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مديرية التجنيد العامة تنفي شمول العفو الرئاسي للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية

وزير المال والحق العام السوري 
إذا كان النظ���ام املالي املعق���د في أوروبا قد قطع 
أشواطا بعيدة املدى في مستوى الشفافية العاملي، 
فمرد ذلك إلى إحكام منظومة متكاملة من التعامالت 
املالي���ة املنضبطة حتت رقابة الدولة، وحتت طائلة 
إنزال عقوبات مروعة في قس���وتها لكل من تراوده 
نفسه يوما في اختالس مبلغ مهما كان متواضعا من 
احلق العام. وليس قطعا إلى متتع أفراد تلك البلدان 
بأخالقي���ات من املواطنة املثالية، كما تروج الدعاية 
الغربية عن نفسها، بحيث جتعلهم يهرعون طوعا 
إلى تنظيم وتسديد كشوفات القيمة املضافة ال� »تي 
في إيه« التي حصلوها كل ثالثة شهور. كذلك األمر 
بالنسبة لكشوفات أرباحهم الفعلية التي ينظمونها 
بأنفسهم، وعلى مسؤولية صاحب أو مدير املنشأة، 

نهاية كل عام.
نظامهم املالي املتعاضد مع النظام املصرفي، الذي 
يحظر إج���راء أي عملية بيع أو ش���راء مهما كانت 
متواضعة، إال مبوجب تسديد عن طريق حساب جار 
في أحد املصارف املعتمدة، ومبوجب فاتورة تشير إلى 
قيمة ضريبة اإلنفاق االستهالكي، ال يسمح باحملصلة 
النهائية بأي جتاوزات من شأنها إحداث إرباكات غير 
متوقعة عند إعداد املوازنة العامة للدولة، كما حصل 
ملوازنتنا هذا العام، التي ش���هدت عجزا في اإلنفاق 

اجلاري بنحو ثالثمائة مليار ليرة سورية.
فلو أخذنا واردات املوازنة العامة للدولة الفرنسية 
كنم���وذج لدول االحتاد األوروب���ي، لوجدنا أنها قد 
بلغت في حينها 353 ملي���ار يورو، منها 163 مليار 
يورو واردات مت حتصيلها فق���ط من قيمة اإلنفاق 

.T. V. A .االستهالكي
كلنا يعرف أن اآللية املتخلفة، املتبعة حتى اآلن 
في تقدير الضرائب والرسوم املفروضة على االنشطة 
االقتصادية عندنا، متنح املوظف املقرر حرية كبيرة 
ف���ي تدخل العامل الش���خصي »النفعي« يكون فيه 

اخلاسر األكبر في النتيجة هو احلق العام. 
أعرف تاجرا، وهو ليس الوحيد قطعا، يسدد منذ 
عش���رات السنني وعلى مضض، مبلغا ثابتا ال يزيد 
كثي���را عما يفرض على أي موظف من الفئة األولى، 
رغم أن حجم أعماله السنوي يقارب اخلمسني مليون 
ليرة. هذه اآللية التي ارتكزت، عبر عشرات السنني، 
على ضمير املوظف املهني، تقف وراء الس���بب في 
هدر حق الدولة من حجم ال يستهان به من الواردات 
املربحة ملوازنتها، وفي إشاعة وتعميم الفساد اإلداري 

بكل أوجهه. 
من هنا تتضح لنا عدم جدوى الهيئة العامة للضرائب 
والرسوم التي جنح وزير املالية باستصدار قانون 
إحداثها مؤخرا، وكأنها هي من »س���يخرج الزير من 
البير« كما يقال، وهي التي ستعيد املليارات الضائعة 
من حق الدولة، مادامت ستعمل باآلليات التقليدية 
املتبعة، وهي بالتالي لن تكون أكثر من مجرد جيش 
جديد من املوظفني، يزيد من أعباء اإلنفاق احلكومي 

دون أن يقدم إضافة مهمة لسلة الواردات.
س���نوات ونحن ننتقل بني البلديات إلبرام عقود 
ايجار البيوت التي نسكنها، دائما بقيمة ال تقل عن 
5000 ل. س. نزوال عند رغبة املالك، الذي ال يرى أي 
حق للدولة فيما يتقاضاه نقدا. ومنذ أيام بيعت شقة 
سكنية في دمشق مببلغ 28 مليون ليرة، وتقاضى 
مالكه���ا املبلغ كامال ضمن كي���س نايلون من الرزم 
النقدية، لكنها دونت في س���جالت البيوع الرسمية 

بأقل من عشر املبلغ املقبوض.
هل بوس���ع املدير العام اجلدي���د للهيئة احملدثة 
للضرائب والرسوم أن يرشدنا إلى آلية ضبط هذه 
التجاوزات املجحفة باحلق العام، التي حتصل كل يوم 

بالعشرات واملئات على امتداد مساحة الوطن؟
كان يكفي وزارة املالية أن ترفق إجراءاتها اجلديدة، 
بإلزام كل الفعاليات االقتصادية بأمتتة حس���اباتها 
املالية أوال، وتسديد أجور العاملني لديها حصرا عن 
طريق التحويل إلى حساب مصرفي خاص بكل عامل 
لديها، بغية االنتقال إلى مرحلة أكثر تقدما، حتظر 
إجراء أي مناقلة مالية، جتارية كانت أم عملية بيع 
متداولة بني األفراد، إال عن طريق املصارف. حينذاك 
لن حتت���اج الوزارة إلى مزيد من الهيئات وجيوش 
املوظفني ملراقبة التعامالت املالية التي جتري، ألنها 
س���تكون أكثر ش���فافية، عندما تتم عبر املصارف 
حصرا. واحلق يقال إن وزير املالية السوري وزير 
نظيف ونقي ويحفظ أموال وطنه بكل أمانة ولكن: 
س���يادة الوزير إن ما يس���جل أثناء البيع والشراء 
كذب وافتراء بناء على رغبة التاجر صاحب املاليني 
الت���ي ال تنتهي جراء تالعبه في الس���وق وخاصة 
سوق العقار يصب في جيب التاجر الذي ال يشبع 
ولن يشبع مادمتم لن توقفوه عند حد ووفق قانون 

يسري على اجلميع؟
هدى العبود 

ش���كل العفو الذي اصدره الرئيس بش���ار االس���د عن اجلرائم
املرتكب���ة قبل 23 فبراير املاضي بارقة أم���ل للكثيرين، خاصة 
املتخلفني عن أداء اخلدمة العسكرية، اال ان حسابات املديرية العامة 
للتجنيد لم تطابق بيدر املتخلفني، فقد نفى مكتب االس���تعالمات 
التابع ملديرية التجنيد العامة في دمش���ق أن يكون مرسوم العفو 
الذي أصدره الرئيس بشار األسد »شمل املتخلفني« عن أداء اخلدمة 

العسكرية.
وقال مصدر في مكتب االس���تعالمات املخص���ص لإلجابة عن 
تس���اؤالت املواطنني، رفض الكشف عن اسمه ملوقع »سيريانيوز« 
إن »القرارات احلالية التي وصلتنا بخصوص املرس���وم تشير الى 
أن التخلف غير مش���مول بالعفو الرئاسي الصادر«، مشيرا إلى أن 

»عقوبة التخلف عن أداء اخلدمة العسكرية اإللزامية مازالت خاضعة 
حاليا للقوانني النافذة قبل إصدار املرسوم«.

وقضى املرس���وم الصادر عن الرئيس بشار األسد يوم الثالثاء 
املاضي مبنح عفو ع���ام عن اجلرائم املرتكبة قبل 23 فبراير حيث 
اس���تثنى املرسوم بعض اجلنح الواردة في قانون العقوبات العام 
وقوان���ني أخرى. بدوره، ق���ال مصدر مطلع ف���ي إدارة التجنيد ل� 
»س���يريانيوز« إن »اإلعالم احمللي فسر املرسوم الرئاسي على انه 
يش���مل املتخلفني، وهذا غير صحيح وخلق فوضى كبيرة«، الفتا 
إلى أن »تفسيرات املراسيم الصادرة واملتعلقة بنطاق عمل مديرية 
التجنيد العامة تأتي بعد عملية استمزاج آراء كل من وزارة العدل 

ووزارتنا )وزارة الدفاع( والقضاء العسكري«.

وعن التوضيحات القانونية التي ظهرت بعد صدور املرس���وم، 
قال املصدر إن »تفس���يرات املختصني للمواد الواردة في املرسوم 
ال تعتبر س���ندا، وقرارات القيادة العامة فيما يتعلق بالتخلف عن 
الس���وق هي النافذة، وهي اجلهة املخولة البت في وضع املتخلفني 

عن السوق«.
يش���ار إلى أن املادة 96 من قانون خدمة العلم وتعديالته تنص 
عل���ى أن كل مجند في اخلدمة اإللزامية بغض النظر عن رتبته إذا 
كان لديه تخلف من قانون خدمة العلم حتى الش���هر تترتب عليه 
زي���ادة على اخلدمة مقدارها خدمة ش���هرين أو غرامة مالية راتب 
جندي أول ملدة ش���هرين، وذلك مبوجب الفقرة »أ« من هذه املادة، 
واذا تخلف املكلف ملدة 4 أشهر مبوجب املادة 96 فقرة »ب« تترتب 

عليه خدمة إضافية 3 أشهر أو راتب جندي ل�  3 أشهر.
كم���ا تنص املادة على أن أي تخلف يتراوح ما بني 4 و6 أش���هر 
تترتب عليه خدمة إضافية 4 أش���هر أو غرامة مالية قيمتها راتب 
جندي أول ملدة 4 أشهر، وذلك مبوجب الفقرة ج من املادة 96، وكل 
مكلف يتخلف ملدة 6 أشهر أو أكثر عن السوق يضاف إلى خدمة هذا 
املكلف 6 أشهر مبوجب الفقرة »د« من املادة 96 ويحال إلى القضاء 

ويحاكم بقانون العقوبات العسكرية.
يذكر أن ش���عب التجنيد في احملافظات السورية مازالت تعمل 
بالقوانني الس���ارية قدميا حيث ال يوجد قانون يعفي املتخلف عن 
الس���وق من العقوبات الواردة في اللوائ���ح والقوانني التي تعمل 

ضمنها. 

مصدر مطلع اتهم اإلعالم المحلي بتفسير المرسوم على أنه يشمل المتخلفين

معناكونوا

مس���رح بصرى أو مدرج بصرى يقع في قلعة بص���رى األثرية، بني في الفترة الرومانية 
وتقام عليه أنشطة مهرجان بصرى الدولي، ويعد من أكبر وأكمل املدرجات األثرية الرومانية 
في العالم وأجملها وقد حافظت األبنية التاريخية في املدرج على معظم أقس���امها، يتسع هذا 
املعلم ألكثر من 15 ألف متفرج، ويتسم بكثرة املداخل، حيث ميكن للمتفرجني كلهم اخلروج من 
املدرج خالل 10 دقائق. ويقع املس���رح في مدينة بصرى الشام، التي كان يطلق عليها بوسترا 
بالالتينية، وهي مدينة أثرية تقع في جنوب سورية، على بعد 108كم إلى اجلنوب من دمشق. 

أنشئت املدينة من قبل األنباط، واحتلها الرومان فأصبحت عاصمة مقاطعة اجلزيرة العربية 
في اإلمبراطورية الرومانية. وكانت حصنا رومانيا منيعا في منطقة ش���رق األردن. ازدهرت 
املدينة في فترة حكم اإلمبراطور فيليب األول )فيليب العربي( املولود في نفس املدينة. أصبحت 
مركزا مسيحيا هاما في القرن الرابع للميالد، ويقال ان النبي محمد ژ مر فيها خالل أسفاره 
التجارية بني مكة والشام، حيث تنبأ الراهب بحيرى املسيحي بنبوته. فتح املسلمون بصرى 

عام 634، وسقطت بيد الصليبيني لفترة قصيرة في القرن الثاني عشر.

مسرح  بصرى األثري ..  أكمل المدرجات الرومانية  في العالم 

جامعة دمشق وشبكة الجزيرة الفضائية 
توّقعان مذكرة تفاهم للتدريب اإلعالمي 

 1.2 مليون أسرة سورية تتجاهلها المصارف المحلية 
الحكومة تخطط لرفع حصة االستثمار بالناتج المحلي إلى %28 

الشركات األميركية تبحث عن آفاق التعاون مع سورية.. سياحيًا 

دمشق ـ هدى العبود 
وقعت جامعة دمشق وشبكة اجلزيرة الفضائية مذكرة تفاهم في 
مجال التدريب اإلعالمي من أجل العمل على تطوير وزيادة البرامج 
التطبيقية لطلبة اإلعالم في اجلامعة وتبادل اخلبراء واملستشارين 
في املجاالت اإلعالمية املختلفة وتنظيم أنشطة وفعاليات إعالمية 
تخدم األهداف التطويرية املش���تركة ب���ني الطرفني وتوفير فرص 
تدريبية ميدانية لطلبة الس���نوات املتقدمة في اإلعالم الكتس���اب 

اخلبرات املهنية.
وقال رئيس جامعة دمشق وائل معال إن شبكة اجلزيرة الفضائية 
هي مؤسسة إعالمية رائدة ذات سمعة عاملية، مشيرا إلى أن توقيع 
املذكرة ينبع من »قناعتنا بتطوير إعالمنا ملواكبة متطلبات العصر 

ومبا يخدم قضايانا القومية والوطنية«.
وأضاف أن جامعة دمشق حريصة على تزويد طالبها باحتياجاتهم 
من التدريب واالستشارات اإلعالمية وحريصة على االستفادة في هذا 

املجال من خبرة مؤسسات إعالمية عريقة كمؤسسة اجلزيرة.
ولفت معال إل���ى إجراء العديد من ال���دورات التدريبية لطالب 
قسم اإلعالم بإش���راف خبراء من قناة اجلزيرة على مدى الشهور 

املاضية.
من جانبه قال مدير شبكة اجلزيرة الفضائية وضاح خنفر إن 
»هذا احملراب األكادميي املهم والعريق له حق علينا، فقناة وشبكة 
اجلزيرة وطلبة هذه اجلامعة العريقة لهم احلق في أن نكون قريبني 
ونقدم اخلبرة والتجربة«، مضيفا أن »التعاون سيكون في اجتاهي 

التطبيق العلمي والنظري«.
وأوضح خنفر أن »معظم املؤسس���ات اإلعالمية أصبحت تنشد 
الربح مما أدى إلى حتول اإلعالم إلى سلعة«، وأردف »قناة اجلزيرة 
قدمت منهجا إعالميا ال يسمح بأن يكون اإلعالم فيه سلعة«، مشيرا 
إل���ى أن اجلزيرة خططت منذ اليوم األول ألن تكون خدمة إعالمية 

تنشد احلقيقة.
وأضاف خنفر »عرفنا أنفسنا بأننا خدمة إعالمية، ومنذ ذلك اليوم 
استطعنا أن نسير في طريق متفق مع الوعي اجلمعي ومع الذاكرة 

التراكمية ومع العقل الذي تشكل في هذه املنطقة عبر القرون«.
وفيما يخص مذكرة التفاهم والتعاون مع األكادميية السورية 
الدولية للتدريب والتطوير قال خنفر »يزيدنا شرفا أن نوقع هذه 
االتفاقية ونشكر زمالءنا في األكادميية الدولية«، الفتا إلى أن مركز 

اجلزيرة للتدريب والتطوير أصبح يزاحم اجلامعات العريقة.
وخل���ص خنفر إلى أن املطلوب وج���ود جامعة إعالمية كبيرة 
مضيفا ان اجلزيرة بالتعاون مع جامعة دمش���ق س���يعملون على 
خلق اإلع���الم امللتزم والهادف من أجل املضي ف���ي هذه األمة إلى 

مسافات كبيرة.
بدوره ش���دد رئيس مجلس إدارة األكادميية السورية الدولية 
للتدريب والتطوير نزار ميهوب على أنه سيتم تقدمي كل اإلمكانيات 

إلجناح هذه التجربة.

النائ����ب االقتص����ادي عب����داهلل ق����ال 
الدردري: »إن احلكومة عملت خالل املرحلة 
املاضية على جتاوز ثالثة هموم أساسية وهي 
تفادي س����ورية لألزم����ة العاملية التي كانت 
ستقع فيها لو استمرت باالعتماد على النفط 
اخلام كمصدر رئيس����ي للدخل، وبناء نظام 
مالي ومصرفي بات متواجدا حاليا من ناحية 
التشريعات واملؤسس����ات والكوادر. إضافة 
خللق بيئة استثمارية واقتصاد وطني مشجع 
لالستثمار يكون مختلفا عن املناخ االقتصادي 
الذي كان سائدا بعد إصدار قانون االستثمار 

رقم 10 لعام 1991.
وبني الدردري خالل افتتاحه أعمال ورشة 
عمل حول متويل املشاريع االستثمارية والتي 
اقامتها هيئة االستثمار السورية »أن احلكومة 
متتلك حاليا رؤية واضحة وشاملة عما تريده 
في التمويل واالستثمار واجتاهه وحجمه مبا 
يحقق أهدافا للمرحلة القادمة واملتمثلة في 
خفض معدالت الفقر والبطالة وزيادة تنافسية 
االقتصاد والقيم املضاف����ة فيه والصادرات 
وصوال الحتالل االقتصاد الس����وري موقعه 

كجسر بني أربعة بحار.

نسب متواضعة

وأشار النائب االقتصادي إلى أن النسب 
املتواضعة احملققة باالستثمار بالنسبة للناجت 
احمللي خالل اخلطة اخلمسية التاسعة والتي 
لم تتجاوز 14-16% من الناجت دفعت احلكومة 

خالل اخلطة اخلمس����ية العاشرة إلى زيادة 
حصة االس����تثمار في الناجت احمللي وتنويع 

القطاعات ذات القيم املضافة«.
ورأى ال����دردري »أن النس����ب التي مت 
حتقيقه����ا في هذا املج����ال بلغت %24-23 
تعد تقدما ملموس����ا إال أنها دون الطموح 
لذلك سيتم التركيز خالل السنوات اخلمس 
القادمة على رفع حصة االستثمار بالناجت 
احمللي إلى )28%( 11% منها استثمارات عامة 
و17% خاصة وهذا أمر ضروري ملعدل منو 
مس����تهدف يصل إل����ى 7% وحتقيق معدل 
منو سنوي لقطاع الصناعات التحويلية 
يصل إلى 21% وزيادة اإلنتاجية الزراعية 
إضافة لالهتمام بالبنية التحتية واخلدمات 

االجتماعية«. 
وحول عالقة التمويل باالستثمار خالل 
املرحلة القادمة وضرورة زيادة كفاءة الدور 
التمويل����ي للقطاع املصرف����ي قال النائب 
االقتص����ادي: إن العمل يجب أن يتجه في 
املرحلة القادمة نحو تأمني التمويل الالزم 
للمشاريع الصغيرة واملتوسطة وللمشاريع 
الصغيرة واملتناهية الصغر بهدف تأمني 
التمويل ملن ال يدخلون املصارف وال تعيرهم 
هذه األخيرة االهتمام وهؤالء يش����كلون 
ش����ريحة مهمة في املجتمع تصل إلى 1.2 
مليون أسرة، إضافة لضرورة تأمني التمويل 
ملش����اريع البنية التحتية املهمة وخاصة 
التشاركية منها. وتأمني وتوسيع مصادر 

التمويل للقطاع العام االقتصادي.

ميالة يتغزل بالقطاع المصرفي السوري

من جهته، بني حاكم مصرف سورية املركزي 
د. أديب ميالة أن القطاع املصرفي السوري 
املت����ني والقادر على مواجهة األزمات في ظل 
رقابة مصرفية فعالة وبيئة تشريعية متكاملة 
واستقرار سعر الصرف أسهم في توفير تربة 
خصبة جلذب االستثمارات واستقطاب رؤوس 
األموال، الفتا إلى التسابق احملموم لدول العالم 
لتقدمي املغريات املختلفة والتسهيالت املتنوعة 
جلذب االستثمار حيث شهدت اآلونة األخيرة 
تنافسا محموما بني الدول الستقطاب رأس 
املال وتعزيز االستثمار كحل وحيد للخروج 
من الكساد الذي خيم على معظم دول العالم 

نتيجة األزمة املالية.

سياسات تمويلية محفزة

بدوره، أكد مدير عام هيئة االستثمار د. أحمد 
عبدالعزيز ض����رورة تكثيف اجلهود لتطوير 
وحتفيز االستثمار من خالل اعتماد سياسات 
متويلية محفزة وإيجاد البيئة التش����ريعية 
املناسبة لقيام البنوك العامة واخلاصة باملساهمة 
في متويل شراء األبحاث والتجهيزات واملعدات 
للمش����اريع االس����تثمارية واعتماد سياسات 
متويلية حتفيزية لالستثمار في قطاعات محددة 
وإيجاد الصيغة املناس����بة لتمويل املشاريع 

االستثمارية بضمانة وسائل اإلنتاج.

بحث وزير الس����ياحة د.س����عداهلل آغة القلعة مع رئيس جمعية
الس����ياحة االميركية فيل اوترسن سبل تفعيل التعاون السياحي 
بني البلدين، كما ناقش اجلانبان اإلجراءات الترويجية التي متهد لعقد 
مؤمتر اجلمعية الس����نوي للعام 2012 في سورية مبا يتيح ألصحاب 
الشركات السياحية االميركية االطالع على املنتج السياحي السوري.

ومت االتفاق على البدء بتنظيم رحالت اطالعية للشركات السياحية 
والصحافيني االميركيني ودعوتهم الى ورشات عمل مع شركات السياحة 
الس����ورية ابتداء من العام احلالي لبحث سبل تنشيط السياحة بني 

البلدين.  وقدم وزير الس����ياحة رؤية احلكومة الس����ورية للسياحة 
كأحد أعمدة االقتصاد الوطني وجس����ر للحوار بني الش����عوب مبديا 
اس����تعداد الوزارة لتقدمي كل ما يسهم في بناء تع��اون سياحي جيد 

بني الشعبني. 
بدوره عبر اوترس����ن عن اهتمامه مبا متتلك سورية من مقومات 
تاريخية وثقافية غنية يجعلها مؤهلة لتكون مقصدا سياحيا لالميركيني 
الفتا الى ما نشرته وسائل األعالم االميركية مؤخرا عن السياحة في 

سورية وعراقتها.

نف����ت مصادر مطلعة في الهيئة العامة لالستش����عار عن بعد ما 
تناقلته بع����ض املواقع اإللكترونية حول احتمال تعرض س����ورية 

لزلزال، وأضافت ان ما ذكر في هذا اإلطار »عار عن الصحة«.
وأوضحت ان اخلبر جاء مشوها واعتمد على التهويل، وإيصال 
ص����ورة خاطئة نقال عن »خبير جيولوجي« وذلك دون الرجوع الى 
املصدر لالس����تيضاح. وكانت احدى الصحف الرسمية نشرت مقاال 
عن االستعدادات واإلجراءات الالزمة في سورية ملواجهة الزالزل، مع 

التنويه بطبيعة املنطقة جغرافيا وتاريخها الزلزالي.
وقالت املصادر: لم يقرأ أحد اخلبر األساسي املنسوب الى الهيئة 
العامة لالستش����عار عن بعد، علما ان التنبؤ مبناطق وقوع الهزات 

األرضية وارد، دون استثناء اي منطقة في العالم من هذا األمر.
وأبدت املصادر استغرابها من امكانية التنبؤ بزمن وقوع الهزات 
األرضية وش����دتها، التي، وكما قال����ت، يبقى »علمها عند اهلل« وهذا 

الكالم يعرفه جميع اجليولوجيني في العالم.

»االستشعار عن بعد«: احتمال تعرض المنطقة لزلزال »عار عن الصحة«


