
June 2020
السنة الثانية ــ العدد 15

دريد لحام: 

احلكومات تدعم التلفزيون
ألنه يحكي باسم السلطة

قانون قيصر
حرب اقتصادية على الحلفاء واألعداء

العالم يواجه 
كورونا باستخدام 

الذكاء االصطناعي

نظلي الرواس:

العديد من أعمال هذا 
املوسم كانت تهريج 

أسعار تسع سنوات بكفة.. 

وأسعار ٢٠٢٠ بكفة أخرى!

دريد لحام: دريد لحام: 

العديد من أعمال هذا 

أديب كبور:
انخفاض أسعار املتة 
مرتبط بسعر الصرف



 Almashhadonline

 almashhadmagazine



almashhadmagazine  Almashhadonline

 almashhadmagazine + 963936144417

almashhadmagazine

almashhad_sy

٣ almashhadonline.comJune 2020 العدد 15

املنتجون ليسوا أعداء احلكومة 
المشرف العام. رئيس التحرير 

حسن عبد الرحمن

يأتيك العجب وأنت تتابع ماتقوم به الحكومة عندما 
تتجاهل المنتجين الذين لديهم عصا موسى السحرية 

السناد الوضع االقتصادي.
من الفالح الذى يزّود الدولة بما تحتاجه من منتجات غذائية في 
غاية األهمية لوقف نزيف االستيراد وتوفير المادة الغذائية إلى 

الصناعي الذي يوفر المنتج والسلعة الجاهزة واجتذاب العملة 
الصعبة التي نحن  بأمس الحاجة اليها.

يكاد ال يمر يوم إال ونسمع شكوى من هؤالء المنتجين الذين 
يقفون في صف الحكومة ولكنها ال تبادلهم نظرة الشراكة. بل 

تعاملهم معاملة زوجة األب. 
الصناعيون يعانون من سياسة الحكومة التي تعمل جابي 

ضرائب على حساب السلعة المنتجة. وفي الوقت الذي تبحث 
الحكومة عن توفير العملة األجنبية إال أنها تّضيق على المنتج 

المحلي المعد للتصدير .
الزراعة التي تركض الحكومة اليوم إلنعاشها وإسعافها قبل 

قانون قيصر دخلت مرحلة الموت، والزراعات االستراتيجية التي 
اعتمدت الدولة عليها وشجعتها فيما مضي قتلتها الحكومات 

المتعاقبة، باإلهمال وعدم تقدير قيمة الجهد الذي يبذله الفالح، 
أعرف شخصيًا ممن يحيطيون بي وأعلم كيف تركوا أرضهم بورًا 
وسّلمو بشراء مايفترض أنهم ينتجونه ألن قيمة المنتج الزراعي 

تحديدًا الذي تشتريه الحكومة اليعادل كلف الزراعة، فلماذا يتعب 
الفالح ويتعذب ويصرف مافي جيبه أو يسستدين.  

ُنسفت زراعات استراتيجية أوتقلصت إلى الحد األدنى، ماتت 
زراعة الشوندر التي كانت سندًا آلالف المواطنين بينما تجاهد 

الحكومة الستيراد السكر والمواد األولية التي توفرها هذه 
الزراعة. وتراجعت زراعة التبغ والقمح، (مؤخرًا رفعت الحكومة 

سعر شراء القمح ولكنه ظل أقل من أسعار موسم العام 
الماضي مع هبوط قيمة الليرة)، من البديهي أن أي سعر تعطيه 

الحكومي للفالحين سيكون أقل وأقل بما اليقاس من السعر 
الذي تدفعه لشراء القمح وغيره من الخارج بالعملة الصعبة 

وفي ظل ظروف الحصار، أيضًا ماتت زراعة الحمضيات، التي 
من المفترض أنها زراعة مربحة، تخيلو أن مواطنا يملك مزرعة 

ليمون وبرتقال يترك موسمه على الشجر كل سنة ألن كلف 
تسويقه وزراعته أكبر بكثير من عائده. في أي مريخ يحدث 
ذلك؟. أليس غريبًا أليس عجيبًا، أن نشتري كيلو الليمون 

ب2500 ليرة بينما تموت ليمونات المزارع أمام عينيه، سنوات 
طويلة ولم تحل هذه المشكلة، ليقول لنا أحد كيف يمكن أن 

يحدث ذلك؟

الصناعة الدوائية تموت
من جهة أخرى وفي مجال آخر ُتضّيق الحكومة على الصناعات 
الدوائية وتعالج واقعها بطريقة تقتل هذه الصناعة وتحاصرها 

ح مصانع  والنتيجة نفتقد الدواء المحلي في األسواق، وُتسرِّ
الدواء موظفيها وعمالها، ويتركون لمصيرهم المجهول، إذا كانت 

الحكومة التستطيع وضع خطة الحتواء مشكلة الدواء فلتترك 
السوق يقول كلمته، المهم أن يتوفر الدواء. ولكن كالعادة يأتي 
التدخل الحكومي ليزيد المشكلة تعقيدًا وخطورة، حتى أصبحنا 

نحسب ألف حساب ألي إجراء أو قرار حكومي.   
حال الصناعات األخرى ال يقل مأساوية عن حال صناعة الدواء، 

ففي لقاءات عديدة مع صناعيين اشتكوا لنا وشرحوا كيف 
يعاملون وبأي عدم مسؤولية، وكيف وصل بهم األمرإلى حد 
اإلفالس وإغالق مصانعهم، وكيف كانت مصانعهم عرضة 

لغزوات الجمارك، التي تركت ضبط الحدود وهذه هي مهمتها 
األساسية ونزلت إلى المصانع والورش ومحالت بيع التجزئة، أي 

رسالة تريد الحكومة إيصالها عندما 
تموت الورش  الصغيرة والحل واضح قروش قليلة لدعم المنتج 
الصغير. أو على األقل إعفاءه من الضريبة وتركه يعمل على باب 

الله. 
وعدت الحكومة أمس أنها ستدعم الزراعة وستعمل على استغالل 
امكانات البلد الزراعية وستعود الستثمار ملكياتها الزراعية وتدعم 

المنتجين الصغار، أمر نؤيده ولكن كيف استفاقت الحكومة 
فجأة قبل قانون قيصر بأيام وقررت دعم الزراعة، لماذا لم تبادر 

قبل ذلك بكثير ولماذا تهمل الزراعة أصًال ولماذا تنسى الحكومة 
ملكياتها الزراعية؟ 

أخشى مانخشاه أن تكون فزعة الحكومة مؤقتة وتنسى وعودها 
أو تكلف لجان عديمة الفاعلية تكون سببًا في نشوء مشاكل 

ومعوقات جديدة.وتفتح أبوابًا للفساد.  
نحن كلنا ندعم الحكومة ونتمنى أن تكون مع نفسها، فماذا نريد 

سوى أن يكون الوطن آمنا سليمًا ال يهمه حصار جائر والعدو 
غادر. 

 افتتاحية             
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أسعار تسع سنوات بكفة... 
وأسعار ٢٠٢٠ بكفة أخرى!

أهل دير الزور يكتشفون 
لهجتهم في مسلسل بروكار

هل تزايدت عمليات التجميل 
في فترات الحجر الصحي؟

لطالما كان البحث عن الجمال غاية ألغلب 
البشر إناثًا وذكورًا،حيث لم تعد تقتصر 

عمليات التجميل على تصحيح التشوهات 
الخلقية بل تعدتها لتصبح موضة وتقليدًا 

أعمى يغير مالمح من يقوم بها.
وتطورت الجراحة التجميلية بشكل كبير لتفرز 

أنواعًا وأدوات جديدة بشكل متسارع لدرجة 
وصلت البتكارات ترضي الباحثين عن الجمال 

والملتمسين لمظهر أصغر بالعمر.
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الزراعات ا�سرية «بيضة من 
ذهب» واستثمار وطني «ناجح»

لم تترك الحرب للسوريين ما يتغّنون به، 
فخيرات أرضهم التي لطالما حمتهم في 

أوقات الحصار، وفي لحظات الفقر، لم تعد 
اآلن كذلك فهي كغيرها من المواد المصنعة 

تهّدهم بأسعارها، وتعدهم بالفقر في حال 
اشتروها، وبالجوع في حال تخّلوا عنها.
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ساعات اليد موضة لـ 2020 
تكمل أناقة الرجل

العالم يواجه كورونا 
باستخدام الذكاء االصطناعي

ظهر فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) 
في فترة زمنية وجيزة كواحد من أكبر 

التحديات التي تواجه العالم في القرن 
الحادي والعشرين. فقد اجتاح الفيروس 
العالم منذ انتشاره من بؤرة تكونه في 

الصين ليجتاح العالم كله. 

نظلي الرواس:
العديد من أعمال هذا 
الموسم كانت تهريجًا
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رئيس مجموعة 
كبور الدولية
أديب كبور:

انخفاض سعر املتة 
مرتبط بسعر الصرف
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إذ وبحسب دراسة نشرتها 
مدرسة لندن لالقتصاد، فإن 

أسعار «جميع السلع والخدمات 
العامة زادت تقريًبا 27 ضعًفا عن 

مستواها في 2010 مقارنة بـ 
17 مرة في كانون الثاني 2020. 

ومن المهم مالحظة أنه منذ 
شهر كانون الثاني 2019، كانت 

الزيادة المتراكمة في مؤشر 
أسعار المستهلك لكافة السلع 
وصلت إلى ٪230. وهذا يعني 

أنه في أيار 2020 ارتفعت أسعار 
جميع السلع  3.3 مرة مقارنة 

بمستواها في كانون األول 
 .«2018

وتضيف الدراسة التي أعدها 
الباحث السوري زكي محشي 

أن «التقديرات تشير إلى 
ارتفاع أسعار المواد الغذائية 

والمشروبات في سورية بمعدل 
32.5 مرة منذ عام 2010. وقد 
حدث ما يقرب من نصف هذه 

زياد غصن

بخطى متسارعة تتصاعد وتيرة الغالء في 
األسواق المحلية، فعلى مدار األشهر األولى من 

العام الحالي زادت أسعار السلع والمواد بمقدار 
يعادل الزيادة التي حصلت منذ بداية األزمة ولنهاية 

العام 2019. ومن المتوقع أن يستمر مسلسل االرتفاع 
السعري مع استمرار تراجع سعر صرف الليرة ودخول 

قانون «قيصر» حيز التنفيذ بداية شهر حزيران، وهو يعني 
مزيدًا من الضغوط على الوضع المعيشي للسوريين.

  5 أشهر هزت معيشة السوريني!
باألرقام: أسعار تسع سنوات بكفة...     وأسعار 2020 بكفة أخرى!

المحلي   |  
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الزيادة خالل األشهر الخمسة 
األولى من عام 2020، وخاصة 
في شهر أيار. الزيادة في مؤشر 

أسعار المستهلك لألطعمة 
والمشروبات كانت أعلى من 

مؤشر أسعار المستهلك لجميع 
السلع نظرًا لعوامل عديدة، أبرزها 

العوائق التي تحول دون تمكن 
الحكومة من استيراد المواد 

الغذائية وتخزينها، واحتكار بعض 
التجار في السوق لبعض المواد 

32.5
أسعار المواد الغذائية 
والمشروبات ارتفعت 

32.5 مرة منذ بداية 
األزمة... نصفها خالل 

األشهر الخمسة األولى 
من 2020

األجر الشهري 
المطلوب 310 آالف 

ليرة بتكلفة سنوية 
تتجاوز 6 تريليونات 

ليرة

قيمة مستوردات ست 
سلع غذائية رئيسية 

حوالي 457.2 مليون 
يورو

مستوردات القهوة 
والشاي والسكر تكف 

245.7 مليون يورو

  5 أشهر هزت معيشة السوريني!
باألرقام: أسعار تسع سنوات بكفة...     وأسعار 2020 بكفة أخرى!

310

457.2

245.7 الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك 
لألطعمة والمشروبات كانت أعلى 

من مؤشر أسعار المستهلك لجميع 
السلع نظرًا لعوامل عديدة، أبرزها 

العوائق التي تحول دون تمكن 
الحكومة من استيراد المواد الغذائية 

وتخزينها، واحتكار بعض التجار في 
السوق لبعض المواد الغذائية



المحلي   |  

الغذائية». 
وكان من الطبيعي في ضوء 

هذا االرتفاع غير المسبوق 
في أسعار السلع والمواد، أن 

تتعمق ظاهرة انتشار الفقر بين 
السوريين وليتجاوز معدلها العام 

ما كانت قد أعلنته منظمة 
األمم المتحدة بداية العام 

2019 من أن نسبة انتشار الفقر 
بين السوريين وصلت لحوالي 

%85. وهذا ما خلص إليه 
أيضًا المركز السوري لبحوث 

السياسات في تقريره الصادر 
مؤخرًا، والذي أكد فيه أن 

«مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 
18 ضعفًا بين شباط 2011 

وكانون األول 2019، وهو ما 
أدى إلى تدهور حاد في الدخل 

الحقيقي لألسر وزيادة معدالت 
الفقر».  فقد بلغ «متوسط خط 
الفقر الكلي لألسرة الواحدة في 
الشهر 280 ألف ليرة سورية في 

نهاية عام 2019». ويمكن في 
ضوء ذلك تخيل عدد األسر التي 

دخلت في دائرة الفقر  بحديه 
األعلى واألدنى، السيما مع 
استمرار تدني الدخل الفردي، 

وتسجيل «معدل البطالة تراجعًا 
من حوالي %51.8 عام 2016 
إلى حوالي %42.3 في العام 

الماضي، حيث فقد سوق العمل 
حوالي 3.7 ماليين فرصة عمل، 

وهو ما رفع «نسبة اإلعالة 
االقتصادية من 4.13 شخص 

لكل مشتغل في العام 2010 إلى 

6.4 شخص في العام 2019».

مشجب سعر الصرف!
ُتلقى المسؤولية في كل ذلك 
على ما لحق باإلنتاج السلعي 
والخدمي من تدهور وتخريب 
كبيرين خالل سنوات الحرب، 

وكذلك على «كاهل» سعر صرف 
الليرة الذي تراجع بشكل كبير منذ 
بداية العام 2019، وهو أيضًا ما 
يتحجج به الصناعيون والتجار في 

معرض دفاعهم عن المتغيرات 
التي طرأت على أسعار منتجاتهم 

المحلية أو المستوردة. ورغم 
إعالن المصرف المركزي تمويله 

لبعض المستوردات األساسية 
بسعر الصرف الرسمي، إال أن 

ذلك لم ينعكس ايجابًا على أسعار 
السلع الممولة، بدليل أنها بقيت 

تواكب دوما كل ارتفاع سعري 
يجتاح األسواق المحلية. تناقض 

يبرره البعض بعملية استغالل 
تعرضت لها الحكومة من قبل 
شريجة تجار وصناعيين، مول 

المصرف المركزي مستورداتهم 
بالسعر الرسمي ثم باعوها 

للمستهلكين وفقًا لسعر الصرف 

تؤشر البيانات المذكورة إلى أن تناول السوريين لفنجان 
القهوة والشاي في العام 2019 كلف استيراد كميات من 

القهوة، الشاي، والسكر غير المكرر بما قيمته 245.7 مليون 
يورو، أي ما معدله شهريًا 20.4 مليون يورو. وهذه ال تمثل 
التكلفة الحقيقية لمشروب السوريين من القهوة والشاي، 

بالنظر إلى وجود تكاليف أخرى تتعلق بالتصنيع المحلي 
والتعبئة والنقل والتخزين وربح الحلقات التجارية وغيرها

ُتلقى المسؤولية في كل 
ذلك على ما لحق باإلنتاج 

السلعي والخدمي من 
تدهور وتخريب كبيرين 
خالل سنوات الحرب، 

وكذلك على «كاهل» سعر 
صرف الليرة الذي تراجع 

بشكل كبير منذ بداية 
العام 2019، وهو أيضًا 
ما يتحجج به الصناعيون 

والتجار في معرض دفاعهم 
عن المتغيرات التي طرأت 

على أسعار منتجاتهم 
المحلية أو المستوردة
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السائد في السوق السوداء، 
محققين بذلك أرباحًا مضاعفة 
تزيد قيمتها وفق تقديرات غير 

رسمية عن 200 مليون دوالر في 
العام 2019. في حين أن هناك 

من يعيد التناقض الحاصل إلى أن 
التمويل الحكومي للمستوردات 

شمل بعض الكميات، وليس 
كل الكميات المستوردة من 

هذه السلعة أو تلك، وهذا ما 
سمح بحدوث تالعب في عملية 

التسعير.
في مواجهة ظاهرة الغالء 

وتأثيراتها الخطيرة على الفقراء 
وأصحاب الدخل المحدود، ال 

يجد اقتصاديون مخرجا في هذه 
الظروف إال ثالثة خيارات، خيار 

استراتيجي يتمثل في التركيز على 
تنشيط العجلة اإلنتاجية لقطاعي 
الصناعة والزراعة، وخيارين اثنين 
آنيين: األول ضبط سعر صرف 

الليرة وفق إجراءات اقتصادية 
تتشارك جميع الجهات بتنفيذها، 

إذ أن التجربة أثبتت خالل السنوات 
السابقة فشل اإلجراءات العقابية 
والزجرية بدليل أن االتهام مع كل 

انخفاض يطرأ على سعر صرف 
الليرة يوجه للمضاربين!

 أما الخيار الثاني فهو يتمثل في 
تمويل المصرف المركزي الستيراد 

احتياجات البالد من السلع 
الغذائية الرئيسية واألدوية، على 
أن تتولى الوزارات والمؤسسات 

األخرى مهمة ضبط أسعارها 
في األسواق المحلية بما يمنع 

التجار والمستوردين من التالعب 
والتحايل بسعر الصرف. لكن ما 
هي احتياجات السوريين الغذائية 

األساسية؟ وكم يكلف استيرادها 
من قطع أجنبي؟ وهل المصرف 

المركزي قادر على توفير ذلك 
التمويل؟

ست أساسيات
وفق بيانات رسمية، فإن إجمالي قيمة مستوردات البالد من 

ست سلع غذائية رئيسية بلغت في العام الماضي حوالي 
457.2 مليون يورو، أي ما معدله شهريًا 38.1 مليون يورو. 

وتشمل هذه السلع كل من: األرز، الزيوت والسمون النباتية، 
الشاي، التونة والسردين، سكرر مكرر، وبن غير محمص. في 

حين أن قيمة مستوردات األدوية خالل العام نفسه بلغت 
حوالي 33.7 مليون يورو، وبوسطي شهري قدره 2.8 مليون 

يورو، وليكون بذلك إجمالي قيمة مستوردات ست سلع غذائية 
مع األدوية حوالي 491مليون يورو، وهو مبلغ ال يشكل سوى 

%9.4 من إجمالي قيمة مستوردات البالد في العام 2019 
والبالغة حوالي 5.201 مليارات يورو.

وتؤشر البيانات المذكورة إلى أن تناول السوريين لفنجان 
القهوة والشاي في العام 2019 كلف استيراد كميات من 

القهوة، الشاي، والسكر غير المكرر بما قيمته 245.7 مليون 
يورو، أي ما معدله شهريًا 20.4 مليون يورو. وهذه ال تمثل 
التكلفة الحقيقية لمشروب السوريين من القهوة والشاي، 

بالنظر إلى وجود تكاليف أخرى تتعلق بالتصنيع المحلي 
والتعبئة والنقل والتخزين وربح الحلقات التجارية وغيرها. وبهذا 

يكون إجمالي قيمة مستوردات البالد من مواد: األرز، الزيوت 
والسمون النباتية، والتونة والسردين قد بلغ في العام الماضي 

حوالي 211.5  مليون يورو، أي ما معدله شهريا حوالي 17.6 
مليون يورو.

وتتفق معظم اآلراء على أن تمويل المصرف المركزي للسلع 
الست السابقة ذكرها وتسعيرها بشكل موضوعي يمكن أن 
يخفف من وطأة الظروف االقتصادية الصعبة على شريحة 
واسعة من السوريين، إذ على األقل سيكون هؤالء قادرين 

على تأمين وجبة الغذاء الرئيسية من دون االضطرار إلى بيع 
ممتلكاتهم أو االستدانة أو التضحية بأولويات أخرى، السيما 

وأن متوسط   األجر الشهري ارتفع من 11500 ليرة سورية في 
عام 2010 إلى حوالي 60000 ليرة سورية في عام 20202. 

وبحسب الباحث محشي واستنادًا إلى تقديرات مؤشر أسعار 
المستهلك المذكورة أعاله، فإن متوسط   الراتب الشهري يجب 

أن يكون 310000 ليرة سورية لوصول القوة الشرائية لدى 
المشتغلين بأجر إلى مستواها المسجل في عام 2010، األمر 

الذي يتطلب رفع األجور الحالية بنسبة ٪420 بالنسبة للعمالة 
العامة. وفي مثل هذا السيناريو فإن الحكومة ستكون مضطرة 
إلضافة 500 مليار ليرة سورية شهريًا، بالنظر إلى أن الميزانية 
العامة اإلجمالية في عام 2020 تبلغ 4000 مليار ليرة سورية، 

إال أن دفع 6 تريليون ليرة إضافية يتجاوز القدرة الحكومية، 
وإن كان هناك من يؤمن أن تفكيك شبكات المصالح والفساد 

الواسعة واسترداد األموال المنهوبة يمكن أن يتيح للحكومة 
توفير هذا المبلغ.... وأكثر أيضًا.
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المشهد - محمد الحلبي

لم يعد يخفى عن أحد 
أن غالبية المواطنين 

السوريين باتوا يعيشون 
تحت خط الفقر بعد عقٍد كامٍل 

من زمٍن عصف بالبالد من حرٍب 
وحصاٍر اقتصادي، وآخرها جائحة 

ت حركة االقتصاد  عالمية شلَّ

العالمي في أصقاع المعمورة.. 
ما جعل المواطن السوري 

يبحث عن مصادر العيش بشتى 
الوسائل، وإن استثنينا اآلن 

الطرق غير المشروعة لمصادر 
كسب الرزق، ألن القانون يعاقب 

عليها بشكل علني وصريح، إال 
أن هناك طرق أخرى مشروعة 

لجأ إليها العديد من المواطنين 

السوريين، لكن القانون أيضًا 
يعاقب من يلجأ إلى هذه الطرق 

بعقوباٍت مختلفة رغم شرعيتها...

متهمون ولكن؟!..
على باب جمعية حفظ النعمة 

الخيرية في منطقة باب مصلى 
كانت تحمل صندوق المساعدات 

وتتلفت حولها، قبل أن تومي 

ألحد األشخاص بأن يتبعها، 
وعلى بعد أمتاٍر قليلة من مقر 
الجمعية تنازلت عن حقها من 
نصيبها بالمساعدات اإلغاثية 

مقابل بضعة آالف من الليرات، 
ولدى االستفسار عن سبب 

هذا الفعل قالت بصوت يخنقه 
الدموع: أنا أرملة ولم أتجاوز 

الثالثين من عمري، توفي زوجي 

المحلي   |  

مواطن
تحت خط 

الفقر!

غالبية المواطنين السوريين باتوا يعيشون 
تحت خط الفقر بعد عقٍد كامٍل من زمٍن عصف 

بالبالد من حرٍب وحصاٍر اقتصادي، وآخرها جائحة 
ت حركة االقتصاد العالمي في أصقاع  عالمية شلَّ
المعمورة.. ما جعل المواطن السوري يبحث عن 

مصادر العيش بشتى الوسائل
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وترك لي حمل ثقيل.. ثالثة 
أطفال نعيش في منزٍل مستأجر 

بمنطقة دف الشوك، هل 
سنأكل العدس في الشارع أم 

نجوع ونحن في بيوتنا؟..
في مشهٍد آخر.. وبعد انتظار اتصال 

موزع مادة المازوت لعدة أشهر، 
وعندما لملم الشتاء أشياءه، جاءه 

الهاتف المنتظر يعلمه أن دوره 
قد حان، فما كان من أبي حمزة 

إال أن باع مستحقاته من المازوت 
للموزع مقابل 5000 ليرة سورية، 
وقال: صدقني أنا ال أملك مدفأة 

من األساس حتى أستفيد من 
هذه المكرمة، هناك أشيْا أهم 

من الدفء اآلن ونحن نعيش أيام 
عيد الفطر السعيد، ثم قال بمرارة: 

بسعادة..
وفي جانٍب آخر .. لن تنتظر كثيرًا 
في رحاب أي كازية حتى تشاهد 

أن غالبية السيارات العامة 
تشتري الفائض من مخصصات 

السيارات السياحية الصغيرة 

الخاصة، مقابل 100 ليرة سورية 
لليتر الواحد، وهناك من يبيع جرة 
الغاز في السوق السوداء مقابل 
مبلغ جيد يسد احتياجاته األخرى 

به، وغيرها الكثير من األشياء 
التي ال يسعنا ذكرها..

ومن هنا نقول.. أن بيع 
مخصصات الجمعيات الخيرية 

والمساعدات اإلغاثية، 
ومخصصات المحروقات من 

مازوت وبنزين وغاز في السوق 
السوداء، كلها أفعال يعاقب 

عليها القانون بعقوبات مختلفة.. 
وإن ُقبض عليك وأن تفعل 

إحداها ستوجه لك تهمة أنك 
مواطن.. وتبحث عن حق الحياة 
في أعطيات وهبات منحتها لك 
الحكومة الفاضلة الجليلة، وأنت 

تستخدمها بغير وجه حق، علمًا 
وللتذكير فقط أن وجهة النظر 
الشرعية تقول بأن لك الحق 

بحرية التصرف لما تملك، ويحق 
لك استخدامه كيفما تشاء..

ما هي الحلول؟
من المؤكد أن البالد لن تنهض اقتصاديًا 

بين عشيٍة وضحاها، وخصوصًا أن العقوبات 
األوربية وقانون قيصر األمريكي تقف عائقًا 

في وجه أي تقدم اقتصادي، ناهيك عن 
دواعش الداخل، ومع ذلك هناك ثمة حلول 

طرحها دكتور في كلية االقتصاد بجامعة 
دمشق فضل عدم ذكر اسمه  أن الحل يكون 

عبر إدارة األسواق بطريقة عقالنية، وزيادة 
اإلنتاج، وحل مشكلة االحتكار التي يجب أن 
تكون أولوية للحكومة عبر زيادة حصتها في 

األسواق والتي هي اليوم %20 من السوق 
بينما %80 محررة بيد التجار وتحديدًا في 
سوق الهال الذي يشتري تجاره البضائع 

بسعٍر بخٍس من الفالح ويبيعونها بأضعاف 
مضاعفة للمستهلك.

واقترح أن تقام شركة جديدة تكون موزعة 
النسب بين «وزارة الزراعة» و»اتحاد 

الفالحين» و»اتحاد المصدرين وسوق الهال، 
تشتري بشكل مباشر من المنتج وتحدد 
األسعار، مشيرًا إلى أن فكرة األسواق 
الشعبية فكرة جيدة لكنها ال تحقق من 
الطلب إال %40 وهي خطة موسمية.

وأضاف أن من أحد اإلقتراحت التي تم 
تزويد الحكومة بها هي دعم «مؤسسة 
المشاريع اإلنتاجية» التابعة للمؤسسة 

العسكرية والتي تعتبر أقل فسادًا، وكان 
هناك تجربة سابقة بهذا األمر عبر دعمها 
بشكل كبير وتقديم األراضي، موضحًا أن 

هذه التجربة اليوم مطبقة بنجاح في مصر 
والناتج المحلي %50 عائد للمؤسسة 

العسكرية.
ونوه إلى أن قضايا الفساد واالحتكار 

معروفة لدى الحكومة، ولم تعالج لعوامل 
كثيرة منها مرتبط بالمصالح في كل 

الحلقات والعجز أمام الفاعلين االقتصاديين 
داخل سورية وعددهم بين 10 – 20 فاعل 

اقتصادي يشكلون منظومة اقتصادية 
كبيرة جدًا تؤثر على الوضع االقتصادي، 

والتعامل معهم ليس باألمر السهل.
وأوضح أن سورية بحاجة إلى 10 مليار دوالر 

بالحد األدنى سنويًا ليكون االقتصاد شبه 
متوازن، 2 مليار منها بالحد األدنى لشراء 

موارد الطاقة واألغذية واألدوية، لكن هناك 
شح مالي وشح بالقطع األجنبي، مؤكدًا 

إلى أن األمر سيزداد صعوبة في قادمات 
األيام..

سورية بحاجة 
إلى 10 

مليار دوالر 
بالحد األدنى 
سنويًا ليكون 

االقتصاد 
شبه متوازن،
2 مليار منها 
بالحد األدنى 
لشراء موارد 

الطاقة 
واألغذية 
واألدوية
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المحلي   |  

ميساء رزق

لطالما كان البحث عن 
الجمال غاية ألغلب 

البشر إناثًا وذكورًا،حيث 
لم تعد تقتصر عمليات التجميل 

على تصحيح التشوهات 
الخلقية بل تعدتها لتصبح 
موضة وتقليدًا أعمى يغير 

مالمح من يقوم بها.
وتطورت الجراحة التجميلية 

بشكل كبير لتفرز أنواعًا 
وأدوات جديدة بشكل متسارع 

لدرجة وصلت البتكارات 
ترضي الباحثين عن الجمال 
والملتمسين لمظهر أصغر 

بالعمر.

وال يخفى على أحد تكاليف هذه 
العمليات وضرورة إجرائها على 

أيدي خبيرة تتجاوز األخطاء الطبية 
الكثيرة التي يخلفها مبضع جراح 

غير متمكن وطول المدة التي 
يجب أن تتوفر لظهور النتائج 

النهائية والتي يمكن أن تصل 
لشهور،األمر الذي جعل الحجر 

الصحي فترة مؤاتية إلجراء هذه 
العمليات والتي ظهرت جلية خالل 

تلك الفترة.
وللوقوف على هذه الظاهرة 

التقت المشهد الدكتور فراس 
ملحم اختصاصي الجراحة 

التجميلية الذي أكد أن فترة الحظر 
سجلت إقباًال متزايدًا على عمليات 

التجميل إذا استثنينا األسبوعين 
األولين في تلك الفترة وأعني 

األسبوع األخير من آذار واألسبوع 
األول من نيسان.

حيث توّزعت عمليات التجميل 
المرغوبة في تلك الفترة بين 

عمليات تجميل الوجه وتحديدًا 
منطقة األجفان وما حول العين 

واألنف وبين عمليات نحت 
الجسم عبر شفط الدهون وشد 

نواحي الجسم المختلفة طبعًا وال 
ننسى حقن البوتوكس والفيلر.
ولفت د.ملحم إلى أنه يخص 
الذكور فقد بقي إقبالهم على 

عمليات التجميل بنفس الوتيرة 
خالل فترة الحظر بمعنى أن 

معدلهم بقي على حاله بالمقارنة 
مع الفترات األخرى وقد ترّكزت 
عملياتهم على شفط الدهون 

واستئصال الثدي المتضخم وشد 
األجفان.

مشيرًا إلى أنه ال تتوفر إحصائيات 
عامة يمكن من خاللها تحديد 

نسبة مئوية دقيقة للزيادة خالل 
فترة الحظر ولكن بالتأكيد زادت 

عن الفترة السابقة.
وعن أسباب زيادة اإلقبال عليها 

خالل فترة الحظر بّين د.ملحم 
أنه إذا تناولنا األسباب الكامنة 
وراء تلك الزيادة يمكن الحديث 

عن العطلة الطويلة والتي يمكن 
خاللها للشخص أن يتجاوز فترة 

التعافي والنقاهة بسهولة ويسر 
دون أن يحتاج إلى طلب اإلجازة 
وهنا ال ننسى أن قسم ال بأس 

به ممن يلجؤون إلى عمليات 
التجميل أغرتهم فكرة أن األيام 
األولى التالية لإلجراء ستمر بما 

هل تزايدت عمليات التجميل 

في فترات احلجر الصحي؟

AfterAfter BeforeBefore

د. فراس ملحم:

ف»ة احلظر 
سجلت إقباالً 
متزايد± على 

عمليات التجميل
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فيها من آثار ظاهرة مؤقتة من 
وذمة وتغير بلون الجلد دون أن 

يقابل الشخص أحدًا من معارفه 
أو زمالئه متفاديًا الحرج والحاجة 

للشرح. 
وعن إمكانية األخطاء الطبية 

وإجراء تصليح وتعديل لها قال 
د.ملحم: نعم لقد أجريت تصحيحًا 

ألخطاء طبية تجميلية والتي تشهد 
تزايدًا ملحوظًا لألسف..وبرأيي 

الشخصي فإن األسباب المؤدية 
لذلك متعددة منها ممارسة 

المهنة من قبل أشخاص غير 
مؤهلين في بعض األحيان دون 

حسيب أو رقيب ومنها وسائل 
التواصل االجتماعي التي أصبحت 

أحيانًا منبرًا للترويج إلجراءات 
تجميلية غير صحيحة وغير مبنية 

على أسس علمية و.....
وأشار إلى أن األعمار التي ترغب 

بعمليات التجميل تتراوح بين 
العشرين والستين،وعندما يكون 

الهدف من عملية التجميل 
تصحيح عيب ما أو تحسين 

منطقة من الوجه أو الجسم 
بطريقة علمية صحيحة وبمعنى 

آخر عندما يوضع االستطباب 
لإلجراء التجميلي من قبل أخصائي 

ص له مزاولة المهنة  تجميل مرخَّ
فهنا نقلل من احتمال النتائج غير 

المرغوبةوعلى الجانب اآلخر عندما 
ال يكون هناك حاجة حقيقية 

وال استطباب حقيقي لإلجراء 
التجميلي وعندما يكون الهدف 
هو التقليد األعمى لآلخرين أو 

للمشاهير وعندما يتم اإلجراء من 
قبل طبيب غير مؤهل فهنا  تكون 

النتيجة غير مرضية حتمًا.
بدورها أكدت الدكتورة ريم حاتم 

اختصاصية األمراض الجلدية 
والزهرية أنه في بداية الحظر 

كان هنالك خوف ولكن مع البدء 
بتخفيف الحظر بدأت اإلجراءات 
التجميلية باالزدياد ولكن سوء 
الحالة االقتصادية جعل بعض 
اإلجراءات تخف،ولفتت إلى أن 
اكثر اإلجراءات التجميلية التي 

قصدت عيادتها في فترة الحظر 
كانت عمليات التقشير والبالزما 

كون المريض يستطيع البقاء 
في البيت وعدم التعرض ألشعة 

الشمس ثم البوتوكس والفيلر 
وتراوحت األعمار المتوسطة 

بين الـ35 - 55 سنة،وقد زادت 
في الفترة األخيرة إقبال الذكور 

على اإلجراءات التجميلية بشكل 
ملحوظ وأصبحت ثقافة التجميل 

تطال الذكور ولكن بنسبة أقل من 
النساء إضافة الختالف طبيعة 

تلك اإلجراءات التجميلية فالرجل 
يحب أن تكون  لتحسين تجاعيده 

دون إخفائها تمامًا ويفضل الذكور 
البوتوكس ثم البالزما لعالج 

الصلع.
ونوهت د.حاتم إلى أنه بسبب 

كثرة الممارسين من غير أصحاب 
االختصاص واستخدام مواد غير 
آمنة فقد كثرت األخطاء الطبية 

بكثرة وبعض هذه األخطاء يجب 

عالجها على وجه السرعة وإال 
تحولت إلى كارثة وهي االنسداد 
الوعائي وقد تصل مخاطرها إلى 

العمى في عمليات الفيلر.
وفي السياق ذكرت لينا (48سنة) 

إلى أنها استغلت فترة الحجر 
كموظفة إلجراء عملية قص 

أجفان كانت تنوي إجراءها قبل 
فترة حيث ترددت كثيرًا خالل فترة 
دوامها ألنها تحتاج لوقت طويل 

الختفاء آثارها من ورم وندبات وما 
تخلفه من تلون بالجلد.

بدورها أكدت سحر(24 سنة) 
أنها أجرت عملية تجميل ألنفها 

لنفس األسباب حيث أن خروجها 
من المنزل بجبيرة ووجه متورم 

كان ليعتبر مشكلة وسببًا لخجلها 
وكانت فترة الحجر فرصة ذهبية 

لها للقيام بهذه العملية.
وقال هاهر(37 سنة) أنه أجرى عملية 

قص معدة مستغًال فترة الحجر 
والعطلة الطويلة دون اضطراره 

ألخذ إجازة من عمله وحصوله بذلك 
على نقاهة مجانية.

إذًا لم يثن الحجر الصحي وفايروس 
كورونا الباحثين عن الجمال من 

ارتياد عيادات التجميل والمشافي 
الخاصة إلجراء عمليات تحتاج 
لوقت طويل ونقاهة مديدة 

إلخفاء ما خلفه مبضع الجراح، 
وقضاء فترة الحجر في المنزل 

وتجاوزه بصورة جميلة ترضيه عند 
النظر في المرآة ومقابلة معارفه 
بعد العطلة الطويلة وكأنه خلق 

من جديد شاكرًا كورونا وما سببه 
من عطلة طويلة جاءته كهدية 

ثمينة.

AfterAfter BeforeBefore

د. ريم حاتم:
أك³ ا²جراءات 

التجميلية التي قصدت 
العيادة ´ ف»ة احلظر 

 µكانت عمليات التقش
والبالزما

لم يثن الحجر الصحي وفايروس كورونا 
الباحثين عن الجمال من ارتياد عيادات 

التجميل والمشافي الخاصة إلجراء عمليات 
تحتاج لوقت طويل ونقاهة مديدة
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ال نستطيع حل كل األمور 
فنحن وسطاء مع الحكومة ال 

نملك المفتاح السحري ونقوم بما 
نستطيع، حتى لو اعتبر البعض 

أننا ال نقدم شيء, لكن في الوضع 
الراهن استطعنا حل معظم 

مشاكل الصناعيين ومازال هنا 
قضايا عقد المناقشة

الغالف   |  
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تحّولت مجموعة ”كبور“عبر تجربة 
تجارية وصناعية إلى أكبر منتج 
ومصدر للمتة في العالم، لكن 

وراء هذا  النجاح يقف الكثير 
من  الصعوبات والتحديات 
واالجتهادات عبر عدة سنين 

والتي ما تزال حتى هذه اللحظة 
والتي ظلت مجهولة بالنسبة 

لإلعالم وجمهور المستهلكين، 
وعليه فتحنا عبر مجلة المشهد  
دفاتر هذه الشركة بالحديث مع 

رئيس مجموعة كبور الدولية، 
أديب كبور الذي يشغل في نفس 
الوقت منصب نائب رئيس غرفة 

صناعة دمشق وريفها، وهو 
بدوره كان له الكثير من المواقف 

المجدية في التعامل مع 
الصناعيين السوريين من واقع 
إحساسه بالمسؤولية والغيرة 

على بلده الذي لم تتوقف شركته 
فيها عن العمل طوال فترة 

الحرب على سورية.
وعند الوصول إلى مقر مكتب 

الشركة الذي يقع في واحد من 
أحياء العاصمة دمشق فيما يقع 
المعمل الذي أقيم وفق أحدث 

المعايير الدولية في منطقة 
يبرود.

بدأ كبور حديثه عن نبتة المتة 
والمراحل المتعددة التي تمر بها 

سواء كانت من مرحلة قطفها 
وصعوبة تحضيرها والمدة 
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رئيس مجموعة كبور الدولية

أديب كبور:
انخفاض سعر المتة 
مرتبط بسعر الصرف

ريم محمود

  من شجرة في أخر أصقاع األرض إلى مشروع تجاري كبير 
يجوب العالم انطالقا من سورية، رحلة نموذجية لريادة أعمال 

قادتها عائلة كبور قبل أكثر من 180 عامًا، التي تّوجت نجاحاتها مع 
”مجموعة كبور الدولية“ التي جعلت من ”المتة السورية“ واحد من أفضل 
المنتجات المحلية والعالمية وعالمة تجارية سورية صافية. على الرغم من  

أن موطن  الشجرة وزراعتها تتم في األرجنتين والية مسيونس حصرا.



الغالف   |  
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الطويلة التي تحتاجها لتصبح 
جاهزة للتصدير الى سورية 

والصعوبات التي تطرأ لحين 
وصول المنتج الى مرفأ الالذقية. 

فمن الصعب تجاهل المراحل 
المتعددة التي تحتاجها نبتة 

المتة لتصل إلى ما هي عليه 
للمستهلك بهذه الجودة.

يقول كبور: حرصنا الدائم  على 
تواجد منتج المتة في االسواق 

المحلية هو ما يجعلنا نعمل 
حتى في أيام العطل ليتم  توفير 

المنتج  في االسواق ونحاول 
دائما وضع استراتيجيات تحقق 

توفر منتج المتة بشكل دائم 
للمستهلك . لكن وجود بعض 

الممارسات المتبعة من عدد من 
نقاط بيع المنتج والتي ادت لغياب 

المادة والتالعب باسعارها ووهم 
المستهلك بانقطاعها ليتم بيعها 

باألسعار الغير حقيقية. 

لماذا التعامل المتة مثلها 
مثل سلع مماثلة كالقهوة 

والشاي؟
كنا ندفع سابقًا رسوم جمركية 

بقيمة %5 وكانت هذه النسبة 
مقبولة لكنها زادت في أخر 

عامين حتى وصلت إلى 10% 
، وقد تزامن ذلك  مع االرتفاع 
المستمر لسعر الصرف ونسبة 

الرسوم الجمركية 
  والسؤال األهم لماذا اليتم 

التعامل مع مادة المتة كالقهوة 
والشاي واالكتفاء بمبلغ 5% 
للرسوم الجمركية، فاذا كانت 

الحكومة كما قالت تريد تخفيف 
التكلفة على المستهلك كان 

عليها تخفيض الرسوم وتثبيت 
سعر صرف مناسب ، سياسة 

الحكومة برفع الرسوم التتناسب 
مع توفير سلعة قليلة التكلفة، 

ولقد تحدثنا مرارًا عن ضرورة  
مراعاة المنتج المحلي المعد 

للسوق المحلية والتصدير  
بتخفيف الضرائب والرسوم 

الجمركية على التاجر والصناعي 
حتى ال ترتفع األسعار. فقد 

اصبحنا في مواجهة الغضب 
الشعبي لغالء السعر ولم يتسن 

للمستهلك معرفة ما يحصل 
خلف الكواليس.

ففي هذا الوقت العصيب يجب 
أن نتواصل دائمًا ونوحد أفكارنا 

فمصالحنا واحدة باستقرار الوضع 
االقتصادي والمعيشي للمواطن.

ككل أنواع الصناعات في 
سورية، ما هي الصعوبات 

والعقبات التي واجهت إنتاج 
المتة واستيرادها؟

على اعتبار أننا نصدر المتة من 

سورية إلى الكثير من دول العالم 
العربية واألجنبية كان هناك 

عقبات داخلية وخارجية بالمرحلة 
االولى مع االرجنتين التي نستورد 
منها المادة األولية، فزادوا علينا 
نسبة الجمارك، بسبب التضخم 
االقتصادي وزيادة كلفة المنتج 
الذي تعاني منه أمريكا الالتينية 

وجاءت أزمة  كورونا لتزيد األمور 
سوًء، خاصة أن موسم حصاد 

المتة يبدأ في الشهر الثالث 
وينتهي في التاسع، وعلى اعتبار 
أن الحجر الصحي كان مطبق في 
األرجنتين منذ أربعة أشهر تأخرنا 

في موسم الحصاد نتيجة القيود 
المفروضة، يضاف إلى ذلك  تأثر 

عمليات الشحن بسب الحصار 
وبسبب اقفال بعض مرافق 

الموانئ، لكن الوضع مستقر لدينا 
حاليًا فهناك كميات تكفي ولن 

يحصل نقص في السوق، ونعمل 
على استيراد كميات جديدة.

وجهت لكم الكثير من 
االنتقادات حول رفع سعر 
المتة واحتكارها، مالسبب 

وهل من الممكن أن يعود 
السعر لإلنخفاض؟

ان المسبب األول لرفع سعر 
منتج المتة هو ارتفاع سعر 

صرف القطع االجنبي وعدم 
استقراره  وبطبيعة الحال ارتفاع 

جميع المستلزمات األنتاجية 
لمادة المتة  االضافة الى ارتفاع 

نسبة الضرائب الجمركية وما 
يتبعها. فمع التغير اليومي لسعر 

الصرف أصبح من الصعب 
خفض سعر علبة المتة فهي 
مرتبطة به ومن الممكن أن 

يختلف سعرها بين يوم وأخر، 
فهو العامل االساسي ألرتفاع 

سعر المنتج في النهاية ال نريد  
الوصول إلى مرحلة النستطيع 

فيها تلبية احتياجات السوق. 
اليوم لم نعد نتطلع للربح همنا 

الحفاظ على عالمتنا التجارية التي 
احتلت مكانة محلية وعالمية 

ويتوجب علينا الحفاظ على 
اسمها ولو تعرضنا للخسارة 

حاليًا.

يقال أن تهريب المتة إلى 
لبنان هو الذي ساهم برفع 

سعرها؟
عند الدخول في عمق االقتصاد 

تصبح الرؤية أوضح ما حصل 
في موضوع لبنان ليس تهريب 
بل تصدير، فعند تصدير المتة 

إلى لبنان نحن نحقق قطع 
أجنبي للبلد، ونستورد بالمقابل 
مواد أولية أي أن الدولة تستفاد 
بطرق غير مباشرة، وأنا كصناعي 

الحرب والحصار االقتصادي الذي تمر به البلد خلف 
فكرة عدم الوثوق بالعملة السورية مما جعل الجميع 

يتجه لتحويل امواله الى قطع أجنبي مما خلق 
السوق السوداء التي اثرت سلبيا على قدرت ضبط 

سعر الصرف وافتقار المركزي للقطع األجنبي.

 لماذا اليتم التعامل مع مادة المتة 
كالقهوة والشاي واالكتفاء بمبلغ 5% 

للرسوم الجمركية، فاذا كانت الحكومة كما 
قالت تريد تخفيف التكلفة على المستهلك 

كان عليها تخفيض الرسوم وتثبيت سعر 
صرف مناسب
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اليوم نحن كشركة 
لم نعد نتطلع للربح 

همنا الحفاظ على 
عالمتنا التجارية 

التي احتلت مكانة 
محلية وعالمية 
ويتوجب علينا 

الحفاظ عليها وعلى 
اسمها ولو تعرضنا 

للخسارة حاليًا

هناك تخريب 
ممنهج لالقتصاد، 

يشعرك كأن ما 
يحصل مخطط 

له سلفًا للوصول 
إلى عجز داخلي 

وإضعاف مقاومة 
البلد وتشويه 
سمعة التجار 
والصناعيين 

السوريين

استفاد دون أن يتأثر المستهلك، 
أما لو فقدت المادة من السوق  

بسبب التصدير هنا ستكون 
المشكلة، لكن المادة متوفرة 

في السوق ونصدرها أي أنني  
أقوم بعملية اقتصادية متكاملة.

في ظل ازدياد العقوبات 
االقتصادية على سورية كيف 

تستطيعون التصدير إلى 
الدول التي تتعاملون معها؟

 نصدر المتة إلى لبنان ومصر 
ودول الخليج وألمانيا والنمسا 

وكندا والسويد وهولندا ، لكن في 

ظل العقوبات نتعامل مع التصدير 
بالطرق المتاحة فعند إرسال 

«كونتيرنرات» المواد المسموح 
بها إلى أوروبا مثل الزعتر والزيت 

وبعض المواد الغذائية نرسل 
معها عدد من طرود المتة، كون 

هذه الدول تفضل المنتج السوري 
وما يجعل منتجنا يصدر عن غيره 

من المنتجات األرجنتينة ألننا 
نحضر المادة األولية من عدد من 

المناطق من األرجنتين -  في 
والية مسيونيس فهناك أنواع 
يتم زراعتها في السهل ومنها 

في الجبل والهضاب وتتميز كل 
واحدة منها بطعمة مختلفة،و 

نقوم بخلطها ومزجها بنكهات هذه 
العملية تتم في معملنا في يبرود 
لنحصل  على منتج يتميز بالتنوع 
وبنكهات مختلفة تناسب أذواق 

محبي المتة، وهذا ليس موجودًا 
في منتجات المتة األرجنتينية 

األخرى، ومانقوم به ال يستطيع 
المنتجون األرجنتيون مزجه داخل 

أمريكا الالتينية.

يجهل معظم الناس كيف 
هو شكل شجرة المتة وكيف 

تتم زراعتها وإنتاجها فهم 
اليعرفون إال شكلها النهائي 

في العلب التي تباع في 
األسواق، فما هي المتة؟

هي عبارة عن شجرة يتم زراعتها 
على مساحات كبيرة ليبدأ موسم 

حصادها في الشهر الثالث من 
كل عام وتستمر عملية الحصاد 
إلى الشهر التاسع، فيما تكون 

ذروة العمل خالل الشهرين 
السابع والثامن، حيث تكون 

النبتة ناضجة، وتمر عملية إنتاج 
المتة بالعديد من المراحل أولها 

القطاف ووضعها داخل فرن 



على الحطب يطلق عليه اسم 
”سيكديرو“  بدرجة حرارة 400 

فهرنهرايت لتطرد الرطوبة، فكل 
1000غرام يدخل الفرن يخرج 
منه 300 غرام فقط أي يتبخر 

700 غرام، بعدها تتدرج الحرارة 
باالنخفاض لتصل إلى 180، 

وترسل إلى  بناء متخصص 
يدعى» سينتا“ توضع بداخله 

لمدة تسع ساعات كي ينشف 
العود والورق، ننتقل للمرحلة 

التالية وهي تقطيع الورق اليابس 
ووضعها المنتج ضمن أكياس 

تحفظ لمدة 12 شهرًا ضمن 
مستودعات ويطلق على تلك 

المرحلة ”التيرمينل» أي الترييح، 
وبعد هذه المدة نخرجها ويكون 
تحول لون األوراق من األخضر 
إلى األصفر، مع العلم ان مادة 
المتة يختلف طعمها ولونها اذا 

خرجت من المستودعات قبل 
هذه المدة، وترسل بعدها عبر 
الحاويات من بيونيس أيريس 

وتصدر إلى سورية إلى معملنا 
في منطقة يبرود، حيث يتم 
إعادة تنشيفها بنسبة 3%   

فعملية النقل عبر البحر تكسبها 
القليل من الرطوبة ، كما نقوم 
ضمن المعمل بعملية تنقيتها 

من الشوائب ( العيدان والقش ) 
ومزج األنواع وفرز الماركات بين 

الخشنة والناعمة لكن أكثر نوع 
محبب ومستهلك في سورية 

هي ماركة « خارطة».

كم تبلغ قيمة االستجرار 
للمواد األولية التي تستوردها، 

وماهي الكميات المخصصة 
لسورية ولخارجها؟

نستورد من مزارعنا في األرجنتين 
بنسبة 30 – 35 % والكمية 

المتبقية نستوردها من الشركات 
المتوزعة في والية مسيونيس، 

وما يميز شركتنا أنها وراثة أبًا عن 
جد وقد  بدأت بعملي الخاص 

فيها عام 1988، لكن قبل هذا 
التاريخ كنا نستورد علب المتة 

مغلفة جاهزة.
ونستورد خالل العام ما يقارب 
28 ألف طن  نصدر منها  إلى 

باقي الدول.

تداولت األخبار في الفترة 
الماضية عن خالف بينكم 

والسورية للتجارة، وكان من 
المفترض توزيع المتة عبر 
البطاقة الذكية؟ مالسبب؟

لم يكن لدينا مانع من ان تسترد 
السورية للتجارة مادة المتة لكن 

لخصوصية هذه المادة وصعوبة 
استيرادها ولتوافرها بأنواع 

متعددة وبأسعار غير مناسبة 
للسوق المحلية  تعثر على 

السورية للتجارة استيرادها غير 
أن عملية األستيراد احتاجت الى 

تمويل من المركزي وألسباب 
خارجة عن نطاق قدرته لم تتم 

عملية األستيراد.

ولكن بعد تغير سعر الصرف 
وتذبذب سعر الليرة  كيف يجد 

رئيس مجموعة كبور الدولية 
الطريقة األفضل للعمل كتاجر 

وصناعي؟
يقول:“ هناك الكثير من الحلول 

والخطوات وبرأي أفضلها هو 
تشجيع التصدير كونه يساهم 
برفد الخزينة بالقطع األجنبي، 
ومن المفترض تعديل بعض 

قوانين البنك المركزي كي 
تصبح أكثر مرونة، اضافة لفتح 

األبواب لرؤوس األموال من 
كل مكان حتى من خارج سورية، 
لماذا ال تكون قوانيننا مشجعة 
لنصبح نحن الوجهة المفضلة 

ونتعامل بثقة ومرونة مع الناس 
، يجب التوجه لتحديث القوانين، 
فسورية بلد ال ينقصه أي شيء 

وبرأي هو أفضل الوجهات 
للصناعة والتجارة والسياحة.

رغم كل الصعوبات التي يواجهها 
الصناعي والتاجر السوري اليوم 
ومسيرة التعب طوال سنوات 

الحرب، إال أن الشركة بقيت 
وفية للمكان الذي أخذت اسمها 

منه وأضافت إلى منتج المتة 
الشهير منتجات جديدة أثبتت 
جودتها ونالت  رضى وإعجاب 

المستهلك. 
و يقول رئيس مجموعة 

كبور الدولي:“ يجب أن نبقى 
متفائلين، قبل هذه الفترة كنا 
نعمل ونضع استراتيجية لعام 

الغالف   |  
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الحجز االحتياطي يعد من أخطر المواضيع 
التي ظهرت على الساحة االقتصادية

 
 أنت كصناعي وتاجر كيف تنظر إلى موضوع الحجز االحتياطي 

الذي فرض مؤخرًا على الكثير من الشخصيات االقتصادية؟
الحجز االحتياطي يعد من أخطر المواضيع التي ظهرت على 
الساحة االقتصادية لدينا وقد سبب حالة من عدم الثقة بين 

الحكومة والتاجر والصناعي، وانعكست آثاره السلبية بشكل كبير 
على السوق واالقتصاد،  كما أصبح كل تجاري وصناعي معرض 

للمساءلة والحجر االحتياطي وتفتيش البنك المركزي، وهنا أطرح 
السؤال لماذا غابت الثقة مع الحكومة لماذا ال نشعر باألمان، 

المشكلة أنا أعلم أن الحكومة قادرة على تثبيت هذه الثقة، 
وهي قادرة على ذلك وباستطاعتها تشجيع الجميع على العمل 

والعطاء أكثر، خالل األزمة اجتمعنا مع أعضاء من الحكومة 
وطلبوا منا تشجيع المغتربين على العودة للوطن والعمل فيه، 

كيف سنشجعهم ولدى الحكومة عقلية التتمتع بالمرونة الكافية 
الجتذاب رجال األعمال المحليين، فكيف باألجانب،  طريقة عمل 
الحكومات السابقة والالحقة  والقوانين أدت إلى على تهجير من 

بقى إلى الخارج.



تحدث الكثيرين 
عن أداء الفريق 
الحكومي بأنه 

لم يستطع إدارة 
األزمة، وتم طرح 
وضع استشاريين 

من الصناعيين 
والتجار، ما تعليقك 

على ذلك؟ 

كان هذا المقترح مقدم مني 
ومن عدد من الصناعيين 

لمعرفتنا بالسوق ومتطلباته 
، فمن المفترض أن 

يشارك الصناعي والتاجر 
في القرارات االقتصادية أو 

السماع لمقترحاتهم وبناء 
الدراسة عليها، والعمل على 

ردم الفجوة بين الطرفين.
وفقًا لرؤيتك لما يحصل ما 
الذي تسبب بوصول سعر 

الصرف إلى هنا؟
هناك عدة عوامل مجتمعة 
أدت لتذبذب سعر الصرف 

ومنها البضائع المهربة 
واقتراب تطبيق قانون 

القيصر والحصار الممنهج 
على األقتصاد السوري 

من الدول الخارجية غير أن 
األزمة التي حلت على البلد 

أدت لنشر ثقافة ( دولرة 
الشارع ) حيث ان الدولة 

سمحت ألي شخص بحيازة 
القطع األجنبي فتوجه 

الجميع لتحويل نقودهم من 
الليرة السورية الى القطع 

األجنبي مما جعل الصرا فين 
يجمعون القطع من السوق 

بطريقة غير مدروسة ادت 
لنقص القطع األجنبي في 

المركزي.

 ما حصل في موضوع التصدير إلى 
لبنان ليس تهريبًا بل تصديرًا، وعند 

تصدير مادة المتة إلى لبنان نحن نحقق 
قطع أجنبي للبلد، ونستورد بالمقابل 

مواد أولية أي أن الدولة تستفاد بطرق 
غير مباشرة، خاصة أننا مستمرون 
بتوفير المادة في السوق المحلية
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أو أكثر لكن حاليا ومع التبدل 
الكبير لسعر الصرف، أصبحت 

استراتيجيتنا يومية كي نستمر، 
ومعملنا في يبرود لم يتوقف 

يومًا عن العمل.

ما هي مقترحاتك لتحسين 
االستيراد والتصدير؟

لنتكلم على نقطة مهمة هي ان 
عملية التصدير هي المؤثر األول 
على تزوي د البلد بالقطع األجنبي 

فهناك العديد من االقتراحات التي 
تحدثنا فيها وقدمناها وهنا يجب 
أن نصنع هذا التوازن بين المواد 

التي يحتاجها السوق المحلي شهريًا 
وبين المواد المعدة للتصدير عبر 

قائمة محددة ومدروسة، ومن ثم 
تصدير الفائض عن الحاجة ، يحتاج 

االمر إلى تفكير استراتيجي.

ما الذي نحتاجه من قرارات كي 
نشجع الصناعيين والتجار داخل 

وخارج سورية على العمل؟ 
ينقصنا ثقافة ان تكون الحكومة 

والصناعيين والتجار يدا بيد 
لخدمة الوطن والمواطن ومن 

هذا المنطلق نستطيع ان نحدد 
ما هي المواضيع االيجابية 

والسلبية لتحسين عجلة 
االقتصاد  بالمرحلة األولى 

نحتاج إلى تأمين المادة األولية 
وتخفيف الرسوم الجمركية 

عليها وعلى مستلزمات األنتاج 

، إذا أردنا تشجيع الصناعي يجب 
علينا  الحصول على البيانات 

الكافية لكل المنتجات الصناعية 
وما تحتاجه السوق المحلية وما 

نستطيع تصديره والتي نستطيع 
من خاللها العمل على تحقيق 

اكبر قدر من النجاح.

في ظل ما تقدم كيف يمكن 
للتجار والصناعيين أن يكون 

لهم دور فاعل في القرار 
الحكومي والمساهمة في 

تحسين األوضاع االقتصادية؟
كان للتجار والصناعين دور ومحاوالت 

مستمرة في تقديم المقترحات 
للحكومة، لكن هناك أمور استطعنا 

التحدث عنها وطلبناها مثل تخفيض 
%15 من القيمة التي تم فرضها 

على المستوردات.

ما طبيعة عملك مع غرفة 
صناعة دمشق وريفها؟

أشغل منصب نائب رئيس غرفة 
صناعة دمشق وريفها وتتمثل 

مهمتنا مع رئيس الغرفة بإيصال 
القرارات والمقترحات التي يحتاجه 

الصناعي، واالستماع لهموم 
ومشاكل الصناعيين ومحاولة 

حلها ونقلها للحكومة، وتتمثل 
معظم المشاكل بالتغير المستمر 

لسعر الصرف وصعوبة تأمين 
المواد األولية لمواصلة العمل.

في مقابل ذلك يعتبر الكثير 
من الصناعيين أن دوركم 

مغيب وبدون فائدة؟ 
 في ظل صعوبة األوضاع ال 

نستطيع حل كل األمور فنحن 
وسطاء مع الحكومة ال نملك 

المفتاح السحري ونقوم بما 
نستطيع، حتى لو اعتبر األغلبية 

أننا ال نقدم شيء، 
لكن في الوضع الراهن 

استطعنا حل معظم مشاكل 
الصناعيين منها تخفيض 

قروض الصناعيين  وقضية 
تأمين الكهرباء والفيول بعد 

أن تم تخصيص كميات معينة 
لكل صناعي بقيمة 3 ليرات 

لكل ليتر وعدد من االقتراحات 
التي طرحتها الغرفة ساهمت 

في انعاش الوضع االقتصادي 
ومازال هناك قضايا قيد 

الدراسة لدى الحكومة.

من المفترض 
تعديل بعض 
قوانين البنك 
المركزي كي 

تصبح أكثر مرونة، 
اضافة لفتح 

األبواب لرؤوس 
األموال من كل 
مكان حتى من 

خارج سورية



قانون قيصر

المشـــهد - خاص

ليس جديدًا على أحد أّن 
العقوبات االقتصادية 

على سورية قديمة، منذ 
سبعينيات القرن الماضي، 

وليس كّل ما يعاني منه 
الّسوريون إّال استكماًال لتلك 
العقوبات.ولكن كيف يمكننا 
التغلب على القانون الجديد 

وتحقيق نتائج إيجابية؟
فما فائدة أننا بلد زراعي 

بامتياز دون أن نستفيد من 
هذه الميزة! وما فائدة الّتغني 

باأليدي العاملة وبالصناعة 
السورية ما دامت هذه الصناعة 

التكفي حّتى حاجة السوريينّ؟ 
وقسم كبير منها ُيهّرب للدول 
المجاورة، ومادمنا حين الحاجة 

إليها ال نستطيع االستفادة من 
ميزتها الّنسبية؟.

التفاف بأثمان باهظة
يرى الدكتور زياد عربش باحث 

اقتصادي وأستاذ في كلية 
االقتصاد أّن سورية تعرضت 
للعديد من الضغوط مسبقًا، 

بدًء من العقوبات على 
الشركات األمريكية التي كانت 

تتعامل مع الّدولة الّسورية 
في الطاقة والنفط تحديدًا، ثّم 
الحصار التكنولوجي عام ٢٠٠٤، 

ومن ثّم حصار قطاع الّتجارة 
واالستيراد والّتصدير والمال 
والّتأمين والمصارف والّنقل 

وطرق اإلمداد، ثّم واألهم 
شرعنة «استيراد» الّنفط بقرار 
غير أخالقي لالّتحاد األوروبي 
عام ٢٠١٣ بشرائه مما يسّمى 

«المعارضة» في سلوك إرهابي 
وغير قانوني.

لكن وبرأي عربش أّن الّسنوات 
المنصرمة أثبتت وجود 

مؤّسسات حكومية منتشرة 
قطاعيًا وجغرافيًا مع مركزّية 

دورالّدولة في الّتصدي للمخاطر. 
كما أثبتت قدرة القطاع الخاص 

السوري على الّتأقلم والعمل 
بكفاءة في ظروف صعبة وارتفاع 

تكاليف اإلمداد ومستلزمات 
اإلنتاج واحتالل القوات األمريكية 

والمجموعات الّتخريبية للعديد 

من المصادر والموارد الهاّمة 
في سورية، من النفط والقمح 
والقطن في شرق الفرات، إلى 
تخريب األراضي الزراعية بريف 

إدلب.
وعلى الّرغم من أّن سورية 
استطاعت خالل الّسنوات 

الّسابقة وحّتى سنوات الحرب 
منها أن تلتّف على العقوبات 

االقتصادي   |  

حرب اقتصادية 
على الحلفاء واألعداء

سيروب: 

ال يجوز الّتقليل 
من خطورة هذا 
القانون باعتباره 

عقوبات قسرية 
أحادية اجلانب
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وتتكّيف معها، إال أّن ذلك قد 
اليكون مجديًا أو ممكنًا اآلن، 
حيث ترى سيروب: أّن تكلفة 

االلتفاف والّتحايل هذه المّرة 
ستكون باهظة الّثمن، مما 
سيزيد من معاناة الّشعب 

السوري وتفاقم األزمات الحياتية 
والمعاشية، وتكثيف المشكالت 

االجتماعية واالقتصادية، 

وسيشّكل عقبة أخرى أمام 
الّتعافي االقتصادي المأمول.

تأثير ممتد
ولذلك فكّل هذا انعكست 
نتيجته بشكل مباشر على 

المواطن السوري، وهو مايراه 
بشار المنير الباحث االقتصادي 

وعضو جمعية العلوم 
االقتصادية،  انعكاسه في 

عربش:

ماذا مينع من توظيف املوارد 
املالية املتاحة بقروض ميّسرة 

جد� مع تخفيض تكاليف 
إعادة ا�قالع �نشطة 

اقتصادية جوهرية

على الحلفاء قبل األعداء
بينما رأت سيروب أنه ورقة ضغط سياسية، نجد عربش 
متوافقًا معها، حيث يرى أّن ساكن البيت األبيض يشّن 

حربًا على الحلفاء واألصدقاء قبل األعداء، فهو ينسحب من 
المعاهدات الّدولية، من اتفاقيات المناخ والّصحة العالمية 
ويضغط على منظمة الّتجارة العالمية إلى الصين وروسيا 

وإيران .. الخ.
وبالتالي «والكالم لعربش» فإّن الشركات العالمية وبعد 

تدهور أسعار الّنفط الخام، وتوّقف حركة الّنشاط الّدولي 
والّشحن، وإغالق العديد من الّشركات في كّل أصقاع 

العالم «بسبب الحظر الصحي» فإّن الجميع يتوق الستعادة 
األسواق والّتبادل الّدولي، فهل لكل دول العالم مصلحة 

باالمتثال إلمالءات اإلدارة األمريكية، بما فيها الّصين 
وروسيا والهند وغيرها؟

الّتساؤل ذاته نجده عند الدكتورة سيروب فالعقوبات 
ستشمل الجميع بال استثناء، وهنا تكمن المشكلة، إذ أّن 

االعتماد على الحلفاء أو الّدول الصديقة لم يعد ممكنًا كما 
في الّسابق، وتتساءل: هل ستضحي روسيا أو الصين بمئات 

المليارات من السندات الدوالرية واالستثمارات المالية من 
أجل سورية؟!!
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صعوبة تأمين المواد األساسية 
الالزمة لحياة المواطنين 

السوريين ما أّدى الرتفاع كبير 
في األسعار، بعبارة أخرى 

انخفضت المداخيل الحقيقية 
واألجور لجميع السوريين مقابل 
االرتفاع الكبير في أسعار السلع 

والخدمات.
تقول الخبيرة والباحثة االقتصادية 

الدكتورة رشا سيروب: ال يجوز 
الّتقليل من خطورة هذا القانون 
باعتباره عقوبات قسرية أحادية 

الجانب، فعلى الّرغم من أّن 
العقوبات تقتصر على حجب 

الملكّية إذا كانت ضمن أراضي 
الواليات المتحدة، غير أّن مكتب 
 OFAC مراقبة األصول األجنبية

التابع لوزارة الخزانة األمريكّية يدير 
ويفرض العقوبات االقتصادية 
والّتجارية على أساس الّسياسة 

الخارجية األمريكية، وأهداف 

األمن القومي وتستند العديد 
من العقوبات على تعاون وثيق 

مع الحكومات الحليفة.
فضًال عن خشية الكثيرين التعامل 

مع سورية: فالبنوك وشركات 
الّتأمين والشحن والموّردين 

والّتجار الذين كانوا يتعاملون مع 

سورية سيحجمون -عند تطبيق 
القانون – عن التعامل معها خوفًا 

من احتمال انتهاكهم العقوبات 
األمريكية أو الّدولية بدون قصد، 
حيث ينص القانون أّن العقوبات 
تفرض على كل شخص ”يقّدم، 
عن قصد، بشكل مباشر أو غير 

مباشر، خدمات إنشاءات، أو 
خدمات هندسية كبيرة للحكومة 

السورية“.

ورقة ضغط سياسية
من يرى أّن هذا القانون اقتصادي 

بحت مخطىء حتمًا، فمضامينه 
الّسياسية أخطر بكثير، فهو كما 

ترى سيروب ورقة ضغط سياسية 
على سورية وحلفاؤها لمدة خمس 

سنوات، مع إمكانية الّتفاوض 
المشروط، فالعقوبات ال تشمل 

فقط سورية بل الحلفاء العسكريين 
(روسيا وإيران)، ففي نص 

القانون «تفرض العقوبات على 
كّل شخص أجنبي يعمل بصفة 

عسكرية داخل سورية أو باسمها أو 
حكومة االتحاد الروسي أو حكومة 
إيران»، فضًال عن أّن القانون أجاز 
تعليق العقوبات من طرف رئيس 
الواليات المّتحدة في حال نفّذت 

سورية وحلفاؤها بعض البنود.
وقد أثبت قانون قيصر أّن 
سورية ذات عالقة باألمن 
القومي األمريكي، سواء 

من خالل صدوره في قانون 
الدفاع الوطني للواليات 

المّتحدة األمريكية، أو من 
خالل مقّدمته التي نّصت :»إّن 
سياسة الواليات المّتحدة هي 
استخدام الوسائل االقتصادية 
الدبلوماسية والقسرية إلجبار 
الحكومة الّسورية.. والتعايش 

الّسلمي مع جيرانها».
وتضيف سيروب: بالّتأكيد 

ليس المقصود بالجيران هنا 
(لبنان أو األردن أو العراق أو 
فلسطين) بل يقصد الكيان 
الصهيوني، حيث تّم سابقًا 
محاولة تمرير قانون قيصر 

ضمن مشروع قانون آخر وهو 
(تعزيز أمن الواليات المّتحدة 

األميركية في الّشرق األوسط)، 
والذي يشمل إضافة إلى 

قانون قيصر، مواد تتعّلق 
باتفاقية الدفاع األميركية – 

األردنية، ومواد آخر تتعلق بأمن 
إسرائيل، من هنا نجد مدى 

خطورة هذا القانون وكيف ترى 
أميركا سورية.

االقتصادي   |  

المنعكسات 
االقتصادية

تضييق واختناق كبيرين سيتوازيان مع تطبيق 
سيزر، فهو سيفرض على كّل من يتعامل مع 

الحكومة السورية أو كيانات (أفراد أو شركات) 
خضعت سابقًا للعقوبات، وهنا تكمن اإلشكالية 

برأي سيروب، إذ أّن االقتصاد منذ سنوات يعتمد 
على شريحة من رجال األعمال (محتكرة) للّنشاط 

االقتصادي، قامت أعمالها على الّتعاقدات 
الخارجّية مع جهات ومؤّسسات حكومية، ومعظم 

هؤالء خاضعين للعقوبات، مّما سيعيق الحقًا أّي 
نشاٍط اقتصادي سواٌء حكومي أو خاص. 

ولكن المكّون األساسي لمواجهة آثار الحصار 
والحرب برأي الدكتور عربش هو دعم اإلنتاج 

وإعادة تبويب بنود الّتجارة الخارجية لجهة 
المستوردات األساسية، ولكن وعلى الرغم 

من بطء اإلجراءات السياساتية في الّسنوات 
األولى للحرب، واستنزاف جزء مهم من 

احتياطي القطع إّال أّن عربش يرى أّن تسارع 
الخطوات وإعادة هيكلة المستوردات كان 

ضرورة قصوى وسيبقى أولوّية األولويات في 
األشهر القادمة.

المنّير: 

الكرة ا�ن � ملعب 
احلكومة، القانون فرض، 

لكن كّل ما نتمنّاه أال 
تتحّمل الفئات الفق¥ة 

واملتوسطة عبء انعكاسه 
عليهم دون غ¥هم 
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ما الحل؟!
الحل برأي سيروب داخلي 

فقد آن األوان لتطبيق شعار 
«دعه يعمل.. دعه يمر» وكسر 

االحتكارات الظاهرة والّضمنية، 
فاستمرار وجودها سيعيق 

أّي خطوة أو إجراء من شأنه 
الّتخفيف من منعكسات 

القانون.
وبما أّن الحل داخلي بحت فهناك 
سياسات اقتصادية من الواجب 
اتخاذها، يرى الباحث بشار المنير 

أّن برنامج إحالل الّصناعات 
السورية بدًال عن المستوردات 

واحدًا من هذه السياسات، 
ولكنه يرى أيضًا أهمّية إضافة 
مواد جديدة إليه بالّتشاور مع 
المنتجين في القطاعين العام 

والخاص، ومساعدتهم في 
تسهيل حصولهم على القروض 

والمساعدات اللوجستية األخرى، 
األمر الذي يقودنا إلى إيقاف 

استيراد جميع المواد الكمالية 
وشبه الكمالية حّتى لو تهريبًا 
فما يتطّلبه الوضع اآلن هو 

الّتركيز على األساسيات.
واألهم برأي المنير أّال نلجأ إلى 

تعويض الّنقص في إيرادات 
الخزينة من جيوب الفئات 

الفقيرة والمتوّسطة كما فعلت 
حكوماتنا قبل األزمة وخاللها.

والمطلوب تطوير وتنويع 
العالقات مع الدول الصديقة 
ومحاولة فتح خطوط ائتمانية 

لتأمين مستلزمات اإلنتاج 
والمواد التي ال نستطيع 

الحصول عليها من األسواق 
العالمية خاصة األوروبية.

واقترح المنّير عّدة نقاط يمكن 
العمل عليها لتخفيف األضرار 
المتوّقعة بعد تطبيق قانون 
قيصر أوّلها ضمان استالم 

محصول القمح مهما تطلب 
ذلك من مستلزمات لوجستية 

أو سياسية، والّتركيز على 
تصنيع المنتجات الّزراعية 

وتحفيز المستثمرين والمنتجين 
المحليين.

_اإلشراف المباشر على تحسين 
حقول النفط والغاز المتاحة، 

وتسريع العمل لالستفادة من 
الحقول في المياه اإلقليمية 

باالّتفاق مع الشركات 
المستثمرة.

_تذليل جميع الصعوبات التي 
تعترض المنتجين الوطنيين 

ومساعدتهم في تأمين 
مستلزمات اإلنتاج والحصول 

على القروض.
_إعطاء األولوّية لدعم وتطوير 

شركات ومؤّسسات القطاع 
العام الصناعي الّرابح والحدودي، 

ووضع إدارات خبيرة لقيادته 
واالنتباه إلى أهمّية زيادة إنتاج 

معامل األسمدة والعلف 
بالّتعاون مع الدول الصديقة.
ويوافق المنير ما ذهب إليه 
عربش من مكافحة الفساد 
وإيقاف التهريب، لكّنه يرى 

أهمّية في تعديل بنود الموازنة 
واالعتماد على المناقالت بين 

اعتماداتها الرئيسية، بإيقاف 
مشاريع اإلنشاء والّسياحة 

والعقارات، وإجراء مناقلة لنقل 
جزء من اعتمادات هذه المشاريع 

تكلفة االلتفاف 
والّتحايل هذه 
المّرة ستكون 
باهظة الّثمن، 

مما سيزيد من 
معاناة الّشعب 

السوري 
وتفاقم 
األزمات 
الحياتية 

والمعاشية
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إلى قطاع الصناعة والزراعة 
والبنية التحتية. 

فجوة تتطّلب الحل 
ما فّنده المنّير نجده واضحًا في 
حديث الدكتور زياد عربش الذي 
يرى أّنه البّد من إعادة صياغة 

الّسياسة االقتصادية وبمكّونها 
االجتماعي كأهمّية مطلقة، 

والّتصدي لمشكلة تفاوت 
توزيع الّدخل من مصدره إلى 

إنفاقه، مرورًا بالّضرائب حيث أّن 
استئصال الفساد وكبح جماح كّل 

الممارسات الملتبسة يكتسب 
أهمّية اقتصادية ومجتمعية، 

خاّصة مع تنامي الّطبقات 
المهّمشة فمنها من ضحى 

بالغالي والّنفيس.
فمواجهة الغطرسة الغربية 

تفرض المزيد من الّتالحم، وأن 
تسير سورية بسرعة واحدة، ال 
أن يكون فيها شرائح مهّمشة 

وأخرى تجني أرباح بطرق ملتبسة، 
أو باستغالل القانون واإلجراءات 
والتحايل واالحتكار، من استغالل 

الّدعم المقدم لإلنتاج إلى سعر 
الصرف لتمويل المستوردات إلى 
العدالة الّضريبية ووصول الّدعم 
لمستحقيه والذي كان وسيبقى 

فجوة تتطلب الحل، فأّي 
سياسة اقتصادّية دون مكّون 

اجتماعي والتعتمد مبادرات 
جريئة وجوهرّية _تشمل مكونات 
المجتمع وتأمين سبل العيش_ 

تبقى محصورة بإطار زمني ضّيق 
دون أفق تنموي.

الكرة في ملعب الحكومة
يبدو أّن الحل يمكن أن يكون 

على شكل دعم تقّدمه الحكومة 
ألبناءها، لكن دعمًا بفوائد 
مسقبلّية من خالل اإلنتاج 
الذي يسّببه هذا الّدعم من 

زراعة أو صناعة، ومساهمته 
في االقتصاد الوطني، وهو ما 

يذهب إليه الّدكتور عربش الذي 
يتساءل: ماذا يمنع من توظيف 
الموارد المالية المتاحة بقروض 

ميّسرة جدًا، مع تخفيض تكاليف 
إعادة اإلقالع ألنشطة اقتصادية 

جوهرية في مناطق عديدة من 
سورية، ولو تّم توزيع مجاني 

ألراضي الّدولة وبالتالي توسيع 

دائرة اإلنتاج الزراعي والصناعي؟
المرحلة القادمة ستكون 

األصعب والخطوات فيها يجب 
أن تكون مدروسة أكثر، والقرارات 

صائبة أكثر، وهو ما يشير إليه 
المنّير إذ يقول أّن المرحلة 

اآلن مرحلة اختبار لوزارة التجارة 
الداخلية وحماية المستهلك 
التي لم تظهر سابقًا كحامية 

للمستهلك وكان تأثيرها شبه 
معدوم خالل سنوات األزمة، 

وأيضًا خالل اإلجراءات الوقائية 
لمنع انتشار فيروس كورونا.

ويضيف: صمود سورية اآلن 
متوقف على حسن األداء 

الحكومي وعلى حسن التعامل 
مع مواجهة قانون قيصر.

ويختم المنّير: الكرة اآلن في 
ملعب الحكومة، القانون فرض، 

لكن كّل ما نتمّناه أال تتحّمل 
الفئات الفقيرة والمتوسطة عبء 

انعكاسه عليهم دون غيرهم. 

االقتصادي   |  

الحل يمكن أن يكون على شكل دعم 
تقّدمه الحكومة ألبناءها، لكن دعمًا 

بفوائد مسقبلّية من خالل اإلنتاج 
الذي يسّببه هذا الّدعم من زراعة

أو صناعة، ومساهمته
في االقتصاد الوطني

البّد من إعادة صياغة الّسياسة االقتصادية وبمكّونها االجتماعي 
كأهمّية مطلقة.. والّتصدي لمشكلة تفاوت توزيع الّدخل
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عشتار محمود

يستمر التوسع في مساحات زراعة 
القمح للعام الثاني على التوالي، 

فبعد أن سجلت البالد أقل مساحات 
مرزوعة ومحصودة بالقمح في موسم 

2018، فإن 2019 شهد توسعًا بمقدار 
164 أل ف هكتار، واستمر التوسع في العام 

الحالي لتضاف 65 ألف هكتار إضافية... 
وتصبح مساحات القمح المزروعة تقارب 
نسبة %82 من المساحات المزروعة في 

عام 2010.
أعلنت وزارة الزراعة أن المزارعين في هذا العام 

زرعوا حوالي: 1,325 مليون هكتار من القمح 
وهي نسبة %75 من خطة زراعة القمح 

لهذا العام، وتعتبر هذه المساحة هي األعلى 
منذ عام 2013 وتشّكل زيادة بنسبة 20% 

عن المساحات المرزوعة في 2018 والبالغة 
1.096 مليون هكتار.

تتوزع مساحات القمح بين المروي والبعلي، 
ليشغل المروي مساحة تقارب: %43، بينما 

البعلي يشكل نسبة %57 من المساحات 
المزروعة في العام الحالي.

إن التحسن النسبي في مساحات القمح ال 
ينعكس بالضرورة ارتفاعًا في كميات اإلنتاج 

بالمقدار ذاته، فالغلة المنتجة في الدونم 
تراجعت، إذ بلغت في العام الماضي وافر 

األمطار 1,74 طن بالهكتار، بينما قاربت 

في عام 2011 وهو عام وافر األمطار أيضًا: 
2,53 طن في الهكتار، بتراجع بنسبة 31% 

في كميات القمح المنتجة وسطيًا في وحدة 
المساحة عبر البالد.

ويعود التراجع في الغلة إلى تقلص المساحات 
المروية، الذي قلت أيضًا الكميات المنتجة 
فيه نتيجة تدهور مستوى تخديمه من قبل 

المزارعين سواء بالري أو الدواء أو العناية 
باألراضي مع تراجع استهالك السماد، وتغير 
وعدم استقرار أنواع البذار المستخدم، وذلك 

بعد ارتفاع التكاليف بمستويات قياسية 
وتراجع قدرة جهاز الدولة على تأمين هذه 
المستلزمات األساسية إضافة إلى انتهاء 

القروض الزراعية المعطاة للمزارعين بشكل 
كامل تقريبًا.

الكميات المنتجة في سورية تكفي نسبيًا 
مستوى االستهالك الحالي مع تراجع عدد 

السكان وتراجع الطلب المحلي ومستويات 

االستهالك، ولكن الظروف السياسية التي 
تقطع أوصال البالد تمنع وصول القمح من 

مركز إنتاجه في منطقة الجزيرة إلى مراكز 
التجمعات السكانية الكبرى في المدن السورية 

األساسية.
فعمليًا ال يزال أكثر من نصف القمح المزروع 

في سورية متركزًا في الحسكة، وقرابة %30 من 
المساحات تزرع في كل من حلب والرقة ودرعا.

من الضروري الوصول إلى إنتاج الحاجات 
كاملة وتوقيف االستيراد الذي يتم بأسعار 

أعلى من األسعار العالمية بنسب تصل إلى 
%40 إضافية، وهذا ال يتطلب فقط زيادة 

المساحات لتعود إلى مستوى عام 2010، بل 
يتطلب تخفيض أسعار تكاليف المستلزمات 
لتزداد العناية باإلنتاج وترتفع الغّلة... إضافة 

إلى ضرورة زيادة المساحات المزروعة بالقمح 
في األماكن الزراعية القريبة من مراكز 

االستهالك الكبرى، وأخيرًا واألهم ينبغي 
إعادة وصل مناطق البالد ببعضها البعض 

وبذل كل الجهود لربط مزارعي الحسكة 
بعالقات اقتصادية عميقة ومتجددة مع مراكز 
االستهالك في دمشق وحلب وغيرها وذلك 

عبر زيادة تمويلهم وتقديم القروض لهم 
وتقديم أسعار مغرية لقاء قمحهم، وتأمين 
تسهيالت لتسليم ونقل محصولهم وإلغاء 
األتاوات، ألن زراعة القمح هي صلة وصل 

بين أبناء البالد ينبغي تعميقها وإبقاءها على 
قيد الحياة.

مساحات القمح تتوسع للعام الثاني على التوالي

الكميات المنتجة في سورية تكفي 
نسبيًا مستوى االستهالك الحالي 

الكميات المنتجة في سورية تكفي 
نسبيًا مستوى االستهالك الحالي 

الكميات المنتجة في سورية تكفي 

مع تراجع عدد السكان وتراجع الطلب 
المحلي ومستويات االستهالك، ولكن 
الظروف السياسية التي تقطع أوصال 
المحلي ومستويات االستهالك، ولكن 
الظروف السياسية التي تقطع أوصال 
المحلي ومستويات االستهالك، ولكن 

البالد تمنع وصول القمح من مركز 
إنتاجه في منطقة الجزيرة إلى مراكز 

التجمعات السكانية الكبرى في المدن 
السورية األساسية
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بدايًة إذا أردنا الحديث عن 
قطاع اإلسمنت في سورية، 

كيف تراه اليوم؟  وماهو حال 
هذه الصناعة في سورية؟
قطاع اإلسمنت في سورية 

وفي كّل دول العالم يعتبر من 
القطاعات االستراتيجية، والّسلعة 

التي يتم إنتاجها في مصانع 
اإلسمنت هي أيضًا   سلعة 

استراتيجية.
أّما في سورية فلهذه الّسلعة 
مساهمة رئيسّية في مرحلة 

إعادة اإلعمار،  إضافة إلى أّن 
مصانع اإلسمنت تساهم بجزء 
غير قليل بنسبة الّناتج المحلي 

اإلجمالي 

ماهي أهم الّصعوبات التي 
يعاني منها قطاع اإلسمنت 

في سورية؟

في الوقت الحالي أهّم العقبات 
التي تعترض صناعة اإلسمنت 
في سورية هي سالسل الّتوريد 

من ناحية العقوبات بالدرجة 
األولى، وزاد هذا الموضوع 

بسبب األثر االقتصادي والصحي 
لفايروس كورونا المستجد.

أي مصنع إسمنت يكون خط 
إنتاجه مصنوع في إحدى الّدول 
المساهمة في العقوبات على 

سورية. 
ستواجهنا صعوبة في  تأمين 

قطع الّتبديل الخاصة به.
هناك صعوبات أخرى تواجه هذه 

الصناعة أهمه يتعّلق باستقرار 
سعر الّصرف والّطاقة الكهربائية 
وهنا الحديث عن معامل القطاع 
العام، فما يتبع للقطاع الخاص 
وداخل باإلنتاج هو معمل واحد، 

ولديه محّطة توليد خاّصة به.
ولكن معامل القطاع العام 
واجهت عبر سنوات الحرب 

صعوبات كثيرة تمّثلت بالطاقة 
الكهربائية إضافة إلى تأمين 

المشتّقات الّنفطية سواٌء فيول 
أو غاز.

االقتصادي   |  

اإلسمنت السوري خارج المنافسة إقليمّيًا 

المهندس جبرائيل األشهب: 

علينا إعادة النظر في كلف اإلنتاج 
مع دعم حكومي

مادلين جليس

اليمكننا الحديث عن إعادة اإلعمار في 
سورية دون التطّرق لمتطلبات هذه 

المرحلة، ولعّل مادة اإلسمنت تقف في 
الّصف األّول من هذه المتطّلبات خاّصة أّنها 

صناعة استراتيجية مهّمة.
للحديث أكثر عن هذه الّصناعة ومستقبلها، إضافة 

إلى عوامل تطويرها، التقت مجّلة ”المشهد“ 
بالمهندس جبرائيل االشهب مدير عام شركة 

”سيم تك“ محدودة المسؤولية، وأجرت معه 
الحوار الّتالي:

اإلسمنت 
الّسوري 

جّيد كنوعية 
لكن ينقصنا 

الّتنوع
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الدعم الحكومي 
المطلوب لتطوير 

هذه الصناعة يتمّثل 
في تقديم المّيزات 

والّتسهيالت 
لالستثمارات 

الجديدة، في صناعة 
اإلسمنت
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كلفة عالية بدون تنّوع
في مقارنة بين المنتج المحلي 

والمنتج الخارجي.. ماهي 
الفروقات بينهما، سواء من 

ناحية السعر أو الجودة؟ 
أّوًال من ناحية الّسعر: إذا أردنا 
تفنيد عناصر كلفة إنتاج مادة 
اإلسمنت، فاليوم كلفة إنتاج 
مادة اإلسمنت الّسورية تعتبر 

من أعلى الكلف إقليميًا.
فبمقارنة بسيطة بين سعر مادة 

اإلسمنت في سورية وفي األردن 
أوفي مصر أو غيرها، نجد أّن 

سعر اإلسمنت السوري يتجاوز 
ضعفين وثالثة أضعاف مقارنة 
بأسعار اإلسمنت الموجودة في 

الّدول المذكورة سابقًا.
لكن هناك عدد من العوامل 

المحّددة لذلك االرتفاع في كلف 
اإلنتاج، البند األول فيها هو 
المشّتقات النفطية والطاقة 

الكهربائية، والمواد األولية وهو 
نقطة قوة في سورية (المواد 

األولية)، فلدينا اكتفاء ذاتي 
فيما يتعّلق بهذه المواد األّولية، 

وال يوجد أي ماّدة أولّية مما 
يدخل في صناعة اإلسمنت يتم 

استيرادها، فكّلها موجودة محليًا، 
إضافة إلى العمالة وهي نقطة 
ضعف في القطاع العام تحديدًا 

بسبب وجود العمالة المقّنعة 
وهي عامل يزيد من كلفة إنتاج 

اإلسمنت، يضاف لها قدم 
خطوط اإلنتاج أيضًا في القطاع 

العام مما يساهم في ارتفاع 
كلفة التصنيع.

وأّما من ناحية الجودة فاإلسمنت 
الّسوري جّيد كنوعية لكن ينقصنا 

الّتنوع، ففي سورية يوجد فقط 
أربعة أنواع إسمنت منتجة 

وهي: اإلسمنت البورتالندي 
العادي، واإلسمنت البورتالندي 

البوزوالني المقاوم ألمالح 
الكبريتات، واإلسمنت اآلباري، 

ولكن في دول أخرى يوجد 
عشرات األنواع، كما في إيران 

ومصر وهذا ما تفتقده الّسوق 
الّسورية.

فالموضوع في الّتنوع وليس 
الجودة.

كيف يمكن أن تدعم الحكومة 
هذه الصناعة االستراتيجية 

لتكون في خدمة االقتصاد 
الوطني وداعمًا أساسيًا له؟

الدعم الحكومي المطلوب 
لتطوير هذه الصناعة يتمّثل في 

تقديم المّيزات والّتسهيالت 
لالستثمارات الجديدة، في 

صناعة اإلسمنت.
المطلوب دعم الّطاقة 

والمشتّقات الّنفطية ودعم البند 
المتعّلق بالّتغذية الكهربائية، 
ولكن األهم وهو ما يتقاطع 

مع كافة الّصناعات العمل على 
استقرار سعر الّصرف.

متجر اإلسمنت اإلقليمي
كيف تستطيع بعض شركات 

اإلسمنت أن تؤّمن مستلزمات 
إنتاجها، وأن تتجاوز العقوبات؟

كّل مصنع له طريقته الخاّصة 
في هذا الجانب، سواٌء من حيث 

عمليات الّشحن أو الّتحويالت 
المالية، لكن الطريقة الّتقليدية 

كانت _ليس فقط لالسمنت بل 
لكّل الصناعات_ هي عن طريق 

لبنان، كشحن أو تحويالت مالّية 
عن طريق البنوك اللبنانية، ومع 
األسف فإّن هذا المنفذ لم يعد 

موجودًا حاليًا.
ولتفادي كل ذلك فإّن شركة 

«سيم تك» قامت باالستثمار 
في هذا المجال بإنشاء «متجر 

اإلسمنت اإلقليمي» أو 
“Regional cement store»
وهو متجر إلكتروني، الهدف 
الرئيسي منه تسهيل تأمين 

مستلزمات مصانع اإلسمنت في 
سورية والمنطقة كّلها، كسلع 

وخدمات أيضًا، ومن ناحية أخرى 
تسهيل الّتجارة اإلقليمية لمادتي 

”الكلينكر“ التي هي المنتج 
نصف المصنع، و”اإلسمنت“ 

وهو المنتج النهائي.
من أبرز ميزات المتجر اإللكتروني 

أّنه يحل قسم كبير من هذه 
المشاكل على رأسها العقوبات.
يتبع المتجر االلكتروني نظام ” 
Franchising“ الذي هو منح 
حقوق  االمتياز الذي يتم من 
خالله إعطاء االمتياز الّتجاري 

لجهات وشركات خارج سورية، 

االقتصادي   |  

المصانع التعمل بكامل طاقتها
ماهو حجم االستهالك المحلي في الوقت 

الّراهن؟ هل نستطيع أن نقول أّن هذا االنتاج 
كافي أم ال؟

مجمل إنتاج مصانع اإلسمنت في سورية تصل 
إلى حدود 5 مليون طن  سنويًا في القطاعين 

العام والخاص.
واالستهالك تقريبُا يوازي اإلنتاج، فمصانع 

اإلسمنت في سورية ال تعمل بكامل طاقتها بل 
تعمل فقط لتلّبي حاجة الّطلب المحلي، خاصة 

أّننا دولة التصدر اإلسمنت.

في الوقت الحالي كافي، لكن كما قلت سابقًا 
فالمعامل التعمل بكامل طاقتها، والمعمل الذي 

يستطيع إنتاج خمسة آالف طن في اليوم اآلن ينتج 
بين ألفين إلى ثالثة آالف وهذا كله ينعكس سلبًا 

على كلفة اإلنتاج، فعندما يعمل أي معمل بـ 50 أو 
%60 من طاقته القصوى ترتفع كلفة اإلنتاج.

وفي حال عملت المصانع بكامل طاقتها اإلنتاجية 
هل يصبح تصدير مادة اإلسمنت ممكنًا؟

المنطق يقول نعم لكن في المعطيات الحالية 
غير ممكن  فاإلسمنت الّسوري غير منافس 

إقليميًا بسبب عدم التنوع وارتفاع التكلفة.

مصانع اإلسمنت في سورية ال تعمل بكامل طاقتها 
بل تعمل فقط لتلّبي حاجة الّطلب المحلي

سعر اإلسمنت السوري يتجاوز ضعفين 
وثالثة أضعاف مقارنة مع أسعار 

اإلسمنت الموجودة في باقي الّدول
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وبالتالي فأي تعامل بين داخل 
وخارج سورية، و في االتجاهين 

يتم عن طريق المتجر اإللكتروني، 
ويعطي راحة في التعاطي وفي 

العمليات، التي هي بالدرجة 
األولى الّتحويالت المالية، 

فالطرف من خارج سورية يتعامل 
مع طرف داخل سورية يكفي أن 
يتم التسديد للجهة التي حصلت 

على حق االمتياز في الدولة 
الموجود فيها، ودخلت قيمة 

البضاعة التي سيتم شحنها في 
منظومة المتجر اإللكتروني بذلك 
يعتبر هذا الّطرف نفسه أّنه سّدد 

المبالغ المطلوبة منه.

الشراكة على األرض
وماذا عن الشراكة بين 

القطاعين العام والخاص 
لتأمين مستلزمات سورية من 
هذه المادة ولالستثمار فيها؟ 

هل هو نافع ومجدي؟
من حيث المبدأ من الممكن 

ذلك، والمتجر أحد األمثلة التي 
تؤّمن ذلك.

ّأما من حيث االستثمار فالقطاع 
العام يحوي مصانع مدّمرة 

بشكل جزئي وهي التي طرحتها 
وزارة الصناعة للّتشاركية وفق 

مبدأ الـ BOT وهناك أيضًا 
المصانع القديمة التي طرحتها 

الوزارة للّشراكة مع القطاع 
الخاص المحلي واألجنبي، ليتم 

رفع القدرة اإلنتاجية، وتطوير 

هذه المصانع وتطوير خطوط 
اإلنتاج فيها، وبالّتالي فالشراكة 
مطروحة، إال أّن شيئًا لم يحدث 

على األرض.
كان هناك تجربة شراكة سابقة 

في إسمنت طرطوس وإسمنت 
عدرا ولكّنها لم تعد موجودة، 

لكن موضوع الّشراكة مطروح، 
وبانتظار التنفيذ.

 
مطلوب إعادة الّنظر

عدم التصدير يعني أّن اإلنتاج 
المحلي سيتجه لالستهالك 

المحلي خاصة أن مرحلة إعادة 
اإلعمار ستكون بحاجة هذه 

الصناعة. 
قبل الحرب على سورية كان يوجد 

لدينا وكالء لمصانع إسمنت 
مصرية، ومصانع إسمنت 

تركية، وكان اإلسمنت اللبناني 
يدخل إلى سورية إضافة للمنتج 

المحلي.
أّما في الوقت الحالي بسبب 

ترشيد االستهالك ماعادت 
سلعة اإلسمنت من بين السلع 
المسموح استيرادها، وكمثال 

آخر في مصر بنهاية 2019 
بسبب وصول سعر مبيع مادة 
اإلسمنت إلى 50 دوالرًا  األمر 

دفع منتجي اإلسمنت في مصر 
إلى رفع أصواتهم ليقولوا أّن 
السعر وصل إلى مستويات 

قياسية، ولكن في نفس هذه 
الفترة كان سعر اإلسمنت 

السوري بين 90 إلى 100 دوالرًا، 
وسبب ارتفاع سعره في مصر 

كان لعّدة أسباب منها رفع الّدعم 
الحكومي عن المشتقات الّنفطية 

ورفع الّضريبة عن العقارات، 
وزيادة رسوم االستخراج والتعدين 

هذا أّدى إلى ارتفاع كلف اإلنتاج 
في مصر. 

هذا كمقارنة بين الّسوق السورية 
وسوق قريبة منها نوعًا ما، وهي 

السوق المصرية.
بمثال آخر في إيران سعر مبيع 

مادة اإلسمنت بين 20 إلى 30 
دوالرًا أي منافسة جدًا، بينما في 

سورية فسعره بين 70 إلى 80 
دوالرًا، بينما كان في عام 2019 

بين 90 إلى 110 دوالرًا. 

المصانع
المنتجة

ماهي الشركات الموجودة في 
سوق اإلسمنت اليوم؟

هناك شركة عدرا لصناعة 
اإلسمنت ومواد البناء، شركة 
طرطوس لصناعة اإلسمنت 

ومواد البناء، والشركة السورية 
لصناعة اإلسمنت ومواد البناء 

في حماه، والتي تحوي على 
ثالثة معامل، وهناك مصنع 
إسمنت الّرستن في حمص 
لكنه قديم ويعمل بالطريقة 

الّرطبة، ولدى وزارة الدفاع 
مصنع إسمنت حلب.

أما بالّنسبة للقطاع الخاص 
حاليًا مصنع إسمنت البادية، 
واألقرب لإلنتاج هو المتحدة 

لإلسمنت في منطقة أبو 
الشامات في ريف دمشق، 

وكل ماذكر سابقًا ينتج.
ما مستقبل هذه الصناعة 
االستراتيجية في سورية؟

هي صناعة استراتيجية بكّل 
دول العالم واليوم يتم تسويق 

بدائل كثيرة لها، لكن حّتى 
اليوم اليوجد أّي بديل أثبت 
جدارة، وأثبت أّنه فعًال من 
الممكن أن يتم استعماله 
بدًال عن اإلسمنت في كل 

دول العالم وليس فقط في 
سورية، وبالّتالي فهي سلعة 

استراتيجية مطلوبة بشكل عام 
وتؤّثر بالعديد من القطاعات، 
فقطاع البناء والّتشييد والبنى 
الّتحتية مرتبط بشكل رئيسي 

بسلعة اإلسمنت.
وفي نفس الوقت صناعة 
اإلسمنت بحّد ذاتها ترتبط 

بالعديد من القطاعات على 
رأسها الّنفط والغاز والّتعدين 
والّطاقة الكهربائية والخبرات 

أو الموارد البشرية، فهي 
تعتبر اليوم من أبرز الّصناعات 

المطلوب االهتمام بها 
ومطلوب دعمها سواٌء 

بالوقت الحالي أو على المدى 
المتوسط أو البعيد.

صناعة اإلسمنت 
ترتبط بالعديد 

من القطاعات.. 
فهي تعتبر 

اليوم من أبرز 
الّصناعات 
المطلوب 

االهتمام بها 
ومطلوب دعمها 

سواٌء بالوقت 
الحالي أو على 

المدى المتوسط 
أو البعيد

٢٩ almashhadonline.comJune 2020 العدد 15



البداية
عام 2017 كانت الخطوات 

األولى لمشروع الزراعات 
االسرية الذي كان ينبغي أن 

يعمم على كل األراضي الزراعية، 
ولعل االطالع على نتائجه في 
المحافظات التي تواجد فيها 
ترّسخ فكرة االهتمام به أكثر 

والعمل على دعمه.
يتحّدث المهندس يحيى محمد 

مدير اتحاد غرف الزراعة السورية 
ويشرح خطوات المشروع من 

بدايته عام 2017 حتى اليوم.
المرحلة األولى بدأت بـ 3302 من 

المستفيدين، تتزامن مع دورات 
للموسمين «الصيفي والشتوي» 

أما الدعم المقّدم فهو عبارة 
عن شتول صيفية وشبكة ري 

بالتنقيط ومجموعة بذار إضافة 
لمجموعة أسمدة ومبيدات.

من ناحية الدعم الفني تّم 
افتراض أّن أغلب المستفيدين 
ليس لديهم معرفة مسبقة أو 
خبرة باإلنتاج الزراعي، وخاصة 

أّن المشروع يستهدف مساحات 
زراعية صغيرة بغية تقديم الدعم 

للمواطن في سبيل تحقيق 
األمن الغذائي، واالنتقال منه 

إلى زيادة اإلنتاج بهدف تحقيق 
مدخول إضافي للمستفيد.

أشرف على الدعم الفني فنيين 
زراعيين قّدموا اإلرشادات 

مادلين جليس 

لم تترك الحرب للسوريين ما يتغّنون به، فخيرات أرضهم 
التي لطالما حمتهم في أوقات الحصار، وفي لحظات 

الفقر، لم تعد اآلن كذلك فهي كغيرها من المواد المصنعة 
تهّدهم بأسعارها، وتعدهم بالفقر في حال اشتروها، وبالجوع في 

حال تخّلوا عنها.
إال أّننا اليوم بحاجة لخطوات حقيقية تدعم هذه الخيرات، لدعم 

اإلنتاج الزراعي الذي سيكون حتمًا سالحنا األخضر في وجه 
العقوبات التي تنظرنا بعد تطبيق «قانون قيصر».

الزراعات األسرية «بيضة من ذهب» 

واستثمار وطني «ناجح»

االقتصادي   |  

عام 2017 كانت الخطوات األولى 
لمشروع الزراعات االسرية الذي كان 

ينبغي أن يعمم على كل األراضي 
الزراعية، ولعل االطالع على نتائجه في 

المحافظات التي تواجد فيها ترّسخ فكرة 
االهتمام به أكثر والعمل على دعمه
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الزراعية الجيدة.
وثالثة آالف عائلة جديدة

في هذه المرحلة الثانية بقي 
الّدعم الفني والمادي كما هو، 

لكن تّم التوسع بالمشروع 
من ثالثة آالف عائلة وخمس 

محافظات إلى ثمانية محافظات 
سورية، وثالثة آالف عائلة جديدة.

 أما في المرحلة الثالثة فكان 
التوّسع أكبر، ووصل إلى 10000 

مستفيد (عائلة)، إضافة إلى 
التغيير في حزمه البذار، واالنتقال 

من ثالثة أنواع إلى خمسة.
في المرحلة الرابعة تّم التوّصل 

الى 7700 مستفيد جدد 
مقّسمين على 10 محافظات. 

وحدات الّتصنيع الغذائي
في المرحلة األولى عندما كان 

عدد المستفيدين ثالثة آالف تّم 
إدراج «وحدة التصنيع الغذائي» 

بحيث تدرج خمس وحدات 
تصنيع في خمسة محافظات، 

وتهدف هذه الوحدات إلى 
هدفين أساسيين، الهدف األول 

هو ربطها بمنتجي الحدائق 
المنزلية وخاصة عندما يتّم إنتاج 
من قبلهم، و يتم استدراج هذا 

اإلنتاج في األسواق ويكون 
اإلنتاج المحّلي منها قليل. 

لكن عندما يزداد اإلنتاج لدى 
المستفيدين، ويكون اإلنتاج 

المحلي أيضًا كبيرًا، فإن 
أسعار إنتاجهم تنخفض وهنا 

تكمن أهمية وحدات التصنيع 
الغذائي التي تأخذ منهم فائض 
اإلنتاج، ليتم تصنيعها من قبل 

مستفيدين آخرين.
الزراعات الصيفية هي الباذنجان 
والبندورة والفليفلة حيث تقوم 

وحدة التصنيع باستجرار البندورة 
لصنع رب البندورة، واستجرار 

الباذنجان الستخدامه في صنع 
المكدوس، وهكذا يتم الّربط بين 

هذه الوحدات وبين مستفيدي 
الحدائق المنزلية.

المرحلة األولى 
بدأت بـ 3302 من المستفيدين، تتزامن مع 
دورات للموسمين «الصيفي والشتوي» أما 
الدعم المقّدم فهو عبارة عن شتول صيفية 
وشبكة ري بالتنقيط ومجموعة بذار إضافة 

لمجموعة أسمدة ومبيدات.

في المرحلة الثانية 
تّم التوسع بالمشروع من ثالثة آالف عائلة 

وخمس محافظات إلى ثمانية محافظات 
سورية، وثالثة آالف عائلة جديدة.

في المرحلة الثالثة 
كان التوّسع أكبر، ووصل إلى 10000 مستفيد 

(عائلة)، إضافة إلى التغيير في حزمه البذار، 
واالنتقال من ثالثة أنواع إلى خمسة.

في المرحلة الرابعة 
تّم التوّصل الى 7700 مستفيد جدد مقّسمين 

على 10 محافظات. 
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تطوير اإلنتاج واألدوات
في عام 2017 كان هناك 

خمس وحدات تصنيع غذائي 
لخمس محافظات في عام 

2018 ارتفع العدد إلى 40 وحدة 
جديدة، واآلن في عام 2020 

وصل العدد إلى 97 وحدة.
كل وحده تصنيع تديرها خمس 

أسر دعم بكل ما له عالقة 
بالتصنيع، ”خّالطات فّرامات 

طناجر كبيرة برادات“ و كل 
المستلزمات التي لها عالقة 

بالتصنيع الريفي.
وهنا التصنيع ليس المنزلي، 

بل هو أكبر منه بقليل، لكّنه ال 
يرتقي إلى خط إنتاج، كما تم 
تزويدها بمستلزمات اإلنتاج 

التشغيلية بهدف تقليل كلف 
اإلنتاج عليهم مثل الملح 

والسكر والزيت ومنهم من تّم 
تزويدهم بعلب للتعبئة وكحل 

ذلك بهدف تشغيل المستفيدين 
وزيادة أرباحهن من خالل تحقيق 

القيمة المضافة.
لكن عند الوصول إلى المرحلة 

الثالثة تّم تطوير المعدات 
المقّدمة لهم، بحيث يتم تطوير 
هذه المعّدات بما يتناسب مع 

كل مرحلة، وبما يتناسب مع 
متطلبات المصنعين فيها.

اآلن وصل عدد وحدات التصنيع 
الغذائي إلى 145 وحدة على 

مستوى سورية، وبلغ عدد 
المستفيدين من وحدات 

الّتصنيع 750 أسرة في ثماني 
محافظات، أما عدد المستفيدين 
من الزراعات األسرية تجاوز الـ 45 

ألف مستفيد. 

تربية الدجاج البّياض
الخطوة الثالثة من مرحلة 

الحديقة المنزلية اتجهت نحو 
تربية الّدجاج، فمن المعروف أّنه 

في كّل قرية يوجد خطة زراعية 
وخاصة بوجود المياه، لذلك 

فالتربة تكون مالئمة للزراعة، 
لكن القرى التي اليوجد فيها 

مياه للزراعة، بالتالي ال توضع 
لها خطط زراعية، تم االّتجاه فيها 
إلى تربية الدجاج البّياض وخاّصة 

بوجود قّلة المساحات، فالتدخل 
فيها كان عن طريق منح 20 

دجاجة بّياضة إضافة إلى 200 
كيلو غرام من العلف، ومعلفين 

ومشربين لكّل أسرة، إضافة 
إلى تقديم الّدعم الفّني لهم 

في الفترة األولى من التربية، 
من حيث تغذية الّدجاج وتحويل 

الغذاء من الّتغذية المرّكزة 
بالعلف المركز، إلى اعتماده على 
مخّلفات المنازل، بحيث يستطيع 

المرّبي تربية الّدجاج لوحده، 

االقتصادي   |  

في عام 2017 كان هناك خمس وحدات 
تصنيع غذائي لخمس محافظات في عام 

2018 ارتفع العدد إلى 40 وحدة جديدة، واآلن 
في عام 2020 وصل العدد إلى 97 وحدة.. كل 

وحده تصنيع تديرها خمس أسر دعم بكل ما 
له عالقة بالتصنيع

تم االّتجاه 
إلى تربية 

الدجاج 
البّياض 
فالتدخل 

فيها كان عن 
طريق منح 
20 دجاجة 

بّياضة إضافة 
إلى 200 

كيلو غرام 
من العلف
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ويستفيد من بقايا الطعام في 
منزله لتغذية الدجاج، وتم توزيع 

الدجاج والعلف لـ 1850 عائلة.
المزارع السمكّية

المكون الرابع الذي بدأ في العام 
الحالي هو المزارع السمكية 

بحيث يتم استغالل البرك 
الصغيرة، وتقديم الدعم عن 

طريق منح إصبعيات، وعلف 
لألسماك، ومضخة مياه، 
وأكسجين ومجموعة شتل 

ُتسقى من نواتج تبديل المياه 
للبرك التي تربى فيها األسماك، 
خاصة أّن نسبة اآلزوت فيها (في 

البرك) تكون عالية. 
في هذا العام كانت التجربة 

األولى واستفاد منها حوالي 25 
مستفيد في قرية «بشكوح» في 

محافظة جبلة.
أي أنه تّم منح الشتل 

واإلصبعيات، وبانتظار نتائج 

التجربة، التي سيبنى التقييم 
على أساسها إن كان سيتم 
التوسع في التجربة أم ال، 

فكل المشاريع لدينا تبدأ برقم 
صغير وبناء على النتيجة التي 

نصل إليها إما يتم التوسع في 
المشروع أو التوّقف، اآلن في 
الشتل بدأ بخمسة والســــمك 

ب 25 .

اكتفاء ذاتي و«ربح»
يتحّدث يحيى محمد عن أهمية 

هذه المشاريع الثالثة وخاصة في 
الوقت الحالي، وفي الظروف 

الماّدّية الّصعبة التي يمر بها كل 
السوريين، يقول:ما نطمح له 
من خالل المشروع ومن خالل 

الدعم المقّدم فيه هو الوصول 
لمرحلة االكتفاء الذاتي في إنتاج 
الزراعات المهّمة، واالنتقال من 

الزراعة إلى تصنيع هذه المنتجات  

ومن ثّم بيعها وبالتالي 
هذا يحّقق قيمة مضافة 

للعائلة وفرصة جّيدة لزيادة 
مدخولها، ومن ثم التصدير 

في حال دعمت هذه 
المشاريع.

وأضاف محمد أن اإلنتاج 
الذي حّصله المستفيدون 

من الزراعات األسرية 
كان جيّدًا جدًا أّمن لهم 

ما يحتاجونه منزليًا 
إضافة إلى مبيع الفائض 

عنهم فمنهم من باع 
في الموسم الصيفي بـ 
200 ألف ليرة سورية، 

وبالموسم الشتوي أكثر 
أي بـ300 ألف ليرة، وهذا 

في مساحة تتراوح بين 
500 إلى 700 م2 وهي ما 

نطلق عليه اسم الحديقة 
المنزلية.

تجارب 
المستفيدين

يوسف مريد من محافظة القنيطرة 
أكد أن فائدته من هذه الحدائق 

كانت في تأمين مؤونته، وفي تأمين 
احتياجات منزله وأضاف مريد أنه 

على الرغم من عدم وصوله لمرحلة 
البيع إّال أّن إفادته كانت جّيدة بل 
وممتازة، من خالل تأمين مؤونة 

المنزل لعائلته ولعائالت إخوته أيضًا.
أما مريم قاسم أحمد فقالت 

أن إفادتها كانت كبيرة، فإضافة 
إلى تأمين مؤونتها فهي أيضًا 

قامت ببيع المحصول الزائد عنها 
واستطاعت من خالله تأمين الّدواء 

لزوجها المعاق، والبنتها التي تعاني 
من مرض الّسكري، وتمّنت مريم 
أن يستكمل المشروع أعماله وأن 

تستفيد منه أسر أكثر كم استفادت 
هي. 

أما األرملة بثينة علي سعيد فقالت 
أّن لديها طفلين معاقين، وكانت 

في السابق تعاني كثيرًا في سبيل 
تأمين احتياجاتهم المادّية، أّما اليوم 
فالوضع تغّير كثيرًا، فهي اآلن تنتج 
وتبيع وتستطيع تأمين كّل ما يلزم 

أطفالها من دواء وغذاء، وطلبت 
مريم أن تدعم أكثر كي تستكمل 
عملها وتستطيع االتجاه للخطوة 

الثانية في تصنيع منتجات غذائية. 
سعاد غادر أم لستة أطفال تقول أّن 

هذا المشروع أّمن لها فرصة عمل 
خاصة أّنهم هجروا من منطقتهم، 

وكانت البداية في تأمين مستلزمات 
المنزل من الزراعات الشتوية ومن 

ثم الصيفية، واالنتقال بعد ذلك إلى 
بيع الفائض من اإلنتاج، وتطمح 
سعاد إلى زيادة عملها أكثر بغية 

تحقيق ربح مادي ومساعدة زوجها 
في تأمين متطّلبات المنزل.

مستفيدة من محافظة حمص 
فّضلت عدم الكشف عن اسمها 

قالت أن أهم مافي هذا المشروع أن 
بدايته تعتمد على اإلنتاج المنزلي، 
أي أنها ال تضطر إلى مبالغ كبيرة 
للبدء به، ولذلك فالجميع قادرون 

على االستفادة منه ومحاربة ارتفاع 
األسعار من خالله.
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لم أعد 
أنتظر شيئًا 

في الفن 
فتاريخي 
يكفيني
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بالنسبة لك منذ بداياتك على 
شاشة التلفزيون السوري 

بشخصية ”كارلوس“ ضمن 
برنامج ”اإلجازة السعيدة“ وحتى 
اآلن، رسمت مالمح كاريكتراٍت 

عديدة، لدرجة أستطيع معها 
القول إنك كنت ”خيميائي 

الدراما السورية“، برأيك ما هي 
التركيبة الكيميائية التي صنعتها 

من أجل االستمرارية والدخول 
إلى قلوب الماليين؟

أهم شيء عند ما يراك أحد ضمن 
أحد أعمالك، عليه الشعور بأنه 

معنيٌّ من خالل ما تقدم له، شكًال 
ومضمونًا، وعليه أن يحّس بأنه 
إحدى الشخصيات التي تتحرك 

أمامه. عندي تعبير بخصوص هذا 
الموضوع، بأنك في المسرح 

ستكون أمام خيارين، األول، تنتهي 
عالقتك كمتفرج مع العرض أثناء 

إغالق الستارة، أما الثاني، فتبدأ 
عالقتك به بعد إعالق الستارة، 

حيث يبدأ الوعي بالعمل واألسئلة 
تتحفز في الذهن... لذلك حتى اآلن 

ما زالت الناس تتذكر «كاسك يا 
وطن» و»غربة» و»ضيعة تشرين» 

و»شقائق النعمان» و»صانع 
المطر»... ألنها تشعر أن هذه 

األعمال منها، والشخصيات التي 
تتحرك تمسه، وقد يشعر أنه واحد 

من تلك الشخصيات، فمثًال، 
في «كاسك يا وطن» أكثر من 

نصف مليون متفرج شعر بنفسه 
أنه «غوار» المقهور والذي تضيع 

أحالمه. 
ف، إذ  لذلك الكيمياء هي أال تؤلِّ

كنا أنا واألستاذ «محمد الماغوط» 
رحمه الله، ال نجلس إلى الطاولة 
ونؤلف عمًال مسرحيًا، لكن ماذا 

نشاهد؟ وماذا نحس؟ وكيف 
نرى؟ وغيرها من األسئلة نعيد 
صياغتها دراميًا، لتصبح صالحة 

للمسرح والتلفزيون وحتى 
السينما.  

اعين دائمًا لعدم  كنت من الدَّ
تقديم «شكسبير» و»موليير»، 
وال غيرهم من عباقرة المسرح 

ســر 
استمراريتي 

أنني أقدم 
للجمهور 

ما يشبهه 
ويعنيه

الحل 
ليس 

بيد الفن 
وهو ال 

يقدر على 
التغيير

بديع صنيج

أكثر من ستين عامًا من العطاء الدرامي 
المتواصل، رغم أنه بدأ طارئًا على الفن، وعلى 

مدى العقود الستة استطاع أن يبني اسمه 
شخصيًة بعد شخصية، وفكرًة إثر فكرة، وبإصرار 

على تكثيف المتعة في كل ما يقدم، مع االرتباط 
بقضايا مجتمعه وناسه، واإلبداع في تدوير 

معطيات الواقع دراميًا. 
يضع إصبعه على وجع المسرح والسينما والتلفزيون 

وأخطاء وزارة الثقافة المتكررة، مع إيمانه العميق 
بأن تجاوز الخلل ليس بالمستحيل، وإنما بحاجة 

إلعادة حسابات المسؤولين عن شؤون الفن، وعدم 
الركون إلى السائد، حول رؤاه وأحالمه ومستقبله 

الذي بات وراءه وصعوبة خياراته وهمومه المجتمعية 
والسياسية والفكرية، كان حوارنا التالي:      

دريد حلام: 
احلكومات تدعم التلفزيون

�نه يحكي باسم السلطة
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العالمي، بل أن نقدم مسرحنا، 
لكن في الوقت ذاته وجع 

المسرح السوري كبير، برأيك 
أين مكمن الخلل؟ هل هو فقط 

أننا ال نقدم أنفسنا من خالل 
مسرحنا؟ 

أريد أن أوضح بدايًة، أنني لست 
ضد شكسبير أو موليير أو غيرهما، 
ينبغي أن نقرؤهما، لكن شكسبير 

مثًال كتب للمجتمع اإلنكليزي، 
وموليير للفرنسيين، لذا ينبغي أن 

نلجأ إلى الكتاب الذين يعيشون 
في سوريا، ويتفاعلون مع بلدهم 

وقضايا شعبهم، لذلك أعود 
للقول أن «كاسك يا وطن» ما 

زالت حاضرة بقوة، والسبب أنها 
منتمية إلى هنا، وإلى الناس 

السوريين وألمهم وحزنهم، من 
فرحهم وحلمهم، ولذلك أنا لست 

ضد أن تستورد سيارة، لكنني 
ضد أن تستورد ثقافة، فبلد 

مثل سوريا، عشرة آالف سنة 
من الثقافات والفنون والتاريخ، 
تستحق ذلك. والدليل أنه عندما 

بدأت الهجمة على سوريا كان 
أول ما تم استهدافه هو ثقافتها، 

روا اآلثار، وباعوها، واغتالوا  فدمَّ
أهم عالم أثري «خالد األسعد» 

بتدمر الذي بات شارع في إيطاليا 

يحمل اسمه،... 

ذكرت أنه ال ينبغي لنا أن 
نستورد ثقافة، لكن من 

المعروف أن التكنولوجيا 
الحديثة، ليس فقط السيارات، 

وإنما الكمبيوترات والهواتف 
الذكية... تحمل معها قيم 

صانعها، لذلك كيف نستطيع 
فنيًا أال نستورد قيم اآلخر؟

ينبغي أال نقلدهم، هناك بعض 

دت الغرب  الناس تعتبر أنها إن قلَّ
باتت غربية، بمعنى إن شربت 

شايًا الساعة الخامسة عصرًا، فهذا 
ال يعني أنك أصبحت إنكليزيًا، 

والمصيبة أن تلك الثقافة دخلت 
بشكل عفوي إلى حياتنا، فمثًال 

الجينز، الهمبرغر، الـOK التي نكررها 
طيلة النهار، بدل أن نقول صحيح 

أو تكرم. وذلك سببه أننا أخذنا 

الثقافات من دون وعي، لذلك 
كلما تعلقنا بثقافتنا أكثر، معنى 
ذلك أننا نؤكد هويتنا أكثر، ومن 

هنا أعود للقول: إن أردت أن تدمر 
ر ثقافته.  شعبًا دمِّ

اآلن نعود لمسألة المسرح، لماذا 
ليس له أهمية، بمعنى إن كان 

هناك عرض ما فإن الناس يذهبون 
إليه، ولكن إن لم يكن هناك عمل 

مسرحي، فإن الناس ال يسألون 
لماذا؟ إذ إننا لم نستطع أن نكون 

جمهورًا يسأل لماذا ليس هناك 
مسرح؟ وهذا ناجم عن مزاجيات 
اإلدارات المتعاقبة على مسألة 
المسرح، وعلى رأسها المسرح 

القومي. فالمعهد العالي للفنون 
ج شبانًا موهوبين  المسرحية، ُيخرِّ

وحققوا نجاحات، لكن معظم 
الخريجين ينتهون في التلفزيون، 

ألن المسرح ماديًا ال يتيح لك أن 
تعيش، وذلك عائد إلى أن المسرح 

ال يلقى الدعم الكافي ليستمر، 
السيما أن األنظمة بشكل عام 

تدعم التلفزيون ألنه يحكي باسم 
السلطة، بينما ال تدعم المسرح 

ألنه يحكي باسم الناس. 

هذا يقودني إلى سؤال: من 
المعروف أن مسرحياتك كانت 
تستمر لسبعة أشهر متواصلة، 

ويحضرها اآلالف، كيف 
استطعت تحقيق هذه المعادلة، 

فمن جهة السلطة ال تحب 
المسرح، ومن الجهة الثانية 

خطابك المسرحي موجه ضد 
السلطة، وكما تقول دائمًا بأن 

الخلل بين السلطة والمواطنين 
هو ما قادنا إلى الحرب التي 

دخلت سنتها العاشرة؟
ْلطة، بل ضد  أنا لست ضد السُّ

األغالط التي ترتكب باسم 
ْلطة. فعندما يأتي شخص  السُّ

ذ ويتجاوز إشارة المرور فقط  متنفِّ
ألنه متنفذ، مثل هذا أنا ضده، 

لكنني لست ضد السلطة، ألنني 
في حينها أكون ضد النظام، 

بينما أنا مع النظام بمعناه «ضد 
الفوضى»، ولهذا السبب كنا نتكلم 

عن مثل تلك المواضيع. وجرأتنا 
اكتسبناها منذ عام 1969 عندما 
كان «حافظ األسد» وزيرًا للدفاع 

وقال بأننا فنانون ثوار، وسمح لنا 

ال، السبب الرئيس هو غياب النص الصحيح، فإن أحضرت 
أفضل ممثل، فإنه لن يستطيع أن يصنع من نص رديء عمًال 

جيدًا، ألن النص هو الركيزة األساسية، والمتابع لدراما هذا 
الموسم يالحظ أن جميعها دون المستوى المعروف، فال وعي 
لدى كتاب الدراما بمقاربة المجتمع، أضف أن من أهم أسباب 

الضعف الدرامي، أنه بات هناك معرضًا اسمه «معرض رمضان 
للدراما»، فحين كنت رئيس دائرة التمثيليات في التلفزيون 

السوري، ومن ثم رئيس دائرة المخرجين فيه، كنا نعمل طيلة 
العام ونعرض نتاجنا طيلة العام، أما اآلن فبات الجميع يكرسون 

جهودهم فقط لرمضان، متناسين األحد عشر شهرًا األخرى، 
لذلك الجميع يسرعون في الكتابة وبعدها التصوير وبقية عناصر 

اإلنتاج كي يلحق موسم رمضان، ألنه يبيع بسعر أعلى. 

لديك مقولة بأن الكاريكتر هو عماد الدراما السورية األول، 
برأيك هل الدراما ال تستطيع اآلن أن تقول ما ينبغي عليها أن 

تقوله، بسبب غياب الكاريكتر المدروس؟

ال يجوز للعمل المسرحي 
أن ينقلب إلى ”حّزورة“

ضمن محاولتي لربط ما قلته، عن محبتك 
للتجريب، وبين ما صرحت به أكثر من مرة 
بأنك في المسرح تحديدًا كنت ضد موجة 
جلب النظريات الغربية إلى مسرحنا ومنها 

«التجريب» لدرجة أنك كنت تقول «إنه تجريب 
بالجمهور» أكثر منه تجريب باألساليب، فكيف 

أنت مع التجريب وضده في الوقت ذاته؟
التجريب شكالن، ال يجوز للعمل المسرحي أن 

ينقلب إلى «حّزورة»، أو أحجية غير مفهومة، 
وبرأيي أنه في حال خرج شخصان من نفس 

المسرحية واختلفا في تفسيرها، فهذا دليل على 
أن العمل لم ينجح، وهناك من يرى العكس، 
أنه من الصحة أن يختلف الناس على تفسير 

المسرحية، لذلك يلجؤون إلى مسألة األحجية 
في العمل المسرحي. 
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بأن نتحدث كما نشاء، وطلب منا 
أن نزور مكتبه ليعطينا أسرارًا عن 

حرب حزيران كي نتحدث عنها. في 
ذلك الوقت كنا ُمهددين بعدما 

أسسنا «مسرح الشوك» مع 
صاحب الفكرة األستاذ «عمر حجو» 

رحمه الله، وقدمنا ضمنه رأينا 
بحرب الـ67 والهزيمة، بكل جرأة. 

صدقني أننا بعد كتابة النص، قلنا 
أنه لن يكون هناك لجنة الرقابة 

تقبل بتمريره، لذا اخترعنا فكرة 
مهرجان دمشق المسرحي، الذي 

استمر شهرًا كامًال بدورته األولى، 
ومن خالله تسللنا وقدمنا أفكارنا 
عن الهزيمة،  من ضمن العروض 

التي زارت دمشق من كل من مصر 
ولبنان وتونس والعراق... حيث 

باتت الشام تغلي مسرحيًا بكل ما 
تعنيه الكلمة.

وما حصل أننا بعد ما قدمناه في 

”مسرح الشوك“ نشأ خالف كبير 
جدًا بين مؤيد ومعارض، ضمن 

الحضور في صالة مسرح القباني، 
حتى أن هناك من اتهمنا بأننا ندعو 

إلى ثورة مضادة، وكان هناك 
من وقف إلى جانبنا بحزم، وثمة 

مزاودون وقفوا ضدنا بحزم أيضًا، 
فما كان مني إال أن قلت لهم إن 

كلمة ”ثورة“ تحمل عالئم الصحة، 
وإن كانت ثورة فإنها وسام على 

صدرنا، وكاد األمر أن يصل إلى 
عراك باأليادي. بعد ذلك يصل أمر 

هذه الحادثة إلى القصر الجمهوري، 
ويبلغوننا أن الرئيس نور الدين 

األتاسي سيحضر المسرحية 
ليقف على الموضوع بنفسه، 

وفعًال حضر، وكان معه ”حافظ 
األسد“ ومجموعة من الوزراء، وما 

أن انتهى العرض حتى اجتمعنا 
مع الرئيس والوفد المرافق له 

في غرفة ضمن مسرح القباني، 
وصار الحاضرون يتبارون بشتيمة 

المسرحية، ما عدا حافظ األسد 
الذي بقي صامتًا، بينما أنا وعمر 

حجو كنا نرتجف من الخوف، علمًا 
أنني كتفكير مسبق أخبرت صديقًا 

لي اسمه ”عفيف درويش“ بأن 
يهتم بعائلتي إن لم أعد إلى المنزل 

في تلك الليلة، لكن ما حصل أن 
”األسد“ الذي كان واضحًا أنه الرجل 
األقوى، فوقف وقال لهم: يا رفاق 
جميعكم على خطأ، هؤالء الفنانون 

ثوار وعلينا أن نصغي لهم، ثم 
أخبرنا أن نزوره في مكتبه ليزودنا 

بأسرار حرب حزيران. حينها تنفسنا 
الصعداء، ومنذ ذلك الوقت بدأت 

عندنا مسألة االلتزام بالعمل 
المسرحي.  

لكن هناك بعض النقاد 
المسرحيين يقولون أن هذا 

النوع من المسرح هو لمجرد 
”التنفيس“ عن هموم الشعب، 

ما ردك على هذا الكالم؟
إن كنا ننتقد السلطة ويقولون عن 

مسرحنا «تنفيس»، ماذا سيسمونه 
إن قمنا بمدح السلطة، «ارتزاق». 
إن كانت الكلمة الصادقة يقولون 
عنها تنفيس، ما هو العمل الذي 
ال تستطيع أن تقول عنه تنفيس، 
كنا نقدم صورة عن وجع الناس، 

أضف أن ذلك تهمة للناس، وليس 
للمسرحيين، فعندما تقول أن 

س  المتفرج دخل إلى المسرح َنفَّ
ثم خرج، فهذا يدعو لالستنتاج إلى 

أن الناس مجرد مجموعة كذبة. 
ق،  المسرح إما يكون كاذب، متملِّ

أو صادق، هنا الفصل، هل أنا 
متملق أم صادق؟ لكن بالتأكيد 

كنا نقدم العمل برموز، بحيث أن 
الناس يعرفون مقاصدك لكنك 

نالحظ أن شخصية ”غّوار“ نمت معرفيًا، إذ لم 
تكن في بداياتها بهذا الزخم الفكري، وهذا تمَّ 

مرحلة تلو أخرى، وفيلم بعد فيلم، وصوًال ألوجه 
في المسرح، هل هذا النمو، وهذا النمط من 

التفكير بالشخصيات هو الذي جعلك منذ ستين 
عامًا حاضرًا على كافة األصعدة الدرامية من 

تلفزيون ومسرح وسينما؟
عندما ابتدأت عام 1960 في التلفزيون السوري 

بناًء على دعوة الدكتور «صباح قباني» لتقديم شيء 
فت حينها على «نهاد قلعي» و»محمود  ما، تعرَّ

جبر» و»تاج بتوك» وعلى الفنان التشكيلي «غازي 
الخالدي»، وصنعها حينها «اإلجازة السعيدة»، 

مت شخصية «كارلوس ميراندا» ألبس  وضمنه قدَّ
قميصًا ُمَكْشَكشًا وطاقية «سمبريرو»... السبب 

أنني معجب وأحب الغناء التراثي اإلسباني الُمسمى 
«فالمنكو»، وأحس فيه شجن العرب، وهذا طبيعي 

باعتبار مصدره األندلس، لكن الّناس لم تحب تلك 
الشخصية، أو باألحرى لم يحبوني أنا شخصيًا، 

وأجمعوا أن «أنزلوا هذا الغليظ من التلفزيون». 

لم يكونوا على علٍم بما سيحصل فيما بعد.
(يبتسم).. بعد خمس حلقات تم إيقاف البرنامج، 

وهذا الشيء لم يجعلني أندب حظي، بل بدأت أفكر 

باألسباب، وبسرعة اهتديت أن الناس تتعاطف 
مع تراثها وفنونها واألشياء التي تشبهها، بينما 

«كارلوس» ال يشبه أحدًا منهم، لذلك خطرلي 
«غوار» كموديل يرتدي شرواًال وطربوشًا ويلبس 

قبقابًا يطقطق. بالبداية المتفرجين أحبوا هذه 
الشخصية كموديل، لكنها بدأت تتطور بتراكم الخبرة 

والمعرفة والتجربة، لذلك «غوار» في «مقالب 
غوار» مختلف عن «غوار» في «كاسك يا وطن»، 

والفرق شاسع بينهما، لذلك ليس هناك عيد ميالد 
لشخصية غوار، فهي تطورت عبر التجربة والمعرفة، 

ففي األساس أنا لست خريج معهد درامي، وإنما 
حاصل على ليسانس فيزياء وكيمياء، وكنت مدرسًا 
في المدارس الثانوية، وفي الجامعة أيضًا، بمعنى 
أنني كنت طارئًا على الفن، وعشقي للفن جعلني 

أجرب وأغامر. 
طبعًا عندما طلب مني الدكتور صباح قباني أن 

أجرب، كنت سعيدًا، فأنا أحب التجريب أوًال، وثانيًا، 
ال يمكن لإلنسان أن يعرف إن لم يجرب، ومهما 
فشلت ال تيأس،  وإنما ابَق ُمصّرًا على حلمك، 

فكما يقول تشرشل: «النجاح هو االنتقال من فشل 
إلى فشل، من دون أن نفقد الحماس»، وهذا ما 

حصل معي، فشلت لكنني لم أفقد الحماس. 

ليس هناك عيد ميالد لشخصية غوار
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الفني   |  

في تلك الحالة تبعد الشر عنك، 
فمثًال عندما تقول أنك في ضيعة 

اسمها «غربة»، أو فيلم الحدود 
عندما تكلمنا عن «شرقستان» 

و»غربستان» فإننا حمينا أنفسنا 
من المنع في كل من سوريا ولبنان 

فيما لو ذكرناهما بشكل مباشر. 
طبعًا الرمز ليس أحجية بل هو 

واضح. 

هذا ما جعلكم تعتمدون في 
تمرير أفكاركم، حتى في 
التلفزيون، على الكاريكتر 

عمومًا، ألنه يتيح لكم حرية 
الحرية، وتجاوز حدود الرقابة.

صحيح مئة بالمئة.

كوننا تحدثنا عن األسعار، نعود 
لمسألة اإلنتاج، ففي السابق 

كان ثمة منتجًا مفكرًا، وذو 
رؤية، أما حاليًا فهذا الموضوع 

إما انعدم أو بات بحدوده الدنيا، 
فالمنتج إما جاهل أو متقصد 
اإليذاء للدراما السورية. هل 

توافق هذا الكالم؟
ال أعتقد أن من مصلحة المنتج إيذاء 

الدراما، لكن أنه ال يعرف فأوافق 
على ذلك تمامًا، فمثًال باألفالم 

السينمائية كانت عالقتي مع 
المرحوم «نادر األتاسي» الذي كان 

يقرأ ويوافق على النص أو ال يوافق، 
أما اآلن فليس هناك منتج يقرأ، 
أو حتى ال نكون قاسين، أغلبهم 

ال يقرؤون، وحتى إن قرؤوا فإنهم 
ال يعرفون، لذلك يعتمدون دائمًا 

على التوليفات الجاهزة، واألسماء 
البياعة، وليس على وجه جديد 

مثًال، ألنه يخشى الخسارة. وهذا 
السبب وراء عدم وجود وجوه جديدة 
في درامانا، رغم أن المعهد العالي 
للفنون المسرحية يخرج سنويًا 15 

وجهًا جديدًا، وليس جميعهم يأخذون 
فرصتهم، في حين لو تم توزيع 

األمور ببعض العدالة، كانوا جميعًا 
نالوا فرصهم التي يستحقونها، وهذا 
ما أدى إلى أننا نرى نفس الوجوه في 
أكثر من مسلسل، فالمنتج ال يغامر 

بوجه جديد. 

ما أردته من قولي أن المنتج 
يتقصد اإليذاء، هو محطات 
العرض الخليجية مثًال، التي 

أكدت على دراما البيئة الشامية 

مع اإلمعان في تعزيز الصورة 
المسيئة للشام.

المحطات تلحق ذوق الناس، فإن 
كنت في الطريق وشاهدت رجًال 

يضع يده بيد امرأته  لن يلفتك، أما 
إن رأيتك يقف ويصفعها، فإنك 
ستنجذب لمتابعة ما سيحصل، 

لذلك اعتمدت المحطات 
والمنتجين على العالقة السلبية 

بين الرجل والمرأة في مسلسالت 
البيئة الشامية، حيث تأكل قتلة 

من زوجها، وتغسل له رجليه، 
وتقول له في نهاية النهار «يا تاج 

راسي»، هذه ليست المرأة السورية 
الحقيقية، لذلك أحيي مسلسل 

«حرائر» ألنه أعطى المرأة السورية 
والدمشقية بشكل خاص حقها، 

وحقيقتها، فمثًال أبي وأمي لكثرة 
ما أحبا بعضهما أنجبا 12 ولدًا، 

لكنني ال أذكر في يوم من األيام 
أن أبي تفوه بكلمة نابية مع أمي. 

لكن الُمعادالت المسيئة الناس 
يحبون مشاهدتها على التلفزيون 

بأن الرجل يضرب زوجته بالخيزرانة، 
ونتيجة ذلك بالغت مسلسالت 

البيئة بهذا الموضوع، والخطورة 
في مثل تلك األعمال أنها مسلية، 
وتكرس صورة مغلوطة، فرغم كل 
َلف في المعاملة، تأتي المرأة  الصَّ

بعد ذلك لتقول لرجلها: «يطول 
عمرك» و»يا سيدي» و»تشكل 

آسي». 

هل هذا يعني أنك لست مع 
اع» الذي  موضة «النجم البيَّ

يبنى المسلسل بالكامل 
لخدمته؟

ينبغي أن يفهم المنتجون مسألة، 

في السينما مثًال، عندما يتضمن 
الفيلم اسمًا المعًا لممثل ما، فإن 
الجمهور سيقبل في األيام األولى، 

وإن كان العمل جديرًا سيستمر 
اإلقبال، أما إن لم يكن جديرًا 

فسيتضاءل الحضور ولن يستطيع 
اسم النجم أن يحمل العمل ككل، 
وبالتالي، مقولة العمل هي النجم 

األساسي فيه. 

كوننا نتحدث عن السينما، 
مؤخرًا كان لك تجربة مع المخرج 

باسل الخطيب في فيلم 
«دمشق-حلب»، وقلت أن تلك 

التجربة كنت تنتظرها، هل يعود 
ذلك بسبب الزمن الطويل منذ 

آخر مشاركة سينمائية لك فيلم 
«اآلباء الصغار»، أم ثمة أسباب 

أخرى؟
ال، ليس هناك أسباب أخرى، 
السبب هو أن العمل بسيط، 

وشاعري، ومن أجل ذلك وصل إلى 
الناس وأحبوه، في حين أنك إن 

تمّعنت فيه، فإنه مجرد رحلة باص 
من دمشق إلى حلب، وال شيء 

آخر ممكن أن تتحدث عنه، لكنه في 
الوقت ذاته مريح. 

دعني أقول لك، الفن أساسًا هو 
متعة، وأهم شيء فيه هو تمضية 

وقت ممتع ومفيد في الوقت 
ذاته، وهذا فيلم ممتع، قد يكون 
مفيد أو غير مفيد، ال أعرف، لكنه 
على األقل ممتع. وليس على كل 

عمل أن يتضمن بنادق وخناجر 
ورؤوس ُتقطع... 

مرة ذكرت أن أحد أهم أسباب 
تراجع السينما السورية هو 
مؤسسة السينما، وذهنية 

إدارتها البيروقراطية في 
التعاطي مع الفن السينمائي، 

إلى جانب تراجع القطاع الخاص.
الخلل األساسي أن مؤسسة 

السينما منذ تأسيسها فرضت 
نفسها مسؤولة على السينما، 

دًة كل السينمائيين، وباعتبارها  محيِّ
مؤسسة ذات طابع اقتصادي، 
بدأت تبحث عن الربح، فبعد أن 

كان أحد القائمين على دار عرض 
سينمائية في دمشق، يستطيع 

بتلفون واحد أن يستورد أهم 
إنتاجات السينما العالمية، فإن 

ذكرت مرة أنه لكي تعود الدراما السورية إلى ألقها السابق، فيمكن 
االتكاء على الدراما المشتركة، على أي أساس بنيت هذا الرأي، 

السيما أن ما نشاهده من أعمالها، جميل كصنعة، ولكن كأفكار 
فإنه ال يمكن البناء عليها؟

دعني أعود معك إلى عمل شاركت فيه هو «سنعود بعد قليل»، 
ويتهيأ لي أن المسلسل نجح على كل المستويات، بمعنى أن الدراما 

المشتركة تقدم تفاعًال بين الخبرات وهي ليست جديدة، فجميع 
األفالم في حياتي كانت مشتركة، إما مع ممثلين من مصر أو لبنان 

ومن تركيا أيضًا، وأعتقد أن الدراما المشتركة تعطي حياة جديدة، لكن 
عليها أال تكون مجرد تجميع أسماء، وحدودتها مصطنعة. 

فمثًال في إحدى األعمال المسرحية أحضروا أفضل ممثل أو أفضل 
ممثلة من جميع األقطار العربية، لكنها لم تنجح، ألنها كانت مجرد 

تجمع وجوه، وليست مبنية على فكرة صحيحة، أعتقد أنهم أسموها 
«القدس»، وسقطت رغم احتوائها على جميع عوامل الجذب كأسماء. 

على الدراما المشتركة أال تكون مجرد تجميع أسماء
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ل  مؤسسسة السينما باتت ُتشكِّ
لجنة وبعدها ُترسلها إلى بلد 

الفيلم لتشتريه، أي بات هناك 
الكثير من المراحل الفائضة، إلى 

جانب أنها لم تعد تسمح ألصحاب 
دور السينما أن يستوردوا أفالمًا، 
احتكرت الموضوع وأصبحت تبيع 
تلك األفالم لدور العرض بالمزاد، 

ولذلك أيام كانت دمشق ما يقارب 
األربعمئة ألف نسمة، كان فيها 

عشرة دور سينما وجميعها ممتلئة 
بالجمهور، لكن المؤسسة بدأت 

تجلب األفالم غير الجديرة، وترافق 
ذلك أن الناس بدؤوا يهجرون 
السينما لدرجة أنها فرغت من 

مشاهديها. السينما ليست مجرد 
فيلم، وإنما جمهور، ألن سينما 

من دون جمهور ال معنى لها. 
طبعًا أدركوا الغلط بعد ذلك منذ 

حوالي العشر سنوات، وأعادوا 
فتح الباب للقطاع الخاص، لكن 

بعد موته، إضافة إلى أنه لم يعد 
لديه ثقة بالمؤسسة، ويرفض 
التحرك، لذلك ال نجد من ينتج 

السينما سوى المؤسسة، بمعدل 
فيلمين أو ثالثة بالعام، ومن 

جهة ثانية وهي األهم، وأقصد 
هنا الجمهور، ومعظمه من 

ذوي الدخل المحدود، فعندما 

يكون في دمشق عشر صاالت، 
وثمن التذكرة بمقدور أصغر 

موظف، حينها سيكون هناك 
حركة سينمائية، أما اآلن فمعظم 

المواطنين ليس لديهم القدرة على 
شراء تذاكر له ولزوجته وولديه، إذ 
باتت تعادل راتبه الشهري، وتاليًا 

إن لم تنشئ مؤسسة السينما 
صاالت بأسعار معقولة، لن يكون 

هناك فائدة، ولن تعود السينما 
إلى الوهج الذي كانت عليه. 

قلت مرة أن أحد أسباب 
تراجع السينما أيضًا هي 

عقلية المخرج المؤلف، إلى 
جانب األفالم التي تقاس 

على مقاييس لجان التحكيم 
والمهرجانات الخارجية. 

صحيح، وسأعطيك مثاًال، كنت 
دائمًا حريصًا على متابعة اإلنتاج 

السينمائي المحلي، فذهبت مرة 
مع زوجتي وابني وزوجته لحضور 

إحدى األفالم، لم يكن في الصالة 
غيرنا نحن األربعة، ومع ذلك 

منحونا استراحة في منتصف 

الفيلم، ووجدت البوفيه متاحًا 
وشربنا القهوة، وعندما سألت 

عامل البوفيه عن سبب عدم 
إغالقه البوفيه رغم عدم وجود 

جمهور، أخبرني أنه يعرف محبتي 
لشرب القهوة خالل االستراحة وأنه 

أبقاها مفتوحة من أجلي، وبعد 
انتهاء الفيلم، سألني ابني: ما الذي 

فهمته من الفيلم؟ فأجبته بأنني 
كنت سأسأله ذات السؤال. لذلك 

ليس هناك أحد في الصالة، فذاك 
الفيلم كان حزورة، وال يشبه شيئًا. 
واألنكى أنه حاصل على عدة جوائز. 

وبالتالي ليس كل فيلم نال جائزة 
أو أكثر سيباركه الجمهور. 

من كالمك عن المسرح 
والسينما ثمة تحميل مسؤولية 

لوزارة الثقافة، فالمسرح لم 
تبني له جمهورًا كما ينبغي، 

والسينما ال تقدمه ما يجذبه، 
برأيك لماذا اإلمعان بهذا النهج 

مؤسسة السينما 
دت السينمائيين  حيَّ

وبدأت تبحث عن الربح

أنا لست ضد 
ْلطة، بل  السُّ
ضد األغالط 
التي ترتكب 

ْلطة باسم السُّ

هناك من 
اتهمنا بأننا 

ندعو إلى ثورة 
مضادة
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الفني   |  

طالما أنه من الواضح جدًا 
خطؤه؟

بعدما تبينوا بأنه نهج خاطئ 
بدؤوا يعودون إلى النهج القديم، 
ي، «سينما سيتي»  ودعني أسمِّ

هي الصالة الوحيدة المتاحة حاليًا، 
رغم أن ثمن التذكرة ليس بمقدور 
أصحاب الدخل المحدود «جمهور 

السينما الحقيقي» كما ذكرت، 
لكن المسؤولون عن تلك الصالة 
يحضرون األفالم التي يشاؤون، 

بمعنى أننا عدنا إلى الماضي، 
مرحلة ما قبل مؤسسة السينما 
واحتكارها الستيراد األفالم، أيام 
زهوة النشاط السينمائي، حيث 
كانت سينما دمشق، األهرام، 

الدنيا، الفردوس، الزهراء، 
الحمراء،... كلها صاالت ممتلئة، 

ألن األفالم جديرة أوًال، وثمن 
التذكرة بمقدور أصحاب الدخل 

المحدود. 

مالحظ في أكثر من منحى أنك 
تربط دائمًا الفن بالوطن، بينما 
ترى السياسة مجرد وجهة نظر 

تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ، 
هل باإلمكان حاليًا أن يبقى 

الفنان ملتزمًا بالوطن، وأنت 
الذي قلت أنه كيف للمواطن 

أن يكون لديه دافع وطني وراتبه 
أقل من خمسين دوالرًا؟ 

هنا علينا أن نفرق قليًال، بين 
الفعل الوطني والفعل السياسي، 

لذلك ترى في أي بلد إثنا عشر حزبًا 
لكن جميعهم هدفهم الوطن، وكل 
منهم لديه أجندة أو أسلوب خاص 

به، لكن يقل اهتمام المواطن 

بالقضايا الوطنية عندما تضغط 
عليه القضايا المعيشية، فعندما 
ترى إنسانًا مقهورًا على موقف 

باص، ومرَّ أكثر من ميكرو دون أن 
يستطيع الركوب بسبب الزحام، 

وهو أستاذ مدرسة، بينما أحد 
طالبه مرَّ أمامه وهو يركب سيارة 

مرسيدس، ذاك اإلنسان إن سألته 
هل سمعت ما حصل البارحة في 

بها: هل سمعت  البلد؟ أو لنقرِّ
ما حصل بفلسطين؟ فمباشرًة 
سيقول لك: «حّل عّني». عندما 
تضغط األشياء المعيشية يخف 

االهتمام بالمسائل الوطنية لكن ال 
يخف االرتباط بها. 

وما عالقة الفن بهذه النقطة؟ 
هل يستطيع أن يردم هذه 

الهوة بين المعيشي والوطني؟
الفن قادر على تسليط الضوء 

عليها، أما ردم الهوة فهو بأيدي 
المسؤولين، فكما يفعل رسام 
الكاريكاتور، يبالغ بتكبير األمور 
إليضاحها، لكن الحل ليس بيد 
الفن، أصًال الفن ال يقدر على 

التغيير. وعبر التاريخ لم يخرج الناس 
بعد مسرحية وتظاهروا، ولن يكون. 

دائمًا تتحدث عن أن الفن ليس 
له أثر كبير، وقلت مرة بأنه لو 

كان الجمهور يفكر بما يشاهده 
لكانت فلسطين تحررت بشعر 

«محمود درويش» و»سميح 

القاسم» أو بعد أن يحضروا 
«التغريبة الفلسطينية». 

برأيي أن الفن يزرع فكرة، وهذه 
الفكرة ربما تنضج بعد جيلين أو 
عشرة، ففي الثمانينات نسترجع 

ثورة أطفال الحجارة، أولئك 
األطفال ليسوا من جيل النكبة، 

فالنكبة حصلت عام 1948، 
والثمانينات جاءت بعد أربعين 

عامًا، وأولئك األطفال لم يكونوا 
قد ولدوا بعد، لكن بالتأكيد الشعر 

والمسرحيات والخطابات خزنت 
رت فيما  فيهم وبوجدانهم، ثم زهَّ

بعد تلك الثورة. 

ث عن خياراتك الصعبة  دعنا نتحدَّ

فشلت 
كثيرًا لكنني 

لم أفقد 
الحماس

فشل البدايات لم يجعلني
أندب حظي بل أفكر أكثر

بدأت طارئًا على الفن 
لكن عشقي له جعلني أجرب وأغامر 
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بعد ستين عامًا من العمل في 
الدراما، السيما أن «مستقبلك 
بات وراءك» التي تكررها دائمًا، 

ونعلم أن لديك رغبة بكتابة نصك 
الخاص لكن لم يعد لديك جلد، 
ماذا تنتظر اآلن على صعيدك 

الفني؟
لم أعد أنتظر شيئًا على اإلطالق، 

وأي عمل يقدم إلّي أقرؤه، وإن لم 
يكن يخطف شيئًا من مستقبلي 

الذي صار ورائي أقبله، ألن تاريخي 
يكفيني. 

حاليًا تشارك في مسلسل 
”شارع شيكاغو“ إخراج ”محمد 
عبد العزيز“ كضيف شرف في 
الحلقة األولى فقط، حدثنا عن 

هذه التجربة.
قرأت النص، وهو عمل من 

التاريخ القريب، وهذا التاريخ عزيز 
علّي، ألنني عشته، لذلك وافقت 

على المشاركة في العمل ولو 
كضيف في الحلقة األولى، وأجسد 

شخصية رجل كان يحب راقصة 
وكان يالحقها.    

أما عن صعوبة الخيارات 

لماذا ليس لديك أصدقاء من 
الوسط الفني؟

من المعروف عني أنني «بيتوتي»، 
ومهما ربطتني عالقة مع أحد 

زمالئي الفنانين، وإن خيرتني بين 
الجلوس معه أو البقاء مع عائلتي 

فإنني أرجح الخيار الثاني، أضف أنه 
في مثل عمري فإن أكثر أصدقائي 

هم األطباء. 

ال يمكن للحديث إال أن يقودنا 
مجددًا إلى شخصية «غوار»، 
وأنت تحدثت عن شخصيات 

دها، وجميعها تنتصر  أخرى جسَّ
رغم ضعفها، هل تسعى دائمًا 
ألن تكون شخصياتك الدرامية 
ضمن هذا السياق األخالقي؟ 

الناس تحب معادلة الضعيف 
المظلوم والمنتصر في النهاية، 
وإن أخذت شخصية «غوار» من 

«مقالب غوار» إلى «حمام الهنا» 
إلى «صح النوم» فهو مؤذي، 
يؤذي حسني وأبو صياح وأبو 

كلبشة، لكنه عاشق، ومع ذلك 
الناس تحبه، ألنه صعلوك ضعيف 

ينتصر على من هو أقوى منه، 
ضعيف يستطيع أن يأخذ حقه، 

وكلما كان أضعف فإن المتابعين 
يتعاطفون معه أكثر، ويفرحون 

لنصره بشكل أكبر. 

ذكرت أن الفنان الحقيقي يشعر 
بنفسه أنه نائب عن الجمهور، 
برأيك ما هي نسبتهم حاليًا؟
ال أستطيع أن أقول لك ما هي 

نسبتهم، لكن إذ سألت: من منهم 
يعتبر نفسه نائبًا عن الجمهور؟ 

فسأجيبك بأنهم جميعًا يعتبرون 
أنفسهم كذلك، فهو عضو 

بالبرلمان من دون انتخاب، ويحكي 
باسم الناس. 

كيف تقضي أيامك مع أسرتك، 
ومتى تبدأ سعادتك؟ 

سعادتي تبدأ عندما أضع مفتاحي 
في باب بيتي وأدخل، وليس 

عندما أخرج من بيتي، على عكس 
الكثيرين، فأنا إنسان ”بيتوتي“ 

وفرحي باجتماعي مع زوجتي 
وأبنائي وأحفادي السبعة، واآلن 

طعمنا الله حفيدة من إحدى 
حفيداتي. 

ماذا تحب أن تقول لمن سيقرأ 
ويشاهد هذا الحوار؟

أتمنى أال أكون ضيفًا ثقيًال على 
سمعهم وعلى نظرهم بنفس 

الوقت، لوالهم ولوال اهتمامهم 
بأخبارنا لما كنا موجودين.  

سأذكر لك أسماء زمالء شاركوك في مسيرتك الطويلة، ويا 
ليتك تجيبني بأول ما يخطر في بالك عنهم

نهاد قلعي: 
عندما رحل نهاد ذهب معه نصف دريد

رفيق سبيعي:
فنان شعب
نادر أتاسي:

منتج رائع
فوزي الرواس:

كان ينير كثيرًا لكنه بقي في الظل
تحسين قوادري: 

منتج شاطر
نجاح حفيظ:

وم» غيرها . ال يتهيأ لي أن تأتي «فطَّ

اإليقاع بالموسيقى:
بدأت باإليقاع أصًال وكنت أعزف على الدرامز وحتى في أيام 

الوحدة عام 1959 شاركت بأسبوع شباب الجامعات في مصر، 
ونلت الجائزة األولى في العزف على الدرامز، أما اآلن ال أعرف 

أن أعزف. 
مصدر الشجن بصوتك:

ألن المواضيع التي أغنيها هي مواضيع تدعو للشجن مثل 
موضوعة األم، فإنها ال تقال بغير تلك الطريقة. والبعض يقول 
أن صوتي جميل، ال أوافقهم، لكن أدائي نابع من القلب ويصل 

إلى الذهن مباشرًة، لدرجة أن «إيلي شويري» ملحن أغنية «بكتب 
اسمك يا بالدي» قال: «لو كنت أعرف أن دريد لحام سيغنيها 

كنت منحتها له» إذ أحبها مني أكثر من «جوزيف عازار». 

الموسيقى ماذا أضافت إلى أدائك التمثيلي؟
عندما أتكلم معك يدخل الكالم من األذن ويصعد إلى الدماغ، 
أما إن تحدثت معك بأغنية فإنها تدخل من األذن إلى القلب، 

وتصبح األمور أقرب بيني وبينك من خالل اللحن. لذلك ضمن 
أعمالي الدرامية عندما يلزمني تأثير أقوى ألجأ إلى اللحن، كما 
في أغنية «يامو» مثًال، أو «فطوم فطومة» وهي أغنية أبكت 

من سمعها، ألنها صنعت تأثيرها الدرامي بموقعها، في نهاية 
مسلسل «صح النوم»، أي أن اللحن يحمل الفكرة على بساط 

سحري يوصله إلى القلب مباشرًة. 

ال وعي 
لدى كتاب 

الدراما 
بمقاربة 
المجتمع
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بديع صنيج
 

صادقة مع ذاتها، وال تكذب على نفسها، منطلقًة في ذلك من معرفية واقعية بمجريات 
ي الذي باتت تعاني منه درامانا، إال أنها ما زالت ُتِحّب اللعب أمام  األمور الدرامية، ومع التردِّ

الكاميرا، وإن لم تحب الشخصية وتندغم مع تاريخها الشخصي، فإنها ال تستطيع تجسيدها، 
لديها رغبة في المشاركة باألعمال الكوميدية، لكنها تخشى منها في الوقت ذاته، وتحّن إلى التقاليد 
التي افتقدتها الدراما السورية في األعوام األخيرة، وأشد ما ترفضه هو االستخفاف بعقول الناس، 

ما زال زوجها السابق هو ناقدها األول، وال ترفض الزواج الثاني لكن بشروط قاسية.. حول آرائها في 
الدراما والشخصيات التي شكلت مفصًال هامًا في مسيرتها، وهواجسها الفنية والحياتية، كان للمشهد 

هذا الحوار: 

الفني   |  

نظلي الرواس:
العديد من أعمال

هذا الموسم
كانت تهريج�

اعتكفت في الموسم الدرامي 
األخير عن المشاركة في أي 
عمل، والسبب كما صرحت 

هو النصوص الرديئة، والخلل 
البنيوي فيها. هل ممكن أن 

نعرف أكثر عن هذا الرأي؟
لألسف، كل النصوص التي 

عرضت عليَّ هذا العام لم تكن 
بالسوية المطلوبة، فليس هناك 

حدوتة صحيحة، وبمجرد قراءتها 
شعرت أن هناك شيئًا خاطئًا، 

الخيال لدي كان يتوقف فجأة، 
بسبب خلّو النص من اإلبداع 
والسالسة والواقعية، وكنت 

أشعر أن الكاتب اكتفى بوضع 
كدسة كلمات تحت مسمى 
سيناريو، باعه ثم قام منتج 

ومخرج بإحضار ممثلين لتجسيده. 
ثمة تفاصيل غير موجودة، وهناك 

استخفاف بعقل المشاهدين 
الذين بات العالم أمامهم مفتوحًا 

وال يخفى عليهم شيء.

بعد أن باتوا يحضرون 
نيتفليكس وغيرها.

تمامًا، الناس ببساطة باتوا 
يعرفون لماذا النص الفالني 

أجمل من اآلخر، ولماذا حدوتة 
ذاك المسلسل أفضل، بمعنى 
أن وعي المشاهدين بات أكبر، 

وال ينبغي التعاطي مع النصوص 
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قد ال أكون من 
نجوم الصف 

األول إال أنني 
أعرف موقعي 

تمامًا

ال رغبة لدى 
المنتجين سوى 
وا النقود  أن يعدُّ

التي ستأتيهم 
من ”دكانة“ 

الدراما
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الدرامية بهذا االستخفاف بعقول 
الناس. 

ين ذلك إلى وجود  هل تردِّ
مستكتبين أكثر منهم كتاب 

سيناريو حقيقيين؟
ثمة استسهال كبير، وكي ال 

نضع كل اللوم على الكتاب، فقد 
تكون بعض النصوص جيدة، 

لكن المخرج ال يلعبها بالطريقة 
الصحيحة، و»الكاست» أيضًا غير 

مضبوط على الليبرة كما يفترض، 
أضف أن تدخل رأس المال 

والشركة المنتجة يعطل اإلبداع 
الدرامي. 

لكن بداية ذكرنا أن النصوص 
سيئة، وهي العلة األكبر، فهل 

ذلك ألن الكاتب ال يعرف أم 
ألنه دخل إلى الوسط الفني 

بطريقة غير مقنعة؟
أحيانًا ما على الكاتب إال أن يقدم 

نصه، محاوًال أن يقترح تجربة 
درامية بسيطة، خجولة،... إلى 

آخره، لكن المشكلة هي في من 
يتبنى تلك النصوص، سواء من 

الممثلين أو المخرجين الذين 
يقنعون شركة اإلنتاج بأنه يمكن 

البناء على هذه التجربة، تحت 
ذريعة أن ذاك الكاتب يمتلك بذرة 

ظريفة حرام أن نكسر بخاطره، 
دعونا نعطيه فرصة، لكن ما 

يحصل أن ذاك الكاتب ُيِحّس أنه 
بات «شغلة فظيعة»، لذا علينا 
أن نوضح له أنه لم يمتلك بعد 

ألف باء الصنعة والقصة ليست 
بهذه السهولة. وهنا برأيي مكمن 

المشكلة، أننا نتبنى شيئًا لم 
ينضج بعد. 

ذكرت ذلك أكثر من مرة بأن 
رأس المال الدرامي غير مثقف 

وهو من أبرز أسباب تردي 

الدراما بالسنوات األخيرة.
الفن ال سقف له، لكن في 

الوقت ذاته ال يمكن أن 
نستستهل فيه، فعندما يأتي 

شخص ال عالقة له بهذه 
المصلحة، وال رغبة لديه سوى 
أن يعد النقود التي ستأتيه من 
هذه الدكانة، ثم كم ستقدم له 

من أرباح، وانطالقًا من ذلك يبدأ 
التدخل في أدق التفاصيل غير 
المعني فيها، والتي ال يملك 

معرفة تجاهها، وهذا ما يجعل 
المواضيع غير مدروسة بطريقة 

صحيحة، وال تقدم للمشاهد 
بطريقة سوّية. 

هل يعود ذلك إلى عدم وجود 
تقاليد حالية ضمن الصناعة 

الدرامية السورية؟
تمامًا، إذ كان لدينا تقاليد راسخة، 
وكنا الرقم واحد في هذا المجال، 
لكن لألسف بسبب االستسهال 

بهذه األمور، أفلتت األمور من 
يدنا. حاليًا أستطيع القول إننا 

نشتغل دراما رديئة جدًا عما كانت 
عليه في السابق. فالنص ورؤوس 

األموال وكثير من الدخالء على 
المهنة،... وغير ذلك يجعلنا نصرخ 

أن: يكفي استخفاف بالمتابعين 
ألعمالنا. 

هناك الكثير ممن يتفقون 
معك بأن النصوص رديئة، 

والمنتجين ليسوا على سوية 
ثقافية تؤهلهم لقيادة هذه 

العملية، وإطالق صفارة 
االنطالق ألي نص سواء أكان 
جيدًا أم رديئًا، لكن هناك من 
يلومك بأنك شاركت ببعض 

تلك األعمال التي يصنفها 
الجمهور والنقاد بأنها ليست 

على سوية جيدة، وليست 
تنويرية،... كما في شخصية 

”أم عزام“ ضمن ”باب الحارة 
.“10

عندما اشتغلت هذه الشخصية 
أعطيتها كل شيء، كما أنها لم 
تكن تكملة لشخصية أخرى في 
األجزاء السابقة، هي شخصية 

يُتها لألقصى، وقدمتها  تبنَّ
من كل قلبي، وكما أن هناك 
من لم تعجبه الشخصية، لكن 

بالمقابل جاءتني الكثير من 
اإلعجابات بأدائي لها، وهناك 
من ينتظرها في الجزء الجديد، 
هذا أفرحني ألنهم عزلوا هذه 

الشخصية عن باب الحارة، 
ونظروا إليها كشخصية تؤديها 
نظلي الرواس، لذلك ال أعتبر 

أنني تخليت فيها عن شروطي 
في قبول األدوار، فأنا صنعت 
شخصية من ال شيء، ودخلت 

بهذا االتجاه. 

برأيك هل يكفي هذا، بمعنى 
أن يعطي الممثل لألقصى 

لكن بقية العناصر ليست 
صحيحة؟

أنا لم أستخف بهذا العمل أبدًا، 

هناك عدة عالمات بارزة بمسيرتك الفنية في مسلسالت «بنات العيلة» و»جلسات نسائية» وإن 
أحببت أن أضيف شخصية األم في «غفوة القلوب» التي جسدت فيه شخصية أكبر من عمرك، 

هل يمكن أن تضيفي على ما ذكرت، ولماذا لتلك الشخصيات معزة خاصة في قلبك؟
مثًال شخصية «خلود» بغدًا نلتقي، كانت بالنسبة لي كنت محظوظة أنني شاركت بهذا العمل، 

اشتغلت فيها وكان فيها متعة كبيرة بالنسبة لي، وشخصية «سماهر» في مسلسل «زوال» أحبها 
كثيرًا، و»جودي» في «قلم حمرة».. كل شخصية أديتها أعطيتها مبرراتها وذهبت لألقصى فيها، وليس 

هناك شخصية جسدتها بغض النظر عن مساحتها في العمل إال أحببتها. ففي «جريمة شغف» كان 
دوري صغيرًا لكن لو لم أكن موجودة في الحلقات األولى، ما كان للحدوتة أن تكتمل، والعمل كله 
لن يكون موجودًا، حتى لو المشاهد قليلة. جميع شخصياتي تأخذ مني وأحبها وأتبناها لألقصى،  

وأعطيها مبرراتها، وتاريخ الشخصية مهم بالنسبة لي، وهو ما يجعل الشخصية تظهر من تلقاء نفسها 
في أدائي. 

لو لم أكن في ”جريمة شغف“ لما كان للعمل أن يكون موجودًا

أتمنى المشاركة 
في عمل كوميدي إال 
أنني قد أتردد وأخاف
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فنص العمل متمم للكثير من 
العناصر المهمة، لكن مشكلتنا 

أننا سلبيون باتجاه األشياء، 
فالجميع مستاؤون من باب 
الحارة، لذا يقومون بازدرائه 

ونذهب معهم، من دون أن 
نعطي فرصة لألشخاص الجدد 
المشاركين باألجزاء األخيرة، في 

حين أنني نوهت أكثر من مرة 
أن باب الحارة بالنسبة للجميع 

هو رقم عشرة، أما بالنسبة لي 
فهو باب الصالحية رقم واحد، 
وبالنسبة لي أم عزام شخصية 

تبنيتها حتى األقصى، وسأقدمها 
كلما ُطِلْبُت لذلك، ضمن الشروط 

التي أوافق عليها. 

ما هي تلك الشروط؟
أحب أن أذهب إلى التصوير وأنا 
مرتاحة، ومن دون ضغوط، فأنا 

أحب أن ألعب الشخصية الفالنية، 
ولست من النوع الذي يؤكد على 

حفظ الحوار من عدمه، الخوف 
من األداء أو عدمه، فطالما 

أن الشروط اإلنتاجية جيدة فأنا 

مشتركة في العمل بكل تأكيد. 
األجر هو من ضمن الشروط 

اإلنتاجية، وأنت صرحت أكثر من 
مرة بأن أجرك عاٍل، ليس ككاريس 
بشار وسالفة معمار وأمل عرفة، 

لكنه في اإلطار الجيد، هل من 
الممكن أن ترفضي المشاركة 

بسبب األجر، أو ألصيغ السؤال 
بطريقة أخرى: في حال أعجبتك 

شخصية على الورق هل من 
الممكن أن تتنازلين عن األجر الذي 

تستحقينه من أجل تأدية تلك 

الشخصية؟ 
عندما أطلب أجري، فإنني أطلب 
ما أستحقه، شخصيًا أنا أستحق 
هذا الرقم بجهدي ومن دون أن 

يكون هناك يد ألحد بوضعي في 
مكاني الحالي، إذ تعبت جدًا حتى 
وصلت إلى هنا، لذلك من حقي 

أن أطلب األجر الذي أستحقه، 
وقد ال أكون من الصفوف 
األولى، وال آخذ األجور التي 

تأخذها نجماتنا، إال أنني أعرف 
تمامًا موقعي وقيمتي. عندما 

تكون الشخصية محفزة لي كي 
ألعبها، مثل شخصية «ميرفت» 
ببنات العيلة، رغم أنها لم تكن 

الشخصية المعروضة علّي، لكنني 
كرمى ذلك أذهب فيها لألقصى، 

وهناك الكثير من الشخصيات 
ممكن أن ألعبها لمجرد أنني 

أحببت الحدوتة.
ولو على حساب األجر الذي 

تستحقينه؟
نعم، ولو على حساب األجر الذي 

أستحقه.  

أجسد شخصية 
أعجبتني ولو على 

حساب األجر

باب الحارة 10 
بالنسبة لي مثل 

باب الصالحية
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معظم مشاركاتك ضمن 
الدراما االجتماعية، والبيئة 

الشامية، لماذا لم نشاهدك 
في أدوار كوميدية حتى اآلن؟

يبدو أنه لم يرني أحد في 
الكوميديا، وقد يكون المخرجين 
اعتادوا علّي بتلك األدوار وهذا 

الشكل وهذه الطريقة.

ذكرتها مرة، أن معظم 
المخرجين يبنون على شكلك 

العام وعلى مالمح وجهك 
القاسية، وتاليًا يختارون 

لك شخصيات متجبرة 
ومتسلطة،... لكن خالل 

التصوير أليس عليهم أن يروا 
أشياء أخرى؟

حينها أكون قد أخذت الدور وذهبنا 
باتجاه آخر. لكن أتمنى أن أشارك 

في الكوميديا، مع العلم أن لعب 
شيء كوميدي صعب ويعتمد جدًا 
على الشريك، وممكن أن أتردد أو 

أخاف ألن القصة ليست سهلة.

تحدثت مرة أنه علينا االبتعاد 
عن دراما الحرب، بسبب 
التكرار. مع أنه في هذا 

الموسم الحظنا رداءة في 
المستوى رغم عدم عالقتها 

بحيثيات الحرب دراميًا.
وا من  ما قلته أن الناس تعبوا وملُّ

دراما الحرب، فيكفيهم «تعتير» 
في الواقع، وعلينا أال ننقله لهم 
َه  إلى التلفزيون، لذا علينا أن ُنَرفِّ

عنهم، لكن هذا ال يعني أن نقدم 
ما هو دون المستوى المطلوب، 

َم كان تهريجًا رخيصًا.  فما ُقدِّ

ماذا تابعت من أعمال هذا 
الموسم، وما هو العمل الذي 

أحببته والذي لم تحبيه؟
بحكم أننا عدنا إلى تصوير 

مسلسل «شارع شيكاغو»، لم 
يتسنى لي متابعة الكثير إال بعض 

الدراما المصرية.

تجسدين في «شارع شيكاغو» 
شخصية «جورجيت» المترجمة 

اليهودية مع مخرج مهم 
كاألستاذ ”محمد عبد العزيز“، 

ماذا تحدثينا عنها؟
هي من الشخصيات الجديدة التي 

السيناريو ليس مجرد 
”كدسة“ كلمات 

«محمد عبد العزيز» 
رآني بطريقة مغايرة

على الممثل أن 
يكون المخرج الثاني 

لشخصيته.

ليس من المقبول 
أن يكون جميع 

الممثلين مرسومين 
على الليبرة
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سألعبها، ومشاركة هذه التجربة 
مع األستاذ محمد مهمة جدًا 

بالنسبة لي، فهو شخص لطيف 
جدًا ومثقف ومخزونه المعرفي 

كبير. أحببت أن أكون ضمن هذه 
التجربة، خاصة أنه رآني بطريقة 

مغايرة عما قدمته سابقًا. 
أحببت فكرة أن ألعب شخصية 

تحاول أن تكون لطيفة مع الكل 
وشهمة مع الجميع، بحكم كونها 

يهودية فهي بعيدة عن الناس، 
وقلة المقربين منها يجعلها تكون 
«كفوة» مع من حولها، كرمى أن 
تبرهن أنها جيدة. أحببتها وأحببت 

تفاصيلها، واألستاذ محمد 
يشتغل على أدق التفاصيل، فأثناء 

تحضير المشهد، يتحول النص 
إلى ”كروكي» أول، نقوم ببنائه 
من جديد، أي يأخذ المخرج منا 

ومن شخصياتنا ضمن الخط الذي 
رسمه مسبقًا في النص. وهذا 
ليس سهًال نهائيًا لكن أتوقع أن 

تكون نتائجه مهمة جدًا. 
فعندما يكون الممثل بمثابة 

مخرج ثاني للشخصية فهذا ليس 
خطًأ، فليس علينا أن نقدم ما هو 
فقط على الورق، ألن النقاش قد 
يعطي تفاصيل ثانية أجمل. برأيي 

على الممثل أن يكون المخرج 
الثاني لشخصيته.

ما هي هواجس الممثلين 
السوريين حاليًا، وما هي لب 

المشكلة التي يعيشونها؟ هل 
هي في األجور؟ أم في رؤية 

بعض المخرجين الخاطئة؟ أين 
مكمن الخلل باعتقادك؟

كل ذلك، فاألجور، ووضعنا في 
نقابة الفنانين، ما لنا وما علينا، 
وهناك الكثير من التفاصيل،... 

أحيانًا ُنالم بأننا شاركنا في العمل 
الفالني، لكننا في النهاية أناس 

لدينا متطلبات لنعيش، لدينا 
أوالد. نحن ممثلون لكن ال نعيش 

في كوكب آخر، األمور ليست 
سهلة وهذا ما يفرض علينا أحيانًا 

كثير من األشياء. 

تلك األشياء قليلة بالنسبة 
لك، كونك ال ترضين 

المشاركة في شيء غير 

مقتنعة به، والدليل عدم 
مشاركتك في أي عمل لهذا 

الموسم، بينما هناك من 
يقبل تحت حجة المعيشة أو 

شماعة الحرب...
ربما أنا شخص ال أعيش في برجي 
العاجي، لكنني بالنهاية أنا مواطنة 

كغيري، لدي التزامات وتفاصيل 
وهذا يؤثر على حياتي، لكن أحاول 

قدر المستطاع أن أبقى في 
الطريق السليم.  

باالنتقال إلى السينما، لديك 
مشاركة واحدة مع باسل 

الخطيب في فيلم «دمشق- 
حلب»، كيف تنظرين إليها 
كونها األولى لك في الفن 

السابع.
بالنسبة لي، كان شرفًا لي 

الوقوف أمام عدسة األستاذ 
الخطيب، كانت تجربة جديدة 
على صعيد اللقطات والزمن 

السينمائي، وطريقة كالم 
المخرج، وطريقة توجيهه 

للمشهد، هذا كله لم يكن سهًال 
علي، إضافة إلى الوقوف أمام 
قامة فنية كاألستاذ دريد لحام، 

وصباح الجزائري، فالوقوف 
أمامهم بالنسبة لي  حلم تحقق. 

كونك تحدثت عن حلم تحقق، 
ربما كثيرون ال يعلمون 
أنك فنيًا انطلقت من 

ستوديو الرواس المملوك 

لجدك محمد، مدير اإلضاءة 
والتصوير، وهو من مؤسسي 

التلفزيون العربي السوري، 
وأيضًا لوالدك فواز الرواس. 

حدثينا عن هذه التجربة الحياتية 
التي جعلت تتابعين في ذاك 

الستوديو تصوير أعمال 
كالتقرير، ووادي المسك، 
وصح النوم... والتي كانت 

تأسيسية. 
كنت أرافق والدي إلى التصوير، 
وكانت سعادتي هائلة وأنا أتابع 

الممثلين والممثالت يعدلون 
ماكياجهم واإلضاءة أمامهم 

وأقالم الحمرة تخط شفاههم، 
والعد خمسة وأربعة والباب 

السميك الذي يغلق، تفاصيل 
كنت أحفظها بحذافيرها، وكان 
لدي هاجس أن يأتي هذا اليوم 

الذي أقف فيه مثل أولئك 
الممثلين، وسيكون هناك من 
يضع لي الماكياج وآخر يصفف 

شعري،... وكان حلمي أن 
أصل إلى مثل ذاك الستوديو، 

وهذا ما خلصني من ”الشهرة“ 
و“األضواء“ التي يهجس بها 
الكثيرون  من جيلي، ألصبح 

ل وكفى.  شخصًا يعرف أن يمثِّ

وبعد أن تحقق حلمك، هل 
أصبحت نادمة؟

ندمانة يا سيدي والله ندمانة.
ندمانة! لكن أعرف أن لديك بنتان 

«تيا» و»ليا» تطمحان لتكونا 
في المستقبل ممثلتين، كيف 

ستعالجين هذا الموضوع؟
أحاول جهدي قدر المستطاع 
أال تدخال في هذا المضمار، 

ألنه متعب جدًا، والمعايير كلها 
تغيرت، وهذا يدفعني ألالَّ أكون 

مع خيارهم. 

على سيرة األجيال، جسدت 
مرة شخصية األم في «غفوة 

القلوب» وكانت بناتك في 
المسلسل من جيلك تقريبًا، 
كيف تنظرين إلى الموضوع؟

ال أعرف لماذا يحب المخرجون أن 
يظهرونني أكبر من عمري. 

هذا يشكل لك تحديًا للمواءمة 
بين الشكل والمضمون؟

ليس لدي مشكلة بتأدية دور 

الوقوف أمام دريد لحام وصباح الجزائري حلم تحقق

لم أستطع 
أن أكون 

طالبة 
فنون 

جميلة 
بسبب 

”الواسطة“
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الفني   |  

األم، لكن على األقل أن يكون 
هناك مبرر ألؤدي ذلك الدور 

وتكون بناتي من جيلي تقريبًا، 
حتى أن ذلك قد يكون غير مقنع 

للمشاهد، وهناك مسلسالت 
عرضت علي كان المفروض أن 

أؤدي شخصية أم لممثالت هن 
في الواقع أكبر مني، ولثانية 

استغربت الموضوع، وتساءلت 
مباشرًة عن الماكيير، حتى تكون 
األمور كلها في اإلطار الصحيح. 

فمثًال شخصية «الغولة» في 
الحرملك ليس فيها أي ملمح 

من الَجمال الشكالني، لكن 
الماكيير من أجل التبشيع وحركة 

العين والحواجب أي ميك آب 
يخدم الشخصية وكذلك اتساخ 
اليدين والقدمين والعظم الذي 

يظهر، فهناك شخصية ينبغي أن 
تبنيها بطريقة صحيحة، وتتبناها 

لألقصى حتى تكون مقبولة 
للمشاهدين، ويحبوها، رغم عدم 

وجود الفساتين الضيقة وال صف 
الرموش التي اعتادت أعيننا عليها. 

ذكر بعض النقاد أنه بات 
هناك اهتمام بالدراما النظيفة 

كصورة، الممثلة بكامل 
أناقتها، بحيث تشعرينها 

عارضة أزياء أكثر منها ممثلة، 
على حساب المضمون 

الصحيح للشخصية وأدائها، 
فهل توافقين ذلك؟

نحن نطالب بأن يكون لدينا أعماًال 
واقعية، تنقل بيئتنا الحياتية التي 
نعيشها، فليس من المقبول أن 
يكون جميع الممثلين مرسومين 
على الليبرة، أحيانًا أنظر أن صف 

األسنان الكامل المتكامل، 
واألنف الصغير المرسوم على 

التكة، والرموش التي ال نستطيع 
الخروج من دونها، وبعد قليل 

سنستخدمها ككليبسات للشعر، 
ت عيوننا  لكن هذا الرسم ملَّ

منه، فهو ليس طبيعيًا. ومن 
المستغرب أنه لم يعد هناك أي 

«عيب» في الشكل، مثل سن 
على سن، أو لون عين طبيعي، 

أو أنف كبير،... لكن لألسف على 
ما يبدو أن ”األوفرة» بطريقة 

عرض الممثالت باتت مطلبًا، 
فالصبية التي ال تصيغ نفسها 

وفق تلك المقاييس ال تستطيع 
البقاء في الوسط، فعلى ما يبدو 
أنه ال يتم البحث على الممثالت 

الحقيقيات.

لكن هذا ضد الدراما بحد 
ذاتها.

بكل تأكيد. 

دعينا ُنقارن بين الحرملك وغدًا 
نلتقي، فالفرق شاسع من 

ناحية الصورة والعمق الدرامي 
فيها. أنت إلى أين تميلين 

أكثر؟
ال أستطيع اإلجابة، فأنا مع 
الشخصية التي أؤديها للحد 

األقصى، حتى أنني ال أستطيع 
المقارنة بين «الغولة» وبين 

«خلود»، فكل منهما مختلفة عن 
اآلخر، لكن كممثلة ظهرت في 

«غدًا نلتقي» كإنسانة عادية نزحت 
من بلدها، لم يكن فيها جمالية 

بالشكل لكن مع ذلك أحبها 
الناس. فالجمهور ليسوا أناسًا 
عاديين، بل باتوا متطلبين، وال 
يرضون بأي شيء نقدمه لهم.

مرة تحدثت عن أهمية العناصر 
الدرامية السورية في األعمال 

المشتركة، وقلت أنهم 
السبب وراء نجاح الكثير من 
الممثالت اللبنانيات، برأيك 

هذه العناصر في حال وجودها 
في سوريا وخدمتها للدراما 
السورية أما كانت ساهمت 

في عدم االنحدار الذي وصلت 
إليه؟

ليس لدي مشكلة بالدراما 
المشتركة، إذ ال نستطيع نفيها، 

أو أن نبدي عدم إعجابنا بها، لكنني 
أتمنى أن تكون مجرد فترة مؤقتة، 

وأن تعود تلك العناصر لخدمة 
درامانا، فاآلن ثمة الكثير مما 

تفتقده الدراما السورية، لكن الدراما 
المشتركة قديمة جدًا، وهي ليست 
مشكلة بحد ذاتها، لكننا بتنا نتعكز 

عليها، ونسينا درامانا، ربما ذلك 
بسبب الحرب والظروف وسفر 

أغلبية الممثلين الذين عنا. 

مالحظ عنك اهتمامك 
بورشات خاصة بالجمال 

واألزياء والماكياج، هل ذلك 
عائد الهتمامك القديم 

بالفنون الجميلة؟
ربما، بالنهاية أنا بنت أحب هذه 

التفاصيل التي لها عالقة بالماكياج 
والمالبس، وأحب أن أبقى على 
اطالع بما يحصل في عالمهما، 

وأختار منها ما ينسابني، لكن هذا 
ال ينفي أنني في العمل أفضل 
الخيارات التي تخدم الشخصية. 

أما كلية الفنون الجميلة فكنت 
أتمنى أن أكون طالبة فيها، 

ربما لو كان لدي واسطة لكنت 
استمريت فيها. 

أنت خريجة المعهد العالي 
للفنون المسرحية، ومؤخرًا 
اشتغلت ضمن عملين من 

إخراج غسان مسعود وتأليف 
ابنته لوتس، ماذا تحدثينا 

عن هذه التجربة الُمكررة مع 
شريكين تأليفًا وإخراجًا؟

سعيدة جدًا، السيما أنني تحت 
إدارة أستاذ كبير، أحترمه وأفتخر 

ما زال زوجي السابق الناقد األول ألعمالي

أقف في وجه طموح ابنتاي لتكونا 
ممثلتين

ال أمانع الزواج الثاني بشرط
”الرجولة“ و“الجدية“

كثير من أعمال هذا الموسم 
كانت تهريجًا رخيصًا
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به، أما لوتس فهي بالنسبة 
لي أخت صغيرة، فعندما كان 

يصطحبها األستاذ غسان صغيرًة 
إلى المعهد كانت تتابعنا، وكنت 
أفكر كم سيكون لهذه الصغيرة 
مخزونًا عندما تكبر مما تسمعه 
وتشاهده...، وعندما قرأت أن 
لوتس تكتب أحببت أن أكون 

موجودة، ودعمتها لألقصى، كنت 
راضية أن أكون معها للنهاية، 

قرأت وأحببت وقررت أن أخوض 
التجربة، ألن المسرح يغريني، فهو 

رقم واحد بالنسبة لي. 

هل كنت ستوافقين على 
المشاركة لو كان النص 

للوتس واإلخراج لغير األستاذ 
غسان؟

الفكرة أننا كنا مجتتمعين مع 
بعض كعناصر، وبرأيي أن لوتس 

كانت في االتجاه الصحيح، أما 
اإلخراج المسرحي فال أستطيع 

أن أشتغل مع أي أحد، ألن 
التجربة ستكون صعبة، ولن 
يكون فيها دقة عالية، فغير 

مسموح الخطأ في المسرح، 
وعندما تكون عناصرك في 

المسرح على الليبرة ستكون 
النتائج مهمة.

ما الذي أغراك غير النص 
واإلخراج في ظل عدم وجود 

أجور؟
متعة المسرح، فعندما تتحدث 

سيكون هناك 400 عين تراقبك، 
وستكون ممسوكًا معها، 

وستكون كلك مع المتفرجين 
الذين تحاول إقناعهم بكل كلمة 
تقولها، والقصة ليست سهلة 

أبدًا، لكن فيها متعة خاصة. 
وأحببت أنني أعود لشحذ أدواتي 

القديمة، فالمعهد يشذب 
الموهبة الموجودة، لكن كل 

التفاصيل والتقنيات التي 
نكتسبها فيه ال نستخدمها في 

التلفزيون.

على سيرة األساتذة في 
المسرح، نعرف أن زوجك 
السابق جالل شموط كان 

أستاذك في المعهد، ودائمًا 
كنت تقولين أنه الناقد األول 

ألعمال، أين هو اآلن من 
مسيرتك الفنية؟

ما زال الناقد األول ألعمالي، 
ألنني ما زلت أثق فيه، فهو 

يقرأ كثيرًا، ومثقف، ولديه رؤيا، 
وكان يساعدني كثيرًا في فترة 
دراستي، وأحب أنه صريح جدًا 

معي، وعندما يكون هناك مشهد 

مربك لي بحيثية ما، أستعين به 
كصديق، وأثق جدًا برأيه. 

حت مرة أنك ال تمانعين  صرَّ
الزواج مرة ثانية، بشرط 

«الرجولة والجدية»، لكنك 
تجدين هذا األمر صعبًا جدًا.
في وقتنا بات هذا صعبًا جدًا، 

ألن النساء باتوا ذكورًا وإناثًا في 
الوقت ذاته، ففي الظرف الراهن، 

ليس هناك بيت ال يخلو من 
شهيد، أو الرجل مسافر، فالمرأة 

تحمل كثير من األعباء، ولذلك 
في حال سيكون عندي ارتباط 
ثاني فستكون القصة صعبة 

جدًا، االحترام.. الحب.. المودة.. 
العشرة.. السند.. األمان.. هل 

سأجد كل ذلك في شخص واحد. 

ما هي أمنياتك الدرامية 
ككلمة أخيرة؟

أتمنى أن نعود إلى السالم، وأن 
نقرأ نصوصًا نحتار ماذا سنختار 

منها، وأن نعود إلى الواقعية 
التي كنا فيها، وأن نرجع لبيئتنا 

ولهمومنا، ولمشاكلنا، وأن 
نرجع نحن كما كنا، فكما اشتقنا 
ألنفسنا نحن الممثلين، الناس 

أيضًا اشتاقوا ألنفسهم ولنا.

أحسك أحيانًا 
ميالة لبنات 
جنسك، إذ 

تقولين أن المرأة 
ال يسندها سوى 
عمودها الفقري، 
لماذا هذا التهجم 

على الرجل؟
ألن الواقع هو كذلك، 

وعلى فكرة أنا ضد 
المساواة بين الرجل 

والمرأة، فلكل منهما 
دوره، وهناك واجبات 
وحقوق لكل منهما، 

لكن عندما تكون المرأة 
وحيدة، فهي مضطرة 
ألن تكون امرأة ورجًال 
في الوقت ذاته، مع 
العلم أن المرأة قوية 

وقادرة أن تحمي 
عائلتها، وقادرة أن تقدم 
لألقصى، فدماغها يفتح 

على أكثر من قناة. 

برأيك هل بات 
الزمن أصعب 

على المرأة 
الممثلة؟

على أي امرأة عاملة 
ومسؤولة عن بيت، 

القصة ليست سهلة 
أبدًا، وال بد أن يكون 

هناك شيء على 
حساب آخر، فمهما 

حاولنا أن نكون أقوياء 
ال بد أن تأتي لحظة 

ونتعب، لذلك نسأل 
عن السند واألمان، 

وفي حال الوحدة ليس 
أمامنا خيار إال أن نكون 

أقوياء ونقدم أقصى 
استطاعتنا. 

تجربتي المسرحية مع غير غسان مسعود ستكون صعبة
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الفني   |  

* من اكتشف موهبتك 
بالبداية ومن شجعك في 

الخطوات األولى؟ 
التشجيع األساسي والدعم 
كان من والدي سنة ٢٠٠٥، 

وبعد وفاته أكملت عزف على 
الغيتار حتى سنة ٢٠١٢، عندما 

قام بعض األصدقاء بتشجيعي 
إلقامة أول حفل غناء وعزف، من 

خالل مشروعهم (مبادرتي).

*بعد سفرك إلى الخارج ماذا 
طورتي بنفسك، أو بمعنى 

ماذا قدمت لك الغربة؟ 
ال شك أن الغربة ساهمت 

بتطوير موهبتي من خالل 
التعرف على الكثير من الفرق 
الموسيقية وأنماط موسيقية 
جديدة، وإقامه حفالت داخل 

وخارج النمسا فطورت نفسي 
موسيقيًا أكثر كالعزف على آالت 

أخرى مثل (الكاخون) وهي أله 
إسبانية.

* حدثينا عن االنطالقة 
الجديدة عند عودتك لسورية؟ 
حقيقة عند عودتي مجددًا لسورية 

لم أكن اتصور هذا الكم الهائل 
من المعجبين في الحفالت التي 
بدأت بها فور وصولي مباشرة، 

نور خوري للمشهد: 
الغربة ساهمت بتطوير موهبتي 

واليوم في بلدي أطرح أول عمل خاص بي

نور إيلي خوري، مغنية سورية، خريجة أدب فرنسي_جامعة دمشق، تتميز بالغناء بعدة 
لغات»فرنسية، اإلنجليزية، األلمانية، اإلسبانية» إضافة لتمكنها من العزف بعدة آالت 

موسيقية بأن واحد، عرفت عبر مواقع التواصل االجتماعي بتحويلها األغاني الشعبية إلى 
نمط كالسيكي هادئ، تقوم بنشاطات متنوعة على الصعيد الفني داخل سورية وخارجها 

على أهم المسارح. 
المشهد في حوار خاص مع نور خوري يكشف جوانب متعددة من رحلتها ومشاريعها:

الغربة ساهمت بتطوير موهبتي من 
خالل التعرف على الكثير من الفرق 

الموسيقية وأنماط موسيقية جديدة، 
وإقامه حفالت داخل وخارج النمسا
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فقد كنت اصادف أشخاص في 
الشارع واألماكن العامة تعرفني،

و أصبت بالدهشه المتالء أماكن 
الحفالت دائمًا بالجمهور وهذا 

دفعني أكثر لالستمرار بإحياء 
الحفالت داخل وخارج دمشق، 
فانطلقت ألول مرة في حياتي 

إلحياء حفلة في طرطوس 
وبعدها الالذقية. 

*تحويل األغاني الشعبية إلى 
نمط كالسيكي قربك من 

الجمهور أكثر، كيف تصفي 
هذه التجربة؟ 

تحويل األغاني الشعبيه كان 
صدفة ولكن صدفة جميلة جدًا 

على مواقع التواصل اإلجتماعي 
ألنني استطعت اإلنتشار 

بشكل أوسع، هذه التجربة 
كانت نقلة كبيرة بعدد الجمهور 

والمشاهدات والمتابعين، 
فشعرت أن الغالبية أحبت هذه 

الكفرات ومنها «شعراتا ولو، 
سكر محلي». 

طورت نفسي 
موسيقيًا أكثر 
كالعزف على 

آالت أخرى مثل 
(الكاخون) وهي 

آلة إسبانية
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الفني   |  

* باعتبارك فرقة موسيقية 
متكاملة من غناء وعزف بماذا 
يخدمك هذا وكيف تجدينه؟ 

عند احتكاكي بالفرق األجنبية 
في الشوارع خصيصًا، أعجبت 

كيف يغنون ويعزفون في نفس 
الوقت، وعندما قررت سنة 

2017 العودة إلحياء الحفالت 
الفردية ظهرت بهذا الشكل:

كنت خائفة ألنها تجربتي األولى 
بهذا الشكل مع الكثير من اآلالت 

الموسيقية، لكن بعد تدريب 
وتجهيز كل يوم استطعت أن 
ألفت نظر الجمهور ونجحت 
التجربة ولقيت إعجاب لدى 

الكثيرين، أن أكون فرقة لوحدي 
هو حافز قوي وميزة لدي عن 

غيري خصوصًا في البالد العربية 
لعدم وجود هكذا فنانين، أظن 

أنهم قالئل. 

* تفضلين التركيز على العمل 
ضمن فرقة حبق أو أن تسلك 
طريق خاص، وحدثينا عن أهم 

حفالتك؟ 
افضل التركيز على اإلثنين معًا 

فا حبق شيئًا جديدًا وخبرة جميلة 
مع صديقتي عال ولن اتخلى عن 
ذلك، ودائمًا احاول أن أوازن بين 
ما أقوم به كفرقة وما أقوم به 
لنفسي ألني اسعى النجاحهم 

سويًا.

خان اسعد باشا، قصر العضم، غاليري نصار.. 
 Hamakon Theater وفي النمسا وخارج النمسا

Accent Theater، cup of culture ،Fania live، Off ،
 .Off Theater, Donau Bühne

من أهم الحفالت 
التي قمت بها: 

*ما هو جديدك؟
طرحت مؤخرًا أغنيه 

خاصة بي بعنوان «سما» 
خرجت إلى الضوء في. 

2020/5/10 وأنا فخورة 
جدًا بهذه النتيجة. وقريبًا 

هناك عمل جديد بعد 
االنتهاء من أزمة كورونا.
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رأي   |  

 د. عدنان صالح إسماعيل

ميزانية ا�سرة السورية لغز ا�لغاز

حل  فــي  الطويل  البشرية  تــاريــخ  عبر  العلماء  نجح 
إلى  اضافة  الــدرجــات  جميع  ومــن  المعادالت  اعقد 
المعادالت االسية واللغارتمية وما شابه ولكن حاليا 
تقف معادلة معقدة اال وهي معادلة ميزانية االسرة السورية 

العصية على الحل:
سورية  ليرة   50000 حوالي  السورية  االســرة  دخــل  متوسط 

شهريا».
الحد االدنى الضروري للمعيشة بحسب اغلب الدراسات حوالي 

300000 ليرة سورية شهريا“.
ـــــرادات =  فـــإذا اعــتــبــرنــاهــا مــعــادلــة مــن الــدرجــة االولــــى االي

المصروفات.
يصبح لدينا 300000= 50000 + س.

السين هي العقدة التي اعجزت المواطن والحكومة والباحثين.
مجموعة  عبر  السين  مشكلة  حــل  جــاهــدا“  حــاول  المواطن 

اجراءات:
التقشف إلى ابعد حد ممكن استمرار الحياة معه.
استنزاف كافة مدخراته النقدية والحلي الذهبية.

التخلي عن اشياء كثيرة كانت تعتبر سابقا من ابسط متطلبات 
الحياة.

النتيجة: لم ينجح المواطن في حل لغز السين.
الحكومة حاولت ايضا“ حل لغز السين من خالل:

 الرقابة التموينية اللصيقة على االسواق واالسعار؟
استنزاف كل ادوات السياسة المالية والنقدية لتخفيض سعر 

الصرف؟
زيادة الرواتب واالجور مع محاولة الحفاظ على االسعار؟

النتيجة: لم تنجح الحكومة في حل لغز السين.
حلول  تقديم  حاولو  واالقتصاديون  واالكاديميون  الباحثون 
خيال  عن  ينم  االخر  وبعضها  واقعي  بعضها  السين  لمشكلة 

غير واقعي ومنفصل عن البلد:
رفع الدعم وتحرير كافة االسعار وتحريك االجور.

إيجاد آليات جديدة للدعم توزع للمستحقين فقط.
تقنين كافة المواد االساسية.

النتيجة: لم تنجح الحكومة في حل لغز السين.

اسئلة  وهناك  اللعينة  السين  مشكلة  حل  في  فشل  الجميع 
مشروعة تطفو على السطح:

في  المعنيون  السين هل سأل  حل مشكلة  في  الفشل  بعد 
الحكومة أو الباحثين االكاديميين أنفسهم ماذا يفعل المواطن 
امتدت  أن  بعد  سيما  ال  جزئيا“  ولو  السين  لتغطية  السوري 
السين خالل االشهر الستة المنصرمة لتشمل ابسط متطلبات 

الحياة بعد أن كانت تشمل احتياجات يمكن تأجيلها؟
التي نتعرض لها  تزامنا مع الضغوط االقتصادية والسياسية 
المتربصين  بيئة خصبة لإلستثمار من قبل  السين  أال تشكل 

بالوطن للعب على مطالب المواطنين؟
الوضع دقيق وخطير ويحتاج إلى اجراءات التحتمل التأجيل:

والمضاربين  التجار  على  حديد  من  بيد  الضرب  يجب  بداية 
العظمة  الخيانة  تهم  بتوجيه  التموينية  الضبوط  واستبدال 

والتأمر على الوطن.
منح  اجل  من  الثمن  كان  مهما  النفط  حقول  استعادة  يجب 

مرونة للحكومة لتحريك االجور بدون ضغوط تضخمية.
يجب سن قانون صارم إلستعادة االموال المنهوبة من التجار 
وبعض المسؤلين الذين استغلة االزمة لبناء ثروات طائلة على 

حساب زيادة الفقر واالزمات المعيشية.
وكل يوم تأخير في هذه االجراءات يحمل في طياته زيادة الفقر 
االزمة االقتصادية واالجتماعية ويعقد من  والبؤس وتعميق 

اجراءات الحل مستقبال“.

 د. عدنان صالح إسماعيل
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خالل حديثه لمجلة المشهد 
يقول زامل أن شخصية غزال 

كانت مكتوبة باللهجة الشامية 
وهو «زلمة عزمي بيك»، 

وخالل مطالعته للنص وجد أن 
الشخصية ليست ذات «نسب»، 

وال يظهر أي من أفراد اسرته 
خالل العمل، ما دفعه للتفكير 

في أن يتفق مع المخرج على أن 
يكون «غزال»، وافدا على الحارة 

باعتباره «رّحال»، وتم التوافق مع 
مصممة األزياء على ذلك، ليكون 

«غزال»، بلهجة سمتها العامة 
«الديرية»، وفيها مفردات من 

الرقة ودرعا.
ال يرغب مدّرس مادة الليونة في 
المعهد العالي للفنون المسرحية 

بأن يتقولب ضمن شخصية 
ابن المنطقة الشرقية، ويجد 
أن مشاركته في جزء ثان من 

مسلسل «بروكار»، مرهونة مثل 
العمل ككل بنجاح الجزء األول، 

وخارج هذه الشخصية يبحث 

«زامل»عن التنوع وعدم التحول 
إلى «ممثل بلون واحد.

يعتبر الشاب الذي ظهر ألول 
مرة على الشاشة في مسلسل 

«وهم»، أن عدم وجود أعمال 
تلفزيونية بلهجة أبناء المنطقة 
الشرقية ناتج عن الحرب التي 

تعيشها سورية بالدرجة األولى 
إذ يقول: «مسلسالت اللهجة 

ظهرت خالل مرحلة األزمة 
تقريبا وكان من المستحيل 
الوصول للمنطقة الشرقية 

لتصوير أي عمل فيها، كما إن 
مسألة اتقان اللهجة وعدم وجود 

عدد كاف من الممثلين في 

المنطقة لتغطية اي مسلسل 
من األسباب التي تؤخر انتاج 

أعمال بلهجة المنطقة الشرقية، 
وال يجد «زامل»، أن مسألة 

النص تقف عائقا أمام انتاج 
مثل هذه الفكرة فهناك كّتاب 
مثل «عدنان عودة»، الذي يعد 
واحدا من الوجوه التي مثلت 

المنطقة الشرقية وأعماله القت 
استحسان شركات االنتاج، إال أن 
األعمال البدوية لم تعد مرغوبة 
كثيرا والحديث عن عمل معاصر 

يمثل تلك المنطقة صعب 
بسبب خصوصية الحياة هناك 
وعدم وجود معرفة كافية من 

الفني   |  

أهل دير الزور يكتشفون 
لهجتهم في مسلسل بروكار

زامل الزامل: لن أكون ممثًال 
بلون واحد ويجب التخلص 

من عقدة الثالثين حلقة

المشهد - عبد الرحمن السيد 

حاول صناع مسلسل «بروكار»، الذي عرض خالل شهر 
رمضان، كسر الصورة النمطية لمسلسالت البيئة الشامية 

األمر الذي أفسح المجال أمام الممثل الشاب «زامل 
الزامل»، لتقديم شخصية «غزال»، على إنه ابن بيئة الفرات 
في محاولة منه هو اآلخر لكسر الصورة النمطية التي يقدمها 

صنّاع الدراما في سورية البن هذه البيئة، وللمرة األولى يظهر 
ممثل في عمل سوري يتحدث بلهجة سكان «دير الزور»، دون أن 

يكون «الغشيم»، الذي يحاول المخرج من خالله أن يخلق نوعا من 
الكوميديا.

مشكلة ضعف السيناريو 
التي ظهرت في األعمال 

التلفزيونية التي 
عرضت خالل الموسم 

الرمضاني األخير عائد لما 
يطلبه السوق
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قب الكتاب بماهيتها، وتمايز 
اللهجات بين دير الزور والرقة من 
جهة، والريف والمدينة من جهة 
أخرى، ومن يسكن على ضفاف 
نهر الفرات وغيرهم، يجعل من 
تدوين هذه المفردات أكاديميا 

ضرورة قصوى قبل الذهاب نحو 
مثل هذه الخطوة.

لم يأخذ «زامل»، الذي تخرج من 
المعهد العالي للفنون المسرحية 

في العام 2017 أنه قد أخذ 
فرصته في النجومية بعد، ويعتبر 
أن ما قدمه من أعمال تلفزيونية 

عادي ويمكن أن يعطى ألي 
ممثل سواء أكان أكاديميا أو 

ال، ويرى أن أي ممثل بعيد عن 
دمشق التي تعد مركز األعمال 

الدرامية من الصعب أن يأخذ 
فرصته، والمسرحي الذي يقدم 
أعماله في دمشق من الممكن 
أن يحصل يوما ما على فرصة 

تلفزيونية تناسبه إذا ما شاهده 
أحد المخرجين، كما إن االجتهاد 
الشخصي وضربة الحظ مسائل 

أساسية.
يعتبر «زامل»، أن مشكلة ضعف 

السيناريو التي ظهرت في 
األعمال التلفزيونية التي عرضت 
خالل الموسم الرمضاني األخير 
عائد لما يطلبه السوق، فهناك 

نصوص ما تزال حبيسة األدراج 
لدى شركات االنتاج، وهذا لم 

يمنع أن يكون ثمة أعمال مهمة 
مثل «مقابلة مع السيد آدم»، 
كما إنه من الضروري أن يكون 
هناك فرصة للكتاب الشباب 

للخروج من الشكل الكالسيكي 
للسيناريو ومن الضروري بمكان 
أن نتخلص من قالب ٣٠ حلقة، 
فالسيناريو األجنبي مثال تنتهي 

الحلقة أو العمل كامال عندما 
تنتهي الحكاية، وليس هناك 

ضرورة لمطمطة العمل ليكون 
ثالثين حلقة تغطي الموسم 

الرمضاني.

أهل دير الزور يكتشفون 
زامل الذي ولد في لهجتهم في مسلسل بروكار

مدينة الرقة في العام 
1992، وعاش فيها 

لمدة أربع سنوات 
قبل انتقال عائلته 
إلى دمشق، كان 

قد ظهر في أعمال 
مثل «المهلب»، كما 
عمل قبل تخرجه في 
فيلم «رد القضاء»، 

من إخراج «نجدت 
انزور»، كما عمل في 

مسرحية «كيميا»، 
للمخرج «عجاج سليم»، 

وعدة لوحات في 
مسلسل «كونتاك»، 

وضيف على مسلسل 
«الحالج»، وخالل 

الموسم الرمضاني 
األخير ظهر في 

مسلسل «حارس 
القدس»، مع المخرج 

«باسل الخطيب»، 
إلى جانب تألقه في 

شخصية «غزال»، وقد 
كان األول على دفعته 
طيلة أربع سنوات في 

المعهد العالي قبل 
أن يتخرج في العام 

2017، وحاليا يعكف 
على تصزير مشاهده 
في مسلسل «شارع 

شيكاغو»، للمخرج 
محمد عبد العزيز الذي 

قد يعرض قريبا إن 
لم يؤجل للموسم 
الرمضاني القادم.
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التقني   |  

فبينما تصّرح مواقع الشبكات 
االجتماعية عن ارتفاعات كبيرة 
في االستخدام بسبب العزلة 

االجتماعية، فإن الغالبية 
العظمى من هذا النّمو ال تتمّثل 

في المستخدمين الساعين 
إلى قراءة المقاالت.، بل تعود 

إلى األشخاص المستفيدين 
من خدمات المراسلة مثل 
 Messenger «مسينجر»

التباعد االجتماعي يسهم 
بنمو األلعاب على الهاتف المحمول 

تحّول اهتمام المستهلكين في جميع أنحاء العالم من 
المساحات الخارجية إلى المساحات الداخلية للمنزل، حيث 

أخذنا جميعًا ندير حياتنا اليومية داخل أربعة جدران وضمن 
حدود التكنولوجيا - مثل عملنا والتواصل مع اآلخرين، إلخ. لكن ما 

نبحث عنه قد تغّير بدوره.

ينمو قطاع صناعة األلعاب 
في الشرق األوسط 

بمعدل ٪25 كل عام! 

% 25
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و»واتساب» WhatsApp. فال 
يخفى على األحد مدى ضرورة 

التواصل المباشر مع األصدقاء 
وأفراد العائلة، ما يجعل الحاجة 

إلى الوصول إلى الخدمات 
الرقمية مثل البريد اإللكتروني 

واإلنترنت تحتّل قّمة األولويات 
في الوقت الراهن مع رواج 

 Zoom  «تطبيقات مثل «زوم
و»بوتيم» BOTIM إلجراء 

مكالمات صوتية ومكالمات 
الفيديو. كما تقّدم اتصاالت 
خدمة اتصال صوتي وفيديو 

مجانية على اإلنترنت للعمالء 
الحاليين والجدد على حّد سواء 

للبقاء على اتصال مع أحبائهم 
خالل هذه األوقات الصعبة. 

فقد ارتفع استخدام بّث الفيديو 
بشكل عام بنسبة (20 ٪)، ما 

يدل على حاجتنا إلى الترفيه في 
الوقت الحالي.

لقد تبّين أن مزيدًا من األشخاص 
يتحّول إلى ألعاب الجوال للترفيه 

أكثر من أي وقت مضى. حيث 
أن حوالي 85 ٪ من المستهلكين 

يلعبون ألعابًا محمولة للترويح 
عن أنفسهم، وذلك وفقًا 

الستطالع تأثير فيروس كورونا 
المستجّد الذي تم إجراؤه في 

منطقتي الشرق األوسط 

وأميركا الالتينية مؤخرًا.  بلغت 
أعمار المستجيبين من 14 إلى 
74، لكن معظم المستطلعين 

في منطقة أوروبا والشرق 
األوسط وأفريقيا ينتمون إلى 

الفئة العمرية 54-25. ”
لطالما كانت ألعاب الهاتف 
المحمول شائعة في الشرق 

األوسط، ونحن نمّثل ٪23 من 
إجمالي سوق األلعاب العالمية. 
لقد نمت األلعاب عامًا بعد عام 

مقارنًة بالمتوّسط   العالمي.»
ينمو قطاع صناعة األلعاب في 

الشرق األوسط بمعدل ٪25 كل 
عام! وفقًا لتقرير نيوزو لسوق 

األلعاب العالمي للعام 2019، 
نجد أن منطقة الشرق األوسط 

هي موطن مجتمع األلعاب 
األكثر نشاطًا في العالم. 

فمجددًا، أصبح عدد مستخدمي 
األلعاب عبر اإلنترنت األسرع 

نموًا في العالم في الشرق 
األوسط، بمعدل نمو 25٪ 

مقارنة بأميركا الالتينية (13.9٪) 
وآسيا والمحيط الهادئ (9.2٪) 
وأميركا الشمالية (٪4) وأوروبا 
الغربية (4.8 ٪). ومن المتوّقع 

أن يبلغ سوق األلعاب في 
الشرق األوسط ثالثة أضعاف 
حجمه الحالي  ليصل إلى 4.4 
مليار دوالر بحلول عام 2022، 

علمًا أن عائدات األلعاب في 
دول مجلس التعاون الخليجي 

وحدها بلغت 1.05 مليار دوالر 
في عام 2016.

ويرجع ذلك في الغالب إلى 
شعبية األلعاب االجتماعية 
واأللعاب الخفيفة وألعاب 

تقّمص الشخصيات المجانية 
- وهي أنواع األلعاب التي يلجأ 
إليها المستهلكون اآلن، ليس 

فقط للتخّلص من الضغط، 
ولكن أيضًا للتواصل مع 

األشخاص اآلخرين عبر اإلنترنت. 
وهم يفعلون ذلك بشكل يومي 

حيث أن ما يقرب من نصف 
من شملهم االستطالع (47٪) 
يلعبون اآلن ألعاب الجّوال على 
هواتفهم الذكية كل يوم. بينما 

يلتزم البعض بما قد سبقت 

وفقًا لتقرير نيوزو 
لسوق األلعاب 
العالمي للعام 
2019، نجد أن 
منطقة الشرق 

األوسط هي موطن 
مجتمع األلعاب 

األكثر نشاطًا في 
العالم. 

أصبح عدد 
مستخدمي األلعاب 

عبر اإلنترنت 
األسرع نموًا في 

العالم في الشرق 
األوسط، بمعدل 
نمو ٪25 مقارنة 
بأميركا الالتينية 
(٪13.9) وآسيا 

والمحيط الهادئ 
(٪9.2) وأميركا 
الشمالية (4٪) 

وأوروبا الغربية (4.8 
 .(٪

من المتوّقع أن 
يبلغ سوق األلعاب 
في الشرق األوسط 

ثالثة أضعاف 
حجمه الحالي  

ليصل إلى 4.4 
مليار دوالر بحلول 
عام 2022، علمًا 

أن عائدات األلعاب 
في دول مجلس 
التعاون الخليجي 

وحدها بلغت 1.05 
مليار دوالر في عام 

.2016
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التقني   |  

لهم تجربته حيث أن ٪31 من 
المشاركين يفضلون في كثير 

من األحيان أن يلعبوا ألعاب 
الجوال التي سبق لهم أن 

استمتعموا بها. ولكن هناك 
الكثير أيضًا ممن يجّربون أشياء 

مختلفة ويقومون بتنزيل 
ألعاب جديدة حيث أن ٪32 من 
مستخدمي الهواتف المحمولة 

الذين شملهم االستطالع 
يلعبون ألعابًا جديدة على 

هواتفهم.
أعاد مستخدمو الجّوال التأكيد 

على أن اإلعالنات التي يفضلون 
رؤيتها هي تلك التي تساعدهم 

على مالحظة المنتجات التي 
قد يحتاجون إليها - والتي 
تغّيرت بالطبع خالل هذه 

األوقات. واإلعالنات التي يبدأها 
المستخدم، حيث يختار مشاهدة 

إعالن من أجل الحصول على 
نوع من الفائدة (على سبيل 
المثال، العملة االفتراضية، 

والوصول إلى المحتوى) تحظى 
بتقدير كبير أيضًا إذ ذكر 35٪ 

من المستخدمين أنها أكثر 
أشكال اإلعالنات تقّبًال. بينما 

ذكرت شركة ”ايرونسورس“ 
IronSource مؤخرًا أن أعلى 

تفاعل لّالعب يأتي من اإلعالنات 
المرفقة بمكافأة.

ومع انتقالنا إلى عالم جديد، 
ستزداد أهمية ألعاب الهاتف 

المحمول.
فعندما نلقي نظرة على ألعاب 

الجّوال التي يتّم تحميلها 
ومتوّسط   الوقت اليومي الذي 
يقضيه المستهلك في الشرق 

األوسط في ألعاب الجّوال، نرى 
أن تحميل ألعاب الجّوال ارتفع 
بنسبة ٪28 ومتوسط   الوقت 

الذي يقضيه كل مستخدم 
في ألعاب الجّوال ازداد بنسبة 

٪24 من 24 فبراير 2020 وفًقا 
لمسح الشركة المتخصصة 

.AdColony  آدكولوني
توّجهت كّل األنظار إلى الصين 

الشهر الماضي، في محاولة 
للتنبؤ بتأثير فيروس كورونا 

المستجّد في دول أخرى بناًء 
على ما كان يحدث هناك، يمكننا 

أن نتوّقع أن استخدام األلعاب 
المحمولة في أوروبا والشرق 

األوسط سوف يرتفع مع 
استمرار األزمة، وهذا أمر يجب 

على كافة المعلنين االنتباه إليه.

بنظرة على ألعاب الجّوال التي يتّم تحميلها ومتوّسط   الوقت اليومي 
الذي يقضيه المستهلك في الشرق األوسط في ألعاب الجّوال، نرى أن 

تحميل ألعاب الجّوال ارتفع بنسبة ٪28 ومتوسط   الوقت الذي يقضيه كل 
مستخدم في ألعاب الجّوال ازداد بنسبة ٪24 من 24 فبراير 2020 وفًقا 

.AdColony  لمسح الشركة المتخصصة آدكولوني
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بالرغم من المحنة التي يمر 
بها العالم حاليا بسبب الوباء، 

أقدمت بعض دول العالم مثل 
الصين وغيرها من الدول إلى 

انتهاز الفرصة لتوظيف العديد 
من تطبيقات البيانات الضخمة 

والذكاء االصطناعي والتعلم 
االلي على أرض الواقع لتتبع 

انتشار الوباء والتشخيص المبكر 
للمصابين وتسريع عملية 

اكتشاف العالج وتعقيم األماكن 
العامة وإدارة االزمة بفعالية مما 

يبرر العائد على االستثمار الذي 
قامت به هذه الدول في البحث 
والتطوير في مجال علم البيانات 

والذكاء االصطناعي خالل 
السنوات القليلة الماضية. 

فمع تزايد سرعة تراكم البيانات 
بوتيرة تفوق قدرة العقل 

البشري على معالجتها، أصبحت 
الحكومات مدركة إدراكا تاما 
بالضرورة الحتمية الستخدام 
الذكاء االصطناعي بتطبيقاته 

المختلفة. باإلضافة الى ضرورة 
التنسيق والعمل المشترك 

خصوصا مع القطاع الخاص 
واألكاديمي من أجل توسيع 

القدرة الحالية للذكاء االصطناعي 

وضمان قدرته على التعامل مع 
وباء فيروس كورونا المستجد. 

فقد قامت العديد من الشركات 
ومختبرات البحث والتطوير 

والمؤسسات الحكومية حول 
العالم باستخدام هذه التكنولوجيا 

للتعامل مع الوباء الحالي من 
خالل تكنولوجيات ذكية متعددة 

مثل معالجة اللغات الطبيعية 
والتحليالت التنبؤية وأنظمة 

الدردشة االلية وأنظمة التعرف 
على الوجوه والتعرف على 

األشخاص المصابين بالحمى 
وتتبعهم وأنظمة التشخيص 
الذكية والتعرف على األنماط 

وتحديدها من البيانات الضخمة. 
ومما ال شك فيه أن الذكاء 

االصطناعي يساعد االن في 
مكافحة وباء كوفيد19- ويساهم 

في كبح أسوأ آثاره.
سيوضح هذه المقال سبع 

تطبيقات للذكاء االصطناعي يتم 
استخدامها حاليا لمكافحة وباء 

كورونا.
 

أنظمة التنبؤ والتحذير 
من االوبئة 

كانت أنظمة الذكاء االصطناعي 

أول ما رصد الزيادة غير الطبيعية 
في حاالت اإلصابة بذات الرئة 

في ووهان الصينية محذرة من 
حدوث وباء عالمي. فقد قامت 

 ،(BlueDot) شركة بلو دوت
وهي شركة كندية متخصصة 

بالتنبؤ بانتشار األوبئة واالمراض 
المعدية باستخدام تقنيات 

الذكاء االصطناعي، بتوظيف 
أنظمة ذكية لرصد وتتبع انتشار 

فيروس كورونا والتعرف عليه 
واإلبالغ عنه بشكل أسرع من 

منظمة الصحة العالمية والمركز 
األمريكي لمكافحة األمراض 

العالم يواجه كورونا 
باستخدام 

الذكاء االصطناعي

بقلم: سامر عبيدات

ظهر فيروس 
كورونا المستجد 
(كوفيد19-) في 

فترة زمنية وجيزة كواحد 
من أكبر التحديات التي 
تواجه العالم في القرن 
الحادي والعشرين. فقد 

اجتاح الفيروس العالم منذ 
انتشاره من بؤرة تكونه في 
الصين ليجتاح العالم كله. 
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والوقاية منها (CDC). مثل 
هذه المنصات الذكية ستمكن 

الحكومات في المستقبل من 
الحصول على تحذيرات مبكرة 

والتنبؤ بخطر انتشار مثل هذه 
األمراض المعدية قبل وقت 

حدوثها وتطورها بشكل فاعل 
واني باستخدام أنظمة ذكاء 
اصطناعي ومعالجة اللغات 

الطبيعية والبيانات الضخمة. 
هذه التقنيات قادرة على 

معالجة وتحليل التقارير اإلخبارية 
والصحية بلغات مختلفة 

والبيانات الشخصية والطبية 
واالجتماعية وبيانات السفر 

باإلضافة الى عادات نمط الحياة 
المستمدة من وسائل التواصل 

االجتماعي والتي ستتيح الحصول 

على تنبؤات أكثر دقة وتحديدا 
لبيان المخاطر الخاصة باألفراد 

ونتائج الرعاية الصحية. 
في حين أنه قد تكون هنالك 

مخاوف بشأن االنتهاك المحتمل 
للخصوصية والحريات المدنية 
لألفراد، فإن لوائح السياسات 
التي واجهتها تطبيقات الذكاء 
االصطناعي األخرى ستضمن 

استخدام هذه التقنية على نحو 
مسؤول.

أنظمة الدردشة التفاعلية الذكية  
أثبت وباء كورونا أن منظومة 

الرعاية الصحية الحالية في 

كانت أنظمة الذكاء االصطناعي أول ما رصد الزيادة 
غير الطبيعية في حاالت اإلصابة بذات الرئة في 

ووهان الصينية محذرة من حدوث وباء عالمي. فقد 
قامت شركة بلو دوت (BlueDot)، وهي شركة كندية 

متخصصة بالتنبؤ بانتشار األوبئة واالمراض المعدية 
باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي، بتوظيف أنظمة 
ذكية لرصد وتتبع انتشار فيروس كورونا والتعرف عليه 
واإلبالغ عنه بشكل أسرع من منظمة الصحة العالمية
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معظم دول العالم غير جاهزة 
لتحمل العبء المصاحب لمثل 

هذه األوبئة بسبب الضغط 
الناتج عن االستفسارات 

واالتصاالت المكثفة من 
الجماهير والتي تفوق قدرة 

المنظومات الصحية على 
االستجابة في الوقت المناسب. 
وفي هذا الصدد قامت مجموعة 

 Stallion) ستاليون ايه أي

AI) المتخصصة في الذكاء 
االصطناعي، من استخدام نماذج 

تعلم االلة ومعالجة اللغات 
الطبيعية لتطوير أنظمة دردشة 

تفاعلية افتراضية متعددة اللغات 
تعمل على مدار الساعة لالجابة 

عن األسئلة المتعلقة بالوباء، 
وتوفير معلومات موثوقة 

وإرشادات واضحة، واجراء فحص 
يومي لغايات الوقاية، والتوصية 

بإجراءات الحماية والتحقق من 
األعراض ومراقبتها وتقديم 

المشورة لألفراد فيما إذا كانوا 
بحاجة فحص في المستشفى أو 

عزل ذاتي في منازلهم.
 أنظمة التشخيص

المبكر الذكية 
يمكن للذكاء االصطناعي 

تشخيص االصابة بفيروس 

كورونا لتحديد المصابين بشكل 
دقيق وسريع ومبكر وبالتالي 

مساعدة الجهات المختصة التخاذ 
التدابير واالجراءات الالزمة بسرعة 

كافية للتصدي للمرض مثل 
إجراءات الحجر الصحي لكبح ازدياد 

انتشار العدوى وتقديم الرعاية 
الصحية الالزمة للمصابين في 

الوقت المناسب.
لقد قلص الذكاء االصطناعي 
من زمن التشخيص المتعلق 
بفايروس كورونا، وذلك من 
خالل بعض التقنيات الذكية 

كتلك التي طورتها شركة 
 (LinkingMed) لينكينج ميد

الصينية، والمتخصصة بتحليل 
البيانات والصور الطبية. إذ 

يمكن حاليا تشخيص االلتهاب 
الرئوي، وهو أحد المضاعفات 

الشائعة لإلصابة كوفيد19 , عبر 
التشخيص من خالل تكنولوجيا 

التعلم العميق والتي تعمل على 
معالجة وتحليل الصور المقطعية 

المحوسبة للنسيج الرئوي 
في أقل من ستين ثانية بدقة 

مرتفعة تصل إلى %92 وبمعدل 
استرجاع يصل إلى %97 على 

مجموعات بيانات االختبار. ومن 
شأن هذه التكنولوجيا أن تساعد 

في التقليل من الضغوطات 
التي تتعرض لها اقسام االشعة 

لتشخيص حاالت المرضى 
وتسريع عمليات التشخيص 

وبالتالي الحد من انتشار 
الفايروس. 

 
تكنولوجيا التعرف على الوجوه 

والكشف عن الحمى  
تعد الكاميرات القائمة على 

تقنيات الذكاء االصطناعي من 
أكثر التكنولوجيات المطبقة 

لمكافحة الوباء الحالي. فهذه 
الكاميرات الذكية منتشرة اليوم 

في معظم مطارات العالم 
والمستشفيات واألماكن العامة 

وما إلى ذلك، وهي قادرة على 
التعرف على الوجوه حتى لو كان 

الناس يرتدون األقنعة، ومسح 
الحشود بحثا عن المصابين 

بالحمى (كونه العارض األكثر 

الطائرة المسيرة 
والروبوتات الذكية  

تسارعت خطى استخدام الطائرات المسيرة 
والروبوتات في األماكن العامة بسبب اإلجراءات 

الصارمة للتباعد االجتماعي الالزمة والمساعدة 
في جهود احتواء الوباء. ولضمان االمتثال لتلك 

اإلجراءات، تستخدم بعض الدول مثل الصين 
واالمارات العربية المتحدة الطائرات المسيرة 
لتعقب األفراد الذين ال يستخدمون قناع وجه 
في األماكن العامة، ونقل المواد الطبية وبث 

المعلومات إلى الجماهير عبر المكبرات الصوتية 
وتعقيم األماكن العامة أيضا.

فقد ساهمت مايكرومالتيكوبتر 
(MicroMultiCopter)، وهي شركة تقنية 

ومقرها في شين زهين في الصين، في الحد من 
خطر انتقال الفيروس، وذلك من خالل نشر مئات 

من الطائرات المسيرة التابعة لها لنقل وايصال 

العينات والمواد الطبية ومواد الحجر الصحي على 
نطاق المدينة لتجنب العدوى. كما واستفاد قسم 

العناية بالمرضى من استخدام الروبوتات في 
تسليم األغذية واألدوية دون تعريض العاملين 
في الرعاية الصحية للخطر، وشغلت الروبوتات 

األدوار المنوطة بتنظيف الغرف وتعقيم أقسام 
العزل. ووسعت شركة بودو (Pudu) التقنية 
المختصة بصناعة خدمات الطعام، من نطاق 
وصولها إلى قطاع الرعاية الصحية بواسطة 

نشر روبوتات في أكثر من 40 مستشفى لهذه 
 Dubai) األغراض. كما قامت شرطة دبي

Police) في االمارات باستخدام الطائرات بدون 
طيار لمراقبة مناطق التغطية ومخاطبة الجمهور 

من خالل مكبرات الصوت وتعقيم األماكن العامة 
والتحقق من تطبيق القرارت المتعلقة بضرورة 

االخالء المؤقت في بعض األماكن العامة وغيرها 
من التطبيقات التي تساعد في الحد من انتشار 

الفيروس.
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أنظمة التحقق من 
المعلومات الخاطئة  

أدت حالة القلق التي تنتاب 
العالم اجمع بسبب انتشار 
الفيروس إلى نشر األفكار 

الخاطئة أو المغلوطة 
على منصات وسائل التوا 

االجتماعي. وفي حين أنه لم 
يتم إجراء تقييم كمي لمقدار 

المعلومات المغلوطة، إال أنها 
تمثل رقما ال يستهان به بكل 
تأكيد. ولذلك، يعمل عمالقا 
التكنولوجيا غوغل وفيسبوك 

على استخدام الذكاء 
االصطناعي لمكافحة الموجات 

المتعلقة بنظريات المؤامرة 
والتصيد االحتيالي والتضليل 
اإلعالمي والبرمجيات الضارة. 
كما يقوم يوتيوب، من ناحية 

أخرى، بالبحث عن مقاطع 
الفيديو التي تحوي معلومات 

خاطئة وإزالتها بمجرد 
تحميلها. باإلضافة الى ربط 
المستخدمين بشكل مباشر 

بمنظمة الصحة العالمية 
وبمنظمات مماثلة تقدم 

معلومات موثوقة حول الوضع 
الراهن. 

شيوعا) من خالل قياس حرارة 
المئات من األشخاص وتعقب 

تحركاتهم والتعرف على 
المخالفين من خالل الكشف 
عما إذا كان الشخص يرتدي 

قناع وجه. وقد تم استخدام هذه 
التقنية في ”الخوذة الذكية“ 

والتي يقوم باستخدامها افراد 
االمن في الصين للتعرف على 

األشخاص المصابين بالحمى في 
نطاق ٥ أمتار وقياس درجة حرارة 
المئات من األشخاص في اقل 

من دقيقتين.
 

أنظمة الذكاء االصطناعي 
في البحوث العالجية  

يعد عامل المجهول من أكثر 
العوامل كلفة للحكومات والعالم 

اجمع. فعدم وجود عالج نهائي 
لفيروس كورونا هو مصدر قلق 

لجميع االوساط والقطاعات 
كما انه يدفع الحكومات التخاذ 

إجراءات احترازية لمنع تفشي 
الوباء والذي كلف العالم 

التريليونات من الدوالرات حتى 
يومنا هذا بسبب فرض االغالق 

العام في معظم دول العالم. 
إال انه من المحتمل أن يغير 

الذكاء االصطناعي قواعد اللعبة. 
فباستخدام خوارزميات التعلم 

العميق، يمكن اليوم البحث 
بسرعة ضمن ماليين البنى 

البيولوجية أو الجزيئية إلنتاج 
الكثير من العقاقير المحتملة 

والتي يمكن للعلماء تفحصها 
لتحديد النتائج ودراستها فعاليتها. 

فحّققت الشركة البريطانية 
اكسسينتا (Exscientia) هذا 

العام تقدًما جزيًئا في تصميم 
عّقار اعتمد إنتاجه على الذكاء 
االصطناعي، وخضع للتجارب 

على البشر. حيث استغرقت 
خوارزميات التعلم العميق عام 
واحد لتطوير التركيب الجزيئي، 
مقارنة بمتوسط زمني مقداره 
خمس سنوات تستغرقه طرق 
البحث التقليدية. وفي السياق 

نفسه، يمكن للذكاء االصطناعي 
أن يقود الجهود الرامية لتطوير 

األجسام المضادة واللقاحات 
للفيروس المستجد، سواء 
بتصميمه كليا من الصفر 
أو بإعادة استخدام األدوية 

المطروحة.
كما تعمل ديب مايند 

(DeepMind)، وهي شركة 
ذكاء اصطناعي تابعة لجوجل، 
على استخدام نظام ألفافولد 

(AlphaFold) على تصنيع 
نماذج بنية البروتينات المرتبطة 

بالفيروس سعيا منها إلى 
مساعدة الوسط العلمي على 

فهم الفيروس. وعلى الرغم من 
أنه لم يتم التحقق من النتائج 

تجريبيا إال أنها تمثل خطوة في 
االتجاه الصحيح.

 

تعد الكاميرات القائمة على تقنيات الذكاء 
االصطناعي من أكثر التكنولوجيات المطبقة 

لمكافحة الوباء الحالي. فهذه الكاميرات 
الذكية منتشرة اليوم في معظم مطارات 

العالم والمستشفيات واألماكن العامة وما 
إلى ذلك، وهي قادرة على التعرف على 

الوجوه حتى لو كان الناس يرتدون األقنعة
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هل تعرف المخاطر التي تنتظرك؟ 
إليك واقع قاس جدا  عن واقع  الشركات 

الناشئة والمشاريع التي يتم إطالقها بشكل 
فردي، حوالى ٪70 من الشركات الناشئة حاليًا 
لن تتواجد بعد 10 أعوام وذلك وفق عدد كبير 

من الدراسات اإلحصائية حول العالم. 
حتى ولو كان المنتج الذي تقدمه رائعًا 

هناك الكثير من العقبات التي يمكن أن 
تواجهها، مثل قلة الموارد المالية أو فقدان 
الطاقة وعدم القدرة على القيام بكل المهام 

المطلوبة منك. لذا عليك أن تعرف أن هناك 
خطة زمينة لكي  يدر المشروع راتبا أو ربحا 

لمؤسسه. 
الجدول الزمني هذا يجب أن يرتبط بالوضع 

المالي للمؤسس، أي يجب أن يقوم الشخص 
بمعرفة المدة الزمنية التي يمكنه أن يعيش 

خاللها بشكل طبيعي من دون دخل مادي 
وبالتالي السماح للعمل بالنمو من دون أرباح. 

كما يجب الوضع بالحسبان بأن المشروع قد 
ال يحقق أرباحًا على اإلطالق. وضع كل هذه 

األمور بالحسبان تجعل إدارة هذه المخاطر 
أسهل. 

هل تملك عقلية «الشح»؟
األشخاص الذين يملكون عقلية الشح 

هم على قناعة تامة بأنه ال يوجد ما 
يكفي من الفرص أو الموارد لهم. وهذا 

ما قد يجعلهم يشعرون باليأس ما 
يدفعهم إلى اتباع طرق يمكنها أن تلحق 
الضرر بمشروعهم عوض إفادته. وهذه 

النقطة هي السبب الرئيسي لفشل 
غالبية المشاريع الجديدة الخاصة. العمل 

على عالقتك الخاصة بالمال ومعرفة 
مكامن الخلل فيها ضرورية جدًا إن كنت 

تنوي أن تكون مدير نفسك. 

هل تحتاج إلى الربح السريع؟ 
٪40 فقط من الشركات والمشاريع 

الناشئة يمكنها تحقيق الربح و٪82 من األعمال 
الصغيرة يرتبط فشلها بمشاكل شح المال. قد 
يحتاج األمر لسنوات طويلة جدًا قبل أن يتحول 

المشروع إلى مشروع رابح يمكنه أن يوفر لك 
راتبًا يكفيك من أجل العيش بشكل مالئم. إن 
كنت تسعى إلى الربح السريع فحينها ستضع 

الكثير من الضغوطات على نفسك وعلى عملك 
وهذا ما سيمنع المشروع من النمو بالشكل 

الذي عليه النمو به. 

ريادة أعمال   |  

٨نصائح لشركتك الجديدة
نصائح جون ديجوريا 

من رجل بال مأوى إلى 
أحد أكبر رجال األعمال
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هل يمكنك فهم  لغة األرقام؟ 
من األهمية بمكان كشخص يريد أن 

يطلق مشروعه الخاص أن تتمكن من فهم 
األرقام، خصوصا تلك التي تتعلق بالتمويل. 
في حال لم تكن تتابع وتفهماألرقام فحينها 

لن يمكنك رؤية المجاالت التي عليك التعديل 
فيها. حين ال تقوم بما هو مطلوب منك 
لناحية األرقام الخاصة بالمال سيتم حينها 
اتخاذ القرارات بشكل عاطفي وليس وفق 

أسس قائمة على المعلومات. وهكذا قرارات 
هي كارثية ألي مشروع جديد.

هل تملك خطة عمل؟  
امتالك خطة عمل جيدة ومتينة تضاعف 

حظوظ أي مشروع جديد بالنجاح. لذلك 
قبل االنطالق بأي مشروع وحتى قبل البدء 
بتطبيق الخطة الفعلية يجب القيام بخطة 

تجريبية. الخطة هي خارطة طريق توضح لك 
الطرق التي تمكنك من تحقيق أهدافك ومن 

االلتزام بمهمتك. 

هل قمت بتجربة فكرة مشروعك 
على أرض الواقع؟ 

في دراسات مسحية تبين بأن السبب 
األساسي لفشل الشركات الناشئة والمشاريع 

الجديدة هو واقع أن المنتج الذي يقدم ال 
سوق له. يمكنك أن تنفق الكثير من المال 
وأن تبذل الكثير من الجهود من أجل ابتكار 

منتج لن يتأقلم مع السوق. لذلك يجب 

القيام بدراسة شاملة تمكنك من معرفة 
مدى حاجة السوق لمنتجك وذلك من خالل 
القيام بمنتجات بعدد محدود وتجربة ما إن 

كان السوق سيتفاعل معها أم ال؟

هل أنت مستعد للقيام شخصيًا 
بالتسويق لفكرتك؟ 

إن كنت تعرف شخصًا ما يدير عمله الخاص 
فعلى األرجح سمعته عشرات المرات يتذمر 

حول التسويق. التسويق هو المهمة «األقل 
تفضيال» ألصحاب المشاريع الخاصة، وذلك 

ألن المهمة هذه شخصية للغاية، ألن 
صاحب العمل يجب أن اليعتمد على نفسه 
بالخروج لترويج مشروعه وفكرته ألنه سيقع 
في دوامة التسويق العاطفي الذي اليجذب 

األخرين، العيب في موضوع التسويق أن 
النلقي اللوم على استجابة  المهم ف3ي 

كل ذلك اختيار  فريق تسويق مجرب، فريق 
صغير يمكنه أن يكن فعاًال  واألفضل أن 

تراقب وتوجه ولكن ليس اعتمادا على 
تجربتك. بل على مرونة تحملك للوقت 

وواقع السوق.
هل   

تملك 
رأس مال 
محدود؟ 

المشاريع 
الجديدة ستصل 

إلى مرحلة 
ما تحتاج فيه 

إلى أيدي عاملة 
إضافية. هذه األيدي 

العاملة ضرورية من 
أجل الحرص على نمو 

العمل ومن أجل قيامك 
بتفويض المهام التي لم 
يعد هناك ضرورة لقيامك 

بها. 
حين تعلق لفترة طويلة في 

مرحلة تأسيس وإدارة والعمل 
بمشروعك الخاص بمفردك أو 

مع عدد قليل من األشخاص برأس 
مال محدود فهذا سيمنع المشروع 
من النمو في الفترة التي عليه النمو 

فيها. البعض قد يلجأ لالقتراض من 
أجل زيادة رأس المال، ولكن االقتراض 

في هذه المرحلة خطير ألنه سيتركك مع 
قرض ضخم للغاية عليك تسديده في حال 

فشل مشروعك. 
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7النلقي اللوم على استجابة  المهم ف7النلقي اللوم على استجابة  المهم ف7األخرين، العيب في موضوع التسويق أن 7األخرين، العيب في موضوع التسويق أن 
كل ذلك اختيار  فريق تسويق مجرب، فريق 

صغير يمكنه أن يكن فعاًال  واألفضل أن 
تراقب وتوجه ولكن ليس اعتمادا على 

تجربتك. بل على مرونة تحملك للوقت 
وواقع السوق.

  

الجديدة ستصل 
إلى مرحلة 

ما تحتاج فيه 
إلى أيدي عاملة 

إضافية. هذه األيدي 
العاملة ضرورية من 
أجل الحرص على نمو 

العمل ومن أجل قيامك 
بتفويض المهام التي لم 
8يعد هناك ضرورة لقيامك 8يعد هناك ضرورة لقيامك  بها. 

حين تعلق لفترة طويلة في 8مرحلة تأسيس وإدارة والعمل 8مرحلة تأسيس وإدارة والعمل 8حين تعلق لفترة طويلة في 8حين تعلق لفترة طويلة في 
مرحلة تأسيس وإدارة والعمل 
من النمو في الفترة التي عليه النمو 8فيها. البعض قد يلجأ لالقتراض من 8فيها. البعض قد يلجأ لالقتراض من 8من النمو في الفترة التي عليه النمو 8من النمو في الفترة التي عليه النمو 8مال محدود فهذا سيمنع المشروع 8مال محدود فهذا سيمنع المشروع 8مع عدد قليل من األشخاص برأس 8مع عدد قليل من األشخاص برأس 8بمشروعك الخاص بمفردك أو 8بمشروعك الخاص بمفردك أو 8حين تعلق لفترة طويلة في 8مرحلة تأسيس وإدارة والعمل 8حين تعلق لفترة طويلة في 8حين تعلق لفترة طويلة في 

فيها. البعض قد يلجأ لالقتراض من 
8من النمو في الفترة التي عليه النمو 8فيها. البعض قد يلجأ لالقتراض من 8من النمو في الفترة التي عليه النمو 8من النمو في الفترة التي عليه النمو 
أجل زيادة رأس المال، ولكن االقتراض 

في هذه المرحلة خطير ألنه سيتركك مع 
قرض ضخم للغاية عليك تسديده في حال 

فشل مشروعك. 
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 L-Series يتمّيز محّرك سلسلة
بكونه بقي في خط اإلنتاج 

ألكثر من 60 سنة، ومع نفس 
التصميم ومساحة التجويف 

كالنسخة األولى من العام 
1959. وسيتم تركيب المحّرك 

األخير من هذه السلسلة 
على السيارة الثالثين واألخيرة 
 Mulsanne 6.75 من نسخة
Edition by Mulliner التي 
يتم تخصيصها وفقًا للرغبة 
الشخصية للعميل. ويجري 

صة  مع هذه السلسلة المخصَّ
 ،Mulsanne وقف مرحلة إنتاج
وهي تحتفي بمّدة حياة محّركها 

األيقوني عبر وجود باقة من 
التفاصيل المتنّوعة المستوحاة 

من محّرك V8، بما في ذلك 
ط  الشعار ورسومات المخطَّ

التفصيلي وحتى الفتحات 
المشابهة لمفاتيح األرغن الهوائي 

رة من فتحة الزيت. ونسخة مصغَّ
وقال فراس قندلفت، مدير التسويق 

واالتصاالت لدى Bentley في 
الشرق األوسط، أفريقيا والهند: 

”تمّتع عدد غير محدود من مالكي 
طرازات Bentley في المنطقة 

بامتياز ركوب بعض أفخم السيارات 
التي تم صنعها على اإلطالق 

دة بهذا المحّرك التاريخي  والمزوَّ
نوع V8 سعة 6 ¾ ليتر. إن مزايا 

الجذب العديدة لمثل هذه السيارات، 
باإلضافة إلى طرازات حصرية أكثر 

للشرق األوسط بنسخة خاّصة 
 Mulsanne وإصدار محدود مثل
 Mulsanne Sinjariو Shaheen

على التوالي، ارتكزت بشكل كبير على 
األداء الذي يوفره نظام توليد الحركة 

االستثنائي هذا. لكن اآلن يمكننا 
 Bentley أن نتطّلع إلى مستقبل

والذي يدفعه بشكل أساسي محّركنا 
 V8 ومحّرك W12 االستثنائي نوع

سيارات   |  
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 محّرك Bentley األيقوني من ثمان 
أسطوانات يصل إلى  مرحلة نهاية اإلنتاج

إنجاز النموذج النهائي 
من محّرك V8 سعة 6 

¾ األيقوني في كرو

تصميم V8 األطول 
خدمة في العالم على 

مر التاريخ مع إنتاج 
مستمر

إنتاج 36,000 محّرك 
V8 من سلسلة 
L-Series على 

مدى السنوات الـ61 
الماضية

المحّرك األخير الذي 
د به السيارة  سُتزوَّ
الثالثين والنهائية 
 Mulsanne من

 6.75 Edition by
Mulliner عبارة 

عن سلسلة حصرية 
ينتهي معها إنتاج 

Mulsanne

وصل أخيرًا محّرك Bentley القوي نوع V8 سعة 
6 ¾ ليتر - تصميم V8 األطول خدمة في العالم 

على مر التاريخ مع إنتاج مستمر – إلى نهاية مرحلة 
تصنيعه اليدوي المتَقن. وقد تم تجميع المحّرك 

األخير في كرو بوقت سابق من الشهر الجاري 
بواسطة الفريق المحترف من سبعة أشخاص والذي 
يجمع أفراده فيما بينهم خبرة طويلة تصل إلى 105 
.Bentley األيقوني من V8 سنوات بصناعة محّرك

 V8 تم تصميم محّرك
 L-Series من سلسلة

أساسًا من ِقَبل فريق 
 Bentley من مهندسي

في خمسينيات القرن 
الماضي لتحقيق خطوة 

تغييرية في األداء 
مقارنة مع محّرك 

الستة أسطوانات بخط 
مستقيم الذي حّل مكانه
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الرياضي سعة 4.0 ليتر.“
تم تصميم محّرك V8 من 

سلسلة L-Series أساسًا من 
 Bentley ِقَبل فريق من مهندسي

في خمسينيات القرن الماضي 
لتحقيق خطوة تغييرية في 

األداء مقارنة مع محّرك الستة 
أسطوانات بخط مستقيم الذي 

حّل مكانه، وقد ظهر للمّرة األولى 
في الخدمة سنة 1959 مع 

Bentley S2 ووّلد حوالي 180 
حصانًا من القّوة وهو ما اعُتِبر 

 Bentley مناسبًا تمامًا من ِقَبل
حينها. ومنذ ذلك الوقت، 

وعبر التحسينات التصميمية 
المستمّرة، والشحن التوربيني 

(بداية مفرد، ثم مزدوج)، وأنظمة 
التحّكم اإللكتروني، وضخ الوقود 

والتوقيت المتبّدل للصّمامات، 
شهدت الساللة العصرية 

للمحّرك األساسي تطّورًا لتصبح 
شيئًا ممّيزًا بحق. فعبر توليد 530 
 Mulsanne حصانًا لصالح سيارة

Speed، إلى جانب عزم هائل 
قدره 1,100 نيوتن-متر، يقّدم 

محّرك الدوران المنخفض 
شخصية فريدة حّددت ما ُيعَرف 
بمفهوم ’موجة العزم‘ الشهيرة 

التي تتمّتع بها كل طرازات 
Bentley حاليًا. وفي الوقت 
ذاته، تم تخفيض االنبعاثات 

بشكل كبير مع توليد المحّرك 
العصري لنسبة 99 بالمئة أقل 

من االنبعاثات الضاّرة عن النسخة 
السابقة.

كل واحد من محّركات سلسلة 
L-Series البالغ عددها 36,000 
َعة على مدى السنوات  والمصنَّ

الستين الماضية جرى ابتكاره 
يدويًا في مشغل المحّركات 

 Bentley الموجود بمقّر شركة
في كرو. حتى أن المحّرك 

المعاصر يستغرق صنعه 15 
ساعة، ويتم اختيار المكّونات 

الداخلية الرئيسية بشكل فردي 
لتكّون مجموعة متوائمة ومتوازنة 
لكي يعمل المحّرك بشكل سلس 

كّليًا – وهذه مهارة تستغرق 
سنوات عديدة إلتقانها. وعند 
إكماله، وبعد إجراء االختبارات 

فة، يتم التوقيع على  المكثَّ
المحّرك من ِقَبل أحد أخّصائيي 
المحّركات لدى Bentley، وكما 

هو معمول به منذ سنوات – مع 
تة  وجود لوحة تحمل التوقيع مثبَّ

على مقّدمة المحّرك.
ومع اختتام Mulsanne مرحلة 
إنتاجها عبر اكتمال العمل على 

تصنيع السيارة الثالثين من 

نسخة Edition 6.75، سوف 
 Flying Spur تصبح سيارة

الجديدة كّليًا طراز Bentley األبرز 
وعلى قّمة المجموعة الراقية 

من سيارات Bentley الفاخرة. 
ومع حصول Flying Spur على 
نظام توليد حركة هجين بحلول 
العام 2023، فإن هذه الخطوة 
تمّثل التزام Bentley بالتغيير 

والمضي برحلتها في رسم 
معالم مستقبل التنّقل الفاخر 

المستدام. وقد اتخذت أكثر 
عالمة تجارية مرغوبة للسيارات 

الفاخرة في العالم خطوتها 
األولى على الطريق نحو جعل 

طرازاتها كهربائية وذلك مع 
إطالق Bentayga Hybrid التي 
ُتعتَبر أول مركبة هجينة حقيقية 

مع مّيزة الشحن عبر منفذ 
كهربائي ضمن قطاع المركبات 
الرياضية متعّددة االستعماالت 

(SUV) الفاخرة، إلى جانب 
كونها المركبة األكثر كفاءة من 

Bentley على اإلطالق.

 Bentley Motors ُتعّد
أكثر عالمة تجارية 

مرغوبة عالميًا للسيارات 
الفاخرة. ويشّكل 

مقر الشركة في كرو 
موطنًا لكافة عملياتها 

شاملة التصميم، 
األبحاث والتطوير، 

الهندسة واإلنتاج لكافة 
العائالت األربع من 

سيارات الشركة وهي: 
 Continental، Flying

Spur، Bentayga و
Mulsanne. وُيعتَبر 

الجمع بين أرقى 
مستويات الِحَرفية 
اليدوية عبر اعتماد 

المهارات المتواَرثة 
منذ أجيال، والخبرات 

الهندسية الراقية، 
والتقنيات المتطّورة أمرًا 

فريدًا يتمّيز به مصّنعو 
السيارات الفاخرة في 
المملكة المتحدة مثل 

Bentley. ويشّكل ذلك 
أيضًا مثاًال على الصناعة 
البريطانية عالية القيمة 

بأفضل حللها. يعمل لدى 
Bentley حوالي 4,000 
موّظف بمقّرها الرئيسي 

في كرو.

Bentley Motors
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إنها مدينة مذهلة تبرز فيها 
النسخ المصغرة من تمثال 

الحرية من نيويورك وبرج إيفل 
من باريس واألهرامات المصرية 

وقنوات فينيسيا بين مباني 
الفنادق والكازينوهات الرائعة. 

يستقبلك شبيه ألفيس في 
كل زاوية شارع، كما يمكن أن 
تأخذك الس فيجاس نفسها 

إلى جانب آخر من العالم نظًرا 
لموقعها وسط صحراء نيفادا. 

والحقيقة هي أن تقليد المشاهد 
الشهيرة في شارع الس فيغاس، 

المعروف بالنسبة للجميع 
ببساطة باسم «الشريط» - 

يجذب المزيد من السياح كل عام 

أكثر من كل من النسخ األصلية. 
كما تقام عروض بشكل دائم 

في ساحات العرض مثل عروض 
ديفيد كوبرفيلد، وساينفليد 

وروي، وهانس كلوك، لتشكل 
عنصًرا جذاًبا للجمهور العام. وفي 

سيارة
MINI الكهربائية 

اجلديدة 
في الس فيغاس

عروض ساحرة وأجواء احتفالية، كل شيء مذهل ومميز في مدينة الس فيغاس 
الترفيهية. وهذا هو بالضبط السبب في أن أول طراز كهربائي بالكامل للعالمة 

التجارية البريطانية الفاخرة يصبح مظهًرا الفًتا في المدينة الصحراوية.

سلع فاخرة   |  

عند التجول في المدينة، 
 MINI ستدهش سيارة

Cooper SE الرائعة 
المارين من حولها باندفاعها 

وسرعتها دون ضجيج عاٍل
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الكازينو والمدينة الترفيهية، كل 
شيء أكثر إثارة من أي مكان آخر. 

ينطبق هذا أيًضا على الطريق 
المخصص للسيارات. ومن 

بين سيارات الليموزين الطويلة 
والسيارات الرياضية الحصرية 

والسيارات المعدلة مع المحركات 
القوية، فإن السيارة الرائعة حًقا 

هي القادرة على توليد عامل 
النجاح. ومنها على سبيل المثال، 

سيارة صغيرة كهربائية بالكامل 
من المملكة المتحدة. هذا واقع 

حقيقي: في الس فيجاس، 
 MINI Cooper تعد سيارة

SE الجديدة (معدل استهالك 
الوقود: 0.0 لتر / 100 كم؛ 

معدل استهالك الكهرباء: 16.8 - 
14.8 كيلو واط/100 كم؛ معدل 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: 
0 جم / كم) من السيارات التي 
تحظى بالجاذبية واالهتمام إلى 

حد بعيد.
 أي شخص يتجول في الس 

فيغاس ويشاهد األحداث 
والفعاليات من دون إطالق أي 

انبعاثات كربونية، يستقطب 
االهتمام ويحظى باإلعجاب من 

األشخاص المحيطين. يبلغ طول 
الشارع األكثر شهرة في المدينة 

حوالي سبعة كيلومترات من 
الشمال إلى الجنوب. ويظهر 

خط من الفنادق ذات األسماء 

 “Venetian” المعروفة مثل
 «Flamingo«و «Mirage«و

 «Caesars Palace«و
 «MGM Grand«و «Bellagio«و

 «New York, New York«و
و»Luxor» حيث تقود الطريق 

وصوًال إلى العالمة الشهيرة ذات 
الكلمات المعروفة «مرحًبا بك 

في الس فيجاس الرائعة» لتتيح 
فرصة أخرى اللتقاط الصور. وعند 

التجول في المدينة، ستدهش 
سيارة MINI Cooper SE الرائعة 

المارين من حولها باندفاعها 
وسرعتها دون ضجيج عاٍل. تمثل 

الرحلة من إشارة ضوئية إلى 
أخرى فرصة مثالية لالستفادة 

في الس فيجاس، 
 MINI تعد سيارة

 Cooper
SE الجديدة (معدل 

استهالك الوقود: 
0.0 لتر / 100 كم؛ 

معدل استهالك 
الكهرباء: 16.8 - 14.8 

كيلو واط/100 كم؛ 
معدل انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون: 0 جم 
/ كم) من السيارات 

التي تحظى بالجاذبية 
واالهتمام إلى حد بعيد



من استعادة طاقة الفرامل على 
مرحلتين. واعتماًدا على حجم 

حركة المرور، فإن لكل إعداد من 
إعدادات التبديل جاذبيته المميزة. 
إذا قمت بالتبديل إلى االسترجاع 

 MINI القوي، فإن سيارة
Electric ستتباطأ بقوة بمجرد 
أن يحرر السائق دواسة الوقود. 

يعيد هذا الوضع كمية كبيرة من 
الطاقة إلى بطارية الجهد العالي. 
في الوضع اآلخر، تنطلق السيارة 
إلى نقطة التوقف على مهل مع 

تطبيق كبح مخفض.
 عندما يحل الليل في الس 

فيغاس، تشكل األضواء المنبعثة 
من الواجهات، واللوحات 

اإلعالنية، وعالمات االتجاه، 
واألضواء الكاشفة محيًطا متعدد 
األلوان، بوميض مبهر من أضواء 
النيون ووحدات LED. ومع ذلك، 
فإن مجلس مدينة الس فيغاس 

يفعل كل ما بوسعه للحد من 
استهالك الموارد. وتقوم جميع 

المباني العامة اآلن بتوليد 
الكهرباء من مصادر متجددة. كما 
يسهل العثور على محطات شحن 

المركبات الكهربائية. وتقوم 
سيارة MINI Electric بإعادة 
شحن بطارياتها لتكون جاهزة 

للنزهة في اليوم التالي.
 «ما يحدث في فيغاس، يبقى 

في فيغاس». هذه العبارة 
مشهورة بين الزوار لتدل على 

الحفاظ على السرية. ولكن 
في عصر البث المباشر عبر 

وسائل التواصل االجتماعي، 
من المستحيل إلى حد كبير 

إيقاف وصول التفاصيل 
أحياًنا إلى العالم الخارجي. كما 
يحرص المزيد من السياح على 
استكشاف مناطق الجذب في 

ضواحي المدينة. وعلى بعد 30 
كيلومتًرا فقط من «الشريط» 

 Red Rock في المدينة، يقدم
Canyon عند شروق الشمس 

عرًضا رائًعا من األلوان على 
التكوينات الصخرية المتأللئة 

المغطاة بتوهج أحمر.
 بعد ذلك بوقت قصير يصبح الجو 
حاًرا. إذا كان هناك بعض الظل في 

مكان ما على الطرق الصحراوية، 
فسيشير مقياس الحرارة إلى حوالي 

50 درجة مئوية هناك. وتحت 
أشعة الشمس الحارقة، تكون 

درجة الحرارة أعلى بالتأكيد. ستنفد 
بطارية أي هاتف عند تعرضها لهذه 
الظروف. وعلى النقيض من ذلك، 

تظل بطارية الجهد العالي في 
سيارة MINI Cooper SE الجديدة 

«باردة». تتراوح المسافة التي 
يمكن قطعها ببطارية مشحونة 

بالكامل بين 235 و270 كيلومتًرا، 
وهي تنخفض تدريجًيا فقط. وقد 

أصبح ذلك ممكنًا بفضل نظام 
التبريد الشامل والفعال للغاية 

داخل السيارة وبالنسبة لبطارية 
الجهد العالي. بفضل تقنية 

المضخات الحرارية عالية الكفاءة، 
يعمل نظام التبريد بانسيابية كبيرة، 

كما يسمح بالتكييف المسبق 
في داخل السيارة. وبعد التجول 

 Red Rock لمسافات طويلة في
Canyon، يمكن أن يحظى سائق 

سيارة MINI Electric بمعاملة 
مميزة ألن السيارة المبردة 

مسبًقا في انتظار عودة السائق. 
 MINI ويسمح التطبيق البعيد لـ
Connected بتنشيط التكييف 

المسبق عن ُبعد، بشرط أال يفقد 
الهاتف الذكي شحنه بسبب 

الحرارة.
 رحلة مشهورة أخرى تأخذ الزوار 
إلى سد هوفر الواقع على بعد 

حوالي 50 كيلومتًرا باالتجاه 
الجنوبي الشرقي من الس 
فيغاس. ويمكن عبور جسر 

مايك أوكاالهان - بات تيلمان 
التذكاري باتجاه الطريق السريع 

93 عبر نهر كولورادو والوديان 
المنحوتة في الصخور، والتي 
تتيح إطاللة رائعة على السد 

الضخم عبر الوادي. يصل النهر 
إلى بحيرة ميد ويزود الس 
فيجاس بمياه الشرب. كما 

يوجد 17 توربيًنا أيًضا لتحويل 
طاقة المياه إلى كهرباء. تحدث 
موجات كهرومغناطيسية قوية 

بالقرب من السد كأثر جانبي 
لتوليد الطاقة عديمة االنبعاثات. 

تشجع هذه الموجات مهندسي 
تطوير مجموعة BMW من 

أجل التوجه إلى سد هوفر في 
اختبارات القيادة الخاصة بهم 

عبر وادي الموت مع نماذج 
أولية من السيارات الجديدة، 

من أجل اختبار أنظمة المركبات 
اإللكترونية. لقد حسنت هذه 

االختبارات بشكل كبير الحماية 
الكهرومغناطيسية على مدى 

العقود األخيرة. ونتيجة لذلك، 
تظل اإللكترونيات المدمجة 
في MINI Cooper SE غير 

متأثرة بشكل واضح أثناء الرحلة 
فوق السد، في حين أن الركاب 

ال يبعدون أعينهم عن هذا 
المشهد الذي صنعه اإلنسان.

مجلس مدينة الس فيغاس يفعل كل ما بوسعه للحد 
من استهالك الموارد.. وتقوم جميع المباني العامة 
اآلن بتوليد الكهرباء من مصادر متجددةكما يسهل 

العثور على محطات شحن المركبات الكهربائية
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 MINI Electric تقوم سيارة
بإعادة شحن بطارياتها لتكون جاهزة 

للنزهة في اليوم التالي



قال أشخاص مضطلعون في الحكومة 
األمريكية بأن وزارة التجارة األمريكية على 

وشك التوقيع على قرار يتضمن قاعدة 
جديدة تسمح بموجبها للشركات األمريكية 

بالعمل مع شركة هواوي تكنولوجيز 
الصينية على وضع معايير شبكات الجيل 

الخامس.
وبحسب مصادر معنية تحدثت لرويترز 

مؤخرًا، فإنه بعد نحو عام من عدم الوضوح 
واليقين بالنسبة لتعامالت الشركات 

األمريكية مع هواوي بسبب قرار إضافتها 
على القائمة السوداء، صاغت وزارة التجارة 

األمريكية قاعدة جديدة للتعامل مع المسألة 
من منحى المعايير. وقالت المصادر إن 
القاعدة التي تم صياغتها ومن الممكن 

أن تتغير، تسمح بشكل أساسي للشركات 
األمريكية بالمشاركة في هيئات المعايير 

والمقاييس التي تكون هواوي عضًوا فيها.
وكان المهندسون في بعض شركات 
التكنولوجيا األمريكية قد توقفوا عن 

التعامل مع هواوي في مسالة تطوير 
معايير شبكات الجيل الخامس بعد أن 

أدرجت وزارة التجارة الشركة في القائمة 
السوداء العام الماضي، حيث تركت 

القائمة الشركات األمريكية بموقع غير أكيد 
بالنسبة للمعلومات التي يمكن لموظفيها 
مشاركتها مع هواوي، أكبر شركة مصنعة 

لمعدات االتصاالت في العالم.
وقد أدى ذلك بحسب مسؤولون في 

الحكومة األمريكية وصناعة االتصاالت 
وتقنية المعلومات لتأخر  الواليات المتحدة 
وتركها في وضع غير جيد بالنسبة لشبكات 

الجيل الخامس، ففي اجتماعات وضع 
المعايير الوقت الذي يتم فيها تطوير 

البروتوكوالت والمواصفات الفنية التي 
تسمح للمعدات من الشركات المختلفة 

بالعمل مًعا بسالسة، كان لشركة هواوي 
صوتًا قويًا ومعتبرًا في هذه المسائل، 
في الوقت الذي كان فيه المهندسون 

األمريكيون يجلسون بصمت في الخلف.
وبحسب نعومي ويلسون، المدير األول 

للسياسة في آسيا بمجلس صناعة تكنولوجيا 

المعلومات (ITI)، فإن الحكومة األمريكية 
تريد أن تظل الشركات األمريكية قادرة على 

المنافسة مع هواوي، لكن سياساتها تسببت 
عن غير قصد في فقدان الشركات األمريكية 

مكانتها ومقعدها على الطاولة لصالح هواوي 
وغيرها في قائمة الكيانات.

وتعتبر مسألة وضع المعايير الدولية 
مهمة في مجال تطوير الجيل الخامس، 

والمناقشات التي تدور حاليًا في أروقة القرار 
األمريكي تتمحور حول تحقيق التوازن بين 

االعتبارات الهامة لالنخراط في معايير الجيل 
الخامس والتعاون الدولي في هذا المجال، 

واحتياجات األمن القومي األمريكي.

وكان ستة من أعضاء مجلس الشيوخ 
األمريكي أرسلو لشهر الماضي رسالة إلى 
وزراء التجارة والدفاع والطاقة في الواليات 
المتحدة حول الحاجة الملحة إلصدار لوائح 

تؤكد أن مشاركة الواليات المتحدة في 
وضع معايير الجيل الخامس هي غير مقيدة 

بقائمة الكيانات. وقال السيناتورات في 
الرسالة: ”نحن قلقون للغاية بشأن المخاطر 
التي تتهدد موقع القيادة العالمية للواليات 

المتحدة في تكنولوجيا الجيل الخامس 
الالسلكية نتيجة المشاركة المخفضة 

ألمريكا في المعايير“.
الجدير بالذكر بأنه من المتوقع أن يكون 
لشبكات الجيل الخامس أو تقنية الجيل 
الخامس من الشبكات الالسلكية تأثيرًا 
جذريًا على العديد من أعمال الصناعات 

والقطاعات، حيث ستعمل هذه الشبكات 
على تشغيل كل شيء بدًءا من عمليات 

إرسال الفيديو عالي السرعة إلى السيارات 
ذاتية القيادة.

وتعتبر معايير الصناعة أعماًال كبيرة ومجاًال 
تنافسيًا هامًا لشركات االتصاالت السلكية 

والالسلكية، يتنافسون من خالله على اعتبار 
تقنياتهم   الحاصلة على براءة اختراع ضرورية 

للمعايير التي يتم إقرارها دوليًا، والتي 
يمكن أن تعزز صافي أرباح الشركة بمليارات 

الدوالرات.

مسودة قرار أمريكي تسمح للشركات ا�مريكية وشركة 
هواوي الصينية العمل مع� على معايير شبكات الجيل الخامس

العالمي   |  

من المتوقع أن يكون لشبكات 
الجيل الخامس أو تقنية الجيل 

الخامس من الشبكات الالسلكية 
تأثيرًا جذريًا على العديد من أعمال 

الصناعات والقطاعات، حيث 
ستعمل هذه الشبكات على تشغيل 

كل شيء بدًءا من عمليات إرسال 
الفيديو عالي السرعة إلى السيارات 

ذاتية القيادة
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أزياء   |  

كيف تغيرت اجتاهات املوضة 
خالل انتشار فيروس كورونا؟

المشهد - خاص

شهد العالم خالل األشهر الماضية تغيرات كبيرة بسبب انتشار فيروس كورونا، 
وتغيرت الكثير من األشياء في حياتنا، بما في ذلك المالبس التي نرتديها عادة، مع 

فرض العزل الصحي في العديد من دول العالم.
وفيما يلي قائمة بـ 5 اتجاهات أزياء ربيعية وصيفية ال يزال من الممكن ارتداؤها أثناء البقاء 

في المنزل وهي على الشكل التالي:

ارتداء المالبس الرياضية طريقة رائعة للشعور بالراحة واألناقة، وتتوفر المالبس 
الرياضية في مجموعة متنوعة من األلوان واألنماط الرائعة، وتمنحك شعورًا 

بالراحة، سواء كنت ترغب بالعمل أو االسترخاء، أو حتى ترغب بممارسة التمارين 
الرياضية بالفعل.

المالبس
1الرياضية
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مثالية للشعور بالراحة أثناء الجلوس في المنزل، 
وستضمن لك شعورًا بالراحة القصوى، سواء كنت 

تعمل من المنزل أو تقضي الوقت مع عائلتك.

عادت حقائب الظهر إلى عالم الموضة في الموسمين 
الماضيين، ويمكن استخدامها هذا الربيع كخيار رائع 
لحمل وتخزين أغراضك، سواء كنت تسير لمسافات 

طويلة في الجوار لتخفيف الضغط أو للجري في الهواء 
الطلق.

بيجامة
النوم

حقائب
الظهر

الشباشب

ملحقات 
الشعر

4

5

2

3

تعتبر الشباشب بأنواعها خيارًا 
مميزًا للحفاظ على الشعور 
بالدفء والراحة أثناء العمل 

أومشاهدة التلفزيون في المنزل، 
وهناك العديد من الخيارات 
من حيث األشكال واأللوان 

والرسومات إلضفاء طابع من 
األناقة والجمال على مالبسك.

كانت ملحقات الشعر اتجاها 
مميزًا هذا الموسم، من 

عصبات الرأس إلى المشابك 
المزّينة بالخرز، يمكن اعتبار هذه 

المحلقات طريقة لطيفة إلضافة 
لمسة جمالية إضافية إلى 

مالبسك.
وأثناء الجلوس في المنزل، 

حاولي استبدال ربطة الشعر 
المطاطية بربطة أنيقة تضيف 

عنصرًا جذابًا إلى تسريحة شعرك 
لتخرجي من الروتين اليومي، 

باإلضافة إلى أنها تحمي شعرك 
من التجعد.
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ساعات اليد  موضة لـ 2020 

تكمل أناقة الرجل
تعد ساعات اليد الرجالية واحدة 

من أهم نقاط األناقة التي 
تبرز إطاللة الرجل، فهي ليست 
مجّرد اكسسوار عادي أو تفصيلي 
بل قطعة أساسية وجزء ال يتجّزأ من 

مظهره العام.
ورغم الصيحات الكثير في عالم الموضة 

واألزياء، تبقى ساعة يد الرجل، من األمور 
التي تعكس أناقة الرجل وشخصيته الفريدة 
مهما اختلف الزمن وتطورت أساليب الحياة.

ويفضل الرجل بشكل عام االستغناء عن 
اإلكسسوارات المختلفة في اليد واستبدالها 

فقط بالساعة، فعي تعطي مرتديها أسلوبه 
الخاص وتضفي فخامًة ورونقًا على اإلطاللة.

مظهره العام.
ورغم الصيحات الكثير في عالم الموضة 

واألزياء، تبقى ساعة يد الرجل، من األمور 
التي تعكس أناقة الرجل وشخصيته الفريدة 
مهما اختلف الزمن وتطورت أساليب الحياة.
التي تعكس أناقة الرجل وشخصيته الفريدة 
مهما اختلف الزمن وتطورت أساليب الحياة.
التي تعكس أناقة الرجل وشخصيته الفريدة 

ويفضل الرجل بشكل عام االستغناء عن 
اإلكسسوارات المختلفة في اليد واستبدالها 

فقط بالساعة، فعي تعطي مرتديها أسلوبه 
اإلكسسوارات المختلفة في اليد واستبدالها 

فقط بالساعة، فعي تعطي مرتديها أسلوبه 
اإلكسسوارات المختلفة في اليد واستبدالها 

الخاص وتضفي فخامًة ورونقًا على اإلطاللة.
فقط بالساعة، فعي تعطي مرتديها أسلوبه 
الخاص وتضفي فخامًة ورونقًا على اإلطاللة.

فقط بالساعة، فعي تعطي مرتديها أسلوبه 
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نصائح عند اختيار ساعة 
اليد:

- حدد أسلوبك
إن الساعات الكالسيكية 

التي تعتمد البساطة في 
التصميم هي األنسب 

للزي و المناسبات 
الرسمية الجادة بينما 

الساعات الرياضية 
التي تحتوي 

وظائف مثل الرؤية الليلية, 
قياس المسافات, أو مزودة 
ببوصلة فهي تناسب الحياة 

خارج المكاتب و أماكن العمل 
حيث أنها صممت من أجل 
القيام بمهام محددة وليس 

لتبدو كساعة أنيقة.
- حدد حجم وجه الساعة

من األشياء التي يجب أن تراعيها 
عند شرائك ساعة اليد هو 

نصائح عند اختيار ساعة 
اليد:

- حدد أسلوبك
إن الساعات الكالسيكية 

التي تعتمد البساطة في 
التصميم هي األنسب 

للزي و المناسبات 
الرسمية الجادة بينما 

الساعات الرياضية 
التي تحتوي 
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حجم وجهها بالمقارنة بالساعد 
الذي سيرتديها ! فالساعات 

ذات الوجوه الصغيرة ستبدو 
كالساعات النسائية إذا ارتداها 
أصحاب السواعد الضخمة أو 

الممتلئة وفي كل األحوال فإن 
الساعات ذات الوجوه الكبيرة 

صارت موضة بذاتها هذه األيام 
فال بأس إذن من ارتدائها تحت 

أي وضع.

- حدد لون الساعة والسوار
يميل الكثيرون إلى اختيار 

ألوان  زاهية للساعة و السوار 
معًا ورغم أنه هذا ال بأس 

به أحيانًا إال أنه عند التفكير 
الجيد يجب أوال اختيار ألوان 

تتناسب مع ما هو موجود في 
خزانة مالبسك فال يمكنك أن 
تختار الساعة بمعزل عن بقية 

المالبس.

ساعات تواكب
موضة عام 2020

أصدرت الماركات العالمية العديد من أشكال الساعات التي 
تواكب موضة عام 2020 مثل ماركة رولكس العالمية وماركة 

سيكو وغيرها من الماركات المشهورة جدا بتوفير الساعات 
الرائعة وتعرف معنا اآلن على أنواع ماركات الساعات.

Rolex ماركة رولكس
هي ماركة مميزة جدا في عالم الساعات قد أسست عام 1905 

عرفت بجمال تصاميمها لساعات اليد الرجالية والنسائية.

Hublot ماركة هوبلت
هي ماركة واسم كبير في عالم الماركات السويسرية حيث أنها 

تأسست في عام 1980 على يد االيطالي كارلو كروكو وهي 
ساعة تضيف الهيبة على مالبس من يرتديها فوجه هذه الساعة 

مستدير وكالسيكي في ذات الوقت وال تحتوي في تصميمها 
على أية تعقيدات وال زخرفات إضافية.

SEIKO ماركة سيكو
هي ماركة يابانية تم تأسيسها في عام 1881 وهي ساعات 

بسيطة وكالسيكية تجمع بين األناقة 
والعصرية وقد تتضمن مجموعة 
جديدة للعالمة التجارية المشروع 
2 تصاميم جديدة فيمكنك تغيير 

حزامها ليتناسب مع ذوقك 
فهي خالية من التعقيدات 
وأنيقة في الوقت نفسه.

وهناك أنواع أخرى 
مثل:

1- ساعة أنالوج من 
الجلد البني مقاومة 

للماء
2- ساعة للرجال من 
الستانلس ستيل مع 

هيكل باللونين األحمر 
واألزرق

3- ساعة من الراتنج األحمر مع 
مينا باللون األسود

4- ساعة من الجلد البني بمينا أزرق 
للرجال

5- ساعة للرجال من الجلد بأرقام 
باللون األحمر

6- ساعة من الستيل الفضي للرجال بمينا أبيض
7- ساعة رياضية بحزام من الجلد األسود مع مينا باللون 

الرمادي للرجال.

بسيطة وكالسيكية تجمع بين األناقة 
والعصرية وقد تتضمن مجموعة 
جديدة للعالمة التجارية المشروع 
 تصاميم جديدة فيمكنك تغيير 

حزامها ليتناسب مع ذوقك 
فهي خالية من التعقيدات 
وأنيقة في الوقت نفسه.

فهي خالية من التعقيدات 
وأنيقة في الوقت نفسه.

فهي خالية من التعقيدات 

وهناك أنواع أخرى 

- ساعة أنالوج من 
الجلد البني مقاومة 

- ساعة للرجال من 
الستانلس ستيل مع 

هيكل باللونين األحمر 

- ساعة من الراتنج األحمر مع 
مينا باللون األسود

- ساعة من الجلد البني بمينا أزرق 
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زياد غصنزياد غصن

أرذل العمر!
حضرت ذات يوم جلسة ”صفا“ بين مجموعة 

من الزمالء المتقاعدين، والذين عملوا لسنوات 
طويلة في مؤسسات اإلعالم الرسمي.

وسأسمح لنفسي اليوم بالبوح ببعض ما حملته تلك 
الجلسة من هموم، بالنظر إلى أن بعض هؤالء الزمالء 

أصبحوا خالل السنوات التالية في ذمة الله.
في تلك الجلسة سمعت آنين صحفيين تركوا بصمات 

مهنية في المؤسسات التي عملوا بها، لدرجة أن أحدهم 
قال إنه عندما يريد اليوم مثًال أن يحلق ذقنه فهو يستخدم 

رخوة صابونة عوضًا عن معجون الحالقة، ألنه ببساطة 
غير قادر ماديًا على شراء المعجون...!

منذ ذلك الحين، وأنا أنظر بريبة وخوف شديدين إلى ما 
ينتظرني عندما يحين موعد تقاعدي... وكثيرًا ما يساورني 
الندم على هكذا مهنة اخترتها وواجهت عائلتي ألجلها.... 
فال هي أنصفتني، كغيري من الزمالء، عندما أعطيناها 
كل الوقت واإلخالص في شبابنا، وال نعرف إن كانت 
ستحفظ ”كبرتنا“ أم ال... مع أن المكتوب ”مبين من 

عنوانه“.
هذا الحال ينطبق تقريبًا على كل المهن الفكرية تقريبًا.... 

وعلى كل متقاعدي القطاع العام ممن عملوا بشرف 
وضمير، وفضلوا مصلحة مؤسساتهم على مصالحهم 
الخاصة، ورفضوا السير في ركب الفساد وسرقة المال 

العام كما فعل كثيرون.... في اإلعالم وغيره.
أعرف أن هناك ”فاسدين“ في مواقع مختلفة من 
المسؤولية يقرؤون هذه المقالة، وعلى وجوههم 

ابتسامة صفراء، وحالهم يقول: هذا مصير من ”يحمل 
السلم بالعرض“... فهل هذا يعني أنه على المرء أن يختار 
بين مصيرين ال ثالث لهما...إما تقاعدًا مريحًا بعد مسيرة 
فساد ناجحة، أو تقاعدًا متعبًا بعد تاريخ مهني ووظيفي 

نقي؟
عندما يغيب التقاعد كصناعة أو استثمار مستقبلي، فإنه 

من الطبيعي أن يتحول التقاعد إلى كابوس يجثم على 
صدور شريحة واسعة من الناس، يبدأ بالبحث عن فرصة 

عمل جديدة منذ أول يوم للتقاعد... أو يجبره ذلك على 
االنخراط مسبقًا في ركب الفساد والفاسدين.

نعم هنا تتخلى الدولة عمن خدمها لسنوات وسنوات، 
وإذا كان هناك من يعتقد أن الراتب التقاعدي هو أقصى 

ما يمكن للدولة تقديمه، فهذا كالم ينقصه كثير من 
اآلفق واالجتهاد.

هناك فرص كثيرة يمكن استثمارها لدعم مرحلة التقاعد، 
وتحويلها إلى صناعة حقيقية تؤمن عيشًا كريمًا لشريحة 

تستحق رد الجميل. واألمر ال يتعلق فقط بتخصيص 
راتب شهري مناسب، وإنما أيضًا بتوفير منشآت ترفيهية 
وثقافية واقتصادية وخدمية كما هو الحال في دول أخرى.

ليس من الصعب تحقيق ذلك الطموح أو المشروع، 
فهناك محاوالت عدة بذلت قبل سنوات الحرب لالنتقال 

بمؤسسة التأمينات االجتماعية إلى آفق جديدة من العمل 
واالستثمار، واألمل أن يتم تقييم تلك التجربة والبناء 
عليها لالنطالق نحو تأسيس صناعة جديدة...اسمها 

صناعة التقاعد.
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