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سنة ثالثة على انطالقة 
المشرف العام. رئيس التحرير رغم كل شيء... نحن مستمرون!

حسن عبد الرحمن

السنة الثالثة على انطالقة مجلة المشهد 
والمشهد أونالين، ولكن هل نجح المشهد في 

الوصول إلى كامل صورته كما كان الطموح؟
سؤال معقد وله الكثير من األجوبة. 

عند انطالقتنا قبل سنتين من اليوم، كنا نؤمن أن كل 
مادمرته الحرب سيعود من جديد وعلى نحو أفضل مما كان، 

هذه كانت رؤيتنا لمستقبل سورية، وهذا ماأعطانا الثقة 
بمشروعنا عند انطالقته. 

قمنا بإصدار مجلة المشهد وموقع المشهد أونالين، ومن ثم 
تبعه سوق سورية اإللكتروني، وفي خطتنا اصدارات إعالمية 

لم نعلن عنها، وقد نتركها مضمرة (خليها بالقلب تجرح). 
لإلجابة عن التساؤل - «هل» - حققتا مانريد كما كان 

الطموح؟
ربما ليس لدينا أي جواب. 

فعند انطالقتنا لم نكن قد خبرنا بعد متاهة الدخول في 
ترخيص أعمال أو أنشطة اقتصادية في سورية، وكان 

الحماس الرومانسي وتحليالتنا المبنية وفق المنطق تعزز 
حماسنا، خاصة وأننا نؤمن أن اإلعالم هو القوة الناعمة التي 

تساند أي جهد أو مشروع أو توجه حكومي، وهو الوسيلة 
التي تستخدمها الدول للوصول إلى مايصعب الوصول إليه. 

لذلك من «المنطق» أن تجد بيئة جاذبة وليس نابذة. وهذا 
مالم يحدث ألننا في مكان «ال مكان» للمنطق فيه. 

بالسبة لنا كان المهم أن نلحق حلمنا للمشاركة بعودة 
الوطن، وبالحسابات المادية كنا نعرف ويعرف كل من 

فاتحناه وقتها ومن لم نفاتحه قبل انطالقتنا، أننا لن نحقق 
ربحًا إلى أجل غير مسمى، وحتى يأتي ذلك األجل يكون 

ماحققناه أكبر بكثير من كل ربح، حلمنا كان الوطن الجامع 
والكلمة الحرة التي كانت على مر التاريخ األقوى. ومشروعنا 
كان هدفه مواكبة اعمار سورية وعودتها إلى دورها التنويري 

المنفتح على الحياة، 
ولكن ومع دخولنا السنة الثالثة، يبدو أننا ليس فقط 

فقدنا الحماس. بل وصرنا نفهم لماذ اليبادر رجال أعمال 
غادروا سورية بالعودة، ولماذا رجال أعمال موجودون اليوم 

ويملكون كل مقومات النجاح هم على وشك اإلقفال. 
والسبب واحد عندهم وعندنا وعند كل من يحاول أن يبني 

حجرًا في هذا البلد. 

الذي واجهنا خالل سنتين عشرات المعوقات التي تنم عن 
تعمد الجهاز الحكومي المسؤول بتفشيل أي مبادرة بدًءا 
بإجراءات الترخيص وتفاصيل توجيه األعمال، انتقاًال إلى 

ممارسة النشاط.
فوجئنا كما فوجئ غيرنا ممن خاطر بتأسيس أي عمل بكم 

المعوقات والتخريب في جسم العمل الحكومي.
نحن النعرف حتى اآلن لماذا عليك أن تمر بجولة من 

اإلجراءات تستمر ألشهر عديدة حتى تحصل على ترخيص 
شركة. هذا ماحدث معنا عند ترخيص سوق سورية 

اإللكتروني، بينما في أماكن أخرى يمكنك إنهاء كل إجراءات 
الترخيص فورًا وعبر اإلنترنت. 

في كل مانتابعه ونسمع به أو اليصل إلينا، هناك إرادة في 
تفشيل أي نشاط اقتصادي أو إعالمي أو فني أو تقني أو 
تسويقي أو شخصي، أمام ككل رجل أعمال أو مبادر ألي 

نشاط، كم كبير من المعوقات والعقبات التي تضعها الهيئات 
الحكومية كل في مجالها، فهي كفيلة لوحدها دون أي حصار او 
مؤامرات خارجية أن تحبطك وتجعلك غير قادر على االستمرار. 

تجربتنا في المشهد وتجربة غيرنا في الوسط اإلعالمي 
أو في األنشطة األخرى، وهناك الكثير غيرنا من التجارب 
االقتصادية التجارية واإلنتاجية، التي أقفلت أو هي على 

وشك، بسبب اإلجراءات الحكومية وسياسة األبواب 
الموصدة. وكأن المبادرة الفردية الخاصة هي ضد مصلحة 
البلد. ستجد عشرات األسباب التي تجعلك تقفل عائدًا أو 

تهرب إلى مكان يتيح لك الفرصة. 
صرنا بلد الفرص المهدورة، مهما كنت عنيدا ومحبًا لوطنك 

وحريصًا على البقاء فيه، ستصل إلى خالصة واحدة، أن 
ترفع أصابعك العشرة مسلمًا وتائبا عن ممارسة أي نشاط 

اقتصادي. 
ليس فقط التوجد أي جهة حريصة على نمو األعمال وتوسع 
القطاعات االنتاجية والتجارية، بل هناك نية قصدية إلفشال 

وعرقلة أي نشاط وأي حركة إلى األمام. 
شريحة من المخربين والمافيا والطفيليون يغلقون الفرص 

ويقفون سدًا منيعا أمام أي مبادرة استثمارية. يسيطرون 
على مفاصل الهيئات الحكومية في كل وزارة ويسهرون بكل 

حماس على تفشيل المواطن ودفعه إلى اليأس والفشل. 
 لذلك..  «ورغم كل شيء نحن مستمرون“!

 افتتاحية             
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  |   المحتوى   |  
سوق «البالة» في دمشق.. 

مالذ الفقراء

اخلبز � زمن احلرب...
أزمات وسيناريوهات متعددة

مراكز التجميل في دمشق
بني النصب واملهنية

اجتاحت محافظة دمشق في األربع سنوات 
األخيرة موضة مراكز التجميل لمن «هب ودب 
دون» ليصبح هاجس المرأة السورية وشغلها 
الشاغل اليوم «ليزر ، بوتوكس، فيلر، تجميل 

األنف، أذنين الخفاش، تكبير الصدر، نحت الجسم، 
شفط الدهون، تعريض الفك»، وغيرها الكثير  

بغية لفت األنظار، ورغم تدهور الحالة االقتصادية 
ال يزال هناك شريحة كبيرة تستطيع االنخراط في 

هذا المجال ومنهم من يستلف ليتجمل.

٦

٣٨

١٤

أدلى رئيس مجلس الوزراء بتصريحات هامة، خالل 
آخر حضور له في جلسة مجلس الشعب بتاريخ 19-
1-2021... شملت أرقام وتكاليف استيراد النفط 

الخام والمشتقات النفطية. وأتت هذه التصريحات 
لتمأل بعضًا من الفراغ الموجود في البيانات 

الحكومية بهذا الخصوص أو بغيره!

٢٥

محمد سكر:

حتى ال متوت 
الصناعات الغذائية

نبيل الملقي المدير التنفيذي لشركة شموط للسيارات:

القرارات العشوائية والفاشلة 
سبب توقف قطاع السيارات

٣٠ ٢٦

أطفال بعمر الورود ضحية شبكات 
تدير ظاهرة التسول المقنع

إن التفكك األسري وانعدام الدور العائلي في حماية 
األطفال هما أول أسباب انتشار ظاهرة التسول، 
ويأتي في المرتبة الثانية جشع بعض األهالي من 

خالل دفع أوالدهم إلى الشوارع، واستخدامهم 
للقيام بهذا العمل المشين، لتأتي األزمة التي 
عصفت بالبالد لترفع معدالت ظاهرة التسول.

١٨

خلصت دراسة أجرها المركز الوطني للسياسات 
الزراعية إلى أن يجب االنتباه أن تأثير الناتج اإلجمالي 

المحلي الزراعي على تخفيض الفقر يعادل ضعفي 
تأثير الناتج اإلجمالي المحلي من بقية القطاعات، 
فزيادة اإلنتاج الزراعي تزيد الطلب على النشاطات 

والقطاعات المرتبطة كتطوير الريف والخدمات 
الريفية والبنى التحتية والصناعات الزراعية والتجارة 

والسياحة والنقل واالتصاالت.

٣٦

«دور العجزة»
بيـن القبول والرفض والحاجة والعقوق!

١٠

تصريحات الحكومة حول مستوردات الطاقة
هل الكميات قليلة فعالً؟

دراسة بحثية حول زيادة 
ا±نتاج الزراعي وتطوير الريف 



مجلة شهرية شاملة تصدر عن 
شركة (أمبا) المحدودة المسؤولية

مرخصة بقرار رئاسة مجلس الوزراء 
رقم 452 تاريخ 2018/9/22

المشرف العام
رئيس التحرير 

حسن عبد الرحمن 

أسرة التحرير
بالل عبد الرحمن

محمد الحلبي
كريم حسن

ريم غانم
ميساء رزق

تمارا جوهرة
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لمى كيالي 
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المدير المسؤول 
أيمن محمد دوبا

لالتصال مع اإلدارة
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اإلخراج الفني 
عمار الشيخ علي
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صيحات موضة ٢١ ٢٠ 
تعـود بألـوان وعروض زاهية

 Pikes Peak تبدأ بتسليم Bentley 
Continental GT Limited Edition إلى العمالء

رواد الفن التشكيلي

الفنان نذير نبعة
وزن أميركا ي�اجع

مع تقدم المنافسين

على الرغم من صعوبات التباعد االجتماعي التي 
فرضها انتشار فيروس كورونا على عروض األزياء، 

ال يزال علينا االستمتاع بعروض أزياء أصلية 
ومبدعة عبر العديد من صيحات الموضة لعام 

2021 المثيرة، حيث كان على المصممين إنشاء 
مجموعاتهم أثناء حدوث جائحة عالمي، لذلك 

بالنسبة للغالبية العظمى منهم، فإن التصاميم 
.COVID-19 هي انعكاس أو استجابة لـ

تتوّلى إدارة بايدن رئاسة أمريكا في وقٍت يعّد 
«حرجًا» بالنسبة إلى الجيش األميركي 

وثمة قلق حقيقي تعّبر عنه دوائر النخبة األميركية، 
من االنحدار المتسارع للواليات المتحدة وغياب 

االستراتيجيات الالزمة الحتوائه، وتدارك التداعيات 
المترتّبة على المنافسة مع القّوة الصينية الصاعدة

٧٠ ٦٦

٤٢ ٦٢

العا¶ 
  20 21

٢٦
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نور حمادة

يشهد سوق البالة في 
دمشق رواجًا في ظل 

الظروف االقتصادية 
الحالية بعدما أصبحت كسوة 
الشتاء عبء يتحمله المواطن 

فوق أعبائه، وتحّول فكرة 
التسوق من متعة إلى حيرة 

في كيفية اقتناء المالبس بعد 
معرفة أسعارها الصادمة خاصًة 

لذوي الدخل المحدود الذين 
اعتبروا (أسواق البالة) خيارًا 

بديًال لهم يجدون فيه ملجأهم 
بسبب غالء األلبسة محلية 

الصنع 

سوق «البالة» في دمشق.. 
مالذ الفقراء 

وينافس الصناعات المحلّية!!

أصحاب 
محالت 

البالة 
يرفعون 
أسعارها 

مستغلين 
توجه الكثير 
من الناس 

لمحالهم
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فعلى الرغم من االزدحام الكبير 
الذي تشهده األسواق إال أن 

الكثيرين غير قادرين على دفع 
مبالغ كبيرة وتوجه أغلب الناس 

لشراء المالبس ذات النخب 
الثاني أو الثالث، حيث وصل 

سعر الجاكيت العادي في سوق 
شعبي بين 20 و30 ألف ليرة،أّما 

المعاطف ذات الجودة العالية 
وصل سعرها إلى 150 ألف 

ليرة وأكثر في الموالت، بينما 

بدأت األسعار من 40 إلى 50 
ألف ليرة في األسواق وتدرجت 

بالصعود تبعًا للسوق والمنطقة 
والنوعّية، وبدأت أسعار البناطيل 

من 22 ألف ليرة واألحذية تبدأ 
من 30 ألف ليرة والبيجامات 

ذات النوع الرديء بين 10 و20 
ألف أّما الجيدة تصل إلى 25 

ألف وما فوق، وتراوحت أسعار 
الكنزات بين 8 و10 آالف والكنزة 

القطنية من الموسم الماضي 

وبعد التنزيالت 5 آالف ليرة، 
األمر الذي دعا العديد لالكتفاء 

بالمشاهدة من الخارج أو السؤال 
عن األسعار فقط.. 

لذلك يعتبر سوق المالبس 
المستعملة المتنفس الوحيد 

للناس البسطاء ممن يعيشون 
ظروف مادية صعبة ال سيما 
الشباب والعاطلين عن العمل 

من األسر الفقيرة كما تقول 
أم محمود (45) عامًا ولديها 3 

أطفال وتتابع: بما أن دخل زوجي 
متواضع ألجأ إلى سوق البالة 

الختيار مالبس ألطفالي وأعتبر 
نفسي موفقة في اختياراتي 

ألنني أجد ما يروق لي من هذه 
البسطات وهي رحمة لذوي 

الدخل المحدود الذي يمكنهم 
تدّبر مالبسهم من بقايا هذه 

المالبس.
وعلى إحدى البسطات وبينما 

هي تقّلب المالبس المكدسة 
على مناضد حديدية في محل 

صغير تقول أم يوسف: اعتدت 
المجيء إلى أسواق المالبس 

المستعملة لشراء ما احتاجه من 
مالبس مدرسية وحقائب وأحذية 

فهنا يوجد كل ما يحتاج إليه 
المواطن من جودة واألسعار في 

متناول الجميع
وال يقتصر رواد بسطات البالة 

على ذوي الدخل المحدود فقط، 
بل هنالك أيضًا من هم من ذوي 

الدخل الجيد ويترددون باستمرار 
على سوق البالة لشراء المالبس 

ذات الماركات العالمية، وكما 
يتردد عليها الكثير من الشباب 

الباحثين عن موديالت حديثة من 
المالبس واألحذية الرياضية

وعلى الرغم من اإلقبال الكبير 
على هذه األسواق إال أنها 

شهدت ارتفاعًا في أسعارها 
وخاصة مع اقتراب األعياد حيث 

تقول ميرا أنها تعمد لشراء 
المالبس لها وألطفالها من هذه 

المحالت منذ سنتين، مضيفة 
أن أصحاب محالت البالة يرفعون 

أسعارها مستغلين توجه الكثير 
من الناس لمحالهم، وتتابع: 

أن بعض القطع في هذه 
المحالت يتساوى سعرها مع 

سعر المالبس الجديدة بحجة أنها 
نوعية ممتازة،األمر الذي شكل 

عبء على مرتادي هذه المحالت.
ولنتعرف أكثر عن طرق استيراد 

البالة وكيفية توزيعها على 
األسواق، وهل جميع الباالت 
استيرادها نظامي، وكيف تتم 

مراقبة البالة غير النظامية،  
توجهنا إلى مديرية الجمارك 
العامة وتقدمنا بطلب إلى 

يعتبر سوق 
المالبس 

المستعملة 
المتنفس 

الوحيد للناس 
البسطاء ممن 

يعيشون 
ظروف مادية 

صعبة ال 
سيما الشباب 

والعاطلين 
عن العمل من 
األسر الفقيرة
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المكتب الصحفي هناك وجاء الرد 
كاآلتي:

إن ما يسمى (بالبالة) ممنوعة 
من االستيراد ألسباب عديدة 

منها حماية االقتصاد الوطني 
من المنافسة غير العادلة، 
إضافة إلى أسباب صحية، 

وعمومًا المنع والسماح هو من 
اختصاص وزارة االقتصاد

وبالنسبة لدور مديرية الجمارك 
العامة في ضبط سوق البالة 
والحد من انتشارها بشكل غير 

مرغوب به، تقوم الجمارك 
بمتابعة هذه الظاهرة وضبطها 

كل ما سنحت لها الفرصة، 
وإن بضائع البالة المهربة يتم 

مخالفتها حسب القوانين 
واألنظمة النافذة وتصادر حيث 
يتم استيفاء الغرامات الجمركية 
من المخالفين وذلك بهدف ردع 

المخالفين وقمع التهريب.
كما التقينا مدير حماية 

المستهلك علي الخطيب وطرحنا 
عليه أسئلة حول الدور الذي 

تقوم به وزارة التجارة الداخلية 
وحماية المستهلك في ضبط 

سوق األلبسة المستعملة 
وأسعارها وهل تؤثر على اإلنتاج 

المحلي وما هي القرارات التي 
تتخذها بهذا الخصوص: إن 
األلبسة المستعملة (البالة) 

والتي يتم بيعها في المحالت 
وعلى البسطات تخضع للرقابة 

التموينية كغيرها من المواد 
المطروحة في األسواق، ويتم 

التأكد من نظاميتها من خالل 
تداول الفواتير والبيانات المرفقة، 
وتقوم دوريات حماية المستهلك 

بمراقبة هذه المواد بشكل 
مستمر وتتولى معالجة الشكاوى 

التي ترد إليها خاصة لناحية 
اإلعالن عن األسعار والجودة 

والمواصفات والصالحية وطريقة 
عرضها بشكل سليم ويتم اتخاذ 

اإلجراءات الالزمة بحق المخالفين 

وفق القوانين واألنظمة النافذة
أما فيما يتعلق بترخيص المحالت 

التي تعرض هذه األلبسة فهي 
تخضع للقوانين لدى الجهات 

ذات العالقة وخاصة المحافظة 
والوحدات اإلدارية المختصة.

وتقوم دوريات حماية المستهلك 
بتنظيم ضبوط بحق المخالفين 

ومعالجة الشكاوى التي تردنا 
المتعلقة بزيادة األسعار أو 

مخالفة المواصفات سواء كانت 
هذه المواد منتجة أو مستوردة 

و حدد القرار 2072 نسب 
أرباح األلبسة كما يلي: 10% 
للمستورد، %5 لتاجر الجملة، 

%15 لبائع المفرق وهذه النسب 
تسري على كافة أنواع األلبسة 

المطروحة للبيع وتتابع من قبل 
مديريات التجارة الداخلية وحماية 

المستهلك بالمحافظات. 

توجه أغلب الناس لشراء المالبس ذات 
النخب الثاني أو الثالث، حيث وصل سعر 
الجاكيت العادي في سوق شعبي بين 20 
و30 ألف ليرة،أّما المعاطف ذات الجودة 
العالية وصل سعرها إلى 150 ألف ليرة 

وأكثر في الموالت

ال يقتصر رواد بسطات البالة على ذوي الدخل المحدود فقط،
بل هنالك أيضًا من هم من ذوي الدخل الجيد ويترددون باستمرار 

على سوق البالة لشراء المالبس ذات الماركات العالمية
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على ما يبدوأن ال حل قريب ألزمة النقل 
التي يعاني منها المواطنون في كل 

المحافظات السورية عمومًا، وفي دمشق 
على وجه الخصوص، لتتوه الكرة في ملعب 

المدينة بين أقدام المسؤولين عن قطاع 
النقل وسائقي الميكرو باصات وباصات 

النقل الداخلي الخاصة، والمواطنين..
أعذار بالجملة

سائقو الميكرو باصات أجمعوا أن 
المخصصات من مادة المازوت والبالغة 

30 ليتر يوميًا ال تكفي لخمس رحالت 
على األكثر بالنسبة للخطوط المتوسطة 

الطول، أما الخطوط الطويلة فهي ال 
تكفي لثالث رحالت، هذا إذا لم نأخذ 
بالحسبان ما يقوم به بعض سائقي 

المكاري من بيع مخصصاتهم في السوق 
السوداء، ورغم اإلجراءات التي يتخذها 

المعنيون للحد من هذه الظاهرة إال أن 
جميعها باء بالفشل، ولم نسمع حتى اآلن 

باتخاذ إجراءات بحق المخالفين، يضاف 
إلى ذلك تحديد وقت لتعبئة الوقود وغالبًا 

ما يكون مساء، وهذا ما يرهق السائقين 
حيث أفاد بعض سائقي الميكرو باصات 

العاملين على خط مزة فيالت غربية_ 
برامكة أنهم يقفون على الكازية اعتبارًا 
من الساعة الثانية بعد منتصف الليل 

ولمدة تقارب األربع ساعات، وهذا األمر 
يجعلهم يعملون بنصف طاقتهم، حيث أن 
معظمهم يذهب للمبيت بعد أربع ساعات 

من العمل..
باصات النقل الداخلي الخاصة

ما أن تعلن الساعة الثامنة مساء حتى 
يصبح العثور على باص نقل داخلي في 
القطاعين العام والخاص  على حد سواء 

كالعملة النادرة، فتتوقف حركة سير 
باصات النقل الداخلي الخاصة، ويرفض 
السائقون نقل الركاب بحجة ذهابهم إلى 

محطة الوقود، هذا من جانب، ومن جانب 
آخر بات المواطن يالحظ أن الشركات 

الخاصة المعنية بالنقل الداخلي تعمل 
بأقل من نصف طاقتها، ولنقل نصف 

العدد من المواطنين الذين كانت تخدمهم 
بكامل طاقتها، فترى المواطنون مكدسون 

في باصات النقل الداخلي الخاصة 
كمطربانات المخلل أو المكدوس، وهم ال 
حول لهم وال قوة، وقد علل أحد مراقبي 

الخطوط فضل عدم ذكر اسمه أن السبب 
يعود لصعوبة الحصول على الوقود، وهنا 
ال بد لنا من السؤال أين هي الرقابة على 

عمل شركات النقل الخاصة؟!!..
أما باصات النقل العامة فتعمل على 

مزاجيتها ويكفي النزول إلى جسر السيد 
الرئيس لنرى مزاجية السائقين، واختيار 

الخطوط التي يريدون السير عليها، في حين 
أن مراقب الخط ال حول له وال قوة، وهو 
يستمع إلى أقوال البعض ( أبو فالن بدو 

نمشيلو باص على هالخط...)..

أزمة النقل إلى أين؟!
المحلي   |المحلي   |

مواطنون في مهب الريح
أفاد العديد من المواطنين أنهم يعانون من مزاجيات السائقين، حيث يقوم بعضهم بانتقاء 

الزبائن وخاصة في فترات الذروة، ناهيك عن تجزئة الخطوط حسب أهوائهم ما يضطر 
المواطن إلى ركوب سرفيسين أو أكثر للوصول إلى وجهته..

أما المعنيين فال شك أنهم على دراية بما يحصل، ولن نقول أنهم غافلون، لكن حقيقة ال 
نعرف أين هي الحلقة المفقودة لضبط هذا القطاع الحيوي والهام الذي يزداد وضعه سوءا» 

يومًا بعد يوم..
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ميساء رزق

تنتشر دور المسنين 
في البلدان الغربية 
بشكل كبير والتي تعد 
جزءًا من ثفافات هذه البالد 

فعندما يكبر اآلباء في السن 
ال يجدون من يرعاهم نظرًا 
للروابط العائلية الضعيفة، 
لدرجة أنهم يجمعون المال 
طوال حياتهم تحسبًا لمثل 

هذا اليوم الذي سيمكثون فيه 
بدون أوالدهم.

لكن من المثير للدهشة هو 
انتشار هذه الدور في بالدنا 

العربية ومنها سورية أيضًا،وال 
يخفى على أحد أن اإلسالم أعطى 

أهمية كبرى للوالدين في حياتنا 
وحّث على بّرهم والعناية بهم في 

الكبر وعدم الضجر منهما مهما 
كان األمر، وفي ذلك نزلت اآلية 

الكريمة حيث قال الله تعالى 
اُه  َك َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّ ”َوَقَضى َربُّ

ا َيْبُلَغنَّ  َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ِإمَّ
ِعنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكَالُهَما َفَال 

ُهَما ُأفٍّ َوَال َتْنَهْرُهَما َوُقل  َتُقل لَّ

ُهَما َقْوًال َكِريمًا (23) َواْخِفْض  لَّ
ْحَمِة َوُقل  لِّ ِمَن الرَّ َلُهَما َجَناَح الذُّ
َياِني َصِغيرًا“. بِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّ رَّ

فهؤالء هم من اعتنوا بنا في صغرنا 
وقدموا لنا العون والمساعدة 

ووهبوا لنا من حياتهم وقوتهم 
وشبابهم، فعند تقدمهم في العمر 

يجب أن نكون بجانبهم ونهتم 
بصحتهم وباحتياجاتهم حتى نجعلهم 

سعداء كما أسعدونا يومًا.
ودور المسنين هو الحل النهائي 

لكبار السن الوحيدين أو عندما 
ترغب األسرة من التحرر من 

التزاماتها ومسؤولياتها تجاه 
المسن أو بسبب ضعف دخل 

األسرة وعدم تمكنها من اإليفاء 
بمتطلبات المسن الصحية وغيرها 
أو شعور المسن بأنه غير مرغوب 
به بمنازلهم لذا يفضلون االبتعاد 

عن البيت واللجوء إلى الدار.
ولمناقشة هذا الملف التقت 
المشهد روال يعقوب يونس 

مدربة الدعم النفسي االجتماعي 
حيث أكدت أن دور العجزة تقدم 
العالج الالزم والفحص الدوري 
للمسنين غير أنها تهتم بصحة 

«دور العجزة»     
بيـن القبــــــــول والرفـــض     والحاجة والعقوق!

المحلي   |  
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المريض النفسية ليقضي ما 
تبقى من عمره في سالم، كما 
تساعد على إشراك المسن في 

األنشطة المختلفة سواء أنشطة 
اجتماعية أو أنشطة ترفيهية 

ليشعر أنه مازال جزءًا فّعاًال في 
المجتمع.

إلى جانب ذلك فهي تقدم 
التعامل اللطيف وتعين مختصين 

لالستماع للمّسن في حديثه، 
ففي أحيان كثيرة يشعر المّسن 

بالضجر والملل الزائد لعدم تفرغ 
أقربائه للحديث إليه مما يدخله 

«دور العجزة»     
بيـن القبــــــــول والرفـــض     والحاجة والعقوق!

روال يعقوب يونس: 
دور العجزة 

تقدم العالج 
الالزم والفحص 

الدوري 
للمسنين غير 

أنها تهتم 
بصحة المريض 

النفسية 
ليقضي ما 

تبقى من عمره 
في سالم

عادًة ما يدخل المّسن في حالة 
اكتئاب نفسي عندما يدخل للدار 
وذلك ألنه يعتبر هذه الدار هي 

المرحلة األخيرة قبل الموت ولذلك 
فهو يحتاج وقتها إلعادة تأهيل 

نفسي وعناية دائمًا حتى يشعر أن 
هناك فائدة من حياته
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المحلي   |  

في حالة من الحزن واالكتئاب، 
فيكون دور المختص هنا هامًا 

إلخراجه مما فيه من حزن.
وعادًة ما يدخل المّسن في حالة 
اكتئاب نفسي عندما يدخل للدار 
وذلك ألنه يعتبر هذه الدار هي 

المرحلة األخيرة قبل الموت 
ولذلك فهو يحتاج وقتها إلعادة 
تأهيل نفسي وعناية دائمًا حتى 
يشعر أن هناك فائدة من حياته.

وعلى الرغم من انتشار دور 
المسنين في البالد العربية إال 
أن هذا ال ينفي الروابط القوية 
التي الزالت موجودة بين أفراد 
العائلة، ويكون وجود المّسن 

في الدار فقط لعدم وجود من 
يهتم به، ويقوم أبنائه بزيارته بعد 
تواجده في الدار ليشعرونه أنهم 
مازالوا بجانبه وأنه الزال يمتلك 

مكانة خاصة لديهم، فتذكر فضل 
الوالدين ومراعاتهم دائمًا واجب 

علينا جميعًا حتى نوفي حقهم.
ولفتت يونس إلى اآلثار النفسية 

للمسن في دور العجزة وهي:
قد يعاني المسن من الحزن 

واألسى والظلم والكآبة بسبب 
تخلي أوالده عنه أو أقاربه 

وإحساسه الشديد بأنه مرفوض 
مما يجعله يدخل في دوامة الفراغ 

الكبير والعزلة والوحدة القاتلة 

والفراق لمن يحب ومن قضى 
في رعايتهم أيام شبابه وقوته كما 
أنه يعيش في حالة رفض للواقع 

وكل هذه المشكالت النفسية قد 
تتطور لتصبح اضطرابات نفسية 

متمثلة باالكتئاب واالنطواء 
والقلق والخرف وقد يصاب 

البعض بالزهايمر والخوف من 
الموت وبالتالي تزداد لديهم 

األمراض الجسدية نفسية المنشأ 
مثل حدوث إنخفاض أو إرتفاع 

في مستويات السكر، وأمراض 
القلب و األعصاب مما يعكس 

آثارًا سلبية على المسن خاصة أنه 
يحس أنه وحده في هذه الحياة 

كما أنه قد يظهر بعض العدائية 
والعنف ورفض تناول الدواء 

أو الطعام واضطرابات النوم. 
ففي بعض الحاالت الموجودة 

في دور العجزة كالسيدة (س. ا) 
وضعها أوالدها في الدار ولم 
يسألوا عنها وُرميت فيه كأنها 

قطعة أثاث بالية وظلت تعيش 
في حالة ترقب من أن أوالدها 
سيزوروها ففضلت البقاء في 

غرفتها واالنطواء على ذاتها حالمة 

بذلك اليوم وأصبحت تعاني من 
أمراض جسدية عدة، والسيدة 

(ف. ع) ُأودعت في الدار من قبل 
إخوتها ونسوا وجودها أصال كونها 

غير متزوجة وأصبحت كبيرة في 
السن مما جعلها تعيش حالة من 
الهذيان وتنصور أشياًء لم تحدث 
أصال وتتوهم بإصابتها بأمراض 

خطيرة قد تودي بحياتها، 
وهناك من كان له شأن كبير في 
شبابه كالسيد (أ. م) لكن جار عليه 

الزمن ووضع في الدار عندما أصبح 
بحاجة لمن يقدم له الرعاية باألخص 

كونه تعرض لحادث ولم يعد 
بمقدوره القيام بأموره الشخصية 
وأمثلة كثيرة في دور العجزة.. مما 
جعله يشعر بالعجز الكامل ترى في 

عينيه حزن وألم شديدين.
وحول كيفية إمكاننا تقديم الدعم 

النفسي االجتماعي للمسن.. 
أضافت يونس:

من خالل المحافظة على الصحة 
النفسية والعقلية للمسن 

وتعزيز سعادته وإشباع حاجاته 
الفيزيولوجية واالجتماعية 

والتفهم الوجداني للمسنين 
حتى يتمكنوا من التكييف مع 

مجتمعهم الجديد حتى يشعرون 
بالسيطرة على حياتهم وتخفيف 

الضغوط والخبرات المؤلمة 
والمساعدة على حل المشكالت 

وأهم مصادر الدعم النفسي 
االجتماعي هي:االسرة،االصدقاء، 

المؤسسات المجتمعية،
والتشبيك مع صناع القرار لتوفير 

كل ما يستلزم للمسن لكي 
يعيش حياة كريمة.

وأخيرًا: مرحلة الشيخوخة في 
حياة اإلنسان لها استحقاقاتها 
الخاصة التي يجب أن يراعيها 

األبناء والمجتمع على حد سواء، 
وقليلون هم الذين يهملون في 

أداء الواجب نحو اآلباء في مرحلة 
الشيخوخة. ومع ذلك فهناك 

حاالت مؤسفة يتخلى فيها األبناء 
عن رعاية والديهم بحجج مختلفة 

وذرائع شتى ويكون مصيرهم 
دور المسنين يقضون فيها بقية 

حياتهم بألم وصمت وعذاب 
داخلي مرير.

روال يعقوب يونس

مهام دار المسنين
وعن مهام دار المسنين ذكرت يونس أنه: يتكّفل 
القائمون على دور المسّنين بتقديم العديد من 

الخدمات للنزالء، من هذه الخدمات ما يأتي: تلبية 
الحاجات األساسية، وتضم كاّفة احتياجات كبار 
السن، كالمسكن، والملبس، والمأكل. تقوية 

األواصر األسرّية والعالقات االجتماعية، حيث تحاول 
الطواقم العاملة في دور المسنين تعزيز الروابط 

الوجدانّية بين المسن وعائلته، وتشجيعه على 
االنخراط مع بقّية النزالء. القيام بأنشطة ترفيهّية، 
وثقافّية، كاألنشطة الدينّية، والرياضّية التي ُتدخل 

البهجة إلى قلب المسن، وتشغل وقته بما هو 
ُمفيد ومسّلي. توفير الرعاية الصحية المالئمة، 

وتشمل توفير العالجات، والخدمات الطبّية التي 
ُتحّسن من صّحة المسن النفسية، والجسدية على 
حد سواء، حيت تتكون الرعاية للمسنين من خمس 

عمليات متداخل ومتكاملة وهي: 
1 - المساندة: وهي عملية مهمة لتنمية الصحة 

النفسية واالجتماعية لدى المسن بأساليب 
متعددة كاالبتسامة والهدايا والتفهم الوجداني 

واالستماع للمسن وإدخال السرور لقلبه 
2 - التشجيع: تشجيعه على ممارسة ادواره 

االجتماعية والقيام بما يقدر عليه ويستمتع بها 
3 - المساعدة: وتتضمن جميع النواحي التي 

يحتاجها المسن 
4 - الحماية 

5 - الخدمة: وهي مساعدته على قضاء حاجاته 
االساسية.

اال إن بعض دور المسنين تفتقر الى التنظيم 
والنظافة وسوء الخدمات فيها لعدم وجود 

المختصين وعدم وجود اي انشطة اجتماعية 
او ترفيهية او ثقافية فضال عن فقدان الرعاية 

النفسية. 
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عشتار محمود

نشرت الحكومة بيانات مجموعتها 
اإلحصائية لعام 2019، وهي 

المجموعات التي أصبحت تنشر غير 
شاملة، حيث ال ترد فيها بيانات محدثة 
حول الجوانب النقدية  وال تشتمل على 
كل البيانات المالية على سبيل المثال... 

ولكنها تشتمل على تقديرات الناتج المحلي 
اإلجمالي المؤشر األهم الذي يعبر عن 

الزيادة في الدخول المتولدة في سورية، فما 
الذي تقوله األرقام الحكومية عن النمو في 

2019؟! 
هل حصل نمو اقتصادي فعًال في 2019

كما تقول الحكومة؟!
تقول اإلحصائيات الحكومية إن الناتج 

المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية قد بلغ 
في عام 2019: 11900 مليار ليرة تقريبًا. 

مرتفعًا عن مستوى عام 2018 بما يقارب: 
2300 مليار ليرة ونسبة زيادة قاربت الثلث 
بمعدل سنوي! ولكن هذه الزيادة المقاسة 

بالليرة السورية دون  حساب تراجع قيمة 
العملة ال تعكس النمو الفعلي طبعًا. 
أما باحتساب التضخم وفق الحسابات 

الحكومية، فإن الناتج المحلي اإلجمالي قد 
ازداد بنسبة تفوق %3.5 خالل عام 2019 

بالقياس إلى عام 2018. عندما تقاس قيمة 
الليرة ومستوى األسعار بعام 2000 (باعتبار 

عام 2000= 100).
حيث كان الناتج في عام 2000: 904 مليار 
ليرة، وانخفض إلى 688 مليار ليرة بتثبيت 
األسعار ثم ارتفع إلى 714 مليار ليرة في 

.2019
من أين يأتي هذا النمو وفق األرقام 

الحكومية؟
وفق المكتب المركزي لإلحصاء نمت 

الزراعة بمعدل سنوي %5.9 بين 2018-
2019، بينما نمت الصناعة بمعدل 5.5%، 

نمت الخدمات الحكومية بنسبة 6.5% 
بينما نمت بقية القطاعات بمعدالت أقل 

وتراجع فقط قطاع الخدمات االجتماعية 
والشخصية.

فقطاع الخدمات الحكومية أصبح يشكل 

نسبة %29 من الناتج في 2019، بينما 
كان يشكل نسبة %9 فقط في عام 2000، 
ونسبة %15 في عام 2010. وهذه الزيادة 

الكبيرة ترتبط بانتقال أثر قطاع الطاقة 
من الصناعة االستخراجية إلى الخدمات 
الحكومية. فالطاقة في سورية أصبحت 

مؤمنة بجزئها األكبر عبر االستيراد، كما ان 
حصة من الزراعة وتحديدًا القمح أصبح يؤثر 

أيضًا في حجم اإلنفاق الحكومي الستيرادها 
القمح، وهي أسباب الزيادة الكبيرة في أثر 
الخدمات الحكومية في الناتج باعتبارها جزء 

أساسي من أوجه إنفاق الدخل الوطني.
الزراعة والصناعة أصبحت نسب مساهمتها 

في الناتج أقل من التجارة والتخزين 
واالتصاالت، أما قطاع المال والتأمين 

والعقارات فال يساهم إال بـ %2 من الدخل 
رغم أنه يجمع جزءًا هامًا من الموارد في 

ودائع المصارف على األقل!...
أخيرًا بالحسبة الدوالرية فإن الناتج المحلي 

اإلجمالي، قد انتقل من قرابة 20 مليار 
دوالر في نهاية عام 2018 وفق أعلى سعر 

للمركزي الذي كان قريبًا من سعر السوق 
في حينها، بينما في 2019 فإن الناتج قد 

أصبح: يقارب 17 مليار دوالر وفق سعر 
700 ليرة للدوالر وهو سعر السوق في 

نهاية عام 2019 والذي لحقه سعر المركزي 
في شهر 1-2020. أي بمقياس الدوالر الذي 

أصبح يشكل جزءًا هامًا من حاجة الحكومة 
لإلنفاق ومن حاجات البالد الستيراد 

األساسيات فإن الناتج المحلي اإلجمالي 
أصبح أقل بنسبة %15 في عام واحد... 

فأي مقياس يجب األخذ به؟! وهل نستطيع 
القول أن هنالك نمو حقيقي، أم أن 

المسألة في قياس التضخم وسعر الليرة 
وسعر الدوالر.

أيًا تكن األرقام الحكومية، ولكن السوريون 
يعرفون جيدًا أن عام 2019 شهد بداية 

ركود اقتصادي عميق وتعقيدات اقتصادية 
بدأت تنفجر وتتدهور في 2020. وإن كانت 

الحكومة تريد القول أن نموًا حقيقيًا قد 
حصل، فإنها يجب أن تسعى لتفسر لنا كيف 

لم يتحول هذا النمو في الزراعة والصناعة 
إلى تشغيل ودخول إضافية وانخفاض 
في األسعار... على كّل (األرقام بتروح 

وبتجي، المهم الناس) والناس في سورية 
متعبة وتحتاج لنمو حقيقي تراه في زيادة 

الدخول وفرص العمل وزيادة الكهرباء وإنهاء 
الطوابير، هذا النمو الحقيقي وليس الذي 

في أرقام الحكومة.

األرقام االقتصادية «احلقيقية»

المحلي   |المحلي   |

إن كانت الحكومة تريد القول
إن نموًا حقيقيًا قد حصل، فإنها 
يجب أن تسعى لتفسر لنا كيف 
لم يتحول هذا النمو في الزراعة 

والصناعة إلى تشغيل ودخول 
إضافية وانخفاض في األسعار
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مراكز التجميل في دمشق
بني النصب واملهنية

هذه المميزات وإن كانت قد 
عززت من مكانة سورية التجميلية، 

إال أنها أنعشت، في المقابل، 

سوق السماسرة الذين يعملون 
في «تدبير» مرضى لمصلحة 

أطباء، بعضهم غير متخصص 

في الجراحة التجميلية، أو لدى 
متمّرنين لم يتخّرجوا بعد، وعليه 

انتشرت الكثير من المراكز غير 
المرخصة ال يملك أصحابها أي 
خبرة سابقة، وتؤدي الكثير من 

العمليات فيها إلى تشّوهات بدل 
تحسين ما يراد تجميله، وهي 

نفسها التي يسوق لها بشكل كبير 
عبر صفحات التواصل االجتماعي 

بدون حسيب أو رقيب لتقع الفتاة 
ضحية اغلب هذه المراكز.

رزق النصابين على «الهبل»
وتحدثت شادية صاحبة اهم 

مراكز التجميل في دمشق 
«شاشا ستايل» للمشهد وهي 

مختصة بالتجميل وليست 
طبيبة وقالت: أكثر العمليات 

المطلوبة اليوم من قبل الصبايا 
والسيدات هي الليزر والبوتكس 
وعليه نقدم عبر مركزنا العروض 
المخفضة باستمرار مثل إعطاء 

ست جلسات للجسم كامل بـ 
200 الف ليرة سورية أو الساقين 

كاملين بست جلسات بـ 110 
ليرة سورية، اما البوتكس فمع 

ارتفاع سعر الصرف تتراوح 
أسعاره بين 75 للصيني و130  

المشـــــــــــهد 

اجتاحت محافظة دمشق في األربع سنوات األخيرة موضة 
مراكز التجميل لمن «هب ودب دون» ليصبح هاجس المرأة 

السورية وشغلها الشاغل اليوم «ليزر ، بوتوكس، فيلر، 
تجميل األنف، أذنين الخفاش، تكبير الصدر، نحت الجسم، شفط 
الدهون، تعريض الفك»، وغيرها الكثير  بغية لفت األنظار، ورغم 

تدهور الحالة االقتصادية ال يزال هناك شريحة كبيرة تستطيع 
االنخراط في هذا المجال ومنهم من يستلف ليتجمل.

المحلي   |  
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مراكز التجميل في دمشق
بني النصب واملهنية

 200
ألف ليرة

صاحبة اهم مراكز التجميل 
في دمشق «شاشا ستايل» 

وهي مختصة بالتجميل 
وليست طبيبة: أكثر 

العمليات المطلوبة اليوم 
من قبل الصبايا والسيدات 
هي الليزر والبوتكس وعليه 

نقدم عبر مركزنا العروض 
المخفضة باستمرار مثل 

إعطاء ست جلسات للجسم 
كامل بـ 200 الف ليرة 

سورية أو الساقين كاملين 
بست جلسات بـ 110 ليرة 

سورية

ألف للنوع الممتاز والفيلر بين 
200 و240 الف.

وتضيف شاشا أن معظم 
المركز ال تستطيع توظيف 

دكاترة لديها فتستعين 
بأشخاص عاديين يتم تدريبهم 

والذي من الممكن أن ينتج عنه 
بعض األخطاء التجميلية مهما 

حاولنا تفاديها، كما إن أنواع 
العمليات تعتمد على المواسم، 

والطلب يزيد حسب الموضة 
الدارجة.

أما راما الرهونجي اخصائية 
تجميل تعمل لدى احدى المراكز 

وخاضعة للعديد من الدورات 
التدريبية!! فقالت:يعد فصل 

الشتاء الوقت األفضل إلجراء 
عمليات الجراحة التجميلية، 

في حين يعتبر الوقت األنسب 
لعمليات الوجه هو الخريف 

انتشرت الكثير من المراكز غير 
المرخصة ال يملك أصحابها أي خبرة 
سابقة، وتؤدي الكثير من العمليات 
فيها إلى تشّوهات بدل تحسين ما 

يراد تجميله
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وبداية الربيع، ألنه يصعب 
حماية هذا الجزء من الجسم من 

الصقيع، فيما تشهد عمليات 
وضع ”المكياج الدائم“ إقباًال 

كبيًرا من السيدات، خالل 
السنوات الثالث الماضية، نتيجة 

تطور التقنيات، وزيادة حرفيتها 
ودقتها، وأشارت إلى أن العديد 

من الحاالت فشلت، وكانت 
النتائج عكس المرغوب بها، لكنها 

لم تتوقف أبدًا على العكس 
تستمر السيدات بإجراء مختلف 

العمليات.
ريما أحد ضحايا مراكز التجميل 
تحدثت عن تجربتها مع أبسط 
العمليات وهي توريد الشفاه 

وقالت: قصدت المركز بعد رؤية 
الكثير من صفحات التواصل 

االجتماعي والعديد من الصور 
التي بينت مدى الجمال الذي 

ستصبح عليه الشفاه بعد 
هذه العملية وسيكون هناك 

لون زهر دائم، لكن النتيجة 
كانت مغايرة فبعد اجراء استمر 

لساعتين ونصف مع األلم 
المبرح أصبت بتقرحات كبيرة 

وعالج لمدة أسبوعين لم 
استطع خاللها من تناول الطعام 
والشراب واشتريت أدوية بمبالغ 

كبيرة هذا عدا عن أن اللون زال 
بشكل نهائي، وعليه عدت الى 

المركز إلعادة المبلغ والشكوى 
وبعد صد ورد ومناقشات مع 

صاحبة المركز تم تحويل المبلغ 
إلجراء اخر لديهم كي ألخسر 

مبلغ 40 الف ليرة كنت باألصل 
قد استلفته من أحد األصدقاء، 

واليوم أنصح أي صبية بعدم 
التهور والتسرع والوثوق بأي 

مركز والتأكد من أن من يعمل 
هو طبيب ولديه خبرة في 

العمل.

150 طبيب تجميل 
مرخص فقط

رئيس الرابطة السورية للجراحة 
التجميلية والترميمية والحروق 

وائل برازي قد صرح في 
وقت سابق أن عدد األطباء 
المسّجلين في وزارة الصحة 

السورية كأطباء جراحة تجميلية 
يبلغ «150 طبيبًا في كل 

سورية»، فقط، هم مؤهلون 
لممارسة المهنة بحسب 

األصول، مقرًا بأن السعي 
المحموم وراء الربح المادي 
دفع كثيرًا من األطباء، من 

المحلي   |  

السوريات حالًيا يعانين من ضعف داخلي، نظًرا 
للتربية او الوضع العام للبلد وارتفاع معدل 

العنوسة، كما أن معظم الفتيات أصبحن معيالت 
ألسرهن، ما يدفعهن إلى عمليات التجميل 

كنوع من ”الدالل“ لذواتهن، ومكافأة لتعبهن 
واجتهادهن

مختص بالتجميل 
من ألمانيا:

معظم المراكز 
هي ربحية 

فقط بعيدًا عن 
أي مهنية

عالجت الكثير 
من الحاالت 

التي تشوهت 
بعد مراجعتها 

هذه المراكز

األسعار 
المخفضة التي 
تقدمها جعلها 

تستقطب 
السيدات 
الباحثات 

عن التجميل 
«بالرخص»
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اختصاصات مختلفة، إلى إجراء 
دورات سريعة للعمل في هذا 
المجال، وهذا األمر «يتم على 

حساب الجودة وصحة المريض، 
فيما ال يحق لطبيب األمراض 

الجلدية أو النسائية، مثًال، 
إجراء عمل جراحي تجميلي، 

ألنه ليست لديه معرفة 
بالمضاعفات التي تحدث 

بعد العمل الجراحي... لكن، 
لألسف، ما يحدث هو العكس.

أجور التجميل 
يبلغ قيمة عمليات التجميل في 

سورية اليوم بشكل وسطي على 
الشكل التالي:

ليزر 
جسم كامل بين 200 الى 500 

ألف ليرة حسب مكان المركز 
ساقين أو قدمين 60 الى 120 

ألف ليرة 
البوتكس بين 75 و200 ألف 

ليرة 
الفيلر بين 180 و240 الف ليرة

عمليات شفط  الدهون بين 
500 ومليون ليرة حسب الطبيب

عمليات شد الوجه او خيوط 
الشد بين 800 ومليون ليرة 
تجميل االنف بين 250 و50 

ألف حسب الطبيب أيضًا
تكبير الثدي بين مليون ومليون 

ونصف ليرة.

رأي طبي
الدكتور أنور دحدل طبيب 

اختصاص جلدية ومختص 
بالتجميل من ألمانيا اكد ان 

معظم المراكز هي ربحية 
فقط بعيدا عن أي مهنية لكن 
لألسف عدم وجود رقابة من 

وزارة الصحة أدى الى انتشارها 
بشكل كبير، وقد عالجت الكثير 

من الحاالت التي تشوهت 
بعد مراجعتها هذه المراكز، 

كما األسعار المخفضة التي 
تقدمها جعلها تستقطب 

السيدات الباحثات عن التجميل 
«بالرخص»، فمواد التجميل 

مرتبطة بسعر الصرف وتزداد مع 
كل ارتفاع وهو ما يجعل الذهاب 

لطبيب مختص أمر مكلف 
أصبحت هذه المراكز هي البديل 

المتاح.
ويضيف من الجيد بحث الفتاة 

عن تحسين وتجميل نفسها 
لكن يجب عليها التأكد والبحث 

والسؤال عن مدى مهنية 
المركز الذي تذهب اليه، كما 

يجب على وزارة الصحة ارسال 
جهات تفتيشية الى هذه المراكز 

لمعرفة الضوابط والتعليمات 
التي تستند عليها في العمل 
والتسعير وعن طبيعة المواد 

التي يتم شرائها والتي تسبب 
في أغلب األوقات مضاعفات ال 

يحمد عقباها.

كيف يفسر علم 
النفس هوس 

التجميل؟
االختصاصية النفسية هبة 
موسى عزت توجه الفتيات 
للتجميل إلى عدة أسباب، 
أولها عدم الثقة بالنفس، 
وشعور الفتيات بـ ”عقدة 
نقص“، إذ غالًبا ما تقارن 
الفتاة شكلها باألخريات، 

وتلجأ للتجميل لتكمل نقصها 
المعنوي قبل الملموس.
وأوضحت االختصاصية 

أن السوريات حالًيا يعانين 
من ضعف داخلي، نظًرا 

للتربية او الوضع العام للبلد 
وارتفاع معدل العنوسة، 
كما أن معظم الفتيات 

أصبحن معيالت ألسرهن، ما 
يدفعهن إلى عمليات التجميل 

كنوع من ”الدالل“ لذواتهن، 
ومكافأة لتعبهن واجتهادهن.

يضاف لها قلة الشباب 
في البلد، وصورة المرأة 

المثالية في اإلعالم، أصبحت 
المرأة في صراع مع نفسها 

والمجتمع لتكون ”كاملة 
مكملة“، وتحاول بجمالها 

أن تحافظ على زوجها، أو أن 
تصيد عريًسا مثالًيا.

وعليه أحياًنا يكون هناك 
تشوه واضح في شكل 
الفتاة، مثل عظمة أنف 

بارزة، أو سمنة مفرطة، ما 
يدفعها إلى اللجوء للتجميل، 

لكن انتشار برامج تعديل 
الصور وتحميل صور سيلفي 
(رائعة) على مواقع التواصل 

االجتماعي، زاد الوهمية 
لدى الفتيات الالتي رغبن 

بالحصول على جماٍل واقعي 
بعيًدا عن برامج التعديل.
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إن التفكك األسري وانعدام 
الدور العائلي في حماية األطفال 

هما أول أسباب انتشار ظاهرة 
التسول، ويأتي في المرتبة 

الثانية جشع بعض األهالي من 
خالل دفع أوالدهم إلى الشوارع، 
واستخدامهم للقيام بهذا العمل 

المشين، لتأتي األزمة التي 
عصفت بالبالد لترفع معدالت 

ظاهرة التسول إلى أعلى 
مستوياتها، ال بل راح البعض إلى 

استغالل األزمة وتجييرها خدمًة 
لمصالحه الخاصة من خالل 

تجنيد وتنظيم أطفال الشوارع 
– إن صحت التسمية – ضمن 

مجموعات يعملون بإشرافهم، 
ولعل غياب دور الدولة وعلى 

رأسها وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل، وغياب وسائل اإلعالم 

لتسليط الضوء على هذه 
الظاهرة من خالل القيام بحمالت 

للحد منها أدى إلى تفاقمها في 

ظل عدم وجود قانون لحماية 
هؤالء األطفال واالنتصار 

لحقوقهم التي ُمنحت لهم في 
ظل اتفاقات دولية أقلها حق 

التعليم والعيش الكريم..

حكايا الشارع
للوقوف على هذه الحالة 

الخطيرة التي بدأت تستشري 
وتنتشر كالنار في هشيم الموقد 
حيث لم يعد يخلو شارع أو إشارة 

مرور أو مقهى من المتسولين، 
رأينا من واجبنا النزول إلى الشارع 

واستطالع آراء الناس حتى 
المعنيين بالموضوع ونقصد هنا 

األطفال المتسولين..
تقول السيدة (أم ماجد) عن هذا 

الموضوع: هناك وقاحة من 
بعض المتسولين، فهم يلحون 

عليك بطلب المال، ويصل األمر 
أحيانًا إلى أن يقوم المتسول 

باإلمساك بك أو التعلق 

التسول.. مسؤولية حكومة
وليست مسؤولية وزارة بعينها

أطفال بعمر الورود ضحية شبكات 
تدير ظاهرة التسول المقنع

المحلي   |  
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بسيارتك والطلب بإلحاح أن 
تعطيه المال.. إحدى الصغيرات 

أمسكتني ذات مرة وأنا أفتح باب 
سيارتي وظلت تشد يدي وأنا 

أحلف لها أني ال أملك أي قطعة 
نقدية صغيرة ألعطيها لها..

فيما يقول السيد (أبو جالل): 
كنت في أحد أسواق دمشق مع 
عائلتي عندما أمسك بيدي ثالث 

أطفال وراحوا يقبلونها وهم 
يتوسلون لي أن أعطيهم بعض 

المال لشراء الطعام متذرعين 
أنهم لم يتذوقوا الطعام منذ 

ثالثة أيام، وبعد أن وجدت نفسي 
في موقف حرج أمام الناس 

وعائلتي لم أجد بد من إعطائهم 
500 ليرة، وبعد قليل مررت من 
نفس المكان في طريق العودة 

عندما عاد أحدهم وتعلق بي 
مجددًا طالبًا المال مكررًا لي 

نفس العذر كونه نسي أني كنت 
قد نقدته المال قبل قليل، وهنا 

نفد صبري وقمت بإبعاده عني 
بالقوة.. حقيقًة هذا األمر يضعنا 

أمام سؤاٍل هام، َمن يدفع 
لهؤالء كي يقوموا بهذا العمل؟! 

وأين تصرف هذه األموال التي 
يجنيها هؤالء األطفال من 

التسول؟!..
في حين قال (مؤيد) طالب 
جامعي أنه شاهد في نفق 

اآلداب فتاة تحمل لوحة ُكتب 
عليها أنها مهجرة من محافظة 

حمص، وبأنها مسؤولة عن 
عائلة وتحتاج إلى نقود لدفع أجار 

الشقة التي تسكنها.. نقدتها 
200 ليرة وتابعت طريقي إلى 
الجامعة، وبعد أيام كنت في 
شارع الحمرا عندما شاهدت 

نفس الفتاة قابعة على األرض 
وتحمل لوحة مشابهة لكن كتب 
عليها هذه المرة أنها مهجرة من 

محافظة حلب..
أما (شذى) طالبة جامعية قالت: 
األمر بات ال يطاق، وقد تفاقم 

كثيرًا مع أنني أتعاطف مع هؤالء 

األطفال الذين ال ذنب لهم 
فيما يقومون به من أعمال، إذ 
أني أعتقد أنهم مجبورون على 

التسول  لجني المال مهما كانت 
الوسيلة، وفي المقابل نالحظ 
غياب الرقابة الحكومية ما أدى 

إلى انتشار ظاهرة التسول بشكٍل 
مخيف..

مع األطفال المتسولين
قد تتشابه الروايات التي رواها 

هؤالء األطفال المتسولون 
كونهم حفظوها عن ظهر قلب، 

ر،  فمنهم من ادعى أنه مهجَّ
ومنهم من ادعى أنه بحاجٍة إلى 
المال لتسديد أجار الشقة الذي 

يسكنها مع أهله، إلى أعذاٍر أخرى 
ال تنتهي..

(جواد) البالغ من العمر تسعة 
سنوات والذي رفض التحدث 

معنا إال بعد أن نشتري منه 
البسكويت قال إنه فقد والده 
منذ سنوات، وال يوجد معيل 

لهم، فاضطر إلى العمل ليكسب 

وزارة الداخلية: تخفي هذه الظاهرة وراءها آثارًا سلبية
على المجتمع تتمثل بوجود شبكات تعمل على إدارة 

واستغالل األطفال لتحقيق أرباح مادية هائلة

 التفكك األسري وانعدام الدور العائلي في حماية األطفال هما أول أسباب 
انتشار ظاهرة التسول، ويأتي في المرتبة الثانية جشع بعض األهالي من 

خالل دفع أوالدهم إلى الشوارع، واستخدامهم للقيام بهذا العمل المشين

أطفال بعمر الورود ضحية شبكات 
تدير ظاهرة التسول المقنع
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عيشه هو وأخوته األربعة، وقال 
أن والدته وجميع أخوته يبيعون 

البسكويت لكن في شوارع 
مختلفة، وأضاف أن والدته قالت 

له وألخوته أن ال يعودوا إلى 
المنزل حتى يبيعون كامل العلب 

التي بحوزتهم..
أما الطفل (عمران) البالغ من 
العمر ثمانية سنوات والذي 

ألح علينا أثناء جلوسنا في أحد 
المقاهي أن نشتري منه بعض 
األقالم وقال أن أبويه يجبرانه 

على التسول – العمل – وأنهم 
أبعدوه عن مقاعد الدراسة منذ 

عامين دراسيين لمساعدتهم 
في مصروف المنزل من خالل 

استجداء عطف الناس عليه 
واإللحاح عليهم لشراء األقالم 

منه في حال تمنعهم..
وحتى األطفال الرضع لم ينجو 

من ظاهرة التسول فاستخدمهم 
البعض كطعم الستجداء رحمة 

الناس من خالل االدعاء أنهم 
بحاجة إلى حليب ومستلزمات 
أطفال أخرى متناسين أن أكبر 

خطر قد يصيب الطفل هو 
تعرضه للشمس الحارقة لساعاٍت 

طوال..

أولياء األمور
كان يقف في جانب وابنه 

في جانٍب آخر على أبواب أحد 
الجوامع، سألناه لماذا يجبر 

ابنه على التسول فتذرع بارتفاع 
األسعار والبطالة والضائقة 

المالية ما دفع به إلى إجبار ولده 
على التسول إلى جانبه مدعيًا أنه 
بحث كثيرًا عن عمل لكنه لم يجد، 

وأن الحياة قاسية وال ترحم..
فيما ادعت متسولة أخرى أن 

المرض وتكاليف عمل جراحي 
بصدد القيام به أجبراها على 

التسول مع ابنتيها بعد أن 
هجرهم زوجها وتزوج من أخرى 

ورمى بهم إلى الشارع..

ختامًا
برأينا أن ظاهرة التسول بشكٍل 
عام ليست بحاجة إلى مكافحة، 

بل هي بحاجة إلى البحث عن 

حلوٍل ناجعة تمحي آثارها السلبية 
من المجتمع، وخاصة أولئك 

المتسولون من األطفال الذين 
يغرس في عقولهم أن حاالت 

التسول المقنعة هي عمل 
شريف يبحثون من خالله عن 

لقمة عيشهم، ومن هنا يمكننا 
القول أن مكافحة التسول ليست 
مسؤولية وزارة محددة بعينها بل 

هي مسؤولية حكومة بأكملها، 
وبحاجة إلى عمل موحد من 

كافة الجهات لبتر هذه الظاهرة 
إذا ما أردنا إيقاف الخط البياني 

المتصاعد لها على أقل تقدير في 
الوقت الراهن..

المحلي   |  

«أم ماجد» : هناك وقاحة من بعض 
المتسولين، فهم يلحون عليك 

بطلب المال، ويصل األمر أحيانًا إلى 
أن يقوم المتسول باإلمساك بك أو 
التعلق بسيارتك والطلب بإلحاح أن 

تعطيه المال

تصريحات 
وأقوال

مصدر في وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل قال 

إن الوزارة تسعى بالتعاون 
مع وزارتي الداخلية والعدل 
إلى الحد من هذه الظاهرة 

المرضية في المجتمع، 
ومالحقة من يقوم بتشغيل 

األطفال، وأن الوزارة قد 
وضعت سابقًا لجنة تقوم 

على الحد من ظاهرة التسول 
ووضع آليات العمل المناسبة 

لمعالجتها من جذورها..
من جانبها أكدت وزارة 

الداخلية أن هذه الظاهرة 
تخفي وراءها آثارًا سلبية 

على المجتمع تتمثل بوجود 
شبكات تعمل على إدارة 

واستغالل األطفال لتحقيق 
أرباح مادية هائلة، وقد 

أكدت وزارة الداخلية على 
تفعيل القوانين والمراسيم 

الصادرة بهذا الخصوص، 
وتفعيل مكاتب مكافحة 

التسول التابعة لوزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل، وتقديم 

كافة أشكال الدعم الالزم لها..
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رأي   |  

 د. عدنان صالح إسماعيل

موجة ا¸سعار 
الذروة اجلديدة للوباء

فايروس  موجات  وتيرة  العالم  يراقب  حين  في 
المواطن  ينشغل  المتجددة  وأشــكــالــه  كــورونــا 
السوري بمراقبة موجات األسعار الجديدة وجنون 
تصريحات  مــع  بالتزامن  والــتــالعــب  االحــتــكــار  فــي  التجار 
منفصلة بشكل كامل عن الواقع مترافقة أحيانا» مع صور 
فيسبوكية اعتقد البعض أنها في كوكب أخر كالصورة التي 

انتشرت مؤخرا ألحد السادة الوزراء في إحدى المدارس.
ال أحد سواء كان باحثا أو مواطنا يستطيع تحديد األسباب 

العلمية والمنطقية التي تدفع األسعار لهذا الجنون:
ليرة   1700 والكوسا  ليرة   1400 البندورة  كيلو  سعر   -
والتفاح 1400 ليرة والموز 2200 ليرة والفاصولياء 4000 
ليرة وعموما ال يوجد نوع خضار أو فواكه يقل سعره عن 

1000 ليرة للكيلو الواحد باستثناء الحمضيات.
- سعر اكغ من السكر حوالي 1500 ليرة والرز 2000 ليرة 

للكغ.
- سعر لتر الزيت 4000 ليرة وعلبة السمنة 9000 ليرة.
- كيلو لحمة الغنم 18000 ليرة والعجل 16000 ليرة.

أنك تجده في  يرتفع سعره بشكل مخيف بحيث  الدواء   -
ارتفاعات  وقدرت  السابقة  المرة  من  أعلى سعرا  مرة  كل 
2020 بحوالي  األسعار لبعض أصناف االدوية خالل عام 

عشرة أضعاف في ظاهرة غريبة ومريبة جدا“.
- أسعار المالبس وكأنها موجهة لسكان كوكب أخر فالقطع 
إلى  وصــوال“  للقطعة  ليرة   20000 من  تبدأ  المتوسطة 

مئات االالف.
- أسعار كافة الخدمات في جنون بدءا من أجور النقل انتهاء 

بأجور اإلصالح.
االن ماذا بعد؟

هل أصبحنا ندور في حلقة مفرغة بالنسبة لقضية األسواق 
واالسعار؟

/ الحكومة  من  /مدعومة  للتجارة  السورية  تقوم  ال  لماذا 
والمنظفات  الغذائية  المواد  من  متكاملة  سلة  بتقديم 
إمكانية  مع  الذكية  البطاقة  نظام  ضمن  شهري  بشكل 
االســر  كاهل  عــن  الضغوط  لتخفيف  المريح  التقسيط 

السورية في ظل عدم توفر الموارد لرفع األجور حاليا“.
لماذا ال يتم منح المواطنين تسهيالت ائتمانية تالئم وضع 
تتكدس  التي  العام  القطاع  منتجات  لشراء  الحالي  الدخل 
في المستودعات وهذا يضمن تحريك العجلة االقتصادية 

وتخفيف ضغوط األسعار والمعيشة على المواطنين.
السوري  المواطن  يشعر  لم  االن  حتى  صريحين  لنكون 
السيطرة  أو  األسعار  الحكومية لضبط  اإلجــراءات  بفعالية 
على األسواق ومنع االحتكار وهنا نوجه كالمنا للمعنيين 
يوجد  ال  المستهلك:  وحماية  الداخلية  التجارة  وزارة  في 
محل تجاري على األقل في منطقتنا يلتزم باألسعار وهذا 
بسبب ضعف اإلجراءات الرقابية وكون الضبوط التموينية 

ال تتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة من قبل التجار.
 200 المازوت بكمية  توزيع مادة  حاولت جاهدا فهم قرار 
لتر لبعض االسر في بعض المحافظات ومن ثم تخفيض 
ليس  االمر  على  القيمين  حقا  لتر؟ هل   100 إلى  الكمية 
التي  او  المتوفرة  الكميات  عن  كافية  معطيات  لديهم 
األسباب  للمواطنين  يشرح  أحد  يخرج  ال  لماذا  ستتوفر؟ 
وكيفية المعالجة إحقاقا لمبدأ المساواة بين المواطنين؟

بين  الثقة  وأزمة  وتعقيدا  سوءا“  يزداد  المعيشي  الوضع 
نحتاج  االن  وبتنا  فأكثر  أكثر  تتعمق  والحكومة  المواطن 
كارثية  كحالة  الوضع  مع  للعامل  وسريعة  طارئة  إجــراءات 
ألية  إيجاد  تتمثل في  المدى  بعيدة  اإلجــراءات  عن  بعيدا“ 
إلعانة المواطنين بالمواد الضرورية تقسيطا مريحا وفرض 
لوقف  األســواق  على  العسكرية  الــطــوارئ  قانون  احكام 

موجة الغالء الجنونية الفاحشة.

 د. عدنان صالح إسماعيل
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المحلي   |  

وللوقوف على واقع الحال 
وتفنيده من وجهة نظر خبيرة 

التقت المشهد الباحث 
االقتصادي واإلداري الدكتور علي 

ميا عميد كلية االقتصاد في 
جامعة تشرين سابقًا والذي أكد 

أن من أبرز التحديات والصعوبات 
التي واجهت اقتصادنا الوطني: 

انخفاض سعر صرف الليرة 
أمام الدوالر والعمالت األجنبية 

األخرى، األمر الذي أدى إلى 
ارتفاع األسعار وبالتالي ارتفاع 
معدالت التضخم إلى أكثر من 

عشرة أضعاف مما انعكس 
سلبًا على الحياة المعيشية 

للمواطنين، فالتضخم هو العدو 
األكبر للسياسة االقتصادية ألنه 

يولد شعورًا لدى الناس بعدم 
الثقة بعملتهم المحلية،األمر 

الذي يدفعهم إلى تجنب االدخار 
واستخدامها بالمضاربات 

واالبتعاد عن االستثمار باألعمال 
اإلنتاجية، وهذا ماحدث لدينا 
ومازال يحدث حتى اآلن،اذ أن 

معظم المواطنين يقومون 
ومنذ اليوم األول لألزمة عام 

2011 بالتخلص من مدخراتهم 
بالليرة السورية وتوظيفها 

بالعقارات والسيارات والذهب 
وشراءالعمالت األجنبية. ولذلك 
يجب وبالسرعة القصوى تفعيل 

السياسه النقدية بحيث تصبح 
قادرة على التحكم بالكتلة النقدية 

والعرض النقدي وكذلك تفعيل 
عمل المصرف المركزي من خالل 

قرارات مجلس التسليف والنقد 
ألن المصرف المركزي حاليًا هو 
أشبه بمديرية حكومية مسلوبة 
اإلرادة.. لذلك يجب أن يعطى 

البنك المركزي سلطة مطلقة 
لتنظيم أعمال القطاع المالي 
والنقدي كما هو معمول به 

بكافة البلدان.
وأضاف د.ميا أن األمر الثاني هو 

ارتفاع أسعار الطاقة األمر الذي 
أدى إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج 

وأجور النقل الذي أدى بدوره 
إلى ارتفاع األسعار وانعكاسها 
سلبًا على اإلنتاج وعلى الحياة 
المعيشية للمواطنين، حيث 

أن سياسة رفع أسعار الطاقة 
والمحروقات وبشكل مستمر 

تترك آثارًا سلبية كبيرة على 
االقتصاد والناس والخطورة 

تأتي من أن المحروقات ترتبط 
بجميع السلع وبمختلف 

القطاعات اإلنتاجيه. ولذا يجب 
على الحكومة من أجل النهوض 

«االقتصاد السوري» 
وحتديات العام الجديد للنهوض به

ميساء رزق

تأثر االقتصاد الوطني السوري نتيجة الحرب الكونية القذرة 
التى تستهدف بلدنا منذ عشر سنوات ونيف والتي طالت 

البشر والحجر،ومارافقها من تدمير ممنهج للبنى التحتية 
والموارد االقتصادية فأحرقت المصانع والمدن الصناعية ودمرت 

آبار النفط والغاز والتي لم تدمر يتم سرقة إنتاجها وبيعه في 
األسواق العالمية، باإلضافة إلى الحصار االقتصادي الجائر والذي 

طال كافة مؤسساتنا ورجال أعمالنا.
األمر الذي وضع اقتصادنا أمام مجموعة كبيرة من التحديات 

والصعوبات. 

الباحث االقتصادي واإلداري الدكتور علي ميا

التضخم هو العدو األكبر 
للسياسة االقتصادية ألنه 

يولد شعورًا لدى الناس بعدم 
الثقة بعملتهم المحلية
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االقتصادي وإنجاح عملية إعادة 
إعمار البشر والحجر وهنا

نقترح تخفيض أسعار الطاقة 
والبحث عن موارد جديدة لتغذية 
الخزينة العامه للدولة،والموارد 

الجديدة يمكن أن تأتي من خالل 
معالجة فعالة للتهرب الضريبي 

وتفعيل المناخ االستثماري 
وإلغاء اإلعفاءات الضريبية 

غير المبررة... الخ. كذلك يجب 
دعم المنتجين بكافة فئاتهم 

وشرائحهم من خالل إزالة كل 
مايعرقل أعمالهم مثل توفير 

التيار الكهربائي لهم بشكل 
مستمر والمحروقات بسعر 
واحد ومنخفض ولو للفترة 

األولى ويمكن ذلك من خالل 
تخفيض سعر المازوت ورفع 
أسعار البنزين، وكذلك إعفاء 

المواد األوليه والوسيطة الداخلة 
في عملية اإلنتاج من كافة 

الرسوم الجمركية وتسهيل كافة 
المعامالت لهم ألن زيادة اإلنتاج 
هي التي تؤدي إلى زيادة العرض 

وبالتالي انخفاض األسعار 
وانخفاض معدالت التضخم 

وبالتالي تحسن القوة الشرائية 
لليرة أمام الدوالر مما ينعكس 

إيجابًا على الحياة المعيشية 
للمواطنين. باإلضافة لضرورة 

دعم الفالحين ومربي الثروة 
الحيوانية بالقروض والمواد 

الالزمة لهم بسعر التكلفة 
مثل البذار والغراس والمبيدات 
واألدوية البيطرية السيما وأن 

بلدنا تتمتع بمزايا تنافسية 
ونسبية في هذاالمجال األمر 
الذي يوفر فائض كبير يمكن 

تصديره لألسواق العالمية مما 
يدر على البالد عمالت أجنبية 
تؤدي إلى تحقيق التوازن في 

الميزان التجاري.
وأكد د. ميا على ضرورة تقديم 

الدعم للمنشآت التصديرية 
بالشكل الذي يراعي القيمة 

المضافه وجحم األسواق 
المستهدفة. ومن المهم توفير 

سوق متوازنة طبيعية للقطع 
األجنبي تتوافر فيها مقومات 
السوق الحرة المتوازنة بحيث 

الدكتور علي ميا:
أبرز التحديات 
والصعوبات 
التي واجهت 

اقتصادنا 
الوطني.. 

انخفاض سعر 
صرف الليرة 
أمام الدوالر 

والعمالت 
األجنبية األخرى

ارتفاع أسعار 
الطاقة األمر 

الذي أدى إلى 
ارتفاع تكاليف 
اإلنتاج وأجور 

النقل الذي 
أدى بدوره إلى 
ارتفاع األسعار 

وانعكاسها 
سلبًا على 

اإلنتاج 
وعلى الحياة 

المعيشية 
للمواطنين
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يتحرك السعر يوميًا ليوازن بين 
الطلب والعرض كمايسود فيها 
سعر واحد للعملة وتقوم فيها 

البنوك بتمويل التجارة الخارجية 
وتوفير النقد األجنبي، وتتراجع 
فيها شركات الصرافة لتؤدي 

الدور الهامشي الذي انشأت من 
أجله.

ولفت ميا إلى أهمية مساعدة 
القطاع الخاص الصناعي على 

رفع مستوى كفاءته وقدرته 
التنافسية من خالل توفير برامج 

لرفع كفاءة المديرين في الصناعة 
وتقديم الخدمات االستشارية 

للمصانع.
بطبيعة الحال رغم الحرب 

التي مازالت مستمرة علينا 
والحصار االقتصادي الجائر 
الذي تتوسع حلقاته بشكل 

مستمر فإنني متفائل كباحث 
اقتصادي بإمكانات سورية على 

النهوض في 2021 من خالل 
وضع استرايجية واقعية وخطة 

شاملة للتنمية تركز على تشجيع 
اإلنتاج واالستثمار ومحاربة 

الفقر والفساد ومكافحة البطالة 
وتحقيق العدالة االجتماعية 

ومشاركة القطاع الخاص 
وتحميله مسؤولية االستثمار في 

األعمال اإلنتاجية وتقديم كافة 
التسهيالت الالزمة لنجاح عمله 
وتحديد األولويات االقتصادية 
لترجمة االستراتيجية إلى واقع.

بالمحصلة ال يخفى على 
أحد اآلثار التي خلفها ومازال 

يخلفها قانون قيصر على 
الواقع االقتصادي واالجتماعي 

السوري، والذي مّس بالحياة 
اليومية والمعيشية للمواطن 

السوري وذلك من خالل فرض 
العقوبات على الجمهورية العربية 

السورية ومؤسساتها كمصرف 
سوريا المركزي والحد من تدفق 
األموال والحواالت اليها وتحذير 

ومعاقبة كل من يتعامل معها أو 
يساهم في إعادة إعمارها، وكل 

ذلك بهدف إطالة أمد الحرب 
وإعاقة عملية إعادة اإلعمار. 

األمر الذي أدى الى نوع من 
العزلة التجارية واالقتصادية 

في سوريا وتدهور سعر 
صرف الليرة السورية مما أدى 

الى تدني مستوى معيشة 
المواطن، فكان ال بد من 
تضافر الجهود واالعتماد 

على الذات للنهوض بالواقع 
االقتصادي، وبما أن سوريا 

بلد زراعي تم التوجه نحو 
الزراعة والصناعات التي 

تعتمد عليها لتحقيق االكتفاء 
الذاتي، وهذا ما نراه حاليًا من 
خالل الدعم الحكومي الموجه 

لهذا القطاع واالستغالل 
واالستثمار األمثل لكل 

متر قابل للزراعة، إضافة 
الستصالح األراضي في 

المناطق المحررة بغية إعادة 
زراعتها، وذلك بهدف تحقيق 

األمن الغذائي والحد من 
االستيراد من الخارج وترشيد 

استخدام القطع األجنبي 
الموجود، إضافة إلى تصدير 

الفائض ودعم الصناعات 
التي تعتمد على الزراعة،حيث 
كل ذلك يصب في النهوض 
بالواقع االقتصادي وتحسين 

مستوى معيشة الفرد. 
في النهاية االستخدام األمثل 

للموارد المتاحة واالعتماد على 
على الذات واإلنتاج هما العامالن 

األساسيان للنهوض بالواقع 
االقتصادي في هذه المرحلة 

التي تمر بها البالد.

المحلي   |  

من أجل النهوض االقتصادي وإنجاح 
عملية إعادة إعمار البشر والحجر نقترح 

تخفيض أسعار الطاقة والبحث عن 
موارد جديدة لتغذية الخزينة العامة 
للدولة، والموارد الجديدة يمكن أن 

تأتي من خالل معالجة فعالة للتهرب 
الضريبي وتفعيل المناخ االستثماري 
وإلغاء اإلعفاءات الضريبية غير المبررة

سياسة رفع أسعار الطاقة والمحروقات تترك آثارًا سلبية 
كبيرة على االقتصاد والناس والخطورة تأتي من أن 

المحروقات ترتبط بجميع السلع وبمختلف القطاعات اإلنتاجية
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المشهد - خاص

أدلى رئيس مجلس الوزراء 
بتصريحات هامة، خالل آخر حضور 
له في جلسة مجلس الشعب بتاريخ 

19-1-2021... شملت أرقام وتكاليف 
استيراد النفط الخام والمشتقات النفطية. 

وأتت هذه التصريحات لتمأل بعضًا من 
الفراغ الموجود في البيانات الحكومية بهذا 

الخصوص أو بغيره!
بحسب السيد عرنوس فإن فاتورة استيراد 
مستلزمات إنتاج الطاقة إلى سورية خالل 

عام 2020 قد قاربت 1,66 مليار دوالر رقم 
كبير أجل، ويشكل %92 من مستوردات 

الحكومة للعام الماضي.

الجزء األكبر من الكلفة للنفط الخام
الجزء األكبر منها هو المبالغ المدفوعة 
لقاء استيراد النفط الخام الذي يكّرر في 

المصافي السورية وننتج منه الجزء األكبر 
من المازوت والبنزين والفيول المستخدم 

محليًا. فقد دفعت الحكومة %27 من هذا 
المبلغ في نصف عام الستيراد 1,2 مليون 

طن من النفط الخام... وبسعر وسطي 
للبرميل: 53 دوالر خالل هذه الفترة، مع أن 
األسعار العالمية الوسطية لخام برنت في 
الفترة المذكورة قاربت 45 دوالر للبرميل، 
حيث ندفع 8 دوالر إضافية تقريبًا في كل 
برميل ونسبة %15 فوق السعر العالمي 

وربما أكثر من ذلك تحديدًا مع السعر 
العالمي المنخفض للبرميل في النصف 

األول من العام.
الملفت أن هذه الكميات من النفط الخام 
خالل نصف عام هي كميات كبيرة نسبيًا، 
وهي تساهم بثلث حاجات الطاقة المتاحة 

في الفترة المذكورة. واألهم أنها تقارب 
الكميات التي كانت تتدفق في عام 2018 

مثًال عندما بلغت 1.3 مليون طن وسطيًا وفق 
المجموعة اإلحصائية لعام 2018. ما يشير إلى 

أّن تدفقات النفط الخام لم تتراجع كثيرًا رغم 
تشديد العقوبات على كل من سورية وإيران، 
وعلى توريد النفط تحديدًا... رغم حديث رئيس 

الحكومة عن عرقلة إيصال باخرتين نفطيتين 
في البحر األحمر اللتان أدتا إليقاف مصفاة 

بانياس عن العمل، وهو الوقت الذي تمت به 
عمرة المصفاة في منتصف شهر أيلول من 

عام 2020. أي رغم التوقف والصعوبات فإن 
الكميات قاربت مستويات 2018!

المازوت المتوفر يغطي الحاجات اليومية!
إن تكرير النفط الخام في المصافي السورية 

يؤّمن على ما يبدو بنسب عموالت أقل 
من العموالت المدفوعة في المشتقات... 

فعمليًا كل طن من النفط الخام ثلثه يتحول 
إلى مازوت تقريبًا ويتوزع الباقي على البنزين 

والفيول وباقي أنواع المشتقات النفطية 
بكميات أقل. ما يعني أن 1,2 مليون طن 

من النفط الخام تستطيع أن تنتج ما يقارب 
460 مليون ليتر خالل نصف عام وهي 

تستطيع أن تؤمن نصف الحاجات اليومية 
التي تقدرها التصريحات الحكومية بمقدار: 

4,5 مليون ليتر يوميًا.
أما الكميات المستوردة من المازوت في 

تلك الفترة فتؤمن عمليُا 1 مليون ليتر يوميًا 
تقريبًا، ويتبقى مصدر ثالث هو النفط الخام 

المنتج محليًا وهو أيضًا يستطيع أن يؤمن 
ما يقارب 1.2 مليون ليتر يوميًا... أي أن 
هذه الكميات تستطيع بشكل تقريبي أن 

تغطي الحاجات اليومية من المازوت، ومع 
ذلك فإن هذه الكميات المتوفرة لم تنعكس 

توفرًا ولو نسبيًا في المازوت، ولم يتم 
توزيع مازوت التدفئة على سبيل المثال إال 

بالحدود الدنيا منه.
ألزمات الطاقة في سورية العديد من 

المبررات تسوقها التصريحات الحكومية 
والوقائع: من العقوبات، إلى ارتفاع 

التكاليف، إلى صعوبة تأمين القطع األجنبي 
وغيرها... ولكن متابعة التصريحات تشير 

أيضًا إلى أن هذه األزمة ال ينبغي أن تكون 
بهذا المستوى من الحّدة، لتصل إلى 

عدم توزيع مازوت التدفئة لمعظم األسر، 
وتراجع في تدفق الطاقة للنقل وصوًال 

إلى اختناقات استثنائية مّرت خالل األشهر 
الماضية، هذا عدا عن أزمة الكهرباء التي 
وصلت في هذا الشتاء إلى مستوى لم 

تشهده خالل سنوات األمة كافة! وهو ما 
يفتح الباب لتقدير الحجم والتأثير الجدي لهدر 

كميات المشتقات المنتجة أو المستوردة 
في دوائر التهريب والفساد والسوق الحّرة.

تصريحات الحكومة حول مستوردات الطاقة

هل الكميات قليلة فعالً؟

المحلي   |المحلي   |

ألزمات الطاقة في سورية العديد من 
المبررات تسوقها التصريحات الحكومية 

والوقائع: من العقوبات، إلى ارتفاع 
التكاليف، إلى صعوبة تأمين القطع 

األجنبي وغيرها... ولكن متابعة التصريحات 
تشير أيضًا إلى أن هذه األزمة ال ينبغي

أن تكون بهذا المستوى من الحّدة
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ماتزال القرارات الخاطئة 
والمعرقلة هي السائدة مثل 

إيقاف اجازات االستيراد وهو ما 
يدفعنا للتساؤل ما الفائدة من 

إصدار القرار والغاؤه الحقًا

االقتصادي   |  

بعد أن توقف قطاع 
السيارات منذ بداية األزمة 

عام 2011 كيف كان العمل؟ 
وكيف تعاملتم مع إيقاف 

االستيراد؟
على اعتبار أن مصنع شركة 

شموط كان في الريف فكان 
العمل متوقف بشكل تقريبي 
وفي تلك الفترة لم يكن لدى 

السوق طلب على السيارات ومن 
كان لديه سيارة كان إما يبيعها أو 
يخبئها من السرقة، أي أن وضع 
البلد لم يكن يساعد على العمل 
وأغلقنا صاالتنا باستثناء مراكز 

الصيانة.
ليعود العمل عام 2017 عند 
السماح بإعادة استيراد قطع 

السيارات وأصبحت حركة البيع 
والشراء جيدة، وتم السماح لنا 

بافتتاح ثالث صاالت بدأنا بواحدة 

على أن نواصل العمل تباعًا، وكنا 
نستورد بشكل مريح وسلس 

كوننا وكالء لعدد من الشركات 
الصينية ولم تؤثر العقوبات 

االقتصادية على إيصال الشحنات 
إلى سورية، لكن لألسف تم 

إيقاف اجازات االستيراد بقرار 
غير مدروس مند عدة أشهر 
ليعود العمل ويتوقف مما 

اضطرنا لتسريح معظم عمالنا 

المشهد – ريم غانم 

منذ حوالي سبعة أشهر أوقفت الحكومة السورية استيراد قطع السيارات إلى سورية التي 
تحتاجها شركات تصنيع وتجميع السيارات بحجة أنه يستنزف القطع األجنبي، بعد أن ارتأت أنها 
من الكماليات على الرغم من اعتراف الحكومة وبإحصائيات رسمية أن قطاع السيارات رفد خزينة 

الدولة في العام الماضي بأكثر من 40 مليار ليرة سورية!!
فهل صحيح أن قطاع السيارات في سورية يستنزف احتياطي الدوالر وهل صحيح أن السيارة  من 

الكماليات؟ وكيف يستمر هذا القطاع في العمل بعد إيقاف االستيراد والصعوبات االقتصادية نتيجة 
فرض العقوبات؟ أم أن للموضوع أبواب أخرى؟ إجابات سنفتحها عبر هذا الحوار مع المدير التنفيذي 

لشركة شموط لصناعة السيارات في سورية نبيل الملقي.

نبيل امللقي المدير التنفيذي لشركة شموط للسيارات:

القرارات العشوائية 
والفاشلة سبب توقف قطاع السيارات
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لعدم القدرة على االستمرار في 
العمل، ولم نستطع افتتاح باقي 

الصاالت..

 ماذا كنتم تستوردون 
بالضبط؟ سيارات كاملة 

أم قطع للتجميع ومالفرق 
بينهما؟ 

حسب قرار وزارة الصناعة 
لالستيراد كنا نستورد الهيكل 

الداخلي لوحده وجسم السيارة 
لوحده كون خطة الحكومة تتوجه 
نحو خلق قيمة مضافة سورية، 
لكن هذا المفهوم خطأ في حال 
عدم وجود متممات ومساعدات 

للصناعي بسبب مافرضته 
الحرب من تدمير للمصانع، 

وكان من الممكن العمل بهذا 
الطرح  قبل الحرب عندما كان 

يوجد مصانع للزجاج والبالستيك 

 لألسف تم إيقاف اجازات االستيراد 
بقرار غير مدروس مند عدة أشهر 

ليعود العمل ويتوقف مما اضطرنا 
لتسريح معظم عمالنا لعدم القدرة 

على االستمرار في العمل

لماذا اليشركون القطاع 
الخاص باتخاذ القرارات 

المتعلقة باألعمال، لماذا 
تصدر كل القرارات بشكل 

أحادي ومفاجئ ننام ونستيقظ 
فنرى قرارات جديدة وقرارات 

قد الغيت،  لم كل هذا التخبط 
ومن المسؤول عنه؟
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والحرف اليدوية المنتشرة في 
البلد، وخاصة حلب التي كانت أم 

الصناعة وعصبها لكنها تدمرت 
بشكل شبه كامل، بالتالي لم يعد 

التوجه الحكومي صحيحًا، وهذا 
بدوره لم يقدم أي دعم لصناعة 

السيارات في سورية.

وجهت التهم لقطاع 
السيارات بأنه يدمر اقتصاد 

البلد ويستنزف الدوالر، كيف 
تجد تلك االتهامات؟

هي اتهامات باطلة وال أساس 
لها من الصحة، وإال لما اعترفت 
وزارة المالية في العام الماضي 

برفدنا لخزينة الدولة ب 40 مليار 
ليرة سورية، ولسنا الفجوة التي 

تحدث عنها الكثيرين، بل إن 
ضعيفي النفوس وعديمي الثقة 

من مصدري القرارات هم من 
وجهوا لنا هذه التهم، فنحن لسنا   

تجار أزمات ولم نحتكر أي مادة 
أساسية مثل الرز والسكر ولم 

نتالعب بقوت المواطن السوري، 
نحن سلعة يشتريها من لديه 

القدرة والرغبة وال نفرض على 
أحد الشراء،.

وحتى بعد إيقاف االستيراد 
مايزال الدوالر يرتفع في السوق 

السوداء، أي أننا لسنا السبب 
والموضوع تطور بسبب الهلع 

الدي رافق فرض قانون «سيزر» 
واألوضاع في لبنان ومواضيع 

أخرى معروفة..
 لكن هل يعقل بعد السماح لنا 

بالعمل وتوقيع العقود الستيراد 

قطع السيارات أن يتم ايقافنا 
بشكل مفاجئ بدون أي مهلة، 
حيث بقيت بضائعنا واقفة في 
المرافئ الصينية وندفع عليها 

دوالرات ريثما نجد حل لها.
كما أن ارتفاع سعر الصرف 

ليس من مصلحتنا أبدا كونه 
يؤثر بشكل كبير وسلبي على 
عملنا ولن تكون الناس قادرة 

على الشراء وحتى لو ارتفعت 
أسعار السيارات وقطع غيارها، 

ستنخفض معها القدرة الشرائية 
بالتالي تتاثر أعمالنا.

رغم إيقاف االستيراد كان 
هناك معلومات عن استمرار 
استيراد القطع بطرق مخفية 

وبعلم الحكومة؟
موضوع استيراد وتجميع 

السيارات يتم حصرا عن طريق 
موافقات الحكومة وعن طريق 

الموانئ السورية فقط وهو 
مضبوط بالكامل، ويتم بناء على 

شروط محددة أهمها أن تكون 
السيارة عارية ومفككة وعند 

وصولها إلى المرفأ يذهب اليها 
كشف من عدد من األشخاص 

من وزارة الصناعة ومديرية 

يحتاج قطاع السيارات إلى إعادة 
فتح اجازات االستيراد وفتح البنوك 

لعمليات التقسيط بعد أن كان المركزي 
قد عمم كتابًا لجميع البنوك الخاصة 

بإيقاف التقسيط،  

ال يوجد عمل لقطاع السيارات بسبب القرارات الخطأ.. 
فنحن لم نطلب الدعم بل يكفي أن أن تتمتع القوانين بالشفافية

ونكون على بينة قبل إصدارها او مشاركتنا بها قبًال
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الجمارك ليتم اشراف جماعي 
على مكونات السيارة حسب 
الشروط والمواصفات التي 

كتبت في إجازة االستيراد، ويتم 
رفضها وإعادتها في حال نقص 

دوالب واحد وتكون مخالفة 
للمواصفات، أي أن أي طريق أخر 
كالتهريب إلدخال القطع الى البلد 

غير صحيح ويتم مصادرتها.

 منذ عودتكم للعمل 
عام2017 كيف كانت 

القرارات الحكومية بالنسبة 
قطاع السيارات؟

اليوجد أي مساندة أم تسهيالت، 
على العكس ماتزال القرارات 

الخاطئة والمعرقلة هي السائدة 
مثل إيقاف اجازات االستيراد 
وهو ما يدفعنا للتساؤل ما 

الفائدة من إصدار القرار والغاؤه 
الحقًا فكل من عاد للعمل بناء 
عليه توقف عمله اليوم وخسر 

مليارات الدوالرات، وعليه كيف 
سأثق أنا أو غيري بالقرارات 
الحكومية وأعود لالستثمار 
والعمل في البلد، ما الذي 

يضمن لي أن ال ؟تعود القرارات 
العشوائية والفاشلة للصدور.

كيف ترى قطاع السيارات 
اليوم ومستقبًال؟

اليوم ال يوجد عمل لقطاع 
السيارات بسبب القرارات الخطأ، 
فنحن لم نطلب الدعم بل يكفي 

أن أن تتمتع القوانين بالشفافية، 
ونكون على بينة قبل إصدارها او 
مشاركتنا بها قبًال، ونحن نرى أن 

من يصدر هذه القرارات  يعمل 
ضد مصلحة البلد والمواطن. 

وعليه لن يكون لالستثمار  
مستقبل في البلد طالما نعمل 
بنفس المنهجية والعقلية في 
التعامل مع الصناعي والتاجر.

مالذي يحتاجه القطاع 
للنهوض والعودة للعمل؟

يحتاج قطاع السيارات إلى إعادة 
فتح اجازات االستيراد وفتح 

البنوك لعمليات التقسيط بعد 
أن كان المركزي قد عمم كتاب 
لجميع البنوك الخاصة بإيقاف 

التقسيط، ولماذا اليشركون 
القطاع الخاص باتخاذ القرارات 

المتعلقة باألعمال، لماذا تصدر 
كل القرارات بشكل أحادي 

ومفاجيء ننام ونستيقظ فنرى 
قرارات جديدة وقرارات قد 

الغيت،  لم كل هذا التخبط ومن 
المسؤول عنه؟ 

 لألسف وصلنا إلى وضع 
اقتصادي مزري بسبب االعتماد 

على األكاديميين وخريجي 
الجامعات في إدارة األزمات 
االقتصادية، أي شخص آخر 

يعمل في السوق وعلى احتكاك 
بالواقع، لديه معرفة وقدرة على 

التعامل مع األزمة االقتصادية 
بشكل أفضل.

في المقابل يذهب هذا 
المسؤول أو ذاك لتوجيه التهم 
إلى التاجر بأنه يتالعب بالسوق 

ويرفع سعر الصرف في السوق 
السوداء، على حين أن الجميع 
يعلم أن القرارات االقتصادية 

الخاطئة هي السبب، ولو 
أتت الحكومة وقالت للتاجر 
استورد المواد وسمحت له 
بنسبة ربح %10 عندها لن 

يتالعب وسيقف بوجه السوق 
السوداء، لكن طالما هناك 

تالعب و»خيار وفقوس» كما 
يقال في كيفية التعامل مع 

التجار بحيث يسمح لبعضهم 
فقط باالستيرد ويمنع البعض 

اآلخر.
اليوم إذا لم تتحرك الحكومة 

بشكل جدي وتعمل على  
مشاركة القطاع الخاص كونه 

أكثر ديناميكية في التعامل 
مع العقوبات وااللتفاف 

عليها سنكون أمام مرحلة 
صعبة ال يوجد فيها اقتصاد 
أو صناعة ناجحة تساهم في 

الخروج من األزمة أو مواجهة 
الحصار بل ستزيد الهوة ونغرق 

في التضخم، في النهاية كل 
االنعكاسات القصيرة والطويلة 

ألي إجراء أو قرار تكون ضد 
المواطن عبر ارتفاع األسعار 

وصعوبة تأمين لقمة العيش، 
والقرار بيد الحكومة!! 

شركة شموط للسيارات  
بدأت شركة شموط التجارية بالعمل عام 

1950 كشركة عائلية على يد رجل األعمال 
السوري نور الدين شّموط واثنين من أشقائه 

في مجال الشحن البري واستيراد جميع 
المواد التي كان يسمح بها إلى مختلف 

الدول العربية، وفي التسعينات بعد السماح 
باستيراد السيارات توجهت إلى العمل في 

هدا القطاع واستوردت مكيرو باصات، ومع 
تنشيط الوضع االقتصادي بدأت باستيراد 

السيارات السياحية من الصين وتوزيعها على 
التجار وأصبحت وكيل لعدد من الشركات 
العالمية داخل سورية مثل هيواندي وكيا 

وفولكس فاغن، وافتتحت أول صالة للعرض 
والبيع مع كفالة عام 2001 في حرستا بريف 
دمشق، وتوسع العمل ليصبح لديها شبكة 
موزعين في مختلف المحافظات السورية، 
باإلضافة إلى افتتاح مراكز صيانة، وكانت 

تبيع بالتقسيط المريح لغاية خمس سنوات، 
كما كانت الشركة وبحسب احصائيات وزارة 

النقل عام 2008 الشركة العاشرة من مئة في 
سوق السيارات السورية.

بحسب 
احصائيات 

وزارة النقل 
عام 2008 

شركة 
شموط 

في المرتبة 
العاشرة 
من مئة 

في سوق 
السيارات 

السورية
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¼مد سكر:

حتى ال متوت 
الصناعات الغذائية

المشهد – ريم غانم 

مع بداية عام 2011 بالتحديد مع بداية الحرب على سورية قرر رجل األعمال محمد سكر رغم معرفته بصعوبة دخول 
السوق افتتاح مصنع إلنتاج األجبان والمفرزات والتغليف حملت اسم «سبرينغ» لتصبح من الشركات المنافسة 

والموجودة بقوة في السوق السورية.
لكن كيف كان العمل في قطاع األجبان واأللبان خالل عشر سنوات وماهي التحديات والصعوبات التي واجهها وال يزال 

مع ارتفاع أسعار العلف للثروة الحيوانية التي تؤمن الحليب وسعر الصرف وحتى صعوبة تأمين المحروقات الستمرار 
تشغيل المصنع، وماهو الدعم الحكومي الذي حصل عليه هذا القطاع في سورية، حديث عن واقع هذا القطاع في لقاء 

مع صاحب معمل سبرينغ في حديث مع مجلة المشهد.

* ما الذي دفع بك الى 
الدخول في قطاع األجبان، 

وكيف كان العمل منذ 
البدايات في عام 2011 الى 

اليوم؟

مع بداية األزمة على سورية لم 
تكن األمور واضحة المعالم لكن 
كان هناك تهديد للثروة الحيوانية 

في البلد وخاصة الحليب وأي 
منتج مصنع يحتاج له، ومع 

تدمير الكثير من معامل إنتاج 
األجبان واأللبان قررت التوجه 

لهذا القطاع لرفد السوق بهذه 
المنتجات لنكون منافسين جدد، 

واستطعنا أن نكون بديل لكثير 
من الماركات التي غابت من 

السوق ونجحنا في هذا المجال.
عند بدء العمل كان المصنع في 
منطقة عدرا الصناعية لكن بعد 

تدمير الكثير من المصانع وإغالق 
الطرق والمعاناة في الحصول 

على المواد الالزمة لإلنتاج قررنا 
االنتقال إلى ريف حماة كون 

المحافظة تشتهر بمزارعها ووجود 
الثروة الحيوانية بكثرة ولنحافظ 

على وصول إمدادات الحليب 
الالزمة الستمرار العمل، فيما 

بقيت برادات حفظ المنتجات 
في عدرا الصناعية لكن سنعمل 

على نقلها قريبا إلى المعمل، 
واليوم شركة سبرينغ تنتج 

مع تدمير الكثير من معامل إنتاج 
األجبان واأللبان قررت التوجه 

لهذا القطاع لرفد السوق بهذه 
المنتجات لنكون منافسين جدد، 

واستطعنا أن نكون بديل لكثير من 
الماركات التي غابت من السوق 

ونجحنا في هذا المجال
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جميع مشتقات الحليب ولدينا 
خط للمفرزات من برك جبنة 

ولحمة وكبة مقلية ولبنية بما 
يقارب  17 إلى 20 صنفًا، كما 

نعمل حاليًا نعمل على إنتاج 
خط البطاطا المفرزة بعد أن تم 
إيقاف استيرادها فتوجهنا لهذا 

الخط لسد حاجة السوق منها 
خاصة المطاعم التي تستهلكها 

بكثرة، ووأقمنا خط إنتاج الحليب 
المكثف وسيتم طرح المنتجات 

قريبا في السوق السورية.
يضاف لها أننا شركة موزعة لدينا 

وكالء في معظم المحافظات 
السورية ونقاط بيع خاصة في 

كثير من األماكن.
كما نعتمد في اإلنتاج والصناعة 

على مواد محلية لكن في 
المقابل هناك الكثير من المواد 

التي تدخل في اإلنتاج ما تزال 
مستوردة مثل الزبدة واألمالح  

والمستحلبات واألكياس 
والكرتون، والتي تأثرت بدورها 
باألوضاع االقتصادية السيئة 

وإيقاف إجازات االستيراد لكثير 
من المواد وارتفاع سعر الصرف 

المرتبط باستيرادها وهو ما 
دفعنا إلى التعامل مع الظروف 

ضمن خطة آنية لكل طارئ.

* بعد االرتفاع الكبير لسعر 
الصرف والتباين الكبير خاصة 
بين 2019 و2020 كيف تأثر 

العمل، وماهي التحديات 
األخرى التي واجهتكم؟

من المؤكد بالنسبة لي ولكل 
صناعي وتاجر يشكل تذبذب 

سعر الصرف أكبر تحدي وعائق 
في استمرار العمل، وحتى 

المواطن كان من أكثر المتأثرين 
والمتضررين منه، فهو عمل على 
إضعاف القدرة الشرائية له نتيجة 

ارتفاع أسعار جميع المنتجات 
ألكثر من النصف.

 بالتالي مع كل ارتفاع في سعر 
الصرف يقل اإلنتاج لدينا كونه 
يدخل في كل تفصيل وهو ما 
سبب عدم القدرة على تأمين 

المواد األولية بالشكل المناسب، 
وهنا أصبح لدينا إنتاج ال يقابله 

تصريف خاصة منذ بداية عام 
2020 حيث زاد الكساد خاللها 

ولم يعد المواطن قادرًا على 
شراء مشتقات الحليب كما كان 

سابقًا، وعليه بدأت الكثير من 
المنتجات واألصناف لدي ولدى 

غيري بالنقص في السوق، وحتى 
تأمين المازوت الصناعي لتشغيل 
المولدات واآلالت الخاصة بإنتاج 

المواد أصبح لدينا نقص كبير 
فيه ولم نعد قادرين على تأمينه 

كما السابق، كما زاد القطع الجائر 
للكهرباء من مشاكلنا وصعوبة 

العمل بالشكل المطلوب.

* مع كل التحديات واالرتفاع 
الكبير بسعر الصرف ماهي 
نسبة الزيادة التي أضيفت 

على أسعار منتجاتكم للموازنة 
بين اإلنتاج والربح؟

على الرغم من كل االرتفاع 
الكبير لسعر الصرف لم نرفع 

االقتصادي   |  لقـــاء

* في ظل كل ما تقدم ما هي البدائل التي 
توجهتم لها لالستمرار في العمل على اعتبار 

أن العمل ال يستمر بالخسارة؟

بالنسبة لنا كمصنع «سبرينغ» ال يوجد لدي حل 
في األفق لكن رغبة االستمرار في العمل دفعتنا 

لخطط بديلة مثل، تخفيف اإلنتاج ألكثر من 
النصف والذي أثر بدوره على وجود المنتجات 

في السوق، وخفضنا معه عدد العمال، وقلصنا 
أحجام المنتجات وعددها في كل علبة، مثًال علبة 
برك الجبنة كانت تحتوي 24 قطعة جعلناها 20 

و16، أما جبنة القشقوان كان المغلف بوزن 500 
غ اآلن أصبح 200 غ، كما قلصنا الكميات التي 
نرسلها للمحافظات نتيجة غالء البنزين لسيارات 

النقل أيضًا، فنحن لدينا مراكز أساسية ضمن 
المحافظات بدأت تعمل بخسارة بدورها بسبب 

االنقطاع المستمر للكهرباء وغالء سعر المازوت 
الالزم لحفظ المواد فهي لها مدة صالحية معينة 
قد تفسد بعدها ويخسر الوكيل والشركة هذا عدا 

عن تقليص معظم المحافظات للكميات التي 
كانت تشتريها، أي كل األمور سلسلة مترابطة.

البدائل التي ساهمت في االستمرار في العمل

اليوم شركة سبرينغ تنتج جميع مشتقات الحليب 
ولدينا خط للمفرزات من برك جبنة ولحمة وكبة 

مقلية ولبنية بما يقارب  17 إلى 20 صنفًا
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أسعار منتجاتنا بشكل كبير 
بل ما زالت متناسبة، وهذه 

الزيادة ذهبت مع األرباح، ومع 
كل التحديات أصبحت اليوم 

ككثير من الصناعيين في طور 
العمل بخسارة نتيجة القرارات 

الحكومية وعدم وجود أي دعم أو 
تسهيالت، فحتى أبسط مقومات 

استمرار العمل من كهرباء 
ومازوت غير موجودة، وهو ما 

يضطر معظمنا إلى التوجه إلى 
السوق السوداء لتأمين المازوت 
وتشغيل المولدات والتي بدورها 

زادت من األعباء والمصاريف 
التي لم نعد قادرين على تحميلها 

على سعر المادة، بالتالي أصبح 
سعر الصرف السيف القاتل 

للجميع من مواطنين وشركات.
مع بداية العمل كنا نبيع كيلو جبنة 

القشقوان ب200 ليرة سورية 

فكل كيلو كان يحاج إلى 13 كيلو 
حليب وعندها كان الربح جيد بيم 

-8 %10 ، أما اليوم  بعد كل 
الزيادات التي لحقت بهذا القطاع 
أصبح الكيلو يفوق 10 أالف ليرة 
سورية ونبيع بخسارة فقط كي ال 
نتوقف عن العمل ولنحافظ على 

اسمنا وسمعتنا في السوق، لكن 
إذا استمر الوضع على نفس الحال 

ولم نعد نستطيع تأمين المواد 
األولية سنضطر إلى التوقف عن 

العمل.

* مع كل تلك المشاكل 
والصعوبات عادت الحكومة 

ومنعت تصدير مشتقات 
الحليب ورفعت سعر العلف، 

كيف تأثرتم بهذه الخطوات 
وكيف تعاملتم معها؟

كانت الحجة بإيقاف التصدير 
لمنع غالء سعر المنتجات في 

السوق وحتى تتوفر في السوق 
المحلي، لكن حاليًا حتى لو تم 

إعادة فتح باب التصدير لن ينفع 
طالما أن سعر الصرف لم يستقر 

ويرتفع يوميًا فهو سيؤثر بدوره 
أيضًا على رفع سعر العلف 

الخاص بتغذية الثروة الحيوانية 
التي بدورها حملت على سعر 

المادة وكان المتضرر الكبير منه 
المواطن أيضًا.

كل هذه التحديات واالرتفاعات 
دفعت بالكثير من المزارعين 
إلى التوقف عن اإلنتاج بل 

وبيع «أبقارهم» فهم لم يعد 
لديهم القدرة على شراء العلف 

إلطعامها بعد أن قفز بشكل 
مرعب بفوق قدرة الكثيرين على 

الشراء، والذي أثر بدوره على 

على الرغم من كل االرتفاع الكبير لسعر الصرف 
لم نرفع أسعار منتجاتنا بشكل كبير بل ما زالت 

متناسبة، وهذه الزيادة ذهبت مع األرباح، ومع كل 
التحديات أصبحت اليوم ككثير من الصناعيين في 

طور العمل بخسارة نتيجة القرارات الحكومية وعدم 
وجود أي دعم أو تسهيالت

أهم وأفضل 
ما يجب تقديمه 

للصناعي هو 
المساعدة على 
تأمين المازوت 

الصناعي وزيادة 
دعم األعالف 
التي نشتريها 

بسعر الصرف 
في السوق 

السوداء، 
والتخفيف من 

قطع التيار 
الكهربائي
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كميات الحليب التي نشتريها.
سعر الصرف يشكل %80 من 

األزمة فهو رفع سعر العلف 
الذي رفع بدوره سعر الحليب 

فالمزارع أصبح يحاسب حسب 
كمية العلف التي يستهلكها، 

وعليه ارتفع سعر كيلو الحليب 
بشكل كبير جدًا وأصبح له سوق 

سوداء فاق 1000 ليرة وهو 
سعر لم يسبق أن وصل له في 
أي فترة، حتى في عام  2019 

ومع بداية 2020 كان سعر الكيلو 
يتراوح بين 150 او 160 ليرة 

بالحد األقصى، لكن حاليًا قد يزيد 
السعر يوميًا.

يضاف لها %20 نقص المازوت 
وارتفاع سعره الصناعي وانقطاع 

الكهرباء ونقص المياه وارتفاع 
أجور النقل مع ارتفاع سعر البنزين، 
وكل تلك األسباب كما قلنا سابقًا 

تضاف على سعر المادة التي 
يتحملها في النهاية المواطن.

* برأيك ما هي تأثيرات قرار 
رفع سعر المازوت الصناعي 
على الصناعيين وهل ساهم 

بتأمينه وعدم احتكاره؟

القرار خاطئ مئة بالمئة وساهم 
كمعظم القرارات األخيرة بتعميق 
المشكلة للصناعيين ومفاقمتها، 

فما زلت أنا وأغلب الصناعيين 
نشتري المازوت الصناعي بـ 

1000 ليرة سورية من السوق 
السوداء فهو غير موجود بسعره 

المعدوم كما قالوا، وحتى إن 
وجد فالكميات غير كافية لتشغل 

مصانعنا وال تغطي سوى5% 
من االحتياجات التي زادت بسبب 
االنقطاع الكبير للكهرباء، بالتالي 

نحن مضطرين للشراء من السوق 
السوداء فلدينا آالت وبرادات 

لحفظ المواد تحتاج لحرارة 20 
تحت الصفر باستمرار التي هي 
باألصل ذات صالحية قصيرة، 

أي أن القرارات األخيرة هي التي 
ساهمت بزيادة حاجتنا لها.

* في ضوء ما سبق كيف 
ترى قطاع األلبان واألجبان 

في سورية في ظل كل 
التحديات؟

من المؤكد هو قطاع عمل ناجح 
ومربح لكنه أصبح صعب جدًا 

في ظل كل ما تحدثت عنه من 
صعوبات فهو بحاجة إلى مواد 

وأدوات بشكل دائم لضمان 
استمرار العمل، واليوم أصبح 

العمل ال يغطي التكاليف 
ألسباب كثيرة أهمها ضعف 

القدرة الشرائية للمواطن، بعد أن 
أصبح معظم الناس داخل البلد 

من الطبقة الوسطى ومادون 
وهذه الفئة ليس بمقدرتها 

الشراء باستمرار من هذه 
المنتجات.

لكن نحن لم نشعر بهذه 
الصعوبات مسبقًا فهي بدأت مع 
مطلع الشهر 11 من العام الحالي 

بعد عدم القدرة في السيطرة 
على ارتفاع سعر الصرف 

والقرارات األخيرة لكن زكما قلت 
سابقًا نتوجه للخطط البديلة من 

أجل االستمرار بالعمل.

* ماهي المقترحات 
لمساعدة هذا القطاع البقاء 

واالستمرار؟ 

أهم وأفضل ما يجب تقديمه 
للصناعي هو المساعدة على 

تأمين المازوت الصناعي وزيادة 
دعم األعالف التي نشتريها بسعر 

الصرف في السوق السوداء، 
والتخفيف من قطع التيار 

الكهربائي، بالتالي يساعدونا بأكثر 
من %70 من احتياجاتنا التي 
ستنعكس بشكل إيجابي على 

تأمين المواد وخفض أسعارها 
في السوق السورية.

االقتصادي   |  لقـــاء

قطاع األلبان واألجبان ناجح ومربح 
لكنه أصبح صعب جدًا في ظل 

الصعوبات.. فهو بحاجة إلى مواد 
وأدوات بشكل دائم لضمان استمرار 

العمل.. واليوم أصبح العمل ال يغطي 
التكاليف ألسباب كثيرة أهمها ضعف 

القدرة الشرائية للمواطن

ما زلت أنا وأغلب الصناعيين نشتري المازوت الصناعي بـ 1000 ليرة 
سورية من السوق السوداء فهو غير موجود بسعره المعدوم كما قالوا، 

وحتى إن وجد فالكميات غير كافية لتشغل مصانعنا وال تغطي سوى5% 
من االحتياجات التي زادت بسبب االنقطاع الكبير للكهرباء
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يعتبر حجم الدخل الوسطي للفرد واحدًا من 
أهم المؤشرات االقتصادية التي تحاول 

أن تؤشر على اإلمكانيات االقتصادية 
المتاحة أمام األفراد في بلد ما... وعادة ما 
يقاس بالدوالر إلجراء المقارنات العالمية  
بين الدول. يحسب الدخل الفردي بطريقة 

بسيطة حيث يتم أخذ الدخل اإلجمالي للبلد 
في سنة ما، وتقسيمه على عدد السكان. 

وهو ال يعني بطبيعة الحال أن كل فرد 
يحصل على هذا المبلغ... فقد يكون الدخل 

الوسطي لمجتمع ما يقارب 3000 دوالر 
سنويًا لكل فرد، ولكن شريحة اجتماعية 
تحصل على أكثر من 10 آالف، وشريحة 
أخرى تحصل على أقل من 1500 دوالر 

مثًال!
في الحالة السورية فإن هذا المؤشر يدل 

على حجم تراجع قدرة الناتج على تلبية 
حاجات األفراد، والحصة القليلة المتاحة 

لكل شخص، التي قد ال يحصل عليها 
معظم السوريين غالبًا.

في عام 2010 كان الدخل الوسطي 
التقريبي لكل شخص في سورية: 2600 

دوالر سنويًا تقريبًا، تعادل في حينها: 130 
ألف ليرة سنويًا. وذلك على أساس أن 

الناتج كان يقارب 60 مليار دوالر، وأن عدد 
السكان كان يناهز 23 مليون.

 أما في نهاية عام 2019 فقد انتقل هذا 
الرقم الوسطي إلى قرابة 1130 دوالر 
سنويًا للفرد، تعادل بسعر صرف نهاية 

العام: 790 ألف ليرة تقريبًا.
وذلك على أساس أن الناتج بلغ 11900 

مليار ليرة، وما يعادل 17 مليار دوالر، وعدد 
السكان حوالي 15 مليون في المناطق التي 

تحصي منها الحكومة بياناتها اإلحصائية 
للناتج.

الرقم الوسطي تراجع بمقدار 60% 
تقريبًا، ولكن المشكلة ليست هنا فقط... 

المشكلة في قدرة هذا الدخل على شراء 
السلع والخدمات.

فعمليًا في عام 2010 كانت 130 ألف ليرة 

في السنة وحوالي 11 ألف ليرة في الشهر 
 للفرد تستطيع أن تؤمن له غذاء أسرة من 
خمس أشخاص ومشبع بجميع الحاجات 
األساسية والمكونات الغذائية المتوازنة.

أما في مطلع عام 2020 أصبحت هذه الـ 
790 ألف ليرة سنويًا، وحوالي 66 ألف ليرة 

شهريًا ال تستطيع أن تؤمن ثلثي الغذاء 
التي كانت الـ 11 ألف السابقة تستطيع 

تأمينه.
فأسعار الغذاء وفق أرقام التضخم الرسمية 
ارتفعت من 100 إلى 1100 تقريبًا 

بين بداية عامي 2010 و2020، وما كانت 
األسرة تستطيع أن تغطيه من غذاء بـ 11 
ألف ليرة أصبحت تحتاج إلى أكثر من 110 

آالف ليرة لتغطيه... بينما المتاح ال يتعدى 
66 ألف ليرة وسطيًا شهريًا.

وطبعًا ال يحصل الجميع على هذا المبلغ 
ما ذكرنا سابقًا، فهنالك أفراد ال يحصلون 
على شيء مقابل أفراد في المجتمع ذاته 

يحصلون على دخل كاٍف إلعالة بضعة 
عشرات من األسر شهريًا!

إّن قّلة الدخل الوسطي الفردي في سورية 
وتراجع قدرته الشرائية تحديدًا هو مشكلة 

عميقة تدل على مستوى الحاجة والعوز 
العام ومستوى ضرورة تحقيق النمو وزيادة 

الدخل، وإن كانت هذه وجه من أوجه 
المصيبة فإن الوجه األقبح هو أن هذا 

الدخل القليل يوّزع بطريقة غير عادلة أبدًا 
بما يترك ماليين للجوع ويثري قّلة قليلة 

تحصل على معظم ما تبقى من دخل في 
البالد!

الدخل الوسطي للفرد في سورية
1130 دوالر سنويًا

المحلي   |المحلي   |

قّلة الدخل الوسطي الفردي في 
سورية وتراجع قدرته الشرائية 
تحديدًا هو مشكلة عميقة تدل 

على مستوى الحاجة والعوز العام 
ومستوى ضرورة تحقيق النمو 

وزيادة الدخل
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االقتصادي   |  

واقترحت الدراسة التي حملت عنوان 
«االنتقال من اقتصاديات الحرب 
إلى اقتصاديات السلم.. القطاع 
الزراعي نموذجًا» أنه عندما تبدأ 

عملية إعادة البناء باإلقالع يجب 

التركيز في هذه المرحلة على تطوير 
القطاعات غير النفطية وال سيما 

الزراعة لما لها من دور محوري في 
مجال التشغيل، حيث تعد الزراعة 

واألسماك من القطاعات المتطلبة 

للعمالة وتقدم فرص عمل كثيرة - 
حتى على المدى القصير، وحتى في 
ظل عدم وجود سوق عمالة متطور 

- لعدد كبير من السكان. معتبرة 
أن القطاع الزراعي سيكون بحاجة 

للدعم والترسيخ والتعزيز، والمطلوب 
حماية القطاعات الحساسة في فترة 
التعافي وال سيما الزراعة أي حماية 

اإلنتاج الزراعي من المنافسة.
وأضافت أنه كي تنجح عملية إعادة 
تموضع االقتصاد في فترة السلم 

يجب إعادة هيكلة االقتصاد الزراعي 
وذلك من خالل عدة إجراءات أبرزها: 
إصالح أنظمة االئتمان واالستفادة 

من مشاريع االئتمان الصغير الوطنية 
واإلقليمية والدولية، ومراكز التدريب، 

وتأسيس مثل هذه المنظمات 
التمويلية والمشاريع اإلعمارية في 

حال عدم وجودها، االهتمام بتطوير 

المشهد-خاص:

خلصت دراسة أجرها المركز الوطني للسياسات الزراعية إلى 
أن يجب االنتباه أن تأثير الناتج اإلجمالي المحلي الزراعي على 
تخفيض الفقر يعادل ضعفي تأثير الناتج اإلجمالي المحلي من 
بقية القطاعات، فزيادة اإلنتاج الزراعي تزيد الطلب على النشاطات 

والقطاعات المرتبطة كتطوير الريف والخدمات الريفية والبنى التحتية 
والصناعات الزراعية والتجارة والسياحة والنقل واالتصاالت.

دراسة بحثية حول 
زيادة ا±نتاج الزراعي 

وتطوير الريف

أوضحت الدراسة 
أنه يجب أن 

تستمر سياسات 
الحماية االجتماعية 

الفعالة، والتي 
تستهدف الفقراء 

بشكل عام 
والفئات التي 

تضررت من الحرب 
بشكل خاص، مع 

المحافظة على 
االستقرار المالي
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وإدخال التقنيات بهدف توسيع 
اإلنتاج واستيعاب األجيال الجديدة 

التي تتطلب فرص العمل، االستفادة 
من النشاطات االقتصادية التي كانت 

قائمة خالل فترة الحرب وخلق طرق 
إلعادة تكاملها ضمن المخططات 

الجديدة، تشجيع القطاع الخاص على 
االستثمار وخلق بيئة قانونية مناسبة 

للمشاريع، إنشاء قاعدة اقتصادية 
جديدة تستند إلى زراعات تقليدية 

وجديدة مجدية اقتصاديًا.
وأوضحت الدراسة أنه يجب أن تستمر 
سياسات الحماية االجتماعية الفعالة، 

والتي تستهدف الفقراء بشكل عام 
والفئات التي تضررت من الحرب 
بشكل خاص، مع المحافظة على 

االستقرار المالي.
وفي سياق تناولها أو شرحها لما 

أسمته بالخطة اإلطارية االستراتيجية 

إلعادة اإلعمار زراعيًا في سورية، 
ربطت الدراسة بين تنفيذ هذه الخطة 

وبين توقف األعمال العسكرية في 
أراضي القطر أو في معظمها على 
األقل، حيث يمكن البدء بنشاطات 

السالم السلبي في بعض المناطق 
ونشاطات السالم اإليجابي في 

مناطق أخرى في نفس الوقت. ويعد 
توقف األعمال الحربية شرطًا ال غنى 

عنه إلطالق االستثمارات والبدء 
بأعمال صيانة البنى التحتية وتحريك 

عجلة اإلنتاج مجددًا.
كما رأت أن تنفيذ الخطة اإلطارية 

لالنتقال من اقتصاديات الحرب إلى 
اقتصاديات السلم تستلزم بالضرورة 

وجود تعاون دولي واسع وتدفق 
استثمارات دولية لتمويل وتنشيط 
إعادة اإلعمار، باإلضافة إلى وجود 

المنظمات غير الحكومية ومنظمات 

األمم المتحدة التي ستساهم 
جميعها في حركة البناء واستعادة 

التعافي االقتصادي.
وباإلضافة إلى التخطيط 

االستراتيجي وتقييم الظروف 
والفرص واالحتياجات ووضع أسس 

تنظيم التعاون ورسم مسارات 
التحول، فإن المطلوب بحسب 

الدراسة وبشكل مّلح إدارة حازمة 
ومحكمة تمتاز بالشفافية من جهة، 

وبإجراءات فعالة وجذرية لمكافحة 
الفساد من جهة أخرى، وال يمكن 
لخطة إطارية كبيرة إلعادة اإلعمار 

كهذه أن تنجح في ظل تفشي 
الفساد في بيئتها وتراجع مستوى 

الشفافية في اإلدارة العامة، وتعتبر 
الشفافية ومكافحة الفساد في هذه 
الحالة شرطًا ذا أولوية قصوى لنجاح 

الخطة.

عندما تبدأ 
عملية إعادة 

البناء باإلقالع 
يجب التركيز في 

هذه المرحلة 
على تطوير 

القطاعات غير 
النفطية وال 

سيما الزراعة 
لما لها من دور 

محوري في 
مجال التشغيل
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وتخوفت الدراسة الصادرة عن المرصد 
العمالي للدراسات والبحوث أن من 

إمكانية لجوء الحكومة إلى وقف هذا 
الدعم مستقبال بعد استقرار استهالك 

االسر من مادة الخبز، وتحويل 
الدعم النقدي إلى أبواب أخرى من 
االعتمادات، وهذا من شأنه تهديد 
معيشة شريحة اجتماعية واسعة. 

كما أن ذلك الخيار من شأنه تعريض 
الوضع الغذائي لشريحة من األسر 
للخطر نتيجة اضطرارها إلى إنفاق 

ما يخصص لها من دعم نقدي على 
تأمين احتياجات أخرى طارئة كالصحة 

والتعليم وايجار المنازل وغيرها.
ورأى الزميل غصن إن االستمرار 
في دعم إنتاج مادة الخبز وبيعها 

للمستهلكين ليس باألمر الصعب 
فيما لو عدلت الحكومة من 

استراتيجية تعاطيها مع هذا الملف، 
بحيث تكون األولوية لثالثة مشروعات 

أساسية هي: األول توفير قاعدة 
بيانات صحيحة باالستناد على 

مقاربات علمية وذلك من خالل 
إجراء مسح وطني خاص بمادة الخبز 

المدعوم، يتم من خالل نتائجه تحديد 
حجم استهالك الفرد يوميًا من 

المادة، العوامل المؤثرة على عملية 

االستهالك، نسبة ما تشكله المادة 
من إنفاق األسرة ومن مكونات الغذاء 

لديها، المعايير الموضوعية التي 
يمكن االستناد عليها لتمييز األسر 

المحتاجة إلى الدعم عن غيرها... 
وغير ذلك. وبناء على تلك البيانات 

يتم إعادة هيكلة مشروع توزيع الخبز 
على البطاقة االلكترونية ليكون أكثر 

موضوعية وواقعية. ونعتقد أن 
البيانات المتوفرة حاليا جراء العمل 
بمشروع البطاقة االلكترونية يمكن 
أن تشكل أساسًا يبنى عليه في بناء 

قاعدة البيانات المطلوبة.
أما المشروع الثاني فيتمثل في فتح 
ملف التجاوزات والمخالفات والهدر 

الحاصل في جميع المؤسسات 
والشركات المعنية بمراحل العملية 
اإلنتاجية لمادة الخبز، وأتمتة عمل 

جميع المخابز العامة والخاصة 
ونقاط البيع وربطها بشبكة حكومية 

خلصت دراسة عن الخبز أعدها الصحفي المتخصص في الشؤون االقتصادية زيادة غصن 
إلى أن خيار استبدال الدعم الحكومي المقدم سنويا للخبز ببدل نقدي ال يعالج مشكلة عدم 
عدالة توزيع الدعم الحكومي بالنظر إلى أن التوزيع النقدي سيشمل أيضًا أسرًا غير محتاجة، 
وهذا يدخل في خانة استمرار الهدر أيضًا. وفي حال حصر البدل النقدي بشريحة الموظفين 

العاملين في مؤسسات الدولة، فإن ذلك يعني حرمان شريحة اجتماعية ليست بالقليلة من 
هذا الدعم.

دراسة بحثية للزميل زياد غصن

اخلبز في زمن الحرب...  أزمات 
وسيناريوهات متعددة

االستمرار في دعم إنتاج مادة الخبز وبيعها 
للمستهلكين ليس باألمر الصعب فيما لو 

عدلت الحكومة من استراتيجية تعاطيها مع 
هذا الملف
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تتيح االطالع على جميع البيانات 
والمعلومات المتعلقة باإلنتاج 
والتوزيع وتدقيقها ومطابقتها 

محاسبيًا، األمر الذي سيؤدي حتمًا 
إلى توفير مبالغ هائلة تذهب حاليا 

إلى حلقات الفساد والهدر غير المبرر. 
ويشمل المشروع الثالث اعتماد 

مقاربة جديدة لدعم المادة في جميع 
مراحل إنتاجها بما يضمن الشفافية 

الكاملة في هذا الملف، وإيجاد حلول 
نهائية لمشكلة التشابكات المالية، 

وما ينتج عنها من أرقام وبيانات 
متضاربة حول حجم الدعم الحكومي 

المقدم في كل حلقة إنتاجية.
الدراسة التي تناولت بالبيانات 

واألرقام تطورات مراحل إنتاج الخبز 
بدءًا من زراعة القمح فعملية الطحن 
واإلنتاج والتوزيع قالت إن الظروف 

المناخية القاسية أثرت سلبًا في 
بعض السنوات على زراعة القمح، 

اإلنتاج المحلي من القمح تراجع خالل 
سنوات الحرب بأكثر من النصف. 

وفيما يتعلق بعملية إنتاج الدقيق 
أشارت الدراسة استنادًا إلى بيانات 

وزارة التجارة الداخلية وحماية 
المستهلك إلى وجود ارتفاع واضح 
لكميات الدقيق أو الطحين الموزعة 
سنويًا على المحافظات خالل الفترة 

الممتدة من العام 2016 ولنهاية 
العام 2019، ففي العام 2016 لم 
تكن كميات الطحين الموزعة على 

المحافظات تتجاوز 647.5 ألف طن، 
لترتفع في العام التالي وتصل إلى 

1.3 مليون طن ثم إلى 1.412 مليون 
طن في العام 2018 وإلى 1.434 

مليون طن في العام الماضي، وهي 
زيادة فرضها ارتفاع حجم االستهالك 
المحلي من مادة الخبز نتيجة عاملين 

أساسيين:
-األول، وهو األساس، وتمثل في 

إال أن مجريات الحرب كانت كافية 
إلخراج مساحات واسعة من االستثمار 

الزراعي، وتحديدًا فيما يتعلق بزراعة 
القمح، فالبيانات اإلحصائية الرسمية 
الصادرة عن وزارة الزراعة تشير إلى أن 
إجمالي المساحات المزروعة بالقمح 
وصلت في العام 2019 إلى حوالي 

1.346 مليون هكتار مقارنة بأكثر من 
1.995 مليون هكتار في العام 2010 

أي أن هناك تراجع في المساحات 
المزروعة بحوالي 649 ألف هكتار، 
وفي بعض سنوات الحرب وصلت 

المساحة المفقودة إلى أكثر من 500 
ألف هكتار أي ثلت المساحة المزروعة 

ما قبل الحرب. وهذا كان كفيًال 
بحدوث تراجع كبير في كميات القمح 

المنتجة محليًا من حوالي 3 ماليين 
طن في العام 2010 إلى 1.2 مليون 

طن في العام 2018 وإلى حوالي 2.2 
مليون طن في العام 2019، أي أن 

أكدت الدراسة 
وجود تباين في 

تكلفة إنتاج 
الخبز المدعوم 
بين عام وآخر، 
السيما خالل 

سنوات الحرب، 
تبعًا للمتغيرات 

السعرية التي 
تطرأ على 

مدخالت اإلنتاج
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شهدتها البالد خالل فترات االحتالل 
العثماني والفرنسي إلى صناعة الخبز 

من الشعير في حال عدم توفر القمح، 
أو عبر خلط كميات القمح المتوفرة 

بالشعير لزيادة كميات الخبز المنتجة. 
وحتى وقت قريب كانت معظم األسر 
الريفية هي التي تؤمن ذاتيا مادة الخبز 

من خالل إنتاجها للمادة بالطريقة 
التقليدية المعروفة.

-بديل غذائي اضطراري لدى األسر 
الفقيرة التي تستعيض بالخبز عن 

العديد من السلع الغذائية التي 
يصعب توفيرها، وهذا ما يبرر بوضوح 
أسباب زيادة استهالك األسر الفقيرة 
ومتدنية الدخل من مادة الخبز، والتي 

تصبح آنذاك وسيلة وحيدة لتحقيق 
”الشبع“ لدى أفراد األسرة مع توفير 

الحد األدنى من السعرات الحرارية 
المطلوبة.

استعادة الحكومة خالل عامي 2017 
و2018 السيطرة على مناطق واسعة 
من البالد قدرت مساحتها بما يوازي 
مساحة بعض الدول المجاورة، وهو 

تطور حمل معه زيادة في حجم 
استهالك السلع والخدمات المقدمة 

من قبل مؤسسات الدولة.
-الثاني ويتعلق بزيادة استهالك 

األسرة الواحدة من مادة الخبز 
المدعوم، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار 

بعض السلع الغذائية منذ بداية 
العام 2019، وتصاعد ذلك خالل 

العام الماضي ليشمل جميع السلع، 
وبنسبة جعلت أسر كثيرة تعجز عن 

توفير الحد األدنى من الغذاء.
وأكدت الدراسة وجود تباين في 

تكلفة إنتاج الخبز المدعوم بين عام 
وآخر، السيما خالل سنوات الحرب، 
تبعًا للمتغيرات السعرية التي تطرأ 
على مدخالت اإلنتاج، شراء القمح 
من المزارعين أو استيراده، عمليات 

الصيانة وشراء اآلالت وخطوط اإلنتاج 
وغيرها. وبحسب تقديرات المؤسسة 

العامة للمخابز المسؤولة عن توفير 
مستلزمات اإلنتاج للمخابز الحكومية 
والخاصة (دقيق-مازوت-خميرة-....) 
فإن تكلفة إنتاج ربطة الخبز الواحدة 
كانت في العام 2015 تبلغ حوالي 

120 ليرة في وقت كانت تباع الربطة 
للمستهلكين بحوالي 15 ليرة أي أن 
نسبة الدعم الحكومي في كل ربطة 

كانت تبلغ %87.5، وفي العام 2019 
ارتفعت التكلفة لتصل إلى 270 ليرة 

لتصبح بذلك نسبة الدعم 81% 
بالنظر إلى أن سعر الربطة كان قد 

ارتفع في العام 2016 ليبلغ 50 ليرة. 

ومع بداية العام الماضي أصبحت 
310 ليرات سورية ونسبة الدعم 

حوالي %84. وهذا ما تبلور أيضًا 
في زيادة كتلة الدعم المخصصة 
لمادة الخبز في موازنات الدولة، 

فقد ارتفعت من حوالي 312 مليار 
ليرة في العام 2019 إلى حوالي 

322 مليار في العام الماضي، 
ويتوقع أن يتخطى اإلنفاق الفعلي 

االعتمادات المرصودة في ضوء 
رفع الحكومة سعر شراء كيلو 

القمح إلى 425 ليرة، وانخفاض 
سعر صرف الليرة الذي بدأ أواخر 
العام ما قبل الماضي، ووصوله 

لمستويات كبيرة منتصف عام 
2020 قبل أن يستقر بشكل 

مؤقت ثم يعاود االنخفاض خالل 
الفترة القليلة الماضية، وانعكاس 

ذلك على أسعار مستلزمات اإلنتاج. 
حيث تذهب تقديرات وزير التجارة 

الداخلية وحماية المستهلك إلى أن 
تكلفة الكيلو الواحد من الخبز تبلغ 

حاليا حوالي 618 ليرة تتحمل خزينة 
الدولة منها حوالي 579 ليرة بعد قرار 
زيادة سعر المادة مؤخرًا أي ما نسبته 

.93.6%
وخلصت الدراسة إلى أن زيادة 

استهالك سورية من مادة الخبز 
العادي ترتبط بعدة عوامل أبرزها ما 

يلي:
-عادة غذائية قديمة جدًا جعلت من 

حضور الخبز على مائدة السوريين 
أولوية تتقدم على ما سواها من 
السلع الغذائية األخرى لدرجة أن 
بعض األسر السورية كانت تلجأ 

في سنوات الجفاف والقحط التي 

تذهب تقديرات وزير التجارة الداخلية 
وحماية المستهلك إلى أن تكلفة الكيلو 
الواحد من الخبز تبلغ حاليا حوالي 618 

ليرة تتحمل خزينة الدولة منها حوالي 
579 ليرة بعد قرار زيادة سعر المادة 

مؤخرًا أي ما نسبته 93.6%.

التقديرات المتعلقة 
باستهالك الفرد 

من مادة الخبز 
العادي المدعوم 
تتضارب في ظل 

غياب أي تقديرات 
رسمية في هذا 
الخصوص خالل 
السنوات العشر 

األخيرة
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-سعرها المدعوم من قبل الدولة 
مقارنة بأسعار أنواع الخبز األخرى 

والتي ال تتناسب مع دخل شريحة 
واسعة من السوريين، سواء ممن 

يصنفون على أنهم من أصحاب الدخل 
المحدود أو أنهم داخل دائرة الفقر. 

وخالل سنوات الحرب زادت معدالت 
الفقر بشكل كبير مقارنة بالعقد 

األول من القرن الحالي، وتاليًا فقد 
زاد االعتماد على الخبز لدى مختلف 

شرائح المجتمع السوري.
- ارتفاع كميات الخبز المهربة إلى 

مربي الثروة الحيوانية باعتباره بديًال 
رخيصًا للعلف الذي زادت أسعاره 

بشكل كبير خالل السنوات األخيرة.
- تدني وسوء مواصفات الخبز المنتج 
األمر الذي يجعله سريع التلف وعدم 
قابليته للتخزين، وبالتالي ارتفاع حجم 
الهدر لدى غالبية األسر السورية التي 

تضطر إلى شراء المادة يوميًا.
وحول االستهالك المحلي من مادة 
الخبز المدعوم أوضح الزميل غصن 
أن التقديرات المتعلقة باستهالك 

الفرد من مادة الخبز العادي المدعوم 
تتضارب في ظل غياب أي تقديرات 

رسمية في هذا الخصوص خالل 
السنوات العشر األخيرة، إذ أن 

البيانات الرسمية المتاحة حتى اآلن 
هي تلك التي تضمنها مسح دخل 

ونفقات األسرة 2009-2010 والتي 
أشارت إلى أن استهالك األسرة 

السورية من مادة الخبز العادي تبلغ 
شهريًا حوالي 77.6 كغ واستهالك 

وتدني الدخل وعدم قدرته على مواكبة 
معدالت ارتفاع األسعار. فمثًال قبل 
حوالي عامين قدر ت الشركة العامة 

للمخابز حصة الفرد من مادة الخبز 
بحوالي 115 كيلو غرام سنويًا وذلك 

بناء على مخصصاته من الدقيق 
التمويني والبالغة 100 كيلو غرام 

مقارنة بحوالي 162 كيلو هي متوسط 
استهالك الفرد من الخبز العادي وفقًا 

لمسح دخل ونفقات األسر ة عام 
2009، خاصة وأن تقديرات الشركة 
خالل السنوات األولى لألزمة كانت 

تشير إلى ارتفاع نسبة استهالك 
الخبز المدعوم نسبة %10، ال بل 

أن تقديرات الشركة حول حصة الفرد 
تتناقض مع تقديرات كان قد أدلى بها 
معاون وزير التجارة الداخلية وحدد فيها 
حصة الفرد أو حاجته من الخبز بحوالي 

120 كغ.
لذلك كان من الطبيعي في ظل 
غياب بيانات إحصائية منتجة بناء 

على مسوح علمية دقيقة أن تكثر  
أخطاء السياسات الحكومية المتبعة 

في معالجة ملف الخبز المدعوم، 
وهذا ما ظهر جليًا مع التوجه إلى 

تطبيق البطاقة االلكترونية وما 
رافق ذلك من تردد حكومي حول 
تحديد المخصصات اليومية التي 
يحق لكل أسرة سورية الحصول 

عليها من مادة الخبز، فكانت البداية 
مع تخصيص كل أسرة يوميًا بربطة 
واحدة (وزنها الرسمي 1300 غرام) 
وعند التطبيق وتصاعد االنتقادات 
الشعبية تم رفع المخصصات إلى 

أربع ربطات يوميا وهو ما أسهم في 
توسع عمليات البيع غير الرسمية 

واستمرار  نسبة الهدر، وأخيرًا تم توزيع 
األسر السورية على أربع شرائح تبعًا 
لعدد أفراد األسرة المسجلين على 

البطاقة االلكترونية، تحصل بموجبها 
كل أسرة على مخصصاتها اليومية 
والتي تم حسابها بناء على متوسط 

حصة الفرد، والمقدرة من قبل وزارة 
التجارة الداخلية بحوالي 19.5 كغ 

شهريا أي بزيادة قدرها 6 كغ مقارنة 
بتقديرات مسح دخل ونفقات األسرة 
2009. لكن مع القرار األخير القاضي 

بتخفيض وزن الرابطة من 1300 غرام 
إلى 1100 غرام أصبحت حصة الفرد 

بحدود 16.5 كغ.

الفرد حوالي 14.4 كغ. وبحسب تلك 
البيانات فإن إنفاق األسرة على الخبز 
العادي من إجمالي متوسط إنفاقها 

الشهري شكل آنذاك ما نسبته 
%2.5 وحوالي %5.4 من متوسط 

إنفاق األسرة على السلع الغذائية 
فقط. ورغم أن المكتب المركزي 

لإلحصاء قام، وبالتعاون مع برنامج 
األغذية العالمي، بإنجاز ثالثة مسوح 

بدءًا من العام 2015 ولغاية العام 
2019 لرصد حالة األمن الغذائي، إال 

أن االستمارة الموزعة لم تتضمن 
معلومات تفصيلية حول واقع 

استهالك األسر من الخبز  العادي 
وغيره من السلع الغذائية، وتاليًا فإن 
المتاح من البيانات هي تلك الصادرة 

عن مسؤولي وزارة التجارة الداخلية 
وحماية المستهلك، والتي تستند غالبًا 

على كمية اإلنتاج السنوي من مادة 
الخبر العادي وعدد السكان من دون 
توضيح مصدر التقديرات المتعلقة 

بعدد السكان، والتي تم االعتماد 
عليها في حساب متوسط نصيب 

الفرد من إنتاج الخبز سنويًا، والذي 
يختلف تمامًا عن متوسط استهالك 

الفرد ألسباب متعددة لعل من أبرزها 
أن تقديرات وزارة التجارة الداخلية 
تقل بشكل كبير عن بيانات مسح 
دخل ونفقات األسرة 2009 فيما 
كل المؤشرات تؤكد أن استهالك 
الفرد من الخبز العادي ارتفع خالل 

السنوات األخيرة تحت ضغط موجات 
الغالء التي اجتاحت األسواق المحلية 

120
تكلفة إنتاج 
ربطة الخبز 

الواحدة كانت 
في العام 2015 
تبلغ حوالي 120 

ليرة

270
وفي العام 

2019 ارتفعت 
التكلفة لتصل 
إلى 270 ليرة

 310
ومع بداية 

العام الماضي 
أصبحت 310 
ليرات سورية
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نذير نبعة فنان تشكيلي 
سوري تتلمذ على يد الرواد 

المصريين وتزوج من 
الفنانة التشكيلية المصرية 

شلبية إبراهيم
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وبعد أن حاز الثانوية نال منحة لدراسة الفنون في 
القاهرة في عهد الوحدة المصرية ـ السورية. درس 
نبعة في كلية الفنون الجميلة في القاهرة بدءًا من 

سنة 1964 في مرسم عبد العزيز درويش.
 وفي القاهرة تعرف إلى فتاة مصرية تدعى شلبية 

إبراهيم فتزوجا، وعادت معه إلى دمشق لتقيم فيها 
إلى جانبه حتى اليوم. 

بعد ست سنوات، عاد إلى دمشق ليغادرها مجددًا 
إلى بوزار باريس بين 1971 و1974. بدءًا من الـ 

1975، استقر بشكل نهائي في مدينته ليدرس في 
قسم التصوير في كلية الفنون الجميلة.

وشكل مع أسعد عرابي وخزيمة علواني وغياث 
األخرس وغسان السباعي وعبد الحميد أرناؤوط، 

عالوة على رسام األيقونات إلياس الزيات، 
شوطًا مهمًا في مسيرة الفن التشكيلي السوري 

المعاصر.
في بداياته، لم يخرج نبعة عن الخط الذي رسمه رواد 
مصر الذين مارسوا تصويرًا واقعيًا، محاولين إعطاء 
عملهم طابعًا محليًا من خالل إغناء لوحتهم برموز 

فرعونية، أو عناصر بسيطة من الحياة اليومية. وجد 
الشاب في أعمال محمود سعيد (1897ــــــ 1964) 
ذلك التذوق للتقاليد الشعبية للناس، الذي أسماه 

حينها ”الهوية المصرية“. خالل هذه الفترة،
 تأثر أيضًا بأعمال السرياليين حامد ندا (1924-

الفنان نذير نبعة
المشهد - أسماء األمين:

ولد نذير نبعة في ضاحية المزة في دمشق سنة 1938، تأثر في بداياته بالرائدين محمود جالل 
(1911-1975) وناظم الجعفري (1918-2015)، حيث كان يتردد على مرسم هذا األخير، فكانت 

أعماله تميل إلى األعمال التقليدية األكاديمية. ”بيت قديم“ (1959) هي لوحة تعبر بامتياز عن 
هذه الفترة. قبل ذلك الوقت، كان يقوم برحالت مع مروان قصاب باشي (1934) إلى مدن صغيرة على 

أطراف مدينة دمشق كزملكا، ودوما، وداريا، ليرسما هناك الطبيعة.

رواد الفن التشكيلي

في بداياته، لم يخرج نبعة عن 
الخط الذي رسمه رواد مصر 

الذين مارسوا تصويرًا واقعيًا، 
محاولين إعطاء عملهم طابعًا 
محليًا من خالل إغناء لوحتهم 

برموز فرعونية، أو عناصر 
بسيطة من الحياة اليومية
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1990) وعبد الهادي الجزار (1966-1925). 
هذا االهتمام بصنع هوية لعمله ترتكز إلى 

الحضارات المحلية، تجلى في معرضه الفردي 
األول عشية 

عودته من القاهرة سنة 1965، فرسم انليل 
وعشتار والطلسم. 

وقد كان لعودة فاتح المدرس (1922-
1999) من روما قبل ذلك ببضع سنوات، 

األثر الكبير على الفنانين السوريين، من 
بينهم نبعة، حيث لفت نظرهم بعودته 

الستلهام اإلرث الثقافي والجمالي الذي 
سبق اإلسالم. تواكب ذلك األثر في نفس 

الفنان، مع إقامته لفترة وجيزة في مدينة دير 
الزور حيث عمل مدرسًا للفنون في ثانوياتها. 

بدأ نبعة هناك اهتمامه الفعلي بالحياة 
الشعبية وبمالحم األقدمين، ويروي كيف 

كان لسكون الفرات في جريانه أثر عظيم على 

نفسه، ذلك الجو األسطوري الذي يجمع 
األرض الخضراء والصحراء معًا.

إذن، كان التحول األول لفن نبعة هو التحرر 
من األسلوب األكاديمي ليرسم بشيء 

من الرمزية أجسادًا آدمية مليئة بالتمائم 
بوجوه ذات عيون كبيرة تبدو عليها الدهشة 

الغامضة.
 هذا االهتمام بالعيون واكب أعمال نبعة 

طويًال
. بين عامي 1966 و1975، حاول نبعة أن 
يجد أسلوبه الشخصي الذي ينهل ويعتمد 

كأساس على الفن التقليدي المحلي. نتيجة 
هذه التجارب كانت األسلوب الذي صنع 
شهرته، مستفيدًا من مهارته في الرسم 

والتلوين المتأني الذي وضع لوحته في مكان 
لم يكن لغيره فيه موطىء قدم. األفكار 
السريالية و“الطابع المحلي“ الذي جلبه 

كفكرة من القاهرة، أصبحا المرجع األسلوبي 
الذي حدد انتاجه حتى بداية التسعينيات حين 

الثقافي   |  

1999) من روما قبل ذلك ببضع سنوات، األول عشية 
األثر الكبير على الفنانين السوريين، من 
بينهم نبعة، حيث لفت نظرهم بعودته 

الستلهام اإلرث الثقافي والجمالي الذي 
سبق اإلسالم. تواكب ذلك األثر في نفس 

الفنان، مع إقامته لفترة وجيزة في مدينة دير 
الزور حيث عمل مدرسًا للفنون في ثانوياتها. 
الفنان، مع إقامته لفترة وجيزة في مدينة دير 
الزور حيث عمل مدرسًا للفنون في ثانوياتها. 
الفنان، مع إقامته لفترة وجيزة في مدينة دير 

بدأ نبعة هناك اهتمامه الفعلي بالحياة 
الزور حيث عمل مدرسًا للفنون في ثانوياتها. 

بدأ نبعة هناك اهتمامه الفعلي بالحياة 
الزور حيث عمل مدرسًا للفنون في ثانوياتها. 

الشعبية وبمالحم األقدمين، ويروي كيف 
كان لسكون الفرات في جريانه أثر عظيم على 

الجوائز
-1967 معرض غرافن آ.

-1968 بينالي اإلسكندرية.
جائزة المدرسة العليا في باريس.
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تبنى األسلوب التجريدي حتى يوم رحيله.
لوحاته في تلك الفترة كانت ذات جو ملحمي حالم 
يغلف األماكن: وجوه سمراء، عناصر ومفردات من 

األنتيكا والمصنوعات الحرفية المحلية والحاجات 
اليومية ليدهش بذلك الجمهور بمواضع أثيرة محببة 

لديه. لم تلبث هذه المواضيع أن تطورت لتصبح مناظر 
استشراقية تسكنها فتيات عاريات الصدر أو طبيعة 

صامتة مغرقة في الزخرفة.
 بورتريهات في ديكور 

شرقي دمشقي 
بامتياز وتفاصيل 
دقيقة لموتيفات 

نباتية تحتل 
مساحات ال بأس 

بها من اللوحة. 
”نباتات ووجه“ 

(1974) و“تفتح 
الزنابق“ (1974) 

وعازفة المزمار (1983) 
هي من اللوحات التي 

تمثل بامتياز هذه الفترة 
التي سماها ”الواقعية 

السحرية“.
كغيره من الفنانين السوريين، ”بّدل“ مواضيعه 

عقب نكسة حزيران 1967 ليرسم الفدائي، الوجه 
الذي ظهر بعد النكسة مباشرة، على أمل أن يكون هو 

المنقذ أو المخلص. إلى جانب اللوحات التي صورت 
هذا الفدائي، رسم نبعة ”مدرسة بحر البقر“، والشهيد“ 

الثالثية األشهر في إنتاج الفنان الراحل.
في مقابلة تلفزيونية تعود إلى بداية األلفية الثالثة، 

يعترف الفنان أنهم فهموا بشكل خاطىء شعار ”اللوحة 
سالح في المعركة“ وقد تجاوزوه اآلن، فيمكن أن تكون 
اللوحة لوحة ملتزمة ولو لم تصور فيها الكالشينكوف!“ 

وهذا درس أعتقد أنه مفيد لجيل هذه الفترة.
في بورتريه عنه كتبه سامر إسماعيل قال إن بغداد 
كانت المثير األكبر له كي يرسمها بعد أن تعرضت 

للقصف األميركي، وتمكن الحقًا من إنجاز مجموعة 
من اللوحات أطلق عليها عنوانًا مشتركًا هو «المدن 
المحروقة» التي ما عادت تقتصر على بغداد وحدها، 

بل تبعتها مدن كثيرة. ثم رسم بالحبر الصيني.

تبنى األسلوب التجريدي حتى يوم رحيله.
لوحاته في تلك الفترة كانت ذات جو ملحمي حالم 
يغلف األماكن: وجوه سمراء، عناصر ومفردات من 

األنتيكا والمصنوعات الحرفية المحلية والحاجات 
اليومية ليدهش بذلك الجمهور بمواضع أثيرة محببة 

لديه. لم تلبث هذه المواضيع أن تطورت لتصبح مناظر 
استشراقية تسكنها فتيات عاريات الصدر أو طبيعة 

صامتة مغرقة في الزخرفة.
 بورتريهات في ديكور 

بامتياز وتفاصيل 
دقيقة لموتيفات 

مساحات ال بأس 

 (1983
هي من اللوحات التي 

تمثل بامتياز هذه الفترة 
التي سماها ”الواقعية 

كغيره من الفنانين السوريين، ”بّدل“ مواضيعه 
عقب نكسة حزيران 1967 ليرسم الفدائي، الوجه 

الذي ظهر بعد النكسة مباشرة، على أمل أن يكون هو 
 ليرسم الفدائي، الوجه 

الذي ظهر بعد النكسة مباشرة، على أمل أن يكون هو 
 ليرسم الفدائي، الوجه 

المنقذ أو المخلص. إلى جانب اللوحات التي صورت 
هذا الفدائي، رسم نبعة ”مدرسة بحر البقر“، والشهيد“ 

الثالثية األشهر في إنتاج الفنان الراحل.
في مقابلة تلفزيونية تعود إلى بداية األلفية الثالثة، 

يعترف الفنان أنهم فهموا بشكل خاطىء شعار ”اللوحة 
في مقابلة تلفزيونية تعود إلى بداية األلفية الثالثة، 

يعترف الفنان أنهم فهموا بشكل خاطىء شعار ”اللوحة 
في مقابلة تلفزيونية تعود إلى بداية األلفية الثالثة، 

سالح في المعركة“ وقد تجاوزوه اآلن، فيمكن أن تكون 
اللوحة لوحة ملتزمة ولو لم تصور فيها الكالشينكوف!“ 

وهذا درس أعتقد أنه مفيد لجيل هذه الفترة.
في بورتريه عنه كتبه سامر إسماعيل قال إن بغداد 
كانت المثير األكبر له كي يرسمها بعد أن تعرضت 
في بورتريه عنه كتبه سامر إسماعيل قال إن بغداد 
كانت المثير األكبر له كي يرسمها بعد أن تعرضت 
في بورتريه عنه كتبه سامر إسماعيل قال إن بغداد 

للقصف األميركي، وتمكن الحقًا من إنجاز مجموعة 
كانت المثير األكبر له كي يرسمها بعد أن تعرضت 

للقصف األميركي، وتمكن الحقًا من إنجاز مجموعة 
كانت المثير األكبر له كي يرسمها بعد أن تعرضت 

من اللوحات أطلق عليها عنوانًا مشتركًا هو «المدن 
للقصف األميركي، وتمكن الحقًا من إنجاز مجموعة 
من اللوحات أطلق عليها عنوانًا مشتركًا هو «المدن 
للقصف األميركي، وتمكن الحقًا من إنجاز مجموعة 

المحروقة» التي ما عادت تقتصر على بغداد وحدها، 
بل تبعتها مدن كثيرة. ثم رسم بالحبر الصيني.

التحول األول لفن نبعة هو 
التحرر من األسلوب األكاديمي 

ليرسم بشيء من الرمزية أجسادًا 
آدمية مليئة بالتمائم بوجوه ذات 
عيون كبيرة تبدو عليها الدهشة 

الغامضة
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 1
أي نوع من أنواع العمل 

يخضع لحقوق الطبع والنشر؟
تمنح ملكية حقوق الطبع 

والنشر المالك الحق الحصري 
في استخدام العمل، مع وجود 

بعض االستثناءات. عندما يبتكر 
الشخص عمًال أصلًيا ثابًتا على 

وسيط مادي، فإنه يمتلك تلقائًيا 
حقوق الطبع والنشر لهذا العمل.

هناك أنواع كثيرة من األعمال 
مؤهلة لحماية حقوق الطبع 

والنشر، على سبيل المثال:
- األعمال المسموعة المرئية، 

مثل البرامج التلفزيونية واألفالم 
ومقاطع الفيديو على اإلنترنت 

- التسجيالت الصوتية 
والمقطوعات الموسيقية 
- األعمال المكتوبة، مثل 

المحاضرات والمقاالت والكتب 

والمقطوعات الموسيقية 
- األعمال المرئية، مثل اللوحات 

والملصقات واإلعالنات 
- ألعاب الفيديو وبرامج الكمبيوتر 

- األعمال الدرامية، مثل 
المسرحيات والمسرحيات 

الموسيقية 
إذا كنت تريد الحصول على مزيد 

من المعلومات، فيمكنك الرجوع 
إلى مكتب حقوق الطبع والنشر عبر 

اإلنترنت والتحقق من خالل محام.

 2
هل من الممكن استخدام 

أحد األعمال المحمية بموجب 
حقوق الطبع والنشر بدون 

التسبب في انتهاك؟
نعم، في بعض الحاالت، من 

الممكن استخدام العمل المحمي 
بموجب حقوق الطبع والنشر 
دون انتهاك حقوق المالك؟ 

لمزيد من المعلومات حول 
هذا األمر، يمكنك التعرف 

على االستخدام العادل. من 
المهم مالحظة أنه قد يتم إزالة 
المحتوى الذي تنشره استجابة 

لطلب يدعي انتهاك حقوق الطبع 
والنشر، حتى وإن كنت قد...

- نسبت العمل لمالك حقوق 
الطبع والنشر 

- امتنعت عن تحقيق أرباح من 
المحتوى المخالف 

- دفعت مقابل الحصول على 
نسخة من المحتوى المذكور 

- الحظت محتوى مماثًال يظهر 
في مكان آخر على اإلنترنت 

- اشتريت المحتوى بما في ذلك 
نسخة ورقية أو رقمية 

- سجلت المحتوى بنفسك من 
التلفزيون أو المسرح أو السينما 

أو الراديو 
- نسخت المحتوى بنفسك من 
كتاب أو ملصق فيلم أو صورة 

- أكدت على «عدم النية في 
انتهاك حقوق الطبع والنشر» 

يختار بعض منشئي المحتويات 
إتاحة أعمالهم إلعادة 

االستخدام ولكن بمتطلبات 
معينة. لمزيد من المعلومات 

حول هذا األمر، يمكنك 
 Creative التعرف على ترخيص

.Commons

 3
هل يمكن لشركة Google تحديد 

ملكية حقوق الطبع والنشر؟
 Google ال،حيث ال يسع

التوسط في النزاعات المتعلقة 
بحقوق الطبع والنشر. عندما 

نتلقى إشعار إزالة كامل وصالح، 
فإننا نزيل المحتوى طبًقا لما 

يتطلبه القانون. وعندما نتلقى 
إشعاًرا مضاًدا صالًحا، فإننا نحيله 
إلى الشخص الذي طلب اإلزالة. 

ما المقصود 

بحقوق الطبع والنشر؟

تمنح ملكية حقوق الطبع والنشر 
المالك الحق الحصري في استخدام 

العمل، مع وجود بعض االستثناءات. 
عندما يبتكر الشخص عمًال أصلًيا 

ثابًتا على وسيط مادي، فإنه يمتلك 
تلقائًيا حقوق الطبع والنشر لهذا 

العمل

الثقافي   |  
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إذا استمر النزاع، فعلى األطراف 
المعنية اللجوء إلى المحكمة 

للفصل فيه.

 4
ما الفرق بين حقوق الطبع 
والنشر والعالمة التجارية؟ 

ماذا عن براءات االختراع؟
حقوق الطبع والنشر هي 

شكل واحد فقط من أشكال 
الملكية الفكرية. فهي ليست 

مثل العالمة التجارية، حيث إن 
العالمة التجارية تحمي األسماء 

التجارية والعالمات المميزة 
والشعارات ومعرفات المصادر 

األخرى من أن تستخدم من 
قبل اآلخرين ألغراض معينة. 
وهي تختلف أيًضا عن قانون 
براءات االختراع، الذي يحمي 

االختراعات.

5
ما الفرق بين حقوق الطبع 

والنشر والخصوصية؟
ليس مجرد ظهورك في مقطع 

فيديو أو صورة أو تسجيل صوتي 
يعني أنك تملك حقوق الطبع 

والنشر لذلك. على سبيل المثال، إذا 
التقط صديقك صورة لك، يكون هو 

مالك حقوق الطبع والنشر للصورة 
التي التقطها. إذا حمل صديقك أو 
شخص آخر مقطع فيديو أو صورة 

أو تسجيًال صوتًيا لك بدون إذن 
منك ورأيت أنه ينتهك خصوصيتك 

أو أمانك، فيمكنك تقديم شكوى 
خصوصية.

 6
متطلبات إشعار انتهاك 

حقوق الطبع والنشر
أسهل طريقة لتقديم شكوى 

هي استخدام أداة تحري الخلل 
القانوني وإصالحه.

ويجب أن تتضمن إشعارات 
حقوق الطبع والنشر العناصر 

التالية. وبدون هذه المعلومات، 
لن نتمكن من اتخاذ إجراء بشأن 

طلبك:
1. معلومات جهة االتصال

يتعين عليك توفير المعلومات 
التي تسمح لنا باالتصال بك 

بخصوص شكواك، مثل عنوان 
البريد اإللكتروني أو العنوان 

الحقيقي أو رقم الهاتف.
2. وصف لعملك الذي تعتقد أنه 

تعرض لالنتهاك
في شكواك، تأكد من ذكر 

الوصف التام والدقيق 
للمحتوى المحمي بموجب 
حقوق الطبع والنشر الذي 

تسعى إلى حمايته. إذا تضمنت 
شكواك عدة أعمال محمية 
بحقوق الطبع والنشر، فإن 

القانون يسمح بوجود قائمة 
ممثلة عن هذه األعمال.

3. كل عنوان URL يمثل انتهاًكا
يجب أن تحتوي شكواك على 
عنوان URL للمحتوى الذي 

تعتقد أنه ينتهك حقوقك وإال 
فلن نتمكن من تحديد موقعه. 

فال تكفي المعلومات العامة عن 
موقع المحتوى. يرجى تضمين 
عناوين URL للمحتوى الدقيق 

محل النظر.
4. كما يجب أن توافق على ما 

يلي وتقر به:
- «لدّي اعتقاد بحسن نية أن 

استخدام المواد الخاضعة 
لحقوق الطبع والنشر الموضحة 

أعاله والموجودة بالصفحات 
التي ُيدعى وجود انتهاك بها 

ليس مرخًصا به من قبل مالك 
حق الطبع والنشر، وال من 

قبل وكيله، وال بموجب نص 
القانون». 

و -«المعلومات الواردة في هذا 
اإلشعار دقيقة، وأقسم وأتحمل عقوبة 

الحنث باليمين بأنني مالك حق الطبع 
والنشر أو مرخٌص لي بالتصرف بالنيابة 

عن مالك الحق الحصري الذي نزعم 
تعرضه لالنتهاك». 

5. توقيعك
تتطلب الشكاوى الكاملة وجود 

التوقيع المادي أو التوقيع 
اإللكتروني من مالك حقوق 

الطبع والنشر أو ممثل مخول له 
التصرف بالنيابة عنه. والستيفاء 

هذا المطلب، اكتب اسمك 
القانوني كامًال ليكون بمثابة 

توقيعك في الجزء السفلي من 
الشكوى.

حقوق الطبع 
والنشر هي شكل 

واحد فقط من 
أشكال الملكية 

الفكرية

في بعض 
الحاالت، من 

الممكن استخدام 
العمل المحمي 
بموجب حقوق 
الطبع والنشر 

دون انتهاك 
حقوق المالك
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التعافي التدريجي غير المتكافئ 
مع توزيع اللقاحات والدعم الحكومي، ستسلك 
البلدان ذات الدخل المرتفع مسار االنتعاش في 

النصف الثاني من عام 2021. رغم ذلك، ستشهد 
البلدان ذات الدخل المتوسط   وخاصة البلدان ذات 

الدخل المنخفض في أفريقيا وآسيا وأميركا الالتينية 
تأخرًا في عملية التعافي، ما لم تزودها األمم 

المتحدة أو الصين بلقاحات كافية وتعّزز الحكومات 
دعمها. ستستغرق القطاعات األكثر تضررًا، مثل 

السياحة والسفر وقطاع الفنادق والترفيه واألنشطة 
الكثيفة العمالة، وقًتا أطوَل للتعافي. تبقى الصين 
الدولة الوحيدة التي شهدت نموًا اقتصاديًا ملحوظًا 

في عام 2020، مسار سيحظى بالزخم في عام 
2021. كما ستنتعش التجارة الدولية، لكن العالم 

سيكون أكثر «عولمة»، مع سالسل اإلمداد الدولية 
المتضائلة والمكّونات المحلية المتزايدة.

المزيد من الفقر وعدم المساواة في عام 2021
بينما استفاد عدد قليل من الوباء مثل متاجر 
اإلنترنت، األدوات/البرامج عن بعد، األدوية 

والخدمات الطبية – لم يكن ذلك حال الغالبية. إذ 
تقّدر منظمة العمل الدولية أن نحو 590 مليون 

وظيفة بدوام كامل ُفقدت خالل النصف األخير من 
خذت العديد من تدابير الحماية  عام 2020. وقد اتُّ

االجتماعية، لكنها غير كافية والفقر آخذ في االزدياد 
في جميع البلدان.

مع 40 في المئة من سكان العالم (3.3 مليارات 
شخص) يعيشون تحت خط الفقر الدولي بدخل 

5.5 دوالرات في اليوم، يقّدر البنك الدولي أن 150 

مليون شخص إضافي سيعانون من الفقر المدقع 
بحلول عام 2021. وهناك حاجة إلى مزيد من الدعم 

الحكومي والضرائب التصاعدية لتصحيح هذه 
االتجاهات. رغم ذلك تجاوزت أرباح الشركات الكبيرة 

تريليونات الدوالرات من برامج اإلغاثة والمساعدة 
المالية لـكوفيد 19، ما أسهم في تزايد عدم 

المساواة. وبالتالي سيوّلد الفقر وعدم المساواة 
المزيد من االحتجاجات في عام 2021.

المزيد من الصحة العامة
لكّن تدابير التقّشف غير ضرورية

يتمّثل أحد الجوانب اإليجابية للوباء في أّن العالم 
أدرك الحاجة إلى أنظمة الصحة العامة - المثقلة 

عمومًا باألعباء، والتي تعاني من نقص في التمويل 
والموظفين بعد عقد من التقشف (2010 - 

2020). بينما سيستمر اإلنفاق على الصحة العامة 
في االرتفاع، يشعر الكثيرون بالقلق من التهديد 

المتمثل بتدابير التقشف الجديدة. إذ تسببت 
األكالف غير المتوقعة للوباء بديون غير مسبوقة 

ملف 2021    |  

العا¶ � 
عام ٢١ ٢٠  

إيزابيل أورتيز 
 ترجمة: ضحى ياسين

ينتهي عام 2020 
بأزمة إنسانية 

واقتصادية لم يشهد 
العالم مثيًال لها. أصاب 

فيروس كورونا قرابة 100  
مليون شخص وقتل 1.7 

مليون (لغاية كتابة هذا 
التقرير). مع اإلغالق العام، 

عانى االقتصاد العالمي 
أسوأ ركود منذ 75 عامًا، 

ما أّدى إلى خسارة ماليين 
األشخاص لدخلهم. في ظّل 

هذه الظروف غير المؤاتية، ما 
الذي سيأتي به العام الجديد؟ 

في حين أن عدم اليقين هو 
اليقين الوحيد، من المرّجح أن 

هذه النقاط الثماني ستكون 
يتمّثل أحد الجوانب اإليجابية للوباء أساسية في العام المقبل

في أّن العالم أدرك الحاجة إلى أنظمة 
الصحة العامة - المثقلة عمومًا 

باألعباء، والتي تعاني من نقص في 
التمويل والموظفين بعد عقد من 

التقشف (2010 - 2020)
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فضًال عن العجز المالي، قد تلجأ الحكومات إلى 
تدابير تقشفية وإصالحات في الخدمات العامة بدًال 
من البحث عن بدائل لزيادة الموازنات مثل الضريبة 

على الثروة، مكافحة التهرب الضريبي والتدفقات 
المالية غير المشروعة. على الحكومات التي تختار 

التقشف في عام 2021 أن تتوّقع احتجاجات 
واضطرابات اجتماعية نظرًا إلى التداعيات االجتماعية 

السلبية.

الرقمنة والتحّوالت في عالم العمل
أّدى الوباء إلى تسريع التغيير التكنولوجي في 

مكان العمل. المزيد من العمل عن بعد والقليل 
من العمل المكتبي سيعفيان النساء من االختيار 

بين العمل واألسرة ويجعالن اآلباء أكثر انخراطًا 
في المسؤوليات المنزلية. تشير الدراسات إلى أن 

47 في المئة من الشركات األميركية ستسمح 
للموظفين بالعمل من المنزل بدوام كامل بعد 

الوباء. ومن ناحية أخرى، سيكون للعمال األساسيين 
مثل موظفي القطاع الصحي أو عمال التنظيفات 

أو موظفي التوصيل أو موظفي التجزئة، قّوة 
تفاوضية أكبر في عام 2021، وقدرة على ممارسة 

الضغط من أجل تحسين ظروف العمل.

تصحيح الفوضى العالمية
سيجّدد الرئيس األميركي المنتخب بايدن التعددية، 

ومعاهدة باريس واالتفاقيات الدولية األخرى، 
والدفاع عن حقوق اإلنسان ومصالح «السالم 

األميركي». وستستمر معاناة األمم المتحدة نظرًا 

إلى انخفاض التمويل. أربع سنوات من الترامبية 
واألخبار الكاذبة تركت أثرها على العالم، ورغم 

المحاوالت الديمقراطية لتحسين النظام العالمي، 
لن يشهد عام 2021 حرف الوجهة عن الحكومات 
القومية االستبدادية، لذا ستبرز الحاجة إلى مزيد 
من الجهود لمحاربة االستقطاب وعدم المساواة 
والمعلومات المضللة. و«الجهادية» في أفريقيا 

وجنوب آسيا ستواصل مسارها التصاعدي.

فرصة التغّير المناخي
ينبغي أن يستنسخ العالم تجربة خفض االنبعاثات 
التي شهدها عام 2020 خالل العقد المقبل للحّد 
من االحتباس الحراري العالمي بـ 1.5 درجة بحلول 

نهاية القرن. إّال أّن انخفاض أسعار النفط قد يرجئ 
االستثمارات في مصادر الطاقة البديلة في عام 

2021 رغم أنها ستحل مكان الوقود األحفوري في 
معظم أنحاء العالم على المدى المتوسط.

خطر حدوث أزمة مالية جديدة 
سيبقى مرتفعًا في عام 2021

مع ركود الصناعة والخدمات، اّتجهت االستثمارات 
نحو القطاع المالي الخاضع للتنظيم بعدما كان 

مقررًا جني أرباح أكبر من خالل المضاربة. التقّلب 
سيبقى طاغيًا على أسواق األسهم لكنها على 

األرجح ستكون مزدهرة وغير مرتبطة باالقتصاد 
الحقيقي. لكن حاالت اإلفالس المتزايدة تعني أن 

المخاطر المصرفية ستزداد بشكل كبير في عام 
.2021

 2021
ازدهار جديد
بعد عام من اإلغالق 

العام، سيرغب الناس 
في تعويض ما فاتهم 

والتهافت على الحفالت 
والمهرجانات والعروض 

والرياضة والسفر في أسرع 
وقت ممكن. قد يزدهر 

عام 2021 في صيف جديد 
مليء بالحب، فترة اإلبداع 
– انتهزوا الفرصة! النقاش 

حول السبل الممكنة 
للخروج من األزمة الحالية 
سيستمر على مدار العام. 

فهذه أزمة غير مسبوقة 
قد ُتحدث منعطفات 
جديدة، والحكومات 

تتعلم بالممارسة. على 
العموم هناك خياران؛ 

األول، تجديد السياسات 
النيوليبرالية والتقشفية، 

والحّد األدنى من الخدمات 
العامة التي تقّوض 

الرفاهية، مع ضرائب 
محدودة على الثروة، ما 

سيؤدي إلى مزيد من عدم 
المساواة واالضطرابات 

االجتماعية. والثاني، 
مسار أكثر ديمقراطية 

وتقديمًا اجتماعيًا، حيث 
تقدم السياسات العامة 

للمواطنين، بما في ذلك 
سياسات اقتصادية لخلق 

فرص عمل مع حماية 
اجتماعية، ممّولة من 
الضرائب التصاعدية، 
والقضاء على التهرب 

الضريبي والتدفقات المالية 
غير المشروعة. يمكن أن 

تتحول أزمة فيروس كورونا 
إلى فرصة لجعل العالم 
مكانًا أفضل وأكثر عدالة 

للجميع في عام 2021.
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بقلم كريستوف دوبلر
المدير اإلقليمي لشركة «دينابوك يوروب ذ.م.م.» 

في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا 

تركت جائحة «كوفيد – 19“ تأثيرًا كبيرًا حدد مالمح عصرنا 
وغّير أسلوب حياتنا الشخصية والمهنية. وشهد تسريع وتيرة 

العمل عن ُبعد تحول الشركات من مختلف األحجام إلى اعتماد 
التكنولوجيا بغية تلبية احتياجات قواها العاملة التي تبنت 

أسلوب عمل جديدًا، والحفاظ على الكفاءة التشغيلية. وقد يكون 
عام 2020 أثمر عن القليل من التطورات الجديدة على صعيد 

التكنولوجيا واألعمال، إال أنه بالتأكيد أدى إلى تسريع العديد من 
التوجهات التكنولوجية الموجودة أصًال. وسنشهد في عام 2021 

استمرار هذه التوجهات في إثبات نفسها بسرعة، ال سيما مع 
تبني كل قطاع باقة جديدة من تطبيقات وتقنيات وحلول إنترنت 

األشياء.

 واقع وآفاق التكنولوجيا 
عقب «كوفيد – ١٩»

سياسة العمل عن ُبعد ستفتح 
آفاقًا جديدة وغير متوقعة 
الستخدام األجهزة القابلة 

لالرتداء وتقنيات الواقع 
المختلط

أدت بيئة العمل غير المسبوقة 
التي أوجدتها الجائحة إلى تقّدم 

بعض التقنيات مثل «الواقع 
المدعم» لتتخطى مرحلة إثبات 

المفاهيم، وتفتح الباب أمام 
استخدامات جديدة وربما 

أقل وضوحًا، وتبرهن قدرة 
التقنيات القابلة لالرتداء على 

حفز التعاون بين الفرق العاملة 
عن بعد. وتوّفر النظارات الذكية 

وسيلًة للتواصل التفاعلي 
عن بعد من خالل استرجاع 

الوثائق وتعليمات سير العمل، 
واستطالع البيانات بشكل 

فورّي مع إتاحة التحدث المباشر 
بين األفراد. وقد وفرت جائحة 
فيروس كورونا لقادة األعمال 

فرصًة فريدًة إلعادة تقييم 
وتصور حاجتهم إلى مكتب 

تقليدي بأربعة جدران، مما 
يمهد الطريق كي يكون عام 

وفرت جائحة فيروس كورونا لقادة األعمال فرصًة فريدًة 
إلعادة تقييم وتصور حاجتهم إلى مكتب تقليدي بأربعة 

جدران، مما يمهد الطريق كي يكون عام 2021 العام 
الذي يضاعف فيه عمالقة التكنولوجيا من اعتمادهم 

على التقنيات الذكية
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2021 العام الذي يضاعف 
فيه عمالقة التكنولوجيا من 

اعتمادهم على التقنيات الذكية 
لتمكين آليات العمل عن بعد. 
حتى أننا سنرى الشركات التي 

لم تتخيل أنها ستسخدم األجهزة 
القابلة لالرتداء تبدأ بتجربة هذه 

التكنولوجيا المتطورة. ووفقًا 
لشركة «برايس ووترهاوس 
كوبرز» (PWC)؛ فإنه يمكن 

لتقنيات الواقع المعزز والواقع 

االفتراضي في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة لوحدها، أن 

تساهم بحلول عام 2030 
بأكثر من 4 مليارات دوالر في 

االقتصاد المحلي، أي ما يعادل 
٪1 من الناتج المحلي اإلجمالي.

حوسبة الحافة المتنقلة 
ستدخل مزيدًا من القطاعات
واصلت تقنية حوسبة الحافة 

اكتساب زخم كبير خالل 

السنوات األخيرة، ولكن العام 
المقبل سيجعلنا نرى أخيرًا 

مجاالت الفائدة الحقيقية لهذه 
التكنولوجيا. ففي حين أن 

شبكة الجيل الخامس العامة 
ال تزال تحتاج إلى سنوات كي 
يتم نشرها على نطاق واسع، 
ترى شركة «فورستر» لألبحاث 

إمكانية تحقيق قيمة فورية في 
شبكة الجيل الخامس الخاصة - 
شبكة مخصصة لشركة معينة 

قد يكون عام 
2020 أثمر 

عن القليل من 
التطورات الجديدة 

على صعيد 
التكنولوجيا 

واألعمال، إال أنه 
بالتأكيد أدى إلى 

تسريع العديد 
من التوجهات 

التكنولوجية 
الموجودة أصًال. 

وسنشهد في عام 
2021 استمرار 
هذه التوجهات 

في إثبات نفسها 
بسرعة
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أو موقع معين مثل مستودع 
أو حوض لبناء السفن أو 

مصنع. وباتت هذه التكنولوجيا 
موجودة فعليًا وهي جاهزة 
لقيادة تقنية حوسبة الحافة 
في عام 2021. كما سيتيح 

تطور تكنولوجيا الجيل الخامس 
وحوسبة الحافة المتنقلة 

تمهيد الطريق العتماد 
التقنيات المؤسسية القابلة 

لالرتداء بحيث تلعب دورًا رياديًا 
بشكل فعلي. وتسمح النظارات 

الذكية للعاملين الميدانيين 
بتنفيذ المهام بدون استخدام 

اليدين، مع استمرار قدرتهم 
على الوصول إلى المعلومات 
واألدوات التي يحتاجون إليها. 

ومع لعب حلول حوسبة 
الحافة المتنقلة دور البوابة، 
تعد النظارات الذكية خطوة 

ال بد منها وتوشك أن تصبح 
سائدة بين أوساط العاملين في 

الخطوط األمامية وميدانيًا.
لنأخذ على سبيل المثال قطاع 

النفط والغاز الذي من المتوقع 
أن يساهم بنحو 304 مليارات 

دوالر في الناتج المحلي 
اإلجمالي دول مجلس التعاون 

الخليجي بحلول عام 2030. 
وهو بحاجة إلى تبني التحول 

الرقمي إلحداث نقلة نوعية في 
العمليات التشغيلية وتحسينها 

بسرعة، وذلك بغية خفض 
التكاليف وتحسين الكفاءات 
في نهاية المطاف. وسيثمر 

االرتقاء بقدرات حوسبة الحافة 
وشبكة الجيل الخامس - إلى 
جانب تحليل البيانات/ الذكاء 

االصطناعي - عن فوائد كبيرة 
بالنسبة لتقنية الروبوتات؛ 

حيث تتيح هذه القدرات 

استخدام تقنيات الواقع المعزز 
واالفتراضي، وإنترنت األشياء، 

والمعالجة عن ُبعد، واألتمتة.

ملف 2021    |  

سيتيح تطور تكنولوجيا الجيل الخامس وحوسبة 
الحافة المتنقلة تمهيد الطريق العتماد التقنيات 

المؤسسية القابلة لالرتداء بحيث تلعب دورًا رياديًا 
بشكل فعلي. وتسمح النظارات الذكية للعاملين 
الميدانيين بتنفيذ المهام بدون استخدام اليدين، 

مع استمرار قدرتهم على الوصول إلى المعلومات 
واألدوات التي يحتاجون إليها.
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2021 سينقل المفاهيم إلى 
مرحلة التنفيذ بشكل أسرع

شهدنا هذا العام تغيرات 
جوهرية في قطاع األعمال 

بسبب «كوفيد – 19“؛ حيث 
اتخذت الحكومات في جميع 

أنحاء منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا تدابير حاسمة 

لتحسين شبكة وخدمات النطاق 
العريض واالرتقاء بمنصات 

التعلم اإللكتروني، وذلك 
لضمان استمرارية األنشطة 

االقتصادية واالجتماعية. وتوجه 
ُخمس الشركات لالستثمار في 
مبادرات التحول الرقمي، حيث 

نجح الكثير منها في تحقيق 
المستحيل بين عشية وضحاها 

أو اتخاذ القرارات في غضون أيام 

بدًال من شهور. وفي هذه الفترة 
االستثنائية، تعلمت الشركات 

آلية التكيف وتحقيق التقدم 
بسرعة أدهشتها هي نفسها. 
وعلى صعيد عام 2021 وما 

بعده، نتوقع أن نستمر جميعًا 
في هذا المسار مع استمرار 

قطاع األعمال باكتساب مهارات 
جديدة وفق معدل متسارع. ومع 

ذلك؛ فإنه في حين أن إثبات 
المفاهيم الخاصة بالتقنيات 
الجديدة وانتقالها من مرحلة 
التجريب إلى مرحلة التنفيذ 

سيكون أسرع بكثير من ذي قبل، 
إال أن الشركات ستحتاج إلى 

مراقبة 3 عوامل رئيسية هي: 
أمن البيانات، وقابلية نشرها 

واستخدامها.

عام

 2021
وما بعده

نتوقع استمرار قطاع 
األعمال باكتساب 

مهارات جديدة وفق 
معدل متسارع

2020 أكد ضرورة تسريع 
وتيرة األتمتة في 2021

من غير المستغرب أن تتغير بيئة العمل في عام 2021، وستكون 
الشركات بأمس الحاجة إلى التكنولوجيا لدعم هذا التغيير. ومع 

أن األتمتة كانت حاضرة على أجندة الشركات لسنوات طويلة 
قبل اآلن، غير أن استمرار تطبيق قواعد التباعد االجتماعي في 
عام 2021 سيجعل من األتمتة والروبوتات على األرجح عنصرًا 

أساسيًا للعديد من القطاعات في المستقبل المنظور. ومع ذلك، 
وفي محاولة لدفع عجلة األتمتة خالل الجائحة، وجدت العديد 

من الشركات نفسها ترمم مواطن الضعف التي نشأت على مر 
السنوات. وفي عام 2021، تتوقع «فورستر» أن قرابة 30% 

من الشركات ستركز أكثر على الجودة من خالل تخطيط واختبار 
األتمتة بشكل أفضل قبل تبنيها في عمليات اإلنتاج أو إتاحتها 

للموظفين.

سيزداد استخدام إنترنت األشياء في قطاع 
الرعاية الصحية.. ولكن ليس من دون عقبات

من المتوقع أن يصل حجم السوق العالمية لتقنيات إنترنت 
األشياء الخاصة بقطاع الرعاية الصحية إلى 188 مليار دوالر 

أمريكي بحلول عام 2025 بمعدل نمو سنوي %2. ومع أن تبني 
هذه التقنيات في القطاع الطبي كان متوقعًا قبل سنوات عدة، 

إال أن االهتمام بها سيتجدد بشكل أكبر في عام 2021، خصوصًا 
وأن الكثير من األشخاص المصابين بأمراض مزمنة الزموا 

منازلهم في عام 2020 دون أن يتمكنوا 
من الحصول على العالج المناسب. 

وفي عام 2021، سيؤدي ظهور خدمات 
التشخيص والتطبيب عن ُبعد إلى تمكين 

خبراء الرعاية الصحية من متابعة هؤالء 
المرضى بشكل استباقي وتقديم الدعم 

والرعاية لهم في منازلهم. وسيتسارع 
كذلك اهتمام المستهلكين باألجهزة 
الصحية القابلة لالرتداء، مثل أجهزة 

مراقبة ضغط الدم وتخطيط القلب، والتي تتيح للمرضى متابعة 
حالتهم الصحية ومشاركة البيانات مع أطبائهم عن ُبعد إلجراء 
تقييم صحي فوري. ولن يخلو ذلك بطبيعة الحال من تحديات 

حقيقية على صعيد توافر البنية التحتية إلنترنت األشياء، واالفتقار 
إلى الخبرة الوافية في هذا المجال، باإلضافة طبعًا إلى الجانب 

األمني.
كان من الالفت حقًا مستوى اإلقبال على التكنولوجيا خالل 
العام الماضي، حيث تحولت الشركات إلى استخدام أدوات 

تقنية متطورة لضمان استقرار أعمالها. ومع دخولنا عام 2021 
وسعي الشركات إلى التأقلم مع «الوضع االعتيادي» الجديد، يبدو 

من المرجح أن نواصل مسار التعلم واالبتكار بوتيرة متسارعة؛ 
وستساهم التكنولوجيا اآلن، وأكثر من أي وقت مضى، في 

تحويل نماذج عمل الشركات عبر جميع القطاعات تقريبًا.
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٦ توجهات 
للتكنولوجيا 

في 2021
من زيادة االعتماد على المستشعرات إلى مستقبٍل دون كلمات 
مرور ورأب الفجوة الرقمية، العام 2021 سيسّرع التقنيات التي 

تعزز المرونة والسرعة واالبتكار
كشفت شركة سيسكو عن أبرز توجهات التكنولوجيا للعام 2021 

وما بعده والتي ترى فيها فرصًا واعدة لتعزيز مرونة الشركات 
وجاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية غير المتوقعة بنجاح.

وترى الشركة أن عام 2020 قد شهد وصول مستقبل التحول الرقمي 
بشكل أسرع من الُمتوّقع. وترجح سيسكو أن يستمر ذلك خالل 2021، حيث 

ستصبح التوجهات المتوقعة أساسًا لعام 2024 حقيقًة واقعًة في وقت 
أقرب. وُتبّشر ابتكارات جديدة عديدة بتغييرات كبيرة في العام الجديد، وكما 

استنتجنا من الجائحة، فإن االستعداد لما هو غير متوقع أمر بالغ األهمية.
وفي هذا اإلطار، قالت ريم أسعد، نائب الرئيس لدى شركة سيسكو في 

الشرق األوسط وأفريقيا: ”مع بدء انتشار الجائحة، تعاوّنا مع عمالئنا 
لالنتقال من مفهوم استمرارية األعمال إلى سرعة ومرونة األعمال. 
كما ساعدنا في تقديم تجارب التطبيقات المبتكرة وتوسيع نطاقها 

أسرع من أي وقت مضى. ومع أخذ هذه التغييرات في 
عين االعتبار، نرصد اليوم ستة توجهات رئيسية تحدد 

المستقبل القريب لصناعة التكنولوجيا وتكنولوجيا 
المعلومات.»

وأضافت: «كما أظهر العام 2020، فإّن وتيرة التغيير 
التكنولوجي تتحرك بسرعة كبيرة، ونتوقع استمرار 
ذلك خالل 2021. لقد كانت الجائحة تجربة صعبة 

للغاية، لكن الرقمنة لعبت دورًا حيويًا في مساعدة 
الشركات والمؤسسات واألفراد خالل هذه األزمة. 

وأنا ما زلت أتطلع بتفاؤل نحو المستقبل والدور 
اإليجابي الذي تلعبه التكنولوجيا في حياتنا 

اليومية «.
فيما يلي أبرز توجهات التكنولوجيا التي تتوقع 

سيسكو رؤيتها خالل 2021:
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التوجه األول: 
سّد الفجوة الرقمية

سيستمر المجتمع المدعوم 
بتقنيات اإلنترنت والنشاط 

االقتصادي بالنسبة لمن 
يمتلكون القدرة على استخدام 
هذا المورد الثمين. لكن ذلك 

يقتصر على نصف سكان العالم 
فقط، وقد أّكدت الجائحة الحاجة 
الملحة لتوسيع إمكانية الوصول 
إلى اإلنترنت. فحاليًا فقط 35% 
من البلدان النامية لديها إمكانية 

االتصال باإلنترنت، مقارنة مع 
%80 في االقتصادات األكثر 

تقدمًا.
سيؤدي إدخال وتوسيع شبكات 

5G و WiFi 6 إلى تحسين 
النطاق الترددي والسرعة ووقت 

االستجابة وأماكن الوصول 
ال سيما حيث تكون األلياف 

الضوئية باهظة الثمن. ونتيجة 
لذلك، سيستفيد جميع العاملين 
المتنقلين في الخطوط األمامية 

والخدمات الصحية التي ُتقدم عن 
بعد وقطاعات التصنيع والتعليم. 

وسيؤدي هذا بدوره إلى تسوية 
الفجوة الرقمية إذ تحفز هذه 

التقنيات الجديدة النمو واالبتكار 
عند ماليين األفراد.

ووفقًا لشركة «برايس 
ووترهاوس كوبرز»، فإن توفير 

االتصال باإلنترنت للمجتمعات 
غير المتصلة سيضيف 6.7 
تريليون دوالر إلى االقتصاد 

العالمي وينتشل نحو 500 مليون 
شخص من الفقر.

التوجه الثاني:
 تعزيز التجربة (والسالمة) 

باالعتماد على المستشعرات

ستحتل المستشعرات الخاصة 
بالصحة والسالمة والرفاهية 
سواء الشخصية أو المرتبطة 

بالقوة العاملة موقع الصدارة 
في 2021. وسيتم استخدام 

مستشعرات تشبه الملصقات 
لتتبع الصحة والرفاهية من خالل 

سيؤدي إدخال 
وتوسيع شبكات 

 WiFi 5 وG
6 إلى تحسين 

النطاق الترددي 
والسرعة ووقت 

االستجابة وأماكن 
الوصول ال 

سيما حيث تكون 
األلياف الضوئية 

باهظة الثمن
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أجهزة استشعار رياضية ترصد 
الحالة الصحية. 

ستساعد الرؤى القائمة 
على البيانات والتي تقدمها 

المستشعرات في توفير بيئة أكثر 
أمانًا وصحة وإنتاجية في مكان 

 WiFiالعمل. وإلى جانب تقنيتي
6  و5G وتقنيات تحديد الموقع 

 ،Webex وحلول التعاون مثل
ستحدد تلك المستشعرات 

المساحات غير المستغلة أو 
المزدحمة، مع مراقبة درجة حرارة 

الغرفة والرطوبة وجودة الهواء 
والضوء.

ووفقًا لدراسة سيسكو العالمية 
 Cisco Globalللقوى العاملة
Workforce ، فإن %96 من 

الشركات قادرة على توفير بيئات 
عمل أفضل باستخدام تقنية 

مكان العمل الذكي.
 

التوّجه الثالث:
أهم ركائز المستقبل: المرونة 

والسرعة باالعتماد على التطبيقات

ساعدت السحابة الشركات على 
التكيف بسرعة في األشهر 
األولى للجائحة وبعد عشرة 
أشهر، أصبحت التطبيقات 

الرئيسية لدى العديد من 
الشركات موزعة بشكل كبير. 

وازدادت قدرة القوى العاملة على 
االتصال أثناء الحركة والتنقل أكثر 

من أي وقت مضى، مما أدى 
إلى زيادة الطلب على األنظمة 

بشكل غير مسبوق.
في المرحلة القادمة، ستحتاج 

فرق تكنولوجيا المعلومات إلى 
المزيد من المرونة. وباستخدام 

حلول المراقبة، يمكن للفرق 
التحول إلى رصد البيانات ذات 

الصلة والرؤى المهمة. ومع 
االستمرار في توسيع نطاق 

التحوالت، ستكون األفكار 
والرؤى واألتمتة عوامل ضرورية 

للنمو المستقبلي والقدرة 
التنافسية والمرونة.

وفقًا لدراسة سيسكو حول 
رؤية مدراء تقنية المعلومات 

 ،ITDM Trends Pulse ودراسة
يتطلع %75 من مدراء تقنية 
المعلومات وصناع القرار في 
مجال تكنولوجيا المعلومات 

إلى إمكانية االستفادة من رؤى 
األعمال بشكل أفضل.

 
التوجه الرابع: 

من تجربة العمالء إلى الحماس 
للعالمة التجارية

لقد غيرت األجهزة المحمولة 
والذكية مجريات الحياة اليومية 

وأصبحت تطبيقات الهاتف 
المحمول متاحة للتسوق 

والخدمات المصرفية والتعلم 
وغيرها. وخالل الجائحة، أصبحت 
التطبيقات أدوات أساسية لتتبع 
ن تطبيقات  جهات االتصال. ُتمكِّ

األجهزة المحمولة شركات 
القطاعين العام والخاص من 

التواصل مع المستخدمين بطرق 
فريدة حيث يتم تشغيل معظم 

العمليات التجارية أيضًا عبر 
التطبيقات.

وتتيح التطبيقات المتقدمة اليوم 
المزيد من التفاعل الشخصي، 

إلى جانب الردود الفورية. 
ويتطلب ذلك القدرة على 

التحويل السريع ألحجام ضخمة 
من المعلومات الفورية من 

الشبكة إلى رؤى قابلة للتنفيذ.  
ويمكن للشركات التي تستخدم 

مثل هذه القدرات االستجابة 
للعميل حتى قبل اإلبالغ عن 

المشكلة. هذا المزيج من التجربة 
التفاعلية المميزة والتخصيص 
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القائم على الذكاء سيحدث 
نقلة في مستوى رضا العمالء 

ويرتقي به إلى المزيد من التفاعل 
والحماس والوالء من جانب 

العميل.
هذا وقد أجمع %71 من مدراء 
تقنية المعلومات وصناع القرار 
في مجال تقنية المعلومات أن 

تجربة العمالء هي أكثر من مجرد 
إرضاء بل تتعلق بإسعاد العميل.

 
التوجه الخامس: 

الهوية ومستقبل دون كلمات مرور

لقد ساهم االتصال خالل التنقل 
والعمل الُموزع واالستخدام 

المتزايد للحلول السحابية في 
توفير فوائد هائلة على صعيد 
قابلية التوسع والتكلفة، لكنه 
جلب في الوقت نفسه المزيد 

من التهديدات السيبرانية. يمكن 
 Zero Trust لنهج انعدام الثقة
مواجهة هذه التحديات. ويظل 

ضياع أو سرقة بيانات التعريف 
من أبرز أسباب االنتهاكات 

األمنية، وهو أمر تفاقم مع 
التحول الهائل الذي شهدناه نحو 

العمل عن ُبعد.
سنشهد المزيد من التوسع 

في استخدام تقنيات القياسات 
الحيوية حيث ستعمل المنصات 
والمجموعات الصناعية ومزودو 

حلول األمن من أجل تشكيل 
مستقبل خاٍل من كلمات المرور 
للمستهلكين والشركات. وتحتاج 

الشركات إلى البدء في االستعداد 
لهذا التحول الحتمي، حيث 

سيتخلى المستخدمون عن كلمة 
المرور التقليدية كطريقة أساسية 

لتحديد الهوية.
 Duo Trusted وفًقا لتقرير
Access للعام 2020، فإّن 

%80 من األجهزة المحمولة 

المستخدمة للعمل تحتوي 
على مقاييس حيوية مجهزة 

لالستخدام، أي ما يعادل زيادة 
بنسبة %12 خالل السنوات 

الخمس الماضية.
 

التوجه السادس: 
نماذج االستهالك للتقنيات 

التي تحتاجها بالفعل

لطالما استثمرت الشركات في 
الحلول الرقمية العامة وغالبًا ما 
تتكبد التكاليف مقابل ميزات ال 
يحتاجها المستخدمون. واليوم، 
تمّكن البرامج المقدمة كخدمة 

الشركات من الدفع فقط 
للميزات التي تحتاجها حاليًا. 

ويمكنها بعد ذلك توسيع نطاق 
الخدمات األخرى بسرعة وعند 

الحاجة.
ستستمر نماذج االستهالك 

في التحول، ال سيما مع توفر 
المزيد من الميزات واإلمكانيات 

عبر البرامج، سواء في موقع 
العمل أو على السحابة. وتمتاز 

هذه النماذج القائمة على الدفع 
عند االستهالك بمرونتها العالية 

وتوفير التكلفة.
هذا التحول إلى نهج الدفع عند 

االستهالك سيمنح الشركات 
المزيد من المرونة والقدرة على 

التنبؤ بالتكلفة إلدارة نفقات 
تكنولوجيا المعلومات وهو أمر 

أجمع %85 من مدراء تقنية 
المعلومات وصناع القرار في 
مجال تكنولوجيا المعلومات 

على أهميته ألعمالهم (43% 
وصفوه بأنه مهم جدًا) في دراسة 

سيسكو حول رؤية مدراء تقنية 
المعلومات ودراسة توجهات 

صناع القرار في مجال تكنولوجيا 
 ITDM Trends المعلومات

Pulse للعام 2021.

2020
أظهر العام 2020، فإّن وتيرة 
التغيير التكنولوجي تتحرك 
بسرعة كبيرة

2021
 ونتوقع استمرار ذلك خالل 
2021. لقد كانت الجائحة 
تجربة صعبة للغاية، لكن 
الرقمنة لعبت دورًا حيويًا 
في مساعدة الشركات 
والمؤسسات واألفراد خالل 
هذه األزمة
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كشف التقرير األخير الصادر عن 
صندوق النقد الدولي بعنوان 

مستجدات آفاق االقتصاد 
العالمي عن قيام الصندوق 

برفع توقعات نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي العالمي للعام 2021 
بمقدار 30 نقطة أساس ليصل 
إلى نسبة 5.5 في المائة وأبقى 
على توقعات نمو العام 2022 
دون تغيير عند نسبة 4.2 في 

المائة. وعكست تلك المراجعة 
التصاعدية توقعات بازدياد قوة 

النشاط االقتصادي خاصة خالل 
النصف الثاني من العام 2021 
مدفوعًا بتطور اللقاحات ونتيجة 

لدعم السياسات النقدية في 
عدد من االقتصادات الكبرى. 
إال ان صندوق النقد الدولي 

أعرب عن مخاوفه وحذره من أن 
االنتعاش االقتصادي يمر بحالة 
ضبابية نتيجة لموجات االنتشار 

المتجددة وظهور سالالت جديدة 

من الفيروس. من جهة أخرى، 
تم تعديل معدل انكماش الناتج 
المحلي اإلجمالي للعام 2020 

وخفضه إلى نسبة 3.5 في 
المائة مقارنة بالتوقعات السابقة 

البالغة 4.4 في المائة، مما 
يعكس نموًا أقوى من المتوقع 

في النصف الثاني من العام 
.2020

وأدى التعافي االقتصادي 
بمستويات أقوى من المتوقع 
خالل النصف الثاني من العام 

2020 في مختلف مناطق العالم 
وإطالق اللقاحات في ديسمبر 
2020 إلى قيام صندوق النقد 
الدولي بتحسين توقعاته. وقد 

جاء ذلك على خلفية اتخاذ العديد 
من التدابير اإلضافية التي من 
المتوقع أن تساهم في تعزيز 
معدالت النمو خالل العامين 
الحالي والمقبل. حيث قامت 

العديد من الدول، بما في ذلك 

ملف 2021    |  

 تقرير لصندوق النقد الدولي االقتصاد العالمي 2021»:

االنتعاش االقتصادي العاملي 
مير مبرحلة ضبابية بسبب 

سالالت كوفيد ١٩ اجلديدة

المصدر: صندوق النقد الدولي – تقرير يناير 2021

٥٨almashhadonline.com February 202118 العدد



الواليات المتحدة واليابان، 
باإلعالن عن برامج تحفيز مالي 

ضخمة، هذا إلى جانب حزمة 
التعافي المعروفة باسم الجيل 
القادم لالتحاد األوروبي، األمر 

الذي من شأنه أن يدعم النشاط 
االقتصادي لالقتصادات 

المتقدمة وشركائها التجاريين. 
إال أن صندوق النقد الدولي 
يرى أن هناك حاجة إلى بذل 

المزيد من الجهود فيما يتعلق 
بالرعاية الصحية والسياسات 

االقتصادية للحد من التداعيات 
وضمان االنتعاش المستدام في 

السنوات القادمة.
وعلى صعيد السياسات النقدية، 

يتوقع صندوق النقد الدولي 
أن تبقي البنوك المركزية 

الرئيسية على معدالت الفائدة 
الحالية حتى نهاية العام 2022. 

كما ينعكس ذلك أيضًا على 

معنويات األسواق التي وصلت 
إلى ارتفاعات قياسية في عدد 

من االقتصادات بدعم من 
اآلفاق اإليجابية للعام 2021. 

أما بالنسبة للتضخم، والذي يعد 
من أهم المقاييس الرئيسية 

للبنوك المركزية، فمن المتوقع 
أن يظل منخفضًا في عامي 

2021 و2022. ومن المتوقع أن 
يظل التضخم أقل من المعدالت 
المستهدفة للبنوك المركزية في 
االقتصادات المتقدمة ليظل عند 

نسبة 1.3 في المائة في العام 
2021 و1.5 في المائة في العام 

2022. وفي األسواق الناشئة 
واالقتصادات النامية، من 

المتوقع أيضًا أن يظل التضخم 
أقل من المتوسطات التاريخية 

عند مستوى 4.2 في المائة 
لعامي 2021 و2022.

ومن المتوقع أيضًا أن تشهد 
أسواق السلع نموا إيجابيًا في 

صندوق النقد الدولي أعرب عن 
مخاوفه وحذره من أن االنتعاش 

االقتصادي يمر بحالة ضبابية 
نتيجة لموجات االنتشار المتجددة 

وظهور سالالت جديدة من 
فيروس كورونا
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األسعار على أساس سنوي في 
العام 2021 مع توقع تسجيل 

المعادن لمعدل نمو أعلى. كما 
خضعت تقديرات أسعار النفط 

لمراجعة تصاعدية قوية ورفعها 
بنسبة 21.2 في المائة للعام 

2021 لتصل إلى 50.03 دوالر 
أمريكي للبرميل، إال أنه من 

المتوقع أن تظل األسعار دون 
مستويات العام 2019. وبالنسبة 

للعام 2022، من المتوقع أن 
ينخفض سعر النفط مقارنة 

بالعام 2021 ليصل إلى 48.82 
دوالر أمريكي للبرميل.

حجم التجارة العالمي
من المتوقع أن ينمو حجم 

التجارة العالمي بنسبة 8.1 في 
المائة في العام 2021، أي تم 

خفضه بمقدار 20 نقطة أساس 
نتيجة للنمو األعلى من المتوقع 

لالقتصادات المتقدمة (40+ 
نقطة أساس) والذي قابله 

خفض توقعات النمو الخاصة 
باألسواق الناشئة والدول النامية 

بمقدار 100 نقطة أساس إلى 
9.2 في المائة. وفي العام 

المقبل، من المتوقع أن تشهد 
كلتا المنطقتين نموًا أقوى من 
المتوقع مما أدى إلى مراجعة 

إيجابية بمقدار 90 نقطة أساس 
لنمو حجم التجارة العالمية 
ورفعه إلى 6.3 في المائة. 

ومن المتوقع أن يشهد حجم 
الخدمات، بما في ذلك السفر 
عبر الحدود للسياحة واألعمال، 

انتعاشًا بطيئًا مقارنة بحجم 
البضائع لحين انحسار حاالت 

اإلصابة بالعدوى على مستوى 
العالم.

أداء الناتج المحلي اإلجمالي 
الربع سنوي

أما فيما يتعلق بأداء الناتج 
المحلي اإلجمالي على أساس 
ربع سنوي، كانت أرقام الربع 
الثالث من العام 2020 أقوى 

مما كان متوقعًا على خلفية 
الطلب على كافة األصعدة مما 

أدى إلى انتعاش االستهالك 
الخاص وإدخال تعديالت على 

نظام العمل عن بعد. إال ان نمو 
االستثمار كان بطيئًا نسبيًا، 

باستثناء الصين، وأظهر اإلنفاق 
االستثنائي غير المتكرر بصفة 

عامة عالمات تدل على انحساره 
في الربع الرابع من العام 2020. 

ومن المتوقع أن يستمر هذا 
االتجاه خالل الربع األول من 

العام 2021 إلى أن يتم توفير 
اللقاحات والعالجات بوتيرة أسرع 

مما يسمح بتحسن معدل نمو 
األنشطة كثيفة االختالط بحلول 

الربع الثاني من العام 2021.
االقتصادات المتقدمة 

مقابل األسواق الناشئة 
واالقتصادات النامية

وفقًا لصندوق النقد الدولي، 
من المتوقع أن يتم طرح 

اللقاحات مبدئيًا في االقتصادات 
المتقدمة وبعض اقتصادات 

ملف 2021    |  

من المتوقع أن يتجاوز نمو االقتصادات المتقدمة 
أقرانها من األسواق الناشئة بفضل تدابير الدعم 

المالي التوسعية التي أعلنت عنها تلك الدول 
باإلضافة إلى توافر اللقاحات على نطاق واسع. 
إال انه حتى بالنسبة لالقتصادات المتقدمة، من 

المتوقع أن تتباين معدالت االنتعاش االقتصادي 
فيما بينها

من المتوقع أن ينمو حجم 
التجارة العالمي بنسبة 

8.1 في المائة في العام 
2021، أي تم خفضه بمقدار 

20 نقطة أساس نتيجة 
للنمو األعلى من المتوقع 

لالقتصادات المتقدمة 
(40+ نقطة أساس) والذي 
قابله خفض توقعات النمو 
الخاصة باألسواق الناشئة 

والدول النامية بمقدار 100 
نقطة أساس إلى 9.2 في 

المائة
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األسواق الناشئة في صيف 
2021، إال انه لن يكون متاحًا في 
معظم االقتصادات قبل النصف 

الثاني من العام 2022. وهناك 
أيضًا إمكانية فرض عمليات 

اإلغالق الحتواء انتقال السالالت 
الجديدة من الفيروس. إال انه 
في ظل تزايد توفير اللقاحات 
وتحسين العالجات وأساليب 

الفحص والتعقب، من المتوقع 
أن تنخفض حاالت اإلصابة 

بالعدوى إلى مستويات منخفضة 
على مستوى العالم بنهاية العام 
2022، إال ان مدى سرعة تحقيق 

ذلك ستعتمد على الظروف 
الخاصة بكل دولة على حدة.

ومن المتوقع أن يتجاوز نمو 
االقتصادات المتقدمة أقرانها 

من األسواق الناشئة بفضل 
تدابير الدعم المالي التوسعية 

التي أعلنت عنها تلك الدول 
باإلضافة إلى توافر اللقاحات 
على نطاق واسع. إال انه حتى 

بالنسبة لالقتصادات المتقدمة، 
من المتوقع أن تتباين معدالت 

االنتعاش االقتصادي فيما 
بينها. ومن المتوقع أن تستعيد 

الواليات المتحدة واليابان 
مستويات النشاط االقتصادي 
المسجلة في آخر العام 2019 
خالل النصف الثاني من العام 

2021، بينما يتوقع أن يظل 
النشاط في منطقة اليورو 

والمملكة المتحدة دون تلك 
المستويات حتى العام 2022. 

وتم تعديل توقعات النمو 
الخاصة بالواليات المتحدة 

بزيادة قدرها 200 نقطة أساس 
مقارنة بالتوقعات السابقة 

بفضل استمرار الزخم القوي 
خالل النصف الثاني من العام 

2020 والدعم المالي اإلضافي 
الذي تم اإلعالن عنه في ديسمبر 

2020. وأدى اإلعالن عن حزمة 
تحفيز مالي مماثلة في اليابان 

بنهاية العام الماضي إلى تعديل 
توقعات نمو العام 2021 

وزيادتها بمقدار 80 نقطة أساس. 
من جهة أخرى، شهد النشاط 

االقتصادي لمنطقة اليورو 
انخفاضًا هامشيًا بنهاية العام 

2020 على خلفية تزايد حاالت 
اإلصابة مما أدى إلى إعادة فرض 

تدابير إغالق أكثر صرامة، األمر 
الذي أدى إلى تعديل هبوطي 

بمقدار 100 نقطة أساس لنمو 
المنطقة ليصل إلى نسبة 4.2 

في المائة في العام 2021.
ويتوقع ان تتبع األسواق الناشئة 

واالقتصادات النامية مسارات 
انتعاش متباينة. إذ يتوقع أن 
تواصل الصين تسجيل نموًا 
إيجابيًا في العام 2021 بنمو 

يصل إلى 8.1 في المائة، 
بانخفاض هامشي مقارنة بنسبة 
8.2 في المائة المتوقعة سابقًا 
من قبل صندوق النقد الدولي. 

من جهة أخرى، شهدت الهند 
انتعاشًا أقوى من المتوقع في 
العام 2020 بعد تخفيف تدابير 
اإلغالق، ومن المتوقع اآلن أن 
تشهد نموًا ثنائي الرقم بنسبة 

11.5 في المائة، كما تم تعديل 
توقعات النمو ورفعها بمقدار 

270 نقطة أساس مقابل 
قاعدة مقارنة منخفضة في 

العام 2020، والتي يقدر أنها 
شهدت انخفاضًا حادًا بنسبة 8.0 

في المائة. في ذات الوقت، 
من المتوقع أن تؤثر القيود 

المفروضة على السفر الجوي 
والسياحة على نمو الصادرات 

النفطية واالقتصادات القائمة 
على السياحة. وقد انعكس 

ذلك في خفض توقعات نمو 
السعودية بمقدار 50 نقطة 
أساس إلى 2.6 في المائة 

في العام 2021، إال ان معدل 
النمو كان أعلى بنسبة 4.0 في 
المائة (60+ نقطة أساس) في 

العام 2022 في ظل انتعاش 
النشاط االقتصادي. وبالنسبة 

لمنطقة الشرق األوسط وآسيا 
الوسطى، ظلت توقعات النمو 

للعام 2021 دون تغيير عند 
مستوى 3.0 في المائة، بينما 

أدت توقعات تعافي النشاط 
االقتصادي العام المقبل إلى 
تعديل معدالت النمو الخاصة 
بالمنطقة ورفعها بمقدار 20 

نقطة أساس.

من المتوقع أن تؤثر القيود المفروضة على السفر 
الجوي والسياحة على نمو الصادرات النفطية 

واالقتصادات القائمة على السياحة. وقد انعكس 
ذلك في خفض توقعات نمو السعودية بمقدار 
50 نقطة أساس إلى 2.6 في المائة في العام 

2021، إال ان معدل النمو كان أعلى بنسبة 4.0 
في المائة (60+ نقطة أساس) في العام 2022 

في ظل انتعاش النشاط االقتصادي
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تتوّلى إدارة بايدن رئاسة أمريكا في وقٍت 
يعّد «حرجًا» بالنسبة إلى الجيش األميركي 

وثمة قلق حقيقي تعّبر عنه دوائر النخبة 
األميركية، من االنحدار المتسارع للواليات 

المتحدة وغياب االستراتيجيات الالزمة 
الحتوائه، وتدارك التداعيات المترتّبة على 

المنافسة مع القّوة الصينية الصاعدة. قّوة 
تتمّدد هيمنتها على أكثر من مستوى، إلى 
درجِة أن غريمتها فقدت، في ظّل تشّبثها 

بسياسات ِصيَغت لفترة ما بعد الحرب 
الباردة، ميزاتها في كل المجاالت تقريبًا: 

االقتصاد والتكنولوجيا وحّتى الحلفاء.
تتزايد دعوات صّناع السياسة في الواليات 

المتحدة إلى ضرورة مراجعة استراتيجية 
الدفاع األميركية السائدة منذ نهاية 

الحرب الباردة، في ضوء االنحدار الذي 
تشهده اإلمبراطوية، وجالء عصٍر جديد 

من المنافسة بين القوى العظمى بفعل 
الصعود الصاروخي للصين، وروسيا بدرجٍة 

أقّل. هذه الخالصات أوردها محّلل السياسة 
الدفاعّية، أندرو كريبينفيتش، في مقالة 
ُنشرت، أخيرًا، في مجّلة «فورين أفيرز» 
بعنوان «اكتساب القّوة أثناء االنحدار»، 
وفيها يدعو اإلدارة المقبلة، برئاسة جو 

بايدن، والتي ستتوّلى منصبها في وقٍت 
يراه «حرجًا» بالنسبة إلى الجيش األميركي، 

إلى إدراك المتغّيرات وضرورة صياغة 
السياسات استنادًا إليها.

وعلى رغم إشارته إلى القدرات الهائلة 
التي طّورتها روسيا وخصوصًا في الحرب 

اإللكترونية، وإلى كون قّواتها التقليدية 
ُتعدُّ أكثر من مجّرد نظير لقّوات دول خّط 
المواجهة في «حلف شمالي األطلسي» 

(تمتّد من إستونيا إلى بلغاريا)، إّال أن 
الصين، بوصفها قّوة عظمى اقتصادية 

وتكنولوجية وعسكرية، تشّكل التهديد األكبر 
للواليات المتحدة. ويرى كريبينفيتش أن 

«الحزب الشيوعي» الصيني عازم على بناء 
م  دولة «أورويلّية» في الوقت الذي ُيقدِّ
فيه نموذجًا سياسيًا واقتصاديًا يتفّوق 

على ذلك الذي تقّدمه الواليات المتحدة، 
محذرًا من مساعي العمالق اآلسيوي إلى 

الهيمنة على غرب المحيط الهادئ. من 
هنا، ُتعتبر مهّمة تهييء الجيش األميركي 
لصّد أّي عدوان صيني أو روسي معّقدة، 

بسبب متغّير رئيسي: التراجع النسبي 
للقّوة األميركية. على هذه الخلفية، يدعو 

إدارة بايدن لالستفادة إلى أقصى درجٍة 
ممكنة من القدرات والتحالفات العسكرية 

األميركية، بهدف تضييق الفجوة بين 
الواليات المتحدة وخصومها. لكن ذلك 

يستلزم مراجعة االستراتيجية الدفاعية 
لإلدارة المقبلة، بعد إدراك صّناع السياسة 

في واشنطن حقيقة أن بالدهم فقدت 

العالمي   |  اتجاهات

وزن أميركا 
ي�اجع
مع تقدم المنافسين

في الحالة الصينية، يبلغ الناتج المحلي 
اإلجمالي حوالي ثلثي نظيره األميركي، وهذا 

أكبر بكثير من أي قّوة أو مجموعة قوى 
واجهتها أميركا خالل القرن الماضي (يمّثل 

الناتج المحلي اإلجمالي الصيني وذاك 
الروسي، حوالي ثالثة أرباع الناتج المحلي 

اإلجمالي للواليات المتحدة)
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مصدَرين رئيسيين كانت تمتلكهما في ما 
مضى للتفّوق على القوى األخرى، هما: 

الموارد المادية، وتفّوق تقنياتها.
تبدو الميزة االقتصادية النسبية للواليات 

المتحدة عند أدنى مستوياتها منذ نهاية 
القرن التاسع عشر. وفي ربطه بين الناتج 

المحلي اإلجمالي والبراعة العسكرية، يقول 
كريبينفيتش: «كّلما نما االقتصاد، زادت 
قّوة الجيش». في الحالة الصينية، يبلغ 

الناتج المحلي اإلجمالي حوالى ثلثي نظيره 
األميركي، وهذا أكبر بكثير من أي قّوة أو 

مجموعة قوى واجهتها أميركا خالل القرن 
الماضي (يمّثل الناتج المحلي اإلجمالي 

الصيني وذاك الروسي، حوالى ثالثة أرباع 
الناتج المحلي اإلجمالي للواليات المتحدة). 

ففي خالل الحرب الباردة، وبينما كان 

األميركيون يعيشون في ظّل أوضاع مالية 
أفضل، أنفقت أميركا   أكثر من %6 من 

الناتج المحلي اإلجمالي سنويًا على الجيش، 
بينما تخّصص، اليوم، ما يقرب من نصف 

هذه النسبة من هذا الناتج للدفاع. ومن 
هنا، يعتبر الكاتب أن هذه الدينامية ستزيد 

من صعوبة زيادة التمويل الدفاعي لمواجهة 
التهديدات المتزايدة التي تشّكلها الصين 

وروسيا. 
أّما لجهة حلفاء الواليات المتحدة، فيعتقد 

كريبينفيتش أن على هؤالء أن يساعدوا 
قليًال في تعويض النقص في اإلنفاق 

الدفاعي، وال سيما أن واشنطن كانت قد 
استفادت بشكل كبير من تحالفاتها في 

الماضي (الحرَبين العالمية الثانية والباردة). 
إّال أن الحلفاء نزعوا، في العقود األخيرة، 

سالح جيوشهم، حتى باتوا غير قادرين على 
القيام بأّي عمل مستقّل له أهمية، فيما 

لم تنجح اإلدارات األميركية المتعاقبة، 
سواء كانت ديموقراطية أو جمهورية، في 

استدراجهم إلى تعزيز دفاعاتهم.
ومثلما تالشت الميزة االقتصادية للواليات 

المتحدة وقّوة حلفائها، فقد تالشت أيضًا 
ميزتها التكنولوجية. بعد الحرب العالمية 
الثانية، قادت أميركا الطريق نحو تطوير 
أسلحة نووية، وغواصات تعمل بالطاقة 

النووية، وأقمار اصطناعية لالستطالع 
واالتصاالت وغيرها. لكن العقد الماضي 

شهد تآكًال في الميزة التكنولوجية للجيش 
األميركي. والشيء نفسه ينطبق، بحسب 

الكاتب، على «البراعة التكنولوجية األميركية 
ككّل». فالدولة التي أرسلت، قبل نصف 

مثلما تالشت الميزة 
االقتصادية للواليات المتحدة وقّوة 
حلفائها، فقد تالشت أيضًا ميزتها 
التكنولوجية.. على أي حال، ال يعني 
هذا أن الواليات المتحدة لم َتُعد 
قّوة في مجال 
التكنولوجيا المتقدمة، 
بل إن ريادتها تقّلصت، 
حتى بات احتمال 
العودة إلى نوع

الهيمنة الذي تمّتعت 
به على مدى العقود 
الثالثة الماضية
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قرن، بعثات مأهولة إلى القمر، انتهى بها 
األمر إلى إرسال روادها إلى الفضاء عبر 

صواريخ روسية. كذلك، يلفت إلى غياب 
التفوق األميركي الواضح في التقنيات 

«التجارية الناشئة».
مثلما تالشت الميزة االقتصادية 

للواليات المتحدة وقّوة حلفائها، فقد 
تالشت أيضًا ميزتها التكنولوجية.. 

على أي حال، ال يعني هذا أن الواليات 
المتحدة لم َتُعد قّوة في مجال 

التكنولوجيا المتقدمة، بل إن ريادتها 
تقّلصت، حتى بات احتمال العودة إلى 
نوع الهيمنة الذي تمّتعت به على مدى 

العقود الثالثة الماضية، أو خالل حقبة 
الحرب الباردة، «ضئيًال». مرّد ذلك إلى 

استنزاف جيشها ومعداتها العسكرية 
طوال 30 عامًا من الحروب في العراق 

وليبيا، وحربها على المنظمات اإلرهابية 
و»حركات التمّرد» في أفغانستان 

والشرق األوسط. لكن األولوية باتت 
في مكان آخر، إذ يتوجب على الجيش 
األميركي االستعداد لمنافسة الصين 

وروسيا. ويشير، في هذا السياق، 
إلى أن فائدة المعدات التي استثمرتها 

الواليات المتحدة لخوض حروبها األخيرة 
(مثل المركبات المصّفحة المقاومة 

للعبوات الناسفة (MRAPs) والطائرات 
المسّيرة) تكاد ال ُتذكر مقارنًة بالقدرات 
الصينية والروسية الحديثة، وخصوصًا 

بعدما توّسعت الحرب من مجاَلين، هما: 
األرض والبحر، إلى ستة مجاالت تشمل 
الهواء، وتحت سطح البحر، وقاع البحر، 
,الكهرومغناطيسية، والفضاء، والفضاء 

اإللكتروني. ويستخلص كريبينفيتش 
أنه نظرًا إلى محدودية الموارد في هذه 

المجاالت، «يحتاج األميركيون إلى تحديد 
أيٍّ من هذه المجاالت هي األهم للسيطرة 

على العدو». في هذا اإلطار، يرى الكاتب 
أن من المحتمل أن تحتاج واشنطن إلى 

جيش أكبر لمنافسة بكين وموسكو. لكن 
األهم من ذلك، أنها تحتاج إلى «نوع 

مختلف من الجيش، يأخذ في الحسبان 
البيئة األمنية المتغيرة». ويرى أنه يجب 

على أميركا تركيز جهودها بشكل أساسي 
على استقرار التوازن العسكري مع الصين، 

وخصوصًا لناحية اكتشاف كيفية ردع 
العدوان الصيني في غرب المحيط الهادئ، 
والنجاح في الدفاع عن المنطقة إذا فشل 
الردع، مع تجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى 

استخدام األسلحة النووية. 
في المحصلة، يستبعد كريبينفيتش 

الحرب مع الصين أو روسيا في المدى 
القريب. لكنه يرى أن المواجهة األكثر 

عدائية في المستقبل تظّل قائمة، 
وخصوصًا إذا لم تستطع واشنطن 
الحفاظ على توازن عسكري مستقّر 

في غرب المحيط الهادئ أو أوروبا. من 
هنا، يشّدد على وجوب «صياغة وتنفيذ 

استراتيجية للحفاظ على المصالح 
الرئيسية لواشنطن، في عالٍم تغّير بشكل 

جذري في بضع سنوات فقط. ويختم 
قائًال: «مع تآكل نقاط القّوة للواليات 
المتحدة، ليس هناك وقت نضيعه».

االستثمارات الصينية ــ األوروبية 

األكثر حرجًا أيضًا بالنسبة ألمريكا 
توّصل االتحاد األوروبي والصين مؤخرًا، 

إلى اتفاق «مبدئي» واسع النطاق 
حول االستثمارات، تأمل بروكسل 
أن يشّكل فرصة لتحقيق مكاسب.

هذا  االتفاق، الذي ُيتوّقع أن يستغرق 
إنجازه والمصادقة النهائية عليه أشهرًا، 

يكتسب «أهمّية اقتصادية كبرى»، 
بعدما التزمت الصين بتوفير «مستوى 

غير مسبوق من الوصول إلى األسواق لمستثمري االتحاد»، وفق ما أّكدت رئيسة 
المفوضية األوروبية، أورسوال فون دير اليين، ورئيس المجلس األوروبي، شارل ميشال، 

بعد مؤتمر عبر الفيديو مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أجري بمشاركة المستشارة 
األلمانية، أنجيال ميركل، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

ونقلت وكالة أنباء «الصين الجديدة» الرسمية عن الرئيس الصيني قوله إن االتفاق 
«يبرهن على تصميم الصين وجّديتها في إتاحة انفتاح واسع النطاق»، واصفًا بروكسل 

وبكين بأّنهما «أكبر قوتين وسوقين وحضارتين في العالم». وفي الفصل الثالث من العام 
الجاري، أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لالتحاد األوروبي متخّطيًة في ذلك الواليات 

المتحدة بعدما أعاق وباء «كورونا» عجلة االقتصاد األميركي، فيما استعاد االقتصاد 
الصيني زخمه. لكن من شأن إنجاز االتفاق الذي بدأ التفاوض في شأنه عام 2014، أن يثير 

استياء الرئيس األميركي المنتَخب، جو بايدن، آمًال التنسيق مع حلفائه الغربيين. وعلى 
رغم الخالفات الجذرية مع سلفه، دونالد ترامب، حول مروحة من المسائل، يبدو الرئيس 

المقبل مّتجهًا لمواصلة سياسة التشّدد حيال بكين، والسعى إلى بناء جبهة دولّية أكثر 
شمولية في مواجهتها. 

وصف شي بروكسل وبكين بأّنهما أكبر قّوَتين وسوَقين وحضارَتين في العالم
على الرغم من أن هذا االتفاق يشكل قلقًا للواليات المتحدة مع ذلك، يصّر االتحاد 

األوروبي على أن االتفاق لن يؤّثر سلبًا على العالقات مع اإلدارة األميركية الجديدة، ويرى 
أنه يوازي جزئيًا «المرحلة األولى» من االتفاق التجاري الذي أبرمه ترامب مع الصين في 

كانون الثاني/ يناير الماضي. وتؤّكد بروكسل أن «االتفاق الشامل في شأن االستثمارات» 
هو األكثر انفتاحًا ِمن ِقَبل الصين التي خّفضت العوائق أمام الشركات األوروبية وعّززت 
فرص المنافسة وشّددت قواعد حماية البيئة. إضافة إلى ذلك، أعلن االتحاد أن الصين 

التزمت «بالتنفيذ الفاعل» لقواعد «منظمة العمل الدولية» التي سبق أن صادقت عليها 
«والعمل من أجل المصادقة على االتفاقات األساسية (للمنظمة)، بينها تلك الخاصة 

بالعمل القسري».

من المحتمل أن تحتاج واشنطن إلى 
جيش أكبر لمنافسة بكين وموسكو.. 
لكن األهم من ذلك، أنها تحتاج إلى 
«نوع مختلف من الجيش، يأخذ في 

الحسبان البيئة األمنية المتغيرة
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إن اكتساب عميل جديد قد 
يكلف على األقل خمسة أضعاف ُكلفة 

االحتفاظ بعميٍل َحالي -وقد تضاعف األمر 
بشكل أكبر في األشهر التسعة الماضية 

نتيجة تفشي فيروس كورونا عالميًا؛ فقد 
أصبحت الفرص التجارية الجديدة نادرة 

للغاية في العديد من القطاعات، وخطوط 
األعمال الجديدة بدأت في الجفاف. على 
هذا النحو، فإن قيمة االحتفاظ بالعمالء 

باتت أكثر أهمية هذا العام، والشركات التي 
تمكنت من إدارة ذلك بشكل سليم سيكون 

وضعها أفضل بكثير من تلك التي لم 
تفعل ذلك. األسباب لم تتغير حقًا مقارنة 

بالسنوات «الجيدة»، كل ما في األمر أن 
المخاطر باتت أكبر بكثير في عام 2020 

وقدرتها على إحداث التأثير أصبح أكبر.
وبرزت المعاملة الجيدة والتعاطف كأهم 

خطوة في العام 2020 وأكثر من أي وقت 
مضى. يأتي ذلك بشكل أساسي من معرفة 

عميلك جيدًا، وخلق عالقة وفهم متبادل، 
بحيث تدرك تفضيالتهم جيدًا، وتتعامل 

معه بالطريقة المتمثلة في التواصل غير 
الرسمي (مكالمة هاتفية بسيطة بدون 

مالحظات رسمية هي بال شك األفضل!) 

على إظهار اهتمامك بالعميل، وهي طريقة 
بسيطة للغاية وفعالة لبناء عالقة متينة مع 

العميل.
لنكن واضحين، االحتفاظ بالعميل ال 

يتعلق بخصم الديون أو إلغاء الفواتير، 
فهذا سيؤدي بالتأكيد إلى تدهور العالقة، 

ومع ذلك، إذا أدركت أنهم يكافحون من 
أجل االستمرار وسط الظروف الحالية، فإن 

القدرة على النظر في طرق إلعادة هيكلة 
المدفوعات أو تغيير عقودك بطريقة 

تناسبكما أمر إيجابي بال شك. يتطلب 
ذلك تفكيًرا إبداعًيا، كما أن حذرك المسبق 

يمّكنك من التخطيط واستباق األحداث. 
فالتخطيط المسبق يجنبك االصطدام 

بمواقف غير مواتية أثناء المطالبة بالديون 
وفي الوقت ذاته التمسك قد اإلمكان 

بالعالقة.
يجب أن تساعدك اتصاالتك المنتظمة 

مع العمالء على تحديد استراتيجيات 

جديدة ومبتكرة حول تطوير المنتج، والتي 
ستساعدك في الحفاظ على عمالئك 
الحاليين، وتوفير زوايا الجذب الجديدة 
للسوق. لقد كان تأثير تداعيات انتشار 

كورونا مدمرًا للغاية بالنسبة للكثيرين منا، 
وأثبت ما كان منطقيًا سابقًا عدم جدواه في 

األوقات االستثنائية. 
ال داعي لالبتكار هنا، فهذا يعتمد على 
التعليقات المباشرة من الشركات التي 

تعرفها وتثق بها، فهنا يأتي دور عميلك 
إلخبارك بما يمكنك القيام به للحفاظ 

على أعماله وتنميتها، وإذا كان ذلك مفيدًا 
لعميلك فاألمر ذاته ينطبق على الباقيين. 
تماًما كما ولدت عدد من الشركات الرائدة 

مثل Uber و Airbnb  من رحم األزمة 
المالية العالمية في 2008-2009، أعتقد 

أننا سنشهد ظهور مجموعة مماثلة من 
القادة العالميين في السنوات القليلة 

المقبلة الذين نشأوا من رحم هذه األزمة 
بفضل أدائهم في تكييف نموذج األعمال 

نتيجة لتغيرات السوق. 
في وقت كتابة هذا التقرير، يبدو أننا نشهد 

ضوًءا وأمًال في نهاية نفق كوفيد19- ، 
لكن الدروس التي تعلمناها حول البقاء على 
مقربة من عمالئنا، واالستماع والتكيف مع 

مخاوفهم واالبتكار بناًء على المالحظات، يجب 
أن تكون القواعد التي سنطبقها على أعمالنا 

حتى بعد أن نعود إلى األوقات «العادية». 

أهمية االحتفاظ بالعمالء ما بعد كوفيد 19

يجب أن تساعدك اتصاالتك 
المنتظمة مع العمالء على تحديد 
استراتيجيات جديدة ومبتكرة حول 
تطوير المنتج، والتي ستساعدك 

في الحفاظ على عمالئك 
الحاليين، وتوفير زوايا الجذب 

الجديدة للسوق

بقلم: جو هيبوورث
«BCB» ومؤسس المراكز البريطانية لألعمال ،OCO Global مدير«BCB

٦٥ almashhadonline.comFebruary 2021 العدد 18



 Pikes Peak انتقلت سيارات
Continental GT الرائعة باإلصدار 

المحدود من Mulliner والبالغ عددها 
15 سيارة إلى مالكيها الجدد حول العالم. 

وقد تم بالكامل بيع هذه السيارات 
الفريدة والحصرية إلى العمالء في أربع 

قاّرات، مما يشّكل دليًال واضحًا على 
الجاذبية الحقيقية لهذه السيارة، خصوصًا 

 Bentley وإنها تشّكل احتفاًء بتمّيز
 (Pikes Peak) على مسار بايكس بيك
الشهير في كولورادو بالواليات المتحدة 

األمريكية حيث سّجلت رقمًا قياسيًا بارزًا.

 Pikes Peak Continental GT وتشّكل
Limited Edition باإلصدار المحدود جزًء 
من مجموعة ‘Collections’ الجديدة من 

Mulliner لدى Bentley، ويبلغ عددها 15 
سيارة فقط تم صنعها يدويًا في مصنع 

Bentley المحايد كربونيًا والموجود في كرو 
بإنكلترا.

ويتوّزع العمالء في مختلف أنحاء العالم، بدًء 
من أماكن بعيدة مثل اليابان ونيوزيلندا، مرورًا 
باإلمارات العربية المتحدة، وصوًال إلى ألمانيا 

والتفيا والمملكة المتحدة. ويوجد خمسة 
من المالكين الجدد في الواليات المتحدة 

األمريكية التي تشّكل موطنًا للمسار الشهير 
عالميًا في كولورادو، حيث وصلت السيارات 
إلى مختلف األنحاء مثل نيويورك (مانهاتن)، 

فلوريدا (فورت لودردايل)، ميشيغان (تروي)، 
كاليفورنيا (رانشو ميراج) ونبراسكا (أوماها).

وكانت قبل 18 شهرًا قد تمّكنت نسخة 
 Continental زة للسباقات من سيارة مجهَّ
GT قياسية بمحّرك W12 من كسر الرقم 

القياسي لسيارة إنتاج عام بأكثر من 8 
ثواني، حيث تسّلقت ارتفاعًا يزيد عن 

5,000 قدم على تّلة بايكس بيك وَعبرت 
156 منعطفًا خالل زمن قدره 10 دقائق 

و18.4 ثانية. وتوّلى حينها قيادة هذه 
السيارة الفاخرة عالية األداء األرقى من 

نوعها السائق رايس ميلين الذي فاز ببطولة 
بايكس بيك ثالث مّرات وحامل لقب ‘ملك 

الجبل’ سابقًا.
وتماشيًا مع مظهر السيارة التي سّجلت الرقم 

 BENTLEY 
 Pikes Peak تبدأ بتسليم

 Continental GT Limited Edition
إلى العمالء حول العالم

سيارات   |  
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القياسي، رغب ثلث العمالء بالحصول على 
 Mountain Decal Event Livery ألوان

 Limited Edition Continental لسيارات
GT، بينما فّضل ثالثة عمالء اللون األسود 

الالمع األنيق للطالء الخارجي.
 Pikes Peak وتشّكل كل سيارات

Continental GT الـ15 من Mulliner تكريمًا 
إلنجازات Bentley في سباق تسّلق التالل 

األصعب واألكثر تطّلبًا من نوعه. وكانت 
Bentley قد سّجلت أوًال الرقم القياسي 

ألسرع سيارة رياضية متعّددة االستعماالت 
(SUV) بإنتاج عام عبر Bentayga سنة 

2018، ثم الرقم القياسي الخاص بسيارة 
إنتاج فوري عبر Continental GT في السنة 

الالحقة.

Bentley سّجلت 
الرقم القياسي 

ألسرع سيارة 
رياضية متعّددة 

االستعماالت 
(SUV) بإنتاج عام 

 Bentayga عبر
سنة 2018

العمالء حول العالم يبدأون بتسّلم 
 Pikes Peak Continental سياراتهم

Mulliner باإلصدار المحدود من GT

تسليم خمس سيارات في الواليات 
المتحدة األمريكية التي تشّكل موطنًا 

للمسار الشهير عالميًا في كولورادو 
حيث تم تسجيل الرقم القياسي

 السيارات تصل إلى مختلف أنحاء 
العالم – المملكة المتحدة، الواليات 

المتحدة األمريكية، أوروبا، قطر، 
اإلمارات العربية المتحدة، اليابان 

ونيوزيلندا

15 سيارة فقط تم صنعها يدويًا بمصنع 
Bentley في كرو بإنكلترا 

 Mountain ثلث العمالء اختاروا ألوان
Decal Event Livery الرائعة
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تفاصيل ملفِ تة لألنظار
 Pikes Peak Continental GT تتمّيز

 Radium by عبر طالء Limited Edition
Mulliner الحصري، وتكّمله تجهيزات للهيكل 
خفيفة الوزن من ألياف الكربون. أما مالقط 
 Pirelli وإطارات Acid Green المكابح بلون
P Zero Colour Edition فتعّزز التفاصيل 

األّخاذة أكثر.
من ناحية أخرى، جرى تعزيز إضافات المصد 

األمامي السفلي عبر تفاصيل باللون األسود 

الالمع، وهي تنعكس من خالل لوحة السقف 
والمرايا الجناحية واألسطح الخلفية. ويجتمع 

 Pikes Peak هذا المظهر الممّيز مع ملصق
على الرفرف األمامي، وهو يشير إلى عراقة 

Limited Edition في كسر األرقام القياسية.
 Driving وتتوفر العجالت بمواصفات

 Gloss بلون Mulliner من Specification
Black الالمع وحجم 22 بوصة كتجهيز 
قياسي، بينما يحتفي الشبك األمامي 

 Bentley االختياري بتصميم ‘100’ بمئوية

حيث تم في السنة ذاتها تسجيل الرقم 
القياسي في سباق تسّلق تّلة بايكس بيك.

وينطبق النمط الرياضي على المقصورة 
الفخمة، حيث تتزّين الكثير من المناطق ذات 

التجهيزات الناعمة بكسوة ألكانتارا الفاخرة 
ذات أسلوب التطريز بخيوط Radium. أما 

تصميم Radium التطريزي وفق قرص 
العسل على عجلة القيادة فيكتمل عبر شريط 

من الراديوم في الوسط، مما يحاكي سيارة 
سباق بايكس بيك.

ويحمل تصميم اللوحة األمامية للراكب 
الجانبي رسمًا ممّيزًا يستعرض قسمًا من 

حلبة بايكس بيك الشهيرة نفسها، مع 
استخدام خمسة رسومات مختلفة في 

مجموعة السيارات الـ15، إلى جانب الوقت 
القياسي البالغ 10:18.488.

 Pikes Peak Radium ويستمر اعتماد تطريز
عبر مساند الرأس والجمع المعاكس 

 Pikes للسّجادات، مع وجود صفائح بنمط
رات  Peak وأغطية B&O حصرية لمكبِّ

الصوت بلمسة نهائية من األسود المأّين 
 .Radium والراديوم Black Anodised

وتتضّمن المقصورة الراقية شاشة العرض 
 Bentley Rotating الدّوارة المبتَكرة
.Continental GT لسيارة Display

 Pikes Peak Continental GT by تأتي
دة بمحّرك وقود البنزين  Mulliner مزوَّ

المتطّور من 12 أسطوانة ذاته كالسيارة 
التي كسرت الرقم القياسي السنة الماضية. 

ويوّلد محّرك Bentley نوع W12 بالشاحن 
التوربيني قّوة قدرها 626 حصانًا مع 900 

نيوتن-متر من العزم، وهو يتيح لسيارة 
Continental GT التسارع من 0 إلى 100 

كلم/ساعة في غضون 3.7 ثواني فقط (0 – 
60 ميل/س خالل 3.6 ثواني) مع الوصول 
إلى سرعة قصوى تبلغ 333 كلم/س (207 

ميل/س).

المحلي   |  

 Bentley حول
ُتعّد Bentley Motors أكثر عالمة تجارية مرغوبة عالميًا للسيارات الفاخرة. ويشّكل مقر 

الشركة في كرو موطنًا لكافة عملياتها شاملة التصميم، األبحاث والتطوير، الهندسة 
 Continental، Flying Spur، :واإلنتاج لكافة العائالت األربع من سيارات الشركة وهي
Bentayga وMulsanne. وُيعتَبر الجمع بين أرقى مستويات الِحَرفية اليدوية عبر اعتماد 

المهارات المتواَرثة منذ أجيال، والخبرات الهندسية الراقية، والتقنيات المتطّورة أمرًا فريدًا 
يتمّيز به مصّنعو السيارات الفاخرة في المملكة المتحدة مثل Bentley. ويشّكل ذلك أيضًا 

مثاًال على الصناعة البريطانية عالية القيمة بأفضل حللها. يعمل لدى Bentley حوالي 
4,000 موّظف بمقّرها الرئيسي في كرو.
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عرض العديد من المصممين 
مجموعاتهم في مقاطع فيديو 

في الهواء الطلق، بينما قام 
آخرون بتزيين المساحات التي 

قاموا فيها بتصوير مقاطع 
الفيديو أو كتب البحث الخاصة 
بهم، ربما كان هذا أكثر شهور 

الموضة حفاظًا على البيئة على 
اإلطالق وذلك بفضل انخفاض 

السفر واستخدام المواد 
القديمة بدًال من القماش 

الجديد ومع ذلك، لم تظهر 

صيحات موضة 2021 

تعـود بألـوان وعروض    زاهية  
المشهد – موضة 

على الرغم من صعوبات التباعد االجتماعي التي فرضها انتشار فيروس كورونا على عروض 
األزياء، ال يزال علينا االستمتاع بعروض أزياء أصلية ومبدعة عبر العديد من صيحات 

الموضة لعام 2021 المثيرة، حيث كان على المصممين إنشاء مجموعاتهم أثناء حدوث 
جائحة عالمي، لذلك بالنسبة للغالبية العظمى منهم، فإن التصاميم هي انعكاس أو استجابة لـ 

.COVID-19
كانت الطريقة التي تم بها تقديم المجموعات مثيرة لالهتمام، بالنسبة للعديد من العالمات 

التجارية، خاصة في نيويورك ولندن، لم يكن تشغيل عروض األزياء التقليدية خيارًا، نتيجة لذلك، 
استطعنا بدًال من ذلك االستمتاع بالمجموعات الجديدة من خالل األفالم والبث المباشر وكتيبات 

البحث.
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العدد 14

البيئة بنفس القدر في صيحات 
الموضة لعام 2021.

كان من الرائع أيضًا رؤية 
صيحات الموضة المختلفة 
والحظنا ظهور موضوعين 

رئيسيين: اتخذ بعض 
المصممين طريقًا عمليًا أكثر 

بمالبس تهدف إلى الراحة، 
بينما غمر آخرون أنفسهم في 

الخيال والهروب من الواقع، 
دعونا نرى ما تخبئه لنا صيحات 

الموضة لعام 2021!

صيحات موضة 2021 

تعـود بألـوان وعروض    زاهية  
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مالبس مريحة أنيقة
Lounge Chic

واحدة من صيحات الموضة 
األكثر عملية لـ 2021 هي 

مالبس االسترخاء. 
بعد كل شيء مع قضاء الكثير 

منا وقتًا أطول في المنزل، من 
المنطقي البحث عن مالبس 

مريحة ولكن ال تزال أنيقة! 
ابتكر المصممون جميع أنواع 

المالبس المريحة التي تطمس 
الخطوط الفاصلة بين المالبس 

االحترافية والبيجامات.

بدلة مريحة
Ultra-Relaxed Suiting

إذا لم تتمكني من ارتداء بيجاما 

فعلية أثناء اجتماع Zoom، فإن 
البدلة المريحة للغاية ستشعرك 

بالتأكيد وكأنها واحدة بينما ال 
تزال تبدو احترافية.  

كانت البدالت تتخذ بالفعل 
التصميمات مترهلة ولكن 

بالنسبة لصيحات موضة 2021، 
كانت حقًا في كل مكان وكانت 
أكثر ترهًال من أي وقت مضى.

موضة الثمانينات
كانت الثمانينات من القرن 

الماضي وقتًا انتقائيًا للغاية 
من منظور خياطة المالبس، 

لكنها دائمًا واحدة من أكثر 
العقود التي يمكن التعرف عليها 

بسهولة، كان المزيج الفظيع 
من المقاسات واأللوان الذي 

حدث في الثمانينات فريدًا وال 
ُينسى حتى أنه حتى أولئك الذين 

لم يعيشوا خالل ذلك الوقت 
يمكنهم التعرف عليه في لحظة.

األزياء المرقعة المعاد تدويرها 
Upcycled Patchwork

كانت المالبس المرقعة منتشرة 
على منصات عروض األزياء هذا 
الموسم، مما أوضح أنه ال بأس 

من خلط األنماط ومطابقتها، 
حتى كل ذلك في قطعة واحدة! 

أحد األسباب التي جعلت 
الترقيع يمثل موضة رئيسية 

هذا الموسم هو أن المصممين 
قد وضعوا وجهة نظرهم في 

المرور عبر مخزونهم واستخدام 
القصاصات.
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كانت هذه طريقة تصميم 
صديقة للبيئة ومسألة تتعلق 

بالتوافر: أغلقت العديد من 
المصانع أبوابها وكان النسيج 

.COVID الجديد نادرًا في وقت

نسيج مزدوج
لقد الحظنا ظهور الفساتين 

ذات القماش المزدوج والنصف 
ونصف في المجموعات مرارًا 

وتكرارًا على مدار المواسم 
القليلة الماضية ولم نندهش 
كثيرًا لرؤيتها تظهر مرة أخرى.

أزياء مرصعة بالجواهر
لقد الحظنا عددًا غير قليل من 

المالبس المرصعة بالجواهر 
خالل موسم الخريف، لكن 
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المصممين ارتقوا بالزخارف إلى 
مستوى أعلى في صيحات عام 

!2021

مشدات حديثة
هذا هو الموسم الذي يبتعد فيه 

المصممون عن النداء المثير 
للمشد األنيق، بالنسبة لصيحات 
موضة2021، كان لدى مصممي 

األزياء كورسيهات بتصميم 
عصري للغاية، مع تصميمات 

سلسة ومنظمة.

“Cutouts” القواطع
االتجاه اآلخر الذي استمر في 
الظهور بقوة في عروض أزياء 
2021 كانت القواطع ، التي 

احتفظت بجاذبيتها المثيرة 
والكاشفة!

الدانتيل والكروشيه
شعرت المالبس المصنوعة من 

الدانتيل والكروشيه بالنعومة 
واألنوثة على منصات العرض 

وفي كتب اإلطالالت هذا 
الموسم، على الرغم من أنها 

لم تكن اتجاهًا جديدًا تمامًا، إال 
أنها اكتسبت معنى جديدا لعام 
2021، حيث تمثل نوع الحرف 

اليدوية التي يتم إجرائها في 
المنزل وتحتفي بحرفية العالم 

القديم.

Sweatshirts السويتشيرت
على الرغم من أننا ال نعتقد 

أنه من الممكن تمامًا التخلي 
عن البلوزات على أنها مالبس 

مناسبة للعمل من المنزل، نعم، 
 ،Balenciaga حتى لو كانت من

كان ال يزال من المناسب جدًا 
رؤيتها تظهر كأحدى صيحات 

الموضة لعام 2021، ال نرغب 
في ارتداء مثل هذه المالبس 

الراقية أثناء التعرق حرفيًا، لكنها 
بالتأكيد ستكمل مالبسك 

بأسلوب الشارع، خاصًة إذا كان 
الجو باردًا بشكل غير معتاد.

ياقات البولو
تعتبر أطواق البولو إدخاًال آخر 

في فئة ”المالبس االحترافية غير 
الرسمية“ التجاهات 2021.  

ظهرت قمصان البولو في 
الموضة 

وخارجها على مر السنين، لكن 
ذروة شعبيتها السائدة حدثت 
في السبعينات وبدرجة أقل، 

في العقد 

األول من القرن الحادي 
والعشرين.

مالبس 

أزياء   |  
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محبوكة
يثبت المصممون أن ارتداء الحياكة 

أمر جيد على مدار السنة! بحلول 

ربيع عام 2021، 
فإن امتالك بعض المالبس 

المحبوكة اللطيفة ستكون بالتأكيد 
موضع تقدير.

الريش
عاد الريش إلى صيحات الموضة 
لعام 2021! في بعض العالمات 

التجارية، كانت إضافة الريش 
عبارة عن زخرفة حالمة وهروب 

من الواقع، بينما مجموعة أخرى، 
أضافت لمسة مريحة وناعمة 

لألزياء الواقعية.

فساتين ضخمة خيالية
تراجع العديد من المصممين 

عن تصاميم الفساتين الضخمة 
المتقنة، لكن آخرين تضاعفوا 
من ارتداء الفساتين الدرامية 
والخيالية، حيث رأوها مجرد 

عنصر مناسب إلضفاء لمسة من 
الهروب.

قميص فستان
مثلت العديد من صيحات موضة 

2021 عودة إلى البساطة وال 
يمكننا التفكير في أي شيء 
أبسط من فستان بتصميم 
القميص، كان ثوبًا أساسيًا 

تاريخيًا وهي موجودة منذ آالف 
السنين.

زخارف مجسمة 
 Broderie” مثل الدانتيل، فإن
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Englaise“ هي تقنية أخرى 
تضفي على المالبس سحرًا 

بريئًا ورومانسيًا، يتعلق األمر 
باألقمشة ذات الثقوب الصغيرة 

التي تخلق نمطًا تفصيليًا 
وإضافة نسيج وعادة ما يظهر 

باللون األبيض إلضفاء مزيد من 
الرقة.

Strappy سترابي
 Strappy أضافت اللمسات الـ

لمسة من التراجع قليًال إلى 
الكثير من المالبس التي عرضت 
على مدارج عروض األزياء، الحظ 

بعض المدونين عن الموضة 
أنهم يتمتعون بشيء من 

أجواء التسعينات أو ربما شعور 
الجرونج.

فساتين طويلة شفافة
ما هو موسم الربيع والصيف 
بدون بعض األقمشة الرقيقة 

التي تظهر على الجلد؟ كان هناك 
الكثير من األمثلة على المالبس 

الفضفاضة والمتدفقة بحرية هذا 
الموسم وأفضل طريقة لتحويلها 

إلى شيء مثير كانت بجعلها 
شفافة بالطبع.

فساتين وقمصان 
بتصميم شبكة

كانت الفساتين الشبكية موضة 
مستمرة لبضعة مواسم اآلن، 

هذا الموسم، باإلضافة إلى 
الفساتين المربوطة، رأينا أيضًا 

بلوزات شبكية مضافة إلى 
صيحات موضة 2021 الغريبة 

قليًال والممتعة.

بنطلون ضخم
كانت إحدى صيحات الموضة 

الفرعية التي نشأت بسبب 
العودة إلى موضة الثمانينات 
واالتجاه الجديد نحو المقاس 

األكثر استرخاًء هي البنطلونات 
كبيرة الحجم.

أصبحت السراويل أكبر حجمًا 
وأكثر ترهًال ببطء في المواسم 
األخيرة، لكننا وصلنا إلى ما قد 
يكون في القمة، مع بنطلونات 

فضفاضة للغاية وضخمة وأحيانًا 
مطوية.

بلوزات حماالت الصدر
ترشدنا موضة 2021 إلى 

اتجاهين متناقضين ولكنهما 
مرحب بهما تمامًا: إما أال نرتدي 

حماالت صدر على اإلطالق أو 
يجب أن نرتدي بلوزات حماالت 

الصدر فقط.

حماالت الصدر فوق الفساتين
قام مصممي األزياء بتجربة 

حماالت الصدر فوق الفساتين 
لبضعة مواسم اآلن ويجب 

أن نعترف بأننا ما زلنا غير 
مقتنعين، إذا كنِت حقًا شجاعة 

وغريبة األطوار، قد تعجبك هذه 
اإلضافة إلى صيحات موضة 

2021، لكننا ال نشعر بها.

حماالت الصدر الرياضية
تعتبر حماالت الصدر الرياضية 
المريحة والداعمة جزًء ال يتجزأ 

من المالبس الرياضية، يمكن أن 
تتناسب بشكل جيد مع مالبس 
النوم، لذا فقد احتلوا مكانًا أكثر 
أهمية على المدارج 

مما الحظناه في السنوات 
السابقة.
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األكمام الكبيرة
الجواكيت أو الفساتين بأكمام 

ضخمة لها دراما تجمع بين 

األنوثة والذكورة والراحة والقوة، 
حقيقة أن األكمام الضخمة 

كانت موجودة في كل مكان 
في عروض األزياء، جعلتنا نفكر 
في ازدواجية صيحات الموضة 
لعام2021 والحياة بشكل عام.

أكتاف بالون
أحد األشكال الجديدة المرحب بها 
على األكتاف الكبيرة كان تصميم 

بالون ضخم مطوي.  
كانت خطوط العنق هذه مشابهة 

للتنورة البالونية ولكنها مثبتة 
عند الياقة بدًال من الوركين، 
كانت النتيجة رومانسية وغير 
عادية وقوية، كان له صدى 

بالتأكيد كواحد من أكثر صيحات 
الموضة لعام 2021 الرائعة.

أكتاف مدببة
تتمتع األكتاف الكبيرة بالدراما 

ولكن عندما تكون زاوّية أو 
مدببة، فإنها تضيف أيضًا لمسة 
شرسة جدًا إلى المظهر، إنهم من 

الخيال العلمي والشامل، لذلك 
نحن متحمسون إلضافتهم إلى 

اتجاهات موضة 2021.

مالبس ضيقة
جاءت جذابة في جميع أشكال 

صيحات الموضة، بما في ذلك 
المقاسات الضيقة التي تظهر 

المنحنيات واالنحرافات! استخدم 
المصممون اآلخرون مقاسات 
ضيقة ال لنقل الجاذبية ولكن 
فقط إلضافة طبقات سهلة 

للمظهر.

فساتين مفتوحة الظهر
ال نعلم ما الذي حدث في 

السنوات األخيرة، لكن مرت فترة 
طويلة جدًا منذ أن فكرنا في 

الفساتين المفتوحة من الخلف 
كجزء ال يتجزأ من اإلغواء أو على 
األقل، كان هذا هو الحال حتى 

جاءت صيحات الموضة في 
صيف 2021 وغيرت ذلك، إن 

الشيء العظيم في الزي المفتوح 
هو أنه رغم كونه حسيًا، إال أنه 
ال ُينظر إليه بالضرورة على أنه 
فاحش أو مفرط في الكشف.

تنورة صغيرة موحدة
لم يكن هناك تأثيرًا كبيرًا في 

التسعينات على صيحات موضة 
2021 كما كان من قبل، لكن 
هذا لم يمنع المصممين من 

صنع بعض التنانير القصيرة ذات 
المظهر الموحد.

سترات فيست
احتلت السترات مكانة خاصة في 

صيحات الموضة وغالبًا ما يتم 
ارتدائها بمفردها بدًال من ارتدائها 

كجزء من بدلة معقدة من ثالث 
قطع، لقد رأينا بعض أنماط 

السترات المختلفة وأحببنا معظمها.

لصقات الصدر
هناك جميع أنواع الطرق لجذب 

االنتباه إلى الصدر، بدًء من خطوط 
العنق المنخفضة إلى حماالت 

الصدر المتقنة وحتى القمصان 
الشفافة، حسنًا، تعتبر البقع أو 

المطبوعات طريقة أخرى للقيام 
بذلك، تبدو غريبة بعض الشيء لكن 

هذه هي إحدى صيحات الموضة 
األقل تفضيًال لعام 2021.
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المشهد - موضة

عرضت  أشهر  دور  األزياء  اإليطالية  مجموعات 
 خريف  وشتاء  2021 - 2020،  خالل أسبوع  ميالنو 

 لألزياء  الرجالية  وتمّيزت   التصاميم  بشكل  عام 
 باإلبتكار  والطابع  العصري. 

أسبوع ميالنو لÈزياء الرجالية 

لموسمي خريف وشتاء 2021

Alexander McQueen 
تضّم  هذه  المجموعة  معاطف 

 مزدوجة  الصدر  وبدالت  مصّممة 
 بعناية،  هي  قطع  دقيقة  مع 
 لوحات  مّتقنة  حادة  باللونين 
 الرماديين  الصخريين  وعشب 

 الفحم  األسود،  مستوحاة  من 
 المعادن  والصخور  واألحجار، 

 إضافة  إلى  معاطف  وسترات 
 مصبوغة  ومرّقعة  من  الصوف 

 األسود  واإلبل.  تتمّيز  الحياكة 
 الضخمة  المصنوعة  من  الصوف 
 والموهير  بصنع  عالمات  مجردة، 

 وجماجم  منحوتة،  وزخارف  أرجو 
 العلم  المنفجرة.  تتّم  طباعة 

 بلوزات  الفنانين  باللونين  األبيض 
 والحجري  مع  جماجم  كبيرة  الحجم 

 مرسومة  باليد  ومطّرزة  بخيوط 
 من  الذهب  والفضة. 

وتغتني  المجموعة  بسترات 
 وسراويل  الدراجين  الجلدية 

 ذات  ألواح  مبّطنة  بلون  مغاير. 
 تأتي  الخياطة  الحادة  المميزة 

 في  صقل  مزدوج،  بظالل  من 
 اللون  البرتقالي  العميق  واألحمر 

 العقيقي. 
وتتمّيز  بدالت  ومعاطف  حرير 
 الصوف  بعمل  فني  هندسي 

 لهنري  مور،  أما  السترات 

 والمعاطف  المسائية  فهي  تلمع 
 مع  عالمات  تجريدية  وخامات 
 معدنية  منصهرة  وتطريزات 

 السبائك  المعدنية  الفضية  على 

 شكل  قزحي. 

Gucci 
ّقّدم  أليساندرو  ميكيلي  عرض 
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 أزياء  خريف  وشتاء    خاص  للرجال 
 ألول  مرة  بعد  غياب  منذ  عام 

 2017.  استوحى  أليساندرو 
 ميكيلي  التصاميم  من  طفولته 
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 وتحديدًا  من  عمر  الخمس 
 سنوات. 

ضّمت  بعد  اإلطالالت  تصاميم 
 بشعار  رسمة  القرنبيط  وهو  شعار 

 شوهد  أوًال  في  آخر  مجموعة 
 من  ما  قبل  الخريف  و  تضّمنت 

 Mon petit chou   عبارات  مثل 
 ومعناها  حرفيا  قرنبيطتي 

 الصغيرة  و  هي  من  عادات 
 الفرنسيين  التي  تستعمل  لتدليل 

 أطفالهم  وصغارهم.  
شوهدت  عبارة  FAKE   أيضا 

 على  بعض  الحقائب  والتي  تعني 
  NOT  ( مزّيف)  كما  وكتب  عبارة

 أي  بمعنى  غير  مزّيف  على  الجهة 
 األخرى  من  الحقائب. 

ظهرت  إطالالت  بطبعات  من  @
LIBERTY LONDON   و شعارات 

  PSYCHOPTS  فنية  من  كتاب 
 من  تأليف  ريشارد  هيل 

 Richard Hell  وكريستوفر  وول 
 .Christopher Wool 

ومشى  على  منصة  عرض  األزياء 
 Giovanni  جيوفاني  فيتيري 

Vetere  وهو  فنان  شاب  مقيم 
 في  روما  وتخرج  من  برنامج 

 الفنون  الجميلة  بكلية  كامبرويل 
 للفنون  في  عام  2018.  على 

 الرغم  من  أنه  بدأ  رحلته  بالتصوير 
 والنحت،  إال  أنه  يرّكز  اآلن  على 
 الفن  الحي  كوسيلة  لمواصلة 

 اهتمامه  في  التجربة  في  البيئة 
 المليئة  بالتحديات. 

Salvatore Ferragamo 
بمناسبة  عودة  سلڤاتوري  فيراغامو 
 إلى  أسبوع  ميالنو  لألزياء  الرجالية، 

 شرع  مديرها  اإلبداعي  بول  أندرو 
 في  استكشاف  ممتع  لطبيعة 

 الهويات  الذكورية  المعاصرة 
 المتنّوعة  بشكل  متزايد،  وقال  بول 

 أندرو:  افي  عرض  فيراغامو  األول 
 للعقد  الجديد،  أردت  استخدام 

 لغة  الموضة  ألسأل:  كيف  تبدو 
 الذكورة  في  عام  2020؟  للعثور 

 على  اإلجابات،  بدأنا  بستة  نماذج 
 أولية  من  الذكور –  رجال  األعمال، 
 دّراجون،   سائقو  السباق،  بحارون، 

 جنود  وراكبو  أمواج.  ثم  صنعنا 
 مالبسهم  بتطبيق  الحرف  اليدوية 

 التقليدية   الخاصة 
 بڤيراغامو  وفًقا  لموقف 

 حازم  غير  مطابق.  والهدف 
 هو  اإلبقاء  على  جمالية 
 الزي  الموحد  مع  تغيير 
 االفتراضات  الجامدة. 

 للقيام  بذلك،  إستخدمنا 
 مزيًجا  رائًعا  من  المواد 

 اللمسية  والسوائل 
 مًعا  بين  فئاتنا  الذكورية 

 الست. 

Tod’s 
 Tod’s  ضّمت  مجموعة

 معاطف  وسترات  
 بتصاميم  مختلفة 

 عالية  األناقة  وأتت 
 بمروحة  واسعة  من 
 األلوان  على  يميزها 

 الجلد  الفاخر  واألقمشة 
 الغنية،  إضافة  الى 

 مجموعة  من  البدالت 

 بقّصات  عملية  وممّيزة. 
 ونجوم  المجموعة  تمّثلت 
 بالحقائب  واألحذية  التي 

 أتت  بمنتهى  األناقة 
 والفرادة  سواء  من  حيث 

 المواد  أو  التصاميم. 

Zegna 
ترسم  هذه  المجموعة 
 خطوط  موضة  خريف 

 وشتاء  2020-2021،  إنها 
 مجموعة  تضج  باألناقة 
 العالية  إذ  تضّم  بدالت 

 تتأّلق  بتصاميمها  الممّيزة 
 وألوانها  الراقية  التي 

 ترضي  الرجل  العصري 
 مهما  إختلف  أسلوبه،  إلى 
 جانب  المعاطف  الطويلة 

 والسترات  القصيرة 
 والمتوسطة  الطول 

 والكنزات  المنفوخة  أو 
 الواسعة  او  الضيقة.  
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هل اصبحت تميل إلى المالبس المريحة في األشهر القليلة الماضية 
مثل بقيتنا؟

نقدم لك مجموعة جديدة من الحقائب، المالبس الجاهزة واألحذية 
للرجال من Michael Kors Mens التي ستجعلك جاهزًا لعودة أنيقة 

الى المكتب.   
  

 عد إلى العمل بأناقة مع
Michael Kors Mens

هر
ظ
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ب

قائ
ح

قميص البولو

األحذية الرياضية
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زياد غصن

أي قانون استثمار نريد؟
عاد مجلس الشعب منذ أيام إلى مناقشة مشروع 
أعدته  قد  كانت  والــذي  االستثمار،  قانون  تعديل 

الحكومة السابقة...
المشروع في صيغته النهائية لم يطرح للنقاش العام أو حتى 
توسيع دائرة النقاش حوله خارج اللجان الحكومية المعتادة، 
وتاليًا فهو ال يحظى باتفاق مختلف الفعاليات االقتصادية 

المعنية به.
واإلعــفــاءات  التسهيالت  حجم  في  دومــا  المسألة  ليست 
الممنوحة للمستثمرين، والتي تثار حول طبيعتها في مشروع 
هو  اليوم  المهم  ولكن  كثيرة،  تساؤالت  المقترح  التعديل 
في الشريحة التي يفترض أن يستهدفها القانون المقترح، 
عن  والناجمة  السابقة،  والسلبيات  الثغرات  لكل  ومعالجته 

تطبيق القانون المطبق حاليًا...
المشروع  إعـــداد  عند  أنفسهم  المعنيون  يسأل  لــم  ربما 
المقترح: من الذي سوف يستثمر في سورية في ظل وجود 
يتعامل مع  أو  أمريكية تستهدف كل من يستثمر  عقوبات 
كانت  الحرب  قبل  األجنبي  االستثمار  تجربة  وهل  سورية؟ 

ناجحة؟
حتى  أو  اثنين  أو  واحــد  خــارجــي  مستثمر  هناك  يكون  قــد 
عشرة يرغبون باالستفادة من الفرص االستثمارية المغرية 
الموجودة في سورية، وال يأبهون بالعقوبات األمريكية، إنما 
ذلك ليس كافيًا العتباره أساسًا يبنى عليه قانون لالستثمار، 
منذ  خاسرًا  رهانًا  كــان  األجنبي  االستثمار  على  فالتعويل 

سنوات ما قبل الحرب..!
الوحيد الذي يمكن أن يعول عليه في المرحلة القادمة هو 
الذي  أو  الــداخــل  في  الموجود  ســواء  المحلي،  المستثمر 
اضطر للخروج إلى دولة أخرى، بدليل أن االستثمارات التي 
الحرب كانت في معظمها  بالعمل خالل سنوات  استمرت 
محلية... فهل راعى القانون المقترح ذلك؟ وأال يجب منح 

المستثمر المحلي مزايا تفضيلية؟

ومن الضروري بعد ثالثة عقود على أول قانون استثمار أن 
تكون هناك آليات تضمن تحقيق هدفين أساسيين:

قطاعيًا  االستثمارات  توجيه  من  الحكومة  تمكين  -األول 
أفرزتها  التي  الكثيرة  المتغيرات  بعد  السيما  وجغرافيًا، 

سنوات الحرب المدمرة، وأولويات التنمية.
تشميلها وحصولها  بعد  المشروعات  تنفيذ  -الثاني ضمان 
معينة،  زمنية  فترة  ضمن  وذلك  الالزمة،  التراخيص  على 
المشروعات  أن  هــي  لدينا  عقود  منذ  السائدة  فالسمة 
المشروعات  المنفذة ال تشكل سوى نسبة قليلة جدًا من 

المشملة...!
عندها  يتوقف  أن  يفترض  والتي  الهامة،  األخــرى  النقطة 
التفصيل،  من  بكثير  ومناقشتها  الشعب  مجلس  أعضاء 

تتعلق بمستقبل هيئة االستثمار السورية...
وتتحول  استقالليتها  الهيئة  تفقد  الجديد  التعديل  ففي 
الخارجية،  والتجارة  االقتصاد  لوزارة  تابعة  جهة  مجرد  إلى 
في حين أن المنطق يقول إن تسهيل عمل المستثمرين 
واالستقاللية،  السلطة  من  مــزيــدًا  الهيئة  منح  يتطلب 
وسابقًا كانت هناك دعوات لنقل تبعية الهيئة من رئاسة 
مجلس الوزراء إلى رئاسة الجمهورية... فما هي األسباب 
التي دفعت بالحكومة إلى تقزيم الهيئة ومحاصرتها بهذا 
كل  فيه  تتمثل  إدارة  مجلس  هناك  أن  وطالما  الشكل؟ 
المبرر  هو  فما  االستثماري...  بالمناخ  المعنية  الجهات 
عن  عبارة  الهيئة  كانت  عندما  فحتى  التعديل،  هذا  لمثل 
لرئاسة  يتبع  كــان  الزمن  من  ونيف  عقدين  قبل  مكتب 

مجلس الوزراء!.
القانون المقترح يحتاج إلى نقاش عميق قبل أن يقر، إذ من 
الصعوبة بعد صدوره إجراء أي تعديالت عليه بالنظر إلى أن 
عملية جذب االستثمارات تتطلب تقديم ضمانات حقيقية 
حقوق  ضمان  التشريعي،  باالستقرار  يتعلق  مــا  أهمها 

المستثمرين، وتسهيل إجراءاتهم. 

زياد غصن
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