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توجه كافة املرا�سالت با�سم
هيئة التحرير
تود "الأزمنة" �إعالم الفعاليات االقت�صادية �أنها
وحدها امل�س�ؤولة عن تغطية مهمات حمرريها راجية
م�ساعدتهم فقط بتقدمي املعلومات املطلوبة

املواد الواردة �إىل املجلة ال ترد �إىل �أ�صحابها
�سواء ن�شرت �أم مل تن�شر
الآراء الواردة يف املجلة تعرب عن ر�أي �أ�صحابها
وال تعرب بال�ضرورة عن ر�أي املجلة
الإ�شراف ال�صحفي والفني
دار ال�شرق للطباعة والن�شر
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المسافة والزمن
W?? ? ? LFÞ qO³½ Æœ ∫ rKIÐ
و�ضرورة امتالك علومهما ،يعني فهم احلقائق املادية الب�صرية اجلارية على
احلياة الإن�سانية ب�أبعادها وحتوالتها؛ من خالل انعكا�سها على امل�شهد الإن�ساين؛
الذي ي�شري �إىل �أن لكل منّا مظهر ًا وجوهر ًا ونقاط �ضعف يف داخله ال يعلمها �إال
هو ،ف�إذا �أفلتت �إحداها والتقطها الآخر �أحدثت لديه تطوراً� :إما �إىل الأمام و�إما
�إىل اخللف؛ لكن الأنا العليا متنح ال�شخ�صية احل�ضور ،فاحلرية القوية ت�أتي من
الإن�سان ال�ضعيف الذي يبحث يف جوهره عنها ،فالقوي ميتلكها وال يعرفها �أو
يتعرف عليها ،بكونها ت�سكن منظومة قواه اخلفية ..من منّا يقدر على فهم قيمة
وقوة ال�سكون ،وكذلك حتفيز القدرة على احلركة يف كافة االجتاهات؟ وعندما
نحلل منطقي ًا تلك العالقة جند �أننا نعرتف ون�س�أل :ملاذا ن�صل مت�أخرين �إىل
احلقيقة ،حيث �أنها تكون قد غادرت ،وكلما اقرتبنا يف بحثنا عنها تزداد امل�سافة
فيما بيننا وبينها ،لكن الزمن يحفظها حيّة �أبدية كما اجلرمية التي ال متوت؛ بل
تعي�ش �ضمن الفكرة ،تراقب امل�سافة من �أجل ك�شفها مهما بلغت ،معلنة حقيقة ما
جرى ،ف�أين نحن؟ ..ال حتكم على ما يح�صل معك من يومك ،بل ا�ستح�ضر ما
م�ضى وما �سيكون عليه حالك غداً ،فتعلم؛ هل تقرتب بالعلم �إىل احلا�صل �أم على
ما ح�صل �أو �سيح�صل؟ وعندما تكون قلق ًا �أرق ًا وم�ستا ًء ويتملّكك اخلوف �أو الرعب
�أو الرهبة ،حتنّ �إىل حلظات �أمان مررت بها حييت معها ال�صفاء والأمان.
ف�إذا كانت امل�سافة هي طول اخلط امل�ستقيم �أو املتعرج �أو الوتر �أو قو�س
من دائرة بني نقطتني؛ فالف�ضاء الذي يراقب تلك امل�سافة  -بكونه ي�شاهد
احلالة املوجبة �أو ال�سالبة لقطع تلك امل�سافة بكامل �إحداثياتها  -هو الزمن،
حيث �إن الزمن ثابت وامل�سافة ثابتة مهما طالت بكونها حمددة البداية ،وكل
بداية لها نهاية ،املتحرك عليها هو الكائن احلي �أو منتجه الذي ال يحيا �إال
به ،فنعلم �أنه هو ال�سبب وامل�سبِّب واملت�سبِّب يف �إحداث النقاط ال�ساكنة �أو
املتحركة �أو الو�صول �إىل الهدف �أو جملة الأهداف ..فق�صة الأم�س هي حا�ضر
اليوم وم�ستقبل الغد ،والذي يقي�س كامل تلك الأبعاد هو الزمن الثابت ،فكم
من زمن ميتلكه الإن�سان �أو �أيِّ كائن حي! وهل لديه طرق عديدة ،و�أي�ض ًا ما
هي امل�سافة التي ينبغي عليه �أن يقطعها �ضمن الزمن الواحد �أو �أزمنته؟ و�إذا
ح�صل؛ �ألي�ست جميعها جُتمَع يف طريق واحد ي�أخذ بنا �إما �إىل اخلال�ص و�إما
�إىل االنح�صار ،فهل نرجتل الأفكار التي تقودنا �إىل �أين؛ فال نعرف منها �إال
�أنها �أفكار ،هل نتفهّم �إيقاع ج�سد ب�شري يتحرك �ضمن هذه احلياة� ،أيّ �إيقاع
ن�ستمع �إليه نراه نراقبه نقيِّمه نتبعه �أو ال نختاره� ،أل�سنا جزء ًا من هذا الإيقاع
احلامل لوجهَي اجلمال :الإيجابي /وال�سلبي ،الإلهي الروحي /وال�شيطاين؟!

لنعرتف ب�أن احلرام يحمل �صورة جميلة مغرية جداً ،واحلالل �صعب املنال
يحتاج اجلهد والإخال�ص والتفاين ،لذلك جند �صورة الأول �أ�سهل بكون �إغرائه
�أكرب لكن نتائجه كارثية ال حمالة ،فمن جرّب الظلم وعا�شه عرَف معنى العدل
وفرّق بني ال�صح واخلط�أ ،وحينما ت�سنح الفر�صة تتملّكه ،فيحلم مبمار�سته..
�إنها معادلة قائد حكيم و�شعب منفلت ،بني م�ؤيّد وحمايد و�ض ّد �أو
معار�ض .هل من ال�ضرورة �أن يكون الإن�سان واقف ًا بني ال�شيء و�ضدِّ ه؟
وغايتي تعريف ال�شيء ،وطاملا �أن ال�شيء غري معرَّف؛ ف�صورته �ش ّر ي�سعى
الإن�سان �إىل حتييده �أو �إبعاده �أو حتطيمه؛ من �أجل تطوير عنا�صر اخلري
الذي بدونه ال ميكن للإن�سان �أن ي�ستمر.
نقاط ال�ضعف تقع دائم ًا بني امل�سافة والزمن� ،أي :من خالل ا�ست�سهال �صور
يعتب املرء �أن الو�صول �إليها ال يحتاج �إىل عناء ،وطرقها
الأ�شياء غري املعرّفة ،والتي رِ
ق�صرية جداً ،فالت�صور يهيئ لغري املجتهد ب�أنه قادر على القفز فوق احلقائق
التاريخية ،حيث �أبعادها منت�شرة على حماورها :الأخالقية والال�أخالقية،
ال�ساكنة بني جمل ال�سلوك الإن�ساين الفكرية ،اجلاهلة منها والعلميّة العمليّة،
التي ال ي�ستطيع جتاوزها �إال بعد امتالك �إحداها وبقاء الثانية يف �أعماقه قوة �أم
�ضعفاً ،لذلك جند �أن نقاط ال�ضعف تنت�صر للطموح يف كال الطرفني  ،والعك�س ال
يتم �إال يف حلظات الإقناع ب�سهولة احل�صول على الأ�شياء �أو �صعوبتها ،مما يو�ضح
لنا �أن الأ�سلوب ي�شري �إىل ر�سم ال�صورة التي ن�ستثني منها امل�صوِّر حتى تقاطعها
مع ال�ضوء؛ را�سمة لنا ف�ضا ًء يربهن �أن هناك م�صور ًا �أو ر�سّ اماً ،وهنا ويف هذه
اللحظة يبد�أ البحث اجلاد عن قيمة اللوحة �أو ال�صورة �أو امل�شهد.
القائد يعرف .ويقدِّر .ويقي�س امل�سافة على جدار الزمن الالزم للو�صول
�إىل الهدف ،ال�شعب يتفاعل .ينق�سم يف تقدير الزمن ،الر�ؤى تتناهى تتماهى.
تدرك وال تُدرَك .تدخل �أتون املعمعة ،ق�سم يرى ال يُرى ،و�آخر يُرى وال يَرى.
تنجرف الأحداث على حافة الهاوية ،يقف الزمن ،يراقب من �سي�سقط ومن
يدافع للإنقاذ ..هنا نقف نت�أمل نتطلّع �إىل الزمن ،جنده ي�شري �إىل االنت�صار،
وهو يراقب �سقوط ال�ش ِّر �إىل الهاوية ،لتعلو الأ�صوات هاتفة :حتيا الأر�ض .يحيا
الإن�سان .حتيا احلياة .يحيا البطل القائد املنت�صر للخري دائم ًا و�أبداً ..دعونا
ننجز م�سافة عمرنا املقدّرة �ضمن الزمن الكبري بقوة وقيمة احلب ،ولْن�ستغنِ عن
�شرورنا رغم �صعوبة التنازل عنها.
معادلة ال ميكن لها �أن تعطي نتيجة لوال وجود الإن�سان احلقيقي� ،صانع قيمة
احلياة املتجلّي عليها جمد الإله.
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الـعامل يف أسبوع

الرئي�س الأ�سد لقناة تيلي �سور :ال�سوريون اليوم �أكثـر مت�سك ًا
بالدفاع عن وطنهم من قبل بكثري
�أكد ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد يف مقابلة مع قناة �أمريكا الالتينية تيلي �سور �أن
ال�سوريني اليوم �أكرث مت�سك ًا بالدفاع عن وطنهم من قبل بكثري الفت ًا �إىل �أن العمليات
الإرهابية ومنها التي ت�أتي بتمويل وحتري�ض من اخلارج هدفها �إي�صال ال�سوريني �إىل
الي�أ�س الكامل ولكنها كانت تعطي ت�أثريات معاك�سة .وق��ال الرئي�س الأ�سد �إن معظم
ت�صريحات امل�س�ؤولني الأمريكيني يف معظم الإدارات هي ت�صريحات ال حتمل احلد الأدنى
من امل�صداقية ومنذ بداية الأزم��ة يف �سورية بنيت ال�سيا�سة الأمريكية على الأكاذيب
�سواء كانوا يعلمون �أو ال يعلمون و�أنا باعتقادي �أنهم كانوا يعرفون مبعظم الأكاذيب ولكن
ازدادت كثافة هذه االدعاءات والأكاذيب و�ساهمت الإدارة مبا�شرة بالتزوير بعد طرح
مو�ضوع ا�ستخدام الكيميائي يف �سورية يف � 21آب املا�ضي ومل تقدم هذه الإدارة �أي �أدلة
على ادعاءاتها ما يعني عملي ًا �أنها كانت تكذب على ال�شعب الأمريكي .و�أ�ضاف الرئي�س
الأ�سد �أن �سورية ملتزمة بكل االتفاقيات التي توقعها وهذا معروف عن �سورية منذ عقود
طويلة ولذلك �أقول �إن كل هذه االدع��اءات الأمريكية هي عبارة عن هراء ولي�س لها �أي
م�ستند واقعي وال منطقي .و�أكد الرئي�س الأ�سد �أن العامل �سيكون �أف�ضل عندما تتوقف
الواليات املتحدة عن التدخل يف �ش�ؤون الدول الأخرى.

الرئي�س الأ�سد لتلفزيون �سي �سي تي يف ال�صيني� :سورية لي�ست قلقة من م�شروع القرار املقرتح
يف جمل�س الأمن ب�ش�أن الأ�سلحة الكيميائية
�أكد ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد �أن �سورية لي�ست قلقة من م�شروع القرار الذي اقرتحته الواليات املتحدة وفرن�سا
وبريطانيا يف جمل�س الأمن ب�ش�أن الأ�سلحة الكيميائية يف �سورية لأنها تلتزم ب�شكل كامل بكل االتفاقيات التي توقعها وب�أي
�شيء تعلن موافقتها عليه �إ�ضافة �إىل اطمئنانها من الدور الذي تلعبه ال�صني ورو�سيا يف املجل�س كي ال يتم ا�ستخدام
�أي مربر من �أجل العدوان عليها .وقال الرئي�س الأ�سد يف مقابلة مع التلفزيون ال�صيني "�سي �سي تي يف" �إن ما تقوم به
الآن الواليات املتحدة وفرن�سا وبريطانيا من خالل هذا القرار املطروح على جمل�س الأمن �أو االتفاق الذي يريدون �أن
يتم االتفاق عليه بني رو�سيا و�أمريكا الهدف منه هو �أن يظهروا منت�صرين يف معاركهم �ضد عدو وهمي يفرت�ضون ب�أنه
�سورية .و�أ�شار الرئي�س الأ�سد �إىل �أن �أول عامل ي�ؤمّن النجاح للم�ؤمتر الدويل حول �سورية يف جنيف هو �إيقاف الأعمال
الإرهابية و�إيقاف دخول الإرهابيني من خارج �سورية و�إيقاف �إمداد ه�ؤالء الإرهابيني باملال وال�سالح.

نفي ما نقلته �صحيفة الأخبار
اللبنانية عن الرئي�س الأ�سد

رئا�سة اجلمهورية العربية ال�سورية ت�ؤكد �أن
ما نقلته �صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن ل�سان
الرئي�س الأ� �س��د ،غ�ير �صحيح .ويتمنى املكتب
الإعالمي يف الرئا�سة على و�سائل الإعالم اعتماد
امل�صادر املوثوقة لأخبارها ،وي�ؤكد جمدد ًا �إنه على
ا�ستعداد دائم للتعاون مع �أي و�سيلة �إعالمية لتدقيق �أي معلومة لها عالقة مب�ؤ�س�سة الرئا�سة
يف اجلمهورية العربية ال�سورية ،حيث ن�شرت �صحيفة الأخبار اللبنانية مقا ًال بعنوان" :الرئي�س
الأ�سد يلقي خطاب ًا يف الأيام املقبلة يعلن فيه عزمه على ت�شكيل حكومة ت�ضم �شخ�صيات معار�ضة
وم�ستقلة" ،و�أف��ادت ال�صحيفة ب�أن "الرئي�س ب�شار الأ�سد يجري اجتماعات مكثفة مع م�س�ؤويل
احلكومة ال�سورية ،وي�ستمع �إىل تقارير ب�ش�أن حمادثات جتري بني ممثلني للحكم و�شخ�صيات من
املعار�ضة يف الداخل" ،وهذا ما مت نفيه على موقع رئا�سة اجلمهورية العربية ال�سورية.

4

اجلعفري :املجتمع الدويل �أ�صبح مقتنع ًا بوجود �إرهاب م�سلح
تابع للقاعدة يف �سورية

�أكد الدكتور ب�شار اجلعفري مندوب �سورية الدائم لدى الأمم املتحدة �أن
بع�ض الدول حاولت �أن جتعل من احلديث حول �سورية و�إيران حمور ًا و�أ�سا�س ًا
الجتماعات اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف دورتها الثامنة وال�ستني والزج
مبلف الأ�سلحة الكيميائية بد ًال من دفع العملية ال�سيا�سية نحو الأمام ودفع
الأطراف باجتاه م�ؤمتر دويل حول �سورية .وقال اجلعفري يف ت�صريح �صحفي
�إن طرح �إيران و�سورية كمحور لدى بع�ض الوفود هو م�س�ألة م�صطنعة ولي�س
م�س�ألة جوهرية م�شري ًا �إىل �أن الذين حتدثوا عن �سورية مل يتحدثوا عنها بنيّة ح�سنة يف معر�ض دفع العملية ال�سلمية قدم ًا
نحو الأمام وجنيف .2و�أ�ضاف اجلعفري �إنه" كان يجب على تلك الدول ال�ضغط على الأطراف التي متانع عقد م�ؤمتر
جنيف وترف�ض امل�شاركة يف �أعماله �أن ت�سحب �ضغطها هذا وتطلب من املجموعات الإرهابية امل�سلحة التي تعمل ل�صاحلها
يف �سورية �أن تذهب �إىل جنيف  ."2وتابع مندوب �سورية الدائم لدى الأمم املتحدة �أن على بع�ض الدول التي ت�سعى للت�شهري
باحلكومة ال�سورية من خالل الرتكيز على الأ�سلحة الكيميائية �أن تقوم بدفع العملية ال�سيا�سية نحو الأمام ونحو جنيف 2
وال�ضغط على الدول التي متول الإرهاب لوقف متويلها للمجموعات الإرهابية امل�سلحة.
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الفروف :ن�أمل من جمل�س الأمن التوافق على قرار ال يعار�ض اتفاق جنيف
�أعلن وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف �أن رو�سيا ت�أمل �أن يتم التوافق على قرار يف جمل�س الأمن الدويل حول �سورية دون
اخلروج عن �أطر اتفاق جنيف .ونقل موقع رو�سيا اليوم عن الفروف قوله عقب لقائه نظريه الأمريكي جون كريي على هام�ش اجتماعات
اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف نيويورك �أن "اللقاء مع كريي تطرق �إىل الكثري من امل�سائل �أهمها �سورية وقبل كل �شيء �إىل قرار
املجل�س التنفيذي ملنظمة حظر ال�سالح الكيميائي وقرار جمل�س الأمن الذي �سيدعم اخلطوات التي يجب �أن تتخذ لتدمري ال�سالح
الكيميائي يف �سورية" .و�أ�ضاف الفروف �أن "اجلانبني الرو�سي والأمريكي �أكدا �أن احلديث يدور حول تدمري كل ال�سالح الكيميائي
املوجود يف �سورية لأن هناك خماوف جدية من احتمال حيازة املعار�ضة لبع�ض مكونات املواد ال�سامة" .وقال "نحن نعتمد على احلقائق
واحلقائق ت�شري �إىل �أن احلكومة ال�سورية ان�ضمت �إىل معاهدة حظر انت�شار ال�سالح الكيميائي و�أعربت عن ا�ستعدادها لتنفيذ االلتزامات
ب�شكل فوري و�أر�سلت �إىل منظمة حظر ال�سالح الكيميائي بيانات حول خمزون ال�سالح الكيميائي لديها ومكان تواجده" .ومل ي�شر امل�س�ؤول
الأمريكي �إىل �إمكانية �إدراج البند ال�سابع يف القرار مكتفي ًا بالقول "نحتاج �إىل قرار ملزم وي�سمح ب�إمكانية تنفيذه بالقوة".

تقدم نحو االتفاق على م�شروع قرار حول �سورية
حققت الدول اخلم�س الدائمة الع�ضوية يف جمل�س الأمن الدويل ،تقدم ًا مهم ًا ب�ش�أن ن�ص م�شروع قرار يف الأمم املتحدة ،ي�ضع �إطار ًا لربنامج
نزع الأ�سلحة الكيميائية ال�سورية ،لكنه مازال يحتاج �إىل كثري من العمل .وقالت م�صادر دبلوما�سية لـ"فران�س بر�س" �إن الدول اخلم�س (الواليات
املتحدة وفرن�سا وبريطانيا ورو�سيا وال�صني) اتفقت على "النقاط الرئي�سة" للن�ص ،م�ضيفة �أن "تقدما مهم ًا حتقق حول بع�ض النقاط ،لكن
تبقى خالفات و�سيتعني موا�صلة املفاو�ضات" .وبح�سب م�صدر دبلوما�سي رو�سي ف�إن "املحادثات مل تنته حول بع�ض النقاط الأ�سا�سية" ،ومل
يعط مزيد ًا من التفا�صيل .وتتعرث املفاو�ضات حتى الآن حول ورود �أو عدم ورود �إ�شارة �إىل الف�صل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة يف الن�ص،
لأن رو�سيا ترف�ض �أي �إ�شارة �إىل هذا الف�صل ،الذي ي�سمح ب�إجبار بلد ما على االمتثال لقرار من جمل�س الأمن .و�أكد دبلوما�سي غربي �أن م�شروع
القرار بات ي�شري �إىل �إمكانية �أن تتخذ الحق ًا "�إجراءات حتت الف�صل ال�سابع"� ،أي اللجوء �إىل القوة� ،إذا تهربت �سورية من التزاماتها يف نزع
هذه الأ�سلحة ،وال يت�ضمن م�شروع القرار مع ذلك تهديد ًا فورياً.

روحاين يريد ح ًال �سريع ًا للملف النووي ونقطة انطالق متهّد للقائه ب�أوباما
�أكد الرئي�س الإيراين �أنه يريد ح ًال �سريع ًا للملف النووي ،عرب املفاو�ضات الدبلوما�سية
ال�شفافة ،وفق �صالحيات كاملة لإدارته بهذا ال�ش�أن ،و�أنه يجب �أن ي�سبق لقاءه ب�أوباما
انطالقة ت�ؤ�س�س لعالقات م�ستقبلية ،معرب ًا عن تفا�ؤله ب�إقامة عالقات طبيعية مع �أمريكا.
وقال الرئي�س الإيراين ح�سن روحاين ،خالل مقابلة مع �صحيفة وا�شنطن بو�ست� ،إن بالده
م�ستعدة لتوقيع اتفاق خالل "ثالثة �إىل �ستة �أ�شهر" ،و�إنها تريد ت�سوية هذه امل�س�ألة "خالل
الأ�شهر املقبلة ولي�س ال�سنوات املقبلة" .وعن حدود �صالحياته من املر�شد الأعلى علي
خامنئي� ،أ�شار �إىل �أن "ت�سوية امللف النووي هي �إحدى م�س�ؤوليات حكومته" ،و�أن "لها كامل
ال�سلطة لإجراء املفاو�ضات حول النووي" .وذكر روحاين �أنه م�ستعد ليكون "�شفافاً" حول
الربنامج النووي لبالده ،كي يُثبت �أنها ال ت�سعى المتالك ال�سالح النووي.

الب�شري لن يح�ضر اجتماعات الأمم املتحدة بنيويورك

قرر الرئي�س ال�سوداين عمر الب�شري ،املالحق من قبل املحكمة اجلنائية الدولية على ذمة
اتهامات بالإبادة اجلماعية ،عدم التوجه �إىل نيويورك للم�شاركة يف �أعمال اجلمعية العامة للأمم
املتحدة .وقال متحدث با�سم الأمم املتحدة� ،إن "املكتب الربوتوكويل �أكد �أن ال�سودان �ألغى م�شاركة
الرئي�س الب�شري يف اجلمعية العامة" .وكانت اخلرطوم طلبت منح الرئي�س ال�سوداين ت�أ�شرية دخول
للواليات املتحدة الأمريكية حل�ضور اجتماعات اجلمعية العامة للأمم املتحدة املنعقدة حالي ًا يف
نيويورك ،ما ت�سبب يف حرج للمنظمة الدولية ووا�شنطن ،التي قادت حملة دولية لإ�صدار مذكرة
التوقيف �ضد الب�شري.
الأمر الذي �أكدته م�ساعدة املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية الأمريكية ماري هارف بقولها
"تلقينا طلب (ح�صول على) ت�أ�شرية للرئي�س ال�سوداين عمر الب�شري للم�شاركة يف افتتاح �أعمال
اجلمعية العامة للأمم املتحدة .ندين كل حماوالت الرئي�س الب�شري للذهاب �إىل نيويورك لأنه متهم بالإبادة وبجرائم حرب وجرائم �ضد الإن�سانية من قبل
املحكمة اجلنائية الدولية".

عودة فريق التحقيق الكيماوي �إىل
�سورية جمدد ًا

و� � � �ص � � ��ل ف� ��ري� ��ق
الأمم امل�ت�ح��دة ،املكلف
بالتحقيق حول ا�ستخدام
الأ�سلحة الكيماوية يف
��س��وري��ة� ،إىل العا�صمة
دم � �� � �ش� ��ق .وب �ح �� �س��ب
"فران�س بر�س" ف ��إن
"الفريق الذي ير�أ�سه ال�سويدي �آكي �سيل�سرتوم ،و�صل �إىل مقر
�إقامته يف فندق "فور�سيزونز" و�سط دم�شق ،يف زيارته الثانية �إىل
�سورية .و�سيقوم الفريق بدرا�سة نحو  14حالة ا�ستخدام حمتمل
للأ�سلحة الكيماوية ،خالل النزاع ال�سوري امل�ستمر منذ �أكرث من
عامني .وخل�ص الفريق ،الذي زار �سورية للمرة الأوىل يف �آب ،يف
تقريره الذي نُ�شر يف � 16أيلول� ،إىل �إنه مت ا�ستخدام �أ�سلحة كيماوية
على نطاق وا�سع يف النزاع ال�سوري امل�ستمر منذ نحو � 30شهراً ،لكن
التقرير مل يحدد اجلهة امل�س�ؤولة عن ا�ستخدامه .و�أعلنت البعثة
�أنها جمعت "�أدلة دامغة ومقنعة" ب�أن غاز ال�سارين �أدى �إىل مقتل
مئات الأ�شخا�ص ،يف هجوم على الغوطة ال�شرقية بريف دم�شق ،يف
� 21آب ،حيث تتهم املعار�ضة والدول الغربية الداعمة لها احلكومة
ال�سورية ،الأمر الذي تنفيه باملقابل دم�شق .و�أو�ضح �سيل�سرتوم �أن
التقرير ،الذي مت تقدميه "كان جزئياً" ،م�ضيف ًا �أن "ثمة اتهامات
�أخ��رى مت عر�ضها للأمني العام للأمم املتحدة ،وتعود �إىل �شهر
�آذار ،تطال الطرفني" املتحاربني يف النزاع.
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فرار �أكراد من �سجن تركي بوا�سطة نفق حفروه ب�أيديهم
�أعلنت ال�شرطة الرتكية� ،أن قوات الأمن تبحث عن  18من �أع�ضاء حزب العمال الكرد�ستاين
فروا من �سجن بجنوب �شرق تركيا بعد �أن حفروا نفق ًا طوله  70مرتاً .وجاء هروب ال�سجناء من
�سجن خارج مدينة بنجول قبل �أيام من ك�شف رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب اردوغان النقاب عن
جمموعة �إ�صالحات لتعزيز الدميقراطية وا�ستمرار عملية ال�سالم اله�شة التي تهدف لإنهاء مترد
االنف�صاليني الأكراد .و�أدين ال�سجناء الذين فروا الأ�سبوع املا�ضي �أو اتهموا باالنتماء حلزب العمال
�أو م�ساعدة وحتري�ض املقاتلني ،ويعتقد م�س�ؤولون �أمنيون �أنهم يختبئون يف منطقة غابات جبلية ب�إقليم
بنجول .وقال وزير العدل �سعد اهلل ارجني لل�صحفيني �أن �أربعة من الهاربني مازالوا على ذمة املحاكمة بينما هناك  14مداناً .وتعرثت عملية لل�سالم بني
تركيا وحزب العمال يف الأ�شهر القليلة املا�ضية واتهم احلزب احلكومة بت�أجيل �إ�صالحات حقوقية يريدها مقابل وقف �إطالق النار.

الك�شف عن عملية جت�س�س على �أع�ضاء يف جمل�س ال�شيوخ الأمريكي
ك�شفت حمفوظات رُفعت عنها ال�سرية ون�شرتها جامعة جورج تاون يف وا�شنطن �أن وكالة الأمن القومي
الأمريكية املكلفة مراقبة االت�صاالت ،جت�س�ست على �شخ�صيات �أمريكية كانت تنتقد حرب فيتنام وبينها
ع�ضوان نافذان يف جمل�س ال�شيوخ الأمريكي .وجاء يف املحفوظات �أن الوكالة قامت يف �ستينيات و�سبعينيات
القرن الع�شرين ب�أعمال "غري م�شرفة وحتى غري �شرعية كلياً" .وبني عامي  1967و� ،1973أقامت الوكالة
برنامج "ميناريت" حيث راقبت من خاللها االت�صاالت الدولية لـ 1650مواطن ًا �أمريكي ًا بينهم مارتن
لوثركينغ واملالكم حممد علي كالي و�أي�ض ًا الكاتب يف �صحيفة وا�شنطن بو�ست ارت بو�شوولد .وكان الهدف
من �إن�شاء الربنامج تزويد الرئي�سني ليندون جون�سون وريت�شارد نيك�سون مبعلومات عن عالقات حمتملة
مع اخلارج لنا�شطني يف جمال احلقوق املدنية ومعار�ضني للحرب يف فيتنام .وك�شف �أمر هذا الربنامج
منذ العام  1975ولكن رفع ال�سرية عن املحفوظات ك�شف هوية اثنني من كبار �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ كانا �ضحية هذه املراقبة وهما ال�سناتور
الدميوقراطي عن والية ايداهو فرانك ت�شر�ش واجلمهوري عن والية تيني�سي هوارد بيكر.

حركة "مترد" التون�سية تدعو �إىل "يوم غ�ضب" حلل احلكومة
دعت حركة "مترد" التون�سية �إىل تنظيم "يوم غ�ضب" االثنني بهدف "حتقيق جملة من
املطالب ال�شعبية" قالت �إن من بينها حل احلكومة احلالية التي تقودها حركة النه�ضة الإ�سالمية
وت�شكيل حكومة "�إنقاذ وطني" برئا�سة �شخ�صية "م�ستقلة" .وقالت احلركة يف بيان لها "قررت
حركة مترد وبالتعاون مع االحتاد العام لطلبة تون�س (�أكرب منظمة طالبية يف تون�س) واحتاد
�أ�صحاب ال�شهادات العاطلني عن العمل (منظمة خلريجي اجلامعات العاطلني) �إعالن يوم
غ�ضب بتاريخ � 30أيلول  ."2013و�أو�ضحت �أن القرار ي�أتي �إثر "ف�شل" و�ساطة قامت بها �أربع
منظمات �أهلية �أبرزها املركزية النقابية القوية ،بني املعار�ضة العلمانية و�أحزاب االئتالف الثالثي احلاكم الذي تقوده حركة
النه�ضة .ولفتت �إىل "خيبة �أمل التون�سيني يف اخلروج من الأزمة ال�سيا�سية اخلانقة" التي اندلعت �إثر اغتيال النائب املعار�ض
حممد الرباهمي يف  25متوز الفائت يف حادثة هي الثانية خالل � 6أ�شهر بعد اغتيال املعار�ض الي�ساري �شكري بلعيد يف � 6شباط.

االتفاق على ت�شكيل �أغلبية حكومية جديدة يف املغرب
�أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار املغربي �أنه "مت التو�صل �إىل توافق
�شامل يف كل اجلوانب املرتبطة" مبو�ضوع ت�شكيل �أغلبية حكومية جديدة.
وكان حزب اال�ستقالل (وطني حمافظ ومن �أقدم �أحزاب املغرب) ،احلليف
الأول للإ�سالميني� ،أعلن ان�سحابه من التحالف احلكومي ر�سمي ًا يف بداية
ف�ضل عدم
متوز .و�أكد م�صدر من داخل حزب التجمع الوطني للأحرار ّ
ذكر ا�سمه ،لفران�س بر�س "�إنه مت االنتهاء من املفاو�ضات بني اجلانبني،
و�إن الأحرار ح�صلوا على ثمان حقائب وزارية يف احلكومة اجلديدة ،وما
هي �إال م�س�ألة وقت للإعالن النهائي" ..من جهته قال بعد العايل حامي
الدين ع�ضو الأمانة العامة حلزب العدالة والتنمية الإ�سالمي لفران�س بر�س �إنه "مت رفع الت�شكيلة اجلديدة للملك ،ومن املتوقع
الإعالن عن احلكومة اجلديدة بعد عودة رئي�س احلكومة من زيارة �إىل �أمريكا.
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الـعامل يف أسبوع

�سقوط قتلى خالل مظاهرات �ضد احلكومة
يف ال�سودان
قتل � 27شخ�ص ًا على الأقل يف العا�صمة ال�سودانية اخلرطوم
خ�لال ا�شتباكات ب�ين ق��وات الأم��ن وحمتجني راف�ضني لقرار
حكومي برفع الدعم عن الوقود ،بح�سب ما ذكرته م�صادر طبية.
وقال �أ�سامة مرت�ضى ،مدير م�ست�شفى �أم درمان� ،إن امل�ست�شفى
ت�سلمت  21جثة قتل �أ�صحابها بالر�صا�ص يف منطقة �أم درمان.
و�أ�ضاف �أن  60م�صاب ًا على الأقل نقلوا للم�ست�شفى ويتلقون العالج
من �إ�صابات يف الر�أ�س والبطن وال�صدر والأطراف .و�أو�ضح �أن
هناك رواي��ات ت�شري �إىل �أن عدد ًا من القتلى �أ�صيبوا بر�صا�ص
ال�شرطة فيما �أ�صيب �آخرون بر�صا�ص مدنيني .وكانت م�صادر
طبية يف م�ست�شفى بحري يف اخلرطوم قالت ملرا�سل بي بي �سي
�إن  3جثث نقلت للم�ست�شفى.

زلزال باك�ستان يُخرج جزيرة يف بحر عُ مان!!
على بعد �أمتار من ال�شاطئ الباك�ستاين ح�صل �أمر غريب،
فبعد الزلزال القوي الذي �ضرب مدينة �أوران بوالية بلو�ش�ستان
الفقرية واملعزولة يف جنوب غرب باك�ستان وت�سبب مبقتل �أكرث
من � 328شخ�ص ًا على الأقل ،ف�إذا بجزيرة تخرج من بحر عمان
مقابل مدينة غ��وادار جنوب غرب البالد .ويبلغ طول اجلزيرة
حوايل  200مرت وعر�ضها  100مرت بارتفاع يبلغ  20مرتاً .ذلك
بح�سب الدكتور �آ�صف �إينام من املعهد الوطني لعلوم البحار.
لكن ه��ل ظ�ه��ور ه��ذه اجل��زي��رة ن��اج��م ف�ع� ًلا ع��ن الزلزال.
اخلرباء ي�شكّون يف ذلك ،فهم ي�ؤكدون ل�ستوري فول "�أن الزلزال
حدث يف مكان يبعد كثري ًا عن غوادار و�أن هذا النوع من الزالزل
ال ينجم عنه هكذا نتائج" .بح�سب الباحث يف جامعة الأوريغون
كري�س غولدفينغر .علم ًا �أن خروج جزيرة من البحر كان لي�شكل
ت�سونامي واملو�ضوع يبقى لغزاً ،والغريب �إذن �أن تبقى الق�ضية
لغزاً� .إال �أن بع�ض ال�صحفيني يقولون �إن اجلزيرة املذكورة كانت
قد ظهرت للمرة الأوىل منذ  45عام ًا لتعود وتختفي بعد فرتة
عام من ظهورها.

ر�أي
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وم�ضات من �صراع الدواخل
د .فايز ال�صايغ

fayezsayegh@gmail.com

من �صراعات الدواخل امل�ستمرة ..الهموم واملتاعب ..مبقدار ما ترتفع ن�سبة الهموم واملتاعب مبقدار ما ينمو الفعل
الإن�ساين باجتاهيه ال�سلبي والإيجابي..
منو ال�سلبي على ح�ساب الإيجابي ي�أتي جراء �صراع الدواخل ويعتمد على مورثني يف الإن�سان موروث اخلري ..وموروث
ال�شر ..وكالهما موروث �أحدهما على ح�ساب الآخر ،ح�سب ال�صالبة الذاتية التي تواجه اخليارين.
منو الإيجابي على ح�ساب ال�سلبي ي�أتي �أي�ض ًا جراء �صراع الدواخل ويعتمد على املورو َثني �أي�ض ًا فيما نعتقد �أننا نختار،
واحلقيقة �أن االختيار ناجت ال�صراع وهو الذي يختار� ..إرادي ًا �أو ال �إرادي ًا مع �إغراءات احلياة التي تف َعل فعلها ،فاملال �إغراء
عند البع�ض ..واالمر�أة �إغراء عند اجلميع ..وال�سلطة �إغراء عند الكثريين ،والعزلة �إغراء ..واالنفراد بالنف�س واخللوة
الوجدانية� ..إغراء ..ووهم اجلنة �إغراء وحوريات اخليال غري الواقعي �إغراء ..ال�ضوء �إغراء ..كما الظلمة عند البع�ض..
ودورة احلياة مت�سارعة ح ّد العجز عن التقاط الأنفا�س ..ال�صداقة �إغراء ..كما العداوة ..دفء الل�سان �إغراء كما قذارته..
�صراع الدواخل م�ستمر ..و�سي�ستمر يختلف من �إن�سان ..عن �إن�سان ..و�سم ّيتُ النوعني �إن�سان ًا ،وموا�صفات الإن�سان ت�سمو
عن ال�شر ..ومرتكب ال�شر �إن�سان خمتلف �أو متخ ّلف ..ناق�ص الإن�سانية.
مباذا يفكر كل من يخلو �إىل نف�سه بال م�ؤثرات خارجية حتى لو كانت مو�سيقا وكيف يق ّلب الأمور ..وكيف يوازن بني
اخليارات ..وكيف يقرر �أيها �سيتبع وعلى � ِّأي
الدروب ي�سري..؟
لل�صمت الرزين دور يف اخليارات الأ�سلم،
�أبال�صمت الرزين نواجه �أنف�سنا ب�أنف�سنا على
نحو مو�ضوعي ودقيق وحيادي..؟
�أم �أن املوروث ب�شقيه ال�سلبي والإيجابي
يفعالن فعلهما يف حلظات ال�صمت الرزين
ويدفع �أحدهما بالنف�س �إىل م�سارات �أخرى غري
حم�سوبة �أو �أنها امل�صادفات ..و�أغلب قراراتنا
الوجدانية قائمة على امل�صادفات ت�أخذنا بعيد ًا
يف رحلة الوهم والتهي�ؤات �إىل �أن ن�صطدم
بالواقع ونرى �أنف�سنا �أمام حائط م�سدود ندخل
فيه �أو يدخل فينا لتت�شكل حلظة الوعي التي
تعزل املورو َثني مع ًا ولو للحظات نواجه �أنف�سنا
ب�أنف�سنا ونت�صرف على ذواتنا قبل �أن نغيب
يف غيبوبة جديدة ،وقبل �أن نعود �إىل �صراع
الدواخل ..ال هي فل�سفة  -بالإذن من الدكتور
نبيل طعمة -وال هو اجتهاد وال منطق ..فاملنطق عقل ولكل
فينا عقله وعقل ّيته واالجتهاد ثقافة احلياة ولكل م�ستوى منها..
والفل�سفة �أ�سلوب تفكري .ولكل م ّنا تفكريه و�أ�سلوبه ومفرداته والأبجديات..
فكما الإجماع ظاهرة �إيجابية كذلك االختالف ..فال هذا حقق املطلوب وال ذاك حقق املرجتى..
�صراع الدواخل حماكمات ملن ميلك القدرة على احلكم ..واحلكمة ..واملحاكمة ..وهو مونولوج داخلي عنيف بال�صمت..
تدلل عليه ح ّبات العرق النازف على جبني العقل املجتهد و�صاحبه �صامت.
�ألي�س للجلطات الدماغية� ..أو القلبية �أ�سباب مبا�شرة ..و�أ�سباب غري مبا�شرة� ..ألي�س �ضغط الدم جراء ال�صراع
بني �شبكتي الأع�صاب والدورة الدموية يف اجل�سم الواحد مع �أنهما �شبكتان منف�صلتان متام ًا ال يجمع بينهما �إال �ساحة
مغناطي�سية متوازنة لو اخت ّلت ل�سبب �أو لآخر ومنه احتدام �صراع الدواخل لتوقفت احلياة..؟

�رصاع الدواخل حماكمات
مل������ن ميل������ك القدرة
على احلك������م ..واحلكمة..
واملحاكمة ..وهو مونولوج
داخلي عني������ف بال�صمت..
تدلل عليه حبّات العرق
النازف على جبني العقل
املجتهد و�صاحبه �صامت
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الرئي�س الأ�سد يُطمئن ال�سوريني ويبعث بر�سائله للخ�صوم
الت�سوية ن�ضجت وم�ؤمتر جنيف م�ؤكد..
فيما داع�ش والن�صرة واحلر تدخل عهد ًا جديد ًا من العداء!!
علي خملوف
املبادرة الرو�سية حول الكيماوي ال�سوري كانت �ضربة معلم يف ال�سيا�سة ،واال�ستجابة
ال�سورية لها وان�ضمام دم�شق حلظر �أ�سلحة الدمار ال�شامل كانت حذاقة كبرية وجناح
دبلوما�سي ،هي ثنائية رو�سية � -سورية �أحرجت اخل�صوم و�أولهم وا�شنطن فيما جعلت باري�س
ت�ستجدي الت�صعيد من �أجل احل�صول على مك�سب� ،أما �أنظمة اخلليج فهي بني فكي كما�شة
االنت�صار ال�سيا�سي للدولة ال�سورية وبني الت�سويات الأمريكية الرو�سية من جهة �أخرى ،ذهاب
املعلم �إىل اجتماع اجلمعية العامة للأمم املتحدة ودالالت تثبيت �شرعية احلكومة ال�سورية،
داع�ش والن�صرة واحلر دخلوا عهد ًا جديد ًا من العداء فيما بينهم ،بوادر الت�سوية تتجلى من
الغزل الأمريكي جتاه �إيران ودعوة بان كي مون جميع الأطراف لوقف تدفق ال�سالح �إىل
�سورية ..كل ذلك �سنقر�ؤه يف املو�ضوع ال�سيا�سي للأزمنة:
ال�شخ�صنة كانت وال تزال!!

كانت وال تزال ال�شخ�صنة ال�سمة الأبرز يف احلرب التي تتعر�ض لها �سورية ،مئات
املليارات من ال ��دوالرات ،مئات و�سائل الإع�ل�ام ،ع�شرات مراكز الأب�ح��اث املخت�صة
باحلرب النف�سية ،ع�شرات �أجهزة اال�ستخبارات ،مع�سكرات تدريب على القتل والتفخيخ
والتفجري وحرب الع�صابات واملدن ،مئات الآالف من امل�سلحني بجن�سيات لأكرث من 80
دولة ،فتاوى ومنابر مذهبية حتري�ضية ،حرب دبلوما�سية و�سيا�سية وح�صار اقت�صادي،
ومع ذلك ال يزال الرئي�س الأ�سد يو�صف ب�أنه الرجل احلديدي على امل�ستوى الغربي وعربي ًا
بات �أكرث و�صف م�شابه له نا�صر عربي ثان ،من نق�صده بال �شك هو رئي�س اجلمهورية
العربية ال�سورية ب�شار الأ�سد ،الذي �أعطى تلميحات هامة جد ًا خالل مقابلته الأخرية مع
التلفزيون الر�سمي ال�صيني (�سي �سي تي يف) وقد ت�ض ّمنت �إجاباته ا�ست�شراقات للو�ضع
اجلاري وما �ست�ؤول �إليه� ،إ�ضاف ًة للكم الكبري من الثقة وك�شف بع�ض امل�ستور الذي �أتى على
ذكره تلويح ًا ال ت�صريح ًا
حيث �أكد الرئي�س الأ�سد �أن م�شروع قرار دويل ب�ش�أن الأ�سلحة الكيماوية ال�سورية ال
يثري لديه قلق ًا ،و�أ�شار �إىل �أن �سورية تنتج هذا النوع من ال�سالح منذ عقود نظر ًا لكونها
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يف حالة حرب ولديها �أرا�ض حمتلة ،و�أن �سبب �إنتاج تلك الأ�سلحة �سابق ًا هو وجود فجوة
بالن�سبة لل�سالح التقليدي بني �سورية والكيان ال�صهيوين وقد توقفت �سورية عن ت�صنيع تلك
الأ�سلحة منذ الت�سعينيات ب�سبب ردم جزء من تلك الفجوة على م�ستوى الأ�سلحة التقليدية،
م�شدد ًا على عدم ت�أثر قوة اجلي�ش بتدمري ال�سالح الكيماوي ولو كان كذلك ملا وافقت الدولة
على املبادرة و�شجعتها.
فيما يتعلق باملو�ضوع الكيماوي �أظهر الرئي�س الأ�سد ب�أن �سورية مل تعد حتتاج لهذا
ال�سالح ،هو �أملح ب�أن جزء ًا من الفجوة قد مت ردمه جلهة الأ�سلحة التقليدية ،ومن املنطقي
�أن يكون هناك مت�سك بالكيماوي حتى ردم كل الفجوة وحتقيق توازن رعب تقليدي ال يحيجنا
لوجود الكيماوي من �أ�سا�سه ،طبع ًا نفهم مما �سبق ب�أن الفجوة قد مت ردمها بالكامل ولن
نتوقع من الرئي�س الأ�سد كونه قائد ًا عام ًا للجي�ش والقوات امل�سلحة �أن يعطي معلومة كاملة
تتعلق باجلي�ش العربي ال�سوري و�إمكاناته ب�شكل تف�صيلي لذلك كان التلويح بتلك الطريقة
"ردم جزء من الفجوة" ،و�إن �أردنا التعمق �أكرث بهذه اجلزئية �سنقول ب�أن �سورية هي من
�أكرث دول املنطقة تقدم ًا يف �صناعة ال�صواريخ ولن نك�شف �سر ًا ب�أن �سورية قامت مب�ساعدة
�إيران يف هذه العلوم بعد انت�صار الثورة الإ�سالمية خالل ال�سبعينيات ،دولة �ساعدت �إيران
يف �صناعات ال�صواريخ ،دولة متد املقاومة اللبنانية بكم كبري من ال�صواريخ التي توجع
�إ�سرائيل والذي ا�ستُخدم منها باملنا�سبة يف حرب متوز هي �صواريخ ب�سيطة؛ فكيف �إذ ًا بتلك
التي حتمل ر�ؤو�س ًا قتالية بزنة 500كغ �أو �أكرث؟ كما �أكد الرئي�س الأ�سد ب�أن �سورية تت�سلم من
رو�سيا �أ�سلحة دفاعية خ�صو�ص ًا �أ�سلحة الدفاع اجلوي لأن اخلطر الوحيد الذي ي�أتي من
العدو هو من خالل الطريان ،معنى ذلك �أي�ض ًا ب�أن الرب والبحر واملدفعية وال�صواريخ كلها
م�ؤمنة ومل يبق �سوى تلك الثغرة �أال وهي م�ضادات الطريان كي يتم ردمها وهي فع ًال تُردم
وب�شكل كبري ومتقن ال�سيما بعد و�صول الإ�س  300ومنظومات �أخرى.
وفيما يتعلق مب�ؤمتر جنيف� 2شدد الرئي�س الأ�سد على �أن جناح امل�ؤمتر �أو �أي عمل
�سيا�سي يتطلب عوامل خمتلفة وبيئة ت�ؤ ّمن له ظ��روف النجاح .و�أن "�أول عامل ي�ؤ ّمن
النجاح مل�ؤمتر جنيف هو �إيقاف الأعمال الإرهابية و�إيقاف دخول الإرهابيني من خارج
�سورية و�إيقاف �إمداد ه�ؤالء الإرهابيني بال�سالح واملال ،كما �أكد ب�أن الدولة ال�سورية لن
تقبل مبفاو�ضة كل من يحمل ال�سالح ..نحن نتفاو�ض مع املعار�ضة ..واملعار�ضة هي عمل
�سيا�سي ..ال ميكن �أن تكون املعار�ضة عم ًال �إرهابي ًا يقوم بقتل النا�س ..ال توجد دولة يف
العامل تقبل ب�أن تفاو�ض الإرهابيني ..فلذلك نحن نفاو�ض كل من يلقي ال�سالح ..من جانب
�آخر نحن ال نقبل مبفاو�ضة كل من يقبل بالتدخل الأجنبي ..عدا عن ذلك ال يوجد لدينا �أي
م�شكلة يف �أن نفاو�ض �أي طرف من الأطراف".
هذا املوقف القوي يعني ب�أن الدولة ال�سورية لن تتنازل ،وهي بذات الوقت تقول ل�شعبها
خ�صو�ص ًا ذوي ال�شهداء ب�أنه ال م�ساحمة لكل من يحمل ال�سالح وال زال يقاتل ،وهي ر�سالة
ا�ستباقية لكل معار�ضة لديها �أجنحة م�سلحة ب�أن تقوم بحلها وتغيري موقفها العنفي و�إال ف�إنه
لن يكون لها وجود يف امل�ستقبل ال�سيا�سي ل�سورية ،كما �أن االئتالف وكل �شخ�صياته املركبة
قد تلقت الر�سالة بو�ضوح :كل من طالب بعدوان على �سورية لن يتم التفاو�ض معه ،ما يعني
اعتباره خائن ًا �أي�ض ًا وهذا بحد ذاته �سريتب خطوات الحقة قد تتخذها الدولة بحق كل من
خان وطالب بعدوان ،والأهم من ذلك �أن كل ت�شكيل معار�ض يرتبط مب�شيمة ما مع نظام
عربي �أو �إقليمي لن يكون له موطئ قدم ،الرئي�س الأ�سد دقيق فهو يريد احلوار مع املعار�ضة
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احلقيقية التي تتخذ من العمل ال�سيا�سي �أ�سا�س ًا لها ،وهو لن يتفاو�ض على وطن ودماء �شعب،
يف�سر اله�سترييا اخلليجية الأخرية �ضد الرئي�س الأ�سد وبالده.
هذا �أي�ض ًا ّ
والغباء
رْ
داع�ش

م�شهد جديد �أُ�ضيف �إىل ما يجري على ال�ساحة ال�سورية ،داع�ش والكتائب الإ�سالمية
وجبهة الن�صرة وميلي�شيات احلر �أ�صبحوا يف حالة عداء واقتتال ،حتدثنا عن وقوع هذا
ال�سيناريو وتوقعنا اقتتال الفئات املذكورة مع بع�ضها لأن ال �شيء يجمعها �سوى املكا�سب
واملطامح والقتال على امللذات رغم �أنها ت�شرتك عقائدي ًا فيما بينها.
داع�ش تطرد ما ُي�سمى بلواء عا�صفة ال�شمال من منطقة اعزاز بحلب بذريعة �أنه يتعامل
مع الأمريكيني! وقبلها الن�صرة اقتتلت مع احلر يف العديد من املناطق ال�سيما يف اجلزيرة
ال�سورية ،عنا�صر احلر باتوا يتململون من ت�سلط الن�صرة ،احلر انتف�ض على داع�ش ،بد�أت
حلقات الرد املتقطعة بني الطرفني ،هجوم على مقرات لع�صابات احلر تقابلها عمليات
حمدودة وخفيفة �ضد داع�ش� ،إعدامات باجلملة لعنا�صر احلر من قبل داع�ش والن�صرة يف
مناطق تواجدها ال�سيما يف بع�ض قرى ريف الالذقية املال�صقة لرتكيا.
ورغ��م �أن كل امليلي�شيات امل��ذك��ورة جتمعها العقيدة الوهابية وال�ع��داء للدولة
ال�سورية� ،إ�ضاف ًة ال�شرتاكها بعدة �أهداف منها ما تُ�سمى باخلالفة و�إب��ادة الأقليات
ورف�ض مدن ّية الدولة� ،إال �أن القارئ لتاريخ الوهابية ون�ش�أتها يعلم ب�أنها قامت على
جواز القتل واالحرتاب بني �أهل العقيدة الواحدة! َمل ال طاملا �أن لكل منهم مفتي ًا وفتوى
وطريقة وكلها بوكالة عن ال�سماء.
القادم �سيحمل الكثري من الدم بني تلك الفئات ،فع�صابات احلر لن ت�سكت عن
ك�سر �شوكتها من قبل الن�صرة وداع�ش ،وداع�ش لن ت�سمح للن�صرة بفر�ض �سطوتها
ال�سيما و�أن هناك زعيمني يتناف�سان على قيادة التيار املتطرف يف بالد ال�شام والعراق
هما البغدادي واجلوالين.
ال�شرعية ال�سورية تنت�صر جمدد ًا

عندما يتم ان�ضمام �سورية لنادي حظر �أ�سلحة التدمري ال�شامل ،وعندما تطالب
وا�شنطن �سورية بنزع �سالحها وااللتزام باالتفاق الرو�سي -الأمريكي ،عندما يتم التعامل
مبلف بهذه الأهمية مع طرف ملتزم باتفاقيات دولية يعني �أن هذا الطرف �شرعي ور�سمي،
وعندما ي�ستمر مندوب احلكومة ال�سورية ب�شار اجلعفري كممثل ر�سمي يف اجلمعية العامة
للأمم املتحدة ،يعني ذلك �أن الذي زعمت �أمريكا ب�أنه غري �شرعي وغري ممثل لل�شعب ما
هو �إال طاحونة هواء! �إذ كيف ملن هو غري �شرعي االن�ضمام التفاقية �أممية ترعاها الأمم
املتحدة وجمل�س الأمن؟ وكيف ملن هو غري �شرعي �أن يكون مندوب ًا ر�سمي ًا يف اجلمعية العامة
للأمم املتحدة ويلقي فيها كلمة؟ باملح�صلة ف�إن ال�سيا�سة ال�سورية تثبت مرة �أخرى ب�أنها
ناجحة ورا�سخة يف التعبري عن نف�سها وت�سويق ذاتها على �أنها من الر�صانة بحيث تكون
الأوىل بتمثيل �شعب عريق كال�شعب ال�سوري.
بوادر الت�سوية

لطاملا مت احلديث ب�أن امل�ستهدف الأ�سا�سي فيما ي�صيب �سورية اليوم هو �إيران ،ودوم ًا
كانت الذريعة برنامج �إي��ران النووي ،اليوم ت�سلمت �إي��ران ر�سمي ًا مفاعل بو�شهر النووي،
وتلقت �إ�شارات غزل من وا�شنطن ،فيما قالت فرن�سا ب�أن على طهران تقدمة �ضمانات ل�سلمية
برناجمها النووي ولها احلق يف ذات الوقت بتطوير تلك التكنولوجيا النووية� ،أما الإ�شارة
الأخرى فهي دعوة الأمني العام �إىل وقف العنف يف �سورية والكف عن توريد الأ�سلحة �إىل
كافة الأطراف يف �سورية ،كل ذلك يعني �أن م�شكلة �إيران النووية تحُ ل بتوافق �أمريكي -رو�سي
ور�ضا �أوروبي؛ الأمر الذي يو�صلنا �إىل �أن الهدف الأ�سا�سي الذي من �أجله تعاين �سورية كونها
عقدة حمور املقاومة وهي الذريعة النووية الإيرانية قد باتت يف طي الن�سيان ،وبالتايل من
ال�ضرورة مبكان �أن ترتاجع هذه احلرب امل�سعورةُ ،ي�ضاف �إىل ذلك الدعوة لوقف الت�سليح
وهو ما دعت �إليه احلكومة ال�سورية �أ�سا�س ًا ك�شرط للحوار على مائدة جنيفُ ،ي�ضاف �إىل
ذلك دعوات فرن�سا على ل�سان رئي�سها هوالند ب�أن الأزمة ال�سورية تهدد �أمن لبنان ،و�أن
باري�س حري�صة على �أمن املنطقة �إ�ضافة لقوله ب�أن املجموعات الإرهابية يف �سورية ا�ستفادت
من جمود املجتمع الدويل لذلك يجب الإ�سراع يف التوجه �إىل جنيف  2كل ذلك ي�ؤدي �إىل �أن
الت�سوية باتت جاهزة وجنيف 2بات يف حكم الأكيد.
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املجهـر ال�سـيا�سـي

�أق���رّ الرئي�س ال�ترك��ي عبد اهلل غل
بت�سلل مت�شددين قادمني من �سورية �إىل
تركيا ،معرب ًا عن قلقه من اقرتاب جماعات
جهادية من احل��دود الرتكية .وق��ال �إنه
م��ع ب��داي��ة احل���رب ال�شر�سة يف �سورية
بات النا�س ي�شعرون ب�أن كل �شيء م�سموح
لهم ،وتابع �أن ا�ستمرار هذه احلرب ت�ؤدي
�إىل تعزيز مواقف التطرف والت�شدد والإرهاب،م�ضيفاً :ال نتمكن من
منع ت�سلل �إرهابيني رغم كل احتياطاتنا ون�شر مدافع ودبابات ،على
احلدود الرتكية-ال�سورية ،و�أن املجموعات املتطرفة ت�شكل م�صدر قلق
كبري لأمننا ،مو�ضح ًا �أنه حذر كل ال�سلطات املخت�صة يف تركيا حيال
م�س�ألة الأمن احليوي هذه.
لقد حذرّت �سورية من مغبة قيام حكومة العدالة والتنمية بدعم املتطرفني
و�إق��ام��ة خميمات تدريبية لهم ،ومترير ال�سالح لهم وتوفري البيئة املنا�سبة
للقيام ب�أعمال �إرهابية ،التحذيرات مل تكن الوحيدة جلعل امل�س�ؤولني الأتراك
يعيدون التفكري مبا يفعلون ،فقد انتف�ض �أهايل القرى الأت��راك املوجودون يف
املناطق التي ي�ستوطن فيها امل�سلحون وا�شتكوا من �أن ه�ؤالء املتطرفني ي�ؤذون
ال�سكان ويقومون بعمليات بلطجة ،تطور الأمر �إىل وقوف املعار�ضة الرتكية بوجه
�سيا�سة �أردوغان املتعنتة ،والآن رئي�س تركيا يق ّر بتحقق كل تلك املخاوف التي مت
التحذير منها� ..إن �أردوغان �إن مل يفهم اللعبة ال�سيا�سية ويغيرّ موقفه كي يجد
مكان ًا لنف�سه يف امل�ستقبل ف�إنه �سيقع مع حزبه الإخواين يف م�ستنقع �إخوان م�صر
ليكون بذلك قد انتحر �سيا�سي ًا وبات ملفوظ ًا من قبل ال�شعب الرتكي بعد �إتيانه
بالإرهاب والتطرف �إىل عقر داره.
ر�أى الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني
على هام�ش قمة منظمة معاهدة الأمن
اجلماعي يف �سوت�شي على �ضفاف البحر
الأ�سود �أن �أي تدخلٍ ع�سكريٍ يف �سورية
�سيكون مبثابة "عدوان" ينتهك القانون
ال���دويل وي��زع��زع ال��و���ض��ع يف املنطقة،
ورحب بدعم �أع�ضاء املنظمة لقرار مو�سكو معار�ضة �أي حترك ع�سكري
ّ
�ضد �سورية ،م�ؤكد ًا �أنه ال ميكن ت�سوية الو�ضع يف �سورية �إال عرب ال�سبل
ال�سيا�سية وال�سلمية" .وت�ضم منظمة معاهدة الأمن اجلماعي �إ�ضافة
�إىل رو�سيا ،ك ًال من �أرمينيا وبيالرو�سيا وكازاخ�ستان وقرغيز�ستان
وطاجيك�ستان.
و�صف الرئي�س بوتني لأي عمل �ضد �سورية ب�أنه عدوان يعني موقف ًا متقدم ًا جد ًا
ْ
وللحد الأق�صى �ضد وا�شنطن التي �سوّقت لفعلها على �إنه �ضربة �أو عقاب ،فيما
يراه بوتني عدواناً ،هذا امل�صطلح مل يقله �سوى م�س�ؤولو الدولة ال�سورية والقوميون
العرب على امتداد وجودهم ،يف وقت �سوّقت �أنظمة عربية ملا �أ�سمته بال�ضربة
بحيث مل تعتربه عدوان ًا �أو بداي ًة الحتالل.
موقف بوتني هذا والذي �أيدته دول كانت ت�شكل االحتاد ال�سوفييتي �سابق ًا يعني
�أن كل تلك الدول تدور يف فلك رو�سيا ،و�أن كل ما يهدد �سورية �سيهدد تلك الدول
قاطبةً؛ لذلك عليها جمتمعة �أن تكون داعم ًة ل�سورية وعدم تلقيها �أي عدوان قريب
�أو يف امل�ستقبل.

9

ر�أي
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الكتابة وال�سيا�سة مهنتان ولهما �أدواتهما!

�إ�سماعيل مروة

10

تق�ض
الكتابة وال�سيا�سة مت�شابهتان يف حياتنا ،الكتابة مهنة من ال مهنة له! وال�سيا�سة واحلديث فيها حرفة من ال حرفة له! حقيقة ّ
م�ضجع املهتم بالق�ضايا الكتابية وال�سيا�سية ،منذ حوايل ثالثني عام ًا تعرفت �إىل الأ�ستاذ مدحة عكا�ش رحمه اهلل �صاحب جريدة
الثقافة ،وجملة حتمل اال�سم ذاته ،وكان الأ�ستاذ يطبع كتب ًا لبع�ض الكتاب الذين مل �أ�سمع بهم �إال عنده ،عنده التقيت الراحلني عبد
ال�سالم العجيلي و�سعد �صائب وعبد املعني امللوحي وعبد الغني العطري ،وعنده قر�أت �أ�سماء كتّاب للمرة الأوىل والأخرية ،وعرفت منه
رحمه اهلل �أن بع�ض ه�ؤالء ال ميلكون و�سائل الطباعة فيقوم مب�ساعدتهم ،وعرفت �أن بع�ضهم من املتنفذين الذين يقدمون عون ًا ما،
لذلك يطبع لهم كتبهم وي�ساعدهم على الرتويج لها ،بع�ضهم ا�ستطاع �أن ي�أخذ مكاناً ،و�أغلبهم بقي حم�صور ًا يف كتبه التي طبعها ومل يقر�أها �سوى نفر
قليل من النا�س هو �أولهم وقد يكون �آخرهم!
يف ذلك الوقت البعيد عرفت �أن الكتابة جح�ش واطئ الظهر ،ينط عليه من هب ودبّ من النا�س ،وما من �شرط فكري �أو فني لدى اجلهات املعنية،
وكل املطلوب هو االبتعاد عن اجلن�س وال�سيا�سة والدين ،وهذه ال�شروط التي و�ضعتها اجلهات الو�صائية على الكتابة هي �أهم حمرك للكتابة الإبداعية
والنقدية ،فاحلرية هي ال�شرط الأول للإبداع ،ودون حتقق �شرط احلرية ال مكان للإبداع ،وعندها يتحول الإبداع الكتابي �إىل مهرجان ال زينة فيه!..
املهم �أنني عرفت يومها �سر تعلق واحدنا بكاتب �أراد حتقيق ال�شرط الإبداعي يف احلرية ،و�إهماله لكل الكم املتاح له يف كل حلظة! وعرفت الأ�سباب التي
جتعل كتابتنا غري م�ؤثرة يف املجتمع وغري فاعلة ،ل�سبب واحد �أنها ال عالقة لها باملجتمع ،وغري قادرة على ولوج جوانيات املجتمع التي حتتاج منا �إىل
مزيد من الدرا�سة والتمحي�ص وجتاوز احلدود التي و�ضعها املعنيون !..لذلك بقيت �أمرا�ضنا ماثلة �أمامنا وم�ستع�صية وبعيدة عن التناول ،وكل ما جادت
به مطابعنا ال تعدو خواطر ال ت�سر اخلاطر ،وحكايات هي �أقرب ما تكون �إىل حكايا اجلدات التي ال تقدم وال ت�ؤخر و�شخ�صيات �أدبية هالمية غري م�ؤثرة
حتمل �أوراقها وكتبها من منرب �إىل �آخر لت�صبح هي �صاحبة الثقافة املعممة ال�سائدة!
ويف اجلانب ال�سيا�سي ،وعلى خمتلف امل�ستويات جند مثل هذه النوعيات التي ال جتيد �شرح مبادئ �أحزابها التي تنتمي لها ،وهذه النماذج هي التي
قامت بالإ�شراف على تثقيف ال�شباب �سيا�سياً ،ويف خمتلف املراحل ،ومن خالل ن�شرات �سيا�سية ال تختلف الواحدة عن الأخرى لغة وم�ضمون ًا و�أهدافاً،
وقد يكون اخلالف الوحيد يف تاريخ هذه الن�شرات بل �إن بع�ض ًا من ه�ؤالء مل يكن يجيد قراءة ما ي�صله فيقوم بتوزيعه على املوجودين ،وهنا ينتهي التثقيف
ال�سيا�سي الذي و�صل تره ًال ما بعده ترهل! و�أزعم �أنني ما ح�ضرت ملحا�ضر �سيا�سي يحرتم املتلقي ويخاف من معرفته التي قد حترجه لي�س لعدم وجوده،
بل لأنه لي�س ب�إمكان �أحد �أن يعرت�ض على هذا املتحدث �أو ذاك! ما عليك �إال �أن ت�ستمع وت�ستمتع دون �أي اعرتا�ض ،و�إذا اعرت�ضت كنت م�شاغب ًا ت�ستحق
العقوبة امل�سلكية ،ويف �أح�سن الأحوال ت�سمى (حنبي�صة) �أي تتدخل يف �شيء ال �ش�أن لك به ،وت�صبح حمل �سخرية ،لأنك تتطاول على معرفة من هو �أعلى
منك مرتبة حزبية �أو معرفة �سيا�سية! و�صاحب املعرفة امل�شار �إليه ال ي�ستمع �إىل ن�شرة الأخبار ،وال يعرف �أ�سماء عوا�صم عدد من البلدان ،ورمبا يكون
عاجز ًا عن ذكر �أ�سماء عدد من ر�ؤ�ساء جمهوريته بالرتتيب الزمني!!
اليوم ومع ازدياد و�سائل الإعالم واالت�صال مل يتنبه املعنيون ،وزاد الطني بلة �أن �أولئك الكتاب ،و�أولئك ال�سيا�سيني �صاروا �أ�صحاب املنابر ،وكل ما
ي�أخذه املتلقي امل�سكني يخرج من �أفواههم! ف�أحدهم انتقل من مكانة �إىل �أخرى ،و�صار ما طبعه مرجع ًا تاريخي ًا ال غنى لنا عنه ،والآخر غيرّ طقمه
وكرافته وترقى يف مواقعه حتى �صار ُمنظّ ر ًا �سيا�سياً ،وهذا ال يقت�صر على حزب واحد ،بل يف كل الأحزاب ،حتى يف التوجهات الدينية! ويف التوجهات
الدينية كان الأمر �أكرث خطورة من �أي جانب ،خا�صة �إذا علمنا �أن املعاهد ال�شرعية ت�ستقبل اجلميع ،فيخرج �أحدهم بعد �سنة �أو �سنتني على الأكرث بعمامة
كبرية ،وينظر �إىل نف�سه على �أنه مرجعية ،وهذه املرجعية من الواجب احرتامها وتقبل �آرائها ،و�إن كانت هذه الآراء خاطئة للغاية!
املهم �أن و�سائل الإعالم والتقانة احلديثة �صارت متاحة للجميع ،ومل يتعامل معها م�ستخدموها لدينا على �أنها و�سيلة ات�صال وثقافة ومعرفة ،بل �صرنا
ن�شهد الأحالم عليها ،والعبارات املوجزة التي يظن كاتبها و�سارقها وخمتطفها �أنه �صار كاتب ًا عظيم ًا ملجرد �أنه دلقها من جوفه على �صفحة الفي�س �أو ما
�شابه من و�سائل تقانية ،فجاءت علينا هذه الو�سائل بعدد غري حمدود من ال�شعراء وال�شاعرات الذين يتغنون مبحا�سنهم التي ال يراها �سواهم!
وهنا من حقنا �أن نرتحم على ذلك الزمن قبل ثالثني عاماً ،فالكتابة كانت حم�صورة نوع ًا ما بالقادر مادياً ،والأيام كفيلة بنخْ لِه وغربلته و�إبعاده عن
ال�ساحة الثقافية �أما اليوم ،ومع ابتعاد النا�س عن الكتاب ،فقد �صار �شعراء وروائيو النت الذين يخطئون يف كتابة ا�سمهم هم ال�شريحة الثقافية الأعلى!
�أما يف ال�سيا�سة فحدّث وال حرج ،كل واحد وجد من التقانة منرب ًا ميكن �أن يدلق فيه �آراءه ،فهذا ي�ضع ر�أياً ،وهذا ي�شتم �آخر ،وهذا ي�سفّه �آخر ،وهذا
يكفّر ،وهذا يخوّن! ويف النهاية الوطن ال ي�ستقيم �إال من منظور �صاحب العبارة الف�ضفا�ضة!
يخيف هذا التقدم التقاين ،لأنه ي�سمح لكل واحد �أن يديل ب�آرائه ،ولي�س هذا فقط ،بل ب�إمكانه على النت �أن يخوّن من ي�شاء ،ويبيح دم من ي�شاء ،و�أن
يقتل من يخالفه الر�أي!
هذا عالوة على املنابر املتاحة التي تدخل بيوت اجلميع يف برامج حوارية ا�ستفزازية ،وكل ما هو مطلوب من الذي يتحدث يف ال�سيا�سة بع�ض
القدرة على اجلدل ،وحتمل نقد الآخر ،وحفظ بع�ض ال�شتائم لي�صبح �سيد ًا من �سادة ال�سيا�سة ،وليتحول بقدرة �شا�شة �إىل جنم ال يجارى ،وال
ميلك وقت ًا لل�سالم على �صانعيه!
وبعد ذلك ي�س�أل �أحدناَ ،مل و�صلنا �إىل ما و�صلنا �إليه؟!
عندما تكون الكتابة وال�سيا�سة ب�إمكان �أي �شخ�ص �سن�صل �إىل �أ�ضعاف ما و�صلنا �إليه اليوم! وعندما ال تكون الكتابة فن ًا وفكراً ،ومهنة لها �أ�شياخ كار
�سنبقى ن�ستقبل كم ًا ال يُحد من الكتابات!
وعندما تكون ال�سيا�سة ر�أي ًا ال حرفة ي�صبح كل النا�س �سا�سة!
كنا نفرح كثري ًا ونحن ن�سمع ب�أن ال�شعب ال�سوري م�سيّ�س ،ولكننا مل ندرك الفرق بني امل�سيّ�س وال�سيا�سي!
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بان كي مون عندما يتحدث عن جرائم احلرب
املحامي �أحمد طارق قلعه جي
منذ ن�ش�أة منظمة الأمم املتحدة ع��ام  1945وال�����س��ؤال ال��ذي يراود
ال تت�سق �أ�سباب الن�ش�أة والأداء ال�سابق
الكثريين و�إىل الآن هو هل فع ً
واحلايل مع املبادئ واملقا�صد الواردة يف امليثاق؟ وكم من احلروب منعتها هذه
املنظمة؟ وهل حافظت حق ًا على مبادئ العدالة الدولية التي وجدت قبل
ميثاقها بكثري �أو تلك التي �أنتجتها احلاجة �إىل ردم هوة الن�ص القا�صر خللق
ت�أويالت تربر القفز على كل ما �سبق و�شرعنة حروب عدوانية بعد �إعادة
قولبتها؟ �أم �أن القانون الدويل قد �أ�صبح حقيبة حاوي يدخل فيها مفهوم
ال �إن�ساني ًا م�شروع ًا وتخفي ما ال يريد ال�ساحر للجمهور
العدوان ليخرج تدخ ً
ر�ؤيته من �أ�ساليب اخلداع؟.
لعلنا اليوم ومبنا�سبة احلدث ال�سوري �أمام نقطة مف�صلية هامة يف تاريخ هذه املنظمة
ومدى قدرتها على اال�ستمرار ،فم�ستقبل العامل مل يرتبط بع�صبة الأمم التي انهارت �سريع ًا
وبقي هو ،ولن يرتبط �أي�ض ًا بانهيار هذه املنظومة �إن هي ا�ستمرت مبغالطة ميثاقها ودعائم
هذا امليثاق من مبادئ العدالة الدولية والقانون الدويل مبا قونن منه وما مل يقونن ليرتك
عرف ًا دولي ًا واجب االتباع .ورغم مت�سك الدول امل�ؤمنة بتلك املبادئ ال�سامية يف العالقات
الدولية وحر�صها على عمل هذه املنظمة هو الذي يدفعها على كبح جماح الدول ذات الإرث
اال�ستعماري املتفلت من املبادئ ف�إنها لن تنتظر طوي ًال حتى تكتب نهاية م�شابهة ملا �آلت
�إليه ع�صبة الأمم �إن هي ر�أت �أن هذه املنظمة قد حتولت �إىل كونغر�س �أمريكي �آخر �أو �أن
جمل�س الأمن قد اختُزل مبجل�س ال�شيوخ الأمريكي ورمبا �أقل منه دميقراطية .وليتحول
�أمينها العام �إىل جمرد موظف لدى الإدارة الأمريكية مهمته خلق املنفذ القانوين النتهاك
القانون بدل العمل على تكري�س احللول ال�سيا�سية وبالو�سائل ال�سلمية .لقد حتدث �أمني عام
منظمة الأمم املتحدة بان كي مون يف االجتماع املغلق ملجل�س الأمن بتاريخ 2013/9/16
مبنا�سبة تقرير جلنة التحقيق الدولية حول ا�ستخدام الأ�سلحة الكيماوية يف �سورية مبا
ي�شبه د�س ال�سم بالد�سم ،فهو من جهة ي�شري �إىل �أن ا�ستخدام ال�سالح الكيماوي يعترب
جرمية حرب وانتهاك �سافر للربوتوكول الثالث امللحق باتفاقية جنيف عام  ،1925و�أن
املجتمع الدويل لن ي�سمح بتكرار الرعب نتيجة ا�ستخدام ال�سالح الكيماوي يف حلبجة يف
العام  1988من قبل نظام �صدام ح�سني .لكن وا�شنطن رمبا مل ت�سمح له بتذكر �أن الهجوم
الكيماوي يف حلبجة قد مت ب�إيعاز من اال�ستخبارات املركزية الأمريكية وفق ما هو ثابت
بالوثائق املفرج عنها و�أن وا�شنطن هي من �سلمت �صدام ح�سني هذه الأ�سلحة ال�ستخدامها
�ضد �إيران ،وهو ال يتذكر �أي�ض ًا �أن هناك ع�شرات اجلرائم التي يندى لها جبني الب�شرية
والتي تُ�صنف كجرائم حرب قد اقرتفت يف �سورية بدعم ومتويل من الواليات املتحدة
وفرن�سا وبريطانيا وتركيا و�أنظمتهم الوكيلة يف العامل العربي .فهو مل يخرج من جعبته
�إال ما يفيد �إلقاء امل�س�ؤولية عن هذه اجلرمية على عاتق �سورية ،لكنه خب�أ ع�شرات الأدلة
والوثائق التي ت�شري �إىل �أن م�ست�شارين ع�سكريني غربيني و�أمريكيني قد قاموا بتدريب
املجموعات الإرهابية يف �سورية على ا�ستخدام الأ�سلحة الكيماوية و�أن دو ًال �إقليمية �ضالعة
يف تزويد هذه املجموعات باملواد الكيماوية و�أن �شارة البدء قد �أُعطيت من قبل �أمريكا
للقفز فوق خط �أوباما الأحمر وتربير العمل الع�سكري �ضد �سورية .وهو مل يذكر �أي�ض ًا يف
باب احلديث عن جرائم احلرب الإبادة اجلماعية التي تعر�ض لها ال�شعب ال�سوري على
يد الإرهاب املدعوم من دول باتت معروفة ،وعن اجلرائم �ضد الإن�سانية وانتهاك القانون
الدويل وميثاق الأمم املتحدة والعديد من االتفاقيات الدولية كمحاربة الإرهاب ومناه�ضة
جتنيد املرتزقة واحلد من ا�ستخدام القوة �أو التهديد بها يف العالقات الدولية والت�آمر
لأجل ارتكاب جرائم �إبادة جماعية ودعم الإرهابيني بهدف قلب �أنظمة احلكم يف دولة
م�ستقلة ع�ضو يف الأمم املتحدة .واتفاقيات منع التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول وغري
ذلك من القواعد القانونية التي تك�سرت على �أعتاب ال�ضمري الدويل الغائب .ماذا عن
التطهري العرقي والديني وعن جرائم ا�ستهداف املدنيني غري امل�شرتكني يف النزاع امل�سلح
وماذا عن تهجريهم و�إخ�ضاعهم عنوة النتهاكات اتفاقية الالجئني ليقعوا �ضحايا اجلرمية
املنظمة كاالجتار بالرق والأع�ضاء؟ ماذا ي�سمي تدمري البنى التحتية و�سبل عي�ش املواطن
ال�سوري؟ وماذا ي�سمي احل�صار االقت�صادي اخلانق على ال�شعب ال�سوري؟ ماذا عن تغييب

لأي م�س�ؤولية حمتملة على عاتق املجموعات الإرهابية يف �سورية ،حتى لو �أردنا احلديث
عن جمرد احتماالت؟� .أال يعترب ذلك دعم ًا مبا�شر ًا من �أمني عام منظمة الأمم املتحدة
للإرهاب وجلرائم احلرب يف �سورية ل�سكوته عن قول احلقيقة وامتناعه عن اتخاذ �أي
�إجراء بهذا اخل�صو�ص ،و�إخفائه الأدلة والرباهني عن وجود تنظيم القاعدة وغريها من
املجموعات الإرهابية يف �سورية وقيامها بع�شرات �آالف اجلرائم �ضد الإن�سانية املوثقة �ضد
املدنيني يف �سورية مبا يف ذلك ا�ستخدامها للأ�سلحة املحرمة دولياً؟ .الثابت ومن خالل
ما قاله بان كي مون ف�إن جولة جديدة من العنف ال�سيا�سي ت�شهدها الدبلوما�سية العاملية
ومكا�سرة �إرادات بني من يريد تغليف العدوان على �سورية بقرار من جمل�س الأمن حتت
الف�صل ال�سابع بعد �أن ف�شل ميداني ًا و�سيا�سي ًا بذلك دون غطاء �شرعي ،حتى بت�أويل وحرف
ما جرى االتفاق عليه بني �سريغي الفروف وجون كريي حول �سورية ،وبني من يدرك متام ًا
طبيعة ال�صراع الدويل و�أهدافه واحلري�ص على �أن تكون املنظمة الأممية .الكفاح من �أجل
جناح الدبلوما�سية و�أ�سلوب جديد يف �إدارة الأزمات الدولية قد بد�أت للتو لكنه طريق وعر
وطويل خا�صة و�أن املواجهة لي�ست مقت�صرة �ضد من يريد قرارات مرنة يعاد ت�أويلها من
جمل�س الأمن على غرار القرار رقم  1973اخلا�ص بليبيا و�إمنا �ضد من هو مكلف ب�إيجاد
الثقة املتبادلة بني الدول الأع�ضاء لتحقيق تن�سيق دويل يف الق�ضايا التي تهم الب�شرية
جمعاء كمنع احلروب والتهديد با�ستخدام القوة ومناه�ضة الإرهاب .وهناك طريق وعر
طويل .وهناك حاجة �إىل تن�سيق دويل والثقة املتبادلة لنقل الأ�سلحة يف ظل رقابة دولية.

بطريقة ما� ،سورية هي جوهر التجارب ال�سابقة .وبطريقة �أو ب�أخرى ف�إن �أداء
املجتمع الدويل اليوم يف معاجلة امللف ال�سوري �سيبنى على جناحه �أو ف�شله ق�ضايا
معقدة ال تتعلق مب�ستقبل �سورية فح�سب و�إمنا مب�ستقبل املنظومة الدولية ذاتها التي
يجب عليها ا�ستخال�ص العرب من الدرو�س ال�سابقة لت�أ�سي�س منط جديد من �إدارة
الأزم��ات الدولية يف امل�ستقبل ،فالأمر ال يقت�صر على مدى جناح االتفاق الرو�سي
الأمريكي يف �إزال��ة الأ�سلحة الكيماوية ال�سورية بطريقة عقالنية بل �سيمتد �إىل
معاجلة ق�ضايا �أخرى �أكرث تعقيد ًا بعيد ًا عن �سيا�سة التلويح بالقوة وم�صادرة القرار
الأممي والتحايل على القانون الدويل.
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�إذ ًا �إنها احلرب ..هل هي حرب؟؟!!
قراءات حتت �ضغط العدوان النف�سي على ال�سوريني:
م

ن
ا
ل
�
ص
ح
ـ
ف
الديلي تلغراف :نتنياهو ي�شعر بالقلق �إزاء م�ؤ�شرات التقارب بني طهران والغرب
نقر�أ يف �صحيفة الديلي تلغراف �أن رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو �سيت�صدي ملحاوالت الرئي�س الإيراين ح�سن روحاين التودد للغرب ،بالقول �إن الرئي�س الإيراين اجلديد
ال يختلف عن �سابقه حممود �أحمدي جناد ،الذي كان يدعو للق�ضاء على �إ�سرائيل ..ويقول كاتب املقال �إن نتنياهو ،الذي ي�شعر بالقلق �إزاء م�ؤ�شرات التقارب بني طهران والغرب،
�سي�ستخدم كلمته �أمام اجلمعية العامة الأمم املتحدة يف الأول من ت�شرين الأول للتحذير من �أن لهجة روحاين الت�صاحلية تخفي نف�س نوايا �أحمدي جناد "العدائية "..وتنقل ال�صحيفة
عن �صحيفة يدعوت �أحرونوت ،التي تقول �إنها ح�صلت على ن�سخة من كلمة نتنياهو� ،إن �أ�سلوب روحاين لي�س ع�س ًال بل �سُ ماً..

الإندبندنت :املتورطون يف عملية اغتيال �سارية ح�سون تلقوا �أوامرهم من تركيا وال�سعودية
نقر�أ يف �صحيفة الإندبندنت مقابلة ح�صرية �أجراها روبرت في�سك مع مفتي �سورية ال�شيخ �أحمد بدر الدين ح�سون يف دم�شق ..يلقي في�سك ال�ضوء خالل هذه
املقابلة على مقتل ابن املفتي على �أيدي املعار�ضة ال�سورية العام املا�ضي ،وكيف ي�ستطيع م�ساحمتهم على اغتيال ابنه الأ�صغر �سارية ..وقال ح�سون خالل املقابلة �إنه
التقى بالأ�شخا�ص الذين اغتالوا ابنه �سارية البالغ من العمر  21عاماً ،م�ضيف ًا �أنهم اعرتفوا له ب�أنهم مل يكونوا يعلمون من هو ال�شاب الذي قتلوه ..و�أ�ضاف "اعرتف
ال�شابان يف املحكمة �إنه مت تزويدهما برقم لوحة �سيارة ابني ومل يعلموا من هو ال�شخ�ص الذي قتلوه �إال عند م�شاهدتهم ن�شرة الأخبار ومل يبلّغوا �إال �إنه �شخ�صية مهمة"،
م�ضيف ًا "اعرتفا �أن حوايل � 15شخ�ص ًا متورطون يف التخطيط لت�صفية ابني �سارية" ..وقال "لقد �ساحمتهم على فعلتهم وطلبت من القا�ضي م�ساحمتهم� ،إال �إنه قال
يل ارتكبوا جرائم �أخرى يجب �أن يعاقبوا عليها" ،م�ضيف ًا �أن جميع املتورطني يف عملية اغتيال ابني هم �سوريون من �ضواحي مدينة حلب ،وتلقوا �أوامرهم من تركيا
وال�سعودية وقد دفعوا لكل منهما � 50ألف لرية �سورية .و�أ�ضاف "حياة ابني �سارية ح�سون �أُزهقت مقابل  700جنيه �إ�سرتليني"..
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الفاينان�شال تاميز :قطر تلعق جراحها وتعيد النظر يف دورها
يكتب �سيميون كري يف الفاينان�شال تاميز �إنه يبدو من املزمع �أن تتبنى قطر �سيا�سة
خارجية �أكرث توافقية يف ظل �أمريها اجلديد بعد �أن �أزعجت الإمارة الغنية بالنفط بع�ض
جريانها بت�أييد حممد مر�سي ،الرئي�س الإ�سالمي امل�صري املعزول ،وبدعمها للمقاومة
امل�سلحة يف �سورية ..ويقول �سيميون �إنه �ضمن م�ساعيها للح�صول على نفوذ دويل� ،أنفقت
قطر �أك�ثر من ثالثة مليارات دوالر يف العامني املا�ضيني لدعم املعار�ضة امل�سلحة يف
�سورية وكانت �أكرب الدول املانحة للمعار�ضة .ولكن دعمها للجماعات الإ�سالمية ،مبا يف
ذلك الإخوان امل�سلمني يف م�صر ،جعلها على النقي�ض من جريانها ..وي�ضيف �إنه الآن
بعد �أن تنازل الأمري عن دوره البنه الأمري متيم بن حمد �آل ثاين ،تعيد قطر النظر يف
دورها الإقليمي ،وي�أتي ذلك بعد �صدمتها بـ "االنقالب الع�سكري" يف م�صر الذي �أدى
�إىل عزل مر�سي ..وتقول ال�صحيفة �إن الكثريين ،ومن بينهم الإمارات وال�سعودية اللتان
دعمتا "االنقالب الع�سكري" يف م�صر ،ما زالوا يت�شككون يف نوايا قطر ودعمها للإخوان
امل�سلمني ،وي�ست�شهدون على ذلك با�ست�ضافتها لل�شيخ يو�سف القر�ضاوي ومتويل قناة
اجلزيرة "التي يعتقد �أنها م�ؤيدة للإخوان" .ولكن ال�صحيفة تقول �إن املحللني يرون �أن قطر لن تنحى �سبيل العزلة واالبتعاد عن �سيا�سة املنطقة ،ويقولون �إنها �ستلعب
دور ًا توافقي ًا �ضمن �إطار الأهداف العامة لدول اخلليج..
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من ال�صحف الإ�سرائيلية

"دعا مئات من رجال القانون يف العامل ممن يرتبطون باملنتدى القانوين من �أجل �إ�سرائيل وزير اخلارجية الأمريكي ،جون كريي� ،إىل مطالبة الفل�سطينيني
االلتزام بقواعد ال�سلوك املتوقع منهم �أثناء �إدارة املفاو�ضات ووقف كل �أعمال املقاطعة والعقوبات االقت�صادية ،مبا يف ذلك التحري�ض .ويف الر�سالة �إىل كريي ي�شري
ال�سفري ال�سابق يف كندا ،املحامي �ألن بيكر ،ورئي�س ق�سم العمل الدويل يف املنتدى القانوين ومدير عام املنتدى ،نوحي ايال� ،إىل �سل�سلة من املناهج تبينّ بزعمهما
«االنعدام الفظ واخلطري للنية الطيبة والرباءة من جانب القيادة الفل�سطينية» .وزعمت الر�سالة �إنه «بت�شجيع من القيادة الفل�سطينية ،مور�ست تهديدات �ضد جنوم
غناء دوليني لإجبارهم على �إلغاء عرو�ضهم يف �إ�سرائيل"...
�صرح الوزير �سيلفان �شالوم يف اخلام�س ع�شر من �أيلول اجلاري يف اجتماع
لن�شطاء الليكود يف ت��ل �أب��ي��ب ق��ائ�لاً� :إن��ه ال �أم��ل يف �أن
حتقق امل�سرية ال�سيا�سية التي بد�أت م�ؤخر ًا ال�سالم مع
الفل�سطينيني .وعلى حد قوله ،ف�إن «�أحد ًا ال ي�ؤمن ب�أنه
ميكن التو�صل �إىل اتفاق دائم يف ت�سعة �أ�شهر»� .أما نائب
وزير اخلارجية زئيف �ألكني فقد قال �إن «نتنياهو حتدث
�أم��ام مركز الليكود قبل � 11سنة و�أقنعه بالت�صويت �ضد
خطة الدولتني .فقد قال نتنياهو« :حكم ذاتي نعم �أما دولة
فال» .وقد حتققت نبوءته بكاملها"...
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بعيد ًا عن حالة و�أمنيات ال�سوريني

اخلطف واقت�صاد احلرب مرة �أخرى..
عن املخطوفني والفدية� ..إىل �أي اقت�صاد ينتمون؟!!

طالب �أو ملَّـح وزير االقت�صاد والتجارة اخلارجية د.خ�ضر الأورفلي بعد �أيام من توليه املن�صب ب�أنه �سيعمل خالل الفرتة القادمة اقت�صادي ًا على مبد أ�
وقاعدة ما ي�سمى «اقت�صاد حرب» �أو بهذا املعنى ،ويف العدد املا�ضي من «الأزمنة» تعر�ضنا لهذه اجلزئية ب�شكل خمت�صر من خالل ربطها باالقت�صاد «املقاوم»
واالقت�صاد الليربايل كوجهتي نظر تطوفان على ال�سطح ،يف هذا العدد �سنتناول ما قاله الوزير ب�شكل مو�سع بعيد ًا عن حالة و�أمنيات ال�شعب ال�سوري.
بداية البد من الت�أكيد �إن التحول �إىل اقت�صاد احلرب يعتمد يف الأ�سا�س على املوارد الذاتية املتاحة حملياً ،فهل �سورية طيلة الفرتة ال�سابقة من
عمر الأزمة كانت تعتمد على مواردها من املريخ مثالً؟! ..و�إن حتول ال�سيا�سة احلكومية �أو حتى وزارة بعينها �إىل ما يعرف باقت�صاد احلرب يعني فيما
يعنيه يف النواحي الأمنية واالقت�صادية وال�سيا�سية كافة ،وذلك باالعتماد على املوارد الذاتية حت�سب ًا لفر�ض �أي نوع من �أنواع احل�صار االقت�صادي
ضال عن حرمان البالد من اال�ستثمارات الأجنبية
الدويل على البالد من جانب الدول الغربية �أو العقوبات من جانب الواليات املتحدة الأمريكية ،ف� ً
عربي ًا ودولياً ،وال�س�ؤال هو :ماذا ن�سمي كل ما طبّقه الغرب والأمريكان على �سورية منذ وقوع الأزمة وحتى اللحظة؟!.
لذلك ف�إن اقت�صاد احلرب يعني يف الأ�سا�س تدبري الأمور االقت�صادية من خالل االعتماد على املوارد الذاتية املتاحة بالداخل ،من خامات
وم�ستلزمات �إنتاج الالزمة لت�شغيل امل�صانع ،و�سرعة �إيجاد احللول املنا�سبة والعاجلة لإعادة ت�شغيل امل�صانع املتعرثة واملتوقفة عن الإنتاج ،واالعتماد
على القطاعني العام واخلا�ص الوطني واملنتج باعتبارهما الركيزة الأ�سا�سية لإنتاج وتلبية احتياجات البالد الأ�سا�سية من منتجات و�سلع �أ�سا�سية
ب�أ�سعار مدعمة خالل فرتة «احلرب» هذه!! والعمل على تقليل و�إيقاف ت�صدير املواد اخلام وتوفريها لل�صناعات الوطنية بالداخل لتحقيق قيمة
م�ضافة لالقت�صاد القومي ،وتخفي�ض ا�سترياد ال�سلع من اخلارج يف �أ�ضيق احلدود ،وبقدر الإمكان من �أجل توفري العمالت الأجنبية واالحتفاظ ب�أ�سعار
�صرف اللرية ال�سورية �أمام الدوالر.

خا�ص
اقت�صاد اخلطف!!
�إن ك��ان كل ما ي��ورّد امل��ال يعترب يف ظل الظروف
احلالية اقت�صاد ح��رب ،ف ��إن من املنطقي �أن ن�سمي
عمليات اخلطف اجلارية على ط��ول البالد وعر�ضها
ب�صناعة �أو اقت�صاد اخلطف ،وذل��ك َمل��ا جت�سّ ده هذه
العبارة من مقاربة واقعية للظاهرة الب�شعة التي قطع
املجتمع ال���س��وري �أ��ش��واط� ًا كبرية فيها خ�لال الأزم��ة
احلالية ،ف�أ�صبحت ترافق يومياته وباتت حديث ًا متجدد ًا
يف احلياة اليومية.
الوزارة اجلديدة املتمثلة بوزارة امل�صاحلة الوطنية
التي ت�شكلَّت لأج��ل احل��د من ه��ذه الظاهرة ،وح�سب
امل�صادر الر�سمية ،ورغم الوعود املتكررة ،مل تن�شر �أو
تعرتف ب��أي معلومات حول عمليات اخلطف وتوزُّعها
الن�سبي يف املحافظات �أو حتى عن �أعداد املخطوفني �أو
املحررين منهم� ،أو من ال يزال مغيب ًا �أو جمهول املكان
وامل�صري ،مما يعني احلجم الهائل والأعداد الكبرية التي
بحاجة �إىل اقت�صاد بحد ذاته لأجل الإفراج عنهم� ،أي
فتح �أبواب «رزق» جديدة نتيجة للمبالغ املالية ال�ضخمة
ال�ت��ي �أ�صبحت ت�ت��داول�ه��ا «�صناعة اخل �ط��ف» الآخ��ذة
باالت�ساع �إىل درج��ة تهديد الأم��ن االجتماعي وال�سلم
الأهلي� ،أال يعني هذا اقت�صاد حرب منذ اليوم الأول من
بدء عمليات اخلطف والتبادل بالفدية� ،أي افتتاح بور�صة
جديدة من نوعها وقودها �أرواح املواطنني املختطفني لأن
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قاعدتها الأ�سا�سية «الفدية مقابل احلياة»؟! .. .ون�س�أل
من هذا املنرب :كيف �سيتمّ �إيقاف تلك املهزلة؟!
وعندما تتحول عمليات اخلطف على �أ�سا�س طائفي
ولغايات ق��ذرة تتمثل يف �إيقاظ ال�شعور الطائفي عند
ال�سوريني ،و�إىل عمليات تبادل بني خمتلف الأطراف
لأن ك��ل ط��رف ب��د�أ حينها يبحث ع��ن طريقة لتحرير
خمطوفيه ..فكان الرد باملثل ،هل يعني هذا اقت�صاد
حرب متبادل؟!! ..طبع ًا ال...
املخطوف واملفعول به
�إن كان «وزيرنا» يق�صد يف حديثه اقت�صاد حرب
على م�ستوى ك�برى املحافظات اقت�صاد ًا و�صناعة،
فالبد �أن نب�شّ ره� ،أن دم�شق وحلب كما كانت الأوىل
يف ه��ذا امل �ج��ال ،ف�إنها �أ�صبحت الأوىل يف التحكم
ب�أ�سعار املختطفني ،لأن كل منطقة ا�شتهرت بعمليات
اخلطف حتدد فدية مالية خمتلفة يطلبها اخلاطفون
م��ن �أه��ايل املخطوف ،ويتحدد مبلغ الفدية بح�سب
م�ستوى املخطوف املعي�شي و�أهميته االجتماعية �أحيان ًا
�أي الأر�ضية االقت�صادية ،فو�صلت الفدية بذلك �إىل
ع�شرات ماليني اللريات ال�سورية �أو ماليني اللريات
بعدد �أ�صابع اليد الواحدة والأمثلة على ذلك عديدة،
وبالت�أكيد هناك ال�شريحة الأو�سع ممن ترتاوح فديتهم
بني � 500 - 300ألف لرية ،وميكن ت�صنيفها بامل�شاريع
ال�صغرية مقارنة بامل�شاريع الكبرية ،وبح�سب براعة

اخلاطف ومفاو�ضيه من الطرف الآخر ،ت�شبيه ًا بالتاجر
الذي يفاو�ض على ب�ضاعته لنيل ال�سعر املطلوب.
وال�س�ؤال املهم يف هذا ال�سياق هو� :إىل �أي اقت�صاد
ينتمي ذاك الذي يقوم ب�شراء املخطوف من اخلاطفني
مببلغ يرونه منا�سب ًا لبدء التفاو�ض على �أ�سا�سه مع
�أه��ايل املخطوف؟ بوجود من كان ي�شرتيه ب�ـ� 500ألف
لرية �سورية �أو مليون �أو مليون ون�صف ورمبا  10ماليني
لرية �أو �أك�ثر ،وعلى هذا الأ�سا�س يقومون بدفع املبلغ
مبا�شرة للخاطف يف حال كان املبلغ ب�سيط ًا بني 150
�إىل � 300ألف لرية� ،أو يتعهدون بدفعه بعد �أن يقوموا
بتح�صيل الفدية من �أهل املخطوف يف حال كانت قيمة
الفدية باهظة وتقدر مباليني ال�ل�يرات ،حيث �سجلت
حمافظتا حلب ودم�شق �أعلى �أ�سعار للفدية و�صلت بني
 5و 10ماليني لرية �سورية وخ�صو�ص ًا �أبناء املي�سورين
و�أ�صحاب املراكز االجتماعية ،حيث تبد�أ من مبلغ 25
مليون لرية �أو �أكرث �أحياناً.
من حكومة حرب لوزارة احلرب
على الرغم من م��رور قرابة العامني ونيَّف على
الأزم��ة ووع��ود احلكومة احلالية ،بتحقيق ولو «طفرة»
اقت�صادية ،كما ج��اء يف ال�برن��ام��ج احلكومي وبيانه
الوزاري� ،إال �أن كافة امل�ؤ�شرات االقت�صادية اجتهت نحو
الأ�سو�أ ،فمعدالت النمو االقت�صادي بد ًال من �أن تتجه
لي�س نحو ال�صعود ،ومل نطلب ذلك �أ�صالً ،و�إمن��ا نحو
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الأوىل من هذا العام ملزيد من االنهيار حيث ارتفع �سعر
اال�ستقرار الن�سبي على �أقل تقدير ،بل بد�أت ت�سجل منو ًا م�صنع و�شركة ما عدا امل�شاغل والور�ش ال�صغرية.
و�أو�ضح �شعبان عزوز رئي�س االحتاد العام لنقابات الدوالر خالل بع�ض املراحل لأكرث من  325مع اللرية ،يف
�سلبي ًا وعميقاً ،و�أرقام الديون التي مل نعلم بها قد ت�سجل
�أرقام ًا فلكية يف حجم الديون اخلارجية فقط حتى و�إن العمال يف ت�صريح له �أن �أك�ثر من ثالث ماليني عامل ال�سوق ال�سوداء على الرغم من حماولة دعم اللرية �أمام
كانت من �أ�صدقائنا الرو�س والإيرانيني �أو دول الربيك�س ،خ�سروا وظائفهم ،وان�ضموا �إىل �صفوف العاطلني نتيجة العمالت الأجنبية ،ب�سبب عدم قدرة االحتياطي املوجود
على هذا الدعم.
وارت�ف�ع��ت الأ��س�ع��ار �إىل �أرق ��ام غ�ير م�سبوقة مدعومة انعدام الأن�شطة االقت�صادية.
�أما اللرية ال�سورية فقد تعر�ضت قيمتها خالل الأ�شهر
بارتفاعات معدل الت�ضخم ،ومازالت �أزمة الوقود ترتك
ال�سيارات يف طوابري متتد ملئات الأمتار.
منو اقت�صادي �سلبي
فهل ما زلنا بحاجة �إىل القول� :إننا يف حالة اقت�صاد حرب؟!! .يا �سبحان اهلل..
�إن معدل النمو االقت�صادي يف �سورية خالل الأزمة،
وح�سب قراءتنا على ما هو عليه الآن ،خا�صة يف حالة
مقارنته مبعدل النمو ال�سكاين �أو بالأو�ضاع يف معظم
املناطق واملحافظات ،ف�إننا جن��د �أن االقت�صاد ينمو
بال�سالب ،والرقم يقل بن�سبة كبرية عن التوقعات ال�سابقة
التي �أعلنتها احلكومة �أو تلمّح �إليها ال��وزارة بني الفينة
والأخرى ،و�أي �أرقام �ست�صدر عن احلكومة حول ارتفاع
ن�سب النمو �ستكون مفرطة يف التفا�ؤل يف ظل الأو�ضاع
الأمنية ال�صعبة التي تعي�شها البالد ،والتي بالت�أكيد ت�ؤثر
ب�شكل مبا�شر على �أرقام النمو.
عندما توىل رئي�س جمل�س ال��وزراء حكومته ،كان
االحتياطي ح�سب الت�سريبات احلكومية نف�سها  17مليار
دوالر ،بنهاية العام الأول من الأزم��ة انخف�ض الرقم
لي�صل «ح�سب امل�صادر نف�سها» �إىل ما يقارب  11مليار
دوالر ،ويف املقابل وبنهاية �شهر �آذار � 2013أ�شارت بع�ض
التقارير �أن االحتياطي انخف�ض لي�صل �إىل  4مليارات
دوالر فقط ،بعد تراجعه يف بدايات  ،2013لـ  5مليارات
�أي خالل ثالثة �أ�شهر خُ ف�ض �أكرث من مليار ،وهو رقم
يزيد عن امل�ستوى احلرج الذي يحكى فيه اقت�صادياً..
ال�س�ؤال هو :هل و�صول االحتياطي �إىل  4مليارات يكفى
تغطية واردات �سورية يف حالتها الطبيعة؟ فكيف وهي
يف حالة حرب.
لقد ارتفعت ن�سبة الت�ضخم ال�سنوية يف �سورية بنحو
 %68يف �شهر �أيار من العام احلايل عن ال�شهر نف�سه من
العام املا�ضي ،بح�سب �إح�صاءات ر�سمية.
حيث ذكر املكتب املركزي ال�سوري للإح�صاء على
موقعه الإلكرتوين �أن الت�ضخم ال�سنوي يف �شهر �أيار 2013
بلغ  %68,03مقارنة ب�أيار من  ،2012و %55،3مقارنة
ب�شهر ني�سان .2013
وعزا املكتب �سبب ذلك �إىل ارتفاع �أ�سعار الرزمة
الرئي�سية (الأغذية وامل�شروبات غري الكحولية و�أ�سعار
اخلبز واحلبوب واللحوم والألبان والزيوت) على الرغم
من انخفا�ض رزمة البقول واخل�ضار «وهذا لي�س �صحيحاً»
لأن �أ�سعارها �أكرث بثالثة �أ�ضعاف من العام املا�ضي .ملاذا
مل يكن املكتب املركزي �صريح ًا يف طرح �أفكاره و�أرقامه
قبل الأزم��ة ،هذه الأرق��ام «الكاذبة» التي �ساعدت على
ت�صاعد الأزمة؟!.
بطالة حرب �أم �سيا�سة؟
�أم��ا بالن�سبة للبطالة فقد ك�شفت عدة تقارير عن
و�صول معدل البطالة لنحو  %60خالل الربع الأول من
 ،2013مقارنة مبعدل بطالة بلغ  %44خالل نف�س الفرتة
من العام ال�سابق .وه��و االرت�ف��اع ال��ذي �أرجعه التقرير
االقت�صادي لالحتاد العام لنقابات العمال �إىل زيادة
�إغ�لاق امل�صانع واملعامل وتدمريها �أثناء الأزم��ة ،حيث
و�صل ع��دد امل�صانع وال�شركات املغلقة �إىل نحو 8000
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بطالة ..توقف ا�ستثمار ..تراجع منو..
والدولة :نحو اقت�صاد وطني مقاوم

�إعادة النظر بدور امل�صرف املركزي و�آليات تدخّ ـله ب�سوق القطْ ع
حلظ العوامل وامل�ؤ�شرات التي تلعب الدور الرئي�س يف حتديد قيمة وقوة اللرية
اعرتف العدو قبل ال�صديق بقوة ومتا�سك الدولة ال�سورية و�صالبة اقت�صادها يف ظل ما �شهدته البالد خالل الأ�شهر الثالثني املا�ضية والتي لو حلت
ببلد �آخر مهما كان لأدت �إىل انهيارات كبرية يف اقت�صاده وعطلت �أ�سباب احلياة فيه..
و�أكرث من ذلك ف�إن كل ما جرى خالل العامني ون�صف العام الأكرث �سوء ًا يف تاريخ �سورية دلّل بو�ضوح على قوة ومتانة الأ�سا�س الذي بُنيت عليه الدولة
من خالل م�ؤ�س�سات كبرية تعمل ب�إدارة ذاتية وت�ؤدي دورها الكامل يف املجتمع واالقت�صاد وال�سيا�سية ب�شكل كامل رغم كل الآثار الناجمة عن احلرب
الكونية التي متار�س على �سورية من خمتلف قوى ال�شر والعدوان وب�أدوات رخي�صة..
ومع ا�ستمرار التخريب والقتل والف�ساد والدمار والتهدمي الذي متار�سه �أدوات امل�ؤامرة الإقليمية وعمال�ؤها يف الداخل ال�سوري بدعم وتخطيط من
�أ�سيادهم يف الغرب وال�صهيونية العاملية ،فما زال ال�شعب ال�سوري �صامد ًا يف وجه كل التحديات رغم الرتدي الوا�ضح الذي �أ�صاب معي�شته وحياته اليومية
بعد �أن كانت �سورية تنعم بالأمن والأمان واال�ستقرار االقت�صادي واالجتماعي وت�سري خطوات مديدة على دروب التقدم والتطور وت�سجل جناحات مهمة
يف خمتلف ال�صعد وامليادين.

حممود ديبو
تراجع ..عدم ا�ستقرار� ..ضعف
يف ظ��ل ه��ذا ال��واق��ع حيث ال ت��زال ك��ل امل�ؤ�شرات
االقت�صادية يف تراجع من خ�لال توقف عجلة الإنتاج
مبعظمها وتوقف الت�صدير وعدم �سالمة الطرق الآمنة
ب�ين امل�ح��اف�ظ��ات واحل �� �ص��ار االق�ت���ص��ادي والعقوبات
االقت�صادية املفرو�ضة على �سورية ،يرى االحتاد العام
لنقابات العمال �أن هذا الواقع �أدى �إىل تراجع القيمة
ال�شرائية للرية ال�سورية وعدم ا�ستقرار �سعر ال�صرف
وبالتايل �إىل �إ�ضعاف القوة ال�شرائية لدى املواطن ال�سيما
�أ�صحاب الدخل امل�ح��دود ،كل ه��ذه العوامل �أدت �إىل
انخفا�ض م�ستوى معي�شة املجتمع وو�ضعت املواطن �أمام
حتديات معي�شية ال�سيما ارتفاع الأ�سعار غري امل�سبوق
يف كل ما يحتاجه ،ومل ت�ستطع الإجراءات املتخذة حتى
اليوم �ضبط الأ�سعار �ضمن حدودها الطبيعية وكذلك
الأمر بالن�سبة ل�سعر ال�صرف الذي بقي متذبذب ًا وغري
ثابت يف م�ستوى معني.
وبذلك ف��إن الآث��ار االقت�صادية واالجتماعية للحرب
الكونية القائمة على �سورية منذ �أكرث من عامني ون�صف
ب��دت وا�ضحة من خ�لال تراجع معدل النمو االقت�صادي
وتفاقم م�شكلة البطالة ال�سيما بعد ت�سريح �أع��داد كبرية
من عمال القطاع اخلا�ص نتيجة توقف �آالف ال�شركات يف
هذا القطاع عن العمل ،وانخفا�ض القوة ال�شرائية للمواطن،
وت��وق��ف حركة اال�ستثمارات وت��وق��ف وت��دم�ير العديد من
من�ش�آت القطاع العام وتراجع اال�سترياد وتوقف الت�صدير..
دور الدولة يف االقت�صاد واملجتمع
وك��ان االحت��اد العام لنقابات العمال قد ناق�ش هذه
املعطيات وتو�صل �إىل مقرتحات وتو�صيات ملواجهة تداعيات
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ذلك وحماولة التخفيف من �آثارها على الوطن واملواطن
وذل��ك من خ�لال تعزيز ال��دور االقت�صادي واالجتماعي
للدولة يف �إط��ار تفعيل وتطوير العمل احلكومي ب�إ�صالح
ودعم وتطوير القطاع العام الإنتاجي واخلدمي ،والتدخل
املبا�شر عرب دعم وتفعيل م�ؤ�س�سات التجارة اخلارجية
والداخلية يف ا�سترياد وتوزيع ال�ضروريات واحتياجات
املواطنني ،و�ضرب ممار�سات الف�ساد وتطوير املنظومة
الت�شريعية والإداري��ة واملالية للم�ؤ�س�سات احلكومية ،مع
�إع��ادة النظر يف فل�سفة وت�شريعات الت�شاركية وفل�سفة
وت�شريعات اخل�صخ�صة ،والت�أكيد على �ضرورة تفعيل
جهود و�إمكانيات القطاع اخلا�ص ب�شكل متوازن يف عملية
التنمية ب�شكل عام وعملية الإعمار على وجه اخل�صو�ص.
دعم الت�صدير وتر�شيد اال�سترياد
�إىل ذلك فقد �أو�صى احتاد نقابات العمال ب�ضرورة
تر�شيد اال�سترياد ،والرتكيز على ال�سلع الغذائية ال�ضرورية
والو�سيطة ومواد وم�ستلزمات الإنتاج الزراعي وال�صناعي
وم ��واد ال�ب�ن��اء ،م��ع م�ضاعفة التعرفة اجلمركية على
امل�ستوردات من الكماليات.
والعمل على دعم وت�شجيع الت�صدير بكافة �أنواعه
وتفعيل االتفاقيات بهذا ال�ش�أن مع �إيران والعراق وال�صني
ورو�سيا والهند وغريها من الدول ال�صديقة ،وهذا يتطلب
�إعادة النظر ب�إ�سرتاتيجية الت�صدير و�إعداد �إ�سرتاتيجية
وفق الر�ؤية والتوجهات االقت�صادية اجلديدة وتن�شيط عمل
الهيئة العامة لتنمية وترويج ال�صادرات واحتاد امل�صدرين
ال�سوريني ،والتوجه �شرق ًا نحو دول الربيك�س واملريكا�سور
والألبا وجمموعة �شانغهاي.
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دعم القطاعات الإنتاجية
بعد ذلك البد من تقوية القدرة الإنتاجية لقطاعات
و�أن�شطة االقت�صاد ال�سلعي مع �إي�لاء الأهمية الق�صوى
لقطاع ال�صناعات التحويلية والقطاع ال��زراع��ي ب�شقيه
احليواين والنباتي.
والعمل على تقلي�ص وك�سر احتكار القلة ،وخا�صة
يف �أ�سواق ال�سلع الغذائية وامل��واد الأ�سا�سية وال�ضرورية
ملعي�شة املواطنني ،وامل��واد وامل�ستلزمات العلفية ،وهذا
يتطلب �إع ��ادة النظر بقانون ت�شجيع املناف�سة ومنع
االح�ت�ك��ار ال��ذي ي�سمح جلهة واح ��دة بال�سيطرة على
�أق��ل من  %30من �سوق ال�سلعة ..و�إج��راء م�سح جلميع
�أن�شطة اقت�صاد الظل لتنظيمه ودعمه ،و�ضبط عمليات
التهريب ،وتقلي�ص حاالت التهرب ال�ضريبي واجلمركي،
و�إحداث الهيئة الوطنية العليا لإعادة الإعمار بحيث تتمتع
ب�صالحيات وا�سعة.
طاقة وغذاء
وجعل الأول��وي��ة لتحقيق الأم��ن الغذائي والطاقوي،
واعتماد �سيا�سات اقت�صادية مالية �ضريبية حمابية لل�شرائح
الأ�ضعف والأق��ل دخالً ،حتت عنوان "النمو واالزده��ار مع
العدالة االجتماعية".
مع الت�أكيد على ا�ستقرار القرار االقت�صادي الوطني
الداعم للقرار ال�سيا�سي وعلى دور ر�أ�س املال الوطني يف
عملية �إع��ادة الإعمار واالعتماد على القرو�ض احلكومية
املي�سرة من الدول وامل�ؤ�س�سات املالية ال�صديقة.
خلية �أزمة اقت�صادية
ووج��د احت��اد نقابات العمال �ضرورة يف �إيجاد خلية

�أزم��ة لل�ش�ؤون االقت�صادية واحلياتية ت�ضم ممثلني عن
خمتلف الفعاليات االقت�صادية �إ�ضافة �إىل ممثلني عن
الفعاليات النقابية والأهلية وال�شعبية وتفعيل عمل املجال�س
اال�ست�شارية وذل��ك للتو�صل �إىل حلول لتح�سني الو�ضع
املعي�شي للمواطن على اعتباره من �أهم الأولويات؛ ويف ذلك
حدد احتاد العمال بع�ض النقاط الواجب اال�ضطالع بها
من قبل خلية الأزم��ة هذه �أو املعنيني بال�ش�أن االقت�صادي
بحيث يجب اتخاذ كل ما من �ش�أنه جتاوز م�شاكل ومعوقات
النقل و�شحن ال�سلع والب�ضائع من خالل ت�أمني الطرقات
مب�ساعدة ال �ق��وات الع�سكرية ب�ين املناطق واملحافظات
وامل��دن ،وم�ضاعفة الدعم ال�سلعي العائلي عرب م�ضاعفة
ك�م�ي��ات ال�ب�ط��اق��ة التموينية ،وتن�شيط ح��رك��ة التجزئة
احلكومية وتو�سيع ت�شكيلتها ،وزيادة منافذ البيع احلكومية
والتعاونية والنقابية ،ودع��م وتوفري الطاقة املخ�ص�صة
للمعامل العامة واخلا�صة و�شركات النقل وال�شحن والآليات
ال��زراع�ي��ة ،والتن�سيق امل �ت��وازن ب�ين ال�سيا�ستني النقدية
واملالية ،والإ�سراع يف م�ساعدة القطاع العام الإنتاجي يف
ت�أمني م�ستلزماته الإنتاجية والت�شغيلية ،ومن ثم م�ساعدته
يف ت�صريف منتجاته و�إي�صالها للم�ستهلك.
دور امل�صرف املركزي
وكان الحتاد نقابات العمال ر�ؤية ووجهة نظر حول دور
امل�صرف املركزي بحماية قيمة العملة الوطنية ،وتدخّ له يف
�سوق القطْ ع الأجنبي ،حيث يجب �إ�شراك امل�صارف العاملة
العامة واخلا�صة �إىل جانب �شركات ال�صرافة يف عمليات
تدخل املركزي ،والعمل على �إيقاف بيع القطع باملزاد العلني
لثبوت عدم جناعتها من جهة وباعتبارها هدر ًا لالحتياطي
ال��وط�ن��ي م��ن ال�ق�ط��ع الأج �ن �ب��ي م��ن ج�ه��ة ثانية،
واال�ستعا�ضة عن ذلك بالبيع عن طريق امل�صارف
العاملة بال�سعر ال��ذي يحدده املركزي وحل�سابه
مقابل عمولة ،وجتميد العمل بال�سعر الر�سمي
(م�ؤقتاً) ومتويل امل�ستوردات ب�سعر التدخل ،بعد
اعتماد �سعر حقيقي عادل للتدخل وهو حالي ًا 200
ل�يرة �سورية بحيث يتم تثبته مع �إمكانية �إعادة
النظر به ب�شكل دوري ،وا�ست�صدار ت�شريع ي�سمح
مبعادلة جميع الودائع امل�صرفية مقابل �سعر حمدد
للدوالر ب�ضمانة املركزي ووزارة املالية ،بحيث ال
يخ�سر املودع ب�سبب انخفا�ض قيمة العملة الوطنية،
ويجب �أن ي�تراف��ق ذل��ك ب ��إزال��ة �أي ع��وائ��ق �أمام
عمليات الإقرا�ض والت�سهيالت امل�صرفية الأخرى،
مع اعتماد �سيا�سة نقدية ومالية ومتويلية تو�سعية
ت�ؤدي �إىل ت�شجيع وت�سريع عجلة الإنتاج ال�سلعي،
وخا�صة لدى امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة.
�سيا�سة نقدية كلية تنموية
وحول ال�سيا�سة النقدية املتبعة لدى امل�صرف
امل��رك��زي ي��رى احت��اد نقابات العمال ��ض��رورة يف
اعتماد �سيا�سة نقدية كلية مرتبطة بال�سيا�سات
الكلية التنموية والإنتاجية واملالية واالجتماعية،
بحيث تكون وا�ضحة و�شاملة ومتكاملة ومن�سجمة
ومتما�سكة (ق�صرية ومتو�سطة وطويلة الأمد)،
بد ًال مما ن�شهده على �أر���ض الواقع �أثناء الأزمة،
وما �شهدناه خالل ال�سنوات املا�ضية ،من �إجراءات
وقرارات وتعاميم جزئية متفرقة تُتخذ جتاه �إحدى
املتغريات ،التي تت�صف بالتعقيد �أو بعدم الو�ضوح
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والرتدد والبطء وعدم اال�ستمرار ،وبالتايل �ضعف الفعالية،
كونها توحي بال�ضعف وقد تولّد ال�شك وعدم الثقة بالعملة
الوطنية ،مما ي�ؤدي �أحيان ًا �إىل نتائج عك�سية ،ويقوي ولو
بدون ق�صد موقف امل�ضاربني ويزيد من �شدة ا�ستغاللهم
لظروف ال�سوق.
عوامل حتديد قوة اللرية
وبهذا ال بد من �إعادة النظر بر�ؤية امل�صرف املركزي
يف معاجلة انخفا�ض قيمة العملة الوطنية كونها تت�سم حالي ًا
بنظرة نقدية �أح��ادي��ة غري متوازنة تغيب عنها العوامل
االقت�صادية لذا تغيب عن �سيا�ساته و�إج��راءات��ه العوامل
وامل�ؤ�شرات الأخرى التي تلعب الدور الرئي�س يف حتديد قيمة
وقوة اللرية ال�سورية ،وهي حجم الكتلة والتبادالت ال�سلعية
واخلدمية ،وتفتقد �إىل الر�ؤى االقت�صادية الكلية واجلزئية
التي لها �صلة بامل�س�ألة الإنتاجية ،وبالتايل ف�إن دعم قيمة
اللرية يتطلب� ،إىل جانب جميع الإجراءات النقدية واملالية
الأخرى ،دعم جميع القطاعات والطاقات الإنتاجية ال�سلعية
واخلدمية ،يف �إطار �سيا�سة اقت�صادية كلية عليا يقع على
كاهل امل�صرف امل��رك��زي و�ضعها بحيث تكون ال�سيا�سة
النقدية واحدة من مكوناتها.
توازن اقت�صادي قبل النقدي
مع العلم �أن قانون النقد الأ�سا�سي ال�صادر باملر�سوم
رق��م  21لعام  2011ن�ص �أن من �أه��م واجبات امل�صرف
املركزي (�إ�ضافة �إىل مهمة احلفاظ على ا�ستقرار قيمة
اللرية) احلفاظ على ا�ستقرار �أ�سعار ال�سلع واخلدمات
كهدف نهائي ،كما ن�ص �أن من واجبه دع��م ال�سيا�سات
االقت�صادية على امل�ستوى الكلي بتعزيز النمو االقت�صادي
والت�شغيل ،باعتبار �أن قيمة وقوة اللرية تُ�ستمدان من �أركان
االقت�صاد احلقيقي� ،أي ع�بر ت�شجيع ودع��م القطاعات
الإنتاجية ال�سلعية ،وبالتايل ف�إن املطلوب اليوم هو حتقيق
توازن اقت�صادي ولي�س فقط توازن نقدي وبعيد ًا عن مفهوم
اللرية القوية.
مواجهة �أ�سباب الت�ضخم
كما يجب على اجلهات احلكومية ذات ال�صلة اتخاذ
جميع الإج� ��راءات الإ�سعافية ال�ت��ي م��ن �ش�أنها احل��د من
الت�ضخم ان�ط�لاق� ًا م��ن �أ�سبابه املتمثلة بتقل�ص العر�ض
وارتفاع تكلفة الإنتاج وتقل�ص الكتلة ال�سلعية مقابل الكتلة
النقدية والت�ضخم امل�ستورد نتيجة ارتفاع �سعر القطع ،مع
الأخ��ذ باالعتبار �أن��ه يحتاج �إىل فريق عمل وجهود املكتب
املركزي للإح�صاء لإعادة النظر بح�ساب متو�سط �أ�سعار �سلة
ا�ستهالك الأ�سرة بح�سب وزنها الن�سبي احلقيقي الواقعي.
اقت�صاد وطني مقاوم
وم��ن ذل��ك �أي���ض� ًا الإ� �س��راع مبعاجلة م�شكلة توقف
وتعرث الإنتاج والت�سويق يف �شركات القطاع العام ،و�إبرام
عقود م�سبقة مع مزارعي املنتجات واملحا�صيل الأ�سا�سية
مب��ا ي�ضمن لهم حتقيق هام�ش رب��ح جم��زٍ  ،وتفعيل دور
جلان الأحياء ومنظمات املجتمع املدين والأهلي يف جميع
املحافظات ،ليناط بها مهام الإ�شراف على توزيع ال�سلع
واملعونات ومراقبة الأ�سواق.
ك��ل ذل��ك يف �سبيل �إن �� �ش��اء اق�ت���ص��اد وط �ن��ي مقاوم
باالعتماد على الذات وا�ستنها�ض جميع الطاقات الب�شرية
وامل��ادي��ة امل�ت��وف��رة ومب��ا ي�ضمن جلميع امل��واط�ن�ين اخلبز
والكرامة والعدالة االجتماعية.
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�إىل �أن تنتهي احلرب!!

�أرقام الأ�ضرار تت�ضارب..
�إعادة الإعمار تواجه حتديات التمويل وح�سن التنفيذ!!
�أحمد �سليمان

Ahmadsulyman@gmail.com

مع ت�سارع التطورات ال�سيا�سية على امل�ستوى
الدويل ب�ش�أن �سورية وحل الأزمة و�إنهاء احلرب
فيها؛ ف�إن �أهم ما يثار يف هذا ال�ش�أن هو مو�ضوع
�إع��ادة �إعمار ما خربته هذه احلرب التي جرت
على الأر���ض ال�سورية وهدمت ما هدمت ،لي�س
يف الأبنية والبنى التحتية فح�سب بل لتطال
�أذرع التخريب اجلوانب االجتماعية والنف�سية
والتي ي�صعب �إعادة بنائها بل وحتتاج �إىل �سنوات
و�سنوات مبا فيها من مللمة اجلراح التي نزفت على
هذه الأر�ض.
على كل ..خملفات ونتائج هذه احلرب على
امل�ستوى النف�سي واالجتماعي كبرية وكما قلنا
حتتاج �إىل عقود لإعادة الرتميم والإ�صالح على
هذين امل�ستويني؛ �إال �أن احل��اج��ة امللحة الآن
لإع���ادة بناء و�إ���ص�لاح وترميم ما خربته هذه
احل��رب على امل�ستوى امل��ادي لتكون مدخ ًال �إىل
�إع���ادة الإع��م��ار على باقي امل�ستويات و�أر�ضية
منا�سبة لالنطالق منها.
وفيما كانت احلكومة قد عملت منذ العام
املا�ضي على ت�شكيل جلنة عليا لإعادة الإعمار
وخ�ص�صت  30مليار لرية و�سعَت �إىل التعوي�ض
ولو ب�شكل جزئي على بع�ض املت�ضررين �ضمن
ت�صب يف �صالح معظم
ّ
���ش��روط وحم���ددات مل
املت�ضررين وترك التقديرات لإرادة ور�أي بع�ض
املوظفني يبدو �أنها� -أي احلكومة -عزمت على
تخ�صي�ص مبالغ �أكرب للعام القادم ت�صل �إىل 50
مليار لرية وذلك خالل اجتماع املجل�س الأعلى
للتخطيط االقت�صادي واالجتماعي لدرا�سة
�أ�س�س وتوجهات �إعداد املوازنة العامة للدولة
لعام  2014و�إي��رادات��ه��ا املالية واعتماداتها
اجلارية واال�ستثمارية.
ا�ستكمال الـ %60
وهذا املبلغ لي�س بالقليل يف �ضوء تراجع الإيرادات
ع�ل��ى خمتلف امل���س�ت��وي��ات م��ع ت ��ردي �أو� �ض��اع ال�شركات
الإنتاجية واخلدمية يف القطاعني العام واخلا�ص مما دعا
رئي�س احلكومة �إىل توجيه الوزارات واجلهات العامة �إىل
اتخاذ الإجراءات الالزمة "لرت�شيد و�ضبط الإنفاق ب�شقيه
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اجل��اري واال�ستثماري ،كما وجه با�ستكمال امل�شاريع ذات
اجل��دوى االقت�صادية الكبرية التي و�صلت ن�سبة �إجنازها
�إىل  60باملئة وال�سيما يف م�ؤ�س�سات وزارة التجارة الداخلية
وحماية امل�ستهلك وال��زراع��ة والكهرباء والنفط والقطاع
ال�صحي واملطاحن وحمطات تعبئة الغاز.
ف�إعادة الإعمار تتطلب مدة طويلة وما هُ دم وخُ رب
يف الأ�شهر الثالثني يحتاج �إىل عقود وخا�صة يف �ضوء
التحديات وال�صعوبات التي يواجهها االقت�صاد الوطني
يف ظل احل�صار اجلائر والعقوبات اخلارجية والأعمال
التخريبية للمجموعات الإرهابية.
كبرية ولي�ست نهائية
فمع تعر�ض الكثري من املناطق ال�سورية �إىل دمار
وتخريب وا�سعني ،يجد متابعون �أن التقديرات التي �أطلقتها
احلكومة حول حجم اخل�سائر التي حلقت باملمتلكات العامة
واخلا�صة لي�ست نهائية ومل ت�شمل جميع املناطق حتى

تاريخه ،لكنها كبرية وخميفة فاحلكومة تتحدث عن خ�سائر
�إجمالية تتجاوز قيمتها �أكرث من �ألف مليار لرية منها 80
مليار لرية قيمة �أ�ضرار املن�ش�آت واملرافق العامة و 13مليار
لرية قيمة �أ�ضرار حلقت باملمتلكات اخلا�صة ،وهي تقديرات
ال تزال �أولية وغري �شاملة بالنظر �إىل ا�ستمرار الأحداث يف
بع�ض املحافظات واملناطق وما يعنيه ذلك من ا�ستمرار
تعر�ض املمتلكات العامة واخلا�صة لل�ضرر والتخريب من
جهة ،وعدم قدرة اجلهات العامة املعنية على ح�صر جميع
الأ�ضرار العامة واخلا�صة وتوثيقها .ومع قيمة الأ�ضرار
غري املبا�شرة التي حلقت بقطاعات ال�سياحة والزراعة
وال�صناعة والنفط وغ�يره التي قدرتها احلكومة تتجاوز
 700مليار لرية بينما تقدر الأمم املتحدة خ�سائر �سورية
الإجمالية بنحو  220مليار دوالر وفق تقرير �صدر م�ؤخراً،
م��ا يتطلب معاجلة خ�سائر االقت�صاد الوطني وحتديث
قطاعاته وفق برامج �إ�صالحية ت�ضمن �إعادة تن�شيط الإنتاج
وج��ذب اال�ستثمارات امل �غ��ادرة وخا�صة يف ظ��ل تداعيات
الأزم��ة عرب فر�ض عقوبات اقت�صادية غربية وعربية على
�سورية �أدت �إىل خ�سائر قدّرتها درا��س��ة خا�صة �صدرت
م�ؤخر ًا عن مركز بحثي م�ستقل بنحو  6.8مليارات دوالر
بينما تقدر اخل�سائر ،ح�سب بع�ض املخت�صني يف �سورية،
جراء العقوبات نحو  48مليار دوالر �إىل جانب اال�ستهداف
املمنهج للمن�ش�آت االقت�صادية العامة واخلا�صة من نهب
و�سرقة وتخريب وتدمري ،و�سرقة مئات املعامل يف حلب
وغريها وتهريبها �إىل تركيا وتفجري خطوط نقل النفط
و�سرقة احلقول مبا فيها من �آالت حفر ونفط.
دعم �شعبي
ويجد ه�ؤالء املتابعني �أن جناح عملية �إعادة الإعمار
تتطلب احل�صول على دع��م �شعبي و�سيا�سي داخلي،
مبيِّنني �أن التجاذبات ال�سيا�سية واملعار�ضة ال�شعبية
لأ�سباب ما من �ش�أنهما الت�سبب بعرقلة تنفيذ ما اتفق
عليه وفق برامج زمنية حمددة ،وعليه ف�إن �إعادة الإعمار
يجب �أن تهتم مبعاجلة عجز الأداء امل�ؤ�س�ساتي والتعامل
ب�شفافية وبو�ضوح مع الر�أي العام يف كل ما يتعلق بالعملية
من بدايتها حتى نهايتها.
و�إذا ك��ان جن��اح مرحلة �إع ��ادة الإع �م��ار يف حتقيق
النتائج املرجوة مرتبط ًا بدقة اخلطط والربامج التنفيذية
والتو�صيف الدقيق للواقع ،ف�إن التنفيذ �سيظل رهن ًا بالقدرة
على توفري التمويل الالزم وفق مبادئ و�سيا�سات كل دولة
وواقعها االقت�صادي ،ويف احلالة ال�سورية ف ��إن م�صادر
متويل �إع ��ادة الإع �م��ار ميكن �أن تعتمد على الإمكانيات
االقت�صادية املحلية ل�سد جزء من مرحلة �إعادة الإعمار،
ومثل هذا اخليار الإلزامي �سيدفع بالبالد �إىل �إعادة النظر
بال�سيا�سات االقت�صادية املتبعة منذ ع��دة عقود و�إع��ادة
ترتيب �أولوياتها مبا ي�ؤمن توفري اعتمادات �سنوية تخ�ص�ص
لإع��ادة الإعمار دون �أن يت�سبب ذلك بحدوث انعكا�سات
�سلبية عميقة على معي�شة املواطن ال�سوري جتعله يف موقف
املعار�ض �أو املعرقل لتلك العملية.
ال الْتزام دولي ًا
وال يعوّل بع�ض املحللني على ما تخ�ص�صه �أو تتعهد
بتقدميه الدول العربية والأجنبية من مبالغ مالية للم�ساهمة
يف �إعادة �إعمار ما خربته احلرب يف �سورية لأنه وفق تاريخ
التجارب ال�سابقة ف ��إن ه��ذا اخل�ي��ار غ�ير جم��د وال ميكن
ال��رك��ون �إل�ي��ه ،فجميع امل ��ؤمت��رات الدولية التي ج��رت يف
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ال�سابق وخُ �ص�صت لإعادة الإعمار يف �أفغان�ستان والعراق
مرور ًا باليمن ولبنان وغريها من الدول مل تخل�ص �إىل نتائج
فعلية نتيجة عدم الْتزام الدول املانحة بتنفيذ تعهداتها.
فالتوجه نحو االق�ترا���ض اخل��ارج��ي م��ن امل�ؤ�س�سات
واملنظمات الدولية ومن بع�ض ال��دول وما يعنيه ذلك من
اخل�ضوع ل�شروط �سيا�سية واقت�صادية معينة ،ويف احلالة
ال�سورية التي تتميز بتدين املديونية اخلارجية لالقت�صاد
الوطني ف�إن اللجوء �إىل هذا اخليار ح�سب حمللني �سيكون
مرهون ًا مبدى التزام الدول بتنفيذ تعهداتها بدعم احلل
ال�سيا�سي ل�ل�أزم��ة من خ�لال امل�ساهمة ب��إع��ادة الإعمار،
و�إال ف�إن الظروف االقت�صادية ال�سائدة وحجم امل�س�ؤوليات
املرتتبة على دع��م و�إع��ال��ة �آالف الأ��س��ر املت�ضررة ب�شكل
مبا�شر وغري مبا�شر �ستفر�ض يف النهاية احلاجة �إىل قر�ض
خارجي تتباين قيمته و�شروطه تبع ًا ملاهية وحجم عملية
�إعادة الإعمار وم�صدر القر�ض.
امل�صلحة ال�سورية
و�أي� ًا كان م�صدر القرو�ض وكما ذهب حمللون ف�إنها
لن تخ�ضع لأجندات �إن مل تكن يف �صالح الدولة ال�سورية
لأن ما دافعنا عنه يف ا�ستقالل قرارانا ال�سيا�سي والوطني
ف��إن��ه ال ميكن التفريط ب��ه يف امل�ج��ال االقت�صادي وهنا
تبدو دول الربيك�س و�إيران مدعوة �أكرث من غريها لتوفري
عملية متويل �إعادة الإعمار ب�أ�شكال متعددة ت�أخذ باالعتبار
امل�صلحة ال�سورية ما تطلّب من احلكومة و�ضع كل ملفاتها
على الطاولة وحتديد الأولويات.
ولي�س كل بل بع�ض ما ميكن �أن يُعمل يف هذا املجال
ميكن �أن تركز عليه احلكومة يف املوا�ضيع اجلزئية عرب
توفري خمططات تنظيمية جديدة ت�أخذ بعني االعتبار عند
تخطيط الأح�ي��اء اجلديدة توفري البنى التحتية الالزمة
وامل�ؤ�س�سات التعليمية والتثقيفية والأندية ومراكز الرتفيه
والتوا�صل االجتماعي و�إيجاد الآليات والو�سائل الكفيلة
بتفعيل هذه امل�ؤ�س�سات واملراكز لتقوم بدورها يف عملية
التثقيف ورفع م�ستوى الوعي االجتماعي والأخالقي والوطني
مع االبتعاد عن التلقني واخلطابة.
البدّ منها
وهنا مو�ضوع ملح لإعادة ر�سم خارطة متركز
الن�شاطات االقت�صادية وال�صناعية واحلرفية
وتوزيعها على م�ستوى القطر مع الأخذ بعني االعتبار
عوامل جناح هذه املن�ش�آت وقربها من مراكز �إنتاج
املواد الأولية ومدى توفر الأيدي العاملة وا�ستقدام
التكنولوجيا الالزمة لها ومراكز تخزين منتجاتها
وت�سويقها داخلي ًا وخارجياً ،ويف هذا الإطار البد من
�إحداث جمعيات �أو منظمات �أو �صناديق تقدم كافة
�أنواع الدعم املايل والفني والت�سويقي لهذه املن�ش�آت
ل��ك��ي تنجح يف دوره����ا يف ا���س��ت��ق��ط��اب احلرفيني
وامل�ستثمرين على خمتلف م�ستوياتهم وت�ؤمّ ن فر�ص
عمل لأبناء كل منطقة �إىل جانب توفري �إمكانية
القيام مب�شاريع �صغرية �إىل جانب التعوي�ض على
املن�ش�آت املت�ضررة و�إع��ادة النظر بتو�ضع بع�ضها
وو�ضع خارطة توزع ن�شاطات اقت�صادية �شاملة تركز
على تلبية االحتياجات املحلية وزي��ادة حجم وقيم
الت�صدير لتعزيز االقت�صاد الوطني.
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رفع تعرفة الكهرباء ...رفع ر�سم الإنفاق اال�ستهالكي..

�شهر للر�سوم ..وامل�ستهلك على موعد
�أيلول ٌ
مع ارتفاعات جديدة يف الأ�سعار!!

ف�أيُّ اجليوب �ست�ضع الفارق ..وماذا قال ال�صناعي والتاجر؟؟
و�سيم وليد �إبراهيم
�شهر �أيلول �أ�صبح �شهر الر�سوم وفق و�صف
البع�ض� ..إذ ي�صادف هذا ال�شهر تطبيق قرار
رفع تعرفة الكهرباء على القطاعات احلرفية
وال�صناعية والتجارية ،كما ي�صادف تطبيق ًا
للقانون رقم  13ال�صادر يف متوز املا�ضي والقا�ضي
ب�إ�ضافة  %5على ر�سم الإنفاق اال�ستهالكي ت�سمى
امل�ساهمة الوطنية لإعادة الإعمار.
�إذاً ،القطاع ال�صناعي والتجاري على موعد مع
�إ�ضافات جديدة على تكاليف الإنتاج ،ورمبا القول
الدقيق هو� :إن امل�ستهلك هو الذي على موعد مع
ارتفاعات �إ�ضافية وجديدة لأ�سعار ال�سلع واملواد.
كيف �ست�ؤثر هذه الزيادات على ال�صناعي
والتاجر والأهم على امل�ستهلك النهائي؟ وماذا
اقرتح ال�صناعيون والتجار حيال ذلك؟..
هذه الأ�سئلة توجهنا بها �إىل بع�ض الفعاليات
االقت�صادية للح�صول على �إجابة حيالها.
حمور� :أقرتح ت�أجيل رفع �أ�سعار الكهرباء �إىل
حني الوقوف على �أر�ضية �صلبة
اقرتح ع�ضو "غرفة جتارة دم�شق" مازن حمور،
يف ت�صريحه لـ الأزمنة� ،أن يتم ت�أجيل تطبيق قرار رفع
�أ�سعار الكهرباء على القطاع ال�صناعي والتجاري� ،إىل
فرتة �أخرى حلني عودة �إقالع امل�صانع من جديد والوقوف
على �أر�ضية �صلبة ،الفت ًا �إىل �أن الكثري من املعامل متوقفة
حالي ًا وخا�صة يف حلب وريف دم�شق ،وبالتايل ف�إن قرار
رفع تعرفة الكهرباء على املن�ش�آت ال�صناعية لن يكون له
جدوى اقت�صادية خلزينة الدولة ،لأن عدد املعامل املتبقية
قليل ،ولكن قد يكون لهذا القرار رد فعل �سلبي من الناحية
االجتماعية واملعنوية على ال�صناعيني واملواطن.
و�أكد حمور �أن التطبيق احلايل لقرار رفع تعرفة
الكهرباء على ال�صناعيني والتجار ،قد يكون ذريعة لبع�ض
ال�صناعيني والتجار لرفع �أ�سعارهم ،وبالتايل نحن اليوم
يف غنى عن هذه "الزوبعة" التي لي�س لها جدوى اقت�صادية
على خمتلف الأطراف ،و�إن كانت احلكومة م�صرة على
رفع التعرفة فيجب �أن ال يطال قرارها القطاع املنزيل
نهائي ًا ،لأن املواطن غري قادر على حت ّمل املزيد ،وال نريد
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�أن نراهن على �سقف حت ّمل املواطن �أكرث من ذلك.
وبد�أ تطبيق قرار رفع تعرفة الكهرباء على ال�صناعيني
منذ بداية ال�شهر احلايل "�أيلول" ،حيث ن�ص القرار على
رفع تعرفة بيع الكيلو واط ال�ساعي ال�ستجرار الطاقة
الكهربائية بالن�سبة للم�شرتكني على التوتر  0.4ك.ف،
للأغرا�ض التجارية وال�صناعية واحلرفية ،وللأغرا�ض
الأخرى ،بن�سبة و�سطية  ،%100بحيث يبد�أ تنفيذه اعتبار ًا
من .2013/9/1
ولفت حمور �أن �أ�سعار الكهرباء يف �سورية مازالت
�أرخ�ص مقارنة مع دول اجلوار ،وما يدفعه ال�صناعي

والتاجر من كهرباء تعترب �أرقام ًا مقبولة حتى بعد رفع
�أ�سعار الكهرباء ،م�شري ًا �إىل �أن رفع التعرفة على ال�صناعي
�سي�ؤثر عليه ولكن لي�س ب�شكل كبري ،حيث �إن الكهرباء ال
ت�شكل من تكاليف الإنتاج �سوى ن�سبة ترتاوح ما بني 5
�إىل  %10وهي ن�سبة مقبولة ،وهنا ن�أمل من ال�صناعيني
والتجار �أن ال ي�ستغ ّلوا ذلك ويرفعوا �أ�سعارهم بن�سب
كبرية ،بل ن�أمل عليهم �أن حتت�سب هذه الزيادة من هام�ش
�أرباحهم لأن القطاع ال�صناعي حقق منذ �صدور قانون
اال�ستثمار رقم  10ولغاية اليوم �أرباح ًا جمزية وال ب�أ�س بها
مقارنة مع الدول ال�صناعية الأخرى ،فيتوجب علينا حالي ًا

ال�سنة التا�سعة  -العدد � 2013/9/29 - 371أيلول

�أن نقوم بدورنا الوطني و�أن نرد اجلميل للوطن ون�ساعد
املواطن على حت ّمل غالء لقمة عي�شه ون�أمل من احلكومة
�إعادة النظر بال�ضرائب التي حت ّمل املواطن عبئ ًا �إ�ضافي ًا
عن الذي يحمله.
وين�ص قرار رفع تعرفة الكهرباء للأغرا�ض التجارية
وال�صناعية واحلرفية ،على تعديل ال�سعر بالن�سبة ل�شريحة
اال�ستهالك من " 1حتى  "800كيلو واط �ساعي يف الدورة،
من  250قر�ش �سوري �إىل  600قر�ش �أي بن�سبة زيادة ،%140
ويحدد ال�سعر بالن�سبة ل�شريحة اال�ستهالك من "� 801إىل
 "2000كليو واط �ساعي يف الدورة بـ 650قر�ش ًا �سوري ًا بد ًال
من  350قر�ش ًا بن�سبة زيادة قدرها .%85
�أما بالن�سبة ل�شريحة اال�ستهالك التي تزيد عن 2000
لري كيلو واط �ساعي يف الدورة ،ف�إنه مت رفع ال�سعر من 400
قر�ش �إىل  700قر�ش ًا بن�سبة زيادة قدرها.%75
وي�ضاف �إىل قيمة اال�ستهالك يف كل فاتورة �أجرة العداد
والر�سوم ،وهي ر�سوم مالية  %10.5من قيمة اال�ستهالك،
ور�سم �إدارة حملية  %11من قيمة اال�ستهالك.
�صندوق لإعادة الإعمار يجب �أن يكون ناجت ًا
عن ت�شاركية حقيقية بني القطاع العام واخلا�ص
�أما بالن�سبة لإ�ضافة ن�سبة  %5على ر�سم الإنفاق
اال�ستهالكي اخلا�صة ب�إعادة الإعمار وت�أثري ذلك على
ال�صناعي وامل�ستهلك قال حمور" :الن�سبة املذكورة تعترب
مهمة ويجب �أن ن�ساهم بها ،وننا�شد الفعاليات االقت�صادية
بعدم �إ�ضافة  %5على تكاليف املنتج النهائي لكي ال يت�أثر
امل�ستهلك ،كما نطلب من احلكومة �أن تراعي املن�ش�آت
ال�صناعية املتوقفة منذ فرتات طويلة نتيجة الأزمة وعدم
فر�ض ال�ضرائب عليها" ،م�شري ًا �إىل �إنه �إىل الآن ما زالت
ت�صدر تكاليف �ضريبية
بحق من�ش�آت متوقفة
عن العمل وب�أرقام غري
منطقية ،دون مراعاة
ظروف املن�ش�أة على
الرغم من ت�شكيل جلنة
برئا�سة مدير هيئة
ال�ضرائب والر�سوم
لدرا�سة و�ضع املن�ش�آت
التي توقفت عن العمل
�أو التي ُد ّمرت لإعفائها
من ال�ضرائب والر�سوم
املرتتبة عليها.
و�أمل ع�ضو "غرفة
جتارة دم�شق"� ،أن يكون
�صندوق �إعادة الإعمار
ناجت ًا عن ت�شاركية
حقيقية بني القطاع
العام واخلا�ص ،الفت ًا
�إىل �أن ال�شركات الوطنية
التي بقيت �ضمن �سورية
يف ظل الظروف الراهنة
يجب �أن يكون لها دور
يف �إعادة الإعمار،
بالإ�ضافة �إىل انتقاء
�شركات خارجية من

الدول ال�صديقة للم�شاركة يف ذلك ،بحيث تكون ميزانية
�صندوق �إعادة الإعمار للإعمار فقط دون ا�ستعماله لأمور
�أخرى ،و�أن ي�ش َّكل جمل�سُ �إدارة م�شرتكة بني احلكومة
والقطاع اخلا�ص للإ�شراف على �صندوق �إعادة الإعمار.
وكانت "مديرية مالية دم�شق" ،قد طلبت من "غرفة
ال�صناعة" التعميم على ال�صناعيني الذين تخ�ضع
منتجاتهم لر�سم الإنفاق اال�ستهالكي ،احت�ساب هذه الن�سبة
الواجب ت�سديدها بدء ًا من مطلع ال�شهر احلايل ،وذلك
تطبيق ًا للقانون رقم  13ال�صادر يف متوز املا�ضي والقا�ضي
ب�إ�ضافة  %5على ر�سم الإنفاق اال�ستهالكي ت�س ّمى امل�ساهمة
الوطنية لإعادة الإعمار.
وت�شمل قائمة املواد وال�سلع امل�شملة بر�سم الإنفاق
اال�ستهالكي ،الزيوت وال�سمون النباتية واحليوانية والنب
وال�سكر واحلليب والأرز واملوز وغريها.
وجه حمور ال�شكر لوزارة الكهرباء
ويف نهاية حديثه ّ
ممثلة بوزير الكهرباء عماد خمي�س وجميع العاملني الذي
يعملون ليل نهار خالل هذه الأزمة من �أجل خدمة املواطن
على مدار � 24ساعة وقد قدمت العديد من ال�شهداء من
�أجل خدمة قطاع الكهرباء.
تاجر :لن ت�شكل الزيادات ت�أثري ًا كبري ًا ب�سبب
عدم و�ضوح التكاليف
يف حني �أو�ضح تاجر معروف ّ
ف�ضل عدم ذكر ا�سمه
يف ت�صريحه لـ الأزمنة� ،إنه بالن�سبة لإ�ضافة  %5على
ر�سم الإنفاق اال�ستهالكي ت�س ّمى امل�ساهمة الوطنية لإعادة
الإعمار وت�أثري ذلك على القطاع التجاري وال�صناعي ،ف�إنه
لن ي�شكل ت�أثري ًا كبري ًا لأن ال�صناعي والتاجر يدفعون الكثري
ب�سبب عدم و�ضوح التكاليف يف ظل الأو�ضاع الراهنة ،حيث
ي�ضطر ال�صناعي والتاجر نتيجة عدم و�ضوح التكاليف �إىل
�إ�ضافة ن�سب معينة ت�سمى ن�سب املخاطرة وذلك لتجنب �أي
خماطرة حتى لو مل تكن هذه الن�سبة امل�ضافة ت�شكل تكلفة
حقيقية د َفعها من جيبه!..
ولفت �إىل �أن عدم ا�ستقرار الت�شريعات و�سعر ال�صرف
وعوامل وم�صاريف العمل والظروف املحيطة ،ي�ؤدي �إىل
ارتفاع الأ�سعار والعك�س �صحيح ،فظروف العمل هي امل�ؤثر
الكبري ولي�س ال�ضرائب والر�سوم.
و�أكد �أن ال�سوق ال�سورية حالي ًا تفتقد لعامل املناف�سة
والذي من �ش�أنه �أن يخ ِّف�ض الأ�سعار ،فيجب عدم ح�صر
عمليات اال�سترياد يف �شخ�ص واحد �أو اثنني �أو ثالثة
فقط ،بل يجب �أن يقوم بها الكثريون ،لذا من ال�ضروري
تهيئة املناخ لعمل الكثريين يف عملية اال�سترياد مع و�ضوح
القرارات ،فيوم يقال للم�ستورد ال يوجد متويل ويوم �آخر
يقال له يوجد ،لذا جند عدم و�ضوح وثبات يف القرارات
وهنا البد من �أن يكون هناك قنوات نظامية للعمل وتكون
مريحة للجميع ،فنحن ل�سنا �ضد تبديل الت�شريعات ولكن �أن
يتم منح مهلة لتبديلها ولي�س ب�شكل مفاجئ ،بالإ�ضافة �إىل
�أهمية امل�شاركة بالآراء بني احلكومة والقطاع اخلا�ص.
وبالن�سبة لرفع �أ�سعار الكهرباء �أو�ضح ب�أن التاجر �سيت�أثر
ولكن لي�س ب�شكل كبري ،يف حني ت�أثريه على ال�صناعي �أكرث،
ونحن نحتاج يف ظل الظروف الراهنة �إىل "دف�شة للأمام"
ولي�س العك�س.
توجه
وختم التاجر بقوله" :نحن مع احلكومة يف �أي ّ
ولكن ال�صناعي والتاجر يواجهون �صعوبات كثرية ،فعندما
نريد �أن نتكلم البد من �أن ن�ضع �أنف�سنا يف الطرف الآخر،
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فامل�ستورد حالي ًا ال يح�صل على ب�ضائعه بطريقة �سهلة بل
يواجه �صعوبات كثرية".
ع�ضو غرفة جتارة دم�شق حممد �أبو الهدى اللحام
�أو�ضح يف ت�صريحه لـ الأزمنة� ،أن الزيادة التي �ستطال
الكهرباء بالإ�ضافة �إىل ن�سبة  %5على ر�سم الإنفاق
اال�ستهالكي� ،ست�ؤثر على ال�سلع املنتجة حملي ًا ،م�شري ًا
�إىل �أن ن�سبة الرواتب احلالية ال تغطي احلاجات اليومية
للمواطنني فكيف يف حال هذه الزيادة ،وخا�صة �أن املواطن
�سي�شعر بها ب�شكل وا�ضح.
جمعية حماية امل�ستهلك :هل �سيتحمّل
ال�صناعي والتاجر هذه الزيادة مبفرده؟
رئي�س جمعية حماية امل�ستهلك عدنان دخاخني �أو�ضح يف
ت�صريحه لـ الأزمنة� ،أن �شهر �أيلول �أ�صبح �شهر الر�سوم ،الفت ًا
�إىل �أن زيادة الكهرباء �ستكون على ال�صناعي والتاجر ،ولكنّ
دافع هذه الزيادة هو امل�ستهلك وخا�صة �أن هناك ك�ساد ًا يف
احلركة االقت�صادية نتيجة ارتفاع الأ�سعار ب�شكل كبري.
وع ّما قاله �أحد املتابعني عن �أن هذه الزيادة لن ت�ؤثر
ب�شكل كبري على امل�ستهلك قال دخاخني" :هو جمرد كالم،
لأنه �سي�ؤثر على ال�سلع وعلى امل�ستهلك النهائي ،ف�أغلبية
امل�ستهلكني ال ميكنهم حتمل زيادات �أخرى ولكن باملقابل
هناك من ي�ستطيع التح ّمل".
و�س�أل دخاخني :هل �سيتح ّمل التاجر وال�صناعي هذه
الإ�ضافة دون �أن يزيد من تكلفته ويرفع �سعر منتجه؟..
�أعتقد �أن ذلك م�ستحيل.
ودعا دخاخني النظر �إىل امل�ستهلك وخا�صة ذوي
الدخل املحدود ،م�شري ًا �إىل �أن دخل ذوي الدخل املحدود
ُحكم عليه بالإعدام لأن الأ�سعار ترتفع يوم ًا بيوم و�ساعة
ب�ساعة دون �أن تنخف�ض.
النوري :يجب توجيه الزيادات والر�سوم �إىل
ال�سلع وال�صناعات الكمالية
ع�ضو غرفة جتارة دم�شق ب�شار النوري �أو�ضح يف
ت�صريحه لـ الأزمنة� ،أن رفع �أ�سعار الكهرباء و�إ�ضافة ن�سبة
 %5على ر�سم الإنفاق اال�ستهالكي �ستنعك�س على املواطن
و�سيتم �أخذها من "جيبة" احلكومة ،لأن الن�سبة الكبرية
من امل�ستهلكني هم من املوظفني يف احلكومة بالإ�ضافة
�إىل املواطنني العاديني ،الفت ًا �إىل �أن التاجر وال�صناعي لن
ي�ضعها من جيبه بل على ح�ساب امل�ستهلك النهائي.
واقرتح النوري �أن يتم رفع �أ�سعار الكهرباء وو�ضع ن�سبة
 %5على ال�سلع الكمالية مثل ال�سيارات وقطع التبديل وغريها
من الأمور ،ولي�س على املواد الغذائية ،وكذلك الأمر �أن يتم
رفع �أ�سعار الكهرباء على امل�صانع واملعامل التي تنتج �سلع ًا
كمالية ولي�س �سلع ًا غذائية مثل �صناعة اخل�شب واحلديد،
م�شري ًا �إىل �أهمية و�ضع قوائم تف�صيلية للمواد الكمالية التي
يجب �أن تفر�ض عليها الر�سوم والزيادات بحيث ال ت�ؤثر على
لقمة عي�ش امل�ستهلك لأنها �ست�ؤثر على الأ�سعار.
وبالن�سبة لرفع �أ�سعار الكهرباء �أو�ضح النوري �أن �أ�سعار
الكهرباء يف �سورية ،تعترب �أرخ�ص من غريها يف الدول
املجاورة ،ويف حال تريد وزارة الكهرباء رفع تعرفتها فيجب
�أن يتم ذلك ب�شكل منطقي ،وبنف�س الوقت يجب �أن تبحث
عن �سارقي الكهرباء لأنهم ي�شكلون خطر ًا حقيقي ًا على
القطاع الكهربائي؛ بحيث يتم �إ�صدار قوانني ت�شمل عقوبات
�شديدة ورادعة على كل من تخ ِّول له نف�سه �سرقة الكهرباء.
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ال�صناعة :الوزارة تعمل جاهدة لإعادة امل�ستثمرين
لت�ستعيد ال�صناعة ال�سورية �ألقها
�أ�.س
تابع وزير ال�صناعة كمال الدين طعمة
جوالته امليدانية على ال�شركات ال�صناعية
ليختتم الأ�سبوع املا�ضي بجولة على عدد من
املعامل واملن�ش�آت ال�صناعية يف ال�سويداء مطلع ًا
على واقع ال�شركات فيها م�ؤكد ًا من هناك �أن
الوزارة تعمل جاهدة لإعادة امل�ستثمرين الذين
غادروا �سورية لكي ت�ستعيد ال�صناعة ال�سورية
�ألقها وجناحها بجهود جميع �أبناء الوطن.
فقد زار الوزير طعمة يف جولته معمل الأحذية و�شركة
ريان بال�ست وال�شركة العربية ال�سورية لت�صنيع العنب
ومعملي ال�سجاد واملوكيت ليطلع عن قرب على الواقع
الفني والإنتاجي والإداري يف تلك املن�ش�آت وال�صعوبات
التي تعاين منها ال�شركات وعمالها ولي�ؤكد من هناك على
�أن القطاع العام هو ال�ضمانة الرئي�سية والأكيدة للمواطن
ال�سوري وي�سهم يف ت�أمني احتياجاته.
وبينّ �أن وزارة ال�صناعة تعمل حالي ًا على خطني �أولهما
ترميم وت�أهيل ما هو قائم من املعامل واملن�ش�آت ال�صناعية
واحلفاظ عليها ودعمها بالإمكانات املتاحة وثانيهما
�إعداد درا�سات ملرحلة ما بعد الأزمة بحيث يكون لدينا
بنك معلومات ودرا�سات جاهزة حول م�شروعات م�ستقبلية
للبدء بتنفيذها فور انتهاء الأزمة ،الفت ًا �إىل �أن معظم
امل�شاكل التي يعاين منها القطاع العام ال�صناعي هي
م�شاكل �إدارية تتعلق ب�ضعف الأداء ،م�شري ًا �إىل �أن ال�شركة
العامة لت�صنيع الأحذية ح�صلت على ( )700مليون لرية
هذا العام دعم ًا للإنتاج وهناك ر�ؤية حالي ًا ال�ستقدام �أنوال
�إىل معمل ال�سجاد الآيل بال�سويداء كانت يف �شركات �أخرى
وذلك كحل مرحلي ريثما يتم ا�ستقدام �أنواع جديدة يف
امل�ستقبل لت�أمني طاقة �إنتاجية عالية للمعمل.
�إدارة ال�شركة العامة ل�صناعة الأحذية ح ّملها الوزير
طعمة م�س�ؤولية عدم توفري املواد الأولية بال�شكل الكايف
داعي ًا �إىل �إعادة النظر بالعمل الإداري فيها وتطوير عمل
املعمل و�إنتاجه كونه لدى ال�شركة �إمكانيات مادية وخربات
ب�شرية وهناك �إلزام للجهات العامة با�ستجرار منتجاتها
م�ؤكد ًا بالوقت نف�سه �ضرورة �أن يكون ت�صنيع الأحذية
ب�شكل كامل �ضمن املعمل واالبتعاد عن الت�شغيل لدى الغري.
وحمافظة ال�سويداء التي احت�ضنت هذه املن�ش�آت كان لها
ح�صة يف ت�صريح الوزير معترب ًا �أن عامل الأمن والأمان
فيها ي�شكل عن�صر ًا جاذب ًا لال�ستثمارات وال�صناعات،
وتوقع �أن ت�شهد املحافظة خالل املرحلة املقبلة حركة
�صناعية خا�صة بعد �أن مت دعوة عدد من ال�صناعيني لنقل
معاملهم �إىل املنطقة ال�صناعية واحلرفية يف �أم الزيتون،
م�شري ًا �إىل وجود فكرة للبدء يف �إقامة معمل ل�صناعة
الن�سيج بالإ�ضافة �إىل معمل ل�صناعة الأدوية يف هذه
املنطقة التي تعترب منطقة جاذبة لال�ستثمارات ومكان ًا
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لتجميع عدد من ال�صناعات يف مكان واحد خا�صة بعد �أن
مت البدء بتنفيذ البنية التحتية فيها.
مدير معمل الأحذية بال�سويداء منري فرج ذكر �أن
املعمل �سجل نتائج جيدة يف الإنتاج خالل ال�سنوات التالية
لإقالعه �إال �إنه يف �سنوات ما قبل العام  2009كان قد �سجل
خ�سائر متتالية ب�سبب املناف�سة غري املتكافئة مع منتجات
القطاع اخلا�ص واملنتجات امل�ستوردة مما انعك�س على
الإنتاج والت�سويق وبالتايل على �أرباحه معترب ًا �إنه يف عام
 2009عندما ح�صرت احلكومة تلبية احتياجات اجلهات
العامة من منتجات ال�شركات العامة ال�صناعية ومنها
الأحذية انعك�س ذلك ب�شكل كبري على الإنتاج لي�سجل يف
ذلك العام ربح ًا و�صل �إىل نحو  15مليون لرية ويف العام
� 2010أكرث من  17مليون لرية ويف العام  2011نحو 24
مليون لرية ويف العام  2012نحو  14مليون لرية.
بينّ املدير التنفيذي ل�شركة ريان بال�ست  /عا�صم
بدرية� /أن ال�شركة التي �أحدثت يف عام  1991مبوجب
قانون اال�ستثمار لإنتاج كافة �أنواع و�أ�صناف املنتجات
البال�ستيكية على خمتلف ا�ستعماالتها توفر اليوم حوايل
 /600/فر�صة عمل مع طاقة �إنتاجية لل�شركة تبلغ مابني
 35و� 40ألف طن يومي ًا ملختلف املنتجات وي�صدّر منها ما
بني � 65إىل  75باملئة من �إجمايل �إنتاج املعمل �إىل �سوقي
العراق ولبنان .ال�شركة العربية ال�سورية لت�صنيع العنب
بال�سويداء التي زارها الوزير �أي�ض ًا بينّ معاون مديرها
العام كمال �أبو الف�ضل �أن ن�سبة تنفيذ اخلطة الإنتاجية
من الإنتاج اجلاهز للبيع  /م�شروبات كحولية  /بلغت
لغاية نهاية �شهر �آب املا�ضي  %34وبن�سبة تنفيذ املبيعات
�أي�ض ًا  ، %34معيد ًا �سبب انخفا�ض الإنتاج ل�ضعف الت�سويق
و�أجور النقل املرتفعة و�إىل ال�صعوبات التي تعاين منها
ال�شركة ومنها ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع �أ�سعار
املواد الأولية وقطع الغيار واملحروقات.
بدوره لفت مدير معمل ال�سجاد /م�أمون �أبو ح�سون/

�إىل �أن املعمل يحتاج حالي ًا لتحديث الأنوال التي مل يجر
عليها �أي تطوير �أو حتديث منذ ت�أ�سي�سه مبين ًا �أنه يعمل
بوردية واحدة نظر ًا لعدم قدرة الآالت على �أداء ورديتني
النتهاء عمرها الزمني كا�شف ًا عن �أن املعمل �سجل العام
املا�ضي خ�سارة ُقدرت بنحو  9ماليني لرية ب�سبب تعطل
وتوقف الآالت لقدمها وعدم توفرها حتى يف بلد املن�ش�أ
وعدم وجود هذه ال ِقطع يف ال�سوق املحلية م�شري ًا �إىل �أنه
جرى العام املا�ضي ت�سويق � 94ألف مرت مربع من خمازين
املعمل ومبا يزيد عن  160مليون لرية.
عماد كامل مدير معمل موكيت ال�سويداء  -الذي
ت�أ�س�س عام  1976ك�شركة م�ساهمة بني احلكومتني
ال�سورية والأردنية وبد�أ بالإنتاج يف العام  -1986بينّ �أن
خطة املعمل للعام احلايل ت�ضمنت �إنتاج 4ر 1مليون مرت
مربع وهو ينتج ح�سب ما هو مقرر يف اخلطة ،وبلغت كمية
املبيعات � 800ألف مرت مربع وهي ت�شكل  88باملئة مما مت
�إنتاجه خالل هذه الفرتة ،علما �أن مو�سم بيع املوكيت يكون
خالل الربع الأخري من ال�سنة .وا�ستمع الوزير طعمة �إىل
مطالب العمال التي تناولت ت�شميل عمال معمل الأحذية
بال�سويداء بال�ضمان ال�صحي ومنحهم الوجبات الغذائية
وتعديل �أو�ضاع بع�ض العاملني ودعم املعمل باملواد الأولية
ورفده بالكادر الالزم لبع�ض الأق�سام وجتديد الآليات
ومتابعة �أو�ضاع العاملني الذين ُحرموا من الرتفيعات،
ومنح عمال ال�شركة ال�سورية لت�صنيع العنب احلوافز
الإنتاجية والوجبة الغذائية ورفع اعتماد ال�شركة املايل
لتوفري �أثمان العنب امل�س ّوقة من املزارعني والتي بلغت
لغاية تاريخه  6145طن ًا وكذلك دعم ال�شركة للح�صول
على قر�ض �صناعي للم�ساعدة بت�سيري �أمورها وتغيري
�أ�سلوب دفع �ضريبة الإنفاق اال�ستهالكي لت�صبح حم�سوبة
كمبلغ مقطوع على الإنتاج� ،إ�ضافة لتوجيه وزارة ال�صحة
با�ستجرار مادة الكحول من ال�شركة.
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�أمريكا الطيبة!

د.ب�سام اخلالد

Bassamk3@gmail.com

كان مفكرو �أمريكا الأوائل ي�ؤمنون ب�أن �أمريكا عظيمة لأنها طيبة ،وعندما تتخلى عن تلك ال�صفة فلن ت�صبح عظيمة ،والأمريكيون املعتدلون
يرون �أن بو�سع الواليات املتحدة تغيري م�شاعر العداء لها يف اخلارج �إذا اتبعت �سيا�سة تعطي من خاللها الفر�صة لل�سالم بد ًال من احلرب!
يبدو �أن هذا النمط من التفكري يف ال�سيا�سة الأمريكية قد انقر�ض منذ عقود وقد جتلى ذلك وا�ضح ًا بعد جميء بو�ش االبن �إىل ال�سلطة
و�إعالنه العمل مببد�أ احلروب اال�ستباقية ،ف�أين هو من مقولة الرئي�س الراحل جون كينيدي عقب �أزمة ال�صواريخ يف كوبا يف عام  1962عندما
قال�" :أمريكا لن تبد�أ �أبد ًا ب�شنّ حرب ،فالواليات املتحدة تريد عامل ًا ميكن �أن ينعم فيه ال�ضعيف بالأمن ويت�سم فيه القوي بالعدل"!
مع �إعادة انتخاب بو�ش لفرتة رئا�سية ثانية دخل العامل مرحلة حروب طويلة ات�سم بها القرن احلادي والع�شرون ،فقد حادت �إدارة الرئي�س
بو�ش عن احلقيقة وفعلت كل ما من �ش�أنه احليلولة دون معرفة �أ�سباب الإرهاب وموا�صلة ترديد مقولة ملاذا يكرهنا الآخرون؟! واحلقيقة هي �أن
�سبب الظاهرتني هو ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية يف ال�شرق الأو�سط التي ر�سمها بدقة املحافظون اجلدد ،الذين تغلغلوا يف حكومة بو�ش ،والذين
حر�صوا على مت�سك الواليات املتحدة بال�سيا�سة التي ر�سموها والتي قوامها الهيمنة على ال�شرق الأو�سط ،ولذلك لن تتمكن الواليات املتحدة من
حل م�شكلتي الإرهاب وامل�شاعر املعادية لها يف العامل العربي طاملا وا�صلت ّ
غ�ض الطرف عن �أ�سبابهما ووا�صلت حماولة فر�ض (الدميقراطية)
على دول ال�شرق الأو�سط بقوة ال�سالح كما فعلت
يف غزو العراق.
لن تتمكن الواليات املتحدة
�إذا ما نظرنا �إىل ا�سرتاتيجية املحافظني
اجل��دد جتاه ال�شرق الأو�سط ،والتي مل يخفوها
من حل م�شكلت������ي الإرهاب
بل �ض ّمنوها يف وثيقة تعرف با�سم" م�شروع القرن
الأمريكي اجلديد" ،وال��ذي ي�ستند �إىل منطق
وامل�شاعر املعادية لها يف
يقول" :مبا �أن الواليات املتحدة �أ�صبحت �أكرب
قوة ع�سكرية يف العامل ف�إنه لي�س بو�سع �أحد �أن
العامل العربي طاملا وا�صلت
يتحداها ولذلك يجب فر�ض ال�سالم عن طريق
ال�ق��وة ب��دء ًا م��ن ال �ع��راق ،وف��ر���ض الهيمنة على
غ�ض الطرف ع������ن �أ�سبابهما
ّ
ال�شرق الأو�سط باحتواء �سورية و�إي��ران ،وعدم
تقدمي تنازالت للعرب يف �أي عملية �سالم حيث
يجب �أن يتم مقاي�ضة ال�سالم بال�سالم ولي�س
ووا�صل������ت حماول������ة فر�ض
ب��الأر���ض ثم حتويل دول املنطقة كلها �إىل نظم
حكم دميقراطية"!
"الدميقراطي������ة" عل������ى دول
ه��ذا ال �ك�لام ت��راف��ق م��ع ع�لاق��ات التحالف
املتزايدة بني اليمني امل�سيحي الأمريكي
وحزبعلى البيت الأبي�ض ،ال�رشق الأو�سط بقوة ال�سالح
الليكود الإ�سرائيلي وزيادة ت�أثري اليمني امل�سيحي
وهو ما يجعل م�س�ألة �أمن �إ�سرائيل يف مقدمة الأولويات الأمريكية يف
كل �سيا�سة تتبعها يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،وهذا ما دفع (هيلني توما�س)� ،سيدة ال�صحافة الأمريكية ،لت�س�أل بو�ش بكل جر�أة " :ملاذا مل تقم
ب�إن�شاء مكتب ديني يف البيت الأبي�ض"؟!
ح�صيلة �سنوات بو�ش يف البيت الأبي�ض تتلخ�ص يف �أن الواليات املتحدة خ�سرت ،من خالل �سيا�ساته معظم �أ�صدقائها وحلفائها يف العامل،
وعندما انتخب �أوباما للرئا�سة تفاءل العامل بالرئي�س اجلديد "املختلف" ،فرغم حماوالته املزعومة للإيحاء ب�إحداث تغيري يف ال�سيا�سة اخلارجية
الأمريكية �إال �أن �أوباما مل يختلف يف �شيء عن �سلفه بو�ش ،ولعل هذا ما ت�أكد يف �سيا�سته يف ال�شرق الأو�سط وموقفه من �سورية الذي متثل بعدوانية
حممومة �سيطرت عليه جتعلنا نقول :ما �أ�شبه اليوم بالأم�س عندما اعتدى �سلفه على العراق ،وهاهو يهدد �سورية بنف�س الذريعة ،وال جدال �أن مثل
هذا العمل هو ل�صالح �إ�سرائيل وامل�شروع ال�صهيوين باعتباره يخدم ا�ستكمال حلقة الق�ضاء على كل القوى املناوئة لإ�سرائيل يف املنطقة.
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منزل متوا�ضع ب�أجرة مقبولة ..حلمٌ �سوريٌّ �آخر
�أكرث من مليون ومئتي �ألف منزل حتت الركام..
و�أكرث من �أربعة ماليني نازح يف الداخل يبحثون عن منازل للإيواء!
عدنان كدم
�أ�صبح جانب البحث عن منزل متوا�ضع ب�أجرة
مقبولة مع�ضلة حقيقية لآالف النازحني من
املناطق ال�ساخنة يف �سورية..؟! ق�ضية ال تقل
�ش�أن ًا عن معاناة خميمات الالجئني يف دول اجلوار
�أو حتى النازحني يف م��راك��ز الإي�����واء..؟! فما
يقارب من مليون و� 200ألف منزل �أ�صبحت تقبع
حتت الركام �أو ت�ضررت ب�شكل كبري �أو جزئي و4
ماليني نازح يف الداخل باتوا يبحثون عن منازل
ُت�ؤويهم من الت�شرد...؟!.
ق�ضية �شائكة ال يبدو �أن حلّها ممكن يف الأمد
القريب ،بل هي م�أ�ساة �إن�سانية تتكرر لدى النازحني
وكارثة حقيقية بكل معنى الكلمة لأبناء الوطن
ال�صامد الذين ف�ضلوا النزوح للمناطق الآمنة
بد ًال من اللجوء �إىل دول اجلوار �أو حتى اخل�ضوع
للو�صاية الأجنبية..؟! متوجهني للمناطق الآمنة
كي ي�شاطروا �أهلها الأمن وال�سكينة �إال �أنهم مل
يحظوا بالراحة واال�ستقرار فكان موعدهم مع
االبتزاز واال�ستغالل يف �أو�ضح �صوره من �أبناء
جلدتهم و�أهلهم ذوي النفو�س ال�ضعيفة لينهبوا
منهم ما ا�ستطاعوا �سبي ًال لقاء الإقامة �آثرين
ال��رب��ح ال��وف�ير واك��ت��ن��از امل���ال و���ض��ارب�ين عر�ض
احلائط كافة امل��ب��ادئ والقيم التي حت�ض على
الر�أفة بالغري فهي جتارة رابحة للمبتزين وم�أ�ساة
تتكرر با�ستمرار للنازحني ..فحتى الآن مل يجدوا
لهم �آذان ًا �صاغية فهم �ضيوف مرحب بهم لكن بثمن
باهظ التكاليف �إن دفعوا بقوا و�إن مل ي�ستطيعوا
باتوا يف العراء!!.
تفريغ للجيوب
بعد م��رور ثالثني �شهر ًا من الأزم��ة وج��د معظم
الأهايل �أنف�سهم �أمام خيارين �إما القبوع يف خميمات
اللجوء يف دول اجلوار �أو ال�سفر �إىل اخلارج �أو النزوح
�إىل مناطق �أك�ث�ر �أم��ن��اً� ..إال �أن ن��زوح�ه��م مل يحل
امل�شكلة كونه فاقم الأو�ضاع املادية واملعي�شية املرتدية
نظر ًا لغالء �أجور ال�سكن الذي زاد يف بع�ض املناطق
لثالثة �أ�ضعاف فمن كان يدخر مبلغ ًا كبري ًا من املال
مت انتزاعه منه م��ن قبل �صاحب امل�ن��زل ال��ذي مل
يدع فر�صة للم�ست�أجر ال�ستجماع ماله مهما كانت
ال�ضائقة املادية له..؟! فاملت�ضررون وجدوا �أنف�سهم
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�أمام ابتزاز تاريخي ال يقل فتك ًا عن القتل والتخريب.
�إ�سماعيل النجم �أحد القاطنني يف منطقة ال�شيخ
�سعد بدم�شق �أتى وعائلته من مدينة دير الزور هرب ًا من
�أعمال العنف �أكد �أن �أ�سعار العقارات �شهدت ارتفاع ًا
حاد ًا مل ي�سبق لها مثيل..؟! حيث �أن �أجرة املنزل بلغت
(� )40أل��ف لرية �شهري ًا ما عدا تكلفة امل��اء والكهرباء
والهاتف التي ت�صل جميعها � 20أل��ف ل�يرة يف الدورة
الواحدة وا�ضطراره ا�صطحاب �أقاربه ليقطنوا معه يف
منزل ال تزيد م�ساحته عن (� )110أمتار للتخفيف من
تكلف الأجرة كونه املعيل الوحيد.
مو�ضح ًا �أن��ه ا�ضطر لالقرتا�ض من �أح��د امل�صارف
لت�أمني مبلغ (� )120ألف لرية كدفعة �أولية عن ثالثة �شهور
كان قد طلبها �صاحب ال�شقة مقابل �أجرة املنزل ،ناهيك
عن دفع مبلغ (� )20ألف لرية ثمن �أتعاب ل�صاحب املكتب
العقاري الذي دلّه على �صاحب ال�شقة...؟!.
�أما حممد اللحام فلم يكن حظه �أف�ضل من �سابقه
فقد ا�ضطر �أن ي�ست�أجر منز ًال يف منطقة كفر�سو�سة
مب�ساحه ( )60مرت ًا ويدفع (� )18ألف لرية �شهري ًا رغم
�أن املنزل يقع �ضمن الع�شوائيات

وجتهيزه �سيء للغاية و�أثاثه من الأنتيكا� !..إال �إنه ا�ضطر
لال�ستئجار باعتبار �أنه ال يوجد حل بديل.
ارتفاع يف الأ�سعار
�أ�صبحت امل�ضاربات برفع �أج��رة امل�ن��ازل ال�سمة
الأب��رز ملمار�سات �أ�صحاب ال�شقق لقلة العر�ض على
ح�ساب الطلب وهذا ما وجد فر�صة �سانحة جلمع �أكرب
قدر من امل��ال كونها جت��ارة رائجة تدر �أرب��اح� ًا خيالية
للم�ستثمرين يف القطاع العقاري.
�أب��و �أحمد �صاحب مكتب عقاري يف منطقة معربا
يقول �إن �أ�سعار ال�شقق �شهدت ارتفاع ًا كبري ًا نتيجة تدفق
النازحني من املناطق املجاورة ال �سيما من برزة والقابون
وحر�ستا ودوم��ا ،باعتبار �أن املنطقة كانت قبل الأزمة
�سياحية ي�ؤمها ال�سياح العرب فكانت �أج��رة العقارات
�شبه متقاربة بالن�سبة لأ�صحابها كونها جيدة الإك�ساء
�إ�ضافة �أن الزبون ال يجد عناء نقل �أثاثه الحتواء �أغلبها
على الأث ��اث بغ�ض النظر ع��ن نوعيته وج��ودت��ه فالزائر
ال يحتاج �إال حلقيبة �صغرية حتتوي على مالب�سه فقط
م��ن ه��ذا الأم��ر زادت �أج��رة ال�شقق ع��ن ال�ضعف �أثناء
موجة تدفق النازحني الذين وج��دوا فيها م�لاذ ًا ي�ؤويهم
بعد �أن ع�ج��زوا ع��ن �أخ��ذ �أي��ة �أغ��را���ض م��ن منازلهم
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املدمرة..؟! فمث ًال زادت الأج��رة ال�شهرية ل�شقة مفرو�شة
مب�ساحة ( )86م�تر ًا من (� 35إىل� )45أل��ف ل�يرة ح�سب
جتهيزها وقربها وبعدها من ال�سوق وارتفاعها بعد �أن كانت
�أجرتها ترتاوح بني (�15إىل � )18ألف لرية.
حممود ال�شيخ عرابي �أحد النازحني من منطقة دوما
بريف دم�شق �أو��ض��ح ق��ائ�لاً� :أق�ط��ن و�أ��س��رت��ي امل�ؤلفة من
خم�سة �أ�شخا�ص يف �شقة �صغرية م�ؤلفة من غرفة و�صالون
ال تتجاوز م�ساحتها ( )35مرت ًا ب�أجرة �شهرية تبلغ ()20
�أل��ف ل�يرة رغ��م �صغر م�ساحتها التي ال ت�ق��ارن ب�صالون
منزلنا يف دوما..؟! كما حاول �صاحبها ب�شكل م�ستمر رفع
�أجرتها والتهديد ب�إخراجنا منها يف حال عدم رفع الأجرة
وا�ضطررت لدفع مبالغ �أخرى طُ لبت مني ،رغم �أنه مل مي�ضِ
على مكوثنا فيها عدة �شهور..؟!.
م�شري ًا �إىل ج�شع �أ�صحاب ال�شقق وا�ستغاللهم حلاجة
النازحني الذين ي�أتون من كل حدب و�صوب والبحث عن
�شقق ت�ؤويهم من الت�شرد بغ�ض النظر عن �أجرتها املرتفعة،
الأم��ر ال��ذي يجعل من امل�ن��ازل جت��ارة رائجة ت��در �أرباح ًا
خيالية لأ�صحاب النفو�س ال�ضعيفة �إال �أنها تكون على ح�ساب
�شقاء املحتاجني الذين ي�ضطرون �إىل تقلي�ص نفقاتهم
الأ�سا�سية واال�ستغناء عن الكثري من �ضروريات احلياة �أو
بيع ممتلكاتهم اخلا�صة يف �سبيل تغطية نفقات الأجرة التي
باتت ت�شكل لهم عبئ ًا ثقي ًال ال ميكن �إزاحته ب�سهولة.
قلة العر�ض
�أح��د �أ�سباب ارتفاع �أج��رة ال�شقق هي زي��ادة الطلب
عليها ب�شكل كبري جد ًا وتوقف �أعمال البناء وت�شييد مبانٍ
�سكنية؛ وهذا ما جعل البحث عن منازل لل�سكن �أم��ر ًا يف
غاية ال�صعوبة و�إن وجد يكون بغالء فاح�ش؟!
�صاحب مكتب ال���ش��ام ال�ع�ق��اري يف منطقة تنظيم
كفر�سو�سة �أك��د �أن �إي�ج��ارات ال�شقق يف املنطقة ارتفعت
ب�شكل كبري ال �سيما يف الآونة الأخرية نتيجة قلة عدد ال�شقق
الفارغة وزيادة الطلب عليها فمث ًال يبلغ الإيجار
ال�سنوي لل�شقة املفرو�شة م�ساحة ( )220م2
مليون ون�صف لرية وال�شقة م�ساحة ()160
م 2طابق رابع (� )800ألف لرية و�إذا كانت
يف الطابق الأول (� )700ألف لرية.
معزي ًا �سبب ذل��ك للإقبال ال�شديد
ل� �ل� �ن ��ازح�ي�ن م� ��ن خم��ت��ل��ف امل��ن��اط��ق
وا��ض�ط��راره��م ل��دف��ع امل�ب��ال��غ اخليالية
مرغمني باعتبارهم ال ي�ج��دون ح ًال
�آخر خا�صة مع ت�ضا�ؤل فر�ص العودة
ملنازلهم يف امل�ن��اط��ق ال�ت��ي خرجوا
منها� ،إ�ضافة لقلة �أع��داد ال�شقق
غري ال�شاغرة ،وجتاهل �أ�صحاب
املكاتب العقارية ك�ثرة العائالت
ال �ق��اط �ن��ة يف ال���ش�ق��ة ال��واح��دة
وغ�ضهم الطرف عن الأمر ر�أفة
ب�أحوالهم املعي�شية.
�أم � � ��ا �� �ص ��اح ��ب مكتب
الأندل�س يف منطقة املزة جبل
فقد �أو�ضح �أن ال�شقق كانت
يف املنطقة خالل ال�سنوات
امل��ا��ض�ي��ة م �ت��وف��رة ب�شكل
ك�ب�ير ،فقد ك��ان��ت �أك�ث�ر من

ال�سكان �إال �أن زيادة �أعداد النازحني يف املناطق ال�ساخنة
جعلهم يتوجهون �إىل مناطق �أكرث �أمن ًا ومنها املنطقة الواقعة
بني املزة وقلب العا�صمة وهذا ما رفع �أجرة ال�شقق و�إحجام
�أ�صحابها عن بيعها باعتبارها �أ�صبحت ت�شكل لهم جتارة
رابحة بعد ت�ضرر مهنهم التي ميتهنونها حيث �أعطتهم
مردود ًا كبرياً؛ فمث ًال �شقة مفرو�شة مب�ساحة ( )120م 2يف
منطقة "فيالت مت�صلة" يبلغ �إيجارها ال�شهري (� )50ألف
لرية و�شقة �أخرى بنف�س احلجم �إال �أنها قريبة من ال�سوق
التجاري بـ (� )60ألف لرية �شهرياً.
العقارات تنخف�ض والأجرة ترتفع
هذا ما �أكده اخلبري يف جمال العقارات املحامي فهد
مريدن قائالً :يف �أي بلد من البلدان يوجد عالقة طردية
بني ارتفاع �أ�سعار العقارات وارتفاع الأجور ال�شهرية لها �إال
�إنه يف احلالة الراهنة تعترب حالة ا�ستثنائية حيث �أن �أ�سعار
ال�شقق تعاين من هبوط تدريجي نتيجة عدم وجود طلب
على ال�شراء فعلى �سبيل املثال :كان يبلغ �سعر املرت ل�شقة
مك�سية مب�ساحة ( )140م 2يف منطقة �صحنايا (� )38ألف
لرية يف حني انخف�ض حالي ًا �سعر املرت لي�صل �إىل (� )30ألف
لرية ،حيث كانت �أجرة ال�شقة قبل الأزم��ة بنف�س امل�ساحة
(� )15ألف لرية يف حني زادت الأجرة حالي ًا لل�شقة نف�سها
لت�صل �إىل (� )32ألف لرية والرقم يف زيادة م�ستمرة.
ويف�سِّ ر املحامي مريدن العالقة العك�سية والغريبة مابني
انخفا�ض �أ�سعار العقارات وارتفاع الأجرة �إىل جملة عوامل
�ضاغطة منها قلة ع��دد ال�شقق غ�ير ال�شاغرة وامتالئها
بال�ساكنني ال �سيما مع ت�صاعد الأعمال القتالية وتدمري �أحياء
�سكنية يف ريف العا�صمة و�ضواحيها وزيادة تدفق النازحني
وعدم قدرة اجلهات املعنية من �إعادة الأحياء �إىل ما كانت
عليه ب�سبب اال�ضطرابات الأمنية وت�صاعد القتال وا�ضطرار
عدد كبري من النازحني للقدوم للمناطق الآمنة التي ت�شهد
هي �أي�ض ًا كثافة �سكانية كبرية وامتالء كافة املنازل؛ حتى بتنا
ن�شهد �أكرث من عائلتني ت�سكن يف منزل واحد..؟!.
العامل الثاين الأ�سا�سي رفع �أ�صحاب
العقارات من الأجرة
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ال�شهرية بناء على طلب �أ�صحاب املكاتب العقارية لزيادة
احلاجة والطلب عليها ما �شكل عام ًال �أ�سا�سي ًا للربح الوفري
لعدد كبري من �أ�صحاب العقارات على اختالف مناطقهم
حيث �أ�صبحت جتارة تد ّر �أرباح ًا خيالية �أكرث من جتارة
الذهب والعملة الأجنبية فعلى �سبيل املثال �أحد الأ�شخا�ص
يف جرمانا ا�ستطاع �أن يجني �سعر بيته الذي �أ�شرتاه بزمن
قيا�سي بت�أجريه خالل عامني ون�صف من زمن الأزمة حيث
�أجر منزله البالغ ( )80م 2مببلغ (� )52ألف لرية �شهري ًا
وهنالك �أمثلة عديدة على ذلك.
حلول ناجعة
يقرتح املحامي مريدن جملة من احللول ميكن لها �أن
تخفف من عبء ارتفاع تكاليف الأجرة على النازحني ك�أن
تقوم اجلهات املعنية ب�إعادة �إعمار املناطق والأحياء املدمرة
ب�شكل جزئي وال�ت��ي مل ت�صلها اليد ال�ط��وىل م��ن الدمار
و�إع��ادة الأم��ن واال�ستقرار �إليها ثم �ضمان ع��ودة �أهاليها
كما هو احلال يف مناطق حم�ص والقلمون والزبداين� ،أي�ض ًا
ميكن �إ�سكان عائالت يف جممعات خدمية �ضخمة �أو م�ساكن
م�سبقة ال�صنع تُ�شيد خالل فرتة وجيزة ت�ضمن للعائالت
�سكن ًا مريح ًا وت�ؤمن احل��د الأدن��ى من اخلدمات دون �أن
تدفع العائالت �أية مبالغ وبهذا الإج��راء يقل الطلب على
ال�شقق وتنخف�ض الأج��رة ب�شكل كبري ،وال بد من الإ�شارة
�إىل الدور ال�سلبي لأ�صحاب العقارات واملنازل خالل طول
ف�ترة الأزم��ة احلالية حيث �أن ع��دد ًا كبري ًا منهم ال يلقي
باله �إىل حجم ممار�ساته ال�سلبية يف رفع �أ�سعار الأجرة وال
يعترب م�س�ألة �إيواء النازحني ق�ضية وطنية تتطلب التعاون
الإيجابي وتخفيف العبء الكبري عن اجلهات احلكومية بل
على العك�س يزيد الأمور تعقيد ًا ويفتح الباب على م�صراعيه
�أمام االبتزازات التي ال جتد حد ًا تقف عنده..؟! ما يزيد
من معاناة �أبناء وطنه يف �ضوء غياب ال��رادع الأخالقي
وال �ق��ان��وين ��ض��ارب� ًا ع��ر���ض احل��ائ��ط بكافة الأخالقيات
والقوانني التي تدعو للر�أفة بالآخرين.
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ني وبني

alazmenah

رفع تعرفة �أجور الأطباء وامل�شايف اخلا�صة؟!
خا�ص

حترّ ٌك لرفع تعرفة �أجور الأطباء وامل�شايف اخلا�صة واملراكز والعيادات من قبل وزارة ال�صحة ونقابة الأطباء ،وذلك من خالل جلان مت ت�شكيلها لهذه
الغاية ،حيث �أكدت م�صادر �صحية وفق ما ن�شرته �صحيفة حملية� ،أن اللجان امل�شكلة لإعادة النظر يف التعرفة الطبية للأطباء الب�شريني والعيادات وامل�شايف
اخلا�صة و�أطباء الأ�سنان واملخابر الطبية� ،ستعقد اجتماع ًا مع وزير ال�صحة ،حيث من املحتمل �أن يف�ضي االجتماع �إىل و�ضع تفا�صيل الزيادة املرتقبة.
�إذاً ،رمبا قد يكون هناك رفْع جديد لتعرفة �أجور الأطباء على اختالف اخت�صا�صاتهم ،وهنا يُطرح �س�ؤال ذو وجهني :هل رفع تعرفة �أجور
الأطباء تعترب عادلة يف ظل الظروف الراهنة وخا�صة �أن املواطن على اختالف طبقاته االقت�صادية يعاين من �ضائقة مادية؟ ،وماذا عن الطبيب
الذي يواجه متطلبات املعي�شة املرتفعة وارتفاع بع�ض املواد الأولية املتعلقة بعمله مع ثبات تعرفة �أجورهم وعدم قدرتها على تغطية النفقات وفق
قول �أحد الأطباء؟..

جمعية حماية امل�ستهلك :رفْع تعرفة �أجور الأطباء �سيزيد الطني بلة

رئي�س جمعية حماية امل�ستهلك عدنان دخاخني �أو�ضح يف ت�صريحه لـ الأزمنة� ،إنه يف حال مت رفع تعرفة �أجور الأطباء وامل�شايف اخلا�صة واملراكز الطبية ف�إن ذلك من �ش�أنه �أن يزيد
الطني بلة على امل�ستهلك� ،إذ �إن اجلمعية الحظت مرار ًا �أن الأطباء على خمتلف اخت�صا�صاتهم يقومون برفع �أ�سعارهم ب�شكل �شخ�صي وعلى مزاجهم ،دون الرجوع �إىل القوانني الناظمة
لذلك �أو حتى �إىل نقاباتهم ،حتى بتنا نالحظ �أن معظم املواطنني بد�ؤوا بالتوجه �إىل ال�صيادلة للك�شف على �أمرا�ضهم بد ًال من الذهاب �إىل الأطباء؛ وذلك لأن امل�ستهلك مل يعد ي�ستطيع
حت ّمل تعرفة الأطباء املرتفعة من جهة؛ و�سعر الدواء املرتفع �أي�ض ًا من جهة �أخرى ،فهو يخت�صر الطريق مادي ًا ويتجه �إىل ال�صيديل ليقوم بفح�صه والك�شف عن مر�ضه وي�صف له الدواء
املنا�سب ،وبهذه احلالة يكون قد و ّفر املري�ض على نف�سه �أجرة الطبيب ،وبالطبع ف�إن ذلك ي�شتمل على الأمرا�ض العامة وال�شائعة ولي�س الأمرا�ض اخلطرية.
و�أ�ضاف دخاخني� ،أنه يتوجب على الطبيب �أن يتحمل يف ظل الظروف الراهنة ،و�أن ال يرفع تعرفته ،لأن عمله بالدرجة الأوىل هو عمل �إن�ساين ولي�س عم ًال اقت�صادي ًا ،ونحن ال ننكر �أن
من حقه �أن يح�صل على ما يوازي جهده وتعبه ولكن الظروف الراهنة تعترب �صعبة على املواطنني وال ت�سمح برفع تعرفة الأطباء وامل�شايف �أكرث من ذلك.
وقال دخاخني" :ماذا �سيدفع امل�ستهلك هل �سيدفع تعرفة الطبيب املرتفعة �أم �أ�سعار الدواء املرتفعة �أي�ض ًا ،فمعظم الأطباء العاديني ترتاوح تعرفتهم ما بني  600- 400لرية
وهناك �أطباء �أكرث من ذلك بكثري" .و�أكد رئي�س جمعية حماية امل�ستهلك على �أهمية التعاون بني جميع اجلهات يف ظل الظروف الراهنة حلني جتاوز الأزمة التي متر على �سورية،
ونحن كجمعية نرف�ض �أي زيادة يف �أ�سعار �أي �سعلة �أو خدمة موجهة �إىل امل�ستهلك ،لأن الظروف احلالية ال ت�سمح بذلك وامل�ستهلك لي�س لديه �إمكانية �أبد ًا؛ فهل يوجد للم�ستهلك
دخل يوازي هذه االرتفاعات؟.

طبيب :يف حال �إقرار رفْع التعرفة يجب �أن تكون من�صفة ومتو�سطة
باملقابل �أو�ضح �أحد الأطباء الب�شريني ّ
ف�ضل عدم ذكر ا�سمه لـ الأزمنة� ،أن الطبيب يواجه مثله مثل �أي م�ستهلك ارتفاعات الأ�سعار املتتالية يف املواد الغذائية واخلدمات وغريها من
الأمور ،وهو مل يح�صل على زيادة يف �أجره منذ نحو ثالث �سنوات ،يف حني �إن الأ�سعار خالل العامني املا�ضيني �شهدت ارتفاعات كبرية تغطي الزيادات الأخرية يف تعرفة �أجور الأطباء،
�أي �إن الزيادة يف التعرفة ت�آكلت مع ارتفاع الأ�سعار.
وعن مدى كون عمل الأطباء هو عمل �إن�ساين ولي�س اقت�صادي ًا قال الطبيب" :بالطبع� ،إن طبيعة عمل الأطباء على اختالف اخت�صا�صاتهم هو عمل �إن�ساين بالدرجة الأوىل ،حتى �أن
هناك بع�ض الأطباء يف ظل الظروف الراهنة يقومون بهذا الدور على �أمت وجه ،حيث اقت�صروا على فح�ص املواطنني وت�شخي�ص �أمرا�ضهم دون �أن ي�أخذوا منهم قر�ش ًا واحد ًا ،وخا�صة
املواطنني الذين ا�ضطرتهم الظروف لرتك منازلهم� ،أي �إن الدور الإن�ساين للطبيب بات وا�ضح ًا يف ظل الظروف الراهنة فهو مل يتغافل عنه �أبد ًا ،ولكن يف نف�س الوقت يجب النظر �إىل �أن
الطبيب هو م�ستهلك يف نهاية الأمر وبات يواجه ارتفاعات يف بع�ض املواد التي ي�ستخدمها يف عمله ،وخا�صة بالن�سبة لطبيب الأ�سنان حيث ارتفعت �أ�سعار املواد الأولية اخلا�صة بعمله كما
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�أن �أ�سعار الأجهزة الطبية ت�ضاعفت كثري ًا و ِقطع ال�صيانة املتعلقة بالأجهزة الطبية �أ�صبحت مفقودة".
ولفت �إىل �إنه يف حال كان هناك زيادة يف تعرفة �أجور الأطباء �سيتم �إقرارها ،فيجب �أن تكون من�صفة للطرفني "الطبيب واملري�ض"� ،أي �أن تكون متو�سطة ولي�ست مب�ستويات مرتفعة،
لأن الو�ضع العام ملعظم املواطنني ال ي�سمح بارتفاعات �أكرث من ذلك.
�أطباء ي�شطبون تعرفة �أجورهم ..ويرفعونها
نعتقد �أن رفع تعرفة �أجور الأطباء يف ظل الظروف احلالية يعترب �أمرا غري منطقي على جميع الأوجه ،فاملواطن غري قادر على دفع التعرفة احلالية للطبيب وللم�شفى وغريها من املراكز
الطبية ،فكيف �إذا مت رفع التعرفة �أكرث؟! .ونعتقد �إنه مل يعد هناك مت�سع يف دخل املواطن لفر�ض قرارات جديدة يف رفع الأ�سعار ،ف�أ�سعار املواد الغذائية الأ�سا�سية فقط ا�ستطاعت �أن تق�ضي
على الدخل ،لت�أتي الزيادات الأخرية يف الأدوية واملوا�صالت و�أجور االت�صاالت ووو ..لتجعل الدخل يودع اجليوب يف الع�شرية الأوىل من كل �شهر ،ونعتقد �أن ما قيل عن بع�ض الوزارات التي
ال ت�شعر �إىل الآن بوجود �أزمة �أو �أن املواطن يعي�ش �أزمة حقيقية ،ف�إن هذا القول رمبا بات وا�ضح املعامل من خالل بع�ض القرارات التي ال ت�صلح والظروف احلالية.
كما نود الإ�شارة �إىل �أن هناك الكثري من الأطباء يقومون ب�شطب تعرفتهم يف كل فرتة ورفعها� ،أي �إن الأمر بات ي�شبه ما يحدث يف الأ�سواق من "�شطب ت�سعرية الأدوية واملواد الغذائية"،
�أي �أنهم غري ملتزمني بالقانون بل يحددون التعرفة وفق هواهم ،ون�أمل التحرك يف مواجهة هذا الأمر وخا�صة يف ريف دم�شق.
ُيذكر �أن "وزارة ال�صحة" �أ�صدرت مطلع عام  2010قرار ًا برفع تعرفة الأجور الطبية� ،إال �أن "جمل�س الوزراء"� ،أ�صدر قرار ًا �ألغى قرار الوزارة وطالبها باعتماد �أجور احلد الأعلى
للتعرفة الطبية ،بهدف توفري اخلدمات الطبية وال�صحية للمواطنني وحت�سني �أو�ضاعهم املعي�شية ،حيث اعتمد املجل�س �أجور احلد الأعلى للتعرفة الطبية ،حمدد ًا �أجور الك�شف الطبي
للطبيب العام املمار�س بـ 300لرية �سورية ،و�أجور الك�شف الطبي للطبيب العام املمار�س ملن له �أكرث من ع�شر �سنوات يف ممار�سة املهنة بـ 400لرية �سورية ،و�أجور الك�شف الطبي للطبيب
االخت�صا�صي بـ 500لرية �سورية ،و�أجور الك�شف الطبي للطبيب االخت�صا�صي ملن له �أكرث من ع�شر �سنوات يف ممار�سة املهنة بـ 700لرية �سورية� ،أما اال�ست�شارة الطبية املرافقة واملت�ضمنة
درا�سة ملف لكتابة تقرير عن الو�ضع ال�صحي ،فهي ح�سب القرار املذكور  1200لرية �سورية.

اجلل�سة
الأ�سبوعية

يقر م�شروع قانون املعامالت الإلكرتونية..
جمل�س الوزراء ّ
احللقي يوجه بالإ�سراع يف �إطالق الت�سعري الإداري ملواد جديدة

وجّ ��ه الدكتور وائ��ل احللقي رئي�س جمل�س ال��وزراء
ب��الإ� �س��راع يف �إط�ل�اق الت�سعري الإداري مل ��واد جديدة
بهدف احلد من ارتفاع �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية وت�أمني
االحتياجات ال�ضرورية للمواطنني.
و�أ� �ش��ار احللقي خ�لال تر�ؤ�سه اجلل�سة الأ�سبوعية
ملجل�س ال��وزراء �إىل �أن احلكومة تعمل على ح�شد جميع
الطاقات لتحقيق الأم��ن الغذائي وال�صناعي والطاقوي
و�صوال لتحقيق االكتفاء ال��ذات��ي واالنتقال �إىل مرحلة
الت�صدير م�ستقبال بهدف جتاوز التحديات التي تواجه
االقت�صاد الوطني يف ظل احلرب الكونية ال�شاملة التي
ت�ستهدف مكونات االقت�صاد الوطني كافة.
ولفت رئي�س جمل�س ال��وزراء �إىل �أن احلكومة ت�ضع
يف �سلم �أولوياتها دعم القطاع الزراعي ب�شقيه النباتي
واحليواين والتو�سع يف الإنتاج وت�أمني م�ستلزمات الإنتاج
الزراعي و�إقامة �صناعات مرافقة للمنتجات الزراعية
واحليوانية �إ�ضافة �إىل دع��م م�ؤ�س�سات وزارة التجارة
الداخلية وحماية امل�ستهلك بهدف توفري جميع املواد
اال�ستهالكية والتموينية والغذائية عرب منافذ و�صاالت
البيع احلكومية .ووجه رئي�س جمل�س الوزراء وزارة النفط
وال�ثروة املعدنية بتوفري امل�شتقات النفطية للمحافظات
كافة ال�سيما مع "و�صول �إم��دادات نفطية تكفي حاجة
�سورية لأكرث من عام".
و�أ�شار احللقي �إىل الإج��راءات احلكومية للمحافظة
على ا�ستقرار �سعر �صرف اللرية ال�سورية والعمل على
�إعادته تدريجي ًا ل�سعره الطبيعي جمدد ًا ت�أكيده على �أن
احلكومة "�ستحا�سب �أي �شخ�ص يتعدى على الأمالك
العامة �أو ي�ح��اول اللعب با�ستقرار االقت�صاد الوطني
واللرية ال�سورية" حيث مت �سحب تراخي�ص � 7شركات
�صرافة خمالفة للأنظمة والقوانني.

و�أ� � �ش� ��ار رئي�س
جمل�س ال ��وزراء �إىل
اجتماعات املجل�س
الأع� �ل ��ى للتخطيط
االق � � �ت � � �� � � �ص� � ��ادي
واالجتماعي لدرا�سة
وم�ن��اق���ش��ة اخلطط
اجلاريةواال�ستثمارية
ل �ل��وزارات واجلهات
احل�ك��وم�ي��ة ك��اف��ة يف
�إطار اعتماد املوازنة
العامة للدولة لل�سنة
ال � �ق� ��ادم� ��ة 2014
ودوره� � � ��ا يف و�ضع
ال��ر�ؤى وال�سيا�سات االقت�صادية للعام املقبل م�ؤكد ًا �أن
تطبيق بنود امل��وازن��ة يجب �أن يكون �ضمن الأولويات
وال�برام��ج الزمنية املعدة �إ�ضافة �إىل احل��د من الهدر
والإن �ف��اق��ات اجلانبية غ�ير امل�ب�ررة وحما�سبة ك��ل جهة
مق�صرة يف تنفيذ الربامج املعدة لها.
ومت خالل االجتماع بحث الأو�ضاع يف دير الزور و�سبل
احلد من التلوث البيئي الكبري ج��راء قيام املجموعات
الإرهابية باالعتداء على �آب��ار النفط و�سرقته و�إع��ادة
تكريره بطريقة بدائية �إ��ض��اف��ة �إىل �سرقة املنتجات
الزراعية وخا�صة الأقماح والقطن حيث وجه رئي�س جمل�س
الوزراء بت�شكيل جلنة مكونة من وزراء النفط واالقت�صاد
والتجارة اخلارجية وال�صناعة والتجارة الداخلية وحماية
امل�ستهلك لزيارة حمافظة دير الزور لالطالع على واقع
املحافظة ومعاجلة الق�ضايا اخلدمية واملعي�شية للمحافظة
وحما�سبة املق�صرين.

و�أق � � ّر جمل�س ال � ��وزراء م �� �ش��روع ال �ق��ان��ون اخلا�ص
باملعامالت الإلكرتونية بهدف ت�شجيع وت�سهيل عمليات
التبادل التجاري بالو�سائل الإلكرتونية واالنفتاح على
الأ�سواق اخلارجية من خالل خلق البيئة املالئمة للتجارة
الإلكرتونية وحماية حقوق املتعاملني �إلكرتونيا وحتديد
التزاماتهم .وواف��ق املجل�س على كتاب م�صرف �سورية
املركزي املت�ضمن مقرتحاته حول ت�أجيل الديون امل�ستحقة
له واملرتتبة على امل�صرف الزراعي التعاوين خالل عام
 2013وذلك ملدة عام بدء ًا من تاريخ ا�ستحقاقها.
و�أق��ر املجل�س م�شروع قانون متديد العمل ب�أحكام
املر�سوم الت�شريعي رقم  16تاريخ  2013/2/10اخلا�ص
بالإعفاء من جميع الفوائد واجل��زاءات والغرامات على
اختالف �أنواعها الواجبة على بع�ض املكلفني بال�ضرائب
والر�سوم املالية والذمم ال�شخ�صية لغاية .2013/12/31
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الواقع اخلدمي يف �أ�سبوع

برنامج الأغذية العاملي:
� 400ألف �شخ�ص يف حلب بحاجة للم�ساعدات الغذائية
قال م�س�ؤول بارز يف برنامج الأغذية العاملى� ،إن ما يقارب � 400ألف
�سوري يف مدينة حلب بحاجة �إىل الإغاثة الفوريةً ،
م�شريا يف الوقت نف�سه
�سوءا بن�سق �سريع نظراً
�إىل �أن "الأو�ضاع الغذائية داخل �سورية تزداد ً
للمعارك ال�ضارية التي حتول دون و�صول امل�ساعدات الغذائية �إىل املناطق
املت�ضررة" .وقال من�سق الطوارئ يف الربنامج مهند هادي ،خالل م�ؤمتر

�صحفي عقده يف العا�صمة اليابانية طوكيو "�إن الهيئة ً
دائما ما تكون غري
قادرة على تو�صيل الغذاء �إىل املناطق املت�ضررة ب�سبب رف�ض املعار�ضة
واحلكومة التعاون معنا يف �أي ن�شاطات �إغاثية" .وتابع" :لقد ا�ستطاع
الربنامج الو�صول �إىل � 60ألف من �أ�صل العدد ال�سالف ذكره خالل �آب
املا�ضي ،يف الوقت الذي هبط فيه �إنتاج القمح يف �سورية �إىل  %60عما كان

عليه قبيل بدء الأزمة ال�سورية" .وطالب هادي ،ب�إقناع الأطراف املعنية
بالأزمة ال�سورية ب�ضرورة منح الربنامج ال�صالحية للدخول �إىل املناطق
املت�ضررة التي يحتاج �أهلها �إىل الغذاء ب�شدة .ويتوقع الربنامج� ،أن ي�صل
عدد الأ�شخا�ص الذين يعتمدون على امل�ساعدات الغذائية داخل �سورية �إىل
 5.6مليون �شخ�ص ،ما يعادل  %30من التعداد ال�سكاين.

�إغالق خم�س �صيدليات باعت �أدوية مهربة

�أ�صدر حمافظ حلب حممد وحيد عقاد قرار ًا ب�إغالق خم�س �صيدليات يف املدينة الرتكاب �أ�صحابها خمالفات تتعلق ببيع �أدوية مهربة وممار�سة املهنة بدون ترخي�ص.
وقال عقاد يف ت�صريحات �صحفية �إن "املحافظة تراعي خ�صو�صية عمل ال�صيدليات وت�شدد الرقابة على عملها ل�ضمان التزامها بالقوانني النافذة واالمتناع عن حيازة �أو بيع
�أدوية مهربة حر�ص ًا على �سالمة املواطنني" .وي�شهد القطاع الدوائي يف حلب ظروف ًا �سيئة ،ناجم ًة عن توقف م�صانع الأدوية� ،إ�ضافة �إىل نهب وتخريب العديد من خمازن الأدوية،
فيما �صدرت حتذيرات ر�سمية متكررة من انت�شار �أدوية مهربة من تركيا ينطوي تناولها على العديد من املخاطر ،ال�سيما الإ�صابة بالعقم.

واقع خدمي كارثي يف ظل ا�ستمرار احل�صار
تتوا�صل معاناة �سكان مدينة حلب ،من جراء احل�صار
املتجدد الذي تفر�ضه املجموعات امل�سلحة على املدينة ،م�سبب ًة
ً
ً
ً
كارثيا ،يتمثل ب�شح ال�سلع اال�ستهالكية ،وارتفاع
خدميا
واقعا
�أ�سعار املواد الغذائية ،وفقدان املحروقات على �أبواب ف�صل
مف�صل للواقع اخلدمي يف املدينة:
ال�شتاء ،وفيما يلي ا�ستعرا�ض ّ
 -االت�صاالت:

خدمة الإنرتنت  adslمقطوعة منذ حوايل �شهر
ب�سبب �شروط �صعبة التحقيق و�ضعتها املجموعات امل�سلحة
التي قامت بقطع اخلطوط التي تغذي املدينة قرب مدينة
"�سراقب" التابعة ملحافظة �إدلب ،والتي ت�شكل بوابة حلب،
ورغم تدخل منظمة الهالل الأحمر و�سيط ًا يف مفاو�ضات بني
املجموعات امل�سلحة ،وبني اجلهات الر�سمية يف حمافظة حلب
مل يتم التو�صل �إىل �أية نتيجة على هذا ال�صعيد حتى نهاية
الأ�سبوع املن�صرم.
قامت م�ؤ�س�سة االت�صاالت العامة با�ستعمال اخلطوط
امليكروية الال�سلكية بدي ًال من اخلطوط املقطوعة لت�أمني
ا�ستمرار االت�صاالت الداخلية اخلليوية والثابتة وكذلك القطرية
والدولية التي تعمل لكن ب�صعوبة نتيجة ال�ضغط وب�سبب
ا�ستخدام اخلطوط امليكروية .كما �أمنت ات�صاالت �شبكية مغلقة
ما بني امل�صارف يف حلب ودم�شق لت�أمني �صرف رواتب املوظفني
وبقية الأمور املالية امل�صرفية ،و�أوجدت �شبكات خا�صة مغلقة
يف جامعة حلب لت�أمني الت�سجيل يف املفا�ضلة العامة.
 -حوامل الطاقة:

توقفت املحطة ً
متاما عن العمل ملدة ثالثة �أيام ،ما �أدى �إىل
انقطاع تام للتيار الكهربائي ،وقام متطوعو"مبادرة �أهايل"،
با�صطحاب فريق من �شركة الكهرباء �إىل املحطة الواقعة يف منطقة
ت�ستويل عليها املجموعات امل�سلحة ،ومت �إعادة ت�شغيل املحطة ،ولكن
قذيفة �ضربت حمطة حتويل ال�صاخور ،ما ت�سبب بعودة ظاهرة
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انقطاع الكهرباء ويجري العمل على �إ�صالح حمطة "ال�صاخور".
و�صل �سعر ليرت املازوت �إىل  260لرية ،و�سعر ليرت البنزين
�إىل  500-400لرية ،مع الإ�شارة �إىل �أن املادتني املتوافرتني
لي�ستا مكررتني بطريقة نظامية ،بل هما من �إنتاج حملي
(مكرر يدوي ًا) وي�ؤدي ا�ستخدامهما غالب ًا �إىل حدوث �أعطال
يف حمركات ال�سيارات ويف بع�ض الأحيان �إىل ا�شتعال احلرائق
يف مولدات التيار الكهربائي.
تدخل �أ�سطوانات الغاز �إىل الأحياء الغربية يف املدينة
ح�صر ًا عن طريق معرب ب�ستان الق�صر ،قادمة من مناطق
�سيطرة امل�سلحني ،وي�صل �سعرها �إىل حوايل  7000لرية
للأ�سطوانة الواحدة وذلك ب�سبب ما تفر�ضه حواجز امل�سلحني
على ال�سيارات الناقلة للأ�سطوانات من "ر�سوم".

�صدر قرار ب�إخالء خم�سني مدر�سة حكومية من املقيمني
فيها ،متهيد ًا لبدء العام الدرا�سي ،و�أتيح ملن يرغب نقله
�إىل املباين ال�سكنية قيد الإن�شاء ،والعائدة مل�ؤ�س�سة الإ�سكان
الع�سكري يف منطقة "احلمدانية" علم ًا �أن هذه املباين غري
جمهزة ،كما مت �إخالء بع�ض املباين يف املدينة اجلامعية من
العائالت املقيمة فيها ،و�سُ جلت حاالت يف بع�ض املناطق لقيام
عدد من العائالت التي خرجت من مراكز الإيواء امل�ؤقت
بال�سكن يف البيوت الفارغة التي تقع حول املدار�س التي كانوا
فيها �أو بالعودة �إىل �أحيائهم الأ�صلية وامل�سيطر عليها من قبل
املجموعات امل�سلحة.

كانت املخابز الر�سمية تبيع ربطة اخلبز ب�سعر  15لرية
�سورية با�ستخدام الطحني الوارد عرب طريق خنا�صر ،وكانت
تلك املخابز ت�شهد ازدحام ًا هائ ًال .وبعد ا�ستيالء املجموعات
امل�سلحة على "خنا�صر" وقطع الطريق ،عاد الطحني لي�صل
�إىل بع�ض خمابز القطاع اخلا�ص فقط عن طريق معرب ب�ستان
الق�صر ،لتباع الربطة ب�سعر  150لرية �سورية ،وبكميات قليلة،
ما جعل اخلبز من جديد ماد ًة تباع يف "ال�سوق ال�سوداء"
وب�سعر ي�صل �أحيانا �إىل  300لرية �سورية للربطة الواحدة.

يف الوقت الراهن ،هناك طريق واحد فقط للدخول
واخلروج من مدينة حلب عن طريق معرب ب�ستان الق�صر ،حيث
يجب على امل�سافر �أن يجتاز م�سافة  1كم ً
م�شيا على الأقدام
منها  100مرت ً
رك�ضا قد يتعر�ض خاللها �إىل �إطالق نار من قبل
قنا�صة متمركزين على بع�ض الأبنية املحيطة .وعلى امل�سافر
بعدها �أن يقوم با�ستئجار �سيارة �أو ال�صعود �إىل با�ص من منطقة
ب�ستان الق�صر �إىل كراج انطالق البا�صات �إىل باقي املحافظات
والكائن يف منطقة "الزربة" على طريق حلب  -دم�شق.

جميعها تدخل ح�صر ًا عن طريق معرب كراج احلجز
"ب�ستان الق�صر" ،وهي متوافرة ولكن ب�أ�سعار مرتفعة
"البندورة  175لرية  -اخليار  150لرية  -املوز 450 :لرية -
حلم الدجاج  800لرية  -حلم البقر  1600لرية  -حلم الغنم
بني  1800و 2200لرية" للكيلو الواحد ،فيما و�صل �سعر "تنكة"
زيت الزيتون �إىل � 15ألف لرية �سورية مع ندرتها.

�أكدت م�صادر من اجلمعيات الأهلية النا�شطة يف حلب وجود
م�سا ٍع لفتح طريق جديد ً
قريبا ي�سمح مبرور ال�سيارات بني �أحياء
حلب ال�شرقية ،والأحياء الغربية .وهو طريق "دوار ال�صاخور"،
الذي ت�سيطر على جزئه ال�شرقي املجموعات امل�سلحة ،وي�سيطر
اجلي�ش العربي ال�سوري على اجلزء الغربي منه.

 -اخلبز:

 -اخل�ضار والفواكه واللحوم:

 -مراكز الإيواء امل�ؤقت واملدار�س:

 -ال�سفر من� /إىل حلب:

 -م�سا ٍع لفتح طريق جديد ي�صل بني �شطري املدينة:

ر�أي
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املنطوق واملكتوب

�شادي العمر
chadi1001@hotmail.com

�أح�سد �أولئك الذين ال يكتبون ،ومل يفكروا يف الكتابة ،لكنهم يتحدثون كثرياً ،ودائماً ،ويف �أغلب املو�ضوعات �إذا مل نقل
كلها� .أح�سدهم لأمر �أول مهم و�أمور ثانوية قد ال تكون بذات الأهمية� .أح�سدهم لأنهم عادة ال يرتكون خلفهم ما يدينهم،
ويرتكبون �أكرب اجلرائم الكالمية� ،سواء عن عمد �أو دون عمد ،بحيث تكون جرائمهم كاملة ،ال ثغرة فيها ،وال منفذ يمُ كِ ن
من خالله حما�سبتهم.
لكن كيف ي�ستطيع الذين ال يكتبون �أن يفعلوا ذلك؟
اجلواب لأنهم بكل ب�ساطة ي�ستطيعون �إنكار �أقوالهم يف حال �أنك كنت امل�ستمع الوحيد دون �شاهد �آخر ي�شهد على ما قالوه� .أما
�إذا توفر ال�شاهد فلن يعدم الذين ال يكتبون حجة �أخرى لنفي ما قالوه ،معللني ذلك ب�سوء الفهم ولب�س املعنى وحتريف املق�صود
من قولهم .لذلك ال يحا�سب �أي �إن�سان على ما يقول كمحا�سبته على ما يكتب ،ورمبا كان هذا �أحد الأ�سباب التي جتعلنا �شديدي
الإ�سراف يف الكالم �شديدي االقت�صاد يف الكتابة.
�إن ما نكتبه �أقل بكثري مما نتحدث به ،باملقابل ف�إن ما نعرب عنه بالكالم املنطوق يحتاج �إىل �أ�ضعافه من الكالم املكتوب،
فنحن يف الكتابة نكاد ال ن�صل للع�شرين باملئة من التعبري عن املعنى الذي ن�ستطيع التعبري عنه بالكالم ،لأننا ال ن�ستطيع يف
الكتابة �أن ن�ستفيد من نربة ال�صوت وتغيريها
ح�سب احلاجة ،وال من �إ�شارات اليدين وبقية
اجل���س��د ،وال م��ن ت�ع�ب�يرات ال��وج��ه والعيون
التي ت�ساعد على �إي�صال املعنى وتو�ضيحه
وتب�سيطه ،وال ن�ستطيع �أن نومئ بر�ؤو�سنا
والتفاتاتنا ..كل هذا يجعل الفرق بني الكالم
والكتابة كالفرق بني الوردة اجلورية احلمراء
الطبيعية ،ووردة ا�صطناعية يزداد نفورنا منها
كلما ازداد بريقها.
يف الكالم ن�ستطيع �أن ن�ش ّد امل�ستمع فيُقبل
علينا دون جهد �أو عناء ،فامل�ستمع ب�أذنيه وهو
يرى �شفتي حمدثه قادر على الرتكيز ب�سهولة
�أكرث ممن ينظر يف كلمات مطبوعة على �صفحة
من ورق �أو �شا�شة كمبيوتر .كما ي�ستطيع م�ستمعنا �أن يقاطعنا
متى ي�شاء لي�س�ألنا املزيد من الإي�ضاح� ،أو يعيد ما ي�سمع بطريقة �أخرى ليت�أكد من �سالمة الفهم.
والأهمّ من ذلك �أن امل�ستمع يكون عفوي ًا منفتح ًا علينا ،ال يُخفي تعابريه وهو ي�سمع فينبّهنا دون ق�صده �إىل كل �شطط �أو مبالغة،
ويجعلنا �أكرث حر�ص ًا على التفكري فيما نقول ،والتفكري يف حال من يتلقى القول ،وتغيري �أدواتنا الكالمية لت�صبح �أف�ضل ح�سبما
تقت�ضيه حاجة الفكرة واملعنى وامل�ستقبِل� .أما مَ ن يقر�أ لنا فعادة ما يكون قابع ًا يف زاوية ،منقطع ًا عن التوا�صل مع �أي �شيء �سوى
هذه الر�سومات ال�سوداء التي تتكون من الأحرف والكلمات و�إ�شارات الرتقيم ،دون �أن يكون لديه الوقت لي�ستف�سر �أو يكون لدى
املتحدث -الكاتب الوقت لي�شرح.
ومن �أهم م�شكالت الكتابة ..ومن ثم القراءة� ،أننا نفكر بلغتنا ،ونعرب عن �أفكارنا بلغتنا ،ولأن اللبنات الأ�سا�سية يف تفكرينا
بُنيت بداية يف مراحل الطفولة ،ف�إن اللغة الأ�سهل لتفكرينا هي لغتنا الأم ،وحيث �أننا يف العربية نتعلمها لغة عامية ونتحدثها كذلك،
فنحن نفكر وجنيد التعبري بالعامية �أي�ضاً ،وهذا �أ�سهل و�أو�ضح من �أن نعبرّ بالف�صحى ،ولكننا حني نكتب فغالب ًا ما نكتب الف�صحى،
فن�شعر يف �أحيان كثرية �أن الكلمات التي نكتبها غريبة عن املعنى الذي نريده ،و�أننا كثري ًا ما نف�شل يف �إ�صابة كبد املعنى.
ويبقى �أخري ًا �أننا ملزمون مبا نكتب �أكرث بكثري من التزامنا مبا نقول� ،إن �أي ًا منا حني يكتب ر�سالة على هاتفه النقال� ،أو
عبارة على حائطه يف الفي�سبوك� ،أو مقالة يف جريدة� ،أو كتاباً ،فهو ال يختلف �أبد ًا عمّن مي�ضي على عقد وي�صبح جمرب ًا على
االلتزام به� ،أو يحرر �شيك ًا ويوقع عليه� ،أو ي�صادق على �صك بِدَ ين ي�ستلزم �أن يوفيه لدائنه .هكذا يكون التوثيق ،وت�صنع الوثيقة،
وتتعني الثقة.

ال يحا�سب �أيّ �إن�سان على
م��ا ي��ق��ول كمحا�سبته على
م��ا يكتب ..ورمب��ا ك��ان هذا
�أح��د الأ�سباب التي جتعلنا
�شديدي الإ�سراف يف الكالم
�شديدي االقت�صاد يف الكتابة
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عاملكدو�س!!!!

�أ�سعد جحجاح
بات احلديث عن زيت الزيتون ال�شغل ال�شاغل
لكل املواطنني عموم ًا ولأهايل ال�ساحل ال�سوري؛
خ�صو�ص ًا على خلفية م��ا ق��ام ب��ه جت��ار الأزم��ة
يف تلك املناطق ،وهو ما ت�سبب بفقدانها ب�شكل
تقريبي عن موائدهم.
م��ا ح��دث يف ج�ب��ال ال���س��اح��ل �أم ��ر ب��ال�ك��اد ي�صعب
ت�صديقه فمنذ قرابة الـ � 6أ�شهر اجتهت جمموعات من
التجار وال�سما�سرة ي�صولون ويجولون ب�سياراتهم للبحث
عمّن يبيعهم زي��ت الزيتون حيث وج��دوا �ضالتهم بعد
الأ�سعار املغرية التي قدموها للنا�س الفقراء
يف قرى ال�ساحل ،يقول �أبو �أحمد ( 60عاماً)
من �أهايل قرية ب�شيلي (�أنا �أول فري�سة �سهلة
وقعت �ضحية اجل�شع والطمع يف �شِ باك ه�ؤالء
التجار فكل الزيت ال��ذي �أملكه يف بيتي بعت
الكالون الواحد منه بـ 3500لرية �سورية معتقد ًا
يف ق ��رارة نف�سي �أن�ن��ي جنيت �أرب��اح � ًا طائلة
من عملية البيع هذه �إال �أنني اكت�شفت عك�س
ذل��ك عندما ق��ررت عائلتي �صناعة املكدو�س
فتوجهت ل�شراء كالون من �أحد التجار لتكون
ال�صاعقة �أن ثمن الكالون و�صل �إىل � 20ألف
لرية �سورية).
لي�س �أبو �أحمد وحده من وقع يف م�صيدة
ه� ��ؤالء التجار فعائالت كثرية كانت �ضحية
ولقمة �سائغة نالها جت��ار ال��زي��ت بكل ي�سر
و�سهولة وهم على دراية كاملة مبا �ست�ؤول �إليه
جمريات الأمور وما �ستخلفه الأزمة من نتائج
�سلبية انعك�ست على معي�شة املواطن.
يف الوقت الراهن لوحظ �أن �أغلب معامل
ع�صر الزيتون متوقفة عن العمل نظر ًا لعدم
توافرها وهو ما يعطي م�ؤ�شر ًا خطري ًا خالل
الأي� ��ام ال �ق��ادم��ة ف��امل��واط��ن ال ��ذي ك��ان ميلك
"مونة" زيت الزيتون يف منزله قام ببيعها ظن ًا
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منه �أن الزيت متوافر يف الأ�سواق وهو ال يعلم �أن خطة
ماكرة نفذتها مافيات التجار �أطاحت به فيما �أ�شجار
الزيتون خاوية ال ثمار عليها وهو ما غاب عن ذهن هذا
املواطن الطماع.
و�أف��ادت م�صادر خا�صة بالأزمنة �أن التجار قاموا
بجمع زيت الزيتون وتكدي�سه يف م�ستودعات خا�صة بهم
للت�صرف به حلظة خل ّو الأ�سواق منه متام ًا وهو ما يف�سح
املجال �أمامهم للتحكم ب�أ�سعار العر�ض والطلب عليه يف
ظل غياب وا�ضح وفا�ضح ل�شُ عبة حماية امل�ستهلكني التي ال

حول لها وال قوة �أمام ا�ستغالل جتار الأزمات.
اجلدير بالذكر �أن زي��ت الزيتون ال�سوري ك��ان من
�أف�ضل امل��واد التي ت�صدّر �إىل دول العامل �إال �إن��ه وبعد
العقوبات االقت�صادية التي فر�ضتها ال��دول املعادية لـ
�سوريا �أ�صبح هذا املنتج من امل��واد التي ت�ستهلك حملي ًا
وبكميات كبرية زادت عن احلد املعقول ليتحول �إىل �سلعة
تتم بها املتاجرة بغية الك�سب ال�سريع وهو ما ي�ستدعي
تدخ ًال حكومي ًا يف عمليات بيعها وترويجها وت�سعريها يف
الفرتات القادمة مبا ينا�سب دخل املواطنني.
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اجلي�ش ال�سوري يب�سط �سيطرته على قرى ريف الالذقية ال�شمايل ..واملعركة م�ستمرة
ع� �ل���ى خ� �ل� �ف� �ي ��ة امل � �ج� ��ازر
وال �ف �ظ��اع��ات ال �ت��ي ق��ام��ت بها
املجموعات الإره��اب�ي��ة امل�سلحة
يف قرى ريف الالذقية ال�شمايل
(احلمبو�شية� ..إنباتة ..بلوطة..
ب� ��ارودة ..ب��رم���س��ة� ..أب ��و مكة..
بيت �شكوحي� ..أوب�ين ..عرامو..
م��زارع ك�سر ع��رام��و ..القليعة..
الكنفتة ..خراطة ..اخلنزورية..
وكفرية) وما تبعها من انتهاكات
حل��رم��ات امل�ن��ازل قامت م�ؤخر ًا
وح���دة ع���س�ك��ري��ة ت��اب�ع��ة لقوات
اجلي�ش العربي ال�سوري البا�سل
بالتعاون مع قوات الدفاع الوطني
بب�سط �سيطرتها الكاملة على هذه
القرى و�سحق فلول الإرهابيني
فيها .وكانت م�صادر مطلعة قد
�أك��دت للـ (الأزم�ن��ة) �أن اجلي�ش
العربي ال�سوري ا�ستهدف عنا�صر ما ي�سمى مبيلي�شيات
احل��ر وجبهة الن�صرة يف ق��رى ربيعة و�سلمى مما �أدى
�إىل مقتل وجرح عدد كبري من امل�سلحني تبينّ �أن �أغلبهم
من جن�سيات عربية و�أجنبية متعددة ،و�أف��ادت املعلومات
ال��واردة من �أر�ض امليدان �أن ا�شتباكات عنيفة وقعت بني
جبهة الن�صرة وعنا�صر الدولة الإ�سالمية املزعومة مع
�إرهابيي احلر امتدت �إىل ريف الالذقية ال�شمايل فيما
�أ�شارت امل�صادر �إىل قيام عنا�صر الن�صرة ب�إعدام �أعداد
من مقاتلي احلر وذلك يف قريتي الكوم و�ساقية الكرت.
كما ا�ستهدفت قوات اجلي�ش العربي ال�سوري �آليتي
دفع رباعي حمملتني بالذخرية وال�صواريخ يف قرية بيت
�أبلق �أ�سفرت عن �سحقهما بالكامل ومقتل كل من كان
بداخلهما ،وعُ رف من الإرهابيني القتلى( :عبد الرحمن
�سمور وامل��دع��و �أب��و خطاب ال�شي�شاين والإره��اب��ي �أحمد

عبد الرحمن واملدعو عمر ال�سيد امللقب بـ �أبو العينني)
�أم��ا يف قرى الكبري ودرو�شان و�ساقية الكرت ا�ستهدفت
قوات جي�شنا البا�سل جتمعات و�أوكار للإرهابيني �أ�سفرت
عن مقتل وج��رح ع��دد من الإره��اب�ي�ين وتدمري ع��دد من
الآليات م��زودة بر�شا�شات بي كي �سي وراجمة �صواريخ
�سُ حقت بالكامل .ويف قرية الكندي�سة دمرت قوة ع�سكرية
با�سلة م�ستودع ًا خم�ص�ص ًا ل�صناعة ال�صواريخ املحلية
بالإ�ضافة �إىل ق�ضائها على �أع��داد كبرية من الإرهابيني
يف قرية العطرية وا�ستهداف جتمعات لإرهابيي (جبهة
الن�صرة) يف قرية البي�ضا ودم��رت لهم ر�شا�شات ثقيلة
ومن بني القتلى �إرهابيون تون�سيون وم�صريون و�سعوديون
و�أردنيون .وكانت احلملة الع�سكرية التي قامت بها قوة من
اجلي�ش العربي ال�سوري البا�سل قد امتدت �إىل قرى حي
ب�ستان ال�سمكة وال�سمرة وجب طور�س حيث داهمت �أوكار ًا
للم�سلحني املرتزقة و�ألقت القب�ض على عدد من الإرهابيني
و�ضبطت كميات كبرية من الأ�سلحة الر�شا�شة والذخرية

وع��دد من القنابل بالإ�ضافة �إىل م�شفى ميداين يحتوي
بداخله على �صنوف متنوعة من الأدوي��ة الأجنبية واملواد
الغذائية .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن اجلي�ش العربي ال�سوري
م�ستمر يف عملياته الع�سكرية يف ريف الالذقية بجهود
مكثفة ل�سحق الإرهابيني بكل �أ�شكالهم وجن�سياتهم خا�صة
يف مناطق احلفة و�سلمى التي تع ّد الب�ؤر الرئي�سة واحلا�ضنة
للميلي�شيات الإرهابية واملرتزقة .وتنوّه الأزمنة يف هذا
ال�سياق �إىل �أن حمافظة الالذقية ت�شهد حركة كبرية على
امل�ستوى التعليمي واالقت�صادي لوحظ ذلك خالل جولة
لها يف ��ش��وارع املدينة و�أ�سواقها التي تكتظ باملواطنني
والوافدين من كافة املحافظات الأخ��رى وال يعكر �صفو
املدينة �إال بع�ض التجار اجل�شعني الذين يتالعبون ب�أ�سعار
بع�ض ال�سلع واملواد الغذائية وهو ما يتطلب حترك ًا �سريع ًا
لعنا�صر ال�ضابطة التموينية ملحا�سبة كل من ت�سوِّل له نف�سه
العبث بلقمة املواطن.

�سلب ونهب و�سرقات متكررة يف ال�ساحل ال�سوري ..بر�سم اجلهات املخت�صة!!!
ترجل املواطن �أ�سامة حممود من �سيارته ال�سرياتو
على طريق عام الالذقية -دم�شق ل�شراء فنجان من القهوة
كما درجت العادة بالن�سبة له وهو عائد من مقر عمله يف
طرطو�س وذل��ك م��ن �إح ��دى ال�ع��رب��ات املخ�ص�صة لبيع
امل�شروبات ال�ساخنة حتت ج�سر الربجان ،هناك حدث ما
مل يكن يف احل�سبان فالرجل ترك حمرك �سيارته يف حالة
دوران وما هي �إال ثوانٍ قليلة حتى عاد �أدراجه واملفاج�أة �أنه
مل يجد �سيارته مكت�شف ًا �أنها �سرقت.
ه��ذه احلادثة لي�ست الأوىل من نوعها يف حمافظة
الالذقية وريفها �إذ باتت هذه احلوادث تتكرر ب�شكل يومي

مل ي�سبق له مثيل ،ناهيك عن ح��وادث الت�شليح والنهب
وال�سرقة للمواطنني الآمنني يف الليل والنهار �إذ مل ي�سلم
منزل �أو م�ستودع �أو حمل جتاري وحتى الدواب من بط�ش
ه�ؤالء العابثني وال�سارقني.
وكانت املناطق ال�ساحلية التي تنعم بالأمن والأمان
قد حتولت �إىل م�سرح للمجرمني وقطاع الطرق الذين ال
ميلكون من ال�ضمري مثقال ذرة م�ستغلني يف ذلك غياب
العني ال�ساهرة املن�شغلة ب�إبادة جرذان الإرهاب وفلوله يف
الريف الالذقاين ،ففي الوقت التي تدور فيه املعارك مع
الإرهابيني هناك ترى ه�ؤالء املجرمني حتت ظالم الليل

الدام�س يقطعون الطرقات يف بع�ض القرى وعلى الطرقات
العامة ويقومون بعمليات الت�شليح لل�سيارات وامل��ال ،ويف
�أح�ي��ان كثرية قتْل �أ�صحابها ورم��ي جثثهم يف الأرا�ضي
الزراعية والطرق الفرعية البعيدة عن املناطق امل�أهولة
لت�سجل هذه احلوادث �ضد جمهول يف بع�ض الأحيان ويف
�أحيان �أخرى يتم �إلقاء على القب�ض عليهم.
ي�شار �إىل �أن اجلهات املخت�صة يف حمافظة الالذقية
قامت م�ؤخر ًا ب�إلقاء القب�ض على �أف��راد ع�صابة مكونة
من ع�شرات الأ�شخا�ص تقوم ب�أعمال ال�سرقة والت�شليح
و�إرهاب املواطنني.
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غباء ثوري اقت�صادي!

حــام
قلـــم
ٍ

ظافر �أحمد

Zaferahmad1@gmail.com

ج��اء �صومايل �إىل �سورية ال يحمل م��ن �إرث
�صوماله غري احل��روب والقتل وال�ضياع والت�شتت
وامل��وز ويحمل مع زميله الليبي ال��ذي تعلمّ الفكر
الثوري يف حمامات بني غازي ،ويعا�ضدهما خليجي
يدوخ ب�شرب ح�ضارة ويع�شق القواعد الأمريكية،..
وي�ساعدهم مقاتلون من كل حدب و�صوب �أغراهم
ج��ه��اد النكاح والإ���س�لام ال�سيا�سي ف��ج��ا�ؤوا بكل
�إخوانيتهم ووهابيتهم كي ي�ستبيحوا احل�ضارة
ال�سورية والدم ال�سوري والرثوات ال�سورية ،و�إذ بنا
ننتج اليوم نفط ًا مبا ال يتجاوز � 19ألف برميل يومي ًا
فقط ،بينما خالل ال�سنوات ال�سابقة كنّا ننتج يومي ًا
� 355ألف برميل..
�إذاً ،هذه �أوّل ويالت (مغت�صبي احلوريات) والقادمني من
�أجل احلرية يف �سورية ومعهم �سويتهم االقت�صادية التي ت�سببت
بحرق �آبار نفط ونهب �آبار نفط و�ضرب خطوط نقل للنفط،..
و�إذ ب�أهم ثروة اقت�صادية �سريعة العوائد تفقدها خزينة الدولة،
وكمّلتها دول �أوروب �ي��ة و�أمريكية وعربية يف تطبيق عقوبات
اقت�صادية فمن اخلا�سر الأكرب؟ �إنّه ال�شعب ال�سوري و�سورية
عندما تعطلت ثروة كبرية منها ،والأمل �أ ّال يطول تعطلها..
كانت �سورية حتر�ص قبيل الأزم��ة على التم�سك ب�أهداف
يف جمال قطاع النفط والغاز تتمثل تلك الأه��داف با�ستقرار
م�ساهمة قطاع النفط والغاز يف الناجت املحلي ،وتعزيز موقع
�سورية اجل�غ��رايف وب�ن��اء حتالفات �إقليمية يف جم��ال النفط
والغاز ،وحتقيق الأمن الطاقوي وتلبية حاجة ال�سوق الداخلية
وفق املوا�صفات ال�سورية والأوروبية ،وحتقيق التوازن يف �أ�سعار
مبيع ح��وام��ل الطاقة لتخفيف ع��بء امل��وازن��ة ال�ع��ام��ة ،ورفع
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م�ساهمة قطاع الرثوة املعدنية حملي ًا وت�صدير الفائ�ض منها
�إىل الأ�سواق اخلارجية ،واملحافظة على م�ستوى �إنتاج النفط
ومبا ال يقل عن � /355/ألف برميل يومي ًا يف عام  ،2015وزيادة
�إنتاج الغاز الطبيعي �إىل /34/مليون م/3يوم يف عام ،2015
و..و..و..حلت الكارثة االقت�صادية!..
وهاهي �أه��م ث��روة ثرية يف �سورية تتحول من ا�ستخراج
منظم مل�ؤ�س�سات ر�سمية معنية بها� ،إىل ا�ستخراج ع�شوائي
�شعبي يف املناطق ال�شمالية ال�شرقية من �سورية حيث ميكن
�إن�شاء حرّاقات وا�ستخراج نفط بطريقة بدائية وتكريره وبيع
امل�شتقات من دون �أي �ضوابط بيئية �أو حرفية ،..و�ستكون
املنطقة ال�شرقية ب�آبارها املنهوبة على موعد مع كوارث �صحية
يف الأمرا�ض اجللدية والتنف�سية وال�سرطانات نتيجة التكرير
البدائي للنفط ال�سوري ،..وميكن الإمعان يف الق�صة التالية:
رجل من حمافظة دير الزّور ،كان يوقف �سرافي�س الركاب
ويوزع على كل راكب خم�سني �ألف لرية �سورية ،ب�شكل ع�شوائي،..
وعندما �سئل ملاذا؟ قال :كنت �أكرر النفط (يعني �صنع حراق
بدائي) و�أبيع باليوم و�أربح ماليني اللريات ،ولكن مات �أوالدي
ال�ستة ب�سبب ال�سرطانات و�أم��را���ض من طريقة تعاملهم مع
النفط ،و�أريد �أن �أوزّع كل ما ح�صلت عليه من �أرباح من النفط
ع ّل اهلل يغفر يل.!..
يف �أح��د االعرتافات ملجرم من تنظيم القاعدة �ساهم يف
جلب �سالح كيميائي من قاعدة ع�سكرية تركية �إىل �سورية تو�ضح
قيام جمموعته بال�سيطرة على بئر نفط مهم (بئر التنك) و�إلزام
املهند�سني والفنيني يف البئر بالقيام بدورهم بحيث ت�ستمر عملية
ا�ستخراج النفط من البئر ،ولكن �أين تباع خريات البئر..؟ �إىل
تركيا !..بثمن بخ�س وبعوائد ت�صب يف جيوب ع�صابات �سيطرت

على بئر نفط وجيوب من ي�شرتي النفط بطريقة ال�سرقة ومن
دون �أي اعتبار لرزق ال�شعب ال�سوري!..
وهكذا مبقابل وج��ود ال�سرقة الفو�ضوية للنفط يف �شتى
الآب��ار والقيام ب�إن�شاء حراقات بدائية لتكريره ،توجد �سرقة
منظمة واحرتافية كرمى عيون احلكومة الرتكية الأردوغانية
التي مرجعيتها حزب يحمل من العدالة واحلرية اال�سم فقط،
وغرف من عوائد تخريب النفط ال�سوري الكثري الكثري.!..
وال يتوقف الأمر عند هذه املظاهر الكارثية بل �أي�ض ًا يتم
�إح��راق بع�ض الآب��ار ،وما من جهة تتمكن من �إطفاء احلريق
وي��وج��د على الأق��ل بئرا نفط حت�ترق��ان منذ ح��وايل �شهرين
وينطلق ال��دخ��ان ملوث ًا البيئة والنا�س وال���س�م��اء ..م��ن دون
وجود جهة ميكنها ال�سيطرة على احلريق� ،..إنّها حرائق ثوّار
احلوريات بنظرياتهم البهيمية يف االقت�صاد ،..وه��ذه بع�ض
"تف�ضلت" �شريحة �شعبية �سورية
ال ��ر�ؤى االقت�صادية مل��ن ّ
باالنخراط معهم والرتحيب معهم لتدمري �سورية!.
يف �إحدى ال�سيا�سات االقت�صادية التي كانت تنوي �سورية
تطبيقها خالل اخلطة اخلم�سية احلالية �أن يتم تعزيز التعاون
النفطي والغازي مع الدول العربية والدول املجاورة وال�صديقة
وا�ستكمال ربط �شبكة الغاز مع ال�شبكتني الرتكية والعراقية
ال�سترياد الغاز الرتكي والأذربيجاين والإيراين والعراقي!.
وهكذا� ،..أَمل تزكم رائحة حرائق و�سرقات وخراب النفط
ال�سوري �أن��وف �سوريني ت�صاحلوا مع الفكر الوهابي وتنظيم
القاعدة وحلموا باغت�صاب ح��وري��ات اجلنة بعد اغت�صاب
احلرية ال�سورية ونفط �سورية؟!.
�أب�شع امل�صائب �أن يتعر�ض الإن�سان مل�ؤامرة ،ولكن الأب�شع
من امل�ؤامرة الت�آمر الذاتي!.
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دبو�س
دبو�س
�صوت الدجاجة البلدية يف قرية ما له
وقْ عه عندما تعلن عن "�إجنابها" البي�ضة،
ول�صوت الديك املطلوب للدجاجات وقْ عه
عندما يوقظ القرية على �صياحه الباكر
معلن ًا ب�أنّه موجود و�أدى وي�ؤدي مهماته جتاه
قطيع الدجاج املكلف هو ب�إخ�صابه..
يف �سنوات لي�ست ببعيدة كانت البي�ضة
البلدية ال يتجاوز �سعرها خم�س لريات
�سورية ،و�أق��ل من ذل��ك ك��ان ثمن البي�ضة
غري البلدية وت�سمى �شعبي ًا (الزراعية)،..
حيث كانت بثالث ،كان ميكن لأفقر الأ�سر
�أن تتناول البي�ض وت�ؤمّن ح�صة مهمة من
الربوتينات ،بل ميكن اعتماد البي�ض كم�ضاد
للفقر الغذائي� ،إذ ي�صعب بوجوده �أن تنام
�أ�سرة حمرومة جائعة..
�إذا ت�أخرت ربة البيت ب�إعداد وجبة الطعام� ،أو تعذر
احل�صول على الطعام �سريع ًا� ،أو تطلب الأم��ر وجبة طعام
�سريعة ..ف�إنّ البي�ض وجبة املالذ..
قيمة البي�ض الغذائية و�سرعة حت�ضريه لتناوله (مقلي ًا
�أو م�سلوق ًا �أو ب�أ�شكال �أخرى مع �أطعمة �أخرى ،)..جتعل من
البي�ض رفيق العائلة ومالذها يف حلظات احلاجة �إىل الطعام
ال�سل�س وال�سريع وال��ذي يحمل قيمة غذائية مهمة ،بف�ضل
الربوتينات املوجودة فيه.
بي�ضة وحبة ب�ن��دورة �أو خيارة هي وجبة مقنعة للفرد
ال�سوري �صغري ًا �أو كبري ًا..
وللبي�ض يف �سورية �صناعة خا�صة وع��ام��ة� ،إذ ت�شتهر �شتى
املحافظات برتبية الدواجن ومنها املداجن اخلا�صة ب�إنتاج بي�ض
الدجاج ،كما توجد من�ش�آت عامة مهمتها �إنتاج البي�ض� ،إ�ضافة �إىل
الرتبية التقليدية للدجاج يف مناطق وا�سعة من الريف ال�سوري �ضمن
البيوت وما تنتجه تلك الرتبية املتقل�صة من البي�ض البلدي..
هذه ال�صورة تفرت�ض �أ ّن التدخل احلكومي الإيجابي يف �سوق
البي�ض ممكن وبفاعلية كون املن�ش�آت العامة تنتج ً
بي�ضا وت�ساهم يف
�سوق البي�ض مبا يعادل  %10على الأقل ،..وميكنها زيادة �إنتاجها
ولكن يف �سوق البي�ض ال الت�سعري الإداري جن��ح ،وال الت�سعري
الت�أ�شريي ،والثمن الذي يفر�ض نف�سه هو ما يقرره التجار..
املداجن انت�شرت بكثافة فار�ضة ح�ضورها بل و�أ�صبح

البي�ض

انت�شارها من دون اعتبارات (الرتخي�ص والإ� �ش��راف)..
�صناعة �شعبية وخمالفة يف كثري م��ن املناطق ومب��ا ينذر
باعتمادها كمناطق دواج��ن خمالفات �شعبية ،على غرار
ال�سكن الع�شوائي للنا�س..
حتى الآن ميكن معاينة ع�شرات املداجن التي تداخلت
مع ال�سكن ،و�ضربت عر�ض احلائط باملخططات التنظيمية،
ون�شرت روائحها على مقربة من النا�س ،ويحدث كل ذلك من
�صناعة للمداجن؛ ومع ذلك البي�ضة بع�شرين لرية ولو �شاء
�صاحب بقالية يف قرية ما ميكنه التحكم بالنا�س وبيعها بـ30
لرية فمن يردعه؟ م�ؤ�س�سات الت�سعري الت�أ�شريي مث ًال؟!.
منذ �سنوات قليلة ك��ان ميكن لوجبة م�ؤلفة من بي�ضة
واحدة �أ ّال تتجاوز تكلفتها  10لريات �سورية مبا يرافقها من
خبز وبندورة وخيار ،..اليوم تكلفة وجبة من بي�ضة واحدة مع
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مرفقاتها �أربعة �أ�ضعاف ،..فما الذي تغري؟ هل الأمر ب�سبب
احلرب فقط؟
طبع ًا ال� ،إذ قبيل احلرب كان �سوق البي�ض مير ب�أزمات
�أو�صل �سعر (ال�صفت  30-بي�ضة) �إىل ما يتجاوز  260لرية،
وكان يعود عن ذلك ثم ح�صل �شبه �سعر ا�ستقراري له بحدود
 250لرية ،..واليوم الثمن باجلملة يعادل �ضعف ثمن ال�سابق
ولكن بالثمن الإفرادي للبي�ضة ي�صل �إىل � 4-3أ�ضعاف..
بكل الأح��وال ال ميكن عندما يف�شل الت�سعري الإداري �أو
الت�أ�شريي يف و�ضع حد لأ�سعار البي�ض ويجعله طعام ًا غري
�شعبي �أن نلوم الدجاج الذي يبي�ض للبلد ولزيادة ثروته من
البي�ض الربوتني ،بل اللوم على من يبي�ضون على البلد لزيادة
ثروة التنظري يف التدخل الإيجابي ب�سوق البي�ض ،حتى يكاد
بع�ض امل�س�ؤولني يبي�ضون على الدجاج نف�سه!.

جناح
ُن�شرت هذه الق�صة على مواقع التوا�صل االجتماعي ،حول معلمة ال�صف اخلام�س التي كانت تعبرّ عن حمبتها لكل تالميذها با�ستثناء واحد تعتربه مهم ًال وفا�ش ًال وال يعتني بنظافته ومتدني ًا
مب�ستواه التعليمي..
ومرة راجعت ال�سجالت الدرا�سية ال�سابقة لكل تلميذ وفوجئت ب�آراء و�أحكام املدر�سني على ذلك الطالب ون�شاطه وجديته وذكائه وتهذيبه ،..وقر�أت مالحظة �أحد املدر�سني :لقد كان لوفاة
�أمه وقع �صعب عليه لقد بذل �أق�صى ما ميلك من جهود لكن والده مل يكن مهتم ًا به..
ً
ف�أدركت املعلمة ما هي م�شكلة تلميذها ،..وعدلت ب�أ�سلوبها معه و�أ�صبح التوا�صل معه جيد ًا ً
تخ�ص�صيا يف هذا املجال..
وراقيا و�أ�صبح فيما بعد من �أهم �أطباء معاجلة الأورام وميلك م�شفى
هذه الق�صة امل�ؤثرة تدفعنا لل�س�ؤال :ماذا عن �آالف التالميذ يف �سورية الذين فقدوا �آباءهم �أو �أمهاتهم نتيجة الإرهاب..؟كم �ستنعك�س ظروفهم على درا�ستهم..؟ هل �سيكون املعلمون
واملعلمات مب�ستوى التعامل مع �شريحة عَ َ�صفت بها (ثورة اغت�صاب احلرية)!
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حرمة الدماء ومزاعم الكرامة

د .عبد الرزاق امل�ؤن�س

ما �أق�سى قلوب �أهل هذا الع�صر؟! وما �أظلم هذا الإن�سان فيه؟! لقد دفعت �سورية الثمن يف خداع تكالب الأمم ،و�إن من
حرمة بركات ال�شام �أنها ف�ضحت زيف الأ�صدقاء ودعاوى ر�شوة احلقوق لدى الأعداء ،فلم تعد �شعوب العامل اليوم غبية يف
خبائث حكوماتها املتكربة بل �أ�صبحت �أوعى من حكامها!! لتتفتح من ثم كل يوم وكل حني �صفحة جديدة لتلك ال�شعوب تقر�أ
فيها ما �أعدته حكومات اال�ستكبار يف �أوروبا و�أمريكا ،وك�أن ذلك تر�شيح لأن ينتف�ض هذا العامل يف �شعوبه احلرة ويك�شف بعد
دهر ما انطوت عليه �إ�سرائيل وع�صابات ال�صهيونية العاملية يف خفاياها التي تتدثر وراء �أقنعة ت�ضخ الفتنة يف كل مناطق العامل
وقد راعها ما و�صلت �إليه �سورية من قوة يف �أمنها ويف اقت�صادها ويف �سالمة وطنيتها ويف موفور العدة العتيدة الرادعة لإدارة
قوة املقاومة العزيزة �ضد م�شاريع اال�ستكبار واليهودية ال�سيا�سية املجرمة ،وقد كانت �سورية الوجه والوجاهة لدى �شعوب هذه
املنطقة يف اال�ستقالل العربي والإ�سالمي والعاملي يف مواجهة قَرابة م�شبوهة لأخوّة دول عربية و�إ�سالمية نافقت على كرامة
احلق و�ضلت م�ساعيها يف �أنفاق ا�سرت�ضاء رموز اللوبيات ال�صهيونية ثم ولدت و�أفرخت �أ�شقى (قابيل) وقوابيل الدماء و�أنفقت
عليها �أغزر الأموال لطبخ لعنة من لعناتها التي ر�ضعتها من قرون ال�شياطني ولتغيري م�سارات الفطرة وال�سالمة والأمان وحكمة
ال�سيا�سة ال�سورية يف بالد ال�شام التي ا�ستودع اهلل تعاىل فيها قدرة من قدراته وقوة �ستدفع ت�سلط الباطل اليهودي الإ�سرائيلي
الغا�شم يف م�شارف الزمن القريب من �أواخر احلياة!
كما �أخرب بذلك الر�سول حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ..لقد انك�شف لكل ذي ب�صرية �أن الوجود اليهودي الإ�سرائيلي املجرم
اليوم ال يعرف الأم��ن �إال �إذا �أ�شعل
احل��رائ��ق م��ن ح��ول��ه ،وه��ذا ك��ل لي�س
م�شكلة جمهولة بل امل�شكلة يف عرب
وم�سلمني ي�ضخون �إىل �سورية � /إىل
ب�ل�اد ال �� �ش��ام جم��رم�ين وع�صابات
و�أدوات ال�سوء والأذى حتت م�سميات
وعناوين و�أل �ق��اب و�سيا�سات ميثلها
�أ�شباه الرجال وت�ستقبلها وتت�صافح
معها نفو�س يف ال���ش��رق ويف �أوروب ��ا
تتنف�س ب��الإذن ال�صهيوين قد تعفنت
�أنفا�سها ،وظهر لل�سوريني قبل غريهم
�أن �ه��م ه��م الأع� ��داء وه��م املجرمون
الأ�شقياء ،و�أن لعنتهم م��ا �إن مت�س
ق��ري��ة �أو ��ش��ارع� ًا �أو �أي حمافظة �أو
مدينة �إال وترتك فيها الف�ساد واخلراب ،ولقد انك�شف
ال�ساحر وبطل ال�سحر و�صار ال�سوريون يتو�سلون �إىل
جي�شهم احلق و�إىل حماة الديار ليلفظوا من مظان حياتهم وعي�شهم �أولئك القتلة و�سفكة الدماء واملخربني واملعتدين على
احلرمات واملقد�سات والن�ساء والأطفال وعلى قوت خبزهم ووقودهم وم�شربهم و�أمانهم! ،فمن الذي �أعطى تلك املجموعات
الإرهابية ب�أ�سمائها املختلفة الإذن با�سم الدين و�شعارات التوحيد والتكبري ،وهي �أطهر من �أن ينت�سبوا �إليها ليعتدوا على مقام
ال�صحابي اجلليل خالد بن الوليد وعلى م�سجده ثم على �ضريح ال�صحابي اجلليل حجر بن عدي الكندي وينب�شوا القبور وغري
ذلك من مقامات ال�صحابة و�آل البيت الكرام ،ثم نه�ضوا با�سم احلقد والكفر والطائفية الغريبة على فطرة �سورية ،واملنكرة يف
ثقافتها املت�آخية املرتاحمة ليعتدوا على �أقدم املعامل امل�سيحية املحرتمة يف (معلوال) كما اعتدوا على كنائ�س يف موا�ضع �أخرى
وعلى رجال دين ..وهذه االعتداء مرفو�ضة وحمرمة �شرع ًا يف الكتاب وال�سنة النبوية ،و�إن الن�صو�ص املوثقة والأحكام الفقهية يف
كل ذلك وا�ضحة وجلية ،هذا ،عدا عن العهود النبوية والعمرية يف املحافظة على املعامل امل�سيحية بل يف حمايتها ،وب�أن من يعتدي
على �أي معلَم م�سيحي ولو كان �صليب ًا �أو خمر ًا مل�سيحي �أو �أي قيمة من ممتلكاته ف�إن ذلك م�ضمون ل�صاحبه مهما بلغ الثمن ف�ض ًال
عن حرمة هذا الأذى ،ولقد جاء يف احلديث �أن االعتداء على ذمّ ي �أو معاهدٍ مهما كان املعتدي م�سلم ًا �أو م�ؤمن ًا (ف�إنه لن يَرِ ح
رائحة اجلنة ،و�إن ريحها ليوجد من م�سرية �أربعني عاماً)!..

من ال��ذي �أعطى تلك املجموعات
الإره��اب��ي��ة الإذن ب��ا���س��م الدين
و���ش��ع��ارات ال��ت��وح��ي��د والتكبري
ل��ي��ع��ت��دوا ع��ل��ى م��ق��ام ال�صحابي
اجلليل خالد ب��ن الوليد ث��م على
�ضريح ال�صحابي اجلليل حجر بن
عدي الكندي وينب�شوا القبور..؟!
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غ�سيل الأدمغة..

فادي برهان

اندلعت �أحداث الثورة الإ�سالمية املباركة يف �إيران عام 1979م والتي �أودت بال�شاه و�أ�سقطته �إىل غري رجعة وا�ستبدلت النظام
ال�شاهن�شاهي العميل للواليات املتحدة الأمريكية والغرب بنظام �إ�سالمي قائم على ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحاء ,وبدّ لت الكثري
من املفاهيم واملعادالت الإقليمية والدولية ،حيث انتقلت �إيران نقل ًة نوعية كربى من مع�سكر العمالة والتبعية �إىل مع�سكر ال�صمود
واملقاومة� ،ضارب ًة بعر�ض احلائط كل املعاهدات واالتفاقيات املربمة بينها وبني �أمريكا و�إ�سرائيل وكل الغرب املت�آمر ..لي�س على
الإ�سالم والعروبة فح�سب بل على ال�شرق كله ،وتبنّت الق�ضية الفل�سطينية و�أخذت على عاتقها دعم كل حركات املقاومة والتحرر.
حينها ا�ست�شعرت دوائر الغرب اال�ستخباراتية اخلطر من التيار الإ�سالمي الواعي واجلارف والذي ميكن �أن يودي بكل امل�شاريع
اال�ستعمارية �إىل الهاوية �إذا مل يتم الوقوف يف وجهه وجتميده  -بح�سب زعمهم  -فبد�أت العقول والأدمغة ال�شريرة ب�صناعة العدو
الوهمي للدول العربية ملب�س ًة �إياه ثوب العدو احلقيقي وم�ستعري ًة له كل الأو�صاف التي يت�صف بها ذاك اللدود.
ف�إ�سرائيل التي جهدت وجتهد دائم ًا يف رفع �شعارها املعروف (:حدودك يا �إ�سرائيل من النيل �إىل الفرات!!) والتي �صمّمت عَ لَمَ ها
على �أ�سا�سه و�أدرج��ت ذلك يف كل مناهجها التعليمية يف مدار�سها
ومعاهدها وجامعاتها و�أعلنت عن طموحها مرار ًا
وت��ك��رار ًا واحتلت الأرا���ض��ي وقتلت وخ�رّب��ت و�شرّدت
وارتكبت جرائم بحق الإن�سانية طيلة عقود من الزمن
ال وديع ًا ال يطمح �إال لل�سالم واملحبة
�أ�صبحت اليوم حم ً
و�أ�ضحت �إي���ران -حتت وط ��أة املذهبية  -هي العدو
الذي يجب احلذر منه ،وهي التي مل تعلن يوم ًا عن �أي
م�شروع تو�سعي �أو ا�ستيطاين �أو �أي نية مبيّتة لإن�شاء
�إمرباطورية فار�سية -كما يدّ عون� -أُلب�ست هذا الثوب
و�أُق��ح��م��ت فيه واتهمت بطموحات غ�ير م�شروعة ومت
ت�سليط الأ�ضواء الإعالمية على وهمٍ �سيطر على عقول
بع�ض احلكام العرب بحجة االختالف املذهبي ،و�أُ�سدل
ال�ستار نهائي ًا عن كل امل�شاريع اال�ستعمارية ال�صهيونية
املدعومة �أمريكي ًا والتي يدرك العرب خطورتها خري �إدراك ولطاملا
تلظّ وا بنارها طويالً.
وبد�أت و�سائل الإعالم امل�ستحدثة بتغذية النعرات املذهبية والطائفية لتعميق اخلالف بني العرب و�إيران و�شُ نت حملة التكفري
�ضدها والت�سويق لال�ستدالل ب�أن �إ�سرائيل تدين بدين �سماوي وتبقى مهما �أجرمت من �أهل الكتاب ،وتعترب �إيران مهما قدمت
م�شرك ًة وكافرة ومتزندقة ،واخُ تلق اخلالف ال�سني ال�شيعي الذي لي�س له وجود بالأ�صل �إال يف بع�ض املوارد التي ال تقدم وال ت�ؤخر
يف املعركة مع ال�صهيونية ،فاالختالف العقائدي �أو الفقهي بني املذهبني لي�س له �أي ت�أثري يُذكر على �أر�ض املعركة التي طالت
وا�ستهلكت ما يفوق ال�ستني عاماً.
وتوظيف هذا االختالف يف هذا التوقيت ال يخدم �إال العدو ،لكن الغريب يف الأمر �أن الكثري من امل�ؤ�س�سات الدينية يف البلدان
العربية ويف مقدمتها دول اخلليج اقتنعت با�ستبدال العدو وبد�أت ت�سوّق لإ�سرائيل على �أنها اجلار الويف للعرب و�أن �إيران هي العدو
لينق�ض على الوطن العربي فيبتلعه وي�شيد �إمرباطورتيه الفار�سية
ّ
االنتهازي املختبئ خلف م�شاريعه والذي ينتظر الفر�صة املنا�سبة
املزعومة ،وا�ستطاعت هذه الدوائر العربية بدعم ٍمن الغرب �أن تهيمن على العقول �سالب ًة من ال�صهيونية �صفاتها العدوانية ملب�س ًة
�إياها لإيران الإ�سالم مكون ًة بذلك ر�أي ًا عام ًا �شعبي ًا عربي ًا قائم ًا على احلقد وال�ضغينة لي�س لإيران فقط بل لكل �أتباع مذهب �أهل
البيت (ع) حتى �شاع الأمر ف�شمل عقول (حم�ساوية) كنّا نعتقد �أنها ممانعة ومقاومة وفج�أة اكت�شفنا �أنها �أول من تنطلي عليه
الدعاية ال�صهيونية و�أنها كانت طيلة عقود حركات براغماتية نفعية حتاول قدر الإمكان اال�ستفادة املادية لينعم �أفرادها بالرثاء
والرفاهية حتت م�سمى مقاومة امل�شروع ال�صهيوين ,فما كان منها �إال �أن انقلبت على عقبيها يف �أول فر�صة �سنحت لها وتخلّت عن
حمور املمانعة الذي خ�سر بدعمه لها لقمة عي�ش �أبنائه ،و�أنفق عليها �أموا ًال باهظة قد حرمها ل�شعوبه لي�سد فواتري ونفقات الفنادق
الفارهة التي كان يرتادها الزعيم املقاوم !! م�شعل والزهار وزبانيته.
والت�سا�ؤل الذي يطرح نف�سه ب�إحلاح :غ�سلت �أدمغة الكثريين من العرب ..وُا�ستبدل العدو ..ويف املقابل انك�شفت احلقائق وبان
املخفي ..فهل �سيتعلم حمور املمانعة من جتاربه ودرو�سه؟ �أم �سيبقى م�ستمر ًا يف دعم من ال ي�ستحق؟.

ب����د�أت ال��ع��ق��ول والأدم��غ��ة
ال�شريرة ب�صناعة العدو
الوهمي للدول العربية ملب�سة
�إي���اه ث��وب ال��ع��دو احلقيقي
وم�ستعرية له كل الأو�صاف
التي يت�صف بها ذاك اللدود
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ق�ص�ص وحكايا و�شكاوى من حديقة اخلن�ساء
�أنفقت حمافظة دم�شق على جتهيز حديقة اخلن�ساء (الثالث عنزات) �أموا ًال كثرية ملدة �سنوات وهذه احلديقة
تقع يف حي امليدان على م�ساحة  5دومنات وكان يق�صدها �أهايل حي امليدان للتنزه والرحالت� ،إال �أنها �أ�صبحت
يف الآونة الأخرية مرتع ًا للمراهقني وجماعات ال�شباب الذين ال يبالون ب�شيء ويتعمدون �إزعاج الآخرين و�إقالق
راحتهم وللأ�سف حتولت احلديقة مل�صدر خوف لكرثة �أعداد ه�ؤالء الزعران بح�سب قول اجلوار ،حيث يتم
التحر�ش بطريقة قذرة ودون حياء ،ناهيك عن دخول احلديقة لي ًال وعلى �أعني املارة واجلوار ل�شبان من الذكور
والإناث والبقاء حتى �ساعات مت�أخرة �أحيان ًا ،لذا ي�أمل الأهايل املجاورون للحديقة من حمافظة دم�شق و�شرطة
حمافظة دم�شق متابعة ه�ؤالء ال�شباب و�ضبط الدخول واخلروج �إىل احلديقة لإنهاء املعاناة من
الإزعاج والإ�ساءة.

اللقاحات البيطرية مفقودة يف احل�سكة

متلك حمافظة احل�سكة ثروة حيوانية ال ي�ستهان بها مق�سمة ما بني  5500ر�أ�س جامو�س  3984ر�أ�س خيل و 480ر�أ�س �إبل و223
�ألف ر�أ�س ماعز و� 80ألف ر�أ�س بقر � 632ألف ر�أ�س غنم ،ويعاين مالكو هذه الرثوة من انعدام اللقاحات البيطرية ال�ضرورية
ملوا�شيهم وكذلك يعانون من توقف م�شروع التلقيح اال�صطناعي ..مديرية الزراعة والإ�صالح الزراعي تقول �إن اللقاحات غري
متوفرة وم�شروع التلقيح اال�صطناعي متوقف ب�سبب �صعوبة النقل ما بني م�ستودعات الوزارة واملديرية ،وال�س�ؤال هنا لو كان
الأمر يتعلق ب�أحد املعنيني باملديرية هل �س ُيهمل �أم �إنه �س ُيحل ب�سرعة فائقة؟
نقل املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة على الوعد يا كمون

بعد ا�ستهداف املن�ش�آت ال�صناعية �إما بالتدمري �أو ال�سرقة �أو احلرق قررت احلكومة نقل املن�ش�آت �إىل الأماكن الآمنة وكان ذلك
بتاريخ  2012/11/14وذلك ب�شرط �إعطاء �أ�صحاب هذه املن�ش�آت نف�س املزايا املمنوحة لها وفق القوانني والأنظمة والتعليمات
التي مت على �أ�سا�سها الرتخي�ص ال�صناعي الأ�سا�سي وب�شرط �أن تكون هذه املوافقة ملدة زمنية تنتهي مع انتهاء مربرات النقل،
وبعد العديد من الكتب واملرا�سالت ما بني وزارة ال�صناعة والإدارة املحلية ووزارة االقت�صاد والتجارة اخلارجية متخ�ضت على
�سبيل املثال بنيل املوافقة على تخ�صي�ص بناء يف املنطقة احلرة يف الربية يف حمافظة الالذقية وقامت وزارة االقت�صاد والتجارة
اخلارجية بتخ�صي�ص عدد من املقا�سم مبوجب الكتاب املوجه �إىل امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق احلرة ذي الرقم  15/132تاريخ
 2013/7/23على �أن ت�ستثنى هذه املقا�سم من نظام اال�ستثمار يف املنطقة احلرة ،وللآن مل يحدث �شيء على �أر�ض الواقع .وي�شري
�أ�صحاب املن�ش�آت ال�صناعية �أن همومهم غي�ض من في�ض على الأقل يف نقل املن�ش�آت التي طال انتظار قرار نقلها.
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ال�سيد وزير الزراعة والإ�صالح
الزراعي حراجنا يف خطر!!

تعر�ضت الرثوة احلراجية منذ �سنوات
للعديد من التعديات وب�أ�شكال خمتلفة
منها االحتطاب والرعي اجلائر
واحلرائق وتهريب املواد احلراجية
بالإ�ضافة �إىل الزحف العمراين
و�سرقة مياه الري اخلا�صة بها ،ومنذ
بداية الأزمة ازدادت التعديات ومل
تفلح كل الإجراءات التي قامت بها
الوزارة يف احلد من التعديات �أو
تراجع احلرائق ،فالوزارة متلك 20
خمفر ًا حراجي ًا تعتمد يف �أغلبها على
العمال املو�سميني وامل�ؤقتني وتعاين هذه
املحميات ب�شكل عام من قلة و�صعوبة
الطرقات وقلة العمال اخلرباء يف
هذا املجال ب�سبب عدم التثبيت وعدم
التنظيم العمل احلراجي وقلة الثقافة
احلراجية ما بني املواطنني وعدم
�شدة القوانني اخلا�صة بالتعدي على
احلراج ،و�أهم �شيء يخ�ص مو�ضوع
الرثوة احلراجية عدم تفريغ �أو �إن�شاء
منظومة �إطفاء ل�صالح وزارة الزراعة
والإ�صالح الزراعي لتدارك �أي خطر
حمدق �أو تالفيه يف حال حدوثه،
وهنا �أمام هذه املعوقات هل �ستقوم
وزارة الزراعة والإ�صالح الزراعي
بالنظر لهذا املو�ضوع ملا له من �أهمية
اقت�صادية وحيوية وبيئية؟!
م�شروع بناء � 50ألف وحدة �سكنية..
اجتماعات ودرا�سات!!

ُت�شكر وزارة الإ�سكان والتنمية العمرانية
على م�شروع بناء � 50ألف وحدة �سكنية
الذي �سي�ؤ ّمن ال�سكن لذوي الدخل
املحدود يف خمتلف املحافظات ،ولكن
للآن مل ي�شاهد �شيء على �أر�ض الواقع
�سوى اجتماع �أع�ضاء اللجنة التي ت�ضم
ممثلني عن وزارة الأ�شغال العامة
وال�صناعة والنقل واملالية والزراعية
وهيئة التخطيط الإقليمي ،ونحن نخ�شى
�أن يبقى امل�شروع داخل دوامة االجتماعات
والكتب واملرا�سالت والدرا�سات! وكلنا
�أمل يف وزارة الإ�سكان والتنمية العمرانية
ب�سرعة الإجناز والبناء.
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مت ــابعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الهواتف الثابتة معطلة يف درعا

م�ضت ثالثة �أ�سابيع على تعطل وانقطاع
االت�صاالت يف حمافظة درعا وخ�صو�ص ًا الواقعة
على م�سار درعا وب�صرى ال�شام ،حيث ُقطعت
االت�صاالت بكافة �أنواعها عن حي الكا�شف يف
درعا ومدينة ب�صرى ال�شام و�أم ولد و�صيدا والطيبة
واجليزة وغ�صم ون�صيب .علم ًا �أن االت�صاالت
مل مي�ض على عودتها �سوى �شهر واحد بعد تعطل
لأكرث من خم�سة �أ�شهر لذا ي�أمل ال�سكان هناك
الإ�سراع ب�إ�صالح الكوابل ال�ضوئية والنحا�سية
و�إنهاء معاناتهم.
مطالب �شركة زيدل للعنب يف حم�ص

يطالب فالحو حمافظة حم�ص م�ساواتهم مع
فالحي ال�سويداء من حيث �سعر اال�ستجرار
ملادة العنب ،ف�شركة عنب ال�سويداء ت�ستجر
العنب ب�سعر  35ل�.س للكغ الواحد بينما
�شركة زيدل ت�ستج ّره ب�سعر  30ل�.س للكغ
الواحد ،وتعاين �شركة زيدل من عدة هموم
�أهمها �إحجام معظم التجار عن التعاقد مع
ال�شركة لت�أمني م�ستلزمات الإنتاج مثل العبوات
الزجاجية �أو مادة اليان�سون بالإ�ضافة �إىل قلة
�سقف ال�شراء والبالغ � 500ألف لرية �سورية
فقط وهو �سقف منخف�ض بالن�سبة ملثل هذه
ال�شركة وعدم ت�أمني امل�ستلزمات عرب اجلهات
العامة وح�صرها عرب العقود.

ديون امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية الـ  165ملياراً!!

تع ّد امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
الداعم الأ�سا�سي لعملية التنمية االجتماعية
وال�ضمان الوحيد للعاملني التي �شملتهم
حمايتها �أي ًا كانوا على ر�أ�س عملهم �أو
حقهم بالإ�صابة �أو متقاعدين ،هذه امل�ؤ�س�سة
انخف�ضت �إيراداتها يف العامني الأخريين
ب�سبب الأحداث �إىل ما يقارب الـ  15مليار
لرية �سورية ،وتبلغ قيمة املبلغ امل�ستحق
للم�ؤ�س�سة على الغري :ما يقارب الـ 165
مليار لرية �سورية موزعة على  55مليار
لرية �سورية ديون م�ستحقة و 110مليارات
ا�شرتاكات غري م�سددة من بع�ض الوزارات.
وهنا ال�س�ؤال ملاذا مل تقم امل�ؤ�س�سة ب�إجراءات
فعلية لتح�صيل ديونها وت�شغيلها مع الأموال
امل�ستثمرة والتي تعود بالنهاية على امل�ؤ ّمن
عليهم ،وكيف تراكم مثل هذا املبلغ الذي ال
ي�ستهان به ،وملاذا مل ي�ستثمر الفندق الذي
ا�شرتته امل�ؤ�س�سة يف منطقة �ساروجة؟؟!
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�إعادة �شبكة االت�صاالت لباقي الريف احللبي
قام فرع ال�شركة ال�سورية لالت�صاالت بحلب ب�إعادة �أغلب ال�شبكات �إىل مناطق الريف احللبي وذلك بالتعاون
مع فرع الهالل الأحمر بعد �صعوبة دخول العاملني والفنيني هناك للإ�صالح وقاربت الن�سبة  %70من ال�شبكة
ب�شكل عام لذا ي�أمل �أهايل املناطق الباقية من الريف احللبي ا�ستمرار ال�شركة بال�صيانة و�إعادة االت�صال �أ�سوة
باملناطق التي �أعيد لها االت�صال وال�شبكة.
�أكثـر من عام ودرا�سة ال�صرف ال�صحي متوقفة يف "مرانة"
يعاين �أهايل قرية مرانة التابعة ملحافظة ريف دم�شق من انعدام �شبكتي املياه وال�صرف ال�صحي ،وبعد العديد
من الكتب واملطالبات �سُ ِّطر كتاب بتاريخ � 2012/3/4إىل مديرية اخلدمات الفنية مبحافظة ريف دم�شق و�أعيد
الكتاب �إىل البلدية ليتم �إجراء الدرا�سة وبعدما �أعدت الدرا�سة توقفت ب�سبب عدم توفري ال�سيولة وبحجة �أن
ي�شمر مهند�سو مديرية اخلدمات الفنية عن �سواعدهم وينهوا الدرا�سة
الدرا�سة غري كافية .وال�س�ؤال هنا ملاذا ال ِّ
عن طريقهم �أو يتم توفري االعتماد حول الدرا�سة التي �أعدتها البلدية لإنهاء معاناة الأهايل من هذا الو�ضع امل�ؤثر
على ال�صحة والبيئة �أما �إنها بريوقراطية فقط؟
غياب الرقابة عن املقاهي ال�شعبية

انتهز �أغلب �أ�صحاب املقاهي
ال�شعبية يف ٍّ
كل من املرجة
و�ساروجة والقنوات واحلجاز
والزاهرة غياب الرقابة الفعلية
من قبل اجلهات املخت�صة وبد�ؤوا
برفع الأ�سعار كيفما يريدون .فعلى
�سبيل املثال �سعر كا�سة ال�شاي
ال�صغرية و�صلت  100-75ل�.س
وثمن علبة املياه الكبرية ما بني
 125-100ل�.س وبع�ض �أ�صحاب
املقاهي ي�ضع ت�سعرية جديدة
با�سم فتح طاولة بقيمة 100
ل�.س .ويرتاد هذه املقاهي �أعداد
واملهجرين
كبرية من امل�سافرين
ّ
وذوي الدخول املحدود .لذا ن�أمل
من مديرية التموين وحماية
امل�ستهلك القيام بدوريات على
�أر�ض الواقع وطلب ن�سخة عن
الفواتري املقدمة للزبائن.
ال�شاطر بال خدمات

يتبع حي وادي ال�شاطر ملحافظة
طرطو�س وهو بال خدمات ،مثل:
ال�صرف ال�صحي والهاتف و�صيانة
الطرقات وتعبيدها؛ كونه خارج
املخطط التنظيمي والأهايل القاطنني
هناك م ّلوا من مراجعة اجلهات املعنية
لإدخال ح ِّيهم داخل املخطط التنظيمي
و�سماع الوعود ال�شفهية والردود
الروتينية ..فهل �ستبادر حمافظة
طرطو�س حلل معاناة �أهايل احلي؟

خطوط النقل املنطلقة من منطقة ج�سر الرئي�س

�أ�صبح اال�ستهتار بنقل املواطن وبوقته من �أهم مزايا �سائقي اخلطوط
املنطلقة من منطقة ج�سر الرئي�س مثل (قد�سيا� -ضاحية قد�سيا-
دمر� ..إلخ) .فهذا يطلب �أ�سعار ًا خيالية وذاك يريد �أن يرتاح والآخر
يقول �إن حرارة املحرك مرتفعة (وتربد حني ينا�سبه ال�سعر) لذا
ي�أمل الركاب من �إدارة فرعي املرور يف دم�شق والريف �ضبط عمل
ال�سرافي�س ومتابعة مراقبي اخلطوط الذين نادر ًا ما يتواجدون
ويتابعون عملهم فقد �أُرهق رواد هذه اخلطوط نف�سي ًا ومادي ًا.
"كلدة �شمي�ساين" والهاتف الثابت

تتبع قرية كلدة �شمي�ساين ملحافظة احل�سكة وي�صل عدد �سكانها لأكرث
من  2000ن�سمة وهم حمرومون من خدمة الهاتف الثابت منذ �سنوات،
علم ًا �أن املق�سم جاهز لديهم منذ �أكرث من خم�س �سنوات ومل ي�سمعوا
رنني الهاتف بل �سمعوا الوعود الكثرية التي يبدو �أنها لن ُتنفذ.
ر�أ�س الب�سيط عط�شى
يبدو �أن جمال و�سحر منطقة ر�أ�س الب�سيط يف حمافظة الالذقية مل
يتو�سط لدى اجلهات املعنية لت�أمني م�صادر مياه �أخرى و�إنهاء العط�ش
الذي يرافقهم ً
�صيفا! والآن مع ازدياد �أعداد الوافدين �إليها �أ�صبح واقع
ً
املياه ً
�صعبا ً
جدا وخ�صو�صا يف القرى التابعة ملنطقة ر�أ�س الب�سيط .لذا يو ّد
�أهايل املنطقة من اجلهات املعنية ت�أمني م�صادر املياه اجلديدة املزمع
�إيجادها منذ �سنوات وبناء ال�سدود املزمع �إن�شا�ؤها منذ �سنوات � ً
أي�ضا.
النهر املك�شوف يف "املزة ب�ساتني"
عانى �أهايل حي املزة ب�ساتني يف حمافظة دم�شق الواقع خلف �أوت�سرتاد
املزة من النهر املك�شوف وروائحه منذ �سنوات وقد حتول منذ زمن بعيد
ملجرى لل�صرف ال�صحي ومرتع للقوار�ض ،وعا�شوا على �أمل �سقفه ،ولكن
الذي حدث هو الروتني املعتاد يف مثل هذه احلاالت؛ فمديرية املوارد
املائية بدم�شق تر�سل للمحافظة واملحافظة تر�سل لدائرة اخلدمات
والدائرة تعيد الكتب دومنا جدوى وت�أتي الردود :بعدم توفر �سيولة� ،أو
ً
وخ�صو�صا مع
انتظار خمطط� ..إلخ لذا ي�أمل الأهايل على الأقل جتريفه
ً
حر�صا على �سالمة الأطفال.
بداية العام الدرا�سي الذي بو�شر به وذلك
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�إىل املثلث احلدودي وراء ُدرْ!!
القام�شلي  ..هل تبقى عرو�س ال�شمال؟!!
احل�سكة � -سالم مراد العلواين
تعترب ت�سمية ع��رو���س ال�شمال ملدينة
القام�شلي اال���س��م امل��ح��ب��ب ل���دى الغالبية
العظمى م��ن ���س��ك��ان حم��اف��ظ��ة احل�سكة يف
ك��ل امل��ج��االت االقت�صادية واالجتماعية
وال�سيا�سية ،وحتى يف جمال الريا�ضة ،هذه
املدينة ال��ت��ي وم��ن��ذ ح���دوث الأزم���ة تعي�ش
حياتها خارج �سياق املدن ال�سورية قاطبة،
رغم �صعوبة احلياة واملعي�شة نتيجة االنقطاع
املتوا�صل للكهرباء ،و�صعوبة احل�صول على
املحروقات ،ال مير �أ�سبوع على املدينة من دون
�إقامة ن�شاط فني �أو ريا�ضي �أو ثقايف متنوع،
ويح�ضره الع�شرات و�أحيان ًا املئات من �أبناء
املدينة ال�صامتة يف لياليها املظلمة والن�شطة
يف نهارها الطويل!!.
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�شعب يحتفل
احتفل الأ�سبوع الفائت جتمع �شباب �سورية الأم
بعيد ال�صليب �أمام مكتب التجمع مبدينة القام�شلي يف
حي الو�سطى ،وذلك مب�شاركة املئات من �أبناء الطائفة
ال�سريانية �إ�ضافة �إىل الطوائف امل�سيحية الأخرى وخليط
جميل من ف�سيف�ساء مكونات املنطقة الذين ي�شاركون يف
هذا االحتفال ال�سنوي.
كما ح�ضر احلفل �أع�ضاء من الأحزاب والتجمعات
املتواجدة يف املنطقة وب�شكل ملفت «حزب االحتاد
الدميقراطي ,حزب الإرادة ال�شعبية ,التجمع املدين
امل�سيحي» وذلك بدعوة من جتمع �شباب �سورية الأم.
مرا�سم االحتفال بد�أت بالوقوف دقيقة �صمت على
�شهداء الوطن مبدنييه وع�سكرييه ,ثم �ألقى كلمة االفتتاح
مالك جبو ع�ضو الأمانة العامة لتجمع �شباب �سورية الأم،

منوه ًا ب�أهمية الفعالية وفحواها و�أنها جاءت كمبادرة
ونداء �إىل جميع ال�سوريني لكي ي�ضعوا �سورية و�شعبها
ن�صب �أعينهم يف �أي قرار يتخذونه يف ظل الظروف
اال�ستثنائية التي متر بها �سورية.
و�أكد جبو يف كلمته �أنها ر�سالة �إىل جميع الدول على
ال�صعيدين الإقليمي والدويل ب�أن يرفعوا �أيديهم عن
�سورية ،فال�سوريون �أوىل ب�أن يقرروا م�صري بالدهم.
وقال« :يف ظل هذا الظرف اال�ستثنائي الذي مير به
الوطن ،الوطن �أيها الإخوة ي�صلب اليوم ..تدق امل�سامري
يف �أطرافه ..يطلب من �أبنائه ماء فيذيقونه نار ًا»..
جتاوز اخلطوط احلمراء
ونا�شد يف ختام كلمته ال�شعب ال�سوري للت�ضامن قائالً:
« �إن حرمة دماء �أبنائنا وكنائ�سنا وم�ساجدنا و�أوابدنا
التاريخية لي�ست حم ًال للنقا�ش �أو التفاو�ض ،و�إن الدعوات
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للتدخل اخلارجي بذرائع خمتلفة لي�ست �سبي ًال للحل،
�آخر هذه الذرائع ا�ستخدام ال�سالح الكيميائي الذي ندين
ا�ستخدامه �أي ًا كانت اجلهة امل�س�ؤولة عن هذا اال�ستخدام،
�إن هذه املحاوالت للتدخل �إمنا هي �إمعان يف تدمري هذا
البلد وبنيته التحتية والع�سكرية ،كما �أن الدعوات الطائفية
واالعتداء على املقد�سات واملدن التاريخية و�آخرها الهجوم
على معلوال ..ف�ض ًال عن خطف وذبح رجال الدين وال�سيما
املطرانني يوحنا �إبراهيم وبول�س اليازجي اللذين مازال
م�صريهم جمهو ًال حتى الآن� ،إمنا هي جتاوز لكل اخلطوط
احلمراء ،وعلينا جميع ًا �أن نتحمل امل�س�ؤولية التاريخية
لإدانة مثل هذه الأعمال وبذل اجلهود لإيقاف نزيف الدم
ال�سوري واخلروج من هذه الأزمة التي طال �أمدها ،لنتطلع
بعدها �إىل بناء م�ستقبل �سورية الذي نطمح �إليه جميع ًا.
دمتم ودامت �سورية ب�ألف خري».
بعد انتهاء الكلمة قدمت فرقة «ر�ؤيا» فقرة مو�سيقية
من وحي املنا�سبة ،تال ذلك العر�ض امل�سرحي الذي تق ّم�ص
يف معناه الظروف ال�سيئة التي متر بها �سورية والأو�ضاع
االقت�صادية واملعي�شية التي يعي�شها املواطن.
كما مت تقدمي �صور لأطفال �سورية ومعاناتهم يف ظل
الأزمة ،وتلتها فقرة متثيلية حول كيفية اكت�شاف ال�صليب،
والتي من خاللها ومع �أحداثها �أ�شعل ال�شباب امل�شاركون
النار ح�سب التقاليد امل�سيحية يف االحتفال ،ثم اختتم
احلفل ثانية مع فرقة «ر�ؤيا» التي قدمت جمموعة من
الأغاين واملو�سيقى الوطنية.
�آ�شوريون بال حدود
قدمت جمعية «�آ�شوريون بال حدود» بالتعاون مع جتمع
«�شباب �سورية الأم» �سلل غذائية كمعونة ملئات العائالت

املحتاجة يف مدن القام�شلي والقحطانية واملالكية كربى
مدن حمافظة احل�سكة ،حيث مت التوزيع ح�سب الأولوية
�أي العائالت الأكرث احتياج ًا يف هذا الوقت وال ميلكون �أي
�إمكانات يف ت�أمني قوتهم اليومي ،وتكفي ال�سلة الغذائية
الواحدة لعائلة مكونة من خم�سة �أ�شخا�ص مدة �شهر كامل
تقريب ًا وتت�ضمن  13مادة رئي�سية لال�ستهالك.
وجاءت هذه املبادرة وهي الأوىل للجمعية بعد �أن
ازدادت معاناة �أبناء حمافظة احل�سكة ب�شكل عام نتيجة
الأزمة التي ت�شهدها �سورية منذ حوايل عامني ون�صف،
والتي كان من �أهم نتائجها ح�صول �أزمة اقت�صادية خانقة
يف مناحي احلياة كافة ،ي�ضاف �إىل ذلك ما تعانيه املحافظة
يف الآونة الأخرية من ح�صار خانق فر�ضته عليها اجلماعات
امل�سلحة ،واالزدياد امل�ضطرد يف �أعداد النازحني والالجئني
من باقي املحافظات املنكوبة التي �شهدت ا�شتباكات عنيفة
�أدت لتدمري معظم البنية التحتية ،فيما تعترب الثانية لتجمع
�شباب �سورية الأم الذي �ساعد الهالل الأحمر ال�سوري قبل
حوايل �شهرين بتوزيع �سلل غذائية لعائالت نزحت من
حمافظات ومناطق �سورية �أخرى.
من اجلدير بالذكر �أن جمعية «�آ�شوريون بال حدود»
تعنى بال�ش�أن الكلداين الآ�شوري ال�سرياين ومب�سيحيي
ال�شرق ب�شكل عام ،ومقرها العا�صمة ال�سويدية ا�ستوكهومل.
�أما «جتمع �شباب �سورية الأم» فهو جتمع على �شكل تنظيم
�شعبي �سوري الأ�صل واالنتماء ،يعرف نف�سه ب�أنه «وطني
اخلط وامل�سرية ،وغري تابع لأي جهة �أو تيار �أو تنظيم �أو
حزب ،له كيانه اخلا�ص وا�ستقالليته التامة ،وهو جتمع
�شبابي منفتح على كل الق�ضايا الوطنية اجلادة والهادفة
وهمه الأ�سا�سي �أن تكون �سورية دائم ًا يف الريادة على
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م�ستوى الوطن واملواطن».
و�أثناء االحتفال �ألقت �إحدى النا�شطات يف املجتمع
املدين كلمة يف املنا�سبة قالت فيها�« :أ ّمنا احلبيبة �سورية
إليك
عليك ممزوجة بو�شاح �أ�سود ،ننظر � ِ
متر ذكرى ال�صليب ِ
و�أنتِ معلقة على ال�صليب تت�أملني فراق �أبنائك و�آالمهم ،وكما
كان تالميذ ال�سيد امل�سيح ينظرون �إليه م�صلوب ًا ظن ًا منهم
ب�أنها النهاية ،ولكن ع َّلمنا ال�سيد امل�سيح ب�صليبه ب�أن الآالم
ما هي �إال ج�سر عبور من املوت �إىل احلياة ،ومن اخلطيئة
�إىل اخلال�ص ،ومن ال�ضعف �إىل القوة� ..سورية هكذا ننظر
آالمك يف هذا اليوم املقد�س يف عيد ال�صليب رمز الفداء،
ل ِ
نعم لي�ست نهاية بل هي بداية مل�ستقبل �أف�ضل مليء بال�سالم
والرقي جلميع �أبنائك».
و�أ�ضافت النا�شطة «�أحبائي دعونا نعزي بع�ضنا بع�ض َا
يف هذه الأيام ،ونطلب من الرب ب�صليبه املقد�س �أن يخل�ص
�سورية من هذه املحنة مانح ًا �إياها ول�شعبها ال�سالم».
و�ألقت املبادرة ال�شعبية حلماية ال�سلم الأهلي التي
ت�ضم يف �صفوفها �أبناء القام�شلي بغ�ض النظر عن
انتمائهم الديني �أو العرقي �أو الطائفي كلمة يف احلفل
�أكدوا فيها على حماية ال�سلم الأهلي الذي تعي�شه مدينتهم
داعني �إىل نبذ العنف والتطرف وخا�صة يف ظل ما ت�شهده
البالد من عنف.
هذا هو ال�شرق ال�سوري وهذه هي احل�سكة عرو�س
ال�شمال التي متثل ن�سق الثقافة الإن�سانية الواحدة املرتا�صة،
ثقافة اخلال�ص من العنف ،وحترير الإن�سان ،وبالتايل
حتقيق ال�شرط الإن�ساين الذي يتفق عليه جميع �أبناء الوطن
بوعيه التاريخي!!.

منتجو احلم�ضيات وخماوف من عقبات ت�سويق املح�صول؟!
خماوف عدة يبديها منتجو احلم�ضيات
يف ال�ساحل ال�سوري على عمليات ت�سويق
حم�صولهم مع تقديرات �إنتاج و�صلت �إىل
مليون و� 134ألف طن من خمتلف �أنواع
احلم�ضيات ،واالرتفاع الكبري ب�أجور النقل
والت�سويق الداخلي ،والآمال التي يعلقها
املنتجون على احلكومة لفتح نوافذ ت�صديرية
خارجية للحم�ضيات ،و�أو�ضح حكمت خليل
رئي�س احتاد فالحي الالذقية ملجلة "الأزمنة"
�أهمية و�ضع الأ�سعار الت�أ�شريية ملح�صول
احلم�ضيات يف وقت مبكر لتحقيق توازن
�سعري ير�ضي الطرفني :املنتج وامل�ستهلك
ويحد من دور احللقة الو�سيطة ومن ا�ستغالل
التجار وال�سما�سرة .
من جانبه بينّ حممود حبيب ح�سن "رئي�س مكتب
الت�سويق يف االحتاد العام للفالحني" للأزمنة �أنه بناء
على طلب الفالحني يف احتادي الالذقية وطرطو�س
قام االحتاد العام للفالحني بالتن�سيق مع م�ؤ�س�سة اخلزن
بعقد اجتماع لو�ضع �أ�سعار ت�أ�شريية ملح�صول احلم�ضيات
،وبناء على نتائج االجتماع فقد مت التو�صل �إىل �سعر و�سطي
لتكلفة الإنتاج يف حمافظتي الالذقية وطرطو�س على النحو

التايل :احلام�ض بنوعيه ( ماير ـ انرتدوناتو )  35 - 30ل�.س
للكغ ،جمموعة الربتقال اليو�سفي ( اليافاوي ) 37 - 32
ل�.س (�أبو �صرة )  40 - 35ل�.س ( كلمنتني)  35 -30ل�.س .
علم ًا �أن تكلفة �إنتاج الكغ يف املحافظتني بني  30 - 22ل�.س

و�أ�شار ح�سن �إىل ا�ستعداد م�ؤ�س�سة اخلزن
والت�سويق الزراعي �إىل ت�سويق بني � 200 - 150ألف
طن حم�ضيات من �أ�صل جمموع الإنتاج املتوقع الذي
ي�صل �إىل مليون و� 134ألف طن حم�ضيات
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امل�صارف اخلا�صة تلعب يف الوقت بدل ال�ضائع
وامل�س�ؤولون خارج امللعب
�إيفلني امل�صطفى

evlism86@gamial. com
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ثالث �سنوات م�ضت من عمر الأزمة ال�سورية� ،ألقت بنتائجها ال�سلبية على كافة القطاعات االجتماعية واخلدمية
واالقت�صادية ،ثالث �سنوات عا�صر فيه املواطن ال�سوري ع��دد ًا من التغيريات ال�سيما يف جمال التغيري الوزاري
للحكومة ،ويف كل مرة يتم فيها تغيري الوزراء ،يعي�ش املواطن حلظة من التفا�ؤل يقابلها �أ�شهر من الإحباط لعدم ر�ؤية
نتائج مب�شرة جراء تلك التغيريات.
ومع بقاء احلال على و�ضعه ،ي�ستمر الفريق االقت�صادي بطرح ق��رارات تزيد من حالة الإحباط التي يعي�شها
املواطن ،والتي كان �آخرها قرار املوافقة على ت�أجيل رفع ر�أ�سمال امل�صارف عام ًا �إ�ضافياً ،بعدما كانت امل�صارف قد منحت مهلة
لزيادة ر�أ�سمالها يعادل � 3سنوات منذ عام  ،2010حينها حذّرنا من خطر اتخاذ مثل هكذا قرار ،لكن دون �أية جدوى.
واليوم يف ظل الأزمة التي تظهر نتائجها ب�شكل �أو�ضح و�أعمق ،ف�إن انعكا�سات هذه الأزمة �ست�ؤدي لكارثة مالية يف �سورية على املدى
القريب والطويل ،الأمر الذي �سي�ؤثر بالعمق على ثقة النا�س بامل�صارف ،و�سينقل الت�أثري كالدومينو من بنك متعرث فع ًال �إىل بنوك
غري متعرثة.
ولفهم الكارثة املالية التي نحذّر منها ون�أمل عدم وقوعها ،البد من تو�صيف احلالة وتو�ضيحها ب�شكل �أو�سع ،يف بداية الأزمة ذكرنا
�أن الإيداعات غري حممية يف امل�صارف ،و�سعينا لإي�صال التحذير للجهات امل�س�ؤولة دون �أن ي�أتي �أي يرد يفند حتذيرنا �أو ير�سل ر�سالة
طم�أنينة للمودعني.
البع�ض احتج ب�أن القانون ال�سوري ين�ص على �إلزام امل�صارف بو�ضع  %10من ر�أ�سماله لدى البنك املركزي ،لكنّ  -للأ�سف -
امل�س�ؤولني املاليني الذين تناوبوا على دفة قيادة ال�سيا�سة املالية اتخذوا قرار ًا بتخفي�ض تلك الن�سبة �إىل  ،%5دون �أن يدركوا اخلطر
البعيد التخاذ مثل هكذا قرار ،وك�أن �أموال املودعني ال قيمة لها ،ولو افرت�ضنا �أن هذه الن�سبة هي مبثابة �ضمان لأموال املودعني يف
حال تعر�ض م�صرف للإفال�س� ،إال �أننا وباعتبار معرفتنا كيف ت�سري الأمور فمعظم البنوك املتعرثة �ستُخطر املقربني �إليها بالو�ضع
و�سيتم �سحب �أموالهم ويبقى الآخرون الذين لي�س لديهم املعلومة �آخر من يعلم.
ومن خالل االطالع على الأ�س�س امل�صرفية العاملية جند �أن تلك الأ�س�س غري موجودة يف �سورية ،حيث يتبع الفريق االقت�صادي
�سيا�سة عدم الالمباالة ملحاباة �أ�شخا�ص وتف�ضيل م�صلحة �شخ�ص على ح�ساب م�صالح الكثريين ،حيث جند �أن �سورية الدولة
الوحيدة يف املنطقة التي ال ت�ضمن فيها احلكومة كامل �أو جزء ًا من الإيداعات ،وكمثال ن�أخذ دو ًال جماورة ل�سورية فمث ًال يف لبنان
حدد القانون �إنه يف حال تعر�ض امل�صرف للإفال�س ف�إن املودع يح�صل على � 3آالف دوالر لكل ح�ساب ،كذلك الأمر يف الأردن
ال�سعودية ومعظم دول اخلليج بن�سب خمتلفة (بعد الأزمة العاملية) ،ولو ابتعدنا قلي ًال خارج دائرة الدول العربية جند �أن �أوروبا
حددت ما قيمته � 50ألف يورو� ،أما يف �أمريكا � 100ألف دوالر لكل مودع مهما كانت قيمة �إيداعاته ،مبعنى مهما كان ر�صيدك ف�إن
الدولة ت�ضمن للجميع �أول � 100ألف دوالر �سواء كان ح�سابك � 102ألف دوالر �أو مليار دوالر ،امل�شكلة التي ت�ضاف لهذا الأمر �إنه
وباعتبار عدم وجود حد �أدنى ت�ضمنه الدولة للمودعني ،ف�سيتم اعتبار �أن لكل �شخ�ص احلق بن�سبة تعادل حجم �إيداعاته يف حني �إن
الدول الأخرى حر�صت على �أن يكون التعوي�ض الأكرب للح�سابات ال�صغرى لأنهم هم الذين ال ميلكون غريها.
وبالتايل لتفادي وقوع الكارثة املالية يتوجب �أن ي�أخذ امل�شرّع ال�سوري �أهمية هذا الأمر والقيام بتحديد احلد الأدنى الذي يجب �أن
ي�ؤمّن لكافة املودعني ،وكذلك يتوجب �إعادة درا�سة �أو�ضاع امل�صارف وحالتها النقدية ،واالنتباه �إىل خطورة �أن البنوك غري املتعرثة
�ستنتقل �إليها العدوى بدافع اخلوف و�سيحدث ما يعرف  runt to the bankما يعني الهروب من البنوك و�سحب الإيداعات،
حينها على الدولة حماية البنوك غري املتعرثة والقيام بت�أمني �سيولة ب�شكل جماين لهذه البنوك.
يف حال تفاقمت امل�شكلة �أكرث ومل يتنبه امل�س�ؤولون خلطورة ما نتحدث عنه ،ووقعت الكارثة يتوجب على احلكومة حينها �أن تفر�ض
و�صاية على هذه امل�صارف مبعنى �أن ت�صبح بيد احلكومة ،وهذا ما تقوم به عدد من الدول الكربى منها الواليات املتحدة حيث تقوم
احلكومة بو�ضع يدها على امل�صارف املتعرثة للحفاظ على القطاع امل�صريف من ثم تقوم بالإفراج عنها بالتدريج.
كل ما ذكرناه �سابق ًا يجعلنا نت�ساءل :مل�صلحة من يتم ت�أجيل رفع ر�أ�سمال امل�صارف عام ًا �إ�ضافياً ،ولعل ال�س�ؤال الأكرث �أهمية :هل
�ستتمكن امل�صارف من زيادة ر�أ�سمالها خالل عام واحد ،بعدما ف�شلت يف زيادته خالل ثالث �سنوات؟؟ ن�أمل �أن تتمكن امل�صارف
حقيقة من اال�ستفادة من الوقت بدل ال�ضائع ،و�أن يراقب امل�س�ؤولون امل�صارف بجدية �أكرث قبل فوات الأوان؛ حينها فليتحمّل امل�س�ؤولون
عن هذه الكارثة م�شاهدة ثورة �آي�سلندا املالية بنكهتها ال�سورية.
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يف درعـا..
عاطلون وعاطلون زيادة عن العمل!!
حممد جرب العمر
هي تلك الظروف ال�صعبة التي يعي�شها املواطن
بعد �أزمة عامني ون�صف� ،أدّت �إىل فقد العامل
واملوظف وظيفته يف مناطق �ساخنة ،ي�صعب
العمل بها حتت �أي م�سمى؛ و�أما من تبقى ،فقد
زادت ال�ضغوط عليه ليغلق من�ش�أته �أو هناك من
دفعته الظروف القاهرة ليقل�ص من عدد عماله
�أو يلغي ورديات العمل ويبقي واحدة ،ترافق ًا
مع ارتفاع املعي�شة وظروف الأزمة التي كانت لها
مفرزاتها وانعكا�ساتها ال�سلبية على �أجور املعي�شة
والدخل ونف�سية العامل ورب العمل ،ليبدو جلي ًا
ب�أن هناك حلقة مزدوجة ت�ضررت وهي الآن
بيت الق�صيد ..ويف م�شهد �آخر هناك املزيد من
اخل�سائر التي فر�ضتها الأزمة ،قد تعر�ضت لها
القطاعات االقت�صادية املحلية اخلا�صة ،من
�صناعة وجتارة و�سياحة مع توقف عدد كبري من
املن�ش�آت �سواء العامة �أو اخلا�صة عن العمل..
فقدان العمل!..
ظروف قا�سية على مدى عامني ون�صف �أفقدت جزء ًا
كبري ًا من العمال يف القطاع اخلا�ص �أعمالهم ،وباملقابل
يوجد الكثري من مواطني درعا باتوا ملزمني باجللو�س يف
املنزل نتيجة فقدانهم عملهم ،لريافق ذالك مذكرة �أعدها
احتاد العمال بدرعا �أ�شارت ب�إ�سهاب �إىل �صورة الو�ضع من
خالل وجود �صعوبات متزايدة �أمام ا�ستمرار عمل املن�ش�آت
القائمة ومنها املن�ش�آت ال�صناعية والتجارية واخلدمية
اخلا�صة املرخ�صة �إىل جانب القطاع العام الإنتاجي
بكافة فروعه والقطاع اخلدمي �أي�ض ًا .و�أ�شارت املذكرة �إىل
تزايد �أعداد العمال امل�سرحني وفق �إح�صائيات الت�أمينات
االجتماعية للم�سجلني لديها ،وه�ؤالء قد خ�سر ق�سم كبري
منهم �أعمالهم احلرفية واخلدمية والتجارية ب�سبب
الأحداث الراهنة .ويف كل ذلك -واحلديث لنا -ف�إن
العمال و�أ�سرهم يواجهون الغالء وارتفاع الأ�سعار هذا عدا
عن ت�أثرهم بالعقوبات التي حا�صرتهم وقللت من فر�صهم
خا�صة مع ن�شوء طبقة وا�سعة من جتار الأزمة املحتكرين
منهم والفا�سدين ،لتكون املعادلة على النحو الآتي ،ارتفاع
جنوين يف الأ�سعار مقابل انخفا�ض حاد يف الأجور �إىل
درجة انعدامها هذا عدا عن انعدام الأمن والأمان ح�سب
املناطق التي ت�سخن فيها الأو�ضاع.
ظروف �صعبة
مل يكن طرد العمال من عملهم يف القطاع اخلا�ص
ال�شيء الوحيد الذي عانى ويعاين منه العمال بل كانت
انتهاكات �أ�صحاب العمل لقانون العمل اخلا�ص رقم 17
لعام  2010حا�ضرة وبكرثة يف �ساحة العمل ،فهناك عدد
ال با�س به من املن�ش�آت قد �أُغلقت ومنها بقي وهذه على

الأغلب �أ�صبحت ت�س ّرح عمالها وموظفيها و�أبقت على عدد
حمدود منهم وازدادت هذا العام يف ظل هذه الأو�ضاع
املعي�شية ال�صعبة ،فكثري من العمال ي�شكون واقع هذه
املن�ش�آت بعد تردي الظروف وهبوط قيمة اللرية ،بالإ�ضافة
�إىل ازدياد ال�ضغوط عليهم �أكرث من قبل �أرباب العمل يف
حتميلهم م�شقات كثرية ،ف�ض ًال عن الأمور املتعلقة بالقوت
اليومي وتخفي�ض املعا�ش ال�شهري ،وي�شرح عبا�س الزوباين
"موظف يف قطاع خا�ص" عمليات امل�ساومة يف من�ش�أة
غذائية للعمال من قبل �أرباب العمل بني تخفي�ض الراتب
�أو الدوام يوم بيوم يعني هناك عطلة لع�شرة �أيام بال�شهر،
الأمر الذي يفقد الراتب جزء ًا كبري ًا منه.
انعكا�سات على العمل!..
حال م�صطفى اخلالدي من داعل ،مل يكن الأول بني
زمالء له حني فقد العمل يف �إحدى ال�شركات الغذائية
بعد �أن لزم هو وغريه املنزل نتيجة تردي الأو�ضاع هناك
وعدم مقدرتهم بالتايل على العمل �أو الذهاب �إىل املن�ش�أة،
الأمر الذي دفع ب�صاحب املن�ش�أة لل�سفر �إىل خارج القطر،
لتعر�ضه للتهديد ،وخ�سران ر�أ�سمال كبري له يف املن�ش�أة بعد
�سرقة �أجزاء كبرية منها.
توفيق هو الآخر يعمل يف من�ش�أة �سياحية يقول بعدما
�صار له �أكرث من  20عام ًا وهو يعمل بها ،بات الآن عاط ًال
عن العمل ،نتيجة ت�سريحه وقيام �صاحب العمل ب�إغالق
من�ش�أته� ،أما حممد الذي يعمل يف مع�صرة ال يتجاوز راتبه
ع�شرة �آالف لرية ،قال لو كان نظام الرتفيعات مطبق ًا
لكان راتبه � 17ألف لرية على الأقل� ،إ�ضافة �إىل �ساعات
العمل الثماين وغالب ًا ما يتم اخت�صار �ساعة اال�سرتاحة
و�أحيان ًا �إلغا�ؤها� ،أما امل ّيزات الأخرى فقد مت �إلغا�ؤها متام ًا
كاحلوافز التي توقفت والت�أخري بدفع الأجور يف كثري من
الأحيان بحجة �أن العمل يف ظل هذه الأزمة توقف مع ت�أكيد
العمال �أن العمل هو ذاته ومل يتغري.
وح�سب قول �أحد �أ�صحاب من�ش�آت املنظفات :ف�إن
املحكمة العمالية واملكلفة بف�ض النزاعات بني �أرباب العمل
والعمال مل ت�ستطع �إىل الآن البت ب�أي ق�ضية خالفية بني

الطرفني ،وذلك ب�سبب تغ ّيب ممثلي �أرباب العمل عن
جل�سات املحكمة دون �أن تفر�ض �أي عقوبات على تغيبهم،
و�أ�ضاف ب�أن م�س�ألة الت�سريح التع�سفي من �إحدى الق�ضايا
الهامة التي يكرث اخلالف حولها بني الطرفني (العامل
و�صاحب العمل) وبالتايل هي عائق كبري �أمام �إي�صال
احلقوق لأ�صحابها..
فجوات و�سلبيات القانون!.
حممد ال�صمادي "حمام" قال �إنه بعد مرور �أكرث
من عامني ون�صف على خروج قانون العمل رقم 17بحلته
وتعديالته اجلديدة ،راحت تتك�شف ال�سلبيات يف هذا
القانون ،ال�سلبية تلو الأخرى وخا�صة لدى النقابات
والأطراف املعنية به ،يف وقت ازدادت فجوة اخللل بني
طريف كل من العامل و�صاحب العمل التي خ ّولت الطرف
القوي وهو رب العمل على قدرته على ت�سريح العامل متى
�شاء و�أراد ،ف�ض ًال عن وجود خلل بق�ضية ته ّرب �أحد �أطراف
املحاكم العمالية دون وجود �أي �إلزام ق�ضائي ب�ضرورة
احل�ضور والتواجد عند انعقاد �أي جل�سة ق�ضائية ،الأمر
الذي يزيد من املخاوف لدى العمال من تهمي�ش القانون
لهم وبالتايل �ضياع حقوقهم ،ولعل تزايد �أعداد العمال
امل�س ّرحني منذ بداية الأزمة حتى الآن ،ي�ؤكد اجلدلية حول
القانون ببنوده ،و�أو�ضح �صمادي �أن امل�شكلة تبد�أ حلظة
يتغيب «رئي�س الور�شة» مع كل من �أتى للعمل من خالله،
من دون �إخطار �صاحب العمل الذي ي�ضطر �إىل االت�صال
بهم و�إقناعهم ب�ضرورة توقيع ا�ستقالتهم يف اجلهة
املعنية لالنفكاك عن م�ؤ�س�سة الت�أمينات االجتماعية،
هنا تزداد امل�شكلة حني يبد�أ �صاحب العمل برحلة من
الإجراءات للتخل�ص من االلتزامات الواجبة عليه ،كي
ال يدفع مل�ؤ�س�سة الت�أمينات االجتماعية م�ستحقات عامل
غائب �أ�سا�س ًا ،م�شري ًا ال�صمادي �إىل واقع العمل بالقطاع
اخلا�ص وم�شكالته الكثرية وخا�صة تلك املتعلقة بحقوق
العمال الذي دفع باجلهات املعنية �إىل �إعادة النظر بقانون
العمل ودرا�سة بع�ض التعديالت الهادفة �إىل �إنعا�ش �سلطته
وحتقيق العدالة..
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نب�ض:
َو َلهَا..
املطلق
ِ
م�سني نغمُ الوجودِ
�إذا ما ّ
�أن �أرتقي
بع�ض ترابها..
َ
لأ�صريَ

�صهيب عنجريني

ً
ا�شتعاال
جبهة املدينة توا�صل "املراوحة يف املكان" ..والريف يزداد
وا�صلت معارك مدينة حلب �سريها املتقطع
يف حالة ت�شبه "املراوحة يف املكان" ،بينما
ت�صاعد ا�شتعال جبهات الريف احللبي ،وبدا
الهدوء الن�سبي الذي عا�شته املدينة مرتبط ًا
برتقب تطورات معارك ريف �إدلب املتاخم حللب،
وعلى وجه التحديد املعركة املتوقعة يف مدينة
�سراقب ،والتي �ستمهد يف حال متكن اجلي�ش
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العربي ال�سوري من ح�سمها ل�صاحله لإعادة فتح
طريق حلب – دم�شق الدويل.
وخالل الأ�سبوع املن�صرم ا�ستمرت اال�شتباكات
املتقطعة على بع�ض املحاور داخل املدينة ،ف�شهد يوم
الأربعاء ا�شتباكات يف �أطراف حي "اخلالدية" ،وداخله يف
حميط مبنيي الغاز والأخ�شاب و�أطراف احلي ،ويف اليوم
نف�سه �سقط عدد من قذائف الهاون على مبنى الإذاعة

والتلفزيون يف حي "الإذاعة" ،واقت�صرت الأ�ضرار على
املادية ،ودارت ا�شتباكات متقطعة بني اجلي�ش العربي
ال�سوري وجمموعة م�سلحة على مداخل حي "الأ�شرفية"،
ويف اليوم ذاته ا�ستهدفت حوامات اجلي�ش العربي ال�سوري
بالر�شا�شات الثقيلة مقرات وخمازن للم�سلحني يف �أحياء
"الزبدية ،امل�شهد ،الأن�صاري ،ال�سكري ،تل الزرازير ،كرم
النزهة" ،كما يف قرية "عزيزة" بريف حلب ،بالتزامن مع
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ا�شتباكات عنيفة �شهدتها القرية ،وا�ستهدف �سالح املدفعية يف اجلي�ش العربي ال�سوري
�سيارات حممل ًة ب�أ�سلحة وذخائر قرب قرية "ع�سان" ،ويف �شمال "عبطني" بريف حلب،
وعلى طريق "املرجة  -ال�شيخ �سعيد" ،وجتمعات و�آليات وعتاد يف قرية "العمارة" ومدخل
"دير حافر" و�شمال قرية "حميمة" وجنوب قرية "�أبو جبار" يف ريف حلب ال�شرقي،
جتمعات مل�سلحني يف قرى "املنطار وحيان و�ضهرة جنم
فيما ا�ستهدف �سالح اجلو
ٍ
وعزان ور�سم عكري�ش والعزيزة وكوير�س واجلديدة ور�سم العبود" ،ويوم الأربعاء �أي�ضاً
�أكدت م�صادر ميدانية معار�ضة مقتل املدعو عبد القادر م�صطفى فقيه ،واملعروف با�سم
"�أبو الطيب" يف معارك دارت بني اجلي�ش العربي ال�سوري وجمموعات م�سلحة يف حميط
مدينة "ال�سفرية" بريف حلب ال�شرقي ،و"�أبو الطيب" هو "القائد الع�سكري" ملا ي�سمى
"كتيبة جند اهلل للمهام اخلا�صة يف �سرمدا" ،ويف اليوم ذاته �أعلنت م�صادر ُمعار�ضة
عن اختطاف املدعو "�أبو �سعد احل�ضرمي" ،وهو �أحد "�أمراء جبهة الن�صرة" ،وقد مت
اختطافه يف دير حافر بريف حلب ال�شرقي ،من دون �أن تت�ضح مالب�سات االختطاف ،وال
اجلهة اخلاطفة .و�شهد يوم الثالثاء ا�ستهداف ًا ُمركز ًا قامت به وحدة من اجلي�ش العربي
ال�سوري ملعاقل امل�سلحني يف املناطق املحيطة مبطار النريب الع�سكري ،وا�ستهدف �سالح
املدفعية يف اجلي�ش العربي ال�سوري مقرات وخمازن �أ�سلحة يف حميط "ال�سفرية" بريف
حلبي ال�شرقي ،وجتمعات مل�سلحني يف حميط �سجن حلب املركزي ،وحميط م�شفى الكندي،
ويف "خان الع�سل والو�ضيحي وكفر كار وبنان احل�ص" بريف حلب ،ويف اليوم ذاته ا�ستهدف
�سالح اجلو �سيارات حممل ًة ب�أ�سلحة وذخائر �شمال خميم "النريب" وقرب قرية "بنان
وجتمعات مل�سلحني يف حميط �سجن حلب املركزي ويف "الو�ضيحي" و"ال�سفرية"،
احل�ص"،
ٍ
وا�ستهدف �سالح املدفعية مقرات مل�سلحني يف قرى "كوير�س واجلديدة ور�سم العبود"،
املعارك بني "داع�ش" و"احلر"
م�ستمرة رغم "الهدنة"
مل ُيفلح االتفاق الذي مت توقيعه بني ما
يعرف بـ "دولة الإ�سالم يف العراق وال�شام"،
وما ي�سمى "لواء عا�صفة ال�شمال" يف �إنهاء
املعارك بني الطرفني يف مناطق متعددة من
ريف حلب.
ونقلت تقارير �إعالمية عن املدعو "�أبو
الأ�سري" والذي ُيطلق عليه لقب "وايل حلب"
يف "دولة العراق وال�شام الإ�سالمية" ،نقلت
قوله �إن "كل عنا�صر لواء عا�صفة ال�شمال
مطلوبون لأنهم عمالء لأمريكا ومرتدون"،
و�أ�ضاف" :باب التوبة مفتوح لهم ملن ثبتت
براءته منهم بعد ت�سليم نف�سه ،لكنه مفتو ٌح
لهم يف هذه احلالة اخلا�صة فقط ولي�س
مفتوح ًا لغريهم" .وقال "�أبو الأ�سري" �إن
"مطالب دولة الإ�سالم ت�سليم جميع عنا�صر
لواء عا�صفة ال�شمال ،و�أن يخ�ضعوا حلكمنا،
وكل من يثبت �أنه �أ�ساء للدولة �سيتم قتله
فور ًا ،و�سن�سمح ملراقب من لواء التوحيد �أن
يح�ضر احلكم من دون �أن يكون له من الأمر
�شيء" .وباملقابل ،رد ما ي�سمى "لواء عا�صفة
ال�شمال" على تلك الت�صريحات واالتهامات
بالقول عرب بيان" :اتُهمنا بالعمالة لأمريكا
بعد لقائنا جون ماكني ،رغم موافقة عمر
ال�شي�شاين "قائد املنطقة ال�شمالية يف دولة
العراق وال�شام ،على اللقاء ،وكان ب�إمكاننا
مقابلة ماكني يف مكان �سري دون معرفة �أحد
وكنا نريد خيانة ديننا و�أهلنا".
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وا�شتبكت وحدة من قوات الدفاع الوطني مع جمموعة م�سلحة يف "مقلع بني جنيد" جنوب
"الرامو�سة" ،ويف اليوم ذاته ت�صدت وحدة من اجلي�ش العربي ال�سوري ملحاولة ت�سلل
قامت بها جمموعة م�سلحة باجتاه "اللريمون" ،وت�صدت وحدة ثانية ملحاولة ت�سلل باجتاه
�أ�سواق حلب القدمية ،ويوم الثالثاء �أي�ض ًا �أفادت م�صادر من ال�سكان ب�أن م�سلحني تابعني
ملا ي�سمى "الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام  /داع�ش" ،قاموا مبنع افتتاح املدار�س يف
قرية "العي�س" مهددين با�ستهداف املدار�س مبن فيها َ
حال افتتاحها .يوم االثنني؛ دارت
ا�شتباكات عنيفة بني وحدة من اجلي�ش العربي ال�سوري ،وم�سلحني على �أطراف حي "ال�شيخ
�سعيد" ،وا�ستهدفت مروحيات اجلي�ش العربي ال�سوري بالر�شا�شات جتمعات مل�سلحني
يف حميط مطاري حلب الدويل والنريب الع�سكري� .أما يوم الأحد ،فقد ا�ستهدف �سالح
اجلو يف اجلي�ش العربي ال�سوري رتل �سيارات يق ّل م�سلحني قادمني من "امل�سلمية" باجتاه
دوار "اللريمون" ،ويف اليوم ذاته دارت معارك عنيفة يف قرية "عزيزة" ،وعلى م�شارف
"الو�ضيحي" بريف حلب ال�شرقي ،كما على مداخل قرية "الواحة" ،و�أخرى يف حي "كرم
اجلبل" بحلب .ويوم ال�سبت قبل املا�ضي �أعلنت جمموعات م�سلحة تابعة ملا ي�سمى "اجلي�ش
احلر" بدء ما �سُ ّمي بـ "معركة والعاديات �ضبح ًا" يف الريف اجلنوبي والغربي ملحافظة
حلب ،وفجر اليوم نف�سه ا�ستهدف �سالح اجلو يف اجلي�ش العربي ال�سوري مقرات مل�سلحني يف
قرية "دير حافر" ،وجتمعات يف حميط مدينة "عندان" ،ومنطقة املزارع حول معامل �آ�سيا
الدوائية ،ويوم ال�سبت �أي�ض ًا دارت معارك عنيفة يف قرية "خنا�صر" وحميطها ،و�شهدت
مدينة "منبج" انفجار �سيارة حمملة بالفيول ،قرب "كازية العجالين" ،من دون �أن تت�ضح
�أ�سباب االنفجار ،ويف اليوم ذاته �سقطت قذيفتا هاون على مقربة من �سينما "�أوغاريت" يف
حي "العزيزية" بحلب ،واقت�صرت �أ�ضرارها على املادية.

يف حي "الفردو�س" ..متجر خم�ص�ص لبيع الأ�سلحة ..حتت رعاية املجموعات امل�سلحة

ن�شر املوقع االلكرتوين لـ "راديو �سوا" الأمريكي حتقيق ًا �أجري داخل حلب ،وتناول فيه واحد ًا من جتار ال�سالح افتتح
متجر ًا له داخل حي "الفردو�س" الذي ت�سيطر عليها املجموعات امل�سلحة ،وراح يبيع الأ�سلحة للأفراد.
ووفق ًا للتحقيق ف�إن "�أبا حممد" البالغ من العمر  39عام ًا ،يعترب احلرب "جتارة رابحة" ،ويبيع يف متجره �أنواع ًا
خمتلفة من القذائف ال�صاروخية والذخرية وال�سيوف و�أ�سلحة خفيفة �أخرى ،ويقول�" :أردت م�ساعدة املقاتلني املعار�ضني
لأنهم ال ميلكون ال�سالح �أو الذخرية".
وي�ؤكد �أبو حممد �أن جتارته ت�ؤمن له مدخو ًال بنحو � 50ألف لرية �سورية يومي ًا ،علم ًا �أنه افتتح متجره هذا قبل نحو �سبعة
�أ�شهر فقط .وافتتح �أبو حممد متجره بعد �أن "تقاعد" من القتال يف �صفوف ما ي�سمى "اجلي�ش احلر" �إثر �إ�صابته يف ركبته.
ووفق ًا للتقرير" ،يو�ضح جنل �أبي حممد ،وهو مقاتل يف �صفوف املعار�ضة ي�ساعد والده يف متجره� ،أن هذه الأ�سلحة م�صنعة
يف العراق ورو�سيا ،وترتاوح �أ�سعارها بني  1500و 2000دوالر ،بح�سب جودة كل منها" ،وي�ضيف هذا ال�شاب البالغ من العمر
 20عام ًا "نبيع �أي�ض ًا �ألب�سة ع�سكرية ،وجزمات ،و�أقنعة واقية من الغاز و�أجهزة ات�صال ال�سلكية" ،م�شري ًا �إىل �أن "غالبية
هذه املعدات ت�أتي من تركيا" ،م�ؤكد ًا �أنه "م�سرور يف عمله لأنه يع�شق الأ�سلحة".
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ً
بعد �أن �أ�صبح الطريق �أمراً
واقعا �ضمن وادي ال�سويداء
مطالبات باحلفاظ على املغاور الباقية حول الوادي
وعدم طم�س �آثار اجلدران الأثرية القائمة على �ضفتيه
فريال �أبو فخر

firyal-af@hotmail.com

وادي ال�سويداء ،وبالرغم من اخ�تراق��ه ملركز
املدينة �إال �إنه �أ�صبح من املا�ضي بالن�سبة للكثريين من
�أهايل مدينة ال�سويداء ،ويكاد البع�ض ال يعرفه �إال
عند م�شاهدة انحدار جموف يقع �ضمن مركز املدينة
ليكت�شف فيما بعد �أن وادي ًا كان مير من هنا ،ولنتنب�أ
م�ستقب ًال باختفاء معامله ومالحمه بعد تنفيذ ال�شارع
ال��ذي يجهز حالي ًا لتعبيده ،ولتنتهي بذلك حكاية
وادي ال�سويداء ال��ذي ك��ان يفي�ض باخلري واحلب
والعطاء واملاء �أيام الربيع ،كما انتهت من قبله حكاية
اجل�سر الروماين الأث��ري وال��ذي يقدر عمره ب�ألفي
عام ،بالإ�ضافة �إىل املدرج الروماين ،وذلك عندما مت
تنفيذ ال�شارع املحوري يف الت�سعينات من القرن املا�ضي
بعد �أن مت ردمهما وطم�س معاملهما.
انطبا ٌع كوّناه

من الوا�ضح �أن الطريق الذي ينفذ �ضمن هذا الوادي
ال يخدم املدينة -ومن يقم بجولة �ضمن هذا الوادي يدرك
متام ًا ما نعنيه� -إال كونه يعمل عمل الكورني�ش �أو الطريق
الدائري حيث تدخل ال�سيارة من اجلهة ال�شرقية للمدينة
لتخرج من غربها ،لن�ؤكد انطباع ًا ك ّوناه �أثناء عملنا باملجال
ال�صحفي وحتديد ًا مبا يخ�ص اجلانب اخلدماتي للمواطنني
�أن هناك الكثري من امل�شاريع التي تقام ومنها الطرقات ال
يكون هناك فائدة من �إن�شائها �سوى �صرف ميزانية حمددة
ميكن �إ�شغالها مب�شاريع �أخرى حيوية تخدم املواطنني �أكرث
من التي ُتنفذ ،ونقول هذا لأن ب�إمكان الطريق املتجه من
ال�شرق �أي من �ساحة ت�شرين باجتاه دوار الثعلة �أن يقوم
بهذه املهمة� ،أم��ا فكرة اخل��روج من ال�شارع باجتاه مركز
املدينة فهذا لن يكون بالأمر ال�سهل و�سيزيد من ازدحام
امل��رور ازدح��ام� ًا ،حيث �سيكون هذا من منفذ واح��د حتت
ال�شارع املحوري لينعطف �شرق ًا حيث يدخل ال�سوق والذي
يف�ضل الكثريون عدم ا�ستخدامه �أو �سلوكه �أ�ص ًال.
�أث �ن��اء جت ��وال الأزم �ن��ة يف امل �ك��ان الل�ت�ق��اط ال�صور
اخلا�صة بهذا التحقيق با َد َرنا �أحد املارين بال�س�ؤال عن
الغاية من التقاطها ،وبعد �أخذ ورد عن �أهمية هذا الطريق
من عدم جدواه قال :لي�س من ال�ضرورة �أن يقوموا بتنفيذ
هذا الطريق ،ولكن الكالم الآن ال ينفع فكما ترين �أكوام
احل�صى والرمل جاهزة لتنفيذ هذا الطريق ،ولكن �أعتقد
لو �أنهم قاموا با�ستفتاء للر�أي العام يف املدينة عن �أهمية
هذا الطريق المتنع الكثريون عن الت�صويت� ،أو �صوتوا
ل�صالح �إلغائه ،وال�سبب ،و�س�أتكلم عن نف�سي :من امل�ستحيل
�أن �أ�سلك هذا الطريق من الغرب �أو ال�شرق �أو العك�س لكي
�أقطع امل�سافة ،فهذه امل�سافة ميكن �أن �أقطعها من مكان
�آخر غري هذا الطريق.
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ون�ظ��ر ًا لأهمية ه��ذا املو�ضوع ق��ام ف��رع ال�سويداء جلمعية
العاديات بتقدمي ورق��ة عمل �إىل جمل�س مدينة ال�سويداء وقد
حدّثنا رئي�س فرع اجلمعية الباحث حممد طربيه عنها فقال:
مظاهر �سلبية كثرية تتعلق بتنظيم مدينة ال�سويداء وعمرانها
باتت حديث الكثريين من �أهايل ال�سويداء ،ومبا �أن من اهتمامات
جمعيتنا تنظيم املدينة مع احلفاظ على معاملها و�أوابدها البيئية
والأثرية والتاريخية ،واحلر�ص على �سالمة ال�سري وحرية احلركة
فيها ،قام فرع اجلمعية بتقدمي ورقة عمل مت مناق�شتها مع جمل�س
املدينة ومديرية الآثار بال�سويداء ،ال ب�صفتنا جهة معيّنة ،و�إمنا
ب�صفتنا مع كل من املجل�س واملديرية جهة واح��دة تهمنا بلدنا
بنف�س الدرجة ،والأهم هو املحافظة على كل ما ذكرت.
عودة �إىل املا�ضي

ولكي ال نغفل ال��دور التاريخي لهذا ال��وادي ولكي ال
ن�ساهم نحن �أي�ض ًا يف طم�س معامله ليتوه يف عامل الن�سيان
مبا ك��ان يحمله من �إرث ح�ضاري عرب م�ساره وج�سوره

ومطاحنه ومغاوره ،كان ال�ستح�ضارنا له عن طريق الباحث
كمال ال�شوفاين �أمني �سر جمعية العاديات لفرع ال�سويداء
بع�ض من رد اجلميل للعطاء الكبري الذي كان مينحه هذا
ال��وادي ل�سكان هذه املنطقة ،ف��أول من ذكر ال��وادي وما
يحيط به هم الرحالة الغربيون الذين قدِ موا �إىل جبل
حوران منذ مطلع القرن التا�سع ع�شر ،ففي عام ()1810
زار ال�سويداء الرحالة ال�سوي�سري بوركهارت وكتب عنه
قائ ًال" :ينحدر وادي ال�سويداء العميق ال��ذي ينزل من
اجلبل حيث ين�ضم �إليه ع��دد من ال��ودي��ان ويعلوه ج�سر
متني ح�سنُ البناء ،وهو يدير من خم�س �إىل �ست مطاحن
قرب القرية" .بعد �ست �سنوات ( )1816يكتب الرحالة
الربيطاين باكنغهام �إنهم "عند اخلروج من املدينة من
ال�شمال م � ّروا ف��وق ج�سر �صغري تدعمه قنطرة رومانية
فوق جدول متعرج ي�ستخدم حالي ًا لت�شغيل مطحنة مائية
لطحن الذرة" .كما وزار ال���س��وي��داء يف خ��ري��ف العام
( )1857الدكتور وليم ماكلري توم�سون فذكر":عرب اجل�سر
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الروماين املتني املقام على الوادي ،الذي يظهر ارتفاعه �أن
املياه اجلارية يف الوادي عادة ما تكون �سيو ًال جارفة تكفي
لت�شغيل املطاحن املائية �إىل غرب اجل�سر ،لكن هذه املياه
الغزيرة تتوقف عن اجل��ري��ان مع انتهاء الربيع ،ولذلك
فالوادي جاف متام ًا الآن".
وي�ضيف ال�شوفاين� :أم��ا املا�ضي القريب للوادي فيذكره
�أهل ال�سويداء جيد ًا ،ومنهم �أحد املعمرين ال�شيخ �أبو عادل/
�إ�سماعيل ر�ضوان الذي عا�ش وترعرع على �ضفاف هذا الوادي
يف منزله الكائن يف اجلهة ال�شمالية منه ،ويتذكر كل �شيء عن
هذا الوادي ،فبداية احلديث كانت عن م�سار الوادي الذي ينبع
من �ضهر اجلبل حيث ينحدر غرب ًا من منطقة (مرج حجال)
باجتاه (العوجة) ثم (قرماطة) لي�صب بعدها يف منطقة الروم
حيث �أقيم ال�سد ،ثم ي�صل �إىل عني املرج ومير قرب تل جنجلة،
فيقطع ال�شارع الرئي�س احلايل باجتاه املدينة �إىل ال�شمال من
القلعة حيث يدخل املدينة م��ن �ساحة ت�شرين ،ويعترب احلد
الطبيعي ال�شمايل لل�سويداء القدمية ،وكانت املياه تندفع منه
بغزارة خا�صة يف ال�شهور التي تتبع ت�ساقط الثلوج (�شباط� ،آذار
وني�سان) وغالب ًا ما كانت املياه تغمر الأرا�ضي املحيطة به وتقطع
الطريق على املنازل احلديثة املقامة على ال�ضفة ال�شمالية منه
ومنها منزل ال�شيخ �أبو عادل وقد كانوا ي�ضطرون لالجتاه �شرق ًا
للو�صول �إىل ج�سر البواركة (اجل�سر الروماين) لدخول املدينة.
ج�سور ترامت

وعن اجل�سور التي كانت قائمة على هذا الوادي �أفادنا
الباحث ال�شوفاين� :أقيم على الوادي ج�سر روماين منذ �ألفي
عام تقريب ًا ،وظل �إىل فرتة قريبة هو املمر الوحيد لدخول
املدينة ،وعندما نفذ ال�شارع املحوري يف الت�سعينيات ّمت ردم
هذا اجل�سر الأثري بدم بارد دون �أن يعب�أ به وبقيمته الأثرية
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من املطحنة ال�سابقة ،ولقد توقف العمل يف هذه املطاحن
املو�سمية ،حيث كان العمل فيها يقت�صر على �أ�شهر الربيع
عند جريان املياه يف ال��وادي ،عندما ظهرت املطاحن التي
تعمل على املحركات الكهربائية ،ويعتقد �أن ذلك قد بد�أ يف
ثالثينات القرن الع�شرين.

�أحد ،مع العلم �أنه م�سجل على (قائمة اجل�سور الرومانية)
يف العامل ،وخالل فرتة االنتداب الفرن�سي �أقيمت عدة ج�سور
اب�ت��داء من ج�سر �ساحة ت�شرين ،ثم اجل�سر امل�شيد قرب
م�شفى العناية ،واجل�سر الثالث على امتداد �شارع البلدية
باجتاه ال�شمال� ،إ�ضافة �إىل هذه اجل�سور القدمية ن�سبي ًا
�شُ يدت خالل الثالثني �سنة املا�ضية عدة ج�سور �إىل الغرب
مغاور الوادي
من اجل�سور القدمية� ،أهمها ج�سر ال�شارع املحوري املقام
هناك جمموعة من املغاور الطبيعية تتو�ضع جميعها
فوق اجل�سر الروماين املطمور(ج�سر البواركة) ثم ثالثة على ال�ضفة ال�شمالية للوادي ،وهي مغاور طبيعية ط ّورها
ج�سور �إىل الغرب بني ال�شارع املحوري والكورني�ش الغربي.
الإن�سان و�أهّ لها لل�سكن �أو لإيواء املا�شية ،وهناك مغارتان
يف عقارات لآل �أبي ع�سلي و�إىل ال�شرق مغارة لآل جانبيه
مطاحن مائية
ذك��ر ال��رح��ال��ة ال��ذي��ن زاروا املنطقة �أك�ث�ر م��ن مرة و�أخ��رى لآل نعيم ،لكن �أهم تلك املغاور على الإط�لاق هي
املطاحن املائية التي �أقيمت على الوادي وقد حدثني ال�شيخ مغارة الطبلية التي تقع على احلافة ال�شمالية للوادي وهي
�أبو عادل -والكالم للباحث ال�شوفاين -عن املطاحن التالية :نفق طبيعي فتْحته �إىل الغرب ،جتري يف النفق مياه من
كان هناك مطحنة مائية �إىل الغرب من عني املرج مقابل تل نبع ب�آخر النفق وي�صب يف(ران) حجري بعمق �ستني �سم
جنجلة ،وقد �أن�ش�أ �أ�صحابها قناة لها من الوادي لت�شغيلها ،وعر�ض �ستني �أي�ض ًا وكانت الن�سوة تن�ضح منه امل��اء مللء
وك��ان ق��رب املطحنة مع�صرة وم�شتل وبناء طويل بقناطر جرارهن ،لقد قا�س ال�شيخ �أبو عادل طول املغارة �أكرث من
�سقفه من الربد لإيواء املا�شية ،وكان �أ�صحاب املطحنة من مرة وهي بطول  84خطوة كان املدخل منخف�ض ًا قلي ًال وينزل
�أهل قرية م�صاد ،مطحنة مكان دار �آل بدران قرب �ساحة �إىل املغارة عرب درج �صغري ،وبعد ال�سري منخف�ض ًا ي�ستطيع
ت�شرين مقابل (التماجور) الفرن�سي ،ويذكر ال�شيخ �أبو املرء بعد �أربعة �أمتار �أن ي�سري منت�صب ًا حيث يرتفع �سقف
ع��ادل �أنها ظلت موجودة حتى عام  1943لكنها كانت قد املغارة وهو على �شكل قو�س تقريب ًا ،وكان جمرى املاء يف
توقفت عن العمل ،مطحنة مكان دار العفلق على اجلانب الو�سط حتيط به �أر���ض ياب�سة من اجلانبني بعر�ض مرت
اجلنوبي للوادي �إىل الغرب من ج�سر ال�شارع املحوري ،وما ون�صف �إىل مرتين عند املنت�صف هناك قبة يظهر فيها ما
زال الفرا�ش املعدين والرحى احلجري موجودين حتى الآن ،يعتقد �أنه كان فتحة �إنارة (�ضواية) لكنها ُردمت من زمن
�إىل الغرب من املطحنة ال�سابقة مطحنة �أخرى لآل نعيم وهي طويل بحجر كبري ،يف نهاية النفق ر�أ�س النبع حيث ت�صب
�إىل ال�شرق من منزل ال�شيخ �أبو عادل الذي يقع على احلافة املياه يف ران حجري كذاك املوجود يف مدخل املغارة ،كانت
ال�شرقية لآخر ج�سر يف ال��وادي �إىل الغرب قبل الكورني�ش املياه يف ال�شتاء تطوف لت�صب يف بئر جماورة نحو الغرب
الغربي ،ويذكر ال�شيخ �أن خاله �سليمان �أبو كحلة (ر�ضوان) يف دار �سالمة ر�ضوان ،وقد كانت البئر �أ�ص ًال لآل الأطر�ش،
كان "براك ًا" فيها ،وبراك وقد �أقيم هناك مطحنة (نار) �أي مبحرك كهربائي� ،أما عن
املطحنة هو العامل الذي مياه املغارة فلم تكن لذيذة ،فرمبا كانت كل�سية ،لكن النا�س
ي�شرف على العمل فيها ،كانوا بحاجة للمياه وال خيار �آخر لديهم غري مياهها.
كما يذكر �أن ابنة �سليمان
كلمة �أخرية
�أبو كحلة وا�سمها �صاحلة
الطريق �أ�صبح �أم��ر ًا واقع ًا �ضمن هذا ال��وادي ،وهذا
ق��د �سقطت يف �شاغور يعني �إل�غ��اء ما يعرف بحرم ال��وادي ،ما يجعل الكثريين
امل �ط �ح �ن��ة ذات م� ��رة ،يتخوفون م��ن �إق��ام��ة الأبنية والأب���راج ال�سكنية م��ن قبل
وال �� �ش��اغ��ور ه��و املنحدر �أ�صحاب املنازل التي �ستعود �أرا�ضي احلرم ال�سابق �إليهم،
امل� �ن� �ح ��وت م���ن احلجر لتخنق الوادي واملنازل املطلة عليه ،وهذا �أمر ال ميكن لأحد
ال ��ذي جت��ري ف�ي��ه املياه �أن مينعه كونه يدخل �ضمن م�شروعية املخطط التنظيمي
بقوة نحو �أ�سفل املطحنة للمدينة ،ولهذا ن�ضم �صوتنا �إىل �صوت فرع جمعية العاديات
ح �ي��ث ي ��وج ��د ال �ف��را���ش بال�سويداء للمطالبة باحلفاظ على املغاور الباقية حول
املعدين التي تديره املياه الوادي وعدم طم�س �آثارها ،و�آثار اجلدران الأثرية القائمة
ليدير بدوره حجر الرحى على �أج��زاء من �ضفتيه ،ونت�ساءل :ماذا لو تركنا الوادي
املت�صل بالف ّرا�ش مبحور وادي � ًا؟ ..وماذا لو قمنا با�ستثمار جانبيه للقيام مب�شاريع
خ�شبي ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �سياحية تذ ِّكرنا مبا كان �سابق ًا من مطاحن وج�سور ومغاور
م�ط�ح�ن��ة م �ق��اب��ل مغارة و�إ�ضاءتها بحيث تكون مق�صد ًا هام ًا ورائ�ع� ًا لل�سياح؟..
الطبلية لآل جربوع وقد مل��اذا يتم دفن كل معلم من معاملنا الأثرية بدم ب��ارد كما
باعوها �إىل �آل مع�ضاد ،هو احلال عندما مت تنفيذ ال�شارع املحوري ومت ردم كل من
وم��ا زال��ت �آث��اره��ا باقية املدرج واجل�سر الرومانيني؟ ..ما نفع تنفيذ �شارع لي�س له
يف املداميك الأوىل للدار �إال مدخل وخمرج با�ستثناء منفذ وحيد �إىل و�سط املدينة
ال �ق��دمي��ة ال �ت��ي ي�سكنها يزيد االزدح��ام ازدح��ام� ًا؟ ..والأه��م ملاذا نهدم كل ما هو
�أح ��د ورث ��ة �آل مع�ضاد ،تاريخي و�أثري ل�صالح م�شاريع جديدة ،بالوقت الذي ت�سعى
لكنه ال ي��ذك��ر �شيئ ًا عن فيه �شعوب كثرية ل�صناعة ما�ض لها حتى لو كان من التاريخ
املطحنة ،ومطحنة لآل احلديث؟!!� .أ�سئلة بر�سم الإجابة..
ال��ب��اروك��ي �إىل الغرب
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الدور الريادي يف حتقيق تطلعات املجتمع
الالذقية -زهري جبور
م���رت ���س��ن��ون ث�ل�اث ع��ل��ى ان��ت��خ��اب��ات جمل�س
حمافظة الالذقية� ،شهدت خاللها �أحداث ًا متنوعة
وخمتلفة ،و�أهمها الأماكن ال�ساخنة التي داهمتها
الع�صابات الإره��اب��ي��ة ،وقتلت مواطنني �أبرياء،
وكذلك خراب املوا�سم الزراعية .وحرق الغابات.
ال�ثروة الوطنية الكبرية ،التي من امل�ؤ�سف جد ًا
واملحزن �أن تتعر�ض ملثل هذا الدمار الهائل ،وكذلك
�أزم��ة ال�سوق الغذائية ،وغالء الأ�سعار الفاح�ش،
وحماية �أو ع��دم حماية امل��واط��ن ،واخل���روج عن
القانون من قبل �أ�شخا�ص ال يح�سّ ون مب�س�ؤولية
الوطن ،وك�أنهم ال ي�شعرون مبا يجري ،هي �أحداث
رافقت املجل�س املذكور ومكتبه التنفيذي ،وتبدل
عليه �أكرث من حمافظ ،جميعهم �صرحوا و�أعلنوا
لكن احلال بقي على ما هو عليه ،خا�صة يف مهامهم
الأ�سا�سية مبا يخ�ص مواجهة الف�ساد واالحتكار،
وهنا نذكر املجل�س �أنه قد �أطلق �سابق ًا �شعار ًا كان
من املفرت�ض �أن ي�شكل ورق��ة عمل له (نحو دور
ريادي ملجل�س حمافظة الالذقية يف حتقيق تطلعات
املجتمع على �أ�س�س من اال�ستدامة) وهو دون �أدنى
�شك �شعار مثايل ،يحمل يف باطنه نوايا طيبة،
ت�صب يف طبيعة العمل و�آفاقه امل�ستقبلية ،ولتظهر
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الالذقية كمحافظة متميزة ،ت�سعى حللول م�شاكلها،
والتخل�ص من ف�ساد بع�ض �إداراتها وحت�سني و�ضعها،
وميكن القول �إن الأح���داث عرقلت �شيئ ًا من هذا
التنفيذ ،و�إن الأعداد الوافدة �إليها من املحافظات
الأخ��رى �شكلت عبئ ًا �إداري��� ًا واقت�صادي ًا و�صحي ًا
وغريها ،والزراعة واحدة من تلك التطلعات التي
ت�سعى �إليها اال�ستدامة ،لنجد فيها تدهور ًا بالبيئة
الطبيعية والزراعية ب�سبب الأن�شطة العمرانية
الع�شوائية ،ووجود فائ�ض من �إنتاج الأ�شجار املثمرة
خا�صة للحم�ضيات والتفاحيات ،وال بد �أن ننوه
هنا �إىل ظهور املالمح التي توحي بتفتت احلياة
الزراعية وتراجعها.
�أرقام زراعية

تبلغ امل�ساحة الإجمالية للمحافظة ( )229689هكتاراً،
الأرا�ضي املروية منها ( )38216هكتاراً ،الأرا�ضي البعلية
( )61778ه�ك�ت��اراً ،م�ساحة احل ��راج ( )85257هكتاراً،
امل�ستثمر منها ( )103411هكتاراً ،وغري امل�ستثمر ()5199
هكتاراً ،تنتج الأرا� �ض��ي امل�ستثمرة الزيتون .احلم�ضيات.
التفاح .التبغ .وم�ساحة �صغرية من اللوزيات ،وثمة زراعة
حممية يف �سهول منطقة جبلة �أهم حما�صيلها (بندورة .خيار.
نباتات زينة) �إىل جانب حما�صيل قليلة من القمح وال�شعري

والعد�س ،وغريها ،وميكن القول �إنها حمافظة زراعية ،لكن
املو�ضوع يكمن يف حاجتها للت�صريف ،وهو الأمر الذي تكرر
منذ ع��دة �سنوات على �أل�سنة م�س�ؤولني زراع�ي�ين ب�ضرورة
�إحداث معامل الع�صري الطبيعي ،والأجبان والألبان ،وحماية
�أ�شجار الزيتون ،والزيت ،وغريها من الق�ضايا التي ميكن �أن
تقام على �أ�س�س من اال�ستدامة ،وحتقق للمجل�س املوقر بع�ض
تطلعاته االنتخابية يف دورة ال تنكر �صعوبتها لكنها حتتاج ملن
يذللها ،ويتفوق عليها ،مل يظهر ميداني ًا �أي عمل من هذا ،وما
لوحظ �أن ارتفاع ًا خيالي ًا حدث على �سعر الزيت الذي هو من
�إنتاج الأر�ض ،وكذلك احلم�ضيات ،وال نبالغ �إذ نقول �إن �سعر
كيلو الليمون احلام�ض و�صل �إىل ( )150ل�.س وكانت م�صادر
مديرية الزراعة قد و�ضحت اهتمامها بالزراعة الع�ضوية وهي
التي ال تدخلها املواد ال�ضارة بج�سم الإن�سان ،وذلك تعزيز ًا
ل�صحة النبات والإن�سان ،وما معناه منتج ال �أث��ر للمبيدات
وح�ضرت ال��زراع��ة طاقمها الفني لإقامة
والأ�سمدة عليهّ ،
الدورات على املزارعني لتدريبهم على �شروط هذه الزراعة،
امل�شروع جيد يف حال تنفيذه وتوزيع �إنتاجه ،لكن حال املواطن
يقول (يا �أخ��ي قدموا لنا �أي �إنتاج ب�سعره الطبيعي .غطوا
�أ�سواقنا� .أطعمونا فقط ،وال نريد م�شاريع �صحية قد نفقد
حياتنا قبل �أن ن�صل �إليها) وحقيقة الأم��ر �أننا �إذا قارنا
الأرق ��ام ال ��واردة مع امل�ساحات امل�ستثمرة فينبغي �أن نعيد

ال�سنة التا�سعة  -العدد � 2013/9/29 - 371أيلول

النظر مبو�ضوع تنظيم ال�ضبط الزراعي وموا�سمه ،وندر�س
اقت�صادي ًا ما ميكن �أن ي�س ّد حاجة املحافظة والت�صدير كما يف
احلم�ضيات ،واال�ستفادة الق�صوى من �سدود الري التي �أقيمت
لهذا الغر�ض حتديداً� ،أين و�صل جمل�س املحافظة يف ت�أدية دوره
الزراعي؟ �إنه ال�س�ؤال الذي تبقى الإجابة عليه غائمة يف ظروف
ا�ستثنائية تربر جوانب التق�صري وال تعفيها متاماً.
ال�سياحة
من املعروف �أنها ال�سند الأهم القت�صاد املحافظة ،التي
تعترب بطبيعتها ذات االمتياز اخلا�ص �سياحياً ،و�إذا عدنا
للوراء فينبغي �أن نفت�ش يف اال�ستفادة املثلى للمزايا التناف�سية،
املواقع الأثرية والتاريخية .الغابات .وتطوير �أمناط �سياحية
جديدة ،هذا بعيد ًا عن �سياحة البحر واال�ستجمام والرتفيه
وغريها ،وكنا قد ن�شرنا يف جملة الأزمنة موا�ضيع متعددة
حول النهو�ض بال�سياحة الدينية وال�صحية� ،أما الأوىل فتعود
�أ�سبابها لوجود عدة جوامع تاريخية مهمة ،منها (ال�سلطان
�إبراهيم) يف جبلة (جامع ابن ه��اين) جمموعة جوامع يف
حي ال�صليبة والقلعة �إىل جانب الكنائ�س ،وكان �آخرها ما مت
اكت�شافه يف حي املرتقال حيث كني�سة املرتقال القائمة الآن
وتعترب من �أقدم الكنائ�س ،ولها ما ي�شبهها يف مدينة �أنطاكية
ب�سبب التاريخ الواحد ،واالنتماء ل�سورية التي حتاول ال�سلطات
الرتكية طم�سه يف اللواء ،ومت الرتكيز على هذا اجلانب ،دون
�أي تفاعل يذكر ،وظهر يف ال�سنوات الأخ�يرة وقبل الأحداث
امل�ؤ�سفة جد ًا التي �شهدتها البالد تعثرّ يف اال�ستثمار ال�سياحي
يعط النتائج التي كانت مرجوة منه ،وقد وعدنا من قبل
ومل ِ
�أح��د وزراء ال�سياحة ال�سابقني �أن اال�ستثمار �سوف يحقق

فر�ص عمل متت�ص البطالة وترفع �سوية املنتج ال�سياحي،
الذين تخرجوا من املعهد الفندقي هم الآن بال عمل ،والذين
اكت�سبوا اخلربة ب�سبب مزاولة املهنة توقفوا وبال عمل �أي�ضاً،
هذا الواقع الذي حلّ ،تتحمل م�س�ؤوليته الأزمة اللعينة ،لكنّ
الذي �أ�س�س له منذ البداية �سوق ا�ستثماري اعتمدت ال�ضجيج
الإع�لام��ي دون درا��س��ة ال��واق��ع احلقيقي ،قدمت على �أنها
�إجناز وهي يف احلقيقة جمرد فقاعة حني رفع عنها الغطاء
الوهمي ظهرت على حقيقتها ،مل تتقدم ال�سوق �إىل املواقع
الأثرية لي�صار �إىل ا�ستثمارها بال�شكل املطلوب ،وبقيت مدينة
�أوغاريت على حالها دون �أي تطور� ،سوى ذلك ال�سور احلديدي
الفظ الذي �شوه جماليتها ،ما هو دور املجل�س يف ذلك؟ و�أين
املكتب التنفيذي امل�س�ؤول عن الآث��ار والثقافة؟ كل ه��ذا مل
يظهر عرب الدورة االنتخابية التي مرت عليها ال�سنوات والأمر
ال يتطلب معجزة ما دامت مادة اجلذب موجودة لكن التفكري
مل يتم بذلك �سواء يف خمططات الوزارة �أو املخططات املحلية
وكل ما �أثبتته احلقيقة �أنها كانت ا�ستعرا�ضات جمردة من
امل�ضمون ولها �أ�سبابها الإف�سادية ،لت�شل الأزم��ة احلركة
ال�سياحية الداخلية واخلارجية ،وتوقفت معظم الأعمال ،وكان
االعتماد ال�سياحي على "املو�سمية" التي مل تخرج عن نطاقها
يف املا�ضي ،وما جتاهلته املخططات ال�سياحية ال�سابقة هو
�إيجاد حالة التوازن بني املو�سمي و�سواه من ف�صول ال�سنة
و�إيجاد �سياحة جبلية كان من املفرت�ض �أن تكون مت�ساوية مع
البحرية وجتنب الإكثار من من�ش�آت النجوم و�إ�سمنتها وجعلها
من�ش�آت ذات موا�صفات تن�سجم والطبيعة املحيطة بها وتكون
مت�أقلمة معها من حيث ال�شكل وامل�ضمون.
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الواقع االجتماعي
ميكننا القول �إن ثمة عجز ًا يف توفري فر�ص العمل املحلية،
وه��ذا كان قبل الأزم��ة وت�صاعد بعدها ،وكذلك االنخفا�ض
امللحوظ يف م�ستوى احلرفية ،وال�سبب يعود لأن �أبناء املحافظة
اعتمدوا يف ال�سابق على الزراعة ،ثم ال�سياحة ،وترجع ق�ضية
احلرفية للما�ضي ،عك�س م��ا ه��و يف مدينة دم�شق وحلب،
وتعلّم املهنة فيها مل ي�أخذ بعده االجتماعي ،ولعل احل�صول
على ال�شهادة واالعتماد على الوظيفة �أدى �إىل ذلك ،وتفتقر
املحافظة حالي ًا للكثري من املهن التي ينبغي �أن تكون متواجدة،
مثل ميكانيك العربات ،ال�صحية ،الكهرباء بكل �أ�شكالها،
وحني يقال �إن الالذقية لي�ست مهنية هم ال يق�صدون بذلك
الكلمة فقط ،بل وعدم الإتقان �أي�ضاً ،وكانت العمليات ال�صعبة
للعربات تنقل �إىل مدينة حلب و�أحيان ًا حم�ص ،ودَعَ � ْون��ا يف
موا�ضيع �سابقة ن�شرتها جملة الأزمنة لإقامة مدينة �صناعية
متكاملة ونقل كافة املهن من الأحياء �إىل �أمكنتها الأكرث �أماناً،
وكذلك الرتكيز على ال�صناعات ال�صغرية ودرا�سة �إمكانية
التخفيف من التلوث ب�سبب املن�ش�آت التي منحت تراخي�ص غري
مدرو�سة وتعمل الآن على تلوث البيئة ،وقتل الأ�شجار املثمرة،
ولي�س من منطق يف الدنيا يقبل �أن يكون معمل الإ�سمنت على
�سبيل املثال كما هو الآن على �أوت�سرتاد الالذقية  -طرطو�س .
ال ب�أ�س �أن يكون طموح جمل�س املحافظة يف الو�صول �إىل
ال��دور الريادي وحتقيق تطلعات املجتمع لكننا نرجو بع�ض
ال�سادة الأع�ضاء �أن يفهموا ما هو املجتمع قبل ذلك و�أن يدرك
كل ف��رد منهم م�س�ؤوليته وواج�ب��ه� ،أم��ا الكالم فهو يكرث يف
االجتماعات و�إذا ما قورن على �أر�ض الواقع فيا للعجب..

التقدم �إىل مفا�ضلة ذوي ال�شهداء حتى يوم غد
�أعلنت وزارة التعليم العايل عن بدء التقدم �إىل
مفا�ضلة ذوي ال�شهداء من حملة �شهادة الدرا�سة
الثانوية بفروعها العلمي والأدبي واملهني لعام 2013
ممن مل يتقدموا �إىل مفا�ضلة ذوي ال�شهداء �ضمن
مواعيد املفا�ضلة العامة للعام الدرا�سي - 2013
 2014بدء ًا من يوم الأربعاء املا�ضي وحتى نهاية
الدوام الر�سمي ليوم غد االثنني.
و�أو�ضحت الوزارة يف �إعالن لها الأربعاء املا�ضي
�أن التقدم للمفا�ضلة ي�شمل ذوي ال�شهداء من �أبناء
و�أ�شقاء و�أزواج �شهداء احلرب والعمليات احلربية
و�شهداء �أحداث الأمن الداخلي و�أبناء مقعدي احلرب
والعمليات احلربية و�أحداث الأمن الداخلي ملن كان
عجزه كليا.
و�أ�شارت �إىل �إنه يتم تقدمي طلبات التقدم
للمفا�ضلة ورقي ًا �إىل مديريات �ش�ؤون الطالب املركزية
يف اجلامعات مرفقة بوثائق تت�ضمن �صورة عن الهوية
ال�شخ�صية وعن ال�شهادة الثانوية امل�صدقة ووثيقة
م�ستخرجة حديثا �صادرة من مكتب �ش�ؤون ال�شهداء
يف القيادة العامة للجي�ش والقوات امل�سلحة �أو من فروع
مكاتب �ش�ؤون ال�شهداء يف املحافظات.
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منار الزايد
"�سيفيكو" تعود عرب طرحها منتج زيت القطن
بينّ مدير عام ال�شركة ال�صناعية ال�سورية للزيوت النباتية (�سيفيكو) ب�أن ال�شركة �ستبد�أ بطرح منتجاتها من مادة زيت القطن من جديد وذلك بعد عودة �أحد م�صانعها للعمل و�سيتم
طرح املنتج يف ال�سوق ب�أ�سعار مناف�سة وجديدة ،و�أ�ضاف املدير العام �أن ال�شركة متلك خمزون ًا ي�صل �إىل  2700طن من الزيت ن�صف املكرر يف �إحدى املناطق الآمنة و�سيتم �إح�ضارها ليتم
تكريرها و�إنهاء العمليات اخلا�صة بها لي�صار �إىل بيعها يف الأ�سواق ،يذكر �أن ال�شركة �س ّعرت العبوة �سعة  16كغ ب�سعر  4500ل�.س والعبوة �سعة  8كغ ب�سعر  2300ل�.س والعبوة البال�ستيكية
�سعة  5ليرت ب�سعر  1250ل�.س والعبوة البال�ستيكية  2ليرت ب�سعر  500ل�.س.

�إيقاف اخلطوط الثابتة يف املناطق ال�ساخنة

نظر ًا للظروف الأمنية التي متر بها بع�ض املناطق وكرثة ال�شكاوي حول ا�ستخدام جمهولني للخطوط الأر�ضية الثابتة مما يرتتب على مالكي الهواتف فواتري وغرامات مالية
ناهيك عن �سوء اال�ستخدام قامت ال�شركة ال�سورية لالت�صاالت ب�إ�صدار تعميم �إىل جميع املراكز الهاتفية لت�سيري معامالت املواطنني ب�ش�أن �إيقاف اخلطوط الهاتفية الثابتة يف
الأماكن ال�ساخنة منع ًا لل�سرقة و�سوء اال�ستخدام ب�أي مركز هاتف بغ�ض النظر عن املحافظة وذلك بناء على طلب امل�شرتك.

خمازين القمح تكفي لأكثـر من عام

�صرح مدير عام امل�ؤ�س�سة العامة لتجارة وت�صنيع احلبوب مو�سى العلي �أن خمزون مادة القمح يف امل�ؤ�س�سة يكفي احتياج القطر لأكرث من �سنة ،وبينّ العلي ب�أن امل�ؤ�س�سة ا�ستلمت
حتى تاريخ  2013/9/21كمية � 833,2ألف طن من القمح املنتج حملي ًا وتعاقدت امل�ؤ�س�سة على ا�سترياد  2,4مليون طن ،وتقوم امل�ؤ�س�سة حالي ًا بتعقيم الإنتاج املحلي وحفظه ب�شكل �آمن
و ا لتح�ضري لت�أمني املخازين قبل مو�سم الأمطار لي�صار �إىل نقلها فيما بعد �إىل ال�صوامع وخ�صو�ص ًا املتواجدة يف العراء.
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ً
�سنويا فقط..
يف �سورية متو�سط ن�صيب الفرد من الأ�سماك كيلو غرام واحد
�أو�ضح املهند�س حممد زين الدين مدير عام الهيئة
العامة للرثوة ال�سمكية �أن متو�سط ن�صيب الفرد من
مادة الأ�سماك يف �سورية ي�صل ملا يقارب  1كغ �سنوي ًا
وبينّ زين الدين �أن كمية �صيد الأ�سماك متذبذبة و�أن
الأ�سماك البحرية امل�صادة ال تغطي حاجة ال�سوق� .أما
عن �أ�سماك املياه العذبة فهي متوفرة ب�سبب وجود عدد
من املزارع تنتج هذه الأنواع من الأ�سماك ،و�أ�ضاف
زين الدين ب�أن الهيئة تنمي الرثوة ال�سمكية عرب زراعة
ال�سدود بالأ�صيبعات والت�شدد مبراقبة �آلية ال�صيد
وو�سائله وت�سهيل �إجراءات احل�صول على رخ�صة املزارع
ال�سمكية ،وللعلم ي�صل متو�سط اال�ستهالك ملادة ال�سمك
عربي ًا لـ  8كغ للفرد و 12كغ عاملي ًا.

ن�شاط يف ات�صاالت دم�شق خالل الربع الثالث
قامت مديرية ات�صاالت دم�شق بتنفيذ � 20ألف بوابة  ADSLخالل الربع الثالث بن�سبة تنفيذ و�صلت �إىل  %48وو�ضعت  11060بوابة جديدة باخلدمة موزعة كالتايل
 1280بوابة لكل من مركزي باب �شرقي وبرزة و 2000بوابة لكل من مركز بغداد واملزة و 1000بوابة ملركز امليدان و 3500بوابة يف مركز الن�صر ،فيما توزع الباقي على
املراكز الأخرى وقد مت تركيب  12307مذكرات هاتفية جديدة �أي بن�سبة � %2.9أي�ض ًا خالل الربع الثالث.

ن�شاط امل�ؤ�س�سة العامة للخط
احلديدي احلجازي
متلك امل�ؤ�س�سة العامة للخط احلديدي احلجازي املعمل
الوحيد الذي ي�صنع لوحات ال�سيارات ملديريات النقل
وحققت �إيرادات منذ العام  2007وحتى  2013بقيمة 473
مليون لرية �سورية و� 68ألف لرية �سورية ومت جتديد املعمل
ومتت املوافقة عليه من قبل رئا�سة جمل�س الوزراء و�إدارة
املرور؛ علم ًا �أن املعمل �سيحقق �إيرادات خالل ال�سنة الأوىل
من ت�شغيله تقارب  6مليارات لرية �سورية لقيمة اللوحات
اجلديدة لنحو  2,5مليون �سيارة ،وت�سعى امل�ؤ�س�سة حالي ًا
لو�ضع ا�سرتاتيجية جديدة لتنفيذ خططها اال�ستثمارية
ودرا�سة اجلدوى االقت�صادية لكل م�شروع ،وبعد �سبع �سنوات
من التعامل مع ق�ضية م�ستثمر فندق �سمريامي�س ربحت
امل�ؤ�س�سة الدعوى وعاد ا�ستثمار الفندق �إىل امل�ؤ�س�سة و�أعدت
امل�ؤ�س�سة دفرت ال�شروط لإعادة طرحه لال�ستثمار وذلك
بالتن�سيق مع وزارة ال�سياحة ،وتتابع امل�ؤ�س�سة م�شاريعها
مثل تطوير خط :دير علي -درعا للحدود الأردنية مع كافة
م�ستلزماته ،وتطوير خط الهامة� -سرغايا احلدود اللبنانية
مع كافة م�ستلزماته ،وتطوير خط القدم -قطنا وم�ستلزماته،
وتنفيذ نفق احلجاز-ج�سر ال�شرياتون ونفق احلجاز -القدم
و�صيانة و�إعادة عمرة للقاطرات التجارية ..وتعمل امل�ؤ�س�سة
حالي ًا مع اجلهات املخت�صة لت�أمني نقل ال�ضواحي.

 300م�شروع �سياحي خا�ص متوقفة عن التنفيذ!!
�أ�شار وزير ال�سياحة املهند�س ب�شر يازجي خالل اجتماعه مع غرف ال�سياحة �أن الوزارة تويل
اهتمام ًا كبري ًا لإعادة ت�أهيل قطاع ال�سياحة والبيئة اجلاذبة وت�سعى الوزارة لتحفيز وتفعيل دور
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة والعمل على طرح م�شاريع �سياحية ب�صيغة ا�ستثمارية جديدة،
و�أ�ضاف يازجي يجب �أن حت�صى جميع الأ�ضرار التي طالت املن�ش�آت ال�سياحية واملباين التابعة
للوزارة وتوثيقها لإعادة �إعمارها ،وتقوم الوزارة بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ووزارة املالية ل�سد
الثغرات احلالية وتب�سيط الإجراءات و�سيتم جدولة القرو�ض وخ�صو�ص ًا للمن�ش�آت املتوقفة عن
العمل و�إن�شاء قاعدة بيانات م�شرتكة ،يذكر �أن عدد امل�شاريع املتوقفة عن التنفيذ  300م�شروع
تعود للقطاع اخلا�ص وي�صل حجم اال�ستثمار �إىل  90مليار لرية �سورية.

49

ال�سنة التا�سعة  -العدد � 2013/9/29 - 371أيلول

alazmenah

"بني احلب والآه" لنبيل طعمة ..عندما ُي َ
قطع اخليط؟!
خا�ص
وك�أنه ويف اللحظة التي متكّن فيها "بني احلب والآه" كعمل �أدبي مدرج حتت ت�صنيف "خواطر �شعرية" للدكتور نبيل طعمة وال�صادر عن دار ال�شرق للطباعة
والن�شر � ،2013أن يقطع العالقة مع توقع قرائه ،يلج�أ طعمة �إىل ا�ستعمال �شكل جمايلّ جديد م�ؤكد ًا على اجلدّ ة من خالل جعل قارئه يواجه �أ�سئلة مل تتمكّن حتى
حلظة القراءة تلك من �أن جتيب عنها الأخالق الإن�سانية من جهة والأخالق الدينية من جهة �أخرى؛ هذا عندما يكون االفرتا�ض ب�أنه ال جمال للف�صل بني االثنني
ونق�صد هنا الإن�ساين والديني!!..
ت�أتي خواطر "بني احلب والآه" ب�شكل فكري يتّ�صل من خالل الذهنيّة ال�شعرية التي ميتلكها طعمة مبكوّنات جتعل من القدرة الإبداعية عند الكاتب موجّ هة �سلف ًا من جتربة حياتية فكرية
الن�ص الأدبي بكافة
فل�سفية ت�أملية؛ وليتحوّل العمل الفني "بني احلب والآه" �إىل �شكل من الفنون الأدبية ،تلك القادرة بفعل جدّة ال�شكل وغنى امل�ضمون ،على قطع �آلية الإدراك التقليدي لقراءة ّ
�أ�شكاله ،طاملا �أن الن�صو�ص التي ي�ضمّها "بني احلب والآه" متتلك من اجلر�أة ما يكفي جلعل االفرتا�ض القائل بثبات ال�صورة الأدبية يف �شكلها ،قاب ًال للجدل والنقا�ش والن�سف
�أي�ضاً ..لتبقى الوظيفة الأ�سا�سية هي للفكرة واملفكّر..
ن�صه وقارئه؛ م�ؤكد ًا على
البحث يف م�ضامني "بني احلب والآه" ي�ؤكد على �سعي الدكتور طعمة �إىل بناء عالقة بني ّ
�أن تلك العالقة ال ميكن لها �أن تتحقّق �إال تبع ًا مل�ساحة من الت�أمل يدعو �إليها قراءه دائماً ،هذا من
جانب ومن جانب �آخر ف�إن تلك العالقة التي ي�ؤكد عليها تتحقّق �ضمن م�ساحة من الأخالق هي
الركيزة الأ�سا�سية لتفعيل دور احل�سا�سية الفنية من دون �أن تكون تلك احل�سا�سية و�سيلة لت�ضييع
ن�ص
ن�ص يبحث يف احلب �أو ّ
ن�ص يبحث يف ال�سيا�سة �أو ّ
الفكرة املراد حتقيقها �سواء من خالل ّ
يبحث يف كليهما معاً..
من الوا�ضح �أن طعمة يكتب ن�صو�صه عن خلفية جتربة حياة يومية معا�شة بكل تفا�صيلها ،مروّ�ض ًا
تلك التفا�صيل عرب عملية ت�أملية فكرية �إىل �شكل من �أ�شكال املتعة الأدبية وناق ًال �إىل قارئه البعد الأخالقي
�شك ولكلِّ يقني ..طاملا �أن الوظيفة الأ�سا�سية للإبداع هي طرح ال�س�ؤال حتى
لكل �س�ؤال ولكل جواب ..لكلّ ٍّ
و�إن مل يتمكّن يف اللحظة القريبة من �إيجاد جواب �أو ما يعادله ..نقر�أ لطعمة�( :شهدوا على/فعل اجلماع/
ف�ض البكارة/وتابعوه/ف�إذا فعلنا/يف احلب مثله/وكنت �أنت ال�شاهد/فلماذا حرّموه..؟!).
ووثقوه/ورافقوا ّ
وك�أنه عند قراءة ن�صو�ص "بني احلب والآه" �سيكون على القارئ حتم ًا �أن ي�صدّق كل التحوّالت املمكن
حدوثها والتي تطر�أ على املعنى تبع ًا لكل حتوالت ال�سريورة االجتماعية والدينية والأخالقية والتي يتعذّ ر على
الوعي املجرّد من ت�أمالته �إدراكها يف حقيقتها ..نقر�أ �أي�ضاً( :طالبتنا باحلب/للأنثى/ومنعت عنّا االقرتاب/
ف�إذا فعلنا واقرتبنا/قالوا لنا هذا حرام/بدون الزفة/والهي�صة/ال ميكن �أن يتمّ /االعرتاف)..
يل للتاريخ والفكر
تقود ن�صو�ص "بني احلب والآه" تباع ًا من ت�صوّر �أح��ادي ب�سيط �إىل ت�صوّر جد ّ
والإن�سان ،كونها تربز �سجا ًال بني الفكرة وال�صورة يف �صالت و�صل وعالقات حافظت على توازناتها رغم
كل التكثيف واالختزال..
وك�أن "بني احلب والآه" لي�س �سوى دليل على �أن الأ�ساليب والأجنا�س والأ�شكال والت�صورات والأفكار والنه�ضات
والتي يراها كثري من النقاد ظواهر ثابتة ،ميكن �أن تكون ظواهر مفتوحة تظهر متحركة يف الأفق حتمل دالالتها
احلديثة وت�أويالتها وك�أنها دليل على الت�أريخ والتاريخ �أي�ض ًا يف فكرة ..هكذا يكتب الدكتور طعمة ن�صو�صه وك�أن كل
الأ�شياء يف هذا الكون هي �أفكار تنتظر من يلتقطها يف حالة ت�أملية تنجب خ�صو�صية ال مثيل لها..

غداً االثنني �أم�سية عزف منفرد لغزوان الزركلي يف �أوبرا دم�شق
تقدم الهيئة العامة لدار الأ�سد للثقافة والفنون – �أوبرا دم�شق �أم�سية عزف منفرد يحييها املو�سيقي غزوان الزركلي ،وذلك على خ�شبة م�سرح الدراما ال�ساعة
اخلام�سة من م�ساء يوم الإثنني. 2013/9/30
وغزوان الزركلي عازف بيانو حمرتف و�أ�ستاذ جامعي وم�ؤلف وكاتب مو�سيقي ،در�س املو�سيقى يف دم�شق وبرلني ومو�سكو ،وعمل �أ�ستاذ ًا باجلامعة يف فاميار ب�أملانيا
ويف دم�شق والقاهرة ب�صفة خبري .فاز يف عدة م�سابقات دولية يف العزف على البيانو يف(لبنان -الربتغال� -إ�سبانية -رو�سيا� -إيطاليا) و ح�صل على و�سام (اجلزائر
عا�صمة الثقافة العربية عام  )2007وعلى جائزة الدولة الت�شجيعية ال�سورية يف عام  .1969م ّثل الزركلي �سورية عازف ًا منفرد ًا على البيانو يف  27بلد ًا حول العامل ،كما
عمل حم ّكم دويل يف م�سابقات العزف على البيانو يف كل من (قرب�ص -الإمارات العربية املتحدة -املغرب -رو�سيا) .
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وشم

من ال�صعب �أن نحدّد بال�ضبط ما هي الأفعال التي يبيحها رجال ال�سيا�سة �أو يحظرونها على ال�شعب الطامح دوم ًا �أمامهم
�إىل الت�ص ّرف احل�سن� ،أو على �أق ّله �إىل اللباقة الربوتوكولية التي تفر�ضها ح�ص�ص امل�س�ؤولية كل جتاه الآخر!! ..لكن يبدو �أن
اعتدال الأخري "ال�شعب" �أي ًا كان �شكله املحدد يف كيا�سته �أمام م�س�ؤوليه ،ال ميكن �أن ين�ش�أ من العالقة ال�شخ�صية بينه وبني
امل�س�ؤول "ال�سيا�سي" طاملا �أنه ال ي�ستطيع �أن يفر�ض نف�سه عليه البتّة؛ متام ًا مثلما ميكن لل�سيا�سي �أن يطالب ال�شعب ب�إخال�ص
ملزم مينحه امتياز ًا يف �إطار توزيع مت�ساو للحقوق والواجبات ..ون�س�أل �أيهما �أ�ش ّد اعتدا ًال ال�شعب �أم امل�س�ؤول ،وبتحديد �أكرث
"ال�سيا�سي" امل�س�ؤول؟؟..
ً
يتم االعرتاف مبا هو م�ستحقّ لكل طرف من الآخر ..وك�أنه هنا
أن
�
ا
مع
آن
�
يف
وامل�صلحة
احلكمة
من
�سيكون
ب�شكل م�شابه،
ّ
تتوجه �إىل كل النا�س ،يف الوقت نف�سه
�سيكون من الالئق �أن نحدّد بال�ضبط ت�سا�ؤلنا ،بل و�أن نر ّكز ت�سا�ؤلنا على م�صري رغبة ال ّ
الذي ت�ؤكد فيه ذات الرغبة ب�أنه ال ينبغي �أن نعطي مثل تلك الأنواع من العالقات �أهمية �أق ّل!! ..العالقات التي نتحدّث عنها �شكل
من �أ�شكال عالقة ال�سيا�سي مع لونه و�شكله وجن�سه ومذهبه ..عالقته مع املخت�صر الزائف الالم�س�ؤول من رغباته!.
ي�س�ألني �أحدهم عن �أحد ال�سيا�سيني الذين غادروا البالد" :هل هو م�سيحي؟!"� ..أطلب منه �أن ي�س�ألني ذات ال�س�ؤال"
ب�إمكانك �أن ت�س�ألني �إذ ًا "هل �أنت م�سيحية؟!" ..ينتهي احلديث يف حلظته" :..ال �أعرف"!! ..هنا �س�أجيب ذاك الـ "�أحدهم" عن
ال�س�ؤال و�سيبقى اجلواب يف "�س�ؤال"!!..
ها �أنا وها �أنت وها هو ..ال �أحد يحمل هوية دينية وال �أحد �سيخاف من هوية دينية �إن كانت معه!! ..ها �أنا وها �أنت وها هم
التع�صب واالنغالق ..ها نحن جميع ًا ال نتبادل اخلوف الديني مع �أحد وال �أحد يتبادل اخلوف معنا ..وكلنا نحمل
وها نحن �ض ّد ّ
يف نفو�سنا �س�ؤا ًال م�ضمر ًا "من �أنا؟!"..
بحكم الواقع واحلقائق والوثائق �س�أكون �أو تكون �أنت "م�سيحي" ....وبحكم احلياة ،حياتي �أنا ،حياتك �أنت ..ال �أكون
"م�سيحية" وال تكون ..فكيف ميكن يل وكيف ميكن لك �إذن �أن تختار بني "الواقع واحلقائق والوثائق" وبني "حياتك"� ..أنا
�س�أختار حياتي .حياتي عائلتي.عملي .ا�سمي� .أ�صدقائي .جرياين .بيتي .ال�شوارع وال�ساحات واملدينة .والأ�ضواء وقا�سيون..
�أنا� .أنت .مل تتع ّلم �أنك "م�سيحي" ومل �أتع ّلم �أنا ..الذهاب �إىل الكني�سة يوم الأحد مل يكن يف عائلتي ،يف عائلتك �إال من باب
الرتبية ال�سلوكية ب�أنه يكون على الأوالد مثلي وعلى الأوالد مثلك �أن يذهبوا يف يوم عطلتهم الأ�سبوعية "الأحد" �إىل الكني�سة
بثياب نظيفة ومرتبة و�شعر م�س ّرح وحذاء نظيف وجميل �أي�ض ًا ..وب�أنه يكون على الأوالد مثلي وعلى الأوالد مثلك يوم الأحد �أن
ي�ضعوا قطعة النقود التي ي�أخذونها �صباح كل �أحد من والديهم يف الكني�سة وي�شعلوا �شمعة� ..إنها جمرد �شمعة..
�أنت �ستختار "حياتك"� ..أنا �س�أختار "حياتي"  ..حياتي �أنا .عملي مع الآخر بكل �أطيافه وتنوعه املك ّمل يل� ..س�أختار "حياتي"
بد ًال من "الواقع والوثائق واحلقائق" ،لأنني تع ّلمت �أن �أعرف كيف �أختار "حريتي" ..فقط يف بلدك .بلدي" ،م�سيحيتك" حتميك.
"م�سيحيتي" حتميني ..م�سيحيتك جتعلك الجئ ًا ،جتعلني الجئة يف بلد غري بلدي ..ت�ساويك .ت�ساويني مع �سوريني يف بلدي..
�أنت امل�سيحي و�أنا امل�سيحية ،لن حترتم .لن �أحرتم �سوري ًا �سيا�س ّي ًا م�سيحي ًا طالب بال�ضربة الع�سكرية على �سورية ،ولن �أحرتم
مثقف ًا م�سيحي ًا �سوري ًا جل�أ �إىل الغرب امل�سيحي لأنه م�سيحي ..يغ�ضبني كل �أولئك ال�سيا�سيني ودعاة املجتمع املدين من امل�سيحيني
ال�سوريني� ،أولئك الذين وظفوا انتماءهم بابتذال مذهبي ال�ستجداء الغرب للتدخل يف �سورية..
�س�أم�شي و�أفتخر مب�سيحيتي فقط يف بلدي ،بلدي الذي لن يعي�ش �إال بالتن ّوع ولن يكون �إال للجميع� ..أنا امل�سيحية ال�سورية العربية
لغتي� ..أجنب منها كلماتي و�س�أبقى �أجنب ما حييت ..كم هو �ض ّيق هذا العامل عندما نكرب فوق كل م�ساحات طوائفنا ال�ضيقة..
اعتدال ال�سيا�سة يف حنكتها هو �أخالقيتها� ..شمولية ال�سيا�سي ،تنوعه واتّ�ساعه� ..أخالق!! ..و�إال كيف ميكن للأخالقية
الوطنية �أن ت�ستم ّر يف ال�سيا�سة �إن مل تكن يف �أوىل درجاتها �شك ًال من �أ�شكال الإن�سان يف �إن�سانيته ال �أكرث ..ففي فنّ ال�سيا�سة
�سيكون من الالئق �أحيان ًا �أال يالحق ال�سيا�سي هدفه حتى ولو كان مطلوب ًا منه �أن يحافظ على �ضبط النف�س� ..سيكون املطلوب
فقط هو االعتدال حتى و�إن ا�ضط ّر �إىل الذهاب �إىل �أق�صى التط ّرف ب�شرط وحيد هو �أن يكون التط ّرف فكري ًا ال �أكرث..
نخ�ص�ص له مقام ًا!! ،وعندما
فكيف احلال و�إن �أراد �أحد ال�سيا�سيني �أن يجعل من "م�سيحيته" رغبة� ..سيكون من الالئق �أن ّ
يجعل �أحدهم من رغبته "ال�سيا�سية" م�سيحية� ،سيكون من الالئق �أي�ض ًا �أن يخ�ص�ص له منط ًا من ال�سلوك!! ..لكن وقتها �سيكون
ال�سيا�سي..
من حقّ اجلميع ،من حقّ كل هذا ال�شعب �أن ينفي املقام ويطعن النمط وال�سلوك ..ويحتقر �سيا�سة كل ذاك
ّ
فهل بقي ملثل ذاك ال�سيا�سي من حقّ مي ّكنه من �أن يبيح �أفعا ًال �أو يحظرها على ال�شعب الطامح دوم ًا �إىل تع ّلم اللباقة
ال�سيا�سية من م�س�ؤوليه و�سيا�سييه ..ال نظنّ !!!..

روز �سليمان

rosista-s@hotmail.com
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ﻋﻦ اﻟﻤﺪوﻧﺔ

WLFÞ bL×� ÆÂ
Mohammad-toumeh@hotmail.com

بالك بريي تعلن ر�سمي ًا عن تطبيق  BBMلنظامي الأندرويد وiOS
وبعد �شهور من ال�شائعات والت�سريبات حول تطبيق املحادثات ال�شهري  BBMاملنتظر
لنظامي الأندرويد و iOSحيث �أعلن رئي�س بالك بريي التنفيذي منذ �شهور عديدة �أن
التطبيق �سيكون متوفر ًا بنهاية ال�صيف احلايل لي�س ذلك فقط بل مت ت�سريب بع�ض
الن�سخ التجريبية من التطبيق للنظامني ولكن مل تعمل.
و�أعلنت بالك بريي ر�سمي ًا عن التطبيق اجلديد للنظامني حيث �سيكون متوفر ًا
للتحميل من متجر غوغل بالي نهاية ال�شهر اجلاري و�سيكون متاح ًا من بداية نظام
الأندرويد �آي�س كرمي �ساندوت�ش � 4.0أما التطبيق لنظام � iOSسيكون متوفر ًا للتحميل
على متجر �آبل نهاية ال�شهر اجلاري و�سيكون متاح ًا لنظامي  iOS6و.iOS7
�سيجلب التطبيق جميع مميزاته املتواجدة يف هواتف بالك بريي جلميع الهواتف
الذكية من الأن��دروي��د و iOSحيث �سي�صبح ب�إمكانك �إج��راء املحادثات الن�صية
وال�صوتية والفيديو من خالله حيث �صرح نائب الرئي�س التنفيذي ل�شركة بالك بريي
�أن التطبيق ب�سيط جد ًا و�سريع ويجلب العديد من املميزات التي �أحبها اجلميع يف
هواتف بالك بريى والآن �أ�صبحت متاحة للجميع.

مايكرو�سوفت تغري مالكي �آيباد بالتخلي عنه
على الرغم من �أن املناف�سة يف �سوق الكمبيوترات اللوحية منح�صرة ب�شكل
�أ�سا�سي بني �آيباد والأجهزة التي تعمل بنظام �أندرويد� ،إال �أن مايكرو�سوفت مل
تفقد الأمل يف املناف�سة بكمبيوتراتها اللوحية.
وقد ك�شفت مايكرو�سوفت م�ؤخر ًا عن عر�ض ترويجي غريب بع�ض ال�شيء
لدفع امل�ستخدمني �إىل التخلي عن كمبيوترات �آيباد اللوحية ولفت االنتباه �إىل
كمبيوتراتها اللوحية التي حتمل ا�سم  Surfaceوتعتمد على نظام ويندوز .8
العر�ض يقوم على تقدمي ق�سيمة �شرائية من متجر مايكرو�سوفت ح�صر ًا
بقيمة  200دوالر على الأقل ،مقابل كمبيوترات �آيباد � 2أو � 3أو  4امل�ستخدمة
"ب�شكل معقول".
ولعل تقدمي ق�سيمة �شرائية ح�صرية من متجر مايكرو�سوفت يخفي رغبة
من مايكرو�سوفت �أن ي�شرتي امل�ستخدمون كمبيوتر مايكرو�سوفت اللوحي
"�سريف�س �آر تي" �أو"�سريف�س برو" التي تباع ب�سعر  349دوالر ًا و 799دوالر ًا
على التوايل.
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تطور اخلرائط يثـري �إمكانات ا�ستخدامها
يع ّد الغر�ض الأول من �إعداد اخلرائط بيان موقع مكان ما ،دولة �أو مدينة �أو �شارعاً ،بالن�سبة
للعامل املحيط ،مبا يقدم �صورة كلية ال ن�ستطيع �إدراكها بعيوننا
املجردة� ،إال �إن��ه من ال�صعب حالي ًا ح�صر جميع ا�ستخدامات
اخلرائط؛ �إذ �صارت ت�ستخدم لت�صوير العالقة بني املكان وعدد ال
ح�صر له من املو�ضوعات ،مثل ال�صحة وال�سكان واملرور.
كما مل تعد اخلرائط تقت�صر على الن�سخ الورقية والأطال�س،
التي نقلب �صفحاتها بحث ًا ع��ن الطريق �إىل مدينة� ،أو �صور ًا
للت�ضاري�س؛ بل حتولت كغريها �إىل ال�صورة الرقمية على �شا�شات
احلوا�سب ،و�ضمن معدات ال�سيارات ،وع�بر تطبيقات الهواتف
الذكية ،ما غيرّ كثري ًا من طريقة تفاعلنا مع اخلرائط ،و�أحدث
�أ�ساليب جديدة يف تخطيط الرحالت والتنقالت اليومية ،وحتى
طرق تخطيط امل�شروعات التجارية واحلكومية.
و�أ� �س �ه��م ت �ط��ور تقنيات وخ��دم��ات ع��دة يف �إث� ��راء اخلرائط
باملعلومات والتحديثات الآنية يف الوقت احلقيقي ،فبف�ضل البيانات
الكبرية ،واملالحة باال�ستعانة بالأقمار اال�صطناعية ،والهواتف الذكية
املزودة بخا�صية حتديد املواقع اجلغرافية ”جي بي �إ�س” ،وال�شبكات
االجتماعية ،ور�سوم الغرافيك الثالثية الأبعاد ،اكت�سبت اخلرائط
�أبعاد ًا �أخرى اجتماعية وعملية.

�أوفي�س جيميني برنامج
يوفر امل�ساحة والوقت
�أعلنت �أوفي�س جيميني عن عودتها ،للعام اخلام�س على التوايل� ،إىل م�ؤمتر
�أ�سبوع جيتك�س للتكنولوجيا الذي �سيعقد مبركز دبي التجاري العاملي يف الفرتة
من � 20إىل  24ت�شرين الأول  .2013وت�سعى يف م�شاركتها بتقدمي �أحدث اخلوا�ص
امل�ضافة �إىل برناجمها "دوكمي" اخلا�ص ب�إدارة امللفات.
و�ستقوم �أوفي�س جيميني با�ستعرا�ض اخلوا�ص اجلديدة امل�ضافة �إىل عمليتي
الن�سخ االحتياطي الآيل وحفظ امللفات .كما �ستطرح �أبرز التحديثات التي �ستزيد من
دعم تكنولوجيتها املتطورة اخلا�صة ب�أحدث خوا�ص تطبيقاتها للهواتف املحمولة.
�إن خيار الواجهة باللغة العربية املقرتن بخا�صية التعرف على الن�صو�ص
العربية املم�سوحة �ضوئياً ،يجعل من "دوكمي" برناجم ًا خمتلف ًا لأنه ميثل االختيار
الرائد لربامج �إدارة امللفات ب�سوق ال�شرق الأو�سط .ولقد قامت �أوفي�س جيميني
ب�إجراء �أبحاث للعثور على طرق جديدة مبتكرة ترمي �إىل حت�سني براجمها وزيادة
وعي اجلمهور لال�ستفادة من فوائد هذه اخلوا�ص.

لينوفو تك�شف عن �أجهزة كمبيوتر
حممولة مبعاجلات هازويل
ُ�ص ِنّع لأجهزة الكمبيوتر ال�شخ�صي
ك�شفت �شركة «لينوفو» ال�صينية التي تُعد �أكرب م َ
يف العامل ،عن �أجهزة كمبيوتر حممولة تنتمي �إىل �سل�سلة  ThinkPadللأجهزة املحمولة
التي تنتجها ال�شركة ،وذلك خالل «مُنتدى �إنتل للمُطورين» ،الذي جتري فعالياته يف
مدينة �سان فران�سي�سكو الأمريكية.
و�أفادت ال�شركة ب�أنها دعمت هذه الأجهزة مبعاجلات اجليل الرابع «هازويل» ،التي
تُنتجها �شركة «�إنتل» الأمريكية .ويحمل �أحد الأجهزة اجلديدة ،الذي قالت «لينوفو» �إنها
تعتربه �أق��وى حمطة عمل حممولة ،ا�سم � ،ThinkPad W540إذ مت تزويده ب�شا�شة
قيا�سها  15.5بو�صة ،تدعم عر�ض ال�صورة بدقة  x1620 2880بك�سل ،ومبعالج �شركة
«�إنتل» رُباعي النواة  ،Core i7وبذاكرة و�صول ع�شوائي ت�صل �إىل  32غيغابايت ،وب�سعة
تخزين داخلية قدرها ( )2تريابايت ،كما مت تزويده ببطارية ق��ادرة على العمل ملدة
�ست �ساعات متوا�صلة .و�أعلنت «لينوفو» كذلك عن كمبيوترين حممولني مخُ �ص�صني
ل�ل�أع �م��ال ،وه �م��ا ThinkPad
 T440pو،ThinkPad T540p
مت تزويدهما �أي�ض ًا مبعالج
�إن��ت��ل  .Core i7و�أ�شارت
«ل���ي���ن���وف���و» �إىل �أن عمر
البطارية يف ه��ذه الأجهزة
ي�����ص��ل �إىل � 13.7ساعة
بالن�سبة لـ  ،T440pو12.6
�ساعة بالن�سبة لـ .T540p
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قراءة ل�شخ�صية املتنبي يف �شعر حامد ح�سن
حممد خالد اخل�ضر
�إن البناء اجلمايل للق�صيدة هو الذي يعطيها ميزة التما�سك الذي يعترب من �أهم العنا�صر التي جتذب القارئ وتدفعه للرغبة يف الدخول �إىل عامل الن�ص لأن التفكك البنيوي يجعله
قلق ًا ومرتدد ًا يف قراءة ما هو �أمامه؛ �إال �أن هذا التم�سك تُر�سى قواعده على �أ�س�س �أهمها القوة التعبريية املكونة من الألفاظ واملفردات واجلمل واملبنية على �أ�سا�س نف�سي ال ي�شوبه نوازع
وال نعرات ،وهذا ما يجعلنا نقف مت�سائلني �أمام انبهار �شريحة كبرية من املجتمعات الإن�سانية ب�شاعر كاملتنبي وت�أتي �شرائح قليلة لتخالف هذا االنبهار وتقلل من �ش�أنه ..وهذا ما ينطبق
على �شاعر عربي �سوري �أغنى املكتبة العربية والتاريخ بكثري من الرثاء الثقايف على خمتلف �أنواعه ،هو حامد ح�سن الذي قر�أ املتنبي ب�شكل خمالف لكثري من الأدباء وال�شعراء والباحثني؛
نظر ًا للأثر الأدبي الذي تركه املتنبي على �ضوء املعرفة النف�سية التي وجدت يف نف�س ح�سن وا�ستك�شاف املواقف امل�سببة ملعظم املالحم ال�شعرية التي و�صلت عرب التاريخ ل�شاعر مثل
متك�سب ًا ال ي�ستقر به الهوى متقلب ًا ي�سم الدروب م�شرق ًا ومغرب ًا قلق ًا �أخا طمع فعا�ش معذب ًا يهجو وميدح كاذب ًا فك�أنه
املتنبي ملأ الدنيا و�شغل النا�س ،يقول حامد ح�سن :هل كان �إال �شاعر ًا ّ
قال� ..أق�سم �صادق �أن يكذبا..
وتعترب البنية النف�سية والبيولوجية الرتكيبة التي تتكون منها النف�س يف حال ت�شكيل الق�صيدة �أي نوعية املزاج ومدى �صدقه وقدرته على االبتعاد عن االنحياز الإن�ساين و�إعداد حالة
�شعرية تكون مهي�أة لالن�سجام والألفاظ والدالالت ب�شكل نزيه ال يرتك لل�شاعر مدخل خلل جتاه �أي موقف كاخلوف والإثارة والإغراء ،وهذا كان الدافع الرئي�س الذي جعل حامد ح�سن
خمتلف ًا عن �سواه يف تقييم املتنبي الذي قال ل�سيف الدولة دون �أن يتذكر تهويله ل�شخ�صيته ونف�سه التي يعتربها تفوق التاريخ والكون ما قاله لكافور وما قاله لكثري من امللوك الذين توقع
�أن يقدموا له كر�سي ًا يف يوم ما؛ وذلك يف فرتات زمنية متقاربة ،وهذا ما ر�صده حامد ح�سن يف �أبياته التي �أوردناها� ،إ�ضافة ل�سقوط �أولويات هامة من منظومة املتنبي االجتماعية والتي
كان يتباهى بها العربي ويفخر كالن�سب مث ًال ،وهذا ما عبرّ عنه حامد ح�سن يف قوله :والنا�س والتاريخ ما عرفوا له �أم ًا ويختلفون �إن ذكروا �أبا؛ وهي القوة النف�سية ال�صادقة التي تعمل
جاهدة على حتويل ذلك ال�شعور النبيل وتعك�سه على الفعل الإبداعي والنتاج الفني والذي من املفرت�ض �أن يعتمد على ر�ؤى وجتارب تاريخية تخل�ص الفكرة �إليها وهي الر�ؤى التي جعلت
حامد ح�سن يرى املتنبي يف منظار �آخر ليقول :و�أراك �أق�صر يف احلياة و�أهلها نظر ًا ول�ست كما ادّعيت جمربا..
وهي ق�ضية ال�ضمري التي تق�ضي يف النهاية وتقت�ضي �أن يدرك ال�شاعر الأ�شياء على حقيقتها كي يربئ التاريخ �ضمريه وقريحته من �أي تهمة قد جتعله يندم حتى ولو كان بقايا عظام
�أمام �أي ح�ساب كان ،وهنا ترتاجع ال�شهوة بكل �أنواعها ومتطلباتها وتتقدم روح العفة وطاقة ال�شعور اخلالقة التي دفعت حامد ح�سن ملوقف نزيه �أمام قامة املتنبي املبدعة والتي مل
تقابلها يف �شخ�صيته االنف�صامية معطيات �أو ر�ؤى تدل على �أخالق تليق بتلك القامة ،وهذا ما �أورده حامد ح�سن يف قوله� :شاخ الزمان وبع�ض �شعرك مل يزل �أ�شهى من الراح املريح
و�أطيب �شعر نغيم الرجع عذب �سل�سل لو كنت ت�صدق يف كان الأعذبا ,وكيف لو كانت معظم املنظومات ال�شعرية والثقافية قد ُبنيت على نزاهة و�أخالق؛ فال بد �أن تكون النتيجة هي خلق
جمتمع ح�ضاري �أمثل.
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الواقع بني التنظري والت�أجيل
�سامر يحيى
كعادتي اليومية �أت�سامر م�ساءً مع �صديقي املخل�ص الذي ي�ضع ما بني دفّتيه
�أمامي ،يك�شف يل كل �أ�سراره ،وي�سمح يل �أن �أغو�ص يف �أعماق الدنيا ،و�أجتوّل
يف كافة ميادين احلياة دون تردّد ،ويطلب مني ن�شرها ال ادّخارها ،دون �أن �أنكر
ف�ضله ،ولكن ب�إطار فهمي وا�ستيعابي و�إدراكي لكلماته ،انطالق ًا من �أن لدى كلّ منا
عقل ومنطق وتفكري يجب ا�ستخدامهما ال �أن نكون كالببغاء ،النقل دون حماكمة
عقلية منطقية ،دون الرك�ض وراء الغرب ،وفق مقولة "الغرب يدعم الفا�شل
حتى ينجح ونحن نحارب الناجح حتى يف�شل" ...و�أن ال ننقاد وراء م�صطلحات
ت�ؤكد الإحباط والرتدد وت�شجع على عدم �إتقان عمل ،عك�س ما تطلبه �أخالقنا
ودياناتنا من �إتقان العمل وحتمّ ل امل�س�ؤولية كل من مكانه وموقعه ،وعدم جتاهل
�أن �أيّة م�س�ؤولية ال يتحمّ لها فقط القائم على املن�صب �أو �سدّ ة امل�س�ؤولية و�إن كان
يتحمّ ل اجلزء الأكرب منها،

علينا �أن نفكّر باملنطق ،و�أن نقوم بالعمل ال نندب حظّ نا �أو نرمي البطء على
الظروف والأو��ض��اع ،وخا�صة من يت�سلّم املن�صب نراه يتحدّ ث عن �ضرورة العمل
ويحمّل من �سبقه الف�شل بل يتّهمه �سوا ًء ك�شخ�ص �أو كم�ؤ�س�سة بالتق�صري الكامل،
متجاه ًال �أن من �سبقه كان ينادي بنف�س احلديث ،ومن �سي�أتي بعده �سيعيد نف�س
الكالم ،فما نريده هو التغيري الإيجابي البناء ،بعيد ًا عن الت�صريحات اال�ستعرا�ضية
وامل�صوّرة ،واللقاءات امل�سجّ لة ،والزيارات امليدانية الفجائية املعروفة �سلفاً ،والأرقام
الوهمية البعيدة عن الواقع.
�إن لكل زم��نٍ م�شاكله و�أع��ب��اءه و�ضروراته
و�إيجابياته ،ونحن الآن يف زمنٍ يتطلّب منا �إعادة
النظر �أو ًال وقبل كل �شيء ب�أ�سلوبنا نحن ،و�أهمها
عدم �إق�صاء �أحد مهما كانت طبيعة عمله �أو م�ستواه
العلمي والثقايف ك��ل �ضمن �إمكانياته وعطائه..
ف�أهم واجب من واجبات من يت�سلّم امل�س�ؤولية عدم
�إغفال �أو جتاهل �أو احلد من قدرة الهيكل الإداري
بل ت�شجيعه على حتمّل امل�س�ؤولية ،وم�شاركته بكل
خطواته ليكون هو املوجّ ه واملر�شد والقائد ..ولي�س
الذي يتحمّل امل�س�ؤولية ويعطي القرارات اجلامدة
ونقع بالروتني جمدداً..
يقودين هذا احلديث لفكرة رئي�سة وهي الداء
الذي نعاين منه يف معظم م�ؤ�س�ساتنا وهو الإهمال
املتكرّر والتنظري دون متابعة جدية �أو تفعيل كامل
واجبات ومهام الهيكل الإداري ..وخا�صة امل�شكلة
التي نراها يف بع�ض امل�ؤ�س�سات التعليمية  ،فمث ًال
املفا�ضلة اجلامعية التي تت�أخر ملا بعد دوام الطالب
متجاهلني التن�سيق بني اجلامعات ومعرفة القدرة
اال�ستيعابية املبدئية ،وال املتقدمني للمرحلة الثانوية،
ومن ثم يكون التقدمي للمفا�ضلة مع �أول ي��ومٍ يلي
�إعالن النتائج االمتحانية ،مما ي�ساهم مبعرفة كل
طالب املفا�ضلة النهائية قبل البدء بالعام الدرا�سي،
وميكن تدارك هذا املو�ضوع عند التن�سيق اجلدي بني
امل�ؤ�س�ستني التعليميتني.
انطالق ًا من كون الرتبية والتعليم لهما الدور
الأ��س��ا��س��ي يف متكني الطالب م��ن اح�ت�رام الوقت
والعمل ب�إتقان ووطنية ،واحل�صول على املعلومة
ب�شكلٍ م�ستمر واالل�ت��زام عرب بناء عالقة �إيجابية

بني الطالب �أنف�سهم ،ثم الطالب واملدر�سة ،وبني الطالب واملدر�سني ،وبني القائمني
على العملية التدري�سية �أنف�سهم خللق عملية تعليمية حقيقية متقدّمة ،عدا عن العمل
على �إكمال النق�ص يف املعلمني �سواء من النقل والندب والتعيني ليبد�أ العام الدرا�سي
ب�شكلٍ م�ستمر ..وبذلك نف�سح املجال والطريق لبناء جمتمع متقدّم يحرتم الوقت
وقيمته ،ون�شر الوعي والفكر ،ال اعتبار العملية الرتبوية والتعليمية جمرّد وثيقة جناح
�أو ر�سوب..
الوقت ما زال �أمامنا لتكليف فريقٍ من العاملني ..للتفرّغ �أو �ضمن عملهم وما
يعرت�ضهم من �صعوبات وما يرونه من �إيجابيات ،للإعداد للعام الدرا�سي القادم،
وو�ضع الت�صوّرات املبدئية كلّها مما يوفّر الكثري من اجلهد والوقت ونف�سح املجال
للطالب لالختيار ،ونعرف من بداية العام الدرا�سي ن�سبة االلتزام والت�سيبّ  ،و�أن تكون
م�ؤ�س�ساتنا الرتبوية خليّة نحل لال�ستفادة من جهود اجلميع.
دائم ًا ينادينا الوطن فهو يكرب بنا ونحن نكرب به ..وب��دون التخطيط واملتابعة
اجلدية ال ميكن لنا حماربة ف�ساد ،وال حتقيق تطوير ،وال انت�صار ،بل �سنكون عبئ ًا
يف�سح املجال للآخرين للتدخّ ل ب�ش�ؤوننا والتحكّم ب�أرزاقنا وحترّكاتنا وحتى خمططاتنا
بامل�ستقبل ،نحن �أبناء البلد و�أ�صحاب القرار لنحرتم بع�ضنا ونتعاون مع بع�ضنا وال
ندّخر جهد ًا لإعماره وتطويره ..ب�أيدينا.
و�أختم بهذه احلكمة لأر�سطو" :ما الف�شل �إال هزمية م�ؤقتة تخلق لك فر�ص النجاح.
وقول الوت�سو تاوتيه كينج" :ال تبحث عن الأخطاء ولكن ابحث عن العالج"..
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�سامل عكاوي ..كي تكون �أجمل!!
رمي احلم�ش

Art reem@hotmail.com

لوحاته جتمع خا�صية اخلط العربي والت�صوير
امللون املُحاكية جلماليات ومفردات الرتاث ال�شعبي
التي فيها الكثري م��ن العفوية واال�ستخدامات
الزخرفية؛ حيث االن��ف��ع��ال والعاطفة والعقل
واللون والنغم احلزين وطابع ت�سجيليتها اجلاهزة
امل�ؤطرة مبناخات الدعوة امللحة ل�صياغة متميزة
ب�شهادة طقو�س البيئة ال�شعبية وروح الزمان
واملكان والطبيعة يف روح املحتوى الإن�ساين املحلي
الذي ن�ست�شفه عرب ت�صاويره الناقلة للفكر ال�شعبي
وواقع جماليات رموزه الواقعية يف عمق دالالتها
امل�ستقبلية؛ م��أخ��وذ ًا ب��روح التب�سيط امل�ساحاتي
وال��رم��زي��ة يف تعابري تعبرييته الواقعية حيث
ينطلق الفنان من واقع احلال والأحوال �إىل ذلك
التكوين املنفتح على منطلق ب��ن��اءات اللوحة؛
حيث امل�ساحات الالمتناهية والأرابي�سكية والتي
توحي بالدميومة لتقول� :إن العنا�صر الت�شكيلية
امل�ستخدمة يف لوحة الفنان الت�شكيلي �سامل عكاوي
ما هي �إال بع�ض جماليات احلياة ال�شعبية من �إن�سان
ريفي وحلي و�أزي��اء وب�سط وكل ما يحمل طابع ًا
فلكلوري ًا تعك�س حقيقة درايته وخربته ،وت�ضعه
على طريق طموحاته ال�شخ�صية ال�صحيح.

يعيد الفنان عكاوي ترتيب الأ�شياء من حوله ,ي�صوغها
بلغته ومفرداته كي تكون �أجمل ,فالفن لديه هو ق�صة حياة
يف لوحات ال تنتهي؛ ومنذ الطفولة وهو �شغوف بالبيئة
الفراتية وجمال الطبيعة و�ألوانها املتنوعة؛ فالألوان تن�سج
احلياة ,والعامل من حولنا لي�س لون ًا واح��د ًا بل هو ذلك
الطيف اجلميل من الألوان يحتاج منا �أن منزج الألوان،
اللون الأبي�ض ب�صفائه والأزرق ب�سحره والأحمر با�شتعاله
واخلط الأ�سود باتزانه ما ي�ؤلف املو�ضوع ويقدم �إ�سقاطات
فنية تتوا�صل مع لون فطري معرب.
بد�أ اهتمام الفنان �سامل باحلرف العربي بعد �أن �أنهى

عــــاملـــــي

درا�سته يف كلية الإعالم بدم�شق ,وعاد �إىل بلده ليعمل يف
تخ�ص�صه الذي �أحب ،فحملت م�ضام ُني عباراته املو�صوفة
واملكتوبة م�صفوفات متوالية ومتنا�سقة يف م�سارات
الأح��رف وحركتها حممولة بالتناظر والتكرار وجمبولة
على البنائية املعمارية لهند�سة حروفها داخ��ل �إيقاع
اللوحات وتل ّم�سها ل�سطوح الورق لتخلق ر�ؤى جمالية تعك�س
حالة التزاوج والعناق الت�شكيلي ما بني العنا�صر الرئي�سة
املتجلية بالعبارات واخللفيات امللونة واملتممة لروح الن�ص
و�صوفيته و�إحاالته الرمزية وطبيعته الو�صفية.
وع��ن بدايته مع اخل��ط العربي يقول :البداية كانت
مع اخلط العربي �إىل �أن تطورت و�أ�صبحتُ م�سكون ًا بهذا
الفن العظيم ,ولطاملا �أحببت خط الثلث الذي يزين دور

جان �أونوريه فراجونار ()1806 – 1732

�آخ��ر الر�سامني الفرن�سيني العظماء يف القرن الثامن ع�شر،
عبرّ ت لوحاته عن النواحي الأخالقية والإ�صالح االجتماعي ومتيزت
باملناظر ال�شاعرية التي ميتزج فيها ب�شكل رائع الأ�شخا�ص مع ال�ضوء,
وباللون الأحمر الذي كان ي�ضفيه على املناظر الطبيعية ب�شكل متقن
,كما ظهرت �ضربات ري�شته العري�ضة عند ر�سم ال�سماء املل ّبدة
بالغيوم التي تنذر بعا�صفة بالإ�ضافة �إىل �أن��ه ر�سم �صور ًا داخلية
للعديد من الكتب ال�شهرية مثل �أ�ساطري الفونتني ورواية دون كي�شوت
ل�سرفانت�س ,وكان �أول من ا�ستخدم الألوان املخففة ال�شفافة لي�ضفي
الرقة واالن�سجام على اللوحة.
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العبادة بالزخارف والأ�شكال الهند�سية ,وتعرفت على
بع�ض �أ�سراره �إىل �أن �أ�صبحت �أر�سم بحروفه �أ�شكا ًال
وعوامل ،ويف كل يوم �أتعرف على �شيء جديد يف الفن
وبقدر ما تبحث وتتخيل وتفكك الأ�شياء وتر ّكبها ت�صبح
�أمام معطى جديد ي�ضاف �إىل ما خطه الفنانون من
قبل ,وم��ن خ�لال العمل والتجريب ب��د�أت تتبلور يف
داخ�ل��ي فكرة التجديد ،بكل �صرب و�أن���اة ،وحماولة
تطويع احل��رف العربي يف الر�سم ال��ذي �أع�شقه ,وما
�إن جنحت يف كتابة �أول لوحة مر�سومة حتى �أ�صبح
اخلط العربي ع�شقي الأول والأخ�ير ,ومن ثم دخلت
يف حقل الإعالن التجاري والذي كان يف حينه يعتمد
على �إب��داع الفنان ور�ؤي�ت��ه الفنية؛ �أم��ا الآن ن�ستطيع
القول :لقد تراجع الفنان بعطائه الإبداعي؛ فبدخول
التكنولوجيا الرقمية ,وعامل ال�صورة وو�سائل االت�صال
احلديثة �أ�صبح كل �شيء جاهز ًا وما يحتاج من امل�صمم
�أو الغرافيكي �سوى الإملام بالعمل على احلا�سوب و�إتقان
ال�برام��ج الفنية اجل��اه��زة والتي ال يح�صى عددها،
فاخلطوط العربية ب�أنواعها جاهزة على الأقرا�ص
,وكذلك �أ�شكال احلروف الالتينية وعدد ال منتهٍ من
اخللفيات اللونية والت�صاميم �أ�صبحت مبتناول يد
ح�س جمايل و� ّأي بعد فني؛
البع�ض الذي ال يوجد لديه ّ
والدليل ما ن�شاهده يف ال�شوارع واملحال التجارية والأماكن
ال�سياحية من فو�ضى �إع�لان غري مدرو�س ي ��ؤذي العني
والذائقة الفنية لدى العامة.
الفنان الت�شكيلي �سامل ع�ك��اوي م��ن مواليد الرقة
 ,1968خريج كلية الإع�لام جامعة دم�شق ,ع�ضو احتاد
الفنانني الت�شكيليني ف��رع دم�شق,ع�ضو احت��اد الفنانني
الت�شكيليني العرب ،ع�ضو جمعية العاديات للثقافة والفنون
ع�ضو م�ؤ�س�س جمعية ماري للثقافة والفنون ,مف ّرغ بوزارة
الرتبية للعمل الفني ,له م�شاركات عديدة يف الأن�شطة
الفنية واملهرجانات واملعار�ض الفردية واجلماعية.

ر�أي
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من يراقب الطفل العربي؟

هنادة احل�صري

hunada@housri.co

ت�سا�ؤل يُطرح بقوة :ملاذا مل ي�ستطع الإعالم العربي جماراة �أو جتاوز امل�ساحة التي يحتلها الإعالم الغربي ب�شركاته الإنتاجية
لأغلب الأفالم الكرتونية ..وحتى لو �سلّمنا جد ًال بوجود �شركات للإنتاج عربية؛ نراها للأ�سف �ضئيلة وعاجزة �أن جتاري �سوق الأفالم
الكرتونية الغربية.
ولعل من �أهم ال�شركات التي ت�سيطر على �سوق �إنتاج الربامج املوجهة للأطفال والت ديزين ( )walt disnyالتي تنتج �أفالم
(توم �أند جريي و�سبايدرمان وميكي ماو�س و�سوبّرمان)� ..إلخ� ،إ�ضافة �إىل ال�شركات اليابانية التي تنتج �أفالم (البوكيمون و�أبطال
الديجيتال والكابنت ماجد)� ..إلخ.
هل �س�ألنا �أنف�سنا يوماً:
ما هو ت�أثري امل�سل�سالت الكرتونية على �أطفالنا و�سلوكهم؟
لقد �أثبتت الدرا�سات �أن ت�أثري هذه امل�سل�سالت يكون
ت�أثري ًا تراكمي ًا يظهر يف �سلوك الطفل يف امل�ستقبل كونها
تعر�ض كم ًا كبري ًا من العنف واخليال وط��رق ال�سرقة
و�أ�ساليب االن�ت�ق��ام؛ وه��ذا كله معدّ خ�صي�ص ًا لتربير
�أعمال العنف وجعل الطفل يعتربه ج��زء ًا طبيعي ًا من
حياته ،وي��ورد �أحدهم �أن طفلة يف الرابعة من عمرها
علمت بوفاة والد �صديقتها ف�س�ألت فور ًا من قتله؟..
�إ�ضافة �إىل �أن طف ًال ح��اول رمي نف�سه من ال�شرفة
العتقاده بقدرته على الطريان كـ �سوبّرمان ،وال نن�سى
احل��ادث��ة التي �ضجّ ت بها م�صر؛ فقد اتفق طفل يبلغ
العا�شرة من عمره مع �صديقه على تعليق نف�سه يف �سقف
حجرة من رقبته على �أن يح�ضر زميله ب�سيفه فيقطع احلبل لإنقاذه وقام
الطفل بو�ضع رقبته يف امل�شنقة ولكن للأ�سف مل يح�ضر رفيقه الذي
ي�سمي نف�سه بهرقل لينقذه ومات خنقاً.
يقول �أحد علماء النف�س�" :إذا كان ال�سجن هو جامعة اجلرمية ،ف�إن التلفزيون هو املدر�سة الإعدادية النحراف الأحداث".
نقطة جديرة بالوقوف عندها� :صحيح �أن الأفالم الكرتونية ت�شكل خطر ًا على �شخ�صية الطفل مثل ال�شخ�صيات الدموية التي
تدعو للقتال واحلرب ولكن يف اجلانب املقابل هناك �شخ�صيات كرتونية تقوم على تعليم ال�صدق والأمانة وتعليم اللغة العربية .هذا
وتقع امل�س�ؤولية على الأهل بوجوب اجللو�س مع الطفل وتوجيهه لأن �أكرث هذه ال�شخ�صيات غربية وهي بعيدة متام ًا عن ثقافتنا وقد
تُ�ستخدم �أحيان ًا لتمرير قيَم تخالف عاداتنا وتقاليدنا وديننا.
يقول الباحث االجتماعي بدر البحري� :إن الأفالم الكرتونية التي كانت تعر�ض يف ال�سابق كانت ذات هدف معني ووا�ضح وكانت
موافقة لعقلية الطفل ال�صغري� ،أما الآن ف�إنه نظر ًا للن�ضج الثقايف واالنفتاح الإعالمي �أ�صبحت تلك امل�سل�سالت بعيدة �أبعد ما تكون
مت�س ن�ش�أة الطفل؛ بل وت�ؤثّر على
عن الواقع ،فقد اقتحم فيها اخليال ب�شكل كبري كعامل الديجيتال و�أ�صبحت فيها معان بارزة ّ
معتقداته الدينية ،كيف ال وهو يرى تلك ال�شخ�صية الكرتونية وقد خ َلقَت �شخ�صية جديدة مع �أننا نغر�س يف عقول �أبنائنا �أن اخللق
بيد اهلل عزّ وجلّ .
�أما امل�س�ألة الأكرث �إ�شكالية فهي عندما يتعلق الطفل ببطل من �أبطال �أفالمه الكرتونية عندها يرغب يف �أن تكون جميع مقتنياته
و�أدواته مر�سوم ًا عليها �شخ�صية بطله املحبب �إليه ..فتتناف�س �شركات الإنتاج يف دعم هذه ال�شخ�صيات الكرتونية فتارة بلبا�س وتارة
بحقائب و�أخرى و ..و� ..إلخ ،وكان اهلل يف عون الأهل الذين يحتارون يف �سد النفقات وتلبية الطلبات.
ومما ال �شك فيه �أن �أفالم الكرتون ت�ؤثر على القدرة الإبداعية للطفل فهو يقوم بدور املتلقي ملا يرى؛ وهذا يعوّد الذهن على الك�سل
فكل همه الرتكيز على الفيلم ونحن نعلم ما للإبداع من �شروط وهي الرتكيز والـت�أمل والتفكري واال�ستنتاج والبناء واجلهد..
�إن الطفل العربي بحاجة �إىل مراقبة �أ�سرية تنتقي الأفالم الكرتونية وترافق الطفل يف م�شاهدتها و�شرحها والرتكيز على اجلانب
الإيجابي ،وتقع على عاتق امل�ؤ�س�سات العربية مهمة �إنتاج �أفالم تتوافق وثقافتنا وبيئتنا وحتمل يف داخلها معاين جميلة ت�ساعد يف
جعلها القدوة التي ت�سري بالطفل نحو م�ستقبل جميل لوطن مهما قدمنا له فهو قليل.

علماء النف�س يقولون�" :إذا
ك���ان ال�سجن ه��و جامعة
اجلرمية ..ف��إن التلفزيون
ه��و امل��در���س��ة الإع���دادي���ة
الن���ح���راف الأحداث"!!
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ذاكــرة املكــان والنا�س..

مملكة الف�ساد بني �أنطوين توما�س وجندت �أنزور
( 1من )2
�أنطوين توما�س وموت �أمرية
�شم�س الدين العجالين

alajlani.shams@hotmail.com

كالهما "توما�س و�أنزور" �أثارا ع�ش
الدبابري على امل�ستوى الدويل ،بفارق
زمني بينهما يتجاوز الثالثني عام ًا؟
�أنطوين توما�س �أخرج فيلم "موت
�أمرية" عام 1980م ،وجندت �أنزور �أخرج
فيلم "ملك الرمال" عام  2012م ،واقرتاب
توما�س و�أنزور بفيلميهما من اخلطوط
احلمراء ال�سعودية بل جتاوزاها و�أماطا
اللثام عن املحرمات ال�سعودية!؟
موت �أمرية:
فيلم (موت �أمرية) عر�ضته و�أنتجته هيئة
الإذاعة الربيطانية (بي.بي�.سي) يف � 12أيار
وعر�ض حينها يف بريطانيا والواليات
ُ ،1980
املتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوربية ،و�أعيد
عر�ضه مرة ثانية يف دور ال�سينما العاملية عام
 ،2005مبنا�سبة مرور ربع قرن على عر�ضه الأول.
الفيلم من �إخراج الربيطاين �أنطوين
توما�س ،ومن بطولة الفنانني امل�صريني� ،سو�سن
بدر� ،سمري �صربي ،نبيل احللفاوي ،حممد وفيق،
�إ�ضافة لعدد من جنوم ال�سينما من �إجنلرتا ،وبالطبع
مل يعر�ض يف �أي دولة عربية!؟ "موت �أمرية" دراما
وثائقية ا�ستندت �إىل مقابالت �أجراها �أنطوين
توما�س مع املقربني من الأمرية وع�شيقها ومن
املقربني من ق�صور �آل �سعود� ،سجلت هذه املقابالت
يف لندن وباري�س وبريوت وال�سعودية ،وبرغم اجلهود
اجلبارة التي ُبذلت للح�صول على احلقيقة الكاملة
حول الأمرية وع�شيقها ،يبقى هنالك خفايا مل ي�ستطع
ك�شف اللثام عنها!؟ وحقائق مل يتم التحقق منها..
الفيلم يروي �إعدام الأمرية م�شاعل �آل �سعود
بعد �أن خانت زوجها الذي كان ال ُي�شبع رغباتها
اجلن�سية! وحاولت الهرب مع ع�شيقها خارج اململكة
لكن ال�سلطات ال�سعودية متكنت من القب�ض عليهما
مبطار الريا�ض قبل �إقالع الطائرة بدقائق ومت
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�إعدام الأمرية ب�إطالق الر�صا�ص عليها� ،أما الع�شيق
فقد �ضُ ربت رقبته بال�سيف يف �إحدى ال�ساحات
مبدينة جدة!!
الأمرية م�شاعل ح�سب م�صادر الفيلم كانت على
غاية من اجلمال ،ر�شيقة كالغزال الربي ،وهي �سيئة
املزاج و�صعبة املرا�س ،كانت تقوم بالفعل ثم تفكر
بعواقبه بعد ذلك ،در�ست يف كلية البنات بجامعة
بريوت ما بني عامي  ،1974 –1973وهي متزوجة
ولديها ولد واحد "ر�ضيع" ،زوجها على جانب من
الغنى ويرغب ببقاء زوجته يف البيت و�إجناب الكثري
من الأطفال ،ج ّدها هو كبري العائلة لأنه ال�شقيق
الأكرب للملك �آنذاك ،وهو �أمري رجعي �سيئ ال�سمعة
كثري الرتدد على الدول الأوربية حيث يق�ضي �أوقاته
هناك يف املرابع الليلية وعلى موائد الن�ساء واخلمر

لذا لقبوه "�أبو ال�ش ّرين" ولي�س �شر ًا واحد ًا.
الأمرية م�شاعل كانت ترتدد على املرابع الليلية يف
بريوت خا�صة مربع "ترامب�س" قرب الفندق الدويل
وكان عمرها �آنذاك  19عام ًا� .أما الع�شيق فلم ُيعرف
عنه الكثري فهو يبلغ الواحد والع�شرين من العمر،
لبناين اجلن�سية كان طالب ًا يف اجلامعة الأمريكية ،والده
متوفى وكان يرعاه عمه ،روي العديد من الق�ص�ص عن
طريقة تعارفهما ،منها �أن الأمرية �أعجبت به حني
�شاهدته على التلفاز يعزف الغيتار و�أخذت به� ..أر�سلت
له ق�صا�صة ورق مع �سائقها تخربه �أن هنالك ر�سالة
تنتظره ب�أحد "البوتيكات" فذهب �إىل هناك وتعرف
عليها ،وقيل غري ذلك و�أنهما تعارفا يف بريوت والتقيا
يف �أوروبا ..عالقتهما مل تتجاوز ثالثة الأ�سابيع وبعدها
كان الإعدام يف انتظارهما.
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الإعدام:
احتجز ج ّد الأمرية "�أبو ال�شرين" الأمرية والفتى
يف ق�صره ملدة �أربعة �أيام ويف يوم اجلمعة الالحق مت
الإعدام بوا�سطة �أفراد احلر�س اخلا�ص به ،ومت الإعدام
خالف ًا للمتبع يف مملكة �آل �سعود ،حيث مت يف موقف
انتظار لل�سيارات ولي�س يف امليدان املخ�ص�ص لذلك...
جا�ؤوا بالأمرية ملفوفة بالعباءة واخلمار ،وما �إن
نزلت من ال�سيارة حتى اقتيدت �إىل و�سط ال�ساحة
و�أقعدت عنوة .ثم �أطلقت عليها �ست ر�صا�صات من
فوهة م�سد�سني خ ّرت على �إثرها م�ضرجة بدمائها.
بعدها �أُتي ب�شاب حا�سر الر�أ�س ،مكتوف اليدين
منهوك القوى ،يرتنح بني ال�شمال واليمني!؟ وما �إن
ترجل من ال�سيارة حتى �أمروه ب�أن يجثو على ركبتيه
وما �إن جثا حتى ّمت وخزه بال�سيف ،فمد ال�شاب
عنقه ،ف�سارع اجلالد ليجتز ر�أ�سه ب�ضربة واحدة� ،إال
�أنه تعرث ف�أحلق ال�ضربة ب�ضربات حتى بلغت �ست،

وهوى ال�شاب جثة هامدة م�ضرجة بدمائها.
عملية الإعدام وقطع الر�أ�س ُ�صورت بكامريا
�سرية وكانت املادة الرئي�سية لفيلم "موت �أمرية".
جن�س وف�ساد:
مل يخف �آل �سعود من الفيلم لوجود م�شاهد �إعدام
الأمرية وقطع ر�أ�س ع�شيقها كما �أخافهم و�أرعدهم احلديث
عن احلياة اجلن�سية الفا�سدة لأمريات ال�سعودية!؟
تعر�ض الفيلم خلفايا وف�ساد ق�صور �آل �سعود،
و�صور م�شاهد �أظهرت �أمريات �أخريات وهن يتجولن يف
�سياراتهن الفارهة على الطريق ال�صحراوي ،م�ساء كل يوم
حوايل ال�ساعة اخلام�سة و�إذا تو�سمن �أحد الرجال ي�أخذن
رقم هاتفة وي�أمرن ال�سائق باالت�صال به وترتيب الأمر!؟
�أو يقفن �أمام الفنادق ذات النجوم اخلم�سة ال�صطياد
من يروق لهن من ال�شباب من رواد تلك الفنادق!؟
ويركز الفيلم على حفالت الرق�ص بال�سيف �أو ما
ي�سمى بالعرا�ضة النجدية التي تقام خالل االحتفال

alazmenah

بالعيد الوطني فرياقنب الرجال �أثناء الرق�ص
ويخرتن منهم من يروق لهن!؟
�أ�شار الفيلم �أكرث من مرة� ،أن الأمريات يع�شن
حياة جن�سية �صاخبة للتغلب على امللل ،فاجلن�س
هو االمتياز املمنوح لأمريات �آل �سعود فيع�شن حياة
جن�سية �صاخبة غري طبيعية .الأمريات هن من
يخرتن الرجال ..ويقمن عالقات ق�صرية و�أحيان ًا
ي�شوبها العنف ودائم ًا يتعر�ضن للخطر ،ويت�صلن
بالرجال عن طريق ال�سائقني والو�صيفات ،ويبقني
طي الكتمان وبالطبع يتلقى ال�سائق �أو الو�صيفة
الأمر ّ
ر�شاوي كبرية جد ًا لقاء ذلك..
الن�ساء هن املفرت�سات للرجال!؟ هذه هي ر�ؤية
فيلم "موت �أمرية"
هذا الكالم وامل�شاهد املرافقة له كانت �أ�شد وط�أة
وح ّدة وغ�ضب ًا داخل الأ�سرة املالكة لبالد احلجاز!
وقيل حينها �إنه حني ُعر�ض على امللك ال�سعودي �آنذاك
خالد �شريط فيديو للفيلم ،و�شاهد الأمريات وهن
يتجولن بال�سيارات يف ال�صحراء ،ثار و�أرعد واعترب
الفيلم لطخة عار على �شرف العائلة ال�سعودية!.
وهنا البد من التنويه �أن خمرج الفيلم �أنطوين
توما�س م�شهور عاملي ًا ب�أنه �صادق يف فكره و�أنه �صانع
الأفالم الوثائقية واتخذ فيلمه هذا �صيغة الدراما
الوثائقية الباحثة عن احلقيقة.
�أخرياً:
تعر�ضت بريطانيا ل�ضغوط كبرية ملنع عر�ض
الفيلم ولعقوبات اقت�صادية من قبل ال�سعودية
ا�ستمرت فرتة وجيزة.
وزير خارجية بريطانية �آنذاك "دافيد واين"
اعتذر للعر�ش ال�سعودي عن هذا الفيلم ولكن مل ترتك
ال�صحافة الربيطانية هذا االعتذار مير دون ال�سخرية
منه ..كما تع ّر�ض القائمون على العمل للعديد من
العقوبات فعلى �سبيل املثال املمثلة امل�صرية �سو�سن
بدر ُو�ضعت على لوائح املنع يف التلفزيون امل�صري
ويف ال�سعودية وخ�سرت �أدوار ًا كانت قد ُكلفت بها للتو
على �إثر هذا الفيلم مما �أك�سبها �شعبية خا�صة وكذلك
ُمنعت من ال�سفر خارج م�صر!...؟
جتندت و�سائل الإعالم ال�سعودية ومن يدور يف
فلكها للدفاع املميت عن �آل �سعود ،ولكن مل ي�ستطع
ق�ض م�ضجع العائلة
�أحد نكران �أن "موت �أمرية" ّ
املالكة لبالد احلجاز ،ومنذ ذلك التاريخ مل يتم
�إنتاج �أي عمل �سينمائي على م�ستوى عاملي يقرتب
من �أ�سوار �آل �سعود ومن ظالم ق�صورهم!
�إىل �أن جاء املخرج ال�سوري املبدع جندت �أنزور،
وقام ب�إنتاج فيلم �سينمائي عاملي م�ستفيد ًا وحذر ًا مما
�سبق �أن قامت به �سلطات �آل �سعود من �إجراءات بحق
فيلم "موت �أمرية" قبل عر�ضه وبعد العر�ض .لذا قام
بعمله ال�سينمائي ب�سرية تامة ،وحني انتهت كل الأعمال
والرتتيبات لفيلمه �أعلنه ،فقامت الدنيا عليه ومل تقعد.
تهديد ووعيد وم�ضايقات تلقاها �أنزور وعدد من
العاملني يف الفيلم ..و�أنزور ما�ض يف "ملك الرمال"
يغزو مملكة الف�ساد.
يتبع
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�إعداد :د� .ألي�سار خري بك

هل غ�شاء البكارة موجود يف مدخل املنطقة التنا�سلية مبا�شرة؟
�س -هل غ�شاء البكارة موجود يف مدخل املنطقة التنا�سلية مبا�شرة وهل ميكن ر�ؤيته؟
ج -هذا �س�ؤال يتم توجيهه لنا كثري ًا واحلقيقة فهذا الغ�شاء موجود باملنطقة التي ن�سميها دهليز املهبل
�أو مدخل املهبل وهو املنطقة التي تف�صل فوهة املهبل عن اجللد اخلارجي م�سافة حوايل � 2سم ,وهذا
يعني �أنه لي�س �سطحي ًا ولي�س موجود ًا يف املكان الذي يظن الكثريون �أنه موجود فيه ..ر�ؤية الغ�شاء �سهلة
ملن يعرف �أن يراه �أي �أن ر�ؤيته بحاجة ل�شخ�ص عاين الكثري من احلاالت ويعرف متام ًا �أن مييزه عن حافة
ال�شفرين ال�صغريين وعن فوهة املهبل وبالتايل ف�أكرث من نعتربه متخ�ص�ص ًا بذلك هو بذلك هو الطبيب
االخت�صا�صي بالن�سائية والتوليد �أو الطبيب ال�شرعي �أو القابلة القانونية.

ال�صدمات النف�سية يف الطفولة ت�ؤدي للموت الباكر
نتائج درا�سة �أملانية فرن�سية م�شرتكة �أكدت تعر�ض الإن�سان يف طفولته ل�صدمة نف�سية تودي
غالب ًا للموت يف عمر �صغري ن�سبي ًا يعادل متو�سط عمر الإن�سان يف بلده �أو عِ رقه (�أبي�ض �أو �أ�صفر
�....إلخ) ,وقد �أعطت الدرا�سة ن�سبة ت�صل �إىل �أن  60%من الن�ساء ,و 75%من الرجال الذين
يتعر�ضون ل�صدمات نف�سية يف الطفولة �سيحدث لديهم املوت املبكر ..وقد ف�سر الباحثون هذه احلالة
ب�أنها ب�سبب التغريات الهرمونية التي حتدث يف ج�سم الطفل نتيجة للهزة النف�سية التي تعر�ض لها,
وهذه التغريات الهرمونية ت�سبب غالب ًا الك�آبة ,وتراجع ًا يف �أداء اجلهاز املناعي الأمر الذي ينجم عنه
العديد من الأمرا�ض التي هي �أ�سباب مبا�شرة للموت.
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احلذر ..والثقة بالطبيب

منذ عدة �أي��ام جاءين هاتف من �إح��دى ال�صديقات
طلبت مني فيه امل�ساعدة بت�أمني �أحد �أنواع الأدوية جلارتها,
فقد حاولت �أن حت�صل على علبة منه ولكنها مل تتمكن من
ذل��ك ..ال��دواء هو متمم غذائي (وه��و ما ي�سميه �أغلب
النا�س ب�أنه فيتامني)� ,أي �إنه لي�س بدواء حلالة مر�ضية
ولكنه ي�ستخدم لتح�سني و�ضع اجل�سم وطاقته ب�شكل عام
كما �أنه ي�ساعد بالوقاية من الأورام ومن �أمرا�ض القلب
وذلك الحتوائه على زيوت اوميغا 3التي ذاع �صيتها منذ
�سنوات ..املهم �أنني ا�ستعنت ب�صديقة �صيدالنية دبرت يل
م�س�ألة احل�صول على علبة من هذا الدواء من بقايا دفعات
اال�سترياد التي كانت تقوم بها �إحدى ال�شركات الوطنية
وت��وق�ف��ت ع��ن ذل��ك ب�سبب احل���ص��ار االق�ت���ص��ادي على
�سورية ..وفع ًال ح�صلنا على العلبة من �صديق كان يرتكها
عنده ال�ستعماله ال�شخ�صي ولكنه تنازل عنها عندما عرف
�أن من حتتاجها هي �سيدة متقدمة ن�سبي ًا يف العمر..
�أح�ضرت العلبة وقدمتها جلارة �صديقتي ..فوجئت
بعد عدة �أيام بات�صال تخربين فيه ال�صديقة �أن جارتها
�أخربتها �أن الدواء فا�سد�ُ ..ص ِعقْتُ لهذا الكالم لأين قد
ت�أكدت بنف�سي من تاريخ ال�صالحية وبعدم انتهائها قبل
تقدمي العلبة ,فات�صلت باجلارة لأ�س�ألها مل��اذا تقول �إن
الدواء فا�سد فكان اجلواب ب�أن حبوب الدواء تنبعث منها
رائحة الزيوت وب ��أن بع�ض احلبوب ملت�صقة ببع�ضها..
�أجبتها �أن الأمرين عاديان لأن احلبوب ملت�صقة ببع�ضها
ب�سبب القوام اجليالتيني الهالمي لهكذا �أنواع من الأدوية
وب�أن الرائحة �سببها احتواء احلبة على زيوت �أوميغا..3
ظننتها اقتنعت لكن بعد عدة �أي��ام اكت�شف �أنها �أخذت
العلبة �إىل طبيب �آخر و�س�ألته �إن كان ما قلته لها �صحيح ًا
وهو قد �أكد لها �صدق كالمي.
ما �أريد قوله �إن الطبيب حري�ص على حياة املري�ض
ويتوخى الدقة ب�أية ن�صيحة يقدمها للنا�س لأن �شفاء
النا�س هو جناح له ولأن كل ف�شل �أو كل اختالط ي�صيب
مر�ضاه هو خماطرة با�سمه و�سمعته املهنية وخماطرة
ب�ضمريه وب�أخالقه ..ن�صيحتي كانت �صادقة ومثلي �أغلب
الأط �ب��اء ،واحل��ذر من قبل املر�ضى م�برر وواج��ب ولكن
املطلوب القليل من الثقة بالطبيب فقط.
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ا�سرتاحة الأزمنة

�إعداد :زهري مظلوم

كلمات متقاطعة
�أفقي:
 – 1ممثل �سوري – م��ادة قاتلة – 2 .ذراع��ي – على
طرف ال�شارع – 3 .للم�ساحة (م) – حروف مت�شابهة –
َح� َك��ى – 4 .يقر – �أحلق (م)� – 5 .شرب امل��اء – حارة
– برود (مبعرثة)� – 6 .شعور – م�شوار (مبعرثة)– 7 .
زمني – �سالم – جدها يف طواحني – 8 .يف الوجه – حرف
�أبجدي – يت�أكد – 9 .من الأع�شاب – م َّر – يح ِّرك10 .
– ا�سم مو�صول – بحر (م) – �ضمري منف�صل (م)– 11 .
حرب (م) – علم م�ؤنث (م) – 12 .كريه – ممثل م�صري.

SUDOKU
تت�ألف اللعبة من ت�سعة مربعات كبرية
داخ��ل كل منها ت�سعة مربعات �صغرية،
يجب م��لء املربعات ال�صغرية بالأرقام
على �أال يتكرر الرقم �أكرث من مرة يف كل
مربع كبري ويف كل خط عمودي و�أفقي.

حلول العدد ال�سابق:

alazmenah

عمودي:
 – 1ممثلة عربية – حرف عطف – 2 .تائه – حروف
مت�شابهة – 3 .ن�صف �أعمر – ترجع – ط��نَّ  – 4 .الدرب
(مبعرثة) – وال��دت��ي (م) – ن�صف �أع��دت – 5 .ال�ضارب
باحل�سام – ا�سم مو�صول – 6 .ممثل ��س��وري – 7 .كلومي
و�إ�صاباتي – �أحد الأبوين (م)� – 8 .ألح (م) – م�ضيء– 9 .
مت�شابهان – حروف مت�شابهة – �شعوب – 10 .ممثل م�صري
راح��ل – م��ن الأط� ��راف – 11 .م��ن ال�ط�ي��ور – علم مذكر
(م) – 12.مقدمة برامج لبنانية.

برجك يف �أ�سبوع
احلمل :تتلقى دعوات لتجمعات وملنا�سبات تفرحك هذا
الأ�سبوع ،فت�شعر �أن��ك مركز اهتمام ،وقد تتلقى �أك�ثر من
دعوة يف �أكرث من منا�سبة اجتماعية� ،أيام جيدة لل�سفر.
الثور :ت�سمع انتقاد ًا يزعجك ولكن ت�أكد �أن��ه نابع عن
ح�سد من جناحك و�إجن��ازك ،تتكيف مع بع�ض امل�ستجدات
ت�ضخيم الأمور.
التي ح�صلت معك م�ؤخر ًا ,ال
َ
ً
اجلوزاء� :إذا كنت منتميا �إىل جمموعة درا�سية ف�ست�سعد
للأخبار والنتائج املفرحة ،وقد تقوم ب�أعمال فكرية �أو يدوية
خالقة وتعالج بع�ض الثغرات.
ال�سرطان :ت�شرق ب�أفكار جديدة وقد تعرف منحى جيد ًا
وت�صادف الدعم والت�شجيع ،و ُتلفت الأنظار �إليك ،وقد ت�س�أل
وت�ستف�سر عن �أمور جديدة �أو ت�ستعني ب�أحد.
الأ�سد� :أن�صحك باتباع حد�سك وقلبك وا�ست�شر ال�شريك
�أو �صديقك املقرب ال تكن ع�صبي ًا ،و�إذا �شعرت بعدم القدرة
على الت�صرف بحرية � ّأجل قراراتك.
ال� �ع ��ذراء :راق ��ب �صحتك وح� ��اول �إج� ��راء الفحو�ص
ال�ضرورية حت�سب ًا لأي ط��ارئ �صحي انتبه لعملك ،فقد
ي�صعب عليك الرتكيز �أو تختلف مع املتعاونني يف العمل.
امليزان� :أنت مق ِنع وخا�صة �إذا نظرت �إىل الوقائع بدقة
وواجهت من �أخط�أ ب�شرحك لأخطائه ،لن تفعل �إال ما تراه
منا�سب ًا حا�ستك ال�ساد�سة تلهمك �إىل الطريق ال�صحيح.
العقرب :قد ت�شعر بوعكة �صحية ت�شو�ش تفكريك وت�ؤثر
يف �إجن��ازات��ك وق��درات��ك ،تعاين م��ن م�شاكل يف العمل �أو
العائلة ،وقد ترتدد يف قرارات عائلية.
القو�س :ح��اول �أن تظل متفائ ًال كما �أن��ت لأن��ك تتمتع
تهب الرياح مل�صلحتك
بنف�س امليزات والدعم لنهاية ال�شهرّ ،
وتوفر لك �أوقات ًا ممتازة ووعود ًا متنوعة ومنا�سبات.
اجلدي :ق�ضايا مالية وعائلية تت�شابك وخا�صة يف �أمورك
املالية وهناك متغريات يف حياتك ،وقد تناق�ش �ش�ؤون ًا مادية
�شراء �أو بيع �أو تفا�صيل مادية �صغرية.
حت�س بالن�شاط واحلما�سة ما ي�ضعك على الدرب
الدلوّ :
ال�صحيح لبلوغ الأه���داف ،وق��د تتغري الأم ��ور لت�صبح يف
م�صلحتك �أو تفكر مب�شاريع جديدة.
احل��وت :ال تلج�أ �إىل ا�ستخدام �أ�ساليب مزعجة يف
التعامل مع �أ�شخا�ص مه ّمني مل�ستقبلك ،فالو�ضع العاطفي
بحاجة حلماية ،و�إن كنت مرتبط ًا ال ت�سمح للغرية �أن
ت�سيطر عليك.
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حمليا وح ّلق � ً
انتف�ض ً
آ�سيويا

فريق ال�شرطة ..كلمة �س ّره املحبة واالجتهاد
�صفوان الهندي
ال�شك �أن احلالة املثالية التي مير بها فريق
ال�شرطة تنبع من �إميان ودعم حقيقي من اجلهة
الداعمة له (وزارة الداخلية) التي ر�صدت
لكرة القدم ميزانية �أ ّمنت للفريق احتياجاته
ال�ضرورية خللق حالة من اال�ستقرار يف زمن
باتت كرة القدم ُتبنى باملال لت�ؤكد �أن كرتنا مبا
متلكه من خامات وكفاءات وطنية �إدارية وفنية
قادرة باحلد الأدنى من الدعم �أن تكون يف طليعة
الكرة العربية والآ�سيوية وهي ذات احلالة التي
برهن عنها �سابق ًا فريق الكرامة عندما توفر له
الدعم فقهر �أعتى الفرق العربية والآ�سيوية.
ف ُكرة ال�شرطة ا�ستعادت خالل املوا�سم الثالثة
املا�ضية بريقها و�ألقها اللذين كانت عليهما يف ال�ستينيات
وال�سبعينيات من القرن املا�ضي حيث كانت كرة ال�شرطة
واجلي�ش العالمة الفارقة لكرتنا مبا قدّمته من جنوم
�أغنوا م�سرية منتخباتنا الكروية يف خمتلف الفئات.
هيبة بد�أتها يف املرحلة الأوىل ً
حمليا عرب املناف�سة بقوة
على لقب الدوري والك�أ�س ،حيث ا�ستحقت لقب الدوري
ملو�سمني متتاليني� ،أما املرحلة الثانية التي ا�ستطاعت فيها
كرة ال�شرطة االنطالق والتميز فهي املناف�سة � ً
آ�سيويا عرب
امل�شاركة يف م�سابقة ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي حيث ا�ستطاعت
�إق�صاء فرق لها باع طويل يف البطولة ،وهذا املو�سم ت�صل

�إىل ربع النهائي يف مواجهة القاد�سية الكويتي.
�صحيح �أن ال�شرطة ودّع البطولة مرفوع الر�أ�س بعد
تعادله مع القاد�سية بهدفني ملثلهما يف لقاء الإياب للدور
ربع النهائي الذي جمعهما الأ�سبوع املا�ضي �إال ت ْركه ب�صمة
�أنه لي�س �صيد ًا �سهل املنال وا�ستحق التحية وال�شكر على
الأداء الرجويل الذي قدمه جميع الالعبني.
وهنا ال بد من الإ�شارة �إىل �أن فريق ال�شرطة هو
الفريق الوحيد الذي مل يح�صل على �أية راحة منذ �سنتني
ب�سبب ارتباطه بامل�شاركات اخلارجية �إ�ضافة ملناف�سات
الدوري والك�أ�س ،و�أمام ذلك ف�إن ال�ضغوط كانت كبرية
على الفريق وعلى الالعبني لأن املطلوب منهم �أن يكونوا
يف جاهزية كاملة على مدار املو�سم كله ،فامل�س�ؤولية
التي حملها الفريق لكونه ممث ًال لكرة الوطن يف املحفل

الآ�سيوي جعلته يف ا�ستنفار كامل حتى يظهر باملظهر
الالئق الذي ت�ستحقه الكرة ال�سورية وهذا ما حققه..
بالطبع وبغ�ض النظر عن خروج ال�شرطة من م�سابقة
ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي ف�إن جمرد و�صوله �إىل مرحلة
متقدمة من هذه البطولة هو يف حد ذاته �إجناز ي�سجل
لكرة ال�شرطة املجتهدة التي متكنت ب�إمكانات متوا�ضعة
من حتقيق الأداء الطيب وامل�ستوى العايل و�أن تثبت
قدرتها على م�ستوى الكرة الآ�سيوية وحتجز لها مقعد ًا مع
الفرق الآ�سيوية الكبرية ..فم�شوار نادي ال�شرطة يف هذه
البطولة كان �صعب ًا جد ًا ورغم ذلك ق ِبل العبو ال�شرطة
التحدي وو�صلوا �إىل مراحل متقدمة من البطولة بعد
تخطيهم بنجاح �أهم و�أقوى الفرق الآ�سيوية املناف�سة لهم
يف هذه البطولة.

اال�ستخفاف بالآخرين� ..سرطان يقود كرتنا نحو الهالك
من متناق�ضات كرة القدم يف بلدنا �أنها بعيدة عمّن
يفرت�ض ب�أنهم �أهلها و�أق��رب ملن يتهم بالبعد عنها وبني
الطرفني غالب ًا ما تنتج عالقات غري ودية �أول �أ�سبابها
ع��دم ا�ستيعاب ك��ل ط��رف ل�ل�آخ��ر �أفَلي�ست ه��ذه احلال
مع�ضلة تقلق وتزعج اجلميع؟
�أنا كمتابع �أ�ستطيع �أن �أ�شخّ �ص حال كرة القدم ال�سورية
بدقة ف�أ�شري �إىل الداء و�أ�سبابه و�أبينّ الدواء ومنافعه وكيفية
تناوله ولكن عندما �أجل�س على كر�سي االحتاد �أن�سى كل �شيء
على الإطالق وال عجبَ �إن ن�سيت كم عدد العبي الفريق ومن
يفوز ومن يخ�سر..
هكذا نحن نعرف فقط ما يخدم م�صاحلنا كلي ًا عن كل ما قد
ي�ؤثر على جلو�سنا على كر�سي الغرور.
�أع��رف متام ًا كيف جعلنا من ف�شلنا الريا�ضي الكروي
�أحيان ًا �إجن��ازات ومن �إخفاقاتنا جناح ًا و�أع��رف ملاذا يتكلم
هذا وي�سكت ذاك فهل �أخربكم ملاذا..؟!
ال �أعتقد �أنكم تنتظرون مني املزيد ومع هذا �س�أفر�ض
نف�سي �ضيف ًا غليظ ًا ومن العيار الثقيل على �صباحكم الذي
�أرج��وه كطعم القهوة نكهة وكوجْ ه ال�صبايا حُ �سن ًا ونظافة
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فال ت�شتموا قو ًال مت�شائم ًا ولكن ا�شتموا �أ�سباب هذا الت�شا�ؤم
ومن ا�ستفزين للكالم والأف�ضل �ألاّ تقر�ؤوا فرتيحوا �أع�صابكم
وت�ستمتعوا بطعم قهوتكم..
تطورنا كثري ًا و�أدلتنا الأرقام ..نتحدى �أي فريق من بالد
العم �سام� ..سيفنا �صم�صام و واحدنا همام لكن ما يعنينا �أننا
قوم كرام نفتح �شباكنا ملن يريد وغري تربير الف�شل ال جنيد..
وجعنا هو وج��ع املحب من ف��رط دالل حبيبته واحلبيب
نحبه مهما لنا �أ�ساء ..ولكن نحب احلبيب ال من يريد قتله..
نحب كرة القدم وال نتفق مع القائمني عليها من �أ�صغر مركز
تدريبي �إىل قمة الهرم الكروي لأن اجلميع تعلموا �سيا�سة
اختالق امل�بررات ووج��دوا ب�أنف�سهم القدرة على ت�صديقها..
بع�ضهم وللأ�سف يعي�ش ب�أكرث من وجه وبالتايل �سيموت بال
وجه ..عندما يتحدث لرئي�سه يكاد يالم�س وجهه الأر�ض وال ًء
وخ�ضوع ًا وعندما يدير الثاين ظهره ير�شقه ب�سيل االتهامات
وعدم فهمه لأبجديات اللعبة ويقطف لهذا امل�س�ؤول ورد ًا وللثاين
نعناع ًا فقط ليخ�ص�صوا له كر�سي ًا يف مبنى احتاد الكرة..
يف �إحدى اجلل�سات التي جمعتني مع خبري كروي له مكانته
الكبرية عند املهتمني بكرة القدم قال يل وباحلرف الواحد :ال

يريدون لأحد �أن يعمل وال يريدون لكرة القدم �أن تتطور لأنها
لو تطورت �سيتقزمون ويظهرون دونها مكانة وقدر ًا وبالتايل
ف�إن غيابهم �أمر حمتوم؛ لهذا ي�سعون للحفاظ على �شوائبها
وعلى مر�ضها ليبقوا الوحيدين الذين يتظاهرون مبعايدتها..
موقف �آخر ميكن تلخي�صه بالآتي :عندما تعرت�ض م�سرية
ناد ما عرثة معينة ف�إن ع�ضو ًا بحد ذاته يتدخل ل�صالح هذا
النادي وع�ضو ًا �آخر بحد ذاته يتدخل �ضده وق�س على ذلك..
باخت�صار ال نعرف كيف نزرع �شجرة �إلاّ �إذا اقتلعنا
غريها واع ��ذروين لي�س م��ن حقي ذك��ر الأ��س�م��اء و�إمنا
�أحتفظ بها لنف�سي..
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بر�شلونة يح�ضر (خلطة مورينيو) ال�صطياد ريال مدريد يف الكال�سيكو!
ينتظر ع�شاق كرة القدم الإ�سبانية حول العامل كال�سيكو �إ�سبانيا الكبري الذي يجمع الغرميني ريال
مدريد وبر�شلونة ،والذي �سيلعب يف  27ت�شرين الأول على ملعب الكامب نو �ضمن مناف�سات الدوري
الإ�سباين لكرة القدم .حيث ينتظر حمبّو املتعة والإث��ارة اجلرعة اجلديدة من امللحمة الإ�سبانية بعد
و�صول غاريث بيل �إىل امللكي ب�صفقة قيا�سية ليزامل الدون رونالدو يف الهجوم ويتقا�سم معه ميزة
ال�سرعة الق�صوى يف اجلري .ومن جهة �أخرى يرتقب �أن�صار العمالق الكتالوين متعة ومهارة الوافد
اجلديد نيمار �أمام دفاعات ريال مدريد ال�صلبة ال�سيما و�أن الالعب جنح يف اختبار هذه الدفاعات
عندما لعبت الربازيل �ضد �إ�سبانيا يف نهائي ك�أ�س القارات ،والذي ت�ألق به نيمار ب�شكل وا�ضح و�سجل
يح�ضر لريال مدريد يف
فيه هدف ًا وقاد منتخب ال�سامبا �إىل اللقب .لكن يبدو �أن العمالق الكتالوين ّ
الكال�سيكو �أكرث من متعة نيمار و�سرعة مي�سي يف الهجوم .حيث �أو�ضحت �آخر مباريات لعبها الفريق
الكتالوين عن �أن الفريق ي�سعى �إىل �إتقان الهجمات املرتدة التي يعتمد عليها ريال مدريد من فرتة
مورينيو �صاحب الفكرة منذ البداية مع ريال مدريد .وقد يبدو هذا الأم��ر بالن�سبة لع�شاق الكتالن
مرفو�ض ًا وم�ستهجن ًا ال�سيما �أن الفريق الكتالوين هجوميّ بن�سبة مئة باملئة وال يعرف طريق الدفاع �أبداً.
لكن ت�صريح مي�سي الأخري بعد مباراة �أياك�س �ضمن مناف�سات دوري �أبطال �أوروبا ي�شرح الكثري حول خطة الهجوم املرتد التي ينوي تاتا �أن يدخلها �إىل عقول الالعبني بجانب التيكي تاكا .وقد تعترب
هذه الطريقة هي الأمثل لإيقاف �أجنحة ريال مدريد والتي تت�سلح ب�سرعتها الفائقة من كر�ستيانو رونالدو وغاريث بيل.
حيث يعترب بقاء العبي بر�شلونة يف مناطقهم اخللفية عبئ ًا كبري ًا على هجوم ريال مدريد الذي يريد العبوه امل�ساحات حتى ي�ستغلوا �أف�ضل ما لديهم وهو ال�سرعة ،على عك�س العمالق الكتالوين
الذي يع�شق اللعب املغلق وتناقل الكرة بني �أقدام العبيه .لكن ماذا �سيفعل ريال مدريد يف حال لعب بر�شلونة على املرتدات هل �سيهجم ويبقي دفاعه (املرتاجع م�ستواه) �أمام �سرعة مي�سي ونيمار
و�سان�شيز ومهارتهم� ،أم لأن�شيلوتي ر�أي �آخر �سرناه على �أر�ضية امليدان؟

بطلة بكل املعاين
التقيت بها بطلة �أوملبية بعد �أن فازت عام  1984بامليدالية الذهبية ل�سباق احلواجز ،يف دورة الألعاب
الأوملبية يف لو�س �أجنلو�س حيث �أجريت معها لقا ًء تلفزيوني ًا بعد حلظات من فوزها بهذا اللقب الكبري.
بعد ذلك كان يل حظ لقائها مرات عديدة يف منا�سبات كثرية يف املغرب وخ��ارج املغرب حيث كانت تدعم
ن�شاطات االحتاد العربي لل�صحافة الريا�ضية بل تبنّت العديد منها عندما كانت وزيرة لل�شباب والريا�ضة يف املغرب.
تاريخها نا�صع البيا�ض مليء بالإجنازات على م�ستوى املغرب و�إفريقيا والعامل الأوملبي كله حيث تولت ع�ضوية
اللجنة التنفيذية يف اللجنة الأوملبية �سنوات طويلة �أثبتت كفاءتها وجدارتها وتر�سيخ عن�صر القيادة والإجناز فيها.
�أردت �أن �أكتب عن البطلة نوال املتوكل مرة �أخرى بفرح واعتزاز لأنها �إن�سانة عربية ا�ستطاعت �أن تتوىل
من�صب ًا رفيع ًا هام ًا مل ت�صله �أي امر�أة �أخرى يف تاريخ اللجنة الأوملبية الدولية فقد �أ�صبحت النائب الأول
للرئي�س اجلديد للجنة الأوملبية الدولية الأملاين توما�س باخ الذي انتخب م�ؤخر ًا بعد �أن تقاعد البلجيكي جاك
روج الذي ا�ستمرت رئا�سته للجنة  12عام ًا �ساهم يف نقلها نقلة �إيجابية.
لقد توقع املخت�صون بال�ش�ؤون الأوملبية يف العامل �أن تر�شح البطلة والوزيرة واخلبرية الأوملبية نف�سها
ملن�صب رئي�س اللجنة الأوملبية الدولية بعد هذا العطاء والكفاح الطويل خا�صة و�أن عدد ًا من �أبرز القيادات
الأوملبية الدولية قد �شجعوها على ذلك بالإ�ضافة �إىل العديد من و�سائل الإعالم العاملية حيث �أعربوا عن
دعمهم لهذا الرت�شح وكان جوابها ب�أنها وبعد تفكري عميق قررت عدم الرت�شح لأنها ترف�ض مبد�أ ت�سلق املراحل
ب�سرعة رغم اخلربة الكبرية التي اكت�سبتها من اللجنة ذاتها وهو ما ي�شجعها ب�أن تكون �أول امر�أة يف تاريخ
اللجنة ت�صل �إىل هذا املن�صب الذي يعترب تقريب ًا يف م�صاف ر�ؤ�ساء الدول ..وقد قالت �أي�ض ًا �إن الوقت ما زال
�أمامها كافي ًا لتدر�س هذه اخلطوة لت�ضمن جناحها يف املرة القادمة .املهم �إنها بقيت كما هي يف قمة التوا�ضع
والتعاون ودعم اجلميع مما �أك�سبها �سمعة طيبة جد ًا تتمتع بها على م�ستوى العامل كافة فهي �شديدة املو�ضوعية
دون �أطماع �شخ�صية غري م�شروعة �أو مادية مما جعلها فوق كل ال�شبهات التي نالت يف بع�ض الأوقات عدد ًا من
�أع�ضاء اللجنة الأوملبية الدولية خا�صة يف مو�ضوع اختيار املدن التي تقام فيها الألعاب الأوملبية حيث �شاركت يف
معظمها وكان �آخرها م�شاركتها يف الت�صويت الذي اختار طوكيو لت�ست�ضيف الألعاب عام .2020
�إننا كعرب نعتز بهذه ال�شخ�صية الريا�ضية العربية القيادية التي �أثبتت جدارتها من خالل العمل الد�ؤوب
والإخال�ص يف هذا العمل وطموحها الكبري امل�شروع والذي يتم خطوة بخطوة ونتمنى لها �أن ت�صبح الرئي�س
القادم للجنة الأوملبية الدولية بعد � 4سنوات.

�سان جريمان ميدد عقد �إبراهيموفيت�ش حتى 2016
�سار املهاجم زالتان �إبراهيموفيت�ش على خطا زميليه تياغو �سيلفا وماركو فرياتي بتمديد
عقده مع باري�س �سان جريمان لعام �إ�ضايف ليبقى يف �صفوف بطل دوري الدرجة الأوىل
الفرن�سي لكرة القدم حتى .2016
وكان �إبراهيموفيت�ش مهاجم ال�سويد البالغ من العمر  31عام ًا قد وقّع عقد ًا مدته ثالث
�سنوات مع �سان جريمان حني �ضمّه من ميالنو العام املا�ضي.
وقال �إبراهيموفيت�ش ملوقع باري�س �سان جريمان على الإنرتنت "ال ميكنني �أن �أرى نادي ًا يف
�أوروبا لديه طموح �أكرب من باري�س �سان جريمان؛ �أريد بالت�أكيد �أن يكون باري�س �سان جريمان
�آخر ناد عمالق �ألعب له يف م�سريتي؛ هذا النادي مثلي حيث ال يوجد حلم كبري ال ميكننا
الو�صول �إليه ".وح�سب تقارير �إعالمية حملية ف�إن راتب �إبراهيموفيت�ش ارتفع من حوايل 14
مليون يورو ( 18.89مليون دوالر) يف العام �إىل  15مليوناً.
و ُتوّج �إبراهيموفيت�ش هداف ًا للدوري الفرن�سي يف املو�سم املا�ضي بر�صيد  30هدف ًا يف
 24مباراة وقاد الفريق للو�صول لدور الثمانية يف دوري �أبطال �أوروبا حيث خرج على يد
بر�شلونة بفارق الأهداف.

حممد جميل عبد القادر
رئي�س االحتاد العربي لل�صحافة الريا�ضية
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خطر االنزالق..
د .ا�سـكندر لوقـا

iskandarlouka@yahoo.com

لي�س املق�صود هنا االنزالق الذي يتعر�ض له الإن�سان وهو ميار�س ريا�ضته املحببة فوق الثلج �أو
خالل م�صارعته �أمواج البحر ،وما �شابه ذلك .املق�صود هنا هو �أن ي�سمح الإن�سان لنف�سه كي ينزلق
يف خندق التع�صب يف �سياق ت�شبثه مبعتقده ال�سيا�سي �أو االجتماعي �أو الديني وهذا هو بالتحديد
�أ�شد �أنواع اخلطر الذي يهدد املجتمع �أي ًا كان موقعه على �سطح الأر�ض ،ذلك لأن انزالق الإن�سان يف
هذا اخلندق ال بد �أن مي�ضي به يف اجتاه الت�صادم مع الآخر حتى �إذا كان هذا الآخر واحد ًا من �أبناء
جلدته �أو من بيئته ورمبا كان واحد ًا من �أفراد �أ�سرته يف بع�ض الأحيان.
من هنا جاء حتذير العديد من متنوري بلدنا يف �سنوات تعر�ض فيها خلطر التق�سيم مبا كان
يعيق تقدمه ونه�ضته ،وذلك على مدى عقود يف القرن التا�سع ع�شر ،وبدايات القرن الع�شرين.
لقد جاء حتذير ه�ؤالء املتنورين من
خ��ط��ورة تخطي ت��داع��ي��ات الإمي���ان
ال�صادق واحلقيقي وال�سري يف ركاب
حد �سواء.
�أعداء الوطن والأمة على ّ
ومن منطلق �أن التباين يف املجتمع
خ�ص ال�سيا�سة
ال��واح��د��� ،س��واء م��ا ّ
�أو املجتمع �أو الدين وتفرعاته �إىل
طوائف ومذاهب وملل وغري ذلك ال
يعد �سبب ًا رئي�س ًا للفرقة بني النا�س،
ّ
كانت دعواتهم تن�صب على �إنه بغ�ض
النظر عن انتمائهم �إىل هذا املعتقد
�أو ذاك يف �سياق العمل يف املجاالت
املختلفة ف�إن الوطن كق�ضية مقد�سة
تبقى يف امل��ق��ام الأول ب�ين خمتلف
الق�ضايا الأخرى.
يف وقتنا احل��ايل ،ويف زحمة تعار�ض وجهات
جمرد �إدالء بر�أي حمايد يف �سياق مناق�شة ق�ضايا مطروحة على
النظر بني الأف��راد ،اجتهاد ًا �أم
ّ
ب�ساط املناق�شة اخلالية من نوايا انتظار فر�صة االنق�ضا�ض على اخل�صم من دون مربر ،يف وقتنا
احلايل ،ثمة فقدان للبو�صلة التي ينبغي �أن يق َّوم بها امل�سار الوطني من �أجل البناء ،هذا ف�ض ً
ال عن
ال�سعي للحفاظ على ما كان قد بني يف �أوقات �سابقة متتد �إىل ع�شرات القرون ،كما ي�شهد لأ�سالفنا
القدماء تاريخ �سورية.
�إن عدد ًا كبري ًا من متنوري بالدنا كانت لهم ب�صمتهم يف تعميق فكرة االنتماء �إىل الوطن وللأمة
يف عقول الأجيال املتتابعة من �أبناء العروبة ،وكان لل�سوريني منهم ح�صر ًا ق�صب ال�سبق يف هذا
الفعل .فهل نقر�أ تاريخنا من جديد قبل �أن يفوت �أوان القراءة املرج ّوة؟.

�إن عدد ًا كبري ًا من متنوري
بالدنا كانت لهم ب�صمتهم
يف تعميق فكرة االنتماء
�إىل ال���وط���ن ول�ل��أم���ة يف
عقول الأج��ي��ال املتتابعة
م��ن �أب��ن��اء العروبة وكان
لل�سوريني منهم ح�صر ًا
ق�صب ال�سبق يف هذا الفعل
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