السنة السابعة  /اخلميس  25 /شباط  / 2016العــدد 2014
Seventh year / Thursday / 25 February 2016 / Issue No. 2014

حمليات

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن ال وقف لإطالق النار حتى يتم تحديد المجموعات الإرهابية

جودة :الد�ستور وحده ي�ضمن حقوق جميع ال�سوريين

أكد عدد من األدباء والمفكرين أنّ
إجراء انتخابات مجلس الشعب في
موعدها الدستوري دليل على انتصار
إرادة الشعب السوري وإصراره على
متابعة حياته السياسية واختيار
ممثليه لعضوية المجلس وف��ق ما
نص عليه الدستور.
وفي تصريحات لوكالة «سانا»
رأوا أنّ هذه االنتخابات «شأن داخلي
سوري ودليل على استقاللية القرار
الوطني السوري بعيدا ً عن التدخالت
الخارجية ورهانات الدول المتآمرة
التي حاولت طيلة سنوات األزم��ة
تعطيل الحياة السياسية في البالد
وتجميد مؤسسات الدولة».

حاوره سعدالله خليل
شدّد رئيس حركة البناء الوطنية
أنس جودة «ضرورة وضع الخطوط
العريضة لمعايير وقف إطالق النار،
ّ
بغض النظر عن ق��رار وق��ف إطالق
النار الذي هو غير ملزم».
ولفت ج��ودة في حديث مشترك
لصحيفة «ال��ب��ن��اء» وشبكة «ت��وب
نيوز» إلى «أنّ المطلوب حاليا ً هو
االتفاق على وقف إطالق النار وليس
التوصل إلى قرار» .وقال« :مثل هذه
ال��ق��رارات ُخ��رق في غ��زة ونحن في
حاجة إلى ق��رار دول��ي لوقف إطالق
النار وتهدئة العمليات العسكرية
ليبني المواطنون حياتهم من جديد،
خ��ص��وص �ا ً أول��ئ��ك ال��ذي��ن ه��اج��روا
ون��زح��وا إل���ى ال��ح��دود ال��ت��رك��ي��ة».
أضاف« :ال وجود لوقف إطالق النار
حتى يتم تحديد واض���ح م��ن هي
المجموعات اإلرهابية وغير اإلرهابية
وتحديد من هو الخصم .فاالئتالف
قال إنّ جبهة النصرة ليست إرهابية
واالتفاق ص ّنفها إرهابية».
وت��اب��ع« :ال نستطيع ال��ي��وم أن
نقيس اإلرهابيين بالمسطرة بل علينا
مناقشة المجموعات التي سندخل
معها في اتفاق على دوره��ا .الحالة
السورية معقدة ،على المستويين
اإلقليمي والدولي ،والمعيار هو قبول
الفئة أو المسلح أو المجموعة بمعيار
س��ي��اس��ي ج����دّي ال ي��ف��رض��ون فيه
يمسون
شروطهم على اآلخرين وال
ّ
شكل ال��دول��ة السورية العلمانية.
عليهم أن يقبلوا بمسار سياسي
انتقالي ف��ي س��وري��ة ،وإذا رفضوا
فيجب محاربتهم».
ال تفاهم مع «النصرة» و»داعش»
وأك��د ج��ودة «استحالة الحديث
مع تنظيمي النصرة وداع��ش بهذه
ال��ت��س��وي��ات ب��ل م��ع ب��اق��ي ال��ف��رق��اء
السوريين ودعوة هؤالء إلى القبول
بح ّل سياسي لبناء سورية الحديثة».
وقال« :المشكلة اليوم تتمثل بإعادة
تشكيل هذه المجموعات وتنسيقها
والقبول بتمثيل سياسي لها وقد
أخطأت السلطة في اآلون��ة األخيرة
ع��ن��دم��ا اع��ت��ب��رت أنّ ال��ح��دي��ث مع
المسلحين ،في إط��ار المصالحات،
أفضل م��ن التحدُّث م��ع المدنيين،
فالمطلوب تقديم نموذج سياسي
جدّي وحقيقي الستقطاب الجميع من
الداخل والخارج».
واعتبر جودة «أنّ النقطة المه ّمة
في ال��ق��رار السياسي بوقف إطالق
النار تتمثل بوقف اإلم��داد بالسالح
عبر الحدود من السعودية وتركيا
وه���ذا األم���ر م��ط��ل��وب م��ن ال��والي��ات
المتحدة األميركية ،أم��ا المطلوب
من روسيا فهو التعاون مع الجيش
ال��ع��رب��ي ال��س��وري والتنسيق مع
ال��والي��ات المتحدة» .وأض���اف« :ال
يجب التوقف عند الح ّل العسكري بل
التمدُّد في الح ّل السياسي بالتزامن
مع الح ّل العسكري».
ورأى «أنّ التهديدات السعودية
وال��ت��رك��ي��ة ب��ش��نّ ع���دوان ال��ب��ري أو
استهداف تركيا لألكراد ليست جدية
في وجود التحالف الدولي ،كما أنّ
االت��ف��اق ال��روس��ي ـ األميركي يجعل
الحديث عن أعمال عسكرية برية

الشاهر

أحمد

عاقلة

الشاهر

جودة متحدثا ً إلى الزميل الخليل
ف��ي س��وري��ة غير مقبول ،وال يمكن
حدوث هذه األعمال في ظ ّل وجود هذا
التحالف الذي ال يمكن له القيام بأي
عمل عسكري ب � ّري في سورية من
دون التنسيق مع الجانب الروسي».
واعتبر «أنّ السعودية وتركيا
تحاوالن رفع السقف سياسيا ً وهما
اآلن خ���ارج ال��ل��ع��ب��ة ،ل��ك��نّ الخطر
األكبر يكمن في الموقف التركي ألنه
خرج خاسرا ً على ك ّل الجبهات مع
حساسيات الموقف الكردي» ،مشيرا ً
إلى «أنّ الحكومة التركية هي حكومة
إيديولوجية ال تحمل براغماتية
للتخلص من المجموعات اإلرهابية
النائمة داخلها».

العبرة في «فيينا»
و»ميونيخ»

وح������ول ال���م���س���ار ال��س��ي��اس��ي
التفاوضي ،رأى ج��ودة «أنّ مسار
جنيف  3ليس بالمهم بل هو إظهار
للصورة فقط ،فما ح��دث في فيينا
وميونيخ هو المسار الجدي وهو ما
عبّر عنه وزي��ر الخارجية األميركي
جون كيري بعد محادثات فيينا بأنّ
السعودية وقعت ،على مضض ،على
االتفاق ما يعني التزامها بالوثيقة».
وبالرغم من قرار وقف إطالق النار
والتوافقات السياسية ،أكد جودة «أنّ
الح ّل ال��ذي يضمن استقرار سورية
طويل وبعيد المدى» ،معتبرا ً «أنّ
هناك فرصة جدية اليوم للتهدئة
م��ع ذه���اب ال��والي��ات المتحدة إلى
االنتخابات بهدوء وتفويض الروسي
الذي هو حليف استراتيجي لسورية
مع الموقف ال��ك��ردي المتقدم الذي
ه��و مح ّل ت��واف��ق روس��ي ـ أميركي،
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ال��ج��ي��ش ال��س��وري
وحلفائه وه��و األم��ر ال��ذي يُمكن أن
ينتهي بحالة استقرار ال يمكن لها
االس��ت��م��رار إال إذا ك��ان ه��ن��اك عمل
سياسي متوا ٍز معها يُعيد الثقة وهو
ما يجب استغالله».
ول��ف��ت ج���ودة إل��ى م��ا ي��ج��ري في
المخيمات م��ن تحضير لجيوش
األطفال في تركيا واألردن ،متزامنا ً
مع تغذية الالجئين باألفكار الحاقدة
التي يمكن لها أن تتسبَّب بحرب

أخ��رى إذا لم يتم استيعابها خالل
السنوات القادمة».

األكراد جزء
من النسيج الوطني

أم��ا في ما يتعلق ب��األك��راد ،فأكد
جودة «أن األكراد اليوم مح ّل دعم من
القوى الكبرى وال تستطيع السعودية
وال تركيا التأثير في ه��ذا المكان».
وق��ال« :يجب النظر سوريا ً إلى هذا
الموضوع وكيفية التعامل معه في
ظ ّل التأكيد المستمر على سوريتهم».
وأض���اف« :االت��ف��اق م��ع هيثم مناع
جيد ويعطي بُعدا ً سوريا ً للتحالفات
الكردية».
وحول تصريحات صالح مسلّم عن
سيطرة «قوات سورية الديمقراطية»
التي تشكل وحدات الحماية العصب
الرئيسي لها على  20ف��ي المئة
من مساحة سورية وم��ا تقدمه من
ضمانات ،قال جودة« :الدستور هو
الوحيد ال��ذي يضمن حقوق جميع
ال��س��وري��ي��ن ال ال��س�لاح ،فالحديث
ع��ن م��ع��ادالت السيطرة النسبية
ع��ل��ى األرض خ��اط��ئ��ة ،والمقياس
حقوق المواطنة للجميع والدستور
والمشاركة هي التي تحفظ حقوق
الجميع ف��ي ال��وط��ن .أم��ا المقاربة
التي جاء بها األك��راد عن نسبة 20
في المئة من األراضي السورية فهي
خاطئة .فماذا لو انخفضت النسبة أو
ارتفعت»؟
وأض���اف« :تركيا الساعية إلى
ضرب أي مشروع كردي في المنطقة،
بحجة األم��ن الوطني ،يُقابلها عدم
رغبة كردية في التأثير على تركيا
داخ��ل��ي�ا ً يكشف أنّ م��ش��روع تركيا
يهدف إلى التدخل في المنطقة».

حراك مجتمعي

وتحدث ج��ودة عن حركة البناء
الوطني والخطوط العريضة لبرنامج
عملها ،مشدِّدا ً على «أنّ نقطة العمل
الرئيسة التي تنطلق منها الحركة
هي الهوية السورية وطريقة ترميمها
وبنائها وصقلها» .وق��ال« :نشاطنا
اليوم مدني وليس سياسياً ،فالعمل

ال��س��ي��اس��ي ال��ح��ال��ي ي���ن���درج عبر
االنتخابات ودعم المجتمع المدني
الذي نحاول الدخول إليه ،وسيكون
موسع قريبا ً مع فعاليات
لنا لقاء
ّ
المجتمع المدني الذي أص ّرت الدولة
ال��س��وري��ة على وص��ف��ه بالمجتمع
األهلي ،وهو ما نعمل على تكريسه
ونجد أنه يعبّر عن العمل السياسي
في اإلطار العام».
ون � ّوه «بحداثة العمل السياسي
في سورية التي ُتعتبر أداة لتطوير
الهيكلية ال��خ��دم��ي��ة واس��ت��ص��دار
قوانين تطويرية» .وق��ال« :الجميع
في المعارضة يتحدث عن مرحلة
انتقالية أو حكومة وحدة وطنية ولكن
هناك تساؤال ً مطروح حول برنامجها
السياسي في حال شكلت».
وعن احتمال المشاركة والتحالف
م��ع أح���زاب أخ��رى ف��ي االنتخابات
المقبلة ،ق��ال« :ال يمكن العمل في
س��وري��ة على أس��اس ق��ان��ون يحمل
األغ��ل��ب��ي��ة ب��ل النسبية وال��ل��وائ��ح
المفتوحة للسماح للقوائم الصغيرة
بالمشاركة».
ال عالقة للحركة بتيار بناء الدولة
وع��ن عالقة الحركة بتيار بناء
الدولة ،أكد جودة أن «ال عالقة للحركة
بالتيار ،واألشخاص الذين يعملون
ّ
األحق بحمل
في الداخل السوري هم
اسم وعرف التيار ،أما اللذين خرجوا
فهم من غ� ّي��روا السياسة التي كنا
نعمل عليها سابقاً ،واليوم نحن في
منصة ناجزة
حركة البناء ال ُنعتبر
ّ
فنحن نعمل على التحالف والتشارك
للتوسع ،والتحالفات االنتخابية
تختلف عن تحالفات برامج العمل،
فنحن نرى أنفسنا أقرب إلى تحالفات
المجتمع المدني ،لكن ال يوجد من
يحمل برنامجا ً واضح الرؤية حتى
اآلن ،ونحن نتحالف مع الجميع في
الداخل ومع الوطنيين في الخارج».
وخ���ت���م ج�����ودة م��ع��ت��ب��را ً «أنّ
المصالحات الوطنية الجزئية توصل
إلى ال ُمصالحات الكلية التي ال يجب
أن تتحول الستهالك المصطلحات،
ف��م��ش��وار ال��م��ص��ال��ح��ات ط��وي��ل في
سورية».

عاقلة

وأش��ار مدير ثقافة دمشق بسام
عاقلة ،م��ن جهته ،إل��ى «أنّ إج��راء
انتخابات مجلس الشعب في موعدها
الدستوري رسالة إلى ك ّل العالم بأنّ
سورية مستمرة وإرادة الحياة لدى
الشعب السوري باقية وهو الذي قدم
الكثير من التضحيات في سبيل عزة
وكرامة الوطن».
وأش��ار إلى ال��دور المهم للمثقفين
في تقديم األفكار وال��رؤى لمستقبل
ال��م��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة ال��ت��ي تتعلق
بانتخاب أعضاء جديرين بأن يكونوا
ممثلين عن الشعب إضافة إلى تنظيم
ن��دوات وجلسات ح��واري��ة متعددة
تتناول ه��ذا الجانب واالستحقاق
الدستوري.
وأك��د أنّ «المطلوب م��ن أعضاء
المجلس المنتخبين أن يكونوا على
درج��ة عالية من الثقة التي منحها
لهم الشعب وأن ينقلوا مشكالت
المواطنين وهمومهم ج��راء األزم��ة
بمصداقية وأمانة إضافة إلى دورهم
ف��ي وض��ع رؤى تشريعية وتقديم
طروحات تخدم المواطن الذي عانى

القطان

سليمان

الدرويش

ما عاناه خالل هذه الحرب الكونية».

فراس فرزت القطان «إنّ االنتخابات
التشريعية ليست غريبة عن سورية
ورغ��م ظ��روف األزم���ة سيجري هذا
االستحقاق المهم إلتاحة الفرصة
لك ّل م��واط��ن ب��أن يعبر ع��ن رأي��ه»،
مشيرا ً إلى «أنّ اجراء االنتخابات في
موعدها الدستوري يؤكد استقاللية
ال��دول��ة السورية وق��راره��ا الوطني
ّ
وحق أبنائها في اختيار من يمثلهم
في مجلس الشعب».

انتخابات مجلس الشعب القادمة،
خاصة أبناء المناطق التي عانت من
اإلرهاب ألنّ صوتهم واجب وحق فهو
تأكيد على حبهم للوطن وتمسكهم
بأرضهم وبكل بقعة من الجغرافيا
السورية» ،مشيرا ً إلى «دور المثقفين
في إذكاء الروح الوطنية في المجتمع
وأن يتقدموا الصفوف في ممارسة
ّ
الحق إلى جانب شرائح المجتمع
هذا
كافة وأن يختاروا األق��در على نقل
همومهم خالل المرحلة القادمة وهي
مرحلة إعادة إعمار سورية».

أحمد

وق��ال��ت م��دي��رة ال��م��رك��ز الثقافي
ال��ع��رب��ي ف��ي أب���و رم��ان��ة الفنانة
ال��ت��ش��ك��ي��ل��ي��ة رب�����اب أح���م���د« :إنّ
السوريين سيؤكدون من خالل إجراء
انتخابات مجلس الشعب في شهر
نيسان المقبل أنّ الحياة السياسية
مستمرة في سورية وعلى المواطنين
السوريين المشاركة النتخاب من
يمثل ص��وت��ه��م وم��ط��ال��ب��ه��م بشكل
حقيقي وواقعي وصادق».
وأضافت أحمد« :نحن متفائلون
بالمستقبل من خالل وجود أعضاء
في مجلس الشعب يمثلون الصوت
السوري الحقيقي والمشاكل التي
يعاني منها ال��م��واط��ن والمجتمع
نتيجة ال��ح��رب ال��ت��ي تتعرض لها
س��وري��ة» ،مشيرة إل��ى «أنّ إج��راء
االنتخابات وتنظيم هذا االستحقاق
الدستوري يعبر عن إصرار الشعب
ال��س��وري على ال��ص��م��ود ومتابعة
ان��ت��ص��ارات ح��م��اة ال��دي��ار ب��واس��ل
الجيش العربي السوري».

ابراهيم

وأش��ار الشاعر فايد عبد الجواد
ابراهيم إلى «أنّ المطلوب اليوم من
أعضاء مجلس الشعب الجديد هو أن
يكونوا في الميدان إلى جانب أبناء
الشعب الذي اختارهم وأن يأخذوا
دوره��م في محاربة الفساد والظلم
وهذا لن يتحقق إذا بقينا في بيوتنا
ولم نشارك في االنتخابات».

ّ
القطان

وق���ال عضو الهيئة التدريسية
في جامعة البعث الشاعر الدكتور

وقعت جامعة دمشق ـ كلية االقتصاد ،وبنك
س��وري��ة ال��دول��ي االس�لام��ي ال��ي��وم م��ذك��رة تفاهم
لتعزيز التعاون المشترك وتطوير المبادرات
البحثية والعلمية.
وتنص المذكرة على أن يتعاون الفريقان فى
ّ
مجال الدراسات واالستشارات واالبحاث وتبادل
الخبرات المصرفية واألكاديمية العلمية وفى
اقامة أنشطة علمية وعملية مثل المحاضرات
التخصصية وورشات العمل.
وبموجب المذكرة تزود كلية االقتصاد البنك
بنسخ عن األبحاث ورسائل الماجستير والدكتوراه
ذات العالقة بعمل البنك ،فيما يقدم البنك ُفرصا ً
تدريبية لطالب الكلية من ذوي االختصاص وفق
الظروف واإلمكانات ال ُمتاحة وبما ال يتعارض مع
أحكام السرية المصرفية وباألعداد التى ال تربك
العمل فى البنك ،إضافة إلى تقديم فرص لتوظيف
الطالب المتميزين من خريجي كلية االقتصاد فى
حال توافر الشاغر وبما يتناسب مع سياسة بنك
سورية الدولي اإلسالمي للتوظيف وتزويد الكلية
بالتقرير السنوي والبروشورات التي يصدرها
للعموم ويمكن للبنك الطلب من الباحثين في

الموعد كان باكراً.
مع مرور الوقت نشعر بفداحة
الخسارة.

األمين غازي أبو كامل

لم يبق إال وجهك المشرق
وجبينك الناصع الشامخ
لم تبق إال رائحة النصر...
رائحة العز ...ونشوة االنتصار
عبق الياسمين والزيزفون
على تالل أمتنا
رائحة البارود لم تنقرض
أما أنت يا رفيقي...
فقد ولدت من جديد
حرا ً عزيزاً...
ب��ش��ه��ادت��ك ان��ت��ص��رن��ا ي��ا اب��ن
النصر
وبروحك نهضنا
س��ي��ك��ون دم���ك ودم����اء رفقائك
الشهداء
حبرا ً يكتب تاريخ أمة
ألجيال لم تولد بعد

صالح

ورأى الشاعر أحمد ابراهيم صالح أنّ
«االنتخابات ّ
حق وواجب على ك ّل مواطن
سوري وهي تعبير عن استمرار الحياة
في سورية من جميع الجوانب وهي
رسالة إلى ك ّل العالم بأنّ سورية باقية
ومنتصرة بفضل جيشها الباسل وحكمة
قيادتها وصمود شعبها» ،مؤكدا ًأنّ «على
أعضاء مجلس الشعب أن يكونوا على
قدر المسؤولية الكبيرة التي فرضتها
األزمة الراهنة» ،داعيا ً المواطنين إلى
«اإلدالء بأصواتهم واختيار المرشحين
القادرين على تحقيق آمالهم وتطلعاتهم
وتلبية مطالبهم».

سلوم

ولفتت مدرسة اللغة الفرنسية
اب��ت��س��ام س��ل��وم إل���ى «أنّ إج���راء
االنتخابات التشريعية دليل على
قوة الدولة السورية رغم ما تم ّر به
وأنّ المطلوب من ك ّل ناخب اختيار
ممثلين حقيقيين له في المجلس ال
صوريّين».

البشير

ّ
وح���ث ال��ب��اح��ث حبيب البشير
«جميع أبناء الشعب السوري الذين
ّ
يحق لهم االنتخاب للمشاركة في

سليمان

ورأت الشاعرة انتصار سليمان أنّ
االنتخابات التشريعية القادمة «رد
على ك ّل من حاول تشويه الحقائق
في سورية فاالنتخابات ستجري في
موعدها الدستوري الختيار ممثلين
ع��ن الشعب تحت قبة البرلمان».
ورأت «أنّ إح��داث التغيير واالتيان
بأعضاء ج��دد إل��ى مجلس الشعب
قادرين على نقل معاناة المواطنين
في ك ّل محافظة وقرية لن يكون إال
بالذهاب إلى صناديق االقتراع».

الدرويش

وقال عضو اتحاد الكتاب العرب
الباحث عيد ال��دروي��ش «إنّ إج��راء
االنتخابات في موعدها دليل على أنّ
سورية منتصرة وقادرة رغم ظروف
األزمة على االستمرار وبأنها تعيش
حالة التعافي في الحياة االجتماعية
والسياسية» ،مؤكدا ً أن��ه «ال يُمكن
ألحد أن يفرض إمالءاته على الشعب
ال��س��وري وأنّ االنتخابات سورية
وواج��ب على ك ّل أبناء المجتمع أن
ينخرطوا في المشاركة ألنهم بذلك
يُسهمون في مواجهة اإلرهاب».

كلية االقتصاد معالجة أي مشكلة أو قضية فنية
مصرفية تواجهه مقابل تعويض للباحثين يتفق
عليه وفق أحكام ممارسة المهنة فى الكلية.
وال تتحمل جامعة دمشق كلية االقتصاد أي
نفقات ج��راء ه��ذه المذكرة ويتفق بالمراسالت
الرسمية على تكاليف أي أنشطة يمكن اقامتها
بين الفريقين.
وتدخل المذكرة حيز التنفيذ في اليوم الذي يلي
توقيعها وتبقى سارية لمدة سنة واحدة ويمكن
أن تجدّد لمدة سنة واح��دة بعد اتفاق الفريقين
الخطي ويمكن ألحد الفريقين إنهاء العمل بهذه
المذكرة عبر تقديم إشعار خطى للجانب اآلخر
ويصبح انتهاؤها نافذا ً بعد ثالثة أشهر من استالم
الفريق اآلخر لطلب اإلنهاء بشرط إنهاء االلتزامات
المترتبة على الفريقين.
ويُمكن تعديل ال��م��ذك��رة باتفاق خطى بين
الفريقين كما أنّ إنهاء العمل بالمذكرة ال يعني
إنهاء األعمال القائمة بين الفريقين قبل إنجازها
ويخضع تنفيذ المذكرة إلى األحكام والقوانين
النافذة في سورية وإل��ى أحكام قانون تنظيم
الجامعات والئحته التنفيذية والقوانين واألنظمة

النافذة لدى بنك سورية الدولي اإلسالمي.
وأك��د رئ��ي��س جامعة دم��ش��ق ال��دك��ت��ور محمد
ح��س��ان ال��ك��ردي ح��رص الجامعة على تقديم
التدريب العملى لطلبتها وتوفير ف��رص العمل
لهم فى مجال اختصاصهم ،مؤكدا ً أهمية المذكرة
من ناحية اإلسهام فى ردم الفجوة بين مخرجات
الجامعات وسوق العمل من حيث تلقى الطالب
تدريبا ً يؤهِّ له لتعزيز التعليم األكاديمي بخبرات
عملية يوفرها البنك ،مشيرا ً إلى أنه ت ّم تعيين
منسق عن ك ّل جانب للبدء بتنفيذ المذكرة فعليا ً
وبشكل مباشر.
وأك��د الرئيس التنفيذى لبنك سورية الدولي
اإلسالمي عبد القادر الدويك ،من جانبه ،حرص
البنك منذ تأسيسه عام  2007على أن يكون له
دور ملموس في عملية التنمية االقتصادية في
سورية والمساهمة فى عمليات البناء والتعمير
من خالل  26فرعا ً على امتداد الخارطة السورية،
موضحا ً أنّ محفظة التمويل القائمة فى البنك
هى أكبر محفظة تمويل قائمة بين بنوك القطاع
الخاص السورية حيث بلغت موجوداته اليوم
 131مليار ليرة سورية.

 70مليون ليرة ال�ستكمال م�شروع
البنية التحتية ل�سوق الهال في ال�سويداء

محمد فرحات

بكرت يا أدو على الغياب
جرحت قلبي وروح وجداني
بكيت الورق من قلب الكتاب
وينك يا أدو رفيق أحزاني
الكلمة قالتلك صابني سرساب
ما عدت أعرف ليش خيفاني
انت الحروف عملتها إعجاب
الكلمة ع إيدك نور خلقاني
هيك القدر عم يسرق األحباب
وصارت عيون الشمس غفياني
بس الجسد لو غاب
غبت عنا ّ
بتض ّل روحك تحملها المعاني

وف���ي ال��س��ي��اق ،أش����ار ال��ب��اح��ث
الدكتور عبدالله الشاهر إل��ى «أنّ
إجراء االنتخابات في موعدها المحدّد
دليل على أنّ الحياة الديمقراطية
ف��ي س��وري��ة ق��ائ��م��ة ومتمثلة ق��وال ً
وفعالً ،وأنّ ممارسة المواطنين لهذا
االستحقاق الدستوري هو ر ّد عملي
على الفكر التكفيري الظالمي ألنّ
المواطن ال��س��وري سيُمارس حقه
بشكل كامل رغ��م اإلره���اب وجرائم
التنظيمات اإلرهابية المسلحة».
وأوض����ح «أنّ س��وري��ة ه��ي بلد
ال��ش��م��س وال��دي��م��ق��راط��ي��ة وال��ح��ق
والمؤسسات وه��ي مستعدة لهذا
االستحقاق في أحلك الظروف إيمانا ً
ب��دور المواطن ف��ي صناعة القرار
واختيار ممثليه لمجلس الشعب
باعتباره المؤسسة التشريعية
ال��ع��ل��ي��ا ف��ي ال���ب�ل�اد» ،م���ؤك���دا ً دور
المثقفين خ�لال ه��ذه المرحلة في
«نشر حالة من الوعي التشريعي
والديمقراطي بين المواطنين وتبيان
أهمية ممارسة حقهم الدستوري
وص����وال ً إل���ى ممثلين برلمانيين
قادرين على تحقيق آمالهم وتلبية
حاجتهم وتكريس الديمقراطية بكل
معانيها».

مذكرة تفاهم بين جامعة دم�شق وبنك �سورية الدولي الإ�سالمي

ً
يا قو ً
ف�صال...
ال
أدون���ي���س ...اعتنق القضية،
فأمسى واح���دا ً من أبطالها ،فهم
األمناء الحقيقيون على النهضة
ومسارها.
ع��رف��ن��اه قبل  19ع��ام �ا ً رفيقا ً
وص��دي��ق�ا ً ألبنائنا وه��و المتوقد
حيوية ونشاطاً ،صاحب اإلطاللة
البهية والحضور المحبّب.
ص�ل�اب���ة وال�������ده ورج���ول���ت���ه
وإي��م��ان وص��ب��ر وال��دت��ه وأخ��ي��ه
وأخواته حين تلقوا خبر اإلصابة
واالستشهاد يعزز اإليمان مدركين
أنّ الحياة هي في تحقيق قيَم الحق
والتضحية والعطاء ،فال غرابة انه
بيت النهضة العريق.
ها هم عارفوك رفقاء وأصدقاء
ج��اؤوا بالحسرات والذكريات...
أيّ رفيق افتقدوا وأيّ صديق!
ما أكثر المحطات المشرقة في
سيرتك أيها المقدام الحاضر دوماً.
إنْ كان في التزامك بالمهمات التي
ُكلّفت بها أو َكلفت نفسك بها ،أم في
رفع المعنويات أينما ُوج��دت ،أم
في دورك في نشر الفكر ،وبالشغف
الدائم للمعرفة.
كانت حياتك سجالً حافالً من
التضحيات ووق��ف��ات ال��ع��ز .لم
تغويك رتابة المكاتب والمجالس،
كنت تواقا ً الى الميدان .عصف بك
عبق العنفوان وصالبة االيمان...
تسكنك الشجاعة كما العفوية
اإلنسانية.
الصبر يفوق األلم وإنْ قسى...
والدمعة وإنْ عصت ...حين تطوى
لنا صفحات من تاريخ وتنطفئ لنا
مشاعل ومنارات.
عزاؤنا في ما تركت من ذكريات،
وع��زاؤن��ا بالذين هبُّوا ول� ُّب��وا من
لحظة ت��ع� ّرض��ك ل�لإص��اب��ة التي
أط��ف��أت ال��س��راج وعلقت عقارب
الساعة في دائرة الصمت.
يوجعنا جميعا ً وداع����ك ،إنّ
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اسمك شهيد يا زهر الشباب
وبعدك رح نحافظ ع األماني
تحيا س��وري��ة ويحيا الزعيم
لجاب

نهضة أنجبت أبطال فرحاني
عنا الشهادة حق والموت طاب
ودم الوديعة بقلب شرياني

كارلوس

كشف رئيس مجلس مدينة السويداء المهندس
وائل جربوع أنه ت ّم تخصيص مبلغ  70مليون ليرة
من أصل اعتمادات الخطة االستثمارية للمجلس
لهذا العام والبالغة  95مليون ليرة الستكمال
إنجاز أعمال البنية التحتية لمشروع سوق الهال
بالسويداء والتي تشمل األعمال اإلنشائية والسور
وغرفة القبان األرضي والخزان والبراد والجدران
االستنادية.
وأوضح جربوع ،في تصريح ،أنّ المبلغ المتبقي
والبالغ  25مليون ليرة ت ّم توزيعه بواقع 5ر16
مليون ليرة إلنشاء طرق بمساحة  500متر مربع
وعرض وسطي  5أمتار في مناطق جنوبي الثانوية
الصناعية وشارع النجمة وحارة األرصاد الجوية
وغربي شركة الكهرباء وجنوبي محطة الضخ

الرابعة ،باإلضافة إلى استكمال األعمال في إنشاء
المتحلق الغربي وتنفيذ قمصان إسفلتية بمساحة
 8500متر مربع في عدة مواقع ودفع بدالت استمالك
و4ر 1مليون ليرة لصيانة اإلنارة العامة و 3ماليين
ليرة إلنشاء خطوط فرعية الصرف الصحي بطول
 500متر و 4ماليين ليرة لدعم التشييدات ووحدة
اإلطفاء وصيانة الحدائق وللتخطيط الطبغرافي
و 100ألف لشراء واستبدال خدمات إنتاج .
ولفت إلى أنّ العمل جار حاليا ً لتنفيذ مشروعات
للصرف الصحي في  40موقعا ً في المدينة وذلك
من خالل إعانة مقدمة من منظمة اليونيسف بقيمة
تصل إلى  158مليون ليرة ،باإلضافة إلى توقيع
عقد بقيمة أربعة ماليين ليرة لتنفيذ خط للصرف
طريق الكورنيش
الصحي ومتابعة العمل في
ِ

الغربي للمدينة بطول 400متر وطريق شمال شارع
فنزويال بطول  400متر وآخر غرب مؤسسة المياه
بطول  150مترا مشيرا إلى جملة من الصعوبات
ال��ت��ي تعترض عمل المجلس وأب��رزه��ا ارت��ف��اع
أسعار المحروقات وعدم استقرار أسعار الصرف
ما يؤدي لعزوف العديد من المتعهدين عن التقدم
للمناقصات نتيجة ارتفاع تكلفة المشروعات.
يشار إلى أنّ مجلس مدينة السويداء أنفق على
مشروعاته الخدمية خالل العام الماضي نحو 143
مليون ليرة حيث شملت المشروعات إنجاز طريق
س��وق الهال الجديد و ترحيل كتل صخرية من
السوق وتنفيذ طريق المتحلق الغربي بطول خمسة
كيلومترات إلى جانب تنفيذ قمصان إسفلتية لعدد
كبير من الطرق في المدينة.

