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متكني املرأة   
اجملتمع يط� بجناحني

المشرف العام. رئيس التحرير 
حسن عبد الرحمن

المرأة  وانجازات  المرأة  تمكين  عن  الحديث  يف 
ودور المراة وأطالق امكاناتها ال بد من التأكيد أن 
القوانين  ومن  البيئة  مساندة  من  تأتي  االنجازات 
اليأتي  فـــراغ،  مــن  يأتي  ال  النجاح  المتساوية،  والــفــرص 

بالتمنيات، وال بالمؤتمرات والمنتديات.
وال  عادلة  حياة  أنماط  بتكريس  المجتمع  يقوم  ال  عندما   
والتربية  بالقوانين  الجنسين  بين  المساواة  مفاهيم  يعمم 
فلن تحقق المرأة النجاح إال بشكل فردي، وستحارب بقوة 
حتى تحظى بفرصتها العادلة، تمكين المرأة فعل اجتماعي 

يأتي بتبني ثقافة الفرص المتساوية وتعميمها.
تزال  أيضًا ما  المتقدمة  المجتمعات   في مجتمعاتنا وفي 
االجتماعي،  السلوك  على  تطغى  والفعل  القول  ازدواجية 
يــزال  المساندة والــدعــم، مــا  إلــى  الــمــرأة بحاجة  ــزال  ت ومــا 
والتفوق،  للنجاح  النظرة  أحادية  يكّرس  الذكوري  المجتمع 
على  حتى  يطغى  المباشر  وغير  المباشر  التنمر  يــزال  وما 

السلوك االجتماعي والقونين التي ُتّسير حياتنا. 
لذلك كان ال بد من التذكير بالبديهيات، بديهات المساواة 

التي تمنح للرجل والمرأة القدرة على المبادرة واالبتكار.
اجتماعيا واقتصاديًا،  المساندة  البيئة غير  الرغم من  وعلى 
نساء سوريات  الريادية، هناك  الشخصيات  الكثير من  فإن 
باالبداع  غنية  حياة  تجربة  وقدمن  التمييز،  حواجز  تخطين 
العمل  فــرق في ســوق  إحــداث  الــمــرأة على  قــدرة  واثبتن 
والتي مايزال  التي تصادفها  العقبات  رغم  والعام.  الخاص 

المجتمع بطيئًا في تغييرها.
اقتصادية  شــركــات  أطلقن  الــريــاديــات  النساء  مــن  الكثير 
عالمية،  بمعايير  وخيرية  اجتماعية  مسؤولية  ومــبــادرات 

المبادرات والجمعيات بدور مهم في تمكين  وقامت هذه 
المرأة ومساعدتها على تجاوز ظروف الحرب الصعبة، كما 
تدريب  الخاصة دورات  التطوعية  الجمعيات  أطلقت بعض 
في  وتوظيفها  وأتاحتها  العملية  الخبرات  من  الكثير  على 
الطريق هناك مبادرات فردية لشباب  المرأة، وعلى  خدمة 
وشابات من سورية في مجال خدمة المجتمع وفي مجاالت 
تأسيس الشركات من الجيل الجديد المعتمدة على أدوات 
التقنية الجديدة يمّول بعضها جزئيا من مؤسسات رسمية 
المعلوماتية  الجمعية  مثل  محلية،  أعــمــال  وحــاضــنــات 
السورية، وهناك شركات ناشئة شبابية انطلقت من سورية 
عربية  وشركات  وعــرب  سوريين  أعمال  رجــال  من  بتمويل 

متخصصة.. 
إلى سياسة مستدامة  بحاجة  تبقى مبادرات فردية  ولكنها 

ونمط أعمال مساند لالبتكار والريادة. 
نحن أكثر ثقة بالجيل الجديد الذي يعمل بطريقة غير تلك التي 
تعودنا عليها، ونعتقد أن جيل الشباب اليوم يفكر ويتحرك 
المساواة  عدم  مع  يتسامح  وال  وذكــاء،  تأهيًال  أكثر  وهو 
بالفرص أو عدم المساواة بين الجنسين، المستقبل يحمل 
نمطًا مختلفًا عما نراه اليوم، واأليام القادمة تحمل صورة 

جديدة مغايرة كليًا.
سنجد نساء أكثر جرأة وقدرة على المواجهة الثبات قدرتهن 
على النجاح ومواجهة الظروف الصعبة، وفي الحرب برزت 
وإطــالق  المسؤولية  تحمل  فــي  مشرفة  نسائية  نــمــاذج 
التفرقة  يرفض  الشباب  من  جيًال  أيضًا  سنجد  مــبــادرات، 
ويعمل بروح تحدي األفكار التقليدية التي ماتزال عقبة أمام 

تحرير طاقات المجتمع الذي البد أن يطير بجناحين. 

 افتتاحية             



  |   المحتوى   |  

األسعار تشتعل
والمواطن يحµق

هواوي تحقق املرتبة اخلامسة         
كأكبر مستثمر في العالم

شركات التكنولوجيا في الصين 
تواصل إنتاجها رغم انتشار 

فيروس كورونا

احتلت هواوي المرتبة الخامسة في قائمة 
أكثر الشركات الكبرى إنفاقًا على البحث 

والتطوير لعام 2019 على مستوى العالم، 
وذلك وفقًا لتصنيف «مؤشر اإلنفاق على 

البحث والتطوير الصناعي التابع لالتحاد 
األوروبي».

٦

سوريون بدون وثائق رسمية
والدات ووفيات وحاالت زواج غير موثقة 

في المناطق التي تحتلها «قسد»

٨٥٠٥٦

 الصناعي مهند دعدوش:
يجب أن ننسى عودة

أي صناعي سوري من مصر

٣٠

المشاريع الصغيرة
حلم � يك 

تعثر بفوائد القروض!

المواصفات القياسية السورية..
هل مازالت سبب ثقة 

املستهلك بالمنتجات؟

ليلى مراد.. 
قيثارة الزمن اجلميل 

«مطابق للمواصفات القياسية السورية“ 
دائمًا نرى هذه العبارة مكتوبة على كل 

المنتجات الّسورية، حّتى ليشعر المواطن 
أّنه يأكل من أفضل األغذية، ويلبس أجود 

أنواع األلبسة، وتتمّتع جميع الّسلع والمواد 
التي يشتريها بمواصفات عالية تتفّوق على 

مواصفات جميع الّدول وأّولها األوروبية.

٣٦

٢٤

٥٤

يتجولون بين المواد واألصناف ليس بقصد 
الشراء، بل إشباعًا للنظر، في محاولة 

يائسة إليجاد صنفًا واحدًا على األقل يالئم 
أحوالهم المادية والمعيشية، يستفهمون 

عن األسعار، يخرجون نقودهم ويحصونها، 
وعند هذه النقطة ينتهي حقهم بالتسوق.
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يارا خضير 
راقصة باليه 

سورية غردت 
مع العصافير

همام عبد الرحمن 
من جامع للنقود 
إلى أصغر باحث 

في سورية 

أنس عباس 
أصغر خبير عطور 

سوري في 
غنيس

هيام خضر 
تساويت مع 

الجرحى عندما 
فقدت ساقي.. 

الموسيقار فواز العلي
رحلة 58 عامًا 

من العطاء 
والجمال

«أوكتو ساوند» 
مشروع ريادي 
سوري لتعليم 

المكفوفين 

جوني حنا 
أفضل مصور 

في الوطن 
العربي 

١٢١٤١٦١٨٢٠٢١٢٢

شكل جديد لالنتشار 
األمريكي في الحسكة.. 

١٠

سورية الجميلة



مجلة شهرية شاملة تصدرعن شركة 
(أمبا) المحدودة المسؤولية

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

المشرف العام
رئيس التحرير 

حسن عبد الرحمن 

أسرة التحرير
ريم غانم

بالل عبد الرحمن
مادلين جليس 

ميساء رزق
نور علي - أوهانيس شهريان

أزياء وموضة 
جوليا غانم

القاهرة 
أسماء األمين 

روما 
لونا عبد الحميد

موسكو
ناهل الخطيب

المدير المسؤول 
أيمن محمد دوبا

لالتصال مع اإلدارة
011 4466886

التسويق
011 3715630

اإلخراج الفني 
عمار الشيخ علي
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الديـون العاملية 
تتـراكم مجـــددًا 

مع موضة 2020 أنواع وطرق استخدام  وشاح الشتاء

هل ينجح حاتم الغايب 
في ثورته الكروية؟

معارك كروية نارية 
في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

موجة تراكم الدين األخيرة أطلقتها األزمة 
المالية العالمية في نهاية 2008 ما أّدى إلى 

ارتفاع الدين العالمي إلى نحو 230% من 
الناتج العالمي. في االقتصادات المتقدمة، 

بلغت نسبة الناتج إلى الديون 170% في 
نهاية 2018 أو ما يوازي 55 تريليون دوالر، 

أي بزيادة 54% مقارنة مع أرقام 2010

هي المسابقة األغلى واألكثر أهمية على 
صعيد األندية في القارة األوروبي مبارياتها 

أشبه بمعارك كروية نارية.. لذا تنتظر 
جماهير الكرة العالمية مواعيد مباريات ثمن 

نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بفارغ 
الصبر.

٦٠

٦٢٧٨

 �مد أنس ا�برص
«الشيف نديم»:

القرارات الحكومية أربكت 
األسواق ورفعت األسعار

٧٤

٤٢

هي المسابقة األغلى واألكثر أهمية على 
صعيد األندية في القارة األوروبي مبارياتها 

أشبه بمعارك كروية نارية.. لذا تنتظر 
صعيد األندية في القارة األوروبي مبارياتها 

أشبه بمعارك كروية نارية.. لذا تنتظر 
صعيد األندية في القارة األوروبي مبارياتها 

جماهير الكرة العالمية مواعيد مباريات ثمن 
نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بفارغ 

الصبر.

٦٢



األسعار تشتعل واملواطن يحµق

فهــــــل أصبـــحت لقمة العيش في         سورية حلمÁ؟ 

األسواق السورية..
لمن يجرؤ فقط 

التسوق في سورية بات أشبه 
بالمغامرة، أسعار تناطح 

السحاب، وسلع تشتعل بنار 
الغالء وال رجاء إلطفائها، 

والمواطن السوري يبحث عن 
لقمة عيشه هو وأسرته، مابين 

مسؤول يطلق خططًا اقتصادية 
فاشلة، ومسؤول يتقاسم مع 
التاجر األرباح مناصفة، ليكون 

«الخبز « هو المادة الوحيدة 
المسموحة للمواطنين.

خالل مدة أقل من شهر، شهدت 
معظم أسعار السلع والمواد 
الغذائية والتموينية واللحوم 

في سورية باإلضافة للخضار 
والفواكه، ارتفاعا تجاوز الضعف 

ألغلبها لتصبح على الشكل 
التالي:

- طبق البيض 1900 ليرة 
سورية، بعد أن كان بـ 1300 ليرة 

سورية. 
- الفروج 1100 ليرة سورية 

للكيلو غرام الواحد، بعد أن كان بـ 
800 ليرة سورية. 

- لحم الخاروف 12000 ليرة 
سورية للكيلو غرام الواحد، بعد 
أن كانت بـ 9000 ليرة سورية. 

- األرز المصري 800  ليرة سورية 
للكيلو غرام الواحد، بعد أن كان 

500 ليرة سورية. 

- األرز المعروف بـ «المعونة»، 
500 ليرة سورية للكيلو غرام 
الواحد، بعد أن كان 300 ليرة 

سورية.
- البرغل، 700 ليرة سورية للكيلو 

غرام الواحد، بعد أن كان بـ 450 
ليرة سورية.

- الزيت النباني 1400 ليرة سورية 
لليتر الواحد، بعد أن كان بـ 700 

ليرة سورية.
- زيت الزيتون 2200 ليرة سورية 
لليتر الواحد، بعد أن كان بـ 1800 

ليرة سورية.
- العدس األحمر 800 ليرة سورية 
للكيلو غرام الواحد، بعد أن كان بـ 

550 ليرة سورية.
- العدس األسود 700 ليرة 

سورية للكيلو غرام الواحد، بعد 
أن كان بـ 500 ليرة سورية.

- المعكرونة (350 غرام) بـ 500 
ليرة سورية، بعد أن كانت بـ 250 

ليرة سورية. 
- السكر 600 ليرة سورية للكيلو 
غرام الواحد، بعد أن كان بـ 400 

ليرة سورية. 

-الشاي السيالني 450 ليرة 
سورية (25 ظرف)، بعد أن كان بـ 

300 ليرة سورية.
- القهوة مع هال (100 غرام) بـ 

800 ليرة سورية، بعد أن كانت بـ 
400 ليرة سورية.

- القهوة بدون هال (100 غرام) بـ 
725 ليرة سورية، بعد أن كانت بـ 

375 ليرة سورية.
- اللبن (الغنم) 850 ليرة سورية 
للكيلو غرام الواحد، بعد  أن كان 

بـ 600 ليرة سورية. 
- اللبن (البقر) 550 ليرة سورية 

للكيلو غرام الواحد، بعد أن كان بـ 
300 ليرة سورية.

هذا بالنسبة لبعض السلع 
التموينية والغذائية األكثر 

استهالكًا من قبل كل أسرة 
سورية، أما بالنسبة ألسعار 
الخضار والفواكه فكانت ال 

تقل جنونًا، حيث اقتربت بعض 
أصنافها  من حدود الـ 1000 

ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، 
كـ الموز الذي بلغ سعر الكيلو 

غرام الواحد منه 850 ليرة 

نور علي

يتجولون بين المواد واألصناف ليس بقصد الشراء، 
بل إشباعًا للنظر، في محاولة يائسة إليجاد صنفًا واحدًا 

على األقل يالئم أحوالهم المادية والمعيشية، يستفهمون 
عن األسعار، يخرجون نقودهم ويحصونها، وعند هذه النقطة 

ينتهي حقهم بالتسوق.

المحلي   |  
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األسعار تشتعل واملواطن يحµق

فهــــــل أصبـــحت لقمة العيش في         سورية حلمÁ؟ 

الجوع كافر
من منا ال يسعى خلف لقمة العيش، ومن 

منا ال يلهث لتأمين أدنى متطلبات الحياة على 
األقل، مواطنون كثر أصابهم الفقر والعوز 

واليأس، ومن يقاوم حتى اآلن هو في مرمى 
اإلنهيار عاجًال غير آجل، عائالت بأكملها ينهش 

الجوع أمعائها وأمعاء أطفالها، وأجور المواطنين 
في زحمة هذا الغالء باتت بالكاد تكفيهم لـ 5 

أيام أو ألسبوع على األكثر، ومن ليس لديه 
عمل فهو حتمًا فريسة للجوع، وفي المقلب 

اآلخر، تصريحات حكومية تتهم المواطن بالبزخ 
وتدعوه للتقشف، دون أن تتخذ أي إجراء بحق 

التجار والمحتكرين والمضاربين، ودون أن تتمكن 
حتى اللحظة من إنقاذ الليرة السورية والسيطرة 

على الدوالر الذي بات ارتفاعه حجة الفاسد 
وحجة الغالء الحاصل حتى على المنتجات محلية 

الصنع، ليكون اإلنتحار هو وسيلة أحد اآلباء 
في حمص بعد أن أعتذر ألطفاله عن عجزه أمام  

حمايتهم من البرد والجوع.

سورية، والتفاح الذي بلغ سعر 
الكيلو غرام الواحد منه 650 ليرة 
سورية، في حين سجلت أسعار 
الخضار 600 ليرة سورية للكيلو 
غرام الواحد من الباذنجان، 700 
ليرة سورية للكيلو غرام الواحد 
من الكوسا، في حين بلغ سعر 
الكيلو غرام الواحد من البندورة 
600 ليرة سورية، وسعر الكيلو 
غرام الواحد من البطاطا 550 
ليرة سورية، أما القرنبيط فقد 

بلغ سعر كيلو غرامه الواحد 400 
ليرة سورية، و500 ليرة سورية 

للكيلو غرام الواحد من الخيار.

حليب األطفال والحفاضات.. 
أسعار 5 نجوم 

كما لم ترحم الكبير، لم ترحم 
الصغير أيضًا، حيث كان ألطفال 

سورية الحصة الوافرة من هذا 
الغالء الفاحش الذي حول طعامهم 

إلى أمنية، لتغدو أسعار علب 
حليب البودرة من 7000 إلى 

11000 ليرة سورية، حسب الجودة 
والنوعية، ولم تكن «الحفاضات» 

أحسن حاًال حيث وفي ظل هذا 

الغالء بات من األجدر على كل أم 
أن تستعيض عن «الحفاضات»، 

وتستعمل لطفلها بعض األقمشة 
القديمة المهترئة «الخرق» بعد أن 

سجلت أسعار أكياس «الحفاضات» 
رقمًا قياسيًا غير مسبوق وهو 

5000 ليرة سورية.
من جانبه كان قد نفى عضو 

مجلس نقابة صيادلة سورية «جهاد 
وضيحي» في تصريح سابق، 

أن يكون قد طرأ أي تغيير على 
أسعار حليب األطفال، مؤكدًا أن 
األسعار على حالها وال يوجد أي 

ارتفاع عليها، مع اإلشارة للرقابة 
المكثفة التي كانت النقابة بصدد 

فرضها ومتابعة عمل الصيادلة 
وإلى مدى هم ملتزمون بالتسعيرة، 

إال أن واقع الحال لدى العديد من 
المواطنين الذين التقيناهم كان 

مخالفًا لما صرحت به النقابة، 
والذين أكدوا على عدم وجود 

حليب األطفال واختفائه من أغلب 
الصيدليات، في ظاهرة اعتبرها 

البعض مؤشرًا على احتكار الحليب 
من قبل بعض التجار وبعض 

الصيادلة أيضًا، وهي ما لم تستطع 
النقابة أن تضبطه أو تكافحه. 

وفي سياق مشابه، وجب التنويه 
إلى أن األدوية في سورية 

باتت مخصصة فقط لمرضى 
الطبقات البرجواذية، بعد أن 

تضاعفت أسعار أغلب األصناف 
الدوائية وأهمها، لتصبح متاحة 

لفئة معينة من الشعب وعصية 
على الكثيرين منهم، وهو ما 

يجعل المواطن يتحاشى المرض 
ويلجأ للطرق البديلة في معالجة 

نفسه. 

كان ألطفال سورية الحصة الوافرة من 
هذا الغالء الفاحش الذي حول طعامهم 

إلى أمنية، لتغدو أسعار علب حليب البودرة 
من 7000 إلى 11000 ليرة سورية، حسب 

الجودة والنوعية، ولم تكن «الحفاضات» 
أحسن حاًال
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سوريون بدون وثائق رسمية
والدات ووفيات وحاالت زواج غير موثقة في         المناطق التي تحتلها «قسد»

المحلي   |  

محمود عبد اللطيف

يعاني سكان مدينة 
«الشدادي»، الواقعة بريف 
الحسكة الجنوبي من فقدان 

األوراق الثبوتية الشخصية والعائلية 
في ظل ممارسات تعسفية من 

قبل «قوات سورية الديمقراطية»، 
تمنعهم من الوصول إلى مدينة 
الحسكة الستخراج هذه الوثائق 

سواء للمرة األولى أو كبدل ضائع، 
ما ينعكس على حياتهم المعاشية 
بشكل كبير، ويعرضهم لالعتقال 

من قبل «قسد»، نفسها.

زواج بال هوية
جاسم المحمد البالغ من العمر 23 
عامًا، يؤكد خالل حديثه لـ «المشهد 

أون الين»، أنه لم يحصل بعد على 
البطاقة الشخصية التي تصدر عن 

الحكومة السورية بعد، فحينما 
بلغ السن القانونية للحصول على 
البطاقة لم يتمكن من التوجه إلى 

مدينة الحسكة بسبب وجود تنظيم 
«داعش»، في مدينته، وبعد دخول 

«قوات سورية الديمقراطية»، لم 
يتبدل الوضع نهائيًا، فخروجه من 
المدينة يعتبر مغامرة قد تعرضه 

لالعتقال من قبل حواجز «قسد»، 
نفسها رغم معرفتهم باألسباب 

التي تجعل الكثيرين من أبناء الريف 
الجنوبي لمحافظة الحسكة بدون أي 

بطاقة تعريفية لهم حتى اآلن.
ويؤكد كالمه «عادل عبد الله»، 

بالقول: «عمري 24 عامًا، وأصبح 
لدي ولدان بعد زواجي غير المسجل 

لدى الدوائر الرسمية الحكومية 
بسبب تعاقب عدد كبير من 

الفصائل المسلحة على مدينة 
«الشدادي»، وأتقاسم هذا الحال 

مع عدد كبير من الشبان الذين 
تزوجوا بدون تثبيت لعقود زواجهم 

رسميًا، لكونهم ال يمتلكون 
بطاقات شخصية، وال يوجد أي 

طريقة ممكنة لحل هذه المشكلة 

طالما «قسد»، مستمرة بذات 
السياسة تجاه المواطنين المقيمين 

في المنطقة، فال هم يسمحون 
لنا بالوصول إلى مدينة الحسكة 
لمراجعة دوائر النفوس، وال هم 

يتركوننا بحالنا لكوننا ال نحمل 
بطاقات شخصية، وقد يصل األمر 

حد االعتقال بعد إلصاق تهمة 
«االنتماء لتنظيم داعش».

عدد حاالت الزواج غير المثبت بشكل رسمي 
متزايد بفعل ممارسات قوات سورية 

الديمقراطية، ما يعني مزيدًا من الوالدات غير 
الموثقة، مضافًا إليها الكثير من حاالت الوفاة 
غير المسجلة لدى دوائر الدولة السورية رسميًا
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سوريون بدون وثائق رسمية
والدات ووفيات وحاالت زواج غير موثقة في         المناطق التي تحتلها «قسد»

ال يمكن 
الحصول على 

إحصائية دقيقة 
بعدد المواطنين 

غير الحاملين 
للبطاقة 

الشخصية في 
مدينة الشدادي 
خصوصًا، وريف 
الحسكة الجنوبي 
عمومًا، وصوًال 

إلى مناطق ريف 
دير الزور والرقة 

التي تحتلها 
«قسد»

«قسد» ال تعترف بـ «قسد»
فاطمة العيسى ما يسمى بـ 

«الحسبة»، التي كانت تعد بمثابة 
الشرطة اإلسالمية في صفوف 

تنظيم «داعش»، قامت بمصادرة 
األوراق الثبوتية لعدد كبير من 

األشخاص والعوائل بهدف منعهم 
من النزوح أو الخروج من المدينة 

بدون موافقتها، وحين انسحاب تنظيم 
«داعش»، من «الشدادي»، في آذار 

من العام 2016، اختفت «الحسبة»، 
واختفى معها كل ما صادرته من 

أوراق ثبوتية، األمر الذي ينعكس منذ 
أربع سنوات على الحياة المعاشية 
للمواطن الذي يرغب بالتوجه إلى 

مدينة الحسكة لمراجعة األطباء 
والمشافي هناك، والمخاوف من 

«قسد»، نفسها قبل أي جهة أخرى.

توضح فاطمة خالل حديثها لـ 
«المشهد أون الين»، بالقول: 

«للخروج من مدينة الشدادي إلى أي 
منطقة بما في ذلك المناطق التي 
تحتلها قوات سورية الديمقراطية، 
نتوجه إلى ما يعرف بـ (الكومين)، 

أو المجلس المدني للحصول على 
ورقة تثبت الشخصية، وما إن نخرج 

من المدينة تقوم الحواجز التابعة لما 
يعرف بـ «األمن الداخلي»، بإجبارنا 

على العودة إذا لم يتم االعتقال 
الفوري نظرًا لعدم اعترافهم باألوراق 

التعريفية التي تمنح لنا بشكل 
مؤقت، وال يبدو أن ثمة حل جذري 
للمشاكل التي نعاني منها بسبب 
فقدان األوراق الثبوتية إال بخروج 

قسد ودخول الدولة السورية.
ويشير «أبو مازن»، الذي أخذت 

بطاقته الشخصية من قبل 
«الحسبة»، في زمن انتشار تنظيم 

«داعش»، في ريف الحسكة 
الجنوبي، إلى أنه توجه إلى 

«الكومين»، للحصول على ورقة 
تثبت شخصيته، بهدف التوجه إلى 
مدينة الحسكة إلسعاف ابنته إلى 

أحد المشافي الحكومية، إال أنه 
وبعد الخروج من مدينة الشدادي 

تم توقيفه من قبل أحد حواجز 
«األمن الداخلي»، التابع لـ «قسد»، 

والذي يعرف باسم «اآلسايش»، 
بعد رفضهم االعتراف بـ «بطاقة 
التعريف»، التي حصل عليها من 

جهة من المفترض أنها تتبع لـ 
«قسد»، أيضًا، وأجبر الرجل البالغ 
من العمر 40 عامًا على االستعانة 

بمن كان معه من ركاب في الحافلة 

التي كانت تقله إلعادة ابنته إلى 
منزلهم لكونهم بقي موقوفًا لدى 
«اآلسايش»، لمدة أسبوع إلى أن 
تدخل وجهاء العشائر في المدينة 
إلطالق سراحه بعد تعريفهم به.
ال يمكن الحصول على إحصائية 

دقيقة بعدد المواطنين غير الحاملين 
للبطاقة الشخصية في مدينة 

الشدادي خصوصًا، وريف الحسكة 
الجنوبي عمومًا، وصوًال إلى مناطق 

ريف دير الزور والرقة التي تحتلها 
«قسد»، كما إن عدد حاالت الزواج 

غير المثبت بشكل رسمي متزايد 
بفعل ممارسات قوات سورية 

الديمقراطية، ما يعني مزيدًا من 
الوالدات غير الموثقة، مضافًا إليها 

الكثير من حاالت الوفاة غير المسجلة 
لدى دوائر الدولة السورية رسميًا.
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خاص – المشهد 

تناقلت وسائل اإلعالم خبرًا عن 
قيام القوات األمريكية بشراء أراض 

زراعية بقيمة 100 ألف دوالر في 
منطقة «تل براك»، بريف الحسكة الشمالي 
الشرقي بهدف إقامة قاعدة عسكرية جديدة، 

األمر الذي يأتي  ضمن سلسلة من الخطوات 
العملية التي بدأت قوات االحتالل األمريكي 

ضمن خطة جديدة إلعادة انتشارها في 
األراضي السورية، وذلك بعد تصريحات 
للمبعوث االمريكي الخاص إلى سورية 

«جيمس جيفري»، تحدث فيها عن وجود حوار 
أمريكي مع الروس لوضع خطوط عمل جديدة 

للطرفين في سورية، ال يتم تجاوزها تجنبًا 
للصدامات غير المستحبة.

في موازين العسكرة
تقع بلدة «تل براك»، في منتصف الطريق 

القديمة الرابطة بين مدينتي «الحسكة»، 
و»القامشلي»، وتبعد عن مركز المحافظة 

نحو 42 كم، وهي تربط مجموعة من الطرق 
القديمة التي تصل من الحسكة إلى مناطق 

«تل كوجر – تل حميس – اليعربية»، وهي 
مناطق تقع إلى الجنوب من منطقتي 

«رميالن – السويدية»، النفطيتين الواقعتين 
في شمال محافظة الحسكة، ويعد االنتشار 
األمريكي في هذه البلدة خطوة تستبق من 

خاللها «واشنطن»، أي تحرك سوري أو روسي 
نحو المنطقة ما قد يعزل القوات األمريكية 

المنتشرة بالقرب من المناطق النفطية 
القريبة من الحدود مع تركيا، عن نظيرتها 

المنتشرة في المناطق النفطية الواقعة بريف 
«الحكسة», الجنوبي وريف دير الزور الجنوبي 
الشرقي، كما إن االنتشار األمريكي في هذه 
النقطة تحديدًا، يمنع أي احتمال الستخدام 

الطريق القديم بين «الحسكة»، و«القامشلي»، 
من قبل القوات السورية أو الروسية، إذا ما 
تمت عملية المصالحة بين الدولة السورية 

والعشائر العربية التي تقطن الجزيرة السورية.
موقع «تل براك»، إلى الجنوب من مدينة 

«القامشلي»، بنحو 45 كم يجعل منها نقطة 

استناد أساسية بالنسبة للقوات األمريكية 
لدعم قواتها المنتشرة في قاعدة «هيمو»، 

الواقعة بدورها إلى الغرب من مدينة 
القامشلي بنحو 4 كم، ولم تكن ثمة حاجة 
لالنتشار األمريكي في هذه المنطقة قبل 
بدء دخول القوات السورية والروسية إلى 

المنطقة، إال أن المفاهيم األمريكية التي تشير 
إلى احتمال الصدام العسكري مع «روسيا»، 

وإن كان ضعيفًا، تفرض جعل القواعد 
األمريكية متقاربة ومن السهل إمدادها، 

وبالتالي فإن منطقة «تل براك»، تمكن من 
التحرك باتجاه «قاعدة هيمو»، بشكل أسرع من 

أي منطقة أخرى تشهد انتشار أمريكي.
وقد شهدت «تل براك»، قبل في الشهر 

األخير من العام الماضي اجتماعًا عشائريًا 
دعا منظومه إلى ضرورة التنسيق مع الدولة 

السورية ودعم عمليات الجيش العربي السوري 
الذي بدأ في االنتشار في شمال سورية منذ 

آواخر تشرين األول من العام الماضي، وتمتلك 
«قوات سورية الديمقراطية»، مخاوف كبرى 

من الموقف العشائري الذي إذا ما انقلب 
بشكل معلن وكامل لصالح الدولة السورية، 

فإن «قسد»، ستكون مهددة باالنهيار 
العسكري لكونها مشكلة بنسبة تصل إلى 

75% من قوامها من أبناء العشائر العربية، 
الذي انموا لصفوفها بشكل طوعي أو قسري 
من خالل حمالت التجنيد اإلجباري التي تشنها 

بين الحين واآلخر.

أين سينتشر األمريكيون..؟
خالل األيام الماضية عملت القوات األمريكية 

على نقل معدات عسكرية ولوجستية إلى 
منطقة «تل بيدر»، الواقعة إلى الغرب من 

مدينة «الحسكة»، وهي القاعدة التي لم تخلها 
«واشنطن»، بشكل نهائي، ويبدو أنها بصدد 

تعزيز وجودها في هذه النقطة مع توجهها 
إلحياء قاعدة «منتج اليف ستون»، الواقع على 

ضفة بحيرة سد الباسل الغربي، وتعتمد القوات 
األمريكية على هذه القاعدة لتسيير دورياتها 

التي تقطع من خاللها جزءًا حيويًا من الطريق 
الدولية M4، بين مدينة «القامشلي»، وبلدة 

«تل تمر»، ما أجبر القوات الروسية على سلوك 
طريق أطول للوصل إلى أجزاء الطريق الواقعة 
إلى الغرب من بلدة «تل تمر»، لتنفيذ دوريات 

المراقبة المتفق عليها مع الجانب الروسي، 
لضمان وقف إطالق النار في الشمال بين 

القوات التركية و»قوات سورية الديمقراطية».
وتتحدث بعض المعلومات عن احتمال عودة 

القوات األمريكية إلى منطقة «جبل عبد 
العزيز»، الواقع إلى الجنوب من بلدة «تل تمر»، 
وهو سلسلة صخرية كانت تشهد تواجدًا لنقاط 
اتصال ومراقبة ورادار تابعة للقوات األمريكية 

حتى شهر تشرين الثاني من العام الماضي، 
حيث قام الطيران األمريكي بقصف المواقع 
التي أخلتها «واشنطن»، بهدف منع القوات 

السورية والروسية من االستفادة منها، إال أن 
الجبل المؤلف من سلسلة صخرية تحتوي على 

عدد كبير من الكهوف والمغاور، تحول إلى 
مقار دائمة لقادة «حزب العمال الكردستاني»، 

من غير السوريين الذين يعملون على إدارة 
عمليات «قسد»، في سورية، وذلك بعد إقامة 

مقرات تحت األرض وتحصينها هندسيًا خوفا 
من االستهدافات التركية المحتملة، األمر 

الذي دفع لتسمية الجبل بـ «قنديل سورية»، 
نسبة إلى «جبل قنديل»، المعقل األساس لـ 

«الكردستاني»، في إقليم شمال العراق.

شكل جديد لالنتشار األمريكي في الحسكة.. 
قاعدة © «تل براك» وعودة إÃ «قنديل سورية»

محلي   |  
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رأي   |  

يوسف سعد
تعلم النفاق © خمس دقائق!

سألني صديقي الغالي ذو الفكر الثاقب والموقف 
الوطني الثابت ولن أذكر اسمه قائًال ما بالك ال تكتب إال 
عن السلبيات الحكومية؟! ألم تجد أي ايجابية تكتب عنها، 

ولماذا ال تكتب ولو مقاًال واحدًا في معرض المديح؟
قلت نعم من الواجب أن ننظر أيضًا إلى نصف الكأس أو حتى ربع 

ربع ربعه الممتلئ، ولكن هذا يحدث عندما تعترف الحكومة أن 
هنالك نصف او ربع فارغ ، المشكلة يا صديقي أن الحكومة ترى أن 

الماء يفيض من الكأس وينسكب شالًال عذبًا فراتًا،،،
وهذا يحدث أيضًا لو كان مجلس الشعب يعترف أيضًا بالحيز الفارغ 

من الكأس، لكنه ومعظم نواب الشعب يتبارون بقصائد المديح 
للحكومة ولجميع وزرائها بل لجميع معاونيهم وحتى مدراء مكاتبهم 
وكبير مرافقيهم ، ومن منهم يحاول االقتراب نقدًا من أي وزير عليه 
أن يحضر ”خلطة سرية سحرية“ تتضمن الكثير من التبريرات وشرح 

الظروف والتحديات ثم يمرر قليل من االنتقاد الخجول، ليتصدى 
له رئيس الجلسة بأن وقته المتاح للكالم قد انتهى وما عليه إال أن 
يقدم مذكرة خطية لتتم احالتها إلى اللجان المختصة ومن ثم طلب 
إجابة الوزير بالبريد ليكتشف  السائل أو المنتقد فيما بعد أنه أحمق 

وأن الوزير بجحافله اإلدارية قد فند كل مزاعمه وما على النائب 
سوى االعتذار ألنه أضاع وقت الوزير والمجلس بسفاسف األمور،

قلت له هذا يحدث أيضًا عندما تقوم الهيئة المركزية للرقابة 
والتفتيش بممارسة صالحياتها الواسعة ومحاسبة الفاسدين 

باختالس المال العام وباختالس المال الخاص من خالل التعليمات 
الوزارية االحتكارية لصالح المبشرين بالثروة ، وعندما تسمي الهيئة 

عددًا من الكفاءات بصفة ” المحقق العام“ الذي يتمكن من فتح 
أي ملف دون تكليف،

قلت له يحدث هذا عندما تقوم المنظمات الشعبية واالتحادات 
المهنية من االعتراف بأن هنالك خلًال في األداء الحكومي وفي 

السياسة والتوجهات الحكومية، ال أن تتحول هذه المنظمات 
إلى مسوقين  لنشاذ العزف الحكومي مقابل فتات موائد ”عشاء 

العمل“،،
قلت له يحدث ذلك ويجب أن يحدث عندما ينشغل االعالم الرسمي 

أو الخاص بتصحيح اعوجاج حكومي هنا أو ارتكاب هناك، ولكن 
هذه األبواق متخصصة في النفاق والتملق على حساب الوطن 

والمواطن، 
فكيف أيها الصديق تريدني أيضًا أن أكون عبارة عن طبل اضافي 
ضمن هذه الجوقة المكتظة،،؟!! ،، ولكنه أصر وطلب مني أن 

أجرب لو لمرة واحدة،، وبما أنني أحبه وأجله فقد وسوس لي 
الشيطان أن أطيعه ووعدته أن أحاول ما استطعت إلى ذلك 

سبيال،، ولما كنت أفي بعهودي فقد مضى حتى اآلن أكثر من 
اسبوعين وأنا أتمرن على النفاق إلى أن استطعت أن أكتب المقال 

التالي وهو أشبه ببيان مقتضب:
(بسم الله وال حول وال قوة إال بالله

حكومة من مالئكة،،،! 
أعجب كيف تقبل الحكومة الحالية باالستمرار وكيف يقبل الوزراء 
بالعمل في حين أن مرتب الوزير الشهري ال يتجاوز مائة وخمسين 

ألف ليرة سورية في حين أن نظرائهم في البلدان األوروبية يتقاضى 
كل منهم ما يعادل عشرة ماليين ليرة شهريًا،

وإنني أشعر بالخجل واإلحراج من الوزير السوري وال أجرؤ أن أنظر 
بعينيه ألنه ال يتقاضى إال أقل من خمسة آالف ليرة يوميًا أي ما 

يعادل عشر سندويشات شاورما متوسطة الحجم، في حين أنه 
يتحمل مسؤوليات جسام في ظل األوضاع االستثنائية ، 

وأعجب كيف ال تستقيل الحكومة، فعدا عن الراتب الشهري غير 
الكافي فإن الوزراء يتعرضون لإلجحاف المعنوي ألنهم حرموا من 

سيارات المرسيدس الحديثة ولم يسمح لهم باستخدام سوى 
سيارات «لكزس» قديمة أو»تويوتا كامري» في حين أن أصغر 
مهرب يهدي أبنه سيارة مرسيدس فارهة عند نجاحه بالشهادة 

االعدادية، في حين أنهم أبناء الحكومة وال ينبغي أن يكون المهرب 
أكرم من الحكومة،

واألشد وباًال من ذلك أن الوزراء قد طلب منهم من اليوم االول أن 
يقسموا بالله العظيم ليعملوا كل استطاعتهم لدعم سيادة القانون 
وخدمة الوطن والمواطن، فأصبحوا أمام خطر عذاب النار وظلمات 

الجحيم إذا غفلوا أو تراخوا ، وهم في غنى عن هذه المجاذفة غير 
مضمونة العواقب مقابل مائة وخمسين ألف ليرة شهريًا،،

ومع ذلك فإن الناس ال تقدر لهم ذلك وال يساعدهم المواطن 
على النجاح، فرغم تحذيراتهم لم يزل المواطن يستهلك الكثير من 
مازوت التدفئة في الشتاء مما يتسبب بأزمة محروقات ، وما زال 
المواطن يرفع استجراره من الكهرباء وخاصة في الليل األمر الذي 

يربك القواطع التفاضلية باهظة الثمن، وال ننسى أن المواطن 
الموظف يتعمد بشكل مستفز الوقوف أمام الصراف اآللي أول 

كل شهر بدًال من باقي األيام مما يتسبب بطوابير طويلة ومتعرجة،
إنها حكومة متفانية تعمل بشكل شبه مجاني بدوافع وطنية 
وانسانية بحته وعلينا نحن المواطنين أن نثمن عاليًا شهامتها 

ونطلب منها المعذرة عن أي تقصير بحقها أو عدم تفهم أو فهم 
لسياستها وتعليماتها وتعاليمها).

أقول قولي هذا واستغر الله لي ولكم....
وها أنا ذا يا صديقي أفي بوعدي..

يوسف سعد
تعلم النفاق © خمس دقائق!
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رهف كمال عمار

يارا خضير راقصة باليه سورية 
غردت مع العصافير وحلقت 
دون أجنحة بروحها العصامية 

وجهدها الواضح لكل من يعرفها
درست وعملت وصنعت شيئًا مميزًا 

بعمر صغير، حيث عملت في عدة 
شركات لتأمين مصروفها وتدربت 

على الرقص ودربت في عدة نوادي 
وتابعت دراستها وقدمت عدة تقارير 

في مجال اإلعالم ولنتعرف عليها أكثر 
وعلى جوانب من مسيرتها كان لنا 

معها اللقاء التالي:

*متى بدأت حكاية يارا 
مع الرقص ولمحة 

بسيطة عنِك؟ 
يارا خضير من محافطة السويداء 

السورية مدربة رقص باليه 
وطالبة في كلية اإلعالم 

باإلضافة لدراسة في كلية التربية 
قسم معلم صف. 

بدأت بعمر التسع سنوات 
بتشجيع ودعم من والدتي 

التي الحظت موهبتي وقامت 
بتسجيلي في نادي جمباز ايقاعي،  

الذي سمح لي بالمشاركة في 
بطولة على مستوى محافظة 

السويداء ومن أول شهر حصلت 
على المركز األول وتفوقت على 

أشخاص كانوا متدربين قبلي 
ألكثر من اربع سنوات ومن هنا 

انطلقت بطريقي. 
حدثينا عن تتالي خطواتك 

وعملك بشكل عام في 
سورية؟ 

من بعد تعب وجهد ومعاناة 
وتمرين مكثف وكوني من 

مجتمع ريفي بعيد عن المدينة  
تضاعفت طاقتي إلثبات 

موهبتي انطلقت بعام 2011 
للمشاركة في بطولة الجمهورية 

العربية السورية للجمباز وحصلت 
على المركز األول،

وعملت سابقًا مع عدة فرق 
رقص شعبي وفلكلور وعملت 
أيضًا باالنقاذ بعد اتباعي دورة 
تدريب للسباحة (جمباز مائي). 

بعدها تم اكتشاِف من قبل 
االتحاد الرياضي وقاموا بدعوتي 

واعتمادي كأصغر مدربة في 
االتحاد بعمر الثامنة عشر.

ما أهم الدورات التي 
اتبعتها يارا قبل افتتاحها 

النادي الخاص بها؟ 
قمت باتباع دورات متعددة 

أهمها االيروبك والزومبا والطب 
الرياضي واإلنقاذ ودورات 

شاملة لكل شيء يخص الرياضة  
ودربت بكل قرى السويداء 

قبل افتتاح النادي الخاص بي 
وسعيت لنشر الباليه في كل 

أنحاء السويداء 
* فن الرقص من وجهة 

نظرك ما هو؟ 
دوما كانت  وجهة نظري أن 

الرقص هو دنيا ثانية واستطيع 
من خالله التعبير عن شخصيتي 

والفن  الراقي جدًا وخصوصًا 
رقص الباليه. 

*كيف تتعامل يارا مع 
اآلراء السلبية حول 

رقصها واإلشاعات التي 
تطالها، وهل راضية عن 

الدعم اإلعالمي؟ 
تعاملي مع اإلشاعات 

واالنتقادات أخذها دومًا 
لالستفادة فالنقد البناء  هو 
أساس النجاح،  أما بالنسبة ا

يارا خض� 
راقصة باليه سورية غردت مع العصاف� 

وحلقت دون أجنحة 

انطالقتي إلى دمشق ورقصي في شوارعها القديمة كان من 
أجمل المحطات حيث بعدها تواصلت معي أكاديمية في لندن وتم 

اعتمادي من البورد البريطاني كمدربة قادرة على اعطاء شهادات
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للناس التي  تنتقد لغاية التحطيم 
ابادرهم  بالتجاهل واتابع طريقي 

من غير التفاتة. 
بالطبع راضية عن الدعم 

اإلعالمي فقد تم دعوتي من 
قبل وكاالت عالمية ومحطات 

شرقية وغربية وقنوات عالمية. 
* هل تعتقدين أنك 

تخطيِت الطبقة المعادية 
للفن والموسيقى وال 

شك أنهما أسمى مافي 
الوجود في زمن الحروب
أستطيع من خالل الفن  الحفاظ 

على صورة السالم والحب 

والثقافة التي تحملها البلد 
وترسيخه لألجيال التي نشأت 

مع الحرب وان اتخطى كل شيء 
يمكن أن يشوه فكرة السالم. 

*كيف أثرت بِك الحرب 
وما سبب تواجدك في 

دبي؟ 
أثرت  الحرب بي وجعلتني أكبر 

قبل عمري وعلمتني الصبر 
والقوة  ومن بعد ما عملت 

بصمة ببلدي سوريا اعاقتني 
الحرب قليًال كوني أسافر لوحدي 
دوما فانتقلت إلى دبي للتوسع 

بفني أكثر واتطور وسبب وجودي 

في دبي للعمل كمدربة في 
مدرسة رقص باليه باإلضافة 

اللتحاقي بفرقة سما التي 
شاركت في برنامج ارب غات 

تالنت وحبا لتطوير ذاتي وعملي 
الَعود واعطي كل شيء تعلمته 

لبلدي. 
*أهم األعمال 

والمشاركات التي 
قدمتها؟ 

كما اخبرتك في البداية شاركت 
في بطوالت الجمهورية 

بالجمباز وحصدت مراكز، إضافة  
لمشاركتي في بطوالت رماية 

بندقية، ومشاركة في مهرجان 
الفروسية ومشاركة في معرض 
دمشق الدولي وعروض متنوعة 

في لبنان، شاركت باإلمارات 
بعدة مهرجانات ومؤخرًا قدمت 

عرض في دولة  أذربيجان 

*لديِك أعمال مميزة 
ومتفردة انطلقتي بها من 
دمشق ماذا قدمت لِك؟ 
انطالقتي إلى دمشق ورقصي 
في شوارعها القديمة كان من 

أجمل المحطات حيث بعدها 
تواصلت معي أكاديمية في 

لندن وتم اعتمادي من البورد 
البريطاني كمدربة قادرة على 

اعطاء شهادات. 
إضافة إلدخالي فن جديد إلى 

الوطن العربي وهو الرقص 
والعزف معا حيث كنت اعزف 

البيانو بقدمي وارقص والفيديو 
موجود على اليوتيوب. 

و حاليًا أقوم بكتابة منهاج خاص 
عن رقص الباليه. 

*رسالتك للعالم من 
منبرنا كيف تغرِد بها

رسالتي هي عدم االستسالم 
للظروف وعدم التخلي عن 

شغفنا والحلم الذي يكبر داخلنا  
وال شيء قادر على منعك طالما 

أنت صاحب هدف، وبالتأكيد 
أنا لم أصل إال بعد تعب وجهد 

ومعاناة وكلما تقدمت أكثر  
يصعب الطريق لكن في  النهاية 

هدفي بعيوني وانشالله رح 
أوصل للمكان الصح.

رسالتي 
عدم االستسالم 
للظروف وعدم 

التخلي عن شغفنا 
والحلم الذي يكبر 
داخلنا  وال شيء 
قادر على منعك 

طالما أنت صاحب 
هدف

١٣ almashhadonline.comFebruary 2020 العدد 12



سورية الجميلة   |  

همام عبد الرحمن 
من جامع للنقود إلى أصغر باحث © سورية

ريم غانم 

”من تاريخ النقد 
في سورية والمشرق 

العربي“ هو ليس عنوان 
لمحاضرة أو مجموعة لباحث 

كبير مخضرم قضى عمره 
في البحث والجمع هو كتاب 

مؤلفه طالب سوري لم يتجاوز 
السابعة عشر من عمره، فضل 

أن يختار لحياته نمطًا اخر 
ويدخل مجال البحث والدراسة 
انطالقًا من حبه وولعه بجمع 
العمالت النقدية منذ نعومة 

أظافره
همام عبد الرحمن من مواليد 
2003 وهو اليوم طالب أول 

ثانوي في احدى مدارس دمشق 
حقق انجازًا كبير يعجز عنه شباب 

أكبر منه سنًا فمن هواية بسيطة 
في عمر الست سنوات توجه 

إلى عملية بحث متواصلة أثمرت 
عن إنجاز كتابه األول بعنوان (من 
تاريخ النقد في سورية والمشرق 
العربي)، كما يحضر لتأليف كتابه 

الثاني، كما كرم على جهده من 

جهات عدة وحصل نتيجة جهده 
على لقب أصغر باحث في 

سورية.
وفي لقائنا معه تحدث همام 

عن رحلة بحثه وانجازه  فهو 
وإن كان طالب ثانوي فحديثه 
ينم عن مستوى علم ومعرفة 
يمتلكها أكبر الباحثين الواثقين 

بمعلوماتهم  وقال:  
”يدور موضوع الكتاب حول 
تاريخ النقد والعمالت في 

”بالد الشام“ ودول ”الخليج“ 
و“العراق“، إضافة إلى نبذة عن 
أهم الرموز في عالم االقتصاد 
والعمالت، ونبذة تعريفيًة عن 

هواية جمع العمالت، وهي 
هوايتي منذ الطفولة، كما 

سلطت الضوء في كتابي عن 
رحلة تاريخ النقد في ”سورية“، 

وذلك لتاريخها الغني، وألن تاريخ 
نقدها جزء من تاريخنا“.

مضيفًا استغرقت عملية جمع 

المعلومات قرابة األربع سنوات 
قمت خاللها بالتحقق من 

مصداقية كل معلومة باالعتماد 
على عدة مصادر رسمية وغير 
رسمية إضافة إلى االستعانة 

بالبنك المركزي في سورية 
والبنوك المركزية في دول 
عدة، لكن خالل رحلة عملي 
في تأليف الكتاب واجهتني 

بعض الصعوبات، منها مشكلة 
التأقلم مع أبناء جيلي، والسبب 
يعود إلى اختالف االهتمامات 

أما المشكلة الرئيسة، فهي 
مصادفتي لكمٍّ كبير من 

المعلومات، وقد عملت جاهدًا 
على البحث عنها في أكثر من 

مصدر، للتأكد من صحتها 
وتوثيقها، وقد كانت طباعة 

الكتاب على نفقتي الخاصة، من 
خالل عائدات عملي في مجال 

هوايتي في جمع القطع النقدية، 
وقد خصصت عائدات بيعه إلى 

أسر الشهداء.
وأوضح همام أن الكتاب 

يقسم إلى جزأين تم إصدار 
األول ويتحدث عن تاريخ النقد 
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جمع همام على مدار ست سنوات مجموعة 
لكامل إصدارات مصرف سورية المركزي بين 
عامي 1958-2017 “ وهي حاليا بحوزة شركة 

عالمية تدعى (بي ام جي) في لندن مسؤولة عن 
تقييم العمالت وتأكيد صحتها ودرجة نظافتها 
وهي تعد من أهم الشركات العالمية المرخصة



في سورية والمشرق العربي 
والثاني قيد االصدار يتحدث عن 
تاريخ النقد في المغرب العربي 
الفتا إلى أن الطباعة كانت على 

نفقته الخاصة من خالل بيعه 
بعض القطع المكررة لديه على 
المستوى الداخلي والخارجي إذ 

وصلت مقتنياته إلى السويد 
وألمانيا وأميركا وفرنسا وروسيا 

وجزر القمر.
وجمع همام على مدار ست 

سنوات مجموعة لكامل 
إصدارات مصرف سورية 

المركزي بين عامي 2017-1958 
“ وهي حاليا بحوزة شركة عالمية 

تدعى (بي ام جي) في لندن 
مسؤولة عن تقييم العمالت 

وتأكيد صحتها ودرجة نظافتها 
وهي تعد من أهم الشركات 

العالمية المرخصة، وأحيط همام 
برعاية واهتمام متكامل من 

األسرة والمدرسة وكان لجده أثر 
كبير في تجربته من خالل متابعته 

وتوجيهه وتشجيعه على جمع 
النقود ومن ثم إنجاز هذا الكتاب 
فيما عملت المدرسة على دعم 

موهبته ليكون حافزا لزمالئه.
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غارقًا في سحر العطر وعالمه 
األخاذ ورث الشاب العشريني أنس 

عباس عن أبيه مفاتيح الصنعة 
وبدأ يتعلم ويسأل ويبحث بنفسه 
عن مختلف أنواع العطور وتركيبها 

وطريقة تخميرها وتأثيراتها على 
أنواع البشرة والتي فتحت له 

أبواب مدينة «غراس الفرنسية، 
العاصمة العالمية لصناعة 

العطور، وأدخلته موسوعة األرقام 
القياسية  «غينيس» بابتكاره رائحة 

خاصة به.

رحلة العطر
أنس تحدث عن دخوله هذ العالم المعطر 
وقال: بدأت عالقتي بالعطور وتركيبها في

 سن الرابعة عشرة تقريبًا، عندما كنت أساعد 
والدي في أوقات فراغي، وبعد إنهاء دراستي 
الثانوية، التحقت بمعهد التعويضات السنّية، 

نزوًال عند رغبة والدي، بالرغم من ميلي 

الشديد إلى دخول كلية اإلعالم. 
شهد عام 2014 التحّول الحقيقي األول في 

حياتي، بعد إحرازي المركز الثالث في مسابقة 
لجذب المواهب الشابة في مجال العطور 

في لبنان، متفّوقًا على نحو تسعين متنافسًا 
من كل أنحاء العالم. كانت تلك التجربة 

بمثابة المنصة التي قّدمتني إلى الفعاليات 

يمأل أنس عددًا من الزجاجات بعطورات مختلفة، ثم 
ُيعيد تفريغها تمهيدًا لخلطها ووضعها في عبوة واحدة 
بمهارة وخفة مختلفة، مؤكدًا أن العطر لقي إقباًال كبيرًا 

من السوريين وغير السوريين
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والمسابقات الدولية، ومن بينها العرض الذي 
تلقيته من سلطنة عمان البتكار عطوٍر جديدة 

بمكونات غربية وشرقية، وهناك تقدمت 
إلى غينيس بطلب تسجيل عطر من ابتكاري، 

أساسه الفانيال والياسمين، وأطلقت عليه 
باللغة العربية اسم «دمشق بلد الياسمين». 

بعد عام ونصف من االنتظار، فوِجئت  
باتصال بقبول عطري المبتكر، ودخولي 

الموسوعة برقم عضوية 144267، ألكون 
بذلك أصغر خبير عطور في سورية.

لم أتخل عن حلمي األول واظبت على 
الخضوع لدورات في الظهور اإلعالمي 

واإللقاء، وتقديم المسابقات والفعاليات، 
بالتوازي مع االختبارات التي كنت أخضع 

لها  بين الحين واآلخر في بيروت، من قبل 
لجان مدينة العطور الفرنسية «غراس» بعدها 
اجترزت االختبارات بنجاح ما أهلني للحصول 

على العضوية في هذه المدينة العالمية.  

برنامج للعطور
بعد أن ذاعت شهرتي بين الفنانين والمشاهير 

بتركيبات عطري الفريدة أطلقت برنامجي 
الخاص عبر االنستغرام  من فكرتي وإعدادي، 

أطلقت عليه اسم ”غير   عطرك مع أنس»  
اقدم من خالله نصائح تتعلق بالروائح 

والعطور، مع شرح علمي وتفسيرات ألسباب 
تغيير الرائحة على الجلد، وتقديم تفاصيل 

علمية بتركيبات العطور.

الترويج للعطر
يمأل أنس عددا من الزجاجات بعطورات 

مختلفة، ثم ُيعيد تفريغها تمهيدًا لخلطها 
ووضعها في عبوة واحدة بمهارة وخفة 

مختلفة، مؤكدًا أن العطر لقي إقباًال كبيرًا 
من السوريين وغير السوريين، إذ  اتلقى يوميًا 

عشرات الطلبات من خالل مواقع التواصل 
االجتماعي، وتمكنت من جمع زبائن من 

لبنان واإلمارات والمغرب، وبعض األشخاص 
من مدينة العطور الفرنسية غراس، وصارت 

منتوجاتي ُتطلب الكترونيًا من أوروبا، كما 
صممُت عطورًا لمشاهير بمكونات يرغبونها، 
وكنُت أنشُر كل ذلك على موقعي (فيسبوك) 

و(انستجرام) وأجد التفاعل الكبير.. هذا التفاعل 
الكبير عبر مواقع التواصل االجتماعي في 

سورية جعلني أقتنع أنها من الممكن أن تكون 
حال بديًال للحصار المفروض على نشر عطري 
جراء العقوبات على سورية، ووسيلة تواصل 

مع الخارج، رغم الصعوبات اللوجستية في 
إيصال بضاعتي بشكل سريع لزبائني.
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صعوبات 
على اعتبار أنني كبرت وحصلت 

على براءة االختراع لعطري خالل 
سنوات الحرب على سورية من 

الطبيعي أن أواجه الكثير من 
الصعوبات، يضيف أنس وكان 
من أبرزها العقبات في استيراد 
بعض الزيوت العطرية المفيدة 

لتكوينات عطري، والضرورية 
لعملي، فعلى الرغم من أنه 

لدينا الكثير من المكونات 
األساسية الطبيعية، لكن ليس 

لدينا أجهزة لتقطيرها، األمر 
الذي يحتاج لدراسات 
وأبحاث ومختصين».

هذا باإلضافة إلى 
الصعوبات التي تواجه 
تحديد كميات المواد 

المستوردة وأسعارها، 
فبدل أن أستورد كيلو 

من مكّون ما، كنت 
أستورد 10 مم فقط، 

وما يصاحبها من 
اختالفات بسعر الصرف 
ومع ذلك لم أصب يومًا 

بالتوقف عن صناعة 
العطر بل سأستمر 

وأطور نفسي، فأنا احلم  
بتأسيس شركة عطورات 

تحمل اسمي، وبنقابة 
صحية ُتعنى بالعطور وقياس 
درجة جودتها، في سورية،كما 
اتمنى أن يصل عطري إلى كل 

العالم، وأفضل البقاء داخل 
سورية على السفر خارجها، من 

أجل استثمار جهودي في تطوير 
العطر.

ويقول ختامًا «العطر رسالة ولغة 
تنتقل بدون ترجمة، ويمكن أن 

نوصل رسالة السالم لبلدنا من 
خالل العطور».

بعد أن ذاعت شهرتي بين الفنانين والمشاهير بتركيبات عطري الفريدة 
أطلقت برنامجي الخاص عبر االنستغرام من فكرتي وإعدادي

أتمنى أطلقت عليه اسم ”غير عطرك مع أنس»
أن يصل 
عطري إلى 
كل العالم، 
وأفضل البقاء 
داخل سورية 
على السفر 
خارجها، من 
أجل استثمار 
جهودي في 
تطوير العطر



ميساء رزق 

خلق رب العالمين األم على 
األرض لتكون المالك الرؤوم 

الموجود في كل بيت،ولطالما كانت 
األم السورية رمزًا للمحبة والعطاء والحنان 

الذي تمنحه أينما حّلت.
ومثالنا اآلتي سيدة لم يثنها فقدها 

لساقها اليسرى وهي توزع الطعام على 
جنود الجيش العربي السوري على الجبهات 

الساخنة،إنها هيام خضر( أم برهوم) التي 
افتخرت بإصابتها التي ساوتها بجرحى 

وقفت معهم وكان كل واحد منهم بمثابة 
وحيدها الذي ترعاه وتقف معه وتسانده 
في المشفى وترعاه وتطعمه من طبخ 

يدها..تفرح لفرحه وتحزن لحزنه ويدعوها 
(ماما هيام)في غياب أمه.

التقيناها لتروي تفاصيل إنشائها 
لمجموعة»شقائق النعمان»وحكاية مطبخ 

الدعتور وتفاصيل إصابتها وعالقتها 
بالشهيدة سهام الشبل ( أم الجنود) التي 

استشهدت معها.
ذكرت أم برهوم أن مجموعة شقائق 
النعمان تضم مجموعة من السيدات 

السوريات اللواتي أخذن على عاتقهن 
مساعدة جرحى ومصابي الجيش العربي 

السوريوعن سبب اختيار االسم لفتت 
إلى رمزية شقائق النعمان التي تدل على 
دماء الشهداء الطاهرة والتي أنبتت النصر 

في جميع ربوع سورية،مشيرة إلى أنها 
اتخذت قرار العمل الخيري هذا بالصدفة 
أثناء زيارتها ألحد الجرحى من أقربائها في 

بداية األزمة بالمشفى العسكري بالالذقية 
وماحظتها لعدد من الجنود الوحيدين 

بدون أهاليهم لتبدأ رحلة االهتمام بهم 
وبشؤونهم والتصرف معهم كأنها أم 
لهم بدءًا من تحضير الطعام الخاص 

لهم بمنزلها مرورًا بالسهر على عالجهم 
وصوًال لغسل مالبسهم مازاد تعلقها بهم 

وشغفها بتوسيع نطاق عملها حيث أنا 
تملك محًال لاللبسة الجاهزة رهنت ريعه 

للجرحى وتأمين متطلباتهم مع بعض 
الدعم من معارفها وأصدقائها، لتلتقي 

بالشهيدة سهام الشبل التي كانت تعمل 
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كانت تعمل في دعم الجيش عن طريق مطبخ 
الدعتور الذي أنشأته ليكون مطبخ أمهات الجنود 

والذي يضم زوجات وأمهات جنود وشهداء يطبخن 
للعساكر ويأخذن الطعام المنولي لهم إلى ساحات 

القتال والجبهات الساخنة ولتبدأ مرحلة جديدة 
بالتوازي مع رعاية الجرجى بالمشفى



في دعم الجيش عن طريق مطبخ الدعتور 
الذي أنشأته ليكون مطبخ أمهات الجنود 

والذي يضم زوجات وأمهات جنود وشهداء 
يطبخن للعساكر ويأخذن الطعام المنولي 

لهم إلى ساحات القتال والجبهات الساخنة 
ولتبدأ مرحلة جديدة بالتوازي مع رعاية 

الجرجى بالمشفى،وروت أم برهوم رحلة 
زياراتها للجنود برفقة أم الجنود سهام 

الشبل إلى أغلب المناطق الساخنة في 
سورية من حلب إلى ديرالزور وتدمر ومطار 

كويرس وحصارهم لثالثة أيام في معمل 
القرميد في جسر الشغور مستذكرة مقدار 

األمان الذي كانوا يحسونه برفقة الجنود 
هناك.

واسترجعت أم برهوم لحظة إصابتها برفقة 
أم الجنود وبعض الضباط والجنود أثناء 

إيصالهم الطعام واللباس للجنود في أحد 
المواقع بريف الالذقية الشمالي عندما 
استهدف اإلرهابيون سيارتهم بصاروخ 
حراري استشهد على إثرها كل من كان 

معها وتعرضت هي إلصابة بالغة بترت 
على إثرها ساقها اليسرى باإلضافة لكسور 

بيدها ورجلها األخرى وشظايا متعددة 
في أنحاء جسمها، لتبدأ مرحلة جديدة 

بحياتها بعد رحلة عالج طويلة بكى خاللها 
مئات الجنود حزنًا عليها ولتكون دموعهم 

ودعائهم الدافع األكبر الستمرار عالجها 
وتسريعه، فبعد عدة أشهر ركبت طرفًا 

صناعيًا وعادت للسير والعمل من جديد 
وبهمة أكبر لتتابع خطى الشهيدة سهام 

الشبل ولتكبر مجموعتها ويتوسع نشاطها.
ولم يتوقف عمل المجموعة على الجنود 

في ساحات القتال وأثناء اإلصابة، بل 
استمر حتى بعد الشفاء لتصبح العالقة مع 

أمهم أم برهوم عائلية تربطها المحبة ورد 
الجميل.

كما طال نشاط الجمعية وعمل الشهيدة 
الحية العمل الخيري خارج إطار الجيش حيث 

يقصدها كل من لديه حاجة لتلبيه دون 
«منية» فجميع أبناء البلد سواسية تحت 

سقف اإلنسانية والمحبة.
أم برهوم رمز لكل سوري أحب بلده وامتّن 

لتضحيات أبنائه وشارك بالتضحية.
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لم يتوقف عمل المجموعة على الجنود في ساحات القتال وأثناء اإلصابة، بل استمر 
حتى بعد الشفاء لتصبح العالقة مع أمهم أم برهوم عائلية تربطها المحبة ورد الجميل
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املوسيقار فواز العلي
رحلة 58 عامًا من العطاء والجمال

ميساء رزق

نسج موسيقاه 
من وحي مدينته 

«جبلة»،بكل 
تفاصيلها:ببحرها وجبلها وقلعتها 

وأزقتها الضيقة،أحبه كل من 
عرفه وخّزن بذكر اسمه أجمل 

أنغام الذكريات.
 (78) عامًا ولم تثنه خطوطها 

على وجهه من متابعته بث نسغ 
لغة الروح في نفوس أطفال 

صغار عشقوا الكمان من عشق 
معلمهم، يداعب بيديه أوتارًا 

تنطق :أن بورك إحساسك الذي 
يرتل صلوات الحب ويرسلها 

ألبعد مدى .
إنه الموسيقار فواز العلي يبوح 

للمشهد عن رحلته الطويلة 
مع الموسيقا وذكريات عشقه 

لكمانه ومدينته التي سكنها 
كشجرة سنديان تأبى فراق تربتها.
تحدث العلي عن شغفه بتعليم 

الموسيقا وبالتحديد العزف 
على آلة الكمان  للصغار قبل 

الكبار،حيث عمل بتدريس 

الموسيقا منذ عام 1962 
حتى اآلن. وذكر العلي أنه 

من مواليد عام 1942 وخريج 
المعهد الموسيقي بحلب ،لم 
يغادر مدينته جبلة بالرغم من 

الفرص الكثيرة التي قابلته 
بالعمل في اإلذاعة بالعاصمة 
دمشق ألن هدفه كان تعليم 
الطالب على الموسيقى وزرع 

حبها في نفوسهم فالموسيقى 
غذاء الروح وتنمي الشخصية 

وتبث الرقي في التعامل . وعن 

ذكرياته القديمة والشخصيات 
الفنية التي التقاها قال العلي 
أنه التقى مجموعة كبيرة من 
الفنانين الكبار وعزف أغانيهم 
ومنهم فهد بالن عام 1976 
وسمير حلمي ومنير األحمد 

صاحب برنامج(مرحبًا يا صباح) 
وطلبوا منه الذهاب إلى دمشق 

وااللتحاق باإلذاعة والتلفزيون 
والعمل هناك ولكنه رفض فهو 
ال يستطيع مغادرة البحر فتعلقه 

به وبمدينته كبير وهناك ترابط 

وتشابه بين الكمان و»قصبة 
الصيد» بالتعامل معها بالصبر 
والدقة والحصول بالنهاية على 

نتيجة واحدة وهي الفوز بنيل 
المتعة وأجمل النتائج إن كان 
موسيقى أو سمكة كما كان 

لبيئة وطبيعة جبلة األثر األكبر 
بأعماله الموسيقية التي ألفها 

من مسرحيات ومقطوعات 
موسيقية قدمت على مسارح 

الشبيبة والطالئع .
وأضاف العلي أنه عّلم آالف 

الطالب وخرج منهم فنانين وعازفين 
كبار يعزفون وراء أهم النجوم 

وعلى أرقى مسارح األوبرا ومنهم 
ابنه شادي العلي الذي يعزف مع 

أهم الفنانين كالسيدة فيروز وزياد 
الرحباني وماجدة الرومي، ومازال 
مستمرًا حتى هذا الوقت بتعليم 

العزف على آلة الكمان .
وحصل الموسيقار فواز العلي 

على جوائز كثيرة وشهادات تقدير 
وأوسمة داخل القطر من وزارتي 
التربية والثقافة ونقابة الفنانين 
موقعة من الفنان القدير صباح 
فخري عندما كان نقيبًا للفنانين 
،كما شارك بلجان التحكيم على 

مستوى القطر الختيار المواهب 
الفنية الشابة.

مؤلفاته الموسيقية
وعن مؤلفاته الموسيقية ذكر العلي أنه ألف 

مجموعة من األلحان والمسرحيات والمقطوعات 
الموسيقية أشهرها (مقطوعة تانغو) والتي تعزف 

على مسارح األوبرا بالعالم بمشاركة ابنه شادي 
العلي عازف الكمان المعروف.

وأكدالعلي أن الجيل الجديد متذوق جيد للموسيقا 
ولديه رغبة بالتعلم على العزف على مختلف 

اآلالت،منوهًا لسعادته بتدريبهم على العزف على 
الكمان وبالنتائج المرضية التي يحصدها بإتقانهم 

ذلك ما يشجعه على االستمرار بعمله.
الموسيقار «فواز العلي» برصيده الغني بالعمل 

الطويل بتعليم الموسيقا والعزف وتعلقه بكمانه 
الشخصي وتفاصيل مدينته جبلة ومسيرته 

الطويلة المليئة باأللحان والوجوه البريئة لطالب 
توالوا على صفوفه ولم تزل ذكريات «حصة» 

الموسيقا األجمل لديهم ووجه وصوت مدرسها 
مخزنة لشخص يستحق أن يكون مثاًال من نماذج 

تؤكد أن سورية جميلة بأبنائها.



«أوكتو ساوند» 
مشروع ريادي سوري لتعليم املكفوفني 

مادلين جليس

محمد خير فائز الكشك شاب 
سوري يعمل في المشاريع الريادية 

منذ خمس سنوات وصل اليوم 
إلى تأسيس مشروعه الخاص «أوكتو 

ساوند»، في مجال التعليق الصوتي 
والدوبالج وصياغة الصوتيات.

 المشروع كما يروي الكشك مشروع ربحي 
إضافة إلى أنه إنساني ومجتمعي، وكما 

اعتدنا على وجود هوية بصرية لكل مشروع، 
فإّننا اآلن سنكون أمام الهوية السمعية وهي 

البصمة الخاصة بمشروع هذا الشاب.
تتمثل أهمية المشروع في العمل اإلعالمي 

ومجاالته بحيث ال بّد منه لمواكبه 
التكنولوجيا من قنوات اليوتيوب أو ألعاب 

الفيديو أو أي ماّدة علمّية أو تقارير إعالمّية، 
هذا المشروع سيساعد في إيجاد كيان 

متخصص بالتعليق الصوتي ككيان وليس 
كأفراد.

حول المنعكسات اإليجابية للمشروع فيقول 
الكشك:“ البلد في هذه الفترة في يمر 

بمرحلة تعافي وخروج من األزمة والحرب 
وعودة النشاط االقتصادي ولذلك فقد توّجه 

أعضاء الفريق نحو قطاع الشركات فهي 
أيضًا تتوجه إلى خدمات الميديا، ومن بينها 

الخدمات الصوتية كاإلعالنات.
النظرة المستقبلية لـ ”أوكتو ساوند“ فيها 

صناعة ثقافة تسويقية، والطابع الريادي 
لها سيكون بكل عمل منتج من قبل فريق 
العمل وهناك شيء ثاني ال بد من وجوده 

في كل عمل ريادي وهو المسؤولية 
المجتمعية والمسؤولية المجتمعية 

لهذا المشروع هي صناعة مكتبة خاصة 
بالمكفوفين، وتضم هذه المكتبة مناهجهم 

الخاصة بهم، في ظل في غياب تواجد 
صناعة البرايل الخاصة بالمكفوفين وهي 

األحرف النافرة.
يروي الكشك عن بدايات العمل: بدأنا بإنتاج 

المكتبة إلى جانب مناهج الصف التاسع، 
ونعمل على إدراج البكالوريا األدبي الخاصة 

بالمكفوفين أيضًا.
المبادرة قامت بالتنسيق مع الهالل األحمر 

وجمعية رعاية المكفوفين والمفوضية 
إضافة إلى وزارة التربية ولذلك فإن الطالب 

العادي يستطيع االستفادة من المناهج 
ككتب مسموعة.

ويتابع الكشك: المهم بالدرجة األولى أن 

يتمكن المكفوفين من الدخول إلى مجاالت 
العمل، صحيح أّنهم فاقدي نعمة البصر، إّال 
أن من بينهم منهم من يمتلك خامة صوت 
جميلة، تمّكنه من العمل في مجال التعليق 

الصوتي.
ربطنا هذه المبادرة بمبادرة اسمها ”كي 

تابي“ ”key tabe“ وهي فكرة بمثابة رمز 
للمكتبة الصوتية على جهاز الموبايل أو التاب 

أو أي جهاز آخر، الكتاب الذي سيكون دليل 
المكفوفين في تعّلمهم.

المرحلة القادمة من المبادرة تتضّمن أن 
يقوم المكفوفين هم من يتسجيل أصواتهم 

على الكتب ال نحن، بحيث يتم تاهيلهم 
وتعليمهم المبادئ ليكونوا مؤهلين للتعليق 

الصوتي.
ويختم الكشك: المسؤولية االجتماعية 

لمشروع ”أوكتو ساوند“ تأتي على مراحل 
ولكن كل ما أستطيع فعله اليوم هو إيصال 

صوتي للمكفوفين، وشعار المشروع ”صوت 
صداه العالم“ على أمل أن نكون على 

مستوى هذا الشعار.

المبادرة قامت بالتنسيق مع الهالل 
األحمر وجمعية رعاية المكفوفين 

والمفوضية إضافة إلى وزارة التربية

كل ما أستطيع فعله اليوم هو إيصال صوتي للمكفوفين وشعار المشروع ”صوت صداه العالم“ 
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سورية الجميلة   |  

ريم غانم 

من كاميرا صغيرة 
وهواية وعين تلتقط 

كل جميل أصبح الشاب 
جوني.

 حنا من ألمع المصورين 
السوريين والوجه األكثر إشراقًا 
وأفضل سفير لهم في الوطن 

العربي، ليجمع بين الموهبة 
والطموح ويكون رائد أعمال 

مميز، مؤكدًا أن الحرب لم تثني 
الشباب السوري عن اإلبداع داخل 

وطنهم بل حملتهم ظروفهم 
الصعبة على االبتكار وعلمتهم 

استغالل مالديهم.

جوني تحدث للمشهد عن بداياته 
وكيف استطاع أن يستفيد من 
موهبته ليكون من أبرز وأفضل 
المصورين في سورية، وكيف 

توجه إلنشاء شركته الخاصة في 
.التسويق

كاميرا بـ40 ألف ليرة 
منذ صغري كان لدي نظرة 

مختلفة للصور وكنت أهوى 
التقاط الصور وعندما ظهرت 
األجهزة الخلوية كنت أمارس 
التصوير من خاللها، وبعد أن 
أنهيت دراسة الثانوية العامة 

ومرحلة خدمة العلم، استطعت 
شراء كاميرا قديمة نوعًا ما 

وعن طريق الصدفة من أحد 
المعارف ليست بسعر مرتفع 
وحسب امكانياتي بسعر 40 

ألف ليرة سورية، وبدأت 
بعدها بممارسة هوايتي التي 
حولتها لمهنة، و نجحت خالل 
عامين بتحقيق شهرة واسعة 
وأصبح لي اسم في سورية، 
وعملت على تطوير مهاراتي 

واالستفادة من الثغرات التي 
كنت اشاهدها لدى باقي 

المصورين.
 

التصوير التجاري
 مع بداياتي في دخول عالم 

التصوير حددت هدفي ورغبتي 

ودخلت المجال التجاري من شركات 
وفنانين ومصممي أزياء ومجوهرات 
كما عملت لفترة مع وزارة السياحة، 

وهو المجال الذي ساعدني على 
االنتشار وأصبحت مشهورًا 

ومعروفًا على مستوى سورية.
الشهرة ال تأتي فقط من الصورة 
الجميلة بل كيف تسوق لنفسك 

وكيف تستهدف شريحة معينة 
وتصل إليهم، وبما أن المجال 

الذي دخلت فيه له متابعين كثر 
عبر وسائل التواصل االجتماعي 

األمر الذي ساهم بسهولة 
انتشاري بشكل كبير، « وكما 
يقال « الشغل الحلو مابيخي 

حالو .

جوÈ حنـــــا 
أفضل مصور في الوطن العربي 
رائد أعمال بين التصوير والتسويق

أفضل مصور في الوطن العربي
 

حصلت العام الماضي على لقب أفضل مصور في الوطن العربي بعد استفتاء على 
أحد المواقع المعروفة عربيًا، لكن ذلك لم يعني لي شيئًا وأراه لقب سطحي على 

الرغم من حياديته وخضوعه لشروط صعبة في التصويت، في الوقت نفسه أجد من 
الممكن أن يكون هناك الكثير من المصورين أفضل مني لكنهم لم يحققوا الشهرة 

التي وصلت لها بجهودي ونجاحي.
في المقابل مع كل النجاح والشهرة التي حققتها واالنتشار إلسمي ما نفعها 

إن لم استفد منها في بناء نفسي كشاب في بداية طريقه واالستفادة من هذه 
الموهبة، فما الفائدة من األلقاب والجوائز إن كنت مفلس وال أملك قوت يومي، 
من هنا أرى أن كل هذه األلقاب بدون نتيجة، وما يفيد هو عملي على األرض وكم 
ترغب وتثق الناس في التعامل معي  فهناك الكثير من األشخاص  الذين ينتظرون 
مني تصويرهم ليس تكبرًا لكن ثقة بما أقدمه، فاليوم أملك عدة تصوير احترافية 

استطعت شرائها من جلسات التصوير عبر سنتين.
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من التصوير للتسويق
التصوير فتح لي باب أخر أكثر ربحًا 

وذهبت لتأسيس عملي الخاص 
عبر افتتاح شركة تسويق متكاملة 

خاصة أن االتجاه اليوم في كل 
العالم يذهب نحوه فكل شيء 
يحتاج للتسويق بدء من محل 
الفالفل انتهاء بأكبر الشركات 

العالمية، ونتيجة عملي كان لدي  
الكثير من العالقات الجيدة مع 

الشخصيات المهمة في البلد من 
شركات تجارية وصناعية وممثلين 

ومنتجين قررت أن استغلها 
وأستفيد منها وأنتقل من التصوير 

للتسويق ويكون لدي شركة 
متكاملة تقدم للزبون كل مايتعلق 

به من تصوير واعالنات ثابتة 
ومتحركة وبوسترات وتسويق عبر 

صفحات التواصل االجتماعي 
وأصبح لدي مكتب خاص فيه 

موظفين وجزر مونتاج ومصورين 
ومصممي غرافيك  

ومع بدء العمل كان البد من تحديد 
الشريحة المستهدفة من عملي، 

فشركات التسويق ممتلئة في البلد 
لكنها ال تقدم خدمات متكاملة، فكان 

توجهي للشركات الكبرى التي تقدر 
وتهتم بقيمة هذا العمل هذا باإلضافة 

لبعض الشركات من خارج سورية.
ويضيف جوني التسويق عبارة عن 

أوراق نفردها للزبون ولدينا خيار إما 
بفردها مرة واحدة ونفشل ونخسر 

التعامل مع الشركة من شهر واحد، 
أو نقوم بفرد أورقنا واحدة كل شهر 

كي نبقيهم على تواصل معنا وتبقى 
خطة التسويق مستمرة لشهر لسنة 
أو أكثر، وهو السبب الذي يدفع هذه 

الشركات للتعامل معنا، وتشمل 
الخطة تصوير ثابت ومتحرك 

وبوسترات ثابتة ومتحركة وخطة عبر  
وسائل السوشال ميديا بكيفية زيادة 

عدد المتابعين كل شهر.
في الختام ليس أي شخص يمتلك 

موبايل أو كاميرا باستطاعته أن 
يدخل مجال التسويق والتصوير فهو 
فن بحاجة لعناصر متكاملة وتقديم 

صورة مختلفة ومميزة بعيدًا عن 
مهنتي وموهبتي كنت أرغب العزف 

على الطبل فهذه اآللة محببة لدي 
وأحلم بأن أتعلم العزف عليها.

التصوير فتح 
لي باب أكثر 

ربحًا واسست 
عملي الخاص 

عبر افتتاح 
شركة تسويق 
متكاملة  فكل 

شيء يحتاج 
للتسويق 

بدء من 
محل صغير 
انتهاء بأكبر 

الشركات 
العالمية

نجح جوني 
خالل عامين 

بتحقيق 
شهرة واسعة 

وأصبح لي 
اسم في 
سورية، 
وعملت 

على تطوير 
مهاراتي 

واالستفادة 
من الثغرات 

التي كنت 
اشاهدها 
لدى باقي 
المصورين
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هي نماذج من مشاريع 
صغيرة ومتوسطة حتى رغم 
بدء المشروع واجهت الكثير 

من العوائق، في الوقت الذي 
تمثل فيه أكثر من %98 

من المشروعات في سورية 
وتعد من أنشط المشاريع 

التي تدعم وتساعد االقتصاد 
السوري على النهوض بعد 
مرحلة الحرب لكنها ال تزال 

خجولة وغير فاعلة بل وتثقل 
كاهل كل من يقترض في 

حال حالفه الحظ وحصل 

المشاريع الصغيــرة      حلم � يك 
تعثر بفوائد القروض!

 ريم غانم 

تقدمت ربة المنزل ربى محمد بطلب للحصول على قرض 
من مصرف اإلبداع للتمويل الصغير لتشتري به بعض 

األقمشة واألزرار لتعمل على ماكينة الخياطة التي تملكها 
وبسبب ارتفاع األسعار لم يكن مبلغ 500ألف ليرة سورية يكفي 
للقيام بمشروع حتى ولو كان بسيطًا لتواجهها بعد ذلك مشكلة 
التسويق التي أفشلت مشروعها وبات القرض وسداده مشكلة 

حقيقية أكبر من قدرتها على سدادها، أما محمد حجازي اقترض مبلغ 
200ألف ليرة سورية ليشتري بضائع للسوبر ماركت الذي يستأجره 

بمبلغ 75 ألف، وعليه ذهبت أموال القرض على عدد قليل من المواد 
بعد أن تبين له حجم مبلغ الفائدة التي طاحت بأحالم أرباحه.

االقتصادي   |  
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على مبلغ الدعم، إال أن 
حصة االئتمان الموجودة 

للمشروعات الصغيرة من 
إجمالي المصارف السورية 

هي 4% والتي تعد من أقل 
النسب حول العالم التي تضع 
لها حصة 9% حسب الجهات 

المختصة.

تحريك االقتصاد واقفًا!
منذ أن تم إحداث هيئة 

تنمية المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة بالمرسوم رقم 2 

لعام 2016 شكلت جهة داعمة 
وميسرة للكثيرين من ذوي الدخل 
المحدود والغير موظفين بإنشاء 
عمل خاص بهم، وبين المشاريع 

الريادية ودعم المرأة الريفية 
يقف االالف من السوريين 

بانتظار أن تؤخذ مشاريعهم بعين 
االعتبار ويتم دعمها انطالقا من 

دورها في تحريك عجلة الحياة 

االقتصادية ال االعتماد فقط 
على تقديم النصائح والدعم 

المعنوي! وحتى بعد حصولهم 
على مبلغ القرض الذي يستخدم 

ألغراض استهالكية ال تعود 
على المستفيدين بأي ربح أو 

عائد بالتالي لم يكون عون لهم 
بل تحول لعبء وديون بسبب 

الفوائد العالية؟
لكن ما هو عمل الهيئة األساسي 
وما يتفرع عنها، وأبرز الصعوبات 
التي واجهتها خالل عامين وهل 

فعًال استطاعت أن تساهم 

المشاريع الصغيــرة      حلم � يك 
تعثر بفوائد القروض!

طالبو 
العمل

وصل عدد 
المستفيدين 

منه إلى 
 2015

مشاريع خالل
عام 2017

و972 
خالل 2018

و95 مشروعًا 
خالل 2019

حصة االئتمان الموجودة للمشروعات الصغيرة 
من إجمالي المصارف السورية هي 4% والتي 
تعد من أقل النسب حول العالم التي تضع لها 

حصة 9% حسب الجهات المختصة



االقتصادي   |  

بتقديم ما يلزم من الدعم؟ من 
هنا بحثنا في بعض األبواب التي 
تتعلق بعملها، كما تحدث بعض 

المستفيدين من مشاريعها 
عن إيجابيات وسلبيات هذه 

المشاريع.

طبيعة عمل الهيئة
بداية الحديث التقينا بمدير الهيئة 

العام إيهاب اسمندر الذي أكد 
أنها حلت مكان الهيئة العامة 
للتشغيل التي كانت باألصل 

هيئة مكافحة البطالة، وننفذ عبر 
مقراتنا المتوزعة في مختلف 

المحافظات السورية مجموعة 
من البرامج تتوزع على الشكل 

التالي:
تدريب طالبي العمل: هو إعادة 
تأهيل االشخاص مهنيا ليصبح 

لديهم فرصة عمل في مجال حر 
ويعملون لحسابهم عبر مراكز 

التأهيل المهني المختصة التي 
تركز على المهن مثل أعمال البناء 

وصيانة السيارات أو الكهرباء، 
حيث وصل عدد المستفيدين 

منه إلى 2015 مشاريع خالل عام 
2017، و972 خالل 2018، و95 

مشروعًا خالل 2019.
برنامج تأهيل رواد االعمال: 

يساعد االشخاص الراغبين في 
القيام بمشروعات خاصة ذات 

طبيعة ريادية ال تشبه باقي 
المشاريع ومختلفة عن الحالة 

التقليدية مثل مشروع تصميم 
بعض األجزاء اإللكترونية في 

الحواسيب أو مشروع استخالص 
بعض المركبات العطرية، أي 
يشترط فيها أن تكون جديدة 
نسبيًا على السوق وتعتمد 

بالشكل االساسي على المخاطرة 
بنسبة تختلف عن المشاريع 
االخرى التقليدية التي تبحث 
عن الشي الموجود والمتاح، 

واستفاد منه 36 مشروعًا خالل 
عام 2017، و127 مشروعًا عام 

2018، 142 مشروعًا خالل 
.2019

مشروع التدريب من أجل 
المضمون: هو أشبه بسوق 

عمل إليجاد ربط بين الباحثين 
عن العمل وطالبي العمل حيث 

يتم ترشيح للجهات الراغبة 
بتشغيل العاملين من المسجلين 

لدى الهيئة ويتم تحديد الفجوة 
الموجودة ما بين طالب العمل 
وطالب العمالة وإقامة دورات 

تدريبية لهم مع الجهة طالبة 
العمالة لتامين وظيفة محددة 

لدى تلك الجهة، استفاد منهم 
25 مشروعًا خالل 2018، و48 

مشروعًا خالل 2019.
تعزيز قدرات المرأة الريفية: 

هنا تستطيع أن تستفاد فقط 
المرأة من جميع المشاريع 

السيما المعيالت ألسرهم أو 
المعيلة لنفسها ويمكن قبول 
أي مشروع، استفاد منها 124 

مشروعًا خالل 2018 و96 
مشروعًا خالل 2019.

إقامة المهرجانات ومعارض 
التسويق: مختص بإقامة 
معارض لمشاريع الهيئة 

والمشاركة في المعارض 
وإتاحة الفرصة للزبائن لالطالع 

على هذه المشروعات وإتاحة 
الفرصة ألصحاب هذه المشاريع 
بالتواصل مع سوق العمل، ومن 

ضمنها االشتراك في معرض 
دمشق الدولي ومعرض الباسل 
لإلبداع واالختراع، استفاد منها 

104 مشاريع خالل 2018، 248 

خالل 2019.
تدريب فريق المدربين: وهي 

عبارة عن تشكيل كادر من 
العاملين في الهيئة للتدريب على 

هذه المشاريع ومواضيع تفيد 
المستفيدين، كما تقدم المعارف 
المطلوبة ألصحاب المشروعات، 

استفاد منها 20 مشروعًا خالل 
2018، 39 مشروعًا خالل 2019.

كما تقسم المشروعات إلى ثالثة 
أنواع هي:

1-المشروع الصغير: هو 
المشروع الذي يمارس نشاطًا 

اقتصاديًا، وال يقل رأس ماله عن 
(1.5) مليون ل.س وال يتجاوز 

/5/ ماليين ل.س وال يقل عدد 
العاملين فيه عن ستة.

2-المشروع المتوسط: هو 
المشروع الذي يمارس نشاطًا 

اقتصاديًا, ويزيد رأس ماله على 5 
ماليين ل.س وال يتجاوز خمسة 
عشر مليون ل.س وال يقل عدد 

العاملين فيه عن ستة عشر عامًال.

تمويل معنوي وتدريبي
يضيف أسمندر يقتصر عمل 

الهيئة على تقديم الدعم 
المعنوي والتدريبي إليصال 

المشروع إلى بر األمان 
وحصوله على التمويل الالزم 

من المصارف المختصة وهي 
المؤسسة الوطنية للتمويل 

الصغير ومصرف اإلبداع للتمويل 
الصغير والمتناهي الصغر، وعليه 

تنحصر مهمتنا في التدريب 
والمساعدة على إنشاء دراسة 

جدوى اقتصادية يتم قبولها في 
المصارف.

تسهيالت ائتمانية
تتمثل الشروط التي توافق 

المصارف العامة والخاصة من 
خاللها على التمويل للمشاريع 

الصغيرة والمتوسطة التي 
تتعامل مع الهيئة، وحصول 
المستفيد على التسهيالت 

االئتمانية في أن يكون من رعايا 
الجمهورية العربية السورية، أو 

من في حكمهم، وأنهى الخدمة 
العسكرية أو أعفي منها وأال 

اسمندر:

أكثر من 70 بالمية 
من المشروعات 

غير منظمة وحوالي 
45 بالمية يواجه 

صعوبات فنية

تستطيع أن تستفاد فقط المرأة 
من جميع المشاريع السيما 

المعيالت ألسرهم أو المعيلة 
لنفسها ويمكن قبول أي مشروع
استفاد منها 124 مشروعًا خالل 
2018 و96 مشروعًا خالل 2019
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يقل عمره عن20عامًا، وأال يكون 
عامًال في الدولة أو مشتركًا في 
التأمينات االجتماعية كما يجب 

عليه أن ينهي الدورة التدريبية 
لريادة األعمال بنجاح.

كما يجب أن يكون مكان 
المشروع داخل المحافظة التي 

يقيم فيها المستفيد، وأن يقدم 
خطة عمل أو دراسة جدوى 

مقبولة لمشروعه، وأن يساهم 
بنسبة معينة من إجمالي التكلفة 

االستثمارية للمشروع عينية أو 
نقدية لضمان جدية المشروع، 

وأن يقدم التراخيص الالزمة 
إلقامة المشروع.

أما فيما يخص المشروعات 
القائمة فإن جميع الشروط 

مطلوبة بالنسبة للمشروعات 

الجديدة، عدا شرط العمر وشرط 
عدم االشتراك في التأمينات 

االجتماعية، إذ يمكن أن يكون 
مشتركًا كصاحب عمل.

صعوبة التمويل 
وعدم التنظيم 

أما عن أبرز المشاكل التي واجهت 
هذا القطاع حددها مدير هيئة 

تنمية المشروعات الصغيرة بأنه 
غير منظم  ويصعب االستفادة 

من جميع الخدمات، كما يصعب 
التعامل مع الكثير ضمن صيغة 

المشروع الحالية فهناك أكثر من 
70 بالمية من المشروعات غير 

منظمة وحوالي 45 بالمية يواجه 
صعوبات فنية مثل مشاكل في 

الحصول على اآلالت أو الصيانة  
وصعوبات تسويقية، أي أنهم 

ينتجون بدون أي خبرة عن كيفية 
تصريف أو تسويق منتجاتهم 

والتواصل مع المعارض، واألهم 
هي الصعوبات التمويلية كون 

معظم المصارف ترفض تمويل 
هذه المشاريع بدون ضمانات 
كثيرة قد تصل أحيانًا ألكثر من 
المبلغ الذي سيحصل عليه من 
المصرف لمشروعه، كون هذه 

المصارف ال تملك ثقافة تنموية 
وتهتم فقط بمصالحها وال تثق 

بهذا المنتج.

بنوك للفقراء
تتمثل القروض المتاحة من 

مصرف اإلبداع للتمويل الصغير 
والمتناهي الصغر الذي أحدث 

عام 2010 وبشراكة عامة وخاصة 
بين وزارة الشؤون الجتماعية 

والعمل وبيتن القطاع الخاص 
برأسمال بلغ 366 مليون ليرة 
سورية وهذه القروض: قرض 

المنشآت الصغيرة - قرض 
الحرفيين- قرض استثماري-  

قرض للموظفين - قرض صيانة 
منزل وقرض للسيارة - القرض 

التعليمي-القرض الزراعي، 
وتتراوح قيمة القروض بين 

10آالف و500 ألف ليرة وتكون 
ضمانة القرض األعلى سجًال 

تجاريًا أو صناعيًا.
وتحدث مدير المبيعات في 

المصرف أسعد النبواني في 
المصرف اإلبداع عن تمويل 

المشروعات البالغة الصغر بأنها 
تتجه على استهداف الشريحة 

البسيطة اجتماعيًا (الفقراء) 
ألنهم يتجنبون التعامل مع 
المصارف والبنوك الكبيرة 

وذلك لبساطة مشروعاتهم 

مشاريع ولكن 
بالعودة للحديث عن المستفيدين قال مازن حداد 

من محافظة حلب بالنسبة لتجربتي  عن تجربته 
فهو خاض تجربة التدريب على مشروع ورشة 
كهرباء وتم الموافقة على إعطائه تمويل من 

مصرف اإلبداع مبلغ 500 ألف ليرة سورية لكن 
بعد أن بدأ بالحصول على الترخيص الصناعي 

اكتشفت أنه يتوجب دفع ضرائب عالية بقيمة 
300 ألف ليرة سورية، كما يقال « فوق الموتة 

عصة قبر» ففي المنطقة التي ينفذ فيها 
المشروع تعاني من انقطاع حاد في الكهرباء 

بالتالي لن يكون هناك إنتاج هذا عدا عن نقص 
المواد األولية بسبب االرتفاع الجنوني للدوالر، 

رغم ذلك أنا لست متشائم بل أطلب من الحكومة 
أن تقدم لي التسهيالت بدل هذه الضرائب.

 أما السيدة سهام قاسم من محافظة طرطوس 
التي بدأت مشروع الصناعات اليدوية من 

مفارش طاوالت واكسسورات بجهودها الخاصة 
ومن راتبها التقاعدي فقط وتقول عن تعاملها 

مع الهيئة: بعد أن تعرفت على هيئة تنمية 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحسن وضع 

عملي والمردود الذي حصلت عليه بعد أن 
شاركت من خاللها في الكثير من المعارض مثل 

معرض دمشق الدولي، والذي فتح لي أبواب 
جيدة للتسويق ألعمالي، كما تدربت لديهم على 

صناعة البروكار لكن لم أستطع أن اعمل بها 
كون هذا المشروع يكلف مليون ليرة سورية 
وهو خارج قدرتي، لكن أتمنى من الهيئة أن 

توسع مجال عملها وتخرج المعارض إلى نطاق 
أوسع خارج سورية كي يتعرف الخارج أكثر على 

المنتجات السورية نظرًا لتقديرهم أكثر لألعمال 
اليدوية، أما المجتمع المحلي غير مهتم بالطريقة 
الكافية بهذه األعمال بل ال يوجد سوق  أو دعاية 

لها، كما أرجو أن تستمر الهيئة بدعم مشروعي 
كي أحوله إلى مشغل حقيقي أنتج وأوزع منه 

منتجاتي إلى كل سورية.
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االقتصادي   |  

وقلة خبرتهم في التعامل مع 
البنوك، حيث يقوم المصرف 
بالبحث عن هذه الشريحة من 

خالل االختصاصيين الذين 
يقومون بجوالت ميدانية 

يروجون من خاللها للمصرف 
ويبحثون عن المحتاجين للتمويل 

ويقدمونه لهم، مؤكدًا أن 
شروط اإلقراض لدى المصرف 

بسيطة جدًا ومن الممكن أن 
يصرف القرض لطالبه في 
أسبوع واحد مادام محققًا 

الشروط ومستكمًال األوراق 
والمستندات الثبوتية.

مضيفًا أن الضمانات المطلوبة 
بسيطة أيضًا فمجرد كفيل 

اجتماعي متمثل باألب أو األم 
أو أحد أفراد العائلة معروف أو 
ذي دخل وال يشترط أن يكون 
موظف دولة بل يكون كافيًا 

للضمان أو أن يكون مركبة أو 
أي سند تنفيذي (سند أمانة أو 
ما شابه)، كما يقدم المصرف 

قروضًا استهالكية لمساعدة 
عمالئهم وفك أزماتهم فمن 

كانت له حاجة بترميم منزله أو 
أي حاجة اجتماعية أخرى فيقدم 

المصرف على مساعدته وتقديم 
التسهيالت الممكنة في السداد، 

هذا عدا عن السماح للشخص 
المتعامل معنا والملتزم بسحب 

قرض ألكثر من مرة حسب 
حاجته، ويؤخذ على هذه القروض 
الفائدة المرتفعة بالنسبة لمبلغ 
صغيرة فهي تبلغ 18%  سنويًا 
أي على كل 50 ألف ليرة هناك 

فوائد 9 أالف ليرة، لكن تلك 
الفائدة لم تلق أي استياء من 
المستفيدين خاصة أن الدفع 

يمتد كحد أعلى على مدى سنتين. 
أما عن أبرز معاناة المستفيدين 

تحدث النبواني تتمثل في مرحلة 
بداية المشروع الخاص في باقي 

المصارف والتي تكون صعبة في 
تأمين الضمانات التي تطلبها 

المصارف التي على األغلب ما 
تكون ضمانات عقارية نظيفة 
وقيمتها تغطي مثلي القرض 

وهذا ال يتوفر لدى المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة وال 

يستطيع رواد األعمال تأمين هذه 
الضمانات.

تخفيض تكلفة المنتج النهائي
بدورها الباحثة االقتصادية 

كندا أبو دان تحدثت عن 
أهمية المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة مؤكدة أنه قطاع 
هام جدا تعتمد عليه الكثير من 

المحافظات خاصة في حلب 
التي أصبحت اليوم تعتمد 

على المشروعات الصغيرة 
بشكل كبير فهو يقوم بتوفير 
فرص عمل ورفد البلد ببعض 
المنتجات المحلية الضرورية، 
لذا يمكن تفعليه بشكل أكبر 
من خالل زيادة التنسيق بين 
الوزارات واإلدارات المحلية 
بحيث يتم تقديم الخدمات 
المقدمة إلى المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة بكفاءة 
عالية، باإلضافة إلى العمل 

على تخفيض تكلفة المنتج 
النهائي من خالل تخفيض 

التعريفة الجمركية على المواد 
الخام المستوردة مع تخفيض 

تكلفة النقل لهذه المنتجات 
ومساعدتها في تحسين جودة 

منتجاتها لتتمكن من المنافسة 
في الخارج.

كما يجب التوجه إلى زيادة 
عدد مراكز لتدريب العمالة 

بالمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة ومساعدتها في 

تطوير النظم اإلدارية والفنية، 
واتساقها مع اإلطار العام 

للسياسة االقتصادية للدولة، 
وتطوير وابتكار أدوات تمويلية 

جديدة تناسب طبيعة المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة.

هذا ويالحظ بشكل ملحوظ خوف 
المصارف الحكومية والخاصة 

السورية عن تمويل المشروعات 
الصغيرة باعتبارها قطاعا محفوفا 

بالمخاطر وطلب ضمانات كبيرة 
قد ال تغطي قيمة القرض.

أبو دان:

يجب التوجه إلى زيادة 
عدد المراكز لتدريب 
العمالة ومساعدتها 

في تطوير النظم 
اإلدارية والفنية
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مناورات لمكافحة البطالة
فيما يجد المحاسب القانوني 

محمد عياش أن هذه المشاريع 
والقروض المخصصة ليست كما 

يقال سوى «تقليص للشحاذين 
من على أبواب الجوامع»، وليس 
لصناعة ناتج قومي، فمنذ أن تم 

طرح هذه المشاريع والقروض 
كم هو المبلغ الذي تم صرفه 
عليها مليار أو مليارين؟ حتى 
لو تم جمع كل المبالغ التي 

تم صرفها على هذه على هذه 
القروض منذ بدء طرحها، كلها 

ال تساوي ربع مبلغ حاوية حديد 
مبروم يستوردها معمل الجود 

في الالذقية، كلها مجرد مناورات 
لمكافحة البطالة.

لذلك أجد أنه األفضل من 
ذلك التوجه لتمويل القروض 

الصناعية بسقوف مليارية وهي 
التي تولد ناتج قومي وفرص 

عمل في البلد، كما أن منتجات 

هذه المشاريع باإلمكان أن يتم 
تصديرها والتي بدروها ستدخل 
الدوالر على البلد، ذلك أفضل 

أيضًا من كل جلسات التدخل 
وطرح الدوالر ومن فتح باب 
سرقة الدوالر عبر شتورة في 

لبنان وأفضل من تشتيت سيولة 
الدولة على المشاريع الصغيرة.

ويقترح محمد الحل األفضل هو 
إقراض الدوالر للصناعيين كي 
يدفعوا فوائدهم بالدوالر أيضًا 

بالتالي سيعيد هؤالء هذه المبالغ 
للخزينة، كما بإمكان الدولة أن 
تشترط على الصناعي أن يخلق 

فرص عمل بعقود سنوية 
طوال مدة االئتمان، واألهم 

أن يكون هناك ضمان لتحويل 
هذه الدوالرات إلى مكنات 

ومواد أولية، كون عوائد القرض 
الصناعي والتجاري أعلى وهو ما 

يرتب ضريبة أعلى وقيمة مضافة 
أكبر وفرص عمل ـكبر من ” 

مشغل تريكو ومكبس بلوك“.

تدابير حكومية
للدعم فهل تنجح؟

من جانب أخر في خطوة قد 
تعد تشجيعية أو متأخرة برأي 

الكثيرين اتجهت جهات حكومية 
للنهوض بعمل الهيئة الناظمة 
لعمل هذه المشروعات ووضع 

خطة تساهم بتفعيل عملهم 
وتوسيع انتشارها إلحداث نقلة 

نوعية في عمل المشاريع لما لها 
من أثر إيجابي، كما تم الطلب 

من هيئة تنمية المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة تعزيز 

التواصل مع اتحادات «الزراعة 
والصناعة والتجارة والحرفيين 

والسياحة» ليكونوا على اطالع 
بالفرص االستثمارية المقدمة، 

كما تقرر إحداث مكاتب ترويج 
للتعريف بخدماتها على أن يتم 
وضع دليل بالخطوات الواجب 

اتباعها لتمكين من يرغب بإحداث 
مشروع خاص واالستفادة من 

التسهيالت، كما تم التنسيق مع 
وزارتي االقتصاد والتجارة الخارجية 
والصناعة واتحاد الحرفيين لوضع 

قاعدة بيانات متكاملة حول 
المشاريع المتوسطة والصغيرة 

على مستوى كل محافظة لتكون 
نقطة انطالق لتنظيم هذا 

القطاع وتفعيل دوره التنموي.
كما تقرر تشميل المشاريع 

المتوسطة والصغيرة بخطة 
التوسع بالمناطق الصناعية المزمع 

البدء بها مع تأمين الخدمات 
الالزمة لتسريع تشغيل هذه 

المشاريع بما يساعد على زيادة 
معدالت اإلنتاج وتوفير المزيد 
من فرص العمل وتم التأكيد 

على إطالق خطة تدريب متكاملة 
للكوادر في هذه المؤسسات.

فيما تحدث رئيس مجلس 
إدارة مؤسسة ضمان مخاطر 

القروض إبراهيم زيدان إلى 
أن المؤسسة ستبدأ العام 

القادم بتقديم الدعم المطلوب 
للمصارف والمستثمرين في إطار 

عملية دعم المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة بكل القطاعات.

أما مدير عام المؤسسة مأمون 
كاتبة تحدث عن جهودهم برفع 
الجدارة االئتمانية للمقترضين 

لتمكينهم من االقتراض وتأمين 
الكفاالت للمصارف في حال غياب 

الضمانات الكافية من قبلهم.

الحلول 
بانتظار التشريعات

انطالقًا من أهمية المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة والمتناهية 
الصغر عاد مدير هيئة تنمية هذه 
المشروعات وطرح بعض الحلول 
التي قد تساهم بتفعيل عملهم 

بشكل أكبر على األرض لكن أوًال 
يحتاج الوضع االقتصادي أن 

يكون أكثر استقرارًا وأن تكون 
هناك صالحيات أقوى وأكبر 

تعطى للهيئة بحيث تستطيع حل 
أي مشكلة تواجه المستفيدين 

من برامجنا، كل ذلك توقف 
على تعديل البنية التشريعية 
الناظمة لقطاع المشروعات 

الصغيرة حتى يصبح أكثر فاعلية 
ودنياميكة وقابلية للديمومة 

واالستمرار، لذا نسعى إلى 
تأسيس صندوق مالي يدعم 

مشاريعنا بشكل مباشر.

اتجهت جهات حكومية للنهوض بعمل الهيئة 
الناظمة لعمل هذه المشروعات ووضع خطة 

تساهم بتفعيل عملهم وتوسيع انتشارها 
إلحداث نقلة نوعية في عمل المشاريع

٢٩ almashhadonline.comFebruary 2020 العدد 12



االقتصادي   |  

الكثير من المعامل 
والمنشآت عادت للعمل 

ويتغنى الصناعيون بذلك، 
وجرى الحديث عن ارتفاع 

أرقام الّصادرات، مع ذلك 
لم نشهد تحّسنًا في الوضع 
االقتصادي، متى سيحصل 

ذلك برأيك؟
تحّسنت أرقام التصدير لكن مع 

ذلك مازلنا بعيدين عن العام 
2010 ولكي ينعكس التحّسن 
على الوضع االقتصادي نحتاج 
وقتًا طويًال، الخراب سريع إّنما 

البناء بطيء، ولكن لدينا طموح 
لكي يتحّسن أكثر.

في الّسابق كانت لبنان منفذًا 
لبضائعنا واآلن ظروفها سيئة، 
األردن أيضًا وقد منعت دخول 
بضائعنا إليها منذ شهر نيسان.

والعراق أيضًا أصبح منفذًا 
مهمًا بعد فتح معبر البوكمال، 

األمر الذي كان إيجابيًا إلى حٍد 
كبيٍر، خاصة أن السيارات كانت 

تستغرق شهرًا للوصول إلى 
العراق، بحيث تذهب عن طريق 

األردن أو عن طريق لبنان، 
تركيا، إربيل، بغداد، وهذا ماكان 

يستغرق شهرًا، أما اآلن فتصل 
خالل سبعة أيام فقط. 

الوضع صعب في المنطقة 
ولهذا فإن إحداث الفرق يحتاج 
وقتًا طويًال، واألهم من ذلك 

أّننا نحتاج بيئة تشريعية مناسبة 
وظروف مناسبة.

سياسة نقدّية مضّرة
االرتفاع الّتدريجي للّدوالر، 
وّجه الكثير من االنتقادات 

ألداء مصرف سورية المركزي، 
برأيك ما اآللّية الواجب على 

المركزي اّتباعها للحفاظ 
على سعر الّصرف ومن ثم 

تخفيضه؟ 
ال أستطيع وال يحق لي التقييم، 
هذه سياسات نقدية ليست من 

اختصاصي، ولها من هم أصحاب 
االختصاص، ولكن كصناعي فإّن 

الّسياسة الّنقدية الحالية تضّر 
بالّصناعة المحلّية، وارتفاع سعر 
الصرف يخّفض القدرة الشرائية 

ويسيء إلى تصريف البضائع 
وبدًال من أن يقّل هامش الربح 

فإّنه ُيقضى عليه، فباألصل 
هامش الربح قبل ارتفاع الدوالر 
منخفض جدًا، كثير من المعامل 

تبيع بخسارة فال مجال لديها 
لرفع أسعارها بموازاة ارتفاع 

الدوالر، وحتى ولو رفعت 
أسعارها فال يوجد من 
يشتريها بهذا االرتفاع.

من ناحية الّتصدير 
فنحن قد فقدنا 

أسواقنا، وأهم من ذلك 
أّن الزبائن الخارجيين مازالوا 
حتى اآلن غير مقتنعين أّن 

الصناعيين السوريين مازالوا 
يعملون، ولذلك نحن بحاجة 

لوقت إلقناعهم بذلك، إضافة 
إلى مغريات كافية لعودتهم، 

منها الجودة العالية للمنتج 
والسعر المناسب له، وهذا 

هو األصعب، أي الّسعر 
فكلف اإلنتاج ارتفعت 

بشكل كبير، كما 
ارتفعت كلف 

الّشحن 
أيضًا.
نحن 

 الصناعي مهند دعدوش لـ «المشهد»:

يجب أن ننسى عودة
أي صناعي سوري من مصر

مادلين جليس
صناعي اشتهر بصناعته ذات الجودة 
الممّيزة وعمله المتقن، وحبه لوطنه، 

فعلى الّرغم من اإلغراءات المادية 

والمعنوية التي قّدمت له للعمل في 
مصر، إال أّنه أصر على البقاء في سورية، 
وآثر إال أن يحتفظ بفريق عمله، وبمحالته 

ذات الشهرة الواسعة.

المشهد التقت الصناعي مهند دعدوش 
عضو غرفة صناعة دمشق وصاحب شركة 

«النجري دعدوش» وأجرت معه الحوار 
التالي:

كصناعيين نحتاج 
بيئة عمل مشّجعة
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اآلن نتكّلم عن الّسياسة المالية 
والنقدية، لكن من يعلم من 

يبيع خارج سورية كيف يقبض 
مستحقاته، وكيف يدخلها إلى 

البلد لكي يشتري بها مواد أولية 
ويعمل من جديد.

األهم من ذلك أّن الصناعي في 
البلد يضيع وقته في إجراءات 

كثيرة غير موجودة في بالد أخرى، 
خاّصة أن الزبون من الّصعب 

عليه المجيء إلى سورية، 
نستطيع إثبات أّن هناك معامل 

تنتج لكّننا نحتاج للّزبون.

لكن أين الزبائن في ظل الكالم 
الكثير وأرقام التصدير الكبيرة 

التي طرحت في الفترات 
السابقة، وجود تصدير يعني 

حتمًا وجود زبائن.
ارتفعت كثيرًا كما قلت مسبقًا 

خالل األعوام 2013 و2014 
و2015 لكن مع ذلك لم تصل 
إلى نسبة 10% من أرقام قبل 

األزمة أي عام 2010.

لكن في عودة الكثير من 
المعامل والمنشآت لإلنتاج 

ألم نستطع ردم هذه الفجوة 
بأرقام التصدير بين ما قبل 

األزمة واآلن؟
إذا كانت الخطوة األولى هي 

التصنيع قد تّمت، لكن الخطوة 
الثانية هي األصعب من ناحية 

تسويق المنتجات التي نصّنعها. 
اآلن أهّم األسواق بالنسبة لنا 

وأهم تجار األلبسة في الكويت 
هم سوريين، ومن عشر سنوات 

لم يأتوا إلى دمشق، ولم 
يصّدقوا إلى اآلن أّننا نعيش 

بأمان والحملة اإلعالمية التي 
حصلت على سورية خيالية، 

ولألسف فإن منافسنا هو تركيا، 
التي تعيش في ظروف أمنية 

مناسبة، ولديها صناعات كبيرة، 
وحكومتها تدعم هذه الصناعات، 

إضافة إلى أنها تستقطب 
العرب إليها، وإذا أردنا أن نتكّلم 

بالسنوات التي تحّسنت فيها 
أرقام التصدير وارتفعت سنقول 

2016 و2017 تحّسنت، لكن 
2018 و2019 تراجعت.

لكن بالمقابل نستطيع أن 

الشيء يناسب 
القدرة الشرائية 

للمواطن، والشك 
تدهور هذه القدرة 

الشرائّية أصبح 
كبيرًا وكل مصنع 

يسّعر بطريقته
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نقول كصناعة سورية قطعنا 
مرحلة كبيرة، وتجاوزنا عنق 

الزجاجة فالكهرباء أفضل من 
قبل، والحدود أفضل من قبل، 
إضافة إلى فتح معابر البوكمال 
ونصيب، كل ذلك أفضل بكثير، 

لكن مازال الطريق طويل.

المشكلة في البيئة
برأيك كصناعي له خبرة طويلة 

في صناعة األلبسة ما الذي 
يجب فعله لتطوير المنتجات 

لتصبح منافسة في األسواق 
الخارجية؟

كصناعيين سوريين يعملون 
أقصى جهدهم، وهم من أفضل 
الصناعيين في العالم نجحوا في 

تركيا ومصر، عندما خرجوا من 
سورية في ذلك الوقت وذهبوا 

إلى تلك البلدان، لم يكونوا 
أفضل الصناعيين، أو البعض 

كان منهم من أفضلهم والباقي 
ال، لكن أغلبهم نجح نجاحًا 

مبهرًا، فالمشكلة هنا ليست 
في الصناعي، بل في البيئة 

والظروف المحيطة، وليست 
األزمة فقط سبب ذلك، فحّتى 
قبل األزمة كان من المستحيل 

أن يأتي صناعي تركي أو مصري 
أو صيني ليفتحوا معمًال في 

سورية.
حتى لو جاؤوا ولن يحدث ذلك لن 
ينجحوا في سورية بينما الصناعي 
السوري نجح في الخارج وبجدارة.

أنا لدّي محالت لبيع بضاعتي 
في مصر والعراق واألردن ولبنان 

والجزائر وسورية، وهي نفسها 
بضاعة مصنعي في سورية لكن 
لو أصّنع في مصر_ على الّرغم 

من اإلغراءات الكثيرة التي قّدمت 
لي لذلك والتي رفضتها كّلها_ 
لو أصّنع هناك فإن ربحي يزيد 
عشرة أضعاف وأكثر، وهناك 

مغريات كثيرة للعمل في مصر 
لكن لو فعلت ذلك فلن يكون 
باستطاعتي إدارة مصنعي في 

سورية لكنني ال أريد ذلك، 
يكفيني أّنني حافظت على 

فريقي ومعملي، وأنا على ثقة 
أّن الظروف في سورية ستتحسن 

وستكون أفضل من قبل.

سنبقى في مصر وصناعيها 
السوريين، جرى الحديث عن 

عودة الصناعيين السوريين من 
الخارج وخاصة من مصر، هل 
من الممكن ذلك، وهل ترى 
أن الحكومة مقّصرة بحقهم 

الستقطابهم؟
سأتكّلم من منطلق محبتي 

لبلدي، الصناعيين السوريين في 
مصر كلهم زمالئي ولكن كلمة 

حق يجب أن ننسى عودة أي 

صناعي سوري من مصر.
المهم اآلن أن تحاول الحكومة 
المحافظة على الصناعيين في 
سورية كيال يضطروا للمغادرة، 

أّما ثانيًا أغلب الصناعيين 
السورين في مصر لم يغلقوا 

مصانعهم في سورية بل بقيت 
على نطاق ضيق فقط الستمرار 
االسم الذي بناه لسنوات طويلة.

وفي حال عدم تحّسن ظروف 
العمل فال نتوّقع من أحد 

منهم أن يكّبر صناعته هنا، لكن 
الحديث عن إغالق مصانعهم 

في مصر وعودتهم لسورية 
فذلك مستحيل، فظروف 

العمل هناك جيدة والسوق كبير 
وكل مايحتاجه الصناعي متوّفر 

له. 
بعد إحساسنا أن األزمة انتهت 

وتوقف القذائف والظروف 
األمنية الصعبة الجميع ظّن أّن 
األمور ستعود كما كانت، لكن 

ذلك غير منطقي فكل ذلك 
يحتاج وقتًا طويًال، هذا الكالم 

سّبب للصناعيين ضغط إضافي 
للعودة للعمل بسرعة كبيرة.

دعم الصناعي أمر طبيعي
قلت أّن الّصناعة في تركيا 

تزدهر بسبب الظروف 
المناسبة والّدعم الحكومي، 

وقلت أيضًا أّنه على الحكومة 
السورية أن تحافظ على 

صناعييها الموجودين في 
سورية، وعلى العلم أّن 

الحكومة تدعم الصناعيين أكثر 
من التّجار بشهادة الجميع، 

ما الذي يطلبه الصناعي أكثر، 
ما الدعم الذي ينتظره من 

الحكومة؟
كّل دول العالم تدعم الصناعي 

أكثر من التاجر وهذا طبيعي، 
التاجر بَم ندعمه؟ ولماذا؟ التاجر 
الذي يستورد السكر على سبيل 

المثال، في حال لم يربح منه 
أو لم يوّفق فيه يستطيع أن 

يستورد بدًال منه األرز أو أي مادة 
أخرى، ليس لديه منشأة وآالت 

ومواد أولية وعمال كثيرون 
ليتمسك فيهم كما الّصناعي، 
لديه مكاتب موزعين محاسبين 
موظفين، لو وجد أّن أي منتج 
غير مناسب له يستطيع تغييره 
إلى منتج آخر، وهذا غير سلبي، 
بالعكس، لكنه يبّرر الدعم األكبر 
الذي يحصل عليه الصناعي أكثر 

من التاجر
الصناعي رأس ماله منشأته 

ومواده األولية وثروته البشرية 
التي هي العمال وعندما يقرر 

المهاجرة فهؤالء ال يوضعون في 
حقيبة، وينتهي األمر.

وكما قلت مسبقًا كّل دول 
العالم تدعم الّتصنيع تدعم 

تحّسنت أرقام التصدير لكن مع ذلك 
مازلنا بعيدين عن العام 2010 ولكي 

ينعكس التحّسن على الوضع االقتصادي 
نحتاج وقتًا طويًال، الخراب سريع إّنما 
البناء بطيء، ولكن لدينا طموح لكي 

يتحّسن أكثر

تخفيض فوائد قروض 
الصناعيين إلى %6

ال يتعّدى الكالم
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الّتصدير بشكل عام التجار 
ليسوا من يصّدرون المصّدر هو 
الصناعي فلذلك هو يحتاج دعم.

ما رأيك بمنح قروض كبيرة  
للصناعيين أو رجال األعمال، 

وماهي أبرز مشاكل اإلقراض 
التي يعانون منها؟.

القرض جيد جدًا لكن مشكلة 
القرض أّن الّصناعي يأخذ قرضًا 

ليوّسع معمله فيرهن بيته، وفي 
حال لم يوّفق بذلك فإّنه يخسر 

معمله ويخسر منزله.
الظروف يجب أن تكون مناسبة 

للعمل، بحيث يستطيع الصناعي 
التأّكد أنه سيأخذ قرضًا ليوسع 
معمله، لينتج أكثر ويبيع هذه 
المنتج، وبالحقيقة نحن اآلن 

لسنا بظروف عمل جيدة مناسبة 

ألخذ القروض والفائدة على 
القرض عالية جدًا.

اليوم الصناعي يأخذ القرض 
يدفع عليه 14% فوائد كيف 

سيستطيع الّدفع وهو باألصل ال 
يصل إليها بالربح؟

ولكن جرى الحديث عن 
تخفيضها إلى %6.

كالم فقط، لم ُينّفذ منه شيء، 

من سنتين أو ثالثة يتم الحديث 
عن ذلك، لكن الّدولة لم تقم 

بهذه الخطوة، والظروف صعبة 
جدًا كيف ستستطيع تأمين 

كلشيء، المازوت والغاز والكهرباء 
والّطحين الخ.

ال يوجد دعم باإلقراض
لكن الصناعة مهّمة ككل تلك 

األمور التي ذكرتها ودعمها 
مطلوب.

طبعا، يجب أن تلقى الدعم.
تركيا والصين يتقدمان بسرعة _ 

مع العلم أّنني أرّكز في كالمي 
على تركيا والصين النهم الّرقمين 

األّول والّثاني في صناعة 
األلبسة_ لليوم الصناعي التركي 

والصين يتم دعمه من قبل 
دولته، وفي حال توقف دعمه 
لن يبقوا األوائل في الصناعة، 

أي واحدة منهم تتوقف عن 
دعم صناعييها ستتفوق عليها 

األخرى، وهاتان الّدولتان كما قلنا 
في األوائل فما بالك بنا ولسنا 

األوائل، أال نحتاج إلى دعم؟
قلتها لرئيس مجلس الوزراء قبل 

األزمة واآلن، نحن كصناعيين 
سوريين ال نتنافس مع صناعيين 
أتراك أو مصريين، بل مع حكومة 

تركية وحكومة مصرية، فهم 
يدعمون صناعييهم، إذا لم يدعم 

الصناعي السورية فستكون 
المنافسة غير عادلة، فليست 

المنافسة بين مصنع ومصنع بل 
بين مصنع وحكومة.

لليوم الصين تدعم تصدير 
األقمشة ب 10% وهي التي 

تبيع األقمشة للعالم، ولكن في 
حال توقف الدعم ستتفوق عليها 

تركيا.

 أال يمكن اعتبار اإلقراض 
شكل من أشكال الدعم

اليوم اليوجد دعم باإلقراض 
الجميع يتقدم لإلقراض ويأخذ 
قرضه مع فرض فائدة عليه، 

الصناعي ال ميزة له عن التاجر أو 
الطبيب أو غيره.

لم ال يتقّدم الصناعيون بطلب 
ألخذ القروض، هم يطالبون 
بها، ولكن مع ذلك وبحسب 

كالم المصرف الصناعي 
اليوجد صناعيين تقدموا أو 

طلبوا قروض؟
إذا كنت سآخذ قرض عليه فائدة 

12% وأنا ال أحقق حتى %10 
ربح فلم سآخذ هذا القرض.

طلبنا كثيرًا تخفيض الفوائد، 
ووعدونا منذ سنتين ولم يتحقق 
أي شيء، لكن مع ذلك القصة 
معقدة، ونعود لنقطة ظروف 

الصناعي مظلوم
ما رأيك بالتهريب وكيف يؤّثر على المنتج 

المحلي، وهل يوجد حلول لذلك برأيك أم أّن 
الوضع كما هو؟ 

يؤّثر كثيرًا، إذا كانت القطعة مثًال تكّلفني 8 
دوالرات حّتى تكون جاهزة، في حين أنها تكّلف 4 
دوالر في الصين، وتصل إلى أسواقنا مثًال ب 5 

دوالر، كيف سأنافس في هذه الحالة؟.
ال حل أمامنا سوى محاربة الّتهريب، حملة 

مكافحة التهريب التي بدأت في الّسابق في 
فتراتها األولى كانت ناجحة نجاحًا رهيبًا، خالل 

أربعة أشهر من الشهر الرابع للثامن لم يعد يوجد 
تهريب في سورية، بعد ذلك تراجع الوضع.

هناك شيٌء خطير جدًا الّدولة اختارت أن تستورد 
بضائع من خارج سورية تدفع مؤونة 25% هذا 

برأيهم من شأنه أن يساهم في تخفيض الّدوالر 
ورفع الليرة السورية، لكن هذا شكل عبئًا كبيرًا على 
المستورد، وأعطى مجاًال كبيرًا للّتهريب، فالمهّرب 
ال مؤونة لديه وال جمارك وال خطر وال تعب، كل 
ذلك يساهم في زيادة الّتهريب، الُمرِبح والُمريح 
أكثر من الصناعة، وهذا ما يفسر ذهاب كثير من 
الصناعيين بعد خسارتهم صناعاتهم إلى الّتهريب.

عندما تحدثت منذ قليل عن نجاح الحملة في 
األشهر األربعة انخفض آجار المحال فلم يعد يوجد 

مكان يستطيع فيه المهّرب أن يعرض بضاعته 
فيضطر إليقاف الّتهريب، وترك المحل الذي كان 

مستأجرًا لهذا السبب.
يوجد ظلم رهيب فالصناعي يعيش في ظروف 

صعبة لينتج مالبس عليه أن يحضر القماش 
ويصنعه 

في تركيا والصين النستطيع إدخال بضائع 
أجنبية إليها، في 2013 حاولت فتح مكتب في 

تركيا وشحن بضائع له، كان جمرك البضائع 
السورية 70% وهذه النسبة طبعا توضع بناء 
على تسعيرهم هم وال يوجد تهريب بالّتالي ال 

يسمحون إال بالبضائع الّتركية تدخل إليها هكذا 
تكون حماية البضائع.

هناك ماركات عالمية ومصانع عالمية موجودة 
في الصين وهذه المصانع تصّنع بضائع بغرض 

الّتصدير لخارج الصين، في حال أرادوا إدخالها 
للّسوق الّصينية يدفعون عليها جمارك عالية جدًا 

كي ال تنافس البضائع الصينية المحلية. 

الّسياسة الّنقدية الحالية 
تضّر بالّصناعة المحلّية
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العمل، إذا كانت ظروف العمل 
غير مناسبة أصًال، لم يقوم 

الصناعي بتوسيع عمله وأخذ 
القروض لذلك؟

كيف يتم تسعير المنتج 
المحلي وهل سعر المنتج 

المحلي مناسب لقوة 
المواطن الشرائية؟

الشيء يناسب القدرة الشرائية 
للمواطن، والشك تدهور هذه 

القدرة الشرائّية أصبح كبيرًا 
وكل مصنع يسّعر بطريقته لكن 

أي مصنع يهّمه بيع بضاعته 
المنافسة في األسواق تأتي من 

تخفيض األسعار.
مصانع كثيرة تصّنع نفس 
البضائع وتبيع في نفس 

األسواق التي ضعفت فيها 
القدرة الّشرائية المنافسة في 

األسواق تحّدد السعر.
المواد الغذائية من اختصاص 
الّتموين خاصة أّن لها عالقة 
بسالمة المستهلك، أّما في 

غيرها فالمنافسة والسوق 
والكلفة هي التي تتحّكم بالسعر. 

هناك كثير من المصانع تبيع 
بخسارة، وال تستطيع أن ترفع 
ربحها بسبب انخفاض القدرة 

الشرائية، نحكم على المنتج من 

سعره بالّدوالر قبل وأثناء األزمة، 
والفرق كّله ذهب من هامش 

ربح المصنع.

ال يوجد من يّشجع المنافسة
حسب تجربتك كيف يمكن لنا 
أن نطّور المنتج محلي ليصبح 
قادرًا على المنافسة؟ وما دور 

غرف الصناعة والتجارة بهذه 
المنافسة؟

دائمًا السوق المحلية في سورية 
فيها منافسة، قبل األزمة كان 

هناك عرب يأتون إلى سورية 
لشراء البضاعة منهم من مصر 

والجزائر وتونس واألردن ولبنان، 
وكان حينها 70% من البيع لخارج 

سورية بالجملة أو المفرق، اآلن 
لم يعودوا موجودين، والمنتج 

يذهب للّسوق المحلي، والسوق 
المحلية ضعيفة بسبب ضعف 

القوة الشرائية المنخفضة بسبب 
ارتفاع الألسعار. 

ال يوجد من يّشجع المنافسة، 
إذا كانت البضائع غير جّيدة ال 

تباع في الّسوق هو من يحكم، 
ومن مصلحة الّصناعي االهتمام 

بجودة منتجه وتخفيض سعره، 
سواء طلبت منه الغرفة ذلك أم 

لم تطلب.

ما رأيك بجودة المنتج 
السوري؟

الجودة تتعلق بالمنافسة هناك 
بضائع بجودة ممتازة وأسعار 
عالية، وهناك العكس، في 
سورية وغيرها، هذا منطق 
الصناعي في العمل، ولكن 
المنافسة في السوق تقرر، 

عندما نشتري من منتج ويكون 
بجودة سيئة فلن نشتري منه 

مرة أخرى، وكثير من المنتجات 
نفس الشيء منها الجيد ومنها 

السيء بكافة القطاعات، 
األسماء المعروفة والمطلوبة 
لم يأتي اسمها من فراغ ومن 

الشيء.

فتح المعابر الحدودية كيف 
يؤّثر على المنتج المحلي، 

والّسوق المحّلي؟
عندما سيدخل الّتهريب طبعًا 

سيؤّثر سلبًا أّما بالتصدير فسيؤّثر 
إيجابًا.

فتح المعابر أمر مهم، معبر 
نصيب يفتح الطريق للعراق 

والخليج والبوكمال، لكن االمر 
األهم يكمن في تشجيع الّتصدير 

ودعم المصدرين لينافسوا 
غيرهم.

وأعود مرة أخرى لما قلتها قبل 
قليل حول أهمّية وجود بيئة عمل 

مشّجعة، يجب أن ندرك حجم 
المشكلة كي نلتفت إلى حّلها، 

ولنتذكر المثال الّسابق حول نجاح 
السوري في بيئات أخرى وعدم 
نجاحه في سورية، األمر يدعو 

للتفّكر أكثر.

الدولة لديها استراتيجية للبلد كّلها، القابون 
برأيها هي مدخل دمشق.. لوكان لدي مصنع أراه 

وال أستطيع الوصول إليه فهذا جدًا سيزعجني 
ويشعرني بالحزن. 

الدولة إذا كانت ستحدث هذا المشروع بسرعة 
فذلك صحيح، لكن إذا كان ال يوجد تمويل 

وسيستغرق األمر سنوات طويلة فاألفضل أن 
تترك الصناعيين يعودوا لمصانعهم وُيطلب 
منهم تعّهدات بالخروج منها حين بدء تنفيذ 

المشروع، بذلك تعود الصناعات، يعود الّصناعي 
لمنشأته ويعود موظفيه، ال يتوّقف كل ذلك 

سنوات بدون أي شيء.

إذا كانت نسبة الضرر في المعمل ضئيلة 
يستطيع العمل به، لَم نحرمه منه، دعوه يعمل 

وعندما تقّررون البدء بالمشروع تطلبون منه 
االنتقال إلى مكان آخر.

ال يجب أن ننسى أّن صناعي القابون من لحظة 
سيطرة المسلحين عليها في عام خرجوا من 

معاملهم ومنشآتهم، فمنهم إّما ال يوجد لديه 
مصدر دخل أو أّن لديه قبو صغير، هل نقول له 
خذ قرضًا واذهب إلى عدرا؟ كيف وهو اليملك 

نقودًا لذلك؟ الشعب السوري كله استنزف، 
وكل من يرد تنفيذ مشروع يبدأه بالديون 

والقروض فال مال لديه لذك.

كيف يرى الصناعي مهند دعدوش
وضع المناطق الصناعية اليوم؟
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املواصفات القياسية الســــورية..
هل مازالت سبب ثقـة املســـتهلك بالمنتجات؟

االقتصادي   |  

المشهد - خاص

«مطابق للمواصفات 
القياسية السورية“ 
دائمًا نرى هذه العبارة 

مكتوبة على كل المنتجات 
الّسورية، حّتى ليشعر المواطن 

أّنه يأكل من أفضل األغذية، 
ويلبس أجود أنواع األلبسة، 

وتتمّتع جميع الّسلع والمواد 
التي يشتريها بمواصفات عالية 

تتفّوق على مواصفات جميع 
الّدول وأّولها األوروبية.

لكن الحقيقة هي العكس، فال 
الّطعام جّيد، وال اللباس وال حّتى 

الخدمات جيدة، وأقّل ما يمكن 
أن يقال عن أغلب المنتجات 

السورية، أّنها تفتقر إلى أدنى 
مواصفات الجودة.

وعلى الّرغم من أّن هذه 
العبارة باتت عنوانًا عريضًا 

لثقة المستهلك بالمنتج أو 
الّسلعة، إال أّنها باتت وخاّصة 

في فترة األزمة تفقد هذه 
الميزة الّتفاضلية، بحيث باتت 

كل المنتجات غير مؤّهلة 
للّثقة في نظر المستهلك، 

سواء حملت تلك العبارة أم لم 
تحملها.

ولعّل الجهة األولى المعنّية 
بمواصفات المنتجات هي 

هيئة المواصفات والمقاييس 
السورية، والتي تعطي إذا حّق 

القول ”الصّك األّول“ إلنتاج هذه 
الّسلعة أو الماّدة.

آلية إصدار المواصفة
يشرح محسن الحالق مدير هيئة 

المواصفات والمقاييس آلية 

إصدار وإعداد المواصفة، يقول: 
هيئة المواصفات والمقاييس 

هي الجهة الوحيدة المخّولة 
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املواصفات القياسية الســــورية..
هل مازالت سبب ثقـة املســـتهلك بالمنتجات؟

أصدرت هيئة 
المواصفات 
والمقاييس 

السورية 
عام 2019 
المواصفة 

صفر، وتتضمن 
آلية مراجعة 
المواصفات 
وفق المعيار 

المتبع عالميًا، 
ومن المفترض 

أن تتراجع 
المواصفات 
خالل خمس 

سنوات، ويتم 
إعادة دراستها

بإصدار المواصفة بناء على 
معطيات علمية وفنية، وهذا 

اإلجراء وفق دليل اآليزو وإصدار 

المواصفة يتم عبر لجان يتم 
تشكيلها من كافة القطاعات 

منهم صناعيين وتجار وأكاديميين 
ومن مراكز االختبارات وحماية 

المستهلك ومراكز البحوث 
العلمية.

ويتابع الحالق: إعداد المواصفة 
يتم عبر طريقتين األولى يتم 

فيها إعداد الخطة الخاصة بالهيئة 
حيث نبدأ من شهر تشرين من 

كل عام بمخاطبة الجهات العامة 
والخاصة ليزودونا بالمواصفات 

التي يقترحون تعديلها، ليتم 
إدراجها في الخطة السنوية، 

ويأتي للهيئة أيضًا طلبات خاصة 
حول مواصفة أو منتج معين، 

ثم نخاطب الجهات ليتم تشكيل 
اللجان من كل قطاع وهي 

خمس قطاعات غذائي وكيميائي 
ونسيجي وهندسي والمقاييس 

وقطاع الجودة، ومن العام 
الماضي جرى تشكيل لجان دائمة 
لكل قطاع أي 20 لجنة، وتتألف 

اللجنة من 5 إلى 15 شخص.
مضيفًا: اآلن لدينا بين 150 

إلى 200 خبير فني يشارك في 
دراسة المواصفة، بعد إعداد 

الخطة يتم عرضها على اللجان 
الفنية والتي تدرسها بناء على 
األولويات، ودراسة األولويات 

تتم حسب استخدامه في السوق 
المحلية، في الصناعة والتجارة  

إضافة إلى أهمّيته ويكون أولوية 
للموضوع لدى الهيئة بحسب 

المراجع الموجودة له أي إذا 
كان للمنتج مواصفات قياسية 

دولية، أو إقليمية، إضافة إلى 
دراسات الخبراء، ويتم بناء على 

ذلك دراسة مسودة المواصفة، 
ليتم تجميع مواصفات المسودة 

ثم تعّمم وتنشر على موقع 
الهيئة كي يصل ألكبر عدد من  

المختصين إلبداء آرائهم وخبراتهم 
فيها، في حال إن أية جهة كانت 
غير مشاركة في اللجنة وارتأت 

تعديل إحدى المواصفات فإّنها 
تخاطب الهيئة ويعرض ذلك على 

اللجنة لدراستها ثم تقوم بالرّد 
على المالحظات بشكل علمي 

وفني، دون إهمال أي مالحظة 
أو اقتراح في هذا الموضوع.

بعد ذلك يتم اعتمادها 
كمواصفة وطنية سورية ويتم 

تحديدها إلزامية أو طوعية، 

هيئة المواصفات 
والمقاييس هي الجهة 

الوحيدة المخّولة 
بإصدار المواصفة بناء 

على معطيات علمية 
وفنية
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االقتصادي   |  

اإللزامية ملزمة  في السوق 
المحلية إضافة إلى المنتجات 

المستوردة أما الطوعية فهناك 
خيارين إما االلتزام أو عدمه، 
واالختيارية غاليًا التكون في 

مواصفات المنتجات الغذائية، 
وتصدر المواصفة بقرار من وزير 

الصناعة.
أما الجهات الوصائية التي تراقب 
تطبيق المواصفة فتكون حسب 

المنتج وتذكر في القرار، فإن 
كان المنتج غذائي فإن التموين 
يراقبه، وفي حال كان ذو طابع 
زراعي يكون لوزارة الزراعة حق 

المراقبة، وقد تكون مواد 
إنشائية يكون لوزارة االسكان 
هذه المراقبة، ومنها الصحة.

مواصفة قديمة
وإذا عدنا إلى كالم الخبراء فإّننا 

نجد أّن أغلبهم إن لم يكن 
كّلهم يرى أّن هذه المواصفات 

قديمة، وتحتاج إلى التعديل 
كي تتناسب مع المواصفات 

العالمية والدولية، وهذا مانجده 
في كالم الدكتور سامح حمو 

رئيس قسم الكيمياء في جامعة 
دمشق الذي قال لـ «المشهد» 

أّن المواصفات القياسّية 
الّسورية قديمة أي قبل العام 
2000 وكثير منها يحتاج إلى 

تعديل، وهناك اجتماعات تتم 
بصورة سريعة لتعديل هذه 
المواصفات، واالجتماعات 

تكون من قبل الخبراء في قسم 
الكيمياء في جامعة دمشق 
إضافة إلى الخبراء من وزارة 

الصناعة.
لكن ذلك غير كاٍف، حيث 

يؤكد الدكتور حمو على حقيقة 
تعديل بعض المواصفات، 
ومع ذلك فيوجد حتى اآلن 

مواصفات تحتاج لتعديل لتواكب 
المواصفات القياسية العالمية 

وخاصة األوروبية الحديثة.
غمامة لدى المستهلك

األمر ذاته نجده جليًا في كالم 
الصناعيين، الذين وعلى الّرغم 

من أن جميع المواصفات 
ُتدرس وتناقش بوجودهم، إّال 

أّنهم يطالبون بأهمية تعديلها، 
كأن تصبح مواصفة أداء بدل 

مواصفة مواد، األمر الذي يؤّكده 
الّصناعي حسام عابدين ففي 
مجال صناعة الدهانات الزال 

في الهيئة مواصفات تتبع لعام 
1973، بحسب عابدين، في 

حين أّن العالم تطّور من حيث 
المواصفة والمادة األولية ومن 

حيث فحص المنتج النهائي.
الزال لدينا والكالم لعابدين، 

ولنقل في مجال الدهانات، أّن 

”غالون“ الّدهان يجب أن يكون 
فيه ماّدة أولّية محّددة حتى 

يصبح مطابقًا لمواصفات، اليوم 
أصبح تعّدد في المواد األولية 

واحتماالت الستهالك مواد 
كثيرة، ولكن تعّدلت المواصفات 
بالنسبة للدهانات من مواصفات 

مواد إلى مواصفات أداء 
(التغطية اللمعة الخ). 

ويتابع الصناعي عابدين: لألسف 
الجميع يقول أّن منتجه مطابق 

للمواصفات، فلذلك أصبح 
لدى المستهلك غمامة، ففي 

السوق كل منتج له سعر، 

محسن الحالق:

نحن دولة نامية 
صناعيÁ لكنّنا ال ننتج 

املواصفة

عابدين:

الزالت مواصفات 
الهيئة تتبع لعام 

١٩٧٣

دعدوش:

 � يخاطبنا أي صناعي 
لتعديل مواصفات 

ا�لبسة

لم يطلب أي صناعي تغيير 
المواصفات، حيث يجب أن يتقدم 
لغرفة الصناعة ويطلب منها ذلك 

وهي تقوم بالتواصل مع هيئة 
المواصفات والمقاييس وتقوم 

بتعديلها، ومنذ بداية األزمة إلى اليوم 
لم يتم تعديل مواصفات كثيرة
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وعندما نعدل  لمواصفات أداء 
ونضع الكلفة، اليستطيع المنِتج 

أو الّصناعي االّدعاء أّن منتجه 
مطابق للمواصفات، بل يقوم 

بتعداد مواصفات منتجه وسعره، 
والمستهلك يرى البطاقة 

التعريفية للمنتج يأخذ مايريد، 
بالسعر والجودة المناسبين له.
ماطلبناه من الهيئة أن نحضر 
المواصفات األجنبية نترجمها 

ونتبعها، وهذا يخدم المواصفات 
والمصنع والمستهلك، 

فالمصّنع يصّنع مادة، لكّنه 
بالمقابل يستهلك ألف مادة 

غيرها.

ال طلبات تعديل
وكما قلنا مسبقًا إّن لغرف 

التجارة والصناعة حق في 
المشاركة في وضع المواصفة، 
وحق أيضًا في تعديل المواصفة 
القديمة، إال أننا النجد أحدًا في 

القطاع النسيجي على سبيل 
المثال قد طلب بتعديل إحدى 
المواصفات، ومع ذلك فهم 

يطالبون بالتعديل لكن دون طلب 
ذلك بشكل رسمي أو كما جرت 

العادة.
الصناعي مهند دعدوش يؤّكد 
لـ «المشهد» عدم مخاطبة أي 
صناعي للغرفة بطلب تعديل 

مواصفات األلبسة بينما في 
بقية القطاعات حصل ذلك.

ويشير دعدوش أّن أي صناعي 
يريد طلب تغيير المواصفات 

يجب أن يتقدم لغرفة الصناعة 
ويطلب منها ذلك وهي تقوم 

بالتواصل مع هيئة المواصفات 
والمقاييس وتقوم بتعديلها، 

ومنذ بداية األزمة إلى اليوم لم 
يتم تعديل مواصفات كثيرة، 

والشك بأوروبا أن المواصفات 
القياسية قد تم تعديلها.

كالم دعدوش في مجمله 
يؤّكده الصناعي حسام عابدين 

لـ «المشهد» بأن هناك 
لجان معتمدة في غرفة 

الصناعة للتواصل مع هيئة 
المواصفات والمقاييس إّما 
لتعديل المواصفة أو تحديث 

المواصفات.

ويضيف عابدين: لدينا لجان 
من الغرفة تم تسميتها 

للمتابعة مع الهيئة لكن هذا 
الموضوع شائك، عندما 

نطبق المواصفات العالمية 
على منتجاتنا فال تعود هناك 

مشكلة، ولذلك يجب تعديلها، 
واالهتمام بها أكثر، ويجب 

أن نتقدم لننهض بصناعتنا، 
فال يحمينا اليوم إال صناعتنا 

ال ننتج المواصفة
المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس 

السورية محسن الحالق أكد أّن الهيئة أصدرت 
في عام 2019 المواصفة صفر، وتتضمن 

آلية مراجعة المواصفات وفق المعيار المتبع 
عالميًا، ومن المفترض أن تتراجع المواصفات 

خالل خمس سنوات، ويتم إعادة دراستها، 
ونتيجة المراجعة يكون إّما احتمال تثبيت 

المواصفة بناًء على محتواها الفني أو تعديلها 
أو سحبها من التداول، هذه النتائج الثالثة 
تتم عن طريق لجنة تقوم بدراسة مراجعة 

المواصفة وتضع النتيجة بناًء على الدراسة 
وعلى المعطيات العلمية.

أما عن وضع المواصفات فقد أّكد الحالق أّن 
أكثر مواصفاتنا تعتمد على المواصفات الّدولية، 

فنحن دولة نامية صناعيًا لكننا لسنا دولة 

للصناعات الثقيلة لكي ننتج المواصفة، ومعظم 
الصناعات لدينا وافدة، ونعتمد على المواصفة 

الّدولية ألنها مدروسة ولكن اللجنة تدرس 
مالءمتها للسوق المحلية أو أهمية انحرافها عن 

المواصفة الّدولية.
وعن مراجعة المادة قال الحالق أّنها قد تكون 
مخططة من قبل الهيئة أو بناء على طلب من 

غرف التجارة أو الصناعة أو جهة بحثية أو حكومية 
منها حماية المستهلك، ومشيرًا أّن المراجعة 

ال تعني أّن المواصفة قد تكون ملغاة ولكن قد 
تكون إعادة تثبيت لها، فهناك من عام 1973 

ومازالت سارية المفعول.
ويتابع الحالق: إذا لم يكن هناك أي تعديل تقني 
او فني على المنتج أو طريقة تصنيعه فال حاجة 

لسحبه أو إلعادة تصنيعه، وتبقى مواصفته 
سارية المفعول، إّنما يتّم فقط التأكيد على 

مضمونها فتصدر بتاريخ حديث ويبقى المضمون 
الفني كما هو.

أكثر مواصفاتنا 
تعتمد على 

المواصفات 
الّدولية، فنحن 

دولة نامية 
صناعيًا لكننا لسنا 

دولة للصناعات 
الثقيلة لكي ننتج 

المواصفة، ومعظم 
الصناعات لدينا 

وافدة
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الوطنية التي تحقق قيمة 
مضافة وتكون عماد أساسي 

في إعادة اإلعمار.

مطابق و»غير صالح»!!
خبير آخر في قسم الكيمياء 

أكد في تصريح لـ «المشهد» 
وجود منتجات كثيرة ُتباع في 

األسواق تحمل عبارة ”مطابق 
للمواصفات القياسية السورية» 

في حين أّنها غير صالحة 
لالستهالك البشري، مضيفًا أّن 
هذه المنتجات تحمل مواصفات 
المادة لكّنها تضيف مواد أخرى 

دون علم الجهات المعنية ما 
يجعلها خطيرة على المستهلك 

وتسّبب ضررًا له. 
األمر الذي ّأّكده مهّند دعدوش 
أنه ليس كل المواد التي تحمل 

شعار مطابق للمواصفات 
القياسية السورية هي فعًال 
مطابقة لكن المستهلك هو 

من يحّدد.
مشيرًا أّنه مهما كان جهاز 

التموين جّبار فإنه ال يستطيع 
متابعة كل أألصناف في 

السوق وفحصها والّتأكد منها، 
ولكن كل صاحب مصنع يريد أن 

يبني اسم لمعمله أو لمنتجه 
من المفترض أن يقّدم منتجًا 

بأحسن جودة وأحسن مواصفة، 
ع وآخر. واألمر يختلف بين مصنِّ

وبرأيه هذا هو السبب الذي 
جعل السوق يعّج بالمنتجات 

في جميع القطاعات منها 
منتجات معروفة ومشهورة 
وأخرى غيرها تأتي وتذهب 
وال يعلم أحد بها، ويضيف 
دعدوش: كما قلت مسبقًا 

مهما كانت الدولة قوية 
التستطيع حصر شيء، هذا 

ليس بسورية فقط، إّنما في 
كثير من الّدول.

الغلط يعود للرقابة من قبل 
مديريات التموين والصناعة، 

هذا ما أّكده الدكتور سامح 
حمو، الذي أبعد المسؤولية 

عن قسم الكيمياء، مشيرًا أنه 
ليس جهة مراقبة للمنتجات في 
األسواق، إنما فقط جهة مراقبة 

لبداية اإلنتاج وتشكل المنتج 
وفق العينات المرفقة.

وأكد الدكتور حمو على حقيقة 
وجود منتجات تعرض في 

األسواق تحمل شعار ”مطابق 
للمواصفة القياسية السورية“ 

لكنه غير صالح لالستهالك 
البشري، متمنّيًا من الجهات 

المختصة التعاون معهم - أي 
مع قسم الكيمياء- وتشديد 
المراقبة الدورية للمنتجات 

ألن الخلل فيها يسبب ضررًا 
للمستهلك كما تمّنى حمو أخذ 
عينات من السوق والتعاون مع 
جامعة دمشق لتحليلها مباشرة 

دون انتظار صاحب المنتج 
حتى يقّدم منتجه بأفضل 

المواصفات ألخذ الشهادة 
فقط.

في حين اعتبره مدير هيئة 
المواصفات كالمًا غير مقبول 

وغبر منطقي، مؤّكدًا أّن 
احتمال كون المنتج غير صالح 

لالستهالك فهو حتمًا غير 
مطابق للمواصفات، حيث 

يقول الحالق:الحديث عن وجود 
منتجات مطابقة للمواصفة 
لكن غير صالحة لالستهالك 
البشري، كالم غير منطقي، 
فإذا كان المنتج غير صالح 

لالستهالك أو للتداول فهو 
حتمًا غير مطابق للمواصفة، 

ويجب مخالفته.

االقتصادي   |  

خبير كيميائي: األسواق مليئة بمنتجات مطابقة 
للمواصفات وغير صالحة لالستهالك البشري

جهات أخرى بدون فاعلية
هيئة المواصفات والمقاييس السورية تصّدر 

مواصفة المنتج، أي إشعار إنتاج المادة، وااللتزام 
بهذا اإلشعار يجعل المنتج أو السلعة مطابقًا 

للمواصفات وصالحًا لالستهالك.
بالمقابل هناك جهات أخرى قادرة على منح 
منتج ما شهادة مطابق للمواصفات ومنها 
جامعة دمشق التي تتكّفل مخابرها بتحليل 

العّينات المقّدمة إليهم بغية التأّكد من مطابقتها 
للمواصفات أو ال، لكن ذلك يتم فقط للعينات 
التي تقّدم لهذه المخابر من قبل المنتجين بحّد 

ذاتهم، أو من قبل مديرات الّصناعة.

الدكتور سامح حمو رئيس قسم الكيمياء في 
كلية العلوم جامعة دمشق، أّكد ذلك قائًال: 
نعتمد المنتجات التي ترسل إلينا من مديرية 

الصناعة، ونحلل المنتجات الصناعية فقط وليس 
الغذائية، وفي حال مطابقته للمواصفات تعطى 

الشهادة ونحتفظ بالعينة، فترة زمنية معينة، 
دون أن يعني ذلك مسؤوليتنا عن المنتجات 

التي تطرح في األسواق ألنها منتجات يومية 
أو شهرية وهي بحاجة لرقابة من قبل الجهات 

المختصة.
أّما بعد هذا اإلشعار أو المواصفة فيأتي دور 
المراقبة التموينية، لتتأكد من صحة االلتزام 

بالمواصفات، أو عدمه.
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المشهد - خاص

تعتبر تربية المواشي من 
المهن األساسية في مناطق 

المحافظات الشرقية والبادية في 
سورية، إال أن األشهر الثالثة الماضية 
جعلت من هذه المهنة مغامرة كبيرة 

بسبب انتشار عصابات سرقة المواشي 
التي ترتكب في بعض األحيان مجازر 
مروعة بحق المدنيين، بهدف سرقة 

قطعانهم.

جرائم مستمرة
تؤكد مصادر أهلية أن عددًا من األشخاص 
الذين كانوا يرتدون الزي العسكري الخاص 

بـ «قوات سورية الديمقراطية»، قاموا 
بمداهمة إحدى المزارع الواقعة بالطرف 
الشمالي من مدينة الرقة، وبعد احتجاز 
أصحاب المزرعة في غرفة واحدة تحت 

تهديد السالح، قاموا بتحميل 200 رأس 
من األغنام في شاحنة كانت ترافقهم، 

كما قامت المجموعة بسلب مبالغ مالية 
بالليرة السورية والدوالر االمريكي تصل 

قيمتها إلى 6 ماليين ليرة، قبل أن تختفي 
المجموعة والشاحنة دون العثور على أي أثر 
لها وفقًا لما زعمته «اآلسايش»، التي تبرأت 

من المجموعة لدى مراجعتها الضحايا.
كما سجل يوم أمس األربعاء، قيام 

مجموعة بالسطو على قطيع من األغنام 
في منطقة «الزعيلي»، بريف دير الزور 

الشمالي، والواقعة على «طريق الخرافي»، 
الرابط بين محافظتي دير الزور والحسكة، 

وتشير المصادر المحلية إلى أن «قطاع 
الطرق»، وعصابات السطو المسلح زادت 
بشكل كبير في المناطق التي تنتشر فيها 

«ٌقوات سورية الديمقراطية»، نتيجة لـ 
«فوضى السالح»، الحاصلة في المنطقة 
المنفلتة أمنيًا دون أي تدخل مما يسمى 

بـ «اآلسايش»، التي تعد بدورها بمثابة 

األمن العام في هيكلية «قوات سورية 
الديمقراطية»، القتالية.

وتنتشر بعض العصابات في مناطق 
سيطرة الدولة السورية، إذ سجل في 19 
من الشهر الحالي سرقة نحو 1500 رأس 

من األغنام من منطقة «الحاوي»، التابعة 
لمدينة «موحسن»، بريف دير الزور الواقع 

على الضفة الغربية لنهر الفرات، كما سجل 
في الثالث من الشهر الحالي محزرة راح 

ضحيتها 21 مدنيًا في منطقة «معدان»، 
بريف الرقة الشرقي إثر عملية سطو 

ارتكبتها مجموعة يعتقد إنها تنتمي لتنظيم 
«داعش»، فيما سجل قبل ذلك بأسبوع 

واحد حادثتي سطو في مناطق البادية 
الواقعة إلى الجنوب من مدينة «الطبقة»، 

ومن قبلها حادثة واحدة في منطقة 
«السبخة»، التي تقع إلى الشرق من الطريق 

«خناصر – أثريا».

القطعان تختفي.. فمن الجاني..؟
يؤكد عدد كبير من المصادر األهلية العاملة 

في أسواق المواشي المنتشرة في المنطقة 
الشرقية، أن القطعان الضخمة التي يتم 

السطو عليها ال تعرض في األسواق 
المحلية، وغالبا ما يتم تهريبها نحو مناطق 
خارجة عن سيطرة الدولة السورية، أو إلى 
الدول المجاورة، وتذهب الترجيحات نحو 

استخدام العصابات المنفذة لهذه الهجمات 
للطرق المارة بالبادية السورية بشكل طبيعي 

لتصل إلى األراضي العراقية أو عبر «مخيم 
الركبان»، إلى األراضي األردنية.

وفي حين أن الجرائم التي تقع في مناطق 
«شرق الفرات»، يمكن أن تنسب لعصابات 

ترتبط بطريقة أو بأخرى بالمجموعات 
المحلية المنتمية لـ «قسد»، فإن ما تشهده 

مناطق البادية التي تخضع لسيطرة الدولة 
السورية، يمكن أن يكون من تنفيذ الخاليا 

النائمة التابعة لتنظيم «داعش»، خاصة وإن 
أساليب قتل الضحايا تشير إلى أن عناصر 
«داعش»، من يقفون وراء هذه الجرائم، 

مع اإلشارة هنا إلى أن خاليا التنظيم تنتشر 
في مقار متباعدة ولم تعد تمتلك مصادرًا 

للتمويل الذاتي إال من خالل عمليات 
السطو التي تحضر في عقائد التنظيم 

المتشددة على إنها «غزوات»، مباحة لتأمين 
«الغنائم».

رعي المواشي يتحول لـ «مغامرة»... 

جرائم متواصلة في الشرقية 
والفاعل مبني للمجهول
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لم يكن من السهل أن تبدأ 
شركة عملها ونهوضها خالل 

سنوات الحرب على الرغم من 
ذلك حاولت الشيف نديم 
أن تحجز مكانها في خارطة 

المستوردين والمنتجين 
السوريين فمن بائع جملة للسكر 

والرز إلى أكبر المستوردين 
للمواد األساسية.

األبرص فرد بعض أوراق الشركة 
والعمل فيها والصعوبات التي 

واجهتهم بما فيها القرارات 
الحكومية التي صدرت 

للمستوردين كما قيم عمل 
غرفة التجارة وبعض القرارات 

التي كان لها األثر السلبي على 
الوضع االقتصادي في سورية.

كيف كانت بدايات العمل 
في الشركة؟

  كانت بداياتنا في بيع وتجارة 
الجملة للسكر والرز «الدوغما» 
كما يقال تعبئة المواد وبيعها 
ثم انتقلنا إلى بيع السكر والرز 

مغلفين، وعلى اعتبار أن أصناف 
المطبخ كثيرة ومتنوعة ولها 
مجال واسع كان من البديهي 

أن ننتقل إلى توسيع عملنا 
واألصناف التي نتعامل بها 
ونصنعها ونستوردها مثل 

الحبوب من البرغل والعدس 
والفول والحمص، عندها كان 

معملنا في منطقة الغوطة 
الشرقية بدمشق ونتيجة 

األوضاع األمنية المتوترة التي 

ريم غــــــانم 

رغم عمرها القصير في السوق لكنها حققت انتشارًا واسعًا واثبتت نفسها بمنتجاتها التي 
نافست بقوة من ناحية الجودة والسعر المناسب، فهي كما يقول صاحبها محمد أنس األبرص 
موجهة للفقراء الشريحة األكبر من مستهلكي المواد التي تبيعها شركة الشيف نديم وبأكثر من 

خمسين منتج غذائي أساسي انتشرت في جميع المحافظات السورية.

 �مد أنس ا�برص
«الشيف نديم»:

القرارات احلكومية أربكت 
ا�سواق ورفعت ا�سعار

كل ما يصدر 
من قرارات 

لها مبرر لدى 
الحكومة 

لكنها بحاجة 
إلى دراسة 

أكبر وأوسع 
كونها مرتبطة 
بشكل مباشر 

بحياة المواطن 
المعيشية
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كانت سائدة في تلك المنطقة 
انتقلنا عام 2014 إلى منطقة 

القزاز واستأجرنا معمل لنستكمل 
اإلنتاج والتوزيع، وبقينا في تلك 
المنطقة ثالث سنوات ونصف 
دمر خاللها معملنا بالكامل وما 
خفف الضرر أننا كنا قد أخرجنا 

آالالتنا من المنطقة.
عام 2018 عدنا إلى الغوطة 

الشرقية رممنا المصنع 
والشركة وأضفنا مواد جديدة 
على صناعاتنا منها الشعيرية 
والمعكرونة والشاي المعبأة 
والظروف والتونا وزيت دوار 
الشمس والزيتون والسمنة، 

ليصبح لدينا ما يقارب الخمسين 
منتج غذائي يلبي أكثر من %80 

من احتياجات السوق المحلي، 
واليوم لدينا كادر توزيعي مع 

سيارتهم ومندوبين في جميع 
المحافظات السورية، هذا عدا 

عن اهتمامنا بجودة المنتج الذي 
نقوم بفحصه وتجربته في الطبخ 
وتقييم جودته بعدها يتم تغليفه.

كيف تأثر العمل واإلنتاج 
باألوضاع التي مرت على 

سورية؟
 كاذب من يقول أنه لم يتأثر 

بشكل أو بأخر بما مر على البلد 
خاصة التجار فعملنا مرتبط 

بالوضع األمني وسعر الصرف 
وتقلبات الليرة، وكان  أبرز ما 

عكس أثره السلبي علينا عندما 
كنا في الغوطة هو قطع 

الطرقات من قبل االرهابيين 
التي كانت تنعكس على مستوى 

توزيع موادنا في المحافظات 
إضافة إلى تقلب سعر الصرف 
الذي كان الطامة الكبرى علينا 
وعلى  المستهلك كون هناك 

الكثير من المواد التي نستوردها 
ويرتبط سعرها بالدوالر، وهو 

الذي أدى في كثير من األحيان 
إلى رفع سعر بعض المواد 

وحاولنا قدر المستطاع أن نبقيها 
مقبولة ويستطيع المستهلك 

شرائها.

بالتالي كيف استطعتم 
المحافظة على إنتاجكم واسمكم 
برخص منتجاتكم بشكل يتناسب 

مع ارتفاع سعر الصرف؟
في بدايات األزمة كان سعر 

الصرف مستقر نوعًا ما بعدها 
أصبح التغيير يومي واالرتفاع 
بشكل ال يصدق، وكي نكون 

واقعيين ونتكلم بصدق 
توجهت لرفع أسعار بعض 

المواد بشكل بسيط جدًا كون 
المواد التي ننتجها مخصصة 

بأغلبها لشريحة ذوي الدخل 
المحدود بنسبة 70 إلى 80 
%، فحافظت على السعر 

بما يناسب السوق والجودة 
األفضل بما اعتاد الناس على 
الشراء منها، وكنا رحيمين بما 

يحقق الربح لنا وال يحرمهم من 
المنتج.

ما تقييمكم لقرار فرض %40 
على المستوردات؟ 

يعد القرار األخير الذي أصدرته 
الحكومة بوضع مبلغ %40  
من قيمة مبلغ المستوردات 

في البنك المركزي لمدة شهر 
وقسم أخر حتى تصدر الفاتورة 
الجمركية  أمرًا خطيرًا على تجار 

المواد الغذائية األساسية بل 
ويضر بالبلد التي تمر بفترة 

حصار وحرب اقتصادية جديدة، 
فليس بقدرة كل مستورد أن 
يضع نصف مبلغ مستورداته 

في المركزي، بالتالي مع الوقت 
سوف يقل وينحصر عدد التجار 
الذين سيستوردون هذه المواد 

ورويدًا رويدًا ستفقد الكثير 
من المواد وسنرى الكثير منها 
يباع في السوق السوداء أيضًا 

وسنكون أمام أشهر قحط 
قادمة، وكان مبرر وزير التجارة 

الداخلية عاطف النداف أن تلك 
الخطوة ستمكنهم من معرفة 

قدرة ومالك كل تاجر وكأنه 
يقول للمستوردين هاجروا من 

البلد أو الجأوا إلى التهريب، 
ويبقى هناك تاجر واحد أو اثنين 
يتحكم باالستيراد  كما أن فرض 

هل تصدرون موادكم كباقي 
الشركات الغذائية؟

تقسم موادنا إلى جزأين:
قسم صناعة وإنتاج محلي وقسم استيراد يدخل 
ضمنه الكثير من المواد األولية األساسية مثل 

السكر والرز تعد مواد إستراتيجية يمنع تصديرها 
لذلك نكتفي بالتوزيع لجميع المحافظات السورية 

والتي تسد حاجة السوق المحلي.

سعر الرز العالمي ليس مرتفعًا 
لكن لألسف فإن موضوع 

التحويل يجعل سعرها الداخلي 
مرتفع وأضعاف سعره لوال 

ذلك كان حافظ على سعر 400 
ليرة سورية
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40%  علينا كان كأي سلعة 
كمالية أخرى مثل السيارات 
والموبايالت، خاصة أنه بعد 

صدوره توقف من 60 إلى 70 
% من التجار االستيراد بحيث 

تقلص عدد مستوردي مادة 
السكر من مئة قبل األزمة إلى 

خمسة اليوم بسبب مشكلة 
تحويل االموال والتي ستخلف 

فراغات كبيرة في السوق.
لنفترض أن هذا التاجر وضع 

قيمة مستورداته بالدوالر الذي 
يمتلكه في البنك المركزي 
عندما كان تصريفه بـ 700 

ليرة سورية، وعندما استلم 
بضائعه أصبح الدوالر بـ 1000 
ليرة، من يتحمل هذه الخسارة، 

من هنا سيذهب التاجر لرفع 
بعض أسعار مواده لتعويض 

الخسارة، ولألسف عندما 
طرحنا الحلول على وزير التجارة 

عبر اتخاذ اإلجراءات المناسبة 
لتالفي المشكلة لم يسمعنا 
أحد، لذا فإن معظم القرارات 
التي صدرت مؤخرًا كانت ضد 

مصلحة التاجر والمواطن كونها 
ستنعكس بشكل سلبي بفقدان 

المادة وغالء سعرها، وبرأي 
فإن مصلحة التاجر من مصلحة 

المواطن فهو ليس عدو له 
بل ليخدمه، هناك تجار أساس 

اقتصاد البلد ويجب دعمهم 
وتقديم التسهيالت لهم.

هل تجد أن القرارات الحكومية 
التي تصدر مساعدة أو معرقلة؟

كل ما يصدر من قرارات لها 
مبرر لدى الحكومة لكنها بحاجة 

إلى دراسة أكبر وأوسع كونها 
مرتبطة بشكل مباشر بحياة 

طرحت مع عدد 
من التجار بأن 

ال يكون هناك 
فرق بين السعر 
الخارجي وسعر 
المركزي، وأن 

يكون الفرق اكثر 
واقعية بغير ذلك 
سيتوجه الجميع  

للتصريف عن 
طريق السوق 

السوداء أو 
التهريب

بكلمة واحدة الله 
يكون في عون 

غرفة التجارة 
وعوننا نحن، 

نتمنى أن يكون 
لهم دور وفاعلية 

أكبر ومساعدة 
التجار بالشكل 

المناسب فهم 
أحد أعمدة البلد 
وروح االقتصاد 

فهم من يستورد 
المادة ويوفرها 
للسوق المحلية

لمحة عن 
الشركة

أنشأت الشركة حديثا في عام 2012 
واستطاعت الشركة أن تدخل السوق السورية 

وتحقق مكانة مرموقة حتى وصلت إلى 
لمراتب األولى في عام2014 من خالل 

أسعارها المنخفضة والجودة العالية التي 
تقدمها الشركة عبر استيراد نوع ثابت لمادة 

الرز القصير على مدار األعوام من الشركة األم 
في إسبانيا ومصر أما الرز الطويل من الهند. 
وقد عملت الشركة مؤخرا على إضافة الشاي 

والملوخية المجففة والزيوت والسمون 
والمعلبات والمعكرونة والشعيرية.
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المواطن المعيشية لكنها التغن 
وال تسمن، فهي تبرر ما يصدر 

للحد من ارتفاع األسعار لكن 
على العكس نحن بحاجة إلى آلية 

لتخفض السعر، وأقول لرئيس 
مجلس الوزراء عماد خميس نحن 

ال نريد هذه القرارات بل نطلب 
منهم مساعدتنا لتوفير المادة.
رأينا  في أخر حملة قامت بها 

وزارة التجار الداخلية على ضبط 
األسعار وإغالق األسواق 

في النهاية لم تفلح ولم تقع 
إال في رأس أصحاب المحال 
الصغيرة الدراويش وكان غير 

عادل ولم يشعر بها المواطن 
ألنها لم تساهم بأي تخفيض 
لألسعار في السوق، وكدليل 

على ذلك عندما طرحت الوزارة 
مبادرة لتخفيض األسعار لم 

يشارك فيها أحد سوى شركتنا 
وطرحنا  كميات ضخمة من 

المواد الغذائية كان فيها سعر 
الرز بـ 425 ليرة فقط والسكر 

بـ 350 حر و375 مغلف، 
وكان يتوجب إلزام كل التجار 
باالشتراك بها لكن لألسف 
لم تستطع الوزارة حث أحد، 

وما حصل قام عدد من التجار 
الصغار بالشراء منا بسعر 

مخفض وبيعها بسعر مرتفع 
عندما انتهت حملتنا.

هذا النوع من الحمالت يتوجب 
أن يكون فيها عمل مشترك مع 

كل التجار ويكون لديهم حس 
الخوف والحفاظ على البلد، 

ويحصد ربح بالمعقول.

ساهم بعض التجار عن طريق 
المضاربة برفع سعر الصرف، 

ماتعليقك على ذلك؟
قد يكون هذا الكالم صحيح 

بنسبة كبيرة من قبل تجار 
كثيرين مختصين هم أعداء البلد 
يتحكمون به كيفما شاؤوا لكن 
نحن كتجار مواد غذائية تضررنا 
من هذه المضاربة وكنا ضحية 
التي حصلت فرأسمالنا الليرة 

السورية والمحافظة عليها، 
فذا كان لدينا 10 آالف دوالر 

يتوجب علينا أن تركها كما هي 

كي نستورد بها، وعند كل ارتفاع 
في سعر الصرف سوف نخسر 

ونتضرر بكل المقاييس.

ما رأيك بأداء غرفة التجارة في 
دمشق وهل تجد فعًال انها 

تساعد التجار؟

بكلمة واحدة الله يكون في 
عون غرفة التجارة وعوننا نحن، 

نتمنى أن يكون لهم دور وفاعلية 
أكبر ومساعدة التجار بالشكل 
المناسب الذين يشكلون أحد 

أعمدة البلد وروح االقتصاد فهو 
الذي يستورد المادة ويوفرها في 

السوق، من هنا نعود ونقول 
ونطلب من الحكومة أن تسهل 

أمورنا وتدعمنا كمستوردين لضخ 
المواد األساسية في السوق 

كي يصبح عليها عرض وطلب 
وينخفض سعرها بالتالي يرتاح 

المواطن.

في آخر حملة قامت بها وزارة التجار الداخلية لضبط األسعارلكن 
في النهاية لم تفلح ولم تقع إال في رأس أصحاب المحال 

الصغيرة الدراويش ولم تكن المعالجة  صحيحة ولم يشعر بها 
المواطن ألنها لم تساهم بأي تخفيض لألسعار

برأيك ماذا يلزم كي يشعر المواطن بتحسن وضعه 
المعيشي؟

من الضروري إصدار قرارات حكومية تساعد 
التاجر وتشعره بالراحة في الحركة واالستيراد بما 
يناسب الوضع الحالي، خاصة المواد األساسية 
السكر والرز على الرغم من أن سعر الرز العالمي 
ليس مرتفعًا لكن لألسف فإن موضوع التحويل 

يجعل سعرها الداخلي مرتفع وأضعاف سعره 
لوال ذلك كان حافظ على سعر 400 ليرة 

سورية التي تنعكس أيضًا على المواطن بغالء 
السعر، المطلوب البحث عن آلية تفيد وتريح 

المستوردين وتجذبهم للسوق، كما يتوجب إيجاد 

حل للتحكم بسعر الصرف، حيث طرحنا مع عدد 
من التجار حل له عن طريق الحواالت الخارجية بأن 

ال يكون هناك فرق بين السعر الخارجي وسعر 
المركزي، بل يكون قريب من السعر الواقعي من 

هنا أصبح الكثيرين يتوجه للتصريف عن طريق 
السوق السوداء أو التهريب، وفي حال تم ضبط 
هذا النموذج فقط سوف نرى انعكاسه بشكل 
كبير على أرض الواقع ومن الممكن أن يساهم 

في تخفيض السعر بشكل ملموس والذي بدروه 
ينعكس أيضًا على دورة الحياة في كل شيء بدأ 

من المعمل وانتهاء بالبيع في السوق بالسعر 
الذي يالئم المواطن.
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د. عدنان صالح إسماعيل

املعاي� االقتصادية أين نحن منها؟

يف  جميع دول العالم تقريبا تعتمد اي حكومة عند 
اتخاذ القرارات االقتصادية على مجموعة من المعايير 

والمؤشرات التي تساعد على اتخاذ القرار السليم والتنبؤ 
بآثارهذا القرار على الحياة االقتصادية ومن هذه المؤشرات 

والمعايير:
- متوسط االستهالك.

- الميل لإلدخار.
- الميل لالكتناز.

- االنفاق على السلع االستهالكية االساسية والكمالية.
- توزيع الدخل على االستهالك واالستثمار.

وبالتالي عندما تتخذ الحكومة المعنية اي قرار متعلق بزيادة االجور 
او رفع او تخفيض الضرائب او رفع او خفض سعر الفائدة يكون 

لديها تصور مسبق لإلنعكاسات االقتصادية لهذا القرار :
- ارتفاع او انخفاض االنفاق االستهالكي او االستثماري.

- ارتفاع او انخفاض البطالة.
- ارتفاع او انخفاض الودائع المصرفية.

- زيادة او انخفاض االستثمار.
وبالتالي تكون القرارات والسياسات االقتصادية موجهة لتحقيق 

هدف اقتصادي منشود.
في سوريا نكاد نفتقد للمعايير االقتصادية بشكل كامل لمجموعة 

من االسباب :
- غياب الدراسات المتعلقة بالميل لإلدخار واالستهالك واالكتناز.

- انتشار القطاع غير المنظم التي تغيب بياناته بشكل كامل.
- التسربات الموجودة في كافة القطاعات.

اقتصاديا ماذا يعني ذلك؟
هذا يعني اننا عندما نتخذ القرار االقتصادي المتعلق برفع االجور 
أو خفض أو زيادة الضرائب أو خفض أو رفع سعر الفائدة نعتمد 

على التنبؤ غير المدروس لمعرفة آثار القرار وهذا أشبه بسفينة في 
البحر بال بوصلة واتجاه تعتمد على التخمين والخبرة لتحديد االتجاه 

الصحيح؟

ايضا نستطيع ان نلقي نسبة كبيرة من اسباب فشل السياسات 
والقرارات الحكومية إلى غياب المؤشرات والمعايير االقتصادية 

وبدورها الغائبة نتيجة عدم توفر قاعدة البيانات والمعطيات 
الصحيحة والدقيقة ولكي نقارب المسألة أكثر نشبهها بخزان مياه 
به أربع ثقوب في البلدان التي تعتمد المؤشرات وعدد غير محدد 
من الثقوب في البلدان التي ال تعتمد المؤشرات وبالتالي عندما 

يكون لدينا ثقوب محددة ونضخ مياه نعرف كيفية اتجاهها بعكس 
الخزان المتعدد الثقوب .

وعليه ال يمكن اتخاذ قرار اقتصادي بشكل علمي ممنهج إنما 
نتعتمد على التجريب أي إذا ارادت الحكومة تخفيض البطالة قد 
تخفض سعر الفائدة دون نتيجة وقد تخفض ضرائب الشركات 

دون فائدة وقد تمنح قروض للشركات للتوسع وهي بذلك تعتمد 
على التجريب بينما في الدول التي لديها مؤشرات واضحة فإن 
خفض معدالت الفائدة يؤدي إلى رفع االستثمارات بمعدالت 

معروفة مسبقا“ وبالتالي تخفيض البطالة بشكل مدروس .
السؤال كيف يمكن للحكومة السورية الوصول إلى هذه المرحلة؟

برأينا هناك مجموعة من االجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك:
- مكافحة ظاهرة التهريب والتهرب الضريبي.

- ازالة كافة التسربات غير المنطقية للقطاعات االقتصادية.
انشاء مركز للدراسات االقتصادية مهمته اجراء استطالعات 

ودراسات حول الميل لإلستهالك واالدخار وتوزيع االنفاق وتأمين 
قواعد بيانات متكاملة تساعد الحكومة على اتخاذ القرار االقتصادي 

السليم.
- نشر الثقافة المتعلقة بأهمية هذه البيانات والمعطيات بين 

افراد المجتمع وتعريفهم بانعكاساتها االيجابية عليهم.
إذا استطعنا تطبيق هذه الخطوات بنجاح عندها نستطيع أن نصل 
إلى مرحلة تكون الحكومة فيها قادرة على اتخاذ القرار االقتصادي 

بشك ممنهج علمي وسليم ونخفف من الهدر الناجم عن اتخاذ 
القرارات االقتصادية غير السليمة واكبر مثال من الواقع قرارات 

التدخل الحكومي في سوق القطع التي تعطي نتائج عكسية لما 
نريد في اغل االحيان.

د. عدنان صالح إسماعيل

٤٧ almashhadonline.comFebruary 2020 العدد 12



الثقافي   |  

هو نصير بن الحاج صادق شورى، مصور 
زيتي، ولد في دمشق لعائلة شغفت بالعلم، 

وكان والده من أوائل صيادلة دمشق المجازين، 
وقد درس في االستانة، وخاله العالمة المؤرخ 

محمد كرد علي مؤسس المجمع العلمي العربي 
بدمشق، الذي دأب يشجعه على مزاولة الفن 

على الرغم من ممانعة والده.
حصل نصير دروسه الثانوية في «مكتب عنبر» 

المؤسسة العلمية القائمة في دمشق القديمة 
آنذاك، والتي كانت المدرسة الثانوية الوحيدة في

العاصمة، وفي تلك المدرسة برزت موهبته 
في الرسم على يد الفنان جورج بولص خوري 

(وهو من خريجي المدرسة الوطنية العليا للفنون 
الزخرفية في باريس).

وإلى جانب الفن التشكيلي كان نصير هاويًا 
للموسيقى يجيد العزف السماعي على آلتي 
األكورديون والبانجو، فانضم آنذاك إلى «دار 
الموسيقى الوطنية» التي كان أسسها في 

دمشق الموسيقي مصطفى الصواف سنة 
1936، وكانت ناديًا بسيطًا جمع عددًا من 

الموسيقيين والفنانين التشكيليين. وفي عام 
1938 أقام نصير أول معرض للوحاته الزيتية 
في نادي ضباط دمشق، وكانت تمثل مناظر 

دمشقية وطبيعية وطبيعة صامتة ووجوه أليفة.
شارك نصير في تأسيس مرسم فيرونيز 

dir=LTR>Veronése سنة 1941 في دمشق 
مع عدد من الفنانين كان من بينهم محمود جالل 

وميشيل كرشة ومحمود حماد ورشاد قصيباتي 
وعبد الوهاب أبو السعود. ومرسم فيرونيز هذا 

كان التجمع التشكيلي األول في تاريخ الحركة 
الفنية السورية آنذاك كما استضاف المرسم 
وقتها بعض الفنانين الالجئين إلى سورية من 
أوربا الشرقية إبان الحرب العالمية الثانية. كان 
مرسم فيرونيز منزًال يقع في الطابق األرضي 

لبناء ذي فسحة سماوية خلفية في حي متفرع 
عن جادة رامي في دمشق، وهو في األصل 

ورشة دهان للمفروشات وألعاب األطفال 
لصاحبه عدنان جباصيني الذي زاول التصوير 

الزيتي فترة من حياته. كان الفنانون في مرسم 
فيرونيز معلمين للرسم في مدارس دمشق، 

وينجزون في المرسم دراسات عن الطبيعة 
الصامتة والنموذج الحي عن الباعة المتجولين 

نص� شورى
(1920 ـ 1992)

 ولد في دمشق، سورية.
1947 - تخرج من كلية الفنون الجميلة بالقاهرة ـ مصر / قسم التصوير.
 تعلم الرسم على يد الفنان عبد الحميد عبد ربه في المرحلة االبتدائية، 

وعلى يد الفنان جورج خوري في المرحلة االعدادية، وتأثر بالفنانين ميشيل 
كرشه، وعبد الوهاب أبو السعود.

 سافر الى إيطاليا بقصد دراسة الفن وبسبب اندالع الحرب العالمية 
الثانية عاد سريعا الى سورية ثم الى مصر.

 تخرج من مدرسة الفنون الجميلة العليا في القاهرة عام 1947.
 عمل مدرسًا للتربية الفنية في المدارس الثانوية.

 دّرس التصوير في كلية الفنون الجميلة بدمشق منذ تأسيسها ولغاية 
عام 1990 وعّين وكيًال لكلية الفنون الجميلة عام 1970.

 يعتبر مرسم نصير شورى الكائن في ساحة المدفع في أبورمانة من 
أقدم المراسم الخاصة في دمشق، وكان بمثابة مزكزا ثقافيا يلتقي به 

الفنانون واألدباء والموسيقيون والفالسفة والشعراء.
 معارض خاصة: 1938 معرضه الفردي األول في نادي ضباط دمشق.
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والشحاذين، متوجهين بتعليمات محمود جالل 
يج فرنسا)،  يج إيطاليا) وميشيل كرشة (ِخرِّ (خرِّ

وفي أوقات فراغهم كانوا يصنعون ألعابًا خشبية 
لألطفال. 

في عام 1942 انضم نصير شورى إلى الجمعية 
العربية للفنون الجميلة، وكان فيها كل من 
التشكيليين سعيد تحسين وجميل كواكبي 

ووصفي جاكوش. 
وفي عام 1943 سافر نصير إلى القاهرة لدراسة 
الفن في مدرسة الفنون الجميلة الملكية (حاليًا 
كلية الفنون الجميلة) بعد أن تعذر عليه السفر 
إلى إيطاليا بسبب الحرب، وتزامل في القاهرة 

مع ناظم الجعفري، كما أنشأ مع عدد من زمالئه 
هناك مرسمًا خاصًا وشارك بأعماله في معارض 

عدة.
عاد نصير إلى دمشق بعد تخرجه في القاهرة 

عام 1947، وعمل مدرسًا في المدارس الثانوية 
وفي دار المعلمات كما افتتح مرسمه الخاص 

مستقبًال فيه المواهب الشابة معلمًا ومشجعًا.
شارك نصير في المعرض األول للفنانين 

السوريين الذي أقامته وزارة المعارف السورية 
في مدرسة التجهيز األولى (ثانوية جودة 

الهاشمي اليوم) في دمشق سنة 1947، كما 
شارك في معرض الفنانين العرب الذي أقيم 

في قصر األونسكو.  في بيروت بإشراف جامعة 
الدول العربية سنة 1948. وقد اعتاد أن يزور 

باريس في كل صيف من سنوات الخمسينات 
لالطالع، وله عدة لوحات لمشاهد من هناك.

دعم نصير شورى معارض الخريف والربيع التي 
كانت تقام في المتحف الوطني بدمشق بدءًا 

من سنة 1950 وما تالها من معارض وزارة 
الثقافة في القطر وخارجه، وكان يحصد فيها 
جوائز قيمة. وكان نصير شورى من مؤسسي 

المعهد العالي للفنون الجميلة في دمشق سنة 
1960، والذي أصبح فيما بعد كلية للفنون 

الجميلة بجامعة دمشق، وكان أستاذًا للرسم 
والتصوير في تلك المؤسسة. وكان غزير اإلنتاج 
يقيم معارض فردية سنويًا في صاالت دمشق. 

وقد مثل سورية شخصيًا أو في وفود رسمية 
في موسكو وبرلين وصوفيا والواليات المتحدة 
األمريكية، كما منح وسام االستحقاق السوري 

من الدرجة األولى سنة 1981.

أسلوبه
كان نصير شورى متفردًا في أسلوبه، ومرهف الحس اللوني 
حتى لقبوه بشاعر اللون. وعلى الرغم من تفوقه في تصوير 

األشخاص فقد كان يحب المنظر الطبيعي فيرصده في 
تقلباته وأحواله. وقد تبنى األسلوب االنطباعي الواقعي 

وعبر عن المنظر السوري واللبناني بحقيقة مكانية وبراعة في 
اللمسة، وذلك حتى أواسط ستينات القرن الماضي حين بدأ 

تجارب تجريدية تحرر فيها من الشكل المرئي محافظًا على 
شاعرية ألوانه. وفي سنة 1965 شكل مع محمود حماد وفاتح 
المدرس وإلياس زيات جماعة تجريدية أسموها جماعة «د» أو 

دمشق، وأقاموا معرضًا مشتركًا في صالة «الصيوان» في 
دمشق كان له صدى في األوساط الفنية بين مؤيد وناقد.

وفي سبعينات القرن العشرين بدأ نصير تجارب أوصلته إلى 
أسلوب جمع فيه بين االنطباعية والتجريد، فأخذ الشكل 

المرئي من األولى واالبتكار في التأليف من الثانية مشكًال 
أسلوبًا خاصًا عرف به في محافل المعارض الفنية واستمر 

في ذلك حتى وافته المنية.

مثل سورية 
شخصيًا أو في 

وفود رسمية 
في موسكو 

وبرلين وصوفيا 
والواليات 

المتحدة 
األمريكية، كما 

منح وسام 
االستحقاق 
السوري من 

الدرجة األولى 
سنة 1981.

كان هاويًا 
للموسيقى 
يجيد العزف 

السماعي 
على آلتي 

األكورديون 
والبانجو

نصير شورى 
من مؤسسي 

المعهد العالي 
للفنون الجميلة 

في دمشق 
سنة 1960، 
والذي أصبح 

فيما بعد كلية 
للفنون الجميلة 
بجامعة دمشق
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القاهرة - أسماء األمين

احتلت قيثارة الغناء 
العربي ليلى مراد مكانة 

كبيرة في اإلذاعة والسينما 
المصريتين لعقدين من الزمن أسرت 

خاللهما قلوب معجبيها بعذوبة 
صوتها وأدائها الناعم ومازالت حاضرة  

بأغانيها المرحة في وجدان الكثيرين 
ممن لم يعاصروا زمنها الذهبي، فلم 
تكن مجرد نجمة لمعت على الشاشة 

الفضية، أو مطربة من طراز فريد 
أسهمت في حركة تطوير األغنية 
فحسب؛ بل كانت وستظل حالة 

استثنائية في تاريخ الفن المصري.

نشأتها
ليليان زكي مراد موردخاي ولدت 

في اإلسكندرية عام 1918، 
ألسرة يهودية األصل والدها 

هو المغني والملحن  زكي 
موردخاي «زكي مراد» الذي قام 

بأداء أوبريت العشرة الطيبة الذي 
لحنه الموسيقار سيد درويش، 

أما والدتها فهي جميلة 
سالومون يهودية مصرية من 

اصل بولندي، ولليلى شقيقان 
أحدهما هو الملحن موريس 

موردخاي المشهور باسم منير 
مراد رائد الموسيقى الراقصة 

واالستعراضية في مصر.

نشأت ليلي في أسرة بسيطة 
عانت من الفقر خاصة بعد 

انقطاع أخبار معيلها زكي مراد 
منذ سفره للبحث عن عمل 

بالخارج لسنوات، مما اضطرها 
للدراسة في القسم المجاني في 

رهبانية نوتردام ديزابوتر بحلمية 
الزيتون، وتعرضت اسرتها للطرد 

من المنزل بعد نفاذ أموالهم 
وتخرجت بعد ذلك من هذه 

المدرسة.

مشوارها الفني
بدأت ليلى مشوارها الغنائي 

في سن الرابعة عشر حيث 
تعلمت على يد والدها والملحن 

المعروف داود حسني، وغنت 
بعدها في العديد من الحفالت 

الخاصة ثم الحفالت العامة، وفي 
عام 1932 التقت الفنان محمد 

عبد الوهاب في حفل غنائي 
أقامه لها والدها على مسرح 

القاهرة، وكان بمثابة انطالقة 
حقيقية لمشوارها الفني، واتفق 

موسيقار األجيال مع والدها أن 
تكون مشروعه الفني. 

تقدمت ليلي لإلذاعة المصرية 
كمطربة عام 1934 ، وتعاقدت 

معهم على الغناء بشكل 
أسبوعي وكانت أولى الحفالت 

الغنائية التي قدمتها غنت 
فيها موشح يا غزاًال زان عينه 

الكحل بعدها سجلت اسطوانات 

لحن لها كبار الملحنين من أمثال: محمد فوزي، محمد 
عبد الوهاب، وأخيها منير مراد، رياض السنباطي، زكريا 

أحمد والقصبجي وعبد الحليم نويرة. وبجانب 
الغناء عام1937 وقفت أمام الموسيقار محمد عبد 

الوهاب والمخرج محمد كريم في فيلمها األول يحيا الحب

ليلى مراد.. 
قيثارة الزمن الجميل 
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بصوتها، ثم انقطعت عن 
حفالت اإلذاعة بسبب انشغالها 

بالسينما ثم عادت إليها مرة 
أخرى عام1947  بأغنية أنا قلبي 

دليلي، ويبلغ رصيد ليلى مراد 
من األغاني حوالي 1200أغنية، 

و لحن لها كبار الملحنين من 
أمثال: محمد فوزي، محمد 

عبد الوهاب، وأخيها منير 
مراد، رياض السنباطي، زكريا 

أحمد والقصبجي وعبد الحليم 
نويرة.

وبجانب الغناء عام 1937 
وقفت أمام الموسيقار محمد 

عبد الوهاب والمخرج محمد 
كريم في فيلمها األول يحيا 

الحب الذي جذب إليها أنظار فنان 
الشعب يوسف وهبي ليقدما 

معًا فيلمها الثاني ليلة ممطرة 
نهاية عام 1939، ولمع نجم 

ليلى في السينما لتصبح صاحبة 
أعلى أجر بتاريخ السينما المصرية 

إضافة لكونها الممثلة الوحيدة 
التي حملت أفالمها أسمها.
تعاونت مع المخرج والمنتج 

والممثل أنور وجدي الذي شكلت 
معه ثنائيًا فنيًا من أنجح الثنائيات 

السينمائية بدءًا من عام 1945 
مع فيلم ليلي بنت الفقراء وبعد 

النجاح الهائل للفيلم قدما سلسلة 
من األفالم حققت نجاحًا كبيرًا 

زيجة ليلي الثانية 
كانت من الضابط  

الطيار وجيه 
أباظة شقيق الفنان 

رشدى أباظة وكان 
زواجهما سرَا نظرًا 

لممانعة عائلته 
العريقة، وأنجبت منه 
ابنها أشرف وطلقت 

منه  لتتزوج بعده 
بالمخرج فطين عبد 

الوهاب
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وقام ببطولتها وإخراجها وإنتاجها 
وجدي ووصلت إلى 6 أفالم 

كتب القصة والسيناريو والحوار 
لها، وهم  ليلى بنت األغنياء عام 
1946، وقلبي دليلي عام 1947، 
وعنبر عام 1948 وغزل البنات مع 
عمالق الكوميديا نجيب الريحاني 

عام 1949، وحبيب الروح عام 
1951، وبنت األكابر عام 1953، 

وقدمت ليلى مراد خالل مسيرتها 
الفنية 27 فيلًما، منها سيدة 
القطار، ورد الغرام والماضي 

المجهول وأدم وحواء وكان فيلمها 
األخير هو الحبيب المجهول 

منتصف الخمسينيات مع المنتج 
والممثل حسين صدقي.

 بعد قيام ثورة يوليو، غّنت ليلى 
للرئيس األسبق محمد نجيب، 

أغنية «باالتحاد والنظام والعمل»، 
وهي على سيارة مكشوفة تجوب 
ميدان التحرير، ثم أعلنت اعتزالها 
الفن عام 1955، وهو ما أرجعه 

أغلب النقاد إلى رغبتها في 
االختفاء عن أعين الجمهور بعد أن 
نال التقدم في السن من جمالها، 
فيما ذكر الناقد أشرف غريب، في 

كتابه «الوثائق الخاصة لليلى 
مراد»، أنها ُأجبرت على اعتزال 

الفن بضغط من السلطات 
المصرية لتدفع ثمن والئها 
للرئيس محمد نجيب آنذاك. 

حياتها الشخصية
تزوجت ليلى 3 مرات، األولى من 
الفنان أنور وجدي، وأشهرت خالل 
هذه الزيجة إسالمها في مشيخة 
األزهر، فيما أسس «أنور» شركة 
إنتاج «األفالم المتحدة» وأصبح 

محتكًرا لزوجته، لدرجة أنه لم يكن 
يقبل أن تشارك في عمل لصالح 
شركة أخرى، وكان يتعمد افتعال 
خالف معها قبل موعد التصوير، 
حتى تذهب إلى االستوديو وهي 

في حالة نفسية سيئة تنعكس 
سلًبا على أدائها، كما كان يرفض 

إعطاءها أجًرا عن األفالم التي 
تؤدي بطولتها من إنتاجه، مكتفًيا 

بدفع الضرائب المستحقة عنها.
وأعربت عن رفضها لذلك 

فضربها في إحدى المرات، بينما 

اشتبك الثنائي من جديد بعد أن 
قبلت الزوجة العمل مع المنتج 

أحمد سالم، في فيلم «الماضي 
المجهول»، عام 1946، حينها 

غضب الزوج وكسر أثاث المنزل 
وخرج غاضًبا، هذه األزمات 

انتهت في عام 1951 بوقوع 
الطالق األول، بعد خالف بسيط 
ثم تدخل شقيقاها إبراهيم ومنير 

وحال األزمة.
 إال أن األزمات بينهما لم تقتصر 

على ذلك، حيث أطلق عليها 

الزوج شائعة تبرعها بمبلغ 50 
ألف جنيه لصالح إسرائيل، حتى 

ُيفسد فيلمها ”سيدة القطار“ 
عام 1952، ما ترتب عليه وضع 

الحكومة السورية اسمها على 
القوائم السوداء، وحظر فيلمها 
في األردن، ثم شمل المنع كل 

أفالمها، وبعد تكرار الطالق ثالث 
مرات خالل 8 سنوات، شهد 

عام 1953 انفصاال نهائيًا بين 
أنور وليلى، بعد أن ضبطته مع 
الفرنسية «لوسيت» واكتشفت 

خيانته لها، عقب عرض فيلم 
بنت األكابر.

زيجة ليلي الثانية كانت 
من الضابط  الطيار وجيه 

أباظة شقيق الفنان رشدى 
أباظة وكان زواجهما سرَا نظرًا 

لممانعة عائلته العريقة، وأنجبت 
منه ابنها أشرف وطلقت 

منه  لتتزوج بعده بالمخرج 
فطين عبد الوهاب الذي أنجبت 

منه ولدها الثاني المخرج 
والممثل زكي فطين عبد 

الوهاب. 
ذكرت ليلى مراد في شريط 

مسجل معها، قبل وفاتها بأشهر 
قليلة، أنها أحبت «عبد الوهاب» 
طوال حياتها، وأنها ستظل تحبه 
حتى آخر يوم من عمرها، وهي 
مدينة له بالكثير، حيث إن ثالثة 

أرباع أغانيها من تلحينه، وفي 
21 نوفمبر 1995 وافتها المنية 

عن عمر ناهز 77 عاًما، وتم 
دفنها بجوار ضريح السيدة 

نفيسة بناًء على وصيتها.

تعلمت على يد والدها والملحن 
المعروف داود حسني، وغنت بعدها في 

العديد من الحفالت الخاص والعامة، 
وفي عام 1932 التقت الفنان محمد 

عبد الوهاب في حفل غنائي أقامه لها 
والدها على مسرح القاهرة، وكان بمثابة 

انطالقة حقيقية لمشوارها الفني
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رأي   |  

د. ماهر سنجر

كورونا نقلته خفافيش االقتصاد
يتساءل الكثيرون عن الفايروس القاتل هل تم تطويره 

بشكل صناعي أم طور نفسه بشكل طبيعي وفقًا 
لسلسلة ما وخاصة بأنه سبق له الظهور لكن لم يأخذ 

البعد اإلعالمي والضجة نفسها كما يحصل اليوم ولم يتهم الجمل 
بشدة ا تهامهم للخفافيش بنقل هذا المرض المعدي، فاقتصاد 

الجمل لن يرقى بيوم من األيام ألن يشكل خطرًا على اقتصاد 
الرجل الخفاش.

اآللة اإلعالمية تراقب عن كثب هذا الفيروس وتتابع أخباره بشكل 
مضخم نوعًا ما وبدأت االشاعات أيضًا تنتشر بشكل مضخم 

أكثر من الالزم فمثًال لو عطس شخص في الواق الواق ولبس 
كمامة فسيصل الخبر إلى كل دول العالم، ال أود التقليل من 

خطورة الفايروس لكن الملفت للنظر كم التهويل والمتابعة، فمن 
الطبيعي أن ينتشر الفيروس بدولة مثل الصين بسرعة أكثر من 

غيرها لكثافة السكان هناك لكن ليس من الطبيعي كم التخويف 
الذي يتم نشره فهناك من منع السفر للصين ومن قرر عدم تزويد 

رحالت الطيران بالوقود لمن هبط في الصين وهكذا.
الملفت للنظر اليوم بأن الفايروس لم يسبب مرضًا جسديًا 

فقط بل سبب الكثير من األمراض االقتصادية للصين مقابل 
مزايا لمنافسيها لم يحلموا بالحصول عليها لوال كورونا 

االقتصاد، من وجهة نظري بأن الكورونا بدأ بالظهور قبل 
المفاوضات على االتفاقية التجارية األمريكية الصينية األخيرة 

وكان هو أحد األسباب الرئيسية التي دفعت الصين إلى التوقيع 
على اتفاقية فاجأت بنودها العالم وخاصة ما يتعلق بعدم 

نسخ التقنيات األمريكية في زمن الجيل الخامس وكأن هواوي 
اعترفت بالنسخ لهذه التقنيات وليس تطويرها أو اختراعها 
والبنود الخاصة بحجم المستوردات الصينية من الواليات 

المتحدة خالل العامين القادمين وخاصة السيارات وكأن الصين 
غيرت منهجية الحماية لمنتجاتها وبند حماية الحقوق الفكرية 

والملكيات والتي هي واحدة من اهم عناصر خلق الطلب على 
المنتجات الصينية.

لن يقل تأثير أعراض كورونا إال لدى انتهاء التفاوض والتوقيع على 
المرحلة الثانية من االتفاقية التجارية الصينية األمريكية، فمن جهة 
ألغت الواليات المتحدة الرسوم على بعض البضائع الصينية لكنها 
أوقفت استيرادها من جهة أخرى بحجة الخشية من تلوث البضائع 
بالفايروس مما سيجعل األمريكيين يرفضون االستيراد لكل شيء 

صيني فالصحة أغلى ما نملك، فتخيل فيما لو أن جوالك الصيني 
قد أنتج بمعمل سقط أحد عماله بفايروس كورونا هل كنت 

ستشتريه؟
من الملفت إعالن الواليات المتحدة بأن المفاوضات التجارية بين 

العمالقان مستمرة إلى ما قبل االنتخابات األمريكية المقبلة إذًا 
شكرًالكورونا االقتصاد الذي سيمنح األفضلية لمرشح ألحق األذى 

بالصين اقتصاديًا مقابل مرشح آخر لم يملك هذه الورقة الرابحة 
لرميها في االنتخابات المقبلة وشكرا لكورونا نقل العالم من 

التركيز اإلعالمي على عزل رئيس الواليات المتحدة إلى كم الوفيات 
المتساقطة يوميا وعدد المرضى.

بالحقيقة ال يمكن ألحد التنبؤ بحجم الخسائر التي ستلحق بالصين 
اقتصاديًا أكثر من القول بأنهاستكون بمئات المليارات من الدوالر 
مقابل المنافع التي سيحققها خصومها المتهمين من قبلهابنشر 

اإلرهاب االقتصادي، فاللكمات بين الخصوم الكبار قوية وعلى 
عكس اقتصاد الجمل.

التأثير الذي سيطول عقود التجارة المستقبلية للصين سيساعد 
الدوالر الذي يتهاوى عالميًا أمام باقي العمالت وسيرفع من شأنه 
وسيضغط على الدول النفطية لكون أكبر المستوردين من النفط 

قد بدء يترنح صناعيًا وبالتالي انخفاض في نمو االقتصاد العالمي 
مقابل ازدياد بحجم الديون العالمية مما سيدفع بتقاسم الكارثة 

االقتصادية القادمة على الواليات المتحدة مع دول كالدول 
العربية استوردت من الصين خالل العامين الماضيين بما يزيد 

عن 250 مليار دوالر مقابل استيراد من قبل الصين لم سيتجاوز 
/18%/ من فاتورة المستوردات الصينية بأحسن أحواله.

كورونا االقتصاد سيؤثر على طريق الحرير الصيني لكون الدول 
وخاصة العربية منها ستتراجع عن استيراد المنتجات الصينية التي 

قد تحمل فايروس ال يوجد مختبر في الدول العربية قادر على إنتاج 
عالج له وستتحمل األسواق العالمية الضغط لفترة ال بأس بها 
لحين الخروج بدواء شافي وسيؤثر على قدرة الصين على تطبيق 

اتفاقها مع الواليات المتحدة.
أهال بكم في عصر انتهت به الحروب التقليدية وشارفت الحروب 

االلكترونية على االنتهاء لننتقل معها إلى حرب بيولوجية اقتصادية 
جديدة فهل سنشهد حروب أخرى قوامها انترنت األشياء والذكاء 
الصناعي أم واجب علينا العودة إلى الحرف والزراعة قطعًا ألذرع 

خفافيش االقتصاد الدولي.

د. ماهر سنجر
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المشهد - خاص 

احتلت هواوي المرتبة 
الخامسة في قائمة أكثر 

الشركات الكبرى إنفاقًا 
على البحث والتطوير لعام 2019 
على مستوى العالم، وذلك وفقًا 

لتصنيف «مؤشر اإلنفاق على 
البحث والتطوير الصناعي التابع 
لالتحاد األوروبي» الذي تم نشره 
مؤخرًا ويضم أكبر 2500 شركة 
على مستوى العالم في مجال 

االستثمار بالبحث والتطوير، 
بحسب البيانات التي تم جمعها 

من تقارير وحسابات هذه 
الشركات السنوية.

ونتيجة لمتابعة تركيزها على 
االستثمار الكبير في مجال 

البحث والتطوير رغم الصعوبات 
والتحديات المتواصلة التي 

تواجهها بناء على موقف اإلدارة 
األمريكية المتزمت حيال التعامل 
مع الشركة، تمكنت هواوي من 

تعزيز ريادتها العالمية في صناعة 

االتصاالت وتقنية المعلومات، 
وتابعت توفير ابتكاراتها المتقدمة 

خصوصًا في مجال الذكاء الصناعي 
والحوسبة، وتطوير تقنيات الجيل 

الخامس على مستوى العالم، 
حيث دعمت أعمالها في مجال 

الجيل الخامس باستثمارات بلغت 
4 مليارات دوالر أمريكي منذ عام 

رغم التحديات المتواصلة التي تواجهها من قبل اإلدارة األمريكية:

هواوي تحقق املرتبة اخلامسة         كأكبر مستثمر 
في العالم في مجال البحث والتطوير       وتتابع نمو أعمالها

تكنولوجيا   |  
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تمتلك هواوي اآلن 3,367 مجموعة من 
براءات االختراع في مجال الجيل الخامس، 
تمثل ما يزيد عن ٪20 من إجمالي براءات 

االختراع في هذا المجال



حققت الشركة هذا المركز في مؤشر اإلنفاق 
على البحث والتطوير الصناعي التابع لالتحاد 

األوروبي لعام 2019

2009، وهو استثمار يفوق إجمالي 
استثمارات الشركات الكبرى 

الرئيسية في الواليات المتحدة 
وأوروبا مجتمعة في تقنيات الجيل 

الخامس. وبدأت هواوي أبحاث 
الجيل الخامس في عام 2009، 

حيث قدمت ما مجموعه 23,600 
مساهمة إلى «مشروع شراكة 

الجيل الثالث» (3GPP) المسؤول 
عن المعايير والمقاييس الخاصة 

بالجيل الخامس.
وتمتلك هواوي اآلن 3,367 

مجموعة من براءات االختراع في 
مجال الجيل الخامس، تمثل ما 

يزيد عن ٪20 من إجمالي براءات 
االختراع في هذا المجال، كما تحتل 

المرتبة األولى بين كافة شركات 
تقنية المعلومات واالتصاالت. 
وكانت قد أنشأت تسعة مراكز 

ألبحاث وتطوير معايير الجيل 
الخامس في جميع أنحاء العالم، 

باإلضافة لتواجد أكثر من 500 
خبير لديها يعملون على تطوير 

هذه المعايير. كما تشغل الشركة 

مناصب في أكثر من 100 منظمة 
معنية بوضع المعايير والمقاييس 

الدولية في المجال ذاته، ما نتج 
عنه كسب الشركة لثقة العمالء 
في شتى أنحاء العالم، السيما 
منطقة الشرق األوسط، حيث 

حصلت هواوي على فرصة توقيع 
أكثر من 60 عقدًا تجاريًا لنشر الجيل 

الخامس على مستوى العالم، 
منها 11 عقدًا في الشرق األوسط 
وذلك بحسب تقارير الشركة للربع 
الثالث من عام 2019، حيث باعت 

وفقًا لذلك أكثر من 400,000 
محطة جيل خامس أساسية على 

مستوى العالم.
وخارج نطاق تقنيات الجيل 
الخامس، استفادت شركة 

هواوي أيضًا من التقدم الكبير 
لذراع البحث والتطوير لديها من 
أجل إرساء أسس وأطر التحول 
الرقمي لقطاعات عديدة في 

الشرق األوسط والعالم. فعلى 
الصعيد العالمي، اختارت أكثر 
من 700 مدينة و228 شركة 
من أكبر الشركات في العالم 
شركة هواوي لتكون شريكها 

للتحول الرقمي، مستفيدين من 
تقنياتها المتطورة وخصوصًا 

في المجاالت الجديدة كالذكاء 
االصطناعي والسحابة االلكترونية 

وانترنت األشياء التي يتوقع 
منها الخبراء أن تكون داعمًا 

مستقبليُا كبيرا ألعمال العديد 
من الصناعات والقطاعات 

المتخصصة.
يذكر أن التركيز المستمر على 

االبتكار لدى هواوي كان كفيًال 
أيضًا بحفاظ مجموعة أعمالها 

لألجهزة الذكية على مكانتها 
كعالمة تجارية عالمية مفضلة، 

إذ حققت نموًا قويًا في عام 
2019 بمبيعاتها وصل مجموعها 

إلى 240 مليون هاتف.
ويأتي تصنيف الشركة مؤخرًا 

في الوقت الذي ُتقدر فيه 
قيادات شركة هواوي أن إيرادات 

مبيعاتها العالمية ستتجاوز 
122 مليار دوالر أمريكي في 

عام 2019، بزيادة قدرها 
نحو ٪18 على أساس سنوي 

على الرغم من الضغوطات 
المستمرة التي تسببها اإلدارة 

األمريكية ومساعيها الحثيثة 
لحض حلفائها على رفع العديد 

من إشارات االستفهام حول 
الشركة.

رغم التحديات المتواصلة التي تواجهها من قبل اإلدارة األمريكية:

هواوي تحقق املرتبة اخلامسة         كأكبر مستثمر 
في العالم في مجال البحث والتطوير       وتتابع نمو أعمالها
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تقنية عالمية   |  

المشهد - خاص 

أبقت بعض شركات 
التكنولوجيا في الصين 

عملياتها مستمرة 
وواصلت تصنيع المكونات 

والمنتجات على الرغم من دعوات 
الحكومة في عدة مدن وأقاليم 

لوقف العمل للمساعدة في الحد 
من انتشار الفيروس التاجي.

وقالت  شركة «هواوي» 

العمالقة لالتصاالت، إنها 
استأنفت تصنيع منتجات مثل 
األجهزة االستهالكية ومعدات 

شبكات االتصاالت وإن عملياتها 
تسير بشكل طبيعي.

وعادت الشركة للعمل بعد عطلة 
العام القمري الجديد بموجب 
إعفاء استثنائي يسمح لبعض 

القطاعات الحيوية بمواصلة 
العمليات على الرغم من دعوات 
من بكين لوقف كل األعمال في 

بعض المدن واألقاليم.
 وقال متحدث باسم «هواوي» إن 

أغلب اإلنتاج في مدينة بإقليم 
قوانغدونغ الجنوبي، بحسب ما 

ذكر الموقع الرسمي للشركة.
وأكدت يانغتسي ميموري 
تكنولوجيز لتصنيع شرائح 

الذاكرة لألجهزة المحمولة والتي 
مقرها في ووهان، مركز تفشي 
المرض، أن عملياتها لم تتوقف.

وقال المتحدث باسم الشركة 

المدعومة من الدولة في بيان 
«في الوقت الراهن، اإلنتاج 

والعمليات في الشركة مستمران 
بصورة طبيعية وبانتظام».

وأكد عدم وجود حاالت إصابة 
مؤكدة بالمرض بين موظفي 

وعمال الشركة وأنهم يطبقون 
إجراءات عزل وتقسيم معينة 

لضمان سالمة العاملين.
وقالت وسائل إعالم رسمية إن 

شركة تصنيع الشرائح اإللكترونية 

شركات التكنولوجيا في الصين 

تواصل إنتاجها رغم انتشار       فيروس كورونا
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قال ممثلون عن شركات سامسونغ ديسبالي وهاينكس وإل.جي ديسبالي 
إن مصانعهم في الصين تعمل كالمعتاد، لكن مصدرا من سامسونغ قال 

إن انتشار الفيروس قد يكون له تأثير على اإلمداد والطلب

لم توقف العمليات حتى خالل 
عطلة العام القمري الجديد.
كذلك لم تتوقف عمليات 

اس.ام.آي.سي لتصنيع أشباه 
الموصالت والتي قالت في 
تدوينة على وسائل التواصل 

االجتماعي إنها شكلت مجموعة 
عمل قبل العطلة لضمان 

استمرار تشغيل المصانع مع 
حماية العاملين واالمتثال 

للقواعد التنظيمية الحكومية.

وقال مصدران مطلعان لـ»رويترز» 
إن «سامسونغ إلكترونكس» لم 
تشهد أي تعطل في اإلنتاج في 
مصنعها في شيآن رغم انتشار 

الفيروس دون أن يفصحا عن 
مزيد من التفاصيل. وأكد ممثل 

عن الشركة أن المصنع يعمل 
كالمعتاد ولم يتوقف إنتاجه خالل 

عطلة العام القمري.
وقال ممثلون عن شركات 

سامسونغ ديسبالي وهاينكس 

وإل.جي ديسبالي إن مصانعهم 
في الصين تعمل كالمعتاد، 

لكن مصدرا من سامسونغ قال 
لـ»رويترز» إن انتشار الفيروس 
قد يكون له تأثير على اإلمداد 

والطلب.

وشركات تطالب موظفيها 
بالعمل من المنازل

من جهة أخرى نصحت شركات 
أخرى في الصين موظفيها 

بالعمل من البيت، حتى تبطئ 
من سرعة انتشار فيروس كورونا 

المميت.
وتمنح بعض الشركات إجازات 

طويلة األمد للعاملين، كما 
تنصح الموظفين العائدين من 

المناطق المصابة بالفيروس 
بالبقاء بعيدا عن العمل.

وتأتي تلك الخطوات عقب تمديد 
الحكومة الصينية إلجازة السنة 
الصينية القمرية الجديدة ثالثة 

أيام حتى يوم األحد.
وتوفي حتى اآلن أكثر من 100 

شخص بسبب الفيروس، ويوجد 
أكثر من 4500 شخص آخر تأكدت 

إصابتهم به.

ما اإلجراءات التي اتخذت؟
أبلغت شركة بايتيدانس الصينية، 

التي تمتلك موقع (تيك توك) 
للفيديو، وشركة (تينسينت) 

العمالقة لأللعاب اإللكترونية، 
موظفيهما بالعمل من البيت.

كما أغلقت سلسلة مطاعم 
(هايديالو) جميع فروعها حتى 

الجمعة.
وأمرت الحكومة في مدينة 

سوتشو األنشطة التجارية بعدم 
فتح أبوابها حتى 8 فبراير/شباط 

على األقل.
وتعد سوتشو، الواقعة في 
شرق الصين، مركزا صناعيا 

كبيرا، ومقرا لصناعات 
األدوية الضخمة، والشركات 

التكنولوجية.
Image caption بعض السكان 
ما زال يخرج من البيت لممارسة 

بعض األنشطة كما طلبت 
شركات عدة، منها مجموعة 

المصارف السويسرية، يو بي 
إس، وشركة تطوير العقارات 

(كانتري غاردن)، من موظفيها 
العائدين من مدينة ووهان، أو 

إقليم هوبي، البقاء في بيوتهم.
وفي هونغ كونغ حدت الحكومة 
حركة التنقل والسفر بينها وبين 

مناطق الصين األخرى، خوفا من 
انتشار الفيروس.

كما ألغت البورصة احتفاال كان 

شركات التكنولوجيا في الصين 

تواصل إنتاجها رغم انتشار       فيروس كورونا
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مقررا األربعاء مع حلول أول يوم 
عمل في السنة القمرية الجديدة، 

خشية انتشار العدوى.
وقررت البورصة في مدينتي 
شنغهاي وشنتشن استمرار 

إغالق أبوابهما حتى الثاني من 
فبراير/شباط.

هل للفيروس تأثيرات 
اقتصادية في الصين؟

وصفت منظمة الصحة العالمية 
فيروس كورونا بأنه حالة طوارئ 

بالنسبة إلى الصين. ومع تأثيراته 
الخطيرة على الصحة، فسيكون 

له أيضا عواقب اقتصادية. ولكن 
ما مدى خطورة تلك العواقب، 

واتساع نطاقها؟
Image caption نقل البضائع 

والسلع تعطل بسبب إغالق 
بعض المدن والحد من حركة 

السفر والتنقل 
لقد بدأ في الصين بالفعل ظهور 

بعض األضرار االقتصادية. 
فقد تأثر مجال السياحة، بعد 
أن فرضت السلطات قيودا 

على السفر والتنقل في بعض 
المناطق، بينما يحتفل الصينيون 

بالسنة الجديدة، التي يسافر 
خالل عطلتها الرسمية كثير من 

السكان من مدنهم متوجهين 
إلى المواقع السياحية وأماكن 

الترفيه.
ويتوقع أن يتأثر مجال الترفيه 

أيضا، إذ سيحجم كثير من 
السكان عن المشاركة في أي 
أنشطة خارج المنازل، مما قد 
يؤدي إلى تعرضهم للفيروس.

ويظهر مدى هذا التأثير في أن 
مدينة ووهان، التي بدأ انتشار 

الفيروس منها، هي في حقيقة 
األمر مركز مواصالت مهم.

Image caption األقبال على 
األقنعة الواقية والقفازات زاد 

كثيرا.. وخلقت القيود التي 
فرضت على التنقل والسفر 

مشكلة كبيرة للشركات 
واألعمال، التي تحتاج إلى نقل 
بضائعها وموظفيها من مكان 

إلى آخر. وسيؤثر هذا في سلسلة 
اإلمدادات التي تحتاجها الشركات 
والمصانع حتى تواصل أعمالها. 

وسوف يؤدي هذا إلى تعطل 
وصول البضائع واإلمدادات في 

أوقاتها، وهذا بدوره قد يؤدي إلى 
ارتفاع في أسعار بعض السلع.

ما هي التأثيرات االقتصادية في 
الخارج؟

تتوقف تلك التأثيرات على مدى 
انتشار الفيروس. 

لكن األسواق العالمية بدأت 
تظهر بعض التأثر، ففي اليابان 
هبط مؤشر أسعار األسهم في 

سوق نيكي بنسبة 2 في المئة، 
بعد إعالن الحكومة الصينية 

عن تمديد إجازة السنة القمرية 
الجديدة. 

وفي أسواق السلع، هبطت 
أسعار النفط والنحاس، لتوقع 
التجار تضاؤل الطلب العالمي 

عليها، طالما ظلت بعض المدن 
الصينية مغلقة.

كما انخفض سعر نفط برينت 
الخام بنسبة 2.2 في المئة 

بسبب المخاوف العميقة من 
الطلب على الطاقة، بالرغم من 
محاوالت وزير الطاقة السعودي 

تخفيف التوتر في السوق. 
وقال األمير عبد العزيز بن سلمان 

آل سعود إنه يراقب عن كثب 
التطورات في الصين، وإنه واثق 

من أن السلطات ستحد من 
انتشار الفيروس.

وهبطت أسعار النحاس في 
لندن بنسبة 1.9 في المئة ألدنى 

مستوى تبلغه خالل ثمانية 
أسابيع. 

هل هناك مكاسب لبعض الشركات؟
بالرغم من تلك العواقب السيئة، فإن هناك بعض القطاعات التي قد تجني بعض 

المكاسب، من ذلك مثال شركات صناعة األدوية، إذ إن األدوية المتاحة حاليا هي 
مسكنات أعراض اإلصابة. وربما تكون هناك فرصة للتربح، على المدى الطويل، إذا 

طورت شركات لقاحات مضادة للفيروس.
وتفيد تقارير بأن شركة (جونسون آند جونسون) بدأت بالفعل العمل 

في هذا، وربما يكون اللقاح متاحا في األسواق 
خالل عام.

وقد زاد الطلب كثيرا على األقنعة، 
والقفازات الواقية. وارتفعت بالفعل أسهم 
الشركات الصينية التي تصنع تلك األدوات 

واألدوية، بعد زيادة أسعارها.

بالرغم من تلك العواقب السيئة، فإن هناك بعض القطاعات التي قد تجني بعض 
المكاسب، من ذلك مثال شركات صناعة األدوية، إذ إن األدوية المتاحة حاليا هي 

بالرغم من تلك العواقب السيئة، فإن هناك بعض القطاعات التي قد تجني بعض 
المكاسب، من ذلك مثال شركات صناعة األدوية، إذ إن األدوية المتاحة حاليا هي 

بالرغم من تلك العواقب السيئة، فإن هناك بعض القطاعات التي قد تجني بعض 

مسكنات أعراض اإلصابة. وربما تكون هناك فرصة للتربح، على المدى الطويل، إذا 
المكاسب، من ذلك مثال شركات صناعة األدوية، إذ إن األدوية المتاحة حاليا هي 

مسكنات أعراض اإلصابة. وربما تكون هناك فرصة للتربح، على المدى الطويل، إذا 
المكاسب، من ذلك مثال شركات صناعة األدوية، إذ إن األدوية المتاحة حاليا هي 

طورت شركات لقاحات مضادة للفيروس.
وتفيد تقارير بأن شركة (جونسون آند جونسون) بدأت بالفعل العمل 

في هذا، وربما يكون اللقاح متاحا في األسواق 
خالل عام.

واألدوية، بعد زيادة أسعارها.

قالت  شركة «هواوي» 
العمالقة لالتصاالت، إنها 

استأنفت تصنيع منتجات مثل 
األجهزة االستهالكية ومعدات 

شبكات االتصاالت وإن 
عملياتها تسير بشكل طبيعي.
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رهف كمال عمار

الـ «تريند» 
رهاب التكنولوجيا

عندما كنا نتحدث سابقًا عن الفوبيا وأنواعها 
دومًا ما كان يخطر على أذهاننا األماكن المغلقة 

والمرتفعة، فوبيا الحشرات وفوبيا األمراض، 
وسواس النظافة...

ومع تطور األنسان بشكل عكسي «تطور ظاهري» وجد في 
المجتمعات اضطرابات جديدة وفوبيا جديدة تدعى رهاب 

التكنولوجيا.

اضطراب العالم الحديث
استخدم حديثًا هذا المصطلح للتعبير عن مشاعر القلق والضيق 
التي يمر بها الشخص حين ال يتاح له استخدام الهاتف المحمول 
أو عندما يكون خارج نطاق مواقع التواصل االجتماعي التي اعتاد 

على استخدامها.

نفاق العالم االفتراضي:
في وقت أصبح فيه معظم األشخاص يعيشون حياتهم ضمن 
عالم افتراضي من الكارثة أن يستيقظوا صباحًا ويجدو خلًال في 
صفحات الفيس لديهم أو خطأ في مخدمات الشبكة، فالخوف 

من أن يفوتهم تريند وأن يتخلفوا عن المشاركة باألحداث قد 
يسبب لهم حالة هستيرية وتوتر واضح تجعلهم يلعنون أصغر 

وأكبر عامل مسؤول عن القطع.
الكارثة تكمن بأن معظم ما يكتب في العالم األزرق ال يطبق في 
العالم الحقيقي فما معنى أن أكتب عن النظافة وعامل النظافة 

وأنا أرمي األوساخ بالشارع دون أدنى شعور بالذنب
عن أي نفاق نتحدث!!

فما معنى أن أواسي مفجوع بطفل وكنت سابقًا أسمع صرخات 
استنجاده دون اكتراث.. ويطول الحديث عن األمثلة الموجودة في 

الشارع السوري. 

:Trend تريند
إنه عصر التريند أما ان تركب الموجة أو تعاكسها فوقوفك على 

الشاطئ ومراقبة فريق اإلنقاذ يشعرك بالنقص ويخبرك بأنه يجب 
أن تدلي بدلوك وتتحف الجميع برأيك ودخولك في نقاشات مع 
أشباهك، مختلفة أم متفق عليها ال يهم فالمشاركة بالتريند هو 
األجدر ألنه يعزز ثقتك بنفسك ويجعلك تتكلم كابروفيسوو تخرج 

من أفضل الجامعات في العالم وفي الحقيقة أنت تعاني من مرض 
نفسي ورهاب تكنولوجي خطير سيؤثر على تقدم مجتمع كامل 

فنشر األكاذيب والنفاق والمساعدة في نشر الجرائم والمشاركة 
في زعزعة االقتصاد والبورصات ونشر الحكم واألمثال بوجه منافق 

والمساهمة بتغيير الشريعة والدين يعد أخطر أنواع التخلف. 

متاح للجميع :
سهولة إستخدام الهاتف المحمول ساهمت بالحد من العقل 
العربي كثيرًا فالحصول على المعلومة أسهل من شرب كأس 

ماء حيث يتم االعتماد على الجوال بنسبة 80 بالمئة من األعمال 
«رسم، تصميم، بحث، طب، تسويق.... 

السماح  بالتعبير الجائر عن الرأي في قضايا إنسانية وإطالق أحكام 
مسبقة على األشخاص يثير بلبلة كبيرة وربما يحرض على إرتكاب جرائم 

وهذا اسوء ما قدمه العالم االفتراضي. إضافة لسوء استخدامه في 
نشر الكثير من التخلف والمعلومات الخاطئة وخاصة الطبية منها التي 

أساسها الداية أم ذكي ومجموعة نساء فارغات من أي عمل مهم. 
وفي دراسة  قامت بها صحيفة الديلي ميل البريطانية أن نحو ٧٧ 

بالمئة من الشباب ال يستطيعون البقاء لثواٍن من دون الهاتف 
وأن النساء أصبحن مهووسات بالجوال أكثر من الرجال.

ومن جهة ثانية فقد بينت الدراسة أن األشخاص يستخدمون 
هواتفهم المحمولة حتى في الحمام وهذه الحالة ال تقتصر على 
الخوف من فقدان االتصال بالعالم األزرق بل تشمل أيضًا القلق 

من الوجود خارج نطاق الخدمة.

رهف كمال عمار



العالمي   |  اقتصاد

أصدر البنك الدولي تقريرًا 
بعنوان «اآلفاق االقتصادية 
العالمية» يتوّقع فيه ارتفاع 
معدالت النمّو االقتصادي 

العالمي إلى 2.5% في 2020، 
مع تعافي معدالت االستثمار 

والتجارة تدريجًا، رغم أن «مخاطر 
التراجع ال تزال قائمة»، مخصصًا 
فصًال كامًال للحديث عن تشّكل 

موجات تراكم الديون العالمية 
واحتمال تحّولها إلى أزمات مالية 
بفعل ضعف النمّو االقتصادي 

كعامل أساسي. ولحظ ارتفاعًا 
كبيرًا ومتسارعًا وأكثر ترّكزًا في 

تراكم الديون الذي بدأ يتشّكل في 
اقتصادات الدول الناشئة منذ 

2010 وبلغ 185 تريليون دوالر 
أو ما يوازي 264% من الناتج 

العالمي ويتوّزع بين 55 تريليونًا 

في الدول المتقدمة و130 
تريليونًا في الدول الناشئة.

تعرض االقتصاد العالمي ألربع 
موجات من تراكم الدين على مدى 

السنوات الخمسين الماضية. 
الموجات الثالث األولى انتهت 

إلى أزمات مالية في العديد 
من االقتصادات الناشئة. وفي 

الموجة األخيرة التي بدأت في عام 
2010، شهدت هذه االقتصادات 
ارتفاعًا كبيرًا ومتسارعًا في تراكم 

الديون وأكثر ترّكزًا مما شهدته 
الموجات السابقة. إن معدالت 

الفائدة الحالية المنخفضة، والتي 
تتوقع األسواق أن تبقى على 

حالها في المدى المتوسط، قد 
تخفف من بعض المخاطر الناتجة 

من ارتفاع الدين، إال أنه في كل 
األحوال، االقتصادات النائية 

تواجه معدالت نمّو ضعيفة، 
وتزايدًا في الهشاشة، وتصاعدًا 

في المخاطر العالمية. هناك 
سّلة من الخيارات في السياسات 

المتوافرة لخفض احتماالت انتهاء 
حفلة الديون بأزمات وإذا حصلت 

هذه األزمات فستخفف من 
وقعها. 

موجة تراكم الدين األخيرة أطلقتها 
األزمة المالية العالمية في نهاية 

2008 ما أّدى إلى ارتفاع الدين 
العالمي إلى نحو 230% من 

الناتج العالمي. في االقتصادات 
المتقدمة، بلغت نسبة الناتج إلى 

الديون 170% في نهاية 2018 
أو ما يوازي 55 تريليون دوالر، 

أي بزيادة 54% مقارنة مع أرقام 
2010. وفي المقابل، ال يزال 

الدين في االقتصادات الناشئة 

مستقرًا قرب مستوياته السابقة 
التي بلغها بعد األزمة المالية 

العالمية، وبلغ 264% من الناتج 
العالمي في 2018 أو ما يوازي 

130 تريليون دوالر.
إن الديون المرتفعة تنطوي على 

مخاطر ملحوظة في االقتصادات 
المتقدمة ألنها تجعلها أكثر 

هشاشة تجاه الصدمات الخارجية. 
إعادة تمويل الديون قد يصبح أكثر 

صعوبة خالل أوقات الضغوط 

الديـون العالمية 
تتـراكم مجـــددًا 

تباطؤ الدول المتقّدمة
في االقتصادات المتقدمة يتوقع التقرير أن يبلغ النمو %1.4 

في عام 2020، عازيًا األمر، جزئيًا، إلى استمرار ضعف نمو قطاع 
الصناعات التحويلية. الواليات المتحدة ستسّجل انخفاضًا في 
النمو إلى 1.8% بسبب «التأثيرات السلبية لزيادة الرسوم في 

وقت سابق واشتداد حالة عدم اليقين»، فيما سيتراجع النمو في 
منطقة اليورو إلى 1% «متأّثرًا بضعف نشاط القطاع الصناعي». 

وفي الصين سيبلغ %5.9.
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المالية، ويحتمل أن يقود نحو 
أزمة. ارتفاع دين الحكومة يمكن 

أن يحّد من فعالية التحفيز المالي 
ويمكن أن ينعكس سلبًا على 
النمّو في المدى الطويل ألنه 

يثقل إنتاجية االستثمار الخاص.
ورغم انخفاض معدالت 

الفائدة الحقيقية، وإطالة آجال 
االستحقاقات، إال أن الموجة 

األخيرة من تراكم الديون قد تعيد 
إنتاج أزمة مالية. أي صدمة عالمية 

مفاجئة، مثل ارتفاع معدالت 
الفائدة، أو ارتفاع المخاطر، 
يمكن أن يكون له المفعول 

نفسه. وهذه المخاطر ظهرت في 
األرجنتين وتركيا اللتين شهدتا 

ارتفاعًا مفاجئًا في كلفة االقتراض 
وتراجعًا في النمو في 2018.

وفي االقتصادات الناشئة، ارتفعت 
المخاوف من تسارع زيادة الديون 

وعدم قدرتها على الولولج إلى 
األسواق بمن فيها الدول غير 

المنضوية في نادي باريس، وذلك 
بسبب انعدام الشفافية وضعف 

الضمانات.
تشّكل موجات الديون الثالث 

السابقة، ترافَق مع تغيرات في 
أسواق المال وانخفاض معدالت 

الفائدة كنتيجة للسياسات النقدية 
التي جاءت رّدة فعل على األزمة 
المالية العالمية. كذلك، ازدادت 

الديون المحلية وباتت تشكل 
حّصة أكبر، فيما أصبحت الديون 

المحمولة من األجانب أكثر نشاطًا 
في األسواق المحلية. والحال 

هذه موجودة في الموجة القائمة 
من الديون التي شهدت تزايدًا 

ملحوظًا للمؤسسات المالية غير 
المصرفية. الهشاشة ارتفعت أيضًا. 
منذ 2010 ازدادت الديون الخارجية 
لالقتصادات الناشئة بنسبة %26 

من الناتج في 2018 ما يعكس 
عجزًا كبيرًا ومتزايدًا في الحساب 

الجاري. في 2018، 55% من هذه 
االقتصادات كان لديها ضعفًا في 

الحسابات الجارية مقارنة مع 2010، 
و44% منها ازداد عجز الحساب 

الجاري بنسبة 5% من الناتج.
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تريليون دوالر من الديون 
المتراكمة منذ 2010 قد 

تطلق أزمات مالية

لم يبلغ عمر موجة الدين 
الحالية أكثر من عقد، إال أنها 

شملت منطقة اليورو وغالبية 
االقتصادات الناشئة. وهذه 

األخيرة، لم تشهد بعد أزمات 
مالية رغم الهشاشة التي 
لحقت بها، ما يثير سؤاًال 

أساسيًا عما إذا كانت الموجة 
الحالية ستنتهي إلى أزمة في 
بعض هذه الدول كما توحي 
المؤشرات. وباإلضافة إلى 

معدالت الفائدة المنخفضة 
والوضعية المالية للدولة، 

فإن النمّو يشّكل عامًال 
أساسيًا في تحديد استدامة 
الدين. تباطؤ االقتصاد كان 

عامًال أساسيًا في تراكم 
الديون.

من المهم لالقتصادات 
الناشئة أن تضع حكوماتها 

آليات ومؤسسات قادرة على 
إيجاد التوازن المالئم بين 

مميزات وكلفة الديون. وهذا 
األمر يتضمن إدارة الدين، 

شفافية أعلى، ومراقبة 
لاللتزامات. والبدائل من 
االستدانة موجودة أيضًا 

لتمويل اإلنفاق. يمكن إعادة 
صياغة اإلنفاق العام بهدف 

تحفيز النمّو، بما في ذلك 
اإلنفاق على التعليم والصحة 

وعلى البنية التحتية البيئية. 
واإليرادات الحكومية يجب أن 
تتضمن إدارة ضريبية أفضل. 

أجندة اإلصالحات لتحسين 
بيئة األعمال تعّد استثمارات 

مهمة وتزيد اإلنتاجية ألن نمو 
القطاع الخاص يؤدي إلى 

توسيع قاعدة اإليرادات.

تعقيدات الشرق األوسط
يرى البنك الدولي أن «آفاق النمو في منطقة 

الشرق األوسط تتوقف، في المدى المتوسط، على 
تخفيف وتيرة الصراعات المسلحة، والحّد من تأثيراتها 

اإلقليمية غير المباشرة»، مشيرًا إلى أن هذا النمّو 
يرتبط بالصراعات الجيوسياسية وتراجع وتيرة تطبيق 

برامج اإلصالح، وتقلبات أسعار النفط وأثرها على 
الدول المصدرة للنفط أو المستوردة له، وكذلك 

على المخاطر الناجمة من تصاعد التوترات التجارية 
العالمية.

صفر في لبنان
في لبنان، يقّدر البنك الدولي أن معدالت النمّو كانت 
األسوأ ليس فقط للعام الجاري بل للعامين المقبلين 
لتتواصل بذلك سلسلة نمّو تقارب الصفر ممتدة منذ 

عام 2017. والغريب في التقرير أنه يتوقع تسجيل نمو 
طفيف في السنة الجارية بمعدل 0.3% مقارنًة مع 

تقلص في النمو في السنة الماضية بمعدل %0.2- 
وأن تتراوح المعدالت لعامي 2021 و2022 بين %0.4 

و%0.5
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يمكن لألوشحة أن 
تخدم أغراضًا عديدة غير 

الحفاظ على رقبتك 
دافئة كما تعد من 

أكثر الملحقات القادرة 
على استكمال الزي، 

غير إنها تأتي بكل 
المواد واأللوان 

والملمس 
والطول التي 

يمكن أن 
تتخيلها. 

ولتحقيق أقصى 
استفادة من الوشاح 

المفضل لديِك، 
تتمثل الحيلة 
في التأكد 

من تنسيقه 
جيدًا، وهناك 
العديد من 
الخيا رات 

الستخدام 
الوشاح 
تتمثل بـ:

أنواع وطرق استخدام 
وشاح الشتاء مع موضة 2020 

المشهد - خاص:  

األوشحة هي أكثر بكثير من مجرد قطع اكسسوارت، 
ومن المستحيل أن تخلو خزانة أي امرأة أنيقة من األوشحة 

الصوفية الدافئة، ولكن مع كل موسم يضيف مصمموا 
األزياء بعضًا من التعديالت التي تجعلها أكثر روعة.

يمكن لألوشحة أن 
تخدم أغراضًا عديدة غير 

الحفاظ على رقبتك 
دافئة كما تعد من 

أكثر الملحقات القادرة 
على استكمال الزي، 

غير إنها تأتي بكل 
المواد واأللوان 

والملمس 
والطول التي 

يمكن أن 
والطول التي 

يمكن أن 
والطول التي 

تتخيلها. 

ولتحقيق أقصى 
استفادة من الوشاح 

المفضل لديِك، 
تتمثل الحيلة 
في التأكد 

من تنسيقه 
جيدًا، وهناك 
العديد من 
الخيا رات 

الستخدام 
الوشاح 
تتمثل بـ:
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الوشاح على كتف واحد
اتركي الوشاح على كتف واحد 

هنا إذا كنِت تريدين إظهار شكل 
الوشاح أو االستفادة من طوله، 

هذه الطريقة ستغير مظهرك 
تمامًا. 

poncho الوشاح مثل
 poncho أرتدي الوشاح مثل

في أيام الطقس المعتدل، قد 
تحتارين بين ما إذا كنِت ترغبين 

في ارتداء سترة أم ال، لحسن 
الحظ، يوفر وشاح الصوف 

الثقيل البديل المثالي.
إذا أصبح الجو بارًدا، 

استخدمي وشاحك السميك 
كمعطف عن طريق وضعه 
بشكل مسطح ولفه حول 

كتفيِك، أما إذا كان الجو دافًئا 
جًدا، فما عليك سوى وضعة 

حول عنقك. 

وشاح حول الكتف
هذه طريقة رائعة لتحويل 

مظهرك تمامًا الي مظهر راقي 
كالسيك وستجعلك تشعرين 

بالراحة وتبدين أنيقة. 

وشاح مع حزام
من خالل ربط وشاح كثيف مع 

الحزام، يمكنك تحقيق طبقة 
إضافية من الدفء أسفل 

معطفك ومع ذلك، فإن ربط 
وشاحك بهذه الطريقة يمكن أن 

يكون ممتًعا لمظهرك، ارتدي 
معطًفا أو بدلة بليزر أو كنزة، 

ثم اربطي وشاًحا بلون مختلف 
أسفل حزام جلد أسود، سيكون 
هذا مظهر عطلة نهاية األسبوع 
المثالي بغض النظر عن المكان. 

وشاح مثل القالدة.
ضعيها بشكل مزدوج مثل قالدة 

من خالل لف الوشاح بشكل 
مزدوج، يمكنك تنسيق مظهر 

مميز مع بعض الدفء اإلضافي 
حول رقبتك، تعمل هذه الخدعة 
بشكل أفضل مع وشاح قصير 

مصنوع من مادة سميكة، مثل 
الحرير على األرجح لن يبقى في 

وضعه، جربيها أفضل مع أوشحة 
الصوف. 

هذه الطريقة العصرية إذا كنِت 
ال تفضلين ارتداء الوشاح على 

اتركي الوشاح على كتف واحد 
هنا إذا كنِت تريدين إظهار شكل 

الوشاح أو االستفادة من طوله، 
هذه الطريقة ستغير مظهرك 

poncho الوشاح مثل
poncho أرتدي الوشاح مثل

في أيام الطقس المعتدل، قد 
تحتارين بين ما إذا كنِت ترغبين 

في ارتداء سترة أم ال، لحسن 
الحظ، يوفر وشاح الصوف 

الثقيل البديل المثالي.
إذا أصبح الجو بارًدا، 

الثقيل البديل المثالي.
إذا أصبح الجو بارًدا، 

الثقيل البديل المثالي.

وشاح حول الكتف
هذه طريقة رائعة لتحويل 

مظهرك تمامًا الي مظهر راقي 
كالسيك وستجعلك تشعرين 

بالراحة وتبدين أنيقة. 
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كتفيِك، تبدو األوشحة الحريرية 
راقية وجذابة، لذلك إذا كنِت 

تريدين أن تجعلي حقيبة يديك 
تبدو أكثر فخامة، قومي بربط 

وشاح حريري حولها.

األوشحة الحريرية
المربوطة حول العنق

يعتبر الوشاح قطعة أساسّية 
في أكسسوارات شتاء 2020 ال 

يمكن أن تتخّلى عنها المرأة، وقد 
تم تنسيقها بطرق عصرية مع 

مالبس هذا الموسم المستوحاة 
من حقبتي السبعينيات 

والثمانينات متناغم مع ألوان 
مالبسك، لّفيه حول عنقِك ألكثر 

من مّرة واصنعي عقدة جانبّية، 
وأنِت اآلن بكامل أناقتِك!

موضة وأزياء   |  

يتطّلب منِك ارتداء الوشاح فنًا خاصًا وذوقًا رفيعًا.
ثمة طرق وأساليب ال بد من اتباعها إليِك سيدتي 

بعض األمثلة عليها:
- إن كنِت من ذوات العنق القصير، فال تجعلي 

الوشاح ملتفًا بطريقة ثقيلة ومبالغ بها؛ حتى 
ال تستنزفي من مساحة الرقبة.

- ال تجعلي لون الوشاح مطابقًا للون 
القطعة العلوية التي ترتدين.

- إن كان عنقِك سمينًا أو وجهِك ممتلئًا، 
فال تضعي الوشاح الذي يطبق بقوة على 

الرقبة.
- تجنبي اللون األبيض في الوشاح، 

إن كانت رقبتِك ذات تبّقعات أو ألوان 
قاتمة.

- إن كنِت ترتدين الحجاب، فال تحكمي 
الوشاح على رقبتِك كثيرًا، بل اجعليه 

منسدًال بعفوية؛ حتى ال تظهر اإلطاللة 
مفتعلة.

كتفيِك، تبدو األوشحة الحريرية 
راقية وجذابة، لذلك إذا كنِت 

تريدين أن تجعلي حقيبة يديك 
تبدو أكثر فخامة، قومي بربط 
تريدين أن تجعلي حقيبة يديك 
تبدو أكثر فخامة، قومي بربط 
تريدين أن تجعلي حقيبة يديك 

المربوطة حول العنق
يعتبر الوشاح قطعة أساسّية 

في أكسسوارات شتاء 2020 ال 
يمكن أن تتخّلى عنها المرأة، وقد 

في أكسسوارات شتاء 
يمكن أن تتخّلى عنها المرأة، وقد 

في أكسسوارات شتاء 

تم تنسيقها بطرق عصرية مع 
مالبس هذا الموسم المستوحاة 

من حقبتي السبعينيات 
والثمانينات متناغم مع ألوان 

من حقبتي السبعينيات 
والثمانينات متناغم مع ألوان 

من حقبتي السبعينيات 

مالبسك، لّفيه حول عنقِك ألكثر 
من مّرة واصنعي عقدة جانبّية، 

وأنِت اآلن بكامل أناقتِك!
من مّرة واصنعي عقدة جانبّية، 

وأنِت اآلن بكامل أناقتِك!
من مّرة واصنعي عقدة جانبّية، 

يتطّلب منِك ارتداء الوشاح فنًا خاصًا وذوقًا رفيعًا.
ثمة طرق وأساليب ال بد من اتباعها إليِك سيدتي 

بعض األمثلة عليها:
- إن كنِت من ذوات العنق القصير، فال تجعلي 

الوشاح ملتفًا بطريقة ثقيلة ومبالغ بها؛ حتى 
- إن كنِت من ذوات العنق القصير، فال تجعلي 

الوشاح ملتفًا بطريقة ثقيلة ومبالغ بها؛ حتى 
- إن كنِت من ذوات العنق القصير، فال تجعلي 

ال تستنزفي من مساحة الرقبة.

الطريقة الصحيحة الرتداء الوشاح 
المناسب مع كل إطاللة
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اكسسوارات شتاء 2020 
مستوحاة من القرون القدمية

تتميز اكسسوارات عام 2020 بالتنوع وتحتوي على الكثير من األقراط المتنّوعة 
والمبدعة واألساور والجوارب واألحزمة والقفازات، نقدم هنا أبرز وأفضل القطع التي من 

الممكن أن تختار منها المرأة.

األساور
العريضة

تعد األساور العريضة األكثر رواجًا 
في اتجاهات األكسسوارات 

لخريف وشتاء 2020-2019، 
فرأيناها بوفرة على منصات 

العرض خالل أسابيع الموضة، 
مصنوعة من الرزين أو األسيتات 
بًال من المعادن واألحجار الكريمة 

الباهظة الثمن.

األقراط الطويلة 
تعتبر األقراط الطويلة والطويلة جدًا من أكثر قطع األكسسوارات رواجًا 

للموسم الشتوي، وقد أتى أحد القرطين أطول من اآلخر، بأساليب 
مختلفة منها المعدنية أو المرصع بالجواهر ومنها بأسلوب بوهيمي، 
ومنها بأسلوب عصري، وتصاميم متنوعة تصلح لإلطالالت النهارية 

والمسائية على حّد سواء جّل ما عليك هو اختيار األسلوب الذي 
يناسب ذوقك!

األقراط المرصعة بالستراس
لم تغب األقراط المرصعة بالستراس يومًا عن ساحة الموضة، 

وقد أتت هذا الموسم بأسلوب راقي يعتمد على طبقات متدلية 
من الستراس، لتضيفي لسمة مرهفة وراقية على طّلتك فقد رأينا 

تصاميم مختلفة من حيث األسلوب.
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الجوارب 
الملونة

مع وجود عدد كبير من الفساتين 
الجميلة المعروضة على 

المنصات، فإن الطريقة الوحيدة 
للتغلب على برودة الطقس في 

الشتاء، هي في ارتداء جوارب 
قاسية صلبة ومتينة خارج 

الجوارب الالمعة، كانت الجوارب 
الملونة جزًءا من صيحات موضة 

شتاء 2020--2019.
 اذا كنت من مناصرات الجوارب 

الملونة يمكنك اللجوء الى 
الجوارب الزرقاء والحمراء والوردية 

والصفراء.

األحزمة المعدنية
شكلت األحزمة المعدنية قطع األكسسوارات األبرز على ساحة 

الموضة هذا الشتاء. رصدنا الكثير من األحزمة المعدنية وتلك على 
هيئة سالسل متعددة الطبقات، تزين الخصر بأسلوب انثوي وعصري. 

كانت السالسل الضخمة تسيطر على عرض ألكسندر مكوين 
Alexander McQueen، وتلك المتوسطة الحجم وقد رأيناها على 

منصة عرض مارني Marni، وكانت مصنوعة من الفضة الرقيقة. 
أما اذا كنت تفضلين السالسل الذهبية، يمكنك االعتماد على أحزمة 

 .Marine Serre السالسل الذهبية المرصعة بالقالئد لدى

القفازات الطويلة 
من وحي الخمسينيات، أعاد مصممو هذا الموسم احياء صيحة 

القفازات الطويلة التي تضفي على اللوك رقّيًا من وحي أناقة األميرات 
والنبيالت. ننصح باعتماد القفازات الطويلة مع التوبات والفساتين 

ذات األكمام القصيرة. 
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ال يخلو أي موسم شتوي كان أم صيفي من االكسسوارات فهي تريند كبير بحد ذاته 
ويضيف للستايل الذي اخترتي ارتدائه جمالية مختلفة في كل مرة.

اختاري ما يناسبك من

اكسسوار شتاء 20 20 

كانت النظارات 
الشمسية بكل األحجام 
كبيرة وصغيرة ورياضية 

ومربعة تريند لهذا الشتاء 
اآلن  تصاميم النظارات 

بظالل خيالية من كل 
األلوان. أجمل التصاميم 

رأيناها من جورجيو 
أرماني  وآنا سوي، وكلير 

وايت كيلرو جيفنشي 
ومايكل كورس. 

النظارات
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الحقائب لربيع وصيف 2020 
غريبة ومستوحاة من الطبيعة. 

حقائب مارني على سبيل 
المثال عبارة عن دلو لري 

الزهور، وحقائب ميسوني 
عبارة عن زهور من الحديقة، 

وحقائب لوي كالسيكية. 
بمجملها، التصاميم هذا 

الموسم أصغر من حقائب 
الكتف الضخمة التي ظهرت 

الموسم الماضي.

بروش الوردة ترند في موسم 
ربيع وصيف 2020 على 

القبعات، والجاكيت، والخصر، 
والقّبة، وظهرت في مجموعات 

متنّوعة  مثل سيمون 
روشا، فالنتينو  

األقراط الطويلة ترند 
لشتاء 2020 خاصة 
األقراط المصنوعة 

من الخيوط الالمعة 
أوالمعدن. األقراط 

الطويلة المتدلية 
مناسبة تمامّا 

لمالبس السهرة.
طوق الشعر موضة 
هذا الموسم خاصة 

الطوق المعدني. 
يمنك اعتماد  هذا 
االكسسوار خالل 

المناسبات والسفر 
وحتى خالل السهر.

الحقائب

بورش

األقراط
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موضة   |  

النظارات من األكسسوارات 
المهمة للرجال وذلل لما تضيفه 

من طابع جميل والفت ومميز 
ولقلت األكسسوارات بالنسبة 

للرجال 
ولذلك قدمت عدة ماركات 
لهذا الشتاء نظارات جميلة 

وكالسيكسة وجريئة للبعض 
األخر. 

قدم ديور نظارات مألوفة عملية 
تناسب جميع أذواق الرجال 

بفريم معدن جميل 
أما ماركة بوليس أختارت تقديم 
هذه النظارة المألوفة بعدسات 

شفافة حمراء وفريم أحمر 
في حين قدمت ماركة أفر سايز 

النظارات بستايل هيبي بلون 
البني العريض بفريم من عضم 

جميل 
بينما كان توم فورد األكثر جرأة 

قدم نظارات تشبه نظارات 
الطيارين بعدسات شفافة بلون 
األحمر لمن لديه ستايله الخاص 

وأخرها شانيل اللذي قدم 
نظارات بنقشة مغبشة تشمل 

العدسات والفريم كالسيكية 
جريئة. 

أجمل النظارات الرجالية 2020 
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موضة الجاكيتات العريضة للنساء تظهر لعدة مواسم ثم تختفي 
لتعود في هذا الموسم بقوة .

 قدمت دور األزياء الجاكيت العريض بطبعات مختلفة مثل 
الطبعات األفريقية أوأقمشة متنوعة مثل الجوخ مع الجلد من 

ماركة ماكس مارا  أو الجاكيت المحشي المضرب كما قدمه ديور  
أو الجوخ التويد مع طبعة فيرزاتش الشهيرة 

مما يتيح للنساء بأرتداء الثياب الكثيرة للدفئ بسبب حجم الجاكيت 
الكبير ويخفي منظر السمنة تحت هذا الستايل وتبقى بستايل 

التريند.
تمتعي سيدتي بحرية أختيار مايناسبك للدفئ مع بقائك تريند مع 

أضافة أكسسوار من التريند يناس ب ستايلك الجميل .

اجلاكيت العريض
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أزياء   |  

ظهرت شبكة متاجر Sudar في 
السوق الروسية منذ أكثر من 20 عاًما. 

تتميز الشركة بتطور ونمو في طلب 
المستهلكين، مما مكنها من فتح 

آفاق جديدة وتلبية الطلب من العمالء 
األكثر تطلبا من القمصانإلى االسترات 

والمعاطف .. أصبحت العالمة التجارية 
الشابة مشهورة بشكل خاص بسبب 
االختيار الكبير لبدالت الرجال حيث إن 

هناك أكثر من 2000 قطعة. باإلضافة 
إلى ذلك، سوف ُيعرض عليك دائًما بدلة 

جميلة والكثير من القمصان المعروضة 

بشكل عصري وأزرار أكمام القصاصات 
ومشابك التعادل وغيرها من الملحقات 

وتنتج الشركة عبوات حيوية صديقة للبيئة 
من البولي إيثيلين القابل إلعادة التدوير 

بالكامل.
أنتشارها إلى حد كبير بسبب سياسة 

التسعير المرنة للشركة. يمكن ألي مشتر 
أن يجد هنا نموذًجا مناسًبا ألنفسه، وتبدأ 

األسعار من 6000 روبل. باإلضافة إلى 
ذلك، هناك عروض خاصة ونظام خصم 

تستمتع به الشركات الكبرى عند 
شراء مالبس الشركات لموظفيها.
وأيضا لرجال األعمال النخبة، فقد 
أعدت الشركة لعمالئها مجموعة 

واسعة من هذه البدل، أنيقة 
وعصرية بشكل حاد. فهي مناسبة 

جدا وأنيقة لزيارة حفالت الزفاف 
وغيرها من المناسبات االحتفالية.

تتيح لك الشركة  مجموعة 
متنوعة من األنماط واأللوان 

واألختيارات المالءمة والمثالية 
ألي نوع من األشكال وللرجال 

ذوي االمتالء قليًال.

ماركة سودي (sudar) الروسية

أن يجد هنا نموذًجا مناسًبا ألنفسه، وتبدأ 
األسعار من 

ذلك، هناك عروض خاصة ونظام خصم 
تستمتع به الشركات الكبرى عند 

شراء مالبس الشركات لموظفيها.
وأيضا لرجال األعمال النخبة، فقد 
أعدت الشركة لعمالئها مجموعة 

واسعة من هذه البدل، أنيقة 
وعصرية بشكل حاد. فهي مناسبة 

جدا وأنيقة لزيارة حفالت الزفاف 
وعصرية بشكل حاد. فهي مناسبة 

جدا وأنيقة لزيارة حفالت الزفاف 
وعصرية بشكل حاد. فهي مناسبة 

وغيرها من المناسبات االحتفالية.
تتيح لك الشركة  مجموعة 

متنوعة من األنماط واأللوان 
واألختيارات المالءمة والمثالية 
ألي نوع من األشكال وللرجال 

ذوي االمتالء قليًال.

المواد واأللوان: 
تؤثر المواد المستخدمة في خياطة 

البدلة على سعر المنتج. ازياء 
كالسيكية مصنوعة من صوف 

٪100. أقمشة الطبيعية، مثل الكتان 
والقطن والصوف والحرير . 

بالنسبة إلى البدالت السميكة 
المصممة لفصل الخريف والشتاء، 

ال يتم استخدام الصوف فقط، 
ولكن أيًضا األقمشة ذات اإلضافات 

الصناعية. تشمل المواد العملية 
المخلوطة فسكوز وبوليستر، وكذلك 
نسبة صغيرة من اإليالستين. واألزياء 

المصنوعة منها لها تكلفة أقل من 
تلك المصنوعة بالكامل من مواد 

طبيعية.  
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تميزت تصاميم ماركة سيلين بالطابع 
الكالسيكي واأللوان الغامقة مثل األسود 

والرمادي واألبيض والرمادي والتي يفضلها 
الرجال بمختلف األذواق ولمواسم عديدة تبقى 

هذه المجموعة األفضل. 
تنوعت األقمشة بين بوبلين وقماش الرسمي 

وقماش التويد باألبيض واألسود ألضافة 
لمسة عصرية كالسيكية. 

قدمت سيلين كوليكشن من البدالت الرسمية 
ذات الياقة الصينية باللون األسود وبنطال 

كالسيكي ضيق بصف أزرار واحد.. ومرة أخرى 
بدلة حديدية أزرار دبل مع جاكيت تويد وشال 
اسود ولمسة لطيفة بالكرافات من األبيض 

واألسود وستايل كاجول عبارة عن جاكيت جلد 
قصيرة وبلوفر رمادي مع نقش مع بنطال 

رسمي مع كفة عريضة.  

براند سيلني لشتاء 2020 
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استراتيجية
في الوقت الذي يعكف فيه 
اتحاد كرة القدم على دراسة 

السيرة الذاتية والمسيرة المهنية 
ألكثر من مدرب عربي وأجنبي 

ليكون مديرًا فنيًا للمنتخبين 
األولمبي واألول وفي الوقت 

الذي يحاول فيه هذا االتحاد 
اتخاذ أفضل قرار الستغالل 
فرصة وجود كّم هائل من 

النجوم والالعبين المميزين في 
تشكيلة منتخب الرجال ومعه 
المنتخب األولمبي من خالل 

تعيين مدير فني كفؤ يستطيع 
توظيف إمكانات العبي منتخب 

الرجال والمنتخب األولمبي 
بشكل مثالي وبالتالي اقتناص 

فرصة وجود هذا الجيل من 
الالعبين لتحقيق إنجاز غير 

مسبوق لكرة القدم السورية، 
في الوقت نفسه فإن مجلس 

إدارة اللعبة الشعبية األولى 
مطالب بالعمل على خطة 

استراتيجية طويلة األمد يمكن 
تلمس نتائجها اإليجابية بعد عدة 

سنوات.
مسألة البحث عن جهاز فني كفؤ 
يستطيع توظيف قدرات العبي 

المنتخبين األول واألولمبي 
تدخل في إطار العمل وفق 
استراتيجية قصيرة المدى 

بينما تندرج فكرة العمل على 
قواعد كرتنا تحت مسمى 

العمل وفق استراتيجية طويلة 
األمد، وبالتأكيد فإن اتحاد كرة 

القدم مطالب بالعمل على 
االستراتيجيتين معَا.

فيما يتعلق باالستراتيجية 
األولى (قصيرة األمد) فإن األمر 
واضح وتحركات االتحاد معروفة 
في هذا السياق وتتمثل بالبحث 

عن مدير فني كفؤ يستطيع 
اإلشراف على منتخب الرجال 
والمنتخب األولمبي ويكون 
قادرَا على تطوير أداء العبي 

المنتخبين وتوظيف إمكاناتهم 
بصورة مثالية وهذا األمر 

نجزم بأن اتحاد اللعبة قد قطع 

المشهد - خاص

قبل نهاية العام الماضي تم انتخاب العميد حاتم 
الغايب، رئيسًا التحاد كرة القدم السوري، في 28 كانون 
األول متفوقًا على منافسيه، أنس السباعي، وفاروق سرية.

حصد الغايب 49 صوتًا، فيما حصل السباعي على 48 صوتًا، 
وتمت إعادة االنتخابات لعدم الوصول إلى النصاب القانوني، 

والذي يقضي بحصد 50+1 من األصوات، وحصل الغايب على 
ترشيحه لرئاسة اتحاد كرة القدم، عن نادي الشرطة، الذي حقق في 

عهد الغايب لقبي الدوري عام 2011 و2012.

روح استقاللية وتغيير جذري في االتحاد السوري لكرة القدم

هل ينجح حامت الغايب 

في ثورته الكروية؟

الرياضي   |  

االستراتيجية األولى (قصيرة األمد) 
فإن األمر واضح وتحركات االتحاد 
معروفة في هذا السياق وتتمثل 

بالبحث عن مدير فني كفؤ يستطيع 
اإلشراف على منتخب الرجال 

والمنتخب األولمبي ويكون قادرَا 
على تطوير أداء العبي المنتخبين

إدارة اللعبة الشعبية األولى مطالب 
بالعمل على خطة استراتيجية طويلة 
األمد يمكن تلمس نتائجها اإليجابية 

بعد عدة سنوات
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لدى العميد حاتم 
الغايب تاريخ كروي 

مميز رفقة نادي 
الشرطة في الفترة 
من 1987 حتى عام 
2000، وكان ضمن 

أفضل الالعبين الذين 
شغلوا مركز الدفاع 

في سوريا طيلة 
السنوات التي لعب 

فيها
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الرياضي   |  

شوطَا طويال به، أما ما يتعلق 
باالستراتيجية الثانية (قصيرة 

األمد) فإن أمام اتحاد الكرة عدة 
خيارات منها ما يتعلق بتنظيم 

عمل األكاديميات وتفعيل المراكز 
التدريبية ومنها ما يتعلق بإصدار 

قرارات وتعليمات ُتلزم األندية 
باالهتمام أكثر بفرق البراعم 

واألشبال والناشئين والشباب 
ومنها ما يتمثل باستقطاب كادر 

فني يستطيع محاكاة التجربة 
القطرية في تطوير جيل واحد من 
الالعبين اعتبارَا من فئة الناشئين 
وصوَال لفئة الرجال علمَا أن هذا 
الخيار يبدو مستبعدَا على األقل 
في الوقت الراهن ألن األولوية 
حاليَا تتمثل في التعاقد مع كادر 

فني كفؤ لمنتخبي األولمبي 
والرجال.

اتحاد الكرة أمام استراتيجية واحدة 
معروفة على المدى القصير 
مقابل تعدد االستراتيجيات 

على المدى الطويل بانتظار أن 
يختار قاطنو قبة الفيحاء الكروية 
االستراتيجية التي تناسب كرتنا 
بشكل أكبر والتي يكون نجاحها 

مضمونَا أكثر.

تطوير الدوري
تطوير مسابقاتنا الكروية المحلية 

بما فيها الدوري والكأس هو 
من أهم أولويات االتحاد الجديد، 

هذا األمر يمكن أن يتم عبر 
ثالثة محاور أولها تحسين وضع 
المالعب، وثانيها إصدار روزنامة 

ثابتة للمسابقات المحلية ما 
يؤدي لتحقيق العدالة بين جميع 

الفرق المتنافسة على لقب 
مسابقتي الدوري الممتاز وكأس 

الجمهورية لكرة القدم، وثالثها 
إيجاد جهة ممولة أو راعية وبيع 

حقوق بث مسابقاتنا الكروية 
مقابل مبلغ مالي كبير يمكن أن 

ينعش خزائن جميع األندية عندما 
يتم توزيع هذا المبلغ عليها.

رئيس اتحاد كرة القدم كان قد 
أكد في أكثر من مناسبة على 

ضرورة تغيير واقع مالعبنا كما 

أنه أشار إلى حيثية إصدار روزنامة 
ثابتة بشكل يؤكد إدراكه مدى 

أهمية هذا اإلجراء عدا عن كونه 
كرئيس التحاد اللعبة الشعبية 

األولى قد وعد بالعمل على 
الجانب التسويقي لتوقيع عقد 

رعاية لمسابقاتنا وهو ما يعني أن 
الرجل يدرك ويعي تماما ماهية 
المحاور التي يجب العمل عليها 

لالنتقال بمسابقاتنا الكروية إلى 
أفضل حال ممكن، ولكن يبقى 

السؤال المطروح متركز على 
إمكانية تجاوز العقبات والصعاب 

التي قد تعترض طريق رئيس 
اتحاد الكرة لتغيير واقع مسابقاتنا 

المحلية وهل سيلقى التعاون 
والدعم المطلوب من أصحاب 

الحل والربط والقرار؟
في السابق عانت كرتنا الكثير 
نتيجة وجود المتطفلين على 

اللعبة في قمة الهرم الكروي، 
اليوم ومع وجود أبناء اللعبة في 

مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، 
ومع إدراك خارطة طريق تطوير 

مسابقاتنا الكروية يبقى السؤال 
متركزَا على حقيقة الموقف من 

اتحاد الكرة أمام استراتيجية واحدة 
معروفة على المدى القصير مقابل تعدد 

االستراتيجيات على المدى الطويل بانتظار 
أن يختار قاطنو قبة الفيحاء الكروية 

االستراتيجية التي تناسب كرتنا بشكل أكبر 
والتي يكون نجاحها مضمونَا أكثر

تطوير مسابقاتنا 
الكروية المحلية بما 

فيها الدوري والكأس 
هو من أهم أولويات 
االتحاد الجديد، هذا 
األمر يمكن أن يتم 

عبر ثالثة محاور 
أولها تحسين وضع 

المالعب، وثانيها 
إصدار روزنامة ثابتة 

للمسابقات المحلية 
وثالثها إيجاد جهة 

ممولة أو راعية وبيع 
حقوق بث مسابقاتنا 
الكروية مقابل مبلغ 
مالي كبير يمكن أن 
ينعش خزائن جميع 

األندية
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رئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم 
في تحقيق مسعاهم لتطوير 

الدوري بين مساعدتهم على إنجاز 
هذه الخطوة أو إلقاء عدة عقبات 

في طريقهم!
طبعا الدعم مطلوب ولن يكون 

مقبوَال على اإلطالق عدم تقديم 
كل ما من شأنه تسهيل مهمة 
االتحاد فكيف إن عمل البعض 
للوقوف في وجه مسعى اتحاد 

كرة القدم.

االتجاه نحو التسويق
رغم وجود قناعة راسخة وثقة 

كبيرة بقدرة مجلس إدارة اتحاد 
كرة القدم الجديد على تحقيق 

النجاحات المأمولة ومواكبة 
تطلعات جمهور كرتنا (على األقل 

من الناحية الرياضية) بسبب 
وجود كم هائل من الخبرات ومن 
أبناء اللعبة وكوادرها الفعالة على 
رأسها رئيس االتحاد العميد حاتم 

الغايب والنجم التاريخي للكرة 
السورية عبد القادر كردغلي، إال 
أن القاطنين الجدد لمكاتب قبة 

الفيحاء الكروية مطالبين بما 
هو أكثر من توظيف خبرتهم 

الفنية واإلدارية الكبيرة، وبالتالي 

فالمطلوب أيضَا هو اإللتفات 
للجانب التسويقي في عمل 

االتحاد على اعتبار أن هذا الجانب 
كان غائبَا أو مغّيبَا بشكل شبه 
كامل خالل السنوات الماضية.

في الحقيقة فنحن على علم تام 
بمؤهالت رئيس اتحاد اللعبة 
ونائبه وكذلك بعض أعضاء 

االتحاد وندرك ما يمكن لهذه 
الشخصيات أن تقدمه في سبيل 
خدمة كرة القدم السورية وتطوير 
بعض جوانب عمل االتحاد ولكن 

في ذات الوقت فإن لدينا عدة 
شكوك حول ما يمكن للبعض 

اآلخر من أعضاء إدارة اتحاد الكرة 
تقديمه وال سيما عندما يتعلق 
األمر ببعض األسماء الجديدة 
على هذا المجال أو تلك التي 

سبق لها التواجد ألكثر من دورة 
انتخابية ضمن مجلس إدارة اتحاد 

كرة القدم دون أن تقدم ما هو 
جديد ومفيد لكرة القدم السورية.

على ذلك وطالما أننا متفقون 
على وجود الخبرة اإلدارية في 

هذا االتحاد نتيجة تواجد العميد 
حاتم الغايب على رأس الهرم 
الكروي، وطالما أننا متيقنون 

أيضَا من قدرة االتحاد على اتخاذ 
قرارات مناسبة عندما يتعلق 

األمر بالجوانب الفنية على اعتبار 
أن الغايب والكرغلي ومعهما 

نائب رئيس االتحاد العقيد زكريا 
قناة وعضو االتحاد المقدم أيهم 

الباشا هم من أبناء اللعبة فإن 
الجانب الذي على اتحاد اللعبة 
تداركه يتعلق بأمور التسويق 
وتوفير مداخيل مالية وتوقيع 
عقود رعاية لالتحاد ومنتخبات 

كرتنا على اختالف فئاتها.
وبالتأكيد فإن اتحاد الكرة 

سيكون قادر على تالفي هذه 
الجزئية من خالل استقطاب 

الخبرات والكفاءات المتخصصة 
والمشهود لها بالنجاح واالبتكار 
في هذا المجال عبر تعيين هذه 

الخبرات في لجان مختصة وفاعلة 
بحيث تكون هذه اللجان ذات 

انتاجية ملحوظة ال أن تأخذ دورَا 
صوريَا كما كان عليه الحال مع 

اتحادات اللعبة السابقة.

موليد مدينة العاشرة في محافظة 
دير الزور عام 1967، وحصل على 
اإلجازة الجامعية في الحقوق من 

جامعة دمشق، وانتسب بعدها إلى 
كلية الحقوق لكلية الشرطة وتخرج 

فيها برتبة مالزم أول وتدرج بعدها في 
الفئات والرتب حتى وصل إلى رتبة 

عميد في قوى األمن الداخلي.
أدار حاتم الغايب كلية الشرطة واالتحاد 

الرياضي للشرطة خالل الستوات 
القليلة الماضية، ما ساعده على 

تكوين خبرات مميزة في العمل اإلداري 
والرياضي.

ولدى العميد حاتم الغايب تاريخ كروي 
مميز رفقة نادي الشرطة في الفترة 

من 1987 حتى عام 2000، وكان ضمن 
أفضل الالعبين الذين شغلوا مركز 

الدفاع في سوريا طيلة السنوات التي 
لعب فيها.

ودافع العميد حاتم الغايب عن 
المنتخب السوري في كأس آسيا 

للشباب عام 1990، كما شارك في 
كأس العالم للشباب في البرتغال عام 

.1991
ومثل منتخب سوريا األول لمدة 6 
سنوات في الفترة من 1992 حتى 

1998، وكانت تصفيات كأس آسيا 
1992 أهم محطاته باالضافة إلى 

البطولة العربية السابعة في نفس 
السنة. 

خاض حاتم الغايب مباريات تصفيات 
كأس العالم 1994 وتصفيات ونهائيات 
أمم آسيا 1996، ولعب الدورة الرياضية 

العربية الثانية 1997 وشارك في 
تصفيات مونديال فرنسا 1998.

بعد اعتزاله كرة القدم درب الشرطة 
وانتقل بعدها للعمل اإلداري كمدير 

لكرة القدم في النادي، وحصل النادي 
على لقبين للدوري في عهده كمدير 

للفريق.
وكان عضوًا في االتحاد السوري 

وعضوًا في اللجان المؤقتة لالتحاد، 
وعضوًا في المكتب التنفيذي لالتحاد 

الرياضي العام في دورته األخيرة.

من هو حاتم الغايب؟

دافع الغايب عن 
المنتخب السوري 

في كأس آسيا 
للشباب عام 1990، 

ومثل منتخب سوريا 
األول لمدة 6 

سنوات في الفترة 
من 1992 حتى 

1998

وكانت تصفيات 
كأس آسيا 1992 

أهم محطاته 
باالضافة إلى 

البطولة العربية 
السابعة في نفس 

السنة
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اختبار قوة البطل 
ال يختلف اثنان على أن ليفربول 
حامل اللقب يعيش أفضل أيامه 

بالنسبة ألي فريق في أوروبا هذه 
األيام، أفكار مدربه تعمل بشكل 

مثالي، والعبوه يعيشون حالة 
تألق واستقرار مستوى مذهل، 

وبات شبه حاسم للقب الدوري، 
وبالتالي هو مرشح للتأهل حاليًا 

أمام أي خصم.
في المقابل، لم يستطع دييغو 

سيميوني حتى اآلن نقل 
أتلتيكو في المرحلة االنتقالية 

إلى حالة االستقرار، فالتغييرات 

العديدة التي شهدتها كافة 
خطوط الفريق باستثناء حراسة 
المرمى تؤثر على نجاعة الفريق 

الهجومية الفاقد للتجانس 
واألسلوب المثالي الستغالل 

قدراته، وصفقته القياسية جواو 
فيليكس لم يسجل حتى اآلن إال 

هدفين في الليغا ومثلهما في 
األبطال.

لكن هناك وقت لدى سيميوني 
للوصول إلى معادلته المثالية، 
ولو استطاع إيجاد الطريق نحو 

المرمى في موعد لقاء األبطال، 
وألنه يتقن أفكارًا دفاعية 

الرياضي   |  

معارك كروية نارية 
في ثمـن نهــــائي دوري أبطـــــال       أوروبا

غيث حرفوش

هي المسابقة األغلى واألكثر أهمية على صعيد األندية في 
القارة األوروبي مبارياتها أشبه بمعارك كروية نارية.. لذا تنتظر 

جماهير الكرة العالمية مواعيد مباريات ثمن نهائي مسابقة دوري 
أبطال أوروبا بفارغ الصبر.

حامل اللقب ليفربول سيكون أمام اختبار صعب بمواجهة دفاع أتلتيكو 
مدريد المحكم.. ريال مدريد ملك المسابقة يخشى من اسم غوارديوال.. 

البارسا متخوف من ريمونتادا جديدة أمام نابولي.. وبايرن ميونيخ 
يبدو مرشحًا أمام تشلسي وكذلك توتنهام بقيادة مورينيو بمواجهة 

شباب اليبزيغ.. فيما تبدو األمور متوازنة بين فالنسيا وأتالنتا وينتظر 
كريستيانو رونالدو زيادة غلته األوروبية من األهداف أمام ليون.. فهل 
سنشهد مفاجآت أم أن المنطق سيرفض نفسه ونرى الثمانية الكبار 

في ربع نهائي الشامبيونزليغ.

العديدة التي شهدتها كافة 
خطوط الفريق باستثناء حراسة 
المرمى تؤثر على نجاعة الفريق 

الهجومية الفاقد للتجانس 
واألسلوب المثالي الستغالل 

قدراته، وصفقته القياسية جواو 
فيليكس لم يسجل حتى اآلن إال 

هدفين في الليغا ومثلهما في 

لكن هناك وقت لدى سيميوني 
للوصول إلى معادلته المثالية، 
ولو استطاع إيجاد الطريق نحو 

المرمى في موعد لقاء األبطال، 
وألنه يتقن أفكارًا دفاعية 

المرمى في موعد لقاء األبطال، 
وألنه يتقن أفكارًا دفاعية 

المرمى في موعد لقاء األبطال، 
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جيدة تستطيع تعطيل أسلحة 
الخصوم وإجبارهم على اللعب 

دون فعالية، باإلضافة المتالكه 
نفس الحدة الذهنية ليورغن 

كلوب، فيمكنه لعب دور أصعب 
خصم للمدرب األلماني، 

من بين كافة المدربين 
الكبار الموجودين في 

ثمن النهائي لهذا 
يمكن اعتبار مواجهة 

الروخوبالنكوس 
بمثابة االختبار 

الحقيقي لمدى 
قوى الريدز 

وقدرتهم على مواصلة رحلة 
الدفاع عن اللقب.

الجالد يعود للبرنابيو
يخشى عشاق ريال مدريد من 

عودة المدرب الجالد بيب 
غوارديوال من جديد لملعب 

سانتياغو برنابيو، بيب يملك 
سجًال جيدًا في هذا الملعب، 

افتتح مسيرته عليه كمدرب بفوز 
تاريخي بنتيجة 6-2 عندما كان 

يقود برشلونة، وخاض بالمجمل 
8 مواجهات في الملعب 

التاريخي، حقق فيها االنتصار 5 
مرات، وخسر مرة واحدة وتعادل 

مرتين.
ورغم البداية المتذبذبة لمانشستر 

سيتي في بطولة الدوري، التي 
يتضح عليها مالمح اإلشباع 

من اإلنجاز المحلي األسطوري 
الموسم الماضي بالتتويج بكافة 

األلقاب، فإن بيب غوارديوال يراهن 

معارك كروية نارية 
في ثمـن نهــــائي دوري أبطـــــال       أوروبا

أتلتيكو مدريد 
يتحدى البطل 

برنابيو يرتعد 
من غوارديوال 

البارسا متخوف
من ريمونتادا ثالثة

رونالدو على موعد 
مع زيادة غلته 

األوروبية ومورينيو 
يواجه الشاب 

ناغلسمان
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الرياضي   |  

على عودة مصابيه بقطع الرباط 
الصليبي ليروي ساني والبورت، 

وربما يضيف لذلك صفقة دفاعية 
تجعل صفوفه أكثر قوة.

في المقابل، يظهر زين الدين 
زيدان مسيطرًا بشكل جيد على 
ريال مدريد رغم كثرة اإلصابات، 
وبات يعرف كيف يستفيد من 

إدين هازارد، وإيجاد التحرك 
المناسب لالعبين مميزين 

واعدين مثل رودريغو وميندي 
وجونيور، فالفريق يعيش نسقًا 

تصاعديًا تدريجيًا على كافة 

المستويات، ما يحذر مانشستر 
سيتي بأنه سيجد خصمًا قويًا.

ويملك ريال مدريد أفضلية الخبرة 
األوروبية، والتي صنعت الفارق 

لصالحه في أكثر من مناسبة نحو 
التتويج باأللقاب األوروبية الثالثة 
عشر، في المقابل سيكون سالح 
مان سيتي األبرز في مواجهة ريال 

مدريد متمثًال بحدته الهجومية، 
وتفوقه على ريال مدريد من حيث 
قدرته على تحويل سيطرته لفارق 

حاسم باألهداف، على عكس الفريق 
الملكي الذي يتذمر مشجعوه من أن 

فريقهم يتأخر بترجمة تفوقه باألداء 
إلى تفوق بالنتيجة.

المبارد وفليك
يبدو من الصعب توقع شكل 

مواجهة تشلسي وبايرن ميونيخ، 
الفريقان أجريا تغييرات كبيرة، 
طالت المدربين وليس فقط 

الالعبين.
فرانك المبارد بدأ الموسم 

بشكل جيد، لقي إشادة كبيرة 
من اإلعالم، لكنه في األسابيع 

األخيرة يبدو كمن فقد السيطرة 
بعض الشيء، لو نجح البلوز 

بجلب أسماء ترفع جودته 
الدفاعية تحديدًا، قد يكون لدى 

العب خط الوسط السابق فرصة 
بعكس األمور لصالحه.

في المقابل، ما زال بايرن ميونيخ 
ينتظر ثبات العبيه الجدد على 

مستوى جيد، ويأمل باستعادة 
أغلى صفقاته التاريخية لوكاس 

هرنانديز من اإلصابة، مع تضارب 
األنباء عن قدرته على اللحاق 
بمواجهة دور الستة عشر في 

دوري األبطال، ويضاف لذلك أمل 
جماهيري بإضافة جناح هجومي 

في سوق االنتقاالت الشتوية.
واحتل بايرن ميونيخ المركز 

الخامس في الدوري، مع نهاية 
عام 2019 ليكون أسوأ ترتيب 

له يختم فيه السنة منذ موسم 
2010-2011، الذي كان موسم 

إقالة لويس فان غال، وهو ما 
يشير إلى أن البافاري ال يعيش 

أفضل أيامه الكروية، وهذا 
عائد باألساس لمشكلة دفاعية 

ملموسة بتليقه 21 هدفًا ليكون 
صاحب عاشر أسوأ دفاع في 

الدوري، ما يبرز من جديد أهمية 
استعادة لوكاس هرنناديز.

ظروف الفريقين غير الواضحة، 
ما يجعل هذا اللقاء من أكثر 
المواجهات غموضا، وهما 

يجددان موعد لقاء بذكريات نهائي 
2012، الذي توج فيه فرانك 

المبارد باللقب رفقة البلوز.

عودة توخيل 
رغم احتالل باريس سان جيرمان 

صدارة الدوري الفرنسي بفارق 
مريح عن وصيفه مرسيليا، 

فإن التقارير تستمر بالحديث 
عن أن مستقبل توماس توخيل 
غير آمن، وذلك لهوس النادي 

الفرنسي بلقب دوري أبطال 
أوروبا والتخلص من عقدة الخروج 

السريع من جهة، وألن عالقة 
المدرب ال تبدو جيدة مع نجوم 

الفريق أمثال مبابي وكافاني 
ونيمار حسب ما ذكرت صحيفة 

ليكيب.
حالة عدم االستقرار التي 

يعيشها توخيل، من المفترض 
أال تمنعه من التفوق على 

بروسيا دورتموند، فهو يملك 
أسلحة كافية لفعل ذلك من 

حيث الجودة، وحتى من حيث 
خبرة باريس سان جيرمان بدوري 

األبطال في السنوات األخيرة، 
وبالتالي فإنه يستطيع تحقيق 
انتقامه الخاص من إدارة ناديه 

األلماني السابق، إذ كان قد خرج 
على إثر خالفات معها.

في الجانب اآلخر، حقق بروسيا 
دورتموند هدفه األساسي من 

المشاركة في دوري األبطال هذا 
الموسم، وضمن دخًال إضافيًا 

كبيرًا من حقوق البث والمشاركة 
في األدوار اإلقصائية، ولكنه 

سيلعب من أجل فرصته كاملة.
وأعطى بروسيا دورتموند إشارات 

متناقضة هذا الموسم، فكان 
خصمًا عنيدًا لبرشلونة وسبب 

الكثير من المشاكل لهم في 
ملعبه، وظهر هشًا قابًال للكسر 

عندما واجه بايرن ميونيخ، 
وتعتمد حظوظه عند مواجهة 

باريس سان جيرمان، على الوجه 
الذي سيقرر إظهاره، كما عليه أن 

يحسن من دفاعاته، التي تلقت 
العديد من األهداف األوروبية، 
فلم يحافظ على نظافة شباكه 

في آخر 4 مباريات من دور 
المجموعات، وتلقى ما معدله 

هدفين في المباراة.

البارسا بالوجه الجديد
وصل اسم المدافع اليوناني 
مانوالس لقمة شهرته في 

تقام مباريات 
الذهاب في 

18 و19 و25 و26 
شباط

تقام مباريات
اإلياب في

10 و11 و17 و18 
آذار
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موسم 2017-2018، عندما 
اقتنص هدف روما الثالث في 
شباك برشلونة، ليتأهل فريق 
العاصمة لنصف نهائي دوري 

أبطال أوروبا، مفجرًا مفاجأة 
مدوية آنذاك.

برشلونة مع فالفيردي عانى من 
ريمونتادا ثانية أمام ليفربول، 

ومن المفترض أنه تعلم 
كفاية لعدم تكرار تلك األخطاء 

الساذجة، وقد حرص هذا 
الموسم على تدعيم صفوفه 

بنجمين كبيرين، كانت 
أندية أوروبا تتمنى التعاقد 

معهما، والحديث هنا 
عن دي يونغ وأنطوان 

غريزمان، والهدف 
الكاتلوني 

المعلن 
هو الفوز 

بدوري 
أبطال 

أوروبا، لكن فالفيردي بات خارج 
أسوار كامب نو وبديله سيتين 

ال خبرة أوروبية لديه ما يثير قلق 
عشاق البارسا

نابولي يعيش حالة فوضى 
حقيقية، ال شيء فيه يعمل 

بشكل صحيح، ولو أقيم اللقاء 
غدًا، سيكون برشلونة قادرًا على 

التأهل بتشكيله االحتياطي، 
فالفريق الذي أقال كارلو 

أنشيلوتي من تدريبه يحتل المركز 
التاسع بالدوري 

اإليطالي، وعلى 
األغلب سيكون 

حال برشلونة 
أفضل من 

وضعه الحالي 
من حيث األداء 

وتوظيف 

األدوات، فعالمات انسجام 
غريزمان ظاهرة، والبحث عن 

الدور المثالي لدي يونغ مستمر، 
كما أن الفريق استعاد خوردي ألبا 

من اإلصابة، ولكن حال نابولي 
غير قابل للتوقع، وبالمجمل 

يبقى برشلونة المرشح األوفر 
حظًا لهذه المواجهة.

اختبار سهل لليوفي
تلقى ليون خبرًا مزعجا بتأكيد 

غياب نجمه الهولندي حتى نهاية 
الموسم، وتلقى خبرًا مزعجًا آخر 
اليوم بمواجهة جوفنتوس، أحد 

أكثر الفرق تعقيدًا في أوروبا، 
والفريق الذي لعب نهائيين في 

آخر 5 سنوات.
مدرب ليون يعرف الكرة اإليطالية 
جيدًا، فهو رودي غارسيا الذي حل 
مكان سيلفينيو، لكن الفريق لم 

يتحسن كثيرًا بهذا التغيير، فما 
زال يحتل المركز الثامن بالدوري، 

ورغم امتالكه لمجموعة جيدة من 
الالعبين في كافة الخطوط، لكن 

مقارنة مباشرة من حيث الجودة 
والخبرة، تجعل المدرب اإليطالي 

ليوفنتوس، ماوريسيو ساري 
يشعر بالطمأنينة.

ورغم أن جماهير جوفنتوس تردد 
قاعدة ”نحن نخشى الفرق األقل 
حظًا أكثر“، فإن الظروف العامة 

تشير إلى أن السيدة العجوز كانت 
محظوظة بالقرعة.

الخبرة بمواجهة الشباب
يعيش اليبزيغ حالة مثالية هذا 
الموسم، فهو يتصدر الدوري 

األلماني، كما تصدر مجموعته 
في دوري األبطال، وأيامه 

جميلة للغاية مع المدرب الشاب 
ناغلسمان.

في المقابل تحسن توتنهام 
كثيرًا مع جوزيه مورينيو، وبات 
الفريق اللندني على مسافة 3 

نقاط فقط من المركز الرابع 
في البريميرليغ المؤهل لدوري 

األبطال، وفي كل مباراة يقودها 
السبيشال وان، يظهر هاري 

كين ورفاقه مظاهر جديدة من 
التعافي من جراح بداية الموسم 
الحالي، وختام الموسم الماضي.
توتنهام يملك خبرة أوروبية أفضل، 
وجوزيه مورينيو يملك خبرة أفضل 

من ناغلسمان، كما أن العبي 
السبيشال وان عندما يكونوا في 

يومهم فهم أفضل، ما يعطي السبيرز 
أفضلية عامة في هذه المواجهة.

الناجون
يمكن وصف مواجهة أتاالنتا مع 

فالنسيا بمواجهة الناجين من 
دور المجموعات، كالهما انتظر 
حتى آخر ثانية ليتأكد من تأهله، 

وكالهما كان على وشك الخروج 
المبكر.

مواجهة تميل فيها أفضلية 
”االسم“ لصالح فالنسيا، لكن 
أتاالنتا ليس بالفريق السهل، 

فهو يملك عدة العبين خطيرين 
ويملك أفكارًا تكتيكية مزعجة 

للخصوم، ويعتمد اللقاء بينهما 
بشكل واضح على حالة الفريقين 

يوم المواجهة، إذ أن كالهما 
اعتاد التذبذب في الفترة األخيرة.

تحسن توتنهام كثيرًا 
مع جوزيه مورينيو
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خليل صويلح 

اخلب� واملثّقف!
عقد ثالث من األلفية الثالثة يلقي بثقله فوق 

أكتافنا. يا لألهوال التي عشناها وسنعيشها. 
قهوتنا الصباحية بطعم الكارثة. صور متالحقة 
من الرعب البشري ودمار الكوكب، وأحوال الفناء. زلزال 

هنا، وطوفان هناك. حروب متطّورة وعابرة للقارات، 
خرائط ممّزقة، وانحطاط في القيم، ومؤرخون يزّورون 

الحقائق بعد لحظات من حدوثها. ولكن كيف لنا أن 
نلّخص وقائع عاٍم مضى؟ ما أصعب نبش أحشاء سنة 
واحدة، فما بالك بإحصاء كوارث بالجملة؟ سوف تهب 
رائحة عفونة في المكان. ال شمس ستبزغ على حقول 

عباد الشمس، عتمة في وضح النهار. وحده «طرطوف» 
يتجّول في الشوارع، تلك الشخصية التي ابتكرها موليير 
في منتصف القرن السابع عشر، كنموذج للنفاق بكامل 

أصنافه ومذاهبه. ما يمّيز عصرنا في المقام األول، 
اقتحام التفاهة الفضاء العام كبديل لكل القيم العليا. 

هذا ما يشير إليه األكاديمي الكندي آالن دونو في كتابه“ 
نظام التفاهة“، الكتاب الذي اختزل ما يعيشه العالم 
من فروض االنحطاط بصعود قواعد تتسم بالرداءة، 
ما أدى إلى تدهور متطلبات الجودة العامة، وتغييب 
األداء الرفيع، وتهميش منظومات القيم، لمصلحة 

األذواق المنحطة، وإبعاد األكفاء، وإذا بالساحة تخلو من 
التحديات، لتتسيد شريحة كاملة من التافهين، وذوي 
البساطة الفكرية، وذلك لخدمة أغراض السوق تحت 
شعارات الديمقراطية، والشعبوية، والحرية الفردية، 

والخيار الشخصي. 
هكذا برزت اللغة الجوفاء المحمّلة بالحقائق والتأكيدات، 
لكنها في جوهرها مجرد حشو وتكرار ال أكثر. ويشير آالن 

دونو إلى انتصار نموذج «الخبير» على «المثقف» الحر، 
ويصف الصحافة بأنها مكان لتعليب «األميين الجدد»، 

فيما تراجعت فرصة الكتب الدسمة لتحل مكانها «الكتب 

األكثر مبيعًا» تلك التي تبيع أفكارًا سطحية ال أكثر، ككتب 
الطبخ واألبراج وسير المشاهير. يقول بخصوص مذيعي 

ومذيعات التلفزيون» صار يمكن ألي جميلة بلهاء أو 
وسيم فارغ أن يعرضوا أنفسهم على المشاهدين عبر 

منصات هالمية، كما يحدث في منصات مواقع التواصل 
االجتماعي التي تمكنت من تصدير «عقل جمعي» من 

خالل المنشورات المتتابعة التي تتيح لألميين فرصة أن 
يكونوا رموزًا. األمر ال يتوّقف هنا، ذلك أن التحّوالت 

أصابت فكرة العمل في الصميم، إذ صار شاغل المهنة 
يتعامل معها كوسيلة للبقاء ال غير» يمكن أن تعمل عشر 
ساعات يومًيا على وضع قطعة في سيارة، وأنت ال تجيد 

إصالح عطل بسيط في سيارتك. يمكن أن تنتج غذاء ال 
تقدر على شرائه، أو تبيع كتبًا ومجالت وأنت ال تقرأ منها 

سطًرا. 
وكأن ما يحدث هو ”ثورة تخديرية»، تدعونا أن نكون في 

الوسط بالمعنى السلبي، وأن نفّكر برخاوة، وأن نضع 
قناعاتنا في جيوبنا، أن نكون كائنات قابلة للمبادلة وسهلة 

الترتيب في األدراج. في النهاية صار الشأن العام تقنية 
«إدارة»، ال منظومة قيم ومثل ومبادئ ومفاهيم عليا، 

وصارت الدولة مجرد شركة خاصة، وصارت قاعدة النجاح 
فيها أن «تلعب اللعبة».   ولكن ما المطلوب لمواجهة 

نظام التفاهة؟ يجيب“ أن نعيد معاني الكلمات إلى 
مفاهيم مثل المواطنة، الشعب، النزاع، الجدال، الحقوق 

الجمعية، الخدمة العامة. 
أثار هذا الكتاب منذ صدوره بالفرنسية العام الماضي 

ضّجة كبرى، نظرًا لفضحه الممارسات الوحشية للعولمة. 
هذا على مستوى العالم، فماذا نقول بخصوص عالمنا 

العربي الغارق بتفاهة من نوٍع أكثر انحطاطًا؟ هل نكتفي 
باستعادة زمن الشّطار والعيارين، ونحن نرى أحفادهم 

يعبثون بالمصلحة العامة في وضح النهار؟ 

خليل صويلح 
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