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دمشق ـ وكاالت: افتتح في حمص مركز ابن الوليد الدولي 
للتحكيم الذي يهدف الى حل بعض النزاعات بني األشـــخاص 
الطبيعيني أو االعتباريني بدال من اللجوء للقضاء.  وقال احملامي 
دريد غليون رئيس املركز إن الهدف من إحداثه حل النزاعات 
التي نشأت أو ميكن أن تنشأ بني أطراف التحكيم بخصوص 
عالقـــات قانونية معينة عقدية كانت او غير عقدية، الفتا إلى 
أن املشرع السوري يسعى لتحقيق السرعة في امتام اجراءات 

التقاضي جلميع القضايا مع احملافظة على السرية إال إذا طلب 
طرفا التحكيم العلنية في احلكم الصادر.  وأضاف غليون انه 
متت االستفادة من جتارب الدول التي لها خبرة سابقة في قضايا 
التحكيم ومت تشكيل نظام للمركز يتوافق مع املرسوم رقم 4 
لعام 2008 اخلاص بالتحكيم في املنازعات التجارية واملدنية 
وإحداث مراكز حتكيم دولية حيث يعتبر املركز من بني 5 إلى 

7 مراكز محدثة في سورية واألول في محافظة حمص. 

مركز للتحكيم الدولي في حمص لحل النزاعات بين األشخاص 

عوضًا عن مبالغ الترسيم السنوي للسيارة وتخفيفًا للهدر وللحد من »الفساد«

خمس ليرات زيادة على سعر ليتر البنزين
وزارة الصحة تتوقع تلقيح

ثلث السكان ضد إنفلونزا الخنازير 

700 مليار متر مكعب احتياطي 

سورية تدخل عصر اإلنتاج التجاري للغاز الطبيعي 

أكد د.رضا سعيد وزير الصحة السوري ان
الــــوزارة أعطت اللقاح املضــــاد إلنفلونزا 
اخلنازير اتش 1 ان1 تقريبا لـ 50% من احلجاج 
على أن تعطى الكمية الباقية واملتوافرة منه 
إلى العاملني في أقســــام العناية املشــــددة في 

املشافي. 
ونقلت »ســــانا« عن الوزير خالل افتتاح 
ورشة عمل للتعريف بتطورات جانحة انفلونزا 
اخلنازير »اتش 1 ان 1« في وزارة الصحة إلى 
أن اللقاح املضاد سيصل سورية قريبا وتعطى 
األولوية فيه للكوادر الطبية وأصحاب األمراض 
املزمنة إضافة إلى احلوامل واألطفال واملسنني 

وذوي املناعة املنخفضة.
ولفت الوزيــــر إلى أن اللقــــاح اعتمد بعد 

اختباره وتأكيد تقارير سالمته الصادرة عن 
منظمة الصحة العاملية وهيئات الغذاء والدواء 
في الواليات املتحدة وكنــــدا وأوروبا إضافة 
إلى التقارير العلميــــة الصادرة من عدة دول 
بعد البدء بإعطاء اللقاح والتي أكدت سالمته، 
مبينا أن الوزارة ستتسلم من 5 إلى 6 ماليني 
جرعة لتلقيح ثلث الســــكان تقريبا ما يسهم 

في إيقاف اجلائحة.
وأشار الوزير إلى دور التثقيف والتوجيه 
املنطقي الصحيح املعتمد على األدلة والبراهني 
التعريــــف بالوباء  الدقيقة في  واملعلومــــات 
والتفريق بني االنتشار على املستوى اجلغرافي 
ونســــبة خطورة املرض مذكرا أن الڤيروس 
يسبب الوفاة عند اختالطه مع أمراض مزمنة 

عالية اخلطورة. 
 وأكد وزير الصحة ضرورة مضاعفة اجلهود 
لزيادة اجلاهزية في املشافي وتأمني غرف العناية 
املشددة بأجهزة إضافية للتنفس االصطناعي 
في حال ارتفاع عدد حاالت اإلصابة اخلطيرة 
في األشهر املقبلة الفتا إلى أن اجلهات العلمية 
واملنظمات الصحية العاملية أكدت سالمة اللقاح 
بعد التجارب السريرية لثالثة أشهر دون وجود 

أي اختالط على استخدامه.
وركزت مناقشات ورشة العمل التي شارك 
فيها عدد من مسؤولي التثقيف الصحي واإلعالم 
واالتصال على أهمية التثقيف الصحي والتوعية 
في مواجهة الوباء والدور الذي يلعبه املثقفون 
الصحيون في هذا املجال إضافة إلى سبل الوقاية 

بروين إبراهيم 
دخلت سورية مرحلة جديدة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي، وخطت 
خطوة على طريق التصالح مع أهم قطاعات البنى التحتية وأكثرها 
حيوية، عبر تدشـــني معمل غاز جنوب املنطقة الوســـطى باخلدمة 
واإلنتاج وإضافة 7.56 ماليني متر مكعب، لتتدفق يوميا في الشبكة 
احمللية، منهيـــة حقبة صعبة من التعاطي مع فجوة عجز في توافر 

املادة، ظهرت جتلياتها في قطاع توليد الطاقة الكهربائية.
والى جانب ذلك املشروع، دشن الرئيس بشار االسد املرحلة األولى 
من مشـــروع خط الغاز العربي ضمن األراضي السورية، املمتد من 
احلدود السورية ـ األردنية حتى محطة غاز الريان بحمص وبطول 
نحـــو 320 كم والذي متتد مرحلتـــه الثانية من حمص حتى منطقة 
كلس عند احلدود الســـورية التركية بطول 250 كم، وسيكون اخلط 
شـــريانا رئيســـيا لنقل الغاز بني الدول العربية والربط مع الشبكة 

األوروبية.
ووفـــق تصريح وزير النفط والثروة املعدنيـــة اياد العالو، بلغ 
إنتاج معمل غاز جنوب املنطقة الوســـطى، 7 ماليني متر مكعب من 
الغاز النظيف. موضحا أن االستطاعة التشغيلية األعظمية للمعمل 

ستصل إلى نحو 7.5 ماليني متر مكعب في اليوم.
ويهدف مشروع غاز جنوب املنطقة الوسطى، الذي نفذته الشركة 
السورية للغاز بالتعاون مع شركة »ستروي ترانس غاز« الروسية، 
إلى تطوير حقول غاز »أبو رباح« و»قمقم« و»شمال الفيض« والتي 
يبلغ احتياطي الغاز الطبيعي فيها نحو 40 مليار متر مكعب، ويتضمن 

املشـــروع إنشـــاء 3 محطات جتميع، وفصل الغاز للحقول الثالثة 
مع خطوط ربـــط اآلبار مع محطات التجميع، وكذلك إنشـــاء معمل 
ملعاجلة الغاز الطبيعي في منطقة الفرقلس شـــرقي مدينة حمص، 
باســـتطاعة تصل إلى 7.5 ماليني متر مكعب ســـنويا. ومن املتوقع 
أن يتـــم إنتاج الغـــاز النظيف من 6 إلى 7.2 ماليـــني متر مكعب في 
اليوم، ومـــن 3000 ـ 4000 برميل مكثفات فـــي اليوم، ومن 60 ـ 70 
طنـــا من مادة الغـــاز املنزلي.  وتبلغ التكلفة اإلجمالية للمشـــروع 
 متضمنة حفر اآلبار وجتهيزها حوالـــي 260 مليون دوالر أميركي. 
بعد التجريب وبعد تسلم الشركة السورية للغاز معمل جنوب املنطقة 
الوســـطى، كان املعمل قادرا على إنتاج 6 ماليني ونصف املليون متر 
مكعب من الغاز اخلام يوميا، واستمرت جتارب التشغيل حتى وصلت 
مؤخـــرا إلى 7 ماليـــني متر مكعب من الغاز يوميـــا. واملنتج احلالي 
من الغاز اخلام، ينتج عنـــه 3.3 ماليني متر مكعب من الغاز املعالج 
يوميا، و50 طنا مـــن الغاز املنزلي، و3.5 آالف برميل من املتكاثفات 

الهيدروكربونية والنفط اخلفيف. 
وكشف العالو: »ان االحتياطي السوري من الغاز يبلغ 700 مليار 
متر مكعب«. ووفق املصادر، بلغ إنتاج الشركة السورية للنفط من 
الغاز )احلر واملرافق( 2.92 مليـــار متر مكعب خالل النصف األول، 
بزيادة على املخطط، بسبب تزايد االستهالك. فيما أنتجت الشركات 
العاملة األخرى 925 مليون متر مكعب من الغاز )مرافقـ  حر(، وبذلك 
يكون اإلنتاج الكلي للغاز من جميع الشركات في سورية 3.84 مليارات 

متر مكعب للنصف األول من العام احلالي 2009.

دمشق ـ جهاد تركي 
هل تصدق ان »هناك إضافة 
قادمة علـــى أســـعار البنزين 
بقيمة خمس ليرات سورية على 
الليتر، بدال من حتصيل الرسوم 
السنوية للســـيارات«؟ هذا ما 
أكده د. يعرب بدر وزير النقل 
خالل الندوة التي أقامتها جمعية 

رجال وسيدات األعمال.
وأضاف بدر: أن الوزارة تفكر 
الرسوم السنوية  في حتصيل 
للوزارة دون تعريض املواطن ملا 
يتعرض له من ذل، عندما يرسم 
سيارته سنويا. مشيرا إلى أن 
الزيادة حصلت بعد دراسة قيمة 
الرسوم البالغة ثمانية مليارات 
ليرة ســـورية وتقسيمها على 
كمية البنزين املستهلك، وأوضح 
بدر أن هذا اإلجراء لن يســـبب 

ارتفاع أسعار أجور التاكسي ألنه 
ليس زيادة على سعر البنزين 
وإمنا حتصيل رسوم فقط، وبني 
بدر أن 4 ليرات منها تعود إلى 
وزارة النقل وليرة سورية واحدة 

لوزارة املالية.
النقل كانت  يذكر أن وزارة 
قد ناقشـــت هذا األمر في أحد 
اجتماعاتها، حيث سيتم تسديد 
الرسوم على مدار العام، ما يحقق 
التوفير من جهة واعتماد وسائل 
النقل العام بدال من املركبات من 
جهة ثانية. والطريقة التي كانت 
سائدة هي دفع مبالغ الترسيم 
السنوي للسيارة في مديريات 
النقل وفقا لســـعة احملرك، إذ 
تالقي هذه الطريقة في استيفاء 
الرسوم انتقادات واسعة بسبب 
الروتينية املعقدة  إجراءاتهـــا 

وباعتبارها بابا النتشار الفساد 
والرشوة، ومن املتوقع أن يسهم 
هذا املشـــروع في منع التلوث 
العام  النقل  وحتسني مستوى 
ودعم اإلدارة احمللية وتخفيف 
العبء علـــى املواطن من خالل 
الرسوم دفعة واحدة  تسديده 
مع توحيد عدد كبير من فئات 
البنزين  العاملة على  املركبات 
من خالل التعامل معها بطريقة 
واحدة، كمـــا أن هذا النوع من 
الضرائب سيحقق العدل، فمن 
يســـتهلك وقودا أكثر وبالتالي 
يتسبب في األذية أكثر، سواء 
للبيئة أم من حيث استهالك املزيد 
من مصادر الطاقة سيدفع أكثر 
ومن ميلك املركبة ذات احملرك 
األكبر سيدفع ضريبة أكبر على 
أساس حتقيق نوع من العدالة 

االجتماعيـــة فقـــط للمركبات 
العاملة علـــى البنزين«، وكان 
وزير النقل قد أشار إلى أن هذا 
االقتراح سيؤدي إلى تخفيض 
التكلفة املباشرة وغير املباشرة 
كالورقيات واملطبوعات واألحبار 
والوقود، كما سيؤدي إلى اجتثاث 
مصدر الفساد القائم في مديريات 
النقل، إضافة إلى إزالة أكثر من 
مليون معاملة دفعة واحدة ومبا 
ال يؤثـــر على الكتلة اإلجمالية 
للرسوم املستوفاة وعلى الرسم 

الذي يدفعه مالك السيارة«.
يذكر أن املواطن يعاني سنويا 
أثناء موعد ترسيم السيارة من 
الوقوف واالنتظار في االزدحام 
لوقت طويل، إضافة إلى دفعه 
مبالغ مالية إضافية للوسطاء 

لتسيير مهمته.

محطة وقود في سورية

مخالفون يسرقون وموظفون يسهلون.. وأكثر من 40 منشأة كبيرة مخالفة في دمشق وريفها

كلفة الفاقد من الكهرباء تكفي لزيادة رواتب الموظفين بـ %25 
بعد تراكم ألشهر أو سنوات، بعد 
حتييد قارئ العدادات بالترغيب 
الترهيب أحيانا، يعمد  أو  غالبا 
صاحب املنشأة إلى حرق احملولة 
اخلاصة مبعمله ثم يبلغ شركة 
الكهربـــاء بذلـــك، وعندها يلجأ 
إلى تخمني االســـتهالك  املوظف 
وتغرمي »احلارق« مبحولة جديدة. 
احملولة بـ  750 ألف ليرة سورية، 
ويكتفي موظف الكهرباء بتكليف 
صاحـــب العالقـــة بحوالى 500 
ألف أو مليون ليرة كأقصى حد، 
مقابل 500 ألف ليرة »بخشيش« 
بينما تكون قيمة الفاتورة، فيما 
لو لم حترق احملولة أكثر من 5 
أو 6 ماليني ليرة، واحملصلة أن 
الكهرب« ربح  املستثمر »سارق 
3 أو 4 ماليـــني ليرة إذن حاميها 
حراميها، وعندما نصل إلى إسقاط 
ميداني ملقولة كهذه يعني أننا في 
ذروة املشكلة أو األزمة، إذ يتحول 
طرفا املعادلـــة إلى طرف واحد، 

ليصبح الطرف اآلخر خاويا.
موظف الكهرباء يبدو مرتكبا 
أكثر من املشـــترك املعتدي على 
الشـــبكة. ألنه إما يشجع مقابل 
أجر، أو يســـهل بأجـــر أكبر، أو 
يغـــض الطـــرف ولـــكل جتاوز 
»فديته«، وإال مباذا نفسر احلبال 
الشبكات  املعلقة على  واألسالك 
على مرأى موظفي املصلحة وال 
أحد يسأل!، ومباذا نفسر أن يعيد 
موظف التركيبات أرقام استهالك 
العداد إلى الـــوراء مقابل نصف 

قيمة االستهالك الراجع؟!
املواطـــن يســـرق، وموظف 
الكهرباء يسهل، والعنوان العريض 
 هنـــا »ال رقيب وال حســـيب«.

لقد اختلطت االعتبارات وتداخلت 
أطراف املعادلة وتشابكت، وبدت 
النتائج على شكل متاهة لن يحلها 
املواطـــن وال موظـــف الكهرباء 

)املواطن أيضا(. 
املسألة باتت بحاجة لتركيب 
نـــوع من العـــدادات غيـــر قابل 
للتالعـــب، ومفتشـــي شـــبكات 
برواتب جيدة تغنيهم عن البحث 
في استثمار جتاوزات املشترك، 
وتشـــريع قـــاس رادع بغرامات 
باهظة، وإال فنحن أمام متوالية 
خسارة نعرف بدايتها لكننا غير 
قادرين على التكهن بنهاياتها وقد 

ال تنتهي.

ســـواء أنتجنـــا الطاقـــة أو
الفاتورة  استوردناها، تبدو 
باهظة، وبشكل ال يبيح السكوت 
عن هدر كيلو واط واحد، مع ذلك 
نقف حاليا على أرقام هدر وفاقد 
»تكســـر ظهر« أي خزينة مهما 
بلغت إمكانياتها، ورغم هذا بقيت 
املعاجلات اجلارية ملشكلة الهدر 
والفاقد بعيدة عن جوهر املشكلة، 
فاألرقام الراشحة من القطاع تؤكد 
أن الفجوة القائمة بني ما ننتج وما 
نستهلك تستوجب االستمرار في 
االستجرار من اخلارج، رغم خطط 
تطوير طاقات اإلنتاج والتوليد 

واملنفذ منها على األرض.
كل ذلـــك لم يحفـــز إجراءات 
استثنائية باجتاه مكافحة اخللل 
الذي يتجلى بأرقام فاقد يقال إنها 
وصلت إلى %30 وبعضهم يتحدث 
عن 37%، فيما املسموح به فنيا 
العامليـــة ال يتجاوز  باملقاييس 
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هدر مع سبق إصرار

إذن نحن نهدر ونســـتنزف 
أنفسنا بشكل يشبه جلد الذات، 
فحول دمشـــق ما يسمى بحزام 
العشوائي،  أو السكن  املخالفات 
الظاهرة التي متد لسانها سخرية 
مـــن اجلميع، ومـــا يزيد عن 38 
منطقة مخالفات هي شواهد على 
ثقافة االستنزاف التي انتعشت في 
ظل تراجع أداء املعنيني بالضبط 

واملراقبة.
هنا في مناطق كهذه.. ترجمة 
ســـاخرة ألوضح أشكال اخللل، 
والتصدع في تعاطي مؤسسات 
البنى التحتية مع أعمالها، بعد أن 
حتولت لقنوات تسريب ملقدرات 
خزينـــة الدولـــة، ففـــي مناطق 
كهذه ينتعـــش الفاقد الكهربائي 
واالســـتجرار غيـــر املشـــروع 
واالعتداء على الشبكات، وحتطيم 
املرافق وضياع املقدرات التي تتخذ 
اشـــكاال عدة كتسخني املياه يتم 
عبر وشيعة »عمالقة« في خزان 
بســـعة 1 إلى 2 متر مكعب على 
أسطح املنازل، والتدفئة من خالل 
مدافئ كهربائية موزعة على زوايا 
غرف املنزل سواء كان عددها غرفة 
أو عشـــرة، العدادات إن وجدت 
ال تتحرك أقراصهـــا إال مرة في 

السنة.

»على ذمتنا«.

 ثقافة االعتداء واالستجرار

الشـــبكات  االعتـــداء علـــى 
واالستجرار غير املشروع للتيار 
الكهربائي، غـــدا ثقافة لدينا في 
املنازل واملنشآت على حد سواء، 
والســـبب ليس تراخي موظفي 
مؤسسات وشركات الكهرباء بل 
تواطؤهم، وأحيانـــا حتفيزهم 
وحتريضهم لكل من لم يفكر يوما 
بسرقة التيار على فعل ذلك وكل 
شيء بثمن. في مناطق املخالفات 
التي نتحدث عنها ذاتها، يرسل 
عامل الشبكات أو العدادات األخبار 
لسكان احلي من حوله، يعرض 
خدماته املتمثلة بفك العداد، وشد 
برغي القرص املتحرك، بحيث ال 
يتحرك األخيـــر إال بعد حمولة 
كبيرة، وهـــذا يعنـــي تقليص 
ما يظهر على العـــداد من أرقام 
االستهالك، حتى أدنى حد ممكن. 
وبالتالي يســـتهلك زبائن هؤالء 
املرتكبني من املوظفني آالف الكيلو 
واط ويدفعون ثمن العشرات فقط، 
أي خسر اجلميع وربح السارق 
واملســـروق له فقط. أما املعامل 
واملصانع فلها حكاية أخرى، إذ 
عندما ترتفع فاتورة االستهالك 

العالم التي حتاول اختصار كميات 
الفاقد في شبكات نقل التيار.

أخطر وأخطر

ليست مناطق السكن العشوائي 
فحسب، بل اللصوصية احلقيقية 
تظهـــر وباحتـــراف عند بعض 
التي  أصحاب املنشآت واملعامل 
لم يكفها التهرب من دفع الضرائب 
والرسوم وسياسة دعم املشتقات 
النفطية والكهرباء الذي حتصل 

عليه من احلكومة.
وإن كنـــا في حالة الســـكن 
العشـــوائي نعـــذر أحيانا مــن 
يستجر خلسة لضيق ذات اليد، 
فبماذا نعذر صاحب معمل عمالق 
يعتبر سرقة التيار إحدى وسائل 
الربـــح، ومن يعلـــم رمبا يكون 
قد حســـب حســـابها في دراسة 
اجلدوى االقتصادية للمشـــروع 

قبل انطالقه!
من يصدق أن 40 منشأة كبيرة 
في دمشق وريفها كانت حصيلة 
مخالفات أحد األعوام، وهذا ما مت 
ضبطه لكن بـــكل تأكيد ما بطن 

أعظم.
أو 40  باختصار مستثمرونا 
منهم على ذمـــة وزارة الكهرباء 
»حرامية« وما بقـــي ال نــضعه 

أي ما ينتج محليا وما يستورد 
بحـــدود 8 آالف ميغاواط، وهذا 
يعني انه إذا كان حجم الفاقد %25 
فإن حوالـــي 2000 ميغاوط هو 

فاقد مهدور.
وإن قدرنا قيمتها باألسعار التي 
تدفع لقاء استيراد ما سنستورده 
من اجليـــران يعني أننا نهدر ما 
قيمته من 25 الى30 مليار ليرة 
ســـنويا، وهو رقم كفيل بزيادة 
25% على رواتب وأجور العاملني 
في الدولة التي تعد بها احلكومة 

حاليا.
لذلك فإن أرقام الفاقد والهدر 
نعتقدها تســـتحق حتركا ما أو 
إجراء يعيد األمور إلى نصابها، 
لكن حتى اآلن تقول املؤشـــرات 
ان املعنيـــني غيـــر قادرين على 
االضطالع بهـــذه املهمة ونقصد 
مؤسسة توزيع الطاقة الكهربائية 

والشركات التابعة لها.
مع أن معاجلة الفاقد الناجت عن 
االستجرار غير املشروع ليست 
باألحجية، وكذلك معاجلة الفاقد 
الفني في الشبكات ممكنة من خالل 
إنشـــاء محطات توليد صغيرة 
مســـتقبال، قريبة من التجمعات 
الســـكنية، وهذا ما يجري فعله 
والتخطيط له فـــي معظم دول 

مشاهد استنزاف مدهشة مع أن 
االستهالك منزلي في معظمه، وقد 
ال يشكل حجم االستنزاف شيئا 
هنا مقابل ما يهدره الصناعيون 
من طاقة وما يستجرونه »عنوة« 

بشكل غير مشروع.

كل هذه الخسارة! 

تؤكـــد التقارير الصادرة عن 
وزارة الكهرباء ومؤسســـة نقل 
فـــي إحصاءات  الطاقة  وتوزيع 
سابقة لم يتخذ أي إجراء احترازي 
بعدها -أن الفاقد وصل من حيث 
النســـبة إلى أكثر مـــن 25% من 
إجمالي التيار املنقول عبر شبكات 
املؤسســـة، 15% فاقد فني و%10 
اســـتجرار غير مشروع، رغم أن 
أرقاما كهذه مشكوك بها، ألن الفاقد 
التجاري »استجرار غير مشروع« 

هو أكثر من ذلك بكثير.
ففي منطقة السيدة زينب في 
ريف دمشـــق وحدها، بلغ حجم 
التيار املرسل إلى تلك املنطقة %60، 
ولنقس على ذلك في معظم مناطق 
املخالفات بل قد تزيد النسبة في 
مناطق مشـــهورة بالسطو على 

التيار.
وإذا اعتبرنا ـ حســـب أرقام 
الوزارة -أن حاجة االســـتهالك 

الواقع الكهربائي في سورية.. سرقة.. هدر.. ومخالفات

النقل الداخلي، السيما في مدينة دمشق، لم يعد مقبوال
سيما ونحن نطل على العام العاشر من األلفية الثالثة. 
املشــــهد العام لهذه الوســــائط التي تتحرك عبر شوارع 
العاصمــــة، وكأنها وحوش صغيــــرة منفلتة من عقالها، 
لــــم يعد الئقا ملدينة بوزن ومكانة دمشــــق على خارطة 
املنطقة العربية: ســــرافيس مهترئة، يستوجب الدخول 
إليها واخلروج منهــــا، ثني العمود الفقري بزاوية التقل 
عن 90 درجة، تســــبب الكثير من اآلالم للكهول والنساء 
واملسنني.هذا فضال عن ترقيع مقاعدها من الداخل وعدم 
ثباتها واحترام حد أدنى من مسافات الراحة الفاصلة بني 
كل مقعد. واألهم من كل ذلك مزاجية القائمني عليها، لكونها 
ملكيات فردية خاصة ال تخضع لقانون وأخالقيات محددة، 

بقدر ما تخضع لقوانني ومزاجيات مالكيها وسائقيها.
هذا ليس كل شــــيء، هناك إعادة تعمير باصات النقل 
الداخلي القدمية املنســــقة، وقد عهد استثمارها من قبل 
مجلــــس احملافظة، لتحتل خطوطــــا تخترق املدينة بكل 

ماتعنيه من ملوثات بيئية وصوتية وبصرية.
وزارة النقل تعتبر نفسها غير معنية في كل ما نكتبه 
بهذا اخلصوص، متســــلحة بذريعة أنها فوضت مجالس 
احملافظــــات بالتصرف في مســــائل النقل العام بني املدن 
وداخلها، في اعتراف صريح بعدم مسؤوليتها عن تردي 
خدمات نقل الركاب إلى مســــتويات لم تعد مقبولة بكل 
املقاييس. ولعل أمر إلقاء تبعات هذه املسألة احلساسة 
على مجالس املدن، التي ال يتحســــس أعضاؤها جوانب 
املشكلة لبعدهم عن أوجه املعاناة الشخصية منها، كونهم 
ال يســــتخدمون أصال هذه اخلدمة، ال يعفي الوزارة من 
مسؤوليتها األخالقية، مادام أن الطرف الذي مت تفويضه 
وائتمانه على هذه املسألة ال يقوم بواجباته كما يفترض. 
وانطالقا من العرف القانوني القائل: »إذا حضر األصيل 
بطل دور الكفيل« فإننا نهيب بوزارة النقل إعادة النظر 
في أمر تفويضها، أو على األقل تشكيل جلنة تقييم لعمل 
مجالس احملافظات، واحلكم على احترامهم ملعايير الوزارة 

في هذا الشأن احليوي واحلساس. 
في معظم دول العالم املتقدمة، مينح حق اســــتثمار 
خطوط النقل الداخلي في كل مدينة لشركة كبرى، قادرة 
على تلبية شروط الوزارة املعنية في الرفاهية والسعر 
املنافس، وتقدمي بطاقات اشتراك أسبوعية ونصف شهرية 
وشهرية، تخول حاملها التنقل على كافة اخلطوط التابعة 
للشركة بغض النظر عن مرات االستخدام اليومي. وكذلك 
احترام الشــــروط البيئية في احلد املسموح من انبعاث 
الغازات السامة داخل وفي محيط املدينة، إال في مدننا التي 
تصر مجالس مدنها على ترك هذه املسألة احلضارية جدا 
ألفراد يرجتلون ما يتراءى لهم على أنه األنسب جليوبهم، 
وجيوبهم فقط، إلى حد استخراج حافالت من مقابر اخلردة، 
وإعادة تعميرها بوجه من الطالء، ووضعها في اخلدمة، 
بعد أن أصبحت التسعيرة الرسمية مغرية جدا. فهي من 
موقف إلى موقف تسع ليرات سورية، وبالتطنيش عن 
الليرة تصبح عشر ليرات. لكنها تشكل في نهاية اليوم 
فاقدا إضافيا من جيوب املســــتخدمني يشكل كتلة مالية 
تقدر بنصف مليون ليرة سورية، تذهب يوميا جليوب 
مســــتثمري هذه اخلطوط خارج أي ضريبة، بحجة عدم 

وجود قطعة من فئة الليرة.
إذا كان هذا هو حال النقل في العاصمة، فكيف هو في 

باقي املدن البعيدة عن رقابة الوزارات املعنية؟
هدى العبود

وزارة النقل غير معنية 

معناكونوا 


