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عندما ينتصر الوطن وينسى أبناءه
يف كل مايمر بك كل يوم من أح��داث تسرك أو
تضرك تؤذيك أو تمنعك من نعيم راحة البال ،ال
تنس أيها المواطن أننا انتصرنا على اإلره��اب في
معظم أرج��اء الوطن ،ونحن نأمل أن ما تبقى -حتى يعود
مكتمال -ليس بالكثير.
كامال
الوطن
ً
ً
وبينما نأمل بانتصار الوطن ،نتقدم من أبنائه الذين عملوا
جهدهم للبقاء على قيد الحياة وهم اليوم على حافة الجوع،
ألن الحكومة مشغولة بخطط نهضة البلد من كل النواحي،
وتأسيس اقتصاد متين وتنظيف األج��ه��زة الحكومية من
الفساد ،أما أنت أيها المواطن فال تبالي إذا وجدت العكس،
وال تبالي من الجوع والمرض والتعتير ،والحرمان من الكهرباء
والماء والغاز وبنزين سيارتك ،إذا كنت تملك سيارة ،وال تتذمر
إذا كانت لك معاملة مع ابن الحكومة في أي دائرة ،ال تهتم
إذا تجاهل حاجتك ولم ينصفك ،وال تتذمر ،ألن الحكومة ال
تحب المواطن الذي يشتكي ويطالب بأي حقوق صغيرة أو
كبيرة ،فشعارها األساسي «ال حق لمواطن” ،وهي تمنع
الجريدة والتلفزيون والفيس بوك من إبداء رأي مختلف فعلى
الجميع التركيز على اإليجابيات حتى لو لم تكن موجودة ،ال
ً
ً
وعزيزا ،وإذا
مكتفيا
تتذمر ألن الحكومة مقتنعة أنك تعيش
كان لديك شعور مختلف فالغلط من عندك ،وعليك الصبر
ألن الوطن يتعرض لمخاطر ومؤامرات ال تنتهي.
ال تنس أيها المواطن وأنت تعيش وتتنعم بمتعة استنشاق
ه��واء الوطن المنتصر أن تصبر وتجعل مصلحته في أول
أول��وي��ات��ك ،التشتك وال ت��ت��ذم��ر ،ف��ش��ك��واك تعيق جهود
الحكومة في مكافحة الفساد المنتشر كالهواء ،الفساد
المنتشر في كل ما لك عالقة به وفي أي مكان حكومي
تذهب إليه ،وإذا حدث واشتكيت لمحافظ طرطوس وهو
يزور أضرحة الشهداء ،وأدار ظهره لك فالبأس ،فهو ليس
ً
مكلفا باالستماع إليك حتى لو كنت أب� ً�ا لشهيد ولديك
مظلمة فلديه مشاغله.
وأن���ت لست وح���دك م��ن ل��دي��ه مشكلة ،ول��م تستمع إليه
ومثال في
المحافظة أو البلدية ففي كل مكان هناك شكوى،
ً
حي الرمل الشمالي وأحياء أخرى في الالذقية يفيق األهالي
منذ الصباح الباكر على زقزقة العصافير والروائح اليومية

المشرف العام  -رئيس التحرير
حسن عبد الرحمن

تنعمت عليهم وتركت لهم كل أنواع
القاتلة ألن المحافظة ّ
تالال
�ارت
�
ص
حتى
سنين
عشر
من
النفايات التي تراكمت
ً
يتسلقها األطفال.
فهي نفايات متنوعة ومفيدة للصحة وقد ترك المسؤولون
في المحافظة للمواطنين حرية التنفس من عدمها إلى حين
إنجاز مشروع لبيع األكسجين النظيف بالبطاقة الذكية لعدم
توفره بكميات كافية اليوم وربما تلحقه بمشروع تركيب
شريحة ذكية في الرأس أو في اليد التي تطلب مساعدات من
الحكومة وهيئاتها التنفيذية ،حتى ال تطلب ما هو زائد عن
مقدرة الحكومة ،خاصة وأن المحافظة مشغولة هذه األيام
بخطة طموحة لتنظيف وتجديد حدائق المحافظة من النفايات
السامة ،وإرسال ورشات صيانة للطرق المليئة بالحفر التي
تسبب بها المواطنين بالتواطؤ مع فصل الشتاء وموجة
األمطار الغزيرة ،ومتابعة تنظيف باقي أحياء المحافظة كافة
من القمامة.
باال
تلقي
أال
المحافظة
يناشدون
الالذقية
فأهالي
وعليه
ً
ّ
للنفايات وال��روائ��ح واألم��راض السارية فقد تعودوا عليها،
ً
ممكنا بإرسال ورشات صيانة
ولكنهم يطلبون التفضل إذا كان
خبيرة بأسالك الكهرباء المقطوعة والكابالت المرمية على
الطرقات وتغطية المجارير السارحة براحتها في كل مكان،
ألنها تتسبب بموت المواطنين الذين يتجرأون على السير
في الطرقات ،وألن شهر رمضان المبارك دخل عليهم كما
أن الصيف بنسماته الحارة العليلة قد بدأت بشائره وموسم
السياحة على األبواب.
وإذا كان فصل الشتاء البارد قد فشل في كسر معنويات
هؤالء المواطنين ،ونجحوا في البقاء على قيد الحياة رغم
انقطاع الكهرباء وال��م��ي��اه ال��ت��ي م�لأت ال��س��اح��ات والحفر،
وحرمتهم متعة التنزه تحت المطر في الشوارع ،ألنها أرحم
ً
من الموت ً
وقهرا أمام «صوبيات» محرومة من المازوت
بردا
يصفر فيها الهواء ،وتجتذب الصواعق.
في آخر مناشدة لمحافظتهم يأمل المواطنون الذين فكروا
وق��رروا إرس��ال تهنئة بمناسبة حلول الشهر الفضيل وبكل
مناسبة أن يأذن سيادة المحافظ للجهات المعنية التلطف
بعدم نسيانهم من الرحمة وأشياء أخرى لم يتعودوا عليها.
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رواتب باللرية ومعيشة بالدوالر
ً
نوعا ما على الشارع
في مشهد مألوف
السوري يعود التجار إلى سياسة اللعب
على الوتر الحساس ،فعلى مايبدو لم يهن
على تجار المواد الغذائية أن يدعوا تجار
المحروقات في ساحة استغالل األزمات
وحدهم بل رؤوا أنه ومن الواجب أن يكونوا
ً
جنبا إلى جنب.
معهم
لم تمض أسابيع قليلة على بداية أزمة البنزين
حتى ظهرت أزمة من نوع آخر لتعترض الواقع
السوري وبشدة وهي إرتفاع األسعار أكثر
مما كانت عليه ،فأبسط ما تحتاجه كل أسرة
سورية هو المواد التموينية الرئيسية كالسكر،
الرز ،البرغل ،العدس وماشابه ،وكل المواد
آنفة الذكر تسجل ارتفاع ًا بنحو  150ليرة سورية
فرق عن السعر القديم ،هذا بالنسبة للمواد
أما بالنسبة ألسعار الخضار فمن المؤكد أنها
غير صالحة سوى لالستهالك االستقراطي.
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الشاطئ األزرق في الالذقية..

أنت سائح ولست نازح
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زراعات استراتيجية

وعود من عمر الوجع
ولدت الزراعة على شواطئ الالذقية
حيث نشرها الفينيق إلى أصقاع العالم
أجمع،وتوارث السوريون الزراعة وعلى
رأسهم أهل هذا الساحل عبر األجيال لتكون
صنعتهم األولى واألخيرة ،وتعتبر تربة
الساحل من أخصب األراضي في سورية
سقوها بعرق عافيتهم لتعطي ما منحهم
أمنهم الغذائي الذي طالما تفاخروا به،
ولكن ال يخفى على أحد الظلم الذي طالما
رافق هذه الشريحة الواسعة من البشر حيث
لم يوفهم حقهم وبخسوا أثمان ما تجنيه
أراضيهم وسواعدهم السمراء.

36

جامعيات سوريات

الرذيلة أو البطالة

هيام حموي

يف احلرب
أضاعت مشروعها

48
الرشوة اجلنسية

نساءيكسرن حاجز الخوف من الفضيحة

14

سوريات في لبنان

اجلسد مقابل احلياة
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اليختلف الواقع
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يفاقم األزمة

ومشاكل تـزداد مع مفاعيل الحصار
دمشق – خاص
منذ األيام األولى
لتطبيق مشروع البطاقة
الذكية في سورية عام
 2016أثيرت تساؤالت عدة
واستفسارات وشكاوى من
عموم المواطنين ،وتساءلوا
عن سبب تطبيق هذا النظام،
والفائدة منه ،فقد تسبب بإرباك
منظومة التوزيع منذ اللحظات
األولى لتطبيقه ،وشمل هذا
اإلرباك أصحاب محطات الوقود
وأصحاب السيارات ،في الوقت
الذي تؤكد فيه وزارة النفط
أن السبب الرئيسي األول في
تطبيق المشروع هو الحد من
تالعب أصحاب المحطات
بالكميات المخصصة لهم ،وبيع
الفائض للمهربين وضمان توزيع
عادل للمادة.
من جهة أخرى يؤكد معظم
السوريين وعلى اختالف
شرائحهم أن هذه البطاقة لم تزد
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ً
وتعقيدا،
الواقع سوى صعوبة
فهم وجدوها تشبه إلى حد كبير
“البونات الذكية” كما حصل
في الثمانيات عبر بونات الشاي

والسكر والرز وكيف انتهت إلى
الموت السريري عندما تم رفع
الدعم بشكل نهائي ،وهو ما
سيحدث مع البطاقة الذكية

تقليص كميات
الدعم بسبب العقوبات
تغيرت الكميات بعد خفض حجم الدعم نتيجة
ً
مؤخرا والتي عزتها
األزمة التي مرت على سوريا
الوزارة للعقوبات االقتصادية فأصبحت هذه
الكميات كالتالي:
ً
شهريا بسعر 225
 لآلليات الخاصة ( 100لتر)ليرة سورية.
ً
شهريا بسعر
 للدراجات النارية المرخصة ( 25لتر) 225ليرة سورية.
 للسيارات العمومية  /التاكسي ( 350لتر) شهرياًبسعر  225ليرة سورية.
 آلليات قطاع النقل الجماعي العامة ،العاملةعلى البنزين تعامل معامل السيارات العمومية /
ً
شهريا بسعر  225ليرة سورية.
التاكسي ( 350ليتر)
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حسب تكهنات الكثيرين حيث
ستقول الحكومة للمواطن هذه
حصتك من الدعم ،والباقي
عليك شرائه بالسعر غير

 لآلليات العائدة للفعاليات االقتصادية الخاصةبكافة أنواعها والعاملة على البنزين تعامل معاملة
ً
شهريا بسعر 225
السيارات الخاصة ( 100ليتر)
ليرة سورية.
 لآلليات الحكومية المخصصة والتي تقلمخصصاتها عن  100ليتر يسمح لها باستكمال
التزود بالبنزين ضمن عتبة المخصصات بالسعر
المدعوم للسيارات الخاصة أي حتى  100ليتر،
وفوق هذه الكمية بسعر التكلفة غير المدعوم.
 للمولدات الكهربائية والجرارات واألدواتالزراعية العاملة على البنزين تزود بسعر التكلفة
 375ليرة سورية.
 كل كمية فوق الكمية المحددة بشريحة الدعمتباع بقيمة  / 375 /ليرة سورية لليتر الواحد وهو
ً
تبعا لسعر التكلفة).
سعر (متغير
 كل آلية ال تحمل البطاقة الذكية سورية او غيرسورية تزود بالوقود بسعر التكلفة.

المدعوم ،وسيتم التعامل مع
البنزين والمازوت والغاز كهذه
ً
وفقا لرأيهم.
السلع

هموم إضافية

في أحد مراكز االنتظار كان
ماهر يتأمل بفارغ الصبر أن
يصل دوره ليسجل على البطاقة
ً
سابقا بالحصول
بعد أن فشل
عليها نتيجة االزدحام الكبير
من المتقدمين ،يقول ماهر:
من صمم البطاقة الذكية لم
يضع في حسبانه آلية الحصول
عليها بطريقة تحفظ كرامة
المواطن وحقه بالحصول على
أدنى متطلبات العيش ،ففي
ظل وجود تجار األزمات لن
تنفع هذه البطاقة أو غيرها في
تأمين مستلزماتنا ،أما عبد وهو
موظف قطاع خاص فأكد أنه
اكتشف « غباء» الذكية عندما
توجه إلحدى محطات الوقود
لتعبئة سيارته بالبنزين ،حين
أخبره العامل بالمحطة بأن عدم

امتالكه للبطاقة سيضطره
لشراء البنزين بسعر أعلى من
السعر المحدد المدعوم ،بما
يعني أن مخصصات البطاقة
الذكية لن تكون كافية لحجم
استهالكه الشهري من البنزين،
وبالتالي فإن هذه اآللية هي
تشريع لرفع سعر لتر البنزين
بمعرفة الحكومة ،بحجة أن
البطاقة الذكية محددة بسقف
مخصصات ال يتناسب مع
احتياجات كل فرد.
ال يختلف حال أهالي العاصمة
ومعاناتهم في الحصول
على البطاقة عن حال بقية
المحافظات ،يقول أحمد من
الالذقية :أن مشروع البطاقة
الذكية كان بارقة أمل لتحسن
األوضاع في سورية لكن
اكتشفت من خالل تجربتي بأن
هذه البطاقة تساعد على السرقة
أكثر وبطريقة علنية ،بعد أن
أكتشف تالعب أصحاب محطات
الوقود بالكمية التي حصلت

عليها دون رقيب أو حسيب
وبطريقة ذكية ،حيث طلبت
تعبئة ( )10ليتر بنزين بموجب
البطاقة الذكية فوصلت رسالة
بأن الكمية المعبأة هي ()50
ً
ليترا.

للحكومة رأي آخر

هذه الشكاوي تتنافى مع ما
قاله المدير العام للمحروقات
مصطفى حصوية للمشهد
بأن البطاقة الذكية تضبط
بدقة عملية توزيع المشتقات
النفطية على محطات الوقود
وكيفية توزيعها على المواطنين
واآلليات ،وتمنع سوء التصرف
بها بحيث يصل دعم المحروقات
ً
يوميا
للمستحقين والمقدر
بـ  1.200مليار ليرة ،كما أنها
تمنع استغالل المواطن في
حصوله على مازوت التدفئة
وتحكم بعض المستفيدين من
لجان توزيع المازوت وغير اللجان
ً
ً
كبيرا عن الجميع
عبئا
وتخفف
almashhadonline.com

يؤكد معظم
السوريين وعلى
اختالف شرائحهم
أن هذه البطاقة
لم تزد الواقع
سوى صعوبة
ً
وتعقيدا ،فهم
وجدوها تشبه إلى
حد كبير “البونات
الذكية” كما حصل
في الثمانيات
عبر بونات الشاي
والسكر والرز
وكيف انتهت إلى
الموت السريري
عندما تم رفع
الدعم بشكل
نهائي
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ً
بعيدا عن االحتكار.
وتوفر المادة
وأكد حصوية أن اعتماد البطاقة
ً
نوعا من العدالة بين
الذكية حقق
المواطنين لمنع احتكار وتهريب
المادة والمتاجرة بها في السوق
السوداء وأنه بموجب البطاقة
توفرت لدى محروقات معرفة
كم تتزود أي سيارة بالبنزين
مثال وحجم الكميات التي دخلت
ً
محطات الوقود والكميات
المباعة من المحطة وما اآلليات
التي تزودت بأرقامها وبالساعة
المحددة والكميات المتبقية
في كل محطة وقود وتوفير
رقابة كاملة على حركة ونقل
المشتقات من المازوت والبنزين
ومراقبتها بدقة.
ويضيف“ ،كما تتيح جداول
محروقات على موقعها
اإللكتروني أسماء المحطات التي
تتواجد فيها مادة البنزين ويمكن
للمواطن معرفة المحطات
المتوافر لديها مادة البنزين
في حال سفره إلى الالذقية أو
طرطوس والتزود منها بالمادة
وكل محطة ترفض تزويده.
وبحسب المعلومات فإن اعتماد
البطاقة الذكية من شأنه أن يوفر
قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة
للدولة لتقديم الدعم ً
أيا كان وبما
يخفف الروتين في المعامالت
من خالل عدد العائالت المحتاجة
فعال على ارض الواقع
للدعم
ً
مثال عدد السيارات
ومعرفة
ً
واآلليات وعليه يبنى أي دعم
مستقبلي للمواطن”.

القادمة من خارج المحافظات
التي تطبق النظام ،والتي ال
تملك بطاقة ،تستطيع التعبئة
عن طريق بطاقة “ماستر”
موجودة في كل المحطات تعبئ
ً
ليترا في األسبوع.
50
وبحسب مصدر في وزارة النفط،

لم يتم اتباع نظام الشرائح ،او
تحديد الكميات بعد ،بل يتم
السماح بتعبئة كامل خزان
الوقود ألي سيارة مرة واحدة
في اليوم ،على أن يتم تطبيق
مستقبال.
التشريح
ً

اآلليات التي تعمل
على المازوت

بعد اعتماد العمل بالبطاقات
الذكية في كل المحافظات تم
تحديد حاجات كل آلية من قبل
لجنة المحروقات في المحافظات

آلية االستخدام

يتساءل الكثير من السوريين عن
كمية البنزين المسموح بها عن
طريق البطاقة ،وهي بحسب
مصادر في وزارة النفط عند بداية
إصدارها ،للسيارات الخاصة
 60ليتر بنزين في األسبوع،
وسقف التعبئة في اليوم 50
لتر ،والسيارات العمومية 150
ليتر في األسبوع الواحد وسقف
التعبئة اليومية  40ليتر لكل
سيارة ،والدراجات النارية  10لتر
ً
أسبوعيا ،وبالنسبة للسيارات
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بحسب رأي الكثيرين فإن هذه
البطاقة لم تخدم سوى أصحاب
محطات الوقود الذين زادوا غنى من
جيوب المواطن الذي يسعى بشق
األنفس ليكمل يومه ويؤمن معيشته

شكاوي
بالجملة

بالنسبة لسرافيس النقل-
والشحن والبولمان حسب خط
سيره حيث يتم تفعيل الكميات
المخصصة لهم بموجب بطاقة
المازوت ،ويمكنهم الحصول
على مخصصاتهم من المازوت
كل من مراكز انطالقهم في

محافظتهم من قبل لجنة
ً
حصرا.
المحروقات

أرقام التنفيذ

مع بداية هذا العام تم تطبيق
نظام البطاقة الذكية في مختلف
المحافظات السورية وأصبح

هل ننتظر بطاقة ذكية لألوكسجين؟
كل تلك التكنولوجيا التي نفذت لخدمة المواطن وتسهيل حياته كما
يقال ،كان من الطبيعي أن تقابل بمزيد من االمتعاض واالعتراض
ووضع اللوم على الجهات الحكومية التي بحسب رأيهم ال تنظر
لمعاناتهم وتنفذ مشاريع تالئم دولة غير سورية على اعتبار أن الحرب
لم تنته بعد وكان يجب االنتظار حتى تنتعش األوضاع ،فبحسب رأي
الكثيرين بأن هذه البطاقة لم تخدم سوى أصحاب محطات الوقود
الذين زادوا غنى من جيوب المواطن الذي يسعى بشق األنفس ليكمل
يومه ويؤمن معيشته ،فمع تطبيق هذا النظام وتخفيض الكميات
المسموحة ارتفعت األسعار بدون حسيب أو رقيب ،ويتسأل مراقبون
هل سيأتي يوم يكون فيه بطاقة ذكية لألوكسجين؟

عدد اآلليات والعائالت التي
ً
وفقا لمدير
حصلت عليها كالتالي
المحروقات:
دمشق :بلغ عدد المراكز التي
ً
مركزا،
توزع البطاقة الذكية 17
ووصل عدد اآلليات العاملة على
البنزين إلى  190501حتى -1-1
 ،2019أما عدد اآلليات العاملة
على المازوت بلغ  ،12096فيما
بلغ عدد العائالت التي حصلت
على البطاقة  323659عائلة.
السويداء :يوجد في المحافظة
مركزين يقومون بتوزيع البطاقة،
فهي كانت من أوائل المحافظات
التي طبقتها ،ووصل عدد اآلليات
التي أصدرت البطاقة الذكية
إلى  ،61165أما العاملة على
المازوت بلغت  ،10406فيما
حصلت  118732عائلة عليها.
الالذقية :تم تطبيق المشروع
عام  2018ليبلغ عدد المراكز التي

وردت شكاوى واستفسارات
كثيرة من مواطنين عن آلية
استخدام البطاقة الذكية ،مثل
هل يمكن استخدام بطاقة
ذكية استصدرها صاحبها من
مثال أن يتزود بالوقود
دمشق ً
من محافظة أخرى كان قد سافر
إليها بهدف السياحة الداخلية
أو العمل خارج محافظته
والسيما من المصطافين من
المحافظات الداخلية الذين
يقصدون المحافظات الساحلية،
والتي رد عنها حصوية أنه مهما
كان مصدر البطاقة الذكية فإنها
تفعل في طرطوس أو الالذقية
ّ
مثال في حال السفر إليها
ً
ويحق للمسافر التزود بالوقود
«البنزين» أكثر من مرة حيث
بمجرد اعتماد العمل بالبطاقة
الذكية في أي محافظة تتم
أتمتة كل المحطات فيها وال
مسوغ ألي محطة لرفض تزويد
حامل البطاقة بالوقود.
وهناك شكاوي آخرى حول آلية
االستفادة لمازوت التدفئة
في غير محافظة ممن أراد
أن يقضي الشتاء في غير
محافظته ،والتي تحدث حصوية
عنها بالقول :أنه يمكن لحامل
بطاقة ذكية لمادة المازوت كان
قد استصدرها من دمشق في
حال أراد أن يسافر إلى محافظة
أخرى واإلقامة فيها خالل الشتاء
أن يقوم بتقديم طلب وسند
إقامة إلى مديرية محروقات
مثال كي يصار إلى
الالذقية ً
تفعيل بطاقته والتزود بمازوت
التدفئة لمخصصاته المحددة بـ
 400ليتر خالل نصفي الموسم
كما يمكن لمن فاته الحصول
على  200ليتر المخصصة له
في النصف األول من موسم
الشتاء أنه يستدركها في النصف
الثاني كاملة وهو حقه الطبيعي.
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تمنح البطاقة ثمانية ،فيما أصبح
عدد اآلليات التي حصلت على
البطاقة  ،101041أما العاملة
على المازوت بلغت ،12162
والعائالت الحاصلة عليها وصل
العدد إلى.282612.
طرطوس :وصل عدد األليات
العاملة على البنزين منذ 8 -13
–  2018إلى  ،96289توزع عبر

ستة مراكز ،أما اآلليات العاملة
على المازوت إلى  ،19287وعدد
العائالت التي حصلت على
البطاقة .201329
حلب :يتم توزيع البطاقة عبر 19
ً
مركزا ،بلغ عدد اآلليات العاملة
على البنزين  92783حتى -17
 ،2019 -1واآلليات العاملة
على المازوت  ،16465وعدد

البطاقات العائلية وصل إلى
.282457
حمص :وصل عدد المراكز التي
ً
مركزا خالل
توزع البطاقة إلى 26
عام  ،2019عدد اآلليات العاملة
على البنزين أصبح ،84644
والعاملة على المازوت ،98 173
وعدد العائالت التي حصلت على
البطاقة .202624

كيف تحصل على
البطاقة الذكية؟

بالنسبة لالستفسارات واألسئلة عن كيفية
الحصول على البطاقة الذكية أوضح مدير
المحروقات :أنه بالنسبة للسيارات العاملة على
البنزين يمكن ألصحابها الحصول على البطاقة
الذكية من أي محافظة كانت ،وفي حال لم
ً
أيضا أن يحصل على
يكن صاحب السيارة يمكنه
البطاقة الذكية للسيارة بموجب تعهد إضافة
إلى أوراق السيارة ويوقف العمل بهذا التعهد
الخطي ومخصصاته فقط من قبل صاحب
السيارة األساسي ،من هنا يجب على كل سائق،
اصطحاب رخصة سير اآللية سارية المفعول،
مع عقد التأمين اإللزامي ،وهويته الشخصية،
أو الوكالة سارية المفعول ،أو أحد الشركاء في
المركبة إن كانوا أكثر من مالك ،وبجميع الحاالت
ً
شخصيا المالك أو
يجب حضور صاحب العالقة
الوكيل أو الشريك ،ومن قيد نفوسه من خارج
المحافظة التي سيستخرج منها البطاقة ،يجب
أن يكون لديه عقد ايجار أو سند ملكية أو إقامة،
أو فاتورة كهرباء أو مياه في مناطق المخالفات،
وبعد استخراج األوراق الالزمة ،يمكن زيارة أي
مركز لشركة “تكامل” التي توزع البطاقات الذكية،
للحصول على البطاقة.
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أما من تشمله البطاقة الذكية الخاصة بمازوت
التدفئة أكد حصوية أن البطاقة الذكية تمنح
لكل عائلة بموجب تقديم مايثبت أن هذه العائلة
مقيمة في المحافظة نفسها بتقديم فاتورة
هاتف ،أو كهرباء أو سند ملكية أو سند إقامة.
ً
متزوجا من أكثر من زوجة يحق
وبين أنه لمن كان
لكل زوجة أن تحصل على بطاقة ذكية لمازوت
التدفئة كما أنه من حق كل مطلقة أو أرملة وأي
حالة خاصة يمكنها الحصول على البطاقة ،وفي
ً
مقعدا أو يعاني حالة
حال كان مستحق البطاقة
مرضية ال تمكنه من الحضور إلى مراكز استصدار
البطاقة يمكنه االتصال على الرقم  9884في
دمشق ومن أي محافظة كان يمكن تفعيل رمز
المحافظة على الرقم ذاته وتسجيل اسمه ليصار
إلى قيام الفرق الجوالة الخاصة بشأن ذلك بزيارته
وفق العنوان ومنحه البطاقة الذكية

حماة :تم تنفيذ مشروع البطاقة
الذكية فيها عام  2018عبر
ً
مركزا ،وأصبح عدد
عشرين
اآلليات العاملة على البنزين إلى
 ،84453والعاملة على المازوت
إلى  ،16840وعدد العائالت التي
حصلة على البطاقة .292254
ريف دمشق :تم تطبيق البطاقة
الذكية في  2019 -1 -31عبر36
مراكز ،وأصبح عدد اآلليات
العاملة على البنزين الحاصلة
عليها 23904 ،122128والعاملة
على المازوت  ،23904أما
بالنسبة للعائالت التي حصلت
على البطاقة الذكية وصل العدد
إلى .106019
درعا :طبق المشروع فيها عام
 2018في تسعة مراكز ليصل
عدد اآلليات العاملة على البنزين
الحاصلة على البطاقة ،28536
والعاملة على المازوت ،13557
والبطاقات العائلية وصل عددها
إلى .33867
دير الزور :نفذ المشروع هذا العام
في مركزين فقط ووصل عدد
اآلليات العاملة على البنزين إلى
 ،2504والعاملة على المازوت
الى  ،641فيما ال يوجد إحصائية
عن عدد العائالت التي حصلت
على البطاقة.
القنيطرة :نفذ المشروع فيها
عام  2019يتم توزيع البطاقة عبر
ثالثة مراكز ،ووصل عدد اآلليات
العاملة على البنزين إلى ،3220
والعاملة على المازوت وصل
العدد إلى  ،2228فيما وصل
عدد العائالت التي حصلت عليها
إلى  2000عائلة.
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الشاطئ األزرق في الالذقية

أنت سائح ولست نازح

نور علي

ىلع مدار  7سنوات كانت محافظة
الالذقية الوجهة والسبيل للكثير من
العائالت السورية التي هجرت من
منازلها ومحافظاتها بفعل الحرب.
ومن بين مناطق عديدة قصدها المهجرون،
احتلت منطقة الشاطئ األزرق المرتبة
األولى لحركة النزوح ،نظراً لقربها من
المدينة الرياضية التي كانت لسنوات مركزاً
رئيسياً لإليواء ،وقربها ألغلب المعامل
والورشات التي يعمل بها عدد كبير من
هؤالء المهجرين.

شاليهات الشاطئ
لمن يجرؤ فقط!

تعاني العائالت المهجرة من سكان منطقة
ً
ً
خياليا في
إرتفاعا
الشاطئ األزرق والميريديان
أسعار اآلجارات ،ليتراوح سعر «الشاليه» من
 50إلى  450ألف ليرة سورية للشهر الواحد
حسب مؤهالت كل شاليه من حيث المساحة
والموقع ،إال أن أغلب العائالت المقيمة
هم من الطبقة الوسطى ومن ذوي الدخل
المحدود ً
جدا ،أي أن السعر الذي يفرضه
مالكي الشاليهات ومستثمريها يفوق الدخل
الشهري ألكثر األسر.
يقول «أبو أحمد» لـلمشهد وهو من سكان
منطقة الشاطئ« :أنا من مهجري حلب
ولدي عائلة مكونة من  10أشخاص ،ببداية
قدومنا إلى الميريديان كانت أجرة منزلي 35
ألف ل.س ،ليخبرني صاحب المنزل أن األجرة
سترتفع  5000ل.س لتزيد فيما بعد كل شهر
 5وهكذا ،قمت بتبديل حوالي  6منازل والحال
نفسه وجملة (إذا ما عجبك ضب غراضك
ً
علما أنني نجار وجميع أوالدي
وامشي)،
الذكور يعملون لكي نتمكن من تسديد األجرة
المستحقة».
ويقول مصطفى بدران« :تركت منطقة

الميريديان بسبب سوء التمديدات الصحية
والكهربائية داخل المنزل ،فكل منزل نقوم
باستئجاره يتوجب علينا إصالحه بالكامل
والمالك ال يعترف على شيء ،وعندما ذهبنا
إلى الشاطئ لم يكن الوضع أفضل ،ففي
الشتاء تتسرب مياه األمطار من األسقف
والجدران ،ومع كل ذلك فإن أجرة منزلي 100
ألف ل.س كل شهر ،وفي الصيف علي أن
أدفع  300ألف ل.س أو أرحل أنا وعائلتي ،وأنا
لست سوى عامل في ورشة خياطة».
ويختم محمد خلف وهو من مهجري منطقة
البوكمال»:منذ  3سنوات وحتى اللحظة وانا أدفع
أجرة منزلي في الشتاء  150ألف ل.س وفي
الصيف  450ألف ل.س دون شفقة أو رحمة،
ليس مهم ًا عند المالك أو المستثمر من أين
سنجلب النقود المهم فقط هو المال ثم المال
أو لديك مهلة  24ساعة حتى تترك المنزل».
ووسط هذه المعاناة كان لجميع من حاورهم
المشهد في هذا الخصوص رجاء أن تقوم
الجهات المعنية بالنظر إلى حال العائالت
المهجرة التي يتم التعامل مع احتياجاتها
بأسوأ ما يمكن للعقل أن يتصوره دون أي
رادع يذكر ،واتخاذ إجراءات تضمن أبسط
حقوقهم أال وهي المأوى.
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المواطن السوري

رواتب باللرية
ومعيشة بالدوالر
الالذقية  -نور علي
يف مشهد مألوف نوع ًا ما
على الشارع السوري يعود
التجار إلى سياسة اللعب على
الوتر الحساس ،فعلى مايبدو لم يهن
على تجار المواد الغذائية أن يدعوا تجار
المحروقات في ساحة استغالل األزمات
وحدهم بل رأوا أنه ومن الواجب أن
يكونوا معهم جنب ًا إلى جنب.

لم تمض أسابيع قليلة على
بداية أزمة البنزين حتى ظهرت
أزمة من نوع آخر لتعترض الواقع
السوري وبشدة وهي إرتفاع
األسعار أكثر مما كانت عليه،
فأبسط ما تحتاجه كل أسرة
سورية هو المواد التموينية
الرئيسية كالسكر ،الرز ،البرغل،
العدس وماشابه ،وكل المواد
ً
ارتفاعا بنحو
آنفة الذكر تسجل

 150ليرة سورية فرق عن السعر
القديم ،هذا بالنسبة للمواد أما
بالنسبة ألسعار الخضار فمن
المؤكد أنها غير صالحة سوى
لالستهالك االستقراطي.

البطاطا لم تعد
أليام البساطة

ً
تقريبا فإن كل ربة منزل البد
ً
وأن تكون البطاطا جزءا من

أسواق تزدحم باألصناف وتفتقر للمواطنين
ً
ً
قياسيا بموجة إرتفاع
رقما
حطمت األسواق السورية
أسعار معظم المواد االستهالكية والغذائية ،وكما هي
العادة فإن المسؤول المباشر هو من اتخذ قرار الرفع
هذا دون الرجوع إلى أحد.
في هذا السياق نزل المشهد إلى االسواق ورصد بعض
أراء المواطنين.
تقول إحدى المواطنات« :لم يعد أمر غالء األسعار
ً
منطقيا ،بات مبلغ  1000ليرة ال يشتري سوى كيلو واحد
من صنفين أو ثالثة».
ويقول مواطن آخر«:إذا كان راتبي الشهري  40ألف ليرة
ً
يوميا
سورية ،وأقل مبلغ أدفعه لتأمين احتياجات أسرتي
من الطعام بين الـ 3آالف إلى ال 4آالف ،ماذا اطعم
ً
شيئا من الراتب..؟».
أهل بيتي في حال لم يبقى معي
وتضيف مواطنة»:أصبحت أمر في السوق مرور الكرام
ألني كما العديد من المواطنين لم نعد نجرؤ على
ممارسة حق التسوق والشراء ،كل شيء بات مرهوناً
بحجة إرتفاع الدوالر وأزمة البنزين ،كل شيء بات على
حساب قوتنا ولقمة عيشنا».
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مائدتها ،إال أن هذا الواقع تغير
ولألسف
حيث وصل سعر البطاطا اليوم
من  450إلى  500ليرة سورية
للكيلو غرام الواحد ،األمر الذي
جعل من صنف كان يعتبر طعام
ً
حلما ألغلب
البسطاء والفقراء
الموائد السورية.
والحال نفسه بالنسبة للبصل
الذي سجل  300ليرة للكيلو
الواحد ،لتتفوق عليه الفيفلة
وتسجل 850ليرة سورية للكيلو
غرام الواحد ،في حين حافظت
البندورة على سعرها الذي
بلغ  350ليرة سورية للكيلو
غرام الواحد والباذنجان 650
ليرة سورية للكيلو غرام الواحد
والفاصولياء الخضراء 1000
ليرة سورية للكيلو غرام الواحد
والثوم وصل لل 2000ليرة
سورية للكيلو غرام الواحد ،في
حين سجلت بعض أصناف
الفواكه مثل الفريز من  600إلى
 750ليرة سورية للكيلو غرام
الواحد والتفاح مابين  350إلى
 650ليرة سورية للكيلو غرام
الواحد والبرتقال بين  250إلى
300ليرة سورية للكيلو غرام
الواحد و ...إلخ من الخضروات
والفواكه.

الزيوت واللحوم يغادران ذاكرة
السوريين وأطباقهم

أغلب األسر السورية هي في
بديال عن
حيرة من أمر إيجاد
ً
الزيت النباتي وزيت الزيتون
في الطهي ،فزيت الزيتون
بات الليتر الواحد منه ب1300
ليرة سورية والزيت النباتي
ليتره ب 650ليرة سورية للنوع
العادي والفاخر يصل لل1000
ليرة سورية.
أما اللحوم فهي تغرد خارج
ً
تماما،
سرب أحالم السوريين
حيث بلغ سعر الفروج 1300
ليرة سورية للكيلو غرام
الواحد ،ليأتي لحم العواس
بالصدارة ويبلغ من  8000إلى
 8500ليرة سورية للكيلو غرام
الواحد.

السوق
السوداء
تبخ السم
في األسعار
السورية
لن يسمح عرابو السوق
السوداء لمثل هذه
الفرصة أن تفوتهم،
الدوالر في إرتفاع
والمواطنون سيبدؤون
بتموين الطعام والمواد
ً
استعدادا
األساسية
لرمضان وهذا أنسب وقت
ليقومون باإلحتكار وسحب
المنتوجات الرئيسية
وطرحها بكميات قليلة
وأسعار أكثر بكثير من
تكلفتها الحقيقية وحرمان
األسرة السورية من الحد
األدنى من احتياجاتها.
ً
حصارا
فبينما تواجه سورية
ً
خارجيا هناك من يفرضه
من الداخل ،وبينما تواجه
الليرة السورية مشكالت
اقتصادية عدة هناك
من يستغل هذا الظرف
لصالحه ويجعل من الغالء
ً
شبحا يطارد السوريين.
وفي فوضى األسعار هذه
يتناقص الدخل السوري
ويبق الدخل النقدي كما
هو ،وتتزايد أسعار المواد
التموينية بشكل دائم
ومستمر ،ليصبح معدل
الزيادة في األسعار أكبر
من معدل الزيادة في
الرواتب ،ناهيك عن
التكاليف األخرى مثل
تكاليف التعليم ،النقل،
اللباس والصحة،
فهل باتت األسرة السورية
اليوم تحتاج  500ألف ليرة
سورية كل شهر لتتمتع
بأبسط حقوق العيش..؟.
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جامعيات سوريات

بني البطالة والرذيلة وفرص العمل

أضغاث أحالم
المشهد  -خاص
مذ كنا صغاراً ونحن
نسمع من ذوينا
جملة «ادرس مشان
مستقبلك أحسن ما تطلع
عطال بطال» ،ولعل من كان
باحثاً على الدراسة كان يجهل
أن مقومات المستقبل الناجح
في أيامنا هذه ،باتت بعيدة
كل البعد عن الشهادات وعن
مستوى الثقافة والعلم،
وأصبحت مقترنة مع حجم
التنازالت التي يمكن أن تقدمها
إحداهن لصاحب العمل وحجم
الدعم «الواسطة» الذي يجب
على أحدهم أن يوفره ،في
سبيل الحصول على العمل
وتأمين لقمة العيش.

جامعيات ولكن!

في ظل التطور التقني ووجود
وسائل التواصل اإلجتماعي،
أصبحت إعالنات فرص العمل
تنتشر على صفحات التواصل
كالفيس بوك إما عن طريق
صفحات مخصصة للعمل ،أو
عن طريق صاحب العمل نفسه،
تطلب خاللها من المتقدمات
المراسلة عبر الخاص أو عبر رقم
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محدد للواتس أب وإرسال السيرة
الذاتية « »CVلإليميل المكتوب
أسفل العرض.
لألمانة فإن واحد من بين آالف
فرص العمل هذه تكون صحيحة،
والغالبية منها فخ يتم نصبه
الستجرار الفتيات بغية ممارسة
األعمال غير األخالقية أو توقيع
عقود وهمية لشركات حاصلة
على ترخيص وسجل تجاري ربما،
ولكن ال وجود حقيقي لها على
أرض الواقع ،ومنهم من يشترط
أن ترسل المتقدمة صور لها،
باإلضافة لشركات يكون مالك
العمل فيها رجل أعمال يعيش
خارج البالد تختبئ برداء األخالق
الحميدة ،حتى تظن الفتاة منا
ً
وأخيرا وجدت فرصة العمر
أنها
لكن عليها أن توقع على عقد
عمل لمدة أقلها سنتين تحت
بند ينص على شرط جزائي في
حال طلبت االستقالة عليها أن
مبلغ تدفع  1000دوالر ،وإن تم
ً
تعسفيا ،فعلى الشركة
تسريحها
أن تدفع لها  3000دوالر،
لتتفاجئ أن العمل ليس إال
شبكة دعارة تحت مسمى شركة
كذا وكذا ،عدا عن الفرص التي
وإن كانت التخلو من االحترام،
إال أنها تفتقر لألجر الذي يوازي
ساعات العمل الطويلة وطبيعة

almashhadonline.com

العمل القاسية.
تقول إحدى الباحثات عن فرصة
عمل لـلمشهد« :رغم أنني
جامعية وأجيد تحدث اللغات
إال أنني لم أجد أي فرصة عمل
بالكاد محترمة على األقل ،منذ
مدة قمت بإرسال سيرتي الذاتية
إلحدى القنوات التي سيتم
ً
قريبا ألحجز لنفسي
إنشائها
ً
مكانا فيها ،وقمت بإرفاق صورة

شخصية وأوراق تثبت تحصيلي
العلمي وخبراتي ،وفي اليوم
التالي تراسلني مسؤولة الموارد
البشرية الـ ،HRوتقول لي بأنه
تمت الموافقة ولكن هناك
شرط ،وهو عدم رفض أي طلب
لمالك القناة حتى وإن كان يريد
أن يخدش حيائي أو يقوم بأعمال
منافية لألدب ،وإن اعترضت
فسأخسر عملي».
وتقول فتاة أخرى« :وجدت
إعالن عن فرصة عمل في
مجال السكرتاريا لشركة استيراد
وتصدير ،لالستعالم يرجى
اإلتصال على الرقم الفالني أو
إرسال رسالة على الواتس آب،
عندما اتصلت وجدت الهاتف
مقفل فتركت رسالة على
الواتس استوضح منها على
طبيعة العمل ،بالفعل تحدث
معي صاحب العمل وسألني عن

ً
صحيحا
ليس
أن لكل مجتهد
نصيب،
القاعدة
تغيرت
وتحولت تماماً
إلى لكل من
قدمت نفسها
واستعرضت
ماتيسر منها
نصيب

عمري وعن دراستي ،واستفسر
ما إذا كانت الصورة الشخصية
فعال،
على الواتس هي لي
ً
وعندما قلت له أنها صورتي
عرض عليي أن أكون سكرتيرته
الخاصة والحميمية مقابل أن
أحصل على مبلغ  150ألف
ليرة سورية باإلضافة للراتب
الشهري».
لتضيف وتختم أخرى« :تقدمت
لعدة مكاتب هندسية بحكم أنني
مهندسة وجميعهم يعطوني
ً
حقا
الوعود الفارغة والكاذبة،
الدراسة لم تعد تفيد».
اليوم وبين هذه وتلك ،لم يعد
هناك مساحة للكفاءات ،كما
لم تعد هناك مساحة لفرص
العمل الحقيقية ،وأصبحنا
على يقين تام بأن السنوات
التي قضيناها في المدارس
والجامعات ،لن تقدم أو تأخر
ً
شيئا سوى تلك الوثيقة التي

أقل ما يمكن اإلستفادة منها هو
تزيينها باإلطار المناسب ومن ثم
تعليقها على أحد جدران المنزل،
ً
صحيحا أن لكل مجتهد
فليس
نصيب ،القاعدة تغيرت وتحولت
ً
تماما إلى لكل من قدمت
نفسها واستعرضت ماتيسر منها
نصيب ،فهل من من رادع أو
مجيب.
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بيروت  -خاص:

استغالل غير محدود
من شقيقة الحدود

سوريات يف لبنان

اجلسد
مقابل
احلياة
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يف تحقيق سابق للمشهد ،تم تسليط
الضوء على معاناة الالجئات السوريات
في مخيم الزعتري عبر حوار أجري مع
إحداهن ،أوضحت من خالله ماهي حقيقة الواقع
المأساوي في هذا المخيم.
وفي استكمال تحقيق اليوم اليختلف الواقع
كثيراً  ،فمن اللجوء في األردن إلى اللجوء في
لبنان يبقى حال الالجئات السوريات واحد في
بالد العرب.

استغالل غير محدود
من شقيقة الحدود

يواجه العديد من السوريين في لبنان ظروف
حياتية قاسية ،عدا عن المشكالت البيئية
فضال عن التعنيف
والصحية التي تحيط بهم،
ً
الذي واجهوه والذي وصل لإلجرام لحاالت عديدة
تم اإلعتراف بها من قبل األمن العام اللبناني.
ولعل أبرز الظروف التي واجهوها هي عدم توفر
فرص العمل وخاصة لالجئات اللواتي يعتبرن
من كل مايحدث الحلقة األضعف ،والقاصرات
منهن على وجه التحديد.
تقول «منار» إحدى الالجئات السوريات في لبنان
للمشهد»:لجئنا إلى لبنان ألسباب باتت معلومة
عند الجميع ،لم نكن ندرك أن هذا اللجوء
مكلف إلى هذا الحد ،منزل قديم يخلو من كل
مقومات السكن في إحدى القرى الشعبية
التي يطلقون عليها الحارات النائية ،سمحوا لنا
ً
علما أننا
باستئجاره مقابل  300دوالر بالشهر،
لم نحظى بفرصة العمل بعد واضطررنا لدفع
األجرة من المال الذي ادخرناه في سورية ،رحلة
البحث عن عمل كانت شاقة ً
جدا فلم أوفق في
البداية سوى بأن أقوم بتنظيف كميات كبيرة
من الخضار وتقطيعها ومن ثم فرزها بأكياس
وإيصالها لصاحب الرزق في اليوم التالي مقابل
 75دوالر في الشهر ،ألعمل بعدها في مجال
رعاية األطفال مقابل  200دوالر في الشهر
تعرضت خاللها للعديد من اإلهانات من أمهات
األطفال مع العلم أنني مثقفة وخريجة تجارة

واقتصاد ومع ذلك لم أعامل سوى معاملة
الجاهلة األمية التي التفقه شيء».
تضيف «هناء» وهي الجئة سورية في
لبنان منذ  5سنوات»:لم تكن السنوات
التي قضيتها في لبنان مجرد رقم ،بل
ما مررت به كان يجعلني أشعر أن الثانية
الواحدة هي سنة بحد ذاتها ،تركت سورية
أنا وطفلي الصغير الذي ولد قبل عدة
أشهر من استشهاد زوجي ،عملت في
مزرعة أبقار في مجال تنظيف الحظائر
مقابل  100دوالر بالشهر باإلضافة
للسكن ،كانت ظروف العمل مجهدة
ً
جدا وأنا أم لطفل ال يتجاوز السنتين من
عمره ،تم طردي لمعرفة صاحب المزرعة
أنني قمت بأخذ ليتر واحد من الحليب
من أجل طفلي وكل أشكال الرجاء لم
تكن كافية لمسامحتي وإعادتي إلى
عملي ،نمت ثالثة أيام أنا وطفلي في
إحدى األبينية المهجورة التي لم يكتمل
عمارها بعد ،وعلى مايبدو هناك من
أخبر صاحب هذا العمارة أنني أنام فيها
ليأتي إلي ويهددني بالسجن ويتهمني
ً
ً
كثيرا
بعضا من مواد البناء ،رجوته
بسرقة
أن يرثى لحالي وحال طفلي وبعد عناء
وافق أن أنام ليلة إضافية وأترك المكان
في الصباح التالي ،وخالل السنوات
الخمس وحتى وصولي لليوم هذا لم يبق
هناك نوع من أنواع الظلم والتحقير إال
ومررت به ولم تكن خيارات العمل عندي
واسعة بحكم أنني ال أملك سوى شهادة
اإلبتدائية».

طفولة سورية تسقط أمام لقمة العيش

لم تسلم الطفولة السورية من براثن الحرب
ورحلة الهجرة واللجوء ،ولم تكن تعلم
«ربى» أن مالمحها البريئة لن تشفع لها
ً
عاما قد
أمام غطرسة الشهوة ،فإبنة ال16
اغتصبت لمدة أربعة أشهر من صاحب المنزل
الذي تسكنه هي وأخويها الصغار وجدتها.
تقول ربى»:في بداية قدومنا إلى لبنان كنا
نقيم عند أحد أقرباء جدتي وهم مهجرون
ً
أيضا ،إال أنهم فيما بعد أظهروا عدم تقبلنا
مما دفعنا للبحث على منزل للسكن ،أحد
السماسرة العقاريين وهو شاب عشريني
منزال
أظهر تعاطفه الشديد معنا وأمن لنا
ً
ادعى أنه منزله وال يريد أن يأخذ المال حتى
علي أن أعمل عنده
يصبح لدي عمل ،وعرض
ّ
في المكتب مقابل  350دوالر في الشهر عدا
عن المكافآت ،كل شيء إلى هنا كان يبدو
ً
جيدا إلى أن قام في أحد األيام بمضايقتي

والتحرش بي وعندما تمنعت طلب مني إخالء
ً
فورا وهو يعلم حق العلم أن كل ما
المنزل
اتقاضاه يذهب مابين مصروف وآجار المنزل
ومصروف الدواء لجدتي فكيف لي أن أترك
المنزل وأبحث عن منزل آخر ،وليبسط لي
الفكرة أوهمني أنه سيتزوجني وأنني فتاة
طويال حتى وافقت وكان
أحالمه فلم أصمد
ً
كل يومين أو ثالثة يمارس معي الرذيلة
بطرق غير شرعية ،يهددني إن تراجعت لن
يتزوجني وسيطردني أنا وعائلتي ويرمي
أغراضنا في الشارع واستمر هذا الحال أربعة
أشهر إلى أن تم وضعه في السجن بتهمة
تزوير عقود بيع وهمية ،واليوم أنا أعمل في

ورشة خياطة نسائية  9ساعات دوام مقابل
ً
شهريا».
 400دوالر
ً
أما» سيدرا» إبنة ال 17عاما لم يكن حالها
أفضل فهي األخرى تعرضت للتحرش
الجنسي من صاحب العمل ،تقول
سيدرا»:كنت أعمل في معمل لتغليف
الحبوب ،مرات عدة التفت ألرى صاحب
ً
نوعا ما
المعمل ينظر لي بطريقة غريبة
حتى وصل األمر للتحرش بي ،وعندما
رفضت هددني بالطرد وبافتعال المشاكل
لعائلتي وخاصة أن أخي مطلوب مما
يجعله دائم الغياب عن المنزل وقيامي أنا
بإعالة أسرتي ،وعندما كثرت المضايقات
اضطررت لترك العمل وبيع المناديل
الورقية في الشوارع للسيارات وللمارة،
وحتى في هذا العمل لم أسلم من التحرش
واألذى خاصة عندما يعلمون أنني سورية
عدا عن األلفاظ النابية والجارحة كجملة
ً
مرارا (انتي سورية يعني انتي
سمعتها
وسخة ورخيصة فليش عم تتشرفي) وجمل
كثيرة من هذا النوع».
وفي سياق مشابه كانت قد وثقت منظمة
«هيومن رايتس واتش» عدة حاالت للدعارة
القسرية في لبنان تتعرض لها الالجئات السوريات.
وذكرت إحدى تقارير المنظمة أن هناك فتيات
سوريات تعرضن لعنف جنسي بينهن دون
سن الثامنة عشرة ،وإجبارهن على األفعال
غير األخالقية من قبل أرباب العمل مستغلين
ظروف اللجوء الصعبة والوضع المادي
المتردي في ظل األجور الضئيلة وساعات
الدوام الطويلة.
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الرشوة
اجلنسية

نساءيكسرن حاجز الخوف من الفضيحة
دمشق  -بيداء قطليش
قد ،ال يكون مستغربا أو جديدا الحديث عن موضوع
االستغالل الجنسي للنساء في أماكن عملهن ،وعلى
الرغم من أن حاالت التحرش ال يمكن وصفها إال بأبشع
االوصاف سابقا أو حاليا ،غير أن ما يزيدها سوادا اليوم هو
الواقع الحالي الذي تعيشه البالد ،بفعل تهجير عدد كبير من
السكان داخليا بفعل جرائم اإلرهاب الذي دمر البنى التحتية
وسبل العيش في العديد من المناطق التي استباحها لفترات
متفاوتة.
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الواقع الحالي أفرز آالف االسر
التي تحتاج إلى أي سبيل للرزق
يمكنها من االستمرار في حياة ال
يمكن وصفها بأقل من قاسية،
وما كان يوصف باألمس بأنه
قبول مشترك ،تحت اسم
(فلتترك العمل وتبحث عن عمل
آخر) بات اليوم صعبا إن لم يكن
مستحيال ،وهو ما رفع من عدد
الحاالت التي أوصلت صرختها
لمجلتنا ،آملة في إيصالها إلى

المعنيين ،ال سيما أن حاالت
االستغالل الجنسي ،أو الرشوة
الجنسية في أحسن األحوال قد
وصلت القطاع العام أيضا.
ورصدت «المشهد» حاالت
لسيدات وقعن فريسة الحاجة،
ومنهن «أم بالل» التي كانت
عاملة نظافة في أحد المكاتب
العقارية في دمشق ،والتي
تعرضت لالبتزاز الجنسي من
رب عملها تحت التهديد بفصلها

الكثير من الطالبات يتحرجن من اإلبالغ عما يتعرضن له بسبب
التمييز الذكوري ،حيث ال يتم تصديق النساء ،بل تصديق
المتورط بالتحرش ،مما يدفع الطالبات الى التزام الصمت

من العمل الذي تعيل من خالله
أسرتها بأجر شهري ال يصل إلى
 50ألف ليرة سورية.
أما «أم بالل» فلم يشفع لها
تركها للعمل للتخلص من ابتزاز
رب عملها الذي اتهمها بسرقة
الكومبيوتر المحمول ،وهددها
بسجنها ،غير أن إصرارها على
أقوالها أمام الجهات األمنية،
كشف مالبسات الواقعة،
والتي أجبرت صاحب العمل

على االعتراف ،ما أسفر عن
فض الموضوع لعدم وجود أدلة
واقعية تدينه غير أنها كانت كفيلة
بإنقاذها من تهمة السرقة.
واعترفت السيدة أفراح (اسم
مستعار) باستجابتها بداية ألوامر
سيدها (كما وصفته) الذي كان
يتحرش بها يوميا على حد قولها،
وهي التي بلغت عامها ال ،43
إلى أن باتت تعاني اضطرابات
نفسية حادة ،ودخلت في موجة

اكتئاب شديد ،حيث أصبحت
عاجزة عن النوم ،إلى أن تركت
عملها ،على الرغم من حاجتها إلى
األجر الشهري الذي كانت تحصل
عليه جراء كامل خدماتها والذي ال
يزيد على  45ألف ليرة سورية.
ومن جهتها ،قالت السيدة رانيا
(اسم مستعار) ،وهي امرأة
متزوجة تعيل خمسة أطفال،
وتعمل سكرتيرة في أحد المكاتب
التجارية في دمشق ،أن صاحب
العمل كان يتحرش بها لفظيا،
كما طلب منها صراحة أن تمارس
الجنس معه مقابل تحسين
وضعها المعيشي ،وتهديدها
بطردها ،إلى أن ذاقت ذرعا
بتصرفاته وتقدمت بشكوى
تنظر اليوم في القصر العدلي
بدمشق.

سيف العالمة
على رقاب الطالبات

وفي جامعة دمشق وبعد حدوث
أكثر من حادثة تحرش كان بطلها
أحد الكوادر التعليمية ،وذلك في
ظل عدم وود ثبوتيات واضحة
يمكن االتكال عليها لمحاسبة
المتحرشين ،والذين يقومون
بأفعالهم بعيدا عن أعين الجمهور

وعلى األقل في مكاتبهم ،غير أن
تقصير الجامعة في وضع إطار
لحماية الطالبات من خالل توزيع
كاميرات المراقبة في األماكن
المناسبة وخصوصا أماكن
الخلوات ،ومكاتب المسؤولين،
واعتماد سياسة المكاتب
الزجاجية ،أو غيرها ،ال ينفي أن
مثل تلك الحوادث تتكرر على
مدار عشرات األعوام.
فعلى لسان أحد طالبات جامعة
دمشق التي روت تفاصيل
قصة تحرش أستاذها بها اثناء
مناقشتها لبحثها األكاديمي في
مكتبه ،حيث أقدم على اغالق
باب المكتب بذريعة أصوات
الطلبة في الممر ،ليتوجه
قائال :مالمسة
بحديثه اليها
ً
الصدر تعني النجاح ،والقبلة هي
النجاح بامتياز ،والخروج معي
خارج الكلية لمرة واحدة تؤدي
للنجاح بامتياز في كافة المواد،
واالستمرار بالخروج معي يمنح
التفوق وتكوني معيدة القسم
على دفعتك ،ما رأيك بهذا
العرض؟؟ والله لو صار لجدتي
ما كانت ماتت على حد تعبيره.
وقعت هذه الكلمات الصادرة
من أستاذها الستيني من العمر
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كالصاعقة على مسامع الطالبة
العشرينية العمر ،وأكدت بأنها
ليست الوحيدة ،وإنما هي
متأكدة من محاولته مع معظم
الطالبات ،وعند سؤالها عما إذا
قدمت إلدارة الكلية بشكوى
بحقه ،كان جوابها أنها فضلت
سالح الصمت ،ليس خوفا
من الفضيحة وإنما الخوف من
جرجرتها الى فروع األمن.
وعن هذه الظاهرة حاولت
«المشهد» التواصل مع أحد
األساتذة في الكلية عما إذا
كان هناك قوانين في سورية
صريحة وصارمة تجرم التحرش
الجنسي؟ أجاب بالتأكيد هناك
قوانين عامة تدين التحرش
الجنسي وتعاقب من يمارسه،
ولكن من يقوم بالتحرش
الجنسي في الجامعات هو أكبر
من القوانين كافة.
وعن عدم تبليغ الطالبات اللواتي
تعرضن لالبتزاز الجنسي مصدر
في إدارة الكلية تحدث قائال:
أعتقد أن الكثير من الطالبات
يتحرجن من اإلبالغ عما يتعرضن
له بسبب التمييز الذكوري،
حيث ال يتم تصديق النساء،
بل تصديق المتورط بالتحرش،
مما يدفع الطالبات الى التزام
الصمت.

إعالميات يختبئن
تحت ثوب الخجل

بعض اإلعالميات السوريات
صاحبات القلم والفكر الجريء،
يخبئن بداخلهن حكايات حزينة
عن تعرضهن ألبشع استغالل
وابتزاز من قبل مسؤوليهن
في الصحيفة أو مصادرهن
اإلعالمية ،ولكنهن لم يتجرأن
على البوح بها ،خوفا من التشهير

قصور

رسمي
عن رصد الحاالت
نظرا لضعف االهتمام الرسمي ،وعدم قناعة
مسؤولين بانتشار هذه الظاهرة في مجتمعاتنا،
ما تزال جهود الجهات الرسمية «متواضعة»،
ومع هذا بدأت تظهر مطالبات بتعديل
التشريعات لتوضيح وتفسير مواد قانونية
تضمن حقوق المرأة الضحية والحفاظ على
كرامتها.
وفي المقابل ،تجد بعض القاضيات ومسؤوالت
رفيعات المستوى في الحكومة ،أن المرأة هي
من «تتحمل مسؤولية فعل الرشوة الجنسية»،
بحجة أنها ظلت «صامتة» ،ولم تتقدم بشكوى
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بهن أو فصلهن أو منعهن من
العمل من قبل أسرهن ،وفقا
لتصريحات بعضهن.
الصحفية السورية ريما (اسم
مستعار) ،تبلغ من العمر (28
عاما) ،وتعمل منذ خمسة أعوام
في مؤسسة إعالمية ،رفضت
طلب مديرها المباشر «بترتيب
لقاء حميمي في شقته الخاصة
في جرمانا ،مقابل وعود بتثبيتها

رسمية الى الجهات المعنية من أجل متابعتها
ومن ثم اتخاذ اإلجراءات الرسمية بحق المسؤول
الجاني إن ثبتت التهمة عليه.
وذهبت بعض المسؤوالت الى أن «المرأة هي
من تقوم أحيانا بتحفيز الرجل على استغاللها
جنسيا من أجل كسب خدمات تتمثل بترقيتها
بالعمل أو زيادة راتبها الشهري والسنوي».
ويضيف بعضهن االخر« :إن غياب الوعي
المجتمعي بمفهوم التحرش ضد النساء
والتمييز ضدهن ،والضعف الواضح بالمنظومة
القانونية ،ال تتناسب مع «العصرنة» لدحر
التحرش الجنسي ،كما أن ضعف عمل
وحدات الشكاوى وآلياته وغياب تأمين السرية
والخصوصية لهن ،وعدم االلتزام بمدونة
السلوك واألخالق في المؤسسات العامة
والخاصة ،كلها أسباب تؤدي الى استفحال
ظاهرة فساد الرشوة الجنسية في مجتمعاتنا.

في الوظيفة.
تقــــول الصحفيـــة« :لم
أستوعب حتى اآلن ما قاله لي:
(أنت صحفية متحررة وما المانع
من لقاء ودي في شــــقتي؟)».
«لو اســـــــتجبت لطلبه الحقـــــير
وســـــلوكياته المنحرفة ليتم
تثبيتي وترقيتي ،»...وأضافت
«كان ثمن رفضي نقلي إلى
قسم آخر أقل أهمية».
مصادر في نقابة الصحفيين
السوريين ذكرت ان النقابة
لم تتسلم أي شكوى رسمية
من قبل إعالميات منتسبات
اليها ،باستثناء شكوى واحدة
من إعالمية تعمل في إحدى
الصحف ،تشير إلى «مضايقات
من قبل مديرها المباشر الذي
يدفعها الى العمل معه حتى
ساعات متأخرة في الليل.
كما أفادت المصادر «أن بعض
أصحاب السلطة اإلعالمية يطور
أدواته في الوصول إلى غايته،
فيخضع الفتاة إلى تجربة لقياس
مدى تقبلها ،فإن رفضت
يتخفى وراء ستار أنه زميلها
ويمازحها ،وإن لم تعترض يعد
ذلك ضوءا أخضر لالستمرار في
سلوكياته».
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العلمانية هل فعال هي احلل؟
العلمانية مصطلح تكرر في اآلونة األخيرة واستخدم بكثرة
بعد الحرب في سورية ،ال بد في البداية من االتفاق على
مفهوم العلمانية ،إذ أن��ه خالفي ج��دا واستخدم ب��دالالت
مختلفة ،حيث فهم البعض العلمانية بأنها ضد الدين والتدين بل قد
توصف بأنها دعوة لإللحاد ...ولعل الكاتب اإلنجليزي جورج هولويك،
قدم شرحا للعلمانية في سنة  ،1951حيث قال« :إنها فصل الدين عن
الدولة ،وليس فصل الدين عن الحياة « ،ويعني ذلك أن تكون قوانين
الدولة مستمدة من مصالح الناس أوال ،أما التعاليم الدينية فاللفرد
كامل الحرية بتطبيقها على نفسه كما يعتقد ،على أن ال تفرض على
المجتمع بكامله ،أما في العالم العربي ،فإن عالم االجتماع المصري
عبدالوهاب المسيري ،صاحب كتاب « العلمانية « ،قال « :بأن العلمانية
ليست فصل الدين عن الدولة بطريقة اعتباطية وقمعية ،بل ال بد من
توافر آليات تحفظ للجميع خصوصيته « ،ويقسم المسيري العلمانية
إلى «الشاملة والجزئية» ،وهو يقصد بالجزئية فصل السلطات الدينية
عن سلطات الدولة وال سيما في إصدار القوانين التي تنظم حياة الناس،
أما المقصود بالعلمانية الشاملة فهي فصل القيم اإلنسانية واألخالقية
والدينية عن الحياة بجانبيها الخاص والعام ،وهذا ما اعتبره المسيري
شديد الخطورة على التجمعات اإلنسانية وال سيما المحافظة.
إن العلمانية كما ينادي بها الكثيرون ،هي إعمال العقل ووضع نصوص
قانونية تعكس الواقع المعاصر الذي نعيشه اآلن ،ال أن تسود النصوص
القديمة المنقولة كبديل عن القوانين االتي تساير منظومة القوانين
العالمية ،تلك النصوص إضافة إلى أنها ال تعبر عن تعقد العالقات
االقتصادية واالجتماعية بين الناس فقد حظيت باإلهتمام الفائق
واإلنغالق في أن واحد.
بينت الدراسات الميدانية ،أنه ال توجد مجتمعات خالية من النزوع للبعد
الروحي واالهتمام بالمقدس .لذلك فالحاجة إلى التدين هي ظاهرة
رسميا (الدول الغربية مثاال)
أنتروبولوجية ،حتى المجتمعات المعلمنة
ً
يحضر فيها الدين بصور متعددة ،الدين في بعده الروحي يحتاجه اإلنسان
في الحصول على السكينة التي تمنحه الطمأنينة وتهدئ القلق الوجودي
لديه ،القلق والخوف من فكرة الموت ومحدودية الحياة مشاعر الزمت
اإلنسان في كل المراحل التاريخية ،فما دام هناك موت هناك قلق
وبالتالي تبرز الحاجة إلى الدين ،ويقول المفكر المغربي محمد أركون،
«ال��دي��ن يهدئ من روع اإلن��س��ان أو من قلقه الميتافيزيقي ويشعره
وانسجاما مع الروح العلمانية ينبغي إعطاء الحرية لإلنسان
بالطمـأنينة «.
ً
ليعبر عن ذلك القلق سواء بالنزوع الديني أو بغيره ،دون إك��راه ودون
المساس بحقوق اآلخرين في التدين.
العلمانية في سورية ،ليست مكافئ لإلنفالت األخالقي أو اإلباحية تحت
مسمى الحرية الشخصية ،فمثال ،تعتبر الحفالت الماجنة أو التصرفات
واأللفاظ الخادشة التي تؤذي مشاعر عموم الناس إساءة لقيم المجتمع،
أما الشعار الذي رفعه بعض العلمانيين بأن “ العلمانية هي الحل “،
يعتبر بمثابة الحكم على األمور وفق فهم أولي ،ويفتقد ألولى أساسيات

لمياء عاصي

العقل المنفتح الذي يخضع األمور كلها للنقاش والحوار المجتمعي الحر،
بل أنه الوجه اآلخر لشعار آخر اعتمده بعض اإلسالميين بأن “اإلسالم
هو الحل“ كال الشعارين ال يؤديان إال إلى مزيد من االستقطاب الديني
والمذهبي.
في األون��ة األخيرة ونتيجة الحرب التي تم فيها رفع شعارات مذهبية
وطائفية ساهمت بتغذية االستقطاب الديني والمذهبي والطائفي في
سورية ،وهذا تجلى في موقف البعض من الدولة واعتبرها مقصرة في
نشر التعاليم الدينية في المناهج التعليمية ،بينما رأى البعض اآلخر
أنه يجب أن تكون المناهج خالية تماما من المواد المتعلقة بالدين،
ألنها وتؤسس للتفرقة بين الطالب على األساس الديني واالستعاضة
عن المواد الدينية بمادة األخالق بشكل يعزز المواطنة ،حصل كثير من
الخالفات بين أصحاب التوجهات الدينية من جهة والذين يجدون أن
العلمانية هي السبيل الوحيد لبناء دولة القانون والمواطنة من جهة
أخ��رى ،ولعل قانون وزارة األوق��اف هو أول المواجهات بين التيارين،
ذلك القانون الذي رأى فيه الكثيرون ،أنه يمنح دورا كبيرا لوزارة األوقاف
ويجعلها تتدخل في حياة السوريين الثقافية واالجتماعية .وحسما ألي
التباس في مفهوم كلمة العلمانية ،يجدر بنا التركيز على النقاط التالية:
العلمانية تعني احترام جميع األدي��ان والعقائد والشعائر ...واستخدام
العقل بدال من التمترس خلف النقل ال��ذي ال يتيح التطور الطبيعي
للقوانين التي تعكس تطور عالقات الناس ،كسمة أساسية من سنن
الحياة.
العلمانية تعني أن ننتمي إلى جوهر اإليمان المطلق في ديننا الحنيف،
فالمطلق هو اإليمان بالله ،أما جوهر الدين فهو المنظومة األخالقية
والقيمية التي يقوم عليها الدين.
العلمانية تعني أن القانون فوق الجميع وله السيادة المطلقة ,ويقف
على مسافة واح��دة من الناس بغض النظرعن انتماءاتهم الدينية أو
االجتماعية أو مناطقهم الجغرافية.
إن العلمانية هي التركيز على المواطنة ،واإلنتماء للوطن هو الهوية
الجامعة لكل الناس ,أما التدين فهو قضية فردية تخص كل إنسان
لوحده.
العلمانية تعني أن األفراد في المجتمع لهم نقس الحقوق وعليهم نفس
الواجبات ،بغض النظر عن أي اعتبار كما جاء في المادة  33من الدستور
السوري« :المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات ،ال تمييز بينهم
في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة».
أخيرا ،فإن ما نحتاجه اليوم ،هو اإلعتماد على العقل بوصفه أساس
المعرفة ومعيار الحقيقة ،بمعنى العقالنية العلمية التي قوامها
االنفتاح والتغير وقبول مناقشة األفكار التي ال نؤمن بها أو ال نعتنقها
واحترامها ،وعدم الثبات واالنغالق على أية أفكار سياسية أو اجتماعية
أو ثقافية ومنحها صفة القداسة ،إن قيم االنفتاح والعلم والعمل
كفيلة أن تطور مجتمعنا وتمكنه من المساهمة في بناء الحضارة
اإلنسانية.
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أطفال الشعلة في الالذقية
على مذبح الفقر والمجتمع

ضحايا
الالذقية  -خاص
لكل حرب تبعاتها
وآثارها اإلجتماعية
والنفسية التي تخلف
ورائها عادات مكتسبة قد
تكون خطيرة ً
جدا ،ولعل أبرز من
يمكن أن يتأثر بسلبيات هذه الحرب
واالنغماس في جوانبها المظلمة
هم فئة األطفال والمراهقين.
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وصوال
بعد دمشق وحلب
ً
إلى الالذقية اليوم ،إدمان
شم الصق "الشعلة" شبح
يخيم على األطفال السوريين
بمختلف أعمارهم ،وينذر بخطر
يوشك على قتل كل مقومات
الفطرة السليمة والبراءة،
وتحويل الطفل أو المراهق
منهم إلى مدمن ،قاتل أو سارق
وجميعها ليس لها سوى اسم
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واحد"..مجرم".

يد تحمل الورد
وأخرى تحمل السكين

الطفل "محمد" ابن اإلثنا عشرة
ً
عاما ،يجول بين الحارات ليبيع
الورود ،ومع انتهائه من بيع
آخر وردة تبدأ رحلته اليومية مع
التسول.
هذا الطفل الذي قست مالمحه
وتركت مشاق الحياة ندوبها

على وجهه وجسده ،يقع ضحية
التشرد والتشرذم األسري
ويصبح مدمن "شعلة" ومتفنن
بضرب السكاكين وإطالق
الشفرات.
يقول محمد للمشهد":منذ 4
سنوات وأنا أبيع الورد في النهار
وأتسول في الليل ،وأنا طالب
في المرحلة اإلبتدائية ،أسرتي
هي من جبرتني على النزول

إلى الشارع وبيع كل أمكن بيعه
باإلضافة للتسول ،وعندما أعود
للمنزل خالي اليدين يضربونني
ً
خارجا وأنام على
ويطردوني
األرصفة والطرقات"َ.
ويضيف محمد":تعلمت من
الشارع كيف ال أخشى أحد،
ً
دائما أضع في فمي شفرة
فأنا
وعندما أشعر بأي مضايقة ال
أتردد في إطالقها وإن اضطر
األمر فقد أضرب أحدهم
ً
أيضا فأنا أجيد
بالسكين
استعمالها بمهارة ،وتعاطيت
لفترة حبوب مخدرة تسمى
زوالم إلى أن تعرفت على شاب
يدعى سعيد وهو متسول مثلي
وعلمني كيف يتم إفراغ الصق
الشعلة داخل الكيس ومن ثم
نفخه واستنشاقه على عدة مرات
حتى أشعر أني فقدت توازني

وأصبحت بعالم آخر".
"دخلت السجن قسم األحداث
لمدة  7أشهر بتهمة المخدرات
وبعدها أفرج عني وعدت
إلى الشارع من جديد ،عندما
استنشق الشعلة أشعر بدوخة
شديدة وأفقد السيطرة وأبدأ
بشتم المارة وافتعال المشاكل
ً
مهما عند أهلي كم
معهم ،ليس
أغيب أو ماذا أفعل ،المهم فقط
هو ماذا سأجلب معي وكم هو
ثمن الغلة".

أحالم ترنو وواقع
يتسول ويبيع الغزلة

يقف بإحدى زوايا الطرقات،
يضع في فمه "سيجارة" وينادي
"غزلة غزلة" ،إنه الطفل "علي"
ً
عاما ،وجه
ابن الثالثة عشر
شاحب نال منه الكرب وعيون
تفيض بالدموع ،حرمان ،فقر،
ً
وأخيرا....شعلة.
تسول
يقول علي":تركت المدرسة
وأنا في الصف األول ونزلت
إلى الشارع ،لم يجبرني أحد من
كفيال
أسرتي لكن الفقر كان
ً
لهذا الخيار ،لدي ثالثة أشقاء في
الجيش وأنا المعيل الوحيد ،أبيع
الغزلة وأتسول بعد تصريفها،
أخرج في الصباح الباكر وأعود
مساء ،هذا برنامجي
في العاشرة
ً
اليومي".
ويضيف علي":لم أرغب ما
أنا فيه ولكني مكره عليه،
استنشاقي للشعلة ينسيني
كل ما يحيط حولي ،رائحتها
مذاقا ً
ً
مرا
تعكس على لساني
ً
الذعا ،إال أنها تجعلني في حالة

استرخاء وبنفس الوقت سلوكي
ً
عدوانيا ،ما كنت ألعرف
يصبح
ماهي الشعلة حتى فعلها أحد
المتسولين أمامي واستنشقها
وجربتها وأعجبتني حتى غدوت
اآلن مدمن عليها".
"نحن يا أنسة مكاننا ليس هنا،
أنا أحلم بأن يتغير واقعي وأكون
متل كل طفل لديه حياة محترمة
يلعب مع أصدقاء محترمين ،وأن
أعود للمدرسة وأتعلم القراءة
والكتابة".

ماهي الشعلة
وماهي أخطارها؟
الشعلة عبارة عن مادة كيميائية سامة ذات رائحة نفاذة ،تستخدم
ً
وكيميائيا هي مادة تنتمي إلى مجموعة
ألغراض اللصق،
المذيبات العضوية الطيارة.
تأثير عملية الشم يتم عبر االستنشاق المباشر للمادة ،وتمنح
ً
شعورا بالراحة النفسية والزهو والنشاط لمدة نصف
المتعاطي
ساعة ،ما يدفع الطفل لتكرار العملية ومن ثم اإلدمان الذي
يسبب ضرر دماغي وتلف الخاليا العصبية ،وتظهر تأثيراتها
بشكل أساسي بأعراض كضعف التركيز والترنح بالمشي
والرعاش ،وتنتهي اإلصابة العصبية الناجمة عن تكرار هذه
العملية بغياب الوعي وحدوث الجلطات الدماغية بسبب نقص
كمية األكسجين وانقباض األوعية الدموية بسبب زيادة كمية
ثاني أكسيد الكربون.
أجيال الغد وشعلة المستقبل باتوا رهينة «الشعلة» ،وعلى تنوع
أسباب وصول األطفال إلى هذا الواقع المأساوي الذي يعد بجيل
مخيف زرعت في عقوله ثقافات غريبة ال تمت للبيئة التربوية
والحضارية بصلة ،وإنما الدم ،اإلدمان ،السرقة وما إلى ذلك هم
الشريان الرئيسي الذي يغذي هذه الطفولة التي هي اليوم على
مذبح الفقر والجهل من جهة ،وإهمال المؤسسات اإلجتماعية
ودور الرعاية من جهة أخرى ،الذين يقومون بتقاذف المسؤولية
فضال على أنه ومن الضروري
والتنصل من مثل هذه الحاالت،
ً
ً
جدا فرض الرقابة األمنية المشددة ،والتعامل مع مثل هذه الفئة
من األطفال على أنها المجني عليه وليس الجاني.

almashhadonline.com

May 2019

23

الغالف |

فارس الشهابي:

لو تركت منصبي

كرئيس اتحاد الغرف

ملاتت الصناعة
حلب  -عتاب حسن

توقع انفراجاً اقتصادياً يرافق االستقرار األمني ،كان فارس الشهابي
ىلع عكس كل من ّ
يحذر من تصاعد األزمة االقتصادية ،ومع هجرة
رئيس اتحاد غرف الصناعة ورئيس غرفة صناعة حلب ّ
الكثير من صناعيي حلب ،وخاصة إلى مصر ،بقي فارس الشهابي في مدينته ،يدافع عنها بعمله ويرفع
صوته ليحقق مطالب الصناعيين فيها.
«المشهد» التقت رئيس اتحاد غرف الصناعة ورئيس غرفة صناعة حلب المهندس فارس الشهابي
وأجرت معه الحوار التالي:

حرب اقتصادية شرسة

االستقرار األمني التي
شهدته أغلب المدن السورية،
لم ينعكس على الوضع
المعيشي للموطن ،وهذا
ماكان فارس الشهابي
يحذّ ر منه ،ما الذي جعلك
تستقرأ احتمال تصاعد
األزمة االقتصادية وما هو
استقراؤك لمستقبل سورية
االقتصادي؟
في السابق كانت المعركة
عسكرية أمنية ،وكان العدو
يراهن على احتالل حلب باعتبارها
العاصمة االقتصادية (الصناعية)،
وعندما وجد َّأنها صمدت بدأ
باستهداف المنشآت الصناعية،

24

May 2019

لننتقل من الحرب العسكرية إلى
الحرب االقتصادية.
اآلن باتت العقوبات حازمة
أكثر ،ألنهم هددوا بمعاقبة أي
شخص يورد إلينا المواد األولية
والمشتقات النفطية ،وباعتقادي
فنحن مقبلين على حصار
اقتصادي أقوى مما كان سابقاً.
هناك نظرة تشاؤمية من
العقوبات المفروضة على
سورية وآخرها «قانون
قيصر» ،من وجهة نظرك ما
آثار هذا القانون ،وكيف ترى
الوضع العام؟
قر بالكونغرس
ي
ُ
قانون بقيصر لم ّ
بعد ،لكنهم يفرضون قرارات
شبيهة بالتي اتخذت ضد إيران
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كونها حليف داعم لسورية ،إذ
شددوا العقوبات االقتصادية
ّ
عليها ،كوننا نقوم بشراء
المشتقات النفطية التي
ّ
خسرنا مواردنا منها في شرق
الفرات ،األمر ذاته ينطبق على
روسيا والصين ،وهناك العديد
من الشركات الصينية الراغبة
باستثمار محطات الكهرباء ،لكن
العقوبات تمنع حدوث مثل هذا
التعاون ،وكلنا يعرف ما حدث
لشركة هواوي العمالقة ،فما
بالنا بالشركات الصغرى ،واألهم
من كل ذلك العقوبات ستؤخر
عملية إعادة اإلعمار وتأمين
المشتقات النفطية”.
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الغالف |
الرقم الحقيقي
للمنشآت العاملة

من خالل العديد من األحاديث
ركزت على تحويل البلد إلى
ورشة إنتاج ،برأيك هل بقي
إرث صناعي يستند عليه،
وهل تقصد بكالمك عدم
االعتماد على الثروات الجاهزة
مثل النفط والمعادن كأساس
للنهضة االقتصادية الشاملة
في البلد؟
في عام  2011كان في حلب 35
ألف منشأة صناعية وحرفية،
وكان في سورية كلها  113ألف
المسجلين
متضم ًنا فقط
منشأة
َّ
ّ
في بيانات رسمية ،إضافة إلى
 15ألف معمل و 20ألف ورشة.
تعرضت منطقة الليرمون
للنهب الكامل المقصود ،وكان
فيها ما يقارب األلف منشأة
و 600ورشة ،و 200ألف عامل،
وبالتالي عندما ننتقل من 35
ألف منشأة ،لنصل في عام
 2015لما يقارب  3000منشأة،
هي ًنا.
فهذا األمر ليس ّ
ولكن بعد الحديث عن موت
الصناعة وذهاب الصف األول
من الصناعيين إلى مصر ،أردنا
أن نثبت عدم صحة ذلك ،فقمنا
بعد فك الحصار في عام 2014
بعقد اجتماع موسع حضره ألف
صناعي ،وخرجنا بحلول تتعلق
بتأمين مناطق بديلة للمنشآت
الصغيرة ،أما المعامل الكبيرة ال
قدرة لنا بتأمين مناطق لها ،بعد
أن ذهبت  13منطقة صناعية
بحلب من أصل  15منطقة.
وفي عام  2016تحول العدد
الرسمي للمنشآت من 4000
آالف منشأة لنصل اليوم إلى
ما يقارب  15ألف منشاة خالل
عامين ،أي عدنا كما السابق
عاصمة صناعية واألرقام موثقة
لدى وزارة الصناعة”.
أين تتركز هذه المنشآت؟
راض عن اإلنتاج
وهل أنت
ٍ
وآلية العمل فيها بوصفك
ً
رئيسا لغرفة صناعة حلب؟!

في الكالسة ،والشيخ
نجار ،والعرقوب ،ومنطقة
المواصالت ،وجبرين والراموسة،
ً
متواصال
سابقا كان العمل
ً
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الحكومة تقوم
على مالحقة
التاجر الذي لم
يدفع الضرائب
وفواتير
الهاتف
والكهرباء،
ولكن ليس
ذنب الصناعي
أنه لم يستطع
دفع الضرائب
في عام
 2015عن
عام ،2010
وما الذي
استفادت
وزارة المالية
من هذه
الخطوة؟!

على مدار اليوم ،أما اليوم نحن
مرغمين على قبول الوضع كما
هو ،بسبب مشاكل الكهرباء
والمشتقات النفطية ،وتصريف
المنتجات ،وعدم استقرار
العمالة.
ً
ّ
إنجازا بوصولنا
ولكننا حققنا
إلى الوضع الحالي بدون مطار،
وبكهرباء تغطي ربع حاجة المدينة،
ودون طريق دولي ،فهذه الظروف
بأية مدينة صناعية
لو تواجدت ّ
في العالم لماتت الصناعة فيها،
لذا نحن نعمل ضمن ظروف
مستحيلة ،وبالتالي لو طلبنا من
أي مستثمر افتتاح منشأة والعمل
في مثل هذه الظروف وخاصة
في ظل غياب القوانين الداعمة
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بسبب الحرب ،وعقلية الجباية،
لرفض االستثمار بالتأكيد.
من خالل التواصل بين غرفة
صناعة حلب والصناعيين
الذين لديهم مشاكل كبيرة
هل أنتم على اطالع كامل
بكل المشاكل؟
ً
طبعا ،أقمنا المؤتمر الصناعي
الثالث بحلب ،وكان هناك الكثير
من المحاور ،التي ناقشها زمالئنا
الصناعيين من كل المحافظات
السورية ،بحضور رئيس الحكومة
والوزراء ،وبقينا مدة ستة أشهر
نحضر للمحاور التي ستتم
ونحن ّ
مناقشتها ،وجمعنا المشكالت
والتوصيات والمقترحات كافة
وقدمناها خالل المؤتمر.
وماذا بشأن مشكلة تخفيض

الرسوم على المواد األولية
ومنها مادة “البوي” حيث
كانت النسبة  1%وأصبحت
 ،5%وطالب صناعيو حلب
ً
تجاوبا
بتخفيضها ولم يجدوا
ماهي وجهة نظرك بهذا
الموضوع؟
منذ أربع سنوات لآلن رفعنا كل
المذكرات والتوصيات حول مادة
(البوي) ،وطرحناها في المؤتمر
الصناعي الثالث ،كما أنني
ذهبت بنفسي إلى وزير المالية
مع صناعيي هذه المادة ،وكان
ً
متجاوبا وقال أن المالية تعد
مرسوم التشوهات الجمركية،
وهو يتضمن هذا التصحيح.
قصرت ولم
ولكن وزارة المالية ّ
تقم بأية خطوة ،وال ندري لماذا

وقف تمويل المستوردات

خطأ كبري

بعض الصناعيين ضد سياسة اإلقراض في حال لم يتم ربط سعر
الصرف بسعر الليرة يوم السداد فماهي وجهة نظرك بذلك؟
الفرق الكبير بين أسعار النشرة ،وأسعار السوق ،يجعل بعض
أن الصناعيين الحقيقيين يستوردون
الصناعيين مضاربين في حين ّ
بسعر النشرة  435ليرة ،األمر الذي يوجب تقليص الفجوة بين
السعرين ،ووجود أسعار نشرة بشكل دوري.
طالب الكثيرون بوقف تمويل المستوردات ،وهذا خطأ كبير ،ألنّ نا
ندفعهم إلى السوق السوداء ليشتروا الدوالر والمواد األولية ،وهذا
ً
أيضا يستوجب ترتيب عملية تمويل المستوردات ضمن األولويات

المتعلقة بتأمين مستلزمات اإلنتاج ،واالستفادة من كل مبلغ
مالي نعطيه ال أن يذهب بشكل استهالكي ،كما أننا بحاجة لرفع
الرواتب وتخفيض كلف اإلقراض من أجل تنشيط السوق.

معمل العائلة

ضدي
استغلّ ّ

لم ترفع هذا المرسوم ليقره
مجلس الشعب؟! ولماذا هناك
تشوهات جمركية على الكثير
من المواد؟! هل من المعقول
أن يدفع الناس ثمن هذا
التقصير على مدى أربع أو خمس
سنوات؟!
ً
حاليا هناك لقاء األربعاء
االقتصادي مع رئيس
الحكومة أال يتم مناقشة مثل
هذه المواضيع وكيف ترى
الخطوة الحكومية؟!
طرحنا المشاكل في المؤتمر
الصناعي الثالث ،الذي قدم
للحكومة كل مشاكل الصناعيين
في المحافظات ،وطلبنا تنفيذ
التوصيات المالية والمصرفية
الصادرة عنه.

واألهم أن يتركوا الناس تعمل،
فعلى سبيل المثال منطقة
الليرمون فيها  1000منشاة،
ولكن الحكومة لم تستفد منها
بشيء جراء الجو االستثماري
الحالي والقوانين الجبائية،
واقترحت كرئيس اتحاد غرف
الصناعة إنشاء قانون مناطق
متضررة مثل حماه  ،1982وبأن
يتركوها ويعتبروها منطقة حرة
طبق
مدة خمس سنوات ،ولو ّ
ذلك لكانت المنطقة عادت
للعمل وعاد رجال األعمال
والصناعيين إليها.
الحكومة تقوم على مالحقة
التاجر الذي لم يدفع الضرائب
وفواتير الهاتف والكهرباء ،ولكن

في الوسط الصناعي الحلبي الكل يعرف أن معمل فارس الشهابي
«ألفا» الموجود في المنصورة لم يتوقف عن العمل؟
خسرنا ماليين الدوالرات ،إضافة إلى
تعرض هذا المعمل لنهب
ّ
خسارة  27معمل من أهم معامل الصناعات الدوائية ،مازلنا
لليوم نؤمن الدواء الوطني بأرخص األسعار للمواطن ،كما أن هذه
المصانع تغطي أكثر من حوالي  60%من حاجة السوق الدوائية،
وهي المصانع الوحيدة في سورية التي تنتج الحقن”.
ً
دائما ،وللعلم لدي ثالثة
ومع أنّ ه ليس لي إال أنّ ه ُيستغل ضدي
معامل ،معمل الدواء لي حصة فيه ،ومن واجبي تأمين الدواء
الذي أنتجه وزمالئي إلى الشعب ،ولن ّ
أتخلى عن منشآت ضخمة
كلفت ماليين الدوالرات ،وهناك معمل آخر ،على طريق دمشق
وعرض
بمنطقة الزربة تحت سيطرة جبهة النصرة منذ عام ُ ،2012
ً
منتجا ،وبعد
علي ،بأن أدفع مبالغ مالية مقابل أن يظل المعمل
َّ
أن رفضت نُ هب بالكامل ،وهو أضخم معمل نسيج في حلب،
وتبلغ مساحته عشرة آالف متر ،أما معملي الثالث (الغذائيات)
ولكن تنظيم داعش كان
فهو في الشيخ نجار تحرر في عام ،2014
ّ
ً
مقرا للقيادة ،وعندما ذهبت إليه علمت من األهالي
يستخدمه
أن األطفال كانوا َّ
يتلقون فيه التعليم الجهادي على مدى عامين،
فخطر لي أن أحوله لمنظومة تعليمية ،لذا اتصلت بمدير التربية،
أمن مقاعد دراسية ،ولي صديق آخر قام بتأمين الكهرباء ،وأنا
الذي َّ
توليت مهمة إعادة ترميم المعمل ،وتحويله إلى صفوف دراسية،
ً
وحاليا يوجد في المدرسة  1600طالب وهي
بدأنا مع  100طالب،
ً
تدرس الطالب مجانيا منذ خمس سنوات”.
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الغالف |
ليس ذنب الصناعي أنه لم
يستطع دفع الضرائب في عام
 2015عن عام  ،2010وما الذي
استفاد منه وزير المالية من هذه
الخطوة؟!
تقدمت بخطوة مشروع
مرسوم عن طريق مجلس
الشعب في العام 2016
ً
نائبا ،لكن ُوضع
بتوقيع 88
هذا المشروع في األدراج،
وأنتظر من العقلية الجبائية
في دمشق أن ّ
تعلل ذلك؟!.
كيف يمكن ألصحاب المناطق
المتضررة والمنهوبة بالكامل
أن يرمموها إذا لم يقف معهم
ً
فعليا ال يطلبون
أحد؟! وهم
ماال ،لماذا يتم
بأن نعطيهم ً
تضييق الخناق عليهم؟! أنا برأيي
أعطوهم ثالث سنوات وبعدها
فليطالبوهم ،وكل دول العالم
تقوم الصناعات فيها بمثل هذه
الخطوة ،حتى نحن في الثمانينات
قمنا بهذه الخطوة في حماه من
خالل المرسوم 18
إهماال
هل تعتبر هذا
ً
ً
مقصودا؟
إهماال ،ولكن هناك
ال اعتبره
ً
أناس ينصحون الحكومة
وأصحاب القرار بهذا الموضوع
نصيحة خاطئة ،ولكن هل
ً
ماديا من
استفادت الحكومة
هذه القرارات في هذا الظرف؟!
لألسف استفادت منهم مصر.

شائعات مغرضة ومدسوسة

هناك تباين في النظرة العامة
تجاه فارس الشهابي البعض
ً
مقربا من مراكز القرار إلى
يراه
درجة انتشار شائعات كثيرة
ّ
تسلمه منصب
سابقة عن
رئاسة الحكومة ،والبعض
اآلخر يعتبرونه مصدر قلق
برأيك هل يجمع الشهابي بين
المتناقضات في التعاطي مع
الحكومة أم أن األمور تسير
هكذا دون تخطيط؟!
أنا أمثل القطاع الخاص ،وهو
جزء أساسي من الدولة ،وليس
لدي أية طموحات سياسية
على اإلطالق ،بل وأرفضها
والشائعات التي صدرت غير
نظامية ،كلها مدسوسة بهدف
حرق صورتي وتشويها ،جائزتي
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توقع
المشكلة أنّ ه ليس لدينا استقراء وال سياسات ّ
نتأخر في معالجة األخطاء
نحن فقط ّ
بسبب جسد حكومي كبير مترهل فيه عقليات وطرق عمل قديمة
الحقيقة أن ننتصر ونعود ألرقامنا
القديمة ،وأن نرجع كدولة على
مستوى إقليمي ،وعالمي.
بأزمة الثمانينات التي تحدثت
ً
سابقا كان هناك انهيار في
عنها
القيمة الشرائية للعملة الوطنية
وحصار اقتصادي شديد وقيل
ً
عاما ،اليوم
أنه استلزم عشرين
األزمة االقتصادية خانقة أكثر،
برأيك كم يلزمنا من الوقت
ً
وخصوصا بعد
للخروج منها
تدمير للبنى التحتية؟
أؤكد لو عملنا قانون للمناطق
ً
سابقا،
تحدثت عنه
المتضررة كما ّ
لكانت هذه المناطق دخلت
في اإلنتاجّ ،
وكنا حمينا اإلنتاج
الوطني من التهريب ،سيلزمنا
من  5إلى عشر سنوات ألن
مدمرة ،وليس
البنى التحتية َّ
ً
خصوصا بعد
من السهل الرجوع
ً
خارجا.
استقرار الكثير مع عوائلهم
كيف ترى التحرك الحكومي
تجاه الصناعيين كون الصناعة
قاطرة النمو هل تراها جدية؟
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أراها جدية ،ولكن هناك نصائح
جمد
خاطئة
ً
فمثال قرار َّ 172
الصناعة النسيجية ،بسبب
نصيحة خاطئة للحكومة ،وبناء
عليه فإن  90%من مدخالت
الصناعة النسيجية اعتُ برت
مدخالت إنتاج ،ولم يشملها
مرسوم رئيس الجمهورية بشار
األسد ،القاضي بتخفيض 50%
من الرسوم الجمركية على المواد
األولية ،أي من أجل استفادة
صناعة األلبسة أصدروا هذا
القرار ،فهل األلبسة واألقمشة
التركية هي صناعة وطنية؟!
الصناعة الحقيقة لأللبسة عندما
أصنع كل شيء ال أن نجمع من
ً
الخارج ونُ ّ
داخليا.
صنعه
والمشكلة أنّ ه ليس لدينا استقراء
توقع ،نحن فقط
وال سياسات ّ
نتأخر في معالجة األخطاء ،بسبب
ّ
جسد حكومي كبير مترهل فيه
عقليات وطرق عمل قديمة
عندما تحدث المشاكل تحتاج

كيف يمكن ألصحاب المناطق
المتضررة والمنهوبة بالكامل أن
يرمموها إذا لم يقف معهم أحد؟!

إلى وقت طويل يتجاوز الخمس
سنوات حتى تُ عالج.
ً
شخصيا عندما ترفع طلباتك،
وطلبات الصناعيين وال تجد
تجاوب أال تقول بينك وبين
نفسك يجب أن أتنحى؟!
في كثير من األوقات أتساءل
ماذا أفعل هنا؟ ولكنني أرى أننا
ً
مهما عندما أوقفنا
حققنا شيئا
ّ
القرار  172وقرار األقمشة
المسنرة حتى موضوع التأمينات
ً
أيضا موضوع
بحلب ،وبدمشق
طي الملفات بالنسبة للمالية
ً
ً
كبيرا منه ،هناك الكثير
جزءا
أنجزنا
المسرحين
من المواضيع ومنهم
َّ
دورة  102الذي أوصلنا جزء كبير
منهم للعمل قمنا بدروات تأهيل
دربت في معاملي،
وتدريبَّ ،
 500طالب جامعي.
ولكن لو تركت منصبي كرئيس
اتحاد غرف الصناعة ورئيس
غرفة صناعة حلب منذ بداية
األزمة ،لماتت الصناعة ،وأغلقت
المعامل ،ألن الصناعيين
سيقولون وقتها ،رئيس الغرفة
ذهب ،وبالتالي هذا سبب بقائي
ً
حاليا غير سعيد ،عندما
الوحيد ،أنا
قاتلت العدو على بعد  1كم ،
ً
سعيدا
وحملت البارودة كنت
ً
جدا ،أما اليوم نحن في حرب مع
دواعش الداخل ،فليست هذه
الحياة التي حاربنا من أجلها.

رأي |

العقل الفردي هل يتقبل احلداثة؟!
ْ
تضخم البريد الورقي عند وزير أو مدير عام،ال يترك
ً
ً
ألي منهم وقتا كافيا كي يتناول بعض الطعام ،ذلك
ماقاله أحد الوزراء ،عندما أشار بأنهم يشعرون بالجوع في
معظم األحيان!!.
قد تكون هذه الشكوى صحيحة ،فبدخولك إلى مكتب أي وزير أو
مدير عام؛ تجد على طاولة مكتبه والطاوالت المجاورة عشرات
الملفات المحشوة باألوراق لدرجة اإلشباع!!
وتجد صاحب المكتب يشكو من ثقل المهمة؛ وتضخم بريده،
وصعوبة عمله ،وكيف أن عمل المؤسسة التي يديرها معطل
بانتظار توقيعه ،وأن أوقات الدوام التكفي ،بل يأخذ بريده إلى
منزله ويوصل الليل بالنهار النجاز أعمال وظيفته الثقيلة التي
التنتهي!!.
ً
طبعا لهذه الظاهرة الغير صحية أسبابها وتداعياتها بمعنى
سلبياتها العديدة!!.

بعض األسباب:

 - 1سوء اإلدارة وفي مقدمتها المركزية الشديدة في اتخاذ القرار!!.
ً
نظاما ،ويتلخص بأن تُ ربط جميع الكتب
 - 2العرف الذي أصبح
الصادرة والواردة من وإلى المؤسسة برأس المؤسسة ،حيث
يقوم بدوره بتوزيع الوارد على األقسام ذات الصلة ،وتصدر
بتوقيعه جميع كتب األقسام والمديريات في المؤسسة!! وكأنه
ً
ً
وصوال إلى
بدءا من المرآب
رئيسا لكل قسم على حده،
يعمل
ً
التخطيط!!.
- 3مصادرة صالحيات المستويات األدنى ،والطلب إليهم باللجوء
إلى رأس اإلدارة للحصول على التوجيه الالزم في أصغر تفصيالت
عملهم اليومي!!.
 - 4خوف الوزير أو المدير من نجاح أحد معاونيه أو مدرائه ،فربما
يكون نجاح أحدهم مقدمة ألن يحل مكانه!!
- 5مناخ القلق والخوف من المسؤولية المنتشرة في جميع
ً
بحثا
المؤسسات ،مما يجعل الموظف يلجأ إلى المخاطبة الورقية
عن األمان والحماية الشخصية!!.
- 6ظاهرة تشكيل اللجان،في القضايا الصغيرة والكبيرة،و مايصدر
ً
ً
ورقيا ال معنى
مجلدا
عنها من محاضر جلسات ،يشكل كل منها
له في معظم الحاالت!! ،ورفعها إلى رأس المؤسسة لمصادقتها
وتوزيعها.
- 7المراسالت البينية حول استفسارات يومية بين األقسام
المختلفة ،والتي تحتاج في معظم األحيان لتوقيع شاغل الموقع
األول في المؤسسة كي تصل إلى الجهة المقصودة.!!.

سماق
الدكتور أسامة ّ

 - 8عدم القدرة أو الرغبة في التحول إلى بيئة حديثة في الوظيفة،
أساسها األتمتة!!.
 - 9استمرار الجهات الوصائية في التدخل في تفصيالت العمل
اليومي ،واستمرار تقويم طريقة عمل الموظف دون اإلهتمام
بنجاحه أو فشله ،بل بقدرته على إثبات صوابية عمله بالمستندات
الورقية!!.
ً
غيض من فيض ،ولذلك ولغيره نتائج كارثية على
طبعا هذا ٌ
ً
ً
داخليا قد يرقى
حصارا
معالجة القضايا الملحة للمواطنين وتفتعل
لمستوى الحصار الخارجي!!

النتائج والتداعيات:

- 1المركزية الشديدة تؤدي إلى غياب أو تأخر اتخاذ القرار ،إلى وقت
يفقد معه القرار الجدوى من صدوره!!
- 2تدخل رأس المؤسسة في الشاردة والواردة ،يعطل
العقول،ويكبح اإلبداع ،ويحول عمل المعاون أوالمدير األدنى إلى
عمل ساعي بريد أو سكرتير بال قرار في أحسن األحوال!!.
 - 3الخوف واإلبداع نقيضان ،وهذا مايفرز النمطية في العمل،
ً
ً
مقدسا ،دون السعي
نصا
والتقيد الحرفي بالقوانين وكأنها
لتطويرها ،مما يجعل هذه القوانين تتخلف عن إيقاع الحياة،
وتجيير المسؤولية هو السيد في اإلدارة تحت عنوان» يصطفلو»
أو» ماإلي عالقه»!!.
- 4حدوث شرخ كبير بين الصالحية والمسؤولية ،وهذه ظاهرة
منتشرة ،فعندما تصادر صالحية اإلدارات األدنى ال يبقى
ماتسأل عنه هذه اإلدارات ،وعندما نحصن المستويات األعلى من
المساءلة تستباح جميع االرتكابات!!.
- 5فقدان اإليقاع والسرعة الالزمتين للتعامل مع األزمة الحالية
وتداعياتها!!
 - 6تحول أصحاب القرار في المؤسسات من إعمال الفكر في
ً
الورقية،خوفا
التطوير ،إلى التقليد والغوص بين تالل المستندات
ً
وبحثا عن األمان الشخصي!!
من الخطأ،

هذه بعض النتائج والتداعيات!!

ً
دائما عن
طقس كهذا نجد أن معالجات مشاكل الناس تتخلف
في
ٍ
ً
وخاصة في زمن الحصار الخارجي ،والتنبؤ
التطور اليومي للحياة،
ً
ً
تماما ،فالوزير أو المدير
غائبا
بالمستقبل أو التخطيط للغد تراه
مشغولون باألعمال الورقية،وبتفصيالت الحياة اليومية،وبمشاكل
ٌ
ٌ
مشغول بغده الشخصي عندما تنتهي
الشخصية،وكل
الحياة
مهمته الحالية.
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ماهر الزيّ ات :من باع المازوت
بـ  475ليرة سورية
وزارة النفط

جتاوز
دمشق  -مادلين جليس

تحسن الصناعة ،وعودة المعامل إلى اإلنتاج ولو على وتيرة أبطأ من المطلوب ،إال أن
تتحدث عن ّ
ّ
ىلع الرّ غم من كثرة األخبار التي
العقوبات االقتصادية الجائرة فعلت فعلها في كل القطاعات ،وخاصة منع توريد المواد األوليّ ة اللاّ زمة للعملية اإلنتاجية.
مقدمتها التّ مويل ،والفوائد المرتفعة على قروض الصناعيين ،إضافة إلى
ّ
كل ذلك ال يعني غياب المشكالت الصناعية ،ويأتي في
مشكلة نقل المناطق الصناعية من القابون والقدم ،بغية تنظيمها.
الصناعي ماهر الزيات ،عضو مجلس إدارة وخازن غرفة صناعة دمشق وريفها.
هذه المواضيع وغيرها تناقشها “المشهد” في حوار مع ّ

مشكالت الصناعة

ما العقبة األكبر التي تقف
في وجه تطوير الصناعة
السورية؟
أكبر ضرر أصاب الصناعة السورية
كان إغالق منافذ التصدير أمامها،
وغياب المنتجات السورية عنها
أكثر من سبع سنوات ،ولذلك
قامت األسواق الخارجية باستبدال
البضائع السورية بغيرها.
اآلن نحاول الدخول إلى األسواق
المباشرة المجاورة لنا ،لكنها
ً
أيضا تعاني من أوضاع اقتصادية
صعبة ،وهذا مايجعل المهمة
أصعب ،ستعود األسواق إلى
ماكانت عليه ولكن ذلك يحتاج
إلى وقت طويل.

ماهي أهم المشكالت التي
تعاني منها الصناعة السورية
بشكل عام ،والصناعة
النسيجية بشكل خاص؟
خالل سنوات األزمة لم تستطع
المعامل السورية مجاراة
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المعامل في باقي الدول بسبب
االنقطاع الطويل ،ولذلك أصبح
لدينا فجوة كبيرة وخاصة في
صناعة النسيج ،يلزمنا فترة
طويلة من االستقرار لنستطيع
تطوير معاملنا ومنشآتنا،
خاصة أنها ال تأخذ كفايتها
من المحروقات والكهرباء
واليد العاملة ،هذا مانستطيع
تسميته بعوامل البنية التّ حتية
التتوفر لدينا
للصناعة والتي
ّ
ً
حاليا.
المشكلة الثانية هي في
التمويل ،عندما يريد الصناعي
أخذ قرض فإنه يتراجع ألن
نسبة الفوائد عليه مرتفعة
ً
كثيرا وتصل إلى عشرة بالمئة،

لكن نتمنى من رئاسة مجلس
الوزراء أن تساعدنا في تخفيض
الفوائد ،وخاصة بعد تخصيص
مبلغ  20مليار ليرة لدعم قروض
للصناعيين ،على الرغم من إقرار
الفوائد على القروض بسبب
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المياه لكن إلى اآلن لم تفعل.
وال يمكننا أن نغفل أن اليد
العاملة من بين العناصر
األساسية للبنية التحتية ،ولذلك
يجب العمل على إعادة تفعيلها،
في سبيل استرجاع الخبرات.
ولكن األهم برأي الزيات
االلتفات إلى وضع خطط
قصيرة ومتوسطة وطويلة
األجل لتطوير الصناعة ،ولكن
ما يتم العمل عليه اآلن هو
وضع خطط أسبوعية للصناعة،
لذك فاألولوية لتأهيل البنية
التحتية كي تعود الصناعة
السورية إلى سابق عهدها في
االزدهار.

التهريب وتخفيض األسعار

حالي ًا يحتل
موضوع التهريب ّ
ً
وكثيرا
األحاديث االقتصادية،
ما اشتكى تجار من هذه
سببت
الحملة ،مؤكدين أنها ّ
لهم خسارات كبيرة.

الشكر الكبير للحكومة
لما تقوم به من
مكافحة التهريب
فال يستطيع أحد
الوقوف في
وجه البضائع
الصينية،
فالبضائع
التي تأتي من
الصين تكون
ّ
بأسعار أقل
من البضائع
الموجودة
لدينا ،وهذا
ما ّ
شكل
معضلة
صناعية
كبيرة
المنافسة
الخارجية
تدمر
الصناعي.
الهدف

نتمنى من
رئاسة مجلس
الوزراء
مساعدتنا
في تخفيض
الفوائد،
وخاصة بعد
تخصيص مبلغ
 20مليار ليرة
لدعم قروض
للصناعيين،
على الرغم من
إقرار الفوائد
على القروض
بسبب المياه
لكن إلى اآلن
لم تفعل

من مكافحة التهريب ليس احتكار
السوق والتحكم بها.
أما حول الحديث عن وجوب
تخفيض األسعار تزامنا مع حركة
مكافحة التهريب فإن الصناعي
ً
أرباحا كبيرة في
الذي يحقق
السنة ال تتجاوز نسبة أرباحه الـ
 15بالمئة ،في حين كانت نسبة
أرباحه قبل األزمة تصل إلى 30
بالمئة ،فكيف يتم المطالبة
بتخفيض األسعار ونحن ال نحقق
أرباحا جيدة ومناسبة ،إن لم
تحقق معاملنا ومنشآتنا أرباحا
جيدة خالل سنة لن نقوم بالعمل
في السنه التي تليها ،كما ال
يمكن ألحد أن يطالبنا بمنافسة
البضائع األجنبية إن لم تتوفر
لدينا شروط هذه المنافسة.

دعم التصدير

جرى في الفتره الماضية
الحديث عن دعم التصدير
وقيل أنه يذهب للمصدرين
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االقتصادي | لقـــاء
الكبار وال يدعم من خالله
المصدرين الصغار ،هل
لمستم ذلك كصناعيين؟
غير صحيح نهائيا فهيئة
دعم وتنمية اإلنتاج المحلي
تقدم هذا الدعم
والصادرات ّ
بشكل غير مباشر حيث تدفع
فواتير الكهرباء للمصنع أو
المنشأة التي أنتجت هذه
تقدمه من خالل
السلعة ،أو ّ
التأمينات االجتماعية للعمال ،أو
من خالل الضرائب المترتبة عليه،
ولو كان هذا القول صحيح لكان
المستفيد األول من ذلك هو
مكاتب الشحن ،دون أن يستفيد
صاحب المعمل أو المصدر.
خفف العبء على
دعم التصدير ّ
الصناعي أو المصدر ،وألغى
دور الوسيط بين الدولة وبين
المصدر.

دور غرفة الصناعة
في محاربة البطالة

لدينا نسبة بطالة كبيرة
ً
وأيضا لدينا معامل
جديدة بدأت تعود إلى
العمل وتحتاج إلى اليد
لم ال تقوم غرفة
العاملةَ ،
الصناعة بخطوة جيدة في
هذا الموضوع ،وتقوم
بتدريب بعض العمال بغية
توظيفهم في هذه المعامل
او المنشات؟
لدينا في غرفة صناعة دمشق
مايسمى بالتعليم المزدوج ،حيث
ندرب طلاّ ب المرحلة الثانوية
ّ

الشكر الكبير للحكومة لما تقوم به من مكافحة التهريب فال يستطيع أحد الوقوف في
الصين تكون بأسعار أقل من البضائع
وجه البضائع الصينية ،فالبضائع التي تأتي من ّ
الموجودة لدينا ،وهذا ما ّ
شكل معضلة صناعية كبيرة المنافسة الخارجية تدمر الصناعي

الصناعية على
في المدارس ّ
الخياطة والقص والتفصيل،
ً
فورا إلى سوق
بغية إدخالهم

العمل ،لكن ما يحصل أنه وبعد
االنتهاء من تدريب الطالب قسم

تنظيم المناطق الصناعية
سيأخذ بالحد األدنى

خمس سنوات
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كبير منهم يذهب إلى الجيش،
واآلخر يخرج خارج البالد ومنهم
من يتزوج أو يجد له صنعة أو
حرفه أخرى.
ّ
تتحكم باليد
هناك مسألة أخرى

ما الجديد حول نقل المنشآت الصناعية
من القدم والقابون بغية تنظيمها،
الصناعيون طالبوا بإلغاء القرار،
والحكومة لم تتراجع عنه ،وحتى اآلن لم
نشهد حل نهائي؟
لدى الحكومة خطة إلنشاء  14منطقة
صناعية حول دمشق ،لكن ذلك يحتاج
إلى سنوات طويلة ،وفي النقطة األهم
أنه يحتاج إلى استقرار أمني فال يمكن
ويدمر مرة ثانية.
لنا أن نعاود بناء مصنع
ّ
المنطقة األولى التي يتم العمل عليها
من قبل الحكومة هي منطقة القابون،

العاملة ،وهي مكان السكن
أو مكان العمل الذي يؤثر على
العمال ،حيث أن الرواتب
عدد
ّ
واألجور ال تكفيهم لينتقلوا من
الريف إلى المدينة ،والصناعي ال

بحسب المخططات التي تحدث عنها
رئيس مجلس الوزراء بوجود عدد من
الوزراء وأعضاء من غرفة الصناعة،
إضافة إلى لجنة القابون من الصناعيين.
أن ذلك سيأخذ بالحد األدنى
وبرأيي ّ
خمس سنوات لتنفيذ األمور اإلدارية،
وبدء هدم هذه المعامل وترحيلها ومن
ثم تجهيز البنية التحتية ،وبعد مضي
هذه السنوات الخمس سيأخذ كل
صناعي من صناعيي القابون أسهم في
تلك المنطقة.
أما الخسائر التي ستلحق بالصناعي من

يستطيع رفع أجورهم ،وهذه هي
المشكلة.
أنا لدي في معملي تقريب
السبعين عامل وأدفع يوميا
ما يقارب الـ  40000ليرة ال
أستطيع نقلهم من منازلهم
ً
عبئا
إلى المعمل ،وهذا ماشكل
ً
كبيرا علي ،ولكن في حال تم
رفع أجرة العامل سيكون في
المقابل رفع ثمن البضاعة ،وهذا
ما ال يستطيع الصناعي أن يقوم
به لكي ال يخرج الصناعي من
المنافسة.

عمل المجلس الجديد
في غرفة الصناعة

ماذا يعمل المجلس الجديد
في غرفة صناعه دمشق
وماذا يقدم للصناعيين؟
مجلس إدارة غرفة الصناعة
يقوم بدور الوسيط بين الحكومة
والصناعيين ،حيث ننقل لها
كل المشاكل التي يعاني منها
الصناعيون ،منها مشاكل
القابون والقدم وفضلون ،وكل
ما يمكن أن يساهم في إعادة
تشغيل المصانع ودوران عجلة
إنتاجها.
إضافة إلى أن الغرفة تقيم
المهرجانات لتدعم المعامل في
البيع كما أنها تقيم المعارض،
ً
أيضا في تأمين
وتساهم
المحروقات لهذه المعامل ،لكي
تتابع عملها.

جراء ذلك فإنها خسائر هائلة ً
جدا،
وبحساب الوقت نجد أنه من الرابع
والعشرين من شهر تموز في عام
 ٢٠١٣إلى اليوم مرت خمس سنوات
يضاف إليها خمس سنوات أخرى
لتجهيز األمور اإلدارية للمنطقة
تصبح عشر سنوات ،في هذه
السنوات يكون الصناعي إما توفي
أو هاجر أو أعلن إفالسه وخاصة أنه
حينما توزع األسهم في المستقبل،
لن يستطيع الصناعي أن يبني بها
معمال ولن يكون أمامه سوى أن
ً
يبيع هذه األسهم.

المازوت الصناعي
عندما سمح للصناعيين باستيراد الفيول
الصناعي قامت غرفة الصناعة بطرحه
والمازوت ّ
يتحول
ناعي
الص
وكاد
سورية،
ليرة
للبيع بـ 475
ّ
ّ
إلى تاجر مازوت!
يرى ماهر الزيات أن هذا الموضوع حصل عليه
الصناعة لم تطرح
لغط كبير ،حيث ّ
أن غرفة ّ
ّ
ولكنها
المازوت الصناعي بـ  295ليرة سورية،
أخذت الموافقة من رئاسة مجلس الوزراء بأن
نقدم لتجار المازوت لكي يستطيعوا جلب
ّ
المازوت للصناعيين ،وأعطينا الموافقة على
إجازة استيراد بمليونين لتر مازوت ،أخذها صبحي
عباس ،وهو يملك مخازن ومستودعات وسيارات
ال تملكها غرفة الصناعة ،عباس هو من استورد
ً
مجمركا ،ومن ثم
المازوت ،حيث اشتراه من لبنان
عرضه ب  475ليرة غرفة صناعة حلب قالت بأنها
عرضته  ٢٩٣ليرة ولكنها ال تملك المازوت ،بل
عرضت المازوت من شركة ،BS OFF SHORE
ونحن ال زلنا إلى اليوم نعرض المازوت من
شركة  ، BS OFF SHOREوهي شركة خاصة

ال ترتبط بغرفة صناعة حلب وال بغرفة صناعة
دمشق ،بل توزع المازوت لكل سورية بـ 293
ليرةً ،
وأنا شخصيا اشتريت المازوت من الشركة
ذاتها بـ  293ليرة ،ولم اشتره من صبحي عباس
ألن السعر لديه مرتفع ،هذا السعر ال نحدده وال
نأخذ عليه أي عمولة ،من يشتري المازوت هو
أن غرفة
من يحدد سعره وكيف يتم بيعه حتى ّ
عباس بشأن هذا السعر.
الصناعة اختلفت مع ّ
الزيات أن أكثر من أربعة أشخاص قدموا
ويضيف ّ
لغرفة الصناعة بطلب لكي يستوردوا المشتقات
النفطية ،وقامت الغرفة بتحويلهم إلى وزارة النفط
والثروة المعدنية ،طالما لديهم القدرة على ذلك.
أما عن شروط استيراد المازوت أو البنزين فأشار
الزيات أن غرفة الصناعة ال تحدد الشروط التي
ّ
يتم من خاللها قبول من يستورد المشتقات
النفطية بل وزارة النفط هي من تحدد ذلك ،ومن
ضمن شروطها أن من يقوم باستيراد المشتقات
يتوجب عليه أن يبيعها بالسعر الذي
النفطية ّ
تحدده الوزارة.
ً
مشيرا أن من قام ببيع المازوت ب  475ليره
سورية ،تجاوز وزارة النفط وباعه بالسعر الذي
يريده ،وال عالقة لغرفة الصناعة.

لدى الحكومة خطة إلنشاء  14منطقة صناعية
حول دمشق ،لكن ذلك يحتاج إلى سنوات
طويلة ،وفي النقطة األهم أنه يحتاج إلى
استقرار أمني فال يمكن لنا أن نعاود بناء
ويدمر مرة ثانية ،كما اليمكن لمشكلة
مصنع ّ
صناعيي القابون وغيرهم االنتظار دون حل
البد من وجود مخرج عملي سريع
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الفصحى التي نكتبها اليوم
ليست لغة العرب
اللغة التي نكتب بها اآلن ليست لغة العرب كلهم ،وال
حتى أقلهم إنها لهجة قبيلة قريش.
اعتمد القرشيون كل الوسائل ال غواء الشعراء والخطباء
بكتابة قصائدهم بها.بفصحى قريش..وخاضت لهجة قريش
صراعا ضاريا مع لهجات العرب االخرى..لهجة تميم وربيعة
وال��ي��م��ن ..وم���ازال اب��ن��اء اليمن والقبائل يتحدثون بلهجاتهم
المتوارثة..كان موسم الحج ..االغ��واء القرشي االول للخطباء
والشعراء..ثم جاء سوق عكاظ..االختبار الثاني الهام..فقد اغدق
عبد الله بن جدعان التيمي وبنو هاشم وبنو امية وبنو مخزوم
االموال وااللقاب بال حساب على من يكتب بلهجتهم ..وكتبوها
بماء الذهب وعلقوها على باب الكعبة..فهذه سمط الدهر..وهذه
قالدة الدهر..وتلك لؤلؤة الدهر..ومع ذلك ظل العرب يتحدثون
ويكتبون بلهجاتهم وما الشعر النبطي..الذي كان يتفوق بشجنه
على شعر فصحى قريش.والذي كتب به مظفر النواب وابتكر
طالل حيدر منه ومن لهجة الساحل الفينيقي السورية اللبنانية..
الشروقي ..الفاتن.
يارايح صوب مشرق
مشرق مابو ربيعي
ايام اللي غابن ولفي
العدن ع صابيعي.
هذا المقطع كم يساوي من الشعر العباسي .وتاتي بعده شطحة
اب��و ن��واس التي ترنم بها في الخامسة عشرة..ل.جنان :جارية
الثقفي
حامل الهوى تعب
يستخفه الطرب
تضحكين ال هية
والمحب ينتحب
تسالين عن سقمي
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صحتي هي العجب!
ثم جاء االسالم ونزل القران بلهجة قريش ..واود تذكير ..البعض..
بموقف عثمان من الصحابي عبد الله بن مسعود..حينما تلى
بعض االيات .بلهجة قبيلته .هذيل..كان اول صحابي يجلد بعد
موت الرىسول (ص).
ولكي تطمئن قريش ان القران لن يتاى اال بلهجتها .احرقت كل
اامصاحف بما فيها مصاحف النبي ،احرقت...وبقي مصحف
عثمان..وحيدايتلى الى يومنا هذا بلهجة قريش؟
ثم جاءت الدولة االموية المتعصبة للعرب..ولقريش
اهل الملك..واغدقت االموال بالقناطير لجمع الشعر الجاهلي..
الذي كتب حصرا بلهجة قريش.
.والويل لمن يجمع حرفا من غيرها..ولهذا لم يصلنا اال نزر بسير
من اداب العرب واال بالله .ليخبرني احد..
أين شعر اليمن وادابها..
.الم يكتب اليمنيون قبل وبعد االسالم قصيدة وال خطبة وال
مثال.وهم الذين فتنوا الدنيا بعمرانهم وحضارتهم وشيدوا في..
شبام اقدم ناطحات سحاب في التاريخ ماتزال تبهر اللب حتى
يومنا هذا
.بثوا جماع التراث واوصوا اياكم ان تجمعوا حرفا اال مما كتب
بلهجة قريش.
تابعوا سيرة ابن االعرابي وحماد الراوية وخلف االحمر وشبيب بن
شبة وسواهم من رواة التراث.
اين اداب واناشيد وهالهيل واغاني واشعار اليمن وتميم وربيعة
واالزد وحمير .وكهالن.لدي نماذج من،شعرهم(المسمى زورا
النبطي واغانيهم).
واظن ان من يشنف اذنيه بالكاد يلتقط عبارة ويفهم معناها..لم
يجمع الرواة اال ماطلب منهم..
تعالوا الى بحر العرب واستمعوا الى اغاني البحارة واناشيدهم

محمود عبد الكريم

الساحرة سيفتنكم االيقاع..لكن السوري لن يفهم شيئا اال هذه
الالزمة.
هيلي يامللي وهي ذاتها
هيال هيسا
نداء بحارة فينيقيا..اثناء انزال السفينة الى الماء او سحبها اي
يا الهي واسنا .ساعدنا ..ازرنا .وصارت نداء بحارة العالم
وطبعا لن يعي االنتفا من اشعار مظفر النواب باللهجة العراقية
لكنه سيعي الشروقي..بعد ان رققه االمير ..عبد الله الفاضل..
امير الحسنة..وقولبه اهل الغاب وابناء الجبل بقالب جديد .حتى
فراقيات الفاضل ال يفهمهاتماما اال البدوي..
ثم جاء الفتح االسالمي؟
وهنا اسال..باية لهجة كانوا يتحدثون او لغة..الباس الفينيقية
في الساحل ومازلنا نحكيها حتى االن .ونهينها بالفصحى وماتزال
االف الكلمات باقية في م��ف��ردات البحارة والمزارعين .هيال
هيسا ..سيا .فدان .قدوم ..زت سانوني ساموك.
والى الشرق سادت االرامية واالرامية الحديثة .السريانية.
واسال هنا..الذين ابدعوا ملحمة جلجامش..وبضع صفحات منها
ت���روي ..قصة ن��وح وال��ط��وف��ان بالتفصيل..وكذلك قصة الخلق
السومري..الخلود والفناء..التي لم تضف البشرية عليها حرفا واحدا..
والذين ابدعوا ..ملحمة البعل المدهشة..ودانيال وهي قصة
ايوب بحذافيرها.
.واالناشيد االوغاريتية..المنسوبة كذبا لداوود وسليمان.
.والرها السريانية..عاصمة العالم الفكرية والعلمية .حتى اذرى
المد المقدس .بها .واداب مصر والمغرب.
هوالء..حتى الفتح القرشي..لم يكتبوا بيتا من الشعر.لم يغنوا لم
يخطبوا..لم لم ..لم.
لهجتنا هذه..بعض لغة اجدادنا الفينيقيين االراميين السريان
الكلدان .هؤالء الذين علموا العالم كل شيء تقريبا كما يقول

وول دي��وران��ت .حسب ذاك��رت��ي ..وقدتكون لواحد من وزن��ه.
هوالء كانوا في عماء فكري ثقافي شـــــعري غنائي حتى جاء
معــــــاويه فتعلمنــــــا كل شيء الشــــــعر والغنـــاء والخطــــــابة
والموسيقى.
ثم اطلقوا علينا امتهانا اسم النبيط لهذا وامعانا في شوفينية
فاجرة .هذا شعر نبطي نسبة الى االنباط .وهم يقايا قبيلة يمنية
حكمت شرق االردن.
وتدمر..اين اداب تدمر التي كانت ملتقىى العالم وك��ان بالط
زنوبيا ابهى بالط فكري ثقافي ابداعي ..ومنه خرجت الرواقية االم
االخيرة للمسيحية وتواجد االحناف الموحدون بالخط المسند
التدمري العربي غير القرشي كتب على لوح حجري.
تبارك اسمه الرحمن الرحيم ترجمه العالم الشهيد خالد االسعد
عام  ،1992حيث انجزنا فيلما عن اثار تدمر الم تلقى مع الحضر
ونينوى ذات المصير..ولكي ال تثور الحمية الجهادية..هل يوجد
نص قراني يامرهم بذلك..ال البتة..لكنه الجهل والتبدي الفالت
من العقال وليست اوامر الرحمن الرحيم الذي تبارك اسمه في
تدمر ولم يهدم حجرا ولم يذبح احدا.
وللعلم ان القرشييين لم يكن عندهم خط..بل كتبوا بالمسند
الحميري..ووجد بلهجتهم بضع صكوك تجارية؟
الشعر الذي نسميه المحكي كتبت به مالحم اوغاريت وفينيقيا
والنبطي..كتبت به ادابب ارام.
وبالسومري العراقي كتبت اداب ،سومر واك��اد واش��ور وكان
الممثل أو الملك..اليقول ..ارم..
بل يقول ..زت.
وال يقول ثور.
بل فدان.
ان اي جهد يتحرك في هذا االتجاه انما يحيي االدب العظيم
باللغة اللهجة الساحرة الفينيقية الغربية..واالرامية الشرقية.
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زراعات استراتيجية

وعود من عمر الوجع
وتغييب ممنهج للعالج
الالذقية  -ميساء رزق

ولدت الزراعة على شواطئ الالذقية حيث نشرها
الفينيق إلى أصقاع العالم أجمع،وتوارث السوريون
الزراعة وعلى رأسهم أهل هذا الساحل عبر األجيال
لتكون صنعتهم األولى واألخيرة ،وتعتبر تربة الساحل من
أخصب األراضي في سورية سقوها بعرق عافيتهم لتعطي
ما منحهم أمنهم الغذائي الذي طالما تفاخروا به ،ولكن
ال يخفى على أحد الظلم الذي طالما رافق هذه الشريحة
الواسعة من البشر حيث لم يوفهم حقهم وبخسوا أثمان
ما تجنيه أراضيهم وسواعدهم السمراء.
يشتهر الساحل السوري
بمجموعة ليست بقليلة من
الزراعات األساسية التي اعتمدوا
على زراعتها حسب مناخهم ونوع
تربتهم من الزيتون والحمضيات
والتبغ والخضار وحتى القمح
الذي تقلصت زراعته ألسباب
كثيرة دفعتهم لهجرة هذه الزراعة
الهامة ،ولكن شاءت الحكومات
المتعاقبة على حرمانهم من ميزة
اعتبار محاصيلهم استراتيجية
مدعومة باستثناء التبغ الذي
ً
أيضا بدوره ناله الهجر ألسباب
ً
الحقا.
سنعرضها

وللوقوف على واقع الزراعات
األساسية في الساحل السوري(
ما له وما عليه)وما آلت إليه
اإلحصائيات والحيثيات بلسان
ذوي الخبرة وأصحاب الشأن
الحقيقيون من المزارعين ستفتح
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المشهد ملف هذه الزراعات
بتفاصيلها ومعاناة من يقع
عليه الظلم والتي تورمت لدرجة
المرض المستعصي على العالج.

التبغ :استراتيجي ولكن!

لطالما كان التبغ المحصول
األساسي األول ألهل الساحل
منذ عقود طويلة توارثه األبناء
عن األجداد ،وكان الريفيون
يعملون به طوال العام
ليقبضوا نتاج عملهم في نهاية
(المخمن)
الموسم،ينتظرون
ّ
ولجنة (الريجي) لتحكم بجودة
الدخان المنتج وتبصم بالمبلغ
المرقوم،ولكن مع األيام تراجعت
زراعته لعدم جدواه االقتصادية
التي لم تعد تعطي ثمن التعب،
ً
مؤخرا عدة قرارات
ولكن صدرت
رفعت أسعاره بشكل ملحوظ
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ما دفع المزارعين إلعادة زراعته
واإلقبال عليها،ولتبيان واقع هذه
الزراعة التقت المشهد المهندس
نشوان بركات مدير الزراعة والبحث
العلمي في المؤسسة العامة
للتبغ الذي ذكر أن المساحة
اإلجمالية المزروعة بالتبغ الموسم
الحالي في المنطقة الساحلية
تبلغ  59ألف دونم ويعمل
بها حوالي  60ألف مزارع،وقد
اتخذت المؤسسة مجموعة من
اإلجراءات للتشجيع على زراعته
ألهميته االقتصادية،وقدمت
بهذا الخصوص التسهيالت
لمزارعيه ومنها :توزيع البذار
العالية النقاوة للمرخصين منهم
مع إدخال أصناف جديدة مقاومة
لألمراض وذات مردودية عالية
والحرص على أساليب الري
الحديثة لترشيد استخدام مياه

الري وتقديم اإلرشاد والمتابعة
من قبل الجهاز الزراعي المنتشر
في جميع أماكن الزراعة وتأمين
المبيدات الوقائية والعالجية
واألسمدة المناسبةوجميع مواد
الخطة من بالستيك ومضخات
وخيطان قنب وتسليمها لهم
ً
سلفا على المحصول ليخفف

عنهم تكاليف تأمينها وتقوم
المؤسسة بشراء المحصول
من بيت المزارع لتخفيف أعباء
إيصاله إلى مراكزلجان الشراء
وتسديد أثمان المحصول فور
ً
علما أن المؤسسة
استالمه
رفعت األسعار حتى  240بالمئة
ً
األصناف،الفتا إلى أنه
لبعض
يتم تعويض المتضررين نتيجة
األحوال الجوية والجائحات وتمنح
ً
قروضا إلنشاء مستلزمات بعض
األصناف من مناشر وأفران

المزارعين ّبين بركات أن هذا القرار
اتخذ نتيجة وجود مخازن قديمة
من التبغ تعود مدتها إلى أكثر
من ثالث سنوات وفائض إنتاج
محاصيل ما يؤدي لتدني الجودة
وزيادة الهدر وبالتالي التسبب في
إلحاق خسائر بالمؤسسة التي
خرج العديد من خطوط إنتاجها عن
العمل نتيجة األعمال اإلرهابية
ً
ما ترك ً
سلبيا على العملية
أثرا
ور َبط إعادة توزيع
لديها،
اإلنتاجية
َ
الترخيص الزراعي بأهمية أن
تشمل زراعة المحصول أكبر عدد
ً
مؤكدا عدم وجود
من المزارعين
أي تعديل على أسعار شراء التبغ
ً
حاليا.
المعتمد

الزيتون :شجرة مباركة من
الخالق مهملة من العبد!

ُ
وأيضا تسدد
تجفيف بدون فوائد
ً
المحصول،منوها إلى أن
على
هذه التسهيالت شجعت على
ً
مؤخرا بهذه الزراعة في
التوسع
مناطق جديدة لم تزرع التبغ من

قبل حيث بلغت كمية التبغ
المتوقع إستالمها للموسم
الحالي 10ماليين و500ألف كغ
بينما كانت الكمية المستلمة
الموسم السابق بحدود  3ماليين

كغ .وحول إجراءات المؤسسة
للعام الحالي التي شملت التوقف
عن منح الرخص وإعادة دراسة
المساحات المزروعة وتقليصها
للنصف ما أثار اعتراض الكثير من

التسهيالت شجعت على التوسع
ً
مؤخرا بزراعة التبغ في مناطق جديدة
حيث بلغت كمية التبغ المتوقع
استالمها للموسم الحالي 10ماليين
و500ألف كغ بينما كانت الكمية
المستلمة الموسم السابق بحدود 3
ماليين كغ

للزيتون أهمية اقتصادية كبيرة
كونه مصدر رزق لشريحة واسعة
من الناس إضافة لتأمينه القطع
األجنبي للبلد عن طريق تصديره
للخارج،ولكن هذه الشجرة المبار
كة من الخالق تعاني اإلهمال من
العبد وتجاهلها وتركها في مهب
الريح هي وبعض من يعمل
في زراعتها متناسين قيمتها
المادية والمعنوية التي يمكن
أن تتحقق لو حظيت ببعض
االهتمام والرعاية من الجميع
مزارعين ومسؤولين .وزراعة
الزيتون تعد الزراعة المشتركة
ألهل الساحل السوري حيث ال
تخلو أسرة ولو من بضع شجيرات
تؤمن مؤنتها ،هذا وقصدت
المشهد رئيس دائرة الزيتون في
مديرية زراعة الالذقية المهندس
عمران ابراهيم الذي شرح واقع
هذه الزراعة األساسية في
ً
الفتا إلى أن المساحة
المحافظة
اإلجمالية لها تقدر بحوالي 70
ألف هكتار وعدد األشجار الكلي
10مليون و300ألف شجرة
منها  9مليون و300ألف شجرة
مثمرة من عدة أصناف أهمها:
الخضيري والدرماللي والخلخالي
والصوراني وغيرها التي تنتج
زيتون المائدة األخضر واألسود
وزيت الزيتون ويوجد بالالذقية
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حوالي  120معصرة مرخصة
ً
ً
الفتا إلى أن زراعته ال
نظاميا،
تحتاج إلى متابعة عمل مستمرة
ً
منوها إلى أن هذه
كالحمضيات،
ً
ً
معنويا في
تراجعا
الزراعة شهدت
السنوات األخيرة لعدة أسباب
أهمها غالءأسعار مستلزمات
اإلنتاج وتراجع خدمة الشجرة
كالتقليم والحراثة والتسميد
ً
أيضا لغالء أجور
وإزالة األعشاب
األيدي العاملة ،وأشار ابراهيم
محصوال
إلى أن الزيتون يعد
ً
ً
رئيسيا يساهم بالمدخول الزراعي

للبلد لكنه غير مصنف كمحصول
استراتيجي بالرغم من أنه تعمل
به في الالذقية فقط أكثر من 50
ألف أسرة ولم يتوقف تصدير
الزيت السوري الذي يحظى
بقبول في األسواق الخارجية وقد
تم العام الماضي تصدير حوالي
 27ألف طن من مرفأ الالذقية
باتجاه دول الخليج وإسبانيا وكندا
وتركيا وأميركا وألمانيا.

الحمضيات 98 :بالمئة من
إنتاجها بالساحل

تعتبر الحمضيات المحصول

المساحة اإلجمالية للزيتون
تقدر بحوالي

70

ألف هكتار وعدد األشجار الكلي

1300000

شجرة منها

9300000

شجرة مثمرة

والمصدر
األول بالساحل السوري
َ
الرئيسي للقطر بالمجمل،وبالرغم
من ذلك تواجه هذه الزراعة
جوانب ظلم جائر بحقها حيث
بات نقمة على مزارعيه بدل أن
يكون نعمة ومصدر أمان لزارعيه
ً
ذرعا من تجاهل
الذين ضاقوا

الحكومة لمطالبهم المستمرة
في إنصافهم واعتبار الحمضيات
ً
استراتيجيا يلقى الدعم
محصوال
ً
والرعاية حيث تمتد زراعته في
أكثر من  475قرية في الالذقية
وطرطوس ويعمل بزراعتها
أكثر من  57ألف أسرة .حول

محقة
المزارع الساحلي :مطالب ّ
يعمل أغلب أهل الساحل بالزراعة
نتيجة طبيعة تربتهم الخصبة
والظروف الجوية المواتية لهذا
العمل ناهيك عن فقر حالهم الذي
أجبرهم على هذا العمل الذي توارثوه
عبر الزمن،وكممثل لهذه الشريحة
الكبيرة التقت المشهد رئيس اتحاد
الفالحين حكمت صقر الذي أكد أن
الالذقية تعتبر من أهم المحافظات
السورية في المجال الزراعي حيث
تعد محطة أمان في توفير العديد من السلل الغذائية
الهامة والمؤثرة لجميع أنحاء القطر فأراضيها الخصبة
أنبتت ما جادت من تعب وعرق مزارعيها ،منوه ًا إلى
أن مزارعي الساحل لم يوفوا حقهم بشكل كامل وعادل
حيث تنتشر على امتداد جغرافيا الساحل مجموعة
ليست بالقليلة من المحاصيل األساسية والهامة
على مستوى القطر من الزيتون والحمضيات والخضار
وحتى التبغ ومن حقهم أن ينالوا الدعم المكافئ
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لتعبهم وواقع زراعتهم واعتبار
محاصيلهم استراتيجية كونها تحقق
الشروط التي تفرض هذا االعتبار،
فتصنيف المحصول استراتيجي
يمنح األمان واالستقرار في التعامل
وبالتالي العمل بجد لجني المنفعة
المشتركة للدولة والمزارع على
السواء ،وقد طالبنا كجهة تنفيذية
نتيجة تعالي أصوات مزارعي
الحمضيات بشكل خاص على إدراج
هذا المحصول تحت بند المحصول االستراتيجي
على أمل أن يتم التطبيق قريب ًا ،وال نأل جهد ًا بالعمل
المستمر إلنصاف مزارعينا بتقديم الدعم الالزم حسب
اإلمكانيات المتاحة والتدخل عند الحاجة وال نخفي جهد
الحكومة بتقديم الدعم لهم خصوص ًا في حال التعرض
لألضرار جراء العوامل الجوية السيئة التي تؤثر على
المحاصيل الزراعية ومنح القروض الزراعية وغيرها من
التسهيالت التي نتمنى أن ترقى لعتبة الزيادة والرضا.

هذه الزراعة أشار رئيس دائرة
الحمضيات في مديرية زراعة
الالذقية المهندس قيس غزال
أن المساحة اإلجمالية المزروعة
بالالذقية تبلغ حوالي  32٫5ألف
ً
هكتارا تحوي حوالي  10مليون

و 304آالف شجرة منها  9ماليين
و987ألف شجرة مثمرة تنتج
ً
سنويا وتعمل
حوالي مليون طن
بزراعته ما يقارب  45ألف أسرة
وهو محصول الفاكهة الرئيسي
في سورية بنسبة  60بالمئة
ً
األشجارالمثمرة،الفتا إلى
من
أن  30بالمئة من اإلنتاج يذهب
لإلستهالك المحلي والباقي
ً
معدا للتصدير
يفترض أن يكون
وهنا تطفو المشكلة الحقيقية
التي تواجه استمرار هذه الزراعة
لعدم تصريف هذا الفائض بإيجاد
آلية مناسبة للتسويق بالرغم
من جودة المنتج ومنافسته
ً
عالميا لخلوه من األثر
بالنوعية
المبقي للمبيدات ونوعيته
المميزة بالنكهة،كما تطرق
غزال لغياب التصنيع عن هذه
الزراعة التي بوجودها يتم تالفي
الكثير من المعوقات وقد وضع
لهذه الغاية حجر أساس إلنشاء
معمل لتصنيع العصائر الطبيعية
بالالذقية منذعام  2015وحتى

اآلن لم تتم عمليات المباشرة
ً
علما أنه ال يوجد أي
بتنفيذه
معمل للعصائر الطبيعية
بالساحل،وأضاف أنه تواجه هذه
الزراعة مجموعة من الصعوبات
كغالء جميع مستلزمات اإلنتاج
من أسمدة ومبيدات ومواد
خدمة وأيدي عاملة.

الزراعات المحمية
تحتاج من يحميها!

انتشرت الزراعات المحمية بشكل
كبير في الساحل السوري لعدة
أسباب حيث زاد الطلب عليها
لرفد األسواق بها على مدى
العام وتوفر الظروف المناسبة
لزراعتها وضمانها للمردود
المناسب لمزارعيها،ولكن القت
هذه الزراعة بعض المعوقات
خالل األعوام الماضية نتيجة
الظروف الراهنة التي حكمت
بزيادة األعباء على كاهل
المزارعين من غالء مستلزمات
اإلنتاج الزراعي وتكاليف إقامتها
وارتفاع أجور األيدي العاملة
وصوال للتسويق وغياب الدعم
ً
الحكومي لهم لتشجيعهم على
االستمرار بها،ولتبيان واقع
الزراعات المحمية التقينا رئيس
شعبة الخضروات والزراعات
المحمية في مديرية زراعة
الالذقية المهندس فادي كزعور
الذي ذكر أنه يوجد في محافظة
الالذقية حوالي 14200ألف
بيت محمي منها 13051ألف
ً
ً
أوال
بيتا
مزروعا تحتل البندورة ً
بـ8000بيت يليها الخيار بـ 2300
بيت والباقي مزروع بالفاصولياء
والفليفلة والباذنجان وأزهار
القطف ونباتات الزينة،ويعمل
بها حوالي ٢٥ألف أسرة توفر
ً
جيدا نتيجة تحسن
دخال
لهم
ً
أسعارها في السنوات األخيرة،
وتؤمن حوالي 10بالمئة من
حاجات القطر من الخضروات
ً
المحمية،الفتا إلى أن الخضار
الحقلية تتوزع زراعتها في
الالذقية بأربع عروات وتقدر
المساحة المزروعة بحوالي
800هكتار تؤمن احتياجات

السوق من معظم الخضار في
ً
مواسمها،منوها إلى أن محافظة
طرطوس تحتل المرتبة األولى
بالزراعات المحمية حيث تحوي
ً
حوالي 130ألف ً
بالستيكيا،
بيتا
ً
مشيرا إلى ضرورة اعتبار البندورة
ً
استراتيجيا كونها مهمة
محصوال
ً
كمحصول أساسي ويعمل بها
أكثر من  25ألف عائلة في
الساحل وتتعرض ألضراركبيرة
ً
خصوصا الظروف الجوية وارتفاع

أسعارمستلزمات اإلنتاج من بذار
ومحروقات وأسمدة ومبيدات
ما يستدعي التوجه لدعمها
وتطويرها وتفادي الصعوبات
التي تعترضها.

من فم الموجوع :ال
للمسكنات نعم للعالج

كما أسلفنا بتفنيد واقع الزراعات
األساسية بالساحل السوري
وسمعنا من المختصين تفاصيل
الواقع الموجود على الخريطة
الزراعية ،سنستعرض الحقيقة
من فم مزارعين قدرهم ساقهم
لبقعة يحسدون عليها بطبيعتها
وجمالها ببحرها وساحلها وجبلها
ولكن بالحقيقة ال يحسدون على
واقع فرض عليهم بتجاهلهم
وعدم االلتفات لمطالبهم التي
ّ
أقلها معاملتهم أسوة ببقية

أخوتهم من مزارعي المحاصيل
األساسية في باقي المحافظات
فتعبهم مشترك وهمومهم
واحدة واحتياجاتهم نفسها ،وحول
ُ
عددا من
هذا الموضوع التقينا
هؤالء المزارعين الذين حاورناهم
وهم على يقين بعدم جدوى
الكتابة والتطرق لمعاناتهم على
حسب قولهم فقد ّ
ملوا كثرة
الكالم والوعود التي تذهب
أدراج الرياح فهم كما قالوا فئة
مهمشة سقف طموحهم عدم
الخسارة،وتحدث أبو يوسف
وهو مزارع تبغ عن معاناته مع
هذه الزراعة( االستراتيجية) التي
هما)
كما قال (ما عاد تجيب ّ
فلقد تم تخفيض المساحات
المرخصة وتتأخر المؤسسة بدفع
ثمن الدخان ناهيك عن مزاجية

المساحة اإلجمالية المزروعة
بالحمضيات في الالذقية
تبلغ حوالي

32٫5

ألف هكتاراً تحوي حوالي 10
مليون و 304آالف شجرة منها
9ماليين و987ألف شجرة
مثمرة تنتج حوالي

1000000
طن سنوياً وتعمل بزراعته
ما يقارب

45

ألف أسرة وهو محصول
الفاكهة الرئيسي
في سورية بنسبة

60

بالمئة من األشجارالمثمرة
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ناقل الكفر
ليس بكافر

المخمن والمحسوبية في تسليم
ّ
ً
المحصول،منوها إلى
واستالم
َ
(المقلب) الذي تعرض له عدد

كبير من المزارعين الذين قلعوا
األشجار المثمرة ليزرعوا الدخان
بعد ارتفاع أسعاره ليفاجؤوا بقرار
تخفيض المساحة وحتى إلغاء
ً
معلقا بسخرية (يا هيك
الرخص
المحصول االستراتيجي يا بال).
بدوره اعتبر أبو عصام وهو مزارع
زيتون أن هذه الزراعة يجب أن
ّ
تصنف استراتيجية أسوة بالقمح
والشوندر السكري والقطن
فهو ال يقل أهمية عنهم فهو
مادة أساسية يومية على موائد
السوريين وتشكل زراعته مصدر
رزق لعدد كبير من العائالت
الساحلية وهذه الشجرة المباركة
ً
مزيدا من الرعاية
يجب أن تلقى
والنظر بوضع مزارعيها الذين
تُ صم اآلذان عن سماع معاناتهم
وتقديم الدعم الالزم لهم
لتسهيل عملهم وخدمتهم لهذه
الزراعة في ظل االرتفاع الجنوني
ً
داعيا
ألسعار مستلزمات اإلنتاج،
إلقامة معمل لتكرير الزيت عالي
األسيد وتعبئته الستجرار فائض
اإلنتاج وبالتالي إعداده للتصدير
ما يؤمن العملة الصعبة للبلد.
وأشار أحمد وهو مزارع حمضيات
إلى المطالبات الكثيرة التي
تناقلوها بين مكاتب المعنيين
وقاعات المؤتمرات واالجتماعات
التي جمعتهم بالمسؤولين على
اختالف مراتبهم ،مطالبات
تتعد عتبة الوعود المؤجلة
لم
َ
التنفيذ كحبة مسكن التشفي
من سقم ،وعلى مبدأ (رضينا
بالهم والهم ما رضي فينا) تابع
أحمد سرد معاناته كناطق باسم
زمالئه (المحمضين) على حد
تعبيره حيث تتعفن حمضياتهم
بانتظار وعود التسويق والتصنيع
قوال بدون فعل
والدعم وووو
ً
وكأن العرس في مجرة والطبل
متسائال لماذا
في مجرة أخرى،
ً
نحارب بلقمة عيشنا؟فنحن
نعمل كل العام على خدمة
بساتيننا على أمل الرزق الوفير
لكن في نهاية المطاف يذهب
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تعبنا لجيوب السماسرة والتجار
ً
متساقطا تحت األشجار أو
أو
ً
مرميا على الطرقات،نحن نريد

من يحمينا ويصون تعبنا ونتاجنا،
وهنا لن نتوقف عن المطالبة
باعتبار محصول الحمضيات
ً
استراتيجيا لنشعر باألمان مع

عائالتنا وهذا حقنا على الحكومة.
ولم يخف أبو تيسير وهو مزارع
خضار محمية غضبه من ارتفاع
أسعار مستلزمات اإلنتاج الزراعي
قائال
التي أثقلت كاهل المزارع،
ً
إن البيوت المحمية مكلفة ً
جدا
ً
وغالبا ما يخرج
بجميع تفاصيلها
أصحابها بخسارة ألسباب كثيرة
أهمها غياب الدعم الحكومي
والتعويض المناسب للخسائر
التي تصيبها وهي كثيرة إن كانت
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ً
وقدرا كالظروف الجوية
قضاء
ً
أو نتيجة عدم القدرة على تأمين
المواد المطلوبة من مبيدات
وأسمدة ومحروقات وغيرها
إضافة لتحكم التجار والسماسرة
بنتاج محاصيلنا وشرائها بالسعر
الذي يحقق لهم الربح على
حساب تعبنا وهنا العتب على
الجهات المعنية لعدم حمايتنا
من هؤالء الفاسدين باعتبار
زراعتنا استراتيجية وباألخص
البندورة التي يؤمن الساحل 98
بالمئة من حاجة القطر منها،
ً
مطالبا بدعم هذه الزراعة التي
هما)
على حد قوله (ما بتجيب ّ
ً
نظرا لتوفر الشروط الواجبة
لذلك ولتحقيق العدل لهذه
الزراعة والعاملين بها.

تداعيات كثيرة فرضتها
علينا الحرب الظالمة،
تشاركنا فيها كسوريين
األلم واألمل ،ولكن ما
فرقه الغرباء والمارقون
ّ
يجب أن تجمعه المودة
والواجب ،وهنا المسؤولية
تقع على عاتق من وضعت
الثقة واألمانة بأيديهم،
ومن المفروض أن يعلم
كل واحد منّ ا واجبه ويقوم
به على أكمل وجه في
حدود المسموح ولنتوقف
عن تحميل األزمة وظروف
الحرب مسؤولية التقصير،
فهذه الشماعة لم تعد
ً
نفعا ،وفي موضوع
تجدي
ملفنا هذا نقلنا بعض
وجع لشريحة كبيرة من
ٍ
مزارعي الساحل السوري
هؤالء الذين كانوا دعامة
ً
وسندا للبلد في
أساسية
الملمات ،ساهموا بتوفير
األمن الغذائي وكانوا على
قدر المسؤولية،حاولنا
قدر اإلمكان نقل المشهد
بكامل صورته مع بعض
الرتوش لتخفيف حجم
الورم ،لمسنا وجعهم
لتغييب الحكومة لمطالبهم
الشرعية بأخذ محاصيلهم
بعين االهتمام والرعاية
بدل النقص وتقطير الدعم
بالقطارة وهذا حقهم
وليس منّ ة عليهم ،وعدوا
ً
كثيرا على مدى عقود ومع
مرور الزمن يزداد يأسهم
وفقرهم وإنتاجهم..نقلنا
رسالة من مئات تناقلوها
ُ
سابقا ّ
علها تعود بجواب
ٍ
شاف ..فمتى ينالون
حقهم ويفرحون بنتاج
أرضهم بمال يعوض
تعبهم ويريح بؤسهم؟

رأي |

منير صبح سعيد

مأساة الفكر واملعرفة
يظن الكثيرون من البشر ان الفكر القويم هو الذي
يفرض نفسه على البشر عبرالعصور ،ثم ينتشر
بفعل قوته سواء كان اجتماعيا او سياسيا او دينيا،
وهنا تكمن المغالطة القاتلة ،الن كل فكر عظيم يولد غريبا
مادام هدفه هو التغيير في البنى االجتماعية او الفكرية ،ان
الفكر الذي ينتشر بسرعة هو الذي يمتلك الحيلة وليس القوة
وال المصداقية ،فالناس في جميع العصور اصدقاء للكلمة
المعسولة القريبة والمثل السائد المعاش بين البشر فبقدر
ماتمتلك من وسائل االدهاش واللعب على العقول وال سيما
عقول العامة تستطيع ان تكسبهم,وتنشر فكرك بينهم على
نطاق واسع.
هذا مانجده على صفحات الفيس فمعظم الذين يرتادون هذه
الصفحات من المتلقين للفكر وقلة منهم هم الذين ينتجونه,
وهم االخطرواألهم دائما ،وعلينا ان ن��درك ان العرب عبر
تاريخهم كانوا متلقين اكثر منهم مبدعين وحين ظهر المبدعون
بينهم كانوا غرباء في عصورهم وتلقوا الشتائم واالهانات
والسجن والقتل وال ارى داعيا الستعراض اسمائهم وكاني
بالتاريخ يعيد نفسه حين ارى الصفحات الذائعة الصيت تتقلب
وتلعب على العقول بوسائل واساليب مدسوسة هدفها الكيد
وتشويه شخصية االمة وتراثها ونشر الكراهية العمياء تحت
اسم التحضر واالنتماء الى العصر.
كان بنو اسرائيل وانصارهم سباقين عبر التاريخ الى مصادرة
العقول عبر المؤثر الديني ال��ذي امسكوا بناصيته وق��ادوه
الى حيث يشاؤون منذ فجر النصرانية واالسالم حتى اليوم
وما زال هذا العامل االسرائيلي يلعب لعبته بين العرب على
صفحات التواصل االجتماعي وبنجاح منقطع النظير بل ان
اشهر الصفحات التي تدعي االدب والدين والتاريخ والتراث
االحفوري هي صفحات موجهة ومغرضة ومؤذية طالما كان
هدفها زعزعة شخصيتنا االنسانية وجعلنا ضائعين نستجدي
م��ن يهدينا ونشتم انفسنا واس�لاف��ن��ا ،وه��ذا ه��و الهدف
منها ،ان االمكانيات المتوفرة لهؤالء المحرفين كبيرة وهم

يمسكون بالنواصي وال سبيل الى مواجهتهم اال بمزيد من
المعرفة والحكمة.
ان تاريخنا ككل االمم فيه الهزيل والنافع وفيه القتلة المجرمون
وال��ع��ق�لاء وال��م��ف��ك��رون وك��ل العيوب ال��م��وج��ودة لدينا يوجد
مايقابلها عند كل الشعوب بغير استثناء بل مازالت شخصيتنا
مهما ب��دت هشة اكثر انسانية من االوروب��ي��ي��ن واالمريكيين
الجزارين المتحضرين لوال أن الجهل واالنسياق االعمى لذوي
النفوذ الديني والسياسي لدينا والذين جندوا انفسهم لخدمة
المشاريع الصهيونية مقابل المنصب والمال فانتجوا طبقة من
الرعاة االثرياء في الخليج وجندوا الفقه االعمى وقطعان الجهل
والتخلف برعاية وتوجيه دهاقنة السياسة الدولية والصهاينة
لتدمير بلداننا وال حجة لهم وال ه��دف اال سيطرة اسرائيل
على خرائط عربية هزيلة متناحرة بايديولوجيات دينية ومذهبية
وعرقيات وقوميات كلها مشوهة ومتنافرة وإلغائية.
كلنا سمع ت��رام��ب يقول ان��ه مستعد لمعاقبة السعودية
بشأن مقتل الخاشقجي اال في صفقات السالح وقالت
ميركل انها ستوقف شحنات السالح نحو السعودية حتى
تنجلي التحقيقات بشأنه ،بالله عليكم اال يعلمون اين تذهب
اسلحتهم وماذا تفعل؟ الم تقتل وتجرح وتشرد الماليين منا
وتدمر بلداننا بتوجيههم ورعايتهم وهل دماء خاشقجي اغلى
من هذه الدماء البريئة التي تراق في اقطار عربية عديدة ام
جعلوا دمه بازار سياسة كي يقتلوا االالف في االيام واالشهر
القادمة وهل دماؤه ثمينة الى هذا الحد ام اهدافهم الدنيئة
ال��ق��ذرة هي الغالية عليهم ،ان دي��ن رأس المال عبر جميع
العصور هو القتل من اجل ان يزداد ويتكدس وكلنا يعلم كيف
ان االدارة االمريكية هي التي تحالفت مع الوسخ السعودي
لتدمير مبنيي التجارة في نيويورك وازهاق ارواح االمريكيين،
من اجل الغزو وجني االرب��اح الصحاب الشركات من حكام
البيت االبيض وهكذا االمر في اوروبا وفي اي مكان تتجذر
فيه الصهيونية باسمائها واحزابها وجمعياتها الكثيرة التي
يقصدهاحكام عرب ليستمدوا منها األزر والقوة.
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المنتج الزراعي نفط سورية المتجدد

ثروة مهدورة

الفالح والخزينة أكبر الخاسرين
والجيران يقطفون الثمار

دمشق  -مادلين جليس
السوريون محكومون
هذه األيام باألزمات
المعيشية المتكررة
والحصار االقتصادي ،في ظل
هذه الويالت الثقيلة التي
عاصروها في عقود سابقة ،إال
أن الفرق الوحيد أقله حتى اللحظة
كان في طريقة تعاطيهم اإليجابي
ً
وتحديدا
في فترة الثمانينات
مع العقوبات االقتصادية،
التي نجحوا في كسر شوكتها
وتحويلها إلى نقطة قوة بعد
أن كانت ورقة ضاغطة على
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حياتهم آنذاك ،وذلك عبر شد
البطون واللجوء إلى خيرات
األرض واستثمار مواردها من
خالل سياسة االعتماد على
ً
وتحديدا في القطاعي
الذات
الزراعي والصناعي ،على نحو
ً
تدريجيا تحقيق االكتفاء
ضمن
الذاتي وإرساء األمن الغذائي،
بشكل حمى ظهر االقتصاد
وقوى شوكته بعد أن
المحلي
ّ
أصبح قرارنا االقتصادي بيدنا،
واليوم نحيا ببركة هذه السياسة
االستراتيجية ،التي يفترض إعادة
توجيه البوصلة نحوها وخاصة أن
طوق الحصار االقتصادي يشتد،
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وهذا ال يتحقق إال عند منح
الفالح وأرضه االهتمام الكامل
والدعم المطلوب ،مع االتجاه
نحو استثمار أفضل لموارد أرضه
ً
زراعيا.
وتصنيعها

في االتجاه الصحيح

التصنيع الزراعي بدأ يأخذ طريقه
إلى االستثمار الفعلي بدليل
إقامة عديد من المعارض خالل
الفترة األخيرة لترويج وعرض

التصنيع الزراعي يسير في االتجاه الصحيح
من دون نكران وجود بعض المشاكل التي قد
تُ حل بمجرد تحسن أوضاع البالد وخاصة توفر
المحروقات ،واستقرار سعر الصرف

موارد سورية
الزراعية نفط
سورية الدائم
يستوجب
استثماره عبر
التصنيع الغذائي
وتصدير منتجات
منافسة،
ولتحقيق ذلك
يجب تقديم
تسهيالت
وإجراءات
داعمة لتحقيق
هذه الغاية،
واالستفادة من
التجربة الماليزية
بخصوص زيت
النخيل الذي تم
ً
محليا
تصنيعه
وتصديره

ً
محليا وهذا
المنتجات المصنعة
ما أكده طالل قلعجي رئيس
لجنة القطاع الغذائي في غرفة
صناعة دمشق وريفها ،الذي
أكد أن التصنيع الزراعي يسير
في االتجاه الصحيح من دون
نكران وجود بعض المشاكل
التي أشار إلى أنها قد تُ حل بمجرد
تحسن أوضاع البالد وخاصة
توفر المحروقات ،واستقرار سعر
الصرف مما سينعكس بزيادة
التصنيع واإلنتاج بشكل كبير.
التصنيع الزراعي يذهب في
االتجاه الصحيح مع ارتفاع
صادرات القطاع الغذائي ،ولكن

رغم ذلك يؤكد قلعجي أن
ليست كل المواد الزراعية تصدر
فمثال زيت الزيتون ُيصنع
للخارج،
ً
ويعبأ من قبل بعض الشركات
ُ
ً
وأيضا لمنتجات الزراعية
الخاصة،
ّ
صدر
تصنع
األخرى
وتعب ًا وتُ ّ
ّ
وتأخذ قيمة مضافة كبيرة ،لكن
المنتج الزراعي الوحيد الذي مازال
يعاني من مشكالت صعبة هو
الحمضيات ،ويبقى المزارع هو
المتضرر األكبر مما يحصل،
وأشار قلعجي إلى أن وزارة
الزراعة طرحت معمل العصائر
في الالذقية وبدأت العمل عليه،
وقد تمت مناقشته منذ أيام في

اجتماع مجلس إدارة المؤسسة
العامة للصناعات الغذائية ،وفي
حال تنفيذه سيستطيع المعمل
تصريف كمية كبيرة من محصول
الحمضيات في الساحل.

نفط سورية الحديث

إنصاف التصنيع الزراعي جاء على
لسان رئيس اتحاد المصدرين
محمد السواح الذي وصف
موارد سورية الزراعية بنفط
سورية الجديد بشكل يستوجب
استثمارها عبر التصنيع الغذائي
وبالتالي تصدير منتجات
منافسة ،ولتحقيق ذلك دعا

السواح إلى تقديم تسهيالت
وإجراءات داعمة لتحقيق هذه
الغاية ،داعيا إلى االستفادة من
التجربة الماليزية بخصوص زيت
النخيل ،فالماليزيين كانوا يبيعون
زيت النخيل خاما ،حينها اتخذوا
قرار أن من يريد أن يأخذ زيت
النخيل خاما ،يدفع ضريبة ،20%
ومن يريد أن يعلبه داخل ماليزيا،
يخصم له من سعره ،10%
فبذلك دعم الزيت بـ ،10%
حينها كل مستوردي الزيت
أقاموا مصانع تعبئة وتغليف
داخل ماليزيا ،وحققوا قيمة
مضافة أكيدة.
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ولفت السواح إلى أن هذه
تطبق على
الطريقة يجب أن
ّ
جمع المنتجات الزراعية السورية،
وبمعنى آخر أن توضع المواد
المصدرة خاما في قائمة
وتدعمها في حال قام التاجر
بتصنيعها وتعبئتها وتغليفها،
ويكون الدعم مثال  7أو ،% 8
وفي حال تصديرها تخفف قيمة
الضريبة عليها ،أي أن األمر
يعتمد على الحوافز وتقديم
العطايا ،والتسهيالت الممنوحة.
وتحدث السواح عن سلبيات
ّ
ً
ً
ضاربا
خاما
تصدير بعض المواد
مثال  ،حيث يخسر ما
القطن
ً
يقارب ثالثة أضعاف ثمنه ،مع
خسارة القيمة المضافة منه،
كذلك زيت الزيتون ،في حال تم
تعبئته وتغليفه سيزداد سعره
ً
تقريبا.
50%
وبالمقابل عرض السواح المزايا
المتعاظمة في حال استثمار
ً
محليا
المواد الزراعية وتصنيعها
بقوله :دائما في المواد الزراعية
تكون القيمة المضافة من 50
إلى .200%
مثاال حول
وهنا يضرب السواح
ً
الكمية التي أكد أنها لو منعت
من الخروج إال وتم تصنيعها
ً
محلياّ ،
كنا حققنا قيمة مضافة

وبدال من التصدير بـ20
منها
ً
مليون دوالر على سبيل المثال،
ّ
لكنا صدرنا بـ  40مليون دوالر.
ّ
والمصنع
بين الخام
الخالف حول وجود منتجات
ً
ّ
تصنع
خاما أو
تصدر
زراعية
ّ
ً
ً
جزئيا أو كليا أشار إليه الباحث
االقتصادي عابد فضلية ،بتأكيده
أن الصادرات السورية من
القطاع الزراعي في معظمها
مواد خام أو نصف مصنعة،
وحتى من المنتجات الصناعية
هي مواد بسيطة ،كالمواد
الغذائية والكيمائية والنسيجية،
ً
الفتا إلى أن الحكومة والفعاليات
االقتصادية المعنية ،كاتحاد
غرف الصناعة ووزارة الصناعة
تسعى أال يصدر اإلنتاج الزراعي
ً
موادا جاهزة واالبتعاد عن
إال
تصدير المواد األولية ونصف
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المصنعة بل استكمال تصنيعها
وتصدر.
لتصبح جاهزة
ّ
لكن العامل الحاسم برأيه هو
المستورد ،الذي غالبا مايرغب
بالمادة الخام ،لدينا أسواق
خارجية لموادنا األولية ألنها
تدخل في صناعات أخرى،
كاليانسون والكزبرة.

التفريط

استثمار مواردنا الزراعية لم يكن
بالمستوى المطلوب حتى اآلن
مرده إلى سحب بساط
وهذا ّ
الدعم من الفالح وخاصة خالل
السنوات االخيرة واعتبار القطاع
ً
ً
علما
قطاعا غير مهم،
الزراعي
أن االقتصاد المحلي اقتصاد
زراعي بامتياز ،واستثمار موارده
سواء كانت ذات ميزة نسبية
ملحة وهو
أو مطلقة ضرورة
ّ
ما تحدث عنه خبير اقتصادي لـ
«المشهد» بتأكيده على عدم
جواز التفريط بمنتج محلي سواء
كان ذو خصوصية نسبية أو
مطلقة أو بال خصوصية ،أو
حتى إذا كان مادة خام ،لكن ذلك
يستوجب دراسة دقيقة لواقع
كل منتج ومواصفاته والشروط
المطلوبة لتصنيعه وتكلفته،
فعلى رأيه إذا كنا نفاخر بصادراتنا
من النسيج فعلينا أن نسأل كم
كلفنا موسم القطن من المياه،
وعندما نفاخر أننا صنعنا السكر
من الشوندر السكري فعلينا
أن نسأل كم نسبة الحالوة في
األصناف التي تتناسب مع
البيئة وكم هو مستهلك شره
للمياه ،وعندما نفاخر بتصدير
كميات من البندورة ،علينا أال
نتفاجئ بأننا صدرنا الماء ونحن
في بلد يتحول نسبيا إلى بلد
شبه جاف «من حيث المناخ».
يتفق معه الباحث االقتصادي
عابد فضيلة بطريقة ما حينما
يشير إلى وجود عالقة تكامل بين
مخرجات القطاع الزراعي التي
تعد مدخالت للقطاع الصناعي،
ومخرجات القطاع الصناعي
أدوات إنتاج ومدخالت للقطاع
الزراعي ،وهنا يورد فضلية إنتاج
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مثاال حيث يصنع منه
القمح
ً
عشرات األنواع واألصناف من
السلع وبنفس الوقت القطاع
الصناعي التحويلي يصنع أدوات
تستخدم في القطاع الزراعي

فضلية:

املنتجات
املصنعة السورية
عالية املنافسة
واملنافسة هي
املادة األولية

كأدوات اإلنتاج والمبيدات
واألسمدة.

من حصد الدسم كامالً ؟

الجوهر بين االهتمام بكفاية

قرنفلة:

تهيئة بنية متكاملة
يف مرافئ التصدير
ُ ّ
تسهل شحن
صادرات الصناعات
الغذائية السورية

تصدير المنتج
الزراعي الخام
يفوت فرص
ُّ
صناعية تنموية
واستثمار
خصوصية
اقتصادنا الزراعي
وعلينا هنا أال
نغفل العامل
االجتماعي
للتصنيع كتأمين
فرص عمل
مباشرة في
السوق وأخرى
غير مباشرة
تصاف على
القيمة المضافة

حاجة السوق المحلية من
التصنيع الزراعي وتصدير منتجات
ذات مزايا تصديرية منافسة
هوتحقيق القيمة المضافة التي
يجب أن تلتفت لها الحكومات

السواح:
ّ

املواد الزراعية
تؤمن قيمة
مضافة بنسبة
 ٥٠إىل %٢٠٠

ومتخذي القرار االقتصادي،
حسب ما أشار إليه الباحث
االقتصادي الذي أكد أنه عند
االقتناع بالقدر الذي نصنع به
منتجنا الزراعي الخام نكون قد

قلعجي:

املنتج الزراعي األهم
الذي ما زال يعاين
من مشكالت هو
احلمضيات

أوفينا استحقاقاتنا التنموية
حقها ،عبر عدم هدر المنتج
ً
خاما ،ويكون
الزراعي وتصديره
أثقل الرابحين هو المنتج الثاني
عندما نصدر خام نكون قد فوتنا

حيدر:

مانحتاجه حقًا هو
إيجاد صيغة للتكامل
مابني اإلنتاج الزراعي
والتصنيع الزراعي لزيادة
القيمة املضافة للمنتج

فرص صناعية تنموية واستثمار
خصوصية اقتصادنا الزراعي الذي
يحظى بميزات كثيرة متنوعة
ومتعددة وعلينا هنا أال نغفل
العامل االجتماعي للتصنيع
كتأمين فرص عمل مباشرة
في السوق وأخرى غير مباشرة
تصاف على القيمة المضافة
التي حققناها عبر التصنيع لتكون
صادراتنا عبارة عن صناعات
فمثال على
وليس مواد خام،
ُ
سبيل المثال ،ما الذي يمنع
من تعبئة وتنكيه زيت الزيتون
السوري المتميز بمذاقه وجودته
المشهود بها عالميا ،خاصة أن
صادراتنا من الزيت الخام كبيرة
وكبيرة جدا وكان اإلنتاج عام
 2017غزير ووفير يثير الكثير
من األسئلة عن مصيره وأين
بات هذا اإلنتاج من صدره ومن
استفاد منه ومن حصد الدسم
كامال ،طبعا المنتِ ج ليس في
ً
سياق هذه القامة على اإلطالق.
أهمية تصنيع المواد األولية
تشغيال
ونصف المصنعة يحقق
ً
للعمالة وتحقيق قيمة مضافة،
يشدد فضلية على أن األرباح
واألجور التي تجنى من التصنيع
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ً
إيجابا على المجتمع
تنعكس
السوري ،إضافة إلى أنها تحقق
قيمة مضافة لالقتصاد السوري
من خالل توفير القطع األجنبي،
وتزيد من قيمة الصادرات
وهو ما أشار إليه عبد الرحمن
قرنفلة المستشار الفني في اتحاد
غرف الزراعة الذي أكد انها تزيد
القيمة المضافة لإلنتاج الزراعي
األولي وتخلق فرص عمل محلية
في مجاالت اإلنتاج الزراعي
والتصنيع والنقل وكافة حلقات
السالسل الزراعية والتصنيعية
والتسويقية ،والجدير ذكره أن
منتجات الصناعات الزراعية
السورية انتشرت باكثر من 195
ً
واقباال
رواجا
دولة بالعالم وتالقي
ً
شديدين علما أن سورية سباقة
ً
تاريخيا في هذا المجال.

مانحتاجه اآلن؟

النهوض بواقع التصنيع الزراعي
وإيجاد استثمارات مجدية في
القطاع الزراعي الذي يعد قطاعاً
ً
فقيرا في المجال االستثماري

لضعف الترويج وضعف المزايا
والتسهيالت رغم إمكاناته
الهائلة ،لذلك المطلوب وضع
خطة استراتيجية تعيد للزراعة
مكانتها وتجعلها بوصلة
االقتصاد المحلي األساسية،
وهنا يشير هيثم حيدر مدير
التخطيط في وزارة الزراعة أن
ً
حقا هو إيجاد صيغة
مانحتاجه
للتكامل مابين اإلنتاج الزراعي

المطلوب وضع خطة استراتيجية تعيد للزراعة مكانتها وتجعلها بوصلة
االقتصاد المحلي األساسية ،مانحتاجه هو إيجاد صيغة للتكامل مابين
اإلنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة

والتصنيع الزراعي لزيادة القيمة
المضافة للمنتج وضمان
تصريف اإلنتاج ،وخاصة أنه
نتيجة الحرب على سورية تضرر
كال القطاعين ،وتم إغالق
وإيقاف عدد من نوافذ تصريف
وتصدير اإلنتاج ما زاد في
المشكلة وأصبح من الضروري
االعتماد على التصنيع الزراعي
لتصريف اإلنتاج.
ولكن من المفترض بحسب رأي
حيدر أال يتولد أي مشكلة بإغالق
المنافذ التصديرية ،أي أن يكون
تعوض ماخسرناه
لدينا مصانع ّ

خطأ استراتيجي كبير
دوال كثيرة
غنى سورية بالموارد الزراعية جعل
ً
ً
موادا أولية لصناعتها حيث أشار فضلية إلى
تطلب
توافر أسواق في الوقت الحالي تطلب مواد أولية
سورية ،ليعود ويؤكد على ضرورية تطوير المنتج
المحلي وإنتاج سلع جاهزة تتمتّ ع بنوعية ممتازة
لتكون مرغوبة في األسواق الخارجية ،وخاصة أن
المنتجات المصنعة السورية بنوعية غير منافسة
في الخارج ،والمنافس هو المادة األولية
ورغم وجود أسواق تطلب المواد األولية
ً
خاما يعتبره
السورية إال أن تصدير المنتج
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ً
تصديرا.
وما لم نستطع تصريفه
بدوره الباحث االقتصادي عابد
فضلية أكد وجوب تطوير طرق
وأساليب اإلنتاج واتجاه الجهات
المعنية للتركيز على النوعية
والجودة وتحقق مواصفاتا محلية
وخارجية منافسة ،وهذا ماكنا
نلمسه شيئا فشيئا قبل الحرب،
حين بدأت نسبة الصادرات من
المواد المصنعة الجاهزة تزداد
خالل األعوام  2008و2009
و 2010عن السنوات التي سبقتها
ما يعني اننا كنا في الطريق
الصحيح حينها ،لكن األزمة

الباحث االقتصادي خطأ استراتيجي كبير ،حيث
يعني ذلك بلغة األرقام مباشرة حجب عائدات
وميزات وفرص حقيقية عن اقتصاد الوطني
بشكل عام ،وهنا يشدد على أهمية التركيز على
نقطتين تتمثالن االهتمام أوال بالمنتج المحلي
وتحقيق كفاية السوق المحلية منه حتى ولو
ً
مكلفا ،وهذا يقودنا برأيه إلى النقطة
كان ذلك
الثانية وهي ضرورة مجاراة اإلنتاج المحلي في
التصنيع الزراعي ليس من هذه المواد الشرهة
للمياه التي اتخذناها كمثال وإنما أيضا سلسلة
طويلة من المنتجات الزراعية بشقيها النباتي
والحيواني.

استطاعت أن توقف هذا التقدم ،
لكن على المدى المتوسط والبعيد
يفترض العمل على استرجاع ما
ً
ً
هدفا
سابقا وهذا يعد
حققناه
ً
حكوميا وخاص على حد سواء،

لزيادة القيمة المضافة.
الخبير الزراعي قرنفلة كان له
ً
خاصا باعتباره يعرف خبايا
رأي
ومشاكل القطاع الزراعي وعلى
تماس مباشر مع واقع سوقه
حيث يقدم مقترحاته للنهوض
بالتصنيع الزراعي الذي يحتاج
برأيه إلى خطط واستراتيجيات
لربط خطط االنتاج الزراعي بخطط
التصنيع ،مع تشجيع القطاع
الخاص إلقامة منشآت لتصنيع
االنتاج الزراعي ،ومنح تسهيالت
في هذا اإلطار ،كذلك يجب
إعادة النظر بتوزيع مصانع اإلنتاج
الزراعي بحيث تتركز قرب حقول
مشددا
اإلنتاج لخفض تكاليفه،
ً
على ضرورة تهيئة بنية متكاملة
في مرافئ التصدير تساهم
في شحن صادرات الصناعات
الغذائية السورية ،مع وتنفيذ
حمالت ترويج خارجية من قبل
اتحاد المصدرين ،عبر المعارض
الدولية والسفارات السورية
بالخارج والدعايات واالعالنات
بكافة وسائل االعالم.

رأي |

اليابانيون والعطور
محمد عضيمة

استكماال لحديثنا عن طوكيو وكنت
صديقي العزيز
ً
كلما جلست إلى جانب أحدهم ،يشيح بوجهه جانباً،
أو يخرج منديل القماش ذاك ويضعه على أنفه ،أو
يدير ظهره لي ،بكل لطف وتهذيب ،في القطار أو الحافلة
(ال��ب��اص) ،أو في أي مكان تزدحم فيه األك��ت��اف .واالزدح���ام
عندهم ،في ب�لاد الشمس المشرقة ،ازدح���ام ال مثيل له،
ً
وتحديدا في طوكيو ،كما قلت لك في رسالة سابقة .وأي
ً
ً
عطر ،مهما كان خفيفا ،فإن رائحته ستكون قوية جدا في جو
كهذا .لم أكن أنتبه لألمر في بداية األشياء ،لكن ذات مرة ،ولما
اقتربت من أربعينية فوق الرصيف ،أسألها عما إذا كان القطار
القادم يتوقف في المحطة التي أقصدها ،وكان وراء السؤال
شيء من محاولة للصيد ،وضعت راحتها على فمها وأنفها،
وه��زت رأسها بالنفي ...ما ه��ذه العنصرية!! تساءلت بيني
ً
تقريبا أشتمها وأشتم اليابان
وبين نفسي ،وابتعدت منها وأنا
ً
مرارا مع أخريات وآخرين..
التي خلفتها وحدث الشيء نفسه
آنذاك ،كانت بدايات وصولي إلى اليابان ،وكنت قد وصلت
ً
قادما من باريس ،مربط خيل السوريين ،ومربط فرسي لعقد
كامل من الزمن .وكنت قد أتيت بتشكيلة من العطور ،التي
أحبها وأستخدمها بالتناوب كل يوم ،بعد حالقة الذقن ،أو قبل
ّ
ً
بعيدا أرجوك فهذه التشكيلة
الخروج من البيت ...ال تذهب
ً
جميعا ولم أعد
لم تكن تتجاوز أربعة أن��واع ،نسيت أسماءها
أتذكر سوى اآلزارو ،ألنني ما زلت أستخدمه أيام العطل فقط
ً
وحيدا من أين جاءت عادة استخدامي العطور...
وعندما أكون
ال أع��رف ربما تعود في جذورها إلى ذاك الحالق المتجول،
الذي كانت فرحتنا ببخة عطره (الكولونيا) على قفا الرقبة في
النهاية ،تفوق الحالقة نفسها وأكاد أستعيد تلك الرائحة اآلن،
وأستعيد معها صوت الطفل الذي كنته وهو يخاطب الحالق:
ً
كريما ال
بخلي شوية كولونيا اللـه يخليك» وكان
«عمو كمان ّ
يبخل ببخة ثانية وثالثة أحياناً.
كان يصعب علي ،في البداية وربما حتى اآلن ،أن أفهم كيف
يتبرم الياباني ،أو اليابانية ،برائحة العطور القوية ،السيما
الفرنسية منها وذات السمعة والصيت ف��ي ال��غ��رب وفي
ديارنا .بقيت أكثر من سنة كي أفهم مبرر إق�لاع الناس عن
الجلوس إلى جانبي في وسائل النقل ،أو اإلشاحة بالوجه عني
إلى جهة معاكسةً ...
إذا هي العطور ورائحتها القوية ،وليست
العنصرية ،كما سوف أتحقق من ذلك فيما بعد وبنفسي،

ً
مرارا ومن دون استخدام العطور ،وكانت النتيجة
حيث خرجت
ً
ً
أنني لم ألمح شيئا مما سبق .إذا هي العطور وراء كل هذا
التأفف ،وليس شكلي األجنبي وشارباي .ال أخفي أنني شعرت
بشيء من االرتياح .وال أعرف السبب ...ربما تذكرت الصباحات
الباريسية ،في قطار األنفاق ،حيث كان األنف يصطدم بروائح
عطور وعطور ما أنزل اللـه بها من سلطان ،ويستحيل التمييز
بين عطر وآخ��ر .خليط عطور يفضي إلى رائحة عجيبة ،غريبة
تفسد أعذب وأقوى حاسة للشم .وكان يستحيل على أحدنا،
أنت أو أن��ا ،أن يحدد ماركة العطر ال��ذي تضعه هذه السيدة
أو تلك ،في هذا الخليط المجنون .كما كان يحدث لنا عندما
نمارس هوايتنا المفضلة ،فنمشي وراء إحداهن ،في دمشق
شم عطرها ،ثم نتسلى بالرهان على
أو حلب أو باريس ،ونحاول ّ
ً
معرفة ماركته .بلى ،إني أفتقدك كثيرا في طوكيو لممارسة
هذه الهواية.
غير أن ما سيعترضنا ،بالتأكيد ،هو عدم استخدام السيدات
والسادة اليابانيين للعطور بشكل ع��ام ،كي ال أبالغ وأقول
ً
أبدا .مع العلم أن جميع ماركات العطور العالمية متوفرة في
المحالت والمخازن ،لكن في الكبير والمعروف منها فقط،
ومعروضة بأناقة يغار منها الفرنسيون ،وبأسعار يستطيعها أي
ياباني .أما في المحالت الصغيرة ،هنا وهناك داخل الحارات،
فلن تجد س��وى ماركات محلية تكاد رائحتها ،بالنسبة إلينا
نحن اإلثنين ،ال تصل إلى أنف المستخدم نفسه .وألنهم ال
يستخدمون العطور ،يتمتعون ،في نظري ،بحاسة شم قوية
ً
جدا ألية رائحة جديدة ،أو غريبة .ال يمكن للصديق الياباني أن
يصمت إذا كنت قد استخدمت العطر ،وال يمكنه إال أن يعقب
بشيء يوحي بشيء من النفور.
صديقي العزيز
لقد نقلوا ما نقلوا عن الغرب ،انبهروا به ،يبننوه وتشربوه
جزءا من عاداتهم ،غير أن العطور بقيت بعيدة ً
ً
جدا،
حتى صار
ً
ولم تجد شيئا من ذاك الصدى الغربي الكبير .وللبحث عن
ً
تاريخيا
السبب ،ال بد أنك ستجده في طبيعة طعامهم البعيد
ً
أيضا في استخدامهم
عن اللحوم والمواد الدسمة ،وستجده
اليومي للحمام الساخن بعد تناول العشاء ،حيث يبقى أحدهم
داخل حوض الماء من عشر دقائق إلى نصف ساعة قبل النوم،
وهذا ما يكفل للجسم رائحة طبيعية يفضلها اليابانيون على
جميع أنواع العطور.
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هيام حموي

دمشقية ولدت في حلب
في سنوات الحرب
أضاعت مشروعها
دمشق  -خاص
ىلع مدى خمسين
تتوقف
ّ
عاماً  ،لم
أيقونة الصوت
العذب هيام حموي عن
صوغ الجمال في كلمات
تقدمها لمستمعيها ،وماتزال
ّ
تؤكد أنها ستبقى الباحثة
عن الجمال ،لتحارب القبح
القادم كما أسمته.
على الرغم من حلمها
بالعمل الدبلوماسي ،إال
أنها اشتغلت لإلذاعة،
واستخدمت فيها كل
دبلوماسية صوتها،
لتكون سفيرتنا
الروحية على األثير،
ولتبق النجمة األميز
في سماء شام
.FM
“المشهد» التقت
اإلعالمية هيام
حموي ،وكان
الحوار التالي:

من السلك الدبلوماسي
إلى اإلذاعة

كان حلمك األول العمل
في السلك الدبلوماسي ،ما
الرابط بين العمل في السلك
الدبلوماسي ،وبين العمل
في اإلذاعة وكيف اتجهت
هيام حموي إلى العمل في
اإلذاعة؟
الرابط بين العملين هو السعي
الحقيقي إلظهار وتقديم صورة
جميلة عن سورية للجميع،
بشكل من األشكال أظن أنه
يمكن أن يتحقق هذا الهدف
من خالل العمل في اإلذاعة.
وبشكل عام مهما كانت طبيعة
العمل الذي أقوم به فأنا أحب
أن القيام به بإتقان ،ولذلك
كرست ّ
كل جهدي ووقتي
ّ
للعمل في اإلذاعة ،دون
تشتيت جهدي مع أي شيء آخر.
اإلتقان هو نفسه الذي يجعلني
أكرس كل ما تعلمته في
ّ
سنوات دراستي من البحث،
ألطبقه في عملي اإلذاعي ،كما
أن وجودي بين ثقافتين دفعني

أقدم األجمل لكل منهما،
ألن ّ
على سبيل المثال كان لدي
برنامج بعنوان «أغاني ومعاني»
أقدم ترجمة األغاني
كنت ّ
الفرنسية ذات المعاني الجميلة
التي تحمل فكرا وأخالقيات،
والتي كانت بمجملها من
األغاني ذات األصول الشعرية
الراقية.

قدمت لي
سورية ّ
ّ
كل شيء ،أكبر
تكريم في حياتي،
أنّ ني خلقت
في سورية ،كل
الجمال الموجود
بداخلي تشربته
من سورية ،فأنا
دمشقية من
مواليد حلب

مالفرق بين عملك في إذاعة
مونتي كارلو ،وعملك في
إذاعة شام  ،FMكيف تجدين
الفرق في المحتوى الذي
يقدم؟
ّ
حين بدأت من إذاعة دمشق،
القسم الفرنسي ،كان التوجه
إلى العالم الغربي الناطق باللغة
الفرنسية ،في حين كان البث
موج ً
ها
في إذاعه مونتي كارلو
ّ
باللغة العربية إلى الجمهور
في الشرق األوسط ،أما في
إذاعة الشرق فقد كان موجها
للعرب في المغتربات لوصلهم
مع بالدهم ،وفي الوقت ذاته
لجمهور الشرق األوسط ،اآلن
من خالل العمل في إذاعة شام
أتوجه لسورية وأيضا
 FMأنا ّ
للسوريين في بلدان اإلغتراب
بفضل تقنيات التواصل
الحديثة ،ومسؤوليتي هنا تكمن
في ربط المغتربين بالوطن
والتذكير بكل ما هو جميل
فيه ،وخاصة أنني أستمد هذا
الجمال من سوريا ومن أهلها
وطبيعتها.
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الثقافي |
نقل الجمال بأمانة

إذا أردنا إحصاء عدد البرامج
قدمتها هيام حموي في
التي ّ
اإلذاعة خالل مسيرتها ،هل
ِ
قدمت إلى
تذكرين كم برنامج
اآلن؟
عندما تركت العمل في إذاعة
الشرق ،وكان قد مضى على
عمري المهني حوالي  35عاما،
ُ
طلب ّ
مني حينها أن أكتب أسماء

قدمتها خالل تلك
البرامج التي ّ
الفترة ،وقد تمكنت من ّ
تذكر 50
ً
برنامجا من إعدادي وتقديمي،
طبعا ارتفع الرقم بشكل ملحوظ
من خالل وجودي في إذاعة شام
.FM

المعروف عن هيام حموي
سعيها الدائم إلى تقديم
الجميل في كل شيء ،حتى
تجمل كل شيء ،ما
قيل أنّ ها ّ
السبب وراء ذلك؟
السبب ليس طرح الواقع أو
تجميل األشياء ،إنما الوعي
سيقدم من
بالمضمون الذي
ّ
خالل هذا الخطاب أو المحتوى،
ومدى فائدته للمستمع.
أذكر عندما كنت أعمل في اذاعه
وأقيم حينها مهرجان
الشرق،
َ
األغنية السورية في حلب ،وفي
كل حدث أو نشاط أو مهرجان،
ال يخلو األمر من حدوث تأخير
أو هفوات أو أخطاء بسيطة ،ما
رأيته أنا في ذلك المهرجان حينها
كان حالة ثقافية رائعة ً
جدا ،وكنت
فخورة بهذا الحدث الذي يقام في

علي
مرت أضاعت ّ
سنوات الحرب التي ّ
فرصة إنجاز مشروعي الخاص الذي
كنت أحلم به ،وهو “متحف الصوت”،
األمر يحتاج لعمل عشر سنوات

استسهال مهنة اإلذاعة

مدينة العراقة واألصالة حلب،
وعندما ذهبت إلى باريس قدمت
ً
برنامجا تحدثت فيه عن جمال هذا
المهرجان ،والحالة الثقافية التي
تجلت من خالله.

َديْ ن جميل

دائما ُيسأل الشخص ماذا
قدمت للمكان الذي عملت
به ،اليوم نحن نسأل هيام
حموي ماذا قدمت لك
ِ
عملت بها
المحطات التي
بشكل عام ،وشام  FMبشكل
خاص؟
ّ
قدمت لي كل شيء،
سورية ّ
وكان أكبر تكريم في حياتي ،هو
ّأنني خلقت في سورية ،كل
الجمال الموجود بداخلي تشربته
من سورية ،فأنا دمشقية من
مواليد حلب ،وقضيت عمري
متنقلة بين دمشق وحلب،
جماال
فأينما مررت كنت أرى
ً
ً
سوريا ،وأتذوق هذا الجمال.

إذاعة مونتي كارلو أعطتني
فرصة االنتشار على مستوى
العالم العربي ،وأعطتني إمكانية
استضافة عدد هائل من كبار

التطور الكبير بمواقع التواصل
ّ
في ظل هذا
االجتماعي ،ما الدور الذي سيبقى لإلذاعة برأيك بعد
كل ذلك؟ ومارأيك بباقي اإلذاعات؟
ال أعتقد أن اإلذاعة يمكن أن تتأثر سلبا بفورة التقنيات
الحديثة ،الدليل أن الكثير من الناس مازالوا ينتظرون سماع
بعض البرامج اإلذاعية ،ومازال الناس يؤسسون إذاعات عبر
اإلنترنت ،ولكن الخوف أن نصل إلى زمن يقوم كل شخص
بتأسيس إذاعة خاصة به ويستمع لنفسه فقط!
أما بالنسبة لإلذاعات األخرى ،فأنا ال أجد وقتا لالستماع
إليها ألنني مستمعة دائمة لشام  ، FMبحكم إشرافي على
محتواها ،من أجل الحفاظ على أهمية ونوعية المحتوى
المقدم فيها.
ّ
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لعمل عشر سنوات ،وخاصة أنني
ال أرغب أن أضيع األرشيف الكبير
ولدي أيضا مشاريع كتابية
لدي،
ّ
ّ
قديمة لم أنجزها حتى اآلن،
حينما تعود الحياة طبيعية كما
السابق قد أستطيع إكمال هذه
المشاريع.
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المثقفين والفنانين من المحيط
إلى الخليجّ ،
كل مقابلة أجريها
كانت تزيدني معلومة وفكرة.
في إذاعة الشرق كانت أجمل
األيام في سنوات التسعينات،
ُ
مباشرا
تلك التي كنا نقدم بثا
من «االستوديو الزجاجي» في
معرض دمشق الدولي ،حيث
التقيت بكبار فناني سوريا.
أخيرا،عندما التحقت بالعمل في
شام  FMتبلور كل ذلك على
شكل َد ْين جميل أريد أن أرده إلى
سورية ،عن طريق هذه اإلذاعة
التي أحببتها وأعطتني سنوات
إضافية من المهنة التي لم أشعر
أني قد ارتويت من حبها بعد.
كل شخص بعد مضي فترة
طويلة من العمل يشعر بحالة من
الملل واالكتفاء ،هل تشعر بذلك
ً
عاما على
هيام بعد مرور 50
العمل في اإلذاعة؟
مازال أمامي الكثير ألحققه،
مرت أضاعت
سنوات الحرب التي ّ
علي فرصة إنجاز مشروعي
ّ
الخاص الذي كنت أحلم به ،وهو
«متحف الصوت» ،األمر يحتاج

هل ترين أن عمل المذيعين
والمذيعات الجدد يتوافق مع
المطلوب تقديمه ،وخاصة
من ناحية انتقاء المحتوى
المهم والمفيد للمستمع،
وكيف يمكن رفع سوية عمل
المذيعين؟
هناك حالة استسهال كبيرة
للمهنة اإلذاعية ،فأغلب
اإلعالميين الجدد أو المذيعين
يهتمون بتحقيق الشهرة فقط،
ويغفلون عن المحتوى الذي
يقدمونه بشكل أو بآخر ،وهذا ما
ّ
أحاول أن أشير إليه مع كل من
أقوم بتدريبهم ،أي ضرورة أن
ينتبهوا إلى الكلمة التي تقال،
أين ولمن ستقال ،وكيف سيكون
تأثيرها ،وهذا ما أقصده عندما
استخدم مصطلح «مسؤولية
الكلمة».
لكنني ال ألقي اللوم عليهم بل
على اإلدارات التي تأخذ المذيع
الشاب قبل أن تكتمل فيه
العناصر المناسبة ،فالمفروض
أن يملك المذيع لغة سليمة،
وثقافة واسعة ،وأن يكون واعيا
لكل مادة يريد تقديمها.
تدرب
أن
هنا
ومن واجب اإلدارات
ّ
هؤالء الشباب لتوصلهم إلى
إتقان عملهم ،فحين تكون اإلدارة
حريصة على سمعتها،عليها أن
تعد هذا المذيع إعدادا تاما قبل
ّ
إفساح المجال للظهور على
األثير.
مشوار إعالمي طويل ،كانت
اإلذاعة محطته الرئيسية
لم لم َنر هيام
والوحيدةَ ،
حموي على شاشة التلفزيون،
في برنامج يشبهها؟
األول أنّ ني ال أريد ألحد
السبب ّ
أن يعرف شكلي ،كي أظل أشعر
بمتعة وحرية الحركة في الحياة

اليومية ،والثاني هو إمكانية
التحكم بمختلف جوانب المادة
اإلذاعية بينما تخضع المادة
التفزيونية للكثير من العناصر
وبالتالي الكثير من اآلراء ،مما
تميز
يفقدها أحيانا بعضا من ّ
شخصيتها.
كما أن األمر الذي ال أحبه في
أن أكثر من ثلث
التلفزيون هو ّ
المراد إيصاله كمضمون ال
يصل ،بسبب اهتمام الناس
بتفاصيل المظهر كاللباس
والشعر والمكياج ،أكثر من
اهتمامهم بالمحتوى.

رسالة اإلذاعة أكثر إيجابية
من التلفزيون

ماسبب حكمك على
التلفزيون أنه اليقدم رسالة
إيجابية ،هل ترين ان اإلذاعة
تقدم هذه الرسالة ،وخاصة
في ظل انتشار اإلذاعات
وكثرتها؟
نعم ،اإلذاعة تقدم رسالة إيجابية
وأكثر من التلفزيون ،في السابق
كانت التلفزيونات معنية بتقديم
المفيد ،وخاصة عندما كانت
رسمية على الرغم من االنتقاد
الشديد لجمودها ،وكانت تقوم
بمهمة اإلعالم الرسمي وهو
تقديم كل ما هو كالسيكي
ومفيد للجمهور على أوسع
نطاق ،أما اإلعالم التجاري ،فعلى
الرغم من أنه يتمتّ ع بحرية أكثر،
إال أن الكلمة العليا فيه تكون
لصاحب المال.
ً
ً
كليا عن
حاليا اإلعالم اختلف
إعالم الزمن الذي بدأت فيه،
لكني ال زلت أعطي نفسي وقتاً
ألفكر كيف بإمكاننا أن نقف في
وجه القبح القادم ،وإلى اآلن
ً
جوابا إال أن نحارب القبح
لم أجد
بالجمال الكثير ،ولذلك أحاول
ً
أحمل الجيل اإلعالمي
دائما أن ّ
الجديد مسؤولية ذلك ليكملوا
باتجاه إنقاذ المبادئ والمثل
العليا كالحق والخير والجمال.

مشاريع قيد االنتظار

قدمت مع اإلعالمية رائدة
«م ّر بي» خالل
ّ
وقاف برنامج ُ

ال أحب العمل بالتلفزيون ،ال أريد ألحد أن يعرف شكلي ،كي أشعر بمتعة
وحرية الحركة في الحياة اليومية ،في اإلذاعة يمكنني التحكم بمختلف
جوانب المادة اإلذاعية بينما تخضع المادة التفزيونية للكثير من العناصر
وبالتالي الكثير من التدخل مما يفقدها تميزها وعفويتها
معرض دمشق الدولي ،ما
أهمية هذا البرنامج لهيام
حموي؟
على الرغم من ّأنني ال أحب
التلفزيون إال أن هذا البرنامج
كان ّ
يمثل الحنين إلى تلك
تحدثت عنها بعملي
األيام التي ّ
في إذاعة الشرق ،وأيام معرض
دمشق الدولي وارتباطه

بحفالت فيروز ،وكانت تجربة
جميلة ً
جدا ،وخاصة بوجود
الناس حولنا.

ماهو البرنامج الذي رغبت
هيام حموي بتقديمه ولم
تستطع حتى اآلن؟
أرغب بمقابلة سياسيين،
يتغير بالشخص
ألعرف ما الذي
ّ

بعد دخوله السياسة ،أي أن
ألمس فيهم الحالة اإلنسانية
بعيدا عن السياسة ،ولكن
الوقت الحالي لم يعد يسمح
بذلك.
كل الذين قابلتهم أضافوا
ً
ً
جديدا ألفكاري ،وقدموا
شيئا
المفيد الذي أرغب أن يصل
للمستمعين.
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املشروعات الصغرية
ودورها يف مرحلة إعادة االعمار
تحتل المشروعات الصغيرة بأنواعها المختلفة
أه��م��ي��ة ب��ال��غ��ة ف��ي اق��ت��ص��ادي��ات المجتمعات
كافة بغض النظر ع��ن درج��ة تطورها واختالف
أنظمتها ومفاهيمها االقتصادية وتباين مراحل تحوالتها
االجتماعية .ولقد اهتمت العديد من دول العالم المتقدمة
والنامية بإقامة ودع��م المشروعات الصغيرة التي تعد
المجال األساسي والمهم الستيعاب الكثير من منتجات
ً
نوعا من التشابك المتبادل
المشروعات الكبيرة بما يحقق
بين النوعين من المشروعات.وفي الوقت الحاضر تحظى
المشروعات الصغيرة وخاصة الصناعية منها باهتمام
واضعي السياسات االقتصادية واالجتماعية في مختلف
دول العالم.
وانطالقا من الدور المهم الذي يمكن لهذه المشروعات
أن تلعبه في المساهمة في تحقيق األهداف االقتصادية
واالجتماعية لتلك ال��دول فقد قامت العديد من الدول
مثل اليابان والصين والواليات المتحدة وألمانيا وغيرها
بدعم وتشجيع هذا النوع من المشروعات وهذا ما ساعد
في تحقيق طفرة نوعية مهمة وكبيرة على المستويين
االقتصادي واالجتماعي في هذه الدول.
وف��ي س��وري��ا ونتيجة االهتمام المتزايد بهذا ال��ن��وع من
ً
حديثا المرسوم التشريعي رقم
المشروعات فقد ص��در
 /15/لعام 2007الذي يسمح لمجلس النقد والتسليف
بالترخيص بإحداث مؤسسات مالية ومصرفية تهدف إلى
تقديم التمويل الصغير والمتناهي بالصغر.
وق����د أدت ال��م��ش��ك�لات ال��ك��ب��ي��رة ال��ت��ي ل���م تستطع
المشروعات الكبيرة التغلب عليها إلى توجه الحكومات
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ً
اعترافا منها بدور
نحو االهتمام بالمشروعات الصغيرة
هذه المشروعات في المساهمة في التنمية االقتصادية
واالجتماعية وقد أظهرت التطبيقات العلمية للصناعات
الصغيرة أن الحاجة تقتضي وج��ود مثل هذا النوع من
الصناعات بغض النظر عن نسبة ومراحل التطور والتقدم
االقتصادي واالجتماعي في المجتمع على الرغم من
أهمية الصناعات الكبيرة ودورها االقتصادي واالجتماعي
ألسباب عديدة منها:
 -1انخفاض حجم التراكم الرأسمالي في العديد من الدول.
فضال
 -2تخلف الفن اإلنتاجي والخبرات الفنية المتخصصة
ً
عن ندرة الموارد الرأسمالية الالزمة إلقامة مشروعات كبيرة
على أسس اقتصادية وفنية متقدمة.
 -3ضيق نطاق السوق المحلية بسبب انخفاض القدرة
الشرائية لألفراد الناجمة عن انخفاض نصيب الفرد من
الدخل القومي مما يعني عدم االستفادة من اقتصاديات
الحجم الكبير للصناعات الكبيرة.
 -4المساهمة في الحد من البطالة من خالل توفير فرص
ً
نسبيا إذا قورنت
عمل بشكل مستمر وبتكلفة منخفضة
بالمشروعات الكبيرة وبالتالي تخفيف العبء عن ميزانية
الدولة.
 -5المساهمة في تنمية المواهب واالبتكارات التقنية
واإلداري�����ة وغ��ي��ره��ا ففي ال��ي��اب��ان مثال ي��ع��زى  52%من
االبتكارات إلى أصحاب هذه المشروعات.
 -6المساهمة في زيادة اإلدخارات واالستثمارات وذلك من
خالل تعبئة رؤوس أموال األفراد والجمعيات غير الحكومية
والتي كان من الممكن أن توجه إلى االستهالك وتؤدي

د .عدنان صالح إسماعيل

بالتالي إلى ارتفاع األسعار.
 -7االعتماد على الموارد المحلية ومخرجات المشروعات
الكبيرة وبذلك تسهم في الحد من هدر تلك الموارد وتقليل
االستيراد.
ً
نوعا من التوازن الجغرافي لعملية التنمية لكونها
 -8تحقيق
تتسم بالمرونة في التوطن والتنقل بين مختلف المناطق
واألقاليم.
وفي سورية ومن خالل قراءة متأنية للظروف السياسية
والجيوسياسية نستطيع أن نخلص إلى أن عملية إعادة
االعمار ستواجه ظروفا» صعبة تتمثل بـ
-1ش����ح ف��ي م��ص��ادر ال��ت��م��وي��ل نتيجة ظ����روف ال��ح��ص��ار
االقتصادي.
-2صعوبة االعتماد على مصادر تمويل محلية.
-3إحجام الشركات الكبرى عن الدخول في مشاريع ضخمة
في سورية.
وهنا تكمن أهمية االعتماد على المشاريع الصغيرة التي
التحتاج إلى مصادر تمويل كبرى من خالل:
-1تشجيع االرياف الزراعية على إقامة مشروعات صغيرة
مثل مشتقات الحليب وبعض المنتجات الزراعية وايجاد
آليات تسويق لها.
-2تشجيع الصناعات الحرفية الصغيرة وإعادة احيائها.
-3في مراكز التجمعات تشجيع إقامة مشروعات صغيرة
تتعامل مع المنتجات المحلية مثل المشاغل الزراعية
ومراكز الفرز والتوضيب و.....
إن ه��ذه الخطوات وبالرغم من بساطتها من شأنها أن
تنعكس ايجابا على االقتصاد الوطني وعلى عملية إعادة

االعمار من خالل:تخفيض معدالت البطالة –تنشيط الدورة
االقتصادية-رفد الحكومة بالقطع االجنبي من خالل تصدير
بعض المنتجات –حل مشكلة تسويق بعض المحاصيل
الزراعية وغيرها من االنعكاسات االيجابية.
وحتى نصل إلى هذه المرحلة البد من مجموعة خطوات
لدعم هذه االنطالقة:
 1ـ ض��رورة االهتمام بالعمالة وتنمية وتطوير الكفاءات
اإلدارية والفنية في المشروعات الصغيرة.
 2ـ السعي الستصدار التشريعات التي تنصف المشروع
الصغير وزيادة الدعم الحكومي من خالل تقديم اإلعانات
والقروض والتسهيالت واالستشارات الالزمة.
 3ـ االبتعاد قدر اإلمكان عن مصادر التمويل من سوق
التمويل غير الرسمي وذلك لما تحتويه هذه المصادر من
إجحاف بحق المشروعات الصغيرة.
 4ـ إيجاد صيغة مصرفية جديدة للتعامل مع المشروعات
الصغيرة.
 5ـ ضرورة حجز بعض الفقرات اإلنتاجية لصالح الصناعات
الصغيرة وع��دم السماح للصناعات الكبيرة بإنتاج تلك
الفقرات مع انتهاج سياسة تفضيل شراء المنتجات من
الصناعات الصغيرة للمؤسسات الحكومية.
واالهم من هذا كله متابعة التقدم في هذه المشروعات
وع����دم االك��ت��ف��اء ب��دع��م االن��ط�لاق��ة ب��ش��ك��ل ي��ج��ع��ل ه��ذه
المشروعات رديفا لعملية التنمية وإع���ادة االع��م��ار في
سورية في مرحلة ضبابية تتحد فيها كل قوى الشر في
العالم لتحويل سورية إلى دولة فاشلة بعدما سقط الخيار
العسكري فيها.
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روبين عيسى:

أنا مع الجرأة

ولست مع اإلثارة

التي تستفز المشاهد
دمشق – ريم غانم
تقول الفنانة روبين عيسى «أنا مع الجرأة في العمل الدرامي» مع «الجرأة وليس اإلثارة»،
لكنها توضح أنها مع الجرأة التي ال تخدش حياء المشاهد وليست مع الوقاحة ،فالدراما
السورية تدخل كل بيت وتالمس كل من حجز مكاناً مميزاً ومتفرد لها عبر الشاشة الصغيرة
لتصل من خاللها إلى قلوب الناس.
النجاح والشهرة رافقاها لها في طريقها بعد أن لعبت أدوار البطولة أمام الكبار أيمن زيدان وغسان
مسعود ،فشغفها في المسرح ساعدها على اتقان التمثيل في التلفزيون والسينما ،الى جانب ذلك
تتمتع روبين عيسى بشخصية محبوبة ومتواضعة تلمسها من خالل التعامل معها المشهد التقتى
روبين وحاورها عن بداياتها وعن األدوار التي لعبتها عبر سبع سنوات وعن رأيها بالدراما والسينما
السورية.

المشاركات السينمائية

شاركت في األفالم القصيرة
ضمن مشروع سينما الشباب
لألفالم القصيرة منها تساقط
مع المخرج علي العقباني،
وعراف الدولفي لزين العابدين،
و»ظل عدن» مع مي زوربا
وصمت األلوان لكوثر المعراوي،
وجوري ليزن انزور ،جدائل
إلسماعيل ديركي ،هذان العمالن
ً
قريبا.
بانتظار العرض
كما لعبت أدوار أساسية وفي
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البطولة في أول فيلم روائي طويل
أمام كاميرا المخرج باسل الخطيب
في فيلم «األب» مع الفنان أيمن
زيدان بدور وفاء ،كان له اآلثر الكبير
وأصفه بالعالمة الفارقة التي
تعلمت منها الكثير ،باإلضافة إلى
مشاركتي في فيلم «اإلعتراف»
مع استاذي الكبير غسان مسعود،
لكن هذا الفيلم بانتظار العرض في
الشهر السادس.
يتحدث فيلم «اإلعتراف « عن
حقبتين زمنيتين في الثمانينات
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والوقت الحالي ،ألعب من خالله
دور سهام التي تعيش في
الثمانينيات وأكون فيه شريكة
مع غسان مسعود كما يشارك
في الفيلم :ديمة قندلفت،
محمود نصر ،سوزان سكاف،
وائل أبو غزالة وكندا حنا ،وأخرين.

عدم تكرار نفسي

تعد الدراما الكوميدية من أصعب
األنواع فإما ينجح الممثل أو يفشل
ال يوجد حل وسط ،لكن روبين

المشوار الفني

تخرجت روبين عيسى عام
 2012من المعهد العالي
للفنون المسرحية عملت بعدها
لعام ونصف في المسرح
قدمت من خاللها العديد من
العروض منها «ليلي داخلي»
مونودراما إخراج سامر محمد
إسماعيل ،و» نديمة» إخراج
علي صطوف« ،عن الحرب
وأشياء أخرى» إخراج عروة
العربي ،و» كأنو مسرح» إخراج
ً
وحاليا هناك
غسان مسعود،
تحضير لعمل جديد سوف
ً
قريبا ،لكن رحلتها مع
يعرض
الدراما التلفزيونية في خطوتها
األولى كانت مع المخرج باسل
الخطيب في مسلسل «حدث
في دمشق».

ماذا ستكون لو لم
تكن فنانة؟

لو لم أدرس في المعهد
العالي للفنون المسرحية
كنت بالتأكيد سوف
أدرس الرقص وأصبح
راقصة وأسعى ألن
أعمل في هذا المجال.
مضيفة أنه ال يوجد
حالة مثالية في أي
شيء فالفن كغيره
يوجد فيه ثغرات وتعب
ومنغصات ،وهي
ضرورية لمساعدتنا بأن
نكون ناجحين ونتعلم
ونتخطى هذه الثغرات،
مهنتنا من أصعب
المهن تعتمد على
الفصل الكبير بين الحياة
العادية والمهنية ،لكن
الجمهور ال يعنيه ذلك
وليس ذنبه هو يقيم ما
يشاهده على الشاشة.
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أتقنت كل دور لعبته فهي تفضل
الكوميديا وشاركت في الكثير من
األعمال إلى جانب االجتماعي،
ووصفت تجربة الشاشة الصغيرة
أنها ممتعة وتعطي الشهرة لكنها
انتقائية في اختيار األدوار حتى لو
لم يكن للشخصية ظهور كبير،
مايهمها هو أن يكون لها مساحة
وذات تأثير على خط الحكاية «المهم
أن أحب الشخصية وأستمتع بالدور
الذي أؤديه ،لتعود وتؤكد :هذه
«االختيارات ساعدتني على عدم
تكرار نفسي».

الوقوف
أمام عمالقة
الفن أيمن
زيدان وغسان
مسعود
منحني خبرة
أكبر للعب
دور البطولة
أمام نجوم
كرسوا
ّ
أسماءهم
وجمهورهم
على مستوى
الوطن العربي

بين الكوميديا والتهريج
خيط رفيع

وعليه أعطيت كل شخصية
لعبتها حقها سواء كوميدية
أو اجتماعية ،رغم أني أميل
للكوميدي كونه يقدم متعة
ً
كثيرا
خاصة ،لكن الناس لم تران
في هذه األدوار فشاركت في
«سايكو وجار الرضا وعدد من
اللوحات في بقعة ضوء» ،فاليوم
من الصعب أن تجعلي الناس
تضحك في ظل الظروف التي
مرت على سوريا ،هناك خط رفيع
بين الكوميديا والتهريج»

الكم على حساب النوع

اتهمت شركات اإلنتاج خالل

سنوات الحرب أنها ساهمت
بتراجع سوية الدراما السورية،
وأنتجت كم كبير من األعمال على
حساب النوعية ،وهو ما وجدته
الفنانة السورية يحمل في طياته
حالة من اإليجابية ألنه حافظ
على بقاء الدراما واستمرارها رغم

تفاوت النوعية فلم تكن كلها
بسوية واحدة كان هناك الممتاز
واألقل جودة ،فالدراما تتميز بأن
ً
دوما مليئة بالنصوص
جعبتها
واألعمال المهمة التي تحصد
جماهيرية كبيرة ،واعتقد أننا
سوف نشاهد هذا الموسم عدة

أعمال مهمة على جميع األصعدة
التي ستترك صدى جماهيري
كبير.
أما حول سؤالها اذا كانت
شركات اإلنتاج قد دفعت
بظهور فنانين أكثر من غيرهم
أكدت أنه ال يوجد ممثل مظلوم

جازفت في دخول باب الحارة
تم تداول خبر أن قبولها التمثيل في باب الحارة كان مجازفة من قبلها،
تقول روبين عيسى »:المجازفة كانت بلعب دور ممثلة رسخت في ذاكرة
الناس عبر سبعة أجزاء هي «دالل» ،وعند بدء مشاركتي في العمل تواصلت
مع الفنانة أناهيد فياض وتأكدت أنها لم تعد تشارك في العمل ،مضيفة
أن ما جذبني للشخصية هو التحول واإلنقالب في خطها بما يناسب
شخصيتي الحقيقة ،فأصبحت في الجزء الثامن والتاسع أقرب لروبين الفتاة
التي تنادي بحقوق المرأة التي يجب أن تتعلم وتثبت وجودها في المجتمع.
على الرغم من كل االنتقادات التي وجهت إلى باب الحارة فهو شئنا أم
أبينا عمل جماهيري ال يزال يحصد أكبر نسب مشاهدة ،وهو مرتبط لدى
كثيرين بشهر رمضان وأنا سعيدة بمشاركتي فيه ،ولن أنسحب من األجزاء
المتبقية كوني ملتزمة مع المخرج بسام المال في الجزء العاشر من إخراج
مؤمن المال وإنتاج شركة ميسلون ،لكن هناك عمل أخر يشابه باب الحارة
ً
تماما ومن انتاج شركة قبنض.
يتم تصويره خالل هذه الفترة ،مختلف
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بين
السينما
والتلفزيون

من قبل أي شركة إنتاج ،ألن
الفنان الجيد سوف تشاهده
الناس جيد وسوف يثبت نفسه
حتى لو لم يظهر سوى بعمل
واحد وبدور صغير وغير مهم،
فلن يستطيع المتلقي أن يكذب
على نفسه وال يعترف بموهبة
الممثل الجيد.

مثيرة للجدل

عن هذه الكلمات التي أثارت الجدل
عبر وسائل اإلعالم أكدت روبين
أنها مع الجرأة في الطرح التي
تخدم الموضوع وليس التي تخدش
الحياء وعين أو حس المشاهد
الن الدراما السورية تدخل لكل

الموسم الرمضاني
تنوعت مشاركاتي هذا الموسم والتي أتمنى أن
تنال إعجاب الجمهور المعني األول بما يقدمه
الفنان ،وأشارك هذا الموسم في العمل
االجتماعي أثر الراشة تأليف محمود عبد الكريم
إخراج زهير قنوع ،وفي خماسية تحمل عنوان
«لحظات» ضمن خماسيات عن الهوى والجوى
إخراج فادي سليم ،وأشارك بعدة لوحات في
مسلسل كونتاك إخراج حسام الرنتيسي ،وفي
بقعة ضوء بالعديد من اللوحات مع سيف
شيخ نجيب هذا باإلضافة إلى جانب تحضيري
للمشاركة في تصوير أعمال جديدة بعد االنتهاء
من الموسم الرمضاني الحالي سوف أعلن
عنها في الوقت المناسب.

بيت وتالمس كل الشرائح في
المجتمع ،لذلك لست مع الوقاحة
في الطرح وقدمت في أحد األدوار
شيء يشابه هذه الفكرة عبر دوري
في مسلسل «مذكرات عشيقة
سابقة» لعبت خالله دور وفاء
بنت ليل أجبرتها الظروف البشعة
وقادتها لتكون ضحية باتجاه ال
يشبها ،فكانت تعيش في صراع
ولم يكن فيه أي مشهد يخدش
حياء المشاهد.

حياتها الخاصة ومهنتها

أنا أشعر أن حياتي الخاصة ملك
لي وحدي وليس من شان
الجمهور أن يعرف سوى عن
أعمالي ،رغم ذلك تكلمت في
أكثر من مناسبة أن زواجي لم
يتأثر بمهنتي وليس مبالغة أو
مزاودة ،فزوجي «علي» متفهم
لعملي وهو منسجم مع حياتي
ألنه شريك في الحياة وهو
الداعم األول لمهنتي ،ونحن
قادرون على تحقيق التوازن وهو
قرار ثنائي ،لذلك تأخرنا في قرار
اإلنجاب ،لكن من الممكن أن
يكون هناك مشروع قريب.

كيف تجدين حال السينما
والدراما اليوم؟

مع بداية األزمة في سوريا
كان هناك كثافة في اإلنتاج
التلفزيوني والسينمائي
كون األزمات والحروب تفتح
األبواب لمواضيع إنسانية
كثيرة ،سواء لها عالقة بالحب
في زمن الحرب ،أو بالوضع
العائلي واالجتماعي ،وهو
ما قاد لوجود غزارة في
اإلنتاج وتفاوت واختالف في
المواضيع ،فكان هناك أعمال
كثيرة تفوق فيها الكم ولم تكن
على سوية الدراما السورية.

التلفزيون هو الذي
أعطاني الشهرة

لكل حالة فنية شيء يميزها
سواء تلفزيون أو سينما أو
مسرح لكنني أميل للمسرح
والسينما ،رغم أن التلفزيون
في الوطن العربي وفي بلدنا
خصوص ًا هو الذي يعطي الشهرة
للفنان ،وهو الذي أعطاني
الشهرة في سورية والوطن
العربي.
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ســـــــيرة
«مقامــ
دمشق – خاص
من منّ ا لم تصل إلى
شذرات عن
ٌ
أسماعه
المتصوف األكبر وسلطان
ّ
الدين بن
العارفين محي ّ
عربي؟ فكيف ونحن نعايش
سيرة حياته ،ونتعرّ ف
أفكاره في سلسلة دراميّ ة
تلفزيونيّ ة ،تترقبونها في
شهر رمضان المبارك
.2019
كما يقال المكتوب
يقرأ من عنوانه ،فأنتم
ستعرفون ماستخبّ ئه
السوري
مشاهد المسلسل ّ
التاريخي من اسمه
«مقامات العشق» فهو
للذات اإللهيّ ة
الحب ّ
ّ
يصف
بأسمى حاالته ،ويضيء
على المحبّ ة والتسامح
والغفران ،في زمن أضاع
النّ اس فيه بوصلة الحب،
ومألت الحروب والصراعات
العالم.
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يروي المسلسل سيرة حياة محي
الدين بن عربي ،وهو أحد أشهر
لقبه أتباعه وغيرهم
المتصوفينّ ،
ّ
ّ
بالشيخ األكبر.
من الصوفيين
الصراعات
شاهد ابن عربي أكبر ّ
بين ّتيار التطرف والتّ كفير ،وبين
اإلسالم الحقيقي المعتدل
الصراع الكبير
والمتسامحّ ،
الذي استمر منذ بداية العصور
السياسية حتى اآلن.
«المشهد» كانت في كواليس
تصوير إحدى حلقات العمل في
ً
بعضا
دمشق القديمة ،والتقت
من أعضاء فريق العمل:

تصدير الثقافة اإلسالمية
الصحيحة

بداية اللقاء كانت مع مخرج
العمل أحمد إبراهيم أحمد والذي
وصف العمل ّ
بأنه
المحبة والتّ سامح
إضاءة على
ّ
والغفران التي تحملها فلسفة
ً
بعيدا عن
الدين اإلسالمي،
ّ
المشوهة التي أريدت له
ورة
الص
ّ
ّ
بعد أن انتزع منه البعد الفلسفي.
يتحدث
وقال أحمد« :المسلسل
ّ

الصوفي ابن عربي في
ــات العشق» السورية
عن العشق الذي ّ
يتألف من
نوعين ،هما المادي والمعنوي
الروحي ،وهنا نقصد بالعشق
الروحي اإللهي وحب الذّ ات
اإللهية والغوص فيها ،من خالل
ّ
إضاءة على أفكار ّ
الشيخ األكبر
محي الدين بن عربي”.
وتابع أحمد :الغرض من
«مقامات العشق» تصدير
ّ
الثقافة العربية اإلسالمية للغرب
ّ
أن
الصحيحة لنقول ّ
بالطريقة ّ

اإلسالم ليس «داعش» أو «جبهة
النصرة» ،بل هو دين روحاني
ويتقبل كل األديان،
ومتسامح،
ّ
ً
أن العمل ال يتناول توثيق
مؤكدا ّ

تفاصيل حياة الشيح بن عربي ،بل
هو فقط أخد البعض من أفكاره
من خالل محكى درامي ،البعض
متخيل من قبل الكاتب،
منه
ّ
ّ
ليتسنى له إدخال عنصر التّ شويق
في العمل.
ّأما البعض اآلخر فحقيقي حدث
في حياة الشيخ وهو ّ
موثق
تاريخي ًا ،وقد عمل الكاتب على
ّ
ليقدم
المزج بين المنحيين
ّ
للمشاهد وجبة خفيفة ،ودسمة
في الوقت نفسه.
أن عودة تصوير
وأضاف المخرج ّ
المسلسالت التّ اريخية إلى سورية
ً
ّ
ومحف ًزا ،كونها
تشجيعا
يشكل
ّ
السباقة في هذا ّ
النوع من
كانت
ّ
إمكانيات
الدراما ،لما حملته من
ّ
ّ
وتنوع جغرافي ساحر ،ففيها
ّ
الكثير من القالع والصحاري
والجبال والوديان والسهول،
األمر الذي يسمح بتنفيذ هذا
ّ
النوع من األعمال ،كما يعطي

ّ
للدراما،
مؤش ًرا بعودة
القوة ّ
ّ
لتأخذ مكانها ّ
الطبيعي كما كانت
قبل الحرب”.
الدراما في الفترة
وحول تراجع ّ
األخيرة قال أحمد :لألسف
ساهمت شركات اإلنتاج وخاصة
الداخلية بهذا التراجع الذي كان
ّ

ضحال ،ويسعى فقط للربح،
ً
خف ّ
النوع وزاد الكم،
لذلك َّ
وهبط المستوى ّ
الفني ،ألن
هذه الشركات كانت تتجه إلنتاج
أعمال بميزانية مالية قليلة ،وهو
ما ّ
الدراما
قلل
ّ
وخفف من شأن ّ
السورية خالل الحربّ ،
لكننا نأمل
ّ

مصطفى الخانيّ :
يعد محور
أمثل ّتيار
الديني الذي ّ
التطرف ّ
ّ
الصراع بين اإلسالم المعتدل
العمل ،فهو
يتحدث عن ّ
ّ
ّ
التطرف
والسمح ،متمث ًال بالشيخ محي الدين وأتباعه مع
ّ

ً
مستمرا حتى اليوم،
الذي أمثله أنا ،هذا الصراع الذي ما يزال
تلبي الذّ وق الحالي
والذي سيقدم من خالل قصص
مشوقة ّ
ّ

الضخمة
أن تعود االنتاجات ّ
الدراما وتعود أفضل
لترتقي ّ
أن األعمال التي
مما كانت ،كما ّ
أنتجت هذا الموسم ّ
تبشر بهذه
ّ
نتمنى أن يرتقي هذا
العودة ،كما
المنتج ّ
الفني بذائقة الجمهور”.

«النجم مصطفى الخاني»
الديني مرة أخرى
المتطرّ ف ّ

ّ
الفنان مصطفى الخاني من
أبطال المسلسل تحدث
باستفاضة عن دوره الذي يلعب
فيه شخصية حامد التي قال
عنهاّ :
الديني
أمثل ّتيار
التطرف ّ
ّ
يعد محور العمل ،فهو
الذي ّ
الصراع بين اإلسالم
يتحدث عن ّ
ّ
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ّ
متمث ًال
المعتدل والسمح،
بالشيخ محي الدين وأتباعه مع
التطرف الذي أمثله أنا ،هذا
ّ
ً
مستمرا
الصراع الذي ما يزال
حتى اليوم ،والذي سيقدم من
تلبي
خالل قصص
مشوقة ّ
ّ
الذّ وق الحالي”.
ّ
يمثل العمل عودة ثانية لدور

التطرف الذي كان قد لعبه
ّ
ً
مسبقا قبل عشر
الخاني
سنوات عبر مسلسل «ما ملكت
أيمانكم» ،وهو ما ّبرره بالقول
أن هذه الشخصية تتقاطع مع
ّ
بتوجهها ،لكن هناك
األخرى
ّ
تقدمه ،فشخصية
اختالف فيما ّ
حامد ليست مباشرة أو
مفضوحة ،كونه شخص يحاول
أن يدخل إلى المجتمع وإلى
قلوب وعقول الشباب ،ويبني
ليغيرهم ّ
ويأثر
بيئة خاصة به
ّ
بهم.
الدراما التاريخية
ّأما عن عودة ّ
أن
لتصور في سورية أكد الخاني ّ
ّ
الدراما كانت من العناصر
هذه ّ

هذا الشيخ ،عبر طرح أفكاره
النيرة والظروف التي عاشها
ّ
في تلك الفترة ،والتي نحن
بأمس الحاجة إليها اليوم ،لذا
ّ
نوفق في إيصال
نتمنى أن ّ
األفكار التي كتبها وسلكها
خالل العمل ،وأن نقاطعها
العامة والوضع
مع الظروف
ّ
أقدم
الراهن ،فأنا أحاول أن ّ
ّ
ً
ً
ً
وجديدا عبر هذه
مختلفا
شيئا
الشخصية.

المهمة التي تركت أثرها قبل
ّ
الحرب ،واليوم ّ
صناع مقامات
العشق هم أنفسهم الذين
الضخمة
ساهموا بنجاح األعمال ّ
التي تركت ً
أثرا مثل ملوك
فمثال
الطوائف وربيع قرطبة،
ً
منهم الماكيير اإليراني محسن
مولوي ،والموسيقي طاهر
تعد هذه العودة
ماملي ،من هنا ّ
عودة لسورية الجميلة اآلمنة
والتي تساهم في استعادة األلق
للدراما.

«ست الحسن» نسرين طافش
ّ
النجمة نسرين طافش من أبطال العمل التّ اريخي،
تحدثت عن دورها وعما يعني لها هذا العمل
ّ
وقالت :أشارك في «مقامات العشق» الذي
المتصوف األكبر محي الدين بن عربي،
يروي فكر
ّ
األحداث األولى تجري عبر
خمسة عشر حلقة عن
الفترة قبل والدة الشيخ،
شخصية «ست
وألعب فيها
ّ
الحسن» التي تكون ّ
الشاهد
على هذا العصر وترافق
والده علي بن عربي حتّ ى
والدته ،كما تبقى مرافقة
ّ
ولكننا نعد
له حتى وفاته،
المشاهدين بمفاجآت كثيرة
ضمن حلقات المسلسل.
عما
كما تحدثت طافش ّ
يميز دورها في هذا العمل
مميز
شيء
فيه
كان
به
أقوم
وقالت :كل دور كنت
ّ
ومختلف ،فدور السلطانة صبح في مسلسل
«ربيع قرطبة» ال يشبه شخصية هالة في جلسات
تتميز ست الحسن بمرورها بمراحل
نسائية ،لكن
ّ
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لجين إسماعيل
بن عربي الشاب

يتحدث
أن العمل
على اعتبار ّ
ّ
عن مراحل عمرية للشيخ محي
الدين بن عربي ،فقد لعب
دور هذه الشخصية عدد من
الفنانين ،منهم لجين إسماعيل
الذي كان ّ
يمثل شباب ابن
عربي ،وعنها قال لجين :يحتاج
الشخصية
الحديث عن هذه
ّ
ّ
مجلدات كثيرة ،وباختصار
ّ
أمثل مرحلة عمرية في حياة

ً
ّ
عاما ،والتي عايشتها
تتخطى الـ60
عمرية مختلفة
ّ
وظهرت بها ّ
وبينتها على الصعيد النفسي
كلها ّ
تقدم
والشخصي ،وهذه رسالة مفادها أنّ ه مهما ّ
التقدم
العمر باإلنسان ،فلن تظهر عليه عالمات
ّ
في العمر ،مادام النور ينبع من داخله ،إضافة
بالمتنورين
الخاصة
أن مالمح السماحة
إلى ّ
ّ
ّ
متخصص
تظهر عليه ،فكان هناك فريق مكياج
ّ
نفذ ّ
كل ما
ومحترف من إيران ّ
ّ
يتعلق بعمليات المكياج”.

الصوت
وتتابع طافش :كما ّ
أن ّ
ً
ً
ّ
كبيرا لتغييره،
مجهودا
يتطلب
التقدم في العمر إذ يجب
مع
ّ
ً
يعبر عن الوقار،
أن يكون خافتا ّ
الصوفي ّ
كلما كبر
وخاصة ّ
أن ّ
ّ
ً
مفعما بالفكر
يصبح خطابه
وليس بالصوت”.
تستمر الفنانة نسرين طافش
في التّ صوير مع فريق مقامات
العشق منذ ثالثة أشهر ونصف
بدون استراحة ،وهو ما جعل
جدول أعمالها ممتلئ واعتذرت عن المشاركة في
أن األعمال التاريخية
أي عمل آخر،
وخاصة أنّ ها تجد ّ
ّ
من أصعب األعمال وهي استثنائية وتحتاج إلى
تفرغ كامل.
ّ

ريم زينو عاشقة

قدمت الفنانة ريم زينو
فيما ّ
شخصية هناء ،وهي راقصة
ّ
صوفية عاشقة البن عربي ،كان
ّ
حلمها أن تلتقي به ،وقالت عنها:
ومميزة،
شخصية مختلفة
هي
ّ
ّ
حالمة وعاشقة ،تلتقي بابن عربي
بالصدفة ويصبح ّ
جل اهتمامها
ّ
يتزوج بها،
أن تثير إعجابه كي ّ
أن العمل ّ
ّ
الحب
يمثل
ّ
مؤكدة ّ
والعشق ،واألجمل ّأنه مسلسل
يصور في سورية.
تاريخي
ّ

العمل من إخراج :أحمد إبراهيم أحمد
تأليف :الدكتور محمد البطوش،
إنتاج :تلفزيون أبو ظبي
ّ
المنفذ:
المنتج
شركة «غولدن تاتش»

ويشارك فيه نخبة من النجوم وهم:

نسرين طافش ،مصطفى الخاني،
محمد حداقي ،يوسف الخال ،لجين
إسماعيل ،ريم زينو ،قمر خلف ،نادين
خوري ،عاكف نجم ،نادرة عمران،
جولييت عواد ،جهاد سعد ،زيناتي
قدسية ،سارة فرح ،ناتاشا شوفاني،
أدهم مرشد ،محمد حمادة ،وسيم
قزق ،مروة األطرش ،ساندي نحاس،
مجدي المقبل ،صباح قدورة

منتجات |

أشهر العطور

للرجــــــال لعــام 2019
أهم وأفضل ثالثة عطور رجالية لعام  2019والتي تواجد بعضها ألعوام عديدة ضمن قوائم
األفضل فيما يخص عالم العطور خالل السنوات الماضية.

JVxNJ - 1

أثمر التعاون الناجح واألكثر من رائع بين
مصصم األزياء األميركي جون فارفاتوس،
ونجم البوب األميركي نيك جوناس عن إنتاج
عطر  JVxNJالذي يستحق االنضمام إلى
قائمة أفضل العطور الرجالية  2019بجدارة
بسبب المكونات الرائعة للعطر الذي امتزجت
فيها مستخلصات خشب الصندل ونبات
الباتشولي الرائع.

Le Male in The Navy - 2

Bleu de Chanel 3

نتحدث هنا عن عطر من المنتظر أن ينال ما
يستحقه من مكانة في قائمة أفضل العطور
ً
خصوصا
الرجالية  2019خالل أشهر الصيف،

ال تكتفي عالمة  Chanelالتجارية العريقة من
تحقيق النجاحات الساحقة على كل األصعدة
بما في ذلك سيطرتها على مبيعات العطور
الرجالية للعديد من السنوات ،ولعل جميع
العطور المتواجدة في قائمة أفضل العطور
الرجالية  2019عليها أن تواجه وتنافس جودة
النسخة األحدث من عطر Bleu de Chanel
الفاخر الذي يرتكز بشكل أساسي على العديد
من الروائح الغنية والقوية ،والتي تأتي زيوت
خشب الصندل وخشب األرز في مقدمتها.

وأنه من أحد أبرز إصدارات العطور الخاصة
بدار مصمم األزياء الفرنسي المخضرم جان
بول جولتير الذي وضع خبراؤه عصارة ما
يتمتعون به من خبرة في صنع عطر رجالي
منعش للغاية يزيل القلق والضغط النفسي
الذي يجعل به الرجل خالل يومه بسبب
االمتزاج الرائع للفانيليا وزيت أوراق النعناع
المنعشة للغاية.
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Business
men
tuxedo
من أولويات رجال األعمال اإلطاللة األولى
التي تعزز صورة رجل األعمال ،ولعل المكون
األكبر في تشكيل النظرة األولى هو المظهر
الخارجي وكلما كان الزي الرسمي لرجل
ً
ً
وعصريا كانت الصورة
متناسقا
األعمال
األولى عنه مطمئنة للشخص الذي أمامه
ألنها تعكس مدى اهتمام هذا الرجل
بالتفاصيل وبأدق األمور التي توحي بالصورة
الكاملة ألعماله ولهذا ومن منطلق اإلهتمام
برجال األعمال والزي الرسمي نقدم هنا
مجموعة من األزياء الرسمية التي تساعد اي
رجل أعمال على رسم صورته األفضل ألن
مواكبة الموضة هنا سوف
يرجع تاريخ أول بدلة رسمية للرجال إلى سنة 1855
في بريطانيا عهد الملك إدوارد السابع ملك المملكة
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المتحدة الذي يعتبر أول من ارتدى هذا الزي الرسمي.
ومن وقتها إلى اليوم ظل التطوير الذي يحدث من
خالل مصممي األزياء حول العالم مقتصرا على
تفاصيل دقيقة تكاد ال تكون واضحة ،فإما أن
يكون التغير الطفيف يطرأ على المعطف الخارجي
أو على ياقة القميص الداخلي من حيث الطول أو
القصر أو طريقة الحياكة للخيط عليها.

ربطة العنق

يرجع تاريخها إلى بدايات القرن 16وبالتحديد في
الفترة بين ( )1648-1618وهي فترة حرب الثالثون
عام التي وقعت بين دول شمال ووسط أوروبا.
استخدم الجنود الكرواتيون بالتحديد هذه الربطة
وكانت عبارة عن شال ملفوف على العنق وبنفس
الطريقة التي يلف بها ربطة العنق اليوم .وإن أصل
كلمة (كرافات)
الفرنسية هي
مشتقة من الكلمة
«كروات» وتم
إدراجها من ضمن
الزي الرسمي
للساسة والقادة
الكبار في زمن لويس
السادس عشر .وهي
من أكثر التفاصيل
التي جرى عليها
التعديل وكان
للمصممين المساحة
الكافية للتحرك
بإبداعهم فيها.
almashhadonline.com
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المواقع والصفحات اإللكترونية

ابتزاز وتس ّول
وغياب للمهنية
دمشق – ريم غانم
كيف تحصل وسائل اإلعالم الخاصة من مواقع إلكترونية
وصفحات ومدونات على التمويل بعد أن تراجع سوق
اإلعالن نتيجة الحرب ،وغياب الدعم الحكومي ،وإذا لم
تحصل على عوائد من سوق إعالن نشط فكيف تعيش”
هل تتحول الوسائل اإلعالمية اإللكترونية المرخصة وغير المرخصة
بهذه الحالة إلى إعالم مرتزق ،أو تتحول إلى مصدر لالبتزاز والضغط
في بعض األحيان كما تفعل بعض الصفحات اإلعالمية التي تلجأ
إلى ابتزاز شخصيات في موقع المسؤولية ،أو شخصيات اقتصادية
أو جهات وهيئات ،بنشر أخبار محددة للضغط بغرض الحصول على
التمويل ،أو نشر األخبار مقابل المال ،في إطار التلميع للكثيرين من
حديثي النعمة أو كما يقال “أغنياء الحرب”.
أسئلة مثار اهتمام وممارسات سمعنا عنها واشتكى منها البعض
واستخدمها البعض اآلخر ألغراض شخصية وتبيض إعالمي على
طريقة تبييض األموال.

ما هو التمويل

عرفت لجنة الصحافة الدولية
التمويل بأنه العنصر األساسي
لنجاح عمل المؤسسات
اإلعالمية في أي مكان حول
العالم ،وهو الضمانة الحقيقية
لديمومتها واستمرار تطويرها
وعند توفر التمويل ستتمكن
المؤسسة اإلعالمية من توفير
أبرز عناصرها استمرارها ونجاحها،
من فريق عمل وتجهيزات ومكان
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وبناء شبكة عالقات ،ولكن
قبل البدء بطلب التمويل ال بد
من مراعاة عدة أسس أهمها
اختيار فريق عالقات مؤهل
يتصف بالمرونة والقدرة على
اإلقناع والتفاوض ،كون أغلب
الجهات الممولة يجذبها موضوع
«االستدامة» لذلك على أي
مؤسسة وضع برنامج عمل
واقعي تتحصل من خالله على
تمويل ذاتي تستطيع االعتماد
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عليه في تيسير عملها بعد انتهاء
أو انقطاع التمويل الخارجي ،فهل

تراعي الوسائل اإلعالمية في
سورية هذه الشروط؟

يوجد مواقع وصفحات كثيرة وجدت من االبتزاز مصدر
رزق بعد أن حصلت على المصداقية والمتابعة الكبيرة
التي وصلت في بعض الصفحات إلى مليون متابع
وأكثر نتيجة تالعبها بصيغة الخبر بما يناسب أهواء
المتابعين

ً
وفقا لحسين إبراهيم رئيس لجنة
اإلعالم اإللكتروني في وزارة
اإلعالم يوجد في سورية وحسب
ً
موقعا
أخر اإلحصائيات 86
ً
الكترونيا معتمدة ومرخصة من

وزارة اإلعالم ،تعمل جميعها
وفق النظم والقوانين التي
وضعها وحددها قانون اإلعالم
وضمن ميثاق الشرف اإلعالمي
الذي يلزمهم بتقصي الحقائق
والمصداقية في نقل األخبار وأن

ال تكون لنقل اإلشاعات التي
تنشر الفتن في المجتمع ،وفي
حال خالف أحد هذه القوانين
ً
وفقا لقانون
يتم التعامل معه
الجرائم اإللكترونية شرط أن
يكون هناك شكوى من قبل
الجهات أو األشخاص الذين
تم اإلساءة لهم ،أما بالنسبة
للوسائل األخرى والتي أصبحت
ً
ً
واعتمادا من قبل
انتشارا
أكثر
السوريين وهي “صفحات الفيس

بوك” أكد إبراهيم بالقول ”:شئنا
أم أبينا أصبحت هذه الوسائل
من ضمن حياتنا ويومياتنا
لدرجة انها تحرك الرأي العام بما
يناسب أهواء الشخص الذي
يقود الصفحة ،خاصة أن ثقافة
األحزاب غير منتشرة في بلدنا لذا
تجد أنه في أي لحظة يمكن أن
نشاهد منشور أو إعالن يخص
ً
كذبا يمكن
أمر خدمي ما ولو كان
أن يؤثر في الراي العام بطريقة
almashhadonline.com

يرفض البعض
االعتراف بطرق
حصولهم على
التمويل ،واكتفوا
بالقول أنها ذاتية
فقط! فهل يعتمد 86
موقع ًا إعالمي ًا على
تمويل صاحب العمل،
تحول الجميع
وهل ّ
فجأة إلى رجال أعمال
يمتلكون المال لدعم
مشروع إعالمي ال
يوجد منه أي ربح؟
May 2019
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ً
بعيدا عن كل أخالقيات
سلبية،
العمل اإللكتروني ،خاصة أن
هناك فئات وأشخاص تنشر
وتستخدم هذه الوسائل ولها
موقف معروف ضد ما تقوم به
الدولة فأصحاب هذه الصفحات
غير منظمين وال يوجد ميثاق
ينضوون تحته ،وال يوجد ضوابط
تقودهم أو قانون يحاسبهم
كونهم خارج أي اعتراف ،مما
جعلهم يعتقدون أنهم خارج
القانون ،فليس هناك أي بند
يقتضي أو يجبر هؤالء على إغالق
صفحاتهم ولو كانت تنشر األخبار
الكاذبة والشائعات ،تعتمد الكثير
من هذه الوسائل اإلعالمية على
ً
ذاتيا أو يمول من جهات
تمويلها
أخرى بطرق غير شرعية من جهات
مشبوهة أو عن طريق االبتزاز.

ال توجد دراسة
للسوق اإلعالني

بدوره قال حسن النابلسي رئيس
تحرير موقع شارع المال المختص
بالشأن االقتصادي أنه يعتمد

على التمويل الذاتي ،واعتبر أن
مشكلة المواقع االلكترونية
في سورية أنها ال تقوم بدارسة
السوق اإلعالني ،فالتمويل يمثل
أكبر تحد في العمل اإلعالمي
وال توجد دراسة للسوق وحتى
أساليب للحصول على اإلعالن
من قبل العاملين في هذا المجال

التمويل الذاتي
معيار المصداقية
طارق عجيب رئيس تحرير موقع الميدالين قال أن
امتالك موقع إلكتروني بمعايير مهنية عالية ،وقادر
على المنافسة وتحقيق حضور ملفت وجماهيرية
واسعة يحتاج
لمستلزمات ونفقات
عالية جدا ستكون
صعبة على شخص أو
أشخاص إن لم يكن
من بينهم من يمتلك
رأسمال كبير قادر على
دعم مشروعه اإلعالمي
الذي اختاره ،لذا يعد
التمويل وخاصة الذاتي
ألي وسيلة إعالمية معيار مصداقيتها في التعاطي
مع األخبار بشكل مستقل عن أي محسوبيات او
تخوفات أو تهديدات ،لذلك من الضروري قبل
اتخاذ قرار إنشاء موقع إلكتروني تحديد األهداف
بدقة ومعرفة آفاق هذا الموقع وإمكانية تشغيله
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ً
أحيانا من
وإذا وجدت ماتزال تتم
قبل عمالة قليلة الخبرة وبطريقة
ً
أحيانا .خاصة وأننا نفتقد
مبتذلة
إلى سوق إعالنية ناضجة ولها
تقاليد ،بالمقابل اليوج لدينا
سوق ووسائل إعالم نشطة
وقوية ولديها سياسات واضحة
وخطط وهنا يصح الكالم بعدم

وتطويره وقدرته على االستمرار ،كل هذا يحتاج إلى
المال.
ً
مؤكدا أن المنطق يفترض عدم حصول الوسائل
اإلعالمية على دعم من جهات حكومية أو أي
جهات لها مصلحة أو جهة مشبوهة ،ألن ذلك
يلزمك باحترام سياسات وقرارات هذه الجهة،
وأي نقد لها أو ألي جهة تمثلها أو قريبة منها
ً
نزيها او
سيكون فيه محاباة كبيرة ولن يكون
ً
مجديا بالمعنى المهني ،لذلك شدد عجيب على

أن البديل األول والمنطقي هو وجود إعالنات
يتحملها الموقع أو على االقل يسهم فيها بنسبة
كبيرة.
ً
أما في حال غياب اإلعالنات مضيفا :وأسباب
ذلك كثيرة ،يكون الحل هو االعتماد على التمويل
الشخصي من صاحب المشروع ،وفي حال عدم
قدرته بشكل منفرد على ذلك ،يكون هنالك خيار
الشراكة بين مجموعة أشخاص يمتلكون نفس
الرؤية ويؤمنون بامتالك مشروع إعالمي بمعايير
مهنية ،لهذا السبب من السهل إنشاء موقع
لكن من الصعب تخديمه بشكل دائم وتطويره
والوصول به إلى ساحة المنافسة إن لم يكن
هنالك تمويل يؤمن له نفقاته ،وهذا ما تحتاجه
الغالبية الساحقة من المواقع الحالية.

وجود ساحة إعالمية ناضجة”.

استغالل وطرق ملتوية

هذا الدعم المعنوي تحدثت
عنه مسؤولة أحدى الصفحات
ً
انتشارا
اإلعالمية التي حققت
ً
واسعا رغم عدم حصولها على

ترخيص ،علقت بتهكم وقالت:
كيف يساعدنا الدعم المعنوي
في ظل غياب اإلعالنات وتراجع
سوقها ،في هذه الحالة نبرر لكل
وسيلة تسعى لطرق ملتوية
لتأمين تمويلها ولو كان عن طريق
االبتزاز ،مضيفة أن الصفحة
التي أعمل عليها ممولة من
قبل رجل أعمال سوري يرفض
أن يكون أسمه في العلن ،وهو
يدعم هذا العمل ،وعلى اعتبار
أننا غير مرخصين ال يحق لنا نشر
اإلعالنات ،من هنا نعمل على
تحقيق انتشار ونشر اسمنا في
السوق اإلعالمي لنحصل على
المصداقية ومن خاللها نحصل
مستقبال على التمويل من
ً
اإلعالنات ،أي اننا ندعم اسمنا
ً
الحقا ،رغم أن ذلك
لنستفيد منه
فيه مجازفة كبيرة لكن صاحب
العمل واثق من هذه الخطوة”.
على الطرف اآلخر يوجد مواقع
وصفحات كثيرة وجدت من
االبتزاز مصدر رزق بطريقة
تناسب التطور التكنولوجي،
فبعد أن حصلت على المصداقية
والمتابعة الكبيرة التي وصلت

يقول أحد مسئولي الصفحات”:
كيف يساعدنا الدعم المعنوي
في ظل غياب اإلعالنات وتراجع
سوقها ،لماذا التبادر وزارة اإلعالم
إلى تأطير وتوجيه سوق اإلعالم
الرقمي وخلق بيئة تنافسية على
قاعدة مصلحة الوطن؟ في غياب
ذلك نبرر لكل وسيلة تسعى لطرق
ملتوية لتأمين تمويلها ولو كان عن
طريق االبتزاز

في بعض منها إلى مليون متابع
نتيجة تالعبها بصيغة الخبر بما
يناسب أهواء المتابعين فهم
حملوا هموم الناس ونقلوها
بصيغة كما يقال في العامية
« تفش خلقهم وتشرح لسان
حالهم» ،فكان ال بد من أن
يستفيد القائمون على هذه

الصفحات من هذه الحالة ،حيث
أكد « أدمن أحد الصفحات» أن
وصولهم إلى ما يقارب 400
ألف متابع جعل بعض التجار
يتهافتون على وضع اإلعالنات
لديهم ،وعليه تحولت بعض هذه
الصفحات إلى فضاء مفتوح
وبازار لرفع أسعار اإلعالنات،

جهات داعمة
في المقابل يوجد مواقع إلكترونية تابعة لجهات مشتركة
بين الخاصة والعامة تحصل على تمويلها من ضمن الميزانية
المعتمدة لهذه الجهات كما هو الحال مع مدونة وطن التابعة
للجمعية المعلوماتية السورية وموقع مجلس األعمال السوري
الصيني الذي أسس بقرار من وزارة االقتصاد ،وتحدث عمر
المقداد مدير التحرير عن ألية التمويل
الذاتية من المجلس الذي يتكفل
بدفع كل التكاليف للفريق المكون
من ثمانية أشخاص ،ويوقول »:ليس
لدينا أي إعالنات نكسب منها ،لكن
نقوم بوضع بعض اإلعالنات لجهات
حكومية بشكل مجاني مثل هيئة
االستثمار وغرف الصناعة والتجار كنوع
من التعاون”.
لكن هذا النوع المواقع يؤخذ عليه
االلتزام والنشر فقط بما يناسب سياسية المجلس والتي ال تخرج
ً
بعيدا عن النقد والواقع
عن كونها تلميع ونقل لإليجابيات فقط،
في كثير من األحيان.

فكانت مصدر رزق لكثير من
العاطلين عن العمل ،أما
بالنسبة لنشر األخبار فقد
وجدته صفحات أخرى وسيلة
مناسبة للمفاوضة على
السعر ومنها “ دمشق اآلن
ومعظم صفحات شبكات
أخبار المحافظات بعد أن
حصدت بعض المتابعة
والمصداقية في نقل األخبار
لوجود مراسلين متطوعين
في نقل األخبار ممتدين على
مساحة سورية ،لكن هذه
الصفحات ترفض نشر أي
خبر بدون دفع مبالغ مالية
كبيرة ،وقد تكون هذه الجهات
في بعض األحيان حكومية،
فأين المراقبة والمحاسبة
هنا؟ ومن المسؤول عن
هذه النماذج الغير مرخصة
والمنتشرة كالنار في الهشيم!

مواقع متسولة

على الرغم من أن التمويل
يعد من أساسيات العمل
واالستمرار ،رفض البعض
االعتراف بطرق حصولهم
على التمويل واكتفوا بالقول
أنها ذاتية فقط! فهل يعتمد
 86موقع على تمويل صاحب
العمل ،وهل تحول فجأة
الجميع إلى رجال أعمال
يمتلكون المال لدعم مشروع
إعالمي ال يوجد منه أي ربح،
فيما أكد رئيس تحرير موقع
الميدالين أن الطرف اآلخر
للنجاح واالستمرار هو المهنية
والعنصر البشري المختص
والمؤهل والمحترف ،حتى ال
تتحول الوسيلة لمنبر لنشر
الشائعات واألخبار الملفقة
الغير مهنية وال تشبه أي شيء
يمت لإلعالم بصلة ،مجرد
صفحات تقوم على النسخ
واللصق واالبتزاز للحصول على
المال من تحت الطاولة ،وهو
لألسف حال الكثير ممن يدعون
أنهم مواقع إعالمية تتسول
على أبواب التجار والشخصيات
السياسية واالقتصادية”.

من يتحمل
مسؤولية
المحتوى
حددت الجهات المعنية التعامل
مع الوسائل اإلعالمية مفاهيم
وشروط معينة لالعتراف بها أو
بالشخص الذي يعمل ضمنها،
ً
وفقا لرئيس اتحاد الصحفيين
وهي
موسى عبد النور أن تكون الوسيلة
حاصلة على ترخيص نظامي من
قبل وزارة اإلعالم ،فيما قام
ً
مؤخرا بتعديل المادة
االتحاد
العاشرة من خالل المؤتمر الذي
أقيم العام الماضي حول االعالم
الرقمي وأصبح بإمكان كل من
يعمل في مواقع معتمدة ،أما
بالنسبة للصفحات التي تعمل
بشكل منفرد أكد رئيس اتحاد
الصحفيين بأنها ليست وسائل
اعالمية وحتى االعتراف بها يبحث
في اإلطار الوطني العام وإطار
عمل الحكومة ورئاسة مجلس
الوزراء والوزرات المعنية بهذا
الموضوع ،رغم أننا ال ننكر بأن
معظم هذه الوسائل قد فرض
نفسه بقوة على الساحة وأصبح
بحاجة إلى آليات تنظيم عمل،
لكن المشكلة في هذه الصفحات
من الناحية التقنية أنها يمكن أن
تلغى بكسبة زر ،لذا يصعب تنظيم
عملها اذا لم يتواصل القائمون
على هذه الصفحات معنا ،في
المقابل شدد عبد النور على أنه
منذ بداية عمل هذه الصفحات
كان لها دور إيجابي وسلبي بنفس
الوقت.
أما بالنسبة للتمويل فأكد عبد
النور أن وزارة اإلعالم أو اتحاد
الصحفيين ليسا مسؤوالن عن
التمويل وال يوجد أي بند يلزم هذه
الجهات بتأمين دعم أو إعالنات
كونها تتبع لجهات خاصة ،كل
ما يمكننا فعله هو االعتراف
بهذه الوسائل كنوع من الدعم
المعنوي”.
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الثورة الرقمية

هل هي «نهاية التاريخ»؟

خاص  -جهاد عيسى
عندما قام فرانسيس فوكوياما في العام
 1992بإصدار كتابه «نهاية التاريخ واإلنسان
األخير» وما رافقه من ضجة وجدل وسوء
فهم ،كنت قد بلغت الثامنة عشرة من عمري ،وكما
ألوف البسطاء الطيبين الذين لم يكونوا قد قرأوا
ذلك الكتاب بعد ،ساقتني أفكاري وتوقعاتي إلى أن
الكتاب يتحدث عن نهاية البشرية ودمار الكون وفنائه،
وبقيت على اعتقادي هذا عدة سنوات إلى أن تمت
ترجمة الكتاب إلى العربية وتمكنت من الحصول عليه
وقراءته ،ألعلم حينها أن مايقصده فوكوياما بنهاية
التاريخ ،هو غاية التاريخ وهدفه األسمى ،وأنه كان
حينها يروج –حسب اعتقاده -إلى أن انهيار االتحاد
السوفييتي وتفكك المعسكر الشيوعي واندثار حلف
وارسو يبشر بميالد تاريخ جديد يحصل فيه توافق
عالمي على المثل الديمقراطية.
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فالتاريخ ً
إذا حسب فوكوياما هو الحقبة،
ونهاية التاريخ هي نهاية الحقبة وبداية
وصوال إلى الغاية األسمى،
حقبة جديدة
ً
وإذا كان قد ذهب إلى أن الديمقراطية
هي «الجنة الموعودة» ،وهي نهاية التاريخ
األسود للبشرية فإن بيل غيتس في
كتابه «المعلوماتية بعد اإلنترنت ،طريق
المستقبل» الذي صدر بشكل متزامن
ً
تقريبا مع كتاب فوكوياما ،وتحدث فيه عن
طريق المعلومات السريع أو بلغتنا الدارجة
«أوتوستراد المعلومات» ( information
 ،)highwayجاء ليقول أن ثورة االتصاالت
قد بدأت للتو ،وأن أثرها المتوقع على
طريق المعلومات السريع سيكون بمثابة
“نهاية التاريخ”.
وإذا كان بيل غيتس ،مؤسس شركة
مايكروسوفت التي كان شعارها عند
تأسيسها في العام “ 1976حاسوب على
كل مكتب وفي كل بيت” ،قد رسم في
كتابه صورة للتاريخ القادم في ظل ثورة
االتصاالت والثورة الرقمية ،وأسهب في
كالم أشبه بالتنبؤات عن دور لالنترنت
ً
عاما قادمة ،في
سنعيشه خالل عشرين
التعليم واالتصاالت واالقتصاد وإدارة
األعمال والترفيه والتواصل االجتماعي
وغيرها من مناحي حياتنا ،إال أنه أقر بشيء
من التخوف ،أن من يقرأ كتابه ،سيشعر

بأنه “يجدف” بكالم أشبه باألوهام .أما
ً
عاما التي
اليوم –وبعد انقضاء العشرين
تحدث عنها غيتس -سيجزم كل من يعيد
قراءة كتابه (بمن فيهم غيتس نفسه)
ويقارنه بما نحن عليه اآلن ،أنه كان
ً
متواضعا في رسم التاريخ الجديد.
إن بيل غيتس رغم عمق وعلمية قراءته
الرؤيوية للمستقبل والمستندة إلى نظرية
الحلزون اإليجابي  positive spiralالتي
أسهب في شرحها في كتابه ،والتي تذهب
ً
نجاحا أكبر وهذا
إلى أن النجاح سيستجلب
ماسيؤدي إلى توسع دائرة حلزون النجاح،
إال أنه ماكان يتوقع ربما (أو يتوقع أحد
على سطح األرض في ذلك الزمن) أن
تسارع تطور تكنولوجيا االتصاالت وتنوع
وسائطه ،والتزايد بمتوالية هندسية
“مجنونة” لسرعات نقل البيانات عبرها،
سيقود إلى ثورات أكبر في عالم التشبيك
قادت إلى تغيير كبير في كل فلسفات
استثمار البيانات في مناحي الحياة
المختلفة ،أضف إلى ذلك الثورة الجديدة
التي لم تكن مطروحة في ذلك الزمن-والتي استولدت من رحم الثورة الرقمية
في مجال الذكاء الصنعي والحوسبة
الكمومية والتخزين السحابي.
لقد بقيت طوال عمري –وأنا إبن هذه
الثورة الرقمية وأعمل في مجال تقنياتها

منذ مايقارب الربع قرن -أراقب
مشدوها هذه اإلنجازات الكبيرة
والتسارع الهائل في تطورها،
رغم أنني ال أخفي شعوري
بكم كبير من الخوف ناجم
عن إحساسي بقرب
الوقوع في مأزق
انعدام التناغم
في السرعات،
فسرعة تطور
التقنيات الرقمية
ال تتناغم
بالمطلق مع سرعة
تطور البشرية وقيمها وأنماط
ثقافتها وسلوكها واستجابتها للمتغيرات،
ً
دائما بسذاجة العاجز ،أما أصبح
وكنت أفكر
من الواجب علينا أن نفكر في كبح وعقلنة
تغول التطور الرقمي؟.
اعتادت ثقافتنا الشعبية أن تستشعر
نهاية البشرية وتستحضر الموروث الديني
بالحديث عن يوم القيامة كلما واجهت أمراً
يصعب على العقل استيعابه ،ولكن يوم
القيامة هذا لم يكن ليأت وإنما كان الزمن
هو من يتدخل ويجعل ما كان يصعب
مألوفا ،وربما كان وسواساً
ً
ً
أمرا
استيعابه
أن نستحضر قصة ذلك الطماع الذي سرق
طاحونة الملح وسار بها في عرض البحر

وأعطاها
كلمة سر االبدء
بالعمل فأنتجت من
الملح ما أفرحه وأغراه بالثروة
وعندما اكتفى وأصبح الملح مصدر خطر
عليه وسيغرق قاربه عجز عن إيقافها ألنه
لم يكن يحفظ كلمة سر اإليقاف.
ً
مشروعا
تساؤال
أعتقد اليوم أننا نمتلك
ً
إن كانت نهاية التاريخ هي “جنة” تحقيق
الغاية األسمى واالنتقال إلى تاريخ جديد
على طريقة فوكوياما؟ أم أنها “جحيم”

الغرق
والدمار
واالندثار بفعل الغول
الذي عرفنا كيف نطلقه من
قمقمه ،وال نعرف أو ال نملك القدرة
على إعادته إليه؟.
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مؤسس BENTLEY
ّ
قصة
ّ
السيارة املفضلة لرجال األعمال
تزامنًا مع احتفال Bentley
بمئويتها األولى التي تصادف
هذا العام ،تحتفي شركة
تصنيع السيارات الفاخرة التي
يوجد مقرّ ها في مدينة كرو
بحياة المهندس البريطاني
المبتكر الذي ّأدى شغفه
ِ
قصة
وأصالته إلى بداية ّ
النجاح هذه.
ُولِ د والتر أوين بنتلي – أو دبليو.
أو ).W.O( .كما هو معروف –
في العاصمة البريطانية لندن
العام  1888في الوقت الذي
كانت ال تزال األحصنة والعربات
تجرها الخيول وسيلة النقل
التي ّ
ً
شيوعا .وفي ظل ترعرعه
األكثر
ً
فردا،
بمنزل كثير الحركة ضم 11
تميزه
وعلى الرغم من عدم ّ
في المدرسة ،اعتمد دبليو .أو.
على الشغف الكبير الذي يدفعه
واالبتكار الحقيقي الذي يتمتّ ع
يحقق النجاح الكبير.
به كي ّ

التدرب الوظيفي
وبعد فترة من
ّ
في مجال السكك الحديدية
ومن بعدها في مجال سباق
السيارات ،انضم المهندس
ّ
المسلحة
القوات
الشاب إلى
ّ
المحركين
وعمل على تصميم
ّ
الدوارين البارزين  BR1وBR2
ّ
للطائرات العسكرية ،ومن
ضمنها الطائرة الشهيرة ’سوبويذ
ِ
كامل‘ (.)Sopwith Camel
وبعد سنوات قليلة ،وفي العام
 1919بالتحديد ،ابتكر
دبليو .أو .شركة أصبحت
ً
مرادفا ألرقى السيارات
البريطانية المصنوعة
ً
يدويا والتي ،حتى في
هذه األيام ،ال تزال أكثر عالمة
تجارية مرغوبة للسيارات
الفاخرة في العالم.

روح ريادية

كان دبليو .أو .بنتلي
يبلغ من العمر  16سنة

تأسست قبل 100
* الشركة البريطانية للسيارات الفاخرة ّ
سنة بواسطة دبليو .أو .بنتلي
محرك  )Bentley Rotary One (BR1األساسي تم
*
ّ
تطويره خالل الحرب العالمية األولى
عد أحد أهم
* األب
ّ
المؤسس لشركة ُ Bentleyي ّ
مهندسي السيارات البريطانيين في جميع األوقات
*االبتكار يبقى في قلب نجاح العالمة التجارية الفاخرة
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فقط عندما ترك المدرسة وبدأ
كمتدرب في سكك حديد
عمله
ّ
.Great Northern Railway
ً
وقد ّ
مبلغا
تكلف والده حينها
ً
جنيها
ليس بقليل قدره 75
ً
إسترلينيا لتسجيل ابنه المهووس
كمتدرب
بالمحركات البخارية
ّ
ّ
في دونكاستر في
شمال إنكلترا.
وقد كسب
دبليو .أو25 .

ً
بنسا في األسبوع لفترة خمس
التدرب الوظيفي –
من
سنوات
ّ
على الرغم من إن األمر استغرقه
ً
ّ
يتمكن في
شهرا قبل أن
18
المحركات
على
العمل
من
النهاية
ّ
البخارية التي

من النقل .وعبر تمتّ عه برؤية
ً
بعيدا عن
حول اهتمامه
واضحةّ ،
محركات
المحركات البخارية إلى
ّ
ّ
االحتراق الداخلي التي كانت
ً
سريعا.
تحس ًنا
تشهد
ّ

سيارة Bentley Rotary
)One (BR1

أحبها .وفي وقت الحق من
ّ
حياتهّ ،
تذكر دبليو .أو .هذا األمر
حيث قال“ :إن الجهة السفلية
للسيارة بعد آالف قليلة من
األميال تكون نظيفة مثل

صالة للمسرحيات بالمقارنة مع
عربة مقطورة يجري العمل على
إصالحها!”
تيقنه أنه قد تمر سنوات
وبعد ّ
ّ
تسلق
عدة قبل أن يتاح له
ّ
ّ
قرر دبليو.
السلم الوظيفيّ ،
أو .قبيل انتهاء فترة
تدربه الوظيفي
ّ
استكشاف
مجال جديد

محركات االحتراق دبليو.
منحت
ّ
أو .اإللهام الكبير بحيث بدأ
الدراجات
بالمشاركة في سباقات ّ
النارية في مختلف أنحاء بلده،
ومن ضمنها سباق Isle of
 Man Tourist Trophyالشهير.
وباشر األعمال مع أحد أشقائه
عبر استيراد السيارات الفرنسية،
بسرية على ابتكار
قبل أن يعمل
ّ
سبيكة جديدة من األلمنيوم
والنحاس يمكن استخدامها
لصنع مكابس أخف ً
وزنا لسيارة
الخاصة به.
السباق
ّ
ّ
تخللت سنواته األولى من

االبتكارات ضمن قطاع السيارات
بعض االنشغاالت األخرى .فقد
تم تفويضه خالل الحرب العالمية
األولى بالعمل لدى خدمات
قوات البحرية الملكية (،)RNAS
ّ
حسه الوطني
قدم بفضل ّ
حيث ّ
الخاصة
فكرته الجديدة
ّ
بالمكبس خفيف الوزن،
والذي ّأدى إلى ابتكار
قوة واعتمادية
نسخة أكثر ّ
محرك الطائرات التي
من
ّ
مستخدمة حينها لدى
كانت
َ
قوات البحرية الملكية.
ّ
ً
وتعبيرا عن تقديرهم
لجهوده ،سمح بعدها
مسؤولو دبليو .أو .له
العمل على تصميم
دوار جديد
محرك ّ
ّ
للطائرات من نقطة
الصفر .وتم وضع كل
ما يتوفر من مرافق
وتسهيالت في خدمته
إلجراء التجارب ،حيث
قاد فريق المهندسين
العاملين في مصنع
’هامبر‘ في كوفنتري
بإنكلترا .ولقد شهد
المحرك الكثير من
ّ

Bentley
Motors

عد  Bentley Motorsأكثر
تُ ّ
ً
عالميا
عالمة تجارية مرغوبة
ّ
ويشكل مقر
للسيارات الفاخرة.
ً
موطنا لكافة
الشركة في كرو
عملياتها شاملة التصميم،
األبحاث والتطوير ،الهندسة
واإلنتاج لكافة العائالت
األربع من سيارات الشركة
وهيContinental،Flying :
 Spur،Bentaygaو
عتبر الجمع
وي َ
ُ .Mulsanne
بين أرقى مستويات الحرفية
اليدوية عبر اعتماد المهارات
المتوارثة منذ أجيال ،والخبرات
َ
الهندسية الراقية ،والتقنيات
ً
ً
يتميز به
فريدا
أمرا
المتطورة
ّ
ّ
ّ
مصنعو السيارات الفاخرة
في المملكة المتحدة مثل
ً
ّ
أيضا
ويشكل ذلك
.Bentley
مثاال على الصناعة البريطانية
ً
عالية القيمة بأفضل حللها.
يعمل لدى  Bentleyحوالي
مقرها
 4000موظف في
ّ
الرئيسي في كرو.
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النجاح وتم إدراجه بعد فترة
قصيرة ضمن اإلنتاج العام
َّ
المكثف كجزء من الجهود الحربية.
المحرك
على إثر هذا ،صار هذا
ّ
مفض ًال للتركيب على نسخة
ّ
قوات البحرية من طائرة القتال-
االستكشاف الشهيرة نوع
’سوبويذ ِ
كامل‘ (Sopwith
 .)Camelوقد دخلت هذه الطائرة
ذات المقعد المفرد والتي تضم
جناحين كتب التاريخ من بابه
العريض كواحدة من أكثر الطائرات
شهرة في القرن العشرين.
المحرك بشكل ّأولي
ف
وقد ُع ِر َ
ّ
باسم ’أدميرالتي Admiralty( ‘1
 )1لكن تم بعدها اتخاذ قرار
لتكريم مبتكره ،وبالتالي
محرك ’بنلتي روتاري ‘1
أصبح
ّ
ً
معروفا
()Bentley Rotary 1
ّ
مسمى  – BR1مما
كل ًيا تحت
ّ
ً
ّ
شكل تكريما لمهارة االبتكار التي
تمتّ ع بها دبليو .أو.
تابع بعدها دبليو .أو .العمل
على تطوير نسخة أقوى تبلغ
ً
حصانا حملت اسم
طاقتها 230
 ،BR2وهي عبارة عن وحدة من
تسع أسطوانات جرى تركيبها
على أعداد كبيرة من الطائرات
في العام  .1918وقد استمر
المحرك عند نهاية
استعمال
ّ
ً
مستخدما في
الحرب وبقي
َ
كثير من المناطق حول العالم
لسنوات طويلة بعد الحرب،
دوار تم
وتميز بكونه أقوى
محرك ّ
ّ
ّ
وضعه في الخدمة العسكرية.

مئوية Bentley

 100سنة من التميّز االستثنائي
ً
ً
ّ
استثنائيا
حدثا
يشكل
يصادف  10يوليو  2019ذكرى مرور  100سنة على تأسيس شركة  – Bentleyما
ّ
المميزة ،تم التخطيط
واحتفاال بهذه المناسبة
تمكنت من تحقيقه مجموعة قليلة فقط من الشركات.
ً
ّ
مميزة حول
الخاصة على مدى العام مع إقامة احتفاالت
لتنظيم سلسلة من المناسبات والفعاليات
ّ
ّ
العالم.
تطور  Bentleyضمن قطاع السيارات خالل السنوات الــ100
استعراض
األنشطة
هذه
عبر
يجري
وسوف
ّ
الماضية ،مع تركيز على النجاح الدولي الكبير الذي تتمتّ ع به اليوم والمستقبل الواعد أمامها – والفضل
بهذا ّ
تميز به رجل واحد وسعيه المستمر نحو مزيد من االبتكار.
كله يعود إلى الشغف والعزم الذي ّ

سنوات تأسيس Bentley

بعد أن أظهر قدرة طبيعية على
ً
ً
مبتكرا ،اتخذ
مهندسا
أن يكون
دبليو .أو .خطوته األولى في
عالم السيارات بعد نهاية الحرب
العالمية األولى ،حيث اعتمد
على مهاراته البتكار سيارة تحمل
اسمه الخاص.
ومع نهاية المعارك ،تم منحه
جائزة االبتكار Commission
of Awards To Inventors

التي بلغت قيمتها  8,000جنيه
ً
نظرا إلسهاماته الكبير
إسترليني
في الجهود العسكرية ،باإلضافة
إلى وسام Most Excellent
Order of the British Empire
القيم ً
جدا.
ّ
في العام  ،1919استخدم دبليو.
أو .ذلك المبلغ لتحقيق حلمه
الخاصة
وإنشاء شركة السيارات
ّ
وأسس دبليو .أو .العالمة
بهّ .
التجارية وفق أساس واضح

تأسست قبل
* الشركة البريطانية للسيارات الفاخرة ّ
 100سنة بواسطة دبليو .أو .بنتلي
محرك  )Bentley Rotary One (BR1األساسي
* ّ
تم تطويره خالل الحرب العالمية األولى

عد أحد أهم
* األب
ّ
المؤسس لشركة ُ Bentleyي ّ
مهندسي السيارات البريطانيين في جميع األوقات
* االبتكار يبقى في قلب نجاح العالمة التجارية
الفاخرة
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ً
ّ
والمتمثل بابتكار
دوما
سار عليه
’سيارة سريعة ،سيارة جيدة ،هي
األفضل في فئتها‘ ،وهو هدف
مرة تلو األخرى.
ّ
حققه ّ

سيارة Mulsanne W.O.
Edition by Mulliner

ّ
تشكل سيارة Mulsanne W.O.
 Edition by Mullinerمن قسم
ّ
’مولينير‘ ( ،)Mullinerالتابع
والمتخصص
لشركة Bentley
ّ
بتطوير السيارات وفق موصفات
ً
المؤسس
تكريما لألب
محددة،
ّ
َّ
وتتميز كل سيارة منها
للشركة،
ّ
ً
أصليا من تاريخ
جزء
بكونها تحوي ً
.Bentley
ففي داخل كل واحدة من سيارات
 Mulsanneالمئة باإلصدار
المحدود توجد شريحة من العمود
المرفقي األصلي الذي كان
ً
موجودا في سيارة دبليو .أو.
بنتلي الشخصية  – Litre 8وهو
الطراز األخير الذي قام بتصميمه
لصالح شركة Bentley Motors
في العام .1930

العربي والدولي |

األردن

الدور اجلاهز للتوظيف

المشهد  -خاص

يؤكد األردن في
كل مناسبة أنه دور
جاهز للتوظيف ضد
كل مصلحة عربية ،وفي كثير
من األحيان يلعب الدور الذي
يضره كنظام ويضر عموم
الشعب األردني.
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عندما يساهم األردن بحصار
سورية بعد أوامر أمريكية صريحة،
ويمنع استيراد منتجات سورية
يحتاجها االأردنيون فهو يطلق
النار على قدميه ،فالضرر متبادل.
وسيضر التجار األردنيون الستراد
منتجات بديلة من أسواق أخرى
ً
نوعا.
أعلى تكلفة وأقل
ً
مؤخرا،
القرار األردني الذي صدر
والذي كان برأي الكثيرين زيادة
لحدة العقوبات االقتصادية
ّ
المفروضة على سورية منذ زمن
والتي ازدادت بعد فرض قانون
“قيصر”.
مذي ًال بتوقيع طارق
ا جاء القرار ّ

almashhadonline.com

الحموري وزير الصناعة والتجارة
والتموين األردني ،منع مايقارب
المئتي مادة من دخول األراضي
األردنية من سورية ،شملت
البن والشاي ،والخيار والبندورة،
وغيرها من الخضار والفواكه
والمياه الغازية والمعدنية،
والزيوت النباتية والحيوانية،
والدواجن واللحوم واألسماك.

مراجعات دورية

إشارات استفهام كثيرة دارت
حول القرار الذي كان سبب
استياء في أوساط اقتصادية
أردنية لما يشكله من خسارة

تجارية لهم ،ولكن الرأي األساس
الذي يتفق على صحته الجميع أن
المنتجات السورية غزت األسواق
األردنية بسبب إقبال الشعب
األردني عليها بشكل كبير،
لجودتها المعروفة.
وعلى الرغم من تبرير الجهات
األردنية أن القرار جاء في إطار
المراجعات الدورية التي تجريها
الوزارة لعالقات األردن التجارية،
وخاصة التي ترتبط األردن معها
باتفاقيات اقتصادية وتجارية،
ماصرح به المتحدث
بحسب
ّ
باسم في وزارة الصناعة والتجارة
األردنية ينال البرماوي الذي

السؤال المهم الذي اليمكن تجاهله لماذا يطالب تجارنا بتوسيع
قائمة المستوردات ،والسماح باستيراد كافة المواد عبر معبر نصيب
الحدودي ،طالما أن األردن تمنع منتجاتنا من الدخول إليها؟

طويال ،فاستيراد
لن تستمر مقاطعة األردنيين للمنتجات السورية
ً
األردنيين لها من مصادر أخرى سيكون بسعر أعلى ،ولهذا فإن
هذا القرار يضر بالتجار األردنيين كما يضر بالسوريين.

أوضح أن مثل هذا القرار يتخذ
عادة للصالح العام وفي ضوء
المعاملة التي تالقيها السلع
األردنية المصدرة إلى بعض
األسواق ،إال أن للباحثين
االقتصاديين السوريين رأي آخر
ومخالف له ،حيث وجدوا هذا
القرار أشبه بمحاولة حصار تجارية
يقوم بها األردن على نفسه.
ويبدو أنه وبطريقة غير مباشرة
كان السبب األهم الذي دفع
سورية إلى االعتذار عن المشاركة
بمهرجان زراعي في العراق بحسب
حديث المسؤول في اتحاد الغرف
الزراعية ،محمد الشبعاني.

معاملة بالمثل

الرأي الغالب أن المعاملة بالمثل
هي أساس هذا القرار وخاصة أن
سورية تمنع استيراد المواد التي
ً
محليا ،بغية تشجيع
لها مثيل ينتج
اإلنتاج المحلي ،ودعم الصناعة
الوطنية ،وهذا ما رآه عمار البردان
نائب رئيس غرفة تجارة دمشق
الذي قال :نحن نمنع استيراد
األلبسة وكثير من المواد المنتجة
ً
محليا ،بينما منتجاتنا ذاتها أخدت
مكانة كبيرة في السوق األردنية،
وبقرار المنع هذا يرى األردنيون
أنهم يعاملوننا بالمثل.
ً
أيضا في سبيل
ولكن القرار جاء

حماية الصناعة واالقتصاد
األردني ،بحسب ماذهب إليه
الصناعي عاطف طيفور الذي رأى
أن قرار الحظر لم يأت فقط من
خالل العقوبات االقتصادية إنما
لحماية اقتصاد األردن وصناعتها،
فالصناعيون األردنيون يعانون
من منافسة البضائع السورية
لهم بالسعر وبالجودة ولذلك
تدفق هذه
هم يريدون إيقاف ّ
السلع إلى األردن ،لنصل إلى
نتيجة مفادها أن صناعيو البلدين
يطالبون بوقف استيراد المواد
المصنعه لديه.
أما عن احتواء القائمة المحظورة
على مواد ال تصنع في سورية
وال عالقة لسورية بها فهذا برأي
طيفور دليل على أننا نستورد
مواد بقطع أجنبي مدعوم،
ثم نصدرها مرة أخرى لألردن،
والرابح الوحيد من ذلك هو التاجر
ّ
الذي يستفيد بطريقتين ،األولى
عند االستيراد ،بسعر مدعوم من
المركزي فإنه يربح به  20بالمئة

هو الفرق بين المركزي والسوق
يصدر
السوداء ،أما الثانية عندما
ّ
مثال،
تلك البضاعة إلى األردن
ً
فيربح فيه كتجارة.
وحول احتواء قائمة السلع
السورية المحظورة على مواد ال
تنتج أصال في سورية ،واعتبار
الكثيرين ذلك دليال على وجود
تهريب لهذه المواد ،فقد رأى نائب
رئيس غرفة تجارة دمشق أن ذلك
ال يعني تهريبا معلال ذلك أن حركة
التهريب من األردن قليلة جدا.
وأضاف :هذا القرار خطير ،وكل
شخص ينظر إليه من وجهة
نظره ،ووجهة نظر األردنيين أنهم
يعاملوننا بالمثل.

االردنيون تضرروا

ومع كل التحليالت إال أن للقرار
آثار سلبية تنعكس على الطرفين،
فقد سبب استياء في أوسط
التجار األردنيين ،الذين رأوا فيه
خسارة تجارية ،حاولت وزارة
الصناعة والتجارة األردنية أن
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تخفف من حدته ،حينما أشارت
ً
سلعا ومنتجات
أن الحظر يشمل
صدر إلى سوريا ومنها طين
تُ ّ
َّ
تصنع
البحر الميت كمادة خام
تصدر ثانية
في سورية ،ومن ثم
ّ
إلى األردن كمنتج.
كما أنه سينعكس بآثار سلبية
على التجار السوريين ،الذين
توجهوا في الفترات السابقة
إلى إعادة فتح األسواق الخارجية
ومن بينها السوق األردنية ،وهذا
ما أشار له عمار البردان قائال:
ّ
كتجار ّ
نتطلع إلى سوق األردن
كنا
ّ
وسوق الخليج ،وعلى الرغم
ً
صغيرا
يعد
من أن سوق األردن ّ
مقارنة باألسواق الخارجيةّ ،
لكنه
يؤثر ً
ّ
أن التّ صدير
جدا،
وخاصة ّ
ّ

يحقق زيادة القطع األجنبي،
ّ
أي منفذ
وإيقافه أو إغالقه من ّ
ً
ّ
سلبا على ذلك.
يؤثر
بينما رأى آخرون أن األمر «ال
يعدو كونه بلبلة إعالمية» ،وأنه
لن يؤثر فعليا ،كون القائمة تضم
مواد ممنوع استيرادها وأخرى ال
تصدرها سوريا.

تراجع قريب

ولكن برأي آخرين أن القائمة التي
ضمت كل هذه المواد السورية
التي قاربت المئتي مادة وسلعة،
تحتوي أكثر من ذلك بكثير خاصة
إذا مانظرنا إلى تشعبات هذه
المواد ،وهذا ما يراه سالم ميرة
مطر خازن غرفة تجارة حلب،
ورئيس مجلس اإلدارة في شركة
ميرة الغذائية ،الذي قال أن

ّ
نتطلع إلى سوق األردن وسوق الخليج ،وعلى
كتجار كنّ ا
عمار البردان يقولّ :
صغيرا مقارنة باألسواق الخارجية ،لكنّ ه يؤثرّ
ً
يعد
الرغم من أن سوق األردن ّ
ً
أن التّ صدير ّ
يحقق زيادة القطع األجنبي ،وإيقافه أو إغالقه من
جدا،
وخاصة ّ
ّ
أي منفذ ّ
ً
سلبا على ذلك
يؤثر
ّ
ً
موادا أكثر من
القائمة تحتوي
المذكورة فيها ،فهناك مواد لها
تشعبات ،وأشار ميرة أن هذا
القرار جاء بعد غزو المنتجات
السورية لألسواق األردنية
باأللبسة والمواد الغذائية ،وبكثير
من المواد السورية.
ولكن لن تستمر مقاطعة
األردنيين للمنتجات السورية،
فاستيراد األدنيين لها من مصادر
أخرى سيكون بسعر أعلى ،ولهذا
فإن هذا القرار يضر بالتجار
األردنيين كما يضر بالسوريين.
وعلى رأي ميرة أن الرجوع عن هذا
القرار جائز بعد فترة بعد الضرر
االقتصادي الذي سيصيب التجار

األردنيون تضرروا
مع كل التحليالت إال أن للقرار آثار سلبية تنعكس
على الطرفين ،فقد سبب استياء في أوسط
التجار األردنيين ،الذين رأوا فيه خسارة تجارية،
حاولت وزارة الصناعة والتجارة األردنية أن تخفف
ً
سلعا
من حدته ،حينما أشارت أن الحظر يشمل
صدر إلى سوريا ومنها طين البحر
ومنتجات تُ ّ
َّ
تصنع في سورية ،ومن ثم
الميت كمادة خام
تصدر ثانية إلى األردن كمنتج.
ّ
كما أنه سينعكس بآثار سلبية على التجار
السوريين ،الذين توجهوا في الفترات السابقة
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األردنيين.
مايؤيده في ذلك ما انتشر في
األيام الماضية عن قبول األردن
إلغاء قرار منع دخول البضائع
السورية إلى األردن بشرط السماح
بإدخال البضائع األردنية إلى سورية.

قائمة مستوردات

على الرغم من األهمية الكبيرة
التي نجنيها من خالل االستيراد
توفر المواد االولية
وخاصة في ّ
لصناعاتنا ،لكن ذلك يجب أن
ً
مدروسا أكثر ،حيث يرى
يكون
أن االستيراد بحد ذاته
طيفور ّ
مهم ً
جدا للدولة ومهم للمواطن
توفر المواد ومهم
من ناحية ّ

إلى إعادة فتح األسواق الخارجية ومن بينها
السوق األردنية ،وهذا ما أشار له عمار البردان
ّ
كتجار ّ
نتطلع إلى سوق األردن وسوق
كنا
قائالّ :
يعد
الخليج ،وعلى الرغم من أن سوق األردن ّ
يؤثر ً
ً
لكنه ّ
صغيرا مقارنة باألسواق الخارجيةّ ،
جدا،

يحقق زيادة القطع األجنبي،
أن التّ صدير ّ
وخاصة ّ
ّ
ً
ّ
أي منفذ يؤثر سلبا على
وإيقافه أو إغالقه من ّ
ذلك.
بينما رأى آخرون أن األمر «ال يعدو كونه بلبلة
إعالمية» ،وأنه لن يؤثر فعليا ،كون القائمة
تضم مواد ممنوع استيرادها وأخرى ال تصدرها
سوريا.

ً
أيضا لاللتفاف على العقوبات
أن ماال
االقتصادية وخاصة ّ
نستطيع إدخاله عن طريق البحر
يتم عن طريق البر.
ولكن المشكلة برأي طيفور
أن كل المواد بات مسموح
ّ
ً
مضيفا أنّ ه عندما
استيرادها،
نرغب االستيراد فيجب أن يكون
لدينا قائمة بالمواد المسموح
استيرادها والتي ال تضر
بصناعاتنا الوطنية وباقصادنا
الوطني.
وختم طيفور أن أهم شيء تكون
المواد المستوردة محددة بجدول
مستورد مواد تصنع في سوريا
الى ان ال تخرج خارج سوريا
ولكن السؤال المهم الذي
اليمكن تجاهله لماذا
يطالب تجارنا بتوسيع قائمة
المستوردات ،والسماح باستيراد
كافة المواد عبر معبر نصيب
الحدودي ،طالما أن األردن تمنع
منتجاتنا من الدخول إليها ،ألم
يفطن تجارنا أنه عليهم التفكير
مطوال قبل هذه المطالبات،
ّ
ومهما كان السبب وراء قرار
المنع ،فيجب أن تكون المعاملة
بالمثل هي الخط العريض الذي
يعنون به كل تعامل اقتصادي
مع الدول المجاورة.

السياحي |

قصر
السكاكيني باشا

قصور مصر المنسية

حتف

تبحث عن منقذ!
القاهرة  -أسماء األمين
تزخر مصر بالعديد
من االثار التي اكتسبتها
ً
بدءا من
علي مر العصور
العصر الفرعوني وما تاله من
انتهاء بالعصر
عصور متنوعة
ً
الحديث ،وتتميز أثار مصر الحديثة
بمجموعة تراثية متنوعة من
القصور الفريدة قبل وأبان حكم
األسرة العلوية التي أثرت القاهرة
وبعض المحافظات بقصور ذات
طراز معماري رفيع المستوى،
منها على سبيل المثال ال الحصر
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قصر عابدين والطاهرة وقصر
الجوهرة والمانسترلي وقصر
المنتزه وقصر محمد علي وغيرها
الكثير من القصور الكثيرة في
ربوع مصر ،التي أصبح بعضها
متاحف واألخرى مزارات سياحية
أو كمقرات لإلدارات الحكومية.
ولكن بالرغم من ذلك يوجد
عدة قصور فريدة مهجورة
تعاني اإلهمال الشديد ويضيع
نصيبها من االهتمام وسط
الفساد المستوطن لدى بعض
المسئولين عديمي الضمير
والوطنية ،سنتناول بالذكر هنا
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السياحي| |
المحلي
من جملة هذه القصور :قصر
السكاكيني في منطقة الظاهر.

قصر السكاكيني باشا:

واحد من أقدم قصور القاهرة
العريقة ،وهو تحفة معمارية
مميزة شيدت على يد معماريين
إيطاليين جاؤوا خصيصا للمشاركة
نزوال على رغبة حبيب
في بناءه
ً
باشا السكاكيني سنة 1897م،
وتتداخل فيه الطرازات من حول
العالم حيث يجمع بين الطراز
الروماني واليوناني واإلسالمي
إلى جانب فنون النهضة األوروبية،
ً
نموذجا لفن الروكوكو.
ويعتبر
يقع القصر بقلب محافظة
القاهرة في منطقة الظاهر في
وسط “ميدان السكاكيني” الذى
اشتهر باسم صاحب القصر
ويطل على  8شوارع ،وقبل
بناء ذلك القصر كانت المنطقة
عبارة عن بركة مياه شرق
الخليج المصري ،تعرف ببركة
“قراجا التركماني”ُ ،منحت إلى
السكاكيني نتيجة عالقته الوطيدة
بالخديوي إسماعيل بحكم صادر
من محكمة مصر المختلطة
عام  ،1880وما إن استقرت في
حوزته قام بردمها وبناء قصره
الفخم الذي يقع في منتصف
ً
ً
تماما.
حاليا
الحي الموجود
يصل ارتفاع القصر لنحو خمسة
طوابق ويتميز بقباب مخروطية
الشكل على غرار مباني العصور
الوسطى ،فيما تبلغ مساحته
 2698متر مربع ويحتوي على
أكثر من  50غرفة ،وأكثر من
 400نافذة وباب ،إضافة إلى
 300تمثال منها تمثال نصفي
لحبيب باشا بأعلى المدخل
الرئيسي للقصر ،وتبلغ مساحة
الصالة الرئيسية في القصر600
متر مربع ،وتحتوي على ستة
ابواب تؤدي إلى قاعات القصر
وهذه االبواب تفضي إلى قاعات
القصر الثالث.
وصنعت أبواب القصر من
الخشب المشغول بالحديد
االيطالي ،ومنها إلى حجرة
الطعام وهي مستطيلة الشكل،
وبجوارها غرفة مستديرة عليها
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زخارف زيتية ورسوم هندسية،
وبداخل القصر مصعد ابوابه من
الحديد المزخرف ،ويطل على
شرفة تحمل قبة مستديرة تؤدي
إلى غرفة المعيشة الصيفية ،كما
تحيط بالقصر حديقة دائرية غنية
باألشجار والورود.
ولد حبيب باشا السكاكيني في
دمشق عام 1841م ،وعمل
ً
موظفا لمدة  4سنوات بشركة
قناة السويس في بورسعيد
ً
تاركا
بعد ما وفد إلى مصر
مسقط رأسه من أجل العمل
بعمر السادسة عشر ،وتعود
عالقته بالخديوي إسماعيل
إلى تمكنه من إيجاد حل سريع
وفعال لمشكلة القوارض
التي واجهت العاملين في حفر
قناة السويس ،حيث جلب
السكاكيني شحنات من القطط
الجائعة التي قامت بدورها
بالقضاء علي القوارض في
غضون أيام معدودة ،فكافأه
ديلسيبس بمنحه وظيفة رئيس
ورش تجفيف عموم البرك
والمستنقعات في مصر.
حاز السكاكيني على إعجاب
الخديوي وثقته فأسند إليه
استكمال بناء األوبرا الخديوية،
وبالفعل قام باستكمالها خالل
ً
يوما في الوقت المناسب
90
ً
تماما الفتتاح قناة السويس

نوفمبر  1869بحضور ملوك
أوروبا واالمبراطورة أوجيني،
ومنذ ذلك التاريخ أصبح
السكاكيني من كبار مقاولين
مصر المحروسة األثرياء ،وأنعم
عليه الخديوي باللقب العثماني
“بيك” وهو لم يتجاوز  39من
عمره ومن ثم لقب باشا ،ذاع
صيت السكاكيني حتى وصل الى
األستانة ،فقام السلطان “عبد
الحميد” بدعوته ،لالصطياف مع
ً
مقيما في معيته في قصر
أسرته
الدولما علي ضفاف “البوسفور”
،كما قام الخديوي “عباس
حلمي الثاني” بدعوة السكاكيني
،لالحتفال بعيد جلوسه على
العرش في اواخر عام 1899م.
وقد تم تكريم حبيب السكاكيني

من قبل بابا الفاتيكان 1901
بأن منحه لقب “كونت” تقديرا
ألعماله الخيرية ومنها بناء ملجأ
آلالف األيتام ،وشراؤه لقصر
“لينو دي بيفور” الموجود
ً
حاليا بشارع الفجالة والذي تم
إهداؤه لجمعية الروم الكاثوليك
،كما قام بتشييد مقبرة للروم
الكاثوليك في مصر القديمة.
في عام  1923توفى حبيب باشا
السكاكيني وقسمت ثروته بين

الورثة الذين قاموا بإعطاء القصر
للحكومة حيث قام أحد أحفاد
السكاكيني وكان طبيبا بالتبرع
بحصته لوزارة الصحة والتي لم
تكن الجهة المؤهلة لوراثة مثل
هذا القصر .وقد تم تسجيل
هذا القصر في عداد اآلثار
اإلسالمية والقبطية بقرار رئيس
مجلس الوزراء رقم  1691لسنة
 ،1987ليتم وضعه تحت رعاية
المجلس األعلى لآلثار ،يذكر أنه

في التسعينات قد حصل القصر
على منحة من منظمة اليونسكو
بقيمة مليون ونصف دوالر
ً
خارجيا فقط
أمريكي فتم دهانه
ال غير مما أفسد لونه األصلي
فيما ال يعلم أحد عما انتهت إليه
تلك المنحة.
ً
حاليا إضافة
يعاني القصر
لتغول المباني الحديثة حوله من
اإلهمال الشديد ،كما يستغله
موظفوا اآلثار كمقر لهم ،ولم

ً
حاليا إضافة لتغول المباني
يعاني القصر
الحديثة حوله من اإلهمال الشديد ،كما
يستغله موظفوا اآلثار كمقر لهم ،ولم

يتم سوى بعض عمليات الترميم البسيطة

ً
شروخا
إلنقاذ تماثيله التي كانت تعاني

من السقوط ،كما تعرض القصر لسرقة
محتوياته

يتم سوى بعض عمليات الترميم
البسيطة إلنقاذ تماثيله التي
ً
شروخا من السقوط،
كانت تعاني
كما تعرض القصر لسرقة
محتوياته ،حيث ُسرق تمثال
«مالك» ،وتمثال «درة التاج»
الذي كان يمثل فتاة ترتدي تاج
ويعد من أقرب وأحب التماثيل
إلى السكاكيني باشا ،وتمثال
من المرمر كان يتميز بتغير لونه
عند تعرضه ألشعة الشمس،
هذا بخالف ما تم تحطيمه
وكسره مثل تماثيل األسود أمام
حديقة القصر ،وجميعهم اختفوا
وتحطموا في ظروف غامضة.
وبالرغم من توافر االمكانيات
المادية التي تعود علي القائمين
علي القصر من استخدامه
كمتحف أو حتى في تصوير عدة
إعالنات وافالم ومسلسالت ،اال
انه لم يتم اصالح الضرر الواقع
عليه ،أو اصالحه من االهمال
الذي استمر على مدار أعوام
عديدة وال تزال أبوابه مغلقة
أمام الزائرين تحول بينهم وبين
اكتشاف أروقته ودهاليزه المثيرة.
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كالب مدلّلة وأراكيل
ً
تسربت نحو السطح
قيما جديدة،
أفرزت الحرب
ّ
ّ
تسللت من األزقة والشوارع الخلفية
على مراحل.
إلى الواجهة لتفرض حصتها من العنف .العنف
ً
التنمر ،إنما هو
لفظيا فحسب ،أو حاالت من
هنا ليس
ّ

عنف جسدي .عراك مباشر ألوهى األسباب ،بوجود ذرائع
المتخيل .تحدث خناقة في
للتفوق على الخصم
كثيرة
ّ
ّ
الميكرو باص من أجل احتالل مقعد ،أو من أجل خمسين
ليرة مهترئة أعادها السائق ألحد ّ
الركاب .مشادة مع سائق
التاكسي ،وأخرى بسبب غش ارتكبه أحدهم أثناء لعبة
ً
أيضا ،ارتطام كيس زبالة ألقى
طرنيب في المقهى .هناك
به أحدهم من البلكون نحو الشارع ،ثم مرور سيارة في ليل
ٍ
بصوت عال يخترق الجدران والنوافذ.
متأخر وهي تبث أغنية
يقدم لزبائنه لحم الحمير
مطعم
عن
بشكل عابر
وسنسمع
ّ
ٍ
(شاورما الغباء) ،فيما تحتشد مواقع التواصل االجتماعي
مسلية عن الفساد لفرط غرائبيتها وحبكاتها
بقصص
ّ
تحول إلى كائن لطيف ال يثير
المشغولة بإتقان .الفساد ّ
استياء أحد ،والرشوة مطلب جماهيري لتسيير المعامالت
الحكومية بيسر .موظفون يطلبون ثمن أتعابهم بصراحة
ً
واردا أن تضع ورقة نقدية بين األوراق الثبوتية،
 ،ولم يعد
ً
ً
أيضا
جزءا من الطوابع والرسوم .هناك
بإمكانك اعتبارها
تصدير الشعارات الوطنية إلسكات اآلخرين بالضربة
القاضية ،وذلك بإعادة إنشاء مواضيع التعبير المدرسية
ً
أيضا
بنبرة مغنيي المالهي ،وبأخطاء لغوية فاحشة .هناك
مثقفو ومثقفات البكالوريا شحط والتعليم المفتوح في
ً
يوما ،يمألون الفراغات بفقاعات
مناصب لم تكن لهم
الهواء وأجنحة الطواويس لتوطين الجهل .لحظة شعبوية
بمجسات ضخمة وأذرع أخطبوطية وأنياب
تطرد ما عداها
ّ
تلتهم كل ما يعرقل سطوتها وفرض شرعيتها و”جمالياتها”.
ّ
التخلف
خالئط من األفكار البائتة والمستعملة إلعادة انتاج
وشرعنة العنف والخراب الروحي ،في مواجهة أية فسحة
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خليل صويلح

مبتكرة ،وذلك بهجاء النخب وازدراء المعرفة .مطحنة
شعبوية تعمل بكامل قدرتها على إضفاء شرعية على
مقد ً
ً
ً
سا .هكذا أصبحت
شعبيا
مطلبا
التفاهة بوصفها
ّ
النزهة مع كلب ّ
بديال عن
مدلل ،أو تربية قطة في المنزل
ً
العالقات البشرية ( منذ فترة قصيرة أعلن أحدهم على
مواقع التواصل االجتماعي عن مكافأة قدرها مليون ليرة
ً
ً
ضائعا يدعى تيتو) .ال نعلم إن كان هذا
كلبا
سورية لمن يجد
ً
سالما لصاحبه ،أم أنه مازال يعيش صدمة
الكلب قد عاد
كمتشرد بين متشردي الحدائق واألرصفة من البشر.
نفسية
ّ
ظاهرة اقتناء الكالب من السالالت الفاخرة واالعتناء بها،
تأتي بالتوازي مع تفكك العالقات األسرية وانتشار البغضاء
بين البشر ،لمصلحة الفردانية والتشاوف الطبقي وتمجيد
العزلة مع كلب أو قطة أو كنار أو ببغاء في قفص .طبقة
هجينة فرضت نفسها على الشارع العمومي بقوة النهب
والعنف والسرقة ،باندحار وانتحار الطبقة الوسطى في
المتجول الذي
وضح النهار ،بإخالء الساحة لهذا السيرك
ّ
ٍ
كنص أصيل
أكبر
بعنف
سيفرض وجوده وقيمه المبتذلة
ّ
مدونة الحياة اليومية ،وسوف يجد مقاولين ثقافيين
في
ّ
لتمكينه من اإلعالن عن ذاته ،وذلك بتغليف االنحطاط
والتنمر بالشوكوال الفاخرة للبالغة اللغوية ،إلخفاء
والتفاهة
ّ
ً
ماضيه ودفنه عميقا في اآلبار المهجورة.
ً
أيضا ،ظاهرة األركيلة التي اكتسحت المقاهي
وهناك
وتسرب األفكار الخرقاء من
كوصفة ناجعة لتبديد الوقت،
ّ
الملوث إلى نافورة الرأس ،الستعادة زمن
نافورة الماء
ّ
التنبلة العثمانية بكامل أركانها ،وسوف يلتقط مقاولو
المتعة الفكرة باإلعالن عن خدمة توصيل األراكيل إلى
المنازل(!) ،كما ستتسلل إلى مواقع تصوير المسلسالت
ً
مستغربا جلب أركيلة للمخرج وهو
التلفزيونية ،إذ لم يعد
يدير لقطة من وراء المونوتور ،قبل أن يوافق على صالحية
المشهد بنكهة التنباك والمعسل!

