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اقت�صاد
�سوق المهن والحرف التقليدية� ...إبداع الأنامل ال�سورية

القوانين...
بين التعديل والترقيع!
} لمياء عاصي
مراسيم تشريعية تصدر ك� ّل ي��وم ،تحمل قوانين جديدة أو
تعديالت على قوانين موجودة في البالد .تلك التعديالت ستحصل
ّ
يجف الحبر الذي ُكتبت به ،فهل
عليها تعديالت أخرى قبل أن
سينجم عن تلك التعديالت تحسين حقيقي في واقع العمل ،أم هي
مجرد تعديالت بسيطة ترضي القائمين على العمل في الوزارات
لفترة محدودة؟
صدر تعديل على قانون السير والمركبات في حزيران ،2015
كما صدرت تعديالت على قانون حماية المستهلك ،وكذلك وزارة
المالية منشغلة هذه األيام بمناقشة القانون الخاص بالبيوع
العقارية وتعديل القانون  429الخاص برسوم الفراغ العقارية.
وقبل ذلك صدرت عشرات القوانين من دون أن تكون للوزارات
المختلفة القدرة على تطبيقها ،واألمثلة على ذلك كثيرة ،ومنها
قانون إح��داث صندوق حكومي لالستثمار والتدخل في سوق
األوراق المالية في دمشق الذي أصدرته وزارة االقتصاد في وقت
سابق من دون أن يتمكن أحد من تنفيذ قانون هذا الصندوق.

النظام الضريبي مثاال ً

ولع ّل قوانين الضرائب في سورية هي األكثر عرضة للتعديل
خالل السنوات العشر الماضية ،وقد طالت التعديالت قانون
الدخل وقوانين أخرى ذات صلة بالضرائب النوعية المختلفة،
ومع ذلك فإنّ القوانين المالية والضريبية ما زالت تعاني من
مشاكل رئيسية من حيث عدم قدرتها على مسايرة قوانين وأنظمة
معظم الدول ،إضافة إلى أنها ال تراعي متطلبات التنمية أو العدالة
تحسن
الضريبية ،فمن جانب المكلف لم تؤ ّد هذه التعديالت إلى
ّ
في عالقة المكلف بالدوائر المالية أو معرفته بالضرائب والمبالغ
التي يتوجب عليه دفعها ،بل تك ّرس الشعور لديه بأنه تحت رحمة
مراقبي الدخل والموظفين واللجان الضريبية ،كما أنّ الخزينة
شح الموارد المالية ،ولم تؤ ّد تلك
العامة للدولة ما زالت تعاني من ّ
التعديالت إلى أيّ انخفاض في نسب الته ّرب الضريبي.
يُعتبر االستقرار في المنظومة القانونية ميزة إيجابية لبيئة
األعمال واالستثمار في أيّ بلد ،فما هي األسباب الحقيقية التي
تجعل الوزارات المختلفة تسارع إلى إصدار تشريعات جديدة أو
تعديالت عليها من دون أن تقدّر فعالً الحاجة إلى مثل تلك التعديالت
أو القدرة على تطبيقها؟ معظم التعديالت القانونية تأتي لعوامل
مختلفة منها :الحاجة إلى زيادة حصيلة الخزينة العامة من المال
وتعديل المبالغ والسقوف المحدّدة في بعض القوانين ،إضافة
إلى تالفي بعض الثغرات نتيجة لبعض المتغيّرات االقتصادية أو
بسبب إغفال بعض الحاالت التي ظهرت عند التطبيق ،في بعض
الحاالت العتبارات شخصية إلعطاء االنطباع للجمهور بأنّ الوزارة
تعمل بك ّل طاقتها.
فهل أدّت التعديالت على القوانين الضريبية إلى تحسينها
بشكل حقيقي؟ بالعودة إل��ى مقترح التعديل األس��اس��ي الذي
تض ّمنه مشروع قانون البيوع العقارية الذي يناقش حالياً ،فهو
ينص على أن تعتمد نسب الضريبة المستوفاة على القيمة الرائجة
ّ
للمتر المربع الواحد ،أيّ القيمة الحقيقية للعقارات وليس القيمة
المالية المسجلة لدى الدوائر المالية ،بينما ت ّم تجاهل المشكلة
الرئيسية في إلغاء الضريبة على تجارة العقارات ،وهذا إجحاف
في ّ
حق الخزينة العامة في سورية ،وفيه تجاهل كامل لألساس
الذي تقوم عليه فكرة الضريبة.
إنّ التعديالت التي حصلت على نظام الضرائب والرسوم في
السنوات العشر األخيرة تلخصت بالنقاط التالية:
ـ إلغاء بعض الضرائب النوعية الها ّمة مثل ،ضريبة التركات
وتجارة العقارات ورسوم المغتربين مما أثر سلبا ً على اإليرادات
العامة للدولة من دون مطارح ضريبية بديلة (عام  )2005بينما
كان يمكن تبسيط طرق احتساب الضرائب منعا ً للفساد ورفع
سقوف اإلعفاء للمكلفين األق ّل دخالً.
ـ تصنيف المكلفين وتوزيعهم إلى مكلفين صغار ومتوسطين
وكبار ،وهو ليس سوى إج��راء تجميليا ً ليس له أيّ تأثير على
مجمل الحصيلة الضريبية.
ـ تعديالت بسبب تغيّر النهج االقتصادي ،مثل التخفيض الشديد
في الرسوم الجمركية على السيارات وبعض السلع األخرى.
ـ تعديالت على النسب واألسس المعتمدة الحتساب الضرائب
والرسوم ،مثالً في قانون البيوع العقارية ت ّم تعديل األساس الذي
تطاله الضريبة وأصبح يُحتسب على القيمة الرائجة في السوق
بدال ً من القيمة المالية المسجلة في الدوائر المالية.
حسب اإلحصائيات واألرق��ام التي تنشرها وزارة المالية ،لم
ت��ؤ ّد التعديالت التي حصلت خ�لال السنوات السابقة إل��ى أيّ
تغيير إيجابي يذكر ،سواء على المكلف أو الخزينة العامة ،بسبب
مشاكل النظام الضريبي الحالي ومنها:
ـ ضعف االعتماد على تكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات
ووسائل االتصاالت ،حيث ال يزال العمل اليدوي سائدا ً في معظم
مراحل فرض الضريبة ،ما يشجع الفساد من خالل تدخل العنصر
البشري في عمليات تقدير وف��رض الضريبة ب��دال ً من األنظمة
المؤتمتة.
ـ ال ت��زال القوانين المالية وغيرها تعتمد على التعليمات
التنفيذية التي تصدر ببالغات وزاري���ة أو من رئاسة مجلس
الوزراء ،وبصياغة مبهمة تحتمل التفسيرات وتسمح بالكثير من
اللف والدوران على القانون.
ـ الثغرات والفجوات في القوانين الضريبية واألنظمة ذات
ال��ع�لاق��ة ،التي تسمح بالته ّرب الضريبي على أوس��ع نطاق
وبمساعدة العاملين في مجال التكليف بالضريبة في بعض
األحيان.
ـ اإلعفاءات المتك ّررة للفوائد والغرامات للمتأخرين والمتخلفين
عن دفع الضريبة والتي تكافئ المتخلف عن الدفع لتشجع غيره
على التخلف عن السداد لألعوام الالحقة.
ـ نقص التدريب والتأهيل للكوادر الضريبية التي تخضع
للتدريب مرة واحدة في حياتها عند التحاقها بالوظيفة ثم تقضي
عمرها الوظيفي على هذا التدريب اليتيم.
ـ غياب االعتماد على الرقم الضريبي ودمجه في المعامالت
الحكومية واإلدارية العامة ،لتسهيل معامالت المكلف ورفع كفاءة
التكليف والتحصيل معاً.
ك ّل النقاط السابقة تظهر بشكل واض��ح أنّ التعديالت على
القوانين المالية والضريبية ،يجب أن تكون عميقة تطاول جوهر
التكليف الضريبي ،وهنا نذكر بعض النقاط الهامة لرفع كفاءة
النظام الضريبي وجعله مالئما ً وشامالً:
ـ أن يكون النظام الضريبي شامالً لك ّل أنواع الدخل للفرد وضمن
بيان موحد ونظام مؤتمت ،وبرغم اآلراء التي تعتبر أنّ هذا النظام
المقترح غير ممكن التحقيق اليوم ،ولكنه السبيل الوحيد إلى نظام
ضريبي قوي كفوء قادر على تحقيق العدالة الضريبية والح ّد من
الته ّرب الضريبي ،وبالتالي تحسين اإليرادات العامة للدولة.
ـ اعتماد األنظمة واإلج����راءات المساندة لتحقيق الضريبة
والتعامل معها بشكل يتسم بالحزم ومنها ،االعتماد بشكل كامل
على نظم الحوسبة والمعلومات وإقرار وتنفيذ نظام الفوترة في
شكل تدريجي وحاسم.
ـ إص��دار قانون خ��اص بقضايا الته ّرب الضريبي وتجريم
المته ّرب ضريبياً.
ـ إعادة النظر بوظيفة مراقب التكليف وتحديد رواتب وترفيعات
وهيكلية خاصة به كجزء من عملية مكافحة الفساد المنتشر اآلن
في الدوائر المالية.
ـ الحفاظ على الضريبة التصاعدية مع تطبيق ضريبة المبيعات
أو توسيع دائرة اإلنفاق االستهالكي.
إذا ً القوانين الضريبية م��ع ال��ن��ظ��ام المعلوماتي والنظم
االستقصائية والفوترة والربط الشبكي ،باإلضافة إل��ى سلك
خاص بمراقبي التكليف وموظفي الدوائر المالية ،ك ّل تلك العوامل
المجتمعة والمتضافرة يمكن أن ت��ؤدّي إل��ى نظام ق��وي نافذ
بالتساوي على ك ّل الناس ،ما يمكن فعالً من إحداث فرق إيجابي،
أما التعديالت السطحية بالشكل الذي يت ّم طرحه ستكون محدودة
األث��ر وليست سوى رقعة أخ��رى في الثوب الضريبي المهترئ
والمثقل بالرقع.
أخيراً ،إنّ المشكلة اليوم في القوانين السورية هي أكبر من
مسألة تعديالت من هنا وهناك ،بل تتعداها إلى ضرورة بناء نظام
قانوني تشريعي شامل جديد ،يلبّي متطلبات التنمية االقتصادية
واالجتماعية الشاملة.

المنتجات المصنعة آليا ً تنافس الحرفية

ترميم التصدّعات والتشققات

لورا محمود
دمشق أرض الحضارات وأكثرها عراقة وتميزاً،
كانت وال تزال تقدم إبداعاتها وأجمل صناعاتها ذات
الجودة واألصالة لتؤكد وتثبت للعالم رقي هويتها.
فبين أحضان «التكية» السليمانية يوجد سوق المهن
اليدوية في دمشق المتكئ على جدار المتحف الحربي.
هناك تبدأ الحكايات التي تروي نفسها ،فرائحة التاريخ
تعبق بالمكان وأيضا ً بالقطع التراثية التي صنعتها يد
حرفية دمشقية ماهرة.
يُعتبر س��وق المهن اليدوية في دمشق واح��دا ً من
األس��واق المه ّمة التي تض ّم معظم الحرف التقليدية
التراثية ،ويضم السوق أكثر من تسع عشرة حرفة يدوية
قديمة ،وهو مقصد مهم للسياح منذ آالف السنين.
ويُع ّد الحرفي السوري من أمهر الحرفيين في العالم،
فهو يتميز بالمهارة والدقة واألناقة في التنفيذ ،وقد
نشر الكثير من الحرف حول العالم لم تكن معروفة،
وقد أسهمت هذه الصناعات المتميزة في تأكيد الهوية
الحضارية لبالد الشام وأهلها ،وعبّرت عن ُرقي شعبها
منذ القدم.
يقع س��وق ال��ح��رف ال��ي��دوي��ة الدمشقية ف��ي قلب
العاصمة ،له بوابة واسعة يعلوها ق��وس حجري،
يدخل منها الزائر ليجد مجموعة من المحال الصغيرة
والمتناسقة على صفين متقابلين متوازيين ،بينهما
شارع ضيق بعرض ستة أمتار وطول  200متر تقريباً،
يتجه من الغرب إلى الشرق.
وتسمى المنطقة التي تحتضن هذا السوق بـ«القنوات»

وه��ي تقع ب��م��وازاة مجرى نهر ب��ردى ،بجوار التكية
السليمانية ،وللسوق مدخالن من التكية نفسها ومن
سوق المكتبات المعروف في «حي الحجاز الحلبوني».
يض ّم السوق ما يزيد عن خمسين محالً ،يعمل أصحابها
في مختلف المهن والحرف اليدوية القديمة ومنها:
العجمي :أي صناعة اللوحات الخشبية الملونة،
والتي تزين البيوت الدمشقية القديمة ذات القيمة الفنية
والجمالية الرائعة ،وهي تتزين بزخارف وديكورات
شرقية تعتمد على الخشب كمادة أساسية ،بحيث يقوم
الحرفيون بلصق مادة تركيبية على الخشب تعطيه
ب��روزا ً معيناً ،لتأتي مرحلة التلوين وغالبا ً ما تكون
األلوان حسب الرغبة.
البروكار الدمشقي :يُصنع البروكار على نول يدوي
يتجاوز عمره  190سنة ،وربما كان آخر نول ينسج
بتركيبته البسيطة أجمل األقمشة.
وهناك أيضا ً مهن أخ��رى كالخط العربي وصياغة
الفضيات والحلي اليدوية والقيشاني والفسيفساء
والصياغة الذهبية والحفر على الخشب والموزاييك
والصدف وحياكة السجاد والبسط والمطرزات الشرقية
والجفصين والفن التشكيلي والزجاج المعشق ،ويوجد
في السوق معمل للزجاج والجلديات والقش والعود
الشرقي والفخار والسيراميك.

ترميم السوق

في أواخ��ر ال��ع��ام  2014وبالتعاون بين برنامج
«ال��س��وري��ة للحرف» و«األم��ان��ة السورية للتنمية»
و«المديرية العامة لآلثار والمتاحف» ،وط�لاب من

الحاج ح�سن يفتتح
م�شروع ًا كهرو�ضوئي ًا في مقنة
افتتحت بلدية مقنة ،برعاية وزير الصناعة حسين الحاج حسن ووزير الزراعة
أكرم شهيب ممثالً برئيس مصلحة الزراعة في محافظة بعلبك الهرمل الدكتور علي
رعد ،مشروعا ً كهروضوئيا ً ممتد على مساحة  1200مترا مربعا لتغذية مضخة
قوتها  100حصان الستخراج المياه الجوفية على عمق  300مترا باستخدام
الطاقة الشمسية ،الممول بقرض «كفاالت» من بنك بيروت والبالد العربية ،بكلفة
 363مليون ليرة لري كروم عنب على مساحة  75دونما ،وذلك في حديقة مسبح
البلدية وفي حضور النائبين علي المقداد وكامل الرفاعي ،محافظ بعلبك الهرمل
بشير خضر ،رئيس بلدية بعلبك حمد حسن ،رئيس اتحاد بلديات بعلبك حسين
عواضة ،رئيس بلدية إيعات علي عبد الساتر ،رئيس بلدية نحلة علي يزبك ،رئيس
بلدية بريتال عباس إسماعيل وفاعليات.
وألقى الحاج حسن كلمة لفت فيها إلى «أنّ استخدام الطاقة الشمسية بدأ طريقه
في لبنان ،وهذه الطاقة النظيفة والمتجددة ،إلى جانب توليد الكهرباء من المياه
والرياح ،ينبغي اعتمادها ليس في المنازل وبعض المشاريع فحسب ،وإنما من
قبل البلديات والمؤسسات الحكومية ،ألنها توفر في التكلفة وال تسيء إلى البيئة».
وأضاف« :أنا وزير ونائب في الدولة ،ولكن ذلك ال يعفيني من أن أقول أنّ الدولة
فاشلة ،وكلنا مسؤول عن فشلها ،ألنها فشلت في إدارة األزمات كلها ،ولم تنجح
حتى في حل مشكلة النفايات والكهرباء والمياه».
وسأل« :أليس جريمة أنّ وزارة الطاقة لم تنفذ حتى اليوم سدودا ً في بعلبك
الهرمل لري المزروعات ،وال تمنح تراخيص لحفر اآلبار ،ولم تح ّل مشكلة االعتداء
على مياه عيون أرغش ،ولكن في الوقت نفسه تعتبر جريمة إذا لجأ أحد المزارعين
إلى حفر بئر لري أرضه العطشى وإنقاذ مزروعاته من اليباس ،فتقمعه وتمنعه
القوى األمنية التي يجب أن تنظر إلى المزارعين برأفة ورحمة وليس بعين القانون
والسلطة األمنية ،فهل حفر البئر لري المزروعات جريمة إرهابية تكفيرية تهدّد األمن
القومي؟ وهنا أحمل المسؤولية لوزارة الطاقة والمياه ،فاللواء إبراهيم بصبوص
متجاوب ويتحمل فوق طاقته».

�شاحنة لجمع النفايات من «يوني�سيف»
التحاد بلديات ال�سهل في البقاع الغربي
تسلّم رئيس اتحاد بلديات السهل رئيس بلدية غزة محمد المجذوب ،من منظمة
األمم المتحدة للطفولة «يونسيف» ،شاحنة لجمع النفايات بقيمة  120ألف يورو،
وهي من ضمن مشروع لدعم إدارة النفايات الصلبة في لبنان ،بلغت تكاليفه ما يزيد
عن مليون ومئتي ألف دوالر ،تموله الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي
والتنمية.
وحضر التسليم ممثلون عن منظمة «يونسيف» ،والسفير األلماني في لبنان
كريستان كالجس ،نائب رئيس اتحاد بلديات السهل إبراهيم ب��دران ،وأعضاء
في بلدية غزة ،إلى جانب رؤساء البلديات واالتحادات البلدية المستفيدة من هذا
المشروع وعددها سبع بلديات.
وأثنى المجذوب على «دور الحكومة األلمانية ودعمها المستمر لمنظمة يونسيف،
التي تلعب دورا ً مهما ً في رفع المستوى اإلنمائي والخدماتي في القرى التي تحتاج
الرعاية والتنمية» ،مؤكدا ً «أنّ حكومة ألمانيا االتحادية ُتعتبر في طليعة الجهات
المانحة ليونسيف» ،مشيدا ً «بأهمية هذا المشروع الذي تستفيد منه حوالي عشر
بلديات واتحادات بلدية ،للتخفيف من حدة األض��رار وانعكاساتها على صحة
المواطنين واستقرارهم الحياتي ،في ظ ّل أزمة النفايات القاتلة التي تجتاح لبنان».

كالجس يسلّم الشاحنة للمجذوب

(أحمد موسى)

كلية اآلثار والمتاحف ،وانطالقا ً من الحرص المشترك
على التراث السوري ،أجريت أعمال تنظيف وترميم
لواجهتين حجريتين أثريتين ،في سوق المهن اليدوية،
لكنّ السوق يحتاج إلى جهود جادة وكبيرة إلنقاذه
مع تزايد التشققات والتصدعات في بعض الجدران
وال��س��ق��وق ،رغ��م وج���ود ال��دع��ائ��م ال��ح��دي��دي��ة ،بحيث
يلحظ الزائر التباعد والتصدع الحاصل في الجدران
والتشققات في سقوف بعض القبب الخارجية المحيطة
بباحة المسجد ،إض��اف��ة إل��ى تحول باحة المسجد
التي كانت مستوية إلى باحة متعرجة نتيجة البروز
والخسف والتجويفات األرضية على كامل مساحتها
تقريبا ً بدءا ً من المدخل ،األمر الذي يشكل هاجسا ً يوميا ً
يؤرق الحرفيين وأصحاب محال الحرف التقليدية في
سوق المهن اليدوية.

بعض الحرفيين
هاجر بسبب األزمة

يحاول سوق المهن اليدوية في التكية السليمانية
مقاومة آث��ار األزم��ة في سورية والتي تركت بصمتها
الثقيلة ليس على السوق فقط ،بل على قطاع الحرف
اليدوية بأكمله ،حيث يتجاوز الضرر الذي أصاب قطاع
الحرف اليدوية في سورية نسبة  80في المئة ج ّراء
الحرب المتواصلة التي تسببت بهجرة شيوخ الكار،
وأصابت الحرفيين المتبقين بالويالت ،نتيجة خسارة
ورشهم وغالء مستلزمات اإلنتاج وعدم وجود أسواق
لتصريف منتجاتهم ،وأيضا ً اإلغ��راءات الكبيرة التي
تقدمها الدول الخليجية واألوروبية للحرفيين ،باإلضافة

إلى المنافسة القوية من قبل المنتجات المصنعة آليا ً
والتي أزاحتها بسهولة وحلت محلها في معظم أسواقنا
المحلية ،ما جعل المهن اليدوية والحرف الفنية مهدّدة
باالندثار.

االهتمام األهلي والحكومي

بتاريخ  2ـ  4ـ  ،2013أصدرت وزارة السياحة السورية
القرار رقم  664الذي تضمن تشكيل المجلس العالي
للحرف التقليدية والذي يض ّم ممثلين عن كافة الجهات
الحكومية والخاصة واألهلية ،ويهدف هذا المجلس إلى
متابعة جميع اإلجراءات الكفيلة للنهوض بالصناعات
التقليدية اليدوية واالرتقاء بها ورفع قدرتها التنافسية
في األسواق المحلية والعالمية ،ودعم الحرفيين في ظ ّل
الظروف االستثنائية التي يم ّر بها قطاع المهن التراثية
التي تتطلب تضافرا ً كبيرا ً للجهود المبذولة بين كافة
الجهات المعنية.
أما عن المبادرات األهلية ،فيع ُّد مشروع السوريّة
للحرف «أبهة» ،وهو أحد برامج األمانة السورية للتنمية
(وهي منظمة غير حكومية) من المشاريع المه ّمة الهادفة
إلى دعم الحرف التقليدية ،ومنعها من االندثار .ويسعى
هذا المشروع إلى إيجاد الحرفيين وتقديم الدعم لهم
وتوفير المستلزمات كافة ،للحرفي لتدريب الراغبين
في تعلم مهنته ،كما يعمل على تنظيم دورات تدريبية
للنساء وتأمين فرص عمل لعدد من األسر المتض ّررة،
فمشروع «أبهة» هدفه جمع التراث السوري بطريقة
عصرية ،ونشر ثقافته داخليا ً وخارجياً.

وزير االقت�صاد ال�سوري يبحث
في تفعيل العالقات مع الجزائر
بحث وزي��ر االقتصاد والتجارة
الخارجية السوري همام الجزائري
مع سفير الجزائر في دمشق صالح
بوشة سبل تعميق وتطوير التعاون
بين البلدين في مختلف المجاالت
وال سيما التجارية واالقتصادية
واالستثمارية والسعي لفتح أسواق
جديدة أمام الصادرات السورية.
وأكد الجزائري خالل اللقاء «أهمية
متابعة التنسيق بين الجانبين
لتأمين احتياجاتهما م��ن السلع
والمواد واتخاذ اإلج���راءات الكفيلة
لتسهيل انسياب البضائع وتدفق
حركة االستثمارات بين البلدين ،في
ضوء المزايا النسبية التي يتمتع بها
النشاط التجاري واالستثماري لدى
ك ّل منهما».
ودعا وزير «إلى ضرورة الترتيب
لعقد ل��ق��اء م��ش��ت��رك م��ع أص��ح��اب
ال��ش��رك��ات ال��س��وري��ة ال��ع��ام��ل��ة في
الجزائر وفي حضور السفير لبحث
اآلليات المناسبة لتطوير العمل بين
الجانبين ومعالجة الصعوبات التي
ت��واج��ه تعزيز ال��ت��ع��اون المشترك
بينهما وإج���راء الترتيبات الالزمة
إلع����ادة تشكيل م��ج��ل��س األع��م��ال
ال��س��وري الجزائري المشترك وفق
أسس موضوعية».
إلى ذلك ،أوضح بوشة أنّ «السجل
التجاري الجزائري صنف سورية

الح�سيني يحذر
من ثورة فالحين

الجزائري وبوشة
في المرتبة الثانية من حيث حجم
األعمال الخارجية في الجزائر مع
وجود أكثر من  1300نشاط تجاري
واستثماري للسوريين».
وأكد «أنّ نسبة التأشيرات التي
حصل عليها رجال األعمال السوريون
تشكل أك��ث��ر م��ن  50ف��ي المئة من
إجمالي التأشيرات التي ت ّم منحها
وعددها  300تأشيرة».

وات��ف��ق ال��ج��ان��ب��ان على متابعة
جميع ال��ن��ق��اط ال��ت��ي ت��م التباحث
بشأنها بينهما لوضعها حيز التطبيق
العملي وال سيما فيما يتعلق بمتابعة
م��وض��وع وض��ع اآلل��ي��ات المناسبة
لتبسيط اإلجراءات المتعلقة بحركة
رج��ال األعمال بين الجانبين ،نظرا ً
ألثره اإليجابي على تطوير وتوسيع
حركة التجارة البينية.

حذر رئيس تجمع مزارعي
ال���ج���ن���وب ع��ب��د ال��م��ح��س��ن
الحسيني من ثورة الفالحين
في الجنوب ،في حال عدم ري
بساتينهم وحقولهم نتيجة
ت��ل��وث م��ي��اه نهر القاسمية
الليطاني باألتربة والحصى
وال��رم��ل ،وع��دم ق��درة محطة
ض��خ ال��م��ي��اه ف��ي القاسمية
على ري البساتين مما يهدد
ب��ي��ب��اس ال��م��وس��م ال��زراع��ي
ال��ذي يقوم على مساحة 22
ألف دونم تشرب من مشروع
القاسمية.
ووج����ه ال��ح��س��ي��ن��ي خ�لال
مؤتمر صحافي نداء استغاثة
إل����ى ال��م��س��ؤول��ي��ن «ك����ي ال
يضطر المزارعون إلى إعالن
االعتصام المفتوح والتظاهر
أم���ام ك�� ّل ال��م��راف��ق الحيوية
وعلى ال��ط��رق وأم���ام مكاتب
ال��م��س��ؤول��ي��ن» ،م��ح��ذرا ً «من
دم��ار المواسم الزراعية في
ح��ال ع��دم ريها وخاصة في
هذا الصيف الحارق».
وقال« :المطلوب من وزارة
الزراعة االلتزام بالروزنامة
الزراعية وحماية إنتاج الموز
المحلي وعدم إغراق األسواق
بالموز المستورد» ،مطالبا ً
إدارة الجمارك «بسماع صوت
المزارعين».

