
March 2020
السنة الثانية ــ العدد 13

الصناعي فواز احللبي:
الصناعة تنتظر
قرارات جريئة 
من احلكومة

لماذا ارتفع سعر الدوالر 
وهل سيرتفع مجددًا؟

أسعار األدوية ترتفع 
وسط نفي الصيادلة ونقابتهم

ظاهرة وفاة الشباب السوريني 
بالجلطات القلبية 

لغز يستحق الدراسة

كورونا 
يدّمر الرياضة العالمية 

الخبير المصرفي عامر شهدا: 

ذاهبون إ� اجملهول



 Almashhadonline

 almashhadmagazine



almashhadmagazine  Almashhadonline

 almashhadmagazine + 963994220220

almashhadmagazine

almashhad_sy

٣ almashhadonline.comMarch 2020 العدد 13

كورونا.. السباق إ� املوت
المشرف العام. رئيس التحرير 

حسن عبد الرحمن

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو ماير معبرًا عن 
قلقه، من األوضاع االقتصادية المأساوية :“ إن أوروبا 
بحاجة إلى «دعوة لحمل السالح» للدفاع عن االقتصاد 
الضعيف بالفعل“. بعد أن أظهرت البيانات الربعية نموا محدودًا 

للغاية. حسب البنك المركزي الفرنسي، وحال فرنسا اليختلف 
عن كل دول القارة. األمر وصل إلى حد حمل السالح، ما يعني أن 

أوروبا على أبواب الكساد واإلفالس. 
مايحصل ألوروبا يحصل لكل مراكز الثقل االقتصادي في العالم 
غربًا وشرقًا وجنوبًا، ومع ذلك فإن لهجة الحرب هي الطاغية في 

خطاب  السياسيين، هذه الفئة الضالة التي تقود العالم إلى 
الهالك.

من يستمع إلى تصريحات الرئيس األمريكي ترامب يستغرب تلك 
اللهجة العدمية المغرقة بالعنصرية وضيق األفق. هل هذا فعًال 

رئيس أهم بلد في العالم وأقوى بلد في العالم؟ ألم يعد لدى 
أمريكا من يقودها لتفاخر مجددًا بالحلم األمريكي؟ هل من أحد 

يتذكر تلك الجملة األمريكية الشهيرة دعه يعمل دعه يمر؟ 
األخطر في األمر أن مستويات النمو االقتصادي على مستوى 
العالم انحدرت بشكل مخيف، وجاء فايروس كورونا ليزيد األمر 

تعقيدًا، 
وليكشف ماهو مغطى ال أحد على مستوى مواجهة كوارث 
كبرى، ومع ذلك يذهبون إلى الحروب ويخططون إلشعالها. 

أي مجانين يحكمون العالم؟
على الرغم من كل الظواهر السلبية والخطيرة على االقتصاد 
العالمي، إال أن تفشي فايروس كورونا عّطل سالسل إمداد 

االنتاج والتوريد، وتوقفت حركة دوران األموال في كل األسواق، 
وزاد األمر سوء وخطورة، لم تعد هناك أي ميزة ألي سلعة طالما 

أن العالم اليريدها. وال تصله كما جرت العادة.
أجبر الوضع المستجد شركات الطيران على خفض طاقتها، بعد 

أن تراجعت حركة التنقل إلى حدود غير مسبوقة، واألمر مرشح 
للتسارع. وكإن حالة الهلع العالمي لم يكن ينقصها وباء ينتشر 

بسرعة البرق في كل أنحاء الكوكب. 
عبارة أوروبا بحاجة لحمل السالح لحماية االقتصاد الضعيف، 
تعيدنا إلى مخاطر وتداعيات اإلفالس االقتصادي الذي يخيم 

بشبحه على كل مراكز القوى القتصادية. 
ويعيدنا إلى خطر نشوب حروب واسعة نتيجة غياب التنسيق 

العالمي وخطورة ماتمر به كل دولة، وسيطرة النزعات األنانية 
والتشبث بالمكاسب وغياب الحوكمة وغياب منطق التسويات 

التاريخية، واألهم غياب الشخصيات التاريخية على الصعيد 
السياسي. 

  تأتي التوقعات المتشائمة وسط انهيار في األسواق المالية لم 
تشهده منذ ذروة األزمة المالية العالمية في عام 2008. يمثل 

هذا بداية قاتمة بالنسبة لصانعي السياسة في البنوك المركزية.
مايزيد األمر تعقيدًا التراجع الكبير ألسعار النفط، فكل الميزانيات 
العالمية صممت على سعر أعلى من خمسين دوالرًا باستثناءات 

بسيطة، مما يعني خسارات هائلة لن تقوى تلك الدول على 
مواجهتها. مع وصول السعرإلى 22 دوالرا ً وهو أمر مرشح 

للنزول بقوة. 
األمر الذي ربما يبعث على التفاؤل قليًال وسط كل هذا السواد 

هو تعافي متوقع ومبشر للصين التي أعلنت أنها سيطرت 
على انتشار الفايروس وبدأت بإعادة عجلة انتاجها في كل مراكز 

التصنيع.
عودة الصين تعطي ثقة كبيرة لألسواق وتعطي أمًال بإمكانية 

التغلب على الوباء. 
نأمل أن التكون البشرية بحاجة لكوارث جديدة فالعالم اليحتمل 
حروبًا عالمية بالسالح النووي بعد أن بدأت بالسالح البيولوجي، 

مع كل مآسيه الراهنة.

 افتتاحية             



  |   المحتوى   |  
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أسـعار األدوية ترتفع وسط 
نفي الصيادلة ونقابتهم

ش�اتون طرطوس خالل عام للواجهة 
ومشاريع واعدة قيد التنفيذ 

في ساحل طرطوس 

احلجيات
الحرب أكلت عالمهن فأين هن اآلن؟

تحّن سحر إلى أيام الخيام التي كانت تسكنها مع 
أهلها على الطرقات الرابطة بين المحافظات، 

لتغني لزبائنها وترقص بحرية بعيدًا عن االزدحام 
الكبير في العاصمة، وتتذكر أيام الربيع في البّرية 

بالكثير من الحنين، فهناك كانت تستلذ بأكل 
ما تطبخه أمها من األعشاب البّرية كـ»الخبيزة – 
القنيبرة – الكعوب»، بحسب وصف الفتاة التي 

تجاوزت عقدها الثالث بخمس سنوات.

٦

٩

ألكسندر دوغين: واقعّية أردوغان 
ستدفعه إ� ال¤اجع

قراءة ¥ مس�ة الدوالر 
من المعدن األصفر
إلى السائل األسود

٣٦

٣٢

ظاهرة وفاة الشباب السوري 
باجللطات القلبية.. لغز 

يستحق الدراسة والمتابعة

لماذا ارتفع سعر الدوالر
وهل سيعود لالرتفاع؟

احلكومة ترفع أسعار ا¬سمدة 
بعد أقل من يومين على رفع سعر البنزين

يبدو أن شهر آذار أخذ صفة» شهر القرارات 
التعّسفية» فعلى الّرغم من الّضجة التي احدثها 
شهر شباط بأحداثه، إال أن ّالفعل الحقيقي كان 
لشهر آذار الذي حمل ثالثة قرارات منذ بدايته، 
كان أوّلها تخصيص استهالك اإلنترنت، وجاء 
معه في اليوم ذاته رفع سعر البنزين بمقدار 

25 لير سورية لليتر الواحد، لكّن القرار الذي كان 
األقوى والذي ”قسم ظهر البعير“ كما يقال، 
كان قرار رفع أسعار األسمدة بنسب متفاوتة 

تصل إلى 100%.

٢٨

٢٢

١٢

٣٤ بسمة..  
البسمة تنقصها أشياء كثيرة

يتزايد يومًا بعد يوم اهتمام المجتمع بذوي 
االحتياجات الخاصة وتتبدل نظرة المجتمع 
لهم تدريجيًا بشكل إيجابي، فتقبلهم بيننا 
ومعاملتهم بشكل طبيعي أصبح واضح 

للشريحة األكبر.
ونتيجة للوعي حول هؤالء االشخاص 

كثرت مراكز الرعاية والتدريب الخاصة بهم 
واإلضاءة عليهم ودعمهم إعالميًا للتنويه 
على احتياجات المراكز وتقديم الدعم لهم 

واجب علينا.

١٠

قبل الحرب على سورية، كان القطاع 
الدوائي مزدهرًا وكان يغطي %95 من حاجة 

السوق المحلية، إضافة إلى تصديره إلى 
الخارج، ومع ذلك فقد كانت أسعاره مقبولة 

بالنسبة للمواطن السوري.
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 تعلم من 
أخطـاء رجال ا¬عمال

 الكثير منا يعتقد أن عام 2020 سيكون هو 
العام الذي سنطارد فيه أحالمنا. إذا كنت 
تعمل حالًيا بدوام من الساعة 9 إلى 5،›، 

على األرجح أنك تفكر حالًيا في التخلص من 
عملك الحالّي وبدء عملك الخاص.

بالنسبة لي لقد بدأت في عملين ناجحّين. 
وكانت الطريقة التي بدأت بها مثالية. 

ولكن من ناحيٍة أخرى، ارتكبت كل األخطاء 
التي قد يقع بها أي شخص. العمل 

الذي فعلته بشكٍل مثالي؟ العمل األول. 
أخفقت بطريقة أو بأخرى في تطبيق أي 

من الدروس التي تعلمتها من تلك الرحلة 
األولية، وارتكبت كافة األخطاء في العمل 

الثاني!

٧٨ ٦٢

٥٤
موضة ربيع وصيف ٢٠٢٠ 

مزركشة بألــوان الماضي
كورونا 

يغّير خريطة الرياضة العالمية

١٦

٤٤

المخرج باسل الخطيب: 
احلرب نهضت بالسينما 

الصناعي فواز احللبي:
الصناعة تنتظر
قرارات جريئة 
من الحكومة



المحلي   |  

مضطرون على شرائها
وعلى الرغم من تأكيد المواطنين 
على ارتفاع أسعار األدوية، إال أّننا 

نجدهم مضطرين على شرائها، 
فال يمكن المكابرة على المرض، 

خاصة فيما يتعّلق باألطفال أو 
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المشهد - خاص

قبل الحرب على سورية، كان القطاع الدوائي مزدهرًا 
وكان يغطي %95 من حاجة السوق المحلية، إضافة إلى 

تصديره إلى الخارج، ومع ذلك فقد كانت أسعاره مقبولة 
بالنسبة للمواطن السوري.

وال شك أن تداعيات األزمة من تدمير وسرقة للمعامل ساهم 
في فقدان بعض األدوية، وارتفاع أسعارها، لكن ذلك اليمكن 

أن يكون مبررًا لترتفع أسعار األدوية أضعاف مضاعفة، بحيث ال 
يبقى للمواطن قدرة على مجاراتها.

أدوية األمراض المزمنة باتت تشّكل عبئًا على 
المريض وعائلته، فليس قادرًا على التخلي عنها 
وليس قادرا على شرائها كّلها، وخاصة في حال 

كانت األدوية ألحد الوالدين (األب، األم).

أسـعار األدوية ترتفع 
وسط نفي الصيادلة ونقابتهم



بأحد الوالدين.
ربا أحمد معلمة أكدت على 

ارتفاع أسعار األدوية وخاصة 
أدوية األطفال، مشيرة أّن أدوية 

األمراض المزمنة باتت تشّكل 
عبئًا على المريض وعائلته، 

فليس قادرًا على التخلي عنها 
وليس قادرا على شرائها كّلها، 
وخاصة في حال كانت األدوية 

ألحد الوالدين ( األب، األم).
بينما أكد آخر عامل في شركة 

الكهرباء أنه يستطيع التخلي عن 

دوائه ذو السعر المرتفع، لكن 
هذا األمر ال ينطبق على أطفاله، 
وأضاف: حتى لو وصل سعر علبة 

الدواء ل 100 ألف ليرة سورية 
فال أستطيع حرمان طفلي من 

العالج. 
 الصيدلي «مظلوم»

لكن لممارسي المهنة وأهل 
الكار رأي آخر، فهم ال يرون هذا 

ارتفاع الذي يراه المواطن، «فهل 
اليمرضون»؟؟ األمر الذي يتكّلم 

عنه الصيادلة ونقيبهم بثقة 

من عدم ارتفاع األدوية، وكأن 
المواطن يشتري دواءه من بلد 

آخر غير سوري.
الصيدلي حسين داوود يؤكد 
لـ«المشهد» أن قطاع الدواء 

كمعامل وصناعة محلية 
(ألتراميديكا، ألفا، يونيفارما، 

بحري) كلها شركات صناع الدواء 
المحلي، ولم يطرأ اي ارتفاع على 

أسعار األدوية ومايزال سعرها 
كما هو بحسب تسعيرة وزارة 

الصحة.
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كيشي: 

«الصحة» مسؤولة عن 
تسع� ا¬دوية.. والنقابة 

تطبق التسع�ة الصادرة عنها

داوود: 

أك¹ املهن مظلومة 
من ناحية السعر هي 

الصيدلة

أسـعار األدوية ترتفع 
وسط نفي الصيادلة ونقابتهم

شركات صناع 
الدواء المحلي، 

لم يطرأ اي 
ارتفاع على أسعار 

األدوية ومايزال 
سعرها كما هو 
بحسب تسعيرة 

وزارة الصحة



المحلي   |  

ويشير أن األسعار تخضع لوزارة 
الصحة ووزارة التجارة الداخلية، 

وال يمكن للصيدلي أن يرفع 
سعر دواء لمجرد ارتفاع سعر 

الصرف أبدًا، ولذلك فأكثر المهن 
مظلومة من ناحية السعر هي 

الصيدلة، فاألدوية ال ترتفع 
أسعارها أبدًا، والدواء السوري 

هو الدواء الرائد، وهو الدواء 
األرخص واألجود في الوطن 

العربي، والدول األخرى من لبنان 
واألردن وغيرها لديها ثقة كبيرة 

بالدواء السوري، هذا ما جعل 
أسواقه خارجيًا نشطة.

ويضيف داوود: إذا كنا صادقين 
فهناك شركات فاعليتها أخف 
من غيرها، ولديها ضعف في 
الدعاية العلمية، لكن اليمكن 

اعتبار أدويتها غير فّعالة.
الكالم نفسه نجده لدى أغلب 

الصيادلة فهم وإن رفعوا السعر 

حقًا لن يعترفوا به، ولن يستطيع 
أحد التبّين عن حقيقته سوى 
من اشترى دواء، ودفع ثمنه 

«الغالي».

الصّحة تسّعر.. والنقابة تنّفذ
وفاء كيشي نقيب صيادلة 

سورية أكدت في تصريح خاص 
للمشهد عدم ارتفاع أسعار 

األدوية.
ونفت كيشي أن يكون لنقابة 
الصيادلة أي عالقة بموضع 

تسعير األدوية، مشيرة أن الجهة 
المسؤولة عن التسعير هي وزارة 
الصحة، وهي تقوم بذلك وفق 

كلف ومعايير محددة تقدرها هي 
بينما النقابة تطبق التسعيرة 

الصادرة عن الصحة.
وأكدت كيشي أم النقابة تقوم 

بالمراقبة المستمرة على 
الصيدليات من خالل لجنة 29\ت 

وهناك تشدد في موضوع 
المخالفات، فعند ورود أي 

شكوى بخصوصو األسعار  تقوم 
النقابة بالتحقق منها واتخاذ 

اإلجراءات القانونية المناسبة 
بحثق الصيدلي المخالف.

وبالتوازي مع عملية مراقبة 
األسعار فإن الرقابة على األدوية 

المهربة مستمرة وشديدة 
بحسب ما أكدته كيشي، التي 
أشارت أن نقابة الصيادلة تعد 

إلطالق حملة وطنية لمقاطعة 
الداء المهرب، لما له من آثار 
اقتصادية وصحية في نفس 

الوقت.

ممتاز وبشهادة عالمية
أما فيما بتعلق بجودة وفاعلية 
الدواء السوري، فأكدت كيشي 
أن الدواء الوطني يمتاز بجودة 

عالية وفق المواصفات الدوائية 
الوطنية والعالمية وبشهادة 

المنظمات العالمية المعني، 
كما أنه يتمتع بسمعة جيدة 
في األسواق الخارجية، ولو 

أنه _والكالم لكيشي_ لو أنه 
اليتمتع بالجودة والفاعلية 

لما استطاع إثبات وجوده في 
أسواق التصدير.

وختمت كيشي أن نقابة 
الصيادلة تزمع في المستقبل 
القريب على افتتاح مستودع 

مركزي لتوزيع األدوية إلى جانب 
المستودعات والصيدليات 
المركزية الخاصة بالفروع، 

وسيكون لهذا المركز دور مهم 
في توفير األدوية أكثر من 

السابق.

مواطنون لـ «المشهد»: 
مضطرون على شرائه برغم ارتفاع سعره

«العطل»
من الطبيب

الصيدلي أحمد صاحب 
صيدلية في ساحة الّنجمة 

ينفي ارتفاع أسعاره األدوية 
لكنه يشير أّن هناك أدوية 

مستوردة ترتفع أسعارها كل 
فترة، وهناك أيضًا المتممات 

الغذائية وأجنبية وتتغير بتغير من يستوردها، وهذا 

مايسبب لنا مشكلة كصيادلة 
مع األطباء، فحين يذهب 

الصيدلي لطبيب ويصف له 
دواء أجنبي، اليوجد قوة في 

األرض تقنع المريض بفاعلية 
الدواء السوري، فطبيبه 
وصف له الدواء األجنبي

األدوية متوفرة بالغالب، لكن 
هناك عدة أدوية تتوقف عن 
التواجد في األسواق بسبب التسعيرة، أي خالف 

المصنع مع وزارة الصحة حول السعر.
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تعتبر محافظة طرطوس 
السورية منطقة سياحية 

واعدة بمشاريع ضخمة ستبصر 
النور قريبًا، مشاريع موزعة على أنحاء 

المحافظة كونها تتمتع بجغرافية تضم 
البحر والجبل والوادي والمدن القديمة 

والمناطق األثرية.
وخالل ملتقى االستثمار السياحي تم 

طرح العديد من المشاريع على مستوى 
سورية حوالي الستين مشروع وكانت 
حصة طرطوس منها خمسة مشاريع.
و للحديث عن ما يخص طرطوس من 

مشاريع سياحية المشهد التقت المهندس 
يزن الشيخ مدير السياحة في طرطوس 
حيث بين أن هناك عدة مشاريع موزعة 
لتشمل المحافظة وأهمها مشروع في 

بانياس، الحميدية، ومشروع المارينا إضافة 
لمشروعين على الكورنيش وتم تقديم 

عارضين بما يخص هذه المشاريع واللجان 
المختصة تقوم بعملها ألن إصدار النتائج 

قريبًا ولن يتأخر أكثر من أسبوعين.
وأشار الشيخ إلى أن هناك مشاريع خاصة 

على الكورنيش أهمها فندق الشيراتون 

الذي انتهى من أعمال الهيكل ودخل مرحلة 
اإلكساء ومن المتوقع أن يفتتح خالل عام 

أو عام ونصف كونه فندق خمس نجوم 
ويحتاج سوية عالية من التجهيز.

وعن المشاريع القريبة بين أن صيف 2020 
سيتم افتتاح جزء تجريبي من مشروع قرية 

شاهين، إضافة إلى مشروع انترادوس 
والهوليدي بيتش.

ووضح خالل حديثه أن وزارة السياحة 
تقوم بتأهيل وتدريب الكوادر التي سترفد 

المنشآت السياحية بما يخدم ويحدث 
السياحة في مرحلة إعادة اإلعمار ومن 

المهم جدًا على هذا الصعيد انه تم تعديل 

القرار 198 الخاص بإقامة مشاريع سياحية 
خارج الخطط التنظيمية مما أعطى حافز 

كبير للمستثمرين.
إضافة لتدخل وزارة السياحة عن طريق 

الشركة السورية للنقل والسياحة لمشاريع 
ضمن طرطوس والالذقية وكافة المحافظات 

كمشروع البلو بي على ساحل طرطوس.
أما عن السياحة الشعبية فأشار أن هناك 

مشروع الكرنك الذي قد يدخل حيز 
التنفيذ بعد االتفاق بين مجلس بلدية 

مدينة طرطوس وشركة النقل والسياحة، 
والحكومة والسياحة تعمل ضمن هذا 

اإلطار منذ ثالث سنوات لدعم السياحة 
الشعبية لجعلها  مستدامة كونها موسمية 

ومشروع المارينا يضم عدة نجوم لمراعاة 
متوسطي الدخل وهناك أيضًا مقاهي 

وكافيهات تناسب الجميع  وللتطوير أكثر  
نحتاج تدخل من المستثمرين.

وبين أيضًا أن وزارة السياحة تقوم بخطة 
ترويجية على مستوى سوريا بالكامل 
وطرطوس لها حصة من خالل إقامة 

المعارض والفعاليات السياحية على تشارك 
مع غرفة سياحة طرطوس لدعم السياحة، 
ونحن على استعداد تام في هذه المرحلة 

إلستقبال السياح من كافة أنحاء العالم.

ش�اتون طرطوس خالل عام للواجهة 
ومشاريع واعدة قيد التنفيذ في ساحل طرطوس 

المحلي   |  

 هناك مشاريع خاصة على الكورنيش 
أهمها فندق الشيراتون الذي انتهى 

 هناك مشاريع خاصة على الكورنيش 
أهمها فندق الشيراتون الذي انتهى 

 هناك مشاريع خاصة على الكورنيش 

من أعمال الهيكل ودخل مرحلة اإلكساء 
أهمها فندق الشيراتون الذي انتهى 

من أعمال الهيكل ودخل مرحلة اإلكساء 
أهمها فندق الشيراتون الذي انتهى 

ومن المتوقع أن يفتتح خالل عام أو 
عام ونصف كونه فندق خمس نجوم 

ويحتاج سوية عالية من التجهيز.
وعن المشاريع القريبة بين أن صيف 

ويحتاج سوية عالية من التجهيز.
وعن المشاريع القريبة بين أن صيف 

ويحتاج سوية عالية من التجهيز.

2020 سيتم افتتاح جزء تجريبي من 
مشروع قرية شاهين، إضافة إلى 

مشروع انترادوس والهوليدي بيتش
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يتزايد يومًا بعد يوم 
اهتمام المجتمع بذوي 

االحتياجات الخاصة 
وتتبدل نظرة المجتمع لهم 

تدريجيًا بشكل إيجابي، فتقبلهم 
بيننا ومعاملتهم بشكل طبيعي 

أصبح واضح للشريحة األكبر.
ونتيجة للوعي حول هؤالء 

االشخاص كثرت مراكز الرعاية 
والتدريب الخاصة بهم واإلضاءة 
عليهم ودعمهم إعالميًا للتنويه 
على احتياجات المراكز وتقديم 

الدعم لهم واجب علينا.
في حوار اليوم سنتعرف 

على مركز  لألطفال من ذوي 
االحتياجات الخاصة موجود في 

محافظة طرطوس وتحديدًا 
مدينة بانياس يقدم مجموعة من 
الخدمات سنقوم باالضاءة عليها 

من منبرنا.
بسمة ربيع مديرة مركز بسمة 

الخاص بذوي االحتياجات خريجة 
كلية الترببة قسم إرشاد نفسي

خضعت لعدة دورات في مجال 
التوحد وتعديل السلوك بإشراف 

اخصائيين في مجال التربية 
الخاصة والتأهيل النفسي الحركي 

وتقويم اللغة والكالم.
ولنتعرف على المركز وخصائصه 

أجرينا الحوار التالي معها:
*لمحة عن التأسيس والفكرة 

واإلدارة؟
مركز بسمة المختص برعاية ذوي 

االحتياجات الخاصة تأسس عام 
2015 بشهر أيلول في مدينة 
بانياس ويقدم مجموعة من 

الخدمات منها التربية الخاصة، 

خدمات التأهيل النفسي الحركي، 
تقويم الكالم واللغة.

بدأت الفكرة تنضج بافتتاح مركز 
خاص بعد تخرجي من اختصاص 
"اإلرشاد النفسي" وإتباع دورات 

تخصصية ضمن هذا المجال 
إضافة للعمل في أحد األماكن 

المختصة واكتساب الخبرة الالزمة.
*من هم األطفال الذي يضمهم 

المركز؟
يضم المركز العديد من األطفال 

منهم أطفال اإلعاقة الذهنية، 
أطفال التوحد، صعوبة التعلم، 

خدمة النطق واللغة، أطفال 

طبيعيين لديهم مشكلة في 
"التأتأة، السمع" وأطفال بحاجة 

لتأهيل نفسي حركي من قبل 
أخصائية في هذا المجال.

*آلية التعامل معهم بشكل 
مبسط؟

نستقبل األطفال منذ الطفولة 
المبكرة بعمر ثالث سنوات إلى 

عمر الثالثة عشر،
نتعامل معهم على مراحل بداية 

من االستقبال الذي يتضمن 
شرح المشكلة عند الطفل 

وتحديد موعد للتشخيص من 
قبل الدكتور "شوقي غانم" 
خبير اإلعاقة وحسب حالته 

ينحال للقسم الخاص به 
سواء كانت المشكلة كبيرة أو 
بسيطة، وفي بعض الحاالت 
يخضع الطفل لجلسات فردية 

حسب الحاجة.
المرحلة الثانية تكون بوضع خطة 

بمقاييس خاصة للحصول على 
األهداف المطلوبة لنحصل على 
برنامج تربوي خاص للطفل بكل 

مجال على حد (تربوي خاص، 
التأهيل، التقويم).

والتقييم يعاد كل ستة أشهر 
لمتابعة النتائج من تطور وخلل 

المحلي   |  

بسمة..  
البسمة تنقصها أشياء كثيرة

يضم المركز العديد من األطفال منهم 
أطفال اإلعاقة الذهنية، أطفال التوحد، 

صعوبة التعلم، خدمة النطق واللغة، 
أطفال طبيعيين لديهم مشكلة في «التأتأة، 
السمع» وأطفال بحاجة لتأهيل نفسي حركي 

من قبل أخصائية في هذا المجال.
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للمعالجة بالشكل المناسب.
* الخطط األساسية لدمج 
األطفال بالمجتمع بشكل 

طبيعي وهل هناك استجابة؟
بداية األهم هو مراعاة حالة 

األطفال النفسية بحيث نقوم 
بدمجهم تدريجيًا بدوام جزئي 

بحيث يداوم الطفل من الساعة 
إلى الساعتين، والحاالت األشد 
تحتاج رعاية أكثر لتحسين نمط 

الحياة (مهارات، تأهيل).
هنالك صف في المركز يتعلم 

منهاج الصف األول بشكل 
نظامي وخرج من مركزنا حاالت 

ناجحة دمجت بالمجتمع بشكل 
طبيعي فأحدهم اآلن في الصف 
الثاني كأي طفل طبيعي، وحالة 
أيضًا لطفل يذهب للمدرسة مع 

متابعة ضمن المركز.
مع مراعاة أن هناك أهل ال 

يرسلون أطفالهم للمدرسة فنقوم 
نحن بالواجب على أكمل وجه.

* ما هي النشاطات والمشاركات 
التي تقومون بها؟

نشارك بالمناسبات خالل العام 
مثل اليوم العالمي للتوحد، اليوم 
العالمي لإلعاقة، متالزمة داون، 

أطفال الصم والبكم.

وخالل شهر نيسان نقوم 
بحمالت توعية من اضطراب 
التوحد حيث نكون ناشطين 

لمدة أسبوعين إلى شهر بدمج 
األطفال ضمن روضات أو زيارة 

أطفال من الروضات األخرى 
للمركز، مشاركات ضمن 

معارض واحتفاالت وحمالت 
توعية تتضمن توزيع بروشورات 

لألشخاص العاديين توضح 
الحاالت الخاصة وكيفية التعامل 
معها وأهميتها واالستجابة من 

قبل المجتمع تتزايد سنة عن 
أخرى بشكل كبير.

*الصعوبات التي تواجههم 
وتواجه المركز وهل هناك دعم 

من أي جهة؟
عندما تكون حالة الطفل 

شديدة يكون التحدي أكبر 
والصعوبة أكبر، صعوبة 

بمتابعة األهل للطفل 
فبعضهم ال يلتزم كوننا 

خصصنا يومًا كل شهر لتدريب 
األهل ومع ذلك لدينا دفتر 

خاص للتواصل يرسل لألهل 
مسجل به كل التطورات 

واالحتياجات الخاصة بطفلهم.
إضافة لصعوبة الدعم المادي 

فنحن مركز خاص  يعتمد بشكل 
عام على األقساط وليس لدينا 

دعم مادي من أي جهة كانت.
تلقينا الدعم مرة واحدة من 
السيدة األولى وكانت دفعة 

مادية ومعنوية كبيرة لنا.
*الخطط القادمة والمشاريع 

الخاصة بالمركز؟
لدينا خطط كثيرة وال يوجد دعم 

مادي لذلك اعتمادنا كليا على 
األقساط، لدينا مشروع تأهيل 
مهني "خياطة، نجارة" لو أتيح 

الدعم المادي ألن هذه الشريحة 
بعد 14 سنة بحاجة لتعلم مهنة.

نشارك بالمناسبات خالل العام مثل اليوم 
العالمي للتوحد، اليوم العالمي لإلعاقة، 

متالزمة داون، أطفال الصم والبكم..
لدينا مشروع تأهيل مهني «خياطة، نجارة» 

لو أتيح الدعم المادي ألن هذه الشريحة بعد 
14 سنة بحاجة لتعلم مهنة

نحن مركز خاص  
يعتمد بشكل عام 

على األقساط 
وليس لدينا دعم 

مادي من أي جهة 
كانت.

تلقينا الدعم مرة 
واحدة من السيدة 

األولى وكانت 
دفعة مادية 

ومعنوية كبيرة لنا
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ميساء رزق 

تطالعنا بشكل 
مستمر حاالت وفاة 

لشباب بعمر الورود إثر 
تعرضهم لنوبات وجلطات 
قلبية ودماغية في ظاهرة 

حديثة تستدعي النظر والتدقيق 
والتحقيق في منشأها وسببها 

الحقيقي خصوصًا أن هذه 
الحاالت كانت مقتصرة فيما 

مضى على كبار السن نوعًا ما.

ولكن الغريب في األمر كثرة 
حدوثها بأعمار صغيرة ال تتعدى 

في أغلبها العقد الثاني من العمر 
حيث تكون قاتلة في هذه الفترة 

عمومًا.
ولتوضيح هذه الظاهرة المقلقة 

استقصت المشهد بعض 
الجوانب المتعلقة بالموضوع 

من خبراء في المجال الطبي 
باختصاص القلب والجانب 

النفسي لشرح الموضوع وتعليله 
وإمكانية إيجاد الحلول والعالج.

النسبة في سورية أعلى بأربعة 
أضعاف عالميًا

أكد الدكتور كنان علي أخصائي 
القلبية والذي قدم أطروحته 
حول احتشاء العضلة القلبية 
في مشفى تشرين الجامعي 
بالالذقية والتي شملت 256 

مريضًا مصابًا باحتشاء العضلة 
القلبية المقبولين في وحدة 

العناية المشددة اإلكليلية حيث 
ضمت 23 مريضًا دون عمر 
40 سنة وبنسبة بلغت 9% 

وهي نسبة مرتفعة عند هذه 
المجموعة وهي على األقل 

أكثر من أربعة أضعاف النسب 
العالمية، ومعظم هذه الحاالت 

عبارة عن أسباب مغايرة لالحتشاء 
بأعمار كبيرة (باألعمار الصغيرة 

زادت نسبة الصمة اإلكليلية 
والتسلخ العفوي للشريان 

اإلكليلي مقارنة باألعمار أكثر 
من 45 سنة ) حيث كان السبب 
بمعظم الحاالت تمزق العصيدة 

الشريانية اإلكليلية.

نسبة الجلطات بعمر الشباب 
زادت مؤخرًا!

من جهته لفت الدكتور إياس 
الخير رئيس وحدة القثطرة 
القلبية في مشفى تشرين 

الجامعي إلى أنه ومن خالل 
تجربته الطويلة في هذا المجال 

كانت ترده حالة واحدة في 

العام لتتضاعف وتصله خالل 
السنوات القليلة الماضية أكثر 

من ثالث حاالت،مشيرًا إلى 
أن السبب الحقيقة لهذا األمر 
مجهولة حتى اآلن ،مع العلم 
أن سبب الجلطة لدى الكبار 
غير معروفة وكثيرة كعوامل 

الخطر لإلصابة بالجلطة ولكنها 

أسباب زيادة نسبة الجلطات لدى الشباب 
مقارنة باألعوام السابقة ذكر د.علي أن 

هنالك عوامل كثيرة معروفة تلعب دورًا في 
التسبب بالتصلب العصيدي الباكر التي 

ترجح اإلصابة مثل القصة العائلية والدموية 
والتهاب األوعية باإلضافة إلى استقصاءات 

متعددة

المحلي   |  

ظاهرة وفاة الشباب السوري 
بالجلطات القلبية

لغز يستحق الدراسة والمتابعة

النسبة في 
سورية أعلى 

بـ 4 
أضعاف 

عالميًا
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معظم الحاالت عبارة عن أسباب مغايرة لالحتشاء 
بأعمار كبيرة (باألعمار الصغيرة زادت نسبة الصمة 

اإلكليلية والتسلخ العفوي للشريان اإلكليلي مقارنة 
باألعمار أكثر من 45 سنة) حيث كان السبب بمعظم 

الحاالت تمزق العصيدة الشريانية اإلكليلية

ليست سببًا حقيقيًا والسبب 
لدى الصغار بالعمر أيضًا مدعى 

للتساؤل فقد يكون السبب 
زيادة الضغوط النفسية أو نقص 

التعرض للشمس ووسائل 
التكييف التدخين المبكر وغيرها، 

وهي تبقى احتماالت وليست 
أسبابًا ألن إيجاد السبب الحقيقي 

للقضية يحتاج لدراسة عالمية.
ونوه د.الخير إلى أن زيادة الدقة 

والتطور والوعي الطبي هو الذي 
وجه لالنتشار من خالل الكشف 
عن سبب العلة فمن المرجح أن 

الحاالت كانت موجودة سابقًا 
ولكن لم تكن تشخص بشكل 

دقيق،باإلضافة إلى انتشار 
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وسائل التواصل االجتماعي 
التي أصبحت تضيئ على هذا 

األمر وتنقل أعداد الوفيات التي 
أكدت ازدياد حاالت الوفيات عند 

الشباب بأعمار صغيرة.
وبّين د.الخير أهمية زيادة برامج 
التوعية عبر وسائل اإلعالم بكل 
أنواعه بأعراض الجلطة القلبية 
وطرق التدبير السريع وأساليب 

الوقاية،مشيرًا إلى ترجيح القصة 
العائلية الوراثية التي تلعب الدور 

األكبر واألساسي في انتشار 
الجلطات لدى األبناء ففي هذه 

الحالة يجب الحرص على الفحص 
والتشخيص المبكر والوقاية منها 

وتخصيص وقت دائم للتوعية 
من أمراض القلب التي أصبحت 
معالجتها قابلة وسريعة إذا تمت 

بشكل سريع ودقيق.

للعادات الصحية السيئة أثرها
بدوره أكد الدكتور عفيف 

سليمان علي رئيس قسم 
التأهيل والتدريب في مركز 

الباسل لجراحة القلب بالالذقية 
انتشار حاالت المراجعة للمشفى 
والعيادات لشباب بأعمار صغيرة 
بالرغم من عدم وجود احصائيات 

توثق الحاالت ولكن من خالل 
ممارسة المهنة واستقبال 

المرضى تبين هذا األمر ألعمار 

تتراوح بين 20 و40سنة وهي 
أعمار لم تكن تردنا كثيرًا قبل 

أعوام قليلة فالزيادة بالجلطات 
والحوادث الوعائية القلبية لدى 

الشباب حقيقة مؤكدة.
وعن أسباب زيادة نسبة 
الجلطات لدى الشباب 

مقارنة باألعوام السابقة 
ذكر د.علي أن هنالك عوامل 

كثيرة معروفة تلعب دورًا في 
التسبب بالتصلب العصيدي 

الباكر التي ترجح اإلصابة مثل 
القصة العائلية والدموية 

والتهاب األوعية باإلضافة إلى 
استقصاءات متعددة، ولكن 

بدون وجود هذه القصص 
يبرز دور البحث عن األسباب 
للوفيات بأعمار صغيرة،وإذا 

أجرينا دراسة أو بحث للتقصي 
عن هذه الظاهرة نجد عاملين 

هامين هما التدخين المبكر الذي 
نالحظه عند األطفال بعمر عشر 

سنوات أحيانًا ونوعية الغذاء 
السيئ الغير صحي باإلضافة 

للخمول، وال نخفي األثر األكبر 
لألزمة التي تمر بها البالد وحالة 

التوتر والشدة النفسية العالية 

المحلي   |  

يجب الحرص على الفحص والتشخيص المبكر والوقاية وتخصيص 
وقت دائم للتوعية من أمراض القلب التي أصبحت معالجتها قابلة 

وسريعة إذا تمت بشكل سريع ودقيق

الوقاية هي األهم
أشار د.علي إلى أهم عوامل الوقاية 

التي يجب اتباعها لتالفي الجلطات لدى 
الكبار بشكل عام والشباب بشكل خاص 
وتتلخص في:تعديل نمط الحياة،إيقاف 

التدخين،المشي اليومي لمدة ساعة على 
األقل 5 أيام باألسبوع،تقليل تناول الدسم 

المشبعة،التشجيع على تناول الخضار 
والفواكه بمعدل ٣حصص يوميًا،تقليل 

تناول الكحول،تناول المنتجات البحرية مرتين 
أسبوعيًا،شرب الماء،ضبط الضغط الشرياني 

والسكر والكوليسترول،عالج الحاالت 
النفسية والقلق والتوتر،تخفيف السهر 

والنوم الكافي،إنقاص الوزن.
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التي أثرت على الشباب السوري 
بشكل كبير.

وتطرق د.علي إلى أهمية 
االنتباه من قبل األهل إلى 

بعض اإلنذارات التي يواجهها 
أبناؤهم والتي قد توحي بإمكانية 

تعرضهم للجلطات حيث أشار  
إلى أن أعراض االحتشاء واحدة 

بكل األعمار ولكن هناك أعراضًا 
وصفية غير محددة قد ال تلفت 

النظر لصغر العمر،فاألعراض 
اإلنذارية هي نفسها أعراض 

نقص  التروية النموذجية 
وتتلخص في األلم الصدري 

الحاد الذي يمتد للذراع والفك. 
ولكن أهم شيء ألم الصدر 

الجهدي عند القيام بأي مجهود 
كأن يضع الشاب يده على صدره 

أللم خلف القص وازدياد األلم 
مع الجهد،حتى األلم في وقت 

الراحة هو ألم ضاغط مع اعراض 
أخرى كالغثيان والتعرق،مضيفًا 

بضرورة االنتباه عند وجود 
عوامل خطورة مثل: سكر 

الشباب، القصة العائلية،فرط 
الكوليستول،التدخين، الخمول، 

البدانة حيث يتوجب في هذه 
الحاالت التوجه فورًا للطبيب ولو 

بأعمار صغيرة التخاذ اإلجراءات 
اإلسعافية والوقائية السريعة 

عند التعرض للجلطة والتي 
تقدم عند اإلسعاف بتسلسل 

العالجات المطلوبة كالتخطيط 
وإعطاء المميعات والقثطرة 

فكل دقيقة لها أهميتها للنجاة.

في الختام:
ازدياد الجلطات القلبية والوفيات 

لدى الشباب السوري حقيقة 
ملموسة ونشهد حاالت بشكل 

مستمر نأسف لفقدها بعمر 
الورود.األسباب كثيرة كما أوردنا 

وضرورة تفاديها مطلوبة للتقليل 
من الخسارات المحزنة، وهنا 

وجب البحث والتوعية ألهمية 
الحد من تلك األسباب بتضافر 
جميع الجهات بدءًا من األسرة 
والنية المقرونة بالفعل إليجاد 
حلول لألسباب المعروفة على 

أقل تقدير.

 لعلم النفس رأيه
ولتوصيف هذا األمر من الناحية النفسية التقت المشهد المرشدة 
النفسية فداء يوسف التي ذكرت أن لمشاعر االنسان أهمية كبرى 
في حياته وإن لم يستطع إدارتها أو التحكم بها سيقع في متاهات 

الحياة التي ال تنتهي،وإن التعرض لألزمات النفسية والضغط 
العصبي والتوتر النفسي وعدم القدرة على التكيف معها والسيطرة 

عليها سيقع حينها في دائرة األمراض النفسية والجسدية،وبالرغم 
من أن تلك العوامل كانت متاحة فيما سبق ولكن تسارع الحياة 

وضغوطاتها التي ال تنتهي والتي أصبحت ترخي أثقالها على عاتق 
الشباب هذه األيام جعل التهديد على صحة الفرد يأخذ أبعاده إلى 

درجة كبيرة.

األزمة ساعدت!
 ولفتت يوسف إلى تأثير األزمة على هذه الحاالت من الجلطات 

هذه األيام وما خلفته الحرب من تبعات مخيفة أصبح كل ماضي 
تفاصيلنا مليئ بالضغوطات المختلفة وأصبحت تؤثر تلك الضغوط 

في نشاطاتنا وممارساتنا اليومية وهذا يتعب القوة النفسية 
والجسدية للشباب،وتتباين هذه الضغوط ما بين: المشاكل العائلية، 

الضغوطات المادية والدراسية واإلجتماعية والعاطفية والعمل، 
وتعرض الفرد أيضًا لمشكلة ما كخسارة مادية أو موت قريب وقد 

تجتمع كلها لدى شخص واحد أو تأتي تباعًا واألهم من ذلك كله أن 
هذه التغيرات السريعة المخيفة التي طالت شبابنا وبنفس الوقت 
عدم القدرة على التكيف والتأقلم والبحث عن الجديد. هذا كله وّلد 

لديهم (جيل الشباب) آثارًا من الحزن واأللم النفسي واالكتئاب والقلق 
والتوتر ماينعكس بدوره على أعضاء الجسم أي بشكل فيزيولوجي 

وخاصة ذاك األمر المتعلق بالعمليات التي تؤثر على إمداد الجسم 
بالطاقة التي تمكنه من مواجهة الضغوطات وتحسين نشاط عضلة 

القلب من ضخ الدم بشكل طبيعي لكافة أنحاء الجسم وبالتالي 
يبقى أثر هذه الضغوط والحزن الذي تولده األمر الهام واألكبر 

في مضاعفة األمراض وظهورها بشكل واضح في وقت مبكر 
خاصة مرحلة الشباب ولم ينته األمر فقط عند هذا فقط في تكرار 

حدوث السكتات القلبية لديهم يعتبر مؤشرًا على آثار تلك التغيرات 
والضغوط طويلة األمد التي يظن الشخص نفسه بأنها انتهت 

ولكنها تعمل كالمرض الصامت الذي يظهر فجأة ويفتك بقلوب 
شبابنا وتعود أيضًا لحياة الكبت التي يعاني منها أغلب الشباب هذه 

األيام بالتحديد،كذلك العزلة التي باتت تعتري قلوبهم وما تخلفه من 
خوف وقلق بما ينعكس بدوره على الصحة وبدء ظهور العديد من 

األعراض التي ربما نظنها مؤقتة ولكن بالحقيقة هي مؤشر مخيف 
لقدر ينتظر شبابنا فعندما يكبت اإلنسان مشاعره وعواطفه ورغباته 

ويضعها في الالشعور فإن هذا يؤدي إلى آثار سلبية أيضًا على صحة 
االنسان النفسية والجسدية،وختمت يوسف بضرورة توجيه الشباب 

إلى التعبير عن مشاعرهم ومكنوناتهم بعيدًا عن وسائل التواصل 
االجتماعي منطلقين من ذواتهم إلى العالم الجميل.

تأثير األزمة على 
هذه الحاالت من 

الجلطات هذه األيام 
وما خلفته الحرب من 
تبعات مخيفة أصبح 
كل ماضي تفاصيلنا 
مليئ بالضغوطات 
المختلفة وأصبحت 
تؤثر تلك الضغوط 

في نشاطاتنا 
وممارساتنا اليومية 

وهذا يتعب القوة 
النفسية والجسدية 

للشباب

ضرورة توجيه 
الشباب إلى التعبير 

عن مشاعرهم 
ومكنوناتهم بعيدًا 

عن وسائل التواصل 
االجتماعي منطلقين 

من ذواتهم إلى العالم 
الجميل
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الصناعيون « طماعون» نحن 
نحتاج اليوم إلى تشاركية مع 
الدولة وأن تأخذ بآرائنا فيما 

يخص قطاعنا، حيث يستطيع 
رئيس الحكومة أن يحدد مرة 
في األسبوع أو األسبوعين 

ويجلس في كل مرة مع 
صناعيين من اختصاص معين 
ويسمع مشاكلهم وأوجاعهم 

والعقبات التي تقف في 
طريق عملهم

الغالف   |  
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الصناعي فواز أسطة احللبي:
الصناعة تنتظر

قرارات جريئة 
من الحكومة

في الطريق إلى معمل الحلبي 
الذي يقع في منطقة فضلون 

الصناعية في ريف دمشق التي 
تحررت من األرهاب منذ سنتين 

ترى حجم الدمار الذي طال 
الصناعة السورية كونها نموذج 

عما تعرضت له باقي المدن 
الصناعية.

في مكتبه الذي رممه مؤخرًا ترى 
كل مايحيط بالمعمل وكإن خارج 

نطاق الحياة، التي سرقت من 
البلد على مدى عشر سنوات بكل 

نواحيها، وبحذر شديد ورغبة في 
الحديث عن القرارات الحكومية 
في قطاع الصناعة، وتوصيف 

حالها خضنا الحوار التالي مع رجل 
األعمال والصناعي:

كيف بدأت العمل في صناعة 
البالستيك وما هي األنواع 

المتخصص بإنتاجها؟

يعد معمل الحلبي للصناعات 
البالستيكية من أوائل المصانع 

التي افتتحت في دمشق 
والذي افتتحه والدي عام 

1979 وأكملت العمل من 
بعده إلى اليوم، وعلى اعتبار 

أن سورية من أكثر الدول 
استهالكا للبالستيك باعتباره 
خفيف الوزن وسهل التصنيع 

وقليل الهدر الصناعي ورخيص 
الثمن ويمكن استعماله في 

الكثير من مجاالت الحياة 
اليومية لذلك قمنا بتوسيع 

هذه الصناعة لتشمل تصنيع 

المشهد – ريم غانم 

كانت الصناعة السورية في مراحل متقدمة وكادت تقترب وتنافس الصناعات العالمية وكانت 
المعامل السورية نتنج كل شيء تقريبا إلى أن أتت الحرب وعادت بها سنوات للوراء.

 على الرغم من كل الجهود الحكومية إلعادة احياء الصناعة وتنشيطها إال انها ظلت بحاجة إلى 
الكثير من الوقت لتعود الى وضعها الطبيعي،  هذا ماقاله الصناعي ورجل األعمال السوري فواز أسطة 

الحلبي صاحب معامل إلنتاج البالستيك، وأضاف،  أنه في حال تم التركيز على دعم الصناعة واليد 
العاملة فسنعود لننافس كبرى الدول الصناعية، وهو ما يحتاج إلى قرار حكومي كبير وجدي يرقى 

لمستوى الخسائر ورغبة حقيقة من الصناعيين المغتربين بالعودة ودعم بدلهم.

الصناعة 
السورية
سوف 
تعود 

لسابق 
عهدها 

خالل 
خمس 

سنوات 
على األقل
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األنابيب البالستيكية بشكل 
عام ومنها «البولي تينغ» 

المستخدمة في الري بالتنقيط 
و«البيفي سي» المستخدمة 

في الصرف الصحي، باإلضافة 
إلى األنابيب الخاصة لشركات 

االتصاالت الخاصة بالكبل 
الضوئي لإلنترنت، واستمرينا 
بالعمل في المنشاة حتى عام 
2013 لتتوقف نتيجة هجوم 

المسلحين على المنطقة لمدة 
سبع سنوات، وبعد تحريرها من 

قبل الجيش العربي السوري 
وتأهيل المنطقة كنا من 

أوائل الشركات التي رممت 
مصنعها وعدنا للعمل بكامل 
طاقتنا اإلنتاجية منذ سنتين، 
كما افتتحت معمل جديد في 
نفس المنطقة بالشراكة مع 

رجل األعمال سامر الدبس 
بكمية إنتاج يومي يبلغ 4 

ونصف طن كما نعمل على 
افتتاح خطي انتاج  قريبًا 

لألنابيب البالستيكية التي من 
المتوقع أن الطلب كبير عليها 
في األبنية خالل مرحلة إعادة 

اإلعمار.

على اعتبار أن المواد األولية 
الخاصة بصناعة البالستيك 
مستوردة من خارج سورية 

كيف تأثرت بالحصار 
والعقوبات وتغييرات سعر 

الصرف؟

من المعروف أن سورية 
تستهلك البالستيك وتصدره 
بشكل كبير حتى قبل األزمة 

حيث كان طريق اتستراد درعا 
يعج بالشاحنات التي تحمل 

المواد البالستيكية لتصديرها  
للدول المجاورة ولألسف توقف 
هذا الطريق خالل الحرب والذي 

أثر بدوره أيضًا على وصول 
المواد األولية األساسية في 

صناعتنا عبر المنافذ الحدودية 
البرية التي أغلقت بالكامل هذا 
عدا عن تأثير التغير الكبير الذي 

طال سعر الصرف وتجاوزه 
سعره إلى 1000 ليرة سورية 

ووجود فجوة بين سعر المركزي 
والسوق السوداء كان له األثر 

السلبي األكبر ورفع سعر بيعنا 
للمواد وقلص من حركة البيع 

في السوق المحلية، وكان لهذا 
التغيير أثر في نقص اليد العاملة 

ونقص في الحصول على 
الفيول للكهرباء ومصاريف أخرى 
بحاجة ليغطيها الصناعي عبر رفع 

سعر منتجاته وإال يصبح عمله 
بخسارة وهو ما ال يقبل به أي 

أحد منا.
في المقابل وبعد مطالبتي مع 
العيديد من الصناعيين بتحديد 
سعر الصرف لالستيراد أصدر 
المصرف المركزي قرارًا كان 

له األثر اإليجابي علينا حيث تم 
حصر االستيراد من المركزي 

بمبلغ 700 ليرة سورية بالتالي 
منع التالعب في األسواق.

ومع تحسن األوضاع العامة 
في سورية قليًال وإعادة 

فتح جميع المعابر الحدودية 
عادت حركة التصدير خاصة 
مع العراق بشكلها المعتاد، 

لتعود وتتقلص بشكل ملحوظ 
خوفًا بعد انتشار وباء كورونا 

العالمي الذي كان له أثر سلبي 
كبير بتراجع االقتصاد العالمي 

بالنسبة لمنطقة «فضلون» كم 
عدد المصانع التي أقلعت وهل 

أضيف لها فروع جديدة؟
كان يوجد في منطقة فضلون 2400 منشاة مع 
منطقة القدم موزع منهم حوالي 1700 محالت 
قطاع حرفي صغير كلها تعرضت للتدمير بشكل 

كلي أو جزئي، عاد للعمل 500 منشاة مختلفة 
بين ألبسة وبالستيك وغذاء، فيما كان هناك 

صناعيين لم يكن لديهم أموال تكفي كي يعيد 
افتتاح معمله فقمنا بالتنسيق مع الصناعيين 
خارج البلد لتأجير هذه المعامل، كان المهم ان 
نعيد من يرغب للعمل واإلنتاج، فكنا في هذه 

اللجنة صلة الوصل بين الصناعي والحكومة.

 منطقة فضلون كانت تضم  2400 منشاة مع منطقة القدم موزع منهم 
حوالي 1700 محل حرفي صغير كلها تعرضت للتدمير بشكل كلي أو جزئي

عاد للعمل 500 منشاة مختلفة بين ألبسة وبالستيك وغذاء

يعد معمل الحلبي للصناعات البالستيكية من أوائل 
المصانع التي افتتحت في دمشق والذي افتتحه 

والدي عام 1979 وأكملت العمل من بعده إلى اليوم
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فكيف الحال لدينا، وعليه 
يبقى اعتمادنا على السوق 

المحلي الذي يعد استهالكه 
ضعيف نسبيًا كون الناس 

تتجه أكثر نحو األمور المعيشية 
رغم ذلك ال يزال لدينا ربح 

بالمعقول وبما يساعدنا على 
البقاء في السوق.

نتيجة عملك الطويل 
في انتاج البالستيك تم 

تعينيك كرئيس لجنة صناعة 
البالستيك في غرفة صناعة 

دمشق وريفها ، ما هي 
مهامك؟

تم تشكيل هذه اللجنة منذ 
سنة ونصف بعد إجراء انتخابات 
غرفة صناعة دمشق وريفها وتم 
انتخابي ويتمثل عملي بالتواصل 
مع الصناعيين وعقد اجتماعات 

دورية والعمل على حل 

مشاكلهم التي تتمثل بما يخص 
قطاع البالستيك بصعوبة تأمين 

المواد األولية نتيجة العقوبات 
حيث نحاول إيجاد البدائل 

واالستيراد من الدول الصديقة، 
لكن هناك مواصفات معينة ال 

توجد لدى هذه الدول بالتالي 
اختلف عمل الكثيرين، ونعمل 
على حل هذه المشاكل قريبًا.

لديك مهام ضمن لجنة إعادة 
إعمار المناطق الصناعية 

وبشكل خاص منطقة 
فضلون ماهو دورك وكيف 

وضعها اليوم وكيف ترى 
مستقبلها؟

نتيجة عملي ضمن غرفة صناعة 
دمشق وريفها تم تشكيل لجنة 

عن طريق الغرفة كصناعيين 
إلدارة منطقة فضلون المنكوبة 

حيث كان يوجد فيها أكثر 
من 2000 منشاة صناعية 

دمر معظمها ومنها معامل 
البالستيك كون الصناعيين لم 
يستطيعوا سحب آالتهم لكبر 

وثقل حجمها كما تم التعاون مع 
محافظة ريف دمشق والحكومة 

التي أشركتنا في تنظيم 
المنطقة وقمنا بوضع برنامج 

عمل، خاصة أنها تعد المنطقة 
الصناعية األولى التي تم تقديم 
التسهيالت لها وهي من أقرب 

المناطق على العاصمة دمشق، 
كما تم تمديد كل البنى التحتية 
لها بشكل كامل لتسهيل عودة 
الصناعيين، وعليه يتمثل عملي 
كعضو في هذه اللجنة مساعدة 

الصناعيين بالحد األقصى من 
استطاعتي ودعمهم إلعادة 

اإلقالع بمصانعهم مثل تسهيل 
حصول الصناعي على أوراقه 

الثبوتية التي احترقت في 
منشأته التي تدمرت خالل الحرب 
عبر التنسيق مع غرفة الصناعة، 
كما نساعده على إعادة تشغيل 
المنشأة، ومنها ما تم تقديمه 

في منطقة القدم الصناعية 
التي عادت معظم الورش فيها 

من فترة قريبة عبر مساعدة 
الحرفيين كما أعادت الحكومة 
البنى التحتية لها وتتميز تلك 

المنطقة  بتشغيلها لعدد 
كبير من اليد العاملة الحرفية 
الصغيرة والورشات الصغيرة 

مثل تصليح السيارات والخراطة 
والكهرباء والدهان التي تساعد 
بدورها المصانع الكبيرة وتقدم 

لها الدعم لقربها من فضلون.

لتعويض 
النقص في 

الكوادر الصناعية 
وكخطوة أولية 

قمنا بتوقيع 
اتفاقية مع 

اتحاد الحرفيين 
إلنشاء مدرسة 
حاضنة لتدريب 

الشباب ورفدهم 
بسوق العمل 
في المصانع 

السورية 
وتوزيعهم حسب 

اختصاصهم
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الغالف   |  

تفعيل القروض الصناعية 
هذا باإلضافة إلى دورنا في 

تفعيل القروض الصناعية  وأصبح 
بإمكان الصناعي الذي ال يملك 
إمكانية تجديد معمله وترميمه 

أن يحصل على قرض، كما قمنا 
بالتوفيق بين الصناعيين مع 

بعضهم فهناك من لديه األموال 
ومن لديه الخبرة فحاولنا قدر 
المستطاع الجمع بينهم كي 

يعملوا في منشأة واحدة والعودة 
للعمل والصناعة، واليوم كل ما 

يلزمنا كي ننهض ونعود لألفضل 
هو االهتمام بالصناعة فكل ما 

أنتجنا وصدرنا للخارج أحضرنا 
قطع أجنبي للبلد والذي يساعد 
بدوره على دعم الليرة كي تكون 

أقوى وتعود إلى موقعها، خاصة 
أن المنتجات السورية كان لها 

الدور األول بالتصدير لجميع 

الدول العربية واألوروبية كما 
كان هناك بعض الدول األوروبية 

التي كانت تصنع لدينا وتضع 
عالمتها وتعيد تصديرها، من 

هنا نرجو من الحكومة أن تعود 

لدعم التصدير وأن يكون هناك 
شراكة مع الصناعيين حتى في 
اتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير 

الصناعة، وأن تفتتح أبوابها 
لسماع أوجاعنا.

إنشاء حاضنة لتدريب 
كوادر جديدة

يضاف إلى مشاكل الصناعة 
كذلك مشاكل نقص الكوادر 

العمالية الخبيرة التي غادر 
أغلبها البلد وهو ما يعد من 
أهم أسباب تأخر عودة الكثير 
من المصانع للعمل، ونحاول 

اليوم عبر عمل هذه اللجان 
تعويض هذا النقص وكخطوة 

أولية قمنا بتوقيع اتفاقية 
مع اتحاد الحرفيين بإنشاء 

مدرسة حاضنة لتدريب الشباب 
ورفدهم بسوق العمل في 

المصانع السورية وتوزيعهم 
حسب اختصاصهم. 

أما وضع الكهرباء فأصبح 
هذا العام أفضل حيث تم 

االتفاق مع وزير الكهرباء زهير 
خربوطلي على أن تعامل 

المناطق الصناعية بشكل 
مختلف وأن يتم القطع عنها 

مرة في األسبوع كي تبقى 
المصانع تعمل كون هناك 

أزمة في تأمين المازوت، 
ونحن بحاجة ليوم عمل إضافي 

لتسريع عملية اإلنتاج التي 
تصب كلها في مصلحة البلد 

وتطويرها.

انطالقًا مما سبق ما الذي 
قدمته الحكومة بشكل 

فعلي لدعم الصناعيين على 
أرض الواقع، وكيف ترى 

القرارات الحكومية؟

في ظل الضرر الكبير الذي 
لحق بالمناطق الصناعية كان 

للحكومة دور في دعم تشغيل 
بعض المناطق عبر إعادة 

البنى التحتية من صرف صحي 
وكهرباء ومد طرقات ومياه 
شرب فقط، نحن نتمنى أن 

يكون الدعم أكبر لكن نعلم أن 
هناك أمور أهمم وأكثر أولوية 

لديها خاصة أن هناك صناعيين 
لديهم خسائر بالمليارات، لكن 

هناك مناطق صناعية في 
ريف دمشق ال تزال بحاجة 

للبنى التحتية واالهتمام مثل 
تل كردي كما نأمل بتسريع 

كم تقدر خسائركم خالل الحرب وهل حصلتم 
على تعويض من المحافظة؟

تعرض معملي في منطقة فضلون الصناعية 
إلى أضرارا كبير تقدر بالماليين حيث تم تدمير 
جميع اآلالت ومعظم حيطان المعمل والتي 

أدت بدورها إلى تلف كل المواد األولية وقوالب 
صب البالستيك، كما تم تدمير محولة الكهرباء 

التي وضعتها من أجل مواصلة العمل، وعند 

العودة للمنطقة قدرت المحافظة خسائرنا لكن 
لم نأخذها كونها كانت ال تتناسب مع حجم الدمار 

وال تبلغ قيمتها %1 من حاجتنا، وعدت لترميم 
المصنع واستيراد األدوات على حسابي وافتتاحه 

والعمل من جديد وأفضل مما كان سابقًا، كما 
أن هناك آالت جديدة سوف تصل قريبًا مختصة 

بصناعة األنابيب التي يتم استخدامها ضمن 
المنازل لتمديد المياه الباردة والساخنة. 

أصبح بإمكان الصناعي الذي ال يملك 
إمكانية تجديد معمله وترميمه أن 

يحصل على قرض، كما قمنا بالتوفيق 
بين الصناعيين مع بعضهم فهناك 
من لديه األموال ومن لديه الخبرة 

فحاولنا قدر المستطاع الجمع بينهم 
كي يعملوا في منشأة واحدة والعودة 

للعمل
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عملية دعم الصناعيين إلعادة 
افتتاح معاملهم، واألهم 

تقديم التسهيالت وحل أمور 
التحويالت الخارجية واالبتعاد 

عن األمور الروتينية، فأنا 
كصناعي في حال توجهت 
للحصول على قرض لما 

يتم المماطلة لثالثة أشهر 
للحصول عليه من  الممكن 

تسهيل األمور والحصول عليه 
خالل عشرة أيام على األقل 

لما الممطالة والتأجيل، نحن 
بحاجة للنهوض بدعم الصناعة 

التي تعد أهم من التجارة، 
ودعم التصدير وكفى استيراد 

وخسارة.

وبالنسبة للقرارات التي صدرت 
خاصة في الفترة األخيرة ال 

بأس بها لكنها بحاجة إلى 
مراجعة وتدقيق فيما يخص 
المستوردين ودعم الصناعة 

والتصدير بشكل أكبر.

كم تحتاج الصناعة السورية 
لتعود لسابق عهدها 

وتنافس بمكانتها الدول 
األخرى؟

الصناعة السورية من 
أشهر الصناعات العالمية 

الموجودة في جميع 
المجاالت حتى من ناحية 
الجودة، وكنا قريبين من 

الصناعة الصينية فلم يكن 
هناك مادة او آلة لم نكن 

نصنعها في مصانعنا، وحتى 
الدول العربية المجاورة 

تضررت كلها عندما تراجعت 
الصناعة السورية وفي حال 
عدنا لالعتماد على التصدير 

ودعم الصناعيين بالشكل 
المناسب والمفيد سوف 
تعود لسابق عهدها خالل 
خمس سنوات على األقل.

كنا قريبين من الصناعة الصينية فلم يكن 
هناك مادة او آلة لم نكن نصنعها في 

مصانعنا، وحتى الدول العربية المجاورة 
تضررت صناعاتها عندما تراجعت الصناعة 

السورية ألنها كانت تعتمد على بعض 
مانقدمه من قطع غيار بديلة ورخيصة

في ظل الضرر الكبير الذي لحق بالمناطق الصناعية كان للحكومة دور في دعم 
تشغيل بعض المناطق عبر إعادة البنى التحتية من صرف صحي وكهرباء ومد 

طرقات ومياه شرب فقط، ونتمنى أن يكون الدعم أكبر لكننا نعلم أن هناك أمور 
أهمم وأكثر أولوية لديها خاصة أن هناك صناعيين لديهم خسائر بالمليارات

ما المطلوب من الحكومة للنهوض 
بالصناعة السورية؟

كما يقال نحن الصناعيون «طماعون» 
نحن نحتاج اليوم إلى تشاركية مع الدولة 

وأن تأخذ بآرائنا فيما يخص قطاعنا، حيث 
يستطيع رئيس الحكومة أن يحدد مرة في 

األسبوع أو األسبوعين ويجلس في كل 

مرة مع صناعيين من اختصاص معين 
ويسمع مشاكلهم وأوجاعهم والعقبات 
التي تقف في طريق عملهم، فالحرب 

كانت قاسية على الجميع عندها أثق أن 
القرارات التي تخرج سوف تكون مناسبة 

للجميع وتساهم بالنهوض، فكل ما سرعنا 
في اتخاذ القرارات الجريئة والسريعة بما 

يناسب الخسائر كل ما شجعنا الصناعيين 
على العودة واإلنتاج، بالتالي سيشكل 

دفعة للصناعين الذين غادروا سورية للعودة 
وإعادة افتتاح مصانعهم التي أغلقوها 

خالل السنوات السابقة، وهي دعوة أيضًا 
لمن غادر بأن الوقت قد حان لوقوفهم إلى 

جانب بلدهم.
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خبير اقتصادي: سيصبح سعر كيلو البطاطا 
ما يقارب 800 ليرة سورية!

االقتصادي   |  

 فقد قررت الحكومة مؤخرًا 
رفع سعر طن أسمدة السوبر 

فوسفات لـ304,8 آالف ليرة بدًال 
من 151.2 ألف ليرة، أي بنسبة 

تزيد على 100 بالمئة. 
وتم تحديد سعر الطن من أسمدة 

نترات األمونيوم بمبلغ 206,6 
آالف ليرة بدًال من السعر السابق 

108 آالف ليرة، أي زاد بمقدار 
98,6 آالف ليرة للطن، وهو ما 

يمثل معدل زيادة يزيد على 91.2 
بالمئة.

قرارات تفتقر للّدراسة
قرار ال نستطيع وصفه إال 

بالجائر، فقد تعّرض لواحد من 
مكونات حزمة مدخالت اإلنتاج 

الزراعي، التي اليمكن تحقيق 
مستويات إنتاج اقتصادية 
بدونها، وواحدة من عناصر 

تكاليف اإلنتاج الرئيسية، كما 
يراها الخبير الزراعي عبد الّرحمن 

قرنفلة المستشار الفني في 
اتحاد غرف الزراعة، حيث يرى 

قرنفلة في تصريحه لـ«المشهد» 

ملاذا 
رفعت احلكومة 
أسعار االسمدة؟

مادلين جليس

يبدو أن شهر آذار أخذ صفة» شهر القرارات التعّسفية» فعلى الّرغم من الّضجة التي احدثها 
شهر شباط بأحداثه، إال أنّ الفعل الحقيقي كان لشهر آذار الذي حمل ثالثة قرارات منذ بدايته، 

كان أوّلها تخصيص استهالك اإلنترنت، وجاء معه في اليوم ذاته رفع سعر البنزين بمقدار 25 لير 
سورية لليتر الواحد، لكّن القرار الذي كان األقوى والذي ”قسم ظهر البعير“ كما يقال، كان قرار رفع 

أسعار األسمدة بنسب متفاوتة تصل إلى 100%.

قرنفلة: 

تعّرض لواحد من 
أهم مكونات حزمة 

مدخالت ا¾نتاج الزراعي
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أّن قيمة األسمدة تدخل في 
قائمة حساب تكلفة المنتج، 

وهذا األمر سوف ينعكس 
باتجاهات متعددة:

األول تراجع تنفيذ الخطة الزراعية، 
نتيجة عجز الفالحين عن تأمين 
الّتمويل الالزم لشراء األسمدة.

الثاني تراجع مردود وحدة 
المساحة من مختلف أنواع 

المنتجات الّزراعية نتيجة عدم 
تقديم المقّننات الّسمادية، 
الالزمة للمزروعات بالنسبة 

للفالحين الذين سيقومون 
بالزراعة، دون تقديم األسمدة، 

وخاصة في األراضي الفقيرة 
بالعناصر السمادية الالزمة 

لتحقيق إنتاج اقتصادي، مما 
يقود إلى تعطيل العملية 

اإلنتاجية نتيجة انعدام الجدوى 
االقتصادية منها.

واالتجاه الثالث ارتفاع مفاجئ في 
أسعار كافة الخضار والفواكه، 

والمنتجات الزراعية والحيوانية، 
والتي تدخل األسمدة في قائمة 

مخلوف: 

شديد السوء 
على 

الفالحني

ُحدد سعر الطن من أسمدة 
نترات األمونيوم بمبلغ 

206,6 آالف ليرة بدًال من 
السعر السابق 108 آالف 
ليرة، أي زاد بمقدار 98,6 
آالف ليرة للطن، وهو ما 

يمثل معدل زيادة يزيد على

٪ 91.2
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االقتصادي   |  

تكاليف إنتاجها، السيما وأّن 
الحكومة أقّرت، زيادة في أسعار 

بيع أسمدة أساسية بنسب 
متفاوتة تبدأ بـ41 بالمئة وتتجاوز 

100 بالمئة.
وختم الخبير الّزراعي أّن القرارات 

التي تتعّلق باإلنتاج الزراعي تحتاج 
دراسات معّمقة قبل إصدارها.

الفالح الخاسر األول
وال يتوّقف أثر هذا القرار على 

تكاليف اإلنتاج، بل سيمتد إلى 
كاّفة حلقات اإلنتاج، ونستطيع 

القول إّن الفالح هو أكثر 
المتضّررين منه، كما يرى رئيس 

اتحاد فالحي دمشق وريفها 
محمد خلوف، حين بّين أّن أثر 

هذا القرار سيكون شديد الّسوء 
على الفالحين، حيث سيساهم 

في ارتفاع تكاليف اإلنتاج.
وتوّقع مخلوف أن يسهم في 
تراجع معدالت اإلنتاج الزراعي 
في سوريا، خاّصة بعد إضافة 

كلفة أسعار األسمدة الجديدة إلى 
الكلف األخيرة مثل المحروقات 

والمبيدات وتكاليف العمالة.

تأثيراته خطيرة.. وسيئة
لكن مثل هذه الّتوصية الّصادرة 

عن لجنة اقتصادية يجب أن 
يسبقها دراسة للتداعيات التي 

سيخلقها مثل هذا القرار، لجهة 
التضخم والقوة الشرائية لليرة 
السورية فمثل هذه التوصية 

سترفع األسعار للمنتجات 
الزراعية بنسبة ما بين 150% 

و%200 مما يستوجب دراسة 
قدرة الدخل على االستهالك، 

ومدى تأثير ذلك على الطلب في 
السوق.

خبير اقتصادي أكد في تصريح 
خاص لـ «المشهد» أّن األمر حتمًا 

سيؤّدي إلى تراجع االستهالك، 
وتباطؤ في دوران العجلة 

االقتصادية، رغم الّتوجيهات 
بأهمية وضرورة تحريكها، 

إضافة إلى مدى تأثير ذلك على 

الّسعر الّتنافسي للمنتج الزراعي 
في األسواق الخارجية، مع 

اإلشارة إلى ما أصاب الفالحين 
من ويالت نتيجة الحرب على 

سورية، والتي تم مناقشتها في 
مؤتمرات الفالحين التي كانت 

تؤّكد مرارًا على دعم الزراعة، 
ونعتقد «والكالم للخبير» أّن 

اللجنة االقتصادية درست 
القروض المتعثرة على الفالحين 

وما يترتب عليها من فوائد 

أرهقت الفالح الذي بات بحالة 
عجز للنهوض بزراعاته.

باألرقام
وأضاف الخبير أّن اللجنة ذاتها 

درست موضوع تشجيع الفالحين 
واليد العاملة الزراعية، للعودة 
إلى العمل الزراعي واستثمار 

األراضي التي لم تزرع من 
سنوات، ونعتقد أيضًا أّن اللجنة 

االقتصادية درست تأثير مثل 

سيساهم قرار رفع أسعار األسمدة 
في تراجع معدالت اإلنتاج الزراعي في 
سوريا، خاّصة بعد إضافة كلفة أسعار 

األسمدة الجديدة إلى الكلف األخيرة مثل 
المحروقات والمبيدات وتكاليف العمالة

الّتوصية الّصادرة عن 
اللجنة االقتصادية  سترفع 

األسعار للمنتجات 
الزراعية بنسبة ما بين 

 150%
و200% 

مما يستوجب دراسة قدرة 
الدخل على االستهالك 
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هذه التوصية على تشجيع رؤوس 
األموال لالستثمار في القطاع 
الزراعي، ومدى تأثير ذلك على 
القوة العاملة، وعلى إجمالي 
الناتج المحلي، على اعتبار أّن 

الزراعة في سوريا تشكل 17.6% 
من الناتج المحلي اإلجمالي 

في سوريا حسب تقديرات عام 
 .2010

ويعمل في القطاع الزراعي نحو 
%17 من مجموع قوة العمل، 
أي قرابة 900 ألف عامل، كما 
أّن إجمالي الصادرات السورية 

بلغت عن عام 2018 والربع 
األول من 2019 بلغت 492,7 

مليون دوالر تقريبًا، في حين بلغ 
إجمالي الصادرات الزراعية 135,6 

مليون دوالر، بالتالي فإّن نسبة 
الصادرات الزراعية من إجمالي 

الصادرات وصلت إلى 27,5 % 
من إجمالي الصادرات السورية، 

وأّن إجمالي حجم الصادرات 
السورية من الفترة نفسها بلغت 

755 مليون كغ، بينما الوزن 
إلجمالي الصادرات الزراعية 

173مليون كغ، وهذا يشير إلى 

أّن وزن الصادرات الزراعية من 
إجمالي وزن الصادرات (2018-

2019) بلغ %22,16.

كلمة أخيرة
ختامًا إّن مثل هذه التوصيات 

التي تدرس موضوع ارتفاع 
تكاليف إنتاج األسمدة وتفضي 
بتوصية رفع أسعارها عليها من 

المفترض أن تدرس بالتوازي 
موضوع تكاليف المعيشة، 

والعمل على رفع الّدخول بما 
يتناسب مع توصيات تفضي 

الرتفاع األسعار بشكل متوازي.
فهل قامت اللجنة االقتصادية 

بذلك؟!، هل قامت بدراسة كل 
ماسبق ذكره؟، وهل وضعت في 
حسبانها كّل تلك الخسارات التي 

ستترّتب على الفالح والمستهلك 
وعلى اإلنتاج الزراعي ككّل؟!

نضع كلماتنا برسم المعنيين 
المهتّمين حقًا بإعادة التوازن 

لالقتصاد السوري، برسم 
أصحاب القرار المطّلعين، برسم 

أصحاب الّضمائر والّذمم التي 
الزالت حتى اآلن «حية».

برسم مجلس الشعب
ما تقّدم يطرح عّدة أسئلة ننتظر اإلجابة عليها من اللجنة 

االقتصادية، ونضع تساؤالتنا برسم مجلس الشعب السوري.

1التعميم سيؤدي إلى ارتفاع سعر 
القمح أكثر من ٢٠٠%، وهذا يعني أّن 
الموازنة ستتأّثر لجهة دعم مادة الخبز، 
ودعم سعر كيلو القمح المشترى من 
الفالحين، وهذا االرتفاع سيؤّدي إلى 

تفضيل استيراد القمح عن زراعته نظرًا 
لسعره، وبهذه الحالة سيرتفع الطلب 

على القطع األجنبي لتمويل عقود 
االستيراد أمام شح موارد القطع؟ 
وضمن هذه األسعار هل سيفضل 

الفالح زراعة القمح؟.

2 ماذا عن أسعار البطاطا التي تعتبر 
الغذاء الرئيس للفقير؟ فأمام هذه 

الزيادة في األسعار سيصبح سعر كيلو 
البطاطا ما يقارب 800 ليرة سورية؟.

3 ما تأثير ذلك على األعالف والثروة 
الحيوانية، وكم سيصبح سعر طن 

التبن والذرة؟ ومامدى انعكاس ذلك 
على موضوع استيراد األعالف وتمويله 

بالقطع األجنبي؟.

4 وما تأثير هذه الزيادة على موارد 
القطع الناتجة عن تصدير اإلنتاج 

الزراعي؟.

5 ما هي نتائج هكذا تعميم على 
مناطق االستقرار الزراعي وموضوع 

هجرة اليد العاملة الزراعية من الريف إلى 
المدينة وتأثير ذلك على نسبة البطالة؟.

6 ما هي االنعكاسات الّسلبية التي 
ستخلقها مثل هذه التّ وصية على 

السياسات االقتصادية والخطط الزراعية، 
ومدى قبول الفالحين في تنفيذ تلك 

الخطط؟

٢٥ almashhadonline.comMarch 2020 العدد 13



مادلين جليس

تخّبط واضح تشهده القرارات 
االقتصادية الحكومية، دون نتائج 

فاعلة ال على مستوى االقتصاد 
الكلي، وال على مستوى المواطن العادي.

فهل سيشهد الواقع االقتصادي في 
سورية تحّسنًا في المستقبل، ماذا ننتظر 

ليتحقق ذلك.
وما مصير منتجات وسلع الّتجار المتمّولين 

من المركزي؟، هذه األسئلة وغيرها طرحتها 
«المشهد» على الخبير المصرفي عامر 

شهدا وأجرت معه الحوار التالي:

ما رأيك بقرارات تمويل المستوردات؟

سؤال ال يمكنني اإلجابة عليه قبل االطالع 
على بيانات مالية، وقوائم توضح مواردنا من 

السياحة والتصدير والحواالت.

هل تعتقد أن المتمولين لالستيراد 
سيقومون بتخفيض أسعارهم؟

قبل السؤال عن تخفيض األسعار يجب 
أن يتم حساب الكلفة الحقيقية للدوالر 

لجهة العموالت التي تتقاضاها المصارف 
والفوائد، وعموالت التحويل، حيث أن هذه 

العموالت ترفع الكلفة لحدود 30 الى 40%، 
بحسب سياسة كل بنك، وهذا الحساب يظهر 

إمكانية تخفيض السعر أم ال.

نمطية تفكير خاسرة
هل ترى إجراءات التعامل مع الحواالت 

الخارجية صائب؟

أعتقد ومنذ زمن أّن الحواالت لها سعر خاص، 
على اعتبار أن معظم الحواالت الواردة إلى 
سورية تحمل صفة اإلعانة الشهرية لعائلة 

المواطن المغترب، أو أنها ترسل لسد 
مصاريف االستشفاء.

المشكلة أن المسؤولين عن النقد في سورية 
يعترفون أن هناك نسبة تضخم عالية إال 

أنهم ال يعكسون هذا التضخم على التسعير 
مما أدى إلى إحجام المغتربين والمهاجرين 

السوريين على التحويل لداخل سوريا.
تال ذلك الرقابة الشديدة على تحويالت 
السوريين، بذلك خسر السوق السوري 

مليارات الدوالرات نتيجة نمطية التفكير.

 وما الحل برأيك؟

الحل أن يتم تسليم الحوالة ألصحابها بالدوالر 
أفضل من أن يتم االلتفاف على الحوالة، 

بأن تدفع بالدوالر أو اليورو من قبل المحول 

أين يذهب 
المستوردون 

بالكتلة النقدية 
الضخمة التي 

يجمعونها؟

االقتصادي   |  

الخبير المصرفي عامر شهدا: 

ذاهبون إ� اجملهول مع االستمرار 
بهذه النمطية المتبعة من قبل الفريق الحكومي

هل أنت 
متفائل؟

التفاؤل بهذا الوضع ال يمكن 
أن ينحصر بفرد عليك بسؤال 

المجتمع؟ وغالبا التفاؤل يأتي 
بعدل ظهور نتائج أي قرار 

وليس قبله.
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بالخارج ويتم تسليمها بالسوري بالداخل دون 
ورود قيمتها بالدوالر.

وهناك مشكلة بالنسبة لبدالت التجنيد كيف 
يتم تحويل البدل ويتم تسليمه بالسوري، 

والمرسوم واضح البدل يدفع بالدوالر، من 
أين سيتم تأمين الدوالر أمام هكذا إجراء؟ هل 
من الصعب على الجهات الوصائية أن تصدر 

قرارًا بقبول دفع بدالت الخدمة لدى السفارات 
السورية، و ما هي الكارثة التي تتوالد عن 

هكذا قرار؟!.

المصرف ال يراقب الممولين منه
ما هو رأيك بتسعير دوالر التصدير على 

أساس 805 ليرة سورية؟

السعر مبالغ فيه، وأعتقد أنه من األجدى 
دراسته على الشكل التالي.

أوًال: التصدير الناتج عن صناعة استفادت من 
تمويل بسعر دوالر 700، وتم تصدير المنتج 

يحسب دوالرها «التصديري» على أساس 725 
ليرة سورية. 

ثانيًا: دوالر التصدير الناتج عن تصدير إنتاج ال 
يعتمد على تمويل مسبق بسعر دوالره على 

أساس 775 ليرة.
ولكن قبل هذا التسعير يجب أن نعلم ما 
هي نسبة تنازل قطع التصدير للمركزي 

هل هي %25 لم %50 أم ماذا؟ وكيف 
يتم التسعير قبل إعالن نسبة التنازل عن 

القطع؟ 
وفي المقلب اآلخر من يتم تمويله بالدوالر، 

ما هي نسبة اإلنتاج الذي يجب أن يفرض 
عليه لتصديره، والسؤال األهم لماذا ال يتم 
ربط تمويل المستوردات بمقدار الموارد من 

قطع التصدير لكل مستفيد من التمويل.

وبالنسبة لتمويل المواد األساسية بسعر 
435 ليرة؟

ال يهمني السعر بقدر ما يهمني مساهمة 
هؤالء المستوردين للمواد األساسية في 

دعم سيولة المصارف وودائعها، أليس سؤال 
منطقي أن نسأل أين يذهب المستوردون 

بالكتلة النقدية الضخمة التي يجمعونها نتيجة 
بيعهم هذه المواد؟ وهل هذه الكتلة تخضع 

للرقابة المصرفية؟
أليس من المفترض أن تتناغم الكتلة النقدية 

المحصلة من بيع المواد في األسواق 
الداخلية مع كتلة التمويل بالدوالر بعد إضافة 

زيادة عليها بنسبة %25؟
أعتقد لو أن هذه الكتلة مراقبة مصرفيًا، لما 
وصل حال القوة الشرائية لليرة السورية لهذا 

المستوى.

االختباء خلف اإلصبع ال يجدي نفعًا
متى يتحسن الوضع االقتصادي في سورية، وما المطلوب لهذا التحسن؟

يتحسن االقتصاد عند التخلص من الفساد، وعندما يتم امتالك نمطية تفكير تؤمن 
بتمازج األفكار واالبتعاد عن الدوغماتية، واتباع مبدأ الحوار والشفافية.

عندما يتم دمج مجلس النقد والتسليف واللجنة االقتصادية ولجنة البرامج والسياسات 
والمجلس االستشاري  بهيئة واحدة، ألن الوضع االقتصادي يتطلب ذلك، على أن 

تضم الهيئة خبرات ومهارات اقتصادية نقدية. والهدف من هذه الهيئة خلق آلية لتناغم 
السياسات االقتصادية والمالية والنقدية، وطرح الحلول المجدية إلنقاذ االقتصاد من 

الحالة التي يعيشها.
يتحسن االقتصاد عند وجود إرادة قوية في السماع لصوت الشعب وإشراكه بوضع 

الحلول وخلق جو من التعاون والثقة بين الحكومة والشعب، والخروج من حالة الفصام 
والشيزوفرانيا التي يعاني منها الفريق الحكومي.

يتحسن الوضع االقتصادي عند وجود خبرات مصرفية متمكنة من إدارة الكتلة النقدية 
المتداولة، وإحكام الرقابة على حركة النقد، وخلق أدوات الستخدامها في السياسة 

النقدية، إضافة لخلق موارد بالقطع األجنبي لتمويل المستوردات وترميم االحتياطي.
فالمرسومين األخيرين مساعدين على إحكام الرقابة، التي من المفترض أن تطرح سياسة 

نقدية جديدة، وما يقومون به اليوم من تنوع تسميات لجمع كتله نقدية، كشهادات 
اإليداع وسندات الحكومة، أدوات غير مجدية بوقتنا الحالي، ألنها ترتب تكاليف عالية على 

الخزينة، في الوقت التي تشتكي فيه الحكومة من قلة الموارد، وباألخص أن جمع 130 
مليار من شهادات اإليداع لم تنعكس على إجمالي الناتج المحلي مما يعني أن األموال ال 
تجمع ألجل االستثمار وإنما من أجل سداد مستحقات على الحكومة، وهذا األمر سيعمق 

المشاكل بدًال من حلها.
يقولون معامل وإنتاج كيف والحاكم يصّرح أن المصارف لم تستطيع تسليف إيداعاتها 

وقد جمعت 180 مليار.
إن ميزان اإلنتاج وأولى مؤشراتها هو نشاط المصارف في األسواق والحاكم يعلن عدم 
إمكانية التوظيف لذلك سيطرح شهادات اإليداع من جديد.. معتبرا أن طرح الشهادات 

وسندات الخزينة تؤدي إلى سحب السيولة من التداول بهدف لجم عرض السوري، 
وعودة القوة الشرائية لليرة السورية، لذلك السؤال ماذا كان تأثير شهادات اإليداع ونعني 

هنا مبلغ 130 مليار على القوة الشرائية لليرة السورية، وما هو دور هذا المبلغ في 
دورة االقتصاد الوطني، وانعكاسه على الناتج المحلي والمستوى المعيشي للمواطن 

فليكاشف المركزي المجتمع بذلك.
نحن ذاهبون إلى المجهول مع االستمرار بهذه النمطية المتبعة من قبل الفريق الحكومي، 

فاالختباء خلف اإلصبع لن يجدي نفعًا وخلق المبررات الواهية مخجلة ولها دالئلها.
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االقتصادي   |  

عشتار محمود

سعر 700 ليرة مقابل 
الدوالر المسّمى 

تفضيلي... أصبح السعر 
المعتمد عمليًا في مختلف التعامالت 

الرسمية بالدوالر: الحواالت ُتقبض 
على هذا السعر، المستوردات تمّول 

عليه، قطع الصادرات أيضا حده، 
األدنى الرسمي 700 ليرة وعمليًا لم 

يبَق سعر 435 ليرة مقابل الدوالر 
إال في تمويل المستوردات الغذائية 

األساسية لصالح التجارة الداخلية 
والخارجية، التي ال يزال مستوردوها 
من سكر ورز وشاي ممّولين بدوالر 

435 ليرة! 

موجة االرتفاع المتسارع للدوالر 
التي اشتدت منذ خريف عام 
2019 واشتدت مطلع العام 

الحالي، ثم استكانت ولكن بعد 

أن حققت الكثير من الربح لقّلة 
والكثير من الخسائر الوطنية. 

أهمها تراجع قيمة الليرة بنسبة 
قاربت %40 بمقياس سعرها 

الرسمي مقابل الدوالر، وكذلك 
بمقياس قدرة الليرة على شراء 
المواد األساسية من سكر ورز 
وشاي وحليب وإلخ... فإذا ما 

لماذا ارتفع سعر الدوالر      وهل سيعود لالرتفاع؟

يمكن القول إن جميع التحليالت التي 
سمعناها حول سبب االنهيار صحيحة 

تقريبًا، فالكثير من العوامل تؤثر على عالقة 
الليرة والدوالر في السوق السورية: تشديد 
العقوبات، العالقة مع لبنان وأزمته المالية، 

نشاط المضاربين، تهريب األموال، حجم 
االستيراد، تراجع اإلنتاج وإلخ...

٢٨almashhadonline.com March 202013 العدد



الليرة في وضع هش 
مقابل الدوالر، وبأي 
لحظة ومن أي ثغرة 

يمكن أن تتدهور 
قيمتها وتبدأ موجة 

مضاربة جديدة. وهذا 
الوضع مستمر إذا 
لم تتغير المعادلة 

البسيطة بشكل نهائي، 
األمر الذي يعني: 

تقليص الطلب على 
الدوالر حتى إزاحته، 
وزيادة الطلب على 
الليرة وتحويلها إلى 

إنتاج وشغل وبضائع 
محلية ونمو حقيقي.

كانت 350 ليرة تشتري كيلو سكر 
في شهر 11-2019 فإن 750 

ليرة مطلوبة اليوم لتشتري كيلو 
السكر ذاته! 

قيل الكثير في تحليل سبب 
االنهيار المتسارع لقيمة الليرة 

مقابل ا لدوالر خالل وقت وجيز، 
وسبب توقف التدهور... وكانت 

الغاية العميقة في التحليل 
اإلجابة عن مخاوف: هل سيتكرر 

األمر؟ وهل سنشهد موجة 
أخرى؟ وإلى متى؟

ما الذي جرى؟ وهل يتكرر؟
يمكن القول إن جميع التحليالت 

التي سمعناها حول سبب 
االنهيار صحيحة تقريبًا، فالكثير 

من العوامل تؤثر على عالقة 
الليرة والدوالر في السوق 

السورية: تشديد العقوبات، 

العالقة مع لبنان وأزمته المالية، 
نشاط المضاربين، تهريب 

األموال، حجم االستيراد، تراجع 
اإلنتاج وإلخ...

ولكن ما هو منقوص في 
التحليل هو إدراك أن الليرة 

السورية كانت خالل سنوات 
األزمة هي العنصر األكثر 

هشاشة اقتصاديًا واألكثر قدرة 
على االهتزاز مع كل سبب أو 

ذريعة. ويمكن القول إن متاجرًا 
صغيرًا بـ 50 مليون دوالر 

يستطيع أن يخلق بلبلة في 
السوق السوداء إذا ما امتنع 

عن بيع الدوالر أو رفع السعر، 
ويستطيع أن يطلق موجة ارتفاع 
تطول أو تقصر حسب الظروف 

المحيطة والمرحلة.
السبب العميق لموجات ارتفاع 

الدوالر هو (ضعف الليرة وقوة 
الدوالر) في السوق السورية. 
والسبب في ذلك أن الدوالر 

مطلوب من القوى االقتصادية 

الكبرى والمؤثرة: التي تمركز 
نشاطها في االستيراد وفي 
المضاربة والتي تجد الطرق 

إلخراج أموالها من البالد وبالتالي 
تحّول أرباحها دوريًا من ليرة إلى 

دوالر.
وبالمقابل فإن الليرة في وضع 

صعب دائمًا خالل سنوات 
األزمة، ألن الليرة ترتبط بالدرجة 

األولى وقبل كل شيء بتوسع 
النشاط االقتصادي اإلنتاجي 

المحلي، وإنتاج المزيد من 
السلع التي أنتجها منتجوها 

عبر استثمارهم لمبالغ بالليرة، 
وسّوقوها إلى األسواق المحلّية 
لتسّعر بالليرة، واستهلكها عموم 
السوريين ودفعوا مقابلها ليرات. 

وطالما أن هذا اإلنتاج: يتراجع، 
يتعطل، يتوقف... فإن الليرة 

لماذا ارتفع سعر الدوالر      وهل سيعود لالرتفاع؟

يمكن القول إن 
متاجرًا صغيرًا 

بـ 50 مليون 
دوالر يستطيع أن 

يخلق بلبلة في 
السوق السوداء 
إذا ما امتنع عن 

بيع الدوالر أو 
رفع السعر
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تضعف، وتتكدس كتل الليرة 
الموجودة في السوق المحلية 

وفي المصارف دون نشاط فّعال 
فتقل قيمتها.

إّن ما سبق يعني أن الليرة في 
وضع هش مقابل الدوالر، 

وبأي لحظة ومن أي ثغرة يمكن 
أن تتدهور قيمتها وتبدأ موجة 
مضاربة جديدة. وهذا الوضع 
مستمر إذا لم تتغير المعادلة 
البسيطة بشكل نهائي، األمر 

الذي يعني: تقليص الطلب على 
الدوالر حتى إزاحته، وزيادة الطلب 

على الليرة وتحويلها إلى إنتاج 
وشغل وبضائع محلية ونمو 

حقيقي.
وهذا ال يتطلب اإلعالن عن 

إجراءات وتعديالت، بل يتطلب 
إزاحة مصالح قوى اقتصادية 

كبرى وفرض سياسات أخرى.. 
األمر الذي إن لم يتم فإن الليرة 

ستبقى معّرضة في أي لحظة 
الهتزاز آخر يفقدها مزيدًا من 

قيمتها ودورها.

اإلجراءات التي تّم اتخاذها..
عمليًا لم تتوقف الموجة السابقة 

إال بعد أن فرضت نفسها على 
سعر الصرف الرسمي ورفعته 

من 435 ليرة إلى 700 ليرة 
مقابل الدوالر في العديد من 

الجوانب. وبعد أن تكّيفت 
األسعار في السوق مع السعر 
الجديد وارتفعت أسعار مختلف 
البضائع وأصبحت على تسعيرة 

تفوق 700 ليرة للدوالر سواء 
المستوردة منها أو المنتجة 
محليًا بمكونات مستوردة. 

وصدرت قرارات أعطت اإلشارة 
إلى المضاربين بأن هذا هو الحد 
المسموح به لالرتفاع حاليًا عبر 

تشديد بعض اإلجراءات العقابية، 
كما في المرسومين 3 و4، أو 
في قرار تسديد البيوع العقارية 
وبيوع المركبات عبر الحسابات 

المصرفية الذي جزء من أهدافه 
تقييد حاالت تداولها بالدوالر. 
بعد موجة االرتفاع المذكورة 
توّسع الكالم الحكومي عن 

تقليص المستوردات وإحالل 

بدائل الستيراد ألكثر من 67 
مادة يمكن إنتاجها محليًا 

وتقلل االستيراد بنسبة 80%، 
والحديث عن خرائط استثمارية 
إلنتاج هذه المواد محليًا، كما 

تّم الحديث عن تقليص الرسوم 
غير الجمركية على البضائع 

التي تصنف كبضائع أساسية 
ومدخالت صناعية أساسية، 

وكذلك تخفيض رسوم التصدير، 
والحديث أيضًا عن دعم فوائد 
اإلقراض اإلنتاجي وهلم جّرا...

والكثير مما سبق في إطار 

الوعود والنقاشات والدراسات 
ولم تدخل حّيز التنفيذ أو اإلقرار 
بعد، ولكن تحدثت عنها رئاسة 

مجلس الوزراء، ولجنة السياسات 
والبرامج االقتصادية التي تضم 

أيضًا غرف التجارة والصناعة. 
وكل هذه األحاديث أو اإلجراءات 

العقابية ال تنفع في تهدئة 
السوق إال مؤقتًا، وعمليًا 

األسعار عادت لالرتفاع بشكل 
تدريجي وبطيء ما يعني أن الليرة 

تنخفض ودوالر السوق يرتفع. 
إّن مراقبة اإلجراءات المتخذة 

فعليًا يوّضح المسألة ويفّسر 
مخاوف المنتجين والمستهلكين 

السوريين... فعمليًا اإلجراءات 
والتغيرات الملموسة والمتخذة 

فعًال هي التالية: أوًال استمر قرار 
فرض مؤونة االستيراد بنسبة 
%40 على السلع المستوردة، 

والذي تم اتخاذه بشكل مفاجئ 
ودون مبررات في شهر 11-
2019 ووسط تصاعد سعر 

الدوالر وارتفاع األسعار. بينما 
تّمت العودة عنه جزئيًا عبر إعفاء 

السلع العشر األساسية (غذائيات 

لم تتوقف الموجة السابقة إال بعد أن 
فرضت نفسها على سعر الصرف الرسمي 
ورفعته من 435 ليرة إلى 700 ليرة مقابل 

الدوالر في العديد من الجوانب. وبعد أن 
تكّيفت األسعار في السوق مع السعر 

الجديد وارتفعت أسعار مختلف البضائع 
وأصبحت على تسعيرة تفوق 700 ليرة 

للدوالر سواء المستوردة منها أو المنتجة 
محليًا بمكونات مستوردة

مراقبة اإلجراءات 
المتخذة فعليًا يوّضح 

المسألة ويفّسر 
مخاوف المنتجين 

والمستهلكين 
السوريين
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أساسية وأدوية ومستلزماتها) 
من نسبة %25 من المؤونة 

واإلبقاء على %15 مطلع الشهر 
الحالي.

إن مؤونة االستيراد تعني 
بالنتيجة ثالثة أمور: أوًال ارتفاع 

كلفة االستيراد التي يحملها 
المستوردون على أسعار السلع 

ويرفع األسعار، ثانيًا تضييق دائرة 
االستيراد بالمستوردين األكثر قدرة 

وسيولة وبالتالي تضييق حلقة 
المستوردين ورفع مستوى احتكار 

تجارة المواد المستوردة، وثالثًا 
حبس المزيد من كتلة الليرة في 
المصارف دون تشغيل حقيقي.

وكل ما سبق يقلل قيمة الليرة 
ويرفع تكاليف االستيراد وبالتالي 

يرفع مستوى األسعار.
القرار الثاني المتخذ فعليًا، هو 

توسيع دائرة تمويل المستوردات 
لتضاف إليها 40 مادة ولكن هذه 
المواد ستسّعر وتمّول على سعر 

700 ليرة للدوالر. األمر الذي يعني 
زيادة المستوردات وزيادة تكاليفها. 

وهذه المستوردات تمّول عبر 
المصارف الخاصة والصرافة الذين 
يأخذون عموالت اختلفت تقديراتها 

ولكنها أتت بين 30-45%. 

وأخيرًا القرارات المتعلقة 
باإلجراءات العقابية في 

المرسومين 3 و4 لمنع التداول 
والتشديد على اإلشاعات 

والحديث عن الدوالر، وهذه 
المراسيم بدأ تطبيق عقوبات على 
أساسها دون استكمال التعليمات 

التنفيذية لها، وهي التي ينبغي 
أن تفّسر الكثير من التعميمات 

ضمن المراسيم، وهذا أثار 
مخاوف السوق وقّيد حركة 

التبادل وجّمد األعمال في سوق 
استيرادها قارب نسبة %30 من 

ناتجها المقّدر ما يعني أنها تعتمد 
على الدوالر بهذه النسبة في 

تحقيق دخلها وأعمالها!
عمليًا أتت اإلجراءات الملموسة 

في إطار توسيع االستيراد 
وتقليص دائرة المستوردين مع 
رفع كلف المستوردات وتثبيت 

سعر صرف أعلى مما سبق 
وتثبيت مستوى األسعار عند حد 
مرتفع. وبالمقابل كل اإلجراءات 

المتعلقة بدعم اإلنتاج باستخدام 
الليرة استثماريًا بتقليص كلف 

استيراد األساسيات كلها ال 
تزال في إطار البحث والدراسة 

والنقاش.

إزاحة الدوالر ممكنة... 
ولكن!

يمكن القول بإن الخطر المحيط بالليرة ال يزال قائمًا 
طالما أنها ليست محمّية إال باإلجراءات العقابية التي 

ال تنفع إال بشكل مؤقت ألن القوانين الموضوعية 
في السوق تفعل فعلها... والخطر بتعّمق الدولرة 
مستمر طالما أن التعامل بالدوالر ال يزال يتوسع 

وهو أكثر إغراءًا لقوى السوق الكبرى. إن موجة 
المضاربة وارتفاع الدوالر السابقة يمكن أن تتكرر في 
أي لحظة ومن أي سبب، وال يوقفها بشكل جذري إال 

إزاحة الدوالر من االستيراد أو من جزء كبير منه على 
األقل... وهي مسألة ليست مستحيلة بل ممكنة 

عبر توافقات بين البنوك المركزية للتعامل بغير 
الدوالر، كما في حالة تعامل الصين مع الكثير من 

دول العالم وتحديدًا في إفريقيا بل في الخليج أيضًا 
حيث أصبح لدى الصين حسابات باليوان في البنوك 

المركزية عالميًا بما يعادل 213 مليار دوالر، بينما 
المستوردات السورية من الصين تقارب 3 مليار 

دوالر فقط! مسألة أصبحت ملّحة وواقعية ومطّبقة 
عالميًا، ولكن تطبيقها داخل البالد يضر بكبار قوى 

المال المتنفذة والمرتبطة بالربح من الدوالر، وهؤالء 
من يمنعون إجراءات جدية لحماية الليرة.
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عبدالرحمن عبدالله *

ذكرنا في مقال سابق قصة المغامر االمريكي كولمبس جونير، الذي نجح عام 1930 من حفر اول 
بئر نفطيه في شرق تيكساس متحديا آراء الجيولوجيين الذين كانوا يؤكدون استحالة وجود النفط 

 High ) في تلك المنطقه. كان كولومبوس مستثمرا مغامرا عشق المخاطرة سعيا وراء اعلى األرباح
risk brings high return). خالل فترة ال تتجاوز الستة أشهر، تجمع عدد من صغار المستكشفين في شرق 

تيكساس محاولين استغالل الفرصة، الشيء الذي قفز بإنتاج الموقع ألكثر من 340 الف برميل في اْلَيْوَم. 
وبعد عام من ذلك التاريخ اصبح الحقل (والذي اطلق عليه اسم العمالق األسود) من أكبر الحقول في العالم 

بطاقة إنتاجية فاقت ال 500 الف برميل في اْلَيْوَم (وهو معدل ضخم بالمقارنة معإنتاج ذلك الوقت).

قراءة في مس�ة الدوالر 
من المعدن األصفر إلى السائل األسود

لم تكن التشريعات في والية 
تيكساس تعطي سلطات الواليه 

حق التدخل في تنظيم االنتاج 
النفطي. ومع ازدياد انتاج النفط 

في شرق تيكساس بواسطة 
الشركات الصغرى، تم إغراق 
االسواق بصورة لم يعهدها 

العالم؛ وهو ما اّدى الى حدوث 
اول انهيار لسعر النفط في التاريخ. 

إنخفض سعر خام تيكساس من 
الواحد دوالر الى مستوى ال 15 

سنت (0.15 دوالر)، بل إن بعض 
الشركات اضطرت لبيع نفطها 
في حدود ال 2 سنت أمريكي 

فقط (0.02 دوالر أمريكي).الجدير 
بالذكر  ان تكلفة انتاج البرميل 

الواحد في تلك الفتره كانت 
في حدود ال 70 الى 80 سنت 

أمريكي.
أدت فوضى االنتاج واإلختالل 

بين العرض والطلب الى إشتعال 
حرب في األسعار بين الشركات 

الكبرى والصغرى، إرتفع انتاج 
شرق تيكساس في نهاية العام 

1931لمستوى المليون برميل في 
اْلَيْوَم، أي نصف استهالك الواليات 

المتحدة. لم ينحصر تأثير تلك 
الفوضى علىسوق النفط االمريكي 

فقط، بل امتد ليشمل السوق 
العالمي أيضا.

كانت الواليات المتحدة في ذلك 
الوقت هي المنتج الرئيسي 
والمتحكم في سوق النفط 

العالمي. لكن مع  بداية ثالثينيات 
القرن الماضي، بدا ان العبا 

جديدا يلوح في األفق. أظهرت 
االكتشافات الضخمة التي وجدها 

الجولوجيون التابعون لشركة 
ستاندرد اويل االمريكية في صحاري 

السعودية ان تلك البقعه النائية 
من العالم هي من سيتحكم في 

سوق النفط العالمي.
في فبراير من العام 1945، كان 

الرئيس االمريكي فرانكلين روزفلت 
عائدا من مالطا على متن طراده 

الرئاسي، ورأى ان يقتنص الفرصة 
ويلتقي بالملك السعودي عبدالعزيز 
بن سعود (وقد كانت هذه الخطوة 

دون علم البريطانيين). توقف 
الرئيس روزفلت في البحر األبيض 

المتوسط وأرسل باخرة صغيره 
الى جده إلحضار الملك السعودي 
وعددا قليال من حاشيته. كان ذلك 

هو اللقاء االول واالشهر على 
اإلطالق الذي يجمعبين قيادتي 

البلدين. وهو اللقاء الذي تم فيه 
التوقيع على إتفاقية كوينسي، 

بالرغم من ان نصوص االتفاقيه لم 
يتم اإلفصاح عنها بصورة شفافه، 

اال ان معظم بنودها تم تسريبه 

فيما بعد.
فقد تعهد الرئيس روزفلت 

للملك عبدالعزيز ان تقوم حكومة 
الواليات المتحدة االمريكية 

بتوفير الحماية الكاملة لمملكته 
الوليدة والوقوف الى جنبها ضد 

أطماع القوى العظمى، كما تعهد 
بضمان إستمرار حكم أسرة آل 
سعود ودعمها االمحدود ضد 

التهديدات الداخلية واإلقليمية. 
في المقابل تعهد الملك عبدالعزيز 

بعدم السماح للشركات غير 
االمريكية بالتنقيب على النفط 

في االراضي السعوديه، وإعتماد 
الدوالر األمريكي كعملة وحيدة في 

في منتصف اغسطس من العام 
1971اتخذ الرئيس نيكسون قراره 

المزلزل باإلنسحاب من معاهدة بروتين 
وودز وفك ارتباط الدوالر بالذهب.. 

كانت المحصلة الفعلية للقرار 
االمريكي هو استبدال الذهب بالدوالر، 

وفرض العملة االمريكية على العالم 
كأمر واقع
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عمليات البيع للنفط السعودي.
تعد حقبة السبعينات فترة تحول 

كبرى على الصعيدين المالي 
والسياسي. في العام 1970كان 

حجم الدوالرات المتداولة في 
االسواق العالمية يقترب من حاجز 

الـ 300 مليار دوالر. بينما كان حجم 
 Fort Knox احتياطيات الذهب في

ال يزيد عن 14 مليار دوالر وفقا 
للسعر الرسمي الذي وضعته اتفاقية 

بريتون وودز (35 دوالر لألونصه).
يرى بعض المحللين ان السبب 

وراء هذا العجز الضخم بين 
الدوالرات المطبوعة وتغطيتها 

من الذهب، هو توسع الحكومة 
االمريكية في اصدار الدوالر 

لتغطية نفقات حرب فيتنام، 
وانفاقها الهائل إبان الحرب الباردة. 

ومن المؤكد ان هذا التصرف 
كان انتهاكا واضحا إلتفاقية 
بريتونوودز. وبالرغم من ان 

الحكومة االمريكية آنذاك كانت 
تعد اكبر مالك للذهب في العالم، 

اال ان الخلل في الميزان بين 
المعروض من الدوالر والمملوك 

من الذهب اخد في التوسع 
بصورة أكبر في أواخر العام 1970. 
وفي منتصف اغسطس من العام 
1971اتخذ الرئيس نيكسون قراره 
المزلزل باإلنسحاب من معاهدة 

بروتين وودز وفك ارتباط الدوالر 
بالذهب.

كانت المحصلة الفعلية للقرار 
االمريكي هو استبدال الذهب 

بالدوالر، وفرض العملة االمريكية 
على العالم كأمر واقع وذلك من 

خالل تمكين الحكومة االمريكية من 
طباعة ما تشاء من الدوالرات طالما 

ان هناك من يثق بها ويرغب في 
امتالكها. وألن الحكومة االمريكية 

كما أسلفنا كانت اكبر مالك 
للذهب في العالم، فقد تحكمت 

في عمليات العرض والطلب عليه 
مما أوصل سعر أونصة الذهب الى 
350 دوالر (أي عشرة أضعاف سعر 

بروتين وودز). لقد حرر ذلك القرار 
شهادة وفاة رسمية لما كان يعرف 
بال ”النقد“ والذي كان يسيطر على 

التجارة والتبادل منذقدم التاريخ. 
كما أعلن عن بداية ما يعرف ب 

”اقتصاديات المضاربة“، وهو نمط 
جديد لم تعرفه البشرية من قبل. 

على صعيد آخر أتاح  القرارللحكومة 
االمريكية إمكانية بيع إحتياطياتها 

من الذهب بعشرة أضعاف أسعار 
بروتين وودز.

 لم يبتسم الحظ كثيرا للرئيس 
نيكسون، فلم تمض سوى 

أشهر قليلة على انسحابه من 
بروتين وودز حتى تم توريطه في 

فضيحة ووتر قيت. ووفقا لعدد 
من المحللين، ربما يكون الرئيس 

نيكسون قد دفع ثمنا باهظا 
لمواقفه الصارمة ضد اللوبي 

الصهيوني في واشنطن!
مع إنشغال نيكسون بمعالجة آثار 
ووتر غيت، كانت الفرصة مواتية 
للثعلب اليهودي هنيري كسينجر 
لإلنفراد بأمر السياسة الخارجية 

االمريكيه. وقد أدت هيمنته على 
الشأن الخارجي الى تفاقم األوضاع 

في الشرق االوسط وهو ما مهد 
الى اندالع حرب 1973وتبعاتها من 

اعالن الملك فيصل قطع امداد 
النفط العربي عن الغرب.

 شهدت أسعار النفط تصاعدا غير 
مسبوق نتيجة لوقف مبيعات 

النفط العربي ألوروبا وامريكا، فقد 
ارتفع سعر برميل النفط الى أربعة 
أضعاف سعره ما قبل المقاطعة، 

ووجدت الدول االوروبية نفسها في 
موقف ال تحسد عليه.

اما في الواليات المتحدة فقد 
كان للمقاطعة أثر مزدوج. فعلى 

الصعيد المحلي شكل انعدام 
الوقود في محطات التعبئة 
والزيادة الكبيرة فيسعره أمرا 

مفزعا للمواطن االمريكي. اما 
االحتياطي الفدرالي فإن االزمة لم 

تكن مطلقا مزعجة له، بل كانت 

مهرجانا لجني األرباح والتوسعفي 
اإليرادات. فزيادة سعر النفط ادى 

الى زيادة الطلب على الدوالر، 
وهو الشيء الذي مكن الفدرالي 

االمريكي من مضاعفة طباعة 
العملة االمريكية بمستويات غير 

مسبوقة. لقد ساعدت أزمة النفط 
الدوالر االمريكي من التحول من 

مجرد ورقة نقدية غير مغطاة 
بالذهب وغير مرغوبة لدى الدول 

الصناعية الكبرى، الى سلعة يتبارى 
العالم في الحصول عليها لضمان 

مشترياته من الطاقة. نجحت 
الخطة االمريكية في فكارتباط 

الدوالر بالذهب األصفر، وربطه عبر 
زواج كاثوليكي بالذهب األسود، 

فقد إنتبه صناع القرار الى أهمية 
النفط من حيث أنه المصدر األهم 

للطاقة، وهو ما يرفع من قيمته 
االستراتيجية ويزيد من معدالت 
الطلب عليه ليس فقط من قبل 
الدول الصناعية الكبرى بل ودول 

العالم الثالث أيضا.
حاولت في هذه العجالة ان أقدم 
للقارىء الكريم سردا موجزا لسر 

اإلرتباط الوثيق بين أسواق النفط 
والعملة االمريكية الخضراء. 

* محلل اقتصادي
 متخصص في شؤون الطاقة
هيوستن، تيكساس

أدت فوضى االنتاج واإلختالل 
بين العرض والطلب الى 

إشتعال حرب في األسعار بين 
الشركات الكبرى والصغرى، 

إرتفع انتاج شرق تيكساس في 
نهاية العام 1931لمستوى 
المليون برميل في اْلَيْوَم، 

أي نصف استهالك الواليات 
المتحدة. لم ينحصر تأثير تلك 

الفوضى على ىسوق النفط 
االمريكي فقط، بل امتد 

ليشمل السوق العالمي أيضًا
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خاص - المشهد 

تحّن سحر إلى أيام 
الخيام التي كانت 
تسكنها مع أهلها 

على الطرقات الرابطة بين 
المحافظات، لتغني لزبائنها 

وترقص بحرية بعيدًا عن 
االزدحام الكبير في العاصمة، 

وتتذكر أيام الربيع في البّرية 
بالكثير من الحنين، فهناك كانت 

تستلذ بأكل ما تطبخه أمها 
من األعشاب البّرية كـ»الخبيزة 
– القنيبرة – الكعوب»، وهي 
أسماء لنباتات طبيعية تطبخ 

بطرق متعددة، بحسب وصف 
الفتاة التي تجاوزت عقدها 

الثالث بخمس سنوات.

«الحجيات.. فنانات»
تتابع سحر حديثها لـ»المشهد 

أونالين»، وهي تدخن سيجارة أجنبية 
مهربة رخصية بالقول: «كنا نبني 

خيامنا بالقرب من المفارق المعروفة، 
أو بحيرات السدود في المحافظات 

الشرقية (الرقة – الحسكة – دير 
الزور)، وكان للزبائن نوعان، األول يزور 
خيامنا ظهرًا ألخذ استراحة من سفره 

وهم غالبا من سائقي الشاحنات، 
واآلخر نسميهم بـ»الَسهّيرة»، وهم 

من يزوروننا مع حلول الظالم من أبناء 
القرى القريبة من خيامنا، لنقدم لهم 
اللحوم المشوية وشيئا من التسلية 
بالغناء والرقص الشرقي، «لم نكن 

نتعرى ألحد»».
عادة ما يكون البزق والمهباج 

أو الطبلة هم أدوات الفرقة 
الموسيقية في الخيمة التي تتسع 

لنحو 10 أشخاص في الغالب، 
كمطعم صغير جدًا، تكون الخيمة 

بإدارة رب األسرة وأبنائه، فالشبان 
يعملون بين العزف وتقديم الطعام، 

بينما تكون إحدى البنات المغنية 
والراقصة في آن معا، وتؤكد سحر 

بالقول: «كل الزبائن لم يكن يعنيهم 
صوت المغنية بشيء، لكن جسدها 

وهي ترقص هو المهم، وعلى 
الرغم من إنهم ال يتمكنون من 

الحصول على رغباتهم الجنسية، 

إال أنهم يستمرون بالمجيء، ربما 
السبب في استمراريتهم بالمجيء 

هو أنهم يأملون أنفسهم بالوصول 
إلى تلك الرغبات».

تعترف سحر أن المنافسة بين 
أصحاب الخيام الذين غالبا ما 

يكونون أبناء عمومة، تدفع البنات 
لتقديم بعض التنازالت للزبائن، 

كحصول الزبون على قبلة أو 
الجلوس بجانبه ليمارس نوعا من 
التحرش بقبول الفتاة، لكن ذلك 

كان يكلفه مبالغًا مالية إضافية، 
والزيادة تكون على سعر الطعام 
والشراب المقدم، وهنا تؤكد أن 

المشروبات الروحية إن وجدت في 
الخيمة فغالبا ما يكون الزبون هو 

من جلبها معه، لكنها تقول: «كانت 
الفتايات حين جلوسهن عصرًا في 

خيمة واحدة يشتكين دوما من 
الحالة التي يعيشونها»، فهن عرضة 

لالستغالل من قبل ذويهم من 
الذكور الذين يجدون أن العائدات 

احلجيات
الحرب أكلت عالمهن فأين هن اÃن؟

تحقيق   |  

المنافسة بين أصحاب الخيام الذين غالبا 
ما يكونون أبناء عمومة، تدفع البنات 

لتقديم بعض التنازالت للزبائن، كحصول 
الزبون على قبلة أو الجلوس بجانبه 

ليمارس نوعا من التحرش بقبول الفتاة

فكرة الزواج من خارج األقارب ممنوعة 
على بنات مجتمعات «القرباط»، وذلك 

لسببين األول يتعلق بأهلها الذين 
يحاولون تزويجها ألحد أبناء عمومتها 

لتستمر قبيلتهم بالوجود، والثاني هو 
الرفض المجتمعي لـ»الَنَور»
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حتى المالهي 

رفضتنا
إن سألت إحدى «الحجيات» عن 
سبب تحولها للتسول بدًال من 

البحث عن عمل آخر، لتقول لك 
لم أجد عمًال، وهذا ما تؤكده نور 

التي تبلغ من عمرها 27 عامًا، 
حيث تقول: «كنا نتنقل بين 

محافظتي الرقة والحسكة قبل 
أن نستقر في دمشق، عملت 

مع أهلي لمدة أربع أعوام فقط، 
كنت متزوجة، إال أن زوجي  توفي 

في الرقة بعد أن أنجبت ولدين، 
وبقيت اعمل كراقصة إلى أن 

جئنا إلى دمشق»، ولم تحصل 
نور على فرصة للعمل حتى في 
المالهي الليلية على الرغم من 

إنها تمتلك صوتًا جميال في 
الغناء.

وتوضح لـ»المشهد أونالين»، 
أن «أصحاب المالهي الليلية ال 

يقبلون بتشغيل أي من الفتيات 
اللواتي ينتمين لمن يمسونهم 
بـ»القرباط أو النور»، وما يسمع 

عن إن المشهورات حاليا من 
«النوريات»، هو غير صحيح، 

فهناك بعض ممن ينتمون لهذه 
التسمية كانوا يعيشون في ريف 

حمص وحماه وحلب ومحيط 
مدن الساحل، وهؤالء منبوذون 
حتى من الغجر أنفسهم، ألنهم 
عملوا في إحياء األعراس للقرى 
التي كانوا يسكنون في جانبها، 

أو إن بعضهن مارسن مهنة 
الدعارة، وهذا األمر غير مقبول 

من عوائلنا».
ال تنكر نور أن بعض الفتيات 

اللواتي يعملن في التسول 
قد يخضعن للمغريات المالية 

التي تقدم لهم مقابلة ممارسة 
الدعارة، وال تنكر أيضًا إن سكان 

المدن والريف ينظرون إلى الغجر 
على إنهم «لصوص.

المالية أهم مما كانوا يصفونه 
بـ»سخافات النسوان»».

الحب ممنوع
فكرة الزواج من خارج األقارب 
ممنوعة على بنات مجتمعات 

«القرباط»، وذلك لسببين األول 
يتعلق بأهلها الذين يحاولون تزويجها 
ألحد أبناء عمومتها لتستمر قبيلتهم 

بالوجود، والثاني هو الرفض 
المجتمعي لـ»الَنَور»، وفي حال عرف 

ذوي أي فتاة أنها وقعت في حب 
شاب يتحدر من إحدى القرى القريبة 

من المعسكر، يسارعون لتزويجها 
من أي شاب من أقاربها، إال أن 

«سوسن» تقول: «ليس هناك وقت 
للحب، الفتاة ما إن تبلغ تجد نفسها 
مزوجة من أحد أقاربها، ولن يختلف 

الموضوع كثيرًا عن بيت أهلها، 
فكلها خيام، ومتالصقة، لدرجة أنها 

لن تجد أي تبدل في حياتها سوى 
أنها أصبحت على ذمة رجل».

وتضيف الفتاة التي حلمت يومًا 
بالفستان األبيض: «حين كانت أي 

امرأة ترفض الغناء والرقص للزبائن، 
فإنها تتعرض للضرب من قبل 

والدها، كانوا يجبروننا على ممارسة 
هذا العمل بكونه السبب الوحيد الذي 

يدفع الزبائن للحضور لتناول وجبة 
طعام في خيمة على طرف طريق»، 
وخالل 13 عاما قضتها في الرقص 

والغناء، لم تلتِق «سوسن» برجل 
واحد يحترم نفسه من الذين يدخلون 
إلى خيامهم، فهم غالبا ما يملكون 

تصورًا أن «الحجيات يمارسن الدعارة».
ونتيجة للحرب التي قطعت 

الطرقات، هربت سوسن البالغة 
من عمرها 35 عامًا إلى العاصمة 

مع ذويها، لتسكن وأسرتها المؤلفة 
من نحو 25 شخصًا، بينهم 6 أبناء 

لها وزوجها، في بيت بمنطقة 
«كرم صمادي» بمدينة جرمانا شرق 

العاصمة، وتحولت النساء واألطفال 
من أفراد العائلة إلى التسول، بينما 

يجلس الذكور في المنزل أو يعملون 
ببيع الدخان المهرب، ليكون دخل 
العائلة مرتفعًا للغاية، وتعترف أن 
كل من أبناءها الست يحصل على 

ما يقارب 5000 ليرة يوميًا من 
التسول، وعلى الرغم من تعرض 

بنتيها البالغتين من العمر 13 و 15 
عاما للتحرش بشكل يومي، إال انها 

ال تجد ضيرا من استمرارهن بالعمل.
تخاف سوسن من فكرة أن تقع 

إحدى بناتها في حب شاب من أبناء 
المدينة، وتقول: «الكل ينظر إلينا 

على إننا رخيصات، من سيحاول 
التودد من إحدى بناتي سيكون 

غايته الحصول على جسدها، لذلك 
أحذرهن من الشباب بشكل مستمر، 

كما إن رد فعل العائلة حاليًا غير 
محسوب، فإن كان الزواج وسيلة 
لمعالجة حاالت العشق الممنوعة 

سابقًا، فاألمر اختلف، وبات الشبان 
من أبناء القرباط يخافون التورط 

بالزواج».
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السياسي   |  

هل انتهى ما درج البعض على 
تسميته «االنزياح االستراتيجي» 

لتركيا نحو الكتلة األوراسية 
بعيدًا من الرابطة األطلسية؟ 

التوّرط المباشر للجيش التركي 
في معارك الشمال السوري، 

والتصريحات النارية للمسؤولين 
في أنقرة، والمواقف األميركية 

الوّدية تجاه «دولة حليفة»، 
جميعها عناصر قد تشّجع على 

الجواب باإليجاب عن هذا 
السؤال. غير أن ألكسندر دوغين، 

المفكر القريب من دوائر صنع 
القرار في روسيا، وأحد رواد 
الفكرة «األوراسية» في هذا 
البلد، في مرحلة طغى فيها 

الهوى الغربي على ما عداه بعد 
سقوط االتحاد السوفياتي، 

مقتنع بأننا أمام أزمة من 
الممكن تجاوزها، وهي لن 

توقف عملية االنزياح المذكورة. 
الرجل الذي يعرف القيادات 
التركية جيدًا، والذي كشف 

سابقًا لـ«األخبار» أنه حّذر الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان من 
المحاولة االنقالبية التي كانت 

ُتعّد ضده ساعات قبل وقوعها، 
يجزم بأن مسار إخراج الواليات 
المتحدة من اإلقليم يتسارع، 

وأن حسم معركة إدلب خطوة 
في هذا االتجاه. لدوغين عشرات 

المؤلفات، أبرزها: «نحو نظرية 
للعالم المتعدد األقطاب»، 

«نداء أوراسيا»، و«من أجل كتلة 
تقليدية».

ساهم ألكسندر دوغين، عبر 

سنوات من التفاعل مع النخب 
السياسية والعسكرية في تركيا، 

في الحوار بينها وبين تلك 
الروسية، والذي أفضى إلى 

تقارب متزايد بين البلدين في 
السنوات األخيرة. لكن التطورات 

الميدانية الناجمة عن احتدام 
المعركة في منطقة إدلب 

والشمال الغربي السوري، والتي 
تشارك فيها تركيا وروسيا في 

معسكرين متقابلين، والمواقف 
األميركية الصادرة بالتزامن معها 
والمؤكدة «التضامن األطلسي» 

مع تركيا، وكذلك تلك التركية 
التي طلبت مثل هذا التضامن 

والدعم، عّززت االقتناع بأن 
مسار التقارب المذكور بين أنقرة 

وموسكو هّش وقابل لالرتداد.

ألكسندر دوغين: واقعّيــة أردوغان       ستدفعه إلى ال¤اجع 
الحّل في 

حتالف 
روسي إيراني 
سوري تركي
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دوغين، من جهته، يرى أن 
فهمًا أدّق للوضع الشديد 

التعقيد الحالي، ولمآالته 
المحتملة، يتطّلب إدراكًا لطبيعة 

«االستراتيجية العامة الروسية 
في سوريا، الُموّجهة أساسًا 

ما يجب ألكسندر دوغين: واقعّيــة أردوغان       ستدفعه إلى ال¤اجع 
إدراكه هو 
أن بوتين 

مستعد ألخذ 
مصالح تركيا 
االستراتيجية 

بالحسبان، 
لكنه لن 

يقبل بتلبية 
طموحات 

إردوغان 
المرتبطة 

بأجندة 
أيديولوجية 

إسالمية
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السياسي   |  

ضّد السيطرة األحادية األميركية 
واألطلسية في هذه المنطقة. 

الغاية الكبرى لهذه االستراتيجية 
هي المساعدة على دخول الشرق 

األوسط في عصر التعّددية 
القطبية الذي سيتيح لشعوبه 
أن تقّرر مصيرها ومستقبلها 

وتحافظ على سيادتها. ال يتعلق 
األمر باستبدال النفوذ األميركي 

بآخر روسي أو هيمنة أحادية 
بأخرى. غاية روسيا هي توفير 

الظروف المناسبة لتشّكل 
منظومة إقليمية متعّددة 

األقطاب تضّم الدول والقوى 
السياسية المناهضة لألحادية 
األميركية. في سوريا، سعت 

روسيا إلى تدمير داعش والقوى 
المتطرفة المدعومة من 

السعودية، وبشكل غير مباشر 
من الواليات المتحدة وإسرائيل، 

والتي كانت بمثابة الوكالء 
لهذه الدول، ولدعم سوريا كي 
تستعيد سيادتها واستقرارها. 

وفي سبيل ذلك، هي تعاونت 
مع الدولة السورية واإليرانيين، 
وتقاربت أيضًا مع تركيا. العمل 
على كسب تركيا وإبعادها عن 

المشروع األميركي هما تحّديان 
مهّمان بالنسبة إلى روسيا، ألن 

نجاحها في تحقيق غايتها المشار 
إليها سابقًا منوط بهما. ومن 

الممكن القول إن اإلنجازات التي 
تّمت حتى اليوم على األرض 
في سوريا، وكثمرة للتعاون 
بين روسيا والدولة السورية 

وإيران، وكذلك للتفاهمات مع 
تركيا، والتي تؤّدي إلى الخروج 

التدريجي لألميركيين، كانت 
ستكون أصعب على التحقيق 

لوال هذه التفاهمات. لكن لهذه 
التفاهمات أثمان، ونحن ندفعها 
اليوم بمعنى ما، ألن إلردوغان 

التزامات حيال بعض فصائل 
المعارضة السورية. روسيا تجد 

نفسها اآلن في موقف صعب، 
ألننا من دون تركيا لن نتمّكن من 

الوصول إلى غاية إنهاء الهيمنة 
األحادية األميركية على الشرق 

األوسط، واستعار المواجهة 
الدائرة حاليًا قد يفضي إلى إعادة 

النظر في التفاهمات معها. 
ال أعتقد بأن إردوغان يستطيع 

االعتماد على دعم الواليات 
المتحدة أو القوى الغربية. 

هؤالء معادون له، وقد تراجعت 
العالقات االستراتيجية بينهم 

وبين إردوغان بشكل جدي. هو 
حاليًا يناور ألن من الصعب عليه 
القبول بالفشل، ويهّدد باللجوء 

مجددًا إلى حلفاء هم ليسوا 
كذلك بالنسبة إليه في الواقع. 

المطلوب هو إقناعه بعقم مثل 

هذه التكتيكات، وباالستمرار 
في مشاركته في بناء منظومة 

إقليمية جديدة».
غير أن مستجدات أخرى، بعضها 

تركي داخلي وسابق للتصعيد في 
الشمال السوري، دعمت فرضية 

محاولة إردوغان إعادة الدفء 
إلى عالقاته باألميركيين، ومنها 

مثًال إزاحته مجّددًا لعدد من 
القادة العسكريين المحسوبين 

على التيار األوراسي في الجيش 
التركي، والذين دعموه عندما 

تعّرض للمحاولة االنقالبية عام 
2016. «ال أعتقد بأن هذا التحليل 
صائب. أنا أعرف جيدًا جدًا الوضع 

الداخلي التركي، وحقيقة دعم 
التيارات القومية العلمانية 
وقطاعات إسالمية معادية 

للغرب إلردوغان. أما الليبراليون، 
بجناَحيهم العلماني واإلسالمي، 

وجميع القوى الغربية الهوى، بما 
فيها تلك الموجودة داخل حزب 
إردوغان، فهم يناصبونه العداء. 

أنصار الخيار األوراسي، أكانوا من 

شّكل اغتيال اللواء سليماني سابقة 
خطرة في نظر الكثيرين، ِبَمن فيهم 

إردوغان مثًال، فتجّرؤ األميركيين على 
اغتيال مسؤول أساسي في دولة 

ذات سيادة يعني أن من المحتمل 
أن يكّرروا مثل هذا الفعل غدًا ضّد 

مسؤول تركي أو صيني
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العلمانيين أم من اإلسالميين، 
هم القاعدة الموالية إلردوغان. 

وعلينا أّال ننسى معطى آخر 
في غاية األهمية، وهو الدعم 

األميركي النوعي والممتّد زمنيًا 
لألكراد، وهم الخطر األكبر من 

منظور إردوغان وقطاع وازن من 
النخب التركية. لدى إردوغان ما 

يكفي من الذكاء ومن الحّس 
الواقعي لعدم الوقوع في 

الفخ المنصوب له. هو يريد 
من روسيا المزيد من المرونة 
حياله حتى ال يفقد ماء الوجه 
في الشمال السوري، مع ما 

يترّتب على ذلك من انعكاسات 
على صعيد العالم اإلسالمي 

وشبكات اإلخوان المسلمين. ما 
يجب إدراكه هو أن بوتين مستعد 

ألخذ مصالح تركيا االستراتيجية 
بالحسبان، لكنه لن يقبل بتلبية 

طموحات إردوغان المرتبطة 
بأجندة أيديولوجية إسالمية. وال 

يمكن الحصول على أّي شيء 
من بوتين عبر استخدام القوة. 

َمن يعرف بوتين يدرك ذلك 
جيدًا. سيضطر إردوغان، نظرًا الى 

واقعيته التي أشرت إليها، إلى 

التراجع خطوات عدة إلى الخلف 
ألنه لن يتمّتع بدعم كاٍف من 

الغرب الذي ال يثق به، وال من 
حلفاء الغرب في الداخل التركي، 
والذين يريدون استقالته الفورية 

ونهاية دوره السياسي. ِصدام 
مباشر مع روسيا وإيران والجيش 
السوري ستكون له نتائج كارثية 
بالنسبة إليه وإلى تركيا. وأظن، 
إضافة إلى ذلك، أنه ال ينسى 

أن الدعم الروسي له في أصعب 
لحظة في حياته السياسية، خالل 
المحاولة االنقالبية، كان حاسمًا 

إلنقاذه من نهاية مأسوية، 
وتجنيب تركيا االنزالق نحو مآل 

تدميري. التحليل المنطقي 
والعقالني للخيارات المتاحة 

أمامه، وواقع أنه ال يملك أوراق 
قوة، يفترض أن يحماله على 

التراجع والقبول بالحوار مع 
الرئيس األسد والتخّفف من أعباء 
دعم مجموعات غالبيتها سلفية، 

تحالف معها في مرحلة سابقة 
وانطالقًا من اعتبارات لم يعد 

لها أساس راهنًا. ومعركة إدلب 
تأتي في سياق استكمال عملية 

استعادة الدولة السورية سيادتها 

على أراضيها، وارتفاع حّدة الصراع 
مع الواليات المتحدة على نطاق 
اإلقليم بعد اغتيال اللواء قاسم 

سليماني، ما يشي بأن التراجعات 
غير واردة وبأن هذه المعركة 

ستحسم».
ولكن أال يمكن قراءة الموقف 

التركي كمحاولة لالستفادة 
من ارتفاع حّدة هذا الصراع، 

والحديث المتواتر عن احتماالت 
حرب كبرى بين أفرقائه؟ «الحرب 

محتملة دائمًا. هذه قاعدة في 
العالقات الدولية. بعد اغتيال 

اللواء سليماني، شاهدنا البرلمان 
العراقي ُيصّوت على إخراج 

القوات األميركية، وإعالن أطراف 
كثيرة داخل هذا البلد وخارجه 
نّيتها مقاومة هذه القوات. 

في النهاية، سيتحّرر العراق من 
االحتالل األميركي في الفترة 
إياها التي تتّم فيها استعادة 

سيادة سوريا على أراضيها بعد 
هزيمة المشروع األميركي. نحن 

نرى بالفعل ارتفاعًا لحّدة الصراع، 
لكن أّي حرب كبرى ستؤدي 

إلى نهاية إسرائيل، مهما كانت 
نتائجها في الجبهة المقابلة، 

وإلى نهاية الوجود األميركي في 
اإلقليم. ينبغي االلتفات إلى 

أن الهيمنة األميركية دخلت في 
طور األزمة والضمور في مناطق 

عديدة من الكوكب. األكالف 
الباهظة ألّي حرب ستعني أيضًا 
نهاية ترامب سياسيًا. لقد شّكل 

اغتيال اللواء سليماني سابقة 
خطرة في نظر الكثيرين، ِبَمن 

فيهم إردوغان مثًال، فتجّرؤ 
األميركيين على اغتيال مسؤول 

أساسي في دولة ذات سيادة 
يعني أن من المحتمل أن يكّرروا 

مثل هذا الفعل غدًا ضّد مسؤول 
تركي أو صيني... السياسة 

األميركية ُتعّمم الفوضى، والحّل 
هو في تحالف روسي ــــ إيراني 

ــــ سوري ــــ تركي يضّم أيضًا 
قوى المقاومة، ويؤّمن الشروط 

الضرورية لقيام نظام إقليمي 
مستقّر يسمح بتحقيق تطّلعات 

الشعوب»، يختم دوغين.

معركة إدلب 
تأتي في سياق 

استكمال 
عملية استعادة 
الدولة السورية 

سيادتها على 
أراضيها، 

وارتفاع حّدة 
الصراع مع 

الواليات 
المتحدة على 

نطاق اإلقليم 
بعد اغتيال 

اللواء قاسم 
سليماني، 

ما يشي بأن 
التراجعات غير 

واردة وبأن 
هذه المعركة 

ستحسم»

العمل على 
كسب تركيا 

وإبعادها عن 
المشروع 

األميركي هما 
تحّديان مهّمان 

بالنسبة إلى 
روسيا
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سعد القاسم

مع أن المرض صار 
شريك حياته منذ سنوات 
كثيرة، فإن التماسك الذي 

أبداه خاللها جعل فكرة الموت 
تنأى عن محبيه الكثر، فقد استمر 

حتى أيامه األخيرة أمينًا لنشاطه 
اإلبداعي، وحضوره المفعم صدقًا 

ومحبة ومعرفة وعطاء. لم يكن 
نذير نبعة مجرد فنان كبير، وإنما 

علمًا في الثقافة الوطنية والعربية، 
ومعلمًا ألجيال من الفنانين. 

حين سئل في ندوة عن بدايات 
سيرته اإلبداعية قال: معلمي األول 

بستان جدتي (أم محمود) في 
إشارة إلى الفسحة الخضراء الكائنة 
يومذاك في قرية المزة، وما صار 

اليوم واحدة من مناطق دمشق 
السكنية الحديثة األنيقة، حيث 

بدأت مغامرته األولى مع الخطوط 
واأللوان، لتقدم عبر سنواتها 

التالية واحدة من حاالت بالغة 
الخصوصية واألهمية في المشهد 

التشكيلي السوري، أما بالنسبة 
لكثير من الحضور في تلك الندوة، 

وبعضهم قد صار اسمًا علمًا على 
الساحة التشكيلية السورية، أو 

شابًا مجددًا يعد بالكثير، فإن نذير 
نبعة هو أحد أميز أساتذتهم، وأحد 
أقربهم إلى قلوبهم، تعلموا منه 

الكثير حين كانوا شبابًا، وظلوا بعد 
أن تخطوا مرحلة الشباب، يحفظون 

في أعماقهم احترامًا وتقديرًا غير 
عاديين لروح المبدع فيه، ولنبل 

اإلنسان.. 
ولد نذير نبعة في دمشق عام 

1938،ونال الشهادة الثانوية فيها 
عام1959 حيث كانت موهبته الفنية 

قد أعلنت عن نفسها بوضوح منذ 
مشاركته عام 1952 بلوحة مائية 
في المعرض السنوي، وهو لم 
يزل في الرابعة عشرة من عمره، 
فأوفد إلى القاهرة للدراسة في 

كلية الفنون الجميلة فيها بعد أن 
نجح في مسابقة للحصول على 
منحة مقدمة من وزارة التربية، 

وليتخرج عام1964 بمشروع عن 
عمال مقالع الحجارة، نال عليه درجة 

االمتياز،و لفت االنتباه إلى موهبته، 
وبراعته، وقدرته على تطوير معارفه 

البصرية..وبعد عودته إلى سورية 
كلف بإنجاز رسوم توضيحية لكتب 
مدرسية، فكان عمله هذا مناسبة 
للكشف عن موهبته كغرافيكي، 

وفرصة لمنح الذاكرة البصرية 
السورية مجموعة هامة من الرسوم 
و(الموتيفات) التي وجدت، بحفاوة 
استثنائية، طريقها إلى الصحافة، 

لتصبح مرشدًا ودليًال لكثير من 
الفنانين الشباب الذين عملوا في 

مجال الرسم الصحفي.. وحين 
كلف فيما بعد من منظمة التحرير 

الفلسطينية بتصميم ملصقات 
لترافق وفد المنظمة إلى مهرجان 

الشباب العالمي في صوفيا، 
صارت هذه الملصقات جزءًا هامًا 

الثقافي   |  

نذير نبعة
اإلنسان والفنان المعلم

ولد نذير نبعة في دمشق 
عام 1938،ونال الشهادة 

الثانوية فيها عام1959 حيث 
كانت موهبته الفنية قد 

أعلنت عن نفسها بوضوح 
منذ مشاركته عام 1952 

بلوحة مائية في المعرض 
السنوي، وهو لم يزل في 

الرابعة عشرة من عمره
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من الذاكرة البصرية الفلسطينية، 
وأصبحت بدورها ملهمًا للرسوم 

والملصقات المتعلقة بقضية 
فلسطين.. 

إثر عودته من القاهرة عين أستاذًا 
للرسم في دير الزور حيث تابع 
شغفه القديم بتأمل المشهد 

الطبيعي المحيط، والتعبير عن 
خصوصيته، فداعبت هواه أشجار 

الَغَرب التي تنتشر على ضفاف 
الفرات، فأبدع تصويرها في 

سلسلة من اللوحات التي تفوح 
بنكهة أسلوبه المميز، بالتزامن مع 

سلسلة لوحات غيرها مستوحاة 
من أساطير حضارات المنطقة..

وقد ضمهما معًا معرضه الفردي 
األول الذي استضافته صالة الفن 
الحديث بدمشق عام 1965 وسط 

حفاوة ثقافية وفنية واسعة.. 
عام 1968 تقدم إلى مسابقة 

للمعيدين في كلية الفنون 
الجميلة، وليصبح بعد نجاحه فيها 

واحدًا من أهم أساتذة الكلية، 
ومن أكثرهم تأثيرًا في الطالب، 

وقد استمر في التدريس حتى 
وقت قريب جدًا، وشمل ذلك 

أقسام الدراسات العليا، باستثناء 
الفترة الممتدة ما بين عامي 

1971 و1974 حين سافر في بعثة 
للدراسة في المدرسة الوطنية 

العليا للفنون في باريس(البوزار)، 
فساهمت سنوات الدراسة تلك 

في تطوير خبراته التقنية ومعارفه 
النظرية وثقافته التشكيلية، وقد 

ختمها بمشروع تخرج عن النباتات 
نال جائزة المدرسة. 

شهدت السيرة اإلبداعية لنذير 
نبعة مراحل متعددة تترجم توقه 
الدائم للبحث والتجديد، وحيويته 

اإلبداعية المواكبة لحيويته 
الثقافية، فقد تنقلت أساليبه 

بين الواقعية والتعبيرية والتجريد، 
في قفزات بدت معها وكأن ال 
شيء يربط بينها، سوى البراعة 

واإلبداع المميزين لصاحبها، كما أن 
مواضيعه كانت تتجدد بين مرحلة 

وتاليتها، وكان الجانب الوطني، 
واإلنساني العام، حاضرًا بقوة 

في حياته اإلبداعية فأنجز الكثير 
من األعمال المتعلقة بالقضية 
الفلسطينية، والعمل الفدائي 

خاصة، وبعضها صارت من رموز 
النضال الوطني الفلسطيني. ثم 
كانت مرحلة «الدمشقيات» التي 

امتدت منذ عام 1975 وحتى 1991 
وجاءت « كأغنية وقصيدة طويلة 
في حب دمشق»، كما يقول في 

سياق لقاء صحفي طويل (ربما 
يكون األخير) أجراه معه الزميل 

سامر اسماعيل ونشرته صحيفة 
«السفير» في التاسع عشر من هذا 

الشهر. وفي اللقاء ذاته يتحدث 
المعلم نبعة عن أثر األحداث 

الكبرى التي شهدتها منطقتنا منذ 
مطلع تسعينات القرن الماضي 

على موقفه كفنان: « الحقيقة أن 

فكرة) المدن المحروقة) كمعرض 
بدأت مع مجزرة قانا وتعرض 
مركز األمم المتحدة للقصف 
اإلسرائيلي، هذه الحادثة أثرت 

بي كما أثر بي القصف األميركي 
لبغداد مدينة الفن، مدينة جواد 

سليم والشعراء، فأنجزت مجموعة 
لوحات أطلقُت عليها عنوان 

«المدن المحروقة»، وشعرت أن 
هذه المدينة المحروقة ستتكرر في 
مدٍن عربية أخرى، ولألسف هذا ما 

وصلنا إليه اليوم».ويختم الزميل 
سامر إسماعيل اللقاء باإلشارة 

إلى رسومات عن (داعش) بالحبر 
الصيني «أطلعنا عليها (نبعة) في 

مرسمه الحنون؛ هو ما يشتغل 
عليه مؤخرًا»: «في فترة حكم محمد 

مرسي لمصر وّظفت الفضائيات 
فترات بأكملها لتعطي كل يوم 

فتوى للجمهور، مما حفزني 
لتحقيق (بورتريهات) عن ذلك 

أسميتها «المفاتي». 
مع تعدد أطياف إبداعه بين 
التصوير والرسم والملصق 

ورسوم األطفال والتدريس، بقي 
هناك خيط سري يجمع بينها 

جميعًا قوامه البحث الجاد العارف 
والخبير، وهو ما أهله للتكريم 

في القاهرة والكويت بمعارض 
احتفالية خاصة، ولنيل العديد 
من الجوائز وشهادات التقدير 

واألوسمة، وفي رأسها وسام 
االستحقاق السوري من الدرجة 
الممتازة الذي ناله عام 2005، 
وأتبعه بكلمة تصح أن تدرس 

لألجيال القادمة لما تحمله من 
معاني االنتماء النبيل. 

مع تعدد أطياف إبداعه بين التصوير 
والرسم والملصق ورسوم األطفال 

والتدريس، بقي هناك خيط سري 
يجمع بينها جميعًا قوامه البحث 

الجاد العارف والخبير، وهو ما 
أهله للتكريم في القاهرة والكويت 

بمعارض احتفالية خاصة

شهدت السيرة اإلبداعية لنذير نبعة مراحل متعددة تترجم توقه الدائم للبحث والتجديد
وحيويته اإلبداعية المواكبة لحيويته الثقافية
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وفي إيطاليا استقر فيها أكثر من ربع قرن، 
بدأ اهتمامه بالخط العربي وتسخيره في الفن 

إليجاد مدرسة فنية عربية تواكب المدارس 
الفنية الغربية، وخاصة عندما تم تكليفه 

بتدريس جمالية الخط العربي في جامعة روما 
عام (1972)، بدأت شهرة الفنان (سامي برهان) 

تنتشر في أوربا بعد مشاركاته الكثيرة في 
المعارض الدولية والرسمية، وحصوله على عدة 

جوائز فيها...
بدأ الفنان (سامي برهان) تجاربه بإنتاج اللوحة 

التشكيلية في نهاية األربعينات عندما كان 
مدرسا في دار المعلمين بحلب، حيث شارك 

أول مرة بمعرض المغتربين في حلب في عام 
(1949) ونال فيه الجائزة األولى وعلى لوحته 
الجريئة التي طرح فيها الحداثة في األسلوب 

والتقنية، ومنذ ذلك الحين بدأ مشواره الفني 
يتنامى نحو انتاج اللوحة الالئقة... وراحت 

مساهماته في إنتاج العمل الفني تتطور نحو 
المعاصرة في الفن... وبدأت تجاربه الفنية تتألق 

في المعارض الرسمية والدولية التي يشارك 
فيها، مما شجعه نجاحه الكبير في إقامة أول 

معرض فردي ألعماله الفنية في حلب من عام 
(1954)، قدم فيه مجموعة كبيرة من أعماله 
الفنية التي كانت فيها تجاربه الفنية تتمحور 

حول المدرسة الواقعية واالنطباعية
وضمن مفهومه الجديد للحرف لعربي، قدم في 

معرضه الكبير في صالة الفن الحديث بدمشق 
في عام (1961) مجموعة كبيرة من أعماله 

المميزة والخاصة بتجربته الجديدة، وعرف في 
الساحة التشكيلية السورية، من الفنانين الذين 

يتخذون من الحروف العربية مفردة أساسية في 
أعماله الفنية بأسلوب تشكيلي جديد، وتقنية 

فنية متطورة لها خصائصها الشهيرة.
محمود مكي

سامي برهان
(1929)

ولد الفنان الكبير (سامي 
برهان) في حلب عام (1929)، 

وبدأ اهتمامه بالخط العربي 
عندما تتلمذ على يد الخطاط 

الكبير للدولة العثمانية (حسين 
حسني) أثناء زيارته لمدينة 

حلب في عام (1949)، وهو 
من مؤسسي مركز الفنون 

التشكيلية بحلب، ومن أوائل 
مدرسي الفن في المركز، وفي 
عام (1963) غادر حلب إلتمام 

دراساته في الفن التشكيلي 
في (روما) بإيطاليا، وتخرج من 

أكاديمية الفنون بروما قسم 
التصوير عام (1967)، وحصل 
على اجازات علمية في النحت 
والسيراميك وصك العملة...
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بعد نزوحه عن أنطاكية أكمل دراسته في حماة 
ثم في حلب منذ 1939 وحصل على شهادة 
الدراسة الثانوية (1945)، واكتشف في هذه 
المرحلة قدراته الفنية، ثم اختار طريق الفن 

التشكيلي تاركًا دراسة الحقوق، وعمل مدرسًا 
للتربية الفنية في حلب ثم في دمشق وزار 

كثيرًا من البلدان العربية واألجنبية وأقام عدة 
معارض.

لوحاته األولى، «الزجل السوري» (1947) 
و«ألحان وعطور» (1950) و«الدبكة» (1950)، 
تدل على محاوالته األولى وتكشف شخصية 

فنية لها استقاللها. وقد برزت شهرته في 
عام 1951 مع لوحة «العّتال» التي استخدم 
فيها «الخط الالمتناهي» محددًا الشكل عن 

طريقه. وفي العام التالي سافر أدهم إلى 
إيطالية لدراسة الفن التشكيلي. وتؤكد أعماله 

أن الدراسة صقلت تجربته. ولوحة «الفارس 

العربي» (1953)، التي عبرت عن نهضة األمة 
العربية وانطالقتها، تدل على نضج أسلوبه 

في التعبير الفني وارتباطه الصميمي بالقضايا 
القومية.

وفي السنوات (1956-1961)، التي أمضاها 
بين درعا والقاهرة ودمشق، رسم عدة لوحات 
عبرت عن األحداث السياسية المعاصرة، وفق 

رؤيته الفنية الخاصة، وبصيغة فنية ازدادت 
متانة وقوة، ومنها «وراء القضبان» (1956)، 
و«بور سعيد» (1958)، و«الطائر يفك قيده» 

(1959) و«زالزل أغادير» (1960).
ثم اتجه إلى الموضوعات الجمالية ما بين 1961 
و1963 وإلى استعمال الحرف العربي موضوعًا 
لتكوينات فنية جديدة، وتالقت أفكاره هذه مع 
مبادرات الفنان محمود حماد في مجال الحرف.

وقد عّبر أدهم إسماعيل عن حسه الجمالي 
بتصوير األرض والحركة والطبيعة والزهرة 

والمرأة، وعّمق تجربته الفنية في موضوعات 
أخرى وطّورها كي تنسجم الحركة مع المساحة 

واللون حتى غدت تبدو في كل أعماله معبرة عن 
رغبته في تقديم فن حديث بروح عربية بالخط 
واللون وعالقاتهما الالمتناهية. وهكذا يكون 

أدهم قد أسهم في تجديد لغة التعبير الفني في 
سورية، وفي اكتشاف ما يملكه التراث العربي 
من أشكال فنية يمكن استخدامها للتعبير عن 

مضامين متنوعة.
طارق الشريف

أدهم إسماعيل
(1963-1922)

أدهم بن علي إسماعيل مصور 
عربي سوري، مارس التصوير 

الزيتي، وابتكر أسلوبًا حديثًا 
استقاه من التراث العربي 

التشكيلي، ومن «الخط 
الالمتناهي» في هذا التراث، 
ليعالج موضوعات سياسية 

واجتماعية معاصرة.
ولد أدهم في أنطاكية حاضرة 

لواء اسكندرونة، وتوفي في 
دمشق. أظهر موهبة فنية 

مبكرة، وتأثر بأخيه األكبر من 
أبيه الذي كان فنانًا وخطاطًا 

معروفًا في أنطاكية، وقد 
اقترن الفن عند أدهم بالنضال 

القومي وتالزما في حياته. 
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المخرج 

باسل اخلطيب: 
احلرب نهضت بالسينما 

هناك منتجين فرضوا 
أعماًال غير الئقة

كيف كانت تجربتك مع الكتابة 
في بداياتك ولما توقفت 

عنها؟
مع بداية عملي في اإلخراج كان 

هناك فترة شح في العمل وعلى 
اعتبار أني كنت حريص على أن ال 
يمر وقتي سدى قررت أن أكتب 
رواية تحدثت عن طفولة شاب 

فلسطيني ولد في فلسطين ثم 
لجأ إلى دولة عربية بعد أحداث 

الـ67 التي انتجتها دار سعاد 
الصباح الكويتية وحصلت من 
نفس الدار على جائزة عن هذه 

الرواية، والتي حولتها فيما بعد 
إلى مشروع فيلم سينمائي، 

من هنا كانت االنطالقة وتلتها 
األعمال السينمائية والدرامية.

لكن لم أعد لتجربة كتابة الروايات 
كونها مهمة شاقة وصعبة، 
فأنا أعتبر إخراج عشرة أفالم 

أسهل من كتابة سيناريو واحد، 
وعليه كان في رصيدي أكثر 

من ثالثين عمل درامي وثمانية 
أفالم سينمائية أخرها سيرة 

حياة مطران القدس هيالريون 
كابوتشي.

رغم اعترافك بصعوبة تجربة 
الكتابة عدت لها في سيناريو 

فيلم االعتراف الذي كتبته مع 
ابنك مجيد، كيف كانت هذه 

التجربة؟
نتيجة عالقتي الجيدة مع ابني 
مجيد الذي درس اإلخراج وهو 

يعمل حاليًا على عدد من 
المشاريع التي أشجعه عليها 

وأفتخر به، فهو يمتلك ذهنية 
منفتحة ومتحرر من القوالب 

التي يعمل جيلنا عليها من هنا 
تشاركت معه وكتبنا سيناريو قدم 
من خالله العديد من االقتراحات 

المشهد – ريم غانم 

اإلخراج معركة يكون فيها المخرج هو القائد مع مجموعة من الجنود هم فريق العمل اذا 
لم يكونوا داعمين ومتناغمين لن يصلوا لخط النهاية ولن يقدموا أعمال  ناجحة، وفي هذه 

المعركة المستمرة قدمت أفالم ومسلسالت عن الحرب السورية حاولت توصيفها اقرب إلى 
الحقيقية وكما حصل على أرض الواقع.

بهذه الكلمات وصف المخرج السوري الفلسطيني باسل الخطيب الحياة وأعماله التي قدم فيها 
عبر ثالثين عامًا اعماًال طرحت قضايا آمن بها قبل كل شيء ليقدم من خالل عين كاميرته دراما 

وسينما تحترم العقول وجعلته سفيرًا للدفاع عن سورية في كل مكان فنيًا بعد الحصار الجائر نتيجة 
التحوالت التي جعلت السياسة شريكًا في مختلف مناحي الحياة حتى الفن.

وفي حوار مطول مع المخرج تحدث عن بداياته وأبرز أعماله التي حققت له النجاح مضيفًا لها 
تجربته في الدراما والسينما السورية وكيف كان العمل خالل سنوات الحرب، وكيف كان تأثيرها 

من المؤكد أن على هذا القطاع؟
المنتج الخاص 

يحق له أن يضع 
رؤيته ومشروعه 
في العمل الذي 

يدعمه ويدفع عليه 
كل تكاليف اإلنتاج، 

لكن لدينا في 
سورية من النادر 

أن تجد منتج لديه 
مشروعه الفني 

والثقافي 
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لمحة 
شخصية

ينتمي الخطيب لعائلة فنية عريقة 
فهو نجل الشاعر الفلسطيني يوسف 

الخطيب المولود في مدينة دورا 
الفلسطينية، التي تقع في جنوب 

الضفة الغربية بمحافظة الخليل.

ولد وترعرع في هيلفرسوم في 
هيتغوا بهولندا عام 1962، ثم حصل 

على دبلوم في اإلخراج السينمائي 
والتلفزيوني من موسكو، ابتدأ مشواره 
في التلفزيون مع مسلسل ”يوم بيوم“ 

و“أيام الغضب“ ليتابع تميزه وتمايزه 
عن اآلخرين بإخراجه ألعمال خالدة ضلت 

راسخة في ذاكرة الدراما السورية مثل 
مسلسل هوالكو، أنا القدس، أبو زيد 

الهاللي، نزار قباني .

تزوج باسل من الكاتبة والصحفية 
المبدعة والناشطة االجتماعية ديانا 

جبور مديرة التلفزيون العربي السوري 
سابقًا .

حاز خالل مسيرته الفنية على العديد 
من الجوائز أبرزها: 

مهرجان الداخلة السينمائي - الدورة 
الرابعة الجائزة الكبرى عن فيلم مريم
مهرجان مسقط السينمائي - الدورة 

الثامنة
مهرجان وهران للفيلم العربي - الدورة 

السابعة
عرض تكريمي في مهرجان موسكو 

السينمائي الدولي - عام 2014
جائزة أفضل إخراج بفيلمه ”سوريون“ 

والذي شارك بالدورة 32 بمهرجان 
اإلسكندرية السينمائي عام 2016.
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الدرامية التي تغني الفكرة وخرجنا 
بفيلم «االعتراف»، لكنها ال تعد 
التجربة األولى فسبق أن عملنا 
معًا في فيلم « دمشق حلب» 
الذي قدم لي خالله العديد من 

المقترحات الجيدة التي استفدت 
منها ووظفتها في مكانها.

لديك الكثير من األعمال 
الدرامية التي تتعلق 

بالسيرة الذاتية، لما تفضل 
هذا النوع على الرغم من 

صعوبتها وتعرضها لكثير من 
االنتقادات؟

على العكس الوضع في سورية 
تغير خالل سنوات الحرب 

وحققت السينما نقلة نوعية 
على جميع األصعدة، على 

األقل أتحدث عن تجربتي فخالل 
عرض األفالم في دمشق 

ومعظم المحافظات كان هناك 
إقبال شديد من السوريين على 

المشاهدة» الذي توفي عام 
2017 عندها تبلورت الفكرة 

وبدأنا باإلعداد لها إلحسايب أن 
المشروع يعني لي بشكل أو بأخر، 

في النهاية هي ليست سيرة 
حياة عادية بل وثيقة تاريخية فنية 

سوف تبقى لألجيال القادمة 
فهناك الكثير من الناس ال تعرف 

من هو « حارس القدس» وما 
هي منجزاته اإلنسانية وكان هذا 
المسلسل كواجب علينا لتسليط 

الضوء على حياته.
 في المقابل ال يخلو عمل 
من االنتقاد ولن نتوهم أن 

المسلسل سوف ينال إعجاب 
الجميع في النهاية هو عمل فني 

يكتسب جزء من أهميته من 
تشكيله لحالة الحوار والجدال بين 

الناس فهناك من سيحبه ومن 
سينتقده، لكن أرى أن التحدي 
هنا سيكون مختلف عن باقي 

أعمال السيرة الذاتية كوننا أمام 
شخصية حساسة ومهمة وقامة 

وطنية متل المطران، كما أننا 
حاولنا قدر اإلمكان أن نالمس 
المساحة االنسانية والنضالية 
والوجدانية لدى هذا اإلنسان 
وعملنا بكل طاقتنا مع فرق 

العمل، وعليه أنا متفائل وأجد أنه 
سوف يصل للجمهور بالطريقة 

الصحيحة وأتمنى أن تكون النتائج 
على مستوى الطموحات.

تحدث الخطيب عن أبرز المواقف 
التي علقت بذاكرته خالل فترة 

التصوير وقال:  كانت نصف فترة 
هذا المسلسل في حلب مسقط 

رأس المطران وأكثر ما لفتني 
وليس من الممكن نسيانه او 

تجاهله هو أهالي حلب وكيف 
ساعدونا وساندونا رغم كل 

المشاكل الذي كانت تعاني منه 
المدينة ورغم صعوبة ظروف 

المعيشة نتيجة الحرب لذا اعدها 
من أفضل الفترات التي عشتها 

خالل هذا العمل.
 وفي نفس سياق العمل 

الدرامي أضاف : تم تصوير 
فيلم سينمائي عن نفس 

أحداث المسلسل تم االنتهاء 
من تصويره والعمليات الفنية 

المرافقة لكن سوف يكون 
عرض واحد حصري لإلعالم 

وبعض الجهات الرسمية والدينية 
للوقوف على آرائهم حول العمل، 

على اعتبار أن العمل سوف 
يعرض كمسلسل على الشاشات 

خالل شهر رمضان.

في معرض الحديث عن 
مسلسل «حارس القدس» 

وجهت الكثير من االنتقادات 
للمؤتمر الصحفي الذي أقيم 

مؤخرًا لإلعالن عن االنتهاء من 
تصويره لما حصل هذا الجدل 

وما ردك عليه؟
في مسلسل حارس القصر 

وفي المؤتمر المؤتمر الصحفي 
لإلعالن عن االنتهاء من هذا 

المشروع الوطني الضخم 
وللحديث عن تفاصيل كي ينقلها 
اإلعالم لكن لألسف كان هناك 

بعض الموجودين سواء من 
اللذين كانوا على المنصة أو من 
الحضور حاولوا تحريف المؤتمر 

عن مساره بما يخدم مصالح 
ونوايا شخصية وهو ما أدى إلى 

إثارة نوع من البلبلة وبالتالي 
دافعت أنا وبطل العمل الفنان 

رشيد عساف عن المسلسل 
فأصبح هناك نوع من المجادلة 

لم تنته على خير.

تنتقد السينما السورية بأنها 

تختار ألفالمك نجوم المعين مثل 
«دريد لحام وأيمن زيدان» فهل تجد 

أن مهمة اإلخراج في حال العمل 
معهم تكون أصعب وهل يفرض أحد 

شخصيته ومطالبه؟

المخرج هو «رب العمل» والمسؤول عن كل 
ما يتعلق به وال يوجد أحد يفرض مايريد على 

العمل لكن في حالة العمل مع نجوم كبار يتحول 
األمر إلى حالة من الشراكة والتفاهم واالنسجام 
الفكري والروحي، سواء العمل مع األستاذ دريد 

لحام أو أيمن زيدان الذي تربطني به عالقة صداقة 
قوية ألكثر من 25 عامًا، أنظر لها بنوع من الحب 

واالعتزاز، وفي حال رغبت بإعادة تجربة العمل 
سأعيدها مع النجم دريد لحام كونها كانت تجربة 

مميزة على الصعيد المهني والشخصي.
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ليست تجارية وال تحقق 
عروض جماهيرية كأفالم 

تذاكر الشباك، برأيك لما هذه 
النظرة عنها؟

على العكس أختلف معك ألن 
 الوضع في سورية تغير خالل 

سنوات الحرب وحققت السينما 
نقلة نوعية على جميع األصعدة، 

على األقل أتحدث عن تجربتي 
فخالل عرض األفالم في دمشق 
ومعظم المحافظات كان هناك 

إقبال شديد من السوريين 
على المشاهدة، وهو ما يدل 
أن الناس كانت متعطشة ألن 
تذهب وتحضر أفالم والسبب 
وفق تصوري أن هذه األفالم 
التي قدمت خالل هذه الفترة 
ألي مخرج  بدأت بالحديث عن 

أشياء تهم الناس وتالمس 
همومهم وآالمهم وطموحاتهم 

فكانت أقرب إلى واقعنا وما 
عشناه خالل الحرب ، بالتالي 
استعادت السينما السورية 

مكانتها عند الجمهور.
أما في الحديث عن كونها تحقق 

أرباحًا أو عروضًا تجارية فهو 
موضوع شائك ومعقد في 

بلدنا ومختلط بظروف العقد 
السينمائي في سورية، ويعود 

أوًال إلى عدم وجود صاالت 
عرض جيدة وكافية، وليس لدينا 
شركات قطاع خاص تنج األفالم 

بالتالي نجد أن المسؤولية كلها 
ملقاة على كاهل مؤسسة 

السينما التي لن تستطيع لوحدها 
مع كل محاوالتها وإمكانياتها 

التي تعد محدودة من دفع عجلة 
اإلنتاج السينمائي.

رغم أن العمل مع القطاع 

العام غير ربحي لما توجهت 
إلخراج أفالم في كل سنة من 

سنوات الحرب؟
بالنسبة لي لم يكن الوضع 

هكذا بل هو عودة للمجال الذي 
أحبه ودرسته خاصة أن أعمالي 
كانت أغلبها مسلسالت، كما 

أنني وجدت أن السينما كان لها 
مفعول أقوى وصوتها مسموع 

أكثر من التلفاز خالل الحرب، 
وكانت قادرة في التعبير عما 

يحصل وما عشناه بشكل واقعي 
أكثر، وما عزز هذا الشيء لدي 

أنه عند عرض أي فيلم داخل او 
خارج سورية كانت هذه األفالم 
قادرة على ترك تأثير كبير لدى 

الناس الذين تفاعلوا بشكل 
كبير معها، من هنا أحسست 

أن خياري بالعودة للسينما كان 
صحيحًا وأبتعد قليًال عن الدراما 

التلفزيونية التي كانت تعاني من 
صعوبات كثيرة  على مستوى 

اإلنتاج والتوزيع.

يعرف عن المنتج الخاص أنه 
يفرض فكره ومشروعه على 

المخرج والممثلين، كيف تجد 
تأثير هذا الشيء على األعمال 

التي قدمت مؤخرًا؟
من المؤكد أن المنتج الخاص 

يحق له أن يضع رؤيته ومشروعه 
في العمل الذي يدعمه ويدفع 
عليه كل تكاليف اإلنتاج، لكن 
لدينا في سورية من النادر أن 

تجد منتج لديه مشروعه الفني 
والثقافي كنا نجد ذلك سابقًا 
عندما كان الفنان أيمن زيدان 
لديه شركات انتاج كونه رجل 
لديه هم فكري وفني وكان 

يحاول أن يخرج بهذه المشاريع 

مؤسسة السينما وإن فضلت أشخاص 
بعينهم فذلك يعود ألن هؤالء 

المخرجين لديهم مشاريع فنية جاهزة، 
إال أن المؤسسة دائمًا مستعدة 

الستقبال أي مخرج لديه مشروع، 
وأكبر دليل دعمها المستمر لمشروع 

سينما الشباب واألفالم القصيرة
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أما اليوم ولألسف ال نجد ذلك 
كون الظروف حرفت المنتجين 
عن وجهتهم، وال ألومهم في 
الحقيقة هم يحاولون تحقيق 

الربح وليس الخسارة، في نفس 
الوقت أتأمل مع تحسن الوضع 

العام للبلد أن تعود شركات انتاج 
جديدة وضخ أعمال مهمة ذات 
مشاريع فكرية وال يكون همها 

فقط الربح وإنتاج أعمال غير 
الئقة بالدراما السورية.

بناء على ماتقدم كيف تقيم 
وضع السينما والدراما في 
سورية خالل تسع سنوات 

الماضية؟
كان واضحًا منذ بداية الحرب 

وتراجع الوضع اإلنتاجي أن الدراما 
مقبلة على مرحلة تراجع وانحدار 

وانحسار تمويل وتوزيع، ألننا كما 
نعرف السياسة تنعكس على كل 

شيء بالتالي كانت المقاطعة 
الفنية التي حصلت للدراما، وهو 
ما خلق حالة من الضياع والبلبلة 
في اإلنتاج وعزوف عدد كبير من 

المنتجين عن العمل ومن بقي 
حاول أن يعمل ضمن امكانياته 

البسيطة.
 من هنا شاهدنا توجه وزحف 
قسم كبير من مخرجي الدراما 

إلى السينما خاصة الذين كانوا 
قبل الحرب مختصين بالدراما 
التلفزيونية، نتيجة شح فرص 
العمل فيها والكتشافهم أن 

السينما تنشئ حالة خاصة مع 
الجمهور ويصبح المخرج معروف 

لديهم أكثر من خالل االعمال.
بالحديث عن مؤسسة السينما 

يقال أنها تفضل وتدلل مخرجين 
معينين على غيرهم ولم تدعم 

سوى أسماء معينة خالل الفترة 
السابقة؟

ليس صحيح فمؤسسة السينما 
وإن فضلت أشخاص بعينهم 

فيعود ذلك ألن هؤالء المخرجين 
لديهم مشاريع فنية جاهزة، إال 

أن المؤسسة دائمًا مستعدة 
الستقبال أي مخرج لديه مشروع، 

وأكبر دليل دعمها المستمر 
لمشروع سينما الشباب واألفالم 

القصيرة الذي تعطي من خالله 

فرص كثيرة لمخرجين شباب 
وجدد.

 
فرض الحصار االقتصادي 
على الدراما السورية هجرة 

الكثير من النجوم السوريين 
إلى الدول المجاورة والدراما 

المشتركة، كف تجد تلك 
الحالة؟

برأي الشخصي لم أجد أن تلك 
الحالة هي التي أثرت فالدراما 

التي تتوقف على نجم أو اثنين 
أو ثالثة ليست دراما، هنا دعينا 

نتوقف عند كلمة نجم فالحرب 
على سورية اثبتت أن كل 

فنان بقي في البلد ولم يغادر 
وحافظ على عمله داخلها رغم 
كل الظروف الصعبة وعرض 

نفسه للخطر، ويستحق التقدير 
والتكريم، لكن مع ذلك سوف 

تعود األيام وسيعود كل شخص 
ترك سورية للعمل فيها حتى 
شركات اإلنتاج فشئنا أم أبينا 

تحسن األوضاع السياسية سوف 
ينعكس أيضًا على الفن، فالوضع 

العام لدينا من ناحية الخدمات 
اإلنتاجية ومواقع التصوير تعد 

مثالية وأفضل من كثير من 
الدول المجاورة.

 
كيف ترى مستقبل الدراما 

والسينما في سورية؟
كنت وال زلت منذ بداية 

األزمة متفائل حتى لو لم نكن 
بأفضل حاالتنا، وأتمنى أن 

تكون الفترة الماضية درس لنا 
جميعًا واالستفادة من تجاربنا 
واخطائنا، وأن نعمل ونخطط 

للنهوض بمستقبلنا الفني 
الذي يكون باالعتماد على جيل 

الشباب الواعد الموجود في 
سورية من مخرجين وكتاب 

فهم مسلحين بالعلم والمعرفة 
وهم من سيرفدون السينما 
والدراما بدماء جديدة تنهض 

بهذا القطاع.

الدراما التي تتوقف 
على نجم أو اثنين أو 
ثالثة ليست دراما، 
دعونا نتوقف عند 
كلمة نجم فالحرب 
على سورية أثبتت 
أن كل فنان بقي 

في البلد ولم يغادر 
وحافظ على عمله 

داخلها رغم كل 
الظروف الصعبة 

وعرض نفسه للخطر، 
يستحق التقدير 

والتكريم

الوضع في سورية تغير خالل سنوات 
الحرب حققت السينما نقلة نوعية على 
جميع األصعدة، على األقل أتحدث عن 

تجربتي فخالل عرض األفالم في دمشق 
ومعظم المحافظات كان هناك إقبال 

شديد من السوريين على المشاهدة
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أشرف عبدالله *

نحن وا¬خبار الزائفة واجلمهور.. والكورونا 
األزمات  أوقات  الزائفة في  األخبار  وانتشار  صعود 
ليس باألمر الجديد وبخاصة على الجمهور السوري، 
هذا  معالجة  هو  والُملح  الجديد  القديم  األمر  ولكن 
الظاهرة  هــذه  تأثيرات  تنامي  ظــل  فــي  وبخاصة  الموضوع 

وتأثيرها في المزاج «الشعبوي» للجمهور. 
األدوات  عالميًا  الزائفة  األخبار  صناعة  تشمل  ال  حين  وعلى 
من  بمساعدة  حاليًا  تطويرها  يجري  بل  فحسب،  التقليدية 
الذكاء الصناعي. فالقصص المزيفة، البعيدة عن حدود الواقع 
غالبًا ما تلعب على عواطفنا وتنتشر بشكل أسرع من األخبار 

الحقيقية. 
الحضور  أصحاب  المؤثرين  بعض  ــدور  ال بهذا  يقوم  محليًا، 
يقومون  الذين قد  االجتماعي  التواصل  الشعبي على وسائل 
أي  دون  من  باألزمات  الصلة  ذات  الجوانب  بعض  بتضخيم 
قد  معطيات  أو  مصادر  أو  مؤهالت  أو  خبرات  على  استناد 
التي  المطروحة  المواضيع  في  بدلوهم  بــاإلدالء  لهم  تسمح 
على  يؤثر  قد  الــذي  األمــر  حــصــرًا،  االختصاص  ذوي  تتطلب 
المرجو  للسلوك  مغاير  لسلوك  يدفعه  وقد  الجمهور  وعي 

والمطلوب من الجهات المختصة. 
ولكن ما الذي يتيح لمصادر المعلومات البديلة هذه التأثير في 
الجمهور؟ السبب بسيط وهو غياب أو ضعف الضخ اإلعالمي 
يتيح  والذي  الحقائق  على  المعتمد  االختصاصي  أو  الرسمي 
ويقوم  المعتمدة  المصادر  من  المعلومات  باستقاء  المجال 
بدوره في ملء فراغ غياب المعلومات في ظل تدفقها الهائل 

الذي يغزونا كل يوم في هذا العالم الجديد رقمي التوجه. 
مع  الصحة  وزارة  تعامل  هو  الحالي،  واقعنا  من  ذلك  ومثال 
كــوورونــا  بفيروس  إصــابــة  حــالــة  أول  اكتشاف  عــن  اإلعـــالن 
التعامل  أن  19 والذي كان واضحًا للعيان  المستجد كوفيد – 
اثناء األزمات كان مرتجًال وغير مخطط  فيما يتعلق باالتصال 
التواصل  جهود  تكثيف  هما  رئيسيين  جانبين  عنه  ويغيب  له 
حالة  عن  يومية  نشرة  إلى  نحتاج  (قد  الرسمية  المصادر  من 
بشكل  المعتمدة  الحقائق  وتزويد  الـــوزارة)  عن  صــادرة  البلد 

شامل ومتكامل بما يدحض االجتهادات والتفسيرات الشعبية 
وبالتالي ي سمح بانضباطية عالية في إدارة اآلزمة.  

بالعودة إلى أنواع األخبار الزائفة وكيفية اكتشاف الخلل فيها، 
يمكن إعادة التذكير بالقواعد األساسية الكتشاف عدم أصالتها. 
الوسيلة األولى واألهم ما هو مصدر المعلومة أو الخبر، ثم ما 
هو المصدر. أي من قام بمشاركة الخبر ومن قام بنشره. هل 
هي جهة معتمدة، هل هو مصدر موثوق وذو صلة رسمية 
بشكل  مذكور  المصدر  هل  المعلومات،  بمصادر  إعالمية  أو 

واضح وصريح بما يسمح بالتأكد منه بشكل مباشر؟ 
في  المستخدمة  باللغة  التمعن  علينا  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
بالمصطلحات  مليئة  لغة  هي  هل  نفسه،  الخبر  أو  المنشور 
التأثيرات  إلــى  وتدفع  الشعبوية  الغرائز  تثير  التي  العاطفية 

السلبية؟ 
األمثلة  أبــرز  من  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  يكون  قد 
المعروفة بسوء تعامله وعدم احترامه لوسائل اإلعالم، حيث 
أنه نقل قسم كبير منها إلى خانة العدو الصريح. إال أن الرئيس 
األمريكي يحرص على تسيس األزمة الحالية، حيث يشير دائمًا 
إلى كورونا المستجد ”بالفيروس الصيني“ ألغراض شعبوية. 
االلتزام  إلى  دائمًا  يبادر  بحتة  تقنية  إعالمية  نظر  وجهة  ومن 
األخبار  من  فئة  ”شعبوية“  إلى  وباإلشارة  الموجهة  برسائله 

ليدحض السياقات المناوئة لوجهة نظر إدارته. 
بالعودة إلى سياقنا المحلي، إن التأكد من صحة االقتباسات 
المتحدثين والمسؤولين يقع على  إلى  التي تنسب  الصحفية 
باإلضافة  ”الشعبوية“  المنشورات  نشر  قبل  الجمهور  عاتق 
واألخبار  للمنشورات  المرافقة  الصور  من صحة  التحقق  إلى 
إحدى  ُيعد  اإلعالمية  الثقافة  تعزيز  فإن  وبالمقابل  الصحفية. 
في  بما  المضللة  المعلومات  انتشار  لوقف  الطرق  أفضل 
التي  القصص  تقييم  من  يتمكن  حتى  الجمهور  تثقيف  ذلك 
يشاهدها على شبكات التواصل االجتماعي بشكل نقدي وبناء.

* مختص في مجاالت االتصال الحكومي والجماهيري

أشرف عبدالله *



عندما بدأت دراستي في الجامعة 
عدُت لممارسة هوايتي في 

الكتابة وكانت الخواطر األدبية 
هي السبيل الذي اهتدى إليه 
قلمي إّال أنني أحببت دخول 

عالم القّص، وبدأت محاوالت 
للمشاركة في المسابقات األدبية 

التي يقيمها اتحاد الكتاب العرب 
وكانت النتيجة هي الفشل لمدة  
خمس سنوات، حتى العام 2009 

انتهى عهد الفشل وبدأ النجاح 
وكانت البداية مع الترتيب الثالث 
في مهرجان آذار  لألدباء الشباب 
الذي يقيمه اتحاد الكتاب العرب، 
وفي نهاية العام نفسه شاركت 

بمهرجان أدبي في الكويت 
وحصدت حينها المركز األول على 
الوطن العربي في مهرجان نجيب 
محفوظ وبعد عام أي في العام 
2010 حصدت المركز األول في 

مهرجان آذار لألدباء الشباب.
تّوقفت بعدها عن المشاركة في 

المهرجانات المحلية ألسباب 
تتعلق بسياسة المهرجانات التي 
تنّص على عدم السماح لصاحب 

المركز األول بالمشاركة في العام 
التالي كي يفسح المجال لغيره، 

وهنا كان يجب التّوجه إلى أي 
مهرجان خارج سورية للمشاركة 

به، ولكن لم يحالفني الحظ كثيرًا 
في العثور على مهرجانات لسوء 

البحث عنها في االنترنت.
بدأت النشر في مواقع على 

االنترنت من باب الهواية ألن 
هدفي األساسي كان كتابة 

السيناريو السينمائي أكثر من 
القصة والذي درست أصوله في 

المدرسة العربية للسينما في 
مصر منذ العام 2006، وكان 

في جعبتي آنذاك قرابة عشرين 
سيناريو لفيلم قصير وفيلمين 

روائيين طويلين والعديد من 
اللوحات الدرامية التلفزيونية.

وعن قرار التوجه إلى اإلخراج 
وأهم األعمال التي قّدمها لفت 
عبدالله إلى أن اإلخراج كان جزءًا 
ال يتجزأ من حلمي في الكتابة، 
لطالما أحببت أن أترجم أفكاري 

على ورق ومن ثم على أرض 
الواقع، فكانت هواية اإلخراج 
مالزمة لشغفي في الكتابة، 

وألن اإلنتاج في بالدي يعيش 
على مبدأ الواسطة أو المعرفة 

الشخصية، فهذا يعني أن أصرف 
النظر عن التوجه إلى شركات 

اإلنتاج ألنني ال أمتلك واسطة، 
وبدأت أقوم بمحاوالت تصوير 

بعض األفالم القصيرة مع 
أصدقائي، وكانت البداية مع 
الفيلم القصير "ليش" وبعده 

السلسلة الدرامية "صبيان 
البوية" ومن ثم "أجمل األمهات" 
و"حفرة" و"مو...جوع" و"احترام" 

طبعًا كنت مخرجًا في بعضها 
وليس كلها، وانتهاًء بالفيلم 

القصير "الخارطة" الذي كان من 
تأليفي وإخراجي، ومن ثم انتقلت 

إلى عالم الفيلم الوثائقي وكان 
باكورة أعمالي الوثائقية فيلم 
" الحب والحرب" من إعدادي 

وإخراجي والذي نال اهتمامًا كبيرًا 
في األوساط اإلعالمية داخل 

وخارج البالد لألهمية البالغة التي 
كانت مواضيعه تكتنزها سّيما 

وأن الفيلم يقاوم آثار الحرب على 
البالد ويعطي الصورة اإلنسانية 
التي أخفاها اإلعالم الخارجي عن 

الواقع السوري.
وعن تجربته اإلذاعية 

والمسلسالت التي قام بتأليفها 
أشار أنها كانت بداية العام 2018 

هي انطالقتي في عالم الدراما 
اإلذاعية والتي كانت بعيدة قليًال 

عن األسلوب البصري الذي 
أكتب به، عانيت في البداية 

حتى أمسكت الخيط بشكل جّيد 

الفني   |  

Éالكاتب والمخرج وليم عبدا
يوثق أحداث الحرب لتغدو «وثيقة لألرض»

ميساء رزق

وليم عبد الله كاتب ومخرج من الالذقية، أنهى الماجستير 
في تشرين ويحضر الدكتوراه في جامعة دمشق، يعمل 
كّموثق اجتماعي وإنساني للحرب السورية وكاتبًا دراميًا 

ومخرجًا وثائقيًا.
التقته المشهد لتضيء على مسيرته وأعماله، حيث قال: منذ أن 
كنُت صغيرًا كان لدّي شغف المطالعة وأكاد أصف نفسي «فأر 

كتب» من كثرة الكتب التي كنت أقرأها دون ملل، حاولت الكتابة 
عندما كنُت في المرحلة اإلعدادية ومن ثم توقفت بعد ثالث 

قصص صغيرة وليس قصيرة، وأقصد هنا صغيرة أي أنها ال 
تمتلك شروط القصة القصيرة التي نعرفها في األدب.
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وهنا أقول أّن األشخاص الذين 
كانوا معي في البداية وآمنوا 

بأفكاري أعطوني دفعًا للمتابعة 
وعلى رأسهم المخرج مهند ديب 

والمخرج باسل يوسف اللذان 
آمنا بقلمي وأحّبا أفكاري.

الدراما اإلذاعية ليست سهلة 
كما يعتقد الكثيرون، فعلى 

الكاتب أن يبحث عن آلية في 

طرح مواضيعه بطريقة يفهمها 
المستمع وينسجم معها سّيما 
إذا كان المسلسل يعالج قضايا 

اجتماعية يومية كالمسلسل 
الذي بدأته بعنوان "نافذة على 

الواقع" والذي استمر قرابة عام 
ونصف وتوقف بعد حوالي 

مئتّي حلقة ألبدًا مشوارًا جديدًا 
مع المسلسل اإلذاعي "شباب 

دوز" والذي كان مواكبًا لمشاكل 
الشباب وقضاياهم بدءًا من 

حياتهم الدراسية وانتهاًء بسوق 
العمل.

وال يزال هذا المسلسل مستمر 
حتى هذا الوقت وقد شاركتني 

في بدايات انطالقته الكاتبة 
نادين خليل والحقًا الكاتبة بشرى 

عباس.

وفيما يتعلق بمسلسل العناقيد 
األخيرة هو مشروع توثيقي أو 

اقتباسي يحاكي الحرب السورية 
بشكل درامي مقتبسًا حكاياته 

من أحداث حقيقية، بّين عبدالله 
أن العناقيد األخيرة هو مسلسل 

شبيه بالوثائقي لكنني أصّريت 
على إعطائه صفة االقتباس ألن 
االقتباس أقرب إلى الدراما من 
الوثائقي، بدأت هذا المسلسل 

في مطلع العام 2020، وهو 
مسلسل يقوم على توثيق 

القصص التي حدثت في الحرب 
السورية ومن ثم اقتباسها دراميًا.

هذا العمل مضني ومتعب 
ومليء بالوجع، وأعاني كثيرًا في 
جمع المعلومات، هذا باإلضافة 

إلى الضغط النفسي الذي 
يصيبني وأنا ُمحاصر بالموت 

والقهر من كل جهة، ففي كل 
تفصيل من تفاصيل الحكاية 

هناك ألٌم يعتصر قلب الراوي 
والمستمع.

أنجزنا حتى اآلن سبع حلقات من 
هذا المسلسل ومستمرون بهذا 
المشروع مع فريق العمل فراس 
محمد وحمدي شويكي المخرجان 

المنفذان وجمال العقاد في 
اإلخراج وهو من إنتاج دائرة 

الدراما اإلذاعية.

باكورة أعمالي 
الوثائقية فيلم «الحب 
والحرب» من إعدادي 
وإخراجي والذي نال 

اهتمامًا كبيرًا في 
األوساط اإلعالمية 
داخل وخارج البالد 

لألهمية البالغة التي 
كانت مواضيعه 

تكتنزها سّيما وأن 
الفيلم يقاوم آثار 
الحرب على البالد 
ويعطي الصورة 

اإلنسانية التي أخفاها 
اإلعالم الخارجي عن 

الواقع السوري
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التقني   |  

علي عواد

منافسة أم حرب 
تجارية، ماذا يمكننا 

أن نقول عن األزمة 
المستفحلة بين امريكا 

والصين،؟
بالعادة ال تأخذ المنافسة 

هذا الشكل من التوتر بين 
الدول، فما يحصل اليوم بين 

أمريكا والصين اشبه بحرب 
غير معلن، تستخدم فيها كل 
أنواع األسلحة المحرمة وغير 

المحرمة.

في العلن، قالوا إنها حرٌب 
تجارية، تقودها إدارة الرئيس 
األميركي دونالد ترامب على 

جمهورية الصين الشعبية. 
ولكن، في الخفاء، ُتعّد الصين 

نفسها لمواجهة فصل جديد 

من المنافسة بينها وبين 
الواليات المتحدة على التفّوق 

التكنولوجي.

هذه المنافسة تّتخذ أشكاًال 
متعددة: َمن األقدر بين البلدين 

على بناء منظومة االتصال 

الصني تستغني 
عن الحواسيب والبرامج الغربية

في العلن، قالوا إنها حرٌب تجارية، 
تقودها إدارة الرئيس األميركي 

دونالد ترامب على جمهورية الصين 
الشعبية. ولكن، في الخفاء، ُتعّد 

الصين نفسها لمواجهة فصل جديد 
من المنافسة بينها وبين الواليات 
المتحدة على التفّوق التكنولوجي.
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الالسلكي من الجيل الخامس؟ 
َمن بينهما يستطيع أن يطّور 
الذكاء االصطناعي ويستفيد 

منه أكثر في الصناعات؟ وأّي 
من البلدين يستطيع أن يعتمد، 

في صناعة األجهزة الذكية 
والحواسيب، على التكنولوجيا 

المحلية بشكل كامل؟
هذه الحرب لم تعد خافيًة على 
أحد، وقد تحّول حذر الواليات 

المتحدة من الصين كـ«قوة 
صاعدة» في عالم التكنولوجيا، 

في السنوات الماضية، إلى 
خوف من قوة حقيقية باتت تهّدد 

السيطرة األميركية على هذا 
المجال، ما دفع اإلدارة األميركية 

إلى فرض عقوبات تجارية على 
نظيرتها.

إال أّن الرّد على العقوبات من 
قبل الصين، التي عملت بفّعالية 

وجدية وصمت في العقود 
الماضية على االلتحاق بالواليات 

المتحدة المتفّوقة عالميًا على 
الصعيد التكنولوجي، جاء أخيرًا، 

تحت عنوان: «االستغناء عن 
الواليات المتحدة».

فقد أعلنت الحكومة الصينية 
عن خطة لتبديل كل أجهزة 

الحواسيب والبرامج الخاصة بها، 
من المكاتب الحكومية ومن 

جميع المؤسسات العامة، بأجهزة 
حاسوب وبرامج مصنوعة في 

الصين من ألفها إلى يائها.
القرار سُينفذ على ثالث سنوات، 

تبديل ما نسبته 30 في المئة من 
مجمل األجهزة في عام 2020، 

50 في المئة في عام 2021 و20 
في المئة في عام 2022.

أهمية هذه الخطوة
في الشكل، هذه أول خطوة 

معلنة تقوم بها الحكومة 
الصينية ضد مصالح الواليات 
المتحدة األميركية، إذ أّن قرار 

 HP»،» كهذا يصيب شركات مثل
DELL»» و«Microsoft» بشكل 

أساسي.
 ،«Lenovo»حتى أجهزة حواسيب

التي يتم تصنيعها في الصين، 
ستتأثر بهذا القرار، إذ أّن قطع 

أساسية في هذه األجهزة 
مثل وحدة المعالجة المركزية 

«CPU»، يتم جلبها من الواليات 
المتحدة األميركية.

ولكن، في المضمون، يمثل هذا 
القرار نقلة نوعية على طاولة 
الريادة في عالم التكنولوجيا.
فمن خالل هذا القرار، تريد 

الصين، فعليًا، االستغناء عن 
التكنولوجيا األميركية في عالم 
صناعة الحواسيب. تقنيًا، ليس 
من الصعب على الصين - التي 

تنتج هواتف ذكية ذات جودة 
عالية - أن تنتج حواسيب من 

صنعها بشكل كامل.
ولكن هذه الخطوة ستكون لها 
تأثيرات كبيرة، تتخطى عالَمي 

التكنولوجيا واالقتصاد.
لنا أن نتخّيل بعد أن تنتهي الصين 

من تطبيق هذا القرار، أن تبدأ 
شركات صينية بإنتاج حواسيب، 

ذات قدرات فائقة، لدول مثل 
روسيا، الجمهورية اإلسالمية 

اإليرانية، فلسطين، فنزويال... 
لتحّد من مفعول العقوبات 
األميركية على هذه البلدان.

فالعقوبات األميركية اليوم، لم 
تُعد ُتفرض عبر الدوالر والنفط، 

بل عبر التكنولوجيا وتطبيقات 
الهاتف الذكي وقطع الحواسيب 

األساسية.
ترامب عاقب «الصين» بعدما 

تفّوقت شركة «هواوي» 
بتكنولوجيا الجيل الخامس 

لالتصاالت الالسلكية، وشّكلت 
خطرًا وجوديًا على شركة 

«كوالكم» األميركية، والتي 
بالمناسبة، كانت تجني عشرات 
مليارات الدوالرات من الصين 

وحدها، من خالل االمتياز الذي 
 «3GPPP» حصلت عليه من قبل

بملكية تقنية «CDMA» والتي 
.«4G»3» والـG»أتاحت ظهور الـ
هكذا تفرض الواليات المتحدة 

األميركية قيودًا على الدول التي 
تقاوم سياساتها، وتمنع عنها 
حقها في المعرفة والتطوير. 

الحواسيب الفائقة تشّكل جزءًا 
من العقوبات التي ُتمارس 

في حق الشعوب الحرة. ونحن 
ال نتحدث هنا عن الحواسيب 
المستخدمة في الشركات أو 

المنازل، بل عن الحواسيب التي 
تتواجد في مراكز األبحاث، والتي 

تتيح محاكاة عمليات فيزيائية 
تتعلق بالذرة أو للمساهمة 

بتصنيع منظومة صواريخ دقيقة. 
لذلك، يمكننا القول إّن قرار 

الصين هذا سيقلق رؤوسًا كثيرة 
في واشنطن.

الصني تستغني 
عن الحواسيب والبرامج الغربية

ترامب عاقب «الصين» بعدما 
تفّوقت شركة «هواوي» 

بتكنولوجيا الجيل الخامس 
لالتصاالت الالسلكية، وشّكلت 

خطرًا وجوديًا على شركة 
«كوالكم» األميركية
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االقتصادي   |  عالمي

1. ابحث عن وقت للعمل على 
مشروعك جنًبا إلى جنب مع 

وظيفتك
يبدو ذلك مستحيًال. أنت 

مشغول للغاية بالفعل. كيف 
ستجد من األساس وقًتا للعمل 
على شيء آخر بجانب وظيفتك؟

افعل ذلك.
بعد تخرجي من الجامعة بدأت 

مسيرتي المهنية في بنك 
HSBC، وآنذاك أحضرت 100 

كوب أحمر مخصص للحفالت 
من الواليات المتحدة إلى 

المملكة المتحدة لزميلي في 
السكن الذي طلب ذلك مني 
ُمسبًقا. وحين عدت بهم إلى 

المملكة المتحدة، بدا أن الجميع 
يريدون هذه األكواب. ومن ثّم 

أعطيت زميلي 50 كوًبا، وعرضت 
الخمسون المتبقية للبيع على 

موقع eBay لمعرفة ما إذا كان 
هناك الكثير من الطلب عليها، 

أم أن دائرة أصدقائي فقط هي 
التي ترغب في اقتنائها. وفوجئت 

أن هناك 54 طلًبا شراء هذه 
األكواب، وانتهى بي المطاف 
ببيعها بأكثر من 80 جنيًها. أراد 

األشخاص في المملكة المتحدة 
بوضوح هذه األكواب. وأدركت 
أن السبب في ذلك هو أّن هذه 

األكواب ُعرضت في جميع أفالم 
المراهقين ومقاطع الفيديو 

الموسيقية التي كانت ُتعرض 
في ذلك الوقت، وبالتالي، كان 
هناك الكثير ممن يرغبون في 

هذه األكواب - إال أنها لم تكن 
متوفرة في المملكة المتحدة.

لذلك، ارتديت بدلة ورابطة عنق، 
 Solo وتوجهت إلى مقر شركة

- الشركة المصنعة لألكواب 
األمريكية الحمراء - في أوروبا 

للمطالبة بحقوق التوزيع ألكواب 
الحفالت الخاصة بهم في 

المملكة المتحدة وأوروبا. ونظًرا 
ألن تركيز الشركة الوحيد والفعلي 
في ذلك الوقت كان مُنصب على 

توريد ستاربكس بمواد تغليف 

وأكواب مخصصة لالستخدام 
 Solo الواحد، فقد منحتني شركة

الحقوق التي أردتها لمدة ستة 
أشهر. لقد اشتريت اسم  النطاق 

- المجال redcups.com نظير 
400 دوالًرا أمريكًيا. وكان لدي 

بذلك - عن طريق الصدفة تقريًبا 
- مشروًعا.

في هذه المرحلة، كان بإمكاني 
استخدام هذا العدد الذي ال 

ُيحصى من األسباب التي لم 
أتمكن من اقتناصها (الوظيفة، 

والوقت، والمال، إلخ) - أو 
يمكنني ببساطة القيام بالعمل. 

حسًنا، لقد فعلت ذلك، وأنا 
سعيد للغاية ألنني فعلت ذلك. 

redcups.com جنى األموال 
من اليوم األول. لقد عملت 

على موقع redcups.com بكل 
جهدي إلى جانب العمل بدوام 
كامل من خالل االستفادة من 

الفترات البينية مثل الوصول إلى 
العمل في وقت ُمبكر مقارنة 

باآلخرين وتصفح رسائل البريد 
اإللكتروني الخاصة بي في ذلك 

 تعلم 
من أخطـاء رجال األعمال

ما الذي عليك فعله قبل ترك وظيفتك
لُتصبح رجل أعمال بدوام كامل

بقلم إيان ديلون
Now Money ،مؤسس  في شركة

 الكثير منا يعتقد أن عام 2020 سيكون هو العام الذي سنطارد 
فيه أحالمنا. إذا كنت تعمل حالًيا بدوام من الساعة 9 إلى 5،›، على 
األرجح أنك تفكر حالًيا في التخلص من عملك الحالّي وبدء عملك 

الخاص.
بالنسبة لي لقد بدأت في عملين ناجحّين. وكانت الطريقة التي 

بدأت بها مثالية. ولكن من ناحيٍة أخرى، ارتكبت كل األخطاء التي قد 
يقع بها أي شخص. العمل الذي فعلته بشكٍل مثالي؟ العمل األول. 

أخفقت بطريقة أو بأخرى في تطبيق أي من الدروس التي تعلمتها 
من تلك الرحلة األولية، وارتكبت كافة األخطاء في العمل الثاني!

بعد قولي هذا، فأنا أشارك اآلن تجاربي آمًال أن ُتساعدك في 
تجربتك الخاصة في مجال ريادة األعمال - ولكم آمل أن تساعد هذه 
التجارب شخًصا واحًدا على األقل في تحقيق أحالمه في عام 2020.
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الوقت، أو انتهاز الوقت في رحلة 
العودة إلى المنزل لتصفح البريد 

الوارد مرة أخرى. في الوقت 
نفسه، كان لدّي شريك تجاري 

كبير في وضع مماثل والذي قام 
بأتمتة سلسلة اإلمداد، وفعل 

الكثير في وقت فراغه لدعم نجاح 
العمل.

الثبات والثقة 
النقطة الهامة هي، أنك يمكنك 

أن تجد الوقت. لقد وجدت أن 
الثبات  هو المفتاح لذلك - 10 

دقائق يومًيا أكثر فعالية من مدة 
طويلة واحدة تبلغ ثالث ساعات 
في األسبوع. فذلك سيعلمك 

أيًضا تحديد األولويات بصورة لن 
تتعلمها بأي طريقٍة أخرى.

قد ال ينمو النشاط التجاري 
بالسرعة التي ينمو بها إذا كنت 

متفرًغا تماًما، ولكن إذا كان ذلك 
يحل مشكلة يواجهها عمالؤك، 

فسينمو عملك على الرغم من 
redcups. ذلك. بالطبع، موقع

com أبعد ما يكون عن أنجح 
األعمال التي بدأت بتكريس 

الجهد للمشروع الخاص جانب 
العمل بدوام كامل مثل آبل 

وفيسبوك وتويتر وإنستغرام 
وأوبر وجيميل وسالك، 

فجميعهم بدأوا في األصل 
كأعمال جانبية.

 10 دقائق يومًيا أكثر فعالية من 
مدة طويلة واحدة تبلغ ثالث ساعات 
في األسبوع. فذلك سيعلمك أيًضا 
تحديد األولويات بصورة لن تتعلمها 

بأي طريقٍة أخرى

صادفت الكثير 
من األشخاص 

الذين لديهم عمل 
جانبي ناجح، إال 

أنهم خائفون 
للغاية من ترك 

عملهم لمتابعته 
مشروعهم 

طوال الوقت. 
ودائًما  ينتظرون 

نقطة معينة، 
مثل الوصول 
لرقم X مثًال 

من المبيعات، 
أو بحلول تاريخ 
معين. وبمجرد 

تحقيقهم لذلك، 
يحددون هدًفا 

أعلى بقليل، أو 
وقًتا أبعد بقليل، 

وينتهي بهم األمر 
إلى عدم ترك 

عملهم ويخسرون 
متابعة حلمهم
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2. احصل على الحد األدنى 
من المنتج القابل لالستخدام 

في أسرع وقت ممكن
وكان ثاني أعمالي في مجال ريادة 
األعمال بعد حوالي ست سنوات 
من موقع redcups.com. وفي 

هذه النقطة، قمت ببيع موقع 
redcups.com بنجاح، وبدأت 

مسيرتي المهنية في مجال 
االستثمار المصرفي في بنك 
HSBC. كان لدي القليل من 

المال، ونجحت بالفعل، وبدأت 
مسيرة مهنية ناجحة.

ومع ذلك، فقد رأيت البنوك 
هي المنافس الوحيد للهواتف 

المحمولة في المملكة المتحدة 
 ،Monzo، Atom، Starling)

إلخ)، ورأيت كم أحبهم العمالء، 
ومن ثم أردت أن أفعل شيًئا 

مماثًال في هذا المجال بنفسي. 
عندما رأيت عدد األشخاص 

الذين ال يتعاملون مع البنوك 
في الشرق األوسط، التقيت مع 
شريكي في التأسيس كاترين بود 
(الذي كان لدي عالقة جيدة معه 
وكان موجوًدا بالفعل في دبي) 

لطرح نفس الفكرة في المنطقة.
لذلك، تركت وظيفتي. وكان 
ذلك األمر متأخًرا، فلم أكن 
ُمستعًدا على اإلطالق. لم 

يكن لدينا أي خطة عمل، 
وال معرفة حقيقية بسوقنا 
المستهدف، وكانت خبرتي 

في الشرق األوسط منخفضة 
للغاية. ومن ثم عملنا بدوام 

كامل في استكشاف السوق، 
ووضع خطة العمل، وإنشاء 

الحد األدنى من المنتج القابل 
لالستخدام، وكررنا األمر لمعرفة 
ما يحتاجه عمالئنا بالضبط. أثناء 

 ،redcups.com إدارة موقع
كنت أقوم بذلك كله إلى جانب 
عملي. ولم يكلفني ذلك شيًئا، 

وحقق لي مشروًعا ُمربًحا. أما 
هذه المرة، لمجرد الوصول 

إلى المرحلة التي يمكننا فيها 
الحصول على التمويل، استغرق 
األمر 15 شهًرا. كاثرين وأنا أيًضا 

استنفذنا كل مدخراتنا. وكان 
بإمكاني فعل الكثير قبل أن أغادر 

وظيفتي، فاستنزاف الوقت 
دون الحصول على راتب هو أمر 
مأساوّي. وبفضل العمل الجاد 

ومع الحظ الذي حالفنا جزئًيا، 
حصلنا على فرصة تجارية ضخمة 

- ولكن مع وجود كمية صغيرة 
فقط متاحة من المنتجات، 

كان بإمكاننا الوصول إلى هذه 
النقطة بسهولة أكبر وأقل إيالما 

لو كنا استمررنا في وظائفنا!

3. حدد نقطة اتخاذ القرار 
لتحديد ما إذا كنت ستترك 

عملك للتفرغ للعمل الخاص - 
اكتب هذا، والتزم به

لقد  صادفت الكثير من 
األشخاص الذين لديهم عمل 
جانبي ناجح، إال أنهم خائفون 

للغاية من ترك عملهم لمتابعته 
مشروعهم طوال الوقت. ودائًما 

ما ينتظرون نقطة معينة، 
مثل الوصول لرقم X مثًال من 

المبيعات، أو بحلول تاريخ معين. 
وبمجرد تحقيقهم لذلك، يحددون 

هدًفا أعلى بقليل، أو وقًتا 
أبعد بقليل، وينتهي بهم األمر 

إلى عدم ترك عملهم لمتابعة 
حلمهم، علًما بأن هذا هو السبب 

الذي جعلهم يبدأون مشروعهم 
الخاص في المقام األول. فعلت 

هذا مع redcups.com. قلت 
إنني سأترك وظيفتي للعمل 

عليه بدوام كامل «في غضون 
ستة أشهر» أو «عندما نحصل 

على هذا العقد». ولم أفعل ذلك 
أبًدا. لقد خططت لشراء بعض 
الحافالت المدرسية األمريكية 
القديمة، وإنشاء أسطول من 

الحانات المتنقلة التي تدور حول 

قد ال ينمو النشاط التجاري بالسرعة 
التي ينمو بها إذا كنت متفرًغا تماًما، 

ولكن إذا كان ذلك يحل مشكلة 
يواجهها عمالؤك، فسينمو عملك 

على الرغم من ذلك

االقتصــــادي   |  عالمي
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جميع المهرجانات والفعاليات 
في فصل الصيف في المملكة 
المتحدة، بدًال من العمل الذي 

نقوم به حالًيا. ما زلت أؤمن 
إيمانا راسخا بأنه لو فعلت ذلك 

بالنظر إلى القاعدة التي كانت 
لدينا، لكانت شركتنا اليوم ذات 
قيمة كبيرة، وكان من الممكن 
أن يتحقق حلمي بأن أكون رجل 

أعمال بدوام كامل قبل ذلك 
بسنوات. بمجرد أن تحدد أن 

مشروعك الجانبي هو عمل قابل 
لالستمرار، حدد ما هو المقياس 

الذي ُيملي عليك ترك عملك 
للتفرغ تماًما لمشروعك الخاص. 

اكتبها، والتمسك بها. لن تندم.

4. إقامة شبكات العالقات، 
والتحدث عن فكرتك 

لقد تحدثت إلى عدد كبير من 
األشخاص ممن لديهم فكرة، 
لكنهم لن يتحدثوا عنها، ألنهم 

يخشون أن يسرق شخص ما 
فكرتهم. لقد ُطلب مني التوقيع 

على اتفاقيات عدم البوح حتى 
أتمكن من إجراء مجرد محادثة. 

هذا رد فعل بشري طبيعي عندما 
نشعر أننا لدينا شيًئا ذا قيمة في 

هذه الصدد، وهي فكرة عمل. 
لذا، إذا كنت تشعر بهذا، فأنا ال 

ألومك.
ومع ذلك، فكر في عدد 

األشخاص الذين سوف يشعرون 
بكل ما يلي: أوًال، إنها فكرة 

ُتمكنهم من أن يتخلوا عن 
حياتهم المهنية؛ ثانًيا، أنهم 

قادرون على التخلي عن حياتهم 
المهنية (القروض العقارية، 

واألطفال، وما إلى ذلك ُتعيق 
قيامهم بذلك!)؛ وثالًثا، أنهم 
قادرين على منافستك. من 

المحتمل ال أحد يستطيع. لذا، 
تحدث إلى األشخاص. احضر 

الفعاليات الصناعية وأمسيات 
التواصل. ابحث عن أشخاص 
ُيشبهونك في طريقة التفكير 

خارج روتين عملك اليومي. 
لقد وجدت أنه من المذهل 

كم يريد األشخاص مساعدة 
رواد األعمال. حيث يمكنهم 

إجراء تقديمات ُمرحبة للعمالء 
المحتملين، والشركاء التجاريين، 
والمستثمرين، والمستشارين، 

والعديد من األشياء األخرى إلى 
جانب ذلك، فهذا كله قد يحدث 

فارًقا ملموًسا في احتمالية 

نجاح عملك في مراحل إنشاؤه. 
وسيمنحك األشخاص أيًضا 

تعليقات صادقة و/أو تصديًقا 
على نشاطك التجاري وهو أمر 

لن تحصل عليه بأي طريقة أخرى. 
احصل على أكبر قدر ممكن من 
ذلك، واكسبه إلى صفك، حيث 

ستنظر في مرحلٍة ما إلى ورائك، 
وتدرك أن ذلك كان مهًما للغاية 

في تحديد المسار الذي تتخذه 
أعمالك.

5. ال تقلق بشأن تصورات 
زمالئك

لن يجعلك زمالئك الحاليون 
تشعر بالرضا تجاه ترك عملك 

للسعي وراء المجهول. أعتقد أن 
الدافع وراء ذلك هو الغيرة أكثر 
من أي شيء آخر، فأنت تفعل 
ما يحلم به معظم األشخاص 
بأن يشعروا أنهم قادرين على 
فعله. قد ينتهي بك األمر بأن 
تكون ملياردير، لكنها لن تفعل 

ذلك أبدًا. عندما تركت بنك 
 ،NOW Money لبدء HSBC

اعتقد معظم زمالئي في 
HSBC أنني مجنوًنا. ربما كانوا 

على حق. ومع ذلك، تسرب 
ذلك الشعور إلّي، ومنذ فترة، 
بدأت أؤمن بذلك. والمشكلة 
في ذلك هي أنني كنت أطارد 

حلمي للمرة األولى؛ وهو شيء 
كنت أحلم به طوال سنوات. 
لكنني لم أستمتع به. تقبل 

من البداية أنه ما لم تكن قريًبا 
جًدا من زمالئك على المستوى 

الشخصي، فإنهم لن يفهموا 
ما تفعله، ومن غير المرجح 

أنهم سيساعدونك بأن تشعر 
بالرضا حيال ذلك. ال تسعى 
لموافقتهم. فأنت اآلن في 

طريقك الخاص، لذا استمر فيه، 
واحتضنه.

إذا ساعدت هذه المقالة شخًصا 
واحًدا على األقل في السعي 
وراء أحالمه في عام 2020، 

فهذا في رأيي نجاًحا ساحًقا. إذا 
كان هذا الشخص هو أنت، أود 
أن أتواصل معك! ها هي سنة 

جديدة مزدهرة ومثيرة.

عندما تركت 
 HSBC بنك
 NOW لبدء

Money، اعتقد 
معظم زمالئي 

 HSBC في
أنني مجنوًنا. 

ربما كانوا على 
حق. ومع ذلك، 

تسرب ذلك 
الشعور إلّي، 

ومنذ فترة، 
بدأت أؤمن 

بذلك. واألهم 
أنني كنت أطارد 

حلمي للمرة 
األولى؛ وهو 

شيء كنت 
أحلم به طوال 

سنوات. لكنني 
لم أستمتع 

به. تقبل من 
البداية أنه ما 
لم تكن قريًبا 

جًدا من زمالئك 
على المستوى 

الشخصي، 
فإنهم لن 

يفهموا ما 
تفعله، ومن غير 

المرجح أنهم 
سيساعدونك 

بأن تشعر 
بالرضا حيال 

ذلك. ال تسعى 
لموافقتهم. 

فأنت اآلن في 
طريقك الخاص، 
لذا استمر فيه، 

واحتضنه
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االقتصادي   |  عالمي

في عالم المتغيرات غير المسبوقة
ستصبح الصين صاحبة أكبر اقتصاد في العالم سنة 2030.. ولو بقيت دول الخليج ضمن 
المنظومة االمريكية ستخسر احتياطاتها المالية وتلجأ لالقتراض سنة 2034.. وستختفي 

(اسرائيل) قبل سنة 2048

د. عبد الحي زلوم

يف عالم المتغيرات 
غير المسبوقة ستصبح 

الصين صاحبة أكبر 
اقتصاد في العالم سنة  

2030، ولو بقيت دول الخليج 
ضمن المنظومة االمريكية 
ستخسر احتياطاتها المالية 

وتلجأ لالقتراض سنة 2034. 
وستختفي (اسرائيل) قبل سنة 

.2048
كانت التغيرات التي حدثت 

خالل القرن العشرين تزيد عن 
كافة التغيرات  التي حدثت منذ 
ان خلق الله االرض ومن عليها  
حتى بداية القرن العشرين. لعل 
من  اهم تلك التغيرات كان في 

سبل  المواصالت واالنتقال 
من الحصان كأعلى سرعة  الى 
الطائرات النفاثة والصواريخ  

واكتشاف الفضاء ووسائل 
االتصال المرئي والمسموع 
وسبل التواصل االجتماعي.  

ربما قبل كل ذلك سّرعت 
تكنولوجيا الذكاء االصطناعي 

وتيرة كل شيء. هذه التغيرات  
جعلت العالم ليصبح قرية 

واحدة. لعل كل عقد من عقود 
هذا القرن سيكون موازيًا لكل  
متغيرات  القرن العشرين  بما 

لذلك من انعكاسات كبيرة  
سياسية واقتصادية واجتماعية.

في دراسة لصندوق النقد الدولي 
نشرت  بتاريخ 2020/2/6 حول 
”مستقبل النفط واالستدامة 

المالية “ لدول  مجلس التعاون 
الخليجي النفطية فإن ثروة 

المنطقة المالية قد تستنزف  
بحلول 2034“ وعندها ستلجأ 
الى االقتراض  وذلك لهبوط  
أسعار النفط  ولتراجع الطلب 
عليه.وأضاف التقرير ان ليس 

لدول الخليج أي خيار سوى تنويع 
مصادر الدخل وتسريع وتوسعة 

االصالحات االقتصادية  التي 
اقترحها الصندوق حيث ان  النفط 

يشكل ما يتراوح نسبته 70 إلى 
%90 من اإليرادات العامة لتلك 
الدول. أما (اصالحات)  الصندوق 

المقترحة فجاء فيها:“ ان تسريع 
تنويع االقتصاد لن يكون كافيا، 

وأن العملية يجب أن يرافقها 
خفض في اإلنفاق الحكومي 

وفرض ضرائب بشكل موسع. 
ويتوجب على الدول الخليجية 
ايضا ترشيد االنفاق، وإصالح 

قطاعات الخدمة المدنية الكبيرة 
لديها، وتخفيض فواتير الرواتب 

العامة التي تعد مرتفعة وفقا 
للمعايير الدولية.“   

واضاف الصندوق: “ وتعتبر 
غالبية دول الخليج هذه اإلجراءات 

حساسة للغاية وتشكل خطرا 
سياسيا بسبب التأثير السلبي 

المحتمل على المواطنين الذين 
لطالما اعتادوا على الضرائب 

المنخفضة واإلعانات الحكومية.“

وجوابنا على مغالطات دراسة 
الصندوق

تقول الدراسة ان سبب المشكلة 
هو هبوط االسعار وانخفاض 

االستهالك.السؤال األول، لماذا 
يجب انخفاض  األسعار؟ أليس 

مبدأ العرض والطلب  يتطلب من  
الدول  المنتجة تخفيض انتاجها  

ليساوي الطلب  للمحافظة 
على  السعر؟ لكن المشكلة ان 
الواليات المتحدة قد استولت 
على مثل هذا القرار وأصبحت 
الدول المنتجة فاقدة لقرارها 

السيادي االقتصادي على ثروتها.
حتى سنة 1970 كانت الواليات 

بترول الخليج وثروته 
«خرجت وÊ تعد»

يشكل النفط
ما يتراوح نسبته

70  إلى 90% 
من اإليرادات العامة لدول «الخليجي»
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المتحدة تملك فائضًا من االنتاج 
تستطيع بواسطته ان تلعب 
 Swing) دور المنتج المرجح
Producer) للتحكم باإلنتاج 

وكمية العرض  للوصول الى 
السعر الذي يناسبها،  وعندما 

أصبحت  الواليات المتحدة 
مستوردة للنفط بعد ذلك التاريخ 

ُعهد هذا الدور الى السعودية.
في كتابي “ مستقبل البترول 

العربي في كازينو العولمة “ بّينت 
كيف تقوم أمريكا بالتخطيط 

بزيادة  أو تخفيض االسعار لخدمة 
اقتصادها ال اقتصاد الدول 

المنتجة. اذ جاء فيه:
“ في دراسة سرية جدًا  لوزارة 

الطاقة االمريكية وجهته الى وزارة 
الخارجية في 1984/10/24 جاء 

فيها “ سياستنا يجب أن تنحوا نحو 
هبوط أسعار النفط 30-40 بالمئة 

وذلك لمعافاة االقتصاد االمريكي. 
وفي برقية عاجلة من وزارة الخارجية 

الى سفارتها في لندن مشّفَرة 
سري جدًا جاء فيها إن:

(وزير الخارجية مهتم جدًا بدراسة 
سريعة عن تأثير هبوط  كبير في 

اسعار البترول).  كان ذلك في 
البرقية رقم 081715 المرسلة 
في شهر مارس 1985. هبطت 

االسعار من معدل 26 دوالر 
للبرميل في شتاء 1985 الى اقل 

من (10) دوالر للبرميل 1986.“

دول النفط العربي والتي تزود 
%20 من االستهالك العالمي 

للنفط تمتلك قوة اعمار 
االقتصاد العالمي، كما يمكنها 

ان تكون قوة دمار شامل لو 
استعادت  سيادتها االقتصادية 

ك قرار كمية إنتاجها لنفطها  وَتملُّ
وبالسعر العادل الذي تحدده هي 

مما يعني أن تحالفاتها الحالية  
التي تسلبها حقوقها السيادية 
ستوصلها الى الهاوية حسب 

دراسة الصندوق. فهل تستطيع 
هذه الدول أخذ هذه المبادرة 

إلنقاذ نفسها ومواطنيها ؟
وعلى سبيل المثال  انخفض 

سعر النفط من حوالي 75 دوالر 
للبرميل قبل سنة من اليوم الى 

حوالي 55 دوالر للبرميل هذه 
االيام، فماذا يعني ذلك؟ يعني 
خسارة دول الخليج  400 مليون 

دوالر كل يوم أو حوالي 150 
مليار دوالر في السنة، فهل 
هذه الدول بحاجة الى انهاك 

المواطن بضرائب جديدة لرفاهية 
وتحسين االقتصاد االمريكي؟ 

مع علم الصندوق أن مثل 
هذه السياسات الحالية ستقود 
الى ثورات اجتماعية وسياسية 

واقتصادية في تلك الدول كما 
تبين الدراسة؟

أما بالنسبة لالقتراض فلماذا 
لم ينصح الصندوق دول الخليج 

بخفض انفاقها العسكري أو حتى 
انشاء صناعة عسكرية محلية؟ 

السبب أن مهمة الصندوق 
هي تدجين اقتصادات الدول 

لتصبح اسواقا لمنتوجات التجمع 
الصناعي العسكري األمني 

االميركي القابض على الدولة 
العميقة. كما أن التصالح مع 
الجوار من عداوات تقوم على 

أكاذيب وأشباح، سواء مع دول  
المجلس أنفسهم  وجارتهم من 
الخليج، فذلك سيخلص الخليج 

من انفاق عسكري المعقول 
ومن حروب تدميرية ضد األشقاء 

بل وتدمير الذات.  فلماذا على 
السعودية أن يكون انفاقها 

العسكري السنوي أكبر من انفاق 
روسيا التي تملك الصناعات 

العسكرية والصواريخ والجيوش 
الجرارة،أو حتى ألمانيا أو فرنسا 

النووية؟ ألم يفكر الصندوق 
بأن ينصح دول الخليج والتي 

تنفق أكثر من %10 من ناتجها 
المحلي االجمالي أي 10 أضعاف 

ما تنفقه اي واحدة من دول 
اوروبا المتقدمة صناعيا كفرنسا 
وبريطانيا؟ أال يوفر ذلك ما يزيد 
عن 150 مليار دوالر بالسنة بدال 

من تخفيض الرواتب وفرض 
الضرائب على مواطنين يحق لهم 

المشاركة في ثروة بالدهم؟
وأخيرًا وليس آخرا ان تمكين 

المستشارين االجانب الدارة 
الصناديق السيادية قد هدر ونهب 

تلك الصناديق. خسرت تلك 
الصناديق 1.5 تريليون  دوالر 

في أزمة 2008 المالية وال احد 
يعرف من اصحاب الصناديق 
تلك أين ذهبت تلك االموال! 
يضاف الى ذلك خلق االزمات 

لنهب الثروات كما حصل للكويت 
حيث خسرت حوالي 100 مليار 
دوالر في عقد ثمانيات القرن 

الماضي في ازمة سوق المناخ  
وتم بيع موجودات  صندوقها 
السيادي بأبخس االسعار عند 

غزو الكويت سنة 1990. وجدير 
بالذكر ان ادارة الصندوق السيادي 
الكويتي حين انشائه كان من اكثر 

الصناديق حرفية حينما اشترى 
حوالي %20 من اسهم   شركة 
البترول البريطانية BP وأجبرتها 

الحكومة البريطانية على تخفيض 
تلك النسبة القل من %10بادعاء 
دواعي االمن القومي! المسموح 

هو شراء   سندات الخزينة 
األمريكية لسد عجوزاتها او تكديس 

التريليونات في البنوك األمريكية 
لخدمة االقتصاد االمريكي. 

السؤال هو لماذا االنتاج فوق 
الحاجة لتحويل الثروة الوطنية 

من البقاء تحت تراب الوطن بدل 
تحويلها الى ورق يتآكل ويتالشى 

بالف طريقة وطريقة؟

لماذا على السعودية أن يكون انفاقها العسكري 
السنوي أكبر من انفاق روسيا التي تملك الصناعات 

العسكرية والصواريخ والجيوش الجرارة،أو حتى 
ألمانيا أو فرنسا النووية
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المشهد - خاص

يف محادثة بين الرئيس 
ترامب والرئيس االسبق 
كارتر الذي ما زال يعطي 

موعظة في كنيسة بلدته كل يوم 
أحد ذكر في احدى مواعظه مؤخرا 
انه في اتصال هاتفي مع الرئيس 
ترامب قال له ترامب انه قلق جدا 

من الصين فهم يتقدمون علينا 
وأخشى أن يسبقونا . قال كارتر 
أني سألته كم عدد الحروب التي 

اشعلتها الصين منذ 1985 وكم 
عدد الحروب التي قمنا بها نحن 

وهذا جوابك.
االمبراطورية االمريكية تحمل 

بذور انحدارها الن اقل من 1% 
من شعبها يتحكم بأكثر من 

نصف ثروتها وأن هؤالء الـ 1% 
بقيادة شارع المال وول ستريت 

والتجمع الصناعي العسكري 
األمني وهم من يتحكم في 

اجندات الدولة العميقة وهم 
من يضع االجندات لالدارات 

االمريكية وهي غالبا ما تحقق 
مصالحهم ال مصالح شعب 

الواليات المتحدة. اما استيالئهم 
المطلق على وسائل اإلعالم 

فقد جعل من الشعب االمريكي 
قطيعًا بدأ بعضه يصحو من 

(ُغلبه). وتقوم الدولة العميقة 
بامتصاص الحركات المناوئة مثل 
(احتلوا وول ستريت) او الحركات 
المناهضة للعولمة ويتم تحويل 

نقمة هذه الجماهير مرة الى 
العمالة الوافدة من المكسيك 

وأمريكا الالتينية وأخرى الثارة 
النعرات الطائفية والقومية 

والعنصرية، ولكن ذلك لن يدوم 
ولعل اكتساح السناتور ساندرز 

االشتراكي هي مؤشر كبير للتغيير 
القادم. ادارة ترامب جاءت من 

الدولة العميقة الحتواء الفئات 
الثائرة على الوضع الراهن فجاؤا 

بمعالجة الجرب بالطاعون.
يوجد اآلن في العالم محورصاعد 

بقيادة الصين وروسيا أساسًا 
وبتحالف اقليمي مع العديد من 
الدول ذات المصالح المتقاطعة 

والتي غالبا ما تقاسي من تجاوزات 
نظام الهيمنة االميريكي واتباعه.  
في عالم الردع المتبادل وحروب 

االجيال الخامسة والسادسة التي 
تعتمد اساسا على االقتصاد 
والذكاء االصطناعي ووسائل 

التواصل واالعالم فان مشروع 
المعسكر الصاعد يقابله مشروع 

العولمة والهيمنة االمريكية 
المتقهقر يوما بعد يوم.  في 
عالم القرية اليوم أصبح من 

الصعب ان لم يكن من المستحيل  
العزف المنفرد لدولة ما بعيدا 
عن تآلف مع أحد المشروعين 

القديم والصاعد الجديد. كلما تأخر 
االنضمام المدروس الى المعسكر 
الصاعد كلما كانت كلفة االنتقال 

اكثر كلفة.
بّينا ان البقاء حتى لدول 

الخليج في المعسكر القديم 
سيوصله الى الدمار االقتصادي 

واالجتماعي لكي يصطف في 
طوابير المقترضين ليصبحوا 

شأنهم شأن أنغوال وجزر القمر 
مما سيعرضه إلى اضطرابات 

اقتصادية سياسية اجتماعية كما 
تقول دراسة الصندوق نفسها!!!

االمبراطورية االمريكية تحمل بذور انحدارها الن اقل من %1 من شعبها يتحكم 
بأكثر من نصف ثروتها وأن هؤالء الـ %1 بقيادة شارع المال وول ستريت والتجمع 

الصناعي العسكري األمني وهم من يتحكم في اجندات الدولة العميقة وهم من 
يضع االجندات لالدارات االمريكية وهي غالبا ما تحقق مصالحهم ال مصالح شعب 

الواليات المتحدة

االقتصادي   |  عالمي

جيوسياسيا عاملية جديدة تتشكل  
ستغ� املعادالت اإلقليمية
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هذا االستنتاج له االسباب 
الموضوعية  التالية:

الديمغرافيا الفلسطينية:
فحسب دراسة لـ UNFPA (احدى 
منظمات االمم المتحدة) بتاريخ 

2016/12/21  سيتضاعف عدد سكان 
غزة البالغ عددهم اليوم حوالي 1.9 

مليون ليصبحوا 3.9 مليون سنة 
2030،وسيصبح عدد سكان الضفة 

الغربية والقدس الشرقية 6.9 مليون 
أي سيصبح سكان الضفة والقدس 

وغزة حوالي 10 مليون سنة 2030. في 
حين الضفة الغربية والقدس لوحدهما 

سيصبحا 10 مليون سنة 2050.

ديمغرافيا الكيان المحتل:
اضافة الى اعاله فهناك عرب 1948 

الذين يشكلون %20 من سكان الكيان 
المحتل.

التناقضات داخل المجتمع 
اليهودي:

يشكل الحريديم اليوم %20 في سكان 
الكيان وهم ال يؤمنون بالصهيونية 

وال يؤمنون بدولة لليهود ويرفضون 
الخدمة العسكرية في الجيش. 

والخالف بينهم وبين العلمانيين يزداد 
فجوة. سيشكل الحريديم وعرب 1948 
اكثر من نصف سكان الكيان قبل سنة 

1940  وهؤالء معادون للدولة.

اختالل التوازن العسكري واالمني:
لم تربح دولة الكيان حربًا بعد حرب 

1967 حيث كانت حروبها بينها وبين 
جيوش عقيدتها المحافظة على 

االنظمة ال على االوطان.
اساس استراتيجية جيشها قد 

اصابها الخلل، النها اصبحت تواجه 
حروب مقاومة شعبية، ال يفيدها 

آلتها  العسكرية وال قنابلها النووية. 

وتكنولوجيا  الصواريخ جعلت الحرب 
داخل الكيان ال في ارض االخرين. 

ويعترف قادة الكيان أن الجبهة 
الداخلية في اي حرب قادمة سيصيب 

الدولة في مقتل.  محور مقاومة 
صاعد يقابله هبوط في محور حلفاء 

الكيان، فالواليات المتحدة وهيمنتها 
في تقهقر في العالم أجمع ومحور 

الصين وروسيا والدول االقليمية 
المتحالفة معه في صعود.

واخيرًا وليس اخرا. هناك مقاومة 
مسلحة  في غزة استطاعت ان تخلق 

توازن ردع مع انها تعيش في سجن 
كبير. اما ورقة التوت عن السلطة 
الالوطنية  العميلة قد سقطت، 

والمقاومة بكافة اشكالها المتاحة 
قادمة ال محالة، وقد اصبح واضحا 

ان السلطة الالوطنية هي خط الدفاع 
االول عن العدو.

اثبت التاريخ أن كافة المشاريع 
االستيطانية االحاللية الى زوال ولن 

يكون الكيان الصهيوني استثناءًا.

مستشار ومؤلف وباحث

إسرائيل إ� زوال 
بعد 100 سنة من تأسيسها

اثبت التاريخ 
أن كافة 

المشاريع 
االستيطانية 

االحاللية 
الى زوال 

ولن يكون 
الكيان 

الصهيوني 
استثناءًا
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أزياء   |  

موضة ربيع وصيف 2020 

مزركشة بألــوان     املاضي
يبدو أن أزياء ربيع وصيف 2020 ستحمل لنا أساليب جديدة من 

المالبس، خاصة في الفساتين التي تنوعت ما بين الطويل والقصير 
والمتوسط، بما في ذلك الفساتين ذات اإلطاللة الرياضية أو الفساتين 

الملونة والمخططة التي تمنح المرأة مزيد من األناقة واألنوثة، فقد 
منحتنا مدرجات عروض األزياء في لندن وميالن وباريس، دروسا في 

أساليب فساتين الصيف والربيع التي يمكن اعتمادها في خالل الشهور 
القليلة القادمة.

ونشرت أبرز المنصات العالمية أهم وأفضل الموديالت التي يمكن أن 
تعتمد عليها المرأة، ومن أبرزها الفساتين التي تشكل ركن رئيسي في 

خزانة الفتيات خالل شهور الربيع والصيف وهي صالحة للعمل والخروج 
مع األصدقاء والتنزه.

وأبرز اتجاهات فساتين الربيع والصيف 2020
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الفستاتين بطبعة الزهور 
المتماثلة

تواصل الفساتين الفلورية تألقها 
خالل عام 2020، من خالل 

تصميمات تبدو وكأنها لوحات 
فنية أنيقة.

ومنها فستان «البولكا دوت»  
وهي صالحة لكل األوقات 

وجميع التصميمات حيث األناقة 
واألنوثة، وتعتبر األميرة كيت 

ميدلتون من ملكات البولكا دوت 
في العالم.

موضة ربيع وصيف 2020 

مزركشة بألــوان     املاضي

٦٣ almashhadonline.comMarch 2020 العدد 13



أزياء   |  

الفساتين الفلكورية
ال تتخلى النساء عن المالبس 

الفلكورية التي تعبر عن ثقافات 
الشعوب، لذلك ستكون طاغية 

بقوة خالل الشهور القادمة.

الفساتين ذات األكمام 
المنفوخة

رغم محاوالت البعض وصفها 
بأنها موضة خلقت لتنتهي، 

إال أن األكمام المنفوخة تظل 
موجودة بقوة في 2020.

الجلود
ال شىء يتفوق على أناقة الجلد، 

فهو المعنى الحقيقي لألناقة 
واألنوثة فحاولي اقتناءه في 

الربيع.

الفساتين المخططة
 متعددة األلوان

الربيع هو المناسبة المثالية 
الرتداء األلوان المشعة التي 

تنشر البهجة والطاقة في كل 
مكان تمرين به.

كما تتميز موضة هذا الموسم 
أيضًا بالعودة للماضي، برغم إننا 
ال نتمنى ظهور بعض اتجاهات 

الموضة مرة أخرى لكن يبدو أنها 
مع بعض التحديثات التي تجعلها 

مناسبة لوقتنا اآلن، أصبحت رائعة 
وكأننا نراها ألول مرة، قبل ذلك، 
ونقدم هنا بعض اتجاهات الربيع 
والصيف األكثر شهرة ويمكن أن 

ترتديها المرأة والتي تشكل معًا 
خزانة مالبس رائعة في مجموعة 
أزياء مستوحاة من التسعينات.  
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فستانين قصيرة 
من القطن المضلع 

ظهرت هذا الموسم بتصميم أكثر 
دقة ومعظم التي تم عرضها في 
مدارج عروض أزياء ربيع وصيف 

2020 كانت أنيقة وبسيطة وذات 
درجات ألوان محايدة. 

التنانير الماكسي 
لقد عادت اآلن التنانير الطويلة 

التي تذكرنا بجنيفر أنيستون 
وسارة جيسيكا باركر االتي اعتادتا 

ارتدائها على السجادة الحمراء، 
تتميز هذه التنانير بالشكل 

المستقيم  وقد أثبتت أنها 
تنورة عام 2020 حيث ظهرت 
في تصميمات كثيرة وخامات 

مختلفة مثل الجينز. 
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توب أسود 
ال يمكنا التحدث عن أزياء التسعينات دون إثارة 

ظهور التوب األسود مرة أخرى والتي يتم ارتدائها 
أسفل القميص األبيض، وتمثل أفضل عودة 

لعام 2020 لهذا االتجاه.

حقائب الكتف
صنعت حقائب الكتف من جديد في العام 

الماضي ومُنذ ذلك الحين انتشرت بشكل قوي، 
عندما نتحدث عن خزانة مالبس شاملة ألزياء 
التسعينات الخاصة بالربيع، بالتأكيد يجب أن 

تشمل هذا النوع من الحقائب. 

فساتين الساتان المزخرفة
كانت الفساتين الساتان في التسعينات 
من القرن الماضي من أقوى اتجاهات 
هذا الوقت، إذا كنِت ال تملكي بالفعل 

أحد هذه الفساتين المزينة، بالتأكيد 
ستشعرين أن خزانة مالبسك ينقصها 

شيًء ما. 
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1- اتجاهات موضة
البنطلونات الواسعة

 غزت خالل الفترة األخيرة البدل 
الرجالية الواسعة ثم المعاطف 

والسترات الواسعة، وأخيرًا 
البنطلونات الواسعة عروض 

األزياء الرجالية.

-كيف ترتدي موضة 
البنطلونات الواسعة؟

بكل تأكيد تميل اتجاهات 
الموضة بالنسبة الرتداء 

البنطلونات الواسعة إلى بناطيل 
الجينز، فهي األكثر أناقة وانتشارًا 

بين البشر بحسب المتخصص 
في مجال األزياء.

موضة املالبس الرجالية
متجددة بروح املاضي ا¬نيق

من الطبيعي أن تتغير اتجاهات الموضة الرجالية 
في كل عام وموسم جديد، فمع بداية العام الجاري 

شهدت اتجاهات الموضة الكثير من االضافات 
واعتماد أساليب تميزت باستلهامها لروح األناقة الرجالية 

التي تعود إلى عدة عصور وعهود مختلفة من بينها موضة 

السبعينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وبشكل عام 
فإن التنوع هو السمة العامة الغالبة التي طغت على اتجاهات 

مالبس الرجال كما النساء.
ومن أبرز اتجاهات الموضة الخاصة بالرجال بمختلف الفئات 

واألعمار.
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2-اتجاهات موضة 
Skatewearالـ

في الحقيقة يعد نمط 

Skatewearمن أحد اتجاهات 
الموضة واألناقة الرجالية التي 

حافظت على مكانتها الكبيرة في 
عالم الموضة.

Skatewearكيف ترتدي الـ-
بأناقة؟

يتميز اعتماد الطلة المميزة على 
البناطيل واسعة القدم واألحزمة 
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القماشية والهوديز أو السويت 
شيرت المريحة، وبالتأكيد ال 

تكتمل طلة الـ Skatewearدون 
األحذية الرياضية.

3- اتجاهات موضة 
السبعينات

تتميز موضة السبعينات 
بعودتها مع سترات مميزة 

من الجينز والجلد المدبوغ أو 
القماشي المفعم باأللوان 

واألحذية الرياضية المرتفعة 
platform shoes من نمط الـ

بجانب القمصان الحريرية.

-كيف ترتدي موضة 
السبعينات بأناقة؟

 يجب أن ترتكز في األساس بالنسبة 
للقطع العلوية الشتوية على 

الكنزات الصوفية مرتفعة الرقبة 
التي تتماشى بشكل رائع للغاية 

على بناطيل الجينز بجانب البناطيل 
الصوفية والبناطيل الكالسيكية.

4-اتجاهات موضة 
جواكيت الصوف

لن تكتمل أناقة الرجل دون 

ارتداء األنماط المختلفة من 
السترات الصوفية الرائعة 
مثل الجواكيت والسترات 

المخملية بجانب الجواكيت 
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المصنوعة من صوف 
5- اتجاهات موضة اللون الطبيعي.

البني
دائمًا ما ترتبط اتجهات الموضة 

الشتوية بشكل عام إلى اللون 
البني بدرجاته المختلفة 

6-اتجاهات موضة
القميص الكوبي

منذ خمسينات القرن الماضي 
تعد موضة القميص الكوبي 

من أبرز وأهم أنماط القمصان 
الرجالية الصيفية التي تضمن 

للرجال دائمًا الشعور بالراحة 
واألناقة الكبيرة بفضل مرونتها 
في التكامل مع أي قطعة من 
مالبس الرجال السفلية سواء 

كانت شورْت أنيقًا مصنوعًا من 
أنسجة الكتان أو بنطال رائع من 

القماش معزز بسترة من سترات 
الباليزر.

-كيف ترتدي القميص
الكوبيه بأناقة؟

في فصل الشتاء وخالل األجواء 
الشتوية النهارية المعتدلة يمكن 

الجمع بين ارتداء القمصان 
الكوبية مع السترات الجلدية 

وبناطيل الجينز لضمان الحصول 
على مظهر خارجي وطلة أنيقة 

للغاية.

٧١ almashhadonline.comMarch 2020 العدد 13



أزياء   |  

للباحثين عن التميز
أفضل موديالت 

البدل للمناسبات الرسمية
حسب خبراء الموضة واألزياء هناك موديالت ُمعينة للبدالت الرسمية التي يجب أن تتواجد في 

خزانة أي رجل أنيق، فهي تعد من قطع المالبس التي ال يرتديها الرجل يوميًا خاصة إذا كان ال 
يعمل في مكان يتطلب ارتداء مالبس رسمية، ولكن في الوقت نفسه، سوف يكون في حاجة إلى 

امتالك  بدالت رسمية أنيقة.
 وهناك بعض الموديالت التي يمكن أن يختار منها الرجل ليكمل أناقته ونستعرض منها مايلي:

بدلة 
كحلي 
بزرين
إذا قررت شراء بدلة واحدة فقط، 
فربما يكون من األفضل شراء 
ان عند  بدلة لونها ُكحلي لها زرَّ
منطقة الصدر. سوف تكون هذه 
البدالت مناسبة في حفالت 
الزفاف، والمقابالت الوظيفية، 
وبإمكانك ارتداء السترة الخاصة 
بها مع سترة أو كنزة وسراويل 
جينز في المناسبات غير الرسمية.
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يرتديها النجوم 
والمشاهير واألمراء 

في المناسبات 
المختلفة، باعتبارها 

واحدة من أفضل 
البدالت الرسمية 

وأكثرها أناقة، 
تناسب الكثير من 
المناسبات، كما 

أن لونها يالئم 
الصيف والشتاء، 

سوف يمنحك اللون 
الرمادي فرصة؛ 
كي ترتديه في 

أي وقت باليوم. 
يمكنك ارتداءها 

مع القمصان ذات 
األلوان الفاتحة أو 

الداكنة، مثل األزرق 
واألحمر والموف 
والوردي وغيرها.

تنتمي هذه البدلة 
إلى النمط األمريكي 
في ارتداء المالبس، 

وُينصح بارتدائها 
خالل فصل الصيف 

مع قمصان كاكي 
مصنوعة من 

القطن. سوف تكون 
بمثابة الحصان 

األسود في خزانة 
مالبسك، يمكنك 
ارتداءها في الكثير 
من األوقات مثل 
حفالت الزفاف، 

والمناسبات 
الرسمية في العمل، 

وخالل بعض 
الحفالت الرسمية، 

ولكن تأكد من 
أن السترة ليست 

طويلة بشكل ُمبالغ 
فيها.

بدلة رمادية بزرين

بدلة داكنة ذات صدرية مزدوجة
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برغم من أنها 
ليست من أكثر 

أنواع البدالت 
شعبية، ولكن من 

الضروري أن تتواجد 
في خزانتك. ارتدى 

هذه البدلة عدد كبير 
من الشخصيات 
الشهيرة، خاصة 

أبناء العائلة المالكة 
اإلنجليزية. من 

الممكن ارتداؤها 
في المناسبات 
الرسمية، وفي 
المناسبات غير 
الرسمية ومع 

المالبس الرياضية 
وغيرها.

أزياء   |  

البدلة الكاروهات
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من المعروف أن 
ارتداء السراويل 
القصيرة سوف 

يكون أفضل كثيرًا 
من ارتداء البدلة 

الرسمية في فصل 
الصيف، ومع ذلك 
فإنك ستكون في 

حاجة إلى ارتداء 
البدالت الرسمية 

خالل األيام الحارة، 
لهذا عليك القيام 
باألمر كما ينبغي. 
اختْر البدلة األقل 
عرضة للتجاعيد، 

والتي تسمح بدخول 
الهواء إلى جسمك، 
ما يجعل الكتان من 
أفضل البدالت التي 
ترتديها، وارتِد معها 

قمصانًا قطنية.

ال تحتاج إلى هذه 
البدلة طوال الوقت، 

وربما ترتديها في 
فترات متباعدة، 

ولكن من الضروري 
أن تمتلك واحدة 

منها في خزانتك، 
سوف تكون في 

حاجة إليها في 
الحفالت، وحفالت 

الزفاف، وأي 
مناسبة رسمية. 

ال يمكن ارتداؤها 
في الصباح أو 

في المناسبات 
غير الرسمية، وال 

يمكن ارتداؤها مع 
القمصان القطنية 

أو أي شيء آخر 
غير رسمي، هناك 

قواعد ُمحددة عليك 
اتباعها عند ارتداء 

هذه البدلة.

بدلة الصيف

البدلة الكالسيكية السوداء
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القبعات الرياضية 
تسمى أيضًا قبعات البيسبول، وقد راجت كثيرًا منذ سنوات عديدة 
لتعود مجددًا و تأتي بمختلف األلوان واألنماط واألقمشة ويمكن 

دمجها مع مختلف أنوع المالبس. لذلك إن كنت تريد إتباع آخر صيحات 
الموضة عليك التخلص من قبعاتك القديمة واعتماد الجديدة القائمة 

على مبدأ واحد.

الساعات 
تعد الساعات السوداء كاملة 

أو المطعمة بألوان أخرى هي 
موضة الموسم، لكن ال يعد 
اللون الذهبي الخيار المفضل 

لعدد من الرجال لكن ليس 
بالضرورة اعتماد النمط بحذافيره 

يمكنك اختيار ساعات بسوار 
أسود أو أي لون آخر يعجبك كما 

يمكنك اعتماد اللون الذهبي 
قليل اللمعان.

بين الساعات والقبعات
كيف تستخدم االكسسوارات الرجالية؟

المشهد – أزياء 
تعد اإلكسسوارات من القطع المميزة التي تكمل أناقة الرجال فيما كان للقطع الشبابية لعام 

2020  تفرد باألناقة وإعطاء الجاذبية، وعلى اعتبار أن فصل الربيع من الفصول االنتقالية الجميلة 
بطقسها المعتدل والمزعجة حين يتعلق األمر بخيارات المالبس التي تبعث على الحيرة تنسحب 

أيضًا على اإلكسسوارات فإن كانت المالبس اليومية يصعب اختيارها فكيف هي الحال حين يتعلق 
األمر باإلضافات األخرى.. ونعرض لكم من خالل مقالتنا هذه مجموعة مميزة جدا من االكسسوارات 

الحديثة التي تتناسب مع كل اطاللة:
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الوشاح القصير «باندانا» 
النمط هذا قد ال يروق للجميع، وهو أيضًا من األنماط التي كانت رائجة 
كثيرًا قبل مدة، وسر ارتداء الباندانا هو عدم إخفائه تحت المالبس أي أنه 
عليك أن تختار القمصان أو التيشرت التي تمكنك من إبرازه، لذا احرص 

عند شراء الباندانا على أن يكون طويًال بحيث يمكنك من ربطه حول الرقبة.

الوشاح الطويل 
الوشاح الطويل المتوسط وخفيف الوزن من األنماط الرائجة أيضًا 

يمكن دمجها مع المالبس الكاجوال أو الرسمية، أما األلوان فهي غير 
محدودة ويمكنك اختيار ما يتناسب مع ذوقك. 

النظارات 
الشمسية
النظارات الشمسية 2020 
الدائرية أو شبه الدائرية أو 

المربعة هي الموضة الرائجة وإن 
كانت هذه النوعية من النظارات 

ال تتناسب مع شكل الوجه 
يمكن اللجوء إلى خيارات أخرى 

ومنها البيضاوية أو الشبه دائرية 
التي تكون عريضة عند أطراف 

العدسات.

السوار
يعد من االكسسوارات المهمة 

بالنسبة لكل رجل ألنه يتميز 
بشكله المميز في اليد أو عندما 
االرتداء مع الساعة فهو يعطى 

لوك مميز ورائع.
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االنتشار السريع لفيروس كورونا 
الجديد حول العالم يثير مخاوف 

من إمكانية تأجيل أو إلغاء 

العديد من األحداث والمناسبات 
الرياضية ذات الجماهيرية العالية 

كما ألقت المخاوف من انتشار 

فيروس كورونا القاتل المتفشي 
في الصين والذي انتشر في عدة 

دول أخرى، بظالله على عالم 
الرياضة بشكل واضح وهو ما بدأ 
بالفعل مع تأجيل أو إلغاء العديد 

من البطوالت والمباريات في 
مختلف الرياضات وفي بلدان 

عدة..

بطوالت كبرى
أحد أبرز البطوالت التي بدأ 

التأثير عليها مؤخًرا هي بطولة 
دوري أبطال آسيا النسخة 

الحالية 2020، والتي ُتعاني 
خالل الفترة الحالية من تضارب 

األنباء والتقارير حول مصير 
البطولة.

البداية كانت عندما أعلن االتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم يوم 5 

شباط الجاري بعد اجتماع عاجل 
تأجيل مباريات األندية الصينية 

في دوري أبطال آسيا حتى نيسان 
المقبل نتيجة النتشار فيروس 

كورونا.
وكان من المفترض أن تبدأ أندية 

غوانغزو إيفرغراند (بطل آسيا 

كورونا 
يدّمر الرياضة العالمية 

غيث حرفوش

لعل آخر ما كان ينتظره عشاق الرياضة حول العالم أن 
يتسبب فيروس جديد في تغيير جدولة مواعيد مباريات 
وبطوالت فرقهم ورياضاتهم المفضلة..  حالة تخبط كبيرة 
يعيشها العالم حاليًا بسبب فيروس كورونا الذي بدأ في اجتياح 
العديد من الدول مؤخرًا، مما أثر بشكل واضح على كرة القدم 

بشكل خاص وعلى الرياضة العالمية بشكل عام وبالفعل هناك 
العديد من البطوالت قد تأثرت بسبب هذا المرض.

أحد أبرز البطوالت التي بدأ التأثير عليها 
مؤخًرا هي بطولة دوري أبطال آسيا 

النسخة الحالية 2020، والتي ُتعاني خالل 
الفترة الحالية من تضارب األنباء والتقارير 

حول مصير البطولة
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مرتين)، وشنغهاي شينهوا، 
وشنغهاي سيبج، وبكين، 

مسيرتها عندما تنطلق منافسات 
دور المجموعات بدوري األبطال 

منتصف الشهر، األمر لم يتوقف 
هنا، حتى وصل إلى وجود 

تقارير تؤكد صعوبة إقامة بعض 
المباريات في المسابقة بين 

بعض الفرق سواء في شرق أو 
غرب آسيا.

اعتذارات
قدم االتحاد البحريني لكرة القدم 

اعتذاره عن عدم استضافة 
مباراة النصر السعودي، أمام 

سباهان أصفهان اإليراني، 
في دوري أبطال آسيا، في 
مباراة الجولة الثالثة ضمن 

منافسات المجموعة الرابعة، 
كما اعتذر االتحاد الكويتي أيضًا 

عن استضافة مباراة التعاون 
السعودي وبیرسبولیس اإليراني 

في المجموعة الثالثة وذلك 
بسبب فيروس ”كورونا»، وجاء 

ذلك في ظل انتشار فيروس 
كورونا في إيران، وبالتالي إمكانية 

إصابة العبو فريق سباهان 
اإليراني والالعبين والجماهير 

التي ستحضر المباراة.
من جانبه ألغى االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم عبر 
موقعه الرسمي مباريات 

األندية السعودية ضد 
اإليرانية والتي تقام على 

مالعب محايدة، بعد اعتذار 
البحرين والكويت عن استضافة 

المباريات.

الصين
تأجلت بطولة العالم أللعاب 

القوى داخل الصاالت التي كانت 
مقررة في الفترة بين 13 و15 

آذار المقبل بمدينة نانجينغ، 
لتقام في 2021، وألغيت 

بطولة آسيا أللعاب القوى داخل 
الصاالت التي كانت مقررة في 
مدينة هانغتشو يومي 12 و13 

شباط الماضي.
تأجل سباق سيارات فورموال-1 

الصيني الذي كان مقررا في 
19 نيسان وألغي سباق الجائزة 

الكبرى للسيارات الكهربائية 
”فورموال-إي“ الذي كان مقررا 

في مدينة سانيا في 21 آذار.
نقلت سباقات كأس العالم 

للتزلج األلبي التي كانت مقررة 
بمدينة يانتشينغ في 14 

و15 شباط إلى 
بلدية 

 ألقت المخاوف 
من انتشار فيروس 

كورونا القاتل 
المتفشي في 

الصين والذي انتشر 
في عدة دول أخرى، 

بظالله على عالم 
الرياضة بشكل 

واضح وهو ما بدأ 
بالفعل مع تأجيل 

أو إلغاء العديد 
من البطوالت 

والمباريات 
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سالباخ-هينترغليم في النمسا 
كما نقلت تصفيات آسيا-

أوقيانوسيا المؤهلة للمالكمة 
في أولمبياد طوكيو 2020 

والمقررة بين الثالث و11 من 
آذار، من مدينة ووهان إلى 

العاصمة األردنية عمان.
نقلت مباريات التصفيات 

المؤهلة لكرة السلة للسيدات 
في أولمبياد طوكيو 2020، بين 

السادس والتاسع من شباط، من 
فوشان إلى العاصمة الصربية 
بلغراد كما نقلت مباريات في 

التصفيات المؤهلة لبطولة كرة 
القدم للسيدات بأولمبياد طوكيو 

2020، بين الثالث و13 شباط، 
من ووهان إلى مدينة سيدني 

األسترالية.
تأجلت بداية دوري السوبر 

الصيني لكرة القدم، التي كانت 
مقررة في 22 شباط وتأجلت 

مباريات فرق غوانغتشو إيفرغراند 
وشنغهاي شينخوا وشنغهاي 

إس.آي.بي.جي بدوري أبطال آسيا 
لكرة القدم إلى نيسان وأيار.

نقلت مباراتا المنتخب الصيني 
أمام غوام وجزر المالديف، 

المقررتين في 26 و31 مارس 
ضمن التصفيات المؤهلة لكأس 
العالم 2022، إلى مدينة بورينام 

التايالندية، وستقام المباراتان 
بدون جمهور.

تأجلت بطولة الصين المفتوحة 
للجولف التي كانت مقررة في 

شنغهاي بين يومي 23 و26 

نيسان ونقلت بطولة العالم 
للخماسي الحديث (بنتاثلون) من 
مدينة شيامن إلى مدينة كانكون 

المكسيكية وستقام بين 25 و31 
أيار.

ونقل مؤتمر ”سبورت أكورد“ 
الرياضي الدولي الذي كان 

مقررًا في بكين بين يومي 19 
و24 نيسان إلى مدينة لوزان 

السويسرية.
انسحبت فرق صينية من عدة 

أحداث رياضية تقام خارج الصين، 
منها كأس ديفيز لفرق التنس 

وكاس العالم للجمباز في ملبورن 
ومسابقتي الجائزة الكبرى للجودو 

في باريس ودوسلدورف.

 
كوريا الجنوبية

تأجلت بطولة العالم للكرة 
الطاولة التي كانت مقررة بمدينة 

بوسان بين 22 و29 آذار لتقام 
بين 21 و28 حزيران وتأجلت بداية 

الدوري الكوري الجنوبي لكرة 
القدم التي كانت مقررة في 29 

شباط، ألجل غير مسمى.
ستقام مباريات فرق تشونبوك 

وسوون وسول إف.سي في 
دوري أبطال آسيا لكرة القدم 

بدون جمهور اعتبارا من الثالث 
من أذار.

اليابان

تأجلت مباريات كرة القدم التي 
كانت مقررة حتى منتصف آذار 

الحالي، واقتصرت المشاركة في 
ماراثون طوكيو المقرر في أول 
آذار وماراثون السيدات المقرر 

في ناغويا في الثامن من الشهر 
مفسه، على عدائي النخبة فقط 
وتأجل برنامج تدريب المتطوعين 

بأولمبياد طوكيو 2020 من 
شباط إلى ايار.

هونغ كونغ
تأجلت سباعيات الركبي من 

الفترة ما بين الثالث والخامس 
من نيسان إلى الفترة ما بين 

16 و18 تشرين األول، وألغي 

 االتحاد اإليطالي اتخذ تدابير استثنائية في اآلونة 
األخيرة، للمساعدة على الحد من انتشار المرض، 

حيث تم تأجيل 4 مباريات في الدوري اإليطالي 
األسبوع الماضي، وستقام مجموعة من مباريات 

الجولة المقبلة، خلف أبوب موصدة

مخاوف من تأثير الفيروس على هوية أبطال الدوريات األوروبية
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مهرجان سباق الفروسية 
لألساتذة الذي كان مقررا 

بين 14 و16 شباط كما ألغي 
ماراثون هونغ كونغ الذي 

كان مقــــررًا في التاســـع من 
شـــباط.

سنغافورة
ألغيت بطولة العالم للغولف 

للسيدات التي كانت مقررة بين 
27 شباك وأول آذار وتأجلت 

سباعيات الركبي من يومي 11 
و12 نيسان إلى يومي 11 و12 

تشرين األول.

كوريا الشمالية
ألغي ماراثون بيونغيانغ الذي كان 

مقررا في 12 نيسان.

إيطاليا
تقرر إقامة مباراة إنتر ميالن 

ولودعوريتس البلغاري المقررة 
في 27 شباط ضمن منافسات 
الدوري األوروبي، بدون جمهور، 

وتأجلت أربع مباريات بالدوري 
اإليطالي لكرة القدم كانت 

مقررة في 23 شباط، وستقام 
المباريات المقبلة في المناطق 

التي شهدت حاالت إصابة، خلف 
أبواب مغلقة كما تم تأجيل مباراة 
القمة بين انتر ميالن وجوفنتوس 

حتى إشعار آخر ما قد يؤثر على 
طبيعة المنافسة في الدوري 

اإليطالي.
كذلك تأجلت مواجهة إيطاليا 
واستكتلندا التي كانت مقررة 

في 23 شباط ضمن منافسات 
بطولة األمم الست للركبي 

للسيدات.

الكويت
تأجلت المباراة التي كانت مقررة 

بين القادسية الكويتي وظفار 
العماني في كأس االتحاد 

اآلسيوي في 25 شباط بعد 
موافقة االتحاد اآلسيوي وتم 

وقف كل األنشطة الرياضية في 
الكويت لمدة أسبوعين.

بطولة كأس أوروبا (يورو 2020) مهددة أكثر من 
غيرها بتعديالت على جدول مبارياتها أو إمكانية 

تغيير مكان حدوث المنافسات، ذلك ألن 
البطولة ستتم استضافتها بشكل استثنائي، 

في 12 دولة، ما يعني أن رحالت سفر مكثفة 
ستشهدها المطارات األوروبية، من 12 حزيران 

إلى 12 تموز، وتعد إيطاليا الدولة األوروبية 
األكثر معاناة من انتشار فيروس كورونا، حيث 

أشارت اإلحصائيات األخيرة، إلى وجود 400 
إصابة بالفيروس الخطير، و12 حالة وفاة.

 ويتابع االتحاد األوروبي لكرة القدم (يويفا) هذه 
األرقام باهتمام شديد، ألن العاصمة اإليطالية 
روما، ستستضيف المباراة االفتتاحية للبطولة، 

إضافة إلى مباراتين أخريين في الدور األول، 
وواحدة في الدور ربع النهائي.

 االتحاد اإليطالي اتخذ تدابير استثنائية في 
اآلونة األخيرة، للمساعدة على الحد من انتشار 
المرض، حيث تم تأجيل 4 مباريات في الدوري 
اإليطالي األسبوع الماضي، وستقام مجموعة 

من مباريات الجولة المقبلة، خلف أبوب 
موصدة.

 وسيشارك في البطولة 24 منتخبًا أوروبيًا، 
منها بلدان ظهر فيها الفيروس مثل إنكلترا 

وروسيا وكرواتيا واسبانيا والنمسا، وهو األمر 
الذي وضع ”يويفا“ على أهبة االستعداد إلجراء 

تغييرات محتملة.
إنجلترا بدورها، قد تكون أكثر المتضررين في 

حال استمر الحال على ما هو، نظرا ألن ملعبها 
العريق ”ويمبلي“ سيستضيف 7 مباريات، 

بما فيها مباراتا الدور نصف النهائي والمباراة 
النهائية، ما يعني إمكانية استقبالها ألكثر من 

100 ألف مشجع من جول أوروبية مختلفة خالل 
فترة البطولة.

ليس واضحًا بعد ما يمكن أن يلجأ إليه االتحاد 
األوروبي في حال ساءت األوضاع، تأجيل 

البطولة سيبقى خيارا يلوح في األفق، لكن 
إقامتها شتاء ليس واردًا ألن التوقيت سيعني 
مزيدا من اإلصابات بالمرض، كما أن إقامتها 

صيف العام المقبل، سيتعارض كذلك مع 
مناسبات أخرى. 

تقليص عدد الدول المستضيفة قد يعتبر خيارًا 
مفيدًا، ومع استمرار األوضاع المقلقة في 

إيطاليا، قد يلجأ االتحاد األوروبي إلى نقل مباراة 
االفتتاح، إلى دولة لم يدخلها الفيروس بعد.

 لكن األهم من ذلك، أن الدول المستضيفة، 
قد تفرض قيودا على الجماهير الراغبة في 

حضور المباريات، خصوصا من الدول التي فيها 
عدد إصابات القت للمرض مثل إيطاليا، إضافة 

إلى زوار من البلدان اآلسيوية مثل الصين 
واليابان وكوريا الجنوبية.

بطوالت تأجلت.. وأخرى ُألغيت.. والحبل على الجرار.. 

ويورو 2020 مهددة
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خليل صويلح 

ولكنكم ”عابرون ¥ كالٍم عابر“!
تصّرَف مثقفون عرب بالجملة، في ظل فوضى 

الجغرافيا العربية، على أن فلسطين مجرد 
موضوع إنشاء نافل، لم يعد صالحًا للتداول، 
فأزاحوا خريطة البالد المحتلة عن شاشة اهتماماتهم 

لمصلحة أجندات جديدة تضع ”إسرائيل“ في مقام ينفي 
عنها صفة االستعمار والبربرية والتمييز العنصري. هكذا 

بدأ بعض هؤالء المثقفين تبرير زياراتهم الغامضة إلى 
األراضي المحتلة بذريعة التضامن مع الشعب الفلسطيني، 

كما تسلل بعضهم إلى القدس المحتلة والتقاط الصور 
التذكارية عند أسوارها القديمة. ال نريد أن ننفي روح 

الحنين إلى تلك األماكن، ولكن الحكاية في جوهرها تتمثل 
بتحسين وضع أكثر منها تعاضدًا مع شعب محتل، بمعنى 
إضافة عالمة في السجل الثقافي لهذا المثقف أو ذاك، 

كمحطة أولى على طريق الترجمة إلى اللغات األخرى 
وصعود سّلم العالمية، وشطب اتهامه بمعاداة السامية، 

وبذلك ينّظف صفحة سجّله من أي نقطة سوداء قد 
تحسب عليه من الضفة األخرى للمتوسط. قبل سنوات 

رفضت الكاتبة األمريكية السوداء أليس ووكر ترجمة روايتها 
”اللون أرجواني“ إلى العبرية كموقف من دولة االحتالل، 

فيما تسّلل كّتاب عرب إلى هذه اللغة المحّنطة على 
أمل تسويقهم عالميًا. على المقلب اآلخر، تبّرع بعضهم 
بعزل الشأن الفلسطيني عن مفكرة اهتماماته، مطالبًا 

الفلسطيني أن يقلع شوكه بيديه، وأال يتدّخل بشأن 
العربي اآلخر بذرائع استبدادية وعقل مريض. هذه الزالزل 

وارتداداتها كانت قصفًا تمهيديًا لقبول ”صفقة القرن“ 
كواقع غير قابل للمجابهة، والمطالبة بنسيان خريطة 

فلسطين المضرجة بالدماء العربية طوال عقود، وتاليًا 
االكتفاء بماكيت كرتوني هزيل يدعى ”دولة فلسطين“ 

وفقًا لتصورات رعاة البقر، هؤالء الذين أبادوا قبًال الهنود 

الحمر، من دون تأنيب ضمير. بتوقيعه الخنفشاري ألغى 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب خريطة فلسطين وجرائم 

الصهيونية ومذابحها وحمالت اإلبادة المنظمة، وبدا 
األمر ببساطة تقديم فطيرة همبرغر ال أكثر، فصفق له 
بعضهم، سّرًا وعالنية، متجاهًال حكاية“ ُأكلت يوم ُأكل 

الثور األبيض“، الحكاية التي تعلمناها في منهاج القراءة 
في الصف الخامس االبتدائي، الحكاية التي تتكّرر كل يوم، 

من دون أن نكترث لها، ذلك أن قضم الخريطة العربية، 
لم يتوقف يومًا، على طريقة القتل المتسلسل في أفالم 
هوليود. وألن ترامب ”شايلوك“ آخر، لم يستطع أن يخترع 
اسمًا لقراره سوى ”صفقة القرن“. ما يهم هو الصفقة، 

البيع والشراء من أكياس اآلخرين، تحويل قضية عالمية إلى 
مجرد صفقة على حساب الضحية. والحال فإن ”يهودية 

الدولة“ حسب الخرائط الجديدة للمنطقة، تعني في العمق 
تهجيرًا جديدًا للفلسطينيين خارج ”الخط األخضر“. بعيدًا 

عن الصفقة وذيولها وأذنابها، ينبغي أن نتساءل: ماذا 
نفعل باألناشيد التي تعلمناها في المدارس عن فلسطين، 
وماذا نفعل بقصص غسان كنفاني، وروايات إميل حبيبي، 
وقصائد محمود درويش؟ األمر ليس سهًال أمام مهندسي 
الصفقة كي تعبر كما يشتهون. يكفي أن نردد مقطعًا من 

قصيدة محمود درويش ”عابرون في كالٍم عابر“ كي ُتجهض 
وليمة ”صفقة القرن“ المسمومة: 

«أيها المارون بين الكلمات العابرة
احملوا أسمائكم وانصرفوا

واسحبوا ساعاِتُكم ِمن َوقِتنا وانصرفوا
وخذوا ما ِشئُتم ِمن زرقة البحر ورمل الذاكرة

و خذوا ما شئتم من صوٍر كي تعرفوا
انكم َلن تعرفوا

ماء“. كيف يبني حجر ِمن أرِضنا َسْقَف السَّ

خليل صويلح 

ولكنكم ”عابرون ¥ كالٍم عابر“!
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