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المشرف العام - رئيس التحرير هل نريد بناء وطن؟
حسن عبد الرحمن

ثمان  عبر  المؤلمة  ال��ص��ورة  اس��ت��رج��اع  يف 
سنوات من عمر الحرب على سورية،  اليمكن 
إغريقية  تراجيديا  أنه  على  إال  ما حدث  وصف 

شاملة. 
ال��ح��رب كل  أم��ا وأن م��اح��دث ق��د ح��دث وجلبت ه��ذه 
القتل على  أعمال  تنته بوقف  لم  ماجلبته من كوارث 
األرض، البد  أن نستدرك ونقول ماذا علينا أن نفعل؟ 
هاجر من هاجر وغاب من غاب وفقد من فقد، وفي 

ذلك مايكفي  “الحي أبقى...” كما يقال.
إلى  ال��روح  إع��ادة  مانستطيع  بأقصى  يمكننا  هل  إذن 
التي كانت عبر سبعة آالف سنة مكانًا لتوهج  سورية 

المعرفة؟
الذي الخالف عليه أننا بأمس الحاجة لعودة الحياة إلى 
بدءًا من بسط  الحكومة  به  سورية، وهناك دور تقوم 
حضن  إلى  ع��ادت  التي  المناطق  مختلف  على  األم��ن 
للحياة،  المناسبة  البنية األساسية  تهيئة   إلى  الدولة، 
ومشجعًا،  ممكنًا  الغائبين  ع��ودة  يجعل  سبب  وه��ذا 
فالكثير ممن هاجروا هاجروا ألسباب تتعلق بأمنهم أو 

ألن ممتكاتهم طالها الدمار. 
البشرية  ال��ق��درات  ع��ودة  ع��ن  ال��ي��وم  الحديث   يجري 
المجال  في  دوره��ا  ألخ��ذ  ال��ح��رب،  أثناء  خرجت  التي 
االقتصادي، ويحاول بعض رجال األعمال والصناعيين 
تسهيل  على  الحكومة  وتعمل  ال��ع��ودة،  السوريين 
عودتهم، بإعادة وتهيئة للمناطق الصناعية، وهذا دور 
عن  سمعنا  مايمكن.  بأسرع  استكماله  يتم  أن  يجب 
وقامت  المعنية  الجهات  وضعتها  وخطط  توجيهات 
الدولة بالعديد من اإلجراءات في هذا المجال، وجرى 
استكمال أعمال توصيل للكهرباء وباقي مستلزمات 

الصناعية في حلب ودمشق،  المناطق  عودة بعض 
حمص  في  الصناعية  المناطق  في  العمل  ويجري 
وحماة، وهذا جزء مهم يجب أن تتبعه إجراءات حكومية 
أخرى على صعيد ضمان حقوق الصناعيين العائدين 
على  ق���درة  أك��ث��ر  تجعلهم  ال��ت��ي  السبل  ك��ل  وتوفير 
يغادروا  لم  الذين  الصناعيون  ويمثل  جديدة،  بدايات 
البلد نموذجًا إلمكانية تحقيق النجاح على الرغم من 

الظروف الصعبة. 
قد نالحظ عودة بعض هؤالء في المستقبل القريب، 
رجال  نجاح  ف��إن  هنا  األعمال  رج��ال  بعض  رأي  وعلى 
األعمال والصناعيين السوريين خارج سورية كان بفضل 
خبرة السوريين وليس بسبب تسهيالت قدمتها الدول 
هنا.  النجاح  بإمكانهم  أن  يعني  ما  فيها،  نجحوا  التي 
الكثير  حققوا  أعمال  ورج��ال  صناعيون  فإن  قلنا  وكما 
من النجاح في ظروف شديدة الصعوبة هنا، ولكن كل 
ذلك مرهون بتهيئة البيئة المناسبة من جميع جوانبها، 
بالعودة  األم��وال  رؤوس  مطالبة  المنطق  من  فليس 

دون  ذلك. 
ال���ذي يشكل  ال��ص��ن��اع��ي  ال��ق��ط��اع  ي��خ��ص  ه���ذا فيما 
لالقتص��اد  العافي�������ة  اس�����تعادة  عن�����اصر  أحد  اليوم 

الس��وري. 
البشرية  الخبرات  عودة  فهي  األهم  القوة  عناصر  أما 
لعودة  حلول  إي��ج��اد  م��ن  والب��د  ال��ح��رب،  طردتها  التي 
القرارات  من  الكثير  هناك  الدولة  جانب  من  ه��ؤالء، 
التي صدرت لتسهل عودة من غادروا، وربما نحن بحاجة 
لمن  الكافي  والوقت  الثقة  تعود  حتى  الوقت  لبعض 

يريد العودة. 
هل يمكننا البدء.. دعونا نعيد كل أبناء سورية إليها؟

 افتتاحية             
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»الشهداء األحياء«:
أحياء ولكنهم الُيرزقون! 

»نقاوم لنعيد البسمة« 
مرضى السرطان 

رحلة عالج إنسانية وترفيهية

أسعار مواد البناء 
تطيح بأحالم السوريين

في أروقة االنتظار تجلس والدة حال ذات 
الثمان سنوات لتنتظر طفلتها كي تنهي 

رحلة عالجها بعد أن أنهك السرطان 
جسدها الغض جالبة معها الكثير من 

»الحاجيات« تحسبًا لفترة مكوث طويلة، 
وهي القادمة من محافظة إدلب منذ عام 

ونصف إلى مشفى البيروني الجامعي 
في دمشق لضمان حصول ابنتها للعالج 

بشكل منتظم، تاركة خلفها أطفالها الستة 
اآلخرين، تقول  ”مرضت ابنتي بورم على 

الكلية واستأصلوها، لكن بعد ست جرعات 
عاودها المرض في الرئتين وهي في العالج 

حاليًا،  وألنني ال أستطيع تحمل تكاليف 
العالج الباهظة لجأت إلى جمعية “بسمة” 

التي تقدم هذه الخدمات مجانًا”.

كشفت تقارير اقتصادية أخيرة أن أسعار 
مواد البناء في سورية تضاعفت أكثر من 

%1000  خالل ثماني سنوات، وأطاح 
هذا االتفاع بأحالم السوريين لشراء أو بناء 

مسكن.
 كل الطرق أصبحت مغلقة أمام ذوي الدخل 

المحدود نتيجة اضطراب حركة السوق، 
حيث أكد عدد من الخبراء االقتصاديين أن 
تكاليف قطاع البناء والتشييد جعل حركة 

البناء تتراجع إلى حد كبير.

بين »شيكاغو العباسيين« و»حلبة 
المصارعة« على أبواب السرفيس مشاكل 

متعدية وتأهيل المرافق العامة الحيوية في 
العاصمة مجرد »صف حكي«
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القتلة االقتصاديون
موجودون بيننا

النوبة.. أرض الذهب المنسية 
على ضفاف النيل 

النوبة “ نبو” أو نوب والتي تعني أرض 
الذهب إشارة الي مناجم الذهب التي 

اشتهرت بها المنطقة خاصة في وادي 
العالقي، وتقع النوبة جنوب مصر على 

طول نهر النيل حتى شمال السودان بين 
شالالت نهر النيل، وتنقسم إلى نوبة 

سفلى ونوبة عليا، وتمتد النوبة السفلى 
النوبة المصرية من الشالل األول وحتى 

الشالل الثاني جنوب أسوان.
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»داني ميالنة« الذي ترك مقعده 
الدراسي في الجامعة ليتتطوع 
في صفوف الجيش السوري، 

كان قد أصيب برصاصة قناص 
في عام 2012  في مدينة 

»زملكا« بريف دمشق، ما تسبب 
له بفقدان القدرة على تحريك 

أطرافه السفلية، يقول في حديثه 
ل� »المشهد«، »الدولة قدمت 

له تأمينًا صحيًا وتعويضًا وراتبًا 
تقاعديًا«، وال يطالب داني الدولة 

بأي شيء له فهو على حد قوله 
أخذ كل مستحقاته، لكن يناشدها 
االهتمام بجرحى القوات الرديفة، 

إضافة إلى جميع حاالت العجز 
بنسبة تحت %80، كما يطالب 

بإتمام المشروع الذي قدموه 
وهو إقامة مركز للعالج الفيزيائي 

والتعاقد مع طبيب قادر على 
معالجة األعصاب بالتحفيز، ويؤكد 
هنا أنهم قدموا ملفًا حول طبيب 
عراقي الجنسية يملك مركزًا في 

جهود فردية وأخرى حكومية 
لكنها ال ترقى لحجم »التضحية«..

»الشهداء األحياء«:
أحياء ولكنهم      

الُيرزقون! 
دمشق - جودي دوبا

استطاع موقع التواصل االجتماعي »فيس بوك«، أن 
يكون منبرًا للكثير من مصابي الحرب لطلب المساعدات 

من خالل الكتابة عن وضعهم الصحي وسوء حالتهم المادية، 
ووضع رقم هواتفهم للمساعدة. وتظهر هذه الظاهرة المؤلمة 
تقصيرًا من الجهات المعنية بأمور من باتوا ُيعرفون بـ»الشهداء 
األحياء« وهم الذين افتدوا بلدهم بأجسادهم ليكون رد الجميل 

ببضع الليرات التي ال تكفيهم!.

المحلي   |  تحقيق
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»الشهداء األحياء«:
أحياء ولكنهم      

الُيرزقون! 



العاصمة بغداد، يقوم بعالج 
إصابات الحبل الشوكي والجرحى 
الذين يعانون من شلل نصفي أو 
رباعي- حيث استطاع تحقيق أول 

طفرة علمية وتحدي شلل األطراف 
عن طريق تحفيز األعصاب، ونجحت 

على يده حاالت مرضية عدة.
المشهد تواصلت مع الطبيب 

العراقي »مرتضى جبارة«، الذي 
أكد أنه قدم إلى سورية واجتمع 

مع عدد من األطباء للتعاون معهم 

وإنشاء مركز للعالج، ولكن لم 
يتواصل معه أحد حتى اآلن إلتمام 

المشروع.!
لكن المشهد استطاعت من مصادر 

خاصة انه يتم التجهير إلنشاء 
المركز، وتجهيزه بمعدات بعضها 

من أوربا.
وتجدر اإلشارة إال أنه يوجد نقص 

في سورية لوحدات تصنيع 
األطراف الصناعية، وخاصة 

في ظل الحرب السورية وازدياد 

الحاالت المرضية، فهناك مركز 
واحد لتصنيع األطراف الصناعية 

»وحدة األطراف الصناعية المركزية 
في مشفى أحمد حاميش«، وكان 

من المقرر افتتاح عدة وحدات 
في حمص وحلب، كما أن جمعية 

الهالل األحمر السوري تقوم بتوزيع 
أطراف صناعية وأجهزة تقويم 

عظام وعكازات، وتعمل بشكل 
دوري لتقديم خدمات مجانية 

وأطراف صناعية.

مساهمات فردية
أصيب حمزة سليمان كما 

حال زميله داني بعد عام من 
التحاقه بالجيش السوري في 

2013،  بمنطقة القلمون على 
الحدود مع لبنان.

يقول حمزة »كنت في استطالع 
للقوات المهاجمة التي تتقدم 
لتحرير تالل بجرود رأس المعرة 
لياًل على جبل علوه  نحو2300 

متر، فأصيبت قدمي مما اضطر 
األطباء إلى بترها، أما قدمي 

اليمنى، ففيها تهشم، وفي 
عام 2015 انتهيت من العالج، 
فحاولت تجاهل إصابتي وبدأت 
أتابع األخبار الميدانية والقنوات 

المعارضة، وبمعارك إدلب الحظت 
كيف أن اإلعالم المعارض يفبرك 
األخبار الكاذبة لتحطيم المعنويات 
وخاصة أنني اتواصل مع أصدقاء 

لي يخدمون في إدلب، فقررت 
أن أحارب اإلرهاب بطريقة أخرى 

)إعالميًا( عن طريق إنشاء صفحة 
على »فيس بوك« ونشر أخبار 

ميدانية حقيقية، مستعينًا بأصدقاء 
السالح المنتشرين في كل بقاع 

سورية.«   ويضم حمزة صوته 
لصوت زميله داني بالمطالبة 

بحقوق مصابي القوات الرديفة، 
وتعويض عجزهم في حال كانت 

النسبة تحت 80%.
لم يقتصر دور كل من داني 

وحمزة بالحرب على حمل السالح، 
بل قاموا مع بعض أصدقاء 
مصابين لهم  بإنشاء صفحة 

على »فيس بوك« باسم »جرحك 

يتمنى مصابو الحرب أن يتم تمويلهم بمبلغ مناسب يمكنهم من 
افتتاح مشروع صغير مستدام، بداًل من راتب شهري اليعني شيئًا 

بالمقارنة مع غالء المعيشة وهذا سيوفر على الدولة الكثير 

 يتم منح المصابين القادرين على العمل األولوية باالستفادة من التمويل المتاح 
عبر برنامج تمكين الريف السوري والذي يوفر قرضا مدعوما بنسبة %4 من الفائدة 
)%6 يسددها المستفيد( لدعم هذه الشريحة بتأسيس مشروعاتهم متناهية الصغر
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المحلي   |  

شرفك« التي بدأت كدعم نفسي 
للجرحى، ما لبثت أن أصبحت 

تقدم المساعدة للجرحى من خالل 
إعطاء رقم هاتف الحالة للشخص 

المتبرع،  واستطاعت هذه الصفحة 
تقديم الكثير من المساعدات، 
مؤكدين أن التبرعات كلها من 

شخصيات عامة من الشعب نافين 
تواصل أي جهة رسمية أو أهلية أو 

معروفة بتقديم المساعدات!.

تقييمات العجز غير منصفة
لم يكن حال علي فياض - جندي 
في الجيش السوري وأب لولدين 
أحدهم مريض قلب- أفضل حااًل 
حيث أصيب في عام 2014 نتيجة 

انفجار لغم بمنطقة المليحة بغوطة 
دمشق الشرقية، مما جعله يفقد 

طرفه األيمن كما أدى االنفجار إلى 
تفتت بالساق اليسرى بنحو 10 

سم، والكثير من الحروق، إضافة 
إلى فقدانه سمعه بأذنه مع سمع 

خفيف باألذن الثانية.
تقول زوجة علي: إنه »تم تحويل 

علي للمجلس وتقدير إصابته وتم 
تسريحه بعجز %55 متناسين 

إصابة السمع، وتضيف الزوجة 
أن راتب نسبة العجز هو  33 ألف 

ل.س وال تكفي شيئًا، لكننا ال ننكر 
أنه تم تأمين مسكن لنا، وعلي 

حاليًا يعمل حارس ليلي براتب 26 
ألف، ليستطيع تأمين القليل من 

متطلباتهم الحياتية«.
تضيف الزوجة » لدينا طفل مصاب 

بمرض القلب، قدم علي على 
طلب ترخيص كشك، لكن لم 

يوافقوا على طلبه وتم إعطاؤه 
نمرة سيارة معفية من الرسوم 

والجمارك لكن ما فائدتها، فنحن ال 
نستطيع شراء لعبة سيارة ألوالدنا 

لنشتري سيارة حقيقية، حتى أننا 
ال نستطيع بيعها فهي مخصصة 

للمصابين«.
 وتمنت زوجة علي لو أن المحافظ 
أعطاها مبلغ مالي مقطوع يكون 
رأس مال لتأسيس مشروع صغير 

يكفيها أو لو أن الدولة تقوم بزيادة 
رواتب المصابين وتأمين فرص 

عمل لهم لعل ذلك أفضل من هذه 

الحالة المذلة التي يعيشونها.

الشؤون االجتماعية:
محاوالت ولكن!

تواصلت »المشهد« مع وزارة 
الشؤون االجتماعية كإحدى 

الجهات المسؤولة عن جرحى 
الحرب. محمود الكوا« مدير 

مرصد سوق العمل« في وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل، 

أوضح أن الوزارة تعمل على توفير 
خدمات مركبة لجرحى الجيش 

السوري تتنوع من الدعم النفسي 
االجتماعي وتطوير عدد من البنى 

االجتماعية التابعة للوزارة بما 

يتالءم مع الخدمات الموفرة، 
حيث تم على سبيل المثال افتتاح 

قسم االستقبال والصالة الرياضية 
بمعهد التأهيل المهني التابع 

للوزارة بمنطقة مساكن برزة، وتوفر 
الصالة مكانا مالئما لممارسة عدد 
من الرياضات بحسب نوع اإلصابة 
لدى الجريح، كما يتم العمل على 

استكمال تجهيز قسم اإلقامة 
لتوفير إقامة مؤقتة لجرحى الجيش 

العربي السوري بطاقة استيعابية 
دوارة ضمن هذا القسم تصل إلى 

30 جريح.
أضاف الكوا بأنه تم االنتهاء بشكل 

كامل من إعادة تأهيل مشروع 

للجمعيات األهلية 
دورها

انطلقت فكرة جمعية النادي السوري التطوعي 
لمتابعة شؤون الجرحى مطلع العام 2013، 

كفريق تطوعي يضم عددًا من الشباب، منهم 
أطباء وممرضين، بهدف إيصال خدمة الضماد 

واإلسعافات األولية إلى المنازل، وأتى ذلك بعد 
الحصار الذي شهدته بعض أحياء مدينة حمص، 
وإغالق بعضها اآلخر، وخروج معظم المشافي 

والمراكز الصحية الحكومية عن الخدمة، فمن هنا 
تبلورت الفكرة ثم تطورت إلى أن زاد عدد الجرحى 

ورافقها زيادة األعباء فتقرر ترخيص الفريق التطوعي 
باسم )جمعية النادي السوري التطوعي لمتابعة 

شؤون الجرحى(، حيث تهدف الجمعية لتقديم 
الخدمات الطبية واإلنسانية وخدمات المعالجة 

الفيزيائية للجرحى في منازلهم، ويضاف إلى ذلك 
و- حسب اإلمكانيات المتاحة- تقديم الدعم النفسي 

والرعاية االجتماعية للجريح وأسرته عبر تحسين الواقع 
المعيشي لهم من خالل مشاريع تشغيلية مناسبة 

لتنمية  القدرات ليكون الجرحى أكثر فاعلية وإنتاجية 
ضمن المجتمع.

يقول االعالمي حيدر رزوق« نائب مدير 
الجمعية«  إنه على الرغم من عودة بعض المراكز 

الصحية للعمل مجددًا إال أنها بقيت دون أي 

استراتيجية واضحة لمتابعة شؤون الجرحى، 
وظل األمر يعتمد على القوانين المعمول بها 

ومعاملة الجريح وكأنه مريض عادي، وعدم توفير 
المستلزمات الخاصة بتأهيل الجرحى سواء أجهزة 

حركية أو مراكز معالجة فيزيائية مجانية، بينما كان 
االعتماد على الجمعيات الخيرية التي كانت تعنى 

بهذا الشأن، لكنها في الوقت ذاته، ليست من أهل 
االختصاص، وما يميز الجمعية هو أنها الوحيدة 

في حمص التي تمتلك اختصاصيين سواء أطباء 
أو ممرضين أو فنيين ومعالجين فيزيائيين، لذلك 

كان هناك جهد خاص قامت به إدارة الجمعية 
بالتعاون مع محافظة حمص لتشكيل مكتب يتبع 
لمديرية الصحة، ويعنى بالجرحى، وعلى الرغم من 
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بيت الجريح بمنطقة )بيت ياشوط( 
بمحافظة الالذقية ليوفر اإلقامة 

للجريح ومن يرافقه لالستفادة من 
الخدمات المخطط توفيرها بعد 

استكمال تجهيز المشروع  والتي 
تشمل خدمات المعالجة الفيزيائية، 

وكذلك خدمات الرعاية المختلفة، 
ويعتبر هذا المشروع أحد أهم 

المشاريع التي توفر خدمات لجرحى 
الجيش العربي السوري بمحافظات 

الالذقية وطرطوس وحماة، مبينًا 
أن الوزارة توفر عبر ذراعها التنفيذي 

المتمثل بالجمعيات األهلية 
مختلف أنواع الخدمات لهذه 

الشريحة وبكافة المحافظات حسب 

إمكانيات كل جمعية من الجمعيات 
المشهرة والتي تعنى بالجرحى 

وذويهم.
وبين مدير مرصد سوق العمل أنه 

يتم منح هذه الشريحة األولوية 
بكافة البرامج والحزم االستهدافية 

التي تنفذها الوزارة )التدريب 
المنتهي بالتشغيل- دعم الخريجين 
الجدد-...( باإلضافة لتوجيه برامج 

المسؤولية االجتماعية لدى القطاع 
الخاص مما يعزز من الخدمات 

الموفرة لشريحة الجرحى.
كما تم توفير دعم مادي عبر 

برنامج لإلعانات النقدية لعدد من 
االعاقات الشديدة بمحافظات حلب 

والالذقية وطرطوس والحسكة 
شمل 5000 مستفيد، ويتم تنفيذ 

البرنامج خالل الربع األول من العام 
لذوي األذية الشوكية.

ويشير الكوا  إلى أنه يتم منح 
المصابين القادرين على العمل 

األولوية باالستفادة من التمويل 
المتاح عبر برنامج تمكين الريف 

السوري والذي يوفر قرضا مدعوما 
بنسبة %4 من الفائدة )6% 

يسددها المستفيد( لدعم هذه 
الشريحة بتأسيس مشروعاتهم 

متناهية الصغر، باإلضافة لربطهم 
بفرص العمل المتاحة بالقطاع 

الخاص.

الشهادة أفضل 
من اإلصابة

»تمنيت الموت ألف مرة لئال أصبح 
عالة على أهلي ومجتمعي«، هذا 

ما عّبر عنه محمد ل�«المشهد« لذي 
رفض ذكر اسمه بالكامل«، متابعًا: 

»لم أكن أتوقع يومًا أن إصابتي 
ستجعلني نادمًا على اندفاعي لحمل 
السالح دفاعًا عن وطني، وأنا الذي 
أصبت مرتين قبل إصابتي األخيرة، 

وعفيت من الخدمة وُعدت لحمل 
السالح، ومواجهة اإلرهاب، لم أكن 
أتوقع أن تكون مكافأتي من أهلي 

قبل دولتي بالتذمر من خدمتي،  أنا 
اآلن عاجز عن الحركة الكاملة بسبب 

إصابتي بالعمود الفقري، ويجد الجريح 
الذي فقد األمل في كل شيء، أن 

الحل األمثل لمشكلته التي من 
األكيد أنها مشكلة آلخرين من جرحى 

الحرب، هو أن تقوم الدولة بإنشاء 
مراكز لرعاية الجرحى أشبه بدور رعاية 

المسنين، لتكون مالذا آمنا لمن تذّمر 
أهله من خدمته، أو لمن ال يرغب بأن 
يكون عبئًا على ذويه بسبب إصابته، 

ثم يسأل: »لماذا ال يكون ثمة 
اختصاصيين يقومون بتدريب ذوي 

االحتياجات الخاصة على كيفية الحياة 
بمفردهم، خاصة من الجرحى الذين 

لم يكونوا سابقًا معاقين وهم لم 
يتأقلموا بعد مع اإلصابة«، كما يفكر 

الشاب الذي أخذت الحرب زهرة شبابه 
بأن يكون ثمة مراكز تساعد المصاب 

على اكتساب مهنة يدوية أو فكرية 
ليقدر على تأمين متطلباته الشخصية 

وحاجاته األساسية.

 سورية تعاني من نقص في وحدات تصنيع 
األطراف الصناعية، وخاصة في ظل الحرب 

السورية وازدياد الحاالت المرضية، هناك 
مركز واحد لتصنيع األطراف الصناعية 

»وحدة األطراف الصناعية المركزية في 
مشفى أحمد حاميش« اليستطيع تغطية 

االحتياجات

استحداث هذا المكتب بعد موافقة الوزارة 
إال أن عمله كان أرشيفيًا أكثر منه مكتب 

لتقديم الخدمات، وذلك ألسباب منها أن 
وزارة الصحة ال تلحظ هذا المكتب ضمن 
خطتها المالية، وبالتالي ال يوجد أي دعم 

مالي يمكن أن يساعد في تقديم الخدمات 
للجرحى، أما بالنسبة لألدوية النوعية 
التي تخص أنواع اإلصابات والمراهم 

الخاصة بترميم »الخشكريشا« فهي لم 
تكن موجودة ولم يتم شراؤها بالنسبة 

لألطراف الصناعية،  وبدأت مديرية الصحة 
بالتعاون مع المنظمات الدولية بتقديم 
أعداد من األطراف الصناعية على مراحل
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 تعيد االبتسامة
 بدأت جمعية بسمة مشوارها 

اإلنساني في سورية فعملت منذ 
تأسيسها عام 2006 على تحسين 

الواقع الصحي واالجتماعي 
لألطفال المصابين بالسرطان 
وألهاليهم خالل فترة العالج، 

فرافقتهم خالل ثالثة عشر عامًا 
وشاركتهم تفاصيل حياتهم 

وعالجهم وقصص نجاحهم في 
التغلب على المرض ومواصلة 

الحياة بكل معانيها فكتبت 
لنفسها قصة نجاح واكتسبت 

موقعا رائدا بين الجمعيات 
األهلية في سورية.

»ريما سالم«، المديرة التنفيذية 
لجمعية بسمة فردت بعض 

أوراقها وتحدثت عن تاريخ عمل 
الجمعية التي كانت بدايتها 

لتقديم الدعم النفسي والترفيهي 
لألطفال للتخفيف من معاناتهم 

ضمن مشفى األطفال في 
دمشق، على اعتباره المشفى 
الوحيد الذي يستقبل الحاالت 

من عمر سنتين إلى 18 عامًا من 
كل سورية، وكون سعة المكان 

محدودة واألهل اليمكنم  البقاء 
بجانب أوالدهم المصابين، 
باإلضافة إلى تقديم برنامج 

الدعم المادي عبر تأمين الدواء 
الغير متوفر في المشفى، وعليه 

أصبحنا نقدم الدواء المجاني 
لألطفال في مشافي األطفال 

والمواساة واألسد الجامعي 

»نقاوم لنعيد البسمة« 

مرضى السرطان 
رحلة عالج 

إنسانية وترفيهية
دمشــق – خاص

يف أروقة االنتظار تجلس والدة حال ذات الثمان سنوات 
لتنتظر طفلتها كي تنهي رحلة عالجها بعد أن أنهك 

السرطان جسدها الغض جالبة معها الكثير من »الحاجيات« 
تحسبًا لفترة مكوث طويلة، وهي القادمة من محافظة إدلب منذ 

عام ونصف إلى مشفى البيروني الجامعي في دمشق لضمان 
حصول ابنتها للعالج بشكل منتظم، تاركة خلفها أطفالها الستة 

اآلخرين، تقول  ”مرضت ابنتي بورم على الكلية واستأصلوها، لكن 
بعد ست جرعات عاودها المرض في الرئتين وهي في العالج حاليًا،  
وألنني ال أستطيع تحمل تكاليف العالج الباهظة لجأت إلى جمعية 

“بسمة” التي تقدم هذه الخدمات مجانًا”.
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والبيروني.
وعن الشراكة مع مشفى 

البيروني أكدت المديرة التنفيذية 
أنه تم تأسيس أول وحدة عالجية 

تخصصية تقدم كل الخدمات 
لألطفال مجانية بكل ما يخص 
رحلة العالج والتي تحتوي على 

18 سرير، 11 منها داخلي، 
و7 خارجي لألطفال الذين 

يأتون للمشفى ألخذ الجرعات 
والمغادرة، واليوم نحن بصدد 

العمل على توسيع الوحدة لتضم 
في نهاية العام 38 سريرًا.

تقديم الدعم لألطفال المصابين 
يشمل أهاليهم، حيث تقوم 

الجمعية بتأمين المسكن 
لألشخاص القادمين من 

المحافظات األخرى، فتم عام 
2007 استئجار مركز شعبي خاص 

في منطقة كفرسوسة مؤلف 
من 3 غرف مخصصة للسيدات 

وغرفتين للرجال مع تقديم 
وجبات غذائية ثالثة أيام في 

األسبوع، باإلضافة إلى تأمين 
المواصالت للوصول إلى دمشق 
عن طريق متبرع قدم جميع أجور 

التنقالت لألهالي، كل ذلك 
للتخفيف من أعباء السفر عن 

األهالي الذين يرغبون بالبقاء إلى 
جانب أوالدهم وتشجيعهم على 

مواصلة العالج.

نشاطات تدعم المصاريف
لم يكن من السهل خالل أكثر 

من عشر سنوات الحصول 
على التبرعات والمصاريف 
التي تغطي عمل الجمعية 

كون كل الخدمات التي تقدمها 
مجانية، تضيف ريما: كل تمويل 

بسمة تمويل ذاتي عن طريق 
متبرعين وأشخاص ومؤسسات 
تجارية واقتصادية أو عن طريق 
الفعاليات التي تتوجه الجمعية 

إلقامتها، فقبل الحرب كنا نقيم 
خالل شهر شباط فعالية تعرف 
ب�»28 طريقة للعطاء« استطعنا 
من خاللها الحصول على 70% 

من المصروف السنوي، لكن 
خالل سنوات الحرب توقفنا، 

واعدنا العمل عليها عام 2016 
في الذكرى العاشرة لتأسيس 

ُتثبت الجمعيات 
األهلية يوما بعد 

آخر أهمية وجودها 
في المجتمع 

السوري وقدرتها 
على إحداث تغييرات 

إيجابية فيه، فقد 
أصبحت رديفًا 

حقيقيًا للمؤسسات 
الحكومية في 

االرتقاء بالخدمات 
المقدمة 

للمواطنين
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الجمعية، وفي عام 2017 
استطعنا الحصول على مصروف 

شهر، وفي عام 2018 حصلنا 
على مصروف شهرين، وفي 
2019 حصلنا على مصروف 

شهرين ونصف، فنحن كغيرنا 
تأثرنا بالوضع العام فتالعبت بنا 
أسعار الصرف وأصبح مصروفنا 

السنوي يتجاوز ال� 500 مليون 
ليرة سورية، وفي الشهر تصل 

تكاليف الدواء لوحدها إلى حوالي 
17 مليون ليرة سورية.

كما أقمنا العام الماضي حملة 
تحت اسم »وعادت االبتسامة« 
احتفلنا من خاللها بوصول عدد 

األطفال الذين تعافوا من المرض 
بشكل نهائي 600 طفل منذ عام 

2009، وهي نسبة جيدة جدًا 
تصل إلى 50 % خاصة أن سورية 

دولة غير متطورة في عالج هذا 
المرض الذي يعد قضية مجتمع 
بأكمله وليس فقط فئة معينة، 

لذا تساعد التبرعات النقدية أو 
عن طريق حساب بنك لحساب 

الجمعية أو عن طرق التبرع 
برسالة على  شركات االتصاالت 

السورية ب� 500 ليرة بجزء كبير 
من مصروفنا، ومنها الحفلة 
التي أقيمت مؤخرًا وحضرها 

النجم اللبناني عاصي الحالني في 
دمشق.

خدمات لألطفال 
تحت القصف 

 »خالل سنوات الحرب 
العجاف صمدت وحدة العالج 

التخصصية كونها كانت تقع 
قرب منطقة ساخنة في حرستا، 

ولم يتوقف العمل عن إعطاء 
الجرعات واألدوية لألطفال 

وعرض كل الكادر حياته للخطر 
ولم يتوقف عن تقديم الخدمات 

لهؤالء األطفال حتى األهالي 
لم يتوقفوا عن إحضار أطفالهم 
تحت كل الظروف الصعبة إيمانًا 

منهم بالشفاء، لكن اضطررنا 
في الشهر الثاني من عام 2018 

وإلى غاية الشهر السابع من 
العام ذاته لمغادرة الموقع بعد 
أن تم إغالق المشفى ألسباب 

أمنية، لكن لم نتوقف عن 
العمل بل واصلنا في مركز 

جراحة القلب التابع لمستشفى 
البيروني في المزة، وعندما عدنا 
إلى مركزنا قمنا بتأهيله وأصبح 

أفضل مما كان عليه وعادت 
الخدمات لنشاطها”.

 تحدث الطبيب غانم عن طريق 
رحلة العالج لألطفال المصابين 
تبدأ بعد تشخيص حالة الطفل 

عبر دراسة كاملة لحالته بعد 
التشريح المرضي للتأكد 

من إعطاء العالج المناسب، 
وقال:« نقوم بأخذ صور 

شعاعية وخزعات لنعرف درجة 
المرض أيضًا، وبعد ذلك نطبق 

البرتوكوالت الموحدة الخاصة 
بكل حالة، مضيفًا يقسم العالج 

إلى عدة أنواع منها العالج 
الكيميائي الذي يقدم مجاني من 
قبل الجمعية، أما الشعاعي فهو 
يقدم عبر مركز وحيد في سورية 

المحلي   |  

على الهامش قبيل الحرب كانت سوريا تنتج 90 
في المئة من األدوية التي تحتاجها لكن أدوية 
السرطان كانت بين تلك النسبة القليلة التي 

تعتمد على االستيراد في تأمينها، من هنا تركت 
العقوبات آثرها الكبير على عمل الجمعية بسبب 

نقص األدوية وهذا ما اعترفت به سورية ومنظمة 
الصحة العالمية فالعقوبات الغربية قيدت بشكل 
حاد واردات الدواء على الرغم من إعفاء اإلمدادات 

الطبية إلى حد بعيد من اإلجراءات العقابية التي 
تفرضها الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي.

فيما كانت إليزابيث هوف ممثلة منظمة الصحة 
العالمية في سوريا قد قالت سابقًا أن تبعات 
العقوبات االقتصادية المفروضة على سوريا 

أثرت بشدة على شراء أنواع معينة من األدوية 

بينها أدوية عالج السرطان، فالعقوبات تمنع 
الكثير من شركات األدوية العالمية من التعامل 

مع سورية كما تعرقل البنوك األجنبية في مجال 
التعامل مع المدفوعات الخاصة باستيراد األدوية، 

كما منعت واشنطن تصدير أو بيع بضائع 
وخدمات إلى سوريا من األراضي األمريكية أو من 

مواطنين أمريكيين. 
لقد أثبتت الجمعيات األهلية يوما بعد آخر 

وجودها في المجتمع السوري وقدرتها على 
إحداث تغييرات إيجابية فيه حيث تحولت لرديف 

حقيقي للمؤسسات الحكومية في االرتقاء 
بالخدمات المقدمة للمواطنين ويبقى تطورها 

وتجربتها محكوما بتعزيز الدعم لها وتهيئة البيئة 
المناسبة لتفعيل الدور المنوط بها والتوسع فيه.

كيف أثرت العقوبات على واقع العمل الصحي واإلنساني؟

تمويل بسمة تمويل ذاتي عن طريق 
متبرعين وأشخاص ومؤسسات تجارية 

واقتصادية أو عن طريق الفعاليات 
التي تتوجه الجمعية إلقامتها
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ضمن مشفى البيروني في 
المزة، وبالنسبة للعالج الجراحي 

هناك تعاون مع مستشفى 
األطفال وهناك عمليات أخرى 

تجرى في مشافي خاصة بمتابعة 
وإشراف الجمعية، كما يتم تنفيذ 

هذه البرتوكوالت على مدى 
ثالثة أشهر أو سنة او سنتين 

ونصف، وجميعهم يبقون على 
تواصل معنا ليستكمل عالجه، 

حتى بعد فترة شفائه نبقى 
نراقبه على مدى خمس سنوات 
كي نتأكد من أنه هزم المرض”.

الخطة المستقبلية
كل النجاح الذي رافق مشوار 

بسمة عبر تاريخها يرافقه أحالم 
وخطط للنهوض بواقع العمل 

وزيادة عدد الحاالت التي تشفى 
من هذا المرض الصعب، 

يضيف مدير الوحدة لذا نسعى 
منذ عام 2018 ولغاية خمس 
سنوات أن نرفع نسبة الشفاء 

لتوازي النسب في أوروبا وأمريكا 
عن طريق اتباع خطط معينة 
تتمثل بتطبيق بروتوكوالت 

عالمية معينة وإعطاء عالج داعم 

للمرضى، ونحث األهالي 
على االلتزام بجلب 

أطفالهم لمواصلة رحلة 
العالج.

هذا باإلضافة إلى جذب 
أطباء جدد من داخل وخارج 
سورية بعد افتتاح توسعة 

الوحدة العالجية في 
منتصف صيف هذا العام، 

والتي ستكون أفضل 
وأكبر وحدة عالجية من 

ضمن خمس وحدات في 
المنطقة”. 

عدد األطفال الذين تعافوا 
من المرض بشكل نهائي منذ 
عام  2009  بلغ 600  طفل، 

وهي نسبة جيدة جدًا تصل إلى 
%50 خاصة أن سورية دولة غير 

متطورة في عالج هذا المرض

600

متطوعون 
لرسم البسمة 

بكادر وظيفي مؤلف من 65 شخصًا 
و85 متطوعًا تواصل بسمة عملها 

اإلنساني حيث كان للجانب التطوعي 
جزء كبير من عملها، فهي تستقبل 

المتطوعين من فوق عمر 18 بشرط 
أن يكون لديهم القدرة على التعامل 

مع الحاالت الخاصة لهؤالء األطفال، 
بعد أن يخضعوا لفترة تدريب، حيث 
تنشأ عالقة ود ومحبة بينهم وبين 

األطفال الذين أصبحوا ينتظرون 
قدومهم، وعليه يقدم المتطوعين 
برنامج دعم نفسي من خالل قراءة 
قصة أو الرسم والتلوين أو الغناء، 

كل ذلك بهدف الترفيه عنهم 
ومساعدتهم على تحمل فترة العالج 

الصعبة
ختمت ريما حديثها بالقول »بسمة« 
غيرت حياتي على الصعيد الشخصي 

كون فكرة التطوع تغير مفهوم الحياة 
والعطاء، وتجعلك تشعر بالفخر 

لمجرد رسم 
االبتسامة على 

وجه األهل 
واألطفال الذين 
يتلقون العالج 

والدواء فيها.
وهو ما أكده 
المدير الطبي 
لوحدة بسمة 

التخصصية 
في مشفى البيروني الجامعي خالد 
غانم، فاألطفال المصابين بمرض 

السرطان مسؤولية المجتمع السوري 
ككل، ويستطيع كل شخص ان 

يساهم بدعم »بسمة« ألن الموضوع 
هنا حياة أو موت وكل طفل تعافى 
من المرض نجا من الموت بأعجوبة.

 وعن خطة العالج المقدمة داخل 
الوحدة التخصصية تحدث بالقول: 
خطط العالج المقدمة في الوحدة 

تعد من أفضل الخطط على مستوى 
الشرق األوسط ولدينا فريق متكامل 

مؤلف من خمسة أطباء وخمسة 
وعشرين ممرض وممرضة”.
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المحلي   |  تحقيق

دمشق – رامي سلوم

تواجه منصة 
دمشق التربوية 

التي أطلقتها وزارة 
التربية في الجمهورية العربية 

السورية الشهر الماضي بعض 
االنتقادات، أهمها ضعف البنية 

االتصالية في بعض المناطق، 
وضعف القدرة المالية للطلبة 
القتناء األجهزة الذكية، وكلفة 
شحن تلك األجهزة باألنترنت، 

ما يجعلها بعيدة عن متناول 
شرائح  كثير من الطلبة، عدا عن 

ذلك فهناك معارضة لشريحة 
من المعلمين الذين ينظرون 
إليها نظرة سلبية، بحجة أنها 
تلغي الدور التربوي للمعلم.

أكدت الوزارة على أنها بصدد 
تالفي المعوقات لتوسيع شريحة 
الطلبة المستفيدين من المنصة، 

من خالل تخفيض أسعار باقات 
األنترنت للطلبة بالتعاون مع 

الشركاء في وزارة االتصاالت، 
وربط المدارس باإلنترنت، 

وتدريب المعلمين على المناهج 
الجديدة، مؤكدة على أن وصول 

المنصة إلى عدد محددمن الطلبة 
في الوقت الحالي أمر إيجابي 

وداعم النتشار اسلوب التعليم 
الذاتي والتفاعلي الذكي.

لماذا أسعار مخفضة فقط؟
إذا كانت التربية تريد تحقيق نقلة 

نوعية بمستوى التعليم فلماذا 
التقدم انترنت مجاني وأجهزة 

ذكية للطلبة كما هو الحال في 
كل دول العالم؟ 

 مدير تربية دمشق غسان اللحام 
»للمشهد«، كشف أن الوزارة 

تعمل على تأمين باقات أنترنت 
للطلبة بأسعار مخفضة للغاية 
على حد وصفه، دعمًا للمنصة 

التربوية، وتعزيزًا لكفاءة وصولها 
لجميع الشرائح، مؤكدا على 
أن الوزارة ماضية في تذليل 

العقبات التي ولكن إذا كانت 
الوزارة جادة في تطبيق منصتها 

التربوية فعليها توفير إنترنت 
مجاني وأجهزة ذكية ومناسبة 

وكادر تعليمي ذي خبرة، وإال فإن 
المنصة ستواجه صعوبات في 
تحقيق أهدافها، الوزارة تقول 

أنها تدرك الصعوبات القائمة، 
وتضعها على رأس أولوياتها، 

ولكنها تبسط التحديات بقولها 
أنها توفير إنترنت رخيص وهذا 

اليكفي.  
يقول اللحام: أن إدارة المنصة 

تعقد اجتماعات مطولة لمناقشة 
جميع االقتراحات التي تردها 

عبر موقع المنصة الذي يمكن 
المستخدمين من توصيل 

شكواهم، واقتراحاتهم، مؤكدا 
على أن المشكالت الواردة 

تناقش بجدية ويتم حلها، مثل 
مشكلة صعوبة تحميل الصور 

والفيديوهات على المنصة والتي 
تم إيجاد الحلول التقنية المثالية 
لها، خصوصا أن األجهزة التقنية 

الخاصة بالمنصة على درجة 
عالية من الكفاءة وتمثل أحدث 
مخرجات التكنولوجيا العصرية.

وأضاف اللحام، أن وزارة التربية 
في المراحل النهائية لتفعيل 

اإلنترنت في المدارس، مبينا أن 
نحو ألف و300 خط أنترنت سيتم 
ربطها في المدارس قريبا، والتي 

انتهت الوزارة من جميع اإلجراءات 
الخاصة بها.

وأوضح اللحام أن تطوير المناهج 
حاجة ملحة لمواكبة التطورات 
العصرية، وتدريب الطلبة على 
آليات التعليم الحديثة، مشيرًا 

إلى أن المنصة قادرة على إعطاء 
دروس نموذجية تمكن الطالب 

من الوصول إليها في أي وقت 
خصوصا في حال غياب الطالب 
عن الحصة الدراسية لسبب من 

األسباب، فيما عدا التضييق 
على الدروس الخصوصية وإيجاد\ 
بديل للطلبة، كما تعمل المنصة 

على الطلبة السوريين في دول 
االغتراب الراغبين في العودة، 

لالطالع على المناهج، بطريقة 
مبتكرة، تسرع اندماجهم بين 

أقرانهم في المدارس السورية. 

املنصة الرتبوية 
مخلوق فضائي في غياب 
إنترنت مجاني وأجهزة ذكية 

الوزارة دّربت 65 ألف معلم العام 
الماضي، وسيتم تدريب 30 ألف 

معلم العام الجاري 2019 وفق 
الخطة
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واعتبر اللحام أن إمكانيات 
المنصة كبيرة، خصوصًا من 
حيث وجود الخبراء التربويين 

الذين يجيبون على أسئلة الطلبة 
عبر وسائل االتصال المعروفة 

مثل )سكايب وواتس اب 
ويوتيوب( مباشرة، وهم يتمتعون 

بدرجة عالية من الكفاءة في 
اختصاصاتهم التربوية، كما تمكن 
المنصة الطلبة من االطالع على 
األسئلة وإجاباتها ليستفيد منها 

الطلبة الراغبين. 
وأشار اللحام إلى أن المنصة 

منبر لنقل وتبادل الخبرات، 
ومرجع رئيسي للطلبة، ومحفز 

لدور الطلبة في الدرس، وتدعم 
بدورها شخصية الطالب وروح 

المشاركة والعمل الجماعي، 
والتي تعتبر أهم أسس العملية 

التربوية الحديثة التي تنتهجها 

وزارة التربية، والتي تعتبر المنصة 
واحدة من أدواتها، التي ستشمل 

أدوات متطورة متعددة في 
مراحل الحقة. 

وبدوره أكد مدير المركز الوطني 
لتطوير المناهج في وزارة 

التربية الدكتور دارم طباع عزم 
الوزارة على إطالق باقات أنترنت 

خاصة بالطلبة تمتاز بأسعار 
مخفضة لتمكين جميع الطلبة 

من االستفادة من إمكانات 

المنصة والوصول إلى محتواها 
لمحتواها، مشيرًا إلى أن جميع 

الطلبة في الوقت الحالي قادرين 
على االستفادة من إمكانات 

المنصة بشكل متفاوت، فبينما 
يتمكن البعض من االطالع على 
كافة إصدارات المنصة، يستفيد 
آخرون من مراجعة الدروس التي 

فاتتهم ألسباب محددة، بينما 
يحصلون على المحتوى العلمي 

للمنهج من خالل المدرسة.

وأوضح طباع بأن المنصة تشكل 
حاًل للطلبة السوريين العاجزين عن 

الوصول إلى المدارس خصوصًا 
خارج سورية، أو الطلبة الراغبين 
في العودة من خالل إطالعهم 

على المناهج، والمحافظة على 
سويتهم العلمية أسوة بأقرانهم 

في المدارس السورية، مؤكدًا 
على أن وزارة التربية تمتلك 

خطة مستقبلية للتكنولوجيا 
الحديثة سيتم إطالقها تباعًا وفقا 

للمتطلبات والظروف، والتي 
تعتبر المنصة واحدة منها.

وأشار طباع إلى أن المنصة عمل 
تراكمي، للوصول إلى انتشار 

المنصة واالعتياد على التعامل 
معها، ولتبني المنصة نفسها 
على حد وصفه، مشيرًا إلى أن 
المنصة التربوية السورية التي 

أطلقت منذ نحو 18 شهرا تحظى 

نحو 1800 خط إنترنت سيتم ربطها 
بالمدارس قريبًا والنظرة السلبية 

لمعلمين أهم العقبات التي تواجه 
المنصة التربويًة
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بآالف المشاهدات يوميا، وهو 
ما ستصل إليه منصة دمشق 

التربوية تباعا.
وأضاف طباع بأن الوزارة ماضية 

في خطة تدريبية للمعلمين 
تستهدف تطوير قدراتهم للتعامل 

مع المناهج الجديدة التي 
تحتاج طرق وأساليب حديثة في 
التعليم، مبينًا أن الوزارة أنجزت 

تدريب 65 ألف معلم حتى نهاية 
العام الماضي 2018، وسيتم 

تدريب 30 ألف معلم العام 
الجاري 2019 وفق الخطة، كما 
دربت عشرة اخصائيين تقنيين 

على عمليات اإلخراج والمونتاج 
التي تلزم لعمل المنصات.

وقال طباع: أن منصة دمشق 
التربوية تمتاز بأسلوب )الصف 

المقلوب( بمعنى أن الطلبة هم 
من يقدمون الحصة الدرسية، 

ويمارس المعلم دوره في إدارة 
الدرس واإلشراف عليه، ودعم 

الوصول إلى المعلومة الصحيحة، 
من خالل التفاعل والمناقشة، ما 

يعزز مهارات التواصل والعالقة 
اإليجابية بين المعلمين والطلبة 

ويقوي شخصية الطلبة في 
الوقت نفسه.

وأضاف بأن المنصة تفتح المجال 
أمام الطلبة لتقويم زمالءهم، 
وتدريبهم على مهارات البحث، 

والعمل االستقصائي، وهي 
تعمل في االتجاهين، ففي منصة 

دمشق التربوية يعمل الطلبة 
على إعطاء الدروس، بينما في 

المنصة التربوية السورية يكون 
إعطاء الدرس وطرح المعلومة من 
مسؤولية المعلم، ويمكن للطلبة 

وذويهم وكذلك المعلمين االطالع 
على النموذج الذي يناسبهم 

للحصول على المعلومات.
ومن جانبه، أكد مدير منصة 

دمشق التربوية أحمد حيبا على 
اإلقبال الواسع واندفاع الطلبة 

للمشاركة في المنصة، الفتًا 
إلى أن الجيل الحالي يستمتع 

بالتقنيات العصرية وقادر على 
فهمها والتعامل معها بشكل 

مباشر،  فمنصة دمشق عرضت 
27 فصال دراسًيا خالل 12 يومًا 

من إطالقها في 18 آذار الماضي 
بينما وصل عدد المشتركين إلى 

ما يزيد على ألف مشترك.
وكشف حيبا، عن أن بعض 
المعلمين يعبرون عن عدم 

رضاهم أو تقبلهم ألسلوب 
المنصة، بسبب ما يعتبرونه 

تقليصًا لدورهم التربوي 
والتعليمي، ويتساءلون هل 

الطلبة أفضل من المعلم في 

إعطاء الدروس، وهو األمر الذي 
سيتم تجاوزه بعمليات التدريب 
ووصول فكرة وهدف وطريقة 
عمل المنصة لجميع العاملين 

في القطاع التربوي.
ومن جهتها، اشادت المسؤول 

الفني والتقني في منصة دمشق 
التربوية بسوية الطلبة المشاركين 

في المنصة وتعاملهم مع 
التقنيات العصرية، مشيرة إلى أنها 

نادرًا ما تضطر للتدخل اإلخراجي 
في الدرس، وأن الطلبة يتعاملون 

بطريقة مريحة مع الكاميرا. 
أما بالنسبة للمعلمين المشاركين 

في المنصة، فقال معلم 
الرياضيات سامر عوض بأن 

المنصة أسلوب عصري، متمنيا 
أن يكون الطالب المشاركين في 
المنصة من غير المتفوقين وأن 
يقوم المعلم بإعطاء الدرس من 

دون تحضير الطلبة، وبطريقة 
عفوية وبسيطة، ويتم التأكد 

من وصول المعلومات للطلبة، 
فوصولها لهم خالل الدرس في 
المنصة، يعني وصولها لكامل 

الطلبة الراغبين في االطالع على 
الدرس في أوقات الحقة.

وتمنت معلمة اللغة الفرنسية 
ليليان القسطنطيني تطبيق 

األدوات التقنية المساعدة في 
الفصول الدراسية، مشيرة إلى 
أنه في مجال اللغات األجنبية 

البد من اختيار الطالب األوائل 
في المادة، لتحقيق اللفظ 

األفضل للكلمات، خصوصا أنه 
يشاهد من العديد من الطالب 
الذين يجب ان يتعلمو بطريقة 

صحيحة، مؤكدة على أن المنصة 
في الوقت الحالي دعمت الطلبة 
الراغبين في التعلم والذين حاولو 

االستفادة من إمكاناتها.
أما معلمة العلوم نور مجركش 

فتمنت أن تكون الدروس 
المنشورة في المنصة متتابعة 
وفق المنهج، وليست انتقائية، 
مشيرة إلى أن الطلبة يتنافسون 

للمشاركة في المنصة والتي 
اصبحت حافزا لهم إلظهار 

تفوقهم في الفصول الدراسية 
العادية بغية الظهور في المنصة.

في الوقت الذي أكد فيه طلبة 
مشاركون في المنصة على أنها 

مكنتهم من تركيز معلوماتهم 
بطريقة ممتعة، مشيدين بالجو 

المريح للتعلم في المنصة 
ومنهم حمزة شيخ البساتنة، 

وأحمد العلبي الذين يشاركون 
للمرة الرابعة في المنصة في 

مجاالت متنوعة، ومحمود 
الرقوقي الذي يشارك للمرة 
األولى، والذي اشار غلى أنه 

تلقى دعما كبيرا من زمالئه ومن 
المشرفين على المنصة، لدرجة 
أنه نسي وجود الكميرا وانسجم 

في الدرس بشكل كامل.

ضعف البنية االتصالية في بعض 
المناطق، وضعف القدرة المالية 

للطلبة القتناء األجهزة الذكية، وكلفة 
شحن تلك األجهزة باألنترنت، ما 

يجعلها بعيدة عن متناول شرائح من 
الطلبة

الثقافي   |  تحقيق
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5 توّجهات 
لمستقبل المؤسسات الرقمية  

تمّهد التوجهات التكنولوجية والبيانية 
المتغيرة مثل تكنولوجيا 5G والذكاء 

االصطناعي والبلوكشين وخصوصية 
البيانات والسحابة الطريق لتغّيرات كبيرة 

في تكنولوجيا المعلومات وهندسة 
الشبكات عام 2019 بحسب أهّم 5 توّقعات 

للعام المقبل.
مع توفر حلول رقمية جديدة أتاحتها ثورة 
إنترنت األشياء، تنطلق مرحلة نوعية في 

تنافسية الشركات التي تعتمد حلول الثورة 
الجديدة في عملياتها، فيما يلي أهم خمس 

توجهات رقمية البد منها: 

1 تمهيد الطريق لوعد تكنولوجيا 5G – شبكات 
اإلنترنت الالسلكي العالية السرعة التي ستسود 

في الغد ستسّرع تحّول شبكات اليوم.
 5G تتوقع إكوينيكس أن توِجد تكنولوجيا

احتماالت المتناهية في مجال التحّول الرقمي 
ال سيما في عالم مترابط بالذكاء االصطناعي 

ويسوده إنترنت األشياء. ولبلوغ الكثافة 
 ،5G�الالسلكية العالية المطلوبة لتشغيل ال

يسعى المشّغلون إلى الحّد من التكاليف من 
خالل استخدام أجهزة تشبيك سلع مفتوحة 

وجعل التشبيك الالسلكي افتراضيًا. وستمّهد 
هذه الجهود الطريق لهندسة حافة تحّل 

مكان الشبكات الالسلكية السحابية التي 
ستشّغل عددًا من المحطات من خالل شبكات 

البرمجيات الشبكية االفتراضية.  

2  بروز هندسات الذكاء االصطناعي الموّزعة 
– هندسات الجيل المقبل ستتحرر من المواقع 

المركزية
تتوقع إكوينيكس أن يزيد االستعمال المتنامي 

للذكاء االصطناعي في الشركات والمجتمع 
واستخدام البيانات. فبعدما كان الجيل 

األول من الذكاء االصطناعي مركزيًا، تتوقع 
إكوينيكس أن تعتمد الشركات عام 2019 

هندسات الذكاء االصطناعي الموّزعة حيث 
يجري بناء النموذج على الحافة المحلية وفي 

موضع أقرب إلى مصدر البيانات األصلي. 
وللوصول إلى مزيد من مصادر البيانات  

الخارجية من أجل إجراء توقعات دقيقة، ستلجأ 
الشركات إلى أسواق عمليات البيانات اآلمنة. 

كما ستسعى إلى االستفادة من ابتكارات 
الذكاء االصطناعي في سحابات عامة متعددة 

بدون االعتماد على سحابة واحدة، ما يعزز 
المركزية هندسة الذكاء االصطناعي.

3 مجموعة شبكات ستساهم في نضج 
البلوكشين من أجل تحقيق أمان أكبر لألعمال
تنمو استثمارات البلوكشين بنسبة 73% 

وُيتوقع أن يبلغ اإلنفاق عليها 11.7 مليارات 
دوالر أمريكي بحلول عام 2022 بحسب 
IDC. في هذا اإلطار، تتوقع إكوينيكس 

التالي: 
ستبدأ الشركات بالمشاركة في شبكات 

بلوكشين متعددة )مثل سالمة الغذاء 
والخدمات المالية وشحن الحاويات العالمي(، 

وستوِجد بالتالي مجموعة شبكات تتيح 
لها التفاعل في الوقت ذاته مع منظومات 

بلوكشين متعددة.
سيصبح أداء البلوكشين مطلبًا أكثر أهمية 
ضمن الشركات وذلك نظرًا إلى الحاجة إلى 

استيعاب أكثر من مجرد بيانات عمليات 
بسيطة، أو عنصرًا في التطبيقات التي يشّكل 

فيها األداء اآلنّي واالرتباط بمصادر البيانات 
األخرى عاماًل مهمًا. ومن أمثلة تطبيقات 

البلوكشين التي تستلزم أداء ممتازًا الرصد 
)سلسلة اإلمداد( واالتصال بين اآلالت وتبادل 
المعلومات )إنترنت األشياء(، وتبادل العمالت

العابر للحدود.

4 محاولة الخروج من متاهة خصوصية 
البيانات – قوانين حماية البيانات المتغيرة 
والمخاوف األمنية المتزايدة ستؤديان إلى 

عمليات أمن أكثر تقّدمية وتوّزعًا 
ينشر العديد من الشركات ومزّودي البرمجيات 
كخدمة سحابات مصّغرة في مناطق متعددة 

من أجل االلتزام بقوانين البيانات المحلية 
ومتطّلبات االمتثال. كما تنظر هذه الشركات 
والمزّودون في هندسات إدارة بيانات موّزعة 

تتطّلب شبكات وأنسجة بيانات عالمية من أجل 
حسن إدارة هذه السحابات المصّغرة الموّزعة.

5 تعزيز الربط البينّي لتفادي التعقيدات 
السحابية – بيئات السحابات المتعددة الهجينة 

ستعّزز أهمية الربط البينّي
تصل الشركات حاليًا إلى حلول البرمجيات 

والبنى التحتية والمنصات كخدمة من 
خالل مزّودين متعددين وتتوقع إكوينيكس 
أن يشهد عام 2019 المستوى التالي من 

التحديات المترافقة مع السحابات الهجينة 
والمتعددة. في هذا اإلطار، ترى إكوينيكس 

أّن الشركات ستكافح لتوسيع شبكات أمنها 
وستواجه صعوبات في مسائل الدمج 

واإلدارة فيما تسعى وراء هندسات سحابية 
متعددة هجينة. وتشير هذه التوّجهات 

المتوّقعة إلى أّن إتاحة اإلمكانيات مثل 
األمن والبيانات التحليلية وتبادل البيانات 
على مقربة من السحابة ضرورية لتّدفق 

البيانات السلس عبر الحدود.



 دمشق – كيان جمعة

تعج أسواق األدوية 
السورية باألسماء 
واألنواع المختلفة 

لعقاقير وماركات تّدعي 
التنحيف وتخفيف الوزن وحرق 

الدهون خالل أيام، أو تلك 
التي تؤكد زيادة الوزن بالطرق 

العلمية الصحية عبر كبسوالت 
من األعشاب الطبيعية الفاتحة 

للشهية

يزداد إقبال السوريين على عقاقير 
التنحيف باعتبارها طبيعية 

ومستخلصة من األعشاب » وإذا 
ما نفعت ما بتضر«،  ومعظمها 

يأتي على شكل كبسوالت غير 
معروفة المصدر وال التركيب 

وهي أدوية مهربة وغير مرخصة 
من وزارة الصحة  تباع  في بعض 

الصيدليات وشركات األدوية 
ويستسهل البعض شراءها دون 

أية استشارة أو وصفة طبية، 
ذلك أّن وسائل التنحيف السريعة 

والتي تضمن التخّلص من كل 
الشحوم في مدة قياسية ليست 
سوى تجارة وتسويق، بعيدًا عن 

الطّب وعلم التغذية.
إحدى الفتيات التي تقوم بتناول 

هذه األدوية تقول للمشهد 
إنها جربت الكثير من الوسائل 
للتنحيف ومارست العديد من 

الرياضات دون فائدة، حتى 
وصف لها أحد المختصين 

بالتغذية دواء عشبي على شكل 
كبسوالت ساعدها في تخفيف 

وزنها نحو 8 كيلو غرام خالل 

شهر، رغم أنها ال تعلم ما هو 
تركيب الدواء وال مصدره، ويؤكد 
المختص بالطب الرياضي جورج 
المعلم للمشهد أن كل األدوية 
غير المرخصة ال يمكن الوثوق 
بها إال إذا تم كشف مكوناتها 
فحتى األدوية العشبية والتي 

يقال أنها طبيعية وغير صناعية 
تؤدي إلى مشكل صحية بالنهاية، 
فمثال تناول العرقسوس بكميات 

كبيرة يؤدي إلى ارتفاع ضغط 
الدم وتناول عشبة الجينسنغ 

دون اشراف مختص يضر عضلة 
القلب وبالتالي الينصح يتناول 

هذه العقاقير دون اشراف طبيب 
ألن مضارها عديدة.

ويوضح المعلم ان بعض 
األشخاص الذين يعانون من 

نقص الوزن يتعاطون أحد األدوية 
المهربة المنتشرة بالصيدليات 

والتي تزيد الوزن ويشعرون 
أنهم يستفيدون حيث يزداد 

وزنهم عدة كيلو غرامات خالل 
شهر وذلك بسبب وجود مادة 
الكورتيزون في هذه العقاقير 

العشبية والتي تعمل على حبس 
السوائل في الجسم وأيضا 

تعمل على فتح الشهية فينتفخ 
الجسم والوجه وهذه زيادة وزن 
وهمية، وغير صحية، ألنه مع 

ايقاف تناول الدواء يخسر الجسم 
كل هذه الزيادة فيقوم المريض 
باالستمرار في تناولها من دون 

أي اشراف طبي ما يؤدي إلى 
الكثير من المشاكل الصحية على 

المحلي   |  

 أدوية التنحيف 
تعتمد في طريقة 
عملها على حرق 

الدهون؛ وهي 
تحتوي على 

عنصر الكافيين 
ومدرات البول، 

التي تجعل 
الجسم عرضة 

للجفاف

18almashhadonline.com April 2019

عقاقير غري مرخصة
لتخفيض أو زيادة الوزن 

»إذا مانفعت ما بتضر«.. ولكنها قد تسبب الموت!



الجسم بشكل عام وعلى الجهاز 
الهضمي بشكل خاص.

 دعاية وهمية
إال أن الدعاية التي ترافق هذه 
»الكبسوالت السحرية« كبيرة 
بسبب تأثيرها الفوري والذي 

يختصر الكثير من الوسائل 
الطويلة للتنحيف أو زيادة 

الوزن، وهو ما شجع كثير من 

الناس على اإلقبال عليها دون 
استشارة طبيب، ألنها تمنح 

حال سحريا ألصحاب الوزن الزائد 
ومرضى السمنة، وتفقد الجسم 

كيلوغرامات عدة خالل أيام؛ 
ودون أن يدركوا المخاطر الكبيرة 

التي تقف وراء مثل هذه األدوية، 
التي حذرت هيئات الصحة 

العالمية من تعاطيها، ألنها 
تحمل في ثناياها أخطارا على 

صحة ربما تصل إلى الوفاة.
ويقول طبيب الطوارئ جمال 
الحاج علي: صدرت عن إدارة 

الغذاء والدواء األميركية، تحذيرات 
عديدة من منتجات يعلن عنها 

كمخفضات للوزن وتحتوى 
على مادة تسمى تريامتيرين 

)Triamterene( تستخدم في 
العقاقير المدرة للبول، وتتسبب 

حال استخدامها دون استشارة 

الطبيب في خلل في نسبتي 
الصوديوم والبوتاسيوم بالدم، 

ولذلك خطورة بالغة على عضلة 
القلب، وربما تتسبب في 
اإلصابة بالفشل الكلوي.

وهذه الحبوب تعظم خطورتها 
مع من يعانون من أمراض 

القلب، وضغط الدم المرتفع، 
حيث يكون عرضة للوفاة 

السريعة، بل ربما تصل خطورتها 
إلى إصابة األشخاص األصحاء 
بارتفاع ضغط الدم واعتالالت 

القلب، حسب ما قاله أبو الغيط.
ويضيف الطبيب حاج علي إن 

اإلكثار من تلك الحبوب قد يؤثر 
على الصحة العقلية حسب ما 
أثبتته أبحاث قامت بها إحدى 
الجامعات األميركية، بعد أن 

شهدت الواليات المتحدة وفاة 
شاب رياضي كان يتعاطى حبوبا 

تسهم في إسراع عملية حرق 
الدهون داخل الجسم.

اختصاص وهمي
تأثير تلك األدوية الموجودة 

بعض هذه العقاقير تزيد الوزن 
وتؤدي إلى حاالت تحسس بسبب 

احتواءها على مادة الكورتيزون 
وبعضها اآلخر يروج إلنقاص 

الوزن، عبر سد الشهية وإعطاء 
شعور بالشبع الحتوائها على مادة 

»السيبوترامين« المحظور استخدامها 
دوليًا
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في األسواق كثيرة على الصحة 
بسبب تأثيراتها الجانبية وخاصة 

أن هذه األدوية مجهولة 
المصدر والتركيب، وبعض 

المرضى ادعى على من يرّوج 
لتلك األدوية ممن يسمون 

أنفسهم أطباء التغذية سواء في 
عياداتهم أو بالتعاون مع بعض 

الصيدليات.
ويقول حاج علي إنه ال يوجد 

اختصاص طبي اسمه اختصاص 
التغذية  أي ال يوجد “دكتور 

اختصاصي تغذية”، ومن يمتهن 
هذه المهنة ليس بطبيب أو 
طبيبة بل هم خريجو بعض 
المعاهد المختصة باألغذية 
وغيرها واختصاص التغذية 
)Nutritionist( هو دراسة 

منفصلة عن الطب، وينبغي 
على الممارس أن يحصل على 

ترخيص بمسمى مهنته من 
وزارة الصحة، لكن ال ُيسمح له 
بفتح عيادة خاصة، أو أن يعمل 
في مشفى ولكن ضمن مركز 

صحي وبترخيص من الوزارة، أو 
حتى أن يفتتح مركزا بترخيص 

من وزارة الصحة.

حاالت مرضية
وحول أضرار بعض األدوية 

الموجودة في األسواق وتأثيراتها 
الجانبية يقول الطبيب حاج علي 

إن بعض هذه العقاقير التي تزيد 
الوزن تؤدي إلى حاالت تحسس 

بسبب احتواءها على مادة 

الكورتيزون وبعضها اآلخر يروج 
إلنقاص الوزن، عبر سد الشهية 
وإعطاء شعور بالشبع الحتوائها 

على مادة »السيبوترامين« 
المحظور استخدامها دوليا، والتي 

تعمل على النواقل العصبية 
في الجهاز الهضمي، وتخفض 

نسبة امتصاص مادة الدوبامين 
التي تتحكم في السلوكيات 

واإلحساس بالدماغ.
وأكد  أن هذه المادة قد تسبب 

لمستخدميها سكتة دماغية 
مفاجئة، وال يمكن إنقاذهم 

منها، ويتعرض المحظوظون 
منهم لمقدمات السكتة 

المتمثلة في الشعور برعشة، 
وجفاف البلعوم، والهذيان، 

وارتفاع كبير في درجات الحرارة، 
والقيء المستمر، فتكون فرص 

إنقاذهم أكبر.
ويشير الطبيب حاج علي  إلى 

أن الخطورة في أدوية التنحيف 

التي تعتمد في طريقة عملها 
على حرق الدهون؛ هي احتواءها 

على عنصر الكافيين ومدرات 
البول، التي تجعل الجسم عرضة 

للجفاف.
كما أنها ترفع معدالت هرمون 

الكورتيزون المسؤول عن القلق 
بالجسم، مما يجعل متعاطيها 
مصابا باألرق، وارتفاع معدل 

ضربات القلب، ويؤثر في النهاية 
على جهاز المناعة.

وتعد مادة »الكروم« الموجودة 
في تركيب بعض أصناف 

حبوب التنحيف وفي حبوب 
بناء العضالت، مادة مسّببة 

للسرطان داخل الجسم. ومن 
المفترض أن ُتجرى العديد من 
الفحوصات الدقيقة للتأّكد من 
عدم إحتواء هذه الحبوب على 

الكروم منعًا لتحويل المهووسين 
بإنقاص وزنهم إلى مرضى من 

حيث ال يدرون.

المحلي   |  
الرقابة نائمة 

في العسل

يظهر جليا غياب دور وزارة 
الصحة واألجهزة الرقابية في 

نقابات الصيادلة في الحد من 
انتشار هذه األدوية المهربة،  

أو دور الجمارك في منع 
دخولها إلى األسواق السورية 

وحتى اإلعالنات التي تمأل 
القنوات الفضائية والمواقع 
اإللكترونية ومواقع التواصل 

االجتماعي دون حسيب أو 
رقيب.

 ويقول مصدر في نقابة 
صيادلة دمشق إن معظم 
تلك األدوية غير معروفة 
المنشأ وتأتي عن طريق 

التهريب، وإن بعض الصيادلة 
يبيعونها ضمن صيدلياتهم 
بشكل سري ومخالف ويتم 

مالحقة هؤالء حيث تم 
ضبط حاالت بالفعل وتنظيم 

ضبوط واغالق صيدليات 
وتم كشف مستودعات أدوية 

تحوي عقاقير مهربة وأخرى 
منتهية الصالحية مطلع 

هذا العام، تتجاوز قيمتها 
ماليين الليرات السورية، 

لكن االقتصاد الموازي ال 
يعدم وسائل جديدة إلدخال 

ما يريد وهنا البد من تنسيق 
جهود كل الجهات وتعاونها 
للسيطرة على تلك األدوية 

التي أصبحت تجارة قائمة بحد 
ذاتها والمتضرر النهائي هو 

المواطن.

صدرت عن إدارة الغذاء والدواء األميركية، 
تحذيرات من منتجات مخفضات للوزن 

ألنها تحتوى على مادة تسمى تريامتيرين 
)Triamterene( تستخدم في العقاقير المدرة 

للبول، وتتسبب حال استخدامها خلاًل في نسبتي 
الصوديوم والبوتاسيوم بالدم، ولذلك خطورة 

بالغة على عضلة القلب، وربما تتسبب بالفشل 
الكلوي

20almashhadonline.com April 2019



رأي   |  

 د. عدنان صالح إسماعيل

احلصار والطاقة 
والبطاقة الذكية

القيمين  يفاجئ  الشتاء  وفصل  االزم��ة  بداية  منذ 
على قطاع الطاقة وتحصل أزمات الكهرباء والمازوت 
أن  أن نعترف  أحد علينا  وكي النكون مجحفين بحق 

االزمة لعبت دورًا كبيرًا من خالل:
االعتداءات على محطات توليد الطاقة الكهربائية.

توقف امدادات النفط الخام السوري.
المازوت  استيراد  إمكانية  عقدت  التي  والعقوبات  الحصار 

والفيول والغاز.
ولكن بالرغم من ذلك ومنذ أكثر من ربع قرن هناك اشكاليات 

وتساؤالت عديدة:
العالم  دول  أغلب  في  مطبق  أسلوب  الدعم  سياسات  إن 
من  بأعلى  محاصيل  تشتري  ال��دول  فبعض  مختلفة  بأشكال 
مبالغ  يقدم  االخر  وبعضها  المزارعين  لدعم  الحقيقي  سعرها 
مالية ثابتة و....ولكن الدعم في كافة الدول يكون موجها لدعم 

طبقة اجتماعية أو انتاجية معينة إال في سوريةحيث:
برامج  من  المجاورة  ال��دول  مواطني  من  كبير  قسم  يستفيد 
كان  ال��ذي  كالمازوت  السوري  للمواطن  المخصصة  الدعم 
يهرب وتتحمل الحكومة السورية مبالغ مالية طائلة لقاء ذلك؟

االعلى  المرتفعة  ال��دخ��ول  ألص��ح��اب  ال��دع��م  اغ��ل��ب  ي��ذه��ب 
استهالكا خاصة بالنسبة للكهرباء والغاز والمازوت؟

إن تطبيق استخدام البطاقة الذكية كي يحقق الغاية المرجوة 
منه يجب أن يترافق مع إجراءات وقرارات جريئة من الحكومة:

تحرير اسعار المشتقات النفطية والكهرباء.
اعتماد كميات مدعومة للمشتقات النفطية والكهرباء تشحن 
البطاقات الذكية بها بالنسبة للمشتقات واعتماد اسعار كهرباء 

تراعي اصحاب الدخول المنخفضة.
والبيع  المدعومة  بالبطاقات  خاصة  وق��ود  محطات  تحديد 
اختفاء  إلى  يؤدي  بشكل  المحطات  باقي  في  الحرة  باألسعار 

ظاهرة االسواق السوداء.
ولكن  المازوت  من  المحروقات  محطات  جميع  تخلو  حاليا« 

تستطيع الحصول على آية كمية بسعر السوق السوداء؟؟؟
تتمثل  السوداء  السوق  ظاهرة  لنشوء  االساسية  العناصر  إن 

في:
1-وج�����ود ن��ق��ص ف��ي م����ادة أي ك��م��ي��ات ال��ع��رض أق���ل من 
سيطرة  نتيجة  لسورية  بالنسبة  محقق  وهذا  الطلب  كميات 
المجموعات االرهابية على حقول النفط والحصار الذي يمنع 

استيراد المشتقات النفطية.
2- وجود أكثر من سعر للمادة وسوء توزيع وهذا محقق في 
وم��ازوت  بسعر  لألفران  المخصص  المازوت  فمثال«  سورية 

التدفئة والنقل بسعر والمازوت الصناعي بسعر.
ذات  جريئة  إج��راءات  تحتاج  االقتصادية  المشكلة  معالجة  إن 
وهنا  اداري���ة  ب��إج��راءات  معالجتها  يمن  ف��ال  اقتصادي  طابع 
في ساقه  كسر  إلى  تعرض  بمريض  الوضع  تشبيه  نستطيع 

ويحتاج إلى عمل جراحي هل يمكن حل مشكلته باألدوية؟
 0.8 بين  يتراوح  الجوار  دول  وفي  عالميا«  المازوت  سعر  إن 
إلى 1.2 دوالر للتر الواحد أي 400-600 ليرة وهنا نستطيع أن 

نقدم بعض المقاربات:
صاحب محطة وقود يرده صهريج سعة 40 طن أي حوالي 50 
ألف لتر يكون أمامه خيارين إما البيع بشكل نظامي وهذا ال 
يحقق له أرباح تعادل أجرة عامل الكازية أو بيعه إلحد الصناعيين 
حقق  المحطة  يكون صاحب  هنا  مثال«  للتر  ليرة   250 بسعر 
ربح فوري حوالي 3.5 مليون ليرة والصناعي حقق ربح بحوالي 
2.5 مليون ليرة والمادة فقدت من السوق صحيح أن البطاقة 
تعالج هذه االشكالية مستقبال« ولكن حاليا« هذا  الذكية قد 

هو الواقع.
أكثر من  والتجهيزات  العقار  بين سعر  تكلف  الوقود  محطات 
200 مليون ليرة حاليا« وتحتاج مصريف تشغيل شهرية بمئات 
االلوف وإذا حسبنا ربح المحطة في حال عملت بشكل نظامي 

نجد أنه اليغطي أجور العاملين فيها فماذا يحصل إذا؟؟
إن األزمة المعيشية للمواطن السوري تتفاقم يوما بعد يوم 
بشكل فاق كل الحواجز والتوقعات، ونحن اذ نلقي الضوء على 
هذا الموضوع ليس من باب التهجم على الحكومة فجميعنا 
مدرك للحصار الشديد الذي تواجهه سورية خالل االزمة السيما 

االشهر االخيرة.
الخالصة أن سورية تواجه ظروفا استثنائية لم تواجهها أي دولة 
أخرى بالعالم والحلول يجب أن تكون استثنائية، وتتطلب اتخاذ 
قرارات جريئة قد التحظى بالشعبية خالل الفترة االولى ولكن 
الجميع سيساندها الحقا« عندما يرى انعكاساتها على الوضع 
المعيشي وهنا أقصد موضوع الدعم تحديدا« وإعادة توزيعه 
إلى الفئات المستحقة.  فالمواطن السوري الذي واجه اعتى 
حرب إرهابية في العالم من حقه علينا تدعيم صموده بعد كل 

هذه السنوات.
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االقتصادي   |  تحقيق

أباطرة الظل
توسع اقتصاد الظل بمستويات 

متسارعة خالل السنوات 
الماضية، لكن الذي اختلف 

عن السابق هو تضخم حجمه 
وتنظيمه وممارسته جهارًا 

على مرأى من عيون األجهزة 
الحكومية، بحسب الدكتورة 

والباحثة االقتصادية الدكتورة 
رشا سيروب، إذ ظهر ما 

يمكن أن نطلق عليه »أباطرة« 
اقتصاد الظل في انتعاش 

تجارة األرصفة من بسطات 
وأكشاك، ولكن ما يميز 

هؤالء األباطرة أنهم منظمين 
وقادرين على السيطرة على 

االقتصاد والتحكم بتوافر السلع 
وأسعارها.

اقتصاد رمادي
يخفي اقتصاد الظل خلفه الكثير 
من اآلثار السلبية على مستوى 

االقتصاد الكلي، وتشير الدكتورة 
سيروب إلى مساهمته  في 

انخفاض الموارد العامة للدولة 
واللجوء إلى زيادة الضرائب غير 

المباشرة للتعويض عن النقص 
في الضرائب المباشرة، مما 
ساهم في تراجع قدرة الدولة 

على القيام باإلنفاق العام 
بالشكل األمثل وانخفاض السلع 

والخدمات العامة كمًا ونوعًا 
من صحة وتعليم وبنية تحتية، 

والملتزمون بدفع الضرائب 
يشعرون بعدم العدالة.

تتابع سيروب في سردها سلبياته 
لتؤكد أن اقتصاد الظل يضعف 

هل يكون اقتصاد النجاة؟

أباطرة اقتصاد الظل       ال يقبلون العودة إلى الضوء
دمشق - مادلين جليس 

مخطئ من يظن أن اقتصاد الظل أوجدته الحرب وظروفها 
القاسية، فهذا االقتصاد الذي يعتمد عليه الكثير من العباد 

»المعترين« في أرزاقهم والمهربين والتجار المحتكرين في زيادة 
أرباحهم كان موجودًا بنسبة قد ال تتعدى %30، لكن واقع األزمة بتبعاتها 

الكثيرة تمدد اقتصاد الظل على نحو غير مسبوق لتتجاوز نسبته  بحسب 
خبراء سقف%80، خاصة أن من يدير دفته “أباطرة” ومافيات منظمة 

وليس مجرد باعة بسطات كما يظن البعض، متمكنين من تعبئة جيوبهم 
بمليارات الليرات كان يفترض توجيه مساربها نحو الخزينة العامة على نحو 
ينعكس فائدة على االقتصاد المحلي المنهك وجيوب المواطن المنتوفة، 

لكن لألسف ما يزال أصحاب القرار يجلسون مرتاحين على كراسيهم 
المسؤولة من دون تعكير صفو تفكيرهم في اتخاذ إجراءات جدية فاعلة 

تضمن تنظيم اقتصاد الظل وتوجيه مقدرته إلى االقتصاد النظامي، وهنا 
نتساءل من المسؤول عن ضياع هذه المليارات لصالح المهربين والفاسدين 

في هدر واضح للمال العام، ولماذا ال يبادر المعنيون في تصحيح المسار 
بخطوات جدية تنصف التاجر والصناعي الحقيقي بدل دعم المشتغلين في 

اقتصاد الظل على نحو يطرح الكثير من إشارات االستفهام والتعجب؟!
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قدرة السياسات االقتصادية 
على التأثير على المتغيرات أو 

تحقيق األهداف، إذ يتم فعليًا 

وضع سياسات واتخاذ إجراءات 
لجزء من االقتصاد )المصرح 

عنه(، أما القسم األكبر فهو خارج 

قدرة صانع القرار للسيطرة عليه 
باستخدام األدوات االقتصادية، 

مما يؤثر على التنمية.

وتضيف سيروب: إذا لجأنا إلى 
مؤشر قياس اقتصاد الظل 

وفقًا لحجم الدخل غير المصرح 
به الذي يمثل الفرق بين الدخل 
واالستهالك، سنجد أن نسبة 

الدخل غير المصرح به تصل 
إلى %88، بناء عليه فإن حجم 

األموال التي تضيع على الخزانة 
العامة للدولة، أو مقدار الضرائب 

التي يمكن تحصيلها في حال 
قوننة اقتصاد الظل وإدراجه 

ضمن االقتصاد الرسمي تقدر 
بالحد األدنى 500 مليار ل. س، 

إذا افترضنا أن وسطي معدل 
الضريبة %10 على النشاطات 

االقتصادية، علمًا أنها وفق 
قانون ضريبة الدخل تصل إلى 

.22%

هل يكون اقتصاد النجاة؟

أباطرة اقتصاد الظل       ال يقبلون العودة إلى الضوء

اقتصاد الظل شكل 
دعامة لألسرة 
السورية وكان 

الضامن والمنقذ 
من الجوع وعوز 

الحاجة في ظل عدم 
قدرة السياسات 
االقتصادية على 

تأمين السلع 
والخدمات 

وتحسين مستويات 
المعيشة

حجم األموال التي تضيع على الخزانة العامة 
للدولة، أو مقدار الضرائب التي يمكن 
تحصيلها في حال قوننة اقتصاد الظل 

وإدراجه ضمن االقتصاد الرسمي تقدر بالحد 
األدنى

500 مليار ل. س
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المحلي   |  

كما ترى الباحثة االقتصادية أن 
آثاره السلبية تظهر في التوزيع 

غير العادل للدخل بسبب التهرب 
الضريبي، وإعادة توزيع الموارد 
لصالح األنشطة األقل كفاءة، 

وعدم توافر شروط األمان 
والضمان االجتماعي والعمل في 

بيئة ال تضمن شروط الصحة 
والسالمة المهنية.

وتختتم سيروب متسائلة، هل 
تستطيع الدولة أن تتحكم بذلك 

وتنظم هذا االقتصاد، لكي 
تستطيع اتخاذ قراراته االقتصادية 

لالقتصاد السوري ككل؟
يوافقها الرأي على سلبياته 

الدكتور عابد فضلية الذي يشير 
أن أكثر حاالت الغش تتم في 
األنشطة غير المرخصة، وما 

يطلق عليه اسم االقتصاد 
الّرمادي، مؤكدا أن عدم قانونية 

هذا النوع من االقتصاد جعل 
الغش يزداد في منتجاته، 

باعتبارها مخفية، تتم في السر، 
أي في األقبية وتحت األدراج، 

ويبين أن من أهم مساوئ 
اقتصاد الظل أنه قد يؤدي 

لتبعات اجتماعية سيئة منها، 
عمالة األطفال، وبالمقابل لو كان 
رسميًا ومرخصًا ويعمل في النور 

لما تمّكن من تشغيل األطفال.
تأثير االقتصاد السلبي يبينه 

على أرض الواقع الصناعي ماهر 
الزيات إذ يقول: على الرغم من 

أن اقتصاد الظل يخفف التكاليف 
على الصناعي من حيث عدم 

تسجيل العمال في التأمينات 
االجتماعية إال أن ذلك يعرض 

السلعة التي ينتجها لسوء اإلنتاج 
بسبب عدم وجود الرقابة عليه.

ويضيف أن أكثر عمليات الغش 
وعدم توفر الجودة والنوعية 

المناسبة توجد في هذه 
المشاريع والمعامل وبالتالي هي 

تخرج من المنافسة.

ضرورة في الحرب 
اقتصاد الظل غير األسود 

مرغوب، بحسب ماذهب إليه 
فضلية الذي يرى أنه منتج لكثير 
من السلع المطلوبة، على الرغم 

من أنه غير مرخص وعماله غير 
مسجلين في التأمينات، وال 

يدفع ضريبة.
وبرأي فضلية لهذا االقتصاد 
إيجابيات ولو كانت بسيطة، 

فهناك كثير من أصحاب المعامل 
والمصانع التي دمرت، اضطروا 

إلى النزوح، وممارسة نشاطاتهم 
السابقة في أماكن جديدة 

وبظروف غير جيدة وغير رسمية 
كما في السابق، ويشير فضلية 
أن هذا االقتصاد أصبح ضرورة 

في الحرب، ومع أنه حالة مرتبطة 
بالحرب إال أنها أيضا مرتبطة 

بالمستبقل بإعادة البناء واإلعمار 
وإعادة التنظيم.

وفي ذات االتجاه يذهب الخبير 
االقتصادي وعضو جمعية 
العلوم االقتصادية الدكتور 

بشار المنير إذ يؤكد أنه طالما 
تراجعت الصناعة والزراعة 

والتصدير والخدمات فالناتج 
المحلي اإلجمالي اقتصر على 

بعض االعمال الحكومية مضافًا 

إليها اقتصاد الظل، لذلك يمكن 
االستفادة من هذا النوع من 

االقتصاد من خالل تشجيع 
الشركات على التسجيل وإنشاء 
شراكات معهم لتقنين أعمالهم 
وإشراك عمالهم في التأمينات 

االجتماعية، وسن تشريعات 
تشجعهم على الدخول في 

االقتصاد النظامي، من خالل 
تخفيض الضرائب عن بعض 

النشاطات التي يمارسونها 
إضافة إلى مساعدتهم لتحويل 

فضلية: 
ضرورة 

يف زمن 
احلرب

الزيات:
 أغلب اليد العاملة 
تتجه نحو املعامل 

غري املرخصة

سيروب: 
يضيع على 

اخلزينة العامة
500 مليار لرية

اقتصاد الظل يرتفع إلى 80% 
وأباطرته يتحكمون في االقتصاد النظامي
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هذه االقتصادات إلى نظامية.
وال يختلف رأي أهل الصناعة 

والتجارة عن رأي الباحثين 
االقتصاديين، حيث يؤكد ماهر 

الزيات خازن غرفة صناعة دمشق 
إيجابيات اقتصاد الظل بقوله: 

أغلب اليد العاملة تتجه نحو 
المعامل غير المرخصة والتي 
تنتمي إلى مانسميه اقتصاد 

الظل، وذلك ألن الشروط في 
هذه المعامل أقل تعقيدًا من 

غيرها، وهذه إيجابية لهذا النوع 

من االقتصاد انه يساهم في 
تشغيل يد عاملة خاصة في ظل 

لظروف السائدة في البلد.

تضييق الفجوة
وتتفاوت اآلراء بين قدرة الدولة 

على تنظيم اقتصاد الظل وخاصة 
بعد ارتفاع نسبته بشكل كبير 

وبين إمكانية تحقيق ذلك ولو 
بنسب بسيطة إذ يشير الباحث 

االقتصادي بشار المنير أن الدولة 
غير قادرة على تنظيم كل اقتصاد 

الظل، ولكن بمقدورها تنظيم 
النشاطات األبرز فيه، وبدا المنير 

غير متفائال في إمكانية الخروج 
من اقتصاد الظل، حيث وضح 

أنه قد يكون من غير المفيد 
التخلص منه حقًا، وإن تم فعال 

العمل على تنظيم اقتصاد الظل، 
فلن يتوقف كليًا لكنه يقنن، 

وتبقى هناك أعمال استطاعت 
تلبية األسواق في أوقات كانت 

حرجة حقًا.
بينما يرى الدكتور عابد فضلية أنه 

ليس من الطبيعي منع اقتصاد 
الكل بشكل كلي أو ترخيصه 

كله، فهناك جزء يجب أن يبقى 
بدون ترخيص منه المزارع الذي 

يبيع منتجاته بشكل مباشر، لكن 
الدولة تستطيع ان تضيق هذه 

الفجوة فبدل أن يكون 60 أو 
%70 يصبح 30 أو 20 %.

بيئة غير مشجعة 
رغم صحة اآلراء التي ذهب 

إليها الباحثون االقتصاديون إال 
أن صوتا جريئا تحدث عن أحد 

األسباب األهم في تنامي ظاهرة 
اقتصاد الظل، حيث يرى محمد 

الحالق عضو غرفة تجارة دمشق 
أن المشكلة الحقيقية في عدم 
تشجيع الحكومة على االقتصاد 
الحقيقي، ويشير الحالق أن كل 

من يعمل باالقتصاد الحقيقي ال 

يشجع أحد على الدخول أو العمل 
نتيجة تضارب التشريعات وعدم 

استقرارها.
ويطالب الحالق بخلق حوافز 
تشجع انتقال أي شخص من 
اقتصاد الظل إلى الحقيقي، 

ويضرب مثااًل على ذلك حيث 
أن تسجيل العمال بالتأمينات 

بالشكل الذي صدر شجع الكثيرين 
على االنتقال من الحقيقي إلى 

الظل.
تحميل الحالق المسؤولية في 

جزء ما على الحكومة يقابله رمي 
لكرة االتهام بتوسيع اقتصاد 

الظل على قطاع األعمال 
الذي تحمل سيروب ممارسات 
بعض أفراده السبب في اتساع 

االقتصاد الخفي كالتهرب 
الضريبي فبرأيها أن بيئة األعمال 

واالستثمار غير مشجعة على 
المنافسة، فضاًل عن انتشار 

الفساد الذي شجع على إخفاء 
جزء كبير من حجم األعمال بغية 

التهرب والتجنب الضريبيين.

اقتصاد النجاة 
وعلى الرغم من حجم األموال 
التي تضيع على خزينة الدولة 
بسبب اقتصاد الظل، إال أنه 

من غير المنطقي أن ننكر آثاره 
اإليجابية، حيث ترى سيروب أنه 

شكل دعامة لألسرة السورية 
وكان الضامن والمنقذ من 

الجوع وعوز الحاجة في ظل عدم 
قدرة السياسات االقتصادية 
على تأمين السلع والخدمات 

وتحسين مستويات المعيشة، 
بذلك يمكن اعتبار اقتصاد 

الظل االقتصاد الحقيقي لكنه 
خارج نطاق السجالت الرسمية، 

ورغم إيجابيات اقتصاد الظل 
التي يمكن أن نعزو إليه تأقلم 
المجتمع السوري مع ظروف 

الحرب )فقد كان بمثابة اقتصاد 
“النجاة” أو اقتصاد “التأقلم”( 

وتحسين المؤشرات على 
المستوى الجزئي، وقد لعب 

دور المسّكن االجتماعي وساهم 
في الحفاظ على االستقرار 

االجتماعي.

المنّير:
الدولة غري قادرة 
على تنظيم كل 

اقتصاد الظل

الحالق:
 احلكومة التشجع 

على االقتصاد 
احلقيقي

اقتصاد الظل 
غير األسود 

مرغوب، فهو 
منتج لكثير 
من السلع 

المطلوبة، على 
الرغم من أنه 
غير مرخص 
وعماله غير 

مسجلين في 
التأمينات، وال 

يدفع ضريبة
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تقف رشا طويال على مفرق 
»جديدة الفضل« قبل أن تحصل 
على مقعدًا في إحدى الحافالت 

الصغيرة للوصول إلى كلية 
»الحقوق« في البرامكة، وغالبًا 

ما تستمر رحلتها التي ال تزيد 
عن 15 كم فقط لمدة ساعتين، 
وقد تجبرها أحوال الطقس على 

التراجع عن خوض غمار هذه 
الرحلة لتعود إلى منزلها، وتقول 
ساخرة: “انتظار السرفيس صار 

يشبه انتظار فارس األحالم الذي 
ال يأتي، فالسرفيس محكوم 

بالعجقة وفارس األحالم محكوم 
بظروف المعيشة”.

تتسلى رشا في رحلتها الطويلة 
بهاتفها الذكي وهي تجول 

على صفحات مواقع التواصل 
االجتماعي وُتطمئن أمها بين 
الحين واآلخر عن مسار الرحلة 

التي ال تخلو من مطبات صناعية 
مفاجئة على الطريق، وتقول: “ال 

يمكنني تخيل هذه الرحلة من دون 
الهاتف، ستكون مملة وطويلة 

جدًا، وما يزيد طولها هو الوقوف 
على حاجز السومرية الذي قد 

يستمر ألكثر من نصف ساعة 
لوحده”.

بين “السرفيس” 
و“البسطة”؟

يطيب ل� “محمد” الذي يدرس 
في كلية اآلداب أن يمارس عادة 
الحسابات المصرفية كل صباح 

قبل أن يتخذ القرار برفع يده مشيرًا 
إلى “تكسي” ليلحق بمحاضرته، 
لكنه ال يتردد في الضحك حين 
يقول: “موعدي مع صديقتي 
يجبرني على أن آخذ تكسي ب� 

750 ليرة ألصل إلى باب الكلية، 
في حين قد أضحي بمحاضرة إن 

كان الوضع االقتصادي لجيبي 
ال يسمح بأخذ ذات القرار، وكلما 

ركبت تكسي فإن ذلك يعني 
زيادة أيام التقشف الشهري الذي 
أضعها ألتابع خططي المعاشية”.
محمد يعمل على “بسطة دخان” 
بمعدل 8 ساعات يومية ليحصل 

على دخل يساعده على إكمال 
حياته الدراسية بعد أن دخل ضمن 

قرار وزارة التعليم العالي الذي 
حّوله إلى طالب في “التعليم 

الموازي” بكونه حرم لهذا العام 
من فرصة “الدورة التكميلية”، وال 

يخجل ابن ال� 23 عامًا من القول: 
“أبيع الدخان وأكمل دراستي، 

أحسن ما أتركها وأرجع على بسطة 
الدخان بكونها الحل الوحيد، يمكن 
باآلخر حصل وظيفة بشي دائرة أو 

مؤسسة حكومية”.
وعلى الهامش، قد يكون لدى 

بعض الطالب القدرة على دفع 
مبالغ شهرية تصل إلى 15 أو 

20 ألف ليرة لتحصل على كرسي 
في حافلة تنقلهم إلى كلياتهم 
في رحلة “الذهاب” فقط، أما 

رحلة العودة إلى البيت فعليهم 
أن يتحملوا ما يتحمله اآلخرون 

من طول االنتظار والتدافع على 
أبواب الحافالت قبل أن تقف 

بشكل كامل، فهنا فقط، تكون 
ثمة مساواة كاملة في الحقوق 
بين الذكر واألنثى، بعكس بقية 
مفاصل الحياة، وما يزيد الطين 

بلة، أن البلديات وبرغم أن 
الموضوع ليس آنيًا أو مرحليًا، لم 
تفكر يومًا في وضع “شمسيات” 

تتسع ألعداد الواقفين بانتظار 
“سرفيس”، فال المطر يرحم شتاًء 
من “صدمة كريب”، وال الشمس 
تخفف من حدتها صيفًا، والسيد 

المسؤول “شو بيهمو..؟”.
الخصومات التي قد تلحق براتب 
“سامر” من الشركة التي يعمل 

بها وتتبع القطاع الخاص، كانت 
سببًا في أن يتعاقد ومجموعة 
من زمالء عمله مع سيارة تأتي 

باكرًا جدًا لتقّلهم نحو مقر عملها 
من مكان سكنهم في ضاحية 

قدسيا، ويقول في حديثه ل� 
“المشهد”: “في القطاع الخاص 

ال يمكن التبرير لجهاز البصمة 
اإللكترونية بأن سبب التأخر هو 

صعوبة المواصالت، وتراكم 
الخصومات اليومية على التأخير 

تفضي في آخر الشهر إلى تبخر جزء 
مهم من الراتب بدون سبب، لذا 

كانت خسارة بعض المال للتعاقد 
مع سيارة أفضل من خسارة 

الحسومات آخر الشهر”.

 التنقل في دمشق

تراجيديا 
الناس اليومية

دمشق – خاص 

بين »شيكاغو العباسيين« و»حلبة المصارعة« على أبواب 
السرفيس مشاكل متعدية وتأهيل المرافق العامة الحيوية 

في العاصمة مجرد »صف حكي«

انتظار السرفيس 
يشبه انتظار فارس 

األحالم الذي ال 
يأتي، فالسرفيس 

محكوم بالعجقة 
وفارس األحالم 
محكوم بظروف 

المعيشة



وما يثير السخرية أكثر هو ما 
تشرحه سوسن الموظفة لدى 

إحدى جهات القطاع العام التي 
تعتمد نظام البصمة حيث 

تقول: “تؤمن الشركة لنا نظام 
المواصالت، وأحد الباصات 

التابعة لها هي من تقوم بنقلنا، 
ورغم إننا ال نتأخر على موعد 

الباص، غير إن تأخرنا على البصمة 
بسبب صعوبة الوصول إلى مقر 
الشركة بسبب االزدحام، ال يمنع 

المدير من التوقيع على كشف 
البصمة وما يليه من خصومات 

بسبب التأخر، وكأننا تأخرنا بمزاجنا 
ال بسبب الظرف الذي تعيشه 

البالد من ثمان سنوات”.

أصحاب الحافالت: 
نحن مظلومين

التوزيع العادل للمحروقات معدوم 
من وجهة نظر »أبو محمد« العامل 

على خط »ضاحية حرستا«، فهو 
ال يحصل إال على 25 ليترًا من 

أصل 40 مخصصة له، وإن سألته 
عن السبب البتسم بوجهك وكأنه 
يقول: “شو ما بتعرف يعني..؟”، 

ويتابع طريقه شارحًا جملة من 
التفاصيل الغريبة قائاًل: “بالليل 

بيصير لتر المازوت ب� 300 ليرة، 
وإذا أخذت من الراكب 100 ليرة 

بيسمعك مية كلمة، مع إنه قبل 
األزمة كان لتر المازوت ب� 7 ليرات 

وأجرة الراكب 7 ليرات”، وهذا 
الفارق بالنسبة لسائق السرفيس 

الذي يعيش عقده السادس من 
العمر، كانت كفيلة في اتخاذ 

الكثير من أصحاب هذه المهنة 
لقرار التوقف عن العمل ل� “يصف 

سيارته قدام بيته أربح له”.
كثيرة عدد السرفيس العاملة 

على خطوط “حرستا – دوما”، 
ال تتناسب حاليًا مع حجم الحركة 

البشرية من هاتين المنطقتين إلى 
“كراج العباسيين”، وبرغم الحاجة 

الماسة لزيادة عدد السرفيس 
العاملة على خط “ضاحية حرستا” 

خاصة بعد توسعها وزيادة عدد 
جزرها وسكانها، ال يسمح ألي 

من العاملين على خطي “حرستا 
– دوما” بالعمل ولو مؤقتا على 

خط الضاحية، وال تتم عملية “نقل 
الخط” لدى الجهة المختصة في 

إدارة المرور إال بشق األنفس 
و“الرشرشة” كما يقول أحد 

السائقين الذي فضل عدم ذكر 
اسمه.

 العباسيين 
مسرح لعمليات السطو 

كراجات العباسيين غير المخّدمة باإلنارة، تتحول 
ليال ًإلى مسرحًا لعمليات السطو والنشل 

من قبل بعض األشخاص الذين يجدون في 
عتمة الكراجات ستارًا جيدًا لعملهم، ليقوموا 

بممارسته، وال يخلو األمر من تحرش بالعابرات 
تختلف أنواعه من اللفظي إلى الجسدي بحسب 

وقاحة المتحرش.
نادر الشاب البالغ من العمر 30 عامًا، يؤكد لـ 
“المشهد”، أنه تعرض لسرقة راتبه في كراج 
العباسيين من قبل أحد النشالين، ولم تقف 
مشكلته عن فقدان الراتب وضرورة التقشف 

طيلة شهر كامل واالعتماد على االستدانة من 
المعارف، لكنه مشكلة الحصول على “هوية 

بدل ضائع” وتعقيدات هذه المعاملة كانت هي 
الهم األكبر له طيلة فترة طويلة قبل حصوله 
على الهوية الجديدة، وهنا تبدو المشاكل في 

سورية ضمن خانة “معادلة متعدية األطراف”، 
فمن حدث قد يبدو عابرًا قد تدخل في دوامة 
من المعامالت الحكومية الطويلة، التي كان 

سيتجنبها “نادر” لو إن البلدية عملت على إنارة 
الكراج مباشرة بعد تحريرماحولها، ولو إنه كان 

ثمة دورية يمكن أن تالحق النشالين واللصوص 
في منطقة الكراج بشكل جدي.

وتقول “ميساء”، أنه من الغريب أال يكون 
ثمة دوريات في الكراج من قبل شرطة النجدة 

أو أي جهة أمنية أخرى، وحتى عدد شرطة 
المرور في هذا الكراج غير كاف لتسيير 

الحركة المرورية في الكراج المزدحم غالبًا، 
والمضحك أكثر، أن البلدية والمحافظة جهتين 

مسؤولتين عن إعادة ترميم وتأهيل المرافق 
الحيوية في العاصمة بعد تحرير أطرافها من 

اإلرهاب، فكيف ال يكون ثمة حركة فعلية تجاه 
إعادة إعمار الكراجات بشكل حقيقي بداًل من 

التصريحات الُخلبية التي يطلقها المسؤولون 
بين الحين واآلخر عبر وسائل اإلعالم، نريد 

إعادة إعمار حقيقية ال “صف حكي”.

محمد تعرض 
لسرقة راتبه 
في كراج 
العباسيين 
من قبل أحد 
النشالين، ولم 
تقف مشكلته 
عن فقدان 
الراتب وضرورة 
التقشف طيلة 
شهر كامل 
واالعتماد على 
االستدانة من 
المعارف، 
لكن مشكلة 
الحصول 
على “هوية 
بدل ضائع” 
وتعقيدات هذه 
المعاملة كانت 
الهم األكبر

تتسلى رشا في 
رحلتها الطويلة 
بهاتفها الذكي 
وهي تجول 
على صفحات 
مواقع التواصل 
االجتماعي 
وُتطمئن أمها 
بين الحين 
واآلخر عن 
مسار الرحلة 
التي ال تخلو 
من مطبات 
صناعية مفاجئة 
على الطريق، 
وتقول: “ال 
يمكنني تخيل 
هذه الرحلة من 
دون الهاتف، 
ستكون مملة 
وطويلة جد
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قال رئيس غرفة صناعة حمص 
ونائب رئيس اتحاد غرف الصناعة 

محمد لبيب إخوان في حوار مع 
»المشهد« أن المدينة الصناعية 

قبل األزمة، وخاللها، كانت 
تعمل بنشاط رغم كل الصعوبات 

التي مرت بها محافظة حمص، 
وبعد عودة حمص إلى التعافي 
منذ تحرير ريفها الشمالي قبل 

عامين، ظلت حمص مركزًا 
صناعيًا أساسيًا، وبحكم وجود 
المدينة الصناعية، في وسط 

سورية فاإلقبال على الصناعات 
كان من كل المحافظات 

السورية، أثرت األزمة على 
الصناعات الكبيرة الموجودة 

هناك وأصابها بعض االنكماش، 
ولكن المدينة الصناعية تبقى 
أقل ضررًا من غيرها، وليست 
مثل باقي المناطق الصناعية 

التي ال تخضع لنظام المدن 
الصناعية ولكنها تضررت مثل 
المنطقة الصناعية على طريق 

محمد لبيب إخوان:

أنا ضد تمويل 
الصناعيين إاّل!

حمص - عتاب حسن

ظلت محافظة حمص مركزًا صناعييًا مهمًا، وخاصة في المدينة الصناعية بحسياء، قبل 
سنوات األزمة الثمانية وبعدها، وظل الصناعيون في حمص صامدون إال من دمرت  منشآتهم 
الصناعية ونحن ندعو ونعمل على عودة الجميع لمتابعة قصص النجاح التي حققوها قبل األزمة. 

 نحن مازلنا داخل الحرب ولم نخرج منها حتى اآلن، 
ومن يتحدث بغير ذلك، فهو ال يعلم شيئًا، الحرب 

عسكريًا لم تعد كما السابق، ولكننا دخلنا في 
موشح آخر أكثر صعوبة وهو العقوبات، وشخصيًا 

أنا ضد اإليغال في التفاؤل
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لي الشرف 
باالتصال 
بعشرات 

الصناعيين 
وعودتهم، ولكن 

لكل منهم 
ظروفه فكثيرون 
منهم منشآتهم 
مدمرة بالكامل، 

نحن نتفهم ضياع 
رأس المال لديهم 

فرفقًا بالقوارير«
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حماه – حمص، أو المحاور 
الصناعية على طريق فيروزة، 

وطرابلس، فهذه المناطق 
ضررها أكبر«. 

عودة الصناعيين محدودة 
جرفت آلة الحرب السورية بعض 

رؤوس األموال خارجًا، ومنهم 
من استطاع افتتاح معامل  
وتحقيق نجاح كبير، وباتت 

منتجاته معروفة لدى البلدان 
التي هاجروا إليها، ولم تعد 

مسألة عودتهم أمرًا هّينًا، تحدث 
الصناعي »إخوان« عن نسبة 
عودة الصناعيين إلى سورية 

قائاًل: 
 »ال زالت نسبة عودة 

الصناعيين محدودة، والباقون 
منهم داخل البالد هم أساسًا 
من أصحاب رؤوس األموال، 

ولديهم معامل كبيرة، نحن 
كغرفة صناعة وبمتابعة جدية 
من قبل أصدقاء كثر استطعنا 

التواصل مع صناعيين في 
مصر واألردن وغيرها، وطلبنا 
منهم العودة إلى منشآتهم، 

ومتابعة العمل فيها، وحقيقة 

جزء كبير منهم تجاوب وبشكل 
جيد، السيما بعد عودة الهدوء 

إلى مدينة حمص، ومعظمهم 
اقون للعودة وممارسة  توَّ

حياتهم الطبيعية ضمن البلد، 
ونحن نسمع يوميًا عن عودة 

صناعيين، فبعضهم كان لديه 
مشاكل تم حلها ودون تعقيد، 
حيث قمنا بالتوسط لكثير من 
رجال األعمال، ومن ليس لديه 

مشاكل أمنية كبيرة تمت عودته 
بكل سهولة«. 

برأي »إخوان« ليس كل من نجح 
خارجًا من الصناعيين يعني أن 

الحكومات الخارجية هي من 
لت مهمتهم، والحكومة  سهَّ
في سورية قامت بالعكس، 
وأضاف:« نحن لدينا ظروف 
معقدة، والدول المستقرة 

بطبيعة الحال يكون فيها 
االستثمار واعدًا ومنظمًا، أما 
الدول التي شهدت حروبًا مثل 

سورية، فالحكومة عندنا ليست 
مضطرة أن تخرج القرارات 
الصائبة »بكبسة زر«، نحن 

بحاجة إلى مزيد من الوقت 
لنمنح حكومتنا الوقت الكافي، 

مس الطريق الصحيح،  لتتلَّ
وتمسك بيد المستثمرين في 

الداخل، وتأتي بالمستثمرين من 
الخارج، المطلوب هو الرفق من 
كال الطرفين، وعلينا كصناعيين 

أن نتأقلم مع الظرف الراهن، 
وكالمي ليس ضربًا من ضروب 

العنتريات«. 

الحكومة لم تعِط تعليمات
يجيب »إخوان« عن سؤال 

»المشهد« هل ترى خطوات 
جدية من قبل الحكومة 

الستقطاب رؤوس األموال 
المهاجرة بقوله:

  »الحكومة لم تعِط تعليمات 
خطية لنا كصناعيين في الداخل، 

لنقولها للصناعيين في الخارج 
كي يعودوا، نحن نسعى لعودة 

كل هؤالء الى البلد، والى 
مصانعهم وأنا ساهمت، ولي 

الشرف باالتصال بعشرات 
الصناعيين وعودتهم، ولكن لكل 

منهم ظروفه فكثيرون منهم 
منشآتهم مدمرة بالكامل، نحن 
نتفهم ضياع رأس المال لديهم 

فرفقًا بالقوارير«.  

الصناعيون المظلومون
هل تعتقد بوجود حاالت ظلم لصناعيين خرجوا منذ بداية األزمة؟ وأسسوا لصناعاتهم خارجًا ورفضوا 

العودة بسبب احتدام الصراع الدائر على األرض السورية؟ 
يجيب »إخوان«: هناك حاالت ظلم كبيرة بالتأكيد، وفي حمص تحديدًا، كان المخطط أن تكون ساحة 

لألزمة، وعلى العكس كنا نحن سببًا للحل، وأقول بثقة هناك الكثير من الشخصيات الحمصية ُألبست 
ظلمًا وبهتانًا، أثواب مختلفة، منها دعم اإلرهاب، وتمويل إرهابيين، ليتبّين في النهاية أن الموضوع 

ليس كذلك، إذ ال يمكن ألحد المزاودة، ألن األجهزة األمنية تعرف عملها جيدًا، وفي حال وجود خلل ما 
لسنا المكلفين بسحب أو إعطاء صك الوطنية ألحد، ولسنا ممن يحاسب، مؤسسات الدولة المعنية 

هي من تقوم بذلك«. 

في حمص تحديدًا، كان المخطط أن تكون قاطرة لألزمة، 
وأقول بثقة هناك الكثير من الشخصيات الحمصية 

ُألبست ظلمًا وبهتانًا، أثوابًا مختلفة، منها دعم اإلرهاب، 
وتمويل إرهابيين، ليتبّين في النهاية أن الموضوع ليس 

كذلك

جلين بالتأمينات االجتماعية،  فرضت الحكومة أن يكون العاملين لديهم مسَّ
اعتبرني البعض منافقًا ألنني وقفت مع الحكومة بهذا القرار، وأنا أسأل أين النفاق؟! 

هل يجب على الدولة أن ترضخ لمطالبنا بعدم تسجيل العمال بالتأمينات
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قانون “قيصر” موشح قديم
تعرضت سورية منذ عشرات 
السنين لعقوبات اقتصادية 

وآخرها قانون “قيصر”، ماهي 
آثار هذا القانون؟ وكيف تجدون 

التحرك الحكومي تجاه واقع 
العقوبات الجديد؟ 

 قال »إخوان«: قانون قيصر 
صدر أساسًا، ألن الغرب لم يفلح 

عسكريًا، لذا كان من الضروري 
اختراع موشح جديد تحت مسمى 

»قانون قيصر« لممارسة 
الضغط على الدولة السورية، 

وأنا ال أراه ذو تأثير، ألننا شعب 
يستطيع االلتفاف والهروب من 
العقوبات الدولية، وبالتالي كل 

رجال األعمال الذين عوقبوا، 
والذين من الممكن أن يعاقبوا 

سيستمرون بالعمل وفق ضائقة 
معينة، لذا من الضروري البحث 

عن المخارج والحلول، ولو 
من خرم اإلبرة، وحقيقة هذا 

الموضوع على بساط البحث، 
وكل مشكلة لها مئات الحلول، 
والحكومة غير ملزمة باإلفصاح 

عن األدوات التي تمتلكها 
لمواجهة قانون »قيصر«، فهي 

تستطيع إيجاد الحلول، والقطاع 
الخاص كذلك، قد يتفوق على 
الحكومة في إيجاد مخارج من 

عنق الزجاجة«.  

سنتان عجاف 
الرد الذي أفادنا به »إخوان« 

حول آلية التعامل الحكومي مع 
قانون »قيصر« لم يكن كافيًا، 

البد لنا أن نضيء على أعمال شركة المتين 
التي بدأت في نهاية السبعينات وبداية 

الثمانينات، كيف انطلقت؟ وماهي خطة 
التوسع الحالية؟

 
قال »إخوان« انطلقت شركة المتين 

في حي باب عمرو المالصق لحمص 

فعليًا، وفيها خزان بشري كبير، إذ اعتمدنا 
منذ البداية على أبناء تلك المنطقة في 
صناعتنا، بعد أن تركنا مجال األقمشة، 

وتحولنا إلى البالستيك ومواد التغليف، 
وحاليًا شركة المتين بحسياء وضعها ممتاز، 

ألنها من الشركات التي لم تتضرر بفعل 
الحرب، حيث استمرينا بالعمل، علمًا أنه ال 

توجد لدينا صادرات، غير أننا نلبي األسواق 
المحلية بشكل كبير، نحاول قدر المستطاع 

أن نكون بديل عن المستورد في النوعية 
والسعر، واألهم هو سعينا ألن يتطور 

فريق العمل لدينا، ذلك أن رأس المال  
ليس بالضرورة مصادر، وإنما كوادر بشرية، 

ونحن كوادرنا أكثر من ممتازة«.

 تضم شركة المتين 700 عامل، وتعمل الشركة حاليًا على البنى 
التحتية باألنابيب الفايبر واالنابيب البالستيك للصرف الصحي 

ولمياه الشرب وتعمل على صنع األكياس البالستيكية 



لذا أردنا توجيه السؤال بطريقة 
مختلفة من باب التحريض له كي 

يجيب، علمًا أنه وجه انتقادًا لنا 
بأن ذاكرتنا قصيرة، وكان سؤالنا 

كيف ترى سورية مستقباًل؟ 
وهل نحن مقبلون على واقع 

صعب نحتاج فيه إلى ممارسة 
سياسة شد األحزمة؟ 

يجيب »إخوان« نحن مازلنا داخل 
الحرب ولم نخرج منها حتى اآلن، 

ومن يتحدث بغير ذلك، فهو ال 
يعلم شيئًا، الحرب عسكريًا لم 
تعد كما السابق وهذا صحيح، 

ولكننا دخلنا في موشح آخر 
أكثر صعوبة وهو العقوبات، 
وشخصيًا أن ضد اإليغال في 

التفاؤل، وهذه إحدى مصائب 
ب، وسأعطي  اإلعالم الذي يكذِّ

مثال على ذلك البواخر المحملة 
بالمشتقات النفطية وصلت 

المياه اإلقليمية، ولم نستطع 
إدخالها إلى البلد، واإلعالم يقول 

العكس، شخصيًا أرى أننا أمام 
»عامين عجاف« إضافة إلى 

السنوات السابقة من الحرب«.
وتساءل »إخوان«:« أال تالحظون 

أننا كنا مرتاحين ماديًا خالل 
األزمة أكثر من اآلن؟ لماذا 

تنقطع الكهرباء يوميًا لساعات 
طويلة وهو أمر لم نشهده خالل 

سنوات األزمة الثمانية؟ 
وأضاف:« هناك ضريبة 

سيدفعها الشعب السوري 
بمختلف شرائحه، الموالي قبل 

المعارض، وهذه الضريبة قاسية 
جدًا، نحن بلد مجاور إلسرائيل 

وال يمكن للدول الغربية أن تتركنا 
نعيش في سالم«. 

علينا التحلي بالصبر 
يعاني القطاع الصناعي في 

سورية من مشاكل كبيرة، 
فاألزمة السورية خلقت نوعًا من 
االنكماش، وعدم قدرة الكثير من 
المستثمرين التأقلم مع القرارات 

الحكومية، لكن رئيس غرفة 
الصناعة بحمص يملك وجهة 

نظر أخرى في هذا السياق، حيث 
أشار أن الصناعة السورية في 

الوقت الحالي بحاجة إلى التحلي 
بالصبر على السوق والحكومة، 

وأال يفكر الصناعيون باالنكماش 
من موضوع العمل ضمن هذه 

الظروف. 
وأضاف قائاًل: »يجب أن يستمروا 
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الشأن االجتماعي أولوية 
في أحاديث سابقة كنت تركز على العامل االجتماعي، واعتبرته 
مالزمًا لالقتصاد، والصناعة والتجارة، ماهي وجهة النظر التي 

تمتلكونها بهذا الخصوص؟ 

يجيب »إخوان«: هذا السؤال أعادني إلى الوراء كثيرًا، هناك قضية 
ة ألحد، يجب أن نكون جميعًا  متها من والدي تقول: ال يوجد منِّ تعلَّ
في هذا الوطن بما في ذلك المؤسسات االقتصادية لبنة صغيرة، 

ورجال األعمال إذا لم يقوموا بدورهم االجتماعي، ال استمرارية لهم، 
وهذه ليست عنتريات، نحن ملزمين ببعضنا البعض، وعلى كل رجل 
أعمال أن ينظر ماهي المقدرة التي يستطيع من خاللها أن يكون مع 

أبناء حيه، ومن ثم مدينته، ومن ثم وطنه، لذا اعتبر الشأن االجتماعي 
والتواصل مع اآلخرين مهمًا أكثر من وسائل التواصل المنتشرة حاليًا«. 

كل رجال األعمال الذين عوقبوا، والذين من الممكن أن يعاقبوا سيستمرون 
بالعمل وفق ضائقة معينة، لذا من الضروري البحث عن المخارج والحلول، 

ولو من خرم اإلبرة



بالعمل، ضمن ما يمتلكونه من 
رؤوس أموال وكوادر بشرية، وأن 

يخططوا، وأال يعطوا أكثر من 
حجم السوق«. 

ويرد »إخوان« على سؤالنا 
المتعلق بالقرارات الحكومية 

الخاصة بالصناعة السورية، وهل 
يراها منصفة؟ بقوله: 

»كنت أتمنى أال أسأل هذا 
السؤال، وأرى أنه ليس 
من الضروري، أن تكون 

القرارات ُمفصلة على قياس 
المستثمرين، غالبًا يحدث 

اختالف ببعض وجهات النظر، 
وهناك مثال واضح فالقرار 
الذي أصدرته الحكومة وأثار 

غضبًا شديدًا عن التجار الراغبين 
بتجديد سجلهم التجاري، حيث 

فرضت الحكومة أن يكون 
جلين  العاملين لديهم مسَّ

بالتأمينات االجتماعية، اعتبرني 
البعض منافقًا ألنني وقفت مع 

الحكومة بهذا القرار، وأنا أسأل 
أين النفاق؟! هل يجب على 

الدولة أن ترضخ لمطالبنا بعدم 
تسجيل العمال بالتأمينات«. 

في السياق ذاته يرى »إخوان« 
أن الحكومة تفتقر إلى الجرأة في 

اتخاذ القرارات، لذا يجب على 
المسؤول في سورية أن يكون 

شجاعًا على حد تعبيره. 

األربعاء االقتصادي 
والمستثمرين

هناك لقاء اقتصادي مع 
المستثمرين كل اربعاء مع رئيس 
مجلس الوزراء ماهي النتائج التي 

تخرج بها هذه اللقاءات وهل 
تطبق على أرض الواقع؟ 

قال »إخوان« هي بادرة مهمة 
من رئيس مجلس الوزراء، 

فاللقاء يعالج الكثير من هموم 
المستثمرين، حيث يتقدم 

المستثمر بكتاب إلى هيئة 
االستثمار، واألخيرة بدورها 

تتواصل مع الجهات المعنية 
في سبيل إيجاد الحلول، 

ومعظمها ُيعرض في لقاء 
األربعاء االقتصادي، وعادة ما 

يتواجد فيه كحد أدنى سبع وزراء، 

يخرجون بحلول، وبعدها يقوم 
مكتب المتابعة بالمجلس عن 

كثب بمتابعة حل المشكلة، 
وإذا استمر هذا اللقاء باعتقادي 

سيتم حل أكثر من %80 من 
المشاكل”.  

األسواق المأمولة مستقباًل
يمتلك »إخوان« نظرة تفاؤلية 

حول األسواق المستقبلية، 
والتي سيتم من خاللها تصدير 

المصنوعات السورية خارجًا، 
وبحسب رأيه فإن الصناعة 

السورية ستشهد في غضون 
العامين المقبلين تطورًا 

ملحوظًا، وقد تتبوأ قاطرة 

النمو االقتصادي، إلى جانب 
الزراعة، وسيكون لها دور أكثر 

من التجارة بكثير، مضيفًا:« 
األسواق ستصل لمرحلة 

االكتفاء من خالل الصناعة 
والزراعة، وهما ستغطيان جزءًا 
كبيرًا من الحاجات في سورية، 
ويبقى الطموح أن نصدر إلى 
الخارج، وألن اإلنتاج سيكون 

كبيرًا، نأمل أن يتم التصدير إلى 
الكثير من البلدان، وقد نصدر 
إلى جمهورية روسيا االتحادية 

الكثير من المنتجات«.  

ضد سياسة اإلقراض 
طلب رئيس غرفة الصناعة ونائب 

رئيس اتحاد غرف الصناعة محمد 
لبيب إخوان وفي اجتماعات 

سابقة مع حاكم مصرف سورية 
المركزي ومن رئاسة مجلس 

الوزراء أن يتم ربط سعر الصرف 
مع سعر الليرة السورية يوم 
السداد، ووجهة نظر إخوان 

يوضحها بقوله:« 
أنا ضد سياسة اإلقراض في حال 

لم يتم ربط سعر الصرف مع 
سعر الليرة يوم السداد، ألن هذه 
العملية ستؤدي إلى كبح ارتفاع 

سعر الصرف، وليس إيقافه، 
فهو سيرتفع بالتأكيد، ذلك أن 
الموارد مبعثرة، والمدخرات لم 

تعد كما السابق«. 

أنا ضد سياسة 
اإلقراض في 

حال لم يتم ربط 
سعر الصرف مع 
سعر الليرة يوم 

السداد، ألن هذه 
العملية ستؤدي 
إلى كبح ارتفاع 

سعر الصرف
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 ال أحد يستطيع التنبؤ بمتى 
تعود الحركة وسط شلل سوق 

العقارات، فقد تحول الطلب 
إلى اإليجارات التي حلقت 

بدورها، وعليه لم يعد من أحالم  
السوريين اليوم شراء منزل أو 

بناء منزل فقد أصبح المواطن 
عاجزًا عن تحقيق ذلك خالل 

السنوات األخيرة، ال سيما أن 
مرحلة إعادة االعمار التي تعتمد 
على هذه المواد قد بدأت مما 

أسعار مواد البناء 
تطيح بأحالم السوريني

دمشق- ريم غانم 

كشفت تقارير اقتصادية أخيرة أن أسعار مواد البناء في سورية تضاعفت أكثر 
من %1000  خالل ثماني سنوات، وأطاح هذا االتفاع بأحالم السوريين لشراء 

أو بناء مسكن.
 كل الطرق أصبحت مغلقة أمام ذوي الدخل المحدود نتيجة اضطراب حركة السوق، 
حيث أكد عدد من الخبراء االقتصاديين أن تكاليف قطاع البناء والتشييد جعل حركة 

البناء تتراجع إلى حد كبير.
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يعني ارتفاع األسعار مجددًا، وهو 
ما يفتح باب التساؤالت حول 
من المسؤول عن الصول هذا 

الوضع؟

تالعب وجشع وأسعار صرف
كل ذلك كان له تبريرات حكومية، 

فالجهات الرسمية تعلق كل 
خلل على شماعة األزمة، ومن 
أبرز هذه التبريرات وفقًا لخبير 

اقتصادي العقوبات االقتصادية 
وارتفاع سعر صرف الدوالر، 

إضافة إلى طمع وجشع التجار 
وتالعبهم بأسعار مواد البناء 

دون حسيب أو رقيب، لينعكس 
ذلك على ارتفاع سعر الحديد 

واالسمنت ومواد البناء كافة، 
وتراجع أصحاب العقارات عن 

أعمال البناء.
بدورهم أصحاب المكاتب 

العقارية أكدوا على تراجع الطلب 
عن شراء العقارات، لتراجع حركة 
البناء بسبب ارتفاع تكاليف هذا 
القطاع بعد أن تضاعفت بشكل 
حاد، وهو ما جعل االحتكار يظهر 

بقوة في السوق وارتفعت أسعار 
الشراء معها بشكل جنوني، 

فيما توجه السواد األعظم من 
السوريين إلى اإليجار التي زادت 

أسعاره بدورها في المناطق 
اآلمنة، وكان المتضرر الكبير 

المواطن.
أما المقاولين فقد أجمعوا على أن 
سعر الصرف هو المشكلة الكبيرة 

التي سببت هذا االرتفاع والذي 
أدى الى ركود في سوق العقارات 
بسبب ارتفاع أسعار البناء بشكل 

كبير يفوق قدرة المواطن العادي 
على الشراء، بالتالي تضررت 

جميع األطراف من المقاول إلى 
المواطن مرورًا باأليدي العاملة، 
فيما تحدث مقاولون أخرون عن 
أن ركود السوق وارتفاع األسعار 

دفع بهم إلى إيجاد حلول بديلة في 
عملهم تتمثل بالتوجه إلى الترميم 
واإلكساء، كي ال تتوقف أعمالهم.

مشاريع متوقفة وواقع أسواء
  االرتفاعات المتواصلة لمواد 

البناء األساسية وعدم حسم 
موضوع فروقات األسعار 

التي تختلف بين كل منطقة 
ومحافظة، جعل الواقع أسواء 
بكثير من قدرة أصحاب القرار 

على إنقاذه، يقول نقيب مقاولي 
سورية محمد رمضان الذي تحدث 

عن واقع حركة البناء« أن هناك 
الكثير من المشاريع التي توقفت 

وأصبح من الصعب إنجازها مع 
استمرار الصعوبات التي فتكت 

بها القطاع، مشيرًا أن األزمة التي 
تمر على البلد ساهمت بارتفاع 
جنوني لألسعار، كما ساهمت 

العقوبات بفقدان مواد متعددة 
تدخل في تنفيذ العقود منها 

ذات منشأ محلي ومنها ما هو 
مستورد، جعل واقع المهنة في 

الحضيض، وبحاجة إلى انقاذ«.
 من جانب أخر يؤكد رمضان 
أن عمل المقاولين لم يتأثر 

بهذه األسعار فالقانون يضمن 
تعويضهم بنسبة 15 %، لكن 

اليوم هناك ركود كبير في حركة 
البيع.

نقيب مقاولي ريف دمشق 

عكرمة عساف وأحد أعضاء 
لجنة تحديد أسعار مواد البناء 

قال: ارتفعت األسعار منذ عام 
2011 سبعة أضعاف، وذلك 

بسبب ظروف الحرب التي أثرت 
على سعر الصرف وكان نتيجتها 

فروقات كبيرة في األسعار، يقول 
عكرمة:” أن التراجع في حركة 

سوق العقارات يعود إلى توجه 
الكثيرين خالل فترة الحرب إلى 
المناطق األمنة وذوي الدخل 

المحدود ال يستطيعون الشراء 
فتوجهوا إلى اإليجار، فالبيت 

الذي كان سعره 5 ماليين أصبح 

اليوم 25 مليون ليرة سورية، 
أي أن الزيادة تتناسب مع ارتفاع 
األسعار، حيث كانت تكلفة سعر 

المتر المسلح أو المربع 5000 
آالف ليرة، أما اليوم فأصبح 

50000 ألف ليرة سورية، كما 
أن أسعار البناء تراجعت بشكل 
ملحوظ في األماكن الساخنة، 

بالمقابل ارتفعت في المناطق 
اآلمنة، وهو ما حصل في معظم 

مناطق الساحل.

تراجع انتاج مواد البناء
لم ينف أصحاب القرار تراجع إنتاج 

االسمنت الذي يأتي معظمه 
من معامل القطاع العام فهو 

تأثر كغيرة بالحرب، وعليه اقتصر 
اإلنتاج على معامل اسمنت 

طرطوس وحماه وعدرا والتي 
تعمل بالطاقة اإلنتاجية رغم تآكل 
خطوطها االنتاجية التي تحتاج إلى 

صيانة دائمة، لكنها ال تستطيع 
تغطية كل حاجة البالد الراهنة.

فالشركة العربية لإلسمنت ومواد 
البناء في حلب متوقفة منذ عام 

2012، وبعد تحرير المحافظة 

 لم يعد من أحالم السوريين اليوم 
شراء منزل أو بناء منزل فقد أصبح 

المواطن عاجزًا عن تحقيق ذلك خالل 
السنوات األخيرة

نقيب مقاولي سورية 
محمد رمضان
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االقتصادي   |  

انتهت الشركة من المرحلة 
االسعافية لها والمتضمنة 

تمكين العمالة وتمديد خطوط 
كهرباء وتامين مياه الشركة 

وتهيئة المكاتب، كما تم إعادة 
بناء 3 مستودعات وترتيب قطع 
تبديل ُأخرجت من تحت األنقاض 

وكل ذلك باعتمادات مالية من 
قبل وزارة اإلدارة المحلية، وشركة 

اسمنت الشهباء مدمرة بالكامل 
وخالية من جميع تجهيزاتها 

نتيجة سرقتها من المجموعات 
اإلرهابية المسلحة، أما شركة 
إسمنت الرستن فال تزال على 

حالها لكنها بحاجة لوقت قصير 
إلعادة صيانتها وتشغيلها.

وعليه أكدت نقابة البناء أن تطوير 
انتاج االسمنت ضرورة ملحة وفي 
إطار المؤسسة العامة لإلسمنت 

واعتمادًا على القطاع العام 
اإلنتاجي إضافة للمنشآت الخاصة 

الجديدة في إطار خطة وطنية 
إلنتاج كميات كافية الحتياجات 

اعادة االعمار، فبناء المنشآت 
والضواحي السكنية تحتاج لكميات 

كبرى من االسمنت بأنواعه 
المختلفة والطاقات االنتاجية 

القائمة اليوم غير كافية ولكنها 
تشكل الركيزة األساسية وخاصة 
معامل القطاع العام لتوفير هذه 

المادة والتوسع في انتاجها عبر 
إجراء الصيانات والعمرات الالزمة 

وإدخال خطوط إنتاج جديدة 
للمعامل القائمة، وإنشاء معامل 

جديدة بتكنولوجيا حديثة.

تطوير انتاج االسمنت ضرورة ملحة في إطار المؤسسة 
العامة لإلسمنت واعتمادًا على القطاع العام اإلنتاجي 

إضافة للمنشآت الخاصة الجديدة وفق خطة وطنية 

ساهمت العقوبات بفقدان مواد متعددة تدخل 
في تنفيذ العقود منها ذات منشأ محلي ومنها ما 

هو مستورد

ماهي الحلول المطروحة؟
بين نقص الفيول وفروقات األسعار التي سببها تغير سعر الصرف 

تستمر أسعار البناء بالتحليق مسببة كساد في الشراء والبيع، من هنا 
أكد نقيب مقاولي ريف دمشق أن الحلول البديلة التي يعمل عليها 

المقاول هو التوجه للترميم واإلكساء لالستمرار، أما شركات اإلسمنت 
فاتجهت إلى االعتماد على الفحم الحجري كطاقة بديلة لمادة الفيول 
لتوفرها وألنها ذات جدوى اقتصادية إذ أن كلفة طن الفحم تساوي 

1من 10 من تكلفة الفيول األمر الذي يؤدي لتخفيض سعر االسمنت 
والقطاع الخاص، وتعمل المؤسسة العامة لإلسمنت بشكل مستمر 

على تطوير خطوط اإلنتاج وزيادة اإلنتاجية وإقامة معامل اسمنت 
جديدة بطاقات إنتاجية عالية، إذ قامت المؤسسة بإعداد دراسات 

جدوى اقتصادية لعدد من المشاريع المستقبلية.

بين نقص 
الفيول 

وفروقات 
األسعار بسبب 

تغيرات سعر 
الصرف تستمر 

أسعار البناء 
بالتحليق 

مسببة كساد 
في الشراء 

والبيع
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رأي   |  

جهاد عيسى

ثالث خواطر ذهنية يف حضرة 
احلديث عن العلمانية السورية

حجر جديد ألقي مؤخرًا في الماء السوري عبر بيان 
التحالف العلماني السوري الذي تم إطالقه منذ بضعة 

أيام على لسان الناطق باسم هذا التحالف األستاذ نبيل 
الصالح وعبر منصته اإللكترونية الخاصة – موقع الجمل- وكذلك عبر 
منصته الشخصية على صفحات التواصل اإلجتماعي، حيث تصدرت 

البيان عبارة »العلمانية هي الحل« وهي عبارة اليمكن إال أن تعيد 
إلى األذهان عبارة مماثلة أطلقت في سياق آخر وهي »اإلسالم هو 

الحل«.
وكالعادة اعتكرت المياة السورية “المعتكرة” أساسًا في مالقاة هذا 

البيان مابين مؤيد ومعارض ومشكك وساخر ومدافع ومتحمس 
وانهال سيل من التعليقات الينتهي على هذا البيان الذي قد يكون 

أصحابه بحاجة إلنشاء تحالف جديد لنقاش هذه التعليقات قبل 
المضي في تحالفهم المزمع.

هي ليست المرة األولى –ولن تكون األخيرة- التي يتم فيها 
استحضار روح العلمانية في سنوات الحرب الثمانية، فلطالما 

شكل هذا األزرق مكانًا مالئمًا لهذه الغواية حتى لمن اليعرفون 
أصاًل معنى تحضير األرواح، لكن الوجع الكبير مما عاينا من أهوال 

وصفعات وصدمات وجراح كان كافيًا ليتم هذا سواء عن وعي 
وإدراك وسواء عن ردة فعل وارتجال وسواء عن جهل وادعاء... 

لست هنا في وارد إبداء رأي علمي في البيان، أو إعالن موقف 
شخصي من العلمانية، أو العودة بالتاريخ لتقصي جذورها البشرية 
عمومًا والسورية خصوصًا، كما أنني لست في وارد تحليل خصوبة 

التربة السورية أفرادًا ومجموعات، مثقفين وأميين، نخب وعوام 
إلنجاح هذه المحاولة فلهذا حديث آخر اليتسع له المكان هنا، لكن 
مادفعني لكتابة هذه السطور أن اشارك مع قارئها أول ثالث أفكار 

خطرت في بالي وأنا أقرأ البيان وأعيد قراءته ربما للمرة العاشرة.
الخاطرة األولى، هي عبارة عن قصة كثيرًا ما كنا نرويها من نوادر 

جحا، تقول القصة: وقف فقير بباب مطعم تفوح منه رائحة الشواء، 
فأخرج من حزامه رغيفًا وصار يمرره فوق الشواء ويأكل إلى أن أتى 

على الرغيف كاماًل، ولما هم بالمغادرة انقض عليه صاحب المطعم 
مطالبًا إياه بدفع ثمن رائحة الشواء فلم يدفع، فما كان منه إال أن 

ساقه إلى قاضي المدينة )جحا( وروى له القصة وطالبه بأن يلزمه 
بدفع ثمن الرائحة، فما كان من جحا إال أن طلب من الفقير كيس 

نقوده، وقام بهزه ليسمع رنين القطع المعدنية، ثم نظر إلى صاحب 
المطعم وقال له، هل سمعت صوت الرنين، قال نعم، فقال له: 

لقد حصلت على حقك، فثمن رائحة شوائك سماع رنين نقود هذا 
الفقير.

الخاطرة الثانية، هي عبارة عن مثل شعبي مصري يقول »إن 
فاتك الميري اتمرغ في ترابه«، ورغم أن هذا المثل يستخدم كثيرًا 

للحديث عن حجم الخسارة والحسرة التي تصيب كل من لم يحصل 
على وظيفة حكومية ويتنعم بنعميم مزاياها وامتيازاتها ومرتباتها 

ومكانتها، إال أن قصته األصلية تعود إلى أيام اإلمبراطورية 
الرومانية، حيث كانت مصر مزدهرة في زراعة »الميرة« أي القمح، 

فقام اإلمبراطور بوضع قيد على الفالحين يمنع عليهم أخذ أي حبة 
منه بعد حصاده إال بأمر الحاكم الروماني.

هذا الشرط كان يمثل عبًئا شديًدا على الفالحين في ذلك العصر، 
وكانت هذه الميرة تشون في صوامع ترابية، حتى يحين وقت 
شحنها إلى اإلمبراطورية الرومانية، وعندما ال يستطيع الفالح 

الحصول على نصيبه مما زرع، كان ينصحه الناس ان يبحث في تراب 
الصوامع، لعل وعسي ان يجد بعض القمح، ومن هنا كان المثل«إن 

فاتك الميري اتمرغ في ترابه«.
أما الخاطرة الثالثة )وأختم بها(، فهي مستقاة من لوحة من لوحات 
المسلسل الشهير بقعة ضوء، قام بتجسيدها الرائعان بسام كوسا 

وفايز قزق، وكانت بعنوان »النظرية المثلية«، خالصتها )إن كنا 
نريد إسقاط مضمون النظرية على موضوع حديثنا( هي أنه لدينا 
ديمقراطية وتآخي وتسامح ومساواة واحترام وسلمية وإنسانية 
وعدالة وقانون وتعليم وقيم وأخالق وحوار وتنوع وتشبيك و.... 

و...... و...... »يعني متل كإنو عنا علمانية«.
أتمنى التوفيق لهذا التحالف، وأتمنى أن نكون قد بلغنا من 

الرشد والصدق واأللم ما يجعلنا ال نقع في فخ »النظرية 
المثلية« وال نتمرغ في تراب العلمانية أو نكتفي بتناول رائحتها أو 

سماع رنينها.
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الالذقية - ميساء رزق 

بات استمالك وزارة 
السياحة للشريط 

الساحلي الشغل الشاغل 
آلالف العائالت من مالكي 
تلك األراضي، حيث توارث 
الملف بمنغصاته وظلمه 

األحفاد عن األبناء عن األجداد 
مع أراض هي  )الحيلة والفتيلة( 

حسب قولهم، يعيشون 
فيها ويعتاشون من خيرها، 
فهي بالمجمل أراض زراعية 

بالمطلق، ووضعهم فيها 
على مبدأ )صحيح ال تقسم 

ومقسوم ال تاكل(.

االستمالك حرمهم من حرية 
التصرف بأراضيهم التي باتت 

بموجبه ال تخصهم، وبالتفاصيل:  
وضعت وزارة السياحة إشارة 

استمالك سياحي على 90 بالمئة 
من الشريط الساحلي بعمق  يصل 
إلى 3 كم في أغلب المواقع تحت 

مسمى تطوير السياحة مع إبقاء 
األراضي جاهزة تحت تصرف 
المستثمرين عند الحاجة هذه 

الحاجة التي لم تلد حتى اآلن أي 
مشروع على أرض الواقع.

استمالك على مبدأ:  
كن فيكون 

تم استمالك الشريط الساحلي 

لغايات بالتأكيد تسعى لتطوير 
السياحة والنهوض بالمنطقة 

بشكل إيجابي، ولكن هذا اإلجراء 
مع مرور الزمن اتخذ منحى آخر 
أثر بشكل سلبي على أصحاب 

هذه األراضي حيث سلبت منهم 
بالقانون )اإلجباري( دون الرجوع 

إلى رغبتهم شاؤوا أم أبوا، 
وهذه المراسيم هي: المرسوم 

2198 لعام 1975 للعقارات 
في مناطق: البدروسية، الشيخ 

حسن، الصوانة، الدفلة، 
العيسوية، الحراجية، أم الطيور، 
وادي قنديل، الشبطلية، صليب 

التركمان، برج اسالم، وعمق 
1500 - 3000 متر بدءًا من 

شاطئ البحر، المرسوم 2196 
لعام 1975 للعقارات في 

مناطق: البصة، الصنوبر، شيخ 
الحمى، فديو  بعمق 1500 

- 3000 متر، المراسيم:562، 
692، 2172، 928 لألعوام 
1974، 1975، 1976 في 

مناطق ابن هانئ، الميريديان، 
دمسرخو، على شاطئ البحر، 

وبمساحة تقديرية بحدود 8500 
هكتار حينها، وقد دفعت القيمة 
التقديرية للعقارات وفق األسعار 

الرائجة لتلك الفترة ألغلب 
المواطنين وامتنع اآلخرون عن 

قبض التعويضات لرفضهم 
الموضوع من أصله، وقد حددت 
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34 عامًا على استمالك 
السياحة للشريط الساحلي
بدون إقامة أي مشروع 

الشريط الساحلي 
حمّرم على مالكيه األصليين!  



القيمة التخمينية ب� 60 ألف 
ليرة للدونم البعل و220 ألف 

ليرة للدونم المروي وفق أسس 
المرسوم 437 لعام 2000 

بالتخمين النهائي باإلضافة إلى 
األشجار واإلشغاالت األخرى 
من أبنية وآبار، علمًا أن قيمة 

التخمين السابق كانت أقل من 
ذلك بكثير.

العدل أساس الملك 
حملنا ما تيسر من معلومات 

ومطالب محقة ألناس أصابهم 
الضر ولم يجدوا العون وقصدنا 

الجهة الناطقة باسمهم الستجالء 
الوقائع حيث أكد رئيس اتحاد 

فالحي الالذقية حكمت صقر أن 
المنظمة لم تأل جهدًا بالمطالبة 

نيابة عن الفالحين ومالكي 

األراضي المستملكة برفع الظلم 
عنهم من خالل جميع المؤتمرات 

واللقاءات مع الجهات العليا 
لرفع اشارة االستمالك عن 

األراضي الزراعية والحفاظ عليها 
وتعويضهم العادل بأسعار تعادل 

أسعارها الحقيقية وتقليص عمق 
االستمالك، وقد وعدنا أكثر من 

مرة بالنظر بهذا  األمر ولكن حتى 

اآلن لم يتحقق ذلك، الفتًا إلى 
أن المتضررين يراجعون االتحاد 

باستمرار لرفع الظلم عنهم 
وإنصافهم عسى يصل الصوت 

لمن بيده الحل. 
  

غريب في داره
للوقوف على تفاصيل 

وتبعات االستمالك السياحي 
للشريط الساحلي ومعرفة 

الحقيقة من أفواه األصحاب 
الحقيقيين للمشكلة التقت 
المشهد مجموعة منهم لم 

يخف أحدهم بأعوام عمره 
التي تجاوزت السبعين دموعًا 
أبت إال أن تسيل وتفصح عن 

تعبه من كثرة شكواه دون 
رد، العم حكمت خضور فند 
لنا تفاصيل المرسوم الجائر 
حسب رأيه الذي جهله وبات 
غريبًا في داره فاالستمالك 

حرم أصحاب األرض منها وحّرم 
عليهم حرية التصرف بها، 

الفتًا إلى أنه وعلى مدى أكثر 
من 40 عامًا لم يتوقف مع 

أغلب من استملكت أراضيهم 
من المطالبة بإنصافهم وإزالة 
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تم استمالك الشريط الساحلي 
لغايات بالتأكيد تسعى لتطوير 
السياحة والنهوض بالمنطقة 

بشكل إيجابي، ولكن هذا اإلجراء 
مع مرور الزمن اتخذ منحى آخر أثر 

بشكل سلبي على أصحاب هذه 
األراضي حيث سلبت منهم بالقانون 

)اإلجباري( دون الرجوع إلى رغبتهم 
شاؤوا أم أبوا



إشارة االستمالك السياحي عن 
األراضي الزراعية في المواقع 

التي ال تحتاجها الوزارة في 
منطقة الصنوبر والبصة وشيخ 

الحمى وحكر الصوفاني والتي 
تقدر مساحتها ب� 20 ألف دونم 

من األراضي الزراعية الخصبة 
أسوة ببعض المناطق التي 

ألغي فيها االستمالك علمًا أن 
هذه المناطق كان قد تقرر إلغاء 
االستمالك بها ولكن استثنيت 

بفضل أياٍد خفية ولديه وثائق 
تؤكد تواجدها ضمن قرار إلغاء 
االستمالك ليتفاجأوا بإغفالها 

الحقًا. وقد قدموا مئات 
الطلبات لتشميلها باإللغاء دون 
جدوى، الفتًا إلى أنه تم تخمين 

مساحة 4 دونمات مشجرة 
بالليمون مع بناء بمبلغ 100 
ليرة عام 2006 متسائاًل هل 

يعقل هذا؟ 
بدوره كاسر زنتوت أشار إلى أنه 

يملك حوالي 100 دونم مزروعة 
بالحمضيات والخضار الباكورية 

ولكنه ال يملك حق التصرف 
بها فهي فعليًا ملك الجمهورية 
العربية السورية / وزارة السياحة 
هذه األخيرة التي لم تعطه حتى 

)أذن الجمل( ألن سعر الدونم 
الحالي يزيد عن 5 ماليين ليرة 

والوزارة دفعت له أسعارًا بخسة 
ال تنصفه ال من قريب وال بعيد، 
وشاركه كل من قاسم اسماعيل 

لديه 10 دونمات وأديب جريكوس 
لديه 50 دونم بالمعاناة ذاتها 

منوهين إلى ضرورة تفعيل  اللجنة 
التي شكلت بموجب القرار 1932 
تاريخ 7 -8 - 2011 لمتابعة هذا 
الملف ووضع الرؤية الصحيحية 

لمعالجته بتحديد األراضي الزراعية 
والتجمعات السكنية ليصار إلى 

رفع االستمالك عنها والتي 
توقفت ألسباب يجهلونها. 

شاِركونا أرزاقنا.. 
نشارككم مشاريعكم
بسام دروبي من القفر 

والضامات / وادي قنديل تحدث 
عن شكوى أهالي منطقته 

والتي استملكت فيها أكثر من 
7 آالف دونم في قرى وادي 

قنديل، أم الطيور، رأس البسيط، 

البدروسية، صليب التركمان، 
ووضع بدل االستمالك لهذه 

األراضي بعد حوالي 40 عامًا من 
صدور المرسوم بأسعار زهيدة 
ال تساوي القيمة الحقيقية لها 
حيث يصل سعر الدونم الواحد 

ألكثر من 50 مليون ليرة، مطالبًا 
باسمهم بمشاركتهم باالنتفاع 

من المشاريع السياحية التي 
يمكن أن تقام في أراضيهم 

كونهم أحق بذلك فهم أصحاب 
األرض األصليين، علمًا أنه لم 

تقم حتى اآلن أية منشأة فيها، 
من جهته أبو غسان جليلة لديه 

30 دونم حمضيات ذكر  أن 
المبالغ التي رشحت عن التخمين 

وضعت في المصرف المركزي 

باسمهم ورفضوا استالمها ألنها 
ال تساوي قيمة أراضيهم الزراعية 

التي يعتاشون مع عائالتهم من 
رزقها، ونوه كل من أبو عدنان 

جبيلي 25 دونمًا وأبو نبيل علو 
50 دونمًا بأن االستمالك الذي 

مضى عليه أكثر من 34 عامًا 
لم تحرك خاللها وزارة السياحة 

ساكنًا وتنظر بوضعهم حيث بقوا 
شاغلين لألراضي ولن تستطيع  

إبعادهم عنها إلى أن يحصلوا 
على حقهم ومطالبهم بإلغاء 

إشارة االستمالك أو التعويض 
العادل لسعرها، علمًا أن قسمًا 

من أراضي صليب التركمان 
رفعت عنها اإلشارة ويطالبون 

بمعاملتهم بالمثل. 
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أكد رئيس اتحاد فالحي الالذقية أن المنظمة لم تأل 
جهدًا بالمطالبة نيابة عن الفالحين ومالكي األراضي 

المستملكة برفع الظلم عنهم مع الجهات العليا لرفع 
اشارة االستمالك عن األراضي الزراعية والحفاظ عليها 

وتعويضهم العادل بأسعار تعادل أسعارها الحقيقية 
وتقليص عمق االستمالك، وقد وعدنا أكثر من مرة بالنظر 

بهذا  األمر ولكن حتى اآلن لم يتحقق ذلك



ورثنا الهّم مع التراب 
ثائر حمدان من البصة بدأ 
حديثه بأنه ورث مشاكل 

االستمالك السياحي ألرضه 
مع ترابها وأشجارها التي 

سقيت بعرق والده الذي مازال 
يناضل منذ 40 عامًا إليجاد 

حل لهذه المشكلة، حيث قدم 
خالل تلك السنوات عشرات 

الكتب الرسمية لجميع الجهات 
المعنية بدءًا من اتحاد الفالحين 

وصواًل لمجلسي الشعب 
والوزراء الذين وعدوا بالحل 
كالعادة دون تنفيذ، ولفت 

حمدان إلى أنه مع عائلته يملك 
50 دونمًا من أخصب األراضي 
الزراعية ككل المنطقة مزروعة 
بالحمضيات والخضار المحمية 

وقد 
خمن الدونم لديه ب� 7 آالف 

ليرة رفض والده استالم المبلغ 
حينها علمًا أن سعر الدونم 

حاليًا يفوق ال� 10 ماليين ليرة 
وذكر كمثال أنه ُوضع ألحد 
المزارعين مبلغ 100 ألف 

ليرة في المصرف سعرًا ل� 8 
دونمات مع بناء وأشجارعام 
2003 رفض استالمها حتى 
اآلن، مشيرًا إلى أن أراضي 

البصة غنية بالمياه الجوفية 
والسطحية التي تجعلها منطقة 

زراعية بامتياز، وكذلك تحدث 
للمشهد كل من سليمان فحام 

20 دونمًا، شعبان حمدان 60 
دونمًا، اسماعيل شحيدة 100 

دونم مؤكدين أن القرارات يجب 
أن تتخذ لمصلحة المزارعين 

الذين 
يشكلون الدرع األساسي لألمن 
الغذائي وحرام أن تسلب منهم 
أراضيهم لغايات معطلة، حيث 

لم ينشأ أي مشروع سياحي في 
البصة حتى اآلن، الفتين إلى 

أن السياحة تستطيع أن تكتفي 
بالمساحات الرملية الموازية 

للشاطئ على عمق 600 في 
المواقع التي تريد إنشاء مشاريع 

بها وتدع األراضي الزراعية 
للمزارعين الذين تضاعفت 

أعدادهم مع مرور الزمن، حيث 
يبلغ عددهم أكثر من 10 آالف 
عائلة في تلك المنطقة هؤالء 
الذين حرموا البناء في أراضيهم 

وفقًا لمرسوم االستمالك 
وجميع أبنيتهم مخالفة وعقود 

البيع والشراء غير رسمية. 

ضاع مفتاح الحل 
في أدراج مغلقة 

مما سبق.. هي عينة 
لشريحة كبيرة ذكرنا فيها 

غيض من فيض مما 
قالوا وقد لمسنا بعيونهم 

ورجفان أصواتهم مدى 
الظلم الذي طالهم من هذا 

االستمالك الجائر، وقد 
أجمع كل هؤالء وبالنيابة 
عن كل من أصابه الضرر 

أن ال مانع لديهم من 
أنصاف الحلول بالطلب 

من وزارة السياحة التسريع 
بإجراءات االستمالك ووضع 

رؤية جديدة تتماشى مع 
الوضع الحالي المنصف 
لهم، واستفسروا لماذا 
لم تقم أي منشأة على 

مدى أكثر من ٤٣ عامًا من 
االستمالك بالرغم من نقل 

الملكيات الكثيرة السمها 
وطالبوا بالسعي الجاد لسن 
تشريعات جديدة تعيد لمن 
خمنت أراضيه بأسعار عام 

1979 ووضعت أمواله بعد 
عام 2006 في البنوك بعد 
أن فقدت قيمتها الفعلية 

بإنصافه بالتعويض العادل، 
كذلك طالبوا بتعديل عمق 

االستمالك لحدود 600 متر 
الكافية إلقامة أي مشروع 
سياحي ككل دول العالم، 

أما آن األوان إليجاد مفتاح 
الحل لقضية تكدست 

مطالب أصحابها باألدراج 
المغلقة ونسيت مع مرور 

الزمن، وأكدوا أن يدهم 
ستكون السباقة للعمل 

بتطوير البلد وسياحته وأن 
الغالي يرخص في سبيل 

تجميل صورته وأن أراضيهم 
مهما غلت أثمانها ستكون 

تحت تصرف الوزارة في حال 
قدمت المشاريع السياحية 
الالزمة التي تزين الشريط 

الساحلي الذي يخلو من أية 
منشآت سياحية قائمة حتى 
اآلن على أراٍض استملكت 

لهذه الغاية.
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دمشق - جواد ديوب

تتكاثر المواقع 
وصفحات التواصل 
االجتماعي االفتراضية 

لدرجة أن الخرداوات والتوالف 
واألدوات المستعملة أصبح لها 
صفحاتها الخاصة، تتشعب كل 

يوم بشكل يشبه متاهة عمالقة 
يعلق فيها الناس وتصبح 

هوّياُت البشر والمدن واألماكن 
ضائعة ومشّوهة وعائمة في 

َغَبٍش ال نهائّي. 

المفارقة أو الشرُّ الذي ال بّد 
منه هو أننا ال نجد خالصًا من 

ذاك »البالء االفتراضي« إال بأن 
نتماهى معه ونصنع ألنفسنا 
أيضًا صفحات مشابهة تمكننا 

من القول: نعم لقد دخلنا العالم 
االفتراضي وها نحن أصبحنا خانًة 
من »الواحدات واألصفار« كأرقاٍم 

وكوداٍت رقمّيٍة عجيبة. 
لكن أّي اختراع أو أّي أداة تكتسب 

قيمتها من مستخدميها ومن 
الغاية التي تتوجه نحوها مثل 

السّكين؛ فهي بيد المجنون أو 
المجرم فّتاكة، وفي يد الفّنان 

أو الطبيب عافيٌة ومتعة، لذلك 
ربما ال تخرج تلك الصفحات 

عن هذا السياق حين نجُد بعض 
المقّنعين يستخدمونها للتخريب 

والتشويه وقْنص طرائدهم وهم 
يتلذذون باالصطياد وفكرة أّنهم 

َيَرون وال ُيَرْون!. 
فيما نجد أيضًا صفحات 

ومواقَع تمتلك بصمتها 
وقيمتها الجمالية والتاريخية إذ 

تهتم بتوثيق منمنمات الحياة 
وتفاصيل الناس في األسواق 

والحارات، مثل هذا النّص 
م النادر الذي يلتقط اللهجة  الُمنغَّ

الدمشقّية المحكّية ونداءات 
البائعين الجّوالين:

»سماع لغة البّياعين/بالّشام 
وهّني دايرين/لغة بدها ترجمان/

ونحنا عّنا مترجمين/لغة بدها 
ترجمان/خصوصي باسم 

البيتنجان/نادوا أسود يا رّيان/
وئعة سودا وئعانين/هاتوا طبل 

ع ياللي نايمين/ وزامورة لنسمِّ
لنسّمع ياللي نايمين بْعل وَمَلكي 

آه يا تين/الصبايا داير مندار/
ين/ المشمش طيب قمرالدِّ

ين العال العال/ والنابت  قمرالدِّ
عند الفّوال والضّمانة بّياعين/ 

باعوه بِ� أّول نيروز/وال حّبة منيحة 
يا جوز/يا خساره ما عّنا موز/ وَلْو 

كان عّنا؛ غالي كتير!«.
منمنماٌت شعرّية تجعل من 

صفحات اإلنترنت وثيقًة نادرة 
يمكن لماليين الناس على امتداد 

جغرافيا غربتهم أن يتابعوها 
والعيش مع أولئك األشخاص 

في ما يسّمى حياًة موازيًة 
ُتغنيهم عّما يفتقدونه وتعطي 

لمن ال يعلم فكرًة محّفزة عن بلٍد 
ما أو تجعل أهل البلد المعنّي 

يقولون بنرجسّيٍة محّببة: ها هي 
ذي بلدنا فادخلوها آمنين.

ُنشير هنا مثاًل إلى خصوصية 
فريدة تتمتع بها، ماضيًا وحاضرًا. 
وأعني ب�)الدمشقّي( كلَّ من َدَخَل 
دمشق وعاش فيها وشرب من 
مائها فدمشق مدينة للجميع«.

المواقع اإللكترونية
وصفحات »الفيسبوك«

حالة فوضى أم حاجة اجتماعية؟

المصّور الفوتوغرافي بالل المصري 
لوحاِته الضوئية ترسم »دمشق 

باألبيض واألسود« وتصّور بإخالص 
ما يهّم الناس من معلومات موثقة 

بعيدًا عن عدد الاليكات أو اإلطراء 
المّجاني

بالل المصري
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فيما يشاركنا المصّور 
الفوتوغرافي »بالل المصري« 

لوحاِته الضوئية ضمن صفحات 
مشابهة مثل »دمشق باألبيض 
واألسود« والتي تنشر بإخالص 

ما يهّم الناس من معلومات 
موثقة بعيدًا عن عدد الاليكات 

أو اإلطراء المّجاني، ويقول: 
»فكرتي عن التصوير هي التوثيق 

بالدرجة األولى، وليس فقط 
التركيز على جماليات خارقة 

لمكاٍن محدد من العاصمة. فمن 
الممكن أن نلتقط الجمال في 
أبسط األشياء مثل ظّل مئذنة 
عتيقة أو انعكاس ألبنية تراثية 

على ماِء نافورٍة وسط الشام 
القديمة. لكّن ما نمّر به في 

حياتنا سيمّر عليه الزمن أيضًا 
ويغّيره وربما لن يعود موجودًا 

بعد عقود لذلك أوّثق بعدستي 
ما قد يصبح فيما بعد مُتحفًا 

افتراضّيًا موجودًا فقط على 

شكل صور ديجيتال/رقمّية«.
خيط الضوُء الذي تلتقطه عدسُة 

بالل يمتّد شعاُعه أبعَد وأعمَق 
إلى صفحة »مبادرة الحفاظ 

على الهوية البصرية للمجتمع 
السوري/savepics” التي 

أطلقها مع بداية الحرب الصحفي 
والباحث المصري »محمود 

العدوي« المقيم في دمشق 
كنوٍع من وفاٍء للتراث السوري 

وترميم للذاكرة واستعادة لجماٍل 
موجع. يقول لنا: »فكرتي هي 

الحفاظ على أرشيف صور 
الناس التي تعكس جوانب 

الحياة االجتماعية للسوريين في 
الجامعات واألسواق والمشافي 
و»السيرانات« الشامّية ورحالت 

الكّشاف الشهيرة. بل ألقول 
إن الصور والكاميرا بحد ذاتها 

كانت جزءًا مهمًا من حياة الناس 
اليومية«. لذلك ومدفوعًا 

بهاجس إنعاش مشروعه/صفحته 
بأفكار جديدة قام العدوي 

بإطالق مبادرة »التربية من 
خالل العدسة« كامتداٍد واقعّي 

للمشروع األساس. إذ برأيه: »ال 
شيء يستطيع أن يمنعنا من 

أن نرى الحياة كما نريد. أن نرى 
ما نحّب كيفما نحب من خالل 

عدسة كاميرتنا. هذه هي أسس 
فكرة تربية طالب المدارس من 
خالل الكاميرا ليروا بأعينهم ال 

بأعين اآلخرين«. 
أن ترى بعينيك أنت. أن تكون 

أنت أنت وليس شخصًا آخر. أن 
ال تضيَع في فوضى افتراضية 
وبصرية. أْن »نكتب في مكان 

دون افتتاحّية رئيس تحرير 
وبعيدًا عن كتابات الفضائح 

المباشرة والصحافة الصفراء 
واألدب المنحول« هي محّرضاٌت 

شّجعت مدير ورئيس تحرير 
موقع وصفحة »أضواء المدينة 

 Humans صفحة
  of Damascus

“ناُس دمشق” 
هدفها األساسي 

تسليط الضوء 
على التراث 

الثقافي اإلنساني 
للدمشقيين 

وإنجازاتهم من 
عمارة وفنون 

المطبخ الشامي، 
من قصص وأمثال 

شعبية وعادات 
وتقاليد
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عري« الصحفي والشاعر  الشِّ
»عمر الشيخ« إلنشاء هذه 

المنّصة اإللكترونية إذ يقول في 
بيانه التوضيحي: »إّن فوضى 

المنابر اإللكترونية والورقية اّلتي 
تعيش استقطابًا سياسيًا راهنًا 
ُتحّتم البحث عن متنفس، ولم 

نجد أفضل من الّشعر حاًل إنسانّيًا 
للتواصل مع اآلخر. فالرعاية 

الثقافّية اليوم تدخل في شروط 
وحسابات ترمي بالكثير من 

المواهب العربية إلى النهاية؛ إّما 
تحت كنف الّتدجين الرسمي في 

بالدهم أو إلى جانب مؤسسة 
ثقافّية ُتفاِضُل على األسماء 

والمحسوبيات ال على نوعّية ما 
ُيقدم من منجز فّني شعري«.

نسأله عن مدى فاعلية الصفحة 
االفتراضية في عالم واقعّي 

قاٍس يقول: »كنا أصاًل مشروعًا 
ثقافيًا يحمل االسم نفسه 

وتجري تفاصيُله واقعيًا داخل 
دمشق القديمة بين عامي 

2013 و2015 ولعّل إيقاع الضوء 
وصورة المدينة وما آلت إليه هو 

ما جعل صفحة الملتقى على 
الفيسبوك حاضرًة وُمشاَهَدة 

في محاولة ألن تكون مكانًا 
هادئًا لعشرات األسماء الجديدة 
واألصوات الخجولة في الكتابة 

الّشعرّية والتي ما زالت تبحث عن 
مكان لها تحت الضوء«.

الجميع يبحث عن معنى لوجوده 
إذًا. عن مساحٍة من حرّية 

شخصية يقول من خاللها وجَعه 

وتأمالته وأحالمه وما يمّر به من 
يوميات وتفاصيل حياتية تهّم 

الناس خاصة بعد مرارات الحرب 
الشرسة. الجميع بحاجة إلى 

نوافذ مشّرعة على أمداَء موازية 
بعيدًا عن الثقافة المؤسساتية 
الرسمية. بهذه العقلية الجديدة 

يعمل موقع »شّباك سوري« 
معتمدًا على »مبادرة شبابية 

مجتمعّية أطلقت مشروعها 22 
كانون األول 2018 بالتعاون مع 

فريق سند التنموي ومشاركة 
شّبان وشابات من مختلف 

المناطق السورية لتعزيز التماسك 
االجتماعي وبناء سوريا«.

ولذلك أتت فكرة »الشبابيك« 
لنطّل منها في كل مرة على 

حكايات »نساٍء غّيرن وجه 
مدينتهّن« عبر الرسم على 

الجدران المتآكلة أو المسرح 
التفاعلي أو ترميم األبنية األثرية 

أو الرياضة ومسيرات الدراجات 
الهوائية كتحدٍّ لتقاليد تعيب على 

النساء ركوب الدراجات.
مة  »شبابيٌك سورّية« ُمصمَّ

ب�«غرافيك« احترافي وبتقنياٍت 
سمعية بصرية مميزة وأساليب 

»فوتو/مونتاج« تجذب العين 
باختالفها الجميل وحكاياٍت راهنة 

نسمعها ونشاهدها بلسان 

أصحابها من أهل هذه البيوت 
وهذه الشوارع وهذي المدن 

السورية.
الالفت في تلك الصفحات 

والمواقع التي مررنا عليها هو ما 
تلتقطه عبر فيديوهاتها وصورها 

المرسومة بعدسة رّسامين 
ومصّورين كبار عايشوا وشهدوا 

األيام الخوالي من تفاصيل 
وذكريات وشخصيات دمشقية 
فريدة أو عبر تلك المشاهدات 

الحديثة بعدسات شباب وصبايا 
انضّموا لها وأغنوها بما لديهم 

من معاصرٍة ومعايشٍة يومّية 
يمكن أن ُيستفاد منها فيما بعد 

لتشّكل »مهرجان الوثائقيات 
الدمشقية المعاصرة« بما 

ينقلها من الحّيز االفتراضي 
على ما فيه من متعة إلى 

الحّيز الواقعي كنوع من ترسيخ 
ألهميتها ولهوّية المكان وتنبيه 

الناس إلى أنه يمكننا فعاًل 
القيام بمشاريع ملموسة واقعيًا 

ُتعنى بمنمنمات باقي المدن 
والمحافظات السورّية بحيث، 

وبنوٍع من مفارقة طريفة، 
يمكنها أن تتحول إلى صفحاٍت 

فيسبوكّية من جديد وتدخَل عالَم 
األزرق الالنهائّي حقيقًة ومجازًا 

معًا.

عمر الشيخ

موقع »شّباك سوري« يعمل على »مبادرة 
شبابية مجتمعّية أطلقت مشروعها 22 
كانون األول 2018 بالتعاون مع فريق 

سند التنموي ومشاركة شّبان وشابات من 
مختلف المناطق السورية لتعزيز التماسك 

االجتماعي وبناء سوريا
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هل كانت أورشليم حقًا يف اليمن؟

وأخيرا طالعنا الكاتب العراقي فاضل الربيعي بسيل 
من الكتب يثبت فيها ان بني اسرائيل عرب يمنيون 
اصالء وان ميدان التوراة ليس فلسطين بل اليمن 
وان موسى وداؤد وسليمان.....ملوك عرب اقحاح يمنيون 
كان هذا بعد اكثر من عشرين عاما على صدور كتاب الكاتب 

اللبناني الراحل كمال صليبي )التوراة جاءت من جزيرة العرب( 
وكان الكتاب قد فجر قنبلة واخذ من المعارضة والتأييد 

كثيرا،وما كاد الناس ينسونه حتى جاء الربيعي بقنبلة ثانية 
اقوى واظهر علما بان احدا من المؤرخين العرب وال اليهود وال 

الغربيين او الشرقيين وال الكتب المقدسة ومفسروها قالوا 
ذلك.

 ومع انني لم اقرأ الكتب الثال ثين التي يقول انه ألفها، ولكني 
اطلعت على صفحته على الفيس وصفحة ابنته الدكتورة ندى 

والمقيمة في المانيا وعلى مقابلته في الميادين وكتابات 
دارسيه والمعلقين على آرائه ولذلك اجد نفسي مضطرا 

للخوض في امر هام وخطير كهذا متوخيا الموضوعية دون 
تحامل على احد ومستمدا من قراءتي لواقعنا العربي مع 

االحتالل الصهيوني خلفية للدخول في الموضوع:

1 - كان دافيد بن غوريون من اهم مؤسسي الكيان 
االسرائيلي يقول دائما نحن نقطة في بحر من الكراهية فماذا 

يعني ذلك؟
النقطة الضيقة تحتاج الى مجال حيوي جغرافي يمكنها من 
الحركةاما الكراهية فتحتاج الى من يزيلها من قلوب العرب 

المحيطين بالكيان االسرائيلي،وبعد خوضها حروبا عديدة 
ومستمرة مع العرب منذ قيام اسرائيل ومضي اربعين عاما 

على معاهدة كامب دافيد وزيارة السادات للقدس ثم اتفاقية 
وادي عربة مع االردن وتبادل السفارات معها واستقبال 

مسؤولين اسرائيليين واستعداد االنظمة الخليجية للتطبيع مع 
كل ذلك فان التطبيع الشعبي لم يتم مع الشعبين المصري 

واالردني وال مع شعوب الخليج،حتى ان السلطة الفلسطينية 

عقدت تعاونا امنيا مقدسا)بحسب تعبير رئيس السلطة محمود 
عباس( فان الفلسطينيين لم يطبعوا واكتشف دعاة التطبيع 

مع اسرائيل انهم مساقون الى صفقة خاسرة مع العرب جميعا 
الن صفقة القرن ستفرض على اعناقهم وال فضل لهم وال 

قيمة.

2-  لم تكن عالقة اليهود بالعرب عدائية عبر التاريخ بل كانوا 
يعيشون بينهم في مختلف االقطار العربية بسالم وتعاون، 
ولكن مرحلة العداء توثقت في القرآن بتسع ايات تندد بهم 

وكلها وردت بعد المجابهة معهم, وعلى الرغم من وجود االف 
االيات التي تمجد بني اسرائيل وانبياءهم فان هذه االيات 

التسع قد طبعت نفوس المسلمين بروح الحذر من اليهود 
والكراهية، دون ان يرتقي ذلك الى قتال معهم حتى ظهر 

المشروع الصهيوني باحتالل فلسطين وطرد سكانها، بل كان 
العرب حماة اليهود من غضب اوروبا طيلة العصور الوسطى 

ولذلك كان على اليهود ان يفكروا بضرورة السيطرة على 
المنطقة كلها حربا وهيمنة لتصبح اسرائيل سيدة المنطقة 

بالرضى واالرغام معا فكان البد من توسيع نقطة بن غوريون 
والعمل على تكوين رأي جديد وايديولوجيا جديدة تستولي على 
عقول العرب ونفوسهم بعد ان فشلت اليهودية في استدراج 

المسلمين والمسيحيين الشرقيين الى جهتها,وقد نقلت 
االخبار خبر طباعة خمسين الف نسخة من القرآن حذفت منها 

االيات المنددة باليهود وبيعت في باكستان واندونيسيا اي 
دول المشرق االسالمي.

3- وكان البد من العمل على الصعيد التاريخي اي كتابة 
تاريخ جديد للمنطقة تتغير فيه النظرة الشعبية لليهود في 

الوقت الذي تمت تغذية الفكراالسالمي المتطرف من قبل 
دوائر الغرب الصهيوني ونشر السموم عبر الفضائيات الدينية 

القذرة ومواقع التواصل االجتماعي التي تنضح سمومها 
باقالم مصنوعة خصيصا للدس والطعن على ماهو حقيقي 
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وايجابي في التاريخ وتظهير كل ماهو سلبي وعدواني وصوال 
الى داعش وشقيقاتها، حتى يعم التمزق وتمتلئ النفوس 

كراهية وزيفا الن مشاريع التفتتيت مطلوبة على اسس 
عرقية وطائفية ومذهبية لتسهل الهيمنة االسرائيلية على 
المنطقة،وقد قطعت شوطا كبيرا في هذا المضمار تجلى 

في السقف الواطئ للقمة العربية باالمس والذي كان 
مستواه القومي والعروبي اقل من موقف غوتيرش امين 
االمم المتحدة وموغريني ممثلة االتحاد االوبي حيث اعلنا 

ودون مواربة وال حساسية عن ادانة ترامب في مسالة ضم 
الجوالن والقدس وضرورة اقامة الدولة الفلسطينية بينما 

كان العرب يتحفظون ويتجهون لشتم بعضهم وجيرانهم في 
كلماتهم.

4- لفتني السيد الربيعي في مقابلته مع سامي كليب على 
فضائية الميادين القفزات الخيالية الهائلة التي شطحها 

حين قال ان كل ماورد في التوراة هو في اليمن وكان يغص 
ويبلع ريقه خمسا وعشرين مرة عددتها في مشاهدتي الثانية 
للمقابلة على الفديو المنشور على صفحة بنته ندى الربيعي 
طيلة ساعة ونصف،وقال ان انبياء اسرائيل وملوكها هم من 
سبأ وحمير مستندا الى اخبار متهافتة الاساس لها وال شبيه 
اال مافعله نتنياهو حين قدم نسخة يمنية من التوراة مكتوبة 

على الورق اي حديثة العهد وزعم ان اسالفه اليهود كانوا 
في اليمن ولكنه لم يقل مثل صاحبنا ان التوراة اصلها من 
اليمن ولم يقل ذلك مؤرخو اسرائيل فالمؤرخ االسرائيلي 

المعاصر هيرتزوغ يقول ان اسفار موسى كتبت في السبي 
وقد كتبها الكاهن عزرا وادخلت عليها اضافات مجهولة 

المصدر بينما قال المؤرخ االسرائيلي فنكلشتاين:ليس لدينا 
اي دليل على ان حكم سليمان امتد من مصر الى العراق بل 

كان حكمه بحسب التوراة في يهودا والسامرة في الضفة 
الغربية فجعلهما صاحبنا في اليمن.

5- اما عالقة اليهوديةباليمن فهي عالقة االنتشار التبشيري 

فقد انتشرت اليهودية في اليمن كما النصرانية واالسالم حيث 
تهودت حمير بدءا من القرن الرابع الميالدي

اي بعد زمن كتابة التوراة بالف سنة ولم يرد ان سبأ كانت 
متهودة ولم ترد حكاية بلقيس وقصتها مع سليمان الواردة 

في التوراة ثم القرآن في اي نص اثري يمني علما بان سليمان 
يؤرخ له انه عاش في نهاية القرن العاشر واول القرن التاسع

ق.م اما بداية حكم سبأ فهو القرن الثامن ق.م اي بعد الملك 
سليمان بقرنين بحسب التاريخ ولم يعثر حتى االن على اسم 

بلقيس ملكة سبأ في آثار اليمن ولكن يوجد محرم بلقيس 
في مأرب وبلقيس هنا اسم اله العرب وجميع شعوب 

المنطقة )بل(وهو القيس اي القوس والقيس صنم شهير 
كان يعبد والعرب يسمون عبد القيس وكلمة محرم تعني 

الحرمة المقدسة وتسمى الكعبة البيت الحرام فهي َمحرم, 
اما النصرانية فكانت في نجران حيث يحدثنا التاريخ عن نصارى 

نجران وهكذا فحمير متهودة ولكنها ليست من العبرانيين او 
االسرائيليين التوراتيينن اي عكمس مايقوله الربيعي تماما.

6- يعلم الربيعي ويعلم الجميع ان اسرائيل اليوم موجودة على ارض 
فلسطين وهي دولة قوية بما فيه الكفاية وقد قامت على ارث توراتي 
فيه اساطيركثيرة ولكنه يستند الى اساس متداول في ان الله وعد آل 

ابراهيم ارضا ليست لهم)اي ان التوراة تعترف ان ارض فلسطين ليست 
لهم بل للكنعانيين( ولكنها لم تشر ولم تذكر سبأ وال حمير،ولم يرد اسم 

موسى وال يعقوب وال اسحق وال لوط او يوسف او شاؤل وابشالوم 
الخ..........في جميع االثار اليمنية وال ملوك اليمن وال اسماء اليمنيين 

فمن اين ينتحل اسماء ومقاربات التمت الى الحقيقة بصلة وسوف 
افند ماورد منها على لسانه اما الكتب الثالثون التي الفها فتذكرني 
بالنهوض الفجائي للسيدين كمال صليبي ومن بعده احمد داؤد ثم 
تراجعهما عن المشروع بعد ان تبين لهما عقمه بل ان الدكتور احمد 

داؤد الذي نقل عن صليبي خمسين صفحة بحذافيرها في كتابه االول 
عن سوريا عاد والف كتابا اخر عدل عن الكثير من افكاره وسماه سوريا 

)تصحيح وتحرير(.
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مرحلتين مفصليتين 
هناك مرحلتين مفصلتين في 

حياة المخرج تتمثل بالدراسة في 
أوكرانيا التي سافر إليها للتخصص 
في اإلخراج السينمائي وما بعدها 

عند عودته إلى البلد عام 2011، 
المهند تحدث عن تلك الفترة بكل 

شغف مستعيدا ذكريات حفرت 
مكانها وساهمت بوصوله إلى هذا 
النجاح، » كانت تلك المرحلة غنية 

بالدراسة والتجربة العملية حيث 
كانت فترة تعلم ساعدتني على 

الدخول االحترافي لعالم السينما، 
والتي تمثلت بأول فيلم حمل 

عنوان »لماذا« عام 2004 بعدها 
تتالت األفالم التي اخترت أن تحمل 

الطابع الوثائقي منها )كفا واليوم 
األول واألخير(، أما فيلم »أمل 

إيمان حب« فكان روائي طويل، 
حاكيت من خاللها واقع االنسان 

مع البيئة والثقافة األوكرانية، فيما 
طرحت في »كفا« وجع المغتربين أو 
األجانب فهو تحدث عن قصة النازية 
العنصرية عند االوكرانيين القوميين 

الذين يرفضون الوجود األجنبي، 
فكانت وثيقة سينمائية للدفاع 

عن المغتربين في أوكرانيا وحقق 
صدى جميل في تلك لفترة وحقق 

مشاركات وحضور عالي وحصد الكثير 
من الجوائز، هذا باإلضافة إلى عملي 

بعد حصولي على الدراسات العليا 
في التلفزيون الحكومي االوكراني.

العودة إلى سورية
يتابع كلتوم، عدت مع بداية األزمة 

عام 2011 وباشرت العمل على 

الفور وحمل أول فيلم توثيقي 
اسمه البرزج الذي تحدث عن قصة 
عبور الشباب السوري إلى الجوالن 
في يوم األرض، وتميز بأنه الفيلم 

الوحيد الذي كان يصور في تلك 
الفترة عندما كانت كل الكاميرات 

متوقفة، كما نسعى اليوم إلى 
إعادة عرضه لتزامن قصته مع 

االحداث الراهنة على سورية.
بعدها بدأت رحلتي مع 

المؤسسة العامة لإلنتاج اإلذاعي 
والتلفزيوني عام 2013 وأخرجت 

فيلم 29 شباط وتوتر عالي، 
وتوالت األعمال وكان جزء منها 

خاص مثل عشتارات وهي سلسلة 
وثائقية، وفيلم ياسمين الذي 
وثق حالة الطفولة في سورية 
خالل الحرب وكيف كانت تنظر 

لها، وفيلم على سطح دمشق، 
ومؤخرًا انتهيت من إخراج فيلم 

المخرج السينمائي المهند كلثوم:

السينما السورية 
مجرد حماوالت!

سينما   |  

الممثل السوري مبدع فهو يدرس التمثيل 
والسينما والمسرح واإلخراج ويعمل في 

كل الفنون، بعيدًا عن التخصص

المشهد – خاص 

برز اسمه خالل فترة األزمة على سورية كمخرج سينمائي حاول توثيق آثار الحرب 
البشعة منذ عام 2011 على الجميع وأبرزهم األطفال، كما نقل حقيقة ما يجري 

على األرض عبر كاميراته التي عبرت الحدود، ورغم أن حلمه الطفولي كان أن يصبح 
طيارًا على خطى والده، إال أن موهبته ومحبته للسينما دفعت به ليكون من المخرجين 

الشباب على الساحة الفنية اليوم.
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نهري بحري الذي سيعرض قريبًا.
 شاركت أفالمي في العديد من 

المهرجات من أبرزها مهرجان 
»موسكو والسينما الدولية 

وتطوان للسينما المتوسطية 
وصفاقس وفي ايطاليا واسبانيا 

وفرنسا«، وحصلت من معظمهم 
على الجوائز لكن كان لفلم 

ياسمين النصيب األكبر والذي 
حصل على 75 جائزة دولية وعربية.

انتعاش السينما بحاجة
إلى قطاع خاص 

 معظم أفالم المهند كلثوم من 
إنتاج المؤسسة العامة لإلنتاج 

اإلذاعي والتلفزيوني وهي تجربة 
تحدث عنها ببعض الحياد وبنظرة 
عامة فقال عن تلك التجربة: »كان 

مجهود المؤسسة جبار في فترة 
األزمة وما قبلها فقد استطاعت 

مواكبة عدة فئات مستهدفة، 

فهي أواًل مؤسسة وطنية هدفها 
أن تعطي ثقافة والحفاظ على 

الهوية السورية، لذلك كان الخيار 
يقع على دعم األنواع السينمائية 
التي تصب في نفس األهداف، 

وعلى اعتبار أن هناك خمس 
انتاجات خالل العام فهي لن تخاطر 

بإنتاج أي شيء.
أما بالنسبة ألفالمي فكانت 

هي الجهة الوحيدة في سورية 
التي تنتج وتدعم السينمائيين 

األكاديميين، ومن واجبنا أن نقف 
إلى جانبها وندافع عنها، لكن 

حاولت المؤسسة أن تنفتح على 
المخرجين التلفزيونين وكان هناك 
عدة تجارب مثل نجدت انزور وأيمن 
زيدان وكانت ناجحة، وحاليًا هناك 
أسماء جديدة من الخريجين الجدد 

 السينما رغم الحصار
 حصول أفالمه على العديد من 

الجوائز كانت برأي المهند هو 
نوع من التحفيز على اإلبداع فهو 

يجد أن الجائزة الحقيقة لصناع 
السينما تكون بردة فعل الجمهور 

وتفاعلهم مع الفيلم، يقول:« 
هذا ما لمسناه في الكثير من 

الدول التي عرضت فيها أفالمي 
ونالت استحسان الجمهور، 

من هنا استطاعت السينما أن 
تتفوق على االعالم في الدفاع 

عن سورية وعن قضيتنا في 
المحافل الدولية، بالرغم من كل 
الحصار الجائر الذي تعرضت له، 

واستطاع المخرجين السوريين 
داخل سورية من أن يوصلوا جزء 
من صوتنا لشعوب البلدان التي 

كان لها موقف سلبي، فساهمت 
السينما السورية التي كانت أقوى 

وأجرأ بإيصال الرسالة وكشف 
الحقيقة عن بلدنا وما يحصل 

فيها مع وجهات النظر المختلفة، 
في الوقت الذي كان فيه اإلعالم 

في حالة ارباك ولم يقم بدوره 
المسؤول خالل األزمة وهناك 
الكثير من الشواهد على ذلك، 

وتأكيدا على كالمي هناك أفالم 
سورية عرضت في المنظمات 

الدولية مثل مقر األمم المتحدة 
وجنيف.

مشروع سينما األطفال
كان للمهند كلثوم نشاطات أخرى بنفس سياق عمله تتمثل بسينما 
األطفال التي كانت في جل اهتمامه فكان المدير الفني والمشرف 

على المشروع، كون التوجه لثقافة الطفل سينمائيا وتدريبه 
وتدريسه على أن يكون مشاهد جيد لألفالم عبر التحليل والتقييم 
بشكل عام والذي يساعد على خلق طقس سينمائي نفتقده في 

بلدنا، ويضيف: كل ذلك يترك تفاصيل جميلة لدى الطفل، فنحن 
نستطيع أن نخلق جيل مميز ومثقف ومحصن بالثقافة سواء في 

مشاهدة األفالم أو تصويرها أو في التعبير عن واقعه، من هنا 
انطلقت تلك التجربة التي بدأناها في مشروع مسار عام 2014 

بالتعاون مع مدارس أبناء وبنات الشهداء بإمكانيات بسيطة 
ومتواضعة.



الفني   |  لقــاء

تركيبة فريدة ومتأصلة
الشراكة العميقة والطويلة 
بين سمير كويفاتي وميادة 

بسيليس قوامها فني أم 
عائلي أكثر ما الذي يجعلها 

األقرب، اإليمان بميادة 
الزوجة، أم اإليمان بصوتها 

وهل تعتقد أنك كنت األقدر 
على فهم صوتها؟

فني وعائلي معًا، فمنذ أن كانت 
ميادة في الكورال بعمر العشر 
سنوات، كان صوتها مميزًا عن 

الجميع، كنت حينها في السابعة 
عشر، وكنت أدربهم.

أنا لم أكتشفها، ولست األقدر 
على فهم صوتها، بل األقدر على 

إخراجه، في األغاني المسّجلة 

أكثر، وخاّصًة أّن ميادة التعّرب 
كما هو دارج حاليًا، فهي تغّني 
بعفوية طبيعّية جميلة، ودائمًا 

أقول أنها تغني كما تتكلم وكما 
تقول ال� »مرحبا«، ال تتصّنع 

بصوتها، وهذا يناسبني جدًا فأنا 
ال أحب األصوات المستعارة 

والمتكّلفة والمتصّنعة، فكانت 
هذه التركيبة التي ترونها.

ما سر الكيمياء بينك وبين 
الفنان أيمن زيدان، وهل 

تجد الّصداقة بين المبدعين، 
شرطًا للخروج بشراكات 

إبداعية ملهمة كحال الشراكة 
بينك وبينه؟

مع أيمن زيدان هو شيء آخر 
ليس كيمياء، أول مرة شاهدته 

فيها كان متخرجًا حديثًا من 
المعهد العالي للفنون المسرحية 

في عام 1980 وكنا مطلوبين 
إلى الجيش، وفي 1981 تم فرزي 

إلى نادي الرماية سابقًا، بينما 
فرز زيدان إلى المسرح العسكري، 

وبحكم وجود أصدقاء مشتركين 
فقد تعرفت عليه وأحببته، ثّم 

انقطع الّتواصل حتى العام 1992 
فجأة رأيته في مسلسل نهاية 

رجل شجاع، فأرسلت له برسالة 
ورقّية مع إحدى الّصديقات أذّكره 

فيه بأياٍم التقينا بها، وأرفقت 
الّرسالة بشريط كاسيت يحوي 

أغنية ميادة »بقلبي في حكي«، 
فوجئت أّنه أخذ رقمي األرضي 

وهاتفني وتحّدثنا طوياًل وعّبر عن 
إعجابه باألغنية.

بعد يومين زارني في منزلي برفقة 
نجدة أنزور، وعّرفني عليه بأنه 

مخرج مسلسل نهاية رجل شجاع، 
هذا اللقاء هو مانستطيع أن 

نقول عنه أّنه »صحوة الكيمياء«.
أّما عن عالقة الّصداقة بالعمل 
فليست شرطًا أبدًا، أنا ال أعمل 

مع أيمن بقدر ما أعمل مع غيره، 
ولكّنني أرى أّن الصداقة تنمي 

الجودة أكثر من اإلبداع، وأعترف 
أّنني أحاول دائمًا صنع ماهو 

سمير كويفاتي:

أنا مع الشللّية الناجحة
دمشــــق - مادلين جليس

منذ سنوات طفولته األولى، لم يترك الفنان والملحن 
الموسيقي سمير كويفاتي جدارًا في البناء الذي 

كان يسكنه إال وجعله سجاًل لتوثيق أمنيته بأن يكون 
»الموسيقي سمير كويفاتي«.

من سني عمره األولى كان حلم الطفل الموسيقي حارس أمنياته، 
وصواًل إلى ما بلغه اليوم بوصفه واحدًا من أهم مؤلفي الموسيقا 

في سورية، والمخلص للهوية المحلية فيها، إضافة إلى كونه 
العب رئيسي في الموسيقا التصويرية الخاصة بالمسلسالت.
كل ذلك جعل من مشوار سمير كويفاتي، تجربة فنية غنية، 

توقفت )المشهد( عندها، واستعادت معه شريط ذكرياته 
وصداقاته وشراكاته الفنية، فكان الحوار التالي معه:
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في وقت مبكر جدًا عندما 
كان منزلنا صغيرًا » كّنا 
نغطي الجدران، ونضع 

على البلكون »فرشة 
اسفنج« أي عازل، ونحضر 

ميكروفون ونستعير ميكسر 
صغير من أحد األصدقاء 

ونقوم بتسجيل أغنية

لو أّن أحدًا يستطيع أن 
يعرف ماهي مواصفات 

األغنية الّسورية كنا اعترفنا 
بوجود أغنية سورية حّقًا. 

يمكن أن نقول أّن الكلمات 
سورّية، المطرب سوري، 

لكن هل يمكن أن نقول أّن 
الّلحن سوري؟! مثاًل ميادة 

الحّناوي مطربة سورّية 
قديرة ولكّنها لم تغن أي 

أغنية سورّية



متمّيز ألصدقائي، في المقابل 
هناك أعمال تستفّزني بجمالّيتها 
وإتقانها، فتقودني لإلبداع فيها.

مثاًل فيلم أمينة أليمن زيدان 
أخذ مّني الكثير، بسبب إصراري 

على إنجاز شيٍء مهم وخاص، فال 
يقال بعد شراكة ثالثين عامًا مع 
زيدان أنني أنجزت له عماًل عاديًا.

هل بات تحقيق معادلة 
االنتشار الواسع والّسوية 

الفنية العالية معًا في زمننا 
مستحياًل؟

ليس مستحياًل، لكن ما يحدث 
في هذه األّيام أنه عندما ُتصنع 

أغنية كيفما اتفق وتنجح، يقوم 
مطرب آخر بإنتاج أغنية مشابهة 

كي تنجح كالتي سبقتها.
ال أحد يستطيع التحّكم بالّذائقة، 

تستطيع فتح الّصندوق وأخذ 
ماشئت منه والذنب للّصندوق 
باختيارك الفاشل أو المنحدر أو 
حتى الممتاز، وكذلك اليوتيوب 

اآلن، المشكلة فقط في اختالف 
األذواق، وبالمقابل فالتنوع 

مطلوب، وال يمكننا أن نجبر أحدًا 
على سماع مايعجب غيره.

ما خصوصّية العمل للّدراما 
التلفزيونّية وهل ترى أّنها 

ساهمت بانتشار سمير 
كويفاتي؟ 

أستطيع القول أّن العمل بالّدراما 
التلفزيونّية كان له مساهمة في 

شهرتي، أما خصوصّية العمل 
فيها فقد كانت في الّسابق 

تحمل الكثير من الجهد والّدقة 
والّشغف، وعلى بساطة ما 
قّدمت في الماضي مقارنة 

بالوقت الحاضر إاّل أّنه كان أكثر 
أهمّية منه.

لَم لم تعد تلك الخصوصّية 
موجودة؟

لم تعد ألّن كل شيء تغير، 

في الّسابق كنا نتابع المشاهد 
بالّثواني، ونسّجل في نهاية كل 

مشهد، وقت بدايته ونهايته 
وحالة الممّثل فيه، كان في 

ذلك متعة على الّرغم من التعب 
والمتابعة األكبر، بينما حديثًا 
اليوجد هذا الغوص في روح 

المشهد، الجميع يعمل دون أن 
يعطي األهمية الصحيحة للعمل.

بالمجمل اليوجد شيء 
صحيح، ال حوار، والموسيقى، 

والموسيقيين ال أحد منهم يفهم 
»الّطيخ من البّطيخ«  الممثل 

اليحفظ نّصه، المخرج ال عالقة 
له بالعمل.

مع 
الشللية الناجحة
أنا مع الشللّية الناجحة، أكثر من 

الديموقراطّية الفاشلة، مدرسة الّرحابنة 
شّلة، ولكنها شّلة ناجحة جدًا، وال يمكن 

ألي شخص الدخول إلى العائلة الّرحبانية 
بدون موافقة الّرحابنة عليه.

ولكن هناك نوٌع آخر يضع الشخص في 
مكان غير مناسب له لمجرد الّصداقة، وهذا 
يبتعد عن الشللّية، ويذهب باتجاه العصابة.

بالعموم تمتاز 
بشراكات طويلة 

األمد، ميادة 
أواًل المؤّلف 

والّشاعر سمير 
الطحان، أيمن 
زيدان، باسل 

الخطيب، هل 
تؤمن بالشللّية 

الفّنية؟

الفني   |  لقــاء
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مؤسسة الموسيقى تحتاج 
مسؤول واعي موسيقيا

طالبت مؤّخرًا ضمن برنامج 
“مجلس الّدراما” مع الفنان 

“طاهر مامللي” بضرورة 
إنشاء مؤّسسة للموسيقيين 

الّسوريين أسوة بمؤسسة 
الّدراما، ما هي تفاصيل 

رؤيتك لهذا المشروع؟
إنشاء مؤسسة إنتاج موسيقي 

أو غنائي لم يكن مطلبي 
لوحدي، ولم يكن الغرض من 

ذلك فقط الحفاظ على حقوق 
الموسيقيين، من خالل منشأة 

أو مؤّسسة ترعاه، إّنما أيضًا 
الّترويج الجّيد، والحفاظ على 

المستوى الموسيقي العالي، وال 
يمكننا ذلك إاّل بوجود مسؤول أو 

مدير لديه وعي موسيقي، قادر 
على أرشفة وتصنيف وفلترة 
هذا اإلنتاج، ومن ثم يقّدمه 

للمستمع.

هل تعتقد أّن الّشارات 
الغنائّية باتت تحّل مكان 

األغنية الّسورّية، السيما 
أّنها تجد من يدفع مقابلها، 

بينما األغنية الّسورّية ما زالت 
حتى اآلن كال«مقطوعة من 

الشجرة«؟
لو أّن أحدًا يستطيع أن يعرف 

ماهي مواصفات األغنية 
الّسورية كنا اعترفنا بوجود أغنية 

سورية حّقًا.
يمكن أن نقول أّن الكلمات 

سورّية، المطرب سوري، لكن 
هل يمكن أن نقول أّن الّلحن 

سوري؟! 
مثاًل ميادة الحّناوي مطربة 

سورّية قديرة ولكّنها لم تغن أي 
أغنية سورّية.

ورّدًا على الّسؤال إن كانت الّشارة 
تستطيع أن تحّل مكان األغنية 

الّسورية برأيي: نعم إن كانت 
بلهجتنا وطبيعتنا ولحننا وبيئتنا، 
بغض النظر عمن يغني األغنية.

ماسبب ترّدي الوضع 
الموسيقي الّسوري وما 

السبيل إلى تحسينه؟
كثيرًا ما أسأل هذا السؤال 

وجوابي دائمًا أّن األطفال هم 
السبيل إلى ذلك.

تحسين الوضع العام والّذوق 
العام يحتاج وقتًا طوياًل، لكن 

في المقابل لدينا األطفال وهم 
مفتاح هذا اإلصالح، إذ عملنا 

على صقل شخصّية الّطفل 
بالموهبة واألخالق من خالل 

الموسيقا.
وأنا اآلن بصدد تنفيذ مشروع له 

عالقة باألطفال، وسأحاول أن 
يبدأ بحلب، وألّول مرة سأعلن 
عنه من خالل »المشهد« وهذا 
المشروع يشبه ماقمت به مع 
بعض األصدقاء منهم حلمي 

الجّراح وأنيس مبيض وهو 
  artist project»« مشروع

حيث بدأنا مع ثالثة أطفال، ثم 
وصل العدد إلى الّستين طفاًل، 
ولكن مجيء الحرب أوقف هذا 
المشروع، وكّنا قد وصلنا إلى 

مرحلة تجعل هؤالء األطفال 
شريحة مهّمة وفاعلة في 

المجتمع.
من خالل هذا المشروع سنثبت 

للجميع أّن الّشيء الوحيد 
الذي يلغي الحرب والظلم 

والفساد المعشش في البلد 
هو الموسيقا، ألنها ترّبي الروح 

والذوق.

البساطة محطة القلب
لو أردنا اختصار تجربتك الفّنية في خمس محطات 

رئيسّية، ماذا تكون؟

المحّطات المهّمة في حياتي العالقة لها بالفن، بل لها عالقة 
بالبساطة والعفوية، وأّول محّطة الزلت أذكرها عندما كنت 

طفاًل في عمر الست سنوات،  وكان منزل العائلة في مدينة 
حلب، في بناء كبير يحتوي على مصعد، ومنزلنا في الطابق 

الخامس، وبحكم وجود المصعد فنادرًا ماكان سّكان البناء 
يستخدمون الّدرج.

ولذلك قمت بأخذ أحد األقالم من والدي وكتبت على حائط 
الّدرج في كّل طابق، عبارة »هنا منزل الموسيقي سمير 

كويفاتي«، فتشّوهت كّل جدران البناء، ما استدعى اجتماع 
الجيران واتجاههم إلى والدي للشكوى، الذي قام بعد ذلك 

بدهن جدران البناء، ألقوم أنا بعد فترة شهرين، بذات الفعل 
والكتابات نفسها.

المرحلة الّثانية كانت في عمر الثامنة عشر عاما،ً حينها قدمت 
عدة لوحات لفيروز بمشاركة كشاف، وكانت مسرحية »بترا« 

هي المسرحية الوحيدة التي عرضت في الّتلفاز أثناء افتتاحها 
في عّمان، فما كان مّني إال أن سّجلت المسرحية وأعدت كتابة 

الحوار، وقّدمت حينها بمشاركة زمالئي عرضًا ممّيزًا وجمياًل
أما المراحل التي تأتي بعد ذلك فكّلها تخّص مّيادة.

وهناك كثير من األحداث تمّر بشكل تتابعي، ال أستطيع عّدها، 
لكنّني أذكر إلى اآلن عندما كان منزلنا صغيرًا »غرفتين وصالون« 

كّنا نغطي الجدران، ونضع على البلكون »فرشة اسفنج« أي 
عازل، ونحضر ميكروفون ونستعير ميكسر صغير من أحد 

األصدقاء ونقوم بتسجيل أغنية.
اليمكن ألحد أن يعلم مدى سعادتي في ذلك الوقت، واآلن 

عندما أعود لهذه األغنيات أشعر باإلعجاب بنفسي.
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دمشق – رامي سلوم

كل من يعرفها يشيد 
بشخصيتها المتميزة 
وعمق تجربيها الفنية 

رغم جميع الصعوبات 
والضغوط التي واجهتها خالل 

مسيرتها، صريحة وشفافة 
تعتمد على نفسها وكفاءتها 

وتنتقي أعمالها بدقة، وال تقبل 
التهاون بعقل الجمهور وذوقه.

 الممثلة والمخرجة السورية 
رباب مرهج، تقول أن واقع 

الدراما السورية »بشع كتير«، 
فالوضع وصل إلى حالة 

اإلنفالت في كل شيء حتى 
على المستوى األخالقي، 

وانتشار »الوقاحة« في األلفاظ 
واللباس والتفاصيل وكأن 

الوقاحة باتت مطلبا انتاجيًا 
للتسويق.

  ُتعيد مرهج انحدار الدراما إلى 
تحكم المنتجين في تفاصيل 

األعمال الدرامية وفرض شروط 
للعمل الفني في األزياء واختيار 

الممثلين خصوصًا من غير 
السوريين ألسباب تسويقية، 

فضاًل عن ظهور عادة غريبة 
على مواقع التواصل االجتماعي 

وخصوصا الفيس بوك الذي 
يتكاثر فيه الفنانون بطريقة 

غريبة متساءلة عن عدد الفنانيين 

السوريين الحاليين ألنهم يعدون 
باآلالف على مواقع التواصل، 
مؤكدة أنها ليست ضد أي حلم 
ولكن حتى يسمي الفنان نفسه 

بهذا االسم عليه أن يكون قد 
أدى عمال فنيا أواًل. 

 ُتشير مرهج إلى  صعوبة بقاء 
الفنان خارج اإلطار الفني العام 
والتزامه برغبته وحسه الفني، 

خصوصًا أن الفن والتمثيل 
)مهنة( في اإلطار العام تحقق 

دخال ماليًا يعتاش منه صاحبها، 
ولذلك عملت مرهج على إيجاد 
البدائل المادية من خالل عملها 
في استثمار المطاعم ومحالت 

األلبسة وغيرها من االستثمارات 
التي تحقق لها دخال يجعلها قادرة 

على مفاضلة األعمال الفنية 
ورفض ما ال يضيف قيمة فنية 
لها وللمشاهدين، خصوصًا أن 
رفض الفنان ألعمال متعددة 

يعرضه للمقاطعة من الشركات 
المنتجة، لتتقلص العروض شيئًا 

فشيئًا، ما يساهم في ظهور 
شريحة أخرى من الفنانيين بسبب 
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تواجدهم الدائم على الشاشات.
وأضافت مرهج، بالنسبة لي، 

»اتقدملي فرص من ذهب« 
خصوصا أنني تتلمذت على يد 

الفنانة أمل عمران التي اعتبرتها 
مرهج تستحق أكثر بكثير مما 
وصلت إليه، متحدثة عن قلة 

اإلنصاف في الوسط الفني، مبينة 
أنها قدمت أدوارًا مهمة للغاية لم 

تسلط األضواء عليها كما يجب 
ألن مفهوم النجومية والشهرة 

هو مفهوم مادي وسطحي باهت 
كما وصفته ال ينصف الفنان 
الموهوب في غالب األحيان. 

مؤسسة النتقاء
 األعمال الدرامية 

طالبت مرهج بوجود مؤسسة 
فنية معنية بانتقاء األعمال 

الدرامية وانتاجها، إلعادة الدراما 
السورية إلى رونقها المعروف، 

بعيدًا عن األبعاد المادية، 
خصوصًا في المرحلة الحالية 

التي تستدعي تدخال إيجابيا 
يخرج الواقع الفني والجمهور 
من االنزالق الحاصل، بسبب 
االستسهال في األعمال من 

قبل الجميع من مؤلفين 
ومخرجين ومنتجين وغيرهم، 

والتي باتت تسوق وفقًا لمعايير 
عديدة بعيدة عن القيمة الفنية 

والمجتمعية والرسالة التي يجب 
أن يحملها الفن بوصفه أحد 

العناصر الرئيسية في التأثير على 
المجتمع الذي يتبنى ويتقمص 
شخصيات األعمال المعروضة 

والتي ساهمت في تدني الحالة 
األخالقية العامة، معتبرة أن 

األعمال الدرامية الحالية ال 
يمكن تسميتها بأكثر من أعمال 

للمراهقين أو الموائد الرمضانية.
تقول مرهج، إن الربح المادي 

حق للمنتجين، وضرورة الستمرار 
إنتاج االعمال غير أن المطلوب 
هو الموازنة بين الجودة الفنية 

والتسويقية، وعدم إغفال الجانب 
الفني لمصلحة التسويق، 

خصوصا أن أعمالنا السورية التي 
نتفاخر بها عرضت على شاشات 

العالم أجمع، رافضة تحويل 

سوق الدراما السورية إلى سوق 
رجال األعمال الذين يعملون 

بمبدأ الضربة السريعة متغافلين 
عن األثر السلبي العميق في 

مستوى الدراما السورية.
وترى مرهج أن السوية الفنية 
تتحسن بارتقاء الفكر، كما تؤثر 

بدورها في ارتقاءه، مشيرة إلى 
أن الدراما يجب أن تتعمق في 
القضايا الحياتية والمصيرية، 

من دون تبني أو ارتباط بالفكر 
)الداعشي( كما وصفته، فالفكر 
الداعشي ليس فقط في القتل 

والتقطيع، بل قتل الفكر واإلبداع 

والنور أو المنارة التي يقتدي 
بها المجتمع، هو مساهمة 

في انتشار هذا الفكر، فاالرتقاء 
بالعقل واألفكار يرتقي بكل شيء 

في المجتمع، كما أن تحسن 
المسرح أو السينما أو الدراما 
أو غيرها يرتقي بالعمل الفني 

بدايتها وأعمالها
تقول:« بدأت التمثيل في المرحلة االبتدائية وأول شخصية مثلتها 
هي أكثر شخصية أكرهها وهو دور رئيسة الوزراء اإلسرائيلية جولدا 

مائير، وبعدها دخلت المعهد العالي حيث عملت على عدة أفالم 
سينمائية وثائقية، وعملت في بداياتي بالدرأما وأنا طالبة في 

المعهد مع المخرج الكبير هيئم حقي في تمثيل عدد من األدوار، 
فضال عن عملي  كمخرج مساعد في مسلسل )االيام المتمردة(. 

بعد ترك المعهد تفرغت للعمل في المسرح وكنت أعتذر عن 
األدوار التلفزيونية لصالح المسرح، وبعدها العديد من التجارب التي 

أعجز عن ذكرها  وصواًل إلى مسلسل )وحدن( للمخرج نجدة أنزور 
ومسلسل )هواجس عابرة( التي عرضت الموسم الماضي”. 

فيلم )الوجه األول..أمي( والذي يعد الفيلم العاشر في مسيرة 
رباب مرهج السينمائية واألول مع المؤسسة العامة للسينما 

كان بنكهة خاصة ويوثق حالة أم مقاتلة في الحياة ترمز إلى 
سورية 
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بمختلف صوره، فجميع األمور 
تؤثر على بعضها وترتبط ارتباط 

الجسد الواحد. 
ورفضت مرهج شماعة الحرب 

لألعمال الرديئة، مشيرة إلى أنه 
طالما تبقى األعمال بدون  تقنين، 
وتخضع لرؤوس األموال الخارجية 
من دون صناعة حقيقية ومقيدة 

بأغالل كثيرة، فال مجال للنهوض، 
معتبرة ذلك حربًا حقيقية على 

الدراما السورية، كانت موجودة 
في السابق ولكنها لم تتمكن من 

التأثير كما في الوقت الحالي.

ُمخرجة في الـ41
أما بالنسبة للظروف والتحديات، 

فرفضت مرهج اعتبارها سببًا 
في التسيب الحاصل، وتقول 
أن  تجربتها الفنية اصطدمت 
بالعديد من العوائق الحقيقية 

غير أنها أكملت طريقها بشغف 
وتحد، وهي تحقق شيئًا فشيئًا 

حلمها الذي يراودها دائما لتدخل 
اإلخراج في سن ال 41 عامًا، 
فهي تعشق تفاصيل المهنة، 

وكانت تجيب من يسألها عن أي 
مجال فني ترغب العمل فيه في 
المستقبل فكانت »بدي صير كل 

شي«، مشيرة أنها عرفت أخيرًا أن 
السينما تجمع كل شيء فني.

االخراج السينمائي كان حلمها 
قبل دخول المعهد العالي 

للفنون المسرحية، وسافرت 
لدراسة اإلخراج في الخارج غير 
أنها اضطررت للعودة بسبب 

الظروف المادية والكلفة الكبيرة 
التي كانت غير قادرة على 

تحملها، تقول:«  لم أترك حلمي 
يومًا، ولذلك لم أتوقف عند 
عمر محدد، ووجدت فرصتي 
وأنا في ال  41 من عمري، 

وأنا سعيدة جدًا بها، خصوصًا 
أن غالبية المخرجين حصلوا 

على فرصهم في عمر متأخر 
وصنعوا تجارب مؤثرة في سن 
كبيرة مشكلتي أنني الأستطيع 

استغباء أحدًا وال أستصغر 
نفسي او أستصغر فكر اآلخر 
ببساطة«، وأثناء وجودي في 
المعهد وتحويل دراستي إلى 
التمثيل، كنت أتعلم ذاتيًا عن 

السينما، وخضت تجربة األفالم 
الوثائقية كي ال أتوقف وأثقل 

تعلمي الذاتي بالخبرة مع 
مجموعة من األشخاص، إلى أن 

أتت الفرصة خالل الحرب التي 

أثرت كثيرًا على تجربتي ولكنها 
لم توقفني، وكانت فرصتي 
من خالل المؤسسة العامة 
للسينما التي أطلقت دبلوم 
اإلخراج السينمائي، فقدمت 
على الفرصة وتعاملت معها 

بجدية، بوجود خبرات كبيرة لدى 
المؤسسة في مجالها وعدد 
مهم من المخرجين والفنيين 

وغيرهم، أصحاب التجارب 
الكبيرة والمعروفة عالميا”. 

تصفت مرهج السينما بالعالم 
اآلخر التي ال تعطي نفسها إال 
لمن يعشقها، ويناضل فيها، 

مشيرة إلى أن عالم السينما يحتاج 
إلى شغف ممتلئ حقيقة اللتقاط 

إشاراتها، وعلى الرغم من أنها 
ليست تجربتي األولى في اإلخراج 

السينمائي غير أن فيلم )الوجه 
األول..أمي( والذي يعد الفيلم 

العاشر في مسيرتي السينمائية 
واألول مع المؤسسة العامة 

للسينما كان بنكهة خاصة والذي 
يوثق حالة أم مقاتلة  في الحياة 

ترمز لألم الكبرى سورية والتي 
مهما أسأنا إليها فهي تبقى األم 

التي تقاتل ألجلنا وتعطينا من 
دون حساب لنبقى ونستمر”.    

التحديات
 تعرضت مرهج للكثير 
من التحديات بداية من 

ترك دراستها في الخارج، 
إلى ترك المعهد العلي 
للفنون المسرحية في 
السنة الثالثة، بسبب 

موقف أخالقي رفضته 
قطعيًا، تقول:«  تركت 
المعهد بإرادتي الكاملة 

ألني لم أعد أجده المكان 
الذي أريده، والحرب 

على سورية أثرت علي 
كثيرًا بسبب الظروف 

المعروفة، غير أنني 
لم أتوقف بل أكملت 

رسالتي لتحقيق أملي، 
خصوصا أن الفنان يجب 

أاّل يتوقف عن تطوير 
نفسه حتى لو توقف 

عن العمل ألن التمثيل 
مهنة خالقة وليس كما 
نشاهده في العديد من 
األدوار لبعض الفنانين 

من خالل )الكاريكتر( 
نفسه في مختلف 

األدوار، ولذلك أعتبر 
الدراسة األكاديمية 

مهمة ألن العمل 
والتجارب والتدريب 
المستمر وامتالك 

األدوات أمر ضروري 
الستمرار وانطالق 

الموهبة التي ال تكفي 
وحدها.
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المشهد - خاص:

الحب حتى يكون 
الخالص من الحرب 

والدمار والعنف، هل 
يكون أقوى من الرصاص ويصل 
قلوب السوريين من جديد؟ هي 

الدعوة التي ناشد من خاللها 
المخرج السوري زهير قنوع عبر 

المسلسل الجديد الذي حمل 
اسم » أثر الفراشة« من تأليف 

محمود عبد الكريم وإخراج زهير 
قنوع  ومن إنتاج المؤسسة العامة 
لإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني ضمن 

مشروع »خبز الحياة« بإشراف 
المخرج زياد جريس الريس.

»أثر الفراشة« دراما من نوع 
عاطفي رومنسي مأخوذ عن 

رواية »الحب في زمن الكوليرا« 
للكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا 

ماركيز، تدور أحداثه بين 1979 
و2019 في مرحلتين زمنيتين، 

وتم التصوير بين مدينتي دمشق 
وطرطوس، بمشاركة الممثلين: 

عبد الهادي الصباغ، سمر سامي، 
الممثل اللبناني بيير داغر وطارق 
صباغ ولين غرة وياسر البحر ونورا 
رحال وسيف الدين سبيعي وعالء 

قاسم ومحمد قنوع وروبين 
عيسى ومرح جبر ورباب كنعان 

ووائل أبو غزالة وهبة زهرة 
ولبابة صقر ومروة األطرش ويارا 

دوالني، ويحل مظهر الحكيم 
كضيف شرف على العمل.

وفي تفاصيل الكواليس تحدث 
المخرج زهير قنوع للمشهد عن 

عمله الذي يفتخر به وقال عنه«: 
يدور فلك العمل في الحديث عن 
الحب والعودة له، باالعتماد على 
جيل الشباب الذين كان لهم أدورا 

رئيسية في البطولة إلى جانب 
الكثير من الممثلين القديرين، 
مؤكدًا أن التركيز عليهم كون 

األدوار المكتوبة تعالج قضايا 
الشباب وانكساراتهم وأحالمهم، 
فأنا أتمنى أن يعود الحب ليكون 

هو اللبنة األساسية في حياتنا 
أكثر من الحرب والموت التي 

غرقنا فيها لفترة من الزمن، لذا 
نرجو أن تكون حلقات هذا العمل 
الدرامي الخطوة الجديدة لنقول 
أن درامانا التي أحبها السوريين 

والعالم كله ال زالت بخير، وبأن 
جيلنا الشاب سوف يكون قادرًا 
على التصدي لمهمة المنافسة 

على المستوى العربي.
وعن سبب توجه العمل بالتركيز 

على فئة الخريجين الجدد والشباب 
من المعهد العالي للفنون 

المسرحية أكد قنوع: أن الشباب 
هم السواد األعظم من المجتمع، 
وهم الفئة األكثر متابعة للدراما، 

لذا سيكون من الجدوى اليوم 
أن نتوجه للحديث عن قضاياهم 
وما تعرضوا له من قسوة خالل 

تلك الفترة التي تركت أثرها الكبير 
على نفوسهم وأرواحهم، فهم 

مستقبل هذا البلد.
وأضاف قنوع، تمسكت بهذا 

المشروع الدرامي كوننا في سورية 
نمّر بوقت عصيب وفي مرحلة 
ما بعد الخروج من الحرب على 

المستوى المجتمعي، لذا كان البد 
من االهتمام بالجانب العاطفي 

وإبرازه كمشروع، بالتمسك به من 
حاجتنا بالحديث عن الرومانسية 

بعيدًا عن البشاعة والعنف، والموت 
والحرب، وغيرها الكثير من األمور 

التي أوجعتنا نحن السوريين، 
وأوجعت المشاهد العربي الذي ما 

زال يعتبر الدراما السورية هي األهم، 
إذًا نحن بحاجة للحديث بالتحديد عن 

الحب الذي برأيي هو خشبة الخالص 
الوحيدة، سواء أكان بمفهومه 

الرومانسي بين الذكر واألنثى، 
أم بمضمونه المقدس بحب 

الوطن، فالحب هو أثمن شيء 
نحكي عنه وعلى الخصوص 

في هذا الزمن، زمن الحرب أي 
زمن الكوليرا.

العمل سيعرض خالل رمضان 
2019 على جميع القنوات 

الفني   |  
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أثر الفراشة
دراما الحب بعيدًا عن زمن الحرب

دانا جبر تعيش قصة حب
وبما أن المسلسل يعتمد على الشباب تحدثت دانا عن دورها الذي تلعب فيه 

دور لين الفتاة التي تعيش قصة حب مميزة مع الدكتور مروان عندما كان شابًا، 
وهذه هي مشاركتي الثانية مع المخرج زهير قنوع والتي كانت مميزة جدًا.

وعن مشاركاتها األخرى خالل الموسم الدرامي الجديد تحدثت دانا أن مشاركاتها 
كانت مميزة ومتنوعة وبشخصيات مختلفة ال تشبه بعضها، وهي مسلسل 
حركات بنات مع المخرج محمد معروف، ومسلسل عن الهوى والجوى وهو 

خماسيات متنوعة من إخراج فادي سليم، كما كان لي مشاركة مع رشاد 
كوكش في مسلسل غفوة القلوب، أتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

ومن جيل الشباب الجدد كان لميار النوري وهو خريج منذ أربع سنوات 
من المعهد العالي للفنون المسرحية، مشاركة في العمل 

وهو يلعب دور الدكتور مروان عندما كان شابًا في زمن 
الثمانينيات وعن عالقات الحب والخيانة التي مر فيها.

فيما يجد ميار أن هذا المسلسل الدرامي فيه كم من 
الشخصيات التي تم توظيفها كلها بحيث تكون كل واحدة 
مكملة لألخرى، وتساهم في حبك القصة لتكون واضحة 

المعالم لتخرج العمل بجماليته النهائية بوجود الجميع، وهو 
عكس باقي األعمال الدرامية التي كانت توظف الكثير من 

الشخصيات الستكمال العدد فقط.



السورية، كما أن هناك جهودًا 
ترويجية لعرضه على محطات 

أخرى نأمل أن تصل.

نورا رحال أم وحبيبة
الفنانة نورا رحال كان لها أحد 

أدوار البطولة الرئيسة بشخصية 
إيمان والتي تحدثت عنها بكل حب 

وقالت: » شخصيتي لديها قصة 
عذاب مع زوجها الذي تنفصل عنه 

نتيجة معاملته السيئة لها، وبعد 
انفصالها تلتقي بالشخص الذي 

كانت تحبه منذ خمسين عامًا 
الذي يظهر في حياتها ويهتم بها 

ويحاول أن يخلصها من مشاكلها، 
كما تعاني هذه الشخصية من 
كبت عاطفي تجاه الرجل الذي 

أحبته ولم تستطع أن ترتبط به 
نتيجة الظروف التي فرضت 
عليها، لذا يكون لديها دومًا 

اإلحساس بالخطر من والد ابنتها، 
مؤكدة أن ما يميز دورها هو لعبها 

لدور أم لديها ابنة كبيرة وتشعر 
بالخطر عليها من كل شيء، وعن 
حجم مشاعر التوتر التي ترافقها 

باإلضافة إلى الحالة العاطفية 
التي تشعر بها المرأة التي تحرم 

منها رغمًا عنها.

وتضيف رحال عن تجربتها مع 
المخرج قنوع بالقول: أن هذا 

العمل األول مع المخرج الذي 
يتميز بمساحة من الحرية التي 

يمتلكها جميع الفريق حتى بأبداء 
رائيه بالشخصيات، فكان جو العمل 

متناغمًا ومليئًا بالحب والشغف، 
األمر الذي سيضيف شيئًا جديدًا 

على الدراما، فكان كل فريق العمل 
مسرورين من النتائج التي نتأمل 
التي تصل للجمهور عند عرضه، 

كما سأقدم أيضًا شارة المسلسل 
التي كتب كلماتها قنوع. 

ببير داغر حب عبر الزمن
أما الفنان اللبناني بيير داغر الذي 
يشارك بالعمل قال أن دوره  في 

العمل الدرامي الرومنسي هي 
شخصية فؤاد حبيب الذي يكون 

على عالقة حب قديمة لكن أهلها 
يرفضون ارتباطهما، ويزوجوها 

لطبيب رغمًا عنها، ليعود ويلتقي 
بحبيبته بعد خمسين عامًا عن 

طريق الصدفة ويساعدها على 
تجاوز مشاكلها. العمل بشكل عام 

كان يمكن أن يقدم كفيلم مدته 
ساعة ونصف لكن على اعتبار أنه 

دراما من ثالثين حلقة كان فيه 
الكثير من قصص الحب الجميلة.

وتابع داغر أن » أثر الفراشة« 
سيعيد الصورة الجميلة عن الدراما 
السورية التي تأثرت خالل الحرب، 

وان لدي أحساس مرتبط بمعطيات 
على األرض بأن الحركة الدرامية 
بدأت بالعودة وبقوة إلى سورية.

محمد قنوع شخصية معقدة
قنوع تحدث عن دوره بالقول » 

ألعب دور »وجيه« وهو الشخص 
المعقد، ويكون صديق للدكتور 

مروان الذي يلعب شخصيته عبد 
الهادي صباغ، وتدور خالل العمل 

أحاديث بيننا عن العالقة بين الرجل 
والمرأة، وكيف اختلفت نظرته 

للمرأة بعد أن أصبح مقعدًا، فهو 
يرفض شفقه زوجته عليه.

مؤكدًا أن هذا العمل بعيد عن 
األعمال الدرامية التي قدمت في 

الفترة السابقة، وهناك جهود 
واضحة من جميع العالمين عليه 

إلنجاحه رغم أن ظروف العمل 
الصعبة واألجور المتدنية، إال أن 
فريق العمل بذل جهوده ليقدم 

األفضل وبما يليق بالدراما السورية.
وعن أعماله األخرى تحدث قنوع » 
أشارك باإلضافة إلى هذا العمل 
في مسلسل حرملك من إخراج 
تامر إسحاق »كضيف«، وهناك 

عمل تاريخي » الحالج« من تأليف 
محمد مغربي وإخراج شعالن 

الدباس، باإلضافة إلى مشروع مع 
رشا شربتجي بعد أن ننتهي من 

مسلسل »مافيي«، كما أن هناك 
أعمال لم ترتسم معالمها بوضوح 
بعد مثل باب الحارة الذي لم يحدد 

بعد إذا كان هناك جزء هذا العام.
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»أثر الفراشة« دراما من نوع عاطفي رومنسي 
للكاتب محمود عبد الكريم مأخوذ عن رواية »الحب 

في زمن الكوليرا« للكاتب الكولومبي غابرييل 
غارسيا ماركيز، تدور أحداثه بين 1979 و2019 في 

مرحلتين زمنيتين ومن إخراج زهير قنوع 

العمل سيعرض خالل رمضان 
2019 على جميع القنوات 
السورية، كما أن هناك جهودًا 
ترويجية لعرضه على محطات 
أخرى نأمل أن تصل



رأي   |  

يقظة األمة!

يف كتابه يقظة األمة العربية عام 
1904كتب نجيب عازوري: نشهد في هذه 

اآلونة ظاهرتين األولى يقظة العرب القامة 
دولة تمتد من ليبياإلى العراق ومحاولة اليهود إقامة 

وطن قومي لهم في فلسطين”.
إن قدر هاتين الظاهرتين الصدام باستمرار إلى أن 

تنتصر إحداهما على األخرى، وعلى نتائج هذا الصراع 
سيتوقف مصير المنطقة وربما مصير العالم،

ويضيف،نجيب،عازوري الذي كان كاتبًا في ديوان 
لواء القدس،وبعقل عميق ودقيق وملهم، بالقول:” 

وعلى أية حال إنها ليست المرة األولى التي يلجأ فيها 
الغرب الستخدام الدين من أجل تحقيق مصالحه 

العليا”. 
انتهى االقتباس من كتاب،ن،ع،

ونحن نرى اآلن بأم العين مدى موثوقية ماكتب.
كان ملوك الغرب  وتجار جنوا والبندقية الذين مّولوا 

الحروب الصليبية وكذلك المؤسسة البابوية وكل 
ألسبابه السياسية واالقتصادية المحضة..قد أشعلوا 

شرارة الحروب الصليبية تحت يافطة دينية شرحتها 
بالتفصيل في مسلسلي صالح الدين عام 2001.

أنه ذات الصراع السيطرة على الشرق.وثرواته وبالدنا 
ساحة هذا الصراع ومكسر عصاه. 

في عام 1905 رفع موتمر الفالسفة وعلماء االجتماع 
توصية لملكة بريطانياينض على ضرورة منع قيام أي 

دولة قوية وموحدة في المشرق العربي كشرط.لبقاء 
االمبراطورية البريطانية أطول فترة ممكنة، بعد تلك 

التوصية حسمت بريطانيا قرارها بإقامة اسرائيل.
ماأ ريد قوله ان موجات التعصب الديني التي 

تعصف بالمنطقة ومنها إلى العالم لم تأت لمجرد 
أن مجموعة من الجهاديين المستعدين للموت أرادوا 

إقامة خالفة مستحيلة عبر سلسلة التنتهي من 
المذابح والفتاوى التي اليمكن أن تقيم دولة. وال 

حتى مالذ. لمجموعة خواريف..وهي مقتولة بسيوف 
جهادييها، الغرب يريد اآلن بالضبط. ماأراده من 

الحروب الصليبية وبالمناسبة أصر العرب يومها على 
نزع صفتها الدينية  وأطلقوا عليها حروب الفرنجة،.
وما أرادوه من إقامة اسرائيل كخنجر بين المشرق 

والمغرب العربي وعلى األخص بين مصر والشام. 
واآلن يريد إضافة إلى تفتيت شعوب المنطقة تحت 

عناوين مذهبية.أن يحّولها إلى بركة دم..وقد نجح 
نسبيا في ذلك..وهو يعمل بال كلل إلشعال الحريق 
كاماًل..وال أدري لماذاستبكي..أوروبا وأمريكا. إذا لم 

يبق. أحد  هنا  على قيد الحياة أما من يسلم من 
هذا الصراع..بالهرب إلى أوروبا فقد أرسل سفاح 
نيوزيالندا رسالة المستقبل لهم جميعا..االبادة،. 

أي وهم يعيشه.من يتصور أن الغرب سوف 
يستسلم لماليين المسلمين الذين يتوالدون،بكثافة. 

وبعد عقود  يصبحون حكاما باالنتخابات،.هذا وهم 
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يبدده التاريخ.وال يبق منه  صعود اليمين الفاشي 
جماعة سفاح نيوزيالندا.ذرة واحدة.من المعقولية.
.لقد خاض األوربيون  في القرن المنصرم حربين 
عالميتين من أجل مصالحهم ولنهب دول العالم 

الثالث واهم من يتصور أن غرب القنبلة النيوترونية..
سيسلم الحكم للمسلمين . لمجرد أهم يتوالدون 

بسرعة.
لي وجهة نظر ازعم أنني فكرت فيها كثيرًا    وحاولت 

االستفادة من كل ماقرأته وما أعرفه عن رؤية الغرب 
للعالم ولنفسه ومصالحه..وللذعر الذي يعانيه من 

نهوض الصين والهند والعالم اآلسيوي عمومًا، 
ما أريد قوله: أن الغرب عدو لدود ألي شكل من 

الديقراطية في منطقتنا واي تصّور أنه يساند هذا 
السياق ليس إال وهم وتلفيق..البعض يدفع به 

لمصالح أنانية بحتة والبعض من جماعة كل ناعق.
الديمقراطية التي يريدها الغرب في منطقتنا هي 

نظام يعجز عن اإلتفاق على تعزيل الزبالة من الشوارع 
لبنان مثاال، يريد نظام يعجز عن االتفاق على حق 

الفلسطيني اال يموت كلما عن على بال جندي 
اسرائيلي.كما يجري بين السلطة وحماس.نظام.

يحّول العراق إلى بركة دم ويضعها متى شاء تحت 
ساطور التقسيم.واألمر الذي البد من االنتباه إليه 

أنه في األزمات الكبرى كالذي نمر بها آخر ماتفكر به 
الشعوب.شكل الحكم.إنها تفكر بما هو أهم بكثير، 

“البقاء”.أما السلطة فابإمكانها أن تنتظر..وإلى ماال 
نهاية.

منذ نهاية الحقبة الراشدية ينتظر المسلمون عودة 
الشورى. ولم تعد وينتظر آخرون دولة المهدي العادلة 

ولم تقم.
ومازالوا يختلفون على ذلك، إذا لم يتوقف هذا 

الخالف الذي يصل إلى دمار األمة، فالمستقبل على 
كف عفريت.

من حق أي شخص أن يقول هذا كالم أخالقي. ال 
معنى سياسي أو استرتيجي له..وهو أمنيات واهم. 

أو تلفيق آخر، هذا قد يكون صحيحًا في الشكل 
واسمحوا لي بهذه المعترضة.ما أرمي إليه، لماذا 

نكون عسكرًا لخطط ومشاريع ومصالح اآلخرين أين 
خطتنا؟ 

 هل ننتظر أربعة عشر قرنا آخر لعل وعسى تصحو 
األمة من رقادها أو من بركة الدم التي دفعت إليها 
وال تعرف كيف تخرج، وهل يجب أن نفكر جديًا بما 

جرى للهنود الحمر..
وللتذكير..قتل وحوش أوروبا تسعين مليون هندي 

أحمر في أمريكا الشمالية وحدها وكان أولئك 
الوحوش اليملكون إال السيوف والخناجر والبنادق أما 

احفادهم ايها القوم فإنهم يملكون..مايدّمر العالم 
مائة مرة وأكاد أرى أنه. سيتوافق.  على التخلص 

منكم لم التنتبهوا؟
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محمود عبد الكريم



يسلط استحواذ »أوبر« على منافستها »كريم«، التي تتخذ من دبي مقرا لها، 
بقيمة 3.1 مليار دوالر، الضوء على سمعة منطقة الخليج كمركز تكنولوجي تجاري 

ناشئ، وليس مجرد مصدر الستثمار رأس المال. وستكون الصفقة، التي من 
المتوقع أن تكتمل في الربع األول من عام 2020، واحدة من أكبر عمليات 

االستحواذ لشركة تكنولوجيا في الشرق األوسط.

العربي والدولي   | 

ويوضح االستحواذ على "كريم" 
أن شركات التكنولوجيا العالمية 

تظل مهتمة بأسواق الخليج، 
وكذلك أن شركات الخليج 

المحلية العاملة في مجاالت 
التكنولوجيا تمثل عروضا جذابة 

للمستثمرين الدوليين.
ويفوق حجم وشكل هذه 

الصفقة التقنية المتميزة بين 
تطبيقي "تنظيم الركوب"، 

بكثير، المعامالت السابقة البارزة 
األخرى في منطقة الخليج. 
وكانت شركة "أمازون" قد 

استحوذت على شركة "سوق" 
للتجارة اإللكترونية ومقرها 

دبي عام 2017، بقيمة 580 
مليون دوالر. عالوة على ذلك، 
تتناقض طبيعة هذه الصفقة 

التجارية إلى حد كبير مع استحواذ 
"أرامكو" السعودية على حصة 
األغلبية في الشركة السعودية 
للصناعات األساسية "سابك"، 

بقيمة 69.1 مليار دوالر. 
وتمثل صفقة "سابك" إعادة 

هيكلة لرأس المال الذي 
تملكه الشركات المملوكة 
للدولة، في حين تتضمن 

صفقة "كريم" استثمارا عالميا 
في شركة تابعة للقطاع الخاص 

في الخليج. وهذا األخير هو 
تحديدا شكل نمو القطاع الخاص 

واالستثمار األجنبي الذي ترغب 
به دول الخليج العربية كجزء من 

خطط التنويع االقتصادي.
وبموجب االتفاقية، تدفع 
"أوبر" ل� "كريم" قيمة 1.4 

مليار دوالر نقدا، و1.7 مليار 
دوالر من األوراق النقدية 

القابلة للتحويل كأسهم في 
"أوبر". وفي المقابل، تصبح 

"كريم" شركة مملوكة بالكامل 
لشركة "أوبر"، التي سوف 

تستحوذ على أعمال "كريم" 
في مجال التنقل والتسليم 

والدفع في 
جميع 

ماذا يعني استحواذ 

»أوبر« على »كرمي« 
بالنسبة القتصادات دول الخليج؟
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أنحاء الشرق األوسط. ويمثل 
هذا اإلعالن تحوال في 

استراتيجية االستثمار العالمية 
لشركة "أوبر"، التي 

شهدا 

تراجعا استراتيجيا في األسواق 
التنافسية مثل الصين وروسيا 
ودول جنوب شرق آسيا. ومع 
ذلك، يأتي هذا االستثمار في 

لحظة حرجة، حيث تحاول "أوبر" 
تقديم قصة نمو جديدة، حيث 

تسعى إلى الوصول لتقييم 
بقيمة 120 مليار دوالر 

خالل عرض عام أولي 
مخطط في شهر 
أبريل/نيسان.

محفظة متنوعة
ويشير تنوع المستثمرين في 

"كريم" إلى جاذبية الشركة 
اإلقليمية والعالمية. وكانت 

مجموعة "أبراج"، ومقرها 
اإلمارات العربية المتحدة، 

باإلضافة إلى "إس تي سي 
المالية"، صندوق رأس المال 

االستثماري المدار بشكل مستقل 
والمستثمر الرئيسي في شركة 

االتصاالت السعودية التي تحمل 
االسم نفسه، هم المستثمرون 

األوائل الذين قدموا الرعاية ل� 
"كريم". وقامت مجموعة "أبراج" 
بنقل أسهمها إلى شركة المملكة 

القابضة التي يقع مقرها في 
المملكة العربية السعودية 
قبل انهيار "أبراج" عام 

2018. واستثمرت شركة 
المملكة القابضة، 

وهي شركة سعودية 
أسسها األمير 

الوليد بن طالل، 
نحو 350 مليون 
دوالر في شركة 

"كريم" خالل 
جوالت تمويل 
متعددة. وفي 
أحدث سلسلة 

استثمارية 
لشركة "كريم"، 
انضمت شركة 

المملكة 
القابضة إلى 

"إس تي 
في"، صندوق 

رأس المال 
االستثماري 

في الرياض، 
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ومجموعة "الطيار" للسفر، إحدى 
أكبر شركات السفر والسياحة في 

السعودية.
ويمتد االستثمار في "كريم" إلى 
ما هو أبعد من الشرق األوسط، 
فالشركات اآلسيوية واألمريكية 
أيضا حاضرة كمستثمرين بارزين 

في "كريم". وتعد شركة "راكوتن" 
اليابانية للتكنولوجيا، ومنصة 

النقل الصينية "ديدي شوينغ"، 
من بين المستثمرين الرئيسيين. 

ومن مستثمري "كريم" في 
الواليات المتحدة، "لوميا كابيتال" 

و"كوتو لإلدارة" و"إندور كابيتال" 
و"دي سي إم للتمويل". وتشير 
محفظة المستثمرين المتنوعة 

جغرافيا في "كريم" إلى مجموعة 
واسعة من مصادر التمويل 

المحتملة للشركات الناشئة في 
المستقبل في الخليج.

والستحواذ "أوبر" على "كريم" 
تداعيات على السعودية أيضا، 

كونها أحد أكبر المستثمرين 
في "أوبر". وقد استثمرت 

الحكومة السعودية بشكل مباشر 
3.5 مليار دوالر من صندوق 

االستثمار العام في يونيو/

حزيران 2016، في "أوبر" ما منح 
الحكومة حصة ملكية بنسبة 
%14 في الشركة. وتسيطر 

الحكومة السعودية أيضا على 
حصة غير مباشرة في "أوبر" عبر 

صندوق "سوفت بانك"، والذي 
يعد أكبر مساهم في "أوبر"، 

والذي حصل على نحو 45 مليار 
دوالر من صندوق االستثمار 

العام. وبالتالي، فإن استحواذ 
"أوبر" على شركة "كريم" 

يساعد في توجيه العائدات على 
رأس مال الحكومة السعودية 
إلى الشركات السعودية التي 

استثمرت بشكل مباشر أو غير 
مباشر في "كريم" و"أوبر". 

وبعد أخبار عملية االستحواذ، 
أعلنت شركة "الطيار" عن خطط 

لتصفية أسهمها مقابل حزمة 
خروج قدرها 474.4 مليون 

دوالر، في حين باعت المملكة 
القابضة أسهمها في "كريم" 
مقابل نحو 333 مليون دوالر.

وستقوم كل من "أوبر" و"كريم" 
بتشغيل خدماتهما اإلقليمية 

وعالماتها التجارية بشكل مستقل، 
كجزء من االتفاقية التجارية. 

ولقد وجدت "كريم" حال مبتكرا 
لالستفادة من أسواق الشرق 

األوسط، فهي تضم 30 مليون 
مستخدم في 90 مدينة في الشرق 

األوسط. وفي الوقت الحالي، 
تأمل "أوبر" في تعزيز تطوير 

هذا النهج بدال من خنقه بتوحيد 
العالمة التجارية.

المصدر | روبرت موغلنيكي 
معهد دول الخليج العربي في واشنطن

رؤية إماراتية
يخدم النجاح التجاري لشركة "كريم" في 

الشرق األوسط، جزئيا، استراتيجية اإلمارات 
العربية المتحدة الواسعة لتصبح مركزا لالبتكار 

والتكنولوجيا الذكية. فعلى سبيل المثال، 
عينت اإلمارات أول وزير دولة في العالم للذكاء 

االصطناعي في أكتوبر/تشرين األول 2017. كما 
تبنت مختلف اإلمارات استراتيجيات تركز على 
التكنولوجيا واالبتكار. وفي الواقع، يقع المقر 

الرئيسي لشركة "كريم" في مدينة دبي لإلنترنت، 
وهي منطقة حرة تركز على التكنولوجيا، وتديرها 

مجموعة "تيكوم". وتعمل المجموعة كشركة 
تابعة لشركة دبي القابضة، المملوكة لحاكم دبي، 

"محمد بن راشد".
 وأطلقت دبي أيضا مبادرة "دبي الذكية"، 

لجعل اإلمارة "أسعد مدينة على األرض عبر 
االبتكار التكنولوجي". وقبيل اجتماع االستثمار 
السنوي لهذا العام في دبي، أعلن المسؤولون 
الحكوميون أرقاما تشير إلى 21 مليار دوالر من 

االستثمارات األجنبية في المشاريع المتعلقة 
بالذكاء االصطناعي والروبوتات بين عامي 2015 

و2018. وقد يشمل ذلك االستثمارات المتوقعة 

أو المرهونة. وقد وافق حاكم أبوظبي أيضا على 
272 مليون دوالر كحوافز لشركات التكنولوجيا 

الزراعية الدولية، وأنشأ "هاب 71"، وهو صندوق 
للشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا 

وأصحاب رؤوس األموال االستثمارية.
ويعني ارتباط "أوبر" بشركة "كريم" دخول 

شركات التكنولوجيا الخليجية ضمن النظام 
البيئي العالمي للتكنولوجيا. وتتطلع األدوات 

االستثمارية المملوكة للدولة في دول الخليج 
بشكل متزايد إلى األسواق األوروبية واألمريكية. 

ومنذ عام 2017، افتتحت "مبادلة" اإلماراتية، 
وهيئة االستثمار القطرية، وصندوق االستثمار 

العام في السعودية، مكاتب تركز على التكنولوجيا 
في "سان فرانسيسكو". وأطلقت "مبادلة" 

أيضا صندوقا بقيمة 400 مليون دوالر يركز على 
الشركات األوروبية الناشئة في مجال التكنولوجيا.
ويشير مسار نمو "كريم" إلى مرحلة جديدة واعدة 
لقطاع التكنولوجيا في الخليج. فبدال من العمل 

كمصدر لرأس المال االستثماري، تثبت المنطقة 
بسرعة نفسها كقاعدة مربحة ألصحاب المشاريع 

الواعدة وأنها نظام بيئي مناسب لشركات 
التكنولوجيا. وسوف يتسابق صناع السياسة 

في دول الخليج العربية خارج دولة اإلمارات على 
تطوير اقتصادات التقنية الخاصة بهم، خشية أن 

يتخلفوا في عالم التكنولوجيا سريع الحركة.

العربي والدولي   | 
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رأي   |  

الدكتور أسامة سّماق

حديث الناس 
وحقيقة الواقع

وبعض  المختلفة  السلع  فقدان  ح��ول  الحديث  يكثر 
الحكومة  وتتهم  ال��س��وق،  ف��ي  األس��اس��ي��ة  االحتياجات 
أزمة  استدراك  أوبفشلها في  رغبتها  بعدم  أو  بتقصيرها 

فقدان السلع هذا
إلى ذلك فإن حمالت الجمارك على األسواق والمحالت المختلفة 
لم توصل الرسالة المرجوة  إلى الشارع حول مكافحة التهريب، حيث 
يسمح  الذي  البديل،  يطرح  لم  السلع في وقت  العديدمن  إنقطع 
النظامي والمنظم إلى االسواق، بمعنى تم  بالدخول  لهذه السلع 
طالت  كما  الغابرة،  االزمنة  فشلهافي  أثبتت  سابقة  تجارب  انتاج 
التهريب  رم��وز  من  اإلق��ت��راب  دون  الصغيرة  المتاجر  هذهالحملة 

الكبيرة،وبالتالي دفع كلفة هذه الحملة المواطن نفسه مرًة أخرى.
نتفق مع من يذهب إلى أن ظروف معيشة اإلنسان السوري على 
أرضه باتت صعبة بل مؤلمة في كثير من الحاالت إبتداًء من فقدان 
جهابذة  يومي  شبه  بشكل  بها  يتحفنا  التي  بالقيود  ؛م��رورًا  السلع 
أيةضوابط  دون  ترتفع  التي  بالضرائب  ؛إنتهاًء  الحكومية  اإلدارة 
الرواتب  قيمة  وتراجع  السلع  غالء  على  الضرائب  أي  وإنعكاسها  ؛ 

واألجور إلى الحالة شبه العدمية.
وتقنين  وال��م��ازوت  فقدانالغاز   ح��ول  اليوم  حديثنا  موضوع  لكن 
الكهرباء، باعتباره مالئ الدنيا وشاغل الناس، رغم أنه يبدو قد أصبح 
الطلب  انخفاض  بسبب  األخيرة  اآلون��ة  في  الشيء  بعض  متوفرًا 

عليه بحكم  ارتفاع درجة الحرارة في فصل الربيع.
الحقيقة تقتضي أن نسجل التالي:

في شكلها  حتى  بعد  تنته  لم  على سوريا  الشرسة  الحرب  إن    -1
الساخن العسكري.

2 -بدأت الواليات المتحدة مع حلفائها كومبارس دول أوروپا الغربية 
إلى  عسكري  من  ال��ص��راع  دف��ة  توجيه  إع��ادة  على  بإلحاح  بالعمل 
قيصروعقوبات  قانون  عبر  العقوبات  )تصعيد  مخابراتي  إقتصادي 

االستراتيجيةمن  المبادرة  إنتزاع  بهدف  األخيرة(  األوروپ��ي  االتحاد 
أيدي الدولة السورية وحلفائها.

3 - إن الواليات المتحدة وحلفاؤها غيرجاهزة بعد لالعتراف بخسارتها 
على األرض السورية أو بانتصار خصومهاوخاصة روسيا وإيران.

الرئيس  االقتصادي  )الممول  وإيران  سوريا  على  الجائر  الحصار   -٤
لدرجٍة تقلص معها  اآلونةاألخيرة  السوري( قد اشتد في  للصمود 
تدفق السلع بما فيها األساسية إلى السوق السورية، وقد نشهد 

تصعيدًا أكثرعدوانية في منظور األيام القادمة في هذا السياق.
هذا على المستوى الخارجي، داخليًا:

1- موارد الخزينة السورية من النفط مازالت شحيحة وذلك لسيطرة 
الميليشيات المختلفة على اآلبار فيالمنطقة الشرقية.

2 - موارد القمح والقطن والمحاصيل المختلفة هي األخرى ليست 
في أفضل حاالتها لألسباب نفسها.

شبه  أو  متدنية  وزياراتالمغتربين   والمطارات  السياحة  -حركة   3
القيود  وثانيًابسبب  أواًل،  الغربية  المقاطعة  معدومة،بسبب 
ال��م��س��ؤول��ة  ال��ج��ه��ات  تبتكرها  ال��م��دروس��ةال��ت��ي  غ��ي��ر  المختلفة 
الذهول  تثير  التي هي في بعض األحيان  الماليةواإلدارية السورية 

والعجز عن فهممايحصل.
4 - مازال توريد المواد والسلع  إلىالسوق السورية  يخضع لقوانين 
؛   بالسلع  متخمة  السوق  كانت  عندما  السلم،  زمن  وبيروقراطية 
واألسعارمعقولة ؛ والوقت متوفر لممارسة روتين ورفاه المناقصات 
وفض العروض الذي يستغرق  في أفضل المؤسساتنشاطًا ٦-١٢ 
شهر  للمناقصة الواحدة، هذا في حال نجاح المناقصة وغياب حالة 

الخوف التي تسود مؤسساتنامن تحمل المسؤولية.!.
بالتداعي في هذه الظروف ال يمكن لحكومتنا أو ألي حكومة أخرى 
سواءشّكلها عبقري اإلقتصاد شاخت أواستعانت بنخبة الوزراء من 

أوروپا أن تقدم جديدًا في تفكيك األزمةاإلقتصادية القائمة.
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لطاملا ترافق ظهور 
التكنولوجيا الحديثة خالل 

التاريخ المعاصر مع بروز تيارات 
“الخوف من التكنولوجيا” 

ضمن الرأي العام. فعند الظهور 
األول للسيارات في السوق 

األمريكية في عشرينيات القرن 
الماضي، اقترحت »جمعية 

مزارعي بنسلفانيا المناهضة 
للسيارات« إجراء تعديالت على 
التشريعات، بما يتضمن إلزام 

السائقين بتفكيك وإخفاء 
سياراتهم ضمن الشجيرات 

القريبة في األماكن التي ال تمر 
ضمنها األحصنة. وخالل أواخر 
القرن العشرين، ومع استمرار 

نمو أهمية الحواسيب، واجهت 
هذه الثورة التكنولوجية الحتمية 
عقبات كثيرة نجمت عن الخوف 
من أن الحواسيب ستؤدي إلى 

ارتفاع معدالت البطالة.

بالنظر إلى الماضي، يمكننا 
مالحظة التقدم االجتماعي 

واالقتصادي الهائل الذي حدث 
نتيجة للتكنولوجيا التي واجهت 

مناهضًة كبيرًة خالل إحدى 
الفترات. وبالعودة إلى زمن 

الثورة الصناعية األولى، عندما 
قام أعضاء الحركة المناهضة 

 ”Luddites« للتكنولوجيا
بتدمير اآلالت التي كلفتهم 
وظائفهم، فقد ازداد الناتج 
المحلي اإلجمالي للشخص 

الواحد بنسبة %1,000. كما 

أسهمت قدرات النقل 
اآللية في تغيير مشهد 

الخدمات اللوجستية 
وتحرير التجارة العالمية. 
وعلى عكس التأثير على 

معدالت التوظيف وإحداث 
أضرار ضمن سوق العمل، 
فقد أدى اختراع الحاسوب 

الشخصي عمليًا إلى توفير 19 
مليون وظيفة جديدة. 

ذكاء صناعي 
في الوقت الحالي، نجد أنفسنا 

على 
أعتاب حقبة التعلم 

العميق وعصر الذكاء 
االصطناعي، وهذه التوجهات 
تخضع لنقاش مشابه لظهور 

االبتكارات التي سبقتها تاريخيًا، 
مع مخاوف متكررة بشأن 

التوظيف، والنشاط االقتصادي، 
وصواًل إلى المعضالت 

الفلسفية ذات الصلة. ومع 
مضينا قدمًا في الثورة الصناعية 

الرابعة، فإنه من الضروري 
التعّلم من المراحل 

الثالث السابقة 

الذكاء االصطناعي 
ُيغّير شكل املدرسة!

أدى اختراع الحاسوب الشخصي 
إلى توفير 19 مليون وظيفة جديدة

بقلم راميش جاجاناثان
 المدير العام لمنصة “ستارت إيه دي”

بالنظر إلى التعداد السكاني العالمي البالغ 
7.2 مليار نسمة، يبلغ عدد الحاصلين على 

شهادة دراسة جامعية لمدة 4 سنوات 425 
مليون شخص، أي ما يقارب %7 فقط من 

التعداد العالمي
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من شأن الذكاء االصطناعي إحداث 
تغيير ليس فقط في الوصول 
العالمي إلى التعليم، بل في 

منهجيات التعليم األساسية. فقد 
ارتفعت معدالت اإللمام بالقراءة 

والكتابة العالمية بصورة هائلة من 
12 إلى 88%



التقني   | 

للتطور التكنولوجي. 
فمع كل مرحلة، أضحى الناس 

أفضل تعليمًا، وعملوا على 
استيعاب التكنولوجيا الجديدة 

واستخدامها في صالح المجتمع. 
وبصورة مشابهة لما قام به 
توماس إديسون في تسخير 

الطاقة الكهربائية بشكل أسهم 
في إحداث ظهور قطاعات 

وصناعات جديدة كليًا، يتم حاليًا 
تسخير تكنولوجيا التعلم العميق 

من قبل رواد األعمال بغرض 
تحويل الخوارزميات إلى أعمال 

مستدامة. وتأتي ممّيزات الوصول 
إلى البيانات الضخمة، والقوة 

الحاسوبية الرخيصة والمتنامية 
باستمرار، إلى جانب األعداد 

الكبيرة من المبرمجين المتميزين، 
لتسهم في تعزيز التطبيقات 

الواقعية لهذه التكنولوجيا، 
فضاًل عن تسريع وتيرة التغييرات 
االقتصادية واالجتماعية وجهود 

التعليم الالزمة المرافقة لها. 
 إصالح التعليم 

وفقًا لإلحصاءات التي جاءت 
مباشرًة بعد انتهاء الحرب 

العالمية الثانية، بلغ عدد حاملي 
الشهادة الثانوية حوالي ُثلث 

التعداد السكاني فقط في 
الواليات المتحدة األمريكية. 

أما اليوم، فأكثر من %90 من 
سكان الواليات المتحدة يحملون 
الشهادة الثانوية. كما ارتفع عدد 
المواطنين األمريكيين الحاصلين 
على شهادة دراسة جامعية لمدة 

4 سنوات من %5 إلى %33. إال 
أنه وبالنظر إلى التعداد السكاني 
العالمي البالغ 7.2 مليار نسمة، 
يبلغ عدد الحاصلين على شهادة 
دراسة جامعية لمدة 4 سنوات 

425 مليون شخص، أي ما 
يقارب %7 فقط من التعداد 

العالمي. وبجانب ذلك، يبلغ عدد 
األشخاص الذين تفوق أعمارهم 
25 سنة من غير الحاصلين على 

الشهادة الجامعية أكثر من 4 
مليار شخص حول العالم. وبينما 

ُتعد هذه المستويات التعليمية 
ضعيفة بالنسبة للواقع الحالي، 

وصول أسهل 
إلى التعليم 

كما من شأن الذكاء االصطناعي إحداث 
تغيير ليس فقط في الوصول العالمي إلى 

التعليم، بل كذلك في منهجيات التعليم 
األساسية. فقد شهد العالم خالل القرنين 

المنصرمين حركة توسع كبيرة في مجال 
التعليم، حيث ارتفعت معدالت اإللمام 
بالقراءة والكتابة العالمية بصورة هائلة 

من 12 إلى %88، إال أن طرائق التدريس 
المتبعة لم تتغير. وبالتوازي مع بداية التوجه 

العصري في الوصول إلى التعليم، ينبغي 
على طرائق تقديم المحتوى أن تتأقلم مع 
الواقع الجديد أيضًا. وهنا يأتي دور الذكاء 

االصطناعي في توفير مجموعة واسعة من 
الحلول. 

وقد نجح لوكاس ريزوتو في تلخيص 
المجاالت التي يمكن للذكاء االصطناعي 
أن يحدث أثرًا إيجابيًا ضمنها فيما يتعلق 

بالتعليم الشخصي المتخصص والتجريبي. 
حيث يتيح التعلم الشخصي تعديل المنهجية 

التعليمية بما يالئم احتياجات كل شخص. 
كما يستشهد ريزوتو في مقالته بدراسة 

أجرتها طبيبة األعصاب جودي ويل، والتي 
بينت أن المعنى الشخصي ُيجسد العامل 

األهم في إنشاء الذاكرة طويلة األمد 
والمتوفرة لالستعادة الحقًا، وهي خالصة 
ُأثبتت الحقًا أيضًا ضمن دراسات مؤسسة 

’بيل وميلندا جيتس‘. 
وعلى الرغم من توفر منهجيات التعلم 

الشخصي في وقتنا الحالي، إال أنها مازالت 
بحاجة لعدد أكبر بكثير من المدرسين ولفترة 

زمنية أطول. وبإمكان الذكاء االصطناعي 
تلبية االحتياجات الشخصية والوصول إلى 
النتائج المرجوة ضمن هذا المجال بجودة 

عالية وتكاليف منخفضة. فعلى سبيل 
المثال، تتطلب معظم دروس البرمجة 
معرفة بسيطة باللغة اإلنجليزية، إال أن 

%80 من سكان العالم - حوالي 6 مليار 
شخص - يمتلكون كفاءة منخفضة أو 

معدومة باللغة اإلنجليزية. وبغرض معالجة 
هذه المشكلة، عملت “كود أكاديمي”، 

وهي شركة ناشئة متميزة تتخذ من جامعة 
نيويورك مقرًا لها، على إنشاء منصة تعليمية 

تتطلب معظم دروس 
البرمجة معرفة بسيطة باللغة 

اإلنجليزية، إال أن %80 من 
سكان العالم - حوالي 6 مليار 

شخص - يمتلكون كفاءة 
منخفضة أو معدومة باللغة 

اإلنجليزية
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فإنها ستكون غير كافية إطالقًا 
خالل الثورة الصناعية الرابعة. 
لقد تم إنشاء النظام التعليمي 
الحالي خالل القرون الوسطى 

في الغرب خصيصًا من أجل 
شريحة سكانية صغيرة ومحلية 

وغير متنوعة، بما يلبي احتياجات 

مجموعة مختارة من المتفوقين 
عبر هدف وأسلوب تعليمي ُمحدد. 

وبالتالي، فمن الطبيعي طرح 
التساؤالت حول مدى مالئمة 

وقيمة هذا النظام التعليمي في 
دعم اقتصاد المعرفة العالمي 

المتنوع خالل القرن الواحد 

والعشرين، ودعم الطبقة الوسطى 
البالغ تعداد أفرادها 5.2 مليار 

شخص حول العالم. 
يتوفر حاليًا وصول أوسع إلى 
المصادر التعليمية، مع طاقة 

استيعابية طالبية غير محدودة. 
وعندما قام أحد األستاذة في 

جامعة ستانفورد بتأسيس موقع 
’يوداسيتي‘، قام 160 ألف 

شخص بالتسجيل ضمن صف 
“مدخل إلى الذكاء االصطناعي” 

الذي أطلقه الموقع، بارتفاع كبير 
للغاية عن عدد الطالب الوسطي 

لكل صف والبالغ 200 طالب 
فقط. وقام عدد من المشاركين 

طوعيًا بترجمة محتوى الصف 
إلى 44 لغة مختلفة، ما أتاح 

تجربة تعليمية فردية ومتخصصة. 
وال تشكل هذه الخطوة حادثة 
فريدة من نوعها، حيث عملت 

’أكاديمية خان‘، انطالقًا من 
شعارها “تعليم مجاني عالي 

الجودة ألي أحد وفي أي مكان”، 
على تقديم مايقارب المليار درس، 

وحل أكثر من 6 مليار معادلة، 
فضاًل عن انتشارها ضمن 190 

بلدًا حول العالم. وتوفر األكاديمية 
الوصول ل�48 مليون مستخدم 

مسجل، وتنشر محتويات مترجمة 
إلى عشرات اللغات. 

ووفقًا لتقرير’برايس ووترهاوس 
كوبرز‘، يمكن أن تصل نسبة 

مساهمة الذكاء االصطناعي في 
تعزيز الناتج المحلي اإلجمالي 

العالمي إلى %14 بحلول عام 
2030، أي بما يعادل 15.7 

تريليون دوالر أمريكي. وعلى 
الرغم من وجود نقاش محتدم 

حول أثر تكنولوجيا الذكاء 
االصطناعي على المجتمع، 

فإن برامج التعليم القائمة على 
الذكاء االصطناعي من شأنها 

توفير التعليم بوصفه حقًا 
شرعيًا لجميع األشخاص على 

اختالف مشاربهم. ويمكن للذكاء 
االصطناعي تمكين بيئات العمل 

عن البعد المتكاملة، وبيئات 
الواقع المختلط لإلنسان واآللة 
على حد سواء، والمترابطة عبر 

البيانات في الزمن الحقيقي. 
وبشكل مشابه من حيث مدى 

التأثير االجتماعي، يمكن أن 
تسهم األتمتة المعززة بالذكاء 
االصطناعي في الوصول إلى 

نتائج إيجابية عميقة، ووضع حّد 
لبعض أنواع االنتهاكات مثل 

عمالة األطفال. 

قائمة على النصوص بعدة لغات مختلفة، بما 
يتيح للطالب اختيار لغة الدراسة خالل مختلف 

مراحل العملية التعليمية. ويمكن لمنصات 
البرمجة المعتمدة على الذكاء هذه تقييم وتوقع 
مستوى التحديات الخاص بكل مستخدم بصورة 

مستمرة، فضاًل عن تغيير اللغة بما يتالئم مع 
المقدرات التعليمية المختلفة للطالب. 

وأخيرًا، تستمر مشاريع التعليم التجريبي باعتماد 

أحدث االبتكارات التكنولوجية وتوظيفها لألغراض 
التعليمية. ويعطي ريزوتو مثااًل آخر حول شركة 
ناشئة ُتسمى ’ذا بودي في آر‘، والتي تستخدم 
تقنيات الواقع االفتراضي لتحمل طالب الطب 

والبيولوجيا في رحلة عبر جسم اإلنسان، بما يتيح 
لهم التفاعل مع األعضاء واألوعية الدموية والخاليا 
ضمن تجربة تعليمية غامرة. كما أشار إلى مجموعة 

من التطبيقات المتميزة التي جرى وضع تصور 
لها، بما فيها مراقبة حركة حدقة 

العين لدى الطالب للوصول 
إلى الخواص المعنوية للطالب 
بالزمن الحقيقي. ويمكن لهذه 
المنهجية أن تعطي العديد من 

النتائج، بما فيها توقع تصرفات 
الطالب، ووضع مفهوم االختبارات 

واالمتحانات موضع المناقشة. 
فبطبيعة الحال، عند التمكن من 

قراءة أفكار الطالب، فال حاجة 
إلجراء االمتحانات النهائية. 
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  أزياء |  

بدالت الدنيم 
المالبس الرسمية وشبه 

الرسمية شهدت تراجعًا في 
شعبيتها، على منصات العروض 

على األقل، خالل المواسم 
الماضية مع توجه دور األزياء 

نحو األنماط الرياضية والكاجوال. 
ولكن في موسم 2019 البدالت 

تعود مجددًا ولكن ليس كما 
العادة  فلقد لوحظت  »بدالت 
الدنيم« المؤلفة من قطعتين 

من الدنيم. 
من سترات الدنيم الضخمة 
والسروال الضخم الى تلك 
السليم وبمختلف األلوان 

والنقوش الدنيم المزدوج كان في 
كل مكان في أسابيع الموضة. 

الترنش كوت الضخم
الترنش كوت بدأ يعود بزخم 
الى عالم موضة الرجال منذ 
الموسم الفائت وذلك حين 

قدمته بربري بمختلف التصاميم 

خطوط  املوضة 2019 للرجال
كما رسمتها باريس ولندن وميالن

2019 أزياء »ربيع - صيف«

بدا واضحا وجود الجلد بشكل كبير بجميع أشكاله لهذا العام قبل أسابيع الموضة وذلك ألن االتجاه العام 
كان يوحي بعودة قوية للجلد. من السترات إلى المعاطف الطويلة فالسراويل وحتى األحزمة الجلدية الضخمة 

وطبعًا األحذية. الجلد سيكون جزءًا ثابتا وبنمطين  مختلفين األول اسودا والثاني  خالي من اللمعان.
  برز هذا النمط بقوة في عروض ميالن وما ميزه على األنماط التي ظهرت في باريس ولندن هو أن 
المالبس الجلدية وتحديدًا السترات والمعاطف كانت كبيرة الحجم كما ظهرت في عروض ألكسندر 
ماكوين  وفندي وبرادا في المقابل دولتشي أند غابانا حيث سجال عودة الى موضة التسعينات في 

المعاطف والمالبس الجلدية. أما المصمم الرجالي المميز توم فورد فقدم الجلد بصور مختلفة، فتارة كان 
جزءًا من طلة »عادية« ومرة أخرى كانت الطلة من الرأس وحتى أخمص القدمين جلدية سواء السراول أو 

السترة والقفازات وحتى القبعة. 
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واألقمشة في نسخات متعددة 
للنمط البريطاني الكالسيكي. 
وقدمه كل براند وفق تصوره 

الخاص. األقمشة تنوعت بين 
الجلدية والكاشمير وغيرها ولكن 

ما ميزها جميعها هو الحزام 
الذي يلتف حول منطقة الخصر 

بطريقة مميزة ليخلق التوازن 
بين الحجم الكبير للمعطف وبين 

الجسد. 

وشاح »هاري بوتر« 
الوشاح كما ظهر على 

منصات عروض األزياء للرجال 
2019  كان سميكًا جدًا وبحبكات 
تقليدية. ضخامة الحجم والطول 
هيمنت على كل األوشحة التي 
ظهرت على منصات العروض. 

بعض األوشحة جاءت »إثنين 
في واحد« بحيث يتضمن القبعة 

والوشاح في الوقت نفسه. 

نقوش 
النمر 
هذه 

النقوش 
لطالما 

كانت في 
عالم موضة 

النساء ولكنها 
ظهرت وبقوة 

في عروض 
أزياء الرجال 

لهذا الموسم 
وللغرابة النمط 

هذا متعدد 
اإلستخدامات ورغم 
ان النقوش قد تبدو 

»فجة« ولكنها عملية 
وذلك ألنها تتناسب 

مع عدد كبير من ألوان 
البشرة كما أنها تتناسب 
مع الغالبية الساحقة من 

األلوان. نقوش النمر كانت 
في كل مكان، من لندن 

إلى باريس 
وميالن. 

وبطبيعة الحال 
عند إعتماد 

هذا النمط على 
أرض الواقع 
يجب إختيار 

النقوش األقل 
صخبًا والتي 

تكون للجزء العلوي 
وليس السفلي ألن 

سروال بنقوش 
النمر سيجعلك 

تبدو غريبًا من دون 
شك. 

المخمل 
المخمل ظهر،في بدلة 
التوكسيدو الكالسيكية 

في مجموعة دولتشي أند 
غابانا، وسراويل المخمل 

األنيقة في عروض إمبوريو 
أرماني. ولكن طالت المخمل 
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ال تتمحور حول قطعة واحدة من 
المخمل بل الطلة كاملة كانت 
من المخمل في عدد كبير من 

العروض، من السروال والقميص 
وحتى ربطات العنق، كلها 
كانت من المخمل. ولكن 

هذا ال يعني انه يجب 
اإللتزام بالطالت هذه 

حرفيًا، بل يمكن التنويع، 
فالمخمل قماش 

جميل ويجعل 
البدالت تبدو 

أكثر رقيًا. 

األلوان 
الصاخبة جدًا 

األلوان 
الصاخبة 

ظهرت خالل 
المواسم 
الماضية 

ولكن الهيمنة 
كانت لأللوان 

المحايدة بشكل 
عام ولكن    األلوان 
كانت أكثر صخبًا من 
أي وقت مضى، من 
تدرجات لون األخضر 

إلى الزهري والبرتقالي 
واألصفر كل األلوان 

كانت حاضرة على 
 منصات العروض. 

النيون رأيناه في عروض 

جاي دبليو أندرسن وظهر في 
مجموعات فيرساتشي وفالنتينو 
على المعاطف ولكن أم أس جي 

أم وألكساندر ذهبت إلى الحد 
األقصى واعتمدت الطلة 

كاملة أللوان الصاخبة 
وكذلك الحال بالنسبة 

ألوف وايت. بطبيعة الحال 
على أرض الواقع األلوان 
هذه يتم إعتمادها 
بقطعة مالبس 
واحدة أو حتى 

ككنزة بلون 
محايد تتضمن 

القليل 
من اللون 

الصاخب ولكن 
على منصات 

العروض يتم 
إبراز »الفكرة« 
بشكل مضخم.

السترات 
المبطنة 
الطويلة 
السترات 

المبطنة لم 
تكن يومًا ضمن 
»حسابات« دور 
األزياء خصوصًا 

عند تقديم  
خطوط  موضة 
الموسم ولكن 

األمر لم يعد محصورًا بما تريده 
فالتوجهات العامة هي التي باتت 

تفرض خطوط الموضة. سواء 
في لندن أو ميالن أو باريس. نمط 

عملي جدًا وهو يأتي بمختلف 
األلوان واالحجام. ولكن ربما 

تبقى كل هذه الموضة خاصة 
بالغرب ويستخدمها شباب الشرق 
األوسط ببساطة أكثر بما يناسب 

عملهم وحياتهم اليومية. 

الرجل مع موضة التسعينات  
مع استقبال العام الجديد لن 

تودع معه عزيزي الرجل كل 
شيء، في عالم الموضة كل شئ 
ممكن، فسوف تأخذ معك بعض 

الصيحات الرائجة في 2018، 
للعام الجديد، والتي ستستمر 

معك طوال هذا الشتاء، اخترناها 
لك على طريقة مدوني الموضة 

بالعالم.

بناطيل  بساق واسعة
بدأت هذه الموضة بالظهور 
في 2018، وسوف تستمر 

للعام المقبل، فقد اعتمدها 
كثير من مدوني الموضة 

بمختلف ستايالت البناطيل، سواء 
الجينز أو الصوف، أو األقمشة 
العادية، يمكنك اعتمادها على 
طريقة المدون اللبناني إلياس 

العنداري ببنطلون البدلة الداكن 
مع الباليزر الكاروهات، وبلوفر 

صوف، أو مع البناطيل الجينز مع 
البلوفر الملون، وحذاء السنيكر.

موضة السبعينيات
يبدو أّن عالم السبعينيات 
سوف يهيمن بقوة ليس 

فقط بشتاء 2019 بل بموضة 
المواسم كلها، فمالبس اآلباء 
ستصبح موضة للشباب هذا 

العام، ك� البناطيل الشارلستون 
والجواكيت الجلد القصيرة، 
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كالتي اختارها مدون الموضة 
المصري أحمد السيد، مع 

النظارة الدائرية وتسريحة الشعر 
على جنب.

 Shearling موضة الـ
jacket

والمعروفة بعالمنا العربي 
ب� جاكيت جلد الخروف، وهو 

ُيعتبر من الصيحات القادمة من 
التسعينيات والثمانينيات، يمكنك 
اعتمادها بشكل كامل، أو بالبطانة 

والياقة للجاكيت الخاص بك، 
كالذي اعتمدها المدون العالمي 

ويليامز كوستا بالجاكيت البني 
مع البلوفر من اللون نفسه، 

وجينز أزرق داكن، والتي اختارها 
ساندرو راسا بجاكيت جلد معرق 

بخطوط ملونة، مع جينز فاتح 
وشوز من لون الجاكيت نفسه.

موضة الجاكيت المنفوخ
من الصيحات المفضلة لدى 
كثير من الرجال، فبالرغم من 

أنها تضيف بعض الحجم 
لمظهر الرجل، لكنها عصرية 

ورائجة، بخاصة عند اعتمادها 
بألوان الفتة كالفوشي 

من إلياس العنداري، أو األحمر 
الصريح من مدّون الموضة 

مستر محمود.
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العالمي   |  

د. عبد الحي زلوم 
مستشار اقتصادي 

يعاني العالم من 
كل اآلفات واألزمات 

السياسية واألقتصادية 
واإلجتماعية واإلدارية واألخالقية 

ومن الجملة وطننا العربي. 
وال يمكن ألعداء األمة في 

الخارج أن ينفذوا مخططاتهم 

دونما طابور خامس سياسي 
وقتلة اقتصاديين يشرفون 

على التخريب االقتصادي عن 
قصد أو عن جهل، وعن مناهج 
تعليمية وإعالم  يعّلم األجيال 

قشور الحضارة الغربية بسلبياتها 
لألسف. فانتشر الفساد 

والجريمة بطريقة غير مسبوقة. 
سنتكلم في هذا المقال عن 

القتلة االقتصاديين الذين يزيدون 

البلدان الفقيرة فقرًا وديونًا، أو 
الذين يقايضون ثروات بالدهم 
مقابل أهداف أنانية ال تتجاوز 

استمداد القوة من األجنبي 
ليساعدهم في البقاء في الحكم 

أو في مناصبهم بثمن نهب 

القتلة االقتصاديون
موجودون بيننا

على الحكومة األمريكية أن تفكر بإدارة العالم 
بطريقة مختلفة، أما مقدار انتصارها فسيكون 

بمقدار هيمنتها، تزعم الواليات المتحدة أنها 
تتحمل المسؤولية عن العالم
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القتلة االقتصاديون
موجودون بيننا

ثروات البلد وسلب سيادته 
السياسية واالقتصادية.

الفساد والعولمة توأمان
 كان مخططوا سياسة الواليات 
المتحدة متفقين في دراساتهم 

فائقة السرية والتي استمرت طول 
اشتعال الحرب العالمية الثانية بأن 

دور الواليات المتحدة بعد  تلك 
الحرب هو قيادة عالم واحد تحت 

هيمنتها في ظل نظام عالمي 
جديد.  كتب اشعيا بومان  رئيس 
تلك الدراسات السرية والمسماة 

)دراسات السلم والحرب( إلى 
زميله آرمسترونغ المسؤول عن 

لجنة المناطقية وذلك بعد اندالع 
الحرب بأسبوع كتب: “أن على 

الحكومة األمريكية أن تفكر بإدارة 
العالم بطريقة مختلفة، أما مقدار 

انتصارنا فسيكون بمقدار هيمنتنا، 

وعلى الواليات المتحدة أن تتقبل 
المسؤولية عن العالم”. ومن هنا 

بدأ التخطيط لمشروع العولمة.
 وفي اجتماٍع آخر عقد في ايار 
1942 كتب بومان: “أن على 

الواليات المتحدة أن تظهر القوة 
الالزمة لتأكيد األمن ولكن في 

الوقت ذاته عليها أن تتجنب الطرق 
التقليدية لالستعمار.” إذن فالنظام 
الجديد )هو استعمار بطرق مختلفة( 

حسب نصوص محاضر االجتماعات 
السرية تلك. ولذلك علينا أن 

نسمي األشياء بأسمائها دونما 
مكياج.

رأى هانس وجاكوب 
فاينر Viner العضوين في اللجنة 

االقتصادية أن المطلوب هو 
إنشاء مؤسستين مختلفتين لكل 
منهما وظيفته الخاصة كما جاء 

في المذكرةA 26-E الصادرة في 

فنزويال مثااًل؟
لو سألت أكثر الناس من هي الدولة صاحبة أكبر احتياط نفط في العالم لكان 

جوابهم المملكة العربية السعودية. لكن الجواب الصحيح هو فنزويال حيث 
أن احتياط فنزويال هو297  مليار برميل مقابل احتياط السعودية 267 مليار 

برميل.
إذن النفط هو الدافع لما يحدث االن في فنزويال. وكما حصل في المكسيك 
بعد اكتشاف النفط فقد أدى التدخل المباشر للواليات المتحدة في شؤونها 
وتخريب اقتصادها ونهب ثرواتها بحيث قال رئيس المكسيك بيرفوريو دياز: 

“مسكينة هي المكسيك لبعدها عن الله وقربها من الواليات المتحدة”. 
ويمكن القول الشيء نفسه في حالة فنزويال.

بدأ حفر أول آبار النفط سنة 1910 وتم أول اكتشاف له سنة 1914 علمًا بأن 
النفط كان معروفًا في فنزويال حتى أيام سكانها األصليين قبل مئات السنين 
تمامًا كما كان النفط معروفًا في الجزيرة العربية منذ ما قبل نبينا محمد صل 

الله عليه وسلم، حيث نصح أحدهم بأن ال يكتفي بالدعاء لشفاء جمله من 
الجرب وقال له )وقليل من القطران(.” والقطران هو المادة األسفلتية من 
النفط. كذلك كان أول ذكر  للنفط في العراق قبل 5000 سنة في مدينة 

هييت بل وتم استعماله في رصف مدينة بغداد وأسوار مدينة بابل.
أصبحت فنزويال المصدرة األكبر للنفط في العالم سنة 1928 ومنذ ذلك التاريخ 

والنفط هو من أساسيات سياسة واشنطن وشركاتها النفطية. وكما يحدث 
في الدول النامية بافساد القليل من طبقتها الحاكمة وتشغيل ما أصبح يسمى 
في هذه األيام بالقتلة االقتصاديين سواًء من األجانب ولكن بالتنسيق والتآمر 

مع قتلة اقتصاديين محليين. أساءت الطبقة الحاكمة في فنزويال استعمال 
بترودوالراتها  وذلك بإغفال برامج التعليم والصحة والبنية التحتية بل والزراعة 

والتي كانت تكّون ثلث الناتج المحلي في بدايات عشرينات القرن الماضي 
لتهبط إلى العشر وأصيبت بما يسمى المرض 

الهولندي )DUTCH DISEASE( وهو عندما تأتي 
فجأًة موارد كبيرة فتهمش بقية روافد االقتصاد.
سنة 1940 أصبحت فنزويال أكبر منتج للنفط 

في العالم الغربي. وكلما جاء مصلح تم 
االنقالب عليه بواسطة انقالبات مدبرة من 

الخارج. جاء شافيز وقام بإصالحاته ومنذ ذلك 
الوقت بدأت محاربته. بل واالنقالب عليه 

واعتقاله إال أنه استطاع اإلفالت من سجانيه 
وبقيت الحرب عليه وعلى خليفته مادورو 

مشتعلَة إلى يومنا هذا. زاد احتياط النفط في 
فنزويال زيادة هائلة بعد استخدام تكنولوجيا 

استخراج النفط الثقيل اإلسفلتي آواخر القرن 
الماضي لتصبح فنزويال صاحبة االحتياط 

العالمي رقم واحد.
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النفط هو الدافع 
لما يحدث اآلن في 

فنزويال. وكما حصل 
في المكسيك بعد 

اكتشاف النفط فقد 
أدى التدخل المباشر 

للواليات المتحدة 
في شؤونها إلى 

تخريب اقتصادها 
ونهب ثرواتها 



العالمي   |  

1942/2/7 ” وهكذا تم والدة 
فكرة صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي ليصبح قرارًا اعتمده الرئيس 

روزفيلت وتم إخراجه إلى العلن 
في بريتين وودز سنة 1944 ليكونا 

آداتين لالستعمار الجديد لفرض 
الهيمنة على العالم لسلب الدول 
سيادتها االقتصادية عبر مصائد 
الديون أو استنزاف ثروات الدول 

النامية الغنية عبر مشاريع ال لزوم 
لها أو ترتيب أولوياتها بما يتفق مع 

مصلحة الشركات العابرة للقارات 
وليس لشعوب تلك الدول.

تم اإلفساد االقتصادي  لتحقيق 
أهداف االستعمار الجديد عبر 

أدوات العولمة كصندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي 

بالتعاون مع قتلة اقتصادين 
محليين  محترفين  أو جهلة. 

حتى الدول الغنية  يتم استنزاف 
ثرواتها عبر الحروب واالبتزاز وشراء 

األسلحة من الطراز الخارج من 
الخدمة وبخطط يشرف عليها  قتلة 

اقتصاديون  محترفون  تحت 
غطاء  الشركات االستشارية 
األمريكية خصوصًا والغربية 
عمومًا. ومن المهم هنا أن 

نشير إلى كتاب كشف المستور 
وعنوانه  ) القتلة االقتصاديون( 

كتبه أحدهم وهو جون بيركنز. 
والكتاب اليوم موجود  مجانا 

على اإلنترنت بالعربية واالنجليزية 
وأنصح بقراءته لفهم ما نسعى 

هذا المقال إليضاحه.

الفساد اإلداري
إذا أردت خلط الحابل بالنابل 

فعليك بالفساد اإلداري. سوء 
اإلدارة سواًء عن قصد أو جهل هو 

ذروة الفساد وتعيين المناصب 
القيادية العليا على أسس طائفية 

أو عائلية أو عشائرية وال تستندإالى 
وصف وظيفي واضح هو إفساد 

إداري. وإذا كان تعريف اإلدارة بأنها 
االستغالل األمثل للموارد البشرية 
والمادية فالفساد اإلداري ينتج عنه 

االستغالل األسوأ لتلك الموارد 
فتصبح الطاقات البشرية والموارد 
الطبيعية نقمة على أهلها، لتصبح 

الدولة ومؤسساتها )كالحمار 
يحمل أسفارًا(. لذلك فإن تولي 

العساكر الذين فشلوا في مجال 
تخصصهم وهو الحروب والدفاع 

عن األوطان واستعمال موارد 
القوة لديهم لتنصيب أنفسهم 

كسياسين فاشلين يدمر بالدهم 
حتى ولو كانوا من أصحاب النيات 
الحسنة كما برهنت األحداث خالل 
السبعين سنة الماضية في عالمنا 

العربي.
 الفساد اإلداري هو من أهم 

أسباب تخلفنا.  

قراءة 
بين السطور

كثيرًا ما أحب القراءة 
بين السطور. هل يمكن 

لكم أن تقولوا لي ما 
هو أحد العوامل الهامة 
لما أسماه المحافظون 

الجدد بمحور الشر وذلك 
أيام جورج بوش اإلبن؟ 
كانت جميع تلك الدول 
المدرجة كدول الشر ال 

تتعامل مع البنك الدولي 
أو صندوق النقد الدولي 

وهي سوريا، العراق، 
إيران وكوريا. بعد احتالل 

العراق أصبح العراق مدينًا 
لصندوق النقد الدولي 

بحوالي 155 مليار دوالر 
في الوقت الذي كان 

للعراق فائٌض بحوالي 
40 مليار في ثمانيات 

القرن الماضي حين كان 
معدل االنتاج نصف ما 

هو عليه اليوم وكانت 
األسعار أقل بأربع مرات! 

أما الحرب في سوريا 
فستضطر هذا البلد إلى 
االستدانة العادة تأهيل 
بنيته التحتية والفوقية 

المدمرة. أما إيران فحسب 
آخر تقرير للبنك الدولي 
سيكون تأثير العقوبات 

التي لم يشهد العالم  لها 
مثياًل تأثيرًا هامشيا لهذه 

السنة وسيشهد االقتصاد 
اإليراني نموًا في السنة 

القادمة.
على ذلك هل تستطيعون 

أن تحددوا لي من هي 
امبراطورية الشر في 

عصرنا هذا؟

إذا كان تعريف اإلدارة بأنها االستغالل 
األمثل للموارد البشرية والمادية فالفساد 
اإلداري ينتج عنه االستغالل األسوأ لتلك 

الموارد فتصبح الطاقات البشرية والموارد 
الطبيعية نقمة على أهلها
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النوبة.. 
أرض الذهب 
المنسية على 
ضفاف النيل 

القاهرة - أسماء األمين

النوبة “ نبو” أو 
نوب والتي تعني 

أرض الذهب إشارة الي 
مناجم الذهب التي اشتهرت 

بها المنطقة خاصة في وادي 
العالقي، وتقع النوبة جنوب 

مصر على طول نهر النيل حتى 
شمال السودان بين شالالت 
نهر النيل، وتنقسم إلى نوبة 

سفلى ونوبة عليا، وتمتد النوبة 
السفلى النوبة المصرية من 
الشالل األول وحتي الشالل 

الثاني جنوب أسوان بطول نهر 
النيل من قرية دابود في الشمال 
وحتي قرية أدندان عند خط عرض 

 22  درجة في وادي حلفا .

وقد تم تهجير  النوبيون الذين 
يعيشون في هذه القري البالغ 
عددها 44 قرية مع بناء السد 

العالي ، ونتيجة لبناء خزان أسوان 
ومراحل تعليته تكونت بحيرة 

ناصر فوق منطقة النوبة القديمة 
وغمرتها مما أدى إلى الحمالت 

المتتابعة من هيئات اليونسكو 
فيما ُعرف بالبرنامج الدولي إلنقاذ 
آثار النوبة ومنها معبد أبو سمبل 

ومعبد فيلة وكالبشة. 

النوبيون
أهل النوبة هم قبائل سكان 
أصليون لوادي النيل امتهنوا 

الزراعة وسكنوا علي طول 
ضفتي النهر أقصى جنوب مصر 

وأقصى شمال السودان منذ 
آالف السنين، وتنقسم القبائل 

الحالية إلى الكنوز »الماتوك« 
والفادكا، وأيضا نوبيين جبال 

النوبة، ويتوزع النوبيين جغرافيًا 
علي ثالثة مناطق ، فالمنطقة 

الشمالية يسكنها الكنوز ويقيمون 
حاليًا في قري البر الغربي ومازالوا 

محتفظين بالطابع النوبي في 
العادات والتقاليد وشكل البيوت 
القديمة، أما المنطقة الوسطى 
فتضم 6 قرى سكانها ينحدرون 

من أصول عربية ومنهم الجعافرة 
الذين يتباهون بنسبهم إلى جدهم 
جعفر الصادق، الذى ينتهى نسبه 

إلى اإلمامين الحسين وأبيه 

على بن أبى طالب، بينما ينتمى 
األشراف الحسينيون إلى الحسين 

بن أبى طالب، ويتمتعون بلقب 
شريف، وكذلك قبيلة العبابدة 

التي يرجع نسبها إلى عبدالله بن 
الزبير كما يوجد عرب األنصار وبنى 
هالل والعليقات، بينما يقيم في 
المنطقة الجنوبية الفاديكا الذين 
يفتخرون بكون دماءهم فرعونية 

نقية لم تختلط بأغراب من خارج 
بالدهم ويقيم أغلبهم حاليًا في 
مركز نصر النوبة في قري علي 

شكل نصف دائري من قرية بالنة 
حتي كالبشة.

لدي النوبيون لغتهم الخاصة وهي 
تشبه لغات بعض القبائل البدوية 
في شمال أفريقيا، وتنقسم اللغة 
النوبية إلى قسمين أساسيين هما 
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الكنزية والفادكية، وتختلف إلي 
خمس لهجات موزعة علي مناطق 
مختلفة حيث اللهجة الفادكية في 
مصر ولهجتي المحس والسكوت 

في السودان وتتبعان اللغة 
الفادكية أما لهجتي الدنقالوية 
في السودان والكنوز في مصر 

فتتبع اللغة الكنزية، وبجانب لغتهم 
بقسميها يتحدث أهالي النوبة 

العربية بطالقة مع لغات أخرى 
كاإلنجليزية والفرنسية واإليطالية 

بحكم اختالطهم بالسائحين والزوار 
األجانب حيث يمتازون بالذكاء الحاد 
وسرعة البديهة باإلضافة لشهرتهم 

باألمانة واإلخالص والوفاء، وتعد 
اللغة النوبية من اللغات المنطوقة 
غير المكتوبة وهذا جعلها محدودة 

االنتشار بين الجيل الحالي من 

النوبيين الشباب الذين لم يعيشوا 
في ارض أجدادهم بعد التهجير أو 

يختلطوا بأهلها.
شارك النوبيون في الحياة 

السياسية والثقافية علي مر 
العصور ومن مشاهيرهم في 

العصر الحديث: أحمد منيب 
الملحن والمطرب، والشاعر 

واليساري زكي مراد، المغني 
محمد منير، خليل كلفت 

ناقد وكاتب ومفكر سياسي 
واقتصادي، وحجاج حسن أدول 

وهو روائي وناشط، والموسيقي 
العالمي حمزة عالء الدين 

والمشيرمحمد طنطاوي وأعضاء 
فرقة بالك تيما ومنهم الممثل 

والمغني أمير صالح الدين 
وغيرهم الكثيرين.

تاريخ النوبة
يرجع تاريخ النوبة للعصر الحجري 

في عصر ما قبل التاريخ، كانوا 

في البداية يعيشون علي الصيد 
وجمع الثمار وصيد األسماك، وقد 

قامت حضارة منذ 10 آالف سنة 
في منطقة خور بهان شرقي مدينة 

أسوان بمصر )صحراء النوبة حاليًا 
التي كانت سافانا فيما مضى 

وتعرضت للجفاف(، وكان مركزها 
وادي العالقي حيث اعتمدوا في 

حياتهم على تربية الماشية، إال 
أنهم نزحوا جنوبًا وتمركزوا جوار 
الشالل الثاني )الذي غمر االن 

تحت مياه بحيرة ناصر( واكتسب 
أفرادها المهارات الزراعية، مما 

أسهم في استقرارهم هناك 
وقيام مجتمعات زراعية غنية على 

مستوى عاٍل من التنظيم.
امتدت بالد النوبة تاريخيًا من 

جنوب مصر الي جنوب نهر النيل 
وضمت دول حوض النيل أثيوبيا 

وتنزانيا والسودان والكونغو 
وانقسمت إلى ثالث ممالك 

قديمة تطورت وتغيرت أسمائها 
بتطور العصور، وكان يطلق علي 

النوبة آنذاك تا سيتي أي ارض 
القوس لمهارة شعبها في الرماية، 

نشأت بينهم وبين قاطني شمال 
وادي النيل نزاعات انتهت باحتالل 
النوبة لألجزاء الجنوبية من مصر 
العليا ولهذا تعددت المناوشات 
المصرية على حدود النوبة منذ 
عهود ما قبل األسر في مصر.

وقد ساعد انتقال الخبرات النوبية 
إلى أعالي النيل على استقرار 
المجتمعات البشرية شمااًل 
وتطورها مما أسس لقيام 

الممالك المصرية القديمة الحقًا 
ومع بدايات توحيد مصر العليا 

في مملكة واحدة وبازدياد نفوذها 
اتجهت أطماعها جنوبًا رغبًة في 

تأمين الحدود الجنوبية والسيطرة 
على طرق التجارة التي كانت تربط 

مصر بإفريقيا عبر بالد النوبة، 
إضافة إلى الطمع في االستحواذ 

على مناجم الذهب بالنوبة، 
وأصبحت النوبة السفلى بكاملها 

خاضعة لشمال الوادي لكنها 
تمكنت من االحتفاظ بخصائصها 

وهويتها الثقافية.
وانتهت هذه السيطرة األولي 

عندما تفككت المملكة المصرية 
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الوسطى، مما شجع مملكة كرمة 
في النوبة العليا على مد نفوذها 
شمااًل وضم كل منطقة النوبة 

السفلى في عام 1700 ق.م. 
ولكن بعد طرد الهكسوس على 

يد أحمس مؤسس األسرة الثامنة 
عشر تجددت األطماع في بالد 
النوبة العليا، إلى أن تم إخضاع 

النوبة بكاملها حتى الشالل الرابع 
في عهد »تحتمس الثالث«.

عبد النوبيون اآللهة المصرية 
القديمة، ووجدت آثار دلت علي 

ذلك في معابدهم بالقسطل 
وبالنة وكان المعبود األول في 
النوبة هو اإلله ابيدماك الذي 

يصور برأس أسد كذلك تطورت 
لديهم عبادة اإلله آمون وظهر 

التمثيل التشبيهي اإلنساني 
وبرأس الكبش فى المعابد النوبية 

واآلثار األيقونية آلمون في 
طيبة وكانت للمعبودة إيزيس 

واسطورتها مكانة خاصة لديهم، 
استمروا في عبادتهم تلك حتى تم 
اجبارهم علي دخول المسيحية في 

العهد الروماني بعد انتهاء عصر 
البطالمة بهزيمة كليوباترا واستيالء 

الرومان علي النوبة السفلى، 
ولكن بعد تفكك الدولة الرومانية 
سيطر النوبيين على معظم مصر 

والنوبة السفلى، لكنهم اخرجوا 

منها فاكتفوا بالسيطرة على النوبة 
السفلى جنوب أسوان فيما ُعرف 

بمملكة نوباتيا المسيحية.
بعد الفتح اإلسالمي لمصر سنة 

640 دخلت قبائل عربية مصر 
بتشجيع من الحكام العرب ومنها 

قبائل استقرت في النوبة في 
منتصف القرن العاشر، توترت 

العالقات بين شمال النيل والنوبة 
وغزا النوبيون مصر العليا سنة 962 
في عصر الدولة اإلخشيدية وتوغلوا 

حتى مدينة اخميم وسيطروا على 
الصعيد حتى شمال إدفو وظلوا 

متواجدين في الصعيد إلى ما بعد 
الحكم الفاطمي سنة 969.

من هم الكنوز؟
الكنوز أحد فروع سكان النوبة اليوم، 

وهم نوبة مستعربة اختلطوا من 
عهود بعيدة بالعنصر العربي حيث 

صاهر زعماء قبائل النوبة رؤساء 
قبيلة ربيعة الوافدة فاكتسبوا 

الدماء العربية، مما أدى إلى انتقال 
حكم هذه المنطقة إلى زعماء بني 

ربيعة حسب النظام المحلي المتبع 
الذي يجعل وراثة الحكم أموميًا البن 
البنت وابن األخت مما مكن العرب 

من حكم النوبة.
كانت للكنوز منعة ومكانة 

مرموقة أبان دخول اإلسالم مصر 
وأسسوا إمارة متخذين من أسوان 

عاصمة إلمارتهم واستقروا في 
وادي العالقي بين اسوان والبحر 
األحمر ومنطقة عيذاب بجنوب 

الصحراء الشرقية بمصر المعروفة 
ببالد المعدن. وقد اتسعت هذه 
اإلمارة العربية كثيًرا بعد ان تولى 

حكمها أبي المكارم هبة الله الذي 
يعرف باألهوج المطاع، ويعتبر هو 

المؤسس الحقيقي إلمارة ربيعة 
الكبرى في أسوان؛ حتى أصبحت 

تضم صعيد مصر الجنوبي من 
قوص إلى أسوان، كما ضمت 

جزًءا كبيًرا من بالد النوبة الشمالية 
وهي المنطقة التي تعرف باسم 

مريس التي تقع جنوب وادي 
حلفا.

وقد والى أبو المكارم هبة الله 
الدولة الفاطمية وساعدها في 
القضاء على أبي ركوة األموي 

الذي قام بثورة ضد الحاكم بأمر 
الله عام 397ه�/1006م، ولجأ 

إلى الصعيد ثم فر هاربًا إلى 
النوبة فقبض عليه أبو المكارم 

وأرسله إلى القاهرة، نتيجة لذلك 
كافئه الحاكم بأمر الله الفاطمي 

بلقب “كنز الدولة” وتوارث أبناؤه 
هذا اللقب، وُعرف بني ربيعة 
في أسوان والنوبة منذ ذلك 

الحين باسم بني كنز، وهم الكنوز 
الحاليون.

أخر ثورة فاطمية
كان والء الكنوز قويًا للفاطميين 

الذين استعانوا بهم في نشر 
مذهبهم في بالد النوبة، لذلك 

إنقاذ آثار النوبة
تعتبر حملة إنقاذ أثار النوبة أول وأكبر مشروع 

ثقافي لحفظ التراث العالمي في التاريخ الحديث، 
وتكلفت الحملة 

80 مليون دوالر أمريكي، دفعت مصر ثلثهم بينما 
تكفلت الواليات المتحدة األمريكية، وألمانيا، 

وفرنسا، وإسبانيا، وهولندا، ومنظمة اليونسكو 
بالثلثين المتبقيين.

وقامت الحكومة المصرية في عهد جمال عبد 
الناصر بإهداء بعض معابد أثار النوبة لخمس دول 

أجنبية تقديرًا لمساهمتهم في انقاذ 
أثار النوبة، وهي معبد طافا الذي تم 
إهدائه لهولندا، ومعبد إليسيا ويوجد 
حاليًا في تورينو بإيطاليا، معبد ديبود 

وُأهدي السبانيا وُنصب في إحدى 
حدائق مدريد، ومعبد دندرو ويوجد حاليًا 

في متحف المتروبوليتان بالواليات 
المتحدة األمريكية، وتم إهداء ألمانيا 

إحدى بوابات معبد كالبشة وهي البوابة 
البطلمية وتوجد حاليًا في متحف برلين، 

ورأس أمنحتب الرابع لفرنسا.
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تمرد األمير كنز الدولة محمد في 
إمارته بأسوان، عام 474 للهجرة، 

ضد الوزير الفاطمي بدر الدين 
الجمالي األرمني، بسبب وراثة 

اإلمامة الفاطمية التي حرم منها 
بدر الدين الجمالي نزار االبن البكر 

للخليفة الفاطمي المستنصر 
بالله، من والية العهد بعد أبيه، 

خالفا لما تنّص اإلمامة عليه، 
ودفع بوالية العهد إلى أخوه 

األصغر الذي عرف بالمستعلي 
بالله، األمر الذي رفضه بعض 
رجال الدولة الفاطمية، ومنهم 

الحسن الصباح مؤسس الفرقة 
النزارية اإلسماعيلية والمعروف 

بشيخ الجبل، أي أن التمرد لم يكن 
إال تمرد داخل الدولة الفاطمية 

وليس ضدها، وقد برهن الكنوز 
على والئهم لألئمة الفاطميين 
بعد ذلك وفي أحلك األوقات، 

الجدير بالذكر أن أسوان تضم مقابر 
الفاطميين حتي الوقت الحالي.

ظل الكنوز موالين للخالفة 
الفاطمية حتى بعد إعالن صالح 

الدين سقوطها، وتجلى ذلك في 
ثورتهم في عهده بمساندة جنود 

الفرقة السودانية الفاطمية والذين 
سبق لهم القيام بثورة في القاهرة 

من أجل إعادة الخالفة ألصحابها، 
ونجح صالح الدين في قمعهم وتم 

نفيهم إلى جنوب مصر وبخاصة 
إلى أخميم، فاتحدت الفرقة 

السودانية مع األمير كنز الدولة، 
الذي أعلن الثورة بأسوان إلعادة 
الخالفة الفاطمية اإلسماعيلية، 

فأرسل صالح الدين األيوبي أخاه 
الملك العادل األمير أبو بكر محمد 

بن أيوب، وجرت معركة كبيرة 
فاصلة في السابع من شهر صفر 
من عام 570 للهجرة، انتهت بقتل 

األمير كنز الدولة وهزيمة قوات 
الثورة الفاطمية.

لم يكن قمع ثورة الكنوز التي 
تعد أخر ثورة فاطمية بمصر، 

نهاية إلمارتهم، فقد ظلت قائمة 
ولها اليد العليا على صعيد مصر 
األعلى، إلى أن قوضها السلطان 

المملوكي الظاهر بيبرس في 
حملته على الجنوب المصري 

وكانت نتيجة حملته تدمير ميناء 
عيذاب بالقرب من حاليب اليوم، 

وانتهاء دوره كميناء هام في تجارة 
البحر األحمر والحج.

ويحتفظ الكنوز حتى يومنا هذا 
باسمهم ويعتزون به وبتاريخهم، 
والزال بعضهم حتي يومنا شيعة 

إسماعيلية، يتبعون الفرقة النزارية 
المعروفة اليوم باألغا خانية، وقد 

ذكر أغا خان الثالث في مذكراته 

وجود جذور شيعية إسماعيلية 
نزارية في صعيد مصر األعلى، 
وتحدث عن أسوان التي كانت 
عاصمة إمارة الكنوز وعالقتها 

بالخالفة الفاطمية ولماذا اختارها 
لتكون مثواه األخير. 

أشهر األثار 
يقع معبد كالبشة الشهير أيضًا 
بمعبد ماندوليس إله الشمس 

عند النوبيين في قرية تحمل 
االسم نفسه، وتبعد 56 كيلومترًا 

جنوب خزان أسوان، ويعد أحد 
أكبر المعابد المشيدة بالحجر 

الرملي في النوبة، وأكثرها اكتمااًل 
معماريًا تم بنائه حوالى عام 

30 قبل الميالد ويحوي رسوم 
ألسطورة إيزيس وأوزيريس ولإلله 

حورس وكتابات تاريخية منها ما 
يسجل انتصارات الملك سيلكو 
ملك نوباتيا. وقد تم نقل هذا 

المعبد لموقع جديد جنوب السد 
العالي مباشرة لحمايته من الغرق 

واستغرقت عملية النقل عامين 
وهو ثاني أكبر معبد من آثار النوبة 

بعد أبو سمبل يتم نقله.
ويعد معبد أبو سمبل الكبير 

المنحوت في الجبال وأحد أهم 
وأجمل آثار النوبة، مخصص لعبادة 

االله آمون وتخليد انتصار الملك 
رمسيس الثاني في معركة »قادش« 

ويحوى اغرب ظاهرة وهي تعامد 
أشعة الشمس على وجه تمثال 

الملك رمسيس الثاني، مرتين فقط 
في العام مرة في ذكرى جلوسه 

على العرش يوم 22 فبراير، واألخرى 
في ذكرى مولده 22 أكتوبر.

كذلك معبد بيت الوالي وهو 
منحوت في الصخر بين المعابد 

الخمسة التي بناها رمسيس 
الثاني ومثله المعبد الصغير 

لحتحور ونفرتاري، كما يوجد ضمن 
أثار النوبة معبد فيلة المعروف 

بمعبد إيزيس، ومعابد الدكة وأبو 
سمبل الصغير والمحرقة واثار 

ابريم والمسلة الناقصة ومعبد 
حورس في إدفو وجزيرة الفنتين 

وغيرها من االثار القديمة إضافة 
الي وجود أثار مختلفة مثل دير 

االنبا سمعان والمقابر الفاطمية.

النوبة حديثًا
في أكتوبر/تشرين األول 

1963 اضطر النوبيين للهجرة 
من قراهم على ضفاف النيل 

بعد بناء السد العالي وغرق 
أراضيهم، وشكل إبعادهم 

عن قراهم بجوار النيل موتًا 
لهم، لذلك اضطر كثيرًا من 
النوبيين إلي االتجاه شمال 

مصر فيما هاجر بعضهم 
لخارج مصر.

في 22 يناير 2016، صدق 
مجلس النواب المصري دون 
نقاش على القرار الجمهوري 
444 بشأن تحديد المناطق 

المتاخمة لحدود مصر، والذي 
يعتبره النوبيون يمثل حظرًا 
على تواجدهم في أراضيهم 

األصلية، وينص القرار 
علي اعتبار 16 قرية نوبية 
من أصل 44 قرية أراضي 

حدودية ويمنع دخولها بعد 
سيطرة الجيش المصري 

عليها وتحويلها إلى مناطق 
عسكرية، بالرغم من تأكيد 

حق عودة أهالي النوبة 
لبعض األراضي التي تم 

ترحيلهم منها وفقًا لدستور 
مصر المعدل والذي يعترف 

بتوطينهم في ارضيهم 
القديمة وفقًا للمادة 236.

سنة 2017 تم اعتقال بعض 
النوبيين على خلفية تظاهرهم 

سلميًا فيما ُعرف اعالميًا 
بقضية “معتقلو الدفوف” 
للمطالبة بحق العودة إلى 

أراضيهم كما ينص الدستور 
الذي شاركوا في تعديله، وجاء 

قرار االعتقال عماًل بقانون 
الطوارئ المفعل في مصر 

منذ سنين مضت، وقد توفى 
القيادي النوبي جمال سرور اثر 
االعتقال في السجن وتدخلت 

منظمة العفو الدولية 
للمطالبة بإطالق سراح باقي 

المعتقلين.

أهل النوبة هم 
قبائل سكان 

أصليون لوادي 
النيل امتهنوا 

الزراعة وسكنوا 
علي طول ضفتي 

النهر أقصى جنوب 
مصر
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خليل صويلح 

ساعة رملية
لقياس أنواع الصرب

عابرة،  بهجات  بصناعة  اليومية  خرائطي   أرسم   
أن  ذلك  مستعادة،  وق��راءات  خاطفة،  وحميميات 
استعراض شريط كّل ما حدث خالل سنوات الحرب، 

مهمة شاقة، وعسيرة، ومؤلمة.       
اختراع  القسوة  ب��أن”  م��ّرة  أش��ار  قد  ساراماغو  خوسيه  كان   
قسوة  بدرجات.  صالبة  أشّد  هنا  القسوة  مقياس  بشري”. 
تبدو  ووقائع  مبتورة  بحكايات  دفعات  على  تتراكم  مرئية  ال 
المتنّمرة، في  النظرة  القسوة في  غرائبيتها.   لفرط  متخّيلة 
الفقر  في  القسوة  المعلنة،  الكراهية  في  اللفظي،  العنف 
القسوة  الظهر،  بخنجر في  ينتهي  الذي  العناق  الروحي، في 
في اندحار الجمال أمام جدارية القبح الضخمة التي تحاصرنا 

من كل الجهات.
ولكن ماذا تفعل في دمشق أمام كل هذا الحطام؟ تسألني 
مذيعة تعمل في إذاعة غامضة. أقول لها: وماذا أفعل خارج 
بدون أصدقاء  للمدن  آخر. ال معنى  ترابًا  أحتمل  دمشق؟ ال 
وذكريات وروائح، ال معنى لدمشق من دون دمشق بأبوابها 
باريس  في  السّري.  وعطرها  المتداخلة،  وأزقتها  السبعة، 
شعرُت بالضجر بعد ساعتين من التجوال في متحف اللوفر، 
فاتهمني رفيق الرحلة بأنني بدوي ال يقّدر كنوز الفن! أما في 
دمشق، فإنني أعيش دمشق، على هيئة ساعة رملية لقياس 
انتظار ما ال يأتي. في “مقهى الروضة”،  أنواع الصبر وفقه 
وسط  كتاب  ق��راءة  في  أنهمك  أو  عابرين،  أص��دق��اء  أنتظر 
لدينا  اسعاف.  سيارات  وأص��وات  نزقين،  نرد  العبي  ضجيج 
إنجاز  من  أكثر  نفعله  ما  لدينا  وليس  الموتى،  من  يكفي  ما 
تبقى من شوارع ومكتبات وحانات.  مواعيد غامضة في ما 
راحلين،  مسرحيين  صور  ترافقني  الحمراء  مسرح  ممر  أعبر 
الخشبة، وكأن أصوات هؤالء لم تغادر  إلى ضجيج  فأنصت 
رقم6”  عنبر  ديميتريتش في”  إيفان  أستعيد صوت  المكان. 
تنتهي  لن  أنها  والمصيبة  لعينة،  حياة  تشيخوف:«  ألنطون 
بمكافأة على اآلالم، أو بمشهد ختامي، كما في األوبرا، بل 

بالموت«. أكمل طريقي إلى “المكتبة العمومية” في فندق 
البرازيل”.  مقهى  يسمى”  كان  ما  زج��اج  إلى  ألتفت  الشام. 
بتبغه  الماغوط  محمد  يجلس  كان  الزجاج،  هذا  وراء  هاهنا 
وسعاله وسخطه. اآلن تحتل مكانه محاسبة شابة وراء كّوة 
البنوك  زجاجية ضّيقة، بعد أن تحّول المقهى إلى فرع ألحد 
“مكتبة  اسم  أن  إلى  أنتبه  المقابل،  الرصيف  على  الخاصة. 
واجهة  احتلته  سنوات،  منذ  أبوابها  أغلقت  التي  ميسلون” 
جديدة لمكتب صرافة باسم«زمزم«. أقول لنفسي: هل علينا 
أن نغرغر أفواهنا بماء البنكنوت المقّدس كي نشعر بطهارة 
هذه اللحظة العاتية؟ النادل في« بار أمّية” يدافع بحماسة عن 
اإلشاعات  مواجهة  في  الوطنية،  الصناعة  فخر  عرق”الريان” 
الكاذبة، يقول جازمًا« كل شيء مغشوش في هذا البلد عدا 
عرق الريان«. أحد المتسكعين يفّكر أين ينام الليلة بعد أن طردته 
زوجته من البيت بسبب عطالته المزمنة، ومشاريعه الفاشلة، 
رواية ألليف شفق في نسخة مقرصنة تقبع  أيضًا،  وهناك 
هذه  في  اآلن،  لحياتنا  أصلّية  نسخة  ال  المائدة.  على طرف 
الجغرافيا السائلة والمنكوبة والملعونة. نسخة مزّورة فقط، 
أو “فوتوكوبي حياة”، تمامًا، مثلما تفعل » سينما األهرام« 
األفالم  أح��دث  تعرض”  بأنها  يفيد  ممّزقًا  إعالنًا  تضع  حين 
العالمية”، وتضع صورًا لممثالت إغراء لسَن موجودات في 
األفالم المعروضة في األصل. ثّم ستغلق أبوابها نهائيًا. ها 
والعراق، وكوسوفو، بنسخة  أفغانستان،  نحن نعيش لحظة 
محسن  من  الشخصّية  نسختنا  لدينا  ليس  ولكن  متأخرة، 
أمير  أو  الصبر(،  )حجر  رحيمي  عتيق  أو  )قندهار(،  مخملباف 
)تحت األرض(، كي نصنع أفالمنا، ووثائق موتنا  كوستاريكا 
يجري في مسرح  يحدث  ما  كأن كل  ينبغي،  كما  التراجيدي، 
للدمى بأصوات مستعارة، فوق منصٍة باردة. هنا الدم يسيل 
من الشقوق، وال أحد ينصت إلى “هاملت العشوائيات” وهو 
يهذي:« ثمة رائحة عطنة في مملكة الدنمارك. أما أنا فأخشى 

أن تكون الرائحة العطنة، انتقلت إلى هنا”! 






