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وصل الى مدينة القنيطرة احملررة وفد من 
اهالي اجلوالن السوري احملتل الذي ضم 697 
مواطنا بينهم 200 س���يدة في زيارة تس���تمر 
خمسة أيام لوطنهم األم وذلك في اطار التواصل 
املستمر والتعبير عن التمسك بالهوية العربية 

السورية. 
وأكد الش���يخ صقر أبوصالح في كلمة له 

باسم الوفد خالل االحتفال الذي أقيم في نقطة 
العبور في مدينة القنيطرة متسك أبناء اجلوالن 
بهويتهم العربية السورية وأرضهم وصمودهم 
في وجه ممارسات االحتالل االسرائيلي قائال: 
سندافع بأرواحنا جتاه انتمائنا المتنا العربية 
وضد االحتالل وان أبناء اجلوالن سيبقون شوكة 

في حلق االحتالل حتى يتحقق النصر.

مئات الجوالنيين عبروا إلى سورية للتعبير عن التمسك بالهوية

أنزور »يهدد«: سأكشف شخصيات »ما ملكت أيمانكم« إذا..

هدد مخرج مسلس���ل »ما ملكت أميانكم« جندت إسماعيل أنزور 
بكشف الشخصيات احلقيقية التي متثلها أحداث مسلسل »ما ملكت 
أميانك���م« الذي تعرض للكثير من االنتقادات خالل فترة عرضه في 

شهر رمضان املبارك.
وقال أنزور لصحيفة »الوطن« السورية »أنا الأزال صامتا، أما إذا 
وصل املوضوع إلى مرحلة محددة، فإنني سأكشف أسماء الشخصيات 

احلقيقية التي مثلها املسلسل«.
وأضاف »جميع الش���خصيات حقيقية، واحترامي ملقامات الناس 
ومشاعرهم هو الذي يجعلني ال أشير إليهم.. وكذلك فإن العمل خضع 
ملراجعة عدد من الشخصيات الدينية االعتبارية احملترمة ولن أكشف 

عن األسماء إال في حاالت الضرورة القصوى«.
واعتبر أنزور »أن هناك شخصيات إشكالية مت عرضها في العمل 
مثل شخصيات رجال األعمال، وهي شخصيات مؤثرة في السياق العام 
للعمل واحلياة، وقد حاول بعضهم أن يربط هذه األدوار بشخصيات 
حقيقية، وأنا واجهت اجلميع، لذلك ال أهاب عندما أواجه أش���خاصا، 

فال شيء محددا في العمل جتاه أحد«.
وقال »أنا عندما أنظر إلى البلد أش���كل شخصياتي بشكل يخدم 
القضي���ة، أما القول إن ش���خصا محددا هو املقص���ود، فهذا أمر غير 

صحيح.. إنها مناذج مركبة أس���تطيع من خاللها أن أصب مجموعة 
كبيرة من الس���لبيات فيها.. وهذا ال يعني أن الشخصيات ال تتقاطع 
مع ش���خصيات في الواق���ع، ال، إنها تتقاطع، ألنني أقصد ش���ريحة 
موجودة، وهذه الشريحة فاعلة أخالقيا ومجتمعيا وسياسيا.. ومن 
الطبيعي أن يجد أحدهم شيئا مش���تركا مع الواقع.. أنا أحتدث عن 
الواقع، أخاف على بلدي، لذلك البد من التقاطع معه، وال أحتدث عن 

عالم افتراضي خيالي«.
وأضاف »نحن لسنا في املدينة الفاضلة، وهذه النماذج موجودة 
ومدروس���ة بعناية فائقة.. وانظر إلى الشخصية املفصلية )نادين( 
فتاة الوسط، لم تخطئ، لكنها لم جتد فرصة، وأمها كذلك، إنه مفهوم 
التورط اإلنس���اني، ففي حلظة ما يتورط الشخص ويصبح بحاجة 
إلى شخص يتحدث معه، وفي املعاجلة تظهر معادلة الروح والعقل 

واجلسد«.
وتساءل أنزور: أين الطبقة الوسطى.. وهي الطبقة األساس في أي 
مجتمع؟ ولو كانت موجودة ما سمعنا باألستاذ الذي اتهم باللواط، 
وما س���معنا من متنع ابنتها من التعامل م���ع فتاة غير محجبة، أو 

بالعكس.
وقال أنزور »لقد استنفروا عمن أجل حاالت موجودة أصال ونسوا 

األم���ر احلقيقي الذي أريد معاجلته، فنحن غادرنا رمضان منذ أيام، 
وش���خص واحد حسب الشرع ميكن أن يصوم على شهادته املاليني 
وأن يفط���روا، فرؤية الهالل تكفي من ش���خص عن األمة، وفي حالة 
الزنا الفردية فإن اإلسالم وضع حدودا وشروطا تقترب من التعجيز، 
وكأن األمر يقول: إذا لم يفتضح أمر الفاعلني، فاتركوا الناس هلل، وال 

تتدخلوا في هذه املوضوعات«.
ودعا املخرج أنزور إلى الوقوف عند بيان الشيخ د.محمد البوطي 
في إطار وضع حد له���ذا النقاش، فبيانه ثالثة أرباعه كالم مغلوط، 
فالزمجرة التي حتدث عنها في البيان هي صفة من صفات اهلل التي 
لم نتعلمها في حياتنا املدرس���ية والقرائية، فنحن نعرف األس���ماء 
احلسنى التي وصف نفسه بها، أما هذه الصفة السلطوية الغاضبة 
فهي صفة بوطية طارئة، متسائال: لَِم لم تأت صفة الزمجرة من أجل 
غزة وم���ا يحدث فيها؟ لَِم لم تكن هذه الزمجرة من أجل العراق وما 
يحدث في���ه؟.. لَِم لم يزمجر اخلالق من أجل حرق القرآن؟ اال تكون 

الزمجرة والغضب إال ضد املسلسل!
وتابع يقول: ال يليق أن ننس���ب الفعل اإللهي إلى رؤيا ومنامات 
نراها، ولن أدخل في تفاصيل املعرفة واملتابعة، وأكتفي مبا س���ألت: 
فكيف تأتي املنامات للدكتور البوطي على مسلسلي الذي لم يشاهده، 

وال تأتي أمام كل الكوارث؟
وعن لقائه مع البوطي قال أنزور »اللقاء كان عند شخص نعرفه 
باملصادفة، وقد ذك���رمت في »الوطن« الس���ورية أن البوطي أهداني 
كتاب���ا، نعم ولكن األمر احتدم في النق���اش، والذي يعنيني من ذلك 
بيان البوطي، فقد أخبرته بأنني استشرت احملامي بالنسبة للبيان، 

واحملامي أخبرني بدوره أن فيه هدرا للدم«.
وأضاف »أنا أعلمت البوطي بأنني في حال لم يتغير املوقف سأرفع 
دعوى جزائية.. وعرفت عندها من البوطي أن التقرير عن املسلسل هو 
من أناس موثوقني وليس منه، والذي جاء به للبوطي وزير األوقاف.. 
فالبوطي أصدر بيانا جاء به وزير األوقاف، وبعد النقاش مت االتفاق 
على أن يتم احلديث بعد الع���رض ولكن من خالل جلنة وليس من 
خالل مشاهدته، وهذه مشكلة كبيرة ومخالفة للشرع والدين والرسول 
ولن أدخل في تفاصيل استشارات قاموا بها على املستوى اخلارجي 
مع اجلفري وغيره إلصدار بيانات، وكأنه ينقصنا في بلدنا العلماء 
الذين نستشيرهم.. وقد طلبت من البوطي مبا أنه يريد االستشارة 
اخلارجية أن نحتكم للقرضاوي، لكنه رفض، وواضح أنه ال يعترف 
به أو ال يريد رأيه فأين املرجعية؟ أنا أحترم البوطي ومكانته، وكلنا 

نعيش في سفينة مشتركة، والبلد ليس لواحد منا.

تصريحات لمخرج المسلسل الرمضاني أحدثت جداًل داخل المجتمع السوري خاصة من رجال الدين 

الشيخ د.محمد البوطي مشهد من مسلسل »ما ملكت اميانكم«

دمشق ـ جهاد تركي 
يثير تقرير شركة األبحاث والنشر واالستشارات 
االقتصادية املتخصصة »أكسفورد بزنس غروب« عن 
سورية تفاؤال عاليا باألداء اإلصالحي واالقتصادي 

السوري بشكل الفت.
فقد أصدرت هذه الش����ركة تقريرها االقتصادي 
الس����نوي، الذي جاء بعنوان »سورية 2010« ألقت 
خالله الض����وء على التقدم الذي أحرزته الدولة في 
حترير اقتصادها واالضطالع بدور هام على املسرح 

الدولي، كما يتعرض بالتحليل املفصل لألنش����طة 
االقتصادية بالدولة وفرص االستثمار بها.

 ويس����تعرض التقرير املساعي احلكومية لبناء 
عالقات شراكة قوية مع القطاع اخلاص السيما في 
قطاع النفط واستقطاب املستثمرين للمشاريع الكبرى 

التي تعتزم احلكومة تنفيذها في قطاع النقل.
 التقرير »سورية 2010« يصدر بالتعاون مع مركز 
األعمال واملؤسسات السوري، إضافة إلى مساهمات 
ش����ريك أسواق املال بنك بيمو السعودي الفرنسي، 

والقرواني للمحاماة الشريك القانوني، وشركة األساس 
للتدقيق احملاسبي واستشارات األعمال شريك األعمال 

احملاسبية، وبنك عوده سورية الشريك املصرفي.
 وصرح »باوليوس كونسيناس«، احملرر اإلقليمي 
لدى »أكسفورد بزنس غروب« ملنطقة آسيا واملشرق 
العربي، أن س����ورية حققت تقدما كبيرا في مسيرة 
اإلص����الح االقتصادي، إضافة إلى س����عيها لتعزيز 
التجارة اخلارجي����ة وجتاوز تداعيات األزمة املالية 

العاملية.

اقتصاد »سورية 2010« يثير التفاؤل 
معناكونوا

الوطن غاٍل وأمانة.. حافظوا عليه 
لم ول���ن أبالغ إذا قلت ان معاناتنا نحن 
الصحافيني تصل لدرج���ة تقدر ب� »%99« 
تتجل���ى انه كتب علينا نحن أن نكون على 
مقرب���ة من اجلميع في قم���ة الهرم وقاعه، 
جرح نازف لكل إعالمي في وطننا العربي 
رمبا، وال أستطيع أن أجزم بأن هناك زمالء 
لنا مّن اهلل عليهم بالثراء والرخاء قد يكون 
أكثر من أي مسؤول يشنف أنوفنا بأنواع 
البرڤانات الفرنسية وأناقته غير الطبيعية 
واملاركات الت���ي يرتديها، يقابله الصحافي 
الذي يتحايل على مالبسه البسيطة بقميص 
من هنا وفستان إلعالمية من هناك وأشكر 
اهلل وأحمده على اجلينز ومن اخترعه ألنه 
ساتر التمايز بني الطبقات وعورات الفقراء 

رمبا.
وأنا أقول »نحن اإلعالميني نقف في أقصى 
اليمني، وأقصى الشمال، بني املسؤولني، بني 
رجال األعمال وبني أفقر الناس، وبني مستهلكني 

ال ميلكون ثمن ما يرغبون في استهالكه«.
مهن���ة كتبت علين���ا أن نعيش مع كبار 
املسؤولني والشخصيات في النهار وأن ننام 
في بيوتنا البسيطة بالليل، ومعظمنا يرحل 
إلى بلده وأهله الفقراء بني الفينة واألخرى 
ليعود إلى جذوره التي ال يستطيع التنصل 

منها.
واإلعالمي مع األسف ال ميكن له أن يصف 
حياته إال أنها »عيشة املتاعب واملتناقضات« 
وهو أمر تعودنا عليه وبدأنا نلبس أقنعتنا 
كل صباح لنواجه املسؤول بوجه بشوش 
واملديح والثناء بذكائ���ه وما قدمه للوطن 
والطبقة العاملة الفقيرة البس���يطة، ومع 
األس���ف أصبحنا نتحدث ونتقول بلسانه 
وهنا حتضرن���ي د.بثينة ش���عبان عندما 
كانت مديرة اإلعالم اخلارجي في اخلارجية 
السورية ومس���ؤولة عن املراسلني، عندما 
جنتهد لنفسر بعض التصريحات كما فهمناها 
تقول مباشرة »ال تقولوني ما لم أقله« لقد 
كان���ت حذرة وواثقة ودقيقة بكل ما تقول، 
على عكس املسؤولني الذين أصبحنا نتحدث 
بألسنتهم متاما بدال من تبني موقف املواطن 
في كثير من األحيان، ومن ثم نقابل رجال 
األعمال ولن نصفهم ألنهم حقيقة في غنى 
عن وصفنا بربطات العنق الفاخرة، فنتحدث 
معهم وعنهم وحول معاناتهم في املليارات 
وكيفية »تكديسها« وهم يفكرون كيف تفرخ 

هذه املاليني مليارات.
وفي حتقيقاتنا وتقاريرنا اإلعالمية »ندخل 
األزق���ة املظلمة فنبكي أملا على س���اكنيه��ا 
الذي��ن يحلمون بقليل من الشمس أو بعض 
الهواء ووجبة طعام شهية« نشاركهم آالمهم 
بجرح في قلوبنا صدقوني ال يندمل بسهولة، 
ونغادر إلى حيث قد جند احلياة ال تش���به 
حياتنا حياة نحلم بها ساعات طوال قبل أن 
ترقد مآقينا لباريها وننام ونحلم بالرفاهية، 

وننساهم.

وهذا مع األس���ف ينطبق على أقس���ام 
اإلسعاف في املش���افي العامة، نرى املوت 
يترصد املرضى الطارئ���ني والتململ يبدو 
على وجوه العاملني الذي���ن يتكونون في 
الغالب من أطباء متدربني يش���عرونك أنهم 
أطباء ولكن حقوقهم مهدورة مقارنة باألطباء 
املدعومني في مش���افيهم اخلاصة واملشافي 
تقوم على أكتافهم، وممرضات ينتظرن بفارغ 
الصبر نهاية الوردية، نتأثر قليال وسرعان 

ما ننسى.
لك���ن في وقتنا احلاضر ب���ات علينا أن 
نتعايش مع متناقضات أكثر غرابة يدخل 
فيها النفاق عنصرا أساسيا، فهناك متناقضات 
داخل الشخص نفسه، ففي حلظة تدمع عيناه 
وهو يتحدث عن الوطن واملصلحة العامة، 
وفي نفس اللحظة جتده يوقع قرارا يستفيد 
منه ببضعة دراهم وتخسر الدولة في مقابله 
املاليني و»ضمن األنظمة والقوانني النافذة 
التي حتميه وكأنها فصلت ألجل مصاحله 
وأهوائ���ه فقط أو هو س���اهم في تفصيلها 

وحتريفها كما يحلو له«.
وكذلك إذا عدن���ا للتناقضات جندها في 
تطبيق القوانني واملراسيم التي تصدر ألهداف 
نبيلة ولكن من »يسهر« على تطبيقها يذهب 
بها إلى مكان آخر، حيث مصلحته، وفهمكم 

كفاية.
وإلى املزيد من التناقضات التي نعيشها 
واملثال هنا عن نظرة املسؤول إلى سلفه الذي 
حل محله وعلى كرسيه الفاره وتقوله انه 
»تسلمها ويخجل من نخران السوس«، ثم 
ما يلبث���ون أن يخرجوا من املنصب ليأتي 
غيرهم لتسلم »نخران السوس« ويقنعوننا 
متاما أنهم يعملون مبحيط جاهل لدرجة أننا 

نقول »أعانهم اهلل على ما ابتالهم«.
وال يختلف واقع رجال األعمال عن واقع 
املس���ؤولني فهم يجاملون بعضهم البعض 
البعض  ويحض���رون حف���الت بعضه���م 
ويسافرون معا في الوفود االقتصادية، ولكن 
النفاق يغلب عل���ى العالقات وترى الرجل 
يتحدث في وجه زميل���ه بأفضل ما يكون 
وفي حلظة ينقلب عليه مبكان آخر، »لينال 
منه« وال يختل���ف مجتمع الصحافيني عن 
هذه املتناقضات فالصحافي الالمع والناجح 
يستقبله زمالؤه باإلشادة والثناء، وعندما 
يدير ظهره يتناولونه بأبشع الصفات، وتسمع 
من البعض في املجالس كالما يشعرك بأنك 

أمام أعظم الصحافيني.
حياتنا امتألت بالنفاق وأصعب ما فيها 
أن النف���اق تغلغل في مراك���ز القرار حتى 
يصعب على املرء أن مييز بسهولة بني املنافق 
والصادق، وأقول في النهاية: يا إخوتي الوطن 
إذا غرق غرقنا جميعنا نحن الفقراء راضون 
برفاهيتكم ونعيمكم ولكن أرجوكم حافظوا 

على الوطن.
 هدى العبود 

.. ومجلس األعمال السوري ـ الصيني ينطلق بنشاط متميز
دمشق ـ بروين إبراهيم

بعد مضي أقل من ش����هرين 
على تأسيسه يبدو أن مجلس 
رجال األعمال السوري � الصيني 
سيبدأ نشاطه بقوة ليثبت أنه 
جدير بتحمل مس����ؤولية ملف 
العالق����ة االقتصادية مع ثاني 
اقتصاد في العالم وذلك من خالل 
تنظيم زيارة إلى الصني بني 17 
و 27 سبتمبر اجلاري تتضمن 

العديد من األنشطة النوعية.
املجلس الذي يرأس����ه رجل 
األعمال السوري محمد حمشو 
سينطلق في رحلته الصينية 
مدعوما مبشاركة حكومية رفيعة 
املستوى تضم وزيرة االقتصاد 
والتجارة ملي����اء عاصي ومدير 
عام هيئة االس����تثمار د.أحمد 
عبدالعزيز وعدد من املسؤولني 

ورجال األعمال، وتتضمن الزيارة 
املشاركة في اجتماعات اللجنة 
� الصينية  املشتركة السورية 
العربي  وامللتقى االقتص����ادي 
� الصين����ي وملتقى اقتصادي 
س����وري � صين����ي باإلضافة 
إلى جولة عل����ى عدد من املدن 
ولقاءات مع كبريات الشركات 

الصينية.
وتق����وم العربية للمعارض 
واملؤمت����رات ومرك����ز األعمال 
الس����وري  واملؤسس����ات 
بالتحضيرات التنظيمية والفنية 
إلجناح الزي����ارة، وتوقع عالء 
هالل مدير عام العربية للمعارض 
أن تشكل الزيارة نقطة انطالق 
اقتص����ادي نوعي مع  لتعاون 
العمالق الصيني وسيتم العمل 
على إظهار مميزات االستثمار 

في سورية وتشجيع الصادرات 
الس����ورية. وأكد محمد حمشو 
رئيس مجل����س رجال األعمال 
السوري � الصيني في تصريح 
ل� »ألنباء« أهمية بناء عالقات 
ثنائي����ة تقوم عل����ى التبادلية 
واجلهد املشترك من أجل تأمني 
انسياب أفضل للسلع وباالجتاهني 
وتعزيز الفرص االستثمارية عبر 
التعريف والترويج لها خاصة 
من اجلانب السوري، مشيرا إلى 
اتفاق اجلانبني على بذل اجلهود 
للتعري����ف بالقوانني واألنظمة 
املعم����ول بها ف����ي كال البلدين 
املتعلقة باألنشطة االقتصادية 
واالستثمارية والتعريف باملزايا 
املمنوح����ة للمس����تثمرين من 

اجلانب اآلخر.
ولفت إلى أهمية مجالس رجال 

األعمال في املرحلة االقتصادية 
الراهنة مبا يفتح املجال من أجل 
مد املزيد من جسور التواصل 
الفعالي����ات االقتصادية  ب����ني 
في س����ورية وال����دول األخرى 
وبش����كل يفضي إلى املساهمة 
في تطوير االقتصاد السوري 
إمكانيات����ه التصديرية  ورفع 
واالس����تثمارية موضحا أنه مت 
بناء اس����تراتيجية عمل داخل 
مجلس رجال األعمال السوري 
� الصيني م����ن أجل بناء خطة 
عمل ميك����ن م����ن خاللها فتح 
أسواق للمنتجات والصادرات 
السورية والعمل على تطوير 
نوعية وشكل املنتج السوري من 
خالل املعارض وتبادل الدعاية 
التسويقية خاصة ما تتمتع به 
الصني من ف����رص كبيرة أمام 

رجال األعمال السوريني.
من جهته لفت غسان الكسم 
نائ����ب رئيس مجل����س رجال 
األعمال السوري � الصيني إلى 
وجود تقصي����ر بالتواصل مع 
اجلانب الصين����ي مترافق مع 
ش����ح في املعلومات األمر الذي 
يستدعي العمل وبذل اجلهود من 
أجل تطوير العالقة بني رجال 
األعمال والفعاليات االقتصادية 
في البلدين وهو ما س����يحاول 
مجلس رجال األعمال السوري � 
الصيني العمل عليه سواء عبر 
خل����ق آليات تواصل بني رجال 
األعمال ونظرائهم من اجلانب 
الصيني أو عبر التنس����يق مع 
اجله����ات احلكومي����ة من أجل 
ضمان حتقيق األفكار املطروحة 

للعمل.

نجدت انزور


