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عبد الباسط مللوك:
«املركزي» منعنا من التقسيط للعمالء

» بكامل صورته  قبل سنة انطلق «

السياسات النقدية في سورية
سياسات إسعافية 

فاشلة 

الفنان أديب قدورة: 

 ال أنتظر الوفاء
من أحد!

احلجز االحتياطي 
لماذا تتم استباحة المال العام بهذه الخفة؟ 

رخص السالح في سورية..
تحريض على اجلرمية والقتل





������א���א�

�
א�����

�
א�����

���א����א�

�
����א��

�
����א��

�
�
�
א

�
�
�
א

	
���

���
א

	
���

���
א

www.almashhadonline.com

 « سنة على انطالق «



 Almashhadonline  almashhadmagazine + 963994220220almashhad_sy

قبل سنة
» بكامل صورته  انطلق «

انطلق مشروعنا اإلعالمي  اليوم  قبل سنة من 
أونالين،  والمشهد  المشهد  مجلة  «المشهد» 
الذي  العام  للوضع  المدرك  وعزيمة  الحلم  بقوة 
وخاسرة  صعبة  مغامرة  أنها  نعلم  كنا  ســوريــة،  به  تمر 
استطعنا  وحالمة.  والزمــة  جريئة  أيضًا  ولكنها  اقتصاديًا 
اإلعالمية  الساحة  في  المشهد  اسم  تكريس  سنة  خالل 
في  غاية  بمرحلة  اإلعــالم  فيه  يمر  مرحلة  في  السورية 
اليوم  الشرائح  مختلف  من  الناس  من  الكثير  الصعوبة. 
وسيلة  أصبحنا  المشهد،  ويتابعون  المشهد  يــقــرأون 
للقراءة،  أحد  فيه  اليتحمس  وقت  في  مقروءة  إعالمية 
صفحتنا  وعلى  اإللكتروني  موقعنا  على  متابعينا  أرقــام 
على الفيس بوك ووسائل التواصل األخرى وأرقام توزيع 
مجلة المشهد الشهرية تقول أننا قطعنا شوطًا مهمًا لم 

تقطعه وسائل إعالم أخرى في سنوات طويلة. 
الوطن  لصف  واالنحياز  والجدية  بالجهد  التميز  حاولنا 
والمواطن، حاولنا التميز بالكادر الجريء الخبير المتحمس، 
أيصال  على  تساعدهم  التي  التقنية  بوسائل  وزودناهم  
طريقة  كرسنا  عندما  وسرعة،  بسهولة  والقصه  الخبره 
مراسلونا  ونجح  بــه،  مانقوم  كــل  فــي  المرئي  اإلعـــالم 
بكامل  المشهد  ونقلو  السورية  المحافظات  معظم  في 
المختلفة  التفاعل  ووسائل  والفيديو  بالكاميرا  الصورة 
باألسلوب البسيط والسهل رغم الصعوبات والمعوقات.  
الحرب،  ومابعد  الحرب  أجــواء  في  سهًال  مرورنا  يكن  لم 
في أجواء ينتظر المواطن السوري فيها أن يجد فرقًا، أن 
توقفت تسع سنوات،  التي  حياته  ليكمل  يجد مايسعفه 
ولكنه لألسف وجد نفسه يغرق أكثر فاكثر في عفن الحرب 

وتداعياتها.

  ال يستطيع المواطن العادي وال رجل األعمال وال العامل 
وال استاذ الجامعة وال الصحفي وال أي أحد القيام بواجبه 
الوطني طالما التترك له الحكومة المجال وهذا اليأتي إال 
بناء وطن  وإرادة  استشرافية  ورؤى  وفق خطط مدروسة 
يشارك فيه الجميع كل حسب دوره وموقعه وقدرته على 

مايقدم. 
قضيتان  واجهتنا  واإلعــالمــي  الصحفي  المستوى  على 

مهمتان.   
أولها أنه اليمكنك أن تسكت على الخطأ الحكومي، فأنت 
ومصلحتة  والمواطن  الوطن  صف  وفــي  رسالة  تحمل 
وثانيها اليمكنك الصمت ايضا على مايحاك من مؤامرات 
الــحــرب.  تسقطه  كـــادت  الـــذي  بمشروعها  ــة   ــدول ال لجر 
اليمكننا السكوت عن خطأ الحكومة واليمكننا تجاهل من 
اليريد لسورية أن تخرج إلى النور، كنا ومانزال بين نارين نار 
مساندة مشروع الدولة  ونار أخطاء الحكومة ونار أننا لن 

نسكت على الخطأ والفساد.
وهنا لم تساعدنا الحكومة بمشروعها الذي تحدثت عنه، 
قيد  على  بالبقاء  إسعافي  مشروع  سوى  تنجز  لم  فهي 
اعالمي  بناء مشروع  في  لنا طموحنا  يشفع  ولم  الحياة، 
جدي ونزيه، ونحن نعلم إلى أي درك وصل العمل اإلعالمي 
تشوب  التي  المصداقية  عــدم  ودرجــة  والــخــاص،  العام 
لن  الجميع  يعرفها  إعالمي في سورية ألسباب  أي عمل 
الجميع كيف تتشكك  نخوض فيها هنا. ونعرف ويعرف 
االحكومة  بأي وسيلة إعالم  خاصة، وكيف أنها التتحمل 
أن يتحدث أحد بغير الصوت الواحد المتشابه الذي اليقدم 
واليؤخر ويبقى على الخطأ ويساعد على كل مايضر الدولة 
والمجتمع الذي ينتظر فرقا بعد الحرب، وإأل لماذا صارت 

 افتتاحية             
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المشرف العام. رئيس التحرير 
حسن عبد الرحمن

الحرب ولماذا وقفنا مع مشروع الدولة؟. 
ماهو مبرر أن اليتم تبني مشروع العدالة ووطن الجميع  
الذي  يبرر الصبر والتضحيات التي قدمها ابناء سورية بكل 

فئاتهم. 
لم يصبر أبناء سورية للحفاظ على الدولة ومشروع الدولة 
حتى ينتهي بهم األمر تحت رحمة مجموعة من اللصوص 
من أغنياء الحرب ومتنفذي الحكومة من الفاسدين، شراكة 

غير محمودة أوقعتنا جميعا في عنق الزجاجة.
النحن  خــاص  إعالمي  كمشروع   الحكومة  تساعدنا  لم 
والغيرنا، ألنها لم تفسح المجال لدور الصحافة، لم تتركنا 
نساهم بدورنا ال نحن والغيرنا ممن يعرفون أن التطبيل 
الصـوت  وخنق  التطبيــل  وأن  نفعًا  اليجدي  للحـــكومة 
على  والحرب  السورية  األزمــة  مســــببات  أحد  كان  اآلخر 

سورية. 
النتعاش  الضروري  الهامش  بترك  الحكومة  تساعدنا  لم 
الصوت الذي يشير إلى الحق والعدالة. لم تساعدنا ألنها 
تبنت مجموعة من المسؤولين الفاشلين ومجموعة من 
يتحكم هؤالء  العكس هو مايحدث،  المستفيدين، ولكن 
وليرتهم  عيشهم  بلقمة  الوطني  وحسهم  العباد  بمصير 
من  الخروج  في  وأحالمهم  أوالدهــم  ومستقبل  الوطنية 
نفق الحرب. ولم يساندنا أيضًا رجال أعمال كثر يعلنون في 
كل مناسبة عن ضرورة وجود إعالم وطني خاص ومستقل 
يواكب التطوير والتحديث ولكنهم اليقدمون أي مساندة 
واليملكون تقاليد االنفاق اإلعالني في المكان المناسب 
االجتماعي  دورهم  ويتجاهلون  الحكومة  يشبهون  ألنهم 
ودور المسؤولية االجتماعية في وقت أحوج مانكون فيه 

للمسؤلية االجتماعية. 

خط  تحت  السوري  الشعب  غالبية  حيث  هنا  إلى  وصلنا 
هذا  ودور،  فعل  وعــطــالــة  بــقــاء  صـــراع  ويــعــانــون  الفقر 
ماتخسره الدولة كل لحظة  وهي من يتحمل المسؤولية 
بغض النظر عن حجج ظروف الحرب والحصار التي اعتدنا 

سماعها.
الفساد  ومــحــارب  بالمساءلة  ســوى  الحكومة  النطالب 
والخطط  المناسبين  األشــخــاص  ووضـــع  والــفــاســديــن 
الضغوط  وسنتحمل  المرحلة،  مــن  للخروج  المناسبة 

والحصار والقلة والجوع. 
وهنا لم يكن بيدنا أن ننجح كما يجب في مشروع إعالمي 
وطني فالمشروع اإلعالمي الوطني يحتاج إلى هامش 
من الحرية واالوكسجين ليعيش، وإأل فأنه سيبقى في  
حالة حصار كما تعيش سورية حالة حصار وكما يعيش 
الناس جميعا وهم ينظرون إلى الخطأ ويشاهدون جريمة 
ومستقبله  الوطن  لجهد  الفاسدين  من  قلة  اغتصاب 

ونجاته، 
حكومة تتخبط في مستنقع الجهل بإدارة األزمة  في بلد 

بأمس الحاجة لحكومة تتقن إدارة األزمة. 
سنة كاملة ونحن نكتب وننشر ونصور ونتابع المشهد في 
اإلعالم  فكرة  تكريس  في  ننجح  لم  ولكننا  نتابعه  سورية 
الوطني القادر على توصيل الحقيقة إال بجزئياتها، هناك 
الكثير يمكن لإلعالم القيام به، ولكن اإلعالم مكبل بروتين 
أنها نجحت  الحكومة وقراراتها،، الحكومة تريدنا أن نقول 
في تطبيق خططها وهي لم تنفذ خططًا وتريدنا أن نطبل 

النجازات لم تحصل. 
الحكومة تريد البقاء على حساب الوطن والمواطن واإلعالم 

الوطني. والتريد لإلعالم أن يكون عينًا على أخطائها.



  |   المحتوى   |  
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«املواطن السوري» 
الذي حّير العالم

احلمضيات في سورية تتهاوى
فمن يقف خلف حرمان المزارعين أرزاقهم؟

السياسات النقدية في سورية
سياسات إسعافية فاشلة 

يبدو لمتتّبع الّسياسات الّنقدية في سورية، 
وخاصة في سنوات األزمة، أّننا مازلنا في إطاٍر 
ال يتعّدى وضع الحلول الّترقيعية واإلسعافية 

المحدودة في محاولة من مصرف سورية 
المركزي لتثبيت سعر الصرف.

٨

١٢

احلجز االحتياطي
لماذا تتم استباحة المال العام بهذه الخفة؟

م. وفيقة حسني:
هناك أيٍد خفّية تلعب

وتحاول أن تـأخذ باالقتصاد 
مالم تستطع أن تناله بالسالح

٣٦

٢٦

رخص السالح في سورية
تحريض على الجريمة والقتل

املكاتب الصحغية في الوزارات
حارس بوابة الوزير

من يحمي السوريين من 
مافيات التجارة ا¦لك¥ونية..؟

مفاهيم كثيرة هي جزء من حياتنا وتعامالتنا 
اليومية، ركبت موجة الشبكة العنكبوتية 

واقترنت بها.
«التجارة اإللكترونية»، مفهوم أبصر النور عبر 

البوابة الرقمية وكون لنفسه قاعة شعبية 
متينة، إال أن هذا المفهوم تم توجيهه من 

قبل أشخاص معينين وهم لألسف كثر، 
بشكل ينافي األسس التي جاء من أجلها، 

لتتحول التجارة اإللكترونية من مفهوم إيجابي 
يوفر الوقت والجهد على البائع والشاري، إلى 

مفهوم سلبي أهدافه خبيثة.

٤٢

١٨

٢٢

٣٨ طريق «جبلة-بانياس» القديم 
تعديات وسطو 
على أمالك الدولة

يعتبر طريق جبلة-بانياس القديم من أهم 
الطرق الحيوية التي تخّدم مئات القرى 
في ريف المنطقتين المذكورتين،وكان 

هذا الطريق الذي ُأحدث منذ أيام االحتالل 
الفرنسي الطريق الرئيسي الذي يربط 

الساحل بالداخل والعاصمة،حيث كان مجرد 
وقوع حادث عليه يؤخر الوصول لساعات 

وحتى أيام جراء انقطاعه،ولم يختلف وضعه 
الراهن عن الماضي حيث بقي الطريق على 

حاله من الوضع السيئ.

١٦

بات تأمين لقمة العيش والمتطلبات الضرورية 
الشغل الشاغل لكل أسرة سورية مع غالء 

األسعار وارتفاع الدوالر والحصار االقتصادي 
وغيرها من التبعات التي خّلفتها سنين الحرب 

واألزمة، في ظل تجاهل الحكومة باتخاذها 
إجراءات فعلية تخفف الضغط عن كاهل 

مواطنيها الصابرين -رغمًا عنهم-.



مجلة شهرية شاملة تصدرعن شركة 
(أمبا) المحدودة المسؤولية
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روما 
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ليلى نص¨ 
رائدة الفن التشكيلي «بإنسانيته» 

في الوطن العربي

الفنان أديب قدورة: 
 ال أنتظر 

الوفاء من أحد

٧٨ ٧٠

٥٢
تعرف على

خارطة طريق
يورو ٢٠ ٢٠

موضة شتاء 2020  
قدمية متجددة

بألوان صيفية 

عبد الباسط مللوك:
«المركزي» منعنا 

من البيع بالتقسيط 
للعمالء

٣٠

٥٦



الالذقية-ميساء رزق

بات تأمين لقمة 
العيش والمتطلبات 

الضرورية الشغل 
الشاغل لكل أسرة سورية مع 
غالء األسعار وارتفاع الدوالر 
والحصار االقتصادي وغيرها 

من التبعات التي خّلفتها سنين 
الحرب واألزمة، في ظل تجاهل 

الحكومة باتخاذها إجراءات 
فعلية تخفف الضغط عن كاهل 

مواطنيها الصابرين -رغمًا 
عنهم-.

ولكن ما تجاهلته حكومتنا 
الموقرة لحظته األمم المتحدة 

حيث جاء في تقريرها األخير حول 
دخل الفرد السنوي أن سورية في 

المرتبة األخيرة عالميًا، وأصبحنا 
بجدارة أفقر شعوب األرض 

بدخل سنوي متوسط مقداره 
479 دوالرًا من الناتج المحلي 

اإلجمالي حسب تقرير األمم 
المتحدة لعام 2018.

هذا التصنيف حّير العالم قاطبة 
عن كيفية قدرة الشعب السوري 

على النجاة والعيش بهذه النتف 
من الليرات مقارنة مع دخل باقي 

الشعوب.
وللغوص في تفاصيل وتبعات 

هذا الوضع المعاش التقت 
المشهد الباحث االقتصادي 

شادي حسن ليشّرح من وجهة نظر 
خبيرة معادلة الواقع بين الماضي 
والحاضر وآفاق النهوض للوصول 
لحلول إسعافية مع غياب العالج 

الجذري لمواطن دخله السنوي 
يصرفه غيره على وجبة غداء « هذا 
إن كان موظفًا»،أما غير الموظف 

فحدث وال حرج.

«املواطن السوري» 
الذي حّير العا¯ بأسـاليب عيشـه بين        قوته اليومي ودخله السنوي

 أسرة مؤلفة من 6 أشخاص ما تحتاجه 
ألكل فالفل كمثال على مدار 3 وجبات 
يوميًا تعادل 81000ل.س وهي أرخص 

ما يمكن أن ُيؤكل

المحلي   |  

٨almashhadonline.com December 201911 العدد



الدول التي كنا نقدم لها 
مساعدات إنسانية  سبقتنا 

بأشواط!
ذكر حسن أن الدول التي كنا نقدم 

لها المساعدات اإلنسانية في 
ما مضى سبقتنا بأشواط حسب 

التقرير المذكور، فالمواطن 
الموزمبيقي يزيد دخله السنوي 

عن المواطن السوري بـ 2.2 
ضعفًا، ومواطن زيمبابوي 1.6 

ضعفًا، ومواطن أفغانستان 2.3 
ضعفُا، ومواطن جزر ساموا 12.5 
ضعفًا وجزر مارشال 18 مرة، أما 
مواطن بوركينافاسو فيزيد دخله 

السنوي  3.2 ضعفًا،  ومواطن 
اليمن التي أهلكتها الحرب 4.7 

ضعفُا، والمواطن المصري 
13.2 ضعفًا، ومواطن  لبنان 20 
ضعفًا أما قطر التي نالت المرتبة 
األولى فال يزيد دخل مواطنها عن 

مواطننا إال بـ 190 ضعفًا!
أصبحنا شحادين 

على خارطة العالم
ولفت حسن إلى أنه أثناء البحث 

بالنسب واألرقام عن سبب تدهور 
الظروف المعيشية للمواطنين 

العاملين وغير العاملين في 
الدولة، وعن انهيار القيمة والقوة 

الشرائية لليرة السورية تبّين أن 
التضخم واالرتفاع الكبير والدائم 

لألسعار هو السبب الرئيسي 
مقارنة بالدخل حيث أن متوسط 
راتب الموظف السوري في عام 

1969(250 ل.س) وكان سعر 
غرام الذهب (4.5ل.س) وإذا 

قسمنا الراتب 250على 4.5ل.س 
«سعر غرام الذهب» =55غرام 

ذهب «الراتب سابقًا «.أما اليوم 
فمتوسط الراتب يعادل (1.5) 

غرامًا من الذهب مقابل 55غرامًا 
عام 1969،وبهذا الحساب البسيط 

يكون هبط الراتب 44ضعفًا أي 

كل 250ل.س عام 1969تعادل 
اليوم مليون ومائة ألف ل.س.

وإذا حسبنا أسرة مؤلفة من 
6أشخاص ما تحتاجه ألكل 

فالفل كمثال على مدار 3وجبات 
يوميًا تعادل 81000ل.س وهي 

أرخص ما يمكن أن ُيؤكل،ناهيك 
عن باقي المتطلبات من لباس 

وطبابة وتعليم وغيرها من 
الضروريات،كأنه ُقدر للسوري أن 

يشحذ رزقه على خارطة العالم 
ويستجدي المعونات والدعم 

ليأكل ويعيش وبات هو السائل ال 
الُمَلبي.

«املواطن السوري» 
الذي حّير العا¯ بأسـاليب عيشـه بين        قوته اليومي ودخله السنوي

المواطن الموزمبيقي 
يزيد دخله السنوي عن 

المواطن السوري بـ 
2.2 ضعفًا، ومواطن 
زيمبابوي 1.6 ضعفًا، 

ومواطن أفغانستان 
2.3 ضعفُا، ومواطن 

جزر ساموا 12.5 
ضعفًا وجزر مارشال 
18 مرة، أما مواطن 
بوركينافاسو فيزيد 
دخله السنوي  3.2 

ضعفًا،  ومواطن اليمن 
التي أهلكتها الحرب 

4.7 ضعفُا، والمواطن 
المصري 13.2 ضعفًا، 

ومواطن  لبنان 20 
ضعفًا أما قطر التي 
نالت المرتبة األولى 

فال يزيد دخل مواطنها 
عن مواطننا إال بـ 190 

ضعفًا!
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المحلي   |  

معوقات اإلصالح وبدائل العالج
وبسؤاله عن الحلول اإلسعافية 

الممكنة لتحسين الواقع المعيشي 
للمواطن السوري أجاب:» برأيي 
كل اإلصالحات التي تمت حتى 
اآلن ال تشكل إصالحًا اقتصاديًا 
وال اجتماعيًا وال تنمويًا متكامًال 
والمطلوب هنا: سيادة القانون 
والمحاسبة القضائية،تغيير بنية 
القوى العاملة السورية ال سيما 
اإلدارة الوسطى،النظر بهيكلية 

السلطة التنفيذية لتنفيذ المراسيم 
وإعادة النظر برفع أجور العاملين 

بشكل فعلي،تخصيص معونة 
اجتماعية مالية للعاطلين عن 
العمل بسبب العجز باإلصابة 
أو الدراسة.كما أنه ليس من 

المعقول أن يكون %70 من 
العاملين بالدولة أقل من شهادة 

ثانوية ويوجد آالف الشباب 
الخريجين الجامعيين واالقتصاديين 

والحقوقيين بال عمل يأكلهم 
اليأس واإلحباط كل ليلة والتنمية 

والبلد والمشروع اإلصالحي بأمس 
الحاجة لهم ولخبراتهم.والمطلوب 
أيضًا من رجال األعمال السوريين 

الدعم المادي على أرض الواقع 
باألفعال ال باألقوال، والسيما 

أغلب المسؤولين المتربعين على 
عرش المناصب من الطبقة الغنية 

والنظر لشعور ومعاناة الطبقة 
الفقيرة الكادحة في سورية التي 
قدمت الغالي والرخيص لبقائها.

وختم حسن بأنه إذا لم تسبق 
األفعال األقوال نكون قد وقعنا 

في بئر أزمة النفاق التي لن تساهم 
بالحل والحوار وال تداوي الجراح.

«بلسانك أحلى»!
استطلعنا آراء الشارع السوري من 

الموظفين وغير الموظفين لنسمع 

من أفواههم الحقيقة الحّقة على 
مبدأ «بلسانك أحلى يا كحال» والتي 

رصدت مرارة واقعهم المعيشي 
الحالي، حيث ذكر ابراهيم.ش 

وهو موظف في مديرية الزراعة 
وأب لثالثة أوالد أنه بالكاد يقضي 
شهره بالرغم من أن زوجته معلمة 

فراتبهما معًا البالغ حوالي 80 
ألف ليرة ال يؤمن إال النذر البسيط 
لمطالب العائلة ما يضطره لتأجيل 

وإلغاء الكثير منها،الفتًا إلى 
ضرورة إيجاد حلول جدية لمشكلة 
الدخل المتدني للمواطن السوري 

مع إحداث تسهيالت وِمَنح 
خاصة مجزية في األعياد وافتتاح 

المدارس لسد الحاجة الماسة في 
مثل هذه األوقات.

بدوره أشار بشار معروف وهو 
موظف في قطاع خاص إلى أنه 

يتقاضى 45 ألف ليرة كمرتب 
شهري وبدوامين وهذا المبلغ 
ال يكفيه كشخص عازب، الفتًا 
إلى حلمه بالزواج الذي يعتبره 

مستحيًال، مصرحًا: »كيف رح 
عّيش بنت الناس حتى خبزة 

وزيتونة ما بتكفيها 45 ألف ليرة».
وتحدث اسماعيل.ص عن معاناته 

كونه غير موظف وهو أب 
لطفلين أحدهما بعمر أشهر حيث 

يعيش مع أهله في القرية ويعمل 
«مياومة» بالبناء حيث يتقاضى 
2000 ليرة باليوم ويؤمن قوت 
يومه والمستلزمات الضرورية 

لطفله عند عمله الغير دائم أما 
باقي األيام فيكتفي بالطعام عند 

أهله،متمنيًا معجزة بربح ورقة 
يانصيب لتقلب حاله لألحسن.

وأشارت أم عالء وهي أرملة وأم 
لثالثة أطفال تعيش على راتب 

زوجها التقاعدي إلى أن الراتب ال 
يكفيها وأوالدها ما اضطرها للعمل 

بتحضير المونة وتجهيز الطعام 
للناس كلف الملفوف وحفر 

المحاشي وغيرها مقابل المال 
لدعم مصروف البيت،وبسؤالها 

عن طريقة تأمين باقي متطلبات 
عائلتها،أجابت:» نلبس من بسطات 

البالة وأشتري باقي المواد عن 
عربيات األسواق الشعبية فأسعارها 

أقل من المحالت،وختمت أم عالء 
بقولها: «بدنا ندبر أمورنا ونتحايل 

عاللقمة والهدمة لنعيش،ما 
حدا بيموت من الجوع،الخير كتير 
وكلشي بحقو،وعلى قد بساطنا 

طاويين رجلينا»

لنا
كلمة

عينات كثيرة قد تشمل أو 
باألصح «تشمل» جّل الشعب 

السوري، أنا وأنت،جاري 
وجارك،أخي وقريبك،هذا 

الشعب الخارق الذي تحدى 
المستحيل ونجا وعاش 

وتحايل على القلة والحاجة 
والعدم،وأكل وشرب ولبس 

وتعلم وتداوى بالقدرة 
اإللهية بعيدًا عن مّنة حكومته 
العتيدة التي تقطره قروشها 
بأصغر قطارة، وحّير فطاحل 
االقتصاد في العالم أجمع 

بهذه الهبة الربانية مرددًا 
بصوت واحد:على هذه 

األرض ما يستحق الحياة،وإن 
صنفنا األخير بالمال نحن 

األول بجدارة الحياة
إذا لم تسبق األفعال األقوال 

نكون قد وقعنا في بئر أزمة النفاق 
التي لن تساهم بالحل والحوار 

وال تداوي الجراح
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المشهد - خاص
شهدت مناطق محافظتي الرقة 
ودير الزور الواقعة إلى الشرق من 

نهر الفرات، عودة لـ «عصر البندورة»، 
من قبل األسر القاطنة في المنطقة، 

بالتزامن مع زيادة الطلب على المواد 
األساسية في المنطقة من قبل السكان 

بهدف تخزينها لمواجهة الشتاء القادم، وتأتي 
هذه العملية باالستفادة من مواسم الحصاد 

الجيدة التي شهدتها المنطقة خالل العام 
الحالي، األمر الذي أدى لزيادة في أسعار 

بعض المواد بسبب زيادة الطلب.

ثالث طرق لـ «عصر البندورة»
انخفاض سعر البندورة الناتج عن زيادة االنتاج 

المحلي في المحافظات الشرقية بعد توجه 
عدد كبير من الفالحين نحو زراعة الخضار 
خالل السنوات الماضية لسد احتياجات 

السوق المحلية، شجع األسر القاطنة 
في المنطقة على زيادة «المونة»، للعام 

الحالي من مادة «رب البندورة»، التي تعرف 
شعبيًا باسم «دبس البندورة»، والتي تنتجها 

النسوة في المنطقة بثالث طرق، تعتمد 
األولى منها على العصر باليد باستخدام 
«المصافي»، واألواني الكبيرة، وتقول 

السيدة «غادة»، خالل حديثها لـ «المشهد اون 
الين»، إن العصر اليدوي يحافظ على النكهة 
المنزلية للبندورة، وبرغم إن العملية متعبة 

وقد تتطلب العمل لساعات طويلة لمدة 
أسبوع، إال أن األمر يعتبر مضمونا بالنسبة 
لي من استخدام العصارات الكهربائية أو اي 

طريقة أخرى».
وترى «أم مازن»، أن استخدام «الغسالة 

العادية»، في عصر البندورة يوفر جهدًا ووقتا 
كبيرين، إذ تعمد السيدة إلى وضع كمية 

البندورة المراد عصرها في حوض الغسالة، 
من ثم تضيف قليًال من الماء والملح، لتترك 

اآللة التي صممت لغسل الثياب تقوم 
بمهمة العصر من خالل «البروانة - (القرص 

الذي يعتمد على تدوير الماء في الغسالة 
العادية)»، وتتم عملية التفريغ عبر «خرطوم 

الغسالة»، في «غربال»، ليكون المنتج 

«عصيرًا صافيًا جدًا».
في بعض مناطق الرقة انتشرت طريقة العصر 
بالكهرباء، وهي تستخدم آلة «تكسير الزيتون»، 
التي تستخدم عادة لتجريح ثمار الزيتون المراد 

تحضيرها لألكل، وقد أحدث أصحاب هذه 
اآلالت تطويرًا عليها من خالل تشغيلها على 

«بطاريات السيارات»، كما تروي السيدة 
«جمانة»، التي تزور دمشق حاليا، وتقول بأنها 

طريقة أسرع في العصر، وال تكلف رباة المنازل 
أي جهد في إعداد «عصير البندورة»، سوى إنها 
تقوم بنقل المنتج إلى سطح منزلها ليدخل في 

مرحلة التجفيف.
يتندر أبناء مدينة «دير الزور»، بحادثة من غير 

المعروف مدى دقتها، إذ إنهم يتناقلون 
حكاية من زمن رحلة الفضاء التي شارك 

فيها السوري «محمد فارس»، على إن األخير 
شاهد مدينة دير الزور من طبقات الجو العليا 

مغطاة باللون األحمر ولم يكتشف السر إال 
بعد عودته ليتفاجئ إن رحلته تزامنت مع 
موسم عصر البندورة في المدينة، ومن 

الحوادث الطريفة التي سجلت العام الحالي 
في هذا الصدد، أن الشرطة السورية ألقت 

قبل شهرين القبض على شخص يقوم 
بسرقة «رب البندورة»، من على أسطحة 

المنازل في مدينة حلب ليبيعه في السوق.
المكدوس والملوخية.. واألسعار  

خالل العام الحالي تراوحت تكلفة كيلو 
«المكدوس» الواحد ما بين 600-900 ليرة 
سورية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد 

الالزمة في تصنيع أكثر المواد المرغوبة خالل 
موسم «المونة»، إذ بلغ سعر كيلو الباذنجان 

ما بين -100 150 ليرة سورية، فيما بلغ سعر 
كيلو الفليفلة الحمراء 300 ليرة، أما سعر 

كيلو زيت الزيتون فقد وصل إلى 1500 ليرة 
سورية، فيما تراوح سعر الثوم ما بين 1200-
1500 ليرة، وسعر كيلو الجوز ما بين 4000 – 

6000 ليرة سورية، ما جعل السيدة «منى»، 
على سبيل المثال ال الحصر أن تتجه نحو 

تخفيض الكمية التي كانت تنوي تصنيعها 
من 100 كيلو إلى 35 كغ فقط من الباذنجان.

الملوخية التي تعد من المواد األساسية 
للتخزين في المنطقة الشرقية، ارتفعت 

أسعارها خالل األسبوعين الماضيين لتصل 
إلى 1500 ليرة سورية للكيلو الواحد من 

«الملوخية المقطوفة»، وإلى 1000 ليرة 
للملوخية غير المقطوفة «مع عيدانها»، 

وسجل ارتفاع في أسعار مواد أخرى كـ 
«البامية»، التي يعتبر تخزينها لموسم الشتاء 
من ضرورية المطبخ في المنطقة الشرقية.

ويؤكد «صبحي الطحطوح»، الذي يعمل 
بتجارة األغنام والمواد المشتقة من الحليب، 

إن العام الحالي شهد ارتفاع باألسعار في 
المواد لكون السكان المحليون مازالوا في 

صدد الشراء للمنتجات المهربة كـ «السمنة 
– الزيت – السكر»، لتخزينها قبل بدء الشتاء 

القادم، ومع غياب الحاجة إلى تخزين 
المحروقات لكون األسواق المحلية تشهد 
رواجا للمشتقات النفطية المكررة بشكل 

بدائي، فإن الحاجة األساس لدى السكان هي 
المواد األساسية التي غالبا ما تأتي ضمن 

قوافل التهريب التي يصل بعضها من مناطق 
سيطرة الحكومة السورية، علما إن سكان 

المنطقة الشرقية يثقون بصالحية المنتجات 
السورية أكثر من غيرها وإن كانت أكثر سعرًا 

مقارنة بما يهرب من العراق وتركيا.
يؤكد الحاج «صبحي»، إن األسواق شهدت 

خالل الصيف الماضي، حركة أكبر من أي سنة 
مضت خالل الحرب أو قبلها، ويرتبط األمر 

بالموسم الوفير الذي مكن السكان المحليون 
من تأمين احتياجاتهم أكثر من أي عام مضى، 

ومع بدء انخفاض درجات الحرارة وهطول 
زخات مطرية مبكرة، يستبشر السكان بأن 

يكون الموسم القادم مشابهًا أو أفضل، األمر 
الذي قد يشجع على زيادة المساحات المزروعة 

بمحصولي القمح والشعير.

موسم «المونة» يعود أللقه في «الشرقية»
وا²سواق تشتعل بـ «نار الغالء»

المحلي   |  
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مافيات سوق الهال 
وبروباغاندا أزمة الحمضيات

هي أزمة نعم، ولكن أزمة 
مختلقة تولد مع كل موسم 
للحمضيات، يبتدعها بعض 

األشخاص الذين يعملون لصالح 
مصدرين كبار أو رجال أعمال 
واقتصاديين، من خالل نشر 

شائعات محبطة تجعل المزارع 
يفقد الثقة في محصوله، ويفقد 

األمل في تسويقه، تماما كما 
حصل في عام 2017 عندما قرر 

المزارعون قطع أشجارهم احتجاجًا 
على الخسائر في محاصيلهم، 
مما يجبره على البيع بأرخص 

األثمان من مبدأ «الرمد خير من 
العمى».

المشهد حاولت استطالع آراء 
العديد من المزارعين لكن دون 

جدوى، فحالة الخوف التي كانت 
تسيطر عليهم من التحدث 

للصحافة أثارت الشك، لكن 
الصورة اتضحت قليًال بعد أن 
منعنا من الدخول إلى سوق 

 احلمضيات في سورية تتهاوى 
فمن يقف خلف حرمان املزارعني     أرزاقهم..؟

نــــور عــــــــلي

تعد الحمضيات المصدر الرئيسي لدخل مزارعي الساحل 
السوري، وتمتد على مساحة واسعة من أراضيه، وفي 
موسم الحمضيات من كل عام، يعاني مزارعو الساحل 

السوري من تكرار سيناريو أزمة تسويق محاصيلهم التي 
على مايبدو باتت شبه مستحيلة وعصية على الحل، وخاصة 
ممن ارتبطت عملية تسويق محاصيلهم بتجار سوق الهال 

في الالذقية، فالمزارع هنا أمام خيارين ال ثالث لهما، إما بيع 
المحصول بسعر زهيد جدًا يشبه إلى حد ما الهباء، وإما الكساد، 

وفي كال الخيارين الخاسر األكبر هو المزارع.

المحلي   |  
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الهال وتصوير عملية التسويق 
التي على مايبدو يشرف عليها 

أسماء ممنوعة من الصرف 
لشخصيات رفيعة المستوى، 
فتجمع السيارات ذات الدفع 

الرباعي المفيمة والتي تحمل 
لوحاتها أرقامًا ذهبية كانت 

كافية لنفهم أي نوع من التجارة 
السوداء تجري هنا داخل هذا 

السوق.
كل ما سبق ذكره كان 

آلخر لحظة مجرد فرضيات 

قبل أن يخرج إلينا المرافق 
الشخصي ألحدهم وينصحنا 

بعدم االقتراب من السوق 
مرة أخرى، وعند استفسارنا 

عن السبب، كان الرد 
وجيهًا جدًا.. «معلمنا بيكره 
الصحافة»، وهنا  سقطت 
جميع إشارات االستفهام 

عن اسئلتنا حول حالة 
الخوف والذعر التي كانت 

تسيطر على المزارعين من 
اإلدالء لنا بأي تصريح.

استغالل لقمة المظلوم  
و»تبيض طناجر» الظالم

في مشهد آخر لكواليس عملية 
تسويق الحمضيات، هناك 

من يعرف بنفسه للمزارع أنه 
تاجر «جملة» ومصدر للـ»اإلردن 
والعراق»، ويعقد صفقات مع 

المزارعين بعد «ترويضهم» 
واللعب على أوتار لقمة عيشهم 

وعيش أسرهم، ويوهمهم أن 
الحكومة غير قادرة على تسويق 

وتصدير المحصول بسبب 
انشغالها في الواقع األمني 
والسياسي ومشكلة الليرة 

السورية التي تلفظ أنفاسها 
األخيرة، أي بعد أن يصل المزارع 
للمرحلة األخيرة من اليأس، ثم 

يشتريها بأسعار تتراوح بين الـ25 
ليرة سورية للكيلو غرام الواحد 

وفي أحسن األحوال 75 ليرة 
سورية للكيلو غرام الواحد.

إلى هنا يبدو الوضع طبيعيًا، لكن 
ماذا لو علمنا فيما بعد أن هؤالء 

التجار ليسوا سوى أسماء على 
ورق..؟، وأن التاجر الحقيقي هو 

شخصية إقتصادية من أباطرة 
رؤوس األموال السورية، يسخر 

في كل موسم للحمضيات، من 
يقوم بتسميم عقول المزارعين 

بأن بعض معابر التصدير مغلقة 
أو غير آمنة أو تحت سيطرة 

المسلحين وغيرها من األقوال 
الكثير، ليجد المزارع نفسه أمام 

األمر الواقع، يقدم رزقه على 
طبق من ذهب، ليشتريه هذا 
التاجر بسعر بخس ويحوله إلى 

مادة استهالكية تطرح باألسواق 
للمستهلك بأسعار اليقبلها 

عقل وال منطق، وكأن الفواكه 
المصنعة منها هذه المادة 
استوائية أو من خارج حدود 

كوكب األرض.
من الجدير بالذكر، أن أحد 

موظفي مكتب هذه الشخصية 
اتصل بنا من «برايفت نمبر» 
وقال لنا حرفيًا :»أي محاولة 

منكم لفتح ملف الحمضيات 
ستكون نتائجها وخيمة، لذا من 

األفضل لكم عدم اللعب مع 
الكبار».

وفي سياق عملية التسويق 
السوداء، كشف لنا أحد 

اإلعالميين، أن إحدى الشبكات 
اإلخبارية على موقع التواصل 

 احلمضيات في سورية تتهاوى 
فمن يقف خلف حرمان املزارعني     أرزاقهم..؟

تبلغ المساحة اإلجمالية المزروعة 
بالحمضيات في سوريا نحو 35 ألف 
هكتار، تحتوي هذه المساحة عن 13 
مليون شجرة، منها 11مليون شجرة 

تثمر سنويًا، وما يميز الحمضيات 
السورية أنها خالية من الهرمونات، 
وتعتمد في نضوجها على العوامل 

الطبيعية فقط.

مليون شجرة
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االجتماعي «الفيسبوك»، تم 
شراء القائمين عليها بمبلغ من 

المال مقابل قيامهم بنشر أخبار 
تبلور صورة بعض الرؤوس 

الكبيرة التي تشرف على عملية 
تسويق الحمضيات، وتعشعش 
في أذهان المتابعين أن المزارع 

ليس مظلومًا في عملية 
التسويق بل يدعي الظلم، وأن 
المحاصيل تم شراؤها بمبالغ 
عالية وتم شحنها وبيعها إلى 

دول الجوار، وهنا البد من 
اإلشارة إلى أن هذه الشبكة 

اإلخبارية هي فقط من سمح لها 
بتغطية وقائع سوق الهال علمًا 

أنها التمت للصحافة بصلة، 
باإلضافة للمكتب الصحفي 

التابع لمحافظة الالذقية، في 
حين غابت أو غيبت باقي وسائل 

اإلعالم ألسباب حتمًا باتت 
معلومة عند الجميع.

مناشدات عمرها سنوات 
«هداك الغيم جاب هالمطر»

ليست سنة أو سنتين، بل 
هي سنوات من عمر المعاناة 
لمزارعي الساحل السوري دون 
عين ترى أو أذن تسمع، معاناة 

جعلت األسرة الريفية في مرمى 
الفقر، فالزراعة في ظل هذه 
الظروف القاسية والتسويق 
غير المنصف، لم تعد خيارًا 
صائبًا يعتمد عليه كمردود 

مادي أو وسيلة للعيش، 
فحجم المصاريف التي يتكبدها 

كل مزارع على أرضه وإنتاج 
محصوله باتت بالمقارنة مع 

السعر الذي يباع به المحصول 

ال تغطي ربع النفقات، وبالتالي 
يبقى المزارع في هذه المعادلة 

تحت الكسر، لتتحول األراضي 
الزراعية من ضمان لمستقبل 

أصحابها إلى عبء عليهم.
ربما تسويق المحاصيل هو 

واحدة من أهم المشكالت التي 
يعاني منها المزارع السوري، 

ولكن ليست مجملها، فقبلها 
هناك معاناة التخطيط للزراعة، 

معاناة حراثة وتنسيق التربة، 
معاناة شراء الكمية الالزمة 

من الغراس أو البذار، معاناة 
شراء األسمدة والمبيدات 

الحشرية التي غالبًا غير متوفرة، 
وإن وجدت فثمنها مرتفع 

جدًا، ومعاناة اآلليات الزراعية 
ومضخات المياه التي تحتاج 

لكميات معينة من المحروقات 
والتي تشهد موادها أزمات 

متالحقة طوال العام، وماذا 
عن الحرائق التي لحقت 

بالغابات والمحاصيل، وعوامل 
الطبيعة والكوارث التي اليلقى 
المزراعون عليها أي تعويض أو 

دعم.

لمحة عن محصول 
الحمضيات في سورية
تحتل سورية المرتبة الثالثة عربيًا في إنتاج 

الحمضيات بعد مصر والمملكة المغربية، كما 
تحتل سوريا المرتبة السابعة على مستوى 

دول حوض البحر األبيض المتوسط في إنتاج 
الحمضيات، وتحل في المرتبة 20 عالميًا.

ويبلغ إنتاج الحمضيات في سورية نحو مليون 
طن سنويًا تزيد أو تنقص قليًال حسب المواسم 

واألمطار والعوامل الجوية، حيث يقدر هذا 

اإلنتاج بـ%1 من اإلنتاج العالمي السنوي من 
الحمضيات البالغ 100 مليون طن في كل عام، 

لكن اإلنتاج السوري انخفض إلى 800 ألف 
طن وفقًا إلحصاءات منظمة «الفاو»، وبذلك 

فإن هذه الكمية تزيد عن حاجة السوق المحلية 
السورية، ويصبح المزارع مجبر على تصديرها 

للخارج من أجل المحافظة على سعرها.
وتقدر إحصاءات سابقة صادرة عن وزارة الزراعة 

السورية أن نحو 65 ألف أسرة سورية تعمل في 
زراعة الحمضيات فضًال عن عاملين في التسويق 

ومصانع العصير وغيرها من الصناعات التي 
تدخل في مجال زراعة الحمضيات.

تحتل سورية المرتبة الثالثة عربيًا في إنتاج 
الحمضيات بعد مصر والمملكة المغربية

المحلي   |  

تسويق 
المحاصيل 

هو واحدة من أهم 
المشكالت التي 

يعاني منها المزارع 
السوري
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د. لمياء عاصي 

خسائر الدولة واملواطن  

يوم بعد آخر ينخفض سعر الليرة السورية أمام الدوالر, 
وال أحد يعرف متى ستتوقف موجة غالء السلع األساسية 
التي تبعت عملية انخفاض قيمة العملة وزادت من بؤس 
المواطن صاحب الدخل المحدود, وبرغم أن الزيادة على الرواتب هي 
األكبر تاريخيا، ولكن الخوف من يلتهم سعر الصرف القدرة الشرائية 
يبرز  وهنا  الراتب،  على  الزيادة  بفعل  زيادتها،  من  بدال  للمواطنين 
لمعالجة موضوع  أو خطواتها  الحكومة  رؤية  المتكرر، عن  التساؤل 
التضخم، وتردي الوضع االقتصادي الحالي؟؟؟ واقع األمر يقول، 
والعمالت  األمريكي  الدوالر  أمام  السورية  الليرة  انخفاض سعر  أن 
على  والدولة  المواطنين  على  سيؤثر  والبضائع...  والسلع  األخــرى 
األكبر،  الخاسر  ومؤسساتها  الدولة  ايـــرادات  ستكون  بل  الــســواء، 
كيف ال؟؟ وقد خسرت موازنة 2020 مانسبته أكثر من %30 منها 
مقومة بسعر الدوالر، من لحظة تقديمها إلى مجلس الشعب أن تم 
إقرارها، أي قبل أن تبدأ سنة 2020، أما الرابحون سيكونون قلة من 
التجار والمضاربين على العملة الوطنية، إن الوضع الحالي هو ركود 

تضخمي ينذر بتدهور اقتصادي إلى حال أصعب.
من البديهيات، أن انخفاض سعر صرف العملة المحلية أمام باقي 
العمالت يعني تآكل للقدرة الشرائية للمواطنين، وخصوصا أن أكثر 
حاجيات البلد من مواد أولية وسلع استهالكية وتجهيزات تكنولوجية 
غير منتجة محليا هي مستوردة، وفي نفس الوقت سيكون انعكاس 
المصرف  في  ســواء  النقدية  الدولة  ممتلكات  على  كبيرجدا  ذلك 
بطيئة  اإلقــراض  حركة  أن  العامة، خصوصا  المصارف  أو  المركزي 
جدا أو شبه متوقفة بسبب الحرب وتداعياتها على الوضع االنتاجي 
بكل أنواعه، وقد صدر بشأن ذلك، أكثر من تصريح بارتفاع منسوب 
السيولة إلى مستويات غير مرغوبة في البنوك العامة، أما األموال 
وغيرها...  والجمركية  الضريبية  العامة سواء  االيــرادات  عن  الناجمة 
وبسبب تدني سعر العملة الوطنية، فإنها لن تمكن الدولة السورية 
من القيام بمهامها المناطة بها حسب الدستور والقوانين المرعية 
أبنية  إشــادة  من  للدولة،  العامة  الموازنة  في  رصده  تم  ما  ووفق 
بمشاريع  القيام  أو  أوالمشافي  المدارس  أو  العامة  المؤسسات 
مثل  األساسية  السلع  الالزمة من  الكميات  أو شراء  التحتية  البنية 
خصوصا  األدويــة.....)،  التجهيزات،  البترولية،  المشتقات  (القمح، 
أن الدورة االقتصادية الضعيفة حاليا بشقيها االنتاجي ومستلزماته 
للغالبية  الشرائية  القدرة  تحدده  وبما  أواالستهالكي  المستوردة 
أتون حلقة  الدولة في  العظمى من السكان، كل ماسبق، سيدخل 
مفرغة من التضخم والتمويل بالعجز، وما يتبعها من ضعف الفرص 
المالي  العجز  مبلغ  في  الزيادة  ثم  والخارجية  المحلية  االستثمارية 

والتجاري.
انخفاض  من  مايحدث  فهم  أجــل  من  تطرح،  عــادة  أسئلة  بضعة 

في  الحكومي  والتقصير  والتجاري  المالي  والعجز  العامة  اإليــرادات 
مكافحة الغالء والتهريب والفساد.... ومنها : 

وليست  الحقيقية  العامة  اإليــرادات  لزيادة  الحكومة  رؤية  عن  ماذا 
اإلسمية، لتتمكن من القيام بمهامها؟؟؟ 

المالي  العجز  مستوى  لتخفيض  الحكوميين  المعنيين  رؤية  ماهي 
الذي هو الفرق بين النفقات وااليرادات في موازنة الدولة، وكذلك 
العجز التجاري الذي يمثل الفرق بين صادرات البلد ومستورداتها؟؟؟
هجرة  ولوقف  البطالة  حدة  لتخفيف  الوطنية  السياسات  عن  ماذا 

الكفاءات والشباب؟؟؟
بهذا الصدد ال بد من ذكر بعض األولويات األساسية التي يجب أن 

يستند اليها أي اقتصاد في مرحلة تعافي بعد حرب شرسة:
األولوية لالنتاج المحلي : وتشجيعه سواء بتسهيل التراخيص اإلدارية 
الضرائب والرسوم على هذا  اإلنتاجية،أو بخفض  المشاريع  إلقامة 
والمشتريات  العامة  المناقصات  في  األولوية  أوبإعطائه  اإلنتاج 

الحكومية. 
ضمان الجودة : بما تتضمنه من المعايير والمقاييس والمواصفات 
في كل شيء يستهلك من السلع والخدمات, وهي األساس لتوفير 
أو  محلي  إنتاج  من  البلد  داخل  يتداول  ما  بكل  للمواطنين  الحماية 
مستوردات أو البضائع التي تصدر خارجها، إذ أن المنافسة الوحيدة 

يجب أن تكون للجودة في المنتج المحلي.
بكل  جدًا:  والصغيرة  والصغيرة  المتوسطة  للمشاريع  الدولة  تبني 
احتياجاتها سواء الوصول إلى التمويل عن طريق القروض أو إنشاء 
المكلفة  والتكنولوحية  الفنية  المساعدة  لتأمين  التقنية  المراكز 
التسويق  إلــى  إضافة  الــورشــات،  أو  الصغيرة  للمشاريع  بالنسبة 
المحلي والدولي، والشراكة بين الدولة وهذه المشاريع كسبيل وحيد 

لتشجيع االنتاج الوطني وزيادته، وإليجاد فرص العمل المنتجة.
اتفاقية تجارية مع  : يجب أن يسبق اي  الموحد  الجمركي  الجدار 
البلدان األخرى، حتى ال يتم إساءة استخدام اتفاقية التجارة الحرة، 
كما يجب أن تجري التجارة في هذه االتفاقيات (استيراد، تصدير) 
إنشاء  ويتم  المحلية،  بالعمالت  أو  السلعي  التبادل  مبدأ  وفق 
مايسمى بـ”صندوق المبادلة“ ليخف الضغط على طلب الدوالر. 
وحصار  بعقوبات  تترافق  خانقة  أزمات  من  تعاني  حاليا،  إن سورية 
انعكست  األوربــي،  واالتحاد  المتحدة  الواليات  قبل  من  اقتصادي 
وللسير  كبير،  بشكل  السوري  للمواطن  المعيشي  المستوى  على 
نحو التعافي بخطوات ثابتة يجدر بالحكومة أن تعمل وفق أولويات 
التعافي، أما الجهود المتمثلة  ثابتة نحو  معينة كي تسير بخطوات 
الفساد  لمكافحة  والمؤتمرات  الندوات  وإقامة  إعالمية  بتصريحات 
مزيد من  إلى  إال  تؤدي  ال  والتأميني،  الضريبي  والتهرب  والتهريب 

ضعف الثقة بين الجمهور والحكومة..... ليس إال.

د. لمياء عاصي 

رأي   |  
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المشهد

يعتبر طريق جبلة-
بانياس القديم من 

أهم الطرق الحيوية التي 
تخّدم مئات القرى في ريف 

المنطقتين المذكورتين،وكان 
هذا الطريق الذي ُأحدث منذ 

أيام االحتالل الفرنسي الطريق 
الرئيسي الذي يربط الساحل 
بالداخل والعاصمة،حيث كان 
مجرد وقوع حادث عليه يؤخر 
الوصول لساعات وحتى أيام 

جراء انقطاعه،ولم يختلف 
وضعه الراهن عن الماضي 

حيث بقي الطريق على حاله 
من الوضع السيئ الذي طالما 

أّرق العابرين عليه لدرجة أنه 
سمي»طريق الموت»لكثرة 

الحوادث والوفيات، ناهيك عن 
كثرة التعديات على حرم الطريق 
إن كانت قديمة أو حديثة ما زاد 

وضعه سوءًا.
وقد اشتكى كثيرون من واقعه 

الحالي الذي يحتاج لحلول 
إسعافية لتوسيعه وتحسين 
وضعه بإشارات ومنصفات 

وجسور عبور ودوارات تسهل 
المرور والحركة النشطة التي ال 
تهدأ ليل نهار، والمطالبة بإزالة 
التعديات المنتشرة على طوله 
وفي جميع المحاور التابعة له 
والتي باتت أمرًا واقعًا يتمدد 

باستمرار.

للجهات المعنية رّدها
لمناقشة هذا الملف تواصلت 

المشهد مع الجهات المعنية بهذا 
األمر حيث أكد رئيس بلدية جبلة 

أحمد قناديل أن البلدية تقوم 
بشكل مستمر بحمالت إزالة 

لجميع إشغاالت التعديات ضمن 
الحدود اإلدارية،وأنه منذ أكثر من 

ثالث سنوات لم يتم التعدي على 
الطريق،الفتًا إلى وجود دراسة 

لتوسيع الطريق المذكور.
بدوره لفت المهندس مطيع 
سلهب رئيس فرع المؤسسة 
العامة للمواصالت الطرقية 

في الالذقية إلى أن طريق 
«جبلة-بانياس» القديم خارج 
االستمالك، أما فيما يتعلق 

بالمناطق داخل التنظيم فالعمل 
مناط بالبلديات التابع لها،وأشار 
إلى أنه في حال كانت المنطقة 

خارج التنظيم فيوجد حرم للطريق 
12 مترًا من المنتصف أي بعرض 

24 مترًا، أما طرق الخدمات فهي 
بعرض ٧أمتار من الزفت، ولكن 
تكمن المشكلة بتنظيم العمل 
مع شبكات الجهات العامة من 

هاتف ومياه وكهرباء وغيرها حيث 
تعيق أي عملية توسيع للطريق، 

ونوه سلهب إلى أن الخطة 
المقبلة ستكون بإنشاء وصلة» 

الساحل-الغاب «واتوستراد 
«الالذقية-طرطوس» كحل بديل 

يحل أكثر من 50 بالمئة من 
مشكلة طريق «جبلة-بانياس» 

القديم.
أما بالنسبة لمشكلة البانكيت 

(جوانب الطريق) وتواجد األشجار 
واألعشاب التي نمت لدرجة أدت 

إلى تداخل كبير مع الطريق بشكل 
يعيق الرؤية ويضّيق الطريق أكد 

سلهب أنه سيتم تعزيلهم في 

جميع المواقع وترميم وتسوية 
الجوانب لتزيد من وسعها وتحل 

مشكلة الرؤية والّركن الجانبي 
للسيارات ووقوف المواطنين.

بدوره ذكر المهندس بسام هالل 
رئيس شعبة المخالفات في 

المؤسسة العامة للمواصالت 
الطرقية في الالذقية أن ال 

تعديات تذكر على الطريق المذكور 
حيث يتم العمل وفق القانون 
26 لعام2006 الخاص بحماية 

المحلي   |  

طريق «جبلة-بانياس» القديم 
تعديات وسطو 

على أمالك الدولة

سلهب: المشكلة 
بتنظيم العمل مع 

شبكات الجهات العامة 
من هاتف ومياه وكهرباء 

وغيرها حيث تعيق أي 
عملية توسيع للطريق
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شبكة الطرق المركزية والقاضي 
بأن ال تسوية على المخالفات 

إال بالهدم،وبسؤاله عن تجاوزات 
«الكولبات» والمحال التجارية 
على جوانب الطريق أجاب بأن 

الكولبات وضعت بعد موافقة 
المحافظة لذوي الشهداء ضمن 

حرم الطريق بالشريحة المترية 
األخيرة المنّزل على المخططات 

العقارية بعرض 10 أمتار من 
منتصف الزفت(المحور) حيث يتم 

أخذ 10 أمتار على كل جانب.
وأشار هالل إلى أن طريق 

«جبلة- بانياس» بطول حوالي 
50كم وهناك رؤية مستقبلية 
لتوسيعه ولكن حاليًا ال يوجد 
ميزانية وال استمالك، ومنذ 
عام 2007 حتى اآلن ال توجد 

أية مخالفات وتعديات حقيقية 
وإن وجدت فهي قديمة جدًا 

وقبل صدور القرار،أما التعديات 
الحالية الموجودة ال تستدعي 
الهدم كحجر الرصف لحماية 

الممتلكات الخاصة وبارتفاعات 
قليلة.وبالنسبة لعمليات صيانة 

الطريق أشار إلى أنها تنفذ حسب 

اإلمكانيات والخطط السنوية 
ورأي اللجان المختصة بذلك.

*  للمواطنين رأي آخر مناقض!
وعند استطالع رأي بعض 

المواطنين القاطنين على محور 
الطريق والعابرين عليه بشكل 

مستمر عّبروا عن رأيهم بشكل 
مناقض لرأي المسؤولين،حيث 

أجمعوا على وجود التعديات 
والمخالفات وغياب الرقابة 

والمحاسبة عن المتعدين،حيث 
ذكر (محمد.ا) وهو صاحب كولبة 
عند مفرق القاليع-دوير الخطيب 

أن الطريق سيئة للغاية بدءًا 
من جسر جبلة حتى مقص عين 

شقاق باتجاه بانياس وهي ضيقة 
جدًا ناهيك عن سرعة السيارات 
العابرة التي تزيد حوادث المرور 
والوفيات عليه،وأكد أن الجسر 
بجانب سوق هال(أبو سكينة) 

ضيق للغاية ما يزيد الزحام 
والحوادث، وناشد بضرورة وضع 
منصف وتوسيع الطريق وزيادة 

الخدمات الطرقية كاإلشارات 
المرورية والتحذيرية فهو يخدم 

مئات القرى ويعبره اآلالف 

يوميًا،ولفت إلى أن المنطقة 
من مقص جبلة حتى الجسر 

تتركز فيها مجموعة من الشركات 
والمعامل كالريجي والساحل 

والغزل وهو باتجاهين وضيق 
ما يزيد الزحام والحوادث لعدم 

التنظيم خصوصًا عند دخول 
وخروج الموظفين واآلليات منها.
بدوره لفت (م.أ) وهو من سكان 

موقع مفرق غنيري إلى سوء 
واقع الطريق الذي يخدم مئات 

القرى ويربطها بمدينتي جبلة 
وبانياس،مؤكدًا على ضرورة 

وجود دوار ينظم السير في تلك 
المنطقة،كما أشار إلى قرب 

المحالت من الطريق وتعديها 
على حرمه بشكل واضح دون رادع 

ما يزيد من ضيقها.
وبسؤالنا مجموعة من المواطنين 
الذين كانوا منتظرين عند ( مقص 

جبلة) عن رأيهم بواقع الطريق 
أجمعوا على سوء وضعه الذي 
يبرز في وقت الذروة عند خروج 
الموظفين وما يسببه من زحام 

خصوصًا عند الخروج من المفارق 
الفرعية للطريق العام،فازدحام 

السير عليه لكثرة السيارات تؤخر 
العملية لوقت طويل وتزيد 

الحوادث،وأشاروا إلى أنه لم 
«يلتكش» أحد بواقع الطريق 

السيئ ويبادر لوضع حل يخفف 
الضغط عليه ويقلل الحوادث 

والوفيات التي يزيدها عبور 
الشاحنات الكبيرة والكميونات 

القادمة من اتوستراد الغاب من 
حماه وحلب التي تزيد الضغط 

وبطئ الحركة على طريق حيوي 
بمستوى اتوستراد،الفتين إلى 
ضرورة توسيع الطريق ٣ أمتار 

بأقل تقدير من كل جانب ووضع 
منصف ودوارات عند المفارق 
الرئيسية وجسور عبور للمشاة 

ووضع دوريات من شرطة المرور 
لمراقبة السيارات العابرة ووضع 

حد للتجاوزات والمخالفات 
والسرعة.

هذا وحاولنا سؤال بعض أصحاب 
المحالت التي الحظنا بالعين 

المجردة تعديها على حرم الطريق 
لكنهم رفضوا الحديث والكالم 

بإشارة تؤكد صوابية تعديهم 
واختراقهم للقوانين.

على
أرض الواقع

واقع الطريق على أرض الواقع 
يلمسه ويختبره العابرعليه 

بحواسه الخمس فالتجرية خير 
دليل ويؤكدها الزحام الشديد 
والفلتان بالتعديات واإلهمال 
والسرعة الزائدة دون حسيب 

أو رقيب،والوفيات والحوادث 
المتكررة التي تصل لحدود دخول 

السيارات بالمنازل على جوانبه.
واقع وجب بموجبه إيجاد حل 

سريع بتوسيعه وتنظيم المرور 
عليه ولحظه بعين المسؤولية 

الحّقة خدمة لمئات اآلالف من 
سكان ريف جبلة وبانياس الذين 

يعبرون عليه بكرة وأصيال.
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بسبب زجاجة عطر 
فقدت عذريتي

هي إحدى ضحايا «التجارة 
اإللكترونية» من المنظور السلبي 
لها، إعالن صغير على الفيسبوك 

ذهب بها إلى مصير أسود.
تقول الشابة «والء» لـ«المشهد»: 

«هو بوست نشرته إحدى 
المسوقات على موقع التواصل 

االجتماعي الفيسبوك في 
مجموعة تعنى بشؤون الفتيات، 
يتضمن إعالن عن عطور فرنسية 

فاخرة زعمت صاحبة اإلعالن 
أنها من ضمن ما يسمى بـ جهاز 

عرسها، وأن األمر انتهى وهي 
اآلن تريد أن تبيعها، وإذا أردنا 

االستفسار عن المكان والسعر 
علينا مراسلتها على الخاص، 

وبالفعل قمت بمراسلتها 
واستفسرت عن سعر إحدى 

زجاجات العطر ووجدته مناسب 
جدًا، وأصريت أن يكون موعد 

التسليم في أقرب وقت، واتفقنا 
على المكان والزمان».

تتابع «والء» :»حضرت في اليوم 
المحدد إلى المكان المحدد 

ووجدت فتاًة أنيقة ترتدي ثيابًا 
فاخرة تدل على أنها تنحدر من 

عائلة ميسورة، ولم أشك للحظة 
أن خلف هذا المظهر الجميل 

نوايا قبيحة، واخرجت لي زجاجة 
عطر مغلفة من حقيبة كبيرة 

كانت معها وأخرجت معها 
زجاجة صغيرة قالت أنها العينة 
التجريبية لرائحة العطر، وطلبت 
مني أن أقف معها داخل إحدى 

المحلي   |  

من يحمي السوريين من 

مافيات التجـارة ا¦لكتـــرونية..؟
المشــهد - خاص:

مفاهيم كثيرة هي جزء من حياتنا وتعامالتنا 
اليومية، ركبت موجة الشبكة العنكبوتية واقترنت 

بها.
«التجارة اإللكترونية»، مفهوم أبصر النور عبر البوابة 
الرقمية وكون لنفسه قاعة شعبية متينة، إال أن هذا 
المفهوم تم توجيهه من قبل أشخاص معينين وهم 

لألسف كثر، بشكل ينافي األسس التي جاء من أجلها، 
لتتحول التجارة اإللكترونية من مفهوم إيجابي يوفر 

الوقت والجهد على البائع والشاري، إلى مفهوم سلبي 
أهدافه خبيثة.
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األبنية لكي اشتم العطور وانتقي 
منها ما ارغب فالحقيبة ثقيلة 

وهي تريد أن تضعها جانبًا لتريح 
يدها قليًال، تعاطفت معها 
ورحبت بالفكرة وأنا ال أزال 

تحت تأثير مظهرها المخملي، 
ودخلنا وبدأت تعرض لي عينة 
من كل عطر وكل شيء يجري 

على ما يرام إلى أن أخرجت لي 
عينة وطلبت مني أن أضع منها 
نقطة صغيرة أسفل أنفي، وما 
إن اشتممتها حتى بدأت أشعر 

بالدوار إلى أن فقدت توازني 
.« وفقدت وعيِّ

وتضيف «والء» :»صحوت بعد 
ساعة أو ساعتين ال أذكر تمامًا، 
ووجدت نفسي عارية على سرير 

في منزل ال أعرفه، ووجدت 

مالبسي إلى جانبي وورقة 
الزلت احتفظ بها حتى اليوم 
كتب فيها :لقد قضينا وقتًا 

ممتعًا، احتفظت ببعض الصور 
التذكارية التي التقطتها لجسدك، 

باإلضافة لمقطع حميمي 
مصور، حذاري أن تنطقي 

بحرف واحد وإال نشرت  صورك 
وحولتك لشخصية إباحية خالل 

أقل من 24 ساعة، لقد تركت لك 
زجاجة العطر التي اعجبتك، هيا 
ارتدي مالبسك واذهبي حاًال».

« اتصلت على الرقم ولكنه 
مغلق وفتحت حسابي ووجدت 

أن هذه الفتاة قد قامت بحظري، 
استفسرت بطريقة ما عن هوية 

أصحاب المنزل الذي كنت به، 
خاصة أنه في منطقة راقية، 

فقيل لي أن أصحاب هذا المنزل 
خارج البلد وهو مهجور منذ 

ثمانية عشر عامًا وال أحد يسكنه 
ولم احصل على أي معلومة 
مفيدة، عدت إلى منزلي وأنا 

أشعر أن كل من حولي يعلم بما 
جرى، أعيش أحاسيسًا متناقضة، 

أشعر بالذنب تارة ألني ُخدعت 
ووثقت، وتارة أشفق على ما حل 

بي».

إحداهن صدمها الواقع.. 
وأخرى أصبحت مطلقة

إحدى الوسائل التي يعتمدها 
الباعة في مفهوم التجارة 

اإللكترونية هو تصريف البضائع 
عن طريق شحنها للزبائن كحوالة 

ضد الدفع عبر شركات خاصة 
بالتحويل والنقل، ويتم اإلتفاق 

مع الزبون على نوع البضاعة 
وقياسها عن طريق «الفيسبوك 

أو الواتس آب» حصرًا ألن 
البائع اشترط على ذلك بعبارة 

«مافي محل للتوصيل، بس 
منشحن لكل المحافظات»، وهنا 

يصبح الزبون مجبرًا أن ينتقي 
حاجاته من خالل الصور فقط، 
من حيث المبدأ فإن اسلوب 

التسويق اإللكتروني، اسلوب 
حضاري لو تم تطبيقه بالشكل 

الصحيح ولكن في الحاالت التي 
سنعرضها الحقًا فهو اسلوب 

احتيالي ومسيء.
تقول «شام» لـ «المشهد» :»عند 
تصفحي للفيسبوك لفت نظري 

إحدى فساتين السهرة، وأنا 
قبلها كنت أبحث عن ما يليق 

لمناسبة أحضر لها، تواصلت 
مع المسوقة وسألتها عن 

إمكانية رؤية الفستان في صورة 
حقيقية له، وليست صورته على 
العارضة، فاعتذرت وتحججت أن 
الفستان مستورد وأجنبي وغير 
مخصص للتجريب، وأكدت لي 

أن صورته على العارضة هي 
ذاتها حالته في الواقع ولم تترك 

يمينًا حينها إال وأقسمت به، 
رضخت لألمر الواقع وقبلت أن 
اشتريه وأنا ممتنة أني سأحصل 

على فستان النظير له فهو 
أجنبي ويواكب آخر صيحات 

الموضة، وزودتها بإسمي الثالثي 
ومكان تواجدي ورقم هاتفي، 

وعند االستالم فوجئت أوًال أن 
ثمن الفستان ارتفع 1500 ليرة 
سورية عن السعر المتفق عليه، 

اختصرت جداًال وقلت حسنًا 
لن أقف عند هذا المبلغ، لكن 

الصدمة لم تكن الزيادة فحسب، 
بل لون الفستان ونوع القماش 

والطريقة المصمم بها، باختصار 
كل شيء لم يكن يشبه الصورة 

أو يمت لها بصلة».
وتتابع «شام» :»اتصلت على 

الرقم المكتوب على إشعار 
الحوالة الستفسر عن هذا الخطأ 

ولكني فوجئت أن رقمي محظور، 
وكل المحاوالت للوصول 

لصاحبة البضاعة كانت فاشلة، 
ببساطة وقعت في فخ عملية 

نصب واحتيال».
في موقف مشابه إلى حد ما 
تروي «فاطمة» للـ «المشهد» 

تجربتها مع التجارة اإللكترونية:  

من يحمي السوريين من 

مافيات التجـارة ا¦لكتـــرونية..؟

ظروف الحرب التي مرت بها 
سورية جعلتنا نتعرف على 

نماذج لم نكن نتخيل أننا 
سنعرفها يومًا كـمحترفي 

«التعفيش» وكـممتهني التزوير
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المحلي   |  

»منذ  ثالثة أشهر تواصلت مع 
إحدى المسوقات على خلفية 
بيعها لبعض األلبسة الخاصة 
بالنوم وبسعر التكلفة، اخترت 
قطعتين واتفقنا على الشحن 

وزودتها بإسمي الثالثي وعنواني 
ورقم هاتفي، ولسوء الحظ أنني 

أصبت بوعكة صحية حادة ولم 
استطع على اثرها أن انهض من 

الفراش وأذهب لشركة النقل 
واستلم الطرد، اتصلت معي 
صاحبة البضاعة واستفسرت 

ما اذا كنت قد استلمت أم ال 
فشرحت لها ما حدث ولكنها 

لم تصدق وغضبت وامهلتني 
بضعة أيام فقط ألستلم، إال أن 

المرض أثقل علي ولم أتمكن 
من االستالم واتصلت بها مرارًا 

ألشرح لها ولكنها لم ترد على 
اتصاالتي وحظرتني».

وتتابع «فاطمة» :»في غضون 
ساعات تم نشر حسابي 

الشخصي واسمي الثالثي 
وصورة بروفايلي ورقم 

هاتفي في عشرات الصفحات 
والمجموعات، وتم االتصال بي 
من أرقام مجهولة ومضايقتي 

بألفاظ نابية وحتى الواتس 
آب الخاص بي لم يسلم من 
المضايقات والصور المخلة 
باألدب من أرقام ال أعرفها، 

وعندما اتطلع زوجي على رسائل 
المسنجر والواتس التي تخاطبني 

بإسمي شخصيًا ولكن بإسلوب 
إباحي بالمطلق، لم يصدق أن 

إحداهن هي من قامت بفعل 
ذلك لتعاقبني ألنني لم أتمكن 

من استالم الطرد وطلقني».

عقود مزورة وبضائع مسروقة
طالما أننا نتكلم عن عالم 

افتراضي، فهذا يعني أننا نتكلم 
عن عالم غامض، الخطر فيه ال 
يفرق بين ذكر أو أنثى وخاصة 

لمن هم في مستوى علمي 
وثقافي متدني.

يقول «وليد» لـ «المشهد»: »مثل 
العديد من المواطنين، تواصلت 

مع أحد باعة الهواتف النقالة 
على صفحة تجارية ألشتري 

هاتفًا نقاًال كان معروضًا للبيع، 
تواصلت مع صاحبه واتفقنا 

على المكان والسعر، وفي اليوم 
المحدد التقيت البائع وتمت 

عملية البيع والشراء، وبعد 
أقل من عشرة أيام تم إلقاء 

القبض علي أثناء تواجدي في 
أحد المطاعم، وبعد مضي أكثر 

من 72 ساعة من التحقيقات 
تم اإلفراج عني بعد التأكد أنني 

ضحية عملية سرقة، وأن الهاتف 
النقال الذي اشتريته مسروق 

على الرغم من وجود العلبة 

الخاصة به».
ظروف الحرب التي مرت بها 

سورية جعلتنا نتعرف على نماذج 
لم نكن نتخيل أننا سنعرفها يومًا 

كـ محترفي «التعفيش» مثل 
التجربة التي مرت بـ» وليد» وكـ 

ممتهني التزوير مثل التجربة التي 
سنتعرف إليها تباعًا.

«همام» هو واحد من ضحايا 
عصابات التزوير، يروي تجربته 
للـ «المشهد» قائًال :»عشقي 
للسيارات جعلني أندفع خلف 
أي إعالن يروج لبيع السيارات 
الحديثة، ولألسف وقعت في 

فخ هذا العشق عندما قررت أن 
أراسل أحد األشخاص واستفسر 
منه عن سعر ومواصفات سيارة 

ما، فقال لي أن طلبي موجود 
وترك لي رقم هاتفه وبالفعل 

اتصلت به وطلبت صورًا للسيارة 
وعلى الفور وصلتني صور 

السيارة على الواتس واتفقنا 
على السعر واإلجراءات وحددنا 

الموعد».
يتابع «همام» :»في الموعد 

المحدد قابلت هذا الشخص، 
وفوجئت أن اللقاء لم يكن في 

مكتب خاص ببيع السيارات 

وال ضمن صالة عرض، بل كان 
ضمن مقهى، وعندما استفسرت 

أجابني أنه يبيع السيارات على 
الطلب ألن وضعه المادي ال 

يسمح له بأكثر من ذلك، واتصل 
بأحد األشخاص زاعمًا أنه صاحب 

السيارة وطلب منه اصطحاب 
أوراق السيارة وكل الثبوتيات، 
وبالفعل حدث وابرم بيننا عقد 

المبيع ودفعت مبلغ مليون ليرة 
سورية مقدمًا من ثمن السيارة 

وقرأنا الفاتحة وكل شي كان 
يجري على قدم وساق».

ويضيف «همام» :»كان االتفاق 
أن نكمل إجراءات الفراغة بعد 

وصول الموافقة األمنية، 
ومرت اسابيع عديدة كان يقال 

لي فيها لم تصل الموافقة 
األمنية بعد، إلى أن جاء اليوم 

الذي أقفلت به جميع الهواتف 
النقالة الخاصة بالوسيط 

وصاحب السيارة، وتم إغالق 
حساباتهم على الفيسبوك، 

ألكتشف من بعد عشرون 
يومًا من التحري والسؤال، 

أنهم فروا خارج البالد بعد أن 
قاموا بالنصب على العديد من 

األشخاص بنفس الطريقة، 
وأن البائع ليس هو صاحب 
السيارة بل هو يعمل بتأجير 
السيارات وأن وهذه السيارة 
أودعها صاحبها عنده بغرض 

التأجير واإلستفادة، وأن األوراق 
الثبوتية مزورة وأنني كنت 

اتعامل مع إحدى أكبر عصابات 
التزوير في سورية».

ربما أكثر ما تتلسح به التجارة 
اإللكترونية أن األفعال المشينة 
التي يمارسها بعض األشخاص 

تحت غطائها تصب فيما يسمى 
«االحتيال القانوني»، ولألسف 
فإن مثل هؤالء األشخاص ال 

يمكن ضبطهم أو الحد من 
نشاطهم، ورغم أن أعداد الضحايا 
تزداد يومًا بعد يوم، إال أن بعض  

رجال القانون الذين قابلتهم 
«المشهد»، لم يجدوا فتوة 

قانونية تحمي مثل هذه الحاالت، 
ومن وجهة نظرهم فإن «القانون 

ال يحمي المغفلين».

ربما أكثر ما تتلسح به التجارة 
اإللكترونية أن األفعال المشينة 
التي يمارسها بعض األشخاص 

تحت غطائها تصب فيما يسمى 
«االحتيال القانوني»
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رأي   |  

عباءة املافيا السورية!!
لدى  المفضل  الفعل  هو  للمجهول،،،  المبني 
التضليل  أدوات  أهم  أحد  يشكل  وهو  الحكومة، 

والخداع للرأي العام،،
وهي  تحاربه  أنها  تزعم  وهــي  بالفساد  تعترف  الحكومة 
شأنهم،  من  وتعلي  الفاسدين  تكرم  الحكومة  أي  نفسها 
الجهات  مــن  طلبت  عندما  اضحاكنا  مــن  تمكنت  وهــي 
العامة تزويدها بأسماء الفاسدين- هذا انها تجهل من هم 

الفاسدين والمفسدين، 
هنالك  أن  أعضائها  بعض  أعلنه  مــا  «الــنــهــفــات»   وآخـــر 
فإن  المافيات  عن  االعــالن  يتم  وعندما  للفساد،  مافيات 
وإن  للفساد  تنظيمًا سريًا  هنالك  أن  للزهن  يتبادر  ما  أول 
الكولومبية  المافيات  شأن  شأنها  السورية  الفساد  مافيا 
في  مغرقة  تنظيمات  عن  عبارة  وااليطالية  والمكسيكية 
كمواطنين  علينا  ذلــك  على  وبــنــاء  والــغــمــوض،  السرية 
للحكومة،  األعــذار  والتماس  المافيوية  الحالة  هذه  تفهم 
عادة  يحسم  الغامضة  المافيات  مع  الحكومات  حرب  ألن 
لصالح األخيرة، وأنه ال يمكن الطلب من الحكومة السورية 
النجاح فيما أخفقت فيه الحكومات االيطالية والكولومبية 
وغيرها، وعلينا أن نفهم أن المشكلة ليست في الحكومة 
بل هي فينا نحن أي كمواطنين ألننا نشكل البيئة الحاضنة 
لهذه المافيات،وإن سلبيتنا نحن وعدم تعاوننا مع الحكومة 

يفوت عليها االنتصار في المعركة مع الفساد...
مشكلة الحكومة انها تعرف اننا على يقين انها تعلم ليس 
أيضًا  وجوههم  تعرف  إنها  بل  الفاسدين،  أسماء  فقط 
ولــون  عيونهم  ــون  ول أصواتهم  نبرة  وتــعــرف  وأشكالهم 
لمصطلح  ابتكارها  وإن  عشيقاتهم،  وأســمــاء  حقائبهم 

المافيا ما هو إال محاولة بائسة إلنكار معرفتها بهم،،

بيع  أن  وزرائــهــا  بعض  بلسان  صرحت  الحكومة  نفسها 
منذ  هو سرقة موصوفة  للمستوردين  الرسمي  الــدوالر 
سنوات وبالمليارات، وهي لم تجرؤ على تسمية مستورد 
التي اشتراها من المصرف  الدوالرات  واحد وبيان مبالغ 
المركزي ومآل هذه ”المكرمات“ الحكومية على االقتصاد 

وعلى جيوبهم،
نفسها الحكومة هي التي لم تكتشف من أسماء الفاسدين 
سوى ذلك المجرم بحق االقتصاد الذي كان يتقاضى مبلغ 
نجح  والذي  المعامالت  بعض  على  اضافية  ليرة  خمسين 
الشرطة  المحافظ وقائد  الداخلية في ضبطه بمؤازرة  وزير 
الحدث  لهذا  المهللين  المنافقين  االعالميين  من  ولفيف 

الجلل كمرحلة حاسمة في محاربة الفساد،
المهربين  وتحمل  التهريب  من  تشكو  الحكومة  نفسها 
مسؤولية التردي ولكنها ال تجرؤ على تسمية مهرب واحد 
ولم تجرؤ على محاسبة مهرب واحد، وذريعتها أن التهريب 
الدوالر  فعل مبني للمجهول مثله مثل الفساد ومثل بيع 

الرسمي،
هي الحكومة التي تروج في اعالمها ومناهجها وجوامعها 
وكنائسها مقولة ” كما تكونوا يولى عليكم“ ومقولة“ من 
فاسد  المجتمع  حين  في  المناقبية  عالية  بكوادر  نأتي  أين 
«ومقولة أن سبب الفساد المستشري هو شرطي المرور 
االمتحانات  البلدية ومراقب  المعامالت ومراقب  ومعقب 
مع  تعاني  أنها  تــروج  وهي  الوقود،  محطة  على  والعامل 
لمستوى  األســـف»  مــع  يــرتــقــوا»  لــم  الــذيــن  المواطنين 

المواطن األوروبي من حيث االلتزام بالقانون،
مواطنين  تستحق  أنها  إقناعنا  تريد  التي  الحكومة  إنها 

أفضل..!!
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المحلي   |  

نور علي

كثيرًا ما سمعنا 
بضحايا قضوا نتيجة 

إطالق النار عليهم عمدًا 
أو عن غير عمد، مثًال كالحادثة 

التي هزت الشارع السوري 
عمومًا والالذقاني خصوصًا، 

الفتاتين اللتين لقين مصرعهن 
منذ عدة أيام في القرداحة 

بريف الالذقية.
نحن لن نقف عند الدوافع 

والسبب وراء هذه الجريمة، 
ألن التفاصيل حتى اللحظة 
التزال قال عن قيل، ولكن 

نحن في هذا التقرير سوف 
نتناول من يقف خلف السبب 

أو لنقل المتسبب الحقيقي 
وهو "السالح"، الذي بات 

مشاعًا بين المواطنين وأصبح 
بين متناول أيدي كافة شرائح 

المجتمع السوري، ولم يعد 
الحصول عليه أمرًا صعبًا، بل 

يكفي أن تدفع ثمنه وثمن 
رخصته لتصبح من حامليه، 

ولعل أبرز من يحمل السالح 
في مجتمعنا ال يعر أي اهتمام 

لرخصة حتى، بل يكفي أن يكون 
تابعًا لفالن من الناس أو من 

حاشيته ومرافقيه، أو يجيد 
اتقان القيام ببعض المظاهر 
التي تجعله ذو هيبة وسلطة 

حتى يصبح متحكمًا بأرواح 
المواطنين.

دفاع عن النفس
أم قتل للنفس؟

يمكننا أن نقول بأن عام 2013، 
هو العام الذي أدخل على مجتمعنا 

السوري ثقافة "التسليح"، ومع 
توالي األعوام انتشر السالح في 

سورية كانتشار النار في الهشيم، 
تحت ذرائع عديدة أبرزها الحماية 

الشخصية والدفاع عن النفس.
الشك أن الحماية الشخصية هي 

حاجة ضرورية، ولكن في ظل 
الفوضى األمنية وإنشغال الدولة 

في الصراع الدائر، واستغالل 
بعض المجرمين لفكرة الدفاع 

عن النفس في تحقيق أهدافهم 
اإلجرامية، بحيث يكون حياز 

السالح بهدف الحماية الشخصية 
هو حجة تختبئ خلفها نوايا 

إلزهاق األرواح وبث الذعر في 
نفوس اآلمنين بدوافع مختلفة 

ربما خالفات شخصية أو ثارات أو 
أسباب عديدة، ولن نذهب بعيدًا 

في مثالنا، فباإلضافة لحادثة 
مقتل الشقيقتان "جبور" من 

أيام، هناك حادثة الشاب "أحمد 
أبو كف" الذي عثر عليه مقتوًال 

بطلق ناري في رأسه في منطقة 
"الرويمية" في ريف الالذقية، 
والشابة "ساندي جنيد" التي 

قتلت بطلق ناري على يد حبيبها 
في مدينة "سلحب" بريف حماه، 

وقبلها بأعوام الحادثة التي ضجت 
بها األوساط السورية في عام 

2011 عندما قام الطالب "عمار 
بالوش" بإطالق النار من مسدس 

حربي على زمالئه في كلية 
الهندسة بجامعة دمشق.

كل هذه الحوادث التي ذكرناها 
كان السالح فيها هو عراب 

مسرح الجريمة، والضحية ليس 
المجني عليهم فقط، بل أيضًا 
الجناة وذوي الطرفين، وسيف 

الجالد هو عدم مكافحة 
هذه الظاهرة 
واستسهالها، 
ليغدو الموت 

"أرخص من 
الفجل".

جرائم القتل 
لم تكن 

وحدها من 
سلبيات تعزيز فكرة 

السالح، فهناك جرائم 
أخرى يكون فيها المجني عليه 

هو ذاته الجاني، "جرائم اإلنتحار".
في السنوات األربع األخيرة 

كثرت حوادث اإلنتحار التي كان 
أغلبها بالطلق الناري، والتي كان 

ضحاياها معظمهم من المراهقين 
والمراهقات، حيث سجلت 

محافظة الالذقية في العام الفائت 
انتحار شابة في حي الفاروس 

بعد أن أطلقت النار على رأسها، 
وحادثة أخرى لشابة وضعت فوهة 
المسدس في فمها وأطلقت النار 

على نفسها بعد زواجها بـ خمس 
ساعات، وفي حي بوقة أطلق 

شاب النار على نفسه بعد سماعه 
خبر وفاة والدته، وفي طرطوس 

أطلق أحد الشبان النار على نفسه 

حربي على زمالئه في كلية 
الهندسة بجامعة دمشق.

كل هذه الحوادث التي ذكرناها 
كان السالح فيها هو عراب 

مسرح الجريمة، والضحية ليس 
المجني عليهم فقط، بل أيضًا 
الجناة وذوي الطرفين، وسيف 

الجالد هو عدم مكافحة 

سلبيات تعزيز فكرة 
السالح، فهناك جرائم 

أخرى يكون فيها المجني عليه 
هو ذاته الجاني، "جرائم اإلنتحار".

في السنوات األربع األخيرة 
كثرت حوادث اإلنتحار التي كان 

أغلبها بالطلق الناري، والتي كان 
كثرت حوادث اإلنتحار التي كان 

أغلبها بالطلق الناري، والتي كان 
كثرت حوادث اإلنتحار التي كان 

ضحاياها معظمهم من المراهقين 
والمراهقات، حيث سجلت 

محافظة الالذقية في العام الفائت 
انتحار شابة في حي الفاروس 

بعد أن أطلقت النار على رأسها، 
انتحار شابة في حي الفاروس 

بعد أن أطلقت النار على رأسها، 
انتحار شابة في حي الفاروس 

وحادثة أخرى لشابة وضعت فوهة 
المسدس في فمها وأطلقت النار 

على نفسها بعد زواجها بـ خمس 
ساعات، وفي حي بوقة أطلق 

شاب النار على نفسه بعد سماعه 
خبر وفاة والدته، وفي طرطوس 

أطلق أحد الشبان النار على نفسه 
خبر وفاة والدته، وفي طرطوس 

أطلق أحد الشبان النار على نفسه 
خبر وفاة والدته، وفي طرطوس 

رخص السالح في سورية
تحريض على اجلرمية والقتل
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ألنه رسب في امتحانات الثانوية 
العامة، وفي دمشق أطلق شاب 

النار على نفسه بعد فشله في 
الحصول على "فيزا" للسفر خارجًا، 

وحوادث أخرى مشابهة كان ثمن 
السالح فيها أغلى من الروح.

األفراح واألتراح شركاء بالدم
من أخطر العادات وأكثرها شيوعًا 
في مجتمعنا، هي قيام مجموعة 
من األشخاص بإطالق الرصاص 

في الهواء بشكل عشوائي 
وجنوني تعبيرًا إما عن الفرح كـ 

"األعراس، األعياد، النجاح والفوز"، 
أواألحزان كـ "مواكب التشييع"، 

والتي تتسبب بسقوط العديد 
من الضحايا عن طريق الخطأ 
والرصاص العشوائي أو حتى 

فوارغ الرصاصات، وهذه الطرق 
في التعبير هي طرق غير آمنة وغير 

مشروعة وغير مستساغة، يصبح 
فيها األبيض أسود وتتحول فيها 
التهاني إلى تعازي ويتحول فيها 

موكب التشيع إلى جنازة ألحدهم، 
كحادثة الشاب أحمد طالل فارس، 

وهو طالب في كلية الهندسة 
الميكانيكية ومخترع، الذي أصيب 

العام الماضي برصاصة طائشة 
قرب ساحة العباسيين في 

دمشق، وفي مدينة "السلمية" 
بريف حماه، سقطت شابة في 
الثامنة عشر من عمرها، متأثرة 

بطلق ناري أثناء االحتفال بنتيجة 
المباراة التي جمعت المنتخب 

السوري مع المنتخب األسترالي 

في تشرين الفائت، وذات 
األمر بالنسبة إلحتفاالت رأس 

السنة التي يكون فيها الرصاص 
والرشاشات وحتى القنابل هم 

أسياد الزمان والمكان، حيث يكبد 
هذا االستعراض المسلح العديد 

من الخسائر كما حدث في عيد 
رأس السنة الفائت الذي تسبب 
بمقتل خمسة أشخاص وإصابة 

أكثر من ثالثين آخرين.

سماسرة السالح وأسواق خارج 
نطاق الدولة والقانون

ربما يتساءل البعض، من أين 
لهؤالء األشخاص الذين يرمون كل 

هذه الرصاصات في المناسبات 
أن يكون لديهم كل هذا الكم من 

األسلحة، وإذا كانت الدولة قد 
منعت إطالق األعيرة النارية في 

االحتفاالت واألعياد ورأس السنة 
الميالدية ومنعت تداولها، من أين 

يحصل األطفال واليافعين وحتى 
الكبار عليها..؟.

لمن ال يعلم، فإن لهذه األسلحة 
ولهذه األعيرة النارية سوق 

وسماسرة عدد كبير منهم من 
المشبوهين وأصحاب السوابق، 

وهي ضمن بعض المناطق 
التي تعتبر نفسها فوق القانون، 

موجودة في كل المحافظات 
السورية تقريبًا وعلى رأسها 

الالذقية، وهي المحافظة التي تعد 
بعض مناطقها الحساسة مركز بيع 
معتمد، في السر أو العلن ال يهم، 
وهو تجرأ واضح وصريح على هيبة 

عام 2013، هو العام الذي أدخل 
على مجتمعنا السوري ثقافة 

«التسليح»، ومع توالي األعوام 
انتشر السالح في سورية كانتشار 

النار في الهشيم، تحت ذرائع 
عديدة أبرزها الحماية الشخصية 

والدفاع عن النفس
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المحلي   |  

الدولة وسيادتها وانتحال صفتها.
وفي المقلب اآلخر هناك مناطق 

خارج نطاق الدولة كخطوط النار 
ومناطق االشتباك والمناطق التي 

التزال تحت سيطرة المجموعات 
اإلرهابية المسلحة، وخاصة 

المناطق الحدودية التي يسهل 
تهريب األسلحة بشتى أنواعها 
"السالح الروسي، األميركي، 

اإلسرائيلي والصيني"، كالمناطق 
الشرقية وريفي حلب وإدلب، 

وحتى شبكات التواصل اإلجتماعي 
دخلت مضمار المنافسة في 

هذا السوق المشبوه، وخاصة 
"التليجرام والواتس آب" ومفتاح 

الدخول أو الشيفرة للقناة أو 
المجموعة كلمة "سالح" أو "عتاد" 
وبعض الكلمات األخرى التي تدور 

حول نفس المحور، وعندما يتم 
القبول أو الموافقة، يتم اإلنتقال 

للمرحلة الثانية وهي قيام البائع 
بتحويل الشاري من العام إلى 

"الخاص" إلتمام الصفقة.

كل شيء عن قانون 
حيازة السالح

في العام 2001 صدر المرسوم 
التشريعي رقم 51 المتعلق بـ 

شروط حيازة السالح في سورية، 
وللوقوف أكثر على كل ما يتعلق 

بهذا القانون قام "المشهد" 
باستشارة قانونية للمحامي "بسام 
الخزاعي" الذي فصل هذا القانون 

وتحدث عن كل بند من بنوده.

أوًال ـ تعليمات ترخيص سالح
أ- األسلحة المسموح بترخيصها 

ومدة ترخيصها واألسلحة 
المحظورة:

- األسلحة المسموح بترخيصها 
لكل مواطن: مسدس حربي 

واحد + 100 طلقة باإلضافة إلى 
بندقيتي صيد + 250 طلقة لكل 

بندقية.
- مدة الترخيص: يمنح الترخيص 

لمدة خمس سنوات قابلة 
للتجديد.

- المحظورات: ال يجوز استعمال 
األسلحة المرخصة في "المناطق 

السكنية"، ومناطق التجمعات 
التي تضم "الحفالت، المخيمات، 

المسيرات، االحتفاالت العامة، 
األفراح، المآتم وفي أماكن 

استقبال الحجاج"، وأيضًا في 
كل من المناطق "الصناعية، 
النفطية"، كما ال يجوز حمل 

األسلحة المرخصة في مقرات 
"المؤتمرات، اإلجتماعات العامة، 
دور المحاكم الموانئ والمطارات، 

المالعب واألندية الرياضية 
فيما عدا األندية المرخصة فيها 

بالرماية".

ثانيًا - تعليمات الحصول على 
ترخيص سالح:

على كل طالب ترخيص أن 
يستوفي شروط الترخيص:

- أن يكون قد أتم الخامسة 
والعشرين من عمره ومتمتعًا 

بكامل األهلية.
- أن يكون غير محكوم بالحرمان 
من الحقوق المدنية أو بجناية أو 
بجنحة شائنة أو بمنعه من حمل 

السالح أو بإحدى الجرائم الماسة 
بأمن الدولة أو بعقوبة من أجل 

أسلحة أو مواد متفجرة أو مخدرات 
أو اإلدمان على المسكرات أو 
بعقوبة الحبس في جريمة من 

جرائم التهريب أو العصيان أو إخفاء 
المجرمين.

- أن يكون الئقًا صحيًا وتحدد 
شروط اللياقة الصحية بما يلي 

وهي:
- خلو طالب الترخيص من أي 

عجز عضوي أو مرض عقلي، أو 
نفسي يحول دون منحه الترخيص 

المطلوب.
- أال تقل درجة رؤيته في كل عين 

عن 10/7 بنظارة أو بدونها.

- إذا كان طالب الترخيص عربيًا أو 
أجنبيًا يشترط أن يكون مقيمًا في 

البالد وبصورة مشروعة.
ثالثًا ـ األوراق المطلوبة للحصول 

على ترخيص
- استمارة للحصول على ترخيص 

سالح بقيمة 100 ل.س من فروع 
األمن الجنائي بالمحافظات.

- ثالث صور حديثة ملونة قياس 
.4×4

- بيان من مؤسسة غوتا بالسالح 
المرغوب في شراءه "ويكون 
بناًء على كتاب يعطى لطالب 

الترخيص من فروع األمن الجنائي 
بالمحافظات" .

- إشعار بتسديد الرسوم.
- وثيقة من فروع الهجرة 

والجوازات للعرب واألجانب 
المقيمين بالقطر تثبت إقامته 

بصورة مشروعة منذ أكثر من ستة 
أشهر.

- وثيقة من إدارة التسليح تثبت 
أن طالب الترخيص مؤهل مهنيًا 
إذا كان الترخيص يتعلق بإصالح 

األسلحة أو تصنيع األلعاب النارية.
رابعًا- الجهة المخولة بمنح 

الترخيص
تمنح التراخيص في سورية من 

قبل:
- رؤساء فروع األمن الجنائي 
بالمحافظات، وذلك بالنسبة 

لتراخيص حمل وحيازة المسدسات 
الحربية لألشخاص المقيمين في 

المحافظة، وتراخيص حمل وحيازة 
بنادق الصيد للمقيمين في مركز 

المحافظة والوحدات اإلدارية 
األخرى التابعة لقيادة الشرطة 

مباشرة.
-مدراء المناطق وذلك بالنسبة 

لتراخيص حمل وحيازة أسلحة 
الصيد لألشخاص المقيمين في 

المنطقة.
خامسًا - قيمة الرسـوم

- رسم ترخيص مسدس حربي 
10000 ل.س ويدفع المبلغ 
بالكامل لمدة خمس سنوات.

- رسم ترخيص بندقية صيد فوهة 
واحدة 6000 ل.س.

- رسم ترخيص بندقية صيد ذات 
فوهتين 8000 ل.س.

المحامي بسام الخزاعي

أحكام عامة
ـ الترخيص شخصي وال 

يستفيد منه سوى المرخص 
له بالذات.

ـ على من يعثر على أسلحة 
أو ذخائر أو تراخيص متعلقة 
بها تسليمها فورًا إلى أقرب 

مركز للشرطة.
ـ على المرخص له إبراز 

الترخيص الممنوح له لدى 
كل طلب من موظفي 

السلطات المختصة.
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معلومات عامة عن 
ترخيص السالح:

يجوز بموافقة مسبقة من 
وزير الداخلية السماح للعرب 
واألجانب المارين عبر أراضي 
الدولة باصطحاب أسلحتهم 

الفردية المرخص لهم بحملها 
وحيازتها من حكوماتهم وحمل 

ذخائر لها اليتجاوز 25 طلقة لكل 
سالح، وكذلك األمر ألسلحة 

الصيد التي يجب أن تكون أيضًا 
مرخصة لهم من حكوماتهم 

باصطحاب أسلحتهم وذخائرها 
للتصيد بها شريطة الحصول 

على رخصة تصيد من فرع 
األسلحة والذخائر بإدارة األمن 
الجنائي «علمًا بأن الصيد حاليًا 
ممنوع لمدة خمس سنوات».

وبموجب قرار وزير الزراعة رقم 
85/ق تاريخ 2005/10/24 يمنع 
صيد الطرائد بكافة أنواعها في 

جميع مناطق القطر لمدة سنتين 
اعتبارًا من 2005/10/24.

مددت مدة المنع لمدة سنتين 
اعتبارًا من 2005/10/24 بموجب 

قرار وزير الداخلية.
في نهاية هذا التقرير البد 
أن نتذكر أن مئات الجنود 

في الجيش العربي السوري 
استشهدوا بسبب عدم وجود 

الذخيرة ونفاذ الطلقات.. اقتضى 
التنويه

- رسم ترخيص بندقية صيد 
ذات ثالث فوهات أو أوتوماتيك 

10000 ل.س.
- رسم ترخيص أسلحة التمرين 

1000 ل.س لكل سالح.
- رسم ترخيص محل إصالح 
األسلحة في مركز المحافظة 

20000 ل.س.
- رسم ترخيص محل األسلحة خارج 

مركز المحافظة 12000 ل.س.
- رسم ترخيص صنع األلعاب 

النارية 100000 ل.س.
- رسم ترخيص اإلتجار باأللعاب 

النارية 50000 ل.س.
تضاعف الرسوم لمختلف 

أنواع التراخيص بالنسبة للعرب 
واألجانب.

سادسًا - المعفيون من رسم حمل 
السالح وحيازته

- العاملون بالدولة المكلفون من 
قبل إداراتهم بأعمال تستوجب 

حمل السالح وفقًا للقوانين.
- أعضاء السلكين الدبلوماسي 
والقنصلي المعتمدون رسميًا، 

شرط المعاملة بالمثل.
سابعًا - الفقدان والتلف

في حال فقدان أو تلف أو سرقة 
السالح والذخيرة يجب إعالم أقرب 
مركز للشرطة خالل سبعة أيام من 
تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط 

بها ويسحب الترخيص، وإذا عثر 
على السالح يعاد الترخيص لصاحبه 
بموجب ضبط إذا كانت مدة سريانه 

لم تنقض وبدون رسم.
وفي حال فقدان أو تلف أو سرقة 
الترخيص، يجب إعالم أقرب مركز 
للشرطة خالل 15 يومًا من تاريخ 
علمه بالواقعة وينظم ضبط بها، 

ويمنح ترخيصًا جديدًا بديًال لقاء 
تسديد 5 % من الرسم المقرر.

ثامنًا - إلغاء الترخيص
يلغى الترخيص الممنوح في 

الحاالت التالية وهي:
- تقديم المرخص له طلبًا يشعر 
برغبته في التخلي عن األسلحة 

والذخائر أو األلعاب النارية 
المرخص لها أو بتصفية محله.
- فقدان المرخص له أو المحل 
المعين بالترخيص أحد شروط 

الترخيص.

- شهر إفالس المرخص له.
- استعمال السالح لغير الغرض 

المرخص من أجله.
- صدور حكم قضائي بمصادرة 

السالح أو األلعاب النارية.
- الحصول على الترخيص بناًء على 
غش أو أقوال كاذبة أو مستندات 

غير صحيحة.
وفي حاالت أخرى يعد الترخيص 

ملغى حكمًا وهي:
- بيع أو إعطاء األسلحة أو ذخائرها 

ألي شخص قبل التأكد من أنه 
يحمل ترخيصًا يخوله ذلك.

- التنازل عن حيازة األسلحة أو 
الذخائر المرخصة إلى شخص آخر 
قبل صدور ترخيص للحائز الجديد.

- وفاة المرخص له.
- حل الشخص االعتباري.

وفي حالة تجديد رخصة السالح، 
يجب على المرخص له الراغب 

في تجديد ترخيصه أن يقدم إلى 
السلطة المختصة بالترخيص خالل 

ثالثة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة 
الترخيص الممنوح له الوثائق 

التي تثبت استمرار توافر شروط 
الترخيص فيه .

تاسعًا - تسليم سالح والتنازل عنه   
إذا كان تسليم السالح إلى الجهة 

المانحة، وجب تسليمه خالل 
15 يومًا من تاريخ إخطاره إلى 
فروع وأقسام األمن الجنائي 

بالمحافظات في الحاالت التالية 
وهي:

- تقديم المرخص له طلبًا يشعر 
برغبته في التخلي عن األسلحة أو 

الذخائر أو األلعاب النارية المرخص 
لها.

- استعمال السالح لغير الغرض 
المرخص من أجله.

- الحصول على الترخيص بناء على 
غش أو أقوال كاذبة أو مستندات 

غير صحيحة.
- عدم تقديم المرخص له الوثائق 

المطلوبة للترخيص.
- إذا تنازل عن السالح إلى حائز 
جديد قبل حصول الحائز الجديد 

على الترخيص الالزم.
- وبعد ذلك للشخص صاحب 

الترخيص أن يتصرف خالل ستة 
أشهر من تاريخ اإللغاء الحكمي 

للسالح بالبيع أو بالتنازل إلى 
شخص آخر تتوافر فيه شروط 

الترخيص وإذا لم يسلم خالل هذه 
الفترة يعتبر متنازًال عن التسليم 

ويالحق جزائيًا.
وفي حالة التنازل عن السالح 

لجهة غير مانحة، يجوز للمرخص 
له التنازل عن السالح المرخص 

به إلى شخص آخر وفقًا للشروط 
التالية وهي:

- تقديم المرخص له طلبًا بالتنازل 
عن السالح إلى شخص آخر تتوافر 

فيه شروط الترخيص.
- الحصول على موافقة السلطة 

المفوضة بمنح الترخيص.
- استحصال المتنازل له على 

ترخيص من السلطة المفوضة 
بمنح الترخيص.

- يجري التنازل بين المتنازل 
والمتنازل له لدى قسم أو مكتب 

األسلحة ويوقع الطرفان على 
التنازل هذا بالنسبة للمسدسات 

الحربية، أما بالنسبة لبواريد 
الصيد فيجري التنازل أمام مديري 

المناطق.
عاشرًا - في حال وفاة المرخص له

على من تؤول إليه باإلرث أو 
الوصية أو بأية طريقة أخرى أسلحة 
سواء أكان وارثا ًأو وليًا أو وصيًا أو 

قيمًا، أن يبلغ الجهة التي منحت 
الترخيص خالل شهرين من تاريخ 

علمه بذلك وأن يقوم بتسليم 
السالح خالل هذين الشهرين 

ويحق له أن يستصدر ترخيصًا له 
وفقًا لما يلي:

- أن يتقدم بطلب ترخيص مع 
األوراق المطلوبة للترخيص.

- حصر إرث.
- أو أن يقوم بالتنازل لشخص 

آخر تتوفر فيه شروط الترخيص 
المطلوبة.

- إذا لم يفعل عد متنازًال عن 
ملكيتها للدولة لقاء تعويض .
- إذا امتنع عن تسليم السالح 

يالحق جزائيًا.
- في حاالت شهر إفالس 

المرخص له أوحل الشخص 
االعتباري تنتقل االلتزامات إلى 

المسؤول عن التصفية ويباع 
السالح إلى مؤسسة "غوتا".
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كان المطلوب قانونًا مرنًا 
وجاذبًا، هل نستطيع أن 

نقول أن هذا القانون في 
صيغته األخيرة هو حقًا 

جاذب للمستثمرين، خاصة 
أن المستثمرين  أخافهم 

موضوع نزع الملكية؟
كل العبارات التي تضم ماُيخيف 
المستثمر ُأزيلت بالكامل، فاألمر 

واضح وصريح، المستثمر يحّق 
له التمّلك، كما يحّق له العمل 

في مشروعه، أما بالنسبة 
لألجنبي فله معاملة أخرى، لكن 

في حال تخّليه عن المشروع عليه 
المغادرة.

 هل يجوز أن تقوم الجهات 
الحكومية أو السورية بنزع 
الملكية من مستثمر، أال 

يشكل ذلك عدم ضمان له؟
هذا األمر يتم باالتفاق، خاصة 
عندما تكون الدولة قد منحته 

أرضًا، ومن الّطبيعي عندما 
يكون المستثمر أجنبيًا أال نقوم 

بتمليكه األرض.
من وجهة نظري أن الجانب 

اإلجرائي أكثر إعاقة من الجانب 
القانوني، صحيح أّن الحديث 

جرى حول الحفاظ على الملكّية 
وحماية حقوق المستثمر لكن 

القانون الّسابق لكم يكن بعيدا 
عن ذلك.

خالل الفترة الماضية كان يحجم 
المستثمر عن مشروعه بعد 
التقدم له بسبب طول فترة 

اإلجراءات، وخاصة في ظل كثرة 
التعقيدات.

طبيعة آلية العمل القائمة 
والسائدة اليوجد فيها مرونة 
وديناميكية، كمستثمر أقّدم 
على مشروع فيجب أن تكون 

اإلجراءات جاهزة وسلسة بفترة 

قصيرة، ال تتجاوز الثالثة أو أربعة 
أشهر،هناك مشاريع أخذت وقتا 
أطول أشعر المستثمر بالملل، 
اآللية القائمة اليوم أّدت لتعثر 

اإلجراءات.
في القانون الحالي أعدنا الّنظر 
بنظام هيئة االستثمار حيث تم 

تغيير اسم «النافذة الواحدة» 
إلى «مركز خدمات المستثمر»، 
فكانت أكثر تعبيرًا، في القانون 

الّسابق كان موجود فيه أن 
يكون في النافذة الواحدة كل 

الفعاليات ممّثلة بمندوب، 
ولكن ذلك لم يتم بالشكل 

الكامل، فبعض الجهات أعطت 
صالحيات لشخص غير فاعل، 

وبعضها سّمت مندوبًا لكن 
لم تعطه الصالحيات، لذلك 

اّتضحت بالممارسة أخطاء كثيرة، 
مع أن الفكرة كانت واضحة بأّن 

هدف الّنافذة الواحدة هو تقديم 
التسهيالت للمستثمر.

ولذلك أصبح التركيز من جميع 
الجهات أن يتم وفد أشخاص 

على مستوى عاٍل من المسؤولية 
وقادرين على اتخاذ القرار إّال 
في القضايا الحّساسة، وأن 

يكون لديهم صالحيات كاملة 
في هذا المركز « مركز خدمات 
المستثمر»، إضافة إلى إعطاء 

مهلة شهرين إلنجاز معاملة 
المستثمر.

تغّير االسم.. فهل تتغّير 
السياسة؟

قلت أّن النافذة الواحدة 
ضّمت أشخاصًا غير فاعلين 

وغير قادرين على اّتخاذ القرار، 
هل ترين أّن مركز خدمات 

المستثمر فيه من هو قادر 
على اّتخاذ قرار؟

عندما يقّر القانون بالشكل الجديد 

منذ بداية العمل الوزاري ومنذ بدأت 
الحكومة تفّكر في نهاية الحرب، تّم 
وضع برامج مختلفة ومنها برنامج 

سورية مابعد الحرب

لقاء   |  

 وزير الدولة لشؤون االستثمار المهندسة وفيقة حسني:

هناك أيٍد خفّية تلعب وتحاول أن تـأخذ 
باالقتصاد مالم تستطع أن تناله بالسالح

مادلين جليس

استثمارات خجولة ومتواضعة جدًا هذا 
ما نستطيع أن نصف به الواقع االقتصادي 

السوري، الذي مازال حتى اآلن يترّنح بين خلق 
مناخ استثماري وبين حوافز جاذبة، ويبدو أن األنظار 

كانت تتطّلع نحو قانون جديد، يكون أكثر مرونة.
لمناقشة الواقع االستثماري في سورية واالطالع 

على معوقاته والرؤية الحكومية له التقت 
«المشهد» وزير الدولة لشؤون االستثمار المهندسة 

وفيقة حسني، وكان معها الحوار الّتالي.
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سيكون فيه ذلك، لكن قبل 
صدور القانون كان هناك إجراءات 

حقيقّية في هيئة االستثمار 
بأن ُينظر للمركز وأن يتم إعادة 

تنظيمها بالشكل الصحيح، 
ونستطيع القول أّن الوزارات 

تعاونت بنسبة %70 فمنها من 
أرسل المندوب ومنها في طريقه 

إلرسال المندوب. 
في السابق كانت الهيئة تلعب 

لوحدها، صحيح أنها كانت تقوم 
بكل مافي وسعها، لكن ضمن 

رؤية  لكم عندما تكون الرؤية من 
درجة أعلى لصاحب القرار عندها 

يعلم أن هناك من يتابع.
وماذا عن اتباع هيئة 

االستثمار لوزارة االقتصاد، 
ومعارضة الكثير لذلك؟

البعض عارض من مبدأ أّنها 
هيئة مستقّلة، لها تثقيل، وتابعة 

لرئيس مجلس الوزراء. عمليًا 
اتباعها لوزارة االقتصاد يمنحها 

المرونة أكثر، فأي موضوع 
سيتم طرحه لن يحتاج إلى رئيس 

العنوان 
العريض 

خالل الفترة 
القادمة هو 

إعادة اإلعمار، 
وهذا يتطلب 

قانونًا مرنًا 
وعصريًا هل 

ُأخـــذ ذلك 
بالحسبان؟
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االقتصادي   |  

مجلس الوزراء كما في الّسابق، 
وخاصة أن ذلك كان يحتاج لعقد 

مجلس أعلى لالستثمار وعدد من 
اإلجراءات، في حين أّن ارتباطها 
بشخص وزير االقتصاد يمنحها 

ديناميكية أكثر.

أال يعد ذلك تقليل من دورها 
وصالحياتها وأهّميتها أيضًا؟

األمر ال عالقة له بصالحياتها 
أو دورها، حكمًا وفي الحالتين 
فإن رئيس مجلس اإلدارة فيها 

هو وزير االقتصاد، وتابع له، 
وبالتالي فإن أي موضوع سيمنح 
ديناميكية ومرونة أكثر، من خالل 

حّله من قبل الوزير مباشرة.

هل يحل اإلقراض أزمة 
التمويل؟

أكثر المشكالت التي تعاني 
منها المشاريع بمختلف 

أنواعها االستثمارية هي أزمة 

التمويل، ماذا يحضر اآلن 
لمعالجة ذلك؟

إذا كان القصد في أزمة الّتمويل 
هو توّفر الّسيولة فإّن الّسيولة 

متوفرة ومتاحة ومحّددة المبالغ، 
بأرقام عالية وجاهزة لإلقراض، 
لكن المشكلة التي كّنا والزلنا 

نعاني منها في ضمانات 
اإلقراض خاّصة من القروض 

التي اسُتجّرت بدون تقديم 
ضمانات كافّية، ما سّبب ضياع 
األموال بالمليارات، األمر الذي 

خلق الحاجة للّتفكير أكثر بضوابط 
اإلقراض.

عندما يريد المستثمر المحلي 
االستثمار فإّن كل التسهيالت 

المطلوبة ُتمنح قدر اإلمكان 
ومع ذلك فال نستطيع أن 

نترك موضوع القروض لمزاج 
المستثمر، وخاّصة أّن التكاليف 

التي خسرناها في تجربة اإلقراض 
الّسابقة كانت باهظة جدًا، أّما 
اآلن فالّظرف حتمًا يلعب دورًا 

لعدم إقبال الناس على االقتراض.

بما أّننا مازلنا في نطاق 
التعّثر، في الفترة الماضية 

جرى الحديث عن تشميل 
المشاريع المتضّررة 

والمتعثرة ضمن قانون 
االستثمار، هل جرى ذلك؟

هذه المشاريع لها قواعد خاصة، 
المتضّررة شيء، والمتعّثرة لعدم 
إيفاء الّديون وتسديد االلتزامات 

شيء آخر، هناك منشآت متضّررة 
من الممكن جدًا مساعدتها 

من خالل اإلقراض مع ضوابط 
للتسديد، وفي المقابل هناك 

مشاريع اليمكن ذلك معها.
كل حالة يجب أن تدرس لوحدها، 

وفي حال ُأريد فتح موضوع 
المشاريع المتضّررة سيكون لدينا 

كم هائل منها يحتاج للمعالجة، 
وهذا يحتاج لفترة ليست 

بقصيرة.
كما هو واضح فإّن الّدولة 

تحّملت أعباًء إضافّية، وقّدمت 
تسهيالٍت جمركّية لمن يريد 

إصالح منشأته، وسمحت له 
باستيراد اآلالت حتى ولو كانت 

آالت مستعملة، وكل ذلك 
بهدف عودة دوران عجلة اإلنتاج، 
وكّل ذلك له تراكم بالقيمة، أما 

القرض المباشر فلم يحدث.
كثير من المعامل التي عادت 
قدمت الّدولة لها تسهيالت 
مفتوحة إضافة إلى تخفيض 

الّتعرفة الجمركّية إلى واحد 
بالمئة، وكل المستلزمات إلعادة 

دوران العملية اإلنتاجّية انخفضت 
أيضًا إلى الواحد بالمئة، وكل 
ذلك لمن يريد إعادة منشأته 
وترميمها، فهذا هو المجال 

المتاح، أّما عملّية اإلقراض كيف 
ستكون في المرحلة القادمة 

فليس لديه أي تصور لها.

تمركز خاطئ للّنشاطات 
لماذا كان االستثمار 

والنشاطات االقتصادية حكرًا 
على مناطق ومحافظات 

دون غيرها، كأن تزدهر في 
العاصمة وتندثر في الشمال؟

الخارطة االستثمارّية سابقًا 
كانت توضع لتوزيع الّنشاطات 

حسب الموارد الموجودة في كّل 
محافظة، لكن ذلك لم يكن دقيقًا 

بعد سيطرة الدولة على مناطق في 
الشمال السوري، هل يتم الّتحضير لتشجيع  
المستثمرين إلقامة مشاريع استثمارية في 

هذه المناطق؟ 
المستثمرون يعرفون اإلمكانيات الكامنة في 
أي قطاع يريدون التوّجه له، والمقصود هنا 

المستثمرين الكبار.
المشاريع االستثمارية في الشمال السوري 

حقًا، لكن ُيعمل اآلن على مشاريع في قطاعات 
الكهرباء والنفط، لكنها لم تر النور بعد. 

في المعارض والورش التي تّمت في السنتين 
الماضيتين قمنا بتشجيع المستثمرين، 

وتقديم تسهيالت جّيدة لهم، كّلهم تجاوبوا 
وأبدوا استعدادًا، لكن فعليًا وعلى أرض الواقع 

و»الحديث عن االستثمار الخارجي» لم يحصل 
االستثمار المطلوب.

هل ستكون هذه الشركات قادرة على 
االستثمار في الفترات القادمة، ألن يكون 
لديها تخّوف من االستثمار في الّشمال؟

 الصينيون أكثر خوفًا، لكن الروس بدأوا بأكثر من 

مشروع منها الفوسفات والنفط وفي المرفأ 
وفي مجال األسمدة، وكشمال هناك تحّرك 
كبير لالستثمار فيها، وفي حال عودة حقول 

الّنفط المتاخمة الرئيسية يصبح الوضع مختلفًا 
تمامًا فلن نحتاج إلى شراء النفط كما هو الحال 

اليوم. 
أّما من ناحية إقامة المنشآت في تلك المناطق 

فاألكثر يكون في مجال النفط، وهناك اتفاقيات 
إطارية وتنفيذية تم إجراؤها مع روسيا وإيران.

بينما في المجال الزراعي فالمزارعون عادوا 
ألراضيهم، ولوال األحداث التي جرت في 

الحسكة لكان هناك محصول واعد.
في القامشلي على الرغم من الموسم الجيد 
في العام الماضي، إال أّننا لم نستطع إخراج 

محصول القمح، على الرغم من أّننا اشتريناه 
ودفعنا أسعار لكميات كبيرة ولم يتم إخراج 

الكميات، مع ذلك فهناك إنتاج في مناطق 
شرق حلب والرقة، لكن كل ذلك يحتاج مسألة 

وقت ليّتضح أكثر.

 الصينيون أكثر خوفًا للدخول في مشاريع استثمارية
لكن الروس بدأوا بأكثر من مشروع منها الفوسفات والنفط

وفي المرفأ وفي مجال األسمدة

آلية العمل القائمة والسائدة اليوجد 
فيها مرونة وديناميكية

هناك مستثمرين قادرين على أن 
يكونوا فاعلين في حال أرادوا
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ماذا تريد الدولة 
في المرحلة 

القادمة؟ 

أين األولويات؟، إذا لم نضع 
أولويات ونفتح المروحة لننطلق 

على مشاريع تنموّية ال نحقق تنمية، 
فنحن نريد إنتاج، صناعي وزراعي، 

ولذلك فإّن الحوافز منحت من 
خالل هذه الرؤية بحيث ُتقّدم في 

القطاعات التي نريدها، األمر الذي 
جعلنا نحّدد شرائح للّتسهيالت التي 

تريد الدولة تقديمها.
األولوية كانت للزراعة الحامل 

الحقيقي خالل الحرب، رغم كل 
القسوة وكل الظروف بقيت الزراعة 
تنتج، لذلك فالحوافز كانت مفتوحة 

للزراعة، ولمشاريع تربية الثروة 
الحيوانية بشكل يخدم اإلنتاج، 

ويدعم السلسلة من بعده من حيث 
التصنيع والتسويق والتصدير بما 

يحّقق قيمة مضافة عالية تخدم 
مسار التنمية.

اإلنتاج موجود فعًال لكن بالمقابل 
يوجد كساًد وتلف في المحاصيل، 
بوجود إنتاج كبير ال يوازيه تصنيع، 
ومثال عليه الحمضيات وغيرها من 

المنتجات الزراعية؟
عندما نمتلك خّطة متكاملة ال 

يحصل كساد أو تلف، خاّصة في 
الّتسويق والّتصنيع، فمثًال لدينا 

مشروع الّثروة الحيوانية، وهو من 
المشاريع الواعدة، ألنه يأّسس 

لسلسلة تصنيعية، ويحّقق االكتفاء 
الذاتي الذي كان موجودًا لدينا 

مجموعة غير قليلة من المنتجات 
الزراعية، واآلن لدينا شبه اكتفاء من 

مواد قليلة جدًا.
تّم استيراد األبقار، بهدف تأسيس 
تربيتها، من رؤية تشجيع المزارع، 

الحكومية والخاّصة، ولذلك ُقّدمت 
األبقار بأسعار مناسبة بحيث تحّملت 
الّدولة ثمن سعر البقرة، هذا ما خلق 

تسويق حليب وتصنيعه، وفي حال 
تطّورت الّسلسلة نصل إلى التصدير، 
ذلك ماكان غائبًا عّنا في الّسابق رغم 

أعداد الثروة الحيوانية.

بالّشكل الذي يرّكز على المشاريع 
المساهمة في دوران اإلنتاج 

الّسريع، ولم ُيؤَخذ باالعتبار أّن 
المنشآت المحدثة في مكان ما 

لها تكامل مع البيئة القائمة، 
األمر الذي أّدى لتمركز الّنشاطات 
في محافظات معينة، وأّثر أيضًا 
على العمالة، بحيث أّن المناطق 
األخرى لم تتطّور، ومنها مناطق 

إنتاج المواد األولية، وبذلك 
لم يتحقق التكامل بين منتج 

ومصّنع المادة المحلية، وحدثت 
فجوة كبيرة كما في المناطق 

الشمالية والشرقية التي لم يكن 
فيها تمركز للنشاطات، على 

الرغم من أّنها تمتلك مؤهالت 
التنمية، والسبب عدم استقطاب 

المستثمرين من خالل تقديم 
مّيزات جاذبة.

الفترات الماضية شهدت 
ارتفاعات كبيرة في سعر 

الصرف، كيف سيتم تشجيع 
االستثمار والمستثمرين دون 

تثبيت سعر الصرف؟
سأتكلم عما يتداول في األوساط 

االقتصادية، سابقًا مّر سعر 
الصرف بظروف تطلبت أن يرتفع 

وينخفض، لكن األزمة األخيرة 
واالرتفاع الكبير األخير كان له 

أكثر من سبب، ومنه ماحدث في 
لبنان من حيث رفع الفوائد على 

الّدوالر، األمر الذي جعل الّسيولة 
تتحّول إلى دوالرات وتتجه لإليداع 

في المصارف اللبنانية، ومن 
لديه حساب بالّدوالر ال يستطيع 
أخذه دوالرات، بل يأخذه بالعملة 
اللبنانية إضافة إلى %20 زيادة 
في القيمة عن المبلغ، السؤال 

هنا: أي مصرف سيستطيع 
الّصمود وإعطاء كّل هذه المبالغ 

من سيولته، أي %20 إضافية 
بهدف االحتفاظ بالدوالر؟ 

المؤامرة موجودة وهناك أيٍد 
خفّية تلعب، وتحاول أن تـأخذ 

باالقتصاد مالم تستطع أن تناله 
بالسالح.

 ال نستطيع القول أّن جميع 
الّتجار يهّمهم الوطن، أو 
استقرار سعر الصرف،  

والمضاربين والسماسرة لهم 
دور كبير، وهم معروفين 

وأسماءهم المعة، والقفزة 
الخيالية التي حصلت مثًال 100 

ليرة خالل ليلة واحدة، جعلت 
الناس تتخّوف، ومن كان لديه 
مبلغ ولو بسيط في المصرف 

اّتجه لتحويله لدوالر.
واألساس كان كيف سنحافظ 

قدر اإلمكان على سعر الصرف 
ليتماشى مع التضّخم، طبعا 

الخبراء الماليين  كانوا ضد هذا 
الخيار، ألننا ال نلحق السوق، 

ولم يحدث الشيء الحقيقي الذي 
يتطّلب التضّخم.

هذا الوضع حدث في أّول 
األزمة، عندما كان ُيضخ الدوالر 
كّلما ارتفع سعره، والمستفيد 

الوحيد من ذلك هم التجار بينما 
المواطن هو الخاسر.

الّتشاركية حل بديل.. وناجح
هل تحتاج تمويل خارجي؟
قد يكون الّتمويل بالّتشارك، 
ال أعرف إلى أي مدى يخدم 

قانون الّتشاركية لكّننا مضطرين 
للتشارك، الذي أصبح حاجة، 

بحيث تدخل الّدولة شريك 
مع  المستثمر، كما في معمل 

األسمدة.
المهم أن تكون هذه الّشراكة 
متكافئة فالمعامل المهّدمة 

والمنشآت والجسور والطرق كلها 
يمكن أن تنجز بقانون التشاركية، 

وأقول مّرة أخرى لدينا أصحاب 
رؤوس أموال محليين قادرين 

على الخوض في هذه التجارب 
في حال أرادوا.

على سبيل المثال في المرفأ 
ومعمل األسمدة، نحن مضطرين 

لتوسيع المرفأ فطبيعة 
السفن التي تأتي للمرفأ كبيرة 

والتستطيع الرسو لدينا بسبب 
طبيعة الميناء.

التكاليف التي خسرناها في تجربة اإلقراض الّسابقة كانت باهظة جدًا
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الطريق الى الصين
 بدأت الخطوة األولى مع 

صاالت عرض سيارات ومراكز 
الصيانة، وفقا لملوك عام 

2003 من خالل بناء أكبر صالة 
لعرض السيارات تضم أكبر 
مراكز للصيانة في سورية، 

بالتزامن مع دخول سوق استيراد 
السيارات الصينية، حيث تم 

التعاقد مع أول شركة صينية 
تعمل في مجال الشاحنات 

الصغيرة والمتوسطة من نوع 

« يوجين موتورز»، وبعدها مع 
شركة «جيلي» والتي كانت 

شركتنا الوكيل األول في العالم 
التي تم التصدير إليها، وعام 

2006 حصلنا على وكالة جديدة 
لسيارات « زوتيا اوتو» الحقلية، 

ووصلت منتجات الشركة إلى 50 
طراز تقريبًا“.

الصناعة التجميعية 
 توجهت الشركة لتوسيع نشاطها 
أكثر والدخول في عالم الصناعة، 

يضيف مللوك بناء عليه دخلنا 
عام 2008 وبرغبة من شركائنا 

الصينيين ووضعنا حجر األساس 
لمصنع تجميع السيارات أسوة 
بالسيناريو اآلسيوي وكان لدينا 

وما يزال خبراء صينيون في 
تجميع السيارات، خاصة أنه 
كان يوجد في سوريا مصانع 
مختصة بصناعة البطاريات 

والزجاج وفرش السيارات والتي 
شكلت قيمة مضافة لصناعتنا 

في تلك الفترة، وعليه كنا 

عبد الباسط مللوك:
«املركزي» منعنا 
من البيع بالتقسيط للعمالء

المشهد - ريم غانم 

من الدراجات النارية وصوًال إلى أكبر مستورد للسيارات الصينية امتدت رحلة شركة ملوك عبر ثالثين 
عامًا على الطرقات السورية ملبية احتياجات السوق المحلي وواحتياجات مختلف الشرائح االجتماعية.
 كانت شركة ملوك من أوائل الشركات التي فتحت باب التقسيط وأصبحت سياراتها في متناول كل 
الفئات االجتماعية، وهي من أبرز وأهم األسماء في عالم السيارات على امتداد المحافظات السورية.

عبد الباسط ملوك صاحب الشركة والمدير التنفيذي، استفاض بالحديث لـ»لمشهد» عن سوق 
السيارات ومشاكله، تحدث عن الوضع االقتصادي في سورية خالل ثماني سنوات حرب وكيف تراجعت 

مبيعات السيارات إلى نسب كبيرة .

تأسست شركة مللوك 
عام 1981 على يد 

صاحبها ورئيس مجلس 
إدارتها محمود سعيد 

مللوك، فيما تم 
افتتاح المركز الرئيس 

للشركة عام 1991 في 
حلب، ومنذ عام 1996 
حتى عام 2000 باعت 

الشركة أكثر من 40 ألف 
سيارة بيك أب وسيارة 

سياحية، وبعد عام 
2000 توسعت الشركة 
مع السيارات الروسية 

الصنع من شاحنات 
ثقيلة وخفيفة.

دخلنا عام 2008 وبرغبة من شركائنا الصينيين ووضعنا حجر 
األساس لمصنع تجميع السيارات أسوة بالسيناريو اآلسيوي 

وكان لدينا وما يزال خبراء صينيون في تجميع السيارات
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لم يعد مقبوًال
 تعليق كل فشلنا 
وتراجعنا وعدم إيجاد 
الحلول على شماعة 
الحرب واألزمة، 
فوضعنا اليوم يشبه 
المشي في الصحراء 
ونعيش كل يوم بيومه 
دون خطة
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نستورد ووفقًا للقانون كل 
قطع السيارات منفصلة عن 
بعضها مع كبين عالي ويتم 

تجميعها ضمن مصانعنا وقمنا 
بتصنيع أغلب متطلبات المجتمع 
المحلي من بيك اب وميني فان 

وميكروباصات كبيرة وصغيرة، 
كما حصلنا مؤخرًا على ترخيص 

لمصنع للجرارات ففي سوريا 
وهذا سوق واعد وكبير للزراعة.

 لكن بعد عام 2011 تغير الوضع 
وتأثر عملنا ومبيعنا وصناعتنا 

خاصة التجميعية بسبب 
العقوبات التي حاولنا مواجهتها 

بتغيير وجهات االستيراد فيما 
كان للدول الصديقة مثل الصين 

الدور األكبر في تخطي أثار 

العقوبات“.
كانت شركة مللوك من أوائل 

الشركات التي فتحت باب 
التقسيط على مختلف أنواع 

السيارات وبأسعار متناسبة 
مع ذوي الدخل المحدود وكان 
بإمكان أي موظف أو مواطن 
شراء سيارة بالتقسيط، ما هو 

السبب الحقيقي وراء إيقاف هذه 
الميزة؟

عدم إمكانية وقدرة فرض قسط 
يناسب دخل المواطن بسبب 

االرتفاع الكبير في سعر الصرف 
بعد ثماني سنوات حرب كان 

السبب الرئيسي، فجميعنا يعلم 
أن التمويل للمواطن بالليرة 

السورية ونحن نستورد سيارات 
من الصين بالعملة األجنبية 

لذا كان من الصعب تعويض 
الخسارة بين البيع بالتقسيط 

وفرض قيمة تناسب المواطن“.
 ويضيف هناك سبب أخر 

يتعلق  بمنع البنك المركزي 
البنوك الخاصة والعامة من 

منح القروض للسيارات بحجة 
وجود أولويات أكثر أهمية لدى 
الحكومة تتعلق بإعادة اإلعمار 

والبنى التحتية، لكن بعد تحسن 
األوضاع وعودة استقرار سعر 

الصرف وتحسن الدخل نحن 
مستعدين لنعيد باب التقسيط 
لذوي الدخل المحدود فشعارنا 
أن نبقى بقربهم كون شركتنا 

تعتمد بشكل كبير عليهم“.
وعليه انخفضت مبيعاتنا بشكل 
كبير بسبب توجهنا فقط للبيع 

المباشر على اعتبار أن أقل 
سيارة سعرها اليوم 8 مليون 
لن يستطيع الموطن العادي 

شرائها واقتصر عملنا في البيع 
للشركات القائمة التي استمرت 

بعملها خالل االزمة.

تجار الحرب 
ضاربوا على الدوالر

بما أن بيع السيارات تأثر بشكل 
كبير بتذبذب وارتفاع سعر 

الصرف وضع مللوك اللوم في 
ذلك على مضاربة ما يسمون 
تجار الحرب الذين استغلوا توتر 
األوضاع في كثير من المناطق 

خاصة الحدودية، فاستقرار سعر 
الصرف له الكثير من المقومات 

ال دعم حكومي لقطاع السيارات
تراجع سوق السيارات في سوريا نتيجة األزمة على الرغم من كونه من أبزر القطاعات التي تحقق دخًال 

مهمًا لخزينة الدولة لو تم االهتمام به كما يجب، إال أنه وبحسب مللوك ال يوجد دعم حكومي أو أي 
توجه لقطاع السيارات بسبب األولويات األخرى، لكنه يقول:“  نأمل أن تنظر الحكومة بنظرة مستقبلية 

وتضع له خطة واضحة لما يحققه من أرباح ودخل عال“.

نغير تسعيرة السيارات يوميًا نتيجة 
وضع البنك المركزي لتسعيرة مختلفة 

عن السوق الموازي وكأنه في عالم 
اخر وال يعلم حال السوق وما يجري 

فيه، إلى اليوم هناك فرق بين تسعيرة 
المركزي والموازي أكثر من 300 ليرة  

سياراتنا األكثر انتشاراً على الطرقات السورية  



ال نملكها اليوم أهمها 
االستثمار الخارجي، لذا نجد 

مزاج غير متفائل بهبوط سعر 
الصرف على عكس ما أتوقع 

فالليرة السورية سوف تستعيد 
عافيتها عندما نستثمر بالطريقة 

الصحيحة في كافة المجاالت 
والقطاعات التي نمتلك 

مقوماتها وأتوقع ان تكون هذه 
الفترة قريبة جدًا“.

قانون ال يجذب المستثمرين
كل تلك الجهود والعقود 
واالتفاقات بين الجانبين 

السوري والصيني وغيرها 
كثير ستبقى حبر على ورق إذا 
لم يكن هناك قانون استثمار 

مناسب ومحفزات حكومية 
تجذب المستثمرين، البد من 

إجراء تعديالت القانون التي لم 
تبصر النور بعد رغم مرور الكثير 

من الوعود وأضاف، أنا غير 
راض عن هذه التعديالت نهائيًا 

لوجود الكثير من النقاط المبهمة 
والمجهولة، باستطاعة التجار 

والصناعيين تقديم االقتراحات 
حول التعديالت لكنها ستكون 
غير كافية كوننا غير مختصين 

فيما يناسبه مثل القائمين عليه، 
لكن لدينا الرؤية لمعرفة األنسب 

مع وضع البلد وهناك الكثير من 
األمثلة التي لم يشملها التعديل 

منها قانون االستثمار الصحي 
فهو مجهول تمامًا لدينا رغم 

وجود الكثير من األطباء الماهرين 
داخل وخارج البلد حتى أن سوريا 
تستقطب الناس خارجها للعالج 

من الخليج وغيره، ومثلها في 
االستثمار السياحي أو السياحة 

العالجية أين هي وماهي 
التسهيالت التي قدمت، ال يوجد 

أية محفزات أو رؤية استراتيجية 
لهذا القطاع ربما ننتظر حًال 

سحريًا لن يأت في حال واصلنا 
العمل بنفس العقلية، لذا يجب 
تهيئة البيئة واألرض واألماكن 

وعرضها لالستثمار الداخلي.
بالتالي قد تذهب كل جهودنا 

في جذب االستثمارات الصينية 
سدى لكن ال نستطيع ان نقف 

متفرجين لكل منا دوره ونؤمن أن 
هناك حل قريب.

السياسات االقتصادية
الحالية غير مجدية

فيما تحدث عبد الباسط مللوك 
عن خطة الدولة التي قيل أنه 
يتم العمل عليها وهي 2030 
مؤكدًا أهمية أن يتم مشاركة 

التجار والصناعيين ومعرفة 

لم يجر ذكر لقانون االستثمار الصحي 
رغم وجود الكثير من األطباء الماهرين 

داخل وخارج البلد حتى أن سوريا 
تستقطب الناس خارجها للعالج

وهذا ينطبق على االستثمار السياحي 
أو السياحة العالجية

السياسة االقتصادية 
المتبعة حاليًا من قبل الفريق 

االقتصادي غير مجدية وال 
تملك رؤية واضحة وال تساعد 
التجار والصناعيين على العمل 

والنهوض من خسائرهم
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رؤيتهم ومتطلباتهم انطالقًا 
من دور كل شخص في تنمية 
البلد، على اعتبار أن السياسة 
االقتصادية المتبعة حاليًا من 

قبل الفريق االقتصادي غير 
مجدية وال تملك رؤية واضحة 
وال تساعد التجار والصناعيين 

على العمل والنهوض من 
خسائرهم، فلم يعد من 

المقبول  تعليق كل فشلنا 
وتراجعنا وعدم إيجاد الحلول على 
شماعة الحرب واألزمة، فوضعنا 
اليوم يشبه المشي في الصحراء 

ونعيش كل يوم بيومه دون 
خطة بالتالي يجب وضع رؤية 

استراتيجية واضحة وخارطة 
طريق نمشي عليها تنتشلنا 

وتعيدنا إلى الطريق الصحيح. 
مضيفًا بسبب ذلك نحن نغير 
تسعيرة السيارات يوميًا نتيجة 
وضع البنك المركزي لتسعيرة 

مختلفة عن السوق الموازي 
وكأنه في عالم اخر وال يعلم 

حال السوق وما يجري فيه، إلى 
اليوم هناك فرق بين تسعيرة 

المركزي والموازي أكثر من 
300 ليرة في ظل غياب ألي 
تصريحات رسمية أو إجراءات 

فاعلة من أي طرف.

ما هو دور التاجر والصناعي 
في المرحلة القادمة؟

ختم ملوك حديثه بالقول أن 
نهوض قطاع السيارات وغيره 
مرتبط بنهوض كل المصالح 

والقطاعات األخرى في 
البلد فعندما يتحسن الوضع 

االقتصادي يتحسن دخل 
المواطن الذي ينعكس بدوره 

على القدرة الشرائية وتعود 
الدورة االقتصادية وعجلة 

اإلنتاج للعمل، أي أن كل تحسن 
هو حلقة متكاملة، وأنا كتاجر 
يكون دوري بمواصلة افتتاح 

معاملي وتوظيف الناس وطرح 
سيارات بأسعار مناسبة، وعليه 
أنا متفائل بالفترة القادمة التي 

ستحمل معها الخير للجميع 
علينا فقط الثقة بسوريا والعمل 

ألجلها.

بعيدًا عن تجارة السيارات يعمل عبد الباسط 
مللوك نائب رئيس مجلس االعمال السوري 

الصيني الذي يعد من أنشط المجالس الخاصة 
التي تعمل في سوريا خالل فترة الحرب وفقًا 

لرأيه، وأكد أن غاية عمل هذا المجلس هو دعم 
االقتصاد وتسهيل العقبات بين التجارة الصينية 

والسورية خاصة أن هناك الكثير من العقبات 
والمشاكل التي تحدث بسبب جهل التجار 

السوريين في التعامل مع الصينيين وأغلبها 
تحويل النقود، فمعظمهم ال يقومون بفتح 
اعتماد أو تحويل الدوالر إلى الشركة الصينية 
من حسابه الشخصي بل عن طريق شركات 

الصرافة الصغيرة في سوريا بسبب العقوبات، 
في المقابل تقوم الشركات الصينية بإلغاء 
أي حوالة خارجية غير معروفة حتى لو كانت 

النقود إلى حسابها، هنا يأتي دورنا في المجلس 
بتقريب وجهات النظر بين الطرفين وبناء 

الثقافة لدى الجانب السوري بطرق التعامل مع 
العقود الصينية بعد أن شددت حكومتهم على 

منح الفيزا بسبب كثرة الجوازات المزورة من 
المناطق التي يتواجد فيها المسلحين، والتي 

استثنت منها الدعوة الحكومية التي تحتاج 

إلى ثالثة أو أربعة شهور كي يستطيع التاجر أن 
يسافر كما ال يشمل هذا القرار كل الشركات 

السورية.
وعليه كنا صلة وصل بين الجانبين وسعينا 

للحصول على استثناء خاص من قبل السفارة 
الصينية وإصدار الموافقات لسفر بعض التجار 

الكبار المعروفين على مستوى سوريا وعلى 
مسؤوليتنا الخاصة إلى الصين إلتمام صفقاتهم 

وأعمالهم، باإلضافة إلى جذب االستثمارات 
الصينية لبلدنا وماهي الميزات التي سنقدمها 

لهم عن طريق المؤتمرات التي أقمناها وشرحنا 
للصينين من خاللها أنه يوجد في سوريا الكثير 

من المناطق الصالحة لالستثمار والمربحة 
اقتصاديًا“.

في المقابل وجهت التهم لجميع المجالس 
منها السوري الصيني بأنها توقع اتفاقيات غير 

قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، هو ما برره 
مللوك بأن طبيعة عملهم ليست سوى طرف 

وحل احتياطي والتنفيذ يحتاج إلى دعم حكومي، 
ونطلب أن يكون هناك تشاركية بين هذه 

المجالس والتجار والحكومة للوصول إلى حل 
ينفذ هذه العقود.

كل الجهود والعقود واالتفاقات بين الجانبين السوري والصيني 
وغيرها كثير ستبقى حبرًا على ورق إذا لم ننجز قانون استثمار مناسب 

ومحفزات حكومية تجذب المستثمرين، البد من إجراء تعديالت القانون 

مجلس األعمال  السوري الصيني
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المشهد - خاص

منذ فترة واالخبار تنتشر 
ويتم تناقلها حول إلقاء الحجز 

االحتياطي على أموال رجال أعمال 
وشركات لها سمعتها ومكانتها في 

الواقع االقتصادي السوري، وقد 
ترافقت إجراءات الحجز هذه مع حالة 

تفلت وفوضى واستسهال بالمال العام 
وملكيات الدولة.

كتبنا قبل وقت من اآلن بما معناه أن 
هناك «استكالب» على المال العام 

في ظل انشغال الدولة بلمفات األمن 
ومواجهة الحصار االقتصادي والسياسي. 

في الوقت الذي لم تول فيه  جل 
اهتامها للوضع الداخلي االقتصادي 

واالجتماعي.
األخبار التي تم تناقلها عن الحجز 

االحتياطي على أموال بعض رجال 
األعمال شكلت صدمة في الشارع 
السوري، وخيبة أمل برموز وأسماء 

اقتصادية كبيرة كانت المستفيد األول 
من ظروف الحرب، وبعض هؤالء شكلت 

الحرب رافعة لنمو أعمالهم وتوسعها. 
وكانوا دائما أول المستفيدين من 

عطاءات ومناقصات الحكومة وأول من 
يفوز بها.

سمعنا وسمع الجميع عن تلزيم بعض 
هؤالء لمراكز تسوق ومشاريع عقارية 
وإكمال لمشاريع حكومية تعثرت في 

زمن الحرب وجرى تلزيمها لهم وبعضها 
كان مجحفًا للحق العام.

مستفيدون ومدللون ربما ألنهم أقدر من 
غيرهم على اقتناص الفرص ويملكون 

الثروة القادرة على العمل والقادرة على 
اإلفساد. وهنا تتحمل الحكومة وبعض 
الوزراء والمدراء مسؤولية المشاركة في 

غض الطرف والتسهيل.
بالعودة إلى موضوع الحجز االحتياطي، 

ولنسأل لماذا تقوم الحكومة بعمل 
الحجز االحتياطي إذا لم يكن هناك 

جدية في استعادة مال من حق الدولة، 
ولماذا الينشر عن هذه األمور بشفافية.

والى متى االستسهال باشهار سيف 
الحجز االحتياطي من قبل الحكومة 

على األفراد والشركات حتى ولو كانت 
حكومية، وأين دور القضاء المختص 

كحكم ومرجعية نهائية موثوقة، وهل 
هذا االستسهال عامل ثقة إضافي 

لجذب الستثمارات الداخلية والخارجية 
لدعم االقتصاد السوري؟  ولماذا تغيب 
الشفافية عن هذه اإلجراءات قبل وأثناء 
وبعد الحجز، خاصة وأن وصول المبالغ 

المطالب بها على الشركات لم تصل 
إلى هذا الكم بين ليلة وضحاها.

 لماذا فجأة نسمع بقرار الحجز ولماذ 

تعمد الحكومة إلى إقصاء الشفافية، 
وترك الباب مفتوحًا للتسويات التي 

غالبًا تحمل في طياتها تغييب العدالة 
وتغليب منطق االبتزاز، وإفساح المجال 

لبيئة ناشطة للفساد.
يتم اإلعالن عن الحجز االحتياطي ويتم 
فك الحجز االحتياطي بعد وقت قليل، 

نسمع جميعًا بالحجز ونسمع جميعًا من 
وسائل اإلعالم أو صفحات الوزارات 

الرسمية بفك الحجز االحتياطي.
أليس من حق الرأي العام معرفة سبب 

الحجز وسبب فك الحجز؟ إذا لم يكن 
من حق الرأي العام معرفة ذلك فلماذا 

يعلن عنها في الصفحات الرسمية؟
في آخر خبر عن  الحجز االحتياطي 

نشرت وزارة النقل مؤخرًا خبر الحجز 
االحتياطي على أموال منقولة وغير 

منقولة لمالكين من أجنحة الشام 
وأصول للشركة، وتم تناقل معلومات 

عن مبالغ بمليارات الليرات مختلف 
عليها مع شركة أجنحة الشام للشركة 

السورية للطيران، ليقل لنا أحد ما كيف 
يتم تراكم مبالغ بالمليارات على شركة 
قطاع خاص لشركة حكومية، في ظل 

شح سيولة هائل وفي ظل حاجة ماسة 
للشركة السورية للطيران لتطوير أعمالها 

ووفاءها بالتزاماتها كشركة وطنية 
مهمتها إعادة هيكلة نفسها واالعتماد 
على أصولها وأعمالها التشغيلية لشراء 

طائرات وتسيير رحالت وهي رمزيا تمثل 
شخصية الدولة االعتبارية.؟

كيف يمكن لشركة الطيران السورية أن 
تسمح بتراكم مطالبات بالمليارات على 
شركة تستفيد من وجودها ومن خبرتها 

احلجز االحتياطي
لماذا تتم استباحة المال العام بهذه الخفة؟

إلى متى االستسهال 
بإشهار سيف الحجز 
االحتياطي من قبل 

الحكومة على األفراد 
والشركات حتى ولو 
كانت حكومية، وأين 

دور القضاء المختص 
كحكم ومرجعية نهائية 

موثوقة؟
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وقامت عمليا على أكتافها.
من المعروف طبعًا وشركة أجنحة 

الشام تعترف بذلك أن السورية 
للطيران قدمت كل خبراتها وكوادرها  

من طيارين وفنين تعلمو وتدربوا 
وأنفقت عليهم الدولة أمواًال طائلة 
لتجير خدماتهم بكلف قليلة لشركة 

محلية ولو  تم ذلك تحت أي بند 
وظروف. فهي فائدة شبه مجانية 

بالنظر إلى كلفتها القليلة على الشركة.
بالعودة إلى موضوع آخر اليقل أهمية 

وعند نشر خبر الحجز االحتياطي على 
أجنحة الشام،، سارعت الشركة إلى 
إصدار بيان نشرناه على موقعنا من 
باب األمانة الصحفية، ولكن ما يثير 

االهتمام أن الشركة نشرت بيانًا يقول 
أنها سددت كافة أجور الخدمات التي 

تقدمها مؤسسة الطيران العربية 
السورية، باإلضافة لكافة رسوم 
المؤسسات والجهات الرسمية 

والموردين على أكمل وجه. دون تاخير!
 هكذا تقول الشركة مع أن المبالغ 

المختلف عليها وصلت إلى الدرجة التي 
اضطرت وزارة النقل لنشر بيان الحجز 

االحتياطي. على صفحتها الرسمية.
لماذا وصلت االمور إلى هذا الحد 

طالما أنها بنود مختلف عليها؟ وهل 

التسوية ستكون في مصلحة العدالة 
أم ستكون مقدمة لصفقة رابحة على 

حساب المال العام؟
ليس ذلك فقط. بل إن أجنحة الشام 
تقول في بيانها أن المبالغ المتراكمة 

هي عبارة عن تعويضات تجارية مختلف 
عليها وليست رسوم أو ضرائب، !

مبالغ مختلف عليها وتصل إلى مليارات 
الليرات السورية! مع أن الشركة تقول أنها 

التتوانى عن دعم المؤسسة كناقل وطني!، 
النعرف أين كانت داعمًا ومن دعم من على 

طول الخط ومنذ نشأة أجنحة الشام.
نحن هنا النقصد هنا التقليل من 

أهمية شركة أجنحة الشام ولم 
نتقصدها بالحديث عمدا كل مافي 

األمر أنها فتحت بابًا للتساؤل.

 إلى متى يتعامل رجال األعمال الذين 
تلقوا كل الدعم والمساندة من الدولة 

مع المال العام بهذا االستسهال؟ 
ولماذا تقبل مؤسسات الدولة هذا 
االستسهال؟ من المستفيد ياترى 

من هذه المعادلة التي تسمح للقطاع 
الخاص باالستفادة على أكتاف 

المؤسسات العامة وأموال دافعيي 
الضرائب الحقيقيين؟

وإلى متى تقوم وسائل اإلعالم المحلية 
وبعض المواقع اإللكترونية بدور 

ترويجي خفيف في محاباة الشركات 
الخاصة والمسؤولين إما لعالقة 
شخصية أو لفتات إعالني زهيد.

 ألم يحن الوقت أن يأخذ اإلعالم دور 
السلطة الرابعة التي تتمتع بشخصيها 
القادرة على التصرف بندية وجرأة مع 

قوة السوق التجاري الذي اليمانع ببيع 
أي شيء لتحقيق المكاسب الخاصة به.
 وهل مفهوم االعالن يقف عند تبني 
وجهة نظر المعلن ظالما أو مظلوما؟

حتى يكون اإلعالم  الخاص والعام 
صاحب دور وهيبة البد أن يكون شريكًا 

حقيقيا في عملية التنمية الشاملة 
وليس مجرد منصة إلرسال الرسائل 
واالكتفاء بدور منصة ترويج وإعالن 

وواجهة  للسوق التجاري.

أليس من حق الرأي 
العام معرفة سبب 
الحجز وسبب فك 

الحجز؟ إذا لم يكن من 
حق الرأي العام معرفة 

ذلك فلماذا يعلن 
عنها في الصفحات 

الرسمية؟
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 في دراسة سابقة للدكتور مدين 
علي مدير المصرف العقاري 
نشرها مركز دمشق لألبحاث 

والدراسات «مداد» بعنوان «ِمَحن 
االقتصاد السوري يرى علي «أن 

جهد القائمين على إدارة الشؤون 
النقدية «طبعًا بحسب الخبراء» 
كان قد انصّب طوال السنوات 

الماضية على هدف مركزي شبه 
وحيد، يتعلق بكيفية تثبيت سعر 
الصرف، وضبط إيقاع تحركاته، 
ضمن حدود معينة، مستهدفة 

من قبل الدولة السورية، 
وكأّن سعر الصرف هو البداية 

والنهاية».

فشل واضح.. ومستمر
وهذا ما يمكن أن نجده أيضًا 

في كالم الدكتور شفيق 

عربش المدير الّسابق للمكتب 
المركزي لإلحصاء، حيث يسلم 

عربش أّنه من الّطبيعي في 

ظل ظروف الحرب أّن يتأّثر 
سعر صرف العملة المحلية، 

لكن األمر غير الّطبيعي اآلليات 
التي اّتخذت واّتبعت لمواجهة 

هذه األزمة، وبالّتالي «والكالم 
لعربش» سنطرح مجموعة من 
التساؤالت في محاولة لإلجابة 

عليها: هل فعًال كانت إدارات 
المصرف المركزي ومجلس النقد 

والتسليف جاّدة في الّدفاع عن 
سعر صرف الليرة.

يتابع عربش: إذا كانت هذه 
اإلدارات جاّدة وأنا ال أعتقد 

ذلك مئة بالمئة، لماذا فشلت 
في إجراءاتها، لماذا كانت إدارة 

المصرف ماقبل الّسابقة وأقصد 
فيها الحاكم أديب مّيالة تلجأ إلى 

أساليب اّتبعت في دول أخرى 
وأثبتت فشلها، وهي المزادات 

االقتصادي   |  

السياسات النقدية في سورية

سياسات 
إسعافية فاشلة 

مادلين جليس

يبدو لمتتّبع الّسياسات الّنقدية في سورية، وخاصة في سنوات األزمة، أّننا مازلنا في 
إطاٍر ال يتعّدى وضع الحلول الّترقيعية واإلسعافية المحدودة في محاولة من مصرف 
سورية المركزي لتثبيت سعر الصرف، إضافة إلى أّننا لم نلمس حّتى اآلن نتائج حزمة 

اإلجراءات المتنوعة التي يرّوج المصرف لها، والتي تجعل دور مصرف سورية المركزي قاصرًا عن 
السيطرة، وأقل بكثير من المطلوب والمرجو منه.

البد من وضع خطة 
تمويل وسياسة 
إقراض مرتبطة 
بغايات محددة، 

تركز بصورة جوهرية 
على عملية تحفيز 

اإلنتاج، الذي يغذي 
العرض الكلي، ما 
سيؤدي بدوره إلى 
تخفيض المستوى 

العام لألسعار، 
وبالتالي تقليل 

مدى الحاجة للنقد
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المصرف المركزي 

قصور 
متأّصل 

هذا رأي الخبراء في دور 
مصرف سورية المركزي الذي 

يحاول تثبيت سعر الّصرف 
دون جدوى، كما يوّضح 

تذبذب سعر صرف الّدوالر 
مقابل الليرة السورية.

ولكن ذلك ليس جديدًا بل 
هو مستمر منذ سنوات 

عديدة، نستطيع أن نالحظه 
من خالل مقال للّدكتور أكرم 

حوراني األستاذ في كلّية 
االقتصاد، المقال ُنشر في 

صحيفة تشرين الّرسمية عام 
2012، حيث يشير حوراني إلى 

أّن القائمين على الّسياسة 
الّنقدية في سوريا أعطوا 

أولوّيتهم لتحقيق ثبات نسبي 
في سعر صرف الليرة بين 47 
- 50 ليرة للّدوالر خالل الفترة 
2005 – 2010، بغّض الّنظر 
عن مدى انعكاس ذلك على 

االقتصاد الكلي، لجهة معّدل 
التضّخم أو الّنمو أو البطالة 

أو التوازن المالي أو النقدي، 
وهو ما أنتج عدم انسجام 
واضح بين القائمين على 

الّسياسة الّنقدية والمالية، 
بدا ذلك من خالل عجوزات 
الموازنات المتتالية، التي 
تطّلبت زيادة في العرض 

النقدي بنحو (%15) خالل 
تلك الفترة، والتي غّذت 
االرتفاع في سعر صرف 

الليرة السورية أمام العمالت 
األجنبية وانخفاض قوتها 

الشرائية.

عربش:
ال تهّمني 

وال تخدعني 
األرقام التي 

ترّوجها الجهات 
الحكومّية
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والشركات التي وجدت في تلك 
المرحلة، والتي أّدت إلى استنزاف 

احتياطي سورية من القطع 
األجنبي بال فائدة.

بحسب الّدكتور عربش فإّن 
استخدام المزادات التي فشلت 

تجربتها في أكثر من دولة قد أتى 
بنتائج سلبية وفشل أيضا في 
سورية، فلماذا استمّرت هذه 

السياسة؟، ويتساءل عربش عن 
سبب بقاء الحاكم على الّرغم 
من هذا الفشل، حيث يقول: 

على فرض حسن الّنية، فعندما 
ثبت من خالل ثالث مّرات من 

المزادات التي أجريت أّنها لم 
تحّقق الغاية المرجّوة منها، لماذا 

استمّرينا فيها، وكيف تستمّر 
إداة فاشلة على رأس، بدأت 

هذه المزادات من عام 2012 
وبقي مّيالة إلى عام 2016 حاكمًا 

لمصرف سورية المركزي.
يستذكر عربش في كالمه عندما 

هبط سعر الّصرف في عام 
2015 من 630 ليرة إلى 320 
ليرة ويتساءل مستغربًا: ماذا 

حدث؟ كيف حدث هذا الهبوط 
المفاجئ خالل أيام معدودة، 

ويرى أّن هذا يدل على أحد أمرين 
إما أّن هناك تواطؤ في رفع 

سعر صرف الّدوالر أو أّن هناك 
إجراءات أخرى قادرة على تخفيض 
سعر الصرف لكن ال نلجأ لها إّال 

في الحاالت الّصعبة جدًا.
وعلى الّرغم من أّن مرحلة استالم 
الدكتور دريد درغام لحكم مصرف 
سورية المركزي كانت أفضل من 

عهد مّيالة، وشهدت استقرارًا 
في سعر الّصرف، إّال أّن درغام 

أخطأ برأي الّدكتور شفيق عربش 

عندما قال أّنه قادر على إنزال 
سعر الصرف إلى 200 ليرة لكّنه 

ال يريد أن يعطي مكافأة للّتجار 
والمضاربين.

مرحلة العجز والّصمت 
يصف الّدكتور عربش المرحلة 

الحالّية بأّنها مرحلة العجز 
والّصمت المطبق، وينتقد 
تصريح حازم قرفول حاكم 

مصرف سورية المركزي الحالي 
عندما قال في تصريح سابق له 

أّن ارتفاع سعر الصرف «وهمي».
وقال عربش: إذا تحّدثنا وقلنا 
جملة واحدة «أّن هذا الّسعر 
وهمي»، ويتساءل عربش: 

لماذا وهمي ال أحد يعرف، هل 
الّسعر وهمي أم القائمين على 

المصرف يعيشون أوهامًا؟.
ويضيف: ال يجوز أن تستمّر 

إدارة القطع والّصرف والّسياسة 
الّنقدية في سورية بإدارة هذه 

الّشخصّيات.

طروحات أفالطونية
في الفترات الّسابقة وفي 

ظّل االرتفاع الكبير للّدوالر، 
اقترح البعض أن يقوم مصرف 

سورية المركزي بطرح كمّية 
من الّنقد األجنبي في السوق، 

الحلول التي وصفها عربش 
بـ «الّطروحات األفالطونّية» 

متسائًال: ماذا يعني أن نطرح 
كمّية نقد؟ الّسوق متعّطش 

وبحاجة للّنقد وسيمتص هذه 
الكمّية، ما الفرق بينها وبين 

المزادات؟ هل سيظّنون 
أّن المصرف نبع أو مطبعة 

للّنقود؟، وأضاف: هذه مصيبة.
وتابع عربش: «ألم يصّرح رئيس 

مجلس الوزراء بخصوص القطع، 
وقال أّننا خالل أربع سنوات لم 
نأخذ من القطع؟ كيف تمّول 

المستوردات ولَم لْم يقل لماذا 
لم نأخذ من القطع؟ فلنكن 

واقعيين، يكفينا نظرّيات، مللنا 
من المنّظرين، ما هكذا تورد 

اإلبل، فال الحكومة موفقة وال 
من ينصحها موفقون“.
مصادر القطع مفقودة

وفي حديثه عن مصادر رفد 
الخزينة بالّنقد األجنبي يعّدد 
الدكتور عربش ثالثة مصادر، 

تعّد األهم، ويفّندها بأنها 
ثالثي ”الخدمات والصادرات 

والتحويالت».
أّما من حيث السياحة ”والكالم 

االقتصادي   |  

أوهام 
اإلدارات

يؤكد عربش على افتقار 
سورية للّسياسات 

المالية والّنقدية، وحّتى 
االقتصادية أيضًا، 

ويقول: إن اّدعى البعض 
وجودها فإّنها تفتقد 

للّتكامل فكّل جهة تعمل 
وفقًا ألهوائها، وخاّصة 

أّن الحكومة ال تسير على 
نهج بل تتصّرف بمبدأ 

ردود الفعل.

ال يحّق ألحد أن يتالعب بمصير 
الّشعب السوري، وأن يفرض عليه 

نتائج عجزه وفشله
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للدكتور عربش“ فهي غائبة 
بسبب الوضع الحالي، وال يمكن 

أن نخدع برؤية بعض األجانب، 
صادرات شبه متوّقفة وكلمة 

حق فإّن الحكومة رصدت 
مئات المليارات لشراء القمح 
وبنفس الوقت، وبعّز موسم 

القمح كانت الحكومة تستورده، 
الحكومة رصدت مبالغ لشراء 2 

مليون طن من القمح.
ويتساءل: لماذا اشترت؟ ولماذا 

استوردت،؟ هذا االستيراد 
يحتاج إلى قطع، وهذا بالطبع 

لم نكن بحاجة له، في الّسابق، 
كان لدينا اكتفاء ذاتي وفائض 
وننتج من 3 إلى 4 مليون طن 

سنويًا“.
أما من ناحية التحويالت، 

فالفرق حاليًا هو مابين سعر 
صرف الحوالة وهو السعّر 

الرسمي المعلن من مصرف 
سورية المركزي والسعر المعلن 

في السوق الموازية يفوق الـ 
300 ليرة، من سيحول للّدوالر 

ويخسر 300 ليرة في كل دوالر، 

وبالتالي فال يوجد لدينا اآلن 
أّي مصدر لرفد الخزينة بالّنقد 

االجنبي“.

لن ينخفض.. إّال
ويرى عربش أّنه إذا لم نستطع 

إطالق عملّية اإلنتاج التي تسمح 
لنا بإنتاج احتياجات الّسوق 

المحلّية بما يقودنا إلى االستغناء 
عن االستيراد وزيادة التصدير فإّن 
سعر الصرف لن ينخفض، طالما 
أّننا نضطّر إلى استيراد كل شيء، 

ولن يتحّسن إّال إذا انطلقت 
الّدورة االقتصادية والعملية 
اإلنتاجية بالّشكل الصحيح، 

سورية كانت عملتها مستقّرة 
عندما كان إنتاجها وناتجها المحلي 

يحقق معدالت نمو مقبولة من 
عام إلى آخر“.

وال يتوّقع عربش انخفاض 
سعر الصرف إال في حال عودة 

القطاعات اإلنتاجية المهّمة، 
يقول: «أّما اآلن وقد توّقفت 

معظم الّنشاطات االقتصادية، 
ويأتي على رأسها القطاع 

الّزراعي، وجزء كبير جدًا من 
القطاع الصناعي، فال تهّمني 

وال تخدعني األرقام التي ترّوجها 
الجهات الحكومّية، البّد من الّنظر 

إلى أرض الواقع، طالما أّن هذه 
العملية اإلنتاجية لم تنطلق وهي 

متوقفة فإن سعر الصرف إلى 
مزيد من االرتفاع“.

وهذا ماتؤكد عليه دراسة الّدكتور 
مدين علي التي أسلفنا الحديث 

عنها سابقًا عندما طرح رؤية 
بديلة إلخراج االقتصاد الّسوري 
من المحنة الراهنة، سواء أكان 

ذلك لجهة ما يتعّلق بتأمين 
الموارد المالية، وخلق مصادر 

الّتمويل، أم لجهة ما يتعلق 
بتمويل خّطة إنعاش لالقتصاد 

السوري، تؤّسس الستقرار 
سياسي واقتصادي.

ويطرح الباحث إعداد خطة 
تمويل وسياسة إقراض مرتبطة 

بغايات محددة، تركز بصورة 
جوهرية على عملية تحفيز 

اإلنتاج، الذي يغذي العرض 
الكلي، ما سيؤدي بدوره إلى 

تخفيض المستوى العام 
لألسعار، وبالتالي تقليل مدى 

الحاجة للنقد، تأسيسًا على 
النظرية التي تقول إن العرض 

يخلق أو ينتج الطلب، وهذا 
يتطلب وجود خطة حكومية 

متكاملة، لتفكيك بنية االحتكار 
المتحكم بالسوق السورية“.

قال عربش إن جزءًا كبيرًا من ترّدي األوضاع 
وسوء الّسياسات يقع على عاتق الحكومة 
الحالية التي يصفها عربش بـ «الفاشلة»، 

ويرى أن الحكومة فشلت في كّل ما أسمته 
أولوياتها، وعلى كثرة األولوّيات التي 

اّدعتها، لم نعد نعرف أولوّية ماذا تتقّدم 
على أولوّية من؟ لم نسمع إّال كالمًا، لم 

نَر منها أّي إجراء، حكومة نائمة وآخر ِبدعها 
إطالق قمر صناعي.

ويضيف: من لحظة استالم الحكومة في 
عام 2016 جاء معها مجلس استشاري 

كبير، ماذا فعلت؟ ماهي المشكلة التي 
حّلتها؟، إذا تحّدثنا بالّضرائب فنجد أّن 

هناك تهّرب ضريبي، وإذا تكّلمنا باإلنتاج 
نجد رداءة فيه، وهناك معامل متوقفة، 
إذا أردنا الّتحّدث بالّتأمينات يوجد تهّرب، 

وفي الكهرباء يوجد سرقة وفاقد فّني كبير، 
وفي المياه يوجد تسريب، ما الشيء الذي 

ال يوجد فيه مشكلة؟ وماهي المشكلة 
التي حّلتها الحكومة، إذا لم يكن الفريق 

الحكومي قادرًا على حّل المشاكل فليخّفف 
منها بمغادرة الّساحة.

ثم يتابع: من ال يعرف كيف ُتدار األمور 
نحترمه إذا انسحب لعدم قدرته، ال يحّق 

ألحد أن يتالعب بمصير الّشعب السوري، 
وأن يفرض عليه نتائج عجزه وفشله، األمر 

ليس صندوق ”بندورة“ إذا لم تكن جّيدة 
نرميها، فهذا الفشل يؤّثر على %95 من 

الّشعب الّسوري، خاّصة أّن هذه الحكومة 
جاءت في نيسان 2016، ماهو المشروع 

الذي حّققته غير البطاقة الذكية؟
وماذا حّققت البطاقة الّذكية التي رّوجت 

لها كثيرُا؟ لو كانت البطاقة قد حّلت 
إشكاليات، لما رأينا كل تلك االختناقات، 

البطاقة الّذكية طريق مقونن للفساد، 
فكثير من مكاتب السيارات تشتري 

الّسيارات العمومي غير القادرة على 
الحركة، والتي تحتاج مئات األلوف للعمل 
فقط ألجل الحصول على مخّصصاتها من 

البطاقة الذكّية.

عربش: الحكومة غير موفقة وفاشلة

إذا لم يكن 
الفريق 

الحكومي 
قادرًا على 

حّل المشاكل 
فليخّفف 

منها 
بمغادرة 
الّساحة
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المكاتب الصحغية في الوزارات

حارس بوابة الوزير

تحقيق   |  

مكاتب حراسة 
تحولت بعض المكاتب الصحفية 
إلى بريستيج أو ما يشبه مكاتب 

”السكرتاريا“ بعد أن فرغت من 

مضمونها وعملها الحقيقي 
وانحصر عملها في أحسن 

األحوال بوضع آليات الزيارات 
واللقاءات والمكالمات الهاتفية 

ريـــــم غــــانـــم 

انطالقًا من تجربتي الشخصية مع المكاتب الصحفية 
على مدى ستة أعوام لم تكن العالقة طيبة مع أغلبها 

عدا قلة قليلة وبسبب المعرفة الشخصية بمدراء هذه 
المكاتب، أما البقية فكانت عن رحلة معاناة قد تصل ألكثر من 

شهرين للحصول على تصريح أو معلومة، هذا ان حالفني الحظ 
وحصلت على المعلومة.

في آخر مرة قصدت فيها المكتب الصحفي في وزارة المالية 
قدمت العديد من الطلبات للحصول على معلومات تخص 

التهرب الضريبي الذي هو في صلب عمل الوزارة،  لكن دون 
جدوى وفي كل مرة كانت هناك حجة لعدم الموافقة والتأجيل 
إلى أن قررت عدم انتظار معلوماتهم» الثمينة» واالكتفاء بذكر 
عدم استجابتهم،  فيما تحدث كل زمالئي من الصحفيين أنهم 
عانوا من نفس المشكلة في عدم إعطاء أي معلومة،  وتعودنا 

جميعًا أن ال نطلب أي شيء من الوزارة. 
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المكاتب الصحغية في الوزارات

حارس بوابة الوزير

ربما يكون 
قانون اإلعالم 

الذي يتم العمل 
على تعديله 

قد ساهم 
ببيروقراطية 
التعامل مع 
الصحفيين  

والسيما في 
عدم التخلص 

من معاناة 
الحصول على 

المعلومات 
والتقاطها 
وااللتزام 

اإلجباري في 
الحصول 

على المعلومة 
من الجهات 

الرسمية

وترتيب األسئلة وحتى صياغتها 
وانتقائها أحيانًا، وفي أفضل 
أحوالها عرقلة عمل الصحفي 

وتفصيل المعلومة على مقاس 

مسؤولهم هذا إن لم يتم حجبها.
نظريًا وظيفة  وغاية المكاتب 

الصحفية تزويد الصحفيين 
خارج المؤسسات بالمعلومات 

وتسهيل وصولهم إليها لكن ما 
يحصل واقعيا صدور تعاميم 
تمنع تقديم أي معلومة من 
دون موافقة الوزارة ما يفقد 

المعلومة قيمتها بالنسبة 
للصحفي ويمنع المكاتب من أداء 
واجبها على أتم وجه متحولة إلى 

مكاتب عالقات عامة  يترأسها 
موظفون %90 منهم ال يتقنون 

فنون العمل الصحفي، ومن 
واجب المكاتب تغطية نشاطات 

وزاراتها وهي طبعا تغطيية 
العيوب إعالميًا فهذا واجب على 
الصحفيين خارج المكتب، لكنها 

تحولت وبشهادة الكثيرين إلى 

أداة حجب للمعلومة أو المماطلة 
لسبب ال يعلمه اال العاملين 

فيها وإن حاول الصحفي 
المطالبة بالتفسير يلقى باللوم 

على المسؤول المعني.
المشهد فتحت هذا الباب وأخذت 

أراء بعص الصحفيين ومدراء 
المكاتب الصحفية في الوزارات 

عن مدى فاعليتها وأهميتها 
سواء لتسهيل مهمة الصحفيين 
في الحصول على المعلومة من 

تلك الجهات 

مماطلة وتسويف
حارس بوابة لدى الوزير هو أقل 

ما يقال حسب لما محمود 
صحفية من موقع وزارة اإلعالم 

فقد تحولت هذه المكاتب من 
عملها األساسي إلى ممارسات 

ومعاناة يومية من المماطالت 
والتسويف للحصول على 

المعلومة والتي ال نصل إليها 
بشق األنفس هذ إن لم نحصل 

عليها ناقصة وعلى مزاجهم 
والتي ال تفي بالغرض أو عن 

طريق معارفنا الخاصة في هذه 
الجهات“.

فيما لم تلق رنا سلوم صحفية 
من جريدة الثورة اللوم على 

الموظفين في المكاتب 
الصحفية فهم مجبورين وال ذنب 

لهم فقد تم حصر مهامهم في 
إعداد الردود وبعض اإلجابات 

الناقصة كي ال يخسروا عملهم.

 شخصنة في التعامل
الصحفي حسن النابلسي مدير 

موقع مال وأعمال وجد أن 

 قانون التعامل مع 
المكاتب الصحغية  جعل 

الصحفي مجرد وسيلة 
لنقل المعلومة فقط 

خارج إطار مهنته وحريته 
بنقلها حسب وجهة نظره

٤٣ almashhadonline.comDecember 2019 العدد 11



تحقيق   |  

المكاتب الصحفية تتميز اليوم 
بشخصنة التعامل انطالقا من 

أن مدراءها أنفسهم نظرتهم 
سلبية للصحفيين، هذا عدا عن 
أن أغلب الموظفين لدى المدير 

غير مؤهلين.
تسهيل العمل في الحصول 
على المعلومة يعود فضله 

إلى المعرفة الشخصية بمدير 
المكتب الصحفي في أي وزارة 
حسب رأي ماهر إبراهيم مذيع 

تلفزيوني الذي أكد أن نجاح 
مهنة اإلعالم تحتاج إلى رقيب 
ال تتحكم به عالقات شخصية، 
من هنا أفضل أن أحصل على 

المعلومة من أي جهة وقاطعت 
جميع المكاتب خاصة بعد تم 
توجيه انذار لي على ذكر نقد 

سلبي عن أداء أحدى الوزارات.

مدراء إيجابيون 
 مرشد ملوك مدير المكتب 
الصحفي في رئاسة مجلس 
الوزراء قدم اقتراح كي تكون 

المكاتب الصحفية أكثر فاعلية 
ومتعاونة مع روادها عبر فصل 
المكاتب إداريا عن مؤسساتها 
كي تبتعد عن الشخصنة، مع 
بقاء ارتباطها عضويا بالتالي 

تبقى قادرة على إعطاء المعلومة 
للصحفي دون خوف.

مديرة المكتب الصحفي في 

وزارة التربية ريما زكريا أكدت أنه 
باإلضافة إلى عمل المكتب  في 

مواكبة نشاطات الوزاراة أو ما 
يقوم به الوزير، يبقى لدينا األهم 

االستجابة لطلبات الصحفيين 
فهم الوسيلة األفضل إليصال 

كل ما تقوم به الوزارة من 
جهود، بالتوازي مع التركيز على 

السلبيات كي يتم تصحيحيها، لذا 
لم نرفض أي طلب ألي صحفي 

على العكس لدي يوميًا أربعة 
أو خمسة طلبات من صحفيين 

تابعين لجهات عامة وخاصة، 
وأرسل لهم الموافقة بعد يوم أو 

يومين على األكثر.
من جهته يؤكد مدير المكتب 

الصحفي في وزارة الثقافة 
جوني ضاحي أن الصورة السيئة 

المأخوذة عن المكاتب الصحفية، 
ليست صحيحة فنحن موجودين 
لتسهيل عمل أي صحفي سواء 
كنا على معرفة شخصية أو ال، 

لكن بالمجمل تربطنا عالقة جيدة 
مع الصحفيين كون عملنا على 
تماس مباشر معهم من خالل 

الفعاليات.
أما ميساء جمول مديرة المكتب 

الصحفي في وزارة العدل فقالت 
رغم توجيه التهم لنا باالنزعاج 
من أي نقد نحن نعتبره شيء 

محفز لنا لتصويب الثغرات وإيجاد 
الحلول، فلوال هذا النقد لما كنا 

علمنا بالنقاط السلبية التابعة 
لوزارتنا.

عمار النعمة مدير المكتب 
الصحفي في وزارة التعليم العالي 

تحدث عن السمعة السيئة التي 
يحاول بعض الصحفيين تعميمها 

على جميع المكاتب في حين 
أن البعض منها مثل الوزارات 

الحيوية التي تبقى على تواصل 
وتماس مباشر مع الناس فتلك 
تعد من طبيعة عملها االستجابة 
ألي طلب سواء كان من الناس 

أو الصحفيين، لكن الكثيرين 
ال يعلمون أن صالحيتنا قد ال 

تصل لكل شيء ونضطر لالنتظار 
أسبوع أو أكثر إلعطاء المعلومة 

حسب الرد الذي نحصل عليه 
من الجهة المعنية، فليس من 

مصلحتنا حجب المعلومة أو 
مماطلة الصحفيين في النهاية 

نحن « أوالد مهنة واحدة».

انقطاع الثقة 
أصبح لدى جميع المكاتب 

ملوك:
املكاتب الصحفية 

يجب أن تكون 
أك¹ فاعلية

ملحم:
لو ¯ تكن

هذه املكاتب 
موجودة

حتى مع خروج الكثير من المكاتب 
الصحفية عن دورها وتحولها ألداة 
طيعة بيد المسؤول إال أننا ال ننكر 
جهود أخرون أدو عملهم بكل أمانة 
وساعدوا زمالئهم الصحفيين حتى 

بدون معرفة شخصية
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نظرة دونية 
لإللكتروني

 

لم يكن حال الصحفيين في 
المواقع اإللكترونية الخاصة 
أفضل حاًال فنظرة موظفي 

المكاتب الصحفية لهذه 
الوسائل دونية  إن لم توجد 

معرفة سابقة أو ” توصية“، 
وإال سيترك طلبه لإلهمال 

واالستهتار هذا إن يضيع 
الطلب في زحمة الطلبات 

األخرى، فوجود الكاميرا دومًا 
له األولوية أو ”الخوف“ لذا 

يتم التعامل معهم بحساسية 
وحذر.

نور ملحم صحفية من موقع 
كيوميديا تمنت لو لم تكن 
هذه المكاتب موجودة لكن 
كما يقال «ال تندهي مافي 

حدا» اشتكينا كثيرًا واعترضنا 
حتى مللنا عليهم لكن دون 

فائدة، فموظفي هذه المكاتب 
يوظفون  فيها بناء على 

«واسطة» وهم مفصلون على 
قياس الوزراء، ومن الصعب 
تغييرهم بالتالي لن يهتموا 

إن أتقنوا عملهم أو ال همهم 
أنهم موظفين ويحصلون على 

راتب أخر الشهر، هذا إن لم  
ندخل في دوامة الروتين الممل 
عبر كتابة طلب موقع ومختوم 
واالنتظار أيام لنعود ونحصل 

على ما نريد إن حصلنا عليه.

الصحفية صفحات ”فيسبوك“ 
مهمتها العمل على ترويج نفس 

األفكار اإليجابية عن عمل وزاراتها 
يتحدث الصحفي حيدر مخلوف 

والتي تغرق الشارع وتعوم 
نفس المعلومة حتى لو لم تكن 
صحيحة“! المهم أن تظهر أنهم 

يعملون.
صحفية أخرى رفضت ذكر اسمها 

بأنها ال تثق بأي معلومة من 
المكاتب الصحفية فهي عديمة 
الفائدة والموظفين فيها ليس 

لهم عالقة باإلعالم أو عمله 

مجرد مليء المكان وبأن هذه 
الوزارة تمتلك مكتب صحفي ال 

أكثر، وعملهم ال يتعدى عن حجب 
المعلومة وعدم مساعدتنا وكأننا 

نفشي أسرار دولة.

قانون مفصل على مزاجهم 
ربما يكون قانون اإلعالم الذي 

يتم العمل على تعديله قد 
ساهم ببيروقراطية التعامل مع 
الصحفيين  والسيما في عدم 
التخلص من معاناة الحصول 

على المعلومات والتقاطها 

وااللتزام اإلجباري في الحصول 
على المعلومة من الجهات 

الرسمية، كما حظر على العاملين 
في الوزارات والجهات التابعة 

لها اإلدالء بأي تصريح صحفي 
يتعلق بعملها إلى أي جهة كانت 

إال من خالل الوزير شخصيًا أو 
ممن يرونه مناسبًا، وذلك تحت 

طائلة القانون الذي صدر فيه 
التعميم الوزاري رقم 12562 

تاريخ 2011/9/6 وتحت طائلة 
المسؤولية ليبقى الصحفي مجرد 

وسيلة لنقل المعلومة فقط 
خارج إطار مهنته وحريته بنقلها 

حسب وجهة نظره، من هنا أباح 
القانون هذه المعاملة 

 فيما كان المكتب التنفيذي 
التحاد الصحفيين قد أوضح 

سابقًا أن االتحاد له الفضل في 
تقديم بالغ إلى رئيس مجلس 
الوزراء بأن يكون العاملون في 
المكتب الصحفي من خريجي 
كلية اإلعالم، وأنه طلب من 

اإلدارات والمؤسسات العامة 
إحداث مكاتب صحفية في 

كل إدارة ومؤسسة، والسيما 
ما له صلة بهموم المواطنين 

المباشرة، فبتلك العملية 
يضمن وجود المؤهل األكاديمي 

والمؤهل المهني في المكاتب 
الصحفية ما يخلق نوعًا من 

التواصل الفكري والمهني مع 
الصحفيين، أما ما تبقى فال علم 

لنا به.

في الختام 
حتى مع خروج الكثير من المكاتب 

الصحفية عن دورها وتحولها 
ألداة طيعة بيد المسؤول إال أننا 
ال ننكر جهود أخرون أدو عملهم 

بكل أمانة وساعدوا زمالئهم 
الصحفيين حتى بدون معرفة 
شخصية، فكل انتقاد نصوب 

عليه هو بهدف التركيز على 
نقاط الضعف لعل يكون هنال 

من يسمعها ويسمع معاناة 
الصحفيين اليومية ويخلصهم 
من بعض همومهم التي لن 

تنتهي!

النعمة:
 ليس من مصلحتنا 
حجب املعلومة أو 

مماطلة الصحفيني 

ضاحي:
الصورة السيئة املأخوذة 
عن املكاتب الصحفية، 

ليست صحيحة

مرشد ملوك مدير المكتب 
الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء 

قدم اقتراحًا كي تكون المكاتب 
الصحفية أكثر فاعلية ومتعاونة 
مع روادها عبر فصل المكاتب 

إداريًا عن مؤسساتها كي تبتعد عن 
الشخصنة، مع بقاء ارتباطها عضويًا 

بالتالي تبقى قادرة على إعطاء 
المعلومة للصحفي دون خوف
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اإللكتروني   |  

المشهد - خاص

اإلعالم اإللكتروني 
هو نسخة مشابهة عن 

اإلعالم التقليدي من 
حيث المفهوم، المبادئ العامة 
واألهداف، ولكنها مختلفة من
حيث المساحة لسقف الحرية 
اإلعالمية واألسلوب الحديث 

والمتطور لتغطية األحداث 
ونقل الخبر.

الدكتور عباس عبد الرحمن 
دكتوراه في الهندسة المدنية، 

إحدى الشخصيات التي اختارتها 
مجلة «المشهد» لتستطلع رأيها 
حول ماهية اإلعالم اإللكتروني 
بكافة محاوره وأبعاده، سألناه 

بداية عن مفهوم أو تعريف 
اإلعالم اإللكتروني؟ فعرفه بأنه 

:»هو الشكل الجديد الذي فرضته 
التكنولوجيا لإلعالم، والنسخة 

المطورة لوسائل التواصل 
اإلجتماعي، وهو جزء من حياتنا 

اليومية، وحتى الوسائل اإلعالمية 
المكتوبة كانت أم المقروءة، 

جعلت اإلعالم اإللكتروني من 
ضمن وسائلها والنافذة التي 
ستطل عبرها إلى العالم، فأنا 
شخصيًا كنت أشاهد نشرات 

األخبار المتلفزة لمدة 4 ساعات 
يوميًا، اآلن وفي ظل وجود 

اإلعالم اإللكتروني، أصبحت 
أشاهدها لمدة ساعة، والثالث 

ساعات المتبقية أخصصها 
لهاتفي المحمول وحاسوبي 

الشخصي».
وتابع الدكتور «عباس» :»اإلعالم 

اإللكتروني عليه أن يحتفظ 
بصدقية اإلعالم القديم، فنحن 

سابقًا اعتدنا أن نأخذ األخبار 
الموثوقة من اإلعالم الرسمي 

المكتوب أو المرئي، وكان 

بالنسبة لنا موضع ثقة، خاصة 
وأن من يقف خلفه هي وكاالت 

لها باع طويل في هذا المجال 
ومصادرها موثوقة ومشهود لها 
سواء كانت هذه الوكاالت وطنية 

أو عالمية، ما حدث في الفترة 
األخيرة خاصة مع بداية األزمة 

السورية أو ما يسمى (الربيع 
العربي) الذي شهدته بعض الدول 

مثل تونس، ليبيا ومصر، خلق 
نوعًا من التفاعل على المستوى 

العالمي مع قضايا هذا الربيع، 
وفرض مفهوم إعالم اجتماعي 
اقتحم منزل كل شخص وبات 
ينقل وقائع وأحداث وتحليالت 

سياسية حدثت أو لم تحدث، 
الهدف منها إيصال رسائل معينة 

سواء كانت من جهات حكومية 
ورسمية للمكان، أو من جهات 

خارجية ساهمت باألزمة وفي ما 
يسمى (الربيع العربي)، وهو األمر 

الذي أجبر كافة وسائل اإلعالم 
العالمية أن تتخذ سياسات 
تطويرية في عملها وتكون 

موجودة على األرض بشكل 
ميداني وتوثق بالصوت والصورة 

بكاميرات صحفية خاصة أو 
بكاميرات الهواتف النقالة، وتبث 

أخبارًا صحيحة كانت أم مفبركة 
وتعمل على إيصالها لكل شخص 

لتشكل آراء العموم بناء على ما 
تبثه، وهنا تظهر حساسية اإلعالم 

اإللكتروني الذي بات حاضرًا في 
منزل كل مواطن سوري، ونحن 

كـ مواطنين اعتدنا أن اإلعالم 
وكل ما يذكر على األنترنت هو 

صحيح وهناك مقوالت شعبية 
مثل (هالخبر من وين سمعتو؟ 

يازلمة موجود على النت!)، 
موجود على اإلنترنت أي بقناعة 
البعض هو صحيح مئة بالمئة، 

وهذه حساسية كبيرة لإلعالم 
اإللكتروني، ومسؤولية تلقى على 

كاهل المؤسسات اإلعالمية».
وأضاف :»خالل األزمة السورية، 

ظهرت وبكثافة ما تسمى بـ 
(الصفحات اإلخبارية) مثل صفحة 

أخبار دمشق، الالذقية، إدلب، 
حمص و.. إلخ، وكل صفحة 

من هذه الصفحات تم انشاؤها 
من قبل شخص أو مجموعة 

أشخاص يحملون توجه سياسي 
معين، ثقافة إجتماعية معينة، 

محصلة تعليم معينة، ليس 
لديهم أي خلفية إعالمية، هم 

عبارة عن أشخاص أطلقوا على 
أنفسهم اسم نشطاء، نزلوا إلى 

الشوارع وقاموا بتصوير األحداث، 
بعضهم كانت أخبارهم صحيحة، 

وجزء كبير منهم كانت أخبارهم 

الدكتور عباس عبد الرحمن للمشهد:

اإلعالم اإللكتروني يجب أن يكون 
مؤسساتي ومرخص

أحقية اإلعالمي اإللكتروني 
في التنسيب وضمان حقوقه

وعن قانون اإلعالم اإللكتروني وأحقية اإلعالمي 
اإللكتروني في التنسيب وضمان حقوقه؟ علل 

الدكتور «عباس»  قائًال :»هذا الشخص الذي يقوم 
بإدارة صفحة تسمى شبكة أخبار المدينة الفالنية، 

إلى أي مدى هو إعالمي؟، كيف لقانون اإلعالم 
اإللكتروني أن يشمله ويساويه مع الشخص اإلعالمي 

في الحقوق والعقوبات؟، وكيف له أن يتحمل 
المسؤوليات التي يتحملها اإلعالمي؟ وأنا مع فكرة 

أن يتحمل المسؤولية، وأن يتعرض كل من ينشر خبر 
كاذب سواء كان تابع لجهة إعالمية أو غير إعالمية 

للمساءلة القانونية، لذا يجب أن يكون اإلعالم 
اإللكتروني مؤسساتي».
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مغلوطة، وجزء كبير أيضًا كان 
عبارة عن نسخ ولصق، ويقومون 
بتبني هذه األخبار ويشكلون رأي 

عام دون أن يعيروا األهتمام 
لمسؤولية أي خبر، ودون الرجوع 

إلى المصدر وهذه نقطة جدًا 
مهمة، وبعد سبع سنوات مرت 

بكل ما تحمله من سلبيات 
وإيجابيات هناك صفحات إخبارية 

التزال مستمرة حتى اآلن، وهناك 
صفحات إخبارية انتهت ألن دورها 

انتهى، وهناك مثًال وسيلتكم 
اإلعالمية (المشهد أونالين) التي 
نشأت بالفترة األخيرة كمؤسسة 
إعالمية وهي تستحق أن تصنف 

كمؤسسة ألنها تستوفي كافة 
الشروط التي تؤهلها لذلك، ال 
بل ويمكننا القول أنها الوسيلة 

اإلعالمية األولى، فهي بالمجمل 
تعتمد األسلوب اإللكتروني، 

وكما ذكرنا سابقًا أي قناة 
تلفزيونية أو وسيلة إعالمية يجب 

أن يكون لها نافذة إلكترونية، 
وما يميز المشهد عن غيرها من 
الوسائل، أنها تضم كادر مثقف 

واكاديمي وله خلفية إعالمية، 
أي أنها تعمل بنفس التراتبية 
والمصداقية لإلعالم القديم، 

وهذه الناحية يجب أن نؤكد 
عليها، يجب أن تسعى كل وسيلة 
إعالمية لتكريس المصداقية، ألن 

كل ماهو منشور على اإلنترنت 
بالنسبة لمواطن بسيط هو 

صحيح، لذا نحن بحاجة ألن تكون 
الوسائل اإلعالمية موثوقة، وأن 

يكون كادر العمل الخاص بها 

يضم أشخاص خبراء ومحترفين، 
ينقلون الخبر موثقًا بالصوت 

والصورة كما كان ينقل ويصور 
بالرسائل اإلعالمية التقليدية 
ولكن بشكل إلكتروني، وهذه 

مسؤولية ضخمة جدًا».
«على أي وسيلة إعالمية تطلق 
على نفسها إعالم إلكتروني أن 

تخرج من مفهوم النسخ واللصق 
التي اعتدنا عليها، وخاصة في 
بداية األزمة، وأن ال تهمل دور 

رئاسة التحرير التي تعتبر المصحح 
وتضبط الخبر من حيث التنسيق 

والتدقيق والمراجعة، وتضبط 
الرسالة التي يريد الصحفي 

إيصالها للمتلقي، والصفحات 
الفردية على الفيسبوك ال تعنيها 

كل هذه التفاصيل، فهي أصًال 

ال تمتلك هيئة تحرير، من يصنع 
الخبر ويصادق عليه وينشره 

هو نفسه رئيس التحرير، بغض 
النظر عن الرسالة التي يحملها 

هذا الخبر، وبغض النظر عن 
المصداقية واالحترافية، لذا شئنا 

أم أبينا اإلعالم اإللكتروني هو 
البديل لوسائل اإلعالم التقليدي 

المكتوب والمرئي، والبديل 
لصفحات التواصل اإلجتماعي».

وفي سؤالنا للدكتور «عباس 
عبد الرحمن» عن رأيه ما إذا كان 

اإلعالم اإللكتروني يقوم باستجرار 
صفحات التواصل اإلجتماعي أم 

هي من تقوم باستجراره؟، أجابنا: 
»كالهما جاؤوا تلبيًة للحاجة، 
وحاجة أساسية، وهي أن أي 

مواطن بات في وقتنا هذا بعيدًا 
عن قراءة الخبر بالجرائد، وبعيدًا 

عن القنوات المتلفزة بسبب 
انشغاله بالعمل وضغوطات 

الحياة اليومية، وقريبًا من هاتفه 
النقال واالنترنت الخاص به، 

وصفحات التواصل اإلجتماعي 
هي الحالة البدائية لإلعالم 

اإللكتروني، وقامت بما يشبه 
الغزو لعقولنا وأفكارنا في مرحلة 

معينة، واستطاعت أن تتحكم 
بالرأي العام وباعدت وجهات 

النظر، فمثًال أصبحنا نقرأ الخبر 
أنا وصديقي كل منا على صفحة 

تختلف بالرأي والتوجهات عن 
الصفحة األخرى، وندخل بجدال 

يجعلنا في حالة متناقضة 
لنفس الخبر وأي منها هو الخبر 
الصحيح، وهو األمر الذي سبب 

نوع من الفوضى والعشوائية 
بوسائل التواصل، لذلك يجب 

أن يكون هناك إعالم إلكتروني 
تابع لمؤسسة رسمية وال أقصد 
برسمية أن تكون حكومية، بل أن 

تكون وسيلة إعالمية متكاملة 
ومرخصة، واليشترط أن تكون 
مرخصة فقط من سورية، ربما 

من أي مكان آخر، المهم هو 
استيفائها للشروط التي تؤهلها 

أن تكون مؤسسة إعالمية، 
بدءًا من رئاسة التحرير ثم الهيئة 
التحريرية، وانتهاءًا بكادر إعالمي 
أكاديمي مهني، مدرب ومطور 
ليكون قادرًا على صياغة الخبر 

وتمييزه عن التحليل السياسي أو 
االقتصادي، وقادرًا على انتقاء 

األسلوب البسيط والشفاف 
في التوجه للمتلقي، ويجب أن 

يتمتع بنفس سرعة ومرونة نقل 
الخبر التي تتمتع بها صفحات 

التواصل اإلجتماعي، فالخبر 
الذي كان يحتاج لبضع ساعات، 

يجب أن ينشر خالل نصف ساعة 
فقط، نصف ساعة معيار زمني 

كافي لتقييم وتدقيق أي خبر، 
وكافي للتحقق من المصدر 
والمصداقية، وطبعًا المعيار 

الزمني ألي خبر يزداد أو ينقص 
حسب أهمية الحدث، وهناك 
سؤال يردده اإلعالميين كثيرًا، 
أيهما أهم مصداقية الخبر أم 
السرعة في نقله؟، في رأي 

الشخصي المصداقية طبعًا هي 
األهم».

على أي وسيلة 
إعالمية تطلق 

على نفسها إعالم 
إلكتروني أن تخرج 

من مفهوم النسخ 
واللصق التي 

اعتدنا عليها

صفحات التواصل 
اإلجتماعي 
هي الحالة 

البدائية لإلعالم 
اإللكتروني، 

وقامت بما يشبه 
الغزو لعقولنا 
وأفكارنا في 

مرحلة معينة، 
واستطاعت أن 

تتحكم بالرأي 
العام وباعدت 
وجهات النظر
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الدكتور ”عباس عبد الرحمن“ 
دكتوراه في الهندسة المدنية، 

سألناه بداية عن مفهوم أو 
تعريف اإلعالم اإللكتروني؟ 

فعرفه بأنه :“هو الشكل الجديد 
الذي فرضته التكنولوجيا لإلعالم، 

والنسخة المطورة لوسائل 
التواصل اإلجتماعي، وهو 

جزء من حياتنا اليومية، وحتى 
الوسائل اإلعالمية المكتوبة 

كانت أم المقروءة، جعلت 
اإلعالم اإللكتروني من ضمن 
وسائلها والنافذة التي ستطل 

عبرها إلى العالم، فأنا شخصيًا 
كنت أشاهد نشرات األخبار 

المتلفزة لمدة 4 ساعات يوميًا، 
اآلن وفي ظل وجود اإلعالم 

اإللكتروني، أصبحت أشاهدها 
لمدة ساعة، والثالث ساعات 

المتبقية أخصصها لهاتفي 
المحمول وحاسوبي الشخصي“.
وتابع الدكتور ”عباس“ :“اإلعالم 

اإللكتروني عليه أن يحتفظ 
بصدقية اإلعالم القديم، فنحن 

سابقًا اعتدنا أن نأخذ األخبار 
الموثوقة من اإلعالم الرسمي 

اإلعالم اإللكتروني في سورية بين االستخفاف         وا¦نصاف

فكيف يراه االختصاصيـون         واملواطنون؟
المشهد - خاص:

اإلعالم اإللكتروني، هو أحد أهم إنجازات ثورة 
التكنولوجيا والمعلومات، وهو الوسيلة اإلعالمية األسرع 
واألقوى انتشارًا حول العالم، والتي تتمتع بقاعدة جماهيرية 

هي األكثر شعبية بسبب بساطة األسلوب وجرأة الطرح والحرية 
الفكرية الواسعة.

وللوقوف أكثر على ما هية اإلعالم اإللكتروني بكافة محاوره 
وأبعاده، قامت ”المشهد“ باستطالع آراء بعض الشخصيات 

المطلعة والشخصيات اإلعالمية، باإلضافة آلراء بعض المواطنين 
السوريين.

اإللكتروني   |  
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المكتوب أو المرئي، وكان 
بالنسبة لنا موضع ثقة، خاصة 

وأن من يقف خلفه هي وكاالت 
لها باع طويل في هذا المجال 

ومصادرها موثوقة ومشهود لها 
سواء كانت هذه الوكاالت وطنية 

أو عالمية، ما حدث في الفترة 
األخيرة خاصة مع بداية األزمة 

السورية أو ما يسمى (الربيع 
العربي) الذي شهدته بعض الدول 

مثل تونس، ليبيا ومصر، خلق 
نوعًا من التفاعل على المستوى 

العالمي مع قضايا هذا الربيع، 

وفرض مفهوم إعالم اجتماعي 
اقتحم منزل كل شخص وبات 
ينقل وقائع وأحداث وتحليالت 

سياسية حدثت أو لم تحدث، 
الهدف منها إيصال رسائل معينة 

سواء كانت من جهات حكومية 
ورسمية للمكان، أو من جهات 

خارجية ساهمت باألزمة وفي ما 
يسمى (الربيع العربي)، وهو األمر 

الذي أجبر كافة وسائل اإلعالم 
العالمية أن تتخذ سياسات 
تطويرية في عملها وتكون 

موجودة على األرض بشكل 

ميداني وتوثق بالصوت والصورة 
بكاميرات صحفية خاصة أو 

بكاميرات الهواتف النقالة، وتبث 
أخبارًا صحيحة كانت أم مفبركة 

وتعمل على إيصالها لكل شخص 
لتشكل آراء العموم بناء على 
ما تبثه، وهنا تظهر حساسية 
اإلعالم اإللكتروني الذي بات 
حاضرًا في منزل كل مواطن 

سوري، ونحن كـ مواطنين اعتدنا 
أن اإلعالم وكل ما يذكر على 
األنترنت هو صحيح وهناك 

مقوالت شعبية مثل (هالخبر من 
وين سمعتو؟ يازلمة موجود على 
النت!)، موجود على اإلنترنت أي 

بقناعة البعض هو صحيح مئة 
بالمئة، وهذه حساسية كبيرة 

لإلعالم اإللكتروني، ومسؤولية 
تلقى على كاهل المؤسسات 

اإلعالمية“.
وأضاف :“خالل األزمة السورية، 

ظهرت وبكثافة ما تسمى 
بـ (الصفحات اإلخبارية) مثل 

صفحة أخبار دمشق، الالذقية، 
إدلب، حمص و.. إلخ، وكل 

صفحة من هذه الصفحات تم 
انشاؤها من قبل شخص أو 

مجموعة أشخاص يحملون توجه 
سياسي معين، ثقافة إجتماعية 
معينة، محصلة تعليم معينة، 

ليس لديهم أي خلفية إعالمية، 
هم عبارة عن أشخاص أطلقوا 

على أنفسهم اسم نشطاء، نزلوا 
إلى الشوارع وقاموا بتصوير 

األحداث، بعضهم كانت أخبارهم 
صحيحة، وجزء كبير منهم كانت 

أخبارهم مغلوطة، وجزء كبير 
أيضًا كان عبارة عن نسخ ولصق، 

ويقومون بتبني هذه األخبار 
ويشكلون رأي عام دون أن 

يعيروا األهتمام لمسؤولية أي 
خبر، ودون الرجوع إلى المصدر 
وهذه نقطة جدًا مهمة، وبعد 

سبع سنوات مرت بكل ما تحمله 
من سلبيات وإيجابيات هناك 

صفحات إخبارية التزال مستمرة 
حتى اآلن، وهناك صفحات 

إخبارية انتهت ألن دورها انتهى، 
وهناك مثًال وسيلتكم اإلعالمية 

(المشهد أونالين) التي نشأت 

بالفترة األخيرة كمؤسسة 
إعالمية وهي تستحق أن تصنف 

كمؤسسة ألنها تستوفي 
كافة الشروط التي تؤهلها 

لذلك، ال بل ويمكننا القول 
أنها الوسيلة اإلعالمية األولى، 
فهي بالمجمل تعتمد األسلوب 

اإللكتروني، وكما ذكرنا سابقًا 
أي قناة تلفزيونية أو وسيلة 

إعالمية يجب أن يكون لها نافذة 

اإلعالم اإللكتروني في سورية بين االستخفاف         وا¦نصاف

فكيف يراه االختصاصيـون         واملواطنون؟

الدكتور عباس عبد الرحمن: 

يجب أن يكون 
مؤسساتي 

ومرخص

اإلعالم 
اإللكتروني

هو الشكل 
الجديد الذي 

فرضته 
التكنولوجيا 

لإلعالم، والنسخة 
المطورة لوسائل 

التواصل 
االجتماعي، وهو 

جزء من حياتنا 
اليومية
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إلكترونية، وما يميز المشهد عن 
غيرها من الوسائل، أنها تضم 

كادر مثقف واكاديمي وله خلفية 
إعالمية، أي أنها تعمل بنفس 
التراتبية والمصداقية لإلعالم 
القديم، وهذه الناحية يجب أن 

نؤكد عليها، يجب أن تسعى 
كل وسيلة إعالمية لتكريس 
المصداقية، ألن كل ماهو 

منشور على اإلنترنت بالنسبة 
لمواطن بسيط هو صحيح، لذا 
نحن بحاجة ألن تكون الوسائل 
اإلعالمية موثوقة، وأن يكون 
كادر العمل الخاص بها يضم 

أشخاص خبراء ومحترفين، 
ينقلون الخبر موثقًا بالصوت 

والصورة كما كان ينقل ويصور 
بالرسائل اإلعالمية التقليدية 
ولكن بشكل إلكتروني، وهذه 

مسؤولية ضخمة جدًا“.
”على أي وسيلة إعالمية تطلق 

على نفسها إعالم إلكتروني 
أن تخرج من مفهوم النسخ 
واللصق التي اعتدنا عليها، 

وخاصة في بداية األزمة، وأن 
ال تهمل دور رئاسة التحرير التي 

تعتبر المصحح وتضبط الخبر 
من حيث التنسيق والتدقيق 
والمراجعة، وتضبط الرسالة 
التي يريد الصحفي إيصالها 

للمتلقي، والصفحات الفردية 
على الفيسبوك ال تعنيها كل 
هذه التفاصيل، فهي أصًال ال 
تمتلك هيئة تحرير، من يصنع 

الخبر ويصادق عليه وينشره 

هو نفسه رئيس التحرير، بغض 
النظر عن الرسالة التي يحملها 

هذا الخبر، وبغض النظر عن 
المصداقية واالحترافية، لذا 

شئنا أم أبينا اإلعالم اإللكتروني 
هو البديل لوسائل اإلعالم 

التقليدي المكتوب والمرئي، 
والبديل لصفحات التواصل 

اإلجتماعي“.
وفي سؤالنا للدكتور ”عباس 
عبد الرحمن“ عن رأيه ما إذا 

كان اإلعالم اإللكتروني يقوم 
باستجرار صفحات التواصل 

اإلجتماعي أم هي من تقوم 

باستجراره؟، أجابنا :“كالهما 
جاؤوا تلبيًة للحاجة، وحاجة 

أساسية، وهي أن أي مواطن 
بات في وقتنا هذا بعيدًا عن 
قراءة الخبر بالجرائد، وبعيدًا 

عن القنوات المتلفزة بسبب 
انشغاله بالعمل وضغوطات 

الحياة اليومية، وقريبًا من هاتفه 
النقال واالنترنت الخاص به، 

وصفحات التواصل اإلجتماعي 
هي الحالة البدائية لإلعالم 

اإللكتروني، وقامت بما يشبه 
الغزو لعقولنا وأفكارنا في 

مرحلة معينة، واستطاعت أن 
تتحكم بالرأي العام وباعدت 

وجهات النظر، فمثًال أصبحنا 
نقرأ الخبر أنا وصديقي كل 

منا على صفحة تختلف بالرأي 
والتوجهات عن الصفحة األخرى، 

وندخل بجدال يجعلنا في حالة 
متناقضة لنفس الخبر وأي منها 

هو الخبر الصحيح، وهو األمر 
الذي سبب نوع من الفوضى 

والعشوائية بوسائل التواصل، 
لذلك يجب أن يكون هناك 

إعالم إلكتروني تابع لمؤسسة 
رسمية وال أقصد برسمية أن 

تكون حكومية، بل أن تكون 
وسيلة إعالمية متكاملة 

ومرخصة، واليشترط أن تكون 
مرخصة فقط من سورية، ربما 

من أي مكان آخر، المهم هو 
استيفائها للشروط التي تؤهلها 

أن تكون مؤسسة إعالمية، 
بدءًا من رئاسة التحرير ثم الهيئة 

التحريرية، وانتهاءًا بكادر إعالمي 
أكاديمي مهني، مدرب ومطور 
ليكون قادرًا على صياغة الخبر 

وتمييزه عن التحليل السياسي أو 
االقتصادي، وقادرًا على انتقاء 

األسلوب البسيط والشفاف 
في التوجه للمتلقي، ويجب أن 

يتمتع بنفس سرعة ومرونة نقل 
الخبر التي تتمتع بها صفحات 

التواصل اإلجتماعي، فالخبر 
الذي كان يحتاج لبضع ساعات، 

يجب أن ينشر خالل نصف ساعة 
فقط، نصف ساعة معيار زمني 

كافي لتقييم وتدقيق أي خبر، 
وكافي للتحقق من المصدر 
والمصداقية، وطبعًا المعيار 

الزمني ألي خبر يزداد أو ينقص 
حسب أهمية الحدث، وهناك 
سؤال يردده اإلعالميين كثيرًا، 
أيهما أهم مصداقية الخبر أم 
السرعة في نقله؟، في رأي 

الشخصي المصداقية طبعًا هي 
األهم“.

وعن قانون اإلعالم اإللكتروني 
وأحقية اإلعالمي اإللكتروني 

في التنسيب وضمان حقوقه؟ 
علل الدكتور ”عباس“  قائًال 
:“هذا الشخص الذي يقوم 
بإدارة صفحة تسمى شبكة 
أخبار المدينة الفالنية، إلى 

أي مدى هو إعالمي؟، كيف 
لقانون اإلعالم اإللكتروني 

أن يشمله ويساويه مع 
الشخص اإلعالمي في الحقوق 

والعقوبات؟، وكيف له أن 

إياد خليل: 

حتى اللحظة
¯ ينل حقوقه

اإلعالم اإللكتروني هو المستقبل لسورية، وهو 
اإلعالم الذي جاء ليحل محل اإلعالم التقليدي، 

فما يميز اإلعالم اإللكتروني أن أخباره يتم تحديثها 
على مدار اليوم، في كل دقيقة يمكنك أن تنشر 

خبر أو تغطي حدث، بعكس اإلعالم التقليدي الذي 
ينشر مجموعة أخبار تكون لكامل اليوم وأحيانا 

لكامل األسبوع“.
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يتحمل المسؤوليات التي 
يتحملها اإلعالمي؟ وأنا مع 

فكرة أن يتحمل المسؤولية، وأن 
يتعرض كل من ينشر خبر كاذب 
سواء كان تابع لجهة إعالمية أو 

غير إعالمية للمساءلة القانونية، 
لذا يجب أن يكون اإلعالم 

اإللكتروني مؤسساتي“.

حتى اللحظة لم ينل حقوقه
الصحفي ومدير المكتب 

اإلعالمي في منتجع روتانا أفاميا 
بالالذقية األستاذ ”إياد خليل“، 

في سؤالنا له عن تعريف اإلعالم 
اإللكتروني؟، أجاب :“اإلعالم 

اإللكتروني هو المستقبل 
لسورية، وهو اإلعالم الذي جاء 

ليحل محل اإلعالم التقليدي، فما 
يميز اإلعالم اإللكتروني أن أخباره 
يتم تحديثها على مدار اليوم، في 

كل دقيقة يمكنك أن تنشر خبر 
أو تغطي حدث، بعكس اإلعالم 

التقليدي الذي ينشر مجموعة 
أخبار تكون لكامل اليوم وأحيانا 

لكامل األسبوع“.
وفيما يخص التعاطي الخجول 

مع الإلعالم االلكتروني الخاص 
مقارنة مع اإلعالم اإللكتروني 
الرسمي؟ علل قائًال: ”القطاع 

العام هو األقوى ألنه يحظى 
بدعم حكومي ووزاري ودعم 

جماهيري، بينما اإلعالم 
اإللكتروني الخاص ال يحظى 

بكل ما سبق وتقترن قوته بقوة 
مؤسسته اإلعالمية وحجم 

التمويل وتجهيز الفريق الصحفي، 
لذا نجد أن أغلب مواقع اإلعالم 

اإللكتروني الخاصة تعاني من 
التهميش واإلقصاء بسبب 

ضعف المؤسسة ماديًا وإداريًا 
وعدم امتالك الفريق الصحفي 

األمكانيات واألدوات“.
َوعن حقوق اإلعالم اإللكتروني 

واإلعالميين اإللكترونيين؟، 
أجاب :“اإلعالم اإللكتروني رغم 

أهميته، إال أنه ومنذ ظهوره 
في سورية لم ينل حقه كإعالم 
مهم في العصر الحديث، ورغم 

صدور قانون خاص باإلعالم 
اإللكتروني في السنوات األخيرة، 
إال إنه بقي يعاني من مشكالت 

عديدة أهمها عدم الحماية 
للصحفيين وعدم حماية موادهم 

الصحفية وعدم حماية المواقع 
والمؤسسات اإلعالمية، عدم 

وجود أي دعم مادي أو حتى 
معنوي، وعلى الصعيد القانوني، 

فإن المواقع اإللكترونية عانت 
من قضايا قانونية عديدة، 

باإلضافة أن إتحاد الصحفيين 
لتاريخ اليوم لم يدرج اإلعالم 

اإللكتروني في قائمه ولم ينسب 
الصحفيين اإللكترونيين، وهذه 
المشكالت وغيرها تحول دون 

تطوره ووصوله ألن يصبح إعالمًا 
منافس“.

صوت للشارع السوري
اإلعالمي ومراسل إذاعة 

”ميلودي FM“ في الساحل 
السوري األستاذ ”أيهم غانم“ 

وصف لنا  اإلعالم اإللكتروني 
بأنه :“استطاع أن يكون صوتًا 
للشارع السوري، في الوقت 

الذي عجزت به وسائل اإلعالم 
التقليدية عن ذلك بسبب 

اعتمادها مبدأ الروتين، في حين 
تتوسع رقعة الحرية اإلعالمية 

لإلعالم اإللكتروني“.
وفي سؤالنا له حول ما إذا كان 

اإلعالم اإللكتروني هو من يستجر 
صفحات التواصل اإلجتماعي 
أو هي من تقوم باستجراره؟، 

أجابنا :“إذا لم تكن صفحات 
التواصل اإلجتماعي تدار من 

قبل أخصائيين إعالميين فهي 
غير جديرة بالحصول على فرص 

المتابعة ولن يهتم ألخبارها أحد، 
والمواقع اإللكترونية يفترض 

أن ال تسمح لنفسها أن تتحول 
لشبكة أخبار فيسبوكية تعتمد 

أخبارها من قبل بعض صفحات 
التواصل اإلجتماعي، إال أن 

الواقع لألسف جعل من هذه 
الصفحات مصادرًا أساسية للكثير 

من المواقع اإللكترونية التي 
تمتهن سياسة النسخ واللصق 

والصحفي فيها يستسهل 
الحصول على المعلومة، 

ورغم حصول بعض المواقع 
اإللكترونية على نسب متابعة 

عالية، إال أن صفحات التواصل 
من الناحية الشعبية التزال هي 

األقوى“.
أما فيما يتعلق بحقوق اإلعالم 

اإللكتروني واإلعالميين؟ أجاب:“ 
اإلعالم اإللكتروني أخذ حقه جيدًا 

من ناحية المتابعة واالنتشار 
في سورية، إال أن اإلعالمي 
اإللكتروني، محروم من كافة 
حقوقه وعلى رأسها الحماية 

والدعم، بل على العكس، هو 
مهمش وخارج اعتبارات المعنيين 

أو المسؤولين“.

أيهم غانم :

خارج اعتبارات 
املعنيني

آراء باإلعالم 
اإللكتروني

مواطنو الالذقية عبروا عن 
رأيهم باإلعالم اإللكتروني 

من زوايا مختلفة، حيث 
اعتبر أحدهم أن االخبار 

التي تنتشر على اإلنترنت  
ليست واقعية وال تحمل 
المصداقية أو الشفافية، 

فيما رأت إحدى المواطنات 
أن اإلعالم اإللكتروني هو 

النسخة المطورة من اإلعالم 
التقليدي، ولكن قلة الثقافة 

والوعي  في مجتمعنا أفقدته 
قيمته، بينما رأت أخرى أن 
اإلعالم اإللكتروني اسلوب 

عصري وحديث ال تنقصه 
اإلمكانيات بل الدعم، وهو 
قادر أن يكون أكثر مالمسة 

لقضايا المواطنين إذا تم 
توجيهه من قبل أصحاب 

الكفاءات واالختصاص.
في المقلب اآلخر، هناك 

نسبة كبيرة من المواطنين 
ليس لديهم أي فكرة عن 

مفهوم اإلعالم اإللكتروني، 
وبالنسبة لهم كلمة إعالم 

إلكتروني تعني صفحة 
إخبارية على الفيسبوك، 

وبعضهم يعتقد أن اإلعالم 
اإللكتروني هو ذاته اإلعالن 

اإللكتروني وصفحات 
الدعايات والتسويق، وهذا 
إن دل على شيء فهو يدل 
على أن اإلعالم اإللكتروني 

لم تقم أي جهة معنية 
بالمساهمة بطرحه والتعريف 
عنه كما يجب، ولم يبذل في 

طريقه أي جهود حكومية 
يستطيع من خاللها اإلعالم 

اإللكتروني أن يأخذ حقه 
أسوة بباقي الوسائل 

اإلعالمية األخرى.

رغم حصول 
بعض المواقع 

اإللكترونية 
على نسب 

متابعة عالية، 
إال أن صفحات 

التواصل من 
الناحية الشعبية 

التزال هي 
األقوى
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السيرة الذاتية
حياتها

ولدت رائدة الفن التشكيلي 
السورية ليلى نصير في 

الالذقية سنة 1941، تخرجت 
عام 1963 في كلية الفنون 
الجميلة في القاهرة/ قسم 
التصوير وظّلت على مدى 

عشرات السنين الالحقة تعمل 
في الحقل التشكيلّي، ترعرت 

ضمن أسرة تهتم بالفكر واألدب، 
فكانت أسرتها تملك مكتبة 
منزلية تحتوي على مؤّلفات 
كّتاب معاصرين: جبران خليل 

جبران وطه حسين وبودلير 
ومارك توين، كما كانت أّمها 
تحّب األدب العربّي والغربّي 

في آن واحد. من هذا المناخ 

الثقافّي العائلّي نمت موهبتها 
وشخصيتها الفنية، وهي إلى 

جانب الرسم تكتب الشعر 

والقصص والقصة القصيرة. 
أعمالها مقتناة من وزارة الثقافة، 
المتحف الوطني بدمشق، وزارة 

السياحة، وزارة الداخلية، القصر 
الجمهوري، ضمن مجموعات 
خاصة. في عام 1989حصلت 

ليلى نص¨ 
رائدة الفن التشكيلي 

«بإنسانيته» في 
الوطن العربي

المشهد

تطلق على نفسها لقب «فنانة التجربة» واآلخرون 
يلقبونها «الرائدة» أو ابنة البحر منذ البداية وحتى اللحظة 

كان وما زال اإلنسان والسيما اإلنسان البسيط- وفي 
حاالته المختلفة في معاركه مع أوجه الحياة اليومية القاسية، 
والمعاني من مرارة ما تخّلفه من اضطرابات وأمراض نفسية 

عقيمة، هو شغلها الشاغل والمحرك األكبر في مشروعها الفني 
هي الفنانة التشكيلية ليلى نصير رائدة الفن التشكيلي األولى 

في الوطن العربي كما تم تصنيفها من اللجنة الدولية في 
إيطاليا.

ترعرت ضمن أسرة تهتم بالفكر 
واألدب، فكانت أسرتها تملك 

مكتبة منزلية تحتوي على مؤّلفات 
كّتاب معاصرين: جبران خليل جبران 
وطه حسين وبودلير ومارك توين، 
كما كانت أّمها تحّب األدب العربّي 

والغربّي في آن واحد
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الفنانة على جائزة الدولة 
التقديرية لآلداب والفنون في 

نسختها الثالثة وذلك تكريما 
لعطائها الفني الواسع باعتبارها 

أحد رواد الفن التشكيلي السوري، 
وتقديرا لمنجزها اإلبداعي الذي 

تمخضت عنه مسيرة امتدت 
لخمسة عقود اختبرت خاللها 

شتى األساليب والتيارات الفنية 
وصوال إلى مرحلة من النضج 

الفني وهو ما أفضى إلى 
عشرات األعمال الفنية ذات 

الخصوصية المتفردة والقيمة 
الفكرية واإلبداعية العالية.

في األسلوب
تمّيز أسلوب الفنانة بالتقنين 
والتقشف اللونّي، وبسلسلة 

من التجارب واالختبارات الفنية 
الواقعية والتعبيرية، والتعبيرية- 

التجريدية، والسوريالية، إلى جانب 

الطباعة، وصوال إلى التجريدية، 
حتى الدمج ما بين التشخيصية- 

التشكيلية والتجريدية.

في المضمون
تصنف تجربة الفنانة حسب 
المضامين والشواغل التي 

اهتمت بها خالل أعمالها 
التشكيلية إلى عدة مجموعات 
كل واحدة كانت مختصة باتجاه 

معين:
االتجاه األول: اشتغلت الفنانة 
في مضامين مواضيعها على 

شريحة الناس ذوي االحتياجات 
الخاصة، وكان بدأ ذلك بمشروع 
تخرجها في جامعة القاهرة ذات 

حين من القرن العشرين. 
أما االتجاه الثاني: فبرزت فيه 

خالل حرب تشرين التي خاضها 
الجيش السوري ضد العدو 

الصهيوني سنة 1973، تلك 
الحرب كانت المحّرض في تجديد 

تمّيز أسلوب الفنانة بالتقنين 
والتقشف اللونّي، وبسلسلة 

من التجارب واالختبارات الفنية 
الواقعية والتعبيرية، والتعبيرية- 

التجريدية، والسوريالية، إلى 
جانب الطباعة، وصوال إلى 

التجريدية، حتى الدمج ما 
بين التشخيصية- التشكيلية 

والتجريدية

كتب عنها الشاعر السوري نزيه أبو عفش: 
«تجولت طويًال بين أعمال عظماء كثيرين، فان 
غوغ، بيكاسو، فريدا كالو، ماتيس وآخرين كثر. 
ال في الرقة، وال في العمق، وال في الرهافة، 
وال الصدق وال في فداحة األلم وتواضع البوح 

فيه...، لم أعثر على من هو (أو هي) أنبل من 
الفنانة السورية الغائبة أو المغيبة ليلى نصير
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أسلوبها ومواضيعها الفنية، 
وبعد ذلك نحت في الثمانينيات 

صوب جنوب لبنان لترصد 
برسومها ما عكسته الحرب 

األهلية اللبنانية.
 وفي االتجاه الثالث: كانت 

الحضارة واألساطير مواضيع 
غنية للتراث الذي ال تنفصل 

الفنانة عنه.
 وفي اتجاه آخر: من القضايا 
اإلنسانية التي عملت عليها 

وكانت أساسية في مسيرتها، 
هي تجسيد متناقض بين 

األلم والجمال الفاتن والساحر 
البعيد عن اإلثارة في تجسيدها 

للمرأة من خالل جسدها 
وعيونها الواسعة، في جاذبيتها 

وانكساراتها والخذالن المفروض 
عليها من واقع المجتمع.

تفاصيل عالمها الفني
شكلت نصير عالمها الفني، 
وهي ابنة الالذقية وحضارة 

أوغاريت، بين الفن المصري 
والسوري القديم الذي يعود 

آلالف السنين قبل الميالد وقد 
لجأ النحاتون السوريون القدماء 

إلى نحت الشخصيات في 
وضعية الوقوف، ووضع اليدين 

فوق بعضهما البعض وإلى 
التركيز على العيون وإحاطتها 
باألسود وهي حالة تعبر عن 

لحظات التأمل والصالة، فأغلب 
أعمالها يحمل ذلك التركيز 

على العيون التي أعطت فيها 

إيحاءات تعبيرية مختلفة موشحة 
بالحزن العميق الغائر منذ آالف 

السنين. وقد اشتغلت على 
التحوير وإعادة تشكيل الجسد 
وفق حاالت تعبيرية مختلفة، 
حيث لجأ النحت السوري إلى 

تركيب العناصر الحيوانية 
مع اإلنسانية، وهو نوع من 

التوحد أو التماثل مع الطبيعة. 
وقد أعادت هي هذا التركيب 

بأسلوبها، كأن ترسم لإلنسان 
أجنحة أو تضع رأس إنسان على 

جسد حيوان، في توليفة في 
التكوين وتلوين عميق للشكل، 

وتحيط اللوحة أحياًنا بقطع 
صغيرة مرسوم عليها عناصر 

حيوانية وإنسانية وكأنها تمثيل 
ألختام أسطوانية.

في أعمالها ثمة إحساس 
غرافيكي ملون يتقطع فيه 

الخط ويتداخل الفراغ مع الكتلة، 
وهي باألصل اشتغلت على 

استخدامات لونية وتقنية 
مختلفة مزجت فيها خامات 

عدة، فإحساس الباستيل 
الزيتي واضح في العديد من 

أعمالها، ومع خامة األكريليك 
تتوضح المساحة اللونية أكثر 

في لوحاتها التي نفذتها مطلع 
التسعينيات التي أكدت من 

خاللها على موضوع األمومة، 
فنراها ترسم المرأة الحامل 

حيث تصطف الشخوص أمام 
بطنها بحيرة غريبة. في هذه 

المرحلة تستمر ببناء التركيب 
والتقطيعات الهندسية وتقوم 
بمعالجة لونية متناغمة 

موسيقًيا وأقرب 
للقصيدة حيث 

الكتلة من خالل 
اللون والخط 
تشكل ارتكازا 

وحامال لها.
سطح لوحة 

الفنانة محّير، فهو 
ناعم ولكنه مشغول 
بطريقة يبدو فيها وكأنه 

مجتاح ”بخربشات“ أثرية، 
ولطخات ملونة متفتتة لها 
ملمس الرمل، وخشونة 
التراب والحصى، ما 

الثقافي   |  

بمعالجة لونية متناغمة 
موسيقًيا وأقرب 
للقصيدة حيث 

الكتلة من خالل 
اللون والخط 
تشكل ارتكازا 

وحامال لها.
سطح لوحة 

الفنانة محّير، فهو 
ناعم ولكنه مشغول 
بطريقة يبدو فيها وكأنه 

مجتاح ”بخربشات“ أثرية، 
ولطخات ملونة متفتتة لها 
ملمس الرمل، وخشونة 
التراب والحصى، ما 

أغلب أعمالها يحمل التركيز على العيون التي أعطت 
فيها إيحاءات تعبيرية مختلفة موشحة بالحزن العميق 

الغائر منذ آالف السنين
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أضاف بعدا أسطوريا مضاعفا 
على أعمالها، لوحاتها تفشي سّر 

عشقها للنحت، والزهد اللوني 
في لوحاتها يشير إلى ذلك أيضا. 

الفنانة المغيبة
كتب عنها الشاعر السوري نزيه 

أبو عفش: «تجولت طويًال 
بين أعمال عظماء كثيرين، 

فان غوغ، بيكاسو، فريدا كالو، 
ماتيس وآخرين كثر. ال في 

الرقة، وال في العمق، وال في 
الرهافة، وال الصدق وال في 

فداحة األلم وتواضع البوح فيه 
....، لم أعثر على من هو (أو 

هي) أنبل من الفنانة السورية 
الغائبة أو المغيبة ليلى نصير.. 

أيها األصحاب أرجوكم. من 
يرشدني إلى عنوانها؟ ال أريد 

ألحدنا (أنا أو هي) مغادرة 
الحياة قبل أن أعانقها وأقول 

لها: ليلى نصير العظيمة.. كم 
أنت جديرة بالحب والتقديس».

قالت ليلى نصير في إحدى 
المقابالت: عشت في الريف 

السوري، وبسبب عمل 
والدي نلت فرصة االنتقال 
بين األرياف بكل فضاءاته، 

وأقمنا في ”راجو“ البلد الذي 
يغلب عليه القحط، والمدرسة 

التي تبعد مسافات طويلة 
عن منزلنا، ما جعلني أمشي 
على الرغم من الثلج والبرد، 
وألتقط في مشواري صور 
األطفال الجياع والفقراء، 

وهذا ما أعطاني تأمال خاصا 
لهذا القطاع الكبير من حولي، 
كمحاولة لتفهم الواقع الذي 

نعيش فيه، والبحث عن 
الجوهر وراء تلك الوجوه 

والحوادث.
كما يذكر أن الفنانة في بداية 
حياتها الفنية كانت تدخل إلى 

مقاهي الالذقية التي كان 
يحتكرها الرجال. تجلس معهم 

وتقوم برسم المارة بسرعة 
كبيرة. وثمة مقهى يحتفظ 
بكرسي لها هناك اعتادت 

الجلوس فيه منذ أكثر من 30 
عاما.

على صعيد آخر قام مجموعة من الكتاب عام 2014 
بتأليف كتاب يرصد تجربة الفنانة «ليلى نصير» هم  
(يارا نصير، أسعد عرابي، راشد عيسى)، والتي ُتعد 

في طليعة التجارب النسوّية في هذا المجال، سواء 
لقدمها أو ألهميتها الفنّية وحضورها في الحراك 
التشكيلي السوري، منذ مغادرتها محترفات كلية 
الفنون الجميلة في القاهرة العام 1963، ويبين 
الكتاب تأثر ليلى بموتيفات الفنون القديمة في 

مصر وسورية.
فطفلة األمس (كما تقول يارا نصير)، تستمر تلعب 

مع الفرشاة واأللوان، اللعبة نفسها، التي لعبتها 
يوم كانت تنتظر القطار في القرية، وتستمع إلى 

حكايات الفالحين في أماسي الشتاء الصعبة.
وتؤكد يارا ارتباط ماضي الفنانة ليلى نصير بفنها 

منذ بداياتها. فعلى القماش المشدود، كما 
على دفاتر إبداعها، حكايات ملونة عن الفالحات 

العامالت في البيدر والحقل والنزهات. وتبين 
أنها تنتمي إلى جيل األربعينات 
من القرن الماضي. ونشأت في 

عائلة مثقفة مهتمة بشؤون األدب 
والفكر، وُعرف عنها في مدينتها، 
أنها كانت أول فتاة ترتاد مقاهي 
الرصيف، حيث كانت ترسم حياة 

الشارع.
كما أشار الفنان والباحث في 

شؤون الفن التشكيلي، أسعد 
عرابي، في الكتاب، إلى أنه 

من غير السهل الكتابة عن فن 
ليلى نصير، ليس فقط بسبب 

التطابق (االستثنائي) بين 

تجربتها الداخلية المعاشة.
وأدائها التشكيلي الصادق، وإنما على األخص ألن 
المواصفات (الباتولوجّية) المأزومة، تتسامى في 

تعبيراتها العاطفّية إلى لغة جمالّية شمولّية، وإلى 
احتدام زاهد، وحيوّية متقشفة في اللون والخط، 

في بعض حاالت تصاعديتها إلى مستوى العدمّية 
الوجودّية أو الوجدانّية، وبما تثيره في الوعي 

والذاكرة والتخيل من خصوصّية تراجيدّية ومغتبطة 
بالنور في آٍن واحد.

فيما بين راشد عيسى، أنه في اللقاء الذي أجراه 
معها، أكدت الفنانة ليلى نصير، أنه على الفنان 

أن يعيش التجربة ليعبر عنها، ألنها بالضرورة 
أكثر التصاقًا بالفنان. لذا فهي تبحث عن الحقيقة 

دومًا وتتلمسها، وتعتقد أن هاجسها بالضرورة، 
التواصل مع الجمهور، وهذه معادلة صعبة بسبب 
أمية الجمهور الفنّية، وهي شخصيًا تأثرت بـ: فان 

كوخ، ومودلياني، وبوتتشللي، ومايكل أنجلو. وهذا 
يفسر وجود التضاد في أعمالها الفنّية.

المؤلفون في سطور
 يارا نصير. كاتبة مهتمة بتوثيق 
حياة الفنانة ليلى نصير. وراشد 

عيسى صحافي وناقد يكتب في 
الصحافة العربّية. أما أسعد عرابي 

فهو معروف كفنان تشكيلي 
وباحث وناقد. لديه العديد من 

المعارض، وينشر مقاالته وأبحاثه 
في الصحافة العربّية. كما صدرت 

له عدة كتب، تناول فيها قضايا 
الفن المعاصر.

ليلى نصير.. تجربة تشكيلية سورية طليعية
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الفني   |  

ًة أن أكثر ما ُيصيب  ذكرت مرَّ
الدراما بمقتل هو الشللية 
الفنية، وأن أهم ما يحافظ 

عليها هو الوفاء لها، ما 
هي رؤيتك بالضبط لهذا 

الموضوع؟
الوسط الدرامي بشكل 

عام خطير، والدراما مسألة 
حضارية سواء في المسرح 

أو السينما أو التلفزيون، 
وأنا أحببت فن التمثيل، 

ألنه يجمع الكلمة واألدب 
والصورة والموسيقى وكل 

شيء فني، وهدفي أن أحقق 
شيئًا ُيشعرني بالفخر وأنا 

م نفسي كفنان، لكن بعد  أقدِّ

أن عشت في هذا الوسط 
اكتشفت أنه غير مريح مع 
األسف. إذ كان طموحي 

أن أحقق شيئًا عظيمًا، لكن 
اصطدمت بأشخاص ضمن 
الوسط الفني ليس لديهم 

استعداد ليحققوا شيئًا، 
وبعضهم يملكون طموحًا 

لكنهم ال يدافعون عنه، 
وأيضًا هناك من يسعى 

لتحقيق طموحه الفني على 
حساب اآلخرين.

أنت تتحدث هنا عن «الصدق 
الفني» والوفاء لقيمة الفن 

بحد ذاته. 
على الوسط الفني أن يكون 

سًا، َيشُعر  محترمًا وُمقدَّ
ضمنه الفنان بأن فّنه مسألة 

كبيرة جدًا وهامة للمجتمع 
والبلد والناس، وهذا ما 

يدفعني لتحمل الكثير من 
األشياء في سبيل أنني 

سأصل إلى شيء عظيم، 
وطالما أنني أعيش في 
سوريا، ومع السوريين، 

فينبغي أن أكون وفيًا لهم 
وصادقًا في مهمتي كفنان، 

فأنا أول ما بدأت بالفن، 
بدأت رسامًا، بعد تخرجي من 

الفنان 

أديب قدورة: 
 ال أنتظر الوفاء من أحد

بديع صنيج

رغم أعوامه الستة والسبعين إال أن مالمحه وخامة صوته التي لم تتغير، ُتعيدانك مباشرًة 
إلى العديد من الشخصيات التي أجاد في تجسيدها، فتشعر أنك في حضرة متحف لذاكرة 

الدراما السورية سينمائيًا ومسرحيًا وتلفزيونيًا، وأكثر ما يلفتك في جميع أركان ذاك المتحف 
ج معها صوته عند الحديث عن اإلهمال الذي  ْبَل الحقيقي، واإلخالص للفن، لدرجة يتهدَّ هو النُّ
ُتعاني منه الدراما كفن حضاري في سوريا، وعدم العمل بإخالص لنهضتها من قبل المعنيين، 

ط بالتمثيل الذي  عن صفحات مضيئة من تاريخ الفنان أديب قدورة، وذكرياته عن البدايات والتورُّ
لم يختره، إلى جانب خبايا كثيرة يبوح عنها للمرة األولى على صفحات مجلة المشهد، إليكم هذا 

الحوار: 
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على الوسط 
الفني أن يكون 

سًا  محترمًا وُمقدَّ
َيشُعر ضمنه 

الفنان بأن فّنه 
مسألة كبيرة جدًا 
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الفني   |  

الفنون التشكيلية، ثم عملت 
بالتدريس في ثانوية البحتري 

بمدينة الباب القريبة من 
حلب، وفق مفهوم خاص 
بي بأن الرسم أمر عظيم، 

فلواله لما تطورت األشياء، 
من الطاولة إلى السيارة 
إلى الطيارة،... وأصبحت 
س من هذا المنطلق.  ُأَدرِّ

طالبي استغربوا في البداية، 
ثم بدأوا يحتضنونني، فأنا 
أنطلق من أن الفن ينبغي 
أن يكون مخلصًا لجمهوره 

ومفيدًا لهم، ألن الفنان 
يعيش ضمن مجتمع وقيمته 

تنطلق من مدى استعداده 

لخدمة مجتمعه وناسه. 

برأيك هل فن التمثيل يوازي 
الرسم ضمن مفهومك الذي 

تتحدث عنه؟
كل الفنون مهمة، ويجب أن 

يكون اإلنسان مخلصًا لها، 
فكممثل ينبغي أن أخلص 

للشخصية التي سألعبها 
ضمن الفيلم أو المسرحية 

وحتى ضمن التلفزيون، ألن 
الفن حضارة، فعندما تقدم 
حضارة لهذا الشعب، عليك 

أن تكون معطاء بصورة 
صحيحة، بمعنى أن تكون 

مفيدًا للمجتمع، فالفن 
للناس، وليس للنخبة أو 
لنفسك، وهدفه تحقيق 

نهضة هذا المجتمع. وهذا 

بحاجة لإلخالص وللمفاهيم 
األخالقية أكثر منها العملية. 

ماذا ساعدك كونك فنان 
تشكيلي في رسم شخصياتك 

الدرامية؟
الفن التشكيلي عالم 

مهم لنفسك ولشعبك 
ولألجيال، فأنت ترسم 

حياة واسعة عن المجتمع، 
الفن التشكيلي مهم جدًا، 
وعندما كنت أدّرس طلبت 

أن يكون مادة أساسية 
وليست ترفيهية، وبالنسبة 

لدور الرسم في تكوين 
الشخصية الدرامية عندي: 

عندما بدأت العمل في 
المسرح كنت في البداية 
مهندس ديكور، ورسامًا 

لالحتياجات الفنية ضمن 
العمل المسرحي، وحتى 

ماكييرًا، ومصمم األفيش 
وأتعاون مع المنفذين 

أيضًا، وأذكر أول مشاركاتي 
السينمائي في فيلم 

«الفهد»، وحينها كنت 
ابتعدت عن الفن التشكيلي، 

لكنني وقتها أحضرت ورق 
باستيل وعلقته على جدران 
غرفة الفندق وبدأت أرسم 

مالمح شخصية «أبو علي» 
من خالل اللون، وأحيانًا 

أكون مسترخيًا أثناء قراءة 
السيناريو، ثم بالال شعور 

أتصور موقفًا معينًا برد 
فعل معين للشخصية 

فأرسمه، أي أنني تعاملت 
مع الشخصية السينمائية 
من خالل الفن التشكيلي، 

ومن خالل تجربتي في 
الوسط الدرامي بشكل عام، 
اكتشفت أن المخرج الُمِلّم 
بالفن التشكيلي يبقى لديه 

إحساس وميزة إضافية 
ونظرة ثاقبة تجاه المواقف 

الدرامية سواء بالحركة أو 
تعبير الوجه وغير ذلك.  

أتوقع أن من األشياء التي ال 
تغيب عن بالك، وضع صورتك 

الموجودة على ُملَصق فيلم 
«الفهد» ضمن متحف السينما 

العالمية بألمانيا، أال ُيزعجك 
التركيز الكبير على هذا الفيلم 

دون بقية األعمال رغم أنه 
كان العمل السينمائي األول 

بالنسبة لك؟
أفيش الفهد تم إعادة 

تصميمه بأكثر من دولة 
أوروبية، وبالنسبة لي، دائمًا كنت أفكر 

بأعمالي التي تحقق نجاحًا، وأشعر بفرح 
كبير، وبأمل كبير بأن السينما السورية 

والعربية ستصل إلى مستوى 
مميز. السينما الهوليوودية 
مثًال، على رداءة مواضيعها 
في كثير من األحيان، غزت 

العالم وعقول الشعوب، 
أما السينما العربية فتطرح 
أفكارًا إنسانية رائعة، ونحن 

بحاجة لتعميمها حتى نجسد 
شخصيتنا أمام العالم، 

شخصية فنية ثقافية حضارية، 
وكان عندي أمل كبير أن تكبر السينما 

السورية وتتوسع، لكن مع األسف. 

الفن ينبغي أن يكون 
مخلصًا لجمهوره
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ومنهم المخرج ”نبيل 
المالح“.

صحيح، رحمه الله، كان 
مخرجًا بحق.

سينمائيًا بدأت معه، وبعد 
أن اختارك من بين المئات 

لتجسيد الشخصية، كان 
ثمة خالفات بين وزير 

الثقافة آنذاك والكاتب حيدر 
حيدر أدت إلى تأخر إنتاج 

الفيلم، ثم عاد المالح إلى 
مشاهدتك ضمن عمل 

مسرحي بحلب وتم االتفاق 
معك من جديد، إذ كان يرى 
في تقاسيم وجهك ما ُيريده 
لهذه الشخصية، وأنت تقول 

باستمرار أنك اكُتِشْفَت 
اكتشافًا ولم تكن ترغب 
بالتمثيل، حدثنا عن تلك 

البدايات وكيف تنظر إليها 
اآلن؟

ثالثة مخرجين اكتشفوني: 
في المسرح «حسين إدلبي»، 
في السينما «نبيل المالح»، 

في التلفزيون المخرج 
العراقي «فيصل الياسري». 
في مسرح الشعب بحلب 
كنت في بروفا عمل من 

إخراج حسين إدلبي، أخبرنا 
المخرج أننا بعد البروفا 
سنذهب إلى فرع نقابة 
الفنانين بحلب، فهناك 

مخرج سينمائي قادم من 
دمشق، يريد اكتشاف 

وجوهًا سينمائية، فقلت 
له حينها «مخرج قادم 

من الشام إلى حلب 
حتى يكتشفنا؟! أعتقد 
أننا سنكون معه مجرد 
كومبارس، خاصة مع 

وجود الكثير من النجوم 
بدمشق الذين نتابعهم في 

السينما والتلفزيون»... 
فقال إدلبي: «أدبًا ينبغي أن 

نذهب»، وفعًال ذهبنًا بعد 
البروفا مباشرًة، واتفقت 

مع زميل لي اسمه ”سعيد 
الماوردي“ على الهرب، لكننا 

لم نستطع إليه سبيًال مع 
المراقبة الصارمة إلدلبي 

علينا، وعند وصولنا وجدنا 
عددًا هائًال من هواة التمثيل 
في الصاالت وعلى األدراج، 

إذ تمت دعوة كل النوادي 
التمثيلية والخاصة باتحاد 
الشبيبة وغيرها، وعندما 

جاء دوري دخلت إلى اللجنة 
ال مباليًا، فوجدت خمسة 
أشخاص، ولم أكن أعلم 

أيهما المخرج. طلب مني 
أحدهم يجلس بجوار الباب 

أن أجلس بجانبه، عرفت 
بعدها أنه المخرج ”نبيل 

المالح“، وبدأ يسألني: «هل 
مثلت سابقًا؟»، أجبته: 
«أنا اآلن في أول بروفا 

مسرحية لي». «هل أطلت 
شاربك ولحيتك من قبل؟»، 

أجبته بالنفي. «هل تحب 
تسلق الصخور؟»، قلت 
له: «أعشق الصخور فأنا 
من ترشيحا الفلسطينية 

المليئة بالصخر». وبعد عدة 
إيماءات مع بقية أعضاء 

اللجنة سألني: «هل تذهب 
إلى دمشق؟»، فأجبته أنني 
موظف في مسرح الشعب 
بحلب، إن سمح لي مديري 

المخرج ”حسين إدلبي“ 
أذهب. وفعًال تم التواصل 

مع إدلبي وسمح لي، 
واتفقنا مع ”المالح“ على أن 

أكون أمام باب النقابة عند 
السابعة صباحًا، وفي اليوم 

الثاني، بعد تردد طويل، 
ذهبت إلى النقابة ووصلت 

إلى بابها الساعة التاسعة 
والنصف، ووجدت ورقة 

مكتوب عليها «ننتظرك في 
الحديقة العامة»، وذهبت 
إليها وكان هناك كاميرات 

سينمائية، فعاتبني األستاذ 
”نبيل المالح“، قائًال: «هذه 
سينما، وينبغي أن نتعامل 

مع كل لحظة فيها باحترام»، 
فاعتذرت منه، ووقفت أمام 

هناك من حاول أن يأخذ 
مكاني كممثل لكنه 

فشل

٥٩ almashhadonline.comDecember 2019 العدد 11



الفني   |  

كاميراه للمرة األولى وبدأت 
أجسد بعض االنفعاالت 

بأنني فرح وحزين وغاضب... 
وبعدها شربنا القهوة في 

مقهى قريب من الحديقة، 
وحينها أخبرني أنني مرشح 

لبطولة فيلمه، فاستغربت، 
وبين المزح والجد سألته: 

«وماذا ستدفع لي؟»، 
قال لي: «ما هو راتبك 
في مسرح الشعب؟»، 

أجبته: «260 ليرة»، فأردف: 
«سأعطيك كل يوم مئة 

ليرة»، وحسبتها في ذهني 
وتخيلت بأنني من أول عمل 
أشتري بيتًا. واتفقنا أن أكون 

في اليوم التالي بدمشق 
ضمن مؤسسة السينما عند 
الساعة الحادية عشر صباحًا.  

دخلت وكان ازدحام 
بالكاميرات والديكور 

والفنيين... وضع لي الماكيير 
ذقنًا وشوارب، من أجل 

مشهد في الفيلم، وأخبرني 
المالح أن نجاح الفيلم كله 

قائم على هذا المشهد، 
وفي اليوم التالي شاهدت 
نفسي للمرة األولى على 

شاشة سينمائية، واستغربت 
صورتي، وأخبرني أن اللجنة 

بالكامل وافقت على 
ترشيحي رسميًا لبطولة 
فيلم ”الفهد“، وبعدها 

صورني فيلمين فوتوغراف 
ووزع صوري على الصحافة 
في سوريا ولبنان، ونشرت 
بعناوين مختلفة معظمها 

حول ”اكتشاف نجم 
سينمائي في سوريا“، وما 

هي إال أيام قليلة حتى 
تابعت في الصحافة حربًا 

شعواء، بين كاتب القصة 
”حيدر حيدر“ ووزير الثقافة، 
بأن الفيلم سيمنع، وبعدها 
تم منعه بشكل رسمي عام 

1968، لُيعاد إنتاجه عام 

1973، وبين هذين العامين 
اشتغلت في المسرح عدة 

أعمال، إلى جانب مسلسل 
”الدخيل“ مع «فيصل 

الياسري» في التلفزيون 
بشخصية ”أبو جلدة“ الذي 

حقق نجاحًا ملفتًا. 

دائمًا تتحدث عن أهمية 
«المخرج المثقف» ضمن 

الدراما.
صحيح، معظم من اشتغلت 
معهم كانوا مثقفين، أجانب 
وعرب وسوريين، وحظي جيد 
جدًا بهذا الخصوص، وبشكل 

عام، ينبغي على المخرج أن 
يكون مثقفًا حقيقيًا، ألن 

مسألة اإلخراج ليست مجرد 
كلمة، فهو المسؤول عن 

تحويل الكالم المكتوب إلى 
واقع وحياة، وهذا ليس 

بسيطًا أبدًا.

أغلب الشخصيات التي 
يتها هي من الشخصيات  أدَّ

النبيلة التي ُتقاتل عن 
اآلخرين، هل كان ذلك 

مقصودًا منك، أم أن مالمح 
وجهك أغرت المخرجين 

الختيارك بتلك الشخصيات، 
بل الذاتي الموجود  أم هو النُّ

عندك؟
أنا أحب هذا النوع من 

الشخصيات، أحب البطل 
الشعبي، ذاك الذي تركبه 

هموم الحياة كلها كما ُيقال، 
وأحب مثًال شخصية غيفارا 

التي أديتها في المسرح 
وُعرضت ضمن مهرجان 

دمشق للفنون المسرحية، 
وحققت نجاحًا ُملِفتًا، حتى 

أن الكاتب «معين بسيسو» 
كان له منصبه في وزارة 

الثقافة المصرية، وعندما 
شاهدني ُدِهَش من أدائي 

وقال لي: «أنت عامل إيه؟!». 

كنت حينها أجسد شخصية 
غيفارا وكنت مصمم األزياء 

ومصمم اإلضاءة والماكيير، 
حتى أن وزير الثقافة حينها 
”فوزي كيالي» بعد انتهائنا 

من العرض: قال لي: «امسح 
ل مالبسك،  ماكياجك وبدِّ
أريد أن أعرف من أنت في 

الحقيقة». 
وأيضًا أحب أمثال شخصية 

”أبو علي“ في فيلم ”الفهد“ 
فهي عظيمة، تمثل العالم 
الُمْضَطَهد، وعندما قرأت 

السيناريو وبدأت أحلل تلك 
الشخصية أحسست كأنه 

الثورة الفلسطينية المطعونة 
في الظهر.

على سيرة القضية 
الفلسطينية جسدتها مع 

«نبيل المالح» و»قيس 
الزبيدي» و»محمد شاهين»، 

خبا نور السينما السورية بعد احتكارها من 
المؤسسة الرسمية وغياب منتجي القطاع الخاص
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برأيك هل نالت تلك القضية 
ها سينمائيًا؟ حقَّ

عندما كنت أصور سينما، 
كان هناك حركة سينمائية 
جميلة، والسينما السورية 
عرفت بكل الوطن العربي 

وفي العالم كله بمهرجاناته 
المختلفة، وكنت متفائًال 

بالسينما السورية، 
ومخرجيها المثقفين الذين 
قدموا أعماًال جميلة، لكن 

الظروف لعبت دورها، 
فأعتمت السينما السورية 

منذ بداية التسعينات، 
بعدما كانت حاضرة في 

المهرجانات العالمية وفي 
السوق األوروبي، حينها 

كان القطاع الخاص قويًا، 
والسبب بتراجعها آنذاك 

عائد إلى األزمة االقتصادية 
ومسألة الدوالر، فالسينما 

بكل احتياجاتها كانت تشترى 
د  بالعملة الصعبة، مما جمَّ

الحركة السينمائية، حتى 
مؤسسة السينما لم تعد 

قادرة حينذاك على الحصول 
على موادها الضرورية إال 

ر أكثر  بطرق ملتوية، والذي أثَّ
فيما بعد هو غياب المنتجين 
في القطاع الخاص، واحتكار 
السينما للمؤسسة الرسمية.

هل تتابع حاليًا إنتاجات 
مؤسسة السينما التي 

وصلت أحيانًا إلى األربعة 
أفالم سنويًا؟

هذا ليس عددًا كبيرًا، ففي 
السابق كان ينتج ما يقارب 

الخمسة وعشرين فيلمًا، أما 
ارة،  اآلن فبات اإلنتاج بالقطَّ

ومن غير الجائز لمؤسسة 
ضمن بلد سينمائي أثبت 
وجوده عالميًا في السابق 

في أهم المهرجانات 
العالمية، أن يكون إنتاجه 
السينمائي هزيًال هكذا، 

ففي سويسرا مثًال بمهرجان 
لوكارنو الكثير من طالب 

أحب البطل 
الشعبي، ذاك 

الذي تركبه 
هموم الحياة 

كلها كما ُيقال، 
وأحب مثًال 

شخصية غيفارا 
التي أديتها في 

المسرح وُعرضت 
ضمن مهرجان 
دمشق للفنون 

المسرحية، 
وحققت نجاحًا 

ُملِفتًا

السينما السورية 
عرفت بكل 

الوطن العربي 
وفي العالم 

كله بمهرجاناته 
المختلفة، وكنت 
متفائًال بالسينما 

السورية، 
ومخرجيها 

المثقفين الذين 
قدموا أعماًال 
جميلة، لكن 

الظروف لعبت 
دورها
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الجامعة هناك بدؤوا يفتحون 
األطلس ويبحثون عن سوريا 

على الخريطة بعد عرض فيلم 
«الفهد»، بمعنى أن للسينما 
تأثير كبير، وهي إعالم مرعب 

على مستوى العالم. 

أعرف أن لديك نصان من 
كتابتك تمت الموافقة 

عليهما من قبل لجان 
مؤسسة السينما، ما 

مصيرهما؟
نائمان منذ بداية الثمانينات، 

رغم أن أفكارهما صالحة حتى 
اآلن، فهي ليست مرتبطة 

بالزمن، إذ بعد كتابتي 
للتلفزيون عدة مسلسالت 
وسهرات تلفزيونية، صرت 
أركز على أال يكون الحدث 
محصورًا ببيئة معينة، أو 

أناس معينين، وأسعى 
ألن يعالج قضايا أكبر قدر 

ممكن من الناس، عمل 
إنساني عام، حتى لو كانت 
لغته محلية، أو بيئوي، إال 

أنني أطرح فيه فكرًا يهم كل 

الناس ضمن أي مكان في 
العالم. 

«أبو علي» في فيلم 
«الفهد»، والقائد الروماني 

في «الطريق إلى الشمس»، 
وقائد العمليات الفدائية في 

الفيلم اإليراني «نار تحت 
الرماد»، ثالث شخصيات أنت 
فيها قائد، برأيك هل لمالمح 
وجهك وأنت ابن ترشيحا دور 
في ذلك، حتى أن العديد من 

المخرجين في أوروبا باتوا 
سون انفعاالت وجهك  ُيدرِّ

لطالبهم؟
عندما بدأت بالمسرح كنت 

فنانًا تشكيليًا، ولم أفكر 
بالتمثيل نهائيًا، حتى أن 

وظيفتي في مسرح الشعب 
بحلب، كان ألحد أصدقائي 

ل  الدور األبرز فيها بعدما سجَّ
طلبًا لي للوظيفة من دون 

علمي، وعند وقت المقابلة 
كنت رافضًا الذهاب، لكن 

صديقي أصرَّ عليَّ بحجة 
تشجيعه، وهكذا. 

كأنك تتهرب من سؤالي عن 
مالمح وجهك؟

بصراحة أنا ال أحبذ اإلجابة 
عن ذلك، لكنني أود القول، 

أنني نجحت في مسرح 
الشعب باختصاص مهندس 
ديكور، مع وعد من المخرج 

«حسين إدلبي» العائد توًا 
من النمسا بأن تقتصر 

مهمتي على الديكور، 
لكنه وفي أول مسرحية 
ل معه،  له طلبني ألمثِّ

وعندما اعترضت، ألحَّ علّي 
قائًال: «أنا بحاجة شخصيتك 
وصوتك وفيزيولوجيتك»، 

وطبعًا عندما قررت أن 
أمثل، كان لزامًا علي أن 
أحقق نجاحًا الئقًا بثقة 

تعاني الدراما التلفزيونية من المنتج 
الجاهل الذي قد يمتلك الكثير من المال 

لكنه ال يعرف كيفية توظيفه بطريقة 
صحيحة.

حتى في السينما هذا األمر موجود، 
وبرأيي أن على المنتج أن يكون 

في حاالت معينة مموًال فقط، أما 
العمليات الفنية على مدير اإلنتاج أن 
يكون مسؤول عنها، فهو الذي يضع 

الميزانية ويقرر من بداية العمل وحتى 
نهايته ماذا سيحقق.

كيف من الممكن أن ننهض بالدراما 
اآلن: في السينما نحن بعيدون عن أي 

مهرجان ذو قيمة واإلنتاجات بمعظمها 
هزيلة، وفي التلفزيون الدراما منهكة، 

أما المسرح فيعتبر غير موجود ألنه في 

األساس ليس هناك من يحترمه ويقدم 
له.

ننهض بالدراما من خالل المسؤولين 
في وزارة الثقافة ووزارة اإلعالم، الذين 
يستطيعون أن يحيوا هذا الفن العظيم 
أو يبقونه على حاله، من خالل إرادتهم 

بالنهوض وتسخير كل شيء، وأيضًا 
وزارة المالية عليها االهتمام بالفنون 
أيضًا، ألن الفن بحاجة تمويل وضخ 

مالي حتى يلحق الركب، وعلى جميع 
الفنيين الذين يشتغلون ضمن عمل 

معين، أن يأخذوا حقهم في األجر كي 
يبدعوا. أجورنا في سوريا األقل على 

مستوى العالم تقريبًا، وذلك بالنسبة 
لجميع مفاصل عملية اإلنتاج الدرامي 

من الكاتب إلى المصور فالمخرج 

ومهندس الديكور ومدير التصوير...

ما هو أكثر ما يؤلمك ضمن هذا 
الواقع؟

دائمًا أمامي عالمة استفهام كبيرة: 
أين بات الفن في سوريا؟ أين السينما 
والمسرح والتلفزيون؟ برأيي أن هناك 

من بات يحارب السينما منذ حققت 
حضورًا فاعًال ضمن المهرجانات 
العالمية المهمة، أضف إلى أننا 

كعرب نبقى محاربين من العالم كله، 
ألنهم ال يريدوننا أن نتحضر، وأن نكون 

متعلمين، وال شعبًا فنانًا ومبدعًا، 
من دون أن ينفي ذلك أن ثمة خيوط 

للمؤامرة على فنوننا من الداخل أيضًا 
وهي أخطر بالتأكيد. 

الدراما مسألة حضارية
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اآلخرين بي، ألنني بطبعي 
عندما أريد أن أصنع أي 

شيء، فإن أكثر ما يهمني 
هو اإلخالص، ومنذ بدأت 

العمل كممثل كان هاجسي 
أن أكون مخلصًا لذاك 

حني، وأن  اإلنسان الذي رشَّ
أحقق نجاحًا لهذا العمل، 

بكل ما يعنيه ذلك من جهد 
وبحث ودراسة وتحليل...
وربما هذا ما دفع المخرج 

«الياسري» لسؤالي عندما رآني 
في أول عرض مسرحي قدمته 
ضمن مهرجان دمشق للفنون 

المسرحية من إخراج حسين 
إدلبي «كم عامًا صار لك 

تمثل؟» وعندما أجبته بأنها 
تجربتي األولى، قالها بالصوت 

العالي: «أنت تملك خبرة 
عشرين عامًا في التمثيل»، 

فرشحني لبطولة أول مشاركة 
لي في الدراما التلفزيونية.

مرة قلت أن هناك ممثلين 
يأخذون أدوار غيرهم 

ويفشلون، فيزيولوجيًا 
ونفسيًا، من برأيك أخذ 

مكانك بأحد األعمال؟
هناك من حاولوا أن يأخذوا 

مكاني، فهناك ممثلون 
يتسربون تسربًا إلى المخرجين 

أو المنتجين، لكن لم يستطع 
أحد أن يأخذ مكاني وينجح، 
وهذه ليست وجهة نظري 

وإنما وجهة نظر كل الناس. 

رغم أنك في المسرح 
والتلفزيون والسينما كنت 

بأدوار البطولة، إال أنه مؤخرًا 
بات يوكل إليك أدوار ضيف 

الشرف، كم هذا مؤلم 
بالنسبة لك؟

مؤلم جدًا، لدرجة أنني بت 
أرفض المشاركة كضيف 
شرف في أي عمل، رغم 

كثرتها. 

بعد هذه المسيرة الطويلة، 
ماذا تنتظر؟ هل ثمة شخصية 

تحب أن تؤديها مثًال؟
أتأمل أن أشارك ضمن عمل 
درامي بشخصية مهمة أحبها 

وأتفاعل وأتعايش معها، 
وأحقق شيء من خاللها، وأن 

تكون بمستوى طموحاتي. 
ُيعرض علي اآلن شخصيات 

تلفزيونية لكنني ال أتفاعل 
معها، وأشعر بأنها ال تليق 

بمكانتي. 

هل تعتبر أن هناك من 
يبادلك الوفاء حاليًا ضمن 

الوسط الفني؟
عبر مسيرتي، اكتشفت 

مخرجين ومطربين وكّتابًا 
وصحفيين وغير ذلك. ال أنتظر 

الوفاء من أحد، وكثيرًا ما 
مت  رني البعض بأنني قدَّ ُيذكِّ
الكثير لفالن أو فالن، لكنني 

أكون قد نسيت ما فعلته، فأنا 
ر بهذه المسائل.   ال أفكِّ

ُيقال أن أسوأ ما تعاني 
منه الدراما التلفزيونية هي 
النصوص، وبالتالي العمل 
ككل لن يحقق شيئًا طالما 

أساسه ضعيف.
ال أعرف بالضبط إن كان 
النص أم مراحل التنفيذ 
الالحقة، ففي كثير من 

األعمال التي أنجزتها في 
القطاع الخاص والسينما، 
أقرأ النص فيعجبني كثيرًا، 

ويكون سينمائيًا فعًال، لكن 
بعد تنفيذه أكتشف أنه ليس 

العمل الذي تصورت أن 
أحقق شيئًا من خالله، ومن 
ذلك مشاركتي السينمائية 

في الفيلم القصير «توتر 
عالي» إذ أحسست أن 

النص سينمائي حقيقي، 
ولغته السينمائية جميلة، 
وتحمست للمشاركة فيه، 

لكن في النهاية لم أجد 
الشيء الذي يتطابق مع ما 

ر على  قرأت، كما أن اإلنتاج أثَّ
العمل ككل. 

هل هذه كانت آخر 
مشاركاتك؟

كفيلم قصير نعم، لكن 
شاركت في العديد من أعمال 

سينما الشباب لتشجيعهم 
على السينما، ومنهم 

المخرجة «روال زفور»، وأيضًا 
لم أجد نفسي كما أطمح. 

فالعمل السينمائي ينبغي أن 
يكون نصه جميًال واإلنتاج 
مميز، قبل المخرج وجميع 
العناصر الفنية األخرى ألن 

اإلنتاج يؤثر على تنفيذ العمل 
ككل. 

وهناك أحد األعمال 
التلفزيونية وصلنا لمرحلة 

معينة، أخبرني المخرج 
«ماذا سأفعل؟»، وعندما 

استفسرت قال: «سنوقف 
العمل ألن الميزانية اإلنتاجية 
لن تكفي»، قلت له: «أتنازل 
عن أجري في سبيل أن يتم 
العمل؟»، لكن لألسف لم 
يفي ذلك بالغرض. اإلنتاج 

أينما كان يؤثر جدًا، إما يرفع 
العمل أو يقتل العمل. وهو 

مسألة حساسة جدًا، وخطيرة 
لنجاح العمل أو فشله. 
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تقنية   |  

أعلنت شركة «إنتل» األميركية 
استحواذها على شركة «هابانا 

البس» اإلسرائيلية، التي تعنى 
بتصنيع رقاقات وخوارزميات 
للذكاء  االصطناعي بملياري 

دوالر. 
شركة «هابانا البس» أنشئت 
في تل أبيب عام 2016 على 

يد كل من «ديفيد داهان»، 
وهو الرئيس التنفيذي للشركة، 

و«ران حالوتس» الذي يعمل 
بصفة نائب الرئيس ورئيس 
قسم البحث والتطوير، وهو 

ابن «دان حالوتس» رئيس هيئة 
األركان العامة السابق في 

جيش االحتالل اإلسرائيلي، 
والذي ترك منصبه بعد الفشل 

والهزيمة التي ُمني بها جيش 
االحتالل في جنوب لبنان عام 

.2006

لماذا اشترت «إنتل» شركة 
«هابانا البس»؟

هذه ليست المرة األولى التي 
تشتري فيها «إنتل» شركة 
إسرائيلية تعمل في الذكاء 

االصطناعي. فهي استحوذت، 
سنة 2017، على شركة 

«موبايلي»، الرائدة في مجاالت 
التعّلم اآللي وتحليل البيانات 

والقيادة الذاتية، مقابل 15 مليار 
دوالر. 

القاسم المشترك بين الشركتين 
اإلسرائيليتين هو أنهما يعمالن 

في مجال الذكاء االصطناعي، 
الذي تعلم «إنتل» أّنه سيشّكل 
ركيزة في عالم «الديجيتال» في 

السنوات القادمة. 
لذا، نجد أن غالببة عمليات 

البحث والتطوير التي تقوم بها 

الشركات الكبيرة والناشئة على 
حّد سواء، ترتكز على تطوير 

الذكاء االصطناعي لما له من 
أهمية وقدرة تسمح بالسيطرة 

على المستقبل، بمعنى التفوق 
العلمي والتجاري.

«إنتل» تطمح إلى تغيير 
طريقة عمل الحواسيب

رغم تطّور التكنولوجيا الخاصة 
بالحواسيب الموجودة في 

عالمنا اليوم، بقي تطّور عمل 
 (cpu) وحدة المعالجة المركزية

محدودًا. وهنا، تجد «إنتل»، 
التي تسيطر على 77 في المئة 

من سوق وحدات المعالجة 
المركزية، فرصة لتطويرها 

عبر إدخال تقنيات الذكاء 
االصطناعي إليها. 

أبسط شرح لمحدودية عمل 
وحدة المعالجة المركزية اليوم 

يمكننا إفراده في التالي:
يحتوي كل كومبيوتر على وحدة 
المعالجة المركزية (cpu)، وهو 

ال يستطيع أن «يشّغل» أكثر 
من برنامج واحد في كل لحظة 

من عمله. مهًال: ولكّن جميع 
المستخدمين قادرون على 

تشغيل أكثر من برنامج على 
الكمبيوتر في الوقت نفسه!

ما يحصل هنا في الواقع هو 
أّن أنظمة التشغيل تستخدم 

خوارزميات (طريقة عمل) مثل 
 ،«Round Robin» طريقة

الذي يعمل على إدخال البرنامج 
إلى الـ«cpu»، ومن ثم إيقاف 

العمل به ألجزاء من الثانية، 
ريثما يتم إدخال برنامج آخر إلى 

الـ«cpu»، وهكذا إلى أن يكمل 
المستخدم عمله.

ما حصل هنا هو أّن الكومبيوتر 
«أوهم» المستخدم أّن 

باستطاعته تشغيل عدة برامج 
في وقت واحد، ولكن، في 
الواقع، كان الكمبيوتر يبّدل 
بين البرامج بسرعة فائقة، 

ويعمل، فعليًا، على تشغيل 
برنامج واحد فقط في الوقت 

نفسه.
المشكلة هنا أننا نملك 

كومبيوتر ذا قدرات تقنية 
كبيرة، لكنه ال يستطيع أن 

«يرّكز» سوى في أمٍر واحد كل 
مرة، وهذا األمر يحّد من سرعة 
التحليل واالستنتاج، التي هي 

من أساسيات عمل الذكاء 
االصطناعي.

«إنتل» تشتري شركة إسرائيلية 
متخصصة في الذكاء االصطناعي؟ 
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أسلوب عمل الذكاء االصطناعي 
بتقنية التعلم العميق

يعتمد الذكاء االصطناعي 
اليوم على خوارزميات تعّلم 

اآللة والتعّلم العميق، أسلوب 
العمل أخيرًا يمكن تبسيطه 

بالشكل التالي: 
يمكننا أن نتخّيل مبرمجًا ما 

يريد أن يصنع ذكاًء اصطناعيًا 
يستطيع أن يمّيز بنفسه 

وجود كلب في صورة من 
عدمه، تؤّمن تكنولوجيا التعلم 

العميق طريقة عمل إلتمام 
المهمة:

أوًال، على المبرمج أن يستخدم 
خوارزمية الـ«Training» حيث 

يضع المبرمج مثًال حوالى 
6 ماليين صورة تحتوي على 

كلب ومليوني صورة أخرى ال 
تحتوي على كلب، في هذه 

المرحلة يتم استنباط العالقة 
بين هذه الصور أو البيانات.
بعدها، ننتقل إلى المرحلة 

 ،«Inference»التالية، وهي الـ
هنا يمكن القول إنه أصبح 

لدينا ذكاء اصطناعي قادر على 
فهم ما يوضع أمامه من صور 

ليبحث عّما يريد المستخدم.
للقيام بكل ما سبق، 

نحتاج إلى قدرة معالجة 
 (Processing Power)

 «Training»هائلة، في حالة الـ
مثًال، تم إلقاء ماليين الصور 

على الكومبيوتر ليفهم 
العالقة بينها، وفي حالة 

الـ«Inference»، وبطبيعة 
الحال، لن يتم استخدامها 

لتمييز وجود كلب في صورة 
واحدة، بل سيتم إلقاء آالف 

الصور على الذكاء االصطناعي 
ليتم تحليلها وبسرعة.

ما هو الحل؟
أتى الحل سريعًا من شركات 

عديدة، أهمها كان رقاقة T4 من 
شركة «Nvidia»، حيث تم إلقاء 

 «Inference»كل عمليات الـ
على الرقاقة بدًال من المعالج، 

إذ إن هذا العدد الهائل من 
العمليات الحسابية يمكن 

لرقاقة الـT4 أن تتعامل معه 
بشكل أفضل، ما يؤمن سرعة 
في تحليل البيانات، خصوصًا 

أن الـ«GPU» قادر على عملية 
الـ«Parallel Processing»، أي 
إنه قادر على التركيز على العديد 
من العمليات الحسابية في آن 

.«CPU»واحد، بعكس الـ

التكنولوجيا اإلسرائيلية

قامت شركة «هابانا البس» بتقديم طرح يعّد األسرع 
واألقل استهالكًا للطاقة الكهربائية، إذ أنشأت الشركة 

رقاقة لعمليات الـ«Training» تحت اسم «غاودي»، 
ورقاقة أخرى لعمليات الـ«Inference» تحت اسم 

«غويا»؛ تستطيع «غاودي» فهم العالقة بين البيانات 
بسرعة 1650 صورة في الثانية الواحدة، بينما «غويا» 

قادرة على تحليل 1527 جملة أو 15453 صورة في الثانية 
الواحدة، وهذا ما جعل «إنتل» تهرول لشراء هذه الشركة.

سياسة الكيل بمكيالين

بناًء على كل ما سبق، نجد مشكلتين رئيسيتين، 
باستحواذ «إنتل» على «هابانا البس»، يجب التطّرق 

إليهما.
أوًال، يوم أنتجت شركة «هواوي» الصينية أفضل 

منظومة لالتصاالت الالسلكية من الجيل الخامس، جّن 
جنون الرئيس األميركي دونالد ترامب، وبدأت تصدر 

عن واشنطن حمالت تخوينية ضد «هواوي»، والسبب 
أّن مؤّسس الشركة «رن شنغفي»، هو ضابط متقاعد 

في جيش التحرير الشعبي الصيني، وأّن لدى واشنطن 
مخاوف من أن تكون الحكومة الصينية قد أمرت ابنها 

 «5G»المتقاعد بأن يضع برمجيات «خبيثة» داخل أجهزة الـ
لتتنّصت الصين على العالم بأسره.

حسنًا، ها هنا أمر مشابه؛ «ران حالوتس» ابن «دان 
حالوتس» رئيس هيئة األركان العامة السابق في جيش 
االحتالل اإلسرائيلي، أال يثير هذا األمر مخاوف؟ أليس 

من الممكن أن يكون الكيان اإلسرائيلي قد طلب 
من حالوتس وضع برمجيات خبيثة، أم أنه في حالة 

«إسرائيل» تكون مصالح التجّسس مشتركة.
ثانيًا، سيتم استخدام هذه التكنولوجيا في كل من 

الحوسبة السحابية الخاصة أو المختصة بمراكز البيانات، 
والسيارات الذاتية القيادة، والروبوتات وأجهزة الصراف 

اآللي. هذا يعني أن التكنولوجيا اإلسرائيلية ستهيمن 
بقرار أميركي على كل قطاعات المستقبل القريب، وهذا 

األمر مرعب بحّد ذاته.
موظفي «إنتل» في إسرائيل

تعّد شركة «إنتل» من أفضل الشركات الُمصّنعة 
للرقاقات اإللكترونية في العالم، حتى إن أغلب أجهزة 

الكومبيوتر حولنا سنجد عليها شعار الشركة.
توظف الشركة قرابة اثني عشر ألف شخص في الكيان 
اإلسرائيلي، وهي مسؤولة عن 52 ألف وظيفة مباشرة 
وغير مباشرة أيضًا، كما يتّم إنتاج جزء كبير من رقاقات 

الشركة التي توزع حول العالم في مدينة حيفا.

تعّد شركة «إنتل» 
من أفضل الشركات 
الُمصّنعة للرقاقات 

اإللكترونية في العالم، 
حتى إن أغلب أجهزة 

الكومبيوتر حولنا 
سنجد عليها شعار 

الشركة
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تفترض بعض الدراسات 
أن األشخاص الذين يتناولون 

كثيرًا من الحلوى يصبحون أكثر 
عرضة لإلصابة بأمراض القلب، 
مرض السّكري من النوع الثاني 

ر رّبما  والسرطان، لكن السكَّ
ال يكون هو المسؤول الوحيد 
عن كل ذلك، وفق تقرير نشره 
موقع «بي بي سي فيوتشر» 

(BBC Future) يبحث في 
نتائج الدراسات المتعّلقة بهذا 

األمر. فهل يجب أن نتوقف 
ر حفاظًا على  عن تناول السكَّ

تنا؟ صحَّ

ر؟ «شيطنة» السكَّ
خالفًا لما كان سائدًا قبل نحو 
80 ألف سنة، حين كان البشر 
ر لبضعة  يحصلون على السكَّ
أشهر فقط في العام، وذلك 

في موسم نضج الفاكهة، يأتينا 
ر اآلن طوال أيام السنة  السكَّ

وبسهولة أكثر. لكن غالبًا ما يكون 
ذا قيمة غذائّية أقّل، من خالل 

تناول مشروب غازّي على سبيل 
المثال. وعليه، يمكن التنّبه إلى 

ر هي  أّن جرعاتنا الحالية من السكَّ
«أقّل فائدة للصحة مقارنًة بحياة 

أجدادنا»، وفق تقرير «بي بي 
سي». فقد أصبح السّكر اليوم 

العدّو األول للصحة العامة، 
وباتت الحكومات تفرض على 
استهالكه مزيدًا من الضرائب، 

كما ينصح بعض الخبراء بإلغائه 
تمامًا من األنظمة الغذائّية.

لكن حتى اآلن، يواجه العلماء 
صعوبة إلثبات تأثيره السلبي 
على صحة البشر، وثّمة أيضًا 

مناقشات مستمرة تفيد بأن 
تشويه أو «شيطنة» نوع واحد 

من أنواع الطعام أمر له مخاطره، 
وقد يدفعنا إلى المجازفة 

بالتخلص من بعض األغذية 
الضرورية في حياتنا. 

شراب «الغلوكوز»:
 األكثر تدميرًا للصحة

يشمل مصطلح «السّكر» أنواعًا 
عديدة، مثل سّكر المائدة، مواد 

التحلية، العسل وعصائر الفاكهة، 
لكّنه في الغالب يشير إلى تلك 

المادة التي ُتستخلص وتنّقى 
لُتضاف إلى الغذاء والمشروبات 
لتحسين مذاقها. لكن السّكر يعد 

مصطلحًا «فضفاضًا» للتعبير 
عن الكربوهيدرات البسيطة 

والمرّكبة، تلك التي تتحّلل خالل 

ماهي 

تناولنا للسكر؟

مرض السكري من النوع الثاني 
ُيعزى إلى جرعات السكر المضافة  

Ëاطر 
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عملية الهضم لتتحّول إلى مادة 
الغلوكوز (Glucose) وتستخدمها 

كل خلية في الجسد لتوليد 
الطاقة، وتغذية الدماغ. 

تشمل الكربوهيدرات المرّكبة 
الحبوب والخضراوات، أما 

الكربوهيدرات البسيطة، وهي 
أكثر سهولة في الهضم واألسرع 

في إطالق السكر في مجرى 
الدم، فتتضّمن السكريات 

الموجودة بشكٍل طبيعي في 
األغذية التي نتناولها في صورة 
«فركتوز»، «لكتوز»، «سكروز»، 

«غلوكوز»، وغيرها من المواد 
السكرية األخرى. وهي مواد قد 

نجدها في مشروب الذرة (شراب 
الغلوكوز) الُمحّلى بالفركتوز 

الُمرّكز، الذي يصنعه اإلنسان 
بنفسه ليضيف إليه هذه المادة 

السكرية. 
في فترة الستينيات من القرن 

الماضي، أّدى تطّور عملّيات 
تحويل الغلوكوز إلى فركتوز إلى 

ابتكار شراب ُمحّلى بالفركتوز، 
وهو شراب مرّكز من الغلوكوز 

والفركتوز معًا. وهذا الخليط 

القوي هو الذي يعّده الكثير من 
خبراء الصحة العامة «النوع األكثر 

تدميرًا للصحة»، وهو أيضًا ما 
يفّكر فيه كثير من الناس في 

الواليات المتحدة تحديدًا عندما 
يذكرون كلمة «سّكر».

السكر ومعدالت السمنة: 
العالقة فضفاضة

في الفترة ما بين 1970 و1990، 
تضاعف استهالك شراب 

«الغلوكوز» عشرات المرات في 
الواليات المتحدة أكثر من أي نوع 

أصبح السّكر اليوم 
العدّو األول للصحة 

العامة، وباتت 
الحكومات تفرض على 

استهالكه مزيدًا من 
الضرائب، كما ينصح 
بعض الخبراء بإلغائه 

تمامًا من األنظمة 
الغذائّية

Ëاطر 
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آخر من األطعمة. ويشير باحثون 
إلى أن ذلك يعكس زيادة معدالت 
اإلصابة بالسمنة في جميع أنحاء 

الواليات المتحدة. ورّبما يعود 
ذلك إلى أن ذلك المشروب ال 

يؤدي إلى زيادة هرمون الـ«لبتين» 
(Leptin)، وهو الهرمون 

المسؤول عن شعورنا بالشبع. 
لكن المشروبات السكرية، ومنها 
مشروب الذرة الُمحّلى بالفركتوز، 

كانت وال تزال محّل دراسات 
عديدة تبحث في تأثيرات السكر 
على صحة اإلنسان. وقد توّصل 
تحليل موّسع شمل 88 دراسة، 

إلى وجود عالقة ما بين استهالك 
مشروبات سكرية وزيادة وزن 

الجسم. بيد أن الباحثين خلصوا 
إلى أنه بينما تزايدت معّدالت 

تناول المشروبات الغازية والسّكر 
المضاف، بجانب زيادة معدالت 
السمنة في الواليات المتحدة، 

فإّن البيانات عّبرت فقط عن 
وجود عالقة فضفاضة بين تلك 

المشروبات والسمنة. 
وال يّتفق الجميع على أّن مشروب 

الذرة الُمحّلى بالفركتوز المرّكز 
هو السبب الرئيس وراء أزمة 

البدانة في أميركا. ويشير بعض 
الخبراء إلى أن استهالك السّكر 

بات يتراجع خالل العقد الماضي 
في بعض الدول - ومن بينها 

الواليات المتحدة - حتى في ظّل 
زيادة معدالت السمنة.

وهناك أمراض مثل السمنة 
والسّكري انتشرت بشكل وبائي 

في مناطق تعرف بقّلة استخدام 
مشروب الذرة الُمحّلى بالفركتوز 

الُمرّكز، أو عدم وجوده من 
األساس، مثل أستراليا وأوروبا. 

وليس مشروب الذرة هو 
المشروب السّكري الوحيد الذي 

ُينظر إليه كمشكلة، فالمواد 
السكرية المضافة، وخاصة 

الفركتوز، تعّد مسؤولة عن العديد 
من المشكالت الصحية. 

كما ُيعتقد أن الفركتوز يسّبب 
مرض القلب. فبينما تؤّدي 

خاليا الكبد وظيفتها في تكسير 
الفركتوز، فإّن أحد المكونات 

النهائية الناتجة هي مادة تعرف 
باسم «تريغليسريد» أو الدهون 

الثالثية، وهي مادة يمكنها أن 
تتراكم في أنسجة الكبد بمرور 

الوقت، وحينما تنطلق في مجرى 
الدم يمكنها أن ُتسهم في نمو 

جدار من الدهون داخل الشرايين. 
وتدعم دراسة أجريت منذ 15 عامًا 

هذه النتيجة، فقد توّصلت إلى 
أّن األشخاص الذين يستهلكون 

يواجه العلماء صعوبة إلثبات تأثير السكر 
السلبي على صحة البشر، وثّمة أيضًا 

مناقشات مستمرة تفيد بأن تشويه أو 
«شيطنة» نوع واحد من أنواع الطعام أمر 

له مخاطره، وقد يدفعنا إلى المجازفة 
بالتخلص من بعض األغذية الضرورية في 

حياتنا

ال تزال األدلة محدودة 
على أن السّكر 

المضاف يتسّبب 
مباشرة في اإلصابة 

بمرض السّكري 
من النوع الثاني، أو 
أمراض القلب، أو 

البدانة، أو السرطان. 
صحيح أن المستويات 

العالية من جرعات 
السّكر ترتبط بمثل 

هذه األمراض، لكن 
التجارب السريرية 

لم تثبت بعد بصورة 
قاطعة أن السكر 

المضاف يسبب هذه 
األمراض
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25 في المئة أو أكثر يوميًا من 
السعرات الحرارية في صورة 

سّكر مضاف إلى األطعمة أو 
المشروبات، كانوا أكثر عرضة 

للوفاة من مرض القلب بنسبة 
الضعف، مقارنًة بمن يستهلكون 
أقل من 10 في المئة فقط من 

السعرات الحرارية. 
كذلك، فإّن مرض السّكري من 

النوع الثاني ُيعزى إلى جرعات 
السّكر المضافة، بحيث توصلت 
دراستان كبيرتان في التسعينيات 

إلى أن النساء الالتي يستهلكن 
أكثر من مشروب غازي واحد أو 

عصير فاكهة واحد في اليوم، كّن 
أكثر عرضة أيضًا بنسبة الضعف 

لإلصابة بمرض السّكري من 
النوع الثاني، مقارنًة بنظيراتهن 

الالتي نادرًا ما يفعْلَن ذلك. 

الدراسات ليست كافية؟
لكن مرة أخرى، ليس من الواضح 

أن ذلك يعني أن السّكر يسبب 

بالفعل مرض القلب أو السّكري 
بصورة مباشرة. وفق تقرير 
«بي بي سي»، ُيعّد الدكتور 

لوك تابي، أستاذ الفزيولوجيا 
في جامعة لوزان، واحدًا من 

العديد من العلماء الذين يرون 
أن السبب الرئيس وراء أمراض 

السّكري والسمنة وارتفاع ضغط 
الدم، هو الجرعات الزائدة من 
السعرات الحرارية، وأن مادة 

السكر هي مكّون واحد فقط من 
ذلك. ويقول تابي إّن «اكتساب 
جرعات من الطاقة بصورة أكبر 

دون تخّلص الجسم منها سوف 
يؤّدي، على المدى البعيد، 

إلى تراكم الدهون ومقاومة 
األنسولين والكبد الدهني، مهما 
كانت مكونات النظام الغذائي». 
بيد أن اكتساب جرعات كبيرة من 
الطاقة قد يكون مسموحًا فقط 

لألشخاص الذين لديهم توازن 
بين جرعات الطاقة التي تخرج 

من أجسامهم، وتلك التي تدخل 

إليه، حتى من خالل نظام غذائي 
غنّي بنسبة الفركتوز أو السّكر. 
ويشير تابي إلى أن الرياضيين، 
على سبيل المثال، يستهلكون 

في الغالب نسبة كبيرة من 
السكريات، لكنهم أيضًا لديهم 

معدالت أقل من أمراض شرايين 
القلب واألوعية الدموية، وهو ما 
يعني أن تلك النسبة العالية من 

الفركتوز لديهم تمر بعملية تمثيل 
غذائي خالل التدريبات الرياضية 

لتزيد من قّوة أدائهم.
عمومًا، ال تزال األدلة محدودة 

على أن السّكر المضاف يتسّبب 
مباشرة في اإلصابة بمرض 
السّكري من النوع الثاني، أو 
أمراض القلب، أو البدانة، أو 

السرطان. صحيح أن المستويات 
العالية من جرعات السّكر 

ترتبط بمثل هذه األمراض، 
لكن التجارب السريرية لم تثبت 

بعد بصورة قاطعة أن السكر 
المضاف يسبب هذه األمراض. 

تصّور 

خاطئ
بينما تنصحنا اإلرشادات الصحية 

الحالية بأن ال تتجاوز جرعات 
السّكر المضاف في غذائنا أكثر 
من خمسة في المئة من جرعتنا 
اليومية من السعرات الحرارية، 

يقول رينيه ماكروغر، اختصاصّي 
التغذية، إنه من الضروري أن نفهم 
أن «أّي نظام غذائي صّحي ومتوزان 

يختلف من شخٍص إلى آخر». 
يضيف قائًال: «أعمل مع رياضيين 

يحتاجون إلى تناول مزيد من 
السّكر عند أداء تدريبات قاسية، 

ألنه سهل الهضم. لكنهم يقلقون 
من أنهم يتجاوزن نصائح الصحة 

العامة». لكن بالنسبة إلى غير 
الرياضيين، ال يعّد السّكر المضاف 
ضروريًا لنظامهم الغذائي الصحي، 

لكن بعض الخبراء يؤّكدون أنه ال 
يتعّين علينا أن نتعامل معه كمادة 

سامة. ويقول ماكروغر إنه ليس 
من الصحي أن نصّنف األغذية 

على أنها جيدة أو سيئة، ألّن تحويل 
السكر إلى مادة «محّرمة» قد يجعل 

منها مادة مغرية لبعض الناس. 
فالبعض قد يمتنعون عن تناول 

السكر المضاف والفاكهة 
الطبيعية كذلك، ويرون أن أي 

صورة من صور السكر قد تكون 
ضارة من الناحية الصحية، وهذا 

تصّور خاطئ. 
وبينما هناك اختالف بين الخبراء 

حول أنواع السّكر التي تؤّثر في 
صّحتنا، فإّن المفارقة هي أّننا 

قد نكون أحسن حاًال إذا توّقفنا 
عن التفكير كثيرًا في ذلك األمر. 

ويخلص ماكروغر إلى أننا «صّعبنا 
على أنفسنا مسألة التغذية، ألن 

ما يبحث عنه كل شخص فينا من 
األساس هو الحاجة إلى الشعور 

بالكمال، والمثالية، والنجاح، لكن 
هذا ليس موجودًا».
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في يورو 2020 ستمتد المباريات 
من العاصمة االيرلندية دبلن 

مرورًا بمدينتي بلباو االسبانية 
وسان بطرسبرغ الروسية وصوًال 
الى باكو عاصمة أذربيجان، على 

أن يستضيف ملعب ويمبلي في 
العاصمة االنكليزية لندن مباراتي 
الدور نصف النهائي والنهائي في 

12 تموز.
كما تستضيف ميونيخ االلمانية، 

وروما اإليطالية وبوخارست 
الرومانية وبودابست المجرية 

وامستردام الهولندية وغالسكو 
االسكتلندية وكوبنهاغن 

الدنماركية المباريات.

غيث حرفوش

بدأ العد العكسي لبطولة كأس أوروبا لكرة القدم التي ستقام الصيف القادم في أكثر 
من دولة أوروبية بعد نهاية دور المجموعات من التصفيات التي أسفرت عن تأهل 20 

منتخبًا بشكل رسمي مع تبقي أربعة منتخبات ستتأهل عن طريق الملحق التأهيلي.
وبعد انتهاء مرحلة التصفيات فإن المنتخبات التي ضمنت تأهلها إلى يورو 2020 المقام في 12 
دولة توزعت على الشكل التالي.. إنكلترا وجمهورية التشيك وأوكرانيا والبرتغال وألمانيا وهولندا 

وسويسرا والدنمارك وكرواتيا وويلز وإسبانيا والسويد وبولندا والنمسا وفرنسا وتركيا وبلجيكا 
وروسيا إيطاليا وفنلندا...

وجاءت القرعة التي سحبت في العاصمة الرومانية بوخارست نارية من حيث توزع الكبار 
ومواجهاتهم القوية، وأفرزت القرعة مجموعة الموت التي ضمت البرتغال حاملة اللقب، فرنسا 

بطلة العالم والمانيا المتوجة 3 مرات واحدى الدول المضيفة، فيما ستلتقي كرواتيا وصيفة 
بطلة العالم مع انكلترا في إعادة لنصف نهائي مونديال 2018، وستجمع المباراة االفتتاحية 
ايطاليا وتركيا ضمن المجموعة االولى في العاصمة االيطالية روما، وتقام النهائيات بين 12 

حزيران و12 تموز 2020 في 12 مدينة وذلك للمرة األولى..

تعرف على خارطة طريق يورو 2020

Ìموعة املوت ضمت          البطل والوصيف والمانشافت

كما تستضيف ميونيخ االلمانية، 
وروما اإليطالية وبوخارست 

الرومانية وبودابست المجرية 
وامستردام الهولندية وغالسكو 

االسكتلندية وكوبنهاغن 
الدنماركية المباريات.

وسويسرا والدنمارك وكرواتيا وويلز وإسبانيا والسويد وبولندا والنمسا وفرنسا وتركيا وبلجيكا 
وروسيا إيطاليا وفنلندا...

وجاءت القرعة التي سحبت في العاصمة الرومانية بوخارست نارية من حيث توزع الكبار 
ومواجهاتهم القوية، وأفرزت القرعة مجموعة الموت التي ضمت البرتغال حاملة اللقب، فرنسا 

وجاءت القرعة التي سحبت في العاصمة الرومانية بوخارست نارية من حيث توزع الكبار 
ومواجهاتهم القوية، وأفرزت القرعة مجموعة الموت التي ضمت البرتغال حاملة اللقب، فرنسا 

وجاءت القرعة التي سحبت في العاصمة الرومانية بوخارست نارية من حيث توزع الكبار 

بطلة العالم والمانيا المتوجة 3 مرات واحدى الدول المضيفة، فيما ستلتقي كرواتيا وصيفة 
بطلة العالم مع انكلترا في إعادة لنصف نهائي مونديال 2018، وستجمع المباراة االفتتاحية 

ايطاليا وتركيا ضمن المجموعة االولى في العاصمة االيطالية روما، وتقام النهائيات بين 
حزيران و12 تموز 2020 في 12 مدينة وذلك للمرة األولى..

12 تموز.
كما تستضيف ميونيخ االلمانية، 

وروما اإليطالية وبوخارست 
الرومانية وبودابست المجرية 

وامستردام الهولندية وغالسكو 
االسكتلندية وكوبنهاغن 

الدنماركية المباريات.

وسويسرا والدنمارك وكرواتيا وويلز وإسبانيا والسويد وبولندا والنمسا وفرنسا وتركيا وبلجيكا 

وجاءت القرعة التي سحبت في العاصمة الرومانية بوخارست نارية من حيث توزع الكبار 
ومواجهاتهم القوية، وأفرزت القرعة مجموعة الموت التي ضمت البرتغال حاملة اللقب، فرنسا 

وجاءت القرعة التي سحبت في العاصمة الرومانية بوخارست نارية من حيث توزع الكبار 
ومواجهاتهم القوية، وأفرزت القرعة مجموعة الموت التي ضمت البرتغال حاملة اللقب، فرنسا 

وجاءت القرعة التي سحبت في العاصمة الرومانية بوخارست نارية من حيث توزع الكبار 

 مرات واحدى الدول المضيفة، فيما ستلتقي كرواتيا وصيفة 
، وستجمع المباراة االفتتاحية 
ايطاليا وتركيا ضمن المجموعة االولى في العاصمة االيطالية روما، وتقام النهائيات بين 12
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وضمن 20 منتخبا التأهل من 
خالل التصفيات العادية، فيما 
تبقى أربع بطاقات الستكمال 

الئحة المنتخبات الـ24 التي 
ستشارك في النهائيات، ويمكن 

لثالثة منتخبات مضيفة ان تتأهل 
الى النهائيات عبر الملحق، وهي 

رومانيا او المجر من المسار 
االول، وجمهورية ايرلندا من 
الثاني واسكتلندا من الثالث.
وبما ان المنتخب المضيف، 

وبحال تأهله، سيضمن خوض 
مبارياته على أرضه، فقد كانت 
بعض المجموعات مكشوفة، 

بحيث فرضت وقوع اوكرانيا 

وهولندا في مجموعة واحدة 
(المجموعة الثالثة)، وبلجيكا 

وروسيا والدنمارك في مجموعة 
واحدة (المجموعة الثانية)، كما 

تم االبقاء على بعض المنتخبات 
بعيدة عن بعضها ألسباب 

سياسية، فلم تستطع أوكرانيا 
مواجهة روسيا بسبب 

النزاع السياسي 
الواقع بينهما.

وتضــــــــــم 
البطولة 24 

منتخبا للمرة 
الثانية فقط 

بعد نسخة 

تعرف على خارطة طريق يورو 2020

Ìموعة املوت ضمت          البطل والوصيف والمانشافت
نقطة نظام

ستة عشر منتخبًا ضمنوا الذهاب نحو الملحق 
التأهيلي ليورو 2020، وسيتأهل منهم أربعة 

منتخبات، وهم: إيسلندا – والبوسنة والهرسك 
– وسلوفاكيا وجمهورية إيرلندا وإيرلندا 

الشمالية واسكتلندا والنرويج وصربيا وبلغاريا 
وهنغاريا ورومانيا وجيورجيا ومقدونيا وكوسوفو 

وبيالروسيا.

االول، وجمهورية ايرلندا من 
الثاني واسكتلندا من الثالث.
وبما ان المنتخب المضيف، 

وبحال تأهله، سيضمن خوض 
مبارياته على أرضه، فقد كانت 
بعض المجموعات مكشوفة، 

بحيث فرضت وقوع اوكرانيا 

النزاع السياسي 
الواقع بينهما.

وتضــــــــــم 
البطولة 24

منتخبا للمرة 
الثانية فقط 

بعد نسخة 

– وسلوفاكيا وجمهورية إيرلندا وإيرلندا – وسلوفاكيا وجمهورية إيرلندا وإيرلندا 
الشمالية واسكتلندا والنرويج وصربيا وبلغاريا الشمالية واسكتلندا والنرويج وصربيا وبلغاريا 

وهنغاريا ورومانيا وجيورجيا ومقدونيا وكوسوفو وهنغاريا ورومانيا وجيورجيا ومقدونيا وكوسوفو 
وبيالروسيا.وبيالروسيا.
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فرنسا عام 2016، بعد أن كان 
العدد محصورًا بـ16، وسيعود 

مبدأ االستضافة لدولة أو اثنتين 
فقط مع استضافة ألمانيا 

لنسخة العام 2024.

تصفيات مذهلة
المجموعة األولى

تصدرت انكلترا الترتيب بعدما 
حققت سبعة انتصارات وتلقت 
هزيمة واحدة فقط حاصدة 21 

نقطة بفارق ست نقاط عن 
التشيك الثاني التي جمعت 15 

نقطة من خمسة انتصارات 
وثالث هزائم في حين احتلت 

كوسوفو المركز الثالث وبلغاريا 
المركز الرابع وتذيلت مونتينيغرو 

الترتيب حصادة ثالث نقاط 
فقط من ثالثة تعادالت دون أي 

انتصار.

المجموعة الثانية
نجحت أوكرانيا في حسم صدارة 

المجموعة على حساب حاملة 
اللقب البرتغال بعدما حافظت 

على سجلها خال من الهزيمة 
بتحقيقها ستة انتصارات 

وتعادلين حاصدة 20 نقطة بفارق 
3 نقاط عن البرتغال الثانية في 

حين احتلت صربيا المركز الثالث 
ولوكسمبورغ رابعة وليتوانيا 

خامسة بقطة واحدة فقط.

المجموعة الثالثة
حسمت ألمانيا صدارة المجموعة 

المجموعة برصيد 21 نقطة 
بفارق نقطتين عن هولندا الثانية 

التي عادت لبطولة كأس أوروبا 
بعد غياب عن النسخة األخيرة، 

وجمع المانشافت 21 نقطة من 
سبعة انتصارات وخسارة وحيدة 

بفارق نقطتين عن هولندا الثانية 
في حين اكتفت ايرلندا الشمالية 
بالمركز الثالث وحلت بيالروسيا 

رابعة واستونيا خامسة.

المجموعة الرابعة
اعتلت سويسرا صدارة ترتيب 
المجموعة حاصدة 17 نقطة 

من خمسة انتصارات وتعادلين 

وخسارة في حين ضمنت 
الدنمارك التأهل باحتاللها المركز 
الثاني برصيد 16 نقطة من أربعة 

انتصارات وأربعة تعادالت.

المجموعة الخامسة
تصدرت كرواتيا ترتيب 

المجموعة حاصدة 17 نقطة 
من خمسة انتصارات وتعادلين 

بفارق ثالث نقاط عن ويلز 
الثاني التي حسمت الوصافة 

بفارق نقطة عن سلوفاكيا 
الثالثة.

المجموعة السادسة
بثمانية انتصارات وتعادلين اعتلت 

اسبانيا صدارة ترتيب المجموعة برصيد 
26 نقطة بفارق خمس نقاط عن 

السويد الثانية في حين اكتفت النرويج 
بالمركز الثالث ورومانيا بالمركز الرابع.

المجموعة السابعة
تصدرت بولندا الترتيب بعدما 

حققت ثمانية انتصارات وتعادل 
وخسارة تاركة المركز الثاني 

للنمسا برصيد 19 نقطة وجاءت 
مقدونيا ثالثة بفارق المواجهات 

عن سلوفينا.

المجموعة الثامنة
واجهت فرنسا بطلة العالم 

منافسة شرسة من تركيا لكنها 
نجحت في النهاية في حسم 

الصدارة لصالحها برصيد 25 نقطة 
بفارق نقطتين عن تركيا في حين 
حلت آيسلندا ثالثة وألبانيا رابعة.

المجموعة التاسعة
بالعالمة الكاملة كانت بلجيكا أحد 

منتخبين فقط في التصفيات 
حقق عشرة انتصارات وبرصيد 

30 هدفًا ولم تدخل شباكه سوى 
ثالثة أهداف فقط في حين حلت 

روسيا ثانية برصيد 24 نقطة 
واحتلت اسكتلندا المركز الثالث.

المجموعة العاشرة
قدمت ايطاليا تصفيات مذهلة 

وغير مسبوقة في تاريخها بعدما 
حققت عشرة انتصارات بالعالمة 

الكاملة تاركة المركز الثانية 
لفنلندا في حين حلت اليونان 

ثالثة والبوسنة رابعة.

الرياضي   |  

بطولة مث¨ة للجدل
و4 مقاعد على 

الئحة االنتظار
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المسار األول:
النصف النهائي األول: 

ايسلندا – رومانيا  
النصف النهائي الثاني:  

بلغاريا - المجر 
 النهائي سيكون على 
أرض الفائز من نصف 
النهائي الثاني: بلغاريا 

أو المجر

المسار الثاني: 
النصف النهائي األول: 

البوسنة والهرسك – 
ايرلندا الشمالية 

النصف النهائي الثاني: 
سلوفاكيا – جمهورية ايرلندا 

النهائي سيكون على 
أرض الفائز من نصف 

النهائي األول: البوسنة 
والهرسك أو ايرلندا 

الشمالية 

المسار الثالث: 
النصف النهائي األول: 

اسكتلندا – (الكيان 
الصهيوني) 

النصف النهائي الثاني: 
النرويج – صربيا 

النهائي سيكون على 
أرض الفائز من نصف 
النهائي الثاني: النرويج 

أو صربيا 

المسار الرابع: 
النصف النهائي األول: جورجيا 

– بيالروسيا 
النصف النهائي الثاني: 

مقدونيا الشمالية – 
كوسوفو 

النهائي سيكون على 
أرض الفائز من 
نصف النهائي 
األول:  جورجيا 

أو بيالروسيا 

النصف النهائي الثاني: 
بلغاريا - المجر 

النهائي سيكون على 
أرض الفائز من نصف 

النهائي 
أرض الفائز من نصف 

النهائي 

النهائي الثاني: بلغاريا 
أو المجر

النهائي الثاني: بلغاريا 
أو المجر

النهائي الثاني: بلغاريا 

ايرلندا الشمالية 
النصف النهائي الثاني: 

سلوفاكيا – جمهورية ايرلندا 
النهائي سيكون على 

أرض الفائز من نصف 
النهائي

أرض الفائز من نصف 
النهائي

النهائي األول: البوسنة 
والهرسك أو ايرلندا 

النهائي األول: البوسنة 
والهرسك أو ايرلندا 

النهائي األول: البوسنة 

الشمالية 

الصهيوني) 
النصف النهائي الثاني:

النرويج – صربيا 
النهائي سيكون على 

أرض الفائز من نصف 
النهائي

أرض الفائز من نصف 
النهائي

النهائي الثاني: النرويج 
أو صربيا 

النهائي الثاني: النرويج 
أو صربيا 

النهائي الثاني: النرويج 

النصف النهائي الثاني: 
مقدونيا الشمالية – 

كوسوفو 
النهائي سيكون على 

أرض الفائز من 
النهائي

أرض الفائز من 
النهائي

نصف النهائي 
األول:  جورجيا 

أو بيالروسيا 

أنهى المنتخب البلجيكي 
مسيرته في التصفيات بفوز 

كبير على قبرص بستة أهداف 
مقابل هدف، لُيكمل رفاق إيدين 
هازارد وكيفين دي بروين سلسلة 

االنتصارات في كامل مباريات 
التصفيات وعددها عشرة 

ولتصبح بلجيكا إلى جانب ايطاليا 
المنتخبين الوحيدين اللذين 

حققا العالمة الكاملة بعشرة 
انتصارات.

وأبهر منتخب بلجيكا كافة 
الُمتابعين لمسيرته في 

التصفيات، فنجحوا في الفوز 
بكافة الُمباريات على ُمنافسيهم 

منتخبات روسيا المتأهلة 
للبطولة، واسكتلندا، وقبرص، 

وكازاخستان، وسان مارينو.
ونجح الُمنتخب البلجيكي في 

إنهاء التصفيات وهو األفضل 
هجومًا ودفاعًا مقارنة بجميع 

المنتخبات المشاركة في 
التصفيات األوروبية، العبو 
بلجيكا سجلوا 40 هدفًا في 
الُمباريات المؤهلة للبطولة 

األوروبية السنة المقبلة، وهو 
الرقم الذي ال يتفوق فيه أحد 

على بلجيكا سوى الُمنتخب 
اإلسباني الذي سجل 42 هدفًا 

في تصفيات يورو 2000.
ونجح دفاع المنتخب في الحفاظ 

على شباكه التي يحرسها تيبو 
كورتوا، وتلقوا في كامل ُمباريات 

التصفيات ثالثة أهداف فقط 
لُيتوجوا بلقب األقوى دفاعًا من 

بين الُمنتخبات التي تنافست من 
أجل الوصول ليورو 2020.

بالمقابل وللمرة األولى في تاريخ 
اآلزوري يتمكن من تحقيق عشرة 
انتصارات في التصفيات مسجًال 
37 هدفًا ولم تدخل شباكه سوى 

أربعة أهداف فقط.

للمرة األولى
بلجيكا وإيطاليا بالعالمة الكاملة

مواجهات (البالي أوف)
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الرياضي   |  

ال يختلف اثنان على أن 
ما يقدمه النجم األرجنتيني 
ليونيل ميسي كل عام على 

الصعيد الفردي يستحق عليه 
الكرة الذهبية بغض النظر عن 

األلقاب الجماعية 
مع ناديه برشلونة 

اإلسباني أو منتخب 
بالده األرجنتين، لكن 
مهما اختلفت اآلراء 
وزاد الجدل وكثرت 

األحاديث ال يستطيع 
أحد نكران آراء 180 
صحفيًا حول العالم 
نّصبوا ميسي ملكًا 

على عرش الكرة 
الذهبية للمرة 

السادسة في تاريخه 
محققًا رقمًا قياسيًا 

غير مسبوق.
في الحفل الذي 

أقامته مجلة «فرانس فوتبول» 
بالعاصمة الفرنسية باريس انفرد 
ميسي بالرقم القياسي الذي كان 
يتشاركه مع البرتغالي كريستيانو 

رونالدو نجم جوفنتوس (5 

ألقاب لكل منهما) وتصّدر قائمة 
الالعبين األكثر تتويجًا بجائزة 

الـ»بالون دور» برصيد 6 ألقاب.
وأضاف ميسي التتويج إلى 

جوائز 2009 و2010 و2011 
و2012 و2015، جامعًا في 

العام نفسه بين الكرة الذهبية 
وجائزة «فيفا» ألفضل العب 

في العالم.
وتفوق األرجنتيني البالغ من 

العمر 32 عامًا على الهولندي 
فيرجيل فان دايك العب ليفربول 

الذي حّل ثانيًا أمام كريستيانو 
رونالدو ليخلف الكرواتي لوكا 

مودريتش الذي فاز بالجائزة العام 
الماضي.

وجاء التتويج السادس القياسي 
على الرغم من الصعوبات التي 

واجهها ميسي الموسم الماضي، 
إن كان مع فريقه برشلونة الذي 

خرج من نصف نهائي دوري 
أبطال أوروبا، أو منتخب بالده 

الذي خرج من نصف نهائي كوبا 
أميركا، ما يعني بأن التصويت 
الذي شارك فيه 180 صحافيًا 

من حول العالم، صب لصالحه 
إلدراك المصوتين بأن اإلخفاق 

الجماعي ال ينفي عن األرجنتيني 
قيمته العظيمة. 

وعلى غرار جائزة «فيفا» ألفضل 
العب في العالم التي نالها 
أيضا للمرة السادسة، أتى 

بفارق 7 نقاط فقط عن فان دايك

كرة ذهبية سادسة تاريخية 
لـ«ميسي».. فهل يستحقها؟

حصل ليونيل ميسي على 
أعلى عدد من النقاط، 

بواقع 686 نقطة، 
متفوقًا على فيرجيل فان 

دايك مدافع ليفربول 
بفارق 7 نقاط فقط، 

وبالتالي فإن المنافسة 
بينهما كانت شرسة للغاية
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اختيار ميسي لنيل الكرة الذهبية 
على رغم أن الترجيحات مالت 
لصالح تتويج فان دايك الذي 
تم اختياره األفضل من قبل 

االتحاد األوروبي (ويفا) في آب 
الماضي.

وحقق فان دايك موسمًا رائعًا 
من خالل قيادته فريقه إلى 
التتويج بدوري أبطال أوروبا 
ووصافة الدوري االنكليزي 

الممتاز حيث اختير أفضل العب 
فيه، وبلوغه مع منتخب بالده 

المباراة النهائية من دوري األمم 
األوروبية حيث حل وصيفا 

لمنتخب البرتغال.
وكان ميسي، قاد برشلونة إلى 
إحراز لقب الدوري اإلسباني في 
الموسم الماضي، وتوج هدافا 

لليغا برصيد 36 هدفًا، كما تصدر 
هدافي دوري أبطال أوروبا مع 
12 هدفًا، وبلغ نصف النهائي 
مع فريقه، قبل الخسارة أمام 

ليفربول (-3صفر ذهابًا، صفر4- 
إيابًا)، وعلى صعيد المنتخب، 
أقصي ميسي مع األرجنتين 

في نصف نهائي بطولة كوبا 
أميركا األميركية الجنوبية على 

يد البرازيل التي توجت الحقًا 
باللقب.

وبالطبع، حصل ليونيل ميسي 
على أعلى عدد من النقاط، بواقع 
686 نقطة، متفوقًا على فيرجيل 

فان دايك مدافع ليفربول بفارق 7 
نقاط فقط، وبالتالي فإن المنافسة 

بينهما كانت شرسة للغاية.
وحل رونالدو في المرتبة الثالثة 

بفارق 200 نقطة تقريبًا عن 
ميسي وفان دايك لتكون المرة 

األولى منذ تسع سنوات التي ال 
يحتل فيها رونالدو أحد المركزين 

األول أو الثاني بينما تفوق 
ساديو ماني نجم ليفربول على 

زميله المصري محمد صالح في 
عدد النقاط.

ترتيب أفضل

 10
العبين في العالم 

ليونيل ميسي: 686 نقطة / فيرجيل فان دايك: 679 نقطة 
/ كريستيانو رونالدو: 476 نقطة / ساديو ماني: 347 نقطة 

/ محمد صالح: 178 نقطة / كيليان مبابي: 89 نقطة 
/ أليسون بيكر: 67 نقطة / ليفاندوفسكي: 44 نقطة / 

بيرناردو سيلفا: 41 نقطة  / رياض محرز: 33 نقطة
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 Sudar ظهرت شبكة متاجر
في السوق الروسية منذ 
أكثر من 20 عاًما. تتميز 

الشركة بتطور ونمو في 
طلب المستهلكين، مما 

مكنها من فتح آفاق جديدة 
وتلبية الطلب 

من العمالء 
األكثر تطلبا من 

القمصانإلى 
االسترات 

والمعاطف 
أصبحت العالمة 

التجارية الشابة 
مشهورة بشكل 

خاص بسبب 
االختيار الكبير 
لبدالت الرجال 
حيث إن هناك 
أكثر من 2000 

قطعة. باإلضافة إلى 
ذلك، سوف ُيعرض عليك 

دائًما بدلة جميلة والكثير 
من القمصان المعروضة 

سودي الروسية
أزياء منــاســبة للجميــع 

أصبحت العالمة 
التجارية الشابة 

مشهورة بشكل 
خاص بسبب 

االختيار الكبير 
لبدالت الرجال
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بشكل عصري وأزرار أكمام 
القصاصات ومشابك التعادل 

وغيرها من الملحقات وتنتج 
الشركة عبوات حيوية صديقة 

للبيئة من البولي إيثيلين 
القابل إلعادة التدوير بالكامل. 

أنتشارها إلى حد كبير بسبب 
سياسة التسعير المرنة 

للشركة. يمكن ألي مشتر 
أن يجد هنا نموذًجا مناسًبا 
ألنفسه، وتبدأ األسعار من 
6000 روبل. باإلضافة إلى 
ذلك، هناك عروض خاصة 

ونظام خصم تستمتع به 

الشركات الكبرى عند شراء 
مالبس الشركات لموظفيها. 
وأيضا لرجال األعمال النخبة، 
فقد أعدت الشركة لعمالئها 

مجموعة واسعة من هذه 
البدل، أنيقة وعصرية. فهي 

مناسبة جدا وأنيقة لزيارة 
حفالت الزفاف وغيرها من 

المناسبات االحتفالية. 
تتيح لك الشركة مجموعة 

متنوعة من األنماط واأللوان 
واألختيارات المالءمة والمثالية 
ألي نوع من األشكال وللرجال 

الممتلئون قليًال. 
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تعد موضة شتاء 2020 هذا 
الموسم ُمميزة ومليئة بالقطع 

المحبوبة والمنوعة من جميع 
السيدات، والتي تجمع بين 

الراحة واألناقة والدفء بالطبع، 
كما تشهد موضة شتاء 2020 

عودة صيحات قديمة مرة 
أخرى بشكل أكثر حداثة ُيناسب 

الحياة العصرية، باإلضافة 
لبعض القطع الرائجة في كل 

المواسم. 
لنكتشف سويا ما هي موضة 

هذا الشتاء:

البنطلونات 
البنطلونات الواسعة

 Culottes ال يقصد هنا تلك الـ 
Pants أو تلك البنطلونات 

القصيرة الواسعة. ولكن 
البنطلونات الطويلة الواسعة 
بشكل عشوائي والتي تمنحك 
لوك المالبس البوهيمية هي 
أحد القطع الرائجة في موضة 

شتاء 2020، وقد تكون قطعة 
أساسية في لوك فورمال 
أيضا إذا تم ارتدائها بشكل 

جيد ومناسب لقياسك، تلك 
البنطلونات ستكون إحدى قطع 

الشتاء الُمفضل لدى الكثيرين 
ألنها ُمريحة وأنيقة وُيمكن 

ارتداؤها بأكثر من شكل، كما 
أنها ُمناسبة لغير الُمحجبات 

والمحجبات وتناسب األجسام 
الكيرفي أيضا.

البنطلونات القصيرة 
عودة الـ Culottes Pants مرة 

أخرى في موسم هذا الشتاء 
ولكن الموديل القصير الواسع 

موضة شتاء 2020  
قدمية متجددة 

بألوان صيفية 

موضة شتاء موضة شتاء 20202020
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الذي يصل للركبة هو األكثر 
رواجا، مع ارتداء كولون أو شراب 

طويل أو حذاب بوت طويل، 
سُيشبه قليال قصة التنورة 

الت A-Line مما يجعله قطعة 
ُمميزة وُيمكن تنسيقها بأكثر من 
طريقة خاصًة للمالبس المناسبة 

للعمل. هذه القطعة ستكون 
من أكثر القطع رواجا في موضة 

شتاء 2020.

المعاطف 
الـ Trench Coat مع الحزام

 Trench ال شك أن معاطف الـ 

من القطع األساسية في خزانة 
الشتاء، وهو أحد الصيحات 

الرائجة التي سترينها كثيرا في 
المحالت لموضة شتاء 2020. 

فهذه القطعة أنيقة وُمميزة 
وتصلح للكثير من اإلطالالت 

وتوفر الحماية الالزمة من البرد، 
والتفصيلية التي ُتميز هذا 

الموديل لهذا الموسم هي الحزام 
من نفس نوع ولون قماش 

البالطو نفسه.

المعاطف المنفوخة
 Puffy المعطف المنفوخ أو الـ 

Coat هو قطعة ال غنى عنها 
خاصًة في أيام الشتاء الباردة 
جدا والُممطرة فهو يوفر لِك 

الدفء بطريقة أكثر من رائعة، 
وهو من أهم قطع موضة شتاء 
2020 بألوان مختلفة ال تترددي 

في الحصول على واحدا لهذا 
الموسم.

التنانير
 التنانير الماكسي

 اعتدنا أن نرى التنانير الماكسي 
من أشكال الجيبات المختلفة 
بنقوشات وموديالت صيفية 

بألوان مبهجة. ولكن هذا 
الموسم ستكون التنانير 

الماكسي صيحة موضة شتاء 
2020، فهي مناسبة لتنسيقها 

مع لوك فورمال قليال، أو ستايل 
كاجوال ُمريح أو حتى ارتداؤها 
للسهرة أو السواريه، وبالطبع 

عليِك اختيار أقمشة تناسب 
فصل الشتاء بالنسبة للتنانير 

الماكسي.

التنانير البلسيه
 ُيمكننا أن نقول أن التنانير 

البليسيه من القطع التي 
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ستظل تلوح في موضة كل 
عام سواء في الموسم الصيفي 

أو الشتوي، وموضة شتاء 
2020 تشهد عودتها مرة أخرى 

بأشكال وستايالت وألوان 
مختلفة وخامات متنوعة أيضا 

تناسب فصل الشتاء، وقد 
اعتمد الُمصممين على أكثر 

من لوك إلبراز التنانير البليسيه 

بشكل ُمميز، ُيمكنِك ارتداؤها 
مع جاكيت طويل وحزام عريض 
على الخصر، أو مع بلوزة عادية 

وستأتيِك الكثير من األفكار 
األخرى لتنسيقها.

في المقابل عادت الموضة 
القديمة ببعض الصيحات التي 
كانت مكتسحة ساحة الموضة 
سابقًا، مجددًا  بصورة عصرية 

أكثر ومنها موضة السبعينات، 
والتي ترتبط بالمالبس ذات 
األلوان المبهجة والقصات 

الغربية والبنطلونات الشارلستون 
 Vest والصديري أو الـ

والبلوزات ذات الرقبة الطويلة 
والجواكيت الطويلة واأللوان 

الطبيعية، كل هذه القطع أعاد 

الُمصممون تصميمها بطرق 
عصرية واستلهموا من موضة 

السبعنيات لتكون ضمن 
مجموعات موضة شتاء 2020، 

من هنا ستجدين أيضا الفساتين 
الماكسي وذات األكمام 

الطويلة، باإلضافة لألحذية 
البوت الطويلة والجواكيت 

الواسعة واإليشاربات التي 
تنعقد على العنق. وغيرها 

من صيحات السبعينات 
التي تميزت بأناقتها وألوانها 

وقصاتها.
وهذا الشتاء اكتسحت مرة 

أخرى موضة التسعينات 
التي ظلت لسنوات تظهر 

في الكثير من القطع 
واإلكسسوارات. وُيمكنِك 
تنسيقها بأشكال مختلفة 
ومتعددة، ومن أبرز هذه 

الصيحات:

الكشكشة
 قصات الكشكشة المختلفة 

أو الـ Ruffles ُتعتبر إحدى 
صيحات موضة شتاء 2020. 

وستجدين صيحة الطبقات 
في أماكن مختلفة من قطع 
المالبس فمرة ُتزين األكتاف 
ومرة أخرى تكون الكشكشة 

هي السمة األساسية في 
القطع ومرة ثالثة ستكون على 

أزياء   |  

٨٠almashhadonline.com December 201911 العدد



الفساتين واألكمام أيضا وهكذا. 
وال شك أن الكشكشة تمنح أي 
قطعة حركة وحيوية وتجعلها غير 

تقليدية على اإلطالق.

األكمام واألكتاف الكبيرة
 تلك الصيحة التي عادت لنا 

من موضة الثمانينات، األكتاف 
الكبير الُمحددة التي تعطل 

اللوك لمسة حادة وُمميزة. 
واألكمام الكبيرة أيضا بقصات 
غير تقليدية. هاتين الصيحتين 

من التفاصيل التي لفتت األنظار 
في عروض أزياء موضة شتاء 
2020. وظهرت في البلوزات 

والفساتين والبليزر أيضا، ولكن 
إذا ُكنِت ستختارين هذه الصيحة 

فعليِك اختيار قطعة واحدة أو 
اثنين على األكثر ألنها ليست من 

الصيحات التي ستستمر كثيرا، 
لذلك ال تستثمري فيها للسنوات 

القادمة.

صيحة الجيوب الكثيرة 
هل شاهدِت من قبل تلك 

المالبس أو تحديدا الجواكيت 
التي ُيزينها أكثر من جيب؟ هذه 

الصيحة ستكون رائجة جدا لخريف 
شتاء 2020/2019. فالجيوب 

من التفاصيل الُمهمة التي ُنحبها 
في المالبس ويبدو أن ُمصممي 
األزياء قد انتبهوا لهذه الملحوظة 

وقرروا أن تكون الجيوب الكثيرة 
موضة شتاء 2020. 

صيحة ربطات العنق 
بالتأكيد ال أقصد الكرافت 

العادية، ولكن إذا ُعدِت بالذاكرة 
للزمن القديم سُتالحظين أن 

الكثير من النجمات في األفالم 
القديمة يضعن مثل إيشارب أو 
منديل قصير حول الرقبة. فتلك 
التفصيلة البسيطة تمنح اللوك 

لمسة أنيقة وفخمة وجذابة. 
وقد عادت هذه الموضة مرة 
أخرى بشكل عصري جدا في 

موضة شتاء 2020 كإكسسوار 
إضافي مع المالبس أو 
كتفصيلة في البلوزة أو 

الفستان نفسه. 

باإلضافة للصوف واألقمشة الشتوية 
المختلفة هناك بعض الخامات التي خطفت 

األنظار في عروض األزياء لموضة شتاء 2020.

الجلد
يظل الجلد يظهر ويختفي كصيحة ُمميزة عام 

تلو اآلخر، ولكنه في موضة شتاء 2020 تظهر 
صيحة الجلد بشكل واضح. بين الفساتين 

الجلدية والبدل الجلد والتنانير أيضا. وتميزت 
تصميمات الجلد بقصاتها المختلفة مما يعني 

أن الُمصممين استخدموا الجلد المرن الذي 
يصلح ألشكال مختلفة من المالبس، كما 

تميزت بألوانها الُمبهجة الرائعة.

القطيفة 
قماشة القطيفة مرتبطة دائما بالشتاء 

واإلطالالت الدافئة األنيقة. وهو أحد األقمشة 
الرائجة أيضا في موضة شتاء 2020. وُيمكنِك 

االختيار من بين الفساتين القطيفة والبنطلونات 
أو الجواكيت.

الريش
 بالطبع الحظِت في الفترة األخيرة إطالالت 

المشاهير التي تعتمد بشكل أساسي على 
استخدام الريش في الفساتين والمالبس. 

والريش من أهم صيحات موضة شتاء 2020، 
فهو خامة تبدو طبيعية جدا وأنيقة وُيمكن 

تنسيقه مع المالبس بأشكال مختلفة. فأحيانا 
نجد فساتين ُمزينة فقط بالريش وأحيانا نجد 
الريش ُيغطي القطعة بأكملها. كما أن ألوانه 

مختلفة ومتعددة. أما األلوان والنقوشات 
فأبرزها: اللون الموحد (المونوكروم)

 ُيسمى أيضا الـ Monochrome وهى من 
صيحات الشتاء الرائجة هذا الموسم في موضة 

شتاء 2020. والفكرة في هذا الستايل أن 
ترتدي لون واحد في كل اإلطاللة. أو ُيمكنِك 

ارتداء درجات مختلفة من اللون، مثل البني 
والبيج واألوف وايت مثال، أو الفوشيا والبينك 
والبمبي وهكذا. ولكن انتبهي جدا عند تنسيق 

مثل هذه اإلطالالت ألن سوء االختيار قد يؤدي 
لفشل اإلطاللة بالكامل.

موضة الزهور المطبوعة 
المالبس التي ُتزينها الورود المطبوعة من 

ضمن أبرز صيحات الشتاء 2020، والُملفت أن 
صيحات الشتاء تظهر أكثر بهجة من ذي قبل، 
فقد اعتدنا أن ألوان الشتاء دائما داكنة وليس 
هناك الكثير من التفاصيل التي ُتميزها مثل 

مالبس الصيف. ُيمكنِك اختيار قطعة أو اثنين 
ُمزينة بالورود مثل بنطلون أو بلوزة أو حتى 
فستان أو جاكيت وتنسيقه مع قطع أخرى.

الخامات واألقمشة في موضة شتاء 2020 
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خليل صويلح 

سوريون ال ميشون 
على رصيفني

 نحن، أعني السوريين، في األمس واليوم، 
مجتمع خبراء، أبًا عن جد. ساللة من الحكماء، 

أطباء ال مرضى. ال يستعصي علينا سؤال مهما 
كان صعبًا وملّغزًا ومعّقدًا. ال نحتاج زيارة طبيب مختص، 

مهما كان مرضنا مستعصيًا، نحلل مرض اآلخر بنظرة عين 
خاطفة، فال ضرورة لدينا الستشارة مخبٍر للتحليل أو صورة 

شعاعية. ونحن نرمي حجر النرد، ونسحب نفس نارجيلة 
نهدي المريض الدواء المطلوب، على مبدأ: اسأل مجربًا 

وال تسأل حكيمًا. نكتب على زجاج السيارات“ ال تسرع 
يابابا...» ونحن أول من نرتكب حوادث المرور. ال نعترف 

بوجود حاويات القمامة، إنما نلقي أكياس الزبالة من 
الشرفات. نرفع أبواق السيارات ليًال كي يشاركنا اآلخرون 

بهجة األغاني الصاخبة.
ونحن أيضًا، أعني السوريين، نتحدث أمام المنصات 

عكس ما نضمره في صدورنا. نحكي عن الفساد بوصفه 
جرثومة سامة يجب مقاومتها، فيما هذه الجرثومة 

تسبح في األمعاء بكل طمأنينة. لدينا هويات تكفي قارة 
كاملة، نستبدلها بلحظة، وفقًا لجهة الريح. ما نحكيه حول 
طاوالت المقاهي نكنسه عند أول رصيف. نطيح العولمة 
بلكمة بين العينين، ونخلع رداء العلمانية عند أقرب حلقة 

ذكر، ندور مثل ثيران الحراثة بعيون مغلقة، من دون أن 
نعترف بالعمى. خبراء باستالل كتب األجداد المنسية، 

من رفوف الغبار، ووضعها في مطحنة الميديا الجديدة 
باعتبارها بيانًا صالحًا لكل األزمنة. ال نعترف بالجهل، 

فلدينا من شجاعة االدعاء ما يكفي لمبارزة علماء الفيزياء 
والكيمياء وعلم الوراثة، والمؤرخين. نهّز رؤوسنا بالموافقة 
ألي معلومة أو إشاعة أو أكاذيب. نصّفق بحماسة لقصائد 
المديح الركيكة. نخترع مناسبات بعدد أيام السنة ونشارك 

في تصديرها للعالم.
نحن، أعني السوريين، من ابتكر 20 صنفًا من الباذنجان، 

مقليًا، ومشويًا ومسلوقًا، ومطبوخًا، ونحن أحفاد من 
اخترع القمردين من المشمش، والدبس من العنب، 

والطحينة، والمعمول، والشروال، والشوارب المفتولة، 
ونحن من صنع الخلطة السرّية للفالفل والتبولة 

والفتوش، واألناشيد المدرسية. نقيم معارض الرسم 
والنحت واألفالم بالجملة، ونكتفي بالتثاؤب. ونحن 

من كتبنا المسرحيات بالفصحى واكتفينا بالزعيق فوق 
الخشبة. ونحن، علماء فلك أتوا من حدائق أحجار الودع 
واحتلوا الشاشات يوزعون غنائم الحظ بالتساوي. ونحن 
من حلم بالماليين تهدينا إياها دواليب يانصيب معرض 
دمشق الدولي، من دون أن نربح مّرة واحدة. ونحن من 

نرّكب عدادًا للتاكسي وال نلتزم بالتعرفة، لكننا مطالبون 
بربط الحزام. ربط الحزام في زمن أصحاب الكروش، وربط 
الحزام على الكالم. ونحن من يتجاهل علنًا ما قاله سفيان 
الثوري قبل قرون“ إذا رأيت العالم على باب األمير فأعلم 

أنه لص“. ننهمك في صناعة وطن بحبر مواضيع اإلنشاء، 
وبكامل بالغة الوصف والمحسنات البديعية من الجناس، 

والطباق، إلى السجع، نبني الوطن الفريسة، والخرائط 
الوهمية، والشعارات، ثم ننهشه كالضباع.

خبراء استراتيجيون في صناعة األمل الكاذب.  شعراء 
وروائيون وإعالميون وإرهابيون عبروا الحدود ثم أحرقوا 

السفن ورائهم. 

***
سوريون ال يمشون على رصيفين، تائهون في الزحام، 

يستنشقون ما تبقى من هواء لم يسرقه اللصوص.
سوريون لم تتلّوث أيديهم وجيوبهم وضمائرهم باألموال 

المنهوبة.
سوريون يعبرون الوقت خارج توقيت الصفقات 

المشبوهة.
سوريون يعشقون البالد، غير عابئين بالطعنات والخيانات 

واألكاذيب.
سوريون يكتبون التاريخ بوصفة محنًة عابرة ال أكثر.

سوريون ”وطنيون كما الزيتون“. 

خليل صويلح 
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