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المشرف العام . رئيس التحرير انتهازية النخب السورية باقية وتتمدد 
حسن عبد الرحمن

أصــحــاب مصالح  عــمــومــًا  األعــمــال  رجـــال  أن  مع 
األمان  يلحق  الذي  الجبان  المال  رأس  يمثلون  وهم 
واالستقرار، إال أن رجال األعمال السوريين كانوا أكثر 
واقعية ونضجًا من نظرائهم المثقفين والسياسيين السوريين، 
من بقي ومن هاجر من هؤالء ألسباب كثيرة في األغلب كان 

حريصًا على عدم القطع مع الداخل.
لرجال  مهمة  تجمعات  والخليج،  واألردن  وفــي  مصر  في   
وشكلوا  أقدامهم،  وثبتوا  نجحوا  ممن  السوريين  األعمال 
ولم  بالداخل،  صلتهم  يقطعوا  لم  لعملهم،  ناظمة  هيئات 
الداخل  زمالئهم في  وتحريضًا ضد  حروبًا ومقاطعة  يخوضوا 
على الرغم من أن بعضهم ليس على وفاق مع الحكومة في 

سورية والمع رموزها االقتصادية. 
السوريين  والسياسيين  المثقفين  معظم  فــإن  بالمقابل 
بنظرة  األزمة محكومين  فترة  البلد ظلوا طوال  غادروا  الذين 
قاصرة للعالقة مع الداخل الثقافي والسياسي، وكانت الرموز 
ولم  بحدة  منقسمة  المختلفة،  بصنوفها  السورية  والنخب 
رمادية وال فرصة  أغلبيتهم منطقة  الخارج في  يترك مثقفو 
للتناغم  في بوتقة واحدة مع مثقفين من الداخل حتى لو كانوا 
معارضين، ولألسف فقد كان المثقف السوري وقودًا للحرب 
كما كان األمر بالنسبة للمواطن العادي الذي سّيرته أهواؤه 
استزالم بعض  تم  المثقف كما  اسُتزلم  وغرائزه، وعواطفه، 
لتخريب  تصارعت  التي  األطــراف  قبل  من  الشعب  مكّونات 

المكان السوري. 
وتشرذم،  انقسم  ويمينًا  يسارًا  المختلفة  بصنوفه  المثقف 
النخبوية والسياسية  السياسية  البرامج  النتيجة غياب  وكانت 
بمعناها التمثيلي في أحزاب وتيارات، وتفّلت الشارع وانتشرت 
جامع  بما هي  الدولة  بنيان  على  انعكس سلبًا  ما  الفوضى، 

وحامل لالستقرار.
الدولة  ببقاء  للحكومة  المعارض  الــخــارج  مثقف  يــرض  لم 
واعتبرها شرًا مطلقًا حتى لو أدى ذلك إلى دمار الوطن دمارًا 
الوعي وسيطرة  غياب  لها من  ، في سابقة التفسير  شامًال 

العمى السياسي والفكري.
يجلس المثقف السوري في الخارج أي خارج ويمد يده ويحابي 
وباألرض  السوري  بالدم  غارقة  جهات  من  ويتمّول  ويتسول 
أسوأ  أنظمة  مؤسسات  في  المثقف  هذا  يعمل  السورية، 
متعددة  مافيات  مــع  ويعمل  بـــالده  مؤسسات  مــن  بكثير 
المثقف  زميله  مع  عالقة  أي  من  يتطهر  بينما  الجنسية، 
السوري في الداخل حتى ولو كان معارضًا، ويرميه بأشد التهم 

عندما ينجزعمًال ثقافيًا في دمشق أو يقيم معرضًا فنيًا أو ينجز 
فيلمًا سينمائيًا في سورية.

رموز سياسية وثقافية وفنية في الداخل عاشت حياتها وهي 
تعارض النظام السياسي في سورية وتعرضت للسجن وأشد 
أنواع الضغوط، ولكنها فضلت واختارت أن تبقى في مكانها، 
ترسم وتكتب الشعر وتمارس نشاطها السياسي سرًا أو علنًا 

ولكنها. 
الباقي،  الدولة  وجود  التعايش مع  قبلت  أنها  لمجرد  حوربت 
الثقافية  والفعاليات  والمهرجانات  المنتديات  في  حوربت 
السورية  الثقافة  قبل  مــن  حــوربــت  الحضور،  مــن  أومنعت 
من  ــاءت  ج أنها  لمجرد  تطرحه،  عما  النظر  بغض  األخـــرى، 
بأنهم معارضة  الداخل، وحورب مثقفون سوريون معروفون 
أصيلة على مدى الفترة الماضية قبل الحرب وفي أثنائها. البد 
هنا من اإلشارة إلى نماذج لبعض النخب في الداخل يصولون 
الخارج  مثقفي  ويشيطنون  يكّفرون  مزبلتهم  على  ويجولون 
بالوطن  ويـــزاودون  مستقلة،  نظر  وجهة  يحمل  مثقف  وأي 
والوطنية والشعارات الفارغة حاملين سم اإلقصاء والتخوين. 
في الموسم الرمضاني كما في كل عام يحاول أكثر من كاتب 
ساهمت  دول  أحضان  في  يعيش  ســوري  سيناريو  ومؤلف 
وتسببت بهدر الدم السوري كتابة مسلسالت درامية انتقادية 
والتسيس)،  االنتقاد  ضد  هنا  لسنا  سياسيًا(  طابعا  وتحمل 
وبعض الكتاب كتبوا أعمالهم الدرامية داخل سورية وصوروا 
هذه األعمال في المناطق التي تسيطر عليها الدولة وأخذوا 
بكل  عملهم  ومارسوا  الدولة.  ثقافة  هيئات  من  موافقات 
حرية، ثم وبعد اكتمال أعمالهم خرجوا على فضائيات الجيران 
ومن ساحات خارجية ليصرحوا  بأنهم ضد النظام وأن أعمالهم 
بأنهم  الفساد ورموزا سياسية وأمنية، وتفاخروا  رموز  تهاجم 
احتالوا على ممثليات الثقافة في الداخل وأنتجوا أعماًال درامية 
(اشتروني  بمعنى  والشراء  للبيع  مواقف  مسجلين  معارضة 

يامن تخالفون الحكومة السورية فأنا جاهز للبيع.) 
السوري تجلت في  العدمية واالنتهازية للمثقف  النزعة  هذه 
لتكريس  محاولة  في  السورية  الدراما  كتاب  بعض  مواقف 
الخليجي  المال  واستجداء  الشهرة  على  والتهافت  أسمائهم 
والمكان  سورية  تدمير  في  لعبه  الــذي  ودوره  كارثيته  بكل 

السوري برمزيته الثقافية والتاريخية. 
طوال السنوات الماضية من الحرب وإلى اليوم ترغب النخب 
آخر  حتى  الحرب  استمرار  ويسارها  يمينها  المهاجرة  السورية 

سوري.

 افتتاحية             
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  |   المحتوى   |  
األخطاء الطبية 

جمر يغطيه الرماد

نساء غجريات
يسرقن املواليد 

ويتسولن بهم 

 في عالم رجال األعمال
األناقة «صفقة» البد منها

يجلسن على زوايا الطرقات ويحملن بين 
ذراعيهن أطفال خدج ويطلبن المال من المارة 
بحجج عديدة أشهرها أن الطفل جائع ويردن أن 

يشترين له الحليب.
عندما تقترب من إحداهن التجعلك تنظر إليها 

كثيرًا ربما خوفًا من أن تحفظ مالمحها، وقد 
ترى جليًا عالمات القلق قد بدت على وجهها 
وتتجه فورًا بنظرها نحو الطفل الذي تحمله 

وتقوم بتغطيته خوفًا من أنك قد تتعرف إليه.

يفضل رجال األعمال  في الغالب االستغناء 
عن اإلكسسوارات التي تلبس في اليد 

واستبدالها بالساعة والتي هي من أهم 
اإلكسسوارات الرجالية، وفي هذا الموسم 

أخترت لكم الساعتين األكثر فخامة ورقيًا.

٦

١٣

اب السيناريو  خلدون قتالن: ُكتَّ
يتعرَّضون للسرقة 

نور شربا مخرجة شابة 
تصل إ� العاملية 

٤٨

٦٠

تعتبر مشاكل إزالة الشيوع والتحديد والتحرير 
وإفراز الممتلكات وتثبيتها (الطابو) من أكثر 
الملفات الشائكة التي يعاني منها أصحاب 

األراضي والعقارات في سورية عمومًا 
والالذقية خصوصًا،نظرًا لصغر المساحات 

وتفتت الحيازات وازدياد أعداد الورثة لكل 
عقار،هذه المشاكل التي طالما أّرقت 

آالف األسر حيث أن آخر مسح لألراضي تم 
منتصف القرن الماضي ومن حينها بقيت 

هذه القضية بين أخٍذ ورد ونزاعات مع 
ازدياد أعداد المتضررين منها وعدم الوصول 

لحلول رضائية إال فيما ندر.

اإلفراز العقاري
مشاكل باجلملة 

معيشة بالعدم 
وقروض تحتاج لمعجزة إلهية

الدراما الفارغة من القيم  
ضيف قاتل في منازلنا!

«إذا مابدك تزوج بنتك غلي مهرها»، هذا 
هو الواقع الصريح لطريقة تعامل البنوك 
والمصارف مع المواطنين السوريين فيما 
يخص القروض، شروط تعجيزية للحصول 
على القرض وفوائد ال تتناسب مع دخل 

المواطن أي كان مشروعه أو طبيعة عمله.

٣١

٦٤

٢٨

٧٠

صرخة سورية من الزعتري  
ومأساة ترويها إحدى 

الالجئات السوريات 

١٨
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في ختام الدوري السوري 
جنمة ١٧ للجيش

تكنولوجيا المستقبل 
كابوس يواجهه الغرب بالحرب

أكد مؤسس «هواوي» أّن الواليات المتحدة 
تستخف بقوة الشركة  خففت واشنط 

مؤقتا،  بعض القيود التجارية التي فرضتها 
على «هواوي». رغم الخطوة األميركية، 
خرج مؤسس الشركة من جديد، متحديًا 

اإلجراءات األميركية، وُمقلًال من تأثيرها في 
هواتفها. 

المايسترو عدنان فتح الله: 
المعهد العالي للفنون 

الموسيقة املكان الوحيد 
في سورية الذي

ال تدخل فيه «الواسطة»

٧٨

٧٤

٥٦

 غّسان القّالع: 
الصناعي مدلل 
والتاجر بالنسبة 
للحكومة دافع 

ضرائب 
٤٢



المشهد - خاص:

لم يكن أهل الشاب 
«فريد نوفل» يعلمون 
أّنهم يأخذون ابنهم إلى 

حتفه حينما نقلوه إلى المستشفى، 
«نوفل» الذي وصل إلى مستشفى 

السويداء الوطني حوالي الساعة 
الواحدة ظهرًا بحالة فقدان وعي إثر 

احتشاء في العضلة القلبية تطّور 
لجلطة دماغية، لكن وبعد الوصول 
إلى اإلسعاف تبّين افتقاد القسم 

لطبيب أخصائي فيما تتواجد طبيبة 
مقيمة وعدد من الممرضات.

ال يزال مسلسل األخطاء الطبية 
مستمرًا، بل إّنه أصبح ظاهرة 
تقع بشكل شبه يومي نتيجة 

لإلهمال والعبث والتقصير في 
بعض المستشفيات دون رقيب 

أو حسيب، مترافقة مع ثقافة 
الّصمت الّسائد في الّتعامل مع 

األخطاء الطبّية وغياب الّرقابة 
من الجهات المختّصة وتحديدًا 

من وزارة الّصحة ونقابة األطباء، 
حتى باتت األخطاء الّطبية كابوسًا 

يقض مضاجع المرضى.
من المؤسف أن يدخل المريض 
للمعالجة في مستشفى خاص 

أو عام، حّتى يخرج جّثة هامدة، 
أو مصابًا بعاهة دائمة أو بضرر 
أكبر من إصابته الّسابقة، ولكن 

في الحقيقة هذا هو حال الّطفل 
لؤي، الذي لم يعد قادرُا على 
الحركة بعد أن كانت ضحكاته 

وحركاته تمأل البيت.
ففي الثالثين من آذار الفائت، 

وحينما كانت عقارب الساعة 
تشير إلى العاشرة صباحًا، تواجد 

والد الطفل في أحد مشافي 
دمشق الخاصة، بعد أن اجرا 
األطباء الفحوصات الالزمة 

للطفل، وابلغوا والد الطفل بأن 

لؤي بات جاهزًا إلجراء عملية 
استئصال اللوزتين، وبأن مدة 

العملية بحدها األقصى لن 
يتجاوز الساعة.

مّر الوقت بطيئًا على والد الطفل 
نصف ساعة ثم ساعة ثم أكثر 

من ساعة، وبعد أن كان يستعد 
لسماع خبر نجاح العملية، جاء 

الخبر الصادم للوالد بدخول طفله 
في غيبوبة.

لؤي ذاك الطفل الشقي كما 
يصفه والده وابن العشرة أعوام 
بات اليوم حبيس سرير المرض 

بعد أن تعرض دماغه لتلف 

األخطاء الطبيـة جمر يغـــــــطيه الرماد

المحلي   |  
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نصوص قانونية غائبة والمتهم القدر



الصحة: ال يوجد إحصاء دقيق عن األخطاء الطبية 
في سورية، والسبب يعود حول هذا الموضوع 

بسبب غياب ثقافة الشكوى ال بل انعدامها

ال نتكتم عن األخطاء الطبية، وال نحمي الطبيب 
الذي يخطئ ويجب محاسبته، ودائمًا نحن مع 

المواطن

تجاوزت نسبته 80٪، بسبب 
توقف جهاز األوكسجين في غرفة 

العمليات وفقًا للتقارير الطبية 
الخاصة.

وكانت حادثة لؤي قد دفعت 
باألهل إلى رفع دعوى قضائية 

ضد المستشفى، ليتوقف 
على أثرها األطباء المتهمين 

والمسؤولين عن حالة الطفل 
على ذمة التحقيق لمدة ساعات 

ومن ثم االفراج عنهم، مستغلين 
جهل والد الطفل حيث طلبوا منه 

كما قال والد الطفل بالتوقيع 
على أربع أوراق، دون أن يعرف ما 

المكتوب فيها، األمر الذي برأهم 
من نتيجة اخطاءهم، ليضيف 

والد الطفل بأن قضية لؤي ال 
تزال متداولة في المحاكم إلى 

اليوم ولن اتنازل عن حق طفلي، 
وال يزال المتهمون خارج قضبان 

االعتقال بعد مضي أشهر من 
وقوعها.

محمد ضحية جديدة لألخطاء 
الطبية، فبعد أن توجه ألحدى 

المشافي الحكومية في دمشق 
من أجل اجراء عملية الزائدة 
الدودية، خرج من المشفى 

بإعاقة شبه دائمة.

محمد الذي أنصفه تقرير اللجنة 
المشكلة في الحادثة وحمل 

االطباء مسؤولية الخطأ الطبي، 
ليفاجئ وبعد أن رفع دعوى ضد 
االطباء في المحكمة من تغيير 
نتائج اللجنة من خالل تشكيل 

لجنة جديدة نسفت في تقريرها 
الذي حمل الكثير من المغالطات 
كتاريخ انعقاد هذه اللجنة والذي 
يظهر انعقادها قبل وقوع حادثة 
محمد، نتائج تقرير اللجنة االولى 

المشّكلة في الحادثة، لتبرأ 
محكمة االستئناف بعد ذلك 
االطباء المشرفين على حالة 

محمد.

حاالت مشابهة
في حالة مشابهة لما مر به 

محمد، تحدثت زوجة عن مأساة 
زوجها، لتختصر كالمها بعبارة 
«توفي زوجي فجأة»، بسبب 

تركيب صمام لم يناسب قلبه 

في أحد المشافي الخاصة.
وتقول الزوجة « للمشهد» إن 

المأساة التي حّلت على عائلتنا 
بشكل مفاجئ كانت بسبب خطأ 
طبي من الطبيب الذي خرج إلينا 
بأعصاب باردة ليعلن وفاة زوجي 

لعدم استجابة جسده للعملية!
وفي محاولة من األهل لرفع 

دعوى على المستشفى واألطباء 
المسؤولين، تتفاجأ الزوجة 

بحديث المحامي الذي أخبرها أن 
الدعوى ستكلف الكثير من دون 
نتيجة مضمونة ألنه لم يسبق 

ألحد أن تقدم بشكوى على 
الطبيب أو المستشفى وجاءت 

النتائج لصالحه في ظل غياب تام 
للقانون.

الشابة (ديمة) التي فارقت الحياة 
قبل نصف شهر بسبب خطأ 
طبي ناتج عن إهمال األطباء 

المعالجين وتقصيرهم الواضح، 
جاء ليفتح ملف األخطاء الطبية 

األخطاء الطبيـة جمر يغـــــــطيه الرماد
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من جديد، حيث تحدث مقرب 
من ذوي الشابة ” للمشهد“ بأن 

ديمة فارقت الحياة عن طريق 
نقل دم مختلف عن زمرة دمها، 

االمر الذي سبب الى وفاتها 
على الفور، مؤكدًا ان مثل هذا 
الخطأ ناتج عن استهتار شديد 

وواضح من قبل الكادر الطبي 
المسؤول ويعتبر جريمة، مطالبًا 

بتدخل الجهات المعنية وفتح 
تحقيق فوري لمعرفة األسباب 

والمسبب،  على أمل أن ينصف 
القانون ديمة.

 هذه الحاالت التي أدت إلى 
مفارقة الحياة وإلى إعاقات 

شبه دائمة، هي مجرد حاالت 
من بين مئات الحاالت التي 

تحدث في سورية، لتبقى وزارة 
الصحة والعدل في صمٍت يشبه 
صمت القبور، حيث تعد األخطاء 

الطبية من أكثر الظواهر التي 
تؤرق السوريين، وخاصًة بعد 
تكرارها في ظل التقصير في 

بعض المستشفيات والكوادر 
الطبية وغياب الرقابة من الجهات 

المسؤولة.

سياسة الكمكرة!!
أكد مصدر في وزارة الصحة 

«للمشهد»، أنه ال يوجد إحصاء 
دقيق عن األخطاء الطبية في 

سورية، والسبب يعود حول هذا 
الموضوع بسبب غياب ثقافة 

الشكوى ال بل انعدامها، بحسب 
قوله.

موضحًا، أن وزارة الصحة ال 
تتكتم عن األخطاء الطبية، وال 

تحمي الطبيب الذي يخطئ 
ويجب محاسبته، ودائما نحن مع 

المواطن.
وكشف المصدر، أن للنقابة 

دورًا في محاسبة األطباء الذين 
يرتكبون أخطاء طبية إذا كانت 

صادرة من الطبيب بينما تكون 
مسؤولية الوزارة إذا كانت 

األخطاء صادرة من المشافي، 

موضحًا أن األخطاء الطبية 
مقسومة لعدة أقسام من 

الطبيب والتمريض والمشافي.
وبّين المصدر أنه يجب التمييز 
بين الخطأ الطبي واالختالط، 
فاألول يحاسب عليه الطبيب 

بحسب الخطأ الذي ارتكبه 
بينما الثاني فهو وارد في كل 
دول العالم ضاربًا مثًال أحيانًا 
بعملية تكون نسبة الوفيات 

فيها 2 بالمئة فيمكن أن يتوفى 

الشخص الذي أجرى العملية من 
ضمن نسبة الفشل بعدما أجري 

له كل اإلجراءات والوسائل إلنجاح 
العملية وبالتالي هذا ال يمكن 

محاسبة الطبيب عليه وأشار إلى 
أن الخطأ المقصود يعتبر جرمًا 

ويحاسب الطبيب على أنه مجرم 
ويحاسب جزائيًا عن خطئه.
ورغم غياب اإلحصائيات 

الرسمية، فإن األخطاء الطبية 
تتنّوع وتزداد من عام إلى آخر، 

مصدر في نقابة األطباء تحدث « للمشهد»، بأن 
ملف األخطاء الطبية معقد جدًا، خاصة فيما 

يتعلق بالقوانين المرتبطة بهذا الملف وغياب 
النصوص الواضحة بشأن قضايا اإلهمال 

واالخطاء الطبية، الن هناك خصوصية لمهنة 
الطب، 

 15
شكوى

أكد مصدر في وزارة 
الصحة ” للمشهد“ 
أنه خالل الشهرين 

الماضين تم 
تقديم 15 شكوى 
حول أخطاء طبية 
أدت إلى موت أو 

إصابة المريض 
بأذية دائمة، وقد 

توزعت حاالت 
األخطاء الطبية 
في محافظات 

حلب، الالذقية، 
درعا ودمشق، 

وجميعها حدثت في 
مستشفيات خاصة



حيث أكد مصدر في وزارة الصحة 
” للمشهد“ أنه خالل الشهرين 
الماضين تم تقديم 15 شكوى 

حول أخطاء طبية أدت إلى موت 
أو إصابة المريض بأذية دائمة، 

وقد توزعت حاالت األخطاء 
الطبية في محافظات حلب، 

الالذقية، درعا ودمشق، وجميعها 
حدثت في مستشفيات خاصة.
وبحسب المصدر، فقد قامت 

وزارة الصحة بتوجيه تعميم إلى 
مديريات الصحة في المناطق 

والمحافظات كافًة لإلبالغ 
الفوري عن األحداث الجسيمة 
خالل 48 ساعة من وقوعها، 

تحت طائلة المساءلة فيما إذا 
امتنعت أو تباطأت المنشآت 

التابعة لوزارة الصحة ومنشآت 
القطاع الخاص في اإلبالغ، 
أو عدم إجراء التحليل الجذري 

للحدث الجسيم أو عدم تطبيق 
التوصيات الالزمة.

وبحسب التعميم فإن األحداث 
الجسيمة المطلوب اإلبالغ عنها 
تشمل األخطاء الطبية وحاالت 
الوفاة غير المتوقعة، وحاالت 

فقد عضو أو وظيفة، والحرائق، 
واالنتحار، واالغتصاب، واألخطاء 

الدوائية، والجراحة الخاطئة، 
ونسيان أدوات طبية داخل 

المريض، ووفيات األمهات.

قانون ولكن!؟
مصدر في نقابة األطباء تحدث 
« للمشهد»، بأن ملف األخطاء 
الطبية معقد جدًا، خاصة فيما 

يتعلق بالقوانين المرتبطة 
بهذا الملف وغياب النصوص 

الواضحة بشأن قضايا اإلهمال 
واالخطاء الطبية، الن هناك 

خصوصية لمهنة الطب، 
«فالطبيب الذي أفنى حياته 

ليصل إلى هذه المرحلة ورأس 
ماله هو سمعته وفي حال تم 
اعتقاله على شبهة خطأ طبي 
ثم تبين عدم وجود هذا الخطأ 
من قبل اللجان الفنية بالتالي 

من سيعوض هذا الطبيب، 
لذلك نحن نصر على عدم اعتقال 
الطبيب إال بصدور قرار قضائي 

قاطع بحقه غير قابل للطعن 
واالستئناف وبعد وجود لجان 
فنية أثبتت هذا الخطأ الطبي 

وتكون نقابة األطباء فيها صفة 
محورية في هذه اللجان .

كما أكد المصدر أن النقابة في 
العادة تتخذ اجراءات صارمة 

وواضحة فيما يتعلق باألخطاء 
الطبية لكنها تصر على رفض 

االعتقال، ألن هذا الطبيب غير 
مجرم وهو دخل إلجراء العملية 

بنية إنقاذ المريض ويود مساعدة 
المريض، وحدوث مثل هذه 

االعتقاالت ستؤدي إلى نتائج 
وخيمة على الجسم الطبي، 

وسيمتنع األطباء عن معالجة 
الحاالت الصعبة، مما سيساهم 

بارتفاع معدل الوفيات، «يعني 
أن المريض الذي يأتي في حالة 
توقف للقلب سيمتنع الطبيب 
عن عملية اإلنعاش القلبي ألنه 

سُيّتهم بقتله وسُيزج به في 
السجن، لذلك جاءت اتفاقية 

النقابة مع النيابة العامة بعدم 
التسرع في اعتقال األطباء قبل 

صدور تقارير اللجان الفنية وإعطاء 

نقابة األطباء دور محوري 
فيها».

وطالب المصدر بضرورة 
وجود قوانين وبروتوكوالت 

للتقليل من األخطاء 
الطبية، وفي حال التعويض 

عن الخطأ الطبي تصر 
النقابة على ان التعويض 

يجب ان يقع على عاتق 
المؤسسة المشّغلة وليس 

على الطبيب، سواء كانت 
المؤسسة حكومية أو 

خاصة ومن هنا تنبع اهمية 
وجود تأمين خاٍص لإلخطاء 
الطبية والذي نفتقده في 

سورية.
أحد المحامين والذي 

فضل عدم الكشف عن 
اسمه، قال انه ال يوجد 

قوانين رادعة وال مساءلة، 
وبأن هناك أطباء قاموا 

بارتكاب أخطاء طبية كثيرة 
ولم تتم مالحقتهم، بل 

على العكس نتابعهم عبر 
الفضائيات وهم يكسبون 
المزيد من الشهرة، ال بل 

يتحدثون عن كيفية تفادي 
األخطاء الطبية!

مضيفًا، بأن أعقد 
المشاكل التي تظهر في 
دعاوى مساءلة األطباء 
عن أخطائهم  المهنية 

هي مسألة اإلثبات، 
فالمريض عليه أن يثبت 
وقوع الخطأ الذي أحدث 

الضرر، الفتا إلى أن 
معظم المتضررين أو 

ذويهم ال يقدمون على 
رفع دعاوى قضائية ضد 

من يعتبرونهم السبب 
في الخطأ الطبي، وذلك 

ألسباب عدة، منها ارتفاع 
تكلفة الخدمة القانونية، 

والتكهن المسبق 
بأن القضية خاسرة، 

والصعوبة البالغة في 
إثبات الخطأ الطبي 

على الطبيب، أو على 
المستشفى، أو من كان 

له سبب في هذا الخطأ؟ 

ثقة معدومة
حتى الشارع أبدى استياءه من 

االستهتار بأرواح الناس، إذ يقول 
أحد المواطنين « للمشهد»، أن 
السبب الرئيس النتشار الخطأ 

الطبي هو اإلهمال واالستهتار 
باألرواح، مع ضعف بالرقابة 
والمحاسبة، فلو أن الطبيب 
والكادر المساعد لديه تصور 

مسبق بوجود جهات ال تتهاون في 
المحاسبة في حال الخطأ لتفادينا 

الكثير من األخطاء. وأضاف: إن 
مهنة الطب مهنة إنسانية، وعلى 
الطبيب أن يحّكم ضميره قبل كل 
شيء، مبينًا أن المواطن ال يتقدم 

بشكاوى ألنه على يقين مسبق 
أنه لن يستفيد شيئًا وأن الجهات 

المعنية ستقف إلى جانب الطبيب 
على حساب الضحية.

مواطن آخر، ابد استغرابه من أن 
أغلب األخطاء الطبية تحدث فقط 
مع المرضى «المعترين» والفقراء 

بينما أصحاب النفوذ والمال 
ال تحدث معهم أخطاء طبية!. 

مضيفًا أن الثقة اليوم معدومة 
بين الطبيب والمريض وأنه خالل 
سنوات األزمة اعتاد مراجعة أكثر 

من طبيب في حال اشتكى من 
أي عارض صحي، وأحيانا يلجأ إلى 

اإلنترنت للتأكد من المعلومات 
التي ذكرها الطبيب، مبينًا أن 
ما يسمعه من قبل األصدقاء 

واألقارب حول اإلهمال الطبي 
وعدم االكتراث بشأن المريض أمر 

مخيف.
في الختام، كل هذا االستهتار 
باألرواح والتراجع في مستوى 

الطب، يدفعنا لالستنفار الكامل، 
وقرع جرس اإلنذار إليقاف هذه 
الفواجع باألرواح ورفع الصوت 
عاليًا عن األسباب التي أوصلتنا 
إلى هذه المرحلة من االنحطاط 

الطبي، بسبب ثلة قليلة من الذين 
يسيئون إلى أقدس مهنة، وحتى 

لو كانت نسبتهم ضئيلة جدًا، 
فلماذا يسمح لهذه القلة باإلساءة 

لسمعة الطبيب السوري الذي 
يشهد القاصي والداني بكفاءته 

العلمية وإنسانيته؟!.

٩ almashhadonline.comJune 2019



اخملات¢ 
من مصدر لحسن السلوك   إلى أثرياء أزمة! 

المحلي   |  تحقيق

١٠almashhadonline.com June 2019

عتاب حسن

يف سابق األيام كان 
المختار وجهًا اجتماعيًا، 
وممثًال للناس القاطنين 

ضمن نطاق (مخترته)، ذلك أنَّ 
النظرة العامة للمخترة كمسؤولية 
أخالقية واجتماعية تحولت تدريجيًا 

لتصبح مهنة مبهمة المعالم، 
دة  دة من شروط محدَّ ووظيفة مجرَّ

لنيلها، والمحصلة فإن الساعين إلى 
مهنة مربحة وبال ضوابط وظيفية 

وجدوا فيها ضالتهم.

كان لوجود هذه الوظيفة مبررات 
موضوعية، فالمختار سابقًا كان 

صلة وصل بين أجهزة الدولة 
والقاطنين في نطاق (سلطته)، 
ومعظم أعماله تتعلق بموضوع 

سندات اإلقامة ومحاضر 
التعريف.

 والتبليغ، وكذلك تسجيل 
المواليد، وإخبار الوفاة إضافًة 

إلى الوثيقة الشهيرة سابقًا 
(حسن السلوك)، والتي كانت 

مطلوبًة بشكل رسمي في العديد 
من المعامالت الرسمية، غير أنَّ 

التزايد السكاني أدى تلقائيًا إلى 
عدم قدرة المختار على اإلحاطة 

بكل السكان في منطقته من 
جهة، ومن جهة أخرى توسعت 

أجهزة الدولة، وأصبح لكل 
معاملة جهة رسمية يناط بها 
إصدار الوثائق والصكوك،   
فموضوع  تسجيل المواليد 

والوفيات صار عمًال محصورًا 
بمديريات األحوال المدنية 

(النفوس) والتبليغات ومحاضر 
التعريف من صالحيات الضابطة 

العدلية (قوى األمن الداخلي) 

كما ألغي العمل بشهادة حسن 
السلوك (التي ال معنى لها 

أساسًا) حتى أنه قد صدر تعميم 
رسمي يمنع وضع ترويسة 

مديرية األحوال المدنية على 
الوثائق التي يصدرها المختار، 

وأصبح عمل المختار شبه 
محصور بسندات اإلقامة وقضايا 

لجان األحياء. 

مخترة األزمة
أعادت األزمة السورية القاسية 
لهذه المهنة ألقها، حيث باتت 
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 أال تحتاج 
الدولة إلى سن 

قوانين تنظم 
وتبّين ضوابط 
ومجاالت عمل 

هذه المهن 
أسوًة بغيرها؟!، 

ولماذا تتم 
محاسبة 

الموظف 
ومراقبة عمله 

ودوامه من 
قبل العديد من 

الجهات الرقابية، 
والوصائية بينما 

يمرح المخاتير 
بال ضوابط
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األزمات المعيشية المتالحقة 
والمتصاعدة أبوابًا مفتوحًة، 

دخل منها المخاتير إلى الشهرة 
والعظمة، فتأمين الخبز، 

والمازوت والغاز عن طريق 
الجداول التي ينظمونها فرض 

حاجة جميع السكان (عدا 
المدعومين) لرضا المختار، هذا 
الرضا الذي يختلط في معظم 

األحيان بالمنافع الشخصية، 
ومن أسف أثارت الفوائد المجزية 
شهية الكثيرين لمحاولة نيل هذا 
«المنصب» المفرط في أهميته 

ض في  قانون اإلدارة المحلية تعرَّ
بعض مواده إلى عمل المخاتير، 
ولجان األحياء، غير أنه لم ينظم 

عملهم بشكل قانوني وفق ضوابط، 
ولوائح وظيفية واضحة المهام، 
وبالتالي فإن صالحيات المخاتير 

تختلف من منطقة ألخرى
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حاليًا، وصار التزاحم على أبواب 
المسؤولين لهذه الغاية أمرًا 
شائعًا، واألكثر منه التنافس 

المختلط بالتصّيد (طق البراغي) 
لزحلقة المختار واعتالء مكانه. 

المخترة في القرن 21
قامت المشهد بجولة ميدانية 

ن بعد  على بعض المخاتير، إذ تبيَّ
الجولة أنَّ هذه المهنة خالية من 

أية ضوابط قانونية، أو شروط 
موجبة لتولي هذه المهمة ولو 

بالحدود الدنيا، فأحد المخاتير 
حالق سابق، وآخر موجه متقاعد، 

وآخر صاحب بقالية، والباقي 
كانت مهنتهم السابقة بين 
عسكري متقاعد، أو صاحب 

مكتب عقاري، ذلك أن التباين 
كبير بينهم في مستوى التعليم 

والثقافة والمعرفة القانونية 
 وإن كان قانون اإلدارة المحلية 

ض في بعض مواده إلى عمل  تعرَّ
المخاتير، ولجان األحياء، غير أنه لم 
ينظم عملهم بشكل قانوني وفق 
ضوابط، ولوائح وظيفية واضحة 
المهام، وبالتالي فإن صالحيات 

المخاتير تختلف من منطقة 
ألخرى، ومن مختار آلخر أيضًا، 

حسب ثقل داعميه، ففي إحدى 
ضواحي حمص يحتاج الشخص 
إلى موافقة المختار لنقل أثاث 

منزله، ولتنظيم عقد اإليجار، وغير 
ذلك، وفي أحياء أخرى ُتستخرج 

موافقة النقل  من المخافر 
الشرطية، وعقد اإليجار في 

البلدية أو النافذة الواحدة بدون 
الحاجة لخدمات المختار(و التي 

يتقاضى عنها   مبلغ 5000ل.س) 
كتعويض له على موافقته نقل 
األثاث للمواطن الذي ال يملك 
سند ملكية أو عقد إيجار موثق 

وهي حالة شائعة)، وبالعودة إلى 
قانون اإلدارة المحلية فهو لم 

يبّين العقوبات الرادعة للمخالفين 
من المخاتير، ولم يحدد ساعات 
دوامهم (إذ ال يجرؤ أي مواطن 

أن يسأل المختار عنها مهما تأخر 
في فتح دكانة المخترة)، كما لم 

يحدد القانون تسعيرة موحدة 
يهتدي بها المواطن بدل دفع 

ذوات األلف ليرة على األقل عند 
مراجعة أي مختار، وبالتالي بقيت 

هذه المهنة ضبابية، وتتبع ألهواء 
من يمارسها كٌل حسب مرونته 

وأخالقه الشخصية. 

تحسين السلوك
كتساؤل منطقي،  أال تحتاج 

الدولة إلى سن قوانين تنظم 
وتبّين ضوابط ومجاالت عمل 

هذه المهن أسوًة بغيرها؟!، 
ولماذا تتم محاسبة الموظف 

ومراقبة عمله ودوامه من قبل 
العديد من الجهات الرقابية، 

والوصائية بينما يمرح المخاتير 
بال ضوابط تفرض عليهم بالحد 
األدنى ساعة تواجدهم في دار 

المخترة؟!، ولماذا ُيالحق مراقبو 
التموين التجار حاملين جداول 
التسعير للمواد بينما تسعيرة 
المخاتير كيفية وتصاعدية بال 

حساب؟!، ولماذا ُيحّدد بالقانون 
لكل وظيفة شروط وشهادات 

تكافئ فئة التعيين بينما يكفي 
المختار حصوله على محو أمية 
مع دعم مناسب ليصبح قّيمًا 

على حوائج سكان (أطيانه) 
التي ورثها عن سلفه، وليكون 
على بابه الطبيب والموظف 
والمهندس (طالب حاجة)؟! 

  الئحة التساؤالت طويلة، ولكن 
أكثرها إلحاحًا ومنطقيًة هو: لماذا 
ال يتم نسف هذه المهنة البالية 

من جذورها واستبدال خدماتها 
بأجهزة ومؤسسات حكومية 

تعمل وفق قوانين واضحة ليكون 
المواطن على مسافة واحدة 

منها  وعلى دراية بخدماتها، بدل 
تكلف عناء استعطاف مختار الحي 

للحصول على جرة غاز أو وثيقة 
حسن سلوك مثًال؟

مخالفات
فــاضحــة 

على أرض الواقع وما يثير 
الغرابة أنَّ المختار ال يخضع 
ألية محاسبة، فالمخالفات 

الفاضحة المرتكبة بحق 
المواطنين بتوزيع المازوت، 
والغاز على وجه الخصوص، 

لم تتم محاسبة المخاتير 
المتورطين بها، وذكرت 

كثير من صفحات التواصل 
االجتماعي أسماء بعينها 

تجاهلوا حق المواطن، واتبعوا 
أهوائهم الشخصية في 

التوزيع، واعتمدوا سياسة 
مساعدة المدعوم، والشعب 

الفقير (أمره إلى الله)، 
المشهد في طريقها صادفت 

أحد المواطنين الذي أكد أنَّ 
مختار الحي الذي يقطن به 

ارتكب مخالفة جسيمة، من 
خالل إبالغ شخص أن إحدى 
الجهات األمنية سألت عنه، 
بعد أن نفى للجهة السائلة 

معرفته به، ليتبين الحقًا أن 
هذا الشخص مطلوب بجرم، 

حيث تم إلقاء القبض عليه 
واعترف بأن هروبه من منزله 

كان بناًء على تبليغ المختار له، 
وبالتالي أوقف المختار عن 

عمله لفترة بعد حجزه ليعود 
بعدها وكأن شيئًا لم يكن، 

ولم تتم محاسبته على إخالله 
بالواجبات المنصوص عليها. 
وهنا نتساءل لماذا لم تعزل 

الجهات المعنية المختار 
المتورط عن علمه؟! 

لماذا ال يتم نسف هذه المهنة البالية 
من جذورها واستبدال خدماتها بأجهزة 

ومؤسسات حكومية تعمل وفق قوانين 
واضحة ليكون المواطن على مسافة واحدة 
منها  وعلى دراية بخدماتها، بدل تكلف عناء 

استعطاف مختار الحي للحصول على جرة غاز 
أو وثيقة حسن سلوك مثًال



أطفال حديثو الوالدة 
أداة للتسول 

إحدى النساء المتسوالت، صادفتها 
مراسلة «المشهد» أثناء تواجدها في 
منطقة «الزراعة» ترتدي عباءة سوداء 

بشرتها داكنة ولهجتها تميل إلى لهجة 
الغجر «الشوايا» وتحمل بين ذراعيها طفًال 
أشقر وذو بشرة بيضاء واضٌح لألعمى أنه 

اليخصها وال يمت لها بصلة. 
سألناها ما حاجتها قالت:»أن طفلها هذا 

مريض وتريد أن تجلب له الدواء»، نظراتها 
كانت مثيرة للشك فعينيها كانت تتركز على 

يدي المراسلة وهل هي تحمل هاتفًا محموًال 
لتحاول أن تتصل بأحد أو تصور مثًال. 

قلنا لها أن مشفى «تشرين» الجامعي على 
بعد أمتار فقط وأننا نستطيع أن نساعدها 

في الذهاب إلى هناك لمعالجة طفلها، 
فقالت بنبرة سريعة:»ال ال»، لتسيطر على 

نفسها وتبرر أنها نسيت بطاقتها الشخصية 
في المنزل وأن زوجها سيغضب إن ذهبت 

إلى المشفى دون علمه.
الشك هنا زاد أكثر من ذي قبل وخاصة 

أن الطفل ال يكف عن البكاء رغم كل 
محاوالتها في تهدئته، فالطفل بشكل 

فطري وتلقائي يشعر باألمان في حضن 
والدته فلما هذا الطفل يبكي إلى هذا الحد 

إن كانت هذه أمه ؟. 

حاولنا معرفة من يكون هذا الطفل بالنسبة 
لها بطريقة المزاح، أي أن هذا الطفل أشقر 

وأبيض وهي سمراء داكنة فكيف حصل 
ذلك؟، هذه المزحة وقعت عليها كالصاعقة 

وأطبق عليها الصمت وقالت: «إذا مابدك 
تساعديني خليني أمشي». 

في هذه اللحظة اقتربت منها إمرأة أخرى 
تحمل طفًال والله أعلم ماذا همست لها 

حتى الذتا االثنتين بالفرار.

تصفعه لكي يصمت
هذا المشهد دفعنا للبحث عن متسولة 

أخرى، والتي صادفناها تحت الجسر األزرق 
مابين منطقة «الزراعة» و»المشروع 

السابع»، تصفع طفًال ال يتجاوز السنة من 
عمره بطريقة عنيفة لكي يصمت بعد أن 

عجزت عن منعه من البكاء، عندما الحظت 
أننا نقترب منها حضنته وطبطت على 

ظهره ومثلت أنها تحنو عليه، بل وطلبت 
المال بحجة أنه يبكي من شدة الجوع وأنها 

ال تملك ثمن الحليب، وهنا فكرنا بحيلة 
صغيرة كي نضعها تحت األمر الواقع. 

قصدنا إحدى الصيدليات واشترينا 
الحليب وعدنا إلى المرأة وأعطيناها العلبة 
فابتسمت ابتسامة صفراء وشكرتنا داعية، 

مشينا قليًال وراقبنا ماذا سيحدث من بعيد، 
وكان ما اعتقدناه صحيحًا، فقد قامت هذه 

المرأة بدخول إحدى الصيدليات الستبدال 
علبة الحليب بالنقود، لكن على مايبدو لم 
توفق ألنها خرجت بالعلبة، وهنا عدنا إليها 

وأخذنا منها الحليب ووجهنا لها تهمة سرقة 
هذا الطفل فشتمتنا وهي تركض وأوقفت 

سيارة أجرة وركبت بها.
المثير للدهشة وللتساؤالت أيضًا أن 

الحادثتين كانتا في نفس المنطقة تقريبًا 
وعلى بعد مسافة بسيطة من سيارات 

األمن وعناصر الشرطة !.
هؤالء األطفال الذين يتم التجوال بهم 
تحت أشعة الشمس الحارقة والتعامل 
معهم بعنف وهمجية أيعقل أنهم لم 

يلفتوا نظر أحد المعنيين ؟، وخاصة في 
منطقة معروفة لدى أهالي الالذقية أن 
أغلب مسؤولي المحافظة فيها هم من 

ساكنيها. 
ربما هؤالء أطفال يتم استئجارهم من 

المشافي عن طريق بعض ضعاف النفوس 
ونحن ال نؤكد بل هو مجرد إعتقاد، وربما 

هؤالء النسوة يعملن كخادمات في المنازل 
ويستغلن غياب أصحاب المنزل ويتسولن 

بحجة أطفالهم، وربما هؤالء النسوة يتبعن 
لعصابة تمتهن سرقة المواليد والتسول 

بحجتهم أو اإلتجار بهم. 
كل شيء ليس مستبعدًا، وكل شيء أصبح 

وارد، لذا وجب التنبيه لمن يهمه األمر !.

نساء غجريات

يسرقن املواليد 
ويتسولن بهم 

المشهد - خاص:

يجلسن على زوايا الطرقات ويحملن بين ذراعيهن أطفال 
خدج ويطلبن المال من المارة بحجج عديدة أشهرها أن 

الطفل جائع ويردن أن يشترين له الحليب.
عندما تقترب من إحداهن التجعلك تنظر إليها كثيرًا ربما خوفًا من 

أن تحفظ مالمحها، وقد ترى جليًا عالمات القلق قد بدت على 
وجهها وتتجه فورًا بنظرها نحو الطفل الذي تحمله وتقوم بتغطيته 

خوفًا من أنك قد تتعرف إليه.

المحلي   |  
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المشهد – خاص

«منعني والدي من 
الذهاب إلى المدرسة، 

تيقنت أّن مستقبلي أصبح 
مستحيًال وأن العمل في الشارع 

هو مصيري، لكّن «سّيار»، 
حاول جاهدًا إعادتي للمدرسة، 

عّلمني القراءة والكتابة، علمني 
كيف أنّظف نفسي وأكسب 
األصدقاء، أنا اليوم سعيدة 

جدًا ألّن أصدقائي في المدرسة 
يحّبونني ويلعبون معي‘‘.

هذه طفلة من مئات األطفال 
الذين يفترشون الطرقات، منهم 

من يعمل تحت ضغط األهل، 
ومنهم من وجد في الشارع مأوى 

بعد أن فقد المعيل والمسكن، 
ليصبح أطفال الّشوارع في 
سورية من أبرز المشكالت 

المجتمعية التي فاقمتها الحرب.
عند وصولنا للقاء المسؤولين 
عن مبادرة سّيار وقف بعض 

األطفال على باب المركز الثقافي 
في برزة بدمشق محاولين 

التقّرب من معّداتنا الستكشاف 

أطفال الشوارع مأســــــــــاة يطول شرحها  «          »
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ما سنقوم به، وطلبت «عبير» 
إحدى الفتيات أن تلتقط لنا 

صورة، فهي لم تشاهد الكاميرا 
من قبل، ثم علمنا أّن عبير طفلة 

كثيرة الحركة وترغب بالتعرّ 
ف على أّي شخص غريب، وأّنها 

منعت من الذهاب للمدرسة، 
لذلك قضت كّل وقتها في 

الشارع تبيع المحارم، مما عّرضها 
للتحّرش.

فئة مهّمشة ومعّنفة
لم تلَق مبادرة «سّيار» القبول 

في بدايتها بل تعّرضت للّرفض 
والكثير من التحّديات، في ظّل 

عدم تقّبل المجتمع ألطفال 
الشوارع.

تفاصيل العمل الذي بدأ عام 
2014 ترويه لـ» المشهد» كنانة 

دبس المسؤولة عن محور 
التوعية وملف اإلدمان إذ تقول: 
المبادرة تقدم نشاطات تعليمية 
وتوعوية لمدة ساعتين أسبوعيًا 

ضمن المراكز الثقافية، أّسسناها 
لتستهدف أطفال الّشوارع، 

الفئة المهّمشة والمعّنفة في 
المجتمع، بعد موافقة وزارة 

الشؤون االجتماعية على إقامة 
هذه النشاطات، الموجهة 

لألطفال من خمسة إلى ستة 
عشرة عامًا عبر تعليمهم القراءة 

والكتابة والرياضيات.
أول نشاط توعية لنا كان في 

حديقة المدفع بدمشق مؤّلفًا 
من 7 متطوعين استقطبوا 
من خالله ثالثة عشر طفًال، 

أطفال الشوارع مأســــــــــاة يطول شرحها 

يختلف نوع اإلدمان بين محافظة 
وأخرى فالّشعلة منتشرة في دمشق 

أّما في الّساحل فينتشر إدمان 
المشروب والدخان، وغالبًا الذين 

يشّمون هم من الفئة التي تمتهن 
التسّول وليس من األطفال الذين 
أجبرتهم ظروف الحرب على التشّرد

قضية وإيمان
اإليمان بالقضية يبّدد الصعوبات، هذا ما أّكدته لمى نحاس مديرة 
مبادرة سّيار قائلة: نريد أن نثبت للمجتمع أن هذه الفئة منها أمل، 

وسينشأ منها مبدعون وشباب لهم مستقبل زاهر، عندما أشاهد طفًال 
منهم يقرأ ورقة في الشارع أشعر باإلنجاز الكبير لكسر أميته، وأتشّجع 

أكثر لنغّطي كّل سورية، األمر الذي يتحقق بتضافر جهود المجتمع 
المحّلي وكل شخص يجد بنفسه القدرة على المساهمة بمساعدتهم.
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وعبر خمس سنوات زاد عدد 
المتطّوعين وأصبحت نشاطاتنا 

ضمن المراكز الثقافية في 
دمشق عبر ستة مراكز هي 

أبو رمانة والمزة وجرمانا وبرزة 
والميدان وجديدة عرطوز، وبعض 

المحافظات كحمص وحلب 
وحماة والسويداء والالذقية 

وطرطوس.
وتابعت الدبس: بدأنا بجوالت 

دورّية في الّطرقات الستقطاب 
األطفال وإخبارهم بزمان ومكان 

االجتماع األسبوعي، ومع أّن 
معظم األطفال أصبحوا يأتون 

لوحدهم إلى المراكز، لكّننا 
حافظنا على سوّية الدورّيات كي 

نصل لكّل طفل في سورية. 

شم الّشعلة والتحّرش
ولكن كيف ألطفال يأخذون كل 

مفاهيمهم وعاداتهم من الّشارع 
أن يعرفوا آداب السلوك! إنهم 

حتمًا سيكونون عرضة لالنسياق 
وراء العادات السيئة، كاإلدمان 
وشّم الّشعلة، وهو ماتحّدثت 
عنه دباس حين قالت: هناك 

الكثير من المشاكل والّظواهر 
الّسيئة التي ترافق هؤالء 

األطفال كاإلدمان على الّشعلة، 
والتي نلمسها بوضوح من خالل 

تعاملنا معهم، ولذلك لدينا 
برنامج خاص بمعالجة اإلدمان، 

حيث نبدأ بالعمل على نفسّية 
الّطفل من خالل أربعة محاور، 

بعد أن نكسب ثقته، ونوّلد لديه 

رغبة في العالج، وهناك الكثير 
من الحاالت التي وصلت إلى 

الشفاء.
 ذكرت سندس قّصة أحد 

األطفال الذي كان مدمنًا على 
شّم الّشعلة وكان يترّدد على 

سّيار، ومن خالل تواصله معهم 
عّبر عن رغبته في الّشفاء من 

اإلدمان، وتأمين مسكن له 
بدًال من الّشارع، وبالفعل تّمت 
معالجته وتأمين مسكن له لدى 

جمعية حقوق الطفل، كما تم 
وضع هذا الطفل ضمن فريق 

كرة قدم بناًء على طلبه.

وعن الّتعاون مع جمعية حقوق 
الطفل أكدت دباس أّن  هناك 

الكثير ممن يراجعون سّيار 
ليس لديهم مأوى وينامون في 

الطرقات، لذلك يتم التواصل مع 
الجمعية وارسالهم إلى مراكزها 

الخاصة.
ولكن نوع اإلدمان يختلف 

بين محافظة وأخرى فالّشعلة 
منتشرة في دمشق أّما في 

الّساحل فينتشر إدمان المشروب 
والدخان، وغالبًا الذين يشّمون 

هم من الفئة التي تمتهن 
التسّول وليس من األطفال 

الذين أجبرتهم ظروف الحرب 
على التشّرد، هذا ما تشير إليه 
دباس إذ تقول أّن هناك نسبة 
كبيرة من أطفال سّيار مجبرون 

من قبل أهلهم على العمل، 
وُيضربون في حال لم يحضروا 

المال، كما أن هناك بعض 
األهالي يقصدون سّيار لمنعها 

من استقبال أطفالهم بحجة أّنهم 
يضيعون مبلغ ثالثة آالف ليرة 

سورية في وقت تواجدهم فيها، 
وفئة األطفال التي تعمل هي 

أكثر فئة تعّرضت لحاالت تحّرش 
جنسي، ولذلك فهم معّرضون 
للمثلّية في حال عدم رعايتهم 

واالهتمام بهم جيدًا.
تختتم دباس كالمها برغبة سّيار 

بإنشاء مراكز تأهيل مؤقتة ينتقل 
الطفل بعدها إلى دار رعاية، 
.“SOS» تشبه قرى األطفال

 أبناء الشمس
على الجانب اآلخر تسعى سّيار 

لدفع المجتمع لالهتمام بهؤالء 
األطفال النتشالهم من واقعهم 

السيء، إذ تقيم احتفالّية أبناء 
الشمس، في األول من تموز 

كّل عام، 
وهي دعوة لجميع الدول كي 

يتم استقبال من سبعة إلى 
أربعين طفًال منهم من يأتي 

لوحده بعد أن تعّرف على 
الجمعية ومنهم من نستقطبه 

عبر جوالتنا المتواصلة على 
الشوارع
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تعترف به كيوم للطفل المشّرد، 
وتقوم سّيار من خالله بإطالق 

قيمة وهدف.
االحتفالية األولى أطلقت شعار « 
للسالم» ضمن ثالث حدائق في 
دمشق وبعض المحافظات في 

وقت واحد، أّما االحتفالية الثانية 
حملت عنوان» أنت أقوى» وهي 

ضد اإلدمان وشارك فيها معظم 
المحافظات وبعض الدول 

العربية منها لبنان والعراق وكندا.

تعلم وتوعية
لكّن الّدور البارز واألساسي يقع 

على عاتق المتطّوعين فهم 
على تماٍس مباشر مع األطفال، 

ولذلك التقينا بـ آالء الّصالح 
رئيسة مركز برزة، وهي طالبة 

في كلية علم النفس ومتطوعة 
مع أطفال الشوارع منذ سنتين، 

تتحّدث تجربتها بكل حب: في 
كل مركز عشرة متطوعين، 

نوّزع عملنا على أربعة محاور 
هي التعليم والتوعية والعالج 

بالفن والتنشيط، ونستقبل في 
كّل مّرة من سبعة إلى أربعين 

طفًال منهم من يأتي لوحده 
بعد أن تعّرف علينا ومنهم من 

نستقطبه عبر جوالتنا المتواصلة 
على الشوارع، نعّلمهم القراءة 
والكتابة خالل ساعتين، بعدها 
نّتجه لمحور الّتوعية الذي يمتد 

لـ 25 دقيقة نقّدم فيها مسرحية 
تتحّدث عن مشاكل األطفال 

مثل النظافة وتعديل السلوك 
ومساعدة اآلخرين واإلدمان، 

وهناك أيضًا العالج بالفن، إذا 
نقوم بسبر مشاعرهم اإليجابية 

والّسلبية عن طريق األلوان 
التي يستخدمونها في الّرسم، 

كما نجري حوارًا معهم بعد هذه 
الجلسة للكشف عن الفرح 

والحزن بحياتهم لمساعدتهم 
على تخطي مشاكلهم، ونختتم 

فعاليتنا بالّتنشيط وهي لعبة 
هادفة تحمل في كّل مّرة قصة 

مختلفة. 
ومن خالل تعاملنا مع أطفال 
الّشوارع رصدنا أبرز مشاكلهم 
التي تتمثل بافتقادهم للحنان 
والرعاية وعدم تقبل المجتمع 

لهم، مادفعنا للعمل على 
مساعدتهم لتغيير األفكار عنهم، 

فهم وجدوا أنفسهم فيما هم 
عليه دون أن يكون لهم أي ذنب 
أو رأي في ذلك، أي أنهم ضحايا 
األهل والمجتمع على حد سواء.
أحمد عبدو متطّوع من محافظة 

حلب وهو طالب ماجستير، 
وصف تجربته باإلنسانية 
ودعا الجميع للتعامل مع 

هؤالء األطفال ومّد يد العون 
والمساعدة لهم، فهم فئة 

مهّمشة ال تعرف قواعد الحياة 
وآداب السلوك، لقضائهم معظم 
أوقاتهم في الّطرقات، مؤكدًا أّن 

المشكالت التي نشأت لديهم 
ستنعكس على المجتمع بأكمله 
إن لم يتم احتضانهم ورعايتهم 
وتشجيعهم، ليكونوا أشخاصًا 

فاعلين ومفيدين في المجتمع. 

هناك الكثير األطفال يراجعون 
سّيار ليس لديهم مأوى 

وينامون في الطرقات، وتعمل 
سيار على مساعدتهم لذلك يتم 
التواصل مع الجمعية وارسالهم 

إلى مراكزها الخاصة
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المشهد - خاص

لم تقتصر معاناة 
السوريين على اإلرهاب 

الذي حل ببالدهم منذ 
مايقارب الثمان سنوات فحسب، 

بل الخوف، الفقر، الجهل 
والتهجير كان هو اآلخر إرهابًا 

ولكن من نوع مختلف، ولعل من 
اختار اللجوء هربًا من الموت لم 

يكن يدرك أن ماينتظره ربما أشد 
وأصعب، فاليوم وبعد 6 سنوات 
من رحلة الهجرة هناك من يتمنى 
الموت في سورية على البقاء حيًا 

في مخيمات اللجوء.

مخيم «الزعتري» 
وماخفي كان أعظم

تنقسم حياة آالف الالجئين 
السوريين في مخيم «الزعتري» 

بين من يعيش في كرافانات 
مصنوعة من المعدن والحديد،

وبين من ال يزال يقيم في خيام،
كل شيء هنا يشبه رائحة الموت، 

كل شيء هنا يفتقر لكل أشكال 
الحياة، صحراء على مد البصر، 
صيفها حار جدًا وشتائها قارس 

ال يعرف الرحمة، أصوات تتعالى 
من شدة الظلم واأللم والكثير 
من رحلة المعاناة التي يعيشها 

الالجئون في هذا المخيم.
وعن هذه المعاناة تروي «إلهام» 

إحدى الالجئات السوريات في 
مخيم الزعتري «لـلمشهد» ما 

وصل إليه الحال اليوم، «غادرنا 
حلب بسبب ظروف الحرب، 

وألن المنطقة التي كنا نقطنها 
تعرضت لالشتباكات، ذهبنا كما 
الكثيرون منا إلى مخيم الزعتري 
الذي خيل لنا في بداية األمر أنه 

المالذ اآلمن، إلى أن ظهرت 
الصورة الحقيقية لهذا المخيم 

وصورة القائمين عليه».
«كل شيء في هذا المخيم له 
ثمن، أنت هنا مجبرة على أن 

تفعلي أي شيء في سبيل لقمة 
العيش، حتى المساعدات التي 

هي من حقنا وبالمجان، نحن 
مجبرون أن نقدم التنازالت على 

اختالف أنواعها لكي نحصل 

صرحت لجنة اإلنقاذ الدولية «IRC» أن 
الالجئات السوريات يتعرضن للتحرش 

الجنسي من مقدمي المساعدات اإلنسانية 
وبعض المسؤولين في المخيم. 

ووفًقا لتقرير مفوضية األمم المتحدة 
لشؤون الالجئين، فقد بلغ عدد الالجئين 

السوريين في األردن اليوم، 657628 الجئًا، 
حوالي 154000 منهم من النساء والفتيات

صرخة سورية 
من الزع¨ي 

ومأساة ترويها إحدى الالجئات السوريات 
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عليها، وإن أظهرتي أي اعتراض 
فأنت حتمًا ممنوعة من اإلعانة، 

وإن كنتي أما ألطفال فليمت 
أطفالك جوعًا أو تذهبي للجحيم، 

خياران أحالهما مر».
وتضيف، «عندما يتكلمون 

معنا ويلتمسوا من اللهجة أننا 
سوريون، يقومون باالستهزاء بنا 

والسخرية، إلى أن ينتهي األمر 
مرات عدة للتحرش، هم يتجولون 

بيننا باستمرار، يراقبوننا بحذر، 
ينتظرون أن تبتعد أي منا خارج 
المخيم حتى يتم االستفراد بها 

وتهديدها إن تفوهت بحرف 
سيتم معاقبة أهلها وذويها 

وتسليمهم لألمن».
«كثير من النساء هنا تعرضوا 

لالغتصاب، وكثيرات من هن 
عرضة له، عشرات األجنة يتم 

اجهاضها عنوة، عدا عن الحاالت 
التي يتم بها بيع النساء وكأنهن 

في سوق النخاسة، إبنة أخي 
تزوجت في العاشرة من عمرها 
وهي لم تبلع بعد، فضل أخي 

أن يزوجها على أن تأتيه يومًا من 
األيام وهي حبلى كما العديد من 

األطفال اللواتي أصبحن نسوة 
غير شرعيات».

رجاء بالعودة وآمال 
ماتت قبل أن تولد

وبسؤالنا إللهام إن كانت تتمنى 
العودة تجيب «فليشهد الله كم 

أتمنى ذلك ولكن األمر ليس في 

هذه السهولة أبدًا، المسؤولون 
عن المخيم هنا يتجسسون 

على من يسمعون في جملة 
حديثه كلمة سورية، يراقبون 

عن كثب من يشكون في أمره 
أنه يريد العودة ويفتعلون له 
المشاكل، هم ال يريدوننا أن 

نعود ألنهم يحققون المكاسب 
من وجودنا، فالمخيم اليوم بات 

يضم كرافانات لبيع األلبسة 
والخضار والطعام وكافة 

المتطلبات تقريبًا وهذا بالنسبة 
لهم نشاطًا تجاريًا، فالكرافانات 

المخصصة للتجارة يقوم الالجئ 
بدفع آجارها شهريًا، وهناك 

من استبدل الكرافانة بالخيمة 
ألنه ال يستطيع تسديد األجرة 

المستحقة، عدا عن سرقة 
المساعدات من قبل المشرفين 
عليها وبيعها لنا بشكل إفرادي، 
وإن إعترضنا كون المساعدات 

حقنا المشروع، انهالوا علينا 
بالسباب والشتائم، ويكفي 

أنهم ال يغرموننا بمستحقات 
الماء والكهرباء على حد قولهم، 

باإلضافة للعديد من األمور 
األخرى.

ويختم المشهد حواره مع إلهام 
التي أشارت، إلى أن جميع 

من زار مخيم الزعتري لمعاينة 
أحوال الالجئين أعرب عن أسفه 

وحزنه الشديدين، في ظل غياب 
أي نتائج ملموسة على أرض 

الواقع.

صرخة سورية 
من الزع¨ي 

ومأساة ترويها إحدى الالجئات السوريات 



آمال منسية
تم تأسيس الشركة العامة 

للدراسات المائية في عام 1983 
لتحل محل مديرية األحواض 

المائية، ومنذ ذلك الحين، 
والشركة في طور التوسع، من 

حيث الكادر والمعدات، وتم طرح 
أفكار منذ أكثر من خمسة عشر 

عامًا، لتطويرها لتصبح هيئة 
علمية عامة ولكن لم تترجم هذه 

اآلمال فعليًا، وبقيت الشركة على 
وضعها إلى وقت األزمة، حيث 

أصابها ما أصاب بقية مؤسسات 
الدولة من نهب وسرقات وتخريب 

لكنها حافظت على اكتفاءها 
الذاتي من حيث تمويل رواتب 

العمال ومستلزمات العمل 
واإلصالح، وتأمين آليات 

وحفارات جديدة وإصالح القديم 
وزجه في المشاريع، علمًا أنَّ 

المشاريع الرئيسة والكبرى 
للشركة كانت في المناطق 

الشرقية والشمالية الشرقية 
وهي متوقفة حاليًا.

الدمج والتقزيم 
 تم طرح مشروع قانون الدمج 
بين الشركة العامة للدراسات 

المائية، والشركة العامة 
للدراسات واالستشارات الفنية 

على مجلس الشعب في عام 
2018، وتم رفض المشروع 

آنذاك، بعد أن رفعت الشركة 
مذكرة تبين من خاللها عدم 
جدوى الدمج، بل وأضراره 

المستقبلية، يقول أحد فنيي 
الشركة رافضًا الكشف عن اسمه 
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الشركة العامة للدراسات المائية

من ا®مـل بالتوسـع إلى      التقزمي بالدمج
حمص - عتاب حسن 

يجهل كثير من المواطنين وجود هذه الشركة على خارطة الشركات 
اإلنشائية، كونها ال تقدم خدمات مباشرة إليهم، وال تحتك مع مصالحهم، 
إذ ال يستلزم عملها وجود مراجعين لها، فهي تختص بقطاع مهم من العمل 

الهندسي،المعروف بأهميته الكبيرة إن كان بسبب الزيادة السكانية التي تستتبع 
الطلب المتزايد على المياه ألغراض الشرب والري والتصنيع واالستخدامات األخرى، 

أو بسبب تناقص الواردات المائية الجوفية والسطحية، وهذا التناقض بين الطلب 
المتزايد، والوارد المتناقص هو الذي ربما خلق مفاهيم حروب المياه، واألمن المائي، 

وغيرها مما يرتبط بأهمية الحصول على الماء، وال يخفى على أحد وجود خالفات 
مع الدول المجاورة على موضوع حصص المياه من األنهار الدولية، وإن كانت هذه 

الخالفات لم تصل إلى حد حروب المياه –حتى اآلن.



لـ «المشهد» ال ندري ما هي 
األسباب الحقيقة إلعادة طرح 
مشروع قانون الدمج بعد أقل 
من عام على رفضه تحت قبة 

البرلمان، لماذا كل هذا اإلصرار؟! 
علمًا أن معظم الخبراء والفنيين 
والمهندسين في الشركة إن لم 

نقل كلهم يرفضون الدمج». 
 يعتبر كثيرون أن الموافقة على 
مشروع قرار الدمج مؤخرًا سببه 
مت بها  الحجج والذرائع التي تقدَّ
وزارة األشغال العامة، أي الدمج 
بحجة (التقنين وتوفير النفقات)، 
ويستذكر آخرون أنَّ فكرة التقنين 

التي ُنفذت من خالل دمج 
بعض الشركات والمؤسسات 

تكون بالنسبة إلى المؤسسات 
التي تقوم بعمل شبه متطابق، 

ومنها حالة الدمج التي تمت 
بين المؤسسة االستهالكية، 

ومؤسسة سندس، فالمؤسستان 
تقومان بذات العمل، (استجرار 

المواد وعرضها للبيع عبر منافذها 
نقدًا وبالتقسيط)، ولذلك لم يثار 
آنذاك أي كالم عن هذا الدمج». 

يخلق مشروع قرار الدمج بحسب 
رأي اختصاصين في الشركة كثيرًا 

من التباينات، وتشاركهما تحت 
عنوان «الدراسات الهندسية» 

ليس كافيًا، وأبسط منافع الدمج 
 تكمن في قيام فروع الشركات 
المدمجة بعمل األخرى، لتوفير 

نفقات االنتقال، ومبيت 
العاملين وغير ذلك، وهذا 

ما ال يمكن حصوله في هذه 
الحالة كون دراسات السدود 

والجريانات المائية، وما يلحقها 
من اختصاصات دقيقة، بعيدة 

كل البعد عن الدراسات اإلنشائية 
والمعمارية».

الدمج بالقرارات فقط
قال وزير األشغال العامة 

واإلسكان في معرض مناقشته 
لمشروع القانون أمام مجلس 

الشعب: «الشركة العامة 
للدراسات المائية ستحتفظ 

بهيكليتها اإلدارية». 
وهنا يتساءل موظفو الشركة 

انطالقًا من كالم الوزير أين 
مكمن الفائدة من الدمج؟! إن 
كانت هناك فكرة بعدم قدرة 

دمج الشكرة كامًال!!! 
 محاذير تستحق النقاش 

البعض ممن تم أخذ رأيهم يطرح 
محاذيرًا متعددة لهذا القرار «في 

حال تم تبنيه»، وأبسط هذه 
المحاذير هي هجرة الكفاءات 

والخبرات من الشركة بعد الدمج 
(وهذا األمر موضح في مذكرة 

الشركة سابقة الذكر)، حيث 
علمت «المشهد» باستقالة 

خمسة من أهم االختصاصات 
قنهم بحدوث  في الشركة بعد تيَّ
مشروع الدمج، علمًا أن الفنيين 

العاملين في الشركة هم غير 
مستفيدين من مناصبهم 

الوظيفية إال معنويًا، ألن الشركة 
هي شركة دارسة وغير معنية 

بعقود التنفيذ التي قد تثير شبهة 
ما عن دوافع التمسك بالوضع 
ح به  الوظيفي، وهذا الكالم صرَّ
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الشركة العامة للدراسات المائية

من ا®مـل بالتوسـع إلى      التقزمي بالدمج

 تم طرح 
مشروع قانون 

الدمج بين 
الشركة العامة 

للدراسات 
المائية، 

والشركة العامة 
للدراسات 

واالستشارات 
الفنية على 

مجلس الشعب 
في عام 2018، 

وتم رفض 
المشروع آنذاك
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أحد العاملين في الشركة. 
معاون وزير األشغال العامة محمد 
سيف الدين أكد في اتصال هاتفي 

مع «المشهد» أنَّ مشروع قرار 
الدمج لم يصدر بعد، وهو قيد 
المناقشة تحت قبة البرلمان».
ولدى سؤال سيف الدين عن 

رفض بعض االختصاصين 
والفنيين ضمن الشركة العامة 

للدراسات المائية قرار الدمج 
أجابنا قائًال:» أغلب المعترضين 
على قرار الدمج هم من الفئة 

غير المستفيدة، وبالتأكيد ال 
يناسبهم قرار الدمج، أما من تهمه 

المصلحة العامة فسيجد في 
قرار الدمج قرارًا مهمًا ويقع في 

الصالح العام». 
 

ال أحد فوق مستوى الشبهات
هي صرخة أطلقها أحد فنيي 
الشركة، مطالبًا بالكشف عن 

الشخص أو الجهة التي تتبنى 
مشروع الدمج بهذا اإلصرار 

الغريب، (أفراد في مناصب عالية: 
محافظون – وزراء – وحتى رؤساء 
حكومات خانوا الوطن وهربوا إلى 

حضن أعدائه فليس هناك من 
هو فوق مستوى الشبهة). وفي 

الحقيقة، وبرغم أن هذا الكالم 
يرى فيه البعض مبالغًة في 

تحميل األمور، إال أن البعض اآلخر 
يرى أن هذه الخطوة قد تكون عن 

عدم تبصر بالنتائج المستقبلية 
على أقل احتمالـ، والخطورة 

الرئيسة تكمن في أن هذا القرار إن 
اُتخذ وكان له آثار سلبية على البنية 

الفنية للشركة فإن هذا الضرر 
غير قابل للترميم إال عبر سنوات 
طويلة، واستعانة بخبرات أجنبية 
باهظة الكلفة، وهذه الخطوات 

هي تحديدًا نفس الخطوات التي 
قطعتها الشركة عبر مسيرتها 

ألكثر من ثالثين عامًا حيث أنها 
استطاعت االستغناء عن ٪95 

من الخبرات االستشارية األجنبية 
قبل األزمة،حيث كان لدراساتها 

الهيدرولوجية األثر الفعال في 
دراسة الموازنة المائية لموقع 
مشروع سد الصداقة على نهر 

العاصي في منطقة دركوش مع 
الجانب التركي، وبناًء على دراستها 

تم إيقاف العمل بهذا السد لما 
تبين من استغالل الجانب التركي 

ألكثر من 300 مليون م3 من 
المياه السورية (وفق الدراسة 

مة من الجانب التركي) وبناًء  المقدَّ
على ذلك قررت القيادة السورية 

إيقاف المشروع، وكانت هذه 
الشركة عضوًا مقررًا في اللجنة 

لة عام  الدولية المشتركة المشكَّ
2010 لمعالجة شكوى العراق عن 
استغالل حصته من مياه الفرات، 
نت الشركة أن تركيا هي التي  وبيَّ
ال تلتزم بحصص سوريا والعراق، 
وكانت مكلفة بدراسة أحد أضخم 
المشاريع التنموية في القطر لري 
210 أالف هكتار جنوب الحسكة 
عبر جر مياه دجلة (محطات ضخ 

وقناة جر ودراسة نفق كراتشوك) 
بطاقة 100 م3/ثا إلرواء هذا 

القطاع الضخم الذي يعتبر خزانًا 
زراعيًا لسورية، وفق ما قاله بعض 

فنيو الشركة.

بلغة الحوار 
وليس التخوين 

البعض قد يقول كالمًا 
قاسيًا، وآخرون أقل 

قسوة، ولكن في جوهر 
األمر فإن من يتكلم فهو 

ينطق بأوجاع ومخاوف 
على مستقبل هذا البلد 
ومستقبل أبناءه وخبراته 

وليس رغبًة في اتهام 
الغير جزافًا كوسيلة 

للضغط، واألكيد أن 
المطلوب ممن هم 

في مراكز القرار النظر 
والتبحر بشكل أكثر عمقًا 
في نتائج القرارات التي 

قد يكون لها مخاطر 
مستقبلية، والتباحث مع 

األشخاص األكثر درايًة 
بنطاق هذه القرارات 

وآثارها المحتملة، فأهل 
مكة أدرى بشعابها. أطلق أحد فنيي الشركة صرخة، مطالبًا بالكشف عن 

الشخص أو الجهة التي تتبنى مشروع الدمج بهذا اإلصرار 
الغريب، (أفراد في مناصب عالية: محافظون – وزراء – 
وحتى رؤساء حكومات خانوا الوطن وهربوا إلى حضن 

أعدائه فليس هناك من هو فوق مستوى الشبهة)
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على خطا االنفصام اللبنا¯

مع¶ لتوحيد كتاب التاريخ  
ال أنكر جهلي بتاريخي، وال أنكر أيضا أن الفضل يعود 
الرابع»  «عيد  أن  أعــرف  جعلني  بأن  «فيسبوك»  للـ 
السابع  أظفارنا في  نعومة  به منذ  نحتفل  كنا  الذي 
عشر من نيسان وفق التقويم الغربي (الرابع منه وفق التقويم 
الشرقي) ماهو إال عيد رأس السنة السورية. لكنني لست أنكر 
.بالمقابل. أنني منذ أن وقعت على هذه المعلومة (أو وقعت 
علي)، أصبحت أتحسب « فيسبوكيًا « لقدوم األول من نيسان 
إلى جذور  أعداد من استفاقوا حديثًا  لتزايد  في كل عام نظرًا 
انتمائهم إلى األمة السورية وإلى األصول السريانية لسكان 

هذه البالد. 
الجديد هذا العام هو االهتمام الرسمي، فقد قامت قنواتنا 
ومعايدة  العيد  هــذا  على  بــاإلضــاءة  الرسمية  التلفزيونية 
مشاهديها بالعبارة المميزة «أكيتو بريخو» وإفراد فقرات من 
بثها للحديث عنه، وكذلك قامت وكالة سانا الرسمية (بعد أن 
رسمية  غير  إلكترونية  مواقع  على  مقتصرًا  سابقًا  األمر  كان 
العيد  هذا  احتفاالت  تحيي  بــدأت  التي  السياحة  وزارة  وعلى 
منذ بضعة سنوات)، كما أن الجديد هذا العام هو دخول هذا 
منذ  انتباهي  استرعى  فقد  المدرسية،  الكتب  إلى  التقويم 
الخامس)  (التلميذة في الصف  بضعة اشهر سماعي البنتي 
تستظهر أسماء األشهر (نيسانو، ايارو، سيمانو، دموزو،  آبو، 
ادارو)  شباطو،  طبيتو،  كانونو،  اراشامنا،  تشيرتو،  أولولو، 
االجتماعية  التربية  كتاب  في  مدرجة  أنها  تبين  ولدى سؤالها 

الخاص بهم.
ولكي أستبق أي إلتباس ممكن، فإنني أوكد احترامي وتقديري 
لكل من تبنى أو كتب أو اعتمد هذه المعلومة ووجد فيها ضالة 
ما، فأغلب هؤالء .لألمانة. أشخاص مثقفون أو أكاديميون أو 
وتحمل  رصينة  كتابات  هي  الكتابات  وأغلب  جيدون،  قارئون 
من  مهمة  تاريخية  حقبة  وتستحضر  ومهمة  جميلة  معلومة 
أن من حق  األرض، وال شك  على هذه  توالت  التي  الحقب 
أي ساكن لهذه البالد –وأنا منهم. أن يشعر بمزيد من الفخر 
كونه يقطن في أقدم البالد المأهولة عبر التاريخ، وأنه يتحدر 

مــن جــذور أقــدم الــحــضــارات والشعوب (ســومــريــة، أكــاديــة، 
عربية  فينيقية،  كنعانية،  سريانية،  كلدانية،  آشورية،  بابلية، 
هذه  بأن  وشعوري  توجسي  أخفي  ال  بالمقابل  لكنني  إلــخ). 
االستفاقة المتنامية لم تتأت (لدى بعض من استفاقوا) من 
خلفية االعتزاز بالعراقة التاريخية واألصول الضاربة الجذور في 
التاريخ، بقدر ما تأتت من خلفية رد الفعل على انحطاط الواقع 
العربي ومأزق البحث عن هوية يعتز بها ويتبرأ من خالل انتمائه 

لها من هذا الواقع.
في  بها  اإلقـــرار  من  البــد  دامغة  حقيقة  من  هناك  كــان  إذا 
التي تقول: «إن  الحقيقة  معرض حديثنا اآلن، فإنها بالشك 
غوص  أو  إشكالي،  حديث  عمومًا  هو  التاريخ  في  الحديث 
التاريخ بغرض التفتيش عن الهويات ماهو إال  الشعوب في 
واحد من العوامل األساسية التي تولد االنقسام والصراع بين 
المكونات الحاضرة لهذه الشعوب»، فما الذي سيمنع –في 
حالتنا هذه. من تفتيش كل مجموعة إثنية أو عرقية أو قومية 
في هذا البلد عن هويتها «الضائعة» وإعالئها وتبنيها واالنتماء 
حول  ستلتقي  المنطقة  هذه  بأن شعوب  الضمان  وما  لها، 
الذي سيمنع من  هوية موحدة تؤسس لحاضر تعتز به، وما 
سقوط الهوية الوطنية الجامعة لسكان هذا البلد في أي لحظة 
«القاتلة»  الفردية  هويتها  حول  مجموعة  كل  وتقوقع  صراع 
(على منوال ماعرضه الكاتب أمين معلوف في كتابه الهويات 

القاتلة).   
لقد أثبتت مجريات التاريخ، أن التنوع الثقافي والعرقي واإلثني 
القدر  بنفس  وتدمير،  تفجير  عامل  يكون  أن  يمكن  والقومي 
يكون عامل غنى وقوة وحضارة، وليست  أن  له  الذي يمكن 
التجربة اللبنانية ببعيدة، والزال أهلنا في لبنان منقسمون حول 
الهويتين الفينيقية والعربية، ولم تفلح تلك العبارة المنمقة « 
ذو وجه عربي» التي أقحموها في اتفاق الطائف التخفيف من 
غلواء ذلك االنقسام، أو التشظي في انقسامات أبعد وأبعد.

أنا اليوم، أخشى أن نصل إلى زمن يكون فيه أقصى طموحاتنا 
أن نوحد كتاب التاريخ.

جهاد عيسى
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نور علي

 هي قضية يظهر 
عرابوها ليًال كالخفافيش 
ويختبؤون نهارًا كالنعام، 

قضية عندما تغوص في 
أعماقها تعتقد للوهلة األولى 
أن مرتاديها هم من الطبقات 
الوسطى أو الطبقات عديمة 

الدخل، إال أنك ستصدم عندما 
تجد أن شخصيات المجتمع 

رفيعة المستوى هي من أغلب 
مرتاديها والمدمنين عليها، ولعل 

من يتصدر المجالس الراقية 
في الصباح هو ذاته من يحمل 

ورق اللعب «الشدة» في الليل، 
ولعل من يرتدي عباءة الدين 

ومكارم األخالق في بيته ووسط 
معارفه، هو عينه من يدخل 

المقهى «المقمرة» ويستبدل 
نقوده ببضعة دوائر بالستيكية 
«الفيش» ويجلس على طاولة 

المراهنات «القمار».

غني األمس فقير اليوم 
واألسرة رهينة «القمار» 

هي حالة من مئات الحاالت 
وربما اآلالف، التي تقع فيها 

األسرة ضحية إدمان األب على 
لعبة «القمار»، ليبدأ األمر ببيع 

المنزل، ثم األثاث ثم كل ما 
أمكن بيعه حتى ينتهي األمر 

ببيع األسرة والتضحية بها إذا تم 
الخيار بينها وبين هذه اللعبة. 

تقول «ديانا» ذات الثالث 
والعشرون عامًا للمشهد: «كنا 
عائلة ميسورة الحال وتمتلك 

العديد من العقارات، أبي كان 
يعمل في مجال تعهدات البناء 
إال أن له عادة سيئة جدًا وهي 

اإلدمان على لعبة القمار، ال أذكر 
األيام التي جمعتني به كثيرًا نظرًا 

لغيابه الدائم عن المنزل فهو 
كان يخرج في المساء ويعود في 

آباء امتهنوا «القمار»
والعائالت تموت جوع¶

بعض المقامرين قد 
يصابون بالجنون، 

وبعضهم اآلخر قد 
يصاب بالجلطات 

القلبية والدماغية، 
وفضًال عن كل 

ذلك فإن الخسارة 
التقتصر على المال 
فقط، فهو بالدرجة 
األولى يخسر نفسه 
ويخسر كل من حوله

almashhadonline.com



٢٥ almashhadonline.comJune 2019

الصباح وغالب الوقت يعود من 
المقهى الذي يلعب فيه وهو 

مخمور وفاقد للسيطرة ومفلس 
تمامًا». 

وتضيف ديانا:»عندما كان أبي 
يخسر في لعبة القمار كان 

يصب جام غضبه علينا ويهدد 
والدتي مرارًا وتكرارًا بالطالق 
الذي تحول مع األيام لفعل، 

فالتخلي لم يشمل والدتي فقط 
بل أنا واخوتي بالنسبة له في 

إعداد النسيان لنغدو بفعل هذا 
اإلدمان أسرة مشردة بامتياز».

بسبب القمار أصبح عاجزًا 
واألسرة في ضياع

كان يصل الليل بالنهار ويطوي 
األيام تلو األيام ويتناول حبوبًا 
تسمى «كابتيكول» تمنعه من 

النوم كي اليفوت أي لعبة 
«برتية» عليه.

هكذا قالت «سارة» التي تعاني 
هي وأسرتها من التشتت 

والضياع وعدم االستقرار بسبب 
إدمان والدها على لعب «القمار» 

بشكل اليستوعبه العقل، فهو 
ليس مجرد مدمن فحسب بل هو 
تحول لموهوس في هذه اللعبة 

لدرجة تجعله يفقد اإلحساس 
تجاه كل من حوله أي كان إذا ما 

تعلق األمر بلعب «القمار». 
تتابع «سارة»:»بسبب القمار 
أسرتي تفككت وأخوتي تركوا 
المنزل وأبي تدهورت صحته 
وبات مشلوًال وعاجزًا تمامًا، 

مشيرة أن السهر الدائم وتعاطي 
حبوب منع النوم من قبل والدها 

أثرت على الجملة العصبية 

وأصابته في جلطة دماغية 
َأوقعته بهذا العجز.

عندما لم يبق معه مال 
كنت أنا الرهان

كان يخرج يوميًا ومعه ال يقل 
عن 50 ألف ليرة سورية ويعود 

بعد منتصف الليل اليملك منها 
سوى ألفين أو أكثر، وتكرر هذا 

األمر إلى أن قرر نقل مقر اللعب 
إلى المنزل.

تقول أم عروة للمشهد: 
«اجهضت مرتين بسبب ضرب 

زوجي لي بعد كل خسارة يتلقاها 
من لعب القمار، كل يوم 

يصطحب رفاقه ويتحول البيت 
إلى كازينو ويفرض علي أن 

أقوم بواجب الضيافة واتحمل 
المستوى البزيء من األلفاظ 

التي يتبادلونها عندما يلعبون».
وتشير أم عروة «كل شيء كنا 

نملكه ذهب مع الريح، وعندما 
لم يجد زوجي مايبيعه ليستطيع 

اللعب قال ألحد رفاقه خذ زوجتي 
واقرضني المال».

ال شك أن قضية القمار هي 
سبب كبير في دمار المجتمع 

وانهيار العائالت فيه، فالمقامر 
هو شخص عدواني لكل من 

يخالفه رأيه، عدا عن أنه عندما 
يصل إلى مرحلة اإلدمان فتوقع 

منه كل شيء.
بعض المقامرين قد يصابون 
بالجنون، وبعضهم اآلخر قد 

يصاب بالجلطات القلبية 
والدماغية، وفضًال عن كل ذلك 

فإن الخسارة التقتصر على المال 
فقط، فهو بالدرجة األولى يخسر 

نفسه ويخسر كل من حوله، 
وأكثر مايزيد الطين بلة هو غياب 
الرقابة القانونية عن هؤالء وعن 

المقاهي والمنازل المخصصة 
لهذا الغرض والتي انتشرت 

باآلونة األخيرة بشكل علني وعلى 
عينك يا تاجر دون رادع قانوني أو 
أخالقي ودون النظر لحال األبناء 

والزوجات الذين هم ضحايا 
طاوالت المراهنات وضحايا على 

مذبح المراهنين.

لوال القمار 
لكنت اليوم 

طبيبًا
لم يفكر يومًا طالب 

الثانوية الذي صنف الثالث 
على محافظته أنه سيصبح 
«صبي أركيلة» بعدما كانت 

عيونه وأحالمه تتجه نحو 
كلية الطب البشري.

يقول»سراج» ذو السادس 
والعشرون عامًا:»المريول 

األبيض بالنسبة لي هو 
غصة وأضغاث أحالم ال 

أكثر، فوالدي الذي يداوم 
مقاهي لعب القمار قد 
خسر كلشي، األمر الذي 
أجبرني أن أترك الدراسة 
وأتفرغ إلعالة أسرتي». 
«من يدمن لعب القمار 

هو كمن يضع الساطور 
على رقبة أسرته، عدا عن 

السمعة السيئة التي تلحق 
بهم، فأنا حرمت من حلمي 
أن أكون طبيبًا وكذلك من 

حقي في الزواج والتقدم 
ألي فتاة».
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عنوسة
في زمن الحرب 

نور علي 

خالل سنوات الحرب 
السورية، تعرض المجتمع 

السوري لمشكالت إجتماعية 
عديدة شائكة، ومن بينها كانت مشكلة 

تراجع حاالت الزواج الشرعي وازدياد 
حاالت الزواج العرفي والعالقات غير 
الشرعية، باإلضافة لمشكالت الزواج 

المبكر للقاصرات والعنوسة للفتيات، 
كما شهدت األوساط إزدياد كبير في 
حاالت اإلنفصال سواء الرسمي منه 
«الطالق» أو غير الرسمي «الهجر»، 

فضًال عن إرتفاع نسبة العنوسة بسبب 
التفاوت الكبير بين عدد الشباب وعدد 

الفتيات، إضافة إلرتفاع مستوى 
المعيشة وعدم قدرة الغالبية على 

تأمين المتطلبات الزوجية والحياتية.

الزواج العرفي يتفوق
 على الزواج الشرعي 

لمن ال يعلم فإن الزواج العرفي هو 
زواج ال يكتب في الوثيقة الرسمية 

التي يقوم بها المأذون أو نحوه، 
وهو اتفاق مكتوب بين طرفين 

على الزواج دون عقد شرعي مسجل 
بشهود أو بدون شهود وال يترتب 

عليه نفقة شرعية وليس للزوجة أي 
حقوق شرعية لدى الزوج فيه ويعرف 

بالعامية بإسم «كتاب براني»، على 
عكس الزواج الشرعي الذي يسجل 

أصوًال في المحكمة الشرعية 
ويشهده الشهود ويضمن الحقوق 

القانونية والشرعية للزوجة.
أحد قضاة المحكمة الشرعية في 
الالذقية صرح للمشهد أن نسبة 

الزواج الشرعي تراجعت مؤخرًا بنسبة 
65٪ مقارنة مع األربع سنوات 

الماضية، وهذا إن دل على شيء 
فهو يدل على أن نسبة الزواج العرفي 
في إزدياد، مبينًا أن الزواج العرفي ال 

يسجل بالمحاكم الشرعية أي أنه ال 
يحمل أي نسبة دقيقة وهو زواج غير 

معترف به ما لم يتم تسجيله وتثبيته. 
كما أشار القاضي أن نسبة الطالق 

الذي تشهده المحاكم الشرعية كانت قد 
بلغت 70٪ مقارنة مع الخمس سنوات 
الماضية، تضاف إليها دعاوى عديدة قد 

تم تسجيلها تخص النفقة والحضانة.
وفي هذا السياق أوضحت المرشدة 
اإلجتماعية «ندى إبراهيم» للمشهد، 
أن تراجع الزواج الشرعي هو بسبب 

الظروف الراهنة للبالد التي خلفت 
ورائها تردي كبير في المستوى 

الفكري والمعيشي، وأحدثت فوضى 
خالقة في المجتمع السوري وجعلت 

الشبان والفتيات يلجؤون ألقصر 
الطرق وأسهلها وربما أخطرها. 

وأضافت «إبراهيم»، أن الشروط 
القاسية التي يضعها أهالي الفتيات 
تجعل أي شاب ينظر للزواج الشرعي 

على أنه حلم بعيد المدى وصعب 
المنال، وعليه يصبح الزواج العرفي أو 
العالقات غير الشرعية المنفذ الوحيد 
متناسين العواقب الكارسية الناتجة 

عن هكذا خيار.

زواج القاصرات بين الفقر والجهل 
التبعات السلبية للحرب السورية 
كانت بيئة خصبة لتنامي الجهل 

والفقر معًا، حيث لجأ العديد من 
األهالي في سورية وفي غضون هذه 
الحرب لتزويج بناتهن في سن مبكرة 
خوفًا من نظرة المجتمع أوًال، والفقر 
ثانيًا، وبسبب االعتقادات البالية التي 

تقلل من شأن الفتاة وتعتبرها عبئًا 
ثقيًال على والديها. 

الزواج المبكر في سورية بات ظاهرة 
منتشرة جدًا، وإن استثنينا سبب 

الفقر، يأتينا سبب الجهل الذي يجعل 
األهل في هاجس دائم لتزويج بناتهن 

قبل أن يفوتهن القطار ويصبحن 
«عوانس»، وخاصة إن أفصحت الفتاة 

عن رغبتها في استكمال علمها أو 
خوض سوق العمل. 

الزواج المبكر في 
سورية بات ظاهرة 
منتشرة جدًا، وإن 

استثنينا سبب 
الفقر، يأتينا سبب 
الجهل الذي يجعل 
األهل في هاجس 

دائم لتزويج بناتهن 
قبل أن يفوتهن 

القطار



٢٧ almashhadonline.comJune 2019

العنوسة تدق 
أبواب السوريات

التفاوت النسبي الكبير بين عدد 
الشبان وعدد الفتيات في سورية، 

جعل فرص اإلناث بالزواج ضئيلة جدًا 
بل شبه مستحيلة، فالعدد األكبر من 

الشباب هو بين شهيد ومختطف، 
عدا عن األعداد الكبيرة منهم التي 
هاجرت، والعدد الباقي هو رهينة 

الظروف.
حسبما صرح به القاضي الشرعي 

األول بدمشق «محمود معراوي»، 
فإن نسبة الشباب في سورية هي 

30٪ مقارنة مع نسبة فتياتها، وهذه 
النسبة تدل على أن 70٪ من الفتيات 
هم في مواجهة حتمية مع العنوسة.
ومن جانب آخر، أوضحت المستشارة 
النفسية «صبا اليقة» للمشهد، ، أن 

الفتاة التي ترى نفسها أنها مهددة 
بالعنوسة تشعر بعقدة النقص 

أنها غير محظوظة بفرص الزواج 
واإلنجاب وتكوين أسرة، وهذه 

مشكلة كبيرة سببها مجتمع يتعامل 
بنظرة دونية للعنصر النسائي رغم 

التطور والحداثة، وهنا تصبح الفتاة 
التي تأخرت في الزواج ألنني ضد 
كلمة «عانس» مالمة انطالقًا من 
بيتها وعائلتها، ووصوًال للمجتمع.

من المؤسف حقًا أن آالف الشبان 
والفتيات في سورية اليوم هم بين 

فكي كماشة، الحرب بما خلفته 
من فقر وجوع وفلتان من جهة، 

والمجتمع بما يحمله من جهل فكري 
وإنحطاط أخالقي من جهة أخرى.

أعداد كبيرة منهم تغوص في قاع 
مظلم مجهول المالمح، وكثيرون 
غيرهم هم المجني عليه والجاني.
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نزاعات تصل حدود القتل
نسمع بشكل مستمر عن 

الخالفات بين الناس وخصوصًا 
األقرباء حول مشاكل الميراث 

واإلفراز وتثبيت الملكيات والتي 
تصل حدود القتل أحيانًا فالغالبية 
العظمى من العقارات واألراضي 

في الالذقية لم تفرز وتصحح 
أوصافها منذ عشرات السنين 

ا·فراز العقاري
مشاكل بالجملة وحلول معدومة

الالذقية . ميساء رزق

تعتبر مشاكل إزالة الشيوع والتحديد والتحرير وإفراز الممتلكات وتثبيتها (الطابو) من أكثر 
الملفات الشائكة التي يعاني منها أصحاب األراضي والعقارات في سورية عمومًا والالذقية 
خصوصًا،نظرًا لصغر المساحات وتفتت الحيازات وازدياد أعداد الورثة لكل عقار،هذه المشاكل 

التي طالما أّرقت آالف األسر حيث أن آخر مسح لألراضي تم منتصف القرن الماضي ومن حينها بقيت 
هذه القضية بين أخٍذ ورد ونزاعات مع ازدياد أعداد المتضررين منها وعدم الوصول لحلول رضائية إال 

فيما ندر، كل ذلك في ظل غياب الوعي والمعرفة بأصول تثبيت الملكيات في المصالح العقارية 
والحصول على صك الملكية القطعي.
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ألسباب كثيرة تتعلق بالقائمين 
على هذه العملية وبأصحاب 
العالقة المباشرين،وبأمثلة 

عن هذا الواقع التقت المشهد 
بعض المواطنين ورصدت 

تجاربهم حيث ذكر علي سليمان 
أنه كمختار في منطقة القرداحة 

يعاني من كثرة الخالفات على 
موضوع إزالة الشيوع وتثبيت 

الملكية حيث تعترضها معوقات 
متعددة تحول دون إتمامها 

وأهمها عدم اتفاق ورثة العقار 
الواحد لفرز ملكياتهم وتحديد 

الحصص،إضافة إلى المخالفات 
على أرض الشيوع التي تتطلب 
تصحيح أوصافها،وقد واجهتهم 

عدة حاالت مع أقارب وصلت 
الخالفات بينهم للقطيعة 

والعراك والسجن والشروع 
بالقتل.بدوره ذكر أبو نعمان من 
الحفة أن غالبية أهالي المنطقة 

يعانون من مشاكل إزالة الشيوع 
والتحديد والتحرير ألراضيهم 

والتي أصبحت معقدة ومرتفعة 
التكاليف ومن النادر إنجازها 

دون مشاكل مع الشركاء الذين 
تضاعفت أعدادهم منذ عشرات 
السنين وضاعت الحصص لكثرة 

الورثة وعدم تثبيت الملكيات 
على الصحيفة العقارية األمر 

الذي صّعب السيطرة على 
العشوائيات والمخالفات 
والتعديات على الملكيات 

المتعددة الورثةوعمليات البيع 
والشراء.ولفت مهند العلوني 

من جبلة إلى معاناته مع ضياع 
حصته بميراثه من أرض جده 

الذي اشتراها بعقد قديم حيث 
تعرض لخدعة شراء األسهم من 

قبل أناس متنفذين حّصلوا حصة 
سهمية أضعاف حصته ما أفقده 

قطعة أرض ثمينة ليتبقى له 
أرض بور محمًال جده المسؤولية 
لعدم تثبيت ملكيته حين الشراء 

وجهله باألمور العقارية.بدوره 
ذكر بشار.ج إلى تفاقم الخالفات 

مع أبناء عمه لحدود القطيعة 
التامة نظرًا لنزاعهم على حدود 
الملكية ولم تنفع جميع طرق 

الوساطة لإلصالح بينهم فجميع 
أعمالهم معطلة بسبب إشارات 

الرهن وعدم تنازلهم للوصول 
لحل يرضي الجميع،الفتًا إلى 

أنه تلقى تهديدات بالقتل مؤكدًا 
أنه (على جثته) التفريط بحقه 
محمًال والده وعمه مسؤولية 

عدم االتفاق الذي أدى إلى نقل 
الخالفات إلى أبنائهم ال21.كما 

التقينا بعض المواطنين من 
أماكن مختلفة من المحافظة 

لنفاجأ بمقدار المعاناة مع هذا 
األمر والجهل بالمسائل العقارية 
وطرق التعامل معها فجميعهم 
ورثوا العقارات من آبائهم دون 
تثبيت حدود الملكية وإفرازها 

بانتظار لجان (الطابو) الحكومية 
لتنجز أعمالها وهم غافلون عن 

إنجازها منذ عشرات السنين وأن 
إتمام العملية بيدهم لتثبيت 

الملكيةرسميًا،وهنا المسؤولية 
تقع على تغييب الوعي لهذه 

القضية لذلك قصدنا الجهات 
المعنية لتوضيح األمر.

المصالح العقارية
رّحلنا جميع القضايا لمحاكم 

الصلح المدني حيث أكد 
المهندس جهاد حاطوم مدير 

المصالح العقارية بالالذقية أن 
دور المديرية في هذا الموضوع 

تغير بعد صدور القانون رقم 
1 لعام 2015 الذي أقر بإحالة 
جميع قضايا إزالة الشيوع إلى 

محاكم الصلح المدني المنتشرة 
في المحافظة وعددها ست 

في: الالذقية،القرداحة،الحف 
وصلنفة،جبلة والقطيلبية،عين 
البيضا، البهلولية لإلسراع في 

عملية إزالة الشيوع وتثبيت 
الملكيات التي يتقدم بها 

المالكون على الشيوع بشكل 
إفرادي أو جماعي وال عالقة 

للمصالح العقارية إال بالناحية 
التنفيذية لهذه القرارات التي 

ترد مبرمة، منوهًا إلى أنه 
يتم حاليًا تطبيق القانون 33 
لعام 2008 المتضمن إفراز 

العقارات على الشيوع التي 
سبق تحديدها وتحريرها ما يتيح 

للمتملكين بوكاالت وأحكام 
قضائية المملوكة عبر الفرز 

بتسجيلها بالصحيفة العقارية،أما 
في موضوع التحديد والتحرير 
وّضح حاطوم أنه تم إنجاز 99 
بالمئة من أراضي المحافظة 
باستثناء منطقتي فويرسات 

والقصيبة التي تعالج مشاكلها 
لدى المديرية العامة،الفتًاإلى أنه 
تمت عملية المسح الفني لكافة 

المناطق العقارية حيث كانت 
46منطقة أصبحت 18 منطقة 

يجري العمل على إنهائها،كما 
تم مسح 2708هكتارات 

وتحديد 205 هكتارات العام 
الماضي،ويتبع للمديرية 3 

محاكم عقارية للبت باالعتراضات 
وتثبيت الملكية الناتجة عن 

عملية التحديد والتحرير يرأسها 
قضاة عقاريون مؤقتون تنتهي 

مهامهم بانتهاء عمليات التحديد 
والتحرير،أما بالنسبة لالعتراضات 

فتسجل وفق القوانين خالل 
المهل الزمنية التي نص عليها 

يتم حاليًا تطبيق القانون 33 لعام 2008 
المتضمن إفراز العقارات على الشيوع التي 
سبق تحديدها وتحريرها ما يتيح للمتملكين 

بوكاالت وأحكام قضائية المملوكة عبر 
الفرز بتسجيلها بالصحيفة العقارية
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قانون القضاء العقاري أو قوانين 
التحديد والتحرير.بدورها ذكرت 

نائب رئيس مكتب إزالة الشيوع 
ناديا سليمان أن عمليات الفرز 

العقاري كانت تتم سابقًا عن 
طريق محكمة إزالة الشيوع 

بناءًا على طلب المالك وإنهاء 
المشاكل القائمة على العقار 
لفرزه وتخصيصه إلى مقاسم 

خاصة باسمه يتقاسمها مع 
الشركاء ليصبح كل عقار2400 
سهم توزع على الورثة حسب 
الحصص.ولكن تم حل اللجنة 

المذكورة وإحالة القضايا وعددها 
باآلالف إلى محاكم الصلح 

المدني بالمناطق والنزال نحتفظ 
بمئات األضابير الموقوفة برد 

الدعوى أو مشطوبة لحين الطلب 
من قبل صاحب العالقة لمتابعة 

الدعاوى والخزائن تفيض بهذه 
الملفات منذ سبعينيات القرن 

الماضي بانتظار مطالبة أصحابها 
لتسيير الدعاوىوتثبيت ملكياتهم. 
وأشار المّساح علي الجردي إلى 

أن عملهم يتم بجوالت للجان 
خاصة بناء على معامالت فنية 
لعدة غايات بطلب من أصحاب 
العالقة لتوصيف وإفراز وبيان 

حدود العقار وتثبيت الملكيات 
واالعتراضات مع أجهزة 

دقيقة،الفتًا إلى تعرضهم لكثير 
من المشاكل والمصاعب وحتى 

االعتداء بالضرب حيث أصيب 

بطلق ناري في إحدى المرات 
جراء خالفات بين من كانوا يجرون 

كشف تثبيت حدود بينهم ما 
يضطرهم في أحيان كثيرة لطلب 

مؤازرة من الشرطة عند وجود 

اعتراض على عملهم.

مشكلة قديمة تستدعي 
إجراءات حلول جديدة

بات إيجاد حلول لمشاكل 
اإلفراز العقاري الكثيرة ضرورة 
ملحة،حيث خلق هذا الملف 
الشائك الذي يمس الحاجة 

اليومية للمواطنين وخالفات 
الميراث مع تعطيل األعمال 

واإلجراءات المعقدة التي 
تنعكس سلبًا على المالكين 

كافة دون تمييز والحل الحالي 
باللجوء للقضاء زاد تعقيدها 
الستمرارها سنوات طويلة 

معلقة ووصلت لطريق مسدود 
باإلضافة إلى التراخي في تنفيذ 
إجراءات االستمالك ترك الباب 
مفتوحًا أمام الدعاوي القضائية 

وبالتالي تكبيد الجهات العامة 
مع المواطنين خسائر الجدوى 
منها،ومن الضروري هنا إيجاد 

صيغة جديدة تتماشى مع الوضع 
الحالي وإصدار قرارات جدية 

تنهي المشكلة فعليًا وتغلق هذا 
الملف العقيم المستعصي حاليًا 

عن الحل.

الحل الراهن بالتراضي 
أو التقاضي!

وللوقوف على الناحية القانونية الصحيحة التقينا 
محامي اتحاد فالحي الالذقية مهند عيسى الذي 

أشار إلى أن القانون السوري نص على أن من حق 
أي شريك مالك لعقار على الشيوع أن يخرج من 

حالة الشيوع هذه رضائيًا أو قضائيًا،رضائيًاباتفاق 
جميع المالكين على قسمة المال الشائع عن 

طريق تقديم طلب بذلك إلى الجهات المعنية 
بمعاملة إدارية، وقضائيًا في حال عدم موافقة 

بعض الشركاء على القسمة فيتم اللجوء 
إلى محاكم الصلح المدني إلصدار قرار بإفراز 

وإزالة شيوع العقار أوبيعه عن طريق المزاد 
العلني في حال عدم إمكانية إفرازه إلى مقاسم 

مستقلة،وهذا األمر يمّكن المالكين على الشيوع 
من اللجوء للقضاء للحصول على قرار بإزالته 

وإعطاء العقار رقمًا مستقًال بعد مراعاة نظام 

ضابطة البناء إذا كان ضمن المخطط التنظيمي 
أو مراعاة الحد األدنى من المساحة للعقارات 
الزراعية خارج المخطط،وفي موضوع التحديد 

والتحرير لفت المحامي إلى أنه يجب إرسال لجان 
مساحية للمناطق التي لم تحدد أو تحرر حتى اآلن 
ليتم منحها الشرعية القانونية للملكية باإلضافة 
إلى عقد اجتماعات مع جميع المالكين وتوعيتهم 

على عدم تسجيل الملكيات لعدة أشخاص 
مشتركين بل تسجيلها وتخصيصها لكل شخص 

بعقارمستقل. وتطرق عيسى إلى الصعوبات التي 
تعترض المالك في دعوى إزالة الشيوع وأهمها 
صعوبة تبليغ جميع المالكين لجهل عناوينهم أو 
وفاتهم وارتفاع تكاليف هذه العملية باإلضافة 

لطول المدة الزمنية التي تأخذها المحاكمة للبت 
بها،مؤكدًا على أهمية تنظيم دورات قانونية في 
جميع أنحاء القطر والتغطية اإلعالمية لمثل هذه 

القضايا باالستعانة بالمحامين والقضاة لشرح 
وتوضيح مفاهيم إزالة الشيوع وطرقها وتثبيت 
الملكيات لتفادي الوقوع بمشاكل صعبة الحل.

بات إيجاد حلول لمشاكل اإلفراز العقاري الكثيرة ضرورة ملحة،حيث خلق هذا 
الملف الشائك الذي يمس الحاجة اليومية للمواطنين وخالفات الميراث مع تعطيل 

األعمال واإلجراءات المعقدة التي تنعكس سلبًا على المالكين كافة دون تمييز

االقتصادي   |  
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ربما هذه القوانين سارية في كل الدول 
العربية، وربما كانت مقبولة إلى حد 

ما سابقًا، ولكنها بالنسبة لما يصارعه 
المواطن السوري من فقر، حرمان، بطالة، 
جوع وغالء، لم تعد مقبولة بل وغير عادلة 
أو منصفة أيضًا، وفي حال دولة كسورية 

بات أكثر من ٪85 من مواطنيها تحت خط 
الفقر أصبح من الضرورة الملحة أن يتم 
مد يد العون لهم ومساعدتهم أن يكون 

لديهم مرتب شهري يؤمن لهم أبسط 
سبل العيش.

وديعة مسبقة 
وموظفين إثنين وإال!

إذا لم تكن تملك مبلغ أقله 500 ألف ليرة 
سورية لتودعها في البنك أو المصرف 

وبيان راتب إلثنين من الموظفين وحصرًا 
فئة أولى، فأنت من المغضوب عليهم 

واليمكنك أن تحظى بفرصة الحصول على 
القرض الذهبي، وحتى لو كنت عاطًال 

عن العمل وتحلم برأس مال يحقق لك 
مردود مادي شهري ينقذك أنت وعائلتك 

من التشتت فال تحلم بتحسين وضعك 
العائلي إن لم تستوفي هذه الشروط، لذا 
إبدأ من اآلن بجمع مبلغ الوديعة وانطلق 
في رحلة بحث عن كفالء موظفين، وإن 
أمكنك تحقيق الشروط فلن تسلم من 
الفائدة الشهرية التي تقاسمك نصف 

األرباح كل شهر «وال كيف البنك أو 
المصرف بدو يضمن حقو»؟.

تسهيالت القروض حصرًا 
«للموظفين» وغير الموظفحظ أوفر

منذ شهرين تم إطالق قرض السيريا 
كارد الخاص بالعاملين لدى القطاع العام 

الموطنة رواتبهم لدى المصرف 10 
أضعاف الدخل الشهري، لن نجادل في 

هذا القرار ألنه معلوم عند الجميع ولكن 
إذا كان عدد الموظفين الحكوميين في 

سوريا نحو 65٪ أي أن مايقارب 35٪ هم 
غير موظفين وال يحققون الشروط التي 

تفرضها البنوك والمصارف، وبالتالي 
كيف لهذه النسبة أن تستطيع النهوض 

في ظل هذا الخراب الحاصل من بداية 
إندالع الحرب وحتى اللحظة.

القروض لرؤوس األموال 
وفاقد الدخل ال رأس مال له

جميع القروض المعلن عنها حديثًا يستفيد 
منها غير موظفي القطاع العام والقطاع 

الخاص المسجلين بالتأمينات اإلجتماعية، 
هناك أصحاب الشركات والمهن والحرف، 

وإذا كان القرض شخصي فيستوجب 
ضمانة موظفين كفالء بحد أقصى 2 

مليون ليرة لمدة 5 سنوات، أو ضمانة 
عقارية تغطي 200٪ من مبلغ القرض 
وبحد أقصى 10 ماليين ليرة لمدة 10 

سنوات بفائدة 12.5 ٪ سنويًا، أي إن لم 
تكن ميسور الحال ولديك ضمان عقاري 

ذو قيمة معتبرة فال قرض لك.
وإذا كنت تملك عقار متضرر من الحرب 

فعليك بقرض الترميم، وحتى هذا الحق 
له شروط وهي فائدة 10.5٪ لمدة 10 

سنوات على أن يتم إيداع مبلغ يساوي ٪5 
من قيمة القرض الممنوح، ويتم تسليم 

القرض على ثالث دفعات.

معيشة بالعدم 
وقروض تحتاج 
لمعجزة إلهية

المشهد - خاص:

«إذا مابدك تزوج بنتك غلي مهرها»، هذا هو الواقع 
الصريح لطريقة تعامل البنوك والمصارف مع المواطنين 
السوريين فيما يخص القروض، شروط تعجيزية للحصول 

على القرض وفوائد ال تتناسب مع دخل المواطن أي كان مشروعه 
أو طبيعة عمله.

اليوم مواطنون كثر هم على حافة 
الهاوية جراء كل ما تعرضت له بلدهم 
والزالت تتعرض، والجزء األكبر منهم 
هو بحاجة دخل ومن لديه الدخل هو 

في زحمة هذا الصراع بات يحتاج لدخل 
إضافي فال ضير إن تم تقديم القروض 

بشروط مبسطة من شأنها تمكين 
شريحة واسعة من المواطنين السوريين 

اإلستفادة منه بدل أن يكون القرض 
على مبدأ «شم وال تدوق».

almashhadonline.com
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وعلى الّرغم من العمل على تعزيز 
الّثقافة الّتأمينّية لدى العّمال 

وأصحاب القطاع الخاص إّال أّنه 
عند الّتوجه ألي تاجر أو صناعي 

أو حّتى عامل تفاجئ برّدة الفعل 
والخوف من اإلجابة، حّتى كبرى 

الّشركات الخاّصة تتهّرب من 
اإلفصاح عن عدد المسّجلين في 
الّتأمين لتتحّول الّصورة الفخمة 

لهم إلى أشخاٍص معّرضين 
للمساءلة أمام القانون بتهمة 

الّتهرب الّتأميني.

الّتأمين حق مكتسب
إّن انعدام األمان الوظيفي 

ينعكس على االستقرار الّنفسي 
للعامل، وبالّتالي التزامه بالعمل 

وتحسين إنتاجه، األمر الذي 
ينعكس على ضعف االنتاجّية 

لذا يعّد الّتأمين بابًا من أبواب 
الّضمان االجتماعي، كما أنه يؤّدي 

لترسيخ االستقرار االجتماعي 
واالقتصادي للعامل الذي يعّد حّقًا 

مكتسبًا، لكن على أرض الواقع 
لم يلتزم بتسجيل العمال في 

الّتأمينات إّال القطاع العام، بينما 
بقي القطاع الخاص خارج حدود 

المساءلة والّتسجيل.

تواطؤ مفتشي التأمين
في إحدى شركات األلبسة الجاهزة 

التهرب التأميني
أكبر ملفات فساد 

القطاع اخلاص  

في الوقت الذي يجب أن يكون هناك ما 
يقارب المليون ونصف المليون موّظف 

مسّجل، تذكر معلومات وزارة الشؤون 
االجتماعّية والعمل أّن ما اليزيد على 

210 آالف موّظف في القطاع الخاص 
مسّجلين في الّتأمينات االجتماعية

دمشق . ريم غانم

بحسب آخر المؤشرات الرقمّية يوجد في سورية حتى عام 2018، أكثر من 300 ألف سجل 
صناعي وتجاري، عدا عن مكاتب المحامين وعيادات األطباء والمطاعم والّشركات الّسياحية 

وكّل ماذكر سابقًا غير مسّجل في الّتأمينات، وفي الوقت الذي يجب أن يكون هناك ما يقارب 
المليون ونصف المليون موّظف مسّجل، تذكر معلومات وزارة الشؤون االجتماعّية والعمل أّن ما 

اليزيد على 210 آالف موّظف في القطاع الخاص مسّجلين في الّتأمينات االجتماعية.
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التي بدأت مشوارها خالل فترة 
الحرب وحصدت مكانها في 

السوق ونافست أكبر الماركات 
في دمشق والمحافظات 

السورية، أكّد لنا صاحب الّشركة 
أّن كّل عماله مسجلين بالتأمينات، 

فيما كنا قد حصلنا مسبقًا 
على معلومات مؤّكدة من أحد 

العاملين أّنه لم يتم تسجيل سوى 
عاملة واحدة وبنصف الّراتب 
فقط! وألّن معظم مفتشي 
التأمينات يتعاملون بنفس 

األسلوب مع هذه الشركات عبر 
تقاضي مبالغ مالية لعدم اإلفشاء 

باألسرار تستمر المخالفات إلى 
اليوم ومازال إلى اآلن الكثير من 

العمال غير مسجلين في هذه 
الشركة وغيرها كثيرين.

وألّن «الغاية تبرر الوسيلة» 

أصبح هناك الكثير من مفتشي 
التأمينات يتغاضون عن الشركات 

التي ال تسجل عمالها، كون 
مهمته صعبة أمام رفض 

االغراءات التي تعرض عليه باعتبار 
أن ظروف العمل صعبة والدخل 

ال يكفي سد الرمق وما يتقاضونه 
وسطيًا ال يساوي شيء أمام ما 

قد يعرض عليهم والذي قد يتجاوز 
المئة ألف ليرة أي مايقابل ثالثة 

أضعاف الّراتب، وفقًا لما أّكده 
أحد مفتشي التأمينات، فكيف 
سيعمل الرادع األخالقي هنا؟ 
وهل يمكن للقوانين أن تطّبق 

اعتمادًا عليه فقط؟  
وعلى الرغم من أن القوانين تنص 

على وجوب تغيير المفّتش من 
منطقه عمله كّل عامين، لضمان 

حقوق العّمال، وذلك لمنع 

التنسيق بين المفّتش وصاحب 
العمل، إّال أّن هناك مفتشين 

وفقًا لبعض التسريبات يقضون 
سنوات في المنطقة ذاتها 

كما هو الحال مع أحد مفتشي 
محافظة الالذقية الذي ورد ذكره 
في تقرير لمدير سابق في دائرة 
التأمينات في المحافظة ذاتها، 

فقد بقي في مهمته الّتفتيشية 
ألكثر من عشر سنوات، وعند نقله 

سّلمته إدارته المنطقة الّتأمينية 
ذاتها في دائرة اإليرادات (المنطقة 

األولى)!
من جانب أخر أكد مدير المؤسسة 

العامة للتأمينات يحيى أحمد 
أن المؤسسة اتخذت جملة من 

اإلجراءات لتحقيق مؤشرات عالية 
في تقديم الخدمات وذلك من 

أجل توسيع دائرة المظلة التأمينية 

في مقدمتها تفعيل عمل الجهاز 
التفتيشي لدى المؤسسة وزيادة 

عدد المفتشين والمراقبين من 
خالل تكليف /45/ مفتشًا ومراقبًا 
ليصبح العدد الكلي (80) مفتشًا 

إضافة لقيام لجنة التفتيش 
المركزية بجوالت مكثفة على 

بعض فروع المؤسسة، وهو ما 
يتعارض مع الشكاوي المقدمة.

السالمة المهنية
في شركة صناعية مختّصة بصّب 

الحديد سألنا بعض العاملين إن 
كان صاحب المعمل قد سّجلهم 

في الّتأمينات، على اعتبار أّن أرباب 
العمل يفّضلون تسجيل عمالهم 
في المهن ذات الخطورة العالية 
في الّتأمين من أجل الّتوفير في 

دفع تكاليف اإلصابات، فتّبين 

كيف سيتم 
سّد أبواب 

الفساد 
والّتواطؤ 

بين موظفي 
الّتأمينات 

االجتماعّية من 
جهة وإلزام 

أصحاب العمل 
بتسجيل 
عمالهم 

تحت طائلة 
العقوبات 

الصارمة التي 
تفرض، سؤال 

برسم كّل 
المعنيين
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عدم دراية هؤالء العمال للّتعويض 
الحقيقي الذي يحصلون عليه 

نتيجة اإلصابة إذا ما تم تسجيلهم 
في الّتأمين، وتوّضح لنا وجود أكثر 

من 50 عامًال خارج التسجيل!
من هنا ترتبط قضية الحصول 

على الّتأمين نتيجة إصابة العمل 
بشكل مباشر بثقافة الّسالمة 
المهنّية التي تحتاج إلى توعية 

أكبر.

إصابة العمل في القانون
ينّص القانون، على أّن لكل 

مصاب أو للمستحقين بعد وفاته 
حّق الحصول من المؤسسة 

العامة للتأمينات االجتماعية على 
تعويض إصابته، وال يستحق 

المصاب الّتعويض الّنقدي في 
حال تعّمد إصابة نفسه أو حدثت 

اإلصابة نتيجة سوٍء في عمله 
أو في حال مخالفته لتعليمات 

الوقاية أثناء العمل، وذلك كّله إذا 
لم ينشأ عن اإلصابة وفاة المؤّمن 

ف غير مستديم  عليه، أو تخلُّ
تزيد نسبته على 25 ٪ من العجز 
الكامل وفق أحكام المادة / 32 
ى  / من قانون الّتأمينات، وتتولَّ
المؤّسسة عالج المصاب إلى 
أن يشفى من إصابته أو يثبت 

عجزه، ويجرى تقدير العجز الّناتج 
عن اإلصابة عند ثبوته أو بعد مرور 
سنة من تاريخ وقوع اإلصابة، إذا 

لم يتّم شفاؤه، وذلك بشهادة 
طبّية من طبيب المؤسسة، 

وإذا أّدت اإلصابة إلى تعطيل 
المؤّمن عليه عن أداء عمله، فعلى 
المؤّسسة أن تؤّدي له خالل فترة 

تعطيله عن العمل معونة مالية 
تعادل 80٪ من أجره اليومي لمدة 

شهر واحد، تزداد بعدها لكامل 
األجرة ولمدة سنة واحدة.

أّما إذا ثبت أّنه قد نشأ عن 
اإلصابة عجز كامل مستديم أو 
وفاة، فيحسب المعاش على 

أساس 75 ٪ من متوّسط األجر 
الّشهري الذي كان يتقاضاه في 
الّسنة األخيرة، وفي حال الوفاة 
يوّزع المعاش على المستحّقين 
وفقًا ألحكام المادة / 89 / من 

قانون الّتأمينات االجتماعية.
وإذا نشأ عن اإلصابة عجٌز جزئي 
ر نسبته بــ35 ٪ أو  مستديم تقدَّ
أكثر من العجز الكامل، استحّق 

المصاب معاشًا يوازي نسبة ذلك 
العجز من معاش العجز الكامل، 

أّما إذا نشأ عن اإلصابة عجٌز جزئي 
مستديم ال تصل نسبته إلى 35 

٪ من العجز الكامل، استحّق 
المصاب تعويضًا معادًال لنسبة 

عجزه مضروبة بقيمة معاش العجز 
الكامل عن خمس سنوات ونصف 

السنة، ويعطى هذا الّتعويض 
دفعة واحدة.

وإذا كان للمصاب إصابة عمل 
سابقة وكانت نسبة إصابته الحالّية 

أقّل من 35 ٪، فإّنه يعّوض 
عن إصابته األخيرة على أساس 

نسبة العجز الّناتجة عن اإلصابة، 

واستثناء من أحكام المادة / 
29/، أّما إذا أّدت إصابة المؤّمن 
عليه إلى العجز الكامل أو الوفاة، 

فيحسب معاشه على أساس 
الحدِّ األدنى العام لألجر، وإذا أّدت 

اإلصابة إلى عجٍز نسبته 50 ٪، 
فيستحّق معاشًا شهرّيًا يعادل 

نسبة ذلك العجز من معاش العجز 
الكامل المحسوب على أساس 

الحدِّ األدنى العام لألجر.  
يبقى الّسؤال األهّم الذي توّجهنا 
به ألصحاب العمل: لماذا يتهّرب 

أصحاب الّشركات الخاّصة 
من تأمين عّمالهم ويعرضون 

أنفسهم لمساءلة قانونّية ومالّية 
وأخالقّية؟ 

«من لم يعجبه فليبحث عن مكان 
آخر ويعمل به» هذا ما أجاب به مدير 

إحدى الّصحف الخاّصة التي طالب 
صحفيوها وعاملوها تسجيلهم في 

الّتأمينات، وخاّصة في ظّل الّظروف 
الّصعبة التي تواجه العمل الّصحفي 

في كّل األماكن.
كما كان الجواب باإلجماع أّنها تعد 
كنوع من الّضرائب اإلضافّية التي 
ال تحّقق أّي مردود على اعتبار أّن 

كل مبلٍغ يتّم دفعه يجب أن يحّقق 
ربحًا لهم، وهذا ماال يحّققه الدفع 

للتأمينات، خاّصة بالّنسبة لألعمال 
العادّية كالّتجارة أو البنوك، بينما 

قد يختلف الوضع قليًال في 
األعمال التي ترتفع نسبة الخطورة 

فيها، حيث يعتقد صاحب العمل 
أّن الّتسجيل هنا سيوّفر تكاليف 

العالج إذا أصيب أحد عّماله 
بالتالي يوّفر هذا المبلغ، فهو 

يشعر بالغبن حّتى من الّراتب الذي 
يدفعه لموظفيه، فكيف الحال مع 

دفع مبالغ أخرى للّتأمينات!
في المقابل لم تختلف آراء 

العاملين في القطاع الخاص عن 
بعضها، خاّصة أّنها تقاربت في 
عدم تسجيلهم في الّتأمينات، 

وهذا ما أّكدته داليا العاملة 
في شركة لتنظيم المعارض 

والمؤتمرات، والتي أشارت أّن 
الّشركة التي تعمل بها لم تقم 
بتسجيل أّي عامل من عّمالها، 

وحّتى حينما طالب العّمال بذلك، 
اكتفى القائمون عليها بالتذكير 

السؤال
 

هل يمكن القضاء 
على حالة الّتهرب 

الّتأميني على 
اعتبار أّن هذا 

القطاع يساهم 
في تأمين ايرادات 
تصل إلى أكثر من 

100 مليار ليرة 
أي ما يعادل ثلث 

إيرادات الخزينة 
من الّضرائب 

والّرسوم

الّسؤال 
األهّم 
لماذا يتهّرب 

أصحاب الّشركات 
الخاّصة من تأمين 
عّمالهم ويعرضون 
أنفسهم لمساءلة 

قانونّية ومالّية 
وأخالقّية؟
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أّن المهم لدى العّمال حصولهم 
على رواتبهم، فماذا يريدون من 

الّتأمينات؟.
أّما إسعاف فأّكدت أّنها عملت في 
أكثر من مكان، ولم تسمع أيًا من 
هذه االماكن قد سّجل عماله في 

الّتأمينات االجتماعية، مضيفة أّن 
من يقوم بذلك هو القطاع العام 

فقط، وخاّصة مجال الّتعليم، أّما في 
الخاص فـ «األفضل أّال يحلم العامل 

بذلك» على حّد قول إسعاف.
األمر اختلف لدى أحالم التي 

عملت مؤّخرا في بنك خاص 
وعدهم منذ فترة بتسجيلهم في 

الّتأمينات، مشيرة أّن ذلك من حّق 
العامل، وأّنه أكبر دليل على صدق 

نّية رّب العمل في ظّل تدّني 
األجور وعدم الّثبات على راتٍب 

واحد لفترة طويلة.
رغم أّن نسبة الّتأمينات المفروضة 

في سوريا ال تزال ضمن الحدود 
الّدنيا إذا ما قورنت بالّدول األخرى، 

فهي تعّد من بين الّدول العشرة 
األقّل في نسبة الّتأمين المفروضة 

(سورية: 24٪، مصر 33٪، فرنسا 
49٪) كما أّن قانون الّتأمينات 
يتضّمن مزايا يندر وجودها في 

مكان أخر كنسبة المعاش الّتقاعدي 
التي تبلغ 75٪ من الّراتب، وعن 

عمر 60 سنة بينما ال يتجاوز أعلى 
سقف للمعاش 60٪ في دول 
االّتحاد األوروبي، لكن إذا أخذنا 
باالعتبار فروق الّدخل والقيمة 

الّشرائية، بيننا وبين االتحاد 
األوروبي، ربما ينبغي أن تقّدم 

الّتأمينات نسبة تتجاوز 200 بالمئة، 
كي تظهر مزايا القانون. 

تأمين إلزامي
بعد أن زادت نسب الّتهرب من 
تسجيل العمال في الّتأمينات 

ألزمت وزارة الّتجارة الّداخلية 
وحماية المستهلك الّتجار 

والّصناعيين مؤخرًا بتسجيل 
عمالهم في الّتأمينات وإّال يتّم 
إيقاف عضوّيتهم في الغرف، 

وجاء في الّتعميم أنه يجب لتجديد 
العضوّية تقديم نسخة حديثة 

مصّدقة عن الّسجل الّتجاري، والتي 
بات الحصول عليها يشترط وجود 

عّمال مسّجلين بالّتأمينات لدى 
الّتاجر، ونّصت الّشروط الجديدة 
على اعتماد الوثيقة الّصادرة عن 

”المؤسسة العاّمة للّتأمينات 
االجتماعية“ التي تتضّمن عدد 

العّمال المسّجلين لديها من 
الوثائق المطلوبة للّتسجيل في 

الّسجل الّتجاري ألّول مّرة، أو 
للحصول على نسخ عنه، أو عند 

طلب إجراء أّي تعديالت عليه.
وتّم تحديد عدد العمال حسب 

الّدرجات، فأصحاب الّدرجة 
الممتازة يجب أن يكون لديهم 

6 عمال على األقّل، أّما الّدرجة 
األولى فطلب منهم 4 عمال على 

األقّل، والّدرجة الّثانية عامالن 
اثنان على األقل، وكّل من أصحاب 

الدرجة الّثالثة والّرابعة عامل واحد.

شعيب: توجه حكومي 
لضمان حقوق العمال

نفى جمال شعيب معاون 
وزير الّتجارة الّداخلية وحماية 

المستهلك أن يكون القرار فقط 
على الّتجار بل هو ملزم لجميع 
القطاعات، والّدليل على ذلك 
أّنه منذ صدور هذا القرار التزم 

الكثير من الّتجار والّصناعيين 
وقّدموا بياناتهم، مشّددَا أّن 

غرف الّتجارة هي من تبّرر للّتجار 
للتهّرب من تسجيل عّمالهم 
بحّجة عدم قدرة الجميع على 

االلتزام، كون الوزارة ال تستطيع 
فرض ذلك على الجميع، لكّنها 

ألزمتهم بالّتسجيل للحصول 
على سجلٍّ تجارّي، فليس من 

المعقول أن تكون شركات 
كبرى بمئات العمال ولم تسّجل 

أّي عامل في الّتأمينات أو أن 
يكون لديها تسجيالت وهمّية.

وحول توجه الوزارة لتطبيق 
هذا القرار في هذه الفترة 

أكد شعيب أّنه توّجه حكومّي 
للحفاظ على حقوق العّمال 

المهدورة في القطاع الخاص، 
بعد ورود العديد من الشكاوي 
عن عدم حصول العامل على 

مستحقاته بعد مغادرته، وأشار 
أّن هذا القرار ملزٌم لجميع 

القطاعات ولن يسمح بعد 
اليوم ألّي طرف بالّتهرب.

يحيى: زيادة نسبة 
القطاع الخاص المسجلة

 

كالم شعيب جاء متناسبًا مع 
ما تحّدث عنه المدير العام 
لمؤّسسة الّتأمينات الذي 

أكّد أّن المؤّسسة حّققت في 
الفترة األخيرة قفزة نوعّية وغير 

مسبوقة في بسط المظّلة 
الّتأمينية، فتم تسجيل 748616 

ألف عامل في القطاع الخاص 
خالل الفترة الممتدة من 

2018/8/30 حتى 2019/4/30، 
وهو ما زاد من إيرادات 

المؤّسسة بحوالي /6/ مليارات 
ليرة سنويًا، وبذلك يصبح عدد 

المنشآت الّصناعية والّتجارية 
المنضّمة للّتأمين لـ 19580، 

تشمل كل العاملين في جميع 
القطاعات.

يبقى السؤال هل يمكن القضاء 
على حالة الّتهرب الّتأميني على 

اعتبار أّن هذا القطاع يساهم 
في تأمين ايرادات تصل إلى 

أكثر من 100 مليار ليرة أي ما 
يعادل ثلث إيرادات الخزينة من 

الّضرائب والّرسوم، و كيف سيتم 
سّد أبواب الفساد والّتواطؤ بين 

موظفي الّتأمينات االجتماعّية 
من جهة وإلزام أصحاب العمل 

بتسجيل عمالهم تحت طائلة 
العقوبات الصارمة التي تفرض، 

سؤال برسم كّل المعنيين.

القالع: لم يلتزم بالقرار 
سوى القلة المجبورة

لكن على ما يبدو لم يعجب هذا 
القرار رئيس غرفة تجارة دمشق 

وورئيس اّتحاد غرف الّتجارة 
الّسورية غسان القالع، فبحسب 
رأيه أّن الغرفة كانت تعمل منذ 
عام 1830 بدون تأمينات ولم 

يحدث شيء، وكان العامل 
يحصل على جميع حقوقه، 

وتساءل القّالع: لماذا فرضت 
وزارة الّتجارة اآلن هذا القرار 

وفي هذا التوقيت! لماذا تعامل 
الحكومة الّتاجر على أنه هاضم 

لحقوق عماله!
وتحّدث القّالع عن خلفيات هذا 

القرار الذي لم يلتزم به سوى 
قّلة من التّجار المجبرين على 
الّتسجيل فقط، فالذي توّجه 

لتسجيل عّماله في الّتأمينات 
هو من يحتاج إلصدار إجازة 

استيراد أو للّسفر خارج البالد، 
وهناك نسبة 60 إلى 65 ٪ 
لم يسّجلوا عّمالهم، والذي 
لم يسّجل لم ينسحب من 

الغرفة لكّنه لن يستطيع تجديد 
عضوّيته أو دفع الّرسوم، مؤّكدًا 
أّن االلزام لم يطّبق سوى على 

الّتجار، لذا طالب القالع بأن 
ينّفذ على باقي القطاعات من 

صناعة وسياحة وزراعة.
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خاص - نور علي  

لم يعد كافيًا أن 
تحصل على شهادة 

علمّية حتى تجد وظيفة 
أو عمًال مناسبًا، فهذه الشهادة 

باتت للحائط فقط، وليست 
لك، ماعليك أيها الخّريج 

الجامعي إّال أن تختصر الّطريق 
على نفسك وتدرك ذلك من 

البداية، وتقتنع أّن الحصول على 
وظيفة بات من المستحيالت.

المضحك أكثر أّنك إن حصلت 
المعجزة ووجدت عمًال 

فلن يكون هذا العمل من 
اختصاصك، بل باختصاص 

بعيد عنك أبدا، وقد يكون حرفة 
العالقة للتعليم والّشهادة بها.

بطالة خريجي الجامعات 
«حصرًا» باتت مشكلة متجّذرة 
في المجتمع السوري، ولعّل 
االنعكاسات الّسلبية للحرب 

وقعت بشكل أكبر على 
االقتصاد، ما ساهم في تفاقم 
هذه المشكلة، وزاد الحاجة إلى 

إيجاد حلول جذرّية لها.

خريجون بمعدالت عالية 
ولكن حظ أوفر

على اختالف شهاداتهم وارتفاع 
معّدالتهم، إّال أّنهم في خندق 
واحد للبطالة، وحّتى من يعمل 

بينهم فطبيعة عمله بعيدة 
كّل البعد عن مجاله الدراسي 

كما قلنا سابقًا، أما  من يعمل 
منهم ضمن اختصاصه فهو 

واحد من اثنين، إّما «مدعوم» أو 
«محظوظ» وسواهم يبقى عاطًال 
عن العمل وشتان مابين االثنين. 

خريجون جامعيون بال عمل
فمن المسؤول عن أحالمهم المهدورة؟

لم تعد الشهادات تفيد، ولم تعد 
المعّدالت العالية لها وزن أو قيمة، 
نحن الّشباب أحالمنا بات تحقيقها 

مجّرد وهم، فمثًال كيف لي أن أفّكر 
في أّي مستقبل وأنا مجرد عامل 

براتب أقل من خمسين دوالر؟

االقتصادي   |  



المشهد التقت بعض النماذج من 
طالب وطالبات اليعرفون شيئًا 

عن مستقبلهم، يقول باسل وهو 
خريج كلية التجارة واالقتصاد: 

»مضى على تخّرجي 3 سنوات 
بمعدل 84 من 100، تقّدمت 

للعديد من المسابقات الخاّصة 
بالّتوظيف ولكن لم يكن لّدي 
الّدعم الكافي ألنجح، وبمعنى 

أصّح لم يكن لدي شخصّية 
اعتبارّية تدعمني، فهذا حال البلد، 

لم علينا االختباء وراء إصبعنا؟
لم تعد الشهادات تفيد، ولم 

تعد المعّدالت العالية لها وزن أو 
قيمة، نحن الّشباب أحالمنا بات 

تحقيقها مجّرد وهم، فمثًال كيف 
لي أن أفّكر في أّي مستقبل وأنا 

مجرد عامل بوفيه؟، هذه هي 
الحصيلة بعد سنوات كثيرة من 

الّدراسة والّتعب“.
سوار لم يكن بأحسن حال من 
باسل، فهو خّريج كلّية العلوم 

قسم الفيزياء ورغم معّدله العالي 
فهو حّتى الّلحظة لم يحظى بأّي 

فرصة عمل مهما كان نوعها.
يقول سوار :“ شعور سيء 

وصعب أن تدرس وتجتهد على 
مدار سنواٍت لترى ثمرة هذا 

الّجهد تتعّفن أمام عينيك، وأن 
تجاهد في سبيل الحصول على 
عمٍل دون جدوى، وتطرق أبوابًا 

شّتى وتغلق جميعها في وجهك، 
واألصعب من كّل ذلك أن 

اضطر ألطلب مصروفي اليومي 
من والدي، بدل أن أعطيه، 

كما لو أّنني طفل صغير، حّقًا 
وصلت لمرحلة اليأس الكّلي، 

فال أنا أوّفق بعمل وال أنا أملك 
اإلمكانيات للّسفر فما الحل؟.
يقف في أول المجّمع وينادي 
على الخضار والفواكه، ليجذب 

الّزبائن إلى اإلقبال عليها 
وشرائها، إّنه ”سليمان“ خريج 

إدارة األعمال.
يقول ”سليمان لـ”المشهد: 

“عندما دخلت فرع إدارة األعمال 
اعتقدت أّنني قد أجد فرصة عمل 
تناسب فرعي ودراستي، ولكن لم 
يخّيل إلّي يومًا أّنني سأدير أعمال 

بعض أصناف الخضروات، وأّن 
سنين العمر الّدراسية ستنحصر 
في هذا المرّبع الذي أحمل فيه 

بضاعتي، أكبر كذبة سمعتها في 
حياتي هي أّن الشهادة سالح 

ومستقبل، مضحك حقًا، فكم 
كنت مغّفًال عندما صدقت من 

قال لي ذلك“.

من 500 ألف إلى 3 مليون 
ثمن التوظيف

إذا كنت تحلم بوظيفة 
حكومية فما عليك سوى 

أن تدفع الّرقم الفالني 
للمسؤول الفالني، أو لمن 

يخصه واترك الباقي عليهم، 
وطبعًا لكّل وظيفة سعر 
فليست جميع الوظائف 
سواسية والمبلغ يرتفع 
حسب حساسية مكان 

الّتعيين.
يقول محمود لـ «المشهد»: 

عندما فقدت أمل الّنجاح 
بمسابقات الّتوظيف، 
قال لي أحد أصدقائي 
أّن أحدهم يستطيع أن 

يوّظفني مقابل مبلغ 500 
ألف ليرة سورية مقسمة 

على مرحلتين، الّنصف 
األول قبل التوظيف، 

والّثاني بعد الحصول على 
الوظيفة.

 مع العلم أّن المبلغ 
المذكور يصّلح للّتوظيف 

إما في الجامعة أو 
مؤسسة اإلسكان فقط“.
أما ”رائد“ فكان له نفس 

الّتجربة ولكن بمبلغ 
مختلف حيث قال :“أثناء 

تواجدي في إحدى 
مسابقات التوظيف 

قال لي فالن من الّناس 
أّن الّنتيجة محسومة 
واألسماء الّناجحة تّم 

اختيارها وانتهى األمر، 
وهذه االمتحانات شكلية 

ال أكثر، لكن بإمكانه 
مساعدتي في الحصول 

على وظيفة في المديرية 
التي أختارها، مقابل مبلغ 

مليون ليرة بالّضمانات 
التي أريدها“. 

وأضاف رائد :“سألت 
هذا الشخص إن كان 

باإلمكان تعييني ضمن 
المرفأ، فقال لي أّن 

هذا ممكن ولكن سعر 
الوظيفة هنا يرتفع إلى 3 

ماليين ليرة ”. 

الطموحات تدفن 
والكفاءات تهّجر

 حسب اإلحصاءات فإّن أكثر من 
33٪ نسبة طلبات الهجرة الّشرعية 

التي قّدمها طالب وشباب 
سوريون إلى الّسفارات المتاحة 

في بلدهم، وأكثر من 41٪ طلبات 
هجرة غير شرعّية  بقصد الّسفر 
والهروب من واقع البطالة الذي 

بات كابوسًا يالحق أغلبهم ويدفن 
آمالهم. 

يقول ”شادي“ وهو ماجستير 
رياضيات :“قراري بالّسفر لم يأِت 

من فراغ، ولكن عندما أتعّرض في 
بلدي لكافة أنواع الّذل لكي أحصل 

على فرصة عمل أقّل ما يمكن 
أّن نصفها بالمحترمة، فأعتقد أّن 
الغربة في هذه الحالة ربما تكون 

هي األب الرحيم“.
أّما ”جابر“ ماجستير هندسة 

حاسوب فيقول :“ال أبالغ أبدًا إن 
اعتبرت أّن شهادتي تخّولني أن 

أكون مبرمجًا في كبرى الشركات، 
ولكّني في بلدي لست سوى 

مسؤول عن محل ألعاب إلكترونية 
لألطفال، وكّل المساعي ألن أكون 
في موقعي كمهندس على األقّل 

لم تلَق سوى الّصد.
عندما اخترت هذا الفرع كنت أعتقد 

أّن الدولة مسؤولة عن الخّريجين، 
حتى اتضح لي أّن كل شخٍص 

مسؤوٌل عن نفسه فقط، وإن كنت 
أريد إيجاد كياني كإنسان، فالّسفر 

هو أفضل خيار“.
في جميع المحافل والملتقيات 

العلمّية يتصّدر الّسوريون المراكز 
األولى، وفي جميع دول العالم 

يكون األطباء والعلماء الّسوريين 
هم الّنخبة. 

عقول سورية نّيرة بدل أن يتّم 
احتواءها وتطويرها واستثمارها 

فيما يخدم الوطن، يتّم تقليصها 
ودفنها وعدم إخراجها إلى الّنور، 

لتغدو اليوم متخبطة في قاع 
البطالة وظلمات الحرب وعيونها 

تّتجه إلى مكان واحد الغرب.
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عقول سورية 
نّيرة بدل أن 

يتّم احتواءها 
وتطويرها 

واستثمارها فيما 
يخدم الوطن، 
يتّم تقليصها 
ودفنها وعدم 

إخراجها إلى الّنور



دمشق-  مادلين رضوان جليس

تضّرر إنتاج العسل في 
سورية بفعل األزمة، 

وتراجعت أعداده بنسبة 
وصلت إلى ٪75، وأثر ذلك على 

اإلنتاج  مباشرة وبالّتالي على 
األسعار صعودًا وهبوطًا.

لن نبالغ إذا قلنا أن تدهور أعداد 
الّنحل الّسوري بفعل األزمة كان 
سببًا في ارتفاع أسعار المنتجات 

الزراعّية محلّيًا، ألّن الّنحل 
يساهم في زيادة إنتاج الّنباتات 

المستأنسة والّنباتات الّرعوية 
والبّرية بين 25 و60 ٪ وفقا 

للّنوع النباتي، وبالّتالي يساهم 

أيضًا في زيادة إنتاجية الحيوانات 
التي تتغّذى على بعض تلك 

النباتات. 
وهذا عامل حاسم في تحديد 
تكاليف إنتاج الّسلع الّزراعية 
الّنباتّية والحيوانّية، وتحديد 

سعر المبيع للمستهلك، حيث 
تؤّكد البيانات اإلحصائية أّن 

أعداد طوائف الّنحل ( خاليا) في 
سوريا ما قبل األزمة وصلت 

إلى 750 ألف طائفة تشّكل ٪1 
من إجمالي أعداد طوائف الّنحل 

في العالم /86/ مليون طائفة 
نحل، كما يشير إياد دعبول رئيس 

األمانة السورية التحاد الّنحالين 
العرب. 

االقتصادي   |  
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مناحل سورية 
تعود إلى الحقول 

في دول العالم 
المتطّور يدفع 

أصحاب الحقول 
الزراعّية مبالغ 
كبيرة للّنحالين 

لقاء وضع 
طوائف الّنحل 
في حقولهم، 
بينما يتعّرض 

الّنحال الّسوري 
لمضايقات من 

أصحاب الحقول 
الّزراعّية بل 

ويدفع لهم لقاء 
وضع طوائفه 

في حقولهم



ووفقًا لبيانات منظمة األغذية 
والزراعة لألمم المّتحدة بلغ إنتاج 

العالم من عسل الّنحل عام 2017 
حوالي مليونين و400 ألف طن، 

واحتّلت سوريا من بين دول العالم 
المرتبة 139/66 دولة في كمّية 

إنتاج العسل، رغم أّنها تمتلك 
1٪ فقط من أعداد طوائف الّنحل 

بالعالم، بينما ترّبعت الّصين 
المرتبة األولى بإنتاٍج قدره 550 

ألف طن، تلتها تركيا بإنتاج قدره  
114 ألف طن، ثم األرجنتين بإنتاٍج 

قدره 76 ألف طن، وإيران بإنتاج 
69 ألف طن على التوالي.

130 غرام عسل نصيب 
المواطن سنويًا و240 غرام 

المتوسط العالمي: 
تشير اإلحصائيات وخبرات 

العاملين في قطاع إنتاج العسل 
أّنه يعمل في قطاع تربية الّنحل 
وإنتاج العسل في سوريا حوالي 

30 ألف مرّبي، ووصل عدد 
طوائف الّنحل عام2010 إلى 
حوالي 631 ألف طائفة منها 
حوالي 75٪ في خاليا حديثة، 
وحوالي  ١٢١ ألف في خاليا 
بلدّية، بينما يتوّقع خبراء أّن 

أعداد طوائف الّنحل الّسوري 
حاليًا تقع بحدود/ 178 /ألف 
طائفة فقط. في حين تشير 
بيانات وزارة الزراعة أّن أعداد 

طوائف الّنحل قد تبّدلت من 
545 ألف طائفة عام 2012 إلى 

459 ألف طائفة عام 2016.
وتنتشر تربية الّنحل وإنتاج 

العسل في محافظات ريف 
دمشق وإدلب والالذقية وحماه، 

بينما يترّكز العدد األقّل في 

محافظتي دير الزور والسويداء.
وقد تطّور إنتاج سورية من 

العسل من /2137 / طن عام 
2004  إلى حوالي /3000/ طن 

عام 2010 وفقًا للمكتب المركزي 
لإلحصاء، وبذلك تكون حّصة 

الفرد من العسل المنتج محليًا 
حوالي 130 غرامًا سنويًا، بينما 
متوّسط حّصة الفرد في تركيا  
تصل إلى 1.2 كيلو غرام بالعام.

من جهة ثانية يؤّكد خبراء أن 
إنتاج القطر من العسل تجاوز 

الـ / 4500 / طن قبل األزمة،  
ويتراوح إنتاج الّطائفة بين 10-7 

كغ، من العسل بينما سّجل 

إنتاج الّطائفة في مزرعة كلّية 
الّزراعة بين 12 الى 16 كغ من 
العسل سنويًا،  في حين يبلغ 

متوّسط إنتاج الّطائفة من 
العسل في استراليا /40/ كغ، 

و/30/ كغ في فرنسا، و/17/ كغ 
في تركيا.

كما يشير الجدول الّتالي إلى 
تبّدل قيمة العسل وشمع 

العسل في سوريا للفترة 2000- 
2016 مع اإلشارة إلى أن هناك 

منتجات باقية لم يتم حصرها 
مثل العكبر والغذاء الملكي 

إضافة إلى القيمة المضافة 
لإلنتاج الّزراعي والّناتجة عن دور 

 تبّدل عدد خاليا الّنحل وإنتاج القطر من عسل الّنحل للفترة 2010-2006 

قيمة العسل / ليرة سوريةكمية اإلنتاج /طنعدد الخاليا/ الف خليةالسنة
200650124091.566.600.000
20073023191.421.200.000
200854124621.661.600.000
20099527712.155.800.000
201063129662.372.800.000

** المجموعة االحصائية الزراعية – وزارة الزراعة واالصالح الزراعي
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متوسط نصيب الفرد من العسل في سوريا وعدد من دول العالم

متوسط نصيب الفرد من العسل سنويًا /غرامالدولة
1220تركيا

670الواليات المتحدة
430استراليا
240الصين
130سوريا

60االرجنتين
 

تبّدل قيمة إنتاج سوريا من العسل وشمع العسل للفترة 2000-2016 بماليين الليرات

قيمة منتجات طوائف النحل السوري باالسعار الثابتة مليون ليرة  سورية / سنة االساس 2000/  
    

  2000  2012  2013  2014  2015  2016
960.7  عســــل  2178  1659  1442  1419  1387

82.6  شـمع عســـلي  134.9  149.4  109.8  120.6  103.5

المجموعة االحصائية – وزارة الزراعة
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الّنحل في زيادة إنتاج الّنبات 
والحيوان وهي أرقام عمالقة 

بالّتأكيد وتتجاوز عشرات 
المليارات من الليرات السورية.

 
لماذا  تتدهور تربية النحل؟
يشير منتجو العسل إلى أّن 

تأثير األزمة كان صاعقًا على 
قطاع الّنحل حيث أعاقت نقل 

طوائف الّنحل إلى مراعيها، 
كما عجز كثير من الّنحالين عن 

الوصول إلى مناحلهم مما 
تسّبب في هالك أعداد كبيرة 

جدًا من الّنحل، إضافة إلى 
وجود أسباب متعددة ساهمت 

بتواضع إنتاجّية طائفة الّنحل 
في سوريا، منها تراجع المراعي 

المناسبة ومحدودّية طول 
موسم الّرعي وارتفاع الحمولة 

الّرعوية (عدد الطوائف في 
الهكتار )، وانتشار بعض 

األمراض التي تسّبب في 
موت أعداد كبيرة من الّنحل 

إضافة إلى الّظروف الجوّية 
غير المناسبة التي يتعّرض 

لها القطر أحيانًا مثل انخفاض 
معّدالت األمطار والحرارة 
العالية، والّصقيع والّرعي 

الجائر من الماشية للّنباتات 
المزهرة التي يرعى منها الّنحل، 

والحراثة الّصيفية لألراضي، 

إضافة إلى ارتفاع أجور ترحيل 
الّنحل والحراسة واستئجار 

المراعي وعوامل بيئية وإدارية.
علمًا أّنه في دول العالم 

المتطّور يدفع أصحاب الحقول 
الزراعّية مبالغ كبيرة للّنحالين 

لقاء وضع طوائف الّنحل 
في حقولهم، بينما يتعّرض 

الّنحال الّسوري لمضايقات من 
أصحاب الحقول الّزراعّية بل 

ويدفع لهم لقاء وضع طوائفه 
في حقولهم، وهذا بطبيعة 
الحال ناتج عن عدم وضوح 
الّدور الكبير للّنحل في زيادة 
إنتاجية المحاصيل.الحقلّية 

وإنتاج األشجار المثمرة.

محمّية طبيعّية للّنحل
تثبت الّدراسات العلمّية أّن مجموعة واسعة من 

المحاصيل البرّية تسمح بزيادة تنّوع الّنحل وتحّسن 
صّحته، ما يسمح له أيضًا بتلقيح المحاصيل 

المزروعة إلى الجوار، حيث تّم الّتأكيد بأّن ترك ثلث 
مساحة األرض دون زراعة لتنمو فيها األعشاب البّرّية 
التي يتغّذى عليها الّنحل قد ضاعف مردود إنتاج ثلثي 

المساحة المزروعة المتبقّية بمحاصيل اقتصادية.
 أي أّن رأس المال الّطبيعي الذي تمّثله المحاصيل 

والحيوانات البرّية في الّطبيعة يمكن أن يحّقق 
منافع ضخمة لإلنتاجّية الّزراعّية، لكن هذه المنافع 

نادرًا ما يتّم تتّبعها، ولعّل القيام بذلك سيضّم 
أساليب الّزراعة الحديثة والّتقليدّية مع دور الّطبيعة 

وما تقدمه من خدمات الّنظم اإليكولوجية، لكّن 
االستفادة من تلك الخدمات يتطّلب أن يقوم 

المزارعون والّسلطات الحكومّية بحماية عناصر 
الّطبيعة سريعة التدهور.

وتبّين الّنتائج البحثّية أّن الّزراعة الّصديقة للّتنوع 
الحيوي، والّتخطيط الستخدام األراضي ليسا من 

الخيارات الجّيدة فحسب، بل هي أيضًا أدوات 
يمكن أن تزيد اإلنتاج الزراعي، ومن ثّم اإلنتاج 

الغذائي ودخل المزارعين، ويجب أن يكونا جزءًا من 

خيارات الّتنمية في الّسعي للّنمو االقتصادي، 
وتحقيق األمن الغذائي، وبشكل عام، فإّن هذا 
المثال يوّضح أّننا بحاجة إلى مزيد من الّتحليل 

االقتصادي للقيمة المخفّية للّنحل في التنمية.
لعّله من اإلنصاف اإلشارة إلى أّن وزارة الّزراعة 
بدأت االهتمام بالّنحل منذ منتصف ثمانينيات 

القرن الماضي عندما تّم إحداث مديرّية مختّصة 
بالّنحل لتعمل على تطوير إنتاج الّنحل الّسوري 

وزيادة عدد طوائفه، وتشّجع الوزارة الّنحالين 
العتماد الّطرق الحديثة بإدارة الّنحل للحصول 

على أكبر إنتاج بتكاليف منخفضة، وزيادة الّرقعة 
المزروعة بالّنباتات واألشجار الحراجّية الّرحيقية التي 

تشّكل مصدرًا للّرحيق وحبوب الّطلع إضافة إلى 
أّنه تّم إنشاء أّول محمّية للّنحل الّسوري بمنطقة 
الّرحملية بالالذقية، وبهدف حماية الّثروة الّنحلية 

من األمراض والحشرات واألعداء التي تصيبها 
تّم تجهيز جميع شعب الّنحل بمخابر لتشخيص 

األمراض مزّودة باألجهزة المخبرّية والفّنيين لحصر 
تلك األمراض ودراسة الواقع الّصحي للمناحل، 

إضافة إلى تأمين الخاليا الخشبّية الحديثة وتقديم 
جميع الّتسهيالت للّنحالين والّتدريب المتواصل 

للفنيين والمرّبين في هذا القطاع، ومنع استيراد 
ملكات نحل وطوائف وطرود نحل بهدف حماية 

الّثروة الّنحلّية من األمراض واآلّفات الجديدة.

 تّم إنشاء أّول 
محمّية للّنحل 

الّسوري بمنطقة 
الّرحملية 

بالالذقية، 
وبهدف حماية 
الّثروة الّنحلية 
من األمراض 

والحشرات 
واألعداء التي 

تصيبها تّم 
تجهيز جميع 
شعب الّنحل 

بمخابر لتشخيص 
األمراض مزّودة 

باألجهزة المخبرّية 
والفّنيين لحصر 
تلك األمراض 
ودراسة الواقع 

الّصحي للمناحل
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الدكتور أسامة سّماق

البشر بني اخلاصة والعامة
أصبح  ما  أن  حيث  لألمية!!،  مختلفة  أشكال  هناك 
تقليدًا من جهل لمبادئ القراءة والكتابة، يسمى باألمّية 
الثقافية،  األمّية  هو  لألمّية  اآلخــر  والشكل  األبجدية، 
هذه تبدو جلّيًة عند الكثيرين الذين استطاعوا محو الشكل األبجدي 
وجامعية  مدرسية  شهادات  على  حصولهم  رغم  وهم  ألمّيتهم، 
تراهم يعانون منها، فنتيجًة لمحدودية إطالعهم على نتاج الثقافة 
قد  يكونوا  قــد  مــا  لهضم  استعدادهم  عــدم  أوربــمــا  اإلنسانية، 
اطلعوا عليه، ترى سقفهم منخفض، واستيعابهم محدود لألفكار 
محاوالتهم  أن  حيث  واإلنسانية،  الطبيعية؛  والظواهر  والنظريات 
لفهم ما بجري تصطدم عادًة بالرفض التلقائي بسبب مواجهتهم 

لظواهر أو أفكار أكبر من طاقتهم على تحملها!!.
بالتداعي يبدأ اإلنفعال عند هذه الشريحة من البشر ويتحول هذا 
أو  سياسية  تكون  ما؛ربما  لفكرة  تعصب  إلى  تدريجيًا  اإلنفعال 
حزبية أو فلسفية أو تاريخية أو دينية.إلخ، وتتسم فكرة التعصب 
المنفتح  الفكر  مواكبة  على  كفاءتها  وبعدم  عادًة،  بالتخلف  هذا 

وحداثته!.
بالمحصلة فاألمية الثقافية تؤدي إلى عطالة عقلية مزمنة، وتحرم 
والقياس  التحليل  ممارسة  مهارات  ومن  النظر؛  بعد  من  صاحبها 
واإلجتهاد، واألخطر من ذلك تكبح قدرته على التشخيص التفريقي 
الفكرية  السلعة  فرز  وعلى  والشخصيات  واألفكار  األحــداث  بين 

الجيدة عن السلعة الرديئة!!.
وهم  الواسعة،  الثقافة  أصحاب  من  تتكون  التي  األقلية  وهناك 
يشكلون في المجتمعات اإلنسانية أقلية نسبية، تختلف من شعب 
آلخر حيث تتعلق بمستوى التطور لشعٍب ما؛ وبمستوى التخلف 

لشعٍب آخر، فحب المعرفة يتناسب طردًا مع صناعة الحضارة!!.
مجتمعاتهم؛  في  النخبة  ويكّونون  بالمثقفين  تدعى  األقلية  تلك 

والتي يطلق عليها الخاصة.
إلى ذلك فإن شريحة الخاصة المثقفة ومع تراكم المعلومات لدى 

البعض منها، وتحول الكم المعرفي لديها إلى محصول فكري ذو 
طبيعة عالمية، ُتثمر هذه الشريحة فتقدم للبشرية شخصيات أرقى 
عابرة  بحثها،  لمواضيع  بالنسبة  مختلفة  إنتاجها؛  نوعية  حيث  من 
والذين  والفلسفة،  الفكر  أهل  هم  هؤالء  بأفكارها.  نيرة  لزمانها؛ 

يمثلون خاصة الخاصة!.
زكي  هناك  أخيرًا؛  المذكورين  الفالسفة  أو  المفكرين  أمثال  من 

نجيب محمود؛ حسن حنفي؛ يوسف زيدان والطيب تيزيني الخ
فهكذا هي  األولــى،  للوهلة  فكر هؤالء  يفهم  ال  أن  البديهي  من 

طبيعة العالقة بين فكر هؤالء وعامة الناس عبر التاريخ !.
وخاصة إذا تزامن نتاجهم مع مواقف سياسية غريبة على الخطاب 

التقليدي لزمانهم !!.
لكن ال مفر من اإلعتراف أن المعرفة الفلسفية هي إبحاٌر في محيط 
الحكمة، والحكمة هي منبع العلوم الكونية وتاجها،ومنها انبثقت 
العلوم التطبيقية التي تبني الحضارة البشرية، وبالتالي فالفالسفة 
والمفكرون يكتبون دائمًا بلغٍة ليست من لغات عصرهم الدارجة، 
فهي لغٌة متنقلة بين العصور واألجيال !. وهنا بيت القصيد؛ فهكذا 

فكر، غالبًا ماينبذه
أصحابه  يتعرض  وأحيانًا  على مواكبته،  العامة  قدرة  لعدم  عصره، 
لإلضطهاد والتنكيل كما حدث مع إمام الصوفية الحّالج في العصر 

العباسي؛ وطه حسين في القرن العشرين !!.
الحقيقُة عارية كما جسدها الرسام الفرنسي جان ليون جيروم في 
عن  متخفية  تقيم  فهي  ؛  التاسع عشر  القرن  في  الشهيرة  لوحته 
الجارحة،  لطبيعتها  العامة  قبل  من  مرفوضة  كونها  البشر،  عيون 
وخاصة البشر يمكن أن تتعايش معها، لكن القدرة على اكتشافها 
قلة  وهــؤال  البشر،  من  الخاصة  خاصة  حصري  وبشكل  يمتلكها 

بعددهم؛ رّحالة عبر العصور بعقلهم.
قال اإلمام علي:

«ال تستوحشوا طريق الحق لقلِة سالكيه»

الدكتور أسامة سّماق
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الفساد مستشري 
وال يمكن أن ننكر 

ذلك، فالدخل 
الشهري للموّظف 

ال يكفي، إضافة 
إلى وجود ضغوط 

تقع على كاهل 
المواطن دفعت 

عددًا البأس به من 
الموظفين إلى 

قبول الّرشاوي، 
وأصبحت الرشوة 
عادة، ال يستطيع 

الّتخّلي عنها
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هناك من تحّدث عن عدم 
مساواة بين الّصناعيين 
والّتجار، هل هذا الشيء 

صحيح فعًال؟
نعم، سمحوا للّصناعين 

باستيراد المازوت ولم يسمحوا 
للّتاجر، واالقتصاد كلٌّ اليتجزأ 

واليقّسم (صناعة وتجارة وزراعة)، 
الّطير يطير بجناحين، والّتاجر 
هو الّشخص الذي يستورد، 

بينما الّصناعي يجّمد كتلة 
رأسماله في بناء معمله وآالته 
ورأسماله العامل، بحيث يحتاج 

إلى من يمّوله أيضًا، الّتاجر 
يتعاون مع الّصناعي في تأمين 

المستوردات، سواء مواد أولّية أو 
محروقات.

أنا حّقًا أشعر بالّتمييز الحكومي 
بين الّصناعي والّتاجر وكأّن الّتاجر 
بالّنسبة للحكومة عبارة عن دافع 

ضرائب فقط، ومّتهم دائمًا وهذا 
خطأ، فالّتاجر هو لولب الحركة 

االقتصادية.

هل هناك تمييز ومحاباة 
حكومية، فبعض المستوردين 

تحّدثوا عن عدم مساواة بين 
المستوردين، من ناحية منح 

إجازات االستيراد ما رأيك 
بذلك؟

إجازات االستيراد متاحة للجميع 

دون الّتمييز بين أحٍد وآخر، فمن 
يريد االستيراد يتقّدم بطلب لدى 
وزارة االقتصاد والّتجارة الخارجّية، 

وأما موضوع الّتمويل من 
المركزي فالمركزي أنشأ قائمة 
وحّدد المواد التي يمّولها، عدا 
ذلك صاحبها يمّولها بمعرفته، 

فالمركزي أخذ دوره ووزارة 
االقتصاد أخذت دورها.

أداء غرفة الّتجارة وأعضائها 
طالته عّدة انتقادات خالل فترة 

األزمة، وتحديدًا الفترة الماضّية، 
كرئيس الغرفة هل تشعر 

بالّرضى عن هذا األداء، وهل 
ترى أّي تقصير في عملها؟

دمشق . مادلين رضوان جليس

ال نستطيع الحديث عن الّتجارة الّسورية دون ذكر اسم غّسان القالع، وفي الوقت الذي 
يحاول كثير من الّتجار التقّرب من الحكومة لنيل دعٍم أكبر، يبقى صوت القّالع لصيقًا  بمشاكل 
الّتجار، دون مساومة أو محاباة ألّي جهٍة كانت،  فالهم األّول واألخير بالنسبة إليه عودة الّصناعة 

والّتجارة الّسورية إلى ألقها الذي كانت عليه، والعمل على تطويرها وازدهارها.
المشهد التقت رئيس غرفة تجارة دمشق، ورئيس اّتحاد غرف الّتجارة السورية، غسان القّالع وأجرت 

معه الحوار الّتالي:

 غّسان القّالع: 

الصناعي مدلل 
والتاجر بالنسبة للحكومة 

دافع ضرائب 
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جانب من جواب هذا الّسؤال هو 
موضوع محاباة غرف الّصناعة 
على حساب غرف الّتجارة، وأنا 

أكّرر أّنني أشعر باالمتعاض 
عندما ال يتّم الّتوازن بين غرف 

الّصناعة وغرف الّتجارة، نحن 
موجودون لخدمة المصالح 

الّتجارية وخدمتها ال تكون إال عبر 
الحكومة، فإذا كانت الحكومة 

ال تعطينا الّدور المناسب 
كيف سنستطيع تقديم الّدور 

المطلوب مّنا؟!.

أي أّنك تقول أّن الحكومة ال 
تعطي الّتجار حقوقهم؟

لم أقل حق، بل قلت الّدور، 
وحالة عدم الّتوازن بين 

الّتجار والّصناعيين وموضوع 
المحروقات نموذجًا، وموضوع 

المستوردات أيضًا.
جرى الحديث مؤّخرًا أّن اتحاد 

غرف الّتجارة يحّيد غرفة تجارة 
حلب، ويّتخذ القرارات بعيدًا عن 

معرفة أعضائها، مارّدك على 
ذلك وعلى القول أّن االتحاد 

سيقضي على الّتجارة في 
سورية قريبًا.

الكالم غير صحيح أبدًا، تشكيل 
غرفة تجارة سورّية عراقّية ضّم 

سوريين من كّل الغرف في 
المحافظات، ومن الجانب 

العراقي أيضًا، واإليرانية كذلك، 

وَمن ِمن الّتجار لم يسمع بذلك 
فهو الذي اليتابع.

شروط الّنجاح غير متوفرة
هل ترى نجاحًا لسياسة بدائل 
المستوردات، وهل تتوّفر في 
الوقت الحالي األسباب لهذا 

الّنجاح؟
لم تتوّفر األسباب لهذا 

الّنجاح، االسباب توّفر المواد 
األولّية وتوّفر المناخ المناسب 

والمحروقات والّسيولة الّنقدّية، 
اليوم الصناعة كلمة فقط، أّما 

بالممارسة فالّسلعة قبل أن 
تصل إلى أيدينا تحتاج لعمل كبير 

ومتواصل، واليجب أن ننسى 
موضوع العقوبات االقتصادّية 

المفروضة علينا، والتي تمنع 
الجميع من شحن أّي شيء إلى 

سورية، فمن أين لنا المواد 
األولية لصناعاتنا؟

شهدنا عودة الكثير من المعامل 
والمنشآت للعمل، وارتفاع 
أرقام الّصادرات، ومع ذلك 
لم نشهد تحّسنًا في الوضع 

االقتصادي، متى سيحصل ذلك 
برأيك؟

هناك شروط يجب أن تتوّفر حّتى 
يتحّسن الوضع االقتصادي، 

كاستقرار سعر الصرف، وقطع 
دابر الّتهريب، وإتاحة الفرص 

للعاملين الّنظاميين في الّتجارة 
والّصناعة بشكٍل يستطيعون 

معه طرح منتجاتهم دون 

منافسة المهّربات، وخاّصة أّن 
المهّرب يكون أقّل سعرًا وبالتالي 
ال يوجد أّي مجاٍل للمنافسة في 

الّسوق بوجود المهّربات.
والبّد من توّفر الّشروط الالزمة 

التي تضعها الحكومة في 
خدمة الّتاجر والمنتج على حد 

سواء.

تحسين الّدخل أولوية 
للمواطن السوري

الفساد يضرب في كّل مكان 
كيف يمكننا معالجة األمر وإلى 

أي حّد يؤّثر ذلك على نجاح أو 
فشل خطط الحكومة، ولماذا 

اليمكن معالجته؟
الفساد مستشري وال يمكن 

أن ننكر ذلك، فالدخل الشهري 
للموّظف ال يكفي، إضافة إلى 
وجود  ضغوط تقع على كاهل 
المواطن دفعت عددًا البأس 
به من الموظفين إلى قبول 
الّرشاوي، وأصبحت الرشوة 

عادة، ال يستطيع الّتخّلي عنها. 
ولكن ليس  كّل الموظفين على 

طاوالت في الّصف األول تحتك 
بالمواطن، ويستطيعون تسيير 
أمورهم بالرشاوي، فمن ليسوا 

كذلك كيف سيأخذون الّرشاوي، 
ومهما حاول المواطن سيبقى 
بحاجة لدخل إضافي، وقّلة من 

يعملون عمًال إضافيًا بسبب 

جذب الّصناعيين السوريين بالمناخ المناسب

ما رأيك بعودة بعض الّصناعيين من الخارج هل يمكن 
أن نشهد عودة بعضهم وما هو دور الحكومة هنا؟ 

هل صحيح أّنها مقصرة؟

علينا أّوًال إيجاد المناح المناسب لهم، فمن سيعود بعدما أّسس 
معمًال في منطقة أخرى وخاّصة في مصر، أعداد بالمئات ذهبت 
إليها وأّسست أعماًال تجارّية ومشاريع صغيرة ومتوسطة، إذا لم 

يتوّفر المناخ المناسب ال يمكن أن يعودوا، إذا لم يتوّفر كهرباء على 
مدى 24 ساعة، ومحروقات، واليد العاملة الماهرة، والمكان اآلمن، 

اليمكن الحديث عن عودة الّصناعيين. 

ما نحتاج إليه اليوم هو تحسين 
مستوى الّدخل مع قبضة حديدّية 
لمحاربة الفساد، وتحسين ظروف 

الحياة اليومّية للمواطنين، ما اليوم 
وإذا أخذنا متوّسط الّراتب عند حدود 
45 ألف ليرة كيف سنمنع الرشاوي 

ونوقف الفساد بينما احتياجات األسرة 
بالمتوسط تزيد على ذلك بأضعاف؟
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ندرة فرص العمل.
أهم ما نحتاج إليه اآلن هو 
تحسين مستوى الّدخل مع 

قبضة حديدّية لمحاربة الفساد، 
وبعد تنظيم مناخ الحياة، 

والّرواتب والمطالب اليومّية 
واالحتياجات، فكم عائلة أمضت 

الّشتاء بدون محروقات، وغاز 
وارتفاع المواد األساسّية؟ إذا 
أخذنا متوّسط الّراتب 45 ألف 
ليرة فكيف سنمنع الرشاوي 

ونوقف الفساد؟
وال ننسى أن زيادة تحّسن 

الوضع له منعكسات أيضَا، 
حيث تزيد نسبة الّتضّخم وحكمًا 

ترتفع األسعار، فحينما نقول 
أّن سعر تنكة البنزين ارتفع، 

سينعكس ذلك على كّل شيء 
على الّنقل عاّمة وعلى نقل 
الخضار والفواكه والبضائع 

خاّصة. 
بما أّننا تحّدثنا عن ندرة فرص 

العمل، وبما أّن الكثير من 
المعامل عادت اآلن للعمل 

ولو أقّل من المطلوب منها، 
لم ال تقوم الغرف واالّتحادات 

بدوٍر إيجابي من خالل تدريب 
وتوظيف عّمال جدد؟

الفرص لذلك قليلة، ألّن من 
كان لديه معمل توّقف نتيجة 

الحرب وعاد اآلن للعمل، 
فاألولوية في هذا العمل لعّماله 
الّسابقين، فهو بحاجة ليد عاملة 
متمّرسة ومتمّرنة، وأناس يعرف 

مقدار عملهم وتآلف معهم 
لفترة طويلة، لكن ال يستطيع 

أحد أن ينكر وجود البطالة، 
وخاّصة أّن من غادروا الّسوق 

أكبر بكثير ممن بقي فيها.

أال يمكننا أن نعّد اقتصاد الظّل 
حًال لهذه البطالة؟

طبعًا هو حل، ولوال اقتصاد 
الظّل لكان هناك نسبة بطالة 

أعلى خالل سنوات الحرب.

الصناعي بحاجة لدعم حقيقي
هل أنت مع تسهيالت القروض 

للّصناعيين ورجال األعمال؟ 
البعض يراها استغالل للحكومة.
أنا مع الّتسهيالت، فالّصناعي 

أنا مع 
التسهيالت 
والقروض 

للصناعيين، 
فالّصناعي 

يوّظف رأس 
ماله في 

اآلالت ورأس 
المال العامل 
الذي يحتاجه 

إلدارة معمله، 
فهو بحاجة 

لهذه القروض 
وبحاجة لدعم 
الّتاجر وبحاجة 

لمن يعينه 
ويقف معه 

دائمًا

من قال أّن 
العمل الّتجاري 

أو الّصناعي 
عمل خيري، 

هو عمل تجاري 
وصناعي لكّنه 
ليس انتهازيًا، 

وإذا وجد 
مجموعة من 

االنتهازيين فال 
يجوز أن نطلق 

هذه العبارة 
على الجميع
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يوّظف رأس ماله في اآلالت 
ورأس المال العامل الذي 

يحتاجه إلدارة معمله، فهو 
بحاجة لهذه القروض وبحاجة 

لدعم الّتاجر وبحاجة لمن يعينه 
ويقف معه دائمًا.

ولكن إذا قارّنا بين طلبات 
الّصناعيين بالّدعم، وما يقّدمونه 

من دعم للّصناعة نجد فارقًا 
كبيرًا.

هم يطالبون لكي يقّدموا
أال يقّدمون دون أن يأخذوا، 

وهل ينتظرون الّدعم حتى 
يعملوا ويقّدموا ماهو مطلوب 

منهم؟
إذا لم يمتلك الّصناعي سيولة 
في رأسماله، ورأسماله العامل 
بشكل خاّص، من أين سيقّدم؟ 

فهو بحاجة لتغذّية.
كثيٌر من الصناعيين اآلن بحاجة 

لمساعدة ودعم، وخاّصة من 
تضّرر معمله وخسر كثيرًا ولم 

يغادر البلد، هذا يحتاج ويستحق 
المساعدة.

ولكن طلب القرض شيء 
ودراسته شيٌء آخر، ففي 

المصارف مايسّمى بجهاز 
االستعالمات، مهّمته االستعالم 

عن طالب القرض، ووضعه 
المادي أي موجوداته وآالته 

ورأسماله، الخ.
وعلى  ضوء هذه الّنتائج 

يخّصص له الّالزم، ليس 
بالضرورة أن يمنح الّصناعي 

القرض الذي يطلبه.

قرارات بدون مبرر والمتضرر 
الّصناعي والّتاجر

بما أّننا تحّدثنا عن طلبات 
الّصناعيين، سنبقى في هذا 
اإلطار للحديث عن قرار هدم 
منشآت القابون الّصناعية، 

واعتراض كثير من الّصناعيين 
على ذلك.

منطقة القابون الّصناعية 
منشأة منذ عام 1948 وهي 

مكان مناسب جدًا لقربها من 
المدينة، واستقطاب اليد 

العاملة، وتوفير عمليات الّنقل، 
وفيها من الصناعات المتنّوعة 

عددًا غير محدود.
طبعا لم أرى مبّررًا لوقف هذه 

المنطقة الّصناعية وهدمها 
وإيجاد مدينة سياحّية مكانها، 

هناك مساحات واسعة من 
األراضي بإمكاننا أن نضع فيها 

مدن سياحية وليس مدينة 
واحدة، ويمكننا أن نزّين مدخل 

دمشق بعدة أشكال.
إضافة إلى أّن خسائر 

الّصناعيين والعاملين لديهم 
وعائالتهم، ستكون أكبر من 

أّي شيء، سيتّم هدم صناعات 
عريقة، نسيجّية وكسائّية 

وغذائّية ومعدنّية كّلها موجودة 
فيها.

وقد طالبنا كثيرًا الّتراجع عن 
القرار ولم يأت جواب إلى اآلن. 

ولكن تقرير التقييم أوضح 
أن  نسبة الضرر والمعامل 

المهّدمة وصلت إلى 80٪؟
هذه الّتقديرات غير صحيحة، 

فاألضرار ال تتعّدى ٪20، 
ومن الممكن إصالحها وإعادة 

إعمارها، وجرى الحديث عن 
تأمين المياه والكهرباء بأسرع 

وقت، ثّم فجأة تغّير كّل ذلك. 
هناك تقصير حكومي في هذا 

الموضوع، وخاّصة من ناحية 
عدم تلبية مطالب الّصناعيين 

وحل مشكالتهم من بينها 
القابون.

العمل الّتجاري أو الّصناعي 
ليس عمًال خيريًا

هناك رجال أعمال سوريين 
معروفين ينتقدون أداء الفريق 

االقتصادي الحالي بقّوة، 
ويقولون أّن االقتصادي 

الجّيد مهّمش، هل صحيح 
أّن االقتصاديون األكفاء 

مهمشون؟ أما أّن ذلك مجّرد 
محاولة ألخذ دور من كعكة 

الحكومة؟
الفريق االقتصادي يعمل ضمن 
المعطيات الموجودة لديه، ومن 

الّظلم أن ننتقد أداءه. 
ال نستطيع أن نقول إّنه ال 

يعمل، فهو يعالج مواضيع 
اقتصادّية، لكن ال يعرض عليه 
مشاريع مستقبلّية، وال يعرض 

عليه خّطة اقتصادّية ليدرسها 
ويوّصي بها، أكثر ما يعرض عليه 

استيراد ماّدة، منع ماّدة أخرى، 
رفع رسوم جمركّية أو تخفيضها، 

وهذه ليست خطط اقتصادّية.

كالعادة وفي كل رمضان يتم رفع األسعار 
األساسية، والحجج جاهزة دائمًا، ما الّسبب 

بالنسبة لشهر رمضان الماضي؟ خاّصة بعد وعود 
التجار بالّتخفيض ومن ثم تنصلهم.

خالل االجتماع مع وزير التجارة الداخلية وحماية 
المستهلك أثار الوزير هذا الموضوع، وأنا بدوري 

دعيت الّتجار الموجودين في االجتماع إلى 
اجتماع آخر في مقر غرفة تجارة دمشق، ولكن 
المشكلة أّن بعض الّتجار يمّول من المركزي، 

في حين أّن البعض اآلخر يمّول مستورداته من 
الّسوق الّسوداء، والفرق بين سعر الصرف في 

الجهتين ما يقارب 135 ليرة، ولهذا فإّن الّتكلفة 

تختلف بين شخٍص وآخر وبين سعٍر وآخر، لذلك 
ال يوجد منافسة بينهم، فمن كان تمويله 

من المركزي وفى بالتزامه لقاء وعده للوزير، 
واآلخرين لم يتمكنوا من مجاراة الموضوع، 

وأبدوا عذرهم، وأنا بدوري أرسلت جوابا لوزير 
الّتجارة حول ذلك.

أما عن فكرة القوائم البيضاء والّسوداء وهي 
فكرة طرحت من قبل لكن لم تطّبق

وأنا ال أوافق على ذلك، كما قلنا منذ فترة 
نشرت وزارة الّتجارة الّداخلية أسماء الذين قاموا 
بالتزاماتهم لقاء الوعد الذي قّدموه للوزير، وهذا 

ماال أوافقه أبدًا، فمن لم يلتزم لديه أسبابه.

األسعار في رمضان والقوائم السوداء!

رئيس غرفة تجارة دمشق، ورئيس اتحاد غرف 
الّتجارة الّسورية، لو كنت مسؤوًال عن وضع 

خّطة لمكافحة الفساد ماذا كنت ستفعل؟
سأعمل جاهدًا لمنع أسباب الفساد، لماذا 

يحصل الفساد؟
عرقلة المعامالت، تعقيد األعمال، 

عبارة «تعا بكرا»، قمع أسباب الفساد 
ضرورّية، نحن ال ننكر أّن الموّظف نتيجة 

ضعف راتبه يضعف أمام اإلغراء المادي، 
وصاحب الحاجة ينتظر أن تؤّدى حاجته 

بسرعة فيضّطر للّدفع، والفساد كما قلنا 
استشرى في المجتمع، ولذلك أكرر أننا 

بحاجة لتحسين الدخل مع قبضة حديدية.

لو كنت مسؤوًال عن وضع 
خّطة لمكافحة الفساد ماذا كنت ستفعل؟



أما حول تهميش االقتصاديين 
األكفاء، فيمكننا أن نقيس ذلك 

على فكرة التمييز بين الّصناعيين 
والّتجار.

أيضًا هناك من يرى في رجال 
األعمال الّسوريين على أّنهم 

مجموعة من منتهزي الفرص، 
ودورهم انتهازي واليهّمهم إال 

مصالحهم؟.
من قال أّن العمل الّتجاري أو 

الّصناعي عمل خيري، هو عمل 
تجاري وصناعي لكّنه ليس 

انتهازيًا، وإذا وجد مجموعة من 
االنتهازيين فال يجوز أن نطلق 

هذه العبارة على الجميع.
لماذا ال نالحظ اهتماما أكبر 
بالّصناعات الّزراعية، ووضع 

خطط لتكامل الّصناعة والزراعة؟
في عرفي االقتصادي، وفي بلد 

كّسورية الزراعة أوًال وتصنيع 
المنتجات الزراعّية، وتربية 

الحيوان وتصنيع المنتجات 
الحيوانّية، ثم ننتقل إلى الّصناعة 
ثّم التجارة ثم الترانزيت والسياحة 

وغيرها من المجاالت.

بدائل شرعّية 
وقانونّية للمهّربات

بدأت الحكومة منذ فترة بحملة 

لمكافحة الّتهريب، هل ترى 
نجاحًا لهذه الحملة؟

مكافحة الّتهريب تنجح عندما 
نوجد البدائل الّشرعّية والقانونّية 

للمهّربات، سواء كانت إنتاجًا 
محلّيًا او مستوردات، وأّما عن 
مطالبة الّتجار بتوسيع قائمة 
المستوردات، فهو لمكافحة 
الّتهريب وإيقافه، فكّل شيء 
ممنوع يهّرب، ولكن أن يتم 

توسيع قائمة المستوردات 
بشكل مدروس، لكي المنتج 

المحّلي ينافس المنتج المستورد 
بتحّسن أوضاعه وتحسين نوعّيته، 

وإتقان العمل بشكل ينافس 
المستورد، والمستورد أفضل 

من المحّلي ألّن كل الفرص 
متاحة له. 

أتيحوا لنا الفرصة هنا في بلدنا 
لنصنع منتجات أفضل من 

المستوردة.

هل نلقي بذلك اللوم على 
أطراف أخرى، أال نستطيع 

تحسين المنتج دون أن نطلب 
من الغير دعمنا؟

العملّية تكاملّية، والشراكة 
بين الحــــكومة والّصنـــــاعيين 

والّتجــــار توّفـــــر المنــــاخ 
المناســـب لذلك.

في مفهومي االقتصادي، وفي بلد كّسورية الزراعة أوًال وتصنيع المنتجات الزراعّية، 
وتربية الحيوان وتصنيع المنتجات الحيوانّية، ثم ننتقل إلى الّصناعة ثّم التجارة ثم الترانزيت 

والسياحة وغيرها من المجاالت

األساس في اقتصادنا هو الّزراعة على 
اختالف أشكالها وأنواعها (خضار وفواكه 

وحبوب وقطن وتصنيع منتجاتها)
ما المطلوب إلعادة تفعيل ذلك؟

المطلوب إيجاد المناخ المناسب، فمن 
سيقوم بتصنيع المنتجات الزراعّية يحتاج 
إلى أدوات ومساحات في مكان اإلنتاج، 
المحالج والمطاحن وتصنيع الحبوب كّله 

يحتاج إلى آالت، في المرحلة الحالّية 
يوجد قصور في ذلك وال ننسى موضوع 

العقوبات المفروضة على سورية 
هناك من يدعو لتشكيل لوبي من رجال 

األعمال يلعب دورًا استشاريًا، ويكون 
بمثابة صّمام أمان للخروج بأفضل القرارات 

االقتصادية، هل يمكن تحقيق ذلك؟
يوجد مجلس استشاري مشّكل بمرسوم 
جمهوري، وهو برئاسة مجلس الوزراء، له 

رئيس وله أعضاء، من أساتذة الجامعة 
وكبار االقتصاديين، القضاة والجامعيين، 

ومن القطاع الخاص يقوم بدور استشاري 
ودراسة المواضيع قبل عرضها على 

أصحاب القرار، كما أّنه يدرس المشاريع 
والمواضيع االقتصادّية ويرفعها ألصحاب 

القرار، وأسبوعّيًا لديه جلسة.

هناك غرف تجارة رديفة، غرفة تجارة سورّية 
إيرانّية ما هو دور هذه الغرف ومامدى 

فاعلّيتها، وهل هي منافذ لفوائد شخصّية 
ألعضائها؟

الهدف منها هو رعاية المصالح بين سورية 
والّدولة األخرى، الغرف مازالت في بداياتها 

لذلك ال نستطيع تقييم عملها في وقت 
قصير، تحتاج إلى وقٍت أطول كي تقّدم 

نتائج، ونتمنى أن تقدم هذه النتائج وتكون 
جّيدة.

طالبنا كثيرًا بالّتراجع عن قرار نقل المنطقة 
الصناعية في القابون، ولم يأت جواب إلى اآلن، 
هناك تقصير حكومي في هذا الموضوع، لجهة 
عدم تلبية مطالب الّصناعيين وحل مشكالتهم 

من بينها القابون
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دمشق - بديع منير صنيج

يبدو أّن فتنة 
حرب الّستين 

التي تناولها عمله 
«بواب الريح» انتقلت إلى 
عالقته مع شركات اإلنتاج 

وبعض الكتاب والمخرجين، 
ليس بسببه، وإّنما بفعل 

الّسرقات التي تعّرضت لها 
نصوصه المملوكة من قبل 

تلك الّشركات، فما إن بدأ 
مسلسل «الكاتب» حتى 

لة  اكتشف أّنه نسخة ُمعدَّ
عن نص «الخونة» الذي كتبه 

عام 2014 واشترته منه 
شركة «كالكيت»، وبعد أن 

َي من االستمرار في كتابة  ُنحِّ
مسلسل «إمام القبول» 

الذي يتناول سيرة «الحّالج»، 
التقط الّتشابهات مع نصِّ 
«العاشق.. صراع الجواري» 
الذي أنتجته شركة «آي سي 
ميديا»، كل ذلك صنع دراما 

موازية، وصراعات مهنّية 
وأخالقّية، سنتعّرف على 
مالبساتها من خالل هذا 
الحوار مع السيناريست 

السوري «خلدون قتالن»: 
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من موقعك ككاتب سيناريو 
ومتابع، كيف ترى وضع 

الّدراما الّسورية هذا العام؟
رغم معاناة الّدراما الّسورية 
في سنوات الحرب، إال أّن 

وضعها اآلن بات أفضل بكثير، 
من دون أن يعني ذلك أّنها 
ال تتعرض ألخطاء كارثية، 
فالمشكلة الّرئيسية أّننا ال 

نملك شركات إنتاج لديها خّطة 
واضحة، ومعظمها يعمل بشكل 
اعتباطي، وليس بناًء على دراسة 

علمية معرفية. 
في بداية السنة قّدمت 

مسودة عمل، أو ما ُيسمى 
«ورقة درامية»، لثالث جهات 

معنية باإلنتاج الدرامي هي: 
«المؤسسة العامة لإلنتاج 

اإلذاعي والتلفزيوني»، وشركتا 
«إيمار الشام»، و«سما الفن»، 

كأهم شركات إنتاج ضمن 

سوريا، الورقة تدعو إلى الّتحول 
من إنتاج ثالثين حلقة إلى عشر 

حلقات، أي تقديم موسم 
رمضاني من ثالث قصص تحت 

عنوان واحد، لننتهي بذلك من 

«المطمطة» والحشو واللغو 
والهراء، في مقابل مزيد من 

االنتباه إلى أهمّية الّدراما، 
ودورها البليغ في اإلرشاد وبناء 

العقل، فهي أهم سالح لبناء 
اإلنسان السوري، وعلى حكومتنا 

التنّبه إلى ذلك، مع العلم أّنه 
بعد االستقالل لم تشتغل أي 

دولة عربية على بناء اإلنسان، بما 
فيها سوريا، وأكبر دليل الحرب 

التي ما زالت نيرانها ُمستعرة 
حتى اآلن، وكي نستطيع تجنب 

حرٍب مشابهة في المستقبل 
ينبغي على اإلنسان السوري 
أن يكون محميًا بالمعرفة، ال 

سًا بالجهل. ُمغمَّ

اب السيناريو  ُكتَّ

يتعرَّضون للسرقة 
خلدون قتالن: 
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بدأت حربي على مسلسل «الكاتب»، بعد اكتشافي أّنه 
صياغة جديدة لنص «الخونة» الذي بعته لشركة كالكيت 

عام 2012، وهو يتحّدث عن الفساد، وسوء إدارات بعض 
قطاعات الدولة، فمعظم الّشخوص ذاتها، و»الحبكة 

الدرامية»، كعمود فقري يبنى عليه كل العمل، موجودة 
كما هي، لكن بتوقيع السيدة «ريم حنا» واألستاذ «رامي 
حنا». هل شركة كالكيت باعت نّصي بصفقات سرية؟ أم 

أّنها ُعْرَضة لخيانة من رامي حنا ألنه قرأ الّنص سابقًا؟

مؤخرًا قمنا بخطوة مهمة جّدًا ضمن لجنة 
صناعة السينما، وهي ضّم الكاتب السوري 

(السيناريست) إلى اللجنة، بحيث بات 
بإمكانه الجلوس مع المنتج، ومناقشته،  

ورفع  خطة عمل، هذه خطوة إيجابية، 
لحفظ حق الكاتب الّسوري «المنهوب»



كيف نستطيع االستفادة من 
الّدراما بهذا الموضوع؟

تفاعل الناس مع معظم األعمال 
الّدرامية، ال بّد سيؤّدي إلى 

تأثّرهم بما تقوله، اليوم على 
سبيل المثال نرى اسم مسلسل 

مكتوب على سيارة، والشباب 
يقلدون قصات شعر البطل 

الفالني، والصبايا تتمكيجن مثل 
الّنجمة العّالنية، أي أّن الممثلين 
مؤثرون، بغض الّنظر عن سوّية 

العمل الفنية، بمعنى أّنه من 
خالل الّدراما بإمكانك أن تخاطب 

أجياًال، وتغرس فيهم أفكارًا 
وقيمًا، لذلك عليك أن تكون 

حريصًا في اختيار رسائلك.
مما ذكرت من شركات إنتاج، 
واحدة عامة واثنتان خاّصتان، 

لكن ضمنهم -في كثير من 
األحيان- يكون المال جاهًال مثله 

مثل غيره، هنا تكبر المصيبة.

سعي المال ضمن الّدراما 
هو سعي ربحي، وهذا حق، 
وبالّتالي ال هم لدى شركات 

اإلنتاج لرفع الذائقة. مؤخرًا قمنا 
بخطوة مهمة جّدًا ضمن لجنة 

صناعة السينما، وهي ضّم 
الكاتب السوري (السيناريست) 
إلى اللجنة، بحيث بات بإمكانه 

الجلوس مع المنتج، ومناقشته، 
وأن يرفع له خطة عمل، هذه 

خطوة إيجابية، لحفظ حق الكاتب 
الّسوري «المنهوب». 

لكن على ما يبدو أن أخالق 
السوق هي المسيطرة، 

والسيناريست السوري مضطر 
لخوض حروب جانبية في سبيل 

تحصيل حقوقه بعدما تعرض 
للـ«نهب» كما ذكرت سابقًا، 

حدثنا عن ذلك. 
 بدأت حربي على مسلسل 

«الكاتب»، بعد اكتشافي أّنه 
صياغة جديدة لنص «الخونة» 

الذي بعته لشركة كالكيت عام 
2012، وهو يتحّدث عن الفساد، 

وسوء إدارات بعض قطاعات 
الدولة، فمعظم الّشخوص 
ذاتها، و»الحبكة الدرامية»، 

كعمود فقري يبنى عليه كل 
العمل، موجودة كما هي، 

لكن بتوقيع السيدة «ريم حنا» 
واألستاذ «رامي حنا». هل شركة 

كالكيت باعت نّصي بصفقات 

سرية؟ أم أّنها ُعْرَضة لخيانة من 
رامي حنا ألنه قرأ الّنص سابقًا؟ 
هذا ما ال أستطيع تحديده، لكن 

ما أملك القدرة على إثباته أّن 
ي،  ثّمة «تعفيش درامي» لنصِّ

الذي تحول إلى «الكاتب» 
وهو عمل ناجح ويعرض على 

«نتفليكس». ماذا نسّمي هذه 
الحالة؟ وأين وصلنا؟ ال أعلم.

هل رفعت دعوى قضائية؟
طبعًا، بالبداية «قانون حماية 

حقوق المؤلف» هو مرجعيتنا 
لحماية الفكرة األساسية للنص، 

وبالتالي لوال أنّني توجهت من 
تلك الفترة وسّجلت نصوصي 

لما استطعت فعل شيء اآلن، 
لكن المشكلة أن الكثير من 
العاملين في الوسط الفني 

بشتى القطاعات، يجهلون ما 
هو القانون القادر على حمايتهم 

وإيقاف أي سارق عند حده.
طبعًا توجهت بدعوى قضائية 

على الشركة المنتجة «إيغلز 
فيلم» وعلى «رامي حنا» وعلى 
السيدة «ريم حنا»، وأنتظر حكم 
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دعوى قضائية
أنا بصدد التوجه للقضاء، لكنني اآلن ُأِعّد ملف 

األدلة، مع العلم أنني اتصلت بمدير الشركة 
المنتج «إياد خزوز» ولم يرد علّي، ثم كتبت على 
الفيسبوك ما حصل معي، ليعاود هو االتصال 

بي، ويخبرني أنه إن كان ثمة سرقة فهم ال 
يقبلون بذلك، وحاليًا نحن بطور تبيان السرقات، 

وفي حال تم الوصول إلى تفاهم يا أهًال 
وسهًال، أما إن كان العكس فإن أبواب المحاكم 
مفتوحة. وال أقصد بالتفاهم أن يوضع اسمي 

على مثل هكذا عمل َمَسَخ شخصية الحالج بهذا 
الشكل وأزاحه من المشهد لحساب جواريه، فأنا 

أمتلك نصي، وقادر على التعديل عليه.

الدراما قوة سورية الناعمة نضّيعها هدر½



القضاء، فأدّلتي حازمة وجازمة، 
وقاضي الجزاء في حال اقتنع 
بها، قد يصدر قرارًا بتوقيف 

العرض، وحتى إن لم يتوقف 
العرض، فهذا ال يعني أّن سعيي 

إلى حقي سيتوقف. 
هناك أيضًا نص «إمام القبول» 

الذي كتبت جزءًا كبيرًا منه 
لصالح شركة «آي سي ميديا 

برودكشن»، لُيرفض بعدها 
ألّنه «نص جيد جدًا» بحسب 

توصيفهم، ما هذه الغرائبية؟ 
ثم تكتشف أن ثمة «تعفيشًا» 
للكثير مما كتبته ضمن االسم 

الجديد للعمل الذي يتناول 
سيرة الحالج «العاشق.. صراع 

الجواري».
عندما تواصلت الّشركة معي 
لكتابة سيرة المتصوف الكبير 

الحّالج، بدأت الّتفكير كيف 
سأقّدم هذه الّشخصية، بما 

تملكه من أثر تاريخي مختلف 
عليه إلى هذه اللحظة، وألفيت 

نفسي أمام قراءات معقدة جدًا، 
وحتى أستطيع إيصالها إلى 

الجمهور، لجأت إلى سعة الخيال 
ط  الدرامي، مع لغة عالية ُتَبسِّ

فلسفة الحّالج وكالمه العميق.
بدأت القصة بطلب من الشركة 
المنتجة، فكتبت ثالث حلقات، 

وبعدها توّجهت لإلمارات 
وقابلت الفريق العامل بقناة 
أبو ظبي العارضة وتناقشنا 
بكيف سأقدم الحالج، وكان 

الرأي بتقديمه كعقل بعيدًا عن 
كرامات األولياء، أي أّن نقدم 
نتاجه الفكري والعقلي وماذا 

قّدم للبشرية؟، وعندما وصلت 
للحلقة العاشرة من دون أي 

مالحظة، بت أشّك أّنهم ربما ال 
يقرؤون، وأنا أعرف أّنني أقدم 
مادة دسمة، ووجدتها فرصة 

لرفع الّذائقة بالمسلسالت 
التاريخية، عبر تقديم الدراما 

من داخل الشخوص التاريخية، 
رغم الصعوبة البالغة في ذلك، 

ناهيك عن البحث المضني، 
فنتاج الحالج غير منشور 

بًا من  بمعظمه، وكان ُمغيَّ
قبل الدولة العباسية، وما نجا 

منه هو ما وصلنا، وبالتالي 
هناك عدم فهم عند األغلبية 
لما قّدمه الحالج، مثًال: لماذا 
يسّمونه في الغرب «المسيح 

المسلم»؟، لذا قمت ببناء 
العمل على فكرة األضداد، ألّن 

الفكرة الرئيسية في فلسفة 
ذاك المتّصوف هي الظالم 
ر بسببها، إذ  والنور، التي ُكفِّ

رفضت الدولة العباسية الفكر 
المنفتح التنويري، بما في 

ذلك خالفاتهم مع المعتزلة ثم 
الفالسفة، وفي ذلك الزمن بعد 
270 للهجرة تشكلت المذاهب 

اإلسالمية المعتمدة حتى 
اآلن، عند أهل السنة: الحنفي 

والحنبلي والمالكي والشافعي، 
وبالتالي كان هنالك خريطة 

إسالمية تتوافق مع الحكم، 
لذلك أي نهضة فكرية كانت 
محاربة. والحالج ألغى السيد 
والعبد، وقال: لستم بحاجة 

للواسطة ولرجل الدين، وذهب 
ألبعد من ذلك إذ قال: ««للناس 
حجٌّ ولي حجٌّ إلى سكني.. ُتهدى 

األضاحي وأهدي ُمهجتي 
ودمي/ تطوف بالبيت قوم ال 
بجارحٍة.. بالله طافوا فأغناهم 

عن الحرم» أي أنني لست 
محتاجًا للحج إن لم أكن قادرًا، 

رغم أنه اعتكف بمكة سنة 
كاملة، أي أننا أمام حالة عقالنية 

كبيرة كان ال بد من شرحها 
من خالل شخوص. ألفاجأ 

بعدها بطلب الشركة التخفيف 
من النخبوية، ألنهم يرون أن 

المشاهد سيعاني من مشكلة 
فهم، وأنا ال أعترف بذلك، ألن 

المشاهد اآلن بات يتابع أهم 
األعمال العالمية ويتفاعل معها،  

إال أنّ ني عملت على تخفيف 
الثقل الفكري في الحلقات العشر 

الثانية، ليتم إيقافي عن العمل 
بعدها من دون أي مبرر مقنع، 

ومن دون أي تعويض مادي 
حتى، وكنوع من اإلرضاء وّقعوا 
معي عقدًا على مسلسل يحدد 

اسمه الحقًا، مع سلفة بسيطة، 
كضحك على اللحى، لكن بوقتها 

كلٌّ منا عمل بأخالقه.

اكتشف السرقة
من نصه القديم؟

منذ متابعتي لبروموشن العرض بعدما استكتبوا كاتبًا 
أردنيًا، علمت أن ثمة سرقات موصوفة، فأنا اشتغلت 
على قسمين: تاريخي له عالقة بالحالج، وآخر شخوص 
مصطنعة ُأْدِخَلْت للتفاعل مع الحدث التاريخي. وأهم 

شخصية من هذا النوع أمام الحالج هي «شهاب الدين 
العفريت» وهو نّخاس ماكر يمتهن بيع وشراء البشر، 
لكنه صاحب فكر، وكان لديه جاريات صّنفهن حسب 
الطبيعة البشرية (ماء، تراب، نار، هواء)، كما ابتكرت 
شخصية الجارية «درصاف» التي تشكل النار والحلف 

مع الشيطان.
أحد أهم كتب الحالج اسمه «الطواسين» وهذا 

الكتاب كتبه في السجن قبل وفاته، وضمن «طاسين 
االلتباس» ابتكر الحالج حوارًا رائعًا بين الله وإبليس، 
وضمن المسلسل أوجدت لقاًء بين الحالج وإبليس، 

ينتهي بقبول األول لحجة الثاني «ما ُطرَد المطرود إال 
من فرط الشغف». والحقًا ينشأ تواصل بين الحالج 

وإبليس، فيحاول األخير أن يسكن في قلب األول 
ويطفئ نوره، لتبدأ معركة فكرية بينهما. سعيت 

ألوصل فكرتي للمشاهد من خالل الموروث الديني 
الخاص به، ألفاجأ أنهم أخذوا شخصية النخاس، 

وشخصية «درصاف»، وقاموا بتوظيفها بشكل خاطئ. 

٥١ almashhadonline.comJune 2019



الثقافي   |  لقــاء

٥٢almashhadonline.com June 2019

عبد الرحمن مهنا: 
الجامعات والمعاهد الفنية 

تقتل إحساس الفنان  
المشهد - خاص:

تفرد الفنان عبد 
الرحمن مهنا بأسلوب 
فطري جعل لوحاته تصل 

للعالمية فأسس أسلوبًا في 
سورية لم يسبقه إليه أحد 

فكان أيقونة كبيرة تستحق أن 
يفرد لها بعض الصفحات في 

المشهد.
في مرسمه المتواضع الصغير 

في أحد أحياء دمشق وهو 
الوحيد الذي تبقى له من إرثه 

الفني بعد أن نهبت  «داعش» 
تاريخه وأعماله من متحفه في 
مخيم اليرموك، استقبلنا عبد 

الرحمن مهنا مستعرضًا لنا 
بعض من أوراق الذاكرة فتنقلنا 

بين صفحاتها مستعرضين 
خفايا فنية وشخصية.

وكان الحوار التالي:
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كان الرسم ردة فعل اعترضت 
بها واقعًا عشته، فكيف كانت 
بداياتك الفنية وهل تأثرت من 

محيطك؟
يقال أن اإلنسان ابن بيئته التي 

تصنع فلسفته منذ والدته وحتى 
يكبر، لذا يعد الحرمان والفقر 

برأي أكبر محفز للطموح والخيال 
وهناك تجارب فنية كثيرة عاشت 
في نفس الظروف أثبت التاريخ 
نجاحها، على اعتبار أن الشخص 
الذي يتوفر لديه كل شيء لديه 

مساحة من الحرية ويفتقد 
لهذه الحالة، من هنا شكلت 

البيئة التي عشت فيها طفولتي 
مالمح الفنان الذي ترونه اليوم، 
باإلضافة إلى الموروث الثقافي 

الذي حصلت عليه من والدتي 
التي أصبحت فنانة وهي في عمر 

خمسة وثمانين عامًا.

انت فنان حطم الصورة 
النمطية وخالف المتعارف 

عليه، على ماذا اعتمدت؟
اعتمدت منذ بداياتي على أسلوب 

النقل التعبيري الذي يشابه 
الواقع إلى حد كبير لكنه من وحي 

خيالي مضيفًا إليه  مشاعري 
واحاسيسي، فالفنان ال يستطيع 

أن يكون حياديًا، لذا أرى أن ما 
يتم تعليمه للطالب في كليات 

ومعاهد الفنون الجميلة هو أكبر 

جريمة بحقهم العتمادها على 
النقل البصري والذي بدوره يقتل 

األحاسيس والمشاعر فالخيال 
يختفي عندما يعلمونك ابجديات 

النقل.
يعود عبد الرحمن هنا في الذاكرة 

قليًال إلى مرحلة دراسته االبتد ائية 
ويسرد بعضًا من ذكريات بداياته، 

ويقول: أطلق عليي زمالئي 
وأساتذتي في الصف األول 
االبتدائي لقب فنان الصف 
والمدرسة، فكل من شاهد 

لوحاتي لمس نضوج التجربة 
الفنية منذ صغري الذي اعتمدت 

فيها على الخيال المطلق، هنا 
يكمن السر في الحالة اإلبداعية 

بأن تحقق أحالمك بواسطة 
خيالك.

وعليه ما هي أبرز األنماط التي 
اتبعتها خالل مسيرتك؟

الفن ال يمكن أن يأخذ خط أو 
نمط معين فهو يعني كل شيء 
جديد يحتوي على الدهشة التي 
ال تنسخ نفسها وتعطيك أشياء 

مختلفة في كل مرة، فكل أعمالي 
كانت انعكاس ألحالمي وتجاربي 

الحياتية ولم أعتمد على تجارب أو 
مدارس، فهذا االمريقيد الفنان 

وال يضيف له شيء.

من هنا هل ما يزال هناك 
فرصة وأشياء تخلق لك هذه 

الدهشة؟
 ال تزال الدهشة سر العمل 

واستمرارنا في الحياة، فلوال 
دهشة األشياء في الحب والفن 

والحياة لكانت الحياة مملة 
وفاقدة لمعناها، إيماني بالغد 

هو الذي يدفعني لالستمرار وهنا 
متعة الحياة التي تقودنا لألمل 

وتبعدنا عن اليأس، فال فن بدون 
دهشة.

لوحة « الفانوس»  شكلت 
منعطفًا في بداياتك الفنية، 

ماهي قصتها؟
في سن الثانية عشرة من عمري 

جاء أخي األكبر وهو الشاعر محمد 
مرعي مهنا بفانوس وروى لنا 

قصص وحكايا عن جلسات زمالئه 

وهم يتسامرون على ضوئه هذا 
ما أثار فضولي لرسم هذا القنديل 

الذي أعطاني شحنة عاطفية 
جعلتني أتلمس وبشكل فطري 
مكامن الجمال فيه مما دفعني 

كي أرسم هذا الشكل الذي دغدغ 
خيالي وتصوراتي عما سمعته 

من قصص دارت بين من عاشوا 
بأجوائه من زمالء أخي وهم في 

خيمة العسكر على جبهة الجوالن.
 هذا الفانوس وأشعلت ضوئه 

ووضعتُه في سحارة للخضار في 
مكان مظلم ألرى انعكاس نوره 
بشكٍل واضٍح ورسمته، وعندما 
أنهيت هذا العمل لم أدرك في 

حينها أنني رسمته بدقة قد يعجز 
عنها الفنانين الكبار وشاركت 
بهذه اللوحة مع أعمال أخرى 

في معرض أقيم في مدرسة 
عبد الرحمن الغافقي في حي 

المشارقة في حلب عام 1968 
حصلت من خاللها على العديد 

من الجوائز، وكان لهذا المعرض 
صدى كبير بين جميع المدارس 

آنذاك، وُخصصت لي قاعٌة خاصٌة 
عرضت فيها جميع لوحاتي التي 

أنتجتها في مرسم المدرسة“.

هل تصنف نفسك في 
مراحل؟

كل المراحل التي مررت بها في 
حياتي هي التي فرضت نفسها 

النقد الفني 

كذبة كب¢ة في سورية



فتجربتي وأعمالي الفنية هي 
انعكاس لها، فهناك مراحل 

أساسية معدودة على األصابع 
لكن الجزئيات ال حصر لها، بالتالي 
لم يكن لدي فواصل حادة بينها، 
حتى المرحلة نفسها كانت تحوي 

على انعطافات وتنقالت.
فكانت مرحلة البدايات عبر رسم 

لوحة الفانوس بواقعية تشابه 
عمل كبار الفنانين، بعدها مرحلة 

األبيض واألسود، المتعلقة 
بالوطن خالل فترة حرب 67 و73 

وكانت أغلبها لوحات تعبر عن حب 
الوطن.

فيما توجهت في الفترة التي 
تليها إلى استخدام األلوان عندما 

عشت في دمشق القديمة 
وحفرت كل تفاصيلها بذاكرتي 

ورسمت لوحات أصبحت بعدها 
دمشق القديمة هي لوحات عبد 

الرحمن مهنا عبارة عن حلم جميل 
وخيال أسقطت عليه المشاعر 

واألحاسيس.

لديك تجربة أخرى في النقد 
الفني، وقلت أنه كذبة كبيرة 
في سورية ما السبب الذي 

أوصلك لهذه النتيجة؟
لم يحن الوقت ليكون لدينا نقد 
فللنقد أهله وهو ثقافة راقية، 

ومن يكتب في هذا الباب اليوم 
هم للقتل والتدمير أو للمجاملة 

وبيع الضمير،  بأقنعة وأدوات 
مختلفة، هم «دواعش» الظالم 
بلبوس الثقافة، ومن هو على 
إطالع ومتابع خالل الخمسين 

سنة الماضية وإلى اآلن يرى ذلك 
بوضوح.

باختصار النقد ليس مزاج 
وتحقيق مكاسب شخصية 

وشللية، إنه ثقافة وتعمق في 

الجوهر وليس بالقشور، ونحن 
أبعد ما نكون عن هذا لألسف 

والزمن والتاريخ سيعري من 
يلبس لبوس الثقافة المزيف 

والضحل، الذي يقتل الفن 

ويشّوه الزوق ويحجر على الخيال.

هل هذا السبب الذي دفعك 
للقول أن المؤسسات الثقافية 

لم تعط الفنانين الحقيقين 

ولد الفنان ”عبد الرحمن مهنا“ في ”حلب“ عام 
1950، وبدأ مسيرته الفنية بممارسة التصوير 
الفوتوغرافي وفن الجرافيك، من خالل تجاربه 

الخاصة منذ عام 1965، وفي عام 1967انتسب 
إلى مركز الفنون التشكيلية ”بحلب“، وحاز على 

الجائزة األولى في المعرض الرابع لطالب الفنون 
في القطر، وحاز في عام 1967 على براءة تقدير من 
وزارة الثقافة ”بدمشق“، وثناء من االتحاد الوطني 
لطلبة ”سورية“ عام 1968، وهو عضو في نقابة 

الفنون الجميلة، وفي نادي التصوير الضوئي، وفي 
اتحاد الفنانين التشكيليين العرب.

أقام معرضه الفردي الثاني عشر في المركز الثقافي 

لجمهورية ”ألمانيا االتحادية“ معهد ”غوته“ ـ 
”دمشق“ عام 1986، وشارك في معظم معارض 

القطر الداخلية والخارجية، وفي معرض الشباب في 
دولة ”الجزائر“ عام 1972، ومعرض ”كوبا“ للشبيبة 

عام 1978، ومعرض في العاصمة القبرصية 
”نيقوسيا“ مع مجموعة من الفنانين السوريين.

أجرى ”مهنا“ تجربة فنية على فن الرسم الفطري 
لدى الطفل، وأقام معرضًا لألطفال بإشرافه في 

صالة المركز الثقافي الروسي بدمشق عام 1982، 
عمل مدرسًا لمادة التربية الفنية، وفي المجال 

الصحفي، ورسومه منشورة في الكثير من الصحف 
”السورية“ والعربية.
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 تركت األزمة التي عشناها في سورية جراحاها العميقة بداخلي 
وخسرتني أهم وأغلى ما لدي متحفي ومخزوني وأرشيفي لستين عامًا، 

بعد أن سرقته ”داعش“ عندما دخلت إلى منطقة مخيم اليرموك في 
دمشق وكان فيه ما يقارب 600 لوحة لم أستطيع أن أنقذ منهم سوى 

بضعة أعمال بجهودي وبدون مساعدة من أي جهة ثقافية



حقهم ورفعت فنان على 
حساب أخر؟ 

المؤسسات الثقافية والتعليمية 
وأساليبها التي لم ترتق بعد، 

تعاملها يسيء ويقتل الفن مثل 
الفنان لؤي كيالي الذي قتلوا 

حضوره الفني ومازال المتبجحون 
إلى اآلن يذرون الرماد بالعيون 

للتعمية على جرائمهم في 
قتل الفن والفنانين ويسمون 

أنفسهم بالنقاد النقد إبداع وليس 
مصطلحات وتوصيف ومفردات 
مستهلكة وممجوجة مستغلين 
الوضع الثقافي الفني المتردي 

واألمّية في الثقافة الفنية 
وتخلفها.

بعد كل األعمال والمعارض 
والتكريم الخارجي، هل تجد 
أن هناك دعم من الجهات 

المعنية لك؟
أجاب مهنا بكل صراحة وأكد أنه 

ال يوجد أي دعم كون المسؤولين 
لدينا ليس لديم ثقافة فنية 
تؤهلهم لمعرفة قيمة الفن 

الحقيقي، فكلنا نعرف من يصل 
ويستلم منصب ويجلس على 

الكرسي! وعليه لو ركبت الموجة 
لوجدتني في أحد المناصب 

المهمة اليوم.
انطالقًا من جوابك هل تشعر أن 

هناك بعض الفنانين استفادوا 
وركبوا موجات معينة ليحصلوا 

على الشهرة واالنتشار؟
بكل تأكيد وبعد خبرة وتجربة طويلة 

تبين لي أن هناك الكثيرين ممن 
ركبوا الموجة وانتسبوا لجهات 
وأحزاب معينة للوصول، لكن 

هؤالء غربلهم التاريخ ولم يكونوا 
فنانين حقيقين بمعنى الكلمة، 

ولن يكون هذا الفنان الذي يعتمد 
عليه أو الحامل الحقيقي للفن.

بعد مايقارب الستينن عامًا في 
الرسم ماذا قدم لك الفن على 
الصعيد الشخصي والمعنوي؟

قدم لي ذاتي ونفسي والحس 
فالفن هو الضمير والحرية في 
حياتي الشخصية والعامة هذا 
السطح األبيض عندما أقف 
أمامه أشعر أنني فرغت كل 

طاقتي بدون أي رقابة حتى من 
العقل تاركًا الدفة لروحي للتعبير 

بدون خوف.
لكن على الصعيد المادي لم 

يعطني أو يفيدني بأي شيء فلم 
أستطع أن أكسب من لوحاتي 

سوى القليل، ولم أبع منها سوى 
لبعض الناس الذواقين للفن.

هل نسقت مع دور عرض 
اللوحات لبيع أعمالك؟

كان لي بعض المحاوالت لكن 
هذه الدور أغلبها مغلفة بالفن 

والثقافة وأصحابها تجار ال يعرفون 
قيمة الفن الحقيقة اال من خالل 
التجارة، واألشخاص ذوي الفهم 
الخاص بالفن ليس لديهم قدرة 
شرائية، لذا كنت أبيع أصدقائي 

ومعارفي لوحاتي بالتقسيط 
بمبالغ رمزية. 

 هل تجد أن قيمة لوحة الفنان 
السوري ارتفعت خالل الحرب؟

فعليًا ارتفعت األسعار عشرة 
أضعاف لكن لو بقيت على 

القيمة القديمة قبل بدء االزمة 
كان أفضل، اليوم خسرنا على أكثر 

من صعيد نتيجة فرق العملة، 
سابقًا كانت تباع اللوحة الصغيرة 
بعشرة أالف ليرة، والكبيرة بمئة 

ألف ليرة، أما اليوم فهي بما 
يقارب مليون ليرة سورية، فمن 

يستطيع أن يشتري لوحة بهذا 
المبلغ، لم يعد هناك طبقة 

وسطى تستطيع شراء اللوحات 
والتي بدورها أثرت على درجة 
الوعي الثقافي لهذه الطبقة.

خسر في الحرب أثمن مايملكه 
  تركت األزمة التي عشناها في 

سورية جراحاها العميقة بداخلي 

وخسرتني أهم وأغلى ما لدي 
متحفي ومخزوني وأرشيفي 
لستين عامًا، بعد أن سرقته 

«داعش» عندما دخلت إلى منطقة 
مخيم اليرموك في دمشق وكان 

فيه ما يقارب 600 لوحة لم 
أستطيع أن أنقذ منهم سوى 
بضعة أعمال بجهودي وبدون 
مساعدة من أي جهة ثقافية.

تركت هذه الخسارة ندوبها 
الكبيرة بداخلي كون اللوحات التي 

فقدت كانت تحتوي على أعمال 
أول معرض أقمته حمل عنوان 

«اإلنسان العربي معركة المصير» 
الذي كان يعبر عن هم قومي 

وطني له خصوصية انطلقت من 
خاللها إلى مراحلي االخرى، وكل 

عمل خسرته كان يحتوي على 
مشاعر وانعطافات في حياتي لن 

تتكرر.
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أمه الفنانة 
عائشة عجم مهنا 

يقول: «لكني أرى هذه خصوصية الفنان 
وعفويته في لوحات والدتي عائشة عجم مهنا 

التي كانت أمية لم تتعلم القراءة والكتابة لكنها 
استطاعت أن تقرأ األشياء من خالل خيالها 

ورسمت أولى لوحاتها عندما كان عمرها 85 عامًا 
وحققت خالل خمس سنوات حالة إبداعية، وكان 

لديها مخزون في الذاكرة السمعية والبصرية 
عن الواقع والحكايا في حياتها حولتها إلى 

رسوم تميزت بالفطرية العفوية، وأقامت أول 
معرض في المركز الثقافي الفرنسي بدمشق 

لتصبح بعدها عضو شرف في االتحاد الفنانين 
التشكيليين ومن أهم فناني العالم في أوروبا.
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مشروعه الفّني 
الخاص؟ 

بين عمادة المعهد العالي 
للموسيقا وقيادة الفرقة 

الوطنّية للموسيقا العربية لّدي 
مشروعي الخاّص الذي أعمل 

على متابعته وهو الّتأليف 
الموسيقي، فأنا أحاول أن 

أوّثق وأنشر مؤّلفاتي ضمن 
اإلمكانيات المتاحة لوضعهم 
ضمن ألبوٍم واحد، كما أعمل 

على تطوير أداء الفرقة الوطنّية 
من جانب الكتابة والعازفين 

والبرامج التي تقّدمها كي تليق 
باالسم الذي تحمله دومًا. 



الدخول إلى عالم الموسيقا
بداية الحديث توجهنا بسؤال 
المايسترو عن سبب اختياره 

وهو في السادسة من عمره 
آللة صعبة كالعود؟
 أعتبر العود توأم روحي 

وصديقي، فكّل آلة يجب أن 
يتعامل العازف معها ككائن 

حي وهي بحاجة لرعاية وتقدير، 
وعندما أنظر له بجانبي أحيانًا في 
استراحات العزف والتمرين أشعر 

بأن هناك عالقة روحية فائقة، 
بيننا لذلك أحاول دائمًا أن أكون 

وفيًا له، وأن أكتشف الخفايا 
وأتعلم وأتمرن للوصول إلى 

أشياء جديدة في العود.

كيف كانت بداياتك 
الموسيقية؟ ولمن يعود 
الفضل في دخولك هذا 

العالم؟
يعود الفضل في تعّلمي 

الموسيقا لألستاذ «قاسم 

خليفة» فهو الذي ساهم بنشر 
الموسيقا كحالة ثقافّية وتربوّية 

في منطقة «يبرود، النبك، 
قارة، والقلمون» باألكمل، 

وهو مؤّسس «فرقة أطفال 
يبرود» التي كنت أحد أعضائها، 

وأجرينا العديد من الحفالت. 
بعد االنتهاء من فترة الدراسة 

اإلعدادية شعرت بحاجتي 
للّدخول في عالم الموسيقا 
أكثر، فتعّرفت على األستاذ 

«جوان قره جولي»، وذهبت إلى 
«دمشق» ألدرس في المعهد 
العربي (الذي أصبح فيما بعد 

معهد صلحي الوادي)، درست 
لمّدة أربع سنوات، كانت 

كمرحلة تحضيٍر للدخول إلى 
المعهد العالي للموسيقا، 

ثّم درست العود كتخّصص 
«صولفيج، تكنيك، تقاسيم، 

ارتجال»، وعملت في فرقة 
«أبو خليل القباني» مع األستاذ 

«جوان» قبل دخولي المعهد، 
وكنت أستاذًا مساعدًا في معهد 
«صلحي الوادي» قبل سنة من 

دخول المعهد العالي.
دراستي كانت مختلفة عن 
هوايتي، فقد حصلت على 
شهادة في الّسياحة تلبيًة 

لرغبة األهل الذين لم يكن 
لديهم اقتناع كامل بالعمل 

في الموسيقا من حيث تأمين 
حياة كريمة، إضافة إلى أّنني 
أحببت الّسياحة، وتخّصصت 

في إدارة مكاتب سياحّية، وكنت 
من األوائل بالمعهد، وحصلت 
بعدها على منحة للّدراسة في 

بريطانيا.
بعد ذلك جاءت دراستي في 

المعهد العالي للموسيقا عام 
2005، ألحصل من خاللها على 

الّتنشئة األكاديمية التي روت 
عطشي للموسيقا، فنحن ندرس 

في المعهد العالي الموسيقا 

دمشق – ريم غانم

«عندما تسمع العين الموسيقا» بهذه الكلمات يصف من حضر 
حفالته مختصرًا كل المعاني التي تصف موهبًة سوريًة شابة، 

حصدت مكانتها في الخارطة الثقافية السورية.
نشأ المايسترو «عدنان فتح الله» في عائلة تتعامل مع الموسيقا 
كثقافة، وكان منذ والدته محاطًا بالفن األصيل، في عمر الست 

سنوات كان يفّضل من ألعاب األطفال  اآلالت الموسيقية 
كـ«الغيتار البالستيك واألورغ الصغير»، ومن هذا العمر بدأ بدراسة 

الموسيقا واختار آلة العود، فكان أول مايسترو عربي يقف على 
مسرح «الكرملين» ويعزف الموسيقا الشرقية السورية في ربوع 

روسيا.
المشهد التقت المايسترو عدنان فتح الله وكان لها معه حديث 

عن بداياته الفنية، وعالقته الروحية بالموسيقا.
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أعتبر العود توأم 
روحي وصديقي، 
فكّل آلة يجب أن 

يتعامل العازف 
معها ككائن 

حي وهي بحاجة 
لرعاية وتقدير

احتضنت القدرات 
الفنّية المتمّيزة، 
وقّدمت عازفين 

منفردين مع 
األوركسترا، األمر 
الذي ساهم بإغناء 

المكتبة الموسيقّية 
السورّية

 :Âاملايس¨و عدنان فتح ا
المعهد العالي للفنون الموسيقة 

المكان الوحيد في سورية الذي 
ال تدخل فيه «الواسطة»

almashhadonline.com
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كعلم من جميع االتجاهات، سواء 
كانت موسيقا عالمّية أو عربّية 

من خالل علوم الموسيقا الّنظرية 
(الهارموني، الّتحليل الموسيقي، 

قيادة األوركسترا وغيرها)، 
المعهد أعطانا الفرصة لساعات 
الّتمرين ضمن غرٍف مخصصٍة 

لذلك.
وخالل دراستي كان هناك مرحلة 

مفصلّية في حياتي عام 2008 
عندما أّسست أوركسترا األطفال 

التابعة لمعهد صلحي الوادي، 
ضمت أطفاًال من عمر 11 إلى 

عمر 17 عامًا، وقدمت أول 
حفل لها في شباط 2008 لكّنها 

لم تستمر سوى سبع سنوات 
فكانت أخر حفلة لها عام 2015.

بعدها تخّرجت عام 2010 
وأصبحت مدرسًا في المعهد 

ورئيسًا لقسم الموسيقا العربية 
لمدة خمس سنوات، حتى 

أصبحت عميدًا للمعهد العالي 
للموسيقا عام 2019.

لدى المايسترو العديد من 
تجارب الّتأليف الموسيقّي 

على آلة العود الّشرقّية على 
الّرغم من وجوده ضمن فرقٍة 

تحتوي على آالٍت غربية، ما 

هي أبرز هذه التجارب؟ 
 المعهد العالي للموسيقا 

هو المعهد الوحيد في سورية 
والعالم العربي الذي يخّرج 

موسيقيًا أكاديميًا يملك القدرة 
على العزف الّشرقي والمعرفة 
في العلوم الّنظرية الموسيقّية 

والكالسيكّية، بالّتالي كّل 

من تخّرج منه ملُم بكّل أنواع 
الموسيقا النظرية والكالسيكية 

والشرقية، وهو ما ساعدني على 
التأليف نتيجة تمكني وامتالكي 
لجميع المعلومات عن مختلف 

اآلالت الموسيقية، وهنا 
يظهر إبداع وتميز الشخص في 

استغالل ما تعلمه وتطبيقه بما 

يخدم توجهه.
كتبت العديد من المقطوعات 
على آلة العود برفقة اوركسترا 

الفرقة الّسمفونّية الوطنّية، 
وهي «لحظات»، و»غرفة 

المرآة»، «مالك»، و»سماعي 
نهوند كابريس رقم واحد»، وما 
زالت مسيرة الّتأليف مستمرة، 

وأحّضر حاليًا لكتابة أعمال جديدة، 
فشغفي في آلة العود ال يتوقف 
رغم أنه خف قليًال بسبب العمل 
اإلداري وقيادة األوركسترا، هذا 

باإلضافة إلى كتابة الموسيقا 
التصويرية لعدد من أفالم سينما 

الشباب القصيرة التي أنتجتها 
المؤسسة العامة للسينما، هي 

(حلي، رقصات وسوء فهم).

إذًا هل تعترف أّن العمل 
اإلداري سرق شغفك في 

الموسيقا؟
ال أنكر أّنه أبعدني قليًال، لكّني 

لم أتوّقف عن العزف والّتأليف 
والّتدريس، فأنا حريٌص على أن 
أوجد توازنًا بين العملين، وفي 

حال وجدت أّن العمل سوف 
يؤثر على هذا الجانب من التأكيد 

سوف أتخلى عن اإلدارة.

الّجمهور الّسوري مثّقف
على اعتبار أّنك كنت مدّرسًا 

في معهد الموسيقا، هل 
وجدت أّنها اختلفت أو تأّثرت 

خالل فترة األزمة؟
كما كّل شيء في سورية، تأّثر 

الّتدريس في المعهد خالل ثماني 
سنوات حرب بسبب خسارة الكثير 

من الكوادر المحلّية واألجنبّية 
وأهّمهم الخبراء الّروس، لكن 
ساهم اإلعداد الجّيد للكوادر 

الوطنّية بأن يبقى متينًا، ويحافظ 
على المستوى األكاديمي الممّيز 

بسبب إيمان كّل شخٍص فيه 
بما يقّدمه، لن أقول أّنه تراجع 

لكن تأّثر قليًال، فهو كان بيتًا لكّل 
الموسيقيين وقّدم لهم البيئة 

. الّصحية ليتطّوروا موسيقياًّ

بعد دخول أنماط موسيقّية 
وغنائّية جديدة كيف تقّيم 

الّجمهور الّسوري، خاّصة يقال أّن 
هناك تدّني في الذائقة الفنية؟ 

نعلم أّن « الواسطة» كما يقال تدخل في كّل شيء يخّص 
القبول في المعاهد، فهل نجد هذه الحالة في المعهد العالي 

للموسيقا؟ 
المعهد العالي للموسيقا المكان الوحيد في سورية الذي ال 
تدخل فيه «الواسطة» في القبول، فمعيار القبول فيه هو 

موهبة وجهد الشخص فقط، والذي ال يملك موهبة لن يكمل 
حّتى لو تّم قبوله بدعم من أحد ما، وسوف يرسب من أّول 

سنة، فهناك حزٌم واضح في القبول، األمر الذي أعطى الّسمعة 
المهّمة لخريجي المعهد في كّل أنحاء العالم، لذا نرى العازفين 

الّسوريين في أهّم الفرق الموسيقّية الكالسيكية العالمية، وفي 
فرق الفّنانين الكبار وعلى رأسهم الّسيدة فيروز فمعظم العازفين 

والكورال في فرقتها هم سوريين.

المعهد العالي للموسيقا المكان الوحيد في سورية الذي 
ال تدخل فيه «الواسطة» في القبول، فمعيار القبول فيه 
هو موهبة وجهد الشخص فقط، والذي ال يملك موهبة 

لن يكمل حّتى لو تّم قبوله بدعم من أحد ما

بطاقة تعريفية
”عدنان فتح الله“ من مواليد ”يبرود“ عام 
/1983/، يحمل شهادة دبلوم من جامعة 

”ايديكسيل“ البريطانية في اختصاص التسويق 
والسياحة، وإجازة في الموسيقا من المعهد 

العالي للموسيقا في دمشق اختصاص (عود) على 
يد الخبير األذربيجاني ”عسكر علي أكبر“، مؤسس 
وقائد أوركسترا الموسيقا العربية لمعهد صلحي 
الوادي للموسيقا بدمشق، مدرس آلة العود في 

معهد صلحي الوادي للموسيقا، مدرس ومشرف 
موسيقي في جامعة القلمون الخاصة في دير 

عطية، عازف في فرقة أبو خليل القباني التراثية، 
مؤسس فرقة ”سوزدالر“ للموسيقا الشرقية 

إلى جانب عازف القانون ”توفيق ميرخان“، شارك 
كعازف عود صولو بعدد من الحفالت في مختلف 

دول العالم العربية والعالمية منها على المانيا 
شارك في مهرجان فاغنر في ألمانيا في عدة 

دورات، كما عزف مع الفرقة السمفونية الصينية  
في افتتاح االلعاب االسيوية في غوانز.
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 أكره االستهانة بالّجمهور 
الّسوري، فهو مثّقف يعرف 

الجّيد من الّرديء حّتى لو كان 
يذهب لالستسهال في اختياراته، 

لكن ال يجب أن نعّمم فجميع 
الناس تسمع ما يقّدم لها عبر 

اإلذاعات والفضائيات ومن 
الّطبيعي أن يعلق ذلك في 

أذهانها، بالمقابل عندما يكون 
هناك حفلة لفرقة موسيقّية 

شرقّية في دار األوبرا تجد 
المسرح مليئًا بالحضور وأغلب 
الحاضرين من الّشباب، أي أّن 

هناك فئة كبيرة تسمع الموسيقا 
وتقدرها، من هنا نحن بحاجة 
لدعم أكبر للموسيقا السورية.

هل هذا يعني أّن الموسيقا 
الّتصويرّية فقط هي التي 

تساعد الموسيقي؟ 

من خالل تجربتي وعملي وجدت 
أّن الموسيقي في سورية ال 
يحصل على الّدعم أو الّشهرة 

إّال من خالل كتابته وتأليفه 
الموسيقى الّتصويرية، رغم أّنه 
لدينا الكثير من المواهب التي 

تحتاج للّدعم واالنتشار، لذا نؤّكد 
ونطالب بتأسيس شركة إنتاج 

موسيقي، أو إيجاد طريقة أخرى 
للدعم.

مايسترو الفرقة الوطنية
تضّمنت مسيرة «عدنان فتح الله» العديد من 

اإلنجازات المهّمة، ومنها تسّلمه قيادة الفرقة 
الوطنّية للموسيقا العربّية بعد شهٍر واحٍد 

من تخّرجه من المعهد، هّال تحّدثنا عن هذه 
التجربة. 

جاء اختياري لقيادة هذه الفرقة إيمانًا من عمادة 
المعهد العالي للموسيقا في تلك الفترة «أثيل 

حمدان»، فيما درست واجتهدت على نفسي 
كونه ال يوجد لدينا في سورية دراسة لتخّصص 

قيادة األوركسترا، األمر الذي تطّلب مّني جهودًا 
شخصيًة مضاعفة.

وخالل قيادتي للفرقة طرأ عليها تطورات كثيرة 
مهّمة لها وللمشهد الثقافي في سورية، منها 
إعطاء حفالتها صفة الّدورية، فأصبحت تقّدم 

خمس حفالت سنوّية لموسيقا مؤّلفة من قبل 
شباٍب سوريين بعد أن كانت مقّلًة فيما تقّدمه، 

وهو ما ساهم حسب رأيي الشخصي بتحقيق 
أهداف الفرقة المتمّثلة بصون الّتراث الّسوري 

بطريقٍة أكاديمّية، خاّصة أّن هذه الفرقة ساعدت 
على تقديم تجارب إبداعية لموسيقيين سوريين 

شباب، واحتضنت القدرات الفنّية المتمّيزة، 
وقّدمت عازفين منفردين مع األوركسترا، األمر 

الذي ساهم بإغناء المكتبة الموسيقّية السورّية، 
ورسم مالمح الموسيقا الّسورية الشرقّية، 

بالمقابل كانت قيادتي لهذه الفرقة سببًا في 
التخلي عن اوركسترا األطفال في صلحي الوادي.

كيف كانت تجربتك في قيادة األوركسترا؟
تتمّثل مهّمة قائد االوركسترا بإخراج الّصورة 

الّنهائية للّنوتات، كي تصبح موسيقا مسموعة 
للناس، وهو ما يتطّلب أن يمتلك شخصّية 

القائد وأن يكون مقنعًا في عالقته مع العازفين، 
كي يستطيع أن يوصل لهم الهدف من 

المقطوعة الموسيقّية، وما يريد المّؤلف منها، 
كي ُتترجم إلى موسيقا، المهّمة ليست سهلًة، 

فنحن نستمّر في الّتحضير لكّل حفلة مّدة شهرين 
كاملين كوننا نقّدم إلى جانب المقطوعات 

فة أعماًال تراثّية. المؤلَّ

مؤسسة إنتاٍج موسيقٍي
 هي الطريقة التي تساعد 
الموسيقا والموسيقيين 

السوريين على االنتشار
كما قلت سابقًا أّن 

الّشباب الّسوري يقّدر 
الموسيقا التي تقّدم 

له لكّنها تحتاج إلى دعٍم 
وانتشاٍر كي تستطيع 
منافسة ما يقّدم عبر 

مختلف الوسائل، فليس 
هناك دعٌم حقيقٌي 

للموسيقيين في سورية، 
لذلك نحن بحاجة إلى 

مؤسسة إنتاٍج موسيقٍي 
أسوًة بالّدراما تدعم 

المواهب الموسيقّية 
في سورية وهي كثيرة 
جدًا، فأنا شخصّيًا لّدي 

الكثير من األعمال التي 
ال تزال حبيسة األدراج، 

ألّنها بحاجة لدعم وليس 
لدي القدرة على تسجيلها 

ونشرها، كون تكاليف 
اإلنتاج أصبحت مرتفعة، 

وهناك الكثيرين مثلي من 
ذوي المواهب التي تليق 

باالنتشار، لما ال يكون 
لدينا هذه الّشركات التي 

تستقطبهم وتحميهم من 
برامج المواهب والقنوات 

التي تستغّلهم، ألّنه 
لألسف الموسيقي لدينا 

ال يحصل على الّشهرة 
إال من خالل الموسيقا 

الّتصويرية للّدراما 
والّسينما.

أكره االستهانة 
بالّجمهور الّسوري، 
فهو مثّقف يعرف 

الجّيد من الّرديء 
ونحن بحاجة إلى 

مؤسسة إنتاٍج 
موسيقٍي أسوًة 

بالّدراما
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تبلغ المخرجة «نور شربا» كما 
تحب أن تعرف عن نفسها، 

اليوم 22 عاما، بخبرة تتجاوز 
السبع سنوات، تمكنت خاللها 
من الوصول إلى العالمية من 

خالل مشاركة أفالمها في 
المهرجانات المختلفة مثل فيلم 

« اذا انا موجود « الذي عرض 
في «مهرجان الخرطوم» للفيلم 

العربي، و«مهرجان واسط 
«السينمائي الدولي، وفيلم 

«نفتا» وغيره.
وتستعد شربا التي بدأت رحلتها 

في سن ال 15، إلطالق فيلمها 
القصير بعنوان « الصفعة» وهو 
الفيلم الذي يمثل تحديا كبيرا لها 
على حد وصفها، كونه ال يتجاوز  
مدة الثالث دقائق، ويحتوي على 

جملة من األفكار، تأمل شربا في 
أن توفق في إيصالها للجمهور 
بسالسة وحرفية، ليضيف إلى 

تجربتها زخما جديدا، خصوصا أنها 
لم تتوقف عند حدود الشغف 

والممارسة بل ثقلتها بالدراسة 
االكاديمية لتحصل على دبلوم 

األفالم الوثائقية.
وتشارك شربا في معارض التصوير 

نور شربا
مخرجة شابة تصل إ� 

العاملية 
في سن 22 عامًا

دمشق ـ بيداء قطليش:

بدأت الشابة «نور شربا» رحلتها في سن مبكرة، حيث أخرجت فيلمها األول «سكر الموت» 
من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وهي في سن الـ 17، والذي تعاملت خالله مع عدد من 
المحترفين، الذين أضافوا لتجاربها السابقة الكثير من المعارف، بعد أن كانت تمارس شغفها 

بالسينما من خالل العمل في المونتاج، والتصوير، وغيرها من الفنون البصرية، متلقفة أية فرصة 
تقربها من حلمها الذي راودها منذ طفولتها. 
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المختلفة في دار األوبرا، وهي التي 
تجد في جميع المجاالت التعبيرية 
للفنون البصرية مجاال لها، فضال 

عن العديد من من المهرجانات 
الخاصة بالتصوير، وتتمتع بخبرة 

واسعة في إخراج (الفيديو كليب) 
ومن أهم أعمالها المعروضة 

على (اليوتيوب) «شمس الهوا» 
و«شآم».

وتتحدث شربا عن تجربتها الفنية 
بوصفها رحلة ممتعة بدأت منها 

أولى خطواتها، وهي التي ترى 
في عالم اإلخراج غايتها التي تعبر 

من خاللها عن ذاتها، وأفكارها، 
خصوصا من خالل االنتقال 

بالفكرة من الصياغة المكتوبة إلى 
العمق الفني المدموج بالرؤية 
والرسالة، فاإلخراج من وجهة 

نظرها يوصل عمق روح المخرج 
للمشاهد، ويبني انسجاما عميقا 

بينهما، كما هو تحد كبير ال 
يمكن ألي كان خوض غماره، 

على حد تعبيرها.
وعلى ما يبدو، فإن عشق 

شربا لتفاصيل الواقع يجذبها 
لمهنتها في اإلخراج، خصوصا 

من خالل األفالم الوثائقية 
التي تنتقي تفاصيلها بحذق 
من واقع الحياة اليومية 

بحلوها ومرها، وما 
تحويه كل لحظة 

من مشاعر 
تستحق 

التوقف 
عندها، 

خصوصا أنها لحظة تمر من حياتنا 
القصيرة، مبتعدة قدر اإلمكان 
عن الخيال إال ما يخدم توصيل 
المعنى والصورة المراد التعبير 

عنها من واقعنا، ولها جملة من 
األفالم الوثائقية التي أخرجتها 

لصالح عدد من شركات اإلنتاج 
المعروفة، وبالنسبة لها فإن 

الفيلم هو (روح الواقع).
وتحدثت شربا عن التحديات التي 

تواجهها في عملها، خصوصا 
الموافقات المسبقة للتصوير 

في ظل الحالة الراهنة واستغالل 
البعض ألي صورة ألهداف 

سياسية أو فتنوية، مشيرة إلى أن 
استخراج الموافقات يتطلب وجود 
شركة انتاج مرخصة، ويساهم في 

إضعاف اإلبداع الذاتي، والرغبة 
الشخصية للفنان، والتي ما كانت 

لتشكل عبئا كبيرا لو كان من 
الممكن إصدارها باسم شخصي.

وتطمح شربا إلى خلق أسلوب 
جديد في التصوير واإلخراج 

والفنون البصرية بشكل عام 
لتكون بديال عن مراكز العالج 
النفسي، مؤكدة أن إمكانات 

الصورة وخصائصها تفوق 
خصائص اي عالج آخر، بوصفها 
وسيلة إقناع وجذب، متابعة، إذا 
كانت الصورة الثابتة كما نعرف 

بألف كلمة، فما بال الصورة 
المتحركة التي ترتبط بإيقاع 

إخراجي منظم، يوصل رسالة 
حقيقية قريبة من قلوب وعقول 

المشاهدين بإسلوب رقيق يالمس 
داخل كل إنسان، ويعالج آالمه 

الباطنية كونها (الصورة) قادرة على 
الوصول إلى عمق كل شخص. 
وتأمل شربا بوجود مؤسسات 
خاصة بخلق الفرص للشباب 

المبدع، واحتضانهم في وطنهم 
الذي يحتاجهم كما يحتاجونه، 

داعية الشباب إلى االقتناع 
بموهبتهم وإظهار روح التحدي 

للوصول إلى غاياتهم، وعدم 
االستغناء عن أحالمهم مهما 

ظنوا أنها بعيدة المنال، فالسعي 
والعمل الدائم واإليمان بالقدرة 
والموهبة وثقلها يصنع الفرص 

ويفتح الطرق إلى المستقبل.

المختلفة في دار األوبرا، وهي التي 
تجد في جميع المجاالت التعبيرية 
للفنون البصرية مجاال لها، فضال 

عن العديد من من المهرجانات 
الخاصة بالتصوير، وتتمتع بخبرة 

واسعة في إخراج (الفيديو كليب) 
ومن أهم أعمالها المعروضة 

واسعة في إخراج (الفيديو كليب) 
ومن أهم أعمالها المعروضة 

واسعة في إخراج (الفيديو كليب) 

على (اليوتيوب) «شمس الهوا» 
و«شآم».

وتتحدث شربا عن تجربتها الفنية 
بوصفها رحلة ممتعة بدأت منها 

أولى خطواتها، وهي التي ترى 
في عالم اإلخراج غايتها التي تعبر 

من خاللها عن ذاتها، وأفكارها، 
في عالم اإلخراج غايتها التي تعبر 

من خاللها عن ذاتها، وأفكارها، 
في عالم اإلخراج غايتها التي تعبر 

خصوصا من خالل االنتقال 
بالفكرة من الصياغة المكتوبة إلى 

العمق الفني المدموج بالرؤية 
والرسالة، فاإلخراج من وجهة 

نظرها يوصل عمق روح المخرج 
للمشاهد، ويبني انسجاما عميقا 

بينهما، كما هو تحد كبير ال 
يمكن ألي كان خوض غماره، 

على حد تعبيرها.
وعلى ما يبدو، فإن عشق 

شربا لتفاصيل الواقع يجذبها 
لمهنتها في اإلخراج، خصوصا 

من خالل األفالم الوثائقية 
التي تنتقي تفاصيلها بحذق 
من واقع الحياة اليومية 

بحلوها ومرها، وما 
تحويه كل لحظة 

من مشاعر 
تستحق 

التوقف 
عندها، 

خصوصا أنها لحظة تمر من حياتنا 
القصيرة، مبتعدة قدر اإلمكان 
عن الخيال إال ما يخدم توصيل 
المعنى والصورة المراد التعبير 

عنها من واقعنا، ولها جملة من 
األفالم الوثائقية التي أخرجتها 

لصالح عدد من شركات اإلنتاج 
المعروفة، وبالنسبة لها فإن 

الفيلم هو (روح الواقع).
وتحدثت شربا عن التحديات التي 

تواجهها في عملها، خصوصا 
الموافقات المسبقة للتصوير 

في ظل الحالة الراهنة واستغالل 
البعض ألي صورة ألهداف 

سياسية أو فتنوية، مشيرة إلى أن 
استخراج الموافقات يتطلب وجود 
شركة انتاج مرخصة، ويساهم في 

إضعاف اإلبداع الذاتي، والرغبة 
الشخصية للفنان، والتي ما كانت 

لتشكل عبئا كبيرا لو كان من 
الممكن إصدارها باسم شخصي.

وتطمح شربا إلى خلق أسلوب 
الممكن إصدارها باسم شخصي.

وتطمح شربا إلى خلق أسلوب 
الممكن إصدارها باسم شخصي.

جديد في التصوير واإلخراج 
والفنون البصرية بشكل عام 
لتكون بديال عن مراكز العالج 
النفسي، مؤكدة أن إمكانات 

الصورة وخصائصها تفوق 
خصائص اي عالج آخر، بوصفها 
وسيلة إقناع وجذب، متابعة، إذا 
كانت الصورة الثابتة كما نعرف 

بألف كلمة، فما بال الصورة 
المتحركة التي ترتبط بإيقاع 

إخراجي منظم، يوصل رسالة 
حقيقية قريبة من قلوب وعقول 

المشاهدين بإسلوب رقيق يالمس 
داخل كل إنسان، ويعالج آالمه 

الباطنية كونها (الصورة) قادرة على 
الوصول إلى عمق كل شخص. 
وتأمل شربا بوجود مؤسسات 
خاصة بخلق الفرص للشباب 

المبدع، واحتضانهم في وطنهم 
الذي يحتاجهم كما يحتاجونه، 

داعية الشباب إلى االقتناع 
بموهبتهم وإظهار روح التحدي 

للوصول إلى غاياتهم، وعدم 
االستغناء عن أحالمهم مهما 

ظنوا أنها بعيدة المنال، فالسعي 
والعمل الدائم واإليمان بالقدرة 
والموهبة وثقلها يصنع الفرص 

ويفتح الطرق إلى المستقبل.

ترى شربا في عالم اإلخراج غايتها 
التي تعبر من خاللها عن ذاتها، 

وأفكارها، خصوصا من خالل 
االنتقال بالفكرة من الصياغة 

المكتوبة إلى العمق الفني 
المدموج بالرؤية والرسالة، 

فاإلخراج من وجهة نظرها يوصل 
عمق روح المخرج للمشاهد، ويبني 

انسجاما عميقا بينهما، كما هو 
تحد كبير ال يمكن ألي كان خوض 

غماره، على حد تعبيرها



دمشق – رامي سلوم

يحتل المسرح 
رأس أولويات الفنانة 

السورية المميزة رنا 
جمول، تأتي بعدها السينما، ثم  
التلفزيون، لكنها تفضل عائلتها 

كما تقول:»عائلتي تحتل األولوية 
المطلقة على كل شيء».

انقطعت جمول فترة طويلة عن 
العمل الفني، بينما لم تتمكن 
قساوة الحرب من إيقافها عن 

العمل، على الرغم من المخاطر 
الكبيرة في بعض األحيان. 

جمول خريجة المعهد العالي للفنون 
المسرحية، خاضت أولى تجاربها في 
التمثيل في العام 1991، بدور مميز 

في فيلم رسائل شفهية للمخرج 
الكبير عبد اللطيف عبد الحميد.

األعمال االجتماعية واإلنسانية 
 الحرب التي عشناه تكفي 

من وجهة نظرها فإن األعمال 
االجتماعية واإلنسانية، هي 

أفضل حال لواقع الدراما السورية 
في الوقت الحالي، الوقت الحالي 

بحاجة إلى أعمال جامعة، ربما 
تطرح جزءا من الواقع، وليس 

ضروريًا اليوم التحضير ألعمال 
قاسية في نقلها للواقع، «الواقع 
الحالي (بشع)»، وبالتالي سيكون 

العمل ”(بشعا) «يعمق اآلثار 
والندوب وال يعالجها.

وأوضحت جمول في لقائها مع 
المشهد، أن  الدراما السورية فقدت 

دورها في التأثير الواسع على 
الناس، «الناس متعبة» على حد 

وصفها، ولذلك على الفن الهروب 
إلى مالمسة الروح اإلنسانية، 

وقضايا الحياة اليومية، والتركيز 
على البعد االجتماعي، مبينة أن 

رصد الواقع ليس من أهم الوظائف 
المهمة للفن، خلق الروح اإليجابية، 

والترفيه، وغيرها، جميعها أدوار 
على الفن أن يمارسها، وهي تشكل 

إجماعا، الترفيه ضرورة حتى في 
ظروف الحرب، من دون إنكار وجود 

أعمال رصدت الواقع بحرفية ووعي، 
مثل مسلسل (شوق) في المواسم 

السابقة.
الدراما السورية في رأيها 

بدأت تستعيد عافيتها، كاشفة 
عن وجود أكثر من عمل فني 

هام وعلى سوية درامية عالية تم 
عرضها خالل الموسم الحالي، 

وتتوقع أن يشهد الجمهور نهضة 
الدراما السورية من جديد في 

وقت قريب.

التركيز على القضايا السطحية 
ترى جمول، أن الدراما السورية 

شهدت انحدارًا وتراجعًا في فترة 
الحرب مثلها مثل أي صناعة، 

ومورس عليها حصارًا وشروطًا 
مجحفة من قبل المحطات 

العربية، فضًال عن التهميش 
لألعمال المهمة مثل مسلسل 

(الندم) وبالمقابل تم إلقاء الضوء 
على أعمال تكرس التخلف مثل 
(صرخة روح )، «وهذا في رأيي 

أحد أنواع الحرب اإلعالمية على 
سورية، من خالل الطعن بتقاليد 

المجتمع السوري وإظهاره 
مجتمعًا منحل وغير أخالقي “.

وعن األدوات والقدرات المتاحة، 
اعتبرت جمول (دائما اإلمكانات 

موجودة في بلدنا)،  وال ينقصنا 
مواهب على ألطالق فسورية 
والدة على حد وصفها، مبينة 

أن القضية هي قضية قرار في 
األساس، وعندما تقرر المحطات 
شراء أعمال مهمة، وسورية من 
دون تدخالت، بالتأكيد سينهض 
االنتاج، وعلى المنتجين التركيز 
على المشروعات االنتاجية ذات 

السوية العالية.
ويبقى السوق من أهم العوامل 

المؤثرة على الدراما، وهو من 
األشياء المهمة التي خسرناها في 
الدراما السورية خالل األزمة على 

حد وصفها، ألن الدراما صناعة 
وال يمكن لها االستمرار في غياب 

التسويق، وهذا الحصار الجائر 

الفني   |  
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رنا جمول:

الواقع السوري اليوم 
اليتحمل الدراما القاسية 

اثناء الحب في أعمالنا المسرحية كانت 
الصاالت دائمًا ممتلئة، على الرغم أننا في 
بعض األحيان كنا نذهب إلى أعمالنا مشيا 

على األقدام النقطاع سبل المواصالت، 
لكن إصرارنا على االستمرار كان أقوى من 

كل شيء، والجميل هو إصرار الجمهور الذي 
كنا نجده بانتظارنا على الرغم من كل شيء“
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ممثله سورية، بدأت مسيرتها 
الفنية وهي طالبة في قسم 

التمثيل بالمعهد العالي 
للفنون المسرحيه بدمشق عام 
1991، من خالل فيلم «رسائل 

شفهية»، ومن ثم فيلم «صعود 
المطر» وفيلم «آه يا بحر» 

للمخرج محمد شاهين ومؤخرا 
فيلم «نجمة الصبح» للمخرج 

جود سعيد.
منذ تخرجها من المعهد العالي 

للفنون المسرحيه لم تبتعد 
عن المسرح، بدءًا من مسرحية 
«عنبر رقم ستة» للمخرج جواد 

االسدي و»خواطر» للمخرج 
مأمون الخطيب و«كونسرتو» 
و»نبض» و»هدنة» و»زيتون» 

ومؤخرا مسرحية «اعترافات 
زوجية» مع المخرج مأمون 

الخطيب.
ومسيرتها بالتلفزيون بدأت 
بمسلسل «دمشق يابسمة 

الحزن» لألديبة الفت االدلبي 
اخراج لطفي لطفي، ومن 

ثم العديد من االعمال منها 
«التغريبة الفلسطينية»، 

«الزير سالم»، «بقعة ضوء»، 
«المصابيح الزرق»، «ربيع 

قرطبه»، «أهل الراية» «مطلوب 
رجال»، والعديد غيرها، ومؤخرا 

مسلسل الحالج. 

تنأى جمول 
بنفسها بعيدًا 

عن الوسط 
الفني إلى الحياة 
الخاصة، فغالبية 

صداقاتها من 
خارج الوسط



الدراما الفارغة من القيم 
ضيف قاتل في منازلنا!
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تصر «سيلينا» ابنة أختي 
التي لم تتجاوز الرابعة 

والنصف من العمر على 
أن اسمها «نهال»، أسوة 
ببطلة المسلسل التركي 
«الحب األعمى» بعد أن 

تابعته مصادفة لعدة 
حلقات ال تتجاوز الـ10!.

تأثير الدراما على عقول األطفال 
وحتى الشباب والنساء والرجال 

بات خطرًا حقيقيًا على المجتمع، 
يزداد األمر سوءًا مع غياب التربية 

الصحيحة وغياب دور المرشد 
النفسي في الكثير من المدارس 

والذي مايزال دوره يحتاج إلى 
التفعيل.

الدراما وخطر الموت!
في شهر نيسان من العام 

الفائت، أقدم الطفل «إبراهيم 
حويلي» البالغ من العمر 11 

عامًا على شنق نفسه بمساعدة 
أصدقائه، بينما كان يحاول أن 
يجسد مشهدًا من المسلسل 

التركي «قيامة أرطغرل».
العناية اإللهية أنقذت ابن بلدة 

«الرفيد» في «الجوالن» السوري 
المحتل، حين هرع أصدقائه 

يستنجدون بأهل الطفل الذين 
حضروا وأنقذوا ولدهم الذي بقي 
غائبًا عن الوعي لمدة يومين بأحد 

المستشفيات.
تقول المرشدة النفسية «رغداء 
خير بك» لـ»المشهد» إن للدراما 

أثرًا سلبيًا كبيرًا على األطفال 
والشباب، مضيفًة أن ذلك األثر 

قد يصل لحد التسبب بوفاة 
أولئك الذين يتأثرون بالدراما 

بشكل كبير، مؤكدة أن التربية 
سواء في المنزل أو المدرسة 

تلعب دورًا كبيرًا.

استغالل الدراما 
من أجل الربح!

بالتزامن مع عرض الجزء األول 

من مسلسل «الهيبة» عام 2017 
والشهرة الكبيرة التي حققها 

آنذاك، افتتح في «طرطوس» 
مقهى حمل اسم المسلسل، 

«مقهى الهيبة».
صاحب المقهى حاول استغالل 

شهرة المسلسل الفتتاح مقهاه، 
وهو أحد التأثيرات االيجابية 

للدراما على المجتمع، كما يؤكد 
باحثون اجتماعيون.



شخصية البلطجي في الدراما!
تطرح المرشدة النفسية «خير 

بك» مثاًال عن شخصية الفنان 
«عابد فهد» في مسلسل 

«دقيقة صمت»، وتقول إن لها 
أثرًا سلبيًا كبيرًا على المجتمع 

حيث يلعب «فهد» دور شخص 
متمرد بلطجي يسيطر على البيئة 

المحيطة، وهذا يؤدي بدوره 
لغرس مفاهيم مغلوطة تقود 
لفكرة أن البلطجي هو القوي 

المسيطر.
تورد «خير بك» مثاًال آخر عن 

شخصية العكيد في مسلسالت 
البيئة الشامية خصوصًا في 
مسلسل «باب الحارة» الذي 

سبق وأن حقق نجاحًا ومتابعة 
كبيرة خالل السنوات الماضية.

تقول المرشدة النفسية إن 
األثر لهذه الشخصية فاق كل 
توقع، حيث بتنا نرى العبارات 

التي يقولها «العكيد» متداولة 

في حياتنا اليومية، «وشكلين ما 
منحكي»!.

تحكم شركات اإلنتاج بالدراما!
يقول أحد كتاب الدراما 

لـ«المشهد» مفضًال عدم 
الكشف عن اسمه إن نوعية 

ومضمون األعمال الدرامية أمر 
تتحكم به شركات اإلنتاج التي 
تبحث عن الربح فقط، وتطلب 
أعماًال تحظى بنسب مشاهدة 
عالية، وهو أمر يرى أنه ساهم 
بانتشار هذا الكم من األعمال 

الدرامية السلبية.
يضيف: كان يفترض أن تعوض 
شركات اإلنتاج الحكومية بدعم 

وإنتاج المزيد من األعمال 
الهادفة، لكن الذي جرى أن تلك 

الشركات ابتعدت خالل وقت 
الحرب وانكفأت عن قبول الكثير 

من األعمال بسبب الظروف 
الحالية وهو ما دفع الكتاب 

لكتابة نصوص يعلم أنها مرغوبة 
لدى شركات القطاع الخاص، 
فالكاتب ال يستطيع الصمود 

بدون عمل!.
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كيف نحد من 

التأث¢ السلبي للدراما؟
تؤكد المرشدة النفسية «رغداء خير بك» أن لألسرة دور كبير في حد اآلثار 

السلبية للدراما على أبنائها، وذلك من خالل انتقاء األهل لبعض المسلسالت 
لتكون مشاهدة من قبل األسرة بشكل يومي خالل شهر رمضان.

تضيف: على األهل صرف أبنائهم عن متابعة كل مسلسل ال يمثل 
القيم واألخالق، وذلك أمر يتم إن ضحى األهل برغبتهم بمشاهدة 

المسلسالت السلبية، فاألبناء يقلدون أهلهم، لكن بالتأكيد ال أستطيه 
صرف ابني عن مشاهدة مسلسل أتابعه أنا، فبهذه الطريقة سأثير 

فضوله لذلك من األفضل أال أتابعه أيدًا.
تنصح «خير بك» األهل بتوجيه أطفالهم منذ سن مبكرة نحو نشاطات 

أخرى خارج الشاشة ومتابعة التلفزيون، ما يخفف اإلدمان على 
التلفزيون ومسلسالته، تضيف: بالنسبة لألطفال نلفت أنظارهم 

لمتابعة برامج األطفال البعيدة عن العنف والقتل وفي أوقات محددة.
كما تنصح األهل أن يتعرفوا على ميول أطفالهم وحاجاتهم ورغباتهم 

والعمل على تنميتها وتوجيه سلوكهم باتجاه تقدير الذات وحب 
اآلخرين، وتحصينهم بالحب وغرس الوعي لديهم وتعويدهم تحمل 

المسؤولية وعدم اإلنجرار نحو العواطف.

تطرح المرشدة النفسية «خير بك» مثاًال عن 
شخصية الفنان «عابد فهد» في مسلسل «دقيقة 

صمت»، وتقول إن لها أثرًا سلبيًا كبيرًا على 
المجتمع حيث يلعب «فهد» دور شخص متمرد 

بلطجي يسيطر على البيئة المحيطة، وهذا يؤدي 
بدوره لغرس مفاهيم مغلوطة تقود لفكرة أن 

البلطجي هو القوي المسيطر

الدراما 
السورية 

ودورها الحالي
ترى «خير بك» أنه من 

واجب الدراما السورية أن 
تلعب دورًا إيجابيًا خالل 
الظروف الحالية، وذلك 
عبر تقديم مسلسالت 
تحاكي واقع المواطن 
السوري الحالي، وأن 

تكون موجهة لكيفية إعادة 
بناء الثقة من جهة وبناء 

اإلنسان الذي تعرض 
للعنف بأشكاله العديدة 

من تشرد وتهجير من جهة 
ثانية.

تضيف: األعمال الدرامية 
مهمة جدًا أيضًا من 

ناحية جمع األسرة بعيدًا 
عن مواقع التواصل 

االجتماعي التي يدمن 
عليها الجميع.



المفروض حتى على الثقافة 
واإلبداع السوري كبل اإلنتاج 

السوري ومنعه من االستمرار، أو 
أسهم كثيرا في تباطؤه على أقل 

تقدير“.
وأكدت جمول أن العمل الثقافي 

والفني لم ينقطع خالل أيام 
الحرب، واستمرت الفعاليات 

والمراكز الفنية والثقافية في أداء 
دورها بشكل كامل وفي مختلف 
الظروف، فال يمكن أن يذهب أي 
شخص إلى مكان مثل دار األوبرا، 
أو المسرح، أو غيرها، إال ويكون 
هناك عرض للمشاهدة، مشيرة 

إلى أنها ركزت اهتمامها على 
المسرح خالل الفترة الماضية مع 
وجود عدد من األعمال في العديد 

من المجاالت الفنية المتنوعة.

في المسرح كان الجمهور 
بانتظارنا دائمًا

وقالت جمول: «بقي للمسرح 
ألقه المميز خصوصًا أننا سلطنا 

الضوء على القضايا الواقعية، 
وما يهم الناس، مثل مشاكل 
الشباب، والمهجرين، واألبعاد 

النفسية، وكانت الصاالت دائما 
ممتلئة، على الرغم أننا في بعض 

األحيان كنا نذهب إلى أعمالنا 
مشيا على األقدام النقطاع 

سبل المواصالت، غير أن إصرارنا 
على االستمرار كان أقوى من 
كل شيء، والجميل هو إصرار 

الجمهور الذي كنا نجده بانتظارنا 
على الرغم من كل شيء“.

الناس بحاجة للفن، والمشاهدة، 
كما تقول» والجمهور السوري 

فقد التواصل مع الثقافات 
األخرى في غياب الفرق العالمية 

والمهرجانات، غير أنه عوض رغبته 
في العروض المحلية الموجودة، 
والتي بقيت ترتقي بوجود جمهور 

حي ومحب“.
تنأى جمول بنفسها بعيدًا 

عن الوسط الفني إلى الحياة 
الخاصة، فغالبية صداقاتها من 
خارج الوسط، كما تفصل تمامًا 
بين عملها، وجوها االجتماعي، 
وحياتها الشخصية، وال تفضل 

إقحام حياتها الخاصة في العمل 

الفني، وتشكل أسرتها أولوية 
حياتها، لم تغادر جمول سورية، 

وتقول أنها ال تستطيع الحياة 
خارجها، فحتى خالل سفرها في 
رحالت عمل قصيرة، كانت تعود 

بشوق كبير لتعيش حياتها.
تتمنى جمول عودة سورية واجهة 

ثقافية وفنية قريبًا، وعلى ذكر 
مهرجان سينما الشباب، تأمل 

جمول في عودة مهرجان دمشق 
السينمائي، التظاهرة الثقافية 

العالمية إلى سابق عهده، معتبرة 
أن مهرجان سينما الشباب رافد 

كبير للسينما بالروح والدماء 
الجديدة، ويحتضن مواهب متألقة 
ويدعمها، من خالل فرصة العمل 
وإظهار اإلبداع.  ووصفت جمول 

دعم المهرجان للشباب بالدور 

الكبير والمطلوب، خصوصًا أن 
وجود كادر كبير في المؤسسة 
العامة للسينما يصقل قدرات 
الشباب ويضعها في القالب 
االحترافي المطلوب، معبرة 
عن احترامها الكبير للتظاهرة 

والقائمين عليها، داعية جميع 
الجهات للمشاركة في دعم هذه 

التظاهرة الجميلة، بل المساهمة 
في دعم جميع حاالت اإلبداع 
الشبابي، واألخذ بيد الشباب 

لتقديم األفضل، من خالل االرتقاء 
بإمكاناتهم، وتوجيهها لتكون 

الدافع الرئيسي لنهوض مجتمعنا. 
وفي السياق نفسه، قالت جمول 
أنها تقف مع الموهبة األصيلة، 
غير أن هذا الرأي ال ينطبق على 

المسيئين للفن، الفتة إلى 
«وجود اشخاص يدخلون المجال 
الفن وهم ال يحترمون الفن في 

األساس.» 

الفني   |  
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شاركت جمول في مسلسل الحالج لهذا الموسم 
بدور مديرة ومدربة قسم الجواري، وغيرها من 

المشاركات في العديد من األدوار األخرى، وفي 
أرشيفها العشرات من األعمال الهامة مثل فيلم 

رسائل شفهية وفيام آه يا بحر، وفيلم صعود المطر 
في السينما، ومسلسل دمشق يا بسمة الحزن في 
العام 1992، ومسلسل أبناء وأمهات، وظالل من 
الماضي، وتل الصوان، والفصول األربعة، وسحر 

الشرق وصقر قريش، وأيامنا الحلوة، ومشاريع 
صغيرة، وأحالم كبيرة، وتقاطع خطر، وأهل الراية، 

وغيرها العديد من األعمال المعروفة.

هذا عدا عن أعمالها المسرحية مثل تقاسيم 
على العنبر، والمتوحشة، وما كبث، وخواطر، 

وكونشرتو، والليغو، لتطول القائمة، وفي حال 
غيابها عن الصورة، يبقى صوتها مشاركا في حياة 
محبي الفن من خالل أعمال الدوبالج التي تشارك 

فيها، والتي كان لألطفال حصة واسعة منها، 
وتعتبرها قريبة جدًا من قلبها، والتي أشارت إلى 
أنها ال يمكن أن ترفض أي عمل جيد لألطفال، 

خصوصا أنها تعتبر االرتقاء بالطفل، وتقديم 
األفضل له فنيا وتعليميا واجبا حقيقيا على الفن 

والعاملين في المجال الفني.

األعمال االجتماعية واإلنسانية، هي 
أفضل حال ً لواقع الدراما السورية في 

الوقت الحالي، الوقت الحالي بحاجة 
إلى أعمال جامعة، ربما تطرح جزءا من 
الواقع، وليس ضروريًا اليوم التحضير 

ألعمال قاسية في نقلها للواقع
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رحل د.تيزيني بقيت الفكرة
رحل د.طيب تيزيني المفكر السوري الجريء المنتج 

الخصب للمعرفة في زمن سيطرت فيه ثقافة 
االستهالك والتمجيد والتورية،عرفته عن قرب كانسان 

وكان له مكانة في قلبي ككائن عاطفي لدي حساسية خاصة 
تجاه من احبهم اذ من الصعب بل من شبه المستحيل ان 

انقلب عليهم.
في اخر برنامج انجزته .اوراق النهضة عام1998 حل ضيفا 

في حلقات عديدة من الخمسين ساعة التي طرح فيها سؤال 
مركزي  لماذا فشل مشروع النهضة العربية الذي بدا نموه في 
اوائل القرن التاسع عشر مر على حلقاته اكثر من مائة وعشرين 

مفكرا ومؤرخا وباحثا وفيلسوفا من بلدان عربية عديدة وعلى 
وجه الخصوص من سوريا ولبنان ومصر النها كانت ارض 

المشروع النهضوي وكان رجاالتها من تلك البلدان
صحافة وادبا وفكرا وتعريبا وتاليفا وتعليما لم اترك قصاصة 

استطعت الحصول عليها اال وظفتها لالجابة على هذا التساؤل 
والذي مايزال قائما ومشروعا ومعاصر.ا اكثر من مفكر ومنهم 

الدكتور طيب تنباؤؤا بالمال الذي وصلنا اليه االن .والى حد 
كبير اتفقوا في توصيف االسباب اغتيال العقل بالنقل الطغيان 

.التخلف الشديد للبنى الثقافية والسياسية واالقتصادية 
كحصاد مر الربعمائة سنة من االستبداد التركي العثماني 

الغاشم الذي كان من اقسى ارتكاباته نهب الثروة العربية بل 
تقحيطها ومنع العرب حد القتل من االتصال بالخارج الول مرة 

في تاريخهم وبالتالي تحويل شعوب المنطقة الى عبيد واسدال 
ستار اسود كثيف على عقولهم

وعلى امكانات نهوضهم وبقسوة ال توصف فساد خمول 
مدمر على العقل العربي واستكان بعد مذابح مهولة ارتكبت بال 

هوادة كما سحقت كل محاولة مهما كانت بسيطة الي نماء 
فكري او سيولة معرفية واالدهى سحق اية امكانية لتنمية 

الثروة العربية بمنع التحارة والتبادل والتثمير فتحولت المرافئ 
العربية العامرة بسفن العالم الى مالذات لمراكب صيد السمك 

الصغيرة البائسة.
اذكر المقاربات التي طرحها.د.طيب حول هذه االطروحة 

االشكالية ومدى حماسة لالفكار المتجددة ونشاطه الذي 
اليهدا النتاج المعرفة ويقينه بان النهوض قادم المحالة 

 .رغم ان الكلفة ستكون كبيرة جدا وستعبر في انفاق حالكة 

ورطبة وقد تصاب لفترة بعماء كالذي تابعناه على الهواء 
مباشرة  .تحد ث عن التجربة المصرية التي.بدات مع محاولة 

محمد علي في مصر بالتزامن مع المحاولة اليابانية التي 
نجحت بشكل مبهر .حتى ان بعثة يابانية جاءت الى القاهرة 

لتنهل من التحربة المصرية التي وبسنين قليلة انجزت فوق 
المتوقع منها في الصناعة والزراعة والعمران واالسطول 
والصناعات الحربية والجيش كنسق موسساتي منضبط 

.لكن التحربة سقطت بعوامل خارجية اساسا وداخلية ايضا 
.اما الداخلي منها فبرز بعدم استعداد التجمع البشري 
للخروج من االنساق المعرفية للعصور الوسطى لكن 

الضربة القاضية جاءت من الخارج .بالغزو المباشر الفرنسي 
والبريطاني الذي مارس نهبا اكثر تنظيما للبلدان المستعمرة 
ولم يعر اي اهتمام للنمو المعرفي والحضاري واالقتصادي 

لشعوب المنطقة.وربما كان بعد اليابن سببا في نحاتها 
من االنقضاض المباشر عليها وتحطيمها عسكريا كما حرى 

عندنا اتفق معطم المفكرين الذين شاركوا في ذلك البرنامج 
عموما فيما يخص اسباب فشل المشروع النهضوي الذي 

تحول الى قضية سياسية مباشرة اواخر القرن التاسع 
عشر وتم االنتقام الجسدي من طالئعه في ايار 1916 

حينما اعدمهم جمال باشا وعرفناهم باسم شهداء ايار لكن 
البوليس العثماني اعدم عشرات االالف الذين لم نعرفهم 

.كما قتلوا بالتجويع والحصار واالبادة الماليين وماان سقط 
العثماني بنسختية االسالموية والطورانية حتى انقضت 

جيوش بريطانيا وفرنسا دون اي فاصل زمني الحتالل 
المنطقة وماان رحلت في منتصف القرن الماضي حتى 

جاءت اسرائيل لتكمل المهمة 
 وهنا بدا صراع ضار وحاد طاول كل شيء تصارعت اااخزاب 

واالفكار والبرامج صعدت قوى وقيم وسقطت اخرى ثم 
انكشفنا تماما 

البعض منهم يقدم الطغيان السياسي باعتباره الكارثة التي 
حطمت السياق الطبيعي لتطور شعوب المنطقة واخرون 

يقدمون التبعية للغرب االمبريالي واخرون يركزون على الدور 
المدمر السرائيل وكل منهم لدية اطروحة شبه مكتملة الثبات 

اهلية .فكرته والبعض منهم كان يقدم الموروث المتخلف 
كصخرة تقف بثبات امام اي محاولة تقدم او نهوض  
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محمود عبد الكريم

تلك االختالفات او التباينات في الرؤى وامام العجز العميق 
تحولت عبر تداعيات الحرب السورية ومااطلق الغرب عليه الربيع 

العربي الى صدامات تناحرية .
 .ولال سف الشديد .وامام هزيمة العقل عن التحليل الهادئ 

انفجر بعضهم بحدة ضد من اعتبرهم االخرين المختلفين 
دينيا ومذهبيا دون ان يخضع عقله لتروي العاقل فما بالك 

بالمثقف او المفكر او الفيلسوف الذي ترك نكوصه او 
استعجاله او غضبه العارم ندوبا قاسية اطفات الكثير من 
الشموع التي كانت تعتبر مالذا واهيا في العتمة الحالكة 
لن استعرض االسماء فهي معروفة وان كنت استغرب 

من بعضها وبعد هذه السنين القاسية احتفاله الفيسبوكي 
بكراهية االخرين بال رحمة او تفكيك ال بل بغضاء تخفي 
رغبة االبادة للنسق باكمله وهذا اقل مايقال فيه اهانة 

العقل والدوس الفاجر على البصيرة كان مؤلما ان اقرا ذلك 
على صفحة لمفكر يصر انه فيلسوف والادري كيف تجتمع 

الفلسفة اي الحكمة بالتبجح كمفردة وباعالن الكراهية 
النهائية القرينة التلقائية المر االبادة تجاه نسق ديني 

ومذهبي برمته وبدون تمييز او حتى تبرير.
لم اطلع على مواقف د.طيب االخيرة لكنني قرات له لقاء 

اتسم بمسؤؤلية عالية كما يليق به .
  .كما قرات بعض التعليقات في منشورات على فيسبوك على 

مواقف اومقاالت بصراحة تامة لم اصدقها واميل انها نحلت 
على لسانه النها تشبه مقوالت االخوان المسلمين الذين لم 

يبغضوا سوريا كما ابغضوه واعرف انه مرض في السنوات 
االخيرة واصيب كما سمعت بافة النسيان والضياع الزهايمر مما 

اليرتب على المصاب به مسؤؤليات . موضوعيا 
لن اعفي نفسي من انفعاالت حادة المت بي وبسواي خالل 

تداعي ماسي هذه الحرب المهولة التي شهدت شناعات 
وفظائع تخرج الحجر عن طورها .وان لم يكن ذلك مبررا لي 

ولسواي لكنه يفهم في سياق لحظته.فال مالئكة في الحروب.
بل الشياطين هي التي تتقدم في التعبير احيانا  فتصعق 
العقل الذي يمضي حزينا في حيرته وينزوي مدحورا امام 

هول المشاهد ويقينية الدم المراق حيث تقفز غريزة القطيع 
وتتغاوى بال معقوليتها محتفلة بتمردها على المنطق في 

حمى الكارثة وسيطرة الكابوس؟؟

في اية حرب وعلى االخص في الحروب الداخلية االهلية 
يذبح المنطق ويتحطم العقل وتذوي االفكار وتفر الرؤى 

الخالقة مذعورة اما حاملي البنادق والسواطير. الفكرية
والحد يدية  ال ابرره لكنني افهمه النني مررت به ولو للحظة 

مع انني ازعم انني محصن بمواجهته فاضع االخرين الذين 
اهاجمهم مكاني باعتبارهم من لحم ودم ومشاعر وذكريات 

واصدقاء وجيران واقارب وارزاق دمرت ونهبت وعالم انهار
فاصرخ للحظة محمال االخر مصيبتي دون ان انتبه انه مصاب 
مثلي وربما اكثر مني ومن قال ان المفكرين ال يصرخون مثلنا.

نحن العاديين .
 .هذه الحرب وجهت طعنة قاسية للوعي الشخصي والجمعي

وماتزال وهنالك اصرار على استمرارها كي اليتقدم الوعي 
لتفكيك مجرياتها وفهمها وادراك خسائرها كمقدمة للخروج 
منها .هنالك اصرار من قوى عالمية واقليمية ومحلية على 

بقائها مشتعلة الن يقظة الوعي الجمعي تعني معرفيا 
استعادة االمكانية لنهوض جديد .

وسياسيا التفكير العميق بانتاج بنية اليمكن هدمها كلما عن 
لجهة او قوة تحطيمها.

 واجتماعيا .عودة النهر الى المجرى.ليكون قادرا على تنظيف 
المستنقع حيث جنة الخشرات والديدان واالفاعي

.وهذا ينسحب على كل شيء.
 .لكل ذلك لن اصدق ان الدكتور والمفكر الصديق الودود 

والرحيم انحاز الى شبهات حاربها طيلة حياته وبكل مااوتي من 
قوة عقال واخالقغ وفكرا وسلوكا حتى اذا ا فلتت منه صرخة 

في لحظة انفعال عارم.؟؟؟
.نحن بشر ولسنا مالئكة 

ولن ارمي على ذكراه االمافي قلبي له من ورد المودة والحب 
واال حترام والصداقة مفكرا ومنورا شجاعا كنا نلوذ به في وجه 

الظالم والظالميين وهو هنا بالضبط وليس في مكان اخر .
لروحه العذبة النبيلة النزيهة الرحمة والتحية والسالم ابدا

 .ستبقى ذكراه مضيئة دائما
.د.طيب تيزيني .

راحال الى سمائك
باق في وعينا وضائرنا  

  لك السالم
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يفضل رجال األعمال  في 
الغالب االستغناء عن 

اإلكسسوارات التي تلبس في 
اليد واستبدالها بالساعة والتي 

هي من أهم اإلكسسوارات 
الرجالية، وفي هذا الموسم 
أخترت لكم الساعتين األكثر 

فخامة ورقيًا.

أهم األحذية الرجالية 
رجال األعمال مدعوون للكثير 

من المناسبات والحفالت 
واإلجتماعات الهامة ودعوات 

الغداء وما شابه ومن أهم 
االنطباعات التي تؤخذ على 

رجال األعمال طلتهم  ابتداء من 
اإلكسسروار إلى بدلة التوكسيدو 

وربطات العنق انتهاء بالحذاء 
الذي يجب أن يكون متناغمًا مع 
كل ما سبق فهو سوف يكمل 

إطالالتك، إذا كان خيارك صحيحًا 
فسوف 

تظهر في إطاللة أكثر أناقة، 
لكنه سيشوه إطاللتك إذا أسأت 

االختيار، لذلك عليك انتقاء 
الحذاء الذي سوف ترتديه في 

المناسبات الرسمية بعناية 
شديدة  سنعرض عليك أشهر 

األحذية المناسبة لبدالت 
التوكسيدو لهذا العام.

Calvin Klein ‘Bernard’ 
Venetian Loafer
حذاء صنع من الجلد عالي الجودة 

يالئم كل  المناسبات الرسمية 
والحفالت الُكبرى، لكنه باهظ 

الثمن  ويحمل أسماء أكبر وأشهر 
المصممين العالميين.

Vionic Shane Lace.Up 
Shoes

 إذا أردت شراء حذاء يتراوح ما 
بين الرسمي ويناسب أيضًا 

األقل رسمية، المناسبات 

 في عالم رجال األعمال
األناقة «صفقة» البد منها
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إطالالتك، إذا كان خيارك صحيحًا 
فسوف 
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 إذا أردت شراء حذاء يتراوح ما 
بين الرسمي ويناسب أيضًا 

األقل رسمية، المناسبات 



كما أنه يناسب الفعاليات 
المتعلقة بالعمل

Florsheim Tux Plain Toe 
Oxford

يعد من أشهر وأفضل األحذية 
األوكسفورد عالميًا المناسبة 

للبدالت التوكسيدو الكاملة، 
خاصة وأنه يحمل اسم ماركة 

عالمية تعمل في مجال األحذية 
منذ عام 1892،. سوف يجعلك 

هذا الحذاء تبدو شديد األناقة 
والتميز. ولن تندم على السعر 

الباهظ الذي دفعته مقابل شراءه

من أهم األشياء والتي باتت 
تعرف كاإكسسوار رجال األعمال 

هو السيجار والبد أن السيجار 
الكوبي هو األفخم واألشهر 
عالميًا والذي يستهوي رجال 

األعمال حول العالم اليكم عرض 
ألهم أنواع السيجار 

تيشيرت بولو 
البد ألي رجل أعمال أن تحتوي 
خزانته على تيشيرت بولو، ألن 

معظم رجال األعمال حول العالم 
يميلون إلى عقد صفقاتهم 

في  أماكن مختلفة في طبيعتها 
وقد تكون في ملعب غولف 
أو مكان استجمام وغير ذلك 

تختلف أماكن عقد الصفقات 
بين المكاتب الخاصة أو المطاعم 

الفاخرة، مالعب الغولف واحدة 
من أماكن هذه اإلجتماعات 

لما تحمله هذه اللعبة من رقي 
وعراقة وتترك إنطباعًا جيدًا عن 
أي شخص يمارسها لذلك ألبد 

أن يكون لديك تيشرت بولو الذي 
وسييكون متممًا للمنظر العام 

مع مالعب الغولف.
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 00659.STC.7737 ساعة يد
 Maestro

Raymond Weil من

صنعت من الفوالذ الصلب كي ال 
تصدأ وال يتغير لونها وكي تقاوم 
الخدوش. كما انها ساعة مقاومة 

للماء حتى عمق 160 قدمًا 
ومناسبة للسباحة واالستحمام 

وسعرها 127648 دوالر.

 Yachtmaster II ساعة يد
Model # 116688 الرجالية

صنعت من الذهب الخالص عيار 
18. وهي ساعة ذاتية الملء هذه 
الساعة لم توفر لمرتديها خاصية 

مقاومة الماء ألن الشركة 
اعتبرتها بمثابة ساعة اجتماعات 
وجلسات هامة وليست لحوض 

االستحمام وسعرها 35390 
دوالر. 

السيجار الكوبي
مهما تعددت أنواع والعالمات التجارية بين أنواع 

السيجار الكوبي لكن كل األنواع 
تشترك بميزة واحدة وهي 

الثمن الباهظ، فهي مرتبطة 
باالثرياء ورجال األعمال وذوي 

النفوذ. تتعّدد أنواع السيجار 
الكوبي منها كوهيبا وبادرون 
وإسبلينديدو وسترادافاريوس 

وغيرها من األنواع الفاخرة. وكل 
منها يحتوي على عدة أسعار داخل 

العالمة التجارية الواحدة ومنها 
من سعر 10 دوالر ويزيد عن  1500 

دوالر. 

مهما تعددت أنواع والعالمات التجارية بين أنواع 

وغيرها من األنواع الفاخرة. وكل 
منها يحتوي على عدة أسعار داخل 

1500

«الكافلينج»
البد من ذكر  «الكافلينج» والتي 

أصبحت ضرورة حتمية الكمال 
رونق وطلة رجل األعمال مع 
التوكسيدو وبسبب رسمية 

البدلة وعدم المساحة الكافية 
للمصممين في ان يبتكرو في 
الزي الرسمي للرجال فقد اتى 

الكافلينج كمسعف  فأصبحت 
أكمام القميص الداخلية مع 

الكافلينج الظاهو هو ما تتنافس 
به دور التصميم وقد أصبح 

ضرورة أساسية وجزء مهم جدًا 
من أي توكسيدو والعب بارزًا 

اليستغنى عنه في مضمار 
األناقة الخاصة برجال األعمال. 



رأي   |  

٧٢almashhadonline.com June 2019

 د. عدنان صالح إسماعيل

املواطن السوري وكابوس املعيشة
تتفاقم األزمة المعيشية للمواطن السوري يوما بعد 
يوم بشكل فاق كل الحواجز والتوقعات، ونحن اذ نلقي 
على  التهجم  باب  من  ليس  الموضوع  هذا  على  الضوء 
الحكومة فجميعنا مدرك للحصار الشديد الذي تواجهه سورية خالل 
االزمة السيما االشهر االخيرة ولكن هناك هواجس تدور في ذهن 

كل مواطن سوري:
 الدراسات الرسمية الصادرة عن جهات رسمية أخرها منذ عدةآيام 
السورية  األســرة  احتياجات  قــدرت  لإلحصاء  المركزي  المكتب  عن 
شهريا بحوالي /325000/ ل.س في حين اليتجاوز متوسط الدخل 
أعضاء  السادة  ســأل  فهل  الـــــ/40000/ل.س  االحــوال  أحسن  في 

الحكومة ماذا يفعل المواطن السوري لتغطية هذا العجز؟.
تستطيع  ولكن  الــمــازوت  مــن  المحروقات  محطات  جميع  تخلو 

الحصول على آية كمية بسعر السوق السوداء؟
عشرات التصريحات واالجتماعات لتحسين الواقع المعيشي تارة عبر 

زيادة الرواتب وتارة باستخدام وسائل أخرى ولكن النتيجة ماذا؟
. أزمة بنزين خانقة.

. أزمة مازوت خانقة.
. غالء فاحش لألسعار.

. دورات  أســعــار  كــل مــكــان:  تــطــارد رب االســـرة فــي  المصاريف   .
خصوصية . نقل . طبابة.

مالحم  أروع  سجل  الــذي  الــســوري  المواطن  ندفع  أن  نصر  لماذا 
الصمود إلى الجنون؟

وسائل  من  أليس  والعقوبات  والحصار  الحرب  حالة  من  بالرغم 
لتخفيف الضغط على المواطن؟

بالتأكيد ال تخلو الوسائل لتخفيف الضغط عن المواطن، وبعيدًا عن 
النقاش والحلول الالمنطقية نستطيع أن نحدد عدة نقاط للمساعدة 

في الحل تتركز:
البنزين  عن  الدعم  برفع  تدريجيا  الحكومة  قامت  االولــى:  النقطة 
بشكل جزئي وتخلو كميات المازوت المدعوم من الكازيات فلماذا 
المعيشي السيما  الواقع  لتحسين  االجراء خطوات  يواكب هذا  لم 
على  سلبا»   . ايجابيتها  من  بالرغم   . انعكست  الخطوات  هذه  أن 

المواطن السوري من خالل ارتفاع اسعار النقل !
هنا كان من االجدر استخدام جزء من الوفر الحاصل بمنح تعويض 

عبارة عن مبلغ  الذكية نفسها وليكن  البطاقة  عبر  للمواطن  فوري 
والغاز  للكهرباء  لخطوات مماثلة  بداية  تكون  بحيث  نقدي مقطوع 
وبحيث بعد أن يرى المواطن ايجابيتها تكون مطلبه االساسي بدال» 

من شعور الخوف كلما تحدثنا بموضوع ترشيد الدعم.
النقطة الثانية الضاغطة على االسرة السورية هي موضوع مصارف 
النقل  التعليم لجهة ثمن المواد والدروس الخصوصية ومصاريف 

وهنا نستطيع أن نقدم التصورات التالية: 
المستلزمات  تتضمن  بتجهيز حقائب  الحكومية  المؤسسات  تقوم 
المدرسية (كتب ودفاتر واقالم) واللباس المدرسي والحذاء المدرسي 
ومن نوعيات جيدة وتقديمها للمواطنين تقسيطا بأسعار تشجيعية 
نضمن  هنا  الواحدة  للحقيبة  شهريا»  ليرة   100 عن  اليزيد  بمعدل 
تأمين المستلزمات للطالب بدون ضغوط على االسر من جهة ومن 

جهة ثانية تشغيل بعض المؤسسات كالسورية للتجارة مثال».
اقامة دورات تقوية في المدارس يشارك فيها مدرسون أخصائيون 
من غير العاملين بشكل يسمح للطالب باختيار االستاذ والمجموعة 
من  الخصوصية  الـــدروس  على  القضاء  نضمن  وهنا  المشاركة 
الموظفين  غير  للجامعيين  عمل  فــرص  نــؤمــن  جهة  ومــن  جهة 
ونخفف بشكل كبير استنزاف موارد االسرة السورية على الدروس 

الخصوصية.
  اعتماد بطاقات نقل مماثلة للبطاقة الذكية خاصة بالطالب واعادة 
بين  الطالب  نقل  آلية  يخلق  بشكل  الداخلي  النقل  بخدمات  النظر 
مصاريف  من   ٪50 من  أكثر  ويخفف  المدن  وضمن  المحافظات 

نقل الطالب 
المناطق  كافة  في  المستهلك  بيع  مراكز  اعتماد  الثالثة:  النقطة 
والخضار  االستهالكية  المنتجات  بتقديم  تقوم  بحيث  والنواحي 
والفواكه واللحوم واالجبان واأللبان  بأسعار تقل اكثر من 40٪ من 

أسعار محالت التجزئة.
دولة  أي  تواجهها  لم  استثنائية  ظروفا  تواجه  سورية  أن  الخالصة 
أخرى بالعالم والحلول يجب أن تكون استثنائية، وإن الدعم العسكري 
وحده ال يكفي ال بد من تقديم دعم مماثل من اجل تدعيم الجبهة 
الداخلية ودعم صمود المواطن السوري، فالمواطن السوري الذي 
العالم من حقه علينا تدعيم صموده  إرهابية في  اعتى حرب  واجه 
بعد كل هذه السنوات.                                                                                                                

 د. عدنان صالح إسماعيل
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أكد مؤسس «هواوي» أّن 
الواليات المتحدة تستخف 

بقوة الشركة  خففت واشنط 
مؤقتا،  بعض القيود التجارية 

التي فرضتها على «هواوي». رغم 
الخطوة األميركية، خرج مؤسس 

الشركة من جديد، متحديًا 
اإلجراءات األميركية، وُمقلًال 

من تأثيرها في هواتفها. ليس 
ذلك فقط، بل حّذر الرجل من أن 

الحكومة األميركية «تقّلل من 
تقديرها قدرات هواوي»! 

بعد هجمتها على شركة «هواوي» 
الصينية العمالقة، وفتحها صفحة 

تصعيد جديدة في حرب التجارة 
بين الواليات المتحدة والصين، 

خففت الحكومة األميركية مؤقتًا 
بعض القيود التجارية التي فرضتها 

األسبوع الماضي على الشركة، 
في خطوة سعت إلى الحد من 
تعطل عمليات الشبكة الحالية 

وأجهزتها في أنحاء العالم. أعطت 
وزارة التجارة األميركية لـ«هواوي» 

ترخيصًا يسري لتسعين يومًا لشراء 

مواد أميركية الصنع، من أجل 
استمرار عمل الشبكات القائمة 
وتحديث البرامج الموجودة على 
أجهزتها، وأعلنت الوزارة إمكانية 
تمديد اإلعفاءات ألكثر من هذه 

المدة. وقال وزير التجارة األميركي، 
ويلبر روس، في بيان أمس، إن 
«الغرض من التفويض الجديد 

إعطاء مزودي االتصاالت الذين 
يعتمدون على معدات هواوي 

بعض الوقت إلجراء ترتيبات 
أخرى». رغم هذا التخفيف، ال 

تزال «هواوي» ممنوعة من شراء 
قطع الغيار والمكونات األميركية 

لتصنيع منتجات جديدة دون 
الحصول على موافقات الترخيص 

التي من المحتمل أن ُترفض، فيما 
ُيعتقد أن الهدف من التخفيف 

الحيلولة دون تعطل أنظمة 
اإلنترنت والحاسوب.

في المقابل، بعد الخطوات 
األميركية المتتالية التي اتخذت 

بحق «هواوي»، خرج مؤسسها، رن 
زتشنغفي، ليقلل من تأثير األمر 

تكنولوجيا المستقبل 

كابوس يواجهه الغرب    بالحرب
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التنفيذي األميركي الذي يشّل 
قدرة الشركة على التعاون مع 

نظيراتها األميركية مثل «غوغل» 
و«كوالكوم». ونقلت صحيفة 

«غلوبال تايمز» الحكومية الصينية 
عن رن قوله، إن «تمديد التسعين 

يومًا للعالقات التجارية العادية 
الممنوحة من واشنطن لن يحدث 

فرقًا كبيرًا لشركة بحجم هواوي 
التي لديها خطط طوارئ مناسبة»، 

مشددًا على أن «الحكومة األميركية 
تقّلل من تقديرها قدرات هواوي». 

وأكد أيضًا أن الشركات األميركية 
«تبذل جهودًا إلقناع حكومتها 

بالسماح لها بالتعاون مع هواوي 
لمعرفتها بحجم الشركة وقدراتها»، 

مضيفًا: «القيود التجارية لن تؤثر 
بمشاريع الجيل الخامس 5G... ال 
يتوقع أن يلحق أي شخص بتقنية 

الشركة في العامين أو األعوام 
الثالثة المقبلة».

 ترخيص لـ90 يومًا لشراء 
مواد أميركية الصنع

في السياق نفسه، نشرت وكالة 

«بلومبيرغ» األميركية تقريرًا 
جديد قّدمت فيه أدلة إضافية 
على أن الشركة الصينية كانت 

تستعد لقرار وقف ترخيص نظام 
تشغيل «أندرويد»، مشيرًة إلى أن 
«معرض تطبيقات هواوي، الذي 
كان موجودًا على أجهزة هواوي و

Honor Android لمدة من الوقت، 
هو في الواقع إجراء وجهد جاد 
(وإن كان سريًا إلى حد ما) لبناء 

بديل حقيقي لمتجر غوغل بالي». 
وكشفت الوكالة أن الشركة قّدمت 

عرضًا إلى صانعي التطبيقات 
في 2018 يضمن مساعدتهم 

على التقدم الناجح في الصين، 
أكبر سوق للهواتف الذكية في 

العالم، إذا أنشأوا برامج لمعرض 
التطبيقات الخاص بها.

وال ُيستغرب من «هواوي» أن 
تكون قد اتخذت مثل هذه الخطوة، 

إذ إنها كجميع بائعي هواتف 
«أندرويد» األخرى، تدرك مدى 

اعتمادها على تطبيقات الطرف 
األول ومنصة تطبيقات «غوغل»، 

على رغم أنها تخضع لتدقيق مكثف 
من حكومة الواليات المتحدة. لذا، 
من المنطقي أن تحاول االستعداد 
للتداعيات المحتملة لفقدان عالقة 

العمل المشترك مع «غوغل». 
ومع ذلك، يبدو أن خطط متجر 

التطبيقات البديل من «هواوي» 
تعتمد على فقدان إمكانية الوصول 
إلى «غوغل» كشريك تجاري فقط. 

وقالت «بلومبيرغ» إن الشركة 
عرضت تقديم «أداة بسيطة لتعديل 

البرنامج الذي أعدوه لمتجر غوغل 
للعمل في معرض التطبيقات». 
وختمت الوكالة بالقول: «بالنظر 

إلى الجانب األكثر تفاؤًال من جانب 
هواوي، يأتي معرض التطبيقات 

كجسر بين الشرق والغرب، ومكان 
لتوزيع التطبيقات على جمهور 

أوروبي وآسيوي وصيني بالدرجة 
األولى... يبدو األمر منطقيًا 

كطريقة لتنويع أنظمة تشغيل 
أندرويد، وتقديم منافسة حقيقية 
لتشجيع غوغل على االستمرار في 

تحسين متجر بالي». 
مع ذلك، يمكن أن تقّلل شدة 

الحظر األميركي الشامل من فرص 
نجاح خطة معرض التطبيقات. 

والجدير بالذكر أن «هواوي» شركة 
تتمتع بموارد وحجم كبيرين، 

وكانت في طريقها إلى أن تصبح 
صانع الهواتف الذكية األكثر إنتاجًا 

في العالم هذا العام قبل تدّخل 
واشنطن مباشرة لحماية مصالح 

الشركات األميركية.
صّعد دونالد ترامب حربه ضد 

«هواوي، ُمدرجًا إياها على القائمة 
السوداء للمصدرين، ومانعًا بيع 

منتجاتها التقنية للواليات المتحدة. 
أسباب القرار «الترامبي» عديدة؛ 

منها تهم التجّسس لمصلحة 
الحكومة الصينية، لكن أهمها 

التنافس المتحول إلى صراع بين 
«هواوي» و«أبل» والسيطرة على 
المستقبل تكنولوجيًا وتسويقيًا. 
لكن يبدوأان واشنطن تدخل حربًا 

خاسرة أمام العمالق التكنولوجي 
الصيني، وال سيما أن بكين تمتلك 

أوارق قوة متعّددة.
بعد أشهٍر من الحرب األميركية 

الباردة على شركة «هواوي» 
الصينية، قّرر الرئيس األميركي 

دونالد ترامب، أخيرًا، «اللعب على 

تكنولوجيا المستقبل 

كابوس يواجهه الغرب    بالحرب

مؤسس 
هواوي: 
أمريكا قدمت 
أفضل دعاية 
للشركة



المكشوف»، وقام بإدراج «هواوي» 
الصينية و70 فرعًا تابعًا لها 

ضمن «قائمة واشنطن السوداء 
للمصدرين»، كما منعها من بيع 

منتجاتها التقنية للواليات المتحدة. 
وبما أن «هواوي» لن تكون 

قادرة على شراء بعض المعدات 
اإللكترونية من الشركات األميركية 

من دون الحصول على موافقة 
حكومية، فقد أتى الرد سريعًا 

من الشركة، التي قال المتحدث 
باسمها إن «منَعنا من القيام 

باألعمال التجارية في الواليات 
المتحدة لن يجعل أميركا أكثر أمنًا 
أو قوة، وسوف يؤدي فقط إلى 

إجبارها على اللجوء إلى بدائل أخرى 
أقل تطورًا وأكثر كلفة». وقد جاء 

ذلك في حين أكد المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الصينية، لو كانغ، 

أن بكين «سوف تتخذ إجراءات ضد 

اإلعالن األميركي».
تعود أسباب القرار األميركي إلى 
عدة عوامل، منها اتهام الشركة 

بالتجسس لمصلحة الحكومة 
الصينية، إال أن أهمها التنافس 

المتحّول الى صراع بين «هواوي» 
و«آبل» األميركية على السيطرة 

على المستقبل تكنولوجيًا 
وتسويقيًا. األمر أكثر تعقيدًا مّما 
هو ظاهر. مثًال، إذا تلّقى مواطن 

في عالم «الجنوب» اتصاًال على 
هاتفه الخلوي، أو أجرى اتصاًال عبر 

تطبيقات التواصل، فاألكيد أن 
أحد الجهازين ينتمي إلى إصدارات 
«هواوي» الصينية. وهذه ليست 

صدفة أبدًا، فمبيعات الشركة 
انتشرت في 170 بلدًا في وقت 

قياسي، وبلغ النمو 41٪ (عام 
2018) وفق أرقام شركة األبحاث 

الدولية «أي دي سي». في 

المقابل، هبطت مبيعات شركة 
«آبل» إلى المرتبة الثالثة بعد 

«سامسونغ» الكورية الجنوبية 
و«هواوي». ولعل نقطة التحول 
في «هزيمة» الواليات المتحدة 

في هذا المجال، تجّليها نظرية «أبو 
التسويق الحديث» األميركي فيليب 

كوتلر، القائمة ليس فقط على 
ضرورة مراعاة ظروف المستهلك 
والتعاطف معه، بل أخذ رأيه في 

تسعير المنتجات الجديدة بما 
يناسبه. وهذا ما فعلته «هواوي»: 

جهاز «أندرويد» متوافر بثمن رخيص 
وجودة عالية وشكل جميل.

قطف الوردة الصينية
إذا كان في يدك جهاز «هواوي»، 

فيعني بالصينية أنك تحمل وردة، 
هذا شعار الشركة المتعددة 

الجنسيات، منذ تأسيسها عام 1987 
في الريف الصيني، ويديرها الضابط 
السابق في الوحدة الهندسية لجيش 
التحرير الصيني، رن زتشنغفي. وهذا 

ما جعل األنظار تتجه إلى الشركة 
على أنها تتبع للحكومة الصينية 

مباشرة. 
ووسط محاولة قطف «الوردة» 

الصينية، نشبت األزمة بين الصين 
والواليات المتحدة في أوائل 

كانون األول / ديسمبر الماضي، 
عندما ُألقي القبض على المديرة 

المالية للشركة منغ وانزو في 
كندا، بناًء على طلب من الواليات 
المتحدة بتهمة انتهاك العقوبات 
المفروضة على إيران. وأصدرت 
وزارة العدل األميركية قائمة من 
23 تهمة رسمية ضد «هواوي»، 

شملت تهمًا بالتحايل وسرقة 
أسرار تكنولوجية من الشركات 
األميركية. ُتعد منغ وانزو وجهًا 

مهمًا لـ«هواوي»، وهي ابنة 
مؤسس الشركة. لذلك، وضعت 
عملية االعتقال الصين أمام خيار 

واحد، وهو خوض المعركة. وعليه، 
اتخذت بكين إجراءات غير اعتيادية، 

وانتهجت «دبلوماسية الرهائن»، 
حيث اعتقلت مواطنين كنديين 

بتهمة تهديد األمن القومي، 
في محاولة إلنجاز نوع من تبادل 

السجناء مع كندا. في النهاية، 
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لم يتقّبل الرأسماليون الغربيون منطق 
«المستهلك الشريك»، فتلّقفه التسويقيون 

الصينون ليصبح هذا الطرح تلقائيًا عند 
الشركات العمالقة، وسط المنافسة الضروس 

التي تهدف إلى جعل المشتري استهالكيًا 
أكثر، مفّضًال منتجًا على آخر. وهنا، كان ال بد 
للواليات المتحدة، كمؤسسات حكومية، أن 
تتدخل بقوة لحماية البضائع األميركية أوًال، 
وللضغط المباشر أو عبر الحلفاء على ذلك 

المنافس الصيني، فكانت األزمة. بناًء عليه، 
اتخذت المواجهة أشكاًال أمنية تجّسسية 

واقتصادية تجارية، لكن في العمق هي أحد 
مؤشرات الصراع على مستقبل الكوكب بين 

واشنطن وبكين، وال سيما مع الدخول في 
سباق متسارع نحو تطوير شبكات الجيل 

الخامس (5G) من شبكات االتصال الخلوي 

الفائق السرعة. وهذا ما يثير المخاوف من 
احتمال أن تسمح أنظمة «هواوي» للصين بجمع 

كميات هائلة من البيانات السرية والمعلومات 
السياسية، أو تعطيل البنى التحتية في حال 
اندالع صراع دولي. لذلك، أتى قرار ترامب 

بوضع «هواوي» في القائمة السوداء، ليعرقل 
نشاط العمالق التكنولوجي الصيني، ال سيما 

في فترة استعداده القتناص أكبر فرصة تجارية، 
والمتمثلة في نشر تكنولوجيا شبكات اتصاالت 

الجيل الخامس التي تبلغ قيمتها عشرات 
المليارات من الدوالرات، وفق صحيفة «ذي 

تلغراف» البريطانية، التي تشير إلى أن «من شأن 
القرار األميركي أن يؤدي إلى خلق تعقيدات 

خطيرة وصعوبات في اإلدارة اليومية ألعمال 
هواوي»، التي حققت مبيعات فاقت مئة مليار 

دوالر، خالل العام الماضي.

من 

اخلاسر 
االكبر؟

انتشرت مبيعات هواوي 
في 170 بلدًا بوقت قياسي

 وبلغ النمو 41٪ عام 2018 
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ُأفرج عن المديرة الصينية بكفالة، 
لكن مسألة االعتقال أكدت أن 

«هواوي» تحّولت إلى رأس حربة 
في المواجهة المتعددة األشكال 
بين الواليات المتحدة والصين، 
خصوصًا أن قضية هذه الشركة 

خلقت نزاعًا قانونيًا يتعلق بالملكية 
الفكرية أوًال، ليتحّول إلى أزمة 

تجارية وسياسية، ومنه إلى تطبيق 
لشعارات دونالد ترامب االنتخابية 

ضد الصين.
وقد بدأت هذه األزمة تأخذ شكلها 
الحالي، منذ بداية العام الماضي، 
عندما ضغطت إدارة ترامب على 

بكين للتراجع عن استراتيجية 
«صنع في الصين 2025»، عبر 
إقرار الكونغرس قانونًا لمراجعة 

مخاطر االستثمار األجنبي. حينها، 
برز اسم «هواوي» التي حّولت 

االنطباعات التقليدية المتعّلقة 
بالصناعات الصينية، خصوصًا 

تلك المرتبطة بالجودة المتدنية 
والسعر الرخيص. فضًال عن ذلك، 
جعلت الشركة من نفسها نسخة 
منافسة لكبرى الشركات، وجزءًا 
من «الحلم الصيني» في قيادة 

عالم التكنولوجيا. فإذا كان الجيل 
الرابع وّلد خدمات من مستوى 

«نتفليكس» و«أوبر»، من الصعب 
تصّور ما سينتج عن الجيل 

الخامس (الذي ستطرحه «هواوي») 
بعد وضعه قيد التشغيل. لكن 

المؤكد أن الصراع محتدم إلى حّد 
جعل مؤسس موقع «علي بابا» 

الصيني العمالق، وأحد أثرى رجال 
العالم، جاك ما، يحذر من حرب 

عالمية ثالثة بسبب هذا التنافس 
التكنولوجي «الذي بلغ حدًا 

هستيريًا».
بناًء على ما تقّدم، يؤكد رئيس 

«مركز آسيا للدراسات والترجمة»، 
أحمد مصطفى، لـ«األخبار»، أن 

قضية الحرب على «هواوي» هي 
استمرار للحرب التجارية األميركية 
على الصين. ويضيف أن «أميركا 

ستخسر هذه الحرب، خصوصًا مع 
هواوي، المسؤولة عن إنتاج آبل 

(في الصين)، التي يستخدمها 300 
مليون صيني، وهو عدد سكان 

الواليات المتحدة أصًال».

«قضم» بقية التفاحة

من الخاسر األكبر من هذه الحرب؟ تجيب المديرة في «هواوي» كاثرين شين، في مقال في 
صحيفة«ذي نيويورك تايمز» بعنوان «الواليات المتحدة بحاجة إلى هواوي»، بأن جملة العقوبات 

التي ُفرضت على الشركة الصينية «لن تجعل الشبكات األميركية أكثر أمانًا»، كما يزعم المسؤولون 
األميركيون. وتضيف أنه «بدًال من ذلك، سيّضر ذلك باألميركيين العاديين والشركات، عبر حرمانهم 

من الوصول إلى التكنولوجيا الرائدة، وتقليل المنافسة وزيادة األسعار»، كما «سيضر الحظر ماليًا 
بآالف الشركات األميركية التي تتعامل مع هواوي، إذ إن األخيرة تشتري أكثر من 11 مليار دوالر من 

السلع والخدمات من الشركات األميركية كل عام». كذلك، تؤكد شين أن «فرض حظر تام على معدات 
هواوي يمكن أن يلغي عشرات اآلالف من الوظائف األميركية».

في ظل الصراع األميركي ــ الصيني عبر «هواوي» و«آبل»، ُيحتمل أن توجه «هواوي» ضربات أكبر 
لـ«تفاحة» ستيف جوبز، مع بدء شراء الدول والشركات نظام «5G» الصيني. ولعّل كالم رئيس شركة 

«هواوي» رن زتشنغفي، يقّدم رؤية المستقبل بعيون صينية، فقد قال في لقاء مع اإلعالم األميركي: 
«يعتقد البعض في الغرب بأن معدات هواوي تحمل طابعًا أيديولوجيًا، إنه أمر ُمضحك يماثل تحطيم 

بعضهم آلالت النسيج في بادئ الثورة الصناعية اعتقادًا بأنها سّببت االضطراب في العالم. كيف 
بإمكانهم االستمتاع بمشاهدة التلفاز العالي الجودة في المستقبل؟ لو أقصيت هواوي (من تدشين 

الجيل الخامس) فسيكون لزامًا على تلك المقاطعات دفع تكاليف عالية جدًا للتمتع بتلك الخدمة». 
ويختم: «حينها سيكون الوضع مختلفًا جدًا، وقد تطلب تلك البلدان من تلقاء نفسها شراء منتجات 
الجيل الخامس من هواوي، إننا شركة تركز على المستهلك، وأؤمن بإمكانية بيعنا معداتنا لهم في 

المستقبل».
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لقب الدوري وتاريخ وانجازات
مثلما ذكرنا في مقدمة حديثنا الجيش نجح 
في إدخال اللقب (17) إلى خزائنه ولم تكن 

مهمة فريق الجيش هذا الموسم سهلة 
وخاصة بعد منافسة قوية مع فرق (تشرين 

– الوحدة – االتحاد) التي صعبت األمور على 
فريق الجيش في اغلب مراحل الدوري بل 
تفوقت على الزعيم واعتلت سلم ترتيب 
الدوري في بعض المراحل مثل (تشرين) 
و(الوحدة) والذين نزفت من بين أيديهم 
الكثير من النقاط والفرص والتي لوال 

استغلت بالشكل الصحيح لكان هذه الفرق 
حققت مرادها بالظفر باللقب على حساب 

فريق الجيش.

سجل الدوري ألقاب الدوري
الدوري في اخر خمسة مواسم كان اللقب 

من نصيب فريق الجيش الذي تقلد هذا 
الموسم اللقب 17 ولكن الملفت انه في 

آخر ثالثة مواسم كانت المنافسة على اللقب 
بين فريق الجيش وفريق تشرين الذي نال 
مركز الوصافة في اخر ثالثة مواسم وهي 

(2019/2018) وموسم (2018/2017) 

وموسم (2016/2017).
وفيما يلي أسماء الفرق التي ظفرت باللقب 

في آخر(16 سنة) وهي بالعد التنازل: 
*موسم (2019/2018) فريق الجيش 
* موسم (2018/2017) فريق الجيش
* موسم (2017/2016) فريق الجيش

في ختام الدوري السوري  الكروي الممتاز لموسم 2018 - 2019

جنمة 17 للجيش
رقم قياسي لمحمد الواكد

وداع حزين للمجد 
تحليق للنوارس باللحظات الحرجة

التحكيم الحلقة األضعف
الجمهور البطل الحقيقي

إعداد: أديب فارس 

بعد رحلة قطار مليئة باألحداث والقصص المتعددة للدوري السوري الممتاز 
وصل هذا القطار إلى محطته األخيرة وبها نجح رجال كرة زعيم كرة القدم السورية 
فريق الجيش بإحراز اللقب للمرة (17) في تاريخه ولم يكن ذلك سهل المنال حيث 

كان اللقب حائر بين فرق (الجيش – تشرين – الوحدة – االتحاد) بقي حائر الى المرحل 
األخيرة بالدوري.

المشهد ومن خالل متابعتها ورصدها للرحلة الدوري الطويلة رصدت بعض اإلحصائيات 
التي تخص هذه الرحلة الطويلة للدوري والتي جاءت على النحو التالي: 

almashhadonline.com
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* موسم (2016/2015) فريق الجيش
* موسم (2015/2014) فريق الجيش
* موسم (2014/2013) فريق الوحدة 
*موسم (2013/2012) فريق الجيش 

*موسم (2012/2011) فريق الشرطة 
*موسم (2011/2010) فريق الشرطة 
*موسم (2010/2009) فريق الجيش 
*موسم (2009/2008) فريق الكرامة 
*موسم (2008/2007) فريق الكرامة 
*موسم (2007/2006) فريق الكرامة 
*موسم (2006/2005) فريق الكرامة 
*موسم (2005/2004) فريق االتحاد 

*موسم (2003 /2004) فريق الوحدة 
ومن خالل هذه النظرة على أصحاب اللقب 
في أخر 15 سنة مضت أن اللقب أن فريق 

الجيش أحرز اللقب (7) مرات مقابل (4) مرات 
إلى فريق الكرامة و(2)مرة للشرطة (2) مرة 

للوحدة، و(1) مرة لفريق االتحاد.

شبح الهبوط وتحليق للنوارس 
ووداع حزين للمجد 

إذا كانت الصراع على لقب الدوري وصراع 
المراكز المتقدمة ازدات سخونته في األسابيع 

األخيرة من الدوري فقد كان المنافسة في 
مؤخرة ترتيب الدوري بالنسبة الهروب للهبوط 

من شبح الهبوط إلى الدرجة األولى فبعد 
تأكيد هبوط حرفين حلب فقد اشتد الصراع 
على بطاقة النجاة الثانية بين فرق (المجد – 
جبلة – الساحل) وبنسبة اقل فريق الكرامة 
ولكن استطاع فريق جبلة أن يتدارك بعض 

األمور اإلدارية والفنية التي كان يعاني منها 
وان يحلق بالمباريات الحاسمة في المراحل 

األخيرة كان إما فريق الساحل الذي اختل 
ميزان أدائه الفني ببعض المباريات األخيرة 

من الدوري ولكنه استطاع أن يستعيد توازنه 
سريعا في الوقت المناسب، أما فريق المجد 
فكان وداعه الحزين للدوري بعد أداء لم يصل 

الطموح الذي كان يامله عشاقه فظهر الفريق 
خالل مباريات الدوري بمستوى غير ثابت 

بجميع المباريات التي خاضه.

أقدام ومباريات هزت الشباك
خالل مباريات الدوري لعبت فرق الدوري 

المكونة من (14) فريق لعبت هذه الفرق 
(182) مباراة سجلت هذه الفرق (401) هدف 
أي بنسبة تسجيل تجاوزت (2) هدف بالمباراة 

اي نسبة في تقع في إطار الجيد
وفي ترتيب الفرق ألفضل خط هجوم طبعا 
تغير الترتيب عن ترتيب الفرق بالترتيب العام 

للدوري حيث جاء:
فريق الجيش (57) هدف،2.الوثبة (39)
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هدف،3. تشرين (31) هدف، 4. االتحاد (31) 
هدف، 5. الوحدة (30)هدف،6. الكرامة (30) 

هدف،7. الطليعة (27) هدف، 8. النواعير 
(27) هدف،9. الشرطة (24) هدف، 10. 

حطين (23) هدف، 11. الساحل (22) هدف، 
12. جبلة (22) هدف، 13 – المجد (22) 

هدف، 14. حرفين حلب (16) هدف.
  

أقدام دافعت عن المرمى
بالرغم من نسبة األهداف الجيدة نسبيا 

بالدوري إلى أن الواجب الدفاعي كان مطلوب 
عند الفرق حيث نجح بعضها في إيجاد التوازن 
بين الحالة الهجومية للفريق والحالة الدفاعية 
بينما لم تتدرك البعض اآلخر من الفرق هذه 

الغاية حيث جاء ترتيب افصل دفاع بالدوري 
على النحو التالي: 

1.تصدر فريق الوحدة لم يدخل مرماه سوى 
(13)هدف،2. تشرين لم يدخل مرماه سوى 

(14) هدف، 3. الجيش لم يدخل مرماه سوى 
(17) هدف، 4.  حطين لم يدخل مرماه سوى 
(24) هدف،  5 . الوثبة لم يدخل مرماه سوى 
(25)هدف، 6. االتحاد لم يدخل مرماه سوى 

(25) هدف، 7. الطليعة لم يدخل مرماه 
سوى (25) هدف،8. الشرطة لم يدخل مرماه 
سوى(26) هدف، 9. الساحل لم يدخل مرماه 
سوى (30) هدف، 10 – جبلة لم يدخل مرماه 

سوى (32) هدف، 11. الكرامة لم يدخل 
مرماه سوى (36) هدف، 12. المجد لم يدخل 

مرماه سوى (37) هدف، 13. النواعير لم 
يدخل مرماه سوى (37)، 14 – حرفين حلب 

لم يدخل مرماه سوى (58).

وسريعا بالنسبة للفوز والتعادل والخسارة 
فقد: 

*أكثر الفرق فوزا هو فريق (الجيش) حيث فاز 
(16) مرة .

*أكثر الفرق تعادل هو فريق (الوثبة) حيث 
تعادل (12) مرة.

*اكثر فريق خسارة هو فريق (حرفين حلب) 
حيث خسر (21) مرة.

أقدام ذهبية هزت الشباك ورقم قياسي
مثلما ذكرنا سابقا انه في الدوري المنصرم (2019/2018) سجل 
فيه (401) هدف حيث شهد سجل هدافين الدوري هداف جديد 

للدوري وليس كهداف وإنما هداف تاريخي هوال عب وهداف نادي 
الجيش (محمد الواكد) الذي نجح في تسجيل(29) هدف وبهذا الرقم 

حطم الواكد  الرقم القياسي لهدافي الدوري السوري المسجل 
باسم العب حطين عارف األغا وقدره (24) هدف حيث ظل هذا 

الرقم صامدا لسنوات طويلة.
أما بالنسبة إلى ترتيب هدافي الدوري فقد جاء ترتيب اول ثمانية 

هدافين على على النحو التالي: 
1.العب نادي الجيش محمد الواكد (29) هدف 

2. العب نادي الكرامة انس بوطة (11) هدف 
3. العب نادي الكرامة احمد عمير (10) أهداف 

4. تساوى عليه العبا نادي تشرين محمد مرمور والعب االتحاد محمد غباش ولكل العب 
(9) أهداف 

5. تساوى عليه العبان وهما العب االتحاد محمد األحمد + الساحل محمد قلفاط ولكل 
العب (8) أهداف.

6. تساوى عليه ستة العبين وهم: خالد مبيض (الوحدة) + محمدزينو (الطليعة)+ محمد 
عوض (جبلة) +طه دياب (الحرفين) + باسل مصطفى(الجيش) + رجا رافع (المجد)  حيث 

سجل كل العب (7) أهداف.
7 - تساوى عليه الالعبان: مؤمن ابوعمشة (الساحل) +علي خليل الكرامة ولكل العب (6) أهداف.

 تساوى عليه سبعة العبين هم: اسعد خضر (حطين)+رامي عامر (الوثبة) + احمد األشقر 
(الجيش) +ماهر دعبول (الوثبة)+ محمد ميدو (النواعير) + مروان صالل (طليعة) + 

مصطفى شيخ يوسف حيث سجل كل العب (5) أهداف.

جمهورنا النجم والبطل الحقيقي
وبعيدًا عن لقب الدوري فكان الحضور الجماهير الكبير الذي شهدته 
مباريات الدوري جعل للدوري السوري إثارة زادت من اإلثارة الفنية 

في ارض ميدان الملعب حيث أن تعداد الجماهير التي كانت تتواجد 
بالمالعب ببعض المباريات فاقت عدد الحضور الجماهيري لبعض 

الدول المجاورة ومن هذا المنطلق استحق الجمهور لقب البطل 
والنجم الحقيقي للدوري السوري.

التحكيم 
الحلقة األضعف

على مدى (182) المباراة التي شهدتها 
مباريات مراحل الدوري (26) لم تمر 

أي مباراة من هذه المباريات على خير 
دون اعتراض التحكيم الذي كان محقا 
في بعض األوقات حيث اغلب الحكام 
يتأخرون في اتخاذ القرار المناسب في 
األوقات الصعبة من المباريات  األمر 
الذي وتر األجواء في اغلب المباريات.

ولكي ال نظلم حكامنا فالحكم بالدوري 
السوري هو مظلوم من الناحية 

اإلدارية وأيضا الناحية النفسية وهنا 
نذكر أن الحكم بالدوري السوري 

يتقاضى اجرا يشكل اقل من (٪10) 
من مايتقاضاه حكام اقرب دول 

الجوار؟!!



في لقاء خاص مع المشهد مدرب الجيش طارق الجبان:

أكملت المشوار وبالدوري 
استغلينا أخطاء منافسينا

وصلت رحلة قطار الدوري الكروي لعام 2018 
/2019 إلى نهايتها وذلك بإحراز فريق الجيش  

للقب للمرة السابعة عشر في تاريخه ولكن هناك من 
يقول أن فريق الجيش لم يستحق اللقب وان فرق أخرى 

هي أجدر باللقب وان للتحكيم دور باحراز فريق الجيش 
للقب.

هذه التساؤالت وأمور أخرى تهم كرة قدم نادي الجيش 
تحاورت به المشهد مع الكابتن طارق جبان مدرب فريق 

الجيش والذي أجاب قائال:

*بالبداية يقول الكابتن طارق جبان عن استالمه 
لمهمته بالفريق في منتصف الدوري وكيف استطاع 
الفريق تجاوز المنافسة القوية مع الفرق التي نافسته 

على اللقب:
أن الدوري لهذا الموسم هو من أصعب المواسم في 

السنوات األخيرة وذلك لقوة المنافسة به وبالنسبة 
الى استالم مهمتي مع فريق الجيش فانا أكملت 

مابدأ به الكابتن حسين عفش والكابتن احمد الشعار 
المدربان اللذان سبق لهم تدريب الفريق من قبل 
تسلمي لمهمة تدريب الفريق حيث اعتمدت على 

العامل النفسي الذي كان معمول به من قبل ولكن 
نحن اعتمدنا على تطبيقه أكثر في ارض الملعب.

ويضيف الجبان: كما اعتمدنا على تفعيل األسلوب 
الهجومي للفريق بالرغم من أرضية المالعب 

بالدوري عندنا التساعدنا على تطبيق هذا األسلوب 
مع أن هذه الطريقة كلفتنا بعض الهفوات الدفاعية 

التي وقعنا بها ببعض المباريات ولكن بإصرار 
العبينا استطعنا أن نصل إلى مرادنا وهي تخطي 

المنافسين لنا بالدوري والوصول إلى بطولة الدوري 
التي استحقها فريقنا عن جدارة واستحقاق.

التحكيم جيد ولكن هو ليس عامل مساعد لنا 
وعن عم يقال ويشاع أن للتحكيم دور في إحراز فريق 

الجيش للقب يقول الجبان:
بالنسبة إلى مستوى التحكيم بالدوري فهو مستوى 

جيد ومقبول وهذا ليس 
دفاع عن الحكام والبخس 

من مستواهم  ولكن أقول 
هنا لما يقال عن التحكيم 

بالدوري وتعاطفه مع 
فريق الجيش أقول هذا 

عذر الذي ليس له عذر ففريق الجيش استفاد من 
تعثر منافسيه مع الفرق األخرى وفاز عليهم في 

الموجهات معه ولم يحتاج فريقنا لتعاطف الحكام 
معه مثلما يقال والدليل انه بكل الدوري لم يحصل 

فريق الجيش أال على ركلتين جزاء فقط وأقول لماذا 
هذه األقاويل لم تخرج عندما كانت الفرق المنافسة 
لنا (تشرين – الوحدة) بالصدارة ولكنها خرجت عندما 

تصدر فريق الجيش ترتيب الدوري بفضل جهد 
العبيه من غير عوامل مساعدة.

تشرين أضاع اللقب 
والسبب؟

ويردف طارق الجبان: فريق 
تشرين هو من أضاع على 

نفسه اللقب بنزيف النقاط منه 
واليمكن أن يعلق سبب ضياع 

الدوري منه على أسباب أخرى مثل 
بعض األخطاء من التحكيم.

على جبهة االتحاد اآلسيوي 
وعن حظوظ وطموحات كرة نادي الجيش بكاس 

االتحاد اآلسيوي يقول الكابتن طارق:  هدفنا 
أن نصل إلى نقطة بعيدة ببطولة بكاس االتحاد 

اآلسيوي وفي هذا االتجاه خطى فريقنا خطوة هامة 
في هذا االتجاه من خالل تأهله إلى نصف نهائي 

غرب أسيا من مسابقة االتحاد اآلسيوي وسيواجه 
الجزيرة األردني الذي نستعد لمواجهته جيدا وجمعنا 

كل المعلومات عنه ونام الن نحقق نتيجة ايجابية 
معه.

مستقبل كرة الجيش
وعن استعداد كرة الجيش وتحضيراتها إلى الموسم 
القادم يقول الجبان:  طبعا االستعداد إلى الموسم 
القادم هو في حسابات المعنيين بكرة قدم الجيش 
الن الموسم القادم يوجد العبين من الفريق سوف 

تنتهي عقودهم والتعويض 
عنهم أو بقائهم يحتاج إلى رصد 

اماكانات مادية ودراسة متأنية 
وهذا سنعمل من اجله مع إدارة 
نادي الجيش واداراة الفريق التي 

تضع في حساباتها كل هذه 
األمور.
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تشرين هو 
من أضاع 

اللقب
ونطمح 

بعيدا 
باالتحاد 

اآلسيوي 



رأي   |  

خليل صويلح 
هذا النفق املظلم

يف بالد الهويات المكتملة، تصّنف الدراما التلفزيونية 
كمادة مسلّية لربات المنازل وحسب. بالطبع لن 

يوافقني أحد على وضع هذه الدراما في منزلة 
متدنّية، فهي تحتل الواجهة عربيًا لجهة التأثير الجمعي، منذ 

أن انتصرت شخصية المشاهد على شخصية القارئ، واندحار 
الكتاب أمام الحنفّية المفتوحة للشاشة الصغيرة، على حساب 
أجناس فنّية راقية كالسينما والمسرح. مهما يكن، فنحن أمام 

مطحنة بصرية فرضت نفسها على الفضاء العام بوصفها خّزانًا 
ثقافيًا بديًال لألجناس اإلبداعية األخرى المندحرة بقوة دفع القرار 

السياسي  في المقام األول، وإال ما سّر انتشار عشرات المحطات 
التلفزيونية التي تبث المسلسالت، فيما تغلق دور السينما 

والمكتبات أبوابها، وفيما يحتضر المسرح، دون أن ُتقرأ الفاتحة 
على روحه؟

 عدا حقبة األبيض واألسود كمنتج محلي تمامًا، وحفنة من 
األعمال الملّونة النوعية المهّربة تحت مظلة الفكر التنويري، ال 
يحق لنا أن نطلق اسم دراما سورية باطمئنان على هذا المنتج 
الهجين الذي اغرق السوق، في العقد األخير، على نحٍو خاص، 

إذ كّنا نصّدر بضاعة بال هوية وفقًا لمتطلبات السوق الخليجية، 
ال تختلف كثيرًا عن بضائع سوق الحميدية بفارق عالمة المهارة 

لدى األخيرة، وذلك بعد اقتحام الهواة والعاطلين عن العمل 
والمخّيلة بشجاعة الجهل وحدها باب الدراما المفتوح على 

مصراعيه. نستثني هنا بالطبع بعض األعمال المنجزة برصانة، 
لكنها، حيال األمواج الجارفة لدراما ”الغرض بعشرة“، تبدو مثل 

وجود الكرام على مائدة اللئام.
هكذا تفتت الهوية المحلّية لهذه الدراما على مراحل، لنسف تاريخ 

حضاري طويل، وخصوصية ثقافية راسخة، وذلك بإعادة االعتبار 
إلى المسلسالت البدوية أوًال، ثم أتت موجة الفانتازيا التاريخية 
تلك التي عملت على إقصاء التاريخ والجغرافيا معًا، ثم جاءت 

موجة البيئة الشامية كأفضل نموذج إلعادة إنتاج التخلف ممزوجًا 
بعسل الحنين. نساء مجلالت بالسواد، ورجال بشوارب مفتولة، 

وإذا بالتاريخ الوطني رهينة بأيدي القهوجي والحّالق وقّطاع 
الطرق، وبدًال من نبش كنوز المكتبة الظاهرية وتراجيديا القاع، 

وانتهاك القوانين، صّدرنا الكبة والمحاشي والغنج األنثوي الشامي 
كبديل لصناعة اللذة المصرية المستهلكة. هكذا خرجت الثقافة 

التنويرية من «البايكة» وليس من المدارس والجمعيات والصحف.
ما أن اكتفى صاحب رأس المال الوافد، من الغنج الشامي 

القديم حتى التفَت إلى الغنج المعاصر بجسارة أكبر، فأمر بخلع 
العباءة وما تحتها، ليفتتح المشهد، هذه المّرة، بأعمال من 
طراز“ صبايا“ بأجزائه المتعددة، ثم أغلق القوس على بداوة 
جديدة، ونسخة مقّلدة للدراما التركية، لنجد أنفسنا في عراء 

الجغرافيا والتاريخ، مّرة أخرى ، دون أن ننسى مرحلة دراما 
العشوائيات، تلك التي وجدت تسلية ممتعة في الفرجة على 

بشر منكوبين، من دون أن تشير بعمق إلى سبب البؤس الذي 
يلقي بظله الثقيل على حيواتهم، مثلما أدارت ظهرها للطبقات 

الفاسدة التي ألقت بهؤالء في عراء الهامش، والحال فإننا 
لن نستعيد هوية هذه الدراما، بدون رأس مال وطني نظيف، 
وإبعاد تجار الخردة والكباب الحلبي وتبييض األموال من جهة، 
والهواة من جهٍة ثانية عن هذا الفضاء، وإقصاء دراما النفاق 
التي أوصلتنا، في نهاية المطاف، إلى هذا النفق المظلم.   

 ***
الفنانة ”س“ تشعل مواقع التواصل االجتماعي بنشرها صورًا 

جريئة! هذه العبارة كفيلة بجّر قطيع من المتابعين يتفّوق بمراحل 
على حادثة اشتعال حريق حقيقي في مدينة منكوبة. خاصية 
االشتعال هنا تتعّلق بصدر مكشوف أو مؤخرة بارزة، إلحدى 
المجهوالت في محاولة بائسة الستدراج مخرج أو منتج إلى 

بستان ثمارها المحّرمة، ونقل قيد نفوسها من خانة الكومبارس 
إلى مرتبة نجمة في مسلسل أو فيلم، وهو ما ينجح غالبًا، ذلك 
أننا سنفاجأ على الدوام بوجوه جديدة. ال نقصد بالطبع  حفيدات 
شكسبير وراسين وبيكيت، ممن درسن في المعاهد المسرحية، 
إنما نجمات السيليكون المتسكعات في األروقة. نحلم أن نقرأ 

عن اشتعال السوشال ميديا بخبر عن شخصية خطفت انتباه 
المشاهدين في عمل تلفزيوني لجهة مهارة األداء، والحضور 

المختلف، لكننا سنقع ثانية وثالثة على خبر اشتعال آخر بسبب 
القبض على شبكة دعارة يديرها الفنان(س)، أو الفنانة(س). وكأن 
االنحطاط بات سمة فنية، ذلك أن اشتعاالت أخرى ستشّب هنا 
وهناك ألسباب مشابهة تتعلق بالمخدرات مثًال. نحن أزاء ”بازار“ 
فضائح. ال تفتشوا إذًا، عن جملة مفيدة فوق سبورة التلفزيون، 

طالما أن البضاعة المعروضة مغشوشة ومكتوبة على عجل.

خليل صويلح 
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