اشنيات وأوساخ وطحالب 
تفوح منها رائحة تثري نفور من  يشتمها، محمالً الجهات املسؤولة عن املرافق العامة 
يف محافظة دمشق املسؤولية الكاملة عن التقصري الواضح تجاه هذه الحديقة املفتقرة 
للخدمات قوالً وفعالً. ليس أبو عيل وحده فقط من يحمل املسؤولية ألصحاب الشأن بل 
أيضاً املواطن أحمد أبو الفضل إذ يلقي هذا الرجل اللوم عىل جميع القائمني يف املحافظة 
إلعادة الحديقة إىل رونقها وجماليتها وإىل سابق عهدها بل وتخديمها بالشكل الالئق ألن 

وضعها مزٍر للغاية وهي مرتع للصوص واملتسولني واملثليني عىل حد تعبريه.
وكانت حديقة السبكي أو كما يلقبها أهايل دمشق )زنوبيا أو الخمسينات( قد تمت إعادة 
تأهيلها من قبل املحافظة يف العام 2016 بتكلفة وصلت إىل100مليون لرية سورية 
بمشاركة عدد من املنظمات  الشعبية والجمعيات األهلية آنذاك. الجدير بالذكر أن حديقة 
السبكي الدمشقية تضم وباإلضافة للمساحة  الخرضاء ملعباً لألطفال مساحته 600مرت 

مربع وبحرية مساحتها 550 مرتا مربعا فيما تصل مساحة املمرات فيها 1500 مرت.
وكانت السبكي قد أنشأت يف العام 1950 وسميت بهذا االسم نسبة إىل الشيخ أبو النرص 
تاج الدين عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف السبكي وهو فقيه شافعي، ومؤرخ عربي 

وقايض القضاة يف دمشق
واشتهرت السبكي يف املايض بأنها كانت من أجمل الحدائق يف املدينة لتمتعها بجمالية 
طبيعية ساحرة ومحطة للقاء األحبة ومتنفساً جميال لقضاء أوقات التسلية لكن لألسف 
تعرضت يف الوقت الحايل  للدمار وقلة االهتمام، وهو ما يستدعي تدخال عاجالً للحفاظ 

عليها وإعادة تأهليها بالشكل الالئق
واملطلوب بما فيه خدمة الصالح العام.

حديقة السبيك هوية ضائعة
 وعذرية رشدها الزعران

ماري عربش

ونحن نعيش الحياة بكّل  صخبها 
فرحها  وتدّفقات  وضجيجها 
ال   ... وقبحها  وجمالها  وحزنها 
اليوميّات  هذه  أّن  ببالنا  يخطر 

والتفاصيل سيطويها الزمن وسوف تصبح ذكريات ساكنة
وها أنا وقد نأت بي األيام والسنوات وابتعدت بي املسافات والخارطات عن 
مركز عشقي لحياتي التي عشتها هناك يف وطني، أجدني وأنا أعيش الغربة 
بكل معانيها غربة الروح والنفس واألرض، أجدني مبحرة يف عمق هاتيك األيام 

التي باتت ذكريات
االنطالقة البكر

تغمر  الدافئة  بأنفاسه  وشعرت  الصغريتني  كتفّي  احتضن  الكبريتني  بيديه 
يف  يرتّدد  صداها  زال  ما  التي  كلماته  قال  والحزم  الجدّية  وبكامل  وجهي 

مسامعي بعد مرور نصف قرن عليها
قال: ثقتي بك ال حدود لها   أعرفك جادة نشيطة متفائلة

وابتعد قليالً ألصعد )البوملان( يف محطة الربامكة يف دمشق الذي سيحملني إىل 
حلب ومنها إىل إدلب حيث تّم تعييني هناك كمدّرسة للّغة العربيّة

ما زلت أذكر وبقوة كيف نفرت دمعة من عيني لم أعرف لها تسمية، أتكون 
دمعة الفرح بالثقة املطلقة التي منحني اياها والدي الذي كان يمثّل يل قدوة 
أعتز وأفخر بها، أم أنها دمعة الفرح باالنطالقة األوىل يف حياتي للعمل الذي 
أعشق؟؟ أم أنها فرحة الشعور باالستقاللية وتحّمل املسؤولية؟؟ أم كل ذلك 

مجتمعاً؟؟
كّل ما عرفته بأنها لم تكن دمعة حزن أبداً وانطلق )البوملان( يطوي الطريق 
وأكّرر  أعيد  وأنا  أمضيتها  املسافة  هذه  حمص  مدينة  حتى  لدّي  املعهودة 
التعيني من وزارة الرتبية وأتفحص شهادة إجازتي من جامعة  قراءة كتاب 
دمشق وشهادة دبلوم الرتبية وعلم النفس حتى بت اذا أغمضت عينّي أرى 
كّل الكلمات يف هاتني الشهادتني مرصوفة بدقة ووضوح وتأّهبت لالستمتاع 
بتلك املساحات الشاسعة التي أراها للمّرة األوىل يا الهي إّنه القطن الحقيقي 
وقد انبثق من نبتاته كتالً بيضاء صغرية والتفت مندفعة نحو الركاب ألتلّمس 

أمارات اإلعجاب عىل وجوههم
أبداً ال يشء مّما ابتغيه تعابري مختلفة قرأت فيها كّل ما هو ممكن إاِلَّ اإلعجاب

هذا رأسه مشغول بحسابات تجارة يف سوق حلب
وذاك غارق يف نوم بعد تعب وإنهاك

وآخر رّبما يخطط ملتعة سيعيش ساعاتها هناك ولكن ما يشغلني أنا رؤية هذه 
األرض الغنية املعطاءة وهمست لروحي كم أحبّك يا وطني

وكانت سعادتي التوصف عندما وقفت وجهاً لوجه أمام نواعري حماة
لقد قفزت من اللوحات التي كنت أرسلها بطاقات معايدة لتتجّسد حيّة أمام 

ناظرّي وبأّم عيني أرى شالالت املياه املتدفقة منها
وتنبّهت لصوت السائق يقول هيا اصعدوا

روعة االستكشافات لم تتوّقف
إّنها امتدادات سهول الجبس كرات خرضاء فوق تربة حمراء ال نهاية لحدودها 
إاّل هناك عند تالمسها مع اآلفاق أتابع النظر يف عينّي وقلبي يخفق يف رحلته 
الخاصة يف طريق مغايرة لقد تجاوز كّل الطرقات ووصل رسيعاً إىل مدرسة 
شامخة يف تلك املدينة بوابتها سوداء كبرية كبرية تمركزت فوقها الفتة عريضة 
عريضة نقشت عليها تسمية ستظّل مصدر فرح له )ثانوية الخنساء( الحافلة 
تتابع رحلتها وأنا مع قلبي أرسع الخطا نحو الصفوف أتعّرف إىل الطالبات 
وأستمتع برشح القصائد وأحملهّن من عرص أدبّي إىل آخر أكاد أسمع نبض 
قدمّي  وأصابع  أبتسم  وأنا  نفيس  وأضبط  املقعد  ذلك  يف  جالسة  وأنا  قلبي 
ترتاقص داخل الحذاء وأنامل يدّي تتشابك يف عناق طويل حميمّي دافئ كّل 

هذه املشاعر ولم أصل بعُد إىل محطة البوملان يف حلب.
يتبع...

سة مذكرات مدّرِ
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دمشق - املشهد - كيان جمعة

تعددت حوادث سقوط األبنية السكنية أو تصدعها يف مدينة جرمانا، وأصبح تخوف 
السكان من فوىض الواقع العمراني مرشوعا بعد التضخم الكبري األفقي والعمودي 
أكثر من 1.5  إىل  األزمة  املدينة التي وصل عدد سكانها خالل  املخالفة يف  لألبنية 

مليون شخص وفق إحصاءات محافظة ريف دمشق.
حفر  خالل  املزارع(  )دخلة  الروضة  حي  يف  بنائني  سقوط  الحوادث  تلك   آخر 
أساسات بناء جديد بينهما حيث سقط أحد األبنية عىل اآلخر بعد نصف ساعة من 
إخالئهما من السكان وقبل ذلك تصدع بناء يف حي الوحدة وتعرض للميالن ما دفع 
سكانه إىل إخالئه ثم قام أصحاب البناء بتدعيمه باألعمدة وإعادة تأهيله من جديد، 
ويف العام املايض تم تدعيم وهدم عدة أبنية من قبل مجلس املدينة يف حي الرتبة بعد 

أن تصدعت وتعرضت جدرانها للتشقق.
كل ذلك ولم يتوقف البناء املخالف يف جرمانا بل تزداد األبنية يف املناطق العشوائية 
كل يوم والسيما التي ال يراعى فيها أي اجراءات للسالمة ودون أي استشارات أو 
نقابة مهندسني ريف دمشق  أن مهندس يف  إال  للبناء  أو  للرتبة  دراسات هندسية 
األبنية  بل  املخالفة  األبنية  ليست  للخطر  املعرضة  األبنية  أكثر  أن  للمشهد(   ( أكد 
القديمة التي يزيد عمرها عن 40 عاما والسيما عند إضافة طوابق جديدة عليها وهي 

باألساس غري مؤهلة لتحمل ثقل جديد.
مجلس مدينة جرمانا حاول مللمة قضية تصدع األبنية القديمة التي يتم تحميلها 
بطوابق إضافية من خالل التشدد عىل بناء املخالفات وهدم بعضها وقال رئيس 
بلدية جرمانا خلدون عفوف ) للمشهد(  إن لجنة الهدم يف البلدية تقوم يوميا بهدم 

سقف أو سقفني وأحيانا بناء كامل وال نعطي موافقتنا عىل بناء أي طابق إضايف يف أي 
بناء سابق إال بعد الحصول عىل تقرير مصدق من نقابة املهندسني يثبت تحمل هذا البناء 

لطابق جديد ووفقاً لنظام الضابطة الهندسية .
نطلب  الحاجة  دعت  وإذا  املخالفات  بقمع  تقوم  البلدية  دوريات   : بأن  وأضاف عفوف 

املؤازرة من الناحية .

لحظات قبل الكارثة
مرت حوادث سقوط األبنية السابقة بسالم عىل السكان حيث تم اكتشاف تشقق األبنية 
من قبل األهايل قبل وقوع الكارثة بدقائق وأحيانا بالصدفة كما حصل يف حي الروضة 
عندما الحظ سائق الجرافة ) تركس ( أن البناء يميل خالل حفره ألساسات بناء مجاور 
ما أنقذ السكان من كارثة كبرية  قبل نصف ساعة من وقوعها لكن كل ذلك حدث ويحدث 
بتدخل القدر بعيدا عن أي تدخل رسمي من البلدية أو الخدمات الفنية فماذا إن سقط أحد 

األبنية والسكان مازالوا داخله؟.
يجاوب رئيس بلدية جرمانا خلدون عفوف بالقول:  هل يعقل أن نكشف عىل كل أبنية 
األهايل؟  ال  يشتك  لم  إذا  سنعرف  وكيف  للسقوط؟  القابلة  األبنية  عن  للبحث  جرمانا 
التي  واملخالفات  األخطاء  تصحيح  نحاول  وبالكاد  املايض  أخطاء  نصحح  أن  نستطيع 
إىل  ونحتاج  الهدم تضم 3 موظفني  ولجنة  فيه 4 موظفني  الفني  فاملكتب  االن  تحدث 
كادر وزارات كي نغطي العمل يف املدينة التي زاد عدد سكانها أكثر من 10 مرات خالل 

سنوات األزمة .
وطلب رئيس بلدية جرمانا من السكان عرب مجلة ) املشهد( بالتوجه إىل البلدية وتقديم 

 أبنية يف جرمانا مهددة بالسقوط فوق ساكنيها

املشهد املحيل
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شكوى عند الشعور بأي صوت غريب أو تشققات أو تصدعات أو حركة 
البناء يتحمل مسؤولية والسيما يف  أن صاحب  البناء مؤكدا  مشبوهة يف 
الحادث األخري يف حي الروضة فالبناء الذي سقط مرخص لكن كان فيه 
مشكلة رصف صحي وبقي سنني والرصف الصحي يترسب إىل أساسات 
البناء وهذه  املشكلة يتحمل مسؤوليتها الكاملة صاحب البناء والسكان 

الذين قالوا أنهم ) خجلوا(  من االشتكاء عليه .

السبب الرئييس للتصدعات
يحيل رئيس شعبة مهنديس جرمانا زهري صفايا سبب الحال الذي وصل 
إليه الواقع العمراني فياملدينة إىل تأخر صدور املخطط التنطيمي وزيادة 
الحمولة عىل األبنية املرخصة إضافة إىل األبنية التي تشيد من دون وجود 
األزمة   بعد  مدينة جرمانا  يف  الكبري  السكاني  الضغط  و  هنديس  إرشاف 
وعدم قدرة وكفاية شبكات الرصف الصحي املوجودة ويؤكد صفايا أن 
توسيع املخطط القديم بقي 34 سنة منذ عام 1974 وحتى 2003 ومنذ 
يف  النقابة  دور  وحول  الجديد،  التنظيمي  املخطط  يصدر  لم  الحني  ذلك 
الحؤول دون تكرار حوادث سقوط األبنية يؤكد صفايا ) للمشهد(  أن 

دورها يقترص
بناء  حول  كتاب  ترسل  التي  البلدية  امر  حسب  البناء  عىل  الكشف  عىل 
من  العامة  السالمة  لجنة  وتذهب  لجنة  بتشكل  النقابة  فتقوم  متصدع 
الخدمات الفنية ثم لجنة من النقابة للكشف والتقيم وتضع الحل التدعيمي 

املناسب.
 

شكاوى نائمة
بعض املواطنني أكدوا ) للمشهد( أنهم توجهوا إىل البلدية سابقا وقدموا 
طلبات إلصالح العطل لكن دون جدوى وقال ) حسام ب( : تقدم سكان 
البناء بشكوى إىل البلدية بسبب تشقق الجدران نتيجة عدم وجود رصف 

وترسب املياه إىل األساسات وذلك منذ سنتني لكن مازلنا بانتظار الرد.
وما بني انتظار الرد وانتظار اإلصالح مازال بعض سكان مدينة جرمانا 
يعيشون بقلق دائم عىل أمل أن يساهم القدر يف إنقاذهم من خالل وجودهم 

خارج املنزل عندما يسقط البناء الذي يسكنونه يف حال قرر السقوط.
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حلب - املشهد - خاص

الخشبية  بسطته  عىل  فؤاد(   أبو   ( يقّدم  العبارة  بهذه  وصحتني(   هنيّة  لقمة   (
)سنّدويشة( الفالفل لزبائنه، وال ينّس أن يعطي معها )املخلالّت( هو َيهتُم بزبائن 
)بسطته( املتموضعة بالقرب من ُسوق )الهال( الذي يبيع الخضار والفواكه بالجملة.

العمال يف الُسوق يتهافتون عىل بسطة ) أبوفؤاد( وكغريهم من الزبائن، وأصحاب 
الدخل املحدود ملسوا هذا الفارق يف تسعرية ُمنتجات بائع بسطة الفالفل املتواضعة، 
فسعر السندويشة بدأت ترتفع لتصل لسعر أضعاف سعرها األسايس فيما َيعزو ابو 

فؤاد السبب الرتفاع أسعار املواد لظروف الحرب .
غالء املعيشة بعد الحرب دفعت األسعار إىل االرتفاع لعرشة أضعافها عن السابق 
يقول ) رامز( طالب جامعي ) لـ املشهد : ( كنا نشرتي سندويشة الفالفل بـ 25 
االرتفاع  هذا  ،  ويشري  لـ 300 ل.س  من 250  اليوم  يرتاوح سعرها  اليوم  ل.س 
لرية  أللفي  ستصل  وسطي  كحد  أفراد    5 من  مكونة  لعائلة  فطور  وجبة  أن  إىل 
سورية كانت يف سنوات مضت تكفي األرسة السورية  أليام. ويضّج املّطبخ السوري 
بمأكوالت شعبيّة شهيّة، تناولها السوريون ليس فقط ألنها لذيذٌة بل لرخص تكلفتها، 
ناهيك أنها تكفي دخل العائلة، فارتبطت بهوية مائدته يف وجبات الفطور، الغداء 
إال غذاء أسايس  البقوليات..(  العدس، وغريها من  الفول،  العشاء، وما )الفالفل،  أو 
ألصحاب املعيشة املتوسطة، والفقرية حتى أنها ُوصفت بـ )لحم الفقراء( العتمادهم 

عليها، فقيمتها الغذائية العالية،
وانخفاض السعر جعلهم يهبّون لتناولها. أسعار الفالفل تجاوزت الحدود حتى عىل 
موائد األغنياء ففي املطاعم املتوسطة )النجوم( يرتاوح سعر الوجبة من )1000 لـ 
2000 ل.س(، وبمطعم شعبي يف حلب يضيف )أبو عبدو( كمية من زيت الزيتون 
)عفريني( فوق صحن الفول، وهو الزيت األكثر شهرة يف مدينة حلب، وُيعرص يف 

بريف  عفرين  مدينة 
املدينة يقول:

نطلب  وكنا  طامرتنا،  الربكة  كانت  زمان  أيام  عىل  هلل   (
لرية،  ألفني  أو  بألف،  واملشاوي  اللحوم  بأطباق  مليئة  سفرة 

واآلن صحن الفول هذا يكلفني ألف لرية( يحتار الناس كيف يتدبرون 
مصاريفهم، أو يضبطون نفقاتهم، فارتفاع األسعار بات هاجساً يومياً يف زمن 

الحرب، ولتبدأ حرب أخرى هي حرب لقمة العيش،  ألسعار بارتفاع دائم، ومكونات 
هذه الوجبات ارتفع ثمنها، وكلما ارتفعت أسعار املواد البد يل من رفع سعر السندويشة ، 
هكذا عرب ) أبو فؤاد( ليربر التكلفة الزائدة، فالفالفل بحسب قوله بحاجة لزيت، وخضار، 
طحينة، لبن وغريها لتصبح السندويشة، أو صحن الفول بطعم طيب املذاق. لحم الفقراء 
يتخىل عن ناسه وعن طالبيه يف أيام الشدة بارتفاع سعره وتزايد تكلفته لريتفع وليتوّضع 
عىل موائد األغنياء أيضاً بتسميات مختلفة، ولك أن تشاهد مطعماً مشهوراً بحلب يقدم 

وجبة فالفل باسم )وجبة فالفل عربي إكسرتا(، الجميع تخىل عن الفقراء.

) سندويشة(  الفالفل 
تتخىل عن ناسها  

دمشق  - املشهد جودي دوبا

يف ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي يعيشها املواطن السوري، بدأت  تنترش 
أرصفة  بسطات  عىل  والعربية  الغربية  للمأكوالت  وأصناف  أنواع  وجبات من 
دمشق، ظاهرة جديدة بدأت مع سنني الحرب السورية، غايتها تأمني لقمة العيش, 
يتحدث  ) ميرس.ت(  الرجل  الخمسيني بفرح، عن ابتكاره مأكوالت جديدة، وهي 
عبارة عن شواء الخبز املحشو بمواد غذائية، مثل املرتديال والجبنة وغريها ، وقد 
القت هذه األصناف، بحسب قوله، رواجاً لدى الناس، والهدف األسايس من هذا 
االبتكار لفت نظر املارة لصنف غذائي جديد، وشدهم لتذوقه لتأمني لقمة العيش 
ألوالده.  منذ عدة أشهر انترش عدد من  املحالت تخبز  فطرية البيتزا، وتبيعها 
بالقطعة التي تكلف املشرتي 200ل.س ال غري، هذه الفكرة الجدية القت اقبال 
كبري من قبل الشارع السوري لغرابة هذه الظاهرة، حيث أصبح صنع البيتزا يف 
املنزل أو يف املطاعم تكلف الكثري، فاستطاعت هذه التجربة أن تلبي رغبة املواطن 
السوري بتكلفة قليلة، وأن تعود عىل أصحاب هذه الفكرة بمبالغ جيدة مقابل 
تكاليفها البسيطة. نجاح هذه التجربة دفع العديد من العاطلني عن العمل للبحث 
عن اخرتاعات مشابهة تساعدهم يف خلق فرص عمل لهم وتأمني لقمة عيش، مما 
البشاميل، والزانيا، وبيع  أدى النتشار عربيات مأكوالت غريبة مثل معكرونة 
الحرب  البائع.  وتسند  املشرتي  تريض  مقبولة  السريالك  بأسعار  من  كاسات 
الدائرة خلقت فجوة كبرية بني السوريني  الذين  يصورون موائدهم العامرة كل 
يوم عىل مواقع التواصل االجتماعي وبني من يتخذ أحد زوايا الشارع السوري 
ليسكت جوعه بلقيمات رخصية .. فهل ستعود أرض الشام املكان الذي ال يجوع 

فيه أحد والكل سواسية.

 مطاعم عىل أرصفة دمشق والوجبة بـ 200 لرية فقط

املشهد املحيل
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جبلة – املشهد - خاص
السورية بمساحات  املناطق واملدن الصناعية عىل أطراف املحافظات واملدن  ترتبع 

ضخمة
وشاسعة كمرفق خدمي يؤمن للمواطنني احتياجاتهم فيما يتعلق بأمور امليكانيك 
أخشاب  من  املنزلية  التجهيزات  تفصيل  إىل  انتقاالً  وتصويجها  السيارات  ودهان 
أهم  عىل  احتوائها  إىل  باإلضافة  واألملنيوم  الحديد  وأغراض  بيتونية  ومستلزمات 

املعامل املنتجة للبواري البالستيكية واملواد الغذائية  املختلفة.
ورغم أهمية هذه املرافق ومواقعها االسرتاتيجية التي تخفف أعباء كبرية عن املدينة 
كونها أنشأت عىل أطرافها ويف مواقع رئيسية تعرتض هذه املرافق مشاكل خدمية 
جمة السيما املنطقة الصناعية يف مدينة جبلة الساحلية فهناك حديث وروايات أخرى 
عن قلة الخدمات بدءاً من أسالك الكهرباء املهرتئة عىل الشبكة والتي تسببت بحوادث 

كثرية كان آخرها سقوط أحد األسالك عىل رأس الحريف )حسان –ز( تعرض عىل 
أثرها إلصابة خطرة كادت أن تودي بحياته واليقف الحديث عند هذا الحد بل 
يتعداه إىل بشاعة الشوارع وفظاعة منظرها فالحفر هنا وهناك ممتلئة باملياه 
ملجرد  السيارات  دواليب  منها  تنفر  التي  والعجيبة  الغريبة  واملطبات  اآلسنة 
جبلة  صناعة  منطقة  يف  الحرفيني  أحد  ويؤكد)اسماعيل-م(  عليها،  مرورها 
للـ)املشهد( أن خراباً ما أًصاب شوارع  الصناعة نظراً لقلة االهتمام من قبل 

املجلس البلدي وليس هذا وحسب وإنما كل من يدخل تلك
املنطقة سيصاب بفوبيا التلوث البرصي وعشوائية املكان.

وبجولة للـ)املشهد( داخل املنطقة الصناعية يف مدينة جبلة 
شوهد مالم يكن يف الحسبان سيارة شاحنة تابعة ملجلس 

الصناعة  حرم  داخل  القمامة  بإلقاء  تقوم  جبلة  بلدية 
وبكميات كبرية وهائلة تقشعر لها األبدان فاملشهد 

ليس مألوفاً لزائري ذلك املكان يف العادة حيث 
تحولت املنطقة إىل مكب كبري للقمامة وما 

يحز يف النفس هو قرب املكب من منظومة اإلسعاف ومركز للكهرباء يقول محمد العبد 
هللا )معلم ميكانيك( : ذبابة الالشمانيا املعروفة بـ)حبة حلب( انترشت بكثافة جراء هذا 
القاطنني يف  واملواطنني  الحرفيني  تكرتث ملصري  لم  التي  البلدية  قبل  الجائر من  العمل 
املنطقة الصناعية كونها تحتوي عىل تجمع سكاني أيضاً ويضيف العبد هللا هناك يف الجهة 
الشمالية لصناعة جبلة مكب آخر يحتوي عىل أطنان مكدسة من القمامة وأوساخ املدينة.

هذا حال املنطقة الصناعة يف جبلة بحسب حرفييها وحسب مشاهدات )املشهد( للوضع 
الراهن واملزري إن صح التعبري وانتقاالً إىل مشاكل الحرفيني الذين تعطلت أشغالهم نتيجة 
انقطاع التيار الكهربائي الذي ال مربر له فخالفاً لربنامج التقنني املحدد ينقطع التيار 
القاصدين  واملواطنني  الحرفيني  مما يضطر  لساعات وساعات   الكهربائي 
للصناعة بغية عمل ما لالنتظار وتأجيل مشاغلهم لحني آخر دون معرفة 
سبب هذا االنقطاع يف الوقت الذي تحظى فيه مدينة جبلة 

بأكرب عدد ممكن من ساعات التيار الكهربائي.
كانت  إذا  فيما  الصناعية  املنطقة  حرفيو  ويتساءل 
البلدي  املجلس  اهتمام  عن  خارجة  هذه  منطقتهم 
ورعايته أم أنها ال تتبع له إال قوالُ فقط، فهذا األخري 
ال يعري املنطقة أي اهتمام يذكر بل عىل العكس تماماً 
يف  أعضائه  ويقف  آسنة  ومياه  قمامة  الطني  يزيد  فهو 
املنكوبة  الصناعية  املنطقة  وكأن  األيدي  مكتويف  مجالسهم 
الدعم  الخارجي ال تستحق  الفضاء  القمامة قطعة من  بأتالل من 
املادي واملعنوي وحرفيوها قادمون من العالم اآلخر، إنها حرقة 
ومرارة يعيشها هؤالء الحرفيون مع رشوق الشمس 
ومغيبها عىل أمل أن يجد املجلس البلدي حالَ رسيعاً 

ملعاناتهم التي ضيقت عليهم ظروف معيشتهم.

مطبات ومكب قاممة ينرش ذبابة حلب
الجهات املسؤولة تتجاهله  البرصي يف صناعة جبلة  التلوث 
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دمشق – املشهد جودي دوبا
عاشها  التي  والحربية  واالجتماعية  املعيشية  الضغوطات  ينكر  أحد  ال 
املجمع السوري، ولعل فئة الشباب هم أكثر من تأثر بهذه الحرب ، حيث 
الحرب طموحات كثريين وأثرت عىل مستقبل آخرين، هذا  دمرت هذه 
ما قاله سامر .ك خريج كلية االقتصاد موضحاً أن ذلك جعل الكثري من 
الخروج  ملجرد  الحشيش  من  خفيفة  أنواع  تعاطي  نحو  يتجه  الشباب 
: ال أنكر أنني كنت من  من الواقع ولو لعدة ساعات ليس أكثر، متابعاً 
األشخاص الذين اتجهوا للهروب من الواقع بهذه الطريقة ولكن لفرتة 
العمل  وضغط  أشهر  عدة  منذ  بالعمل  بدأت  فلقد  أكثر،  ليس  بسيطة 

استطاع أن ينقذني من
هذه العادة السيئة..

ملروان قصة مختلفة مع التعاطي حيث حدثنا عن أول سهرٍة له جّرب فيها 
الحشيش:  كنت غاضباً كثرياً، وظرويف الحياتية إىل تدهور مستمر فقررت 
الخروج مع أصدقائي إىل ملهى لييل ألرشب قليالً من الخمر وأقيض يوماً 
جميالً بعيداً عن همومي، وأنا يف امللهى قال يل صديقي خذ تناول هذه 
السيجارة وستكون يل من الشاكرين ضحكت ورشبتها كلها ألشعر بعد 
رشبها بأقل من ساعة أنني يف قمة السعادة والراحة واالنتعاش، سألته 

ماذا يحدث قال يل هامساً يف أذني حبة ) زهزهينا ( كان قد فرطها يف سيجارة .
وعىل إثر هذه التجربة، استمريت عىل هذه العادة ملدة سنة، وعندما قررت أن 
أتركها كانت املفاجأة الكربى حيث لم أستطع أن العيش بدونها حتى تيقنت أنها 

حشيش وأنني مدمن عليها وهنا جن جنوني ولكن إرادتي القوية جعلتني 
أنها تجربة قاسية  أنكر  أتعالج منها، وال  اآلن  أراجع مركز لإلدمان وأنا 

مررت بها.

عيش يومك
يقول الدكتور 

هيثم عيل 
) أخصائي 

نفيس ( هناك 
محاوالت عاملية 

لرتويج أنواع من 
الحشيش يف املجتمع 

السوري، خاصةً يف ظل 
الظروف التي تمر بها 

البالد حيث تحول مجتمعنا 
من مجتمع آمن ومنضبط إىل 

مجتمع  عيش يومك..
ضحاً  مو
الدمار  أن 
ت  ملو ا و

بص  ملرت ا
بنا يف كل لحظة، 

الظروف  إىل  إضافة 
االقتصادية السيئة

عن  يبتعد  املجتمع  تجعل 
الذات  تحقيق  الحقيقي    االنجاز 

اليوم  يعيش  بأن  القناعة  إىل  ويتجه 
كأنه يموت غداً، هذا ما يجعل تداول 

الحشيش يف البالد ينترش بشكل رسيع..
أما عن نتائج التعاطي فلقد بني الدكتور هيثم أن هناك أنواع من الحشيش تكون 
سلسة وقد ال تجعل صاحبها مدمن عليها ولكن خطرها عىل املدى البعيد يكون 
حيث أن هناك أنواع منترشة تزيد من نسبة الفصام عند املرء. ونوه عيل 
إىل أن الحشيش دخل سورية بشكل شبه مجاني يف عام 2011 ويعترب 

شكل من أشكال الحرب عىل سورية .

إمكانياٌت محدودة
يقول بعض املختصني 
الوطني  املرصد  يف 
إن  الشباب:   لرعاية 
من  يعاني  املركز 
اإلمكانيات،  ضعف 
حجم  مع  مقارنةً 
األزمة  هذه 
حيث  االجتماعية; 
التي  الغرف  عدد  أن 
ال  املركز  يتضّمنها 
 . غرفة   35 عن  يزيد 
وعن طبيعة املواّد التي كان 

ها  يتعاطا
ن  منو ملد ا
النزالء يف املرصد 
الذين  معظم  يقول:  
املدمنني  املرصد من  راجعوا 
املرىض  من  وهم  الهريوين.  عىل 
الذين وصلوا إىل مراحل متقّدمٍة 

السوريون يبحثون عن ) الكيف(
الحرب نرشت الحشيش يف سورية.. زراعًة وتعاطياً..

املشهد املحيل
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كبريٍة  أذيةٍ  اإلدمان، وتسبّبوا يف  يف 
ألجسادهم وأدمغتهم، لذا يعطيهم 
املرصد األولوية. هناك أيضاً مدمنو 
والكحول،  والكوكايني  الحشيش 
املنّومة  األدوية  مدمني  إىل  إضافةً 
املزاج  أدوية رفع  واملهّدئة وبعض 

املخّصصة لعالج داء باركنسون .

عقوبات رادعة
الداخلية  وزارة  يف  مصادر  حذرت 
تلفزيونية  برامج  عدة  خالل  من 
توعوية من ظاهرة انتشار الحشيش 
التقارير  أن  مبينة   واملخدرات، 
الدولية الصادرة عن الهيئة الدولية 
للرقابة عىل املخدرات، ومكتب األمم 
املتحدة املعني باملخدرات والجريمة، 

تؤكد جميعها بأن ظاهرة املخدرات ال زالت يف تزايد وتفاقم يف دول العالم الغنية منها 
والفقرية، املتقدمة والنامية، وبات اإلتجار بها واستعمالها من أكثر املشكالت التي تقلق 
العالم بأرسه، بالرغم من الجهود العاملية املبذولة ملكافحتها، تفيد هذه التقارير بأن العالم 
يستقبل كل عام حوايل 1000 طن من الهريوين، ومثلها من الهروين، وكميات أخرى 

من أنواع مخدرة مثل الحشيش والحبوب املخدرة املختلفة .
كما بينت املصادر أن سورية وباعرتاف املجتمع الدويل تعترب خالية تماماً من زراعة هذه 
املواد املخدرة، حسب اإلحصائيات الصادرة عىل صعيد اإلنتاج، أما عىل صعيد التعاطي 
ففي سورية ال تشكل مشكلة حادة مقارنة مع باقي البلدان، أما عىل صعيد اعتبارها معرباً 
لنقل هذه املواد بني الدول، فالوزارة تحاول جاهدة تعطيل هذه الظاهرة التي سببتها 
األزمة. وأوضحت املصادر أن الوزارة اتخذت عقوبات بحق كل من ُضبط يتعاطى أو 
يتاجر بمواد مخدرة حسب قانون املخدرات رقم 2 لعام 1993 حيث حدد بموجبها 
العقوبات املفروضة بحسب الجريمة املرتكبة، يف املادة 39 ُيعاقب باإلعدام كل من هّرب 

أو صنّع أو زرع مواد 
املادة 47  مخدرة، ويف 
يعاقب بالحبس ملدة ال 
تزيد عن سنة وغرامة 
ال تتجاوز 5000 لرية 
أو  استورد  من  كل 
أحد  صنّع  أو  صّدر 
أما  املخدرة،  املواد 
يعاقب  املادة 49  نص 
املؤقت  باالعتقال 
وبغرامة من 5000 إىل 
من  كل  لرية   30,000
تعّدى عىل أحد العاملني 
 40 واملادة  الدولة،  يف 
يعاقب باالعتقال املؤبد 
إىل  مليون  من  وغرامة 
بقصد  تسلّم  أو  أو سلّم  باع  أو  اشرتى  أو  أحرز  أو  من حاز  كل  لرية  5 ماليني 
اإلتجار... أما بالنسبة لحاالت التعاطي حسب املادة 43 يعاقب باالعتقال املؤقت 
وبغرامة من 100,000 إىل 500,000 لرية كل من حاز أو أحرز أو اشرتى أو نقل 
أو سلم أو تسلم مواد مخدرة وكان ذلك بقصد التعاطي أو االستعمال الشخيص. 
باملقابل قبض فرع املخدرات بطرطوس قبل أيام عىل ستة أشخاص من منطقة 
حسب  الھندي(  )القنب  شجريات  عىل  العثور  بعد  طرطوس  بریف  بدر  الشیخ 
ما نقلت صحف محلية. الجدير ذكره أن وزارة الداخلية قد أولت اهتماماً كبرياً 
لهذه الظاهرة ومكافحتها، حيث وفرت البنية التحتية لفرع مكافحة املخدرات من 
خالل تشييد أبنية حديثة، وقامت بتجهيز مخابر حديثة لتحليل العينات وفحص 
الضباط  من  عدد  فيها  قام  والندوات  الورشات  من  عدد  نظمت  كما  املتعاطني.. 
التوعوي  الفكر  الظاهرة، وبث  لالبتعاد عن هذه  توعوية  الخبريين بمحارضات 

لدى الشباب.
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املكتومون  ومجهولو  القيد  ... كارثة  أنتجتها الحرب
حمص - املشهد من عتاب حسن

يكون التقسيم ضمن املجتمعات عادة عىل أساس )طبقي أو مادي أو 
ديني ومذهبي وكذلك عرقي( وما يتبعه من تقسيمات فرعية، )عائلية، 
مناطقية، عشائرية(، لكن األزمة السورية كرست مفهوماً جديداً للتقسيم 
ويصنع  معها،  يتقاطع  الوقت  وبنفس  السابقة،  األسس  عن  مستقل 
اختالفاً جوهرياً هو النظر إىل الوطن كانتماء وهوية، والنظر إىل فكرة 

االنتماء إىل األصول عىل اعتبار أنها حالة مؤقتة أكثر منها حالة دائمة.
األزمة  قبل  نادرة ومستهجنة  املكتومون يف سورية تحولت من حالة 
إىل ظاهرة فعلية انترشت وتفشت بفعل الفوىض، وأصبح لها امتدادات 
أخطر )مجهولوا النسب(، إذ ُتنذر هذه الظاهرة بنشوء طبقة تخلق أزمة 
املرتبطة  , و باإلضافة إىل املشاكل  أخرى يف هيكلية املجتمع السوري 
بهؤالء من حيث التعليم والطبابة واإلرث والدعاوى القضائية وغريها، 
ستكون هناك أزمة اجتماعية يف تكيفهم واندماجهم مع املجتمع وتقبل 

املجتمع لهم كأفراد »سوريني«.

حمص أنموذجاً
تشري األرقام  التي حصلت عليها املشهد ضمن سجالت القرص العديل 
 )1600( يقرب  ما  إىل  وصل  الزواج  تثبيت  دعاوى  عدد  أن  بحمص 
األرقام  لعام 2018،  املدينة(  )حمص  يف  مكتوم   )2500( و  دعوى,  
يف الريف الذي عاد إىل حضن الدولة »تحديداً«  ُتنذر بكارثة حقيقة، إذ 
أن األرقام ُتعد باآلالف، وهي للحاالت التي ُعرضت عىل القضاء، وهناك 
الكثري غريها لم ُيعرض بعد، والكارثة الكربى  برأي العديد من املحامني 
باقي  , وعند تحرير  اللجوء من جهة  العائدين من مخيمات  تكمن يف 
أخرى،  من جهة  تحديداً-  وريفها  –إدلب  البالد  من  الساخنة  املناطق 
سُيطلب  الذين  عدد  حيث  من  كارثياً  سيكون  برأيهم  هناك  فالوضع 
تسجيلهم كسوريني وقد تكون أصولهم غري سورية، وليس مستبعداً 
واألفغاني  )العراقي  أوروبا  يف  اللجوء  بفوىض  أشبه  حالة  تحصل  أن 
السوريني  باسم  لجأوا  كلهم  غريهم(  و  واملرصي  والتونيس  والرتكي 

ومئات األلوف وضعوا تحت قائمة الجئ سوري.

لم أكن أعلم:
تثبيت  دعاوى  يف  البت 
إىل  يحتاج  الزواج 
معقدة  طويلة  إجراءات 
املعطيات  تعدد  بسبب 
واألسباب )الزوج مفقود-

الزواج  تعدد   – متويف 
وغريها  الطرفني  كال  من 
من  تخلو  وال  الكثري...(، 
اللبس الستحالة التثبت من 
من  كثري  يف  االدعاء  صحة 

الحاالت .
خالل  قابلت  املشهد«   «
سناء  املادة  هذه  إعداد 
وهي  ثالثينية،  فتاة  وهي 
القرص  أروقة  يف  تجول 
مخرجاً  تجد  علَها  العديل 
آمناً ملشكلتها يف تثبيت زواجها من والد طفلها الذي ُفقد يف العام 2012  
تقول سناء :« تزوجت قبل األزمة بأشهر قليلة، اضطررنا حينها بسبب 
دون  الزواج  عقد  فيها  تم  أخرى  محافظة  إىل  السفر  إىل  األهل  رفض 

األرقام التي حصلت عليها 
املشهد ضمن سجالت 
القرص العديل بحمص 

أن عدد دعاوى تثبيت الزواج 
وصل إىل ما يقرب )1600( دعوى 

و )2500( مكتوم يف )حمص 
املدينة( لعام 2018، األرقام يف 

الريف الذي عاد إىل حضن الدولة 
»تحديداً«  تُنذر بكارثة حقيقة، إذ أن 

األرقام تُعد باآلالف

املشهد املحيل
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تسجيل رسمي يف املحكمة، 
عدنا بعدها إىل حمص، ولم 
تثبيت  بمسألة  كالنا  يهتم 
ازدادت  حيث  الزواج، 
املدينة،  يف  سوءاً  األوضاع 
إىل  كاملعتاد  زوجي  غادر 
عمله يف صباح أحد األيام، 
الوقت،  ذلك  منذ  يعد  ولم 
بطفيل،  كنت وقتها حامالً 
كثرياً  أهتم  لم  ذلك  ومع 
و  الزواج  تثبيت  بمسألة 
دائماً  كنت  الولد،  تسجيل 
سريجع  نفيس  يف  أقول 
أباه ليتوىل هو تلك املهمة،  
أن  أتوقع  لم  وتضيف:« 
يحصل ما حصل، كرب ابني 
املدرسة،  يف  تسجيله  وعيلَّ 

محام  إىل  بالتوجه  املدرسة  مدير  نصحني  إثباتات،  أية  أملك  ال  وألنني 
ومتابعة القضية، املشكلة الرئيسة أن عائلة زوجي رفضت االعرتاف بنا أنا 
وولدي، ذلك أن قضية إثبات الزواج تتطلب رفع دعوى عىل زوجي املفقود 
أو عىل ورثته يف حال وفاته، وإىل اليوم مازلت أنتظر إما أن يعود زوجي أو 
حل املشكلة يف القضاء كي ال يبقى ابني دون ورقة تعرتف بوجوده أصالً 
عىل هذه الحياة«. الجهل واإلهمال للقوانني الناظمة لحياة الفرد السوري 
كانت عنواناً أيضاً للكثري من حاالت املكتومني، فكيف نفرس وجود حاالت 
تجاوز عمر املكتومني فيها 20 
بسنوات  األزمة  قبل  أي  عاماً 

كثرية.
ضمن  الواردة  األرقام  تفيد 
سجالت مديرية الرتبية بحمص 
طلبة  من  مكتومني  وجود  إىل 
عددهم  بلغ  الثانوية  الصفوف 
اثنان وعرشون طالباً، ويف بقية 
يقرب  ما  األخرى  الصفوف 
املائتي طالب، ما يشري إىل وجود 
حالة سابقة من اإلهمال والجهل 
فهم  وعدم  الوطنية  بالهوية 
للواجبات والحقوق عند بعض 

فئات املجتمع.
خليط بال هوية

ومذاهب  أديان  عدة  من  تقاطعات  تجمع  سورية  يف  املكتومني  ظاهرة 
ومناطق وحتى جنسيات مختلفة وبالتايل ستشكل خليطاً غري متجانس يف 
بنية املجتمع السوري، تجمعه سمة واحدة هي )الالهوية – الال انتماء(، 
املجتمع  كحالة  ديني وسلوكي معني  بإرث  ويف مجتمع رشقي مترشب 
السوري، ال ريب أن حالة عامة من النفور والحذر ستحيط باملكتومني من 
قبل املجتمع بشكل عام، ما سيدفعهم إىل االنزواء والتكتل يف حالة شبيهة 

بطبقة )الداليت( املنبوذين يف الهند والتي تشكل واقعاً من الصعب حله.
نصف خطوة

زلنا  ما  أننا  مع  بلدنا،  عىل  للحزن  كثرية  أسباباً  السورية  الحرب  أعطت 
نحتفظ بحالة الفخر »أننا سوريون« قضية واحدة كقضية املكتومني كافية 
أن تعيدنا إىل الوراء عرشات السنني، يف الوقت الذي نحتاج فيه إىل نصف 

خطوة إىل األمام،
النسب  مجهول  أو  مكتوم؟!  شخص  إىل  ابنتك  تزويج  تقبل  هل 

أساساً؟!
قد يبدو هذا السؤال غريباً وغري معتاد، ولكنه سيصبح ربما يف السنوات 
القادمة مطروقاً بني فئات املجتمع السوري, ألن هؤالء سيصبحون أمراً 

هل تقبل تزويج ابنتك 
إىل شخص مكتوم؟! أو 
مجهول النسب أساساً! 

قد يبدو هذا السؤال غريباً وغري 
معتاد، ولكنه سيصبح رمبا يف 
السنوات القادمة مطروقاً بني 

فئات املجتمع السوري, ألن 
هؤالء سيصبحون أمراً واقعاً وجزًء 
من املجتمع يف العمل و السكن

 تفيد األرقام الواردة 
ضمن سجالت مديرية 

الرتبية بحمص إىل 
وجود مكتومني من طلبة 

الصفوف الثانوية بلغ عددهم 
اثنان وعرشون طالباً، ويف 

بقية الصفوف األخرى ما يقرب 
املائتي طالب، ما يشري إىل وجود 

حالة سابقة من اإلهامل والجهل 
بالهوية الوطنية وعدم فهم 

للواجبات والحقوق عند بعض 
فئات املجتمع

واقعاً وجزءً من املجتمع يف العمل والسكن وسيحاولون االندماج مجتمعياً , ولكن هل سيكون 
عالقاتهم  يف  بعضهم  عىل  التقوقع  الوحيد  حلهم  ذلك سيكون  يتم  لم  وإذا  ؟  اندماجهم سهالً 
وجود  عدم  هو  افراده  بني  الرابط  تجمعاً  يخلق  مما  االجتماعي(  والتفاعل  والسكن  )الزواج 
رابط مع املجتمع السوري, وهنا ستكون املشكلة تحديداً، وال ينقص املجتمع السوري معيار 
تفرقة جديد بني أفراده ليصبح مع غريه أسلوباً للتكتالت »املريضة« واملشبعة بعدوى الطوائف 

والعشائر والوالءات . 
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َشَغلَُه مثل باقي السوريني، طول أمد األزمة السورية وشدة جورها وظلمها عىل حياة 
الناس وسعى لتوثيق هذا التاريخ من عمر سورية بكتاب يقدم قراءة ملوجبات ونتائج 
األزمة وأحداثها املفصلية بما يساعد صناع القرار يف املجال االقتصادي عىل حل بعض 
املشاكل العالقة وبلورة رؤية لدى الدارسني والباحثني، واإلعالميني، لحقيقة ما يجري 
من استهداف ممنهج لالقتصاد عرب الحرب. عىل اعتبار أن الشق االقتصادي، الذي هو 
فتيل  إشعال  إلدامة  ويتخطاه  السيايس  نظريه  يسبق  الحرب،  لوقود  األسايس  املحرك 

األزمة بحكم موقع ودور سورية الجيوسيايس عىل خريطة املنطقة والعالم.
 »املشهد« التقت رجل األعمال والباحث »ليون زكي« رئيس مجلس األعمال السوري 
املميز وحول شجون  كتابه  ودار حديث حول  »ليزاكو«.  األرميني وصاحب مؤسسة 

الحرب ودور األرمن السوريني يف إعادة اإلعمار.  
يقول زكي:« شغلتني الحرب السورية كباقي السوريني لذلك سعيت لتوثيقها بكتاب 
يف  الحرب،  وأوجدتها  وثقتها  التي  واألخطاء  العثرات  تقف  ولم  السوري(  )الحصاد 

بعض األحيان، دون إكمال الكتاب.
وويالتها  الحرب  كوارث  من  نالت  ما  نالت  التي  لحلب،  كتابي  من  متسعاً  وأفردت 
أنحدر  لكوني  العالم،  يف  خطورة  األكثر  املدن  قائمة  الفرتات  من  فرتة  يف  وتصدرت 
منها كسوري من أصول أرمنية، وملا لها من ثقل اقتصادي وثقايف وحضاري وقدسية 

وحضور الفت يف قلب كل أبنائها ويف ضمري كل سوري.
أما الرسالة التي أردت أن إيصالها يف »الحصاد السوري« فهي أن األزمة وإن أثرت بقوة 
عىل طموحاتنا ومقدراتنا، لكنها علمتنا التنسك بالوطن والتمسك به حتى الرمق األخري. 

 1000 تاجر أرمني يف غرفة تجارة حلب 
بأرضهم  تمسكو  الذين  سورية  أرمن  ماقدمه  إىل  ليون  ينظر 

يف  األرمني  الحضور  أن  إىل  التنويه  من  بد  فيقول:«ال 

رئيس مجلس األعامل السوري األرمني 
ليون زيك اقتصادي أرمني مل يغادر حلب

ما يهم التجار ورجال األعامل هو استقرار حلب - المشهد من مصطفى رستم
سعر الرصف وأال يتذبذب ضمن هامش 

واسع مينعهم من مزاولة أعاملهم التجارية مبا
فيها استرياد املواد األولية وغريها من السلع 

وملنع توقف دوران عجلة االقتصاد وإال فالبديل 
هو االحتكار والفساد واملضاربة
عىل سعر رصف العملة الوطنية

سورية، ويف حلب 
خاص،  بشكل 
عىل  يقترص  ال 
الهجرات التي تلت 
األرمنية  اإلبادة 
القيرصية  يد  عىل 
سنة  العثمانية 
والتي   ،1915
ضحيتها  راح 
مليون  من  أكثر 
مليون  ونصف 
سبقه  بل  أرمني، 
بزمن طويل إىل عهد حكم ديكران الثاني لحلب منذ أكثر من 2000 عام. كما يتوجب 
التذكري بأن السوريني األرمن الذين قدموا إىل سورية وتربوا وولدوا فيها لم يفكروا 
بمغادرتها إال لعوامل اقتصادية قاهرة كما حدث خالل هجرة بعضهم إىل الواليات 
خالل  بحتة  أمنية  أسباب  أو  املايض  القرن  أربعينيات  آخر  خالل  وأوروبا  املتحدة 

الحرب التي ال زالت رحاها دائرة يف سورية واستهدفت مواطن سكنهم الرئيسية. 
املالية  ومالءتهم  فيها  مسجلني  أرمني  تاجر  ألف  لوحدها  حلب  تجارة  غرفة  تضم 
جيدة. وفيها خضت انتخابات مجلس اإلدارة أواخر 2008، وفزت بأصوات زمالئي 
التجار الذين وهبوني ثقتهم عىل حساب أحد التجار، وهذه الثقة هي التي منحتني 
وتمنحني اإلحساس بالقوة والشعور باملواطنة الحقيقية. وال زلت أذكر ردي ملذيع 
»ليزاكو« واستغرب  أقامته مؤسستي  املسلمني  إفطار أليتام  تلفزيوني حرض حفل 
أجداد  فعله  »ما  قلت:  حيث  مثيل،  وأرمني  مسيحي  شخص  من  واملبادرة  النشاط 
هؤالء األيتام املسلمني حيال استقبالهم واحتضانهم أجدادنا املهجرين من أراضيهم 
يف تركيا ومنحهم امللجأ والطعام يف األيام الصعاب خالل الحرب العاملية 

املشهد اإلقتصادي
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األوىل، ال يمكن مقارنته بتاتاً بما نقدمه نحن ألحفادهم«. 
ولحلب، ولسورية بشكل عام، مكانة خاصة يف نفوس السوريني األرمينيني ولدى مسؤويل 
التي  الشتات. فهي عىل عالقة وطيدة برييڨان  أرمينيا وبالد  األرميني يف  الشعب  وعامة 
تبعد عنها ساعة طريان فقط وفيها قنصلية فخرية تأسست عام 1993 بعد سنتني من 
املهاجرين  من  األرمينية  للجمهورية  رئيس  أول  وانتخب  أرمينيا،  جمهورية  استقالل 

األرمن الحلبيني. 

يصعب التفريق بني أرمن حلب وبقية القاطنني يف املدينة  
والتقاليد  العادات  بسبب  املدينة  يف  القاطنني  بني  األرمن  بني  التفريق  يصعب  حلب  يف 
املشرتكة واندماجهم بثقافة املجتمع، إذ شكلوا فيها عرشات الجمعيات واألندية الرياضية 
املطابع  من  الكثري  تضم  التي  املدينة  يف  استقرارهم  منذ  والخريية  والعلمية  الثقافية 
والدوريات األرمينية واملكتبات يف املدارس والجمعيات. ومن سورييها األرمن صياغ ذهب 
مهرة وصناعيون ومخرتعون بارعون، وهم أول من أدخل اآلالت الصناعية املتطورة إليها 

ومهن إصالح السيارات عدا حضورهم الفاعل يف ميادين الطب والهندسة واملحاماة. 

 العالقات االقتصادية مع أرمينيا 55 اتفاقية 
خالل  من  ليون  ويرى  لألرمينني  ثاني  بلد  أرمينيا 
رئيس  بصفته  يريڤان  إىل  املتكررة  زياته 
مجلس األعمال السوري األرميني، اهتمام 
الرسمي  والجانب  األرمن  األعمال  رجال 
وتطوير  سورية  يف  باالستثمار  األرميني 
التعاون االقتصادي معها. ويعمل ليون 
قريباً عىل تنظيم زيارة لوفد من رجال 
األعمال األرمن إىل سورية الطالعهم عىل 
املشاريع املتاحة يف هذا املضمار وتحديد 
ت  ا لخطو ا

الواجب اتخاذها مستقبالً. 
ففي ترشين األول من العام املايض، زار وفد اقتصادي أرميني عال املستوى 
دمشق  كارايان  سورين  واالستثمارات  االقتصادية  التنمية  وزير  برئاسة 
دمرته  ما  إعمار  إعادة  يف  رشيك  كدولة  أرمينيا  إدراج  عن  الزيارة  وأثمرت 
وبدعم  الهدف  هذا  لتحقيق  ملموسة  خطوات  ووضعت  السورية،  الحرب 
ما  إىل  بينهما  العالقات  إلعادة  وذلك  البلدين،  حكومتي  من  النظري  منقطع 
إليه قبل الحرب، حيث تمكن مجلس أعمالنا وخالل فرتة وجيزة من  كانت 
تأسيسه يف حزيران 2009 من تحقيق تقدم ملموس ومهم يف املجاالت كافة 
املوقعة  التفاهم  ومذكرات  والربوتوكوالت  االتفاقيات  عدد  زيادة  عن  أسفر 
بني الطرفني  لتصل إىل توقيع 55 اتفاقية وبروتوكول ومذكرة تفاهم نراهن 

إىل  الحرارة  وإعادة  التنفيذ  حيز  وضعها  عىل  حالياً 
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ضاطض الخعرة
ال زلت أذكر ردي ملذيع تلفزيوين حرض 

حفل إفطار أليتام املسلمني أقامته 
مؤسستي ) ليزاكو( واستغرب النشاط 

واملبادرة من شخص مسيحي وأرمني مثيل، حيث 
قلت: ما فعله أجداد هؤالء األيتام املسلمني 

حيال استقبالهم واحتضانهم أجدادنا املهجرين 
من أراضيهم يف تركيا ومنحهم امللجأ والطعام 

يف األيام الصعاب خالل الحرب العاملية األوىل، ال 
ميكن مقارنته بتاتاً مبا نقدمه نحن ألحفادهم

عىل الحكومة

املستويني  عىل  البلدين  بني  املرموقة  العالقات 
الرسمي والشعبي. 

يف  الدخول  عىل  ومقدرة  اهتمام  أرمينيا  ولدى 
مجال شق  يف  اإلعمار يف سورية  إعادة  مشاريع 
البناء  مواد  وإنتاج  األبنية  وإنشاء  الطرقات 
من  وغريها  الكهربائية  الشبكات  وتأسيس 
الخربات واملؤهالت  التحتية، عدا  البنية  مشاريع 
وفيها  والطاقة،  تلك«  »الهاي  يف  تمتلكها  التي 
محطة نووية قادرة عىل تغذية سورية بالطاقة 
الكهربائي لو كانت الحدود األرمنية  الربط  عرب 
الرتكية مفتوحة باتجاه سورية باإلضافة إىل خربة 
أرمينيا ببناء املدن املدمرة وبنيتها التحتية كونها 
واقعة عىل خط الزالزل التي دمرت العرشات من 
مدنها، ومن هنا يأتي دور مجلس األعمال الذي 
أعمالهما  ورجال  البلدين  بني  الوصل  صلة  هو 

لتحسني مناخ العالقات االقتصادية، إذ لدى بعض أعضاء مجلس اإلدارة عالقات ممتازة 
مع نظرائهم األرمن يمكن تسخريها لتعزيز التعاون وزيادة املبادالت التجارية. 

وأرمينية  لسورية  يكون  أن  برضورة  الخارجية  والتجارة  االقتصاد  وزارة  ارتأت  ولذلك 
مجلس أعمال مشرتك بعد إعادة هيكلة املجالس يف شباط 2014 عندما أصدر الوزير خرض 
أورفيل القرار رقم 144 والقايض بتشكيل املجالس مع 6 دول صديقة لسورية مثل روسيا 
وإيران والصني، ونص القرار عىل تسميتي رئيساً للمجلس وزمييل السيد شاهه يعقوبيان 

نائباً للرئيس ولدورة ثانية. 

رأي يف إعادة صناعة حلب 
يقول ليون:”  أنه ال بد من توفري ظروف موضوعية يف حلب، ويف سورية بشكل عام، لها 
عالقة بتحسني الواقع األمني ومناخ االستثمار والبنية الخدمية إلعادة رجال أعمالها الذين 

ومرص  الجوار  دول  إىل  الحرب  ظروف  بسبب  هجروها 
اإلعمار  إعادة  يف  واملساهمة  فيها  استثماراتهم  إلعادة ضخ 
التي تتكفل الحكومة برصد ما يكفي من ميزانيتها إلعادة 
طريق  من  ولو  االقتصادي  للقطاع  التحتية  البنية  تأهيل 

رشاكات تقيمها مع الدول الصديقة والحليفة. 
تجار  من  حلب  أعمال  رجال  من  كبري  قسم  يزال  وال 
أحكام  لديهم  إليها، ألن ليس  بالعودة  وصناعيني عىل عهد 
مسبقة أو مواقف سياسية تحول دون عودتهم إىل مدينتهم 
عىل الرغم من ظروف االستقرار يف البلدان التي تستضيفهم 
واستمرار فرض العقوبات عىل اقتصاد بالدهم وعىل الشعب 
السوري، وهما عامالن مهمان يحكمان قرار العودة أيضاً. 
وسارت حلب يف السنتني األخريتني عىل سكة خطوات التعايف 
طريق  عن  أكثر  تهتم  أن  الحكومة  عىل  لكن  االقتصادي 
اإلنفاق وليس مجرد الترصيحات بتحقيق إنجازات تنموية 
بشكل  االقتصادية  التحتية  البنية  وترميم  حلب  يف  شاملة 
يليق بها كعاصمة اقتصادية للبالد من دون إغفال دور رجال األعمال يف تحمل 
وأن  السيما  مدينتهم،  إعمار  إعادة  يف  للمشاركة  املبادرات  وتقديم  املسؤولية 

املشهد السيايس يميل لالنفراج وسيتبعه أيضاً االنفراج االقتصادي الحقيقي. 
التي  املشاكل  حل  عرب  الحلبيني  األعمال  رجال  عودة  تشجيع  الحكومة  وعىل 
تؤلقهم مثل إعادة تأهيل باقي املدن الصناعية مثل اللريمون والشقيف وتقديم 
اإلدارية  الرتاخيص  رسوم  من  كاإلعفاء  آمنة  جذب  وبيئة  ومغريات  حوافز 
وإعادة تنظيم دوريات الجمارك ملالحقة التهريب الفعيل وعدم مضايقة التجار 
حلب  مطار  افتتاح  وإعادة  و«التشبيح«  للرسقات  حد  لوضع  األمن  وترسيخ 
تماطل  أال  وعليها  الخارجية،  الوجهات  إىل  وحركتهم  إليها  وصولهم  لتسهيل 
كثرياً يف حل تلك املشكالت كيال تخرس بعض رجال أعمالنا نهائياً مع ارتباطهم 

بشكل وثيق مع املجتمعات والبنية االقتصادية غري السورية. 

املشهد اإلقتصادي
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عىل الحكومة تشجيع عودة رجال 
األعامل الحلبيني عرب حل املشاكل التي 

تؤرقهم مثل إعادة تأهيل باقي املدن 
الصناعية مثل اللريمون والشقيف وتقديم حوافز 

ومغريات وبيئة جذب آمنة كاإلعفاء من رسوم 
الرتاخيص اإلدارية وإعادة تنظيم دوريات الجامرك 

ملالحقة التهريب الفعيل وعدم مضايقة التجار 
وترسيخ األمن لوضع حد للرسقات و) التشبيح ( .

ليـون زكـي كاتب وباحث ورجل أعامل له 
دراسات يف االقتصاد العاملي والعريب 

والسوري ومقاالت اقتصادية ومحارضات 
متخصصة، شغل مناصب عديدة: عضو مجلس 
إدارة يف اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة تجارة 

حلب )2008-2014(. عني رئيس مجلس أعامل السوري 
األرميني من قبل رئيس مجلس الوزراء منذ 2009 

وأعيد تعينه رئيساً سنة 2014 وال يزال. مالك ورئيس 
مجلس إدارة مؤسسة ) ليزاكو( التجارية. اختري ضمن 

قامئة ) شهبندر التجار( إىل جانب أهم الفعاليات 
السورية. من أعامله كتاب ) الحصاد السوري( فصول 

يف االقتصاد والسياسة 2011- 2018

 صمود اللرية السورية رغم تدهورها وتراجعها
الحرب  بظروف  مقارنة  مميزة   اقتصادية  حالة  السورية  اللرية  رصف  سعر  حقق 

الكونية التي تقرتب من دخول عامها التاسع. 
نظريه  مع  الحرب  خالل  اللرية  رصف  وسعر  السوري  االقتصاد  بني  ليون  ويقارن 
اللبناني فيقول:” يمكن تسجيل نقاط كسب لألول، فعىل الرغم من أن الحرب األهلية 
اللبنانية ال يمكن مقارنة حدتها ونتائجها عىل جميع األصعدة بالحرب السورية، فإنها 
أكلت اللرية اللبنانية حتى الثمالة بعدما خفضت قيمتها خالل الحرب من 2.5 لرية إىل 
3 آالف لرية مقابل الدوالر الواحد وبمعدل 1200 ضعفاً عىل حني انخفض املعدل بعد 
وضع الحرب أوزارها إىل 600 ضعفاً مع انخفاض سعر الرصف إىل النصف ووصوله 

إىل 1500 لرية لبنانية للدوالر الواحد وبقائه محافظاً عىل هذا السعر إىل اآلن. 
اللبنانية  الحالة  أسقطنا  وإذا  الدوالر  مقابل  اللرية  رصف  سعر  مع  مقارنة  وبإجراء 
السورية  نظريتها  عىل 
التي فاقتها بدمار البنية 
والصناعية  االقتصادية 
وفرض  واالجتماعية 
السيايس  الحصار 
ووجود  واالقتصادي 
العبني كثر عىل أراضيها 
دول  معظم  وتدخل 
أزمتها،  تفاقم  يف  العالم 
سعر  يصل  أن  يفرتض 
الواحد  الدوالر  رصف 
وقت  لرية  ألف   54
لرية  ألف  و27  الحرب 
يحوم  بينما  بعدها 
حول  راهناً  السعر 
500 لرية فقط للدوالر، 
اإلعجاز  مكمن  وهذا 
االقتصادي يف سعر الرصف 
سورية  مرصف  وسياسة 
عىل  الحكيمة  املركزي 
املمارسات  بعض  من  الرغم 
مثل  ارتكبها  التي  الخاطئة 
من  كبرية  كميات  ضخ 
السوداء  السوق  يف  الدوالر 
من  الرصافة  رشكات  عرب 

دون مربر كاف. 
ورجال  التجار  يهم  ما  لكن 
سعر  استقرار  هو  األعمال 
ضمن  يتذبذب  وأال  الرصف 
من  يمنعهم  واسع  هامش 
التجارية  أعمالهم  مزاولة 
املواد  استرياد  فيها  بما 
السلع  من  وغريها  األولية 
عجلة  دوران  توقف  وملنع 
فالبديل  وإال  االقتصاد 
والفساد  االحتكار  هو 
رصف  سعر  عىل  واملضاربة 
العملة الوطنية، وما تفضيل 
االدخار  السوري  املواطن 
باللرية السورية إال دليل عىل 
ضبط عملية السوق السوداء 
ومنع املضاربني من تحقيق 

مرادهم. 
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السابعة  الساعة تقارب  السوري عماد سارة، كانت  متجهون ملقابلة وزير اإلعالم 
مساء، مطر ناعم خفيف يعكس أضواء مرتاقصة عىل نوافري ساحة األمويني، ال يشء 
ال  الشديدة وطوفان سيارات  الزحمة  اللطيف،  الشتوي  املساء  هذا  يضاهي صفاء 

ينتهي يجلك متوترا وأنت تعرب إىل الجهة األخرى باتجاه مبنى اإلذاعة والتلفزيون. 
مبنى اإلذاعة والتلفزيون الذي شهد موجات متتالية من االستهداف خالل سنوات 
وال  القذائف  تأرسه  ولم  عالياً  ظل  الذي  سورية  لصوت  رمزا  باعتباره  الحرب، 

السيارات املفخخة، وال قرارات املنع واملقاطعة والتشويش. 
ال يشء يشبه األمس، املرور يف ساحة األمويني عام 2012 وما قبله وما بعده وحتى 
وقت قريب، كان من املخاطر اليومية لسكان دمشق، وكانت القذائف والصواريخ 
واإلذاعة  التلفزيون  برامج  خالله  من  تبث  الذي  املبنى  لزوار  كبرياً  تحدياً  تشكل 

السورية ونرشات األخبار التي تجهد يف نقل االنباء املتواترة من ساحات املعارك. 
هذا املساء يختلف ونحن ندخل املبنى ال مظاهر مسلحة وال أكياس رمل وال حراسة 
تذكر، حتى وال تفتيش، عىل الرغم من أنني واملصور نحمل معدات للتصوير، وأجهزة 

تسجيل تلفت االنتباه. يف آخر املدخل يستقبلك شاب لطيف يسألك عن وجهتك، وعندما 
يعرف أننا من زوار الوزير، يرافقنا إىل باب املصعد. 

مكتب الوزير يعج بالحركة، نضع كامريات التصوير وملحقاتها جانباً وننتظر، بينما 
شباب وصبايا يستمعون لتسجيل جديد لم يبث بعد لربنامج شبابي القى رواجاً 
يف الفرتة األخرية، ننتظر قليالً فقد وصلنا قبل موعدنا، ال رسميات يف املكان الكل 
يترصف عىل سجيته. يصل الوزير بعد قليل إىل مكتبه، وبينم ننهي ارتشاف ما تبقى 

السوري  كالجندي  اإلعالمي 
الرصاص  يتلقى  كان 
التضليل  حمالت  ويواجه 

وكم كبري من األكاذيب والتشويه

من كأس الشاي الذي قدم لنا، كان يجيب عىل مكاملة هامة.
استقبلنا يف مكتبه برتحاب فنحن الوسيلة اإلعالمية الجديدة، وقال:« مجلة املشهد«، أهالً 
بكم، ونبارك لكم انطالقتكم وانضمامكم لوسائل اإلعالم املوجودة، وربما استغرب 
كنت  هل ستصورون؟  فتساءل مستفرساً  تلفزيون،  وكإننا  ومعدات  كامريات  قليالً، 

أتوقعها مقابلة عادية.
 بدأ الحديث عفوياً، فهو ابن هذه املهنة خالفاً لوزراء اإلعالم الذين سبقوه فقد كانوا من 
خارج املجال، تجربته عىل مدى سبع سنوات بني اإلخبارية السورية والتلفزيون تجعل 
التلفزيون والقنوات  الحديث متالحقاً ورسيعاً دخلنا رسيعاً يف حديث الحرب ودور 
ذلك  يف  العالم  مواجهة  يف  اإلخبارية، 
عارص  قد  فهو  اليوم،  وحتى  الوقت 
أثناء  تعد،  ال  ملخاطر  وتعرض  وشهد 
إدارته لإلخبارية السورية، كلنا نتذكر 
دروشا وما حصل لإلخبارية من تدمري 
وخطف للعاملني فيها، وكان يديرها يف 

أقىس أيام الحرب وأكثرها وحشية وعنفاً، ومع ذلك كان يسلك الطريق إىل هناك كل يوم 
مثل أي جندي تحت القصف وزخات الرصاص. 

يقول الوزير«: رغم إمكانياته املحدودة استطاع اإلعالم السوري عرب سنوات الحرب 
العجاف أن يحقق انتصاراً عىل امرباطوريات إعالمية عربية وعاملية كانت تعمل ضد 
املرتزقة  من  الكثري  هناك  كان  كما  املضللة،  املعلومات  من  هائل  كم  وتضخ  سورية 
اإلعالميني من داخل وخارج سورية، باملقابل كان اإلعالمي كما الجندي السوري يتلقى 

الرصاص وهو يواجه حمالت التضليل، كم كبري وسيل من األكاذيب والتشويه، 

لقاء املشهد

وزير اإلعالم السوري يف لقاء خاص مع )املشهد( 
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إعالم  عىل  سهالً  يكن  مل   
حد  إىل  وموجه  مسيس 
صامداً  يقف  أن  كبري، 
ويتجه لتغيري طريقة الخطاب لتالئم 

املرحلة املستجدة 

قصص  من  كثري  هناك 
الذين  اإلعالميني  لبطوالت 
الكلمة  حرية  عن  دافعوا 
والذين ميكن أن نكتب عنهم كنامذج 

تحتذى

 وجه الوزير سارة أسئلته بداية عن سبب التهجم والضخ الكبري للمعلومات املضللة ضد 
سورية وإعالمها بالقول:« ملاذا ضخ هذا الكم الكبري من املعلومات؟ وملاذا كانت تبث وملن 
تبث تلك الصور املزيفة عن سورية؟ وقال:« أن الشعب السوري كله كما اإلعالميني كانوا 
مع بداية األزمة يف مرحلة الصدمة كون إعالمنا لم يكن مستعداً ملواجهة هذه الحاالت، فقد 
كان قبل الحرب يهتم بأخبار العالم والتطورات العلمية وينقل أخبار الرياضة، وبرامج 
الدراما االجتماعية، فجأة دخل يف خضم وهيجان الحرب وأصبح املوضوع يمس الوطن 
وسيادته واالنتماء له، قبل بدء الحرب كان يتناولها بالعموميات بعدها كان يجب أن يتناولها 
بالخصوصيات فكان من الصعب عىل االعالم أن يعود ويتأقلم مع هذه األوضاع برسعة 
يف  أننا  إىل  باإلضافة  هذا  املؤثرة،  املواجه  موجة  يلتقط  الزمن حتى  من  فرتة  إىل  واحتاج 
سورية لم نكن نملك  مراكز دراسات اسرتاتيجية لنواجه املصطلحات ولنواجه هذا الكم 
من الهجمات اإلعالمية، ومع ذلك كان اإلعالم مؤثراً وقوياً، ولوال ذلك ملا فجروا واستهدفوا 
اإلخبارية  مبنى  تفجري  عند  حصل  كما  اإلعالميني،  وقتلوا  اإلعالمية  املباني  من  الكثري 

السورية«.
تلت  التي  الفرتة  يف  بالقول:«  حديثه  متابعاً 
أن يكون فاعالً  اإلعالم  هذه األحداث حاول 
نقل  يف  السباق  يكون  كي  بالحراك  وبدأ 
األحداث، كما حدث عند تحرير حلب وحمص 
والغوطة الرشقية، فقد كان اإلعالم متواجداً 
صادقني  وكنا  الصورة  لنقل  نهاراً  ليالً 
وشفافني يف نقلها، أوصلنا لكل العالم بصدق 
الوجه الحقيقي للجيش السوري الذي حاول 
اإلعالم املضلل تشويهه، ونقلنا لهم كيف أن 

التي يحتلها االرهابيون، باملقابل كان هناك كثريين  املناطق  الجيش يدافع عن أهايل  هذا 
قاموا »بجلد الذات« تحت حجة ان اإلعالم كما »يقال جسمه لبيس«  فأصبحت كل التهم 
تلفق له إىل أن أصبحت إصابة شخص ما يف ساحة األمويني هي بسبب اإلعالم، ومع ذلك 
صمد اإلعالم السوري بكل وسائله واختصاصاته، بفضل الروح الوطنية والوعي الذي يميز 

العاملني فيه، ملا يحاك ودبر لسورية«.

وسائل التواصل وإعالم الفضاء املفتوح
تغري شكل التواصل وتغري مفهوم اإلعالم عىل نحو واسع خالل السنوات املاضية، 
وما كان مقبوالً ومرحب به ومسموعاً لم يعد اليوم كذلك، فهناك جيل جديد من 
اليوم  يقود  جيل  لدي  تكن  لم  وأدوات  منتجات  عىل  وتروا  نشأوا  الذين  الشاب 
وسال إعالم وجدها مطالبة بتغيري نهجها وطريقة تواصلها مع الجمهور، البد من 

إىل طرق تواصل تؤثر  االنتقال 
الجمهور.  عىل  وسالسة  بقوة 
يقول السيد الوزير:« مع التطور 
دخل  الذي  الكبري  التكنولوجي 
بد  ال  كان  الحياة  مفاصل  كل 
التطور فوسائل  هذا  نواكب  أن 
العالم مفتوحاً  التواصل جعلت 
هذه  وكانت  مرصاعيه،  عىل 
النقلة سالحاً ذو حدين، خاصة 

عرب صفحات التواصل االجتماعي، بعد انتشار ظاهرة صحفيي الفضاء الرقمي، 
الني استسهلوا الكالم وشكلوا ألنفسهم متاريس ومنابر، بعضها كان مهنياً والكثري 
التواصل  ليس كل من كتب عىل صفحات  والحرية بصلة،  لإلعالم  يمت  ال  منها 
إعالمياً، فهذه املهنة لها معايري وتقاليد، أما اليوم أصبح املواطن هو اإلعالمي الذي 
يكتب وينقل أي يشء يسمعه ويشاهده عىل صفحات الفيسبوك وهو ما تحول إىل 
سالح خطري ومهم بنفس الوقت، الفيسبوك تميز عن غريه بطاقة انتشار واسعة 
بينما  الساعة،  مدار  نقاش وجدل عىل  إىل منصة  فقد تحول  الناس،  التفاعل بني 
أو  إما تأخذ بها  أنا أعطيك معلومة تصلك   « باتجاه واحد  التقليدي كان  االعالم 

ترفضها«، إضافة إىل أن التلفزيون يملك حزمة بث معينة ومحددة«. 
شدد الوزير عىل أنه يوافق هذه الحرية يف العمل واالنتشار، وهو ضد الضبط أو 
منع الرأي اآلخر، كما أنه باملقابل يقف ضد اإلساءة ضد األشخاص والتشهري بهم، 
خاصة أن الفيسبوك تحول إىل منرب للشتم ونرش اإلشاعات بدون تقيص الحقائق، 
وعليه أصبح أي شخص يريد اإلساءة ألخر يكفي ان يتناوله عرب هذه الصفحات 
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يضعها  الحمر  الخطوط 
يقول:«  نفسه،  اإلعالمي 
ومامرستي  خربيت  حسب 
جميعاً  أننا  أعلم  اإلعالم،  حقل  يف 
الحرية  من  كبري  هامش  لدينا 
نشاهده  ما  والدليل  اإلعالمية، 
يف  أو  التواصل  وسائل  عىل  اليوم 

الصحف الرسمية والخاصة

                        قصة صمود

مل يكن سهالً عىل إعالم مسيس وموجه إىل حد 
الخطاب  طريقة  لتغيري  ويتجه  صامداً  يقف  أن  كبري، 
العريب  الجيش  لتالئم املرحلة املستجدة، مثله مثل 
وتكتيكات  وتقنيات  بطريقة  فوجيء  الذي  السوري 
تلقت  جامعات  قبل  من  ضده،  مورست  التي  الحرب 
تدريباً ومساندة تقنية وعسكرية من دول خبرية بفنون 
معرض  ويف  الدول،  شئون  يف  والتدخل  التخريب 
السوري قال  الوزير عن صمود اإلعالم  السيد  حديث 
اإلعالميني  استشهاد  قصص  من  املئات  هناك  أن 
الذين دافعوا عن حرية الكلمة والذين ميكن أن نكتب 
اإلعالمي  أن  خاصة  القصص،  مئات  بطوالتهم  عن 
دخل معرتك املعارك وكان جنباً إىل جنب مع الجندي 
ينقل  أن  مهامه  كانت  الذي  الوقت  يف  السوري، 
الخرب والصورة، يف الحرب السورية تغريت املفاهيم 
والصورة  الخرب  ونقل  متاس  عىل  اإلعالمي  وأصبح 
يزال  أرض املعارك، فهو كان وال  خطوة بخطوة من 
الحق يف  راية  أننا نحمل  يحمل قضية وطنه ويعرف 
وكرامتنا  سيادتنا  علينا،   املفروضة  املواجهة  تلك 
الرصاص  ويطارد  ينطلق  فكان  املحك،  عىل  كانت 
متل الجندي السوري وكان يتصدى للرصاص بصدره 
زار  عندما  املرحلة   تلك  مثاالً  سارة  وذكر  العاري، 
إىل  ودخل  سورية  بالك  ريتشارد  االمرييك  السيناتور 
مبنى اإلخبارية وقتها، كان هناك شجرة تم وضع صور 
عباس،  يارا  الشهيدة  ومنهم  عليها  االعالم  لشهداء 
وعندما سأل السيناتور بالك عن معنى هذه الشجرة 
لنا  وقال  السوري،  اإلعالم  لشهداء  أنها  إخباره  جرى 
كانوا ممنوعني من  الغربية  الدول  اإلعالميني يف  أن 
وكانت  املعارك،  من  وقريباً  مبارش  بشكل  التواجد 
املعارك،  أرض  من  بعيداً   بالبقاء  توجيهات  لديهم 
بينام الشهيدة يارا عباس هي من طالبت بأن تذهب 
وبعدها  جنوده،  وبني  السوري  الجيش  أخبار  لتغطي 

أيضاً طالب الكثري من زمالئها بأن يأخذوا مكانها«.

ونرش االشاعة بغرض اإلساءة بدون املعلومة الصحيحة، فهذه الصفحات ال تتميز باي مستوى 
من الحرفية، وكثري منها يتبع لشخصيات ومرجعيات تملك شعبية وثقة من قبل الرأي العام 
والذين أصبح يتحول غريزياً وفقاً ملا تريد تلك املرجعيات، وعليه أصبحت الصفحات الكبرية 
اليل تمتلك أعداد كبرية هي التي تقود الرأي العام، وهو ما نصنفه بالتحركات الخاطئة، من 
هنا كان البد من طرح أفكار وخطط الستيعاب وتوجيه هذه املنابر لخدمة املجتمع ال إىل بث 

التفرقة والتشهري العبثي ، 
البد من وضع صيغ االنرتنت مساحة جديدة للتطوير املهني والوعي الوطني وإثراء الثقافة 
و تجعل من فضاء اإلنرتنت فضاءا معرفياً وترفيهيا جديداً، وقال الوزيرأن  وزارة اإلعالم 
تسعى إىل تطبيق فكرة انشاء رابطة إعالمية »للفيسبوكيني« عىل وسائل التواصل االجتماعي 
تنظيم عملهم بدون تأطريه«، بيد أن هذه الخطوة وفقاً لسارة لم تجهز بعد وهي قيد الدراسة 

يف اتحاد الصحفيني، مشدداً عىل رأيه أننا ال نستطيع تأطري أي إعالمي«.
ال خطوط حمراء 

أكد الوزير عىل أن الخطوط الحمر يضعها اإلعالمي نفسه، يقول:« حسب خربتي وممارستي 
يف حقل اإلعالم، أعلم أننا جميعاً لدينا هامش كبري من الحرية اإلعالمية، والدليل ما نشاهده 
تناول  يمكن ألي صحفي  والخاصة،  الرسمية  الصحف  يف  أو  التواصل  اليوم عىل وسائل 

أصبح  لقد  العكس  عىل  بل  يسائله.  أو  يسأله  من  وال  ثقة  بكل  وزارة،  واي  عام  شأن  أي 
كل مفصل من مفاصل الدولة التنفيذية يحسب حساب أي خرب أو معلومة، ألنه يعلم ان 
لها سلطة وتستطيع التأثري، اإلعالمي نفسه هو الذي تعود عىل وضع الهوامش والحدود 
والخطوط الحمراء، رغم أنها غري محددة ولديه هامش واسع، وللداللة عىل ذلك اسأل أي 
محلل سيايس خرج عرب الشاشات السورية 
بأي  التحدث  من  منعه  قد  ما  أحد  كان  إن 
فكرة أو فرض عليه رأياً، الحال نفسه مع 
املذيعني السوريني، املساحة لدينا يف اإلعالم 
مساحة  ضمن  وهي  معروفة  السوري 
الوطن، بيد أن معظم  اإلعالميني كما قلت 

لديهم رقابة داخلية غري مربرة هذه أليام«.
 

ال عمل بدون أخطاء
التي  الرشسة  الحرب  تلك  كل  مقابل  يف 

أماكن  يف  تقصري  هناك  كان  أنه  الوزير  ينكر  لم  السوري  اإلعالم  خاضها 
معينة، لكننا ال نستطيع انكار جهود كثريين ضحوا بدمائهم من أجل سورية 
مقابل حبهم لها وبدون أي مطلب، مضيفاً ال نخفي أنه كان هناك هفوات 
كثرية نتحملها ونعرتف بها، لكن باملقابل هناك جانب مرشق، هناك ما ال يقل 
عن 67 جريحاً من اإلعالميني عدا عن مئات الشهداء واإلصابات الخطرية 
إصابته، وختم  عمله رغم  رأس  إىل  منهم  كثري  عاد  األطراف.  أحد  كفقدان 
سارة حديثه بالقول أن بلداً مثل سورية يملك هذا الجيش الذي يضحي بكل 
ما يملك من أجلها ويملك اإلعالمي الذي يستعد أن يضحي بدمائه ألجلها، 

سيبقى علمه مرفرفاً وكرامته يف األعايل«.

لقاء املشهد
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رأي 

يكتبها الدكتور : أسامه َسّماق
كلمة )ديموقراطية( مشتقة من كلمة )Demos(  وتعني باليونانية الشعب 
ومعنى الكلمة حكم الشعب. وقد تطور هذا المصطلح حتى أصبح يتصف 
بالشمولية، فأصبح يتضمن الحرية والعدالة االجتماعية؛ والتحضر والحداثة 
والمرأة  االنسان  وحقوق  والتقدم؛  والتطور  والعلمانية  الحداثة؛  بعد  وما 
والطفل....الخ . بكلمة واحده بات موضة العصر ال بل صرعة العصر...
للوهلة األولى الغبار على نظام الحياة هذا، الهائل في شموليته لدرجة أنه 
بنظرة  التاريخ...ولكن:  عرفها  التي  الشمولية  األنظمة  أعتى  على  تفوق 
سريعة على محصلة الصراع من أجل الديمقراطية في دول العالم المتخلف؛ 
لتحقيقها هي  المستعملة  الوسائط  أن  نرى  العربية  المنطقة  في  وخصوصاً 

وسائط القهر واإلخضاع األكثر فتكاً في
التي  الوطنية  الدول  أنظمة  استعملتها  التي  الوسائط  مع  ومقارنةً  التاريخ، 
النتائج  فكانت  وانسانيه!!  رحمة  أكثر  األخيرة  تبدو  باالستبدادية،  وصفت 

كارثية...وقائمة األمثلة طويلة:
-العراق : دُمرت الدولة فيه بدبابات وقاذفات الديمقراطية، وهو اليوم شبه 

دولة وقراره مرتهن للواليات المتحدة األميركية.
عتاة  قبل  من  الديمقراطية  باسم  أيضاً  بالكامل،  تدميرها  تم   : -ليبيا 
ألن  حالياً  أمل  وال  العربية،  المنطقة  في  وممالكها  العالمية  الديموقراطية 

تعود وتتشبه بالدول في المسقبل المنظور.
المنطقة  دول  بعض  ومازالت  منهجي،  بشكل  تدميرها  جرى   : -سوريا 

وحلفاؤها وراء المحيط، يبتكرون األساليب األنجع لتفتيتها.
تونس: فاتحة ما يسمى الربيع العربي؛ تعيش حالة عدم استقرار اقتصادية 

وأهلية، واإلرهاب المدعوم دوليا واقليمياً يهددها.
اليمن : هنا المفارقة التي ال تتفق وطبيعة األشياء، الال معقول سيد الموقف.. 
تدمر  الوسطى  العصور  من  القادم  األوتوقراطي  الحكم  ممالك  فطائرات 

البالد باسم الديمقراطية ؛ وبدعم من أعرق الديموقراطيات الغربيه.
جيشها  يدمر  في -مصر:  و  اإلرهابية  المنظمات  قبل  من  يومياً 

اإلخوان  على مقدمتهم  أيضاً  الحريصون   ( المسلمين 

الديموقراطية (..!
هذا باإلضافة الى ما ينتظر دول الخليج 
نتيجة  العاصفة  قلب  في  أصبحت  التي 
النهج  و  اليمن،  حرب  إلى  النجرارها 

البشع في تصفية المعارضين والعقوبات 
الغربية المرتقبة وصوالً الى تقسيم السعودية، وضرب نهضة اإلمارات وغيرها. 
وهنا البد من التساؤل: 1- بفرض حسن النيّة، هل تستحق الديموقراطية هذا الكم 

الهائل من الخسارة؟
تنحر  أن  لدرجة  والبدائية  البالهة  المنطقة من  النية، هل شعوب  2-بفرض سوء 

نفسها على مذبح أُكذوبٍة سّوقها األعداء التاريخيون لهذه األمة ؟
إلى  والدينية واالجتماعية، وبتطلعها  اإلثنية  بأمراضها  العربية  3-ثم هل شعوبنا 
جاهزة  أصبحت  المستقبل،  تجاه  وبعماها  فيه،  والفتنة  الفرقة  ومحطات  الماضي 

لهذه الجرعة الضاربة من الديمقراطية ؟
لنترك اإلجابة على هذه األسئلة لمحللي وباحثي المستقبل، فربما سيكونون أكثر 

موضوعية في الحكم كونهم لم يغرقوا في األحداث بحكم الزمن.
أطلق مارتن لوثر عصر اإلصالح في أوروبا في النصف األول من القرن السادس 
الصناعية  الثورة  انطلقت  ثم  وإدارتها،  الدولة  عن  تبتعد  الكنيسة  وبدأت  عشر، 
أوروبا...- دون  البشرية في  المجتمعات  نمط حياة  العظمى، وتغير  بريطانيا  في 
الخوض في التفاصيل - حتى وصلت هذه الدول وفي مقدمتها اليوم أمريكا الى نظام 
اإلدارة الديمقراطي..الذي أصبحت تتوق إليه الشعوب كحل نهائي لمشاكلها.. الى 
ذلك فالديمقراطية سلعه غربيه تم تصنيعها في دول أوروبا محلياً؛ نتيجةً للتطور 
الطبيعي لمجتمعاتها ولم تفرض من الخارج، بعد أن تخلصت هذه المجتمعات من 

تسلط الكنيسه ؛ وتخلصت من
العالقات االجتماعية الكابحة للتطور؛ وانطالق الثورة الصناعية، وتراكم الثروة 
وتشكل مجتمعات الوفرة..!. واليوم تحولت الديمقراطية الى ايديولوجيا بيد الدول 
فالشك  ثرواتها...  لنهب  تمهيداً  وإركاعها،  األضعف  الدول  سيادة  لتدمير  القوية 
يتزايد في : ديمقراطية الدبابات والقاذفات التي استباحت الدول والشعوب وحولتها 
ديقراطية  فعالً  نووية...فهي  بأسلحة  قد قصفت  العربية  المنطقة  إلى رماد..وكأن 
الدمار الشامل!!! وربما اليقين في: تجربة لي كيوان يو، حكيم آسيا، الذي صنع 
بعدم  لقناعته  الغربية؛  الديموقراطية  استيراد  رفض  أن  بعد  سنغافورة،  معجزة 
جدواها في دول العالم الثالث، فقد تكون هذه التجربة األقرب إلينا من الديمقراطية 

المفروضة من الخارج، هذا الخارج الذي لم يكن يوماً إالّ مع مصالحه .

بني الشك واليقني هل الدميقراطية دماٌر شامل ؟
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باركنا له فوزه لدورة جديدة برئاسة غرفة صناعة دمشق وريفها، سامر 
ومتابعة  راية  أخذ  البد من  الذي  والخبري  املعروف  الصناعة  الدبس رجل 
املباركة كانت مناسبة لسؤاله عن  الحيوي.  القطاع  تنظيم هذا  دوره يف 
حول  البعض  طرحها  التي  والتعليقات  الغرفة   انتخابات  ديمقراطية 
التزكية ومراكز القوى وتفصيل الفائزين عىل القياس كما قال البعض. 

اإلجابة  اإلجابة،  يف  وقته  من  الكثرياً  الغرفة  انتخابات  يأخذ موضوع  لم 
بديهية ورسيعة، فهو يرى ان الديمقراطية التوافقية قمة الديمقراطية. 
مؤكداً أن الفائزين يعربون تماماً عن فعاليات الصناعة يف غرفة دمشق، 
يملكون  أنهم  يشعر  الذين  لزمالئة  تنازل  البعض  أن  قال  التزكية  وعن 

الوقت والفعالية ملتابعة شئون الصناعة يف قطاعه. 

التزكية ليست عدو للديمقراطية
 يقول:« الدبس كان هناك توافق مع وجود 20 عضوا ً عىل 12 مقعداً، واألعضاء 
له  يحق  الوزير  كون  الصناعة  وزارة  يف  لهم  أمكان  عىل  حصلوا  تنازلوا  الذين 
اختيار 6 أعضاء من الغرفة، تم اختيارهم جميعاً من األشخاص الذين لم يغادروا 
الدبس عىل كلمة  أعمالهم خالل سبع سنوات حرب، وعلق  البالد وحافظوا عىل 
التزكية وقال يف هذه الحالة التزكية ليست عدوة الديمقراطية عىل العكس التزكية 

هي جزء منها ألن التوافق ارقى أشكال الديمقراطية«.
 ال أعلم إىل أي حد يوافقه الذين لم يفوزو يف القائمة، ولكن مع استعراض أسماء 
الفائزين تجد أنهم يمثلون قطاعاتهم بجدارة، أسماء لها باع طويل وشعبية بني 

الصناعيني وعىل رأيه البد من وجود من ال يرض. 

سامر الدبس .. مع قانون استثامر جديد يعيد 
الرساميل والصناعيني 

  هموم الصناعة
عند الحديث عن أهمية دور أي دولة نقول ماذا تنتج وماهي صادراتها، وماذا تقدم 
بدأ  الكلمات  بهذه  بند.   أول  يف  تأتي  الصناعة  العلمي؟،  والبحث  التقنية  مجال  يف 
»البد  وويالتها،  الديمقراطية  عن  بعيداً  الدبس حديثه  دمشق سامر  رئيس صناعة 

الصناعة  قطاع  الرتكيزعىل  من 
الخاص  القطاع  دور  وبالتحديد 
من  به  يتميز  ملا  املجال  هذا  يف 
عىل  والقدرته  العمل  ديناميكية 
الخارج  من  الرساميل  جذب 

والداخل. 

خسائر صناعيي الداخل
 ركز الدبس عىل ما أصاب القطاع 
الصناعي داخل سورية من خسائر 

الغربية ضد سورية باإلضافة  الدول  الجانب من  أحادية  القرسية  نتيجة اإلجراءات 
إىل ما أصاب املنشآت الصناعية من تدمري ورسقة ونهب آلالتها وتجهيزاتها وحتى 
للقيم  أبنيتها من قبل املجموعات اإلرهابية، حيث تتفاوت قيمة هذه الخسائر وفقاً 
املقدرة نتيجة الحرب، وذكر الدبس بعض األمثلة منها يف مدينة عدرا الصناعية التي 
تقديرها  تم  سورية  لرية  مليون  و200  مليارات   5 اىل  فيها  األرضار  قيمة  وصلت 
بعد أن تشكلت لجنة لدراسة االرضار، وعليه تم رفع هذه القيم اىل الحكومة، التي 
أو إعفاء من  التعويض بشكل جزئي وليس كيل عن طريق إعفاءات مالية  ستعطي 

دفع فواتري الكهرباء.

القابون،  لصناعيي  بالنسبة 
الحكومة،  ملعب  يف  الكرة 
مجلس  رئيس  وأن  خاصة 
الوزراء وعدهم بدراسة مشاكلهم ويف 
رؤيتها  الحكومة  ستطرح  الوقت  نفس 

لحل مشاكل هذه املنطقة

لقاء املشهد اإلقتصادي

دمشق - املشهد يف لقاء خاص مع سامر الدبس
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صناعيي القابون.. الكرة يف ملعب الحكومة
الدبس أن املوضوع حساس كون  أكد  القابون يف دمشق فقد  أما بالنسبة ملنطقة 
فيها،  منشآتهم  عىل  واملحافظة  فيها  البقاء  يريدون  املنطقة  هذه  يف  الصناعيني 
ولديهم وجهة نظر مختلفة حول حجم الدمار الكبري فيها والذي تقدره الحكومة 
ب 80%، بنما يرى هؤالء أن األرضار أقل وأنهم قادرين عىل اإلقالع رشط تهيئة 

الظروف املناسبة«.
حول هذا املوضوع للحكومة وجهة نظر أخرى، فقد وجهت برضورة انتقال هؤالء 
املنطقة  وصيانة  تنظيم  إعادة  يتم  بحيث  الصناعية  عدرا  منطقة  اىل  الصناعيني 
الصناعية يف القابون مع الحفاظ عىل ملكية أهايل وصناعيي املنطقة، لكن لهؤالء 

الصناعيني مطالب يريدون أن تحققها 

الحكومة لهم ريثما ينتقلوا إىل عدرا، 
وهي أن يبقوا يف أماكنهم برشط أن 
يتم تأمني الكهرباء لهم كي يمارسوا 

نشاطهم”.
األشخاص  بعض  هناك  أن  مضيفاً   
يخافون أن تبقى املنطقة عىل حالها 
5 سنوات كي ينتهي العمل عليها، مع 
مالحظة أن بعض صناعيي القابون 
الذين التبعد منشآتهم الصناعية عن 
إىل  املغادرة  منهم  املطلوب  زمالءهم 

اآلن  يعملون  األمتار  عرشات  عدرا، 
وهذا  بانتظام،  الكهرباء  وتصلهم 
ويشعرهم  البعض  حفيظة  يثري 
إىل  الرسيع  انتقالهم  عدالة  بعدم 
توصيل  فجهد  املنطقة  خارج 
الكهرباء أليهم ليس باألمر الصعب”. 
 يبدو أن هذا األمر فتح باب التساؤل 
والرفض واملطالبة بتسوية الوضع. 

الوزراء  الكرة يف ملعب الحكومة، خاصة وأن رئيس مجلس  الدبس فإن  وحسب 
يطرح  الوقت  نفس  ويف  ملشاكلهم  ويستمع  بهم  يجتمع  أن  وعدهم  خميس  عماد 
حوافز  لهم  أعطت  الدولة  أن  اعتبار  عىل  املنطقة،  هذه  يف  الحكومة  رؤية  عليهم 

وتسهيل لنقل أعمالهم إىل عدرا الصناعية.

رس صمود الصناعة السورية
الصناعية  املناطق  عن  حديثه  الدبس  تابع 
اىل  باإلضافة  دمشق  ريف  يف  :«يوجد  وقال 
مدينة عدرا الصناعية 15 منطقة صناعية غري 
منظمة، من القدم إىل صحنايا والكسوة، ونحن 
كغرفة صناعة نسعى إىل تنظيمها لكننا نعّول 
بشكل أكرب عىل الورش الصناعية املنترشة عىل 
مساحات  عىل  تنترش  التي  دمشق  ريف  امتداد 
وهذااالنتشار  أكثر،  وصناعات  جدا  كبرية 
الواسع جغرافياً رس من أرسار صمود الصناعة 
الغوطة  طرق  كل  إغالق  تم  فعندما  السورية، 
الرشقية كان هناك بدائل باتجاه اتسرتاد األردن 
الرشقية  الجهات  يف  املعامل  إغالق  تم  وعندما 
الغربية تعوض، لذا كان توزيع  كانت الجهات 
الصناعة  صمود  يف  كبري  سبب  املناطق   هذه 
يكون  أن  اىل  اليوم  نسعى  لذلك  استمرارها. 
الصناعية  للمناطق  كبري  جغرايف  توزيع  هناك 

وأن ال نحددها يف منطقة«. 

ألف   30 حوايل  هناك   
يف  صناعية  منشآه 
لدينا  مسجلة  الغوطة 
يف غرفة الصناعة،  بادر أصحابها 
منشآتهم  تراخيص  تسجيل  إىل 
رضر  وحجم  املاضية  الفرتة  يف 
اليتجاوز  الغوطة  يف  الصناعة 

العقوبات  تأثري  كل  مع 
والحصار ما تزال سورية تصدر 
منتجاتها إىل أكرث من 80 دولة 
يف  خاصة  أوروبية،  دول  ومنها 

قطاع املنتجات الغذائية واأللبسة

الصناعات  السورية  تستعيد  هيبتها 
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يأمل من زمالئه الصناعيني بحلب رفع سقف املطالب والتوصيات التي اعتربها 
خجولة وال تتناسب مع احتياجاتهم الحقيقية، ويف رأية فقد اقترصت عىل املطالبة 
باالعفاء من الغرامات للمناطق املترضرة فقط، منوهاً إألى أن الحكومة تلبي كافة 
مطالب صناعيي حلب، رغم كل ذلك كان هدف املؤتمر دعم حلب والرتكيز عىل 

حاجات املحافظة.

وعود االستثمار وقانون االستثمار الجديد
عند سؤاله حول كيفية إعادة استقطاب هؤالء الصناعيني: أضاف الدبس :« إننا حالياً 
نتطلع إىل صدور قانون االستثمار الذي ينظم ويجذب هؤالء الصناعيني، لذا يجب 
أن يكون هذا القانون عرصي ويتفوق عىل كل القوانني املشابهة يف محيط سورية 
الفرصة  أيضاً، كون  السوريني  املستثمرين غري  اجتذاب  الجغرايف، كي يستطي 
مع  اليوم  مهيأة 
إعمار  إعادة 
إذا  سورية، 
إىل  نسعى  كنا 
ميرسة  عودة 
اجتذاب  علينا 
املستثمر بالحوافز 
والقوانني املناسبة 
كإعطائه   ،
أو  مجانية  أرض 
ميرسة،  قروض 
فالوقت الحايل يستلزم إعادة املكنات إىل العمل وخلق فرص عمل جديدة،  لدينا 
الكثري من الشباب يف الخارج ونحتاج إىل كفاءاتهم واستقطابهم للعودة بالتوازي 
فهناك نقص كبري يف  العمل،  إىل سوق  تدخل  مع وجود رشيحة شباب جديدة 
العمالة،  وهو ما نعمل عليه نحن كغرفة صناعة، حيث نشارك بإعداد قانون 
االستثمار والذي أصبح قريب من االنتهاء كي يتم رفعه إىل مجلس الشعب لتتم 
مناقشته وبعدها يتم طرحه والعمل به، كما يجب أن نراعي يف القانون موضوع 

إعادة الحياة لصناعات الغوطة الرشقية 
الصناعات  إعادة  عىل  يركزون حالياً  الصناعة  أنهم يف غرفة  الدبس  أكداً  أخرى  من جهة 
أعاد  التي  املوجودة يف حرستا وعربني ودوما  املنشآت  الرشقية، فهناك آالف  الغوطة  اىل 
أصحابها عجلة الدوران عرب ترميم ما يستطيعون وبجهودهم الشخصية، » نحن كغرفة 
صناعة قمنا بوضع إطار ينظم عملهم«، وأعطى الدبس بعض األمثلة يف منطقة عربني حيث 
يوجد حوايل 40 اىل 50 معمل تحاول الغرفة مساعدتهم عرب تأمني ما تستطيع من متطلبات 
ليستأنفوا العمل، كون معظم هذه املعامل صغرية الحجم وهي أقرب إىل ورشات عمل، ويف 
الزبلطاني عادت 710 منشأة اىل العمل، ويف عدرا البلد عادت 20 منشأة من أصل 50 إىل 
العمل، يقول الدبس:« هناك توجه حكومي ملتابعة أوضاع هؤالء الصناعيني بعد أن وضعت 

خطة عمل كبرية ملتابعتهم.
أن هناك حوايل 30 ألف منشآه يف الغوطة مسجلة يف غرفة الصناعة فقط  منها  مضيفاً 
3000 مصنفة كحرف، 
بادروا  الذين  بينما 
تراخيص  تسجيل  إىل 
ألف   30 فاقو  ملنشآتهم 
فحجم  خاصة،  منشأة 
الدمار بالنسبة ملعظمها 
إىل   20 من  أكثر  ليس 

. % 30

 حلب تنهض…
 زمالؤنا يف حلب ليسوا مظلومني وكان عليهم رفع سقف مطالبهم

الرماد  من  تنهض  التي  املحافظة  واقع  عىل  للوقوف  حديث  محطة  هناك  كان  حلب  يف 
بجهود أبنائها الذين يرفضون االنتظار طويالً لعودتهم القوية، وبعد الزيارة األخرية للوفد 
الحكومي إىل حلب جرى الحديث عن أن صناعيو دمشق أخذوا زمام املبادرة وينافسون 
غرفة  مشاركة  الدبس  أكد  املوضوع،  هذا  حول  األلبسة،  صناعة  مجال  يف  خاصة  حلب، 
صناعة دمشق يف املؤتمر الصناعي الثالث، وقال أن لن يأخذ مكان صناعيي حلب، مايحصل 
أن صناعات دمشق تأخذ دورها الذي كان دائماً أساسياً يف صناعة سورية، مشدداً أنه كان 

مل  الصناعات  يف  سورية  تاريخ  عرب 
يكن لصناعة السيارات مكان أو أهمية 
عىل  االحتيال  محاوالت  عدا  تذكر 
سورية  خارج  من  السيارات  رشاء  عرب  الجامرك 

وفكها اىل قطع وإعادة تجميعها داخل سورية

والعامة  الخاصة  املصارف  عىل 
املبادرة  املساهمة،  والرشكات 
مع  خاصة  الصناعيني،  متويل  إىل 
استمرار الحصار عىل سورية، ويجب أن يكون 
واملتناهية  الصغرية  املنشآت  عىل  الرتكيز 
أكرث  الذين ال يحتاجون  الحرفيني  الصغر وعىل 

من 5 ماليني لرية

لقاء املشهد اإلقتصادي 
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                    صناعة السيارات..
     صناعة أم تجميع أم احتيال عىل الجامرك؟

إىل  تطرق  الدبس  سامر  مع  الحديث  ختام  يف 
صناعة السيارات يف سورية وقال أنه عرب تاريخ سورية يف 
الصناعات مل يكن لهذه الصناعة مكان أو أهمية تذكر عدا 
محاولة االحتيال عىل الجامرك عرب رشاء السيارات من خارج 
سورية،  داخل  تجميعها  وإعادة  قطع  اىل  وفكها  سورية 
الخربات  الكثري من  لديه  البلد  بإلغائه، كون  وهو ما طالبنا 
لكن  عليها«،  والعمل  توظيف  إىل  تحتاج  التي  واملقدرات 
للدبس وضعت وزارة الصناعة معايري جديدة  اليوم ووفقاً 
تلزم الصناعيني بتجميع فعيل للسيارات عىل مبدأ أن يكون 
من 20 اىل 30 % من السيارة محلية الصنع كقيمة مضافة، 
الصناعيني  بها  والتزم  القرارات  هذه  تنفيذ  تم  حال  ويف 

يتوقع أن يكون لدينا صناعة سيارات سورية منافسة”.

بإعداد  دمشق  صناعة  غرفة  تشارك 
رفعه  قبل  الجديد  االستثامر  قانون 
الغرفة  وترى  الشعب،  مجلس  إىل 
التمويل  موضوع  مراعاة  وجوب 
يف  استقرار  إىل  يحتاج  وهذا  املرنة  وآلياته 

سعر الرصف

إىل  الدخول  أردت  استقرار يف سعر الرصف،  ففي حال  إىل  الذي يحتاج  التمويل 
تتجاوز  ال  القروض  عىل  فوائد  نسبة  هناك  أن  القول  أن  ينفع  ال  االستثمار  عالم 
6% ، القانون الجديد يجب أن يكون كريماً كأن يكون هناك إعفاءات من الرضائب 
وتسهيالت يف رشاء األرايض ويف عمليات التمويل والقروض امليرسة، حتى يعطي 

فرصة جذب مختلفة عن باقي الدول األخرى”.
وعليه يؤكد الدبس أن الجهات التي من املمكن أن تمّول الصناعيني هي املصارف 
سورية   عىل  الحصار  استمرار  مع  خاصة  املساهمة،  والرشكات  والعامة  الخاصة 
ويجب أن تكون الرتكيز األسايس فيها عىل املنشآت الصغرية واملتناهية الصغر وعىل 
الحرفيني الذين ال يحتاجون أكثر من 5 ماليني لرية، وأن يكون االهتمام بهؤالء أكثر 
من أصحاب املشاريع الكبرية ألن الصناعي الكبري يستطيع النهوض بسهولة أكرب«.

سورية تصدر اليوم إىل 80 دولة
مع كل العقوبات والحصار عىل سورية ما تزال سورية تصدر منتجاتها إىل أكثر من 
80 دولة ومنها دول أوروبية، خاصة يف قطاع املنتجات الغذائية واأللبسة، وعليه أكد 
سامر الدبس أن غرفة الصناعة حددت للصناعيني السوريني االلتزام باملواصفات، 
لكن يف حال لم يلتزم الصناعي باملواصفات يتم إغالق منشأته، حتى املواطن السوري 
رشاء  عن  يتخىل  سوف 
يراع  لم  حال  يف  املنتج 
املطلوبة،  املواصفات 
بوصلة  هو  فاملستهلك 
ذلك  لوال  وبقائه،  املنتج 
ملا حافظت بعض الدول 
األوروبية ومنها السويد 
عىل استرياد 150 حاوية 

سنوية من املنتجات السورية الغذائية”.
 % اىل 5  تصل  الصناعي  عليها  يحصل  التي  الصادرات  دعم  نسبة  أن  الدبس،  أضاف 
للتصدير عرب املساعدة بالنقل، وكمثال عىل ذلك يتم إعطاء مصدري الحمضيات 1600 
دوالر عىل كل حاوية، وهو رقم ال بأس به، كما تم جعل النقل مجاني خالل فرتة معرض 

دمشق الدويل وعند أي فعالية اقتصادية كبرية.
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حوار بال أسئلة 
مع عبد اللطيف عبد الحميد 

عشق السينام الوهاج يرشق يف عينيه قبل أن ترشق الشمس ...  

     أول مخرج سينمائي يف سورية يعرض فيلمه لسنة كاملة يومياً 

ولد ذكي مشاكس وجريء وعفوي، ودون أن يتقصد ذلك فإن كل 
ما كان يفعله منذ طفولته يثري الضحك والتسلية، حتى أنهم كانوا 

يمنعونه من حضور جلسات العزاء يف قريته الصغرية شمال رشقي 
الالذقية. كان يكفي أن يعلق أو يسأل أو يتدخل يف أي حديث حتى 

تعم البهجة بدالً من الحزن واملواجع. وعىل أهمية عفويته وشعبيته 
فقد كان األمر محط انتقاد من قبل »حكماء« القرية. 

عىل الرغم من أنه لم يرض عن استبعاده من مجالس العزاء أبداً، إال أنه 
انرصف إىل شئون أخرى أكثر جاذبية وأهمية، ذهب إىل العزف عىل آلة 

العود ربما ليشكي لها معاناته من عدم فهمه من قبل بعض البرش. 
بشكل عفوي أيضاً وحتى يبقى قريباً من موهبته بدأ يؤلف مرسحيات 

خاصة به وهو ما يزال طالباً يف الثانوية ويعرضها يف مدرسته عىل الهواء 
الطلق، وألن مرسحياته ال قت رواجاً وإعجاباً جماهريياً. حدث ذات مرة أنه 

فوجيء بجمهور أكرب من املتوقع، وتعذر عليه إحضار عدد كايف من الكرايس 
رغم أنه رسق كرايس املدرسة وكرايس الجريان، 

فجلس كثريين عىل األرض، واحد من الحضور اصطحب حماره وجلس 
بإطاللة من عٍل، وبينما كانت املرسحية عىل وشك البداية ُسمَع ضجيجاً 
كبرياً يقرتب من املكان، وفجأة توقف جرار زراعي بقاطرة وعىل متنها 
»حشد بمعنى الحشد من األطفال والشباب والنساء والعجائز« سمعوا 

بمرسحية عبد اللطيف وجاؤوا للمشاهدة. هكذا كان لكل ما يقوم به قصة 
فريدة تحكى. 

يقول:« كم من مّرة يف حياتي رقصت عىل إيقاع نرشة األخبار لكي أجعل 
أبي وأمي املتخاصمني يضحكان .. ويضحكان .. وأفرح .. ويفرح البيت كله 

».
عن الكوميديا يقول عبد اللطيف عبد الحميد أنها ليس وصفة جاهزة، وهو 

نفسه ال يعرف كيف يمكن أن 
يكون أي مشهد مضحكاً أو 

مثرياً للحزن. 
حتى لحظة نجاحه يف 

»البكلوريا« عىل رأيه، لم 
يكن عبد اللطيف يعرف 

كيف يمكن أن يحقق حلمه 
بأن يكون مخرجاً سينمائياً. 

ولكنه كان يستعني عىل مرور 
الوقت بقصة حب استغرقته 

بكل جوارحه، إىل أن جاءه 
صديق كان يعرف مدى 

شغفه بالسينما وكان قد قدم 
له دون أن يدري عىل منحة إخراج سينمائي يف االتحاد السوفييتي سابقاً. 

ليخربه أنه مقبول يف منحة لدراسة اإلخراج وأن عليه أن يحرض نفسه خالل 
نصف شهر. وبدالً من الطريان فرحاً غرق يف حزن عميق وانتابته حالة 
قلق ورصاع داخيل. كيف يمكن أن يرتك حبه األبدي وفتاته التي وعدها 
بالزواج؟ ويذهب إىل آخر العالم، حلمان بالنسبة له كبريان وهيهات أن 

يحسم، أخريا رفضت حبيبته حرمانه من حلمه وكان قرار السفر. 

كيف  وأخويت  أنا  نشعر  مل 
أنجبت  صباح،  ذات  أمنا  أن 
لنا أخاً خامسا، فقد ولد يكره 
البكاء والكالم الحقا، ورحل إىل العامل 
اآلخر بعد اثنني وأربعني عاما من حبه 
أنني  كام  واملوسيقى،  للصمت 
مل أفلح طيلة تلك الفرتة بأن أجعله 

يلفظ كلمة » تشيكوسلوفاكيا«

لقاء املشهد السيناميئ

دمشق - املشهد - حسن عبد الرحمن 
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موسكو صندوق الدنيا
لم يكن وصوله إىل موسكو والتحاقه يف معهد السينما سهالً، ومن أول يوم 

المتحانات القبول وكان الطالب متجمهرون أمام باب قاعة االمتحان، خرجت 
منسقة املسابقة لتقول بصوت جهوري، من منكم يريد الدخول أوالً؟ ساد 

الصمت لربهة، ورسعان ما رفع عبد اللطيف صوته أنا، أمام اللجنة وقف بثيابه 
املتواضعة حامالً آلة العود التي رافقته إىل موسكو، فقال له رئيس اللجنة ما هذا 

الذي تحمله، فأجاب آلة موسيقى رشقية، طلب منه أن يجرب صوتها، فعزف 
تررررن، وساد صمت للحظة، فطلب منه رئيس اللجنة أن يعيد فعزف تررررن، 
ساد صمت آخر، ليطلب منه اإلعادة فعزف تررررن. وعبد اللطيف يعزف حانقاً 

وهكذا دواليك حتى املرة التاسعة. »الحقاً كان هذا املرشف هو من  لفت نظر 
عبد اللطيف إىل موهبته يف عالم الكوميدا، وأخرياً بدأت املقابلة التي استمرت 

لوقت طويل. ليخطو أوىل خطواته ويكون أول مخرج سينمائي يعرض فيلمه يف 
سورية لسنة كاملة يومياً. ويحظى بجوائز عديدة عربية وعاملية عن كل أفالمه 
التي أخرجها. موائماً بذلك بني أن يكون جماهريياً وبني أن تختاره مهرجانات 

النخبة لجوائزها.

كوميديا بال وصفة
كوميديا عبد اللطيف عبد الحميد ال تجنح إىل التبسيط الساذج، كانت دائما 
كوميديا ذكية وعميقة الـتأثري ال تستجدي الضحك وال تقف عنده، يسحبنا 

املخرج رسيعاً إىل ضحك من القلب 
متبوع أو مختلط بدمعة رقيقة 

ومؤثرة وواخذة بالقلب.  يقول:« 
كتبت مرة بوست عرب مواقع 

التواصل االجتماعي، بما معناه، 
كيف تكتب الكوميديا؟ يف الحقيقة 

أنا ال أملك وصفة باملقادير، هذه 
خلطة تأتي بالجينات مدعمة 

بالتجربة والنظرة إىل الحياة، كل 
هذا يعود إىل كيف تحس بالعالم 
من حولك وكيف تتلمسه وتنقله 
إىل غريك، ال أعتقد أن الحياة كلها 

دراما أو تراجيديا صماء، أنا 
أعتقد أنه مهما كانت الحياة قاسية 

وصعبة ومدمرة، فإن هناك مكاناً فسيحاً ومؤثراً أيضاً للكوميديا، أكتب دائماً 
للعالم وكيف أراه، ال أخرتع وال أفتعل، الصدق مع النفس يجلب لك النجاح دون 

أن تطلبه«.

رسائل شفهية
يقول عبد اللطيف :«يف السابع من أيلول عام 1989 تركت أرستي الصغرية 

يف موسكو وعدت إىل دمشق بعد رحلة مع فيلمي األول » ليايل إبن آوى« الذي 
عرض يف مهرجان موسكو بنجاح كبري لدرجة أن السوفييت اشرتوا الفيلم من 

مؤسسة السينما بمبلغ فاق كلفته.
املهم، عدت إىل دمشق معبأً بفكرة فيلمي الثاني » رسائل شفهية » .

كان أيلول يف ذلك العام حاراً عىل نحو ال يطاق، وكنت أستأجر ملحقا صغريا 
يف مخيم الريموك، وكان وضع الكهرباء يف حينها عىل أسوأ ما يكون، أعطال 

دائمة وتقنني لساعات طويلة، ونظراً للحّر الشديد يف البيت بدأت أكتب سيناريو 
فيلم » رسائل شفهية » عارياً كما خرجت من رحم أمّي ، نعم كتبته عاريا وعىل 

ضوء الشموع، وسال قلمي، ودخلت يف معسكر مغلق ملدة شهرين وأنا أكتب ليل 
نهار ، واختلّت ساعتي البيولوجية، فكنت أتغّدى يف الفجر، وأتناول فطوري مع 
غروب الشمس، وأكتب، وأتحمم ألغسل عرقي وأطرد النعاس من عينّي ، وأنام 
قليالً وأشتغل كثرياً، وما إن أنهيت املسودة األوىل للسيناريو حتى لبست ثيابي 
ووضعت السيناريو يف مكان آمن ملدة ثمانية أشهر، وبعد هذه األشهر الثمانية، 

عّدت لكتابة الصيغة النهائية للسيناريو، ومن جديد دخلت يف معسكر مغلق ملدة 
شهرين أيضا .. أنهيت الصيغة النهائية للسيناريو يف شهر تموز عام 1990 وعىل 

ضوء الشموع أيضاً.. نعم، لقد كتبت 
هذا الفيلم عىل ضوء الشموع صورت 
الفيلم بمعدات بدائية جدا وأنهيته عام 

 .1991
يف الحقيقة لم أكن أتوقع هذا النجاح 

الكبري للفيلم يف سوريا وخارجها.. 
لم أكن أتوقع أن هذا الفيلم سيكون 

جواز سفري الثاني حتى كتابة هذه 
السطور.

من فرتة صدفت أحد التقارير عىل 
يوتيوب وكان التقرير عن أفضل عرش 

أفالم بتاريخ السينما السورية وكان 
الفيلم من ضمن القائمة. 

اختيار املمثلني

 يختار عبد اللطيف عبد الحميد 
املمثلني من لحظة كتابة السيناريو، 

يقول:« وأنا أكتب السيناريو يرتاءى 
يل املمثل املناسب للدور الذي يشبهه، 

تهمني الشخصية والعمل عىل كتابتها 
أوالً، وبناء عىل ذلك أتامل باملمثل 

الذي يليق به الدور ويتماهى معه، 
أستعرض كل األسماء يف قائمة النقابة 

حتى ال يفوتني أي أحد، ثم أرشح 

عبدالحميد  خليل  يل  قال 
الدراسة  من  عّدت  عندما 
عام 1981: ال تخذلني يا بنّي .

سأفعل  بأنني  أعدك  أبتي،   : له  قلت 
ما استطعت إىل ذلك سبيال .

ويف مثل هذا اليوم )1983/7/29(رحل 
أتصارع  وتركني  األبديّة  رحلته  والدي 

مع نفيس يك ال أخذله ...
لن  يعمل  ال  من   ، الحبيب  والدي 

يخطئ .

  شخصية تعيش الكوميديا

حينام كنت أحرض المتحانات 
فكرة  جاءتني   1972 عام  البكالوريا 
عيل  يجب  أنه  مفادها،  عبقرية 
مامرسة الرياضة يف الصباح قبل 
..وفعال  الدروس  بتحضري  البدء 
عقربا  وكأن  فرايش  من  نهضت 
يف  البيت  من  وخرجت  لسعني 
أركض  وأنا  واحدة  دفعة  قريتنا 
والديت  أن  لدرجة  جنونية  برسعة 
رصخت » شحاري شو رصلك ? » 
وصار  تنبه  وكلبنا  عليها،  أرد  ومل 
منه  ظنا  خلفي  يركض  وهو  ينبح 
ذئب  أو  ضبع  خلف  أركض  أنني 
والدجاج يفر مذعورا أمامي .. وبعد 
م   500 مسافة  الغابة  يف  توغيل 
برصي  زاغ  الفائقة  الرسعة  وبتلك 
وسقطت مغميا عيّل.. ولوال كلبنا 
راح  ...فقد  فورا  استيقظت  ملا 
بلسانه وهو يطلق  يلحس وجهي 

صوتا شبيها بالبكاء .
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مبناسبة انطالقة العمل يف 
اللطيف  عبد  املخرج  فيلم 
سعادته  عن  عرب  الحميد  عبد 
املمثلني  من  نخبة  مع  بالعمل 
السوريني، الفيلم كام يقول مخرجه 
وهي   2013-2012 عامي  بني  يدور 
عن  ويعرب  الدمشقي،  الحزن  ذروة 
فرح  حالة  يف  أننا  أتصور  ال   « ذلك 
فالفرح  الجاري،  التفاؤل  رغم  حالياً، 
األكرب سيكون عندما تتوقف الحرب 

كلياً ويعم السالم يف بالدنا

بعض األسماء وتحدث 
مفاضلة بني املمثلني، »نوع 

من الغربلة« أحيانا أجد 
ضالتي.  بسهولة وأحياناً 

أواجه صعوبة يف االختيار. 

عالقة وثيقة باملوسيقا
معظم أفالمي تجد فيها 

مكاناً خاصاً لألغاني، هذه 
األغاني لها عالقة وثيقة 

باملوسيقا، أنا أشعر أن 
املخرج أو املمثل بحاجة 
للموسيقا، عندما تدخل 

املوسيقى يف أي عمل تجعله أكثر قرباً وأكثر تعبرياً. املمثل القريب من 
املوسيقا والذي يملك موهبة األداء وحساسية اللحن والتناغم مع املوسيقى، 

يملك أدوات أكثر لعبور الدور، وهذا يساعد املخرج أيضاً، أحيانا يتطلب منك 
أن تؤدي  دور فيه أداء وإيقاع مثال يف فيلم نسيم الروح كنت أفرتض وجود 

أغنية مناسبة يف مشهد من الفيلم، فكانت أغنية فريوز »مللملت ذكرى لقاء 
األمس بالهدب«، يف هذا املشهد الذي تضمن األغنية تفاعل الجمهور بطريقة 

رائعة«.

الجمهور يف أفالم عبد اللطيف عبد الحميد
ال ينظر عبد اللطيف إىل الجمهور من زاوية واحدة، الجمهور بالنسبة له 

نسيج متنوع وملون ال يرتك مجاالً عند الحديث عن استجابة الجمهور 
وتفاعله، يقول:«   الجمهور ليس مستوى واحداً وهذا يشء طبيعي، من 
فيلمي األول وحتى هذه اللحظة الجماهري كانت ترافقني بكل نجاحاتي، 

هناك من يقول:« لم أحب هذا الفيلم، لكن باملقابل هناك الكثري من رشائح 

الجمهور املختلفة 
املستوى والثقافة 

تقول وترتك انطباعها 
واضحاً بقوة يف الصالة 
أو خارجها، وتقول يل 

هذا الفيلم أحىل فيلم 
تقوم بإخراجه، لم 

اسمع أحداً يقول يل 
أرم هذا الفيلم »أّكس« 

عليه«. يف أفالم عبد 
اللطيف عبد الحميد 
تسيطر عىل املشاهد 

حاالت إنسانية متنافرة 
ومنسجمة يف نفس 

الوقت، حاالت تجمع 
بني الضحك والبكاء، 
األىس واألمل، وألن 

الحياة تحمل من 
الغنى والتنوع ما 

يجمع املتناقضات، 
تقدم سينما عبد 

اللطيف عبد الحميد 
حياتنا اليومية وتحكي 

تفاصيلها بشفافية 
وشاعرية، ينجح عبد 
اللطيف بنسج عالقة 
عميقة وعفوية تدمج 

الكوميديا بالرتاجيديا، 

لقاء املشهد السيناميئ
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عديد األصدقاء طلب مّني أن 
أعيد بضع كلامت قلتها 

 « لفيلمي  تقدميي  اثناء 
طريق النحل » يف حفل افتتاحه يف 

سينام سيتي بدمشق .
ماذا  عن  سئلت،   : كلمتي  يف  قلت 

يتحدث فيلمك الجديد؟ 
أجبت : عن الحب الوّهاج .

من  النوع  هذا  تعرّف  كيف   : قال 
الحب؟ 

عندما  هو  الوّهاج،  الحب   : قلت 
أن  قبل  عينيك  يف  الحبيب  يرشق 

ترشق الشمس .

ال يوجد فصل عند مخرجنا فهو 
يجمعهما معاً لنضحك ونبكي ونصفق 

له وللسينما. كما حدث للجمهور 
املغربي البسيط واملثقف عندما أنهى 
مشاهدته لفيلم عزف منفرد بموجة 

حادة من التصفيق. ونال الفيلم جائزة 
الجمهور.

يتجاوب  كيف  تفهم  لن 
إىل  يميل  الجمهور  الجمهور« 

تأطري الفنان« 
يتفاوت تفاعل الجمهور مع أفالمي، 

ويفاجئني باستجابته لفيلم دون 
آخر أو ملشهد دون آخر، كثرياً ماكنت 

أفرتض توقع ويحدث العكس، يف 
إحدى املرات نشب خالف كبري عند 

عرض فيلم »صعود املطر« حدث 
انقسام حاد يف الرأي، يبدو أن الجمهور جاء ليشاهد فيلماً عىل موجة »نسيم 
الروح«، لكنني قدمت وقتها شيئاً مختلفاً، كانت بمثابة صدمة، وأنا بالتأكيد 

لم أقصدها، جاءت يف سياق هاجيس بأن أقدم رؤيتي، باملقابل هناك من اعترب 
صعود املطر أفضل أفالمي، املخرج الجزائري محمد الراشدي اعتربه أفضل 

فيلم قدمته، ونرش ذلك عرب صحيفة ترشين يف حديث قال فيه أن صعود 
املطر، أفضل فيلم عربي منذ خمسني سنة، هناك من لم يحبه من النخب 
الثقافية والجمهور العادي، من لم يشاهد أفالمي السابقة أعجب بالفيلم، 

وهذا دليل عىل أن الناس 
تميل إىل تأطريك يف نمط 

أو طريقة ».
عىل العموم كان تفاعل 

الناس جيداً مع أفالمي، 
مثالً فيلم »أنا وأبي 

وأمي« معظم الناس 
طلعت من الصالة وهي 
تبكي، أما يف فيلم طريق 

النحل خرج الجمهور 
من الصالة وهو يضحك، 

كانت النهاية باعثة 
لألمل.  

قصة نسيم الروح
 بعد صعود املطر قدمت 
نسيم الروح، هذا الفيلم 

عمل هزة مختلفة يف أوساط الجمهور والنخب، وكان هناك قلة من املتطرفني 
دينياً لم يعجبهم الفيلم، وربما استهجنته، لم يعجبهم أن تكون املرأة متزوجة 
وتعجب برجل آخر ألسباب منطقية يف الفيلم، مع العلم أنه لم تكن هناك حالة 

خيانة أو مس جسدي، أثار هذا نقداً متفاوتا الحدة، ربما مس هذا بذكورية 
املجتمع«.

قصة نسيم الروح جاءت من خالل حكايتني غريبتني ومواقف أغرب 
يف عام 96 رأيت يف منامي أنني جالس عىل كريس والدي وأمامي وادي 

ملئ بالضباب ومن عمق الضباب شكل امرأة بدون مالمح تأتي لتقبلني، 
فاستيقظت برعشة لطيفة ناعمة وبقيت ألسبوع أفكر من تكون تلك املرأة؟

 ترك هذا املنام أثراً يف نفيس، وملس حالة وجدانية ورومانسية، ويف تلك الفرتة 
كنت أسجل بعض األفكار، يف مقهى الهافانا، وصادفت شخصاً جالساً ال 

أعرفه، الحظت أنه يعاني من صداع قوي، بادرت وأعطيته حبة مسكن وبعد 
نصف ساعة جاء وطلب الجلوس معي وبدأ يرسد يل حكايات وكأنه يعرفني 

من عرشين عاماً،  تشكرني بحب مقدراً مبادرتي تجاهه مع أنني ال أعرفه، 

وبدأ يتساءل كيف أن شخصاً يهتم بك صدفة دون سبب وال غاية 
أو مصلحة، يحس بك ويعطيك حبة دواء، وقتها سيطرت عيل حالة 
إنسانية عميقة وبدأت بكتابة السيناريو وأنهيته بنفس اليوم وعند 

اتمامه كنت قد أرهقت نفسياً.

فيلم العاشق
أثناء تصوير فيلم صعود املطر، يف التسعينات اضطررنا للتوقف 

بسب أعطال يف األجهزة، وتوقفنا عن الشغل ملدة شهرين، يف شهر 
واحد اشتغلت وكتبت فيلم العاشق، وقتها كان مروان حداد مديراً 
ملؤسسة السينما، وبعد ما أنهيت الفيلم تقريباً بصيغه أولية، تأجل 

العمل عليه وانطوى أمره، إىل حني مجيء محمد األحمد مديراً جديداً 
للمؤسسة، فتحت معه موضوع الفيلم، وتريثنا يف العمل عليه ألنه 

كان يتحدث عن أشياء لها عالقة بالسياسة فمارسنا نوعاً من الرقابة 
الذاتية، ولكنني عدت ألكمل كتابته، يف نهاية 2010  أكملت الكتابة 

من األوراق القديمة التي بدأت فيها عام 1994، عند مشاهدة الفيلم 
تالحظ أنه صور عىل مرحلتني، أنهيت السيناريو  قبل 2011 .

سينما يف زمن الحرب

من الصعب فنياً 
وانسانياً ووثائقياً 

ومصداقية أن تكتب 
وتصنع سينما عن 

الحرب يف زمن الحرب، 
غالباً تكتب األعمال عن 
الحرب بعد مرور زمن 

عىل حدوثها، كتابة وصناعة 
سينما عن حرب مازالت مستمرة 

أمر يف غاية الصعوبة.
لذلك كنت أنتقي أمراً جوهرياً 

أو حكاية تتعلق بالحرب 
وأعود فالش باك إىل الخلف 

إللقاء الضوء عىل األسباب 
التي أوصلتنا إىل هنا، وبهذه 

الحالة يكتسب الفيلم 
ديمومته، ويمكن مشاهدته 

بعد عرشين سنة. 

بالوسط  عالقته 
الفني والثقايف

يف ناس بتعيش معن 
كل العمر ومع ذلك 
بحسسوك بالغربة 
عنن .ويف ناس من 

أول لقاء بتشعر 
وكأنك كل العمر 

عايش معن وبتعرفن. 
كانت عالقتي بالوسط 

الفني تحمل الكثري 
من الخيبات والتزال، 

هناك كم من عدم 
الوفاء واالنتهازية يف 
هذا الوسط، وأنا هنا 
ال أقول ذلك لدوافع 
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               ملحة موجزة عن فيلم عزف منفرد

لفيلمنا  الرئييس  الطاقم  مع  حارضاً  أكون  أن  أمتنى  كنت 
لكن  الدويل،  الرباط  مهرجان  يف   « منفرد  عزف  السوري« 
الحصول عىل تأشرية الدخول إىل املغرب الشقيق يحتاج إىل 
وقت طويل بالنسبة لنا كسوريني، لذلك سافر الفيلم وحيداً 
عرب الربيد، وُعرض يتيامً لكن ال .. فقد قال الجمهور املغريب 
صانعيه  غياب  من  بالرغم  الفيلم  يف  الطيبة  كلمته  الشقيق 

ومنحه جائزته. قبلة حارّة لكل يٍد صفقت للفيلم وصوتت له.
الحرب ورطة كربى يف حياة البرش ... وهي يف نفس الوقت 
املجتمع  أمراض  يكشف  االستعامالت،  متعدد  مخترب 
واألفراد، ويكشف أيضاً مزايا البرش، وأخالق األفراد، ويؤلف 

قصص التعاطف والتآزر يف املحن.
يف عزف منفرد محاولة إيضاح ما ميكن أن تسبب املصادفة 
من القصص املعربة عن اإلنسان الذي ال تُفقده الحرب حّسه 
االنساين، وال تجربه الظروف عىل تجاهل األمل البرشي ، الذي 

_ لفرط غزارته - يؤسس لبالدة العبور ونقص االنتباه . 
طالل بطل مصادفة يف املكان غري املتوقع، تواليت ملقهى 
شعبي .. هو موسيقي عازف كونرتباص .. جاور يف التواليت 
كهالً تجربه صعوبة التبول عىل الرصاخ .. يتعاطف معه طالل 
يف  األخالقية  الورطة  تبدأ  هناك  ومن  املشفى،  إىل  ويأخذه 
طالل  فيه  يكابد  الدي  الوقت  يف  املجهول،  الرجل  مساعدة 

صعوبات العثور عىل تكاليف الحياة اليومية. 
يف الفيلم أرُسة من األصدقاء األخالقيني النبالء املوسيقني 
واملغنيني، يحاولون إنقاذ الحياة باملعنى الحقيقي واملجازي.
ليايل  يف  واملوسيقى  والحب  بالغناء  الفرح  يصنعون  هم 

العقم يف مدينة دمشق الحزينة

أول مخرج سينمائي يف سورية يعرض فيلمه لسنة كاملة يومياً 

بداية  من  يوم  وكل  اليوم 
إىل  تضاف  جديد،  عام 
أخرى  سنة  عمري  سنني 
ذلك  أبقى  أن  عىل  إرصار  كيّل  وانا 
الطفل الذي يقفز من فوق السياج 
الشائك ليخترص املسافات، فيمزق 
بنطاله لينال من بعدها عقوبة األم، 
جراح  تداوي  كانت  التي  األم  تلك 
ثٌم  طائشة،  قفزة  كل  بعد  ساقٌي 
املتعبتني  بيديها  البنطال  تخيط 
يف  هويس  وتلعن  تلعنني  وهي 

اختصار املسافات

شخصية فقط. يف هذا الوسط من كان عديم الوفاء للوطن بمعناه العميق، أنا ال أقول 
ذلك عن من ترك البلد وسافر إىل أي مكان فهذا أمر شخيص، وال يحق لنا الحديث 

عنهم أنا أتحدث عمن ساهم وكان سباقاً ملحارصة األعمال الفنية والثقافية السورية 
التي شاركت يف مهرجانات يف الخارج، ومنها أعمايل التي ال تحمل طابعاً او رمزاً 

لطرف يف سورية بل تتوجه إىل جميع 
أطياف الوطن السوري، ما معنى 
أن تعمل نخب سورية ومثقفون 

ووطنيون سوريون فضلوا العيش 
يف الخارج، عىل التوسط ملنع عرض 

فيلم سوري ال يطبل وال يزمر ألحد، 
والتسبب يف استبعاده من مسابقات 
دولية. وللعلم الكثري من هؤالء كان 

انتهازياً هنا ومن زلم أي كريس 
متحرك او غري متحرك. 

زوجتي
زوجتي كانت رشيكة يف كل يش 

ولها رأي بكل يش ويف حوار مشرتك 
فيما بيننا عن أعمايل من بداية كل 

عمل حتى انتهائه، هي دائما مصممة 
املالبس بكل أفالمي هي التي اشتغلت 

عىل أفالم البيئة يف الساحل، عندما بدأـ الشغل عىل املالبس زارت قرى وناس 
واطلعت صور ملالبس قديمة وحديثة وكّونت صورعن هذه البيئة عىل مدى 50 سنة 

تعبت وأجرت استطالعات طويلة حتى وصلت إىل هنا.

فيلم جديد
ما هو جديد عبد اللطيف عبد الحميد؟ 

عم اكتب نص جديد حاسس بالرعب، ملا بشتغل فيلم ورا فيلم برتعب أكرت وبيصري 
عندي مسؤولية أكرت، إذا صار إلك شارعك وجمهورك هادا بيحملك مسؤولية كبرية، 

الجمهور فتح عينو ما فيك تخذلو بيتأمل منك عطول أعمال كبرية.

لقاء املشهد السيناميئ
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رأي 

بقلم: محمود عبد الكريم 

الدراما  ازدهرت  املايض  القرن  تسعينات  أواسط  منذ 
التلفزيونية السورية ووصلت إىل األوج من حيث الكم قبل 
األزمة بسنوات، يف الواقع كان ازدهار الدراما التلفزيونية عىل 
حساب باقي الفنون فبالكاد كنت تسمع بمرسحية ذات قيمة 

أو فيلم سينمائي ذي داللة !
احتفلت الجهات الرسمية باالزدهار الدرامي وكانت مواسم 
لهذه  الدولة  احتضان  إلعالن  فرصة  السنوية  التكريم 

الظاهرة، وصار نجوم الدراما من خاللها نجوم املجتمع،  
وهذا ال يعني أن كل ما قدموه كان متميزاً ال بل إن الكثري كان 
من الغث وتجارة الشنطة والقليل القيمة. ال بل مر يف تلك 
السنوات أعمال درامية تستدعي مساءلتها، خاصة تلك التي 
مولت من جهات خارجية والبعض منها ما يزال مستمراً إىل 
اآلن، خاصة تلك األعمال الدرامية التي -بقصدية مسبقة- 
تستهدف الشخصية القاعدية السورية وتقدمها شخصية 
تلك  األسباب  ألتفه  القتل  عن  تتورع  ال  شهوانية  جشعة 
األعمال يعرفها جميع العاملني يف الوسط الدرامي السوري 
الذين ينتظرون نهضة جديدة، علماً أن الكامريا لم تتوقف 
عن الدوران طيلة سنوات األزمة رغم املقاطعة العربية شبه 
الكاملة للمنتج الدرامي السوري، الذي لم يقدم تلفزيونياً 

دراما متميزة لألسف.
والسؤال: هل املطلوب اآلن حركة جديدة للدراما، ال أعتقد أن 
الكم مطلوٌب من اي شخص جاد. بل الكيف هو املرتجى، 
وإال فإن األفالم السينمائية واملرسح املحرتم هو خري وأبقى.

ال أحد لديه مصلحة يف مال يأتي من الخارج إلنتاج دراما 
بعنوان سوري وأهداف خارجية، ال أحد بحاجة إىل كم من 
دراما  إىل  نحتاج  .إننا  املجاني  والعنف  الرخيص  التهريج 
تلفزيونية نابضة بالحياة  والحب والرتفيه املسؤول ..ولم 

ال ؟
نحن بحاجة إىل دراما جديدة نأخذ يف اعتبارها كل ما مىض 
وما سيأتي واألهم من كل ذلك أن يرفع تجار الشنطة أيديهم 

عن هذه البضاعة الفنية البا لغة األهمية.

»دراما 
نابضة 

بالحياة  
والحب«
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الذي  السوري  للفنان  نموذج  زيدان  أيمن  ال،  أم  أحببته  اختلفت،  أو  معه  اتفقت 
يحمل مرشوعاً ورؤيا فنية ثقافية وسياسية، وهو من جيل فريد يف تاريخ سورية 
العامليني،  القطبني  انهيار  قبيل  طرق  مفرتق  عىل  كانت  التي  الفرتة  عارص  الحديثة، 
أيمن زيدان، فهي آخر مرحلة حاملة لقيم  تلك املرحلة كانت محرقة حقيقية لجيل 
والعدالة االجتماعية، يف ذلك الوقت كان أبناء هذا الجيل مهووسني وعرضة للعدوى 
بتجارب سياسية وثقافية وسياسية محلية وعاملية، من أرنستو تيش غيفارا إىل زعماء 
حركة التحرر الوطني يف آسيا وأفريقيا، لومومبا، نهرو، وهويش منه، وعبد النارص، 
كانت فيتنام ونضالها يشعالن شوارع العالم يف ذلك الوقت، »أنظر ماذا تعني فيتنام 
اليوم وقد تحولت إىل قاعدة أمريكية ومقصداً للباحثني عن فرص االستثمار يف السلع 

والسياحة والخدمات؟«.
واليسار  القومية  باألفكار  الكربى  واملشاريع  بالتغيريات  يؤمن  كان  األيام  تلك  جيل 

ً أمين زيدان .. الحرب تركته وحيدا
 بوسع الدراما والفنون أن تفعل ما ال تسطيع فعله الحروب الكربى 

املاركيس ويفتنه غراميش من جهة، أوفوكو وسارتر وسيمون دي بوفوار من ثوار 
واسع  هامش  وجود  عىل  الثقافية  مرحلته  يف  الجيل  هذا  تربى  الرأسمالية،  األوطان 
لالختالف والتحدي بني مرشوعني يف الثقافة والسياسة واالقتصاد، فكانت الثورات 
الفكرية وثورات الطلبة وثورات التحرر. ولكن مأساة ها الجيل الكربى أنه شهد انهيار 
أطاح بها، فجأة وقع العالم يف أحادية القطب  كل تلك املنظومة وكأن صاعقاً نووياً 

وغياب التنوع الفكري والثقايف، وغياب املرشوع املختلف.

العالم يفقد توازنه
الفني  الصعيد  عىل  ذهبية  فرصة  التسعينات  مرحلة  كانت  زيدان  أليمن  بالنسبة 
والشخيص وكانت سورية مكاناً مثالياً لتقديم تجربة دراما تتفوق يف الشكل واملضمون 
عما هو سائد ومتعارف عليه، كلنا يعرف كيف تقدمت الدراما السورية كقوة ناعمة 

لقاء املشهد الفني

دمشق /أرسة املشهد
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من  الكثري  حياتنا  يف 
واملثقفني  الفنانني 
الرؤى  وأصحاب  الرشفاء 
املعنيون  ليجهد  الحقيقة، 
البحث  يف  قليالً  أنفسهم 
أزمتها  من  الدراما  تخرج  حتى 

وتعود إىل تألقها

املرأة وخيانات الجسد                                    

زيدان:«  يقول  العارف،  بحساسية  ولكن  املهزوم  بإحساس  ليس 
الجسد  خيانة  مرحلة  دخلت  أنني  أي  عاماً،   62 الـ  تجاوزت  أنا  اليوم 
الوقحة، حتى أنني قلق من تعريض لوعكة صحية ما ..عندها سأجد 

نفيس غري قادر عىل الدفاع عن نفيس«.
الزواج  تجارب  كل  بعد  لكن  الوجود،  معنى  هي  يل  بالنسبة  »املرأة 
التي مررت بها، اتضح يل أن جميع نسايئ كن متشابهات، أنا اليوم 
لدي رشيكة مبفهوم أخر، ألن مفهومي عن الحب تغري، املرأة اليوم 
وتحارب  بالوحدة  شعورك  تشاطرك  التي  الرشاكة  هي  حيايت  يف 
معك ويكون نصلها حاد يك تستطيع القتال معك يف الحياة أو ما 
تبقى منها«. بكلمة أخرية، بالدنا اليوم بال رموز ثقافية لكن يوجد يف 
حياتنا الكثري من الرشفاء وأصحاب الرؤى الحقيقة، ليجهد املعنيون 
أزمتها  الدراما من  تخرج  البحث عنهم فقط حتى  أنفسهم قليالً يف 

وتعود إىل تألقها«.
الزواج  تجارب  كل  بعد 
اتضح  بها،  مررت  التي 
كن  نسايئ  جميع  أن  يل 
رشيكة  لدي  اليوم  أنا  متشابهات، 
عن  مفهومي  ألن  أخر،  مبفهوم 
حيايت  يف  اليوم  املرأة  تغري،  الحب 
هي الرشاكة التي تشاطرين شعوري 
بالوحدة وتحارب معي ويكون نصلها 
يف  معي  القتال  تستطيع  يك  حاد 

الحياة أو ما تبقى منها

فيلم أمينة من أفضل األفالم التي أنتجت أثناء الحرب

محيطها،  يف  سورية  مساهمة  تعزز 
القوة   « الكلمة  هذا  يحب  زيدان  أيمن 
الدراما  بوسع  إن   « ويقول:  الناعمة« 
أن تفعل ماال تستطيع  الفنون  وأنواع 
يأسف  ولكنه  الكربى«  الحروب  فعله 
تراجع  يعيش  وهو  بالخيبة  ويصاب 
أكثر  ويأسف  املستوى  هذا  إىل  الدراما 
املعنى  لهذا  كبرياً  تجاهالً  يرى  عندما 
القائمة عىل شئون  عند كل املؤسسات 

الفن والثقافة يف سورية«. 
 

رغم كل الخسارات
الخسائر  من  جديدة  ملرحلة  زيدان  أيمن  تعرض  السورية  الحرب  بداية  مع 
الفادحة أشعرته بأن ما كان يسميه خسارة قبل 2011  ليس إال نعمة لم نشعر 

بوجودها، ولكنه أرص عىل البقاء ومواجهة ما يحدث بأدواته املتاحة، لم تكن سوى 
إرادة البقاء وإيمان صلب بانتصار اإلنسان، يقول ايمن زيدان:” رغم كل الخسارات 
املادية والخيبات التي تعرضت لها يف حياتي، كانت خسارة حلمي موجعة أكثر، وأنا 
كأي سوري جذوره ضاربة يف األرض أصارع التغيريات الجارفة التي ال ترحم، وهي 
بمثابة والدة ثانية يف عالم ال يشبهنا ويرتك ارتدادات شديدة عىل ارواحنا، لكن هذا ال 
يعني أن ننكفئ أو نحبط، كيف تستطيع أن تعيش يف زمن ال تريد أن تكون جزء منه 

تنكفئ؟  أن  تريد  الوقت ال  وبنفس 
وتهرب إىل أمكنة أخرى لن تنجيك 

كما فعل كثريون”.

تؤثر  دراما  إنتاج  يف  ننجح  لم 
الحاضنة  االجتماعية  البيئة  يف 

لإلرهاب 
الشعوب  ستالني  خاطب  عندما 
الزحف  مواجهة  أثناء  السوفيتية 
النازي، قال« لندافع معاً عن وطن 
بوشكن«، ويف هذا معنى كبري ألهمية 
فهي  واملعرفة«  والفنون  الثقافة 
الهوية الجامعة التي تتنحى أمامها 

االنتماءات الهامشية األخرى«.
الدراما والثقافة يف تكريس الشعور الجمعي  أيمن زيدان بالنسبة لدور  هذا ما يراه 
للشعوب، وتحصني وحدة املوقف والرؤية واالنتماء، وهذا ما فشلنا يف بنائه، خاصة 
قبيل واثناء فرتة الحرب عىل سورية، لم نكن عىل مستوى الحدث الجلل الذي فوجئنا 
به، بسبب غياب الرؤية املتكاملة لصفة وهوية املجتمع الذي نريده، هل هو علماني أم 
بني بني أم ديني، ما تزال الهوية السورية يف هذا اإلطار ملتبسة، وهذا يفسح املجال 
ملؤثرات التفكك، ويعزز عزلة الرشائح االجتماعية وترشذمها، وتشكيل »كانتونات« غري 

معلنة ال تحمل انتماء وطنياً جامعاً. 
يقول زيدان:« أحد أهم عنارص نجاح الدراما يف التسعينات كان اعتمادها عىل املرجعية 
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وأنواع  الدراما  بوسع 
ماال  تفعل  أن  الفنون 
الحروب  فعله  تستطيع 
الجهات  تفهمه  ال  وهذا  الكربى، 
شئون  عىل  القامئة  واملؤسسات 

الفن والثقافة يف سورية

ومؤسسة  الفنانني  نقابة 
اليوم  التلفزيوين  اإلنتاج 
التصوير  إىل  فيها  برغي  أول  من 

والنص، مليئة بالفساد

الثقافية الروائية العربية والسورية والعاملية التي كانت حامالً مهماً للنص التلفزيوني، 
وتطرح هم اجتماعي وسيايس شامل وعميق، ساهم يف تلك الفرتة يف تشكيل حالة وعي 
تاريخي ومستقبيل، كان  يجب أن تتابع برؤية ومرشوع وطني متكامل،  يقول زيدان 
نهاية  مع  رحلتنا  بدأنا  الوقت  ذلك  يف   »:
رجل شجاع، بعدها مع أدب نبيل سليمان 
الزمان  قمر  مع  وعملنا  العرش  أطياف  يف 
العاملي  باألدب  ثم  بحري،  هوى  علوش 
إنتاج  وأعدنا  نوتردام  أحدب  إنتاج  أعدنا 
عىل  عملنا  كما  املسافرين،  ليل  يف  البؤساء 
املرشوع الوطني سواء عرب أخوة الرتاب أو 
أيام الغضب، حاولنا من خاللهما أن نعيد 
للصورة مكانتها يف التلفزيون بعد أن كان 
فن  إىل  فتحول  اإلذاعة  رحم  من  ولد  السوري  فالتلفزيون  وتوظيفها،  بالصورة  فقرياً 
سمعي وأصبح يعتمد عىل مبدا الثقافة السمعية، عىل رأي »بشار بن برد األذن تعشق 
قبل العني أحياناً«، وعليه حملنا مرشوعنا التلفزيوني املجدد لشباب الدراما والتلفزيون، 
واستطعنا إىل عام 2000 أن نحمل الدراما إىل موقع منافس ومتوهج، بعد هذا التاريخ 

بدأت الدراما بالتحول إىل التكرار واالستسهال«.
 الحقاً تغريت قوانني السوق وتغريت الحالة الثقافية واملشهد السيايس منذ عام2000 

من  لإلنسان  تفريغ  حالة  وشهدنا 
القضايا  لتهميش  املعريف  محتواه 
مرحلة  إىل  وصلنا  حيث  الكبرية، 
قيمة  ذي  أمر  عن  فيها  تحدثت 
بالعدالة  الحلم  أو  الطبقي  كالرصاع 
تبدو غريباً وواهما، هذا ربما أوصلنا 
إىل غياب الشعور الجمعي باملواطنة، 

خاصة أن ذلك ترافق مع حالة من الرتدي االقتصادي واألخالقي العام«.

املؤسسات املعنية مسئولة عن خراب الثقافة وتراجع الدراما السورية  
بما يخص املسؤول عن وصول الدراما إىل هذه الحالة ال أدعي للقول أنني أمتلك 
اإلجابة الحاسمة والقاطعة، ومن يجب أن نحاسب عن سوئها فأنا لست من أنصار 
اإلجابة الواحدة بل أفضل اإلجابات املتعددة، طبعاً املسؤولية تقع عىل املؤسسات 
التلفزيوني  املسلسل  أن  يعني  بما  الفن صناعة حقيقة،  والثقافية، ألن  السياسية 
هو أشبه بمعمل، وهو يتعدى حدود الفكرة األولية املرتبطة بالرسالة االجتماعية 
أو السياسية أو طموحه بأن يتدخل بإعادة ترتيب املشهد االجتماعي إىل أن يكون 

مرشوع اقتصادي يشّغل عدد هائل من الناس والفعاليات االجتماعية األخرى«. 
وعليه لم نستطع خالل الحرب أن ننتج دراما مؤثرة تخاطب الجمهور أو الحواضن 

لقاء املشهد الفني
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يف 
سورية 
يعيش 

غالبية الشعب 
السوري، وغالبية 
فنانيه ومبدعيه، 

وللكثري منهم 
مواقفهم 

الخاصة الثابتة 
وبعضهم يذهب 

ويخرج من 
وإىل السجن، 

وميلكون 
أراء سياسية 

معارضة ونقدية 
ال يهادنون 

ويرفعون 
صوتهم عالياً، 

وعاشوا ظروف 
الحرب بكل 

مخاطرها

أمين زيدان مع أرسة املشهد

املتورطة، إنما ذهبنا إىل أعمال ال تتعدى حدود 
التعبوي والذي يشبه حوار الطرشان، وأنا 
باعتقادي أننا تعلمنا من الحرب املريرة أن 
الجانب املعريف والثقايف كان ممكن أن يكون 
عليه  نستند  حائطاً 
حواضن  مواجهة  يف 

الفكر السلفي«. 
الحديث  نريد  عندما 
رواية  عن  اليوم 
مينا  حنا  عند  نتوقف 
ويف  حيدر،  وحيدر 
عن  نتحدث  الشعر 
واملاغوط،  قباني  نزار 
الحظ أننا نتوقف عند 
رموز بيننا وبينها ربع 
قرن  الربع  هذا  قرن، 
بالقحط  مليئاً  كان 
باستثناءات  والخراب 
فردية لكتاب ومبدعني 
مستقلني لم يستطيعوا 
تؤرش  حالة  بلورة 
الوعي،  عىل  وتعني 
نريد  ال  نحن  وعليه 
فقط  نقدم  أن  اليوم 
مسلسل  إلنتاج  خطة 
جديدة.  أغنية  أو 
إىل  بحاجة  نحن 
ثقافية  اسرتاتيجيات 
فيها  نردم  ومعرفية 

الفجوات 
القائمة والقادمة، بمعنى كيف 
لثقافة  نؤسس  أن  نستطيع 
خالقة ووالدة ومستمرة ونحن 
والخطاب  السطحية  نقدم 
التعبوي االنشائي، هذا الخطاب 
نحن  ولذلك  فشله،  ثبت  الذي 
ثقافية  مؤسسات  إىل  بحاجة 
تحمي اإلبداع واملواقف الجريئة 
لحسابات  تنحاز  وال  البناءة 

شخصية أو مؤقتة«.
 

فنانون عىل حافة العوز
وهنا يمكننا أن ُنجمل الهيئات 
ونتهمها  واإلعالمية  الثقافية 
كلها والقائمني عليها بالتقصري 
والجهل، دون استثناء، تلفزيون 
ووزارات  فنون،  نقابة  سينما 

معنية بطبيعة الحال«.   
أكرب مثال عىل خطأ املؤسسات 
الثقافية والفنية أن يصل الكثري 
العوز،  حافة  إىل  الفنانني  من 
وال مالذ لهم سوى االنتماء إىل 
مهنتهم اليتيمة والوحيدة، بينما 
وهيئاتهم  نقابتهم  تتجاهل 
من  تعتربه  وال  األمر  هذا 

مسئولياتها، وعىل العكس تمعن يف 
هدر املال العام عىل خطط ومشاريع 
سطحية ال تسهم يف تطوير الدراما 
والفن«: يوضح زيدان« ال تربير هنا 
لهذا الخطأ الواضح وضوح الشمس، 
ولم  عديدة،  لسنوات  عمالً  أجد  لم 
ما  مواجهة  يف  دور  أخذ  استطع 
يديرونها  ومن  املؤسسات  يجري، 
هم األقوى ألنهم يهللون ويطبلون، 
أو  اقرتاحات  ألي  يسمعون  وال 
مواقف من أي جهة، لذلك هربت إىل 
الكتب،  تأليف  مثل  أخرى  فضاءات 
وتوجهت إىل السينما رغم معرفتي 
بأجورها البخسة، نحن نبذل جهود 

تفوق طاقتنا عىل االحتمال«.

باب الحارة
باب  مسلسل  يف  مشاركته  عن  أما 
الحارة وهو ضد املسلسالت الشامية 
بما قدمته سابقاً، وكما تم التعاطي 
يقول  املاضية،  الفرتة  خالل  معها 
جزء  يف  مشاركتي  جاءت  زيدان:« 
ألسباب  الحارة  باب  من  وحيد 
اقتصادية بحتة، لكن عندما تصل إىل 
مرحلة ال تمتلك فيها أي خيار وقد 
فإنك  كريماً،  يبقيك  ما  كل  خرست 
ينتمي  أحياناً يف مرشوع ال  تشارك 
إليك وال يعرب عنك، ولكن ميزة هذه 
املادية  بقيمتها  منحتني  املشاركة 
سنوات  لخمس  البقاء  فرصة 
ال  عمل  أي  أو  تنازالت  دون 
ومحاوالً  متأمالً  يرضيني، 
وانتج،  سأعمل  كيف  معرفة 
باي  للمشاركة  الحاجة  دون 
أنني  أي  يقنعني،  ال  عمل 
تواطأت عىل نفيس حتى أعيش 

واستمر«. 

مؤسسة اإلنتاج التلفزيوني 
تنضح بالفساد

الفنانني  نقابة  اتهام  حول 
سوريني  فنانني  باستبعاد 
يف  ومساهمتها  مهمني، 
الفني  االنقسام  حالة  تعزيز 
وفشلها يف لعب دور الحاضنة 
االقصاء  وسياسة  لفنانيها، 
بعض  واتهام  تعتمدها،  التي 
القائمني عليها بالفساد، قال:« 
سنوات  سبع  مدى  عىل  نحن 
عىل  شنت  التي  الحرب  يف 
املؤسسات  مارست  سورية 
الجهل  بسبب  تخريبياً  دوراً 
واالنتهازية الشخصية وغياب 
ما  باملسئولية،  اإلحساس 
الحرب  هذه  نضع  زلنا 

الحرب أعادته إىل الكتابة 
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فنانون »بان أراب« ومثقفون مهاجرون ال يردون ألحد أن يعيش يف الوطن

يصف زيدان رشاكة الفنانني السوريني مع جهات إنتاجية عربية بالخارسة، فاملسلسالت السورية مع الدراما العربية مل تكن ناجحة، 
أهم ما كان مييز الدراما السورية سخونة مواضيعها وجرأه أفكارها وتصديها ملشاريع نضالية ووطنية ملرحلة ومفاصل تاريخية 
معقدة، أما ما نشاهده يف دراما »البان اراب« ليس أكرث من »شو« مبسوح فني، ولنسأل الفنانني السوريني هل ذهبوا يف هذه 
الرشاكة برشوطهم أم برشوط األخر؟ هي ليست رشاكة هم يعملون باألجرة، فاملشاركات الدرامية لنجوم سوريني يف الخارج كانت 

دراما لبنانية بأجراء سوريني، فأنت كرشيك يجب أن تكون حامل مرشوعك املعريف ومفرداتك«.. 

دراما  يف  نشاهده  ما 
أكرث  ليس  اراب«  »البان 
فني،  مبسوح  »شو«  من 
هل  السوريني  الفنانني  ولنسأل 
برشوطهم  الرشاكة  هذه  يف  ذهبوا 

أم برشوط األخر

شماعة نعلق عليها كل معاطف الخيبة والسوء اإلداري والفساد، عندما تجلس مع بعض 
اليوم حان  التصوير،  الحرب وواظبنا عىل  أننا عملنا خالل  انه يكفي  لك  الفنانني يقول 
جعبة  أن  شخص  كل  يدرك  كي  الوقت 
فالغوص  باملعاطف،  امتألت  قد  الحرب 
للمشكلة  حل  هو  برأيي  واالقرتاح  والبحث 
لكن مسؤولية تجفيفها ليست لنا، ألن نقابة 
الفنانني ومؤسسة اإلنتاج التلفزيوني اليوم 

من أول برغي فيها إىل 
التصوير والنص 

مليئة  كلها 

أكثر من برغي يف  بالفساد، ونحن كفنانني لسنا 
هذه املكنة، وكل ما نملكه االنتماء واملسؤولية 

الوطنية، ولو كانت املهنة تعتزلني العتزلتها، 
خاصة وأنني ال أمتلك أي مرشوع اقتصادي 
شخيص، وليس لدي إحساس باألمان يمكن 

أن يجعلني مطمئناً لو غادرتها وهذا كان 
خطأ تراجيدي، ولدي شعور باملسؤولية 

األخالقية تجاهه«.

مواقف متباينة
السورية قال:«  األزمة  السوريني من  للفنانني واملثقفني  املتباين  املوقف  وحول 
يمكن ألي فنان أو سيايس رشيف أن يكون معارض لكل ما هو خاطئ وفاسد 
السوري، وغالبية  الشعب  وردئ ولكل ما هو سلبي، يف سورية يعيش غالبية 
فنانيه ومبدعيه، ومنهم من يملك مواقفه الخاصة الثابتة وبعضهم يذهب ويخرج 
من وإىل السجن، ويملكون أراء سياسية معارضة ونقدية ال يهادنون ويرفعون 
صوتهم عالياً، وعاشوا ظروف الحرب بكل مخاطرها، وكان بإمكانهم جميعاً 
أن ينافسوا من استفاد واستوطن الفنادق وعمل ثورياً من شوارع أوروبا، 
كانوا  ممن  الفنانني  من  الكثريين  فهناك   الفئات  هذه  صنفت  أنا 
من  التي  السياسية  مواقفهم  أستغرب  ولم  املوهبة  محدودي 
املمكن أن تكون  نوع من أنواع التعويض والظهور حيث 
له رهان سيايس عىل  أكرب وبعضهم كان  وجدوا فسحة 
أن يعود ويكون له موقع سيايس ما، وبعضهم كان له 
مصالح تقتيض ذلك، لكن قلة منهم من كان معارضاً 
فكر  إىل  نحتاج  نحن  الوسيلة،  أخطأ  لكنه  رشيفاً 
عرب  األرض  عىل  تنويري 
حان  ثقافية،  مؤسسات 
الفكر  ملحارب  الوقت 
الظالمي بالفكر التنويري 
وليس  الثقايف  وبالوعي 
بالبندقية، نحن بحاجة 
معرفية  حلول  إىل 
ثقافية جديدة«.

لقاء املشهد الفني
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رأي 

د.عصام التكروري

التوابيت املحشوة باألمريكيني طاملا تسبب يل بحالة من الحرية ال أحسد نفيس 
عليها، فغالبا ما أجدني  ممزقاً ما بني واجبي األخالقي بالدعاء للميت بالرقود 
بسالم، و بني ذاكرتي التي تجد يف موت كل أمريكيـ  بعمل قتايل أو نتيجة للطواف 
الروتيني للمالك عزرائيل ـ مناسبةً جنائزية الستعراض ماليني التوابيت لبرٍش 
من لحم و دم قتلهم األمريكيون لسبب وحيد و هو أنَّهم  لم ُيخلقوا أمريكيني، و 
مع ذلك ال استطيع أن اخفي شعوري بالراحة لرحيل أي مسؤول سيايس أمريكي 
ـ و كان اخرهم جورج بوش األب ـ و ذلك لقناعتي التامة بأن العالم سيكون 
ألف  أن كل املسؤولني األمريكيني لديهم  ، فالتاريخ  يثبت  أفضل بعد رحيلهم 
سبب إلعمال السكني يف رقاب البرش لكن يستحيل عليهم أْن يجدوا مربرا يتيما 
خها جورج  الستمرارهم أحياء، السرية الذاتية للجريمة عىل الطريقة األمريكية رسِّ
األمريكية  للقارة  األصليني  السكان  لدى  املعروف   ) )1789ـ 1798  واشنطن 
» بُمدّمر البلدات« »، لقٌب استحقه بجدارة بعد قيامه بإزالة حضارة االيروكوا 
بهدف توسيع الحدود األمريكية غربا باتجاه املسيسبي، ُمعظم الذين انخرطوا 
يف مقاومة الجيش الغازي من الهنود الحمر تمَّت إبادتهم ، أما من بقي منهم حياً 
فقد أجربهم حاكم نيويورك عىل تقديم تعويض عن الجهد الذي بذله جنوده يف 
ذبح أقارب الهنود األحياء ، هذا التعويض ـ بحسب نعوم تشومسكي ـ لّخصه 
حاكم نيويورك بالجملة التالية : » عليكم أن تتنازلوا عن أراضيكم و أن تساعدوا 
يف استصالحها و من ثم تفريغها »، لريد عليه محمود درويش يف عام 1992 

بالقول عىل لسان أحد الناجني من الهنود الحمر: 
يا َسيِّدَ الْخيَِل! َعلِّْم ِحصاَنَك أَْن َيْعتَذِْر
ا َصنَْعَت ِبأَْشجاِرنا: بيَعةِ َعمَّ لِروِح الطَّ

جرْة  آه ! يا أُْختَِي الشَّ
لََقْد َعذَّبوك َكما َعذَُّبوني 

فال تطلبي املَْغفَرْة 
اِب أُمي وأُمْك ... لحطَّ

تلك شّكل عقدة  العرقي  التطهري  الذي جناه جورج واشنطن من جرائم  املجد 

حقيقة للثماني و العرشين رئيساً الذين 
شعب  بإيجاد  جميعا  فشلوا  إذ  تلوه 
يبيدونه حتى يخلّدهم التاريخ األمريكي، 
العرشين  و  التاسع  الرئيس  وحده 
 ( ويلسون  وودرو  املتحدة  للواليات 
تلك  كرس  استطاع   )  1921 1913ـ 
انتهاء  ـ و عقب  اكتشف  العقدة حينما 

الحمر للعرص  الهنود  العرب هم أفضل املرشحني ليكونوا  أّن  ـ  العاملية األوىل  الحرب 
الحديث. حرب اإلبادة التي شنّها ويلسون ضدَ أبناء منطقتنا  بدأت عندما أجرب مؤتمر 
الصلحـ  املُنعقد يف باريس يف 1918/10/22ـ  عىل األخذ بمبدأ »حق الشعوب يف تقرير 
مصريها« ، و بالتايل إرسال ـ لجنة )كينغ ـ غران ( إىل  سوريا و فلسطني الستفتاء 
 « موقفه  برر  ويلسون   ، االستقالل  عىل  الحصول  أو  االنتداب  قبول  عىل  إما  الشعب  
اإلنساني »هذا بالقول  » إننا ) األمريكيون ( نعتنق ُمثالً ُعليا سامية و نحن مكرَّسون 
الصعيد  لذلك فإن »مسؤولية واشنطن عىل   « العالم  لقضية اإلصالح و االستقرار يف 
الخارجي هي أْن تضمَن وجود مقاليد الحكم يف أيدي األخيار عىل قلّتهم ، و عىل عاتق 

هذه الصفوة يقُع خيار حفظ االستقرار و مكارم األخالق«. 
يف الواقع ، كان الهدف الوحيد لويلسون من هذا الترصيح هو إجبار فرنسا و بريطانيا 
عىل االعرتاف بمصالح الواليات املتحدة يف عالم ما بعد سقوط إمرباطورية بني عثمان ، و 
عليه ،  فما أن تعهدت فرنسا و بريطانيا ) املذعورتان من احتمال سقوط اتفاق سايكس 
ـ بيكو(  بالحفاظ عىل مصالح واشنطن يف املنطقة حتى بارك  ويلسون اتفاق سايكس 
ـ بيكو ، و بادر  إىل سحب تقرير لجنة )كينغ ـ غران( التي توصلت إىل أنَّ ثالثة أرباع 
سكان ما ُعرف الحقا بسوريا و لبنان و فلسطني و األردن يرفضون االنتداب و يريدون 
االستقالل، بالنسبة لويلسون فإن مصالح واشنطن تتفوق عىل حرية الشعوب و بالتايل 
ـ و بحسب تعبريه ـ يكون » من الطبيعي أن تتقدم مصالحنا إىل األمام ملا تتصف به 
هذه املصالح من حب للغري، و عليه يجب أال تعمد األمم إىل مخاصمتنا أو العمل ضدنا »، 
ويلسون أرىس » قاعدة العار » التي ثابر كل من بعده عىل تبنيها ، قاعدة تعتمد عىل تبني 

أرقى القيم اإلنسانية و العمل عىل تحقريها.
من جورج واشنطن إىل دونالد ترامب كان للواليات املتحدة هدف واحد وحيد أال و هو 
تغيري وجه العالم، العالم بوجهه األمريكي سيكون أشبه بوجه رجل خرج للتو من عملية 

تجميل أجراه له طبيب بيطري بأدوات جّزار .

العامل بوجهه األمرييك
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دمشق - املشهد  جوليا غانم 
البد أنك تعانني من مشكلة البطن  كمعظم السيدات مهما كانت أشكال 

أجسامهن، و تنتج عن عدم االهتمام بعمل تمارين البطن أو 
بسبب الحمل والوالدة وغريها. هذه بعض  النصائح  املناسبة 
لك  لتساعدك عىل إخفاء  أنتفاخ البطن. فكل ما عليك فعله هو 

تخليص من 
مشكلة البطن باملالبس

ضاطض الخعرة

تشتيت اإلنتباه عن منطقة البطن وتسليط الضوء عىل 
األجزاء األجمل يف جسمك.

     1- ابتعدي عن ارتداء املالبس الضيقة عند 
منطقة البطن! فنحن نحاول أن نشتت اإلنتباه 

عن منطقة البطن 

      2- حاويل ارتداء عدة طبقات 
من املالبس )بلوزة يعلوها جاكيت  
 )ً BLAZER -CARDIGAN
فهذا سوف يساعد عىل إخفاء أنتفاخ 

البطن  بطريقة جميله وتريند 
      3- تجنبي نهائيا ارتداء 
األحزمة ألنها تلفت اإلنتباه 

لشكل البطن. يمكنك بدالً 
من ذلك ارتداء سالسل 

وأعقاد كبرية ملفتة لإلنتباه، 
واختيار مالبس بتفاصيل 

كثرية عند األكتاف والصدر، 
مثل البلوزات املطرزة 

بالكريستاالت والتى تتميز 
بكشكشة عند الصدر، فهي 

تجلب األنظار نحوها و تشتت 
اإلنتباه عن منطقة البطن.

       4- اختاري الفساتني والبلوزات 
املصممة بكشكشة عند منطقة الوسط 

والبطن أو كما تسمى بقصة »الدرابيه«، 
فهذه  طريقة رائعة إلخفاء ترهالت البطن.
       5- األلوان الداكنة والدرجات الغامقة 

مفيدة جداً يف إخفاء ترهالت البطن وإن كنت 
ترغبني ىف ارتداء املالبس املنقوشة، ابتعدي عن 

النقشات الكبرية أو املبالغ فيها.
        6- الفساتني التي تنتهي تحت الركبة 

وفساتني السهرة الطويلة املصممة بكشكشة 
عند منطقة البطن من االختيارات املوفقة، 

باإلضافة إىل القفطان؛ فالقفطان من الستايالت 
الرائعة التى ال تحدد الجسم وهو متوفر يف عدة 

موديالت من قفطان البحر إىل السهرة.
     7- أنا شخصياً ال أحبذ التونيكات      

الطويلة مع البنطلون اللجينجز ولكنها إطاللة 
موفقة إلخفاء الكرش عند السيدات.

      8- تفادي األقمشة 
والخامات التي تلتصق 

بالجسم واختاري أنواع 
األقمشة الثقيلة مع 
قليل من الليكرا، مثل 

التنورة املستقيمة فهي 
قد  تساعد كثرياً عىل 

إخفاء ترهالت البطن 
يف حالة ارتداء بلوزة 

علوية فضفاضة 
معها وإدخالها يف كمر 

التنورة.
      9- اختاري بنطلون جينز 

بخرص متوسط اإلرتفاع بدالً من 
األنواع التى تأتي بخرص منخفض، 

فالثاني يربز ويسلط الضوء عىل 
منطقة البطن وبالتايل يربز الرتهالت 

بشكل زائد.
    10- إذا كنت غري مقتنعة 

بفكرة تغيري ستايل 
مالبسك، فمازال أمامك 

حلنّي عمليني إلخفاء 
ترهالت البطن، األول 

هو ارتداء توب ضيق 
وملتصق بالجسم 

)ليكرا( تحت مالبسك 
بحيث يعمل عىل 

شد منطقة 
البطن، 

والثاني 
هو 

اختيار 

حقائب 
كبرية 
الحجم 

لتشتيت اإلنتباه 
عن منطقة البطن.

أزياء وموضة 
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صنف موقع Business of  fashion  املاركات حسب قوه انتشارها ووصولها للعالم اكثر من غريها رغم غالء اسعارها 
احتلت Louis vuitton  املكان االقرب لهذا املنصب فقد صنفت باملركز 18 من اصل 100 وتبعتها Chanel  اتت يف الرتبه 23 و Hermeَs  يف املرتبه 32 اما Gucci بتصميم 

Alessandro michele اتت يف املرتبه 39 واخذت Dior  مكان 91 و Burberry اخذت مرتبه 94 و Prada  مرتبه 95 

ستايل الثمانينات الساحر 
كما تعودنا وجود األكتاف العريضة واألقمشة الالمعة وجدت بكثرة يف أسبوع باريس 

للموضة وأعادت الثمانينات بطريقة عرصية جريئة .

           الكارو 

تعودنا عىل وجوده يف كل شتاء بتصاميم مختلفة وأحجام مختلفة وقد عاد يف 
هذا الشتاء بطريقته الجديدة 

             الفساتني األنيقة
 

   كان حيز الفساتني األنيقة واسعاً يف هذا الشتاء وأتى مناسباً لجميع األشكال واألذواق .

            الطبعات اإلفريقية 

لقد أصبحت طبعات النمر والفهد واألفعة عالمة رضورية يف كل شتاء واختلفت يف هذا 
الشتاء باستخداماتها فاستخدت عىل املالبس واألحذية والحقائب وجميع اإلكسسوارات 

لويس فويتون، شانيل وهريميس أكرث عالمات املوضة انتشاراً لعام 2018

خريف وشتاء 2018-2019 من أسبوع باريس للموضة

ضاطض الخعرة

           تعدد الطبقات 

يف هذا الشتاء رأينا الطبقات املتعددة يف الستايل الواحد مع اإلختالف يف األقمشة 
بني الطبقات تالئم الفتيات ذوات القوام املمشوق وال أنصح بها للمتلئات 
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ملحبات األلوان صبغات الشعر الصارخة هذا العام هو العام األكثر مجاالً لكن لتعربن عن 
حبكن لأللوان، ألّن األلوان الفاتحة واملستوحاة من ألوان قوس القزح هي رّس املوضة هذا 

العام. فيمكنكن إضافة خصل بألوان متنوعة لتحصلن عىل إطاللة عرصية.
اقرئى: بالصور درجات ألوان صبغة رغوة كوليستون ويال الرائعه

ومن أكثر األلوان الرائجة هذا العام األزرق والبنفسجي أو حتى يمكنك أن تجمعيهما مع 
بعضهما البعض. ومن األلوان الرائجة أيضاً األشقر – الزهري الذي يحمل ملسة مميزة 

إلطاللتك.
األحمر النحايس

رّس ألوان الشعر يف العام 2019. إذ يضيف 
اختاري  أو  الشعر.  إىل  والحيوية  الدفء 
الربوندوهو مزيج بني اللون األشقر واللون 
البني، ويتميّز بتدّرج لوني ناعم وانسيابي.

Flashlight صبغة شعر الـ
هي صبغة شعر بأسلوب غريب تختارين 
خالل تطبيقها تدّرجات األلوان املتناسقة 
وعريضة  متوازية  بخطوط  وتعتمدينها 
ليبدو وكـأن أحد ما يسلّط الضوء بمصباح 
كهربائي يدوي عىل كل قسم، أما الحقيقة 
فتكون مرئية بالعني املجّردة من دون أّي 

مصباح.
Rainbow صبغة الـ

 الخصالت السفلية امللّونة من آخر صيحات 
البنات  بإطاللة  الخاصة  الشعر  صبغات 
يف  اإلطالق  عىل  العرصي  اللوك  لتحقيق 
صيف 2019 ، أشّجعكن عىل تجربة هذه 
الصيحة ألّنها ال تيسء إىل صّحة الشعر بما 
أنها ال تصل الصبغة إىل فروة الرأس. ويف 
هذه الحالة للتخلّص من اللون عىل األطراف 

يمكنكّن قّص الشعر بكل بساطة.
صبغة الطبعات عىل الشعر

من األفكار املفاجئة لتلوين الشعر هذا العام 

إضافة الطبعات عىل الشعر، وهنا ننصحك إذا كنت ترتدين يف اتباع هذه املوضة إىل 
اللجوء إىل الصبغات املوقتة وإذا أحببتها اصبغي شعرك بها.

 من األلوان الرائجة هذا العام 2018 – 2019
األحمر الذي يميل إىل الزهر

مع بعض الخصل باللون األشقر التي تعطي إطاللة مميزة لشعرك.
األشقر مع البنفسجى

بصيالت  ترك  عىل  تقوم  الصبغة  هذه 
الشعر غامقة مع اعتماد اللون األشقر الذي 
يميل إىل البنفسجي لباقي الخصل واللون 
فال   2017 موضة  من  يعترب  البنفسجي 

ترتددي يف اعتماده.
أطراف الشعر  

مع موضة 2015  تتناقض  الصبغة  هذه 
وهي تقوم عىل ترك الخصل الفاتحة أعىل 
الرأس وترك الصبغة باأللوان الغامقة عند 

أسفل الخصل.
الظالل الزهرية

 2019 ملوضة  رواجاً  األلوان  أكثر  من   
للشعر الظالل الزهرية مع الشعر األشقر 
وجديدة  عرصية  إطاللة  ستمنحك  التي 
يف  جذرياً  تغيرياً  أحدثت  أّنك  ستشعرك 

إطاللتك.
البنى السكوتش

للبيضاوات  يليق  جدآ  طبيعى  لون 
عروض  ىف  دارج  سيكون   ، والسمراوات 

أزياء 2019
 الربجندى

البرشة  لصاحبات  خاصة  جدآ  رائع  لون 
الخمرية ليكمل مظهرها الطبيعى والدافئ.

   

تريند..
ألوان الشعر لشتاء 2019 ..

أزياء وموضة 
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تتفنن العديدات من الشابات والسيدات عن اكمال أناقتهن بأجمل 
يف  والتي  اإلكسسوارات  تصاميم 
أنيقة  بتصاميم  نشاهدها  موسم  كل 

وموديالت جديدة 

العاملية  األزياء  عروض  يف  ظهرت 
وقد  البارزة  اإلكسسوارات  صيحات 
اخرتنا لك أحدث أشكال اإلكسسوارات 

لشتاء 2019.
العاملية  األزياء  بعروض  أقيمت  التي 
وباريس  ولندن  نيويورك  من  كل  يف 
وميالنو اإليطالية  ولقد كان غالباً عىل 
سواء  الضخمة  العقود  العروض  أكثر 
كانت طويلة أو قصري ومنها ما يلتف 
حول الرقبة وتواجدت األساور الضخمة 
بما يتناسب مع األطواق مزينة باألحجار 
األحزمة  ظهرت  كما  وامللونة  الرباقة 
العريضة كانوع من اإلكسسوار البارز 
األزياء  وقد كانت موجودة يف عروض 
 , ) kenzo- koche- celine( مثل
كما وجدت القفازات الجلدية الراقية مع 

استمرار صيحة األقراط الكبرية 

إكسسوار شتاء 2019 ...

بدأت إديلكورت مسريتها املهنية كمنسقة أزياء يف متجر أمسرتدام دي بيجنكورف 
بعد إنهاء دراستها يف  ArtEZ ، يف عام 1975 ، انتقلت إىل فرنسا ، حيث أقامت 
 »Trend Union« رشكة  أنشأت  ما  ورسعان  مستقلة.  استشارية  كرشكة 
االستشارية ، وهي خدمة توقع االتجاهات يف باريس. يوفر Trend Trend كتب 
تنبؤات االتجاه السنوي ملجتمع املوضة والتصميم مع معلومات األلوان ونمط الحياة. 
ثم أسست Studio Edelkoort ، مكتب استشاري ، وفتحت مكتبني يف مدينة 
نيويورك )Edelkoort Inc( وطوكيو )Edelkoort East(. يف سبتمرب 2015 
، تم تعيينها لإلرشاف عىل برنامج تصميم املنسوجات الجديد يف مدرسة بارسونز 

للتصميم ، حيث تعمل حاليًا كعميد للدراسات الهجينه 
وساعدت يف تشكيل املنتجات للعالمات 
املشورة  وتقديم   ، الدولية  التجارية 
واسرتاتيجية  املنتج  هوية  بشأن 
كوكاكوال  عمالئها  وشملت   ، التطوير 
 ، وسيمنز   ، وكامرب   ، ونيسان   ،
  Douwe Egberts و   ،  Moooi
 Studio طور   ، التجميل  مجال  ويف 
ومنتجات  مفاهيم   Edelkoort›s
و   Estée Lauder لـ  تجميل 
و   L›Oréal و   Lancôme
هي   Gucci و   Dim و  Shiseido
 View« مجلة  ونارشة  الفنون  مديرة 
اتجاهات  يف  هذا  on Color«.وينظر 
الذوق اللوني بهدف التأثري عىل املوضة 
الصناعي  والتصميم  والرسومات 
والتعبئة ومستحرضات التجميل والعديد 

إديل كورت أهم متوقعة ) Blogger ( يف عامل املوضة ..
الصور  مجلة  أطلقت   Interior View مجلة نارشة  أيًضا  وهي  األخرى.  املجاالت  من 
Bloom يف عام 1998 ، والتي وصفتها بأنها »horti-cultural« ، ألنها ترسم االتجاهات 
املتغرية يف الزهور وطريقة استخدام صورها وتشارك يف منظمة »هيثوير« اإلنسانية غري 
الربحية التي تساعد منتجي العالم الثالث عىل تسويق بضائعهم يف الغرب من خالل كتالوج 

طلب بالربيد. تعود األرباح إىل مجتمعات املنتجني
يف عام 1999 ، تم انتخابها رئيسة أكاديمية التصميم ، آيندهوفن ، هولندا ، حيث عملت حتى 
عام 2008. يف عام 2011 ، أطلقت Edelkoort موقع الويب ومنصة وسائل التواصل 
االجتماعي التي تسمى TrendTablet. صنفتها مجلة التصميم الربيطانية i-D من بني 
40 مصمماً يف العالم األكثر أهمية ، وقد عينتها مجلة تايم واحدة من أكثر 25 خبرية يف 
يف 22  هذا.  يومنا  يف  تأثرياً  املوضة  عالم 
فرباير 2008 ، بالنيابة عن وزير الثقافة 
الفرنيس ديدييه جرومباخ ، رئيس االتحاد 
الفرنيس لألزياء ، تم استثمار إديلكورت 
ليرت  ديس  آرتس  ديس  شيفالييه  مع 
الفنية  اإلبداعية  بمساهماتها  لإلعرتاف 
الدولية. كما  والثقافة  واألدبية يف فرنسا 
حصل Edelkoort عىل درجة الدكتوراه 
الفخرية من دكتوراه يف الفنون من جامعة 
يف   ، املتحدة  اململكة  يف  ترنت  نوتنغهام 
حفل توزيع الجوائز الذي أقامته الجامعة 
األخرية  اآلونة  ويف   2008 يوليو   15 يف 
نوفمرب 2012  الثاني /  ، يف 26 ترشين 
من  أعمالها  عن  جائزة  عىل  حصلت   ،
 Prins Bernhard املؤسسة الهولندية

       .Cultuurfonds
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هي عارضة  انجلوس(،  أبريل 1995 يف لوس   23 )مواليد   )Gigi Hadid ( حديد جيجي 
أزياء أمريكية، وشخصية

مشهورة يف الواليات املتحدة والعالم. وهي من أصول فلسطينية من طرف والدها الذي ُيدعى محمد حديد. 
وقعت حديد مع  آي إم جي موديلز  يف عام 2013. يف ترشين الثاني / نوفمرب 2014، دخلت حديد ألول 
مرة يف قائمة أعىل 50 عارضة يف ترتيب  يف عام 2016، فازت بلقب أفضل عارضة أزياء عاملية لهذا العام 
من قبل مجلس األزياء الربيطاني يف حفل توزيع جوائز املوضة الربيطانية.  ولدت جيجي حديد وترعرعت 
يف لوس أنجلوس  والدها هو مطور العقارات محمد حديد والعارضة السابقة  يولندا حديد  )ولدت باسم 
فان دين هرييك(.  أمها هولندية، والدها من أصل فلسطيني.   يصل نسبها من جهة والدها حسب قولها 

لجيجي اثنان من األشقاء األصغر سنا، األخت، بيال، واألخ، أنور، وكالهما إىل ظاهر العمر أمري النارصة. 
أيضا عارضا أزياء. لديها أيضا اثنان من األخوات الكبار 
من جهة والدها، مارييل وآالنا. بعد طالق والديها، 
تزوجت والدتها من املنتج املوسيقي ديفيد 
عام  يف  بنات.  خمس  ولديه  فوسرت، 
من  حديد  تخرجت   ،2013
الثانوية،  ماليبو  مدرسة 
حيث كانت قائدة فريق 
الطائرة  الكرة 
عن  فضال 
نها  كو

نورا  جيلينا   : الوالدة  عند  االسم 
حديد

أبريل 1995 )العمر   23: امليالد 
املتحدة  أنجلوس، الواليات  لوس  سنة(   23

األمريكية
اإلقامة  : نيويورك   

الجنسية  :  الواليات املتحدة
الطول  :  1.78

الوزن  :  58 كيلوغرام   
الرشيك  :  زين مالك )2015-حتى االن (

األب  :  محمد أنور حديد   
األم  :  يولندا حديد   

املهنة  :  عارضة أزياء
سنوات النشاط  :  1997 - حتى اآلن

موظفه يف  :   عارضات آي إم جي   

جيجي حديد عارضة األزياء فلسطنية األصل ..

ضاطض الخعرة

متسابقة خيل.  بعد املدرسة الثانوية انتقلت إىل مدينة نيويورك من 
أجل الرتكيز عىل دراستها و حياتها كعارضة أزياء. درست حديد علم 

النفس الجنائي
يف ذا نيو سكول بداية من خريف 2013، ولكن علقت دراستها .

أزياء وموضة 
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كيندال جينر )  Kendall Jenner  (, )3 نوفمرب 1995  
(، عارضة أزياء وشخصية تلفزيونية أمريكية، كما إنها سفرية 

عالمة تجارية ملجلة سبعة عرش .

نشأتها

آنجلوس، كاليفورنيا للبطل  آنجلوس  يف لوس  ولدت 
األوملبي املتقاعد )ألعاب القوى(  بروس جينر و الشخصية 
التلفزيونية كريس جينر. يذكر أن اسمها األوسط -نيكول- 
كان تسميةً عىل صديقة والدتها نيكول براون التي ُقتلت طعنًا 

قبل والدة كيندال عام 1994 .
كيندال هي األُخت الشقيقة لكاييل جينر التي تصغرها بعامني، 
وأخت غري شقيقة لـثمانية؛ 4 من زواجا والدِها السابقني ، 
وأربعة آخرين هم عائلة كاردشيان من زواج والدتها السابق.

معلومات شخصية
االسم عند امليالد 

   )Kendall Nicole Jenner Houghton (
3 نوفمرب 1995 )العمر 23 سنة( امليالد 

لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الواليات املتحدة
لوس أنجلوس    اإلقامة 

أمريكية الجنسية 
اللغة اإلنجليزية    اللغات املحكية 

1.79 الطول 
53 الوزن 

شعر بني    لون الشعر 
بني غامق    لون العيون 

معلومات العائلة
كاتلني جيرن    األب 
كريس جيرن    األم 

كاييل جيرن،  وروب  أخوة وأخوات 
كارداشيان،  وكيم كردشيان،  وكورتني كارداشيان   

عارضة أزياء املهنة 
مشاهري    مجال العمل 

شانيل،  وإيستي لودر،  وتومي  رب العمل 
هيلفيغر،  ودولتيش أند جابانا،  وفيندي،  ودونا 

كاران،  وكالفني كالين،  وأديداس   
2007 - حتى اآلن سنوات النشاط 

كيندال جيرن عارضة أزياء 
وأخت غري شقيقة لـ آل 

)كارداشيان(

ضاطض الخعرة
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أحدى أهم  عروض األزياء التي تابعناها خالل أسبوع املوضة البارييّس الخاّص بموسم خريف وشتاء 
2018-2019 هي عرض أزياء فالينتينو، موضة لفتت أنظارنا وال بّد من التوّقف عندها وتسليط الضوء 

عليها، علّك تستوحني منها أفكار إطالالت معيّنة.
يف الحقيقة، إّننا ال نتكلّم عن موضة معيّنة يف عالم األزياء إنما عن ألوان ومزيج من األلوان برز يف مجموعة 
فالينتينو، مزيجاً لم تتخييّل يوماً أّنه ممكناً، فما هي األلوان التي يمكن تنسيقها مع بعضها البعض هذا 

املوسم؟

    البنفسجّي!
البنفسجي من الوان شتاء 2019

يربز هذا اللون الدافئ بشكٍل كبري هذا الشتاء ولكن طريقة تنسيقه واأللوان التي تّم اختيارها معه لم 
نتوّقعها إذ رأيناه منّسقاً مع الفوشيا واألبيض أو مع األحمر واألزرق حيث أتى البنفسجّي هو األساس 

أي القطعة املسيطرة فيما أتت األلوان األخرى لتكون ألوان املالبس التي تّم تنسيقها فوق البنفسجّي.

    األزرق!
االزرق من الوان شتاء 2019

يبدو أّنه من أكثر األلوان البارزة هذا الشتاء وقد رأيناه بتدّرجات مختلفة أما بالنسبة إىل طريقة تنسيقه 
فقد رأيناه إما منّسقاً بتدرجات مختلفة يف اإلطاللة الواحدة املونوكروميّة أو منّسقاً مع البيج الرمادي 
أو حتى مع أكسسوارات باللون األسود والقليل من األحمر الذي لم نكن نتخيّله يوماً مالئماً مع األزرق.

    األخرض!
االخرض من الوان شتاء 2019

رأيناه أيضاً بتدّرجات مختلفة من األخرض العشبي إىل األخرض النعناني والباستييلّ وقد برز منّسقاً بدوره 
اللون الذي فاجأنا مع األخرض فكان  البيج الرمادي أحياناً أخرى أما  أو مع  بتدرجاته املختلفة أحياناً 

األصفر الذي أتى لون الحقيبة املنّسقة مع املالبس الخرضاء.

    األصفر!
االصفر من الوان شتاء 2019

إّننا نتكلّم عن األصفر الباهت وليس األصفر الكاناري القوّي والذي رأيناه معتمداً مع البيج واألسود، فما 
رأيِك بهذا اللون؟ وهل تعتمدينه؟

اإلطاللة  تنسيق  موضة  رواج  إما  الحظنا  فالينتينو،  مجموعة  ومن  أّنه  إىل  اإلشارة  من  بّد  ال  أخرياً، 
املونوكروميّة بتدرجات اللون الواحد أو إعتماد إطاللة بلونني فقط ولكن مع أكسسوارات بألواٍن أخرى 
تضفي هي اللمسة الحيوّية. أيضاً، الحظنا شبه غياب للنقشات املطبّعة والرسومات فهل تعود موضة الـ 

Color Blocks لتسيطر عىل عام 2019؟

مزيج ألوان فالنتينو لهذا الشتاء 
األكرث جراءة وإبداع .. 

أزياء وموضة 
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تتعدد األقمشة التي يتم استخدامها لغايات صناعة املالبس املختلفة، 
حيث يقوم صانعوا املالبس باختيار األقمشة املناسبة التي تساعد يف 
ظهور املالبس بالشكل املرغوب كما ويراعى يف اختيار هذه األقمشة 
طبيعة املالبس املراد خياطتها، حيث تختلف أقمشة املالبس الصيفية 
من أقمشة املالبس الشتوية حيث تتميز األقمشة الشتوية بسماكة الخيط الذي 
يستخدم لتكوين القماش كما ويكون القماش الناتج نفسه سميكاً نوعاً ما وذلك 
ألنه يستخدم يف تفصيل املالبس الشتوية املختلفة مثل املعاطف والسرتات الشتوية 
أما القماش الصيفي فهو يتصف عىل اختالف أنواعه بأنه مكّون من خيط خفيف 
وينتج عنه قماش خفيف أيضاً يستخدم يف صناعة املالبس الصيفية مثل الفساتني 
باسم  يعرف  القماش  من  نوع  عىل  املقال سنتعرف  هذا  ويف  وغريها،  الخفيفة 
الجوخ وهو أحد أنواع األقمشة التي تستخدم بكثرة يف خياطة األنواع املختلفة 
من املالبس. يعرف قماش الجوخ بأنه نوع من القماش الذي يصنع بشكل رئييس 
من الصوف ويتصف بأنه من األقمشة ذات األنواع املتعددة حيث يعترب الجوخ 
نوعاً من أنواع اللباد، حيث يعد اللباد نوعاً من أنواع األقمشة األقدم يف التاريخ 
حيث تم إيجاده منذ ثمانية آالف سنه واستخدمه اإلنسان استخداماً كبرياً منذ 
يستخدمها  التي  املختلفة  اإلستخدامات  من  العديد  له  الزمن حيث وجدت  ذلك 
أنواع  اللباد يستخدم يف صناعة  فإن  أخرى  ناحية  اإلنسان بشكل يومي، ومن 
الفرش املختلفة واألغطية واألحذية كما ويدخل يف صناعة الخيام والسجاد كما 
ويدخل يف صناعة العديد من أنواع الفرش التي يضعها الناس يف منازلهم،ويعترب 
قماش الجوخ من األقمشة األكثر استخداماً بسبب ما تتميز به خصائص جيدة 
حيث يتصف قماش الجوخ بأنه سهل القص حيث يستطيع الشخص أن يقصه 
بسهولة عىل الهيئة التي يريد كما وأنه سهل التشكيل وهذا كله ألنه من األقمشة 
التي ال تتنسل أيضاً وتتصف بثباتية خيوطها واستقرارها. تم اكتشاف الجوخ 
الرمال شديدة  من قبل شخص كان رحاالً يف الصحراء وكان حينها يسري عىل 
الحرارة واملشتعلة كاللهب ولم يستطع أن يكمل مسريه عىل هذه الرمال الحارقة 
لذلك لجأ الستخدام قطعة من الصوف التي قام بلفها وتصميمها عىل قدمه وكأنها 
حذاء حتى تقيه هذا الحر وبعد مسريه بها لفرتة من الزمن الحظ أنها أصبحت 

تعريف عىل القامش
 األقرب عىل قلبك يف الشتاء

 الجوخ 

ضاطض الخعرة

وهكذا  قماش  قطعة  وكأنها  واحدة  كقطعة 
بدأت صناعة قماش الجوخ واستخدامه يف 
بدأ صانعوا  الصناعات، حيث  العديد من 
بهذا  باإلهتمام  الوقت  ذلك  القماش من 
النوع بسبب ما يتميز به من خصائص 
متعددة ال توجد يف الكثري من األقمشة.
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دبي – خاص املشهد

تحدثت تقارير صحفية عن مؤرشات نمو إيجابية لسوق العقارات يف دبي. ذلك تماشياَ مع الزيادة املتوقعة يف اإلنفاق الحكومي للفرتة 
املقبلة يف أعقاب إصدار مجلس الوزراء اإلماراتي يف شهر سبتمرب للميزانية الجديدة للدولة بقيمة 60.3 مليار درهم إماراتي.

غري  القطاعات  يف  واالستثمار  االقتصادي  النمو  تحفيز  تستهدف  التي  للسياسات  الالزم  التمويل  ليقّدم  الجديدة  امليزانية  إصدار  وأتى 
هذه  وتهدف  املتوسط.  املدى  يف  العقارات  قطاع  عىل  إيجابياً  أثراً  السياسات  تلك  ترتك  أن  املتوقع  من  2019، حيث  عام  النفطية خالل 
املبادرات إىل مقاومة التوجه الهبوطي لظروف السوق، حيث بقيت جميع قطاعات السوق أسريًة لحالة التباطؤ عىل صعيد دورات األعمال 
يف الربع الثالث 2018، باإلضافة إىل تسجيل املزيد من االنخفاض يف أسعار اإليجارات والبيع، واملرّجح أن ترتاجع بوترية أكرب عىل مدى 

األشهر الـ12 املقبلة.

من السياسات الجديدة التي ُيتوقع أن تسهم يف رسم مالمح مستقبل قطاع العقارات هي تخفيف املتطلبات التنظيمية املرتبطة بإنشاء 
الرشكات يف املناطق الحرة وإتاحة خيار الرتاخيص املزدوجة، حيث يمكن للرشكات الخاصة ورشكات املناطق الحرة العمل بشكٍل مشرتك 
عىل ذات الرخصة. ويأتي هذا يف إطار االستجابة للطلب املتزايد عىل خيارات املكاتب املرنة )التي تتيح خيار االستئجار ملدٍة تقل عن سنة( 

حيث باتت هذه املكاتب تمثّل اتجاهاً جديداً عىل مستوى سوق املكاتب يف املستقبل.

وواصل قطاع املكاتب خالل الربع الثالث انخفاضه بالتوازي مع تراجع أسعار اإليجارات، وذلك يف ضوء ازدياد املعروض من املساحات 
املتاحة الجديدة والتي سبق تأجريها عىل حٍد سواء.

 وقال كريغ بالمب، مدير األبحاث لدى رشكة جيه إل إل. لالستشارات ملراسل املشهد: »يأتي تطبيق السياسات الجديدة وتخفيف القيود 
عام  العقارية خالل  السوق  بالتايل يف دعم  ما سيسهم  االقتصاد يف دبي،  لتنويع مصادر  الرامية  أهداف رؤية 2021  إطار  التنظيمية يف 

».2019

قرارات اسعافية متأخرة..
ديب تحاول تفادي كساد عقاراتها

أداء جميع األنشطة العقارية يستمر بالرتاجع خالل الربع الثالث ليدفع اعتامد سياسات حكومية جديدة

امليزانية االتحادية لدولة اإلمارات تدعم القطاع العقاري عىل املدى املتوسط يف ديب

اليزال قطاع 
التجزئة األكرث 

مواجهًة للتحديات 
يف سوق ديب، وذلك 

يف مواجهة النمو الكبري 
للتسّوق اإللكرتوين والبيع 

بالتجزئة عرب اإلنرتنت. 
حيث تقدم املزيد من 

مراكز التسوق اليوم 
حوافز تأجري، وحتى عقود 

إيجار مببالغ ونسب متفق 
عليها

ضاطض الخعرة

املشهد العريب
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قانون  الحكومة  أقرت  الجاري،  العام  من  سابق  وقت  »يف  بالمب:  وأضاف 
يف  الكامل  التملك  إتاحة   2018 عام  نهاية  بحلول  يضمن  جديد  استثمار 
وسيسهم  الحرة.  املناطق  خارج  محددة  اقتصادية  قطاعات  ضمن  الرشكات 
املبارش،  األجنبي  االستثمار  أنشطة  تعزيز  يف  تنفيذه  بمجرد  القانون  هذا 
وزيادة الطلب من جانب الرشكات يف الخارج، وخاصًة فيما يتعلق باملشاريع 

املوجودة خارج سلطات املناطق الحرة«.

ورغم أن الحكومة اإلماراتية أقرت منح تأشريات إقامة ملدة 10 سنوات لفئات 
تراجعه  السكنية  العقارات  واصل سوق  الوافدين،  من  املتقاعدين  من  معينة 
من حيث أسعار البيع واإليجارات خالل الربع الثالث. ويف ضوء ذلك، ركزت 
رشكات التطوير العقاري عىل بيع املعروض حالياً من خالل منح املستثمرين 

خطط سداد مسّهلة ومرنة.

تراجعت  حيث  الضغوط،  من  املزيد  يواجه  الفنادق  قطاع  أداء  واليزال 
مستويات اإلشغال وأسعار الغرف بوترية أكرب خالل الربع الثالث من العام. 
ومع ذلك، أشار تقرير رشكة جيه إل إل للربع الثالث إىل تسجيل أعداٍد كبري 
يف زوار دبي خالل أول 8 أشهر من عام 2018؛ حيث استقبلت اإلمارة 8.1 
زائر , الغالبية من أوروبا الغربية )21%(، ودول مجلس التعاون الخليجي 
دبي  التزال  األداء،  يف  الرتاجع  هذا  ورغم   .)%18( آسيا  وجنوب   ،)%19(
واحدًة من أفضل الوجهات السياحية عىل مستوى العالم، متفوقًة عىل مدن 

عاملية رئيسية مثل لندن وطوكيو وسيدني.

سوق  يف  للتحديات  مواجهًة  األكثر  التجزئة  قطاع  اليزال  ثانية،  جهة  من 
دبي، وذلك يف مواجهة النمو الكبري للتسّوق اإللكرتوني والبيع بالتجزئة عرب 
وحتى  تأجري،  حوافز  اليوم  التسوق  مراكز  من  املزيد  تقدم  حيث  اإلنرتنت. 
املستأجرين  عىل  للمحافظة  وذلك  عليها،  متفق  ونسب  بمبالغ  إيجار  عقود 
الحاليني واستقطاب مزيٍد من املستأجرين الجدد. وفيما تبقى التوقعات عىل 
القطاع بوترية  إيجابية، قد يرتاجع هذا  بالتجزئة  البيع  الطويل لقطاع  املدى 

أكرب بسبب مستويات املعروض املرتفعة عىل مدى العامني املقبلني.

 

          ما يزال أداء قطاع الفنادق يواجه املزيد من الضغوط، حيث 
تراجعت مستويات اإلشغال وأسعار الغرف بوترية أكرب خالل الربع 

الثالث من العام
ضاطض الخعرة
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خاص - املشهد 
شهد املستثمرون خالل هذا العام العديد من املصاعب يف األسواق الناشئة، حيث 
رزحوا تحت وطأة العائدات الضعيفة والناجمة عن الظروف املعاكسة التي فرضتها 
إىل  األمريكي،  الفيدرايل  انتهجها مجلس االحتياطي  التي  النقدي  التشدد  سياسة 
جانب تنامي حالة انعدام اليقني العاملية املرتبطة باملواجهة التجارية بني الواليات 

املتحدة والصني والتي أدت إىل بقاء الكثري من املستثمرين رهينة لتقلباتها.
وتتداول األسواق الناشئة بخصومات غري مسبوقة عىل أصول االقتصادات املتقدمة. 

وعىل صعيد األرقام، فإن تقييمات أسهم األسواق الناشئة تقل بمقدار 3 انحرافات 
معيارية عن مثيالتها األمريكية كما يبني الرسم البياني أدناه.

العام  الربع األخري من  الفرتة حتى  الكبرية يف األداء خالل  التباينات  لهذه  ونظراً 
الحايل، ينشأ سؤال ينبغي اإلجابة عليه ويتمثل فيما إذا كان ذلك يمثل »فخاً تقييمياً« 
أو واحداً من أضخم املؤرشات عىل عمليات رشاء األصول بالنسبة لألسواق الناشئة 

خالل فرتة طويلة من الزمن.
وسواء كان الرسم البياني أعاله يوضح حالة األصول يف األسواق الناشئة أم ال، فإنه 
عىل األقل يطرح علينا فكرة التقليل من شأن إمكانية انكشاف األسهم األمريكية، 
وذلك برصف النظر عما إذا كنّا سنشهد حالة من االستقرار أو االنهيار أو االنتعاش 
يف األسواق؛ يف حني من املرّجح أن يصب متوسط االرتداد يف صالح األسواق الناشئة 
بصورة نسبية، كما يمكن أن يسهم ذلك يف التخفيف من حالة التقلبات يف املحافظ 
االستثمارية؛ نظراً لكون متوسط االرتداد يشكل أحد العوامل غري املرتبطة بالزخم، 

والذي يسهم بدوره يف حفز معظم التقييمات.
وتعّد اإلجابة عىل السؤال املتعلق بإمكانية الرشاء من األسواق الناشئة أكثر صعوبة، 

ماهو مستقبل األسواق الناشئة أو املغمورة  ؟ 
بقلم: ستني جاكوبسن، كبري االقتصاديني والرئيس التنفيذي لشؤون املعلومات لدى ’ساكسو بنك‘

حيث يستند ذلك بالدرجة األوىل إىل مدى اقرتابنا من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة من قبل 
مجلس االحتياطي الفيدرايل األمريكي، وفيما إذا كان الدوالر األمريكي قد وصل إىل ذروته 
السعرية أم ال. ولكن األمر األكثر أهمية عىل األرجح يتمثل يف أن األسواق الناشئة يمكن أن 

تتأثر بتوقيت االنتعاش النسبي ألسواق األصول الصينية.

وندرك بأنه عندما تتفوق توقعات النمو يف الواليات املتحدة خالل الفرتة املمتدة بني 12-6 
الدوالر  قوة  تنامي  إىل  يفيض  قد  ذلك  فإن  الصني،  يف  النمو  توقعات  عىل  القادمة  شهراً 

األمريكي استناداً إىل سياسة التشدد التي ينتهجها جريوم باول، رئيس مجلس االحتياطي 
الفيدرايل؛ وبالتايل زيادة تكاليف التمويل بالنسبة إىل األسواق الناشئة، والتي تعتمد بشكل 
كبري عىل مدى توافر الدوالر األمريكي لدعم الدافع االئتماني لديها. وقد شكلت هذه الضغوط 
إىل جانب تراجع معدالت النمو يف األسواق الناشئة املحرك األسايس لألسواق خالل األشهر 

الـ 18 املاضية.

إىل  املتحدة  الواليات  من  النمو  قيادة  يف  الدوري  الفارق  انتقال  فإن  أخرى،  ناحية  من   
الصني سيؤدي إىل تراجع سعر رصف الدوالر، ما يسهم يف توفري الدعم مجدداً عىل السلع 
األسواق  انطالق  إعادة  يف  تساعد  قوية  تشكل محركات  باعتبارها  الناشئة  واالقتصادات 

الناشئة واستعادة قدرتها عىل املنافسة.

إىل ذروة نموه، حيث ساعد  األمريكي قد وصل  االقتصاد  بأن  الراهن، نعتقد  الوقت  ويف 
التجميع التوسعي القوي لالقتطاعات الرضيبية غري املمولة وإعادة رأس املال إىل موطنه 
األصيل وعمليات اإلنفاق املايل يف دعم نمو االقتصاد األمريكي. ولكن هذه التأثريات الالمعة 
ستتالىش بنهاية العام الحايل؛ فقد بدأت عالمات التوتر تظهر عىل سوق اإلسكان األمريكية، 

املشهد العاملي
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حيث أن ارتفاع التكاليف الهامشية لرأس املال )وال سيما ارتفاع العوائد عىل 
القروض العقارية( قد بدأت فعلياً بالتأثري عىل معدالت النمو املستقبلية.

 وبالرغم من أننا عىل ثقة تامة من وصول نمو االقتصاد األمريكي إىل ذروته، إال 
أننا لسنا متأكدين من مدى رسعة استكمال الصني لعملية خفض ديونها، والبدء 

مجدداً بالتوسع بقوة أكرب.

الدافع االئتماني - أي  وقد سبق لنا منذ فرتة طويلة وأن أرشنا إىل أن تراجع 
تقليص معدالت ضخ التمويالت االئتمانية يف االقتصاد - ُينذر بحدوث التباطؤ 
الذي نشهده حالياً. ورغم الخطوات الثالث التي اتخذتها الصني لخفض نسبة 

متطلبات االحتياطي للبنوك وزيادة نسبة السيولة واإلقراض، فإن النظام 
املرصيف الصيني ال يزال يتبع نهجاً دفاعياً. وتتمثل الخطة الشاملة 

تحويل  عرب  الظل  اقتصاد  تقليص  يف  الصني  اعتمدتها  التي 
املخاطر من حيز سوق اإلقراض نحو البنوك الرئيسية، وهي 

خطة لم تفلح حتى اآلن يف حفز معدالت اإلقراض.

 وبينما تتجه معدالت النمو يف الواليات املتحدة والصني 
ألن تصبح أكثر تزامناً، فإن الحرب التجارية بني الجانبني 
العاملي.  التي تهدد االقتصاد  ستؤدي إىل تفاقم املخاطر 
التي طرحتها  أوالً«  »أمريكا  اسرتاتيجية  بني  وباملقارنة 

إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب وخطة الصني لعام 
2025، فإن كال االسرتاتيجيتني تسعيان إىل تحقيق مزيد 

تراجع يف  إىل حدوث  يؤدي  ما  املنافسني،  االستقالل عن  من 
تبادل  وعمليات  األعمال  وتدفقات  التجارية  العوملة  مفهوم 

األفكار وأفضل املمارسات. ولم يقترص ذلك عىل توقف زخم تيار 
العوملة فحسب، وإنما أدى إىل اتخاذه منحى معاكساً 

موعد  اقرتاب  ومع  العام.  هذا  مدار  عىل 
انتخابات التجديد النصفي يف الواليات 

املتحدة، فإننا ال نتوقع حدوث تراجع 
يف نربة الحرب الكالمية بني الجانبني، 
سواء يف الوقت الراهن وال حتى بعد 
االنتخابات التي ستحدث يف شهر 

نوفمرب املقبل.

 
الخطاب  أصداء  وتشّكل 
كل  لدى  للصني  املعادي 
ترامب  الرئيس  مؤيدي  من 
الديمقراطيني  والناخبني 
مخاطر  عىل  مخيفاً  دليالً 
اندالع حرب باردة  إمكانية 
القطاعني  تطال  جديدة 
ويبدو  والتقني.  التجاري 
الواليات  أن  لو  كما  األمر 
عدو  إىل  بحاجة  املتحدة 
عدوها  به  لتستبدل  جديد 
مؤرشاً  يعد  ما  القديم، 
األمن  انعدام  عىل  واضحاً 

أكثر منه دليالً عىل القوة.
 

وباختصار، يمكن القول بأننا 
العام  نهاية  قبل  نشهد  قد 
انتخابات  حدوث  الحايل 

اململكة  من  كل  يف  جديدة 

)ضد  وإيطاليا  ثان(،  ’بريكست‘  استفتاء  فعلياً  يشكل  )ما  املتحدة 
ميزانية االتحاد األوروبي(، والسويد )االفتقار إىل الحلول السياسية(، 

فضالً عن اتساع نطاق االنقسامات حول السياسة األمريكية.
 

ونستنتج من ذلك كله بأننا وصلنا اآلن إىل مفرتق طرق عىل مختلف 
الصعد: العوملة واألوضاع الجيوسياسية واالقتصادية. أما بالنسبة لفرتة 
األشهر الثالثة املقبلة، فإن توقعاتنا تشري بأننا إما سنشهد تراجعاً 
الفيدرايل  التقلبات نتيجة لتخفيف مجلس االحتياطي  يف حدة 
أكثر  ائتماني  تسهيل  وإجراءات  املتشددة،  لسياساته 
فيما  تسوية  إىل  والتوصل  الصني،  يف  فاعلية 
أو  األوروبي؛  االتحاد  بميزانية  يتعلق 
من  مزيد  نحو  الوضع سيتجه  أن 
التصعيد الذي سيطال األصعدة 

الثالث الذي ذكرناها آنفاً.
 

حدوث  أرجح  ال  وأنا 
خالل  األخري  السيناريو 
هذا  من  األخري  الربع 
عىل  ولكنني  العام، 
تزال  ال  بأنه  تامة  ثقة 
قليلة  أشهر  تفصلنا 
التيسري  دورة  بداية  عن 
إىل  استناداً  الجديدة 
وليس  املريرة،  الحقائق 
إىل اآلمال التي يعرب عنها 
السياسيون والتي ُتجمع 

عليها غالبية األسواق.

 
وألول مرة منذ سنوات 
أشعر  فإني  طويلة 
حيال  كبري  بتفاؤل 
أعتقد  ألنني  املستقبل، 
تصبح  لن  األوضاع  بأن 
اآلن.  عليه  هي  مما  أسوأ 
من  األحوال،  وبجميع 

األفضل لنا أن نتوخى الحذر.
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يشعر العديد من رواد األعمال بالقلق حين يتعلق االمر بمرحلة التمويل األولى، 
فالحصول على تمويل ليس باألمر السهل. وفي ظل وجود العديد من الشركات 
الفرص  التحقق جيدًا من  إلى  الخبرة  المستثمرون من أصحاب  يميل  الناشئة، 

المتعددة المقدمة لهم.
من أجل فهم كيفية اختيار المستثمر للشركة التي يضع فيها أمواله، ينبغي فهم 
أولويات  من  بعًضا  نسرد  يلي  فيما  األساس،  في  عنها  يبحث  التي  األولويات 

المستثمرين في كل شركة.

هل تقدم الشركة حًل لمشكلة فعلية؟
فإذا  المستثمر، ألنه يتعلق بحجم السوق،  الذي يطرحه  هذا هو السؤال األول 
إلى  تصل  لن  فإنها  األشخاص،  من  العديد  تهم  مشكلة  تحل  ال  الشركة  كانت 

كثيرين، ولن تكون مصدر جذب لالستثمار بها.
السوق،  تحديد حجم  تساعده على  أرقام حقيقية  أن يرى  في  المستثمر  يرغب 

وليس مجرد إحصاءات عامة.
فمن أجل أن تنمو الشركة يجب أن يكون هناك عدد كبير من األشخاص الذين 

يريدون شراء المنتج أو الخدمة، ألنها تحل مشكلة محددة لديهم.
لذلك يجب أن يتأكد رائد األعمال أن لديه فكرة قوية بالنسبة لحجم السوق الذي 

يستهدفه، قبل أن يتحدث مع المستثمر.
هل تخاطب الشركة أشخاص لهم وجود فعلي؟ 

يعني ذلك أن المنتج أو الخدمة التي تقدمها الشركة يجب أن تتناسب مع 
ذوق الجمهور في السوق، فال يريد المستثمر وضع أمواله في منتج ال 

يصلح للسوق.
من أجل عدم حدوث ذلك ينبغي على رائد األعمال أن يكون مدرًكا أنه 
يحتاج إلى إجراء الكثير من االختبارات على الجمهور، للتأكد أن منتجه 

يناسبهم.

أولويات املستثمر عندما تعرض عليه مرشوعك النايشء

تجذب           التي  الهامة  األمور  من   
األعامل  رائد  يكون  أن  املستثمرين 
لبناء  اإلجراءات  إتخاذ  يف  بالفعل  بدأ  قد 
كالم  مجرد  خططه  تكون  وأال  مرشوعه، 

من المهم أن يدرك أيًضا أن ردود أفعال الجمهور سوف تساعده كثيًرا 
في تطوير منتجه وفي بدء العمل، وأن يفهم أن عليه التكيف باستمرار، 
وإدخال التغييرات إلبقاء المنتج صالًحا للجمهور ومرغوبًا به في ظل 

المنافسة الشرسة.
والننسى أن المستثمر يرغب في رؤية رائد األعمال لحوحاً في تطوير 

منتجه دائًما، قبل أن يقرر العمل معه.

اتجاهات 
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هل فريق العمل مناسب؟
من بين األشياء المهمة التي يضعها المستثمر في اعتباره هي قوة فريق 

العمل، ألن ذلك يؤثر بشكل مباشر على مسار الشركة.
يتم تقييم فريق العمل من خالل بعض المعايير مثل التعليم، الخبرة العملية 
السابقة، المهارات التكميلية، تجارب الفشل السابقة في الشركات الناشئة، 

وتجارب العمل مع أكبر الشركات التكنولوجية.
اآلراء،  إلى  لالستماع  االستعداد  العمل  فريق  لدى  يكون  أن  المهم  من 
فالشركات الناشئة تعتمد باألساس على ردودفعل السوق وآراء الجمهور، 
فإذا شعر المستثمر أن الفريق ليس لديه استعداد لالستماع لآلراء، فكيف 

سيضمن أنه سوف يستمع إلى آراء الجمهور.
يبحث المستثمر أيًضا عن فريق يمكنه العمل والتعامل معه، وعن فريق 

حريص على التعامل مع المستثمر. 

هل تنمو الشركة بمعدل واضح؟
يولي المستثمر أهمية كبيرة لنمو الشركة، الذي يتمثل في أمرين، األول نمو 

اإليرادات، أو نمو المستخدمين النشطين.
في  يكن  لم  إن  األقل  األمرين على  أحد  في  نمًوا  يرى  أن  المستثمر  يريد 

األثنين.
النمو على أساس  إلى  المستثمر  ينظر  قبلها،  النمو ألولى وما  في مرحلة 
أسبوعي، ألنها تعطيه فكرة عن عدد مرات نمو الشركة خالل عام، خاصة 

كلما كان معدل نموها األسبوعي أفضل.
ال يمكن للمستثمر أن يتخذ قراًرا باالستثمار دون أن يكون هناك نمو، لذلك 
ينبغي على رائد األعمال أن يتأكد أنه يحقق جذبًا للجمهور من اليوم األول، 

من خالل استخدام األدوات التحليلية العديدة المتاحة.

       السؤال األول الذي يطرحه املستثمر، يتعلق باحتياجات 
السوق وحجم الطلب، فإذا كانت الرشكة ال تحل مشكلة 
ولن  كثريين،  إىل  تصل  لن  فإنها  األشخاص،  من  العديد  تهم 

تكون مصدر جذب لالستثامر بها

هل التوقيت مناسب إلطلق المشروع؟
يقول بيل جروس مؤسس شركة »Idea Lab« إنه نحو 42% من نجاح 

الشركات الناشئة يرجع إلى اختيار التوقيت المناسب.
فموقع »ماي سبيس« الذي تم إطالقه عام 2003 وضع األساس لتغيير 
سلوك مستخدمي اإلنترنت، وجعلهم أكثر نشاًطا واجتماعية على اإلنترنت.
كما استفاد موقع »فيسبوك« - حين تم إطالقه بين 2004 و2005 – من 

النمو المتزايد لإلنترنت، وانتشاره عالميًا في ذلك الوقت.
فالمستثمر يفكر فيما إذا كان توقيت إطالق المنتج أو الخدمة توقيتًا مناسبًا، 
ويجب أن يكون رائد األعمال على استعداد لسؤاله عن ذلك، وأن يكون 

لديه إجابات واضحة ومحددة على هذه األسئلة.

هل تحقق الشركة عنصر الجذب التجاري؟
من األمور الهامة التي تجذب المستثمرين أن يكون رائد األعمال قد بدأ 
بالفعل في إتخاذ اإلجراءات لبناء مشروعه، وال يكون خططه مجرد كالم 

مرسل.
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الشخصية  الخلفية   
ورائد  للمستثمر 
األعامل ميكن أن تكون 
مشرتكة  أرضية  لتكوين  فرصة 
قرار  إتخاذ  عىل  تساعد  بينهام، 

االستثامر

يرغب املستثمر رؤية أرقام حقيقية تساعده عىل تحديد 
حجم السوق، وليس مجرد إحصاءات عامة

مستخدمين  هناك  أن  للمستثمر  األعمال  رائد  يبين  أن  المهم  فمن 
للمنتج بالفعل في السوق، وهناك آراء إيجابية عنه، ومن األفضل 

أن يكون الكالم مدعوًما ببيانات حقيقية.

ما هو سعر شراء السهم؟
أصحاب  المستثمرون  يتعلم 
الخبرات عدم شراء األسهم 
الضخمة  الشركات  في 
بأسعار  طرحها  بمجرد 

كبيرة.
فعلى سبيل المثال عند طرح 
لالكتتاب  »فيسبوك«  أسهم 
العام في مايو 2012، كان سعر السهم 38 دوالًرا، وتهافت الجميع 
أي  دوالًرا،   19 إلى  انخفض  السهم  سعر  أن  إال  األسهم،  لشراء 

انخفض بنسبة أقل من %50.
المستثمرون  اشترى  حين  »إيباي«،  مع شركة  نفسه  األمر  حدث 
أسهمها وقت زيادة الطلب عليها عام 2004، والتي شهدت انخفاًضا 

أيًضا بنسبة 81%، قبل أن يعاود السوق استقراره.
الطلب على األسهم،  يقل  االنتظار حتى  للمستثمرين  بالنسبة  لذلك من األفضل 

وتبدأ في التداول بأسعار معقولة.

عوامل أخرى
هناك لحظة محددة يتخذ فيها المستثمر قرار االستثمار، قد تتوقف هذه اللحظة 
أو  المشترك  العمل  مثل  األعمال  رائد  وبين  بينه  مشتركة  خلفية  وجود  على 

التجربة التعليمية.
وقد ترجع إلى شعور المستثمر بإعجابه برائد األعمال والرغبة في العمل معه، 

أو تكون انطباع لديه بأن المستثمر يتطور.
لتكوين  فرصة  تكون  أن  يمكن  األعمال  ورائد  للمستثمر  الشخصية  فالخلفية 

أرضية مشتركة بينهما، تساعد على إتخاذ قرار االستثمار.

اتجاهات 
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رأي 

د . ملياء عايص 

بعد أن اتضحت مالمح نهاية الحرب عىل سورية .... ومع مللمة الجراح بأشكالها املتعددة 
املادية واملعنوية ,  تبدأ مرحلة  التعايف االقتصادي  ,  مما سيطرح عددا كبريا من األسئلة  

املهمة يف ظل كثرة األولويات وحجم التحديات  يف بلدنا  . 
 يعد االنكماش يف الناتج املحيل اإلجمايل  خالل سنوات الحرب  الذي تجاوز 50% من 
قيمته نسبيا للعام 2010  , من أهم التداعيات االقتصادية لألزمة , وهو بشكل أسايس  
ناجم عن إغالق عدد كبري من الرشكات واملشاريع االقتصادية  أو دمار املنشآت الصناعية 
, ووقف التدفقات النقدية  لالستثمار األجنبي  ,  وأدى ذلك  إىل عدد من النتائج  أهمها 
,  تراجع االيرادات العامة للدولة , و ارتفاع  مؤرش البطالة  حتى تجاوز ال %50 ,  
والتضخم  بسبب  تدني قيمة اللرية السورية  , األمر الذي أدى إىل غالء أسعار السلع 

والخدمات األساسية  وبالتايل زيادة نسبة الفقر .
التحدي األهم  للدولة  هو تأمني فرص العمل  لتخفيض نسب الفقر باإلضافة إىل مهامها 
األخرى , إذ إن مؤرش البؤس اإلقتصادي وحسب التعريف العاملي ,  يتكون من  مجموع  
معدل  البطالة والتضخم  مضافا له معدل الفائدة املرصفية مطروحا منه الفرق بني نمو 
الناتج املحيل اإلجمايل الفعيل وبني معدل النمو املعتاد , فإذا نظرنا إىل  املفردات األهم يف 
هذا املؤرش وهي ) البطالة , التضخم (  , فإننا سنعرف ملاذا يقع السوري يف ذيل قائمة 

البؤس باملعنى االقتصادي ؟؟؟.... 
من أين نبدأ .... ؟؟؟؟   ملعالجة موضوع البطالة  والناتج املحيل االجمايل  الذي يقاس به 
فقر الدول  أو مستوى الرفاه فيها , واإلجابة املنطقية  هي أنه ال بد من  تشجيع االنتاج 
املحيل , والذي يجب أن يكون رافعة  أساسية لالقتصاد الوطني  بكل قطاعاته , أي 
أن االنتاج  الوطني من شأنه أن يعزز قيمة اللرية السورية  , وأن  يؤدي  إىل انخفاض  
الطلب عىل العمالت الصعبة , كما يرفع  القيم املضافة يف االقتصاد السوري تدريجيا , 
ويفتح  مجاال  للتطور واملنافسة , إضافة إىل تأثرياته االيجابية الهامة جدا ,  مثل :  زيادة  
واردات الخزينة العامة للدولة ,  وانعكاساته االيجابية عىل امليزان التجاري , حيث أن 
االسترياد سيتقلص بشكل طبيعي نتيجة توفر بدائل محلية , ولكي يتحقق ما سبق , 

املفروض أن تحقق السلع املصنوعة محليا  الجودة العالية وااللتزام باملعايري العاملية .

لخوض غمار تأسيس املشاريع الصغرية التي تنتج السلع  أو تقدم الخدمات , يحتاج أي 
شخص ليبدأ مرشوعه الخاص , إىل توفر عدد من  العوامل املساعدة  وهي : 

التدريب املناسب  الذي يجرس الفجوة الكبرية بني التعليم الرسمي ومتطلبات سوق العمل .
الوصول إىل سوق املال  / القروض  املمنوحة / و مؤسسة ضمان القروض .

تسهيل إجراءات إعطاء الرتاخيص ملمارسة األعمال  والبدء باملشاريع  خصوصا املنتجة منها 
, التي كثريا ما تعرقلها  الرشوط  الكثرية والتعجيزية  .

من أول  الخطوات الالزمة لتنفيذ  شعار » تشجيع اإلنتاج املحيل » ,  رفع وعي الشباب  
وتغيري ذهنيتهم تجاه املرشوع الخاص بهم , وسواء كانت السلع املصنعة , أو مشاريع 
الخدمات مثل )النقل , وغريه  ( , أو االنتاج الفني مثل انتاج أفالم الكارتون  الذي ال يحتاج 
سوى إىل إىل الكادر املدرب واملوهوب , أي الصناعات املعتمدة فقط عىل العقل واملوهبة 
البرشية .  ال بد  أن تتخذ كل القرارات التي تشجع االنتاج املحيل بكل أشكاله  , ضمن 
اسرتاتيجية شاملة وطنية تتعاون فيها  كل الجهات املعنية وتتكامل  حتى تتمكن من إزالة 
جميع  العقبات التي تعرتض طريق مشاريع اإلنتاج  , ال تلك  القرارات املبهمة التي تصدر 

ملصالح شخصية  , وهنا الحديث  عن املعوقات رئيسية  :
سياسة املحفزات الجمركية والرضيبية للمواد األولية الالزمة وتوصيفها  بدقة,  حتى ال 

تستفيد صناعات أخرى بشكل يعود عىل بعض الصناعات املحلية بالرضر .
إعادة دراسة إتفاقيات التجارة الخارحية , مثال : عندما وقعت سورية اتفاقية التجارة الحرة 
مع تركيا ... نتج عن ذلك  إغالق آالف املعامل والورش الصغرية  يف حلب  خصوصا ألن 
البضائع الرتكية  كانت منافسة بالجودة والسعر , مما جعل أصحاب تلك الورش يفضلون 
التحول إىل االسترياد  , بينما ذهب العمال إىل قارعة البطالة  والفقر ,  ومثال آخر , اتفاقية 
املنطقة الحرة العربية الكربى GAFTA   فقد ترضر االقتصاد السوري من توقيع وتنفيذ  

هذه االتفاقية , جراء  إساءة استخدامها من قبل بعض املستوردين السوريني والعرب .
إن الواليات املتحدة  التي عرفت ولفرتة طويلة , بأنها قائدة الدفاع عن حرية التجارة الدولية  
كمحرك أسايس  للنمو العاملي  وتم إنشاء منظمة التجارة العاملية  لتحقيق هذا الهدف , 
قامت مؤخرا برفع الرسوم الجمركية عىل وارداتها من الصني واالتحاد االوروبي  وكندا 
وغريها   , واندالع الحروب التجارية يف العالم  اليوم  بني أقوى وأكرب االقتصادات يف العالم 
,  والعودة إىل السياسات الحمائية  , ليست إال  لتشجيع االنتاج املحيل من زراعة وصناعة .

هل ستكون األولوية  لتشجيع
 االنتاج املحيل ؟
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 طّور نفسك باستمرار

المهن الرائعة ال تجدها عن طريق الصدفة. ولكن من خالل 
تقوم  أن  بضمان  او  المهنية  حياتك  لتطوير  خطة  وضع 
الصحيح.  المسار  على  للبقاء  باستمرار  مهاراتك  بتطوير 
ابحث عن فرص التعلم األكثر إثارة لالهتمام، وليس فقط 
أفكار جديدة، اسأل  إلى  إذا كنت بحاجة  العمل.  ألغراض 
زمالء العمل أو األصدقاء. اسألهم عن كيفية تطوير نفسك. 
تذكر أن تطوير نفسك يجب أن يكون شامالً . لذا ، فكر في 
إضافة فصل أو درس يوغا أو شيء ما لتعزيز مشاركتك 

العامة في كل نشاط اجتماعي.

كيف تبني حياة مهنية ناجحة؟ 
المشهد – خاص

من حيث المبدأ ومن خالل العمل الدؤوب، يمكن لكل منا زيادة تأثيره ونجاحه.  يمكنك أن تصبح ناجحاً في مجال عملك.,ولديك القدرة على السيطرة 
على حياتك المهنية.

فيما يلي أهم الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتطوير ودفع نفسك الى االمام:

 ابتكار شبكات تواصل
وتتبع  تنظيم  في  فكر  وتغذيتها.  عالقاتك  لبناء  وقتاً  خصص 
اتصاالتك لتسهيل التواصل مع أوسع شرائح اجتماعية. استخدم 
أداوات، مثل Excel أو قم بترميز ألوان جهات االتصال الخاصة 
بك، لتسهيل استدعاء التفاصيل والتواريخ. لكن تذكر - الشبكات 
االتصال  االقتراب من جهات  قبل  لذا،  ليست من جانب واحد. 
الخاصة بك، ضع في اعتبارك ما يمكنك تقديمه لهؤالء أو كيف 
يمكنك مساعدتهم في مسيرتهم المهنية أو التجارية أو الشخصية.

ابحث عن الموجهين
المهنية.  حياتك  لتطوير  األهمية  بالغ  أمر  والتوجيه  اإلرشاد 
البشرية  الموارد  تطوير  قضايا  في  خبراء  باختيار  أنصحكم 
استنادًا إلى المهارات والصفات والخبرات التي تريد تحقيقها 
في حياتك. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في أن تصبح 
رئيًسا تنفيذيًا لشركة Fortune 500 وليس لديك حياة عائلية 
متوازنة، فعندئذ ابحث عن شخص يملك حياة متوازنة! األمر 
األكثر فعالية اليوم هو في أن يكون لديك فريق من االستشاريين 
المساندة  على  للحصول  بانتظام  استشارتهم  يمكنك  الذين 
األخرى من  القيادات  مفيدة من  اسع الكتساب رؤى  والدعم. 

خالل إضافتها إلى مجلس إدارتك الشخصي.

اتجاهات 
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 اسأل عن ما تريد

المدراء ال يقرؤون ما لذي يدور عقلك – وقد ال 
تكون لديهم القدرة على اكتشاف المواهب، لذا، 
من المهم أن تسأل عن ما تريد. إذا كنت تعتقد 
أسأل  أو  تطلبها،  أن  فعليك  للترقية،  أنك جاهز 
عما تحتاج إلى القيام به للحصول عليها. ولكن 
أيا كان ما تطلبه، تأكد من أنك تملك ما تحتاج 
اليه: )1( كن واضحا بشأن ما تريد؛ )2( توقيت 
متى وكيف يجب أن تسأل. )3( تحديد الحواجز 

المحتملة والعمل على إزالتها.

 كل منا، نساء ورجاالً، ميكنه أن يخلق التغيري.  
كل يوم يعترب مبثابة فرصة لتصبح قائداً، لذلك 
تحمل املسؤولية وكن قادراً عىل السيطرة عىل 

ما تريد تحقيقه.

املهن الرائعة ال تجدها عن طريق الصدفة. ولكن من خالل 
تقوم  أن  بضامن  او  املهنية  حياتك  لتطوير  خطة  وضع 
الصحيح.  املسار  عىل  للبقاء  باستمرار  مهاراتك  بتطوير 

ابحث عن فرص التعلم األكرث إثارة لالهتامم

 قل »نعم« للفرص

عادة عندما يرفض شخص ما فرصة متاحة، فإن هذا الشخص 
يقنع نفسه لماذا هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله بإنشاء 
نترك  األسوأ،  توقع  أو  الفشل  من  بالخوف  األسباب.  من  قائمة 
مخاوفنا تمأل حياتنا، وليس رغباتنا وتطلعاتنا. لذا، تأكد من أن 
وقم  النمو،  على  ستساعدك  التي  الجديدة  للفرص  »نعم«  تقول 
األبواب  من  المزيد  سيفتح  بذلك،  قيامك  التجربة.  هذه  بإثراء 

وستلتقي بأشخاص جدد وتحدث تغييًرا لنفسك واآلخرين.
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المشهد – خاص 
 يهتم خبراء التقنية هذه األيام على أهم 10 توجهات استراتيجية في 

مجال التكنولوجيا، والتي ينبغي على المؤسسات استكشافها والتعرف 
عليها خالل العام 2019.

ينظر إلى التوجهات االستراتيجية في مجال التكنولوجيا على أنها 
إحدى االحتماالت التي تحمل في طياتها قدرات تطويرية رائدة، 

منطلقةً من مجرد كونها حالة صاعدة لينتشر أثرها واستخدامها على 
نطاق واسع وعام، أو على أنها توجهات سريعة النمو تنطوي على 

درجٍة عاليٍة من التقلب وعدم االستقرار، إلى أن تصل إلى نقاط 
التحول واالنتشار خالل السنوات الخمس القادمة.

في هذا السياق، يقول ديفيد سيرلي، نائب الرئيس وزميل مؤسسة 
الدراسات واألبحاث العالمية جارتنر: »ان الشبكة الرقمية الذكية 

احتلت العناوين الرئيسية على مدى العامين الماضيين، كما تواصل 
لعب دور المحرك الرئيسي للتكنولوجيا خالل العام 2019، وتعد 

التوجهات المندرجة ضمن كل محور من محاور هذا المفهوم مكونًا 
أساسيًا في دفع مسيرة االبتكار المتواصلة نحو األمام، وذلك كجزء 

من استراتيجية المستقبل ContinuousNEXT. فعلى سبيل المثال، 
بات الذكاء االصطناعي، بصيغة األشياء المؤتمتة والذكاء المعزز، 

يستخدم إلى جانب تقنيات إنترنت األشياء، وحوسبة الطرفيات، 
والتوائم الرقمية بهدف توفير مساحات عالية الذكاء والتكامل. ويندمج 

هذا األثر التوافقي لهذه التوجهات المتعددة معاً لخلق فرص جديدة، 

 أفضل 10 توجهات اسرتاتيجية يف مجال التكنولوجيا للعام 2019
وإلحداث قفزات نوعية ورائدة تعكس مدى تميّز أفضل 10 توجهات 

استراتيجية في مجال التكنولوجيا تسلط مؤسسة جارتنر الضوء عليها خالل 
العام 2019«.

نرفق هنا لمحة عن أفضل 10 توجهات استراتيجية في مجال 
التكنولوجيا للعام 2019:

األشياء ذاتية التحكم
تستعين األشياء ذاتية التحكم، مثل الروبوتات والطائرات بدون طيار 

والمركبات ذاتية القيادة، بالذكاء االصطناعي من أجل أتمتة الوظائف التي 
اعتاد اإلنسان القيام بها فيما مضى، حيث تتخطى عملية األتمتة هذه حدود 

األنظمة المؤتمتة المقدمة من قبل نماذج النصوص البرمجية المحدودة، فهي 
تستثمر الذكاء االصطناعي بهدف تقديم سلوكيات متقدمة من شأنها التفاعل 

بدرجة طبيعية عالية مع محيطها، ومع األشخاص.
 بالتزامن مع انتشار استثمار األشياء ذاتية التحكم، تشير توقعاتنا إلى 
حدوث تحوٍل من استخدام األشياء الذكية المستقلة بذاتها، إلى استخدام 

مجاميع األشياء الذكية التشاركية، في ظل عمل العديد من األجهزة معاً، 
سواًء بشكل مستقل عن األشخاص، أو في ظل وجود مدخالت بشرية. فعلى 
سبيل المثال، إذا قامت طائرة بدون طيار بمسح حقل كبير، وأظهرت نتائج 
المسح أنه جاهز للحصاد، سيصبح باإلمكان إرسال إشارات عمل »آلالت 

الحصاد ذاتية التحكم«.

اتجاهات 
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عمليات التحليل المعززة

تُرّكز عمليات التحليل المعززة على مجال معيّن من الذكاء، وذلك 
باستخدام تقنيات تعلم اآلالت من أجل تحويل آلية تطوير واستهالك 

ومشاركة محتوى عمليات التحليل. كما ستتطور قدرات عمليات 
التحليالت المعززة بوتيرة متسارعة لتصبح من التوجهات السائدة، 

وذلك باعتبارها إحدى المزايا الرئيسية إلعداد البيانات، وإدارة 
البيانات، وعمليات التحليل العصرية، وإدارة عمليات األعمال، 

وعمليات التعدين )للبيانات(، ومنصات علوم البيانات.

باإلضافة إلى ذلك، 
سيتم إدراج الرؤى 

المؤتمتة المتولدة 
من عمليات التحليل 

المعززة ضمن 
تطبيقات المؤسسات. 

فعلى سبيل المثال، 
سيتم تحسين 

مستوى أداء أقسام 
الموارد البشرية والشؤون المالية والمبيعات والتسويق وخدمة العمالء 

والمشتريات وإدارة األصول.
ويوضح سيرلي قائالً: »سيؤدي هذا األمر إلى ظهور علم بيانات 

المواطن، وهو عبارة عن مجموعة من القدرات والممارسات الصاعدة 
التي من شأنها تمكين المستخدمين، غير المختصين في مجال اإلحصاءات 
وعمليات التحليل، من استخالص الرؤى التنبؤية والتوجيهية من البيانات. 

وخالل العام 2020، من المتوقع أن ينمو عدد العلماء المختصين في 
مجال بيانات المواطن بوتيرة أسرع بخمس مرات من عدد علماء وخبراء 

البيانات. 

عمليات التطوير الموجهة بالذكاء االصطناعي 

يشهد السوق موجة تحول سريعة من اتباع المنهجيات القائمة على عقد 
علماء البيانات المتخصصين لشراكات مع مطوري التطبيقات )وذلك من 
أجل إنشاء معظم الحلول المحسنة من قبل الذكاء االصطناعي(، إلى تبني 
المنهجيات المستندة على إمكانية قيام المطورين المختصين بالعمل بشكل 
مستقل باستخدام نماذج محددة بشكل مسبق يتم تقديمها كخدمة. ما سيوفر 

للمطورين منظومة من خوارزميات ونماذج الذكاء االصطناعي، باإلضافة 
إلى حزمة من أدوات وبرامج التطوير المصممة بشكل خاص بهدف دمج 

قدرات ونماذج الذكاء االصطناعي ضمن الحلول. كما سيبرز مستوى آخر 
من فرص تطوير التطبيقات المهنية المتخصصة، حيث سيتم إدراج الذكاء 
االصطناعي ضمن عملية التطوير بحد ذاتها، وذلك من أجل أتمتة مختلف 
وظائف علم البيانات، وتطوير واختبار التطبيقات. وبحلول العام 2022، 
سيحظى ما ال يقل عن 40 بالمائة من مشاريع تطوير التطبيقات الجديدة 

بوجود مطورين متخصصين في مجال الذكاء االصطناعي AI ضمن فريق 
عملهم.

الخمس  السنوات  مدى  عىل  -أما 
رشائح  إضافة  فستتم  القادمة، 
االصطناعي،  بالذكاء  متخصصة 
والتخزين  للمعالجة  تقدماً  أكرث  وقدرات 
األجهزة  من  أوسع  مجموعة  إىل  وغريها، 
الطرفية. وسيؤدي هذا التباين الشديد ما بني 

عامل إنرتنت األشياء املدمجة
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التوائم الرقمية

يشير التوأم الرقمي إلى التمثيل الرقمي للبيئة أو النظام ضمن العالم 
الحقيقي. فبحلول العام 2020، تشير التوقعات  إلى أنه سيتواجد أكثر 

من 20 مليار جهاز استشعار وجهاز طرفي مرتبط بالشبكة، حيث 
ستقوم التوائم الرقمية بتقديم مليارات الفرص المحتملة لألشياء. وستقوم 
المؤسسات بادئ األمر بتنفيذ التوائم الرقمية بكل بساطة، ومن ثم سيتم 
تطويرها بمرور الزمن، وتحسين قدرتها على جمع وتصور البيانات 

الصحيحة، وتنفيذ عمليات التحليل والقواعد الصحيحة، واالستجابة 
بفعالية عالية ألهداف العمل.

 »إحدى أوجه تطور التوأم الرقمي، والتي ستتخطى حدود إنترنت 
األشياء، ستتمثل في الشركات القادرة على تنفيذ التوائم الرقمية 

للمؤسسات DTO، وهي عبارة عن نموذج برمجي ديناميكي وتفاعلي 
يستند على البيانات التشغيلية أو غيرها لمعرفة كيفية قيام المؤسسة 
بتشغيل نموذج أعمالها، وربطه بوضعها الحالي، ونشر الموارد، 

واالستجابة للتغيرات من أجل تقديم القيمة المتوقعة من قبل العمالء. 
وتساعد التوائم الرقمية للمؤسسات في تحسين مستوى كفاءة العمليات، 

فضالً عن إنشاء عمليات تتميز بكونها أكثر مرونة وديناميكية 
واستجابة، بحيث تون قادرة على التفاعل مع الظروف المتغيرة بشكل 

تلقائي«.

الطرفيات الُمَمّكنة
يشير مفهوم الطرفيات إلى األجهزة الطرفية المستخدمة من قبل 
األشخاص، أو المدمجة ضمن البيئة المحيطة بنا. وتقوم عمليات 

الحوسبة الطرفية بوضع خارطة فراغية للحوسبة يتم فيها تقريب تنفيذ 
عمليات معالجة المعلومات، وجمع وتسليم المحتوى، إلى أقرب نقطة 

لهذه الطرفيات. كما أنها تحاول الحفاظ على حركة البيانات ومعالجتها 
بشكل محلي بهدف الحد من حركة البيانات وزمن الوصول.

وعلى المدى القريب، سيتم توجيه الطرفيات بواسطة تقنيات إنترنت 

ضاطض الخعرة

اتجاهات 
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األشياء، حيث ستقوم الحاجة إليها إلى تقريب عملية المعالجة من 
الطرفيات عوضاً عن السيرفر المركزي في السحابة. ومع ذلك، وبدالً 

من إنشاء بنية جديدة وحوسبة سحابية، ستقوم حوسبة الطرفيات بتطوير 
نماذج تكميلية تقوم على حزمة من الخدمات السحابية المدارة كخدمة 

مركزية، ليس فقط على مستوى السيرفرات المركزية، بل ضمن 
السيرفرات الموزعة على بيئات العمل، وعلى األجهزة الطرفية بحد 

ذاتها.

أما على مدى 
السنوات الخمس 

القادمة، فستتم 
إضافة شرائح 

متخصصة بالذكاء 
االصطناعي، 

وقدرات أكثر تقدماً 
للمعالجة والتخزين 

وغيرها، إلى 
مجموعة أوسع من 
األجهزة الطرفية. 

وسيؤدي هذا التباين 
الشديد ما بين عالم 

إنترنت األشياء 
المدمجة، ودورات 

الحياة الطويلة 
لألصول مثل 

األنظمة الصناعية، 
إلى خلق تحديات 

إدارية كبيرة. فعلى 
المدى الطويل، 

الرقمية  والخصوصية  األخالق  تعترب 
بالنسبة  القلق املتنامية  من مصادر 
والحكومات،  واملؤسسات  لألفراد 
كيفية  حول  األشخاص  قلق  يتنامى  حيث 
قبل  من  الشخصية  معلوماتهم  استخدام 
العام  القطاعني  مستوى  عىل  املؤسسات 
السلبية عىل  الفعل  ردود  والخاص، وستزداد 
املخاوف  هذه  تعالج  ال  التي  املؤسسات 

بشكل استباقي
املالية،  واملؤسسات  السيارات،  صناعة 
والصناعات  الدوائية،  والصناعات  والتأمني، 
أكرث  من  البحثية  واملؤسسات  العسكرية، 

املستفيدين من الحوسبة الكمية
العديد  عىل  ينضوي  املركزية  الثقة  منوذج 
اإلجاملية  والتكاليف  التأخري  تكاليف  من 
الكلفة(  مقابل  والقيمة  ورسوم،  )عموالت، 
تقنية  توفر  لذا،  املعامالت.  تنفيذ  يف 
أنه  كام  املعتمد،  الثقة  بديل  تشني  البلوك 
لتحكيم  مركزية  سلطات  لوجود  الحاجة  يلغي 

املعامالت.
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وفي ظل نضوج وانتشار استخدام الجيل الخامس 5G من شبكات 
االتصاالت الالسلكية، ستتمتع بيئة الحوسبة الطرفية اآلخذة بالتوسع 

بقنوات اتصال أقوى وأوسع مع الخدمات المركزية، حيث يوفر 
الجيل الخامس 5G من شبكات االتصاالت الالسلكية زمن وصول 

أسرع، وعرض نطاق أوسع، وزيادة كبيرة وغير مسبوقة )وهو أمر 
مهم جداً بالنسبة للطرفيات( في عدد العقد )نقاط ربط الطرفيات( لكل 

كيلومتر مربع.

التجربة الغامرة

تقوم منصات المحادثة على تغيير أسلوب تفاعل األشخاص مع العالم 
الرقمي، فتقنيات الواقع االفتراضي والواقع المعزز والواقع المختلط 
تعمل على تغيير نظرة األشخاص نحو العالم الرقمي. وسيؤدي هذا 

التحول المشترك في نماذج اإلدراك والتفاعل إلى ظهور تجربة 
المستخدم الغامرة في المستقبل.

 »سننتقل بمرور الزمن من التفكير باألجهزة الفردية وتقنيات واجهة 
المستخدم المجزأة، إلى التفكير بالتجربة متعددة القنوات والوسائط. 

فالتجربة متعددة الوسائط ستربط األشخاص بالعالم الرقمي عبر 
مئات األجهزة الطرفية المحيطة بهم، بما فيها أجهزة الحوسبة 

التقليدية، واألجهزة القابلة لالرتداء، والسيارات، وأجهزة االستشعار 
البيئية، واألجهزة االستهالكية. أما التجربة متعددة القنوات فستحفز 

كافة الحواس البشرية، باإلضافة إلى الحواس المتقدمة للكمبيوتر 
)مثل الحرارة، والرطوبة، والرادار( ضمن األجهزة متعددة 

الوسائط. 

البلوك تشين
ستعمل تقنيات البلوك تشين، وهي إحدى أنواع السجالت االلكترونية 

الموزعة، على إعادة صياغة هيكلية الصناعات عبر تمكين الثقة، وتوفير 
الشفافية، والحد من االحتكاك بين نظم األعمال، ما سيؤدي بالنتيجة إلى 

خفض التكاليف، والحد من زمن عقد وتسوية المعامالت، وتحسين مستوى 
تدفق السيولة النقدية.

واليوم، تعطى الثقة 
بشكل مطلق للمصارف، 

ودور المقاصة، والهيئات 
الحكومية، والعديد غيرها 
من المؤسسات باعتبارها 

سلطات مركزية تحتفظ 
»بالحقيقة كاملةً« وبشكل 
آمن ضمن قواعد بياناتها. 

إال أن نموذج الثقة 
المركزية ينضوي على العديد من تكاليف التأخير والتكاليف اإلجمالية 

)عموالت، ورسوم، والقيمة مقابل الكلفة( في تنفيذ المعامالت. لذا، توفر 
تقنية البلوك تشين بديل الثقة المعتمد، كما أنه يلغي الحاجة لوجود سلطات 

مركزية لتحكيم المعامالت.
وضاف سيرلي: »ال تزال تقنيات البلوك تشين الحالية غير ناضجة، وغير 

مفهومة بشكل جيد، ولم تثبت جدارتها ضمن العمليات الهامة والحرجة 
على مستوى الشركات، وهذا األمر ينطبق بشكل خاص على العناصر 

المعقدة التي تدعم السيناريوهات األكثر تعقيداً. وعلى الرغم من هذه 
التحديات، فإن القدرات الكبيرة والرائدة لهذا التوجه سترغم الرؤساء 

ستعمل تقنيات البلوك تشني، 
السجالت  أنواع  إحدى  وهي 
االلكرتونية املوزعة، عىل إعادة صياغة 
الثقة،  متكني  عرب  الصناعات  هيكلية 
وتوفري الشفافية، والحد من االحتكاك 

بني نظم األعامل

اتجاهات 
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التنفيذيين وقادة تقنية المعلومات على البدء بتقييم احتمال استخدام 
تقنيات البلوك تشين، حتى لو لم يتبنوا هذه التقنية ضمن نطاق واسع 

خالل السنوات القليلة القادمة«.
كما أن العديد من مبادرات البلوك تشين الحالية ال تلتزم بكافة صفاتها 

ومزاياها، على سبيل المثال قاعدة البيانات شديدة التوزيع والنشر. 
هذا، ويتم االستعانة بالحلول المستوحاة من تقنيات البلوك تشين 

كوسيلة لتحقيق الكفاءة التشغيلية، وذلك عبر أتمتة العمليات، أو رقمنة 
السجالت. فهذه الحلول تملك القدرة على تعزيز مشاركة المعلومات 

بين البيئات المعروفة، فضالً عن قدرتها العالية في تحسين فرص تتبع 
ورصد األصول المادية والرقمية. إال أن هذه الحلول ال توفر القيمة 

الحقيقية والجوهرية لتقنيات البلوك تشين.

الفراغات الذكية
يشير مفهوم الفراغ الذكي إلى البيئة المادية أو الرقمية التي تتفاعل 

ضمنها النظم البشرية والمدعومة بالتقنيات، وذلك في إطار منظومة 
مفتوحة ومرتبطة بالشبكة ومنسقة وذكية بدرجة متنامية. هذا وتجتمع 

عدة عناصر، بما فيها األشخاص والعمليات والخدمات واألشياء، 
ضمن الفراغ الذكي بهدف إنشاء تجربة أكثر شموالً وتفاعليةً وأتمتةً 

للمجموعة المستهدفة من األشخاص والسيناريوهات على مستوى 
الصناعة.

األخلق والخصوصية الرقمية
تعتبر األخالق والخصوصية الرقمية من مصادر القلق المتنامية 

بالنسبة لألفراد والمؤسسات والحكومات، حيث يتنامى قلق األشخاص 
حول كيفية استخدام معلوماتهم الشخصية من قبل المؤسسات على 

مستوى القطاعين العام والخاص، وستزداد ردود الفعل السلبية على 
المؤسسات التي ال تعالج هذه المخاوف بشكل استباقي.

األمر الذي أوضحه ديفيد 
سيرلي قائالً: »أي نقاش 
يتطرق إلى الخصوصية 

يجب أن ينطلق من الدائرة 
األوسع لألخالق الرقمية 
وثقة العمالء والناخبين 
والموظفين. ورغم أن 

الخصوصية واألمن هما 
عنصران أساسيان في 

عملية بناء الثقة، إال أن تعزيز الثقة يتخطى هذان العنصران بكثير.

الحوسبة الكمية

تعتبر الحوسبة الكمية إحدى أنواع الحوسبة غير الكالسيكية التي تعمل 
على الحالة الكمية للجسيمات دون الذرية )على سبيل المثال، االلكترونات 

واأليونات(، التي تمثل المعلومات كعناصر على شكل بتات كمية. كما 
أن األداء المتوازي وقابلية التوسع األسّي ألجهزة الكمبيوتر الكمية تشير 
إلى أنها تتفوق في معالجة المشاكل المعقدة جداً لألنظمة التقليدية، أو عند 

مقارنتها بالوقت الطويل الذي تستغرقه الخوارزميات التقليدية للخروج 
بحل. ويعد قطاع صناعة السيارات، والمؤسسات المالية، والتأمين، 

والصناعات الدوائية، والصناعات العسكرية، والمؤسسات البحثية من 
أكثر المستفيدين من الحوسبة الكمية.

تشني  البلوك  تقنيات  تزال  ما   -
وغري  ناضجة،  غري  الحالية 
تثبت  ومل  جيد،  بشكل  مفهومة 
والحرجة  الهامة  العمليات  ضمن  جدارتها 

عىل مستوى الرشكات
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املشهد الريايض

مستعجلة للمدرب شتانغه باعتبار أن املنتخب لم يتثبت عىل تشكيلة واحدة قبل شهر 
واحد من النهائيات األسيوية إضافة إىل غياب قائده وأحد أعمدته الكابتن فراس الخطيب 

واالعتذارات املتكررة لنجمه عمر خريبني وإقصاء حميد ميدو .
أو  اإلعالم  وسائل  عرب  اإلعالميني  بعض  انتقادات  إىل  إضافة  للمنتخب  العام  املستوى 
وشتانغه  الجمهور  بني  متوترة  عالقة  إىل  أدى  االجتماعي  التواصل  وسائل  صفحات 
واهتزت الثقة أكثر مؤخرا مع اعتذار النجم إياز عثمان عن اللعب بقيادة شتانغه متهما 
إدارة املنتخب بسوء التعامل معه وهو األمر الذي نفاه املكتب اإلعالمي للمنتخب معتربا 
أن اعتذار عثمان يعود إىل رفض ناديه األملاني »ديناميو دريسدن« السماح له باللعب يف 
النهائيات اآلسيوية واالنقطاع عن التدريب ليعود عثمان ويرد عىل البيان اإلعالمي إلدارة 
ومساعده  املدرب  قبل  من  امليسء  التعامل  هو  االنسحاب  يف  السبب  أن  ويؤكد  املنتخب 
األملاني مضيفا أنه جاهز لتمثيل املنتخب مع أي إدارة أخرى، وهذه التجاذبات بني اإلدارة 

العالقة  عىل  أيضا  بظاللها  ألقت  الالعبني  وبعض 
الذي  األملاني  واملدرب  السوري  الجمهور  بني 
املدرب  من  بدال  بوجوده  الجمهور  حلم  لطاملا 

الوطني.
الجمهور السوري يحلم بإنجاز ريايض واحد 
ألول  لتحقيقه  املؤهلة  اإلمكانيات  توافر  مع 

التاريخ  يف  ما مرة  الحديث وهو  السوري 
كة  ر يد

ب  ر ملد ا
ني  ملا أل ا

سقف  يرفع  لم  الذي 
بتحقيق  يعد  ولم  األحالم 

بهدوء  عمل  ولكنه  آسيا  كأس 
برؤية  الجمهور  ووعد  وثقة 
رسيعة  قدم  كرة  يلعب  منتخب 
املنافسة  عىل  قادر  وحديثة 
آسيا،  يف  األقوى  البطولة  عىل 
النهائي  املوقف  فإن  وبالتايل 
يظهر  لن  شتانغه  املدرب  من 
وهو   2019-1-6 يوم  قبل 
ملنتخبنا  األوىل  املباراة  موعد 
افتتاح بطولة  مع فلسطني يف 
وعند  القدم  لكرة  آسيا  أمم 

االمتحان يكرم املرء أو يهان.

املشهد - كيان جمعة 
منتخب  قيادة  دفة  شتانغه«  »بريند  األملاني  املدرب  استالم  عىل  عام  من  أقل  مر 
سورية األول بكرة القدم وهو املكان الذي ال يسلم صاحبه من االنتقادات بدءا من 
أصغر مشجع سوري وحتى أكرب خبري ريايض، فالجميع يحب املنتخب والجميع 
يطالب برؤية نسور قاسيون تحلق يف آسيا وتنافس كبار القارة والسيما يف نهائيات 
األمم اآلسيوية يف االمارات مطلع عام 2019 فماذا قدم شتانغه منذ توليه تدريب 

منتخب سوريا وحتى اآلن؟.
املدرب األملاني بدا متفائال يف بداية استالمه إدارة املنتخب السوري حيث وّقع مع 
ألف دوالر  مقابل 35  للتجديد،  قابل  كامل  عام  ملدة  يمتد  عقدا  القدم  كرة  اتحاد 
شهرًيا وكان من رشوطه بطاقة سفر ملرة واحدة يف السنة عىل الدرجة السياحية، 
وتأمني معسكر للمنتخب يف النمسا مع مباريات ودية وتأمني تأشريات الدخول، 
أسبوع لخوض فرتة  ملدة  أملانيا  يف  السوريني  للمدربني  تأمني معسكر  إىل  إضافة 
معايشة مع أندية هريتا بريلني، بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، ورصف مكافأة 

مالية يحددها االتحاد يف حال تحقيق لقب كأس آسيا.
تحقق يف شهر حزيران املايض أهم رشوط شتانغه حتى اآلن وهو معسكر النمسا 
التعرف  للمنتخب ولعب خالله مع فرق محلية بهدف  أول تجمع حقيقي  وكان 
أكثر عىل مستويات الالعبني املحرتفني وبناء التفاهم مع الكادر التدريبي الجديد ، 
وبعد املعسكر واجه املنتخب منذ أيلول املايض، 6 منتخبات آسيوية حيث تعادل يف 
األوىل مع أوزبكستان 1-1 يف مباراة اعتربها النقاد نقلة نوعية ألداء املنتخب من 
حيث املستوى الفني والشكل التكتيكي الذي ظهر عليه ثم عاد وخرس يف الثانية مع  
قريغيزستان 2-1 ومسح الصورة التي قدمها يف مباراة أوزبكستان ليعود ويفوز 
عىل البحرين 1-0 ثم يخرس مع الصني 2-0 قبل أن يتعادل مع عمان 1-1 وأخريا 

يفوز عىل الكويت 1-2 .
وبالنظر إىل نتائج املنتخب خالل املباريات الدولية الودية يظهر تفاوت يف املستوى 
واألداء بني مباراة وأخرى وهو األمر الذي رده شتانغه إىل أسلوب تدوير الالعبني 
عىل املراكز وتجرب كل العب يف أكثر من مركز وتجريب أكثر من العب يف كل مركز 
وهو أمر متبع يف كل املنتخبات للوصول إىل الجاهزية املطلوبة إال أن تفاوت النتائج 
وتراجع املستوى خالل املباريات الودية دفع الجمهور والنقاد إىل توجيه انتقادات 

بعد 10أشهر من قيادة 
نسور قاسيون .. ماذا 

قدم »شتانغه« لسورية ؟
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أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم »كونميبول« رسمًيا أن نهائي كوبا 
ليربتادوريس بني فريقي بوكا جونيورز وريفر بليت األرجنتينيني سيقام 

أحد يومي 8 أو9 كانون األول، خارج األرجنتني .
ولم يحدد بيان »كونميبول« املكان الذي سيستضيف املواجهة التي تأجلت 
أكثر من مرة بسبب أعمال الشغب حيث سيتم تحديد مكان إقامتها يف وقت 

الحق.
وأضاف بيان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم أنه سيتكفل بتكاليف السفر 
واإلقامة والغذاء ملا يصل إىل 40 فرًدا لكل من بعثتي بوكا جونيورز وريفر 
األرجنتيني،  جونيورز  بوكا  نادي  رئيس  أنجليتيش،  دانييل  أن  إال  بليت. 

رفض خوض فريقه املباراة خارج األرجنتني.
ترصيحات  يف  االجتماع  عقب  أنجليتيش  قال  مفاجئة،  ترصيحات  وىف 
لصحيفة »أوليه« األرجنتينية: »غري موافقني عىل إقامة املباراة، لن نخوض 

اللقاء حتى لو اضطررنا للذهاب إىل املحكمة الرياضية الدولية«.

بالزجاجات  جونيورز  بوكا  حافلة  برشق  بليت  ريفر  جماهري  وقامت 
والحجارة، وهو ما تسبب يف تحطم نوافذ الحافلة وإصابة عدد من العبي 
لتفريق  الغاز  لقنابل  الرشطة  قوات  إطالق  تسبب  كما  الضيف،  الفريق 

الجماهري يف إصابة عدد من العبي بوكا جونيورز باختناق.
وتأجلت املواجهة ملدة ساعة بسبب تلك األحداث، إال أن إدارة بوكا جونيورز 

جاهزية  عدم  بسبب  اللقاء،  خوض  رفضت 
لتؤجل  املصابني،  الالعبني 

لساعة  مجدًدا  املواجهة 
إلغائها  قبل  وربع، 

جديد  موعد  وتحديد 
لها يف العارشة مساء 

األحد، إال أن بوكا جونيورز رفض مجدًدا خوض اللقاء يف اليوم التايل.
ويقام نهائي كوبا ليربتادوريس بنظام مواجهتي الذهاب واإلياب، واستضاف 

»ال بومبونريا« ملعب بوكا 
الذهاب  جونيورز مواجهة 
شهر  من  عرش  الحادي  يف 
وانتهت   ، الثاني  ترشين 

بالتعادل بهدفني ملثلهما.
اإلياب  مواجهة  وأصبحت 
منفصل  نهائي  بمثابة 
للبطولة، نظًرا لعدم اعتماد 
قاعدة  عىل  البطولة  لوائح 
خارج  األهداف  أفضلية 

األرض يف حالة التساوي بمجموع املباراتني.
 

ملعب سانتياغو برنابيو يحتضن نهائي الليربتادوريس بني بوكا جونيورز 
وريفر بليت

وأن  األمريكية  القارة  خارج  تلعب  أنت  املبارة  لهذه  املطاف  انتهى  وأخرياً 
تقطع املحيط ذهاباً إىل اسبانيا وتحديدا إىل امللعب األشهر سانتياغو برنابيو 

املبارة  وتوج وأقيمت  جداً  مشددة  أمنية  حراسة  ضمن  أخرياً 
فريق ريفر بليت بلقب بطولة كأس كوبا 
بوكا  عىل  فوزه  عقب  ليربتادوريس 

جونيورز 3 / 1 ..

إياب  يقام  أن  املقرر  من  كان 
بني  ليربتادوريس  كوبا  نهايئ 
فريقي بوكا جونيورز وريفر بليت 
مساء  العارشة  يف  األخري  ملعب  عىل 
قيام  أن  إال  الثاين،  ترشين   24 السبت 
جامهري ريفر بليت بأعامل شغب تسبب 

يف تأجيل اللقاء

»كالسيكو الدم« .. نهايئ كوبا »ليربتادوريس« تحسمه 
الريفر خارج األرجنتني  



ضاطض الخعرة
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يف الوقت الذي تتوقف فيه الدوريات األوروبية بسبب عطلة امليالد و رأس السنة 
القدم  كرة  نجوم  معظم  يكون  وحني  عروشها،  عىل  خاويةً  املدرجات  تكون  و 
مشغولون باالحتفال مع عائالتهم يف كل بقاع العالم، تمتلئ مالعب الكرة اإلنكليزية 
بالجمهور عن بكرة أبيها و ينشغل نجومها بالرتكيز عىل الجولة  التي تعرف بـإسم 
)  البوكسينغ داي ( ليكون احتفال الجماهري و الالعبني عىل حد سواء يف عطلة 

األعياد احتفاالً رياضياً خالصاً. 

الشكل  املباريات  تأخذ  ال   
الطبيعي لجدول الدوري املعد 
رابطة  تحرص  حيث  سلفاً، 
اإلنكليزي  االتحاد  و  األندية 
لكرة القدم عىل جعل املباريات 
بني  تحديداً  الجولة  هذه  يف 
حتى  املدينة  نفس  من  أندية 
للسفر  الجماهري  تضطر  ال 
ملسافات بعيدة ملساندة أنديتها 

	..
يوم  يعني  داي  البوكسينغ  و 
التسمية  هذه  و  الصناديق، 
مأخوذة من كلمة Box باالنكليزية، ويف ذلك كناية واضحة إىل صناديق الهدايا 
املكتظ  اليوم  هذا  الفكرة من  و  امليالد،  أعياد  بينهم يف  فيما  الناس  يتبادلها  التي 
باملباريات تهدف إىل جعله هدية مميزة للجماهري اإلنكليزية يف عيد امليالد. فما أن 
تنتهي االحتفاالت بالعيد حتى تبدأ حشود الجماهري بالتدفق إىل املالعب و املقاهي 
لالحتفال مجدداً إنما بطريقة رياضية هذه املرة. ليكون هذا اليوم بمثابة فرصة 
مميزة إلحياء عطلة األعياد بطريقة مثالية و خاصةً بأن معظم املرافق و املحالت 
التجارية يف إنكلرتا تكون مغلقة يف هذه الفرتة من السنة لتصبح كرة القدم املتنفس 
شبه الوحيد للشعب اإلنكليزي. البوكسينغ داي تاريخياً : يعود هذا التقليد إىل ما 
قبل بداية الدوري اإلنكليزي الذي بدأ يف عام 1888، وتحديداً يف عام 1860 حيث 

أقيمت مباراة بني ناديني من أعرق أندية العالم، و هما ) شيفيلد يونايتد و هاالم ( و من 
املحتمل أن ال تكون قد سمعت بهما من قبل ولكن هذا ال ينفي عراقتهما بطبيعة الحال.

و أقيمت املباراة حينها بقوانني غريبة للغاية و هي قوانني نادي شيفيلد يونايتد، حيث كان 
يحق لالعبي شيفيلد بأن يلمسوا الكرة بأيديهم يف الهواء !!

ولطاملا كانت مباريات البوكسينغ داي عرب التاريخ حافلةً بالنتائج و األرقام املميزة و التي ال 
يمكن أن تنتىس مع مرور الزمن. ففي موسم 1963- 1964 شهدت جولة البوكسينغ داي 

تسجيل 66 هدف !!
و شهد البوكسينغ داي تسجيل فوز نادي فولهام عىل نادي إيبسويتش تاون بنتيجة 10 / 1 

و كذلك خسارة مانشسرت يونايتد املذلة من نادي برينيل بنتيجة 6 / 1
و تعد أغنية ) بوكسينغ داي املذبحة ( هي األغنية املفضلة ألنصار نادي شيفيلد وينزداي 

حني تغلب فريقهم عىل غريمه التقليدي شيفيلد يونايتد برباعية نظيفة عام 1979.
البوكسينغ داي ما بني استمتاع الجماهري و إرهاق األندية:

يف حني يكتسب هذا التقليد أهمية كبرية للجماهري و ملشجعي الكرة اإلنكليزية حول العالم، 
كما أعرب الالعب السابق لنادي آرسنال ) توماس روزيسكي ( معترباً بأن هذا اليوم هو يوم 
مميز بالنسبة لعشاق كرة القدم، حيث أن العالم بأرسه يشاهد مباريات الدوري اإلنكليزي 

املمتاز.
نجد بأن هناك الكثري من األصوات سواء من الالعبني أو املدربني تنتقد هذا التقليد و تطالب 
بإنهائه تماماً. فالالعبون يعرتضون عىل حرمانهم من التواجد مع عائالتهم يف فرتة األعياد، 
أما املدربون فيخشون عىل نجومهم من اإلرهاق الذي تسببه كثرة املباريات يف هذه الفرتة 
من السنة حيث يتحتم عىل األندية خوض ستة مواجهات خالل فرتة عرشين يوم تقريباً، يف 

حني تخلد كل أندية أوروبا إىل الراحة ويستمتع العبوها بالعطلة الشتوية.
ولعل من أبرز الترصيحات املتعلقة بهذا الشأن، ترصيح مدرب مانشسرت يونايتد األسبق، 
الهولندي لويس فان غال حني قال  بأن عدم وجود عطلة شتوية هو ليس باألمر الجيد للكرة 

اإلنكليزية كأندية و كمنتخب طارحاً حينها سؤاله الشهري :
» كم مىض من الوقت عىل اللقب الدويل األخري النكلرتا » !؟

مذكراً االنكليز بلقبهم األخري و الوحيد عىل مستوى املنتخبات الوطنية، حني حققوا بطولة 
كأس العالم 1966 و التي أقيمت عىل أرضهم حينذاك !!

مستنداً يف كالمه هذا عىل حقيقة اإلرهاق و التعب الشديدين الذين يصلهما نجوم الكرة 
اإلنكليزية مع نهاية كل موسم كروي.

يوم الصناديق اإلنكليزي 

وما  داي  البوكسينغ  هو  ما 
سبب التسمية:

من  داي  البوكسينغ  يعترب   
التقاليد االنكليزية العريقة، و هو الجولة 
التي يشتهر بها الدوري اإلنكليزي املمتاز 
تلعب  و  األوروبية.  الدوريات  بقية  دون 
يف  أي  امليالد  لعيد  التايل  اليوم  يف 
السادس و العرشين من كانون األول من 
كل عام،  حيث تقام كل مباريات الدوري 

العرشة يف يوم واحد!!

املشهد الريايض

املشهد - كرم مخلوف
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تقنية الـ  VAR  بني مطرقة العدالة و سندان قتل املتعة
ليس هنالك ما هو أصعب من أن تجد بأن حلمك قد تبخر و تالىش يف طرفة عني ، ال 
لخطأ ارتكبته أنت، بل بسبب قرار جائر أو تغاِض عن قول الحق يف لحظة الحقيقة.

الحياة ليست عادلة دوماً، و تحقيقك لالنجاز فيها ال يعني بالرضورة أنك األفضل 
عىل االطالق، فقد يكون تحقيق هدفك مربوط بظلم أحدهم عن قصد أو من دونه !!

و كرة القدم ليست استثناء ...

: VAR تقنية الـ
الحكام،  ملساعدة  الفيديو  باستخدام  األندية  و  املنتخبات  مناداة  من  سنوات  بعد 
 VAR استجاب االتحاد الدويل لكرة القدم أخرياً و اعتمد تقنية حكم الفيديو املساعد
يف كأس القارات األخرية، ليقوم اتحادي الكرة يف أملانيا و إيطاليا باعتماد هذه التقنية 

يف الدوري املحيل مبارشًة.
الـ VAR هو اختصار لعبارة Video Assistant Referee باالنكليزية، أي 

حكم الفيديو املساعد.
ثالثة  من  مكون  فريق  إنما  فقط،  واحد  حكم  وجود  التسمية  تعني  ال  الواقع  يف 
حكام، حكم حايل أو سابق و هو حكم الفيديو الرئييس، ومساعد له باإلضافة ملشغل 
بأمرها عن  املشكوك  للحاالت  يتابعون فيديو  و  بالعمل سويةً  لإلعادات، يقومون 
طريق اإلعادة يف غرفة العمليات التي تتواجد فيها مجموعة من الشاشات تعرض 

الحاالت من عدة زوايا مختلفة.
 VAR و هناك أربعة حاالت يتم االستعانة بها بتقنية الـ

البطاقات الحمراء املبارشة، و  التي تؤدي لها، ركالت الجزاء،  األهداف و األحداث 
التأكد من إعطاء الالعب املقصود البطاقة الصفراء أو الحمراء. و باملقابل فإن للحكم 
ثالثة خيارات، فإما أن يستمع لنصيحة فريق الفيديو ويلغي قراره بالنسبة للحاالت 
التي لم يلحظها، أو أن يذهب بنفسه لخط التماس و يشاهد اإلعادة للتأكد من الحالة، 

أو أن يتمسك بقراره وال يستجيب أساساً لنصيحة فريق الفيديو.

الـ VAR ما بني تحقيق العدالة و إضاعة الوقت :
بعد أن قرر االتحاد الدويل لكرة القدم ) الفيفا ( اعتماد هذه التقنية يف بطوالته و التي كان 
آخرها مونديال روسيا 2018، تبعه االتحاد األوروبي ) اليويفا ( و قرر مؤخراً اعتماد 

هذه التقنية يف دوري أبطال أوروبا ابتداءً من دور الـ 16 للموسم الحايل.
كذلك فإن معظم الدوريات الكبرية بدأت بالفعل باستخدام هذه التقنية يف دورياتها املحلية، 

مع تريث حتى اآلن من قبل اتحاد الكرة اإلنكليزي.
و لكن يبقى السؤال األهم، هل نجحت هذه التقنية بالفعل و أدت الهدف املرجو منها !؟

يرى مسؤولو الفيفا وعىل رأسهم رئيس لجنة الحكام، اإليطايل الشهري ) كولينا (  بأن 
هذه التقنية ناجحة حتى اآلن و قد ساهمت بالفعل يف الحد من القرارات الخاطئة التي قد 

تؤدي إىل تغيري مجرى املبارايات.
لدى الالعبني و املدربني والذين عربوا يف أكثر من مناسبة عن  فيما يبدو األمر مختلفاً 
انزعاجهم من الوقت الطويل الذي يستغرقه الحكام يف الرجوع لتقنية الفيديو قبل أن 

يتخذوا قرارهم النهائي، مما يؤدي إىل الكثري من التوقف و ضياع الوقت.
كما أنهم يرون بأن لهذه التقنية جانب سلبي إضايف يتمثل يف أن الكلمة األخرية تبقى لحكم  
الساحة الرئييس فقط وبالتايل فإن لديه مطلق الصالحية يف التشبث برأيه دون أن يعري أي 

انتباه لنصائح حكام الفيديو.
و قد عرب حارس املرمى اإليطايل الشهري ) بوفون ( عن ذلك بوضوح حني رصح بأن هذه 

التقنية ال تعجبه و هي ليست جيدة.
كذلك صوت 47% من الجمهور األملاني بإلغاء تقنية الـ VAR وفق استطالع رأي أجرته 

صحيفة ) كيكر ( األملانية.
اتخاذ قراراتهم  الحكام يف  للحد من مزاجية  التقنية رضورية  تلك  بأن   وبني من يرى 
وبالتايل إعطاء كل ذي حق حقه، و من يرى بأنها تؤدي إىل قتل متعة كرة القدم والتي 
تعترب األخطاء التحكيمية جزءً ال يتجزأ منها. يبدو بأن هذه التقنية قد بدأت بفرض نفسها 

بالفعل كركن أسايس من أركان كرة القدم الحديثة.
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رأي 

بقلم خليل صويلح

 توّقع الصحايف والكاتب الربيطاني فرانسيس وين يف كتابه املثري »رأس 
املال- سرية«)دار فواصل، ترجمة ثائر ديب(، بأّن كارل ماركس )1818 
ــــ 1883( سيغدو املفكر األشّد نفوذاً يف القرن الحادي والعرشين. هذه 
النبوءة لها مربراتها، كما يقول، فالرأسمالية ترتّنح أمام وحش العوملة، 
ذلك أّن نظرّية العرض والطلب التي هي جوهر النظام الرأسمايل، لم تعد 
صالحًة تماماً، والخطر ليس من الشيوعية هذه املّرة، بل من »أصولية 
السوق«. لكّن »وكيل الشيطان« رسعان ما راح يكتسب معجبني جدداً، 

عام 1994:  يف  يكتب  وانيسكي  جود  اليميني  االقتصادي  جعل  ما  وهو 
أنفسنا عىل هزيمة ماركس«، مستشهداً  إىل تهنئة  أن نسارع  »ال ينبغي 
بـ«رأس املال« بوصفه مصدر اإللهام األسايس لنظرّيته »اقتصاد العرض«، 
وقوامها أّن اإلنتاج وليس الطلب هو مفتاح االزدهار. إذ إّن ماركس أشار 
كانت  ما  »إذا  بقوله  دمارها  بذور  بذرت  الرأسمالية  أّن  إىل  عّراف  مثل 
الرأسمالية تقتيض التنافس، فإننا إزاء نظام غري قادر عىل البقاء أصالً، 

شأنه شأن البهائم التي تلتهم صغارها«.
منّظرو »نهاية التاريخ« )فرانسيس فوكوياما وأتباعه(، لم يصمدوا طويالً 
الـ«فايننشال  هي  وها  واملتالحقة،  املتسارعة  الرأسمالية  األزمات  أمام 
قد  كّنا  إذا   - املال«  رأس  إىل  »عودة  بعنوان  مقالة  يف   - تتساءل  تايمز« 
انتقلنا »من انتصار الرأسمالية العاملية إىل أزمتها خالل عقد وحسب«، بعد 

هلع السوق يف أرجاء العالم من هّزات اقتصادية متالحقة. 
العالم، منذ  الثورات يف أرجاء  ألهم  الرأسمالية، والذي  الذي ينعى  الكتاب 
صدوره عام 1867، يلقى اليوم اهتماماً الفتاً يف أوساط املفكرين الجدد. 
ـ 1990( قد أعلن  وكان الفيلسوف الفرنيس املاركيس لوي ألتورس )1918ـ 
يوماً: »لقد قرأنا - رأس املال- جميعاً. وعىل مدى قرن، كان بمقدورنا أن 
نقرأه كل يوم، عىل نحو شفاف، يف احتدامات تاريخنا وأحالمه، يف نزاعاته 
الوحيد  أملنا  هي  التي  العمال  حركة  وانتصارات  هزائم  يف  ورصاعاته، 
باملعنى  املال«  أن نقرأ »رأس  أنه من األسايس يف يوم ما،  ومصرينا. غري 
الحريف، أن نقرأ النص ذاته«. لكن ألتورس اختزل مؤلّف ماركس املرجعي، 
إىل عمل علمي محض ال تشوبه أي شائبة »هيغلية«، وإذا باملاركسية مجرد 
وسيكتشف  والتجربة.  والتاريخ  السياسة  عن  منفصلة  بنيوية،  نظرية 
قرأ  الذي  الـ«نيويوركر«  لصحيفة  االقتصادي  املراسل  كاسيدي،  جون 
ماركس متأخراً، أّن صاحب »رأس املال« كتب »مقاطع الفتة عن العوملة، 
وانعدام املساواة، والفساد السيايس، واالحتكار، والتقّدم التقني، وانحالل 
الرفيعة. وهي قضايا راح االقتصاديون يواجهونها مجدداً، من  الثقافة 
دون أن يدركوا يف بعض األحيان أنهم يسريون يف أعقاب ماركس«! أكثر 
من ذلك، يعرتف مرصيف بريطاني يعمل يف نيويورك: »كلما طال بي الوقت، 

يف وول سرتيت، كنت ازداد اقتناعاً، بأن ماركس عىل حق«. 
يف سرية »رأس املال«، يقتفي فرانسيس وين أثر الحياة الشخصية ملاركس، 
وهو يضع اللمسات األخرية عىل تحفته الخفية، وقلقه من عدم اكتمال 
تأمالته الفلسفية. فقد كان الرجل حداثياً وراديكالياً »جاور بني أصوات 
ومقتبسات من األسطورة واألدب«، فكان الكتاب لوحة »ديكنزية« ترسم 
الكفاح الذي خاضه ماركس عىل مدى عرشين عاماً، بغية إتمام رائعته، 
وبغتًة،  والفلسفة.  األدب  بني  محتدمة  وحرية  قاسية،  ظروف  وسط 

اكتشف أّن أرض الشعر الحقيقية، تكمن يف االقتصاد السيايس.
 ولعل نظرة متفحصة إىل نصوص رأس املال، ستحيل إىل »كوالج« ضخم 

من املرجعيات األدبية، من بلزاك وأزرا باوند... إىل كابوسية كافكا.
أما عن مراسالت ماركس مع إنغلز، فإن إلحاح األخري عىل إنجاز املجلّد 
أنغلز  عىل  كان  هكذا  عقدين.  بعد  إال  يفلح  لم  املال«  »رأس  من  األول 
عن  ماركس  أفرج  وفاته.  بعد  وينرشها  ماركس  مسّودات  يجمع  أن 
مخطوطته األوىل التي بلغت 1200 صفحة، بعد 12 عاماً من التمحيص 

واالنتظار، وإذا بها فوىض مثقلة بالتشطيب والخربشة التي ال سبيل إىل فّك 
آالمه  متجاهالً  العيوب،  من  خالية  نظيفة  نسخة  لينجز  فجلس  مغاليقها، 
وديونه، فقد كان ماركس مثقفاً بوهيمياً حقيقياً، كتب عن املال وهو مفلس 
رهنت  ألنني  املنزل  من  الخروج  أستطيع  »ال  غرفتني:  من  شّقة  يف  تماماً، 
معطفي لتسديد بعض الديون« يجيب يف رسالة إلنغلز، ويقول يف مكان آخر 
وجيوبه  النقود  عن  كتب  اإلطالق،  عىل  قبيل  أحداً  أن  أحسب  »ال  متهكماً: 

خاوية إىل هذا الحد«.
مجرى  لتغرّي  العالم  أنحاء  مختلف  يف  املاركسية  النظرية  تفّجرت  هكذا، 
روسيا.  من  انطلقت  للشيوعية  األوىل  الرشارة  أّن  املفارقة  ومن  التاريخ. 
فيما تجاهل ماركس املجتمع الرويس، باعتباره مجتمعاً زراعياً إقطاعياً ال 
املال« خالل  »رأس  آالف نسخة من  ثالثة  نفاد  لكّن  للربوليتاريا.  فيه  مكان 
بنرش  كفيالً  كان  واحد،  عام 
أفكاره كالنار يف الهشيم. وإذا 
من  تجعل  البلشفية  بالثورة 
مقّدسًة.  وثيقًة  الكتاب  هذا 
املاركسية  انحراف  لكن 
باتجاهات لم يرغبها ماركس 
نفسه جعله يعلّق بأىس: »كل 
لست  أنني  هو  أعرفه  ما 
النظرية  أّن  ذلك  ماركسياً«، 
التي كتبها لم تكن إيديولوجيا 
نقدية  عملية  كانت  ما  بقدر 

ومحاججة ديالكتيكية. 
املادية  إىل  هيغل  مثالّية  من 
الجدلية، رحلٌة طويلة قطعها 
والقراءة  باملثابرة  ماركس 
والتأمل، ليكتب فلسفته الخاصة: »لقد اكتفى الفالسفة بتفسري العالم بشتى 

الطرق، واملهم هو تغيريه«. 
 كان ماركس الشاب يحفظ مقاطع كاملة عن ظهر قلب من فولتري وروسو. 
ويف نزهاته الطويلة مع والد زوجته فون ويستفاين، كان يتلو مشاهد من 
يف  أساسية  توابل  الحقاً  وستكون  وغوته،  ودانتي  وشكسبري  هومريوس 
كتاباته، ولطاملا كان يردد خطبة من«أنتيغون« سوفوكليس »املال أسوأ ما 
ويفسد  بيوتهم،  من  البرش  ويطرد  املدن،  يخّرب  ما  ذلك  اإلنسان،  اخرتعه 

األنفس النبيلة ويغويها إىل طريق العار«.
يف  نجح  أن  بعد  برلني  يف  أسياده  إىل  الربوسية  الرشطة  أحد جواسيس  كتب 
وعىل   ... حقيقي  بوهيمّي  مثّقف  حياة  »يعيش  ماركس  أّن  الشّقة  دخول 
بالنهار من  الليل  ما يتكاسل أليام, فإّنه يعمل مواصالً  أّنه غالباً  الرغم من 
دون كلل أو ملل عندما يكون لديه قدر كبري من العمل الذي ينبغي إنجازه. 
ليست لديه مواعيد ثابتة للنوم واالستيقاظ. وغالباً ما يسهر الليل كلّه, ثّم 
يرقد بكامل ثيابه عىل أريكة عند منتصف النهار وينام حتى العشاء, من دون 

أن تزعجه جلبة الدنيا بأكملها«
وكان  رأساً،  يمتلك  كان  بأنه  ماركس  مأساة  نختزل  أن  يمكننا  والحال، 

اآلخرون يمتلكون املال!

 كتب »رأس املال« وجيوبه خاوية!

صالحة  زالت  ما  ماركس  أفكار 
الحاجة  ازدادت  ورمبا  للتداول 
فرنسيس  يؤكد  اليوم،  إليها 
كانت  مهام  الرأساملية،  أّن  ذلك  وين، 
كارثة  تبقى  وعظيمة،  مجيدة  انتصاراتها 
تحّول  »ألنها  ماركس  يقوله  ما  حسب 
البرش إىل سلعٍ، ميكن مبادلتها بسواها 
من  البرش  يتمّكن  أن  وإىل  السلع.  من 
التاريخ  أنفسهم بوصفهم ذوات  تحقيق 
ال موضوعاته، ال ميكن أن يكون مثة مفّر 

من هذا الطغيان«.
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