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كلمة المحرر

لماذا يتوجه الناس بالشكوى إلى مقام الرئاسة ؟
الحاجة بنا للتساؤل لماذا يريد الشعب السوري كله دون استثناء التوجه
برسائل ومناشدات مباشرة إلى مقام الرئاسة من أجل حل مشاكله
وأزماته الخانقة التي يتعرض لها.
الشعب وصل إلى حالة اليأس المطلق من استجابة بعض الجهات
الحكومية لمطالبه أو حل جزء من أزماته ،وعلى الرغم من كثرة
الوزارات والهيئات الحكومية وانتشارها في كل المحافظات السورية،
إال أن أحدا ً لم يفكر بطرق باب هيئة حكومية أو مركز حكومي أو
وزارة ليسألها حاجته ،ببساطة ألنه تعود أنها لن ترد عليه .أليس من
الغريب أنه التوجد وزراة أو هيئة حكومية سورية قادرة على اإلجابة
عن أسئلة المواطن أو إعطائه سببا ً لماذا تنقطع الكهرباء اليوم وتقنن
أكثر من قبل سنتين؟ أو لماذا ينقطع الغاز بهذه الطريقة الدراماتيكية،
هل من المعقول أن يبقى مطبخ المواطن شهرا ً بدون غاز منزلي في
وقت تنخفض درجة الحرارة إلى الصفر ليالً.
في سورية أنت مواطن فأنت تتعرض للسرقة والنهب كل يوم ،في
دوائر الدولة عندما تُراجع دائرة حكومية أو عندما يكون لك قصة مع
القضاء ،فإن أروقة القصر العدلي ستخذلك وتتقاذفك الحاجة إلى كل
من يستغلك ،وإذا لم تجد من يسندك أو تدفع له فلن تحصل على حقك،
وفي السوق عندما تريد شراء حاجياتك وفي محطة البنزين ،وفي
المطعم إذا استطعت دخول مطعم .ستتم سرقتك بنوع الطعام المقدم
لك وستحظى بخدمة أقل مستوى مما تدفع ...دائما ً هناك فعل سرقة،
فعل سرقة بتقليل ما تستحقة ،وفعل سرقة بحجم مايقدم لك من االحترام
واللياقة .وفي البنك إذا َّ
من هللا عليك بحساب وتريد سحب مبلغ أنت
بحاجة إليه ،ستسألك موظفة البنك لماذا ستسحب هذا المبلغ؟! وتصر
أنه يجب عليك تقديم اثبات لماذا ستسحب هذا المبلغ؟ ستقول لها سأدفع
إيجار بيت أو حساب مطبعة أو شراء براد ،ستطلب منك الفاتورة أو
أي وثيقة تؤكد أنك ستفعل ذلك.؟ ليس مهما ً أنه مالك أنت وأنه حسابك؟
هل يمكن ألحد إخبارنا لماذا تتعطل وسائل النقل ياوزير النقل في
الطرق العامة؟ ولماذا ينتشر المواطنون كالالجئين وسط المطر والبرد
بسب تعطل باصات النقل في الطرقات وال أحد يحاسب .في سورية
يحدث كل هذا ،يحدث أن تكون في باص نقل بين المحافظات ويتعرض
الباص لمشكلة بسبب إهمال في الصيانة ،بسبب عطل مفاجيء

للمحرك ،للمحرك وليس لقطعة غيار هامشية ،سيسير الباص على
مهله وسيقطع المسافة بين النبك ومدخل دمشق خالل ست ساعات،
تعرض كل الركاب للخطر.
دون أن يتم التوضيح أن هناك مشكلة قد ّ
لن توضح لك الشركة ولن تعتذر ولن تحاول إرسال باص بديل ،بكل
استهتار لن تحاول الشركة التصرف ،لماذا؟  ..ألنك مواطن وعليك
أن تسلم بما يحدث؟ سيمر الباص على أكثر من حاجز وينتظر،
وسيحاول البعض الشكوى ،ولكن من يهتم؟
ليس لدى وزير الكهرباء ما يقوله!
تحرج
إذا كان وزير الكهرباء المعني بالجواب ومالك الحقيقة بذاته ّ
من إجراء مقابلة كان قد حددها لنا معاليه ،مع أننا وسيلة إعالمية
مرخصة ،وجئنا للقائه بنا ًء على موعد مسبق ،الوزير فجأة يكتشف
أن ليس لديه ما يقوله ،ربما الحظ فجأة أن هناك محاولة جدية إلجراء
مقابلة معمقة من ثالثة صحفيين ومصور وكاميرا فيديو ،فاعتبر
أنه لم يكن مهيأ ً لمقابلة من هذا النوع ،وربما كان يتوقع أن اللقاء
مع صحفية سيجيبها على بعض األسئلة المختارة ويعفي نفسه من
مواجهة جدية ،ولكن في كل األحوال ليس مبررا ً ألي مسؤول في
الحكومة ،خاصة على مستوى وزير أن اليكون لديه أجوبة واضحة
وفي أي وقت ،خاصة في ظرف صعب كالذي تمر به البالد .فالوزارة
مسؤولية ومن حق الناس واإلعالم أن يجدوا اإلجابة الشافية عند
صاحبها .ال نعتقد أن هناك سببا ً يمنع وزيرا ً من إجراء مقابلة ،فهو
األعرف باألجوبة الخاصة بوزارته ،ويجب أن يكون جاهزا ً لكل
أنواع األسئلة في أي وقت.
ليس لدى الوزير مايقوله ،في عز دين أزمة الكهرباء ،وإذا لم يكن
لمعالي الوزير ما يقوله في هذا الوقت الحرج والعصيب ،الذي
تتعرض فيه البالد لمنخفض شديد البرودة هو األقسى من سنين ،فمتى
سيكون لدى معاليه ما يقوله.؟ في ظروف أخرى من يريد اصالً
إجابة من معاليه.؟
وإذا كان الوزير اليملك جوابا ً هل يمكن ألحد إجابتنا إجابة شافية
ومقنعة عن سبب انقطاع الكهرباء والغاز أو أي سلعة معيشية مهمة؟.
وتقولون لماذا يلجأ الناس إلى مقام رئاسة الجمهورية بالشكوى؟
المشرف العام  -رئيس التحرير
حسن عبد الرحمن
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حمص – عتاب حسن
لئن كانت "اإلنسانية" صفة أساسية لصيقة
بالمساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية إلى
األسر السورية المحتاجة - ،هذا في الشكل العام-
إال أن صفاتا ً أخرى لحقت بالعاملين في المجال
اإلغاثي ،فالميول الشخصية ،والصداقات،
والمعرفة ،ك ٌل لها نصيب من "إنسانية" هذه
المساعدات ،ناهيك عن حاالت المتاجرة التي
انكشف الكثير منها سابقاً.
تغيَّر المشهد في اآلونة األخيرة بعد التخفيضات
التي طرأت على أعداد المستفيدين ،وكمية
المساعدات ،إذ بات صعبا ً على
الكثير من األسر الحصول
عليها ،والبعض اآلخر تم
"أصحاب المحال" حلقة
حرمانهم منها نهائياً ،والحجة
لدى المنظمات الدولية المانحة
أخيرة في سلسلة فساد أكبر،
هي َّ
أن سورية دخلت مرحلة
واألهم البحث عمن يساهم
التعافي من اإلرهاب ،وهذا
في تسريب جزء كبير من
الكالم ال يخلو من الصحة
المساعدات ،وانحرافها عن
حقيقةً  -على المستوى األمني،
طريقها اإلنساني ،لتصب في
لكن في ذات السياق ال يُلغي
جيوب المتاجرين بها
حقيقة َّ
أن العوائل التي تعيش
حد خط الفقر ،أو أدنى منه،
موجودة ضمن الواقع الحياتي
في سورية وبقوة ،ذلك أن
األزمات المتالحقة من ضعف
شديد في موارد المعيشة ،وقلة
المداخيل ،جعلت المواطن
السوري متشبثاً ،بالحصول
على المعونات ،وإن كانت آلية
الظفر بها تطال شيئا ً من كرامته.
المعونة من عندهم  ....واإلنسانية من عندنا
بحسب أحد العاملين في المجال اإلغاثي َّ
فإن عمل
المنظمات الدولية المانحة يتوقف عند حد التوزيع
على الجمعيات الخيرية ،واألهلية ،والتوجيه
بإغاثة المناطق "المنكوبة" على خارطتها
اإلغاثية تلك التي أ ُجبر أهلها على التهجير،
وفقدوا منازلهم ،وموارد رزقهم ،أما الجمعيات
فتأخذ على عاتقها مهمة التوزيع ،وهي ال تستطيع
في أفضل الظروف إال حرمان بعض المستفيدين،
في حال ثبُت قيامهم ببيع ما يقومون باستالمه.
حضرت "المشهد" خالل جولتها على بعض
المحال التي تقوم بشراء حصص المساعدات
وبيعها" ،عملية بيع" قوامها رجل ستيني أعطى
حصته كاملة لصاحب دكان بمبلغ وقدره عشرة
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آالف ليرة سورية ،لكن المواد اإلغاثية الموجودة
ضمن المحل توحي بوجود سوق كبير للتداول.
الواضح َّ
أن هناك جهات شبه سرية تقوم بتغذية
هذه السوق بالمواد اإلغاثية ،ذلك أن الكميات
المعروضة تعطي مؤشرا ً إلى أن الموضوع
أكبر من عمليات بيع بسيطة وفردية ،واالستنتاج
المنطقي لكل ذلك َّ
أن "المراوغة" و "الغش" في
التوزيع هما صنيعة أيادينا الوطنية بامتياز ،ونزع
صفة اإلنسانية عن المعونات ،تم بجهود بعض
القائمين على العمل اإلغاثي ،وثلة من التجار
المستفيدين ،إذ لم تنفع لصاقات التحذير من تداول
المواد تجارياً ،من كبح عملية المتاجرة.
التخفيضات :من حصة األسر فقط
وكما فرضت علينا أزمة الكهرباء ،والوقود
وغيرها أن نحفظ أرقاما ً للطوارئ ،ونراجع
الجهات المختصة في هذه القضايا بشكل مستمر،
فإن الكثيرين ممن لم يعرفوا يوما ً أية جمعية،
أو منظمة خيرية ،أصبحوا اليوم من زوارها
اليوميين ،إثر واقع فرضه الفقر ،والبطالة.
في محافظة حمص تم في العام  2013إصدار
قرار رقم ( )8صادر عن رئيس مجلس محافظة
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حمص آنذاك وينص على تشكيل لجنة مؤقتة
مهمتها الوقوف على اآلليات واألسس المعتمدة
لتوزيع المعونات اإلنسانية الواردة للجمعيات
الخيرية وبيان وصولها إلى مستحقيها.
حاولت اللجنة آنذاك الوقوف على مشاكل
التوزيع ،وضمان عدم بيع الحصص اإلغاثية،
وضبطها ،غير أنها لم تفلح كثيراً.
في الوقت ذاته ظهرت محال بيع مواد المعونات
اإلغاثية ،وشملت جميع األصناف (من سلل

ال يهتم كثيرون ممن
فقدوا أحقيتهم في
الحصول على المساعدات
اإلغاثية ،في حال تم
مالحقة من يبيعونها ،أم
ال ،فاألمر بالنسبة إليهم ال
يقدم وال يؤخر في شيء

غذائية ،وصحية ،ومواد داعمة ،وبطانيات
– شوادر) وهذا األمر ليس خافيا ً على أحد،
فمناظر شوادر المعونة ،وقد أصبحت شمسيات،
ومطريات لواجهة المحال التجارية بدل أن تكون
خيما ً للمهجرين أصبحت منظرا ً معتادا ً وقس على
ذلك.
في آواخر العام  2017قررت المنظمات الدولية
المانحة تخفيض الحصص المقررة للمسجلين
عليها في مدينة حمص ،بعد أن أصبحت مدينة
خالية من اإلرهاب ،وبات التوزيع مرهونا ً
بحاالت محددة ،باستثناء عامل الفقر.
ولكن الغريب في األمر أن تخفيض المواد
اإلغاثية ،لم تتبعه قلة في المواد المعروضة
تجارياً ،بكل أصنافها ،واألسعار مازالت تراوح
في مكانها ،الخالصة َّ
أن :التخفيض شمل األسر
المحتاجة فقط ،ولم يقترب من حصة سوق
التداول نهائياً.
بدائل األسر المحتاجة
العديد من األسر التي التقتها "المشهد" أشارت
إلى المعاناة في الحصول على المعونة ،خاصةً
بعد التخفيضات األخيرة ،والبعض اآلخر فقد

 األطفال أول ضحايا الحرباألمل بعد أن تم شطب اسمه من جدول التوزيع.
تقول "سهير" يتم حرماني وأطفالي األربعة ،من
المعونة الغذائية ،ونحن في أشد الحاجة والعوز،
كما أنني ال أعرف سبب حذف اسمي من الجدول
دون سابق إنذار ،حيث قال لي الموظف المسؤول
ال توجد لديك أسباب موجبة للحصول عليها ،وال
أعرف جهة ألجأ إليها ،فزوجي توفي قبل الحرب
بسنوات ،وال نملك دخالً مادياً ،كل تلك الظروف
برأيهم غير موجبة".
على المقلب اآلخر تحاول عوائل أخرى التحايل
على القرارات الجديدة من خالل طرق أبواب
مختلف الجمعيات ،والمنظمات ،وتقديم وثائق
بعضها غير حقيقي (ضبوط تهجير ،وثائق
إقامة ،تقارير صحية  )...بهدف الحصول على
المعونات بأي شكل.
تحدث أحد مخاتير األحياء بحمص لـ "المشهد"
عن هذا الموضوع قائالً":
سابقا ً كان يأتي إلينا أشخاص ومعهم دفتر عائلة،
أو هوية شخصية تشير إلى أنهم من محافظة

أخرى ،وكانت مهمتنا مساعدتهم امتالك وثيقة
تعطيهم الحق في الحصول على المعونة الغذائية،
في الوقت الراهن بات األمر أكثر صعوبة وهناك
تشديد على اإلجراءات".
يبدو َّ
أن :الحديث عن تأمين بدائل لمثل هذه األسر
ليس أمرا ً تقوم به جمعية أو منظمة مهما كبر
حجمها ،بل هي استراتيجية حكومية بامتياز يكون
فيها الحل على مستوى وزارات ،وجهات فاعلة
في معالجة أصل المشكلة وليس آثارها فقط.
العدل وليس المساواة
يتحدث "مهند" اسم مستعار وهو أحد العاملين
بتوزيع السلل الغذائية على المستفيدين لـ "المشهد"
قائالً ":بالفعل تم في اآلونة األخيرة تخفيض أعداد
المستفيدين من المساعدات اإلنسانية ،وهذه مسألة
لسنا سببا ً لها ،وال عالقة لنا بهذه القرارات ،بل
على العكس حاولت الجمعيات األهلية والخيرية
العاملة على األرض تعديل القرار ،لكنها لم
تستطع ،وبالتالي نحن مضطرون إلى تنفيذ مثل
هذه اآللية ،وإن تعرض كثيرون للظلم ،فصاحب

الحاجة أرعن ويعتقد أن مطلبه هو األكثر أحقية
بين مطالب اآلخرين ،المهم أن نحقق العدل وليس
المساواة".
استيراد "اإلنسانية" مع المساعدات ..
ال يهتم كثيرون ممن فقدوا أحقيتهم في الحصول
على المساعدات اإلغاثية ،في حال تم مالحقة
من يبيعونها ،أم ال ،فاألمر بالنسبة إليهم "ال
يقدم وال يؤخر في شيء" ،كما أن محاولة منع
المحال التجارية بيع هذه المساعدات ال تعتبر حالً
نهائيا ً للمشكلة ،وبحسب رأي معظم من التقت بهم
"المشهد" فإن هؤالء أي "أصحاب المحال" هم
حلقة أخيرة في سلسلة فساد أكبر ،واألولى هو
البحث عمن يساهم في تسريب جزء كبير من
المساعدات ،وانحرافها عن طريقها اإلنساني،
لتصب في جيوب المتاجرين بها ،وقد نضطر
ربما أن نطلب من الجهات المانحة ،أن تمنحنهم
بعضا ً من اإلنسانية مع المساعدات ،لعلَّها تقفل
جيوبهم ولو قليالً".
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لماذا تتعثر التنمية ؟
السؤال الذي شغل بال الكثيرين هو  ,لماذا تحقق بعض الدول نهوضا اقتصاديا
وتنمية شاملة  ...بينما تتعثر دول أخرى في مسيرتها التنموية برغم تشابهها
في عدد السكان أو بالمساحة ؟؟ ويمكن أن يعزو البعض النهوض االقتصادي
إلى ارتفاع مستوى التحصيل العلمي للسكان  ,أو إلى وجود قضاء نزيه وكفوء
 ,بينما يرجعه البعض اآلخر  ,للظروف السياسية  ,او توفر الموارد الطبيعية
 ,وبرغم اختالف وجهات النظر حول األسباب المحفزة للتنمية  ,يتفق الجميع
حول عاملين أساسيين  ,وهما  :العامل األول  :هو وجود إدارة عليا كفوءة تمتلك
رؤية شاملة  ,وتقوم بتنسيق الجهود واإلمكانيات الوطنية في إطار تحقيق التنمية
كهدف أساسي  ,العامل الثاني  :توفر السيولة المالية وكفاءة ونزاهة إدارتها ,
في هذا السياق  ,قال االقتصادي جوزيف شومبيتر  ,في كتابه "نظرية التنمية
"  ( :بأن تحقيق التنمية ممكن بشرط وجود السوق المالي  ,الذي يمكن الوصول
إليه بكلفة معقولة )  ..فماذا عن الوضع المالي واالقتصادي في سورية ؟؟
اتبعت الحكومة في السنوات األولى للحرب في سورية ومنذ عام , 2012
سياسة نقدية انكماشية وأوقفت منح القروض المصرفية بشكل كامل  ,السبب
الذي أعلنته الحكومة حينها  ,أنها تقوم بمنع القروض الشخصية والسكنية
والصناعية بهدف تجفيف السيولة النقدية  ,خوفا من استخدام مبالغ القروض
في المضاربة على الليرة السورية وشراء الدوالر  ,مما يؤدي إلى زيادة الطلب
على الدوالر و زيادة سعره بالنسبة لليرة السورية  ... ,واألسئلة المطروحة
هنا  :هل كان قرار وقف القروض صائبا حينها ؟؟؟ هل أدى القرار إلى غايته
...وساهم في استقرار الليرة السورية ؟؟؟ أال يوجد حلول أخرى  ....لمنع
استخدام القروض في عمليات المضاربة على سعر الصرف ؟؟ .
سورية في مرحلة ما بعد الحرب  ,تحتاج إلى إعادة تشغيل المعامل و إقامة
مشاريع جديدة  ,لذلك ال بد من مساهمة المصارف الفعالة في دفع عجلة اإلنتاج ,
عبر التمويل وإعطاء القروض والتسهيالت اإلئتمانية الالزمة لهذه المشروعات
 ,وحتى تصب عملية التمويل فعال في مصلحة التنمية ودخول مرحلة حقيقية
من تعزيز التعافي االقتصادي  ,,ال بد للبنوك من انتهاج سياسة موحدة  ,تحدد
األولويات والحصص لكل نوع من القروض ( االنتاجية أو الصناعية أو
الخدمية  ,المشاريع الصغيرة  ,الشخصية  ,االستهالكية )  ,وإعطاء األولوية
للقروض اإلنتاجية  ,بالرغم مما قد يسببه التوسع في االقراض لشراء اآلالت
أو المواد األولية من زيادة في الطلب على الدوالر  ,ولكن هذا التأثير التضخمي
سيحدث لفترة محددة .
ال بد من رفع كفاءة عملية اإلقراض في البنوك  ,حتى تكون مساهمة المصارف
فعالة في خفض معدل البطالة والحد من الفقر كأهداف رئيسية وخطوات أولية
في مسيرة التنمية  ,وأخذ المالحظات التالية بعين اإلعتبار :
حتى يزيد البنك قدرته وكفاءته في توظيف السيولة النقدية التي
.1
بحوزته  ,يجب أن يعطي القروض بشكل خط ائتماني (على دفعات )  ,يمكن أن
يستخدم لتسديد فواتير شراء اآلالت أو المواد األولية  ,أو غيرها من مستلزمات
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د .لمياء عاصي
اإلنتاج  ,ال أن يعطى القرض كمبلغ مالي مرة واحدة  ,يكون للمقترض
الحرية الكاملة في استخدامه .
 .2المشاريع الصغيرة والمتوسطة  ,يجب أن تحوز على نسبة ملزمة
للبنوك من القروض  ,وتقوم المصارف العامة أو الخاصة بتحديد
نسبة معينة من المبلغ الكلي للمال المخصص لإلئتمان لمنحها لتلك
المشاريع وبسعر فائدة أقل من القروض العادية  ,وإيجاد الحلول المقبولة
للضمانات المطلوبة للقروض التي ما تزال أكبر مشكلة تواجه المشاريع
أو الشركات الصغيرة التي ال تملك العقارات التي يقبلها البنك كضمانات
للقروض .
 .3القروض التي تمنح لغايات استهالكية ( مثل قرض السيارة
والقروض الشخصية  ) ...ومع أهميتها ولكن محدودية المستفيدين من
هذه القروض يجعلنا ال نضعها في أعلى سلم األولويات  ,بالرغم أنها
قد تساهم في زيادة الطلب المحلي  ,وبالتالي تؤدي إلى النمو االقتصادي
بشكل غير مباشر .
تعاني المصارف والمؤسسات المالية من صعوبات كثيرة في عملها ,
 ....يمكن تلخيصها بالنقاط التالية :
اوال  :تدخل الحكومة في القطاع العام المصرفي بما يتماشى مع
السياسات أو القرارات الحكومية  ,ولو بشكل يتناقض مع األسس المالية
والموضوعية التي تحكم عملها  ,..,إضافة لتعيين مدراء المصارف (
تعيينا حكوميا ) الذي قد يعتمد غير أسس الكفاءة والخبرة .
ثانيا  :القطاع المصرفي السوري اليوم  ,مازال يفتقد وجود هيئة
أو مكتب لديه المعلومات الكاملة للسجل اإلئتماني للمقترض الفرد أو
المؤسسة  ,أو ما يسمى " المكتب اإلئتماني " أو الـ credit bureau
 ,ليستطيع إعطاء تقرير كامل عن تاريخ المقترض وااللتزامات المالية
التي عليه  ,أي أنه يقوم بتقييم حالة المقترض المالية .
ثالثا  :إن السبب المباشر للقروض المتعثرة  ,هو الفساد والمبالغة
بتقدير قيمة الضمانات العقارية  ,والبنك يكون له حق التصرف أو بيع
الضمانات عندما يمتنع المقترض عن السداد  ,وبما أن الضمانات أقل من
مبلغ القرض  ,فإن ذلك يضعف موقف البنك وقدرته على استئناف عملية
اإلقراض والمساهمة الفعالة بتحقيق التنمية االقتصادية.
أخيرا  ,إن القطاع المصرفي في سورية مطلوب منه مهمة صعبة
ومحفوفة بالمخاطر  ,لتمويل إعادة المعامل و العمليات اإلنتاجية  ,ومع
ذلك فإن إداراته مقيدة اليدين  ,بكثير من المرجعيات الفنية واإلدارية
والتدخالت الحكومية  ,وبالرغم من سياسات التحوط لدى كل بنك عام
أو خاص  ,لتخفيف المخاطر والخسائر التي يمكن أن يمنى بها ألسباب
مختلفة ,يبقى السؤال األخير  ,هل يمكن للمصارف أن تتحوط وتؤمن
نفسها ضد الفساد واالستغالل للمال العام  ...؟؟؟
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المشهد المحلي  -تحقيق
ﺾﺎﻄﻀ اﻟﺧﻌرة

ّ
مراهقون أدمنوا "شم الشعلة"
والتدخين أهون شرورهم
دمشق  -جودي دوبا
تسرق ريم بعضا ً من وقت المدرسة لتدخن سيجارة
مع صديقاتها بعيدا ً عن عيون عائلتها في إحدى
حدائق دمشق ،ولألمر لذته في نظرها لعدة أسباب
أهمها ،اإلحساس بالتحرر من قيود األسرة التي
مازالت تفرض على «البنت» فقط ألنها أنثى،
وال تجد ابنة السنوات األربعة عشر أنها مخطئة،
فالتدخين ليس عادة مشينة من وجهة نظرها ،وال
يمكن له أن يؤثر على صحتها إن كان بكميات
متزنة.
تعلمت ريم ورفيقاتها التدخين من أصدقائهم
الشباب الذين يدرسون في الثانوية ،بدأت عالقتهم
مع الجنس اآلخر تنمو سريعا ً من خالل اللقاءات
المتكررة في الحدائق البعيدة عن مكان سكنهم،
والهروب من المدرسة .
أحمد ابن الثالثة عشر لتجربته مع التدخين قصة
مختلفة ،فهو يعيش ضمن عائلة مفككة« ،خالفات
دائمة بين أبي وأمي ،وعند تفاقم المشكلة ،يشرع
كل منهم سيجارته ليهدأ نفسه على حد قولهم».
تكلفني والدتي بمهمة شراء السجائر من البقال
القريب من منزلنا بشكل دائم فمنذ سنوات وأنا
أشتري لها علب السجائر عدة مرات في األسبوع،
وذات مرة وانا اشتري علب السجائر ،كنت أعاني
من ضيق في صدري ،فالشجار في ذلك اليوم كان
ال يطاق ،فقررت ان اشتري من مصروفي الخاصة
علبة لي ،وأن أدخن سيجارة ألشعر بالهدوء كما
يقولون ،وبالفعل من حينها مع كل مشكلة في البيت
وتشريعهم للسجائرهم تكون سيجارتي الثالثة في
الخفاء عنهم.
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بعض الشبان يتنشقون
البنزين أو أي مادة قابلة
لالشتعال ،فحتى رائحة
عوادم السيارات تسبب
اإلدمان لدى البعض
منهم

ويروي محمود تفاصيل غريبة أخرى في حديثه
لـ «المشهد» ،إذ يقول« :بعض الشبان يتنشقون
البنزين أو أي مادة قابلة لالشتعال ،فحتى رائحة
عوادم السيارات تسبب اإلدمان لدى البعض
منهم» ،وال يجد غالبية المراهقين أنهم يضرون
أنفسهم ،إذ يقول محمود« :ما في شي بضر متل
الفقر ،هيك تعلمت من أبي ومعلمي بالشغل ،الفقر
هو سبب كل شي» ،وهذا الكالم الذي يعكس الكثير
من الوجع المجتمعي يأتي من صبي لم تمكنه
الحرب من العيش في أسرة متماسكة ،فأمه قررت
ترك المنزل قبل ثالث سنوات لتمضي مع أسرتها
إلى «ألمانيا» على أمل أن تقوم بـ «لم شمل»
العائلة ،لكنها تخلت عن الفكرة ما إن عرفت أن
أباه تزوج بثانية.
قصة نادر مع المواد المؤدية لإلدمان تختلف قليالً
في الشكل ،إذ إن والديه مطلقين منذ بداية الحرب،
وهو يعيش مع أمه التي تحاول إعالة أطفالها
األربعة بعد أن قرر طليقها بأنه «مو مجبور
يربي والدها» ،وفي حين أن األب يغرق بتفاصيل
حياته مع زوجته الثانية ،لم تكن األم قادرة على
إقناعه بعدم التدخين أو ترك من تسميهم بـ «رفاق
السوء» ،وكنتيجة طبيعية لحالة التفكك األسري
التي يعيشها المراهق ذو األربعة عشر عاماً،
كان من الطبيعي أن يكون أحد الفتية المنخرطين
في تعاطي المواد المسببة للخدر مثل «استنشاق
الشعلة والبنزين» ويعتبر التدخين أهون الشرور
التي يتعاطها.
في الهوامش
مسألة إدمان المراهقين على التدخين أو أي عادة
أخرى تبدأ من اإلهمال في المنزل والمدرسة في
آن معا ،فتجاهل المدارس عن مسألة الهروب من
الدوام أو التسرب المدرسي ،إضافة لتجنب األهل
ممارسة بعض العادات في المنزل ،ناهيك عن
الدور الحكومي لوزارة الشؤون االجتماعية في
متابعة بعض التفاصيل مثل «عمالة األطفال» التي
ال يمكن حلها دون وجود برامج دعم حقيقية لألسر
المحتاجة ،وهذه المسائل قد يترضًع البعض من
المسؤولين بظروف الحرب الذي ال يسمح بوجود
نفقات لبرامج التوعية المجتمعية عبر وسائل
اإلعالم الحكومي ،علما إن التقليدية في إنتاج هذه
البرامج تسبب النفور منها وقلة الجذب الجماهيري،
والحديث عن البرامج ال يقتصر على مساحات
تلفزيونية أو إذاعية تخصص لمذيع يستقبل ضيفا
ما يقوم بإلقاء محاضرات الوعي المباشر المنفرة،
وإنما تحتاج لوضع خطط مدروسة على أسس
صحيحة تبدأ من البحث عن أفضل الطرق المؤثرة

اإلدمان واحد من أشكال
الحرب التي انتشرت بسبب
التفكك األسري ،ومعالجة
هذه الظواهر هي مسؤولية
مجموعة من الوزارات كـ
الشؤون االجتماعية و الصحة
والداخلية والتربية وحتى
السياحة التي تهمل مراقبة
المقاهي والمطاعم التي ال
تطبق المرسوم الخاص بمنع
التدخين في األماكن العامة،
كما تهمل ظواهر مثل
تسول األطفال

في النفس البشرية إليصال المعلومة.
إن حل أي مشكلة تتعلق بالمراهقين أو األطفال،
تبدأ عادة في المجتمعات المتطورة فكريا ً من تعليم
األكبر سننا بكيفية الحفاظ على األسرة وأفرادها
بعيدا ً عن مخاطر االندماج غير المدروس في

األسواق ،وال يمكن لنا كمجتمع أن نطلب من أسرة
فقيرة أن تكف عن الدفع بأطفالها إلى سوق العمل،
ما لم نؤمن لهذه األسرة مصادر عيش كريم يقيها
من «حر السؤال» ،كما إن إعطاء هامش صحيح
للمرشدين االجتماعيين للعمل في المدارس سيوفر
الكثير من الجهد ،فالمراهق عادة يسمع من أي
إنسان أكثر مما يستمع من ذويه نتيجة إلحساسه
الدائم بوجود الشرخ العمري والحواجز التي
تبنى من قبل بعض اآلباء ،وعلى هذا األساس
يمكن القول أن عملية التربية الصحيحة هي
عملية تشاركية بين األهل والمدرسة ومؤسسات
الدولة وعلى رأسها وزارتي اإلعالم والشؤون
االجتماعية.
وفي هذا الصدد ،يرى الدكتور هيثم علي المختص
في المعالجة النفسية ،أن اإلدمان واحد من أشكال
الحرب التي انتشرت بسبب التفكك األسري،
ومعالجة هذه الظواهر هي مسؤولية مجموعة
من الوزارات كـ «الشؤون االجتماعية و الصحة
والداخلية والتربية وحتى السياحة التي تهمل
مراقبة المقاهي والمطاعم التي ال تطبق المرسوم
الخاص بمنع التدخين في األماكن العامة ،كما
تهمل ظواهر مثل تسول األطفال».
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إدارة القـطاع المـالي

عاجزة عن استثمار  1800مليـار ل.س
ّ
مجمـدة فـي المصـارف المحليـة
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دمشق -خاص
في أكثر من مناسبة ومؤتمر يشدد وزير المالية
مأمون حمدان على ّ
أن الحكومة جادّة في إطالق
عميلة التمويل للقطاع االنتاجي رغم ما يشوب
العملية من شكوك لدى الصناعيين والتجار على
السواء.
وقال الوزير :إن الحكومة جاهزة لمنح التمويالت
الالزمة لمشروعات التنمية والمشروعات
الحيوية وخاصة الصناعية ،وتباهى بأن لدى
المصارف كتلة نقدية كبيرة جاهزة لإلقراض
بلغت نحو  1800مليار ل.س ،ويتم البحث عن
قنوات آمنة ومشجعة لزيادة التوظيفات لهذه
األموال.
بيد أن كالم المسؤولين المنمق والمشجع عن
وجود كتلة نقدية كبيرة في المصارف السورية،
ال يظهر الجانب المظلم خلف تلك األموال
المكدسة ،ويكاد الحديث بين الفينة واألخرى
عنها ما هو إال اعتراف ضمني بسوء إدارة كتلة
كبيرة من المال ،وفي ذات الوقت طلب مساعدة
بالتلميح لضخ هذه األموال في استثمارات تلغي
حالة الجمود وضياع الفائدة منها.
سوء في إدارة الكتلة النقدية
خبراء اقتصاديون يؤكدون سوء إدارة كتلة النقد
الموجودة ،وأنه االمكان التصرف بها على نحو
يساعد على انتعش بعض القطاعات االنتاجية
وتدوير السيولة ي أنشطة انتاجية وخدمية.

معظــم التوظيفــات تتجــه
نحو القروض التي تحرض
على االستهالك والتي
تستهدف الســلع المعمــرة
أو السيارات وليس على
االنتاج  ،ولذلك كنا نجد أن
حصة التمويل لقطاعات
االقتصـــاد الحقيقـــي
اإلنتاجــي الزراعة والصناعة
والبناء والتشـييد كانت
ً
منخفضة جدا

محمد عبد هللا (أستاذ االقتصاد في المعهد الوطني
لإلدارة العامة) ،أكد للمشهد أنه فيما يتعلق
بالسيولة المتراكمة لدى كافة المصارف العامة
والخاصة ،فهناك سوء في إدارة الكتلة النقدية
بالليرة السورية أو سوء إدارة السياسة االئتمانية
التي ينتهجها مجلس النقد والتسليف.
ويضيف عبد هللا «حاليا ً هناك كتلة تتجاوز 1800

مليار ل.س مجمدة لدى القطاع المصرفي ،وهذا
الرقم يدل سوء إدارة السياسة االئتمانية التي
ينتهجها المصرف المركزي وخاصة مجلس
النقد والتسليف فيما يرتبط بالسياسة التسليفية مثل
إصدار قرار رصيد المكوث الذي ينص على
منح تسهيالت ائتمانية على الجاري والمدين ،أو
منح القروض الصغيرة كالسلع المعمرة ،فكيف
سيستفيد المواطن السوري منه ،ذلك أن القرار
ال يلبي الطموحات باعتبار أن الراتب ال يكفي
لسداد األقساط في ظل االرتفاع العام لألسعار
ومستويات المعيشة الصعبة».
المصارف توظف فقط %50من الودائع قبل
األزمة
لم تكن سوء إدارة السياسة االئتمانية التي ينتهجها
المصرف المركزي أو مجلس النقد والتسليف،
وليدة اللحظة بل تعكس فشل المصارف من
االستثمار األمثل للودائع وحتى قبل األزمة بحسب
ما يبين ذلك خبراء اقتصاديون ،يقول د .حسن
حزوري ( أستاذ االقتصاد في كلية االقتصاد –
جامعة حلب) في حديث مع «المشهد» « ،يجب
أن نعترف منذ البداية ان البنوك السورية سواء
أكانت عامة أم خاصة ومنذ ما قبل الحرب على
سورية وضمن الظروف الطبيعية السابقة كانت
عاجزة عن التوظيف األمثل للودائع والمدخرات
وكانت نسبة التوظيفات ال تتجاوز  %50من
مجمل الودائع بشكل عام».
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ويضيف أستاذ االقتصاد «كانت معظم
التوظيفات تتجه نحو القروض التي تحرض
على االستهالك والتي تستهدف السلع المعمرة أو
السيارات وليس على االنتاج  ،ولذلك كنا نجد
أن حصة التمويل لقطاعات االقتصاد الحقيقي
اإلنتاجي الزراعة والصناعة والبناء والتشييد
كانت منخفضة جداً.
ويشرح حزوري بأن الحرب التي ابتدأت عام
 ، 2011جاءت لتتوقف التوظيفات منذ عام
 ،2012بتوجيهات حكومية ،وذلك من أجل
ضمان أموال المودعين ،وكإجراءات احترازية،
أصدر البنك المركزي ومجلس النقد والتسليف
تعليمات للمصارف بالتوقف عن منح القروض
والتسهيالت االئتمانية.
رصيد المكوث أعاق التمويل
ويوضح حزوري بأنه من القرارات التي صدرت
وأعاقت التمويل كان موضوع رصيد المكوث
الذي تم التراجع عنه مؤخراً ،واآلن وبعد أن
شارفت الحرب على االنتهاء ومنذ العام الماضي
 ، 2018صدرت القرارات للمصارف بالعودة
الى منح القروض والتسهيالت االئتمانية  ،ولكن
المشكلة التي أعاقت ذلك هي تكلفة التمويل
العالية نتيجة وجود سعر فائدة مرتفع والضمانات
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المطلوبة لمنح القروض ،مما جعل القسم األكبر
من رجال األعمال والصناعيين والحرفيين
يمتنعون عن اللجوء الى المصارف إلعادة إقالع
مشاريعهم والسيما التي تضررت أو دمرت
خالل الحرب.
ويذكر عبد هللا أنه ال يمكن تفسير وجود كتلة
كبيرة ،في حين أن القروض المقدمة لألفراد من
ذوي الدخل المحدود بحدود  500ألف ل.س،
مشيرا ً إلى أن مرحلة إعادة اإلعمار القادمة
تتطلب إدارة جيدة للكتل النقدية ومنح تسهيالت
للمستثمرين بالعملة الوطنية ،بحيث توجه لفتح
قنوات استثمارية ،بما يلبي الحاجات المستقبلية،
بالتوازي مع سياسة تمويل المستوردات التي
تغطي احتياجات المستوردين.
كما يعتقد خبراء بأن وجود كتلة نقدية كبيرة في
المصارف السورية سواء في القطاعين العام
والخاص ال تعني بالضرورة نجاحا ً ألن األمر
سيتحول إلى تضخم في ظل صعوبة استثمار
هذه األموال ،ويرى د .حزوري أن وجود الكتلة
النقدية الكبيرة والتي تجاوزت  1800مليار ليرة
سورية ،تعود الى ثقة المودعين بالليرة السورية
والى االستقرار النسبي بسعر الصرف أوالً والى
الفوائد الدائنة ( العائد على االستثمار هذه األموال
في البنوك) ،هي أكثر أمانا ً من االستثمار في

مشاريع إنتاجية طالما الحرب لم تضع أوزارها
بعد .
مما ال شك فيه أن تقييم سياسات المركزي
ووزارة المالية في هذا الموضوع ،تختلف في

يستغرب الخبراء في
نهاية المطاف ،كيف
تدعو الجهات الحكومية
المستثمرين األجانب عبر كل
المؤتمرات االقتصادية التي
ً
عقدت مؤخرا إلى إقامة
استثماراتهم في سوريا ،في
حين يفشل أهل الدار في
إدارة كتل نقدية مجمدة
ً
في المصارف المحلية بدال
من ضخها في استثمارات
حقيقية

كتلة النقد مجمدة بالمصارف والمشاريع متوقفة
الرؤى ،ولكن االعتقاد السائد لدى خبراء االقتصاد
بأن االستراتيجية غير واضحة لدى وزارة المالية
ولدى البنك المركزي الستخدام كل من أدوات
السياسة المالية والنقدية لخدمة عملية التنمية
وإعادة االعمار وتشجيع االستثمار في القطاعات
االنتاجية الحقيقية وليس في المضاربات.
سيولة كبيرة تهدد بخسارة مصرفية
حاول المصرف التجاري السوري تالفي المشكلة
عبر تخفيض الحد األعلى لحسابات الودائع ألجل
بالليرات السورية إلى  25مليون ليرة سورية بدالً
من  50مليون ليرة سورية للمتعامل الواحد.
وذكر مدير عام المصرف التجاري السوري علي
يوسف في تصريح سابق ،أن إجراء تخفيض
سقف فتح حسابات الودائع ألجل بالليرات السورية
سببه يعود لتحول الكثير من الودائع للمصرف
التجاري بعد توقف بعض المصارف الخاصة عن
استقبال هذه الودائع ،وهو األمر الذي تسبب في
ارتفاع نسب السيولة لدى التجاري لمعدالت عالية،
لم يقابلها منح تسهيالت ائتمانية موازية بشكل بات
يسبب خسارة لدى المصرف.

المصارف تتخوف من التضخم
التساؤل األهم الذي يدور على شفاه المتابعين
للقطاع المالي والمصرفي هو ما هو المطلوب
لالستفادة من هذه الكتل المادية الكبيرة المكدسة
في المصارف السورية؟ ،وهنا يؤكد حزوري بأن
بعض المصارف توقفت من فتح باب الودائع
خوفا ً من التضخم ،و المطلوب تخفيض معدالت
الفائدة المدينة التي ستؤدي الى تخفيض تكلفة
التمويل ومن ثم تشجيع االستثمار على أن تعطى
األولوية المطلقة في منح التسهيالت االئتمانية
والقروض لقطاعات اإلنتاج الحقيقية كالزراعة
والصناعة والبناء والتشييد والتي ستخلق فرص
عمل وتساهم في زيادة معدل النمو االقتصادي.
ويستغرب الخبراء في نهاية المطاف ،كيف تدعو
الجهات الحكومية المستثمرين األجانب عبر كل
المؤتمرات االقتصادية التي عقدت مؤخرا ً إلى
إقامة استثماراتهم في سوريا ،في حين يفشل أهل
الدار في إدارة كتل نقدية مجمدة في المصارف
المحلية بدالً من ضخها في استثمارات حقيقية.
فيما يتعلق بالسيولة المتراكمة لدى كافة المصارف
العامة والخاصة ،هناك سوء في إدارة الكتلة
النقدية بالليرة السورية .

كالم المسؤولين المنمق
والمشجع عن وجود
كتلة نقدية كبيرة في
المصارف السورية ،ال
يظهر الجانب المظلم
خلف تلك األموال
المكدسة ،ويكاد الحديث
بين الفينة واألخرى عنها
ما هو إال اعتراف ضمني
بسوء إدارة كتلة كبيرة
من المال
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خسائر صناعة ريف دمشق
بالمليارات والنهوض مرهون
ّ
بعودة صناعيها
دمشق – خاص

على امتداد  18ألف كم مربع تمتد محافظة ريف دمشق التي كانت سياجا ً منيعا ً حول عاصمة الياسمين وطريق الحرير الذي مدها بكل
حاجاتها فهي كانت الرئة االقتصادية لدمشق وكل سورية لكثرة المصانع المنتشرة حيث وصل دعمها القتصاد البلد قبل األزمة إلى
ما يقارب  %50من الناتج اإلجمالي ،بيد أن ظروف الحرب وتعطيل اإلنتاج ولو جزئيا ساهم بتدهور مؤشرات االقتصاد كون القطاع
الصناعي من أكثر القطاعات التي شهدت تدميرا ً وخرابا ً سواء في بنيته التحتية أو في منشآته ومبانيه ومعامله ومصانعه ،وتراجع
مستوى اإلنتاج فيه إلى مستويات قياسية.
يفرد العارف بتفاصيل العودة الحميدة أسعد
خلوف مدير المناطق الصناعية والحرفية في
محافظة ريف دمشق أوراق الحديث ويطلعنا
على واقع هذه المناطق وحجم الدمار الذي طالها،
وما الخطط التي تم وضعها ليعود الريف عجلة
النمو التي ال تهزم.
توزع المناطق الصناعية
بداية الحديث مع خلوف كانت تحمل طابع
التفاؤل بعودة الحياة إلى الصناعة السورية
والجهود الحثيثة التي اتخذتها الدولة السورية،
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حيث يوجد في ريف دمشق ما يقارب  14منطقة
صناعية وعشرين ألف منشأة تضرر معظمها
نتيجة الحرب التي مرت على البالد ،وتتوزع
المناطق بد ًء من المحور الشمالي في النبك
ويبرود ودير عطية.
تل كردي
يقول خلوف  ":يعد تل كردي من أهم المناطق
الصناعية في ريف دمشق التي كان لها قيمة
كبيرة قبل األزمة فهي تقع في الجهة الشرقية
الجنوبية وتبعد حوالي  20كم عن دمشق

وكانت تنتج مختلف الصناعات التي تلبي كل
حاجات السوق المحلية وتصدر إلى الخارج،
بيد أن المسلحين استولوا عليها خالل األزمة
ودمروها بشكل كبير كما تم سرقة ونهب اآلالت
ليصل حجم الخسائر فيها إلى المليارات ،وهو
ما جعل لهذه المنطقة حصة كبيرة من االهتمام
الحكومي بعد تحريرها عام  ،2016ليبدأ
العمل على ترميمها بشكل مستعجل وتم إعادة
تنفيذ البنى التحتية ،وتم صرف أكثر من مليار
ليرة سورية إلعادة وضعها في االستثمار،
وحاليا ً عادت هذه المنطقة للحياة بنسبة %50

كما عاد كثير من الصناعيين عدد كبير منهم من
كان خارج البلد و أعادوا ترميم منشآتهم ،ومنهم
الكثير من الصناعيين الذين كانوا خارج البلد،
ورغم ان العمل في هذه المنطقة مستمر منذ
عامين إال أنه بعض الصناعيين الجدد مستمرين
بترميم مصانعهم ،األمر الذي يدعو للتفاؤل
والنظر للمستقبل بعين مليئة بالنجاحات واقتصاد
يضاهي حتى السنوات السابقة.
فضلون 1و 2
بالتوجه إلى المحور الجنوبي من دمشق يوجد
منطقة صناعية تعرف باسم فضلون 1و 2على
اوتستراد صحنايا وتمتد من حدود منطقة داريا إلى
بلدية سبينة ،حيث كانت تتميز هذه المنطقة بقربها
من العاصمة حيث يفصلها فقط مسافة  10كم تبلغ
مساحتها  300هكتار وتحوي على منشآت كبيرة
ويوجد فيها أكثر من خمسة آالف معمل كما كانت
تخدم السوق المحلي بالكثير من المواد والسلع
وكانت تصدر أيضا ً لخارج البلد ،وكغيرها من
المناطق الصناعية التي استهدفها اإلرهاب بهدف

شل الحياة االقتصادية في سورية ،أصاب هذه الغوطة الشرقية
المنطقة الكثير من الضرر ،لكن هذه المنطقة لم
تكن مثل تل كردي فبعد تحريرها وترميمها لم تشكل الغوطة الشرقية مساحة كبيرة من ريف
يعد الكثير من الصناعيين إليها.
دمشق وتشكل كما كبيرا ً من المشاريع الصناعية

تم صرف أكثر من مليار ليرة
سورية إلعادة منطقة تل
كردي الصناعية ووضعها
ً
في االستثمار ،وحاليا عادت
هذه المنطقة للحياة بنسبة
 %50كما عاد كثير من
الصناعيين بعضهم كان
خارج البلد و أعادوا ترميم
منشآتهم

التي تنتشر في الغوطة من صناعات غذائية
إلى جانب الكثير من الصناعات المختلفة ،يقول
خلوف ”:كان الدمار هائل لكنه لم ينل من عزيمة
السوريين والصناعيين في المنطقة ،بهذه الطريقة
وصف خلوف خاصرة دمشق الغذائية فبعد
تحرير الغوطة وكغيرها من المناطق كان هناك
خطة إلعادة اإلعمار لكن بما يخص المناطق
والمنشآت الصناعية كان التوجه الحكومي مختلف
حيث تم إعادة الترميم على الخط الصناعي بشكل
اسعافي يناسب متطلبات المرحلة كون الصناعة
هي الرافد للكبير لتطور االقتصاد ونموه ،مشيرا ً
إلى وجود منطقتين صناعيتين في دوما ومنطقة
في حرستا وأخرى في مديرا ،هذا باإلضافة إلى
وجود منطقة حرفية في اوتايا مختصة باألخشاب
كان قد وضع لها مخطط تنظيمي قبل بدء الحرب
وتوقف بسببها ،وبعد عودة األمان عادت عجلة
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العمل ويتم حاليا ً تنفيذ البنى التحتية لكي يعود
الصناعيين والحرفيين إليها لترميم ما تهدم
ومعاودة عملهم ونشاطهم”.
التعويضات ال تتجاوز  % 10من حجم الخسائر..
لكنها تدعم النهوض
كل ما تقدم من خطط للترميم والدعم كان
لمحافظة الريف دور فيه يضيف خلوف ،حيث
قمنا بإنشاء مشاريع خدمية ،كما كان هناك
لجان مختصة لكل منطقة صناعية لتدرس حجم
األضرار وتقرر قيمة التعويض عن الخسائر من
أرض الواقع ،مع العلم أن هذه التعويضات يتم
صرفها منذ عام  ، 2013كما تستمر المحافظة
بصرف التعويضات التي بلغت حتى اليوم
المليارات،يقول خلوف ”:بالمقابل ال تستطيع
المحافظة أن تصرف كامل قيمة التعويض فهناك
معامل تضررت بنسبة  %80بالمية وقد يصل
حجم الخسارة إلى  100مليون ليرة سورية،
هنا يتم صرف  %10من نسبة الخسائر والتي
تبلغ  10مليون ليرة فقط بالتالي هذا المبلغ غير
مرض وغير مناسب لحجم الخسائر التي لحقت
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بالصناعي ،لكن الدولة ال تستطيع في الوقت
الحالي ومع تزايد أولويات اإلعمار أن تعوض
بمبالغ كبيرة ،لذا يشكل هذا المبلغ نوعا ً من
الدعم المعنوي للصناعي كي يعود إلى مصنعه
ويباشر عمله ،بالمقابل توجهت الدولة إلى خطط
بديلة تمثلت في فتح باب القروض من المصرف
الصناعي بنسب فوائد قليلة جدا ً ال تتجاوز %9
 ،وهناك الكثيرين الذين استفادوا منها وحصلوا

بموجب القرار رقم  777والذي
صدر عام  2012والقرار رقم 4
على ب عام  2017بما يخص
تنظيم المناطق الصناعية يتم
ً
العمل حاليا على وضع مخطط
تنظيمي لكثير من المناطق
خالل عام  ، 2019فهناك
تجمعات صناعية عشوائية
في اشرفية صحنايا تضم أكثر
ً
من  90معمال يجري العمل
على تنظيمها

على القروض ورمموا معالمهم ،هذا باإلضافة
إلى فتح باب االستيراد وخاصة اآلالت المستعملة
والتي تم اعفاءها من الجمارك ،بهدف تشجيع
الصناعيين”.
مخططات تنظيمية صناعية
يتابع مدير المناطق الصناعية حديثه عن الوضع
في الريف ويقول  ":بموجب القرار رقم 777
والذي صدر عام  2012والقرار رقم  4على ب
عام  2017بما يخص تنظيم المناطق الصناعية
نعمل حاليا ً على وضع مخطط تنظيمي لكثير
من المناطق التي نعمل عليها خالل عام 2019
 ،فهناك تجمعات صناعية عشوائية في اشرفية
صحنايا تضم أكثر من  90معمالً ،مؤكدا ً أنه
سيتم قريبا ً إصدار المخطط لتنظيمها إلى جانب
عدد من المناطق في يبرود ،والتي سيتم إحداث
منطقة صناعية جديدة توسع للمنطقة القديمة
والتي تم احداثها عام  2012لكن تم إيقاف العمل،
وهناك أيضا منطقة صناعية في النبك تبلغ
مساحتها  100هكتار ممتلئة بشكل كامل ال يوجد
فيها شواغر ،لذا نعمل على توسيع هذه المنطقة
عبر إعداد دراسة جديدة لها”.

في ختام الحديث الصناعي أكد أسعد
خلوف أن الدمار لم يقف عائقا ً في طريق
العمل واإلنتاج وأكبر دليل على ذلك
مواصلة الكثير من المصانع عملها في
خضم الحرب رغم التهديدات التي طالت
الكثير من الصناعيين ،لكننا نطمح أن نعيد
عجلة التصدير إلى خارج سورية».
وعليه شدد مدير المناطق الصناعية على
أن عام  2019و 2020سوف يكون
محطة نهضة صناعية بعيدة عن الوعود
والتسويف ،خاصة أن كثير من المعامل
اعتمدت في ترميم مصانعها وآالتها على
األيدي السورية الشابة والموهوبة حيث
قام المهندسون الوطنيون وبمهاراتهم
بإعادة إصالح الكثير من اآلالت المعطلة،
وصناعة آالت جديدة تنافس الكثير من
المستورد ،وهو ما يثبت بأن الحرب لم
تثبط من عزيمة السوريين بل زادتهم
عزيمة وإصرار على النهوض ونفض
غبار الدمار للتقدم والتطور الصناعي.

ثالث مناطق جديدة
أشار خلوف أن وزارة اإلدارة المحلية ومحافظة الريف وضعوا خطة في مرحلة إعادة االعمار
لعام  2019حيث يتم دراسة إنشاء ثالث مناطق صناعية جديدة في ريف دمشق تتوزع في
أشرفية صحنايا على طريق الباردة وهي عبارة عن منطقة حرفية وصناعية سوف تضم كل
الصناعيين الذين تضررت أعمالهم ،فيما تقع المنطقة الثانية في حران العواميد التابعة
للغوطة الشرقية وتبلغ مساحتها  1500دونم ،فيما تقع المنطقة الثالثة في منطقة خربة
الشياب على طريق السويداء والتي سيتم العمل عليها لتكون صديقة للبيئة ،حيث سيتم
وضع دراسة جغرافية ورفع طبوغرافي لألراضي واعداد المخططات التفصيلية خالل،2019
بالتوازي مع بدء التنفيذ خالل العام نفسه.

دير عطية ستنافس عدرا الصناعية
من جانب آخريقول خلوف :يتم العمل بالتوازي مع تلك المناطق الثالث على إنشاء منطقة
صناعية في دير عطية تمتد على مساحة  1500دونم لتكون مشابهة إن لم نقل منافسة
لمدينة عدرا وحسياء الصناعية ،والتي تم وضع حجر األساس لها عام  ،2017وهي ما تزال في
مرحلة الدراسات ،لكن سنعمل خالل العام الجاري باالنتهاء من الدراسات التنظيمية الخاصة
بها كما سيتم االنتهاء من نقل الملكية كونها أمالك بادية ،وسيتم تنفيذ البنى التحتية
لتكون هذه المنطقة جاهزة للعمل واالستثمار خالل عامين كحد أقصى”.
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منظومة الفساد وغياب شفافية التشريع

تطردان االستثمارات المحلية واألجنبية

دمشق  -خاص
غادر حسام (رجل أعمال سوري مغترب)
البالد دون أن يقيم مشروعه االستثماري ،وبين
سبب مخاوف المستثمر من خوض مشاريع في
البلد لعدة نقاط رئيسية أولها وأهمها في رأيه
عدم توفر البنى التحتية التي هي من أساسيات
العمل .فالكهرباء غير مستقرة ،إضافة الى نقص
المازوت .وثانيها عدم استقرار سعر الصرف،
إضافة الى الصعوبة في االجراءات االدارية
ونقص الكوادر وقلة خبرتها.
ويضيف حسام ،ال ننكر استقرار الوضع االمني
والذي يشجع على االستثمار لكن دون حل
المشكالت السابقة إضافة للتكليف الضريبي الغير
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مدروس ،ال نستطيع أن نخاطر بوضع أموالنا
فنحن نريد أن نستثمر وأن نحقق ربح في بيئة
سليمة.
على الرغم من الفرص االستثمارية المتواجدة في
سوريا ما زال حسام ونظرائه يحجمون عن ضخ
أموالهم في استثمارات محلية وما زالت الدول
المجاورة تستقطب رجال األعمال السوريين
وتؤمن لهم البيئة المناسبة ،فما الذي يمنعهم من
اإلتيان إلى بالدهم؟
احتقان سياسي واقتصاد بال هوية
وفي دراسة د .مدين علي حول (مناخ االستثمار
وإعادة اإلعمار في سوريا بين مقومات الجذب
وعوامل الطرد) ،يمكن أن نستشف مواطن

الخلل ،ويقول علي في دراسته «إن استمرار
حالة الغموض والتردد ،حول ما يتعلق بالهوية
االقتصادية ،ودور ك ٌّل من القطاعين العام
والخاص ،واألهم من ذلك ،الموقف من ظاهرة
الفساد ،وعدم المبادرة بقوة وجدية ،لإلطاحة
برموزه ،وتفكيك بنيته ،ومحاسبة الفاسدين
على مرأى ومسمع من الجميع  ،وتجريدهم من
شرف المشاركة في عملية اإلعمار والبناء،
هذا األمرسيبقى نقطة ضعف خطيرة ،تكتنف
بنية السياسة العامة للدولة ،وسيوفر الفرصة
التاريخية للفاسدين في الداخل والخارج ،لاللتفاف
على مشروع بناء الدولة والمجتمع في سورية،
وتفريغه من مضمونه».
ويبين على بأن معالجة االحتقان السياسي من

خالل رؤية سياسية عقالنية ،وبناء فضاء
سياسي طبيعيي ،عبر مشروع صياغة هوية
وطنية جامعة ،يكرس ثقافة االنتماء الجمعي
تحقق مبدأ تكافؤ الفرص سياسا ً واقتصاديا ً
وثقافياً ،يعدُّ مدخالً استراتيجيا ً لصياغة ،أو
لبلورة إطار اقتصادي عقالني ،تلقائي وطبيعي،
يتضمن في جنباته بيئة اقتصادية واستثمارية
آمنة ومستقرة ،ويساعد في خلق مناخ استثماري
محفّز ،جاذب لالستثمارات ،ومستقطب لرؤوس
األموال،
وينوه إلى أن عملية استقطاب االستثمارات
الحقيقية ،ال يمكن أن تتم عن طريق المؤتمرات،
وال يمكن أن تأتي على وقع الضجيج اإلعالمي
التعموي المرافق لها ،كما ال يمكن أن تأتي في

ظل دور مؤثرو فاعل للفاسدين والمزايدين.
مخاوف لدى المستثمرين
يتحدث الخبير االقتصادي د .شادي أحمد
لـ»المشهد» عن فرصة ال تعوض في سوريا،
حيث تعيش المنطقة العربية حالة من التخبط
االقتصادي فهناك اختناقات اقتصادية في دول
الخليج بشكل عام نتيجة السياسات الخاطئة التي
تمارسها السعودية ما أدى إلى انسداد األفق
االستثماري هناك.
ويعتبر أحمد ،أن األسواق المجاورة غير جاذبة
لالستثمارات ،حيث يعاني االقتصاد التركي
من مستقبل مجهول مع انخفاض شديد لليرة
التركية واإلشكاليات السياسية العميقة ،و كذلك

فإن االقتصاد اللبناني غير مؤهل الستثمارات
اقتصادية فعالة نتيجة اعتماده على االقتصاد
الريعي ،أما مصر فتعاني من اختالالت هيكلية
تتمثل في مديونية هائلة غير قادرة على الوفاء
بمتطلبات االستثمارات الجديدة ،في حين يبدو
الوضع العراقي و نتيجة التشرذم الداخلي
و المحاصصة الطائفية غير مناسب كبيئة
استثمارية .لذلك تتطلع آمال المستثمرين العرب
و غير العرب و كذلك السوريون في االغتراب
إلى السوق االستثمارية السورية الواعدة ،لما
تتطلبه من مشاريع كبيرة إلعادة األعمار.
ويلخص د .شادي أحمد تخوف المستثمرين من
إقامة مشاريع في سوريا بعدة نقاط  :عدم اكتمال
شروط البيئة القانونية التي تحمي المستثمرين و
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مشاريعهم في سورية في ظل غياب نظام حماية
لالستثمارات ،و ضعف أدوات النظام البنكي
التمويلي في سورية وعدم مجاراتها للتطور
العالمي في مجال الخدمات البنكية ،وكذلكتخوف
بعض المستثمرين فيما يقال عن نوع من الفساد
يلزم المستثمر بنوع من (المشاركة بالنفوذ) مع
شخصيات موجودة في البلد ،وإلى جانب تخوف
السوريين في الخارج من إجراءات أمنية على
الحدود قد تعرضهم للمسائلة دون أن يعرفوا
مسبقا ً أسباب ذلك ،عدا عن عدم وجود قواعد و
قرارات واضحة تسمح بتحويل األموال (دخوال
و خروجاً) وغياب استراتيجية حكومية واضحة
الستقطاب رأس المال الخارجي االستثماري و
توفير مستلزماته اإلدارية و اللوجستية.
فساد بمنظومة متكاملة
يرى د .أيهم أسد (اقتصادي) أن الفساد في
االقتصاد السوري أصبح منظومة متكاملة
ومتشعبة وبات يتسم بالعمق والتغلغل في الكثير
من مفاصل االقتصاد.
ويركز أسد على أهمية مناخ االستثمار الرمزي
والذي يعبر عنه بمنظومة العالقات بين المستثمر

المناطق المدمرة بحاجة إلى سيولة إلعادة اإلعمار
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والحكومة وبقية المستثمرين أكثر بكثير من مناخ
االستثمار المادي الذي يعبر عنه باإلعفاءات
الضريبية والحوافز المالية المقدمة للمستثمر،
وبالتالي فإن إعادة الثقة بمناخ االستثمار الرمزي
من خالل ضرب وتفكيك شبكات الفساد المحلية
هو شرط أساسي الستقطاب المستثمرين
الخارجيين  ،ومثل هذا القرار إنما يتطلب جرأة
سياسية وقرار حاسم وشفافية وعلنية.
أما العامل الثاني والهام جدا ً في مسألة استقطاب

مخاوف المستثمر من خوض
مشاريع في البلد لعدة نقاط
رئيسية أولها وأهمها في رأيه
عدم توفر البنى التحتية التي
هي من أساسيات العمل

المستثمرين الخارجيين من وجهة نظر أسد ،فهو
وجود تشريع استثماري عصري وشفاف ويحدد
بدقة احتياجات االقتصاد االستثمارية ويحفظ
بالوقت ذاته حق الدولة وحق المواطن السوري.
ويدعو د .أيهم أسد من خالل «المشهد» إلى
إصدار تشريع يحقق توازن بين حقوق المستثمر
والدولة والمواطن فال تطغى أحدها على
األخرى ،مستدركا ً أن مثل هذا التشريع حتى
اآلن غير موجود في االقتصاد السوري على
الرغم من وجود المرسوم  8الناظم لالستثمار
وحاليا ً يجري العمل على تعديل قانون االستثمار
الموجود إال أن التخبط وتنازع السلطات اإلدارية
فيما بينها على بنوده واختالف وجهات النظر
حوله ما زال يحول دون إصداره،إصالح البيئة
االستثمارية يعني في خالصة القول تفكيك الفساد
زائدا ً وضوح التشريع وشفافيته.
الفساد ال يشجع على االستثمارات
ويروي د .بركات شاهين(معاون وزير الصناعة
السابق ) أن إعادة االعمار يندرج تحته الكثير من
البنود والقطاعات التي دمرت خالل الحرب ،مثل
البناء والنفط والحديد والصناعة وغيرها الكثير،

ترميم األبنية األثرية مهمة عاجلة
فكلها لها أهمية جوهرية ولعل األولوية الكبرى
للبناء ،ولكن بدون صناعة ال يمكن أن يتم البناء.
ويردف لـ»المشهد» بالقول «من وجهة نظري
أرى أن التمويل هو األساس إلعادة البناء وتأمين
الكوادر ،لنعطي مثالً فبعد حرب تشرين تم
تحديث البناء واستقطاب عمالة سورية مستوردة
من البلدان العربية لعدم وجود كوادر كافية ،وكان
يوجد استثمارات بأكثر من  100مليار دوالر
لكل القطاعات وكان نصيب قطاع الصناعة
حوالي  144مشروع صناعي».
ً
وال يخفي شاهين أن سورية حاليا تفتقد إلى
رأس المال والكوادر ،واألهم أنها تفتقد الكوادر
اإلدارية المخططة والمنظمة « فالوزراء
الحاليون والمدراء العامون غير مؤهلين لخوض
عملية إعادة االعمار وأكبر دليل هو تدني الليرة
السورية» .أي أن اإلدارة الفاشلة والفساد المتفشي
ال يشجعون المستثمر السوري وال األجنبي على
الدخول في مشاريع إعادة االعمار .ومن أهم
مخاوف المستمر هو عدم ثبات الليرة السورية،
فهل من المنطق ان يقوم المركزي بيع قطعه
النقدية وهذا يعود لما تحدثنا عنه سابقا ً عن األداء
الغير مؤهل إلدارة األزمات.
ويوضح شاهين أن من األسباب الجوهرية
أيضا ً لخوف المستثمرين هو المناخ التشريعي
والسياسي ،فيجب توفير مناخ سياسي جيد من
خالل المصالحات الوطنية وتوحيد السورين
وانخراط المجتمع بكل أطيافه من جديد ،والمناخ
التشريعي من خالل إعادة النظر بالتشريعات
والمراسيم المنظمة لالستثمار بما يالئم الظروف

معالجة االحتقان السياسي
من خالل رؤية سياسية
عقالنية ،وبناء فضاء سياسي
طبيعيي ،عبر مشروع صياغة
هوية وطنية جامعة ،يكرس
ثقافة االنتماء الجمعي تحقق
ً
مبدأ تكافؤ الفرص سياسا
ً
ً
ً
وثقافياُّ ،
يعد مدخال
واقتصاديا
ً
استراتيجيا لصياغة ،أو لبلورة
إطار اقتصادي عقالني ،تلقائي
وطبيعي ،يتضمن في جنباته
بيئة اقتصادية واستثمارية
آمنة ومستقرة

الحالية ،ألن إعادة االعمار بحاجة الى كادر
خارجي وايرادات خارجية ،فسورية حاليا ً رقم
واحد في توجهات المستثمرين.
وينهي د .بركات شاهين «باختصار الفساد
واإلدارة الغير المؤهلة إلدارة األزمات وعدم
وجود الكوادر أهم أسباب تخوف المستثمرين» .
يؤكد الخبير االقتصادي د .بشار األشقر لت
«المشهد» أن البيئة االستثمارية بالعموم تعتمد
على مكونات متغيرة ومتداخلة إلى حد كبير
تمثل بمجمل األوضاع القانونية واالقتصادية
والسياسية واالجتماعية الموجودة.
وينوه أن المستثمر يبني قراره االستثماري

باالعتماد على العناصر الجاذبة ومن أهمها:
االستقرار السياسي و االقتصادي وثبات سعر
صرف العملة الوطنية ،ووضوح القوانين
وسهولة اإلجراءات ،باإلضافة إلى التسهيالت
واالمتيازات واالعفاءات من الضرائب والرسوم
 ,فضالً عن حرية تحويل األرباح ،وتحقيق
عائد مجزي من االستثمار .ولنجاح استقطاب
االستثمارات الخارجية يتصور األشقر ،بأننا
بحاجة لتوفير هذه العناصر بالشكل الصحيح
من خالل الوقوف على الواقع الراهن وتحديد
المشاكل الموجودة ووضع تصور للمخرجات
المتوقعة للتعديل مع أخذ االعتبار بأن أموال
االستثمار ليست من طبيعة واحدة ،وغير محكومة
باألهداف ذاتها فمنها المحكوم بالحسابات
االقتصادية البحتة ،ومنها القناص والطيار،
المحكوم بحسابات اغتنام الفرص ،وغالبا ً ما
تكثر في زمن الحروب واألزمات بحيث يكون
هدفه تبييض األموال .ويوضح األشقر بالمجمل
فيما يخص التشريعات والقوانين بمقدار ما يجب
أن تتسم بالوضوح والشفافية وعدم التناقض
إال أنها يجب أال تغفل عن جذب االستثمارات
الحقيقية واالبتعاد عن الربح السريع والمؤشرات
الوهمية .لذا فإن عدم االعتراف بالمرض لن
يؤدي إلى تشخيص صحيح له ،وبالتـالي معالجته
كما يجب ،فال المؤتمرات التي تقيمها هيئة
االستثمار والجهات الحكومية األخـرى ،رغم
إنفـاق مئات الماليين عليها ،سـتجدي نفعا ً ما زال
الفساد حاكما ً  ،والقضاء ليس نزيهاً .واالقتصـاد
السوري بال هوية .
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ً
المشروع  66يبقى حلما
للفقراء ...والمستفيد واحد!
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دمشق -ريم غانم
كتب بعض القاطنين في منطقة خلف الرازي
في العاصمة دمشق ،والذين خرجوا من منازلهم
على أمل أن يعودوا إلى منزل األحالم ،كتبوا
عبر صفحات التواصل االجتماعي بعد أن تم
طرح صور بعض األبراج في مشروع ماروتا،
للتصويت على األجمل؛ بأن فكرة التصويت
جميلة جدا ً بالنسبة للفقراء القاطنين في تلك
المنطقة حالياً ،على األقل يمكنهم المشاركة
في التصويت على األبراج التي ستبنى على
أراضيهم ،والتي لن يستطيعوا السكن فيها أبدا ً
بسبب األسعار الخيالية.
فقد كد أحد القاطنين بأن سعر المنزل الواحد
سيتراوح وفقا ً لحسابات التكاليف ما بين 500
إلى  700مليون ليرة سورية ،كما أن االشتراك
السنوي بالخدمات سيكون بحدود مليون ليرة
سنوياً ،فمن أين سيأتي القاطنون العاديون بهذه
المبالغ التي لن يستطيعوا تأمين ربعها؟ ولمن
سيتم بناء وتطوير هذه المنطقة؟
سؤوال حملناه إلى القائمين علىى المشروع الذي
يسير بخطى حثيثة.

بنظرة شاملة على المشروع 66
نرى أنه رؤية مستقبلية تفوق
مدن األحالم ،وسيسهم بنهوض
ً
سورية معماريا ،لكنه حصر
المستفيدين بطبقة وحيدة من
المجتمع هي " األغنياء"

رؤية جديدة مختلفة لكن لمن؟
أصبحت منطقة خلف الرازي التي تحول اسمها
إلى "ماروتا سيتي" ضمن منطقة تنظيمية في
المشروع  66الذي تم إحداثه عام  2012لحل
مشكلة العشوائيات في سورية ،بالتعاون بين
محافظة دمشق وشركة دمشق الشام القابضة،
فكانت نقطة االنطالق في منطقتين تنظيميتين في
دمشق ،فيما تحدث جمال يوسف مدير المشروع

 66في محافظة دمشق عن منطقة خلف الرازي
على اعتبار أن المنطقة الثانية ال تزال قيد الدراسة
قائالً:
بدأ العمل على المشروع في المنطقة األولى التي
حملت اسم ماروتا سيتي وهي قيد التنفيذ عبر
مساحة  214هكتاراً ،تمت دراستها من حيث
التخطيط والعمران لتكون منظمة ومميزة معماريا ً
في دمشق؛ التي ال يوجد فيها حاضرات عمرانية،
بالتالي سيكون المشروع رؤية وفكرا ً جديدا ً
يعكس ما نطمح أن تكون عليه سورية مستقبالً،
وستضم  232بناء سكنيا ً واستثماريا ً بمعدل 13
طابقا ً و 22طابقاً ،وهناك  3أبراج مؤلفة من
 50إلى  60طابقاً ،بالتالي ستحقق هذه الصروح
المعمارية ثالثة أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية
ستؤمن فرص عمل تتجاوز  127ألف فرصة
خالل التنفيذ ،و 25ألف فرصة دائمة.
بالمقارنة البسيطة عن وضع منطقة خلف الرازي
يضيف مدير المشروع بأن المخالفات كانت
تشغل  %60من مساحة األرض ،وما تبقى كان
طرقات وأراضي زراعية ،أما في المخطط
الجديد سيشغل البناء  % 17فقط و %35عبارة
عن مساحات
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خضراء كحدائق عامة ،وما تبقى سيكون وجائب
وشوارع وأرصفة ،مؤكدا ً أن العمل أصبح شبه
منته على البنى التحتية للمنطقة؛ وهي عبارة
عن أنفاق تشابه ما نفذ في الدول األوروبية ،مع
تكاليف وصلت بشكل تقريبي إلى  40مليار ليرة
سورية ،تم تعويضها من المقاسم التي تم استبدالها
من مقاسم القاطنين في المنطقة كي ال يتم تكليفهم
بمبالغ إضافية ال يستطيعون دفعها.
التعويض ال يناسب قيمة العقار
قبل أن يتم تنفيذ المشروع كان هناك فترة دراسة
وتخطيط للمنطقة وتحديد قيمة التعويضات
والسكن البديل لسكانها ،حيث تم تقييم محضر
ألحد القاطنين يتألف من "  8قصبات وطابقين
" بـ  34ألف ل.س ،والذي أكد أنه حتى لو تم
ضرب التعويض بـ  100مرة بأفضل حاالته،
فإن التعويض لن يتجاوز  3ماليين ل.س ،وعليه
لن يحصل أي مواطن على ما يناسبه من تعويض
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مهما بلغت القيمة ،رغم أن مواد المرسوم تهدف
إلى تحسين مستوى حياة الناس ،وليس تخليصهم
لمنازلهم! خاصة أن هناك الكثير من األقاويل

في
الشقق التي سيتم بناؤها ً
ماروتا سيتي ستكون نموذجا
لنظام األبنية الذكية التي تنافس
أبنية حديثة في كثير من الدول
المتطورة ،وستزود بخدمات
يصعب إحصاؤها أقلها تزويد كل
منزل بنظام كابل موحد ألجهزة
التلفاز وإنترنت فضائي يستوعب
جميع الخدمات ،هذا باإلضافة إلى
مد خطوط شبكة غاز منزلي

التي طالت األسعار والتعويضات وأبرزها تحديد
سعر السهم بين ليرة إلى خمس ليرات سورية،
مقابل بيعها بماليين الليرات.
جمال يوسف رد على هذه األقاويل وأكد أن
موضوع األسهم أنصف المواطن ،الذي حصل
من خالله على أسهم بقدر ما يمتلك من أراض
عن طريق لجنة مختصة من قضاة ومحامين
عاينوا المنطقة وحددوا القيمة المناسبة لكل
أرض؛ كي ال يكون هناك ظلم ألي قاطن فيها،
مشيرا ً إلى أن هذه المنطقة التنظيمية هي الوحيدة
التي كانت بدون اعتراض على قيم تحديد األسهم
أو التعويضات ،وهي المرة األولى التي تحدث
في مناطق تنظيمية في سورية ،وهو ما يثبت
رضا الناس عنها ،وعليه تم تحديد سعر السهم مع
بداية التنفيذ من قبل هذه اللجنة الذي ارتفع بسبب
العرض والطلب ،فهناك أشخاص كان لديها أسهم
تفيض عن حاجتها فقامت ببيع الفائض لديها،
فكل مليون سهم يقابله عشر أمتار ،مضيفا ً أنه مع

البداية كان عدد األشخاص في المنطقة 18636
شخصاً ،وبعد الفرز بين من باع أسهمه ومن
حافظ عليها وصل العدد إلى  55ألفاً ،خصوصا ً
أن المشروع سمح بتداول األسهم ،لكنه منع
امتالك أكثر من عقار واحد بهدف تفادي كل
األخطاء في المناطق التنظيمية األخرى ،وعدم
السماح للمقاولين الذين يطلق عليهم "حيتان
العقارات"  -بلغة السوق -باستغالل أصحاب
األسهم كما كان يحدث عندما كان يتم نشر
شائعات سلبية كي تتخلى الناس عن أسهمها فيتم
شراؤها بأسعار بخسة.
وهو ما أكده نصوح النابلسي مدير شركة دمشق
القابضة فكل شخص خرج من منزله حصل على
بدل إيجار يعادل  %5من قيمة منزله وهي أعلى
نسبة تحددها أي منطقة تنظيمية ،وأورد مثاالً
على ذلك بأنه إذا كان سعر المنزل يقارب الـ
 100مليون سيحصل الشخص على  5ماليين
ليرة سورية كبدل إيجار.
مشروع الحلم "سيبقى حلماً"
كل تلك التفاصيل ال تلغي أن ماروتا سيتي ستكون
مدينة الحلم التي نتمنى أن تكون مطبقة في كل
سورية ،وفقا ً لجمال يوسف الذي أكد أن الشقق

يقول مدير المشروع:
منطقة خلف الرازي كانت
منطقة المخالفات تشغل
 %60من مساحة األرض ،وما
تبقى كان طرقات وأراضي
زراعية ،أما في المخطط
الجديد سيشغل البناء 17
 %فقط و %35عبارة عن
مساحات خضراء كحدائق
عامة ،وما تبقى سيكون
وجائب وشوارع وأرصفة،
ً
مؤكدا أن العمل أصبح شبه
منته على البنى التحتية
للمنطقة

التي سيتم بناؤها ستكون نموذجا ً مهما ً عن نظام
األبنية الذكية التي تنافس أبنية حديثة في كثير من
الدول المتطورة ،حيث ستزود بخدمات يصعب
إحصاؤها من حيث تزويد كل منزل بنظام كابل
موحد ألجهزة التلفاز وإنترنت فضائي يستوعب

جميع الخدمات ،هذا باإلضافة إلى مد خطوط
شبكة غاز منزلي ،سيكون كامل المواصفات لدى
التسليم وليس على المواطن سوى الدفع.
مشيرا ً إلى أنه ولتفادي كل األخطاء والعثرات
في المناطق التنظيمية األخرى من تأخير في
التنفيذ أو عدم مطابقة الواقع للمخططات ،تم
وضع شروط صارمة تلزم لجانا ً بالمراقبة على
أعلى المستويات ،مؤلفة من خبراء من أساتذة
الجامعات ونقابة المهندسين وإدارة المحافظة كي
ال يتم التالعب بالمواصفات.
فيما أكد مدير ماروتا سيتي أن شركة دمشق
القابضة التي أحدثت بمرسوم تشريعي عام
 2015بهدف إدارة أمالك محافظة دمشق ،والتي
نظمت عملية تنفيذ المشروع ،كانت منطقة خلف
الرازي أول منطقة تنظيمية يحصل من خاللها
صاحب األرض على حصص كبيرة مقارنة
بالمناطق التنظيمية األخرى ،بحيث حصل كل
شخص عن كل متر أرض مترا ً مقابله.
مضيفا ً أنه بعد انتهاء الدراسات الخاصة بهذه
المنطقة أصبحت التصاميم جاهزة ،وبدأت الناس
المعنية والشركات بالحصول على التراخيص،
ووصل عدد األشخاص الذين تقدموا بطلبات
ترخيص إلى  58شخصاً ،انتقل منهم  10أو 12
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إلى مرحلة الترخيص المباشر ،وعليه سيشهد
الشهر الثاني من هذا العام بدء تنفيذ البناء ،ومع
التزام الجميع بالعمل من المفترض أن ينتهي
العمل على المشروع خالل خمس سنوات.
مشروع لألغنياء
منذ أن بدأت تتضح معالم المشروع ونظرا ً لكثرة
االنتقادرات بما يخص شريحة المستفيدين منه،
بأنه لن يكون سوى لشريحة معينة من المجتمع
السوري ،وهو ما أوضحه مدير دمشق القابضة
بسبب أصحاب األراضي الذين باعوا أمالكهم
بأسعار مرتفعة جدا ً فساهموا بذلك برفع سعر
السهم ،على اعتبار أنهم ال يستطيعون تحمل
نفقات البناء ،مشيرا ً إلى أن كل شخص سيذهب
للشراء وفقا ً لما يملك من نقود ،فاألشخاص ذوو
الدخل العادي والمحدود لن يتوجهوا للشراء
في هذه المنطقة ،واألمر ال يقاس بهذه العقلية
فنحن توجهنا إلعمار هذه المنطقة لتكون منطقة
راقية عمرانياً ،إال أن هناك  %50من أصحاب
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في وقت زادت فيه الهوة
بين طبقات المجتمع وزادت
معاناة المواطنين السوريين
الذين أصبح أقصى أحالمهم
الحصول على متطلبات الحياة
األساسية من خبز وكهرباء
وغاز ،فكيف لهم الحصول
على منزل يشابه ما طرحته
المنطقة التنظيمية؟ هذا
ً
حتما سيبقى من ضمن
أحالمهم.

األراضي لم يبيعوا أسهمهم فتُركت لهم حرية
البناء بما يتوافق مع أوضاعهم ،فقام هؤالء
باالتفاق مع مقاولين لبناء عقاراتهم على أن
يحصل المقاول على نسبة من البناء ،في النهاية
توجهنا إلى هذا المشروع لنرفع من سوية البناء

في العاصمة التي ال يوجد فيها حضارة عمرانية
متميزة ،وهذه الميزات لن تكون موجهة للجميع
وهو الوضع الطبيعي وليس فيه ظلم ألي أحد.
تحت شعار إعادة اإلعمار المواطن مشتت الديار
بنظرة شاملة على المشروع  66نرى أنه رؤية
مستقبلية مذهلة وتفوق مدن األحالم حتى في
أكثر الدول تطوراً ،وسيسهم بنهوض سورية
معمارياً ،لكنه حصر المستفيدين بطبقة وحيدة
من المجتمع هي" األغنياء".
وعلى اعتبار أن هذه المناطق وجهت إليجاد
الحلول للعشوائيات -التي يقطنها غالبا ً متوسطو
الدخل أو محدوديه فأين سيسكن الفقراء؟ في
وقت زادت فيه الهوة بين طبقات المجتمع
وزادت معاناة المواطنين السوريين الذين
أصبحت أكبر أحالمهم الحصول على متطلبات
الحياة األساسية من خبز وكهرباء وغاز ،فكيف
الحال بالحصول على منزل يشابه ما طرحته
المنطقة التنظيمية؟ هو حتما ً سيكون من ضمن
أحالمهم فقط!

منطقة مستملكة منذ الثمانينيات
منذ صدور المرسوم التشريعي  66خرجت
الكثير من التقارير اإلعالمية التي مدحت أو ذمت
العمل ،بالمقابل كشفت بعض التقارير أن هناك
الكثير من المعلومات التي تم إخفاؤها عمداً ،مثل
إلغائه لالستمالك.
كما كان محافظ دمشق السابق بشر الصبان
قد وصفه بأنه أفضل مرسوم تنظيم عقاري في
البالد ،يشمل منطقتين تنظيميتين من سور مجلس
الوزراء حتى السفارة اإليرانية إلى المتحلق
الجنوبي وصوالً إلى نهر عيشة و القدم ،مؤكدا ً
أنه بإمكان السكان اصطحاب أوراقهم الثبوتية
ومراجعة مؤسسة اإلسكان ،لكن عند مراجعة
المؤسسة أصرت بأن المنطقة من مجلس
الوزراء حتى السفارة اإليرانية وبعمق  400متر
هي منطقة مستملكة منذ  ،1984وهو ما يدحض

ما تم التصريح به ،و تم إلزام الناس بدفع
براءات الذمة .بالمقابل أكد مدير المشروع أن
براءات الذمة كانت بهدف تحصيل الحق العام
للدولة فقط ،فهناك تعليمات حكومية بأن كل من
لديه عائد من الحكومة يطلب منه براءة ذمة
ليسدد التزاماته كالضرائب ،مثل ضريبة ترابية
ورسم نظافة ،كذلك إذا كان الشخص قد اشترى
بيتا ً لكنه لم يفرغ العقار فيطالب ببراءة ذمة،
فالشراء والبيع عليه ضريبة في وزارة المالية،
مشيرا ً إلى أنه ال يتفهم سبب تذمر الناس منها،
على الرغم من أنهم حصلوا على «شيك» بـ
 400ألف أو  600ألف ل.س ،لكنهم يرفضون
دفع بضعة آالف لبراءة الذمة ؟! وأغلب
التحصيالت ال تأخذها محافظة دمشق وإنما
وزارة المالية ،باستثناء رسم الخدمات والنظافة
التي تدفع في المحافظة.

شركة روسية تبنت
مشروع السكن البديل
أما بالنسبة للسكن البديل الذي تأخرت
المحافظة بتسليمه للذين خرجوا من
منازلهم خلف الرازي ،وما زالوا في
منازل مستأجرة ،قال عنها يوسف :إن
المرسوم التشريعي يلزمنا بتأمين بدل
البديل ،حيث حددت
اإليجار والسكن ً
لجنة قضائية أيضا قيمة اإليجار التي
تناسب مساحة كل منزل ،وهذه الميزة
طالت األشخاص المالك والمستأجرين
على حد سواء ،فكل من كان لديه
أوراق ثبوتية حصل على بدل إيجار،
والمحافظة ملزمة باستمرار دفع هذا
البدل حتى تأمين السكن البديل إلى
عقاره.
حين بدء الشخص بتنفيذ بناء
ً
فيما شرح النابلسي هذه اآللية قائال:
بإمكان كل شخص خرج من منطقة
خلف الرازي ولم يستطع دفع ثمن
السكن البديل ،أن يدفع المبلغ الذي
خمس سنوات
يستحق عليه على مدة
ً
بالتقسيط ،يتم حسابها وفقا لمساحة
المنزل ،على سبيل المثال من كانت
مساحة منزله 100م سيتوجب عليه
دفع  28مليون ليرة سورية على مدى
خمس سنوات ،على اعتبار أن سعر
المتر  280ألف ليرة سورية.
وأضاف النابلسي أن مشروع السكن
البديل الذي سيتم تنفيذه في
المنطقة التنظيمية الثانية يحتوي
على الكثير من الميزات؛ من بنى تحتية
إلى أبنية تحتوي على مرآب سيارات
ومالعب أطفال وصاالت للمناسبات
تجارية لتأمين دخل
االجتماعية ومحال
ً
لسكان المنطقة ً ،مشيرا إلى أن هذا
المشروع تأخر قيال بسبب مشاكل
تمويلية ،لكون عدد المنازل كبير
ً
جدا وتحتاج إلى تمويل مكلف كان
بإمكان المحافظة أخذ القروض عليه
الستكماله ،لكنها قررت التوجه إلى
طرق بديلة عبر إيجاد مستثمرين
للمشروع ،وعليه تم تقديم عرض
من شركة روسية تدعى " سترونك
سبيركس" كانت من الشركات
التي وقعت البرتوكول األخير مع
الدولة السورية في االتفاقية السورية
الروسية المشتركة ،التي ستبني
السكن البديل بدون أي فوائد ،ومن
المتوقع أن يبدأ التنفيذ خالل أسابيع
قليلة.

براءت الذمة كانت بهدف تحصيل الحق العام للدولة
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أين الشباب في مفاصل
القرار والمؤسسات ؟
طرطوس  -ربا أحمد
ما تزال سورية ال تملك وزارة للشباب ،وما
تزال مفاصل القرار وإدارة الهيئات والوزارات
واإلدارات تختار من دخل أبواب الخمسينات وما
فوق ،وفي الشارع تحول الشباب إلى أعمالهم
غير مباليين بما يجري حولهم بعد أن تخلوا عن
أحالمهم بدور حقيقي في بناء وطنهم من جهة
وبعد أن خلت القوانين والخطط من قبلة نور
مضيئة لمستقبلهم.
لماذا هذا االستبعاد للشباب؟ ومن يقوم باستبعادهم
؟ وهل يشكلون عقبة كشباب أمام دوائر وإدارات
مهترئة وهرمة ؟
لكي ال نقيس األمور بالصورة العامة ،
سنستحضر عددا ً من التجارب الخاصة لشباب
حاولوا أن يجدوا لهم مكانا ً في دوائرهم وطوروا
إمكاناتهم ولكن تم استبعادهم ومحاربتهم .
"مي"  ..مهندسة معمارية في إحدى الدوائر
الحكومية ،درست الماجستير بتخصص التنقيب
وترميم اآلثار بمعهد فرنسي متخصص ،لديها
قدرات رائعة في تطبيق كافة برامج الهندسة
المعمارية على الكومبيوتر ،وقد استقطبتها إحدى
الجمعيات المتخصصة باآلثار في إسبانية في
زيارة للتعرف على المزيد من المعارف .
ولكن هذا كله أدى بها إلى الجلوس في أحد
المكاتب في دائرتها دون عمل ،وباستبعاد كامل
عن أي عمل حقيقي أو تسلم إدارة هي متخصصة
بها ،ليرأسها مهندس قديم في الدائرة كل همه أن
يمشي األوراق الرسمية والسالم.
"مي" ،أكدت أنها لم تستسلم لألمر بل ستحافظ
على ذاتها بتطوير قدراتها واختصاصها ،وهي
مستمرة بذلك في منزلها ،مستغربة أن تتم
معاملتها كأي موظف روتيني ،متمنية الخروج
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من هذا المأزق وهي تعلم –على حد قولها -أن
طريقها ونفقها طويل.
"حال" ،صحفية في إحدى الصحف العامة ،تعمل
في مجال تخصصها الجامعي مع عدد كبير ليس
من أهل االختصاص وضمن إدارة مستمرة منذ
 25سنة على حالها .
"حال" أكدت أنها تعمل منذ /12/سنة في اإلعالم،
لم تجد خطوة لألمام في مجال عملها ،بل بالعكس
محاولة لإلحباط والتهديم ،متسائلة لماذا استبعاد
الشباب من اإلدارات ! مطالبة بإدارات شابة
سواء ضمن النقابات أو المؤسسات ،ألن العقلية
السائدة حجرية.
"زهير" كان مهندسا ً في إحدى الجهات اإلنشائية،

قدم استقالته واتجه للعمل الحر بشهادته ،وعند
سؤاله عن السبب أشار إلى أن الفساد كبير وهو
كشاب ال يقبل منذ بداية حياته الوظيفية أن يضع
يديه وسمعته في الوحل ،فليس من المفروض أن
يكون عمله يغض البصر عن المواد المسروقة
أو سوء التنفيذ ،بل عمله كمهندس متخصص أن
يبني لبلده وألبنائه بأفضل المعايير  ،ومن هنا
فضل أن يبني مستقبله بعيدا ً عن المشاكل اإلدارية
والمالية المستشرية في المؤسسة.
باألرقام
وفق المكتب المركزي لإلحصاء في سورية ،فإن
الشباب والشابات ال يشكلون أكثر من  %1من
المشرعين واإلدارات ،فهل هذا الرقم يرضي
أهل القرار ؟ وهل هي خطوة في بناء المجتمع ؟

وزيرة اإلصالح اإلداري د .سالم سفاف خالل
افتتاح مؤتمر الشباب األول للتنمية البشرية
أكدت أن المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار "شباب
مبدع…مؤسسات رائدة" ولد من رحم المشروع
الوطني لإلصالح اإلداري الذي أطلقه السيد
الرئيس،
ومضت وزارة التنمية اإلدارية على تهيئة الشباب
لنشر ثقافة التنمية واإلصالح اإلداري لديهم على
قاعدة الحوار وتبادل الرأي وخلق رؤى متقاربة
حول أولوية المشروع وآليات تنفيذه ،السيما أن
الشباب هم مدخالت العملية اإلدارية والكوادر
الخالقة وقادة المستقبل الذين سيقع على عاتقهم
بناء مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد.
وفي سبيل ذلك عملت الوزارة على زج توجهات
المشاركين في المؤتمر الذين أكدوا على أولوية

البرامج الخاصة بتأهيل
عن
القيادات الشابة غائبة
ً
سورية بشكل كامل ،ونادرا
ما يتم استخدام الشباب في
القرار بحجة غياب
مفاصل ً
الخبرة ،علما أن الرغبة في
النجاح والتأهيل العلمي واإلداري
الصحيح كافيين للخروج من أي
مأزق إداري

المشروع الوطني لإلصالح اإلداري وإن الغالبية
من الطلبة والخريجين العاملين في القطاع العام
والخاص يتطلع إلى العمل في المؤسسات العامة
لدورها في األمان الوظيفي .
ماذا بعد؟
أين كالم الوزيرة من الواقع؟ التقينا مجموعة
أخرى من الشباب العاملين في مؤسسات القطاع
العام ،فأكد لنا علي رسالن أن هذا الكالم مضيعة
للوقت ،أما رنا فكان جوابها  " :نعم نحن مهمشون
في مؤسساتنا ،وإداراتنا هرمة  ،ونحن ال نستطيع
أن ننجح أو نستلم دائرة صغيرة دون واسطة
 ،بالرغم من أننا من نملك اللغات والمهارات
ونعمل في جمعيات تطوعية وثقافية  ،ولكن كل
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ذلك ال يعني شيء أمام الفساد في المؤسسات ونحن
عقبة أمام كل هذا وذاك "..
وعن كالم الوزيرة ،تساءل محمد وميسون ،هل
تعلم الوزيرة بظروف أعمالنا أو إمكاناتنا ! هل
تعلم الوزيرة أن كل من يرأسنا بالعقد الخامس من
عمره ويرانا عقبة أمامه! هل تعلم الوزيرة أن
رفع سن التقاعد إلى  65سنة جريمة بحق العمل
والمؤسسات والشباب !! ومتى سألت الوزيرة عن
هؤالء الشباب ومتى سألتهم عن قدراتهم وكيفية
استثمارها ؟؟
وعلى حد قولهم نحن بعكس بقية األمم ألن – كالم
النهار يمحوه الليل لدينا ،ونحن يجب أن نبني
مستقبلنا بأن نبحث عن فرص تشغيل أفضل من
مؤسساتنا ،وإن كان السفر هو الخيار األفضل
للجميع.
قد يرفض البعض القيادات الشابة بحجة عدم وجود
الخبرة الكافية ،وللتأكد من صحة هذا الكالم سنأخذ
تجربة لشاب جاء مصادفة مديرا ً لشركة ولكن غير
موجودة.
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وفق المكتب المركزي
لإلحصاء في سورية ،فإن
الشباب والشابات ال يشكلون
أكثر من  %1من المشرعين
واإلدارات،
فهل هذا الرقم يرضي أهل
القرار ؟
وهل هي خطوة في بناء
المجتمع؟

م.مازن غنوم جاء مدير عام للشركة العامة
للصرف الصحي بطرطوس في عام /2008/
ولم يكن يتجاوز من العمر  /32/سنة فقط  ،هذا
الشاب جاء مع ورقة إلدارة غير موجودة حيث
من المفترض أن يقوم هو بالتأسيس لها وإطالقها ،
وفعالً كان األمر ..

التقينا م .مازن غنوم ليقدم لنا تجربته الشابة
في اإلدارة  ،فقال  ":المدير الشاب يتحمل
األعباء الكثيرة وبعقل نظيف ويلتزم بالقوانين
ويساعد في السرعة بالعمل واستخدام أفضل
للتكنولوجية ".
وعند سؤاله عن كيفية إطالق الشركة العامة،
أكد أنه بمدة ال تتجاوز السنتين كانت الشركة
انطلقت بشكل كامل قانونيا ً وإداريا ً ولوجستيا ً
وماليا ً وبشريا ً  ،الفتا ً إلى أن الصعوبات التي
واجهته بمعظمها من إدارات قديمة تحب
المماطلة وال تسعى وراء الزمن  ،مشيرا ً إلى
أنه "أقيل" اآلن ولكن بعد /10/سنوات من
العمل ،معتبرا ً أن فترة الشباب هي فترة العطاء
والقــلب والعـقل النظيفين والبنائين.
دراسات فقيرة
عبد الرحمن تيشوري خبير استشاري وإداري
سوري أكد أن اإلدارات الشابة هي الحل الحقيقي

اليوم لالنطالق من جديد بكافة قطاعاتنا ،وفي
دراسة بما يخص واقع الشباب العربي والسوري
وإهمال دوره في كافة المفاصل يقدم مجموعة
من المعلومات واإلحصاءات ،وهي تقدر نسبة
الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  40 – 18سنة
في الوطن العربي بحدود  %20من مجمل سكان
الوطن العربي أي قرابة  60مليون شابة وشابة،
إن هذا العدد الكبير يستحق أن تتم دراسة أوضاعه
والوقوف عند همومه وطموحاته ،وضرورة وضع
استراتيجية مستقبلية تتبنى جيل الشباب وتساعده

على تجاوز الصعوبات والمعوقات التي تعترض
سبيله .إذ على الشباب يتوقف مستقبل أي أمة
فإن كان الشباب بخير يعني ذلك أن حاضر األمة
ومستقبلها بخير والعكس صحيح .الفتا ً إلى أن
البرامج الخاصة بتأهيل القيادات الشابة غائبة عن
سورية بشكل كامل ،ونادرا ً ما يتم استخدام الشباب
في مفاصل القرار بحجة غياب الخبرة ،علما ً أن
الرغبة في النجاح والتأهيل العلمي واإلداري
الصحيح كافيين للخروج من أي مأزق إداري سيما
بتوفر مجالس إدارات ومراكز استشارية .

تقدر نسبة الشباب الذين تتراوح
أعمارهم بين  40 – 18سنة في
الوطن العربي بحدود  %20من
مجمل سكان الوطن العربي أي
قرابة  60مليون شابة وشابة ،إن
هذا العدد الكبير يستحق أن تتم
دراسة أوضاعه والوقوف عند
همومه وطموحاتهالمجتمع ؟
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رجل األعمال عصام انبوبا
ال صناعة ناجحة دون قوانين محفزة
دمشق  -أسرة المشهد
قاد المستثمر والصناعي السوري عصام انبوبا استثمارات صناعية متنوعة شكّلت نموذجا ً رائدا ً بعد انطالق القرار رقم  10وكان من أوائل العائدين إلى
البلد بعد صدور هذا القانون ،ليأخذ دوره الريادي في تطوير قطاع صناعي قوي قادرعلى المنافسة ويعتمد على طاقات البلد وامكاناته الكامنة.
كانت الصناعة السورية في الثمانينيات ضعيفة
وهامشية وتقتصر على مصانع للعلكة والشيبس،
وسرعان ما توسع القطاع الصناعي وتنوع خالل
عشر سنوات ليصل عدد المصانع إلى  43مصنعا ً
تنوعت بين مصانع للخيوط والزيوت واألغذية
ودرفلة الحديد والمواد االستهالكية ومستلزمات
مواد البناء ،فقد وصلت طاقة مصانع انبوبا
التصديرية لوحدها قبل األزمة في  2011إلى
 120مليون دوالر سنوياً ،يقول انبوبا  ”:أنا
كرجل صناعي ومستثمر جربت كل المراحل
في سورية ،وكنت من أوائل العائدين إلطالق
مشاريع صناعية بعد صدور القانون رقم  .10في
التسعينات ،وحملت تلك الفترة بداية ألهم التجارب
الصناعية في سورية.
عصام أنبوبا ابن مدينة حمص برع في كل
مجاالت الصناعة والتجارة والسياحة أكمل
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مرحلته الثانوية في الالذقية بعد أن انتقل مع
عائلته إلى هذه المحافظة ،ليستكمل دراسة هندسة
البترول في الواليات المتحدة األمريكية ،ويعمل
بعد تخرجه في شركة خاصة أرسلته إلى أبو ظبي
للعمل ،فأسس شركته الخاصة وعاد عام 1991
إلى سورية .
صناعة وقيمة مضافة
بدأت رحلته الصناعية مع مشروع خمس نجوم
للمرطبات والعصائر الطبيعية ،يقول »:شكل هذا
المشروع بداية نجاحاتي الصناعية في الثمانينيات،
ثم بعدها وفي ظل القانون رقم  10أسست باكورة
أعمالي بإقامة أكبر مصنع للزيوت في الشرق
األوسط يعتمد على بذرة الصويا ،كما طورنا
أعمالنا فيما بعد وأضفنا خطوط تكرير وهدرجة
وصناعة صموغ ،كما تم العمل أيضا ً على إقامة

منشآت لها عالقة بمصانعنا فأسسنا مصنع للطباعة
والتغليف المعدني في منطقة حسياء الصناعية .
أن توجهي في كل عمل أنخرطت فيه كان بهدف
تكوين قيمة مضافة للصناعة التي أديرها ،فتلمست
ّ
احتياجات البيئة الصناعية المحلية وإيجاد أفضل
الحلول لمواصلة العمل بدون معوقات ،وكنت
أعلم أنني من خالل ذلك أعزز مشاريعي وأجعلها
أكثر قوة ،على سبيل المثال أسست مصنع لتصنيع
العبوات المعدنية التي نضع بداخلها الزيوت،
بهدف تقليل التكلفة بدالً من االستيراد وقد وفرت
في تلك العملية بين  5إلى  6ليرات في كل عبوة،
هذا باإلضافة إلى استثماري في أعمال أكبر،
فأسست مصنع االلكيدات الخاص بالدهانات وهو
منتج يشكل قيمة مضافة لمصنع الزيوت باعتبار
االلكيدات من مكونات العناصر الناتجة عن تصنيع
الزيوت» .

 23مليون يورو لمصنع بلوك حمص
أوالده ساعدوه بتطوير وتوسيع أعماله
يقول انبوبا »:وجود أوالدي ساعدني على توسيع
أعمالي ،لدي ثالثة أبناء انخرطوا في سوق العمل،
أحدهم يعمل في قطاع البناء وأسس منشآه خاصة
في حسياء حملت اسم «كليكو» لصناعة القرميد
واآلجر ،باإلضافة إلى منشأتين تختص إحداهما في
صناعة القرميد واألخرى في البلوك المعماري،
حيث بلغت قيمة االستثمار  23مليون يورو بين
معدات وآليات تعتمد على التكنولوجيا الحديثة ،وقد
تضررت هذه المصانع خالل األزمة ،وحاليا ً هناك
مصنع واحد في الخدمة ،واآلخر بانتظار مرحلة
إعادة االعمار كي نستطيع تأمين المواد األولية،
متابعا ً هناك أيضا ً مصنع لتصنيع المواد الكيماوية،
لدينا حاليا ً أربع منشآت في حسياء باإلضافة إلى
منشاة الزيت”.
في الحرب تضررت الشراكات العربية ولم تتوقف
لم يتوقف انبوبا عند حدود افتتاحه لمصانع
واستثمارات بتمويله الخاص ،توجه أيضا ً إلى
التعاون مع شركات أخرى منها الشركة المتحدة
لإلسمنت ،يقول »:كنا من أوائل المؤسسين ،ولدينا
شريك إماراتي هو مجموعة الغرير وقد زادت
حصته في المعمل ووصلت إلى نسبة ،% 60
خالل األزمة ،وبعد أن توقف المعمل لفترة تم
وضع خطة إلعادة تشغيله ،وخاصة أنه يملك
طاقة إنتاجية تصل إلى  650طن اسمنت في
اليوم» .
يتابع أنبوبا ”:أما بالنسبة لبقية استثماراتي
التي كانت بمثابة نقلة نوعية أيضا ً أذكر
العديد من المنشآت في حمص تمتد على
مساحة  120دونم ،وقد عملت على أن تكون
متميزة ونحن كنا الوحيدين الذين أدخلوا سكة
القطار إلى ساحة المعمل ،حيث تنطلق المنتجات
من المصنع عبر الخط الحديدي إلى العديد من
المحافظات والمرافئ ،كما عملنا سابقا ً على مد
خط السكة الحديدية إلى بغداد وكان ينقصنا  20كم
من السكة للوصل إلى العاصمة العراقية ،ولكنها
توقفت بسبب األزمة التي مرت على سورية،
كل ذلك كي نسهل عملية نقل البضائع وتخفيف
الضغط عن الطرق ،وقد ساعدتنا وزارة النقل في
تلك الفترة ،النجاز هذا المشروع”.

قاد عصام انبوبا تجربة صناعية نموذجية
ً
ومتميزة فقد كانت مصانعه تصدر سلعا
صناعية قبل األزمةتصل إلى  120مليون
دوالر في السنة تشمل الزيوت واألعالف إلى
األردن ولبنان والعراق

وعن وضع السكك الحديدية خالل األزمة قال
أنبوبا أنها تضررت كثيرا ً في المنطقة بين
طرطوس وحمص ،لكن بعد عودة األمان عدنا
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إلى ترميم السكك المتضررة واليوم ننقل %90
من بضائعنا إلى طرطوس وحمص باالعتماد على
السكك الحديدية”.
طالته العقوبات األوروبية
قطاع الصناعة ورجال األعمال كان كغيره من
الجوانب التي طالتها يد الحرب من جميع النواحي،
وهناك رجال أعمال استهدفت أموالهم وأنشطتهم
عبر فرض عقوبات تقيد حركة هذه األموال
عالمياً ،وقد كان رجل األعمال عصام أنبوبا من
أبرز الشخصيات التي فرضت عليها عقوبات
أوروبية ،وهو ما تحدث عنه بتهكم قائالً :لم أجعل
من هذه العقوبات حجر عثرة يقف في طريقي.
بل حاولت أن أجد طريقا ً قانونياً ،لتفادي العقوبات
ومحاولة الغائها ،فقد كانت مجحفة وتستهدف
قطاع األغذية والبناء ،لكنني لم أنجح في إلغاء هذه
العقوبات”.
استهدفت مشاريعه الصناعية خالل األزمة
يقول أنبوبا »:مع اشتداد الحرب على سورية ،زاد
استهداف اإلرهابيين لمصانعي في مدينة حمص،
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يحتاج كل مستثمر أو صناعي
إلى قوانين ومناخ مناسب
للعمل وظروف تساعده
على االستمرار ،وهو ما كان
يؤمنه قانون االستثمار رقم
 10الذي وضع حوافز شجعت
المستثمرين ،لقد كان إلغاء
بالقانون رقم  10خطأ
العمل ً
استراتيجيا دفعنا ثمنه

خاصة في منطقة القصير في حمص فقد كانت نقطة
ساخنة في األحداث ومنطقة خطوط تماس ،حيث
تعرض مصنع الزيت لتفجير في قسم المراجل،
واستشهد عاملين من عمال المصنع كما تم خطف
موظفين أيضاً ،هذا باإلضافة إلى السرقات الكبيرة
التي تعرض لها المصنع ،رغم كل ذلك لم نتوقف
يوما ً عن التصنيع ولم تنقطع السلع التي ننتجها.

هذا على صعيد المصانع أما على صعيد التصدير،
فأشار انبوبا أن حجم السلع المصدرة يصل قبل
األزمة إلى حدود  120مليون دوالر في السنة
تشمل الزيوت واألعالف إلى األردن ولبنان
والعراق ،فيما اختلف الوضع وتقلصت الطاقة
االنتاجية إلى أكثر من النصف بعد بدء الحرب،
على الرغم من ذلك لم نتوقف عن العمل وحافظنا
على اإلنتاج حسب حاجة السوق المحلية فقط”.
شريك ومؤسس في شام القابضة
بالعودة للحديث عن شراكات أنبوبا البد من التنويه
إلى شراكته مع شركة الشام القابضة وقال عن
هذه التجربة »:كنت من المؤسسين فقد كانت فكرة
هذه الشركة رائدة جدا ً عند تأسيسها في مرحلة
تميزت فيها البلد بفسحة من التطور واالنفتاح
االقتصادي ،حيث ساهمت مجمل القوانين التي
سنت في تلك الفترة بنهوض شام القابضة ،وقد
تميزت االستثمارات والمشاريع بضخامتها مما
استدعى اجتذاب رؤوس أموال أكبر فسارعت
الشركة الحتضان مجموعة مميزة من رجال
األعمال ذوي الخبرة والمقدرة المالية ،حضنتها

هذه الشركة عبر اتحاد مجموعة من  73رجل
أعمال ،كما قلت كنت أحد المؤسسين وضمن
مجلس اإلدارة بحصة بلغت قيمتها  100مليون
ليرة سورية ،وقدابتعدت عن اإلدارة لبضع سنوات
خالل األزمة بسبب العقوبات ،لكن اليوم عدت عن
طريق االنتخابات”.
حقل تجارب لالستثمار
وجهت انتقادات كثيرة لطريقة االستثمار في
سورية من قبل رجال أعمال وأساط اقتصادية،
لكن معظم هذه االنتقادت كانت ذات منشأ سياسي،
وأكبر دليل على ذلك هو وجودي في سورية منذ
التسعينات ،فقد كنت حقل تجارب لتطبيق قانون
االستثمار والكثير من المشاريع في بداية النهوض
االقتصادي ،وواجهت الكثير من الصعوبات لكنني
تجاوزتها ،من يريد العمل لديه كل السبل وعليه أن
ال يقف عند محسوبيات أو عقبات هنا أو هناك،
مضيفا ً عندما بدأت باالستثمار في سورية لم يكن
هناك سوى عدد قليل من المصانع البسيطة كالعلكة
والشيبس ،بعدها أصبح هناك نقلة نوعية حتى عام
 2011بسبب االستراتيجية الصناعية الموضوعة،
وأصبح لدينا خالل عشرة أعوام  43معمالً تنوعت
بين الزيوت ومصانع الغزل والنسيج والخيوط

الذي كان من أوائل المصانع في سورية الذي
يصدر إلى الخارج ،وكل ذلك بفضل التشريعات
االقتصادية التي شجعت الصناعيين والمستثمرين
في تلك الفترة على المخاطرة والهجرة العكسية
إلى سورية”.
خطأ العودة إلى القانون رقم 8
يحتاج كل مستثمر أو صناعي إلى قوانين ومناخ
للعمل وظروف تساعده على االستمرار ،وهو ما
كان يؤمنه قانون االستثمار رقم  10الذي وضع

اقتصادية
نحتاج إلى قرارات ُ
استراتيجية تتبناها وتسهم
في وضعها مجموعة من
واالقتصاديين
رجال األعمال
ُ ّ
من الوزن الثقيل تبني وتشرع
وتضع خطط استراتيجية
طويلة األجل
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حوافز شجعت المستثمرين ،يشدد انبوبا على أن
إلغاء العمل بالقانون رقم  10كان خطأ استراتيجيا ً
ويرى أن التوجه إلى القانون رقم  8قاد إلى أزمة
كبيرة على الجميع ،فتطوير الوضع االقتصادي
لن يكون فقط عن طريق االعفاء الضريبي
للمستثمرين ،المستثمرون بحاجة إلى مناخ وبيئة
مالئمين ،هناك مثل عامي يقول « ما في قط
بيهرب من عرس» ،على الحكومة تبني وتشجيع
وطرح قوانين مناسبة وهي كفيلة باجتذاب رأس
المال الصناعي الذي نحن بحاجة إليه”.
نحتاج إلى أوزان ثقيلة من المشرعين
واالقتصاديين
ثمان سنوات أن تتجاوز
استطاعت سورية عبر
ِ
أشرس حرب عرفها التاريخ سياسياً ،لو استطعنا
بالمقابل تحقيق انجاز اقتصادي مماثل وبنفس
الحجم تخيل كيف كان دور سورية؟ ،يؤكد عصام
انبويا نحن اليوم لألسف ودعنا نتكلم بكل شفافية
ومحبة لو كان لدينا قرارات اقتصادية تساعد
على تجاوز هذه األزمة والمضي بالنجاحات مع
القطاعات األخرى كانت سورية ستصبح في
مصاف الدول الكبرى ،ولدينا تجربة ونموذج
ناجح عام  ،2005لذا نحتاج قرارات اقتصادية
تتبناها وتُسهم في وضعها مجموعة من رجال
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األعمال واالقتصاديين من الوزن الثقيل تبني
وتشرع وتضع خطط استراتيجية طويلة األجل”.
.
وعن خريطة العمل المناسبة تحدث انبوبا إلى
ضرورة وضع خطط سنوية لكل قطاع من
قطاعات العمل وخلق فرص عمل ونمو مستدام،
كما أننا بحاجة إلى قوانين عمل عادلة ،تحمي
العامل ورب العمل والمستثمر الجديد ،هذا كله
بحاجة وفقا ً ألنبويا إلى أن يكون صاحب القرار
على دراية بالوضع االقتصادية ومشاكله وعلى
دراية باحتياجات البلد ومصلحتها على المدى
الطويل ،وأن يبتعد عن مصالحة الشخصية،
وعليه وأقترح تشكيل لوبيات وتجمعات فقط
تخص كل قطاع من القطاعات االقتصادية ،تدافع
عن مصالح هذه القطاعات وتتبنى تفعيل دورها
واستمرار توسعها .ويضيف سورية كدولة ال
تعتمد على النفط أو الثروات الباطنية بل تتميز
قوتها بالخبرات واليد العاملة النشطة والخبيرة،
«نحول عرق الجبين إلى ثروات»،
لذا يجب أن
ّ
أي استثمار قوتنا العاملة الخبيرة في تطوبر
االمكانات الموجودة .،وهذا بحد ذاته قوة مضافة
لالقتصاد الوطني ،من هنا يكون دور المشرع
وصاحب القرار االقتصادي رسم سياسة اقتصادية
تؤدي إلى زيادة النمو واالعتماد على الذات”..

اقتصاد السوق االجتماعي
عام  2005أصدرت القيادة القطرية
ً
قرارا بالتوجه إلى اقتصاد السوق
االجتماعي وهي خطوة جبارة ،أنا كنت
مع هذه التجربة ألنه كان من الصعب
أن ننتقل من االقتصاد الموجه والذي
ً
كان متجذرا إلى اقتصاد السوق دفعة
احدة ،وقد ساهم هذا القانون بالحد من
ارتفاع األسعار ،وضبط األسواق ،وتحقيق
مصلحة الشرائح األوسع من المجتمع.
وأنا اليوم مع تعميم هذا التوجه
االقتصادي.

دور الفساد بإعاقة النمو
رغم أن الفساد هو آفة العصر وأصبح
ً
ً
عائقا أساسيا في البلد إال أن معالجة
الفساد ليست صعبة ،ولدينا تجربة
سابقة في محافظة حمص ،حيث تم
تطبيق قرارات خدمية تبعد الوسطاء
عن أي دور كما تم تبني نظام النافذة
الواحدة ،حيث أصبح بامكان اي مستثمر
او مراجع حل جميع مشاكلة من نافذة
خدمة واحدة .وأنا أدعو إلى تطبيق
تقنيات وأتمتة القطاع الخدمي فهذا
يخفف الفساد والمحسوبيات”.

رأي

ُ
هل تسحب نوبل
للسالم من أوباما ؟
بعد تسعة أشهر من وصوله للبيت االبيض  ،و في التاسع من تشرين األول
 2009حاز باراك أوباما جائزة نوبل للسالم «نظير جهوده في تقوية
الدبلوماسية الدولية والتعاون بين الشعوب» ،يومها رأى البعض بالجائزة
إدانة غير مباشرة لحقبة بوش التي تميزت برفض اآلخر و معاداته،و إعالء
لغة الحروب  ،ومحاولة تهديم الدول بإشاعة الفوضى بمؤسساتها ,وبالتالي
يكون منح الجائزة لباراك أوباما «بداية التوصل لحلول سلمية في معالجة
المسائل المستعصية األمر الذي سيجنب العالم كارثة حقيقة» و ذلك على
حد تعبير نيلسون مانديال حينها ،ربما لم ينتبه أصحاب « جائزة البارود
« إلى أن ال ُمحتفى بتنصيبه بطالً
للسالم هو الوريث الشرعي لتركة بوش
ِ
الصغير  ،تركة رفض إعالن براءته منها ،فحتى يوم تسلمه الجائزة كان
اوباما القائدُ األعلى للقوات المسلحة األمريكية التي تحتل دولتين أسيويتين
يأتمر بأوباما  155ألف جندي
ذات سيادة ،األولى اسمها العراق حيث ِ
 ،و الثانية هي أفغانستان ال ُمحتلة من ستين ألف جندي أمريكي ،بل وفي
يوم إعالن نيل ِه لتلكَ الجائزة كان أوباما يعاني ْ
من شبحِ المعارض ِة ال ُمحتملة
لمجلس الشيوخ لرفعِ عدي ِد قوةِ االحتال ِل ْ
تلك إلى  68ألفا  ،هؤالء و غيرهم
ِ
يرتكبون بعلم و أمر اوباما كل ما يمكنُ للمرء أن يتصوره من خروقات
التفاقيات جنيف األربع ،و بعيدا عن كل شكل من أشكال ال ُمساءلة ,فضال
عن قيامه باحتجاز  239معتقالً في غوانتانامو و  650معتقالً في قاعدة
بغرام بأفغانستان و  36شخصا ً جرى اقتيادهم من أنحاء المعمورة عبر
ضعون لنظام االعتقال السري في الواليات المتحدة,
سجون طائرة و يخ َ
ٍ
هؤالء جميعا ً محرومون ـ بأمر من أستاذ القانون الدستوري ـ من أبسط
ق اإلنسان ( ، )1948كما لم
الحقوق التي كفلها لهم اإلعالنُ العالمي لحقو ِ
ينتبه اصحاب « جائزة الديناميت « ان حصول مناحيم بيغن ـ عام 1978
ـ على نوبل للسالم ـ و بشكل استباقي ـ لم يدفعه لتنفيذ القرارين  242و
 338أو االعتراف للفلسطينيين بحق العودة  ،بل ذهب به نحو تشبيههم
«بالوحوش التي تمشي على قدمين»  ،و بالتالي تذبيحهم في مخيمي صبرا
و شاتيال عام .1982
لقد كانت حقبة اوباما تجسيدا حقيقيا لتهشيم الدول و مؤسساتها من الداخل
األمر الذي جعلها أكثر دمارا من حقبة بوش الصغير  ،قاد اوباما موجة
الربيع العربي فأطاح بالدولة الليبية و مؤسساتها  ،و دعم الحرب في
اليمن التي مازالت مستعرة حتى اليوم كل ذلك خالفا لما وعد العالم به
بأن عهده لن يشهد حروبا جديدة  ،لقد أقدم اوباما على ما هو اخطر
من االعتماد على الجيوش النظامية في ارتكاب الحروب العدوانية إذ قام
بتكريس مصطلح «فرق الموت» عبر خلق « داعش « و مشتقاته ،و

عصام التكروري

بتعميم نموذج نيكاراغوا في إخضاع الدول ،ففي عهده اتسع اإلرهاب و
تمددت جيوشه المدعومة أمريكيا في سوريا و العراق و مصر و ليبيا و
تونس و حدود الجزائر ،كما ترسخ اإلرهاب المدعوم أمريكيا في العديد
من الدول اإلفريقية كالنيجر و نيجيريا و مالي و أوغندا ،و نتيجة لذلك
شهد عهده أكبر موجات النزوح اإلنساني من الجنوب إلى الشمال.
في الحقيقة  ،ردة فعل أوباما على تلقيه جائزة نوبل للسالم كانت توحي
بأن عهده سيكون استمرارا لعهد بوش بفارق وحيد يتمثل بأن الجرائم
المزمع اقترافها بعهد أوباما ستكون بقفاز أسود بدليل أن أول ردة فعل
صدرت عن الرجل ـ لدى سماعه خبر الفوز بالجائزة ـ كانت إعالنه بأنّه
«ال يستحقها و أنّه سيتبرع بقيمتها ألعمال خيرية» ،هذا التصريح يعني
شيئا واحدا أال و هو أن الخطط اإلجرامية التي سينفذها عهده قد وضعت،
و لن تثنيه عن تنفيذها حفنة دوالرات.
كان أوباما بارعا للغاية في بيع الجوز الفارغ للعرب عبر خطبه التي
يوزعها عليهم هنا و هناك تاركا لهم أن يستخدموها لتجفيف دماء ضحايا
الجرائم األمريكية ،بالمقابل كانت شعوب أمريكا الالتينية و قيادتها أوعى
من غيرها في تعاطيها مع اوباما و في كشف خداعه  ،ففي القمة الخامسة
عقَدت في جمهورية ترينداد و توباغو في
لدول القارة األمريكية ـ التي ُ
نيسان  2009ـ كان الفتا ً قيام الرئيس األمريكي باراك أوباما باختراق
جموع رؤساء دول القارة األمريكية و مساعديهم المتواجدين في بهو
قاعة االجتماعات  ،و التوجه مباشرة نحو الرئيس الفنزويلي هوغو
تشافيز مصافحاً ،و عشية الجلسة الختامية للقمة فوجئ أوباما بي ٍد تُربتُ
على كتفه ،ألتفت ليجد شافيز يقدّم له كتابا ً باللغة االسبانية  ،تناول الرئيس
أوباما الكتاب و هو يشعر بالبهجة ظنّا منه أن مصافحته لتشافيز آتت
أوكلها ،و لتلتقط وسائل اإلعالم الصور لتشافيز إلى جانبه أوباما و هو
يحمل الهدية التي لم تكن أكثر من فخ ال يتقن نصبه إال القادة االستثنائيين،
و ال يبدعه إال المثقفين االستثنائيين  :إنه كتاب «الشرايين المفتوحة لقارة
أميركا الالتينية ،تأريخ لخمسة قرون من النهب األمريكي و األوروبي
« لمؤلفه ادواردو غالينانو  ،ابتسامة شافيز في الصورة التي جمعته مع
أوباما تقول « :قُضي األمر ...و منحت أوباما لقب «ممثل قوى النهب
العالمي».
جائزة تشافيز ألوباما تمثلني ،أما نوبل للسالم فتمثل كل من اعتقد أن
قطع السكر التي يحصل عليها النمر ليقلد مشية القط في السيرك يمكن
لها أن تقنعه بأن يصبح نباتيا.
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إياد زيدان مدير المؤسسة العامة للطيران المدني :

ً
شركات عربية ترسل وفودا الستطالع
المطارات السورية
ومبنى ركاب ومهبط جديد في مطار دمشق
دمشق  -خاص
تتحضر سورية لدخول في مرحلة جديدة في
مجال النقل الجوي المدني ،مرحلة تشهد دخول
شركات عربية وأجنبية وإعادة تشغيل شركات
كانت توقفت عن العمل في سورية إضافة إلى
شركات وطنية خاصة تتهيأ للدخول في سوق
النقل الجوي المدني " ،المشهد" التقت محمد
إياد زيدان مدير المؤسسة العامة للطيران المدني
للحديث عن آخر تحضيرات المؤسسة الستقبال
هذه المرحلة الجديدة وشرح حالة قطاع النقل
الجوي في سورية .
تعافي من الحرب
طيلة سنوات األزمة كان الناقل الوطني "السورية
للطيران" والشركات الخاصة المرخصة
الموجودة في سورية هم من يقومون بالتشغيل
لكن اليوم ننتقل إلى مرحلة جديدة مع التعافي من
الحرب والحديث عن عودة الشركات العربية
وربما األجنبية مستقبال فما هي تحضيرات
سورية الستقبال هذه المرحلة؟
يقول إياد زيدان :ال يخفى على أحد أن بلدنا
بدأت تتعافى من حرب طويلة تعرض خاللها
قطاع النقل الجوي ومطاراتنا لكثير من
االعتداءات واألضرار وخالل األزمة كنا
نعمل بظروف صعبة جدا لكن مطار دمشق لم
يتوقف ساعة عن العمل أما التحضير للمرحلة
الجديدة فيتطلب جهدا ً كبيرا ً ونحن كنا في معزل
عن جو الطيران العالمي بما يخص التجهيزات
والشركات المصنعة للتجهيزات بسبب الحظر
المفروض على سورية ،ولدينا خطة للنهوض
بتأمين تجهيزات للمطارات من خالل عقود مع
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دول صديقة لتأمين التجهيزات األساسية الالزمة
لعمل المطارات باإلضافة لتأهيل المهابط ضمن
المطارات ونسعى لتأمين متطلبات هذه الشركات
في الوقت المناسب.
شركات طيران خاصة بمعايير دولية
مع السماح بترخيص شركات طيران خاصة
في سورية تم فتح المجال للعديد من الشركات
للدخول إلى سوق الطيران المدني السوري،
يقول زيدان إن القرار الذي صدر مؤخرا
بتعديل قرار وزاري لترخيص الشركات،
وضع ضوابط وأسس شركات الطيران الوطنية
الخاصة وأضاف " لدينا شركة (أجنحة الشام)
ووصلنا نحو  15طلب جديد لترخيص شركات
طيران خاصة ولكن عمليا بدأت شركتان فقط في
إجراءات الترخيص هما "فالي أمان" و"ايست
ويست" و الباقي موجودة لكن أصحابها لم يبدؤوا
باإلجراءات العملية بعد".
وأوضح زيدان أن شركة واحدة تم إلغاء
ترخيصها ألسباب مالية هي " فالي داماس"
بعد أن تعثرت ماليا وجاء قرار اإللغاء لضمان
الثقة بالطيران السوري و المرحلة القادمة ستفتح
أسواق جديدة وهناك انفتاح قادم ونحن جاهزون

للتعاون مع أي ترخيص جديد وفق أنظمه
الطيران المدني الدولي والضوابط العالمية.
باإلضافة إلى قانون الطيران المدني السوري وهو

الشركات العربية ترسل
وفود إلى سورية الستطالع
المطارات والبحث مع الجانب
السوري إعادة الرحالت إلى
سورية شركة الطيران
العمانية والخطوط األردنية
باإلضافة إلى "فالي دبي"
طلبت إرسال وفود لزيارة
سورية واالطالع على مطار
دمشق من أجل عودة
التشغيل

من القوانين األساسية المعمول بها في العالقة مع
شركات الطيران الخاصة ،وتبقى هذه الشركات
رديف للطيران الوطني وتشكل طاقة تشغيلية من
والى المطارات السورية وهناك اتفاقات تجارية
بين الناقل والوطني والشركات الخاصة.
األسعار والعروض تحكمها االتفاقات
ال تختلف أسعار تذاكر الرحالت بين الشركة
السورية للطيران وبين الشركات الخاصة،
وقامت شركات الطيران السورية بتوحيد أسعار
تذاكرها وحتى العروض على الرحالت ويقول
زيدان "هناك اتفاق ضمني على التشغيل وفق
معطيات يحددها اتفاق تجاري يضعه الطرفان
ويضمن مصالح الطرفان ويحقق تأمين خدمة
وأسعار عادلة أما دورنا كمؤسسة عامة هو
اإلشراف العام على االتفاقيات ومراقبة حركة
السوق وبحال كان هناك ضرورة للتدخل نتدخل
كسلطة مشرفة ولنا حرية المخالفة والعقوبات".
وأضاف أن "برنامج تشغيل الشركات والعالقة
التجارية تبقى بين شركات الطيران للتنسيق
بشكل مرن ووضع اطار عام لعملية تشغيل
المحطات ويتم تنظيم البرنامج بشكل سنوي "
شتوي وصيفي" وتقدمه شركات الطيران

وصلنا نحو  15طلب جديد
لترخيص شركات طيران
خاصة ولكن عمليا بدأت
شركتان فقط في إجراءات
الترخيص هما "فالي أمان"
و"ايست ويست" و الباقي
موجودة لكن أصحابها لم
يبدؤوا باإلجراءات العملية بعد
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لمؤسسة الطيران المدني لتنظيم عدد الرحالت
وهو محكوم باتفاقيات النقل الجوي بين الدول أما
البرنامج التجاري واالسعار تعود لسياسة الشركة
وفق ضوابط سلطة الطيران المدني".
جس نبض المطارات
بدأت الشركات العربية بإرسال وفود إلى
سورية الستطالع المطارات والبحث مع
الجانب السوري إعادة الرحالت إلى سورية
ويكشف مدير مؤسسة الطيران المدني أن شركة
الطيران العمانية والخطوط األردنية باإلضافة
إلى "فالي دبي" طلبت إرسال وفود لزيارة
سورية واالطالع على مطار دمشق من أجل
عودة التشغيل" ،ويضيف زيدان "اليخفى على
أحد أن بلدنا يخرج من الحرب ونحتاج متطلبات
وهذا يحتاج وقت وليس لدينا عصا سحرية،
فتأمين تجهيزات الطيران الجديدة من هبوط آلي
ومنظمة رادار جديدة وتجيهزات اتصاالت ليس
سهال ويحتاج ميزانية كبيرة وشركات متخصصة
يسمح لها التعامل معنا".
مرحلة تنافسية جديدة
مع وصول شركات الطيران العربية ما هي
التحضيرات واالستعدادت التي قامت بها
المؤسسة ،وما أثر هذا االنفتاح على الشركات
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السورية "العامة والخاصة"؟ يقول زيدان
إن شركات الطيران الخاصة عادة هي رديف
للشركة الوطنية وتهدف إلى تشكيل تحالف بين
الناقل الوطني األم والشركات الخاصة ليكون
قادر على منافسة الشركات العربية واألجنبية.
ويضيف زيدان أن " شركات اإلمارات العامة
والخاصة مثال كانوا ضمن تفاهم فيما بينهم وكان
لهم حصة كبيرة من السوق السورية وباستطاعتنا

شركة واحدة من الشركات
المرخصة تم إلغاء ترخيصها
ألسباب مالية هي"فالي
داماس" بعد أن تعثرت
ماليا وجاء قرار اإللغاء لضمان
الثقة بالطيران السوري

في المستقبل تشكيل هذا التحالف والسيما إذا
خفف الحظر على شراء الطائرات واستطعنا
التأمين على الطائرات والصيانة فالتأمين اليوم
على الطائرة السورية مكلف جدا ويفوق بـ 4
او  5أضعاف التأمين في الدول األخرى بسبب
األزمة وهذا عائق أساسي أمامنا اآلن.
طائرات جديدة
لكن هل هناك نية لشراء طائرات جديدة
للشركات السورية وتوسيع أسطول الطيران
الذي يعاني من الحظر والمحاربة من الغرب؟
يقول زيدان إن الشركات العالمية ال تبيع
للشركات السورية لكن في حال تراجع الحظر
يساهم ذلك في زيادة االسطول الن شركات
الطيران السورية بشكل عام يجب ان يكون لها
حصة في سوق النقل الجوي من والى سورية.
ويضيف "متفائلون أن تكون المرحلة القادمة مهمة
بما يخص النقل الجوي كون الواقع الجغرافي
لسورية مهم واستراتيجي وعلى سبيل المثال
كانت األجواء السورية مكتظة قبل األزمة بكل
شركات الطيران وكان ذلك يوفر الوقت والوقود
للشركات وكان يشكل عائدا ً رديفا ً لالقتصاد
الوطني ،ونتطلع ان تعود الشركات لالستثمار في
األجواء وهذا العائد يساعد المؤسسة في تأمين
احتياجاتها الكاملة بالنسبة للمطارات والتجهيزات

الجديدة فقطاع الطيران المدني رابح في حال
توفرت الظروف المالئمة.
متطلبات ضرورية
يشرح زيدان الخطوات التي قامت بها سورية
نحو االستعداد للمرحلة الجديدة ويقول "وقعنا عقد
مع الجانب اإليراني وفق خط االئتمان الحكومي
لتأمين التجهيزات األساسية الضرورية لعمل
المطارات وننتظر اإلجراءات التنفيذية ونقوم
بتأهيل مدرج مطار الباسل واستطعنا تأمين نظام
إنارة مالحية له وفي خطتنا للسنة  2019سنقوم
بتأهيل مهبط مطار دمشق الدولي.
أما الخطة فهي عبارة عن متطلبات لوجستية
مثل مبنى ركاب جديد ومهبط وتجهيزات مالحية
واتصاالت وهو عالم متجدد وآني ومتطلبات
جديدة تفرضها منظمة الطيران المدني الدولي
على كل الدول وهي سلسلة يجب تحقيقها
ويضيف زيدان "نأمل في القريب أن يكون
هناك نهضة فيما يخص الطيران المدني بدعم
الحكومة وهو حاجة ملحة وماسة الن المطارات
هي البوابة لكل الشركات التي تنوي القيام بإعادة
اإلعمار في سورية وهي البوابة الرئيسية لحركة
هذه الشركات.
مطارات جديدة
المؤسسة العامة للطيران المدني تشرف على
عمل  5مطارات مدنية في سورية هي مطار
دمشق الدولي ومطار حلب الدولي ومطار
الشهيد باسل األسد في الالذقية ومطار دير

الزور ومطار القامشلي ،يقول مدير المؤسسة إن
التركيز األساسي في مطار دمشق كونه مطار
العاصمة ونسعى في خطتنا إلنشاء مبنى ركاب
جديد وال بد من إنشاء هذا المبنى يليق بالعاصمة
ويليق بحركة النقل الجوي المتوقعة في المستقبل
وهو أصبح واقع ومتطلب أساسي وهناك دراسات
أولية وننتظر الجهة المناسبة التي تقوم بهذا العمل
النوعي الذي يتطلب اختصاص وهناك عدة
خيارات يتم دراستها ونأمل المبادرة السريعة به.
ويضيف :مطار حلب كان هناك زيارة للحكومة

ورغم الظروف الصعبة التي مرت على حلب
الجاهزية جيدة وهناك بعض االجراءات تخص
عملية التشغيل من والى المطار نقوم بتذليلها
ونتطلع قريبا إلى افتتاح مطار حلب.
أما مطار حميميم يعمل بطريقة مقبولة وبسبب
وجود القوات الصديقة نحافظ على مدنية المطار
وتم تسيير أكثر من رحلة صيفا الى الدول العربية
من مطار حميميم وهناك خطة للمؤسسة إلنشاء
مطار في طرطوس وهناك لجنة لدراسة الموقع
والمتطلبات األساسية الالزمة.

قيمة مضافة
المؤسسة العامة للطيران المدنيه هي مؤسسة ذات طابع اقتصادي تعنى برسم
سياسة النقل الجوي في سورية وهي مسؤولة عن تشغيل المطارات واإلشراف على
عملها باإلضافة إلى تنظيم الحركة الجوية في األجواء السورية والهدف األساسي
الذي تسعى إليه دائما هو أمن وسالمة الطيران وهي مسؤولة عن خدمات تؤمن
سالمة الطيران وتقوم باإلشراف على شركات الطيران العاملة سواء كانت خاصة أو
ناقل وطني ومتابعة عملها واإلشراف على كوادرها واجراء اختبار سنوي لكل الكوادر
العاملة في هذه الشركات من طواقم طيران وعاملين وفنيين وكل ذلك يصب
في أمن وسالمة الطيران وتأمين الخدمات في المطارات وتأمين المهابط وساحات
وقوف الطائرات وتأمين االنسيابية والراحة لحركة المسافرين ضمن مباني الركاب
بدءا من وصول المسافر إلى المطار وحتى جلوسه على مقعد الطائرة ،والمؤسسة
مسؤولة عن بعض الخدمات األرضية في المطارات الهدف تأمين أفضل الخدمات
للمسافرين ضمن المطارات.
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أجنحة الشام للطيران..

ّ
هل نجح القطاع الخاص بالتحدي؟
دمشق – خاص
آمن بشغفك  ..ثق بخطواتك  ..سافر بال حدود
مع أجنحة الشام..
حملت شركة الطيران السورية الخاصة هذا
الشعار وحلقت به عبر سنوات عملها الـ 13
لتنقل تجربتها عبر  18وجهة طيران حتى في
أصعب ظروف الحرب السورية.
في مكتب الشركة بدمشق التقت المشهد
مدير تطوير األعمال في أجنحة الشام أسامة
الساطع ،نقل لنا في حديث شامل تجربة
الشركة والصعوبات التي واجهت انطالقتها
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في البدايات باعتبارها شركة حديثة العهد بقطاع
الطيران في ظروف وبيئة ال تملك تراكم الخبرة
وال البنية األساسية والخبرات البشرية.
رحالت تشارتر
إنجازاتها أكبر من تاريخ عملها ،بهذه العبارات
بدأ أسامة الساطع الحديث عن أجنحة الشام التي
حصلت على أول ترخيص لشركة طيران خاصة
بمرسوم رقم  2صدر عام 2006حيث بدأت
العمل على خط رحالت واحد باتجاه بغداد.
يقول الساطع ”:عندما أخذنا الترخيص لم يكن
لدى طاقم العمل الخبرة الكافية لكنهم حصلوا

عليها الحقا ً بعد أن دفع ثمنها القائمين على فكرة
الشركة من جيوبهم والتي كانت مرهقة ومكلفة
مادياً ،ولم يصلوا للنجاح إال بعد مطبات وأخطاء
كبيرة بسبب قلة الخبرة" ويضيف عندما تولد
شركة جديدة تنافس شركة عريقة متل الشركة
السورية للطيران ،لن تحظ بالترحاب سريعاً،
كانت المنافسة كبيرة بين الشركتين ،إلى أن وتم
استيعاب التجربة وأصبحت الشركة السورية
للطيران أكبر مساند ألجنحة الشام .اليوم أصبحنا
في خندق واحد وتجاوزنا تلك المرحلة ،وهدفنا
هو تأمين رحالت مريحة بأسعار مناسبة للمسافر
السوري.

بدايات العمل في قطاع الطيران حقق
ً
عائدات ممتازة جداا نتيجة نشاط خط العراق،
لكن مع بداية األزمة والحظر والظرف األمني
تقلصت الرحالت بشكل كبير ،لتصل خسائرنا
إلى ماليين الدوالرت فبعد أن توقفت الشركة
لمدة عامين من  2012إلى  2014عندما كانت
الشركة على وشك الخروج من السوق

تأسيس الشركة
أسس الشركة مستثمر سوري يدعى عصام
شموط ،انطالقا من حاجة السوق في تلك الفترة
عام  2007حيث كان هناك عدد كبير من
أبناء الجالية العراقية في سورية نتيجة الحرب
العراقية ،في تلك الفترة كان يوجد في سورية
مليون ومئتي نسمة كانوا بأمس الحاجة بعد
ما تقطعت بهم السبل في التواصل مع بلدهم،
خاصة ان خط النقل الجوي الوحيد كان فقط
للخطوط العراقية ،وهذا ماشجع شركة أجنحة
الشام مترافقا ً مع حركة تبادل تجارية واقتصادية
وصناعية كبرى ،حتى على مستوى السياحة
الدينية ،فكان خط العراق العمود الفقري للعمل،
ليتوسع الحقا ً ويصبح لدينا خطوط تصل إلى أكثر
من  18وجهة حول العالم تنطلق كلها من مطار
دمشق الدولي ،وبطاقم يتألف من  4طائرات اير
باص .320
أما بالنسبة لعائلة شموط التي أسست شركة
الطيران الخاصة أكد الساطع أن هذه العائلة
كانت تعمل على أكثر من خط فكان لديها أعمال

عائلة شموط تعمل في أكثر من
نشاط اقتصادي ولديها أعمال في
الحديد ومعمل لصنع أبراج نواقل
الطاقة الكهربائية ،كما كانت
الشركة تعمل في شحن وتجميع
السيارات عبر ماركة سيارات
"زوتي"

في الحديد ومعمل لصنع أبراج نواقل الطاقة
الكهربائية ،فيما كانت عالقة عصام قوية مع
السوق العراق األمر الذي ساهم بتذليل الصعاب،

كما كانت الشركة تعمل في شحن وتجميع
السيارات عبر ماركة سيارات "زوتي".
البداية كانت بطائرة مستأجرة
يقول الساطع ":كأي عمل خاص لم يكن من
السهل البدء دون الكثير من المطبات ،وعليه
أشار مدير التطوير أن تحليق اسم أجنحة الشام لم
يكن باألمر السهل ،حتى الطائرة التي بدأنا العمل
عليها كانت مستأجرة مع كامل طاقمها من شركة
في القاهرة من طراز "أم دي ماكدونلدز" ،كما
كانت تسير رحالت بالنيابة عن السورية للطيران
مقابل دفع ضريبة تبلغ قيمتها  20دوالر عن
كل مقعد ممتلئ أو فارغ ،وبعد سجال طويل مع
الشركة تم تخفيض هذا المبلغ عندما التكون هناك
رحالت كافية وقد تقلع الطائرة نصف فارغة”.
على الطرف اآلخر كان هناك تحد إليجاد شركة
تأمين عالمية تقبل بتوقيع اتفاقيات تأميين لطائرات
سورية ،وبحثنا كثيرا ً حتى وجدنا شركة بريطانية
كسرنا من خاللها االحتكار ،حيث تقاضت منا
ثالثة أضعاف ما تتقاضاه من شركة بوضعها
الطبيعي تعمل في ظروف صحية وليس
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فيها ظروف حرب.
أما بالنسبة للخبرات التي تعمل لدينا أكد الساطع
أنه بعد أن إنتهت فترة استئجار الطيارة األولى
وأصبحت الشركة تمتلك طائراتها الخاصة ،تم
االستعانة بخبرات من شركة الطيران السورية
مبدئيا ً الذين كانوا يمتلكون خبرات كبيرة ،كما
تم اختيار الكادر اإلداري بنا ًء على الشفافية
والموضوعية انطالقا ً من مبدأ وضع الشخص
المناسب في المكان المناسب ،فالطيارين
السوريين يشهد لهم حول العالم بمدى مهاراتهم
واتقانهم للعمل”.
أولويات الطيران
من أولويات شركات الطيران حول العالم
صفة األمان التي تعد الرسالة األساسية ،يقول
الساطع ”:في هذا المجال كان االلتزام بإجراء
الصيانات الدورية والوقائية ،أولى أولويات
الشركة والتي يتم تنفيذها من خالل فريق من أميز
الفرق السورية المتخصصة ،مضيفا ً ان الصيانة
الوقائية واإلجراءات العادية تتم في مطار دمشق،
أما الصيانات األخرى تتم في دول مختلفة متل
روسيا وبلغاريا”.
تسيير الرحالت
حول تسيير الرحالت واختيار الوجهات الجديدة،
يقول الساطع ":تسيير رحالت السفر والنقل
الجوي نحددها وفقا ً للجدوى االقتصادية ،بالنسبة
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مع كل التخفيضات والعروض
التي قدمتها الشركة لم يجعلها
تناسب جميع الفئات ،وما تزال
بالنسبة لكثيرين مرتفعة وال
يستطيعون شرائها ،ويعزو
ً
الساطع ذلك أوال إلى اإللزام من
قبل السورية للطيران بالتسعيرة
التي تتبعها

للرحالت الخارجية لدينا بعض الخطوط التي
تعتبرها الشركة مركز " هوب" مثل الكويت
والشارقة وعمان التي يتم فيها تجميع المسافرين
الذين لديهم رحالت إلى أماكن أخرى ال
يستطيعون الذهاب إليها بسبب الحظر والعقوبات
التي فرضت على الطيران السوري ،وعليه يأخذ
المسافر تذكرة كاملة يستطيع من خاللها أن يصل
لوجهته المنشودة حتى لو توقف في أكثر من
محطة.
أما بالنسبة للرحالت الداخلية تعد الرحالت إلى
مطار القامشلي أهم المحطات التي تخدم أهل

الجزيرة ،خالل األزمة بعدما تقطعت بهم السبل
بين العاصمة ومناطقهم البعيدة ،وبعد أن انقطع
الخط البري بسبب اإلرهابيين ،كانت أجنحة
الشام هي السبيل والجسر الجوي اإلنساني،
واستمرت بعملها خالل الحرب لتقدم الخدمة
األمثل بالسعر األمثل والرخيص ،وأكد الساطع
أن الشركة قدمت خالل تلك الفترة الكثير من
الخدمات والعروض وشجعت العروض األمثل
للطالب وللجيش العربي السوري لتسهيل تنقلهم
بأسعار أقل من التكلفة ،فخفضنا سعر التذكرة إلى
 20ألف ليرة سورية ،بالتنسيق مع وزارة النقل”.
سعر التذاكر ال يناسب الوضع االقتصادي
مع كل التخفيضات والعروض التي قدمتها
الشركة لم يجعلها تناسب جميع الفئات ،وما تزال
بالنسبة لكثيرين مرتفعة وال يستطيعون شرائها،
ويعزو الساطع ذلك أوالً إلى اإللزام من قبل
السورية للطيران بالتسعيرة التي تتبعها ،فهناك
اتفاقية بان للبيع بسعر واحد ،وبسبب الحظر
والعقوبات التي ساهمت برفع السعر بشكل غير
مباشر ،هذا باإلضافة إلى الضرائب الكبيرة،
فسعر الفيول الذي نشتري به هو نفس السعر
العالمي”.
من هنا ال نستطيع تخفيض سعر التذكرة إال
في حال وجود شركات منافسة تقدم أسعار أقل
فوجود هذه الحالة تساعدنا على أن ننطلق بشكل
أفضل ونجذب أسواق أكبر”.

شكاوي على الخدمات المقدمة
مع كل الميزات التي تقدمها اجنحة الشام لم تسطع
إلى اليوم تحقيق خدمات بدون شكاوي خاصة في
مجال مواعيد الرحالت والتي تتأخر معظم األحيان،
ولم ينكر الساطع وجودها لكنه أكد أنها ضمن حدود
المقبول كون كبرى شركات الطيران العالمية لديها
بعض الشكاوي في التأخير في مواعيد أوقات رحالت
ألسباب قد تكون خارج إرادتها ،مشيرا ً إلى أن
انطالق الرحالت رافقه بعض األخطاء نتيجة وجود
طائرة واحدة ،أما اليوم فقد تحسن الوضع بعد وجود
عدد طائرات أكبر وتالفينا الكثير من األخطاء التي
واجهتنا”.
عائدات الشركة
شركة الطيران هي كأي شركة بحاجة إلى مبيعات
وربح وعائدات تحققها لتستمر بالنجاح وتحدث
الساطع ،عن هذه الناحية بالقول ”:بدايات العمل في
قطاع الطيران حقق عائدات ممتازة جدا ً نتيجة نشاط
خط العراق ،لكن مع بداية األزمة والحظر والظرف
األمني تقلصت الرحالت بشكل كبير ،لتصل خسائرنا
إلى ماليين الدوالرت فبعد أن توقفت الشركة لمدة
عامين من  2012إلى  2014عندما كانت الشركة
على وشك الخروج من السوق ،إال أننا عندنا لتحقيق
نمو في اإليرادات والتشغيل مع عودتنا عام 2014
كنا الشركة الخاصة الوحيدة”.

عمل محفوف بالمخاطر
عمل الطيران محفوف بالمخاطر ويواجه خسائر
موجعة جدا ،فالشركات مضطرة لتسيير رحلتها
حتى ولو لم يكن هناك سوى راكب واحد ،وهذا
ما كان يواجه أجنحة الشام على بعض الخطوط،
وفقا ً لساطع خاصة على خط رحالت أرمينيا،
ألنه خاسر ولم يحقق في أي رحلة المطلوب رغم
أنه لدينا رحلة أسبوعية ،والحال نفسه كان مع
السودان حيث انخفضت الرحالت بشكل ملحوظ
بسبب األحداث األخيرة في المنطقة ،مع أن هذا
الخط كان بمثابة الخبز فهو مشابه بقوته لخط
بغداد”.
مسئولية اجتماعية
شركة بال رسالة إنسانية ووطنية تصبح نفعية
فقط ،لذلك توجهت شركة أجنحة الشام إلى دعم
النشاطات المجتمعية والثقافية والذي يساعد وفقا ً
لساطع على تحقيق ترويج كبير للشركة ،اليوم
اختلف مفهوم السوق في اإلعالن عن الخدمات
فنحن نستطيع أن نوصل رسالة عن أجنحة الشام
من خالل رعاية األطفال االيتام وتقديم الهدايا لهم،
أو كما نقوم به حاليا ً من رعاية المنتخب الوطني
السوري ،من هنا توجهنا لدعم هذه النشاطات
لنروج السمنا بشكل أفضل وأكثر تطور”.

خطط التوسع
باتجاه أوروبا
بعد كل النجاحات واإلخفاقات
التي حققتها أجنحة الشام
تسعى اليوم إلى توسيع
أسطولها ووجهاتها ،مع تحسن
الوضع في سورية فهي بوابة
الشرق والغرب من هنا شدد مدير
تطوير األعمال على أن االنتصار
الكبير الذي حققته سورية
سيساعدنا على الولوج إلى
أسواق جديدة ونحنا مستعدين
لذلك وسنواجه بتطوير أعمالنا.
ً
مؤكدا أن الفترة القادمة سوف
تشهد انفتاح على خطوط
جديدة نسعى أن نواكبها ضمن
إمكانياتنا ،كما سيكون حجم
االنفتاح متسارع ومرن لذا يتوجب
أن يكون هناك سرعة في اتخاذ
القرار وسرعة استجابة وتمويل
كبير ،لذا ستكون وجهتنا األكبر
إلى أوروبا”.
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دمشق  -ريم غانم
أول سورية تصبح قنصالً ،وتتقلدُ وساما ً برتبة
بين سورية ودبي ولندن أثبتت سيدة األعمال فارس من دولة أجنبية. ،
السورية ياسمينة األزهري عبر تاريخ عملها « المشهد » حاورت االزهري عن أعمالها
الطويل جدارتها ومكانتها في عالم التجارة وحياتها الشخصية على هامش معرض" مورد"
واألعمال التي ورثتها عن والدها ،فنقلت صورة الذي تدعمه وتشرف عليه والمخصص لدعم
مشرقة عن المرأة في سورية التي كانت وال تزال المرأة السورية
مثاالً يحتذى به .
في معرض حديثها عن أخر اعمالها قالت
المرأة السورية التي أبدعت وال تزال في السياسة ياسمينة األزهري التي تملك شركة اليم المحدودة
واألعمال واألدب وكافة ميادين الحياة ،وفرضت المسؤولية لالستيراد و التصدير والتمثيل
شخصيتها ورفعت اسم بلدها عاليا ً في المحافل التجاري ،كما تعد شريكة و نائب مدير عام في
الوطنية والدولية.
مكتب التنسيق التجاري للنقل البحري ،ممثلي
تعتبر األزهري من أكثر سيدات األعمال اهتماما ً خطوط ميرسك في سوريا منذ عام ،1979تقول":
بقضايا تنمية وتطوير مجال المقاوالت في تأثرت أعمالي كثيرا ً خالل الحرب على اعتبار
سورية ،حيث حددت مسار حياتها الرائدة في أن الوكالة التي أختص بها هي وكالة بحرية،
العمل التجاري و الخيري إلى جانب اهتماماتها وبسبب فرض العقوبات االقتصادية على سورية
الثقافية واألدبية ،فهي حاصلة على إجازة في توقفت البواخر التي كنت أتعامل معها ،وأغلقت
اآلداب -قسم اللغة الفرنسية ،وتجيد اللغة الفرنسية المكتب رغم أنه كان لدي أكثر من مئة موظف
واالنكليزية والصربية قراءة وكتابة ألن والدتها مرغمة ،ولم أعد أستطيع العمل في هذه الوكالة،
"صربية" باإلضافة إلى العربية ،كما تعد أزهري وهو ما كان من أهم األسباب التي دفعت بي إلى
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البحث عن سوق جديد للعمل ،وعليه اخترت دبي
كوجهة مناسبة ألبدأ منها رحلتي  ،التي نجحت
بها وأكملت مسيرة تفوقي.
مديرة ومستشارة
لم تقف األزهري عند حدود شركة أو عمل
واحد خالل مسيرة حياتها بل تنقلت بين العديد
من الجهات تحدثت عنها بشغف وحب وقالت":
حاليا مستمرة بعملي ضمن شركتي الخاصة
"اليم" في دبي ،فأنا أعمل كوسيط تجاري بين
دبي وسورية ،وعليه اتنقل بين البلدين شهريا ً
إلتمام أعمالي ،كما أنني أصبحت حديثا ً مستشارة
لرئيس مجلس إدارة شركة آمان القابضة سامر
الفوز ،على اعتبار أنني كنت مسبقا ً رئيس
مجلس إدارة شركة االستثمار السورية السعودية
السياحية التي كانت تمتلك الفورسيزين ،بعد أن
انتقلت ملكية الفندق الى شركة آمان القابضة،
مؤكدة أن السمعة التراكمية هي التي تصل بك
إلى أماكن مميزة ،فعندما تستطيع أن تكون قيمة

مضافة يجب أن تكافح من أجلها ،وقلت لنفسي
لماذا ال أكون أحد دعائم االقتصاد السوري ،فهذا
العمل والشراكة رغم تشعبها وكثرتها كانت من
اختياري وأنا قبلت التحدي بكل سعادة ،رغم أنني
أعرف ما ينتظرني من مسؤوليات .هذا باإلضافة
إلى مواصلة العمل عبر إدارة جمعية فوز الخيرية
في الالذقية والتي نعمل على فتح فرع جديد لها
في دمشق قريباً ،أما بالنسبة لجمعية البشائر التي
أسستها مع مجموعة من السيدات فقد حافظت
على منصب االشراف فيها وذلك لسفري المتزايد
والذي منعني من متابعة كل أمور الجمعية.
العمل سرق حياتي االجتماعية
العمل ثم العمل ,تحت هذا الشعار تمارس
األزهري حياتها والذي يعد من أهم أولوياتها
فهي تعتبره محور كونها ،ولكنه سرق منها
واجباتها االجتماعية فاقتصرت على العائلية التي
تجاهد كي ال يسرقها العمل أيضاً ،فهي تستمتع
بتحقيق ذاتها .في النهاية تقول سيدة األعمال أن
ما وصلت له هو خبرة تراكمية يتم اكتسابها من
المواظبة واإلصرار على العمل" عندما تعمل
يصبح لديك الخبرة بكيفية إدارة برنامجك،
وضبط الوقت لتقسيم العمل لإلنجاز بسرعة وفي
وقت أقل ،وهو ما سرق مني حياتي االجتماعية
لكن أصبح لدي عائلة جميلة وأحفاد أفتخر بهم".

صورة مميزة عن المرأة السورية
تتابع ياسمينة حديثها " منذ أن تسلمت العمل مع
والدي وبعد وفاته حافظت على مستوى عا ٍل
من النجاح ،فتميزت في مجاالت تعد في الشرق
األوسط "ذكورية" ،لكنني تحديت الجميع،
خاصة أن تنقلي بين الكثير من دول العالم
جعلني سفيرة لصورة المرأة السورية ،فكنت
متحدثة باسمها ونقلت الصورة الحقيقة لسورية
وحضارتها ،فرغم كل شيء لدينا في بلدنا هامش
من الحركة والعمل والتطور المجتمعي ،كما أن
قوانين العمل لدينا تساعد المرأة على امتالك
عملها الخاص حتى أكثر من الدول األجنبية التي
تتغنى بالمساواة وحرية العمل.
جمعية مورد
المرأة الحديدية هي أفضل الصفات التي يمكن
أن تطلق على سيدة سورية تدير أكثر من عشرة
أعمال في نفس الوقت وفي بلدان مختلفة،
باإلضافة إلى كل ما تقوم به ياسمينة األزهري
أسست جمعية "مورد" التي تعنى بالمرأة
السورية التي تدير عملها اليدوي ،وعن عمل
هذه الجمعية قالت ياسمينة أن اسم " مورد"
تم اختياره من األحرف األولى للتسمية باللغة
األجنبية " تفعيل وتطوير دور المرأة في الحياة
االقتصادية" ،وعليه نقدم الدعم لما يفوق الـ100

تملك األزهري شركة "اليم"
المحدودة المسؤولية لالستيراد
و التصدير والتمثيل التجاري،
كما تعد شريكة و نائب مدير
عام في مكتب التنسيق
التجاري للنقل البحري،

سيدة سورية عبر تنظيم معارض وبازارات
تساعدهن في عرض منتجاتهن والتسويق لها،
وهو ما يساهم بفتح أبواب ترويج كبيرة للسيدة
التي تدعم اقتصاد منزلها ،خاصة خالل ظروف
الحرب التي جعلت الكثيرات بال معيل .كما يساهم
المعرض الذي ترعاه الجمعية بتحفيز السيدات
على رفع مستوى عملهن و خلق حالة من التنافس
للمشاركة والعرض والبيع ،وهناك فيه سيدات
يسوقن لعملهن الكترونياً ،وهو ما يشكل فرصة
لفتح باب مباشر للبيع في السوق ،فيما اكدت أن
هذا المعرض سوف يكون في محافظات أخرى
غير دمشق قريباً .ختمت ياسمينة األزهري
حديثها بالقول « أن المرأة السورية قادرة بأن
تكون الرائدة والسباقة في جميع المجاالت فهي
احتلت عبر تاريخها أبرز وأفضل المناصب
حول العالم ،ونافست أشهر النساء».
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رأي
ﺾﺎﻄﻀ اﻟﺧﻌرة

أليس الطبيب
ً
ً
إنسانا؟...أيضا..؟!.
الحظت على صفحات التواصل االجتماعي نقدا ً الذعا ً لألطباء  ،نقدٌ
متضمن تعداد بعض السلوكيات التي تصدر عن بعض األطباء في إطار
الكسب المادي  ،وتعارض ذللك مع إنسانية مهنة الطب .!!!...
لم أتطرق إلى موضوع الصحة والطب سابقا ً لعّل ِة أن رأيي البد أن يكون
منحازا ً مهنيا ً للوظيفة التي أمارسها ،..ولكن بالتعليق حول مايكتب عن
الممارسة الطبية سأحاول أن أكون موضوعيا ً وليس حياديا ً كي ال أجانب
الحقيقة .!.
الحقيقة تقتضي أن نقول في البداية أن مهنة الطبيب و مهنة الجندي من
أقدس المهن اللتين عرفتهما البشرية ..لماذا؟!
اإلجابة تتلخص في أن موضوع الممارسة الوظيفية للطبيب و الجندي هو
إنقاذ حياة اإلنسان ،فالجندي يدافع عن حقنا في الحياة ض ٍد عدو خارجي
يحاول النيل من بيتنا الذي يسمى الوطن ،والطبيب يدافع عن حياتنا
أيضا ً ضد عد ٍو خارجي «المرض « يحاول النيل من بيتنا الذي هو جسم
اإلنسان ،..وهكذا فموضوع نشاط المهنتين واحد أي اإلنسان .
من هنا يتم استنفار الطبيب والمنشآت الصحية والمشافي في زمن الحرب
بشكل متزامن مع استنفار الجيش  ،هذا في جميع دول العالم  ،فمهنة
الطبيب مهنة نبيلة نبل مهنة الدفاع عن الوطن.!..
ال بد بالطبع أن أشير إلى حاجة المجتمع لجميع المهن األخرى ،فكلها
أيضا ً إنسانية بالضرورة وهامة من أجل تطور الشعوب  ،إنما يتكرر النقد
لألطباء أكثر من غيرهم و هو موضوع حديثنا هنا.!..
بالعودة إلى سلوك األطباء ،فعلى المجتمع وإدارته أن يحقق للطبيب إنسانيته
من أجل أن يمارس الطبيب هذه اإلنسانية في عمله  ،..بدءا ً من األجور
التي يتلقاها األطباء في المشافي والمستوصفات العامة إنتها ًء بالضرائب
التي أصبحت تُفرض على العيادات الخاصة وعمل األطباء ،التي باتت
تفوق المعقول ؛ باإلضافة إلى فواتير الكهرباء والمياه والهاتف التي تحسب
على أساس تجاري ،وبالنتيجة يدفع هذه الفروق المريض والمواطن .!..
بالتداعي فإن سوء اإلدارة ماليا ً و صحيا ً يؤسس لمناخٍ غير صحي في
عمل الطبيب مما يجعل الممارسة تنكفأ عن بعض إنسانيتها بسبب
الضغوط المعيشية التي تُمارس عليه  ،هذا من األسباب الرئيسة التي دفعت
بعض األطباء إلغالق عياداتهم ولهجرة البعض اآلخر  ،بالمناسبة غادر
البالد في العشر سنوات األخيرة ثلث عدد المسجلين لدى نقابة األطباء. ،
ذلك بإلضافة إلى المعوقات األخرى المفروضة كأمر واقع بحكم ظروف
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الدكتور أسامة س ّماق

األزمة التي ال مجال لذكرها هنا .!..
بدون شك فإن شكوى المريض دائما ً مشروعة  ،ولكن اإلستمرار في
العمل وفق القواعد واألنظمة التي أصبحت قديمة ومتقادمة لمنظومة
الصحة و ممارسة مهنة الطب سيؤدي إلى استمرار شكوى الناس
والطبيب ومعاناتهم  ،إن تقادم األنظمة يؤدي إلى تراجع الخدمة
المقدمة ؛ ويدفع قسرا ً باتجاه تحولها إلى بزنس تجاري ؛ مبتعدة مع
الزمن عن مضمونها أو عما يطلب منها من أن تكون إنسانية .!..
فإقتصار التعديالت في األنظمة المعمول بها على زيادة الضرائب
سيفرض على الطبيب التدخل في إعادة توزيع األجر  ،وهو مضطر
لذلك من أجل البقاء واإلستمرار  ،وسيدفع كلفة ذلك المواطن
المريض.
من الجدير بالذكر أن اإلدارات الصحية في دول العالم بالتعاون
مع النقابات أصبحت تلجأ ألنظمة و تشريعات تحافظ على إنسانية
الطبيب من خالل إبعاده عن التعامل المالي مع المريض ؛ مع تأمين
أجر يسمح له بمستوى من الحياة الكريمة .!...ويمكن أن يتحقق ذلك
في بالدنا في حال توفرت اإلرادة في إتخاذ القرار المناسب .
باختصار فإن اإلصالح في ممارسة المهنة الطبية و منظومة الصحة
في سوريا أصبح ملحاً ،وذلك بإعادة الهيكلة من حيث :
 -١التوزع الجغرافي لإلختصاصات الطبية المختلفة على إمتداد
خارطة البالد .
 -٢من حيث النشاط المؤسساتي لمنظومة الصحة المتوزعة في
الوزارات المختلفة .
-٣من حيث ملكية المنشآت الصحية بين المنشآت الحكومية والملكية
الخاصة،
-٤إعادة التوصيف الوظيفي الذي يؤدي للفصل بين طبيب المشفى
وطبيب العيادة الخاصة أو العامة ...إلخ.
وإجراءات أخرى يمكن ذكرها في وقتها  .كل ذلك يسمح بالتأسيس
لقفزة نوعية في العمل الطبي و رعاية الصحة العامة بما يعزز
إنسانية المهنة و يرضي متلقي الخدمة الطبية من المواطنين  ،و
يوقف اإلنتقال المخجل للعديد من المرضى إلى الدول المجاورة
بقصد العالج  ،ويجعل من سوريا مقصدا ً للسياحة العالجية.!..
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المشهد الفني  -لقاء
ﺾﺎﻄﻀ اﻟﺧﻌرة

ً
داعيا لمواجه الفساد الفني

مصطفى الخاني
ّ

ً
علينا أل نختلف وطنيا

دمشق  -أسرة المشهد
فنان حساس عميق ومجتهد ،يبدو ذلك واضحا ً في كل تفصيل يقوم به مصطفى الخاني خالل مسيرته الفنية ،ومنذ انطالقته في دوره األول مع مسلسل الزير
سالم ،إلى هذا اليوم وبعد سلسلة من األدوار المميزة يثبت مطصفى الخاني أنه في الصفوف األولى بين فناني جيله.
تنوعت أدوار الفنان بين المسرح والدراما
والسينما ،وهو مايزال في قمة عطائه وأمامه
الكثير ليقدمه في مسيرته الفنية.
"المشهد" التقىت الفنان مصطفى الخاني في منزله
بالقرب من دمشق وكان حوارا ً غنيا ً مع فنان خبير
وواسع الثقافة.
تعرض الخاني كغيره من الفنانين إلى انتقادات
حادة بسبب عدم مغادرته سورية خالل فترة
الحرب أسوة ببعض الفنانين الذي فضلوا الهجرة
واالحتفاظ بمواقف سياسية مغاييرة ،والتي رد
عليها بقوله :من الطبيعي أن نبقى في الوطن لكن
من المستغرب أن يوجه لنا أحد سؤال لماذا لم
نغادر ،مضيفا ً بأنه من واجبنا كمواطنين سوريين
قبل أن نكون فنانين أن نبقى ونمارس دورنا
بالدفاع عن بلدنا عبر استمرارنا في العمل ،كان
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سهالً علي المغادرة مثلما فعل البعض ،أنا وكثيرين
غيري كان بإمكاننا المغادرة ،لكنني أعتبر نفسي
أقرب إلى أي مواطن فضل البقاء في بلده قريبا
من أهله وأسرته.
أنا هنا ال ألوم من سافر خالل األزمة فلكل ظروفه
ورأيه ،بعض الفنانين اضطرتهم ظروفهم للسفر
وبعضهم تعرض لتهديد بطريقة ما رغم أن أغلبنا
عانى من نفس الموقف ولم نغادر ،وعليه وبرأي
الشخصي يجب علينا أن ال نهاجم ونلوم في كال
االتجاهين ،فهناك ظروف ال علم لنا بها ،في نفس
الوقت هناك عتب ولوم على كل من راهن على
األجنبي لتدمير سورية ،مشيرا ً بأن الفنانين مثل
أي شريحة في المجتمع كان منهم الكبير في موقفه،
وبعضهم وقف مواقف غير مشرفه الله وال لوطنه،
البعض لحق مصالح آنية وانتهازية واتبع مصالحه
بعد أن وجد كفة الوطن تميل ،فلعب على حبال

المواقف والكلمات ،فأنا قد أختلف معك أو مع أي
شخص أخر في وجهة النظر السياسية وهذا حق
للجميع ،لكن يجب أن النختلف وطنياً ،كما يجب
أن يكون لدى كل األطراف رحابة صدر لتقبل
كل اآلراء ،على أن تكون البوصلة حب سورية
والدفاع عنها وحمايتها من التخريب والتدمير
واالنتقال بها إلى غد أفضل ،وأن نحرص على
إعادة لم شمل هذه العائلة وإعادة العالقة اإلنسانية
التي تمتد إلى عشرة آالف عام.
سبب تأخر شهرة الخاني
يعد الخاني من الفناين القالئل على الساحة الفنية
الذين أخذوا فترة بين التخرج وبروز نجوميتهم،
إال أن مصطفى يجد هذه الفترة مناسبة ألخذ وقته
الطبيعي للنجاح والمشاركة بما يرضيه في الدراما
والسينما ،فالنجاح ال يحصده الفنان بين يوم وليلة،

يقول ”:بدأت مشاركتي األولى عندما كنت في
السنة الرابعة في المعهد العالي للفنون المسرحية
في مسلسل الزير سالم بشخصية " ُجحدُر" والذي
كان من األدوار الرئيسية في
العمل باإلضافة إلى شخصية
الملك المجذوم في مسلسل
القى مسلسل باب الحارة الكثير
صالح الدين ،هذان العمالن
من االنتقاد ،بسبب المحتوى
شكال قاعدة جماهرية وقوية
الضعيف والصورة النمطية
لالنطالق وأعطياني القدرة
التي روجها للحارة الشامية ،إال
على االختيار الحقاً ،بعدها
أن الخاني كان له رأي آخر في
توقفت لفترة من الزمن من
مسلسل باب الحارة المحبب
عام "  2004إلى "2006
على قلبه فقالُ :ح ّمل باب الحارة
سافرت خاللها إلى فرنسا
أكثر ما يحتمل فهو عمل بسيط
وشاركت في مسرح الشمس
اعتمد على حكاية شعبية تشبه
مع المخرجة العالمية
حكايا الجدات قبل النوم ،لكن
اريانة نوشكين ،في أكثر
النجاح االستثنائي حمله أكثر مما
من دولة أوربية وعربية،
ُط َ
رح فيه من مفاهيم
ألعود بعدها إلى التدريس
في المعهد العالي للفنون
المسرحية ،والعمل ضمن
مسلسل باب الحارة الذي
أعطاني نقلة جماهيرية
واسعة.
أشار الخاني إلى أول
مشاركاته في السينما
السورية سابقا ً كانت أمام
كاميرا المخرج محمد ملص في فيلم "رمل تحت
الشمس" حيث شارك مع بعض زمالئه في المعهد
العالي للفنون المسرحية مثل باسل خياط وقصي
خولي ،كما كانت له تجربة ثانية في فيلم " المهد"،
بعدها لم تعرض عليه حسـب رأيه أعـماالَ ذات
سـوية مقـنعة تجعله يضـيف جديدا ً إلى تجربته،
فهو يبحث دوما ً عن الخصوصية والتميز واعطاء
قيمة مضافة ألي عمل.
لماذا يهاجمون باب الحارة؟
دفعت مشاركة مطصفى الخاني في مسلسل
"باب الحارة" بنجوميته إلى الواجهة األكثر
نجاحا ً ومتابعة ،بيد أن كثرة األجزاء ونمطيتها
وضعف المحتوى جاءت لهذا المسلسل بالكثير
من االنتقادات ،إال أن الخاني كان له رأي أخر
في مسلسل باب الحارة المحبب على قلبه فقال:
ُح ّمل "باب الحارة أكثر ما يحتمل فهو عمل بسيط
كان يعتمد على حكاية شعبية تشبه حكايا الجدات
قبل النوم ،لكن النجاح االستثنائي حمله أكتر مما
ُ
طر َح فيه من مفاهيم ،وجهت له انتقادات حول
عدم ابراز صورة المرأة السورية المتعلمة وعدم
اإلشارة إلى وجود مدارس وجامعات ،بالمقابل لم
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يستوعب الناس أنه قدم زاوية بسيطة عن المجتمع
السوري ،ومع ذلك تدارك القائمون على العمل هذه
االنتقادات الحقا ً في األجزاء األخرى وتم تقديم
صورة المرأة المحامية والجامعية والتي تخرج
في مظاهرة ضد االحتالل الفرنسي ،في الجزء
القادم سوف تكون هناك المرأة الصحفية والطبيبة،
لكن برأي كان من األفضل أن يحافظ العمل على
الحكاية الشعبية التي نقلها ليستمر في نجاحه”.
شخصية " النمس"
مشاركة مصطفى في العمل بدأت عام  2006في
الجزء الرابع لكنها حققت قفزة نوعية في العمل
وجعلت الكثيرين يتابعون المسلسل لمشاهدة
شخصية "النمس" التي كانت شخصية مركبة
ومختلفة عن الشخصيات المعتادة في المسلسل،
وقد أضاف عليها الخاني تفاصيل واجتهادات
جعلها محببة وقريبة من كل المشاهدين ،فأصبحت
كاركاكترا ً محببا ً ويحظى بشعبية كبيرة على
مستوى الوطن العربي .عن هذا الدور يقول
الخاني :كانت الشخصية في البداية شخصية تحمل
الجانب الشرير فقط لكن بعد قراءة النص يقول":
أضفت إليها الكثير ،اإلضافات التي قدمتها صبغت
الشخصية وأعطتها بعدا مركبا ً أكثر امتاعا ً يتنقل
بين الشر والطرافة ،حتى أن المشاهد أصيب
بالحيرة هل يتعاطف مع الشخصية أم يكرهها.
كنت حريصا ً في كل جزء للمحافظة على ألق هذه
الشخصية عبر ما أضفته لها من جوانب مختلفة
في كل مرة”.
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استنكر الفنان الخاني ما قام
به نقيب الفنانين زهير رمضان
عندما خرج بتصريحاته النارية
ضد عدد من الفنانين الذين
غادروا البالد وقال ”:إذا كانت
سياسة الدولة السورية هي في
مسامحة أبنائها وإعادتهم إلى
الوطن ،فلماذً يأخذ نقيب
حضن
ً
الفنانين دورا إقصائيا تجاه بعض
الفنانين ،نحن لم نشكك بدوره
الوطني لكن يجب أن يمارس
دوره بشفافية وبصدق ويدافع
عن الفنانين ويقوم بتحصيل
حقوقهم

يضيف الخاني كانت هناك محاوالت لدى الكثيرين،
وتم تقديم مسلسالت ناجحة مثل "حائرات"عام
 2014والذي تحدث عن الحرب وظروفها .
حاليا ً بعد أن تحسنت األوضاع وشارفت الحرب
على وضع أوزارها نتمنى أن تنتقل الدراما إلى
مرحلة جديدة ،وسوف يكون عام  2019عاما ً
مميزاً ،يشهد عودة كم من المنتجين الجدد إلى
الدراما السورية كما أن المنتجين القدامى عادوا
بدورهم ،هذا باإلضافة إلى أن العديد من القنوات

العربية عادت لإلنتاج في سورية ومنها قناة أبو
ظبي”.
بطولة جديدة
عودة القنوات والمنتجين الجدد لدعم الدراما
السورية بدأ يثمر عن أعمال جديدة قد تعيد بعضا ً
من ألق الدراما السورية الذي تميزت به عبر
تاريخها ،ومن هذه األعمال يشارك الخاني في أحد
المسلسالت وقال :أشارك هذا العام بعمل من انتاج
قناة أبو ظبي وسوف ينطلق تصويره مطلع العام
الجديد في سورية ،وذكر بعض أسماء الفنانين
المشاركين معه في البطولة ومنهم نسرين طافش
ويوسف الخال والشاب الواعد لجين إسماعيل"،
المسلسل من إنتاج مفيد رفاعي والمنتج الفني
حمادة جمال الدين ،متوقعا ً أن يحمل هذا العمل
سوية فنية مميزة”.
أما فيما يخص السينما فكشف الخاني ”:عن
مشاركته التي ما زالت في طور قراءة النص وقال
أن السينما طموح أي فنان رغم عدم جماهيريتها
لكنها تقدم فنا ً حقيقيا ً بتفاصيل أكثر دقة ،فالفلم
السينمائي الذي تقترب مدة عرضة من الساعتين
يتم تصويره خالل شهرين.
مضيفا ً يحمل الفيلم الذي من المقرر أن أشارك فيه
ضمن الشخصيات الرئيسية اسم " حملة فرعون"
من إنتاج شركة السبكي المصرية ،بمشاركة عدد
من الفنانين المصريين مثل" روبي وصالح السعيد
كما يشارك من أمريكا "فاندام والمالكم تايسون"،
وتدور أحداث الفيلم عن مجموعة أشخاص يأتون

بعد سنة واحدة من إطالق قناته
الخاصة على اليوتيوب تم
تصنيفها في أمريكا على أنها
من أفضل القنوات ،فقد وصل
عدد متابعيها إلى ما يقارب
المليون كما تخطت بعض
المقاطع الـ 20مليون مشاهدة

إلى سورية من مصر خالل فترة الحرب ،فيما لم
يذكر الخاني تفاصيل أخرى لعدم حرق األحداث
والتي ترك اإلعالن عنها إلى حين التوقيع على
العقد مع الشركة المنتجة.
أيمن زيدان حالة ثقافية متكاملة
يضيف الخاني ،هناك تجارب سينمائية أخرى
مهمة وجيدة مثل تجربة األستاذ محمد ملص وعبد
اللطيف عبد الحميد والفنان أيمن زيدان الذي
أعتبره قامة سورية كبيرة باإلبداع ،حيث تميز في

التلفزيون والسينما والكتابة واإلنتاج فشكل حالة
ثقافية متكاملة خاصة عبر فيلمه األخير "أمينة"،
وقد ناله من الحرب خالل السنوات األخيرة كم
من الخسارات جعلته يعيش معاناة كبيرة عبر عنها
عبر كتاباته على صفحات التواصل االجتماعي،
لكنني أريد أن أوجه له رسالة إن كانت هذه المعاناة
قد فجرت هذا الكم الهائل من اإلبداعات فيا حبذا
بمعاناتك ياصديقي".
أما بالنسبة إلى عبد اللطيف عبد الحميد الذي يعد
من األسماء الكبيرة في السينما السورية ،شاهدت

بعض أفالمه عن الحرب ،فهو شخص لديه تجربة
سينمائية وقاعدة جماهيرية لألعمال التي يقدمها،
وأنا أتذكر خالل أيام مهرجان دمشق السينمائي قبل
الحرب عندما كانت تشارك أفالمه في المهرجان
كانت حشود الجمهور تتدافع للحضور ،فهو قدم
رؤية جديدة وذهب بالسينما السورية إلى زاوية
مختلفة لم تكن مطروحة قبالً”.
الفساد في المؤسسات الفنية
العمل على النهوض بواقع الدراما والسينما ليس
محصورا ً فقط بفنانين وصاالت ونصوص بل
هو مسؤولية المؤسسات القائمة على الفن بحد
ذاته والتي اتهم معظمها الخاني بالفساد مثلها مثل
غيرها من مؤسسات الدولة ،ولنكن صريحين يوجد
لدينا لألسف فساد بمستويات كبيرة جدا ً ومرعبة،
فهذا "السرطان" الموجود في المجتمع السوري
يجب العمل على استئصاله بشتى الوسائل ،مشيرا ً
مستنكرا ً ما قام به نقيب الفنانين زهير رمضان
عندما خرج بتصريحاته النارية ضد عدد من
الفنانين الذين غادروا البالد فكان ملكا ً أكثر من
الملك وإذا كانت سياسة الدولة السورية هي في
مسامحة ابنائها وإعادتهم إلى حضن الوطن ،فلماذ
يأخذ دورا ً إقصائيا ً تجاه بعض الفنانين.
وعن قناة اليوتيوب تحدث الخاني بتفصيل أكبر
وقال  :بعد سنة واحدة من إطالق قناتي الخاصة
تم تصنيفها في أمريكا على أنها أفضل القنوات فقد
وصل عدد متابعيها إلى ما يقارب المليون كما
تخطت بعض المقاطع الـ 20مليون مشاهدة ،وهو
ما دفع القائمين على اليوتيوب أنفسهم بطلب إلقامة
شراكة عمل وطرح أعمال درامية خاصة فقط
لهذه القناة ،وهذه ستكون أول تجربة في الوطن
العربي ،لكنني لم أحسم أمري بعد بسبب انشغالي
بأعمالي”.
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ليندا بيطار..
تعيد الهوية لألغنية السورية
دمشق – خاص
صوت يشبه الحلم ،تنقلك ليندا بيطار بين عوالم
غنائية تعيدك إلى زمن الخمسينات والستينات
وهي التي نشأت على سماع العمالقة ،وتميزت
بالسير على المنهاج األصيل في انتقاء كلماتها
وألحانها ..فكان المكتوب يقرأ من عنوانه منذ أن
بدأت في عمر الخمس سنوات بالغناء مع فرقة
الموشحات في مدرستها في محافظة حمص
وبعدها اشتركت مع كورال الكنيسة بقيادة األب
سمير حداد ،لتتنقل عبر سنوات غنائها بين حفالت
دار األوبرا السورية وأغانيها الخاصة وشارات
المسلسالت السورية.
الخبرة في الغناء العربي أوصلت ليندا إلى أن
تصبح أستاذة في تدريس الغناء في المعهد العالي
للموسيقا ،وفي أروقة هذا المعهد كان لنا معها
لقاء للحديث عن تفاصيلها الفنية التي سردتها بكل
محبة ،ولم تفارق البسمة محياها فهي تفتخر بكل
ما قدمته بعد أن أصبحت قيمة مضافة للثقافة في
سورية.
بين الشرقية المشبعة والروحانية
مع بداية الحديث استحضرت المطربة السورية
بذاكرتها مرحلة المدرسة التي كانت نقطة
االنطالق ،وعنها قالت :كأي طفلة تملك موهبة
غنائية الحظها والداي ودعموني لكنهم لم يكونوا
مع أن يكون الغناء هو أساس حياتي أو أن أحترفه
و أدرسه ،وعليه شاركت بفرقة كورال موشحات
في مدرستي بإدارة أستاذ عظيم يدعى مرشد
عنيني كان من أهم أساتذة حمص ،وفي نفس الوقت
كنت مشاركة في كورال الكنيسة ،من هنا أعتبر
نفسي محظوظة عبر مراحل حياتي فقد اتيحت
لي الفرصة دائما لتنمية موهبتي ،وعليه أخذت
من الموشحات الشرقية المشبعة ،ومن الكنيسة
الروحانية التي نقلتها الحساسي ومنها إلى الغناء”.
وتضيف ،بعد فترة التدريب المزدوجة ووصولي
إلى المرحلة الجامعية ،حيث كنت في البدايات
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أدرس الحقوق ،ومع زيادة مهاراتي الغنائية اقتنع
والدي أنني سأبرع في الموسيقا أكثر ،فانتقلت
للدراسة في المعهد العالي للموسيقا عام 2002
وتخرجت منه عام  ،2007عندها لم تكن دار
األوبرا قد فتحت أبوابها بعد ،فكنت مع بعض
الزمالء من األوائل الذين قدمنا الكثير من الحفالت
فيها”.وعليه أغنى المعهد العالي مخزوني الثقافي
الذي ساعدني على اكتسابه األستاذ مرشد عنيني
عبر تحفيظي للموشحات ،التي اتقنتها وتعرفت
على آلية وتفاصيل غناء كل قطعة ،كما تعرفت
على أصدقاء من مختلف المحافظات تعلمت من
ثقافتهم ومخزونهم الذي زاد من خبرتنا جميعاً”.
بدايات في األوبرا
في بداية أي مرحلة تعلّم في الحياة تكون بحاجة
إلى تدريب ومهارات لتصبح متمكنا ً من العمل
الذي تقوم به ،فكيف الحال مع الغناء الذي يحتاج
إلى تدريب عال ومستمر باإلضافة إلى الموهبة،
من هنا ذكرت ليندا أن بداياتها في الغناء كانت في
األوبرا الذي تتلمذت فيها على يد أستاذة عظيمة
جدا ً تدعى آراكس شكجيان تقول":كنت أسافر
إلى محافظة حلب كي أتمرن لديها ،ورغم أنني
أصبحت أستاذة في المعهد العالي إال أنني الزلت
أذهب إليها للتزود من خبراتها فهي أيضا ً أستاذة
للفنانتين جوليا بطرس وماجدة الرومي”.

اختارتني السيدة فيروز كي
أكون ضمن الكورال في ألبوم
"في أمل" ،هذه المشاركات
تعني لكل شخص يعشق
الموسيقى وتنقل خبرته إلى
مكان مختلف

رغم دراستي األوبرا مجبرة إال أنها أضافت لي
رغم أن بدايات ليندا كانت في تعلم األوبرا لكنها
لم تكن راضية بشكل تام عنها كونها تفضل الغناء
العربي لكن عند دخولها إلى المعهد لم يكن هناك
بعد قسما ً لهذا النوع من الغناء ،مما اضطرها
لتعلم االوبرا ،هذا ال يعني أنها ال تحبذ هذا النوع
لكنها ال ترى نفسها فيها ،كونها تفضل أن تغني
الكلمة العربية التي تفهم معانيها ،مضيفة أنه من
الصعب تقديم األوبرا التي تغنى باللغة اإليطالية او
الفرنسية ،باللغة العربية كونها تعتمد على األحرف
الصوتية التي ال تلفظ بالعربي”.

التجربة السريانية غيرت نظرتي للغناء
بعد أن انتقلت بيطار إلى قسم الغناء العربي
كانت بحاجة إلى الدخول في الكثير من التجارب
مع العديد من الفرق لتصقل مهاراتها ،تقول”:
كطالبة ومن خالل دراستي أصبح لدي الخبرة،
لكن هذه المشاركات جيدة إلى حد معين فقط
بعدها كان يجب أن يكون لي كياني الخاص،
ومن أهم الفرق التي أديت معها العديد من أغاني
الكورال هي فرقة المسرح الغنائي بقيادة األستاذ
رعد خلف التي أضافت لي الكثير ،كما عملت
مع االستاذ ماجد سـراي الدين ومع طاهر ماملي
وعصام رافع ،كلها كانت أسماء كبيرة استفدت
من خبرتها وقدمت لي نقلة بالغناء العربي ،لكن
هناك تجارب غيرت نظرتي للغناء الشرقي،
كانت مع األسـتاذ نوري إسكندر تدعى "كورال
سوريوو" التي تختص بالغناء السرياني،
وأصبحت أفهم الغناء الشرقي بطريقة مختلفة
بعدها”.
افتخر بمشاركتي مع فيروز وزياد الرحباني
شـكلت التجارب السـابقة نقلة نوعـية في تاريـخ
ليندا الفني وهو ما وصـل بها إلـى أن تـشـارك
بتجـارب غنـاء إلـى جـانب الـسيدة فيـروز
وزيـاد الرحبـاني ،وعـن هـذه التـجربة تحـدثـت
بيطـار وقالـت في عام  2008عندما كانت
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دمشق عاصمة الثقافة آتى زياد الرحباني وقدم
حفالت في قلعة دمشق ،وتم اختياري ألكون من
ضمن الكورال واستمرينا في الغناء معه مدة ثالث
سنوات في عدة محافظات سورية وفي لبنان،
وعليه شكلت هذه المشاركة باب لتختارنا السيدة
فيروز كي نكون من ضمن الكورال في ألبوم "في
أمل" ،هذه المشاركات تعني لكل شخص يعشق
الموسيقى وتنقل خبرته إلى مكان مختلف”.
بين شارات المسلسالت واألغاني الخاصة
تميزت المطربة السورية بتقديمها لكثير من
شارات الدراما السورية والتي وصلت إلى أكثر
من عشرين عمالً ،وعلى اعتبار أن هذه الدراما
وصلت إلى كل مكان حول العالم ساعدت بدورها
على انتشار ما أقدمه ،بالمقابل شكلت األغاني
الخاصة نكهة مختلفة لي كونها تعبر عن شخصيتي
وتلخص جميع المراحل التي مررت بها على
اعتبار أنني من اخترت كالمها وألحانها وكل
التفاصيل المتعلقة بها”.
وذكرت بيطار أبرز األغاني التي قدمتها وهي:
أغنية ورد التي حصدت صدى كبيرا ً وأغنية
نيسان ،وهاتان األغنيتان من كلمات رامي كوسا
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عندما أكون في حفلة ما أحب
أن أسمع األغاني التي تشعرني
ً
بالبهجة وتنشر جوا من النشاط ،
وعندما أكون في المنزل أفضل
أن أسمع األغاني الراقية

وألحان يزن صباغ ،وأغنية يسعد صباحك ياشام
كلمات محمود ادريس ألحان تامر زين ،وهناك
عدة تحضيرات ألعمال جديدة.
هذا باإلضافة إلى توقيعي لعقد مع شركة كيوميديا
التي فتحت أبوابها حديثا ً لدعم كل الطاقات
والمواهب الشابة ،وعليه سأقدم معهم أغنيتين في
العام ،وسوف أطرح أغنية خالل عيد الحب من
كلمات رامي كوسا وألحان غابي صهيون ،وبعدها
بفترة شهرين سأطرح أغنية أخرى من كلمات
وألحان رواد زخور وهي من األغاني السورية
القديمة خاصة أن هناك مرحلة ذهبت معها هوية

األغنية السورية لذا ستعيد هذه األغنية بعضا ً من
هذه الهوية الضائعة ،وهناك الكثير من الحفالت
في عدد من المحافظات السورية ،وهناك دعوة
للمشاركة في األوركسترا اللبنانية بقيادة المايسترو
عدنان فتح هللا”.
ال تزال ذائقة الجمهور بخير
وجه الكثير من الموسيقيين والفنانين النقد إلى
انحدار ذائقة المجتمع السوري و باألخص الشباب
لكن ليندا كان لها رأي مختلف فهي تجد أن هذه
الذائقة ال تزال بخير خاصة عندما يتم طرح
حفالت لي أو ألحد من زمالئي تجد أن بطاقات
الحضور قد انتهت في ساعتين أكبر مؤشر على
ذلك ، ،وهذه النتيجة لم نصل إليها إال بعد عناء
ودرب عمل مجهد لم أتخل فيها عن مبادئي ونهجي
في تقديم األغاني ،والتي جمعت فيها جميع األجيال
فهناك حضور من مختلف األعمار وأنا برأي
أقيم هذا الجمهور كما أنظر لنفسي عندما أكون
في حفلة ما أحب أن أسمع األغاني التي تشعرني
بالبهجة وتنشر جوا ً من النشاط  ،وعندما أكون في
المنزل أفضل أن أسمع األغاني الراقية”.

اتجاهات

مبنى السفارة السورية

في موسكو تحفة معمارية
موسكو  -ناهل الخطيب
شيد المبنى التاريخي الذي تشغله السفارة
منسورفسكي
السورية في موسكو شارع
في الفترة بين عامي  1905و 1906م .من
قبل المهندس المعماري ألكسندر زيلينكو
بتكليف من الفالح الثري بيوتر لوسكوف.
تم بنائه مكان منزل خشبي في حوزة لوسكوف
بعدما التهمته النيران في وقت سابق .
ويقال أن ماريا أوليانوفا والدة لينين استأجرت
غرفة في ذاك المنزل لفترة من الزمن  ،وكان
فالديمير لينين يزورها حسب ما ورد بمذكراته.
فالديمير إيليتش  " :لدى عودتي من
الخارج ذهبت مباشرة لرؤية والدتي في
موسكو  ،بريتشيستينكا  -منسوروفسكي
بيريولك  ،منزل لوسكوف (عنوانها آنذاك)".
ومع ان المبنى يبدو وكأنه قصر  ،لكنه صمم ومنذ
البداية على شكل شقق لإليجار حيث ضم بداخله
أربع شقق وكل شقة تحتوي على ثمانية غرف.
عرف المهندس زيلينكو كشخصية عامة وبارزة
في موسكو  ،ومن حسن حظه عام 1900م .بدأ
بالتعاون مع العبقري غير المسبوق المهندس
المعماري شيختيل  ،حيث عملوا سوية على
تصميم وإنشاء أجنحة المعرض المعماري
العالمي في غالسكو آنذاك  ،فعلى األرجح
وخالل هذا التعاون تبلورت لدى زيلينكو
تفصيالت إبداعية في الهندسة المعمارية
تميزت بها أعماله وان كانت قليلة في موسكو ،
والتي بدون مبالغة كانت فريدة من نوعها حقا.
قبل فترة وجيزة من البناء  ،وتحديدا خالل عامي
 1903و  ، 1904قام زيلينكو بجولة عالمية
أثرت في ذوقه المعماري  ،حيث أصبحت العمارة
المدنية بنظره ليست للبناء فقط  ،بل وقبل كل شيء
فرصة للتأثير على التطور الجمالي لسكان المدينة
 ،ولقد ادرك المهندس المعماري وعمل على أن
يكون المبنى عبارة عن بيئة جمالية قادرة على
إثراء العالم الداخلي للشخص الذي يعيش فيه
 ،مما يخلق له مساحة متناغمة للحياة والتنمية.
فاعتمد زيلينكو بتصميمه للمشروع على الصورة
الرومانسية لمساكن بلدان شمال أوروبا  ،فهذا الطراز

يعطي انطباعا وكأن المبنى عبارة عن قلعة محصنة
محمية من جميع عوامل المناخ القاسي الشمالي  ،مما
اعطى المبنى شكال مميزا وجميال فعال.
الواجهات على مستوى الطابق السفلي واألول
ملبسة بالحجر الذي يعد نادرا بالنسبة لموسكو آنذاك
 ،باإلضافة إلى وفرة العناصر المنحنية المعلقة في
الواجهات وعلى إطار الجدار الجانبي  ،ونوافذ
من مختلف األشكال واألحجام  ،ويمكن مالحظة
لوحات زخرفية تحت نوافذ الطابق الثالث .
ومن العناصر الزخرفية ذات األهمية هي السقوف
المعقدة لقبة البرج  ،وغرف العلية التي تتوج
البرج  ،ولسوء الحظ اختفى التمثال الذي كان
يتوج قبة البرج  ،واليوم استبدل ببرج صغير.
وفي عام1916م .وفي هذا البيت المجهز
بجميع وسائل الراحة أقام الجنرال الشهير
بروسيلوف لمدة تجاوزت العشر سنوات.
تم ترميم المبنى عدة مرات على مدى مئة عام ،كما
تمت إعادة بناء واجهات المبنى بشكل متكرر ،
وآخر ترميم للواجهات قام به المالك األصلي للمبنى
وهو مكتب الخدمات الدبلوماسي التابع لوزارة
الخارجية الروسية ما بين عامين 2012 - 2010م.
ليتم في النهاية إستعادة حالته األصلية إلى حد كبير.
وبالرغم من فقدانه لبعض التفاصيل  ،إال أن
ما تم ترميمه يدل على خصوصية األسلوب
االبتكاري للمهندس زيلينكو وشخصيته الموهوبة.
في عام 2013م .حاز المبنى على جائزة أفضل
مشروع في مجال الحفاظ على التراث وافضل تنظيم
ألعمال الترميم واإلصالح من حكومة موسكو.
والجدير بالذكر أن المبنى ومنذ الحقبة السوفيتية
يشغل من قبل سفارة الجمهورية العربية
السورية في موسكو  ،وحتى خالل فترة الترميم
فالبعثة الدبلوماسية السورية لم تغادر المبنى.
كما ضم المبنى ذاته بيت السفير كذلك في الطابق
الثاني منه حتى منتصف الثمانينات  ،ليصبح للسفير
منزال مستقال في وسط العاصمة موسكو بشارع
سكاترتني بيريولوك لعدة أعوام فقط  ،ومن ثم
انتقل إلى نفس حي السفارة بموقع رائع على شارع
كورسافوي واطاللة خالبة على نهر موسكو.
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محمود درويش
"الطروادي األخير"

دمشق  -خاص
يتيح كتاب "الطروادي األخير :حوارات
مع محمود درويش" ،تقديم وتحرير سعيد
التعرف عن كثب على
البرغوثي(دار كنعان)،
ّ
أفكار الشاعر الفلسطيني الراحل(-1941
 ،)2008والجوانب الذاتية في شخصيته ،ورؤيته
الخاصة لشعره بعيدا ً عن الوصفات الجاهزة .بذل
سعيد البرغوثي جهدا ً استثنائيا ً في جمع حوارات
الشاعر من مصادر مختلفة كي يكون هذا الكتاب
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مرجعا ً لمرآة محمود درويش األخرى ،ولمختبره
الشعري ،هو الذي قال في أحد حواراته "الحوار
في جوهره كتابة شفوية ،ومختبر لقراءة باطنية
للشاعر" .هكذا سنقع على أول حوار للشاعر مع
الصحافة العربية ،أجراه الراحل محمد دكروب
في موسكو ،ونُشر في مجلة "الطريق" (.)1968
كانت الزيارة األولى لصاحب "أوراق الزيتون"
إلى خارج فلسطين ،وقد ذهب الحوار إلى تل ّمس
التضاريس األولى لشعره وطفولته ومعنى أن

تكون الجئا ً في وطنك ،وصوالً إلى حواره األخير.
حوار متعدّد الطبقات ،يستدرجه سامر أبو
في
ٍ
ً
يتطرق
هواش إلى مناطق حميمية ،نادرا ما
ّ
ّ
إليها اآلخرون ،كمن يبني سيرة ذاتية ،أو مرآة
صه ،بالتوازي مع
سريّة لصورة الشاعر خارج ن ّ
تطور تجربته الشعرية ومتطلباتها :التباس العالقة
ّ
وتمرد
مع األب ،الهشاشة الذاتية ،ذائقة القارئ
ّ
الشاعر على هذه الذائقة .ال ينكر محمود درويش
تأثره بنزار قباني ،أو لوركا ،أو نيرودا ،في إنشاء

غنائيته الخاصة ،وكيف تم ّكن ،على مراحل،
من جذب قارئه إلى تضاريس شعرية ال تنتسب
إلى قصائده المشهورة مثل "سجّل أنا عربي" ،و
ُّ
"أحن إلى خبز أمي" .فالذروة بالنسبة إليه أتت
مع "الجدارية" ،وهي معلّقته الشعرية ،بالمقارنة
مع منجزه السابق "كتبتها مفترضا ً أنني لن
أكتب بعدها ،أي إن هذه شهادتي الشعرية وأثري
الشعري" يقول .من جهتها ،تطرح باتريس بارات
(لوموند ،)1983 -أسئلة تتعلّق بمعنى فلسطين،
وحصار بيروت ،وفقدان الجغرافيا األولى،
والعزلة ،وقلق الشاعر .يجيب" :فلسطين فردوس
قابل للتحقّق ،وليست جنّة ضائعة ،فلسطين ليست
ذكرى ،إنها أكثر من وجود ،ليست ماضيا ً ولكنها
مستقبل .فلسطين هي جمالية األندلس .إنها أندلس
الممكن".
من مطرحٍ آخر يأتي عباس بيضون إلى مقابلة
محمود درويش بذخيرة نقدية تكفي لحوار طويل
ّ
ومقطر في آن واحد ،ليخرج بخالصة استثنائية
تش ّكل ما يشبه بيانا ً شعرياً ،ما جعل درويش يقول
باطمئنان" :لو أعدتُ كتابة دواويني الكتفيت
بخمسة أو ستة" ( .)2003لم يكن وقتها قد كتب
قصيدته المذهلة «العب النرد" ،وكان يائسا ً من
مصير الشعر العربي اليوم ،بقدر حرصه أال
"أحس بأننا نحن العرب
تقع قصيدته في التكرار
ُّ
ذاهبون إلى مكان تركه اآلخرون منذ قرن".
ويضيف" :عالقتي بالشعر الحديث تغيّرت ،فلي
اآلن نظرة مختلفة تجاه ما يس ّمى بشعر الرواد
الذي طالما احتفينا به .كثير منه ال أستطيع أن أقرأه
اليوم" .وسوف يؤكد على منطقة القلق بخصوص

شعره ،أكثر من الطمأنينة ،استجابةً لشهوة الشعر
الصافي أو ما يقاربه ،جماليا ً ال أيديولوجياً .في
حفر آخر للتجربة ،سينحاز محمود درويش إلى
ٍ
الطرواديين ،ألن بوسع الضعفاء والمهزومين أن
يكتبوا تاريخهم أيضاً .يقول" :الشعر دائما ً حليف
المتفرج المحايد
الخسائر الصغيرة والخيبات ،وهو
ّ
على الجيوش اإلمبراطورية .أعتقد أن العشب
الذي ينبت على خوذ الجنود هو الشعر ،وليست
الخوذ هي الشعر".

"عالقتي بالشعر الحديث
ّ
تغيرت ،فلي اآلن نظرة مختلفة
ّ
تجاه ما يسمى بشعر الرواد الذي
طالما احتفينا به .كثير منه ال
أستطيع أن أقرأه اليوم"

في فضاء التجربة الشعرية ،ومحاكمتها من داخلها،
يجيب محمود درويش على أسئلة عبده وازن،
بقلق أكبر ع ّما سيأتي غداً ،وليس ع ّما أنجزه قبالً،
فهذا شاعر م ّ
شاء ال ينظر إلى الخلف باطمئنان،
وغير عابئ بتصفيق اآلخرين ،أو باأللقاب التي
يزينونه بها" :أشعر بأنني في حاجة إلى لغة
شعرية جديدة تحقّق الشعرية في القصيدة ،بشكل
يجعلها أكثر شعرية إذا أمكن .أن أخفّف من ضغط

اللحظة التاريخية على جمالية الشعر ،من دون أن
أتخلّى عن الشرط التاريخي" .ووفقا ً لهذه الرؤية،
فإن الطريق إلى القصيدة أجمل من القصيدة
التي سبقتها في تحوير لعبارته "ما زال الطريق
إلى البيت أجمل من البيت" .وسيرفض اإلفراط
صه الشعري ،في
المجّاني في القراءة السياسية لن ّ
حواره مع حسن نجمي ( ،)2007مؤكدا ً أسئلة
صه قبل
الشعر أوالً ،وارتباكاته الشخصية إزاء ن ّ
نشره ،وضرورة أن ّ
يطلع عليه بعض أصدقائه
الذين يثق بآرائهم .هكذا خضعت"الجدارية" مثالً،
إلى أكثر من كتابة الحقة لعدم اطمئنانه إلى سالمة
اإلقالع .كما سيشكو من القراءات النقدية التي
تضع قصيدته في قفص ضيّق ،بإهمال الجانب
الجمالي منها لمصلحة التأويل السياسي" :تجد أنهم
صلون جسد المرأة التي أكتب عنها في قصائد
يف ّ
يمر
الحب إلى جغرافيا" .ويستدرك" :ينبغي أن ّ
النص بدون كوادر حزبية ،أن يعبر ويخترق
ويصل بدون ترويج إعالمي" .سيحضر المتنبي،
في معظم هذه الحوارات بوصفه عالمة فارقة في
الشعر العربي ،وأحد اآلباء الشرعيين لمحمود
درويش ،فهو ال يتردّد بالقول في وصف شعرية
المتنبي "كل ما أردت أن أقوله قاله هو في نصف
ق كأن الريح تحتي" .ويضيف مؤكداً:
بيت :على قل ٍ
"ألن المتنبي أعظم شاعر في تاريخ اللغة العربية،
وهو كما يبدو لي تلخيص لكل الشعر العربي الذي
سبقه ،وتأسيس لكل ما لحقه" .يشتمل الكتاب على
محطات مختلفة تش ّكل مشهدا ً موشوريا ً لصورة
صه وخارجه ،ومرجعا ً استثنائيا ً
الشاعر داخل ن ّ
المتفردة في الشعر العربي.
لثراء هذه التجربة
ّ

63 February 2019 / almashhadonline.com

المشهد الثقافي
ﺾﺎﻄﻀ اﻟﺧﻌرة

الليندي
إيزابيل
ّ
جحيم الكتابة وجنة اإللهام

دمشق  -خاص
مر السنين اكتشفتُ أن كل القصص التي
على ّ
رويتها ،كل القصص التي سأرويها على اإلطالق،
مرتبطة بي بشكل أو بآخر .عندما أتكلم عن امرأة
في العصر الفيكتوري ترحل عن األمان في بيتها
وتأتي مطاردة ً ح ّمى الذهب في كاليفورنيا ،فأنا
التحرر واالنعتاق ،عن
أتكلم عن األنثوية ،عن
ّ
األمور التي مررتُ بها في حياتي الخاصة ،هاربةً
من عائلة تشيلية ،كاثوليكية ،محافظة ،بطريركية،

February 2019 / almashhadonline.com 64

فيكتورية ..خارجة إلى العالم.
عندما أبدأ بكتابة كتاب ،فأنا ال أملك أدنى فكرة
إلى أين سيذهب .إذا كانت رواية تاريخية أكون قد
بحثت في الفترة الزمنية والمكان ،ولكنني ال أدري
ما هي القصة التي سأرويها .أنا فقط أعرف بأنني
أريد – بشكل رقيق وخفي – أن أوقع تأثيرا ً على
قلب القارئ ،وعقله.
أحاول أن أكتب بشك ٍل جميل ونافذ .في اللغات
الرومانسية مثل االسبانية ،الفرنسية وااليطالية

هناك طريقة مزهرة لقول األشياء ،ال تجدها
باإلنجليزية .يقول لي زوجي بأنه يستطيع أن
يعرف دائما إذا وصلته رسالة باإلسبانية :األظرف
ثقيلة! باإلنجليزية ،الرسالة هي فقرة ،وأنت تذهب
إلى الفكرة مباشرة ،باإلسبانية هذا غير الئق.
القراءة باإلنجليزية ،والحياة باإلنجليزية ،علمتني
أن أجعل اللغة جميلة بقدر اإلمكان ،ولكن دقيقة.
اإلفراط في النعوت ،اإلفراط في الوصف –
تجاوزه ،ليس ضرورياً .التحدث باإلنجليزية جعل

أسلوبي في الكتابة أقل فوضوية .أنا اآلن أحاول أن
أقرأ روايتي بيت األرواح ،وال أستطيع .يا إلهي.
عليك فعله هو
كل هذه النعوت؟ لماذا؟ كل ما كان
ِ
استخدام اسم واحد جيّد بدال من ثالثة نعوت!
عندما أحكي قصة عن العبودية ،أقولها بلسان
المستعبد وأنظر للعالم بعينه .أنا أيضا ً ألج قلب
يحس بالعبد ،أن يفهم معنى
السيد .أريد لقارئي أن
ّ
حرا.
أال يكون ّ
في كل كتبي هناك نساء قويات يتغلبن على عوائق
عظيمة لكي يكتبن أقدارهن .أنا ال أحاول أن أخلق
نماذج تقلدها النساء .كل ما أريده من القارئات أن
القراء أن يفهموا معنى أن تكون
يجدن القوة ،ومن ّ
امرأة .أن يجدوا التعاطف.
أظن أن هذا كل شيء ،آه لحظة ،أنا إنسانة غير
قابلة للتوظيف ،ماذا يمكن أن أفعل غير ذلك؟
الجحيم هو السابع من يناير
أبدأ كل كتبي في الثامن من يناير ،هل يمكنكم تخيل
السابع من يناير؟ إنه جحيم!
كل سنة ،في السابع من يناير ،أبدأ بتجهيز مساحتي
الملموسة .أخليها من كل كتبي األخرى وأبقي على
المعاجم ،والمسودات األولى ،والمواد التي تحوي
البحوث للعمل الجديد .وفي الثامن من يناير ،أخطو
 ١٧خطوة ً من المطبخ إلى الملحق الصغير المقابل
للمسبح حيث مكتبي ،هذه الخطوات هي بمثابة
رحلة إلى عالم آخر .إنه الشتاء ،وعادة ما يكون
الجو ُممطراً ،أمشي بمظلتي وكلبي يتبعني .من
هذه الخطوات السبعة عشر أنا في عالم آخر ،أنا
شخص آخر.
أذهب إلى هناك خائفة ،متحمسة ،وخائبة اآلمال –
ألنني أملك فكرة من النوع الذي هو في الحقيقة ليس
فكرة .األسابيع األولى ،الثانية والثالثة والرابعة
تذهب هدراً .أنا فقط أسجل حضوري أمام شاشة
الكومبيوتر ،أحضر ،وأحضر ،وأحضر ،وبعد مدة
مدعوة ،ففي
تحضر لحظة االلهام .إذا لم تحضر
ّ
النهاية سوف تحضر وحسب.
الجنة أن يحضر االلهام.
إيقاع
التقاط
في
بدأت
قد
عندما أشعر أن القصة
ٍ
ما – الشخوص تتشكل ،أستطيع أن أراهم ،أن
أسمع أصواتهم ،وهم يفعلون أشياء لم أخطط لها،
أعرف
أشياء لم يكن بوسعي أن أتخيّلها – حينها
ُ
بأن الكتاب موجود في مكان ما ،وكل ما علي فعله
هو أن أجده وأجلبه – كلمة كلمة – إلى هذا العالم.
وبعدها تتغير حياتي وتصير عملية مختلفة تماما
من اإلثارة والوسوسة والتوتر .أستطيع أن أعمل لـ
 ١٤ساعة! مجرد الجلوس طوال ذلك الوقت أمر
صعب .قام ابني ببرمجة الكومبيوتر بحيث ينبهني
كل  ٤٥دقيقة كي أنهض ،وإذا لم أفعل ،أتصلّب

بحيث أعجز عن النهوض في نهاية اليوم.
أنا أصحّح إلى حد اإلنهاك ،وفي النهاية أستسلم.
الرواية دائما ً غير منتهية تما ًما ،ودائ ًما ما أفترض
بأنها يمكن أن تكون أفضل ،ولكنني أبذل قصارى
جهدي .مع الوقت ،تعلمت تجنب التصحيح المبالغ
فيه ،عندما حصلت على جهاز الكومبيوتر ألول
مرة واكتشفت كم هو سهل تغيير األشياء إلى ما
النهاية ،صار أسلوبي أكثر صالبة.
سحر مؤكد في ما هو عفوي .أريد للقارئ أن
هناك
ٌ
يشعر بأني أحكي له القصة شخصيا .عندما تحكي
قصة في المطبخ لصديق ،فهي مليئة باألخطاء
والتكرار .أحاول أن أتجنب ذلك في األدب ،ولكنني
ما زلتُ أريدها حوارا ،كما هو قص القصص
عادة .إنها ليست بمحاضرة.

من الصعب إيجاد هذا التوازن .ولكنني أكتب
منذ ثالثين سنة ،واآلن أنا أعرف عندما أبالغ في
األمر .أقرأ روايتي بصوت عا ٍل ،إن لم تكن مثل
الطريقة التي أتكلم بها ،أغيّرها.

في كل كتبي هناك نساء
قويات يتغلبن على عوائق
عظيمة لكي يكتبن أقدارهن.
أنا ال أحاول أن أخلق نماذج
تقلدها النساء .كل ما أريده من
القارئات أن يجدن القوة
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"التيور" الرسمي الجريء
كان الظاهر في عروض األزياء تصاميم
 jumpsuitبشكل كبير وملحوظ بمختلف
األشكال واأللوان واألقمشه قدمت المصممة
 Victoriaالبدلة الرسمية بطريقتها فكانت
جاكيت التيور طويلة واألكمام قصيرة
نصف كم مع اإلحتفاظ بشكل القبة
الرسميه للبدلة وكان البنطال عريضا ً
مع سينتيور عريض عليه دائرة حديديه
وتيور أخر بلون جريئ باألحمر الفاقع
أما براند  Diorفقدمت التيور بجاكبت
رسمية بصفين أزرار وياقه صغيرة
وطول متوسط مع تنورة بليسه مكسرة
أقرب للطويل الماكسي مع «»boots
ربط من الجلد وأرتدت المودل قميص
وكرافات وقبعة إلعطاء الستايل مظهر
الجدية والعمل وبقي على األلوان الهادئة
كالبيج واألسود  .أما براند «»maxmara
فضلت بدلتها الرسميه بأكتاف عريضه
كالرجال مع ياقه بفتحه كبيره وجيب كبيرة
ي أزرار بطول متوسط مع بنطال
مع صف ّ
قصير وا  coatجاكيت طويل بنفس طول ولون

البدلة الرسمية و باند يغطي الرأس وتميز لون
الكاميل لكامل الستايل .
وبراند «  »Carolina Herreraكانت البدلة
من قماش الكارو بجاكيت متوسط الطول وبنطال
كالسيك مع بلوز منقط باألبيض واألسود أسفله
مما أعطاه روح جديدة للتيور وألوان جريئة
كاألخضر الفيروزي الجميل .
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وشاح الشتاء
األنيق
هو دليلك لألناقة في الشتاء يمكن أن يكون من
الحرير أو الشيفون بألوان سادة أو مطبوعة
بنقوش ماركتك األقرب إلى قلبك أو نقشات من
موضة الشتاء  2019يوجد عدة طرق ألستخدام
هذا الوشاح .
أو يكون ملتفا ً حول الرقبة بأي طريقة تفضلينها
مع ترك بعضه منسدل على الجاكيت
أو يلتف حول العنق ويكون طوله حتى الورك
وتضعين السينتيور حول خصرك فوق الجاكيت
والوشاح معا ً
يمكنك وضعه على كتفيك فوق الجاكيت أو
الـ ( ) coatالذي ترتديه
أو يمكن وضه على الرأس نصف غطاء ألعطاء
طابع كالسيكي .
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الشيفون قماش صيف
 2019اللطيف
دمشق  -المشهد  -جوليا غانم
خامة الشيفون واحدة من أكثر خامات األقمشة
التي يعتمد عليها في مختلف تصاميم مالبس
المرأة و بشكل خاص في المالبس السوارية
ذلك نظرا ً لما توفره تلك الخامة من أناقة فقد
وجد الشيفون بكثرة في ربيع صيف  2019في
أغلب البراندات لجماله وخفته وسهولة الطباعه
عليه ودمجه باألقمشه فهو ناعم الملمس جميل
يعطي طله أنثوية جميله للسيده وألوانه دائما ً ملفتة
عليك ارتدائه لهذا العام إن كان مطبوعا ً
ويجب
ِ
بألوان الورود الزاهيه أمو ألوان جريئه متفرده

طبعات ونقوش صيف
 2019لم تبتعد عن 2018
طبعات ونقوش صيف  2019لم تبتعد عن
.. 2018
تعددت الرسومات في هذا الصيف وهي أيضا
لم تتغير كثيرا ً عن موضة صيف 2018
فشهدنا عوده الكارو  tartanوالمقلم stripes
بشكل خفيف عند  Victoriaو Oscar de la
 rentaونقشه التايغر  Tiggerونقشه البقر
 cowعند  Burberryوايضا نقشه النقط
 dotsعند « Carolina Herreraوكان
هنالك الكثير من طبعات الورود المختلفه
 Carolina Herreraو Alexander
وطبعه األفعى
 McQueenو»Etro
 snakeعند « Zimmermannونقوش
مختلفه الدمج باأللوان حسب تصور كل براند
.
Carolina Herrera
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شيفون هي كلمة فرنسية
األصل تعني قطعة قماش
تستخدم االن لإلشارة إلى
اللبس الخفيف الذي يكون عادة
شفاف والمصنوع من القطن،
الحرير أو الفابرك .الشيفون
نوعان هو المجعد والمفرود،
إذ إن المجعد منه يكون منفوش
المظهر قوى التحمل يعطى
مظهرا ً كبيرا ً للجسم ،أما النوع
الثاني فهو الشيفون المفرود ذو
الملمس الناعم للغاية

ألـوان ربيـع صيف
 2019القويـة
تميزت عروض الموضة لصيف  2019بوفرة
( النيود ) وألوان البيسك
األلوان الهادئه
والباستيل وجدناها لعدة براندات تشكل الموضة
العالمية لكل موسم وكان أبرزها لدى براند Dior
و  Zimmermannوأخرى قوية بطريقة مزجها
لأللوان التي وصلت إلى حد الغرابة بشكل فني
ساحر مثل الخمري واللون األورانج والخمري
مع الزهري لدى ( ) Hermesو (Valentino
 )&Victoria Beckhamوكانت األقمشه
متنوعه بالسماكات بالستايل الواحد تندمج
بتصمميم متناسق أخترت لك في هذه المجموعة
اجمل الوان الصيف .

اللون الكاميل  :من الاللوان الجميله التي
تتناسب بالدمج مع أغلب ألوان الموضه الحالية
وسهله االرتداء
اللون الزهري  :إن كان مائل للوردي أو
المشمشي أم باستيل فهو كان جميل
اللون األزرق  :شاهدناه مع كافه درجات
األلوان وعوده خاصه مع اللون البيج اللذان
تواجدا معا ً منذ  10سنين

اللون األصفر  :اللون البراق بدرجاته يليق
بمختلف ألوان البشرة
اللون األورانج  :كان هذا اللون بجميع درجاته
موجوده ويضفي لمسته على أغلب التصاميم
بمختلف العروض
اللون البيج  :البيج الهادئ المائل للرمادي
كان أم الزهري أو الموف الفاتح
اللون األحمر الداكن  :فكان جميالً ومشرقا ً
في حال كان أحمر ناري ام أحمر داكن
واليغيب وجود اللون األبيض واألسود اللذان يعتبران أساس كل
موسم ويضيفان اللونان الرقي والماتش الجميل لكل كوليكشن
ومجموعات متفرقه لألللوان والطبعات والترتر والموديالت .
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البهــاق رمــــز للجمــال
ويني هارلو (شانتال) ,عارضه األزياء الكندية
الشهيرة ولدت في  27تموز  /يوليو  1994في
تورنتو في كندا وكانت تعاني من تصبغات عديمة
اللون في جسدها بأماكن متفرقة مرض يسمى
البهاق.
شانتال لم ترى عيبا ً بهذا المرض بل ذهبت إلى
أبعد من هذا ورأت فيه جماالً خاصا ً قتقدمت إلى
منافسات برنامج (أميركان نكست توب موديل)
كما أنها ظهرت في فيديو كليب (جست إيمينيم) مع
المغنية العالمية (  ،) Siaوقدمت لها جميع دور
األزياء الشهيرة عروضا ً للعمل معها كا عارضة
لألزياء وكانت بالفعل مميزة بإطالالتها الغريبة،
وكانت أيضا الوجه الدعائي للعالمة التجارية
العالمية «ديسيجوال» ،وهي أحد النماذج األكثر
تميزا ً في العالم ،صنفتها هيئة اإلذاعة البريطانية
الشهيرة «بي بي سي» ضمن الئحتها السنوية
ألكثر مئة امرأة تميزا ً ونجاحا ً في عام .. 2016

البهـــاق أحــد األمــراض
الجلــديــة المنتشـــرة
العــالم ويعـــرف
في ً
تحــديدا بـــزوال اللـــون
الطــبيعي للجلـــد على
شـــكل بقع بيـــضاء
واضحــة في الجلدً ،
وقـــد يكـــون شامال
للجسم كله كما قد
يكون في مكــــان واحد.

كيف تبرزين خصرك النحيل
كل سيدة تحب أن يبدو خصرها نحيل
ألبراز أنوثتها وتناسق جسدها وهنالك عدة
حيل جميلة ألبراز الخصر لكل سيدة إن
كانت نحيفة أم ممتلئة ما عليك سوا تحديد
خصرك بـ سينتيور أو ربطه مع بيش وهو
تريند ربيع صيف  2019ظهر في أغلب
البراندات العالمية في عروض أزياء هذا
الموسم بأسلوب يخدم أيام العمل اليومي
وليس كاإكسسوار فقط
فقد قدمت براند (  ) Fendiالسينتيور
وبه تفاصيل جيب صغيرة لوضع هاتفك
الشخصي أو مفاتيحك وحتى النقود وبهذا
طور السينتيور من شكل جميل فقط إلى
شكل جميل خدمي ويعمل على إبراز انوثتك
بطريقة أكثر عصرية وجمال .
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الجاكيت الطويل للصيف
وجد الجاكيت الطويل  Coatفي أغلب
العروض لصيف  2019بمختلف األلوان
واألقمشه قدمته الماركات بستايالت متعدده
فكانت الموديل ترتديه فوق بلوز وبنطال
عريض بلون واحد للستايل مثل براند
« »maxmaraوعند براند
«  »Carolina herreraجاكيت بقبة كبيرة
وطول متوسط مع تطريز ورود جميلة عليه

وألوان ساده أخرى جريئة كالزهري
والبرتقالي والبيج التقليدي فوق فستان
عليه طبعات عرضيه مختلفة األلوان
وتميز الجاكيت الصيفي بالجلد العسلي
كاجلد األفعى وجاكيت طويل آخر
عليه حبات من اللؤلؤ عليه ريشة مع
تنوره رمادي من نفس الوحي وبلوز
لون بيج .

 Fendiبالنايلون لهذا الموسم
تميز كوليكشن  fendiبالجرئة بـ طبعات
الطيور الجميلة واأللوان الرائعه كاألورانج
والبني والكاميل واألبيض واألسود والبيج
والمشمشي والخمري وكان الغريب في
العرض الصيفي وجود أقمشة شتوية طرحت
في فصل الصيف مثل الجلد والفرو والنايلون
الشفاف أستخدم كاجاكيت قصير مع جيب
كبيرة من الجلد وفوق تنورة بنمط تنورة
بأزرار وستايل المانطو النايلون الشفاف .
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هي إحدى مجموعات الجوائز السنوية
األميركية التي تُمنح خالل َحفل توزيع جوائز
الغولدن غلوب .تُقدم هذه الجائزة ألفضل مسلسل
درامي.و المسلسالت الوثائقية أوالمسلسالت
القصيرة واألفالم  .بدأت الجائزة في عام
 1944وهي فكرة مجموعة صحافيين أجانب
يعملون في هوليوود بوالية كاليفورنيا .كانت
الجوائز في السابق لألعمال السينمائية ،ولكن
منذ عام  1956أصبحت توزع أيضا ً لألعمال
التلفزيونية.
و كان حفل توزيع جوائز golden globeلعام
 2019بدورته /الـ  / 76الذي نقل مباشرة على
الهواء عبر قناة NBC
وقدم الحفل كل من الممثل Andy Samberg
والممثلة . Sandra oh
حضر الحفل عدد كبير من مشاهير الغناء
والممثلين والمخرجين والعارضات.
فقد تألقت نجمات هوليوود بفساتين مميزة
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وجميلة من مختلف دور األزياء والمصممين
العالميين اللذين يتنافسون بـ أبراز و أجمل
تصاميمهم في هذه المناسبة الهامة.و لقد سيطر
اللون األسود في هذا الحفل ولم توفق أغلب
النجمات باختيار الفستان المناسب
 Nicole Kidmanارتدت فستانا ً طويل بأكمام
طويلة وقبة عالية من قماش الترتر باللون
الخمري Michael Kors
و Emma Stoneتألقت بفستان حفر بفتحة
صدر كبيرة باللون البيبي روز وعليه نجوم
صغيرة وكبيرة فضيه من Louis Vuitto
 Lupita Nyong›oكان فستانها straples
طويل من خيطان اللولو باللون النيلي يليق
ببشرتها الغامقة من توقيع المصمم Calvin
Klein
 Emily Bluntتألقت بفستان من الغيبير
“’guipirباللون البيج من تصميم Alexander
McQueen

حاضرت من ال  kardishianاألخت الغير
شقيقة عارضة األزياء األغلى سعرا kendall
 jennerتألقت بفستان أسود  straplessقصير
من األمام وطويل من الخلف من قماش التول
ظهرت الممثلة julia Roberts
بـ  jumpsuitبنطال أسود وتوب درابيه من
التول بكتف واحد مع شاحط من الخلف باللون
البيج الفاتح من تصميم stella mccartney
وكانت التصاميم اللبنانية حاضرة فقد أعتمدت
الممثلة  anne Hathawayفستانا بفتحة صدر
كبيرة طويل بفتحة عالية بنقشة التايغر من توقيع
elie saab
ومن المصمم اللبناني zuhair murad
أختارت الممثلة  kristen bellأن تحضر
المهرجان بأسلوبه المميز فكانت ترتدي فستانا
زهريا من التول طويل وسينتيور لتحديد الخصر
من القماش ذاته
وبدت الممثلة  gemme chanمتألقة بفستان

والفستان األجمل في اللحفل
بلون نيلي جميل من الشانجا من تصميم
برأي كمصممة أزياء كان للممثلة
valentino
وكانت الممثلة  Charlize theronفاتنة  rosamund pikeالتي أطلت
بفستان اسود يتألف من تنورة
كما العادة بأطاللتها بفستان من األبيض
وتوب وبوند عند الرقبة مع
واألسود من تصميم dior
جاكيت من الترتر الفضي من
أما الممثلة  julianne mooreكانت
إطاللتها بالفستان باألبيض القريب للصيني تصميم  Givenchyوربط كامل
اللذي يالئم شعرها النحاسي من تصميم دار للشعر مما أعطاها منظر الثقة
والجمال .
Givenchy
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فندق "غشتاد باالس"

آخر الفنادق التي تملكها عائالت
عـريقـــة في أوروبـا

جنيفا  -خاص
بعدما تالشت المناظر الطبيعية الخضراء وقلب
فصل الخريف صفحاته األخيرة ،ح ّل فصل الشتاء
وتكلّلت الجبال بالثلوج التي يطيب التزلّج عليها
وشرب الشوكوالتة الساخنة .وال شكّ في ّ
أن فندق
غشتاد باالس ،وهو أحد أبرز الفنادق الشتوية في
سويسرا ،يجيد االحتفال بموسم الشتاء هذا العام.
يوفّر الفندق في هذا الموسم أروع تجارب التزلّج
على الثلج ،وأجمل الترانيم االحتفالية وباقة من
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الفعاليات الممتعة ،فضالً عن أشهى األطايب
التسوق .يسعى فندق غشتاد
الفاخرة وأرقى تجارب
ّ
باالسإلى توفير تجربة تُزاوج بين الراحة ال ُمطلقة
ي الخالص ،ليكون ك ّل يوم
وكرم الضيافة والرق ّ
بمثابة احتفال.
كشف الفندق النقاب عن الحلّة الجديدة التي لبسها
مطعم ال فروماجري الذي كان في السابق قبوا ً
لتخزين الذهب وقد ت ّم تحويله إلى أروع مطعم يُقدَّم
فيه أغرب فوندو في سويسرا .وخالل أشهر الشتاء

الباردة ،يجتذب دفء ال فروماجري وسحره
الضيوف من جميع المناطق للتلذّذ بأطباق الفوندو
والراكليت والريربيت التي تفغر لها األفواه.
يوفّر فندق غشتاد باالس باقة العطلة العائلية
الشتوية التي تُعدّ مثالية للعائالت التي تودّ اإلقامة
في غرفتين متّصلتين لمدّة خمس ليا ٍل .تشمل هذه
الباقة الرائعة نصف إقامة وإمكانية الدخول إلى
سبا باالس ،واالستمتاع بالتزلّج على جبل إيغلي،
وركوب عربة الخيل لمدّة  45دقيقة على مسار

«لوينن رور» ،فضالً عن وجبة عشاء في مطعم
«فوندو ستوبلي بوشيتوس في لوينن» التقليدي،
ك ّل ذلك مقابل  7600دوالر أميركي .تتوفّر الباقة
لغاية  9فبراير  2019وتنطبق على األطفال ما
دون  14سنة من العمر.
كما يُعدّ فندق غشتاد باالس ال ُمصنّف من فئة
الخمس نجوم مكانا ً مثاليا ً لألزواج الذين يرغبون
في االستمتاع بعطلة رومانسية باعثة على
االسترخاء .تشمل باقة االنغماس في الرومانسية
فوار وتجربة
إقامة لليلتين مع ورود ومشروب ّ
ح ّمام لمدّة ساعتين ،وجلسة تدليك لشخصين ،فضالً
عن عشاء فاخر في مطعم لو جريل مع مجموعة
من مشروبات العنب من اختيار الساقي .تتوفّر هذه
الباقة ابتدا ًء من  3يناير ولغاية  10مارس 2019
مقابل  2450دوالرا ً أميركيا ً لليلتين على أساس
نصف إقامة ،مع إمكانية االستفادة من سبا باالس.
يحتضن الفندق خمسة أجنحة «كالسيك» ت ّم
تجديدها ،ويقع ك ٌّل منها في طابق من هذا القصر
ّ
ّ
يستكن في المنطقة الجبلية التي تُطالع
الخلب الذي

منطقة أوبيرالند البيرنية .يعود
تاريخ هذا الفندق إلى أكثر من
قرن من الزمان ،ويجري تجديد
ديكور الغرف واألجنحة بشكل
مستمر بما يتناسب مع احتياجات
جميع النزالء.
مجرد
تُعدّ أجنحة «كالسيك»
ّ
واحدة من فئات األجنحة المتوفّرة
في فندق غشتاد باالس الذي يض ّم
متنوعة من المساحات التي
باقة
ّ
تهدف إلى تلبية مختلف متطلبات
النزالء .وبات الفندق يشمل حاليا ً
ستّ فئات مختلفة ،بما في ذلك
جناح «بنتهاوس» الفاخر وفئة
«ديلوكس» وأجنحة «البرج» الرائعة التي توفّر
إطاللة مذهلة على المنطقة الجنوبية ،فضالً عن
أجنحة «كورنر» التي توفّر مناظر ّ
خلبة من
جانبين مختلفين .كما تُطالع غرف سوبيريور
المنطقتين الجنوبية والشمالية ،وهي متوفّرة بغرف

يعود تاريخ هذا الفندق إلى أكثر
من قرن من الزمان ،ويجري تجديد
ديكور الغرف واألجنحة بشكل
مستمر بما يتناسب مع احتياجات
جميع النزالء

منفردة ومزدوجة تتراوح مساحتها بين  25و48
مترا ً مربّعاً ،وتض ّم أبوابا ً تصل بين الغرف
تضمن إقامة مريحة للعائالت في المساحات
المشتركة .وتتوفّر عند الطلب مساحات أكبر
تُم ّكن النزالء من التمتّع بالخصوصية التامة.
الونج مثالي لع ّ
شاق التدخين يزاوج بين أفضل
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أنواع السجائر وأجمل المناظر الطبيعية
يش ّكل الونج التدخين في استراحة ردهة االستقبال
يتجزأ من فندق غشتاد باالس وموقعا ً
ّ
جزءا ً ال
مثاليا ً لتأ ّمل أروع المناظر للمنطقة المجاورة .ومن
اآلن فصاعداً،
أصبحت المناظر التي يشرف عليها الونج
التدخين أكثر جماالً وسحراً ،ليس فقط بالنسبة
للمد ّخنين ،إذ يمكن من هذا الموقع التنعّم بأفضل
اإلطالالت لمنطقة سانين .كما قام الفندق بتوسيع
عرض فيها أنواع السيجار في
المساحة التي ت ُ َ
ً
غرفة الزاوية الزجاجية ،وتحديدا في كابينة جديدة
تض ّم صناديق للسيجار تحتوي على مختلف أنواع
السيجار الفاخر مثل سيجار كوهيبا مادورو ،5
وسيجار هويو دي مونتيري الذي يعبق برائحة
قوية وسيجار دافيدوف سبيشال «أر» ،بحيث سيت ّم
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تخزينها للحفاظ على خصائصها .تجدر اإلشارة
أن عدد ع ّ
إلى ّ
شاق تدخين السيجار الفاخر في تزايد
ملحوظ

ُي ّ
عد فندق غشتاد باالس
ُ ّ
المصنف من فئة الخمس
ً
ً
نجوم مكانا مثاليا لألزواج
الذين يرغبون في االستمتاع
بعطلة باعثة على االسترخاء.
تشمل باقة االنغماس في
الرومانسية التي يوفرها
الفندق على طريقته العريقة

افتتح

فندق غشتاد باالس
ّ
المصنف من فئة الخمس نجوم
أبوابه في ديسمبر  ،1913وتملكه
عائلة شيرز منذ ثالثة أجيال ،ما
ً
يجعله واحدا من بين آخر الفنادق
التي تملكها عائالت في أوروبا.
ّ
تتوفر في هذا الفندق الفاخر خدمة
ممتازة ّ
تجسد ُحسن الضيافة
والثقافة األوروبية العريقة .يضمّ
ً ّ
الفندق  90غرفة وجناحا توفر
مناظر بانورامية استثنائية لمنطقة
برنيز أوبرالند ،وتجمع ّ
بكل إتقان
ّ
الرقي العصري والراحة بين
بين
ّ
ربوع جبال األلب .ويقدم الفندق
في مطاعمه الخمسة أشهى
األطباق السويسرية واإليطالية
والعالمية ،باإلضافة إلى مأكوالت
فاخرة حائزة على  15نقطة من
دليل غولت أند ميلو .كما يشتهر
نادي "غرين غو" الليلي في الفندق
بتنظيم حفالت مذهلة تحضرها
ّ
ألمع الشخصيات .وسيتمكن النزالء
من ّ
التنعم باالسترخاء والراحة في
باالس سبا الذي ّ
يمتد على أكثر
من  1800متر ّ
مربع .في موسم
ّ
الصيف ،يتوفر للنزالء حوض
سباحة أولمبي في الهواء الطلق
وأربعة مالعب تنس .يقع كوخ
«واليغ» الذي يعود تاريخه إلى
العام  1783بين أحضان جبال األلب
على ارتفاع  1700متر فوق سطح
ّ
ويتميز هذا المالذ الرائع التابع
البحر.
لفندق غشتاد باالس بأجواء زاخرة
بالترف والهدوء واألصالة بين رحاب
منطقة سانينالندّ .
ترحب عائلة شيرز
بضيوفها في موسم الصيف بين
 23يونيو و 9سبتمبر  ،2018وفي
موسم الشتاء بين  22ديسمبر 2018
و 10مارس .2019

ّ
يــوفر الفــندق فــي
الموسم أروع
هذا
ّ
تجارب التزلج على
الثلج ،وأجــمل الترانيم
االحـتفاليـــة وباقـــة
من ًالفعاليات الممتعة،
فضال عـــن أشـــهى
األطــايب الفــاخرة
ّ
وأرقــى تجـــارب التسوق
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التمرد سالح النجوم الفعال
في وجه أنديتهم
خاص  -كرم مخلوف
ال تكاد معركة األندية األوروبية في الدوريات
المحلية و البطوالت القارية تنتهي بشراستها،
حتى تبدأ معركة جديدة ال تقل شراسةً عن سابقتها
إنما من نوع آخر .معركة االنتقاالت الصيفية
لالعبين على وجه الخصوص ،و الشتوية بدرجة
أقل .و لكن و في حال طبق االتحاد األوروبي
لكرة القدم فكرته الجديدة بالسماح لالعب المنتقل
في ( الميركاتو ) الشتوي باللعب لناديه الجديد في
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بطولة الشامبيونز لييغ و إن كان قد لعب مع ناديه
السابق في ذات البطولة ،فعلينا االستعداد منذ
اآلن لمشاهدة ميركاتو حار جدا ً صيفا ً و شتا ًء.
الميركاتو :
يطلق مصطلح الميركاتو ( كلمة إيطالية ) على
فترة انتقاالت الالعبين بين األندية في صفقات
شراء أو إعارة  ،وهذه الفترة تعرف من قبل الفيفا
باسم فترة القيد.
وهنالك فترتي انتقاالت في كل عام ،أو كما هو

متعارف عليه ميركاتو صيفي و ميركاتو شتوي،
يختلف موعدهما و مدتهما حسب كل اتحاد وطني
و ما يتناسب مع جدول مسابقاته المحلية ،و بحسب
قوانين الفيفا فإن الميركاتو الصيفي يبدأ مع نهاية
الموسم الكروي و يمتد حتى بداية الموسم التالي
أو بعده بقليل على أن ال تتجاوز مدته الـ 12
أسبوع ،أما الميركاتو الشتوي فيكون عادة في
منتصف الموسم ومدته أربعة أسابيع فقط.
تنتظر األندية فترتي الميركاتو لتعزيز صفوفها

يعد الظاهرة البرازيلي
رونالدو عراب المتمردين،
فهو أول من أعلن حالة
التمرد بين الالعبين بعد
صدور قانون بوسمان،
كما أن لديه باع طويل
في التمرد على األندية
التي لعب بها .فكانت
بدايته األولى مع نادي (
آيندهوفن ) الهولندي،
عندما وجد نفسه أكبر
من النادي و من الدوري
الهولندي

بالعبين قادرين على
معالجة نقاط ضعف
الفريق و إضافة الزخم
الالزم و فق أسس معينة
تحددها سياسات النادي
 ،كما أنها فرصة رائعة
للتخلص من الالعبين
الغير ضروريين و تحقيق
قدر جيد من الربح من
خالل عملية بيعهم .
وفي المواسم األخيرة
و مع دخول المال بقوة
لعالم كرة القدم ،أصبحنا
نشهد جنونا ً حقيقيا ً في
الميركاتو من خالل دفع
أرقام فلكية في الالعبين،
مما حول كرة القدم إلى
تجارة حقيقية ،حيث أن بعض األندية الصغيرة
استغلت هذا العامل و اتجهت حرفيا ً لسياسة
تفريخ الالعبين الصغار و بالتالي بيعهم بأسعار
تفوق ما تم صرفه عليهم بأضعاف مضاعفة.
وأمام هذا الجنون الكبير ،وجدت إدارات األندية
نفسها في موقف صعب في التعامل مع نجومها،
فكل األندية تهتم و تبحث عن نجوم اللعبة في

أندية أخرى ،و شائعات االنتقاالت التي تربط
اسم هذا الالعب مع ذلك النادي ال تكاد تتوقف
طيلة فترة الميركاتو و حتى قبل بدايته ،و وسط
هذا الجنون الذي أصاب عالم المستديرة لم تعد
قصص الوفاء و الوالء التي عادة ً ما تستخدمها
إدارات األندية مع نجومها تجدي نفعاً .فأصبح
كل العب يسعى لتحقيق حلمه باللعب لنادي كبير
و بالتالي كسب المزيد من المال ،و إن وقفت

إدارة النادي في طريقه
و رفضت التخلي عنه،
فلهذا النجم سالح جاهز
 ...سالح التمرد .قانون (
بوسمان ) و تمرد الالعبين
 :في عام  1990قام
الالعب البلجيكي ( جيان
مارك بوسمان ) بتقديم
شكوى ضد ناديه المحلي
الذي رفضت إدارته انتقاله
لنادي فرنسي آخر بعد
انتهاء عقده إال في حال
حصولها على مبلغ مالي
معين !! لم يدخر بوسمان
جهدا ً في سبيل تحقيق حلمه
و ناضل طوال خمس
سنوات داخل أروقة اليويفا
ليحصل أخيرا ً على حكم
قضائي يسمح له باالنتقال لذلك النادي الفرنسي
دون دفع أي مقابل مادي لناديه البلجيكي .و يُعد
قانون بوسمان الذي صدر عام  1995السبب
الرئيسي فيما نشهده حاليا ً من حاالت التمرد،
حيث قلص هذا القانون من صالحيات األندية،
و منح في المقابل المزيد من الحرية لالعبين في
التنقل من فريق إلى آخر حتى قبل
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انتهاء عقودهم بمجرد دفع الشرط الجزائي
للنادي.
كما سمح ذلك القانون لالعبين بإمكانية التفاوض
مع أي نا ِد آخر وذلك قبل ستة أشهر من نهاية
عقدهم ومن دون الرجوع إلدارات األندية التي
يلعبون فيها.
و في حين تسعى األندية جاهدة ً لالحتفاظ
بنجومها ،نجد بأن الالعبين ال يوفرون الفرصة
في االنتقال ألندية أخرى مدفوعين بعوامل
عديدة لعل أبرزها العامل المادي والسعي
لتحقيق األلقاب و كسب المزيد من النجومية
خالل مسيرتهم االحترافية.
وعند عدم التوصل التفاق يقضي باالستمرارية
بين النادي و الالعب يحدث الشرخ بينهما،
فيستغل الالعب كل أساليب الضغط الممكنة
إلجبار ناديه على السماح له بالرحيل و إن لم
يفلح فال بأس بالتمرد كحل أخير.
و تختلف أساليب التمرد بين العب و آخر
حسب نجوميته بطبيعة الحال ،ولكن الغالبية
العظمى منهم يعملون على تحويل قضية
تمردهم إلى قضية رأي عام مستغلين شغف
الصحافة و وسائل االعالم الرياضية بمثل هكذا
أخبار ،ويلجأ الالعب المتمرد لرفض خوض
المبارايات االستعدادية ويتعمد مقاطعة تدريبات
ناديه كوسيلة ضغط إضافية على إدارته ،التي
غالبا ً ما ترضخ لمطالب العبها المحمي حسب

تختلف أساليب التمرد بين
العب و آخر حسب نجوميته
بطبيعة الحال ،ولكن الغالبية
العظمى منهم يعملون على
تحويل قضية تمردهم إلى
قضية رأي عام مستغلين
شغف الصحافة و وسائل
االعالم الرياضية بمثل هكذا
أخبار
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قانون بوسمان ،و خشية خروجها خالية الوفاض
في حال انتقال الالعب بصيغة انتقال حر مع
نهاية عقده.
أشهر حاالت التمرد :
يعد الظاهرة البرازيلي رونالدو عراب
المتمردين ،فهو أول من أعلن حالة التمرد بين
الالعبين بعد صدور قانون بوسمان ،كما أن
لديه باع طويل في التمرد على األندية التي لعب
بها .فكانت بدايته األولى مع نادي ( آيندهوفن )
الهولندي ،عندما وجد نفسه أكبر من النادي و
من الدوري الهولندي ،وأعلن رغبته في االنتقال
لبرشلونة االسباني ،حينها قاومت إدارة آيندهوفن
رغبة نجمها البرازيلي حتى رضخت أخيرا ً
لمطلبه خشية رحيله مجاناً .وفي برشلونة عاد

الالعب نفسه ليعلن التمرد من جديد على ناديه
مبررا ً ذلك بعدم تلقيه التقدير المناسب من النادي
عند تجديد عقده ،لتصبح قضيته قضية رأي عام
عالمية دفعت الفيفا للتدخل ،مما اضطر إدارة
نادي برشلونة بالسماح له باالنتقال لنادي ( إنتر
ميالن اإليطالي ).
ولم يقتصر تمرده عند هذا الحد ،فلجأ مجددا ً
للتمرد على إدارة االنتر للسماح له بالعودة مجددا ً
إلسبانيا ولكن إلى نادي لاير مدريد هذه المرة
وكان له ما أراد في نهاية المطاف.
إذا ً فإن رونالدو لم يكن بارعا ً في أرضية الملعب
فحسب ،بل كان كذلك أيضا ً في حاالت التمرد
التي استخدمها كوسيلة فعالة في تحقيق رغباته
باالنتقال من فريق إلى آخر.

وعندالحديث عن ظاهرة التمرد ال بد من أن
نتذكر العديد من الحاالت التي كتب لها النجاح
في النهاية ،و كان آخرها تمرد حارس نادي
تشيلسي السابق ،البلجيكي ( كورتوا ) الذي انتقل
هذا الموسم إلى نادي لاير مدريد االسباني.
فالمواسم األخيرة شهدت الكثير من حاالت التمرد
لنجوم الكرة العالمية ،فمن تمرد نيمار البرازيلي
على نادي برشلونة ،إلى تمرد عثمان ديمبلي
على ناديه السابق بوروسيا دورتموند األلماني،
مرورا ً بتمرد البرازيلي كوتينيو على ليفربول،
و تمرد النجم الحالي للمان سيتي األرجنتيني
أغويرو على أتلتيكو مدريد ،وصوالً لتمرد
الالعب اإلنكليزي رحيم سترلينغ على نادي
ليفربول صاحب الفضل في صنع نجوميته و
صقل موهبته.
بالمقابل فهنالك حاالت تمرد لم يكتب لها النجاح
لعل أبرزها حالة العب بايرن ميونخ الحالي،
الفرنسي فرانك ريبيري الذي حاول التمرد على
ناديه من خالل غيابه عن تدريبات الفريق لدفع
إدارته بالسماح له بالرحيل إلى لاير مدريد،
ولكن إدارة النادي األلماني تداركت الموقف
وقامت بتفعيل بنود و وضع شروط تعجيزية
في عقد الالعب مما جعل مسألة انتقاله للدوري
االسباني شبه مستحيلة ،ليرضخ الالعب بعدها

لألمر الواقع ويبقى ضمن أسوار القلعة البافارية
حتى اآلن .و بالعودة لألب الروحي للمتمردين
( بوسمان ) الذي أطلق تصريحا ً يعتبر فيه بأن

كرة القدم قد تحولت إلى عمل تجاري بحت،
وبأن الالعبين باتوا يتقاضون أرقاما ً فلكية وال
يحترمون عقودهم مع أنديتهم !!

يمكننا القول بأن تمرد
الحارس البلجيكي كورتوا
ً
لن يكون األخير حكما ،و
سنشهد في المستقبل
الكثير و الكثير من حاالت
التمرد لدى الالعبين في ظل
هيمنة المال على اللعبة
الشعبية األولى في العالم
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صيدلية
أحالم مستغانمي
ُّ
نظن أن أحالم مستغانمي تقع على عناوين كتبها قبل أن تنجز المحتوى ،فمن " الكتابة
ً
في لحظة عري" ،إلى "ذاكرة الجسد" ،مرورا ب" فوضى الحواس" ،و" عابر سرير"،
تم ّكنت من تثبيت الخصم بالضربة القاضية ،وها هي تلتقط عنوانا ً مثيرا ً آخر ،هو" عليك
عنوان آخر كتبها "شهيّا ً كفراق" بالمغناطيس نفسه .ما تسميه هي"
اللهفة" ،ث ّم تقع على
ٍ
ً
مرة واحدة ،وال
جحافل القراء" في توصيف معجبيها ،لم يه ّم هذه" الجحافل" في الواقعّ ،
حتى ماهي نوعية البضاعة الجديدة المهداة إليهم من كاتبتهم المفضّلة ،هل هي رواية أم
شعراً ،أم حكما ً في العشق ،فالمهم الحصول على توقيعها أوالً .هكذا تصطاد طرائدها
من القراء بفخاخ العناوين المثيرة ،وهيجان اللغة التي تربك الغرائز في المقام األول،
على غرار ما كانت تفعله " روايات عبير" المترجمة ،بمناخاتها الرومانسية وحكاياتها
الميلودرامية ،وخالئط المجاز الجاهزة والمغوية بااللتهام على الفور ،كما لو أنها خارجة
من فرن "الميكرويف" .ال ننكر ذكاء صاحبة "نسيان .دوت كوم" ،و" األسود يليق بك"،
في تغليف " السلعة" جيداً ،بتوابل اللغة ،أو ما يشبه "غزل البنات" و" البوشار" ،و"
الشوكوال" ،من دون أن تصعّب األسئلة على قرائها العجولين ،فالوليمة عامرة بالمش ّهيات،
لجيل لم يتح له الوقت قراءة غادة الس ّمان التي كتبت يوماً" أعلنت عليك الحب" ،وكأن
هذه الكتابة خارجة من صيدلية ،أو د ّكان ّ
عطار ،لتركيب وصفات ناجعة من األعشاب.
كتابة بطعم البابونج المجفّف للتخلّص من المغص ،وعظام الخفّاش المسحوقة مع القرنفل
لمقاومة األرق ،وأسباب الهجران ،ومغلي الخرشوف مع العسل الستعادة العاشق ،وإال
ما معنى أن نقرأ "في ذروة عزلته  ،يواصل قلبي إبطال مفعول قبلةٍ ،فتيلها أنت  ،كيف
لقبل ٍة أن توقف الزمن ؟ كيف لشفتين أن تلقيا القبض على جسد؟" ،و" يا قدري  ..يا أملي،
أجملك" /بك
دون الرجال /راقصني  ..خاصرني  ..طيّرني /أهمس لي "ما
ِ
يا رجلي من ِ
أحتفي /لك أ ِفي /ما د ُْمت لي  ..ما دُمتُ لك" .وكي تتخلّص من تقويم "أشعارها" تعاجلنا
بالقول" ال تبحثوا في هذه النصوص عن أشعاري ،ما هذه المجموعة سوى مراكب ورقية
المرأة محمولة على أمواج اللهفة ،ما ترك لها الحب من يد سوى للتجديف بقلم" .بالطبع
لن نتم ّكن من إيقاف زحف" جحافل القراء" ،لكننا في المقابل سنتعامل مع هذه الكتابة
ّ
لمرة واحدة.
كمناديل
معطرة تُستعمل ّ
ّ
المعضلة ،أن هذا الطراز من الكتابة ،أوقع كتّابا ً آخرين في فخاخه ،بصفة مقلدين ،على
أمل الحصول على قطعة من الكعكة التي التهمتها مستغانمي بمفردها ،وتالياً ،فإن هذه
الموجة إلى اتساع ،وليس إلى انحسار ،كما نرغب!
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خليل صويلح

تصطاد طرائدها من القراء بفخاخ
العناوين المثيرة ،وهيجان اللغة التي
تربك الغرائز في المقام األول ،على
غرار ما كانت تفعله " روايات عبير"
المترجمة ،بمناخاتها الرومانسية
وحكاياتها الميلودرامية ،وخالئط
المجاز الجاهزة والمغوية بااللتهام
على الفور ،كما لو أنها خارجة من
فرن "الميكرويف" .ال ننكر ذكاء
صاحبة" نسيان دوت كوم" ،و"
األسود يليق بك" ،في تغليف "
ً
السلعة" جيدا ،بتوابل اللغة

0955100600
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