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قروض الصناعيني متاحة 
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من يحمي اجلامعات 
من مرّوجي اخملدرات؟

تجربة اّتحاد املصّدرين
لها مـا لها.. وعليها ما عليها!
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أهم األعمال؟
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ضربتان عالراس «بتوجع»

المشرف العام. رئيس التحرير 
حسن عبد الرحمن

ليس محبة في الكتابة عن أشياء سلبية وإن كانت 
كثيرة، ولكن لألسف فإن ما نراه من أداء اقتصادي 
اليترك مجاًال للصمت  خاصة عندما يتعلق األمر 

بالمصلحة العامة.
بديهية  إلى  نشير  دعونا  نقوله  أن  يمكن  ما  نكمل  أن  قبل 
قليًال  أكبر  أو  وزير  أو  أو مسؤول  الكالم عن مدير  أن  وهي 
اليعني أننا نتكلم عن الدولة، فالدولة أكبر وأوسع، وعندما 
في  مساءلته  ألن  المساءلة  فــوق  ليس  فهو  وزيــر  يخطئ 
التي وضعته على رأس مؤسسة  لم يتمكن  الدولة  صالح 

من إدارتها كما يجب.
إلى  الشعب  لماذا اليبادر مجلس  المساءلة   بالحديث عن   
مساءلة أي جهة مقصرة قبل أن تعرض عليه الحكومة ذلك؟ 
فهو اليفيق على المشكلة إال إذا طرحتها الحكومة أمامه،  
والدولة  المواطن  ويتضرر  الــدوالر  أمام  الليرة  تتراجع  لماذا 
معًا وال يتابععها المجلس، لماذا اليفيق على مشاكل مضى 

عليها سنوات؟
عندما نتكلم عن أي خلل في مفصل ما من مفاصل الجهاز 
في  ماهو  إلــى  نشير  أننا  يعني  فهذا  للحكومة،  التنفيذي 

مصلحة الدولة والبلد.
أعلنتها  أخبار،  مجموعة  سمعنا  الماضيين  األسبوعين  في 
الحكومة نفسها، مرة عن المؤسسة الداخلية للتجارة ومرة 
أخرى عن اتحاد المصدرين، وفي المرتين كان هناك تقصير 

وكان هناك شبهة قضية.
يجرى ربما ترقيع األمر أو كما قال أحد المسؤولين المهمين، 
لجان  بتشكيل  ربما  بالمساءلة  جديرة  قضية  دفــن  يجري 
أنها  يفترض  عامة  مؤسسة  خسارة  األولى  المرة  كالعادة، 
40 مليار ليرة، ومرة أخرى  إلى  رابحة بالضرورة مبلغا يصل 
القيام بواجبه وهو  المصدرين من  اتحاد  اإلعالن عن فشل 
الذي استمر عشر سنوات، أين كنا خالل هذه السنين؟ مرة 
لم  لماذا  الرقابة؟  وأجهزة  الشعب  مجلس  كان  أين  أخــرى 
نتفق على حل هذا الكيان إال بعد عشر سنوات ولماذا صبرنا 
على خسائر السورية للتجارة حتى وصلت خسائرها إلى هذا 
الرقم، (سمعنا حديث لمديرها الجديد يقول إنها حققت ربحًا 

يقارب المليار ليرة. خالل هذه السنة)، وهذا مايجب أن يكون 
منذ تأسيسها.

أما بخصوص حل اتحاد المصدرين، فربما لم يكن قرار حله 
منطقية،  غير  بطريقة  أعماله  مقاربة  جرت  وربما  صحيحًا، 
الكثير  حقق  أنه  وقلنا  ودعمناه  بوجوده  سمحنا  لماذا  وإال 
من الفوائد القتصاد البلد، ولماذا كنا ندافع عنه طوال تلك 

السنوات؟
لم  االتحاد  هذا  أن  إقناعنا  يجري  بساطة  وبكل  اليوم  لماذا 

يقم بواجبه أو لم نعد بحاجة إليه؟
ثقيلة  خسارة  الدولة  تحملت  للتجارة  السورية  قضية  في 
يوم  أول  من  رابحة  تكون  أن  يفترض  من فشل مؤسسة 
الليرات من قبل  بمليارات  اليوم  إعانتها  ويجري  لها.  عمل 
وتبيع  بالجملة  تشتري  مؤسسة  تخسر  لماذا  الحكومة، 

بالمفرق؟
واالكتفاء  تتراكم  المشاكل  ترك  عدم  كمواطنين  مانتمناه 
بنقل هذا المسؤول أو ذاك من مكان إلى آخر بعد أن ثبت 
ويقال،  يعزل  أو  يحاسب  أن  إما  بكارثة،  تسببه  أو  تقصيره 
بإجراءات  يثق  حتى  ماحدث  صورة  في  العام  الــرأي  ووضع 

الحكومة.
لماذا  نعرف  أن  حقنا  من  يعرف،  أن  العام  ــرأي  ال حق  من 
وصلت خسائر مؤسسة يجب أن تكون رابحة الى هذا الحد؟ 

وحسنًا فعلت الحكومة بإعالن األمر.
تعزيز  على  والعمل  المؤسسات  هيبة  لعودة  بحاجة  نحن    
الثقة بها، المواطن بحاجة ماسة لرؤية هيبة الحكومة وهيبة 
الخطأ  عن  اليسكت  الــذي  الحكومي  المركز  وهيبة  المدير 

ويحاسب من يخطئ!
األسد مع  للرئيس  اجتماع  آخر  أحد ففي  علينا  حتى اليزاود 
الحكومي مرات عديدة  الفريق  الحكومة،  كرر على مسامع 
«أن ضعف التواصل الحكومي مع الناس كان سببًا رئيسيًا 
في تضخم العديد من األزمات، وأن التسويق للعمل واألداء 
الحكومي ما زال في أدنى حاالته، ما جعل المواطن اليتفهم 
أو  معها  التعامل  على  قادر  غير  وبالتالي  الدولة،  سياسات 

الدفاع عنها“.

 افتتاحية             
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من يحمي الجامعات 

من مرّوجي اخملدرات؟

الغش 
يعشعش في األسواق  

تجربة اّتحاد المصّدرين

لها ما لها.. وعليها ما عليها!

شرات الضبوط بل المئات أحيانًا والعديد من 
االحاالت الى القضاء التي يتم تنظيمها يوميًا 

في كل المحافظات بحق المتالعبين بصحة 
المواطن، ورغم كل تلك االجراءات تجد الغش 

يستشري «ليعشعش» في األسواق على 
«أبو موزة» ليصبح تمديد الحليب وغشه بلتر 

ماء أو إضافة النشاء والجيالتين الى اللبن 
(ألف صباح صبح) كما يقال، أمام المواد 

الكارثية التي باتت تستخدم في الغش وتودي 
بصحة المواطن فتسمع بحاالت التسمم 

االفرادية والجماعية بعد تناول أسماك وجبنة 
ومرتديال فاسدين أو مايونيز وبوظة غير 

صالحة لالستهالك، هذا وحدث وال حرج عن 
األمراض المنتشرة التي ما أنزل الله بها من 

سلطان والتي يسببها تناول  مقبالت مملوءة 
بالمنكهات والملونات الصناعية أو معلبات 

محشية بالدود أو لحوم منتهية الصالحية.

بسرعة غير متوقعة، اتخذ قرار حل اتحاد 
المّصدرين، في صدمة مفاجئة إال 

للعارفين، لكن هذا الحل السريع طرح 
تساؤالت عديدة وخاصة أن االتحاد ترك 

بصمة خالل الفترة الماضية دون أن يخل 
األمر من إشارات استفهام حول بعض 

القضايا أو الملفات اإلشكالية لجهة 
التجاوزات والعقود الوهمية المتهم مجلس 

اإلدارة بها.

٢٠

٦
ا�لعاب ا�لك�ونية

طريق يبدأ بالتسلية وينتهي با�جرام 

فتيات سوريات 
يقعن ضحايا الجريمة اإللكترونية

٦٢ ١٠

٤٨

تعتبر ظاهرة اإلستجرار غير المشروع للطاقة 
الكهربائية من أكثر الظواهر استفزازًا وهدرًا 

للمال العام، لما لها من تأثير كبير على 
المنظومة الكهربائية خصوصًا في هذا 

الوضع الحرج للقطاع الكهربائي خالل األزمة 
السورية وما لحق به من دمار وضرر بالبنية 
التحتية باإلضافة لتهرب الكثيرين من دفع 
الفواتير والضرائب وغيرها من مستحقات 

الشركة.

السطو على قطاع الكهرباء 
بين حاجة املواطن وتقصير 

الجهات المعنية 

قانون االستثمار الجديد 
املنتظرون خائفون!

٤٨

١٤

٣٢
مافيات «اخلردة» يجندون 

ا�طفال السوريني في نبش النفايات 
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لماذا تخلى فادي صبيح 
عن أربعة 

من أهم األعمال؟

سيارة المستقبل
BMW VISION M NEXT
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طالل قلعجي:
قروض الصناعيين متاحة 

والفوائد انخفضت
إلى النصف

 كأس الجمهورية
الوثبة.. اللقب ا�ول 

والبطل رقم ١٤

٧٢
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اللحوم أكثر غشًا
عضو في جمعية اللحامين 

بسام درويش رأى أن أكثر المواد 
الغذائية غشًا في األسواق 

اللحوم بسبب ارتفاع سعرها 
قائًال عندما يرتفع سعر أي مادة 

بغض النظر ان كانت لحوم 
أم ال تزيد فيها نسبة الغش 

تلقائيًا، فما بالك بسعر اللحمة 
الذي ارتفع أضعاف مضاعفة 

عن العام الماضي بحدود 25%  
يقول درويش، تراوح سعر كيلو 

اللحمة العادية العام الماضي 
بين 2800 و3300 بينما ارتفع 
هذا العام ليصل الى 5 آالف 

ليرة، في حين وصل سعر اللحمة 

المقشورة حاليًا الى 7500 
بينما لم يتجاوز 5 آالف ليرة 

العام الماضي معقبًا: كيف ما 
بدك ترتفع فيها نسبة الغش 

وسعرها هب هالهبة؟!  وهذا 
يغري أصحاب النفوس الضعيفة  

ليزدادوا ربح أكثر.
وأكد درويش ازدياد نسبة الغش 
في اللحوم الى %50 عن العام 

الماضي وهذا متوقع فمربح 
غش اللحمة –كما يقول-مغري 

لضعاف النفوس، متسائًال 
اذا كانت جميع الضبوط التي 

تنظمها ضبوط التموين 
حاليًا هي عبارة عن مخالفات 
للقانون، فكيف اذا ما قامت 

درويش: تعبئة رئة 
البقر بالماء وتعليق 

األعضاء الذكرية 
على لحم اإلناث 

وبيعه

عقلة: حاالت 
وأساليب الغش 

ازدادت واختلفت عن 
فترة ما قبل األزمة

عبد العزيز: المخلل 
واأللبان والجبان 

ومقبالت األطفال 
أكثر العينات المخالفة 

الواردة الى المخبر

كحيل: عدم كفاية 
األنظمة والقوانين 

ووجود مراقبين 
فاسدين هما السبب

الغش يعشعش في األسواق  
ومئات المنتجات 

غ² صاحلة لالستهالك!
دانيه الدوس

عشرات الضبوط بل المئات أحيانًا والعديد من االحاالت 
الى القضاء التي يتم تنظيمها يوميًا في كل المحافظات 
بحق المتالعبين بصحة المواطن، ورغم كل تلك االجراءات 
تجد الغش يستشري «ليعشعش» في األسواق على «أبو موزة» 

ليصبح تمديد الحليب وغشه بلتر ماء أو إضافة النشاء والجيالتين 
الى اللبن (ألف صباح صبح) كما يقال، أمام المواد الكارثية التي 
باتت تستخدم في الغش وتودي بصحة المواطن فتسمع بحاالت 

التسمم االفرادية والجماعية بعد تناول أسماك وجبنة ومرتديال 
فاسدين أو مايونيز وبوظة غير صالحة لالستهالك، هذا وحدث وال 

حرج عن األمراض المنتشرة التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي 
يسببها تناول  مقبالت مملوءة بالمنكهات والملونات الصناعية أو 

معلبات محشية بالدود أو لحوم منتهية الصالحية فهنالك أمعاء 
و«كروش» تطحن وتقدم على أنها كباب ولبن يخلط بالسبيداج ومادة 

الفورمالين المميتة، حتى تكاد تخلو األسواق حاليًا من وجود منتج 
مطابق للمواصفات الصحية وذو الجودة العالية إال ما ندر.

نسبة الغش 
في اللحوم الى

50%
عن العام 
الماضي 

فمربح غش 
اللحمة مغري 

لضعاف 
النفوس
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بسحب عينات  من اللحم 
المفروم في السوق وحللته 

«أكيد بيطلع بالوي».
وعن أساليب غش اللحوم تحدث 

درويش: قد يقوم التجار بتعليق 
االعضاء الذكرية على لحم االناث 

وبيعه على أساس أنه ذكر أو 
خلط أكثر من نوع لحم فمثًال 

لحم العجل تقبل الغش بنسبة 
%90 بدون ان يشعر المواطن 

يمكن خلطه بلحم الجاموس 
والبقر والديك األحمر، كما يعمد 

التجار الى تعبئة رئة البقر بالماء 
وتجميدها  وفرمها مع دهن البقر 
وخلطها مع طحال غنم أو صبغة 

كرزة إلكسابها اللون األحمر أو 
فرم صدر أمهات الفروج مع 
الطحال ودهن البقر ومن ثم 

بيعها على انها لحمة خشنة، في 
حين يتم خلط نتر الفروج النيء 

وجلده مع الدهن وبيعه على أنه 
كباب او لحمة بالصينية.

أساليب غش اللحوم: قد يقوم التجار 
بتعليق االعضاء الذكرية على لحم 
االناث وبيعه على أساس أنه ذكر..

لحم العجل تقبل الغش بنسبة 90% 
بدون ان يشعر المواطن، كما يعمد 

التجار الى تعبئة رئة البقر بالماء 
وتجميدها  وفرمها مع دهن البقر
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وعي وتوعية
أغلب المنتجات الغذائية 
المعروضة في األسواق 

حاليًا مغشوشة كما يقول 
المتخصص في  برنامج األغذية 

في الهيئة العامة للبحوث 
العلمية  الزراعية  محمد شهابي  

خصوصًا األجبان واأللبان 
والحليب التي تغش بمواد 

ضارة بالصحة أحيانًا لتباع بسعر 
أرخص للمستهلك، مشيرًا الى 

أن التأكد من تاريخ الصالحية 
واالنتهاء على كل عبوة غذائية 

أمر ضروري بالنسبة للمستهلك 
للغاية وخاصة بالنسبة للمعلبات 

واللحوم التي تتسبب بضرر 
صحي في حال انتهاء صالحيتها 
وليس كالسكر والشاي الذي ال 

تؤثر كثيرًا انتهاء صالحيتهما على 
الصحة، 

ورأى الشهابي وجود جهل كبير 
من قبل المستهلك بمعرفة 
ما يجب أن يتناوله من خالل 
االطالع على المكونات التي 

تحتويها المواد الغذائية وبالتالي 
فالنظام الغذائي المتبع من 

قبله خاطئ فمثًال أكثر المواد 
المستهلكة  في مجتمعنا 
السكريات والتي تستخدم 

المواد الحافظة وهذا يتراكم مع 
الوقت ويحدث ضرر على صحته 

لذا ترى انتشار مرض السكري 
والسرطان الدارج مؤخرًا، مشيرًا 

الى ضرورة التوعية من خالل 
وسائل االعالم لنشر ثقافة ماذا 

يجب أن يأكل.

ضعف المردود المادي
 رئيس إدارة جمعية حماية 

المستهلك بسام عقلة رأى أن 
حاالت وأساليب الغش ازدادت 

واختلفت عن فترة ما قبل االزمة 
رادًا السبب الى ضعف المردود 

المادي للمواطن الذي بات يتجه 
الى شراء المواد الغذائية األرخص 

بغض النظر عن جودتها هذا ما 
شجع التاجر على تصنيع تلك 

المواد من خالل الغش، مشيرًا 
الى ان المواطن السوري لطالما 

تميز منذ القدم بإبداعه بإنتاج 
المواد الغذائية ذات الجودة 
العالية من حالوة وقباقيب 

وبوظة عربية الذي تحول في 
الحرب الى  ابداع من نوع آخر في 

التفنن باختراع أساليب جديدة 
للغش لكسب ربح أكثر بعد تغير 

الزمن وموت الضمير عند الغالبية  
وعلى الرغم من  ضبط أكثر 

من حالة لمعامل كاملة تقوم 
باستخدام السبيداج في غش 

االجبان وااللبان لكن عقلة 
استبعد وجود مثل تلك الحاالت 

وان كانت موجودة فهي فردية 
–كما قال- فهنالك مواد أرخص 

منه ويمكن استخدامها في 
غشهما كالنشاء.

مواصفة اآليزو
عما تقوم به المديرية حاليًا قالت عبد العزيز: نعمل 

حاليًا بمجال تأهيل مخابر كًال من مديرية المخابر ومخابر 
مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالالذقية 

وحمص وفق مواصفة اآليزو 17025 وهي حاليًا في 
المرحلة النهائية من هذا المشروع بهدف الحصول على 

ضمان لدقة نتائج التحاليل الصادرة من قبل المخابر 

المذكورة اضافة الى منح المنتجات التي يتم تحليلها 
ضمن هذه المخابر جواز سفر مفتوح لها امام االسواق 

الدولية بالنسبة للتحاليل، مشيرة الى استمرارية قيام 
المديرية بتحليل عينات من زيت الزيتون التي انخفضت 

نسبة المخالفة فيها_ كما تؤكد_، اضافة الى الحملة 
المستمرة التي تشنها على المواد المهربة ومجهولة 

المصدر حيث أن أغلب المواد التي كان يتم ضبطها اما 
أنها منتهية الصالحية وبتم تعديل تاريخ صالحيتها أو 

تزوير لماركات عالمية أو أن تكون ذات مواصفات متدنية 
وأغلب تلك المواد (األجبان واأللبان، البسكويت).

 رئيس إدارة جمعية حماية 
المستهلك بسام عقلة 

رأى أن حاالت وأساليب 
الغش ازدادت واختلفت 
عن فترة ما قبل االزمة 
رادًا السبب الى ضعف 

المردود المادي للمواطن 
الذي بات يتجه الى شراء 
المواد الغذائية األرخص 
بغض النظر عن جودتها 
هذا ما شجع التاجر على 
تصنيع تلك المواد من 

خالل الغش
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مواد مخالفة
مديرة المخابر بوزارة التجارة 
الداخلية وحماية المستهلك 
لينا عبد العزيز أكدت  أن أكثر 
العينات المخالفة الواردة الى 

المخبر هي منتجات المخلالت 
وبخاصة اللفت التي يقوم 
المخالفين فيها باستخدام 

ملونات غير طبيعية إلضفاء 
اللون الزهري الباهي يأتي بعدها 

منتجات األجبان وااللبان التي 
تركزت معظم مخالفاتها حول 
استخدام مادة النشاء والزيوت 

المهدرجة بدًال من الدسم 
الحيواني بهدف الغش وزيادة 

الربح على حساب المستهلك، 
اضافة الى مقبالت االطفال 
(الشيبسات) التي كان يتبين 

احتوائها على ملونات وتلوث 
ميكروبي يسبب أوجاع في 

البلعوم بسبب استخدام زيوت 
غير صحية اضافة الى عدم وعي 
أغلب البائعين في وضعها في 
الشمس لفترات طويلة تسبب 

تلف تلك المواد.
وأضافت عبد العزيز بلغ عدد 

العينات المحللة منذ بداية العام 
والى اليوم  930 عينة منها 

878 عينة مادة غذائية و52 
لمواد غير غذائية كانت نسبة 
المخالفة فيها بحدود 13%، 

%12.5 منها للمواد الغذائية 
التي تشمل المخلالت وزيت 

الزيتون واألجبان واأللبان،  
و%5 فقط مخالفة للمواد غير 
الغذائية (منظفات، مكياجات) 

بينما بلغت الريعية من القطاع 
الخاص 22 مليون ليرة. 

والحظت عبد العزيز  انخفاض 
نسبة المخالفات في العينات 

المسحوبة التي ترد الى المخابر 
بشكل عام سواء كانت واردة 

من قبل القطاع الخاص أو 
المسحوبة عن طريق دوريات 

حماية المستهلك،  عن العامين 
الماضيين فغالبًا ما كانت 
تتراوح بين 25 الى 28% 
بينما حاليًا  لم تعد تتجاوز 
%12  مرجعة السبب الى 

عودة المصانع النظامية للعمل 
من جديد بينما كانت غالبًا ما 
تتم في ورشات غير نظامية 

ومخالفة (تحت الدرج)، اضافة 
الى ارتفاع مستوى الوعي عند 

المنتجين والصناعيين حيال 
مواصفات المنتجات التي 

يتداولونها.

أرقام
بلغ عدد العينات المحللة 

منذ بداية العام والى اليوم  

 930
عينة منها

 878
عينة مادة غذائية و52 

لمواد غير غذائية كانت 
نسبة المخالفة فيها بحدود

13%
منها 

 12.5%
للمواد الغذائية التي 

تشمل المخلالت وزيت 
الزيتون واألجبان واأللبان،

 و5% 
فقط مخالفة للمواد 

غير الغذائية (منظفات، 
مكياجات)

مراقبون

غير نزيهين
عدم وجود مراقبين نزيهين 

وعدم كفاية األنظمة 
والقوانين الموجودة لتكون 
رادعة وجدها رئيس مجلس 

ادارة الجمعية العلمية 
السورية للجودة هشام 
كحيل سببًا في انتشار 

الغش فقد يحل الضبط 
وتطوى العقوبة من خالل 

تقديم المال أو الهدايا  
للمراقب التموني فيجب 
أن يوضع على رأس كل 
مراقب تمويني مراقب 

وعين تتابعه لذا  تجد الغش 
موجودًا في كل شيء في 

األسواق من غذاء ودواء 
حتى في الميزان،  داعيًا 

الى ضرورة تغيير القوانين 
كلما دعت الحاجة لذلك  
فلكل فترة زمنية قوانين 

تناسبها وفترة ما بعد 
الحرب الحالية أخطر من 

فترة الحرب نفسها فمن 
المفترض صرامة القوانين 

والتشريعات الرادعة. 
وأضاف: صحة المواطن 
يجب أن تكون خط احمر 

وال يجوز التساهل مع 
صاحب المخالفة أو اعطاؤه 

فرصة للتصحيح فكثير 
من الحاالت تحتاج لقمع 

وقوانين صارمة وأيدي 
أمينة وعقول نظيفة تطبق 

القوانين.

أكثر العينات المخالفة الواردة الى مخبر 
«التجارة الداخلية» هي منتجات المخلالت 

وبخاصة اللفت التي يقوم المخالفين فيها 
باستخدام ملونات غير طبيعية إلضفاء اللون 

الزهري الباهي
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المحلي   |  

طفولة تبحث عن الحياة 
بين النفايات

هم مجموعة من األطفال عمدت 
هذه المافيات الستغالل فقر 

عائالتهم وخاصة في ظل ظروف 
الحرب التي جعلت نسبة كبيرة 
من السوريين تحت خط العوز 

والفقر.
يقول الطفل "ماهر" ذو الرابعة 
عشر من عمره للمشهد:"توفي 
والدي منذ سنة وعلى إثر ذلك 

تركت المدرسة ونزلت إلى 

الشوارع، في البداية عملت في 
مسح وتلميع األحذية للمارة في 
الطرقات، ومن بين هؤالء المارة 

كان هناك شخص عرض علي 
فرصة عمل بجهد أقل من عملي 
هذا ومدخول أكثر وأنا دون تردد 
وافقت، والعمل هو في مجال 
نبش النفايات والبحث فيها عن 
األواني الزجاجية أو البالستيكية 

ووضعها ضمن أكياس كبيرة 
وإيصالها لمنزلي وهو بدوره 
يرسل أحدهم ليأخذ الحمولة 

ويعطيني أجرها".
ويضيف "ماهر":"األجر الذي 

اتقاضاه عن كل هذا التعب بالكاد 
يسد حاجتنا اليومية من الطعام، 

صحيح أن أجره أعلى من مهنة 
مسح األحذية إال أنه أكثر عناء 

وتعب وصاحب العمل ال يهمه 
سوى كمية الحمولة وعلى ماذا 
تحوي بغض النظر عن أي عائق 

قد أتعرض له وخاصة وأني أجول 
الشوارع وأبحث عن الحاويات في 

ساعات متأخرة من الليل".

يضع عدة صناديق فارغة فوق 
بعضها لكي يستطيع الوصول 

إلى حاوية القمامة، هكذا يفعل 
الطفل "أشرف" ذو الثانية عشرة 

من عمره.
يقول الطفل "أشرف" للمشهد: 

"أحد أقربائي يعمل في مجال 
نبش النفايات وذات يوم عرض 

عليي أن أعمل معه مقابل 
500 ليرة عن كل يوم وحدد لي 

مناطق معينة يجب أن أبحث في 
حاوياتها، على أن نلتقي يوميًا 

عند دوار المحطة أسلمه أكياس 
الحمولة ويسلمني األجرة".

يضيف "أشرف":"قامتي قصيرة 
ال تسمح لي بالوصول إلى 

الحاوية، األمر الذي يدفعني 
لوضع الصناديق الفارغة الخاصة 

بالخضار فوق بعضها ألتمكن من 
الوصول إليها، أكثر ما يتعبني هو 
المشي مسافة طويلة ألصل إلى 

مافيات «الخردة» يجندون 
ا�طفال السوريني في نبش النفايات 

نور علي 

لم تشفع لهم أعمارهم الصغيرة وطفولتهم من مواجهة االستغالل من قبل مافيات األزمة، 
هم ليسوا بمتسولين وليسوا ببائعين متجولين، هم أطفال يقصدون الشوارع يوميًا بحثًا في 
الحاويات المركونة بها عن بعض الخرداوات أو كما تسمى بالعامية «قراضة» كقطع بالستيكية 
وقطع معدنية أو نحاسية وبعض الورق المقوى «الكراتين» وجمعها لصالح جهات معينة «تجار الخردة» 

التي سخرتهم لهذا الغرض، ليقوم التاجر بدوره بإعادة تدويرها واإلستفادة منها.
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دوار المحطة حيث مكان التسليم، 
وصاحب العمل وعدني مرارًا بأن 
يجلب لي دراجة هوائية استعين 

بها ولكنه لم ينفذ وعده بعد".
نصف الحمولة لصاحب العمل 

والنصف اآلخر له، 4 ساعات 
نوم مقابل 20 ساعة استيقاظ 
وبحث، هذا هو الروتين اليومي 

للطفل "عماد" ذو السادسة عشر 
عامًا وهو أكبرهم سنًا. 

يقول الطفل "عماد" للمشهد: 

"أبي في السجن وأنا المعيل 
الوحيد، أعمل منذ 3 سنوات 
في نبش النفايات وجمعها، 

ال أجيد أي عمل آخر وفي ذات 
الوقت هي مهنة متاحة للعموم 

وال تحتاج لرأس مال، ال أنكر 
أنها شاقة ومتعبة فأنا تقريبًا 

أمضي يوم كامل وأنا اتنقل من 
حاوية إلى إخرى، إال أنني أجمع 

حمولة ال بأس بها أعطي نصفها 
لمن هو مسؤول عن عمالتنا 

أنا واثنين آخرين والنصف اآلخر 
أبيعه لحسابي الشخصي". 

ويضيف "عماد":"أغلب من 
يشتري حمولتي هم تجار يملكون 

معامل خاصة بتدوير النفايات 
والبعض اآلخر هم تجار عاديون، 

ما أبيعه يوميًا يكسبني من 
1000 إلى 1500 ليرة سورية 
أنفقها مابين الطعام ألسرتي 

والحفاضات والحليب ألخي 
الصغير".

طفل ينبش في النفايات
بعدسة «المشهد»

في صورة مشابهة يقف الطفل «محمود» ذو 
العشر سنوات أمام إحدى حاويات القمامة في 

الالذقية وهو منشغل بنبشها وتقليبها.
كاميرا المشهد التقت الطفل  «محمود» الذي 

بدا الخجل واضحًا على وجهه وحاولت أن تسلط 
الضوء على حالته التي تعتبر واحدة من مئات 

الحاالت الموجودة بكثرة في مجتمعاتنا والتي نال 
منها الفقر وخاصة في غضون سنوات الحرب 

الثمانية.
يقول الطفل «محمود»:»يوميًا أقصد حاويات 

القمامة في مناطق مختلفة من الساعة التاسعة 
صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، أبحث في الحاويات 
أوًال عن بقايا الطعام بسبب الجوع والفقر وعن 

أشياء يمكنني بيعها مثل الصناديق والعلب 

البالستيكية».
يتابع «محمود»:»أنا لست في المدرسة وال أحد 
يعيل أسرتي سواي فوالدي مريض ومتعب جدًا 

ووالدتي التعمل، ونبش النفايات هو بمثابة عمل 
يومي نعتاش منه، فأي شيء أجده أقوم ببيعه 

واألسعار متفاوتة، وحصيلة البيع كل يوم أضعها 
بين يدي والدتي لتنفق على المنزل».

مخاطر نبش 
النفايات 

وموقف القانون 

ال شك أن األطفال خالل 
قيامهم بعمليات النبش 

يتعرضون للعديد من 
المخاطر، فبعض أكياس 

القمامة حكمًا تحوي موادًا 
صلبة وجارحة كالزجاج 

المكسور مثًال أو المعلبات 
الفارغة التي تكون حادة 

كالشفرة أو السكين، عدا 
عن االحتكاك المباشر معها 

واستنشاق رائحتها، وكل 
ماسبق يسبب أمراضًا 

وبائية عديدة، ناهيك عن 
أنهم عرضة لإلنحراف 

بسبب تواجدهم الدائم 
في الشارع وانخراطهم في 
وقت مبكر في عالم مبهم 
وغير واضح وتعاملهم مع 
أصناف متنوعة من البشر.
هذا من الناحية الصحية، 
أما من الناحية القانونية 
فإن غياب قانون صريح 

يمنع عمالة األطفال 
في نبش النفايات 

أو غيرها يفاقم من 
المشكلة، وخاصة في 

ظل تهميش هذه الفئة 
من قبل مؤسسات الدولة 

االجتماعية والتنصل من 
تحمل مسؤوليتها وعدم 
إتخاذ خطوة جدية للحد 
من هذه الظاهرة أقلها 

وضع حاويات مغلقة منعًا 
للنبش ومالحقة الجهات 
التي تقف خلف تشغيل 

األطفال في مثل هذه 
األعمال، فعمالة األطفال 

هي أسوء ما يمكن أن 
يخلفه المجتمع، بل هي 
أيضًا خطرًا محدقًا عليه، 
فالطفل تربة خصبة يتم 

زراعتها إما بشكل سلبي أو 
إيجابي.
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رأي   |  

إعادة إعمار أم تنمية شاملة ومستدامة؟

بعد ثماني سنوات من األزمة 
وغزو اإلرهابيين،ُفتحت أمام 

البالد آفاق جديدة إثر اإلنجازات 
التي حققها جيش سورية الوطني 

وحلفائه،بعد استعادته لمعظم األراضي 
السورية،وتكثف المساعي الدولية 

الهادفة إلى حل األزمة السورية عبر الطرق 
السياسية،ونهضت أمام البالد مهمة 

تنفيذ استحقاق استثنائي،اليقل أهمية عن 
استحقاقات الميدان،بل ربما يكون أصعب 

في ظل ظروف دولية مضطربة،يعمل على 
تصعيدها،سلوك اإلدارة األمريكية وحلفائها 
في الغرب،واتباعها في المنطقة العربية.إنه 

استحقاق إعادة إعمار ما خربته تداعيات الغزو 
اإلرهابي،والذي يتوقف على تحقيقه بنجاح 

المستقبل السوري برمته.
وألسباب نعتقد أنها ترتبط بالمخطط الذي 

رسمته اإلدارة األميركية لمنطقة الشرق 
األوسط، أخذ االهتمام الدولي باقتصاد 

سورية (ما بعد األزمة) يظهر كعامل خارجي 
ضاغط نحو اختيار سياسات اقتصادية 

ليبرالية، يجري تسويقها كحل وحيد إلعادة 
اإلعمار،وهذا االهتمام ال ينحصر فقط في 
األجندة التي أعّدتها «اإلسكوا»، بل بالعديد 

من الدراسات واألبحاث والندوات التي ُتنظم 
في الدول األوروبية لرسم خريطة طريق 

لمستقبل سورية االقتصادي.(1)

سنوات الجمر          
واجهت سوريا أزمتها المركبة بهياكل 

اقتصادية منهكة، وقطاع عام صناعي 
وخدمي ضعيف ومتخلف، بعد محاوالت 

حثيثة لخصخصته، فتوقف العديد من 
المصانع والمعامل والورش الخاصة ، 

وتشكل تحالف دولي معاد لسورية تقوده 
الواليات المتحدة بمشاركة أوروبا وتركيا 

ودول النفط العربية. وفرضت حصارًا 
اقتصاديًا أدى إلى فقدان مستلزمات إنتاج 
الصناعات السورية، وغذاء ودواء المواطن 
السوري،وتراجع سعر صرف الليرة السورية 

مقارنة بالقطع األجنبي من 48 ليرة إلى 600 

ليرة للدوالر الواحد،وارتفعت أسعار جميع 
السلع والخدمات بنسب تراوحت بين 300 

– %900، وتوقفت المشاريع االستثمارية، 
وجرى تدمير إرهابي ممنهج للبنية التحتية، 
كقطاعات الكهرباء والمياه والسكك الحديد 
والمنشآت الصناعية وآبار النفط والجسور 

والطرق الدولية. وحسب المصادر الحكومية 
والخاصة، فقد بلغ مجمل الخسائر التي 

تسببت بها األزمة، من دون األخذ بالحسبان 
خسائر المواطنين، نحو 350 مليار دوالر.

أما على الصعيد االجتماعي،فقد ُهجر 
الماليين تهجيرًا قسريًا،وفقد نحو مليونان 

ونصف مواطن فرص عملهم،وارتفعت 
نسبة البطالة إلى نحو %55،وتوسعت بؤر 

الفقر،وبلغ معدله نحو 73%.

حاضنة اإلرهاب
من مراجعة التجربة السورية مع المنظمات 
اإلرهابية، يتبين لنا أن الحاضن االجتماعي 
لإلرهاب الذي تسّتر بالعقائد الدينية، كان 

يتركز ضمن األحياء األكثر فقرًا في المدن، 
لكن البيئة األكثر اتساعًا كانت في أرياف 

المدن الكبرى، خاصة األرياف التي شهدت 
تهميشًا من قبل الحكومات المتعاقبة منذ 
ما بعد االستقالل حتى يومنا هذا، وخاصة 

في المنطقة الشرقية والشمالية، والسبب 
هنا يبدو واضحًا، فالمنظمات اإلرهابية 
كانت تستغل الفقر والبطالة والتخلف 

لتطرح مشروعها(الجهادي) من أجل العدالة 
ورد الظلم أمام مجموعة كبيرة من الناس 

المؤمنين البسطاء، وربما اليائسين من 
عدالة األنظمة السياسية، وبالطبع فإن هذا 
ال يعني بالضرورة عدم وجود مؤيدين وأتباع 
للفكر اإلرهابي في المدن الكبرى، بل وفي 

األحياء األكثر ثراء ضمن هذه المدن. (2)
جاء في تقرير الفقر متعدد األبعاد في سورية 
بين أعوام 2001و2009، الذي صدر في عام 

2014، ضمن خطة التعاون بين المكتب 
المركزي لإلحصاء، وهيئة تخطيط الدولة في 

سورية، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة 
(اليونيسيف)، أن نتائج دليل الفقر على 

مستوى المحافظات كانت متباينة،وكانت 
المناطق الشرقية والشمالية،وإلى حد أقل 
ريف دمشق في المنطقة الجنوبية، تضم 

أعلى نسبة ممن يعانون الفقر في عام 2009.
قبل بداية األزمة السورية، وفي عام 2010 

بالتحديد، طرحت هيئة تخطيط الدولة 
مشروعًا لتطوير أفقر 100 قرية في البالد، 

تتوزع على المناطق الشرقية والشمالية، 
وتشترك بمؤشرات مرعبة، إذ تبلغ فيها 

نسبة البطالة نحو%90، ونسبة الفقر 80%، 
ونسبة األمية نحو%75، لكن هذا المشروع 

لم يكتب له االستمرار.
تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة

استنادًا للمؤشرات السابقة،فإن عملية 
اإلعمار، بخصوصيتها السورية، تعني أكثر من 

البناء، والتصنيع، وإنتاج المحاصيل،لقد جعلت 
مجريات األزمة السورية هذه العملية، وينبغي 

- حسب اعتقادنا- أن تجعلها خطة شاملة 
لبناء اإلنسان السوري الجديد أيضًا، اإلنسان 
اإليجابي، الديمقراطي، المتمسك بانسجام 

دْته دعوات التطرف،  مجتمعنا الذي هدَّ
والتفتيت الديني والطائفي، واالرتقاء إلى 

مجتمع علماني يعطي (ما لله لله وما لقيصر 
لقيصر)، وهذه عملية قد تكون أكثر إلحاحًا 

وأهمية من البناء المادي للحجر والشجر.
هنا تندمج مهام إعادة إعمار سورية مع مهام 

تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 
الشاملة والمتوازنة 

التي تعمل  على إعادة إعمار البنى التحتية، 
وإنهاض القطاعات المنتجة،وفي المقدمة 

منها الزراعة والصناعة،وبشكل متزامن 
العمل على التنمية االجتماعية،وخاصة 

تطوير المناطق المتخلفة اقتصاديًا واجتماعيًا 
وتربويًا،وسن التشريعات االجتماعية التي 

تقوض التخلف االجتماعي وخاصة ما يتعلق 
منها بوضع المرأة السورية،ومساواتها 

بالرجل.
إن نظريات التنمية القائمة على رؤية 

اقتصادية بحتة، فشلت في تحقيق النقلة 
النوعية في حياة الناس، فالمفاهيم الكمية 

والمؤشرات اإلحصائية لم تأخذ بالحسبان 
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بشار المنّير*

اإلنسان المشارك في عملية التنمية. إن 
التنمية خاصة في الدول األقل نموًا هي 
مسؤولية الدولة، فالمهام االجتماعية ال 
يستهدفها القطاع الخاص إال نادرًا، لكن 

هذه التنمية يجب أن تكون عملية تبادلية، 
أي من الدولة إلى المجتمع ومن المجتمع 

إلى الدولة، فالتنمية السلطوية المفروضة 
من فوق تنتج أزمات اجتماعية،لذلك فإّن 

توسيع المشاركة الشعبية، عن طريق 
المجتمعات األهلية في الريف، وهيئات 

المجتمع المدني على تنوع تنظيماته، في 
عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية 

يضمن لهذه العملية سيرورتها المنطقية، 
الملبية لمصالح الجميع، مما يتطلب تعزيز 
دور مؤسسات المجتمع المدني كاألحزاب 

والنقابات والجمعيات، لتأتي تعبيرًا عن 
خيارات المجتمع.

حق التنمية
إنه حق أساسي..  على قدم المساواة مع 

حقوق اإلنسان األخرى التي  أقرها المجتمع 
الدولي،إنه حق اإلنسان في التنمية الذي 
صدر عن األمم المتحدة في عام/ 1986 
/ والتي استندت في إصداره إلى اإلعالن 
العالمي  لحقوق اإلنسان، ويشكل هذا 
الحق  لإلنسان توسيعًا لحقوقه لتشمل 
الظـروف المادية التي تحد من إمكانات 

غالبية البشر من المساهمة واالنتفاع بثمار 
تـنمية المجتمعات،وعلى ذلك فإن التنمية 

التي تضمن لإلنسان حقوقه هي( عملية 
اقتصادية  وسياسية واجتماعية وثقافية 

شاملة تستهدف التحسين المستمر 
لرفاهية السكان بأسرهم دون تمييز على 

أساس مشاركتهم النشيطة والحرة في هذه 
العملية،وأيضًا في التوزيع العادل للفوائد 

الناجمة عنها ). (3)
إن تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 

استنادًا إلى نموذج اقتصادي تنموي تعددي، 
سيمارس تأثيره ال في البنى االقتصادية 
وقطاعات اإلنتاج، أوفي التبديل الجذري 

لألوضاع االجتماعية والمعيشية، لجماهير 

الشعب السوري فقط، بل ستمتد مفاعيله 
إلى األوضاع السياسية في البالد، إذ يساعد 

في تحقيق االستقرار المجتمعي، ويدعم 
النظام السياسي الديمقراطي، ويعمل على 

إدماج جميع المناطق في صلب العملية 
االقتصادية واالجتماعية، ويقلل إلى حد كبير 

مخاطر وجود بيئات اجتماعية خارج السياق 
العام المتناغم في البالد، وبالتالي تجفيف 
الحواضن االجتماعية والمادية التي تشجع 

وتدعم الفكر اإلرهابي.
ونحن نرى أن ذلك لن يتحقق باالستناد 

إلى سياسات اقتصادية كانت السبب في 
تحجيم قطاعاتنا المنتجة، وفي إثارة غضب 

الجماهير الشعبية، بل يتحقق بعد توافق 
السوريين على نهج اقتصادي تنموي، 

تعّددي، استنادًا إلى خطة مركزية حكومية، 
يساهم فيها القطاع الخاص والرساميل 

الوطنية.خطة تضمن التوازن بين متطلبات 
النمو االقتصادي الناتج عن قطاعات اإلنتاج 

الحقيقي ال الريعي، ومتطلبات التنمية 
االجتماعية، تتوزع على مدد زمنية محددة، 

ولتنفيذ هذه الخطة ُتستخدم الموارُد 
المحلية الحكومية، ومساهماُت القطاعات 
الخاصة المنتجة، كما يمكن االستفادة من 

قروض الدول الصديقة والشقيقة، وقروض 
الصناديق المالية الدولية غير الخاضعة 
لهيمنة األمريكيين، ومن برامج التنمية 

التابعة لألمم المتحدة، والمنح والتبرعات 
غير المشروطة، وسندات الخزينة المخصصة 

حصرًا لتنفيذ مشاريع اإلعمار، واالعتماد 
في تنفيذ هذه المشاريع على الشركات 
والمؤسسات الحكومية، خاصة شركات 

اإلنشاءات العامة.

ونقترح أن تتركز خطة الدولة التنموية على 
األوليات التالية:

1-تالفي السلبيات التي تولدت عن 
السياسات االقتصادية والممارسات 

البيروقراطية في العقد الماضي، ونخص 
منها ما يتعلق بالبطالة وفجوة الدخول 

والثروات، وبالتالي ضمان وتوفير أسس 

العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص وما يترتب 
عليها من شروط اقتصادية واجتماعية تمنع 

االستغالل وتحّد من التعّدي على حقوق 
المواطنة وحقوق اإلنسان عامة، وتؤمن 
للجميع المساواة أمام القانون، وتحقق 
الكرامة والعيش المشترك للجميع. (4)

2-السعي الجدي لعودة جميع المناطق التي 
كانت تحت سيطرة المجموعات اإلرهابية 
إلى حضن الوطن، فبعض هذه المناطق 

تؤّمن الموارد الالزمة لتمويل الخطة العتيدة، 
وخاصة المنطقة الشرقية التي تعد مستودع 

الغذاء ومكمن الثروة النفطية.
3-إعادة تأهيل البنية التحتية وفق برنامج 

زمني يأخذ بالحسبان مستلزمات إعادة إقالع 
قطاعات اإلنتاج الرئيسية، ونعني هنا تأهيل 

الطرق ومشاريع الطاقة الكهربائية وسكك 
الحديد وغيرها.

4-الحفاظ على ملكية الدولة وإدارتها 
للمرافق الحيوية واالستراتيجية، كالمرافئ 

والمطارات وقطاعات الكهرباء والمياه، 
وتحديث طاقمها الفني واإلداري،وإعادة 

النظر ببعض التشريعات التي تفوح منها 
رائحة خصخصة هذه المرافق.

5-دعم صناعتنا الوطنية وتحديثها، وتقديم 
مايلزم من تسهيالت كي تصبح هذه 

الصناعة فعًال.. ال قوًال قاطرة التنمية في 
البالد. 

6-مكافحة الفساد بجميع أشكاله وتجلياته، 
فهو يعطل تنفيذ الخطط التنموية، ويحبط 

آمال الجماهير الشعبية بأي جهد لتحقيق 
التنمية.

basharmou@gmail.com

*عضو جمعية العلوم االقتصادية
المراجع:

1-سيناريو اإلسكوا الذي قدمه السيد عبد الله الدردري.
2-التنمية في مواجهة الفكر اإلرهابي،بشار المنّير،مجلة 

االقتصاد واإلعمار –لبنان.
3-نشرة المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة 

نيسان 2004.  
4-اقتصاد اليوم التالي- د منير الحمش.
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المحلي   |  

 النا الكريدي

تعتبر ظاهرة اإلستجرار 
غير المشروع للطاقة 

الكهربائية من أكثر 
الظواهر استفزازًا وهدرًا للمال 

العام، لما لها من تأثير كبير 
على المنظومة الكهربائية 

خصوصًا في هذا الوضع الحرج 
للقطاع الكهربائي خالل األزمة 
السورية وما لحق به من دمار 

وضرر بالبنية التحتية باإلضافة 
لتهرب الكثيرين من دفع الفواتير 

والضرائب وغيرها من مستحقات 
الشركة.

ونجد هذه الظاهرة حاضرة بكثرة 
في األحياء العشوائية والسيما 
التي بنيت حديثًا بشكل مخالف 
خالل األزمة، وفي بحثنا خلف 
األسباب التي تدفع المواطن 

لهكذا تجاوزات، يقول المهندس 
غياث عيدة مدير قسم كهرباء 
جرمانا  للمشهد: إن التوسع 

العمراني العشوائي مرتبط بزيادة 
عددية السكان والمنازل، وعندما 
يكون السكن عشوائيا فسنواجه 
مشاكل إضافية، الن المساكن 

غير منتظمة ومتقاربة مما يولد 
صعوبات عديدة منها صعوبة 
تقديم خدمات الكهرباء بسبب 

ضيق الطرقات ومشكالت في 
مد الشبكات الهوائية او االرضية 

وإجراء دراسات لهذه المناطق 
وصعوبة في توفير مراكز تحويل 
ألنَّ هذه المناطق ال يوجد فيها 

أمالك عامة تمكننا من الحصول 
على تنازالت عن موقع لمراكز 

التحويل، وفي ظل األزمة زاد عدد 
الّسكان في المناطق العشوائية، 

الذي أدى لزيادة الطلب على 
الطاقة الكهربائية، وذلك 

سيشكل ضغطًا على الشبكة 
ويؤدي لحموالت زائدة وأعطال 

مستمرة وانهيار لعازلية الكابالت 
واحتراق بالمحوالت والقواطع 

نتيجة الحموالت العالية، وأعطال 
وانصهارات للشبكات والكابالت 

وزيادة ساعات التقنين.
 ونذكر هنا على سبيل المثال في 
جرمانا دراسة جرت لمنطقة سكن 

عشوائي في جرمانا (دف الصخر 

- خلف الفرن - كرم صمادي 
– مزارع الروضة)، أكدت وجود 

حاجة لـ (38) مركز تحويل منذ عام 
2017، وأخذت الدراسة بعين 

االعتبار التوسع الذي سيصيب 
المنطقة، حيث احتوت المنطقة 

على (526) بناء وفيها مزارع 
ومحالت تجارية ومخازن، وصل 

عدد المشتركين فيها (ممن 
لديهم عدادات) إلى (3809) 

إضافة لـ(5600) مواطنين بحاجة 
لعداد، تم تنفيذ جزء من الدراسة 

السطو على قطاع الكهرباء 

بين حاجة المواطن وتقص² الجهات المعنية 

االستجرار غير المشروع للطاقة 
الكهربائية من أكثر الظواهر استفزازًا 

وهدرًا للمال العام، لما لها من 
تأثير كبير على المنظومة الكهربائية 

خصوصًا في هذا الوضع لما لحق به 
من دمار وضرر بالبنية التحتية
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المعدة للمنطقة حتى عام 
2019، حيث تأمين (16) مركز 
تحويل من أمالك المواطنين، 

فتم دراستها وتنفيذ  الجزء 
األكبر منها، أما باقي المراكز 

المطلوبة فلم يتم تأمينها بسبب 
عدم توافر أماكن عامة يمكن 

االستفادة منها. 
أما عن الخطة المتبعة من أجل 
استكمال عملية التخديم فيتم 
في أي منطقة من هذا النوع 
بعد اعتمادها من وزارة اإلدارة 

المحلية كمنطقة مخالفات، 
وتكاليف تخديمها أيضًا على 

عاتق وزارة اإلدارة المحلية (الجهة 
الطالبة حسب نظام االستثمار 

المعمول به)، ونعمل في قسم 
كهرباء جرمانا على تخديم جميع 
المواطنين في هذه المناطق، 

وذلك عبر تنفيذ الخطوات اآلتية: 
توسيع الشبكات، تكبير المحوالت، 
تركيب عدادات للمواطنين، دراسة 

وتنفيذ مراكز التحويل للمواقع 
المتنازل عنها، متابعة الضابطة 

لعملها وجوالتها التفتيشية 
اليومية ليًال ونهارًا، وفي أيام 

العطل الرسمية وتنظيم الضبوط 
الالزمة بحق المخالفين أصوًال، 
تأهيل واختيار المؤشرين بشكل 

دوري، الكشف عن العدادات 
األحادية والثالثية ومراكز التحويل، 

وأيضًا الكشف على المنشآت 
الصناعية والمحال التجارية وإبدال 

العدادات غير السليمة من أجل 
فحصها في مخبر العدادات للتأكد 

من النتيجة وعدم وجود تالعب 
فيها كما نعمل لرفع مستوى 
الوعي لدى المواطنين بأضرار 

التعديات على الشبكة ونسعى ألن 
يكون المواطن شريكًا في اإلبالغ 

عن التعديات وحاالت االستجرار 
غير المشروع.

أما عن شكاوى عدد من 
المواطنين حول تقصير الجهات 

المعنية في تخديم أحياء عدة 
وتزويدها ببنية تحتية كهربائية 

فيشير «عيدة» إلى أنه يجب 
التمييز بين حالتين األولى 
ضمن المخطط التنظيمي 
للوحدات اإلدارية حيث يتم 

التزويد بعد تقديم طلب من 
قبل المواطن، ودفع الرسوم 

المترتبة عليه بموجب نظام 
االستثمار المعمول به، أما 

المناطق الجديدة التي تقع خارج 
المخطط التنظيمي، يبدأ من 

وزارة اإلدارة المحلية التي تعمل 
على ضبط عمليات البناء، وتحول 

إلينا لنعمل على تخديم األبنية، 
عبر تكبير المحوالت وتوسيع 

الشبكات، وتحميل الجهة الطالبة 
تكاليف التزويد.

 يقول المواطن «م.ع» في أحد 
األحياء العشوائية في جرمانا 

للمشهد: نقوم بتقديم طلبات 
عديدة للتسجيل على ساعات 

كهرباء في الشركة مع عدم 
االستجابة بسبب عدم وجود 

بواط في المنطقة، ويضيف أن 
متعهدين البناء تقوم بالبناء وال 

تستكمل الخدمات بتزويد األبنية 
بالبواط بين صٍد ورد وتهرب أن 
هذه ليست مسؤولية المتعهد 

إنما مسؤولية شركة الكهرباء.
وعند االستفسار عن هذه النقطة 

يضيف المهندس «عيدة» أن 
هذا الكالم غير دقيق، ألنه من 

الممكن أن تتعرض مكونات 
الشبكة الكهربائية للتعدي 
والسرقة ونعمل باستمرار 

لمعالجة هذه النقطة ضمن 
االمكانات المتاحة، وفي 

بعض الحاالت عدم تقديم 
اصحاب االبنية لطلب لتركيب 
بواط، وتقديم األوراق الثبوتية 
أصوًال هو سبب عدم وجوده 

فالبناء يتزود ببواط وعندما 
يتقدم المواطن بالثبوتيات 

القانونية المطلوبة يتم تغذيته 
(داخل المخطط التنظيمي) أما 
بالنسبة لألبنية خارج المخطط 
التنظيمي يتوجب دفع تكاليف 
التغذية حسب الدراسة المعدة 
حيث يقوم صاحب البناء (خارج 

المخطط التنظيمي) بتأجير 
الشقق دون تغذيتها لوجود مبالغ 

مالية مترتبة على تغذية بناءه 
وهذه ايضا احدى الحاالت التي 
تواجهنا وهي سبب عدم وجود 

البواط في بعض األبنية.

شاطئ البدروسية 

«سياحة أم قباحة»؟
المشهد - خاص

منطقة «البدروسية»، هي من المناطق الحدودية مع تركيا، 
وتضم الجبل والبحر معًا، ومن حيث المنطق فإنها منطقة 

سياحية رئيسية، إال أنها من حيث الواقع فهي تخلو من كافة 
مقومات السياحة.

طرقات محفرة وغير معبدة، شوارع تفتقد لإلنارة أو ألي الفتة داللية 
أو إرشادية، شواطئ تملؤها أكوام النفايات والحيوانات النافقة 

ومواطنون يسبحون في مصب المصرف الصحي.
كل مالمح تلك المنطقة تدل على أنها طي النسيان، وحتى الشاليهات 
الخاصة بها أشبه ماتكون بخيم اللجوء، قمامة يمكنك رؤيتها على طول 

الخط، حاويات كأنها تعرضت لقصف صاروخي أو مدفعي، وخزانات تحويل 
الكهرباء متآكلة من الصدأ ومجردة من أغطيتها لتكون خطرًا يهدد أي طفل.

يقول مصدر مسؤول للمشهد رفض الكشف عن اسمه: «المبالغ التي 
خصصت لنا ال تكفي للقيام بأي خطة خدمية داخل المنطقة، وإذا أردنا أن 

نقوم بواجبنا تجاه هذه المنطقة فنحن نحتاج للكثير من التواقيع، وأي إجراء 
سنتخذه يحتاج للعديد من الموافقات التي قد تأتي سلبًا أو إيجابًا وللكثير 

من الوقت، عدا عن الكتابات التي نرفعها مرارًا دون أي رد أو إجابة». 
ويضيف:»هل يعقل لوحدة إدارية كاملة أن تكون خالية من أي كازية، 

وهل يجب على آلياتنا أن تضطر دومًا للنزول إلى كازية الشاطئ أو ألي 
كازية من كازيات الالذقية لتعبئة البنزين أو المازوت واستهالك نصف 

الكمية للوصول إلى البدروسية أو البسيط».
غالبًا يكون تنظيف الشواطئ في تلك المنطقة مجهود ذاتي وتطوع 

أهلي في ظل التجاهل الحكومي واإلداري.
المشهد التقت أحد أهالي منطقة البدروسية الذي عبر قائًال:»هذه 

المنطقة تعاني من مشكالت عدة أهمها الصرف الصحي الذي يصب 
حيث يسبح المواطنون، لدرجة بات المواطن يلتمس بشكل ملحوظ 
البراز البشري أثناء السباحة وهذا الحال شبيه بحال شاطئ البسيط، 

وحتى اللحظة لم يتم إتخاذ أي خطوة عالجية علمًا أن المسؤولين على 
إطالع تام بهذا األمر، والفترة الماضية زارت شخصيات عديدة هذه 

المنطقة، أما بالنسبة للقمامة فهو أمر بات شبه ميؤوس منه، فلوال 
النشاطات األهلية التطوعية لكان الشط أكثر قذارة من ذلك».

أكثر من 44 سنة مضت على استمالك السياحة ألراضي منطقة» 
البدروسية والبسيط» دون أن تضع بها حجرًا واحد، 3 كيلو متر 

استمالك سياحي والمواطنون ممنوع عنهم أي ترخيص.
يقول المواطن للمشهد:»منذ عام 1975 وقرار االستمالك قائم، 

ممنوع أن ترخص أي عقار وممنوع أن تقوم بعمل أي مشروع، وحتى 
أمالكنا الشخصية عليها إشارة استمالك، أي أن الدولة بأي لحظة 

قد تضع يدها على هذه األمالك وال ندري بأي قيمة تخمينية، وربما 
منشأة بقيمة ماليين تصبح بال قيمة ويتم أخذها بكل بساطة».

من سمع وقرأ ليس كمن رأى، فهذه المنطقة وغيرها معاناتها واضحة 
وظاهرة للعيان، ولكن سبحان الله كيف تكون خافية على من هم 

بموضع السؤال والمسؤولية..؟.
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المشهد - خاص:

لم تكن تسميتها 
بـ"الشبكة 

العنكبوتية" عبثًا 
أو من فراغ، فالعديد من 

الفتيات والمراهقات منهن 
خاصة يقعن بشكل يومي 

فرائسًا في مصيدتها 
اإللكترونية التي تنصبها 

لهن في أشكال وأساليب 
عدة.

هي عالم مظلم مليئ 
بالغموض، الجريمة ضمنها 

ال حدود لها أو حواجز، 
ومجرموها سخروا تقنياتها 

لصالح جرائمهم، لتغدو 
ضحاياهم رهينة "كبسة 

زر".

التحرش اإللكتروني.. 
والجنس هو الهدف

رغم التطور إال أن استخدام 
اإلنترنت يبقى سالح ذو حدين، 
ولعل الحد السلبي هو الطاغي 
في ظل قلة الوعي باستخدام 

المواقع اإللكترونية لدى العديد 
من الفتيات وحداثة عهدهن 

فيها، تجعلهن عرضة للتحرش 
اإللكتروني الذي غالبًا ما يبدأ 

بالتعارف وينتهي بمأساة كارثية 
تكون الفتاة هي الضحية، 

والجنس معها هو الهدف. 
"دياال" إحدى ضحايا إبتزاز 
التحرش اإللكتروني تروي 
"للمشهد" قائلة: "كانت 

سعادتي ال توصف عندما قام 
والدي بتركيب بوابة إنترنت في 
المنزل بعد أن أنهينا امتحانات 

الثانوية العامة في السنة 
الماضية، وعلى الفور أنشأت 

حساب على موقع التواصل 
االجتماعي الفيس بوك ودخلت 
إلى هذا العالم االفتراضي ولم 

أكن أعلم حينها أني أسن السيف 
على رقبتي دون أن أشعر".

تتابع "دياال":"بعد أشهر بسيطة 
من دخولي إلى هذا العالم تعرف 

إلي أحد األشخاص وأظهر لي 
كل جميل وتطورت األمور إلى 
أن قمنا بتبادل أرقام الهواتف 
واألحاديث الحميمية والصور 
الشخصية، إلى هنا كل شيء 
قد يبدو على مايرام حتى جاء 

اليوم الذي قرر به أن يسافر إلي 
ويراني هو وأهله حسب ما زعم، 

وعندما وصل اتصل بي وقال 
لي أن انتظره في نقطعة معينة 
ليصطحبني معه حيث ينتظرني 

أهله، ركبنا في سيارة أجرة 
وانطلقنا نحو منطقة الشاطئ 
األزرق وأثناء الطريق لم يعمد 
على لمس يدي أو حتى النظر 

إلي بطريقة مثيرة للشك، األمر 
الذي جعلني في أمان مطلق 
وعندما وصلنا وجدت أمتعة 

وحقائب تدل على وجود عائلة 
فعًال ولكن لم أجد أحد وعندما 

استفسرت قال لي ربما يسبحون 
أو يمضون بعض الوقت سأعد 

الطعام بينما عادوا وأنتي 
اجلسي خارجًا وسلي نفسك بما 
يحلو لك، وهنا وصلت لمرحلة 

الطمأنينة القصوى، وبعد مضي 
بعض الوقت سمعت صراخه 

وكأنه قد تعرض لخطر ما ودخلت 
مسرعة أبحث عنه وإذ افاجأ به 
يضع يده على فمي ويحملني 

إلى إحدى الغرف وهناك وقعت 
ضحية الجنس ووجدت نفسي 
فيما بعد أمام مشاعر مزيفة 
وأمانة وهمية، وطوال فترة 

إقامته كنت أذهب إليه تحت 
التهديد بصور لي وأنا في 

وضعيات إباحية ماكنت ألحصل 

فتيات سوريات 
يقعن ضحايا الجريمة اإللكترونية



عليها لو لم أنفذ". 
وتضيف "دياال":"بعد مضي 
أكثر من ثالثة أشهر اكتشفت 
أن اسمه غير حقيقي وأن كل 
معلوماته غير صحيحة وأنني 

كنت ضحية االبتزاز الجنسي من 
شخص افتراضي فعًال في هذا 

العالم المخيف، سنة مرت أشعر 
وكأنها سنوات أشتهي الموت 

حقًا وأصارع وحدي دون علم أي 
أحد من عائلتي". 

أغراها بالزواج 
ليبتزها بالمال

إن ارتفاع نسبة العنوسة في 
مجتمعنا جعل الفتاة تبحث عن 

فرصة للزواج بالسراج والفتيلة، 
ولعل المواقع اإللكترونية 

الخاصة بالتعارف أو حتى مواقع 
التواصل االجتماعي كانت وجهًة 
للبحث، وهو ماوضع العديد من 
الفتيات في مواجهة حتمية مع 

الجريمة اإللكترونية. 
"غنوة" إحدى ضحايا الجرائم 

اإللكترونية واإلبتزاز تروي 

للمشهد قائلة: "كما الكثيرات 
من فتيات جيلي، اعتقدت أن 

فتى األحالم ربما أجده عبر 
اإلنترنت وما شجع عندي هذا 
االعتقاد أني كنت حاضرة في 

عدة مناسبات زواج لصديقاتي 
ممن القين أزواجهن عبر 

اإلنترنت، وذات يوم تعرفت 
إلى أحدهم والتمست الصدق 
في كالمه ونواياه وخاصة أنه 

طوال ٥ أشهر كان يتحدث معي 
عن الدين والخوف من الله 

بطريقة الخشوع، وكان يستأذنني 
للذهاب إلى الصالة عند حلول 

موعد كل أذان، ودائمًا يدعو 
أمامي أن يجمعني الله معه 

بالحالل". 
تتابع "غنوة":"جاء اليوم الذي 

لم أكن اتوقعه، حين تكلم 
معي بطريقة غير الئقة وعندما 

استوضحت منه عن السبب 
اكتفى فقط بأن يشتمني 

وينعتني بالرخيصة ويهددني 
بمقاطع فيديو خاصة بي كنت 
قد ارسلتها له وأنا القي عليه 
التحية أو مقاطع كنت أغني 
له فيها من باب الحب، بأنه 

سينشرها على اليوتيوب وعلى 
مواقع التواصل االجتماعي كافة 

أو اشتريها منه مقابل مبلغ 
500 ألف ليرة سورية، ولم يكن 

أمامي سوى أن دفعت هذا 
المبلغ وتجنبت الفضيحة". 

طلبت منه تأمين 
حسابي فاستغلني 

قد يكون للجريمة اإللكترونية 
وجه آخر غير قصص التعارف أو 
االرتباط، ربما من يقوم بحماية 

حسابات الضحية من الجريمة هو 
نفسه المجرم. 

تقول "كريستين" للمشهد:"لدي 
هوس حقيقي في كل مايخص 

الهكر والحسابات، وهذا 
دفعني لالنضمام إلى العديد 

من المجموعات التي تعنى 
بهذه المواضيع، صاحب إحدى 

المجموعات كان يراقب نشاطي 
على مجموعته دومًا ويثني 

علي من حين آلخر، وذات 
يوم راسلته ألستوضح منه 

عن كيفية تأمين الحساب من 
اإلختراق والسرقة، فقال لي 

أن هذا األمر يحتاج لشرح 
طويل وهو ليس لديه الوقت 

الكافي للشرح، فبعض الفتيات 
طلبن منه تأمين حساباتهن، 

وعلي اإلنتظار للغد حتى يفرغ 
من عمله، هنا ثارني الفضول 

وسألته كيف يمكنك تأمين 
حساب أنت لست صاحبه، 

فأجابني أنه يستطيع من خالل 
كلمة السر وأن أي شخص يريد 
أن يأمن حسابه فعليه أن يزوده 

بكلمة السر وعندما ينتهي 
بإمكانه تغييرها". 

تتابع "كريستين":"أعطيته كلمة 
السر دون أن أعلم أني سرت 

بنفسي إلى مصير أسود، وبعد 
نصف ساعة أخبرني أن الحساب 

تم تأمينه وبإمكاني وضع 
كلمة سر جديدة، لم أكن أعلم 

أنه وضع رقم هاتفه ضمن 
إعدادات الخصوصية وبالتالي 
حسابي مكشوف له في كل 

وقت وبطريقة مخفية، جميع 
الصور والمحادثات الشخصية 

التي كانت تدور على بريدي 
الخاص كان هو علم تام فيها، 

وبعد شهرين تصلني رسالة من 
حساب ال أعرفه تحوي صوري 

وصور عائلتي ومحادثات خاصة 
بيني وبين أحدهم، مرفقة 

برسالة تهديد مضمونها إذا 
كنتي التريدين الفضيحة اتصلي 

فيديو، وفعًال اتصلت ووجدت 
أحدهم يرتدي قناع تنكري 

يطلب مني أن اخلع مالبسي 
واتحسس جسدي أمامه، لم 
أكن اجرؤ على فعل أمر كهذا 

ولكن تحت التهديد فعلت وهو 
كان يفعل أيضًا ولكن دون أن 
يكشف لي عن وجهه ومقابل 

كل مكالمة فيديو يحذف أمامي 
ع الكاميرا بعضًا من ملفاتي، 

وبقينا على هذا الحال مدة شهر 
تقريبًا وعندما حذف كل شيء 

يخصني حظرني وذهب ليبحث 
عن ضحية أخرى". 

مقتطفات من قانون 
مكافحة الجرائم 

اإللكترونية في سورية

في تاريخ 2018/3/25 
صدر القانون رقم 9 

المتعلق بإحداث محاكم 
جزائية مختصة بالنظر في 
الجرائم اإللكترونية، وفي 

الباب الثالث من هذا 
القانون يعاقب المشرع 

على جريمة انتهاك حرمة 
الحياة الخاصة بالحبس 

من شهر إلى ستة أشهر 
والغرامة من 100 ألف 

إلى 500 ألف ليرة سورية 
عن كل ما نشره عن طريق 
الشبكة لمعلومات تنتهك 
خصوصية أي شخص دون 
رضاه حتى ولو كانت تلك 

المعلومات صحيحة، وكلمة 
معلومات تشمل نشر أخبار 
عن الشخص أو صورة دون 

رضاه أو صورة لمحادثته 
 ،«screenshot» مع أحد

ناهيك عن جرم الذم والقدح 
في حال تضمنت تلك 

المنشورات ذلك.
وفيما يتعلق بموضوع 
االختراق، ففي المادة  

15  يعاقب المشرع على 
جريمة الدخول غير المشروع 

إلى منظومة معلوماتية 
«التهكير» بالغرامة من 20 

ألف إلى 100 ألف ليرة 
سورية، والحبس من ثالثة 

أشهر إلى سنتين، وفي حال 
قام المجرم بنسخ البيانات 
أو المعلومات أو التصاميم 

التي وصل إليها أو ألغاها 
أو غيرها أو قام بتشويهها 
أو استخدامها أو إفشائها، 

فيغرم بمبلغ 100 ألف إلى 
500 ألف ليرة سورية.
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اتحاد الفالحين من 5 نجوم إلى التعفيش
هو أحد المنتجعات السياحية المشهورة 

في منطقة البسيط بجماله وحداثته، ورغم 
تبعيته إلتحاد الفالحين، إال أنه كان متاح 

لشرائح المواطنين كافة وخاصة لذوي 
الدخل المحدود بسبب أسعاره الرمزية.
 هذا المنتجع كان سابقًا يتمتع بخدمة 

فندقية مصنفة بـ»5 نجوم»، ونظام 
شاليهات حديثة عالية المستوى، إطاللته 

المباشرة على الجبل وشاطئ البسيط زادت 
من أهميته الجغرافية والسياحة، إال أنه اليوم 

هو ليس أكثر من هيكل خارجي فقط خاوي 
من الداخل بفعل التعفيش والسرقة، مهمل 

منذ قرابة 10 سنوات، أحواض السباحة 
داخله باتت مستنقعات للضفادع والطحالب، 

أما الشاليهات والغرف فهي أشبه باألبنية 
التي تعرضت للقصف، مكسرة ومهجورة 

حتى غدت أسقفها أعشاشًا للسنونو.

تخريب وسرقات بماليين الليرات 
وحظر اإلستثمار حتى إشعار آخر

كاميرا المشهد تمكنت من الدخول إلى 
داخل هذا المنتجع المنسي ووثقت 

بالصوت والصورة ماتعرض له من تخريب 
يحتاج إلى أكثر من 100 مليون ليرة سورية 

إعادة ترميم وتأهيل وبشكل تجاري أي 
بأبسط المواد وأقلها تكلفة، فكيف لو 

تم ترميمه بشكل جيد وبمواد ذات جودة 
ونوعية كما كان في سابق عهده..؟. 

كما وثقت أعمال النهب والسرقة، وحجم 
المسروقات التي تقدر بالماليين من أبواب 

خشبية، ألمنيوم، رخام، زجاج، حديد، بياضات، 
خالطات مياه وتمديدات كهربائية وصحية.
كل هذه المسروقات التأتي شيئًا أمام 

غرفة المولدة الكهربائية التي يقدر ثمنها 
بـ10 ماليين ليرة سورية والتي لم يتبقى 

منها سوى مجسم المولدة، وما تتضمنه 
هذه الغرفة من آالت ومعدات سرق 

نصفها وتعطل نصفها اآلخر.
بعض المغتربين ستثمرين لهذا المنتجع 

هم متورطين بما وصل إليه حال هذه 
المنشأة، إال أن التورط األكبر كان 

لمستثمري الداخل من يضعون هذا 
المنتجع برسم اإلستثمار الوهمي ولمن  

هي مسؤولة عن حماية هذا المنتجع سواء 
كانت وزارة الزراعة أو السياحة. 

المواطنون يسبحون مع النجاسة
ال تقتصر معاناة منطقة «البسيط» على 
هذا المنتجع الذي يعتبر وصمة عار على 

جبين كل من هو معني بشأنه، بل هناك 
مشكالت أخرى ليست أقل أهمية. 

يقول أحد المواطنين للمشهد:»إقبال 
المصطافين على شواطئنا تراجع كثيرًا، بل 
لوال العائالت المهجرة لما رأينا أحد، روائح 

المجارير منتشرة على طول الشط فالصرف 
الصحي يصب حيث يسبح المواطنون، 

أي أنهم يسبحون مع النجاسة، وكل 
يومين أو ثالثة ننظف الشط من حسابنا 

الشخصي ونزيل بقايا الفضالت والصرف 
الصحي عن طريق تراكتورات تابعة لقطاع 

خاص، الوضع الخدمي سيء ومنسي وكل 
شيء هنا ال يشجع على أي نوع من أنواع 

السياحة».
وبالعودة لقضية المنتجع يشير المواطن، 
أن هذا الحال منذ عام 2009 وهو مهمل 

هكذا وأن عودته واستثماره ينعش 
المنطقة سياحيًا، كما أنه يوفر مئات فرص 

العمل لنسبة كبيرة من المواطنين، الفتًا 
أن شاطئ الكرنك يعاني من ذات اإلهمال 

وذات الوضع. 
هذا غيض من فيض اإلهمال والتجاهل 

للكثير من مشكالت المحافظة سواء على 
الصعيد الخدمي أو السياحي..فأين هو 

موسم السياحة من كل ذلك في مدينة 
يقال عنها أنها عروس الساحل السوري..؟

«رأس البسيط» 

منشأت سياحية «معفشة» 
وشواطئها بؤر للتلوث

المشهد - خاص: 

لطاملا كانت منطقة  «البسيط» منطقة سياحية من 
أجمل بقاع الساحل السوري، ولطالما كانت شواطئها 

مقصدًا للعديد من المصطافين والسياح األجانب، إال أنها 
اليوم بقعة منسية مهملة، منشآتها منهوبة ومسروقة، وشواطئها 

تفوح منها روائح المجارير بعد أن اختارتها مصبًا لها.

المحلي   |  

منطقة رأس البسيط هي عبارة 
مصيف ومنتجع ساحلي في 

محافظة الالذقية، كان يعد من 
أجمل شواطىء البحر المتوسط، 

تبعد عن مدينة الالذقية بحدود 60 
كيلو متر، المنطقة عبارة عن جرف 
ساحلي واسع نصف دائري تحيط 

به الجبال العالية، وتغطي المنطقة 
بالكامل الغابات من قمم الجبال 

حتى الشواطىء.
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رأي   |  

اقتصاد السوق االجتماعي.
من السوق بقدر الممكن ومن الدولة بقدر الضرورة!!

هو القانون األساس إلقتصاد السوق اإلجتماعي، بمعنى 
والخدمي،  والصناعي  التجاري  النشاط  يسود  والطلب  العرض  أن 
في  األضــعــف  الــشــرائــح  بحماية  تسمح  بمساحة  الــدولــة  وتتدخل 

المجتمع، كيف يتم ذلك؟!.
من خالل أوًال: تسعير عوامل اإلنتاج بسعرها الفعلي، وعوامل اإلنتاج 

هي: رأس المال- المادة األولية-قوة العمل..
من  الحقيقية  بقيمها  المختلفة  والرسوم  الضرائب  تحصيل  وثانيًا: 
وتوظيف  والخدمية،  والصناعية  التجارية  واألعمال  المال  أصحاب 
وصيانة  وفتح  تعليمية؛  ومؤسسات  مشافي  بإنشاء  األمــوال  هذه 
الطرقات، وتأمين شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتمويل 
شبكات الحماية اإلجتماعية من ضمان التقاعد وبدل البطالة والتأمين 

الصحي... إلخ.
يعتبر عالم االقتصاد اإلنكليزي جون مينارد كينز  مؤسس اإلقتصاد 

الكلي الكينزي، هو األب الروحي القتصاد السوق االجتماعي.
األزمة  بعد  لكينز  اإلجتماعية  الليبرالية  بالمدرسة  األهتمام  زاد  وقد 

اإلقتصادية العالمية في 2008.
ألمانيا  كانت  اإلجتماعي  السوق  إقتصاد  اعتمد  من  أول  ذلك  إلى 
األوروپي  اإلتحاد  دول  واليوم  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  المدمرة 
األفقر  الطبقات  حماية  اإلقتصادية  سياساتها  في  تتبنى  بالمجمل 
بخدمات مجانية أو شبكات تأمين مختلفة، وفي مقدمة هذه الدول 

السويد والدول اإلسكنديناڤية.
يوشيهيرو  المعروف  األميركي  اإليديولوجي  تراجع   2018 عام  في 
قد  الليبرالية  بأن  للجدل)  نظريته(المثيرة  عن  فوكوياما  فرانسيس 
انتصرت، وبأن البشرية بلغت سقف تطورها النهائي في الرأسمالية، 

وبالتالي فالتاريخ قد انتهى!!. 
بمعنى بعد فشل تجربة اإلشتراكية في دولتها اإلتحاد السوڤييتي؛ فإن 
الرأسمالية  للحياة هو  القابل  الوحيد  النظام اإلجتماعي واإلقتصادي 
بالتالي إقتصاد السوق الحرة، وعرض هذا المنظر األميركي أفكاره في 

كتابه المثير «نهاية التاريخ واإلنسان األخير»!!.
في العام الماضي نشر فوكوياما مقال في «زا نيو ستاتيسمان» في 
17.10.2018 تحوي معزوفة التراجع عن نظرته السابقة، نقتبس: «إذا 
الدخل  الكبير في  الخلل  إعادة تصحيح  برامج  تعني  اإلشتراكية  كانت 
أن  بجب  بل  تعود،  أن  يمكن  أنها  أعتقد  فقط  لست  فنعم  والثروة، 

تعود!.
يبدو لي أن األشياء التي قالها ماركس يتضح أنها صحيحة، لقد تحدث 
الطلب  وأن  أكثر فقرًا،  العمال سيصبحون  وأن  اإلنتاج...  عن فائض 

على السلع لن يكون كافيًا!

انتهى االقتباس.
أزمة  منذ  الواجهة  إلى  تعود  بدأت  التي  الماركسية  أن  الواضح  من 
تبقى  كينز،  جون  طريقة  وعلى  إجتماعية  ليبرالية  شكل  على   2008
العدالة  الباحث عن  اإلنساني  الفكر  تاريخ  تماسكًا في  األكثر  النظرية 
اإلجتماعية، رغم سقوط التجربة اإلشتراكية السوڤيتية ذات الطبيعة 
الشمولية،  والتي انتقدها تروتسكي في حينه عندما أعلن أن االقتصاد 

المخطط بحاجة للديمقراطية كحاجة الجسم لألوكسجين!
متزايدة  أصبحت  التي  واالقتصادية  االجتماعية  اإلضطرابات  إن  كما 
في الغرب وآخرها تظاهرات القمصان الخضراء في فرنسا، وتصويت 
البريطانيين للخروج من االتحاد األوروپي، تأتي كنتيجة طبيعية لألزمات 
االقتصادية المستمرة والتي بدورها أدت إلى تراجع مستوى المعيشة، 
من  اإلجتماعي  األمان  تؤمنها شبكات  كانت  التي  التغطية  وتقلص 
صحة وتقاعد وبدل بطالة ومكافحة الفقر، تلك اإلمتيازات التي جاءت 
في وقتها كتنازالت من أثرياء الرأسمالية على شكل تحصيل ضريبي 
طيلة  وأوروپــا  روسيا  في  اإلشتراكية  أفرزته  الذي  للتحدي  كاستجابة 
القرن العشرين تقريبًا، وكإجراءات وقائية من هزات إجتماعية محتملة! 
بدأت  السوڤييتي،  اإلتــحــاد  بسقوط  الرأسمالية  النشوة  ذروة  في 
الطبقات المالية الحاكمة في أميركا وأوروپا بالتحول إلى أوليغارشية 
العمال  حققها  الــتــي  المكاسب  عــن  بالتراجع  وأخـــذت  متوحشة، 
والطبقات األضعف في هذه الدول، وخاصة بعد اإلحساس باألمان 

بسبب زوال التهديد اإلشتراكي المجاور!
في  لإلستمرار  مضطرة  األوليغارشية  تعد  لم  التهديد  هــذا  ــزوال  ب
التنازالت التي قدمها قدامى الرأسمالية في فترة الصراع بين نمطي 
الحياة الرأسمالي واإلشتراكي، فبرز جشعهم إلى العلن في التنافس 
لفوائض  وأســواق  والثروة،  والغاز،  النفط  وعلى مصادر   الربح  على 
في  وخاصًة  العالم،  حول  واإلضطرابات  الحروب  فأشعلوا  إنتاجهم، 
الشعوب،  إخضاع  إلى  وعمدوا  بثرواته،  الغني  األوسط  الشرق  دول 
المتنازعة على قطعة  الكالب  يأخذ شكل لهث  بينهم  التنافس  وأخذ 

اللحم! 
من الجدير بالذكر هنا؛ أن مجتمعات الدول التي بقيت تنعم باالستقرار 
التي  الدول  أي  والنرويج.  والدانمارك  والسويد  ألمانيا  هي  النسبي؛ 
اعتمدت حرية السوق وحافظت على الدور اإلجتماعي التدخلي للدولة 
على  الليبرالية  اإلشتراكية  اعتمدت  أو  األضعف،  الطبقات  لحماية 

الطريقة السويدية!
محرك  وستبقى  كانت  اإلجتماعية  والعدالة  فاإلشتراكية  بالنتيجة 
لعجلة التاريخ اإلنساني، هذه العجلة التي دارت في عام 1991وأدت 
النتصار الرأسمالية وقد بدأت تدور مع العقد الثاني للقرن 21 لصالح 
التاريخ  الذي ركب قطار  باعتراف فوكوياما نفسه  اإلشتراكية، وذلك 

مرة أخرى!

الدكتور أسامة سّماق

فوكوياما ي�اجع ويطالب بعودة االش�اكية!
الدكتور أسامة سّماق

فوكوياما ي�اجع ويطالب بعودة االش�اكية!
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المحلي   |  تحقيق

النا الكريدي

كانت قضية 
اإلدمان وماتزال من 

أهم المشاكل التي 
تواجه مجتمعات اليوم، وكان 
من الطبيعي ان تتفاقم هذه 
المشكلة مستفيدة من عبثية 

مستقبل مجتمعات اليوم ومن 
الخلل األمني وسيطرة الفساد.

في سورية وخالل سنوات 
الحرب تجاوزت هذه المشكلة 

عتبة الخطر بسبب وجود 
الظرف الموضوعي النتشارها، 

واألخطر أن وباء المخدرات 
يستهدف اليوم بشكل رئيسي 

فئة الشباب والسيما طلبة 
الجامعات السورية..

من يحمي اجلامعات 
من مرّوجي اخملدرات؟

في أوساط الطلبة 
نجد انتشارًا 

ملموسًا لظاهرة 
تعاطي المخدرات، 

وفي معرض 
الترويج لها يلجأون 
الستخدام عبارات 

التحفيز مثل أنه 
المعيب على 

الشاب أو الفتاة 
أن يبلغا الثامنة 
عشر دون تجربة 

الحشيش أو الكيف
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في البداية وعند مقاربة 
هذا الموضوع ومناقشته، 
واجهتنا عدة عقبات، لعل 

أهمها عدم توافر احصائيات 
دقيقة وجدية، وتوسع رقعة 

الفوضى في البالد وانشغال 
مؤسسات الدولة في قضايا 

أمنية وعسكرية معقدة، 
باإلضافة لوجود مناطق خارج 

سيطرة الدولة وعدم الثقة 
في التصريحات غير الرسمية 

لمنظمات يغلب على عملها 
الطابع السياسي..

إال انه من المفيد التنويه إلى أن 
هناك مصادر متعددة تناولت 
قصص انتشار المخدرات في 

مناطق ادلب وحلب وأريافهما 
ويبدو هذا منطقيًا في ظل 

غياب الدولة.
اما عن المشاهدات المباشرة 

في أماكن أخرى فإنها لم تصل 
إلى مرحلة شيوعها كظاهرة،  

في الجامعات 
أصبحت المخدرات وأحاديثها في 

الجامعات جزء من حياة الشاب 
اليومية دون أي حرج من تداول 

الحديث عها علنًا.
 في أوساط الطلبة نجد انتشارًا 

ملموسًا لظاهرة تعاطي 
المخدرات، وفي معرض الترويج 

لها يلجأون الستخدام عبارات 
التحفيز مثل أنه المعيب على 

الشاب أو الفتاة أن يبلغا الثامنة 

عشر دون تجربة الحشيش أو 
الكيف كما يسمونها، وأحيانًا 

يتم اللجوء إلى التنمر واإلهانة، 
الموضوع أصبح اتجاهًا ينم عن 

القوة واالستقاللية، األمر أصبح 
أقرب إلى الموضة موضة يتم 
تقليدها دون وعي أو محاكمة 

منطقية لألمور.

ترويج وشهادات
من خالل شهادات لعدد من 

الطلبة في جامعة دمشق، قال 
«ع-ن» في البداية يبدأ الحديث 

عن الحشيش على أنه مجرد 
شيء يعطي شعورًا بالسعادة 

فقط، وأن المفهوم الدارج عن 
الحشيش انه يؤدي إلى اإلدمان 

مفهوم مغلوط وبإمكان أي 
شخص أن يدخنه ويتخلى عنه 

متى يشاء،.
أما ”أ-د“ فتحدث عن نوع آخر من 
أشكال التعاطي كالبودرة والحقن 
وحسب كالمه أنه لم يجربه ولكن 
أحد معارفه وقع في هذه الورطة 
مما انعكس على سلوكه المنزلي 

أوًال، فأصبح يريد الحصول على 
المال بأي شكل ألن هذا النوع 
من اإلدمان يتسبب بآالم غير 
محتملة من برد ورجفة وألم 
في الظهر والمفاصل وإقياء 

وإسهال عند الحاجة إلى الجرعة 
التالية، فحسب كالم ”أ-د“ 

وصل به الحال لبيع مقتنيات 
والديه وتورطه بجرائم سطو وآخر 

المعلومات الواردة عنه أنه كان 
وصل إلى السجن.

أما الطالبة ”ع-ع“ فتروي لنا 
واقعة حصلت معها:

تقول كنا مجموعة من األصدقاء 
في منزل أحدنا عندما بدأت 

الجلسة تأخذ منحًا آخر، حيث بدأ 
بعض األصدقاء بتجهيز سجائر 

الحشيش، لم أكن أدرك ما يجري، 
حيث كانت المرة األولى من هذا 
النوع استدركت األمر عندما بدأوا 
بتناقل السيجارة فيما بينهم إلى 

أن وصل الدور لي، عندها اعتذرت 
بأني لست مدخنة وبدأت عبارات 

”جربيها ما بتندمي“ وماشابه 
تنهال علي، تقول شعرت 

أوساط الجامعة 
على مستوى 

اإلدراة ورئاسة 
الجامعة تنفي 
أن يكون األمر 
قد وصل إلى 

حد  القلق، 
ولكن هذا األمر 

التؤيدة الوقائع، 
خاصة وأن 

األمر وصل إلى 
المدارس الثانوية 

واإلعدادية
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بالخوف عندها بدأت تصرفاتهم 
تزداد غرابة أردت الخروج ولكن 

نظراتهم لي كانت تربكني وكأني 
المتخاذلة ومفسدة المرح.
والالفت باألمر أن بعض 

المروجين للفكرة يسوقونها 
على أنها أمرًا شائعًا في 

األوساط المتحررة ويعتبرونها 
طقسًا متمردًا على الواقع 

وعلى عادات المجتمع التقليدية 
كما أنهم يعتبرونه رمزا للتمرد 

والثورية.
كما ورد على لسان ”م-خ»

نفي من قبل إدارات الجامعات 
أوساط الجامعة على مستوى 

األدراة ورئاسة الجامعة تنفي أن 
يكون األمر قد وصل إلى حد

 القلق، ولكن هذا األمر التؤيدة 
الوقائع، خاصة وأن األمر وصل 

إلى المدارس الثانوية واإلعدادية‘
 كل الدالئل تشير إلى وجود 

ق بأساليب تجارية  مافيات تسوُّ
ذكية وتوظف صبايا جميالت 

للعمل والترويج في هذا المجال 
تحت ضغط الحاجة. 

وملفات األمن الجنائي تشهد 
على خطورة هذه لظاهرة، التي 
تحتاج إلى مقاربة جدية من قبل 

الجهات المعنية في الحكومة 
للحفاظ على األمن االجتماعي 

الذي أصيب بالخلل بعد سنوات 
الحرب الصعبة.

 في تحقيق قادم سوف نحاول 
الوصول إلى خبرة الجهات 

المختصة في مواجهة هذه 
الظاهرة والوقوف على كيفية 

كشفها ومتابعتها حتى نصل إلى 
تصور أفضل عن حجمها وطرق 

معالجتها..  

المشهد“ في ابن رشد»
المشهد زارت مستشفى ابن 
رشد في دمشق المتخصص 
في عالج اإلدمان واألمراض 

النفسية، وقابلنا أحد المتعاطين 
الذي يخضع للعالج في 

المشفى وكان من الطبيعي 
أن يتحفظ على ذكر اسمه 

العتبارات اجتماعية.
روى لنا رحلته مع اإلدمان، فهو 

شاب في التاسعة والعشرين 
من عمره درس إدارة األعمال 
وأكمل علوم سياسية إال أنه 

انقطع عن الجامعة ولم يتسنى 
له متابعة دراسته، يقول:“ كنت 

أعمل في التجهيزات الطبية 
إلى جانب دراستي وأعيش 

حياة طبيعية تمامًا ومستقيمة 
بعيدًا عن أي مظهر من مظاهر 

االنحراف، كانت جميع األمور 

على ما يرام إلى أن تعرضت 
لعملية نصب واحتيال من أحد 

المقربين مني فخسرت فيها 
كما يقول ”الحيلة والفتيلة“ 
حصيلة عمل سنوات، مررت 

بظروف قاسية جدا وحالة 
نفسية يرثى لها، فنصحني أحد 

األصدقاء بالتوجه إلى طبيب 
نفسي، زرت معظم أطباء البلد، 

تناولت ستة وثمانين دواء 

نفسي على مدار أربع سنوات 
وهنا بدأت رحلة اإلدمان على 

األدوية النفسية، كنت في 
كل مرة أزور فيها طبيبًا يكتب 
لي وصفة مكونة من خمس 
أو ستة أدوية منها وتتوالى 

دوامة المواد اإلدمانية إلى أن 
جربت ”الكيف“ كما يسمى 

أي الحشيش هنا انقطعت عن 
تناول الحبوب واستمريت لفترة 

هناك ما يشير إلى وجود جدران 
صماء وأبواب موصدة نتيجة غياب 

الشفافية وعدم تمكننا من الحصول 
على إحصائيات دقيقة وغياب قواعد 
البيانات التي يمكن البناء عليها لحل 

المشكلة

هناك خلل في معالجة الجهات الوصائية للظاهرة 
وعدم ضبطها واستغالل تجار األزمات للظروف الراهنة

المحلي   |  تحقيق
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ليست قصيرة اتعاطى الحشيش 
إلى جانب المشروبات الكحولية 

إلى أن مررت بأزمة عاطفية 
أثرت كثيرا في مسار حياتي، 

توجهت بعدها مجددًا إلى 
طبيب نفسي وصف لي نفس 

األدوية المعروفة، هنا أصبح 
اإلدمان ثالثي حبوب وحشيش 

ومشروب كحولي، أصبحت 
أتناول يوميًا جرعات عالية 

باإلضافة إلى الحشيش.
بدأت أشعر بحجم الدمار الذي 

حل بحياتي، نظرة الناس لي بأني 
شخص سيء السمعة، منبوذ، 

مكتئب بعد أن كانت حياتي 
مثاال ً لالستقامة لذلك اتخذت 

قرار باللجوء للعالج.
هذه المرة الرابعة التي ادخل 

فيها المشفى، ولكن كنت أعود 
للتعاطي.

 في هذه المرة كانت نتائج 
التحاليل جيدة ونسبة المادة 

المخدرة منخفضة جدا وتخليت 
عن تعاطي الحبوب والحشيش، 
وقال لي أحد األطباء أن هناك 
دواء عالجي اسمه فالدوكسان 

سيحسن من حالتي النفسية وأنه 
آمن وال يوجد له أعراض جانبية، 

ولكن علي التوجه 
للمصح والمكوث فيه من 

عشرة إلى خمسة عشر يوم قبل 
المباشرة بهذا الدواء.

حديث اختصاصي 
في حديث لنا مع الدكتور غاندي فرح 

المسؤول عن عالج المدمنين في المشفى 
قال:

 اختلفت أصناف المخدرات خالل سنوات 
الحرب ودخلت أصناف جديدة لم تكن شائعة 

من قبل، فعدم القدرة على ضبط الحدود أدى 
إلى رواج أنواع جديدة من المواد المخدرة، 

كحبوب الترامدول والكابتغون والبرينغملين 
باإلضافة إلى الحشيش التي أخذت من حصة 
الكوكائين والهروئين لسهولة الحصول عليها 

وتوافرها والفرق الشاسع في األسعار بين 
المادتين، وأضاف الدكتور فرح، أن أغلب 
حاالت تعاطي الحشيش تترافق مع تناول 

الحبوب المخدرة، وتصنف المواد المواد تبعا 
لخطورتها وتبعًا لطريقة تعاطيها، حيث يعتبر 

الهروئين من اخطر المواد لما 
يتسبب به من مضاعفات 

صحية خطيرة وخصوصًا 
تعاطيه عن طريق اإلبر 

كانتقال األمراض عن طريق 
الدم واالنتانات الدموية 
والتهابات الكبد وتصلب 

الشرايين بسبب استخدام 
الحقن الملوثة والحقن في 

أماكن مؤذية في الجسم 
وعدم مراعاة شروط التعقيم، 

وأشار الطبيب أن الجرعات 
الزائدة من المواد المخدرة 

تؤدي في حاالت عديدة إلى 
الوفاة جراء توقف التنفس 

والخثرات الدموية.
أما بالنسبة لنسب الشفاء 

من اإلدمان فهي متأرجحة، 
حيث تعتبر نسب الشفاء من اإلدمان عالميا 

منخفضة بسبب عدة عوامل اجتماعية 
ونفسية، لذلك عند التحدث عن عالج اإلدمان 

يجب أن يشمل العالج جوانب متعددة إلى 
جانب العالج الدوائي فهي ظاهرة عامة 

تشمل نواحي اجتماعية عديدة، وغالبًا تكون 
االنتكاسات واردة بكثير من الحاالت لسهولة 

العودة للتعاطي.

عملية العالج منقوصة 
أكد فرح أن عملية العالج تكون منقوصة ألنها 
ال تعالج العوامل التي أوصلت الفرد لإلدمان 

كالعوامل النفسية واالجتماعية والبيئية واألسرية، 
كما أن طرق العالج ليست متاحة جميعها في 
سورية، لعدم توافر جميع األدوية المستخدمة 
في العالج في سورية أو في الدول المجاورة 

وأسعارها المرتفعة، إال أن المتوافر منها ليس 
سيئًا ويؤدي إلى نتائج معقولة وتوصل المريض 

إلى مرحلة الفطام عن المواد اإلدمانية.
وعند الحديث عن مرحلة ما بعد العالج نواجه 

مشكلة كبيرة في المتابعة لما تفتقر به سورية 
من منشآت تأهيل المدمنين والتي تعد من أكبر 

المعوقات التي تواجه عملنا فنحن نطلب من 
مرضانا التواصل المستمر ومراجعة المشفى 

ولكن هذا ال يكون متاح دائما ونحاول قدر 
اإلمكان معالجة األوضاع النفسية واالجتماعية 

للمريض ولكن يبقى دورنا محدودًا ألن عملنا 
يبقى داخل المشفى لعدم توافر اإلمكانات 

والكوادر إلنشاء فرق متابعة خارجية.
وختامًا أكد الدكتور فرح على 

ضرورة وضع خطة مستقبلية 
إلنشاء مراكز تأهيل للمدمنين 

الستكمال عملية العالج 
ومساعدة المرضى على 
العودة لممارسة حياتهم 

بشكل طبيعي وانخراطهم 
بالمجتمع ورفع سويتهم 

االنتاجية، كما أكد على ضرورة 
التوعية االجتماعية تجاه هذه 
الظاهرة، وتضافر جهود كل 
الجهات المعنية ألنها ظاهر 

متشعبة وجوانبها متعددة ال 
تستطيع جهة واحدة معالجتها 

بمفردها سواء كانت وزارة 
الصحة أو وزارة الداخلية أو 
وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل. بل يجب تنسيق 

الخطوات المتخذة والبدأ بخطة ممنهجة وجدية 
لمكافحة هذه الظاهرة.

إال أن هناك ما يشير إلى وجود جدران صماء 
وأبواب موصدة نتيجة غياب الشفافية وعدم 

تمكننا من الحصول على إحصائيات دقيقة 
وغياب قواعد البيانات التي يمكن البناء عليها 

لحل المشكلة.
باإلضافة لجوانب خفية للظاهرة ال يمكننا 

الحديث عنها حتى ال تتحول التهامات ولكن 
بالتأكيد هناك خلل في معالجة الجهات 

الوصائية للظاهرة وعدم ضبطها واستغالل 
تجار األزمات للظروف الراهنة.

عملية العالج عندنا 
منقوصة ألنها ال 

تعالج العوامل التي 
أوصلت الفرد لإلدمان 

كالعوامل النفسية 
واالجتماعية والبيئية 

واألسرية، كما أن طرق 
العالج ليست متاحة 
جميعها في سورية، 

لعدم توافر جميع 
األدوية المستخدمة 

في العالج
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نسوة أثقلت كاهلهن الحرب
 أم رامي التي اختارت طريقا شاقا 
لكسب لقمتها عندما ضاقت بها 

السبل فاختارت تنظيف منازل 
العوائل المقتدرة ودخول هذه 
المنازل وكسب ثقة اصحابها، 
فهي ال تحمل شهادات وليس 
لديها أي سند اجتماعي يعينها، 

تقول للمشهد «بدأت رحلة 
المشقة عندما خرجنا من منزلنا 
المتواضع في الغوطة الشرقية 

بعد اشتعال الوضع ودخول 
المسلحين للمنطقة، ذهبنا إلى 

جرمانا واستأجرنا منزل صغير 
أنا وأطفالي الخمسة وزوجي 

المريض بالفشل الكلوي فهو 

ال يعمل من سنوات وما من 
خيار لدي إلطعام أطفالي سوى 

العمل وكسب اللقمة بالحالل 
على حد قولها، تضيف أيضا 

أخرج للعمل من الصباح الباكر 
حتى بعد الظهر ألعود بمعدل من 

3000 إلى 4000 ليرة سورية ال 
تكاد تسد رمق العائلة.

وفي زاوية اخرى من خاصرة هذا 
الجرح السوري العميق مشهد 

اخر هو بعيٌد قريب،  الشابة وفاء 
القادمة من ريف حلب الشمالي، 
لتلتحق بإحدى الدورات التدريبية 
للحالقة النسائية وتبدأ مشوارها 

في صالونها الصغير الذي ال تتعدى 
مساحته 3×4 كرسي واحد ومرآة 

وتبدأ رحلة الكسب، تقول لنا «أخي 
كل فترة يهددني بإغالق الصالون 
ومنعي من العمل ويقول «نحن 
ال نسمح لنسائنا بالعمل «بينما 

نعيش اسرتان في شقة على 

الهيكل تفننا في إغالق نوافذها 
بالنايلون والكرتون واطفالي الثالثة 

مصاريفهم كثيرة وزوجي مفقود 
منذ أكثر من ثالث سنوات، أال 

تكفينا أالمنا حتى يأتينا قهر إضافي 
من أقرب الناس لنا.

 
عندما تجتمع قسوة الحرب 

مع ظلم المجتمع
 أما حنان الهاربة من ظروفها 

والمطلوبة من أهلها لعدم 
رضاهم عن مسيرتها وجدت 

نفسها في دمشق وحيدة 
تمامًا، لتلجأ لتقديم خدمات 
تجميلية للنساء في منازلهن 
من تنظيف البشرة واألظافر 
وغيرها، ومعاناتها مع تأمين 

أجرة منزلها وقوت يومها 
وزيجاتها الفاشلة التي فرضها 

الواقع االجتماعي المتردي.
أما عينتنا األخيرة التي لم 

النا الكريدي

ىلع هامش األزمة السورية بعيدًا عن الصراع العسكري 
والسياسي، هناك صراع من نوع آخر، صراع البقاء.

وفي صراع البقاء تبرز ابشع الممارسات التي نشاهدها يوميًا بكل 
قسوتها، وفي مناخ الحرب وتداعياتها تبقى المرأة السورية االكثر تضررًا.

من بداية اندالع األزمة، ومنذ أيامها األولى أجبرت الحرب المشتعلة 
المرأة على الخروج إلى سوق العمل في ظل تغيب الرجال وفرضت 

عليها الكثير من األعباء التي تفوق طاقتها، حيث وجدت نفسها 
بعيدة عن االمان االجتماعي فكانت المرأة منقذ للعائلة التي هدمت 

سكينتها األزمة السورية.

المحلي   |  
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قد تقضي ليلة كاملة بال 
شيء أو يكون حظها موفقًا 

فتحظى بزبون وتقضي 
ليلتها بمعدل من ألف إلى  
خمسة آالف حسب الطلب 
وحسب العرض وبؤس ما 

يمكن أن يحدث

الشابة وفاء القادمة من 
ريف حلب الشمالي، 

لتلتحق بإحدى الدورات 
التدريبية للحالقة النسائية 

وتبدأ مشوارها في 
صالونها الصغير الذي ال 

تتعدى مساحته 3×4 كرسي 
واحد ومرآة
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نكلمها لكننا تتبعناها مصادفة 
أثناء زيارتنا إلى وفاء صاحبة 

الصالون، فهي فتاة لم يتجاوز 
عمرها الثامنة عشر، أهلها 

قضوا في الحرب وتخلى عنها 
األقارب وبدأت تكسب رزق 

الليل الرزق األصعب.
قد تبدو األلوان الفاقعة التي 

تختارها لوجهها الذي مايزال 

غارقًا في متوالية األيام من 
قشابة ورداءة حتى في لحمها 
الذي لم يتدرب على مساحيق 

التجميل ألنها ماتزال في مرحلة 
الرزق الصعب، قد تقضي ليلة 
كاملة بال شيء أو يكون حظها 
موفقًا فتحظى بزبون وتقضي 

ليلتها بمعدل من ألف إلى 
خمسة آالف حسب الطلب 

وحسب العرض وبؤوس ما 
يمكن أن يحدث في عمليات 

بيع األجساد هذه التي تعد 
من التجارات األكثر رواجًا في 

الحروب.

سيدات سوريات
من أجل التغيير

 جانسيت قازان والدة الشهيد 

أنزور األباظة وعضو مجلس 
الشعب، تناولت الدور الذي وقع 

على عاتق النسوة السوريات 
خالل األزمة السورية فروت لنا 

لمحة عن هذا الجانب قائلة: 
عند بداية األزمة عام 2011 

نادينا بعضنا نساء سوريات من 
مختلف المحافظات، اعتصمنا 

وخرجنا من منازلنا ورفضا قرارات 
الجامعة العربية المجحفة بحق 

سورية،  ومنذ ذلك الحين عقدنا 
العزم على المضي قدمًا بما 

بدأناه واتخذنا العمل التطوعي 
بداية لنا للمساعدة قدر اإلمكان 

في تخفيف وطأة الحرب ومعاناة 
أسر الشهداء فدخلنا منازلهم 

وحاولنا جاهدين أن نبلسم 
جراحهم ونكون العون لهم في 

ظل الظروف العصيبة التي تمر 
بها البالد.

وأشارت إلى دور الفعاليات 

 فتاة لم يتجاوز عمرها الثامنة عشر، 
أهلها قضوا في الحرب وتخلى عنها 

األقارب وبدأت تكسب رزق الليل
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المدنية والمجتمع األهلي 
تجاه هذه األسر فحدثتنا عن 

مؤسسة سوريون الخيرية 
بوصفها رئيس مجلس أمناء 
المؤسسة، وما تقوم به من 

دورات تدريبة تستهدف شريحة 
النساء المتضررات من الحرب 

فقالت نحن نهتم بشكل أساسي 
باألسرة والطفل من ثم فئة 

الشباب السوري، وأضافت أن 
حجر األساس والدور الكبير في 

النهوض من الحروب وغيرها من 
الكوارث يقع على عاتق المرأة 

فبحسب قولها ان المرأة ليست 
نصف المجتمع فحسب بل هي 

المجتمع بأكمله ألنها تبعث 
الحياة في النصف األخر وتحمل 

على عاتقها أدوارة شتى، فالنساء 
السوريات تجاوزن كونهن ينشئن 
األجيال ويربون أطفالهن فحسب 
فكانوا عبر التاريخ ذوي دور ريادي 
في المجتمع منهن عشتار وجوليا 

دومنا وزنوبيا ملكة تدمر التي 
كانت أول من نادى بأن األوطان 

تبنى وبالتعليم والثقافة ال 
بالحروب والتدمير فالمرأة السورية 

عبر التاريخ متحضرة وقادرة.
وألمحت إلى المفاهيم المعادية 

للمرأة التي يحملها الفكر 
التكفيري الوهابي وإلى ضرورة 

التصدي له ومحاربته وعلى 
حد تعبيرها، أنجزنا شوطًا كبيرًا 
من المهمة ولوال ذلك لما كنا 

موجودات اليوم، فنساء كثر 
تضررن منه لمجرد تواجدهن 

في بقعة جغرافية محددة تحت 
راية هذا اإلرهاب األسود، لذلك 

البد من توجيه الجهود نحوهن 
لمحو بعض من أثار هذا اإلرهاب 

الفكري والجسدي الذي تعرضن 
له وأن نكون حاضنة لهن ليتم 
تأهيلهم وتمكينهم من جديد 

ليكملوا مسيرتهم في بناء 
المجتمع. وتطرقت لدور المرأة 
في كونها صانعة سالم فقالت 

إن المرأة السورية كانت خير 
ممثل ألمها سورية فصمدت 

وصبرت وانتصرت، وعندما 
قلنا أننا سامحنا قتلة أبنائنا لم 

يكن من باب أن قلوبنا كبيرة 
ومتسامحة فقط. بل من باب 

إدراكنا كأمهات أهمية إنهاء هذه 
الحرب الظالمة على بلدنا وحرصنا 

على تقليص مساحة الدم وهذا 
مثال من أمثلة كثيرة لمساهمة 

المرأة السورية في صناعة 
السالم.

 البد من احتواء تلك الشريحة
وفي حديث للمشهد مع الدكتورة 

نورا أريسيان عضو مجلس 
الشعب ورئيس جمعية الصداقة 
البرلمانية السورية األرمنية قالت 

لنا إن األم والطفل هما األكثر 
تضررًا في الحروب.

تاريخيًا، في فترات الحروب يتم 
ابتزاز المرأة أكثر من أي وقت أخر.

ومهما كان دور النساء في 
المجتمع أو البالد التي تتعرض 
للحروب فاعًال فهي كأم وزوجة 

مقاتل هي األكثر تأثيرًا مع 
عواقب الحروب.

والبد من اإلشارة إلى أن النساء 
في الحروب تحولن كما في 

الحالة السورية إلى شريحة تشمل 
زوجة شهيد وأم شهيد وأبنة 

شهيد، تعيش حياة مختلفة عن 
فترة ما قبل الحرب.

فشريحة النساء المتضررات من 
الحرب تبرز في مرحلة الحقة 

للحروب، والبد من احتواء 
تلك الشريحة بمعنى أنه البد 
من العمل على إشراكها في 

المجتمع، باإلضافة إلى النساء 
اللواتي فقدن عملهن أو غيرها 
من الحاالت، أعتقد أن أي خطة 

فردية ال يمكنها أن تتبلور لشكل 
صحيح، فما نحتاج إليه هو خطة 

حكومية شاملة تبدأ بإإلحصاء، 
وتحديد الشرائح المتضررة، وخلق 
فرص عمل في مشاريع متنوعة 

والعمل على تمكين النساء 
من الناحية الطبية والنفسية 

والتعليمية والعملية.
كما قلت أن من واجب أعضاء 

مجلس الشعب نقل وضع المرأة 
للجهات المعنية والعمل على 

قضاياها، ويتجسد هذا األمر من 
خالل لجنة الشؤون االجتماعية، 
المعنية بقضايا المرأة والطفل 
واألسرة والقضايا االجتماعية.

وقالت أيضًا أن أهم ما تم إنجازه 
في الدور التشريعي الحالي هو 

إجراء بعض التعديالت على 
قانون األحوال الشخصية الصادر 

بالمرسوم التشريعي رقم 59 
لعام 1953، والتي كانت خطوة 

هامة حيث تم تعديل حوالي 
70 مادة شملت السفر والزواج 

الثاني والعصمة والعمل ورفض 
اإلقامة مع الزوجة الثانية 

وتفاصيل في حق الحضانة، 
وهي خطوة باتجاه إعطاء المرأة 

كامل حقوقها.
وفي نطاق تطوير المرأة 

وتشجيعها هناك مبادرات ممتازة 
في إطار دعم المرأة الريفية، 
حيث ُعرفت المرأة السورية 

بصالبتها وقوى إرادتها، لكني 
أرى أن تطوير واقع المرأة يحمل 

مسارين: األول اقتصادي والثاني 
اجتماعي سياسي.

فالعنصر االقتصادي يأتي في 
المرتبة األولى ليرفع ويحسن من 

واقع المرأة، وذلك ضمن إطار 
حكومي.

واختتمت بقولها أن الفترة 
القادمة تتطلب من الجميع أن 

يكون فاعًال، فدور المرأة يبرز من 
خالل دور األم.

الدكتورة نورا أريسيان جانسيت قازان

أم رامي اختارت طريقًا شاقًا لكسب 
لقمتها عندما ضاقت بها السبل 
فاختارت تنظيف منازل العوائل 

المقتدرة ودخول هذه المنازل وكسب 
ثقة اصحابها، فهي ال تحمل شهادات 

وليس لديها أي سند اجتماعي 



السفير المصري لـ «المشهد»: المرأة السورية عظيمة 

والسوريون قدموا الكث² لالقتصاد المصري 

المحلي   |  

نور علي

«املرأة السورية هي إمرأة عظيمة جدًا ومتماسكة»، 
بهذه الجملة بدأ سعادة السفير «محمد ثروت سليم» 
كلمته خالل مؤتمر المرأة واألعمال في الالذقية، هذا 

المؤتمر الذي سلط الضوء على دور المرأة السورية في النشاط 
اإلقتصادي بالتساوي مع الرجل وتقديم الدعم لكل سيدة  أو 

فتاة ترغب في خوض مجال اإلدارة واألعمال. 
المشهد التقت السفير المصري «محمد ثروت سليم» 
واجرت معه لقاًء تناولت فيه مشاركة السفير في هذا 

المؤتمر وكل ما يخص الوجود السوري في مصر. 
يقول السفير للمشهد: 

ماذا قدم السوريون 
لالقتصاد المصري؟

طرحنا هذا السؤال على السفير 
«محمد ثروت سليم» فأجاب 

بدوره: «السوريون قدموا كثيرًا 
لمصر، حيث وصل عدد الشركات 
المؤسسة من ِقبل السوريين إلى 

أكثر من 800 شركة، وهو ما يمثل 
ربع الشركات المؤسسة من قبل 
أجانب في الفترة نفسها، وعلى 
مستوى الصناعات فقط هناك 
ضخ ما ال يقل عن 10 ماليين 

قطعة مالبس في السوق المصري 
شهريًا عبر مصانع األلبسة 

السورية، بغض النظر عن إنتاجات 
المعامل والشركات المملوكة من 

قبل السوريين».
وأشار السفير إلى أن العامل 

السوري محظوظ بفرص العمل 
كثيرًا في مصر بسبب إخالصه 

للعمل وتفانيه وتميزه، حتى بات 
أصحاب العمل المصريين يفضلون 
أن يكون طاقم عملهم سوريين ال 

مصريين».
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أنا مسرور جدًا من مشاركتي في هذا المؤتمر الذي 
دعيت إليه من قبل السيدة ياسمينا أزهري التي تعد 
من أهم الشخصيات النسائية على صعيد المجاالت 

االجتماعية والعمل، وهذه ليست زيارتي األولى 
للساحل السوري فأنه أحبه جدًا وله خصوصية معينة 

بالنسبة لي». 
وفيما يخص المرأة السورية عبر السفير المصري عن 

رأيه بقوله:»المرأة السورية تعبت كثيرًا خالل الحرب 
وأعتقد أنها ستتعب أيضًا بالمرحلة القادمة أي فيما 
بعد الحرب في ظل تراجع نسبة الرجال ألسباب باتت 
معروفة، األمر الذي سيجعل المرأة السورية تتحمل 

عبئ مضاعف إن كان في المنزل أو العمل». 
ويضيف: »المرأة السورية تتصف بالجدية والتماسك 
الشديد  والقدرة على العمل، وأنا متأكد أنها ستثبت 

نفسها وتكون ناجحة». 

السوريون في مصر ليسوا الجئين
اختار عدد كبير من السوريين أن تكون مصر هي 
وجهة اللجوء وبوابة يعبرون خاللها إلى عالمهم 

الجديد ويبدؤون حياتهم بعد أن فقدوا األمل في 
استمرارها ببلدهم بفعل الحرب.

يقول السفير:«السوريون في مصر لهم معاملة 
خاصة ومرحب بهم جدًا وردة الفعل المصرية عليهم 
عكسية، أي تتعارض مع ما نشاهده من ممارسات 

باقي الدول في حقهم ونحن نحبهم ولهم األلوية 
في مصر، حتى بات بعض أصحاب المحالت 
التجارية والمطاعم المصريين ينتحلون صفة 

السوري ويتكلمون باللهجة السورية ليستقطبوا أكبر 

عدد من الزبائن».
ويضيف: «السوريون في مصر أخوة لنا وال نقبل 

بكلمة الجئين، ولدينا أكثر من نصف مليون سوري 
متوزعين في أنحاء مصر، ولدينا أكثر من 40 ألف 
طالب سوري في المرحلة اإلبتدائية فقط عدا عن 

طالب المراحل األخرى، ليس لدينا معسكرات لجوء 
للسوريين في مصر وال نقبل بذلك، والسوري 

يتلقى ذات االهتمام والرعاية الطبية التي يتلقاها 
المواطن المصري».

تجانس سوري مصري وتجديد للوحدة العربية
خالل حوارنا معه تحدث عن التجانس الحاصل بين 
السوريين والمصريين واالمتراج الشعبي المميز 

حيث قال: «هناك اندماج جميل بين الشعب 
السوري والشعب المصري، بما في ذلك الزواج 

المتبادل وخاصة وأن النسبة األكبر التي جاءت إلى 
مصر كانت في سن الزواج».

ويضيف: «الطفل السوري الذي يولد في مصر 
يتمتع بنفس حقوق الطفل المصري، وهناك 

عدد كبير من أطفال سورية الذين ولدوا في مصر 
يتكلمون اللهجة المصرية وبشكل متقن كما أن 

هناك أطفال مصريين يتكلمون اللهجة السورية». 
وختم السفير حواره بجملة: «أعتقد أن األجيال 

القادمة ستعيد الوحدة بين سورية ومصر 
وسنشهد عائالت سورية مصرية مشتركة، وأنا 

شخصيًا مع هذا 
االندماج ومشجع 

كبير له».
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ميساء رزق 

تضمن المعرض 
الذي أقامته الغرفة 

الفتية الدولية بالالذقية 
(JCILattakia) مؤخرًا مجموعة 

من المشاريع واالبتكارات 
التي قدمها عدد من الطالب 

باستخدام أنظمة الطاقة البديلة 
ضمن مشروع(switch)حيث 

تبارت المشاريع المقدمة للفوز 
بالجوائز الثالث األولى،حيث 

التقت المشهد الطالب 
المشاركين ومنهم:مريم عدرا 

ماجستير بحوث بحرية بمشروع 
خلية وقود ميكروبية،محمد 

فهمي ساهر دهمان هندسة 
طاقة كهربائية بمشروع توليد 

طاقة كهربائية وماء ساخن 
باستخدام حرارة الشمس،بشير 

محمد حمادة وفواز سميع 
موصلي سنة ثالثة كلية تطبيقية 
بمشروع التبريد والتسخين وحفظ 

الطعام لحي كامل باستخدام 
الطاقة الشمسية،تيمى الدباس 

تغذية كهربائية سنة أولى 
تطبيقية بمشروع اإلنارة الذكية 
بالحساس الحركي،هادي نايف 

جعفر،علي أديب ادريس،جهاد 
محمود،جعفر البارودي،محمد 

حسن طالب سنة رابعة تطبيقية 
بمشروع سيارة هجينة تعمل 

على أكثر من مصدر طاقة وقابلة 
لالستخدام من قبل معوقين 

يتم التحكم بها عن طريق الهاتف 
سبق وقدموا بها براءة اختراع.

هذا وأوضح هيثم شريتح الرئيس 
المحلي للغرفة لعام 2019 أن 

المشروع يهدف إلى تسليط 
الضوء على أهمية استخدام 

أنظمة الطاقة البديلة،خاصة في 
بلدنا التي تمتلك مصادر طبيعية 
تعد محفزًا كبيرًا الستخدام هذه 

األنظمة وبتكلفة أقل من اعتماد 

الوقود األحفوري في ظل الظرف 
الحالية التي تمر بها مجتمعاتنا 
وتشجيع الشباب على االبتكار 

والعمل على تصميم نماذج 
أنظمة في هذا المجال وزيادة 

الوعي باستخداماتها.
واضاف ان مشروع سويتش 

(SWITCH) يشكل حافًزا على 

مشاريع جديدة ألنظمة الطاقة البديلة 
في معرض للغرفة الفتية بالالذقية

فاز بنهاية المعرض كل من: 
خالد الجبر وسومر المحاميد 

بمشروع روبوت تنظيف 
األلواح الشمسية بالمركز 
األول،ومحمد خالد ياسين 

بمشروع جهاز تسخين المياه 
بواسطة الطلقة الشمسية 

يتغلب على مشكالت األجهزة 
الحالية بالمركز الثاني،وزياد 
محمد حمود بمشروع جهاز 

يو بي اس عدم انقطاع 
تغذية هجين يقوم بتغذية 

المستخدم بشكل دائم من 
أربعة مصادر طاقة.

المحلي   | 
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«جتميد البويضات» 
وحقيقة حلولها لمشاكل 

اإلنجاب في سورية 
المشهد - خاص:

هي واحدة من الظواهر الطبية الغريبة على المجتمع السوري 
والتي ولدت من رحم الحرب، ظاهرة قد تكون من وجهة نظر 
البعض سلبية وكارثة مستقبلية، والبعض اآلخر يتعامل معها 
على أنها تأمين إجتماعي لضمان النسل، «تجميد البويضات».. سالح 

النساء والفتيات السوريات ضد التقدم في العمر. 
آراء كثيرة اتفقت أن هذه الظاهرة تلعب دورًا إيجابيًا في المجتمع، كما 

أنها تعالج مشكالت نفسية عدة تعاني منها أغلب النساء.
في استطالع اجراه المشهد اعتبرت «روال زيزفون» أن «هذه الظاهرة 

ستساعد شريحة واسعة من الفتيات اللواتي يقعن ضحية نظرة المجتمع 
في التشكيك بعدم قدرتهن على اإلنجاب في سن متأخرة وتمد السيدات 

اللواتي اقتربن من نفاذ إنتاج اإلباضة بأمل اإلنجاب من جديد». 
أما «لين فحام» فرأت أن هذه الظاهرة مالئمة للمرأة العاملة التي 

تضطرها ظروف العمل أن تأجل فكرة اإلنجاب، وأيضًا الفتاة التي تمضي 
سنوات كثيرة من عمرها في المشوار الدراسي، وتجعل أي فتاة تنظر 

للزواج بشكل عقالني ومن منطلق الحكمة وليس الحاجة لإلنجاب فقط». 
ومن منظورها وصفت بعض اآلراء األخرى هذه الظاهرة بالمكروهة 

واتهمتها بإحداث الفوضى في تحديد نسب الطفل وهوية األم وخاصة 
أن تجميدها يكون من خالل حاضنات ربما تتعرض للغط ما أثناء فرز 

البويضات فيها.
تقول الطبيبة «بثينة الصوفي» للمشهد :»ظاهرة تجميد البويضات 

تسهم بشكل كبير في حل مشكلة متجذرة في مجتمعنا السوري 
أال وهي تأخر الزواج، أي أن رغبة األمومة للفتاة التي قطعت سن 

الزواج لم يعد مستحيًال، كما أنها عامًال مساعدًا للنساء اللواتي أصبن 
بأورام سرطانية وتعرضن لجرعات كيماوية أن يتمكن من اإلنجاب بعد 
االستشفاء من المرض، باإلضافة للنساء اللواتي تعانين من ضعف 

اإلباضة بسبب سوء التغذية أو تراجع الحالة النفسية». 
وأشارت الطبيبة، أنه عندما يتم تخصيب البويضة بعد إزالتها من 

الحاضنة الثلجية يتم تلقيحها صناعيًا، وقد القت هذه التجربة نسبة 
نجاح تجاوزت 80 %».

الحاجة الملحة التي وجدتها الحرب لمثل هذه الظواهر، تم استغاللها بشكل 
سلبي من قبل ضعاف النفوس، حيث لجأ العديد منهم لبيع البويضات 

للنساء العقيم وبمبالغ مرتفعة تصل لثالث ماليين ليرة سورية.
وفي صورة مشابهة قامت بعض السيدات بالتبرع ببويضاتها المجمدة لمن 

ليس لديها قدرة على اإلنجاب، إال أن التبرع استخدمته بعضهن كتجارة، 
بحيث تزعم الحاجة إليه وهي في الحقيقة بصدد البيع والمال فقط.

وإلى يومنا هذا تبقى هذه الظاهرة واضحة ومبهمة في آن معًا، 
ويبقى الجدل حولها مثيرًا وشائكًا.

االبتكار واستقطاب المبدعين 
الشباب بتضمنه ثالث مراحل:

المرحلة األولى محاضرات 
تعريفية قدمها أساتذة جامعيون 

من ذوي الخبرة في مجال 
الطاقة المتجددة، والمرحلة 

الثانية تشكل بيئة حاضنة 
لالبتكار من خالل إطالق 

مسابقة ألبرز وأحدث االبتكارات 
المحلية في الطاقة المتجددة، 

ر المشاريع  والمرحلة االخيرة تؤطِّ
مة بمعرض يطمح  الُمقدَّ

المنظمون من خالله أن يشكل 
دافعًا إلحياء مشاريع الطاقة 

النظيفة وتبني االبتكارات 
الشبابية المميزة.

كما أكد شريتح إن الغرفة الفتية 
الدولية في الالذقية تعتبر 

الحصول على الطاقة النظيفة 
تحديًا يواجه العالم ككل، والبد 

من لفت األنظار إلى هذا 
التحدي في بلدنا سواء من أجل 

فرص العمل أو تغيير المناخ 
أو تحسين الدخل واستثمار 
الطاقة المستدامة لتعزيز 

االقتصاد المحلي وحماية النظم 
 اإليكولوجية، وهذا الوعي إذا ما 

رافقه دعم علمي واقتصادي 
سيسهم في بناء مجتمع متمكن 
وسيرفد جهود إعادة إعمار سورية 

. مستقبًالً
وبدورها ذكرت نغم خضور نائب 

الرئيس المحلي للغرفة لنطاق 
المجتمع أن مشروع أنظمة 

الطاقة البديلة يدخل في نطاق 
المجتمع ويهدف إلى نشر الوعي 

حول أهمية التوجه إلى أنظمة 
الطاقة البديلة في ظل ظروف 

مناخية وبيئية واقتصادية يعاني 
منها العالم ويشجع الشباب على 

االبتكار وتطوير البحث العلمي 
والدراسات في هذا المجال،

وأضافت أن بالدنا تضم جميع 
مقومات استخدام مشاريع 

الطاقة البديلة من موارد 
طبيعية إلى مساحات مناسبة 
من األراضي وصوًال إلى وفرة 

الموارد البشرية والعقول المبدعة 
والمفكرة في جميع مجاالت 

البحث العلمي، ونأمل أن يكون 

هذا المشروع بداية لدعم مشاريع 
مشابهة للوصول إلى استثمارات 
اقتصادية كافية لتحقيق االكتفاء 
الذاتي من الطاقة في بلدنا في 

المستقبل القريب.
وجرت المرحلة األولى من 

المشروع خالل الفترة من 4 إلى 
13 نيسان الماضي، واقتصرت 
على تنظيم المحاضرات ومثلت 

المرحلة الثانية التي جرت 
األسبوع الماضي مسابقة 

للمبتكرين الشباب والجامعيين 
في مجال تصميم أنظمة الطاقة 

البديلة بما يتواءم والموارد 
المتاحة في البالد، ُأعِلن عنها 
من خالل صفحة الغرفة في 

فيسبوك، وشارك في وضع 
شروطها وتحكيم المشاريع 

الجيدة منها أساتذة جامعيون 
ومتخصصون في هذا المجال. 
أما المرحلة الثالثة التي تتجسد 
في معرض لعرض التصاميم 

واالبتكارات الناتجة عن المسابقة 
والقابلة للتطبيق محليًا في 

المتحف الوطني بحضور فعاليات 
اقتصادية وعلمية واجتماعية 

وإعالمية.
وقالت مايا سعد مدير المشروع 

إن سويتش مشروع تحفيزي 
يسلط الضوء على أنظمة الطاقة 

البديلة ويوجه األنظار إلى موارد 
البالد الطبيعية الغنيةويكرم 
المشاريع واالبتكارات الفائزة 

ويمنحهم جوائز قيمة، ونسعى 
من خالل دعوة المستثمرين 

لحضور المعرض لتشبيك 
الفعاليات االقتصادية مع 

المبتكرين الشباب على أمل تبني 
المشاريع الجديدة.

ُيذكر أن الغرفة الفتية الدولية 
منظمة عالمية غير ربحية 

للمواطنين الفاعلين الشباب 
ن تتراوح أعمارهم بين 18  ممَّ

و40 عامًا، منتشرة في أكثر من 
٥آالف غرفة في أكثر من 100بلد 

حول العالم، يسعى أعضاؤها 
لخلق تأثير إيجابي من خالل 

القيام بمشاريع تعمل على تطوير 
الفرد ما ينعكس إيجابًا على 

المجتمع.
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أطفال ونساء 
استبدلوا التسول
ببيع الخبز

المشهد - خاص

يف السنوات األولى للحرب السورية انتشرت بشكل كبير ظاهرة بيع 
الخبز من قبل األطفال والنساء بغرض كسب الرزق بسبب الوضع 

المعيشي الخانق، ويكون سعر الربطة أعلى من سعرها النظامي ب50 إلى 
75 ليرة سورية، إال أن هذه الظاهرة اليوم باتت وسيلة بديلة عن التسول وأصبح 

ممتهنونها هم ذاتهم الذين ينتشرون في الطرقات ويطلبون المال من المارة. 

يبيع الخبز لكي ال يتسول 
وآخر يشتري بثمنه السجائر 

من يعتقد أن جميع األطفال الذين يبيعون 
الخبز هم برسم الحاجة أو العوز فهو واهم، 

فالبعض القليل هو محتاج فعًال، إال أن 
الغالبية منهم يبيعونه ليشترون بثمنه 

ما يقتلون به أنفسهم من سجائر، حبوب 
مخدرة ومشروبات كحولية كما هو الحال 
مع الطفل «عمار» الذي سألناه عن سبب 

بيعه للخبز فأجاب: «أنه يريد أن يشتري 
السجائر وليس لديه عمل ولم يجد سوى 

هذه الوسيلة لتحصيل المال»، وعندما 
شعر «عمار» أننا نريد تصويره هاجم كاميرا 

«المشهد» بطريقة عنيفة وفر هاربًا.
كل يوم يأتي إلى الفرن ويشتري 10 ربطات 

خبز بسعر 55 ليرة سورية وينادي عليها 
بسعر 100 ليرة سورية، «أرباحها قليلة 

مقارنة بالتسول إال أنها آمنة»، هكذا 
وصفها الطفل «خالد» الذي اختار بيع 

الخبز على التسول حيث قال: «عندما كنت 
متسوًال كنت أعيش في قلق دائم من أن 

تلحظني إحدى دوريات الشرطة، أما وأنا أبيع 
الخبز فأنا مطمئن، رغم أن أرباح الخبز أقل 

بكثير من أرباح التسول إال أنها وسيلة آمنة 
لكسب المال». 

تاجرات الخبز لم يتركن لنا دور
هن نساء يرتدين عباءات سوداء، يأتون 

إلى األفران يوميًا على شكل مجموعات 
متناوبة، كل سيدة تشتري كميات كبيرة من 

الخبز وتمضي لبيعها، لتليها سيدة أخرى 
ربما تكون صديقتها أو من عائلتها وتفعل 

ذات األمر. 
إحدى المواطنات عبرت عن استياءها 

الشديد من تفشي هذه الظاهرة وقالت 
للمشهد:»أثناء وقوفنا على طابور الدور 

نشاهد بعض النساء وهن يتباكين بحجة 
أن عائالتهن كبيرة ولديهن أطفال كثر وهن 

بحاجة لمخصصات إضافية من الخبز وعندما 
ينلن مرادهن ويبتعدن قليًال عن الفرن 

يبدأن بتوزيع ربطات الخبز على مجموعة 
من األطفال بقصد البيع، ونساء أخريات 

يبيعونه بأنفسهن». 
ومواطنة أخرى تقول: «هؤالء النسوة لسن 

بحاجة للخبز بل هن تاجرات ال أكثر، هذه 
التي تجر أوالدها واألخرى تقف مع أقاربها، 
حتى نكاد ال نرى مواطنين عاديين واقفين، 
وفي كل مرة تحدث مشكلة يتدخل لفضها 

عمال المخبز».
وفي حوار «المشهد» مع إحدى بائعات 

الخبز وهي سيدة أربعينية تدعى «أم جمال» 
قالت: «أنا أزاول هذه المهنة منذ 4 سنوات 

أخرج من منزلي في الصباح وال أعود حتى 
الساعة الحادية عشر ليًال، أصبح لدي زبائن 

خاصة أوصل لهم الخبز يوميًا إلى منازلهم».
وتشير «أم جمال»:» عن كل 4 ربطات خبز 

يكون ربحي 600 ليرة سورية اي بمعدل 150 
ليرة عن كل ربطة، وفي الشتاء يرتفع سعر 

الربح ليصبح 175 ليرة سورية عن كل ربطة 
بسبب صعوبة الطقس والمواصالت».

كميات إضافية مقابل الزيادة 
ولم نعد نطيق الشراء

ليس استجداء العواطف هو وحده الوسيلة 
المتبعة للحصول على كميات إضافية 

من الخبز، بل تواطؤ بعض عمال األفران 
مع بعض باعة الخبز هو وسيلة أخرى، 

والمحسوبيات تغزو كل مكان. 
أحد المواطنين روى للمشهد ماحصل 

أمامه حيث قال: «بعد انتظار ساعة ونصف 
خرج عامل الفرن وأعلن عن نفاذ الخبز، 
وكنت قد رأيت قبًال  عدد من الشبان 

الصغار يأخذون كميات إضافية من الخبز 
مقابل دفع 25 ليرة سورية زيادة عن سعر 

الربطة النظامي».
ومواطن آخر يقول: «طوابير ممتدة ألمتار 

تنتظر الحصول على ربطة أو ربطتين 
وهناك من يترجل من سيارته يدخل الفرن 

ويأخذ مايطلبه خالل ثوان وبلمح البصر 
ونحن نعاني األمرين من االنتظار والوقوف 

والمشاكل التي يفتعلها باعة الخبز والتي 
تجعلنا ال نطيق الشراء».

رغم المحاوالت العديدة لعناصر التموين 
في الحد من انتشار هذه الظاهرة، إال أن 
هذه المساعي تبقى غير كافية في ظل 
غياب الشؤون اإلجتماعية والعمل ودور 

الرعاية وحتى عناصر األمن والشرطة. 
بائعو الخبز هؤالء يثيرون حولهم العديد 

من التساؤالت والجدل، وعلى الرغم من 
أن عملهم فيها يعد مخالفة ولكنه غالبًا ما 

يلق تبريرات بتداعيات الحرب.
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أشرف عبدالله رؤية سورية املستقبل

من  بمجموعة  وتداعياتها  السورية  األزمة  تسببت 
لم  واالجتماعية  والديمغرافية  االقتصادية  المشاكل 
يتسن إلى اليوم دراستها بتمعن بطريقة منهجية من 

قبل ذوي الشأن.
سواًء  االغتراب  موجات  منها  والنتائج  المشاكل  من  العديد 
اإلرادي أو القسري، في ظل الظروف التي فرضت على الشعب 
لذلك،  ونتيجة  قبل.  من  معهودة  غير  بلدان  إلــى  الــســوري، 
ستكونعالقتهم  المغترب،  في  السوريين  من  أجيال  ستنشأ 

ببلدهم األم سوريا ضبابية وصعبة التنبؤ.  
أما في الداخل السوري فقد تعرض جيل كامل أيضًا ألوضاع 
ومع  المجتمع.  وتطور  لحركة  الطبيعي  السياق  عن  بعيدة 
حالة  ستنعكس  استقراره،  وتعزيز  عافيته  ككل  البلد  استعادة 
االستقرار على خيارات الشباب الناشئ وعلى تأطير طموحاتهم 

وآمالهم واحتياجاتهم في سياقها المراد. 
«سوريا طول عمرها بلد خير، والخير رح يرجع فيها كمان أكتر»، 
أي  ضمن  عشوائي  بشكل  تسمعها  قــد  التي  الــعــبــارات  مــن 
وانتماءاتهم  أهوائهم  اختالف  على  سوريين  لمغتربين  حديث 
الوضع  بأن  واثقين  هؤالء  يجعل  الذي  ما  ولكن  واحتياجاتهم. 
السوري سيكون أفضل بكثير، وما الذي يؤهلهم إليجاد اإليجابية 
رغم ضبابية الُمعطيات. حتى لدى المتشددين بالتشاؤم حول 
أن  «قــادرة» على  أن سوريا  إلى  البلد، فقد يشيرون  مستقبل 

تصبح نموذجًا ناجحًا كدولة مكتفية وغنية وسيدة. 
سرد  إيجاد  إلى  الحاجة  تبرز  مضى  وقت  أي  من  وأكثر  اليوم 
حكومي واضح ومفهوم للمواطن السوري المستهدف حول 
هوية الغد السوري. ما هو تعريف سوريا األم، البلد التعددي 
الواعد، الذي تتوفر فيه الفرص االقتصادية، والذي يعمل على 
يخاطب  لكي  لمواطنيه،  حياة  جودة  لتقديم  مؤهالته  تمكين 

«الحلم المشروع» لكل سوري، ويدعوهم بدوره لإليمان به.  
القادمة،  الفترة  الحكومي خالل  العمل  أولويات  أعرف عن  ال 
من  تأطيره  يتم ض  أن  للحكومة  بمكان  من  األهمية  أنه  إال 
سياقات مركزية وقطاعية برسائل تترجم التطلعات العاطفية 
وتجيب عن أسئلة وجودية لشرائح كثيرة من الشعب. ماذا عن 
مستقبل أوالدي التعليمي؟ ماذا عن األمن واألمان؟ ماذا عن 

المستقبل االقتصادي للدولة؟ 
وعليه، فإن النهضة بمهام ووظائف االتصال الحكومي مركزيًا 
مخاطبة  اليوم  علينا  والمكمالت.  الترف  بــاب  من  تعد  لم 
المستقبل واالستثمار في التفسير والشرح حول عمل الهيئات 
والمؤسسات كي تصب في نفس بوتقة التوجه العام للدولة 

وأن تسهم في إعادة صياغة أولوياتها. 
ال يخفى على أصحاب الشأن أهمية بناء القوة الناعمة للدولة، 
هارفارد،  جامعة  من  ناي  جوزيف  الذي صاغه  المفهوم  وهو 
استخدام  أو  اإلكراه  دون  والضم  الجذب  على  القدرة  لوصف 

القوة كوسيلة لإلقناع.
قد تكون الخطط الحكومية التي يتم العمل عليها حاليًا وفقًا 
للمعطيات المتوافرة تأخذ ذلك في عين االعتبار، لكن هل يتم 
العمل على مناغمة السرد الحكومي بطريقة شفافة وتفاعلية 
الحكومة،  واجب  الموضوع من  أدوات؟ في هذا  ووفقًا ألي 
وفي  حتى  تعمل  أن  سوريا،  في  المستقبلية  الحكومات  أو 
تفسير  على  لها  تتعرض  التي  الخارجية  الظروف  أقصى  ظل 

وتوضيح النموذج السوري الذي سنجتمع خلفه جميعًا. 
في  السورية  التنمية  نموذج  هو  ما  المثال،  سبيل  فعلى 
مرحلة إعادة البناء؟ في مرحلة ما قبل األزمة السورية سمعنا 
خالل  سمعنا  ثم  االجتماعي،  السوق  اقتصاد  بمصطلحات 
السوق  اقتصاد  أن  مــرادهــا  التي  االنــتــقــادات  بعض  األزمــة 
االجتماعي أهمل تنمية الريف وأن الريف هو الثروة الحقيقة 
نموذجنا  هو  فما  المتوازنة.  البشرية  التنمية  وأساس  للدولة 

القادم لمرحلة إعادة البناء؟! 
سيسأل  سوريا،  في  يتطور  أن  السياحي  للقطاع  يمكن  هل 
السياحة  على  حاليًا  سوريا  ستركز  هل  الــســوري؟  المغترب 
الداخلية أم الخارجية؟ هل تؤمن الدولة باالستثمار في قوتها 
الناعمة كي تعيد حضورها المحلي واإلقليمي والعالمي، حيث 
ال يمكن مقاومتها وال صدها. هل بيئة أداء األعمال هي حقًا 
داعمة؟ ماذا عن جودة الحياة حاليًا وكيف يمكن أن نعززها في 

سوريا؟
إن  بالمستقبل.  كأفراد  نحن  نحلم  مثلما  الحكومة  تحلم  هل 

كانت اإلجابة بنعم، فما هو هذا الحلم؟

أشرف عبدالله



التساؤالت كثيرة ومن الجميع، 
هل كان رئيس االتحاد على علم 

مسبق بقرار الحل حتى قّدم 
استقالته قبل فترة من صدور 

القرار لحفظ ماء وجهه، وأوهم 
الجميع بالتخّلي عن هذا المنصب 

ليتيح المجال للّدماء الشابة 
وللّتجديد فيه، أم أّن المحاسبات 

التي بدأت تطاله جعلته يّتخذ 
هذا القرار بسرعة مفاجئة ليتبّين 

للجميع بعد ذلك أّن ال تجديد 
وال تطوير وال دماء شاّبة، وإّنما 

حّل، على نحو راق لالتحادات 
المنافسة التي كانت تتذّمر من 

وجود االتحاد.
ولعّل التساؤل األبرز الذي 
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تجربة اّتحاد المصّدرين
لها مـا لها.. وعليها      ما عليها!

مادلين رضوان جليس 

بسرعة غير متوقعة، اتخذ قرار حل اتحاد المّصدرين، 
في صدمة مفاجئة إال للعارفين، لكن هذا الحل السريع 

طرح تساؤالت عديدة وخاصة أن االتحاد ترك بصمة خالل 
الفترة الماضية دون أن يخل األمر من إشارات استفهام حول بعض 

القضايا أو الملفات اإلشكالية.



  هل كان رئيس االتحاد على علم مسبق بقرار 
الحل حين قّدم استقالته قبل فترة من صدور 

القرار لحفظ ماء وجهه، وأوهم الجميع بالتخّلي 
عن هذا المنصب ليتيح المجال للّدماء الشابة، أم 
أّن المحاسبات التي بدأت تطاله جعلته يّتخذ هذا 

القرار بسرعة مفاجئة؟

تكّون لدى الجميع إن كانت كل 
مؤسسة أو هيئة أو جهة تفشل 

إدارتها في تسييرها بالّشكل 
الّصحيح، ويكون الحّل األمثل 

لذلك هو بحّلها وإلغاءها، فكم 
من هيئات ومؤسسات  يجب 
أن تلقى المصير ذاته، وحّتى 
إن كانت التصريحات الفاشلة 

والواهمة التي صّرحت بها إدارة 
االتحاد هي الّسبب، فأيضًا، 

كم من مسؤول يجب أن 
يقّدم استقالته تحت مسّمى» 

الّتجديد»؟

تصريحات مبالغة وال فعل!
وصلت الّصادرات السورية حسب 

تصريحات االّتحاد إلى 117 دولة، 
بقيمة 7 مليارات دوالر في حين 

أّن األرقام الّرسمية تقّدرها ب 
700 مليون دوالر، في تضارب 

واضح في حجم الصّادرات، 
بشكل يطرح إشارات استفهاٍم 

حول هذه الهّوة الكبيرة بين 
الّرقمين يستدعي بحثًا لمعرفة 

أين ذهب الفارق بينهما؟!.
البعض وصف هذه التصريحات 

بالمبالغ بها نظرًا لواقع الصادرات 
التي لم تشهد التحّسن الذي 

تحّدث عنه اتحاد المصدرين ولم 
تنعكس آثاره على االقتصاد 

المحّلي، رغم الّدعم الكبير 
المقّدم للصادرات، التي في 

أبسط الحاالت كان يجب أن ترفد 
خزينة المركزي بالقطع األجنبي 
وهو األمر الذي لم يتحّقق كما 

هو مأمول بل ُسّربت المبالغ 
الكبيرة المتحّصلة إلى جيوب 

رجال األعمال ومنهم القائمين 
على اتحاد المصّدرين، الذين 

أكّدوا في أكثر من مناسبة وفي 
تصريحات متكررة على اتخاذ 

خطوات هاّمة لدعم المنتجات 
السورية في األسواق الخارجية 

منها المراكز والمستودعات في 
عدد من البلدان الصديقة كالعراق 

وإيران وروسيا لكن حسب 
معلوماتنا التي حصلنا عليها 
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تجربة اّتحاد المصّدرين
لها مـا لها.. وعليها      ما عليها!

اتحاد المصدرين حصل 
على مبالغ كبيرة على 

حساب المصّدرين وذلك 
من خالل فرض 12 

ألف ليرة على كل بيان 
جمركي صادر، و1 باأللف 

على  الصادرات، وكانت 
خزينة الدولة األجدر بهذه 

األموال

هناك من تحدث عن 
بيانات مالية غير دقيقة 

كانت تقدم للحكومة 
من قبل االتحاد، لذلك 

تم تشكيل  لجنة لدراسة 
أعماله وسيتوضح من 
خاللها كل شيء، وفي 

حال ثبوت التالعب 
والتجاوزات فسيتم 

محاسبتهم



من مصادرنا الخاصة تبّين أن 
بعض هذه المراكز المعلنة غير 

موجودة، بالتالي هذه الّتصريحات 
اإلعالمية الوهمّية ليست سوى 

كسب أمجاد شخصّية على 
حساب االقتصاد، والصادرات 

هي التي ستتضّرر حتمًا من جّراء 
ذلك، وخاصة أنه اليوجد شيء 
حقيقي على أرض الواقع يدعم 

تواجد المنتجات السورية في 
أسواق هذه البلدان.

منافع شخصّية
اّتحاد المصدرين الذي صدر قرار 

تأسيسه منذ عشر سنوات لم 
يستطع أن يواكب كل قضايا 

المصّدرين، وحّل نصفها بينما 
بقي النصف اآلخر عالقًا إلى 

أجل غير مسمى، وهذا بشهادة 
أهل الكار، ولكن بشهادات أخرى 
من أهل الكار نفسه أّن المآرب 

والمنافع الشخصّية كانت تطغى 
على عمله، إضافة إلى تجاهله 

مؤسسات الدولة، وهذا ما بّينه 
بسام علي عضو اتحاد المصدرين 
الذي كشف أّن تصريحات رئيس 

االتحاد السابق محمد السواح 
حول أرقام التصدير واألسعار 

الّتأشيرية لم تكن الّسبب األوجه 
وراء قرار الحل، بل هناك أسباب 

كثيرة، قد يكون منها الّتكلفة 
العالية جدًا التي أخذها االتحاد 

لقاء اإلنارة في معرض دمشق 
الدولي، إضافة إلى الشكاوي 
التي وردت إلى رئيس مجلس 

الوزارء حول الّدعم الحكومي 
المقدم للمصّدرين والذي 
استطاع االتحاد االستيالء 

عليه وتقديمه لشركات أخرى  
«وهمية» بدًال من الشركات 

الحقيقية المصّدرة.
وأضاف بّسام: الّدولة ال تظلم 

أحدًا، فالقرار الذي اّتخذ لم 
يكن عبثيًا أو عشوائيًا خاّصة أّن 

الفواتير التي قّدمها االّتحاد لهيئة 
دعم وتنمية اإلنتاج المحلي 
والّصادرات كانت كبيرة جدًا، 

سواء في مهرجانات مثل مهرجان 
زرع في سورية، أو في المعارض 

مثل معرض دمشق الدولي.

ال تصدير وهمي
اتهامات المصّدر الّسابق نفاها 

إياد محمد الخازن السابق التحاد 
المصدرين بقوله: كل ماقيل عن 

إجراء عقود وهمّية القصد منه 
اإلساءة الّتحاد المصّدرين، مشيرًا 

أّنه اليوجد مايسّمى بالّتصدير 
الوهمي، ألّن تكلفة الّتصدير 

مرتفعة جدًا وال يوجد من يدفع 
مبلع 8000 دوالر إلى العراق 

ومثلها أو أكثر منها إلى روسيا 
من أجل تصدير وهمي.

أّما بالّنسبة للّدعم حسب محمد 
فالحكومة أقّرته للمشاركين في 

معرض دمشق الّدولي، وكل 
مشارك كان في المعرض وّقع 

عقودا وقام بتثبيت هذه العقود 
في هيئة دعم وتنمية اإلنتاج 

المحلي والصادرات وليس في 
االتحاد، وحالما يثبت عقده لديهم 

ويجلب شهادة جمركية تثبت أّنه 
صّدر، فإّن هيئة الّصادرات تعطيه 

الّدعم، أّما لجان تصديق العقود 
فكان االتحاد من أعضائها وكان 
رئيس اللجنة هو مدير عام هيئة 

الصادرات، ولكّن االتحاد ليس له 
أي عالقة بالّدعم.

محاباة مكشوفة
يحاول البردان مسك العصا 
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هذا الكالم ال ينطبق على ماذهب إليه عمار 
البردان نائب رئيس غرفة تجارة دمشق الذي 
كان من أول المّرحبين بالقرار معتبرًا أّن ذلك 

طبيعيًا وفيه وجهة نظر، فبرأيه أّنه يأخذ مهام 
بقّية الّلجان في االتحادات والغرف، لكن عن 

توقيت القرار وخلفياته فامتنع عن الدخول في 
هذا الموضوع بالقول: هذا ماال يعرفه أحد، 

ليتبع ذلك بالقول: لنقل كلمة حق، 
فإّن الحكومة هي من رفعت االتحاد 

وهي من أنزلته.
وتابع البردان في انتقاده التحاد 

المصدرين عبر سرده لبعض الّثغرات 
التي وقع بها من خالل إشارته 

إلى اّن االتحاد كان يأخذ في فترة 
من الفترات 1 باأللف أي أصبح 

لديه ميزانية كبيرة، كما اّنه أخذ دور غيره 
في االتحادات حيث يوجد في غرف الصناعة 

والّتجارة وأيضًا وزارة االقتصاد تحديدا في هيئة 
الصادرات لجان تصدير لم يتوقف دورها 
وبّرر البردان تقصير غرفة تجارة دمشق 

في القيام بواجباتها في تفعيل عمل لجان 
الّتصدير بأّن االتحاد سرق هذه المهمة منها 
«بكل طيب خاطر»، وذلك عندما 

اشار إلى أّن االتحاد حينما كان 
يقوم بتنظيم المعارض لم يكن 

مسؤولو هذه اللجان يقولون 
شيئًا أو يبدون رأيًا بحجة المصلحة 

العامة، ولكن حسب قوله دور 
اللجان كان مهّمشا واالتحاد سلبها 

دورها.

الحكومة رفعته وأنزلته!!

 االتحاد لم يتخذ أي إجراء لدعم المصّدرين، وخالل محاولته فتح 
األسواق الّروسية، لم يجّرب االتحاد انفاق بعض مما يجنيه من 
المال في سبيل الترويج بالمنتج السوري، وخاصة في القطاع 

الزراعي، فالّسوق الّروسية واسواق أوروبا الشرقية أسوق واعدة

عمار البردان
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من الوسط عبر محاباة رئيس 
االتحاد الذي وصفه بالّنشيط 
وقام بمهام المعارض، لكن 
مشكلته برأيه كانت المبالغة 

في الّتصريحات، وخاصة حول 
أرقام الّتصدير علمًا اّن المصّدرين 

البائعين كانوا يقولون أنهم لم 
يبيعوا شيئًا، إال أّن خطأه األكبر 
أّنه تعّدى صالحياته في الحديث 

عن االقتصاد وعما يجب أن 

يسمح أو يمنع استيراده من 
المواد.

رأي البردان أّيده فيه المشتغلين 
على األرض حيث أشار المصّدر 
بسام علي المنتسب إلى اتحاد 
المصدرين إلى المبالغ الكبيرة 

التي جناها اتحاد المصّدرين على 
حساب المصّدرين وذلك من 

خالل فرض 12 ألف ليرة على كل 
بيان جمركي صادر، و1 باأللف 

على  الصادرات في كل أنحاء 
القطر، وهذه األموال برأيه خزينة 
الدولة أولى بها، مضيفًا أّنه يجب 

أّال ننسى أّن اتحاد المصدرين 
قطاع خاص، هّمه ربحي، وال 

مكان لديه للخسارة. 
ضاربًا أمثلة على تفكير االتحاد في 

مصلحته من دون اتخاذ أي إجراء 
لدعم المصّدرين وخزينة الدولة، 

مثًال خالل محاولته فتح األسواق 
الّروسية، لم يجّرب االتحاد أن 

يخسر بعضًا مما يجنيه من 
المال في سبيل التعرفة بالمنتج 

السوري، وخاصة في القطاع 
الزراعي، فالّسوق الّروسية سوق 

واعدة، وسوق أوروبا الّشرقية 
أيضًا، كل الكالم عن االتجاه إلى 
هذه األسواق كان فقط إعالمّيًا، 
كما أن االتحاد أثناء مشاركته في 

األسباب الحقيقية 

¿ظورة

حل اتّحاد المصدرين فجأة كان 
مصدر استغراب  في الوسط 

االقتصادي من دون معرفة 
األسباب الحقيقية وراء ذلك، 

خاّصة أنه قبل فترة ليست 
بقليلة كانت عالقة االّتحاد مع 

الحكومة واالتحادات األخرى 
جّيدة، لكن قرار الحل كان موضع 

ترحيب واستهجان لدى البعض 
إال أّن الغريب في الموضوع أّن 
جميع اآلراء وخاصة في قطاع 
األعمال التي تتحّدث عن الحّل 
في الخفاء وترفض التصريح 

في العلن ألسباب «مصلحية» 
وقد حاولت المشهد استقصاء 

الموضوع من أهل القرار باعتبار 
أّن الحل والربط عندها لكن وزارة 
االقتصاد لم تفّضل الدخول في 
صلب حل االتحاد والحديث عن 

التجاوزات والملفات التي يقول 
البعض أّنها السبب الرئيس 

لذلك، حيث أرجعت رانيا خضر 
أحمد  معاون وزير االقتصاد 

والتجارة الخارجية قرار الحل إلى 
أسباب إدارية تخّص الوزارة 
وتشّعبات المهام المتعلّقة 

بالّتصدير، لتؤّكد أّن موضوع 
حل اتحاد المصّدرين جاء بشكل 

خاص نتيجة لما قامت به 
الوزارة  بخصوص دراسة واقع 
وآلية عمل جميع المؤسسات 

والهيئات والجهات التي تتبع أو 
تشرف عليها، ومن بينها اتحاد 

المصدرين.

مجلس الشعب كان سريع االستجابة في 
إصدار قرار الحّل حيث لم تستغرق المناقشات 
وقتًا طويًال لتوضيح األسباب الحقيّقة التخاذ 
هذا القرار بشكل يوحي أّن القرار مّتخذ مسبقًا 
والمجلس ال حول له وال قّوة، مما يوحي أّن 

المجلس لم يكّلف نفسه عناء الّتفكير بالقرار حّتى.
وللوقوف على رأي المجلس التقت المشهد 

أحد نّوابه وليد درويش الذي كان من المؤيدين 
لقرار حل االتحاد نظرًا لكونه عبئا على المصّدرين 

برأيه، فالجميع تساءل عن سبب حل االتحاد بينما 
تساءل درويش عن سبب بقاءه، مدّعما حّجته 

بوجود لجان في غرف الصناعة والتجارة معنية 
بالتصدير ولم تكن تكّلف الدولة ليرة واحدة، لكن 

االتحاد شّكل عبئا على الحكومة وعلى الدولة، 
وهناك عدة إشارات استفهام حوله.

وتابع درويش في سرده األسباب الموجبة برأيه 
لحل هذا االتحاد بتأكيده أّن في سورية هي البلد 

الوحيد التي لديها  اّتحاد للمصدرين 
فمع من يريد أن يتعاون هذا االتحاد؟، 

مضيفًا أّن االتحاد هو قطاع خاص 
وليس حكوميًا لكن اإلشراف عليه 
حكومي وهذا هو العبء بحد ذاته، 

ومن الطبيعي ان يكون مردود 
مايحصله االتحاد للدولة، متسائًال: 
لم تذهب لقطاع خاص وأشخاص 

ويتحكمون بالتصدير واإلنتاج السوري؟! الفتًا 
ان عجلة تصدير البضائع السورية أصبحت بطيئة 
جدا ألن المصدر بات يحسب حساب المبلغ الذي 

يدفعه لالتحاد الذي لم يقدم له شيء.
وأشار درويش إلى أن هناك من تحدث عن بيانات 
مالية غير دقيقة كانت تقدم للدولة السورية من 
قبل االتحاد، لذلك رّكز على محاسبة 

من أخطأ في االتحاد، فهناك لجنة 
شكلت لدراسة أعماله وسيتوضح 

من خاللها كل شيء، فإذا تبّين 
لها ان القائمين على االتحاد لم 

يقعوا بأخطاء مالية وفنية وإدارية 
فستشكرهم على دورهم، ولكن 

في حال ثبوت التالعب والتجاوزات 
فسيتم محاسبتهم.

مجلس الشعب يبصم «بالعشرة»

من أيد قرار حل االتحاد يقول أنه كان عبئا على المصّدرين، فما هو 
سبب بقاءه، خاصة وأن هناك لجان في غرف الصناعة والتجارة معنية 

بالتصدير ولم تكّلف الدولة ليرة واحدة، لكن االتحاد شّكل عبئا على 
الحكومة وعلى الدولة، وكانت هناك عدة إشارات استفهام حوله

وليد درويش

رانيا أحمد
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الدورة 59 لمعرض دمشق الّدولي 
أخفى الّدعم عن المصّدرين 

الحقيقيين وأخذه بعض التجار 
الشجعين التابعين لالتحاد الذين 

شّكلوا شركات وهمّية عمرها 
أشهر قليلة وأخذت أكثر من 70% 

من الّدعم، لتكن المفاجأة أّنه 
في الدورة 60 للمعرض قبض 

البعض مبالغ خيالّية بعد مشاركته 
في المعرض.

وتابع علي في شكواه ضد 
اّتحاد المصدرين بالتأكيد على 
أّن بعض المصّدرين متعّثرين 

في وزارة االقتصاد، حيث هناك 
شيكات موّقعة موجودة في 

هيئة دعم وتنمية اإلنتاج المحلي 
والّصادرات، ولم يطالب االتحاد 

بها لهم، مع أّنه مع الهيئة في 
نفس المبنى، وختم علي: إن كان 
االتحاد ال يطالب بحقوقنا، فمن 

كان سيفعل في ذلك الوقت؟

ازدواجية وإرباك
وأشارت أحمد أّنه بعد دراسة 

آلية عمل االتحاد تبّين االزدواجية 

في عمله مع االّتحادات األخرى 
كاتحاد غرف الصناعة واتحاد 

غرف الّتجارة، السيما أّن هذه 
االّتحادات لديها لجان للتصدير، 

وتقوم ببعض اإلجراءات 
المماثلة، وهذا األمر شكل عبئا 
على المصّدرين، فأصبح هناك 
ازدواجية في العمل وإرباك في 

بعض األحيان األخرى، كما هو 
األمر في حالة تنظيم بعض 

الفعاليات كالمعارض، فالغرف 
تقوم بتنظيم المعارض واتحاد 
المصدرين أيضًا يقوم بتنظيم 
المعارض، وبالتأكيد فإّن حالة 

االرباك تحول دون تحقيق 
المرونة في العمل. 

و أضافت: هذا الوضع إلى جانب 
بعض اإلجراءات اإلدارية التي كان 

يعمل عليها االتحاد ضمن إطار 
القانون الّناظم إلحداثه والتي كان 
ينبغي العمل على تعديلها اقتضى 

إعادة النظر في وجود االتحاد
وكما نّوه وزير االقتصاد الدكتور 

سامر خليل في الّسابق فإّن 
هذا الشكل من االتحادات غير 

موجود في بلدان أخرى، بل 
توجد جمعيات ترعى مصالح 

المنتسبين إليها، وهذا كان سببًا 
آخر إلعادة الّنظر بوضعه.

وتضيف أحمد: سعى االّتحاد  ألن 
يكون فاعًال في العملية الّتصديرية 
والّترويجية، أّما الوزارة فكان لديها 
بعض المالحظات التي تستدعي 
إعادة الّنظر بطريقة العمل إداريا، 

أي بعض األمور التي ال تحتاج 
إلصالح أكثر من كونها تحتاج إعادة 
النظر بالقانون ككل، فكان اإللغاء 

هو الحل األمثل.
وحول ما أثير عن ورود شكاوي 

لوزارة االقتصاد عن عمل االتحاد 
أكدت أحمد أّن تقييم عمل أية 

جهة سواء أكانت عامة أم خاصة 
هو أمر طبيعي، مشيرة أن الوزارة 
تتعامل بموضوعية مطلقة حيال 
أية شكوى تردها، وال يكون لديها 
حكم مسبق حتى تتأكد من صّحة 

كل ما يرد إليها.
وحول الحديث لو أّن التقييم جرى 

لمؤسسة أو هيئة اخرى تابعة 
لوزارة االقتصاد، وكان التقييم 
ذاته ينّم عن عدم جدواها، هل 

سيكون الحل هو النتيجة، أجابت 
معاون الوزير أن الوزارة ستقوم 

بذلك بالتأكيد مع أي مؤسسة أو 
هيئة تشرف عليها فهي تدرس 

آليات عملها وتعمل على تقييمها 
واقتراح ما يلزم بشأنها بشكل 

موضوعي.

ملء فراغ المقّصرين
استطاع اّتحاد المصّدرين تحريك «المياه 

الّراكدة» في قطاع المعارض تحديدًا الّداخلية 
والخارجية، لكن بغّض الّنظر سواء اتفقنا او 

اختلفنا حول اإلنجازات التي قّدمها أو الّتجاوزات 
المّتهم بارتكابها، إّال أنه شّكل نقطة تجاذب 
وخالف بين االتحادات االقتصادية الزراعية 

والصناعية والتجارية، التي لم تقم بدورها كما 
يجب، بشكل كشف عن تقصيرها في القيام 

بواجباتها وخاّصة في المرحلة االقتصادية 
الّصعبة التي تمّر بها البلد.

بالّتالي عندما حّل االتحاد هّللت 
االتحادات بهذه الخطوة في حين 
لم ينكر بعض أعضائها ماقام به 
خالل الفترة الماضية، حيث أّكد 
ماهر الزيات خازن غرفة صناعة 
دمشق وريفها أّنه اليمكننا أن 

ننكر دور االتحاد في الّتصدير وأّنه 
في الوقت الذي تأّسس به االّتحاد 

كانت الغرف شبه نائمة، ولم يكن فيها لجان 
للتصدير في ذلك الوقت وهذا 
الكالم ينطبق على كل الغرف، 

مشيرًا أّن لجان الّتصدير في غرفة 
صناعة دمشق بدأت تتشكل اآلن 
بعد إلغاء االتحاد، الذي قام بدوره 
على أكمل وجه ومأل ما كان فارغًا 

من عمل غيره في هذه الغرف 
واالتحادات حسب قوله.

البعض يقول:» استطاع اّتحاد المصّدرين تحريك ”المياه الّراكدة“ في قطاع 
المعارض تحديدًا الّداخلية والخارجية، لكن بغّض الّنظر سواء اتفقنا أو اختلفنا 
حول اإلنجازات التي قّدمها أو الّتجاوزات المّتهم بارتكابها، إّال أنه شّكل نقطة 

تجاذب وخالف بين االتحادات االقتصادية الزراعية والصناعية والتجارية، التي لم 
تقم بدورها كما يجب، بشكل كشف عن تقصيرها في القيام بواجباتها وخاّصة 

في المرحلة االقتصادية الّصعبة التي تمّر بها البلد

اتحاد المصدرين كان عبئا على المصّدرين، 
وأحدث ازدواجية في العمل وإرباك في 

بعض األحيان األخرى، كما هو األمر في 
حالة تنظيم بعض الفعاليات كالمعارض

ماهر الزيات



المشهد - خاص:

 صنف السوري حسن هايس الحلو 
الباحث في مجال أنظمة الطاقة 

وأتمتها والشبكات الذكية المرتبطة 
بها ضمن قائمة أفضل مئة باحث في العالم، 

وهو في المرحلة األخيرة من الدكتوراه في 
جامعة أصفهان للتكنولوجية كموفد لصالح 

جامعة تشرين-قسم هندسة الطاقة الكهربائية،و 
عمل مع عدة فرق بحثية عالمية في أوروبا 
وغيرها وأهمها مشروع رؤية أوروبا للطاقة 

2050، قام بالعديد من النشاطات األكاديمية 
والبحثية في دول مثل إيران، اليونان، إيطاليا، 

أثيوبيا وغيرها، لفريقه البحثي العديد من 
المنشورات التخصصية باإلضافة إلى قيامه 

بالتحكيم العلمي ألهم وأرقى المجالت العلمية 
التخصصية عالميًا.التقته المشهد لإلضاءة 

على أبحاثه وإنجازاته حيث ذكر أن هذا اإلنجاز 
يستحق تسليط الضوء عليه بشكل أكبر وأعمق 

نظرًا ألهميته ولما يقدمه للتعليم العالي 
في سورية وجامعة تشرين على وجه التحديد 

من فوائد ومزايا متعددة، فسنويًا تقوم هيئة 
التحكيم العلمي واألبحاث (Publons) التي 
مقرها المملكة المتحدة بإصدار قائمة أكثر 

مائة شخص تأثيرًا في النشر العلمي والتحكيم 
عالميًا، ألول مرة تم إدراج اسم جامعة تشرين 

وسورية في قائمة أفضل مئة محّكم علمي 
عالمي في أيلول 2018 من خاللنا، علمًا أن أكثر 

من %90 من الباحثين الموجودين في هذه 
القائمة هم من جامعات عالمية مرموقة وذات 
تصنيف عال جدا ًفي الواليات المتحدة واالتحاد 

األوربي ويتم إصدار القائمة بناء على تحليل 
دقيق للبينات والمعلومات التي تصدرها دور 

النشر العالمية والمجالت التخصصية خالل عام 
كامل يسبق تاريخ إصدار القائمة.وأضاف:إن 

ظهور اسمنا ومن خالله جامعة تشرين في 
هذه القائمة ينتقل بها إلى مصافي الجامعات 

المؤثرة عالميًا في مسير تحكيم البحث والتحكيم 
العلمي وتسريع حركة البحث العلمي التي 

تستوجب اهتمام القائمين على هذا البحث 
في وطننا الحبيب واستثمار هذا اإلنجاز بشكل 

أمثل أسوة بالجامعات العالمية األخرى،وقد 
حصلنا على المركز 62 عالميًا متقدمين على 

جامعات في االتحاد األوربي والواليات المتحدة، 
وفقًا لإلحصاءات األولية للهيئة المذكورة في 

المملكة المتحدة إن ترتيبنا في القائمة القادمة 
والتي ستصدر في أيلول القادم سيلقى تحسنًا 

كبيرًا مما قد يضعنا ويضع جامعة تشرين ضمن 
أفضل 10 جامعات على المستوى العالمي في 
مجال التحكيم العلمي للبحوث الهندسية بوجه 

الخصوص.وقد شاركنا هذا العام في مؤتمر 
باور تاتش المنعقد في مدينة ميالنو اإليطالية 

ببحثين لقيا اهتمامًا واسعًا من الحضور واللجنة 
المنظمة في المؤتمر لما يقدمان من تقنيات 
وحلول لمشكالت واقعية في أنظمة الطاقة 

على المستوى العالمي، يركز أحد أبحاثنا الذي نال 
استحسان المتخصصين واألكاديميين العالميين 
حول تقديم حلول مبتكرة لمشكلة عدم التعادل 

بين التوليد واالستهالك للطاقة في نظام 
كهربائي ما بحيث نضمن استمرارية تشغيل 

النظام بصورة مستقرة وآمنة، اعتمد البحث 
على تقنيات الشبكات الذكية وأنظمة القياس 

والمراقبة واسعة االنتشار بحيث يتم اتخاذ القرار 
المناسب في حاالت االضطرارية بشكل آلي 

يضمن التشغيل المستمر وتفادي حاالت التعتيم 
لما لها من آثار سلبية ومدمرة اجتماعيًا واقتصاديًا 

وسياسيًا. وعلى هامش المؤتمر تم انضمامي 
إلى هيئة تحرير إحدى أهم المجالت العلمية 

عالميًا في مجال الطاقة وأنا عضو في هيئة تحرير 

عدد من المجالت العلمية المرموقة عالميًا في 
مجال أنظمة القدرة والطاقات المتجددة، علمًا 
أنه يتم اختيار أعضاء هيئة التحرير في المجالت 

العلمية العالمية المرموقة غالبًا على أساس 
اإلنتاج العلمي وجودته لباحث معين وعلى 

نشاطه السابق في تحكيم أبحاث علمية لدى هذه 
المجالت.ومما ال شك فيه أن مجالت معهد 

الكهرباء واإللكترونيات األمريكي (IEEE) تأتي في 
المقام األول من حيث ترتيب مجالت الطاقة 
عالميًا، على هامش المؤتمر تم اإلعالن عن 

الرئيس الجديد لتحرير إحدى أهم مجالت المعهد 
المذكور سابقًا وهو البروفيسور اإليطالي برلوجي 

سيانو، وأيضا تمت دعوتي لالنضمام إلى هيئة 
تحرير إحدى المجالت نظرًا لنشاطنا األكاديمي 
خالل العالمين المنصرمين،ما يترك أثرًا إيجابيًا 

على تحسين السمعة األكاديمية لخرجي الجامعات 
السورية وأعضاء هيئاتها التدريسية كما أنه يسهم 
في ارتقاء تصنيف جامعاتنا الوطنية. واستعرض 

الحلو أهم إنجازاته األخيرة المسجلة باسم جامعته 
تشرين وأهمها ورود اسمه ضمن هذه القائمة 

باسم جامعة تشرين كما قام بالمشاركة مع 
أ.د.غسان حايك بتحرير كتاب علمي تخصصي 

نشر في الواليات المتحدة وقد لقي رواجًا كبيرًا، 
واعتمد كمرجع أساسي في الكثير من الجامعات 
العالمية، في السنتين األخيرتين باإلضافة إلى 

المشاركة مع الفرق البحثية التي يعمل معها بنشر 
أكثر من 40 بحثًا علميًا محكمًا جلها مسجلة باسم 
جامعة تشرين، علمًا أن هذه األبحاث تم اقتباسها 
أكثر من 400 مرة خالل العام األخير وفقًا لموقع 

الباحث العلمي من جوجل، مما سيوثر برفع ترتيب 
الجامعة في العام القادم، وحاليًا يعمل ضمن فريق 
بحثي يقوم بالعمل على وضع وتطبيق رؤية أوروبا 

للطاقة للعام 2050 مع األمل أن يستطيع نقل 
هذه الخبرات إلى سورية لما لها أهمية في مرحلة 

إعادة اإلعمار بشكل عام وإعادة تأهيل أنظمة 
الطاقة في سورية، باإلضافة للفرق البحثية التي 
يعمل معها يقوم باإلشراف على عدد من طالب 
الدارسات العليا في الجامعة التي يتابع فيها بحثه 

في إيران ويشرف على عدد من طالب الماستر في 
 (Advisor) الصين والهند وأثيوبيا كمشرف ناصح

في مجاله التخصصي.

ضمن أفضل مائة باحث في العالم..

السوري حسن احللو ممثًال جامعة تشرين
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طالل قلعجي:

قروض الصناعيين متاحة 
والفوائد انخفضت إلى النصف

مادلين رضوان جليس

يؤكد في حديثه على أهمية المنتج الوطني، ووصوله لجميع دول العالم، إضافة إلى المطالبة دومًا 
بتوفير أسباب نهوض الصناعة الوطنية.

وعلى الرغم من عتب الّتجار على الحكومة لتمييز الصناعيين عليهم، إال أنه رأى ذلك غير صحيح، واعتبره 
دعمًا في مكانه، دون تمييز او محاباة.

مواضيع عديدة طرحتها المشهد في حوارها الذي أجرته مع الصناعي طالل قلعجي، عضو مجلس إدارة 
غرفة صناعة دمشق وريفها، ورئيس القطاع الغذائي في الغرفة ذاتها.

ما المشاكل والصعوبات التي 
يعاني منها القطاع الغذائي 

في سورية؟
مشاكل ليست كبيرة، ولكن كان 

أهمها ماحدث منذ فترة من 
انقطاع البنزين، األمر الذي سّبب 

تراجعًا في إنتاج بعض المواد، 
وحّلت المشكلة عندما توافرت 

الماّدة.
أّما باقي المشكالت، فتحّل 
أغلبها بسرعة ودون عوائق.

ولكن ما يجب أن نتذّكره ونفهمه 
أّننا دولة محاصرة اقتصاديًا، 

ولوال جهود الجيش في تحرير 
األراضي الّسورية لكانت حرّية 

النقل معدومة، ولما استطعنا 
متابعة أعمالنا ونقل بضائعنا 

بين المحافظات أو وضعها 
في مستودعات ولو في نفس 

المحافظة.

ما نقوم به دائمًا في حال أي 
مشكلة، هو رفع كتاب للجهات 

المختصة لطلب الحل، والحل 
يتم طبعًا ضمن اإلمكانيات 

الحكومية.

هل هذا يعني أّن الحكومة 
ليس لديها إمكانيات لحل 

جميع المشكالت؟ ما 
المشكالت التي تفوق حلول 

الحكومة؟
مثًال ال نستطيع أن نقول 

للحكومة أن تلغي الضرائب، 
أيضًا هناك مشكالت صعبة 

منها المنشآت التي خرجت عن 
العمل وُهدمت بالكامل بسبب 

األعمال اإلرهابية، هذه المنشأة 
قد تكون تكلفتها عشرات أو 

مئات المليارات، هل نستطيع 
أن نطالب الحكومة بإعادتها 
لصاحبها أو تعويضه ثمنها؟!

دعم بدون مقابل
االتحادات والغرف تطالب 
الحكومة بدعم، هل تقّدم 

إنجازات مقابل هذا الّدعم، 
وما الّدور اللي أّدته بفترة 

األزمة؟
االتحادات والغرف تقّدم دعمًا 
لكنه ليس كالّدعم الحكومي، 

مثًال عندما نقيم معرض غذائي 
تخصصي وُندعم فيه من هيئة 

دعم اإلنتاج المحلي والصادرات، 
هذا الّدعم يخّفف الكلفة على 
الّصناعي كي يستطيع مقابلته 

بتخفيض سلعته وجودتها 
وتوّفرها، 

لكن في حال عدم توّفر الّدعم، 
ورفع الكلفة على الصناعي، كيف 

سنتوّقع منه تخفيض أسعاره 
وهي باألصل بكلفة مرتفعة.
نحن نطلب دعمًا لكي ندعم 



اجتمعنا مع وزير المالية 
الدكتور مأمون حمدان، 
بحضور رئيس الحكومة 
المهندس عماد خميس، 
وتم طرح تخفيض 
الفوائد من 12 إلى 6%
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صناعاتنا، والتي بدورها تتوفر في 
األسواق بأسعار مناسبة.

نستطيع أن نقول عن ذلك 
«طلب وجهد فردي» سؤالي 
عن دور االتحادات والغرف ال 

الصناعيين؟
االتحادات والغرف هي من تقوم 

بإيصال صوت الصناعي إلى 
الحكومة أو إلى الجهات المعنية، 
وهي التي تنقل اآلراء الحكومية 

للصناعيين، أي أنها حلقة 
وسيطة بين الحكومة والصناعي، 

وهو دور كبير في عدم وجود 
مشكالت وفي حلها عندما توجد، 

أيضًا في مناقشة القرارات 
الحكومية التي تخص الصناعي 

أو التاجر.

طال انتخابات مجلس إدارة 
غرفة صناعة دمشق وريفها 

األخيرة انتقادات عّدة، وجرى 
الحديث حول استبعاد بعض 

الصناعيين وحرمانهم من 
ترشيح أنفسهم لمجلس 

اإلدارة؟
هذا الكالم غير صحيح، فمن 

ترّشح كان موافقًا عليه من قبل 
اللجنة، ولكن من لم يستكمل 

أوراقه للتقّدم لم توافق اللجنة 
على ترشيحه، ويبدو أّن منهم 

الذي قال ذلك
لكن لم يمنع أحدا من الترشح.
الّلجنة مشّكلة من المحافظة 
ومديرية الصناعة، أي حوالي 

ثمانية أشخاص قاموا بدراسة 
األضابير، هناك صناعيين رفضوا 

ولكن األغلب قبلت أوراق 
ترّشحهم.

المنتج المحّلي داعم حقيقي
يقال أنه لوال المنتج المحلي 

لوصل الدوالر إلى 1500 
ليرة.

طبعًا، توّفر المنتج المحّلي بسعر 
مناسب وجودة مناسبة أيضًا 

يخّفف الطلب على المستوردات، 
وبالتالي يخّفف من طلب القطع 

األجنبي، وازدياد الّطلب على 
القطع األجنبي هو ما يسبب 

ارتفاعه، ولكن منتجاتنا المحّلية 

لم تنقطع خالل األزمة، بل 
وعادت كثير من الصناعات التي 

سّببت األعمال اإلرهابية توقفها.
ما قبل األزمة كان يحدث 

احتكارات لبعض المواد في 
سورية، إّنما خالل األزمة 

لم نشهد أي نوع من أنواع 
االحتكارات، نشهد ارتفاع أسعار 

عدد من المواد نتيجة ارتفاع 
سعر صرف الّدوالر مقابل الليرة 

السورية، خاّصة أّن أكثر المواد 
األولّية للّصناعات المحلّية 

مستوردة، ولذلك كانت األسعار 
تواكب االرتفاعات للقطع 

األجنبي، مع ذلك أعود ألؤّكد 
عدم وجود احتكار للمواد والّسلع، 

وعدم فقدان أي مادة في 
األسواق.

لكن فقدت المشتقات 
النفطية؟

أوًال ذلك يعود بالنسبة األكبر 
إلى الحصار االقتصادي، من جهة 

ثانية، نعلم أّن قّلة مادة البنزين 
في األسواق لم يكن بسبب أّن 

الحكومة احتكرت المادة أو أّن أّي 
شخص آخر غيرها احتكرها، بل 

المعلوم للجميع أّن الحصار الكبير 
على سورية ومنع نواقل النفط 

من الورود إليها، كان السبب وراء 
ذلك.

ما حدث في سورية لو حدث 
في دولة أخرى غيرها  لما وجد 
فيها أي منتجات محلّية  وهذا 
طبعًا بفضل تضحيات الجيش 
العربي السوري ودماء الشهداء 

التي تصدت للهجمات اإلرهابية 
ولجميع الدول التي حاولت 

إضعاف وتدمير سورية اقتصاديًا 
وعسكريًا واجتماعيًا.

إلى أي مدى يخّفف المنتج 
المحلي مشاكل التضخم، 

وهل هناك مبالغة في 
الحديث عن دوره في تخفيف 

األزمة االقتصادية؟
بالطبع إن وفرة المواد في 

األسواق تعطي حًال، اليوم عندما 
نقول عن انقطاع مادة ما، فإّن 
مجرد اإلشاعة عن عدم وجودها 

تجعل المواطن يأخذ منها 

أضعاف حاجته، لتخزينها لديه، 
وهو مايسّبب أزمة.

عند انقطاع الماّدة وحدوث أزمة 
بها فإّن المواطن يطلب وجودها 

مهما كان الّسعر، وهو ما 
الحظناه بمادة البنزين. 

تمويل غير مرضي عنه
تمويل الحكومة لـ45 سلعة شّجع 

التجار على رفع أسعار هذه المواد، 
على الّرغم من كونها سلع منتجة 

محليًا.
األسعار نأخذها قياسيا على سعر 

الصرف، فإذا مّولت الحكومة 

المستوردات بـ 437 ليرة للدوالر، 
وأضافت فوقها العموالت 

التي توصله إلى 500 ليرة، إذًا 
فأي مادة سيستوردها الّتاجر، 

سيسعرها بناء على سعر الـ 500 
ليرة، أّما مايزيد عن ذلك فهو يرفع 

أسعاره من تلقاء نفسه، وهذا 
العمل مرفوض طبعًا. ومع ذلك 
ال يوجد رضًى عن هذا الّتمويل؟

أقول مّرة أخرى إذا مّولت 
المستوردات على أساس 

سعر الصرف في المركزي 
437 ليرة، ووصل كما قلنا 

عندما يصدر أي قرار غير مفيد 
أو اليناسب الصناعيين، 

نجتمع ونرفع كتابًا للحكومة 
أو للجهة المختصة ونناقشهم 

فيه إليقافه أو تعديله  ويتم 
االستجابة بنسبة 90% 

لمطالبنا

الّتهريب ينافس المحلي ويقّلل 
طلبه، إضافة إلى أّنه يسّبب 

البطالة، من خالل توّقف 
المعمل أو المنشأة أو أي نوع 

من المنتجات عن اإلنتاج بسبب 
وجود منتج مهّرب منافس
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بعد العموالت إلى 500 ليرة، 
أال تحتسب هذه العموالت 

زيادة؟
أصبح هناك تضارب بين وزارة 
االقتصاد ووزارة المالية ووزارة 
التجارة الداخلية التي تقول أن 
سعر الصرف 437 ليرة ويجب 

أن يسّعر الّتاجر بضاعته على 
أساسها.

لذلك وزارة التجارة الداخلية 
وحماية المستهلك نستطيع أن 
تقول أّنها غضت الّنظر عن هذا 

الموضوع، فال يهّمهم إن توّقف 
تاجر ما عن استيراد هذه الّسلعة 

أو غيرها، أو أّن تاجرًا غيره توّقف 
أيضًا عن االستيراد.

عدم استيراد الّسلع والمواد 
سيؤدي لعجز كبير في األسواق 
المحلّية، وكلنا رأينا ماذا حصل 

عند انقطاع البنزين.

إقرار بدون تنفيذ
هل يحل اإلقراض مشكلة 

السيولة؟
اجتمعنا مع وزير المالية الدكتور 

مأمون حمدان، بحضور رئيس 
الحكومة المهندس عماد 

خميس، وتم طرح تخفيض 

الفوائد من 12 إلى 6%.
طبعًا القروض تحل مشكلة 

الّسيولة لكن على أن يكون هناك 
عدل في منحها، ال أن تكون 

«لناس وناس».
لنبقى في موضوع القروض 

والفوائد، من أكثر من عام طرح 
موضوع القروض للصناعيين 

وبفوائد مخّفضة، وصلت 
إلى %6 كما قلنا، لم يأخذ 

الصناعيون هذه القروض، وأحد 
صناعيي الغرفة قال أنه لم يبدأ 

العمل بها حّتى اآلن
القروض أقّرت، لكن هل 

الّتهريب 
مستمر

كيف يؤثر الّتهريب 
على الصناعة المحلية 

من لحظة إعالن وقف 
الّتهريب وأّن سورية خالية 
من الّتهريب خالل 2019 
كان ذلك القرار جيدًا جدا 
لدعم الّصناعة المحّلية، 

وحمايتها من الّتهريب 
فقد كان يؤّثر عليها بشكل 

سلبي، وشهدنا خالل األزمة 
أّن المنتج  المحلي غّطى 
األسواق بأسعار منطقية 

ومواصفات جيدة.
اليوم المواد الغذائية تتصّدر 

األسواق وُتصّدر لـ 114 
دولة وهذا شيء مهم 

بالّنسبة لدولة تعاني من 
حصار اقتصادي.

وإذا أردنا أن نتحّدث أكثر 
عن الّتهريب، فنحن نستورد 

المواد األولية، وندفع 
رسوم الجمارك، بينما 

المواد المهّربة أسعارها 
أقل ألنها التدفع رسوم 

الجمارك، وتنافس المواد 
المحلّية، مثًال األلبسة 

المصّنعة محليًا، موادها 
األولّية من قماش وغيره 

مستوردة، وبالتالي 
فالتكلفة عليها تزداد بسبب 
ذلك، بينما األلبسة الجاهزة 

المهّربة تكون بتكلفة أقل.
الّتهريب ينافس المحلي 

ويقّلل طلبه، إضافة إلى أّنه 
يسّبب البطالة، من خالل 

توّقف المعمل أو المنشأة 
أو أي نوع من المنتجات عن 

اإلنتاج بسبب وجود منتج 
مهّرب منافس له.

طالل قلعجي.. 
صناعي اليتعامل 
مع البنوك
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الغالف   |  

المطلوب أن نذهب إلى 
الّصناعي ونطلب منه أن يأخذ 

قرضَا؟، من يريد القروض 
فليطلبها ويأخذها.

تمويل بعموالت مرتفعة
هناك أفكار اعتبرها البعض 
حلول طرحت لتخفيض سعر 

الدوالر منها ضخ المركزي 
النقد األجنبي في األسواق، 

مارأيك بذلك؟
هذه سياسة المصرف وحاكم 

المصرف، أّما أنا كصناعي 
يهمني استقرار سعر الصرف، 

ويهمني عدم ارتفاع الّدوالر، ألن 
ذلك يسبب لدي ضعف القوة 
الشرائية كما يزيد علّي الكلفة 

واألعباء.
ما يهمني هو االستقرار الذي 

يعطينا دفعًا كبيرًا تصديريًا 
ومحليًا، فمحليًا ارتفاع الدوالر 

يخّفض القوة الشرائية، ويضعف 
القوة اإلنتاجية للمعامل 

والمنشآت.
حاكم مصرف سورية المركزي 
لديه ضوابط حتى يبقى سعر 
الصرف مستقر، وأّما عملية 

الضخ أو عدمه فتلك من 
إجراءاته.

جرى الحديث عن إعادة قطع 
التصدير، ورفض التّجار 

والمصدرين لذلك، مارأيك 
بهذا القرار؟

ال أريد أن أرد أو أعّلق على قرار لم 
يصدر أو حتى ال أعرف عنه شيئًا 

كل ذلك مازال كالما.
لكن لو كان كالمًا فقط لما 

اجتمعت الغرف، كغرفة الصناعة 
وغرفة التجارة لمناقشة أثره 

وتبعاته.
غرفة التجارة اجتمعت للحديث 

حول ما يطرح في السوق، لكن 
لم نَر قرارًا صدر، ال نعرف كيف 

سيقابل المصرف المركزي 
بالدوالر، كما أنه لم يحدد حجم 

الّتمويالت التي يقدمها أو السعر 
الذي سيكون عليه.

بالنسبة لموضوع العموالت 
المصرفّية الكبيرة التي تؤخذ 

والتي تصل كما سمعت، وأريد 
أن أنّوه أّنني ال ُأمّول من البنك 
وال أتعامل مع البنوك_ لكّنني 

سمعت أّنه يصل إلى 500 ليرة 
سورية مع العموالت، وهذا رقم 

كبير.
بذلك كيف سيعود قطع الّتصدير 
للمركزي بسعر 437 ليرة؟ لذلك 

أقول أّنني ال أعرف حقًا ألن 
الضوابط لم تعرف حتى اآلن.

تمييز حكومي للصناعي
اعترض بعض التّجار وقالوا أّن 

الحكومة تمّيز الّصناعي على 
حساب الّتاجر لم هذا الّتمييز 

برأيك؟
قبل األزمة كانت العجلة 

االقتصادية والّصناعية مميزة 
ووصلت لمراحل اكتفاء صناعي 

من كافة المنتجات الصناعية 
تقريبًا، الحرب على سورية 

أضعفت ذلك ولكن دعم سيادة 
الرئيس لنا ودعم الحكومة 

ساعدنا على إعادة العمل، لكن 
الدعم الحكومي للصناعي لم يكن 

أبدًا على حساب الّتاجر، فالتاجر 
يستورد البضائع والصناعيين 

ليسوا مستوردين.
أما الحديث عن المشتقات 

الّنفطية فهو خط آخر وتمت 
قراءته بمنظور آخر، عندما أعطي 
الّصناعي حق استيراد المشتقات 

النفطية، أخذها كمخّصصات 
له لمعامله، وليس للبيع في 

األسواق، الصناعي لم يقم 
باستيراد مشتقات نفطّية 

ومن ثم بيعها في األسواق، 
فوزارة النفط هي الجهة التي  

تقوم بتأمينها للمستهلك، أّما 
بالنسبة للّصناعيين، أعطينا الحق 

باستيرادها ألنه لدينا معامل 
ومنشآت تحتاج المشتقات 

النفطية، لكن التاجر ماذا لديه؟!
نقطة أخرى أّنه ليس كل 

الصناعيين استوردوا البنزين، 
فمنهم لديهم ورش صغيرة، 

وليس باستطاعتهم ذلك، فقط 
أخذ من لديه معامل ومنشآت 

بحاجة للمشتقات النفطية، وهذا 
مانعتبره من مخصصاتنا.

ولكن إذا كان الّدعم الحكومي 
للصناعي ليس على حساب 

التاجر، كما تقول، لم سمحت 
للّصناعي باستيراد المشتقات 

النفطية ولم يسمح للتاجر، وكلنا 
نعلم أّن التاجر هو من يستورد 

ويمّد الصناعي أو المنشآت بما 
يحتاجه من مستوردات؟

اتحاد غرف الّتجارة استوردوا 
المشتقات الّنفطية، في مرحلة 

سابقة، أّما غرفة الصناعة 
فاعتمدت على شركات محّددة 

واستوردت البنزين لصالح 
الّصناعيين ولّبوا الحاجة المحلية، 

وهذا كان حّالً سريعًا بالّنسبة 
للحكومة كي التتوقف المعامل، 

وتتسّبب بإرباك كبير من خالل 
توقفها وتوقف الّصناعة واليد 

العاملة.

خسرت الليرة أكثر من عشر أضعافها، وهذا ليس من مصلحتنا، 
كل ارتفاع في سعر الّصرف سيؤثر على القيمة االستثمارية 

لليرة السوربة، نحن ال نستطيع أن نصّدر كل مرة بسعر مختلف، 
وال نستطيع أن نبيع كل مرة بسعر مختلف، وخاصة للمواطن

إلى أي مدى فقدت 
الليرة السورية قيمتها 

االستثمارية
خسرت أكثر من عشر 
أضعافها، وهذا ليس 

من مصلحتنا، كل ارتفاع 
في سعر الّصرف سيؤثر 
على القيمة االستثمارية 
لليرة السوربة، ونحن ال 

نستطيع أن نصّدر كل 
مرة بسعر مختلف، وال 

نستطيع أن نبيع كل مرة 
بسعر مختلف، وخاصة 

للمواطن.
الليرة فقدت كثيرًا من 
قيمتها االستثمارية، 

وطالما الّدوالر في ارتفاع، 
ستفقد هذه القيمة أكثر.

 الدعم الحكومي للصناعي لم يكن أبدًا 
على حساب الّتاجر، فالتاجر يستورد 

البضائع والصناعيين ليسوا مستوردين
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هناك حلول إسعافية كثيرة 
من شأنها أن تكون مجدية، 

ومنها ماحدث بشأن المشتقات 
الّنفطية، فال يمكننا التوّقف 

بانتظار من سيؤّمن المشتّقات 
النفطية وخاصة بوجود الحصار 

االقتصادي المفروض علينا.
العمل يجب أن يكون بتشابك 

األيدي والتشاركية، وهذا ماتعمل 
عليه الحكومة، أي موضوع 

التشاركية بين القطاع الخاص 
والقطاع العام واّتحاد غرف 

التجارة واتحاد غرف الصناعة.

التشاركية بانتظار 
التعليمات التنفيذية

سنبقى في موضوع 
الّتشاركية، مارأيك بالّشراكة 

مع الحكومة، وماهو مستقبل 
القطاع العام والمشترك، 

هل سيبقى القطاع العام في 
الصورة مستقبًال؟

عرض موضوع الّتشاركية وتّم 
بحثه مع رئاسة الحكومة، لكّن 

التعليمات التنفيذية للّتشاركية 
بين القطاعين العام والخاص لم 

تكن واضحة.

فحين نرغب بالّتشاركية بين 
هذين القطاعين في أحد المعامل 

الجديدة أو معامل موجودة من 
قبل، هناك كثير من المعامل 

التي كانت مهدمة أو أّن طاقتها 
اإلنتاجية وصلت إلى 50%، 

وكما قلت أن التعليمات 
التنفيذية لم تكن واضحة 

وصحيحة ولذلك طلب من 
هيئة التخطيط أن تقّدم الصيغة 

األصح للّتشاركية، ونحن على 
استعداد للعمل.

أما بقاء القطاع العام في 

الّصورة، فطبعًا سيبقى، ال أحد 
يستطيع أن ينكر أّنه وسيلة تدّخل 

إيجابي بكافة المراحل، وخاّصة 
من خالل المواد المدعومة.

لكن المواضيع الّروتينية مازالت 
متشابكة بين القطاع الخاص 

والقطاع العام، فالقطاع الخاص 
سلس ومرن ويقّدم حّتى الحلول 

والتنفيذ بسرعة أكبر، بينما 
القطاع العام يأخذ وقت أطول 

في إجراءاته.

المعارض ليست للمواطن
بنظر كثير من الصناعيين أّن 

الحكومة تصّدر قرارات ال تناسب 
القطاع الصناعي وتطويره، ما أثر 
ذلك على الصناعة والصناعيين، 

وكيف تتم معالجة هذه األمور 
عندما يصدر أي قرار غير مفيد 

أو اليناسب الصناعيين، نجتمع 
ونرفع كتاب للحكومة أو للجهة 

المختصة ونناقشهم فيه إليقافه 
أو تعديله، ويتم االستجابة بنسبة 

%90 لمطالبنا.

أقيمت العديد من المعارض 
الّداخلية والخارجية، ماذا 

قّدمت هذه المعارض، ولَم 
لم يشعر المواطن بالتحّسن 
االقتصادي الذي يسّوق من 

خاللها؟
المعارض ليست للمواطن، 

هي فقط لفتح األسواق 
الجديدة، أما المواطن فيجد 
مايريده في المحال التجارية، 

ومن الطبيعي أّال يكون 
للمعارض أي انعكاس مباشر 
على المواطن، انعكاسه على 

االقتصاد بشكل عام.
مثًال مهرجان صنع في سورية 
على سبيل المثال للمواطن، 

ونلمس من خالله رأي هذا 
المواطن في السلعة وفي 
سعرها، كي يقوم صاحب 

المعمل بتعديل ذلك لما يناسب 
المستهلك.

المعارض الخارجية الهدف منها 
معروف، وهو فتح أسواق 

خارجية، وزيادة التصدير والعمل 
على انتشار البضائع المنتجة 

محليًا إلى الخارج.

يجب بقاء القطاع العام في الّصورة،وسيبقى ال أحد يستطيع أن ينكر أّنه 
وسيلة تدّخل إيجابي بكافة المراحل، وخاّصة من خالل المواد المدعومة
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رأي   |  

الفساد Á سورية
 بني التشخيص والعالج

أصبح الفساد ظاهرة عالمية على مستوى األفراد 
والدول، وتؤكد تقارير العديد من المنظمات الدولية ومنها 

منظمة الشفافية الدولية والبنك الدولي: أن الفساد هو 
عقبة رئيسية أمام التنمية االقتصادية واالجتماعية. وتقدر التكلفة 

االقتصادية للفساد سنويًا بحوالي 2،6 تريليون دوالر أي ما يمثل 5 
% من إجمالي الناتج العالمي. وفي المقابل، تجهزت 
العديد من الدول بأدوات قانونية ومؤسسات ضرورية 

بغية الحد من هذه الظاهرة ومحاربتها. وقد عرفت 
مكافحة الفساد ثالثة مستويات: بدءًا من توعية 

الرأي العام مرورًا بتحليل األنظمة وصوًال لمهاجمة 
الشر نفسه. وعلى الرغم من أن النتائج كانت متباينة 
بين الدول، فلقد تبين أن الفساد هو ظاهرة معقدة 

ذات أبعاد اقتصادية، اجتماعية، سياسية وثقافية 
ليس من السهل تنحيتها، وأنه ليس هناك من جواب 

سياسي فعال يأتي بوصفة على شكل إجراءات 
معيارية تؤمن درعًا واقيًا نظرَا الختالف طبيعة وعمق 

الفساد وإجراءات محاربته من دولة إلى أخرى. 
إن تعقد ظاهرة الفساد وتشعب أشكالها وأسبابها 

واختالف مناهج دراستها وتنوع خلفيات المشاركين 
في بحثها قد جعل من الصعب إعطاء تعريف موحد 

للفساد، بدءًا من كتابات الفيلسوف اإلغريقي 
أرسطو في مؤلفه (الكون والفساد) والذي عرض 
فيه األسباب العامة لجميع ما يكون ولجميع ما 

يفسد، وأن كون الكائن هو ضرورة لفساد المتكون 
 Cicero منه. ليأتي من بعده الفيلسوف الروماني

ويضيف إليها معنى الرشوة والتخلي عن العادات الجيدة لتأتي 
فيما بعد الكتب السماوية الثالث لتنهى عن الفساد وتحذر من 
عواقبه،ومن ثم ليكتب فيه في العصر الحديث علماء السياسة 

واالجتماع والحقوق واالقتصاد ونذكر منهم خبير العلوم السياسية 

Samuel Huntington (1968) الذي يرى «أن المجتمع الذي يرزح 
تحت وطأة الفساد ال يملك حتى قليال ً من الحظ لكي تتحسن 

أموره عندما يكون الفساد في مرحلة متقدمة ُيعرف فيها بـالفساد 
الممنهج الذي من شأنه أن يشوه الحوافز ويزعزع المؤسسات ويعيد 

توزيع الدخل إلى أولئك الذين ال يستحقون». وكذلك الحقوقي 
Philip Heymann (2003) الذي يرى بأنه: «من أجل 

االنغماس بالفساد، فإنه ينبغي لمسؤول حكومي 
وطرف آخر أن يعّرفا عن نفسيهما لبعضهما كطرفين 

متواطئين محتملين، وأن يحددا طريقة ما إلبرام اتفاق، 
وأن يحترم كالهما وعوده تجاه اآلخر بدون أن يتم 

اكتشافهما. علمًا أن كل مرحلة من هذه المراحل يمكن 
أن تكون صعبة جدًا نتيجة أخطار اكتشافها. أما منظمة 

الشفافية الدولية، فتعرف الفساد بأنه «إساءة استخدام 
السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب شخصية».

وإن كان من الصعب ايجاد تعريف موحد للفساد، 
فإن أشكاله وأسبابه هي األخرى ال يمكن إرجاعها إلى 
نمط واحد، فمن ناحية أشكال الفساد، يختلف شكل 
الفساد باختالف المعيار المتبع، فإن كان هذا المعيار 

هو مستوى االنتشار نكون أمام (فساد صغير أو فساد 
كبير)، وإن كان المعيار هو مدى االنتشار كان التقسيم 

بين (فساد جزئي وفساد شامل) وإن كان المعيار هو 
مجتمع االنتشار يكون الكالم عن (فساد سياسي أو 
اجتماعي أو ثقافي أو بيروقراطي). وأما عن أسباب 

الفساد، فهي: (اقتصادية، سياسية، اجتماعية، قانونية، 
إدارية). إن تحديد هوية الفساد وأسبابه من شأنه 

أن يحدد منهجيات العمل المتبع للمعالجة وسرعتها 
وكلفتها. فليست جميع أنواع الفساد على حدٍّ سواء من الوضوح 

والسهولة في االكتشاف والسرعة والكلفة في المعالجة.
إن نجاح الحكومات بمحاربة الفساد اإلداري وترشيد إدارة المال 

إن نجاح الحكومات 
بمحاربة الفساد 
اإلداري وترشيد 

إدارة المال العام 
وتطوير وسائل 

الرقابة والمحاسبة 
يعتمد على 

كفاءة المنظومة 
اإلدارية التي ُتعنى 

بوضع األهداف 
والخطط ووسائل 
الرقابة والمتـابعة 

والتقييم
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الدكتور عبدالله أوبان

العام وتطوير وسائل الرقابة والمحاسبة يعتمد على كفاءة 
المنظومة اإلدارية التي ُتعنى بوضع األهداف والخطط ووسائل 
الرقابة والمتابعة والتقييم ألن كفاءًة أفضل لإلدارة من شأنها، 

إذا ما ترافقت بشفافية أعلى، أن تحد من الفساد. ولعل في هذا 
السياق تأتي اهمية اإلصالح اإلداري الذي أشار إليه السيد الرئيس 

الدكتور بشار األسد وضرورة جعله شعارًا لمرحلة 
إعادة اإلعمار القادمة. فإذا كانت أعيننا اليوم تصبو 

نحو هذا الهدف، فإن تحليل الوضع الحالي يشير 
إلى أن هذه المهمة ليست باليسيرة ولن تمر دون 
تكاليف وتضحيات كبيرة. فمؤشر مدركات الفساد 
Corruption Perceptions index الذي تصدره 
منظمة الشفافية العالمية قد رسم صورة مثيرة 

للقلق في العامين األخيرين بالنسبة إلى سورية حيث 
صنف البالد من ضمن العشر دول األكثر فسادًا في 

العالم. 
وتأتي أهمية هذا المؤشر في أنه َيصُدر تحديدًا 

حول وضع القطاع العام، وتزداد أهميته أكثر عندما 
نعلم أن سورية هي من الدول التي ُتعد فيها حصة 

الحكومة من اقتصاد البالد من أكبر النسب في 
العالم متجاوزًة حتى النسب المماثلة لدول االتحاد 

السوفياتي السابق ودول شرق أوربا. وبعيدًا عن 
النواحي التشهيرية التي تتخذها هذه التصنيفات 
شماعة ُتستخدم كذريعة للتدخل في شؤون هذه 

الدولة أو تلك، فإن هناك فعًال ثمة مشكلة حقيقية 
أصبحت الحديث الشاغل للناس وهو ذلك الفساد 
الشامل المتفشي أو ما ُيعرف بالفساد الممنهج 

Systematic Corruption الذي بات علنيًا في معظم مؤسسات 
القطاع العام. وُيعرف الفساد الممنهج بأنه حالة «عندما يصبح 

الفساد هو القاعدة وليس االستثناء».

إن ضياع الحقوق في المحاكم وعدم شفافية المناقصات 
والمخالفات والتجاوزات في البلديات والمحافظات والمديريات 

وتسريبات أسئلة امتحانات الشهادات األساسية وبيع المراكز 
االمتحانية وإساءة استخدام السلطة من قبل العديد من موظفي 
المؤسسات الحيوية كالكهرباء والماء والتموين والجمارك وغيرها 

هي ليست سوى بعض نتائج فساد القطاع العام. 
إن الرشى والصفقات التي تتم  في الكواليس ال 
تسرق فقط المصادر من األكثر ضعفًا بل تقوض 

أسس العدالة والتنمية االقتصادية وتدمر الثقة العامة 
بالحكومة وبالمسؤولين الحكوميين. أمام هذا الوضع، 

فإن تعاون هيئات مكافحة الفساد والقضاء واألمن 
يصبح أمرًا أساسيًا، فال يمكن مواجهة الفساد بدون 

تضافر جهود هذه الجهات الثالث في ذات الوقت: فأي 
غياب ألحداها، يفّرغ مكافحة الفساد من محتواه. وهم 

جميعًا حتى يعملوا، يجب توفير الغطاء لهم وهو اإلرادة 
السياسية.

إن محاربة الفساد تتطلب توحيد جهود الفاعلين لمقارعة 
الفساد الممنهج علمًا أن قائمة الفاعلين هذه طويلة 

ويمكن ان تكون: مجموعات العمل المدني، وسائل 
اإلعالم، مجموعات المصالح االقتصادية، المدارس 

والجامعات، مع إدراك أن الحرب على الفساد ال يجب ان 
تكون حملة وقتية وإنما سياسة دولة تستهدف حماية 

الديمقراطية وتستهدف جميع الفاسدين دون انتقاء 
لقطاع بعينه أو فئة بعينها بمعنى بعيدًا عن تصفية 

الحسابات. وأخيرًا يمكن القول أن مكافحة الفساد 
المالي واإلداري ال يمكن أن تتحقق من خالل حلول 

جزئية، بل ال بد من أن تكون شاملة تتناول جميع مرتكزات اإلدارة 
من بنيتها وهيكليتها مرورًا بأساليب العمل السائدة فيها وصوُال إلى 

العنصر البشري العامل فيها.

الدكتور عبدالله أوبان

محاربة الفساد 
تتطلب توحيد 

جهود الفاعلين 
لمقارعة الفساد 

الممنهج علمًا أن 
قائمة الفاعلين هذه 

طويلة ويمكن ان 
تكون: مجموعات 

العمل المدني، 
وسائل اإلعالم، 

مجموعات المصالح 
االقتصادية، 

المدارس 
والجامعات
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المشهد - خاص:

ُعرف عن المرأة 
السورية أنها تخلق 

من الضعف قوة،ومن 
العدم واأللم أمل،ُعجنت 

باإلرادة والتحدي لتصنع طريقًا 
يقودها إلى بر األمان،كانت 

ومازالت السند المتين ألسرتها 
في السراء والضراء.واألمثلة 

تجمع بال مغاالة جميع األمهات 
السوريات المتفانيات الالتي 

أثبتن جدارتهن بالعمل واإلبداع 
واإلنتاج خالل هذه األزمة 

وصنعن ألنفسهن وأسرهن 
منفذًا للنجاة واالستمرارية 

بالحياة الكريمة وأنشأن 
مشاريعهن الخاصة بمقدرات 

بسيطة زرعنها بذرة صغيرة 
ونمت لتصبح مظلة أمان.

ولإلضاءة على هذه الحالة 
المشّرفة قصدت المشهد بعض 

السيدات في أماكن عملهن 
وصالة بيع المرأة الريفية حيث 

يعرضن منتجاتهن للتعرف على 
تجاربهن بمشاريع صغيرة كان لها 

أثرًا واضحًا في تحسين دخلهن.
*  زينب صبوح: مشروعي 

تصنيع المنظفات من شامبو 
وبلسم هذه المهنة التي تعلمتها 

من عملي بإحدى المنشآت 
الخاصة،ولكن طموحي ورغبتي 
بمساعدة زوجي وولدّي دفعني 

لالستقالل والعمل بمفردي 
واالنطالق بمشروعي الخاص 

من منزلي بالتصنيع والبيع بدعم 
عائلتي،فاألعباء تضاعفت علينا 
وبات من الضروري المساعدة 

بدخل إضافي،وقد القت 
منتجاتي اإلقبال لجودتها ما زاد 

إنتاجي من 15 ألف إلى حوالي 
50 ألف شهريًا كانت السند 

والداعم ألسرتي.
* بدورها ذكرت سميرة هيفا أن 

مشروعها صنع األشغال اليدوية 
الفنية من السيراميك التي 

تعلمتها من صديقتها وطّورت 
نفسها بالتدريب الذاتي،وكونها 

وحيدة ال معيل لها اتخذتها 
مصدرًا لكسب العيش حيث 

القت اإلقبال لجودتها ورمزية 
أسعارها فأنشأت مشغلها 

الخاص بالمنزل لتجني بحدود 
35 ألف ليرة شهريًا تكفيها من 
طلب معونة الغير عدا عن أنها 
معيلة لوالدتها وتساعد أخوتها 

من فائض حاجتها،آملة بتوسيع 
مشروعها مستقبًال.

* وتحدثت رنا حمود عن مشروعها 
المنزلي بإنتاج مشتقات األلبان 

من شنكليش وزبدة بلدية 
لتعيل أسرتها المهجرة وأوالدها 

األربعة بمدخول إضافي تأمل 
أن يتضاعف بتحسين ظروف 

عملها،ولفتت إلى أنها كانت تبيع 
فائض حاجتها للجيران والمعارف 

في القرية ولكن اإلقبال على 
منتجاتها دفعها لتوسيع دائرة 
التسويق وزيادة الكمية التي 

دعمت مدخولها ليصل حدود 20 
ألف ليرة شهريًا.

* من جهتها عائدة أحمد أشارت 
إلى أنها كإمرأة ريفية استطاعت 

تحويل مهارتها بأعمال الزراعة 
وإتقان فنون الصناعات 

الغذائية المنزلية التراثية إلى 
مصدر دخل داعم ألسرتها 

المكونة من ثالثة أوالد ولزوجها 
المريض،حيث أنشأت مشروعها 
الصغير بزراعة الخضار وتحويلها 

إلى مجففات وتصنيعها إلى 

تجارب مشّرفة لنساء 

حتدين احلاجة بمشاريع منزلية
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دبس (بندورة وفليفلة ورمان 
وخرنوب) ومكدوس وزيت 

وزيتون باإلضافة إلى اقتنائها 
لمناحل ترعاها بنفسها،الفتة 

إلى سعيها المستمر في التأهيل 
والتدريب لتطوير مشروعها 

وتوسيعه ومضاعفة إنتاجها 
الذي يصل حاليًا حدود 50 ألف 
ليرة شهريًا،مع طموحها بإنشاء 

مشغل خاص بها مع آالت 
مساعدة لعملها اليدوي المجهد 
بعيدًا عن منزلها الذي تحول إلى 

ورشة عمل.
* وتحدثت آمنة محمد عن 

مشروعها بالخياطة وتصميم 
الديكورات والمشغوالت المنزلية 

وهي أم لثالثة أوالد أحدهم 
طالب جامعي،حيث بدأت 

بقرض مساعد اشترت به ماكينة 
خياطة ليتوسع عملها إلى ثالث 

ماكينات مع إضافة خطوط عمل 
جديدةوأصناف متعددة بمشغل 
صغير بمساعدة أسرتها ما أدى 
لزيادة ودعم الدخل ليصل حدود 

50 ألف ليرة شهريًا.

* وذكرت أنعام شاهين أن 
مشروعها صناعة الصابون 

والشامبو وكريمات التجميل 
التي تعلمت أصولها من والدتها 

وجدتها في حلب باستخدام 
النباتات والمواد الطبيعية 

والطبية وبمساعدة زوجها وولدها 
المختصين بالكيمياء ما ساهم 

بشكل كبير في تطوير عملها 
وتوسيعه مع إصرارها بالحصول 

على شهادة تحليل جودة 
لمنتجاتها وتسجيل عالمة تجارية 

وتنطلق بمشروع ينمو ويكبر 
لتطلق منفذ بيع خاص بها قريبًا 
إضافة للمنافذ الحالية المشاركة 

بها،مشيرًة إلى مساهمة 
مشروعها بدعٍم إضافي يصل 

حدود 50 ألف ليرة شهريًا ألسرتها 
المكونة من خمسة أوالد.

عينة صغيرة لشريحة كبيرة من 
نساء كادحات تحدين الظروف 

ونجحن في إثبات قدراتهن في 
مشاريع أثرت بشكل إيجابي على 
حياتهن وأسرهن باالعتماد على 

موارد طبيعية من موروث شعبي 
كان وما زال الملجأ عند الملمات 

هي صورة جميلة تجمع نساء 
بسيطات مبتسمات مقبالت 
على الحياة والعمل والتفاني 

في سبيل العائلة في ظل غياب 
مصادر دخل من وظائف حكومية 
ثابتة أو مؤقتة متواضعة لم تجد 

لهن سبيال.

هي صورة 
جميلة تجمع 

نساء بسيطات 
مبتسمات 

مقبالت على 
الحياة والعمل 
والتفاني في 

سبيل العائلة في 
ظل غياب مصادر 
دخل من وظائف 
حكومية ثابتة أو 

مؤقتة متواضعة 
لم تجد لهن سبيال



٤٨almashhadonline.com July 2019

االقتصادي   |  

دمشق- خاص 

ىلع الرغم من أن طبيعة 
االقتصاد السوري غنية 

ومتنوعة بالموارد الطبيعية 
والبشرية الكبيرة، إال أن المناخ 

االستثماري عانى في فترة الثماني 
سنوات من تدهور شديد، كما أّن 

قوانين االستثمار المعمول بها حاليًا 
مازالت قاصرة عن مواكبة متطّلبات 

المرحلة التي توجب خلق بيئة استثمارّية 
جاذبة تساهم في البناء والتنمية 

وتؤّسس للمشاريع وتضمن أسباب 
ديمومتها وتدعم االقتصاد الوطني.

ألن نجاح التشريع يكمن في 
مدى قدرته على تمّثل المعطيات 

السياسّية واالقتصادية واالجتماعّية 
والثقافّية في بلد ما، وعكسها بما 

يخدم مصالحه ويؤّمن استقراره، 
باعتماد آليات من شأنها أن تضع 
االستثمار على السّكة الصحيحة 

ليحّل االستثمار المناسب في مكانه 
المناسب.

وألن جميع الهيئات والمؤسسات 
المعنية باالستثمار بانتظار قانون 

االستثمار الجديد الذي سينظم 
العملية االستثمارية ويضعها 

جميعها، كان البّد من االتجاه نحو 
تسليط الضوء على أبرز ما يمكن أن 

تقوم به هذا الجهات في سبيل تعزيز 
البيئة االستثمارية في سورية، ونقلها 

من حيز الطموح إلى الواقع فعًال.

البيئة التشريعية أوًال
 تعزيز البيئة االستثمارية يبدأ من 

تعزيز البيئة التشريعية، فلدينا 
تشريعات وقوانين ناظمة جيدة 

وعصرية ومتطورة، لكن نحن 
بحاجة لتعزيز هذه البيئة وتوطين 

االستثمارات النوعية، هذا ما أّكده 
وزير السياحة محمد مارتيني الذي 

رأى أنه ال يكفي فقط أن نتحدث عن 
االستثمارات، بل هناك أنماط كثيرة 
من االستثمار في العالم وأيضًا في 
القطاع السياحي منها تنويع للبيئة 

االستثمارية والمنتجات الجديدة 
والمنافسة، كما يوجد تغير لطبيعة 

السوق وخاصة في مرحلة البناء 
ومرحلة برنامج سورية بعد الحرب، 

لذلك فالتشريع مهم جدا واألعم 
من كل ذلك تبسيط اإلجراءات.

وأضاف مارتيني:  هناك اتفاق عام 
لدى كل الجهات المعنية العامة 

والشركاء المستثمرين على الخروج 
بنتيجة إيجابية ليرى مشروع قانون 

االستثمار الجديد النور، ونأمل 
بالتوازي مع قانون االستثمار 

أن يصدر محفزات خاصة 
وتسهيالت للمتضررين والمنشآت 

االقتصادية على أنواعها هذه 
المنشآت التي تضررت نتيجة 

األعمال اإلرهابية.
أما بشأن تطوير قانون االستثمار 

بما يخلص قطاع السياحة فإنا برأي 
وزير السياحة قد يكون أحد ركائز 

النهوض من جديد بقطاع السياحة 
واالستثمار السياحي هو التشريع 
الجديد، ولكن يجب أن يترافق مع 

التعليم والتدريب ومعالجة المشاريع 
المتعثرة واألمالك العامة والتخطيط 

للمستقبل.
واألهم من ذلك برأيه هو االستثمار 

في األجيال القادمة، والتعليم 
الصحيح لمهنة السياحة ولعمل 

السياحة، إضافة إلى استثمار وتنويع 
المنتج كي ال نبقى رهائن لنوع واحد 

من االستثمارات السياحية.

تنظيم االستثمار
الرأي الذي قّدمه وزير السياحة 
يتطابق إلى حد كبير مع ما رآه 

حسين مخلوف وزير اإلدارة 
المحلية، من حيث أهمية إصدار 

التشريع، الذي اعتبره أساس البيئة 
االستتثمارية، من حيث وجود 

تشريعات تنص في جوهرها على 
األسس التي يقوم عليها االستثمار، 
وأولها حقوق المستثمرين والحفاظ 
على كل الحقوق التي ترسخ احترام 

الملكية وتبسيط اإلجراءات.
وأضاف مخلوف: نحن مطالبين 

بإنجاز خارطة استثمارية تسهل 
آليات منح االستثمارات وفق هذه 

الخارطة، واليوم في مرحلة إعادة 
اإلعمار بحاجة لقرارات وإجراءات 
استثنائية ومن هنا تأتي أهمية 
إصدار هذا التشريع الذي يؤطر 

تنظيم االستثمار في سورية 
وختم كالمه بتفاؤله الكبير بقانون 

االستثمار الذي سيصدر قريبًا.

مقومات االستثمار غائبة
ولكن األمر اليتوقف فقط على إصدار 
قانون االستثمار الذي يقال أن صيغته 
ستكون هذه المرة «المثلى»، فهناك 

إجراءات على األرض يجب أن تتم 
برأي رانيا احمد معاون وزير االقتصاد، 

حيث رأت أن تبسيط اإلجراءات هو 
أهم عامل من عوامل تحسين بيئة 

األعمال واالستثمار بالوقت والسرعة 
المناسبة، إضافة إلى تذليل العقبات 

التي تحول دون وصول االستثمار إلى 
الغاية المرجوة من إنشائه

ولكن يبدو كل ذلك غير مجديًا، فالحديث 
عن بيئة استثمارية النملك من 

مقوماتها شيء أمر غير موجود، ولهذا 
وصفته وزيرة الدولة لشؤون االستثمار 

المهندسة وفيقة حسني أننا في الوقت 
الصعب، فبرأيها أننا النستطيع أن نتكلم 
نظريا عن البيئة الجاذبة لالستثمار، ألننا 

ال نملك مكوناتها.

قانون االستثمار الجديد 

املنتظرون خائفون!

هناك اتفاق عام لدى كل الجهات المعنية العامة 
والشركاء المستثمرين على الخروج بنتيجة إيجابية ليرى 
مشروع قانون االستثمار الجديد النور، ونأمل بالتوازي 

مع قانون االستثمار أن يصدر محفزات خاصة وتسهيالت 
للمتضررين والمنشآت االقتصادية على أنواعها 
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االستثمار Á الكراهية

اليومية،  حياته  في  الفرد  قيمة  تضاءلت  كلما 
وازداد بؤسه المعيشي، وانهارت قالعه الدفاعية، 
بإعالء  المعلنة  خسائره  عن  التعويض  إلــى  يلجأ 
شأنه افتراضيًا، ذلك أن وسائل التواصل االجتماعي هي 
الزرقاء،  المياه  في  ههنا،  التام.  الغرق  من  النجاة  قــارب 
له،  ليست  بأجنحة  العاتية  األمــواج  الهش  الكائن  يقاوم 
بسالة،  األفعال  أكثر  مستعمًال  اللغة،  فضاء  في  ليحّلق 
في تمجيد ذاته المعطوبة، وافناء خصمه المتخّيل بضربة 
والكدمات  الصفعات  توالت  كلما  هكذا  واحــدة.  كيبورد 
الروحية في إهانة وجوده الحقيقي، يستنفر أدواته ومخالبه 
االفتراضية في حروٍب متوَهمة، هي في المحصلة ليست 
أكثر من إنشاء نافل مثقل باألخطاء النحوية. أفكار شفوية 
ال ترقى إلى ماهو مكتوب، لكنها تأخذ طريقها إلى العلن 
المهزوم  المحارب  فهذا  اآلخــريــن.  المرضى  زحــام  وســط 
تنهض  افتراضية  شراسة  يبدي  شراسًة،  المعارك  بأقل 
على الشتيمة واإلقصاء والتخوين، بما يعيد إليه طمأنينته 
بصناعة  انتصاراته  يحصي  فهاهو  المؤقتة،  االفتراضية 
ــادة  وإب جــديــدة،  أنظمة، ورســم خرائط  ثـــورات، وإســقــاط 
تضاريس، والتضامن مع ثّوار ال يشبهونه، بقصد تحقيق 
التفاعالت  حجم  يؤكدها  فقط،  واحدة  لليلة  طارئة  شهرة 
أن  يأبى  الذبابة  المالكم من وزن  على صفحته، لكن هذا 
ينسحب من المعركة رغم أنه يبعد آالف األميال عن بالده، 
تنفيذها  ويقترح  الفرنجة،  بــالد  في  الخطط  يرسم  فهو 
يجلس  بالبيجاما“.  ”ثّوار  حزب  متزّعمًا  كونترول  بالريموت 
وراء كمبيوتره المحمول بكامل أسباب االستنفار، يفّتش 
هو  ما  بوصلة  ويتتبع  لبالده،  معاٍد  الكتروني  موقٍع  عن 
مطلوب، فيما تلمع ورقة المئة دوالر أمام عينيه، ببريق 
ال يقاوم، ثم يزفر بعمق. يخلع بيجامته ويتمطى قليًال، ثم 
التي ال تتقاطع مع شخصيته  إلى شؤونه األخرى  يلتفت 

االفتراضية على اإلطالق! نقرأ مايقع في باب العجب عّما 
اخترعه بعض مثقفي ما وراء البحار من أوهام طاووسية، 
طوباوية  ندوات  في  والمشاركة  ثورية،  مواقف  وصناعة 
إرضاء ألجندات جاهزة في توطين الكراهية، وإذا بعلمانيي 
يعيشون  فيما  ظهرًا،  األســالف  عباءات  يرتدون  الصباح 
غير  أوز“(المنظمات  ال“إن جي  لريح  وفقًا  ليًال،  كلبراليين 
الجهات  إلقناع  مبهرة  عناوين  باختراع  وذلك  الحكومية)، 
المانحة بأهمية مشاريعهم وأفكارهم في نشر الديمقراطية 
وتمكين  المثليين،  وحقوق  اإلنــســان  وحقوق  والعدالة 

المرأة، وبقية العناوين البّراقة التي تستهوي األوربيين.
ولكن، بعد كل هذه السنوات من الخراب، هل نستمر في 
تغذية الكراهية؟ ألم نكتشف بأنها بضاعة خاسرة وطعام 
مسموم، أال نحتاج إلى إعادة تموضع لفحص التربة وقلع 
الكراهية ال تتوّقف  المحنة أن  األشواك بحراثة مختلفة؟ 
ترتيب  وإعــادة  األخطاء،  وتجاوز  التغيير  ضرورة  حدود  عند 
بشرًا  مافيه  بكل  البلد  كراهية  على  تأكيدها  إنما  البيت، 
الرمل  مديح  مقابل  حضاري  ملمح  أي  وتقويض  وحجرًا، 
الكائن  فــإن  وتاليًا،  يعمل،  الــعــّداد  أن  طالما  والتصّحر، 
الهّش نفسه ال يجد تعبيرًا عن ذاته إال عبر هذه الفوضى، 
في  واالستثمار  الضائع،  الــوقــت  حبال  على  اللعب  أو 
الكراهية، وكأن المطلوب توطين فكرة السيرك واأللعاب 
المحصلة  في  وتاريخ.  كجغرافيا  البالد  وليس  البهلوانية، 
بإمكاننا اختصار أمراض الكائن الهّش بجرثومة واحدة هي: 
تاريخ بطولي مزّيف في  واختراع  الشخصي،  الفشل  تبرير 
كان  الــذي  الحقل  في  التحّقق  على  قدرته  عــدم  مواجهة 
يعمل به سابقًا، وتاليًا، لن يتخلى بسهولة عن وعاء العسل 
الذي  المحّلي  الكومبارس  مثل  مثله  الفرنجة،  بــالد  في 
وجد نفسه اليوم في الواجهة، بسبب عدم ملء الفراغات 

بالجملة المفيدة.

خليل صويلح 



ميساء رزق

(املواطن: طيب شو 
الحل؟

الموظف: لم يعد يوجد أي 
حل أمامك سوى أحد أمرين، إما 
أن تقوم بالسداد للمبلغ الجديد 
المعاد تقديره والمتوجب عليك 

خالل 48 ساعة وحينها فقط يكون 
بإمكانك البقاء كعضو مخَصص 
بالجمعية، أو أننا سنقوم بسحب 

التخصيص الذي ُخصص لك 
ونرد إليك ما دفعته سابقًا ومن 

ثم نعرض النمرة التي كانت 
مخصصة لك إلى غيرك)!

هكذا بكل بساطة ُينهي هذا 
الحوار حلم راود عائالت كاملة من 

ذوي الدخل المحدود كانت في 
انتظار سكن تتوق للحصول عليه 

بفارغ الصبر.
ولوضع المسألة ضمن حدود 

الواقع وشرح حقيقة األمر 
الذي حّرم على الطبقة الفقيرة 

وذوي الدخل المحدود فرصة 
مجرد الحلم بمنزل ضمن 

الجمعيات السكنية الخاصة 
أو الحكومية،التقت المشهد 

البروفيسور عبدالله أوبان الخبير 
االقتصادي والمحاضر بكلية 

االقتصاد بجامعة تشرين ليشرح 

األمر من وجهة نظر خبيرة تحلل 
القضية وتشرحها بموضوعية 

قبل وخالل األزمة الحالية 
وتداعيات الحرب على شريحة 

عظمى حرمت من امتالك سقف 
يأويها.

تذبذب الدوالر وارتفاع األسعار 
أوقف التقسيط

ذكر د.أوبان أنه لو قمنا بتحليل 
المعطيات اقتصاديًا ومن 

وجهة نظر تقنية لمعرفة من 
المسؤول عن هذا الغبن الذي 

لحق بمواطني الدخل المحدود، 
فإننا يمكن أن نأخذ النقاط التالية 

باالعتبار:
- في فترات األزمات، المصحوبة 

خصوصًا بموجة ارتفاع شديدة 
لألسعار أو ما ُيعرف بظاهرة 

 ،hyperinflationالتضخم الجامح
فإن كثير من آليات البيع والشراء 

المعروفة السائدة في فترات 
الرخاء االقتصادي ال تعود 

تعمل كالمعتاد، وذلك بسبب 
انخفاض قيمة العملة وحالة 

عدم االستقرار وعدم الثقة التي 
تسود، وكذلك صعوبة الحصول 

على المواد والمنتجات أكان 
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املساكن
حرام على ذوي الدخل المحدود 
حالل ألصحاب الدخل الالمحدود

تشخيص الوضع الحالي من وجهة نظر اقتصادية

تتوقف في فترات األزمات وعدم 
االستقرار جميع أشكال البيوع اآلجلة 

(والبيع التقسيطي هو أحد أنواع 
البيوع اآلجلة) لصالح البيع النقدي 

نظرًا لحالة عدم اليقين

July 2019



ذلك بشكل مباشر بسبب الدمار 
الذي لحق مباشرة بالبنية التحتية 

لإلنتاج فقلص العرض المتاح 
من السلع والخدمات مما أسفر 

عن المزيد من ارتفاع األسعار 
نتيجة زيادة الطلب عليها، أو 

بشكل غير مباشر وذلك بسبب 
تبعات األزمة من عقوبات تحول 

دون وصول المواد األولية، أو 
ارتفاع قيمة العملة الصعبة 
لشراء مستلزمات اإلنتاج.  

وكنتيجة لذلك، تتوقف في 
فترات األزمات وعدم االستقرار 

جميع أشكال البيوع اآلجلة 
(والبيع التقسيطي هو أحد 
أنواع البيوع اآلجلة) لصالح 

البيع النقدي نظرًا لحالة عدم 
اليقين uncertainty التي تخّيم 
على المناخ االقتصادي العام، 

ونقصد بحالة عدم اليقين 
كمصطلح في حالتنا هذه: حالة 
عدم التأكد من قبل البائع حول 

إمكانية تحصيله واستيفائه 
لألقساط أو لبقية األقساط 
وذلك نتيجة لتردي األوضاع 

االقتصادية والمالية واألمنية 
عادًة. إال ان البيع النقدي لم 

ينج هو اآلخر من تذبذب أسعاره 
وعدم وضوح رؤية محدديه على 

الرغم من زيادة تفضيله لدى 
عموم البائعين كما سبق وقدمنا 
وذلك نتيجة لزيادة الدوافع لدى 
كافة األطراف لتفضيل السيولة 

 preference for liquidity
والتي هي حالة ال ُيالم عليها 

البائع (أكان منتجًا أو مقاوًال أو 
تاجرًا) ألنه ببساطة يتوجب عليه 

استخدام المتحصالت النقدية 
التي قبضها من بيعه النقدي 

لشراء مواد أولية جديدة (بالنسبة 
للمنتج أو للمقاول) أو لشراء 

بضاعة جديدة (بالنسبة للتاجر) 
ألن موجة ارتفاع األسعار التي 
شهدتها البالد المعنية باألزمة 
لم تسري فقط على مبيعات 
هذا البائع من سلع وعقارات 

وخدمات وإنما على مشترياته 
ايضًا. وكثيرًا ما كنا نسمع عن 

أن سلعة ما قد تم التوقف عن 
بيعها على الرغم من توافرها 
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ومن أن بيعها هو نقدي وفوري 
وذلك ريثما يتم تحديد أسعارها 

الجديدة في ضوء تقلبات 
الدوالر.

ادفع أو انسحب!
ما عرضناه أعاله، بقدر ما هو 

صحيح ويسري على السلع 
والخدمات، فهو يسري أيضًا 

على العقارات التي قام عشرات 
اآلالف من المواطنين بالتسجيل 
فيها على مقاسم بطريقة الشراء 

والبيع التقسيطي. وبموجب 
تلك الطريقة، يرتبط البائع مالك 
العقار بالمشتري في هذا النوع 

من انواع البيوع بعالقة هي 
استثمارية وتمويلية بآن معًا لمدة 
طويلة ال تنتقل فيها ملكية العقار 

إلى المشتري إلى أن يتم سداد 
جميع األقساط، اي ال تنتقل فيه 
الملكية إلى المشتري ما لم يتم 
سداد القسط األخير.وبافتراض 
انه لم تقع األزمة، لما كان قد 

وقع اي إشكال في هذه العالقة 
االرتباطية، إال أنه بوقوع األزمة 

وفقدان العملة المحلية لجزء كبير 
من قيمتها الشرائية، فإن مشكلة 

حقيقية وقعت بين الطرفين 
البائع والمشتري وهي ناجمة عن 

عدم إمكانية البائع قبول السعر 
السابق المحدد قبل وقوع األزمة 
وذلك نتيجة لتغيير أسعار المواد 

بالنسبة إليه مما سيجبره على 

أن يعكس فروقات األسعار على 
األعضاء المكتتبين لكي يتمكن 
من أن يمضي قدمًا في تنفيذ 

التزاماته تجاههم وتسليمهم 
مقاسمهم. أما المشتري وهم 
المواطنين المكتتبين من ذوي 

الدخل المحدود والذين تم عليهم 
إعادة احتساب فروقات أسعار 

تتناسب مع تغّير قيمة العقارات 
التي سيحصلون عليها عن قيمتها 

األساسية التاريخية في بداية 
العقد، فهم قد سقطوا الضحية 

النهائية لتلك العملية، ألن 
خياراتهم باتت محدودة كما سبق 
وقدمناها في الحوار االفتراضي 

للطرفين في بداية الحديث. 
عمليًا، كانت النهاية الدراماتيكية 

للقصة، باضطرار المواطن 
المكتتب من ذوي الدخل المحدود 

للخروج من العضوية مكرهًا 
وذلك لعدم توفر موارد كافية 

لسداد الفروقات المطلوبة، وفي 
هذه اللحظة بالذات فإن الفرصة 

تصبح سانحة أمام شخص آخر 
يملك المال الالزم، فيقوم 

بالشراء. بكلمات أخرى: انتهى 
المطاف باستفادة أصحاب الدخل 
الغير محدود على أصحاب الدخل 

المحدود. 

الفساد مجددًا 
 تجدر اإلشارة، وقبل التوصل 

إلى رؤية عقالنية للحل، أن ما زاد 

الطين بلًة، هو قضية الفساد 
التي وجدت لنفسها أيضًا مكانًا 

في هذه القضية. وهنا نشير إلى 
نقطة في غاية األهمية وهي 

حاالت الفساد المنتشرة للكثير 
من الموظفين المتنفذين والذين 

هم في مواقع وظيفية تسمح 
لهم بتقديم وتأخير المطالبات 

تجاه بعض المكتتبين بحيث 
يجبرون من يريدون، وغض 

الطرف عن آخرين. وعليه، فإنهم 
عبر ممارسة ضغوط المطالبة 
الفورية على البعض ممن ال 
حول لهم لتسديد الفروقات 

المطلوبة، فإنهم يرغمونهم على 
الخروج من العضوية وذلك لكي 

التدخل الحكومي 
والحلول

وإن كان ليس القصد من المثال السابق، 
إنصاف الجهة البائعة ولو حتى قليًال، فإن 

المسؤول األول والذي يمكن له التدخل 
للتخفيف من حدة اإلشكال الواقع هو الطرف 

الحكومي والذي يمكن له القيام بإجراءات 
مؤقتة تأخذ باالعتبار أولويات الوضع الراهن:

االقتراح األول: 
القيام بمعالجة جدية حقيقية لظاهرة التضخم 

والتصدي لكل األطراف المشاركة في تغذيته. 
وفي هذا اإلطار، يوجد العديد من اإلجراءات 

لتجارب دول شهدت حاالت من التضخم 
الجامح يمكن االستفادة منها.

االقتراح الثاني
زيادة الرواتب بذات النسبة التي ارتفعت بها 
األسعار، اي عشرة أضعاف. لكن لكي نكون 
واقعيين أكثر، وفي ظل عدم إمكانية تحقيق 

زيادة مهمة بهذا القدر في الرواتب واألجور 
وذلك  بسبب عدم توفر الموارد الالزمة او 
بسبب الخوف من وقوع مزيد من التدهور 
اإلضافي للقيمة الشرائية للعملة المحلية، 
فإن اسلوب زيادة الرواتب المخطط بالحقن 

على دفعات على عدة سنوات يمكن أن يكون 
من باب الحلول المؤقتة المخففة والغير 

مكلفة، شريطة أن يتم وضع سياسة ضبط 
أسعار  ورقابة مشددة وتحرير المخالفات لكل 

من يخالف بغية كبح جماح أي ارتفاع الحق 
لألسعار.

االقتراح الثالث
وهو ليس اقتراح بل ضرورة حتمية تتمثل في 
أولوية معالجة مواطن وبؤر الفساد المتعلقة 

بهذا النوع من العمليات، ألن الخاسر األول 
هو المواطن من ذوي الدخل المحدود والذي 

يمثل معظم القاعدة الشعبية والحاضنة 
النظامية للدولة ومؤسساتها. وفي هذا 
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يتمكنوا من بيعها إلى طرف 
ثالث راغب بالشراء في المقاسم 

المذكورة، إال أنه وكما هو 
معلوم للجميع أن هذا الطرف 
الثالث (الدخيل) لم يقم فقط 

بشراء النمرة العقارية المعنية، 
بل إنه قام قبلها بعملية شراء 

أخرى، أال وهي شراء لذمة 

الموظف المسؤول. 

قبل األزمة وبعدها
ولفت أوبان إلى أنه بعرض 

بسيط محاسبي لكل ما سبق، 
يمكن تقديم مثال:في حالة 

الوضع قبل األزمة:بفرض أن 
ثمن شقة سابقًا قبل األزمة 

كان:3600000 ل. س.
وبفرض أن االقتطاع الشهري 
من الراتب كان 30000 ل. س 

بهدف تمويل شراء تلك الشقة 
بطريقة األقساط،فإن عملية 
بسيطة تسمح لنا بالوقوف 
على أن المدة المطلوبة هي 

10سنوات وتنتقل ملكيتها إلى 
المشتري. أما في حالة الوضع 

بعد األزمة: على اعتبار أن أسعار 
العقارات قد تضاعفت عشرة 

أضعاف (وهذا ما حدث)، وعلى 
افتراض أن الرواتب قد أصبحت 
الضعف (وهذا لم يحدث) فإن 

المدة المطلوبة تصبح  50 
عامًا. األمر الذي ال يمكن للبائع 

قبوله ألسباب عديدة ليس أقّلها 
حالة عدم اليقين التي عرضناها 

من قبل وأسباب أخرى عديدة 
ترتبط بالضغط على رأس ماله 

العامل بسبب انخفاض السيولة 
المتوفرة بين يديه نتيجة أن 

أمواله التي يعمل بها قد أصبح 
معظمها داخل عمالئه من 

المشترين واضطراره- هو نفسه 
- لالستدانة نتيجة تعطل أمواله 
المستثمرة لمدد طويلة، وأخيرًا 

ال يمكن نسيان قضية استهالك 
واهتراء العقار التي ستجعل من 
العقار في نهاية مدة التقسيط 
(50 سنة) في وضع مزٍر تمامًا 

حتى قبل تسليمه إلى المشتري.

المجال، فإنها عديدة هي آليات محاربة 
الفساد الممكن استخدامها: من تعبئة 

الرأي العام لتشجيع المواطنين على اإلدالء 
بأي معلومات حول اي سلوك منحرف 

للموظفين المخّولين، وتوفير خط ساخن 
لتلقي الشكاوي،الى تهيئة الرقابةالداخلية 

والخارجية الكافية على عملهم ومراجعة 
ملفاتهم، وتشكيل لجان متابعة لتقييم 
مدى موضوعيتهم في البت في قضايا 

المطالبات والفصل من العضوية.

االقتراح الرابع
ضخ مزيد من األموال نحو الجهاز 

المصرفي، ومنح التسهيالت للمصارف 

التي تقبل الدخول في تمويل هذا النوع من 
العمليات وحتى من الممكن إقحام مكاتب 

التطوير العقاري في هذه األنشطة حتى 
لو ترتب عن ذلك بعض التكلفة، يمكن 

للحكومة بمجالسها المحلية على مستويات 
المحافظات أن تتحملها مع المشتري 

األصلي للعقار بدًال من استبداله بمشتري 
آخر، وإال، إن تعذر تطبيق االقتراحات 
السابقة، فيمكن أن يتم االنتقال إلى 

االقتراح الخامس.

االقتراح الخامس
تعطيل مؤقت لالستمرار بالعمل على 
المشاريع العقارية ريثما تتم الخطوات 

السابقة وتعود األمور لسابق عهدها.
وأخيرًا، ليس أيًا من هذه اإلجراءات لوحده 

بكفيل بتحقيق اي إنجازات إلزاحة الغبن 
الواقع على ذوي الدخل المحدود والذين بات 

حلمهم بالحصول على بيت كحلم صعب 
المنال، بل ال بد أن تتضافر الجهود جميعها 

على صعيد الدولة واالتحادات التعاونية 
للسكن ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق 

هدف واحد، سورية تتسع البنائها جميعًا 
خصوصًا ممن هم من ذوي الدخل المحدود 
والذين جّلهم لم يبخل بتقديم أبنائه قرابينًا 

في التصدي لمؤامرة القرن،وآن لهم أن 
يشعروا ببعض أمان ضمن حدود أمتار قليلة 

كفيلة بمنحهم طيف سعادة.

ما زاد الطين بلًة، هو قضية الفساد 
التي وجدت لنفسها أيضًا مكانًا في 
هذه القضية. وهنا نشير إلى نقطة 

في غاية األهمية وهي حاالت الفساد 
المنتشرة للكثير من الموظفين 

المتنفذين والذين هم في مواقع 
وظيفية تسمح لهم بتقديم وتأخير 

المطالبات تجاه بعض المكتتبين بحيث 
يجبرون من يريدون، وغض الطرف عن 

آخرين
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نهضة الشرق العظيم
يتعامل الغرب وامريكا راس حربته 
مع صعود الصين الهادئ والقاتل 

كقدر الراد له، والذي اليمكن 
قبوله او احتماله او التعايش معه.
هذا الصعود التكنولوجي والصناعي الشامل 

والهائل يشكل ال مريكا كابوسا مرعبا، ال 
تدري كيف تتعامل معه خاصة انها ساهمت 

بشكل مباشر فيه وهي االن تقلب كفيها 
خيبة وتعض اصابعها ندما والت ساعة 

مندم.
اعتبرت امريكا عداءها لال تحاد السوفييتي 
اوال وقبل كل شيء،وتركت الصين تبني 

عالمها بهدوء. وثبات منقطع النظير.
(ماتزال روسيا تحتفظ بذكرى محددة وكاوية 

من السنوات المجيدة لال مبراطورية 
االمريكية) حيث ركزت الميديا الغربية على 
ان سقوط االنحاد السوفييتي حدث سعيد 
لال نسانية وتقدم صاعق لحقوق االنسان 

وانتصار محور الخير على محور الشر انها 
نهاية التاريخ حيث ستقود امريكا العالم 

الى يوم القيامة. سقط غورباتشوف 
الهوائي وجاء يلتسين المترنح من الخمرة 

الذي كان يشبه روسيا الجائعة والمهانة 
والمفككة التي انحدرت بقوة غير متوقعة 

من البولشوي الى الكيت كات لكن الروس 
كانوا في اعماقهم بنامون على غضب 

قاس فهم لم يسقطوا في حرب ولم يكن 
وضعهم يستدعي دفع هذا الثمن الرهيب 
وتلك الشماتة الفاجرة من التقدم الهائل 

الذي انجزوه والثمن المخيف الذي دفعوه 
لهزيمة البروسية االلمانية في الحرب االولى 

والنازية.
في الحرب الثانية انشغلت امر يكا بتكسير 

اصابع روسيا عبر سرقة مداها الطبيعي في 
دولها السوفيتية وفي محيطها االشتراكي 

حلف وارسو. ودفعت التيارات الحاقدة على 
التجربة السوفييتية والقومية الروسية الى 

الواجهة حاملة معها اقصى طاقة عداء 
ممكنة للروس..ولم تكتف بنجاحها المذهل 

بل تركت الروس يغوصون عميقا في 
ماساتهم وهي تعد العدة لتفكيك روسيا 
ذاتها عبر شبكة من المافيات واللصوص 

والقتلة حتى بدت روسيا بلدا غير قابل 

للعيش رغم انه يعادل سدس مساحة الكرة 
االرضية تقريبا ويمتلك ثروات غامضة 

ومعلنة تبهر العقل وتطل على وسط اسيا 
او كنز العالم كما يطلق للغرب عليها.

توقفت التراجيديا الروسية عن االنهيار في 
ماساتها مع صعود بوتين الذي انهى في 
الشيشان الحلم االمريكي بتفكيك روسيا 
اخذ الفارس الروسي وقتا ليسرج حصانه 

لكنه مان اعتاله حتى انطلق كالريح كما في 
االمثال الروسية بالرغم من تدمير يوغسالفيا 
وتفكيكها واحتالل العراق وتحول العالم الى 

حديقة خلفية للبيت االبيض يدار بالهاتف 
من المكتب البيضاوي..اال ان الحقائق 

العميقة الستكمال االنتصار التاريخي لم 
تتحقق. سقط النظام الشيوعي الروسي 

لكن الثروة الروسية الهائلة لم تسقط 
والعقول العسكرية التي صنعت مجد االتحاد 
السوفييتي الفضائي والعشكري لم تسقط.
بثبات تقدم بوتين العادة روسيا الى واجهة 

العالم كقوة عظمى بينما اصر االمريكي 
على معاملتها كمجرد قوة اقليمية كاالهند 
وباكستان وايران كان ذلك استفزازا اليطاق 

لبطرس االكبر الجديد يراكم غضبا الحدود 
له لثار تاريخي روسي ولراي عام كاسح ال 

احد يقنعه اال ان ماجرى كان مؤامرة امريكية 
نفذها حفنة من العمالء، وهكذا اندفعت 
الوطنية الروسية لتنجز برنامجها الوطني 

الروسي المحمول على قفزة عسكرية هائلة 
ومفاجئة لتحديث االسلحة الروسية برمتها 

وخاصة الطيران والصواريخ بكل انواعها.
من 1990 الى االن عمليا كانت الصين 

تراكم انجازاتها على كل االصعدة وتتحول 
اهم قوة اقتصادية في العالم معتمدة على 

يد عاملة فائقة الخبرة بمئات الماليين من 
الكفاءات في كل االختصاصات وخاصة 
الدقيقة منها الكومبيوترات والهواتف 

الذكية وكل شيء تقريبا وباسعار يستحيل 
على الغرب منافستها.

كان بامكان امريكا ان تحتمل بحدود صعود 
الصين االقتصادي وحتى النمو العسكري 

الروسي بشرط ان تكون االمرة الناهية في 
شؤؤن العالم االقتصادية واالستراتيجية 

باعتبارهما شريكين من الدرجة الثانية والثالثة 

اقل من االتحاد االوروبي واكثر قليال من 
ايطاليا.

هذا ماكانت اميركا تمارسه في مجموعتي 
الدول السبع والعشرين وفي كل المحافل.
لكن استمرار ذلك بات مستحيال، لن تقبل 

روسيا الموقع الذي حددته لها اميركا. دولة 
اقليمية عظمى كالهند مثال ولن تقبل 

الصين الصاعدة كاكبر اقتصاد في العالم 
خالل سنوات ان تكون مجرد ملحق اميركي 

ويد عاملة ذكية ورخيصة صار ذلك حلم 
ابليس االميركي بالجنة.

اخذ االحتدام اشكاًال عديدة ولجات اميركا 
كعادتها الى سالح العقوبات مع االقوياء 

عسكريا،.والغزو العسكري المباشر او 
بالوكالة.. يوغسالفيا، العراق، سورية اليمن، 

وكان الربيع العربي احد ادواتها لمحاصرة 
خصومها.

هكذا وعن عمد وسابق تصور وتصميم 
استنفرت حلفاءها السعودية ودول الخليج 

والجوقة الجاهزة بضخ نهر من االحقاد 
المذهبية والطائفية والدينية حتى كاد العالم 

االسالمي يشتعل بحرب دينية تحوله الى 
هباء.

لقد راينا بام العين في الميدانين السوري 
والعراقي انموذجا لم يسلف في التاريخ 

العربي واالسالمي لما جرى واعلن بال 
مواربة، حرب ابادة معلنة، مدججة بترسانة 

من الفتاوى ومئات المليارات من الدوالرات 
ومئات االف المقاتلين جندوا من كل انحاء 

العالم الحتالل الشرق االوسط برمته وقطع 
اي احتمال لحضور روسي صيني والتقدم 

بعد ذلك لمحاصرة العمالقين واسقاطهما.
لماذا الشرق االوسط؟

مايزال الغرب يتعامل مع العالم على اساس 
رؤية ماكيندر الذي يقسم العالم الى ثالثة 
دوائر، القسم الداخلي او امبراطورية البر 

شبه المحرومة من البحار وهي روسيا 
والهالل الداخلي وهو اوروبا والشرق 

االوسط والقسم البحري وتسيطر عليه 
امبرطورية البحر، بريطانيا حتى الحرب 

العالمية الثانية واميركا بعدها وحتى االن.
وحسب الرؤية الغربية أن العالم محكوم 
بالصراع الحتمي، بيت هاتين القوتين أو 
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محمود عبد الكريم

االمبراطوريتين، ولكن أين؟
إن ارض الصراع هي الهالل الداخلي اوروبا 
والشرق االوسط ومن ضمنه تركيا وإيران 

وصوًال الى افغانستان من يسيطر عليه 
يسيطر على العالم.

لقد شهدنا حربين عالميتين خالل عشرين 
عاما في اوروبا هزمت فيها امبراطورية البر 

الصاعدة المانيا.
لم تعد اوروبا ارضا صالحة لصراع دموي 

طويل لعوامل موضوعية وذاتية منها مثال 
امكانية الحشد والتجنيد ومنها ان الحرب 

في اوروبا قد تتحول بسرعة الى حرب نووية 
تقتل الجميع إنه الشرق االوسط اذن.

وفي اللحظة الفاصلة تدخل الروس بمخاطرة 
بالغة الدقة في سوريةواوقفوا الغزوة 
االميركية بلباسها الداعشي واستانفوا 

هجومًا مضادًا.
ثم تحولت الحرب من حرب شوارع وابنية إلى 

مايشبه حرب الخنادق والجيوش المتقابلة.
لقد سقطت امكانية التهام المشرق العربي 

كتمهيد اليمكن تجنبه السقاط ايران وتحويل 
الحصار على روسيا والصين
الى حقيقة اليمكن تخطيها.

لم تنته الحرب وربما ماتزال نهايتها بعيدة 
فالصراع يتعلق بمستقبل العالم باسره 

وفي هذا النوع من الصراعات تسقط كل 
المحرمات وقد شهدنا سقوطها بام العين 

واحدة وراء االخرى كما حبلت بنهر من 
المفاجآت التي كانت عصية على التصديق 

قبل اسبوع واحد من حدوثها: (فاجأناكم 
موه) العبارة الشهيرة لـ«الثوار» عام 2011.

كانت المفاجاة صادمة حقا لكنها كانت 
امريكية بالمطلق حقًا وفعًال.

مايزال مشهد السفير فورد في حماة مثال 
جارحا مع تابعه البولدوغ الفرنسي وما تزال 

تعليمات هيالري واوامرها للثوار على الهواء 
مباشرة ترن بقسوة فضائحية في كل الخراب 

السوري، التلقوا البنادق، احرقوا النفط، 
دمروا معامل الكهرباء، اقتلوا الطيارين، 

واوامر مرافقة باتت اكثر من معلنة.
دمروا كل شيء، الصواريخ الدفاع الجوي 

المعامل سكك الحديد، الجامعات المشافي 
خطوط النفط والغاز، كل شيء، وقد نفذ 

الشباب االوامر بحذافيرها وزادوا عليها 
من ابداعاتهم وتجلياتهم ما اذهل عقولنا 

وافئدتنا.
واخرها احتفالية عبد الباسط الساروت 

حارس «الثورة» ومنشدها االبادي بادارة 
من اليساريين السابقين الذين رفعوا صور 

االيقونة في شوارع العالم بتبني غربي 
اللبث فيه، نعم نحن ميدان المعركة لنقولها 

هكذا.
بين الشرق والغرب، هذا النوع من المعارك 

الينتهي بسرعة، واليحسم بالضربات 
القاضية، وتشهد فصوله صعودًا ونزوًال، 

وفواحش وفجورًا وتوحشًا وضراوات تجعل 
العقل في حيرة وشبه انقطاع عن مدركاته 

ويقينياته وتدفع الجمهور الى التمسك 
بالخرافة النه السبيل لعقل بشري عادي ان 

يستوعب مجرياتها ومندرجاتها واحداثها، وقد 
شهدنا صعودًا مذهًال لكل انواع الخرافات 
كان اخرها خرافة الساروت من العب كرة 
قدم في منتخب الشباب الى اسطورة؟

من يدخل الى النت سيصاب بالدوار من 
سيادة التوقعات الغريبة وقرب قيام الساعة 

واقتراب ظهور المهدي وحتى التهديد 
الساحق بالمذنبات والبراكين والتسونامي 
واالعور. الدجال، علما ان الحرب السورية 

والعراقية والليبية واليمنية
شهدت مئات االف العور الدجالين 

وعشرات االالف من فئة ابو رغال، دليل 
جيش ابرهة ومحرضه لهدم الكعبة في 

القرن السادس م.
حروب سحقت المفاهيم والمسلمات 

كلها، ولعل اقساها المعنى العميق 
للدين كرافعة اخالقية متسامحة وجامعة، 
والعروبة كانتساب جمعي والف مشترك 
تاريخي وثقافي وسياسي ذرته ريح الحرب 

العالمية على ارضنا كطحين نثر على شوك 
في ليلة عاصفة وهيهات ان يجمع حتى بدا 

المتفائلون باعادة جمعة اشبه بالعبي الخفة 
وسحرة السيرك.

في العقل الغربي البارد والقاتل بان ثمة 
مسلمة اليمكن للغرب قبولها او التعامل 

معها او تمريرها، إنها وبال مقدمات التحالف 
الروسي الصيني، أي نهوض الشرق 

العظيم؟ الذي يطلق عليه الغرب «التحالف 
المميت» هذا التحالف هو رافعة نهوض 
الشرق العظيم، نهوضًا اليستطيع الغرب 

مجرد السماع به.
كيف اذن سيتعاملون معه وقد صار 

حقيقة واقعة البل الحقيقة االعظم في 
العالم المعاصر، فروسيا كنز العالم في 

كل مايحتاجه العالم من الرغيف، الى كل 
الفلذات والطاقة والماء واالخشاب، والى 

جواره ودون ان يمر بأية بقعة يسيطر 
عليها الغرب خزان من الثروات البشرية 
االصينية الخبيرة في كل شيء وباعداد 

هائلة والتحالف بين العمالقين يكاد يصل 
حد التطابق. فالجانبان يحتاجان بعضهما 
عضويا وفي كل شيء والطرفان لديهما 

نفس االعداء وطموح اليحد للحضور الذي ال 
عودة عنه في مقدمة العالم، اميركا تمارس 

التهويل والصخب واالكشن وتستخدم 
الثالث ورقات ومنها الورقة االسالموية بكل 

مندرجاتها وروسيا العمالق المتطلع الى 
الغرب وخلفه ثروة العالم

واوروبا العجوز المدنفة التي تكاد تكف اال 
عن ابداع العبي كرة القدم.

انها معركة الشرق والغرب لقيادة العالم 
بين غرب افل وشرق ناهض بقوة محيرة 

ومدهشة، فوق ارضنا تجري فصول اخطر 
تداعيات هذا الصراع الكوني التاريخي الرهيب 

واليمكن تجنبه.
هنا الجوهر واالس والمعنى وعلى اساسه 

سوف يتحدد المال ويكتب فصل الختام.
ان ماتبقى هو تزويق اللوحة القناع 

المقاتلين بضرورة استمرار القتال، ملحمة 
مخيفة السبيل للتراجع فيها او النكوص 
او االعياء والتعب، كل طرف ينتظر االخر 

على حد السكين، لكن المؤكد ان التحالف 
الروسي الصيني ومعه حلفاءه الموضوعيين 

في المنطقة والعالم غير قابل للهزيمة، 
لكنه بالتاكيد يقبل بتسوية تاريخية هو الرابح 

االكبر فيها.
والغرب امام خيارين، اما الحرب التي قد 

تتطور الى محرقة كونية او التسوية وقبول 
خسائرها، فالى أين يمضي العالم؟

من كفرنبودة الى شنغهاي؟



أنت من الفنانين القالئل 
الذين أعطوا أهمية للدور 

الثاني، جاعًال منه دورًا 
لألبطال، ُمعطيًا األولوية 
لألداء وليس لحجم الدور، 

كيف تنظر إلى هذا 
الموضوع؟

كنا نتعامل مع المعهد العالي 
للفنون المسرحية كدار مقدسة.

أعتقد أنها ليست ميزة، وإنما 
بداية كالسيكية عند معظم 
الممثلين، فمن الصعب أن 

يبدأ الممثل في أدوار الصف 
األول، إضافة إلى أن أول الطريق 

العملي تكون صعبة، ويضطر 
الفنان لقبول أي دور ُيعَرض 

عليه، وأنا من أولئك، لكنني كنت 
أشتغل على الدور -مهما كان 

صغيرًا- كما تعلمت في المعهد 
العالي للفنون المسرحية، بإيمان 

وحب شديدين، وبقيت أصارع 

قًا نقالت  لسنوات طويلة، ُمحقِّ
وخطوات متواضعة وبسيطة، 

لكن مثل أي شخص، عندما 
تأتيه فرصة مهمة، عليه أن ُيثبت 
نفسه وأن يترك بصمته الخاصة 

والمختلفة، وهذا حقيقًة ما 

حصل في مسلسل «فوضى» 
الذي أخرجه ”سمير حسين» وكتبه 

”حسن سامي يوسف»، عندما 
قرأت الورق شعرت أن المهمة 
صعبة، ومن العيار الثقيل، إذ 

كانت شخصيتي «دينمو» العمل 
ككل، وحينها وقفت خاويًا من 

أي فكرة، وبدأت التفكير ما الذي 
بإمكاني أن أضيفه من مفردات 
تمثيلية على هذا النص المهم؟ 

خاصًة أن ُمشاهداتي الحياتي 
لمهنة «الكومجي» ليست كثيفة. 

آنذاك بقيت خمسة أيام أتدرب 
عند الشخص الذي استأجرنا 
منه المحل، فموضوع فك 

الدوالب وتركيبه أمام الكاميرا 
ينبغي أن يكون حقيقيًا ومبنيًا 

على ِمراٍن حقيقي بهذه المهنة، 
وليس كما نفعل عندما نضطر 

لذلك كأشخاص عاديين، كما أن 
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ملاذا تخلى 
فادي صبيح 
عن أربعة من أهم ا�عمال؟

 بديع صنيج - ريم منير غانم

بعد ”أبو الخيل“ في ”فوضى“، و“أبو العزم“ في ”دقيقة صمت“ التي انتقل بها 
ق فيها على نفسه، تاركًا  من أدوار الصف الثاني إلى البطولة، برهافة في األداء تفوَّ

في قلوب المشاهدين شعورًا إنسانيًا ال يوصف، عن اآلليات التي يشتغل بها في بناء 
الشخصيات التي يؤديها، وعالقته مع الممثلين الشركاء والمخرجين، وعن أرائه في المسرح 

والسينما والدراما التلفزيونية، كان هذا الحوار مع الفنان ”فادي صبيح“: 

َمْن الفنانة التي قبلت 
بـ16 مشهد ِمْن أجل 

فادي صبيح؟
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المسرح خيار 
شخصي ومتعة 

شخصية 

على وزارة 
الثقافة أن 

ُتدافع عن بلدنا 
مثل وزارة 

الدفاع



ُمعايشة مجتمع هذه المهنة، 
أضاف إلّي كممثل مخزونًا، 

وثقافة خاصة بحياتهم العملية 
وبالمصطلحات التي يتداولونها، 
وما شاهدتموه في أدائي لتلك 
الشخصية، هو انصهار كل تلك 

المشاهدات والمعايشات، 
إضافة إلى فهم الشخصية كما 
ُكِتَبْت، وال ننسى الثقة الكبيرة 

التي أوالني إياها المخرج ”سمير 
حسين“. 

لكن كما نعرف أن الدراما 
عمل جماعي، وأنت عندما 

تسعى للتميز في أدائك، فإن 
ذلك بحاجة لشريك، ورؤية 

مشتركة مع المخرج وفريق 
العمل ككل، كيف توازن 

بين سعيك للتميز من دون 
أن يكون ذلك على حساب 

الممثلين الشركاء؟
في البداية، العمل مع شركاء 

يفرض أن يكون ثمة بياضًا 
بداخلنا، وهذا ما يجعلنا نمتثل 

إلرادة المخرج، ألننا نعلم أن عليه 
أن يضبط جميع األلحان، أما 

على مستوى الممثل الشريك، 

فعندما أكون حريصًا عليه وهو 
هني أن  حريص علي، وعندما ُينبِّ

هذا أفضل وأنني أخطأت هناك، 
وأنا أقوم بالمثل، في تلك الحالة 

نكون مع بعض من دون أي 
د، وضمن جو احترافي،  حالة َتَفرُّ

د  ندرك من خالله أن ال أحد يتصيَّ
اآلخر، وال يقتنص منه األضواء، 

لذا نأخذ المالحظات من بعض 

بحب وننفذها، إنها حالة الشراكة، 
وهذا حصل معي كثيرًا، والسيما 

في «فوضى» مع الفنانين عبد 
المنعم عمايري، وديمة قندلفت، 

التي قالت إنها رغم اشتغالها 
مع الكثيرين، إال أنها الحظت 

محاوالتي إلظهار الممثل مقابلي 
مختلفًا ومميزًا، وأنا حقيقة أعتز 
بهذه الشهادة، وأتمنى أال تكون 

لت رأيها.  بدَّ

في كل مسلسل نراك تبتكر 
ُمصطلحات خاصة بالشخصية 

دها، وتبقى  يهات» ُتردِّ أو «أفِّ
في ذاكرة المتابعين. 

عندما أعمل على أي شخصية، 
فإنني أبحث عن ُمفرداتها 

الحياتية، غير الموجودة ضمن 
النص، وأعتقد أن هذه مهمة 
الممثل، الذي بات يعرف مما 
خطته يدا الكاتب جميع مالمح 
الشخصية وعناوينها العريضة، 
كل روائحها وألوانها التي يحكي 

من خاللها، وحسب الظروف 
التي توضع فيها، لذا يبقى أن 

يضيف بعض النكهات الناجمة 
عن شغفه بهذه المهنة من 
وحي الشخصية، وفق هذا 

المنطق، جاءت كلمة «عّمنا» 
في مسلسل «فوضى» حيث 

كان صاحب المحل الذي تدربت 
عنده خمسة أيام يقولها، وأنا 

وجدتها دافئة وقريبة من الناس، 
وبرأيي أن لهذا السبب لقيت 

هذه االستجابة من متابعي 
المسلسل.

بات الناس ينتظرون ما 
ستؤديه من شخصيات في 
كل موسم درامي، أال يترك 

ذلك لديك مسؤولية في 
انتقاء أدوارك بحيث ال تكرر 

نفسك؟ 
بعد مسلسل «فوضى» 

قلت بيني وبين نفسي: ما 
المشروع الذي سأقدمه بعد 

ذلك؟ فعًال هي مسؤولية 
غير سهلة أبدًا، فلنفترض أنه 
لم ُيعرض علي عمل مختلف 

على مستوى السيناريو، أو أن 
يكون المعروض علّي للمشاركة 

فيه هو أعمال عادية ُتماثل 
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أنت صاحب «كاريكتر» خاص ساهم في ُقرِبك من الجمهور، إضافة إلى اعتمادك على الصدق في 
األداء واالقتراب قدر اإلمكان من مالمسة الحس اإلنساني لدى المشاهدين، برأيك إلى أي درجة 

ساهم ذلك أن تكون شخصياتك محببة ولها موقعها لدى المتابعين؟
هذه نعمة من رب العالمين، فكما أن هناك شخص ظريف وآخر حضوره ثقيل، وثالث تحب أن 

تجالسه، ورابع تكره الساعة التي تلتقيه فيها، كل ذلك له عالقة بحضور الشخص، وبكل تأكيد هذا 
يترك أثره اإلضافي على أداء الممثل وتحضيره، السيما أنه يحظى بقبولهم ُمسبقًا، وهو ما يختزن 

في قلوبهم مزيدًا من المحبة له.

من واجب الفن تعزيز 
الجوانب اإلنسانية المشرقة 

«كاريكتر» خاص
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م السوق من دون أي  ما ُيقدَّ
نكهة خاصة، ماذا سأفعل في 
هذه الحالة؟ هل من الممكن 

أال أعمل، بالتأكيد ال، لن أكون 
مثاليًا، قد أقبل بأدوار ال تضيف 
ق لي تمايزًا،  إلي شيئًا، وال ُتحقِّ

لكن حينها إن كان إعجابي 
بالورق بنسبة %70 سأشتغل 
عليه ولو اضطررت لالستعانة 
بكاتب العمل نفسه، ألنني ال 

أستطيع المشاركة في أي عمل 
إن لم يكن لديه قناعة فيه ولو 
بالحد األدنى، هنا مسؤوليتي 

تجاه نفسي وتجاه محبي أدائي 
تفرض علي هذا الحذر في 

الخيارات والمسؤولية تجاهها، 
لذلك أنا دائم البحث عن خيار 
أحمي نفسي به بحيث يكون 

أفضل مما قدمته في السنوات 
السابقة. فمثًال العام الماضي 

اعتذرت عن أربعة أعمال من 
عيون األعمال منها «حرملك» 

الذي تعارض وقت تصويره 
مع عمل آخر أشارك فيه، 

وفي المؤسسة العامة لإلنتاج 
التلفزيوني هناك عمالن: واحد 

مع المخرج زهير قنوع واآلخر مع 
رشاد كوكش، كما كنت ضيفًا 
مع سمير حسين في مسلسل 

”ورد أسود».
من جانب آخر، السنة الماضية 
عملت في مسلسل «فوضى» 

بدور كومجي، وهذه السنة 
بشخصية ”ميكانيكي» ضمن 

«دقيقة صمت»، لذا كانت 
المهمة غاية في الصعوبة، كي 

أزيح إمكانية التشابه بينهما، 
وقضيت الكثير من الوقت 

م  وأنا أحاول تقليد ضحكة مقدِّ
أمريكي شهير، وإبراز تمايزات 

جديدة في الشخصية.

على ذكر «ورد أسود» وهو 
من األعمال القليلة التي 

تنطبق عليها مصطلح «عمل 
درامي مشترك»، من دون أي 
اصطناع، وعرفنا أنه سبق أن 
ُعِرض عليك أعمال مصرية، 
رفضتها ألنك لم ترغب أن 

يكون مرورك فيها عابرًا، 
فما رأيك حاليًا باألعمال 

المشتركة؟
األعمال المشتركة باتت موضة، 

وهو ما فرضته حركة السوق، حتى 
ضمن مسلسل «دقيقة صمت» 
لم يكن هناك شخصيات لبنانية 

في أساس النص، لكن بطلب 
من المنتجين السوري واللبناني 

استجاب الكاتب، مع العلم أنه كان 
للعمل أن يكون سوريًا خالصًا.

وموضوع األعمال المشتركة 
صار ضرورة للمحطات من 
أجل التسويق، بالتأكيد أنها 
أثرت على الدراما السورية، 

فبعد أن كان هناك 35 عمًال 
سوريًا بسوية ”مسافة أمان“ 

و“دقيقة صمت“ منها ثمانية 
أصيلة، في حين أنه اآلن ليس 
هناك سوى عشرة أعمال منها 

3 أصيلة، إنه ظرف الحرب 
والتمويل، وبعد أن سحبت 
تلفزيونات الخليج يدها من 

اإلنتاج  الدرامي السوري، 
باتت الدراما المشتركة 

ضرورية. وهناك ممثلون 
لبنانيون مستاؤون من حالة 
الممثل السوري كبطل أوحد 
في دراماهم، وسمعنا ماذا 
صرح «طوني عيسى»، وأنا 

أعترف بأن معه حق، فمن حق 
الممثلين اللبنانين أن يأخذوا 
مطارح تليق بهم، لكن رأس 
مال شركات اإلنتاج هو من 

فرض هذا الشيء، فالمال هو 
الذي يحرك الجميع، وهدفه 

الربح أوًال وآخرًا. 

ُيقال إن أكبر حرب واجهت 
الدراما السورية هي حرب 

الهوية، وإحدى جبهاتها هي 
الدراما المشتركة، ما رأيك 

بذلك؟

تصريح كاتب 
”دقيقة صمت“ 

ش  شوَّ
على نجاح 
المسلسل 



ها إلى هذا المكان،  ال أريد أن أجرَّ
ففي حال كان هناك عمًال 

سوريًا خالصًا فإنني سأحاكمه 
بغير طريقة، األمر ذاته بالنسبة 

لألعمال المشتركة وحكمي 
عليها، بالتأكيد الحرب وظروف 

اإلنتاج الدرامي ضمنها أثرت 
على الدراما، وعندما كانت 

العاصفة في أوجها، اضطررنا 
جميعًا لالمتثال لبعض شروطها 
اإلنتاجية، فمثًال في عام 2013 
اشتغلت ضمن مسلسل لست 

مقتنعًا به البتة، لكن فيما يتعلق 
بموضوع الهوية، أتباهى بالمنتج 

السوري والممثل السوري 
والمصور ومدير التصوير، 
فهم مبدعون ومتميزون 

باختصاصاتهم، ويفرضون 
وا، وعندما  حضورهم أينما حلُّ

أرى ضمن مسلسل لبناني 
بالكامل نجمًا سوريًا أوحدًا يحمل 
العمل ككل ويسبب له النجاح، 
فهذا يفرحني، وهو ما اعترض 

عليه الممثلون اللبنانيون، 
رغم اعترافهم باالستفادة من 
الحضور السوري في دراماهم 

على اختالف تجلياته، لكنني 
أعتقد أنه بعد فترة سيكون 

هناك انفراجة إنتاجية، وستعود 
الدراما اللبنانية الخالصة، والدراما 

السورية الخالصة. ومع ذلك 
في عام 2007 اشتغلنا ضمن 
مسلسل ”صدق وعده“ مع 7 

ممثلين مصريين، وكانت شراكة 
برغبة الطرفين، وخيار الطرفين، 
وربما الحالة الراهنة مع الشراكة 

اللبنانية هي مشاركة باضطرار 
الطرفين.

على سيرة الخيارات، أنت من 
الممثلين الذين لم يتركوا 
المسرح، رغم غيابك عنه 
مؤخرًا ألربع سنوات، بعد 

أن اشتغلت مع المخرجين: 
عجاج سليم، تامر العربيد، 
أيمن زيدان،... ما هو الذي 

يجعلك تقرر أن توقف عملك 
في التلفزيون مقابل نص 

مسرحي؟
أقول أن المسرح كما تعلمت 

من أساتذتي هو خيار شخصي، 
وللمتعة الشخصية، السيما أن 

مردوده االقتصادي متواضع، 
وجميعنا يعرف أن الظرف العام 
ال يسمح للعمل بالمسرح، لكن 

إن رضخنا جميعنا ولم نضحي 
للعمل في أبي الفنون، فمن 

سيكون مسؤوًال عن حركة 
المسرح؟  أحترم األستاذ أيمن 

زيدان وأرفع له القبعة ألنه يأبى 
أن تمر سنة من دون مشروع 

مسرحي. 
صحيح أنني متوقف عن العمل 

بالمسرح منذ أربع سنوات، 
لكنني أبقى أفضل من غيري 

المنقطعين لسنين طويلة، لكن 
بصراحة لم ُيعرض علّي نص 

جميل، بالعكس أنا أبحث عن أحد 
يساعدنا بكتابة نص مسرحي عن 

فكرة نتشارك بصياغتها معًا.
كما شاركت في السينما بعد 

طول انتظار، بشخصية «طالل» 
ضمن فيلم «عزف منفرد» من 

إخراج «عبد اللطيف عبد الحميد». 
الفيلم بسيط للغاية، بمعظم 
تفاصيله، لكننا هنا نتكلم عن 
سينما المجاز، حيث يتم جلب 

نموذج إيجابي جدًا، ووضعه 
ضمن الحالة العبثية التي 

نعيشها، لنرى كيف اضطر 
عازف كونترباص في الفرقة 
السيمفونية ألن يعمل في 

نادي ليلي، بتوليفة غرائبية تضع 
عازف هذه اآللة األوركسترالية 

مع الطبل الشعبي وجهًا 
لوجه، لكنني أرى أن من واجب 
الفن تعزيز الجوانب اإلنسانية 

المشرقة، مهما بدت استثنائية 
ومثالية للغاية. 

 
برأيك هل استطاعت السينما 
أن تالمس واقعنا السوري أم 

ابتعدت عنه؟
استطاعت في بعض األماكن 

كما في أفالم «جود سعيد» 
كمطر حمص مثًال، لكن ما يمكن 

الحديث عنه هنا، هو أن عدم 
نجاح بعض التجارب التي تنتجها 
المؤسسة العامة للسينما يكون 

في بعض األحيان ليس لخلل 
فيها، وإنما لضعف التسويق، 
وللواقع السينمائي الُمهترئ، 

فليس لدينا سوى ثالث أو أربع 
صاالت في مدينة دمشق فيها 

ماليين الناس، فلنتخيل أن 300 
ألف فقط منهم يريدون حضور 

السينما، كيف سيتم ذلك، وكل 
الحق على وزارة الثقافة، في 

إحدى سنوات السبعينات كانت 
ميزانية تلك الوزارة توازي ميزانية 
وزارة الدفاع، ألن الثقافة تعد نوع 

من أنواع الدفاع عن البلد.

بالعودة إلى الدراما 
التلفزيونية، ما رأيك بالجدل 
الذي أثاره مسلسل «دقيقة 

صمت»؟ 
إنه مسلسل جميل ومتكامل، 
فيه أكشن ودراما وحب وكل 

مقومات الدراما الناجحة، لكن 
تصريح كاتبه ”سامر رضوان“ 

ش على المشروع في الوقت  شوَّ
الخاطئ، ومن دون داٍع، ما 

دفعني مع بعض زمالئي إلصدار 
بيان حول ذلك، ولحسن الحظ 
أن ذلك لم يؤثر على مشاهدة 

العمل، مع أنني كنت أتمنى أال 
تحصل تلك البلبلة، ففي النهاية 
المسلسل يحكي شيئًا كل الدولة 
تحكي عنه وهو الفساد، والنص 
تمت مراقبته والموافقة عليه، 
ليأتي تصريح الكاتب الُمسيء، 
وأسوأ منه بيان وزارة اإلعالم 

مع من تفضل من الممثلين أو المخرجين أن تعيد تجربتك 
معهم؟

اشتغلت مع «عابد فهد» بصفته 
مخرجًا في مسلسل «أبيض 
أبيض» منذ 15 سنة، وهذه 

السنة كنا شركاء في التمثيل، 
وال أرى مثله في التواضع، 

إذ يستمع إلى المالحظة من 
شريكه مهما كان. واشتغلت مع 
أغلب المخرجين: المثنى صبح، 

سيف الدين سبيعي، نجدة أنزور، 
الليث حجو، سمير حسين،... 

وجميعهم يستمعون إلى 
الممثلين في حال كانت األمور 

لصالح العمل. أما من الممثالت 
فأحب شراكتي مع الفنانة رواد 
عليو، ونظلي الرواس، وديمة 

قندلفت.
كان لك أيضًا شراكة مميزة 

مع ”هيا مرعشلي“، وكان ثمة 
تفاهم واضح بينكما.

دورها كان عبارة عن 16 مشهد 
فقط، ومنذ أن أرسلوا لها تفريغ 

شخصيتها، قالت لي أن الدور 
صغير، لكن إن كنا سنتساعد 
وتتبناني فيه فسأقبله، لنبدأ 

بعدها بروفات متواصلة السيما 
مشاهد الضرب والغزل.

أحب شراكتي مع رواد عليو، 
ونظلي الرواس، وديمة قندلفت
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وتبريراتها، إذ كان عليهم التأكيد 
على معرفتهم بكل تفاصيل 

العمل وموافقتهم عليها، وليس 
رمي التبريرات جزافًا وكأنهم هم 

المتهمون.

هل تجد أن عودة شركات 
اإلنتاج الخارجية إلى سورية 

ساهمت بإنعاش الدراما، أو 
عودة النصوص الجيدة؟

عجلة اإلنتاج الدرامي هذا العام 
كانت أفضل من سابقه، فعندما 
ينتج 18 مسلسًال ثالثة أو أربعة 

منهم جيدين جدًا، فإنها ُتعيد 
الدراما السورية إلى الخارطة 

العربية، وأتوقع أن تكون السنة 
القادمة أفضل، بعد فتح بعض 

السفارات، وإزالة الحظر عن 
المسلسالت السورية من قبل 

بعض المحطات كقناة أبو ظبي 
التي نفذت ثالثة أعمال هذا 

العام، وهذه نقطة ضوء جميلة. 

ماذا تابعت من أعمال وما 
تقييمك لها؟

الحقيقة، لم أتابع كثيرًا، شاهدت 
قليًال من مسلسل «مسافة 
أمان» إخراج الليث حجو وهو 

عمل جميل وفيه طاقات حلوة 
مثل: كاريس بشار وسالفة معمار 

وإيهاب شعبان وعبد المنعم 
عمايري، وأنا أعلم أن الليث ال 

يعمل إال على المسطرة، فإن لم 
يكن المشروع «معبي راسه» ال 

يشتغل فيه.

من لفتك من الممثلين 
الجدد؟

«أنس طيارة» مميز، وأعتقد أنه 
بعد سنتين إلى ثالث سنوات 

سنذكره من بين األسماء المهمة 
إن بقي بهذا الشغف، وهذه 

الطريقة الجميلة بالعمل، وهو 
من الشباب الذين تفردوا بأدائهم 

إلى جانب «لجين إسماعيل» 
في مقامات العشق، وأدواره 
السابقة أيضًا، ومن الخريجات 

الجدد هناك ”نانسي خوري» 
اشتغلنا معًا في مسلسل «زوال» 

إخراج أحمد إبراهيم أحمد، وهي 
من الطاقات الكبيرة إلى جانب 

”رنا كرم»، وال أخفيكم سرًا أنه 
في آخر هذا الشهر سُنكمل 

سلسلة ”ببساطة“ على قناة 
لنا، وثمة شبه قرار  من ”باسم 

ياخور» أن تكون المشاركات 
األنثوية من الخريجات الجدد، 

ليعطوا فرصتهم، وبحسب 
علمي، تم تحضير قائمة بأسماء 

من لم تشتغلن هذا العام، لُيصار 
إلى إشراكهم في هذا العمل، 

وهو بسكيتشاته الصغيرة يكون 
بمثابة مختبر للممثل يجرب 

ويحاول بأكثر من كاريكتر، ومن 

المقرر أن يتم عرضها بين أواخر 
شهر حزيران و10 تموز.

برأيك كيف اختلف أداء 
المعهد العالي للفنون 

المسرحية بين الوقت الذي 
كنت فيه وبين اآلن؟

الفرق كبير جدًا، إذ كنا نتعامل 
مع المعهد كدار مقدسة، وكان 
هناك مجموعة أساتذة مهمين، 

نحترمهم ونهابهم لدرجة أن 
المسافة من باب المعهد 

للكافيتريا نشعر أنها مزروعة بـ400 
لغم، ونحسب لها ألف حساب، 

وكنا ندعي أال نصادف األستاذ 
فايز قزق أو غسان مسعود 

أو جمال سليمان، ونصيحتي 
لطالب المعهد أن يحصلوا أكبر 
قدر ممكن من المعرفة والعلم 

والخبرة خالل األربع سنوات، 
فخارج سور المعهد عالم آخر، 

أعتقد أن الشغف بهذا المعهد 
بات مختلفًا، فهناك أناس دخلوا 
إليه وتخرجوا منه ولم يستطيعوا 

أن يتركوا بصمة، ألنهم باألساس 
غير موهوبين، وكان قبولهم 

خاطئ.

هل تفضل أو تشجع طفليك «نوار» 
و«كرم« أن يمتهنا مهنة التمثيل؟ وكيف 

تشاركهم يومياتهم؟

بالتأكيد ال، سأسعى لتوجيههم باتجاهات 
أخرى تناسب ميولهم، إال إن كان ذلك 

خيارهم، فمن الطبيعي أن أدعمهم حينها. 
أشارك مع أطفالي نشاطاتهم، وأرافقهم 

إلى السباحة وكرة قدم والشطرنج، وال 
أستطيع أن أكون ممثًال معهم، وإنما 

أب عادي، وأحب أن أكون معهم كثيرًا، 
كتعويض لغيابي الطويل عنهم، كما أنني 

دائمًا أتعلم كثيرًا من األشياء في تلك 
المشاوير فيما يتعلق بمهنتي، وألتقط 

مفردات تساعدني في أدائي، فمثًال عندما 
كنت في فرنسا ذات مرة، تعرفت على 
صبية وكانت كلما تحدثت على الهاتف 
تقول بالعربية بين كل جملة وجملة: «ال 

تخشى شيئًا» التي أصبحت الزمة في 
شخصيتي ضمن «الوالدة من الخاصرة». 

ع  لن ُأشجِّ
طفلي على

امتهان التمثيل
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حتى وقت قريب كانت تلك 
الممارسات، تصنف على أنها 
(جريمة إلكترونية)، تبحث فيها 

األجهزة االمنية المختصة، 
متناسين األسباب الرئيسية 
لنجاح تلك العمليات والتي 
اختلفت تماما عن وضعها 

السابق التي كانت تعتمد فيها 
على جهل المستخدمين في 

حماية بياناتهم الشخصية  في 
ظل مواصفات الشريحة 

المستهدفة من الشباب، 
أصحاب الخبرة الواسعة في 
مجاالت األنترنت واستخدام 

األدوات اإللكترونية، األمر الذي 
دفع إلى دراسة أسباب انقياد 

تلك الشريحة وراء المستغلين، 
واألسباب النفسية واالجتماعية 

التي تقف وراء انجرافهم إلى 
اإلنحراف،  والتي أصبحت أمرا 

واقعا بعد إدراج منظمة الصحة 
العالمية أخيرا، «اضطراب 

األلعاب اإللكترونية» ضمن 
التصنيف الدولي لألمراض، بعد 
التأكد من جملة من االضطرابات 
السلوكية والعصبية التي تسببها 

األلعاب اإللكترونية.
ووفقا ألخصائيين، فإن الظروف 
التي انتشرت فيها تلك األلعاب 

في سورية، خالل سنوات الحرب 
الظالمة،  ومعاينة شريحة واسعة 

من األطفال لمظاهر العنف 
والخوف، ورؤية صور شديدة 

العنف، مع فقدان البيئة الخارجية 
للترفيه، وخوف األهالي على 

أوالدهم من األنشطة الخارجية، 
يفاقم تأثيراتها، خصوصا مع 

انعدام القدوة والتفكك األسري 
والظروف المعيشية الصعبة، 

واالنهيارات القيمية الواسعة، 
وفقدان األمن االجتماعي.  

من جانبها أشارت األخصائية 
االجتماعية هبة الموسى 

«للمشهد» أن االضطراب يندرج 
ضمن اإلدمان اإللكتروني على 

وسائل التواصل االجتماعي، 
وهو حالة مؤقتة تمثل نوعا 

من أنواع الهروب من الواقع، 
واتخاذ القدوة الخاطئة، من 
دون انتباه للرسائل المبطنة 

التي يبثها القائمين على تلك 
األلعاب، أو إحدى الجهات 

التي تستغل إمكاناتها، مبينة 
أن الخطر الحقيقي يكمن في 

انقياد األطفال إلى تلك األلعاب 
وتقمص شخصياتها اإلفتراضية، 
ومحاولة تطبيق محتواها العنفي 

في الحياة الواقعية، لتقليد 
األسطورة والبطولة الزائفة 

التي ترسخها تلك األلعاب في 

ا�لعاب ا�لك�ونية
طريــق يبــــــدأ بالتســــــلية وينتــــهي       با�جرام 

 رامي سلوم

تستغل العصابات اإلجرامية إمكانات الوسائل 
اإللكترونية لإليقاع بضحاياها، من خالل عمليات القرصنة، 

أو النصب واالحتيال وصوال لالبتزاز، في الوقت الذي 
أتاح فيه انتشارها الواسع فضاءا أوسع لتلك العصابات، أو 

بعض االشخاص، لتضليل الشباب في سن مبكرة، وتجنيدهم 
لخدمة األفكار الهدامة، مستغلين ضعف وعي شريحة واسعة من 
المستخدمين، وتأثير إدمان تلك األلعاب على المستوى اإلدراكي 

لهم، والتداعيات العصبية والنفسية لممارسة تلك األلعاب.
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محتواها.
وقالت موسى أن تحليل 

المضمون اإلعالمي لتلك 
األلعاب، يبين مدى التأثير 

والتعود السلبي الذي تستهدف 
خلقه لدى الممارسين، من خالل  

إظهار الجروح البارزة في الجسد 
والكتل العضلية والشخصية 
العنيفة،مشيرةإلى أن تحديد 

المشاهد يوضح آليات السحب 
المتبعة للشباب، والرسائل 

المبطنة التي تعتمد استغالل 

صورة الذات غير الكاملة لدى 
غالبية المراهقين، والتي تكبر 

في ظروف خاصة من االنفصال 
والفقر وعدم االستقرار وغيرها، 

والميل القتباس وتقمص 
شخصية بديلة تخلصهم من 

صورة الذات المتدنية وتعويضها 
باألسلوب العنفي خصوصا في 
حال وقوعهم ضحايا ألشخاص 
غالبا ما يكونوا متخصصين في 
أمور نفسية واجتماعية، يصلون 
إلى الضحايا  من خالل (التشات) 

في تلك األلعاب والتي يتبين من 
خالل مستوى اللعبة ومراحلها 

مدى تعلق المستخدم بها.
وقالت إن بعض األطفال 

يقضون من 12 – 16 ساعة مع 
تلك األلعاب، ما يجعلهم خارج 

يعيشون خارج الواقع الحقيقي، 
والبيئة االجتماعية، األمر الذي 

يؤثر بشكل بالغ على مدى 
اإلدراك الطبيعي لهم، وتفهمهم 

للواقع الحقيقي وطريقة 
تواصلهم مع المجتمع، مستغربة 

مسايرة األهالي ألوالدهم في 
اإلنجراف إلى تلك األنشطة التي 
تعمل على إبدال النشاط الحركي 

ا�لعاب ا�لك�ونية
طريــق يبــــــدأ بالتســــــلية وينتــــهي       با�جرام 

اسأل 
نفسك

1 هل تؤثر األلعاب اإللكترونية على قدرتك 
على إكمال الواجبات المنزلية، أو الدراسية 

2 تأثر األلعاب على عالقتك بأسرتك 
ومحيطك. 

3 مدى االستثارة العصبية عند فرض 
التوقف عن اللعب. 

4 هل لأللعاب أولوية على نطاقات 
حياتك؟

5 هل تعيق األلعاب تناول الطعام، مراعاة 
النظافة الشخصية أو ممارسة األنشطة 

الرياضية؟

6 هل تتسبب األلعاب بتغّيرات مزاجية؟

الحوت األزرق، هي عبارة عن ما 
يسمى مجموعة من التحديات على 
مدار 50 يوما، يطلب في التحدي 

األخير من المستخدم االنتحار، فيما 
يعتبر محاكاة لحوادث انتحار الحوت 

األزرق على الشواطئ

الببجي لتسويق المخدرات

قبضت األجهزة األمنية في لبنان الشهر 

الماضي، على عصابة تستخدم لعبة الببجي 

للتواصل مع الشباب لتسويق المخدرات، 

حيث تغريهم من خالل إمكانية التواصل 

على تلك اللعبة، لتوصيل المذهبات 

العقلية التي يتاجرون بها.

و على الرغم من حظر غالبية أجهزة 

االتصاالت في دول للعالم لللعبة، غير 

أن التحميل السهل لتطبيقات كسر الحظر 

يجعل من تلك االجراءات من دون جدوى 

حقيقية، وتترك المجال األوسع في 

مكافحتها لعمليات التوعية، ودور االسرة 
في االهتمام بأطفالها.



٦٤almashhadonline.com July 2019

تقنية   |  

والتطور االجتماعي الطبيعي، 
باالستغالل السيء للواقع 

االفتراضي، مثل لعبة (الببجي). 
ومن جانبه أشار أخصائي الطب 

النفسي والذي طلب عدم 
التصريح عن اسمه بسبب 

ظروف خاصة تتعلق بشروط 
عقده مع المنظمات الدولية 
المتخصصة في إعادة تأهيل 
األطفال أن تلك األلعاب من 
شأنها التأثير في الوصول إلى 

بعض االنحرافات في حال 
توافر شروط البيئة المحيطة 
بالمستخدم، وهو ما يجلعها 

ذات أبعاد خطيرة في ظل الواقع 
الحالي، خصوصا لدى األطفال 

من سن الـ 10 – 12 عاما، 
حيث تعمل الرسائل المبطنة 
لتلك األلعاب على تأثير كبير 

في العمليات اإلدراكية وتغيير 
السلوك وصوال البدالها بالفعل 

بعد وقت قصير.
مؤكدا أن البتر أو الفطام هو أهم 
طرق الشفاء في مختلف جوانب 

اإلدمان، في حال عدم تفاقم 

المشكلة، ووصولها للتأثيرات 
المرضية الحقيقية بعد أن تفعل 

فعلها في األجهزة العصبية، 
وزيادة الفشل بسبب اإللهاء 

وعدم قيام المراهقين بالوظائف 
اليومية المناطة بهم ومنها 

العمليات الدراسية، األمر الذي 
يزيد الشعور بالنقص واالحباط، 

وبالتالي سرعة االنقياد وراء 
كل ما يدعم الشخصية الزائفة، 

والقوة، والسيطرة، ولو من 
خالل العنف، وصوال إلى القتل، 

واالجرام وغيرها. 
واشار األخصائي، إلى أن 

غالبية الحاالت تتم معالجتها 
من االضطرار للعالج الدوائي 

واعتمادا على المعالجة النفسية 
وحدها، من خالل تعزيز الثقة، 
ورفع اإلحساس بالمسؤولية، 

والبحث عن القدوة التي يحملها 
الطفل، ومناقشتها، مبينا 
ان غالبية األطفال أصحاب 

الشخصية العنيفة، يتبين أنها في 
حقيقتها شخصيات خائفة وتعاني 

من آثار عصبية بفعل الصور 
الالإنسانية التي عايشوها في 

مراحل مبكرة، والتي يعوضونها 
في استعراض القوة، والميل إلى 

العنف. 
أما اختصاصي الطب النفسي 

الدكتور غاندي فرح فأشار إلى أن 
االدمان على األلعاب االلكترونية 
يحمل تأثير سلبي بسبب ارتباط 

السلوك الذي يمارسه أصحابه،  
بمشاكل صحية ونفسية بصورة 
مباشرة،  مشيرا إلى انتشار تلك 

االعراض لدى الكبار والصغار في 
الوقت نفسه. 

وأوضح فرح، بأن النشوة التي 
تنتجها األلعاب اإللكترونية 

تساهم في خلق اإلدمان، من 
خالل الشعور بالنصر والفوز 

والقوة والسلطة، والتي تعتمد 
في حقيقتها على العنف 

والقتل كما في غالبية األلعاب 
المنتشرة، والتي يشكل 

االستمرار فيها لما يصل عند 
البعض إلى 10 – 16 ساعة 

خروجا كامال من الواقع، والعيش 

أكد أخصائيون في مجال االتصاالت، أن 
االجراءات المتبعة في التخفيف من آثار المواد 

االلكترونية الغير المرغوبة من خالل الحظر، ذات 
تأثير محدود في ظل وجود حلول تقنية متاحة 

بشكل مجاني في متاجر التطبيقات اإللكترونية.
وأشاروا إلى أن الفضاء اإللكتروني يعج 

بالعصابات التي طورت أعمالها مع متطلبات 
الحياة الجديدة، 

وأكدوا أن تقنية الواقع االفتراضي، أمر إيجابي 
للغاية وتستخدم في المجال العلمي والتدريبي 

بصورة محاكاة للواقع الحقيقي، ما حقق اثرا 
كبيرا في ارتقاء نوعية التعليم والتدريب وغيرها، 
غير أن استخدامها من قبل البعض بشكل سلبي 
وتوجيهها لطرق مضرة، تؤثر على المستخدمين، 

أمر يجب مالحقته باستمرار، والوقوف على 
مضاعفاته.

واعتبروا، أنه من الممكن ألجهزة االتصاالت 
التقاط األجهزة التي تستخدم التطبيقات الغير 
صحية والتي تكسر عمليات الحظر، والتعامل 

معها على أنها قرصنة الكترونية ومحاسبة 
المستخدمين، غير ان ذلك يقوض روحية 

العمل على حماية شريحة الشباب، فمحاسبتهم 
قانونيا قد تزيد من ميلهم للمخالفات، فضال 

عن أن العملية بمجملها تأتي لحماية هؤالء من 
الوصول إلى المخالفة القانونية والصدام مع 

الجهات األمنية، ولذلك تبقى عمليات التوعية 
هي االساس األول في مكافحة تلك األلعاب 

االجرامية.

اختصاصيو االتصاالت

على الرغم من حظر غالبية أجهزة االتصاالت في دول للعالم لللعبة، غير أن 
التحميل السهل لتطبيقات كسر الحظر يجعل من تلك االجراءات من دون 

جدوى حقيقية، وتترك المجال األوسع في مكافحتها لعمليات التوعية

الوصول إلى حاالت 
اإلدمان، يبدو ظاهرا 

في شرائح معينة 
من خالل االنعزال، 

والهياج العصبي في 
حال محاولة المنع 

من ممارسة اللعبة، 
واالستثارة العصبية 

السريعة، واختالل 
الوظائف الحسية، 

وعدم القيام 
بالواجبات، والميل 

للعدوانية



في البطولة الزائفة خاطئة 
المفاهيم، وإحساس الشخص 
بعدم الحاجة لالخرين وخروجه 
الكلي من محيطه، ما ينقله 

إلى استخدام األسلوب العنفي 
في حياته الواقعية محاوال خلق 
الصورة التي شكلها لنفسه في 

الواقع االفتراضي.  
واعتبر فرح، أن الوصول إلى 

حاالت اإلدمان، يبدو ظاهرا في 
شرائح معينة من خالل اإلنعزال، 
والهياج العصبي في حال محاولة 

منعه من ممارسة اللعبة، 
واالستثارة العصبية السريعة، 

واختالل الوظائف الحسية، 
وعدم القيام بالواجبات، والميل 

للعدوانية، وجميعها تأتي من 
التأثيرات المبطنة لتلك األلعاب 
فضال عن التوتر، وقلة النوم، أو 
السهر واألصدقاء االفتراضيين، 
والعجز عن فهم الواقع بصورة 

مباشرة ما يعبر عنه بأسلوب 
عنفي. 

ولفت إلى أن بعض االسر تعتبر 
قضاء االطفال وقت طويل 

على الموبايل ووسائل التواصل 
وااللعاب نوع من التعلم وسلوك 
اعتيادي بينما في الحقيقة يمثل 

نوعا من قضاء الوقت بمفرده 
وعلى حساب أنشطة أخرى ال 

بد من ممارستها لتشكيل البعد 
االجتماعي واإلدراكي الحقيقي 

للطفل، وعدم تركه فريسة 

للواقع االفتراضي.
واشار فرح، أنه في معظم 

الحاالت يكون العالج النفسي 
كافيا للتخلص من الحالة، 

من دون اللجوء إلى األدوية، 
داعيا األسر إلى استشارة 
األخصائيين وعدم تجاهل 

الممارسات السلبية لالطفال، 
مبينا أن الفطام، أو البتر هو 
األسلوب الرائج في مواجهة 

تلك الحاالت، وعلى األسر 
إبدال تلك األوقات الصعبة 

التي قد يستجيب لها الشباب 
بنوع من الهياج، وعدم التركيز 

وغيره، لكنها في النهاية وخالل 
أسبوعين تقريبا ستفعل فعلها 

في إلغاء اآلثار السابقة.

اضطراب األلعاب اإللكترونية
في المراجعة الحادية عشر 

للتصنيف الدولي لألمراض 
(ICD – 11) تم تعريف اضطراب 

ه  األلعاب اإللكترونية على أنَّ
الّنمط السلوكي الذي يفرضه 

إدمان األلعاب اإللكترونية 
والمتمثل في فقدان الّسيطرة 

على الرغبة باللعب وما يصاحب 
ذلك من تأثير سلبي أللعاب 
الفيديو أو األلعاب الرقمية 
على حياة الشخص بسبب 

منح األولوية لهذه األلعاب 
على حساب األنشطة اليومية 

اُألخرى إلى الحد الذي يكون فيه 

للعب األسبقية على 
االهتمامات والواجبات 
اُألخرى، على الرغم من 

العواقب واآلثار السلبية 
المترتبة على ذلك.
يعد هذا التصنيف 

حجر األساس لتحديد 
االتجاهات الصحية 

وإلنشاء اإلحصاءات 
على الصعيد العالمي، 
إضافًة لوضع المعايير 

الدولية لإلبالغ عن 
األمراض والظروف 

الصحية حول العالم. يتم 
استخدام هذا التصنيف 

من قبل العاملين في 
القطاع الطبي في 
جميع أنحاء العالم 

لتشخيص الحاالت 
الطبية المختلفة ومن 
قبل الباحثين لتصنيف 
الحاالت الطبية ضمن 

فئات مختلفة.
وأصدرت منظمة الصحة 

العالمية المراجعة 
الحادية عشرة للتصنيف 

الدولي لألمراض 
(ICD-11) في منتصف 

عام 2018، حيث تم 
اعتبار اضطراب األلعاب 

اإللكترونية اضطراًبا 
عقليًا بناًء على هذه 

المراجعة.

(Pokemon GO)
وهي اللعبة التي انتشرت قبل فترة 

قصيرة، من خالل مالحقة مستخدمي 
الهواتف الذكية لشخصيات افتراضية تعرف 

(بالبوكيمون)، من خالل استخدام تقنية 
تحديد المواقع الجغرافية (GPS)، كما تقوم 
باستخدام الكاميرا الموجودة بهذه الهواتف، 

األمر الذي تبين أنها تنقل المعلومات 
إلى جهات مجهولة، خصوصا األشخاص 

الذين من الممكن أن يستخدموها في 
األماكن ذات الخصوصية األمنية وغيرها 

من فضح البيانات الشخصية والخصوصية 
للمستخدمين..

وتعرض المستخدمين خاللها لحوادث سير 
وابتزاز مادي وغيرها، فضال عن إيقاعهم 

في مشاكل أمنية الختراقهم خصوصيات 
االشخاص ودخولهم مناطق محظورة أو 

خاصة، بسبب األثر المباشر للتشويش 
الذهني الذي يسببه االنشغال في اللعبة 
وإدمانها خاصة أثناء القيادة أو السير على 

الطرق واألماكن العامة، ومن التعّدي 
على خصوصية مستخدمي اللعبة، إذ أنها 

تعتمد على تصوير األماكن التي يتواجد بها 
المستخدم أثناء اللعب والتي يتم حفظها 

على خوادم اللعبة. 
ودعا أخصائيون المستخدمين إلى 

أهمية  المراجعة الدورية للصالحيات 
المطلوبة من قبل األلعاب والتطبيقات 

التي يقوم مستخدمو االجهزة الذكية 
بتحميلها على أجهزتهم الشخصية أو 

أجهزة األطفال ومدى مناسبة منح تلك 
الصالحيات، وذلك حفاظًا على خصوصية 

وسرية البيانات والمعلومات الشخصية.
لعبة مريم والحوت األزرق

وهي األلعاب التي أدت إلى انتحار عدد من 
األطفال والمراهقين، وتدور لعبة مريم 

حول فتاة صغيرة تبدو مخيفة الشكل 
تائهة في الغابة، تطلب المساعدة من 

المستخدم، للعودة إلى المنزل، من خالل 
اإلجابة على أسئلة مختلفة، ينتهك بعضها 

خصوصية البيانات الشخصية لالعب، 
وبعضها أسئلة سياسية ليست لها عالقة 
بمغزى اللعبة، وتعود المستخدمين على 

االمتثال ألوامر اللعبة.
أما الحوت األزرق، فهي عبارة عن ما يسمى 
مجموعة من التحديات على مدار 50 يوما، 

يطلب في التحدي األخير من المستخدم 
االنتحار، فيما يعتبر محاكاة لحوادث انتحار 

الحوت األزرق على الشواطئ. 
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 Ëسورية.. ال جعجعَة وال طحن Á ريادة ا�عمال
استوقفتني مؤخرًا دراسة حديثة نسبيًا أجريت في العام 
تأثير   » بعنوان  دمشق  بجامعة  االقتصاد  كلية  في   2012
موقف الطالب من ريادة األعمال في نيتهم للشروع بأعمال 
ريادية ” واستهدفت عينة من طلبة بعض الجامعات الحكومية والخاصة 
عليهم  موزعة  استبيانات  لنتائج  اإلحصائي  التحليل  أسلوب  واعتمدت 
تتركز أسئلتها حول موضوع «النية أو الميل والرغبة» حيث خلصت إلى 
إلى  يميلون  الذين  السوريين  الشباب  أعداد  في  ملحوظ  ارتفاع  وجود 
االبتعاد عن العمل في الوظيفة (الحكومية أو الخاصة) واالنطالق في 

عالم ريادة األعمال وبناء مشروعهم الخاص. 
بالنظر إلى هذه الدراسة –وبعيدًا عن الخوض في األرقام التي أوردتها 
وعدم  المستبينة  العينة  ضيق  ظل  في  لها  التأشيرية  القيمة  ومدى 
المناطقية  الخلفيات  أو  العلمية  التخصصات  لمختلف  شموليتها 
والمجتمعية للطلبة- فإنني أود التوقف عند نقطتين جوهريتين، األولى 
النية كمعيار، لما  الثانية فهي اعتماد  ريادة األعمال وأما  هي مفهوم 
لهاتين النقطتين من أهمية في الدخول إلى قراءة واقع ريادة األعمال 

في سورية ماضيًا وحاضرًا ومستقبًال.
هذا  التبس  فقد  الــريــادة،  مفهوم  وهي  األولــى  النقطة  إلى  بالعودة 
إلى  الموجه  الــســؤال  أن  الــدراســة  مــن  بــدا  إذ  مــا،  حــد  إلــى  المفهوم 
المستبينين يقوم على فكرة العمل لحسابهم الخاص بعيدًا عن العمل 
األعمال-،  ريــادة  لمفهوم  منقوص  تصور  هذا  –وفــي  الغير  لحساب 
فالعمل للحساب الخاص يستند غالبًا إلى فكرة إنشاء مشروع تقليدي 
صغير، ذي نطاق محلي ضيق (قد يكون من مستوى حي أو قرية أو 
مدينة) بتمويل يكون في أغلبه قائم على مدخرات شخصية أو قرض 
تنموي بسيط، وينطلق من فكرة االبتعاد عن المجازفة واعتماد نموذج 
للحساب  العمل  بند  تحت  يندرج  أن  يمكن  كما  وسريع،  مباشر  ربحي 
الخاص أولئك الذين ينطلقون من إرث عائلي قديم في مجال األعمال 
يتيح لهم تأسيس شركة من ضمن الحالة االستمرارية الستثمار رأس 
األعمال  ريــادة  مفهوم  أما  عملها.  قطاعات  وتوسيع  العائلي  المال 
فينطلق غالبًا من التقاط فكرة مبتكرة، وتأسيس شركة ناشئة لتحقيق 
عن  عبارة  األولــى  المرحلة  في  مايكون  غالبًا  برأسمال  الفكرة  هــذه 
على  للحصول  إما  قصير  وقت  خالل  يسعى  ولكن  مدخرات شخصية 
منحة من جهة تدعم الفكرة أو إلقناع جهات استثمارية مهمة بالشراكة 
واالستثمار في هذا المشروع الناشيء. ال يخلو العمل على المشروع 
أعمال  نموذج  إلــى  يستند  أن  ويجب  مــدروســة،  مجازفة  من  الــريــادي 

يتضمن حلوًال غير تقليدية. 
بأنها  الميل، فال شك  أو  النية  الثانية، وهي  بالنقطة  يتعلق  أما فيما 
بالعمل  االنطالق  على  التعويل  في  وأساسية  جوهرية  ركيزة  تشكل 
الريادي، خاصة إذا اقترنت باإليمان والعمل والقدرة واإلمكانية، فالنية 
غالبًا ما تكون أول نتائج استشعار الشباب لحالة االستعصاء الكامنة في 
الخيار  السير في  دروب  الذي يسد  األصم  والجدار  التقليدية،  الخيارات 

النمطي للعمل الوظيفي. 
والجواب  الميل؟  أو  الرغبة  أو  النية  تكفي  هل  المهم،  السؤال  لكن 
البديهي الذي ال لبس فيه: كال ال تكفي. فمن خبرتي المتواضعة في 
العمل ضمن قطاع التعليم الجامعي وفي مجال تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت بالذات (وهو المجال األكثر إغواء للشباب الذين تداعبهم 
فكرة العمل الريادي)، كثيرًا مايكون االكتفاء بالنية أو الرغبة عامل إحباط 
بحماسهم  مدفوعين  الشباب  من  كثير  يسارع  إذ  وتهشيم،  وتحطيم 
ماتنتهي  وغالبًا  محسوبة  غير  «مقامرة»  خوض  إلى  الصادقة  ونيتهم 
والمهارات،  المؤهالت  بحواجز  االصطدام  بمجرد  قصير  وقت  خالل 
جبن  السوق،  انكماش  الحكومية،  التشريعات  التمويل،  التسويق، 
رأس المال، تقليدية النموذج االقتصادي في البلد، ال واقعية نموذج 
األعمال الخاص بالمشروع الريادي، نقص الخبرة والحكمة والعقالنية.

والشركات  األعمال  ريادة  ازدهــار  توقع  أمرًا سهًال  ليس  الحقيقة،  في 
الناشئة في بلد كسورية، فالنموذج اإلجتماعي واالقتصادي في هذا 
البلد قائم منذ مايقارب الستين عامًا على أبوية الدولة في كل شيء، 
واالستثمار  التشريع  مناحي  كل  على  المسيطر  والسيد  األب  فهي 
وغيرها من  والتعليم.....  االنتاج  ووسائل  العمل  المال وسوق  ورأس 
مناحي النشاط االقتصادي واالجتماعي، وبالتالي، فإن الثقافة السائدة 
قد  الدولة  أن  ورغــم  الدولة،  من  الحلول  انتظار  على  تقوم  مجتمعيًا 
أدركت منذ عشرين عامًا تقريبًا (عن وعي حينًا وعن اضطرار أحيانًا أخرى) 
حجم المأزق واالستعصاء في االستمرار في هذا النهج األبوي، وحاولت 
إحداث اختراقات ما تتيح لها إلقاء بعض أعباء هذه األبوية عن كاهلها 
من خالل تحقيق انفتاح وتعديل في نموذجها االقتصادي واالجتماعي، 
الخاص  المال  رأس  وحركة  االقتصادية  والمشاريع  االستثمار  يشجع 
أكله  يؤت  لم  األمر  هذا  أن  إال  الفردية،  المبادرة  أمام  المجال  ويفتح 
المتوقعة، فمن جهة أولى، بقي نشاط االستثمار والقطاع الخاص تحت 
سقف الربحية السريعة وعناوين جبن رأس المال وغياب أي مسؤولية 
ما  في  انتقائية  الدولة  مارست  أخرى  جهة  ومن  مجتمعية،  أو  وطنية 
االنتقائية  كانت هذه  ما  وغالبًا  إزاءه  بأبويتها  وما ستتمسك  ستتخلى 
في غير محلها، وبالنتيجة لم يحصل تطوير كبير في الثقافة المجتمعية 
بالمبادرات  واالنطالق  الدولة  من  الحلول  انتظار  عن  التوقف  لناحية 

الفردية.
الحديث  أن  فكرة  القاريء  إلى ذهن  يتبادر  أن  أمرًا مشروعًا  يكون  ربما 
عن ريادة األعمال في سورية يعتبر أمرًا في غير أوانه، وأن الحديث عن 
واقع صعب للشركات الناشئة حاليًا أمر فيه تجن وعدم واقعية بالنظر 
لكوننا نعيش حربًا ضارية منذ أكثر من ثماني سنوات حطمت وهشمت 
بنية االقتصاد واالستثمار والبنية التحتية وأعاقت عجلة التنمية الالزمة 
التي تؤمن مايستلزمه ازدهار هكذا قطاع، وأن القادم سيكون أفضل 
عند انتهاء الحرب والبدء بإعادة اإلعمار، إذ ستكون المشاريع الصغيرة 

والشركات الناشئة محرك النمو األساسي حينها. 
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يبدو الكالم السابق واقعيًا ومنسجمًا مع الدراسة المنهجية اليتيمة تقريبًا 
في هذا المجال، والتي قام بها رائد األعمال السوري الشاب أحمد سفيان 
بيرم ونشرها في العام 2017 بعنوان «ريادة األعمال في مناطق النزاع... 
نظرة على المشاريع الناشئة في سورية» والتي خلص فيها إلى وجود 
انعدام  حاليًا، وهي:  الناشئة في سورية  المشاريع  تواجه  تحديات  عشر 
األمن واالستقرار السياسي، شح الدعم المالي، محدودية الوصول إلى 
الدفع،  وتقييدات  العقوبات  باالنهيار،  اآلخذة  التحتية  البنية  األسواق، 
البشرية، تضاؤل حجم  المهارات  المتزايدة، تناقص  األعباء االقتصادية 
السوق، البنية التنظيمية النابذة، وخلل النظام التعليمي، إال أن كل ما 
سبق ال يمنع من القول أن بعضًا من هذه التحديات كانت موجودة قبل 
الحرب، وهي تحديات مزمنة وعوائق حقيقية ال يمكن لنا أن نعول حتى 
على اللحاق بركب الدول المجاورة كلبنان واألردن ومصر واإلمارات -وقد 

تجاوزتنا بمراحل كبيرة في هذا المجال -.
في  األعمال  ريــادة  واقع  عن  التخصيص  من  بشيء  للحديث  بالعودة 
إلى  بداية  أن نشير  بد  المجال، فال  المبذولة في هذا  سورية والجهود 
أنه، إذا كانت بوصلة النظام البيئي لمجتمع ريادة األعمال السليم تقوم 
بناء هذا  ركائز  النمو)، فإن  (الفكرة، اإلطالق،  ثالوث صحي وهو  على 
الدعم  التمكين،  الوعي،  (بناء  ثالث  أيضًا  هي  السليم  البيئي  النظام 

والمساندة).
تتولى بعض الجمعيات األهلي ومنظمات المجتمع المدني الشبابية 
جهود  أي  غياب  ظل  في  حكومية  غير  (وجميعها  التطوعية  والــفــرق 
العمل على إطالق مبادرات من وقت آلخر  المجال)  حكومية في هذا 
(وفي  دولية  منظمات  أو  خارجية  جهات  من  غالبًا  ممولة  أو  مدعومة 
حاالت قليلة وخجولة جاءت المبادرة من شركات خاصة وطنية كشركات 
المبادرات  هذه  تركز  الخاصة)،  البنوك  بعض  أو  الخلوية  االتصاالت 
بشكل أساسي على جانبي بناء الوعي والتمكين عبر استهداف طاقات 
العمل  ثقافة  ونشر  عامًا   35  –  12 بين  تتراوح  بأعمار  كامنة  إبداعية 
الريادي وإقامة برامج تدريبية لتأهيلهم في مجال التخطيط للمشاريع 
وبناء نماذج األعمال والخطط التسويقية... وغيرها من المهارات، وفي 
على  بسيطًا  ماليًا  دعمًا  المشاريع  بعض  تلقت  ونــادرة،  قليلة  حاالت 

شكل منحة أو جائزة لمسابقة خاصة بالمشاريع الريادية. 
وإذا كانت حاضنات األعمال هي البيئة األمثل لرعاية المشاريع الريادية 
الحاضنات  هذه  مثل  إلى  يفتقر  بلدنا  فإن  العالم،  بلدان  معظم  في 
أنشأتها  التي  واالتــصــاالت  المعلومات  تكنولوجيا  حاضنة  باستثناء 
تغيب  محافظة،  من  أكثر  في  للمعلوماتية  السورية  العلمية  الجمعية 
المشاريع  (عدا  بالمقابل حاضنات األعمال لمشاريع في مجاالت أخرى 
التكنولوجية)، كما تغيب حاضنات األعمال عن الجامعات ومراكز األبحاث 
الجامعة  في  مؤخرًا  بوادرها  تلوح  محاولة  (باستثاء  المعنية  ــوزارات  وال
اإلفتراضية السورية إلنشاء حاضنة مشاريع في مجال المحتوى الرقمي). 
المعلومات  تكنولوجيا  حاضنات  على  نقسو  أن  الــعــدل  مــن  ليس 

واالتصاالت التابعة للجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بالنظر إلى 
مرور  بعد  مردودها  أن  إال  أيديها،  بين  المتاحة  المحدودة  اإلمكانيات 
هذه السنوات الطويلة من إنشائها ال يرتقي أبدًا إلى حجم المأمول أو 

مستوى التحديات أمام هذا المجال الحيوي الهام.
أمر  األعمال في سورية  ريــادة  واقــع  الحديث عن  بأن  اإلقــرار  البد من 
صعب جدًا في ظل غياب أي توثيق منهجي للنشاطات المنفذة في هذا 
المجال وغياب أي أرقام أو إحصائيات تاشيرية حقيقية يمكن االستناد 
إليها في استقراء هذا الواقع (كما هو حال أغلب المجاالت في بلدنا)، 
وفي ظل غياب أي جهة مرجعية تعنى بهذا األمر وتنسق جهود الجهات 
أو حتى وجود  المجال  بالقيام بمبادرات في هذا  التي تقوم  المختلفة 

سعي بين هذه الجهات للتواصل فيما بينها وتنسيق جهودها. 
في الحقيقة، إن أكبر مشكلتين تواجهان الجهود في هذا المجال، غياب 
أو  نشاط  إقامة  مايتم  غالبًا  وبالتالي،  المتابعة،  موضوع  على  التركيز 
فترة  خالل  وتمكينها  ومساعدتها  المشاريع  بعض  وتأسيس  مبادرة، 
محدودة (غالبًا ماتكون فترة النشاط أو المسابقة)، ومن ثم (ينكسر الدف 
المشاريع  أغلب  أن  لتكتشف  لحالها  األمور  فتذهب  المحبون)  ويتفرق 
مشاريع  إلــى  تتحول  ولــم  توقفت  أو  السبات  من  مرحلة  في  دخلت 
المتعلقة  الجهود  بغياب  فتتمثل  الثانية  المشكلة  أما  بذاتها.  قائمة 
بثالثة األثافي (الدعم والمساندة)، فال القطاع الخاص أو المستثمرون 
والمتمولون الكبار يسعون إلى القيام بهذا الدور المجتمعي أو االستثمار 
أن  علمًا  ودائمًا،  غالبًا  غائبة  والحكومة  الكامنة،  الفرص  في مثل هذه 
العمل  منها)  (ومطلوب  بإمكانها  األقل  فعلى  بالكثير،  القيام  بإمكانها 
على  يكفي  إذ  القطاع،  هذا  لنمو  المالئمة  الصحية  البيئة  تهيئة  على 
بهذه  خاص  قانون  ولحظ  تشريعاتها،  بتحديث  تقوم  أن  المثال،  سبيل 
الشركات الناشئة يقدم تسهيالت وإعفاءات لمثل هذه الشركات بدًال من 
إغراقها في متاهات الروتين والبيروقراطية التي تستنزفها أو إخضاعها 
والقيود،  والضرائب  بالرسوم  يرهقها  الذي  العادية  الشركات  لقانون 
اإللكتروني  الدفع  مشروع  بإنجاز  التسريع  على  عملها  لضرورة  إضافة 
الذي من شأنه أن يعطي دفعًا كبيرًا ألغلب الشركات الناشئة في سورية 
بالنظر العتماد نموذج أعمالها على مثل هذه القناة، هذا عدا عن األمور 

المتعلقة بالبنية التحتية من كهرباء وإنترنت ومرافق خدمية.
يبدو مؤلمًا بعض ماكنت أعرفه (بحكم قربي من هذا المجال، ومشاركتي 
في أحد النشاطات الخاصة به منذ أعوام)، وما اكتشفته خالل مرحلة بحثي 
وإعدادي لهذه المقالة من أن أغلب المشاريع الواعدة التي أسست داخل 
إلى حائط مسدود فانتقلت  الماضية، قد وصلت  السنوات  البلد خالل 
مهاجرة خارج الحدود (وفق ماصرحت به السيدة فدوى مراد مديرة حاضنة 
األعمال  رواد  مجلة  إلى  واالتــصــاالت  المعلومات  لتكنولوجيا  دمشق 
العرب في وقت سابق) فحظيت بفرصة أفضل وأصبحت موجودة على 
خارطة المشاريع الريادية في الغرب أو بعض البلدان الخليجية... فهل من 

أمل بسماع الجعجعة ورؤية الطحن قريبًا.
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في مواجهة محاوالت «تقديس       الدراما»
بديع منير صنيج

نعرف أن أصول الّدراما تعود، في جزء كبير منها، إلى طقوس الّديانة الّديونيسية 
واالحتفاالت المرافقة لها، والتي كانت سببًا رئيسيًا وراء تطور المسرح اإلغريقي، وظهور 
أسماء كبيرة كـ: اسخيلوس، سوفوكليس، يوريبيديس، وأرسطوفانيس،... لكن ما ينبغي 

ه إليه أنه في َزمننا الحاضر ال ينبغي أن ُنعيد الدراما إلى خندق الديانات، وال أن نتهاون مع  نبُّ التَّ
محاوالت «تقديسها»، التي تتم من خالل ربطها بشهر رمضان «الُمباَرك»، وتكريس طقوس جديدة 

ين بمعظمهم ألن  جوم الُمستعدِّ لها: منها ما هو مرتبط بالثالثين حلقة، ومنها ما له عالقة بالنُّ
«ينتفوا» ذقن الّدراما التي يجلسون في حضنها مقابل حفنة من الّدوالرات أو الدنانير، ومنها الخضوع 

الُمزِمن إلمالءات شركات اإلنتاج بأموالها الَمدسوسة، بحيث ُتساهم كل هذه األمور بتدمير أمجاد 
تها. ِتها، والّسعي لمحو خصوصيَّ الّدراما السابقة، من خالل الَحْفِر في أساساتها، وَتْعِوْيِم هويَّ

قاد: في هذا التحقيق ُنحاول اإلضاءة على ُمنَعَكسات «تقديس الدراما» مع عدد من النُّ

تقديس 
الدراما بمعناه 

السلبي 
يتمحور حول 

نقطة واحدة 
هي السوق



بين الدراما ورمضان.. 
«عالقة قسرية»

الناقد «ماهر منصور» ُيطالب 
بفك أسرار العالقة القسرية 

بين شهر رمضان المبارك 
والدراما التلفزيونية، انطالقًا 
من إعادة النظر في مصطلح 

«الموسم الدرامي الرمضاني» 
الذي نستعمله في متن حديثنا 

عن الدراما التي تعرض خالل 
هذا الشهر، قائًال: «الدراما 
التلفزيونية، اليوم، بطبيعة 

محتواها وتوجهاتها، ليست 
متوائمة مع طقوس رمضان 

وما يرتبط به من أجواء عائلية، 
وبالتالي لنتخلى، على األقل في 

تنظيراتنا للدراما، عن مصطلح 
«الموسم الدرامي الرمضاني»، 
ونستبدله بمصطلح «الموسم 

الدرامي في رمضان»، ألن 
فصل صفة «الرمضاني» عن 

الموصوف «الموسم الدرامي» 
من شأنه أن يفتح مسارب جديدة 

للحديث عن الدراما التلفزيونية 

في رمضان، بعيدًا عن كون 
الشهر الفضيل مناسبة الجتماع 
العائلة واسترخائها أمام التلفاز، 

وتأتي الدراما لتلبي متطلبات 
هذه األجواء، ولنقف فقط عند 
تزايد وتيرة الحالة االستهالكية 

التي ترتبط بهذا الشهر، وطموح 
القنوات العارضة لالستثمار 

فيها، عبر تقديم وصفة تسويقية 
تعتمد بالضرورة إشباع رغبات 

الناس وغرائزهم وحتى تعويض 
عقد نقصهم على نحو عام، 

وأقول (على نحو عام)، ألن دائرة 
اإلنتاج بالذات ال تنتج لشهر 

رمضان، هي تنتج لتعرض في 
موسم يزداد فيه عدد زبائنها، 

صودف أنه شهر رمضان 
المبارك.. وإال ما معنى أن تلعب 

هذه الدراما على حدود المحرم 
والمحظور والعيب وغير الالئق 

والجريء لتحظى بتسويق ونسب 
مشاهدة عالية».

ال صلة موضوعية
من جهته يرى الناقد «أمين 

حمادة» أن الدراما التلفزيونية ال 
تمت لرمضان بصلة موضوعية، 

مؤكدًا أن صيغة الثالثين حلقة 
تفسد القيمة الفنية لتلك 
الدراما، ألنها «تفرض زمن 
القصة والسيناريو والحوار 

بغض النظر عن األحداث والزمن 
الدرامي. ومن الواضح أن هذه 

الصيغة يعتمدها المنتج وقنوات 
العرض كعبوة على قياس أيام 

رمضان لتحقيق النسبة األقصى 
من الربح الممكن، من دون أي 

”حساب درامي“، ما يترتب عليه 
النتائج السائدة اليوم في الحشو 

و“الشط والمط“».

تقديس المال وإمالءاته
السيناريست والناقد «علي وجيه» 
أوضح أن تقديس الدراما بمعناه 

السلبي، يتمحور حول نقطة 
واحدة هي السوق، أو لنقل حلقة 

رأس المال غير القابلة للكسر، 
فـ»الصانع الدرامي» تابع للمنِتج، 

المنِتج تابع للمحطة، والمحطة 
تابعة للُمْعِلن ولحساباتها 

السياسية واالجتماعية، وكل 
ذلك يلعب دورًا ينعكس على 

نوعية الدراما. 
يقول كاتب مسلسل «هوا 

أصفر»: «ثمة توجه من جميع 
دّية  المحطات َأْن َأْبِعْدَنا عن الجِّ

الزائدة، والسوداوية، وعن 
القضايا، إذ يعتبرونها مستنقعاٍت 

تؤثر على البيع، في حين أنهم 
يريدون شيئًا ُيباع بسهولة 

وللجميع، من دون أي اعتراضات 
على المحتوى، ومن دون أي 

في مواجهة محاوالت «تقديس       الدراما»

علي وجيه: 

مستنقعات 
تؤثر على البيع

أمين حمادة:

إفساد للقيمة 
الفنية
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وجع رأس، خاصة أنهم يفهمون 
الدراما التلفزيونية على أنها ترفيه 
فقط، وهذا صحيح بجانب منه، 
لكن في الدراما السورية البحتة 
األهم كان على الدوام هو ماذا 
تطرح؟ وهي نقطة خالفية بين 

الصناع والمحطات، إضافة 
إلى أزمة البيع التي عانى منها 
المنَتج الدرامي السوري نتيجة 

ت قليًال هذا العام،  الحرب، وُحلَّ
إذا استثنينا منها المسلسالت 
االجتماعي الُمعاصرة األصعب 

تسويقيًا، ألن خطورتها تكمن أنها 
تحكي عن الراهن وتمس بقضايا 

وأموره الُمتشابكة سياسيًا 
واجتماعيًا».

دراما موازية
ن أنه لتبيان األسود  «حمادة» يبيِّ

بعرضه مقابل األبيض، يمكن 
اإلشارة في الماضي إلى أن 

الجزء األول من «رأفت الهجان» 
تأّلف من 15 حلقة فقط وحقق 

ما حققه من نجاح عربي نادر، 
علمًا أن معظم األعمال في ذلك 

الحين لم تتجاوز الـ13 حلقة، 
وعالميًا في الحاضر، تراوحت 
حلقات كل موسم من ”لعبة 
العروش“ بين 7 و10 حلقات. 

وفي مقارنة بالسينما، يتساءل: 
«ماذا لو قيدت األفالم بعدد 

محدد من الدقائق؟ طبعًا النتيجة 
انتكاسة كبرى كالحاصلة في 

الدراما التلفزيونية».
الحّل يراه الناقد «وجيه» 

بالمنصات الدرامية الموازية، 
إذ يجري ُمقارنة بين المحطات 
ومنصات العرض اإللكترونية 

مثل نتفليكس وغيرها، من ناحية 
ُحرية الكاتب والقيود المفروضة 

عليه، قائًال: «بالنسبة لوجهة 
النظر اإلعالنية أو «السبونسرية»، 

فإن شهر رمضان هو شهر 
مشاهدة، لذا ببساطة مقاس 

الثالثين حلقة ُمحدد بغض النظر 
عن الموضوع وإن كانت الحكاية 
تحتمل هذا العدد من الحلقات، 

في حين أنه في المنصات 
اإللكترونية ال عدد حلقات 

محدد، وإنما ُيكَتب المسلسل 
على مقدار ما تتطلبه الحكاية، 

خمس حلقات مثل تشيرنوبيل، 
أو غير ذلك. لألسف نحن ال 

نمتلك هذه الرفاهية، لذلك إما 
سيقع المسلسل الثالثيني في 

الترهل، أو أن الكاتب سيكون 

بحاجة لتدعيم الحكاية بخطوط 
وتفرعات، وهو ما يأخذه بعض 

النقاد على السيناريو، بينما 
هو ميزة في أحيان كثيرة، لكن 
التحرر من عدد الحلقات بحاجة 

لمنصات موازية ومواسم موازية 
(األوف سيزن) خارج رمضان، 

وهذا لم يتكرس في سورية بعد، 
على عكس مصر مثًال، لذلك 

ال مناص من انتشار المنصات 
اإللكترونية بمقابل مادي 

وإنتاجي مجزي، السيما ما يتعلق 
بأجور الكتاب كحلقة أضعف 

في سلسلة الصناعة الدرامية 
دومًا، فأجرهم المادي قليل 

جدًا مقارنًة بجهدهم المبذول، 
ولهذا يسعون لتسليم الحلقات 
الثالثين في زمن قصير نسبيًا، 
ولو على حساب الجودة، ألنهم 
ال يرون عدالة بين ما يحصلون 
عليه من أجر في مقابل الجودة 

الزائدة المتوخاة للنص، والمنتج 
بالعموم ال يقدر هذا الجهد».

شهر رمضان هو 
شهر مشاهدة لذا 

ببساطة مقاس 
الثالثين حلقة 

ُمحدد بغض النظر 
عن الموضوع
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الدراما المفيدة
يقول: «مع تراجع التناول 
القيمي، فقد المسلسل 

التلفزيوني دوره بالتأثير اإليجابي 
في مجتمعاتنا. في التجربة 

الدرامية السورية على سبيل 
المثال شهدنا خالل الربع األخير 
من القرن تراجعًا للدور المعرفي 

ضمن العمل التلفزيوني، 
حتى كاد يختفي، بعد أن كان 
من مسلمات العمل الدرامي 

السوري، وأبرز مميزاته، حتى لو 
اضطر لتمرير هذا الدور باقتراح 

أشكال درامية جديدة، مثل 
الفنتازيا التاريخية. وفي هذا 

الوقت  كان الجدل يدور حول إن 
كان العمل الفني معنيًا بتقديم 
أسئلة المشكلة فقط وطرحها 
للنقاش، أم إنه معني بتقديم 

أجوبة وحلول لها. بين هذا وذاك 
كانت الدراما السورية تنوس بين 
غايات مسرَحي أرسطو وبريخت، 

فمن صناعها من يختار حالة 
«التطهير األرسطي» في مسار 

حكايته، ومنهم من اختار أن يأخذ 
المشاهد نحو التفكير والمحاكمة 

العقلية التي دعا إليها بريخت 
كغاية للعمل الفني. في الحالتين 

كان األعمال المنتجة تكرس 
الدراما السورية بوصفها دراما 

مفيدة، والحديث على هذا النحو 
ال يعني أنني أسقط عن دراما 

وظيفتها األساسية، أي الترفيه، 
بل بغياب الترفيه، بمعنى 

التسلية والتشويق واإلثارة، ال 
يوجد دراما باألساس ولكنني 
أعيب اليوم على هذا الترفيه 
انتقاله من خدمة المشاهد 

إلى خدمة المنتج. وأعيب على 
الدراما اكتفائها بحيز الترفيه، 

لتقتصر عالقتها مع المشاهد 
على تسليته في دقائق معدودة، 

ينفض بعدها عقد الشراكة 
بينهما وكأنها لم تكن. ومع خفة 
المادة الدرامية المقدمة وعالقة 
صناعها مع المشاهد التي باتت 

أوهن من بيت العنكبوت، لم يعد 
صانعو الدراما قادة للرأي عام، أو 
مساهمين في تشكيله، حتى لو 

اعتقدوا غير ذلك».

ماهر منصور: عمليات 
بتر قســرية واغتصـــاب

يشرح الناقد «ماهر منصور» كيف أساء النزوع 
لالستثمار االستهالكي عند القنوات العارضة 

وأدواتها التنفيذية من شركات اإلنتاج، على 
مستوى الدراما التلفزيونية، ومضامينها 

وتوجهاتها، مبينًا أن «التأثير في حالة االستثمار 
االستهالكي ظهر بوضوح فيما يمكن أن نسميه 

بقولبة عقل التأليف الدرامي إلنتاج نصوص 
بمواصفات تسويقية محددة، وأحيانًا لوجوه 

محددة، أما النصوص التلفزيونية التي تخالف 
تلك الشروط التسويقية، ويتمسك أصحابها 

برسالتهم الفنية والفكرية، فهي إما تنجو بنفسها 
مع ُمْنِتٍج بدرجة فنان، وإما تدخل الماكينة 

التسويقية لتخضع لعمليات بتر قسرية لتصبح 
على مقياس تلك المواصفات التسويقية، وهو 
ما ال أجد معنى دقيقًا للتعبير عنه، سوى كلمة 
«اغتصاب» التي تبرز في حالة التساهل بالتناول 

القيمي، على نحو لم تعد الرسالة القيمية 
تحتل العامل الحاسم في صياغة البناء الدرامي 

النهائي، باعتبار أن إثارة الحكاية ومتطلبات 
السوق والموضة وسواها عوامل أكبر تتجاذب 

الحكاية».

كما يطرح «منصور» مجموعة تساؤالت في 
هذا اإلطار: بينما يتحول المسلسل التلفزيوني 

في العالم الغربي يومًا بعد يوم إلى واحد 
من مصادر الدراسات األكاديمية، يستند إليه 

المؤرخون والباحثون في فهم ما يخص بلدانهم 
وشخصياتها، هل يمكن للدارسين في بالدنا 

تتبعه الجوانب ذاتها ودراستها في مسلسالتنا 
العربية؟ وما هي نسبة المسلسالت العربية 

التي قدمت رؤيتها وموقفها من قضايا 
مجتمعية وسياسية وسط الكم الكبير من اإلنتاج 

الدرامي العربي المشغول بقضايا استهالكية 
تحت عناوين عريضة، هو مدى قدرة هذه  

المسلسالت على التحدث بلغة شارعها، وما 
مقدار تمثيلها له، وبالتالي ما إمكانية تواصلها 

معه، وتأثيرها به؟!
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إعداد: أديب فارس 

بعد أشهر طويلة 
حط كاس الجمهورية 

لموسم (2019/2018) 
حط رحاله بعد ان خاضت 

الفرق المتبارية نحو 65 مباراة 
على نحو ثمانية أشهر ونجح 
في محصلتها فريق الوثبة 

في تسجيل اسمه في سجل 
أصحاب اللقب ألول مرة بتاريخه 

حامال لقبًا كرويًا إلى محافظة 
حمص، لقب طال انتظاره منذ 

سنوات طويلة بتاريخ المسابقة 
وتقديرا لمسيرة الوثبة هذا 

الموسم استحق الوقفة التالية 
من المشهد..

تاريخ وعراقة للوثبة
تأسس نادي الوثبة عام 

1937تحت أسم نادي الفداء 
حيث يعتبر النادي من أعرق 
األندية السورية تأسس عام 
1938 م تحت مسمى نادي 

الفداء وجاء التأسيس من بعض 
الشباب من هواة ألعاب القوى 
وأتخذ من دار الجودي بالحميدية 

مقرًا له وعند تأسيسه مارس 
لعبة كرة القدم فقط كمنافس 
لنادي خالد بن الوليد وحمص 
األهلي ولم ينل الترخيص إال 

عام 1953 م فأضاف لكرة القدم 
ألعاب كرة السلة و\ألعاب القوى 

والسباحة والدراجات وحاز على 
بطوالت حمص من عام 1963 

إلى عام 1968 م ولعب مع فرق 
متعددة.

وبعد إصدار المرسوم الجمهوري 
رقم 59 عام 1972 م القاضي 

بدمج أندية (الفداء - حمص 
األهلي - القرية - الطليعة) 

لتشكل فريقًا تحت إسم (نادي 
الوثبة الرياضي) وهو كذالك لهذا 

اليوم.
 ونادي الوثبة هو أول من مثل 

محافظة حمص بالدوري السوري 
الذي أنطلق عام 1973 م.

ويعتبر الوثبة مدرسة كروية 
خرجت العيد من الالعبين 

المتميزين لكرة القدم السورية 
حيث تطول القائمة لذكرهم 

 ومن أفضل انجازات نادب الوثبة 

حصوله على وصيف الدوري 
العام لموسم 1981.

نهائي الهب
خاض نادي الوثبة المباراة 

النهائية بذكاء أمام منافس عنيد 
هو نادي الطليعة الذي كان هو 
اآلخر يطمح إلى تحقيق اللقب 
األول بكاس الجمهورية ولكن 
الرياح جرت بماتشتهي سفن 

نادي الطليعة وخاصة في ركالت 
الجزاء الترجيحية التي حسمت 

األمر للوثبة بصعوبة (6/7) 
علما أن الوثبة خاض الشوطين 

االضافين بتسعة العبين اثر طرد 
سعيد برو وسعد احمد، حيث 

سجل بركالت الترجيحية كال 

 كأس الجمهورية

الوثبة يدخل سجل األبطال بجدارة.. 
واللقب األول والبطل رقم ١٤
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من (رامي عامر – علي غصن – 
خطاب مشلب – ماهر دعبول – 
عبدالرزاق بستاني – منهل كوسا 

– حسين رحال) وأضاع للوثبة 
ركلة واحدة عن طريق إبراهيم 

العبدلله.

في الطريق إلى النهائي
بدأ الوثبة مشواره في كاس 
الجمهورية لهذا الموسم في 

الدور الثاني حيث فاز على نادي 
بريقة بالتغيب (0/3) وفي الدور 

الثالث فاز على فريق الشرطة 
(1/3) وفي الدور الربع النهائي 

خسر أمام الوحدة (0/1) بمرحلة 
الذهاب وفي مرحلة اإلياب فاز 

الوثبة (1/3) وفي الدور النصف 
النهائي تعادل مع النواعير ذهابا 

(1/1) وفي مرحلة اإلياب فاز 
الوثبة (1/3).

الئحة الشرف
تكونت الئحة الشرف لكرة الوثبة 
والتي خاضت يها مباريات كاس 

الجمهورية لهذا الموسم حيث 
جاءت الئحة أصحاب االنجاز وهم:

رئيس النادي: إياد السباعي 
رافع خليل:مدرب

عبد المسيح دونا:مدرب حراس
محمود ديب: طبيب الفريق

حسان داالتي: مدير إداري
والالعبين: 

أنس البيطار - حسين رحا - مهند 
رستم - نزار دروبي - ازدشير 

الصارم - حمود طيار - إبراهيم 
العبد الله - منهل كوسا - 

معتصم شوفان – رامي 
جبالوي- ثائر الشامي - يزن عذاب 

- عبد اإلله حفيان - عبد المتين 
وحود- أدهم غندور - خطاب 

مشلب - ماهر دعبول - محمود 
بكار - محمد حمو - محمد منال 

حسن - محمد نور عبد المولى - 
ناطق يوسف - عدي عيد - سعد 

أحمد - سعيد البرو- صبحي 
شوفان -  محمد وائل الرفاعي - 

عبد الرزاق بستاني - علي غصن - 
علي الصارم - أنس بوطة - حسن 

الصالح - محمد العلي رامي 
العامر.

سجل أبطال الكأس
بطولة كاس الجمهورية يعود تاريخ إقامتها إلى موسم عام 

1960/1959 حيث تناوب على إحراز اللقب منذ ذلك الوقت إلى 
حتى اآلن نحو (14) فريق كان آخرهم فريق الوثبة ألول مرة في 

تاريخه وجاء ترتيب الفريق التي أحرزت لقب كاس الجمهورية لحتى 
اآلن على النحو التالي 

جاء بالمركز األول فريق االتحاد من حلب أحرز اللقب (9) مرات 
وبالمركز الثاني جاء نادي الكرامة من حمص وأحرز اللقب (8) 

مرات وبالمركز الثالث الجيش المركزي وأحرز اللقب (7) مرات 
وبالمركز الرابع نادي الفتوة من دير الزور (4) مرات يليه الشرطة 

المركزي (4) مرات يليه الوحدة الدمشقي (3) مرات يليه نادي 
رميالن (مرتان).

وتساوت كال من أندية (الوثبة – حطين – جبلة – الحرية – المجد – 
اليرموك – األهلي – المغازل) حيث أحرزت هذه األندية لقب كاس 
الجمهورية مرة واحدة بتاريخ مشاركتها بمسابقة كاس الجمهورية.



٧٤almashhadonline.com July 2019

الرياضي   |  

الهبوط وأسبابه المتعددة
يقول السيد فايز خراط عن 

أسباب هبوط كرة المجد إلى 
الدرجة األولى:

 نادي المجد ومنذ19 سنة لم 
يهبط إلى الدرجة األولى ووقتها 
اذكر وتحديدا في عام (2000) أنا 

واألستاذ صالح رمضان نجحنا 
بالعودة بالنادي الى الدرجة 

الممتازة وبقينا بها إلى الفترة 
الحالية التي شهدت هبوط 

النادي بالرغم من أن الفريق يضم 
العبين جيدين ولكن بسبب عدم 
وجود المال الكافي، حيث يحتاج 

نادي بالدرجة الممتازة إلى 20 
مليون ليغطي مشاركته بالدوري 

ونحن وثقنا ببداية الدوري بقدرات 
ابن النادي المدرب (عماد دحبور) 

الذي كان المسؤول األول عن 
اختيار الالعبين الذين مثلوا 

الفريق بالدوري وكان طموحنا 
من خالل حديثتا هو ان ترتيبنا 

رئيس نادي المجد فايز خراط: 
هذه أمنياتي التحاد كرة القدم

وهذه أسباب هبوطنا 

أمنيات ورسائل إلى اتحاد كرة القدم

يقول السيد فايز خراط عن أمنيات وبعض الرسائل التي يوجها إلى اتحاد كرة القدم:
أنا أوًال ابن كرة القدم وكنت بفترتين مختلفتين في انتخابات اتحاد كرة القدم مرشح 

إلى منصب رئيس االتحاد وأيضًا بفترة مرشح لنائب رئيس االتحاد والسيد فادي 
دباس رئيس االتحاد عمل باحترافية في تنظيم العمل اإلداري ولكن يجب تفعيل عمل 

ومهام بقية أعضاء االتحاد ويجب على هؤالء األعضاء أن يقولوا كلمتهم بشجاعة 
وليس كما هو اآلن السيد فادي دباس هو الذي يقوم بجميع المهام 

وأقول إن تركوا األمور كما ذكرت عليه فإن شخصيتهم ستظل ضعيفة بالعمل وان 
قاموا باألمر المناسب فلن يجرؤ فادي دباس بان يتدخل بأي أمر يخص عملهم.

نادي المجد الدمشقي أو القلعة الدمشقية أو الياسمينة 
الدمشقية مثلما يحلو إلى عشاقه أن يطلق عليه هذا 

النادي الذي استحق هذه التسميات من عشاقه وذلك 
لعراقة هذا النادي التي تمتد الى عقود زمنية ماضية.
وبعد الذي تقدم خيمت على أجواء رياضة نادي المجد 
بعض األجواء الرمادية وذلك بسبب هبوط اللعبة الشعبية 

األولى بالنادي (كرة القدم) إلى الدرجة األولى.
المشهد زارت نادي المجد والتقت رئيس نادي المجد السيد 
فايز خراط وتحاورت معه حول مسالة الهبوط وأيضا المرحلة 

التي تليها وعدة أمور أخرى تهم رياضة المجد وأيضا عمل اتحاد 
كرة القدم حيث أجاب قائال:
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بين المركز الرابع والسادس ولكن 
ذلك لم يحدث حيث كانت هناك 

بعض األخطاء بالرؤية التدريبية 
وبهذا تأخرنا بمعالجة هذا األمر 

من ناحية تغير المدرب، ويضاف 
إلى أسباب الهبوط أن الفريق 

لم يسجل من ستة ركالت جزاء 
إال ركلة واحدة ولو سجلت 

لكان للحديث بقية.. وأيضا من 
األسباب هو أن فريقنا أضاع 

خمس نقاط أمام الحرفيين كانت 
كفيلة ان تبقي فريقنا بالدرجة 

الممتازة.

الرد على تساؤالت واتهامات
ويقول السيد فايز خراط حول 
التساؤالت وبعض االتهامات 

التي تتهم إدارة النادي بأنها 
استغنت عن العبين الفريق 

بحاجة لهم يقول: 
األمر ليس مثلما يتصوره البعض 

واألمر مفاده أننا استغنينا عن 
بعض الالعبين المؤثرين، السبب 

األول هو أننا مثال قمنا بإعارة 
رامي عامر إلى نادي الوثبة بسبب 

أن الوثبة تعهد لالعب بحل 
مشكلة خدمته اإللزامية، وهنا 

اذكر ان نادي المجد قبض مبلغًا 
تجاه انتقال العامر الى الوثبة، 

ويضاف الى ذلك الالعبان (إياد 
عويد – مازن العيس) اللذان 

لم نستطع تأمين متطلباتهم، 
المالية وأذكر ان استثمارات 

النادي التتجاوز (40مليون ليرة) 
وهنا النستطيع إنفاق هذا المبلغ 
على فئة واحدة ونترك بقية فئات 

النادي من أي دعم مادي.

مرحلة العمل القادمة
يقول الخراط عن مرحلة العمل 

القادمة والتي تلي مرحلة هبوط 
النادي الى الدرجة األولى:

 قبل كل شيء انه لو أن النادي 
بقي في عداد أندية الدرجة 

الممتازة كنت انوي االبتعاد 
عن إدارة النادي ولكن بعد الذي 

حدث وهو هبوط النادي إلى 
الدرجة األولى الاستطيع ترك 

النادي بهكذا ظرف صعب، 
الن العنوان العريض لمرحلة 

العمل القادمة هو العودة 
للنادي إلى الدرجة الممتازة، 

ولكن هذه العودة ستكون قوية 
لكي ال تتكرر مأساة الهبوط مرة 

ثانية وسيكون عنوان المرحلة 
التخطيط السليم للعمل وأقول 

أن اسم نادي المجد اكبر من 
أي شخصية مهما كان شانها 

عاليًا، واهم شيء االعتماد 
على القواعد التي هي مشهود 

لها بقوتها على صعيد كرة 
نادي المجد كما أقول إلى أبناء 

نادي المجد الذين اعرف مدة 
إخالصهم السم نادي المجد ان 

مرحلة العمل القادمة تتطلب 
منا جميعا أن نقف وقفة واحدة 
بالعمل وان نترك كل شيء يعكر 

صفو هذه المرحلة.

ألعاب النادي األخرى في الحسبان
ويقول الخراط عن مايخص 

األلعاب الرياضية األخرى التي 
تمارس بنادي المجد: بنادي 

المجد 10 ألعاب رياضية أخرى 
أهمها التايكوندو والكاراتيه 

والشطرنج والمصارعة وهذه 
األلعاب رفدت المنتخبات 

الوطنية بالعديد من الالعبين 
الجيدين الذين حققوا نتائج 

مشرفة على صعيد المشاركات 
الخارجية وهذه األلعاب تحافظ 

على تألقها بفضل جهود 
المدربين القائمين عليها بالعملية 

التدريبية، ونحن بدورنا نكرم 
أصحاب االنجازات بهذه األلعاب 
واأليام القادمة ستكون أفضل 

بالنسبة إلى الدعم المادي.

هذا عنوان 
مرحلة العمل 

القادمة

أدعم عمل 
فجر ابراهيم 

بالمنتخب 

وعن رأيه بالمنتخب 
الوطني وبالمراحل التي مر 

بها يقول الخراط: 
منتحبنا الوطني بنتائجه 
االيجابية والملفتة في 
تصفيات كأس العالم 

استطاع أن يفرح الماليين 
من أبناء وطننا الغالي 

وبكأس أسيا أصاب بعض 
العبينا الغرور والبعض 

منهم أخذ بالتفكير بالمال 
كما وزاد غرورهم هي 

الدعم العاطفي سواء من 
الشارع الرياضي واإلعالم 
الذي كان لهم دور في أن 

يقدموا مستوى يفوق 
مستواهم الحقيقي، 

 ومن هنا أقول إنني ادعم 
الخطوات التي يقوم 

بها الكابتن فجر ابراهيم 
بالمنتخب وهي خلق جيل 
ثان بالمنتخب يكون نواة 
منتخب قوي بالمستقبل.
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سيارات   |  

 BMW Vision ُتظهر نسخة •
M NEXT كيف سيبدو تصميم 

عالمة BMW M في المستقبل، 
حيث تبدو على شكل سيارة 
رياضية كهربائية ذات إطاللة 

الفتة.
• التركيز على السائق: تقنية 

 BMW Vision ذكية في نسخة
M NEXT تقوم على على أساس 
D + ACES (التصميم + القيادة 
المستقلة، والتوصيل، والكهرباء 
والخدمات) استعداًدا للمستقبل، 

لتجعل من الشخص الجالس 
خلف المقود سائًقا فائًقا.

 BMW Vision تظهر نسخة •
M NEXT القدرات الكامنة في 
مفهوم تجربة "BOOST" من 

BMW والتي تهدف إلى إطالق 
تجربة القيادة الفائقة. إنها تمثل 

 BMW نسخة مقابلة لنسخة
Vision iNEXT التي تبرز مفهوم 
"EASE" وتشمل جميع التجارب 

المتاحة عندما تتولى السيارة 
مهمة القيادة.

• اإلطالق العالمي الحصري 
 ،NEXTGen# خالل فعالية
منصة المعلومات والترفيه 
الجديدة والقائمة بذاتها في 

مجال التنقل الشخصي "من 
."BMW صنع مجموعة

• جوهر سيارات BMW الرياضية: 
تعتبر عناصر التصميم مثل 

التصميم المنخفض وأبواب 
جناح النورس ومفهوم األلوان 

المميز بمثابة دالالت مستقبلية 
 BMWو BMW Turbo لسيارات

.i8
 Power مفهوم محرك •
PHEV - مع وجود محرك 

كهربائي في كل من المحورين 
األمامي والخلفي - يمّكن من 

تقديم دفع كهربائي خالص 
للعجالت الخلفية، ودفع رباعي 

كامل (للحفاظ على السيارة 
ثابتة على الطريق). إضافة إلى 

ذلك، يمكن لمحرك البنزين 
القوي رباعي األسطوانات إرسال 

الطاقة مباشرة إلى العجالت 
الخلفية. أقصى إنتاج للطاقة: 

600 حصان، يمكن السيارة من 

االنطالق بسرعة من صفر إلى 
100 كم/ساعة (62 ميًال في 

الساعة) خالل ثالث ثواٍن. تناسب 
السيارة القيادة في طرقات 

المدينة في المستقبل، بفضل 
المدى الكهربائي الذي يبلغ 100 

كيلومتر (62 ميل).
• يوفر وضع BOOST+ طاقة 
إضافية بلمسة زر واحدة. تنبه 

السيارة السائق إلى اللحظة 
.+ BOOST المثالية لـ

• تباين األلوان: تم تشطيب 
الجزأين األمامي والخلفي بلون 

برتقالي غير المع، ليشكل بذلك 
تبايًنا حاًدا مع الطالء الخارجي ذي 

اللون الفضي المعدني.
• تمثل الواجهة األمامية 

ترجمة عصرية وواثقة لرمزين 

سيارة المستقبل
BMW VISION M NEXT



كالسيكيين من BMW: تصميم 
الشبكة األمامية الثنائية والنهاية 

األمامية ذات العيون األربعة. 
وبفضل تطبيق تقنية اإلضاءة 

المبتكرة Laser Wire التي 
تستخدم ألول مرة، فإنها تشكل 

تصميًما مذهلة لإلضاءة. كما 
تمنح المداخل الكبيرة للهواء 

والموزع األمامي المصنوع من 
الكربون المعاد تدويره مظهر 

سيارة السباق.
• من خالل التقسيم األفقي، 

ُتبرز النهاية الخلفية عرض 
السيارة. وتشكل األنوار الخلفية 

مع تقنية Laser Wire إطاًرا 
للطرف الخلفي. ويبدو زوج من 

شعار BMW بتصميم عصري 
ثنائي األبعاد، والذي يشير إلى 

 BMW M1و BMW Turbo
وكأنه يطوف في المصابيح 

الخلفية.
• يدمج التصميم الداخلي ما 

بين السائق والسيارة في كيان 
واحد. وتضمن المقاعد المدمجة 

أقصى درجات الراحة والدعم 
للسائق.

• يمثل BOOST Pod الواجهة 
التي تربط ما بين بين السائق 

والمركبة. إنها تضمن جميع 
خيارات التحكم والمعلومات 

ضمن ثالثة مستويات تعرض 
بشكل مباشر أمام السائق. 

يتشكل السطح األول من خالل 
المقود المجهز أفقًيا والذي يضم 

شاشتين صغيرتين. أما السطح 
الثاني فهو شاشة عرض منحنية، 

تظهر للمرة األولى وتمتد حول 
المقود. فيما تبرز واجهة العرض 
الواقعي المدمجة بالكامل على 
الزجاج األمامي لتشكل السطح 

الثالث.
• يمثل منطق التركيز المرحلة 

 BMW التالية ضمن تطور برنامج
للتركيز على السائق. تتكيف 

المعلومات المعروضة مع سرعة 
السيارة. وكلما زادت السرعة، زاد 

تركيز المعلومات وزاد انتقالها 
إلى مجال رؤية المباشر أمام 

السائق.
• مزيج مبتكر من المواد: ألياف 

صناعية منسوجة بلون أزرق داكن 
ذات مظهر مميز، تبدو وكأنها 

من الجلد والتيتانيوم مع لمسة 
دافئة والمعة، كما تمنح 

األسطح المطلية طابًعا 
حديًثا وفاخًرا. وتضفي 

اللمسات باللون 
البرتقالي طابًعا 
رياضًيا للسيارة.
• خدمة مبتكرة 

لركن السيارة: تتوفر 
خدمة الكونسيرج 

عندما يصل السائق 
إلى وجهته لركوب 
السيارة، وركنها وإعادتها مرة 
أخرى في الوقت المطلوب. 

يتم كل ذلك ببساطة وبسالسة 
.MyBMW باستخدام تطبيق

 SPUR الجديدة كّليًا من BENTLEY سيدان 

فاخرة عالية األداء بمزايا ديناميكية
 

*  Flying Spur الجديدة كّليًا تجمع بين سيدان رياضية وليموزين فخمة
* مجموعة من المزايا توفر مستويات ال ُتضاهى من الرشاقة في 

فئتها ومنها نظام الدفع بجميع العجالت ومّيزة الركوب الديناميكي 
من Bentley باإلضافة اآلن إلى نظام التوجيه بجميع العجالت

*  سيتم الكشف عن السيارة دوليًا يوم الثالثاء في 11 يونيو عند 
الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت الصيفي البريطاني

تزامنًا مع احتفال شركة Bentley Motors بمئويتها األولى هذا العام، 
يؤّكد من جديد الصانع البريطاني الرائد للسيارات الفاخرة عالية األداء 
(Grand Tourer) ذات المزايا االستثنائية بأنه سيرسي معايير جديدة 
من متعة القيادة والفخامة على حد سواء، وذلك مع إزاحة الستار عن 

السيارة الجديدة كّليًا Flying Spur Grand Touring Sedan من 
الجيل الثالث.
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تظهر للمرة األولى وتمتد حول 
المقود. فيما تبرز واجهة العرض 
الواقعي المدمجة بالكامل على 
الزجاج األمامي لتشكل السطح 

الثالث.
• يمثل منطق التركيز المرحلة 

التالية ضمن تطور برنامج 
للتركيز على السائق. تتكيف 

المعلومات المعروضة مع سرعة 
السيارة. وكلما زادت السرعة، زاد 

تركيز المعلومات وزاد انتقالها 
إلى مجال رؤية المباشر أمام 

السائق.
• مزيج مبتكر من المواد: ألياف 

صناعية منسوجة بلون أزرق داكن 
ذات مظهر مميز، تبدو وكأنها 

من الجلد والتيتانيوم مع لمسة 
دافئة والمعة، كما تمنح 

األسطح المطلية طابًعا 
حديًثا وفاخًرا. وتضفي 

اللمسات باللون 
البرتقالي طابًعا 
رياضًيا للسيارة.
• خدمة مبتكرة 

لركن السيارة: تتوفر 
خدمة الكونسيرج 

عندما يصل السائق 
إلى وجهته لركوب 
السيارة، وركنها وإعادتها مرة 
أخرى في الوقت المطلوب. 

يتم كل ذلك ببساطة وبسالسة 
MyBMW باستخدام تطبيق
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تاريخ الحماالت:
 قبل الحرب العالمية األولى، 

كانت تشتهر حماالت 
البنطلون كزى رسمى لجنود 

الجيش، حيث كان يرتديها جنود 
الجيش الفرنسى وكانت تعرف 

كجزء من المالبس الداخلية 
التى ال يجب أن تظهر  في 

العلن. وفي عشرينيات القرن 
الماضي، بدأ المصمم البريطاني 

ألبرت ثورستون بتصنيع نسخ 
من الحماالت الحديثة التي 

نعرفها اليوم. وأصبحت صيحات 
الموضة في هذه الفترة 

الزمنية تنص على أنه يجب 
أن يرتدي الرجال سراويل عالية 
للغاية بحيث ال تكون األحزمة 

قادرة على القيام برفعها، 

وأصبحت الحماالت ضرورة 
للرجال الذين يحرصون على أن 

يبدون في أبهى إطاللة.
وفى القرن العشرين تالشت 

موضة البنطال العالى 
الوسط ولم يعد هناك حاجة 

ألستخدام حماالت البنطلون، 
وأصبحت الحماالت طوال القرن 

العشرين نوًعا من المساعدات 
الطبية التي قد يصفها األطباء 

لتحسين وضعية الجسم 
والمساعدة على شفاء بعض 

أمراض القناة الهضمية، ولكن 
حماالت البنطال بقت ُمستخدمة 

بشكل محدود حتى أواخر 
الثالثينات وأوائل األربعينيات.
في ستينيات القرن العشرين، 
ارتدى البريطانيون من الطبقة 

 احلماالت 
موضة لسنة 2019 

 كارل فريدريك 

أفضل حقيبة رجال األعمال 2019 
حقيبة اليد من الضروريات لرجل األعمال، حيث 

يجب أن تكون بحجم جيد ومناسب  لوضع 
الالبتوب وبجيوب كثيرة لتتسع لمايحتاج إن كان 

محفظة يد أو بعض األوراق الهامة أو شواحن 

إضافية أومكان مخصص للنقود واألوراق 
الثبوتية  من دون ضغط كل تلك المستلزمات 
مع عهضها ويجب أن تكون من الجلد الطبيعي 

لتحمل الوزن واالحتكاك ومتابعة أشهر الماركات 
لمواكبة كل جديد. 

ومن بين الحقائب 

 geuss-«المتعددة والماركات الشهيرة  هناك
 ” maxwell scott

وهناك حقيبة المصمم كارل فريدريك التي 
فازن بلقب الحقيبة األفضل لعام 2019  بسبب 

دراستها لجودة الجلد مع ألوان هادئة وتصميم 
بزواية لطيفة ولوغو صغير في 

الوسط وتحمل على 
الكتف أو تمسك 

باليد ومن الداخل 
مع جيب كبيرة 
وصغيرة لتوزيع 

مناسب. 

لتحمل الوزن واالحتكاك ومتابعة أشهر الماركات محفظة يد أو بعض األوراق الهامة أو شواحن 
لمواكبة كل جديد. 

ومن بين الحقائب 

لتحمل الوزن واالحتكاك ومتابعة أشهر الماركات 

بزواية لطيفة ولوغو صغير في 
الوسط وتحمل على 

الكتف أو تمسك 
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العاملة حماالت البنطال، 
وجمعوا بينها وبين السراويل 
الجينز الضيقة الذي ال يحتاج 
إلى حزام أو حماالت لرفعه. 

وفي السبعينيات، قامت النساء 
العامالت في إنجلترا والواليات 

المتحدة بشراء حماالت البنطال ، 
والحرص على اقتناء هذه القطعة 

في خزانات المالبس الخاصة بهن 
رغبة في شعورهن بالتساوي مع 

الجنس اآلخر.
تضيف الحماالت لمسة 

أنيقة إلى أي إطاللة، سواء 
كنت ترتدي مالبس رسمية 

أو كاجوال، فقط تأكد من أن 
أقمشة الحماالت تتناغم بشكل 

جيد مع األقمشة األخرى التي 
ترتديها ومع مظهرك بصفة 

عامة. إذا كنت ترتدي الحماالت 
الجلدية، فيجب أن ترتدي أحذية 

جلدية أيًضا.
الحماالت مع ربطة العنق

ربطة العنق التقليدية الخاصة 
بك، وكذلك البابيون سوف 

تبدو رائعة مع الحماالت. ولكن 
ال يمكنك ارتداء ربطة العنق 

والحماالت كالهما من نفس 
األلوان بل يجب عليك اختيارهم 

من ألوان متناقضة. وإذا كنت 
تريد الظهور بمظهر عصري قديم 

وجذاب في نفس الوقت، جرب 
ارتداء الحماالت مع البابيون.

 ¿افظ جلدية لماركات عالمية 2019
تتفنن أكبر الماركات العالمية بصناعة 

محافظ لرجال األعمال بجودة عالية 
من الجلد الطبيعي  كما يهتم الكثير 

من الرجال بحجمها، إ ذا كانت  للجيب 
الخلفي فيجيب أن تكون أقل 

سماكة وأكثر انسيابية 
حتى التكون 

واضحة  البعض  
يفضل وضعها 

في الجيب الداخلي 
للسترة والبعض 

األخر أصبح يضعها 

في الحقيبة الكبيرة الجلدية التي 
تالزم أكثر الرجال حاليًا وهي تفصيل 
تهتم به أيضا أكبر شركات السيارات 

لتكون مطابقة المحفظته مع 
مفتاح السيارته مثل شركة 

”BM“ومواكبتها للموضة، 
لطلة أكثر ثقة وأناقه 

الفته لألنظار هذه بعض 
صور المحافظ الجلدية 

لماركات عالمية 
calvinklien-” مثل

” guess-montblanc

من الرجال بحجمها، إ ذا كانت  للجيب 
الخلفي فيجيب أن تكون أقل 

سماكة وأكثر انسيابية 
الخلفي فيجيب أن تكون أقل 

سماكة وأكثر انسيابية 
الخلفي فيجيب أن تكون أقل 

لتكون مطابقة المحفظته مع 
مفتاح السيارته مثل شركة 

BM”
لطلة أكثر ثقة وأناقه 

الفته لألنظار هذه بعض 
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المحلي   |  

أغلى حذاء في العالم هو حذاء 
توم فورد  المصمم من قبل 

جايسون آراشبن والذي يصل ثمنه 
إلى 2 مليون دوالر. صمم الحذاء 
جيسون أراشيبين في كاليفورنيا 
- وكان الرقم القياسي العالمي 

لموسوعة غينيس لألحذية األكثر 
غالًء في العالم.

 الحذاء مرصع بـ 14 ألف قطعة 
من األلماس األبيض على الذهب 

األبيض، يبلغ مجموعهم 340 
قيراًطا. استغرق األمر سنة 

وألفين ساعة من العمل لتصميم 
وصنع حذاء توم فورد.

بول سميث
أحذية كالسيكية ورسمية 

مع لمسة خاصة بألوان غير 
مألوفة. مجموعة بول سميث 

لعام 2019 مميزة من دون 
شك.  ويصعب بالفعل الحديث 
عن موديل واحد يمكن تفضيله 
على غيره،  ألن الموديالت التي 

تلفت النظر من المجموعة عديدة 
جدًا، ولكن يبقى اللوفر باللونين 

األبيض واألسود هو األكثر 
تميزًا. 

ماكوين
رغم أن بعض الموديالت 

التي يقدمها ماكوين تحت 
عنوان األحذية الرسمية جنونية 

إال أنه يلتزم بتقديم أنماط 
كالسيكية خالية كليًا من 

أي جنون. وهذا في الواقع 
يجعل مجموعة 2019 لالحذية 

الرسمية الخاصة به ترضي 
جميع االذواق. 

الخبر الجيد هو أن هناك 
خصومات تصل الى 50% 

والخبر األفضل هو أن هناك 
عروض خاصة على األحذية 

الرسمية ضمن مجموعة 
األحذية الرسمية العملية. 

األحذية ضمن تلك المجموعة 
هي كما تشير التسمية رسمية 

ولكنها عملية للغاية أي أن 
األناقة ال تأتي على حساب 

الراحة. في الواقع حتى األحذية 
الكاجوال ضمن المجموعة 

تصميمها مميز ومع تنسيق 
صحيح يمكن «تمريرها» على 

أنها رسمية.

األحذية الكالسيكية
حذاء أوكسفورد بتصميم 

كالسيكي من لوي فيتون ولكن 
مع لمسة مختلفة تمامًا.. شريط 

بلون فسفوري صاخب. ولكن 
مجموعة لويس فيتون لألحذية 

الرسمية 2019  وبجزء كبير منها 
تلتزم بما هو تقليدي، فمن 
اللوفرز الجلدية، إلى الديربي 

وأحذية البروغ وطبعًا البوتس 
الجلدية.  

ماركة جنين وغوي دي ماجي  
لقصيري القامة 

من الماركات األخرى جينين شوز 
والتي توفر أحذية مصنوعة يدويًا 

مخصصة للفئة التي تبحث عن 
سنتمترات إضافية تضيفها إلى 
طولها. والمميز في الموقع هو 
أن يضع الطول اإلضافي الذي 

ستحصلون عليه من الحذاء وهكذا 
يمكنكم اإلختيار وفق ما تريدونه.  

ماركة أخرى هي أحذية الرجل 
الطويل، وهي مخصصة لقصار 

القامة رغم التسمية. األحذية 
التي توفرها متعددة ومختلفة 

وهي توفر للرجل الزيادة في 
الطول التي يبحث عنها سواء 5 
سم أو 7 وصوًال الى 10 سم. 

األحذية التي تزيد من طول الرجل 
هي المثالية وذلك ألنها تسمح 
للرجل بإختيار جميع الموديالت 

التي تعجبه وعليه القواعد العامة 
التي تمنع الرجل مثًال من إختيار 

حذاء برأس مربع غير سارية 
المفعول هنا. 

البعض يتخوف من هذه األحذية 

بحكم أن بعضها «قبيح» والبعض 
اآلخر يكون بكعب ظاهر ولكن 

الواقع هنا مختلف، فهناك الكثير 
من الماركات التي تقدم هذه 

النوعية من األحذية بموديالت 
أنيقة وجميلة. ما يميز هذه 

النوعية من األحذية أن االرتفاع 
يبنى من الداخل والخارج ما يعني 
أن الكعب يبدو طبيعيًا تمامًا الن 
«االرتفاع» األكبر هو من الداخل. 

وعند إختبار هذه النوعية 
من األحذية  يمكن للرجل القصير 
القامة إختيار الموديالت المنوعة 
كله، مثل تلك التي تملك شريطًا 

وغيرها من الموديالت. 

اللوفرز
يهيمن الجلد على مجموعة 
أحذية اللوفرز الخاصة بهذه 
الماركة موديالت قليلة من 

القماش. متوفرة بجميع 
األنواع وبموديالتها الكالسيكية 

المعروفة. 

 في أحذية األناقة

توم فورد األغلى على اإلطالق
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د.عصام التكروري العلمانية
هل تتحمل مسؤولية خسائر السورية للتجارة؟

انخرط  عنيفًا  نقاشًا  المنصرم  حزيران  شهر  شهَد 
حول  وتمحوَر  جميعهم،  الشعب  مجلس  أعضاء  به 
تكييف التوجهات العلمانية لبعض أعضائه، النقاش 
تجاوز القبة ليجتاح الرأي العام الذي انقسم بدوره بين مؤيٍد 
لهذا الفريق ومعارضٍ  لذاك. أما وقد انطفئ النقاش اآلن فقد 
بات حرّيا أن نذّكر السادة ”األعضوات“ أنَّ ما قاموا به خالل 
الدستور  ألحكام  مخالفَا  كان  المجلس  دورة  من  كامل  شهر 
حيث نصت المادة 75 على أنَّ االختصاص األساس لمجلس 
مناقشة  وليس  التشريعية  السلطة  ممارسة  هو  الشعب 
« االعضوات  بات  إذا  أال  اللهم  أفعالهم  أو  أعضاءه  قناعات 
القيم  على  خروجًا  العلمانية  «ٌتشكل  األفكار  أن  يعتبرون   »
 237 «(الــمــادة  السوري  للمجتمع  االجتماعية  أو  األخالقية 
إسقاط عضوية  أما  تستوجب  وبالتالي  الداخلي)  النظام  من 
الشخص المعني (المادة 244 وما بعدها من النظام الداخلي) 
أو إيقاع إحدى اإلجراءات المنصوص في النظام الداخلي عليه 
من  الحرمان  إلى  تصل  قد  والتي   ( بعدها  وما   246 (المادة 
االشتراك في أعمال المجلس ولجانه (المادة 246 وما بعدها 
من النظام الداخلي)، لكن « التسريبات!!» تقول أن الشيء من 
هذا القبيل تم طرحه بوضوح في الجلسات حزيران المارتونية 
األمر الذي يكّرس مخالفة المجلس لنظامه الداخلي (المواد 
1 ـ 5 ـ 6، والمواد من 196 إلى 219 ). وإذا كان من الالفت 
المنتخبين  أيًا من ممثلينا  أن  التسريبات!!!)  (و دائما بحسب 
دستوريا لم ينّبه الباقيين لتلك المخالفات فإنه من الصادم 
أنَّ السادة  «األعضاوات» لم يحركوا ساكنا أمام تصريح رئيس 
الحكومة بتاريخ 26 حزيران (أي قبل أربعة أيام من انتهاء الدورة 
العادية الثانية من دورات انعقاد المجلس بحسب المادة 7 ف 
1 من النظام الداخلي) والذي أعلن فيه أن «خسائر السورية 
للتجارة بلغت 40 مليار ليرة سورية، وفيها نحو 200 مليون 
الجريء  التصريح  هذا  الصالحية»،  منتهية  مواد  سورية  ليرة 
(حتى  األعــضــاوات»   » من  أي  يحفز  لم  والكارثي  والشفاف 
اآلن) للمطالبة بعقد دورة استثنائية للمجلس (بحسب المادة 

8 من النظام الداخلي) ليمارسوا فيها جانبا من اختصاصهم 
الدستوري والقانوني األصيل عبر دعوة  وزير التجارة الداخلية 
المنصوص  اآلليات  تفعيل  خالل  من  المستهلك  وحماية 
عليها في الباب السابع من النظام الداخلي للمجلس (المواد 
الخسائر  هذه  حقيقية  لتوضيح  وذلــك   (219 الى   196 من 
الفجائعية في بلٍد تعصُف به حرٌب إرهابية منذ تسع سنوات، 
المتحدة  األمــم  مكتب  عن  الصادر  التقرير  وبحسب  ـ  حــرب 
ـ  الماضي  آذار  في  سوريا  في  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق 
الفقر،  تحت خط  يعيش  السوري  الشعب  %83 من  جعلت 
كما أن %33 منه يعانون من انعدام األمن الغذائي، وأضحى 
أشكال  من  كل شكل  إلى  بحاجة  مليون سوري   11.7 معها 
نقص  من  يعانون  طفل  ألف  و100  اإلنسانية  المساعدات 
وحماية  الداخلية  التجارة  وزير  ان  نذكر  ولألمانة  حاد،  غذائي 
المستهلك سبق له وذّكر التجار ـ قبل شهر رمضان ـ بضرورة 
تطبيق  طائلة  تحت  األسعار  رفع  بعدم  بعهودهم  يبّروا  أن 
العقوبات الرادعة بحقهم، ليصار بعد ذلك إلى إعالن أسماء 
التي لم تلتزم بما وعدت به دون أن نعلم  التجار والشركات 
ما إذا تمت إحالة هؤالء المتالعبين بلقمة العباد إلى القضاء 

المختص.
ـ  المعنية  الرقابية  األجــهــزة  إلــى  إضــافــة  ـ  الشعب  مجلس 
كليًا  تتعارض  التي  الكارثة  بهذه  بالتحقيق  اليوم  ُمطالبون 
مع التقرير السنوي الذي قّدمته السورية للتجارة إلى مجلس 
أنــه خــالل عــام من  ــذي جــاء فيه  الماضي، وال العام  إدارتــهــا 
تأسيسها حققت أرباحا قدرها مليار ليرة سورية، ناهيك عن 
اإلعالمية   التصريحات  منها  تخلو  لم  التي  اإليجابية  األرقــام 
العام  طيلة  محمد  عمار  المهندس  المؤسسة  عــام  لمدير 
حول  واضحة  إجابات  وجود  عدم  أن  إلى  منوهين  الماضي، 
خسائر السورية للتجارة قد يكّرس حالة عدم الثقة بين المواطن 
ومؤسساته المعنية مع التأكيد على أهمية أن تصدي رئيس 
الوزراء للكشف عن هذه الكارثة، متمنين على سيادته أن يبني 

على الشيء مقتضاه.  

د.عصام التكروري

رأي   |  






