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موسم العنب
في السويداء ليس بخير
تعتمد محافظة
السويداء بشكل كبير
على الزراعة ،فهي تشتهر
بأنواع املحاصيل الجبلية
املناسبة ّلطبيعتها،
والتي تشكل سلة غذائية
مهمة ال يمكن االستغناء
عنها ،خاصة في الظروف
الراهنة
عالء غرز الدين

ف�ق��ط ف��ي ال��ري��ف ال �غ��رب��ي ل�ل�ع��اص�م��ة بل
ال��ري��ف الدمشقي عمومًا .وم��ن الواضح
ان ال ��دول ��ة ق��د ح�س�م��ت ام��ره��ا ف��ي ه��ذه
ّ
املعركة القريبة للتخلص من املسلحني
في الريف الغربي.
أم ��ا ع��ن ط�ب�ي�ع��ة ه ��ذه امل �ع��رك��ة م�ي��دان�ي��ًا،
ف�ي�ق��ول امل �ص��در ان�ه��ا «ل��ن ت�ك��ون صعبة
ع� �ل ��ى االط � � �ل� � ��اق» .وم � � ��ن أب� � � ��رز ال� �ن� �ق ��اط
االي �ج ��اب �ي ��ة ال� �ت ��ي ت� �ص � ّ�ب ف ��ي م�ص�ل�ح��ة
النظام ،مقابل الخسائر املتتالية لقوى
امل�ع��ارض��ة ،ه��ي ان «ال��دول��ة ّ
تعرفت على
االس��ال�ي��ب وال��وس��ائ��ل التي يستخدمها

يصل إج�م��ال��ي امل�س��اح��ات امل��زروع��ة
ب� ��أش � �ج� ��ار ال � �ك� ��رم� ��ة ف � ��ي م �ح��اف �ظ��ة
ال�س��وي��داء إل��ى  9601هكتار ،ويبلغ
ع ��دد األش� �ج ��ار ال �ك �ل��ي ف�ي�ه��ا 4.361
م�ل�اي�ي�ن ش � �ج ��رة ،أش� �ه ��ر أص �ن��اف �ه��ا
ال � �س � �ل � �ط� ��ي ب � � ��أن � � ��واع � � ��ه وال� � �ب� � �ل � ��دي
والحلواني واألسود.
ل�ك��ن ه��ذه ال��زراع��ة ت��راج�ع��ت بسبب
الخسائر التي يتعرض لها املزارع،
وال �ت��ي ت�م�ث�ل��ت ب�ت��دن��ي س�ع��ر امل��ادة
االن � �ت� ��اج � �ي� ��ة ،إض � ��اف � ��ة ال � � ��ى ع ��ام ��ل
الجفاف في بعض مناطق زراعتها
وض�ع��ف ق�ن��وات ال�ت�ص��ري��ف .ففيما
ك��ان��ت امل �س��اح��ة امل ��زروع ��ة م�ن�ه��ا ما
ي �ق��ارب ال� �ـ  11أل ��ف ه�ك�ت��ار ف��ي ع��ام
 ،2006اض� �ط ��ر امل � � ��زارع الس �ت �ب��دال
شجرة العنب بشجرة التفاح ،ذات
ال �س �ع��ر امل ��رت� �ف ��ع ن �س �ب��ة إل � ��ى س�ع��ر
العنب.
ي�خ��وض امل ��زارع ح��روب��ًا تسويقية
َّ
م � ��ع ال � �ت � � ّ�ج � ��ار ل� �ي� �ب� �ي ��ع م � ��ا ق � � ��ل م��ن
محصوله بأسعار مختلفة بحسب
م��زاج ال�ت��اج��ر ،ف�ق��د ت�ص��ل االس�ع��ار
ف � ��ي أف� � �ض � ��ل االح � � �ي� � ��ان ب��ال �ن �س �ب��ة
ل�ل�ف�لاح ال��ى  30ل �ي��رة س��وري��ة ثمن
الكيلو ال��واح��د ،ليباع م��ن التاجر
 70ل �ي��رة.
ل �ل �م �س �ت �ه �ل��ك ب��أك �ث��ر م ��ن ّ
ورغ��م ه��ذا االس �ت �غ�لال ،ت�م��ث��ل ه��ذه
ال �ش �ج��رة أف �ض ��ل ال� �ف ��رص امل �ت��اح��ة
ل� �ل� �ف�ل�اح ،ألن� � ��ه ّب� �م� �ج ��رد أن ي �ح�ين
ال� �ح� �ص ��اد امل� �ك ��ث ��ف ل �ل �ع �ن��ب ي �ل �ج��أ
ليبيع
مضطرًا إلى معمل التقطير
ّ
محصوله بأسعار رمزية ...ويمثل
م �ع �م ��ل ال �ت �ق �ط �ي ��ر ف � ��ي ال � �س ��وي ��داء
امل�ن�ف��ذ ال��وح�ي��د ل�ل�م��زارع لتصريف

ّ
امل�س��ل�ح�ين .مسألة ه��ذه ال�ق��رى ه��ي أي��ام
ال أك � �ث� ��ر ،م� �ث ��ل ال �ع �ق �ي �ل��ة وال �ح �س �ي �ن �ي��ة
والذيابية والبويضة .هذه املناطق كافة
ك��ان��ت تعتمد على مقاتلني م��ن الحجر
االسود ،لكن في املعارك االخيرة ،لم تتم
ّ
تلبية اي نداء استغاثة بسبب التشتت
وال � �خ � �ي ��ان ��ة ف � ��ي ص � �ف ��وف � �ه ��م» ،ب �ح �س��ب
امل �ص��در ن�ف�س��ه ،ال ��ذي ي�خ�ت��م ب ��أن ه�ن��اك
لعقل
«استراتيجية معينة وفهما كبيرا ّ
ال �ع��دو االم �ن��ي ،خ�ص��وص��ًا ب�ع��د ال�ت��وغ��ل
العميق داخ��ل صفوف املعارضة وعلى
مستوى القيادات».

منتج العنب وص�م��ام األم��ان ،بعد
السوق املباشر.
ح� � � ّ�ددت ال �ش��رك��ة ال �ع��ام��ة ل�ت�ص�ن�ي��ع
العنب ف��ي ال�س��وي��داء سعر شرائها
مل � ��ادة ال �ع �ن��ب ب � � �ـ 15ل� �ي ��رة ل�لأب �ي��ض
و 17ل �ي��رة ل�لأس��ود ب��زي��ادة ليرتني
عن السنة املاضية ،بينما ـ بحسب
ت � �ق � ��دي � ��رات م� ��دي� ��ري� ��ة ال � � ��زراع � � ��ة ف��ي
ال � �س� ��وي� ��داء امل � �ن � �ش� ��ورة ف� ��ي امل ��وق ��ع
ال ��رس� �م ��ي ل � � � ��وزارة ال � ��زراع � ��ة ـ س�ع��ر
تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من
للمزارعني
محصول العنب بالنسبة ُ
وف�ق��ًا ل �ل��دراس��ة ال�ف�ن�ي��ة ال�ت��ي أع � ّ�دت،
تبلغ  29.60ليرة ،ما يعني خسارة
ال�ف�لاح الفقير  13.60ل�ي��رة بالكيلو
الواحد وسطيًا.
ل � ��م ي� �ق ��ف األم� � � ��ر ع� �ن ��د ه � � ��ذا ال� �ح ��د؛
ف� �ب ��وص ��ف ب� �ع ��ض ال � �ف�ل��اح�ي��ن« ،إن
روت�ي��ن ن �ق��ل امل �ح �ص��ول إل ��ى امل�ع�م��ل
ي� �س � ّ�ب ��ب ت� �ل ��ف ن �س �ب ��ة ك� �ب� �ي ��رة م �ن��ه
تعرضه للعفونةّ ،
بسبب ّ
جراء نقله

يخوض المزارع
حروبًا تسويقية مع
قل من
التجار ليبيع ما َّ
ّ
محصوله
تشتهر محافظة
السويداء بالعديد من
الصناعات الغذائية
التقليدية المحلية

ف ��ي ال� �ع ��راء ب�س�ب��ب ازدح� � ��ام ال�ط�ل��ب
ع�ل��ى ج� ��رارات ال�ن�ق��ل ،م��ا ي ��ؤدي إل��ى
ف �س��اد امل �ح �ص��ول ،وب��ال �ت��ال��ي حسم
ادارة امل�ع�م��ل  2ف��ي امل�ئ��ة ع�ل��ى قيمة
ً
العنب ال��رديء ،فضال عن دفع أجرة
مضاعفة لوسائل النقل».
وت �ت �ص��در أس �ب ��اب ض �ع��ف ت�س��وي��ق
اإلن� � �ت � ��اج ف� ��ي ه � ��ذه األي� � � ��ام ب�ح�س��ب
التقرير ال �ص��ادر ع��ن معمل تقطير
العنب في ال�س��وي��داء ،مشكلة النقل
ب�ي�ن امل �ح��اف �ظ��ات ،إض ��اف ��ة إل ��ى ع��دم

توافر مادتي الكرتون والزجاج.
ُي �ق� ّ�در اإلن �ت��اج ال��وس�ط��ي للمحافظة
م� ��ن ال� �ع� �ن ��ب ب � �ـ  36أل� � ��ف ط� � ��ن ،وق ��د
أع�ل�ن��ت ال�ش��رك��ة ال �س��وري��ة لتصنيع
ال�ع�ن��ب ق��درت�ه��ا ع�ل��ى اس�ت�ي�ع��اب 16
أل��ف ط��ن ،باستيعاب ي��وم��ي ل �ـ 300
ط ��ن .وب �ح �س��ب م��دي��ر ال �ش��رك��ة« ،إن
اع �ت �م��ادات ال �ش��رك��ة ل �ل �ع��ام ال�ح��ال��ي
تبلغ  240م�ل�ي��ون ل �ي��رة ،وع�ل��ى ه��ذا
األس��اس تم تسعير الكيلو الواحد،
ف�ك�ث��رت امل�ط��ال�ب��ة ب��زي��ادة اع�ت�م��ادات
ال�ش��رك��ة حتى يتناسب سعر ش��راء
الكيلو م��ع تكلفته ،ول�ك��ي ال يكون
الفالح ضحية للبيروقراطية».
تشتهر محافظة السويداء بالعديد
م��ن الصناعات الغذائية التقليدية
امل � �ح � �ل � �ي� ��ة ،وم� � � ��ن أه � �م � �ه� ��ا ص �ن ��اع ��ة
«ال� ��دب� ��س» .ف �ق��د ب �ل��غ ع� ��دد م�ع��اص��ر
ال��دب��س ف��ي امل�ح��اف�ظ��ة  23م�ع�ص��رة،
ُي � �ق� � ّ�در إن �ت��اج �ه��ا ب� �ـ  430ط ��ن دب��س
ن ��ات �ج ��ة م� ��ن ع �ص ��ر  2050ط �ن ��ًا م��ن
ال �ع �ن��ب .ح �ي��ث ُي�س�ت�ق� َ�ب��ل ال �ع �ن��ب من
امل� ��زارع �ي�ن ُ
وي � �ح� � ّ�ول مل�ص�ل�ح�ه��م إل��ى
دب ��س م�ق��اب��ل م�ب�ل��غ م ��ادي م�ع�ين أو
ي��أخ��ذ ص��اح��ب امل �ع �ص��رة ن�س�ب��ة من
الدبس الناتج.
وتفتقر هذه الصناعة إلى مقومات
التطوير ورف��ع ج��ودة املنتج نتيجة
ق �ل��ة االه� �ت� �م ��ام ب �ه��ا وع � ��دم دع �م �ه��ا،
ف��أس�ل��وب العمل ال �ج��اري ف��ي معظم
املعاصر أدى إلى انخفاض اإلنتاجية
بسبب اتباع الطرق البدائية ،إضافة
إل��ى مسألة التسويق التي ّ
تحد من
عملية ال�ت��وس��ع ف��ي اإلن �ت��اج ،وع��دم
وص��ول الكهرباء إل��ى ه��ذه املعاصر
ّ
لكونها خارج املنطقة املنظمة.
وي � �ب�ي��ن امل� � �س � ��ؤول � ��ون ف � ��ي م ��دي ��ري ��ة
ال� � ��زراع� � ��ة ف� ��ي امل� �ن� �ط� �ق ��ة ،أن ل��دب��س
العنب دورًا كبيرًا ف��ي ح��ل ج��زء من
املشكلة األه��م ف��ي زراع ��ة العنب في
ّ
املختصة
املحافظة ،ودع��وا الجهات
إل ��ى ت�س�ه�ي��ل إج � � ��راءات ال�ت��رخ�ي��ص
واإلع � �ف� ��اء م ��ن ك ��اف ��ة ال� ��رس� ��وم ل �ه��ذه
ال �ص �ن��اع��ة ،ب �ح �ي��ث ت �ش� ّ�ج��ع امل � ��زارع
وأص � � �ح� � ��اب امل � �ع� ��اص� ��ر ع � �ل ��ى ط ��رح
م�ن�ت�ج�ه��م ف ��ي ال� �س ��وق ب �ن �ح��و الئ��ق
وبعبوات ذات أح�ج��ام تتناسب مع
ً
إمكانية املستهلك وذوقه ،وذلك بدال
من بيعه في صفائح من التنك ذات
سعة  25كغ ،وتوفير خط للتسويق
الخارجي ،وإن�ش��اء معاصر للدبس
ذات خطوط إنتاجية متطورة قادرة
على استيعاب املحصول.

يرة
الصف الواحد إلى  60طالبًا ،كيف لنا أن
نستوعب الدروس؟ هذا عدا عن كثرة عدد
َّ
التغيب املتكرر
الحصص الفارغة ،بسبب
ل�ب�ع��ض امل � ِّ
�درس�ي�ن ال �ق��اط �ن�ين ف��ي م�ن��اط��ق
التوتر» ،تقول الطالبة رهام شقير.
ال تبدو الصورة مختلفة كثيرًا ،من حيث
ال �ش �ك��ل ،ع��ن ال��ري��ف ال�ش�م��ال��ي ل�ل�ع��اص�م��ة.
ُّ
ف�ف��ي ح � ّ�ي ال �ق��اب��ون ،ال ��ذي ال ت �ق��ل م�ع��ارك��ه
وط ��أة ع��ن م �ع��ارك داري � ��ا ،ت�ت�ف��اق��م م�ع��ان��اة
بعض ال�ع��ائ�لات التي بقيت على ح��دوده
مع شارع فارس الخوري .هؤالء مجبرون
ع �ل��ى ال �ت �ع��ام��ل ي��وم �ي��ًا م ��ع ك�ل�ا ال �ط��رف�ي�ن.
ت � �ق ��ول إح � � ��دى ال � �س � �ي� ��دات امل� ��وظ � �ف� ��ات ف��ي
امل��ؤس�س��ة اّل�ع��ام��ة للتأمني وامل�ع��اش��ات في
دم �ش��ق ،ف��ض�ل��ت ع��دم ال�ك�ش��ف ع��ن اسمها:
«قبل خ��روج��ي م��ن بيتي ،أفكر مليًا كيف
س��أت�لاف��ى خطر املسلحني املتشددين في
ِّ
بشكل قاتل،
يضيقون علينا
الحي .هؤالء
ٍ
خ �ص��وص��ًا إن ك��ان��ت امل � ��رأة غ �ي��ر محجبة
أو ال ت��رت��دي ال �ع �ب��اءة ،ال �س��وداء ح�ص�رًا».

ً
تصمت قليال لتستدرك« :وليست معاملة
ال �ح��واج��ز األم�ن�ي��ة ب��أف�ض��ل .أك�ث��ر م��ن م��رة
اح �ت �ج ��زوا اب �ن��ي ال��وح �ي��د مل �ج��رد أن� ��ه من
ال�ق��اب��ون ،لتنشغل العائلة كلها بالبحث
ع� �ن ��ه .ع �ل ��ى ك� ��ل ح � ��ال ل �س �ن��ا ال ��وح �ي ��دي ��ن،
ف��ال �ك �ث �ي��ر م� ��ن س� �ك ��ان امل� �ن ��اط ��ق امل �ل �ت �ه �ب��ة
ل� ��م ت �س ��اع ��ده ��م ال � �ظ� ��روف ل �ي �ت �م �ك �ن��وا م��ن
َّ
ال�ن��زوح» .وقد تعلم بعض سكان القابون
ٌ
كيف يتدبرون أم��وره��م ،جمل مثل «كيف
ال�ش�ب��اب؟» و«يعطيكن ال�ع��اف�ي��ة» أو «الله
ينصركم» كفيلة ب��أن تبعدك ع��ن املشاكل
ال�ت��ي ق��د ت��واج�ه��ك على ال�ح��واج��ز التابعة
للطرفني .ي��روي أح��ده��م كيف ق� َّ�دم صحن
ح�ل��وي��ات إل��ى «ال �ل �ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة» ،وآخ��ر
إلى حاجز «الجيش الحر» ،عندما «أخطأ»
ّ
وقرر أن يسهر مع عائلته.
وال �ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ،أن غ��ال�ب�ي��ة امل��ؤس�س��ات
العامة قد خففت ،تدريجًا ،تشديدها على
امل��وظ�ف�ين ،م��ن س�ك��ان تلك امل�ن��اط��ق ،تفهمًا
لظروفهم ،إال أن عدم وجود صيغة محددة

«قبل
خروجي من
بيتي ،أفكر
مليًا كيف
سأتالفى
خطر
املسلحني
في الحي»
(أ ف ب)

لهذا التفهم يفتح املجال ألمزجة املديرين
في كل مؤسسة ،إذ ق��ام بعضهم بالحسم
م��ن روات� ��ب م��وظ�ف�ين ت�خ�ل�ف��وا ع��ن ال�ع�م��ل،
رغ��م علم ه��ؤالء امل��دي��ري��ن بقطع الطرقات
ن�ت�ي�ج��ة امل � �ع ��ارك ،وال �ح �ج��ة امل� �ك ��ررة «ه ��ذا
قانون ،وأن��ا كمدير ال أستطيع أن أخالفه
ً
أب�دًا» .يختزل أحد املوظفني املشهد كامال
بقوله« :تنتهي من عبء املسلحني ،يأتيك
ع��بء ال�ح��واج��ز األمنية وال�ط��ري��ق الطويل
ً
واضطرارك إلى املشي طويال نتيجة قطع
ال �ط��رق��ات أح �ي��ان��ًا .ت�ن�ت�ه��ي م ��ن ه ��ذا ك�ل��ه،
تخرج إليك بيروقراطية املديرين أصحاب
السيارات الفخمة».
يبدو أن إيجاد حل جزئي يعالج املعاناة
التي يتكبدها سكان هذه املناطق صعب
ل �ل �غ��اي��ة ،ن �ت �ي �ج��ة ال �ت �ع �ق �ي��د ال �ح��اص��ل ف��ي
أزمتهم ،حيث بات أملهم الوحيد معقودًا
على إي�ج��اد ح��ل سياسي ج��ذري وشامل،
قد يفتح الباب أمامهم للعودة إلى حياتهم
الطبيعية املفقودة منذ بداية األزمة.

