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المشرف العام. رئيس التحرير من ينقذ  أهل ا�رض؟ 
حسن عبد الرحمن

العالم بحاجة لضمان مستقبله وضمان حياة ساكنيه، 
قبله،  وماحدث  يوم  وكل  اليوم  مايجري  عن  ماذا  ولكن 
ثمانية  قرابة  من  أكثر  بحياة  األقــويــاء  تحكم  عــن   مــاذا 

مليارات من البشر؟
كان  هل  الثروة  وتقاسم  والخير  العدالة  عن  البشر  يبحث  عندما 
على العالم أن ينقسم إلى معسكرين ويغرق في دوامة الفوضى 

والحروب كل تلك السنين؟
هل مازال علينا بالضرورة الوصول إلى حافة الحرب النووية إذا أراد 

اإلنسان التفكير بالعدالة والخير؟ 
تقرير مصيرها  واألمم  الشعوب  على  وإلى متى سيبقى ممنوعًا 

والوصول إلى نظام عالمي أكثر عدًال؟
العالم  بينما  البشر،  من   % 3 أحضان  في  الثروة  تتركز  متى  إلى 

وملياراته يعيشون تحت خط الفقر؟
إلى متى يمكن للعالم أن يحتمل هذا الجور الفاضح؟ 

لماذا عند الحديث عن الفقر يغيب الحديث عن الغنى الفاحش؟
هل يمكن الحديث عن الفقر دون الحديث عن وجهه اآلخر؟ 

في عالم يملك فيه بضعة أفراد مايملكونه ألن قارات كاملة جردت 
من ملكياتها.

والتحصى  تعد  ال  فــرص  ونــشــوء  المتسارع  التقنية  تطور  أمــام 
المالية،  والتقنيات  األشياء  وإنترنت  المعرفة  عالم  لالستثمار في 
في عالم الثورة الصناعية الرابعة والذكاء االصطناعي كيف سيتغير 
العالم، وهل يمكن لنمط الحياة ونمط األسواق الجديد أن يسهم 
االنقسام  أن  أم  والفقراء،  األغنياء  بين  الكبير  التفاوت  تغيير  في 

والفوارق سوف تتزايد وتتعمق؟ 
أكثر  بصور  االنقسام  سيعزز  التكنولوجيا  عالم  أن  يــرى  البعض 
خطورة، فقد نكون أمام عنصرية جديدة ليست في اللون والعرق 
اليملك  من  وبين  أدواتها  ويتقن  التكنولوجيا  يملك  من  بين  بل 

واليتقن، بين من يعلم واليعلم. 
يملك  السيطرة، فمن  بأحقيته في  الغرب  حديث  إلى  يعيدنا  هذا 
له ما  الفضائية والذكاء االصطناعي يحق  الطائرة والمركبة  تقنية 

اليحق لغيره. 
الحلول وإلى تجاهل  إلى تبسيط  يتجه  العالم كله  أن  الواضح  من 
البشر  يعيشها  التي  والتناقضات  فالحروب  الحقيقية،  مشاكله 
وتفاوت مستوى الوعي والمعيشة ينخر عميقًا في خراب الخليط 
المستقبل،  المنسجم والمتعاون خليط يتفق على شكل  البشري 

ومع ذلك فمن يملك القوة والمال يتجاهل ويسعى إلى مزيد من 
القوة والثروة.

 في الماضي القريب أي قبل أقل من 50 سنة كانت هناك أسئلة 
مطروحة بقوة من مثل مواجهة الفقر وتحقيق العدالة والتشاركية 
وردم الفجوة بين الشمال والجنوب وكانت  ثقافة الخير تنتشر على 
نحو أوسع وأقوى، أما اليوم فال سيرة سوى لسيرة كيف تملك أكثر 
وتنتج أكثر وتتوسع أكثر وتسّوق أكثر، وتحتكر أكثر، مايكروسوفت 
الكبرى والتجارية تسعى إلى  العالم  وأمازون وغوغل وكل شركات 
في  ودمجها  المنافسة  تحتمل  التي  الصغيرة  الشركات  تملك 
الكيانات الكبيرة لقطع الطريق أمام أي ديمقراطية لحركة األسواق. 
الخير  عالم  نخبة  رأي  تمثل  أنها  يفترض  التي  نوبل  جوائز  حتى 
األصول  ذو  لالقتصادي  العام   هذا  جائزتها  أعطت  واإلنسانية، 
مايكل  ولألمريكي  دوفلو  استر  وزوجته  بانيرجي  ابهيجيت  الهندية 
العالم،  الفقر في  أبحاثهم وأعمالهم في مجال محاربة  كريمر عن 
بسبب  الثالثة  لهوالء  الجائزة  منحها  التحكيم  هيئة  ــررت  ب وقــد 
ادخالهم مقاربة جديدة للحصول على أجوبة موثوقة في الوصول 

ألفضل الوسائل التي تحد من الفقر. 
وكان بريمر قد أجرى تجارب ميدانية اختبر فيها مختلف المبادرات 
لمقاومة  الصغر  متناهي  وتمويل  محددة  انتاجية  نماذج  لتعميم 
استاذا  دوفلو  واستر  ابهيجيت  بانيرجي  الــزوجــان   وقــام  الفقر، 
مسائل  بدراسات  للتكنولوجيا  ماساتشوتس  معهد  في  االقتصاد 
أخرى في دول أخرى وباتت لتجارب هؤالء هيمنة في ميدان اقتصاد 
2013 مستشارة  اختار دوفلو عام  البيت األبيض  التنمية حتى أن 
للرئيس باراك اوباما في مواضيع التنمية من خالل انضمامها إلى 

مادعي اللجنة الجديدة من أجل التنمية العالمية. 
 الحديث هنا يجري عن تخفيف الفقر وليس معالجته الجذرية وتأتي 
أهمية اإلشارة إلى هذه األبحاث في ظل الغياب الكامل لمشروع 

فلسفي واقتصادي ومالي لمعالجة الفقر.
المشكلة هنا ليس في كتاب يقترح حلوًال بسيطة لمواجهة الفقر، 
الفقر وهذا  تبنيه لمحاربة  اعتباره أفضل مايمكن للبشرية  بل في 
السياسية  العالمية  النخب  وتجاهل  البشري  العجز  حجم  يوضح 

والمالية ألسباب الفقر الحقيقية.  
الوجه اآلخر للفقر  آخر للفقر،  بأن هناك وجه  التفكير للحظة  دون 
فقرًا  أكثر  الفقراء  تجعل  بطريقة  ومركب  قائم  نظام  سيطرة  هو 

واألغنياء أكثر غنى. 

 افتتاحية             
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  |   المحتوى   |  
التلوث البصري بالالذقية 

يسرق هوية المدينة

الوضع المعيشي في أسوأ حاالته
أسعار فلكية لتأمين الغذاء 

تقنيات «بلوك تشني» 
البنوك التقليدية          

ستسلم وتفتح أبوابها

” كثيرا ًما يأكل أطفالي الخبز الحاف“، 
ويحالفوهم الحظ حين يتوفر لهم أي نوع 

من المشتقات األجبان واأللبان هذا ما 
تقوله أم محمد األرملة التي تقيم بحي 

الورود وتدفع خمسين آالف ليرة سورية 
أجرة غرفتها بعدما أخذت الحرب منزلها 

بحرستا.
مع طغيان موجة الثورة الصناعية الرابعة تحتل 

تقنيات جديدة صدارة التطبيقات والحلول 
المقدمة لألنشطة االقتصادية والمنتجات 

التجارية المستخدمة في الحياة اليومية، وتبرز 
تقنيات البلوك تشين في أول قائمة الحلول 

التقنية التي تقدمها ثورة التكنولوجيا.

٦

٨

تسّول ونصب واحتيال
عبر اإلنترنت

خلدون الموقع: السوريون 
قيمة مضافة في مصر 

٤٠

٣٢

برز موضوع تعهد إعادة قطع التصدير 
كالموضوع األهم في الساحة االقتصادية 

خالل الفترة الماضية، وعلى الرغم من 
األخذ والرد الكثيرين فيه، إال أّن القرار 

بشأنه لم يصدر بعد، وبقيت حالة التخّبط 
نتيجة تطبيقه أو عدمه تسود األوساط 
االقتصادية، ويقّلل من نسبها، إن لم 

يلغيها نهائّيًا.

 إعادة قطع التصدير شد     
حبل اقتصادي

فمن الذي يتعب أوالً؟

املعابر احلدودية 
هل سننجح بإعادة ما خربه اإلرهاب؟

ا�قراض والسيولة 
غياب دور المصارف 

والحجج جاهزة! 

بعد اقتراب السنة التاسع من الحرب السورية 
على طي أشهرها والدخول بالسنة االعاشرة، 

يبدو المشهد أقل عنفا مما بدأت عليه 
األحداث عام 2011، فاألمور تتجه نحو األمان 
واالستقرار، فالدول المجاورة لسورية أصبحت 

كفيلة بعقد اتفاقيات ثنائية لتعيد مجراه 
العالقات لما كانت عليه من قبل.

٣٦

٢٢

٢٦

٥٦
في ريف الالذقية

مـدارس في غرف مأجـورة 
وعْلٌم مغمس بالذل

١٢
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كيف ينشأ السرطان
من الخاليا العادية؟

تبدأ المقاطع الفردية من الحمض النووي 
البشري، بالتحول بشكل عفوي أو ألنها 

مصابة بفيروس، في إنتاج بروتينات غير 
عادية تتسبب في انقسام الخاليا بشكل ال 

يمكن التحكم فيه وتشكيل ورم خبيث.

صالح جاهني
فنان الشعب 

٨٠

٦٢

٤٨

�مد سحار:
زنوبيا للسيراميك 

نافست عامليًا 
في ظروف الحرب

١٦

أونلي واتش ٢٠١٩
Amvara ساعة أمفارا

عادية تتسبب في انقسام الخاليا بشكل ال 
يمكن التحكم فيه وتشكيل ورم خبيث.

العدد 10



٦almashhadonline.com November 2019

المحلي   |  

ميساء رزق

حري بمدينة عريقة 
كالالذقية تحظى 

بجميع مؤهالت الجمال 
من بحر وسهل وجبل وتاريخ 

وشعب طيب أن تتوج 
بعرش أجمل المدن وتكون 
مقصدًا للزوار، ولكن واقع 

المدينة الحالي وما آلت إليه 
من إهمال وتشويه لتلك 

الممتلكات يؤهلها للوضع 
بين يدي مبضع أشهر خبراء 
التجميل إلعادة هويتها التي 

سرقها التلوث البصري 
المفروض عليها.

ولمناقشة هذا الواقع التقت 
المشهد المهندسة المعمارية 

جميلة الصايغ المدرسة في 
جامعة تشرين لتصف الواقع 
والحلول بعين خبيرة للوصول 
لواقع أفضل لمدينة يمكن أن 

تصبح مزارًا للسياحة.

نشأة المدن
تحدثت م.الصايغ عن نشاة المدن 

مبينة أنه يوجد لبعض المدن 
مالمح مميزة تكون رمزًا لها أو 
سببًا لشهرتها، وغالبًا ما ترتبط 

هذه المالمح بالموقع أو التاريخ 
الذي مرت به وتشكل هويتها 
البصرية التي هي ارتباط وثيق 
بين مفرداتها البنائية وأنماط 

األنشطة التي تحويها وتعطي 
بمجملها خاصية اإلحساس 
بالمكان، لذلك فإن موقع 

الالذقية على البحر األبيض 
المتوسط له األهمية الكبرى في 

نشأتها وفي تركيبتها العمرانية 
والمعمارية ولكنها قد تكون 

واحدة من أقل المدن على 
هذا الشاطئ التي فقدت أو 

ابتدأت تفقد المالمح األساسية 
المرسومة أو صورة المدينة 

المتوسطية.

التلوث البصري في الالذقية
 التلوث البصري مصطلح يطلق 
على العناصر البصرية غير الجذابة 

والتي تعيق االستمتاع بالمنظر 
العام والبنية المحيطة وهو كأي 

نوع من انواع التلوث يشكل خطر 
على حواس وعقل اإلنسان الذي 

يتعرض له.

وأضافت الصايغ أن فقدان 
الطابع والهوية في كافة أحياء 

مدينة الالذقية هو نتيجة 
الفوضى في دراسة المخططات 

التنظيمية واإلهمال الغريب 
لمتطلبات نمو مدينة حيوية 

كالالذقية، إضافًة إلى أنه 
نتيجة حتمية لتطبيق األنظمة 

المعمارية المختلفة وبفعل عدم 
وجود مفردات وعناصر محلية 

تربط بين األبنية بصريًا مما أدى 
إلى عدم تحقيق واجهات األبنية 
ألبسط مفردات القيم الجمالية 

سواء في واجهتها البحرية أو 
في واجهات مداخلها األساسية 
أو حتى واجهات المركز القديم 
التجاري للمدينة ولألسف حتى 
في مناطق التوسع المنظمة 

تفتقد هذه المدينة إلى أي 
عنصر من شأنه االرتقاء بها 
وبعماراتها المفقودة وذلك 

بسبب عدم انسجام المفردات 
المعمارية المستخدمة،كذلك 

المخالفات المعمارية الموجودة 
في الواجهات وعدم تجانس 

التـلوث البصري بالالذقيـــــــة       يسرق هوية المدينة

الصايغ:
فقدان الطابع والهوية 
º كافة أحياء املدينة 
 º هو نتيجة الفوضى

دراسة اخملططات 
التنظيمية
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وتناسق الملمس البصري 
للمواد المستخدمة في االكساء 
وينطبق نفس األمر على األلوان 
المستخدمة،إضافًة إلى عشوائية 

المظالت واللوحات التجارية 
والدعائية أمام المحال التجارية 
والعشوائية في تمديد كابالت 
الكهرباء والهاتف وعدم دراسة 

أماكن توضع قطع التكييف 
الخارجية واإلهمال الشديد 

 landscape باستخدام عناصر ال
(الطبيعة) في كافة الشوارع و 

االفتقار إلى وجود مساحات 
عمرانية مدروسة في أي مكان 

من المدينة،وطبعًا بدون أن 
ننسى اليوم الظاهرة الجديدة 

وهي تراكم القمامة في الزوايا 
والحدائق وعلى جوانب الطرقات.

تأثير التلوث البصري على 
سلوكيات االنسان

ولفتت الصايغ إلى أن شخصية 
وسلوك االنسان ليست سوى 

مرآة للبيئة المحيطة به سواء 
الطبيعية أو العمرانية والمعمارية 

وقد أكدت العديد من الدراسات 
على قدرة التحسينات البسيطة 

في هذه البيئة على الحصول 
على تغييرات إيجابية ملحوظة 

في السلوك البشري من خالل 
نظريتي االستمتاع والمشاركة 

اللتان تؤكدان أن استمتاع الفرد 
في المشاركة باتخاذ القرار 

والتخطيط ومن ثم التمتع لما 
َم له حسب احتياجاته يؤدي  ُقدِّ

حتمًا إلى تحمل المسؤولية 
والشعور بالواجب وبالتالي الرعاية 
واالهتمام بما أصبح في الوعي 
الفرد جزءًا من نتاج فكره وعمله.

مسؤولية الجهات المعنية
ونوهت م.الصايغ إلى أنه قد 

يبدو اليوم رأيي متحيزًا للسكان 
وألبناء مدينة الالذقية من حيث 

المسؤولية في هذا الكم غير 
المسبوق من الفوضى ألن 

الجهات الحكومية هي بالدرجة 
األولى صاحبة المسؤولية 

خاصًة من حيث سن القوانين 
الرادعة التي تمنع المخالفات 

المعمارية والعمرانية والمرورية 
ورمي القمامة وحرقها، كل هذا 
كان ليكون في حدوده الدنيا لو 
وجد لدينا قوانين حازمة تطبق 

على الجميع بعدالة، إضافًة إلى 
إهمال الدراسات الالزمة انسانيًا 

واجتماعيًا واقتصاديًا لمعرفة 
االحتياجات األساسية لألفراد 
ومدى تطورها مع الزمن عند 
وضع المخططات التنظيمية 

لمناطق التوسع التي ما تلبث 
أن تصبح واقعية حتى تمتلئ 
بالمخالفات والتعديات على 
الوجائب دون أن نذكر سوء 

التنفيذ في الضواحي الجديدة.
وطبعًا البد أن نذكر أن سنين 
الحرب السابقة كان لها األثر 

الكبير في ازدياد البناء العشوائي 
الغير مدروس في غالبية أنحاء 
المدينة،وال نغفل هنا العامل 

األهم وهو الجهات المسؤولة 
واللجان المعنية التي من 

المفترض أن تكون مختصة 
ومجتهدة للوصول لصورة جميلة 

لالذقية.

التـلوث البصري بالالذقيـــــــة       يسرق هوية المدينة

الرؤى الممكنة إلعادة 
الهوية األصلية للمدينة

إن عملية االرتقاء بمدينة 
الالذقية تتطلب وضع خطة أو 
استراتيجية كاملة بهدف الحد 
من الظواهر السلبية والعمل 
على إعادة الحيوية والجاذبية 
إليها من خالل التأكيد على 

مراعاة خصوصية هذه المدينة 
التاريخية والتجارية واإلمكانات 

المتاحة فيها سياحيًا وتجاريًا 
والعمل على دراسة المعوقات 

التي تواجه عملية االرتقاء.
إن هذه الحلول يجب أن تكون 
تنظيمية وتاريخية إضافًة إلى 
الحلول المرورية والتأكيد على 

االهتمام بالناحية البصرية 
وذلك بعد اجراء مسح شامل 

ودقيق لمركز المدينة ومناطق 
التوسع والعمل على رصد 

كافة اإلشكاليات وخلق نظام 
إداري قادر على إدراة عملية 
االرتقاء والبحث عن مصادر 

التمويل لدعم الموارد المحلية 
من خالل خطط واضحة محددة 

الزمن تتسم بالمرونة وقابلة 
للتفاعل مع متطلبات األفراد 
والمؤسسات وتضمن تحقيق 

التوازن والعدالة لهم ضمن 
إطار انساني يراعي حقهم في 
االستمتاع بمدينة كانت يومًا 

ما عروسًا للساحل.
في الختام،إن ضياع الهوية 
ألي مدينة هو نتيجة حتمية 
تتشارك بها جميع الجهات 

األهلية والرسمية مع انتظار 
الفرد لآلخر لتحسين الوضع 

وتراكم األخطاء والتجاوزات بدءًا 
برمي «قشرة بزر» في الشارع 

مرورًا بمد حبل الغسيل وصوًال 
ألبنية وشوارع وأحياء منفرة 
للعين،ولكن ال مستحيل مع 
إرادة العمل واالرتقاء لواقع 

جميل ومريح بانتفاضة تغيير 
لسلوكياتنا الفردية برفض كل 

مخالفة تشوه جمال مدننا.
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نور ملحم 

” كثيرا ًما يأكل أطفالي الخبز 
الحاف“، ويحالفوهم الحظ حين 

يتوفر لهم أي نوع من المشتقات األجبان 
واأللبان هذا ما تقوله أم محمد األرملة التي 
تقيم بحي الورود وتدفع خمسين آالف ليرة 

سورية أجرة غرفتها بعدما أخذت الحرب منزلها 

بحرستا.
 تكمل السيدة ذو 50عاماً ، ”ال يوجد لدي 

مردود مالي ثابت وعملي غير مستقر لذلك 
ال قدرة لي على شراء اللحوم واألجبان 

وصلت أسعار اللحوم في دمشق 
إلى أرقام فلكية قياسًا بدخل المواطن 
العادي أو الموظف الحكومي، وهو ما 

جعل من وجودها في مائدة السوري أمرأ 
مستحيًال

الوضع المعيشي في أسوأ حاالته

أسعار فلكية لتأمين الغذاء 



وغيرها، واالعتماد الدائم على السلل 
الغذائية المكونة من األرز والبرغل وهذا 

في حال توفرت“.
أم محمد ليست الوحيدة التي تعيش هذه 

الظروف الصعبة، بل يوجد حوالي%60 من 
السوريين يعانون وغير قادرين على توفير 

حاجتهم األساسية، بحسب إحصائيات وزارة 
الشؤون االجتماعية والتي تؤكد أنه وفي 

ظل االرتفاع الجنوني لألسعار، ارتفعت 
أعداد العائالت المسجلين لدى الجمعيات 

الخيرية من أجل الحصول على معونات 
غذائية ومالية.

أرقام قياسية للغذائيات
اشتعلت أسعار المواد الغذائية في سورية 
بصورة تجاوزت نسب التضخم التي سببها 
انهيار سعر الصرف والتي بلغت 625ليرة 

مقابل الدوالر.
فقد وصلت أسعار اللحوم في دمشق إلى 

أرقام فلكية قياسًا بدخل المواطن العادي 
أو الموظف الحكومي، وهو ما جعل من 

وجودها في مائدة السوري أمرأ مستحيًال، 
فحسب النشرة الصادرة عن مديرية التجارة 
وحماية المستهلك في دمشق“ بلغ سعر 

كيلو هبرة الغنم 8000 ليرة سورية، وهو ما 
يعادل أجر موظف متوسط لخمسة أيام.

فيما حددت النشرة لحم العجل بـ 6000ليرة 
سورية، علما بأن التجار كثيرا ما يتجاوزن 

التسعيرة الرسمية، كما بلغ سعر كيلو 
الحليب 450 ل.س أما حليب األطفال 
المجفف فقد تجاوز سعر الكيلو 4000 

ل.س، فيما وصل سعر صحن البيض إلى 
1500 ليرة.

ولم يقتصر االرتفاع على اللحوم ومشتقاتها 
الحيوانية، والذي فرض غيابها القسري عن 
موائد السوريين أن يكونوا نباتيين باإلكراه، 

بل طال كل السلع الغذائية األساسية، 
ومنها الخضار والفاكهة.
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األرقام تتحدث عن 

الخطر
بلغت نسبة إنفاق األسرة السورية 
على احتياجاتها الغذائية في العام 
2010، بحسب المكتب المركزي 
لإلحصاء، 11700 ألف ليرة، في 
الوقت الذي بلغ متوسط إنفاق 
األسرة السورية الشهري حوالي 

30900 ألف ليرة على الغذاء 
والمشروبات والمالبس والمحروقات 

وحاجات أخرى.  
من خالل مقارنة حجم اإلنفاق على 

الغذاء والبالغ قرابة 100 ألف ليرة مع 
متوسط الدخل الشهري الذي يبلغ 
حوالي 40 ألف ليرة يؤكد المحلل 

االقتصادي الدكتور سنان ديب في 
تصريحه لـ ” المشهد“ ستضطر 

األسرة لتوفير الغذاء باالعتماد على 
مصادر أخرى لتغطية النقص الحاصل 

كالمساعدات واستقبال الحواالت 
والتأقلم مع قلة الدخل عبر إخراج 

األطفال من المدرسة ألجل العمل.
 وبحسب ديب هناك 6.5 مليون 

شخص يواجهون انعدامًا غذائيًا حادًا، 
و4 مليون شخص في دائرة الخطر 
ليصبحوا غير مؤمنين غذائيًا، وأن 
هناك زيادة في معدل أسعار سلة 

األغذية بواقع %800 عن مستويات 
قبل األزمة، وهناك %90 من األسر 

تنفق أكثر من نصف دخلها على 
الغذاء في عام 2017 بينما كانت 
النسبة قبل األزمة تقدر بـ 25%، 

وحوالي %50 من األسر خّفضت عدد 
الوجبات اليومية وأكثر من %30 من 

األسر منعت الطعام عن الراشدين 
إلطعام األطفال.

ورغم تأكيد الحكومة على تقديم 
الدعم الكامل للمواطنين، فإن الوضع 

بقي على حاله ال بل ازداد تفاقمًا،  
و لم يؤد إعالنها ”حالة االستنفار 

لمواجهة آثار العقوبات االقتصادية 
على سورية“، إلى التخفيف من 

األزمة اإلنسانية وتراجع توفر الحاجات 
الرئيسية.

الوضع المعيشي في أسوأ حاالته

أسعار فلكية لتأمين الغذاء 



١٠almashhadonline.com November 2019

رأي   |  

لمياء عاصي  

اخلروج من عنق الزجاجة

 إن نفض غبار الحرب واالتجاه نحو التعافي االقتصادي 
ومواجهة التحديات إلعادة دوران العجلة االقتصادية والقدرة 
اإلنتاجية بعد حرب مدمرة استمرت لتسع سنوات قد يكون 

األصعب، اليوم الوضع المعيشي هو أهم مايشغل بال السوريين حيث 
المعاناة من انخفاض القدرة الشرائية بسبب تدني قيمة الليرة السورية 

وارتفاع تكاليف المعيشة الذي سببه التضخم وارتفاع سعر الصرف 
وانعكاس ذلك على المؤشر العام لألسعار، األمر الذي أدى إلى زيادة 

عدد الفقراء واضمحالل الطبقة الوسطى التي تعتمد عليها الدول في 
تنشيط االستهالك وبالتالي إحداث النمو اإلقتصادي. 

مما الشك فيه أن الدولة بكل قطاعاتها تتأثر من انخفاض سعر العملة 
الوطنية امام العمالت األجنبية و ليس أصحاب الدخل المحدود فقط، 
يتعاظم الدين العام الخارجي للدولة بنفس النسبة التي انخفضت فيها 
قيمة العملة، وفي القطاع المصرفي تنخفض قيمة الموجودات من 
األموال السورية، كما تزيد فاتورة المستوردات ويصبح ربح الصادرات 
أقل، صحيح نظريا أن انخفاض سعر صرف العملة المحلية يؤدي إلى 

إزدياد صادرات البلد، ولكن المعروف، أن سورية تعاني من الحصار 
االقتصادي والعقوبات األمريكية واألوروبية، األمر الذي يجعل عملية 

التصدير أكثر صعوبة. 
خالل األزمة المالية التي ضربت دول جنوب شرق آسيا أعوام 1997-
1998، كتب رئيس وزراء ماليزيا ) مهاتير محمد ) مقاال في صحيفة 

الوول ستريت جورنال، وصف فيه المضاربين والمتالعبين بالعمالت 
المحلية بأنهم أشبه بقطاعي الطرق، و أضاف : ” بأن الفعل ولو كان 

قانونيا وشرعيا، ولكنه أضر بمصالح الناس وآذاهم فيجب أن تقوم 
الدولة بتجريم ومعاقبة مرتكبي ذلك الفعل ”، من الجدير بالذكر، بأن 

أكثر هذه الدول لجأت لالقتراض من صندوق النقد الدولي لتجاوز هذه 
األزمة ماعدا ماليزيا التي اتبعت أسلوبا آخر في معالجة األزمة. 

 في عام 1998، قامت الحكومة الماليزية بمراجعة القوانين االستثمارية 
والسياسات المالية والنقدية بما يالئم الوضع االقتصادي آنذاك ضمن 

مبدأ أساسي يحكم كل سياساتها وهو االعتماد على الموارد المحلية 
لماليزيا، من أجل هذا قامت بتسييل بعض األصول المملوكة للدولة 

حسب سياساتها وإنتاجية تلك األصول، كما استدانت داخليا من 
شركات ماليزية مملوكة للدولة مثل شركة النفط الماليزية (بتروناز)، 

كما، أما في الجانب النقدي وانخفاض الرينغت (العملة الماليزية ) 
أمام الدوالر، فقد أعلن البنك المركزي الماليزي ( نيغارا بنك ) عن سعر 

للرينغت، وقام بالدفاع عنه ضمن هوامش معينة ارتفاعا أو هبوطا، ثم 
قام مهاتير باإلعالن عن تحويل بعض القروض القصيرة األمد لقروض 

طويلة األمد، لتخفيف آثار المدفوعات على ميزان المدفوعات الماليزي، 
من بين اإلجراءات التي قامت بها الحكومة الماليزية إلنقاذ المؤسسات 
والشركات المفلسة كي ال يتحول مئات آالف العمال إلى عاطلين عن 

العمل، ومن أجل ذلك منحتها القروض لتستطيع معاودة نشاطها 

التجاري أو اإلنتاجي من جديد، ولم تكن قرارات تعتمد على شخص واحد 
بل على مجلس شكل من شخصيات خبيرة وطنية وتتحلى بالنزاهة، 

سمي مجلس العمل االقتصادي الوطني، NEAC، أي أن العمل 
والقرارات واقتراح السياسات لم يكن فرديا بل كان جماعيا. وهكذا 
استطاعت ماليزيا تجاوز األزمة خالل سنتين دون أن تخسر سمعتها 

العالمية كمقصد مهم لالستثمارات غير المباشرة. 
برغم أن الحال في سورية مختلفة، ألن األزمة االقتصادية ناشئة عن 
حرب عدوانية، إال أنه هناك بعض الظواهر المشتركة بين األزمتين، 

وأهمها انخفاض سعر صرف العملة الوطنية، لذلك فال بد من قيام 
الحكومة السورية بخطوات مشابهة من حيث االعتماد على الموارد 

الذاتية المحلية كأساس تبني كل السياسات االقتصادية في البلد أما 
السيناريو األسوأ فهو اللجوء إلى االقتراض من الخارج، ثم أن تعيد 
الدولة إعادة دراسة وهيكلة إيراداتها وإدارة ممتلكاتها وألجل ذلك 

البد من مكافحة التهرب الضريبي والجمركي والتأميني، وإعادة دراسة 
سياستها النقدية بما فيها موضوع الحواالت الخارجية والفوائد على 

العمالت االجنبية والمحلية. 
من نافل القول أن تشجيع إقامة المشاريع واالعمال سيكون أولى 

الخطوات الجتذاب رؤوس األموال من خارج سورية إلى داخلها، ألنه 
من خالل تطبيق مبدأ دعه يعمل..دعه يمر وبغض النظر عن داللة هذا 
المبدأ اإليديولوجية سيتم تشجيع بدء اإلنتاج الذي يزيد الناتج المحلي 

اإلجمالي، كما يمتص جزءا كبيرا من العمالة وهذا سيؤدي بشكل 
تلقائي النخفاض معدل البطالة،

أما مكافحة الفساد بكل أنواعه ومستوياته بكل الطرق، من خالل 
تقليل البيروقراطية وإعادة اإلعتبار لموظف الدولة ورفع راتبه، وتقليل 

االحتكاك البشري بين الموظفين والمستفيدين و استخدام األتمتة 
بشكل كثيف ضمن النظام العام، فكل تلك النقاط، تعتبر من أهم 

عوامل مكافحة الفساد، أما تطبيق السياسة االنكماشية الحالية 
بتقليص كتلة الرواتب و ضغط اإلنفاق العام إلى أقصى الحدود، 

بالتأكيد ليست الخيار األفضل للحفاظ على موارد الخزينة العامة، ألن 
ذلك سيؤدي إلى ارتفاع معدل الفساد اإلداري، وتدني اإليرادات العامة 

من جديد. 
سيتم تعزيز الموقف المالي للدولة من خالل جهود واضحة بمجاالت 

عديدة، وخصوصا إن تمت االستعانة بالممتلكات العامة تسييال أو 
استثمارا، فالمعروف حاليا، أن قسم كبير من أمالك الدولة يدار بطريقة 

مبعثرة وغير كفوءة إطالقا، والبد من ضم كل هذه األمالك وأن تدار 
من قبل جهة واحدة على أسس اقتصادية صحيحة، إن االكتفاء بالقول 
أن الدولة تمر بحالة استثنائية وعليكم التحمل، سيدخل البلد في دوامة 

الفقر والفساد وجعل األمور تزداد سوءا،
أخيرا، ستكون االستفادة من تجارب الدول وليس نسخها هو أول 

خطواتنا للخروج من عنق الزجاجة. 

لمياء عاصي  
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المشهد - خاص:

يف زمن الحرب كل شيء يشترى 
ويباع بالمال بهذه الكلمات بدأ 

الصائغ جورج كالمه، الذي يعمل في 
بيع وشراء القطع الذهبية في منطقة 

الحريقة، يقول جورج للمشهد بمبلغ مليون ليرة 
تمكنت من الخروج من السجن بعدما تم إيقافي 

وحبسي مع الحرامي الذي اشتريت منه خاتم 
ذهب ال يتعدى ثمنه 30ألف ليرة سورية، رغم 

وجود تعميم صادر عن وزير الداخلية السابق 
بعدم إيقاف أي صائغ في حال كان المصاغ 

الذي وجد في محله قد تم شراه بثمنه الحقيقي 
وبفاتورة نظامية بل عليهم أخباري لمراجعتهم 
فقط ولكن تم إيقافي موجودًا.  وأشار جورج، 

إلى أن القرارات عبارة عن تصاريح كاذبة من قبل 
وزارة الداخلية فهي ال تنفذ ما تطلقه أبدًا لذلك 
اضطرت لدفع مبلغ مليون ليرة من أجل خروجي 
من السجن، الفتًا إلى أن جميع الصاغة ومحال 

بيع الذهب معرضين للنصابين والمحتالين 
الذين يدخلون المحال عارضين بيع الذهب 

وتحديدًا األونصات الذهبية التي يتبين الحقًا 
أنها مزورة فتكون خسارة الصائغ في كل أونصة 

ما يزيد على 500 ألف ليرة.

حالة تتعدى 20% 
حال جورج يطبق على الكثير من الصاغة الذين ال 

ذنب لهم بعمليات السرقة أو الغش التي يمارسها 
العديد من الشباب والفتيات في زمن االنفالت 

األمني وبحسب ما صرح به وسام داود صائغ في 
دمشق فأن نسبة الصائغين الذين تضرروا جراء 
شراء قطع مسروقة من األغنياء تتعدى 20% 

نتيجة استهتار الكثير من الصاغة خالل الشراء من 
المواطنين. وأكد داود، إن العرف السائد بين 
الصاغة هو الثقة في تعامالت الذهب، دون 

تدقيق مهما كانت الكميات المتداولة بينهم، 
وبالتالي ما من صائغ يفَترض أن زميله يبيعه 

ذهبًا مسروقًا لتذويبه وإعادة سكبه، تبعًا لكون 
الصائغ في حال بيعه أي قطعة ذهبية يعمد 

إلى شراء كمية موازية للكمية التي باعها تالفيًا 
لتغير السعر بحيث يكون ربحه قاصرًا على أجرة 

الصياغة، أما كمية الذهب فتحتفظ بقيمتها.

تعميم مع وقف التنفيذ.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت تعليمات جديدة 

بخصوص الذهب الذي يكتشف بأنه مسروق وتم 
شراؤه من قبل الحرفي «تاجر الذهب» بما في 

ذلك تحديد حاالت توقيف الحرفي الشاري
حيث أشار إلياس ملكية نائب رئيس جمعية 

الصاغة في تصريح لـ « المشهد» أن التعميم الذي 
تضمن التعليمات الجديدة على أنه في حال تبين 
أن القطع الذهبية المشتراة مسروقة، فإنه على 

الجهة التي تتولى أمر التحقيق فيها استردادها 
حتى لو تم الشراء بموجب مستندات، كما تسترد 

المشتريات دون توقيف الحرفي الذي اشتراها 
بحسن نية، وذلك عندما يتم الشراء بشكل نظامي 

من حيث القيمة والوزن، ويكون مدونًا ذلك في 
دفتر المشتريات، وفي حال ثبت سوء النية، فإنه 

في هذه الحالة يوقف الشاري ويتم إعالم الجمعية 
الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بذلك ليتم 

متابعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحقه.
وأضاف الملكية أنه في حال وجود أي حاالت 

مخالفة للتعليمات المذكورة إعالمها يتم معالجة 
األمر، الفتًا أنه خالل األسبوع الماضي تم 

إيقاف العديد من الصاغة نتيجة شراء مصوغات 
مسروقة حيث يتم دفع القيمة المالية للقطع 
المسروقة وإخراج الصائغ ليطلب السارق عن 

طريق المحكمة.

%50 من الصاغة ال يملكون دفتر المشتريات
الفتًا إلى أن الجمعية الحرفية تؤكد دائمًا لجميع 

الصاغة في السوق التقيد بعدم شراء أي قطعة أو 
مصاغ ذهبي من المواطنين أو غيرهم إال بموجب 
فاتورة نظامية يقدمها طالب البيع ليتم تسجيلها 

في دفتر خاص يسمى «دفتر األمن الجنائي» وهو 
عبارة عن دفتر المشتريات الذي يقتنيه الصائغ في 
محله حرفي يدون عليه المعلومات التفصيلية عن 

أي شخص يقوم ببيع مصوغ ذهبي ألي حرفي 
في السوق ألسباب تتعلق بوجود حاالت بيع 

لقطع ذهبية مسروقة مبينًا أن %50 من الصاغة 
ال يملكون هذا الدفتر رغم أن األمن الجنائي يقوم 
باالطالع بشكل دوري على هذه الدفاتر المذكورة 

وفي حال وجد أسماء مشتبه فيها يقوم حينها 
بمتابعة مهامه في هذا الخصوص.

وبحسب الملكية فإن المخالفة تعرض الحرفي 
للتوقيف واإلساءة الكبيرة إلى سمعته فاألمر ليس 

لعبة بسيطة وفيها الكثير من المساءالت عند 
الجهات المختصة تتبعها إجراءات قضائية كثيرة 

قد تنتهي به في السجون بعد مصادرة كميات 
الذهب في حال كان قد اشتراها بسعر أقل من 
سعر السوق الرسمية، ولكن الصيغ ال يطلبون 

الدفتر من الجمعية إال بعدما يقع الفأس في الرأس 
مؤكدًا أن أهمية دفتر المشتريات ألنه يسجل عليها 

اسم ورقم هوية كل بائع إضافة إلى بيانات أخرى 
تحفظ حقوق التاجر والزبون وإذا ثبت أن الذهب 

مسروق ال يوقف التاجر إذا كان مسجًال لتفاصيل 
عملية البيع في الدفتر بدقة في حال عدم معرفته 

أن الذهب مسروق وأن البيانات مزورة.

%45 دعاوى سرقة ذهب...
خالل السنوات الماضية سجلت الكثير من 

حاالت السرقة ففي الزمن الحرب كل شيء 
مباح وباألخص األعمال الخارجة عن القانون 

بحسب المحامي نبيل المحمد الذي أكد لـ 
المشهد وجود أكثر من %45 من دعاوى االحتيال 

والسرقة في محكمة الجنايات بدمشق وريفها 
هي دعاوى بخصوص الذهب، لتبلغ في هذه 

الحالة ما يقارب 450 دعوى سرقة واحتيال في 
دمشق وريفها فقط، وبحسب المحمد فأن 

كمية الذهب المسروقة من الذهب في بعض 
المحافظات بلغت نحو 50 كغ في حين إحصائيات 

العام الماضي لم تسجل سوى 30 كغ ما يشير 
إلى ارتفاع كبير في كميات الذهب المسروقة 
والمضبوطة لدى القضاء، الفتًا إلى أن قانون 

العقوبات العام الصادر في عام 1949 يعد 
السرقة جنائية الوصف تتراوح العقوبة فيها من 

3 سنوات إلى 15 سنة باألشغال الشاقة وسرقة 
الذهب تعتبر من ضمن جرائم السرقة المنصوص 

عليها في القانون.

قرار وزير الداخلية ينفذ على الصاغة 
بشرط دفع مليون لÅة سورية... كرشوة 

المحلي   |  
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مدرسة «عنانيب» 
عندما ُيدّرس العلم في الحظائر على بقايا قطعة 
خشبية، كتب أهالي قرية «عنانيب» اسم مدرسة 
أبنائهم الشهيد «محمود مرداش»، وفي غرفتين 

مأجورتين ضمن منزل أحد أبناء القرية اختارت مديرية 
التربية في الالذقية أن يتلقى طالب هذه القرية 

تعليمهم.
هي مدرسة ال تشبه المدرسة في شيء، غرف 

صغيرة مظلمة كالكهوف، أسقف متهالكة تكاد 
تنهار فوق رؤوس الطالب، مقاعد لم يبقى منها 
سوى الحديد فقط، وسبورة محطمة وموضوعة 
على إحدى الكراسي الخشبية، وأخيرًا دورات مياه 

تطوف بالبراز البشري وال تمديد ألي صرف صحي 
فيها.

حسب أقوال أهالي القرية للمشهد، فإن الغرفتين 
المخصصتين لتعليم أبنائهم كان مالكوها 

يعتمدونها حظيرة لمواشيهم قبل أن توقع معهم 
مديرية التربية عقد إيجار يتم بموجبه إعتبار هاتين 
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في ريف الالذقية

مـدارس º غرف مأجـورة      وعْلٌم مغّمس بالذل
نور علي 

هو واقع مرير 
تعيشه العديد 

من مدارس ريف 
الالذقية، معاناة عمرها 

سنوات طي الكتمان وطي 
النسيان، في صورة تعكس 
حجم الفساد للقائمين على 

إدارة الواقع التربوي في 
المحافظة وحجم اإلهمال 

والتقصير تجاه القطاع 
العلمي وتجاه األجيال 

السورية الناشئة.
مدرسة متهالكة، وأخرى 
مسيجة بالموت، وغرفة 
واحدة تختصر المدرسة 
وأقسامها، هذا ما رأته 
ووثقته كاميرا المشهد 

ضمن سلسلة تحقيقاتها 
الصحفية عن الواقع التربوي 

في الالذقية. 
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الغرفتين مدرسة حلقة ثانية للصفوف 
االنتقالية في مرحلة التعليم األساسي.

كما أشار األهالي، إلى أن هذه المدرسة 
تبعد عن القرية مسافة 5 كيلو متر، وتقع 

على طريق غير معبدة محاطة باألحراش 
والحيوانات البرية المفترسة، يذهب إليها 
أبنائهم مشيًا على األقدام ضمن ظروف 

جغرافية ومناخية صعبة وخاصة في فصل 
الشتاء، حيث تصبح الطريق غير سالكة 

بسبب تراكم الثلوج، األمر الذي يجعل عدد 

كبير من الطالب غير قادر على الذهاب إلى 
المدرسة إما بسبب المرض أو بسبب عدم 

وجود وسيلة نقل تقلهم إليها. 
وبين األهالي، أن المدرسة غير صالحة 

حتى للدواب، فأبنائهم يقضون حوائجهم 
في الجرود واألحراش وبناتهم يضطررن 
لإلنتظار أو العودة إلى منازلهن، وحتى 

المعلمات بتن غير قادرات على التعليم 
في ظل هذه األجواء البدائية القاسية 

وقسم كبير منهن اخترن البقاء في 
منازلهن حتى ولو تعرضن للمسائلة أو 

المحاسبة. 
وأكد أهالي القرية أن كل من زارهم من 

المعنيين لم يعر اهتمامًا لمعاناتهم إطالقًا، 
ولم يرضى حتى باإلطالع على واقع المدرسة 

أو أي واقع خدمي متردي للقرية ولو لمجرد 
النظر، بل كان يكتفي فقط بتناول الطعام 

والشراب وقطع الوعود الفارغة والتقاط 
الصور الفوتوغرافية من قبل اإلعالم الخاص 

به.
واليزال طالب قرية «عنانيب» على أمل أن 
يكون لهم الحق في ارتياد مدرسة نظامية 

تمكنهم الحصول على علمهم كما يجب 
أسوة بباقي طالب جيلهم في القرى 

«المدللة».
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في ريف الالذقية

مـدارس º غرف مأجـورة      وعْلٌم مغّمس بالذل
حسب أقوال أهالي القرية للمشهد، 
فإن الغرفتين المخصصتين لتعليم 

أبنائهم كان مالكوها يعتمدونها 
حظيرة لمواشيهم قبل أن توقع 

معهم مديرية التربية عقد إيجار يتم 
بموجبه إعتبار هاتين الغرفتين مدرسة 

حلقة ثانية للصفوف االنتقالية في 
مرحلة التعليم األساسي
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مدرسة «شبلو»
علم محفوف بالمخاطر، من «عنانيب» 
إلى «شبلو»، ربما اختلفت التسميات 

ولكن المعاناة واحدة، واقع تعليمي 
متردي، هياكل مدارس ضمن منازل 

ريفية قديمة ومستأجرة، طالب وتالميذ 
ال يعرفون من المدرسة سوى اسمها 

فقط، وأهلهم وذويهم يناشدون 
المعنيين أن ينظر إلى أحوالهم بعين 

الرحمة ولو قليًال ولكن... ال حياة لمن 
تنادي. 

إنها مدرسة الشهيد «نظام الدين 
حسن» في قرية «شبلو» التابعة لناحية 

«المزيرعة»، هذه المدرسة التي تقع 
على الطريق العام مباشرة دون أن تكون 

مجهزة بأي سياج حتى ولو كان من 
قش أو قصب، يحمي تالميذها الصغار 

من أن يكونوا عرضة لحوادث السير، 
باإلضافة لموقعها المرتفع المحاط 
بالمنحدرات التي قد يسقط فيها أي 
طفل بأي لحظة، وتحديدًاً المنحدرات 

التي تحيط بالباحة والقسم الثاني من 
المدرسة. 

هذا بالنسبة للمدرسة من الخارج، أما 
بالنسبة لها من الداخل، فعلى الرغم من 

ترتيب الصفوف لكون القائمين عليها 
على علم مسبق بقدوم الصحافة، إال 

أن هذا لم يخفي مساحة غرف التدريس 
الضيقة، الغير مزودة بأي وسيلة للتدفئة 

أو اإلنارة، إضافة لعدم وجود دورات 
مياه صالحة لالستخدام او حتى مياه، 

وكذلك األمر بالنسبة للقسم الثاني من 
المدرسة الذي يبعد عن القسم األول 
مسافة 200 متر تقريبًا، وهذا القسم 

هو بمثابة شعبة ثانية للطالب، أي بدل 
أن يتم جمع الشعبتين في مدرسة واحدة 

وخاصة أن التالميذ من فئة الحلقة 
األولى أي من عمر ال11 سنة وما 

دون، وهم ليسوا بالوعي الكافي الذي 
يمكنهم من تحمل مسؤولية أنفسهم، 
تم فصلهم ووضع كل شعبة في منزل 

والمشترك بين الشعبتين هو اسم 
المدرسة والباحة الممتدة على طول 
الشارع الرئيسي واألحراش والوديان.

شكاوي عديدة وردت من أهالي هذه 
القرية، بضرورة إيجاد موقع بديل 

للمدرسة أو تجهيزها بما يحمي التالميذ 
على األقل، فالوضع الراهن لها هو دون 
أدنى شك مصير أسود يحدق بأطفالهم، 
فكلفة سياج للمدرسة يفصل بينها وبين 
الطريق العام مهما بلغت ال تساوي ثمن 

فاجعة أو أذية. 
وأوضح األهالي للمشهد، أن محافظ 
الالذقية اللواء ابراهيم خضر السالم، 
زار المدرسة مرارًا ولم يجد من وجهة 

نظره سببًا لتغييرها أو إصالحها، وأي 
جهة رسمية زارت المدرسة كان لها ذات 
وجهة النظر، معتبرين أنها تلبي الغرض 

التعليمي وأنها مثالية كمدرسة ريفية.
كما أشار األهالي إلى أن جميع وسائل 
اإلعالم التي ناشدوها لنقل معاناتهم 

حضرت شكليًا فقط وأعدت تقاريرًا 
مصورة تبين الحقًا أنها حذفت قبل أن 
يخرج معدوها من القرية، وأنهم باتوا 
محبطين وشبه متيقنين بأن رسائلهم 
تصل للمعنيين فارغة فال عين تريد أن 

ترى وال أذن تريد أن تسمع. 
ومن الالفت أن الغرف التي يدرس 
فيها التالميذ ال تمت بصلة لغرفة 
اإلدارة، فمن يرى الصفوف يعتقد 

للوهلة األولى أنها معتقالت، ومن 
يرى غرفة اإلدارة يظن نفسه في 

إحدى مدارس العاصمة، فشتان مابين 
اإلثنين. 

الغرف التي يدرس 
فيها التالميذ ال تمت 
بصلة لغرفة اإلدارة، 
فمن يرى الصفوف 

يعتقد للوهلة األولى 
أنها معتقالت، ومن 

يرى غرفة اإلدارة 
يظن نفسه في إحدى 

مدارس العاصمة، 
فشتان مابين اإلثنين
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مدرسة «الستانية»
إلى هنا ينتهي الكالم قبل أن نزور هذه 

المدرسة كنا نعتقد أن العصور الحجرية انتهت 
مع زمانها، إال أن ما رأيناه في هذه المدرسة 

جعلنا نقف لبرهة مذهولين من هول المنظر 
حتى بتنا عاجزين عن الكالم. 

هي مدرسة عبارة عن غرفة واحدة، نعم غرفة 
واحدة فقط، تضم مقاعد الطالب، السبورة، 

مكتب المديرة، كراسي االنتظار، استراحة 
المعلمات والمطبخ، غرفة مظلمة تفوح 
منها رائحة العفن والرطوبة، أيلة لالنهيار 
في أي لحظة، جدرانها متشققة تسكنها 

العناكب، ال مياه فيها وال كهرباء وال مرحاض 
وال حتى ما يشبههم، كل شيء فيها أجدر بأن 

يكون غرفة للتعذيب ال للتعليم. 
تقول إحدى معلمات هذه المدرسة 

للمشهد:»من بين مئات التالميذ لم يبق 
هنا سوى ثالثة فقط، جميعهم انتقلوا إلى 

مدارس القرى المجاورة التي تبعد عنهم آالف 
الكيلو مترات، قرية كاملة تبلغ نحو 1500 

نسمة يخصص لتعليم أطفالها الصغار هذه 
الغرفة المأجورة فقط، في موقع مرتفع 

يصعب للسيارات الوصول إليه فكيف لطفل 
يسير على قدميه، بطريق فرعية تتوسط 

غابة تحوي كافة أنواع المخاطر، تبعد مسافة 
نصف ساعة أو أكثر عن منزل أي طفل». 

وتضيف :»نشعر بالذل واإلهانة عندما نأتي 
إلى هنا، أيعقل أن نكون جميعنا في غرفة 

واحدة؟، أيعقل أن تدق المعلمة أبواب أهالي 
القرية لكي تستأذنهم باستخدام المرحاض؟، 
وبعضهم يوافق وبعضهم يرفض، وبعضهم 
اليفتح لنا الباب من األساس، أيعقل أن يبلل 
التلميذ مالبسه المدرسية ألنه لم يجد مكانًا 
مخصصًا لقضاء حاجته وعمره الصغير جعله 

يخشى النزول إلى األحراش؟، هل تستطيعين 
أن تتخيلي حجم االحتقار الذي نشعر به؟، 
اتصدقين.. بتنا نصوم عن شرب الماء انا 

وتالميذي حتى ال نضطر لطلب المرحاض 
من أحد».

وتشير المعلمة، إلى أن هذه الغرفة المسماة 
«مدرسة» عين بها 4 عمال نظافة يقبضون 
رواتبهم دون دوام، فالمعلمات ال يرونهم 

سوى صدفة، وهن من يقمن بترتيب هذه 
الغرفة واالعتناء بنظافتها. 

األطفال»آية وعلي ومحمود» في حديث مع 

المشهد، عبروا بطفولتهم البريئة عن مدى 
المعاناة التي تواجههم في مدرستهم، وعن 

رغباتهم التي هي من أبسط الحقوق التي من 
الممكن أن يتمتع بها أي تلميذ في مدرسته. 
تقول الطفلة «آية» وهي تلميذة في الصف 

الثاني اإلبتدائي:»ال أريد أن أذهب إلى مدرسة 
قرية كيمين، أريد أن أبقى في قريتي ولكن 

ليس في هذه المدرسة، هنا ال يوجد أبواب 
وال نوافذ وال مراحيض وأنا عندما أشعر 

بالرغبة في دخول المرحاض انتظر ريثما أعود 
إلى المنزل». 

ويضيف الطفل «علي» وهو أيضًا تلميذ 
في الصف الثاني اإلبتدائي :»مقعدي يحتاج 
للتصليح فهو قديم جدًا وممتلئ بالحشرات، 

زجاج النوافذ مكسر وهذه الغرفة تصبح 
باردة جدًا في الشتاء والمطر يدخل إلينا عبر 

الشقوق الموجودة في الحائط، المدفأة 
معطلة وأنا أريد مقعد جديد ونافذة جديدة 

ومدفأة تعمل». 
وتابع الطفل «محمود» وهو تلميذ في 

الصف الخامس :»في هذه الغرفة ال يوجد 
إنارة، وفي الشتاء تضطر المعلمة إلغالق 

الباب من شدة الرياح والبرد، وتكمل لنا 
الدروس على ضوء الفالش الخاص بهاتفها 
المحمول، كما أن الطريق إلى هنا غير آمنة 

فكثيرًا ما اسمع صوت الضباع وقد صادفت 
األفاعي مرارًا وأنا عائد من المدرسة». 
ثالث حاالت اخترناها لكم من عشرات 

الحاالت التي أراد المعنيون لمعاناتها أن 
تبقى في الظالم، وعندما علموا أننا نحاول 
أن نخرجها إلى النور رفضوا أن يعطونا إذن 

زيارة هذه المدارس ومنعنا من تصويرها 
بشكل علني مما دفعنا للتصوير بشكل 

سري. 
«برأيكم هل هذه هي المدارس التي 

يستحقها أطفالنا»..؟.

المدرسة عبارة عن 
غرفة واحدة تضم 

مقاعد الطالب، 
السبورة، مكتب 
المديرة، كراسي 

االنتظار، استراحة 
المعلمات والمطبخ، 

غرفة مظلمة تفوح 
منها رائحة العفن 

والرطوبة
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«١٩٨٢ خالد علوان بطل بÅوت «٢٤ أيلول 
كان ذلك شتاء 1984 يومها اتخذت قرارا غريبا، 

ساوثق ملحمة الوطنيين اللبنايين، الذين انخرطوا في 
جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، التي اطلق نداءها 

االول،االمين العام الراحل للحزب الشيوعي اللبناني، جورج حاوي، 
ونشر في صحيفة الحزب النداء، ايلول 1984 ان االنصاف يقتضي 

القول ان طالئع الوطنيين اللبنانيين هبوا فورا لالنخراط في جبهتهم 
المقاتلة، جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية.(جمول).والحقيقة تقول 

ان اوائل ابطالها وشهداءها كانوا من الحزبين العلمانيين الكبيرين 
والعريقين.

 الحزب الشيوعي والحزب السوري القومي االجتماعي. كانت بيروت 
يتيمة متروكة لجزاري صبرا وشاتيال وقتلة القوات اللبنانية وتعسف 

قوات امين الحميل، فانتفض الوطنيون اللبنانيون في 6 شباط 
وحرروا بيروت الغربية بعد ان انحاز اللواء اللبناني السادس بقيادة 
الضابط لطفي جابر، الى القوى الوطنية فاتصلت بيروت بالجبل 
بالضاحية الجنوبية، وصار للمقاومة طريق مفتوح من الجبل الى 

بيروت عبر طرقات القرى واالحراش التي اليمكن ضبطها،
 لكن بيروت قبل ذلك كانت قد سجلت صفحة تاريخية ناصعة 

. فقد اجتاحت القوات الصهيونية الغازية في السابع عشر من ايلول 
اثر مجزرة صبرا وشاتيال،لكن مجموعات من الوطنيين والشرفاء 
تصدوا للقوات الغازية على طريق المتحف والبربير والمرفا، في 
رسالة واضحة للصهاينة، مفادها لن تهناوا في بيروت الجميلة، 

وهذا ماحصل.
لم تمض اسابيع..حتى كانت سيارات صهيونية تتجول في شوارع 
بيروت مطلقة هذا النداء. يااهل بيروت ال تطلقوا علينا النار نحن 

خارجون من مدينتكم.
هذا النداء كان اللقطة االولى في السلسلة الوثائقية التي اندفعت 

لتصويرها وتوثيقها بحماس قتالي اليعرف الياس..
بعد هذا النداء الصهيوني المذعور كرت الصور والوثائق والشهادات 

في رحلة استمرت سنتين كاملتين جمعت خاللها عشرات االالف 
من الصور واشرطة الفيديو والوثا ئق والشهادات الحية والقصص 

والقصائد واالغاني والتقيت مقاتلين ومقاتالت واهالي شهداء 
وحبيباتهم وزوجاتهم ومنتفضين مدنيين بصدور عارية ملحمة رائعة 

حرصت اال يغيب عني منها اي تفصيل مهما كان صغيرا..
والنها بيروت..منها انطلق النداء:

ايها اللبنانيون الشرفاء.. من كل المناطق والطوائف واالحزاب 
واالتجاهات الى السالح.

هكذا ابتدا النداء.
كانت منفذية بيروت للحزب القومي السوري في الحمراء، قرب 

صحيفة السفير، وكان المنفذ االمين محمود غزالة، ذلك الرجل 
الرائع الذي جعل من مشروعي هما يوميا له، الرجل الشجاع النبيل 
النادر الخصال الباسل الوفي المضياف، واي خصلة رائعة ليست 

في ابن.. مشغرة الفذ واهل بيته الشرفاء وزوجته الرائعة فريبة 
الفنان دريد لحام وهو بالمناسبة اصله من... مشغرة. ايضا. 

ولمحمود وزوجته يليق موال فيروز...وياقمر. مشغرة. يابدر وادي 
التيم، ويا جبهة العاليي وميزرا بالغيم.

انها تليق بجبهة االمين محمود غزالة، الذي صار مكتبه وبيته موئال 
لتنفيذ مشروع التوثيق الحي للتجربة الفذة الباسلة للمقاومة 

الوطنية اللبنانية التي ابتداها القوميون والشيوعيون ثم انخرط 
فيها الجميع وتحولت الى مهرجان البطولة االروع في تاريخ الكفاح 

الوطني المعاصر، وكنت شاهدا عليه، ولم اكن مهتما بحياتي او 
موتي بل بتوثيق سير ة البطولة في لحظة تاريخية غريبة معقدة 

تكاد التصدق والتوصف لكنها حصلت، وهكذا.
المقاومة الفلسطينية باالف مقاتليها خرجت من بيروت ولبنان 

وكذلك الجيش السوري الى البقاع. وصنين وهنا البد من تسجيل 
هذه اللحظة الرائعة للعسكرية السورية الشجاعة بانقى صورها 
الوطنية يوم كانت طائرات االسطول السادس تخرج من حاملة 

الطائرات لتقصف من تدعوهم باالرهابيين. اي المقاتلين الوطنيين 
في البقاع وبعلبك،كان اللواء،62بقيادة العميد الركن احمد العلي،

وهو بالمناسبة والد الكاتبة الروائية السورية د.هال احمد العلي،كان 
اللواء ينتشر في المتن االعلى.

بذكاء مذهل وشجاعة نادرة احكم العميد الركن ابو فداء كمائن 
رشاشاته ومدافعه المضادة للطائرات. في المتن االعلى وخاصة 

خراج قرنايل، واسقط سبع طائرات امريكية واسر عدة طيارين 
وقامت امريكا ولم تقعد، لكنها في النهاية ارسلت،القس الزنجي 
جيسي جاكسون ليتسول االفراج عنهم في دمشق، اليحق الحد 
البتة ان ينكر او يتجاهل امرين حاسمين، شجاعة القرار، وشجاعة 

وبراعة التنفيذ.
يومها هدد شولتز وزير خارجية امريكا بتدمير دمشق بصواريخ 
التوماهوك، وبابادة القوات السورية في لبنان لكن القرار لم 

يتراجع،وكمائن العميد احمد العلي ورحاله في اللواء 62. لم تتوقف 
عن اصطياد الطائرات االمريكية، وهكذا في 1984، ثبتت الحقائق 
التالية وهي ماعر فت بقواعد االشتباك الجديدة. انتصرت انتفاضة 
السادس من شباط بدعم سوري مباشر واستعيدت بيروت، وسقط 

فورا اتفاق السابع عشر من ايار،واعترف العالم مكرها بشرعية 
المقاومة الوطنية اللبنانية واصغى فاغر الفم السوارة العروس

تزفها فيروز للعالم بكلمات جوزف حرب.
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«١٩٨٢ خالد علوان بطل بÅوت «٢٤ أيلول 
انها مقاومة مشغولة بذهب القلوب البطلة، ولن يستفرد بها احد 

بعد االن، صارت مهرجانا لبنانيا سوريا عربيا مال دنيا العرب، واذهل 
العالم، وكنت بصمت وداب االحق كل اخبارها. هذا هو المسدس.

اخرجه االمين محمود غزالة من درج المكتب اعطيته للرفيق خالد 
علوان، وضعه تحت االونراك وودعني ومضى، وقبل ان يخرج خالد 

علوان من مكتب الحزب في منفذية بيروت استدار، رافعا يده: 
تحيا سوريا ايها الرفقاء.

خرج النادل من الصالة بلهفة وقال: جلس الصهاينة اال ربعة على 
هذه الطاولة ووضعوا اسلحتهم امامهم ثم طلبوا. اسبرسو. جئت 

بالطلب وانا اتردد ااضربه بوجوههم واموت ام. في تلك اللحظة 
امتدت يد، من فوق كتفي واطلقت اربع رصاصات فسقط االربعة 

وهم. يدلقون الدم من افواههم. وانا مثل الضائع استدرت الشاهد 
فتى ربع القامة ممتلئ قليال يضع نظارات طبية،ابتسم لي واشار 
ان ابتعد، ثم زغردت صبية من على شرفة، فاستدار الفتى، وانفتل 

في زقاق من زقاقات شارع الحمراء واختفى، اعاد المسدس لالمين 
محمود غزالة ومضى الى منزلهم قرب مخيم صبرا اغتسل ونام 

بهدوء.
انه الشاب الفلسطيني اللبناني خالد علوان العضو النشط في 

الحزب القومي والمقاومة الوطنية الذي كلفه االمين محمود بقتل 
الضباط الصهاينة في مقهى الويمبي، في شارع الحمراء البيروتي 
الشهير. ثم كرت سبحة العمليات في بيروت..وهي محطات بالغة 

االهمية اهمها عملية محطة ايوب للبنزين. عملية عائشة بكار 
عملية جسر القاضي، عملية مكاتب منظمة التحرير في المزرعة، 

فجن الصهاينة، من حجم الخسائر وجراة الهجمات لكن عملية 
الويمبي وبطلها خالد علوان، اصابتهم في مقتل. فحملوا مكبر ات 

الصوت
وتجولت سياراتهم العسكرية صارخة بذعر. 

يااهل بيروت التطلقوا علينا النار نحن خارجون من مدينتكم، وخرجوا 
اليلوون على شيء.

كانت صورته تزين مكتب االمين محمود غزالة. اين استشهد في اية 
عملية؟

نظر الي، طفرت دمعة من عينيه، هز راسه باسف عميق وغضب 
مرير، إنهم عمالء اسرائيل. قطعوه اربا. في جبل لبنان.

اخبرني كل شيء وادركت من لحظتها، ان مااقدم عليه، قدياخذني 
الى مصير الشهيد خالد علوان، لكن روح القتال والحماس وااليمان، 
كانت اقوى من الموت، بل من اي موت، حملت كاميرتي واوراقي 

وذاكرتي ودابي وسيارة بليزر عتيقة اشبه بدبابة قادها السائق الراحل 
الشجاع ابو سليم خضرة و رافقني مصو رون شجعان.

تجولنا في كل انحاء لبنان. ونمنا. في بيوت المقاتلين والشهداء.
وخنادقهم، اطلقت علينا النار والقذائف وطلقات القنص والعبوات 

وهددنا بالخطف والموت ولم نتراجع، وانجزنا ذلك التوقيق 
التلفزيوني الحار.

سبعة عشر فيلما روينا فيها قصة البطولة والشهادة والمجد، التي 
اجترحها الوطنيون اللبنانيون. من لخظة اطالق ذلك النداء، حتى تم 

بث سلسلة وردة الدم أواخر عام 1987.
لن انسى ذلك الفنى في المهنية العاملية في مدين صور الذي 

اطلق على السلسلة الوثائقية اسمها. اندفع بحماس هائل. 
اي هون المهنية العاملية في صور. كانت مركز االنتفاضة المدنية 

اليومية ومنطلقها، كان حسن مشيمش على راسنا دائما دخلوا 
الصهاينة، عشوائي، اطلقوا النارفي كل مكان، الحقوا حسن. 

اصابوه في صدره، سقط هون.
. حد هالوردة وهوينزف، وردة جورية حمراء كالدم.

.انا سمعته بدينتي..قال الفتى حسن.
اشهدي عليي، سقيتك بدل المي دم.

سماها وردة الدم.
عصرا كان معنا في بيت الشهيد حسن قصير الذي سحق سبع 

طبقات فوق رؤؤس الضباط والجنود الصهاينة حيث مقر الحاكم 
العسكري في مدخل صور الشمالي..قالت امه لي.

كنت هون،، على هالبارندة سمعت انفجار قوي قوي كتير يالطيف 
الله يساعدها امه قديش بدها تزعل عليه. اللي استشهد بهاالعملية. 

بعد ساعة عرفت اني انا امه، وغابت بل غبنا معا في غمامة دمع...
ولم انطق بعدها بحرف 24 ايار الذكرى السابعة والثالثين لعملية 

الويمبي، وبطلها الشهيد خالد علوان..
نهر من الدماء والورد مايزال يروي شجرة الحرية في بالدي المعذبة،، 

لكن دماء خالد وحسن مشيمش واحمد وابن عمه حسن قصير 
ولوال عبود وجمال الساطي. وابوزينب وخالد االزرق وميشيل صليبا. 
وابطال السادس من شباط وبواسل اللواء 62بقيادة الجنرال الشجاع 

احمد العلي وعشرات االالف من االبطال والشهداء، وامتداد 
ارواحهم في كل شهيد يهوي ليروي شجرة الحرية والتحرير والكرامة 

وشرف انتساب االنسان النسانيته، ستظل شعلة خالدة تلهمنا 
جميعا، لدحر. الصهاينة واالمريكان وادواتهم الفاشية السوداء، رغم 
العتم الر هيب ومرارات مايجري، دمهم منارة النور لن يطقئها احد،

ولن يستطيع احد القفز فوق نارها الخالدة، انها عالمة وعلم وهداية 
لن تطفا نارهم. 

...خالد علوان بطال وشهيدا في ذكراك، ذكراهم كلهم، وردة دمائكم 
الحمراء، ستنتصر كما فعلت دائما، وستزين وجه العالم.

محمود عبد الكريم
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أكثر من خمسة 
وعشرين خط انتاج

بدأت حكاية زنوبيا مع األب 
عبد الرزاق السحار عام 1972 

الذي كان يعمل بتجارة األلبسة 
ومواد البناء، حيث كان يتعامل 
مع معمل سيراميك حماة في 

تلك الفترة، ونتيجة البحث عن 
موارد لتقليل التكاليف توجه 
الى تأسيس معمل خاص به 

إلنتاج السيراميك وأطقم 
الحمامات متخذا من منطقة 
الكسوة في ريف دمشق أول 

مقر له، لينتقل بعده بمعمل أكبر 

وأوسع عام 2000 إلى منطقة 
عدرا الصناعية، التي كانت تنتج 
%65 من حاجة السوق المحلية 

والباقي يتم تصديره للخارج.
يضيف السحار، بعد أن بدأت 

الشركة بخط انتاج واحد 
تملك اليوم أكثر من خمسة 

�مد سحار:
زنوبيا للسيراميك 

نافست عامليًا 
في ظروف الحرب

المشهد – ريم غانم 

يعد السيراميك السوري من أفخر الصناعات على مستوى المنطقة لكنه غير قادر على المنافسة 
خاصة في أخر ثمان سنوات بسبب ظروف الحرب، ومما زاد «الطين بلة» كما يقال األزمة 

االقتصادية العالمية التي عانت منها الكثير من الدول العربية واألوربية التي تعتمد باألصل في 
انتاجها على الغاز الرخيص بالتالي ذهب بعض التجار السوريين الى استيراد السيراميك للسوق 

المحلي وبيعه بأسعار أقل من اسعار من المنتج المحلي وهو ما شكل أزمة كبيرة للصناعيين 
السوريين، كل ذلك كان من الممكن تجاوزه بالتوجه الى حلول حكومية لمساعدة الصناعة 

السورية على النهوض وتعويض خسائرها من الحرب، بهذه الكلمات افتتح محمد كامل السحار 
نائب رئيس شركة زنوبيا للسيراميك والتي تعد من أهم وأكبر الشركات السورية حديثه للمشهد، 

متنقًال بين تاريخ الشركة وانجازاتها على مدى أكثر من عشرين عامًا.

يقول سحار إن 
الدعم الذي تقدمه 

الحكومة للصناعيين 
ليس كافيًا لتحقيق 

النهضة في 
الصناعة بل يحتاج 
األمر إلى أن يكون 
لديها مستشارين 

من كبار الصناعيين 
في البلد واألخذ 

بنصائحهم
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وعشرين خطًا لتصبح في 
مقدمة الشركات الوطنية في 

هذه الصناعة، والتي حاولت 
خالل سنوات االزمة أن توسع 

وتزيد من خطوط انتاجها 
وفتحت معامل لسحب البواري 

البالستيكية وللدهان بأنواعه 
وللتغليف، باإلضافة لمواصلة 

العمل والدراسة الفتتاح خطوط 
جديدة باستمرار.

االلتفاف على العقوبات 
لمواصلة العمل 

على اعتبار أن صناعة السيراميك 
تحتاج إلى مواد أولية متنوعة 

منها خامات كانت تؤمنها 
شركة زنوبيا محليًا وجزء كبير 

منها مستورد يتابع سحار 
ومن أبرز الدول األوروبية التي 

نستورد منها» ألمانيا-  إيطاليا-  

من أبرز المشكالت 
التي من الممكن 

مشاركة مناقشتها 
مع الحكومة هي 
المقترحات حول 

تمديد خطوط الغاز 
الطبيعي مباشرة 

إلى المدينة 
الصناعية كون 

معامل السيراميك 
تستهلك الغاز 

بشراهة
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إسبانيا»، والتي تقلصت 
وتوقف الكثير منها مع بداية 
األزمة التي فرضت عقوبات 

اقتصادية على كل القطاع 
الصناعي ككل شيء في سوريا، 
لكن وبمساعدة الحكومة وغرفة 

الصناعة والتسهيالت التي 
قدمت لنا استطعنا تجاوز هذه 

اآلثار وااللتفاف على العقوبات  
لتسهيل عملية االستيراد 

الخارجي من البلدان األخرى عن 
طريق تغيير المنشأ وغيرها والتي 

ساعدتنا على مواصلة اإلنتاج 
وعليه لم يتوقف عملنا في أي 

يوم.
فيما تأثرت معامل زنوبيا في 
منطقتي عدرا الصناعية ودير 

علي على أوتوستراد درعا وعانت 
من ككثير من المصانع السورية 

من نقص في المحروقات 
وانقطاع الكهرباء،يقول السحار:“ 

حاولنا أن ال نتوقف عن العمل 
وكنا نواصل العمل عبر صيانة 
اآلالت أو العمل على تعديلها 

من قبل عمالنا، وفي أحيان 
أخرى كنا نعمل بطاقة 10% 
فقط وهذا تسبب بضرر كبير 

علينا، المهم كان استمرارنا كي 
نبقى جزء من إعادة إعمار بلدنا، 

وبرأي الشخصي كل من بقي 
في سوريا خالل الحرب رغم 

كل ما عانى منه هو الذي ربح، 
فغدًا سوف تكون الفرص متاحة 
بشكل أكبر ونأمل أن يكون ذلك 

قريبًا».

مبادرات شخصية لتنشيط 
المعابر الحدودية

وجه نائب رئيس شركة زنوبيا 
رسالة كبيرة لكل رجل أعمال 

ورئيس غرفة بأن هذه الخطوات 
ال تكفي لمساعدة الصناعيين 
على تجاوز آثار األزمة بل يجب 
على الجميع المساهمة بفتح 
وتنشيط حركة جميع المعابر 

البرية بين سوريا ودول الجوار 
خاصة مع العراق فهي من أبرز 
األسواق للمنتجات السورية، 

كما كانت تعد الحدود العراقية 
باب رئيسي ومنشط للحركة 

التصديرية في سوريا وشعبها 
من أكثر المستهلكين للمنتجات 

السورية كون أسعارنا كانت 
مقبولة ومدروسة، واليوم 

معظم المعامل بدأت بالعمل 
واإلنتاج بكامل طاقتها وهي 
قادرة على التصدير، لذا نحن 

بانتظار هذه المبادرات.
إلى جانب تسييره لشركة زنوبيا 

شغل محمد السحار منصب 
نائب رئيس غرفة صناعة 

دمشق وريفها، وعن تلك 
الفترة تحدث بالقول:

كانت مهامي مع رئيس 
غرفة صناعة دمشق وريفها 
التواصل مع الصناعيين عبر 

االجتماعات المتكررة للوقوف 
على أبرز مشاكلهم والصعوبات 

التي تواجههم إليجاد الحلول 
المناسبة لها، وكانت أبرز 

كل صناعي سيكون جاهزا للتعاون ولن 
يتأخر عن دعم الليرة السورية، ألن تذبذب 

سعر الصرف يؤثر بشكل كبير على أعمالنا 
جميعًا، وليس صحيحًا كما يقال بأن 

المضاربة من بعض التجار هي السبب وراء 
هذا االرتفاع

قانون 
االستثمار 
الجديد لم 

يجد أي حل 
وما زال بحاجة 

للتعديل، 
فنحن نعلم أنه 
لدى الحكومة 
اليوم الكثير 

من المشاكل 
واألولويات 
لكننا نأمل 

أن نتجاوزها 
جميعها 

والنهوض 
مجددًا
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ال يوجد 
حوافز للمستثمرين

يجد سحار أن الدعم الذي تقدمه 
الحكومة للصناعيين ليس كافيًا 

لتحقيق النهضة في الصناعة بل 
يحتاج األمر إلى أن يكون لديها 
مستشارين من كبار الصناعيين 

في البلد واألخذ بنصائحهم، 
يقول السحار:» ليس بالضرورة 

أن يكون دعم الحكومة ماديًا، من 
الممكن أن يستمعوا لوجهات 

نظر الصناعيين واقتراحاتهم 
ومناقشتهم فيما يحقق مصلحة 

الجميع.
 من أبرز المشكالت التي من 

الممكن مشاركة مناقشتها مع 
الحكومة هي المقترحات حول 
تمديد خطوط الغاز الطبيعي 

مباشرة إلى المدينة الصناعية 
كون معامل السيراميك 

تستهلك الغاز بشراهة، لما ال 
يتم انتاج الغاز محليًا بدل من 

استيراد غاز « ال بي جي» الذي 
يكلف الضعف في تلك الحالة 

تكون خسارتنا أكبر إلخراجنا 
القطع األجنبي إلى خارج البلد 

لالستيراد، أو جذب المستثمرين 
الخارجيين إلنشاء مشاريع 

خاصة عبر تخفيض التكاليف 
وأسعار األراضي، لكن لألسف 
ال يوجد لدينا أي محفز لجذب 

المستثمرين.
مضيفًا كوني اطلعت وناقشت 

مع اللجنة المعدة لقانون 
االستثمار الجديد أجد أن القانون 
الجديد لم يتفاد ولم يجد أي حل 
لمعظم هذه المشاكل، وما زال 
بحاجة للتعديل، فنحن نعلم أنه 
لدى الحكومة اليوم الكثير من 

المشاكل واألولويات لكننا نأمل 
أن نتجاوزها جميعها والنهوض 

مجددًا.

٢١ almashhadonline.comNovember 2019

مهامي لجنة الكهرباء لتأمين 
المحروقات الالزمة الستمرار 

عمل مصانعهم.
وعلق سحار على ما أشيع 

حول مشكلة صناعيي القابون 
بكونها محصورة بقضية 

الكهرباء مؤكدًا أن التوجهات 
كانت فقط تجميلية كي يكون 

شكل مدخل العاصمة أجمل 
كوننا جميعًا نسعى لجعلها 

أفضل، وأنا أرى أن خطوة نقل 
الصناعيين إلى عدرا الصناعية 

خطوة إيجابية وستكون مفيدة 
لهم عوضًا عن تركهم في 

مناطق عشوائية.
وحول سؤاله إن كان يجد 

صناعي مدلل لدى الحكومة 
أكثر من غيره، شدد على أن 

ذلك ممكن لكنه يعود لطبيعة 
نشاط وعمل كل صناعي ومدى 

متابعته واهتمامه بأعماله مع 
الحكومة الذي ينتج عنه اهتمام 

متبادل منها وهو ما دفع 
بالبعض لتوجيه اتهام بتدليل 

الحكومة لصناعي على حساب 
أخر“.

تعاون جميع القطاعات 
لتثبيت سعر الصرف

باإلضافة إلى كل ما ذكره سحار 
شدد على أن عدم تثبيت سعر 

الصرف واالرتفاع المستمر 
له يعد من أبرز المشاكل التي 

تواجه قطاع الصناعة والذي 
يلزم إيجاد حل له قبل أي أمر 

أخر، من هنا يتوجب على جميع 
الصناعيين واالقتصاديين في 
البلد االجتماع وإيجاد الحلول 
لتثيبت سعر الصرف ودعم 
الليرة السورية بعيدًا عن كل 

الشعارات الخلبية التي ال تفيد 
على أرض الواقع.

لكن لما لم نجد أي اقتراح 
أو طرح لمبادرات من قبل 

الصناعيين كما فعل بعض 
التجار عبر حملة دعم الليرة 

السورية؟
هنا أكد نائب رئيس شركة 

زنوبيا أن االمر يتطلب دعوة 
من الحكومة وأن يكون هناك 

توجيه من رئاسة مجلس الوزراء 
وأعتقد أن كل صناعي سوف 

يكون جاهزا للتعاون ولن 

يتأخر عن دعم الليرة السورية، 
فتذبذب سعر الصرف يؤثر 

بشكل كبير على أعمالنا جميعًا، 
وليس صحيحًا كما يقال بأن 

المضاربة من بعض التجار 
هي السبب وراء هذا االرتفاع، 

الموضوع يتعلق بالعرض 
والطلب في السوق لذا أرفض 

أن توجه لهم هذه التهم“.
ختم  سحار حديثه بالقول كان 

لشركة زنوبيا منذ افتتاحها 
حضور واسع على صعيد 

المعارض والمؤتمرات ولم  
يخلو معرض من مشاركتها، 

لكن خالل فترة الحرب لم يعد 
هناك معارض تخصصية بمواد 

البناء كما يجب على اعتبار أن 
شركتنا مختصة فيها نتيجة تعثر 
الصناعة كغيرها من القطاعات، 

وعلى اعتبار أن الصناعة في 
طريقها لالنتعاش والنهوض 
نأمل أن تعود هذه المعارض 

وأن يكون هناك وفود تساهم 
بشكل كبير بتفعيل هذه 

المعارض التي نعول عليها 
بشكل أكبر كصناعيين.
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ظاهرة عامة
بالتالي شّكل إحجام الّصناعيين 

عن االستفادة من هذه القروض 
-على الرغم من تقديم بعض 

التسهيالت في منح القروض- 
شّكل ظاهرة عاّمة لدى الّصناعيين 
الذين عّللوا إحجامهم بارتفاع نسبة 

الفائدة قياسًا لحجم الّتمويل 
المطلوب بغية إعادة منشآتهم 

ومعاملهم للحياة اإلنتاجية، 
فمعظمها طالها الخراب والدمار 

الكّلي خالل األزمة، حيث يرى 
الّصناعي ماهر الزيات أّنه عندما 

يريد الّصناعي االستفادة من 
قرض ما فإّنه يتراجع ألّن نسبة 

الفوائد عليه مرتفعة كثيرًا وتصل 
إلى عشرة بالمئة، األمر الذي 

يرّتب عليه عبئًا كبيرًا، مبّينًا أّن 
نسبة كبيرة من الصناعيين تأمل 
من رئاسة مجلس الوزراء الّتدّخل 

لتخفيض نسب الفوائد، وخاّصة 
بعد تخصيص مبلغ 20 مليار 

ليرة لدعم قروض الصناعيين، 

فعلى الرغم من إقرار الفوائد على 
القروض لكنها إلى اآلن لم تفّعل- 

بحسب الّزيات-. 

مادلين جليس

يبدو أّن الّدور الكبير الذي من المفترض للمصارف العامة القيام به خالل المرحلة 
الحالية التي عنونت بـ «إعادة اإلعمار» ال يزال حبرًا على ورق، ولم ُيترجم إلى أرض 

الواقع.
حتى اآلن اليبدو أن الصناعيين ليسوا متحمسين لالقتراض على الرغم من امكانية ذلك، 
فهم خارج المظّلة الّتسليفية وذلك بسبب ارتفاع نسب الفائدة المطّبقة على قروضهم 
المرغوبة، بالّرغم من أّنها « أي المصارف» الّسّلة المالية الّداعمة للمشاريع االقتصادية 

الكبيرة منها والصغيرة على حد سواء، إال أّن النظرة الّتقليدية السائدة والتعليمات المطّبقة 
التي تحكم عمل هذه المصارف التزال تشّكل عثرة في توسيع رقعة شرائحها المستهدفة، 

وتحد من انسياب أموالها إلى األهداف المرجّوة بشكل كبير، فعلى الرغم من أّن كتلة األموال 
المخصصة لإلقراض بلغت ١٨٠٠ مليار ليرة، بحسب تصريحات وزير المالية مأمون حمدان، 

إال أن اإلقراض في المصارف العاّمة اليزال خجوًال مقارنة بهذ الرقم المرصود له.

كتلة األموال المخصصة لإلقراض 
بلغت 1800 مليار ليرة، بحسب 

تصريحات وزير المالية مأمون 
حمدان، إال أن اإلقراض في 

المصارف العاّمة اليزال خجوًال 
مقارنة بهذ الرقم المرصود له

ا�قراض والسيولة 
غياب دور المصارف 

واحلجج جاهزة! 
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إشكالية الرهن
 الّصناعي عاطف طيفور خالفه 

الرأي قليًال إذ بّين أّن هناك 
تحّسنًا واضحًا خالل الفترة 

األخيرة بتوفير القروض الصناعية 
وتسهيالت المرافقة لمعاملة 

االقتراض، ولكن روتين المعاملة 
الطويل والمعقد بعض الشيء 
حّد من تدّفق الصناعيين باتجاه 

المصارف، وطرح طيفور 
إشكالّية الّرهن العقاري التي 

اعتبرها عائقًا أكثر من الّروتين، 
حيث اليزال الصناعيون يطالبون 

بتسهيالت الّرهن التي تقارب  
٪150 من قيمة القرض، علمًا 

أّنهم بحسب طيفور طرحوا فكرة 
المقارنة بقروض السيارات 

قبل األزمة التي كانت دفعة 

أولى فقط، ويطّبق الّرهن على 
الّسيارة بحّد ذاتها،  مشيرًا إلى 

إمكانية الّتطبيق على الماكينات 
الصناعية ذات الرقم التسلسلي، 
والتي قيمتها ونسبة استهالكها 

تتجاوز الـ١٠ سنوات، أي أنها 
تشّكل بحّد ذاتها ضمانًا للبنوك، 

ويمكن الحجز عليها وبيعها 
بالمزاد العلني في حال الّتعّثر، 

على خالف الّسيارة التي التتجاوز 
قيمة استهالكها الـ 5 سنوات.

وأوجز طيفور مطالب الصناعيين 
بتوفير القرض الّصناعي عبر رهن 
الماكينات واألرض والعقار، حيث 

قال: ال داِع ألن يكون 150٪ 
فقط، نحن نريد أن يكون قرضًا 

عادًال كقروض الّسيارات.
واستبعد فكرة الّرهن العقاري 

للمنازل كونه ال يستطيع توفير 
الّرهن عن طريق منزله الخاص 

بعد عناء سبع سنوات حرب، 
وعدم ثقته بتقّلبات الّسوق 

وسعر الصرف، حيث أّن الماكينة 
تزداد قيمتها مع ارتفاع سعر 

الصرف، أما العقار يتبع سعر 
الصرف بعد زمن طويل.

المصرف الصناعي في واٍد 
والصناعي في واٍد آخر 

ولعّل المصرف الّصناعي هو 
المعني األول بحكم اختصاصه 
بتمويل الّصناعيين ومشاريعهم 

القائمة والجديدة منها، ولكن 
بالرغم من مخاطبته لمعرفة 

حجم القروض الممنوحة 
للصناعيين من المصرف إّال 

تشغيل 
الّسيولة في 

عروق االقتصاد 
الوطني 

أصبح ضرورة 
وينعكس ذلك 

إيجابًاً على كافة 
المستويات
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أّن أجوبته جاءت على شكل 
تقرير توضيحي ألنواع القروض 

والُمدد الزمنية والفوائد 
المطّبقة، دون التطّرق إلى 

مضمون السؤال حول إمكانية 
تطبيق فوائد منخفضة توافق 

رغبة الصناعيين لتجاوز إشكالية 
إحجامهم عن الّتمويل، ما يشي 
بأّن المصرف لم يدرس طلبات 

الصناعيين، واستمر بطرح 
قروض بفوائد تراوحت بين 

10-%12، مّبينًا أّن تخفيض 
الفائدة يؤّدي إلى خسارة أموال 

المودعين، واعتبر مدير المصرف 
الدكتور عمر سيدي أّن فائدة 
الـ %10 هي فائدة مشّجعة، 
أّما باقي المشاريع الّصناعية 

تمّول بفائدة %12 وهي تماثل 
وأحيانا أقّل من الفوائد التي 

تمنح للمشاريع المماثلة في 
المصارف األخرى، كما نّوه 

إلى أّن المصرف المركزي 
صاحب القرار في تصدير قرارات 

بتخفيضها.
وقدم إحصائية  لنسبة التمويل 
خالل الّنصف األّول من العام 

الحالي التي بلغت ما يقارب 3،2 
مليار ل.س لمختلف القطاعات 

الّصناعية واالستثمارية، بمافيها 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة، 

وأصحاب الشهادات العلمية 
(أطباء وصيادلة ومحاميين....

الخ )، مؤكدًا أّن األموال الجاهزة 
لإلقراض حتى نهاية الّنصف 
األّول من العام الحالي بلغت 

27 مليار ل.س، وبالتالي تكون 
نسبة الّتمويل لم تتجاوز 8.5% 

فقط من نسب السيولة، بالّرغم 
من طرحه لقروض تأسيس وبناء 

وتمويل شراء اآلالت وقروض 
تنموية بفوائد منخفضة وبشروط 

ميسرة.
وأكد سيدي في معرض جوابه عن 
تساؤلنا حول قّلة أعداد الّصناعيين 

المقترضين بأّن المصرف منح 
قروضًا لبعض الصناعيين الذين 
تقّدموا بطلباتهم للحصول على 

قروض صناعية، وتم منح البعض 
منهم ممن حققوا الشروط 

المطلوبة للمنح. 

والمصرف التجاري
 في واٍد ثالث

أّما المصرف الّتجاري السوري 
فتجلى تركيزه حاليًا على القروض 
المتوسطة وطويلة األجل، وفقًا 
لتوّجهات الحكومة التي تقتضي 

بتوظيف الكتلة الّنقدية لدى 
المصارف في العملية اإلنتاجية، 

بما يخدم عملية اإلعمار في 
المرحلة القادمة التي ُتقبل 

عليها سورية خاصة، لتحقيق 

المزايا االقتصادية التي ستعود 
بالّنفع والفائدة على المواطن 
الّسوري بتشغيل اليد العاملة، 

وتوفير الّدخل لعدد من العائالت 
السورية، مؤّكدًا على تقديم كافة 
اإلمكانيات المتاحة كمنح قروض 

بفوائد تتراوح بين %8 إلى 
%12، وفق معايير ومحددات 
غير ثابتة، تدرس وفق كّل حالة 

على حدى، كما قّدم قرضًا 
لتمويل المنشآت المتضررة 

نتيجة األعمال األرهابية بقيمة 
1 إلى 5 مليار ليرة فقط، على 

الّرغم من أّن حجم الكتلة الّنقدية 
المخّصصة لإلقراض 455 مليار 

ل.س بنسبة %31.34 من 
الّسيولة خالل الّنصف األّول من 

العام الحالي.

قصور واضح في اإلقراض
لكن للخبراء االقتصاديين آراء 

أخرى تحّلل نتائج ارتفاع وانخفاض 
نسبة الّسيولة الفائضة القابلة 

لإلقراض في المصارف، 
حيث أّن انخفاض هذه النسبة 

عن حد معّين كما يرى الخبير 
االقتصادي الّدكتور عابد فضلية 
ُيعّرض المصرف لمخاطر نقص 

السيولة، وارتفاعها فوق حد 
معين يقلل من فرصة تحقيق 

الربح، وهذا ما ُيسّمى بعلم 
االقتصاد بمبدأ الّتوازن بين 

(الربحية) و(السيولة)، أي ضرورة 
أّال تكون الّسيولة لدى المصرف 

عالية نسبياًّ فيتحّقق شرط 
توّفر الّسيولة وال يتحّقق شرط 

حجم التمويل خالل الّنصف األّول من العام 
الحالي بلغت ما يقارب 3.2 مليار ل.س 

لمختلف القطاعات الّصناعية واالستثمارية، 
بمافيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، 

وأصحاب الشهادات العلمية (أطباء وصيادلة 
ومحاميين).

 3.2 مليار ل.س
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الّربحية، وضرورة أال تكون نسبة 
السيولة أقل من الالزم، فيتحقق 

شرط الربحية، وال يتحقق شرط 
توفر السيولة الكافية.

إذًا فإّن كل ذلك يؤّكد أّن لدى 
المصارف سيولة كبيرة قابلة 

لإلقراض، ويؤّكد أيضًا قصورها 
في هذا توجيه هذا اإلقراض، 
خاّصة بوجود سيولة أعلى من 

الحّد االقتصادي الّتوازني.
ويعود فضلّية ليؤّكد أّن تشغيل 

هذه الّسيولة في عروق 
االقتصاد الوطني أصبح ضرورة 
وينعكس ذلك إيجابًا على كافة 

المستويات، منها مزيد من 
الّربحية للمصارف، ومزيد من 

الّتشغيل لألنشطة والفعاليات 
االقتصادية الوطنّية، فالمال 

يبقى عقيمًا وال قيمة له عندما 
يكون في األقبية واّلصناديق 

وتحت البالطة -كما ُيقال- 
وقيمته االقتصادية يأخذها من 

خالل تشغيله، فيصبح المال 
رأسمال، ويتحّول الّنقد وتتحّول 

األصول إلى موّلد للقيمة 
المضافة، وبالتالي إلى تنمية 
االقتصاد وتحريك األنشطة، 

والوجه اآلخر لذلك هو تحسين 
مستوى معيشة اإلنسان 

والوضع المادي وغير المادي 
للمجتمع.. وهذا هو دور المال 
والّنقود لتكون وسيلة للتبادل 

عدا عن دورها كأداة لقياس 

القيمة، ووسيلة لالكتناز -لغرض 
االستثمار-، أّما تخزينها وحجبها 

عن الّتداول ألّي سبب كان فهذا 
خلل كبير، وبالتالي فإّن اكتنازها 

في المصارف هو خروج عن 
طبيعتها وفلسفة إيجادها، وعن 

الغاية األصلية من صّكها.
لذلك شّدد فضلية على ضرورة 

قيام المصارف بمراجعة تعليمات 
اإلقراض لديها لتتناسب مع 
ظروف األنشطة والفعاليات 

اليوم، وذلك بالتنسيق مع وزارة 
المالية ومصرف سورية المركزي، 

بحيث تصبح هذه التعليمات 
مرنة وموضوعية ومنسجمة 
أكثر مع الواقع الحالي، وهذا 

األمر يتطّلب أيضًا إعادة الّنظر 
بنسب الفائدة، لتكون مرتفعة 

إلى المستوى المحّفز إليداع 
األموال والودائع بالمصارف، 

ولكن ليس إلى المستوى المثبط 
لالقتراض، بمعنى أن يكون هناك 

توازن بمستوى الفائدة (المدينة) 
و(الدائنة) كما هو األمر بمسألة 
التوازن بين (السيولة) و(الربحية).

البد من إعادة الّنظر 
بنسب الفائدة، لتكون 
مرتفعة إلى المستوى 
المحّفز إليداع األموال 
والودائع بالمصارف، 

ولكن ليس إلى 
المستوى المثبط 

لالقتراض، بمعنى 
أن يكون هناك توازن 

بمستوى الفائدة 
(المدينة) و(الدائنة) 

كما هو األمر بمسألة 
التوازن بين (السيولة) 

و(الربحية)

المصرف الّتجاري السوري يركز حاليًا 
على القروض المتوسطة وطويلة 

األجل، وفقًا لتوّجهات الحكومة التي 
تقتضي بتوظيف الكتلة الّنقدية لدى 

المصارف في العملية اإلنتاجية، 
بما يخدم عملية اإلعمار في المرحلة 

القادمة التي ُتقبل عليها سورية 
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لكّننا نستطيع أن نستشّف خالل 
اآلراء التي برزت أغلبها إن لم 

نقل كلها «معارضة القرار»، أّنه 
اّتخذ دون مشاورة المعنيين، 

أومن سيقع عليهم تطبيق 
القرار المّتخذ، الذي بات بّينًا 

للجميع عدم جدواه وانعكاساته 

االقتصادية السلبّية، مهما حمل 
من محاوالت إلرضاء الجميع، 

وهذا ما لن يحصل مطلقًا.
وفي الوقت الذي احتدم فيه 

الموقف اليوم بين المصّدرين 
والمصرف المركزي نتيجة 

للفرق الكبير بين سعر الدوالر 

 إعادة قطع التصدير شد       حبل اقتصادي
فمن الذي يتعب أوالً؟

مادلين جليس

برز موضوع تعهد إعادة قطع التصدير 
كالموضوع األهم في الساحة االقتصادية خالل 

الفترة الماضية، وعلى الرغم من األخذ والرد 
الكثيرين فيه، إال أّن القرار بشأنه لم يصدر بعد، وبقيت 

حالة التخّبط نتيجة تطبيقه أو عدمه تسود األوساط 
االقتصادية، خاصة ممن شعروا أن تطبيق هذا القرار 

سيؤّثر سلبًا على أرباحهم، ويقّلل من نسبها، إن لم 
يلغيها نهائّيًا.

لكّن كّل ذلك لم يمنع الحكومة والمصدرين من لعب 
شّد الحبل، وتجميع األوراق بغية فردها دفعًة واحدة 

في حال المناقشة أمام أصحاب القرار، عّل الكفة ترجح 
لصالحهم.

المشكلة األكبر لدى التّجار ال تكمن في 
هذا القرار أو غيره، وإنما تكمن 

في عدم استقرار التشريعات في الفترة 
الحالية التي يعاني بها الجميع

العدد 10



قرار كارثي
هذا القرار كارثي لدى البعض، وخاّصة أّن ما يصّدر من سورية من 

بضائع ال يدفع ثمنه بشكل مباشر، إنما يحتاج ألكثر من شهر، 
بحسب ما رأى منار الجالد عضو غرفة تجارة دمشق، الذي أوضح 

أّن جميع الصادرات الّسورية تصّدر إّما بالّدين أو لبعد أجل «شهر أو 
أكثر»، وكثير من البضائع تذهب لرسم األمانة وتباع وتسّدد قيمتها.
ويطرح الجالد تساؤًال: كيف سيتم إعادة القطع إذا لم يوجد قنوات 

مصرفية اليوم لسورية؟؟
ثم يطرح مثاًال يبرهن فيه على عدم جدوى القرار بل على إيجابية 
عدم تطبيقه حيث يعود للعام 2013 عندما ألغي قرار إعادة قطع 

الّتصدير، حيث سّبب إلغاء القرار حينها انخفاض سعر الصرف من 
60 إلى 70 ليرة في أسبوع واحد.

ويضيف الجّالد: في السابق كان يتم إعادة القطع من السوق 
الموازي، والمصدر السوري كان يضطر لجلب الدوالر من السوق 
الموازي ودفعها بالبنك المركزي لتسديد القطع، وهذا ما شّكل 
ضغطًا على الّسوق الموازي، ويضيف الجّالد: يكفي اليوم، أّنه 

يوجد ما يقارب ثالثة ماليين دوالر تدفع للبنك المركزي لتسديد 
قطع الّتصدير، وهذا ما قلنا عنه سيسّبب ضغطًا على السوق 

الموازي، وهذا غير مقبول، فطالما ال يوجد لدينا قنوات تحويل 
نظامية وليس لدينا اعتمادات، فاليمكن أن يكون إعادة قطع 

الّتصدير إال بالّضغط على السوق الموازي ونحن بغنى عن ذلك.
وعن إمكانية أن يخلق القرار مناخًا اقتصاديًا سلبيًا فأّكد الجّالد أّنه 
سيكون ذو تأثير اقتصادي سلبي جدًا ليس فقط في هذه الفترة، 
بل في أي فترة يتخذ فيها القرار كان سيزيد الكلفة ويزيد الّضغط 

على السوق الموازي، وأضاف: السؤال األهم هو كيف سيتم 
تنفيذ إعادة القطع، ويتابع: بتقديري سيشكل ضغطًا على سعر 
القطع إضافة إلى تحميل أعباء إضافية للمصّدر، في حال إعادة 
القطع نحن بحاجة لتخفيض سعر الّصادرات الّسورية ولو نسب 

ضئيلة من أجل التنافس بين المصدرين السوريين.
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الرسمي الذي حدد بـ 435 ليرة 
سورية، في الوقت الذي ارتفع 
فيه سعر الدوالر أكثر من 600 

ل.س في السوق الموازية، 
وبلغ الفرق أكثر من  200 ل.س  

للدوالر الواحد، فإن الدكتورة 
لمياء عاصي، وزيرة االقتصاد 
السابقة تطرح سؤاًال مهّمًا: 
ماذا لو كانت أرباح الّتصدير 

أقّل من الفرق في سعر الّدوالر 
بين السعر الرسمي والموازي، 

هل من مصلحة البلد أن يمتنع 
المصّدر عن تصدير بضائعه؟؟؟  

وتتابع الدكتورة تساؤلها: في 
هذه الحالة كيف سيستعيد 

المركزي مبالغ  القطع 

األجنبي التي دفعها  لتمويل 
المستوردات؟.

تشريعات غير ثابتة
رأي الجّالد في عدم جدوى القرار 

وفي سلبّيته أيضًا يوافقه فيه 
محمد الحّالق عضو غرفة تجارة 
دمشق، فالمشكلة األكبر لدى 

التّجار ال تكمن في هذا القرار 
أو غيره، وإنما تكمن في عدم 
استقرار التشريعات في الفترة 
الحالية التي يعاني بها الجميع، 

وبرأي الحالق فإّن موضوع قطع 
التصدير يخّص المصدرين بالذات، 

وجميع المصّدرين لكافة المواد 
اعترضوا على الفكرة بحّد ذاتها.

وأضاف الحّالق: ال يخفى على 
أحد صعوبة الوضع الحالي على 

الحكومة من جهة الحصول 
على موارد بالقطع األجنبي أو 
المحلي، ولكن بنفس الوقت 

ال يستطيع أحد أن ينكر صعوبة 
الوضع الحالي من أجل استمرار 

العجلة االقتصادية بما يتيح 
استقرار األعمال الصناعية 

والتجارية ومن ناحية استقرار 
العمالة والتوظيف وخلق فرص 

عمل بشكل يدعم المشاريع 
الصغيرة والمتناهية الصغر 

والمتوسطة والتي تعتبر ركيزة 
االقتصاد السوري. 

وبرأي الحالق أنه ال بّد من الّنظر 

 إعادة قطع التصدير شد       حبل اقتصادي
فمن الذي يتعب أوالً؟

لماذا اإلصرار 
على االحتفاظ 

بالقطع 
األجنبي؟ 

هل الغاية من 
أجل تمويل 

المستوردات 
أم من أجل 

المضاربة به 
الحقًا؟
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إلى تبعات تعديل أّي تشريع قبل 
التفكير بموارد هذا التشريع، وهو 

ما أشار إليه في حديثه عن عدم 
استقرار التشريعات.

ومع أّن موضوع إعادة  قطع 
التصدير يخّص المصدر بغض 

النظر عن فعاليته وعن حجمها، 
إال أّن الحّالق يرى فيه أثرا سلبيًا 
نتيجة عّدة أسباب أهمها ارتفاع 

سعر البضاعة التي يرغب المصّدر 
بتصديرها وبالّتالي عدم قدرته 

على المنافسة.

فتح المجال للفساد
تقف الدكتورة لمياء عاصي ضد 

تمويل المستوردات إّال ضمن 
تسهيالت مالية اختيارّية، وتطرح 
مثاًال أّنه بإمكان البنك المركزي 

أن يجعل الموضوع اختياريَا 
للمصّدر أو المستورد، فإذا اختار 

المستورد أن يقوم المركزي 
بتمويل مستورداته من المواد 

األولّية بالعمالت األجنبية، يجب 
أن يعيد بعد فترة وعند الّتصدير 

هذا المبلغ (الدوالري)، أو أن يختار 
أن يمول مستورداته بشكل حر، 

فليس للبنك أن يطلب منه  بأن 

يعيد شيئًا.
أما  التعقيدات اإلدارية والقوائم 

الحسابية للمواد األولية التي 
مولها المركزي والداخلة في 

الصادرات، فهي برأي الدكتورة 
عاصي تسّبب إعاقة للعملية 

الّتصديرية  من جهة وقد 
تفتح المجال للفساد وإساءة 

االستخدام من جهة أخرى.
في الوقت الذي تلجأ الكثير من 
الدول لدعم صادراتها  بوسائل 

كثيرة، منها أن تؤّمن للمصّدرين 
خطوط النقل، وتقوم بدفع جزء 

من األجور، أو تساعد في عمليات  
الفرز والتعليب والتغليف، 

وخصوصًا للشركات الصغيرة، 
بمعنى آخر، يحب أن تقوم 

الحكومة بإقرار سياسة تصديرّية 
ومساعدة المصّدرين، على إيجاد 

أسواق أو زبائن محتملين، وعليها 
أن تحمل ولو جزءًا من نفقات 

المشاركة في المعارض الخارجية.

ضرورة في الحروب
تتباين آراء الخبراء االقتصاديين 
حول الموضوع، فبعد أن رأته 
الدكتورة لمياء عاصي يسبب 

إعاقة للعملية الّتصديرية، نجد أن 
الخبيرة االقتصادية الدكتورة رشا 

سيروب تراه ضرورة في فترات 
الحروب، فهو بمثابة المساهمة 

في دعم االقتصاد وعلى وجه 
الخصوص فئة الّتجار الذين 

استفادوا في ظروف الحرب، إذ أّن 
التاجر برأي سيروب  لم يعد ربحه 

يقتصر على الفرق بين سعر البيع 
وسعر التكلفة، بل نشأ مصدر آخر 

للربح ناجم عن الفرق بين سعر 
تمويل المستوردات وبين سعر 

السوق السوداء (سعر تسعير 
المستوردات)، وبهذا تحّولت 

إجازات االستيراد الممّولة من 
قبل المصرف المركزي إلى إحدى 

سيروب: 
ملاذا ا�صرار على 
االحتفاظ بالقطع 

ا�جنبي؟

عاصي: 
بإمكان البنك املركزي أن 

يجعل املوضوع  اختيارياَ 
للمصدر أو املستورد

 األمر مختلف تماما» لدى المصدرين 
فلم يكن القرار بالنسبة لهم فقط 

ذو انعكاسات اقتصادية سلبية، إنما 
سيكون برأي الصناعي والمصّدر ماهر 
الزّيات  السبب في خسارتهم وإيقاف 

التصدير، وخاصة أّن الفرق في 
سعر الصرف بين المركزي والسوق 
السوداء 200 ليرة سورية، ما يعني 

خسارة 200 ليرة في كل دوالر.
وبحسب الزيات أن ذلك يعني 35% 
من ريح البضاعة، متسائال من الذي 

يربح %35 في هذه األيام؟؟.
مضيفًا: من بقي يصّدر اآلن هو فقط 
«طويل الروح»  في عام 2016 قّدرت 
الصادرات السورية بـ 65 مليون دوالر 
بينما انخفضت إلى 35 مليون دوالر 

في عام 2018، ففي حال تطبيق 

هذا القرار ستنخفض الصادرات إلى 
10 مليون دوالر، وكل ما يقال عن 

ارتفاع أرقام الصادرات ما هو إال كالم 
بكالم. 

واقترح الّزيات أن يتّم االعتماد على 
آليات جديدة لرفع أرقام الصادرات 

إضافة إلى التخفيف على المعامل 
التي باتت مقصدا للتموين والجمارك 

وكل الجهات.
ويبدو الزيات متفائًال من عدم  إصدار 
هكذا قرار، فمنذ شهرين جرى الحديث 

عنه ولم يتخذ أي خطوة حياله، وفي 
حال صدوره فإنه سيكون الرصاصة 
التي تقتل التصدير مباشرة ويجب 

حينها إلغاء وحل كل لجان التصدير، 
أما المصّدرين فسيقومون بإيقاف 

التصدير نهائيا.

 سيكون الرصاصة التي تقتل التصدير مباشرة 
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أدوات المتاجرة والترّبح للتاجر. 
وتطرح سيروب سؤاًال مهمًا: 
لماذا اإلصرار على االحتفاظ 

بالقطع األجنبي؟ هل الغاية من 
أجل تمويل المستوردات أم من 

أجل المضاربة به الحقًا؟  إن كان 
وال بّد إلبقاء القطع مع الّتاجر إذن 

فليمول مستورداته من الّسوق 

السوداء أو يجب إعادة تحديد سعر 
صرف تمويل المستوردات وفقًا 
لسعر السوق الّسوداء وليس بناء 

على السعر الرسمي. 

إيجابي بشرط اإلحجام
 عن التصدير

لكن قيمة صادرات القطاع 

الخاص ضئيلة مقارنة مع 
مستورداته فهو ال تغطي أكثر 

من %20 من مجمل مستورداته 
إذ يعتمد على تمويل 80% 

من مستورداته من المصرف 
المركزي لذلك فإن سيروب ترى 

أنه لن يكون إلعادة قطع التصدير 
أّي أثٍر سلبي، على العكس 

فبرأيها سيكون له أثر إيجابي في 
حال أحجم التجار عن التصدير 
ألن أكثر من %50 من هذه 

الصادرات هي مواد خام ومن 
األولى بقاءها داخل االقتصاد 
السوري واالستفادة منها في 

مدخالت العملية اإلنتاجية 
لتصنيع منتجات محلية بدًال من 

استيراد منتجات نهائية يمكن 
تصنيعها محليًا، فضًال عن أّن 
تقليل هذه الّصادرات سيؤدي 

إلى توافر هذه المواد داخل 
السوق المحلية، مّما قد ينعكس 

على انخفاض األسعار.

سعر الصرف 
مرآة لالقتصاد ككل

وعندما يتم الحديث عن 
سعر الصرف ال يجب تحميل 
المسؤولية كاملًة لمصرف 

سورية المركزي، هذا ما تطرحه 
سيروب وتعّلل ذلك أّن سعر 
الصرف هو انعكاس ومرآة  

لالقتصاد ككل، فهو نتيجة (أوًال) 
للسياسات االقتصادية المختلفة 

فال يمكن الحديث عن تدهور 
سعر الصرف بمعزل عن معدالت 

التضخم المرتفعة التي تؤدي 
إلى زيادة الطلب على المنتجات 
األجنبية، وال يمكن الحديث عن 
سعر الصرف بمعزل عن صناعة 
وطنية ضعيفة الجودة ومرتفعة 

السعر، وال يمكن الحديث عن 
سعر الصرف بمعزل عن انخفاض 
التحصيل الضريبي الذي أدى إلى 

زيادة عجز الموازنة، وال يمكن 
الحديث عن سعر الصرف في ظل 

أسواق تملؤها السلع المهربة.
وهناك العديد من المتغيرات 

التي ال يمكن إطالقًا فصلها عن 
سعر الصرف عند الحديث عن 
ضبطه، لذلك نقول أن ضبط 

سعر الصرف هو مسؤولية 
الفريق الحكومي كامًال بالتنسيق 

مع مصرف سورية المركزي 
والكالم للدكتورة سيروب.

وتختم سيروب بأنه كي تستطيع 
الحكومة ومصرف سورية المركزي 

ضبط أسعار الصرف واستقرار 
األسعار، يجب اتخاذ إجراءات 

(غير مالية وغير نقدية)، في ظل 
الفوضى االقتصادية التي نعيشها 
اليوم، فال يمكن ألدوات تقليدية 

أن تحقق أهدافها في ظل اقتصاد 
مشّوه، وهذه اإلجراءات تقع على 

كاهل مصرف سورية المركزي 
ووزارة الداخلية في ضبط المضاربين 

على العملة، وعلى عاتق وزارة 
التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
(الوزارة النائمة) في كشف حاالت 

االحتكار وعدم االلتزام باألسعار 
وبالجودة، وعلى مديريات الجمارك 

في الحّد من الّتهريب وضمان 
تطابق المواد المستوردة مع البند 

الجمركي، ودون هذه اإلجراءات 
ستبقى أسطوانة استمرار تدهور 

قيمة العملة وارتفاع معدالت 
التضّخم تحتّل المرتب األولى في 

trend األخبار السورية.

أخيرًا..
يبدو أن الضجيج الذي أثاره  هذا 

القرار لم يكن أكثر من رمي حجر في 
بحيرة ماء راكدة، فبعد كل األخذ 

والرد حوله لم يتغير القرار ولم 
يطّبق أيضًا، ولم يحدث أي شيء، 

فلماذا أعلنته الحكومة إذًا؟!.
ومع ذلك من المفترض في حال 
صدوره أن يحمل مضامين بحيث 
جديدة تعكس آليات تنفيذه رؤية 
اقتصادية واسعة خاصة أنه من 
الالزم أن يكون قد أصبح لدينا 

قاعدة بيانات تظهر نقاط القوة 
ونقاط الضعف في العملية 

التصديرية.
وكيف يكون بإمكاننا تطوير هذه 

العملية بحيث تخدم االقتصاد 
المحلي، وتروج بشكل أكبر للمنتج 

السوري في األسواق العالمية، 
وترفع نسبة الصادرات السورية 

إلى ما كانت عليه قبل الحرب 
والعقوبات االقتصادية على سورية.

الحالق:
ال بد من النظر إ� تبعات 

اي تعديل �ي تشريع قبل 
التفكÅ مبوارد هذا التشريع

الجالد: 
كيف سيتم إعادة القطع 

إذا Õ يوجد قنوات 
مصرفية اليوم لسورية؟

قّدرت 
الصادرات 

السورية 
بـ35 مليون 

دوالر عام 
 2018

وكل مايقال 
عن أرقام 

أكبر من فهو 
ذلك كالم 

بكالم
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عصب الحياة
فالدوالر الذي أصبح يمسك عصب حياة 

السوريين لم يعد بأيدي الحكومة وأصبح خارج 
سيطرتها بالشكل علني، بعد أن وصل خالل 

الشهر الماضي لحوالي 700 ليرة سورية، 
ومن ثم عاود االنخفاض ليصبح حاليًا عند 

حاجز الـ 650ليرة سورية بعد أن كان في عام 
2011 حوالي 50 ليرة.

رغم التصريحات التي باتت غير موثق بها من 
قبل رئاسة مجلس الوزراء بطرح حزمة من 

اإلجراءات  للمساعدة في تخفيف أزمة العملة، 
وذلك بتشديد الرقابة على األسعار وشّن 

حملة على المستفيدين، ولكن حالة التذبذب 
ما زالت والفوضى العارمة بالسوق السوداء 

تشكل تخبط كامل للجميع وسط وعود أطلقها 
وزير المالية مأمون حمدان خالل تصريحه 

للصحفيين، على أن  الحكومة ستعمل على 
ضبط األسواق والتشدد في اإلجراءات الرقابية 

وضرب المحتكرين والمهربين بيد من حديد، 
الفتًا إلى أن الحكومة وافقت على اإلجراءات 

الالزمة واالحترازية لتخفيف تأثير التقلبات 
الحادة للعملة المحلية التي دفعتها إلى 

مستوى قياسي منخفض.

حالة المتفرج
ولكن على ما يبدو أن الكالم جعل الليرة 

السورية تهبط إلى مستوى قياسي متأثرة 
بعدم تدخل البنك المركزي إضافة لتضّرر 

االقتصاد نتيجة تشديد العقوبات األوربية.
في كل مرة يرتفع فيها الدوالر بشكل كبير، 

يبقى مصرف سوريا المركزي في حالة 
المتفرج لبضعة أيام ليضع السوق في حالة 

تخبط، ويسارع الناس للطلب على الدوالر 
بشكل كبير عبر قنوات السوق السوداء 

الذين يتحكموا بالسعر والكميات التي تباع 

بحسب ما أكده عضو مجلس إدارة غرفة 
تجارة ”دمشق“ ”منار الجالد“ في تصريحه لـ 

”المشهد“ الفتًا إلى ان القرارات االرتجالية 
السريعة والقرارات المتناقضة التي ال تدرس 

بشكل جيد وتحدث حالة من البلبلة في 
السوق، وخاصة أن البلد اليوم في مرحلة 

استعادة التعافي االقتصادي، وبالتالي فإن 
أي قرار على شكل تلك القرارات، ينعكس 

على الوضع والمناخ االقتصادي سلبًا، 
وبالتالي على سعر الصرف.

مبينًا أن قرارات المصرف المركزي هي وراء 
ارتفاع سعر صرف الدوالر أمام الليرة السورية في 

السوق السوداء، معتبرًا أن هبوط أسعار الدوالر 
هو لمصلحة التجار  من بائعين ومستوردين.

الخناق االقتصادية
البالد تعيش حالة فوضى اقتصادية مريعة 

تدل مؤشراته االقتصادية على الحالة المرعبة 
التي وصل إليها االقتصاد السوري والذي 

وصلت خسائره حسب آخر تقدير للحكومة إلى 
مبلغ 87مليار دوالر ولم تقدم الحكومة على 
أية إجراءات من شأنها إحداث استقرار نسبي 

في سوق الصرف، فالصادرات لم تعد لسابق 
عهدها وحقول النفط ما زالت خارج سيطرتها 
والجهاز اإلنتاجي يعمل بأقل من طاقته بكثير 
والعقوبات الغربية مستمرة كما أن األسعار 

االقتصادي   |  

رحلة الدوالر في 

سورية إ� أين؟
المشهد – نور ملحم 

ارتفع األخضر أم انخفض؟؟... السؤال المكرر بشكل يومي على 
لسان معظم السوريين بعد تسع سنوات حرب والذين يقصدون 
به الدوالر، حيث أصبح هذا السؤال ليس مجرد سؤال عابر من بين 
األسئلة التي تردد عند الصباح الباكر بل التخوف من ارتفاعه الذي ينعكس 

بشكل سلبي على جميع األوضاع المعيشية التي باتت شبه معدومة 
بدءًا من ربطة الخبر مرورًا بالمواد الغذائية وليس النهاية باألدوية وأسعار 

الخضروات والفواكه والمحروقات التي ال تزال نار الدوالر ترفعها إلى حدود 
غير معروفة بعد. 
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ما تزال تحلق بشكل جنوني دون أن يكون 
هناك أي نوع من الرقابة عليها.

حيث يرى المحلل االقتصادي الدكتور سنان 
ديب في تصريحه لـ ” المشهد ” أن العقوبات 
األميركية واألوروبية المفروضة بشكل متزايد 
على سورية، عملت على تضييق الخناق على 

الموارد المالية، وهذا التضييق بدأ يظهر 
بشكٍل واضٍح في العام الحالي وساهم في 

انهيار الليرة إلى 650 ليرة مقابل الدوالر، 
بينما كانت تتراوح العام الماضي بين 450-

500 ليرة“.
وتابع قائًال: ”كما توقفت الصناعات 

والمبادالت التجارية وتراجعِت حجم الصادرات 
التي توّلد العملة األجنبية نتيجة العقوبات 

االقتصادية المفروضة وتدمير البنى ما أدى 
إلى انهيار الليرة وتراجع االحتياطي للقطع 

األجنبي من 18 مليار دوالر في العام 2011، 
إلى 700 مليون دوالر العام الحالي“.

وبحسب ديب فانه من الضرورة منع التداول 
بغير الليرة السورية، وتجفيف السوق السوداء 

العلنية والصغيرة من أجل عودة الليرة إلى 
قيمتها الحقيقية، مشددًا على أن هناك جهة 

ما تلعب بسعر الصرف.

السياسة النقدية
استمرار قيام السياسة النقدية بدور المتفرج 

والتابع للسوق وهذا ما أثر بشكل سلبي برغم 
وجود الكثير من المؤشرات واألحداث التي يمكن 

من خاللها أن تأخذ دور القائد لسعر الصرف.
والدليل الكبير على ذلك ما صرح به رئيس 

الحكومة المهندس عماد خميس أمام مجلس 
الشعب بإن الحكومة لم تتدخل مباشرة لدعم 
العملة المحلية منذ عام 2016 للمساعدة في 

الحفاظ على ما تبقى من االحتياطيات المستنزفة، 
والتي قدرها خبراء اقتصاد ومصرفيون بنحو 17 

مليار دوالر.
وأضاف خميس ”وقف سياسة التدخل 

المباشر في سوق القطع األجنبي، وهي 
السياسة التي تسببت سابقا باستنزاف جزء 
ليس بالقليل من احتياطي القطع األجنبي 

وتشجيع المضاربين على مزيد من المضاربة 
على سعر صرف الليرة“.

ثقة االقتصاد السوري
بالمقابل لم ينكر إحدى العاملين في شركة 

الصيرفة بدمشق في تصريحه لـ”المشهد“ إن 
استقرار العملة أصبح مؤشر ثقة االقتصاد 

السوري وعالمة على قدرة الحكومة على 
تخفيف آثار الحرب والعقوبات المالية الغربية.
مبينًا أن ”البنك المركزي سعى لضبط سعر 

الصرف بأدنى رقم ممكن، حتى أصبح الفارق 
في سعر الصرف بين البنك وسعره في 

السوق السوداء يصل إلى 200 ليرة سورية، 
حتى إن المواطنين باتوا بحاجٍة للحصول على 

إذن لسحب أرصدتهم من البنك المركزي. 
وفي نهاية المطاف فإن المواطنين باتوا علم 

كامل أن أي ارتفاع بسعر الدوالر امام الليرة 
السورية سينتج عنها زيادة في األسعار بشكل 

كامل والعكس ليس صحيح  وكأن  دخل 
المواطن سيتحمل المزيد من االنخفاض في 

قدرته الشرائية.

استمرار قيام السياسة 
النقدية بدور المتفرج والتابع 

للسوق أثر بشكل سلبي برغم 
وجود الكثير من المؤشرات 

واألحداث التي يمكن من 
خاللها أن تأخذ دور القائد 

لسعر الصرف.
والدليل الكبير على ذلك 

ما صرح به رئيس الحكومة 
المهندس عماد خميس أمام 
مجلس الشعب بإن الحكومة 

لم تتدخل مباشرة لدعم 
العملة المحلية منذ عام 2016 

للمساعدة في الحفاظ على 
ما تبقى من االحتياطيات 

المستنزفة، والتي قدرها خبراء 
اقتصاد ومصرفيون بنحو 17 

مليار دوالر
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االقتصادي   |  

اقترحنا عقد مؤتمر 
صناعي وطني في 

سوريا يضم صناعي 
الداخل والخارج يشكل 
له لجنة من القطاعين 
العام والخاص تقدم 
لها الدراسات لإلجابة 

على األسئلة حول الرؤية 
والهوية وطرق المعالجة
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البعض اتهمكم بترك سورية 
في مرحلة حرجة وبمحاولة 

توطين رؤوس االموال 
السورية في مصر، كيف 

تعاملتم مع األمر وهل أثر 
على أعمالكم وعالقاتكم في 

سورية؟ 
بداية نحن نرفض كلمة توطين 
فاالستثمارات السورية القائمة 

في مصر هي استثمارات خارجية 
لالستثمارات القائمة في سورية 

باألساس، نعود للشق األول 
من السؤال ولنوضح من هم 

البعض؟ لدينا الدولة والقطاع 
الخاص واالعالم، وفي أي وقت 

من األوقات لم يكن لدينا أي 
مشكلة مع الدولة بأي شكل 

من األشكال بل كانت الحكومة 
متفهمة للوضع تمامًا ألسباب 

هذا الخروج القسري لرجال 
األعمال والصناعيين وهذا 

شيء إيجابي للغاية، بالطبع كان 
لدى الدولة مواقفها من بعض 
رجال األعمال الذين لهم مواقع 
مؤثرة ومفصلية في االقتصاد 

السوري وغادروا ونحن نتفهم 
تلك المواقف وهذا شيء 

يتعلق بشئون الدولة، أما الدولة 
بشكل عام  وعامة الصناعيين 

لم يكن لها موقف سلبي معهم 
ولكن مشكلتنا في فترة ما 

كانت مع من نصبوا أنفسهم 
وكالء للدولة من بعض رجال 
األعمال واإلعالميين وذلك 

ألسبابهم الخاصة كما اعتقد، 
فقد هاجموا كل من ترك سوريا 

دون األخذ باالعتبار لمبررات 
خروجهم أو الرغبة في معرفة 
أسبابهم، ال يوجد أحد له رغبة 
بترك وطنه فالوطن لإلنسان 

هو عزه وكرامته وتاريخه 
وطفولته وأهله وأصوله المالية 

ولكل شخص ظروفه التي 
دعته للخروج، ولكن اآلن هذه 

األصوات تراجعت وأصبحت 
متفهمة لذلك الخروج وأسبابه 

أكثر ولكننا ندعو حاليًا كل من 
هو بالخارج والداخل للتعاون 

والتكاتف والمساهمة في إعادة 
إعمار سوريا.

خلدون الموقع:
السوريون قيمة 

مضافة في مصر 
القاهرة - أسماء األمين

ينحدر المهندس خلدون الموقع من عائلة دمشقية تمارس التجارة فجده لوالده كان رئيس 
غرفة تجارة دمشق وحيفا، بينما جده لوالدته كان عضوًا في مجلس غرفة تجارة دمشق، تخرج 

من كلية الهندسة جامعة دمشق وأدى خدمته اإللزامية كمهندس بالدولة 5 سنوات ثم انتقل إلى 
العمل التجاري والمشاريع اإلنتاجية والتجارة العامة، ومن ثم ُعين رئيسًا لتجمع رجال األعمال السوري – 

المصري عن الجانب السوري.
يقول خلدون الموقع: أتيت إلى القاهرة ببداية عام 2013 وكان قدومي ألسبابي الخاصة فقد عانت 
والدتي بعض المشاكل الصحية وأتينا إلى مصر وفقًا لنصيحة األطباء حيث كانت األزمة في أوجها 

وخوفًا من تدهور وضعها الصحي طلبوا منا المغادرة لبعض الوقت، ومن ثم أتينا إلـى مصر ولكني 
دائم السفرإلى سوريا ومازال مكتبي مقتوحًا في دمشق وأقيم بينها وبين مصر شهر هنا وشهر هناك.  

السوريون لم يدخلوا بحالة تنافسية 
في مصر بل في  كانوا قيمة مضافة، 

ومن المعروف أن درة الصناعة 
السورية هي الصناعات النسيجية 

بكافة مراحلها، هذه الصناعة في تلك 
الفترة كانت ضعيفة في مصر 

فعمل عليها السوريين
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االقتصادي   |  

زادت االستثمارات السورية 
في مصر خالل اآلونة األخيرة، 

بمعدل %30 عن الفترات 
السابقة، وتم ذكر 818 شركة 
خالل العام 2018 كيف ترى 

تقبل المصريين للمنتج 
السوري؟ وما تقييمك 

للثماني سنوات من تواجد 
السوريين في مصر؟
نحن لسنا بحاجة لزيادة 

االستثمارات حتى نقول أننا 
اندمجنا بالسوق المصري أم 

أل، فالعالقة السورية المصرية 
وعالقة المنتج السوري بالسوق 

المصري قائمة وموجودة قبل 
األزمة، هذه الزيادة باعتقادي 

رقم موجود بالجهات الرسمية 
لكن النسبة العظمى منه ليس 
لشركات ُأسست حديثًا بل هي 

شركات قائمة منذ فترة وقامت 
الحكومة والجهات المعنية 

المصرية مؤخرًا بحملة لقوننة 
الشركات والورشات التي تعمل 
بدون ترخيص، وأضطرت هذه 

الشركات لقوننة وجودها نتيجة 
هذه الحملة ولهذا فالقسم األكبر 

من هذه النسبة واألرقام تعود 
لهذا السبب مع االخذ باالعتبار 

الورش والمصانع الجديدة، 
خاصة عودة رجال األعمال من 

السعودية وتركيا وتأسيس 
أعمالهم في مصر.

 كيف ترى نجاح االستثتمارت 
السورية في مصر وكيف 
تنظر إلى التأقلم السوري 

هنا؟ ولماذا زاد عدد الشركات 
عام 2018 مع العلم أن 

سورية شهدت انفراجًا أمنيا 
في هذا العام؟ 

من الناحية االقتصادية لي 
مقولة دائمًا اكررها « مصر 

سوق وسورية قرار اقتصادي» 
بما معناه ان أي قرار اقتصادي 
في مصر ال يكون له تأثير كبير 
نتيجة التساع السوق بينما في 

سوريا نظرًا لصغر السوق فالقرار 
االقتصادي الجيد أو السيء 

ينعكس فورًا وبشكل مباشر علي 
السوق، ولكن بالنسبة للسوريين 

عندما دخلوا مصر دخلوا بمال 
حقيقي وليس بأموال القروض 

ومن أهم ما أوجده السوريين 

هو التمويل الذاتي فلم يقم أي 
منهم بأخذ قروض كما اعتاد 

السوري عند احتياجه لمبلغ مالي 
أن يدخل معه شريك أو أكثر وفقًا 

لحاجته، ثانيًا دخل السوريون 
بالحالة اإلنتاجية والصناعية 

وليس الحالة الريعية، فالسوري 
لم يقم ببناء تجمعات سكنية 
أو عمارات بل أنشأوا مصانع 
وهذه الحالة اإلنتاجية دعمت 
السوق المحلي وتوافقت مع 

التوجه الجديد للحالة االقتصادية 
التي انتجتها األزمة الراهنة 

بالمنطقة وأثرت على المداخيل 
األساسية للبلدان ومن بينها 

مصر ما تسبب في تخفيف أو 
منع االستيراد مما جعل الصناعة 

واالستثمارات السورية تلقى 
رواجًا أكتر ومناخ استثماري أهم.

ثالثًا  السوريون لم يدخلوا بحالة 
تنافسية في مصر بل في  كانوا 

قيمة مضافة، ومن المعروف 
أن درة الصناعة السورية هي 

الصناعات النسيجية بكافة 
مراحلها، هذه الصناعة في تلك 
الفترة كانت ضعيفة في مصر 

فعمل عليها السوريين ومع 
منع التصدير بدأت المصانع 

المصرية تعمل مرة أخرى مما 
خلق حالة تنافسية إيجابية 

للوصول  للجودة  األفضل حتى 
بالمشاريع الخدمية مثل المطاعم 

السورية المتخصصة في األكل 
المتخصص وهذا التنافس أدى 

في األخير لتحسين المنتج المقدم 
للمستهلك فانعكست المنافسة 
بقيمة إيجالبية لصالح المستهلك.

هل صحيح أن أغلب 
االستثمارات السورية 
هنا كانت في النسيج 

ولرجال األعمال القادمين 
من العاصمة االقتصادية 
«حلب»؟ وما هي برأيك 

أسباب ظهور السوريين في 
مصر وفي عدد من الدول 

التي لجأأوا لها خالل األزمة؟
بالنسبة للصناعات النسيجية 
فحلب من قبل االحداث هي 

عاصمة الصناعة السورية 
والصناعات النسيجية أما 

المالبس الجاهزة فهي تخصص 
أهل دمشق، وكان تواجد أهلنا 

من حلب بشكل أكبر نتيجة 
للظروف القاسية التي مروا بها 

برأيك من أين تبدأ عملية إعادة اإلعمار في 
سوريا؟

إعادة اإلعمار بالنسبة لالقتصادي والصناعي 
تبدأ بتحديد الهوية االقتصادية والصناعية ومن 
وضع قانون استثمار حقيقي وبسيط ال يحتمل 

أي تأويل ويحافظ على مال ووجود المستثمر 
واستمراريته، حيث يجب ان يطمئن المستثمر 
على أمواله وتوفير البيئة القانونية والتشريعية 

وتميزها بالمرونة خاصة في أوقات األزمات 
كذلك تحديد هوية للصناعة واالقتصاد السوري 

وبيان خارطة طريق ورؤية وطرق المعالجة هذا 

ما يسهل أخذ قرارات اقتصادية سليمة ومفيدة 
في إطار صحيح بعيدًا عن التخبط.

ولهذا ومن أجل إعادة اإلعمار في سوريا 
اقترحنا عقد مؤتمر صناعي وطني في سوريا 

يضم صناعي الداخل والخارج يشكل له 
لجنة من القطاعين العام والخاص تقدم لها 
الدراسات لإلجابة على األسئلة حول الرؤية 

والهوية وطرق المعالجة، ومن ثم يعقد 
المؤتمر بعد شهر للخروج بماهية هوية 

االقتصادية السورية وخارطة الطريق الالزمة 
لهذه الفترة وغيرها.  

إعادة اإلعمار بالنسبة لالقتصادي والصناعي تبدأ بتحديد الهوية 
االقتصادية والصناعية ومن وضع قانون استثمار حقيقي وبسيط

ال يحتمل أي تأويل ويحافظ على مال ووجود المستثمر واستمراريته

 نحن نمر بظروف 
صعبة في 

منطقتنا العربية 
لذا يجب التفكير 

واالتجاه نحو 
امتصاص البطالة 

ومواجهة الغالء 
عن طريق اإلنتاج 
وإنشاء المشاريع 

الصغيرة 
والمتوسطة 

(ومنها الشركات 
العائلية) التي 

تعتمد على 
االبتكار وجودة 

المنتج
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وتعرضهم المباشر لالرهاب وهذا 
ما جعلهم يخرجوا من سوريا 

مبكرًا وبشكل أكبر.
وبالمناسبة السوري لم يظهر 

في كل المجتمعات كما ظهر هنا 
فقد ظهر وتألق في مصر لوجود 
بيئة إيجابية ومناخ إيجابي أحسن 

استقباله وتقبله كما أسهمت 
العالقة الجيدة بين أبناء البلدين 

في ظهور المجتمع السوري القائم 
في مصر،  بينما لم يجد السوري 

هذا المناخ وتقبل الشعب لوجوده 
في بلد أخر بالرغم من اتقانه 
لعمله وتركيزه فيه واهتمامه 

بدخول السوق بحالة إنتاجية مميزة 
وهذا هو أهم  ما يميزه.

ماهي الصعوبات التي 
واجهت والزالت تواجه 
المستثمر السوري في 

مصر، هل ترى أن قوانين 
االستثمار الحالية في مصر 

تقدم امتيازات للمستثمرين 
بصفة عامة؟ وما مدى 

تفاعل الحكومة المصرية مع 
مطالبكم؟

بالطبع يوجد مشاكل عامة تواجه 
المستثمرين من كافة الجنسيات 
ولكننا كسوريين تواجهنا مشاكل 

أكثر في الموافقات األمنية 
واإلقامة وتوجهنا صعوبات 

التجديد والتشغيل أكثر من أخواننا 

المصريين، ففي بداية مرحلة 
تواجدنا في مصر كانت مشاكل 
اإلقامة هي شاغلنا الشاغل ثم 

دخلنا بمرحلة المعامالت الورقية 
لألعمال والموافقات المطلوبة 

ولكن برأيي تكمن المشكلة 
األساسية في عدم تطور العالقة 

والتواصل مع الجانب الرسمي 
المصري إلى المستوى الذي 

تطورت فيه الصناعات السورية 
في مصر وتوسعها، ال بد من 

تطورها لتواكب التغييرات التي 
تحدث ولهذا ندعو للتواصل 

واالطالع أكثر على المعوقات التي 
تواجه هذه الصناعة في مصر.

ال شك ان جهود الحكومة 
المصرية في تحويل المعامالت 
الورقية إلى إلكترونية سيختصر 

كثيرًا من الوقت والمجهود 
المبذول وسيسهم في الحفاظ 

على تطور ومتابعة الحالة 
اإلنتاجية والتركيز عليها كونها 

أهم من المشاريع الريعية 
المتمثلة في ثقافة الكومباوندز.

ما رأيك في حال االقتصاد 
المصري حاليًا وما هي 

رؤيتكم للحالة االقتصادية 
خالل الخمس سنوات 

القادمة؟ 
يوجد حالة عمرانية وإنشاء طرق 

في مصر إضافة للعاصمة 

اإلدارية الجديدة وهي حالة جيدة 
ولكننا نتطلع إلي زيادة االهتمام 
بالحالة اإلنتاجية ألنها هي التي 
تعطي المردود الحقيقي وتدعم 
خزينة الدولة والسوق المحلي، 

ففي األزمات تكثر البطالة 
ونحن بحاجة المتصاص هذه 

البطالة عبر المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة وليس المشاريع 

الكبرى، نحن نمر بظروف صعبة 
في منطقتنا العربية لذا يجب 

التفكير واالتجاه نحو امتصاص 
البطالة ومواجهة الغالء عن 

طريق اإلنتاج وإنشاء المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة (ومنها 

الشركات العائلية) التي تعتمد 
على االبتكار وجودة المنتج. 

مصر سوق وتملك من الثروات 
البشرية والباطنية الكثير ولكن 

المشاكل دائمًا في الوطن 
العربي مشكلة إدارة في مصر 

جاءت شركات عمالقة إلي مصر 
تستثمرها ولكنها لم  مفيدة 

كشركات اليوريا واالسمنت التي 
تضر بها بيئيًا أيضًا، وبالمناسبة 
نحن كسوريين حريصين للغاية 

على االقتصاد المصري وحريصين 
على تعافيه ألننا بحاجة إلى 

اقتصاد قوي ومتعافي يساعدنا 
في عملية إعادة إعمار سوريا، 

ونتطلع لشراكات بين رجال 
األعمال السوريين والمصريين 

إلعمار سوريا.

هل لدى رجال األعمال 
السورين بعض الطلبات من 

الحكومة إلعادة ضخ أموالهم 
في سوريا؟

بين المواطن ووطنه أو رجل 
األعمال ووطنه ال يوجد طلبات 

بل يوجد مقترحات لألفضل 
ودائمًا ما نمارس الحوار لتقديم 

أفضل المقترحات والسبل 
للدولة، وللعلم يوجد الكثير من 
رجال األعمال لم يتركوا سوريا 

وما زالت مصانعهم تعمل ولكن 
من الطبيعي إذا لم يستطع 
الصناعي الوصول لمصنعه 
بسبب وجودها في منطقة 

مدمرة مثًال فمن الطبيعي ان 
ال يعمل بالكفاءة المطلوبة 

كما يوجد بعض المصانع التي 
تم تدميرها ولكل حال من هذه 

األحوال له حيثيته التي يتم 
مناقشته من خاللها ونبحث 

عالجها وهذا هو الحوار القائم 
بين رجال األعمال والحكومة 

والجهات اإلقتصادية المعنية 
بسوريا ليست طلبات وأنما 

هي عبارة عن تبادل وجهات نظر 
للوصول لألفضل.

رجل األعمال السوري لم 
ينجح في كل المجتمعات 

كما نجح في مصر فقد 
ظهر وتألق في مصر لوجود 

بيئة إيجابية ومناخ إيجابي 
أحسن استقباله وتقبله كما 

أسهمت العالقة الجيدة 
بين أبناء البلدين في ظهور 

المجتمع السوري القائم في 
مصر
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المشهد –نور ملحم 

بعد اقتراب السنة 
التاسع من الحرب 

السورية على طي أشهرها 
والدخول بالسنة االعاشرة، يبدو 

المشهد أقل عنفا مما بدأت عليه 
األحداث عام 2011، فاألمور تتجه 

نحو األمان واالستقرار، فالدول 
المجاورة لسورية أصبحت كفيلة 

بعقد اتفاقيات ثنائية لتعيد مجراه 
العالقات لما كانت عليه من قبل.

لم تعد الجغرافية العسكرية 
مهمة كثيرة بالنسبة لدمشق 

وحلفائها، خاصة بعد سيطرتها 
على معظم األراضي السورية 
باستثناء مدينتي إدلب والرقة، 

لذلك تحولت جميع اإلنظار 
إلى االقتصاد إلنقاذ ما تبقى 
منه ضمن ظروف العقوبات 

االقتصادية الجائرة على سورية 
لذلك تكمن األهمية الكبر 

للدولة السورية إعادة تشغيل 
المعبر الحدودية مع دول 

الجوار.

المتنفس للدولة...
تعد المعابر الحدودية المتنفس 

األول ألي دولة، بحسب ما صرح 
به مصدر مسؤول من الجمارك 
السورية لـ « المشهد» مبينًا أن 
الحدود العاملة حاليًا هي أربعة 

فقط « معبر نصيب، معبر جديدة 
يابوس، معبر جوسيه، معبر 

القائم « أما باقي المعابر فهي 
خارج السيطرة وبعض المعابر 
تعمل ولكن بشكل غير قانوني 
وأضاف المصدر، تتميز سورية 
بطول حدودها مع جيرانها من 

الدول؛ إذ نجد لها عدة معابر مع 
كل دولة تجاورها (العراق-تركيا-

لبنان-األردن)، وهذا ما جعل 
الجغرافية السورية تحتل مكانة 

هامة على الصعيدين العربي 
والدولي.

الفتًا إلى أن للمعابر الحدودية 
أهمية كبيرة لسورية والدول 

المجاورة، ولكن ال يمكن فتحها 
إال بمناخ سياسي يحكمه 

االنسجام، ولذلك فإن إغالق 
المعابر أو فتحها دليل على عمق 

التعاون واالنسجام أو فقدانه 

المعابر الحدودية شريان االقتصاد       السوري 

هل ســننجح بإعــادة ما خربــه      اإلرهاب؟

االقتصادي   |  
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والقطيعة بين البلدان المتجاورة.
شريان االقتصاد...

بدأت الحكومة السورية حربًا 
من نوع آخر وهي حرب المعابر 

وشرعنه ذاتها سياسيًا واقتصاديًا 
مع دول الجوار أوال والعالم ثانيا، 
وهذا ما تجلى بالزخم الكبير الذي 

رافق افتتاح معابر القنيطرة 
ومعبر نصيب الحدودي مع 

األردن، والعمل على فتح المعابر 
مع العراق، 

وال يخفى على من شهد تلك 
المرحلة أن المعابر الحدودية  

تشكل شريان الضخ التجاري بين 
البلدان بحسب كالم رئيس اتحاد 

الغرف التجارية غسان القالع 
مؤكدًا في تصريحه « للمشهد»  
أن إعادة فتح المعابر الحدودية  

تشكل خطوة بالغة األهمية 
ومنعطفًا أساسيا في سياق حل 

األزمة االقتصادية الناجمة عن 
غياب تصريف اإلنتاج السوري 

برًا، وهذا سيسهم في تعزيز 
العالقات التجارية بين البلدين 
الذين تجمعهما اتفاقية تجارية 

وعالقات تاريخية، كما سترفع من 

حجم التبادل التجاري، وتساهم 
في إنعاش اقتصاد البلدين 

وتضع حدًا لألزمة االقتصادية 
القائمة، من خالل بدء عملية 
تصدير المنتجات السورية عبر 

العراق او األردن الى دول أخرى.
بوابة الشرق األوسط...

تبقى المنافذ الحدودية، الشرعية 
أو غير الشرعية، أحد المفاتيح 
الرئيسية لفهم تفاعالت دول 

الشرق األوسط، سواء الداخلية أو 
البينية، ويمكن تلخيص األهمية 

لجهة فتح المعابر الحدودية، 

بحسب ما صرح به التاجر 
عيسى بيتنجانة لـ « المشهد 
« إلى أن الناحية االقتصادية 

ستؤثر وبشكل مباشر على كافة 
النواحي السياسية واالجتماعية، 

فاالقتصاد ضروري إلعادة بناء 
العالقات مع دول الجوار.
الفتًا إلى أن معبر نصيب 

الحدودي هو البوبة الجنوبية 
لسورية أما المعابر مع العراق، 

فهي ُتشكل شريانا اقتصاديا 
لكل من لبنان وسوريا و العراق، 

وذلك ألنه يسهل حركة التبادالت 

المعابر الحدودية شريان االقتصاد       السوري 

هل ســننجح بإعــادة ما خربــه      اإلرهاب؟

تحاول الحكومة 
السورية 

خلق شريان 
جديد يدعم 
االقتصاد 

السوري من 
خالل الربط 

التجاري البري 
لتحقيق المزيد 

من فرص 
التعاون في 

المجاالت 
االقتصادية 
واالستفادة 

من المقومات 
الكثيرة التي 

يتمتع بها 
البلدان
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 أبرز المعابر الحدودية: 
المعابر مع االردن:

- معبر نصيب (جابر من الجهة االردنية) في 
محافظة درعا (جنوب)، هو أحد المعبرين 

الحدوديين الرئيسيين بين االردن وسورية، وهو 
تحت سيطرة الجيش السوري 

- معبر الجمرك القديم في درعا (الرمثا). 
المعابر مع لبنان:

- كل المعابر الحدودية بين لبنان وسورية 
(محافظتا حمص ودمشق) هي تحت سيطرة 

الجيش السوري، وعدد المعابر الرسمية 

خمسة، وهي: جديدة يابوس (المصنع من 
الجانب اللبناني)، والدبوسية (العبودية من 
الجانب اللبناني)، وجوسية (القاع)، وتلكلخ-

البقيعة، وطرطوس (العريضة).
وتوجد على طول الحدود اللبنانية السورية 

معابر عدة «غير قانونية»، معظمها في مناطق 
جبلية وعرة، تستخدم ألغراض التهريب.

الحدود مع العراق:
- معبر البوكمال في محافظة دير الزور (شرق). 

يطلق عليه معبر القائم في الجانب العراقي 
يسيطر عليه الجيش السوري

- معبر اليعربية في محافظة الحسكة. يسيطر 

عليه االكراد.
- معبر التنف (الوليد) جنوب دير الزور تسيطر 

عليه القوات األمريكية. 

الحدود مع تركيا:
- معبر كسب، تحت سيطرة الجيش السوري

- معبر باب الهوى في محافظة ادلب (شمال 
غرب)، وهو تحت سيطرة كتائب عدة في 

المعارضة المسلحة 
معبر باب السالمة في منطقة اعزاز في 
محافظة حلب (شمال)، وهو ايضًا تحت 

سيطرة كتائب مقاتلة في المعارضة.
- معبر جرابلس في محافظة حلب، وتسيطر 

التجارية على نحو ما هو قائم بين 
لبنان وسورية و يوفر كلفة النقل 
الغالية جًدا إن كان عبر الطائرات 

أو عبر البحر 
مؤكدًا إلى أن إغالق المعابر يولد 

نكسة اقتصادية على سورية 
وجيرانها وسبب في لك عدم 
وجود ضبط بعملية االستيراد 
والتصدير وحاجة السوق، مما 
يؤدي إلى ارتفاع األسعار وقلة 

الوارد من النقد األجنبي بسبب 
فقدان خزينة الدولة هذه المعابر، 
وازدياد معدالت التضخم وتداول 

العمالت األجنبية دون ضوابط.
تنشيط الصادرات...

أسهم فتح معبر نصيب الحدودي 
بين سوريا واألردن أسهم في 
تنشيط الصادرات إلى أسواق 

الدول العربية األعضاء في 
منظمة التجارة العربية الكبرى، 
والسيما العراق ومصر واألردن 

ودول الخليج، حيث تجاوزت قيمة 
الصادرات السورية عبر معبر 

نصيب 3 مليارات ليرة سورية 
بحسب مديرية االقتصاد والتجارة 

الخارجية في درعا 
واشتملت تلك الصادرات على 

الفائض من اإلنتاج الزراعي 
النباتي كالحمضيات والتفاح 

والرمان والجزر والبصل والخضار 
األخرى، إضافة إلى المربيات.

ومن المتوقع أن يتحقق ضعف 
الرقم بعدما تم افتتاح معبر 

القائم مع العراق حيث كانت قد 

قدرت قيمة الصادرات السورية 
عبر معبر البوكمال خالل عام 

2010 بأكثر من 40 مليار ليرة 
سورية، بينما بلغت قيمة 

المستوردات نحو 57 مليار ليرة 
سورية، في حين وصل حجم 

الصادرات خالل عام 2013 
وحتى تاريخ إغالق المعبر في 
بداية 2014 أكثر من 35 مليار 
ليرة سورية، بينما بلغت قيمة 

المستوردات 80 مليار ليرة.

عوائد اقتصادية...
وبذلك فأن أهمية التبادل 

التجاري المأمول بين البلدين 
والسيما في المرحلة القادمة 
بما يمكن أن يحققه من عوائد 

اقتصادية على الطرفين قد 
تتجاوز مليارات الدوالرات 

حيث يشير خبير االقتصاد د. 
عمار اليوسف في تصريحه « 
للمشهد»  إلى أن فتح معبر 
القائم الحدودي خطوة في 

طريق التعافي االقتصادي 
السوري، ومؤشر مهم على 

الصعيد االقتصادي والسياسي 
ولكن ال ينبغي لنا التفاؤل إلى 

حد بعيد بهذه الخطوة اذ أنه لم 
يعد التبادل االقتصادي في ما 

بين العراق وسوريا باألهمية 
السابقة لعدة أسباب منها 

أن الدمار الذي لحق بالصناعة 
السورية كان له التأثير الكبير في 
ضعف اإلنتاج السوري، ولم يعد 

قدرت قيمة الصادرات السورية 
عبر معبر البوكمال خالل عام 

2010 بأكثر من 40 مليار ليرة 
سورية، بينما بلغت قيمة 

المستوردات نحو 57 مليار ليرة 
سورية

في حين وصل حجم الصادرات 
خالل عام 2013 وحتى تاريخ 

إغالق المعبر في بداية 2014 
أكثر من 35 مليار ليرة سورية، 
بينما بلغت قيمة المستوردات 

80 مليار ليرة

 40
مليار ليرة

 35
مليار ليرة
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فتح معبر القائم قد شكل 
نوع من الربط االقتصادي 

والمواصالتي فيما بين الدول 
األربعة إيران العراق سورية 

لبنان مما سيفعل حركة 
الترانزيت بين هذه الدول
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عليه جماعة «الدولة االسالمية في 
العراق والشام».

- معبر عين العرب في محافظة حلب، 
ويسيطر عليه االكراد.

- معبر تل ابيض، تحت سيطرة األكراد 
- معبر راس العين في محافظة 

الحسكة (شمال شرق) تحت سيطرة 
األكراد 

- معبر القامشلي- نصيبين، هو المعبر 
الوحيد في محافظة الحسكة الذي ال 

يزال تحت سيطرة الجيش السوري
- معبر عين ديوار في الحسكة: تحت 

سيطرة االكراد.

من الممكن تصدير المنتجات 
السورية بالحجم القديم ما قبل 

الحرب إضافة لذلك وحسب 
المعلومات المتوفرة أن كثير من 
الصناعيين السوريين قاموا خالل 
الحرب بإنشاء معامل في العراق 

واألردن قامت بضخ المنتجات 
السورية في األسواق العراقية، 

إضافًة إلى أن العراقيين أنفسهم 
قد اتجهوا إلى االعتماد على 

أسواق بديلة لألسواق السورية 

إضافة إلى أنهم بدأوا بإيجاد 
بعض الصناعات البسيطة لديهم 

لالبتعاد ما أمكن عن االستيراد 
واالعتماد على التصنيع المحلي.

الفتًا إلى أن فتح معبر القائم قد 
شكل نوع من الربط االقتصادي 

والمواصالتي فيما بين الدول 
األربعة إيران العراق سورية لبنان 

مما سيفعل حركة الترانزيت بين هذه 
الدول ولعل المستفيد األكبر من 

فتح هذا المعبر هم اإليرانيون والذي 

سيصبح لديهم خط واصل من إيران 
إلى البحر األبيض المتوسط.

المصالح االستراتيجية
 شروط تعميق نطاق العالقات 

االقتصادية، وتوسيع مضامينها، 
يحتاج إلى العمل على إعادة ما 
خربه اإلرهاب لذلك فأن افتتاح 

أي معبر حدودي يعد خطوة 
إيجابية بحسب ما صرح به خبير 

االقتصاد الدكتور مدين علي 

الفتًا إلى أن سورية تمتلك 
الموانئ االستراتيجية المطلة 

على المتوسط، القريبة من أوروبا 
والغرب، وتتوافر لديها اإلمكانات 

الزراعية والسياحية، وبعض 
الصناعات المتوسطة والحرفية، 

وتتوافر لديها الموارد البشرية.
في كافة األحوال، تعدُّ عملية 

إعادة فتح المعابر خطوة مهمة 
في الظروف الراهنة، يجب أن 

ُتستتبع بخطوات أخرى، تنطلق 
من منظور المصالح االستراتيجية 

للبلدين الجارين، وضرورة االستفادة 
بصورة مكثفة من المزايا النسبية 
لالقتصاَدين، بما في ذلك تنشيط 

تجارة الترانزيت والمبادالت التجارية، 
وعمليات النقل البري، والعمل 

المكّثف.

أخيرًا...
تحاول الحكومة السورية خلق شريان 

جديد يدعم االقتصاد السوري من 
خالل الربط التجاري البري لتحقيق 

المزيد من فرص التعاون في 
المجاالت االقتصادية واالستفادة 
من المقومات الكثيرة التي يتمتع 

بها البلدان في هذا اإلطار على 
أمل أن تكون هذه الخطوة إيجابية 
بشكل فعلي على هذا البلد الذي 

نال الويالت نتيجة الحرب ال أن تكون 
عبارة عن باب رزق ألصحاب النفوذ 
والكرسي الذي يبقى األهم األكبر 
لهم جمع أكبر كمية من المال ولو 

على حساب المواطن الجائع.
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أسماء وحسابات وهمبة
 من السهل على البعض 

إنشاء صفحات مزورة وبأسماء 
وهمية ثم تبدأ عملية التسول 
عبر مواقع ووسائل التواصل 

االجتماعي المختلفة أبرزها 
برنامج الواتساب وتويتر 

والفيس بوك وغيرها وعن 
طريق رسائل متعددة تثير القلب 

والوجدان تصل بشكل يومي 
إلى المستخدمين من شتى بقاع 
األرض ال أحد يعلم مصداقيتها 

من زيفها بعضهم اتخذ هذه 
الوسيلة مهنة مربحة ال تتطلب 

أدنى جهد ويجني منها ربحًا 
وفيرًا. كما اتضح أن البعض 

من المتسولين له ارتباط بدعم 
المنظمات اإلرهابية خاصة 

الصفحات التي كانت تدار خارج 
سوريا وهذا هو األخطر، لذا 
كان لزامًا أمام هذه الظاهرة 

التي توسعت وانتشرت بشكل 

المشهد – ريم غانم

بين كل مئة حالة إنسانية لطلب المساعدة تتنشر عبر 
صفحات التواصل االجتماعي  قد تخرج حالة واحدة فقط 

صحيحة فقد  تحولت طلبات المساعدة على اإلنترنت إلى نوع 
آخر من التسول انتشر بشكل كبير على نطاق كل المحافظات السورية 

والصفحات االلكترونية، هذا ما أكدته الخبيرة االقتصادية والناشطة 
اإلنسانية نسرين زريق التي تساعد الكثير من طلبات المساعدة عبر 

صفحتها الشخصية بدافع إنساني بحت، والتي تختار نشر الحالة بعد أن 
تتأكد من صحتها الفعلية.

مع تطور المجتمع وظهور وسائل التواصل االجتماعي تطورت 
أساليب التسول  التي يتم  من خاللها استغالل تعاطف الناس 

وحبهم لفعل الخير.
في كل يوم وأنت تتصفح صفحتك الشخصية على الفيس بوك تقرأ مئات 

الحاالت التي تطلب وتترجى التبرع بأي مبلغ مع نشر صور ووثائق محزنة 
تحرك المشاعر، ويتم التفاعل الكبير مع هذه الحاالت ويقوم الكثيرمن الناس  
بإرسال مبالغ مالية لهؤالء األشخاص حتى لو لم يتم التأكد من صحة الحالة.

%70 من 
الهجمات 

اإللكترونية
ال يتم اكتشاف 

الفاعلين
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معلومات على الهامش حول 
المستوى الذي وصلت إليه الجريمة 
اإللكترونية في الوقت الحالي حول 

العالم

تتكبد القطاعات 
التجارية ما يزيد عن 

400 مليار دوالر 
سنويًا كخسائر مادية 

نتيجة الهجمات 
اإللكترونية

يتراوح عدد الحوادث 
المتعلقة باألمن 

اإللكتروني ما بين 
80 – 90 مليون حادثة 

سنويًا

%20 من الشركات 
الصغيرة والمتوسطة 

تعرضت لجرائم 
إلكترونية مختلفة

٤١ November 2019

كبير التوقف عن التعاطف 
مع المتسولين وابالغ جهات 
االختصاص لتتعامل معهم، 

حيث أن معظم وسائل التواصل 
أصبحت بؤرة للنصب واالحتيال.

حاالت مزورة
من بين حاالت التسول التي 

تنتشر يوميًا الكثير حاالت  قلما 
يتم التعرف والكشف عن زيفها 

ومنها حالة شخص كان يدعي 
أنه جريح وتم اكتشافها مؤخرًا 
بعد انتشارها لفترة طويلة عبر 

مواقع التواصل االجتماعي وهي 
صور لجريح يسمى (عاقل محمد 

سالمة) يدعي أنه من حمص 
أحيانا ومن منطقة عش الورور 

في دمشق أحيان أخرى، ويطلب 
هذا الشخص مساعدة مادية من 

أصحاب األيادي البيضاء ودائمًا 
يطلب النقود من الناس بحجة 
ترميم منزله المتهالك وبهذه 
الحجة أصبح يملك الكثير من 
المساعدات اإلنسانية وال أحد 

يعرف من هو وأين يسكن؟
 كما كان يقوم بنشر صوره 

ونسخ منشوره أينما استطاع 
ولألسف عشرات الصفحات 
نشرت المنشور الكاذب، بعد 
التحري تبين لعدد من الناس 

كذب المدعي الذي يسمي 
نفسه (عاقل سالمة) وتبين أن 

%40 من ضحايا 
الجرائم اإللكترونية 

تعرضوا إلى عمليات 
احتيال مرتبطة 

ببطاقات االئتمان 
بأنواعها المختلفة
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االجتماعي   |  

الصورة الموضوعة له على كافة 
المنشورات تعود لشاب جريح 

لبناني يدعى (محمد أحمد دبوق) 
وهو شاب لبناني أصيب في 

حرب تموز في جنوب لبنان أدت 
اإلصابة به إلى بتر طرف علوي 

وسفلي وهو متزوج ولديه طفلة 
وهو موجود في مجموعة أخرى 
تسمى |»جرحك شرف»، وعند 

اكتشافه قام بعض أصحاب 
الصفحات بنشر تنبيه لعدم 

الوقوع في الغلط والتبرع لهذا 
الشخص المدعي.
تمويل لإلرهاب

وهناك حاالت خارج سورية تم 
الكشف عنها وتوثيقها تتعلق 

بإحدى الجمعيات الخيرية، التي 
أسسها  شخص سوري يدعى 

عادل الحق وعمره 21 عامًا يقيم 
في ساتون أشفيلد في مقاطعة 

نوتنجها مشاير في لندن كان 
يقوم بجمع التبرعات عبر وسائل 
التواصل االجتماعي، فيما تبين 
الحقًا أنه يقوم بشراء مؤشرات 

الليزر ذات الطاقة العالية 
ونظارات للرؤية الليلية وحقائب 

سرية مضادة للماء لحفظ 
األموال، وفي تقرير منفصل 

للشرطة، في شباط/2016، تم 
سجن عادل الحق لمدة 12 شهرًا 
بعد تحقيقات كشفت عن تورطه 

بتمويل اإلرهاب في سوريا، وبعد 
أن كان قد نشر اعالن تبرع عبر 

توتير بحجة مساعدة المحتاجين 
في سوريا، ولكنه أرسلها بدًال 

من ذلك إلى مقاتلي ”داعش“، 
بحسب تقرير صادر عن هيئة 

الجمعيات الخيرية في بريطانيا.

مساعدة إنسانية
في المقابل تحدث عصام حبال 

ناشط في الجانب االجتماعي 
ومدير جمعية ساعد التطوعية 

أنه يقوم بنشر الحاالت اإلنسانية 
التي تحتاج الى مساعدة فعلية 

حقًا ووجد أن صفحات التواصل 
االجتماعي سهلت عملهم 

اإلنساني بشكل كبير وأصبح 
بإمكانهم التعرف على هذه 

الحاالت بأماكن مختلفة وتقديم 
المساعدة في مكانها الصحيح.
صعوبات الدفع اإللكتروني 

وكان ألهل االختصاص 

ال تزال كلمة مرور 123456 
هي األكثر شيوعًا بين 

المستخدمين الذين تعرضوا 
الختراق إلكتروني خالل السنة 

الماضية
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التكنولوجي رأي أخر في هذه 
الظاهرة المنتشرة فقد وجد 
مهندس االتصاالت والخبير 
في عوالم التكنولوجيا جهاد 

عيسى أن ظاهرة التسول 
اإللكتروني قليلة االنتشار في 
سوريا بسبب صعوبة عمليات 

الدفع االلكتروني والتي ألزمتها 
بالتحول إلى أشكال أخرى عبر 
صفحات التواصل االجتماعي 

من فيس بوك وغيره وعبر نشر 
حاالت تدعي اإلنسانية والطلب 
بالتبرع بمبالغ مالية كمساعدة 

خيرية، تلك الطريقة تتطلب 
بعض المصداقية مثل» طفل 

بحاجة إلى عملية أو جريح يحتاج 
ألدوية إلى إلخ» لكنها هذا ال 

يمنع  أن تكون هناك الكثير من 
الحاالت الكاذبة.

مضيفًا يأخذ التسول أيضًا 
أشكاًال أخرى لدعم الصفحات 

والمواقع كالذي يقوم بإنشاء 
موقع يضع فيه محتوى معين 

ويكتب عليه عبارات من نوع 
(إدعمونا لنطور الموقع) إذا 

نقرت عليه تخرج لك خيارات 
للتبرع بدءًا من دوالر واحد

وشدد عيسى على أن تلك 
الحاالت من الممكن التحكم بها 
والتعامل معها في سوريا كون 
بعضها مرتبط بوعي األشخاص 
الذين يقومون بالتبرع رغم أنني 

ال أعول عليه كثيرًا لتغلب الجانب 
اإلنساني على معظم الناس، 
وهناك جانب مرتبط بالجانب 

القانوني لدينا عبر فرع الجرائم 
االلكترونية لكنه أيضًا غير فعال 

بالشكل المناسب، باإلضافة 
لتنشيط الجمعيات الخيرية التي 

تتولى هذه الجوانب لتقليل 
عمليات التسول عبر صفحات 

التواصل االجتماعي.

التسول اإللكتروني
 في القانون

يعد االحتيال عبر الشبكة أحد األبواب الجرائم االلكترونية (أو 
جرائم «الفضاء السبراني») التي يعاقب عليها القانون السوري 

وفقًا لقانون تنظيم التواصل عبر الشبكة ومكافحة الجريمة 
المعلوماتية عام 2012، والقانون رقم /9/ لعام 2018 

القاضي بإحداث محاكم متخصصة بقضايا جرائم المعلوماتية 
واالتصاالت.

 وفقًا للمحامية عفاف معال  فقد نصت المادة / 21 / على 
أنه يعاقب بالحبس من ثالث إلى خمس سنوات والغرامة من 
خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية على 
كل من استولى باستخدام األجهزة الحاسوبية أو الشبكة على 

مال منقول أو عقار أو معلومات أو برامج ذات قيمة مالية 
او سند يتضمن تعهدا أو إبراء أو أي امتياز مالي آخر وذلك عن 
طريق خداع المجني عليه أو خداع منظومة معلوماتية خاضعة 

لسيطرة المجني عليه بأي وسيلة كانت، وتكون العقوبة 
االعتقال المؤقت والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين 

ونصف المليون ليرة سورية في الحاالت التالية:
1 - إذا وقعت الجريمة على ثالثة اشخاص فأكثر.

2 - إذا تجاوز مبلغ الضرر مليون ليرة سورية.
3 - إذا وقع االحتيال على مصرف أو مؤسسة مالية.

ج- وال تطبق األسباب المخففة التقديرية إال إذا أسقط 
المتضرر حقه الشخصي.

فيما يرى الباحث المختص في هذا المجال إياد علي الدرة 
أن هذا القانون يعد خطوة تشريعية إلى األمام لردم الهوة 
التشريعية الحاصلة من تطور وسائل االتصال الحديثة التي 

بقيت ردحًا من الزمن خارج اإلطار التشريعي والقانوني وبين 
القانون التقليدي الذي يقوم وحده باإلشراف على حسن سير 
الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية حتى تاريخه، وبقي 
عاجزًا عن اللحاق بركب الحياة المتسارع وبالتالي ضبط مختلف 

أوجه النشاط الجديدة والمستجدة التي لم تؤطر بضوابط 
قانونية وتشريعية مناسبة.

ويؤكدًا  الدرة أننا نحتاج في سوريا الى وضع نظام قانوني 
متكامل ومتسق مع القوانين الوضعية األخرى، من أجل 

ضبط عملية التعامل مع وسائل االتصال الحديثة واستخدامها 
بالشكل الصحيح واألمثل والذي يجنب األشخاص وخاصة 

القاصرين منهم األضرار المادية والمعنوية واألخالقية، 
وكذلك المجتمع من التشوه الثقافي عبر استيراد ثقافات 

جديدة وافدة إلى مجتمعاتنا دون قيود أو ضوابط.
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من «عزازيل» إلى «أحزان الشماس» 

كيف حاول الروائيون
الدخول إلى الكنيسة؟

خلف جابر *

يف آب/أغسطس 
2018، عندما ُنِشَر خبر 
مقتل األنبا «إبيفانيوس» 

أسقف ورئيس دير أبومقار بوادي 
النطرون في مصر، ثار جدل كبير 

وتكّهنات، حول كونه حادثًا إرهابيًا 
أو محاولة سرقة تعّرض لها الدير. 
لكن  التحريات أسفرت عن توّرط 

الراِهب أشعياء المقاري وصديقه 
فلتاؤس في قتله بعصا حديدية. 

كان خبر توّرط الراهبين في 
مقتل األنبا «إبيفانيوس» صاِدمًا 

للبعض، حتى أن والدة أشعياء 
المقاري صّرحت للصحف قائلة: 

«إبني «مالك» رفض الوظيفة 
وباع الدنيا.. وال يمكن أن يقتل.» 

وما أضفى للحادث ُبعدًا دراميًا 
آخر؛ هو محاولة الراهب فلتاؤس 
المقاري، االنتحار بقطع شريانه، 

ثم إلقاء نفسه من أعلى مبنى 
تابع للدير، وذلك أثناء التحقيقات 

في مقتل األنبا.
أدين أشعياء المقاري، وفي 23 
شباط/فبراير 2019 جاء الحكم 

من محكمة جنايات دمنهور 
«الدائرة الثانية»، بإرسال أوراقه 
إلى مفتي الديار المصرية، تبع 

ذلك محاولة البعض البحث 
في تفاصيل عالم الرهبان، 

ذلك العالم الُمغَلق على أهله، 

والذي لم يعرف عنه المصريون 
«المسلمون» غير ما ُيشاع عنه 

من أساطير تتعّلق بعالم السحر، 
والطقوس و»الحفالت الخاصة». 
حيث ظهر الكثير من الكتب التي 

تتطّرق لحياة الرهبان، إال أن 
العديد من الروائيين كانوا قد 

سبقوا هؤالء في محاولة النبش 
في هذا العالم، وذلك من خالل 

أعمالهم اإلبداعية.
لم يعلم «جرجس» إبن الحادية 

عشر ربيعًا، أنه بذهابه مع والده 
إلى الدير ليفي بنذر كان عليه، لن 

يعود كما قبله. إذ تعّلق بأغنية 
«األّم الحنون» لدى سماعه لها 

من الشمامسة والرهبان، بعدما 
تخّطت حاجز األذنين لتسكن 
القلب. ويدرك هذا الصبي 
الكفيف أن نوره بين جدران 

الدير، ُمتمنيًا االنضمام إليه، 
حيث يكون له ما أراد، ويصبح 
«جرجس» شّماسًا صغيرًا فى 
عهدة أب الدير، لتتحّقق نبوءة 
«األب بشاي» الذي حلم ذات 

يوم بتربيته لشّماس ضرير.
ذلك هو ُمسَتهل رواية «أحزان 

الشماس» لسعيد نوح، وأحدى 
أشهر الروايات التي تعّرضت 

لعالم الرهبان، فيؤّكد فيها على 
أن الحياة ليست جّنة، والرهبان 
ليسوا مالئكتها، فكان طبيعيًا 

بعد أن لمس الجميع بركات 
«جرجس»- بطل روايته، ووفرة 

الخير على يديه، حتى صار شّماسًا 
أول للدير، أن يظهر «متى» وجه 

الشر.
يضرم الحقد ناره في قلب 

«متى» فُيحيك المكاِئد للشّماس 
الضرير المحبوب من الجميع، 
األمر الذي يدفع األب بشاي 
إلى أن يأمر بإبعاده عن تلّقي 

االعترافات، ليس ذلك فحسب؛ 
بل يرسله إلى الجبل ليتطّهر، 

وهناك يبدأ «متى» في التوّدد 
إلى «جرجس» وفي مساعدة 

الثقافي   |  

٤٤almashhadonline.com November 2019

تكثر النساء في رواية «عزازيل» زيدان، ويتنوّعن ما بين 
الغواية مثل المرأة االسكندرية الوثنية «أوكتافيا» التي 

أحبته ثم طردته لما عرفت أنه راهب مسيحي

العدد 10



٤٥ almashhadonline.comNovember 2019

خبيثة يعينه في الزواج من 
«تريزا» تلك الفتاة الُمصابة 

بفوبيا الخوف، والتي ُيرَزق منها 
بطفٍل سّماه «مينا».

لم يبك «مينا» عند تعميده، 
ليعلن األب «بشاي» بأنه الطفل 
الذي أوصى به المسيح، ويأخذه 

إلى ملكوته، فيظل «جرجس» 
ينأى بنفسه عن الصغير، مخافة 

أن يتعّلق به، إال أنه ومع مرور 
األيام يرى طفًال آخر ال يبكي عند 
تعميده، ويعلن األب بشاي، أنه 

أيضًا َمن بّشر به المسيح، ليعلم 
«جرجس» وقتها أن هناك الكثير 

ال يبكون أثناء التعميد، فيعود 
لسابق حياته الطبيعة.

ولما كان سعيد نوح يبحث في 
الديانة المسيحية عن معادل 

موضوعي لشخصية «سعاد» 
بطلة روايته األولى واألشهر 

«كلما رأيت بنتًا حلوة أقول يا 
سعاد» والصادرة عام 1992، 
وهي إبنة الموت في الوقت 

الخطأ، حسبما يقول «نوح» في 
حوار له، راح يكتب موت «مينا» 

وهو إبن الثامنة عشرة عامًا، 
فلم يجد «جرجس» أمامه غير 

الموت، ليموت بعد موت إبنه 

بتسع عشرة ليلة، وحينها يعتزل 
األب «بشاي» الخدمة، ويتوّلى 

الدير األب «متى» ويعود صديقه 
وأخوه في الدير األب صموئيل 

إلى الحياة مرة أخرى، ويترك عالم 
الرهبنة ويتزّوج من حبيبته التي 

دخل الدير من أجلها.
هيبا، الراهب الطيب، الطبيب 

والشاعر، الذي كتب 31 رقًا 
شاعريًا في الكنيسة والالهوت 

وغيرها. خرج من أخميم في 
جنوب مصر إلى اإلسكندرية 

وارتحل مرة أخرى حتى الدير الذي 
سكنه وكان له رفيق هو عزازيل.

لم يأت يوسف زيدان في روايته 
«عزازيل» بالراهب كأنه المنزه 

والبعيد عن الخطيئة، لكنه عامله 
كإنساٍن حقيقي ال يعوزه التفكير 

المجّرد في الجسد كأّي إنسان 
آخر، ال يعوزه التفكير في المحّبة 

كأّي بشري أو حتى راهب، وكانت 
«مرتا»، البنت التي قدت من 

جمال، والتي نبشت أرض هيبا 
ودعمها عزازيل فراحت تتراءى 

أمامه بتوّهج غير عادي.
تكثر النساء في رواية «عزازيل» 
زيدان، ويتنوّعن ما بين الغواية 
مثل المرأة االسكندرية الوثنية 
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«أوكتافيا» التي أحبته ثم طردته 
لما عرفت أنه راهب مسيحي.

هيباتيا التي ماتت بتحريض من 
بابا اإلسكندرية ببشاعة على يد 

مسيحييها، ومرتا التي أحبها ومن 
أجلها قّرر الرحيل من الدير بالتحّرر 

من المخاوف ومن دون أن 
يفصح عن وجهته القادمة بعد أن 
أتم رقوقه وحبسها في صندوقها 

من أجل مترجم قادم.
كانت مرتا تسكن الكوخ الُمقاِرب 

للدير، وتترّنم، وترنيماتها جعلته 
ينظر إلى المرآة كأن المرأة هي 

الدليل الوحيد الذي من أجله 
تحافظ على مرورك الطبيعي 

في هذا التيار، يقول زيدان: «وأنا 
ال خبرة لي بارتياد بالد العشق.. 

اعتصرني اشتياق.. فتدحرج قلبي 
نحوها.. التقت عينانا في عناق 

حار، غبت عن كل ما حولي.. 
وأظنها أيضًا.. التحام النظرات 
الولهى.. ولدت الخطيئة.. مرتا 
الجميلة.. غوايات وعذابات وما 

كان من أمر عزازيل المراوغ 
اللعين».

كانت «مرتا» في «عزازيل» 
-الرواية الفائزة بجائزة بوكر 

العربية سنة 2009، كما حصلت 
على جائزة «أنوبى» البريطانية 

ألفضل رواية ُمترَجمة إلى اللغة 
اإلنكليزية سنة -2012 عنوانًا 
للخطيئة كأنها تؤّكد أنه ليس 
ه، ولكن هناك  هناك أحد منزَّ

البعيد عن الغواية، وكانت الدليل 
الحقيقي والداِمغ على بشرية 

هيبا، الراهب هيبا.
تلك الكتابة أغضبت بعض 

مسيحيي مصر، حتى أن منهم 
َمن طالب باتخاذ إجراء رسمي 

ضد يوسف زيدان، باعتبار 
«عزازيل» تهين المسيحية، بينما 
اتجه البعض إلى الكتابة ردًا على 
ذلك العمل، وكان منهم كتاب 

«الرد على البهتان في رواية 
يوسف زيدان» لألنبا بيشوي.

أيضًا كان هناك من انحاز 
للعمل اإلبداعي ولرؤية «زيدان» 

وكان منهم المطران يوحنا 
جريجوريوس، الذي قال إن 

«يوسف زيدان هو أول روائي 

مسلم يكتب عن الالهوت 
المسيحي بشكٍل روائي عميق.. 

وهو أول مسلم يحاول أن يعطي 
حلوًال لمشكالت كنسية كبرى».
«يحيون بقلوب مقفلة، يؤلهون 

تقاليدهم ويحطمون الجمال، 
يخترعون ِقَيمًا قاسية كأنهم 

يحبون تعذيب أنفسهم، ما أردت 
من اإلنسان تقديس ما يفقده 
بهجته، األب الذي أرسلني قال 

لي هذا، وقال إن مسرته في أن 
يصير اإلنسان رّبًا ال عبدًا».

هكذا وصف أشرف الخمايسي 
حياة الرهبان في روايته «منافي 

الرب»، التي وصلت للقائمة 
الطويلة لجائزة البوكر، وكأنه 
يؤّكد أن الراهب هو شخص 

يبتعد عن الرؤية وعن الزواج وعن 
الحياة، بينما الراهب الجّيد هو 

القادر على الحفاظ على نفسه 
وسط كل هذه الِمَتع، وهو القادر 

على ضبط نفسه في خضّم 
الصراعات والظروف القهرية.

«حجيزي» بطل الرواية كان يظن 
ذلك، كان يظن أن رحلته في 

البحث عن الخلود ستقوده ألن 
يتنّصر ويتبع الرهبان لكي يخلد 
ويعيش، لكنه فوجئ بالمسيح 

ليقول له إنهم ال يملكون عقًال. 
سمع حجيزي أن المسيح بعد 

أن قتل ترك قبره وطار إلى 
السماء. إذن فحصول المسيح 

على الخلود كان واِزعًا حقيقيًا له 
ألن يطوي المسافات بحثًا عن 
وجوده الدائم، لكن الرهبان لم 

يجدهم كذلك، وجدهم خاطئين 
في وجهة نظره، كيف يمكن أن 

يسكن اإلنسان الجبال ويبتعد 

عن الله بغرض االقتراب منه، 
وكيف كان العالم ليكون مستمرًا 

وديموميًا لو تجّرد الناس كلهم 
من األنثى، وكيف يكون المسيح 

ُمحّرضًا على األفعال الطّيبة 
للناس ويبتعد أتباعه عن الناس؟

كانت األسئلة تشكل وجودًا 
حيويًا وحائرًا لحجيزي، ذلك 

الطّيب الذي ترك المسّلمات 
وقاد نفسه الكتشاف الحقائق، 

وعرف أن الرهبان حين أمرهم 
المسيح بقتل أنفسهم، أنهم 

منعوا وجودهم ألجل وجود الغير 
في صورة ُمغايرة لهم، هكذا 

كانت رؤية حجيزي، وهكذا ابتعد 
عن عالمهم بحثًا عن خلوده في 

مكاٍن آخر.

* كاتب وصحافي من مصر

لم يعلم «جرجس» إبن الحادية عشر ربيعًا، 
أنه بذهابه مع والده إلى الدير ليفي بنذر 

كان عليه، لن يعود كما قبله. إذ تعّلق 
بأغنية «األّم الحنون» لدى سماعه لها من 
الشمامسة والرهبان، بعدما تخّطت حاجز 

األذنين لتسكن القلب. ويدرك هذا الصبي 
الكفيف أن نوره بين جدران الدير، ُمتمنيًا 

االنضمام إليه، حيث يكون له ما أراد، 
ويصبح «جرجس» شّماسًا صغيرًا فى عهدة 

أب الدير، لتتحّقق نبوءة «األب بشاي» 
الذي حلم ذات يوم بتربيته لشّماس ضرير.
ذلك هو ُمسَتهل رواية «أحزان الشماس» 
لسعيد نوح، وأحدى أشهر الروايات التي 

تعّرضت لعالم الرهبان

لم يأت يوسف زيدان في روايته «عزازيل» 
بالراهب كأنه المنزه والبعيد عن الخطيئة، 

لكنه عامله كإنساٍن حقيقي ال يعوزه 
التفكير المجّرد في الجسد كأّي إنسان آخر، 

ال يعوزه التفكير في المحّبة كأّي بشري 
أو حتى راهب، وكانت «مرتا»، البنت التي 
قدت من جمال، والتي نبشت أرض هيبا 

ودعمها عزازيل فراحت تتراءى أمامه بتوّهج 
غير عادي.
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الفساد والشفافية

ضجت صفحات التواصل االجتماعي منذ عدة آيام 
بقضية فساد مدوية في وزارة التربية وتوالت االخبار 

تباعا» على الصفحات:
القاء الحجز االحتياطي على وزير التربية السابق ومجموعة من 

الموظفين.
توقيف معاون وزير التربية.

حجم القضية يتجاوز 350 مليار ليرة سورية.
وبدأت التحليالت وسط صمت حكومي مطبق-لعدة آيام قبل 

أن يوضح السيد رئيس الحكومة وتتبعه الهيئة المركزية للرقابة 
والتفتيش- اعتدنا عليه في كافة الملفات الكبيرة؟

وكمراقب مستقل اتساءل:
إذا كان هناك فعال“ قضية فساد كبيرة بهذا الحجم المرعب لماذا 
لم يخرج متحدث باسم الحكومة ويعلن تفاصيل الموضوع إذا كان 

الهدف سالمة التحقيق فكل سوريا تتحدث بالموضوع حاليا“؟
من المتعارف عليه قانونيا أن عقود بهذا الحجم ال تخضع لسلطة 

وزير فهناك حاجة للتصديق من اللجنة االقتصادية للتحقق من 
صحة االجراءات وهناك حاجة لتخصيص التمويل من وزارة المالية 

وبالتالي وفق المتداول فإن الملف إن صح يطال عدة وزارات 
وليس وزارة واحدة.

إذا كان هناك اخطاء اجرائية يتحمل فيها الوزير في مكان ما 
مسؤولية تقصيرية أو اجرائية نكون قد دمرنا سمعة عائالت 

بأكملها بغير وجه حق؟
حاليا تتناقل مواقع التواصل االجتماعي اخبار متواترة عن مالحقات 

لرجال اعمال وهروب بعض رجال االعمال كما المحت قيادة 
الحزب إلى وجود ملفات فساد كبيرة تجري معالجتها بالتنسيق 

بين الجهات المختصة وهنا اقول كمراقب مستقل أن هذه االخبار 
بغياب الشفافية والمصارحة عنها تحمل في طياتها آثار سلبية 

كبيرة وقد تحمل بعض رجال االعمال على االنسحاب كما تحجم 
الرساميل الوطنية في الخارج عن الدخول الى السوق بدافع الخوف 

من المجهول واستطيع القول ان ارتفاع سعر الدوالر في المرحلة 

االخير ناجم عن ذلك إلى حد كبير؟
إن استمرا التعامل مع الفساد كقضية أشخاص وعدم معالجته 

معالجة جذرية من خالل إزالة الظروف واالسباب المنشئة له يحمل 
في طياته آثار سيئة جدا قد ال نشاهدها بشكل فوري ولكن ومع 

مرور الوقت ستبدأ آثارها بالظهور ومن أبرز هذه آلثار:
إن رأس المال كما هو معروف جبان وبالتالي تواتر مثل هكذا أخبار 
بغياب الشفافية والمصارحة سيمنع رؤوس االموال الخارجية من 
الدخول إلى االسواق السورية في وقت نحن أكثر ما نكون بحاجة 

إليها كما سيدفع بعض رجال االعمال لتهريب اموالهم  مخافة 
المجهول

إن المعالجة الحالية ستؤدي إلى إعادة إحياء الفساد بوجوه جديدة 
الن إعادة التجربة بنفس الشروط الموضوعية لن يؤدي إلى خلق 

نتائج مغايرة وهذا سيزيد ازمة الثقة بين المواطن والحكومة وهي 
المهتزة أصال“.

إن الضبابية بالموضوع ستزرع الخوف في نفوس عدد كبير من 
المدراء من اتخاذ اية قرارات ضرورية تقتضي تحمل المسؤولية 

مما يشكل عقبة كبيرة في وجه االدارة؟
الخالصة إن مكافحة الفساد يجب ان تكون عبر استراتيجية وطنية 

متكاملة العناصر قوامها:
إصالحات قانونية وادارية وقانونية تصال كافة البنيان التنفيذي 
بحيث نصل إلى آلية متكاملة تتحرك من تلقاء نفسها لمعالجة 

آية خلل أو فساد وزيل المناخ المتعفن الحالي الكفيل بإفساد أي 
موظف.

تحسين الوضع المعيشي للموظفين وربط االجر بالعمل وحجم 
المسؤوليات الملقاة بعيدا عن نظام االجور الحالي الذي يساوي 

بين مدير عام يتحمل مسؤوليات بالمليارات وموظف جامعي أخر 
في المكتبة مثال“

الشفافية والوضوح والمصارحة في كافة القضايا بحيث تطرح اي 
قضية لإلعالم مباشرة من قبل متحدث باسم الحكومة وهذا من 
شأنه أن يردع كثيرا ويعيد الثقة المفقودة بين المواطن والحكومة.

د. عدنان صالح إسماعيل
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القاهرة - أسماء األمين

تمكن صالح جاهين 
ببساطته وتلقائيته 

التعبير عن كل ما يشغل 
البسطاء بأسلوب سلسل سهل 

االستيعاب، وهو ما جعله 
فارسًا يحلق برسومه وكلماته 

ويطوف بها بين مختلف 
طبقات الشعب المصري، 

وكانت جواز سفره لمختلف 
البلدان العربية التي رددت 

كلماته تحَفيْزاً للعمل واالنجاز. 
يعتبر صالح جاهين الذي ولد 

سنة 1930 وتوفى عام 1986 
عن عمر يناهز خمس وخمسين 

عامًا، من الشخصيات العمالقة 
التي تركت أثرًا كبيرًا في مجال 

الشعر والفن والكتابة في مصر، 
فهو شاعر ورسام كاريكاتور، 

وكاتب سيناريو، عمل رساما في 
العديد من الصحف والمجالت 
منها روز اليوسف وصباح الخير 

واخرها االهرام، كما أنتج العديد 
من األفالم السينمائية المصرية 
التي القت نجاحًا جماهيريًا  باهرًا.

التحق جاهين بكلية الفنون 
الجميلة ولكنه لم يستكمل 

دراسته بها وتركها ليلتحق بكلية 
الحقوق بناًء على رغبة والده الذي 
كان يعمل بسلك القضاء قاضيًا 

يجوب المحافظات المختلفة، 
وهذا ما أثر في صالح جاهين 

وجعله على معرفة واسعة بنمط 
حياة ولهجات مختلفة في مصر.
كتب أولى قصائده عام 1936 

في رثاء الشهداء مظاهرات 
الطلبة في المنصورة، وبدأ 

بكتابة الشعر الكالسيكي في 
أواخر األربعينات، قبل أن يبلغ 

العشرين من عمره لكنه قرأ يومًا 
قصيدة بالعامية المصرية للشاعر 

فؤاد حداد، الذي تأثر به تأثرًا 
كبيرًا وجمعتهما صداقة عميقة 

استمرت وتوطدت بزواج ابنة 
جاهين بابن فؤاد حداد.

جاهين شاعرًا
كأنه كان يعرف أن القدر لن 
يمهله من العمر الكثير دخل 
جاهين في سباق مع الزمن 

أنجز خالله مئات القصائد التي 
تراوحت بين الزجل والشعر 

العامي والشعر الشعبي التي 
تحولت إلى أغنيات غناها عشرات 

المطربين المصريين، وتنوعت 
بين أغاني الحب واألغاني 

الوطنية واألغاني الخفيفة، كما 
كتب أيضا عددًا من األوبريتات 

أشهرها أوبريت العرائس الشهير 
(الليلة الكبيرة) بالتعاون مع 

الملحن السيد مكاوي الذي ما 
زال يحتفظ بتألقه حتى اليوم، 

وأوبريت (القاهرة في ألف عام) 
الذي شهد البدايات الفنية ألحمد 

ذكي.
بدأ صالح جاهين حياته العملية 
محررًا في جريدة بنت النيل، ثم 
جريدة التحرير وأصدر في هذه 

الفترة أول دواوينه «كلمة سالم» 

يعتبر صالح جاهين الذي ولد سنة 
1930 وتوفى عام 1986 عن عمر يناهز 
خمس وخمسين عامًا، من الشخصيات 

العمالقة التي تركت أثرًا كبيرًا في 
مجال الشعر والفن والكتابة في مصر
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صالح جاهني
فنان الشعب 
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عام 1955، وفي الفترة من أواخر 
الخمسينيات وحتى النكسة أصدر 

عدة دواوين شعرية مثل: (موال 
عشان القنال) 1957، (الرباعيات) 
1963، (قصاقيص ورق) 1965، 
وقد قام بتأليف ما يزيد عن 161 

قصيدة أشهرها قصيدة «على 
اسم مصر» وأيضا قصيدة «تراب 

دخان» التي ألفها بسبب نكسة 
يونيو 1967، وقصيدة « انتهى 

الدرس» التي ودع بها ضحايا مجزرة 
مدرسة بحر البقر االبتدائية 1970. 

خالل الفترة التي فصلت بين 
أواسط الخمسينات والخامس 

من يونيو1967 غنى صالح 
جاهين للثورة المصرية وزعيمها 

جمال عبد الناصر، وشهدت 
فترة الستينات تعاونًا دائمًا بينه 
وبين (عبد الحليم حافظ) و(كمال 

الطويل) في الغناء عن مبادئ 
ثورة يوليو لتبسيطها للعامة في 

أعمال غنائية مثل: (صورة)، (يا 
أهال بالمعارك)، (أحنا الشعب)، 

(باألحضان)، (بستان االشتراكية)، 
(ناصر يا حرية) وغيره، حتى أنه 
كتب إنه كتب أغنية» راجعين 
بقوة السالح» ولحنها كمال 

الطويل لتغنيها أم كلثوم عشية 
هزيمة الخامس من يونيو 1967، 

وفي اليوم التالي جاءت النكسة 
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قال احسان عبد 
القدوس متحدثًا 

عنه: ” كانت طاقة 
صالح جاهين 

الفنية تدفعه الى 
ممارسة كثير من 

الفنون

ووصفه أحمد 
بهجت بقوله: 

كان صالح جاهين 
شمسًا تشع 

بالفرح رغم أن 
باطنه كان ليًال من 

األحزان العميقة
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على نقيض مروع من األمل 
الذي تحمله كلمات األغنية.

ولكنه بعد النكسة التي حدثت 
في ذلك اليوم لم يحتمل 

قلب جاهين المثقل كل هذا 
األلم فدخل في حالة اكتئاب 

رافقته حتى مماته، حيث أعتبر 
نفسه أحد المسئولين عن خداع 
المصريين بأغانيه، وسرعان ما 

تدهورت حالته فسافر إلى مصحة 
عالجية في روسيا ليعود بعدها 

معلنا رفضه لكل مبادئه السابقة 
وخصوصُا الفنية، فتوقف عن 

كتابة األغاني واألناشيد الوطنية.
اتجه جاهين إلى كتابة األغاني 

الخفيفة وربما كان أشهرها تلك 
األغاني التي غنتها الممثلة سعاد 
حسني في فيلم ”خللي بالك من 

زوزو“، مثل األغنية التي حملت 
عنوان الفيلم، و“يا واد يا تقيل“ 
وغيرها، والطريف أن ملحن هذه 

األغاني هو الموسيقي الكبير 
كمال الطويل، الذي كان في 

الفترة السابقة يلحن له أغانيه 
الوطنية الحماسية.

أما اتجاه الكتابة الثاني الذي 
سلكه جاهين بعد النكسة، فهو 

الشعر التأملي العميق كما في 
الرباعيات، التي تعتبر قمة أعماله 

الفنية وتجاوزت مبيعات إحدى 
طبعات الهيئة المصرية العامة 
للكتاب لها أكثر من 125 ألف 
نسخة في غضون بضعة أيام، 
كما لحنها الملحن الراحل سيد 

مكاوي وغناها الفنان علي الحجار.
”ال تجبر اإلنسان وال تخّيره 

يكفيه ما فيه من عقل بيحّيره 
اللي النهارده بيطلبه ويشتهيه 
هو اللي بكره ح يشتهي يغّيره 

عجبي!“
”إنسان.. أيا انسان ما أجهلك

ما أتفهك في الكون وما أضألك
شمس وقمر وسدوم وماليين 

نجوم وفاكرها يا موهوم مخلوقة 
لك؟..عجبي!“

جاهين رسامًا
تباري موهبة جاهين في الرسم 

موهبته في الكتابة اإل ان شهرته 
كرسام لم تجري شهرته في 

الكتابة، استهل جاهين مسيرته 
الفنية التشكيلية منتصف 

الخمسينات وأبدع مئات 
الرسوم الكاريكاتيرية منذ بدأ 
الرسم أسبوعيًا في مجلة روز 

اليوسف، ثم مجلة صباح الخير 
التي شارك في تأسيسها عام 
1957، واشتهرت شخصياته 

الكاريكاتورية مثل قيس وليلى، 
قهوة النشاط، الفهامة، درش 

وغيرها من الشخصيات، قبل أن 
ينتقل إلى صحيفة األهرام التي 
كانت آنذاك في أوج ازدهارها، 

فكان يلخص في رسومه اليومية 
الموقف السياسي السائد آنذاك 

في صورة كاريكاتيرية ساخرة.
تميزت رسومه الكاريكاتورية 
بالتنوع والتجدد والشخصية 

المميزة، كما عاصر جاهين نخبة 
متميزة من الرسامين في صباح 
الخير منهم الفنان جورج بهجوري 

الذي أعلن جاهين ملكًا على 
عرش الكاريكاتير، والفنان الكبير 
الراحل محيي الدين اللباد، الذي 

قال عنه: إنه الرقم القياسي في 
تاريخ الكاريكاتير المصري، والرقم 
القياسي، هو قدرته على القيام 

بفعل، ال يمتلك اآلخرون ممن هم 
في نفس مجاله القدرة على فعله، 

أو حتى القيام بعمل مشابه.
يسهب اللباد، في وصف صالح 

جاهين، خالل ألبومه األول «نظر»، 
ويقول إنه الفنان الوحيد الذي ظل 
متجدد األفكار، رغم فترة الضحالة 

الفنية التي صاحبت التحوالت 
السياسية في خمسينيات 

وستينيات القرن الماضي، ففي 
الوقت الذي اقتصر فيه الكاريكاتير 

على األفكار والموضوعات 
االجتماعية، وأصبح محصورا 
في إيفيهات هزلية مبتذلة، 

هدفها تجاري بحت، لم ُيَصب 
جاهين بحالة النضوب تلك، لكنه 

أبدع رسومات مهمومة بواقع 
المجتمع، وسياسية ال تخلو من 

خفة الكاريكاتير.

سيناريست، منتجًا وممثًال 

في عام 1972 قام بكتابة فيلم (خلي بالك من 
زوزو) -مع الفنانة (سعاد حسني) والتي كانت 

ُتعرفه دائما بإنه أباها الروحي- والذي أثار وقتها 
جدال شديدًا ووصفه والنقاد بالتافه والُمقلل من 

شأن الحركة الطالبية المصرية، إال أن الفيلم 
حقق نجاحًا ال يمكن وصفه وأستمر عرضه مايزيد 

عن 54 أسبوعًا متواليًا.
استمر بعد ذلك في كتابة السيناريوهات 

السينمائية من بينها: (أميرة حبي أنا) 1974، 
(عودة اإلبن الضال) 1976، (شيلني وأشيلك) 

1977، (شفيقة ومتولي) 1978، وفيلم 
المتوحشة كما عمل مستشارًا فنيا لفيلم 

(الكرنك) 1975.
 فترة الثمانينات أيضًا شهدت تألقا فنيًا مختلفًا 

له فقد خاللها المسلسل الناجح (هو وهي) 
1985، وعمله السنوي في كتابة أشعار وأغاني 

فوازير رمضان مع (نيللي).

كما شارك بالتمثيل في عدة أفالم مثل: (اللص 
والكالب) 1962، (ال وقت للحب) 1963، 

و(المماليك) 1965، وشهيد الحب اإللهي، وأنتج 
العديد من األفالم التي تعتبر خالدة في تاريخ 

السينما الحديثة مثل أميرة حبي أنا وفيلم عودة 
االبن الضال، ولعبت زوجته أدوار في بعض 

األفالم التي أنتجها.
قال احسان عبد القدوس متحدثًا عنه: ” كانت 

طاقة صالح جاهين الفنية تدفعه الى ممارسة 
كثير من الفنون، كان يرسم الكاريكاتير، ويؤلف 

األغاني والمسرحيات والسيناريوهات، وكان 
موسيقيا يضع األلحان، ويقوم بالتمثيل على 

المسرح وأمام الكاميرا، وكان ناجحًا نجاحًا باهرًا 
في كل هذه االعمال «

بينما وصفه أحمد بهجت بقوله: ”كان صالح 
جاهين شمسًا تشع بالفرح رغم أن باطنه كان 
ليًال من األحزان العميقة، وكان يدارى أحزانه 

ويخفيها عن الناس، ويصنع منها ابتسامة 
ساخرة ويظهر على الناس بوجهه الضاحك كل 

يوم «.
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الدكتور أسامة سّماق

D نقص فيتامني
والواقع الراهن للصحة º سورية؟!!

 “D“يتكرر السؤال هذه األيام عن أسباب نقص ڤيتامين
امتداد  على  المشرقة  الشمس  أشعة  رغم  سوريا  في 

العام..؟!.
الجلد يحتوي على عوامل فيتامين ”د“ األولية،  أن  المعروف  من 
الطاقة  الجلد  (Vitamin D Precursor).يــمــتــص  عليها  ويطلق 
الموجودة في األشعة فوق البنفسجية من النوع ”بي“، ويستخدمها 

في تحويل عوامل فيتامين ”د“ األولية إلى فيتامين ”د3“.
كيميائية  لعملية  يخضع  حيث  الكبد،  إلى  ”د3“  فيتامين  ينتقل 
ليصبح  والهيدروجين  األكسجين  ذرات  مــن  زوج  فيها  يــضــاف 

.(25-hydroxyvitamin D)
ينتقل الفيتامين من الكبد إلى الكلى، وهناك يضاف زوج آخر من 
 ،(dihydroxyvitamin D  1،25) ليصبح  والهيدروجين  األكسجين 

وهو فيتامين ”د“ النهائي الذي يحتاج إليه الجسم.
ڤيتامين  وعمل  لتشكل  علمية  تفاصيل  في  أكثر  الغوص  ودون 
”D“، والتي قد تكون مملة للقارئ، فإن أشعة الشمس الواردة عبر 
المذكور،  الڤيتامين  تفيد في تصنيع  وأبواب ال  نوافذ  الزجاج من 
وخاصة  بأنواعها  األلبسة  وتمنع  كما  الظل،  في  التواجد  كذلك 
.Vit.D السوداء من تماس الجلد مع أشعة الشمس وبالتالي انتاج

الجسم  حاجة  تأمين  تستطيع  ال  المختلفة  األغذية  فإن  ذلك  إلى 
اليومية من هذا الڤيتامين، والتي تقدر بحدود  600 وحدة دولية.

وجهازية  جلدية  أمــراض  بسبب  قد  اليومية  الجرعة  هذه  ونقص 
مختلفة..!!.

من هنا يمكن تفهم عوز الڤيتامين D لدى السوريين، كونه جزء من 
عوزه حول العالم أوًال 

وثانيًا: بسبب ثقافتنا التي تحرض الناس على عدم التعرض المباشر 
للشمس. 

دال  بڤيتامين  األغــنــى  باألغذية  األساسية  وجباتنا  فقر  وثالثا: 
كالسمك وغيره..!!.  

في أميركا يتم إضافة هذا الڤيتامين إلى الحليب وخاصة المخصص 
لألطفال كإجراء وقائي من تلين العظام.

إطالعنا  مــرده  مــؤخــرًا،  سوريا  في   D بڤيتامين  اإلهتمام  تعاظم 
الحديث على نتائج األبحاث الدولية حول خطورة نقصه، وتعاميم 

منظمة الصحة العالمية حول ذلك..!!.
ــة  األدوي مــن  دال  ڤيتامين  كــان  الثمانينات  نهاية  فــي  أننا  ــر  أذك
األساسية التي تدخل في عالج العديد من األمراض الجلدية؛ وذلك 

في مشافي موسكو..!!.
إلى  المرضى السوريين؛ مرده  اعتماد ڤيتامين دال في عالج  تأخر 
غياب البحث العلمي الجاد في مؤسساتنا الصحية، واعتمادنا النقل 
عن الدول المتقدمة علميًا وطبيًا، وعدم إعمال العقل في تنظيم 

مهنة الطب وإدارة الخدمات الصحية..!!.
فالطبيب الموظف في المشافي العامة أو في المراكز الصحية؛ 
ممكن؛  وقــت  بأسرع  والمغادرة  حضوره  تسجيل  األســاس  همه 
لضحالة   وذلك  الخاصة،  والعيادات  المشافي  في  بمرضاه  للحاق 

الدولة الصحية،  وبالنسبة للخدمة  رواتب األطباء في مؤسسات 
ولنفس  المجاورة،  حتى  بالدول  مقارنًة  األســوأ  فهي  التمريضية 
قد  تكون  أن   بعد  العام؛  المشفى  في  الممرضة  تــداوم  السبب 
ترفد  أكثر، وذلك كي  أو  الليل كله في مشفى خاص  ربما  ناوبت 
تأمين  أجل  من  الخاص،  المشفى  من  األجر  ببعض  الزهيد  راتبها 

احتياجات أسرتها في حدها األدنى حتى نهاية الشهر..!!!.
المؤسسات  في  والعلمي  اإلداري  الــكــادر  على  ذلــك  وينسحب 
الصحية، وإذا أضفنا إلى ماتقدم ضغط اإلنفاق والتمويل بسبب 
الحرب والحصار، نجد أنه من الصعب ترصد أمراض السكان  بمافيه 
البحوث  D بالمستوى المطلوب، كما يتعذر إجراء  نقص ڤيتامين 
العلمية الالزمة، التي تحتاج عادًة إلى الخبرة والتفرغ وتوظيف رأس 
المال الالزم، بعيدًا عن التقتير والمساءلة اليومية، مع صرف أجور 

مجزية للباحثين..!!.
العام  بقطاعيه  الصحي  النشاط  منها  يشكو  التي  الفوضى  إن 
والخاص، وابتعاده عن مناخ التخطيط وتنظيم الخدمة الطبية يؤدي 
أن تقليص  الصحي للسكان، كما  الوضع  تراجع مضطرد في  إلى 
التمويل وضغط النفقات، التي باتت تشكو  منه مختلف المشافي 
للمواطن،  أصًال  المريض  الواقع  تدهور  من   الحكومية، سيسرع 

كما سيؤدي استمراره إلى انتشار األمراض واألوبئة..!!.   
وبالمناسبة فإن المركزية الشديدة في تأمين األجهزة والمستلزمات 
العديد من  وغياب  التجهيزات،  الكثير من  تعطل  أثمر عن  الطبية، 

المستلزمات الطبية.
العامة  المشافي  لهيئات  الناشئة  التجربة  دعم  األجدى  كان  فقد 
الخدمة  تحسين  في  تثمر  بــدأت  والتي  ـــًا،  وإداري ماليًا  المستقلة 
أمنتها  الــتــي  لالمركزية  كحصيلة  الــبــالد،  امــتــداد  على  الصحية 
مراسيم إحداث هذه الهيئات، بدًال من العودة إلى الوراء ومصادرة 
الشديدة، تحت  المركزية  بإعادة تفعيل  المشافي،  صالحيات هذه 
عنوان محاربة الفساد، في تأمين التجهيزات والمستلزمات الطبية، 
وهي تجربة أثبتت فشلها في تحسين الخدمة الطبية على امتداد 

عقود من الزمن..!!.
إن المركزية الشديدة لم تفلح خالل عقود في محاربة الفساد بل 
كانت دائمًا في استفحاله،   وقلصت عدد المستفيدين من عوائده 
هذا أوًال، وثانيًا فإن احتياجات الصحة يجب أن تكون أولوية كونها 
ذات طبيعة إسعافية،  فال يجوز أن تكون حقل تجارب في محاربة 
سلبيات عمل الدولة والمجتمع، فهناك قطاعات أخرى بعيدة عن 
صحة المواطن تشكو من فساد يفوق بأضعاف  مايجري في قطاع 
اإلقتصادية  القطاعات  في  الفساد  منسوب  وانخفاض  الصحة، 

كفيل بشفاء الصحة منه...!..     
وهكذا فإن إعادة النظر في تنظيم الصحة وممارسة مهنة الطب 
في سوريا أصبح ضرورة ملحة، فمن غير المقبول أن تسبقنا دول 

صغيرة كلبنان واألردن في الخدمة الصحية..!!.
“D” وفي الختام فتدقيق مستوى ڤيتامين 

ضرورة صحية لكل إنسان صغيرًا كان أو كبيرًا.

الدكتور أسامة سّماق

والواقع الراهن للصحة º سورية؟!!
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دروس في التمثيل
أخذ فريمان دروسًا في التمثيل 

وكافح من أجل العثور على عمل. 
في أوائل الستينات، انتقل إلى 

مدينة نيويورك، حيث كان الحال 
أكثر تعاسة.

في عام 1967، تزوج مورغان 
فريمان من جانيت أدير برادشو، 
لكن تأثرت حياته جدًا بعد إلغاء 
العرض التلفزيوني، وبدأ زواجه 

باالنهيار، بعد إدمانه على 
الكحولمما أدى إلى طالقه  من 

زوجته عام 1979.
في السنوات األخيرة عانى 

فريمان من االضطرابات في 

حياته الشخصية حيث انفصل 
عن زوجته الثانية ميرنا عام 

2007 وفي العام التالي نجا من 
حادث سير قاتل في شارلستون 
– مسيسيبي وبالرغم من كثرة 
هذه النكسات فإن أيًا منها لم 

يكن مأساويًا بمقدار ما كان عليه 
الحال في أغسطس 2015 عندما 

علم أن حفيدته إيدينا هينز التي 
تبناها مع ابنته كانت قد قتلت 

في مدينة نيويورك من قبل 
صديقها.

ويقول فريمان: «لن يعرف العالم 
مقدار براعتها وموهبتها، وكم 

كانت تملك لتقّدمُه».

وأضاف: «كما أن أهلها 
وأصدقاءها محظوظون بما فيه 

الكفاية ليعلموا ما الذي كانت 
تمّثله بالنسبة لنا.».

بالرغم من كل تلك الظروف 
الصعبة فقد استمر فريمان 

بتأدية عمله دون أن يظهر 
عالمات الضعف والتباطؤ، من 

خالل اختياره لألدوار باإلضافة 
إلى سلوكه في حياته وبعيدًا 

عن الشاشة جعله يلقى االحترام 
حتى من أولئك الذين ال يغدقون 

المدائح على ضيوفهم، حيث 
يقول مايك واالس الذي كان 

قد استضافه في مقابلة لمدة 

60 دقيقة عام 2006: ”إّنه رجل 
مبهج، عميق التفكير وليس رجًال 

قاسيًا بأي شكل من األشكال 
يستمر في استكشاف حياته 

وأوقاته، وأنا أكنُّ له احترامًا عظي
تبع ذلك في عام 1971 بعض 

المتابعة الوطنية عندما بدأ يظهر 
في برنامج تلفزيوني لألطفال ركز 

على تعليمهم كيفية القراءة.

مورغان فرميان 
فنان وناشط اجتماعي 

مثÅ للجدل 
ولد الممثل والمخرج والراوي مورغان فريمان 

في 1 يونيو 1937، وهو أصغر طفل من خمسة 
أطفال ولدوا للحالق مورغان بورتيرفيلد فريمان، 

األب والمدرسة مايم إدنا. عاش فريمان في 
شيكاغو والميسيسيبي ضمن عائلة منخفضة 

الدخل.
قضى فريمان جزًءا كبيًرا من وقته في جمع ما 

يكفي من المال لمشاهدة األفالم، وكان معجًبا 
بممثلين مثل غاري كوبر، سبنسر تريسي وسيدني 

بواتييه. وكان من قبيل الصدفة أن فريمان 
اكتشف موهبه بالتمثيل أيام المدرسة في سن 

الثانية عشر. لكن بعد تخرجه من الثانوية ذهب لما 
كان يحبه أكثر أنذك، أن يصبح طيارًا، لذا انضم 

إلى سالح الجو األمريكي.
غير أنه اكتشف أن الجيش يختلف كثيًرا عما كان 

يتوقعه وأنه ال يريد قتل الناس. وفي مقابلة 
صحفية AARP قال مورغان: «لقد اتضح لي 

األمر تمامًا. فأنت ال تكون واقعًا بحب الشيء 
نفسه، بل بفكرته.» في عام 1959، ترك فريمان 

سالح الجو وانتقل إلى هوليوود في محاولة 
لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يصبح ممثل. ولم 

يكن األمر سهًال..
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لكن وجد أن للتلفزيون حياة 
شاقة وُملزمة. ورغم القيام 

ببعض األعمال المسرحية، فلم 
يبُد أن فريمان سيقتحم عالم 

األفالم كما أراد. وعندما ألغي 
العرض التلفزيوني عام 1976، 

وجد فريمان نفسه بعيًدا كل 
البعد عن مبتغاه.

بعد عام من طالقه، أخذت مهنة 

فريمان استراحة ليقوم بعدها 
بدور سجين مجنون في فيلم 
روبرت ريدفورد، (1980). إال 

أن استمرار التمثل في األفالم 
لم يحدث، واضطر فريمان إلى 
العودة إلى التلفزيون لسنتين. 
وعلى مدى بقية العقد، لعب 

فريمان أدوار منحته بعض 
اإلشادة، لكنها لم تكن ذات شأن 

كبير.
،Street Smart

في عام 1987، تغير حظ مورغان 
فريمان عندما مّثل في فيلم 

ستريت سمارت وهو فلم مبني 
على قصة حقيقية تتعلق بحياة 

الجريمة
 والمومسات والقوادين في 

نيويورك.

وأثار األداء الواقعي لفريمان في 
هذا الفلم اهتمام النقاد، ورشح 

عن دوره لجائزة أوسكار ألول مرة، 
وفاز بعدد من جوائز روابط النقاد 

األمريكيين، ومنها جائزة رابطة 
نقاد نيويورك وجائزة رابطة نقاد 
لوس أنجلوس وجائزة المجلس 
القومي األمريكي الستعراض 

األفالم السينمائية. يقول فريمان 

رفض مورغان فريمان 
منحة دراسية ليلتحق 

بالقوات الجوية

يمتلك مطعمًا 
في ميسيسبي يدعى 

Madidi

تبلغ ثروته 90 مليون 
دوالر

يعشق الطيران، 
ولديه رخصة لقيادة 

الطائرة
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أنه وظف في أدائه في الفلم ما 
كان يراه في شوارع األحياء الفقيرة 

لمدينة نيويورك التي كان يعيش 
فيها خالل فترة كفاحه الفنية.

كان هذا الفلم نقطة تحول مهمة 
في المشوار السينمائي للممثل. 

فقد تحول بعد هذا الفيلم إلى 
القيام بأدوار البطولة في أفالمه، 

 Driving 1989 ومنها في عام
Miss Daisy الذي فاز بجائزة 

األوسكار ألفضل فيلم ورشح عن 
دوره فيه لجائزة األوسكار للمرة 

الثانية. كما أشتهر فريمان بصوته 
الروائي الرصين والمميز.

اجتمع مورغان فريمان مجددًا 
 Clint مع كلينت أيست وود

Eastwood عام 2009 لتمثيل 
 Nelson دور نيلسون مانديال

Mandela رئيس جنوب أفريقيا 
 ،Invictus في فيلم انفيكتوس

حيث حصل على جائزة أوسكار 
ضمن فئة أفضل ممثل عن دوره 

بهذا الفيلم، وبعد عدة سنوات 
وفي عام 2013 ظهر في فيلم 

 Olympus التشويق واإلثارة
Has Fallen، وفيلم الخيال 
العلمي Oblivion، والفيلم 

الكوميدي الس فيغاس.

وفي عام 2014 مثل في فيلم 
الخيال العالميLucy وأدى 

صوت أحد الشخصيات في فيلم 
 ،The Lego الرسوم المتحركة

وقد لعب دور زعيم العدالة 
للواليات المتحدة في الفيلم 

 Madam Secretary التلفزيوني
كما شغل فيه موقع مدير اإلنتاج 

بعيدًا على األضواء.

بالرغم من أن نجاح فريمان 
في مسيرته جاء متأخرًا إال أنه 
ال يمانع بهذا، وعلق على هذا 
الموضوع قائًال: « يأتي النجاح 

في الوقت الذي يريده، لدي 
تاريخ مهني عمره 30 عامًا، وهذا 

ليس أمرًا سيئًا، أفكر غالبًا أني 
رجل محظوظ ألني لم أحقق 

نجاحًا باكرًا في سبعينيات القرن 

الماضي، لربما كانت خفف 
شعلتي حتى اآلن».

عام 1997 أصبح فريمان شريكًا 
مؤسسًا لشركة انتاج ريفياليشن 

انترتايمينت، متضمنة شركة 
كليك ستار لتوزيع األفالم على 

شبكة االنترنت، كما أطلق شركة 
للمساعي الخيرية.

سكن فريمان في دلتا 

عالم الروحانيات

خالل مسيرته الحافلة لعب مورغان 
فريمان عالم الروحانيات، وهو يؤكد 

أنه في الحياة اليومية مؤمن «بال 
شك».

وقد قطع الممثل الحائز جائزة 
أوسكار مسافة تزيد عن 120 ألف 
كيلومتر وزار 30 مدينة محاوال أن 

يضيء على أسرار الروحانية في 
العالم.

هل الله موجود؟ ماذا عن 
الشيطان؟ كيف يختبر الناس 

ذلك؟ ما هي األسرار الكامنة وراء 
الديانات المختلفة؟

ويقول مورغان فريمان إنه خالل 
رحله الطويلة هذه أدرك أن 

اإليمان بالله يضمن «اللحمة في 

المجتمع».
ويوضح قائال «في كل مجتمع 

تقريبا ومهما كانت الديانة 
المنتشرة يكون الهدف هو في 

جعل الناس يعملون كوحدة 
متراصة».

ويبدأ عرض الموسم الثالث من 
«قصة الرب» المؤلف من ست 
حلقات في الخامس من مارس/
آذار الحالي عبر محطة «ناشونال 

جيوغرافيك».
زار مورغان فريمان نيبال والقى 

نظرة عن كثب على إكليل الشوك 
الذي يفترض أن يكون زنر جبين 
المسيح والموجود في كاتدرائية 

نوترودام في باريس ويلتقي 
«وسيطا» في فيتنام ويزور كنيسة 

المهد في بيت لحم في الضفة 
الغربية المحتلة.
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الميسيسبي وجمع التبرعات 
من أجل المتضررين من إعصار 

كاترينا، وقد منحت مؤسسة 
روك ريفير Rock River التي 

أسسها فريمان الماليين لتطوير 
البرنامج التعليمي، وفي عام 

2004 ساعد في تنظيم حملة 
تبرعات طارئة لضحايا بركان 

غرينادا، وبعد سماعه باالنخفاض 

الهائل في أعداد لنحل العسل 
وتأثيره الكارثي على البيئة، تبرع 

فريمان بأرضه البالغة 124 فّدان 
من أجل إقامة محمية للنحل 

وكان ذلك عام 2014.
لم يكتف فريمان بهذا فقط، 
فأسس نادي لموسيقا البلوز 

Blues في كالركسدال في 
واليته األم مسيسبي، كما حصل 

على رخصة طيار.
«إّنه رجل مبهج، عميق التفكير 

وليس رجًال قاسيًا بأي شكل من 
األشكال يستمر في استكشاف 

حياته وأوقاته، وأنا أكنُّ له احترامًا 
عظيمًا.» مايك واالس.

في 2016 منحه الرئيس باراك 
أوباما الميدالية الوطنية للفن، 

وقد قال الرئيس أوباما أثناء 
مراسم التكريم: « إننا نكرم فريمان 

اليوم بسبب انجازاته العظيمة 
كممثل، مخرج، وكاتب قصص، 

حيث منح أداءه الباهر الحياة للكثير 
من األدوار، مسافرًا بالمشاهدين 

حول العالم وملهمًا عددًا ال 
يحصى من الفنانين الصغار».

الدين والسياسة  
ويخوض البرنامج بأدق التفاصيل 

في ما يتعلق بتحليل الديانات 
وطقوسها لكنه يتجنب التطرق 

إلى المسائل الراهنة مثل فضائح 
االنتهاكات الجنسية الطفال من 

قبل كهنة في الكنيسة الكاثوليكية.
ويقول لوري ماكريري المنتج 
التنفيذي للبرنامج إلى جانب 

جيمس يانغر ومورغان فريمان 
«نفتخر بأننا نلقي الضوء على كل 

ما هو صالح».
في كل مجتمع تقريبا ومهما 
كانت الديانة المنتشرة يكون 

الهدف هو في جعل الناس 
يعملون كوحدة متراصة

ويضيف قائال «أحيانا نتحدث عن ما 
هو مختلف في ديانة ما وما الذي 

يجعل الناس منفصلين عن بعضهم 
البعض».

ويؤكد «لكن أظن ان أحد األهداف 
الرئيسية للبرنامج وخصوصا مع 
وجود مورغان في كرسي القيادة 

هو أن نجمع بين الناس. أما في ما 
يتعلق باألخبار حول ما يحصل داخل 

الكنيسة الكاثوليكية فثمة وسائل 
إعالم أخرى تغطيها بشكل جيد».

ويتدخل مورغان فريمان قائال 
«أحسنت».

وعند سؤاله عن دور الديانة في 
الكثير من النزاعات عبر العالم 

وتأثيرها المتعاظم على حكومة 
الرئيس األميركي دونالد ترامب 

يؤكد أنه يؤمن بضرورة الفصل بين 
اإليمان والسياسة.

ويضيف يانغر «نكتشف من خالل 
البرنامج أن األفكار الرئيسية في 

الديانات متشابهة».
ويؤكد «اإليمان بقيمة الحياة 

البشرية والعدالة والوحدة أمور 
مشتركة. لكن إذا ما نظرنا إلى 

التفاصيل الصغرى نرى الفروقات. 
وكلما لجأت دولة إلى التفاصيل» 

في برنامجها السياسي كلما انقسم 
الناس.

اتهم فريمان الحائز 
جائزة اوسكار بالتحرش 
الجنسي. إال أن محطة 

ناشونال جيوغرافيك 
اختارت االستمرار بهذا 

البرنامج بعد إجراء 
تحقيق.

وردا على سؤال 
لمعرفة إن كان يعتبر 

أن هذه االتهامات 
أساءت إلى سمعته 

ومسيرته الفنية قال 
فريمان البالغ 81 عاما 

بثقة كبيرة وبلهجة 
قاطعة «كال» قبل أن 

ينهي المقابلة
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مع طغيان موجة الثورة 
الصناعية الرابعة تحتل تقنيات 

جديدة صدارة التطبيقات 
والحلول المقدمة لألنشطة 

االقتصادية والمنتجات التجارية 
المستخدمة في الحياة اليومية، 
وتبرز تقنيات البلوك تشين في 
أول قائمة الحلول التقنية التي 

تقدمها ثورة التكنولوجيا.

 أظهر تقرير جديد لألعمال 
المعتمدة على تكنولوجيا 

البلوك تشين للعام 2019 أن 
تكنولوجيا البلوك تشين سوف 

ُتحدث تحوًال جذريًا على مستوى 
األعمال في معظم القطاعات 
خالل 5 إلى 10 سنوات قادمة.

وفي هذا السياق قال ديفيد 
فورلونجر، نائب رئيس األبحاث 

لدى جارتنر: «على الرغم من أن 
مدراء تكنولوجيا المعلومات 

مازالوا غير متأكدين بالفعل من 
حجم تأثير تكنولوجيا البلوك 
تشين على مؤسساتهم، إال 
أن %60 منهم أشاروا خالل 

استطالع جارتنر ألجندة مدراء 
تكنولوجيا المعلومات 2019 

إلى أنهم يتوقعون اعتماد 
شركاتهم لمستوى معين من 
تكنولوجيا البلوك تشين في 

السنوات الثالث المقبلة. مع 
ذلك، التزال البنية التحتية 

الرقمية الحالية للمؤسسات 

واالفتقار إلى القدرة على 
التحكم بتكنولوجيا البلوك 
تشين بشكل واضح، هي 
األسباب التي تمنع مدراء 
تكنولوجيا المعلومات من 

تحقيق أعلى قيمة ممكنة من 
هذه التكنولوجيا».

 
القطاعات الرئيسية

التزال قطاعات المصارف 
والخدمات االستثمارية تشهد 

إقباًال واهتمامًا أكبر من 
قبل المبتكرين الذين لطالما 
سعوا إلى  تحسين عملياتهم 

وأعمالهم التي استمرت لعقود، 
إال أن %7.6 من المشاركين 

في استطالع جارتنر ألجندة 
مدراء تكنولوجيا المعلومات 

2019 أشاروا إلى أن تكنولوجيا 
المعلومات ستغير من قواعد 

اللعبة. مع ذلك، قال ما يقرب 
من %18 من مدراء تكنولوجيا 

المعلومات في قطاعات 
الصيرفة والخدمات االستثمارية 

إنهم اعتمدوا أو سيعتمدون 
شكًال من أشكال تكنولوجيا 

البلوك تشين في غضون األشهر 
الـ 12 القادمة، وحوالي 15% 

التقني   |  

تقنيات «بلوك تشني» البنوك التقليدية          ستسلم وتفتح أبوابها

 ُينظر لتكنولوجيا البلوك تشين على أنها إحدى األدوات المناسبة
لتنفيذ خدمات «التتبع والمراقبة»، والوقاية من عمليات االحتيال
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على الرغم من أنهم غير متأكدين بالفعل من حجم 
تأثير تكنولوجيا البلوك تشين على مؤسساتهم، 

إال أن %60 من مدراء المصارف يتوقعون اعتماد 
شركاتهم لمستوى معين من تكنولوجيا البلوك 

تشين في السنوات الثالث المقبلة

منهم في غضون العامين 
المقبلين.

وقال فورلونجر: «تنتشر العديد 
من أشكال تكنولوجيا البلوك 

تشين في مجاالت رئيسية 
من الخدمات المصرفية 

واالستثمارية التي تركز في 
المقام األول على السجالت 

المكشوفة التي تقتضي 
التعريف بأصحابها، ونتوقع 

أيضًا المزيد من التطورات على 
عمليات إنشاء وقبول الرموز 

الرقمية. لكن في المقابل 
يجب إتمام الكثير من العمل 

على مستوى األنشطة التي ال 
تتعلق بالتكنولوجيا مثل المعايير 

واألطر التنظيمية وهياكل 
العمل المؤسسية، بغية وصول 

تكنولوجيا البلوك تشين إلى 

عتبة الكفاءة اإلنتاجية، وهو 
المستوى الذي تبدأ عنده هذه 

التكنولوجيا باالنتشار بشكل 
واسع في هذا القطاع.

 
تكنولوجيا البلوك تشين 

ضمن قطاع األلعاب
 في قطاع األلعاب اإللكترونية 
سريعة النمو، يقوم الناشرون 
ممن تمرسوا في التعامل مع 

تكنولوجيا البلوك تشين بإطالق 
حلول تتيح للمستخدمين إنشاء 
رموزهم الخاصة وذلك بهدف 

دعم المزيد من المنافسة، 
باإلضافة إلى تمكين تداول 

السلع االفتراضية بشكل أكبر. 
توفر هذه الرموز المميزة لالعبين 

مزيدًا من التحكم في العناصر 
داخل اللعبة مما يجعلهم أكثر 

قدرة على التنقل عبر منصات 
األلعاب.

وقال كريستوف أوزورو، نائب 
رئيس األبحاث لدى جارتنر: 

«تساهم أعداد المستخدمين 
الكبيرة وعمليات االبتكار السريعة 

على مستوى قطاع األلعاب، 
في تحويل هذا القطاع إلى 

مكان اختبار للتطبيق المبكر 
لتكنولوجيا البلوك تشين. ويعتبر 

قطاع األلعاب المكان المثالي 
لمراقبة كيفية قيام المستخدمين 

بتكييف أنفسهم مع المزايا 
األكثر األهمية ضمن تكنولوجيا 
البلوك تشين وهي الالمركزية 

واستخدام المسكوكات الرقمية. 
وتقوم شركات األلعاب الناشئة 

بتوفير بدائل جذابة لألنظمة 
المتكاملة التي توفرها شركات 

أمازون وجوجل وآبل، والتي باتت 
تشكل أيضًا نموذجًا يمكن أن 

تعتمده الشركات في القطاعات 
األخرى لتطوير االستراتيجيات 

الرقمية».
أما في  قطاع التجزئة، فبات 

ُينظر لتكنولوجيا البلوك 

تشين على أنها إحدى األدوات 
المناسبة لتنفيذ خدمات 

«التتبع والمراقبة»، والوقاية 
من عمليات االحتيال، وإدارة 

المخزون والتدقيق، والتي 
يمكن اعتماد أي منها على 

سبيل المثال بغية تحسين جودة 
المنتجات أو سالمة األغذية. 
وعلى الرغم من أهمية هذه 

الخدمات والقيمة التي يمكن أن 
توفرها، إال أن التأثير الحقيقي 

لتكنولوجيا البلوك تشين ضمن 
قطاع التجزئة سيظهر بشكل 

أساسي من خالل دعم األفكار 
الجديدة، مثل استخدام هذه 
التكنولوجيا لالرتقاء ببرامج 

الوالء أو تطويرها. وبمجرد أن 
يتم دمجها مع تقنيات إنترنت 
األشياء والذكاء االصطناعي، 

ستتمتع تكنولوجيا البلوك تشين 
بالقدرة على تغيير نماذج األعمال 
ضمن قطاع التجزئة لألبد، وهو 
ما سيؤثر على كل من البيانات 
والتدفقات النقدية، والحيلولة 

دون سيطرة المركزية على قوة 
السوق.

تقنيات «بلوك تشني» البنوك التقليدية          ستسلم وتفتح أبوابها
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اتجاهات   |  

د. كمال خلف
 

ال أستطيع اال أن أؤكد على أهمية 
هذا المقال من الضروري قراءته 
بل وبتمعن هذا الرجل - (الكسندر 

دوغين  فيلسوف البوتينية من قبل ان يحكم 
بوتين، وداعية األوراسية التي تضم الى 

السالف الروس الهان الصينيين والمسلمين 
والهنود) ال ينطق عبثا عندي، هو زرقاء 

اليمامة السياسي. 

ألهمية هذا الموضوع، رغبت بذكر تعليق 
بسيط صدر مني ألحد أصدقائي هذا الصباح 

بعد أن أرسل لي فيديو يوتيوب يتحدث 

عن بدء اجراءات عزل ترامب بعد أن وافقت 
المتحدثة بأسم مجلس النواب أالمريكي 

نانسي بيلوسي على تبني هذا الطريق 
وذلك بعد تحفظها الطويل عليه ورضخت 

اخيرا لضغوط زمالئها الديمقراطيين في 
الكونغرس الذين ما دأبوا عن الدفع بهذا 

االتجاه منذ فترة ليست بقصيرة رغم قناعتها 
-برأيي- أن هذة معركة في أحسن األحوال 

صفرية النتائج أن لم يدفع ثمنها الحزب 
الديمقراطي باهظا. 

كان تعليقي لذلك الصديق في نقطتين:
- االولى: ان ترامب أعلن الحرب على 

عمود فقري الدولة العميقة -أي اجهزة 
االستخبارات- وهو على يقين علم بمخالبها. 

- الثانية: إنتي أعتقد بفرص نجاحه في هذة 
المعركة وبالتالي فوزه في انتخابات 2020. 

وأنه لو كان لي حق االنتخاب -وأنا الكاره 
لشخصه ولسياساته- فسأصوت له ذلك 

قناعتي أن أمريكا لن تختار بيرني ساندرز مهما 
حصل.  فحاله هو كحال صديقه «الموصوف 
بالشيوعي» جيرمي كوربن رئيس حزب العمال 

البريطاني الذي يلفظه حتى اعضاء حزبه 
ذلك ألنه من غير حاملي الفكر االستعماري 

الساعي للهيمنة على شعوب المعمورة. 
وعليه فضمن هذة المعطيات. أفضل أن 

أذهب ضد الدولة العميقة التي قبعت على 
صدر البشرية قرابة قرن كامل مستعدا لتحمل 
كل ما قد يوقعه ترامب على الكون وقاطنيه 

ألكسندر دوغين: لن ينجح 
الغرب في فّك التحالف 

بين روسيا وأوراسيا  
بعد سقوط االتحاد السوفياتي، 

لم يشاطر ألكسندر دوغين 
القسم األعظم من النخبة 

الروسية «حلمها األوروبي». 
الرجل الذي ُلّقب منذ أواخر 

تسعينيات القرن الماضي، قبل 
وصول فالديمير بوتين إلى 

السلطة، بـ«بطريرك أوراسيا»، 
لم تدفعه معارضته للنظام 

االشتراكي إلى أن يصبح مرّوجًا 
للنظام الرأسمالي الليبرالي 

الغربي ولقيمه الحداثية الجوفاء. 
ربما كان من بين القّلة القليلة 

من المفّكرين والسياسيين 
الروس الذين عادوا إلى استخدام 

مفهوم «أوراسيا» بمعناه 
الجيوسياسي. هو أصًال عارض 

النظام الشيوعي ألنه اعتبره 
بدوره نموذجًا غربيًا يتناقض مع 
الخصوصية الحضارية والثقافية 

لروسيا، ودافع عن ضرورة بلورة 
نموذجها الفريد المنسجم مع 

هذه الخصوصية. 
لكن التهديد الرئيس والوجودي 
بنظره، لروسيا ولبقية شعوب 

العالم، منذ نهاية الثنائية 
القطبية، هو الهيمنة األحادية 

األميركية، واستراتيجية الواليات 
المتحدة الهادفة إلى تدمير األمم 

والمجتمعات، أي الوحدات 
الحضارية، المؤهلة بحكم وزنها 

الجيوسياسي وعمق حّسها التاريخي 
ألن تتحّول إلى أقطاب تعيد قدرًا 

من التوازن إلى الوضع الدولي.
 في مقابلة مع «األخبار» خالل 

مشاركته في «مؤتمر األفق 
الجديد الدولي» في بيروت، يعتبر 

دوغين أن تحليل استراتيجيات 
القوى الدولية الرئيسة، الواليات 
المتحدة وروسيا والصين، ينبغي 

أن ينطلق من طبيعة المرحلة 
التاريخية التي نشهدها، وهي 
برأيه مرحلة االنتقال الصراعي 

والمعقد من األحادية إلى 
التعددية القطبية. 

الكسندر دوغني 
زرقاء اليمامة السياسي 

اوراسيا وآىسيا الناهضة
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من آثار سلبية. فعندي ال خالص من السرطان -وهنا 
هيمنة امريكا-  إال بأستصأله. 

هنا تأتي رؤية وقراءة الكسندر دوغين  لهذا الصراع 
الكوني، يقول هذا االوراسي:  «توجهات ترامب 
المحافظة ونزعته االنعزالية العميقة تضعه في 

مصافي الحليف الموضوعي لنا، الذي يسّهل 
تحقيق مشروعنا». وهنا يكمن مربط الفرس.

اما في الفقرتين األخيرتين من المقال يتحدث دوغين 
عن الدور التركي وحقيقة ما حصل بين روسيا وتركيا 

بل وما حصل بين بوتين وأردوغان. هذه االسطر 
جديرة بالقراءة وبالتحديد من العرب إلجابتها 
وتوضيحها لبعض المواقف السياسية التي 

حيرت الكثيرين منا عند قرائتهم للمشهد التركي 
الروسي -حينه-.

يعتبر دوغين أن تحليل 
استراتيجيات القوى 

الدولية الرئيسة، لواليات 
المتحدة وروسيا والصين، 

ينبغي أن ينطلق من 
طبيعة المرحلة التاريخية 

التي نشهدها، وهي برأيه 
مرحلة االنتقال الصراعي 

والمعقد من األحادية إلى 
التعددية القطبية
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اتجاهات   |  

دوغين
المفكر 

لدوغين، المفكر القريب من 
دوائر صنع القرار في روسيا، 

عشرات المؤلفات، أبرزها: 
«نحو نظرية للعالم  المتعدد 
األقطاب»، «نداء أوراسيا»، 
«فالديمير بوتين: ما له وما 

عليه» و«من أجل كتلة تقليدية».

كثر في اآلونة األخيرة الحديث 
عن رغبة لدى الرئيس األميركي، 
دونالد ترامب، في التوّصل إلى 
صفقة كبرى مع روسيا للتفّرغ 

لمواجهة الصين، على الرغم من 
معارضة الدولة العميقة لها. 

جهود أوروبية، وتحديدًا فرنسية، 
ُتبذل في االتجاه نفسه بهدف 
االنفتاح على روسيا. ألكسندر 

دوغين غير مقتنع بإمكانية مثل 
هذه الصفقة: «يجب النظر 

إلى هذه الفرضية في سياق 
دولي أوسع، سمته الرئيسة 

االنتقال من األحادية القطبية 
إلى تعدد األقطاب. هذا وضع 
شديد التعقيد ال يمكن إغفاله 

عند الحديث عن إمكانية أو عدم 
إمكانية الصفقة بين الواليات 

المتحدة وروسيا أو عن عالقات 
روسيا مع الصين أو مع الشرق 
األوسط. القطب الواحد ما زال 

موجودًا ويسعى للحفاظ على 
الهيمنة الغربية من خالل إضعاف 

األقطاب الصاعدة األخرى. 
أبرز قطبين صاعدين إلى اآلن 

هما روسيا والصين. إذا استقّر 
التحالف بين روسيا والصين، 

سيسّرع ذلك عملية االنتقال نحو 
التعددية القطبية، أما إذا نجح 

القطب الواحد في إبعاد أحدهما 
عن اآلخر، فقد يؤدي ذلك إلى 

إطالة أمد الهيمنة الغربية لبعض 
الوقت، ال إلى األبد طبعًا. هذه 

خلفية ما يجري حاليًا. موسكو 
وبكين تدركان ذلك جيدًا. أنا 

أعيش في موسكو ولدي صالت 

قوية مع النخبة المعنية بالشؤون 
السياسية واالستراتيجية، وأزور 

بكين بانتظام ولدي أيضًا عالقات 
قوية مع النخب الصينية، وما 

أالحظه هو التطور المّطرد 
للتعاون االستراتيجي بين البلدين. 
بوتين وشي جين بينغ يعيان لعبة 

الغرب، وحقيقة أن تبلور عالم 
متعدد األقطاب مسألة وجودية 

بالنسبة إلى روسيا والصين. 
أشك في احتمال نجاح محاوالت 

الغرب لدق إسفين بيننا».
المفكر الروسي ال يعتقد أصًال 

أن أولويات الرئيس األميركي 
تتعّلق بالوضع الدولي: «ترامب 
هو تعبير، بمعنى ما، عن واقع 

التعددية القطبية ومفاعيلها. 
شعاره أميركا أوًال يعلن التخلي 
عن المشروع العولمي وعودة 
للتركيز على أوضاعها الداخلية 
والتحديات التي تواجهها. من 
الممكن المقارنة بين المسار 

الذي شهده االتحاد السوفياتي 

في السابق، وذلك الذي تشهده 
الواليات المتحدة اليوم. إذا كان 

أوباما هو غورباتشوف النظام 
األميركي، أي الرجل الذي بدأ 
باالنسحاب من مناطق نفوذ 

اإلمبراطورية، والذي حظي لهذا 
السبب بإطراء اإلعالم العالمي 

والنخب الليبرالية، فترامب 
هو يلتسين هذا النظام، أي 

الرئيس الذي يعيد التركيز على 
الداخل، ويتخفف من أعباء 

الجمهوريات التي كانت جزءًا من 
االتحاد السوفياتي، انسجامًا 

مع منطق روسيا أوًال، بمعزل 
عن مدى نجاحه في معالجة 
مشكالتها. الجدار الذي شرع 

الرئيس األميركي في بنائه 
مع المكسيك يشكل قطيعة 

مع عقيدة مونرو التي أسست 
لإلمبراطورية األميركية من 

خالل توسيع نفوذها نحو وسط 
القارة وجنوبها، واعتبارهما 

حديقتها الخلفية».

ما هي إذًا دوافع تصعيده ضد 
إيران؟ «أنا أظن أن ترامب رجل 

سياسي محنك، وأنه يحاول 
الحصول على دعم قطاعات 

مختلفة من الناخبين، بما فيها 
تلك التي لم ُتصّوت له. هو 

يكسب عبر تصعيده ضد إيران 
شعبية في أوساط أنصار الدولة 

العميقة والمؤيدين للتدخالت 
باسم القيم الليبرالية وضرورة 
تثبيت العولمة. لكنه يعلم أن 

القسم األعظم من قاعدته 
االنتخابية انعزالي، ومعارض 
للحرب وللتورط في عمليات 
عسكرية خارجية. هو يلجأ إلى 

سياسة الضغوط القصوى 
والتهديد بالحرب، فُيضعف 
في إيران التيار الداعي إلى 

تفاهمات مع الواليات المتحدة، 
ويعزز موقع ذلك الرافض 

للتنازالت والمتمسك بسيادتها 
وبمشاركتها في عملية البناء 

األوراسي. نتائج سياسته تجاه 
روسيا والصين مشابهة، إذ تقود 

إلى تقوية األجنحة الرافضة 
للهيمنة الغربية والساعية إلى 

تحالف أمتن بين األطراف الدولية 
صاحبة المصلحة في قيام 

تعددية قطبية. توجهات ترامب 
المحافظة ونزعته االنعزالية 

العميقة تضعه في مصافي 
الحليف الموضوعي لنا، الذي 

يسّهل تحقيق مشروعنا».

 إذا كان أوباما هو غورباتشوف النظام 
األميركي، أي الرجل الذي بدأ باالنسحاب 

من مناطق نفوذ اإلمبراطورية، والذي حظي 
لهذا السبب بإطراء اإلعالم العالمي والنخب 

الليبرالية، فترامب هو يلتسين هذا النظام
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دوغين:
ليست االيديولوجيا وحدها 

دوغين يعتقد أن االتجاه الثقيل والبنيوي في العالقات 
الدولية على المديين المتوسط والبعيد هو قيام 

أقطاب في قلب العالم تضّم روسيا والصين والهند 
والعالم اإلسالمي وأوروبا وأفريقيا وأميركا الالتينية 

تعيد تشكيل التوازن على الصعيد الدولي، الذي اختّل 
بفعل الهيمنة األميركية. هذا التصور لديه تأثير أكيد 

بسياسات الرئيس الروسي، مع أن «بوتين واقعي وهو 
يتخذ قراراته في ميدان السياسة الخارجية، آخذًا باالعتبار 

مجموعة واسعة من العوامل، ال األيديولوجيا وحدها. 
لكن القراءة األدق للسياق الدولي العام الذي يتحرك 

فيه هي تلك التي يوفرها باراديغم تعدد األقطاب. منذ 
15 عامًا، ُدعيت إلى جامعة جون هوبكنز في الواليات 

المتحدة لتقديم محاضرة عن السياسة الخارجية 
الروسية، وأظهرت من خالل استعراضي لمجموعة من 

اإلجراءات والخطوات التي قام بها آنذاك بوتين مدى 
مطابقتها لما سبق أن قلته في كتاباتي عن التوجهات 
الجديدة لروسيا. مضى على هذا الكالم أكثر من عقد، 

وتلته تطورات في أوكرانيا والقرم وسوريا أكدت ما 
ذهبت إليه».

منذ المحاولة االنقالبية الفاشلة على الرئيس التركي، 
رجب طيب أردوغان، راجت اتهامات حول الدور الذي 

أّداه ألكسندر دوغين واالستخبارات العسكرية الروسية 
في الكشف عنها وإفشالها: «قمت بذلك خالل مقابلة 
مع قناة تلفزيونية تركية بنحو 4 ساعات قبل المحاولة 

االنقالبية، عندما توقعت ردًا من ِقَبل الجهات المعادية 
ألردوغان على اعتذاره من روسيا على إسقاط الجيش 
التركي لطائراتها قبل بضعة أشهر. وكنت قد علمت 

من مصادر عدة أن أطرافًا نافذة تعارض بقوة االعتذار، 
وأنها غير مستعدة للقبول به تحت أي ظرف. غير أن 

نوعًا من الحدس الجيوسياسي ساعدني على التوصل 
إلى استنتاجاتي بأن الوضع مرشح لتطورات خطيرة. 

األميركيون أرادوا إطاحة أردوغان وتسليم السلطة 
ألنصار فتح الله غولن الذين يعملون معهم. توجهات 

أردوغان االستقاللية وتقاربه مع روسيا أثارا غضب 
األميركيين. قبل إسقاط الطائرة، حصل لقاء لم تلتفت 

إليه وسائل اإلعالم بين أردوغان وبوتين، وافق خالله 
األخير بنحو غير مباشر، وطبعًا غير معلن، على دخول 

محدود لقوات تركية إلى الشمال السوري. عندما 
شعرت شبكات غولن وغيرها من الشبكات الموالية 

للواليات المتحدة بتقارب روسي - تركي، بدأت تعمل 
لعرقلته ووقفه. هذه الشبكات هي التي تقف خلف 

إسقاط الطائرة الروسية. كنت قناة بين بلدينا في تلك 
الفترة الصعبة، وتأكدت من دقة هذه المعلومات، ومن 

أن قرار إسقاط الطائرة لم يتخذه أردوغان. لقد أنجزت 

مهمتي التي تلخصت في المساعدة على تجنب الحرب 
بين البلدين وترميم عالقاتهما للعودة إلى التعاون. 

بوتين كان قد قطع كل الصالت الدبلوماسية مع 
تركيا، ولم ينجح سفيرها حتى في مكالمته. لقد ظن 

بوتين أنه تعرض للخديعة من قبل أردوغان، على رغم 
موافقته على دخول قوات تركية إلى الشمال السوري. 

اكتشف بعدها أن الجهة المسؤولة عن هذه العملية 
أعداء أردوغان. من الممكن المقارنة بين رد فعل 

الرئيس الروسي على إسقاط الطائرة، وذلك الذي تال 
اغتيال السفير الروسي في تركيا. الفارق بين الموقفين 

كبير جدًا. كنا في الحالة األولى على حافة الحرب، أما 
في الثانية، فلم يحصل شيء ألننا عرفنا هذه المرة 

هوية الجهة التي نفذت عملية االغتيال، وهي شبكات 
غولن نفسها. كنا أمام مؤامرة على أردوغان على صلة 
بالصراع القائم في العالم بين القطب الواحد المهيمن 
واألقطاب الصاعدة. تركيا مرشحة للتحول إلى قطب، 
كما هو حال روسيا، وإلى أداء دور مهم على مستوى 

العالم اإلسالمي. إيران أيضًا مرشحة لتصبح قطبًا في 
قسم آخر من هذا العالم. نتمنى أن يكون العرب جزءًا 

من هذا المشروع. يزور العديد من القادة العرب روسيا 
للحصول على دعم اقتصادي أو عسكري أو لتنويع 

شراكاتهم، ولكننا ال نجد حتى اآلن شريكًا استراتيجيًا 
قادرًا على التعبير عنهم كمجموعة».
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تركيا مرشحة 
للتحول إلى 

قطب، كما هو 
حال روسيا، وإلى 

أداء دور مهم على 
مستوى العالم 

اإلسالمي. إيران 
أيضًا مرشحة 

لتصبح قطبًا في 
قسم آخر من هذا 

العالم. نتمنى 
أن يكون العرب 

جزءًا من هذا 
المشروع. يزور 

العديد من القادة 
العرب روسيا 
للحصول على 

دعم اقتصادي أو 
عسكري أو لتنويع 
شراكاتهم، ولكننا 
ال نجد حتى اآلن 

شريكًا استراتيجيًا 
قادرًا على التعبير 
عنهم كمجموعة».
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صحة   |  

تبدأ المقاطع الفردية من 
الحمض النووي البشري، 

بالتحول بشكل عفوي أو ألنها 
مصابة بفيروس، في إنتاج 
بروتينات غير عادية تتسبب 

في انقسام الخاليا بشكل ال 
يمكن التحكم فيه وتشكيل 

ورم خبيث.
تحدث أحد مؤلفي هذا 

االكتشاف، هارولد فارموس، 
الحاصل على جائزة نوبل في 

علم وظائف األعضاء والطب، 
أستاذ في جامعة كورنيل 

ومركز الجينات والسرطان في 
نيويورك، عن هذه المقاطع، 

التي تسمى الجينات 
المسرطنة، في مهرجان 

+NAUKA 0 الذي أقيم في 
جامعة موسكو الحكومية.

فيروس الطيور 
وسرطان اإلنسان

في عام 1910، أجرى بيتون 
روث، موظف في معهد روكفلر، 

تجربة  إلثبات طبيعة ورم 
سرطاني ساركوما في الدجاج 

المنزلي. أخذ األنسجة المريضة 
من عضالت دجاجة، وسحقها، 

وخلطها بالرمل ومررها من خالل 
فلتر دقيق للغاية. ثم حقن المادة 
التي أنتجت صوصا بصحة جيدة، 

وقد ظهر لديه ساركوما.
أجرى فريق بحثي من الكلية 

الملكية في اليابان تجارب مماثلة 

بشكل مستقل عن روث، وجاء 
تأكيد آخر من كوبنهاغن، حيث 

تسبب العلماء في سرطان الدم 
في الدجاج. أصبح من الواضح 

أن السرطان يمكن أن يكون 
ناجمًا عن فيروس، وبعد ذلك تم 

تسميته فيروس ساركوما روث.
ومع ذلك، في ذلك الوقت لم 

يهتموا كثيًرا بالتجارب، حيث 
كان ُيعتقد أن الفيروس لم يكن 

قادًرا على التسبب في السرطان 
لدى البشر، ولم يكن سرطان 

الطيور مفيًدا في الدراسة. في 
نفس الوقت تقريًبا، افترضوا أن 

الجينات تحمل معلومات وراثية. 
ولكن أدركوا أن الفيروسات لديها 

كذلك معلومات ورائية، بعد 
ثالثة عقود وتذكروا تجارب روث.
تم العثور على أورام ذات طبيعة 

معدية في األرانب والفئران 
والقطط والقرود. أول فيروس 
مرتبط بسرطان اإلنسان، وجد 

في الستينيات، هو فيروس 
إبشتاين بار (الهربس).

سر الجينات المسرطنة:
فيروس ساركوما روث، 

الذي اكتشفه روث، من فئة 
الفيروسات القهقرية. وتشمل 

هذه العديد من اإلصابات 
البشرية، بما في ذلك فيروس 

نقص المناعة البشرية. في عام 
1957 وجد العالمان األمريكيان 

هوارد تيمين وهاري روبين أن 
هذا الفيروس يجعل الخلية الحية 

العادية تغير السلوك.
بعد أن أخذوا أنسجة جنين الطائر، 
قاموا بتربية ثقافة منها في طبق 

بتري، ووضعوا هناك فيروس 
ساركوما روث وشاهدوا كيف 

تتحول الخاليا السليمة إلى خاليا 
سرطانية - حيث تشاركوا وشكلوا 
ورًما ال يمكن السيطرة عليه. من 

الفيروس يسرق الجينات المفيدة:
في عام 1961، جاء طالب من جامعة هارفارد هارولد فارموس، الذي درس األدب اإلنجليزي، إلى 

موسكو مع صديق له. تم وضع األصدقاء في حرم جامعة موسكو الحكومية، حيث انعقد المؤتمر 
الدولي الخامس للكيمياء الحيوية في ذلك الوقت.

لقد جاءوا إلى محاضرة للعالم األمريكي مارشال نرينبيرغ حول فك الشفرة الوراثية 
وتركيب البروتين. آفاق علم األحياء فتنت فارموس لدرجة أنه، بعد عودته إلى 
الواليات المتحدة، التحق بكلية الطب بجامعة كولومبيا، ثم درس علم الوراثة 

السرطانية.

كيف ينشأ السرطان من الخاليا العادية؟
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الغريب أن الخاليا المحولة حديًثا 
احتفظت بطبيعتها الخبيثة. كانت 

إحدى جسيمات الفيروس كافية 
لتغيير الخلية المصابة تماًما.

في عام 1970، أدخل ستيفن 
مارتن من جامعة كاليفورنيا 
(بيركلي، الواليات المتحدة 

األمريكية) ساللة متحولة من 
هذا الفيروس، والذي «أفسد» 

الخاليا الطبيعية عند درجة حرارة 
35 درجة مئوية. مع ارتفاع درجة 

الحرارة، توقف السرطان، وعادت 
الخاليا المريضة عند 41 درجة 

إلى وضعها الطبيعي. هذا يعني 
أنه كان هناك قسم في جينوم 
الفيروس لم يحول سوى الخلية 
المصابة، ولم يكن هناك جين 

يجعل الجسيمات الفيروسية 
تتكاثر. هكذا تم اكتشاف أول 

جين مسرطن والجين الموافق 
.sarc لهن وسمي الحقا

يعد الجين الورمي جزًءا عاديا 
من الحمض النووي يؤدي 

وظائف مهمة في الخلية، ولكن 
عندما تكون الظروف (ال تزال 
غير واضحة)، «يصبح مجنونا» 

ويسبب السرطان. جميع الكائنات 
الحية والفيروسات لديها هذه 

الجينات الضارة المحتملة. وهي 

تختلف عن «األصلية» في 
طفرة واحدة: غياب أو 
استبدال بقايا حمض 

أميني واحد.
يحتوي جينوم معظم 

سالالت فيروسات 
ساركوما روث 
الطبيعية على 

كل من الجينات 
المسرطنة والجينات 
التي تؤدي إلى تكاثر 

الفيروس. وفي هذا هو 
فريد من نوعه. عندما 
يدخل الفيروس جسم 
طائر ويبدأ في تحويل 

الخاليا المصابة إلى خاليا 
سرطانية، تكون قدرته 

على التكاثر مقيدة. جميع 
الفيروسات القهقرية 

األخرى التي تحمل الجين 
الورمي في الجينوم معيبة: 
فهي في البداية تفتقر إلى 

جينات التكرار. ربما يكون 
التكاثر وظيفة تطورية 
أقل أهمية من تحويل 

الخاليا المصابة 
الحية إلى خاليا 

سرطانية.

كيف ينشأ السرطان من الخاليا العادية؟

يعد الجين الورمي جزءًا 
عاديًا من الحمض النووي 
يؤدي وظائف مهمة في 

الخلية، ولكن عندما تكون 
الظروف (ال تزال غير 

واضحة)، «يصبح مجنونًا» 
ويسبب

السرطان
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يستعرض خبراء التصميم المعماري في ”نيكين سيكي“ 
اليابانية الفوائد البيئية لتطوير بناء األبراج الخشبية. 
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تعرض شركة نيكين سيكي 
اليابانية الرائدة في مجال 

التصميم المعماري والهندسي 
والمشاريع الحضرية دراستها 

األخيرة حول االستدامة والهياكل 
الخشبية في قطاع البناء 

فضًال عن مشروعها المتطور 
«دبليو 350“ (W350) متعدد 
االستخدامات بتكلفة مليارات 
الدوالرات والذي سيضم أعلى 

ناطحة سحاب خشبية في العالم 
عن االنتهاء من بنائها، وذلك 

خالل مشاركتها في المعارض 
العالمية المتخصصة.

تتطرق نيكين التي ستستعرض 
مجموعة من األبراج الشاهقة 

والمشاريع المستدامة التي 
عملت على تصميمها وتطويرها 

إلى التأثير البيئي اإليجابي 
الذي يمكن أن يحدثه استخدام 
األخشاب في قطاع البناء في 

مختلف أنحاء العالم. 
وبهذه المناسبة، قال الدكتور 
فادي جابري المدير التنفيذي 

والمسؤول الرئيسي عن أعمال 

«نيكين سيكي» في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا ورابطة 

الدول المستقلة والهند وأستراليا 
وأوروبا: «باإلضافة إلى خفض 

انبعاثات الكربون، هنالك فوائد 
كثيرة الستخدام األخشاب في 
البناء، ففي اليابان على سبيل 

المثال، سيسهم مشروع «دبليو 
350“ عند اكتماله باستخدام 
األخشاب في تشييد األبراج 
الحضرية الشاهقة في زيادة 

الطلب على األخشاب، وهو ما 
يعد فرصة ثمينة إلعادة تنشيط 
االستثمار في الغابات في كافة 

أنحاء البالد وجعلها أكثر استدامة“.

وأضاف: ”إن زيادة الطلب 
على األخشاب على المستوى 

المحلي يتطلب تنظيم أكبر 
إلدارة غابات البالد وإظهار آثارها 

اإليجابية الصحية، ال سيما 
وأنها تسهم في امتصاص ثاني 

أكسيد الكربون مما يسمح 
بخلق بيئة خضراء لكل مواطن، 

وهذا هو جزء من التزامنا 
وأهدافنا تجاه تطوير الحياة 

الحضرية وتطبيق االستدامة 
على أوسع نطاق“. 

يؤكد  مشروع ”دبليو 350“ 
متعدد االستخدامات الذي 
تصل تكلفته اإلجمالية إلى 

ناطحات سحاب خشبية
ابتكارات 

فن العمارة في اليابان 

الدكتور فادي جابري:
لدينا تصور واسع في 

السنوات القادمة الستخدام 
مجموعة كبيرة من المواد 

واألساليب الجديدة في بناء 
األبراج واألبنية، ونعمل 

على تطبيق هذه التصورات 
والمفاهيم على أرض الواقع 

في مختلف مدن العالم 
لتصبح صديقًة للبيئة
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5.5 مليار دوالر، التزام ”نيكين 
سيكي“ بتطوير مشاريع 

الحياة الحضرية المستدامة 

الحالية والمستقبلية، حيث 
تواصل الشركة دراسة مختلف 

التصاميم والمفاهيم لجعل 

هيكل ناطحة السحاب الخشبية 
حقيقية ملموسة، قبل أن يتم 

تطبيق هذا المفهوم الجديد في 
أرجاء اليابان وكافة أنحاء العالم.

من جهٍة ثانية، تواجه عملية بناء 
األبراج الخشبية عائقًا رئيسيًا 
يتمثل في التكلفة المرتفعة 

والتي تصل إلى ضعف تكلفة 
البناء التقليدي. ولكن على الرغم 

من ذلك، تؤمن شركة نيكين 
بأن تكثيف األبحاث والتقدم 
التكنولوجي سيسهمان في 
جعل عملية البناء هذه أكثر 

جدوى من الناحية االقتصادية.
واختتم الدكتور جابري قائًال: 

«عندما بدأنا العمل في هذا 
المشروع، كان أحد األهداف 

الرئيسية بالنسبة لنا هو التركيز 
على االبتكار وتطوير األبحاث 

لجعل المباني واألبراج الخشبية 
حقيقًة على أرض الواقع 

وبأسعار تنافسية. لدينا تصور 
واسع في السنوات القادمة 

الستخدام مجموعة كبيرة من 
المواد واألساليب الجديدة في 

بناء األبراج واألبنية، ونعمل 
على تطبيق هذه التصورات 

والمفاهيم على أرض الواقع 
في مختلف مدن العالم لتصبح 
صديقًة للبيئة وأكثر استدامًة».

مليار دوالر
مشروع «دبليو 350“ متعدد 

االستخدامات الذي تصل تكلفته 
اإلجمالية إلى 5.5 مليار دوالر، التزام 

”نيكين سيكي“ بتطوير مشاريع 
الحياة الحضرية المستدامة الحالية 

والمستقبلية، حيث تواصل الشركة 
دراسة مختلف التصاميم والمفاهيم 
لجعل هيكل ناطحة السحاب الخشبية 

حقيقية ملموسة.

تواجه عملية بناء األبراج الخشبية عائقًا 
رئيسيًا يتمثل في التكلفة المرتفعة والتي 

تصل إلى ضعف تكلفة البناء التقليدي. 
ولكن على الرغم من ذلك، تؤمن شركة نيكين 

بأن تكثيف األبحاث والتقدم التكنولوجي 
سيسهمان في جعل عملية البناء هذه أكثر 

جدوى من الناحية االقتصادية
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تكشف وثائق البنتاغون عن 
حقائق مروعة حول البرنامج 

العسكري للتجارب البيولوجية في 
الواليات المتحدة وحول العالم، 
bgr.news-front. وفًقا لموقع

.info

العلماء العسكريون تحت الغطاء 
الدبلوماسي يختبرون فيروسات 

مصطنعة في مختبرات البنتاغون 
في 25 دولة. مئات اآلالف من 

الناس يصابون بانتظام بالتهابات 
ويعانون من مسببات األمراض 

ÝتØات البنتاغون البيولوجية 
السرية تمتد من إفريقيا إلى جورجيا

نشرت الصحفية البلغارية ديالنا غيتاندجيفا، المعروفة 
سابًقا بأفالم حول الحرب في سوريا، تحقيًقا، تفضل 

وسائل اإلعالم البلغارية عدم نشره. تشير المؤلفة إلى أن 
الجيش األمريكي ال يزال ينتج الفيروسات القاتلة والبكتيريا 

والسموم في انتهاك التفاقيات األمم المتحدة.
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واألمراض الخطيرة، من بين 
الدول التي فيها المختبرات 

جورجيا وكازاخستان وأوزبكستان 
وأرمينيا.

يتم تمويل برنامج المختبرات 
الحيوية األمريكي من قبل وكالة 

DTRA العسكرية، بموجب 
برنامج تبلغ ميزانيته 2.1 مليار 
دوالر، ويشمل برنامج التعاون 

البيولوجي المشترك، مع بلدان 
االتحاد السوفيتي السابق 
(جورجيا وأوكرانيا) والشرق 

األوسط وجنوب شرق آسيا 
وأفريقيا.

جورجيا - منطقة األسلحة 
البيولوجية:

يقع مركز لوغار (جورجيا) على 

بعد 17 كم من قاعدة القوات 
الجوية األمريكية فازياني في 
ضواحي تبليسي. يتم تنفيذ 

البرنامج العسكري هنا من قبل 
علماء األحياء في المجموعة 
الطبية العسكرية األمريكية 

 (USAMRU-G) في جورجيا
والمقاولين من القطاع الخاص 
بموجب عقد مع  DTRA. يتاح 
مختبر بيولوجي بدرجة ثالثة من 
األمن الحيوي فقط للمواطنين 

األمريكيين الذين يمكنهم 
الوصول إلى المعلومات السرية. 
ويتمتعون بالحصانة الدبلوماسية 

الممنوحة لهم بموجب االتفاق 
الحكومي الدولي بشأن التعاون 

الدفاعي مع جورجيا (2002).
تمنح االتفاقية المبرمة بين 

الواليات المتحدة وجورجيا 
الوضع الدبلوماسي للموظفين 

العسكريين والمدنيين األمريكيين 
العاملين في البرنامج. وفقا 
للسجل الفيدرالي األمريكي، 

تشمل األنشطة في مركز لوغار 
دراسة العوامل البيولوجية 

(الجمرة الخبيثة، التوليميا)، 
واألمراض الفيروسية (مثل حمى 

النزيف) و«الحصول على المواد 
البيولوجية للتجارب المستقبلية».

التجارب في الماضي:
تم االعتراف رسمًيا بالتعاون في 
عام 1999 بين الواليات المتحدة 

ومجرمي الحرب اليابانيين من 
«مفرزة 731“ سيئة السمعة 

خالل الحرب الكورية، على الرغم 
من أن الوثائق ذات الصلة لم 

تنشر إال بعد 20 عاًما.
كما قام إرهابيون بدعم من وكالة 

المخابرات المركزية األمريكية، 
شبكة «نظام فيدل كاسترو» 

بإحضار فيروس الطاعون 
اإلفريقي إلى كوبا في عام 

1971، مما دمر 500000 حيوان 
مصاب في شهر ونصف فقط. 

وفًقا لبعض الخبراء، يدل وباء 
اإليبوال واسع النطاق الذي حدث 

مؤخًرا في إفريقيا (2013) إلى 
اختبار محتمل ألحد أنواع األسلحة 

البيولوجية الجديدة الواعدة.
في الوقت الحالي، على وجه 

الخصوص، قد ُينظر إلى برامج 
انتشار الفيروسات المعدلة وراثًيا 

المدعوم من وكالة مشاريع 
البحوث المتقدمة في الدفاع 
األمريكي (DARPA) على أنها 

تطوير عوامل بيولوجية إليصالها 
إلى أهداف العدو.

الجمرة الخبيثة
الشركات الخاصة تحت الغطاء 

الدبلوماسي:
 DTRA منفذو البرامج العسكرية
هم ش ركات خاصة. ال يخضعون 

للمساءلة المباشرة أمام 
الكونغرس ويمكنهم التحايل على 
القانون بسبب عدم وجود مراقبة 

مباشرة. يتمتع الموظفون 
المدنيون أيًضا بالحصانة 
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العلماء العسكريون 
تحت الغطاء 

الدبلوماسي يختبرون 
فيروسات مصطنعة 

في مختبرات 
البنتاغون في 25

دولة. مئات اآلالف 
من الناس يصابون 
بانتظام بالتهابات 

ويعانون من 
مسببات األمراض 

واألمراض الخطيرة، 
من بين الدول التي 

فيها المختبرات 
جورجيا وكازاخستان 
وأوزبكستان وأرمينيا

يتم تمويل برنامج 
المختبرات الحيوية 
األمريكي من قبل 

DTRA وكالةDTRA وكالةDTRA
العسكرية، بموجب 

برنامج تبلغ ميزانيته 
2.1 مليار دوالر

 2٫1
مليار دوالر

25
دولة

الجمرة الخبيثة 
تستخدم في اإلرهاب 
البيولوجي، على الرغم 
من أنه تم تطويرها في 
الماضي كسالح للجيش 
األمريكي. على الرغم من 
ادعاء البنتاغون بأن البرنامج 
الحالي دفاعي فقط، فإن 
الحقائق تشير إلى عكس 
ذلك
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الدبلوماسية، رغم أن هؤالء 
األشخاص ليسوا دبلوماسيين. 

وبالتالي، يمكن للشركات الخاصة 
أن تعمل نيابة عن الحكومة 

األمريكية تحت غطاء دبلوماسي 
دون مراقبة مباشرة من قبل 

الدولة المضيفة، جورجيا. وغالبا 
ما تستخدم هذه الممارسة من 
قبل وكالة المخابرات المركزية 

لعمالء سريين.
تعمل ثالث شركات أمريكية 

خاصة في مركز لوغار 
وهي - CH2M Hill و

 .Metabiotaو Battelle
باستثناء البنتاغون، فإنهم 

يديرون المشاريع الفيدرالية 
المتعلقة بالبحوث البيولوجية 
ووكالة االستخبارات المركزية 
والوكاالت الحكومية األخرى. 
CH2M Hill  لديها عقد مع 

DTRA ب 341.5 مليون دوالر 
في إطار برنامج البنتاغون 
للمختبرات البيولوجية في 

جورجيا وأوغندا وتنزانيا والعراق 
وأفغانستان وجنوب شرق آسيا. 

نصف هذا المبلغ (161.1 
مليون دوالر) يصرف على عقد 

مع مركز لوغار في جورجيا. 
وفًقا لعرض تقديمي من 

CH2M Hill حول المشروع، 
توفر الشركة األمريكية تخزين 

العوامل البيولوجية في 
مركز لوغار، حيث تعمل مع 
متخصصين كانوا يصنعون 

أسلحة بيولوجية في الماضي.
باتيل هي متعاقدة بمبلغ 59 

مليون دوالر، وتمتلك الشركة 
خبرة في العمل مع وكالء 

بيولوجيين ألنها عملت بالفعل 
في برنامج األسلحة األمريكي 

على 11 عقًدا من عقود الجيش 
األمريكي في الماضي (1952-
1996). تعمل باتيل في مخابر 

البنتاغون الحيوية في أفغانستان 
وأرمينيا وجورجيا وأوغندا وتنزانيا 

والعراق وأفغانستان وفيتنام. 
تجري الشركة أبحاًثا واختباًرا 

باستخدام مواد كيميائية شديدة 
السمية ومواد نشطة بيولوجًيا 

ممرضة.

هجوم باستخدام أسلحة 
بيولوجية وكيميائية

الحرب الحشرية هي نوع من 
الحرب البيولوجية التي تستخدم 

فيها الحشرات لنشر األمراض 
المعدية. تظهر وثائق من برنامج 

في جورجيا أن البنتاغون يجري 
اختبارات الحشرات هذه.

في عام 2014، تم تجهيز مركز 
لوغار بمصنع خاص لتربية 

 Sand الحشرات. هكذا بدأ مشروع
Fly في جورجيا والقوقاز. يغطي 
المشروع أيًضا األراضي الواقعة 
خارج جورجيا - القوقاز الروسي. 

في 2014-2015 تم دراسة ذباب 
الرمل من فصيلة الفيبوتوميني 
كجزء من مشروع آخر، «أنشطة 

مراقبة الحمى الحادة».
منذ عام 2015، بدأ سكان 

تبليسي يالحظون الذباب يطير 
في الحمامات. نفس النوع من 

الذباب يعيش بشكل في المنازل 
ويمكن رؤيته على مدار العام في 

جورجيا، بغض النظر عن الموسم 
(عادًة ما يكون موسم التكاثر في 

جورجيا قصير جًدا - من يونيو 
إلى سبتمبر). يقول الشهود 
إن الذباب ظهر في أحواض 

االستحمام ويقرصون الشخص 
أثناء السباحة.

منذ بدء مشروع االحتياطي 
الفيدرالي في جورجيا والقوقاز 
في عام 2014، هاجمت نفس 
الحشرات الموجودة في جورجيا 

داغستان المجاورة (روسيا). وفقا 
للسكان المحليين، فإنها تسبب 

طفح جلدي بعد اللدغات، وتعيش 
في المجاري وتظهر في الحمامات.

يحمل ذباب فلبوتومين طفيليات 
خطيرة في اللعاب وينقلها عندما 

يعض إلى دم اإلنسان. المرض 
الذي تسببه له أهمية كبيرة 

للبنتاغون. في عام 2003، أثناء 
الحرب في العراق، تعرض الجنود 
األمريكيون لهجوم وعض شديد 

من الذباب الرملي المصاب 

بالسموميات. هذا المرض شائع 
في العراق وأفغانستان. إذا ترك 

دون عالج، فإن الشكل الحاد 
للمرض يكون قاتًال.

البنتاغون يدرس
 الجمرة الخبيثة:

الجمرة الخبيثة تستخدم في 
اإلرهاب البيولوجي، على الرغم 

من أنه تم تطويرها في الماضي 
كسالح للجيش األمريكي. على 

الرغم من ادعاء البنتاغون بأن 
البرنامج الحالي دفاعي فقط، فإن 

الحقائق تشير إلى عكس ذلك. في 
عام 2016، أجرى علماء أمريكيون 

في وسط لوغار دراسة حول 
«التسلسل الجيني لبكتيريا الجمرة 

الخبيثة في اللقاح السيبيري 
VNIIVViM-55» بتمويل من 

برنامج DTRA في تبليسي تحت 
قيادة ميتابيوتا (مقاول في إطار 
المشروع الفيدرالي لوزارة الدفاع 

األمريكية في جورجيا).

..ويدرس الخفافيش:
يعتقد أن الخفافيش مصدر 

انتشار إيبوال، ومتالزمة الشرق 
األوسط التنفسية وغيرها من 

األمراض المميتة. ولكن ال أحد 
يعلم كيف تصل هذه الفيروسات 

إلى البشر، DTRA لديها عدد 
من المشاريع لدراسة مسببات 
األمراض على الخفافيش كجزء 
من برنامج التعاون البيولوجي 

المشترك.

شركات خاصة. ال يخضعون للمساءلة المباشرة أمام 
الكونغرس ويمكنهم التحايل على القانون بسبب عدم 

وجود مراقبة مباشرة. يتمتع الموظفون المدنيون أيًضا 
بالحصانة الدبلوماسية، رغم أن هؤالء األشخاص ليسوا 

دبلوماسيين. وبالتالي، يمكن للشركات الخاصة أن تعمل 
نيابة عن الحكومة األمريكية تحت غطاء دبلوماسي دون 

مراقبة مباشرة من قبل الدولة المضيفة، جورجيا

الحرب الحشرية هي نوع من الحرب البيولوجية التي تستخدم فيها الحشرات لنشر األمراض 
المعدية.. تظهر وثائق من برنامج في جورجيا أن البنتاغون يجري اختبارات الحشرات هذه
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يوسف سعد
ا�مني العام املفقود!!

وقياسي  بعدد سخي  وزير سوري  كل  تنعم  رغم 
وربما  المعاونين  مــن  العالمي  المستوى  على 
تدخل  عندما  عليه  بالشفقة  تشعر  فإنك  النواب،  
مكتبه  وتعتريك الدهشة من حجم البريد اليومي المكدس 
عمل  استراتيجيات  في  يفكر  أن  له  كيف  وتعجب  أمامه،  
الوزارة ضمن هذا الكم الهائل من األوراق التي تتوافد على 

مكتبه زرافات وفرادى على مدار الساعة.
وتعتقد للوهلة األولى -وربما الثانية -أن هذه األوراق هي 
وأن  واألهمية  الحساسية  بالغة  مهنية  ملفات  عن  عبارة 
وبين  الحكومي  النجاح  بين  الفيصل  هي  بها  البت  طريقة 

الخيبة ال قدر الله.
ولكنك في ”الوهلة الثالثة“ وبعد قليل من الفطنة تكتشف 
ان هذا البريد المهيمن على طاولة الوزير وعقله واهتماماته 
القاتل لوقت  البريد  ال“ الشيء“ بل هو  اال  ووقته ما هو 

الوزير ومهامه والقاتل للوزارة وألهداف إحداثها،
التابعة  الجهات  وأختام  بتواقيع  مثقلة  أوراق  عن  عبارة  هو 
في  تتعلق  والقفار  المحافظات  عبر  المسافات  قطعت 
معظمها بطلب الموافقة على إجازة هنا ومكافأة هناك أو 
ترقية أو طلب شراء أو تخصيص سيارة وغير ذلك من أمور 
ينبغي البت بها من المدراء المباشرين وليس للوزير السوري 

أن يشغلنا ويشغل وقته بها. 
ومنهم من يكلف مدير مكتبه البت ببعض هذا البريد رغم 
وجود عدد الفت من المعاونين المعينين بمراسيم جمهورية،

أحد  يدل على  الوزير  األحوال فإن منصب معاون  وفي كل 
أمرين 

أولهما أن الوزير يعاني من نقص في االمكانيات والموهبة 
بالشكل الذي يستدعي أن يعاونه البعض وفي هذه الحال 

عليه أن يستقيل أو أن يقال عند توفر األكفأ،
وثانيهما أن يكون منصب الوزير هو بالفعل أكبر وأعقد من أن 
يتحمله شخص واحد بمفرده،  وفي هذه الحال يتوجب إعادة 
الوزارات وتفصيل الصالحيات والمسؤوليات  النظر بهيكلة 

لتنسجم مع قدرة وطاقة التحمل للوزير.
وما يدعو للدهشة كيف أن الوزراء عينهم يحاولون دون 
ملل وكلل جمع الصالحيات من مرؤوسيهم ومعاونيهم 
مما يلقي بظالل من الشك حول صوابية وجود منصب 

طاولته  تكون  ان  تفاخرًا  يتعمد  من  ومنهم  المعاون، 
االعباء  حجم  على  كدليل  بالملفات  االكتظاظ  شديدة 
ومقدار التفاني، وكوسيلة الستجرار الدعاء له بالصبر على 

بلواه.
يمكننا تفهم أن يكون لكل وزير نائب لتسيير األمور العاجلة 
ــر عــدد من  ــر،  وكــذلــك أن يكون لكل وزي الــوزي أثــنــاء غياب 
الوزارة،   المستشارين يغطون القطاعات ذات الصلة بعمل 
السورية  الــوزارات  المعاونين في  الكم من  لكن وجود هذا 
يعطي انطباعًا غير مريح إما حول إمكانات الوزراء الشخصية 

أو حول خلل في هيكليات المناصب واإلدارة.  
متخصصين  مستشارين  بــل  معاونين  يحتاج  ال  فــالــوزيــر 
بكفاءة  واحـــد  شخص  ليشغله  مصمم  الــوزيــر  ومنصب 
هو  الـــوزارة  في  موظف  كل  فــإن  الحال  وجدارة،وبطبيعة 

معاون للوزير بشكل أو بآخر.
عام   أمين  إحــداث منصب  وزارة هو  أي  تحتاجه  ما  أهم  إن 
إدارية  شخصيات  من  إشغاله  يتم  المنصب  وهذا  ــوزارة،  ال
وتعاقب  الحكومية  بالتشكيالت  مرتبط  غير  وهي  كفوءة 
االستراتيجيات  على  للعمل  الــوزيــر  يتفرغ  عندها  ـــوزراء،  ال
الشؤون  في  والتفكير  الوقت  إضاعة  دون  بوزارته  الخاصة 
االدارية وشؤون الموظفين والعالقات مع الوزارات والجهات 

األخرى.
إن تشعب العمل الوزاري واتساع رقعة التحديات والمصاعب 
أسوة  الـــوزارة،   عام  أمين  إحياء منصب  دون شك  يفرض 

بمنصب أمين عام رئاسة مجلس الوزراء.
متاهات  في  الدخول  عن  الوزير  يغني  الذي  المنصب  هذا 
ودهاليز الشؤون الداخلية لوزارته ويريحه من السيل الجارف 
لصلب  يمت  ال  الــذي  والبريد  الروتيني  البريد  من  والعكر 

مهامه ويلهيه عن مهامه األساسية.
كما يغني عن مبرر وجود معاون الوزير ألنها صفة هالمية 
والمسؤوليات  الواجبات  في  محددة  وغير  المالمح  عديمة 

والصالحيات، 
إضافة لذلك فإن منصب امين عام الوزارة يجعل الوزارة بحد 

ذاتها أكثر حيادية تجاه الوزراء المتعاقبين، 
إنه المنصب المفقود، إنه المنصب الذي يؤدي غيابه إلى 

غياب دور الوزيرمهما عزز بالمعاونين..

يوسف سعد
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حتى في الدول التي لم يصل إليها المّد 
النيوليبرالي إال متأخرًا (كفرنسا وألمانيا) وبقي 

فيها حضور واسع للشبكة التدّخلية الخاصة 
بالدولة، بدأت آثار النيوليبرالية بالظهور، 

نظرًا إلى صعوبة الفصل بينها وبين التحالف 
السياسي االقتصادي الذي تقوده الواليات 

المتحدة مع بريطانيا. مؤّسسات العولمة 
التي ُأنشئت الحقًا («منظمة التجارة العالمية» 

تحديدًا) والتي كانت مسؤولة عن تعميم 
سياسات التفاوت االجتماعي داخل الغرب 

نفسه اعتمدت على هذا التحالف إلضعاف 

الدول التي كانت ال تزال تحتفظ بتشريعات 
شة والضعيفة من تبعات  تحمي الفئات المهمَّ

التفاوت الحاصل. حتى عام 1995، تاريخ 
إنشاء «منّظمة التجارة العالمية» كانت ثمة 
ممانعة من هذه الدول لالنخراط على نطاق 
واسع في سياسات العولمة، وهو ما كان 

يتطّلب المزيد من إضعاف أكثرية البنى داخلها 
التي تعارض هذه السياسات لمصلحة أقّلية 

أوليغارشية تدعم سياسات التحالف األميركي 
البريطاني وال ترى مانعًا في تبّني النيوليبرالية 

االقتصادية كوجهة رئيسية للمرحلة. 

مظّلة التقليد السياسي
التبّني التدريجي الحقًا لسياسات «منظمة 
التجارة» لم يجعل هذه األقّلية في موقع 

ر، فظّل دعمها للنيوليبرالية مقتصرًا على  مقرِّ
معارضة النموذج الحمائي، والذي كان يوّفر 

المظلة الفعلية لعمل أكثرية القوى السياسية 
واالجتماعية هناك. هذا جعل هامش 

المعارضة لهذه السياسات يتوّسع أكثر فأكثر، 
وخصوصًا حين بدأ الحراك المناهض للعولمة 

بتطوير آليات عمل تتناسب مع طابع هذه 
األخيرة العابر للدول. األحزاب التي تنتمي إلى 
التقليد السياسي في كلٍّ من فرنسا وألمانيا 

وحتى في بريطانيا (ثنائية اليمين واليسار 
ل  التقليديين) لم تكن تعي بدايًة أهمية التحوُّ

الحاصل، فضًال عن إدراك تبعاته المباشرة 
على مشروعية التمثيل السياسي لها. ولكنها 
اضطرت إلى مجاراته حين بدأت األطر سواء 

المناهضة للعولمة أو الداعمة لها بإفراز قوى 
رات  ال تنافسها فحسب، بل تحمل أيضًا تصوُّ

مختلفة عن الواقع السياسي واالقتصادي في 
بلدانها. نشوء القوى المدافعة عن البيئة هو 

أحد هذه اإلفرازات، حيث لم يكن ثّمة وعي 

تحّوالت النيوليبرالية
في أوروبا:

حتّديات سياسية وعّمالية 
ورد كاسوحة 

التأثير الذي تركته النيوليبرالية على النظام السياسي واالقتصادي في الغرب لم يقتصر 
على تعميق التفاوت االجتماعي ارتباطًا بتغيير آلية التراكم، بل تعّداه إلى نمط التمثيل 

نفسه، حيث لم تعد المؤّسسات المنتخبة وفقًا آللية التصويت الليبرالية تحظى بالغطاء 
نفسه الذي كانت تحوزه قبل تفكيك دولة الرعاية في كلٍّ من الواليات المتحدة وبريطانيا. 

«مستقبل أوروبا» 
(سبيروس ديرفينيوتيس)
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كاٍف قبل ذلك بهذه المسألة، وهي أتت ليس 
للرّد على الخطورة التي يمّثلها تصاعد النشاط 
ث للبيئة في هذه الدول فقط،  الصناعي الملوِّ

بل أيضًا إلضفاء شرعية جديدة على التقليد 
السياسي المعارض لصعود النيوليبرالية 

كوجهة وحيدة للعولمة. النظام السياسي في 
أوروبا استوعب هذه المسألة جيدًا وسمح 
لهذه القوى، بعد توسيع أطرها التمثيلية 

لها إلى أحزاب سياسية باالنضمام إلى  وتحوِّ
التقليد الذي تمّثله ثنائية اليمين واليسار، وهو 

ما ساعد على مجابهة إفرازات أخرى للعولمة 
لم يكن ممكنًا في تلك الفترة السماح لها 

بمجّرد الحضور رمزيًا في المشهد. 

«وظيفية» صعود اليمين المتطّرف
 صعود أحزاب «الخضر» إلى واجهة المشهد 
السياسي هناك أتى بالتزامن مع بروز نزعة 
يمينية راديكالية لدى قطاعات من الطبقة 

العاملة األوروبية تتمحور حول سياسات 
الهوية. النيوليبرالية التي لم تجد من 

يتبّناها داخل األحزاب الرئيسية في كلٍّ من 
ألمانيا وفرنسا حتى أواسط التسعينيات 

من القرن الماضي، استفادت كثيرًا من 
هذا الصعود المفاجئ لليمين المتطرف، 

حيث يمكن بسهولة تحويل السخط الشعبي 
على سياسات الهجرة إلى ذريعة للنيل 

من األحزاب الكبرى التي عارضت بوضوح 
تبّني النيوليبرالية كوجهة جديدة للمرحلة. 
تشجيع الهجرة، وخصوصًا إلى فرنسا كان 

من ضمن السياسات التي تبّنتها الدولة 
هناك بعد انتهاء احتاللها للجزائر، وهي لم 
تكن فقط تعبيرًا عن اعتذارها عن المرحلة 

االستعمارية، بل أتت أيضًا في سياق 
توسيع إطار دولة الرعاية ليشمل األيدي 

العاملة التي َقِدمت من المستعمرات 
الفرنسية السابقة للمساهمة في إعادة 

بناء ما دّمرته الحرب في فرنسا. هذا 
النوع من التراكم الرأسمالي والذي ُيعّد 

مت هناك (وفي  امتدادًا للتنازالت التي ُقدِّ
ألمانيا الحقًا) لقاَء االستمرار في مواجهة 

االشتراكية لم يعد ممكنًا استمراره مع 
التحّوالت المصاحبة للعولمة.

صعود أحزاب «الخضر» إلى واجهة المشهد السياسي أتى بالتزامن مع بروز نزعة 
يمينية راديكالية لدى قطاعات من الطبقة العاملة األوروبية تتمحور حول سياسات 

الهوية. النيوليبرالية التي لم تجد من يتبّناها داخل األحزاب الرئيسية في كلٍّ من 
ألمانيا وفرنسا حتى أواسط التسعينيات من القرن الماضي
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 تحتفل ‘أستون مارتن’ بالذكرى السنوية 
السبعين ألولى مشاركتها في مضمار 

‘حلبة جودوود لسباق السيارات’، والذكرى 
السنوية الستين لفوزها في بطولة العالم 

للسيارات الرياضية عام 1959، والذي 
يمثل واحدة من أروع اللحظات في تاريخ 
الرياضات الميكانيكية، وذلك باستضافة 

مهرجان ‘جودوود ريفايفال’. يحتفي 
المهرجان بالمناسبتين ويسلط الضوء 
على أحدث إبداعات العالمة الهندسية، 

سيارة ‘فالكيري’، وعالقتها الراسخة مع دار 
التصميم اإليطالية ‘زاغاتو’.

وقفت ‘أستون مارتن’ عام 1959، وبعد 
فوزها باثنين مقابل واحد في حلبة ‘لو 

مانز’، على بعد نقطتين فقط من ‘فيراري’ 
في بطولة العالم للسيارات الرياضية، فجاء 
السباق فوق حلبة ‘جودوود’ مسك الختام 

لهذه السلسلة التي شهدت تألق سيارة ‘دي 
بي آر 1’ من ‘أستون مارتن’ العام السابق. 

وجمع فريق العمل ثالثة من هذه السيارات 
كي تتنافس على الكأس السياحي في 

‘جودوود’، دون أن يتوقع أي كان الكارثة 
وشيكة الحدوث، فقد اشتعلت النيران في 

السيارة التي قادها كل من روي سالفادوري 
وستيرلنج موس بالشراكة، وذلك كنتيجة 

لتسرب الوقود إلى العادم الحار ليلتهم اللهب 
الناجم عن احتراق 50 جالون من الوقود 

النفطي السيارة، في مشهد بدا كما لو أنه 
النهاية المأساوية لحلم الفوز والمجد.

وما كان من موس إال أن فاجأ الجميع 

بعزيمته القوية، حيث دخل قمرة قيادة سيارة 
‘دي بي آر 1’ األخرى التي كان يقودها كل 

من جاك فيرمان وكارول شيلبي، بينما قام 
جراهام وايتهيد، الذي دخل السباق بشكل 

مستقل، باستدعاء زميله هنري تايلور، ليمنح 
فريق الصيانة الوقت الكافي للعمل على 

السيارة.
ونجح ستيرلينج موس في إيصال السيارة 

إلى طليعة السباق في غضون نصف ساعة 
على استالمه عجلة القيادة، وبقي على هذا 
المنوال حتى نهاية السباق. وبعد مضي 6 
ساعات، كان قد بقي لموس وزمالئه دورة 
واحدة كي يلحقوا بسيارة ‘718 آر إس كيه’ 
من ‘بورشه’، ليكون الفوز من نصيبهم في 
حدث تاريخي مذهل ستعيد ‘أستون مارتن’ 
تمثيل مشهده هذا العام في إطار مهرجان 

‘جودوود ريفايفال’، ولكن دون إضرام النيران.
وما زالت ‘أستون مارتن’ حتى اليوم تتحلى 

أستون مارتن 
تحتفل بمناسبات 

ممّيزة من تاريخها العريق
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بروح االبتكار ذاتها، والتي تعتزم الحفاظ 
عليها فيما تمضي قدمًا نحو المستقبل، 

مع تسليط الضوء عليها في إطار فعاليات 
المهرجان؛ إذ تستعرض سيارة ‘فالكيري’ 

في حالة السكون كجزء من معرض ”أفضل 
ما أنتجت بريطانيا“ (Best of British) في 
منطقة إيرلز كورت، وذلك بعد أن عرضت 
السيارة (التي تعتبر السيارة األقوى عالميًا 
ضمن فئة سيارات الطرقات المعبدة) في 

حالتها الحركية للمرة األولى خالل سباق 
الجائزة الكبرى البريطاني. وستكون هذه 

فرصة نادرة لمشاهدة إحدى أروع ثمار 
العبقرية البريطانية عن كثب، والتي من 

المتوقع لها أن ترسي معايير جديدة كليًا في 
عالم السيارات الخارقة بقدرتها البالغة 1160 

حصان بخاري. 
وإلى جانب ‘جودوود’، ستشهد الفعالية 

احتفاًال بمرور 100 عام على انطالق استوديو 
‘زاغاتو’؛ إذ أعلنت ‘أستون مارتن’ في 2019 

تأسست عالمة ‘الجوندا’ في عام 1899، فيما تأسست 
عالمة ‘أستون مارتن’ عام 1913؛ وقد تم دمج كلتا 

الشركتين معًا في عام 1947 بعد شراِئهما من ِقبل الراحل 
السير ديفيد براون. وتحت قيادة الدكتور آندي بالمر وفريق 
اإلدارة الجديد، أطلقت المجموعة ‘خطة القرن الثاني’ في 
عام 2015، والتي تركز على تحقيق نمٍو مستدام وطويل 

األجل. وتهدف الخطة إلى طرح سبعة طرازات جديدة، تشمل 
‘دي بي 11’، و‘فانتاج’، و‘دي بي إس سوبرليغيرا’، وسيارة 

رياضية متعددة االستخدامات، فضًال عن تطوير مركز تصنيع 
جديد سانت أتان في ويلز. 

الشركة 
تحتفل 

بمرور 70 
عامًا على 
مشاركتها 

األولى 
في سباق 
«جودوود»

العدد 10



عن تعاونها الثاني عشر مع العالمة اإليطالية، 
ليحتفل الطرفان بشراكتهما الراسخة على 

مدى نحو ستة عقود من الزمان. وبهذه 
المناسبة سيتم إطالق تشكيلة ‘دي بي 

زد سينتيناري’ التي تضم 19 زوجًا من 
السيارات، بما يشمل ‘دي بي 4 جي تي 

زاغاتو كونتينيويشن’ التي ستكون متوفرة 
للشراء عما قريب، وسيارة ‘دي بي إس جي 

تي زاغاتو’ التي سيبدأ إنتاجها أواخر 2020.

وفي إطار االحتفاالت بهذه الشراكة 
الراسخة، ستنطلق ‘دي بي 4 جي تي زاغاتو 

كونتينيويشن’ على حلبة إيرلز كورت جنبًا إلى 
جنب مع أحدث نتاجات ‘أستون مارتن’ مثل 
‘دي بي إس سوبرليغيرا فوالنتي’، وسيارة 
‘فانتاج’ ذات المقعدين، إلى جانب سيارة 
‘دي بي 11’ القادرة على قطع مسافات 

طويلة بسرعات عالية. كما ستتضمن 
الفعالية استعراضًا من قبل ‘فوتونز’، الشركة 

التي تنتج العالمات البصرية لصالح ‘أستون 
مارتن’، تلقي فيه الضوء على كيفية تحويل 
صفيحة معدنية واحدة إلى األجنحة الشهيرة 

المطلية بالمينا والكروم، والتي لطالما 
أسرت ألباب عشاق السيارات حول العالم.
وفي سياق تعليقه على مهرجان ‘جودوود 

ريفايفال’، قال آندي بالمر، الرئيس والمدير 
التنفيذي لشركة ‘أستون مارتن’: ”يمتاز 
المهرجان بأجوائه االستثنائية التي تليق 

بعالمة فاخرة عريقة مثل ‘أستون مارتن’. 
ونحن في غاية الفخر بمسيرتنا الغنية التي 

انطلقت قبل 106 سنوات، لنحتفل هذا 
العام بثالث مناسبات في آن معًا، أال 

وهي سباقنا األول فوق حلبة ‘جودوود’، 
وفوزنا التاريخي في بطولة العالم للسيارات 

الرياضية، والذكرى السنوية المئوية على 
تأسيس استوديو ‘زاغاتو’”.

  تعتبر ‘أستون مارتن الجوندا’ مجموعة 
بريطانية متخصصة بصناعة السيارات 

الرياضية الفاخرة؛ وهي تركز بالدرجة 
األولى على تصنيع وإنتاج سيارات حصرية 
وسيارات الدفع الرباعي الرياضية ومتعددة 

االستخدامات. وتدمج هذه العالمة التجارية 
المتميزة بين أحدث التقنيات المتقّدمة، 

ومهارات التصنيع الحرفّية العالية، والتصاميم 
الفريدة واألنيقة، بهدف إنتاج طرازات رائدة، 
من بينها ‘فانتاج’، و‘دي بي 11’، و‘رابيد إيه 

إم آر’، و‘دي بي إس سوبرليغيرا’. وتشمل 
خطط العالمة المستقبلية إعادة إطالق 

عالمة ‘الجوندا’ في عام 2021، لتكون بذلك 
أول شركة متخصصة بصناعة السيارات 

الكهربائية الفاخرة في العالم. وانطالقًا من 
مقر عملها بمنطقة غايدون في إنجلترا، تقوم 

‘أستون مارتن الجوندا’ بتصميم وتصنيع 
وإبداع سيارات رياضية متألقة ُتباع في 53 

دولة حول العالم.

الشركة تسلط الضوء على سيارة 
‘فالكيري’ في إطار معرض ”أفضل 

ما أنتجت بريطانيا“

أسواق   |  

فرصة منقطعة النظير لرؤية 
سيارة ‘دي بي 4 جي تي زاغاتو 

كونتينيويشن’ الجديدة

العالمة المرموقة تحتفل بمرور 60 عامًا على فوزها ببطولة العالم للسيارات 
الرياضية عام 1959
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كشفت ‘أستون مارتن’، العالمة 
البريطانية الرائدة المتخصصة بصناعة 
السيارات الرياضية الفاخرة، عن عرض 

سيارة ‘دي بي إس جي تي زاغاتو’ 
الُمرتقبة في النسخة االفتتاحية 

لمعرض ‘أودرين نيوبورت كونكورس’ 
الجديد والحصري للسيارات في والية 

رود آيالند األمريكية؛ حيث تألقت 
السيارة بحضورها الرياضي اآلسر 

المتفرد الذي يليق وعن جدارة بمكانتها 
كإضافٍة ُمكّملة لمجموعة السيارات 

الُمنتظرة ‘دي بي زد سنتناري’.
وتمثل ‘دي دبي إس جي تي زاغاتو’ 

التوأم العصري المتفرد لسيارة ‘دي بي 
4 جي تي زاغاتو’ التي أعيد تصميمها 
التي ُكشف عنها في وقت سابق من 

العام الجاري. وتمتاز السيارة باستطاعة 
760 حصان تستمدها من محرٍك جبار 
سعة 5.2 ليتر مكّون من 12 أسطوانة 

على شكل حرف (V) ومزّود بتقنية 
الشحن التوربيني المزدوج. وتمثل هذه 

السيارة مشروعًا طموحًا تم إطالقه 
إلنتاج تحفة كالسيكية تعكس عراقة 

الماضي وتقدم المستقبل، وذلك 
احتفاًال بالذكرى المئوية لتأسيس دار 

التصميم اإليطالية ‘زاغاتو’.

العرض العاملي ا�ول جملموعة 
سيارات دي بي زد سنتناري من أستون مارتن

تمتاز السيارة باستطاعة 760 حصان 
تستمدها من محرٍك جبار سعة 5.2 ليتر 
مكّون من 12 أسطوانة على شكل حرف 

(V) ومزّود بتقنية الشحن التوربيني 
المزدوج.
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جون ريتشوند 
ومجموعته الخاصة لخريف وشتاء 2020

انتقل ريتشموند 
من مانشستر إلى 

لندن، ثم إلى ميالنو 
في نهاية المطاف 

لمتابعة أحالمه. 
تخرج في تصميم 
األزياء من جامعة 

كينجستون في عام 
1982، وصمم على 

الفور مجموعته 
الخاصة باسمه، 
بينما تعاون مع 

عالمات تجارية مثل 
أرماني وجوزيف 

تريكو وفيوروتشي  
أما في يومنا هذا 

فقد أصبح من 
ألمع مصممي 

األزياء في العالم 
وفي ها اعتمد 

على اللون تلعام 
كانت مجموعته 
الخاصة لخريف 

وشتاء 2020 تعتمد 
على اللون األسود 

بسبة %70 فقد 
ركز األلون القاتمة 

وتدرجات اللون 
الرمادي أيضّا كما 

انه ا يمزج بألوهتم 
بهذه المجموعة على 
الدمج بين الرسمي 

والكاجور مع األحذية 
ذو العنق العالي أو 

أنه يمزج بألوانه بأحد 
الستايالت فيدخل 

على مجموعة 
الرماديات بمانطو 

بلون األورانج..
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كريستيان ديور المعروفة بإسم «ديور» 
شركة مالبس فرنسية فاخرة  تأسست 
عام 1946 والتزال إلى اليوم بين أقوى 

دور األزياء في عالم الموضة إذ أنها تنتج 
كل ما يتعلق بأمور الموضة من مالبس 

وجلديات وأحذية كما أنها تنتج أفخم أنواع 
العطور في العالم ونحن اليوم سنتجول 

بمجموعتها الرجالية لخريف وشتاء 2020 
والتي تميزت بشموليتها بين الرسمي 

الكالسيكي والكاجول والكاجول الرسمي 
اللون  واعتمدت ديور على الستايل باللون 

الواحد مثال من الرمادي فكان الطقم 
الرسمي بلون واحد والقميص والكرافات 

من درجات نفس اللون حتى في بعض 

األحيان مع الجاكيت الطويل من نفس اللون 
تاركًا مساحة بين تدرجات اللون الواحد وهذا 

ما ميز مجموعته الرسمية لهذا الشتاء أما 
الستايل الكاجول فاعتمت فكرة اللون الواحد 

للوك كامًال ولكن ادخل بنطال الكارغو 
«الباغي» مع السترة الجلد وفي ستايل أخر 

مع جاكيت الواتر بروف الطويل.  

 خريف شتاء 2020 
«ديور»
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يف عام 1975، أسس ارماني مع صديقه 
جاليوتي عالمته التجارية الخاصة باسم 
“جورجو ارماني“، وفي شهر أكتوبر من 

نفس العام قدم مجموعته األولى الخاصة 
بتصميمات لألزياء الرجالية لربيع وصيف 

عام 1976 تحت اسمه الخاص، كما أنه قام 
بإنتاج أول خط لتصميم األزياء النسائية في 

نفس الموسم  واليزال لغاية هذا اليوم 
محط انتظار جميع المهتمين بالموضة ماهو 

الكولك.
شين الجديد ألرماني ونحن اليوم بصدد 

تفنيد مجموعة خريف وشتاء 2020 
للرجال إذا أن المجموعة  اعتمدت بالشكل 
األساسي في هذا الموسم لخريف وشتاء 

2020 على الفرو والجوخ السميك كأنه 
ينزر بشتاء قاس ألن أغلب المجمعة كانت 
تعتمد على البدالت الرجالية التي تتوسط 

بين الرسمي والكاجول مع ياقات من الفرو 
السميك كما أنه اعتمد هذا العالم كما 

ديور على اللوك بالون الواحد وطغى اللون 
الرمادي على المجموعة. 

مجموعة خريف وشتاء 2020

جورجيو أرماá للرجال
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 تفخر دار المجوهرات بوشرون 
Maison Boucheron بكونها 
مجددًا جزءًا من مشروع ”أونلي 

واتش“Only Watch. حيث 
ابتكرت لدورة هذا العام 2019 
للمزاد الخيري ساعة مجوهرة 

فريدة أطلقت عليها اسم 
 Ajourée“أجوريه أمفارا”

.Amvara
اسُتقي هذا االسم 

”أجوريه أمفارا“ 
 Ajourée Amvara

من الكلمة 
السنسكريتية التي 

ترمز إلى الفضاء غير 
المتناهي، ”أمفارا“ 
amvara. ولتجسيد 
فكرة الالنهاية هذه، 
تمتاز الساعة بثعبان 
متشابك ال نهاية له 

يحيط بالميناء المصنوع 
من أم اللؤلؤ األبيض 

الرقيق. ترّصع 166 ماسة من 
القطع المستدير الجزء العلوي من 

جسم الثعبان المصنوع من الذهب 
األصفر واألبيض، وهو إنجاز فني 
هائل بالنظر إلى الشكل المنحني. 
ويكّمل الساعة حزام من الساتان 

الفّضي.
يمّثل الثعبان السعادة والنعمة معًا، 

كما أنه رمز مهم بالنسبة إلى دار 
بوشرون. وكان فريدريك بوشرون 

قد قّدم ذات مرة قالدة ثعبان لزوجته 
الحبيبة، تجسيدًا لوعد بحياة سعيدة 

معًا؛ ومنذ تلك اللحظة، أصبح الثعبان 
رمزًا للحماية في مجوهرات بوشرون. 

لم يغب الثعبان قط عن ابتكارات 
بوشرون، حتى أصبح اليوم بمثابة 
تميمة تم تكييفها بسهولة من 

خالل جميع االتجاهات الفنية، 
والتغيرات، واالبتكارات 

التقنية.
إلى جانب ساعة ”أجوريه 

 Ajourée“أمفارا
Amvara، يسّر دار 
بوشرون أن تقّدم 
تجربة فريدة من 

نوعها في مقّره 
التاريخي في 

باريس، 26، ساحة 
فاندوم.  

يسّرنا أن ندعوكم 
لتمضية أمسية خاصة 

داخل منزل بوشرون 
العائلي، الذي يقع في 

قلب ساحة فاندوم.  في هذه 
المناسبة، ستكون جميع الشقق 
الخاصة الواقعة في الطابق الثاني 

تحت تصّرفكم.
وسيكون شريكنا المميز، فندق ريتز 

باريس، تحت تصرفكم طوال فترة 
إقامتكم، وسيضمن لكم أكبر قدر من 

الراحة.

أونلي واتش 2019
Amvara ساعة أمفارا

Boucheron   حول بوشرون
دار بوشرون أنشأها فريدريك بوشرون عام 1858، نمت وتطّورت على أيدي أربعة أجيال من األبناء واألحفاد 

المباشرين. وكان بوشرون صاحب رؤية نافذة في التصميم وواحدًا من أعظم الصاغة المعاصرين الذين افتتحوا 
متجرهم في ساحة فاندوم، لتكون بوشرون تجسيدًا لالمتياز في المجوهرات، والمجوهرات الراقية، وصناعة 
الساعات. أما أسلوب  بوشرون فهو حّر، وجريء، حيث تستمّر الدار في ابتكار التصاميم التي تصبح من أهّم 

كالسيكيات المستقبل. لدى بوشرون حاليًا 61 بوتيكًا في أنحاء العالم. بوشرون تنتمي إلى مجموعة الرفاهية العالمية 
”كيرينغ“.    
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جاك دو بوشرون لّفة واحدة
جاك دو بوشرون يجّسد مفهوم 

ارتداء النساء للمجوهرات كما 
يشأن، وهو المبدأ ذاته الذي 

شّكل أهمية كبرى بالنسبة 
إلى فريدريك دو بوشرون. 

هنا، سوار بلّفة واحدة وبكلة 
من الذهب مرصوف بالماس 

بأكملها.
 

سوار من الذهب
 األبيض والماس

بشكل عصرّي تمامًا، يقّدم جاك 
دو بوشرون لكّل امرأة حرّية 

اختيار كيفّية ارتداء السوار، أو 
دمجه بحسب مزاجها وأسلوبها. 

سوار من الذهب األصفر 
قابل للتحّول

سوار جاك دو بوشرون هذا 
قابل لاللتفاف ثالث لّفات 
ويمكن استعماله بأساليب 

كثيرة. إنه شديد المرونة 
ومصنوع من شريط الذهب 
األصفر المصقول والماس 

يرّصع بكلته ذات الشكل 
الهندسي بشكل يحمل العديد 

من أسرار المهنة. 

سوار من الذهب األبيض 
والماس قابل للتحّول

تعيد دار المجوهرات بوشرون 
ابتكار أسلوب ارتداء المجوهرات 

من خالل جعل المرأة محور 
االبتكار. فالقرار لها أن تختار 

كيفية تنسيق القطع بحسب 
مزاجها وبحسب إطاللتها. لها 
الحرّية في التالعب بأسلوبها. 

وهنا، نقّدم السوار من الذهب 
األبيض وبكلة مرّصعة بالكامل 

بالماس.

سوار من الذهب األصفر 
والماس قابل للتحّول

شريط طويل من الذهب 
األصفر مختوم ببكلة بوشرون 
المرّصعة كلّيًا بالماس، يمكن 

ارتداؤه كسوار، أو عقد، أو حزام، 
أو حتى زينة للشعر. واألهّم، 

جاك دو بوشرون هو تعبير عن 
أسلوب وشخصية من ترتديه.

سوار من الذهب األبيض 
والماس قابل للتحّول

أكنِت ترتدينه وحده، أو تنّسقينه 
مع قطع أخرى، فإن جاك دو 
بوشرون هو مفتاح مجموعة 

كاملة من االحتماالت، وتجسيد 
ألسلوب بحّد ذاته. إنه يتالعب 

برموز بوشرون، بين الكوتور 
والحرفّية، وبين الفكر المتمّرد 

وروح العصر. أكنِت تضعين 
جاك دو بوشرون حول رسغك، 
أو حول العنق، على الخصر أو 

حتى في شعرك، فأنت تحّددين 
إطالالتك بأكملها، بحركة 

واحدة. 

مبتكرات جاك دو بوشرون

هذا الموسم، جاك دو بوشرون أكثر غنى. 
فكّل قطعة مرّصعة بأكملها بالماس.
أهو عقد؟ أو سوار؟ أو ربما هو زينة 

للرأس؟ ال إجابة صحيحة ألّي من هذه 
األسئلة، وال حتى إجابة خاطئة ألن جاك 

يترك لك حرّية االختيار. فكّل قطعة 
مجوهرات من جاك بوشرون فريدة بحّد 

ذاتها. إنها مرحة، ولكن من دون مغاالة، 
يمكنك لّفها حول معصمك قدر ما تريدين 

من اللّفات، أو قد تضعينها حول عنقك، 

ملتّفة مّرة أو اثنتين، أو ربما تضعينها زينة 
للشعر، أو حتى حول الخصر. وهذا تحديدًا 
ما يجعلها مثالية لكّل مناسبة، وكّل رغبة، 

وكّل إطاللة، حيث تمنح المرأة التي ترتديها 
حرّية االختيار. ألن جاك ال يقول ال قّط.
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رأي   |  

خليل صويلح  بالغة الغزال 
ولهاث الكلب

أحسب، أن ما تحتاج إليه لغتنا التخييلية اليوم 
هو بلوغ اللذة، واإلشباع، واإلمتاع، وأن نكنس 

غبار الكالم حتى يتحّول الطين إلى صلصال. 
اللغة المشتهاة هي أن نحصل على مسك الغزال لحظة 

تفّجر كيس سّرته فوق صخور الجبال العالية. أن نشهد 
لذة احتكاك الكيس بأطراف الصخور الخشنة إلى أن 

يتفّجر الدم. أن تكون الكتابة هي مسك الغزال في جباله 
العالية، وأن تشيح نظرها عن العشب المداس على حواف 

الدروب. في المقام نفسه، يذّكر أبو حيان التوحيدي في 
«البصائر والذخائر» اآلتي» عدا كلب خلف غزال، فقال 
له الغزال: إنك ال تلحقني، فقال: لَم؟ قال: ألني أعدو 

لنفسي، وأنت تعدو لصاحبك». على هذا المنوال بإمكاننا 
فرز الكتابة إلى قائمتين، قائمة من يعدو لنفسه في 

تأصيل نّص إبداعي خّالق، وقائمة من يعدو لصاحبه، 
ويا للفرق الهائل بين عدو الغزال ولهاث الكلب. ومثلما 

للغزال حّصته في معنى البالغة، بإمكاننا أن نشّبه مسودة 
النص، سواء أكان روائيًا أو شعرّيًا أو مقاًال صحفيًا، 

بمحّرك عربة معّطلة، ففي منعطٍف ما من الكتابة، ربما 
تتوّقف المخيلة عن لحظة اإلشراق. في هذه الحالة على 
صاحب النص أن يحتل موقع الميكانيكي، وإال سيكون 

النص مجرد خردة مصيرها إلى مقبرة السيارات، أو سّلة 
المهمالت، نظرًا لغياب األفكار المشّعة، ذلك أن األفكار 
تحتاج إلى تهوية، كي ال تصاب بالتعّفن، وتاليًا ينبغي أال 

نكتفي بالطبقة األولى للتراب.
 في الكتابة علينا أن نشبَه الصقر في اختطاف سحلّية 

آمنة، كانت تغفو قبل قليل فوق صخرة. على الكاتب الذي 
تعّطلت مخيلته إذًا، خالل عمله على مسّودة نّصه أن يتخذ 

هيئة الميكانيكي، وأن يزحف تحت العربة المعّطلة لفحص 
أحشائها، واكتشاف أنبوب مكسور، أو سلٍك مقطوع، أو 

خّزان مثقوب، لمعرفة موقع العطل أو أين يكمن خلل 
مسّودة نّصه اللعين، قبل أن يخرج من تحت العربة، وقد 
أصلَح العطل، بثياب وروح ملّطختين بزيت وشحم الحياة، 

وحينئذ سيقول لنفسه باطمئنان: أدر المحّرك. 
هناك نصوص تدعوك، بعد قراءة سطور منها، إلى 

مغادرتها، من دون ندم، وهناك نصوص تشّدك إليها 
بمفتاٍح سحري، صفحًة وراء صفحة، إلى آخر محطة 

في القطار، وسوف تشعر بالحزن وأنت تغادر المحّطة. 
ما يصح في الكتابة يصح على الموسيقى أيضًا لجهة 

اإليقاع المضبوط والمتواتر والمدهش، ذلك أن أي خطأ 
في النوتة ينبهنا إلى حالة نشاز صريحة. الزمتني فترة 

حّمى الموسيقى! كنت   أستمع مرارًا إلى أسطوانة « رق 
الحبيب» لمحمد القصبجي، األسطوانة التي كنت ألجأ 

إليها كنوع من العالج في استعادة الطمأنينة المؤقتة. ما 
أن تنتهي الدقائق السبع، ونصف الدقيقة، لهذا التسجيل 

النادر على العود، حتى أستعيدها مّرة ثانية، وثالثة، ورابعة. 
أقول لنفسي: ما هذا الجنون العظيم الذي قاد محمد 

القصبجي إلى أن ينتحي بعوده جانبًا، مدة أربع ساعات، 
ذات خريف من العام 1944، ثّم يفّجر قنبلته في وجه 

أم كلثوم، وإذا به يضع الموسيقى العربية في مقاٍم آخر 
لجهة البناء الهارموني والعمارة السمعية. هكذا أذهل 

معاصريه، قبل أن ينتهي عّوادًا محزونًا، في فرقة الست؟ 
أية غيمة عبقرية هطلت على مخّيلة القصبجي في ذلك 

الخريف البعيد، وأي يأس أصابه الحقًا لينتهي مجّرد عّواد 
ضائع بين نوتات اآلخرين؟

خليل صويلح 
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