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الحصار واالستراتيجية 

المشرف العام - رئيس التحرير سياسة اليوم بيوم 
حسن عبد الرحمن

اقترح أحد رجال األعمال المهمين تشكيل مجلس 
استشاري من االقتصاديين األكفاء واألخذ برأيهم، 
سورية،  ل��ه  تتعرض  ال��ذي  الحصار  مواجهة  ف��ي 
التي  ووضع استراتيجية عمل طويلة األجل لتجنب األزمات 

تؤثر على الحياة االقتصاية.  
على  يكتبون  والمخضرمين  األك��ف��اء  األع��م��ال  رج��ال  بعض 
إن  ويقولون  الحكومة،  أداء  ينتقدون  الفيسبوك  صفحات 
الفريق الحكومي يفتقد للرؤية االستراتيجة ويعمل على مبدأ 

يوم بيوم. 
رجال األعمال هؤالء يقولون إن كالمهم غير مسموع وأنهم 
اقتصادية  ق��رارات  من  تعاني  كلها  البلد  بينما  مهمشون، 
عموم  استفزت  التي  الذكية  البطاقات  من  ب��دءًا  تعسفية 
بتفاقم  وتسببها  تطبيقها  ارتجالية  بسبب  المواطنين 
ذكية  ببطاقات  انتهاء  وليس  لحلها.  ج��اءت  التي  المشاكل 

جديدة ال ستنزاف ما تبقى من صبر المواطن. 
تلك  س��واء  م��ؤخ��رًا،  اتخاذها  تم  التي  ال��ق��رارات  من  الكثير 
الجمارك لألسواق  التهريب ومداهمات  بمكافحة  المتعلقة 
تلك  أو  ال����دوالر  ص��رف  بسعر  تتعلق  ال��ت��ي  اإلج����راءات  أو 
الكثير  وغيرها  الحكومية  الدوائر  بالمناقصات في  المتعلقة 
يوم،  كل  السلبي  أثرها  تداول  يتم  التي   القرارات  تلك  من 
وهذا  والصناعي،  والتاجر  والموظف  المواطن  منها  يعاني 

يدفعنا للسؤال كيف تفكر الحكومة وكيف تتخذ القرارات؟.
فيه  ألزمت  ق���رارًا  الماضية  الفترة  في  الحكومة  أص��درت 
السورية وهو  بالليرة  العقود  بتنفيذ  الصناعيين والتجار  كل 
ماتسبب في توقف الكثير من العقود التي أدت إلى غياب 
دفع  وه��ذا  للصناعة.  الزم��ة  أول��ي��ة  وم���واد  أساسية  سلع 
الناس  أعمالهم، كيف سيبيع  إلى وقف  التجار  بالكثير من 
ويشترون؟ سعر الصرف يؤثر على كل حركة األسواق ويربك 
تاجر وصناعي  بين مختلف األطراف. واضطر كل   العالقة 
الغرامات  وتحمل  السورية  بالليرة  عقوده  تنفيذ  وقف  إلى 
المنصوص عليها. كل ذلك أدى إلى ندرة بعض السلع في 

األسواق.
المواطن  البلد، ونعرف ويعرف  باستهداف  ال نشك لحظة 
ولكننا  ولماذا،  على سورية  المستمرة  المؤامرة  حجم  أيضًا 

نسأل لماذا تصّعبون علينا حياتنا بسوء التدبير.
من  اليومية  ال��ن��اس  احتياجات  توفير  ع���دم   ي��ب��رر  الش���يء 
األغذية  بعض  وفقدان  وكهرباء،  ضرورية  ومحروقات  غاز 
وإذا كانت هناك أسباب خارجة  الضرورية كحليب األطفال. 
عن اإلرادة  بسبب الحصار، فإن طرح وتوضيح هذه األسباب 
تجعل المواطن أكثر تفهمًا ودفاعًا عن موقف الحكومة رغم 

معاناته. 
الشعب  مجلس  أم��ام  تنفيذية  السلطة  اع��ت��ذرت  أن  سبق 
اليومية  واالحتياجات  الكهرباء  توفر  ع��دم  عن  للمواطنين 
األساسية. والمشكلة أنها تعتذر عن احتياجات أساسية ملحة 
رأسه”  المواطن  “سيدبر  كيف  نعرف  ال  تأجيلها،  اليمكن 

وماذا سيفيده االعتذار. 
الحكومة كل يوم إذن، ولماذا تجتمع   والسؤال ماذا تفعل 
دوريًا ولماذا يقوم وزراؤها بالجوالت الميدانية، وأخذ الصور 

أمام الكاميرات وهم في أبهى إطالالتهم؟ 
لو كان االعتذار مقدمة لتوفير احتياجات المواطنين المذكورة 
هذه  ف��ق��دان  سبب  وتوضيح  معلومة  زمنية  بمدد  أع��اله 
االحتياجات، لكان األمر مقبواًل ولتفهم المواطنون األكارم 
األمر وكانوا سيدافعون عن موقغ الحكومة وصورتها البهية 

أمام أي مغرض ومتآمر. 
ولكن وبعد مرور وقت طويل على هذا االعتذار لم نلحظ أي 
تغيير. بل على العكس زادت األمور سوءًا. الغاز أصبح أكثر 
ندرة والمحروقات على تنوعها كذلك األمر، وحليب األطفال 
والحرج،  حّدث  والكهرباء  وأطفالهن.  لألمهات  حلما  م��ازال 

فقد زادت ساعات تقنينها. 
مجلس  أم��ام  المهمين  ال��وزراء  لبعض  استجواب  آخر  وفي 
على  صفحته  على  المجلس  أعضاء  أحد  كتب  كما  الشعب 
سلع  توفير  وع��دم  ضرورية  سلع  فقدان  عن  ب��وك  الفيس 

أساسية وفقدانها قال إنه اليملك ميزانية!! 
لتصديق  يدعونا  وال سبب  مفلسة،  الحكومة  أن  نعتقد  ال 
ذلك، فلماذا يقول الوزير هذا الكالم، البد أن هناك أسباب 
لذلك. ُيحيلنا هذا الكالم إلى قول رجال األعمال المهمشين 
لحل  استراتيجية  رؤية  اليملك  الحالي  الحكومي  الفريق  أن 

مسائل مصيرية تؤثر على حياة ماليين المواطنين. 

 افتتاحية             
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حي الحمراوي مثااًل 
 لماذا ال يثق الناس 

بقانون االستمالك في سورية؟
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 طريق الحرير لمواجهة قانون «قيصر»
اإلنتاج والصناعة

 لمواجهة العقوبات

 التواصل االجتماعي 
السرب  «يغرد» خارج 

سوريات»  «راديو 
 كسرت الصورة النمطية 

عن المرأة السورية

الجمعية المعلوماتية السورية 
حاضنة لرّواد األعمال الشباب 

في زمن الحرب 

اختلف مفهوم اإلعالم وتغيرت طريقة 
نقل الخبر في سورية بعد عام ٢٠١١ بعد 

انتشار المواقع والصفحات اإللكترونية 
 في حياة المواطنين، 

ً
واحتاللها حيزا

 إلى أكثر الوسائل 
ً
 فشيئا

ً
لتتحول شيئا

متابعة إن لم تصبح المعتمدة أكثر من 
الجهات الرسمية المعتادة، فكانت سالح 

ذو حدين على جميع األصعدة.

 وحركة ممزوجة باألكاديمية 
ً
أضفى روحا

على الموسيقى التصويرية في الدراما 
السورية، فكان من األشخاص الذين 

 
ً
وضعوا بصمتهم عليها وشكلوا منعطفا

لفكرة التعاطي مع الموسيقى التصويرية، 
موسيقاه رفيقة أمسياتنا الدرامية التي 

ارتبطت مع أسمه، مع مئات األعمال الناجحة 
 ببقعة ضوء وأهل 

ً
من الزير سالم مرورا

 بضيعة ضايعة.
ً
الغرام وليس انتهاء

٦

١٤

٢٦

٣٠١٨

٤٢
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  |   المحتوى   |  

ديانا جبور 
تدير دراما القطاع الخاص  

ترى الكاتبة واإلعالمية والناقدة ,والناشطة 
االجتماعية ديانا جبور أن األسوء في الحرب 

على سورية أصبح خلفنا، ولكنها تقول:
 خطير«، وتضيف للمشهد: 

ً
«إن القادم أيضا

 
ً
«يجب أن نكون متحفزين ومتنبهين كثيرا
للقادم من األيام، ألن الحرب ستكون أكثر 
  ولكنني 

ً
  وأكثر تهديدا

ً
 وأكثر خبثا

ً
دهاء

أتحسب وال أخاف».

٤٦
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 ومــــازال العشــــرات من أهالــــي الحي 
األثري يحاولون فك قرار االســــتمالك الذي 
 بهدف هدمها 

ً
 ومحال

ً
وضع على ١٣٠ منزال

وتحويــــل الحــــي األثري إلى ســــوق تجاري 
بجانب الجامع األموي.

في الواقع إن هدف االســــتمالك تغير 
عبر السنين والسيما يعد أن دخلت دمشق 
القديمة في قائمة منظمة اليونســــكو 
للتــــراث العالمــــي وبالتالي تغير هدف 
االســــتمالك من الهدم إلى االســــتثمار، 
ورغم ذلك لم ينجح اليوم إال ٧ أشخاص 
من أهالي الحي بفك اشــــارة االستمالك 
وتحولــــت باقي المحــــالت والمنازل إلى 

حي الحمراوي مثااًل 

 لماذا ال يثق الناس 
بقانون االستمالك في سورية؟

دمشق - كيان جمعة

يش��كل قانون االســتمالك هاجس للكثير من الســوريين رغــم أن القانون 
معمول به في معظم دول العالم وال مشكلة في تطبيقه، إال أنه يسبب 
كابوســا لمن يطبق عليه  بســبب تعقيداته واختالف طــرق تنفيذه بين 
مناطــق ســكنية أو أثريــة أو زراعية، وعلى ســبيل المثال صدر قرار اســتمالك 
أحد أحياء دمشق القديمة وهو حي الحمراوي في عام ١٩٦٠ من قبل المشير عبد 

الحكيم عامر أيام الوحدة مع مصر.

المحلي   |  
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ملكية محافظة دمشــــق التي قامت بدورها 
بتحويل الحي إلى قبضة شــــركة دمشــــق 

الشام القابضة التابعة للمحافظة.

كالعادة من الجمل (دانه)

يظهــــر االجحاف على بعــــض من يقع 
عليهــــم قــــرار االســــتمالك بســــبب قيمة 
التعويض الذي تقــــدره الجهة التي تنفذ 
االســــتمالك، حيث دفعت محافظة دمشق 
بعــــد ١٩ عامــــا مــــن قــــرار اســــتمالك حي 
الحمــــراوي وتحديدا في عــــام ١٩٧٩ ثمن 
المنازل التقديري وهو مــــا يعادل اليوم ٣ 
ماليين ليرة للمنزل ووضعت ثمن كل منزل 

أو محل باسم صاحبه في المصرف وحينها 
لم يقبــــل البعض منهم باســــتالم المبالغ، 
وهو ما ســــاعدهم فيمــــا بعد باســــترجاع 
ممتلكاتهم، حيث قــــررت المحافظة مؤخرا 
إعادة ٧ منازل ألصحابهــــا ممن لم يقبضوا 
ثمن منازلهم  منذ عام ١٩٧٩ وهي المنازل 

التي لم ينفذ عليها االستمالك.
اســــتمالك حي الحمراوي شكل قضية 
ســــاخنة عبر السنين وتدخلت فيها جهات 
عديــــدة ابتداءا باالتحــــادات والنقابات إلى 
وزارة الثقافة إلى رئاسة الوزارء إلى مجلس 
الشعب وصوال إلى رئاسة الجمهورية وفي 
عام ٢٠٠٢ وبحســــب مصدر فــــي محافظة 

دمشــــق تشــــكلت لجنة تحكيمية بحضور 
خبــــراء محلفين من المحكمة وقضاة وقدروا 
ســــعر البيوت الســــبعة التي ســــتعود إلى 
أصحابها  حيث تحدد السعر التحكيمي بـ  
٣ مالييــــن ليرة للمنزل وأعيدت المنازل إلى 

أصحابها عند دفع المبلغ ومن دون فوائد. 

خوف من االستثمار 

 خوف البعض في أحياء دمشق القديمة 
ال يقتصـــر علـــى االمـــالك الشـــخصية. بل 
يتعدى ذلك إلى الخـــوف على الطابع العام 
لدمشق القديمة  وذلك له ما يبرره فالكثير 
مـــن األقاويل انتشـــرت عن االســـتثمارات 

ظهر اإلجحاف على بعض من يقع عليهم 
قرار االستمالك بسبب قيمة التعويض الذي تقدره الجهة التي 

تنفذ االستمالك، حيث دفعت محافظة دمشق بعد 19 عاما 
من قرار استمالك حي الحمراوي وتحديدا في عام 1979 ثمن 
المنازل التقديري ووهو ما يعادل اليوم 3 ماليين ليرة للمنزل 
ووضعت ثمن كل منزل أو محل باسم صاحبه في المصرف، 
وكان هذا التقييم غير منصف واليراعي اختالف قيمة الليرة
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والمشـــاريع التي تدرس في حي الحمراوي 
وفي العقارات المســـتملكة حول المســـجد 
األموي بدافـــع اســـتثمارها والحصول على 
 مادي والســـيما بعـــد أن أقر مجلس 

ٍ
عائـــد

محافظـــة دمشـــق توصيـــة بنقـــل بعض 
أمالك المحافظة إلى شـــركة دمشـــق الشام 
القابضة، إال أن مصدر في محافظة دمشـــق 
أكد «للمشـــهد» أن نقل أمـــالك المحافظة 
وبعض المشـــاريع للشركة القابضة يهدف 
 عـــن الروتين، ومنظمة 

ً
إلـــى تفعيلها بعيدا

اليونســـكو وضعـــت دمشـــق القديمة في 
قائمة التـــراث العالمي منذ ٤٠ عام ومنعت 
هـــدم اي منزل أو حائط فيها وما ســـتنفذه 
المحافظة هـــو أعمال الترميـــم والتوظيف 

لالستثمار فقط.
لكن الخـــوف أن يكون االســـتثمار على 
حساب األهالي والطابع العمراني واالجتماعي 
والتاريخـــي ألحيـــاء  تلـــك المنطقة وبعض 
الســـكان قالوا «للمشـــهد» إن االستثمار قد 
يهـــدد المكانـــة األثرية لدمشـــق القديمة 
بتحويـــل محيـــط الجامع األمـــوي إلى موقع 
لالســـتثمار الســـياحي بحجـــة تطوير قلب 
المدينة، وجعلها متاحة لالستثمار السياحي 
والتجـــاري وتمتد المخاوف بحســـب البعض 
إلى أحياء أخرى ضمن مدينة دمشق القديمة.

المخاوف  هــذه  المصدر  ينفي  أن  إال 
بها  تقوم  التي  االستثمارات  أن  ويؤكد 
المنازل  أصحاب  حقوق  ستراعى  الشركة 
اقتراحات  وهناك  استمالكها  تم  التي 
كل  فيها  يدخل  مساهمة  لتأسيس شركة 
أسهم  مقابل  كمساهمين  البيوت  اصحاب 
عصرية  اقتصادية  رؤيــا  وفــق  لالستثمار 
والتراثية  العمرانية  الطبيعة  على  تحافظ 
يرفض  لمن  ثانية  فكرة  وهناك  للمنطقة، 
منازل  بتأمين  وذلك   الشركة  في  الدخول 
االستراتيجي وذلك ألن  الشريك  عبر  بديلة 
المحافظة لن تترك أحدا دون منزل - بحسب 
ومن  منزله  ثمن  استلم  من  حتى   - تعبيره 

بقي ٥٠ عام يؤجره أو يستثمر فيه».

مآخذ على قانون 
استمالك العقارات

بالمرســـوم  الصادر  االســـتمالك  قانون 
أكـــد   ١٩٨٣ لعـــام   ٢٠ رقـــم  التشـــريعي 
على حصريـــة أن ينصب االســـتمالك على 
العقـــارات، حيث نصت في المـــادة ٢ منه: 
«يجـــوز للـــوزارات واإلدارات والمؤسســـات 

العامة، والجهـــات اإلدارية للقطاع العام، أن 
تستملك العقارات المبنية وغير المبنية..»، 
ولكن يؤخذ على قانون االستمالك السوري، 
أنه قانون مجحف بحســـب الخبير القانوني 
مهيب جبرا وذلك لعدة أســـباب برأيه أولها 
أن القانـــون أعطى الحق لجميع مؤسســـات 
القطـــاع العـــام، ولجميع الجهـــات اإلدارية 
التابعة له، في اســـتمالك العقـــارات، دون 
حصر هـــذا اإلجراء الخطير بجهـــة مركزية، 
لما يمثله من مساس بحق الملكية المصون 
، فكان من األنسب حصر هذا الحق 

ً
دستوريا

برئاســـة مجلس الـــوزراء فقـــط دون غيرها، 
كما قام المشـــرع بتحصين هذه المراسيم 
من أية رقابة قضائية، حيث يكون مرســـوم 
 غير قابـــل ألي طريق من 

ً
االســـتمالك مبرما

طرق الطعن أو المراجعة.

المادة الرابعة من القانون 
تسمح للجهات اإلدارية 
والجهات المشرفة على 

اإلسكان، باستمالك 
العقارات وتقسيمها 

إلى مقاسم بغية إنشاء 
مساكن شعبية عليها، أو 
بيعها للراغبين في إنشاء 

تلك المساكن، ولكن 
عمدت بعض تلك الجهات 

إلى استمالك العقارات 
وبيعها إلى تجار العقارات 

والمتعهدين، الذين أقاموا 
عليها أبنية سكنية لغاية 

الربح والتجارة، وليس من 
أجل بناء مساكن شعبية، 

وهذا يخرجها من فئة 
النفع العام
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أما ثاني المآخذ على قانون االســـتمالك 
بحسب جبرا فهي المادة الثالثة من القانون، 
والتـــي حددت المشـــاريع ذات النفع العام، 
، واعتبر أن 

ً
ولكن القانون توســـع فيها كثيرا

جميع المشـــاريع التي تدخل في اختصاص 
أية جهة مـــن جهات القطـــاع العام تعتبر 
مشـــاريع ذات نفع عام، وذهـــب إلى اعتبار 
المشاريع الســـياحية واالستثمارية مشاريع 
ذات نفـــع عام، عدا عـــن إنشـــاء دور عبادة 
والمراكـــز الثقافيـــة واألنديـــة الرياضيـــة 
والمنشآت التابعة للمنظمات الشعبية، وكل 
هذه المشـــاريع ال يمكن اعتبارها مشـــاريع 
ذات نفع عام، وباتت هذه المادة من القانون 
مع الدســـتور الجديد الصادر عام ٢٠١٢ غير 
 على حقوق المواطنين 

ً
دســـتورية، وتعديا

وممتلكاتهم.

وثالــــث المالحظات علــــى القانون هي 
الســــماح في المادة الرابعــــة منه للجهات 
اإلدارية والجهات المشــــرفة على اإلسكان، 
باســــتمالك العقــــارات وتقســــيمها إلــــى 
مقاســــم بغية إنشــــاء مســــاكن شــــعبية 
عليهــــا، أو بيعها للراغبين في إنشــــاء تلك 
المساكن، ولكن عمدت بعض تلك الجهات 
إلى اســــتمالك العقارات وبيعها إلى تجار 
أقاموا  الذيــــن  والمتعهديــــن،  العقــــارات 
عليها أبنية ســــكنية لغاية الربح والتجارة، 
وليس من أجل بناء مســــاكن شعبية، وهو 
ما يخرجها عن مفهوم مشــــاريع ذات النفع 
العام، فالجهات اإلدارية تقوم باســــتمالك 
عقــــارات بأبخــــس األثمان، ثــــم تقوم بعد 
 إلى تجار 

ً
ذلك ببيعها بأسعار مرتفعة جدا

العقارات.

حق االعتراض
هناك اجراءات خاصة بحسب القانون لتقدير 

التعويض المستحق للعقار المستملك، 
ويقول الخبير القانوني: يتم تقدير 

التعويض من قبل لجنة بدائية تشكلها 
الجهة المستملكة، وتقوم اللجنة بتقدير 
قيمة العقارات على أساس قيمتها قبل 

تاريخ مرسوم االستمالك مباشرة، وأن تسقط 
من الحساب كل ارتفاع طرأ على األسعار 

بنتيجة مشروع االستمالك، أو المضاربات 
التجارية، إذا كان هذا االرتفاع بالقيمة ال 
يبرره ارتفاع مماثل في المناطق المجاورة 

(المادة ١٣).
ويضيف: قرارات لجنة التقدير البدائي، 

المشار إليها أعاله بشأن تقدير التعويض، 
تقبل الطعن أمام لجنة إعادة نظر، تشكل 

بقرار مبرم صادر عن رئيس المكتب 
التنفيذي لمجلس المحافظة، التي يقع 

في حدودها العقار المستمـلك (المادة ٢٣ 
 يسميه وزير العدل 

ٍ
ف٢)، وتتشكل من قاض

وممثل عن الجهة المستملكة وممثل عن 
أصحاب العقارات المستملكة وممثل عن 

اتحاد الفالحين يسميه المكتب التنفيذي 
التحاد الفالحين وممثل عن المحافظة 

يختاره المحافظ، وتكون قرارات هذه اللجنة 
مبرمة غير قابلة ألي طريق من طرق الطعن 

والمراجعة (المادة ٢٤ف٢).
لكن ما يحدث في يعض األوقات أن تتأخر 

اإلدارة في تقدير بدل االستمالك لعدة 
ستنين وبالتالي يجري تقدير قيمة البدل 

االستمالكي بتاريخ االستمالك، وليس بتاريخ 
 
ً
 عقارا

ً
التقدير، فإذا استملكت اإلدارة مثال

سنة ١٩٧٠، ثم تراخت في تقدير قيمة 
البدل االستمالكي حتى سنة ٢٠٠٠؛ فإن بدل 

االستمالك يقدر على أسعار ١٩٧٠، وكذلك 
الفوائد بحكم أن الفوائد تحسب على أساس 

بدل االستمالك.
وبالتالي ال يتناسب بدل االستمالك مع 

السعر الحقيقي للعقار، وهو ما يؤدي إلى 
خرق القاعدة الدستورية التي نصت على 

التعويض العادل، ويجعل من القانون 
 غير دستوري.

ً
 قانونا

ً
تنفيذيا

وبناء عليه، يصف الخبير القانوني قانون 
االستمالك السوري بأنه قانون جائر، ألنه 

يأخذ ممتلكات المواطنين، رغم الخروج عن 
الهدف من وراء االستمالك وهو تحقيق 

المنفعة العامة.
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طرطوس – ربا أحمد 

تحفل سنوات الحرب 
على سورية بمعجم من 

المصطلحات الخاصة واألحداث 
والسير الشخصية من المعاناة، فقد 

ضمت الحرب مالحم من التجارب لنساء 
ورجال وأطفال وشباب تعرضوا لمواقف 

وظروف لم يكن بامكانهم فيها سوى 
التمنى بأ ّال يكون موتهم ذبحًا، هذه 

الحرب التي لم يشهد لها العالم مثيًال 
قامت عدة جهات بمحاولة توثيق 

أحداثها شفهيًا من قبل رواة وشهود 
عيان ماتوا وعاشوا فنقلو لنا ما اليمكن 

أن نتصوره، وثيقة وطن تحاول تأريخ 
هذه الحرب شفهيًا على لسان من 

عايشها في أصعب أوقاتها.
مجموعة من الباحثين والمتطوعين 

في مؤسسة وثيقة وطن تتابع 
مشروعها التوثيقي الحرب على سورية 
من عدة محاور بينها – محور النساء في 

زمن الحرب.

توثيق الحرب على سورية 
في أكثر من عشرين محورًا 

مؤسسة وثيقة وطن تعمل على عدة مشاريع توثيق شفوي
 لكن المشروع الرئيسي الذي تركز عليه حاليًا هو توثيق الحرب 

على سورية في أكثر من عشرين محورًا، منها النساء في زمن الحرب، 
واآلثار، والطفولة، والجرحى، واألسرى والمخطوفين
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خاص بالمشهد 
للمشهد  خـــاص  تــصــريــح  ــي  ف
أنها  وطــن  وثيقة  مؤسسة  أكــدت 
توثيق  مشاريع  ــدة  ع على  تعمل 
شفوي، لكن المشروع الرئيسي الذي 
الحرب  توثيق  هو   

ً
حاليا عليه  تركز 

عشرين  من  أكثر  في  سورية  على 
الحرب،  زمن  في  النساء  منها   ،

ً
محورا

واألسرى  والجرحى،  والطفولة،  واآلثار، 
العربي  والــجــيــش  والمخطوفين، 
والصحة،  الرديفة،  والقوات  السوري 
التي  المحاور  من  وغيرها  والتربية، 
زمن  في  السوريين  معاناة  تتناول 
الجوانب  وأحدى  سورية.  على  الحرب 
المؤسسة  عمل  في  حاليا  األساسية 
الشفوي  التوثيق  على  التدريب  هو 
مجال  فــي   

ً
جــديــدا علما  يعد  ــذي  ال

التأريخ. 
تعمل  ـــرى  أخ مــشــاريــع  هــنــاك 
التراث  توثيق  مثل  المؤسسة  عليها 
التراث  وتوثيق  الــســوري  الكنسي 
السرياني واللغة والسريانية، وغيرها 
بتأريخ  تتعلق  التي  المشاريع  من 

التراث السوري. 
وثيقة  مــؤســســة  فــريــق  يــضــم 
والتقنيين  الباحثين  من  نخبة  وطن 
ـــن والــمــؤرشــفــيــن  ـــوري ـــص ـــم وال
والعاملين  المتدربين  والمتطوعين 
الشهادات  جمع  على  يعملون  الذين 
لألجيال  يحفظ  تراث  لتكوين  الحية 

القادمة. 

تم إجراء مجموعـــة من اللقاءات مع عدد 
 سيئة خالل 

ً
من النساء اللواتي واجهن ظروفا

فترة الحرب، من مختلف المناطق السورية.
توزعـــت تلك اللقـــاءات على ثالث غرف 
منفصلة، تمت فيها اللقاءات بشـــكل مفرد، 
حيث امتألت تلك الغرف بآالم لنساء صبرن 

فترة طويلة ونجون من الموت بأعجوبة
 من أن يعـــرف الشـــهود أهمية 

ّ
ال بـــد

المسجالت التي توضع خالل مقابلة التوثيق 
الشفوي.

سة 
ّ

ســـة وثيقة وطن“ هي مؤس
ّ

 ”ومؤس
ة تعنـــى بالتاريخ 

ّ
ـــة وغير ربحي

ّ
غير حكومي

، من خالل جمع وتسجيل وتوثيق 
ّ

الشـــفوي
ة والحفاظ 

ّ
الشـــفوي والروايات  الشـــهادات 

ة، 
ّ
ة وعلمي

ّ
ات بحثي

ّ
عليها. وذلك وفق منهجي

ة وبعيدة 
ّ
ات مرحلي

ّ
ووضع خطط واستراتيجي

ة لبناء أرشـــيف وقواعد 
ّ
المدى ومســـتقبلي

   .
ّ

معطيات للتاريخ الشفوي

مصطلحات الحرب

فوه“ مصطلحات في األسر  ”سّيّ

فوه“ مصطلح اســـتخدمه جيش 
ّ
”ســـي

اإلســـالم في دوما عندمـــا كان يريد قتل أي 

مدنـــي، هو مجرد فعـــل أمر يوجهـــه قائد 
امير الجماعة لجنوده، فـــال يلبثوا أن ينفروا 
ســـريعا إلى الضحيـــة فيفقد إنســـان آخر 
حياتـــه، ويضاف إلى قائمـــة المفقودين أو 
المخطوفين مؤقتا، ريثمـــا يظهر بعد فترة 

أنه فقد حياته منذ مدة لم تعد مهمة.
هـــذا الحكايات هي تأريخنا الشـــفوي، 
تاريخ يقبض بحـــرارة الجمر وبـــرودة الثلج 
علـــى حيـــاة ال يمكـــن أن تمحى مـــن حياة 
وطن، حكايات تنســـج عمر من وطن وحقبة 
من المقاومة والحـــرب والتضحيات، أبطالها 
نحن الناس وتفاصيل ذاكرتها عيون وأيدي 
تشهد كل دقيقة ولحظة على صمود مكان 

وزمان ووطن.

جائعين، لكن آمنين من الخطر

كانت تجلس في منزلها آمنة من الخطر، 
وقلقة من الجوع، اقترح ابنها األكبر الذهاب 

إلحضار القليل من الحليب.
رق بـــاب منزلها 

ُ
بعـــد خروجـــه بقليل ط

بقوة، فإذا بإحدى جاراتها تقول ”سمعت أن 
القصف سيبدأ، تعالي معنا إلى الملجأ.

تتابع ”لم أتمالك نفسي، فقدت وعيي 

توثيق الحرب على سورية 
في أكثر من عشرين محورًا 
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وخرجـــت مســـرعة أركض في الشـــارع، في 
أحد األزقـــة الضيقة ضرب كتفـــي بكتفه، 
ومن شـــدة الخوف لم أتمكن من رؤيته، كان 
يصرخ وكنت أصـــرخ معه وأناديه باســـمه 
إلى أن ســـمعني في وسط أصوات القصف، 
عانقتـــه وذهبنا إلى المنـــزل جائعين، لكن 

آمنين من الخطر..“

(هذه الومضة أخذت من إحدى 
مقابالت التأريخ الشفوي التي أجرتها 
مؤسسة وثيقة وطن مع سيدة من ريف 
دمشق في ٨/١٥/ ٢٠١٨)
من شهاداتنا: الجزء ٣

نتحمل الجوع حتى نعيش

 الطائرات ترمي الطعام والمساعدات وال 
نتجرأ على الوصول إليه.

عند ســـؤالها عن تاريـــخ زواجها أجابت 
”تزوجـــت عام ٢٠١١“، لتتراجـــع قليال بعد 
شـــعورها بـــأن الذاكـــرة خانتهـــا وتحاول 
اســـترجاع التاريـــخ الفعلي فتقـــول ”ابني 
الكبيـــر ولد عام ٢٠٠٦، ما يعني أني تزوجت 
في الـ ٢٠٠٥“ تعتـــذر عن ضعف ذاكرتها 

قائلة ”ضعف الذاكرة من قلة الغذاء“
ت 

َ
ر

َ
ومن وحي الحديث عن الغذاء استذك

معاناتها مـــع الجوع فقالـــت ”عندما كانت 
الطائـــرات ترمـــي الطعام مـــن األعلى، كنا 
نخشى الذهاب الســـتالم األكياس المحملة 
بالمواد الغذائية، كي ال تســـقط على أحدنا 

فتميته“
ســـرت يد 

ُ
وتتابـــع ”في إحدى المرات ك

ابن جيراننا بعد أن سقط عليه كيس محمل 
بالقمـــح، ولذلك كنت أخشـــى من إرســـال 
أبنائي أو زوجي ألخـــذ المعونات، فحتى ولو 

كنا جائعين نستطيع تحمل الجوع بدال من 
الموت“

(الومضة السابقة مأخوذة من حوار 
موثق مع سيدة خرجت من الفوعة في 
الدفعة األخيرة)
 #ومضات_وثيقة_وطن
أجري الحوار في ٢٠١٨/٨/١٥

ما هو التأريخ الشفوي؟
 التأريخ الشـــفوي هو حفظ للتسجيالت 
التاريخية  المعلومـــات  علـــى  التي تحتوي 
والتي اســـتندت على التجارب الشـــخصية 
وآراء الشهود ونستطيع القول إن هذا النوع 
من الشـــهادات ينطوي تحت بند شهادات 
شـــهود العيـــان، ومن الممكـــن أن تتمحور 
مواضيع التوثيق الشـــفوي حول الماضي أو 
أن تشـــمل توثيق لعادات وتقاليد وقصص 
من مختلف األزمان عبر الكلمة الشفوية، يعد 
أسلوب التوثيق الشفوي من األساليب التي 
ال تقدر بثمن لحفظ المعرفة ونقل التجارب 
مـــن قبل شـــرائح المجتمع كافـــة بمختلف 

األعمار بمن فيهم الشباب واألطفال. 

لماذا التأريخ الشفوي؟
د أداة ومنهج 

ّ
، ليس مجر

ّ
التاريخ الشفوي

ر 
ّ
ة تعب

ّ
ه نظري

ّ
فقـــط إلعادة بناء الماضي، لكن

بعمق عـــن االلتزام السياســـي بالتاريخ من 
ين 

ّ
ـــد علـــى أن النـــاس العادي

ّ
القـــاع، وتؤك

شـــين والمســـكوت عنهم، لديهم 
َّ
والمهم

 أن يكتب.
ّ

 تاريخ، وأن هذا التاريخ ال بد
ً
أيضا

أحد عوامل قوة علم ”التأريخ الشفوي“ 
وضوح الجانب الذاتي وشـــخصية الشـــاهد 
فيما يقدمه من شـــهادة والدليل على ذلك 
ما قاله أحـــد األعالم اإليطاليين ”ألســـندرو 
بورتيلـــو“ الـــذي أشـــار إلـــى أن ”المصادر 
الشـــفوية ال تخبرنـــا فقط بمـــا فعل الناس 
ولكن بما يريـــدون أن يفعلـــون وبماذا هم 
مؤمنـــون عندمـــا يفعلون، ولذلـــك ال بد من 
القـــول إن التأريخ الشـــفوي يعطي فرصة 
لألفـــراد والجماعات الذين تم تهميشـــهم 
في التأريخ التقليـــدي كي يصرخوا بصوت 
عال مثل الطبقة العاملة والنســـاء واألقليات 

العرقية.

»سّيفوه« مصطلح استخدمه جيش اإلسالم 
في دوما عندما كان يريد القضاء على أي مدني 
أو قتله، هو مجرد فعل أمر يوجهه قائد القوم 

لجنوده، فال يلبثوا أن ينفروا سريعًا
 إلى الضحية فيفقد إنسان آخر حياته
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وثيقة وطن
قبل مناقشـــة المبادئ األساسية 
لمقابالت التأريخ الشفوي، يجب علينا 
ر الناجح 

ِ
مالحظة أن استخدام المحاو

الصوتية  المســـجالت  لتكنولوجيـــا 
يعتمد بشـــكل واســـع علـــى موقف 

المحاور تجاه تلك التجهيزات.
والمؤرخ الشفوي يجب أن يالحظ 
أية آلة تســـجيل كجـــزء متكامل من 
المقابلـــة، وليـــس كمســـتمع ثانوي 

يجلس جانبا.
مقابلة  تتحـــول  الطريقة  وبهذه 
التوثيق الشـــفوي من حـــوار ثنائي 
روالشاهد إلى حوار ثالثي 

ِ
بين المحاو

بمشـــاركة المســـجل الصوتي. لهذا 
باســـتمرار  ر 

ِ
المحاو أن ينتبـــه  يجب 

إلى آلة التســـجيل والتأكد من عملها 
وموضعهـــا الصحيـــح وإطفاءها عند 
االنتهـــاء قبـــل مباشـــرة أي حديث 

جانبي بعد المقابلة.
ويجـــب التنويه أنـــه ال يجب أبدا 
على المحـــاور أن يقوم مثال بوضع آلة 
التســـجيل في مكان مخفي أو البدء 
بالتسجيل لشـــخص (الشاهد) بدون 
أخذ أذنـــه، ولذلك من الضروري النظر 
إلى المســـجل الصوتي على أنه ليس 
عبارة عن ضيف ينصت السمع بشكل 

صامت.

فعلى سبيل المثال من الممكن أن يزود 
هذا النوع مـــن التاريـــخ بمعلومات جديدة 
وبدائل ألمور كانت مشروحة سابقا، بطريقة 
مختلفة بحيـــث تقدم فيه قيمـــة مضافة، 
خاصـــة وأن الكلمة المنطوقـــة من الممكن 
أن تنقل المشـــاعر والعواطف بشكل فوري 
وبتأثيـــر ال يمكـــن أن تنقلـــه الكلمـــة غير 

المنطوقة.

نقاط القوة والضعف 

ـــة الشـــاهد الموجـــوة في 
ّ
 ذاتي

ّ
وتعـــد

الحوارات أحد نقاط قـــوة هذا العلم، خاصة 
وأن تســـجيل آراء الشـــاهد حـــول حياتـــه 
 بهـــا من األمور الضرورية 

ّ
واألحداث التي مر

باإلضافة إلى إمكانية التزود بمعلومات حول 
عنوان معين أو فترة زمنية محددة والتي من 
الممكن أن تكون غير موجودة في األرشيف 
الكتابي فضال عن الطريقة التي يتم بها نقل 
عواطف الراوي، بما فيها اإلخالص والعفوية 

التي نفتقدها في األشياء المكتوبة.
ولنكن موضوعييـــن ال بد من ذكر نقاط 
، والتي تتجســـد في ضعف 

ً
الضعف أيضا

ذاكرة الراوي أو الشـــاهد والذي في كثير من 
األحيـــان يقوم بخدمة دوافعه الشـــخصية 
أثنـــاء الحـــوار، وكذلك العالقـــة التي تربط 
الشاهد بالمحاور والتي ربما تؤثر على شكل 

المعلومات التي يتم الحصول عليها.
باإلضافة إلـــى أنه عندما يتم اللقاء على 
مرحلتين أي يمتـــد لقاء التأريخ الشـــفوي 
ألكثـــر من جلســـة من الممكن حـــدوث نوع 
من عدم االتســـاق بشـــكل تؤثر فيه أسئلة 
المحاور بقصد أو من دون قصد على استجابة 

الشاهد.

ل من التاريخ الشفوّي  لماذا التحوُّ
إلى األرشيف الشفوّي؟

 
ّ

ترافقت عودة االهتمام بالتاريخ الشفوي
ة حول الذاكرة 

ّ
في أوروبا بتســـاؤالت جوهري

ى 
ّ

، وغذ
ّ

 والوطني
ّ

والهويـــة والوعي القومـــي
ذلك االحتفال بذكريات عديدة لتاريخ علماء 
ة، 

ّ
األوروبي واألنوار  النهضة  سوا 

ّ
أس انين 

ّ
وفن

ة. 
ّ
وخاصة بمرور قرنين على الثورة الفرنســـي

 ،
ً
سات والشـــركات، هي أيضا

ّ
المؤس وبدأت 

تها 
ّ
تتساءل في لحظة الذاكرة هذه عن هوي

ات، بدأ 
ّ
وتاريخهـــا. ومنـــذ بدايـــة الثمانيني

الجميع يتســـاءل حـــول المســـتقبل، فزاد 
االهتمـــام بالماضـــي والبحث فـــي الذاكرة 

ق لهما.
َّ
والتاريخ الخاص، وبفهم معم

 
ّ

إن إعـــادة إدخـــال المصـــدر الشـــفوي
 التحضير له 

ّ
ة، تـــم

ّ
فـــي الدراســـة التاريخي

ـــق، عبر 
َّ
عبر فتـــرات طويلة، وبشـــكل معم

ة 
ّ
ة واإلبستمولوجي

ّ
زعزعة األسس الفلســـفي

ـــس للمدرسة 
ِّ

ة“ التي كانت تؤس
ّ
”العلموي

يها: 
َّ
ة، وذلك في شـــق

ّ
ة الفرنســـي

ّ
التاريخي

أو   “
ّ

ى ”الوضعي
ّ
المســـم  

ّ
التقليدي التاريخ 

المعروف   
ّ

ـــي
ّ
الكم والتاريخ   ،“

ّ
”المنهجـــي

ت النقاشات والجداالت، التي 
ّ
ات. وأد

ّ
بالحولي

ات، في مجال 
ّ
رت منذ نهاية الســـتيني

ّ
تطو

فلســـفة التاريخ، إلى إعـــادة تقويم روايات 
 االعتبار للشـــهود 

ّ
الـــرواة وكلماتهـــم، ورد

ة
ّ
الفرديين في القراءة التاريخي

ويمكن القول إن العقد األخير من القرن 
ة 

ّ
 وضع األسس النظري

ً
ا
ّ
العشرين شهد نسبي

د بذلك 
ّ

، ومه
ّ

ة للتوثيق الشـــفوي
ّ
والتطبيقي

إلعالن اليونسكو في العام ٢٠٠٣ عن الئحة 
 للعالم.

ّ
 والشفوي

ّ
التراث الالمادي

عندما كانت الطائرات ترمي الطعام 
من األعلى، كنا نخشى الذهاب الستالم 

األكياس المحملة بالمواد الغذائية، كي ال 
تسقط على أحدنا فيموت
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دمشق - ريم غانم:

اختلف مفهوم اإلعالم وغّير 
طريقة نقل الخبر في سورية 
بعد عام ٢٠١١ وانتشار المواقع 

والصفحات اإللكترونية واحتاللها حيزًا 
من حياة المواطنين، لتتحول شيئًا 

فشيئًا إلى أكثر الوسائل متابعة إن 
لم تصبح المعتمدة أكثر من الجهات 

الرسمية المعتادة، فكانت سالح ذو 
حدين على جميع األصعدة، حتى 
أصبحت وسيلة ابتزاز لألشخاص 

واستغالل لنشر الشائعات وتشكيل رأي 
عام.

 أهمية وتأثير 
وسائل التواصل االجتماعي 

هنــــاك الكثير من عالمات االســــتفهام؟ 
حول دور الجهــــات المعنية بتنظيم ومراقبة 
عملها ولكن هل من الممكن أن يكون لها جهة 
تنظيمية ضمن قانون يواكب تطورات العصر 
التكنولوجي ويخرج عن القوالب الجامدة التي 
 مع الوسائل اإلعالمية؟ 

ً
كانت تتعامل ســــابقا

هــــذا إن أخــــذ باالعتبار أن وســــائل التواصل 
االجتماعــــي ومنها ”الفيس بــــوك“ أصبحت 
وحســــب أخر اإلحصائيات العالمية من أكثر 

وأفضل الوسائل المتابعة في سورية.
وللخـــوض في غمـــار هـــذه الحالة التي 
 فـــي المجتمع 

ً
أصبحت مـــن أكثرهـــا جدال

الســـوري كان البد من الوقوف على تفاصيل 
عمـــل بعـــض هـــذه الصفحـــات والمواقع، 

والجهات المعنية بعملهم وتنظيمه.

مواقع إلكترونية معتمدة ولكن!

حسب أخر اإلحصائيات عن عدد المواقع 
االلكترونيـــة في ســـورية  فقد وصل عددها 
 من 

ً
 ومرخصا

ً
 معتمدا

ً
حتى اآلن إلى ٨٦ موقعا

 لحســـين 
ً
وزارة اإلعالم، تعمل جميعها وفقا

أبراهيم رئيس لجنة اإلعالم االلكتروني وفق 
النظم والقوانين التي وضعها وحددها قانون 
اإلعالم وضمن ميثاق الشرف اإلعالمي الذي 
يلزمهم بتقصـــي الحقائق والمصداقية في 
نقل األخبار وأن ال تكون لنقل اإلشاعات التي 
تنشـــر الفتن في المجتمع، وفي حال خالف 
أحد هذه المواقع القوانين ســـيتم التعامل 
 لقانون الجرائم اإللكترونية شـــرط 

ً
معه وفقا

أن يكون هناك شـــكوى من قبل الجهات أو 
األشخاص الذين تمت اإلساءة لهم.

أما بالنســـبة للوســـائل األخـــرى والتي 
 من قبل 

ً
 واعتمـــادا

ً
أصبحـــت أكثر انتشـــارا

 التواصل االجتماعي           «يغرد» خارج السرب 

حددت الجهات المعنية في التعامل مع وسائل 
التواصل االجتماعي مفاهيم وشروط معينة 

لالعتراف بها أو بالشخص الذي يعمل ضمنها، 
وهي وفقًا لرئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد 

النور أن تكون الوسيلة حاصلة على ترخيص 
نظامي من قبل وزارة اإلعالم
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الســـوريين وهي ”صفحـــات الفيس بوك“ 
أكـــد إبراهيم شـــئنا أم أبينـــا أصبحت هذه 
الوسائل من ضمن حياتنا ويومياتنا لدرجة 
أنها تحـــرك الرأي العام بما يناســـب أهواء 
الشـــخص الذي يقود الصفحـــة، خاصة أن 
ثقافة األحزاب غير منتشـــرة فـــي بلدنا لذا 
تجد بأنه فـــي أي لحظة ممكن أن نشـــاهد 
 
ً
 يخص أمر خدمي ما ولو كان كذبا

ً
منشـــورا

يمكن أن يؤلب الناس ضـــد هذا الموضوع، 
 عن كل أخالقيات العمل اإللكتروني، 

ً
بعيدا

خاصة أن هناك فئة كبيرة من الشريحة التي 
تنشر وتســـتخدم هذه الوسائل لها موقف 
معـــروف ضد ما تقوم بـــه الدولة بالتالي قد 
يصدق األشخاص أي شيء يكتب من خالل 
هذه الوسائل، فأصحاب هذه الصفحات غير 
منظمين وال يوجد ميثاق ينضون تحته، وال 
توجد ضوابط تقودهم أو قانون يحاســـبهم 
كونهم خارج أي اعتراف، مما جعل الكثيرين 
يعتقدون أنهم خارج القانون، فليس هناك 
أي بند يجبر هؤالء على إغالق صفحاتهم ولو 

كانت تنشر األخبار الكاذبة والشائعات“.
 وصلنا إلـــى مرحلـــة إن تركنا 

ً
مضيفـــا

هـــذه الوســـائل بـــدون تنظيـــم مصيبـــة، 
 مصيبـــة أكبر تحتاج إلى 

ً
وتنظيمهم أيضا

بحث وتمحيص ودراسة حول وضعهم كون 
الكثيريـــن تحركهم أهواء شـــخصية بدون 

مصداقية أو اعتبارات مهنية“.

الفيس بوك «بصفحات صفراء»

مــــع بداية التعامل مع وســــائل التواصل 
االجتماعي من « فيس بوك وتويتر وانستغرام 
ويتيويوب»  في ســــورية لم يكــــن لها تأثير 

يذكر ســــوى على المســــتوى الشخصي، ومع 
تطــــور العمل على هذه الوســــائل عبر ثماني 
سنوات  من عمر الحرب على سورية، أصبحت 
مالزمة لكل موقع إلكتروني بحيث تساعده على 
االنتشار أكثر كون العمل على هذه الوسائل 
 وأسهل من تحميل المواقع 

ً
أصبح أكثر تداوال

نفســــها لتوفر هذه الخاصية بشكل أسهل 
عبــــر الهواتف النقالة، علــــى الطرف المقابل 
كان هنــــاك المئات واأللوف مــــن الصفحات 
 عن مواقع 

ً
التي أخذت منحى نشر األخبار نقال

وجهات رســــمية وأصبح لكل محافظة المئات 
من الصفحات التي تنشــــر األخبــــار الخاصة 
بهــــا، وكلها غير معتمــــدة أو معترف بها من 
قبل أي جهة رســــمية، وبعضهــــا توجه وأخذ 

 لنشر 
ً
طابع «الصفحات الصفراء» فكانت منبرا

الشائعات وتشويه صورة أي شخص أو جهة 
حكومية، دون أي مصداقية متبعين شــــعار 
«اكذب واكذب أكثر تحصل على المتابعين»، 
وهو مــــا أكده أحد الــــرواد الذي قام بإنشــــاء 
صفحــــة تدعــــى «صفحة أخبار جبلــــة» والتي 
تملك أكثر من ١٠٠ ألف متابع وهي من أكثر 
الصفحــــات متابعة في المنطقــــة ومحيطها، 
لتصبح خالل ســــنوات قليلة من أكثر المنابر 
متابعة لجهة اتخاذها منحى نقل الشــــكاوي 
والرد عليها من قبل المســــؤولين في الدولة، 
ونقل األخبــــار التي تهم المواطــــن بالدرجة 
األولــــى، فيما شــــدد كما يقال عنــــه ” أدمن 
الصفحــــة“ على أن بدايــــة عمله في الصفحة 
كان بدافع وطني بحت بهدف الرد على الكثير 
من الصفحات ”المعارضة“ التي كانت تسيء 
 مفبركة، فكانت 

َ
إلى ســــورية وتنشــــر أخبارا

مهمتهــــم بنقــــل الحقيقة فقــــط من أرض 
الواقع، بالتالي ”أصبحنا جهة ذات مصداقية 
تتوجه لنا النــــاس لنقل شــــكاويها والنطق 
باســــمها، بالمقابــــل كان هنــــاك الكثير من 
الصفحات التي كانت تدخل باســــم مستعار 
ملفت لتحصــــل على أكبر عدد من المتابعين، 
وتقــــوم فيما بعد بالدمج مــــع صفحات أخرى 
وتتحول مع الوقت إلى منبر لنقل االشــــاعات 
وابتزاز األشخاص لتشــــويه سمعتهم بغية 
الحصــــول على مبالــــغ مالية طائلــــة، وهناك 
اثبات علــــى أن معظم هــــذه الصفحات التي 
تنشــــر أخبار مفبركة عن ســــورية مشتركيها 
ومتابعيها مــــن خارج البلد عرب وأجانب، وهو 
ما يضعنا أما حاجة أكبر لتنظيم وتوحيد عمل 

هذه الصفحات ضمن آلية معينة“.

 التواصل االجتماعي           «يغرد» خارج السرب 

حسين ابراهيم 
رئيس لجنة اإلعالم االلكتروني
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مصدر رزق وشائعات

 علـــى الطرف األخر تحولت الكثير من 
هـــذه الصفحات إلى مصـــدر رزق بطريقة 
التكنولوجـــي، فبعد أن  التطور  تناســـب 
حصـــدت المصداقية والمتابعـــة الكبيرة 
التي وصلت في بعـــض منها  إلى مليون 
متابـــع نتيجة تالعبها بصيغـــة الخبر بما 
يناســـب أهـــواء المتابعين فهـــم حملوا 
هموم الناس ونقلوهـــا بصيغة كما يقال 
فـــي العامية « تفـــش خلقهم وتشـــرح 
لسان حالهم»، فكان ال بد من أن يستفيد 
القائميـــن على هـــذه الصفحات من هذه 
الحالة، حيث أكد «أدمـــن أحد الصفحات» 
أن وصولهم إلى ما يقارب ٤٠٠ ألف متابع 
جعل بعض التجـــار يتهافتون على وضع 
اإلعالنـــات لديهم، وعليـــه تحولت بعض 
هـــذه الصفحات إلى فضـــاء مفتوح وبازار 
لرفـــع أســـعار اإلعالنات  عليهـــا، فكانت 
مصدر رزق لكثير من العاطلين عن العمل، 
أما بالنســـبة لنشـــر األخبار فقـــد وجدته 
صفحات أخرى وســـيلة مناسبة للمفاوضة 
على السعر ومنها ” دمشق اآلن ويوميات 
قذيفة هـــاون“، فهما أصبحتـــا من أكبر 

وأكثر الصفحـــات متابعة ومصداقية في 
نقل األخبار في ســـورية كون المراســـلين 
المتطوعيـــن فـــي نقل األخبـــار ممتدين 
على مساحة سورية، لكن هذه الصفحات 
ترفض نشـــر أي خبـــر بدون دفـــع مبالغ 

ماليـــة كبيرة، وقد تكون هذه الجهات في 
بعض األحيـــان حكومية، فأيـــن المراقبة 
والمحاســـبة هنا؟ ومن المسؤول عن هذه 
النماذج الغير مرخصة والمنتشـــرة كالنار 

في الهشيم! 

موسى عبد النور
رئيس اتحاد الصحفيين

من يقوم بنسخ 
منشورات غيره 

وينسبها لنفسه 
دون اإلشارة للّناشر 

األساسي، يرتكب 
جرمًا بحد ذاته 

وفقًا لقانون حماية 
حقوق المؤّلف 

الّصادر بالمرسوم 
الّتشريعي رقم 62 

لعام 2013

بالنسبة للتجاوزات التي تحدث في وسائل التواصل االجتماعي من الصعب 
تحديد عقوبات وشكل عقوبات محدد، حسب رئيس اتحاد الصحفيين كون 

القانون حدد هذه اآلليات للجهات المعتمدة فقط، أما بالنسبة للجهات 
األخرى فهي ال تخضع ألي شرط كون عملها باألساس مخالف وال يوجد 

شروط تفرض عليها.
على الطرف المقابل حددت وزارة االّتصاالت والّتقانة طبيعة التعامل مع 

هذا النوع من المنشورات على “الفيسبوك” بإصدار تعميم يتعلق “بحماية 
المنشورات”، مؤكدة أن من يقوم بنسخ منشورات غيره وينسبها لنفسه 

دون اإلشارة للّناشر األساسي، يعتبر جرمًا بحد ذاته وفقًا لقانون حماية حقوق 
المؤّلف الّصادر بالمرسوم الّتشريعي رقم 62 لعام 2013، وعقوبة هذا 

الفعل الحبس من شهر إلى سنة، والغرامة من /50/ ألف ليرة سورّية إلى 
/300/ ألف ليرة سورّية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في 

حال تكرار هذا الفعل.
فيما أضاف موسى عبد النور أنه باإلضافة إلى هذه العقوبات يوجد ما 

يسمى بقوانين تنظيم الشبكة الذي صدر بمرسوم رقم 17 لعام 2012، 
والتي يندرج ضمنها موضوع االبتزاز وتشويه سمعة شخصيات وجهات 

حكومية لكن هذا الموضوع يتطلب رفع دعوى شخصية من قبل المتضرر، 
وهناك إحصائية حول أغلبية هذه الدعاوي بأنها شخصية وتتعلق بالقدح 

والذم وفقًا لفرع مكافحة الجرائم اإللكترونية.

المحلي   |  

١٦almashhadonline.com March ٢٠١٩



جائزة معترف بها لجهة غير مرخصة

بما  التواصل االجتماعي  معظم وســــائل 
فيها اليوتيوب غير مرخص لها من قبل وزارة 
اإلعالم لكــــن هناك تعاون بيــــن بعضها مع 
جهات حكومية في نقل األخبار ونشرها وحتى 
إعطائها جوائز من قبل الوزارة!، كما حصل مع 
قناة اليوتيوب» ســــيفن ميكس» التي تنقل 
معظم الفعاليات في دمشــــق وتبثها بشكل 
مباشــــر وهي غير مرخصــــة وغير معترف بها 
من قبل الوزارة، لكن طبيعة عملها االحترافية 
دفــــع بوزارة اإلعالم إلى منحهــــا جائزة كثاني 

أفضل قناة يوتيوب في سورية.

الترخيص شرط االعتراف

حددت الجهات المعنيـــة في التعامل 
مع وســـائل التواصل االجتماعـــي مفاهيم 
وشـــروط معينة لالعتراف بها أو بالشخص 
 لرئيس 

ً
الـــذي يعمـــل ضمنها، وهي وفقـــا

اتحاد الصحفيين موسى عبد النور أن تكون 
الوســـيلة حاصلة علـــى ترخيص نظامي من 
 
ً
قبـــل وزارة اإلعالم، فيما قـــام االتحاد مؤخرا

بتعديل المادة العاشـــرة من خالل المؤتمر 
الـــذي أقيـــم العـــام الماضي حـــول االعالم 
الرقمـــي  وأصبح بإمـــكان كل من يعمل في 
مواقـــع معتمدة، أمـــا بالنســـبة للصفحات 
التي تعمل بشـــكل منفرد أكد رئيس اتحاد 
الصحفيين بأنها ليســـت وســـائل اعالمية 
وحتـــى االعتـــراف بهـــا يبحث فـــي االطار 
الوطني العام وإطار عمل الحكومة ورئاســـة 
مجلـــس الـــوزراء والـــوزرات المعنيـــة بهذا 

الموضوع، رغم أننـــا ال ننكر بأن معظم هذه 
الوســـائل قد فرض نفسه بقوة على الساحة 
وأصبح بحاجة إلـــى آليات تنظيم عمل، لكن 
المشـــكلة في هذه الصفحـــات من الناحية 
التقنية فهـــي ممكن أن تلغى بكســـبة زر 
لـــذا يصعب تنظيم عملهـــا اذا لم يتواصل 
القائمون علـــى هذه الصفحـــات معنا، في 
المقابل شـــدد عبد النور على ألنه منذ بداية 
عمـــل هذه الصفحات كان لهـــا دور ايجابي 
وســـلبي بنفـــس الوقت، من هنا نســـتطيع 
أن نتوجه إلى موضـــوع التثقيف بدور هذه 
الصفحـــات خاصة التـــي كان لهـــا دور مع 
بداية الحرب على سورية، وقامت بدور وطني 
يقـــدر ويحترم، كما ســـاهمت فـــي تحفيز 
االعالم التقليدي علـــى القيام بخطوات من 

أجل مرحلة أفضل، وهنا تأتي مسؤولية من 
يدير هذه الصفحات ومن صاحبها من أجل 
أن تقوم بهذا الدور، أمـــا بما يخص الجانب 
الســـلبي كيف لنا كمؤسسات أن ننظم هذا 
الـــدور أو حتى نتصـــدى لتداعياته، من هنا 
قمنا كاتحاد بدعوة أصحاب هؤالء الصفحات 
إلى مؤتمر المحتوى الرقمي لكن لم يستجب 

سوى ٥٪ من أصحاب هذه الصفحات.

الحل بيد قانون اإلعالم الجديد

من جهته رئيس لجنـــة اإلعالم اإللكتروني 
تحدث عن خطط وتوجهات جديدة ضمن قانون 
 ،

ً
اإلعالم الجديد الذي من المتوقع أن يصدر قريبا

من شـــأنها أن تجد حل وبوتقة لجميع أشـــكال 
وسائل التواصل على الشـــبكة، والتي قد تأتي 
في مرحلـــة الحقة بعـــد تنظيم عمـــل المواقع 
المرخصة والتي لن تســـتغرق أكثر من ٦ أشهر 
على العمل عليها، والتي نأمل أن تساهم بإيجاد 
جمعية تشـــرف على عمل كل هذه الصفحات، 
 من األشخاص 

ً
 ان هذا األمر يتطلب تعاونا

ً
مؤكدا

الذين يديرون هذه الصفحات.
لم تعـــد صفحـــات التواصـــل االجتماعي 
 لنقـــل خبر ويمضـــي، بل أصبحت 

ً
 عاديا

ً
منبـــرا

تشكل حالة خطيرة تســـتدعي الوقوف عندها 
على مســـتوى الدولـــة، لجهة ما تســـتطيع أن 
تفعلـــه وتحركه من رأي عام فأي متابع لمحتوى 
التعليقات بيـــن رواد هذه الصفحات يجد حالة 
مخيفة وجديدة تنتشر بين السوريين، ولو كان 
 يدار من الخارج، إال 

ً
كثير منها كما يشـــاع مؤخرا

أن ما يحصل قد يتحـــول إلى نتائج كارثية في 
حال ترك على حاله!

لم تعد صفحات 
التواصل االجتماعي 
منبرًا عاديًا لنقل خبر 

ويمضي، بل أصبحت 
تشكل حالة خطيرة 
تستدعي الوقوف 

عندها، لجهة ما 
تستطيع أن تفعله 

وتحركه من رأي عام 
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دمشق – خاص 

بدأ العمل على «راديو سوريات» 
عام ٢٠١٤ كحالة فريدة ليكون 
صوتًا نسائيًا يدعم حقوق المرأة 

في سورية، ويشجع على تكريس 
مفاهيم المواطنة والعدالة االجتماعية، 

مبرزًا دور المرأة في بناء السالم 
والديمقراطية، ومؤكدًا على كون سورية 

ملونة بألوان السوريين جميعًا. 

شكل الراديو منذ انطالقه عبر االنترنت 
 ناقش قضايا المرأة السورية 

ً
 تفاعليا

ً
منبرا

والعربيــــة، عبر برامج متخصصة بأســــلوب 
شــــائق، وبســــيط يصل إلــــى الجميع عبر 
استخدام وسائل التواصل االجتماعي غير 
 على 

ً
التقليدية النتشــــار أوســــع، معتمدا

 
ّ

المحترفين، ومعدي المراســــلين  عدد من 
برامج، ومقدمين موجودين داخل ســــورية، 
يقومــــون بمعالجة قضايا المــــرأة بمهنية 
عاليــــة، باإلضافــــة إلــــى خبرات شــــبابية، 
وتطوعية لتشــــجيع الشــــباب ونشــــر روح 

التطوع بينهم.
مـــن أبـــرز القضايـــا التي عمـــل عليها 

«الراديـــو» رفع الوعـــي بمعانـــاة المرأة في 
ســـوريا خالل الحرب، وتســـليط الضوء على 
اإلبـــداع المتولد مـــن ألمهـــا، والتركيز على 
 
ً
 واجتماعيا

ً
أهمية تمكين النساء اقتصاديا

، واالرتقاء بصورة المرأة السورية 
ً
وسياســـيا

، والمرأة بشكل 
ً
المقدمة في اإلعالم خصوصا

عام من خالل تغيير الصورة النمطية للنساء 
وكذلك نشـــر التوعية الجندريـــة، والتوعية 
القانونيـــة بحقـــوق المـــرأة، واالتفاقيـــات 
الدوليـــة التـــي تحميها كاتفاقية ســـيداو 

والقرار ١٣٢٥إضافـــة إلى القوانين المحلية، 
والترويـــج للنســـاء القياديات النســـويات 
، والتركيز 

ً
، والسياســـيات خصوصـــا

ً
عموما

على دور المرأة في صناعة القرار، والمشاركة 
فـــي الحياة السياســـية، وتمليكها األدوات 

لذلك.
وللخوض في غمار وتفاصيل هذا المنبر 
الســـوري كان لنا لقاءات مع بعض النســـاء 
اللواتي كن جزء منه عبر تاريخ عمله القصير 

ومضمونه الكبير:

المحلي   |  لقــاء

سوريات»  «راديو 
 كسرت الصورة النمطية عن المرأة السورية

من أبرز القضايا التي عمل عليها “الراديو” 
رفع الوعي بمعاناة المرأة في سوريا خالل 

الحرب، وتسليط الضوء على اإلبداع المتولد 
من ألمها، والتركيز على أهمية تمكين النساء 

اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا
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أثر مجتمعي إيجابي

ســـارة الخضر من أعضاء فريـــق «راديو 
ســـوريات» كانت منذ االنطالقة في (٢٥- ١٢ 
-٢٠١٤“، وتحدثت عن هذه التجربة فقالت: 
تواجـــدي مع هذ المبـــادرة المجتمعية كان 
بناء على حلمي منـــذ الطفولة وهو أن أكون 
مع جهة مؤثرة في المجتمع وتســـاهم في 
قضايا تتـــرك آثرها اإليجابـــي، وعليه كان 
دوري هو في اعداد وتقديم البرامج اإلذاعية 
التي تتحـــدث عن قضايا المرأة والشـــباب، 

ومع تطور العمل ومرور الوقت زادت المهام 
والمشـــاريع الموكلـــة لي وكنـــت على قدر 

المسؤولية التي وضعت ضمنها.

ضد العنف والتمييز

وتضيـــف الخضـــر التي تـــدرس أدب 
إنكليزي في جامعة دمشق عملنا في الراديو 
خالل أربع سنوات على العديد من المشاريع 
المجتمعيـــة التـــي كنا نبثها عبـــر موجات 
الراديو، والتـــي كانت تتحـــدث عن قضايا 

مختلفة مثل مشـــروع «ضمـــة وردية» الذي 
بدأ منذ عـــام ٢٠١٥ للتوعية حول ســـرطان 
الثدي، توجهنا من خالله وبمشاركة الكثير 
من المتطوعين على توعية الســـيدات بهذا 
المـــرض وكم هي بحاجة إلى أن تحافظ على 
صحتها من أجل عائلتها كي تســـتطيع أن 
تقوم بمهامها، خاصة أن المرأة خالل الحرب 
التي تحملت أعبـــاء كبيرة، وكثيرات كن أب 
وأم وعاملـــة بنفس الوقت، وهناك مشـــروع 
«أنتي نمطية» بهدف كسر الصورة النمطية 
عن النســـاء كما أنه موجه للرجل وكيف يرى 
المـــرأة، وهو موجه للنســـاء داخل ســـورية 
فـــي مختلف  الالجئات  وخارجهـــا وحتـــى 
المناطـــق، أمـــا بالنســـبة لمشـــروع «خالف 
تعرف» فهو موجه لليافعين واليافعات في 
مختلف المحافظات الســـورية، حيث عملنا 
من خالله بإيصال األفـــكار لهذه الفئة وكم 
هي قـــادرة على النقاش وتقبـــل رأي األخر، 
وتعليمهم كيف نستطيع التعبير عن الرأي 
بدون أن نســـيء لغيرنا باألخص عبر وسائل 
التواصل االجتماعي المختلفة، هذا باإلضافة 
إلى مشـــروع « الســـوريات يتناظرن» والذي 
كان موجـــه لشـــريحة كبيـــرة ومختلفة من 
السوريات كل واحدة منهن في مركز قيادة 
مختلفة كان لديهـــا الحجة واإلقناع لغيرها 
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كي تثبت وتدافع عن قضية تؤمن بها أمام 
األخرى، حيث تتعلم هؤالء الســـيدات كيف 
تدافعن عن قضيتها إليصال رأيها بالشكل 
المناسب وتفوز في النهاية بهذه المسابقة.

سارة أكدت أنه من الصعب الدخول في 
غمار تغيير األفكار النمطية والعادات التي ال 
، لكن بالمقابل 

ً
تناسب حالة المجتمع حديثا

نســـعى من خالل مبادراتنا إلـــى أن ترك أثر 
إيجابـــي قدر المســـتطاع، فاليـــوم في ظل 
التطور التكنولوجي الكبير يكفي أن نســـلط 
الضوء على القضايا األساســـية في المجتمع 
وتنتظري خطوة خطـــوة أن نحصد النتيجة، 
في النهاية نحن نســـعى إلى إلغاء التمييز 
بين المرأة والرجل، كما شـــددت الخضر على 
 
ً
أن وجود أي شـــخص في الراديو كان انطالقا
مـــن إيمـــان وشـــغف بالعمـــل المجتمعي، 
وبقدرتنا على تحقيق أثر مفيد في المجتمع 

وهو ما لمسته من خالل هذا المنبر.

التغيير بحاجة إلى جهد وإصرار

مـــن جهتهـــا الصحفية نـــوار مير علي 
وهي مســـؤولة تواصل في الفريق منذ عام 
واحد فقط لكنهـــا وصفت تجربتها بالغنية 
والمفيدة التي ال يحكمها الوقت بل أصبحت 
قضيـــة انتماء للمكان الـــذي أصبح يعنيها 
كبيتها، فهـــو المكان الذي تســـتطيع من 
خالله وبرأيها التعبير عن األفكار التي تؤمن 

بها.
تواجدها  انعـــكاس  نوار تحدثـــت عن 
القصير مع «راديو سوريات» بالقول: لفتني 
النوع االجتماعي الذي يتبناه هذا المشـــروع 
والذي يساهم بتغيير الصورة النمطية التي 
يفرضها المجتمع على المرأة والرجل بنفس 

الوقت بسبب القوانين، لذا كان جميع أعضاء 
الفريق على قلب «رجل واحد» في المساعدة 
على تغيير هذه الصـــورة، بدوري انضممت 
لهم بســـبب طريقة طرحهم للمواضيع كي 
تكون مؤثرة ضمن المجتمع، فكلنا نعرف أن 
التغيير بأي قضية ال يتم في يوم وليلة بل 
يحتـــاج إلى جهد كبير وصبر كي تجد له أثر 
على األرض ومن المحتمل أن يأخذ عشـــرات 
الســـنوات، المهم أن نواظب وال نستســـلم 

بطرح هذه القضايا.
يوجد فـــي فريـــق العمـــل العديد من 
الشـــباب المتطوعيـــن إلى جانب النســـاء، 
تضيـــف نوار وكل هؤالء كان حافزهم أنهم 
أمنوا بالقضايا التي يعمل عليها، فجميعهم 
يعمل بكل شـــغف وإال لـــن تجده في مكان 
يعطي فيه من وقته وأفكاره وراحته بشكل 

طوعي.

تطوع ذكوري في قضايا المرأة 

رغـــم أن معظـــم القضايا التـــي يعمل 
عليهـــا الراديو هـــي موجهة للنســـاء إال أن 
هنـــاك الكثير من الشـــباب الذين كانوا من 
أوائل المتطوعيـــن في الفريق، حيث أكدت 

مســـؤولة التواصـــل نـــوار أن تواجـــد هذه 
الشـــريحة من الشـــباب كان بدافع إيمانهم 
بقضايـــا المرأة بحد ذاتهـــا، فهم كانوا ذوو 
أصحاب فكر مختلف عن غيرهم كما ينظرون 
للقضايا النسوية بطريقة مختلفة، فساهم 
هذا التوجه الفكري بوجودهم واستمرارهم، 
وأغلب هؤالء الشـــباب هم على معرفة تامة 
عن مدى تأثير قضايـــا المرأة على المجتمع 
وهو نظر إلـــى أمه وأخته وعائلته ورأي مدى 
الظلم الذي تفرضه القوانين عليها، وكيف 
تواجه الصعوبات في حياتها اليومية، فكان 

لديهم الوعي تجاه عائالتهم.
من جهتها مســـؤولة العالقـــات العامة 
في «راديو سوريات» الصحفية رنيم خلوف 
 بأن هـــذا المنبر الذي 

ً
والناشـــطة مجتمعيا

احتضنتـــه « حركـــة البنـــاء الوطني»، حقق 
غايته وأكثر من خالل القضايا التي استطاع 
أن يترك فيها أثر إيجابي، والتي لمســـناها 
في فعالية السوريات يتناظرن والتي أقيمت 
العام الماضي بحضور األالف من الســـيدات 
من مختلف األعمار في دمشق، وهو ما يثبت 
بـــأن الســـوريات يمتلكن األفـــكار الخالقة 

القادرة على تغيير المجتمع لألفضل. 

شكل الراديو منذ انطالقه عبر االنترنت منبرًا 
تفاعليًا ناقش قضايا المرأة السورية والعربية، 
عبر برامج متخصصة بأسلوب شائق، وبسيط 

يصل إلى الجميع عبر استخدام وسائل التواصل 
االجتماعي غير التقليدية النتشار أوسع
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اإلصالح اإلداري 
د. عدنان صالح إسماعيلحلقة مفقودة

بموضوع  متزايدا  اهتماما  الماضي  العقد  شهد 
االصالح االداري وقد دأبت  الحكومات السورية 
زواي���ا  م��ن  ال��م��وض��وع  ت��ن��اول  ع��ل��ى  المتعاقبة 
احداث  العامة،  لإلدارة  الوطني  المعهد  احداث  مختلفة: 
وزارة التنمية االدارية والمضي قدما في مشروع الحكومة 

االلكترونية.
النتائج  حققت  وهل  التجارب  هذه  تحليل  اردنا  إذا  ولكن 
أن  م��واط��ن  بسيط  أي  يستطيع  ال��ج��واب  ال��م��رج��وة؟؟ 
يقدمه »كال«، حيث انطلقت العملية من الوضع القائم 
وهذا ما يمكن تشبيهه بمنزل متهالك بحاجة إلى تأهيل 
تم طالئه إلخفاء عيوبه جميعها وإذا أردنا أن نخوض في 

الموضوع بشكل أكاديمي:
العمل اإلداري هو نظام متكامل له عناصره وهي:البنية 

التحتية، القوانين واالنظمة والعنصر البشري.
تكون  مرحلة  إل��ى  نصل  عندما  التحتية  للبنية  بالنسبة 
فيها جميع قواعد البيانات الشخصية والمالية والعقارية 
ككل  الوطن  مستوى  على  مترابطة  والطبية  والجنائية 
بالبنية  المتعلق  الشق  أنجزنا  أننا  القول  نستطيع  عندئذ 
البلدية  مواطن  يراجع  عندما  تاريخه  حتى  ولكن  التحتية؟ 

يطلب منه براءة ذمة من الدوائر المالية و.......
بالنسبة للقوانين وبالرغم من كل التشريعات والقوانين 

التي صدرت مازال الطريق شائكا لألسباب التالية:
كثرة البالغات والتعليمات والتفاسير التي تجعل الموظف 

تائها بينها.
المرسوم  أو  القانون  بين  تعارض  هناك  مايكون  غالبا« 

وتعليماته التنفيذية.
نعاني  الن����زال  اإلداري  ال��ع��م��ل  بأتمتة  يتعلق  م��ا  ف��ي 
تلغ  لم  اإللكترونية  ال��دوام  بطاقات  فمثال«  االزدواج��ي��ة 
سجالت الدوام الورقية وهنا نتساءل ماالغاية من االتمتة 

إذا كانت السجالت الورقية هي األساس؟
فيما يتعلق بالعنصر البشري من حقنا أن نتساءل؟

هل جرى انتقاء المديرين المستخدمين للتأهيل سابقًا وفقًا 
ألسس ومعايير تراعي الكفاءات ووضع الرجل المناسب في 
بنسبة  كذلك  وهو  الجواب ال  كان  اذا  المناسب؟  المكان 

تتجاوز %80 نكون قد فقدنا الدعامة األولى لإلصالح.
ضمن ظروف العمل الحالية  والتركيبة الحالية والقانونية 
يضع  االعتباري  الشخص  نفس  التنظيمية:  والهيكلية 

خطة وينفذها ويراقبها ويقيمها.
تضارب الصالحيات والتابعيات واالمتيازات الغير منظمة 
تحديدا  نخص  وهنا  عبيدا  الموظفين  بعض  تجعل  التي 
السيارات الحكومية: يجب ايجاد إلية تجعل السيارة ملكا 
للمديرين من أجل رفع هاجس السيارة عن رقبة أي مدير.

هل يمكن إجراء أي إصالح إداري حقيقي )وهنا أسأل من 
وجهة نظر اقتصادية( في ظل فوائض العمالة والبطالة 
العام  القطاع  مؤسسات  كافة  في  والمنتشرة  المقنعة 
أي  بتعطيل  السائد ولكنها كفيلة  الضرر  بالرغم من قلة 

عملية لإلصالح اإلداري 
من  تنطلق  أن  يجب  برأينا  اإلص��الح  اإلداري  عملية  إن 

المسلمات التالية:
يجب أن يتم انتقاء األشخاص الذين سيتم تأهيلهم إداريا 
يخضع  بحيث  على  خبرات  اعتمادا  توضع  أس��س  عبر 
توضح  ومعلوماتية  وذهنية  نفسية  الختبارات  الشخص 
الشخص الموهوب الذي يمكن تثقيل مهاراته لتوظيفها 
في عملية اإلصالح اإلداري بعيدًا عن الطرق الحالية التي 
تعتمد على أساليب نظرية  غير منطقية كتجربة المعهد 
الوطني لإلدارة العامة، هنا الفكرة االساسية فليس كل 
يكون  لكي  شخص حاصل على شهادة جامعية مؤهاًل« 
إيجادهم  علينا  بالفطرة  موهوبون  اشخاص  هناك  قائد 

وصقل مهاراتهم وتأهيلهم لقيادة مؤسسات الدولة.
آلية  إيجاد  خالل  من  المقنعة  البطالة  معالجة مشكالت 
ال  منهم  تستفيد  أخ��رى  قطاعات  إلى  الحالة  هذه  لنقل 
إع���ادة األع��م��ار وه���ذا يساهم في  أن��ن��ا ف��ي ط��ور  سيما 

توصيف األعمال وتحديد المهام والمسؤوليات.
تحسين الرواتب واألجور والمستوى المعيشي اذ ال يمكن 
مكافحة الفساد اإلداري والمواطن يحصل أقل ب� 6 مرات 

من الحد األدنى الضروري للمعيشة 
آليات للمراقبة والمحاسبة تكون شفافة تتحرك  تطبيق 
 – التنفيذ  نسبة   – رقمية  معطيات  على  بناءا  تلقائيا 
االستهالك – مدة المعاملة – المهل القانونية....وأن يتم 
وضع الخطط بناء على معايير دقيقة قابلة للرقابة وتكون 
بعيدا«  رقمي  التنفيذ من جهات مختصة بشكل  مراقبة 

عن التقارير االنشائية
اإلداري  لعملية اإلصالح  يكون  لن  اإلج��راءات  تلك  بدون 

أي جدوى وسيكون عبارة عن هدر للمال العام  والوقت.
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حلقة مفقودة ووعود واهية 

رئيس غرفة التجارة بحمص الدكتور 
عبد الناصر شــــيخ فتوح يوضح ســــبب 
وجــــود هذه المشــــاكل بقولــــه:» هناك 
 
ً
، ولم نلحظ تطابقا

ً
حلقة مفقودة فعــــال

بين الوعود الحكومية، والعمل على أرض 
 على ما 

ً
 واضحــــا

ً
الواقع وســــأعطي مثاال

أقول غمر سيل كبير المدينة الصناعية 
بعــــدرا، وتضررت بعض المســــتودعات 
والمنشــــآت بشــــكل كبيــــر، إذ وعــــدت 
الحكومة آنذاك أصحاب المســــتودعات 
التجارية التي جرفها السيل بالتعويض، 
وحتى اللحظة لــــم يحصل أي تاجر على 

مستحقاته! 
 مشــــكلة أصحاب 

َّ
يؤكــــد «فتــــوح» أن

المنشــــآت التجارية بحمــــص أكبر، وحجم 
الدمــــار الكبيــــر الــــذي لحــــق بالمعامــــل 
 
ً
اهتمامــــا يســــتوجب  كان  والمنشــــآت، 
 أكثــــر وأضاف:» رفعنــــا مذكرات 

ً
حكوميا

كثيرة لرئيس مجلس الوزراء عن المنشآت 
التي تضررت خالل الحرب، وتوجد منشآت 
كثيرة فــــي أحياء حررت منــــذ عام ٢٠١٤، 
أتى أصحاب هذه  ومشــــكلتها كالتالي:“ 
المنشآت بخطوط انتاج قبل األزمة بسنوات 
، وبدأوا الســــداد للبنوك التي 

ً
قليلة جــــدا

سحبوا منها قروض، ولم يستطع أصحابها 
بعد أن اشــــتعلت الحرب فــــي المدينة من 

ســــداد ما تبقى مــــن التزاماتهــــم ألنهم 
خســــروا معاملهم وتجارتهم، وبالتالي لم 
يعــــد هناك خطــــوط انتــــاج، فتوقفوا عن 
العمل، لذا طالبنا بإلغاء فوائد القروض عن 
المنشآت المتعثرة بالدفع وتعويم دينهم 
وإعطائهــــم قرض جديد، ألن القانون /٢٦/ 

يمنعهم من ذلك.  

مشكلة القانون /٢٦/
 والرد الحكومي 

التي أصابها  المنشــــآت  تحتاج بعض 
الضرر إلى رســــاميل فقــــط لالنطالق وهنا 
يتســــاءل «فتوح» لماذا ال يتم إلغاء القانون 
/٢٦/ وإبداله بقانون آخر يماشي التغيرات؟ 
وأضاف:“ يجــــب إيجاد حل جــــذري لهذه 
التجار معاملهم متوقفة  المشكلة فبعض 
وبحاجــــة إلى رســــاميل فقط وهــــذا حرام، 
فهــــؤالء لم يغــــادروا البلد وصمــــدوا فيها 
وعلمــــوا لمصلحــــة البلد، فلمــــاذا نقف في 
وجههــــم؟! فالتاجر الذي صمد يســــتحق 

المساعدة وليس العرقلة.
وفيما يخص الرد الحكومي على المذكرات 
:“ عقدنا 

ً
يجيب رئيـــس غرفة التجارة قائـــال

اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء منذ عامين، 
وطلب إلينا رفع مذكرة بهذا الخصوص، وفي 
 رفعنا 

ً
المؤتمر الصناعـــي الثالث بحلب أيضا

مذكرة، ولم يأتي الرد ســـوى بتشكيل لجنة 

فورية من حاكـــم مصرف ســـورية المركزي 
ووزير االقتصاد ووزيـــر المالية بهدف إيجاد 

الحلول، وحتى اللحظة لم يجدوه“.

التهرب الضريبي حقيقة 

أثير في اآلونة األخيرة موضوع التهرب 
الضريبي، وبحســـب بعض اإلحصائيات غير 
الرســـمية فـــإن التجار ال يقومون بالســـداد 
ونســـبة الملتزمين بالتسديد أقل من عشرة 
بالمئـــة، هل تعتبر هذه النســـبة صحيحة؟ 
:» بالتأكيد هناك تهرب 

ً
يجيب «فتوح» قائال

ضريبي ولكـــن علينا البحث في األســـباب، 

أعطى مجلس المدينة 
الحق للتجار بفتح 
محالهم التجارية 

ضمن مناطق مخالفة 
ومأهولة بالسكان، 

وهناك ما يزيد عن 60 
محل تجاري مخالف 

وهذا أمر كارثي

االقتصادي   |  لقـــاء
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 :« د. عبد الناصر شيخ فتوح رئيس غرفة تجارة حمص لـ «

 الحمصيون يسعون الستعادة أسواقهم 

والحكومة ال تستجيب!  
حمص - عتاب حسن

فــي  التجــاري  القطــاع  عمــل  يشــوب  الــذي  القلــق  رغ��م 
محافظــة حمــص، بعــد الحــرب العنيفــة التــي أدت إلــى 
شــل حركة األســواق، وبعض المنشــآت والمعامــل الكبيرة، 
وهجــرة الكثيرين من تجــار المدينة الكبار إلى الخــارج بغية الحفاظ 
على مكتســباتهم، يســعى الحمصيون إلى اســتعادة أســواقهم 
وتجارتهــم التــي خســروها خــالل األعــوام الســابقة، إذ يرنــو أبنــاء 
ها تســهم ولو جزئيًا  هــذه المدينة إلــى بدء مرحلة إعــادة اإلعمار علَّ

بتضميد الجراح.
طيلــة ســنوات األزمة حاولــت غرفة التجــارة بحمــص الوقوف على 
المشاكل واألضرار التي أصابت الوسط التجاري، من خالل المناشدات 
ورفــع المذكرات الدورية إلى رئاســة مجلس الوزراء بهدف تحســين 
الواقــع التجــاري وحل كافــة القضايا العالقــة، في الوقــت الذي يرى 
فيه كثيرون أنَّ الوعود الحكومية بالنســبة إلــى التجار غير حقيقية، 
فالوعود تختلف عما يشهده هذا القطاع من سوء اهتمام حكومي 
وال بــد مــن وجود حلقة مفقــودة بين من يصدر القرارات أي (رئاســة 

مجلس الوزراء) وبين أصحاب المنشآت التجارية.



وبعدهـــا نضـــرب بيد مـــن حديـــد، ونحن 
كغرفـــة تجارة لســـنا مع التاجـــر المتهرب 
، ولســـنا مع التاجر الذي يتهرب من 

ً
ضريبيا

تســـجيل عماله فـــي التأمينات ولســـنا مع 
الذين يتاجرون بمـــواد مجهولة المصدر أي 
مهربة، ولكن نأمـــل وجود قانون فيه عدالة، 
ذلك أننا في وســـط تجاري معظم المعامل 
والمكاتب فيه مدمـــرة، وكثيرون من التجار 
لم يستعيدوا نشاطهم بعد، ومن كان لديه 
مدخـــرات في فترة األزمـــة العاصفة فقدها 
 على تســـديد التزاماته 

ً
 ولم يعد قادرا

ً
تماما

المالية». 

 الوسط التجاري جرح عميق 
فـــي بداية العـــام ٢٠١٨ دعمت منظمة 
UNCHR عودة بعض تجار سوق الحميدية، 
حيث قامت بترميم محالهم التجارية، وقدمت 
لهم معدات مـــدرة للدخل، وبلغ عدد المحال 
، إذ ســـاهمت هذه 

ً
 تجاريا

ً
المرممة /٣٨/ محال

الحركة بعودة النشاط التجاري إلى هذا الحي 
 بفعل الحرب، لكن 

ً
 وخاويا

ً
بعد أن كان مقفرا

 في أســـواق 
ً
التجربـــة ذاتها لم تنجح كثيرا

حمص القديمة (السوق األثري المسقوف)، 
حيث قامت منظمة UNDP  بترميم األسقف 
وواجهـــات المحال التجاريـــة ألكثر من مائة 

محل في الســـوق األثـــري وقامت بإعطائهم 
معـــدات كي يباشـــر التجار عملهـــم، إال أن 
 ضاغطة لم تسمح باستمرار الكثيرين، 

ً
ظروفا

وقاموا بإغالق محالهم بعد الترميم. 
يوضـــح ”فتوح“ أســـباب إغـــالق هذه 
المحال بقوله:“ هذا جرح عميق في أسواقنا 
التجارية، إذ حدث فـــي حمص ما حدث من 
خراب وتدمير أصاب الوسط التجاري بالشلل، 
وســـعينا بمســـاعدة المنظمات الدولية إلى 
إعـــادة الحركة، وبدأنا العمل بســـوق حمص 
القديمـــة مـــع منظمـــة undp   كتركيـــب 
المحافظة على  مـــع  الحديديـــة  األســـقف 
الهوية وغيرها من أعمـــال الترميم األخرى، 
 تم تأهيلها بشـــكل جيـــد وموحد، 

ً
وفعـــال

لكـــن الطامة الكبـــرى ظهرت في مشـــكلة 
الكهربـــاء الصناعيـــة فهي مهمـــة للتجار 
الذين يمتلكون برادات على ســـبيل المثال 
ال الحصـــر، والغريب أن المســـلحين خرجوا 
من هـــذه المنطقة في عام ٢٠١٤ ونحن اآلن 
في عـــام ٢٠١٩ ولم تصل الكهرباء إلى هذه 
األسواق ونحن نسأل شركة الكهرباء لماذا؟ 
 اإلمكانيات قليلة لذا طلبنا من 

َّ
نحن ندرك أن

رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصناعي 
الثالث بحلب أن يدعم هذه القطاعات بآليات 

 حتى اللحظة!“. 
ً
جديدة، ولم نتلقى ردا

وأضـــاف رئيـــس غرفة التجـــارة:“ ومن 
 أصيبوا بأمراض نفسية، 

ً
أســـف أعرف تجارا
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ويرفضون حتـــى اليوم الخروج من منازلهم، 
وبعضهم يعتمد على أبناء لهم في الخارج، 
وهنـــاك من الحرفييـــن القدامى من ينتظر 

 السلل الغذائية لكي يعيشوا“.
ً
شهريا

توزع ديموغرافي كارثي

أوجـــدت األزمـــة الســـورية وفي حمص 
للســـكان   

ً
ديموغرافيـــا  

ً
مناخـــا  

ً
تحديـــدا

يختلـــف عـــن باقـــي المحافظـــات األخرى، 
حيث انتقلت معظم األســـواق التجارية إلى 
األحياء الشـــعبية، ويرفـــض بعض أصحاب 
المنشـــآت بعد تعافي المدينة من اإلرهاب 
منذ مـــا يقرب العامين العودة إلى الســـوق 
المركـــزي، ألنهم بنوا شـــعبية في المناطق 
التي نقلوا تجارتهـــم إليها، يوضح «فتوح» 
هـــذه اإلشـــكالية بقولـــه:» لألســـف أعطى 
مجلـــس المدينة الحق للتجار بفتح محالهم 
التجاريـــة ضمـــن مناطق مخالفـــة ومأهولة 
بالسكان، وهناك ما يزيد عن ٦٠ محل تجاري 
مخالف، وهذا أمر كارثي، فبمجرد إعطائهم 
الترخيص أصبح هناك قوننة لهجرة التجار 
من األسواق المركزية إلى األحياء الشعبية، 
بالشـــكل الـــذي ســـيضرب حركة الســـوق 
 بامتياز، 

ً
 وطنيـــا

ً
المركـــزي باعتبـــاره مظهرا

ويخلق انقســـامات ديموغرافية بين األحياء 
التي اعتاد سكانها على التواجد فيه“.   

ضعف التجاوب الحكومي 

يجيب رئيس غرفة التجارة د. عبد الناصر 
شـــيخ فتوح عن صعوبة عمـــل الغرفة ضمن 
المتغيـــرات الحاصلة بقوله:» المشـــكلة هي 
في ضعف تجـــاوب أصحاب القرار معنا نحن 
نرفع آالم، وشكاوى التجار بحمص وندافع عن 
مصالحهم، وال نجـــد إجابة عليها، فالحكومة 
بدمشـــق، ونحتاج إلـــى أرصدة كبيـــرة، وإذا 
رصدنا عـــدد الزيارات الحكوميـــة إلى حلب، 
 أننا لسنا حاسدين 

ً
وحجم الدعم المقدم، علما

لحلب فهي عاصمة الصناعة السورية ونفتخر 
 في حمص إلى 

ً
بأهلهـــا، ولكن نحتاج أيضـــا

 .«
ً
دعم إذ أصابها الضـــرر أيضا

الصناعة أهم من التجارة حاليًا

منــــذ وقــــت طويــــل، وســــورية تعاني 
من حصــــار اقتصادي خانــــق، وفي اآلونة 
األخيرة هنــــاك حزمة جديدة من العقوبات 
االقتصاديــــة، فكيف يمكن التصدي لهذا 

؟ 
ً
الواقع القديم الجديد اقتصاديا

يقول «فتوح» الشـــعب السوري لديه 
القدرة علـــى التحايل والتأقلـــم مع كافة 
ظروف الحصار، ولدينا القدرة على تفعيل 
التحويالت التجارية مـــع الدول الصديقة 
، ولكن ستبدأ 

ً
وبشكل غير رســـمي أحيانا

 
ً
معركة اقتصادية على سورية كبيرة جدا

 أنها بدأت منذ سنين طويلة ولكنها 
ً
علما

ســـتزداد ويجب التصدي لهـــا بمزيد من 
التعاون بيـــن الحكومـــة، والصناعيين _

الصناعـــة قاطرة النمو_ وأنا كرئيس غرفة 
التجارة بحمص أمثل التجار ولكن الحقيقة 
أن الصناعة أهم مـــن التجارة في المرحلة 
نمـــي الحكومة 

ُ
الحاليـــة لـــذا يجـــب أن ت

 للصناعيين  ونرجو 
ً
الصناعة وتعطـــي باال

ذلـــك  من أصحـــاب القرار فـــي حكومتنا 
العتيدة». 

نسبة الضرر باألسواق التجارية بحمص

 4800 
محل بالوسط التجاري تعرضوا للضرر وإن كان 

متفاوتًا بين الدمار الكامل والجزئي المؤهل

 1000 
محل عاد منهم 400 محل فقط 

االتفاق السوري – اإليراني 
وضع الملتقى السوري – اإليراني العناوين 

الرئيسة والهامة للتعاون المشترك بين 
البلدين، حيث وقع الطرفان على سبع 

اتفاقيات، وأطلقت الغرفة التجارية 
السورية – اإليرانية المشتركة وتم توقيع 

النظام الداخلي الخاص بها، بعد حضور 
هذا الملتقى ما هو نصيب غرفة تجارة 

حمص من اللقاءات األخيرة التي ُعقدت مع 
الجانب اإليراني وهل من جديد بخصوص 

المدينة؟ 
يقول «فتوح»:» كان الملتقى بداية لوضع 

أسس إعادة اإلعمار في سورية بعد الحرب 
التي عانيناها، وهو هام جدًا لوضع اآلليات 

التنفيذية بهدف دعم القطاع الخاص الذي 
يتمتع بمرونة كبيرة للتبادل التجاري بين 
البلدين إضافة إلى إشراك القطاع العام 

بإيجاد البنية التحتية واستراتيجية طويلة 
األمد للتعاون بين البلدين وخاصة أن 

عملية إعادة االعمار مقرونة بمساعدة الدول 
الصديقة بشكل كبير». 

وأضاف «فتوح» تم النقاش حول تسهيل 
إقامة المعارض لتبادل المنتوجات بين 

البلدين بهدف ترويج البضائع السورية في 
إيران لذا ستقام معارض للمنتجات في كال 
البلدين، لتعريف الشعبين ببضاعة كل بلد 

واقترحنا كغرفة تجارة أن تكون المنطقة 
الوسطى وحمص تحديدًا معرضًا دائمًا 

للمنتجات اإليرانية، على أن تكون دار 
المعارض في حي الوعر المقر الدائم لهذه 

المعارض، وسيكون هناك مقر للغرفة 
التجارية السورية – اإليرانية في حمص 

أيضًا».  
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 بين الشك واليقين! د. أسامة السماق

األكراد  وهل  القوي  مع  التحالف  للضعيف  يمكن  هل 
حلفاء للعمالق األميركي؟

من أقوال وزير الدعاية األلماني في العهد النازي غوبلز: 
أعلن  لقد  ما تسمعه«.  كل  تكّذب  وال  ما تسمعه  كّل  »التصدق 
اإلنتخابية، كما  نيته سحب قواته من سوريا خالل حملته  ترامب 
كرر هذا اإلعالن عدة مرات بعد أن أصبح رئيسًا للواليات المتحدة 
األميركية، لكن تأكيده األخير على جديته بالسحب الشامل لقواته 
يبدو أقرب إلى الحقيقة من جميع المرات التي سبقته، ومع ذلك 
يبقى اإلحتمال قائمًا أن يفاجئ الرئيس ترامب العالم بالتراجع عن 
هذا القرار كعادته في قضايا دولية أخرى، فهو أي ترامب أبلغ تعبير 
والحيوية  التغيير  تعتمد  التي  األميركية  البراغماتية  السياسة  عن 

وتتصف باإلبتعاد عن كل ما هو ثابت ومبدأي .
وبمناسبة البراغماتية:

سبق وحاولت روسيا والحكومة السورية وقدمتا النصائح المتتالية 
لألكراد في شرق البالد بضرورة اإلبتعاد عن التحالف مع أميركا، 
في  بالنظر  لهم  الوعود  ُوقدمت  حلفائها،  ع��ادًة  تحمي  ال  التي 
عن  التخلي  بشرط  البالد،  وإستقرار  الحرب  إنتهاء  بعد  مطالبهم 
الدولة  مع  المشترك  والعمل  اإلنفصالية،  والتوجهات  األح��الم 
ومع   . أراضيها  سالمة  وتأمين  البالد  توحيد  إعادة  على  السورية 
وضع  في  الكردية  المسلحة  المجموعات  قيادات  إستمرت  ذلك 
نفسها تحت تصرف القوات األميركية المنتشرة في شرق سوريا، 

وللغرابة حتى بعد دخول الجيش التركي إلى منبج وما بعد منبج
وبالتداعي:

يعلق أحد المسؤولين األكراد أن إنسحاب أميركا من سوريا يعتبر 
طعنة في الظهر.

ألف باء السياسة يشير إلى عدم وجود تحالف بين قوي وضعيف، 
فالقوي ليس بحاجة للتحالف مع أحد فالجميع يسعى لكسب وده، 
وهكذا فالواليات المتحدة لم تعتبر يومًا أن األكراد حلفاء لها وإنما 
مجموعة من التابعين، مثلهم كمثل حسني مبارك وغيره، تابعين 

في أحسن الحاالت، وربما عمالء.
وعليه:

إلى  ي��ؤدي  السورية  األرض  م��ن  األميركية  ال��ق��وات  خ��روج  ف��إن 
أمام  البالد  الكردية في شمال وشرق  السيطرة  إنكشاف مناطق 
الجيش التركي الطامع في قضم الجغرافيا السورية تحت عناوين 
مختلفة، هذا خطر داهم خاصة بعد إعالن أردوغان األخير عن قرب 
إستئناف عملياته جيشه ضد األكراد، وربما يحاول الدهاء التركي 
التخلي عن إدلب وريفها مقابل تقبل الروس لعملياته الجديدة في 

الجزيرة السورية.

للتذكير:
وكما  السياسية  توحهاته  بمختلف  السوري  الشعب  شرائح  إن 
أثبتت األحداث يرفض بشكل قطعي أي فيدرالية قد تشكل حجر 
أساس لبناء إنفصالي في المستقبل، كما أن استمرار عناد قيادات 
المجموعات الكردية خطأ تاريخي يحمل البسطاء من غالبية الشعب 
الكردي في تلك المناطق وزر هذه األخطاء الشنيعة التي قد يكون 

ثمنها باهظًا في المستقبل!.
الكردية  التنظيمات  أم��ام  واح��ٌد  طريق  هناك  ذلك  على  تأسيسًا 
المسلحة وهو العودة إلى الشرعية والعمل مع الحكومة السورية 
التاريخية  أردوغان و أطماعه  أقدام  البساط من تحت  على سحب 

في الجغرافيا السورية!.
وبالتحليل نخلص إلى:

أن اللقاء األخير بين رؤوساء روسيا وتركيا وإيران لم يحسم مستقبل 
لعبة البوكر السياسي في األزمة السورية، فحسم البازار السياسي 
حول طبيعة الخطوات العسكرية والسياسية القادمة مازال مرهونًا 
السورية، وتداعيات  األراضي  األميركي من  االنسحاب  باستكمال 
المشاركة  على  ستحرص  أميركا  أن  يبدو  التي  االنسحاب  ه��ذا 

فيإدارتها مع حلفائها األوروپيين.
وبالمناسبة:

وقف  مع  ترامب  خروج  بأن  التنويه  للبعض  المفيد  من  أنه  أرى 
روسيا،  باتجاه  غزل  طياته  في  يحوي  سوريا  في  الجوية  الغارات 
من  أخ��رى  مناطق  في  ه��ذه  سياسته  ترامب  يكرر  فقد  وبذلك 
العالم، وخاصة أننا ال نستطيع إاّل أن نسجل له إصراره على وفائه 
بوعوده اإلنتخابية، وهذا ماجعل السكان األصليين في أميركا من 
يقرر  عندما  أستغرب  لن  وبالتالي  تأييده،  في  يستمرون  البيض 
ترامب التقرب من روسيا من خالل وقف دعمه ألوكرايينا وخروج 
مستشاريه منها، حيث أن روسيا تبقى الجغرافيا األغنى واألدسم 
واألكثر جاذبية في دول اإلتحاد السوڤييتي السابق، ولم تكن يومًا 

ضد تدفق االستثمارات الغربية واألميركية إلى إقتصادها!

وأخيرًا:
االمبراطور الروسي الكسندر الثاني أعلن في عصره أن ليس لروسيا 

أصدقاء فلها حليفان فقط عبر التاريخ: »الجيش واألسطول«.
وهنا نسجل أن لألكراد أيضًا حليفان فقط: الشعب السوري الذي 
التراب  وح��دة  من  بأقل  والدينية  القومية  أطيافه  بكل  يقبل  لن 
الجيش  الثاني  والحليف  السورية،  األراض��ي  وسالمة  و  السوري 
السوري الذي صقلته المعارك على امتداد ثماني سنوات عجاف و 

الضامن لوحدة وسالمة التراب السوري.

رأي   |  
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دمشق - خاص 

هيئة التخطيط والتعاون الدولي 
في سورية تم إحداثها وفق 
قانون رقم /١/ لعام ٢٠١١ وهي 

النافذة الرسمية بين الجهات الحكومية مع 
الجهات والشركاء الخارجيين والمرجعية 
المعتمدة في كل مايتعلق بالتعاون غير 

السياسية واألمنية والعسكرية مع الدول 
والمجموعات اإلقليمية والمنظمات 

والمؤسسات المالية واالقليمية والدولية 
وقناة االتصال الوحيدة التي يتم عبرها 
مخاطبة ومراسلة الدول والمجموعات 

االقليمية والدولية فيما يتعلق بالحصول 
على قروض ومنح ومساعدات فنية لتمويل 

التنمية وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية 
والمغتربين والجهات السورية المعنية.

حول دور الهيئـــة وطبيعة عملها وهذا 
يجهلـــه الكثير مـــن الناس وكيـــف كانت 
خـــالل األزمة، اســـتفاضت معاونـــة رئيس 
الهيئـــة د.ثريـــا إدلبـــي بالحديـــث وقالت: 
نركـــز في عملنـــا على  اعداد خطـــط وبرامج 
التعـــاون االقتصادي والفنـــي والعلمي مع 
الجهات الخارجية  على المستوى الثنائي أو 
االقليمـــي أو مع المنظمات الدولية بالتعاون 
مـــع الجهـــات الوطنية وبمـــا يحقق الخطط 
الموضوعة، والســـعي الدائم  لالستفادة من 
النوافذ والفرص المتاحـــة  لتوفير التمويل 
التنموية  والمشاريع  للبرامج  الالزم  الخارجي 
المختلفة واعداد اتفاقيات التمويل الخاصة 
بها، وتقديم المشورة للجهات الوطنية في 
إعداد االتفاقيات الناظمة لعالقات التعاون  
بين الجهات السورية ونظرائها من الشركاء 
الدوليـــن، كذلك ترؤوس االجتماعات الفنية 

خالل اجتماعات اللجان المشتركة التي يتم 
اقامتها مع الـــدول االجنبية والعربية.  لكن 
مـــع بداية الحرب تغيـــرت طبيعة العالقات 
مـــع معظم الشـــركاء الدوليين الســـيما في 
ظـــل االجراءات القســـرية أحاديـــة الجانب 
التـــي فرضها االتحـــاد األوروبـــي وعدد من 
الدول والتي  أدت الى تعليق العمل بمعظم 
 
ً
مشـــاريع التعاون الدولي التـــي كان متفقا
عليهـــا مع عـــدد مـــن الشـــركاء الدوليين، 
وصعوبة المراســـالت والتحويـــالت المالية 
لسداد االلتزامات المتوجبة على سورية لقاء 

المشاريع المنفذة.
 

 تعزيز عالقات التعاون 
مع الدول الصديقة

من هنا ونتيجة توجه سورية في عالقات 
، وتعزيز  

ً
التعاون  مع الشركاء الدوليين شرقا

 طريق الحرير لمواجهة قانون «قيصر»

اإلنتاج والصناعة لمواجهة العقوبات

هيئة التخطيط والتعاون الدولي في سورية هي النافذة الرسمية بين الجهات 
الحكومية مع الجهات والشركاء الخارجيين والمرجعية المعتمدة في كل 

مايتعلق بالتعاون غير السياسي واألمني والعسكري مع الدول والمجموعات 
اإلقليمية والمنظمات والمؤسسات المالية واالقليمية والدولية وقناة 
االتصال الوحيدة التي يتم عبرها مخاطبة ومراسلة الدول والمجموعات 

االقليمية والدولية فيما يتعلق بالحصول على قروض ومنح ومساعدات 
فنية لتمويل التنمية وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والجهات 
السورية المعنية. وقد ساهمت بتأمين التمويل والدعم الفني الالزم  لكافة 

الجهات السورية في تنفيذ خططها الوطنية سواء عن طريق القروض أو المنح 
أو البرامج التدريبية الخارجية، بيد أن الحرب الجائرة التي فرضت على سورية 

أثرت على  عمل الهيئة كونها كانت من أوائل الجهات التي تأثرت بشكل مباشر 
بمفرزات ما حصل حيث تم فرض اجراءات قسرية أحادية الجانب على سورية 

مما أدى إلى توقف عالقات التعاون القائمة مع معظم الشركاء الدوليين، 
وإيقاف العمل بمعظم مشاريع التعاون الدولي واتفاقيات التعاون الموقعة.
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التعـــاون الدولي مع الدول الصديقة،  ركزت 
اللقـــاءات واجتماعـــات  اللجان المشـــتركة 
األخيرة  سواء أكانت  مع الجانب البيالروسي 
أوالروســـي أواإليراني،علـــى توطيد وتعزيز 
عالقـــات التعاون بيـــن الجهات الســـورية 
ونظرائها  وبما يساهم في تأمين التوريدات 
الالزمة، وتبادل الخبرات وتنفيذ المشـــاريع 
 
ً
االستثمارية  ذات األولوية فشكلت مصدرا

  لمواجهـــة أثار الحرب الســـلبية، 
ً
أساســـيا

تضيف معاونة رئيـــس الهيئة  إلى تركيز 
الســـوري علـــى تعزيز مشـــاركة  الجانـــب 
الشـــركات الروســـية واإليرانية في السوق 
الســـورية وذلك مـــن خالل المشـــاركة  في 
كافـــة المناقصات التي يطرحهـــا  الجانب 
اســـتثمارية  آليـــات  واعتمـــاد   الســـوري، 
وتمويلية مستحدثة  وبما يضمن تنفيذها  
بأفضل الشروط  التمويلية للجانب السوري، 
كذلـــك العمل تفعيل االتفاقـــات الموقعة 
بين ســـورية وتلـــك الـــدول  أو التوجه إلى 
توقيـــع اتفاقات جديدة بما يخدم المصلحة 

المشتركة.

٣٠ مشروعًا سوريًا روسيًا

من المتوقع أن يشـــهد العـــام الحالي 
  وذلك 

ً
  ملحوظا

ً
 واقتصاديا

ً
 استثماريا

ً
تحركا

في ضوء نتائج اجتماعات اللجان المشتركة 
التي عقدت مع الشـــركاء االســـتراتيجيين 

من المتوقع أن يشهد 
العام الحالي تحركًا 

استثماريًا واقتصاديًا  
ملحوظًا  وذلك في 

ضوء نتائج اجتماعات 
اللجان المشتركة التي 

عقدت مع الشركاء 
االستراتيجيين لسورية
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لســـورية،  حيـــث  بينـــت ادلبي  بـــأن أهم 
النتائج التـــي تمخضت عنهـــا  اجتماعات 
اللجنة السورية الروســـية بدورتها الحادية 
عشـــر والتي عقدت منتصف شـــهر كانون 
االول ٢٠١٨   العمـــل على المتابعة الحثيثة 
لتنفيـــذ كل من خريطـــة الطريق في مجال 
النفط والثروة المعدنيـــة، وخريطة الطريق 
في مجال الكهرباء، كذلـــك توقيع  االتفاق 
االطاري بين الهيئة ووزارة الصناعة والتجارة 
الروســـية لتنفيذ خريطـــة الطريق للتعاون 
الصناعـــي والتجـــاري  بين البلديـــن للفترة 
٢٠١٩-٢٠٢١ التـــي وقعت بين والتي تعتبر 
  ضمن 

ً
اإلطار الناظم لتنفيذ  /٣٠/ مشـــروعا

قطاعـــات ذات أولويـــة ( الصناعـــة، الموارد 
المائية، المطاحن والصوامع، الصحة، النقل، 

االشغال العامة، والتدريب المهني)،

اتفاق استراتيجي 
طويل األمد مع إيران 

وتتابـــع إدلبـــي، أمـــا بالنســـبة لتعزيز 
التعـــاون مـــع إيـــران  فقـــد تم فـــي ختام 
اجتماعـــات اللجنة المشـــتركة العليا  بين 
البلديـــن والتي عقـــدت في نهاية شـــهر 
كانون الثاني ٢٠١٩ توقيع اتفاقية التعاون 
االقتصادي االســـتراتيجي طويل األمد بين 
البلديـــن وملحقها والتي تمتـــد لفترة /٢٠/ 
 وتهدف إلى تعزيـــز عالقات التعاون 

ً
عامـــا

في مختلف المجاالت االقتصادية الســـيما 
المجال التجاري  والجمركي، واالســـتثماري، 
والمصرفـــي، وكذلك تعزيز المشـــاركة في 
إعـــادة اإلعمـــار، وتعـــاون القطـــاع الخاص 
في البلدين ضمن مشـــاريع اســـتراتيجية، 
وتوقيـــع /٩/   وثائق للتعـــاون في مجاالت  
النقل الســـككي، األشغال العامة واالسكان، 
اوالثقافة، والتربية،  والمعارض،  وتشـــجيع 
االســـتثمار، والجيوماتيك، والسينما، كذلك 
توقيـــع اتفاقية تعـــاون بيـــن المصرفين 
المركزييـــن وملحـــق لمذكـــرة التفاهم في 

مجال السياحة،  

مبادرة طريق الحرير – خيار 
استراتيجي في مرحلة إعادة اإلعمار 

في ضوء العمل على تعزيز اســــتفادة 
ســــورية من المبادرات االقليمية في تنفيذ 
وتمويل المشاريع االســــتراتيجية  السيما 
خــــالل المرحلة المقبلــــة والمتمثلة بمرحلة 
إعادة االعمــــار، أكدت الهيئــــة على أهمية 
االستفادة من مبادرة طريق الحرير واعتباره 

مــــن المحــــاور االســــتراتيجية للتعاون مع 
الصين خالل الفتــــرة المقبلة،  وعليه قامت 
رئاســــة مجلس الــــوزراء بتكليــــف الهيئة 
باتخــــاذ االجــــراءات الالزمة إلعــــداد الملف 
الفني الالزم لالســــتفادة من هذه المبادرة 
 قامت الهيئــــة بالتعاون مع الوزارات 

ً
وفعال

المعنية اعداد المشــــروع الســــوري وتتابع 
 مع الســــفارة الصينية بدمشق العداد 

ً
حاليا

المقترح السوري بشكلهه النهائي  والمراد 
تقديمه للجانب.  

منح للتدريبي الخارجي 
من الهند والصين 

 على ضمان 
ً
لم يكن عمل الهيئة مقتصرا

تنفيذ االتفاقيـــات الدولية، بل كان لها دور 
كبير في تأمين المنـــح التدريبية الخارجية  
المقدمة من الدول الصديقة والتي تســـاعد 
الجهات  الوطنية على تطوير قدرات كوادرها 
الوطنية التي تأثرت بشكل كبير بما نتج عن 
الحرب، تضيف ادلبي بعد خســـارتنا لمنافذ 
خارجية  هامة  كانت تقدم حصة لســـورية 

االقتصاد والصناعة لمواجهة العقوبات 
يـــدور الحديث خلف الكواليس عن عقوبات جديدة قد تفرض على ســـورية تحت 
مسمى «قانون سيزر» فكيف ســـيكون دور هيئة التخطيط والتعاون الدولي في حال 

تم تطبيقها؟
 
ً
تقول إن كافة  مؤسســـات الدولة تأثرت بالعقوبات التي فرضت على ســـورية سابقا
 على المواطن السوري. 

ً
الســـيما اإلجراءات القسرية أحادية الجانب  والتي انعكست أيضا

وقد ســـعت الحكومة علـــى اعتماد أدوات بديلة تخفف من االثار الســـلبية الناجمة عنها 
السيما بالتعاون مع الدول الصديقة. 

 من المقترحات الســــورية التي تســــعى لتنفيذها 
ً
مــــن هنا أكدت إدلبي أن  عددا

مع روســــيات وايران  لمواجهة هذه العقوبات مثل توقيع اتفاقية  التعامل  وتسديد 
المدفوعات بالعمالت المحلية، إحداث شركات مشتركة، وقد رفعت الهيئة مقترحاتها 
لآلليات المقترح اعتمادها في حال تطبيق «قانون ســــيزر» إلى رئاســــة مجلسة الوزراء  
كمــــا ترى أهمية   دعم الصناعة الوطنية من خالل اســــتكمال البنى التحتية للمناطق 
الصناعية وتقديــــم الدعم إلعادة العمل على المعامل المتوقفة وتقديم تســــهيالت 

للقروض واعتبارها من االدوات االساسية لمواجهة هذه العقوبات.

االقتصادي   |  لقـــاء
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 إليقاف 
ً
من المنح التدريبيـــة الخارجية نظرا

معظم الشـــركاء الدوليين لعالقات التعاون 
مع ســـورية  توجهنا العتماد اســـتراتيجية 
االســـتفادة المثلـــى من البرامـــج التدريبية 
القائمـــة مـــع الشـــركاء الدولييـــن والتـــي 
انحصرت بالصين والهند، وتم التركيز على 
رفع عدد المستفيدين من الجهات السورية 
العاملة ضمـــن القطاعات ذات األولوية خالل 
المرحلـــة المقبلة حيث نجحـــت الهيئة  في 
تدريب/٢٠٠/ متدرب من الجهات الســـورية 

خـــالل عـــام ٢٠١٨ ضمن مجـــاالت متعددة، 
وتدريب  كذلك   تدريب /٦٩/ متدرب ضمن 
برنامـــج االيتك الهندي  وبحيـــث تم تجاوز 
حصة اســـورية في هـــذا البرنامج والمتمثلة 
بـ/٩٤/ مقعد تدريبي، مع سعي الهيئة خالل 
هذا العام   إلى زيادة  حصة سورية من المنح 
التدريبة المقدمة لها بالتنسيق مع الحكومة 
الهنديــة، من ناحية أخرى تم التوجه إليجاد 
أســـاليب جديدة لتنفيذ برامج تدريبية وبما 
يتناســـب مع متطلبـــات الجهـــات الوطنية 

خالل المرحلة المقبلة، فعلى ســـبيل المثال 
تنفيـــذ دورات جماعية في الصين تضم ٢٥ 
متدرب مـــن الجهات الوطنية العاملة  ضمن 
القطاعات ذات األولوية التي لها أهمية في 
مرحلـــة إعادة االعمار، حيث تم تنفيذ  ســـت 
دورات جماعيـــة خـــالل العـــام الماضي  في 

مجاالت منها « الكهرباء والنفط، والسكن 
وتســـعى الهيئة إلى زيـــادة عدد هذه 
الـــدورات لتصـــل إلى تم وضـــع خطة لعام 
عشـــردورات تدريبية  خـــالل عام ٢٠١٩ في 
مجـــاالت التخطيـــط والمشـــاريع الصغيرة  
من  واالستفادة  التحتية  والمتوسطةوالبنى 

مبادرة طريق  الحرير.

تعزيز التعاون الدولي

 لمكافحة الفساد
 وانطالقا من مكونات المشـــروع الوطني 
لسورية فيما بعد الحرب الذي يعتبر مكافحة 
الفساد من االبرامج  األساسية له، ترى ادلبي 
أن مســـاهمة مشـــاريع التعاون الدولي في 
هذا المجـــال يكون عبر نقـــل خبرات الدول 
األخرى في مكافحة الفســـاد، وتطوير ودعم 
قدرات ومهارات الكوادر العاملة في القطاع 
الحكومي بهدف تحســـين الخدمات العامة 
المقدمة للمواطنيـــن، وكذلك في الحصول 
على التجهيـــزات والتقنيات الحديثة التي 
اإللكترونية، مضيفة  الحكومة  تدعم تنفيذ 
أنه خالل فتـــرة الحرب ونتيجـــة العقوبات 
األحادية منعت ســـورية مـــن الحصول على 

كثير من هذه التقنيات.

 فيما يخص االتفاقيات 
األخيرة التي وقعتها الهيئة 

مع الجانبين الروسي 
واإليراني في حال تم تنفيذ 
العقوبات فلن تتأثر بشكل 

كبير، لكن الهيئة تساهم 
بتسريع تنفيذها ودخولها 

حيز النفاذ كي ال تدخل في 
حيز العقوبات وإيجاد آليات 

أخرى

كافة مؤسسات الدولة 
تأثرت بالعقوبات التي 

فرضت على سورية 
سابقًا السيما اإلجراءات 
القسرية أحادية  الجانب 

والتي انعكست أيضًا على 
المواطن السوري. وقد 

سعت الحكومة على اعتماد 
أدوات بديلة تخفف من 

االثار السلبية الناجمة عنها
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دمشق – خاص 

منذ أكثر من ثالثين عامًا أطلقت 
الجمعية المعلوماتية السورية 
الصافرة األولى لتنافس باسمها 

الكثير من المؤسسات، ولتساهم في 
بناء النهضة العلمية والتقنية في 

المجتمع المحلي، فكان تاريخ ميالد 
الجمعية عام ١٩٨٧ لتكون تحول في 

حياة كثيرين.

كانت الجمعية المعلوماتية الســــورية 
 للتحول في عالــــم المعلوماتية في 

ً
حافــــزا

سورية، لتستمر بتطويرعملها  ودعم فئات 
شــــابة كثيرة رغم كل صعوبــــات التمويل 
خــــالل فترة الحــــرب، التي علــــق الكثيرين 
شــــماعة فشــــلهم عليها، فكانــــت نموذج 

نجاح. 
وعليه نتحدث هنا عـــن بعض إنجازات 
الجمعية التي بدأناها مع أسعد بركة المدير 
الحالـــي للجمعية والتي قال أنها ســـاعدت 
 
ً
وما تزال الكثيـــر من المواهب وتبنت أفكارا

ودعمتهـــا حتى أصبحت مشـــاريع حقيقية 
 .

ً
 وعالميا

ً
أثبتت جدارتها محليا

بركـــة تحدث عن تاريخ بـــدء العمل في 
الجمعيـــة التي تعـــد قطاع مشـــترك تابع 
لوزارة الشـــؤون االجتماعية، والتي ساهمت 
بإدخال أول مزود انترنت إلى ســـورية، ولكن 
اقتصـــر عملها في البدايـــات على التوعية 
بأهمية االنترنت عبر المحاضرات والمشاريع 
التنموية، وتوقيع االتفاقيات التي ساهمت 
بنشر مشروع وطني لنشر المعلوماتية، حيث 
بدأت االتفاقيات بين الجمعية ووزارة التربية 
والتعليم في ذلك الوقت، والذي كان يهدف 
إلى وضـــع مركز وطني في كل محافظة وكل 
قرية في سورية لنشر المعلوماتية، واستمر 
العمل علـــى هذه المراكز التـــي بلغ عددها 
 حتـــى بداية العـــام ٢٠١٢ في 

ً
٢٣٥ مركـــزا

مختلف المحافظـــات توقف معظمها خالل 

الجمعية المعــــــلوماتية السورية 

حاضنة لرّواد          األعمال الشباب في زمن الحرب 

االقتصادي   |  تحقيق



 ،
ً
األزمة، إال أن العمل اســـتمر في ١٥٠مركزا

 هذا المشروع وعملت 
ً
رت الجمعية مؤخرا

ّ
وطو

على جعله مشـــروع تميز وتطوير وابداع في 
مجال المعلوماتية، فتم تغيير اإلســـم إلى 
المشروع الوطني للتميز واإلبداع، حيث يتم 
التعاون مع المراكز التي اســـتمرت بالعمل 

خالل الحرب واليوم هنـــاك تواصل لتطوير 
العمل فيها. 

حاضنات أعمال للشباب

أضاف بركة «بداية العمل في الجمعية 
كان يواجـــه بعـــص الصعوبـــات في دعم 

الحاضنات والمشـــاريع كونها تحصل على 
 من خالل اإليـــرادات الخاصة 

ً
الدعم ذاتيـــا

التي تصل إليها من خالل اشـــتراكات مزود 
االنترنـــت التابع للجمعية، فبـــدأ عملها عبر 
دعم وإطالق مشـــاريع حاضنة تقانة األعمال 
التي استقطبت من خاللها الجمعية مشاريع 
مميزة للطـــالب من كليـــة المعلوماتية عبر 
تأمين أماكن ومكاتب واتصاالت خاصة لهم 
للعمل وساعدتهم على تطوير مشاريعهم 
لمدة ســـنتين، كما تم مســـاعدتهم بعدها 
، كما 

ً
لكي يندمجوا في ســـوق العمـــل أيضا

دفع نجاح تجربـــة الحاضنات بالجمعية إلى 
تكرارها من دمشـــق ومحافظات أخرى وتم 
تطبيقهـــا في الالذقية وحمص، واليوم بعد 
ثمان سنوات حرب نعمل على فتح حواضن 

جديدة في طرطوس وحلب“. 

مشاريع داخلية وخارجية 

نجـــاح تجربـــة الحاضنـــات كان مقدمة 
 
ً
لفتـــح بوابة لمشـــاريع متتاليـــة منها وفقا
لبركة دعم المؤسسات والسير نحو الحكومة 
اإللكترونية، حيث كانت الجمعية شريكة مع 
جميع مؤسسات الدولة لنشر وتطبيق نظام 
الحكومة اإللكترونيـــة والذي ما يزال العمل 

 ولم يكتمل. 
ً
عليه مستمرا

العالميـــة  التكنولوجيـــا  تطـــور  ومـــع 
الجمعيـــة بتطويـــر وتحديـــث  اســـتمرت 
كوادرها وأعمالها داخل وخارج سورية، حيث 
أكد مديـــر الجمعية أن هنـــاك العديد من 
التي ندعمها وتحضنها  الناجحة  المشاريع 
اليوم، مثل مشـــروع الربوتيك ومدونة وطن 
التي سجلت وأرشفت التراث السوري المادي 
والالمادي وحفظته بحيث أصبحت مرجعية 
الصحيحة داخل وخارج ســـورية،  للمعلومة 
 مشـــروع برنامج شهادة قياس 

ً
وهناك أيضا

االعتمادية وهي شهادة  الدولية  الحاسوب 
دولية معترف بها تعتمد على فحص وطني 
يتم االختبار به لمـــرة واحدة يحصل بعدها 

المتقدم على شهادة قيادة الحاسوب“. 

بركة: كانت الجمعية حافزًا للتحول في عالم المعلوماتية في سورية، 
لتستمر بتطوير عملها وفتح أبواب جديدة ودعم فئات شابة كثيرة 

رغم كل صعوبات التمويل خالل فترة الحرب، في الوقت التي علق 
الكثيرين شماعة فشلهم عليها، فكانت نموذج نجاح 

الجمعية المعــــــلوماتية السورية 

حاضنة لرّواد          األعمال الشباب في زمن الحرب 
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بركـــة «كان هناك مشـــاريع  وأضـــاف 
خارجية فرديـــة كثيرة دعمتهـــا الجمعية 
 وكان لها 

ً
فـــي ســـورية وســـافرت خارجـــا

اسمها ونجاحاتها التي دعمتها وحضنتها 
الجمعية في ســـورية، فكان لهم دور كبير 
ومهم فـــي األماكن التي وصـــل لها هؤالء 
الســـوريين، كمـــا كان هنـــاك الكثيـــر من 
المشـــاريع البرمجيـــة التـــي انطلقـــت إلى 
العالمية، ومن هذه النجاحات «موقع شمرا»، 
وهـــو أول محرك بحث ســـوري متميز وفريد 

وناجح في العالم العربي“. 

دعم المواهب 

لـــم يتوقف عمـــل الجمعيـــة عند دعم 
الهندسة  لطالب  وتشـــجيعها  المشـــاريع 

المعلوماتيـــة فقط. بل افتتحـــت باب دعم 
 من إيمانها بأهمية 

ً
المواهب الشابة انطالقا

اإلبداع لدى الشـــباب الســـوري والتي كانت 
بالتعاون مع صندوق الســـكان لهيئة األمم 
المتحـــدة، ومن أبرز هذه األبـــواب قال بركة: 
«فتحـــت الجمعية مســـابقات لتســـتقطب 
فيها كل متميز منها مســـابقة «الروبتيك» 
والتي تشـــمل الطالب من الصف الرابع إلى 
الثالث الثانوي وما بعدها لتشـــمل المرحلة 
الجامعية، كما قامـــت الجمعية برفد جميع 
المتقدميـــن بدروات تدريبيـــة، يضاف إلى 
ذلك المسابقة الجامعية «أي سي إن» وهي 
مســـابقة موجهة لطالب الجامعات كي يتم 
انتقـــاء أفضل وأســـرع فريق مـــن الناحية 

البرمجية وانتقاء الحلول األمثل“. 

مركز بيانات 

 تعمـــل الجمعية على مشـــروع 
ً
وحاليـــا

البيانـــات  جديـــد تحـــت مســـمى «مركـــز 
االســـتراتيجي» وهو مشروع قيد اإلنشاء تم 
العمل فيه بنسبة أكثر من ٦٠ ٪، وستكون 
آليـــة العمل فيه بما يشـــبه بنـــك معلومات 
يتم تجميـــع المعلومات بداخلـــه عن كافة 
مؤسسات الدولة والبنوك والجامعات، بحيث 
يتم إنشاء داتا خاصة بهم، بالتالي تختصر 
المؤسســـة مهام إيجاد مـــكان خاص بهذه 
العمليـــة، كما تختصر الناحيـــة التقنية من 
األجهزة والتكييـــف والكهرباء والموظفين، 
بحيث تقوم الجمعية بكل هذه الخطوات وما 
على المؤسسة سوى التواصل والحصول على 

المعلومات التي تحفظ بدرجة أمان دولية. 

مشاريع ناجحة تدعمها الجمعية المعلوماتية 
وتنتشر بشكل كبير في سورية 

منها المشروع الوطني لقيادة الحاسب
 » ICDL« الذي بدأ تطبيقه عام 2003 

واليوم وصل عدد المراكز في جميع 
المحافظات إلى 72 مركزًا مرخصًا

االقتصادي   |  تحقيق
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 لم توقف عملها خالل الحرب 

علـــى عكس باقي قطاعـــات الدولة كان 
تأثير األزمة التي مرت على ســـورية بشكل 
أقل ضرر على الجمعيـــة، حيث أكد بركة أن 
الجمعيـــة واظبـــت على االســـتمرار بعملها 
 من خالل اســـتمرار دعم 

ً
 وطنيا

ً
ولعبت دورا

، كما 
ً
خدمـــة اإلنترنت التي لم تنقطـــع يوما

اســـتمرت بدعم بعض الجهـــات التي كان 
لها دور وطني خـــالل الحرب ومنها الجيش 
الكفاءات  وبعـــض  اإللكترونـــي،  الســـوري 
العلميـــة التـــي حاولـــت من خـــالل مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي الدفاع عـــن الوطن، 

فكانت الجمعية من أكبر الداعمين لهم. 

مشاريع ساندتها الجمعية 
 ” ICDL » شهادة

من المشـــاريع الناجحة التـــي تدعمها 
المعلوماتية وينتشر بشكل كبير  الجمعية 
في سورية المشروع الوطني لقيادة الحاسب 
« ICDL ” الذي بدأ تطبيقه عام ٢٠٠٣ واليوم 
وصل عدد المراكز في جميع المحافظات إلى 
، حيث تعد هذه الشهادة 

ً
 مرخصا

ً
٧٢ مركزا

المتعلقة  المعلوماتية  أكثر شـــهادات  من 
 في العالم 

ً
بمستخدمي الحاسوب انتشـــارا

وتـــم اعتمادها فـــي كثير مـــن دول العالم 
علـــى أنهـــا معيـــار للمعرفـــة المعلوماتية 
لدى األشـــخاص المســـتخدمين للحاسوب 
ممـــا أدى إلى اعتمادها مـــن قبل الحكومات 
والمؤسســـات التعليمية والشركات كشرط 
توظيف األشخاص في المراكز التي تتعلق 
الجمعية  الحاسوب، كما تهدف  باستخدام 
من وراء ذلك إلى اعتماد معيار عالمي موحد 

لنشر الثقافة المعلوماتية. 
ويغطـــي هـــذا البرنامج بحســـب مدير 
المشـــروع في الجمعية سامر مغربية سبعة 
مواضيع وهي معلومات عامة عن الحاسوب 
واســـتخدام نظام التشـــغيل والتعامل مع 
والجداول  النصـــوص  ومعالجـــة  الملفـــات 
االلكترونيـــة وقواعـــد البيانـــات وتقديـــم 
البريد االلكتروني  المحاضرات باإلضافة إلى 

وشبكة االنترنت. 
التطـــور  يتطلـــب  ســـعيد  وأضـــاف 
التكنولوجـــي زيادة عدد المواد التي تعتمد 
في الشـــهادات وعليه أضفنـــا مواد جديدة 
لمراحـــل متقدمـــة مثل الفوتوشـــوب البور 
 
ً
بوينـــت الس بروجيكت»،كما ســـيتم الحقا

إضافة مواد مختصة بطالب الهندسة. 

من المشـــاريع الناجحة 
ودعمتها  حضنتهـــا  التي 
الجمعيـــة كانـــت مدونـــة 
وطـــن التي أصبحـــت أكبر 
بوابـــة الكترونية تضم كل 
مـــا يخص ســـورية بجهود 

شباب سوريين واعدين. 
رئيســـة  علـــي  لمـــى 
تحدثت  المدونـــة  تحريـــر 
باستفاضة عن أهمية هذه 
المدونة التي تشكل صورة 
إيجابية ومشرقة عن سوريا 
موقع  يضم  حيث  وأبنائها، 
مدونة وطـــن كل ما يخص 

ســـوريا من أماكن وآثار ومواقع وأشـــخاص مميزيـــن، حيث كان 
الشـــعار األساسي للمدونة هو «ســـوريا الجميلة» تقول:» حاولنا 
أن نركز على األشـــياء الجميلة التي تمتلكها بلدنا والمميزة في 

المجتمع السوري. 
انطلق العمل على المدونة عام ٢٠٠٨ أي أن عمرها اآلن قارب 
عشـــر ســـنوات عملنا بمحبة وتفان، دونا خاللها كل ما له عالقة 
بالمجتمع الســـوري حتى أصبحت الموقع األول في ســـوريا الذي 
يستطيع أي شـــخص من خالله االعتماد عليه في البحث عن أي 
معلومـــة تتعلق بالتراث المادي والالمادي وفي أي وســـط بدون 
اســـتثناء، يضاف إلى ذلك التركيز على المتميزين الذين حققوا 
إنجازات على مستوى محلي وعربي وعالمي وكان لهم بصمة في 
مشـــاريعهم وحصدوا المراكز األولى أينما كانـــوا، وحتى الذين 
 ما خالل الحرب نركز على ما قدمه وكيف اســـتطع 

ً
حققـــوا تميزا

تحقيق ذاته وتميز في مجال عمله“. 
يتميـــز عمل المدونة الذي وصفته لمى بجو األســـرة المحبة 
بوجود مراسلين منتشرين في كل المحافظات السورية، والذين 
 عملوا جميعهم ضمن معايير 

ً
يبلغ عددهم ما يقارب ٣٥ مراسال

المادة التدوينية والتي يجب ان تكون موثقة ومســـجلة بكل ما 
يخصها من تفاصيل، وعليه اســـتطعنا منذ بدء عملنا إلى اليوم 

من خالل ٥٠ ألف مادة صحفية تغطية هذه الجوانب. 
مؤكـــدة أن طبيعة العمل اختلفت خالل األزمة لكننا كأســـرة 
 
ً
اســـتطعنا أن نحافظ على نقل الصـــورة الجميلة عن بلدنا بعيدا

عن كل السلبيات، أي أننا تجاوزنا مرحلة الحرب بطريقة إيجابية، 
رغم مواجهتنا لبعض الصعوبات فـــي الحصول على الفعاليات 
 عن إيجابيات المجتمع 

ً
واألشياء اإليجابية، بالتالي كنا نركز دوما

في زمـــن األخطاء والســـلبيات كي نكون صورة مشـــرقة للجيل 
القادم“. 

مدونة وطن
الجميلة»  «سوريا 

من المشاريع 
الناجحة التي 

احتضنتها 
ودعمتها 
الجمعية 

المعلوماتية 
السورية كانت 

مدونة وطن 
التي أصبحت 

أكبر بوابة 
الكترونية تضم 

كل ما يخص 
سورية بجهود 

شباب سوريين 
واعدين
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دمشق - أسرة المشهد

رجل الصناعة والتجارة والسياحة،  
خاض كل مجاالت العمل 

وبرع فيها، كان من  القالئل 
الذين لم يغادروا سورية، بل على 

العكس ساهم في بداية الحرب في 
وضع خطط اقتصادية ساعدت على 

تجنب العقوبات التي كانت تمس أمن 
المواطن السوري ولقمة عيشه.

بكل شفافية تحدث مازن حمور عن 
بداياته في العمل، وعن رأيه في الوضع 

االقتصادي السوري الراهن،  بحوار المس 
وجع كل مواطن قبل التاجر والصناعي، 

وصف األشياء بمسمياتها وقال أن 
البوصلة االقتصادية ضلت طريقها، 

لذلك فإن الوضع  إلى تدهور ما لم يتم 
تدارك األخطاء.

لم أهرب بأموالي خارج البلد
الدولية  حمور  مجموعة  أعمال  تاسست 
ها مازن 

ّ
منذ عام  ١٩٤٥،على يد والده وطور

إلى  وصلت  أن  إلى  التسعينات  في  حمور 

العديد من دول  مجموعة دولية نشطة في 
ليدخل سوق  األعمال  تتالت  بعدها  العالم، 
الغذائية،  والصناعات  والسفر  السياحة 
لم  للسيارات،  بيجو  لعالمة   

ً
وكيال وأصبح 

ر 
ّ
طو بل  المرحلة.  هــذه   عند  حمور  يقف 

عمله ليدخل في قطاع شركات النفط والغاز 
 
ً
أيضا عليها  أدخل  التي  المتجددة  والطاقة 
التنفيذية  واالستشارات  المقاوالت  مجال 
نجحت  كما  الكيميائية،  والــصــنــاعــات 
أنشأ  حيث  التعليمي،  اإلطار  في  المجموعة 
التجربة  مدرسة نموذجية عام ٢٠١٣ وهذه 
بالقول « أردت تأسيس  تحدث عنها حمور 
ــواب  أب لفتح  دمشق  فــي  الــمــدرســة  هــذه 
مدرسة  اليوم  وهي  للمرأة،  جديدة  معرفية 
العشرة   

ً
سنويا منها  يتخرج  نموذجية 

األوائل على مستوى المحافظة في الثانوية، 
 ٤٠٠ اليوم  لدينا  وأصبح  طالبة   ٤٥ بـ  بدأنا 

طالبة“.

خسرنا مناقصة بـ  مليار و٨٠٠ يورو

في  أعــمــالــه  عــن  حديثه  حــمــور  تــابــع 
النفط  في  تختص  التي  األخرى  القطاعات 

نحن كتجار أو 
صناعين أو 

مواطنين نريد 
استقرار سعر 
الصرف حتى 
نعرف كيف 

نبيع ونشتري، 
اليوم كل 

شخص وضع 
عقوده بالليرة 

السورية اضطر 
إلى وقف 
تنفيذ هذه 

العقود

رجل األعمال مازن حمور:

االقتصاديون األكفاء مهمشون 
والبوصلة ضلت طريقها

٣٤almashhadonline.com March ٢٠١٩



هذا  في  العمل  ــدأت  ب وقــال:»  والغاز 
القطاع عام ١٩٩٨ عبر شراء تجهيزات 
وعدد صناعية للشركة السورية للنفط، 
مثل  ــرى  أخ مشاريع  ــذت  أخ بعدها 
االستزميكية  الديناميكة  الدراسات 
النفط  ــار  آب حفر  في  تختص  التي 
بداخلها،  الــبــتــرول  كمية  وقــيــاس 
 عن محتوى آبار 

ً
والتي تكشف أيضا

لدى  كان  حفرها،  يتم  التي  النفط 
معظمها  خسرنا  آلية   ٢٥ شركاتنا 
خالل الحرب في دير الزور، ولم يبق 
جانب  من  آليات،  أربع  سوى  لدينا 
شركاء  مع  مشاريع  لدينا  كان  آخر 
عالميين في صناعة الطاقة مع أهم 
اسمها  مستثمرة  عالمية  شركة 
«ستغابغش» وهي شركة نمساوية 
قبل  نسعى  وكنا   ،

ً
عالميا معروفة 

بين  الرئيسة  الطرقات  لربط  الحرب 
طرطوس والعراق عبر المرفأ، وخط ثاني 
بلغت  الحدود مع تركيا، عبر مناقصة  عبر 
وقد   ــورو،  ي مليون  و٨٠٠   مليار  قيمتها 
توقفت كلها بسبب الحرب على سورية، أما 

هذا  في  العمل  ــدأت  ب وقــال:»  والغاز 
القطاع عام ١٩٩٨

وعدد صناعية للشركة السورية للنفط، 
مثل  ــرى  أخ مشاريع  ــذت  أخ بعدها 
االستزميكية  الديناميكة  الدراسات 
النفط  ــار  آب حفر  في  تختص  التي 
بداخلها،  الــبــتــرول  كمية  وقــيــاس 

والتي تكشف أيضا
لدى  كان  حفرها،  يتم  التي  النفط 
معظمها  خسرنا  آلية   ٢٥ شركاتنا 
خالل الحرب في دير الزور، ولم يبق 
جانب  من  آليات،  أربع  سوى  لدينا 
شركاء  مع  مشاريع  لدينا  كان  آخر 
عالميين في صناعة الطاقة مع أهم 
اسمها  مستثمرة  عالمية  شركة 
«ستغابغش» وهي شركة نمساوية 

عالميا معروفة 
بين  الرئيسة  الطرقات  لربط  الحرب 
طرطوس والعراق عبر المرفأ، وخط ثاني 
بلغت  الحدود مع تركيا، عبر مناقصة  عبر 

و٨٠٠ مليار  قيمتها 
توقفت كلها بسبب الحرب على سورية، أما 

الفريق الحكومي 
هو المسؤول عما 

يحدث من تعثر 
اقتصادي على 

أرض الواقع، هذا 
الفريق اليوم كان 
من المفترض أن 

يتحرك ويعمل 
ويضع خطط 

طواريء لمواجهة 
الحصار والخروج 

بحلول
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فتحدث  الكيميائية  الصناعات  مجال  في 
عليه  يعمل  كان  الذي  المشروع  عن  حمور 
الكسوة  في  الجافة  البطاريات  صناعة  وهو 
كثرة  بسبب  توقف  ــذي  وال دمشق  بريف 
في  العاملين  طــالــت  الــتــي  الــتــهــديــدات 

المشروع“.
يقول حمور:» كل ذلك لم يدفعني إلى 
الضرر  حجم  رغم  ومغادرتها  بلدي  ترك 
البلد  داخل  عملي  على  حافظت  الكبير»، 
 
ً
جيدا أعــرف  انــا  الــظــروف،  أصعب  تحت 

من  وخسروا  غــادروا  مما  الكثير  هناك  أن 
كراماتهم الشخصية ومن حجم أعمالهم، 
الحكومة  جانب  إلى  الوقوف  خياري  كان 
في مواجهة العقوبات،  هذه البلد أعطتنا 
الكثير ولها حق علينا بأن نقف إلى جانبها 

وندعمها“.

تجارة االستيراد

أما في مجال التجارة يتابع مازن « دخلت 
واستيرادها    الغذائية  المواد  تجارة  قطاع 
من  والتونة  الــبــرازيــل  مــن  السكر  مثل 
تايالند والرز من دول مختلفة، 
تجاوز  بهدف  كانت  كلها 
الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة، 
البلد  مصلحة  وضعنا  فقد 
هناك  وكــان  أعيننا،  أمــام 
األعمال  رجال  من  الكثير 
الحقيقيين  السوريين 
تجار  يكونوا  لم  الذين 
أزمة، هؤالء وقفوا إلى 
وعرفوا  البلد  جانب 
ــف يــفــتــحــون  ــي ك
مع  األعمال  أبواب 
ـــــواق الــتــي  األس
سورية  تساعد 
ــى مــواجــهــة  ــل ع
وأنــا  العقوبات، 
كنت  فخر  وبكل 
الذين  التجار  مــن 
ــــوا  وســـأظـــل  ــــف وق
الحكومة  ــب  جــان ـــى  إل

والمواطن السوري“.
 

السياسات االقتصادية
اليوم غير مجدية 

والسياحة  والصناعة  التجارة  بين 
االقتصادية  الخبرة  حمور  لدى  أصبح 
األولى  المرحلة  خالل  وضعته  التي 

فتحدث  الكيميائية  الصناعات  مجال  في 
عليه  يعمل  كان  الذي  المشروع  عن  حمور 
الكسوة  في  الجافة  البطاريات  صناعة  وهو 
كثرة  بسبب  توقف  ــذي  وال دمشق  بريف 
في  العاملين  طــالــت  الــتــي  الــتــهــديــدات 

المشروع“.
يقول حمور:» كل ذلك لم يدفعني إلى 
الضرر  حجم  رغم  ومغادرتها  بلدي  ترك 
البلد  داخل  عملي  على  حافظت  ًالكبير»، 
جيدا أعــرف  انــا  الــظــروف،  أصعب  تحت 
ً
جيدا أعــرف  انــا  الــظــروف،  أصعب  تحت 
ً

من  وخسروا  غــادروا  مما  الكثير  هناك  أن 
كراماتهم الشخصية ومن حجم أعمالهم، 
الحكومة  جانب  إلى  الوقوف  خياري  كان 
في مواجهة العقوبات،  هذه البلد أعطتنا 
الكثير ولها حق علينا بأن نقف إلى جانبها 

وندعمها“.

تجارة االستيراد

أما في مجال التجارة يتابع مازن « دخلت 
واستيرادها    الغذائية  المواد  تجارة  قطاع 
من  والتونة  الــبــرازيــل  مــن  السكر  مثل 
تايالند والرز من دول مختلفة، 
تجاوز  بهدف  كانت  كلها 
الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة، 
البلد  مصلحة  وضعنا  فقد 
هناك  وكــان  أعيننا،  أمــام 
األعمال  رجال  من  الكثير 
الحقيقيين  السوريين 
تجار  يكونوا  لم  الذين 
أزمة، هؤالء وقفوا إلى 
وعرفوا  البلد  جانب 
ــف يــفــتــحــون  ــي ك
مع  األعمال  أبواب 
ـــــواق الــتــي  األس
سورية  تساعد 
ــى مــواجــهــة  ــل ع
وأنــا  العقوبات، 
كنت  فخر  وبكل 
الذين  التجار  مــن 
ــــوا  وســـأظـــل  ــــف وق
الحكومة  ــب  جــان ـــى  إل

والمواطن السوري“.

السياسات االقتصادية
اليوم غير مجدية 

والسياحة  والصناعة  التجارة  بين 
االقتصادية  الخبرة  حمور  لدى  أصبح 
األولى  المرحلة  خالل  وضعته  التي 

 بعض القرارات التي أصدرتها الحكومة 
خلقت الكثير من الصعوبات التي نشاهدها 

اليوم، وكان من الممكن تأجيلها قلياًل 
أليام الراحة والرخاء وعدم فرضها في مرحلة 

التعافي من الحرب، كما هو الحال عندما 
أصدرت البطاقة الذكية التي أضافت أعباء 

جديدة على المواطن والدولة
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عندما  االقتصادي  الفريق  الحرب ضمن  من 
لالقتصاد   

ً
ـــرا وزي الشعار  نضال  د.  كــان 

الوضع  أن  حمور:“  يقول  األزمــة،  لمواجهة 
هو  مما  بكثير  أفضل  كان  الحرب  بداية  مع 
الحكومي  الفريق  كان  حيث  اليوم،  عليه 
تلك  عــن  األزمـــة»،  ضبط  على  ــدرة  ق أكثر 
بداية  في  «أسسنا  بالقول:  تحدث  المرحلة 
الحرب فريق اقتصادي من خمسة أشخاص 
المواطن  حاجة  تلبية  على  خالله  من  عملنا 
أردنا  إذا  أما  الغذائية،  السلة  من   السوري 
فهي  الراهن  بالوضع  المرحلة  تلك  مقارنة 
لطرف  ل 

ّ
تحم ال  والمسؤولية   

ً
جدا مختلفة 

الشعبي  المثل  في  يقال  كما  ألنــه  واحــد 
أن  كما  الطبخة»  تحرق  الطباخين  «كثرة 
الوضع  على  أثرت  االقتصاد  «جهابذة  كثرة 
وجعلته أسوأ من قبل، هناك بعض أصحاب 
نظريات  تبنوا  الذين  من  االقتصادي  القرار 
على  سلبي  بشكل  آثرت  خاطئة  ومعطيات 
اكتشاف  حين  وإلــى  االقتصادي،  الواقع 
وبنظرة  لكن  أخــرى،  أخطاء  تتراكم  الخطأ 
التي  األدوات  أن  يبدو  الواقع  على  شاملة 
يستخدمها الفريق الحكومي هي المشكلة، 
والتي يجب التحرك لمواجهتها مع اقتراب 
 أنه 

ً
تنفيذ قانون العقوبات «قيصر»، مضيفا

باستطاعة التاجر السوري الشريف والمحب 
لوطنه أن يساعد الدولة كي تدعم المواطن 
وال  العقوبات  هذه  وجه  في   

ً
صامدا ليبق 
يتأثر بها“.

االقتصادي الفّعال مهمش

األكفاء  االقتصاديين  من  الكثير  يوجد 
مهمشين  لكنهم  حمور،  يؤكد  سورية،  في 
هذا   نحترم  نحن  النهاية  وفي  ومبعدين، 
الكثير  وعرض  تقديم  يمكننا  اليوم  القرار، 
االقتصادية  والــخــطــط  المقترحات  مــن 
هذه  يسمع  أحد  يوجد  وال  مهمشين  لكننا 
من خالل  التعبير  نستطيع  قد  المقترحات، 
صفحات التواصل االجتماعي لعل وعسى أن 
يسمعنا أحد، وبكل تجرد أضيف بأن الفريق 
عما  المسؤول  هو  االقتصادي  الحكومي 

اليوم  الفريق  أزمات محلية، هذا  يحدث من 
منذ  ويعمل  يتحرك  أن  المفترض  من  كان 
زمن، لكن ثبت بعد خطاب السيد الرئيس أن 
هذا الفريق لم يكن يملك خطة استراتيجية 
وال رؤية،  للخروج من األزمة وكيفية التعاطي 

مع المواطن ومواجهة العقوبات“.
أننا  يؤكد  سلف  ما  «كل  حمور  يضيف 
عشنا في نشوة االنتصار وصدقنا أن الحرب 
انتهت، لكن على أرض الواقع ما تزال هناك 
أصعبها  وربما  ومنها  الحروب  من  الكثير 
أننا كسوريين  معنا  ما حصل  لكن  الحصار، 
بعد فترة من الراحة نسينا أنه ما يزال هناك 

معارك غير عسكرية».

 نأيت بنفسي عن اتحاد المصدرين

من ضمن المهام التي عمل عليها رجل 
انضمامه  كان  حمور  مازن  السوري  األعمال 
تم  ما  ولسبب  الذي  المصدرين  اتحاد  إلى 
أنه  حمور  شدد  فيما  القائمة،  من  شطبه 
أعضاء  ضمن  من  يزال  ما  قانوني  وبشكل 
ــام ٢٠١٤  ــقــول:» مــع بــدايــة ع ــاد، ي ــح االت
حاولت تقديم مقترحات وخطط وتنفيذها 
اختلفت  بعد  فيما  لكن  الواقع،  أرض  على 
االتحاد،  أعضاء  بعض  مع  النظر  بوجهات 
التي  هي  الحكومة  أن  المشكلة  وكانت 
األخــرى،  النظر  وجهات  وشجعت  دعمت 
أن  أنا فضلت  لذا  اليوم،  إلى  أثبتت خطأها 

 عن الموضوع“.
َ
أبتعد حاليا

 في السياحة كنت مدافعًا عن سورية 

كان قطاع السياحة الذي أسسه والد مازن حمور األكثر 
تضررًا، فقد توقفت كل الرحالت السياحية خالل األزمة، 

وعنها يقول: »اقتصر العمل في هذا القطاع على بيع 
التذاكر فقط، فيما تحّول عملنا بالتعاون مع مكاتب 

السياحة والشركات السياحية العالمية لتوضيح الصورة 
الحقيقة عما يجري في سورية وكان لنا دور إيجابي، 

خاصة أن اإلعالم كله كان شاشات تحّرض ضد سورية، 
فكنا الشاشات الوطنية التي نقلت الكلمة من القلب، 

انطالقًا من إيماننا ببلدنا وما تتعرض له من ظلم”.

” كثرة الطباخين تحرق 
الطبخة« كما أن كثرة 

»جهابذة االقتصاد أثرت 
على الوضع وجعلته أسوء 

من قبل، هناك بعض 
أصحاب القرار االقتصادي 

من الذين تبنوا نظريات 
ومعطيات خاطئة آثرت 

بشكل سلبي على الواقع 
االقتصادي
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الغالف   |  

يجب أن ينعكس عمل الحكومة 
على حياة المواطن وإال؟

الحياد  على  الوقوف  أو  بالنفس  النأي 
الصناعيين  من  الكثير  حال  هو  والتريث 
ذلك  ويقول:“  حمور  يؤكد  اليوم،  والتجار 
بسبب أنهم وصلوا إلى مرحلة أيقنوا فيها أن 
كالمهم غير مسموع وال يؤخذ باقتراحاتهم، 
نفسه  يفرض  الذي  هو  الواقع  النهاية  في 
إذا  والمؤتمرات  اإلعالم  عبر  تكلمنا  ومهما 
الدوالر  صرف  سعر  على  ذلك  ينعكس  لم 
وعلى   الخبز والسكر والغاز والكهرباء، وعلى 
حياة المواطن وعلى رب األسرة في معيشته 
نقوم  ما  وكل  مشكلة  لدينا  عندها  اليومية 
مه 

ّ
 أن كل ذلك يقي

ً
، مضيفا

ً
به ليس صحيحا

أن  اعتبار  على  غيري  أو  أنا  وليس  السوق 
أشخاص  الشخصي قد يفسر ضد  التقييم 
البلد  يهمنا  المحصلة  في  ونحن  بعينهم، 
السلة  تصل  وأن  عيشه  ولقمة  والمواطن 

الغذائية لكل بيت“.
 

الحكومة عاجزة 
عن مكافحة التهريب

التي  والتحركات  الخطوات  تلك  كل 
رأيــه  حسب  تصب  حمور  عنها  تحدث 
المواطن  استفزاز  من  التخفيف  خانة  في 
في  صعوبة  له  خلقت  التي  والمشاكل 
بعض  ولكن  حياته،  مستلزمات  تأمين 
القرارات التي صدرت من الحكومة خلقت 
اليوم،  نشاهدها  التي  الصعوبات  هذه 
الغير  الحكومة  قرارات  سببها  كان  والتي 

أصدرت الحكومة 
في الفترة الماضية 
قرارًا ألزمت فيه كل 

الصناعيين والتجار 
بتنفيذ العقود بالليرة 

السورية، وهو ما تسبب 
حسب حمور في توقف 
الكثير من العقود التي 

تؤثر في سلبًا على حياة 
المواطن
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تأجيلها  الممكن  من  كان  والتي  صائبة، 
الراحة والرخاء وعدم تطبيقها   أليام 

ً
قليال

في مرحلة التعافي من الحرب، وهو ما حصل 
في موضوع البطاقة الذكية خاصة أن هذا 
 منذ الثمانينات 

ً
النموذج كان مطبق مسبقا

يجب  لماذا   
ً
متسائال «بونات»،  هيئة  على 

ليقف  المواطن  على  جديدة  أعباء  إضافة 
المازوت  ساعات طويلة حتى يحصل على 

أو البنزين“.
بهذه  العمل  تنفيذ  أن  حمور  وشــدد 
المرحلة  هذه  في   

ً
مجديا يكون  لن  البطاقة 

والتي تشبه وضع العصي في العجالت، فقد 
أضرت هذه البطاقة بشكل كبير بمصداقية 
على 

ً
سلبا ــرت  أث ــه  رأي وبحسب  الحكومة، 

 ٢٠٠ حــددت  أن  بعد  الداخلية  السياحة 
أقترح  لذا  يقول:»  اليوم،  في  للبنزين  ليتر 
صمد  الذي  المواطن  عن  العبء  نخفف  أن 
له  نؤمن  أن  ويجب  حرب  سنوات   ٨ خالل 
بعض الترفيه ال أن نحمله تبعات التهريب   
القطاع  هذا  في  والعاملين  فالمستفيدين 

معروفين“.

ال جدوى من خطة استراتيجية 
ال تنعكس على الواقع

وما  ــقــرارات  ال تلك  كل  حــمــور:»  يقول 
السوري  المواطن  حياة  بتحسين  يتعلق 
مجدية  استراتيجية  خطط  وضع  تتطلب 
عبر   

ً
مــؤخــرا الحكومة  عنها  تحدثت  وقــد 

قريب  حل  رؤيــة  أتمنى  وأنــا  اجتماعاتها 
ولكن  األرض،  على  إيجابية  ومنعكسات 
بعض األمثلة ال تشجع على التفاؤل، فعلى 
سبيل المثال عندما يخرج اتحاد المصدرين 

الحكومة  من  أطــراف  بعض  وتؤيده 
ويقول بأن صادرات ٢٠١٨ من معرض 
بلغت   العراق  ومعرض  الدولي  دمشق 
في  وقعت  عقود  عبر  دوالر  مليار   ١٨
نية  عن  الينم  برايي  فهذا  سورية، 
من  كل   ،

ً
واقعيا المشاكل  لمعالجة 

أنه غير دقيق،  الرقم يعلم  تبنى هذا 
الرقم   وهذا  وتبنيه.  لنشره  داعي  وال 
المصدرين  اتحاد  أصــدره  ولألسف 
 
ً
وثبته فيما بعد وزير االقتصاد، عوضا
ألن  لتعديله  الحكومة  تتجه  أن  عن 
على  أو  الواقع  على  تنعكس  لم  أثاره 
للمواطن  الشرائية  الــقــوة  تحسين 

السوري“.
ناجحة  تجربة  لي  كــان  يضيف، 
ما  قرار  تطبيق  انعكاس  في  سابقة 
الواقع  أرض  على  إيجابية  بطريقة 
عندما كنت جزء من الفريق االقتصادي 
سعر  كــان   عندها  ــة،  األزم بداية  مع 
اللحمة ١٢٠٠ ليرة سورية، وكان سعر 
تلك  في  ليرة،  و٨٠   ٧٠ بين  ــدوالر  ال
تبني  األغنام  تجار  أراد  وقد  الفترة 
المنتجات  تصدير  لسياسة  الحكومة 
الحيوانية،  ولكن الوزير نضال الشعار 
لقرار  هــذا  تبني  رفــض  حينها  في 
، على حياة ومعيشة 

ً
إيجابا فانعكس 

قرار  أوقف  عندما  السوري،  المواطن 
ما  وهو  أشهر،  ثالثة  لمدة  التصدير 
على انخفاض وتثبيت 

ً
انعكس إيجابا

سعر اللحوم من ١٢٠٠ ليرة إلى ٣٧٥ 
ليرة“.

سعر الصرف 
سبب توقف الكثير 

من العقود 
أصدرت الحكومة في الفترة الماضية 

قرارًا ألزمت فيه كل الصناعيين والتجار 
بتنفيذ العقود بالليرة السورية، وهو ما 
تسبب حسب حمور في توقف الكثير 

من العقود التي تؤثر في سلبًا على حياة 
المواطن، وذلك بسبب ارتفاع سعر صرف 

الدوالر والذي دفع بالكثير من التجار إلى 
إغالق أعمالهم، وتوقف حركة االستيراد 

بسبب الخلل في السوق، فنحن كتجار 
أو صناعين أو مواطنين نريد استقرار 

في سعر الصرف كي نعرف كيف نبيع 
ونشتري، اليوم نجد أن كل شخص وضع 
عقوده بالليرة السورية  اضطر إلى وقف 

تنفيذ هذه العقود، فقد وضعت معظم 
العقود عند سعر  الـ ٤٣٥ ليرة للدوالر، أي 

ما يعادل سعر الصرف الموازي، أي أنه 
يقبل خسارة ٢٠ الى ٣٠ ليرة وهذا أمر 
مقبول، أما يكون حجم الخسارة ١٠٠ 

ليرة فاألمر يصبح أكثر صعوبة واليمكن 
للمستورد تحمله، وهذا سيؤدي إلى ندرة 

المواد الغذائية واالستهالكية وارتفاع 
سعرها». 

بوصلة المواطن هي الحل
هناك العديد من االقتراحات والحلول للنهوض بالوضع االقتصادي، 

واالقتراح األهم  أن تكون وجهة الحكومة هي المواطن، وهو الحد 
الفاصل بين أداء صحيح أو أداء خاطئ. 

أما فيما يخص النهوض باالقتصاد السوري، أكد حمور أنه يجب 
أن يكون هناك نقلة نوعية في االقتصاد، ومن المهم أن نعود 

لالستعانة ببعض الشخصيات التي أثبتت والءها للبلد، وهؤالء يوجد 
منهم الكثير اليوم وصمدوا على مدى 8 سنوات، لكن إذا استمر 
الوضع على ماهو عليه سوف نخسرهم كلهم، وهذا ما ال نريده”.
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السوريون الذين تصادفك بسماتهم في شوارع 
يخطفون  الحلوى  أطباق  يبيعون  وهم  القاهرة 
داخله  إل��ى  القلب  ويخطفهم  بالمودة،  القلب 
وإلى ذكرياته الكثيرة التي ربطت بيننا وبينهم.حاليا يصل 
اختاروا  مهاجر  مليون  ربع  نحو  إلي  السوريين  أولئك  عدد 
اكتسحت  التي  ال��ح��رب  وط��أة  تحت  لهم  مستقرا  مصر 

بالدهم.
فإن  المصري  الخارجية  وزي��ر  لمساعد  تصريح  وحسب 
مصر  أن  كما  انسان،  ال��ف  وثالثين  مئتي  يبلغ  عددهم 
عن  عزلهم  ع��دم  م��ن  ثابتا  موقفا  »تتخذ  ق��ول��ه:  حسب 

الشعب المصري«.
الجالية  رابطة  رئيس  األت��اس��ي  راس��م  ص��رح  ناحيته  من 
السورية في مصر بقوله إن: »األخوة المصريون يعتبرون 
السوريين أخوة لهم، كما أن الحكومة المصرية ساهمت 
في ذلك خاصة في موضوع التعليم، وعاملت األطفال 
السوريين كالمصريين، وأتاحت الفرصة للطالب السوريين 

لاللتحاق بالمدارس، والعالج في المستشفيات«.

  
 وقد بدأ السوريون رحلتهم إلى القلب المصري عن طريق 
الفن والثقافة، عن طريق الضحكات التي ال تنسى لماري 
منيب، التي جاءت مع والدتها من سوريا إلي مصر بحثا عن 
القاهرة  إلي  واتجه  تركهم  الذي  الخواجة »سليم«  والدها 
األسرة  سافرت  غيابه  طال  ولما  القطن،  في  ليضارب 
للبحث عنه في القاهرة، ثم استقرت في حي الفجالة في 
قرشا  منيب سبعين  ماري  تحكي  كما  إيجارها  كان  شقة 

فقط!
وخطف السوريون قلوبنا بصوت أسمهان الرنان، واسمها 
الحقيقي »آمال« التي هاجرت مع أخيها »فريد فهد فرحان 
اسماعيل األطرش« من منطقة جبل العرب بسوريا هربا 
ع��داء  بسبب  العتقالهم  سعوا  اللذين  الفرنسيين  م��ن 

والدهما لالستعمار الفرنسي. واستقرت أسمهان لتغني 
لنا »امتى ح تعرف امتى.. إني بأحبك امتى؟«.

وفيلمه  وج��دي  بأنور  قلوبنا  على  السوريون  واستولى 
ريال«،  »معانا  وأغنية  فيروز،  الطفلة  مع  »ذهب«  الرائع 
في  األقمشة  تجارة  في  تعمل  وجدي  أنور  أسرة  وكانت 
حلب وانتقلت إلي مصر. أما زكي طليمات الذي أنشأ أول 
التمثيل  معاهد  نصف  وأسس  مصر،  في  تمثيل  معهد 
في العالم العربي فكان جده من عائلة وجيهة في حمص، 

ثم سافر إلي القاهرة بقصد التجارة فيها واستقر.
هناك أيضا فايزة أحمد، التي قال عبد الوهاب عن صوتها 
إنه »ألماس متكسر« والدها سوري، ونشأت في دمشق، 
فيها،  تنجح  ول��م  إذاع��ي��ة  مسابقة  إل��ي  هناك  وتقدمت 
الفن  سماء  في  ولمعت  مصر  إل��ى  أسرتها  مع  فجاءت 
كأحد أجمل األصوات الرقيقة القوية. أخيرًا يبقى أن والد 
سوري  خطاط  العربية  الشاشة  سندريال  حسني،  سعاد 
مدرسة  على  لالشراف  ف��اروق  الملك  استدعاه  معروف 
تحسين الخطوط الملكية، وجد السندريال مطرب سوري 
بتقليد  اشتهر  كوميدي  ممثل  وأخ��وه  البابا،  حسني  هو 

شخصية المرأة الشامية!

  
األسماء كثيرة، وكلها تشير إلى تاريخ طويل من التفاعل 

والتأثير والتأثر.

  
وال يسقط من الذاكرة أبدًا..

البطل السوري جول جمال، ابن الالذقية، الذي كان يدرس 
الثالثي،  العدوان  وقوع  وقت  بمصر  البحرية  الكلية  في 
زوارق  قيادة  في  وتطوع  بقى  بل  بلده،  إل��ي  يرجع  فلم 
الطوربيد المصرية ليدمر البارجة الفرنسية »جان بار« عند 
خالل  واستشهد   ،1956 نوفمبر   4 في  البرلس  سواحل 

نحن والسوريون

رأي   |  
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ذلك، وجسد تلك البطولة فيلم« عمالقة البحار« ألحمد 
مظهر ونادية لطفي.

 وعندما تعطلت االذاعة المصرية خالل العدوان الثالثي 
فوجئ العالم بصيحة االذاعي السوري الهادي البكار من 
دمشق«!  من  القاهرة  »هنا  يهدر:  وه��و  دمشق  إذاع��ة 
وتحولت االذاعة السورية إلى إذاعة مصرية خالل العدوان. 

بذلك أيضًا خطف السوريون قلوبنا.
وربما لم تكن مصادفة ان تتم الوحدة مع سوريا تحديدا 
نحو  استمرت  ال��وح��دة  أن  ورغ��م  آخ��ر،  عربي  بلد  وليس 
1958حتى  فبراير   22 من  فقط  ونصف  سنوات  ث��الث 
أثرها كان كبيرا، وكان شكري  أن  إإل   ،1961 28 سبتمبر 
الرئاسة  عن  يتنازل طوعا  عربي  رئيس  وآخر  أول  القوتلي 

لصالح وحدة شعبين.
 وشاركتنا سوريا حرب 1967 بالغارات المكثفة التي قامت 
بها على اسرائيل وال سيما على حيفا، وبأقسى المعارك 
في الجوالن في مواجهة إسرائيل. وخاضت مصر وسوريا 
معا حرب أكتوبر 1973 بتنسيق سياسي وعسكري مكن 

من عبور القناة وتحقيق النصر.

  
إال أن الحضور السوري بدأ قبل ذلك بكثير، ويذكر باحثون 
المسرح المصري  الفضل األول في تأسيس  أن  كثيرون 
الحديث يعود إلي يعقوب صنوع السوري األصل الشهير 
ب� »أبو نظارة«، رائد المسرح ورائد الصحافة الساخرة، ففي 
عام 1869 فكر صنوع في تأسيس مسرح مصري وقام 
في  وعرضها  ولحنها  قصيرة  شعرية  مسرحيات  بتأليف 
وأعجب  الباشوات،  من  ضيوفه  بحضور  الخديوي  قصر 
به الخديوي إسماعيل وأطلق عليه لقب »موليير مصر«، 
الخاص  مسرحه  في  مسرحياته  يعرض  أن  منه  وطلب 

بقصر النيل.
ومن  صنوع  يد  علي  بالمسرح  نسائي  ظهور  أول  وك��ان 

أشهر مسرحياته في ذلك الوقت »آنسه علي الموضه«، 
عليه  غضب  الخديوي  لكن  »الضرتان«.  مصر«،  »غندوره 
بعد عرضه مسرحية »الوطن والحرية« فنفاه إلي باريس، 
الصحف  العديد من  المسرح أسس صنوع  على  وعالوة 
مثل »أب��و ن��ظ��ارة« و»ال��م��واط��ن ال��م��ص��ري«، و»ال��ث��رث��ارة 
فيها  توفي  حتى  نفيه  بعد  باريس  في  وظل  المصرية«، 

عام 1912.
وحل سوري آخر ضيفا على مصر ليواصل تجديد المسرح 
وتأسيسه، وهو أبو خليل القباني الذي هاجر إلي مصر بعد 
البيوت  خارج  أزواجهن  تأخر  الشام من  نسوة  اشتكت  أن 

وقضاء الليالي في مسرح أبي خليل !
وج��اء  المسرحية،  ال��ف��رق  بطرد  أم��را  السلطان  ف��أص��در 
القباني إلي مصر وبدأ يعرض أعماله في قهوة »الدانوب« 
احترق  حتى  العتبة  ف��ي  مسرحه  ف��ي  ث��م  باالسكندرية، 

المسرح عام 1900.

  
وقام السوريون بدور كبير في تأسيس الصحف المصرية 
وكان سليم الحموي )نسبة إلي حماة في سوريا( أول من 
أسس صحيفة »كوكب الشرق« باالسكندرية عام 1873، 
وهما  تقال،  وبشارة  سليم  األخ��وان  قام  بعامين  وبعده 
سوريان أيضا، بتأسيس جريدة األهرام عام 1875، وعام 
1876 ظهرت جريدة »أبو نظارة »يعقوب صنوع، وبعدها 
بعام برزت صحيفة مصر ألديب اسحق، ثم ظهرت »مرآة 
تلك  كل  وقامت   .1879 سنة  عنجوري  لسليم  الشرق« 

الصحف بدور كبير في نشر الوعي وتأسيس الصحافة.

  
واآلن إذا صادفك سوريون في شوارع القاهرة، يعرضون 
أطباق الحلوى، فتذكر أنها قطع صغيرة من تاريخ حلو في 

الثقافة والحرب والوحدة والفنون.

أحمد الخميسي
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الفني   |  

أنا من األشخاص 
الذين يتدخلون 
بعمل المخرج، 

كما أنني أسمع 
أحيانًا رأيه مع 

المنتج في 
الموسيقا فهم 
قبل كل شيء 

مستمعين، وهي 
حالة صحية تنشر 

التفاهم بين 
الفريق وبقية 

العناصر

حافظ “ضيعة 
ضايعة” على 

مكانته في 
الخارطة الدرامية 

على الرغم من أن 
الدراما ليس لها 

ذاكرة حتى مع 
أقوى وأضخم 

األعمال



دمشق - خاص

أضفى روحًا وحركة 
ممزوجة باألكاديمية 

على الموسيقى التصويرية 
في الدراما السورية، فكان 

من األشخاص الذين وضعوا 
بصمتهم عليها وشكلوا 

منعطفًا لفكرة التعاطي مع 
الموسيقى التصويرية، فكانت 

موسيقاه رفيقة أمسياتنا 
الدرامية التي ارتبطت مع أسمه، 
ومئات األعمال الناجحة من الزير 

سالم مرورًا ببقعة ضوء وأهل 
الغرام وليس انتهاًء بضيعة 

ضايعة.

الكلمات  تجد  أن  السهل  من  يكن  لم 
واألسئلة التي تحاور بها الموسيقي السوري 
يضعك  الموسيقي  فتاريخه  ماملي  طاهر 
الشخصية  هذه  أغوار  سبر  مسؤولية  أمام 
إلى  تأخذك  التي  باإلبداع  المليئة  المثقفة 
عوالم أشبه بالحلم، والتي قادتنا إلى لقائه 
والدخول معه في حوار موسيقي تناغم بين 

الفن والموسيقى والواقع الثقافي الحالي.
عنصر  ماملي  لطاهر   

ً
وفقا الموسيقا 

فني مهم كبقية العناصر ومكملة لبعضها، 
فهو يجد الموسيقا التصويرية حوار مرافق 
للحوار، وسيناريو أخر مراد به مقولة المخرج 
المشهد كسيناريو  للكاتب، ألن  منها  أكثر 
مع  وحوار يطرح فكرة معينة قد ال تتطابق 
تكون  أن  بالضرورة  ليست  التي  الموسيقا 
أن  يجب  لكن  المشهد  مع  متوازية   

ً
أيضا

هنا  من  العمل،  مقولة  مع  منسجمة  تكون 
تحدث ماملي عن بداية تجربته الرائدة التي 
الكالسيكية  للموسيقا  دراسته  ساعدته 
ليقدم  اكاديمية  تهيئة  فيها  يكون  بأن 

أن  واستطاع  للناس،  الموسيقي  مشروعه 
غنية  موسيقية  تجربة  خاللها  من  يقدم 
االكاديمية  من  الكثير  طياتها  في  تحمل 
والدراسة، والتي كانت تحمل اللحن الشرقي 
المحمول على آالت العود واألصوات البشرية 
المحلية  األذن  من  خاللها  من  اقترب  التي 

والعربية.
كل  أحصي  أن  الصعب  من  ويضيف 

لكن  أستذكرها  أو  قدمتها  التي  األعمال 
عمل،   ٢٠٠ الـ  تجاوزت  أنني  المؤكد  من 
رافقها حالة إبداعية ونجاح وإخفاق، والذي 
برأي ارتبط بعدد من العناصر مثل طبيعة 
كل عمل وأدواته، والتي نتأثر من خاللها 
لون  تحدد  التي  الموسيقية  باألسلوبية 

وشكل وهوية الملف الموسيقي. 

الترويج أبعد الشارة عن مهمتها 

دور  التصويرية  الموسيقى  تلعب 
الصورة،  مع  وتتماثل  ترتبط  ثالث  درامــي 
بهذه  والنص،  الممثل  به  يقوم  الذي  غير 
ترتبط  ـــال:  وق ماملي  وصفها  الكلمات 
أن  يجب  فهي  نفسه  بالعمل  الموسيقا 
مهمة  أن  خاصة  بالمشهد،  مقرونة  تكون 
للمسلسل،  التمهيد  الموسيقية  الشارة 
عن   

ً
قليال ابتعدت  األخيرة  الفترة  في  لكن 

يتوجهون  األعمال  منتجو  وأصبح  هدفها 
لجلب نجوم معروفين لغنائها ولو كان خارج 

الموضوع، وذلك ألسباب ترويجية.

لم أجد نفسي وال في أي عمل قدمته

في  يوجد  اليوم  إلــى   ١٩٩٦ عــام  منذ 
في  ــمــال،  األع مئات  ماملي  طاهر  رصيد 
المقابل لم يكن يشعر بالكثير من الرضا عن 
والتي وصفها وتحدث عنها:  األعمال،  هذه 
التصويرية  الموسيقا  في  نفسي  أجــد  ال 
بل  أخر،  خيار  أملك  ال  ألنني   

ً
مجبرا وعملت 

الخاص  ألبومي  أصنع  عندما  نفسي  أجــد 
أؤلف  أن  أي  والخالص  الخاص  بتوقيعي 
موسيقا ألجل الموسيقا فقط وليس للدراما، 
الكثير  نملكه في سورية بسبب  ال  ما  وهذا 
من الظروف ليست الحرب منها، فنحن ليس 
لدينا قوانين ومراسيم تحتفظ بحق المليكة 
مهدورة،  حقوقه  معظمنا  بالتالي  الفكرية 
موسيقي  انتاج  شركة  لدينا  يوجد  ال  كما 
توجهت  ولذلك  الفن،  من  الخط  هذا  تدعم 

إلى الدراما.

طاهر ماملي مايسترو الدراما السورية:

الفن بصورته الحالية سٌم قاتل
وبغياب الملكية الفكرية حقوقنا مهدورة 

ال أجد نفسي في 
الموسيقا التصويرية 

وعملت فيها مجبرًا ألنني 
ال أملك خيار أخر، بل أجد 

نفسي عندما أصنع ألبومي 
الخاص بتوقيعي الخاص 

والخالص، أي أن أؤلف 
موسيقا ألجل الموسيقا 

فقط وليس للدراما

من مساوئ عدم تطبيق 
قانون حماية الملكية 

أصبح من السهل ألي أحد 
سرقة أي عمل إبداعي، 

وهو ما حصل معي 
عشرات المرات ورفعت 
الكثير من الدعاوي لكن 

بدون جدوى
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الدراما كانت
 النافذة الحصرية ألعمالي

أنه  ماملي  يؤكد  األخــر  الصعيد  على 
الــواحــدة  الــنــافــذة  كونها  لــلــدرامــا  تــوجــه 
موسيقا  من  يقدمه  ما  إليصال  والحصرية 
للمتلقي، فأعماله وصلت من خالل التسويق 
وهذا  الموسيقا  من خالل  وليس  للمسلسل 
إلى  نحتاج  «أننا  طاهر  أكد  لذا  كبير،  فرق 
يوجد  كما  داعمة  عام  قطاع  انتاج  شركات 
في الدراما، وهو ما طالبنا به ولم يسمعنا أحد 
الجهات  أن  اعتبار  على  القرار،  أصحاب  من 
يقال  فكما  الخطوة  بهذه  تغامر  ال  الخاصة 
خيار  في  يــده  يضع  وال  جبان  المال  رأس 
إنتاج  فــي  يستثمر  أن  أراد  ــاذا  ف خــاســر، 
على  حصوله  يضمن  أن  يجب  الموسيقا 
وهذا  وبيع  تسويق  إلى  يحتاج  الذي  الربح 
غير موجود لدينا، بسبب عدم تطبيق قانون 
، هذا باإلضافة 

ً
حماية الملكية الفكرية أيضا

تقديم  الخاص  القطاع  من  مطلوب  غير  أنه 
فن لتطوير الثقافة.

عدم  مــســاوئ  ــه مــن  أن ماملي  ويضيف 
أحد  أي  أصبح  الملكية  حماية  قانون  تطبيق 
نفسه،  إلى  وينسبه  لحن  أي  غيره  من  يسرق 
ورفعت  المرات  عشرات  معي  حصل  ما  وهو 
ولهذه  بدون جدوى،  لكن  الدعاوي  من  الكثير 
األغاني  أعمالي على  لم أضع  األسباب نفسها 
داخل  الشباب  الفنانين  فمعظم  الخاصة، 

على  الــقــدرة  لديهم  ليست  سورية 
ليندا  مثل  خاصة  أغاني  انتاج 

الفنانين  فأغلب  لــذا  بيطار، 
خارج  اشتهروا  السوريين 

من  إليها،  وصدروا  البلد 
السيدة ميادة الحناوي 

مثل  ــطــرب  م ـــر  ألخ
ناصيف زيتون.

الدراما 
بدون ذاكرة

ــــظ  ــــاف ح
ــــعــــة  «ضــــي
ضـــايـــعـــة» 
مكانه  عــلــى 
الخارطة  في 
الدرامية على 
من  ـــم  ـــرغ ال
الــدرامــا  أن 
لها  ــس  ــي ل
ذاكــرة حتى 

طاهر:  يضيف  األعمال،  وأضخم  أقــوى  مع 
فهناك الكثير من األعمال مثل «الزير سالم» 
التي وضعت ألحاني عليه كانت فترة عرضه 
مختلفة حيث كانت الشوارع تخلو من الناس 
في  التلفاز،  شاشات  على  عرضة  فترة  في 
تلك المرحلة كان المشاهد السوري انتقائي 
وقادر على متابعة الفن أكثر من اليوم، ألنه 
 أصبح يبحث عن منفس لروحه، خاصة 

ً
حاليا

أنه كان للدراما دور مهم في تهذيب الروح 
التي  اإلنسانية  والحاالت  القيم  خالل  من 

تعرضها.
يضيف ماملي مثال أخر وهو «ذكريات 
الزمن القادم» الذي غنت شارته قامات متل 
ديمة اورشو وصفوان العابد، كانت شارة هذا 
المسلسل في تلك الفترة من أهم الشارات 

شكلت  التي 
ضجة، 

 أين أصبح هذا النوع 
ً
اليوم وبعد عشرين عاما

من الدراما.

مشروعي يقوم
على احترام المستمع

قدمه  عمل  كل  نجاح  ماملي  ينسب  لم 
لنفسه فقط بل كان يؤكد في كل فرصة بأن 
والموسيقا  العمل  بين  مرتبط   النجاح  سر 
يعمل  فهو  لذا  وثيق،  ارتباط  التصويرية 
الخاص  مشروعه  على  نظره  وجهة  ومــن 
يقدم  ال  وبأن  ميزه  الذي  أسلوبه  بأن   

ً
أيضا

موسيقا ألجل الموسيقا فقط وال الفن ألجل 
أريد  موسيقي  مشروع  لدي   :

ً
مضيفا الفن، 

ومثلما  إنسانية  رسالة  أقدم  أن  خالله  من 
الفنانين  جميع  من  أطلب  نفسي  من  أطلب 
أن يكون هناك مسؤولية في العمل، والتي 
بدأت  يــوم  أول  منذ  عاتقي  على  حملتها 
أعمل، لذا يتوجب علي أن أستمر باحترام 
وبنفس  مشروعي،  ألخر  المستمع  هذا 
الربح  خلف  أسعى  أن  يجب  ال  الوقت 
فليس  إشكالية  هنا  فالقصة  فقط، 
نبي»   » يكون  أن  الفنان  من  مطلوب 
وال يغلط أو يسعى لمصالحه، لكن 
وصاحب  انسان  يكون  أن  يجب 
وهذا  ورسالة،  وضمير  اخــالص 
بطريقة  عني  كثيرين  فسره  ما 

مختلفة.

اتبادل اآلراء مع
 المخرج عن العمل

حــجــم الــخــبــرة الــتــراكــمــيــة لــدى 
الموسيقي السوري جعلت لديه القدرة على 
أن يتدخل في بعض األحيان ويعطي رأيه 
بالعمل الفني الذي يضع ألحانه عليه، 
أنا  بالقول:  التجربة  تلك  عن  وتحدث 
يتدخلون  الذين  األشخاص  من   

ً
فعال

 
ً
بعمل المخرج، كما أنني أسمع أحيانا
فهم  الموسيقا  في  المنتج  مع  رأيه 
وهي  مستمعين،  شــيء  كل  قبل 
بين  التفاهم  تنشر  صحية  حالة 
الفريق وبقية العناصر، لكن إلى 
المخرج  أن يصادر  مدى ممكن 
أو المنتج حرية الموسيقي أو 
عندها  االختصاص  صاحب 
يصبح هناك مشاكل، وهو 
من  كثير  في  واجهته  ما 
في  كــان  التي  األعــمــال 
أتشبث  األحيان  بعض 

الدراما كانت
 النافذة الحصرية ألعمالي

أنه  ماملي  يؤكد  األخــر  الصعيد  على 
الــواحــدة  الــنــافــذة  كونها  لــلــدرامــا  تــوجــه 
موسيقا  من  يقدمه  ما  إليصال  والحصرية 
للمتلقي، فأعماله وصلت من خالل التسويق 
وهذا  الموسيقا  من خالل  وليس  للمسلسل 
إلى  نحتاج  «أننا  طاهر  أكد  لذا  كبير،  فرق 
يوجد  كما  داعمة  عام  قطاع  انتاج  شركات 
في الدراما، وهو ما طالبنا به ولم يسمعنا أحد 
الجهات  أن  اعتبار  على  القرار،  أصحاب  من 
يقال  فكما  الخطوة  بهذه  تغامر  ال  الخاصة 
خيار  في  يــده  يضع  وال  جبان  المال  رأس 
إنتاج  فــي  يستثمر  أن  أراد  ــاذا  ف خــاســر، 
على  حصوله  يضمن  أن  يجب  الموسيقا 
وهذا  وبيع  تسويق  إلى  يحتاج  الذي  الربح 
غير موجود لدينا، بسبب عدم تطبيق قانون 
، هذا باإلضافة 

ً
حماية الملكية الفكرية أيضا
ً
حماية الملكية الفكرية أيضا
ً

تقديم  الخاص  القطاع  من  مطلوب  غير  أنه 
فن لتطوير الثقافة.

عدم  مــســاوئ  ــه مــن  أن ماملي  ويضيف 
أحد  أي  أصبح  الملكية  حماية  قانون  تطبيق 
نفسه،  إلى  وينسبه  لحن  أي  غيره  من  يسرق 
ورفعت  المرات  عشرات  معي  حصل  ما  وهو 
ولهذه  بدون جدوى،  لكن  الدعاوي  من  الكثير 
األغاني  أعمالي على  لم أضع  األسباب نفسها 
داخل  الشباب  الفنانين  فمعظم  الخاصة، 

على  الــقــدرة  لديهم  ليست  سورية 
ليندا  مثل  خاصة  أغاني  انتاج 

الفنانين  فأغلب  لــذا  بيطار، 
خارج  اشتهروا  السوريين 

من  إليها،  وصدروا  البلد 
السيدة ميادة الحناوي 

مثل  ــطــرب  م ـــر  ألخ
ناصيف زيتون.

الدراما 
بدون ذاكرة

ــــظ  ــــاف ح
ــــعــــة  «ضــــي
ضـــايـــعـــة» 
مكانه  عــلــى 
الخارطة  في 
الدرامية على 
من  ـــم  ـــرغ ال
الــدرامــا  أن 
لها  ــس  ــي ل
ذاكــرة حتى 

طاهر:  يضيف  األعمال،  وأضخم  أقــوى  مع 
فهناك الكثير من األعمال مثل «الزير سالم» 
التي وضعت ألحاني عليه كانت فترة عرضه 
مختلفة حيث كانت الشوارع تخلو من الناس 
في  التلفاز،  شاشات  على  عرضة  فترة  في 
تلك المرحلة كان المشاهد السوري انتقائي 
وقادر على متابعة الفن أكثر من اليوم، ألنه 
 أصبح يبحث عن منفس لروحه، خاصة 

ً
حاليا

أنه كان للدراما دور مهم في تهذيب الروح 
التي  اإلنسانية  والحاالت  القيم  خالل  من 

تعرضها.
يضيف ماملي مثال أخر وهو «ذكريات 
الزمن القادم» الذي غنت شارته قامات متل 
ديمة اورشو وصفوان العابد، كانت شارة هذا 
المسلسل في تلك الفترة من أهم الشارات 

شكلت  التي 
ضجة، 

 أين أصبح هذا النوع 
ً
اليوم وبعد عشرين عاما

من الدراما.

مشروعي يقوم
على احترام المستمع

قدمه  عمل  كل  نجاح  ماملي  ينسب  لم 
لنفسه فقط بل كان يؤكد في كل فرصة بأن 
والموسيقا  العمل  بين  مرتبط   النجاح  سر 
يعمل  فهو  لذا  وثيق،  ارتباط  التصويرية 
الخاص  مشروعه  على  نظره  وجهة  ومــن 
يقدم  ال  وبأن  ميزه  الذي  أسلوبه  بأن   

ً
أيضا
ً
أيضا
ً

موسيقا ألجل الموسيقا فقط وال الفن ألجل 
أريد  موسيقي  مشروع  لدي   :

ً
مضيفا الفن، 

ومثلما  إنسانية  رسالة  أقدم  أن  خالله  من 
الفنانين  جميع  من  أطلب  نفسي  من  أطلب 
أن يكون هناك مسؤولية في العمل، والتي 
بدأت  يــوم  أول  منذ  عاتقي  على  حملتها 
أعمل، لذا يتوجب علي أن أستمر باحترام 
وبنفس  مشروعي،  ألخر  المستمع  هذا 
الربح  خلف  أسعى  أن  يجب  ال  الوقت 
فليس  إشكالية  هنا  فالقصة  فقط، 
نبي»   » يكون  أن  الفنان  من  مطلوب 
وال يغلط أو يسعى لمصالحه، لكن 
وصاحب  انسان  يكون  أن  يجب 
وهذا  ورسالة،  وضمير  ـالاخــالاخــالص 
بطريقة  عني  كثيرين  فسره  ما 

مختلفة.

اتبادل اآلراء مع
 المخرج عن العمل

حــجــم الــخــبــرة الــتــراكــمــيــة لــدى 
الموسيقي السوري جعلت لديه القدرة على 
أن يتدخل في بعض األحيان ويعطي رأيه 
بالعمل الفني الذي يضع ألحانه عليه، 
أنا  بالقول:  التجربة  تلك  عن  وتحدث 
يتدخلون  الذين  األشخاص  من   

ً
فعال
ً
فعال
ً

ً
بعمل المخرج، كما أنني أسمع أحيانا
ً
بعمل المخرج، كما أنني أسمع أحيانا
ً

فهم  الموسيقا  في  المنتج  مع  رأيه 
وهي  مستمعين،  شــيء  كل  قبل 
بين  التفاهم  تنشر  صحية  حالة 
الفريق وبقية العناصر، لكن إلى 
المخرج  أن يصادر  مدى ممكن 
أو المنتج حرية الموسيقي أو 
عندها  االختصاص  صاحب 
يصبح هناك مشاكل، وهو 
من  كثير  في  واجهته  ما 
في  كــان  التي  األعــمــال 
أتشبث  األحيان  بعض 

الثقافي   |  لقــاء

حالة التردي الثقافي والفني تستوجب 
من أصحاب القرار والنخب أن تقرأ الواقع 

بطريقة صحيحة، وإيجاد الحلول التي تتطلب 
من كل شخص أن ينطلق من مكانه، 

بالنسبة لي وكموسيقي أخذ على عاتقه 
الفن كمشروع أحاول قدر المستطاع لكن ال 

أعرف إلى متى سأقاوم
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االعتراف  أرفض  ألنني  أهزم   
ً
وأحيانا برأي 

بالغلط.

 تخلف الذائقة

الذي  الموسيقي  حديثه  طاهر  وتابع 
لدى  الفنية  الذائقة  مشكلة  إلى  فيه  وصل 
في  أصبحت  لرأيه   

ً
وفقا والتي  الجمهور 

، ألنه ولألسف، فقبل كل 
ً
انحدار مخيف جدا

كنا  العالم  كل  وفي  أوروبــا  في  التطور  هذا 
وأم  أحمد  وزكريا  إمــام  الشيخ  إلى  نستمع 
كلثوم، وبعد التطور المزعوم ودخول الفيديو 
أصبحنا  والشفط   والنفخ  والسيلكون  كليب 
تتحملها  مسؤولية  وهــي  أخــر،  مكان  في 
المتحكم   المال  جعلت  التي  الحكومات 
والبشرية،  الثقافة  على  يؤثر  والذي  األكبر 
أن  اعتبار  على  بالربح،  سوى  يفكر  ال  كونه 
مما  الراقي  االنتاج  مع مفهوم  يتنافى  الربح 
والبشاعة  االستسهال  صوب  يتجه  جعله 
غزو  هناك  أصبح  هنا  من  به،  اقترنت  التي 
له عالقة  ما  اقتحم كل  المال  ثقافي صنعه 

باإلرث التاريخي والحضاري.
من  تستوجب  الــحــالــة  هــذه  ويــتــابــع 
أصحاب القرار والنخب أن تقرأ الواقع بطريقة 
تتطلب  التي  الحلول  وإيــجــاد  صحيحة، 
لكن  مكانه،  من  ينطلق  أن  شخص  كل  من 
عاتقه  على  أخذ  وكموسيقي  لي  بالنسبة 
الفن كمشروع أحاول قدر المستطاع لكن ال 
أعرف إلى متى سأقاوم، فالغزو الثقافي أكبر 
بكثير من الحاالت الفردية، وعليه يجب على 

عبر  اإلنسان  بناء  إلى  أن تتجه   
ً
أيضا الدولة 

وضع الملف الثقافي من أولوياتها.

الفن سم مباشر

إلى  ماملي  لطاهر  الفنية  الجذور  ترجع 
مدينة حلب، التي تعد منبع لكثير من األنواع 
 مثل القدود 

ً
 كبيرا

ً
الموسيقية التي تحمل إرثا

كغيرها  المدينة  هذه  أن   
ً
مؤكدا الحلبية، 

الخطيرة  الحالية  بالموجة  وانساقت  تأثرت 
وأصبحت تتجه صوب االستسهال واالنحدار 
كغيرها، رغم أن معظم الحلبيين وحتى الغير 
الفن  ــذوق  ت على  ــدرة  ق لديهم  مختصين 
أن  يجب  هنا  من  مختلفة،  بطريقة  وسماعه 
ننتبه إلى أن الفن أصبح سم غير مباشر وسالح 
قاتل إذا لم ندرك قيمته، وبنفس الوقت هو 
خط دفاع، لذا يتوجب على أصحاب القرار أن 

يحافظوا على التراث الموسيقي فيها.

موسم غني 
بالتاريخي واالجتماعي

تحدث  الجديدة  ألعماله  بالنسبة  أمــا 
التصويرية  الموسيقى  عن  ماملي  طاهر 
«محي  وهي  الجديد،  للموسم  أنجزها  التي 
الدين ابن عربي» للمخرج أحمد إبراهيم أحمد 
موسيقا  فيها  أغاني  مجموعة  يضم  والذي 
 أنه مطلوب من كل القائمين 

ً
صوفية، مؤكدا

على الفن اليوم أن يعيدوا األلق إلى الدراما 
التاريخية بعد فترة من النمطية في األعمال 

الشعبية.

االعتراف  أرفض  ألنني  أهزم   
ً
وأحيانا برأي 
ً
وأحيانا برأي 
ً

بالغلط.

 تخلف الذائقة

الذي  الموسيقي  حديثه  طاهر  وتابع 
لدى  الفنية  الذائقة  مشكلة  إلى  فيه  وصل 
في  أصبحت  لرأيه   

ً
وفقا والتي  الجمهور 
ً
وفقا والتي  الجمهور 
ً

، ألنه ولألسف، فقبل كل 
ً
انحدار مخيف جدا
ً
انحدار مخيف جدا
ً

كنا  العالم  كل  وفي  أوروبــا  في  التطور  هذا 
وأم  أحمد  وزكريا  إمــام  الشيخ  إلى  نستمع 
كلثوم، وبعد التطور المزعوم ودخول الفيديو 
أصبحنا  والشفط   والنفخ  والسيلكون  كليب 
تتحملها  مسؤولية  وهــي  أخــر،  مكان  في 
المتحكم   المال  جعلت  التي  الحكومات 
والبشرية،  الثقافة  على  يؤثر  والذي  األكبر 
أن  اعتبار  على  بالربح،  سوى  يفكر  ال  كونه 
مما  الراقي  االنتاج  مع مفهوم  يتنافى  الربح 
والبشاعة  االستسهال  صوب  يتجه  جعله 
غزو  هناك  أصبح  هنا  من  به،  اقترنت  التي 
له عالقة  ما  اقتحم كل  المال  ثقافي صنعه 

باإلرث التاريخي والحضاري.
من  تستوجب  الــحــالــة  هــذه  ويــتــابــع 
أصحاب القرار والنخب أن تقرأ الواقع بطريقة 
تتطلب  التي  الحلول  وإيــجــاد  صحيحة، 
لكن  مكانه،  من  ينطلق  أن  شخص  كل  من 
عاتقه  على  أخذ  وكموسيقي  لي  بالنسبة 
الفن كمشروع أحاول قدر المستطاع لكن ال 
أعرف إلى متى سأقاوم، فالغزو الثقافي أكبر 
بكثير من الحاالت الفردية، وعليه يجب على 

أيضا الدولة 
وضع الملف الثقافي من أولوياتها.

مدينة حلب، التي تعد منبع لكثير من األنواع 
الموسيقية التي تحمل إرثا

مؤكدا الحلبية، 
الخطيرة  الحالية  بالموجة  وانساقت  تأثرت 
وأصبحت تتجه صوب االستسهال واالنحدار 
كغيرها، رغم أن معظم الحلبيين وحتى الغير 
الفن  ــذوق  ت على  ــدرة  ق لديهم  مختصين 
أن  يجب  هنا  من  مختلفة،  بطريقة  وسماعه 
ننتبه إلى أن الفن أصبح سم غير مباشر وسالح 
قاتل إذا لم ندرك قيمته، وبنفس الوقت هو 
خط دفاع، لذا يتوجب على أصحاب القرار أن 

يحافظوا على التراث الموسيقي فيها.

التصويرية  الموسيقى  عن  ماملي  طاهر 
«محي  وهي  الجديد،  للموسم  أنجزها  التي 
الدين ابن عربي» للمخرج أحمد إبراهيم أحمد 
موسيقا  فيها  أغاني  مجموعة  يضم  والذي 

صوفية، مؤكدا
على الفن اليوم أن يعيدوا األلق إلى الدراما 
التاريخية بعد فترة من النمطية في األعمال 

الشعبية.

ضيعة ضايعة عمل استثنائي
وضع ماملي ألحانه على أبرز وأشهر األعمال 

الدرامية السورية التي حققت شهرة واسعة على 
المستوى المحلي والعربي، ومنها »ضيعة ضايعة« 

العمل الذي وصفه الموسيقي السوري بأنه 
استثنائي والذي تحول كل جزء فيه من الديكور إلى 
الممثلين إلى الموسيقى وحتى البيوت إلى عالمة 

سورية مميزة وبقي في الذاكرة.

طاهر مامللي من مواليد حلب 
1966 درس الموسيقى في 

المعهد العربي في حلب وتخصص 
بالعزف على آلة الكمان وتابع 

دراسة الموسيقى في المعهد 
العربي حتى انتهاء المرحلة الثانوية 

درس الموسيقى في باربيكان 
سنتر في لندن – بريطانيا وعند 

عودته إلى سورية تابع دراسته في 
المعهد العالي للموسيقى وكان 
من خريجي الدفعة األولى، وضع 

الموسيقا التصويرية لعدد من 
األعمال المسرحية الخاصة بطالب 

المعهد العالي للفنون المسرحية، 
وللكثير من األعمال الدرامية، كما 

حصل على العديد من الجوائز

طاهر مامللي من مواليد حلب 
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حديثنا مع ديانا جبور بصفتها صحفية 
وكاتبة وناشـــطة اجتماعية وإمـــرأة ناجحة، 
وهي إلـــى جانـــب كونها صحفيـــة مميزة 
وكاتبة معروفة، أدارت لســـنوات واحدة من 
أهـــم المؤسســـات التي تؤثر مباشـــرة في 
الراي العام وسوية المعرفة عند السوريين، 
جبـــور أدارت مؤسســـة حكوميـــة بعقليـــة 
المنتـــج الخاص، تقول: «كنـــت أتمتع بقدر 
من المرونة ومـــن حرية الحركـــة، حتى في 
سياســـة األجور التي كانت تـــوازي القطاع 
الخـــاص، وكانـــت ببعض األماكـــن تتفوق، 
تقول عن تلـــك الفترة:» تعاملـــت مع إدارة 
القطاع العام بأسلوب القطاع الخاص، وكنت 
السورية  التلفزيوني  االنتاج  أنظر لمؤسسة 
باعتبارهـــا مشـــروع مهم للبلـــد وباعتبارها 

مشـــروعي الخاص الذي يجـــب أن ينجح، أما 
بالنســـبة إلى إدارتي الحالية لمؤسســـة في 
القطاع الخاص فقـــد نقلت معي الكثير من 
طريقة إدارة القطاع العام بمعنى االنضباط 
والمحاســـبة والمتابعة، فأنا أعتقد أن المزج 
بيـــن االثنيـــن يخلـــق حالـــة نموذجية في 
اإلدارة، بمعنـــى أن القطاعين العام والخاص 
دارا بعقلية الموظف والسقوف 

ُ
يجب أن ال ي

المتدنيـــة، علينـــا أن نرفع ســـقف األجور 
والحريات في القطاع العام.

إيمار الشام في عام ٢٠١٩

ما هي خطط شركة إيمار الشام في العام 
  يتم التحضير مع 

ً
٢٠١٩ ؟ تجيب جبور: حاليا

المخرج الليث حجو إلنتاج مسلسل اجتماعي، 

ديانا جبور 
تدير دراما 
القطاع الخاص  

دمشق - جودي دوبا

ترى الكاتبة واإلعالمية والناقدة، والناشطة االجتماعية ديانا جبور أن األسوأ 
في الحرب على سورية أصبح خلفنا، ولكنها تقول: «إن القادم أيضًا خطير، 
وتضيف للمشهد»: يجب أن نكون متحفزين ومتنبهين كثيرًا للقادم من 

األيام، ألن الحرب الجديدة ستكون أكثر دهاًء وأكثر خبثًا  وأكثر تهديدًا  ولكنني 
أتحسب وال أخاف.

من ضمن مشروعاتنا 
القادمة في إيمار  

الشام  إجراء مسابقة 
أفالم روائية طويلة 
للشباب والخريجين 

ضمن مبدأ الدفع 
بالدماء الجديدة وتبنيها، 

وسورية بال الثقافة 
والفن تخسر كثيرًا
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يالمـــس الواقع الحالي بعد ما خفتت أصوات 
المعـــارك والرصـــاص، ألن مخلفـــات الحرب 

أقسى من الحرب نفسـها.
وتضيف: واجهنا الموت ومررنا بمخاطر 
كثيـــرة، لم نخف ولكـــن بعـــد التفكير بما 
مررنـــا بـــه أحسســـنا بالخوف، اآلن ســـنبدأ 
رؤية ســـلوكيات االفراد واختالفها على مبدأ 
«ربي اســـألك نفســـي»، وتشـــوه العالقات 
لتتبع  والمسلســـل هو محاولة  اإلجتماعية. 
ما يجري باألرواح والنفســـيات  والعالقات ما 

بعد الحرب.
النص إليمان الســـعيد، وهناك حشـــد 
كبير من النجوم والفنانين «ســـالفة معمار- 
كاريس بشـــار- قيس الشـــيخ نجيب- هيا 

مرعشلي» والكثيرمن النجوم.

وتتابـــع: ولدينـــا مشـــروع هدفه حفظ 
المســـرحي، فالمســـرح بال ذاكرة،  المشهد 
مرجعيتـــه الوحيدة من كتب عن المســـرح، 
وقد يكون الكاتب منحاز لســـبب شـــخصي 
أو حزبي  لذلك ســـنقوم على توثيق الحالة 
المســـرحية الســـورية، وعرضها على قناتنا 

على اليوتيوب وعلى القناة التوأم لنا. 

أهداف ايمار الشام
 في صناعة الدراما

حول أهدف شـــركة اإلنتاج الفني تقول 
جبـــور: نحن في محاولة إلعـــادة األلق للدراما 
الســـورية من خـــالل االهتمـــام بالمواضيع 
والشـــكل والحـــرص على عرضـــه بكثير من 

القنوات، وكل أنواع الفنون، الشعر أوالعمل 
الفنـــي أو الموســـيقا عليها الوصـــول إلى 
جمهورهـــا وإال فال رســـالة لهـــا، وال تقترب 
من أهدافهـــا، بوصلتنا التي تحكم عملنا أن 
نقدم عمل يحقق نوعيـــة متميزة وعائدية 

مقبولة.

خطة إعادة الفنانين من خارج القطر

توضـــح: «نعمـــل علـــى خطيـــن األول 
أن الدرامـــا الســـورية تنتعـــش بنجومهـــا 
سين، لذلك اســـتقطبنا أكثر من فنان 

ّ
المكر

في عملنا األخير، مكان اإلقامة اليحدد هوية 
الفنـــان، ونحن حريصون علـــى جماهيريته 
وهالته، ونعمل على أن نوفر له أكبر قدر من 

تعرضت للنقد مع 
استالمي مناصب 

حكومية، فالمغالين 
في المواالة ال ينظرون 
إلى الموالية بما يكفي، 

وبالنسبة للمعارضة أبدوا 
لهم نموذجًا محيرًا..

فأنا ال أوفر النقد

 استالمي إلدارة 
التلفزيون حرمني من 

االستمرار بتقديم 
برنامجي الحواري الذي 
كنت استمتع باعداده 

وتقديمه
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االحترام والتقدير.
لكن أي فن أو صناعة تعيد إنتاج نفسها 
دون أن تجـــدد نفســـها  محكـــوم عليهـــا 
بالفناء، الســـينما البوليوديـــة تجارية وهي 
، لكنها تقوم 

ً
رقم واحـــد في العالم تجاريـــا

بتجديـــد نفســـها دائما بفنانيـــن نوعيين 
ونخبويـــن، وهم حريصون علـــى فتح أبواب 
تفكير وطاقات جديدة، فجزء من استمرارية 
الصناعـــة أن تجدد دمائهـــا ومن المهمات 
األساســـية لشـــركات اإلنتاج قيامها بتبنى 

وجوه جديدة وهذه خطتنا الثانية.

الدراما السورية في الحرب

تنتقـــد جبـــور طريقـــة تنـــاول الدراما 
الحـــرب وتقول:الدراما في  الســـورية لحالة 
فترة الحرب حاولـــت أن تكون أمينة ألوجاع 
الناس، وهذا أوقعها في إشكالية، ألن الفن 
ال يمكن أن يكون نقل حرفي لما نعيشه، البد 
أن يلتقط  الجوهر دون النقل الحرفي، وال بد 
من استشراف أفاق مستقبل مختلف، لكن 

 اســـتطعنا أن نتنبه جميعنا إلى هذا 
ً
حاليا

 مثل كل األمم 
ً
األمـــر، ومن المفروض حاليـــا

التـــي تعيش هـــزة كبيرة  بحالـــة حرب، أن 
نفتح أفـــاق ومجاالت لتيارات جديدة، ودماء 
جديدة، إذا رجعنا بالفـــن والثقافة واالبداع 
إلى النقطة التي كنا فيها قبل الحرب، فهذا 
يعني أننا لم نخرج بأي منجز، يجب أن يكون 
هناك اقتـــراح فني ثقافـــي إبداعي  فكري 
جديد، ويكون هو طـــوق اإلنقاذ لنا ليخرجنا 

من الجحيم الذي كنا نعيشه.

قوانيننا التنسجم مع دستورنا 
 
ً
تتصدى ديانا جبور للمســـائل الصعبة والمثيرة لالختالف، وفي في الصحافة  تتحدث كثيرا

عن قانون األحوال الشخصية وتقول: أعتقد أن اإلطار القانوني هو الذي يضمن محرك التغيير إلى 
األمام اإلطار القانوني يأتي اســـتجابة لحركة المجتمع لكـــن  أيضا هناك إطار قانوني يقود حركة 
المجتمع وعلينا أن ننجزه، نحن كســـوريين  كنا رواد التحرر والثقافة والفن والحضارة في المنطقة 
 بالركب الحضاري بعدنا، اســـتطاعت 

ً
 مجاورة لحقت متأخرة كثيرا

ً
 أن نجد دوال

ً
كلها، يؤلمني كثيرا

أن تنجز منظومة قوانين مدنية تنصف المواطن ســـواء رجل أو أمرأه، وتحقق  مبدأ المساواة، لدينا 
مشـــكلة أن قوانينا ال تنسجم مع دستورنا. ونفتقد الحد األدنى من االنسجام، اعتقد أن مامررنا به 
في بعض جوانبه مؤامرة لكن المؤامرة التنطلق وتكبر دون بيئة مناســـبة والغبن والشـــعور بالظلم 
ســـبب أساسي الستدراج المؤامرة، لدى المواطن شعور بالغبن، وبجب أن يذهب هذا الغبن، الدولة 
هي قائدة التغيير، أتمنى على الدولة أن تساند الجمعيات المدنية التي تهدف لتمكين مفردات 

المجتمع السوري، فهذا يخدم مشروع الدولة في النهاية.

تنشـــط جبور بإدارة جمعية تاء مبسوطة التي برزت واحدة من 
الجمعيات المهمة في الحقل المدني، وهي تجربة حديثة العهد 
قي سورية، ولألسف ما يزال مفهوم المجتمع المدني يثير حفيظة 
بعض الجهـــات الحكومية، لم يصل مفهوم المجتمع المدني إلى 
 يلقى القبول 

ً
 مدنيا

ً
مرحلة القبول، علينا أن نجرب ونرســـخ مفهوما

ويجتذب الدعم. 
 تقـــول جبور إن أهم الصعوبات في أنشـــطة المجتمع المدني 
أنك التجد من يمول، وتضيف: شـــح رهيـــب بالتمويل فال الداخل 

يقوم بتمويلـــك، ونحن ليس لدينـــا صالت مع الخـــارج للتمويل، 
وكجمعيـــة ال نريد تمويل خارجي، اليوجـــد آليات لدعم الجمعيات 
  لنحصل عليها، ولكننا في 

ً
 طويال

ً
المدنية، الموافقات تأخذ وقتـــا

جمعة تاء مبســـوطة نتمتع بـــروح المقاتالت، ومـــع ذلك، من أجل 
نشاط نعتقد أننا سنقابل عليه بالترحاب، نفاجأ بإدراة الظهر، وهذا 
يعـــود لعدم إدراك أهمية عمل المجتمع المدني الحقيقي على أنه 
شريك للدولة في عالقتها مع المجتمع، ليس مطلوب من الدولة أن 

تكون راعي أبوي لكل أفراد المجتمع.

تجربة مع المجتمع المدني  
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السينما في األزمة السورية

تتحدث ديانا جبور عن السينما السورية 
بمســـتوى من الرضـــا يفوق وضـــع الدراما 
نتجت أفالم كثيرة مخلصة لواقعها 

ُ
وتقول: أ

وكان شرطها الفني أفضل بكثير من الدراما 
 ،

ً
التلفزيونيـــة، كمـــا أنتجـــت أفـــالم مؤخرا

اســـتطاعت أن تخرج عن النمطية بالتعاطي 
مع مسألة الحرب السورية.

أريد أن أكشـــف عن خبر لم يتم اإلعالن 
عنه بعد، أنه من ضمن مشـــروعاتنا القادمة 
في الشـــركة إجراء مســـابقة أفـــالم روائية 
طويلة للشـــباب والخرجين ضمن مبدأ الدفع 
بالدماء الجديدة وتبنيها، سورية بال الثقافة 

.“
ً
والفن تخسر كثيرا

مستقبل الصحافة السورية

كإعالميـــة وصحفية تتحـــدث جبور عن 
تجربتها فـــي إدارة المؤسســـات اإلعالمية 
وتقـــول:  الورقيـــة  الصحافـــة  ومســـتقبل 
تحديات هذ القطـــاع كبيرة،، لذلك يجب أن 
 بمعنى أن نبحث 

ً
نفكر خارج الصندوق قليال

عن أشـــكال لإلعالم والتواصـــل والصحافة 
المختلفـــة ليس فقط في مشـــروع مجلة أو 
جريدة بشـــكلها التقليدي، مـــع العلم أنني 
أرغب في بقاء هذا النوع من الصحافة بمعنى 
أن يكون هناك أشكال موازية تصل لفئات 
فقـــدت الحممية مع الصحافـــة التقليدية، 
وهذا الشـــكل الذي نشأنا نحن عليه لإلعالم 
هذه واحدة  مـــن التحديات التي تواجهها 

الصحافة السـورية.
وضعنـــا  أن  حقيقـــة  إلـــى  إضافـــة   
االقتصادي وسط أو دون الوسط، هذا يعني 
أن الناس ليس لديهـــا الكثير لتعمل على 
موضوع  والحرفيـــة  اإلحترافيـــة  أدواتهـــا، 
أساسي، يجب أن يكون هناك درجات عالية 
من التدريب والتاهيل لإلعالمين السوريين، 
إعالمي ســـوري لـــم يزر أي دولـــة، وال يملك 
أي لغـــة غير اللغـــة األم، اليمكنـــه تقديم 
صحافة جديدة، هذه مشكلة، يجب أن تكون 
هناك  مؤسســـات تهتم باإلعالمي وتؤهله 
ألننا موجودون بسوق منافسة قاسية، وهذا 
دور المؤسسات، يجب أن يكون هناك صرامة 
فـــي اإلختيار والعمل على أســـاس الكفاءة، 
ألنها نبع ينضـــب ويجب تغذيته بالتأهيل 
والتدريب، وهامش التجريب والخطأ هامش 
 تحاكم 

ً
وارد فنحن نـــرى أن الجماهير حاليا

الصحفيين بطريقة قاسية أيضا.

مشروعي الخاص 
لم يبصر النور.. أبحث عن 

فرصة إلبرازه.. إضافة 
لبعض األفكار.. وانجزت 

مشروع كتابي..
ومشروعي القادم درامي
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تراجع زخم الفعاليات الثقافية
 وبهت وهُجه »ربما ألننا رغبنا

أن نرفع مستوى طموحاتنا بتقديم 
المساندة لمن لديه مشروع ثقافي 

جديد متكامل

دمشق - جواد ديوب

 عـــدة مطاعـــم 
ْ

م��ا إن افتتحـــت
في دمشـــق القديمـــة منتصف 
بعض  علت  حتـــى  التســـعينيات 
الصرخات ضد تحويلهـــا إلى «حفلة كروش 
كبيرة» و«مطبخ كبير مـــن روائح زيت القلي 
 
ُ
والدهـــون المحروقـــة». ثـــم درجـــت عادة
أن تســـتضيف تلـــك المقاهـــي والمطاعم 
 ثقافية ومعارض فن 

ٍ
ات» نشاطات

ّ
و«الغاليري

تشيكيلي ومحترفات أو مختبرات مسرحية 
أشرف عليها بعض الفنانين ممن رغبوا في 
ة 

ّ
ة نحل فني

ّ
أن تكون دمشـــق القديمة خلي

ة تحت 
ّ
وليست فقط أكوام من حجارة منسي

ركام عقود من إهمـــال البلديات ومديريات 
الخدمات والسياحة واآلثار وغيرها.

منذ ذاك اليوم حتى اآلن أقيمت عشرات 
ة والمعارض 

ّ
اللقاءات الشـــعرية والموسيقي

الفنيـــة والملتقيـــات الشـــعرية وتواقيـــع 
كتب قام بها مجموعات من األدباء الشـــباب 
والحوارات التي تطايرت منها شرارات النقد 

 واألسئلة المحمومة 
ّ
ونظريات االقتصاد الحر

عن ســـيرورة المجتمع الســـوري ومعنى أن 
 بعـــد كل هذا الخـــراب. لكن 

ً
ا
ّ
تكون ســـوري

هل كانت هذه الملتقيـــات الثقافية - كما 
 من قطيعة مع «ثقافة 

ً
ا وصفها البعض- جزء

ا أنتجته 
ّ
 من انفضاض عم

ً
رســـمية» أو نوعا

 
ٌ
المؤسســـات الرســـمية مـــن ثقافـــة معاد

؟!
ً
تدويرها مرارا

صاحـــب «عالبال كافيه» عـــادل إبراهيم 
ل فيقول: 

ّ
يحدثنا عـــن بدايات ذاك التحـــو

«بدأنا عـــام ١٩٩٩ حيث لم تكن ســـوى قلة 
قليلة من المطاعم موجودة، وأعتقد أننا نحن 
مالكي المطاعم والكافيهات من ســـاهم في 
عودة دمشق القديمة للحياة. كانت حاراتها 
 متفرقة 

ٍ
د ورش

ّ
شبه مهجورة ومتروكة أو مجر

لتصنيـــع الموزاييك أو مســـتودعات لحفظ 
اســـطبالت خيل وخانات  األخشـــاب وحتى 
للبضاعـــة. واجهتنـــا معارضة مـــن الدوائر 
الثقافية والســـياحية المعنيـــة في البداية 
 من مديريـــة آثار دمشـــق، لكننا 

ً
وتحديـــدا

المكان  الموضوعة ورممنا  بالشـــروط  التزمنا 

حتى ال تتحول دمشق القديمة

 إلى حفلة كروش كبيرة

المقاهي الثقافية
الثقافي   |  
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بالخشب والحجر والطينة الخاصة.  وساهمنا 
فـــي إعادة األقواس األثريـــة لتصبح واضحة 
للعين بجمالها وأثريتهـــا. نعم أقولها بكل 
ثقة وفخـــر نحن أعدنـــا إحياء قلب الشـــام 
القديمـــة وجعلنـــا الناس والســـياح العرب 
ـــنا 

ّ
واألجانب تتعرف عليها عن قرب. بل حس

 من شكل الشارع أمام المقهى ورصفناه 
ً
أيضا

بحجر اللبون األســـود بالتعاون مع المقاهي 
القريبـــة. في حين بإمكانك أن ترى على بعد 
 من هنا كيف أن الشارع مملوء 

ً
عشـــرين مترا

ـــرة المهملة. كانت 
ّ

بالحفـــر والحجارة المكس
 لدرجة 

ً
 مهجورا

ً
 معتما

ً
دمشق القديمة مكانا

لم يكـــن حتى «القبضاي» يجرؤ على الدخول 
تها وشـــوارعها الضيقة المخيفة. مع 

ّ
في أزق

 من 
ً
وجـــود المقاهي ومـــا عملنا عليـــه أيضا

محاوالت مســـتمرة إلنارة األزقة عادت الناس 
للســـكن بعد أن كانت قد هاجـــرت وتركت 

المكان لقطط المكان»!.
نسأله لماذا توقف «عالبال» عن احتضان 
 
ً
 ما متنفسا

ً
لت يوما

ّ
نشـــاطات ثقافية شـــك

 رســـمية 
ٍ

 من فعاليات
ً
 أو انعتاقـــا

ً
ومنجـــاة

مملـــة ومن رتابة الحضور شـــبه اإللزامي في 
المراكز الثقافية؟ يقول بحســـرة بادية على 
وجهه: «الســـبب الحقيقي هو أن المشرفين 
المباشـــرين علـــى تلك الملتقيات ســـافروا 
 
ً
بت أيضا

ّ
خارج البلد مع بداية الحرب التي غي

لألســـف الكثير من جمهور المكان. وبسبب 
ما فعلتـــه القذائف من إخافة للناس وإجبار 
لبعض أهالي األحياء القديمة على الخروج».

تشعر وأنت في الشام القديمة - بوجود 
تلـــك المقاهي ورغـــم تكاثرهـــا المخيف- 
بأنـــك تنزلق على حرير الذكريات. ال يمكنك 

 عام 2015 
رغم القذائف المستمرة 

والكثيفة على دمشق 
والشام القديمة أقمنا 

»البطولة العربية األولى 
لطاولة الزهر« بالتعاون 

مع االتحاد العربي 
للرياضات الشعبية في 
لبنان ومنتخب فلسطين
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ة من روائح 
ّ
وأنت تســـبح داخل كرة ســـحري

الهيـــل والقهـــوة والبهـــارات والزعتر في 
س 

ّ
ـــل األراكيل وفانيليا الملب

ّ
البزورية ومعس

» خفيف 
ٍ

والقباقيب إال أن تبتهج كـ»ســـائح
ش 

ّ
 عـــن التفكير فـــي المهم

ً
الـــروح بعيدا

العيش   من يوميـــات 
ّ

والمخفي والمهمـــل 
ة 

ّ
 عن عذابات وجراحات اليومي

ً
المؤلم. بعيدا

 
ٌ
وأقرب إلى أسئلة يمكنك القول إنها أسئلة

ة 
ّ
 فيها نكهة االرستقراطية الدمشقي

ٌ
مترفة

وغنائيـــات نـــزار قبانـــي وغزليـــات محمود 
 من 

ً
 عـــن فجائعـــك. قريبا

ً
درويـــش. بعيدا

رة!.
ِ

ك
ْ

س
ُ
ة م

ّ
صيرورة لحظي

 رّواد المقاهي  

 «مقهى زريـــاب» برنار جمعة له 
ُ

صاحب
 آخر نحته من وحي «أن تكون أو ال تكون». 

ٌ
رأي

فـــأن نكون اآلن وهنا في دمشـــق يعني أن 
 لمن ليس 

ً
يكون المقهى بأساســـه مكانـــا

له مكان. يقـــول جمعة: «نفتقـــد للمقاهي 
الثقافيـــة التي تأسســـت باعتبارها مقهى 
 يســـتضيف فعالية 

ً
 وليس مطعما

ً
ثقافيـــا

 
ً
 مميزا

ً
ثقافية. لذلك وددت أن أقـــدم مكانا

 أو 
ً
للهواة/للشباب الذين لم يدرسوا أكاديميا

أولئك الذين يرغبون بتقديم عروضهم في 
مكان مختلف عن الشكل التقليدي للمسرح 
مثـــل «حكواتي المســـرح» لكفـــاح الخوص 
أو «مشـــروع حرف للقـــراءات المســـرحية» 
لنســـرين فندي. عام ٢٠١٥ ورغم القذائف 
المســـتمرة والكثيفة على دمشـــق والشام 
القديمـــة أقمنـــا «البطولة العربيـــة األولى 
لطاولة الزهر» بالتعاون مـــع االتحاد العربي 
للرياضـــات الشـــعبية في لبنـــان ومنتخب 
فلســـطين وكانت فعالية مميزة واألولى من 
نوعهـــا وفي غايـــة النجاح. وأنـــت تعلم أن 
معظم النشاطات الرسمية توقفت أو توقف 
الناس عن ارتيادها بسبب الخوف والظروف 
 لهم 

ً
القاســـية. لذلك وجد الشباب متنفسا

هنا عندما أتحنا إمكانية أن يأتي من يرغب 
من العازفين ليعزف موسيقاه من دون أجر 
ومن دون تســـعيرة تذاكر كمقابل لجلوس 
الناس ســـوى ما يرغبون بطلبه من مشروبات 
 من أربـــاح المكان 

ً
ا أو تحليـــة. كما أن جـــزء

الثقافية.  المكان  مخصصة لدعم مشـــاريع 
أتتنا مرة فكرة إجراء مسابقة لهواة التصوير 
الضوئي بإشـــراف فاخر قدسي. ومرة إقامة 
معرض فن تشـــكيلي بإشراف سبهان آدم، 
ق 

ّ
ونســـتعد اليوم إلطالق كتاب جماعي يوث

منا خدمة إتاحة 
ّ

 نحن قد
ً
نصوص الحرب. إذا

المكان إلجراء عروض ثقافية تدعم الشباب 
وتتيـــح لهم بدايـــة طريق مع فســـحة أمل 

صغيرة».
ال يخفـــي جمعـــة أن زخـــم الفعاليات 
ـــه «ربما ألننـــا رغبنا أن 

ُ
تراجـــع وبهت وهج

نرفع مســـتوى طموحاتنا فـــي جعل المكان 
يصبـــح عتبة جديدة ليس فقط كمكان لمن 
 
ً
 كامال

ً
م دعما

ّ
ليس لهم مـــكان بل أن نقـــد

لمن لديه مشـــروع ثقافي جديـــد متكامل. 
ة أتى حكمـــت داوود وهـــو مصمم أزياء 

ّ
مـــر

 مشهور وفنان تشكيلي تعرفنا على 
ّ

درامي
 اسمه 

ً
بعضنا البعض حين اســـتثمر مكانا

«شـــام محل» عام ٢٠١٣. أصبحنـــا أصدقاء 
وكانـــت أول أمســـية موســـيقية عنده من 
ينه 

ّ
قبل أصدقائي والحضـــور كانوا من محب

 
ْ

ن
َ
ومعارفه. ثـــم صرنا نتبـــادل جمهورنا؛ م

 هنا في «زرياب» 
ً
يعرفوننا ويحضرون عـــادة

 هم 
ْ

ن
َ
أصبحوا يندفعون لزيارة فعالياته، وم

 جمهور المكان 
ً
من جمهوره أصبحوا أيضـــا

 مـــن اندماج 
ً
هنـــا. وحققنـــا باعتقادي نوعا

. لكن مشـــروعه 
ً
معرفـــي تثقيفي مهم جدا

توقف لسفره خارج البلد. وأذكر «شام تريو/
ثالثي شـــام» الذين بدؤوا من هنا وأصبحوا 
 

ٌ
اليوم فـــي برلين لألســـف لكنني ســـعيد

 يستحقونه».
ٍ

برؤيتهم في مكان
ربما لم تنجز دمشـــق حداثتها الكاملة 
بعد. لم تتحول إلى مدينة «عالمية» تصهر 
 جديدة كما تفعل باريس 

ً
في بوتقتها أعراقا

 حديثـــة بمقياس الزمن مثل 
ٌ

ولندن أو مدن
 تلـــك المدينة/القرية 

ً
 أيضا

َ
دبي. ولم تبـــق

حيث يعرف الناس كل شـــيء عن بعضهم 
، كما لو أنهم أبناء حارة واحدة. لكنها 

ً
بعضا

 
ً
 نادرة

ً
ة

ّ
ع حري

ّ
رغـــم كل ذلك تتيح للمتســـك
ة الذوبان في الزحام. 

ّ
هي حري

ساهم أصحاب المطاعم والمقاهي في عودة دمشق القديمة 
للحياة.. كانت حاراتها شبه مهجورة ومتروكة أو مجّرد ورٍش 
متفرقة لتصنيع الموزاييك أو مستودعات لحفظ األخشاب 

وحتى اسطبالت خيل وخانات للبضاعة

الثقافي   |  
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رأي   |  

تغريدة مشرقية
محمود عبد الكريم

الزهور التي سقطت
باكرًا

النحل الذي تاه عن
»الملكة«

أسراب النجوم
التي انطفأت

“اإلشارات الرموز«
“وقت العدم”

“أزمنة الظهور«
“بحار الدم”

أيها الشرق الكئيب
لم تعدنا

إال بالكارثة
إذن

ألنك الشرق
الذي ارتدى عباءتُه

من جماجم
المقتولين غيلًة
باسمك نقول:

وإلى أن تقوم الساعة
“صباح الخير أيتها المجازر”

يغيروا  الله اليغير ما بقوم حتى  »إن 
ما بأنفسهم«

أيها الشرق الجميل 
المسّور بالعفة
ونهود شهرزاد

أيها الشرق المخيف
المحصن بالفتاوى

والمذابح المبررة

باسم المقدس
والسالطين

و»بيت المال«
أيها الشرق المدنس

بالجواري والغلمان
“والروميات الفارهات”

أيها الشرق المهفهف
مثل الرمح

»وخصور الفارسيات«

أيها الشرق
المفتون بالحزن

غريبًا
»بين أحضان األندلسيات«

أيها الشرق
الماء

الدماء
النساء

الفقهاء

أيها الشرق الكئيب
أيها الشرق الرهيب

متى تزرع بدل »الساطور«
زيتونًا وتينًا

متى تهب من نومك الطويل
متى تخرج من كابوسك »العليل«

متى تحتضن أوالدك برقة
وحمار  وال��ل��ب��ؤة  ال��ط��ي��ور  تفعل  كما 

الوحش والنعامة والظباء
وحتى الخنفساء

متى تروي نهمَك
من صغارك
قباًل وعناقًا

كما تفعل المخلوقات
“ األفاعي، العقارب، القرود

السحالي”

أيها الشرق
الطائفي

حتى
الذبح

أيها الشرق
الباطني حتى االنسحاق

أيها الشرق
المريض

أيها الشرق
“الطويل العريض”

أيها الشرق
المرير

أيها الشرق
الفقير

أيها التائه مثل تاجٍر
نهبه اللصوص

على طريق الحرير

أيها الشرق المواْت
أيها الشرق الفراْت

متى تصحو
أمام الدنيا

- الدنيا كلها-
- لحظة شروق الشمس-

فتعلن:
أن أبناءك الكماة األباة الخطاة:

أيها الفاتن القاتل الساحُر
الخائف المخيف

صارخًا بعد- مليار عام من الدم-
بوجه كل ما سلف وما خلف

ومن تخالف واختلف:
أنهم- أبناؤك-:

قتلو غدرًا:
وهم يستحقون

الحياة

***
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دمشق – خاص

ال��ب��رون��ز، الــخــشــب، 
الحجر،  الجص،  المعدن، 
ــــورق الــمــعــاد تــدويــره،  وال
كل  كالطباعة،  الرقمية  والوسائط 
يامن  النحات  أدوات  كانت  تلك 
الفنية  تــجــربــتــه  لــنــقــل  ــف  ــوس ي
حيث  المتلقي،  ــى  إل المتناغمة 
يمنح النحت الشكل حضورًا قائمًا 
في الفضاء وفي ذات الوقت يمنح 

المتلقي حضورًا في عالم الجمال.

تميل  أحجام  ذات  الفنان  أعمال 
في  بوضعها  يسمح  مما  الصغر،  إلى 
وكأنها  العين  ترتاح  بحيث  مكان  أي 
لنظر  ملفتة  وكانت  فراشات،  إلى  تنظر 
األجنحة  تلك  معرضه  حضر  شخص  أي 
التي تخرج من األيدي أو من جانبي الرأس أو 
على أطراف الوجه، وكأنه يقول: بوسعكم أن 
تحلقوا بما تعملون، عليكم فقط أن تعملوا.

وفي كواليس معرضة األخير الذي حمل 
اسم «نحت» وأقيم برعاية وزارة الثقافة في 
مرسم فاتح المدرس 
ــان  بــدمــشــق، ك
ــه  ــع ــــا م ــــن ل
خاص  لــقــاء 

تــحــدث 

فيه عن شغفه وحبه للنحت، وهو الذي بدأت 
عالقته مع مفردات محيطه بين سهل وغاب 
الخشب،  حك  آلية  بعدها  ليكتشف  وجبل، 
والصلصال،  الطين  وفرك  الحجارة  وإخضاع 

وتحويل كل ما يلمسه إلى أداة ومادة.
جسم  خــالل  مــن  التعبير  على  الــقــدرة 
الــكــلــمــات وصـــف يامن  ــهــذه  ب اإلنـــســـان 
منحوتاته، وقال عنها: منذ أن بدأت بالتوجه 
إلى عملي الفني حاولت أن أنقل ما أشعر به 
تجمع  كانت  منحوتات،  شكل  على  وأترجمه 
ومهاراتي  للنحت  التقليدية  معرفتي  بين 
الفنية، والقضايا المعاصرة، بما يعكس ردود 
األفعال على تفاصيل الحياة اليومية، فكانت 
معظم أعمالي تتحدث عن المرأة القوية، التي 
بين  المزج  بطريقة  منحوتات  في  شكلتها 
بتباين  الطفولية،  والحركة  القوية  العضالت 
استطعت من خالله إيصال الفكرة المطلوبة.

 أعتمد في أعمالي على تسجيل 
ً
مضيفا

أو   
ً
خشبا كانت  ســواء  الــذاتــي  االنــفــعــال 

 آخر، فأنا أعتبر 
ٍ
 أو أي شيء

ً
 أو حجرا

ً
صلصاال

وملجأي  الوحيد  دفاعي  هو  أصنعه  ما  بأن 
الخاص أمام كل ما أشعر به وهو 
إلى  يامن  منحوتات  يأخذ  ما 
في   

ً
وغوصا فردية  أكثر  مكان 

يتشابها  ال  التي  التفاصيل 
نحاتين في  مع كثر من  فيها 

جيله.

الخاص أمام كل ما أشعر به وهو 
إلى  يامن  منحوتات  يأخذ  ما 

وغوصا فردية  أكثر  مكان 
يتشابها  ال  التي  التفاصيل 
نحاتين في  مع كثر من  فيها 

دمشق – خاص

ب، ــب، ــب،  ــشــش شــشــ ــخــخ خــخــ ــ، ال ــ، ال ال��ب��رون��زال��ب��رون��زال��ب��رون��زال��ب��رون��زال��ب��رون��زال��ب��رون��زال��ب��رون��زال��ب��رون��زال��ب��رون��زال��ب��رون��زال��ب��رون��زال��ب��رون��زال��ب��رون��زال��ب��رون��ز
الحجر،  الجص،  المعدن، 
ره، ــره، ــره،  ــدويــدوي دويــدويــ ــاد تــاد ت اد تــاد تــ ــعــع عــعــ ــمــم مــمــ ــورق الــورق ال ورق الــــورق الــــ ــــوال ــــوال
كل  كالطباعة،  الرقمية  والوسائط 
يامن  النحات  أدوات  كانت  تلك 
الفنية  الفنية ــه  الفنية ــه  ه  ــتــت تــتــ ــربــرب ربــربــ ــجــج جــجــ ت تــل  ــل  تــ تــل  ل  ــقــق قــقــ ــنــن نــنــ ل لــف  ــف  لــ لــف  ف  ــوس ــوس وســوســ ــي ــي
حيث  المتلقي،  حيث ــى  المتلقي،  حيث ــى  المتلقي،  ى  إل ــالمتناغمة  إل ــالمتناغمة 
يمنح النحت الشكل حضورًا قائمًا 
في الفضاء وفي ذات الوقت يمنح 

المتلقي حضورًا في عالم الجمال.

تميل  أحجام  ذات  الفنان  أعمال 
في  بوضعها  يسمح  مما  الصغر،  إلى 
وكأنها  العين  ترتاح  بحيث  مكان  أي 
لنظر  ملفتة  وكانت  فراشات،  إلى  تنظر 
األجنحة  تلك  معرضه  حضر  شخص  أي 
التي تخرج من األيدي أو من جانبي الرأس أو 
على أطراف الوجه، وكأنه يقول: بوسعكم أن 
تحلقوا بما تعملون، عليكم فقط أن تعملوا.

وفي كواليس معرضة األخير الذي حمل 
اسم «نحت» وأقيم برعاية وزارة الثقافة في 

فيه عن شغفه وحبه للنحت، وهو الذي بدأت 
عالقته مع مفردات محيطه بين سهل وغاب 
الخشب،  حك  آلية  بعدها  ليكتشف  وجبل، 
والصلصال،  الطين  وفرك  الحجارة  وإخضاع 

وتحويل كل ما يلمسه إلى أداة ومادة.
خـ مــن  التعبير  على  الــقــدرة 

الــكــلــمــات وصـــف يامن  ــهــذه  ب اإلنـــســـان 
منحوتاته، وقال عنها: منذ أن بدأت بالتوجه 
إلى عملي الفني حاولت أن أنقل ما أشعر به 
تجمع  كانت  منحوتات،  شكل  على  وأترجمه 
ومهاراتي  للنحت  التقليدية  معرفتي  بين 
الفنية، والقضايا المعاصرة، بما يعكس ردود 
األفعال على تفاصيل الحياة اليومية، فكانت 
معظم أعمالي تتحدث عن المرأة القوية، التي 
بين  المزج  بطريقة  منحوتات  في  شكلتها 
بتباين  الطفولية،  والحركة  القوية  العضالت 
استطعت من خالله إيصال الفكرة المطلوبة.

 أعتمد في أعمالي على تسجيل 
ً
مضيفا

خشبا كانت  ســواء  الــذاتــي  االنــفــعــال 
 أو حجرا

ً
صلصاال

وملجأي  الوحيد  دفاعي  هو  أصنعه  ما  بأن 
الخاص أمام كل ما أشعر به وهو  وفي كواليس معرضة األخير الذي حمل 

اسم «نحت» وأقيم برعاية وزارة الثقافة في 
مرسم فاتح المدرس 
ــان  بــدمــشــق، ك
ــه  ــع ــــا م ــــن ل
خاص  لــقــاء 

تــحــدث 

الخاص أمام كل ما أشعر به وهو 
إلى  يامن  منحوتات  يأخذ  ما 

وغوصا فردية  أكثر  مكان 
يتشابها  ال  التي  التفاصيل 
نحاتين في  مع كثر من  فيها 

جيله.

مرسم فاتح المدرس 
ــان  بــدمــشــق، ك
ــه  ــع ــــا م ــــن ل
خاص  لــقــاء 

تــحــدث 

الخاص أمام كل ما أشعر به وهو 
إلى  يامن  منحوتات  يأخذ  ما 
في   

ً
وغوصا فردية  أكثر  مكان 
ً
وغوصا فردية  أكثر  مكان 
ً

يتشابها  ال  التي  التفاصيل 
نحاتين في  مع كثر من  فيها 

يامن يوسف
تفاصيل نحتية

 بتعابير المرأة القوية

الثقافي   |  

٥٤almashhadonline.com March ٢٠١٩



في  بالقول:  النحت  عالم  الفنان  وصف 
في  ناضجة  الصورة شبه  تكون  ربما  النحت 
العمل  تكوين  عملية  تكون  ولذلك  الذهن، 
يخلق  فهو  لــذا  التجسيد،  صــوب  متجهة 

.
ً
..جسدا

ً
شكال

الحرب على  أثار  بدوره لم يعكس يامن 
معظم  فعل  كما  مباشر  بشكل  منحوتاته 
الفنانين، فهو يرى من وجهة نظره أن فنه 
في سورية،  يحدث  بما  بأخر  أو  بشكل  تأثر 
وعكسها  المباشرة  عن  االبتعاد  حاول  لكنه 
تعبر  المنحوتات  على  دقيقة  بتفاصيل 
تفاصيلها،  بأدق  اإلنسانية  المعاناة  عن 

 عارية، 
ً
 وأجسادا

ً
 أسماكا

ً
فصنعت أحيانا

 لوحدها.
ً
 أخرى صنعت رؤوسا

ً
وأحيانا

الفني  الناقد  تحدث  جهته  من 
يوسف  تجربة  عــن  الــقــاســم  سعد 
بالقول:» يتميز 
هذا المعرض 
ـــه  ـــدرت ـــق ب
نقل  على 

تجربة النحات يامن التي تحتوي على حس 
تجريبي عال إلى أرض الواقع، من خالل ما 
وصلصال  خشب  من  الخامات  على  قدمه 
ونحاس، فكانت كل المواضيع التي طرحها 
تضعك أمام تجربة فنان تستشعر أنه لم 
تجربته  وبأن  واحد  بأسلوب  نفسه  يقيد 

الفنية ال تزال قيد التعلم والتطور.
 لفتني العديد من األعمال في 

ً
مضيفا

المعرض الذي وجدته على سوية 
عالية من المهنية، منها عمل 
يحتوي  جالسة  المــرأة  خزفي 
العطف  ــن  م الكثير  عــلــى 
ــر على  والــحــنــان، وعــمــل أخ
استخدم  لقطة  الخشب 
تلك  نادر، كل  لون  فيها 
أمــام  تضعك  ــال  ــم األع
بأن  لكم  يــقــول  نــحــات 
فيها  ـــزال  ت ال  جعبتي 

الكثير من األعمال.

فصنعت أحيانا أسماكا وأجسادا عارية، 
 لوحدها.

ً
 أخرى صنعت رؤوسا
ً
 أخرى صنعت رؤوسا
ً ً

وأحيانا
ً
وأحيانا
ً

الفني  الناقد  تحدث  جهته  من 
يوسف  تجربة  عــن  الــقــاســم  سعد 
بالقول:» يتميز 
هذا المعرض 
ـــه  ـــدرت ـــق ب
نقل  على 

في سورية،  يحدث  بما  بأخر  أو  بشكل  تأثر 
وعكسها  المباشرة  عن  االبتعاد  حاول  لكنه 
تعبر  المنحوتات  على  دقيقة  بتفاصيل 
تفاصيلها،  بأدق  اإلنسانية  المعاناة  عن 

 عارية، 

الفني  الناقد  تحدث  جهته  من 
يوسف  تجربة  عــن  الــقــاســم  سعد 
بالقول:» يتميز 
هذا المعرض 
ـــه  ـــدرت ـــق ب
نقل  على 

المعرض الذي وجدته على سوية 
عالية من المهنية، منها عمل 
يحتوي  جالسة  المــرأة  خزفي 
العطف  ــن  م الكثير  عــلــى 
ــر على  والــحــنــان، وعــمــل أخ
استخدم  لقطة  الخشب 
تلك  نادر، كل  لون  فيها 
أمــام  تضعك  ــال  ــم األع
بأن  لكم  يــقــول  نــحــات 
فيها  ـــزال  ت ال  جعبتي 

الكثير من األعمال.

 عارية، 
 لوحدها.

الفني  الناقد  تحدث  جهته  من 
يوسف  تجربة  عــن  الــقــاســم  سعد 
بالقول:» يتميز 
هذا المعرض 
ـــه  ـــدرت ـــق ب
نقل  على 

الكثير من األعمال.

النحات »يامن يوسف« من 
محافظة »طرطوس«، مواليد عام 

1982، تخّرج في كلية الفنون 
الجميلة بـدمشق عام 2006، 

وشارك بالعديد من ملتقيات النحت، 
وورشات العمل الفنية، والمعارض 

الفنية المشتركة والفردية، 
والدولية في دمشق، وبيروت، 

وتركيا، ولندن، المعرض الفردي 
األول كان في غاليري قزح عام 

2010 مع عّدة أعماٍل موّزعة بين 
البرونز والخشب، أقام بعدها العديد 

من المعارض الفردّية والجماعّية 
داخل وخارج سوريا.

النحات »يامن يوسف« من 
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وفاء موصلي:

مائة عمل فني        أعطتهـا الشهرة 
وأدوار الكوميديا        قربتها من الناس 

الفني   |  لقــاء



وفاء موصلي:

مائة عمل فني        أعطتهـا الشهرة 
وأدوار الكوميديا        قربتها من الناس 

دمشق – ريم غانم 

عند الحديث مع الفنانة وفاء 
موصلي يلفتك مدى العفوية 

والبساطة والثقافة التي تمتلكها، 
وعند الخوض في تاريخها الفني تجد 

أكثر من مائة عمل متنوع بين الكوميدي 
والتاريخي واالجتماعي والشعبي 

ماجعلها واحدة من أبرز الفنانات على 
الساحة السورية والعربية، حيث نقلتها 

شخصية «فريال» في باب الحارة والتي 
خاضتها بجدارة وإتقان إلى النجومية 

الواسعة واالنتشار.
قد ال يكون اللقاء معها في ساعة من 
الزمن كافيًا للحديث عن عمرها الفني 
وخبرتها عند االتفاق على اللقاء أصرت 
أن يكون في مبنى اإلذاعة والتلفزيون 

في ساحة األمويين بدمشق الذي 
تعده بيتها الثاني، وفي االنتظار إلجراء 

الحوار معها كانت وفاء موصلي تسجل 
صوتها على مسلسل إذاعي، وهو النوع 
الذي ال تزال تفضل المشاركة فيه، فهي 

تجده من األعمال التي تصقل صوت 
وشخصية الفنان، وبكل مودة خضنا 

الحوار التالي معها:
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تدربت على الردح قبل المشاركة 
باألعمال الشعبية الشامية

بالرغــــم من كثــــرة األعمــــال الفنية التي 
شــــاركت فيهــــا موصلــــي وتنوعهــــا إال أنها 
تحدثــــت عنهــــا جميعهــــا بشــــغف ومحبة، 
وتحدثــــت عنهــــا بالقــــول: كل األدوار التي 
خضتهــــا كانــــت محببة لدي لكــــن دوري في 
مسلســــل «الطبيبة» الذي كان أول مشاركة له 
مكانة وحيز في نفســــي فهــــو كان المفصل 
األول في حياتي المهنية، حيث عملت لفترة 
من الزمن بنفس نمط هذا الدور وهو اإلنسانة 
الكادحة التي تســــاعد الجميع، بعدها خرجت 
من هذا النمــــط من خالل مسلســــل تاريخي 
كوميدي مع المخرج عالء الدين كوكش، الذي 
اكتشــــف الحس الكوميدي لدي ودخلت في 

هذا الخط“.
فيمـــا كان المفصل الثاني في حياتي 
الفنية هو دخولي إلى عالم المسلســـالت 
الشعبية الذي بدأت فيه في زمن القديرات 
وعمالقات الفن الشعبي مثل منى واصف 
وهدى شعرواي وسامية الجزائري، عندها 
جهدت في العمل على نفســـي كي يكون 
لي مـــكان بينهـــم، وأنا كنـــت عائدة من 
 وال تـــزال خبرتي وتجربتي 

ُ
روســـيا حديثا

ومخزونـــي عـــن العمل الشـــعبي ضئيلة، 
عندما صورت أول مسلسل شعبي حاولت 
االعتـــذار ثالث مرات، فلـــم أكن على ثقة 
بنفســـي إال أن المخـــرج وقتهـــا وثق بي 

ودفعني لالستمرار.

مائة عمل فني
بعد تخرجي من المعهد العالي للفنون المســـرحية ١٩٨٠ سافرت 
إلى روسيا الستكمال الدراسة على التمثيل واإلخراج، وعدت بعدها 
إلى سورية بعد خمس سنوات ليبدأ مشواري الفني في مسلسل 
«حرب الســـنوات األربع»، و»الطبيبة» وبيـــن هذا العمل وبين 
أخر عمل شـــاركت فيه «ناس من ورق» عـــام ٢٠١٩، هناك 
حوالي أكثر من مئة عمل بين سهرة تلفزيونية وخماسية 

وثالثية ومسلسالت شكلت تاريخي الفني الذي أحبه“.
 تتابـــع موصلـــي: بين كل هذه األعمـــال واظبت على 
، فيما 

ً
 مسرحيا

ً
المشاركة في المسرح حيث أنجزت ١٦ عمال

 ومنذ تخرجي عن المشـــاركة في األعمال 
ً
لـــم أتوقف يوما

اإلذاعية، أما بالنســـبة للسينما فكانت أول مشاركة لي في 
”الشـــمس في يوم غائـــم“ وبعدها فيلـــم ”كومبارس“، 
كما كان لي الكثير من المســـاهمات في ســـينما الشباب 
التي كانت تنتـــج أفالم قصيرة، حيث حاول المخرجين من 
خاللها عكس رؤيتهم ووجهة نظرهم للحاضر وللمستقبل، 
 كان لي مشـــاركتين مع المخرج باسل الخطيب في 

ً
ومؤخرا

فيلم ”األب“، ومـــع المخرج عالء صحناوي في فيلم ”مخاض 
الياســـمين“ الذي حصد العديد من الجوائـــز العالمية، هذا 
باإلضافة إلى عملي في الدوبالج الذي وبرأي الشـــخصي يشبه 
العمل في اإلذاعة، حيث يســـاعد الفنان علـــى صعيد مخارج 
الحـــروف وتنمية الخيال التي تجعـــل صوتك هو الذي ينقل 
المشـــاهد إلى بوابات وعوالم مختلفة، كما تســـاعد الفنان أن 
يكون لديه سرعة بديهة وقدرة على التحكم بصوته، وأن يصنع 
مشاعر فوق مشاعر الشخصية التي يؤديها مع المحافظة على  

المشاعر األصلية لها، مع وضع البصمة الخاص بك عليها.
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وعليه بدأت في هـــذه التجربة بتكوين 
المخزون الذي يرتبط باألمثال والشـــخصية 
التي تناســـب األعمال الشعبية، فكل ظرف 
وبيئـــة وزمان يفرض معه نمط شـــخصيات 
معينة، وكان هناك شخصيات نمطية تتميز 
باعتمادهـــا على الردح وهـــي مبارزة حركية 
األمر الـــذي وضعني في مـــكان تحد وبذل 
مجهود للنجاح ومســـؤولية كبيـــرة، انطالقا 
من هنـــا تعلمت الردح كـــي يصدق الناس 
ما أقدمـــه، من هنا صدق الناس شـــخصية 
«صالحة» بأنها هي وفاء موصلي في مسلسل 
 محبة 

ً
أبو كامل، وعليه كان لهذا العمل أيضا

خاصة في قلبي، ليأت بعدها «أيام شـــامية» 
والذي تطلب بدوره مجهـــود أكبر كي أخرج 
من شـــخصية «صالحة» إلى «نزيهة» كي ال 
يكونوا مستنســـخين، فكانت هذه األعمال 
شبه وثيقة عن الحياة االجتماعية الشعبية 

والشامية في تلك الفترة“.

«باب الحارة»
 أعطاني الشهرة عربيًا

 كان هنــــاك منعطفات أخرى في حياة 
الفنانة وفاء موصلي الفنية وعبر مشاركتها 
 «باب 

ً
في العمل الشــــعبي األكثر انتشارا

الحارة»، والــــذي تحدثت عنــــه بكل محبة 
علــــى عكس الكثير مــــن المنتقدين حيث 
قالت: صنع هذا العمل شــــعبية ونجومية 
كبيرة لجميع الفنانيــــن فيه، فهي أكدت 
أن لهذا العمل ســــحر خاص فهو قدم لي 
شهرة وانتشــــار على المســــتوى العربي، 
كان جواز سفر للدراما السورية عندما كان 
هناك مقاطعة لها، خاصة أنه قبل تصوير 
هذا المسلســــل كان هناك حملة مقاطعة 

واضحة للدراما“.
وعليه بغـــض النظر عن كل االنتقادات 
التي وجهـــت لشـــخصيات وتفاصيل باب 
الحـــارة يجب أن ينظر لـــه بطريقة مختلفة، 
فهو ال يعكس فترة معينة وال يوثق ألحداث 
رغم أنه جرى خالل فترة االحتالل الفرنسي، 
هو فقط كان مجرد حكاية «فنتازيا» شعبية 
ووجبـــة خفيفة مختلفة تقدم خالل شـــهر 
رمضان، فكيـــف تقبل الناس وجود فنتازيا 

تاريخية ولم يقبلوا بها هنا. 
ولكنهـــا أكـــدت أن انتقـــاد الجمهـــور 
الســـوري لهذا العمل جاء من كونه جمهور 
مثقف ومتذوق للفن ولديه إحســـاس عالي 
بتقييم األعمال الشـــعبية، وعليه هم أرادوا 

أن يروا العمل على أكمل وجه.

2019 غبت
 عن الشعبي 

وأنتظر الكوميدي 
تشارك موصلي هذا الموسم بعدد 

قليل من األعمال الدرامية والتي 
غابت فيها عن الدراما الشامية بسبب 
تفرغها ألعمال أخرى، والتي وصفتها 
بشخصيات غنية ومتعددة، وتحدثت 
عنها بالقول: أشارك في موسم ٢٠١٩ 
في مسلسل ”نبض“ قدمت من خالله 
شخصية كانت تعاني من الظلم خالل 
كل حياتها مما دفعها إلى أن تعامل 

اآلخرين بنفس الطريقة، إلى أن لتصل 
إلى مرحلة تقرر فيها تغيير هذا 

األسلوب، كما شاركت في عمل يدعى 
”ناس من ورق“ للمخرج زهير رمضان 

ولعبت فيه دور البطولة في أحد الحلقات 
وهو دور جديد لم أقم به من قبل، 

حيث تكون الشخصية المرأة تستأجر 
 في أحد األبنية ويحيط بحياتها 

ً
منزال

الغموض، فيما يقع أحد سكان البناية 
في حبها إلى أن يتفاجئ بشخصيتها 

 في 
ً
الحقيقة، وتتابع شاركت أيضا

خماسية مع المخرج  فادي سليم ”عن 
الهوى والجوى“ تحمل اسم حب لإليجار 
تتحدث عن أم يعود ابنها من السفر من 

خارج البالد وتكون ترغب بتزويجه على 
ذوقها لكنها تنصدم بخبر كان قد خبأه 
عنها األمر الذي يجعل لديها ردة فعل 

قاسية وحزينة تجاهه.
هذا باإلضافة إلى ثالثة أعمال مؤجلة 

منها عملين بانتظار كتابة العقود 
بعد تأجيلها لفترة، كما تم تأجيل 

مسلسل ”باب الحارة“ ألسباب تقنية 
خاصة بالشركة، وهناك مسلسل كان 
من المتوقع أن يصور في إيران وعمل 
كوميدي في لبنان سيت كوم وكلهم 

تأجلوا بسبب ضيق وقتي، كما كان 
من المفترض أن أكون من ضمن فريق 

مسلسل ” سالسل ذهب“ لكن عدم 
القدرة على التنسيق اعتذرت.
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شاركت في بعض األعمال
كي أبقى متواجدة

على الطرف المقابل كانت مشـــاركات 
موصلي خالل االزمة التي مرت على سورية 
قليلة ولم تكن بزخم مشـــاركاتها سابقا، 
وهو ما عللته الفنانة الســـورية بما فرضه 
واقـــع الحـــرب حيث اضطـــرت الكثير من 
شـــركات اإلنتاج إلى أن تغـــادر أو تتخلى 
عن اإلنتاج ولم يبقى سوى القليل منهم، 
ومـــن بقي مـــن الطبيعي أن ال يســـتطيع 
تغطية كل الفنانين المتواجدين، وأنا لم 
أكن أفضل المشـــاركة خارج سورية إال في 
ما ندر، مؤكدة انها ليســـت مزايدة وطنية 
فأنا لم أغادر بلدي وأحبه، وعلى اعتبار أني 
 لم يعد لدي 

ً
ســـافرت في بداياتي كثيرا

الرغبة في الســـفر، وفيما كانت الكثير من 
، لكن 

ً
األعمال خارج سورية لم أشارك كثيرا

اضطرت العام الماضي إلى المشاركة في 
عمل مشترك في لبنان هو «طريق» بسبب 

قلة االعمال التي عرضت أمامي.
ً
«بان عرب» كانت حال الـ

مـــن هنا ترى أن هذا النـــوع من األعمال 
 للفنانين السوريين 

ً
المشـــتركة قد وجد حال

خـــالل األزمـــة وتتابـــع: فهـــذا النـــوع من 
المسلســـالت جعل الفنان والكاتب والفني 
 في الساحة 

ً
والمنتج السوري يبقى متواجدا

الفنية، حتى لو كانت هذه األعمال قد أنتجت 
نخبة من ممثلي الـــدول العربية، المهم أننا 
بقينا متواجدين ومســـتمرين، أي أنه لو كان 
العمل يصور فـــي لبنان أو أي بلد عربي لكن 

هويته بقيت سورية.

السينما تفوقت 
على الدراما خالل الحرب 

تواجـــد الفنـــان الســـوري فـــي األعمال 
المشـــتركة لم يكن بســـبب تراجـــع الدراما 

الســـورية خالل الحرب، فهي تجد أن الدراما 
خالل هـــذه المرحلة حافظت على مســـتوى 
معين قدر اإلمكان رغم تأثرها بشـــكل سلبي 
في بعض النواحي، فلم يكن هناك شـــركات 
إنتاج تتبنـــى األعمال، وهو مـــا أثر على أجر 
الكاتب، ودفع بأن يدخل إلى الوســـط الفني 
كتاب جـــدد غير معروفين لـــم يكن لديهم 
عمـــل في حياتهـــم ودخلوا في هـــذا الخط 
كي يحصلوا على الشـــهرة فقط، فنحن لسنا 
ضد تجارب الشـــباب لكـــن أحيانا كان هؤالء 
يتجهون إلى أعمال بدون بوصلة، في المقابل 
أصبح هنـــاك كم مـــن الدراما الســـينمائية 
الجيـــدة التي احتوت على التنوع  واالختالف 
ووجهـــات نظر متعددة والتـــي عوضت برأي 

 عن بعض التراجع الدرامي.
ً
قليال

تتميــــز الفنانــــة وفاء موصلــــي بحبها 
للحيــــاة االجتماعيــــة فهــــي تفضل قضاء 
وقتها في المنزل بجانب أســــرتها بشكل 
كبيــــر، كونهــــا تعيش مع أهلهــــا وأبنتها 
الوحيــــدة نايا بعد وفاة زوجهــــا، لذا تقوم 
خالل األوقات التي ال تعمل بها بالتســــوق 
وخاصة في ســــوق البزورية وانتقاء األشياء 

الخاصة بالمنزل.

 تعلمت الردح كي يصدق 
الناس ما أقدمه صدق 

الناس شخصية »صالحة« 
بأنها هي وفاء موصلي  في 

مسلسل أبو كامل، وعليه 
كان لهذا العمل أيضًا محبة 
خاصة في قلبي جاء بعدها 

»أيام شامية« والذي تطلب 
بدوره مجهودًا  أكبر كي أخرج 

من شخصية »صالحة« إلى 
»نزيهة« 

كانت مشاركات موصلي خالل االزمة التي مرت 
على سورية قليلة ولم تكن بزخم مشاركاتها 

سابقا، وهو ما عللته الفنانة السورية بما فرضه 
واقع الحرب حيث اضطرت الكثير من شركات 

اإلنتاج إلى أن تغادر أو تتخلى عن اإلنتاج

الفني   |  لقــاء
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االلكتروني  الفضاء  اقتحمت صور »سيلفي« ساحة  فجأة، 
ومشاهير  مجهولون  ال���ذات.  تمجيد  ف��ي  نسخة  ك��أح��دث 
مختلفة،  أوض��اع  في  ألنفسهم  شخصية  ص��ورًا  يلتقطون 
الصورة  المحمولة.  الهواتف  وعدسات  الميديا  تقنيات  تطّور  بفضل 
هنا ال تشبه ما كان يحدث في األمس لجهة توثيق لحظة استثنائية، 
إنما تجري صناعتها بوعي لتصديرها إلى الجموع. ليست ظاهرة صور« 
مجرد  بغزارة،  االجتماعي  التواصل  صفحات  تشهدها  التي  سيلفي« 
تسلية عابرة، بقدر ما هي تعبير عن ذات طاووسية تنطوي على هشاشة 
الكائن الهامشي، في محاولته تعويض خسائره الحياتية باحتالل واجهة 
افتراضية، تعزز مكانته المفتقدة واقعيًا، بقصد أن يحصد إعجاب اآلخر، 
الصور يطيح عمليًا  الطراز من  الميديا. هذا  إثارة غيرته بكمائن  وربما 
اليوميات الحقيقية لصاحبها ليستبدلها بحياة موازية لم يعشها بعمق، 
كما أنها ال تخص إال صاحبها، بغياب التأثير الفعلي لهذا الشخص على 
في  أنه  أو  غالبًا،  افتراضي مجهول  كائن  مجرد  فهو  اآلخرين،  حيوات 
أقصى االحتماالت، كائن طارئ يفّتش لنفسه عن دور بوهم الصورة 
المصّنعة، فهو ال يكتفي بالتقاط صوره في األماكن االستثنائية التي 
قد تمنح هذه الصورة بعدًا جماليًا، وإنما يتوغل في عمق الفضاءات 
األخرى، كأن يلتقط لنفسه صورة وهو ممّدد في سرير مستشفى، أو 
إلى جانب تمثال لشاعر، أو مفكر، أو وهو يحتضن أحد المشاهير كنوع 
من المساواة الوهمية بينهما، إلضافة شحنة من التمجيد الشخصي 
واالستعالء والمباهاة والتفّوق. واقعيًا، سيمضي الشخص المشهور 
إلى شأنه بمجرد انتهاء لحظة التصوير، حتى من دون أن يتعّرف على 
الشخص الذي التقط الصورة معه، فيما يظن الشخص المجهول أنه 
انتشار هذه  لعل  الضحلة.  الشخصية  إلى سيرته  ثقاًل معرفيًا  أضاف 
الظاهرة أتى عمليًا من صعود نبرة الفردانية التي كرستها قيم عولمية، 
التي  العارية،  الهامشية  الهويات  لمصلحة  المركزية  الهويات  أطاحت 
أوهمت الفرد في عزلته بأنه مؤثر في السياقات العامة، وما الصورة 
الشخصية إال عالمة على ذلك، ويعّزز هذا الوهم حجم اإلعجاب الذي 
في  متجاهاًل،  األزرق،  الموقع  فضاء  في  الملتقطة  الصورة  تحققه 
التي تفرضها صورة شخص مجهول  المحو  المقابل، استمرار عملية 
تحطيم  ح��رب  آخ��ر  بمعنى  إنها  وس��واه.  الموقع  ه��ذا  متاهة  في  آخ��ر 
بالقش،  محشوة  أيقونات  لمصلحة  إزاحتها  أو  القديمة  األيقونات 
وتاليًا، فإن حّمى » السيلفي« تتكّشف عن هباء اللحظة، وخّفة الكائن، 
وتزوير الوقائع، ذلك أن الصورة هنا يجري تركيبها سلفًا، وليست نتاج 
مصادفة ما، أو أن تكتب سيرتك المتخّيلة بصريًا، بما ليس فيها، على 
عكس عشرات األمثلة القديمة لبورتريهات تحمل تواقيع رّسامين تركوا 
دمغة واضحة في تاريخ الفن، أمثال بول غوغان، وسيزان، وبيكاسو، 
عميقة  فلسفية  قراءة  البورتريهات  هذه  ففي  غوغ،  وفان  وماتيس، 
ألحوال رساميها، وهذا ما نجده، على نحٍو خاص، في ألبوم الرّسامة 

المكسيكية فريدا كالو التي رصدت طبقات األلم التي كانت تعيشها 
ما  حياتها،  آخر  إلى  السرير  في  أقعدها  الذي  المرض  مرضها،  خالل 
جعلها تنفذ إلى ذاتها وأحاسيسها الداخلية تدريجًا لجهة تناوب العنف 
بنصوص  الشخصية  رسومها  عّززت  وقد  والجنون،  والشهوة  والحب 

شعرية تعّبر عما لم تتمّكن من ترسيخه في لوحاتها المدهشة.
المسافة بين الصورة الرقمية والبورتريه توّضح بجالء، سطوة الفلسفة 
الجديدة المخادعة، وإسرافها في تسليع حياة الفرد، إذ تتالشى الفروق 
الجمعي،  الثقافي  المخزون  في  وتراكمية  نوعية  لحظة  تسجيل  بين 

و«موديل« صامت في واجهة متجر. 
في كتابها« أنا ُأو ِسيلفي إذن أنا موجود: 

تحوالت األنا في العصر االفتراضي« ترصد إلزا غودار  أحوال الصورة 
العرضية والهشة التي تمأل مساحات العوالم االفتراضية ويتم تداولها 
أبعاد »العمق« فيه ليصبح حاضنًا  داخل فضاء » أفقي« تخّلص من 
لكل أشكال الوهم والتيه والتضليل والقليل من حقائق العلم والحياة.
إنتاج نسخ  الواقع، بل تعيد  إلى معطيات  وتاليًا، إنها صور ال “تنظر” 
المزيفة”،  “الصور  خصائص  إحدى  وتلك  والوجدان.  العين  في  عابرة 
المحاكاة  خالله  م��ن  تحضر  أن  يمكن  ال��ذي  الوحيد  الشكل  ه��ي  أو 
أشياء  بأشباه  خاللها  من  ُنمسك  فنحن  للواقع.  المضللة  أو  الساخرة 
ر في الذاكرة إال قليال.   أو كائنات، أو ننتقي من عوالمها حقائق ال ُتعمِّ
وضمن حاالت الزيف هذه، يمكن تصنيف العوالم االفتراضية أيضا، 
بكل إبداالتها الجديدة وتبعاتها على الزمان والفضاء والنسيج االجتماعي، 

وتبعاتها على الذات وعالقتها بنفسها وباآلخرين في الوقت ذاته.
الحقيقة  عالم  تحاكي  التي  الجديدة  الوسائط  كل  ذل��ك  ضمن  تدخل 
الواقعية من خالل سيل من الصور التي ال غاية منها سوى التمثيل ذاته. 

ووفقًا لما يقوله السيميائي المغربي سعيد بنكراد “لقد ُأفرغ المتخيل 
مباشر  إدراك  محله  وحل  واالستشرافي  التأملي  مضمونه  من  داخلها 
لحقائق ال يستقيم وجودها إال من خالل صور ال تنقل واقعًا، بل تنمو 
على هامشه في شكل استيهامات عرضية ال ُتخبر عن حقيقة الذات، كما 
هي في اللغة ومجمل التعبيرات الرمزية المضافة، بل تقدمها اعتمادا 
على “رتوشات” ُتحسن األصل أو تعدله أو تغطي على جوانب النقص 
فيه، وذاك هو موضوع “الاليكات”  في مواقع التواصل االجتماعي”. 

يعيش  ال  الذي  ب�”بديلها”  قياسا  لها  قيمة  ال  “الحقيقية”  ال��ذات  إن 
سوى في الصور وضمن سيل التعليقات التي يقدمها عن نفسه أو 

عن “البدائل” األخرى. 

االلكتروني  الفضاء  اقتحمت صور »سيلفي« ساحة   ،
ومشاهير  مجهولون  ال���ذات.  تمجيد  ف��ي  نسخة  ك��أح��دث 
االلكتروني  الفضاء  اقتحمت صور »سيلفي« ساحة   ،
ومشاهير  مجهولون  ال���ذات.  تمجيد  ف��ي  نسخة  ك��أح��دث 
االلكتروني  الفضاء  اقتحمت صور »سيلفي« ساحة   ،

مختلفة،  أوض��اع  في  ألنفسهم  شخصية   
ومشاهير  مجهولون  ال���ذات.  تمجيد  ف��ي  نسخة  ك��أح��دث 
مختلفة،  أوض��اع  في  ألنفسهم  شخصية   
ومشاهير  مجهولون  ال���ذات.  تمجيد  ف��ي  نسخة  ك��أح��دث 

الصورة  المحمولة.  الهواتف  وعدسات  الميديا  تقنيات  ر 
هنا ال تشبه ما كان يحدث في األمس لجهة توثيق لحظة استثنائية، 
إنما تجري صناعتها بوعي لتصديرها إلى الجموع. ليست ظاهرة صور« 

«سيلفي» 
أو تمجيد الذات الخاوية 

خليل صويلح

رأي   |  
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دمشق – رامي سلوم

كشف رئيس فرع دمشق لنقابة 
الفنانيين وعضو مجلس 

محافظة دمشق فيصل عبد 
المجيد، عن نية النقابة رفع رواتب 

المتقاعدين وتعزيز امتيازات األعضاء، 
أو إعادتها إلى سابق عهدها على أقل 

تقدير، خصوصا من ناحية االمتيازات 
الصحية، وذلك بعد تحسن الواقع المالي 

للنقابة بفعل العمل على تحسين واقع 
الجباية من األنشطة الفنية، بعد أن 

وصلت األمور إلى مرحلة صعبة للغاية 
في الوقت السابق، مشيرا إلى أن النقابة 
نجحت في جمع ١٢٧ مليون ليرة سورية 
العام الماضي ٢٠١٨، كانت حصة دمشق 

منها نحو١٠١ مليون ليرة سورية بعد 
سداد النسبة المعتمدة لصالح نقابة 

فناني سورية.

الدكتـــور فيصـــل عبد المجيـــد من أبرز 
النقابيين في دمشـــق، فقد عاصر مختلف 
المراحل التي مرت على النقابة منذ نحو ٣٩ 
عاما، وتدرج خاللها في مختلف المسؤوليات 
 
ً
من أمين سر النقابة، ورئيس العقود وصوال

إلى رئيس فرع دمشـــق لنقابـــة الفنانيين، 
وحصد خاللها ثقة أعضـــاء النقابة ما جعله 
 لفرع دمشـــق لنقابة الفنانيين على 

ً
رئيسا

مدار ١٦ عاما.
 عبد المجيد أكد في حوار مع «المشهد» 
علـــى أن موقع النقيب هو موقع الوصي على 
 أنه لن يفرط 

ً
النقابة ومصالح أعضاءها، مبينا

بأموال النقابة التي تعتبر المفتاح الرئيسي 
لرفاهية األعضاء، وزيادة امتيازاتهم، وبقاء 
نقابة الفنانيين فـــي صدر النقابات الفاعلة 
في الوطن والتـــي يتحلى أصحابها بالعديد 
من االمتيـــازات التي تضمن لهم حياة آمنة 
ومستقرة، كاشفا عن زيادة قريبة في رواتب 
المســـتحقين من أعضاء النقابة، فضال عن 
وإعادتها  الصحية،  االمتيازات  لتعزيز  خطة 
إلى ســـابق عهدها، من خالل توسيع شبكة 
التغطيـــة الصحيـــة ومســـتواها من خالل 

شـــركات التأميـــن الصحي، مشـــيرا إلى أن 
النقابـــة كانـــت متعاقـــدة مع مستشـــفى 
األســـد الجامعي، وكان القســـم الممتاز في 
المستشـــفى محجوزا لصالـــح النقابة التي 
تتولـــى ســـداد ٧٥٪ من تكاليـــف العالج 
والعمليات وغيرها ألعضاءها، بينما يتحمل 
العضو ٢٥٪ مـــن قيمة العالج، وبعد الواقع 
المالـــي الصعب الذي مرعلـــى النقابة خالل 
سنوات الحرب على سورية، اضطرت النقابة 
لتخفيض الدعم الصحـــي إلى ٤٠٪، بينما 
يتحمل العضو ٦٠٪ من قيمة العالج، فضال 
عن عدم حجز القسم الممتاز طوال الوقت ما 
يجعل موضوع اإلقامة بالمستشـــفى يرتبط 
بالشواغر في األقسام، وهو ما ستتم إعادته 

قريبا إلى سابق عهده.  
وأشـــار عبد المجيد إلى أن النقابة فعلت 
تحصيل مستحقاتها من األنشطة الفنية ما 
عزز موقعها المالي، حيث كانت المبالغ التي 
تتم جبايتها في الســـابق ضعيفة للغاية، 
بفعل ما أسماه التقاعس على أحسن تقدير، 
وأمور أخرى أخجل من ذكرها على حد وصفه، 
ما وضع النقابة في زاوية صعبة جدا، وكانت 

نقيب فناني دمشق: 

رفضت رشوة بـ200 مليون ليرة سورية
زيادة في رواتب متقاعدي النقابة وتعزيز االمتيازات الطبية قريبًا

 النقابة تستقبل خريجي المعهد العالي للفنون 
على اختالف اختصاصاتهم )دراما، راقصين، 

موسيقيين، وغيرهم( مباشرة، والذين يصبحون 
أعضاء فيها بمجرد تخرجهم من دون فحص 

الخبرة من قبل اللجنة، بعد تسديد رسم 
االشتراك المحدد بـ 50 ألف ليرة سورية

لقـــاء   |  
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ســـتضطر إلى قطـــع رواتـــب المتقاعدين 
والذين يشكلون العدد األكبر من مستحقي 
الرواتب الشـــهرية في النقابـــة، فضال عن 
موظفي النقابة، حيث طرحت نقيبة فنانيي 
ســـورية في وقتها الســـيدة فادية خطاب 
قطع الرواتـــب التقاعدية أو تقليصها بقمة 
٢٥٪،  وهو ما تم عالجه من قبل فرع دمشق، 
بإقراض نقابـــة الفنانيين المركزية مبلغ ٦٠ 
مليون ليرة ســـورية، لتسهيل دفع الرواتب 
وعدم تخفيضها، مشـــيرا إلى أن مبلغ ال٦٠ 
مليونـــا حصل عليه فرع دمشـــق من وديعة 
مصرفية كانـــت بقيمة ٢٥ مليـــون تقريبا، 
وبنســـبة فائدة نحو ٩٪، ما عـــزز المبلغ إلى 
٦٠ مليون ليرة فكانت كالقرش األبيض في 

اليوم االسود للحفاظ على مصالح األعضاء.
وقــــال عبد المجيد أن فرع دمشــــق تمكن 
من تحصيــــل مبلغ ١٢٧ مليون ليرة ســــورية 
خالل العام الماضي، من الرســــوم المفروضة 
على األنشــــطة الفنية، مثل عقود الفنانيين 
الملتزمين،  والفنانييــــن  واالســــتعراضيين، 

والفنانييــــن غير المصنفين، والتي تشــــكل 
النسبة االكبر من مجموع قيمة جباية الرسوم 
في مختلف األفرع في المحافظات، على الرغم 
من وجــــود محافظات يتميز النشــــاط الفني 
فيهــــا باالزدهار، مشــــيرا إلى أن فرع دمشــــق 
يضم ٨٤٠ عضوامن أصــــل ألف و٨٩٠ عضوا 
مســــجلين في نقابة فناني ســــورية، والذين 

يشكلون النسبة األكبر بين مختلف األفرع.
وكشـــف عبد المجيـــد عـــن أن النقابة 
بإنشاء مشـــروعات استثمارية  البدء  بصدد 
من شـــأنها تعزيز موقـــع النقابة المالي من 
خالل اســـتجرار األمـــوال لصالـــح صناديق 
النقابـــة، وخصوصا صنـــدوق التقاعد الذي 
يحتـــل االهمية الكبرى لـــدى النقابة حرصا 
على كرامة الفنانيين، مشيرا إلى أن النقابة 
حصلـــت على محضـــر (أرض) فـــي منطقة 
التنظيـــم في الزبلطانـــي بالتوزيع االجباري 
من مجلس الوزراء بمســـاحة ٢١٨٠ متر مربع، 
وهي مفروزة ومســـورة ويجـــري العمل على 
اســـتثمارها بالطريقة االمثل في مشروعات 

 النقيب رفض )رشوة 
مالية(، بقيمة 200 

مليون ليرة سورية لبيع 
األرض الخاصة بالنقابة  

بالسعر الرائج حاليًا 
ألنها تحتل موقعًا هام 

في دمشق ومنطقة 
تم إصدار المخطط 

التنظيمي لها وباتت 
األرض تساوي مئات 

الماليين
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مستدامة تدر دخال جيدا على النقابة. 
وأشـــار عبـــد المجيـــد إلـــى أن اإلهمال 
أفقـــد النقابة أربع فرص الســـتثمار أراضي 
كانت قد خصصتهـــا المحافظة للنقابة في 
أوقات ســـابقة، دعما منها لنشـــاط النقابة، 
واســـتجابة لتوجيهات القيـــادة في تذليل 
العقبـــات ودعـــم النقابـــات لتمكينها من 
القيام بواجباتهـــا، ومنها األرض التي أقيم 
عليها مبنى الســـفارة المصرية واألرض في 
منطقة جســـر فكتوريا والتـــي أقيم عليها 
كـــراج الحجز، كـــون تلـــك األراضي وضعت 
فـــي الملفات والدروج، وبقيت مهملة إلى أن 
استثمرتها المحافظة مرة إخرى بعد تنظيم 

تلك المناطق.
وقـــال عبـــد المجيـــد:( أن مصير األرض 
الحالية كان سيتبع سابقاتها بسبب االهمال 
وعـــدم التقديـــر، لوال أنني كنـــت أطلع على 
األوراق في الملفـــات القديمة فوجدت ورقة 
التخصيص، فانتقلت إلى المحافظة مباشرة 
وفي اليوم نفســـه، وتاكدت من بقاء األرض، 
والتي كانت بمســـاحة ٨٠٠ متر مربع، وهي 
التي ال تصلح لبناء اســـتثماري بعد اقتطاع 
الوجائب وغيرها وفقـــا للقانون، فطلبت من 
المسؤولين زيادتها على الخريطة، ورسمت 
المســـاحة بيـــدي وحصلت علـــى الموافقة 
بتخصيص ٢١٨٠ متر مربع بدال من ٨٠٠ متر 
مربع، والتي كانت تصلح فقط لبناء مكاتب، 
كاشفا عن أنه رفض عرض وباالسم الصريح 
(رشوة مالية)، بقيمة ٢٠٠ مليون ليرة سورية 
لبيـــع األرض بالســـعر الرائج حاليـــا كونها 
اليوم فـــي موقع هام في دمشـــق ومنطقة 
تم إصـــدار المخطط التنظيمـــي لها وباتت 
األرض تساوي مئات الماليين، وبالتأكيد تم 
رفض المبلغ، وأجبتهم بأنني ال أبيع زمالئي، 
ونحن نبحث اليوم عن مستثمر لبناء األرض 
واســـتثمارها في مشـــروع يدر دخال دائما 

لنقابة دمشق.
أمـــا بالنســـبة لموضوع عمل اشـــخاص 
أو فنانييـــن من خارج النقابة في األنشـــطة 
الفنيـــة المختلفـــة، ومطالبـــة الفنانييـــن 
النقابييـــن بمنـــع تلك الظاهـــرة التي تؤثر 
على حجـــم عملهم، أوضح عبـــد المجيد بأن 
النقابة تعمل وفق ضوابط محددة وواضحة، 
وأن القانون والنظـــام الداخلي للنقابة ومن 
خالل مادة صريحة وواضحة يســـمح بالعمل 
في المجـــال الفني بعد الحصـــول على إذن 
مـــن النقابـــة، وبالتالي هي حـــق من حقوق 

الفنانيين غير النقابيين.

ولفت إلى أن غالبية الشكاوى في المجال 
تأتي من فنانيي الدراما، والتي يأخذ بعض 
المنتجيـــن مبـــادرة إيجابية فـــي تحصيل 
اذون العمـــل، ولكـــن بعضهـــم يتجاهـــل 
ذلـــك، مبينا أن فرق التفتيـــش تعمل على 
رصد مواقع التصويـــر والفنانيين العاملين، 
وتقوم بتوقيف التصوير ومصالدرة الكميرا 
الخاصـــة بالتصويـــر في حال الكشـــف عن 
المخالفة، غير أنه في حال عدم الكشف عن 
المخالفة خالل التصويـــر فال يمكن للنقابة 

التصرف أثناء العرض.
وأضاف عبد المجيد أنه تنظيميا يخضع 
ترخيـــص العمـــل الدرامي وجباية رســـوم 
النقابة على أالعمـــال الدرامية لنقابة فناني 
ســـورية، بينما بقية األنشطة من اختصاص 
األفـــرع، غير أن األفـــرع في الوقت نفســـه 
يمكنها الكشف والمحاسبة على المخالفات 
في مجال الدراما ورصد مواقع التصوير، الفتا 
إلى أن النقابة غضت الطرف قليال في فترات 
معينة، إلعـــادة طبيعة العمل إلى دمشـــق 
خصوصا خالل استهدافها بقذائف الموت 
الغرهابية، ولم ترغـــب النقابة في منع أحد 
من العمـــل في وقتها، بـــل اتاحت الفرصة 

للجميع على أال يصبح االستثناء هو األصل.
أما بالنســـبة ألعضاء النقابة، فأشار عبد 
المجيد إلـــى أن النقابة تســـتقبل خريجي 
المعهـــد العالـــي للفنـــون علـــى اختالف 
اختصاصاتهم (دراما، راقصين، موسيقيين، 
وغيرهم) مباشـــرة، والذين يصبحون أعضاء 
فيهـــا بمجـــرد تخرجهم مـــن دون فحص 
الخبرة من قبل اللجنة، بعد تســـديد رســـم 
االشـــتراك المحدد ب ٥٠ ألف ليرة سورية، 
وفي حال عـــدم وجود مؤهـــالت أكاديمية 
المنتســـب الختبار  بالمجال، يخضع  خاصة 
ويصبح بعدها متدربا لمدة ثالث ســـنوات، 
ليخضع الختبار آخر ويستحق العضوية في 
حال نجتحه وذلك بالنسبة للمجال الدرامي، 
أما بالنسبة للفنانيين الموسيقيين فتكون 
مـــدة التدريب خمس ســـنوات، الفتا إلى أن 
النقابة تضـــم ٥٢٠ عضو دراما، و٣٤٠ عضوا 

موسيقيا.

لقـــاء   |  

النقابة بصدد البدء 
بإنشاء مشروعات 

استثمارية لتعزيز موقع 
النقابة المالي من 

خالل استجرار األموال 
لصالح صناديق 

النقابة، وخصوصا 
صندوق التقاعد الذي 
يحتل االهمية الكبرى 

لدى النقابة حرصا على 
كرامة الفنانيين
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دمشق - جوليا غانم

أقيم حفل جوائز جرامي في 
١٠ فبراير ٢٠١٩ في ستيبلز 

سينتر(لوس أنجلوس). ويكرم 
الحفل أفضل منتجي وصانعي 

الموسيقى إضافة إلي أفضل الفنانين 
علي مدار السنة أي من الفترة الممتدة 

بين ١ أكتوبر ٢٠١٧ إلي غاية ٣٠ سبتمبر 
٢٠١٨. تم اإلعالن عن الترشيحات في ٥ 

ديسمبر ٢٠١٨.
المغنية األمريكية الشهيرة  حصدت 
ليـــدي جاجا، جائـــزة األكاديمية الوطنية 
لتســـجيل الفنون والعلوم «جرامي» بفئة 
أفضـــل أغنية فئة البـــوب وكانت ترتدي 
.celine فستان بلون فضي المع من براند

وكان مغني الراب الشهير كندريك المار، 
قد تصدر قائمة الترشيحات بـ٨ ترشيحات 
جوائز، بفارق بسيط عن مغني الراب الكندي 

دريك، الذي حصل على ٧ ترشيحات..
ويأتي هذا الحفل مخيب لألمال للنجمة 
بيونسيه وجاي زي، إذ إن ألبومهما الحديث 
«إفريثينج إز الف» لم يرشـــح للفوز بأي من 

الجوائز رغم الصدى اإليجابي لدى النقاد.
وقد حققت مغنية الراب كاردي بي حدثا 
تاريخيا فـــي حفل جرامـــي ٢٠١٩ أدى إلى 
بكائها على المســـرح. كانت ترتدي فستان 
علـــى شـــكل وردة مـــن تصميـــم المصمم 

.mugler  الفرنسي
وتغلبـــت أغنيـــة I Like It على كل من 
ماك ميلر، وترافيس ســـكوت، وبوشـــا تي، 
ونيبسي هاســـل، بفوزها بأفضل ألبوم راب 
عـــن Invasion of Privacy، ألبومها األول، 
مـــا يجعلها أول امرأة في التاريخ تفوز بهذه 
الجائزة. صعدت المغنية على المســـرح مع 
زوجها أوفسيت باكية وقالت: «أريد أن أشكر 
طفلتي. ليس فقط ألنها طفلتي ولكن ألني 
عندما علمت أني حامل، لم أكن انتهيت من 
تسجيل األلبوم، فأســـرعنا في تسجيل آخر 
أغنيتين وتصوير فيديوهات حتى ال يظهر 

ا، 
ً

حملي.» وأضافت كاردي: «التوتر سيء جد
أريد أن أدخن الحشيش».

ا إلى أفضل 
ً

وكانت كاردي قد رشحت  أيض
أغنيــــة راب عــــن Be Careful، وأغنية العام 

وتسجيل العام عن I Like It، وألبوم العام.
 شـــهد حفل الجرامي لعـــام ٢٠١٩ عدة 
مفاجآت لم تقتصر فقط على ظهور ميشيل 
أوبامـــا وكاردي بي التي أصبحـــت أول امرأة 
ا 

ً
تفوز بأفضل ألبوم راب، ولكن هناك ١٥ فنان
تحقق حلمهم عندما فازوا بأول جرامي لهم.

إليكم اســـماء الفائزين بـــأول جرامي له 
هذا العام.

-  أريانا جراندي
تســـبب غياب أريانا جراندي عن الحفل 

في حـــزن جمهورهـــا ولكن، ما أســـعدهم 
هـــو فوزها بجرامـــي أفضل ألبـــوم بوب عن 

.Sweetener

-  برادلي كوبر
أغنيـــة Shallow علـــى جائزة  حصلت 
أفضـــل أغنية لإلعالم المرئـــي، وهي جائزة 
تنســـب للمؤلفيـــن فقط، وأفضـــل تعاون 
غنائي بـــوب وهي جائـــزة للمغنيين وهما 

ليدي جاجا وبرادلي كوبر.

- براندي كارليل
 By The Way, I forgive فـــاز ألبـــوم
You لبراندي كارليـــل بجرامي أفضل ألبوم 
 The Joke أمريكـــي األصل، وفازت أغنيـــة

حفل توزيع جوائز جرامي الحادي والستين

النساء احتفظن بالجوائز

الفني   |  
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بجائزتـــي أفضـــل أغنية أمريكيـــة األصل، 
وأفضل أداء أمريكي األصل.

-  كاردي بي
كما ذكرنا من قبـــل، أصبحت كاردي بي 
أول امرأة تفـــوز بأفضل ألبوم راب، وهي أول 

جرامي لها.

- دوا ليبا
فـــازت دوا ليبـــا بجائـــزة أفضـــل فنانة 

صاعدة.

-  إال ماي
 RnB فازت إال مـــاي بجائزة أفضل أغنية

Boo›d Up عن
H.E.R - 

فازت H.E.R بأفضل ألبوم RnB وأفضل 
.Best Part عن RnB أداء

 - دانييل سيزر
 H.E.R فاز دانييل ســـيزر عن تعاونه مع

.RnB بجازة أفضل أداء

Future -
بـــأول   Future فـــاز
جرامـــي له، أفضـــل أداء 
 King›s راب، عـــن أغنية
بالتعاون مع جاي   Dead
روك، وكيندريـــك لمـــار، 

وجيمس بليك.

- جريتا فان فليت
فان  جريتا  فريق  فاز 
فليت بأفضل ألبوم روك 

.From the Fires عن

 - هيو جاكمان
حصـــل هيـــو جاكمـــان علـــى جرامـــي 
 The أفضل ألبوم موســـيقى تصويرية عن

.Greatest Showman

- لورين دايجل
فازت لورين دايجل بجائزتي أفضل أداء 
إنجيلي عن أغنيـــة You Say وأفضل ألبوم 

.Look Up Child إنجيلي عن

- ليون بريدجز
فـــاز ليـــون بريدجز بجائـــزة أفضل أداء 
 Bet Ain›t Worth The تقليدي عن RNB

.Hand

-  توري كيلي
فازت توري يكلي بجائزتي أفضل ألبوم 
إنجيلي عـــن Hiding Place وأفضل أغنية 
إنجيلية عـــن Never Alone. انتهى حفل 
جرامـــي ٢٠١٩ الـــذي قدمته أليشـــيا كيز، 
وشـــهد عروض غنائيـــة من كاميـــال كابيو 

وليدي جاجا ودوا ليبا وبوست مالون وغيرهم.
وأكثـــر ما لفـــت االنتباه هـــذا العام هو 
سيطرة النســـاء على الجوائز على عكس ما 

حدث بالعام الماضي.

تسجيل العام:
I Like It لـــكاردي بي وبـــاد باني وجي 

بالفين
The Joke لبراندي كاراليل

الفائز: This Is America لدونالد جلوفر
/span>od’s Plan لدريك

Shallow لليدي جاجا وبرادلي كوبر
All the Stars لكندريك المار وسزا

Rockstar لبوست مالون و٢١ سافاج
The Middle لزيـــد وجـــراي وماريـــن 

موريس

ألبوم العام:
Invasion of Privacy لكاردي بي

By the Way, I Forgive You لبراندي 
كارليل

Scorpion لدريك
H.E.R

 Beerbongs & Bentleys
لبويت مالون

 Dirty Computers
لجانيل موناي

 Golden Hour الفائـــز: 
لكاسي مسجرايف

 Black Panther: The
Album

أغنية العام:
All The Stars لكندريـــك 

المار وسزا
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Boo’d Up إليال مي
God’s Plan لدريك

In My Blood لشون مانديز
The Joke لبراندي كاراليل

Shallow لليدي جاجا وبرادلي كوبر
The Middle لزيـــد وجـــراي وماريـــن 

موريس
الفائز:This Is America لدونالد جلوفر

أفضل مغني صاعد
Chloe X Halle فرقة

لوك كومبس
Greta Van Fleet فرقة

اتش. إي. أر
الفائز: دوا ليبا

ورجا سميث
بيبي ريكسا

مارجو برايس

أفضل أداء بوب فردي
Colors لبيك

Havana لكاميال كابيو
God Is A Woman ألريانا جراندي

 Joanne -Where Do You الفائـــز: 
Think You’re Goin? لليدي جاجا

Better Now لبوست مالون

أفضل أداء بوب ثنائي أو لفرقة
Fall in Line لكريستينا أجيليرا وديمي 

لوفاتو
 Don›t Go Breaking My Heart

Backstreet Boys لفرقة
S Wonderful لتونـــي بينيـــت وديانا 

كرال
الفائز: Shallow لليـــدي جاجا وبرادلي 

كوبر
 ٥  Maroon لفرقـــة   Girls Like You

وكاردي بي.
The Middle لزيـــد وجـــراي وماريـــن 

موريس
Say Something لجســـتن تمبرليـــك 

وكريس ستابليتون

أفضل ألبوم بوب
Camila لكاميال كابيو

Meaning of Life لكيلي كالركسون
الفائز: Sweetener ألريانا جراندي

Shawn Mendes لشون مانديز
Beautiful Trauma لبينك

Reputation لتايلور سويفت

أفضل ألبوم إليكتروني
Singularity لجون هوبكينز

الفائـــز: Woman Worldwide لفرقة 
Justice

Treehouse لصوفي توكير
 Oil of Every Pearl›s Un-Insides

لصوفي
Lune Rouge لتوكيمونستا

أفضل أداء روك
 Arctic لفرقـــة   Four Out of Five

Monkeys
 When Bad Does Good الفائـــز: 

لكريس كورنيل
 The لفرقـــة   Made An America

٣٣٣ Fever
 Greta Van لفرقـــة Highway Tune

Fleet
Halestorm لفرقة Uncomfortable

أفضل أداء ميتال
Condemned to the Gallows لفرقة 

Between The Buried And Me
Deafheaven لفرقة Honeycomb

 High لفرقة Electric Messiah :الفائز
on Fire

Trivium لفرقة Betrayer
Underoath لفرقة On My Teeth

٦٨almashhadonline.com March ٢٠١٩



R&B أفضل أداء
Long As I Live لتوني براكستون

The Carters لديو Summer
Y O Y لالال هاثواي

الفائز: Best Part لدانيال ســـيز واتش. 
إي. أر

First Began لبيجاي مورتون

أفضل أداء راب
Be Careful لكاردي بي.
Nice For What لدريك

الفائـــز: King›s Dead لكندريـــك المار 
وجاي روك وجيمس بليك وفيوتشر
الفائز: Bubblin ألندرسن. باك

ســـكوت  ترافيـــس  ل   Sicko Mode
ودريك وبيج هوك وسوا لي

أفضل أغنية كتبت لوسيط مرئي
المـــار  لــــــكندريـــك   All The Stars

وســــزا
الفائز: Shallow لليـــدي جاجا وبرادلي 

كوبر
وناتاليـــا  لميجيـــل   Remember Me

الفوركاد
This Is Me لكيال سيتل ومجموعة فيلم 

The Greatest Showman

Mystery of Love لسوفجان ستيفنز
أفضل فيديو غنائي

The Carters لديو Apesh*t
لدونالـــد   This Is America الفائـــز: 

جـــلوفر
I’m Not Racist لجوينر لوكاس

Pynk لجانيل موناي
Mumbo Jumbo لتييرا واك

أفضل فيلم موسيقي
Bars ١٢ Life in

Whitney
Quincy :الفائز

Itzhak
The King

أفضل أغنية راب:
God›s Plan :الفائز

King›s Dead
Lucky You

Sicko Mode
Win

أفضل ألبوم راب:
Invasion of Privacy :الفائز

Swimming لماك ميلر
ٍ

Victory Lap لنيبسي هاسل
Daytona لبوشا تي

Astroworld لترافيس سكوت

أفضل أداء كنتري فردي:
الفائز: Butterflies لكاسي مسجرايف

Wouldn›t It Be Great
Mona Lisas And Mad Hatters

Millionaire
Parallel Lin

أفضل تعاون كنتري
الفائز: Tequila لدان وشاي

Meant To Be
Shoot Me Straight

Dear Hate
 When Someone Stops Loving

You

أفضل ألبوم كنتري:
لكاســـي   Golden Hour الفائـــز: 

مسجرايف
Port Saint Joe

٢ From A Room: Volume
Girl Going Nowhere

Unapologetically
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يستهوي  الغــرفــيــلــد  كـــارل 
الخاصة  أزيــائــه  بروعة  الجمهور 
يصممها  التي  وبتلك  أوال،  باسمه 
وقت  في  فندي  ودار  شانيل  لدار 
اللغط  أثــار  ما  وهــذا  ثانيا،  واحــد 
ألمانيا،  مــن  ــادم  ــق ال هــذا  حــول 
الموضة  أهوال  في  انغمس  الذي 
وروعتها  واإليطالية  الباريسية 
حتى صار من أربابها. واستطاع أن 
يستوعب أساليب دور األزياء التي 
موضتها  لها  يبتكر  أن  منه  طلبت 
أزياء   

ّ
أي تشبه  أن  دون  السنوية 

أخرى في العالم
في  الثانوية  دراســتــه  كانت 
باريس، تعلم لغات عدة باكرا وصار 
لكن  الفنون،  أشكال  بكل  يهتم 
عالم  نحو  تتجه  دوما  كانت  ميوله 
لدرجة  جهده  كل  فبذل  األزيـــاء، 
أراد  والدراسة.  الرسم  في  اإلرهاق 
ى له 

ّ
أن يكون خياطا شهيرا وتسن

ذلك.
في  اشترك   ١٩٥٤ سنة  في 
معطف،  لتصميم  عالمية  مسابقة 
األولى  الجائزة   

ً
حاصدا فاز  حينها 

الخياطة  أبواب  أمامه  فتحت  التي 
الخامسة  فــي  وهــو  ـــاء  األزي ودور 

عشرة من عمره.
لبيار  كمساعد  الغرفيلد  عمل 
السنة  وفــي   ،١٩٥٥ سنة  بالمان 
دار  فــي  فنيا  مــديــرا  ذاتــهــا صــار 
حتى  استمر  ــاء،  ــألزي ل باتو  جــان 
١٩٦٣ حين اختار أن يكون مصمما 
فرنسا  فــي  عمل  حيث  مستقال، 
اقترب  واليابان،  وألمانيا  وإيطاليا 
بإيطاليا،  ”فندي“  ــاء  أزي دار  من 
لهذه  يرسم  اليوم  حتى  ــزال  والي
واأللبسة  أزيائها  تصاميم  ــدار  ال
كما  ـــوار،  ـــس ـــس واإلك الــجــاهــزة 
 ١٩٦٣ سنة  بين  الغرفيلد  صمم 
الجاهزة  كلويه  دار  أزيــاء  و١٩٨٣ 

وإكسسواراتها أيضا.

رؤيته اإلبداعية 
القرن  ثمانينات  أواخـــر  فــي 
للمقربين  ح الغرفيلد 

ّ
العشرين صر

بأنه لم يعد يهتم بما يقوم به في 
نحو  يتوجه  وأنــه  الحاضر،  الوقت 

مهنة ”موازية“ هي التصوير.
ــد  ــدي ــج ـــه ال ـــوس ـــه ه ـــع دف
 من 

ً
بالتصوير إلى أن يصبح واحدا

الكبار  العالميين  المصورين  بين 
إحدى  في  قــال  وجيزة،  فترة  في 
التقاط  ”إن  التلفزيونية  مقابالته 
شخصية  تــحــديــد  ــو  ه الــصــورة 
اإلنسان ذاته، فالصورة هي طريقة 
نستطيع  ال  بأننا  وتتميز  للرؤية، 
يعطيها  ما  وهذا  صنعها،  إعــادة 

صفة الخيال والسحر“.
حقق الغرفيلد العديد من الصور 
والصحافة،  اإلعــالنــات  مجال  فــي 
والمجالت من أمثال: معرفة الفنون، 
األسبانية،  وفوغ  األميركية،  وفوغ 
تصوير  على  انصب  كما  وسواها، 
الـــوجـــوه الــشــهــيــرة فــي مــيــدان 
ومن  والمجتمع،  والثقافة  السياسة 
الثقافة  وزير  أولئك، جاك النغ  بين 
الفرنسي وكارولين دي موناكو، وقد 
عرضت مجموعة أعماله التصويرية 
الــدائــرة  فــي  بوالكيا  غاليري  فــي 
السادسة من باريس من بين عامي 
١٩٨٩ و١٩٩٢، وقد بلغ عدد معارض 
تنقلت  معرضا  عشر  ثالثة  صــوره 
بين هامبورغ وميونيخ ودوسلدورف 
ونيويورك  وبرلين  وميالنو  ولندن 

وكولونيا وباريس ومدريد وروما.

الغرفيلد وشانيل
على  الغرفيلد  انفتاح  ساعد 
التقلب  على  الثقافية،  التيارات 
نظرة  عبر  األزيـــاء  تصاميم  في 

رحيل عمالق الموضــــــة العالمية 
كارل الغرفيلد 

شخصيته تظل 
لغزًا ال ُيعرف 

عنها سوى 
القليل. كانت 
عروضه تحتل 

المراتب األولى 
واستقطب 

أهم شخصيات 
الموضة.

الفني   |  
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لم  فقبله  مستقبلية، 
 مصمم آخر إعادة عهد شانيل بعد 

ّ
يستطع أي

اثني  االنتظار  يجب  فكان   ،١٩٧١ في  وفاتها 
عشر عاما حتى يأتي الغرفيلد ويقول إن ”كوكو 
شانيل لم تمت“، على عكس بول بواريه الذي 
عن  ورحل  عينيه  أغمض  منذ  موضته  توقفت 

الدنيا.
مما شك فيه أن الغرفيلد كان مبدعا بالفطرة. 
المطلقة  والثقة  والتفاني  ــرار  اإلص عنه  ــرف 

ُ
ع

دار  دخل  حين  كبيرا  تحديه  كان  أهدافه،  في 
شانيل سنة ١٩٨٣، فلم يكن من السهل خالفة 
المصممة الكبيرة كوكو. كما أنه لم يخف من ذلك 
عشرين  منذ  الموضة  في  يعمل  كان  التحدي، 
اسما  يبق  ولم  عالمها  في  صيتا  اكتسب  سنة، 
مجهوال في دهاليزها. كان أول ما فعله هو رفضه 
لتقليد تصاميم شانيل السابقة، وقيامه بتطوير 
استخدام  على  بحرص  ذلك  وكل  ــدار،  ال موضة 
أفضل أنواع األقمشة واإلكسسوارات واالتجاهات 

الثقافية المتجددة.
يبدع الغرفيلد دائما في إخراج عروضه بطرق 
الفتة وتغدو حديث األوساط اإلعالمية واإلبداعية، 
ففي العام ٢٠٠٥ رسم طريقا من اإلسفلت ووضع 
عارضاته فوقه على السجادة الحمراء، أما في عرض 
مجموعة خريف/شتاء عام ٢٠٠٧، فقد هبت عاصفة 

قطت  تسا و
عرض  تمحور  فيما  العرض،  منصة  فوق  الثلوج 
ضخمة  جاكيت  حول   ٢٠٠٨ ربيع/صيف  مجموعة 
التي  الضخمة  األشكال  إلى  وبالنسبة  التويد،  من 
استعان بها الغرفيلد في عروضه فال أحد ينسى 
حولها  دارت  التي  الضخمة  الفضية  العواميد 
أو   ،٢٠٠٩ خريف/شتاء  كوتور  مجموعة  عارضات 
األسد الذهبي العمالق خالل عرض مجموعة كوتور 
في  الكبيرة  الكريستاالت  أو   ،٢٠١١ خريف/شتاء 

عرض خريف/شتاء ٢٠١٢.
جرأة االبتكار قادت الغرفيلد لمحاكاة مظاهرة 
في شارع بناه خصيصا لعرض ربيع/صيف ٢٠١٥، 
عرض  لتحتضن  شانيل  بوتيك  واجهة  بنى  كما 
بالمواد  الغرفيلد  ويستعين   ،٢٠٠٩ ربيع/صيف 
محور  وتصبح  العروض  تبرز  التي  المتوقعة  غير 
التي  الورقية  االستوائية  الغابة  مثل  الحديث، 

احتضنت عرض كوتور ربيع/صيف ٢٠١٥ 
رحل كارل الغرفيلد في باريس بعد فترة قصيرة 
 وقد نعته 

ً
من إصابته بالمرض عن عمر ناهز ٨٥ عاما

نعاه  من  أهم  ومن  العالمية  الموضة  كبرى شركات 
رئيسة  قالت  كما  فيرساتشي  اإليطالي  المصمم 
بين   

ً
عمالقا العالم  فقد  «اليوم  فوغ  مجلة  تحرير 

الرجال».

رحيل عمالق الموضــــــة العالمية 
كارل الغرفيلد 

رحل كارل 
الغرفيلد 

في باريس بعد 
فترة قصيرة من 
إصابته بالمرض 
عن عمر ناهز 85 

عامًا وقد نعته 
كبرى شركات 

الموضة العالمية 
ومن أهم من نعاه 
المصمم اإليطالي 

فيرساتشي كما 
قالت رئيسة تحرير 
مجلة فوغ »اليوم 

فقد العالم عمالقًا 
بين الرجال«
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فيرساتشي  العالمة التجارية الكبيرة فى عالم الموضة واألزياء، 
قررت تقديم أزياء التســـعينيات وإعادتها مرة أخرى على منصات 
عروض األزياء العالمية، حيث قامت بإعادة موضة تسعينيات القرن 
الماضى إلى الحياة وبصورة جيدة على المدرج خالل أسبوع الموضة 

فى ميالن من خالل مجموعتها لخريف وشتاء ٢٠١٩.
اختـــارت دار األزياء تصميم ديكور عبارة عن «دبوس مشـــبك» 
كبيـــر باللون الذهبـــى يحتوي على العالمـــة التجارية الخاصة بها 
، كما ظهرت عارضات األزياء بتســـريحات شـــعر 

ً
والمعروفة عالميا

متماســـكة مع إكسسوار شعر «فيرساتيشـــى»، وكان هذا بمثابة 
مثـــال واحد فقط على مقـــدار المزيج المذهل الذى ســـيظهر فى 
المجموعة، وهو أول عرض للمصممة «دوناتيال» منذ بيعها العالمة 
التجارية العام الماضى للمصمم  لألمريكى «مايكل كورس» مقابل 

٢٫٢ مليار دوالر.
ظهرت جميع القطع والرموز الخاصة ببيت 
أزياء «فيرساتشى» الشهيرة من خالل اختيار 
ستايل التســـعينيات «grunge» مع جوارب 
ا إلى 

ً
طويلـــة أو جوارب عاليـــة تصـــل أحيان

 إلى مطبوعات البيت الشهيرة 
ً

الفخذ، ووصوال
التى تم وضعها على سترات مبطنة، وأحذية 
رياضية مشـــرقة. كما حرصت على االحتفاظ 
بتـــراث الخياطة الذي لطالمـــا تميزت به  فى 
ستراتtweed lady  المضاف إليها أشرطة 
من الحرير، وتنورة قصيرة كما قدمت مجموعة 

من الفساتين الحريرية المرصعة، 
وتضمن عرض األزياء العديد من عارضات 
األزيـــاء الشـــهيرات، كايـــا وجيجـــى حديد، 
وكاندل جينـــر اللواتي قدمن المجموعة على 

.«Runway«الـ

فيرساتشي خريف وشتاء 2019

أزياء   |  
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شـــاركت عارضة األزيـــاء الفلســـطينية األصـــل  جيجي 
حديد Gigi Hadid  في عدد مـــن عروض األزياء العالمية 
من ميالن إلـــى نيويورك ولندن، وقـــد كانت على المنصة 
 Tom “و“توم فورد ،Prada “الخاصة بكل من دار ”برادا
Ford، و“مايـــكل كـــورس“ Michael Kors، و“مـــارك 
ا فـــي عرض دار 

ً
جايكوبـــس“ Marc Jacobs، ومؤخـــر

”بربري“ Burberry فـــي لنـــدن،  وكعادتهـــا لم تقع 
بالتكرار فكانت متميزة بكل إطاللة لها.

شـــاركت عارضة األزيـــاء الفلســـطينية األصـــل 
Gigi Hadid حديد

من ميالن إلـــى نيويورك ولندن، وقـــد كانت على المنصة 
الخاصة بكل من دار ”برادا“

Ford، و“مايـــكل كـــورس“
Marc Jacobs جايكوبـــس“

Burberry ”بربري“
بالتكرار فكانت متميزة بكل إطاللة لها.

 جيجي حديد في أسابيع الموضة 
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تعرفوا على بعض
 المواهب  الرياضية 

السورية المهاجرة
الســورية  بالمواهــب  ونواديهــا  العالــم  مالعــب  تمتل��ئ 
يمــر  وال  الســورية،  األصــول  ذوي  الالعبيــن  أو  المهاجــرة 
يــوم إال وتســمع بتألــق العــب أو تســجيله لهــدف أو قيادة 
فريقــه للفــوز، وآخرها كان تســجيل العب منتخبنــا محمد عثمان 
ومحتــرف نــادي هركلــس الميليــو الهولنــدي لهــدف الفــوز على 
اياكس امســتردام في الدوري الهولندي،  وسنضيئ على عدد من 
هــذه المواهــب الواعدة على أمل أن يســمع بها اتحــاد كرة القدم 
ويقوم باســتقطابها واالســتفادة منها في منتخباتنا الســورية:

مارك جرجس
العب نادي فيورنتينـــا االيطالي، من مواليد 
الســـويد ٢٦ / ٥ / ٢٠٠٠ جـــذوره مـــن محافظـــة 
الحســـكة لديه مركزين اساســـبين المركز االول 
مدافع والمركز الثاني وســـط مهاجم، أما االندية 
الســـابقة الذي لعب لها هـــي: برومابويكنا، ايك 

اســـتوكهولم (في الدوري الســـويدي الممتاز تحت 
١٧عام) وتم اســـتدعائه لمنتخب الســـويد للناشئين وهو 
موهبـــة من الطراز العالمي انتقل الـــى الدوري االيطالي من 
بوابة بريمافيـــرا ثم إلى فيورنتينا (للشـــباب تحت ١٩عام) 
 مع الفريق الرديف تحت ٢٣ عام وتمكن مؤخرا مارك 

ً
وايضا

جرجس مـــن الفوز مع فريقـــه فيورنتينا في نصف نهائي كاس ايطاليا للشـــباب 
وتخطى انتر ميالن بهدف مقابل ال شيئ في ذهاب نصف نهائي كاس ايطالي.

 من إعجاب الصحف الســـويديه وااليطاليـــة، حيث لم يتردد 
ً
 كبيـــرا

ً
 نـــال قدرا

بعضها فـــي التعبير عن قيمة وإمكانيات ومهارات الالعب ونال اإلشـــادة من مدربه 
الحالي Emiliano Bigica على الصفحات الرسمية األولى لصحيفة فيورنتينا كما اكد 
مدربه عشـــقه ومعرفته لسوريا وشعبها فهو لعب ضد المنتخب السوري في دمشق 

عام ١٩٩٥
باالضافة الى ذلك وقعت معه شـــركة اديداس العالمية عقد رعاية وتم اختياره 
كواحـــد من ابرز المواهب في العالم حيث تم ضمه لمجموعة «تانغوســـكواد» تحت 
قيادة النجم تشابي الونسو االعب الشهير الذي لعب في العديد من األندية الكبرى 
امثال ليفربول وريال مدريد وبايرن ميونيخ، ويتم اصطحاب هذه المجموعة للخضوع 
لفترات معايشة مع أندية ومدربين والعبين عالميين ويتم اإلشراف عليها من قبلهم 

برعاية من شركة اديداس.

تعرفوا على بعض
 المواهب  الرياضية 

السورية المهاجرة
ورية ــورية ــورية  الس الســب  ــب  الســ الســب  ب  بالمواه بالمواهــا  ــا  بالمواهــ بالمواهــا  ا  ونواديه ونواديهــم  ــم  ونواديهــ ونواديهــم  م  العال العالــب  ــب 
ر ــر ــر  يم وال  يمــورية،  وال  ــورية،  يمــ وال  يمــورية،  وال  ورية،  الس الســول  ــول  الســ الســول  ول  األص ذوي  األصــن  ذوي  ــن  األصــ ذوي  األصــن  ذوي  ن  الالعبي أو  الالعبيــرة  أو  ــرة 
دف أو قيادة ــدف أو قيادة ــدف أو قيادة  ــجيله لهــجيله له جيله لهــجيله لهــ ــب أو تســب أو تس ب أو تســب أو تســ ــق العــق الع ق العــق العــ
ا محمد عثمان ــا محمد عثمان ــا محمد عثمان  ــجيل العب منتخبنــجيل العب منتخبن جيل العب منتخبنــجيل العب منتخبنــ ــوز، وآخرها كان تســوز، وآخرها كان تس
وز على ــوز على ــوز على  ــدف الفــدف الف دف الفــدف الفــ ــدي لهــدي له دي لهــدي لهــ ــو الهولنــو الهولن و الهولنــو الهولنــ ــس الميليــس الميلي
تردام في الدوري الهولندي،  وسنضيئ على عدد من 
اد كرة القدم ــاد كرة القدم ــاد كرة القدم  ــمع بها اتحــمع بها اتح مع بها اتحــمع بها اتحــ ــب الواعدة على أمل أن يســب الواعدة على أمل أن يس
ورية:ــورية:ــورية: ــتفادة منها في منتخباتنا الســتفادة منها في منتخباتنا الس تفادة منها في منتخباتنا الســتفادة منها في منتخباتنا الســ ــتقطابها واالســتقطابها واالس

مارك جرجس
العب نادي فيورنتينـــا االيطالي، من مواليد 
الســـويد ٢٦ / ٥ / ٢٠٠٠ جـــذوره مـــن محافظـــة 
الحســـكة لديه مركزين اساســـبين المركز االول 
مدافع والمركز الثاني وســـط مهاجم، أما االندية 
الســـابقة الذي لعب لها هـــي: برومابويكنا، ايك 

اســـتوكهولم (في الدوري الســـويدي الممتاز تحت 
عام) وتم اســـتدعائه لمنتخب الســـويد للناشئين وهو 
موهبـــة من الطراز العالمي انتقل الـــى الدوري االيطالي من 
بوابة بريمافيـــرا ثم إلى فيورنتينا (للشـــباب تحت ١٩عام) 
 مع الفريق الرديف تحت ٢٣ عام وتمكن مؤخرا مارك 
جرجس مـــن الفوز مع فريقـــه فيورنتينا في نصف نهائي كاس ايطاليا للشـــباب 

وتخطى انتر ميالن بهدف مقابل ال شيئ في ذهاب نصف نهائي كاس ايطالي.
 من إعجاب الصحف الســـويديه وااليطاليـــة، حيث لم يتردد 

بعضها فـــي التعبير عن قيمة وإمكانيات ومهارات الالعب ونال اإلشـــادة من مدربه 
 على الصفحات الرسمية األولى لصحيفة فيورنتينا كما اكد 
مدربه عشـــقه ومعرفته لسوريا وشعبها فهو لعب ضد المنتخب السوري في دمشق 

باالضافة الى ذلك وقعت معه شـــركة اديداس العالمية عقد رعاية وتم اختياره 
كواحـــد من ابرز المواهب في العالم حيث تم ضمه لمجموعة «تانغوســـكواد» تحت 
قيادة النجم تشابي الونسو االعب الشهير الذي لعب في العديد من األندية الكبرى 
امثال ليفربول وريال مدريد وبايرن ميونيخ، ويتم اصطحاب هذه المجموعة للخضوع 
لفترات معايشة مع أندية ومدربين والعبين عالميين ويتم اإلشراف عليها من قبلهم 

الرياضي   |  
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العـــب شـــاب يملـــك مـــن الطاقة 
والحماس مايملكه كبار من سبقوه في 
المالعب االوروبية من مواليد الســـويد  
٢٠٠٤/٤/٢٣ مركزه جناح ايمن ومهاجم 
يلعـــب فـــي نـــادي مالمو الســـويدي 
والده ســـوري ايطالي، والدته تشيلية 

أرجنتينية.
 BK وزيكو ســـبق وان مـــر بتجربة احترافية مـــع اندية
Olympic @، Brøndby IF،، @shøj IF @FC Barcelona

 
ً
 بدأ رحلته الجديدة مـــعMalmö FF الذي نال قدرا

ً
و حاليـــا

 من إعجاب الصحف الســـويديه واالسبانية، حيث لم 
ً
كبيرا

يتردد بعضها في التعبير عن قيمة وإمكانيات 
ومهـــارات الالعب إذ طغت اإلشـــادة من مدربه 

(Jonathan Palmén) الحالي السيد
وهـــو يلعب لنـــادي مالمو الســـويدي من 
أحد اهـــم النوادي التي تســـتقطب الالعبين 
الســـوريين وتوليهم إهتمام حيث أخرج هذا 

النادي مواهب ســـورية كبيرة وهو محط أنظار 
مـــدرب مالمو الـــذي انتقل اليه حديثـــا، وزيكو 
يعشـــق الغناء وقد شارك في برنامج،ذافويس، 

ومثل ســـوريا فيهـــا وكان ضمن فريق 
الفنان العراقي، كاظم الساهر..

الحكـــم كارلوس كورية 
كالـــي ابن القامشـــلي ومن 
مواليـــد ١٩٨٩ خريج معهد 
تربيـــة رياضية بالحســـكة 
عام ٢٠٠٩ وسبق له ان لعب 
الجهاد  نـــادي  فئـــات  في 
الرياضـــي بكـــرة القـــدم « 
أشـــبال - ناشئين - شباب « كما مثل منتخب 
محافظة الحســـكة بلعبة ألعاب القوى واحرز 
لـــه المركز الثالث على مســـتوى الجمهورية 

بسباق ٤٠٠ متر.
كارلوس الـــذي أجبرته ظروف الحرب الى 

مغادرة مدينته التي أحبها وبلده الذي 
عشـــقه وصل إلى مملكة الســـويد في 
الخامـــس من كانون الثاني عام ٢٠١٤ 
وهو يتابـــع االن تحصيله العلمي في 
كلية التربية الرياضية بجامعة اوربرو 
 لقواعد فريق 

ً
 مدربـــا

ً
ويعمل ايضـــا

سريانسكا في اوربرو  وهو مرشح االن 
لنيل الشارة الدولية.

الرئيسية بكرة  وقامت لجنة الحكام 
القدم في مملكة الســـويد باختيار كارلوس 
كأفضل حكـــم بالدرجة األولى في الســـويد 

لعام ٢٠١٨.

يتردد بعضها في التعبير عن قيمة وإمكانيات 
ومهـــارات الالعب إذ طغت اإلشـــادة من مدربه 

(Jonathan Palmén) الحالي السيد
وهـــو يلعب لنـــادي مالمو الســـويدي من 
أحد اهـــم النوادي التي تســـتقطب الالعبين 
الســـوريين وتوليهم إهتمام حيث أخرج هذا 

النادي مواهب ســـورية كبيرة وهو محط أنظار 
مـــدرب مالمو الـــذي انتقل اليه حديثـــا، وزيكو 
يعشـــق الغناء وقد شارك في برنامج،ذافويس، 

ومثل ســـوريا فيهـــا وكان ضمن فريق 
الفنان العراقي، كاظم الساهر..

مغادرة مدينته التي أحبها وبلده الذي 
عشـــقه وصل إلى مملكة الســـويد في 
٢٠١٤الخامـــس من كانون الثاني عام ٢٠١٤الخامـــس من كانون الثاني عام ٢٠١٤
وهو يتابـــع االن تحصيله العلمي في 
كلية التربية الرياضية بجامعة اوربرو 
 لقواعد فريق 

ً
 مدربـــا

سريانسكا في اوربرو  وهو مرشح االن 
لنيل الشارة الدولية.

الرئيسية بكرة  وقامت لجنة الحكام 
القدم في مملكة الســـويد باختيار كارلوس 
كأفضل حكـــم بالدرجة األولى في الســـويد 

كارلوس كورية كالي

زيكو جونيور ماريكالدي
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العبودية في أنشط حاالتها 
40 مليون عبد حول    العالم
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القاهرة - أسماء األمين

استوقفتني وثيقة عمرها أكثر 
من ١٣٥ عامًا ساقتني األقدار 

لالطالع عليها صدفة، قرأتها مرارًا 
وما بين سطورها تجلت أمامي حقيقة 
ال تدع مجاًال للشك أن االنسان يعد أكثر 

المخلوقات إثارة للرعب في العالم!! 

كانـــت الوثيقة عبارة عـــن تذكرة حرية 
وعتـــق رقبة لجاريـــة صادرة مـــن قلم عتق 
العبيد باإلسكندرية سنة ١٨٨٢، ومثل هذه 
 لحرية 

ً
الوثائـــق كان يتـــم إصدارها اثباتـــا

الشـــخص الذي تم عتقه أو تحريره وحماية 
له حتـــى ال يرزح تحـــت نيـــر العبودية مرة 
 والدليل هذا 

ً
أخـــرى؛ بكونه قـــد أصبح حـــرا

الصـــك الحكومـــي وكان مذكـــور في هذه 
 وتبين 

ً
التذكرة مواصفات الجارية تفصيليا

سنها واسم مالكها.
تعـــود بداية الرق واالســـتعباد لعصور 
غابرة، فيما يعتقد الجميع أن الرق قد انتهي 
بموجب اتفاقية إلغاء العبودية منذ أكثر من 
قرنين، لكن الحقيقـــة المروعة والمؤكدة أن 
تجارة العبيد مزدهرة ومســـتمرة إلى وقتنا 
 
ً
الحالي تمارس طقوســـها بصورة حرة تماما
مستعينة بكل الوســـائل الحديثة المتاحة 
خاصة اإلنترنت العميق لتسهيل صفقاتها.

أسواق النخاسة تاريخيًا

النخاســـة  فيما مضـــى كانت أســـواق 
منتشـــرة في كل أســـواق المـــدن المهمة 
، وبالرغم من أن عتـــق رقبة مؤمنة 

ً
تاريخيـــا

يعـــد من أمور التقرب إلى الله في اإلســـالم 

إال أن ذلـــك لم يمنـــع ازدهار تلـــك التجارة 
أو يقنن ممارســـتها، على العكس تســـبب 
الفتح اإلســـالمي للبالد واألمصار في تعزيز 
 
ً
ســـوق العبيـــد ورواج تجارة النخاســـة نظرا

للســـبايا والغلمان الذين كانوا بمثابة غنائم 
للفاتحيـــن من البلـــدان المختلفة، وتطورت 
 
ً
تجـــارة الرق عبر العصور اإلســـالمية وصوال

للعصر العباســـي وما تاله حتي عهد الدولة 
العثمانية التي اتبعت نهج السلف.

وخـــالل الحكـــم العثمانـــي كانت مصر 

العبودية في أنشط حاالتها 
40 مليون عبد حول    العالم

أهم أمثلة العمل القسري في الوقت الحالي 
العمالة في قطاع المالبس الجاهزة المجبرون 

على العمل لساعات طويلة قد تصل
إلى 14 إلى 16 ساعة يوميًا مع الحرمان

من العطالت المرضية أو الرسمية 
إضافة لمنع الحديث فيما بينهم

يوجد أكثر من

 40 
مليون عبد حول العالم 

حاليًا، من بينهم

 400 
ألف بالواليات المتحدة 

األميركية، ونحو

 136 
ألفًا آخرين يعيشون 

في بريطانيا
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 للعبيد ذوي البشرة الداكنة 
ً
 أساســـيا

ً
مركزا

الذيـــن كان يتم جلبهم من أفريقيا وجنوب 
الســـودان ومنهـــا يتـــم توزيعهـــم علـــى 
األناضول وبالد الشـــام، فيما كان يتم جلب 
العبيـــد ذوي البشـــرة البيضاء مـــن جورجيا 
وشرق أوروبا من المســـتعمرات الشركسية 
لألسرة العلوية، وكان البيع يتم أما في وكالة 
الرقيق في الخراطيـــن، أو في وكالة الجالبة 
التي تقع في شـــارع الصنادقية في منطقة 
 لتجارة العبيد 

ً
 رئيســـيا

ً
األزهـــر، وهي مركزا

وسميت بالجالبة نســـبة لالسم الذي يطلق 
على التجار الذيـــن يجلبون العبيد والجواري 
داكني البشـــرة، بينما كان يطلق علي التجار 
الذيـــن يتاجرون فـــي العبيد ذوي البشـــرة 

البيضاء اسم «اليسرجية».
وفـــي تلـــك الـــوكاالت كان يتم عرض 
العبيد والجواري شـــبه عرايـــا حتي يتمكن 
المشترين من تعريتهم وفحص أجسادهم 
عن كثب واختيار المناســـب الحتياجاتهم 
منهـــم، وفي تلـــك األيام كانـــت تختلف 
 ألصولهـــم العرقية، 

ً
أســـعار العبيد وفقـــا

حيث يتراوح ســـعر العبد األبيض من جنيه 
ونصف حتي ٣ جنيهات بينما يتراوح سعر 
العبد الحبشـــي ما بيـــن ٦ إلى ١٠ جنيهات 
أما الجارية الحبشـــية فيصل ســـعرها ١٥ 
، وقد بلغ عدد العبيد عام ١٨٤٠ في 

ً
جنيهـــا

مصر وحدها ٣٠ ألف عبد وأمة.
إضافـــة لعبيـــد الخدمة والجـــواري كان 
يوجد نوع ذو شهرة عالمية من هذه التجارة 
أال وهو تجارة الخصيـــان وكان مركزهم في 
 لتشـــجيع 

ً
أســـيوط، وكان تجارة رائجة نظرا

واقبـــال الســـلطات العثمانيـــة عليها فقد 
كان الـــوالة ينتظرون قوافل العبيد ليختاروا 

 ذات صفات معينة منهم الرسالهم 
ً
اعدادا

إلى مختصين بعمليـــة اإلخصاء في مدينة 
أســـيوط وتجهيزهم ومن ثم يرسلوهم إلى 
القاهرة للخدمة في بعض القصور أو كهدايا 

إلي الباب العالي في إسطنبول.
ظل الحـــال على ما هو عليـــه حتى عام 
 بإعطاء 

ً
١٨٥٥ عندما أصدر سعيد باشا فرمانا

الحريـــة لمن يرغب من عبيـــد وجواري مصر، 

موريتانيا وليبيا 
 عام ٢٠٠٧، إال أنـــه ال تزال العبودية 

ً
بالرغـــم من تجريـــم الرق في موريتانيا أخيـــرا

تمثل مشكلة خطيرة هناك، وتفيد تقديرات المؤشر العالمي للرق بأنه ال يزال هناك ما 
بين  ١٤٠,٠٠٠ إلى ١٦٠,٠٠٠ شخص يرزحون تحت نير العبودية في موريتانيا.

فيما نشـــرت شـــبكة «ســـى إن إن» األمريكية في نوفمبر الماضي فيديو يصور بيع 
 ينادى في مزاد 

ً
مهاجرين أفارقة في أســـواق عبودية فى ليبيا، ويظهر الفيديو سمسارا

علني من أجل بيعهم للعمل في المزارع! في مشهد يذكرنا بأسواق النخاسة في األفالم 
. ولعل الســـؤال الذي يطرح 

ً
ا واســـعا

ً
 دولي

ً
، هذه الواقعة أثارت جدال

ً
التاريخيـــة قديما

نفسه هنا ماذا عن ماليين العبيد الغير معروفين حول العالم؟ هل سننتظر فيديو آخر 
لينتفض العالم؟ هل كل منا يســـتطيع أن يأمن على نفســـه من أن يكون ضحية لهذه 

 ما؟!! أم سيأتي الغد بفجر جديد؟.
ً
التجارة الرخيصة يوما

 تم بيع حوالي 20 مليون طفل خالل السنوات 
العشر األخيرة، وتتباين النسب بين الذكور 

واإلناث حسب الهدف من وراء التجارة؛ وتشير 
تقديرات المكتب الدولي للهجرة أنه في مناطق 
مثل أنغوال والبيرو يمكن أن تصل نسبة االتجار 

هناك إلى %60، تشكل اإلناث منهم 70% 
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وأدي هـــذا القرار إلي تحويـــل تلك التجارة 
من نشـــاط يمارس على المـــأل في العالنية 
إلى نشـــاط يقتصر علـــى البيوت ال يتعدى 
جدرانها، حتـــى تم محاربة الـــرق من خالل 
اإلجراءات التي اتخذها الخديوي إســـماعيل 
والتـــي أدت لخســـارة التجار فقـــام بصرف 
بعض التعويضات لهم واستمر الحال حتي 
توقيـــع اتفاقيـــة بين مصـــر وبريطانيا في 
١٨٧٧ التي بمقتضاها تم انشـــاء وانتشار 
أقالم حكوميـــة متخصصة في عتق الرقيق 
وتوثيـــق منحهـــم الحرية عبـــر تذاكر يتم 

تحريرها في مكاتب تلك األقالم.
 

العبودية الحديثة

بالرغم من إعالن اتفاقية األمم المتحدة 
لقمع هذه التجارة في ١٩٤٢ وكل مســـاعي 
الدول واألمم المتحدة للحد من الرق ومالحقة 
 غير قانوني، لم يتغير 

ً
مرتكبيه كونه نشاطا

 وتظهر فظاعات استعباد البشر 
ً
الحال كثيرا

ليس فقط في الدول الفقيرة وأثناء الحروب، 
وإنما في كل بقـــاع العالم حتى األكثر غنى 
 لتقرير «مؤشر العبودية 

ً
 منها، فوفقا

ً
وتطورا

العالمي لعـــام ٢٠١٨» الذى أصدرته منظمة 
ة 

َّ
«ووك فـــري» العالميـــة للبحـــوث، المعني
بمكافحة جميع أشكال العبودية الحديثة، 

ويشـــير التقرير إلى أن االتجار بالبشـــر 
نشاط تجاري كبير وان أعلى معدالت انتشار 
الرق في العصـــر الحديث توجد في كل من 
هايتي والهند ونيبال وموريتانيا وباكستان، 
في حين أن أكبر عـــدد من ضحايا العبودية 
الحديثة موجود في الصين وإثيوبيا والهند 
ونيجيريا وباكســـتان وفي الهند، والغريب 
أنه ما زالت أوروبا وجهة ومصدر الســـتغالل 

لألطفال أيضًا نصيب
 لليونيسف حول عمالة األطفال يوجد حوالي ٢٤٦ مليون طفل عامل تتراوح 

ً
وفقا

 حول العالم،  منهم أكثر من ١٧١ مليون طفل يعملون 
ً
أعمارهـــم بين ٥ إلى ١٧ عاما

في ظروف وقطاعات خطرة كالمناجم ووسط اآلالت الخطرة والمواد الكيميائية.
 ويبلـــغ عدد عمالة األطفال في قطاع الزراعة ٧٠٪ من إجمالي األطفال العاملين 
في العالم، ويتوزع عملهم في قطاعات الفالحة والثروة الحيوانية وصيد األســـماك 
 طويلة وفي ظل مخاطر حرفية في معظم األحيان، 

ٍ
وتربية األحياء المائية، ولســـاعات

 لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (FAO). والتي تشـــكل حوالي ثلثي 
ً
وفقـــا

إنتاج الكاكاو في العالم.
ومن تلك الدول يتم توريد المواد الخام لمنتجي حلوى الشوكوالتة مثل هيرشي 
ومارس ونســـتله وفريرو وغيرهم من الشـــركات، والتي يســـتهلك الكثير منها في 
البلـــدان الغنية والمتقدمة خالل عطلة عيد الميالد، ولنا ان نتخيل ان وراء كل قطعة 
شـــوكوالتة بمذاقها الرائع يوجـــد طفل قد انتهكت حقوقـــه وطفولته لتصل تلك 

القطعة بين أيدينا بينما لم يذق ناتج عمله في حياته ولو مرة واحدة.
وتؤكـــد منظمة العفو الدولية إن العمل القســـري لألطفال ال يتوقف علي مزارع 
الكاكاو فقط بل يتخطاه إلى مزارع زيت النخيل في إندونيســـيا التي تديرها شركة 
«ويلمـــار» الزراعية – التجارية ومقرها ســـنغافورة، والتي تســـتفيد من منتجاتها 
تســـع شركات عالمية كبرى هي: آفاماسا، وآدي إم، وكولجيت- بالموليف، وإليفانس، 

ونستله، وبروكتر أند جامبل، وريكيت بنكايزر ويونيلفر.
باإلضافة لســـرقة األطفال، فقـــد تم بيع حوالي ٢٠ مليون طفل خالل الســـنوات 
العشـــر األخيرة، وتتباين النسب بين الذكور واإلناث حسب الهدف من وراء التجارة؛ 
وتشـــير تقديرات المكتب الدولي للهجرة أنـــه في مناطق مثل أنغوال والبيرو يمكن 
أن تصل نســـبة االتجار هناك إلى ٦٠٪، تشكل اإلناث منهم ٧٠٪ من ضحايا هذه 
الجرائـــم، بينما في جمهورية بنين، يتجاوز الضحايا ٤٠,٠٠٠ طفل، ويفيد المؤشـــر 
العالمي للرق أنه يتم تهريب هؤالء األطفال 
فـــي دول داخل المنطقـــة، وتهريبهم من 
الريف إلى المناطق الحضرية داخل الدولة 

الواحدة.
األطفـــال  اســـترقاق  طـــرق  ومـــن 
 في 

ً
واســـتغاللهم، اســـتخدامهم إجباريا

الصراعات المســـلحة، هو صنـــف آخر من 
األصناف الشـــائعة للرق المعاصر منتشر 
في أفريقيـــا ومناطق الحروب، وفي هايتي 
يتم إرسال األطفال من الريف إلى المناطق 
الحضرية للعمل كخدم في المنازل لألســـر 
 ،

ً
 وهذا يحدث فـــي مصر أيضا

ً
األكثـــر ثراء

وقـــد يتعرضون فـــي مثل هـــذه الحاالت 
لالســـتعباد المنزلي واالستغالل الذي ربما 

 .
ً
يكون جنسي أيضا

تتورط عدة شركات كبرى 
من ضمنها نستله في هذه 

الممارسات غير القانونية في حق 
الطفل وقد رفعت دعوى تتهم 
هذه الشركات بانتهاك حقوق 

اإلنسان واستعباد األطفال، حيث 
ينشط استغالل األطفال للعمل 

في مزارع الكاكاو في ساحل العاج 
وغانا ويبلغ عددهم حوالي 2 مليون 

طفل يعملون في مزارع الكاكاو
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البشـــر رغم تاريخها الطويـــل في مكافحة 
ا لنتائـــج المركز اإلحصائي 

ً
العبودية، ووفق

لالتحاد األوروبي، فإن ٦٥٪ من المسؤولين 
عن العبودية الحديثة أوروبيين.

وقد ســـاهم تدفـــق الالجئيـــن ألوروبا 
 إلى خلق ثغرات ســـهلت اســـتغالل 

ً
مؤخرا

فـــي تجارتها،  الشـــبكات اإلجراميـــة لهم 
ويقدر عـــدد الضحايـــا في أوروبـــا بحوالي 
 لمنظمة 

ً
مليون وربع المليون شخص. ووفقا

العمـــل الدولية  فإن العمل القســـري ينتج 
ا سنوية قدرها ١٥٠ بليون دوالر، وهذا 

ً
أرباح

يتخطى بكثير أرباح أكبر ثالث شـــركات في 
ســـيليكون فالي مجتمعة، ويمكن أن يصل 
العائد السنوي لالستثمار في ضحايا االتجار 
بالبشر إلى ٥٠٠٪  للعمالة وإلى ما يصل إلى 

ألف في المئة لضحايا تجارة الجنس.
وتتخذ العبودية الحديثة عدة أشـــكال 
القســـري  والزواج  القســـري،  العمـــل  منها 
للفتيـــات، واالتجـــار بالبشـــر، واســـتغالل 
الالجئيـــن والمهاجريـــن، عمالـــة األطفال، 
وسرقة األطفال، ويعد العمل القسري كارثة 
إنســـانية بكل المقاييس وينتشـــر بشكل 
ن 

َّ
 بل أنه ال يوجد بلد واحد محص

ً
واسع عالميا

من هذا النـــوع من االســـتعباد وقد تخطى 
ضحاياه ٢١ مليون شخص حول العالم ومن 
 للديون؛ 

ً
خرة، والعمل ســـدادا

ُّ
أشـــكاله: الس

والزراعة،  والجنســـي،  المنزلي  واالســـتعباد 
 لتقديرات منظمة 

ً
والدعارة القســـرية، وفقا

العمل الدولية.
ومـــن أهم أمثلـــة العمل القســـري في 
الوقـــت الحالي العمالة فـــي قطاع المالبس 
الجاهـــزة المجبـــرون على العمل لســـاعات 
 
ً
طويلة قد تصل إلى ١٤ إلى ١٦ ساعة يوميا
مع الحرمان من العطالت المرضية أو الرسمية 
إضافة لمنع الحديث فيما بينهم، ودفع أجور 

أقـــل من الحد األدنى لألجور – تصل إلى ١٨ 
 في الحاالت القصوى – والعمل 

ً
دوالر شهريا

في حالة انعدام األمان الوظيفي بدون تقاعد 
أو تأمين صحي.

وفي هـــذه الصناعة يتم إرغام النســـاء 
على العمل تحـــت التهديد وبقطع أجورهن 
حـــال حملهـــن مـــع حرمانهن مـــن اجازات 
الوضـــع، ويتعـــرض العاملين فـــي مصانع 
المالبس في الصيـــن وبنغالديش وفيتنام 
وميانمـــار وغيرها لمعاملـــة مهينة وظروف 
عمل صعبة تضطرهـــم عليها ظروف الفقر 
التي يعيشـــونها ولعل أبـــرز مثال لذلك ما 
حدث في مصنـــع رانا بالزا الـــذي يعد أكبر 
كارثـــة صناعية شـــهدتها بنغالديش منذ 
٥ ســـنوات، حيث انهار المجمـــع الصناعي 
المتهالك ذي الثمانية طوابق مما أدى لقتل 
١١٠٠ عامل فيما تم انتشال الـ٢٥٠٠ عامل 

الباقيين من تحت االنقاض.
 وتتورط في هذه القضية عدة شـــركات 
وماركات عالمية شـــهيرة منهـــا زارا ومانغو 
وجاب واتش آند أم، هيرميس، ونايك وغيرها، 
يحـــدث ذلك في إطـــار اتجاهـــات الموضة 
 
ً
الحديثة التي اصطلح على تسميتها إعالميا
تدفعهم  والتـــي  الســـريعة“  بـ“الموضـــة 
للبحث عن أيدى عاملة أرخص بساعات عمل 
 عن أعين القانون 

ً
أطول في دول فقيرة بعيدا

لتلبية حاجات مستهلكي المالبس في أوروبا 
والواليات المتحدة.

العالمي   |  

تتورط في هذه القضية 
عدة شركات وماركات 

عالمية شهيرة منها زارا 
ومانغو وجاب واتش آند 

أم، هيرميس، ونايك 
وغيرها، يحدث ذلك في 

إطار اتجاهات الموضة 
الحديثة التي اصطلح 
على تسميتها إعالميًا 
بـ»الموضة السريعة« 

والتي تدفعهم للبحث 
عن أيدى عاملة أرخص 

بساعات عمل أطول

 عاملة مصابة في المصنع المنكوب رنا بالزا

٨٠almashhadonline.com March ٢٠١٩





عادل محمودالديكتاتور الجميل

كاسترو  فيديل  ش��ّن  النارية  خطبه  إح��دى  في 
هجومًا، ليس على الواليات المتحدة األمريكية، 
بل  الخنازير  خليج  في  الفاشل  الهجوم  صاحبة 
للغرام  انتقاده  يردد  هو  وفيما  السامبا”.  “رقصة  على 
الكوبي بالرقصة مكررًا كلمة “سامبا..سامبا” ويلفظها 
بجملتها الموسيقية، محركًا يديه، ساخرًا ومحذرًا. بدأت 
الجموع الحاشدة تميل معه ومع تكراره. وترقص. فيما 
إنه  ف��ائ��دة:  ال  أن  يعني  ال��ذي  الضحك  إل��ى  انتقل  هو 

شعب راقص!
لم يكن كاسترو يريد أن يغّير شعبه، بل أراد أن تتغير كوبا 
المرة  بثمانين مقاتاًل، فشلوا في  ذلك  بدأ  كلها، وقد 
األولى في االستيالء على السلطة، ثم نجحوا في المرة 
الثائر  وأمامهم  هافانا  دخلوا  مقاتل  بثالثمائة  الثانية 

األسطورة “غيفارا”.
بهذا المعنى ثمة “أقلية” ثورية استطاعت أن تأخذ أغلبية 
شعبية إلى أمل وتغيير وتحول ومستقبل جماعي. وهكذا 
تحولت “كوبا الصغيرة” إلى بلد عدالة وعمل وثقافة بعد 
للبشر(  التقليديين  )األعداء  والفقر  واألمية  الظلم  إزالة 

وأصبحت بلدًا كبيرًا في أرخبيل عالمي.
االنتقادات  لتلك  داع  من  هناك  يكن  لم  المعنى  بهذا 
والشخص  ال��واح��د  الحزب  لنظام  المفبركة  الليبرالية 
الواحد، تماما كما لم تكن عداوة أمريكا لكوبا قائمة على 

أساس حقوق اإلنسان والديمقراطية.
هذه األقلية الثورية لم تقم بفعل الخيانة للثورة ولمبادئها 
طوال خمسين عامًا. لم تنهب وتسرق وتمتلك األراضي 
العمالت  تهّرب  ولم  الشخصية.  والمشاريع  والمعامل 
إلى الخارج، وتخلق عرشها الطبقي الذهبي على حساب 
الكوبيين،  أمية  األب��د،  وإلى  بل محت  واألم��ل.  العمل 
والصحة  العمل  ف��رص  استثناء  دون  للجميع  وأتاحت 
السيجار  تدخين  وطبعًا  والسياحة،  والثقافة  والتعليم 

وشرب “الروم”.
ال  العائلة،  من  بوريثه  حتى  “النظام”،  من  النوع  هذا 
يمكن مناقشته وفق وصفة طبية تحتال على المفردات. 
كالديمقراطية التي يقول عنها الرئيس “بوش” إنها أهم 
كالعراق  لبلد  تصديرها  ح��اول  والتي  “االستقرار”  من 
الديكتاتورية شخصيًا. ومثلما  فكانت “الترّحمات” على 

واح��د  م��رش��ح  كلفة  إن  نفسه:  كاسترو  ف��ي��دل  ي��ق��ول 
للكونغرس األمريكي أو الرئاسة ال تقل عن مائة مليون 
بحزب  بالحكم  حزبين “فقط” شبيه  تنافس  وأن  دوالر. 
العمل وجائع في  50 مليون عاطل عن  واحد. ومقابل 
الواليات المتحدة ال يوجد كوبي واحد بال مأوى أو عمل. 
المؤلف  المليارديرية  الكونية،نادي  الثروة  يحتكر  فيما 

من خمسمائة شخص.
إليها  تنتمي  التي  الثورية،  الشرعية  في  طريقان  ثمة 
إليهم وعماًل بهم  انضمامًا  البشر والناس  كوبا: طريق 
ومعهم. وطريق األقلية التي تطرح مشروعًا ثم تتخلى 
عنه لصالح الفئة، ثم الشريحة، ثم األفراد. الطريق األول 
يقمعهم  الثاني  والطريق  البشر.  ويحميه  البشر  يحمي 
ويرهبهم ويهمشهم. فتصبح “شرعية الثورة” “شريعة 

الغاب”. ومشروع “الثورة” خارطة طريق” الثروة«.
من  أميال  بعد  على  كوبا،  استطاعت  األول  بالطريق 
عامًا.  خمسين  وحصارها  أمريكا  تقاوم  أن  فلوريدا، 
واستطاع فيديل أن يبقى على قيد الثورة رغم ستمئة 

وثمان وثالثين محاولة اغتيال.
هكذا ستبقى في ذاكرة القرن العشرين، وذاكرة جيلنا، 
ثقافة ولغة وأفكار وفنون تلك األيام، محتفظة برموز 
ذلك  ق��ادم��ة،  أجيال  ل��دى  حتى  تثير،  غيفارا  مثل  حية 
الحنين إلى حلم التحرر العالمي والحرية عبر عدالة القتال 

من أجلها.
اختالط  إلى  يدعو  كان  ذاك  خطابه  كاسترو، في  فيدل 
األجساد  بتعرق  الكرنفاالت،  في  السامبا،  رقصة  عرق 

في يقظة العمل في حقول التبغ وقصب السكر.
الجيش  لم يطلب من  الحصار  اشتدت ضائقات  وحين 
الضائقات  لشغب  اح��ت��ي��اط��ًا  ال���ش���وارع،  إل���ى  ال��ن��زول 
األفتراضي، بل نزل الجيش إلى المزارع ليحصد القصب، 

ويساعد في لف السيجار، ويرقص.
وهكذا إما أن تصبح الثورة أهم من الديمقراطية أو أن 

يصبح االسم الحركي للديمقراطية الديكتاتورية!
حين مات »الديكتاتور الجميل« كاسترو، تذكرت وصية 
شاهدة  على  ُيكتب  ب��أن  »يسينين«  الروسي  الشاعر 

قبره:
»هنا يرقد شاعر أحّب وطنه كما يحب الحانة السكير«.
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